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وزير ال�سحة بن بوزيد يك�سف:

وفاة 18 من منت�صبي 
القطاع ال�صحي 

.  كورونا فر�سة لإحداث ثورة �سحية

ولد عبا�ض  و بركات و21 
اإطارا اأمام املحكمة
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FNAT  الفدرالية الوطنية لوكالت ال�سياحة

اقرتاح اللجوء املب�صط اإىل الن�صاط اجلزئي 
وزيرة الت�سامن توؤكد 

القوافل الت�صامنية �صت�صتمر طيلة رم�صان
الربوفي�سور فار�ص م�سدور يوؤكد لـ"الو�سط"

اجلزائر قادرة على مواجهة  هزات ال�صوق الدولية 

رئي�ص اجلمهورية تبون يوؤكد

الدميقراطية التي نبنيها ال ت�صاعد الفا�صدين
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بعد رف�ص طعنهم اأمام املحكمة العليا  
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يف ذكرى الربيع الأمازيغي

حراك وحتوالت ع�صية االأحداث
�سكر اهلل �سعيكم

كورونا الغدار و �صالح امل�صفوفة
اأزمة كورونا وانعكا�ساتها على موازين القوى عامليا:

هل نحن اأمام عودة الثنائية القطبية
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مقالت

  .             ت�صنيف اجلمعيات التي برزت خالل االأزمة ذات منفعة عامة
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اأمر احلكومة باعتماد اجلمعيات اجلادة تبون يوؤكد

الدميقراطية التي �سنبنيها
 ال ت�ساعد الفا�سدين
.     ت�شنيف اجلمعيات التي برزت خالل الأزمة ذات منفعة عامة

.    الهتمام بالقطاعات البديلة للنفط 
.    تطبيق كل برامج ا�شترياد مكافحة كورونا

اأكد رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, الأحد خالل اجتماع جمل�س الوزراء اأن قانون العقوبات املعدل يهدف اإىل اأخلقة املجتمع وو�شع حد نهائي للممار�شات التي 
�شوهت الدولة واإطاراتها وي�شع حدا بني احلرية والفو�شى موؤكدا اأن اأ�ش�س الدميقراطية التي �شيبنيها ل ت�شاعد الفا�شدين الذين كد�شوا ثروات غري م�شتحقة

باية .ع

لن�ص  العدل  وزير  عر�ص  وخالل 
يعدل  لقانون  التمهيدي  امل�رشوع 
ويتمم قانون العقوبات بهدف  تكييفه 
البالد  يف  اجلارية  التحوالت  مع 
لالإجرام  اجلديدة  باالأ�شكال  والتكفل 
هذا  باأن  اجلمهورية  اأكد  رئي�ص 
التزاماته وهو  امل�رشوع يدخل �شمن 
اأخلقة املجتمع واالإدارة واحلد نهائيا 
الدولة  �شوهت  التي  املمار�شات  من 
اأن  على  اإطاراتها,  نزاهة  من  ونالت 
وعادلة  قوية  دولة  �شمن  ذلك  يكون 
يزول فيها اللب�ص بني احلرية والفو�شى 
دميقراطية  بناء  على  عزمه  وجدد 
ال  �شعبيا  مطلبا  باعتبارها  حقيقية 
ينال يف ظلها كل ذي حق  رجعة عنه 
االجتماعي,  موقعه  كان  كيفما  حقه 
مثل  باأن  الرئي�ص  ال�شيد  الحظ  وهنا 
هذه الدميقراطية التي �شنبنيها معا ال 
ت�شاعد اأولئك الذين عاثوا يف االأر�ص 
م�شبوهة  ثروات  وكد�شوا  ف�شادا 
وا�شتفادوا من امتيازات غري م�شتحقة 
م�شريا اإىل  اإن الدميقراطية احلقة ال 
بعدالتها  قوية  دولة  ظل  يف  اإال  تبنى 
م�شممون  ونحن  الوطني  وان�شجامها 
مبرجعيتها  الدولة  هذه  بناء  على 
فال  ال�شعيفة  الدولة  اأما  النوفمربية 
تبنى فيها اإال دميقراطية مزيفة تفتح 
الفو�شى  على  م�رشاعيه  على  الباب 
والدو�ص على القانون وتوظيف الدولة 

لالأغرا�ص اخلا�شة,
كما تاأ�شف الرئي�ص لهذه الفو�شى التي 

الوطنية  الوحدة  اأ�ش�ص  اأحيانا  تطال 
والتواطوؤ مع بع�ص ال�شبكات االأجنبية 
ثم  ال�شياق  هذا  ويف  للبالد  املعادية 
تبليغ  العدل  وزير  من  الرئي�ص  طلب 
يقومون  ملا  وتقديره  �شكره  الق�شاة 
عادلة  اأحكام  الإ�شدار  جهود  من  به 

وواقية لالأمة من الظلم والف�شاد.
الداخلية  وزير  عر�ص  وعقب 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
الت�شامن  عملية  حول  العمرانية 
املعوزة  بالعائالت  �شواء  اخلا�شة 
املت�رشرة من االأزمة ال�شحية اأو بتلك 
ال�شنوية  امل�شاعدة  من  امل�شتفيدة 
اأكد  رئي�ص  املعظم.  رم�شان  بعنوان 
ظاهرة  الت�شامن  اأن  اجلمهورية 
لها  وتعطي  اجلزائر  ت�رشف  �شحية 
ميزة  وهي  العامل  يف  خ�شو�شيتها 
كان  كلما  العظيم  �شعبنا  بها  يتمتع 
اليوم  هو  كما  التاريخ  مع  موعد  على 
يف ت�شديه جلائحة كورونا اأو باالأم�ص 

مع احلراك ال�شعبي  
لل�شعب  اخلال�ص  ال�شكر  ووجه 
الت�شامنية  الهبة  اجلزائري على هذه 
التي خففت من وطاأة االأزمة كما �شكر 
املدين  واملجتمع  واالإطارات  الوالة 
اإىل  ودعا  واإجناحها  تاأطريها  على 
ب�شكل  املدين  املجتمع  بناء  اإعادة 
الرقابة  يف  باالنخراط  له  ي�شمح 
ت�شجيع  طريق  عن  وذلك  ال�شعبية 
اجلمعيات اخلريية, موؤكدا اأن الرقابة 
ولي�ص  ال�شعبية  الرقابة  احلقيقية هي 
يف  احلكومة  يطالب  تبون  االإدارية 

اعتماد اجلمعيات اجلادة.

مكافاأة ثمينة للجمعيات 
اجلادة

وزيري  الدولة  من  رئي�ص  طلب 
اجلمعيات  ت�شنيف  والعمل  الداخلية 
ال�شحية  االأزمة  خالل  برزت  التي 
عامة  منفعة  ذات  جمعيات  احلالية 
حتقيق  من  متكنا  ملا  لوالها  والتي 
الت�شامن  يف  الباهرة  النتائج  هذه 
اأمر  كما  ثم  امل�شاعدات  وتوزيع 
اجلمعيات  اعتماد  يف  باالإ�رشاع 
املدنية اجلادة وطنيا اأو حمليا �رشط 
اأن تكون بعيدة عن اأي نزعة �شيا�شية 
وزير  عر�ص  وعقب  اإيديولوجية.  اأو 
القطاع  واقع  عن  واملناجم  ال�شناعة 
ومن  مركزيا  الوزارة  بتنظيم  بدءا 
التابعة  واملوؤ�ش�شات  الهياكل  حيث 
اأن  يجب  باأنه  اجلمهورية  اأكد  رئي�ص 
ننطلق من الواقع املوؤمل يف التقييم من 
اأجل اخلروج بت�شور ملا نريد اإجنازه, 
اإىل  االأ�شف  مع  ي�شري  الواقع  هذا  اإن 
اأننا حتى اليوم مل ننجح يف �شنع تلفاز 
100باملائة  رغم  بن�شبة  ثالجة  اأو 
توفر اجلزائر على طاقات علمية يف 
يف  كفاءتها  اأثبتت  املجاالت  خمتلف 
ت�شدينا اجلماعي ملنع انت�شار جائحة 
اإجراءات  اتخاذ  ملحا  على  كورونا 
منوذج  بتطبيق  للتعجيل  عملية 
تنويع  على  يقوم  جديد  اقت�شادي 
النمو واقت�شاد املعرفة وو�شع �شيا�شة 
ت�شنيع جديدة موجهة نحو ال�شناعات 
امل�شغرة ومتو�شطة احلجم والنا�شئة 

الرتكيب  جمال  يف  االأولوية  وتعطي 
اأعلى  ي�شمن  الذي  للمنتوج  ال�شناعي 
ن�شبة من االإدماج الوطني وهذا ق�شد 
التخفي�ص من فاتورة اال�شترياد وخلق 
فر�ص العمل وطلب بجرد كل الرثوات 
الوطنية الطبيعية غري امل�شتغلة واأقر 
واإمكانات  جزائرية  بوجود  عبقرية 
عن  ماأمن  يف  جتعلنا  لالإجناز  مادية 
املحروقات  عائدات  ا�شتقرار  عدم 
ثروتنا  �رشورة  تثمني  على  م�شددا 
الرهان حتى نتدارك  الب�رشية لك�شب 
بناء  الكورونا وننطلق يف  اآثار جائحة 
�شناعة وطنية حقيقية �شمن اقت�شاد 
وطني حقيقي حمددة االآجال وا�شحة 

االأهداف.

الرتكيز على القطاعات 
البديلة للمحروقات

اإىل  ذلك  بعد  الوزراء  جمل�ص  ا�شتمع 
االأزمة  حول  الطاقة  وزير  عر�ص 
ال�شوق  تواجهها  التي  امل�شبوقة  غري 
تراجع  نتيجة  العاملية  البرتولية 
هذا  يف  الرئي�ص  اأكد  الطلب حيث 
عزم  بكل  للرتكيز  اأنه حان  ال�شياق 
وجدية على ال�شناعة البرتوكيمياوية 
وتطوير قطاعات ال�شناعة والفالحة 
كما  الب�رشية  الرثوة  وا�شتغالل 
يف  فورا  اال�شتثمار  التوجه  يجب 
ق�شد  املتجددة  الطاقات  قطاع 
موؤ�ش�شة  تتو�شع  باأن  وطلب  الت�شدير 
لال�شتثمار  خططها  يف  �شوناطراك 
اخلارج  يف  البرتولية  امل�شاريع  يف 

لتح�شني مداخيل الدولة
 وت�شمن العر�ص التايل لوزير ال�شحة 
امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان 
تطور الو�شعية ال�شحية يف البالد من 
االإح�شائيات املرتبطة  خالل حتليل 
بعدها  وتطرقها  كورونا  بجائحة 
امل�شتلزمات  الرئي�ص  ال�شترياد 
اأمر بتنفيذ كل ما هو  ال�شحية حيث 
حت�شبا  الو�شع  حت�شن  رغم  مربمج 
للم�شتقبل. ومل يفوت الفر�شة لتجديد 
وم�شتخدمي  عمال  جلميع  �شكره 
التي  القطاعات  وكل  ال�شحة  قطاع 
�شاهمت يف تقلي�ص م�شاحة ودعا اإىل 
حترير املبادرات واإنتاج العتاد الطبي 
االكتفاء  حتقيق  بهدف  لي�ص  حمليا 
دعا  كما  الت�شدير  اأجل  ومن  الذاتي 
ب�رشورة ت�شديد املراقبة على نوعية 
امل�شتوردة  الغذائية  واملواد  االأدوية 
بالعدد  خمابر  فتح  زيادة  خالل  من 

لكل منافذ البالد.
غري  ال�شلوك  باإدانة  تدخله  وختم 
الوباء  ي�شتغلون  للذين  االأخالقي 
الياأ�ص خدمة مل�شالح  وزرع  للتهويل 
اإطالقا  لها  عالقة  ال  م�شبوهة 

مب�شالح ال�شعب.

املبادرات ال�شبانية اإحدى 
روافد النطالقة ال�شناعية

وزير  املتدخلني  اآخر  وكان 
واملوؤ�ش�شات  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 
الذي  املعرفة  واقت�شاد  النا�شئة 
ا�شتعر�ص م�شاهمات ال�شباب املبدع 

واملوؤ�ش�شات  امل�شاريع  حاملي 
الوقاية وحماربة جائحة  النا�شئة يف 
قابلة  ابتكار حلول  كورونا من خالل 
رافدا  لتكون  ال�رشيع  للتج�شيد 
التعامل مع  الدولة يف  مبا�رشا جلهد 
التحديات املفرو�شة �شواء يف جمال 
احلماية  وو�شائل  الطبيبة  املعدات 
يف  اأو  الدعم  وخدمات  والوقاية 
احلد من االآثار ال�شلبية لتباطوؤ وترية 
الن�شاط االقت�شادي لدى تعقيبه على 
كل  اجلمهورية  �شكر  رئي�ص  العر�ص 
املبادرات ال�شبانية التي متثل اإحدى 
للجزائر  ال�شناعية  االنطالقة  ركائز 
الطاقات  حترير  على  واألح  اجلديدة 
طابع  ذا  ا�شتغاللها  واعترب  ال�شبانية 
ووجه  للدولة  بالن�شبة  ا�شتعجايل 
املوؤ�ش�شات  دعم  �شندوق  بتفعيل 
القوانني  واإعداد  والنا�شئة  ال�شغرية 
�شمن  ال�شباب  ملبادرات  املنظمة 
�شهر  نهاية  قبل  وا�شحة  اأطر 
وجه  الرئي�ص  كما  اجلاري  اأفريل 
االهتمام  اإىل  النا�شئة  املوؤ�ش�شات 
بحاجيات  الراهن  الوقت  يف  اأكرث 
ال�شياق �شدد  امل�شت�شفيات ويف ذات 
على التعجيل بتعميم الرقمنة خلدمة 
ال�شفافية  و�شمان  الوطني  االقت�شاد 
القطيعة  تكون  حتى  الت�شيري  يف 
يلم�شه  واقعا  املعهود  الغمو�ص  مع 
اليومية  حياته  حت�شن  يف  املواطن 
مع  مرنة  �شيغة  باإيجاد  اأمر  وهنا 
وت�رشيع  لت�شهيل  التجارة  وزارة 
ا�شتخراج ال�شجل التجاري الأ�شحاب 

امل�شاريع من ال�شباب.

24 �ساعة

وزير ال�شحة بن بوزيد يوؤكد:

كورونا فر�سة الإحداث ثورة �سحية 
.     وفاة 18 من منت�شبي القطاع ال�شحي 

وال�شكان  ال�شحة  وزير  عرب 
عبد  امل�شت�شفيات,  واإ�شالح 
بكل  اأم�ص,  بوزيد,  بن  الرحمان 
التطورات  و�شفافية,  �رشاحة 
�شواء  كورونا,  وباء  عن  الناجمة, 
والبدائل  النقائ�ص,  حيث  من 
املتاحة, ملجابهة االأزمة ال�شحية 
اأنه  معتربا  البالد,  تعي�شها  التي 
الأول مرة يف تاريخ قطاع ال�شحة, 
تزودنا  الكرتونية,  من�شة  منتلك 
ال�رشورية,  املعلومات  بكل 
الوبائي  املنحنى  تطور  ملعرفة 
يف البالد, من حيث عدد املر�شى 
وامل�شابني املحتملني, نهاية بعدد 
املر�شودة,  واالإمكانيات  االأ�رشة, 

يف كل منطقة من الوطن.
واأكد الوزير خالل جل�شة اال�شتماع 
مبجل�ص االأمة, املنعقدة عن بعد, 
الوزارية,  دائرته  تخ�شي�ص  عن 
ال�شتقبال  اإنعا�ص  لوحدات 
امل�شابني بفريو�ص كورونا, وحتى 
من يعانون من �شعوبة يف التنف�ص, 
يف حني و�شح باملنا�شبة, اأن بع�ص 
وفاتهم  ت�شجيل  مت  االأ�شخا�ص 
النتائج  اأظهرت  ثم  كورونا,  بوباء 

املخربية العك�ص.
وموؤ�ش�شات  الفنادق  تخ�شي�ص 

م�شتخدمي  لفائدة  الدولة, 
باملنا�شبة,  �شكر  حيث  ال�شحة, 
الوالة,  وال�شادة  ال�شياحة  وزير 
الطبي,  لل�شلك  م�شاعدتهم  على 

عرب الوطن.
ا�شتالم العالوات اأمر مفروغ منه

اأما بخ�شو�ص العالوات اال�شتثنائية 
والت�شجيعية, التي وعد بها رئي�ص 
وال�شبه  الطبي  ال�شلك  اجلمهورية 
ملجابهة  جمهوداته,  نظري  طبي, 
ذات  اأف�شح  فقد  كورونا,  وباء 
التح�شري  ب�شدد  اأنهم  املتحدث, 
والتنفيذية,  التنظيمية  للن�شو�ص 
يف  داعيا  القرار,  بهذا  اخلا�شة 
قطاع  م�شتخدمي  ال�شياق,  ذات 
ال�شحة ملراعاة الظروف الطارئة 
والتحلي  البالد,  بها  متر  التي 
بالوعي وال�شرب, فيما يخ�ص هذا 
ذي  من  كل  اأن  موؤكدا  املو�شوع, 
حق �شياأخذ ن�شيبه من العالوات, 

دون ا�شتثناء.
امل�شوؤول  اأعرب  اأخرى,  جهة  من 
اأنه  ال�شحة,  قطاع  عن  االأول 
ت�شخي�ص  نقاط  تو�شيع  �شيتم 
من  كوفيد-19,  لوباء  ال�رشيع 
جهويني  املخربين  دخول  خالل 
جديدين حيز اخلدمة, م�شيفا اأنه 

الت�شخي�ص,  مبراكز  اال�شتعانة  مت 
وخمابر االأ�شعة, مبا يف ذلك جهاز 
الك�شف  على  للم�شاعدة  ال�شكانري 

املبكر على الوباء.

�شاهدت خالل هذه 
الفرتة جزائر اأخرى ل 

اأعرفها
اأ�شاد الوزير بهبة الت�شامنية لل�شعب 
املحنة,  هذه  خالل  اجلزائري, 
الفرتة  هذه  يف  �شاهد  اأنه  مربزا 
يعرفها,  التي  غري  اأخرى,  جزائر 
من حيث الوعي والت�شامن, �شواء 
واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  قبل  من 
اخلريية, على اأمل اأن يتم ا�شتغالل 
الكفاءات الوطنية, الإنتاج املعدات 
الطبية حمليا, تكون عالية اجلودة, 
مثلها مثل باقي الدول, م�شريا اأن 
قطاعه, قد قام بتعبئة �شاملة, يف 
للتكفل  واخلا�ص,  العام  القطاع 
ال�شحية,  االأ�رشة  باحتياجات 
مبيت,  من  الفرتة,  هذه  خالل 

ونقل وغريها.
اإطالق  مت  قد  اأنه  الوزير  وقال 
عملية تكوين عن بعد ل�شالح فرق 
طبية, حتت اإ�رشاف اللجنة املكلفة 
مبتابعة تطور وباء كورونا, لفائدة 

املجندين,  واملهنيني  االأطباء  كل 
يف ال�شلك ال�شحي, ملواجهة هذا 

الوباء.

احلاجة لوكالة وطنية 
لالأمن ال�شحي

ثمن وزير ال�شحة, قرارات رئي�ص 
اإعداد  يخ�ص  فيما  اجلمهورية, 
ال�شحي,  لالأمن  وطنية  وكالة 
بنظرة  القطاع,  تنظيم  العادة 
اأن هذا  منوها  م�شتقبلية جديدة, 
ما كان القطاع ال�شحي بحاجته, يف 
التطورات  ليواكب  احلايل,  الوقت 
احلا�شلة يف العامل, باالإ�شافة اإىل 
االأ�شا�شية  القوانني  مراجعة  قرار 
واإعادة  ال�شحة,  مل�شتخدمي 
ثورة  واإحداث  القطاع,  تنظيم 
كان  الذي  االأمر  حقيقية,  �شحية 
وقعه جد ايجابي لدى الفاعلني يف 
القطاع, خ�شو�شا اأنه حمل اإجابة 

كافية ووافية الن�شغاالتهم.
اأخرى, ك�شف بن بوزيد,  من جهة 
 18 فقدت  ال�شحية,  االأ�رشة  اأن 
جائحة  ب�شبب  توفوا,  �شخ�شا 

كورونا.
مرمي خمي�شة

وزارة ال�شحة ترا�شل مديرياتها  

تاأجيل العمليات اجلراحية وجتهيز 
العيادات اال�ست�سفائية

واإ�شالح  ال�شحة  وزارة  ك�شفت 
اإىل  مرا�شلة  يف  امل�شت�شفيات 
وامل�شت�شفيات  ال�شحة  مدراء 
اجلامعية بالواليات اإىل �رشورة 
اجلراحية  تاأجيل  العمليات 
توجيه  ل�شمان  م�شتعجلة  الغري 
ت  ا لتجهيز ا و ت  نيا مكا الإ ا
الطبية من اأجل الت�شدي  لوباء 
هذا   , الكورونا  وحما�رشته 
على  مدراء  الوزارة  و�شددت 
نفقات  اغلب  بتوجيه  ال�شحة 
جتهيز  العيادات  اإىل  التجهيز 

العمومية  اال�شت�شفائية 
خا�شة  التجهيزات  باأحدث 
بالبلديات والتجمعات ال�شكانية 
العالج  تقريب  اجل  النائية من 
من املواطن وتخفيف ال�شغط 
امل�شت�شفيات  لتفادي  على 
التنقالت اإىل املدن والتي تبني 
االأ�شباب  املبا�رشة  اأحد  اأنها 
من  الكورونا.  وباء  تنقل  يف 
اآخر اأبقت املرا�شلة  جانب 
كل  على تاأجيل 
العطل  والتعوي�شات عن فرتات 

الراحة لالأطقم الطبية  وعمال 
غري  اإىل  اأجل  القطاع 
يد  لت�شد ا و د   و حمد
العطل  يف  على التدقيق 
لتكفل  ا ن  ل�شما �شية  ملر ا
الذي  باملواطن  ال�شحي 
واجب  اليوم  اإىل  حتول 
ت�شحية  وطني  ي�شتوجب 
اجل  من  وجتنيدهم  اجلميع 
الت�شدي لفريو�ص كرونا واحلد 

من انت�شاره .
حممد بن ترار

الدينية  ال�شوؤون  وزير  ك�شفت   
اأن  بلمهدي   يو�شف  واالأوقاف  
�شهر  �شي�شومون  اجلزائريني 
م�شان هذه ال�شنة ب�شفة خمالفة 
مت  حيث   املا�شية  لل�شنوات 
�شيتم   فيما  بال�شوم  الت�رشيح 
ال�شلوات   ح�رش   على  االإبقاء 
�شالة  منع  مع  بامل�شاجد  
الرتاويح  بها خالل فرتة احلجر  

واإقامتها باملنازل.
القرار  اإن   واأ�شار بلمهدي   هذا 
مابني  مو�شع   لقاء  بعد  جاء  
الر�شمي   والناطق  الفتوى   جلنة 
وباء  تطور  مراقبة   للجنة 
ومت   , فرار  جمال   الكورونا  
�شوم  �رشورة   اىل  التو�شل 
يرتبط   ال  ال�شوم   الن  رم�شان  
بعالقة مبا�رشة  بالوباء , غري اأن 

االأ�شخا�ص الذين  ميلكون رخ�شة 
,اأما  االإفطار  ميكنهم   �شحية  
الرتاويح   و�شالة  ال�رشة  ق�شية 
بامل�شاجد   اإقامتها  ميكن   فال 
 , الوباء  بانت�شار   الرتباطها 
من  هي  الرتاويح   اإن  موؤكدا 
امل�شلمون  و�شي�شليها  النوافل  

يف املنازل .
حممد بن ترار

وزير ال�شوؤون الدينية  يو�شف بلمهدي 

فر�ض ال�سيام قائم والرتاويح يف البيوت
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بعد رف�ض طعنهم اأمام املحكمة العليا  

حممد بن ترار

لدى  املحقق  امل�شت�شار  وكان  هذا 
اإىل  ا�شتمع  قد  العليا  املحكمة 
وال�شعيد  الوزيرين  جمال ولد عبا�س 
منف�شلني بحكم  ملفني  يف  بركات 
الأحداث  وهو  بني  الزمني  الفارق 
من  فيه  الطعن  مت  الذي  القرار 
العليا  املحكمة  اإمام  املتهمني  قبل 
التي رف�شت اأول اأم�س الطعن واأكدت 
يف  التدقيق  لأن  امللفني   �شم  على 
الأمر  بينهما   الرتابط  يك�شف  امللف 
الذي  جعل التعديل يجعل امللف اأكرث 
دقة وي�شهل مهام قا�شي اجلل�شة الذي 
بدقة  امللف  معاجلة  من  �شيتمكن 
واحد  اإن  يف  امللفني  على  والعتماد 
املتهمني  بني  وت�شهيل  املواجهة 
اأنف�شهم  الذين �شيحاولون الدفاع عن 

مما ن�شب اإليهم.
يتابع  الوزير جمال  ولد عبا�س  بناءا  
بال�شبطية  خا�شة  تقارير   03 على 
الق�شائية حول  �شنوات 2002-2001-
2003 والذي تبني انه حول مبالغ كربى  

غري  جمعيات  متويل  عملية  تخ�س 
حكومية هو من كان يراأ�شها املعروفة 
اأموال  »ال�شلم والت�شامن »  من  با�شم 
خالل  قام  كما   ، وامل�شاكني  الفقراء 
اإعالم  هذه ال�شنة ب�رشاء 1200 جهاز 
اإيل  دون اللجوء اإىل قانون ال�شفقات ، 
�شف اإىل ذلك اإبرام �شفقات مع �رشكة 
طاطا الهندية ل�شترياد  4000 حافلة 
يعرف  ما  اإطار  يف  املدر�شي  للنقل 
بحافالت الت�شامن  دون املرور على 

جلنة ال�شفقات ، حيث جتاوزت قيمة 
احلافلة املبالغ احلقيقية كما تبني اأن 
هذه احلافالت  غري �شاحلة  ،ناهيك 
وجود  ظل   يف  الكبرية  اخل�شائر  عن 
ونقائ�س  وثائق  بدون  منها  العديد 
و�شفت  التي  ال�شفقة  وهي  باجلملة 
اإن  به   الأحرى  وكان  بامل�شبوهة   ، 

يربم ال�شفقة مع �رشكة �شوناكوم.
من جهة اأخرى  يتابع  ال�شعيد بركات 
للوزارة   ت�شيريه  تخ�س  تقارير  ب03 

   2012-2011-2010 �شنوات  خالل 
والتي وقفت على عملية تبديد كبرية 
للمال العام من بينها  منح م بلغ مايل 
جلمعية  �شنتيم  مليار  ب2000  يقدر 
ولد   يراأ�شها  التي  والت�شامن  ال�شلم 
الت�شامن   حافالت  ل�رشاء  عبا�س  
التي متت ب�شفقة م�شبوهة و�شيارات 
وهمية  ب�شفقة  متت  التي  الإ�شعاف 
باإبرام  بركات  يتابع  كما   ، �رشاء  دون 
 15 ال  حدود  بلغت  وهمية  �شفقات 
�شفقة ل�رشاء �شيارات  اإ�شعاف والتي 
تبني اأنها مل تتم يف حني تلقى املاليري 
كما   ، الت�شامن  وزارة  من  مقابلها  
يتابع الوزيرين رفقة 21 اإطار ورئي�س 
جمعية ،باإبرام �شفقات وهمية واأخرى 
غري  واتفاقيات   للت�رشيع   خمالفة 
قانونية مت من خاللها نهب املاليري 
الت�شامن  التي من  اأموال  وزارة  من  
العائالت  اإىل  توجه  اأن  املفرو�س 
يتم  اأن  املنتظر   ومن  هذا   ، اله�شة 
برجمة جل�شة املحاكمة  خالل نهاية 

ال�شهر احلايل على اأكرث تقدير.

ك�شفت م�شادر ق�شائية اأنه مت اإحالة ملف الوزيرين ال�شابقني للت�شامن  حمال ولد عبا�ض وال�شعيد بركات 
بالإ�شافة اإىل 21 متهما  على راأ�شهم الأمني  العام لوزيرة الت�شامن و09 مدراء تنفيذيني  بذات الوزارة 
و بالإ�شافة اإىل مدراء ولئيني وروؤ�شاء جمعيات  على م�شلحة اجلدولة مبحكمة �شيدي اأحممد  بغية  

جدولة امللف  بعد رف�ض الطعن بالنق�ض يف  قرارات  امل�شت�شار املحقق لدى املحكمة من قبل  غرفة التهام 
لدى املحكمة العليا التي اأقرت التهام �شد املتهمني مع رف�ض الفراج على املتهمني و�شم امللفني  نظرا 

لرتابط الق�شية والتهم املتعلقة بتبديد اأموال عمومية ، الف�شاد ، التزوير وا�شتعمال املزور يف مقررات 
ر�شمية لنهب العام ، اإبرام �شفقات وهمية واأخرى  م�شبوهة  وخمالفة للقانون .

الربوفي�شور فار�ض م�شدور يوؤكد ل"الو�شط"

اجلزائر قادرة على مواجهة  
هزات ال�سوق الدولية 

فار�س  القت�شادي  اخلبري  اأكد 
مفاتيح  متلك  اجلزائر  اأن  م�شدور 
بالقت�شاد  رهان النهو�س  ك�شب 
عديدة  هزات  عرف  الذي  الوطني 
الدولية  ال�شوق  تقلبات  عن  ناجتة 
لبع�س  جيوا�شرتاجتية  وح�شابات 
ل«  ت�رشيح  يف  مربزا  اللوبيات  
على  بالدنا  حتوز  اإن   « الو�شط 
يف  ثورة  لإحداث  موؤهالت  قوية 
ال�شناعات البرت وكيميائية والطاقات 
وتو�شيع  البديلة  والفالحة 
اخلارج  يف  �شوناطراك  ا�شتثمارات 
ال�شادرات  بع�س  تراجع  لتعوي�س 
غرار  على  الطاقوية  املواد  من 

الغاز نحو ا�شبانيا .
اإن  م�شدور  الربوفي�شور  وقال 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
اإىل  و�شوله  منذ  تقريبا  يلح  تبون 
ال�شلطة يف كل اجتماع وزاري على 
الوطني  القت�شادي  تنويع  �رشورة 
للمحروقات  التبعية  من  والتخل�س 
بقطاعات  الهتمامات  خالل  من 
البرتوكيمائية  وال�شناعة  الفالحة 
تخلي�س  بهدف  البديلة  والطاقات 
هزات  من  الوطني  القت�شاد 
وكذا  للمحروقات  العاملية  ال�شوق 
لبع�س  اجليوا�شرتاجتية  احل�شابات 
التي تتحكم يف  واللوبيات  امل�شالح 
م�شاحلها  يخدم  مبا  ال�شوق  هذه 
مفاتيح  متلك  اجلزائر  اأن  ،مربزا 
بالقت�شاد  النهو�س  رهان  لك�شب 
العنيفة  الهزات  ومواجهة  الوطني 
فيها  تتحكم  التي  الدولية  لل�شوق 
ح�شابات  الأحيان  من  الكثري  يف 
امل�شالح  لبع�س  جيوا�شرتاجتية 
نف�س  يف  م�شدور  و�شدد  واللوبيات 
ال�شياق على �رشورة النطالق بقوة 
يف تطوير ال�شناعات البرتوكيمائية 
ما  نوعا  ركودا  ح�شبه  عرفت  التي 
مو�شحا   ، الت�شعينيات  نهاية  منذ 
البرتولية  النفايات  من  الكثري  اأن 
الكثري  يف  منها  التخل�س  يتم  التي 
عدة  ا�شترياد  يعاد  الأحيان  من 
هذه  من  م�شنعة  حيوية  مواد 
النفايات وهو مايدخل كما قال يف 
من  العمومية  املوارد  اإهدار  خانة 
فيه  متلك  وقت  يف  ال�شعبة  العملة 
لإحداث  قوية  موؤهالت  اجلزائر 
ل�شيما  ال�شناعات  هذه  يف  ثورة 
اخلام  الأولية  املواد  متلك  واأنها 

غري  نفايات  تعربها  كانت  والتي 
اإطارات  اإىل  بالإ�شافة  �شاحلة 
اجلزائرية  اجلامعة  ب�رشية خريجة 
اأنه يف حال  ، ويرى فار�س م�شدور 
البرت  ل�شناعتها  اجلزائر  تطوير 
يف  كلمتها  �شتقول  فاإنها  وكيمائية 
باملواد  اخلا�شة  الدولية  ال�شوق 
ال�شوق  خا�شة  البرتوكيمائية 

الفريقية .
نف�س  اأو�شح  الإطار  نف�س  ويف 
يف  اأهدرت  اجلزائر  اأن  املتحدث 
لتطوير  كبرية  فر�س  �شابق  وقت 
جمال ال�شناعات البديلة التي تعترب 
العاملية  الأ�شواق  اأهم  من  اليوم 
فر�شة  لديها  اجلزائر  اأن  مربزا   ،
الحتاد  مع  �رشاكات  لإبرام  كبرية 
اأكده  كما  املجال  هذا  يف  الأوربي 
الدرا�شات  من  العديد  ح�شبه 
يف  ال�شتثمارات  تطوير  اأن  مربزا 
الطاقات البديلة وتنويع ا�شتثمارات 
ال�شبيل  هو  اخلارج  يف  �شوناطراك 
ال�شادرات  بع�س  لتعوي�س  الوحيد 
اجلزائر  فقدت  التي  الطاقوية 
نحو  الغاز  �شادرات  منها  موؤخرا 
دخول  اأمام  تراجعت  التي  ا�شبانيا 
اإىل  والفنزويلي  الأمريكي  الغاز 
بعدما ظلت اجلزائر حتتل  ا�شبانيا 
ريادة �شوق الغاز ال�شباين لأكرث من 

30 �شنة .
الربوفي�شور  اعرتف  اأن  وبعد 
اأهم  باتت  الدبلوما�شية  اأن  م�شدور 
اأداة للتاأثري على القت�شاد العاملي ، 
التي بذلتها اجلزائر  اأ�شاد باجلهود 
ال�شاحة  موؤخرا لإعادة متوقعها يف 
الأكرث  الدول  اأن  مربزا   ، الدولية 
هي  الدولية  ال�شاحة  يف  ح�شورا 
الفر�س  اأكرث  متلك  التي  الدول 

القت�شادية.
عطار ب

ولدعبا�س و بركات و21 اإطارا 
اأمام املحكمة

ب�شبب احلجر ال�شحي من الكورونا

التحقيق مع رجال اأعمال 
�سرحوا عماال دون تعوي�س 

العمل  مفت�شيات  با�رشت 
الوطن  وليات  م�شتوى  على 
ق�شية  يف  حتقيقات  معمقة 
العمال  من  من  الآلف  ت�رشيح 
خا�شة  ورجال  �رشكات  قبل 
اإنذار  �شابق  اأعمال  بدون 
ال�شحي  بعد  انطالق  احلجر 

للتهريب من دفع رواتبهم .
العملية جاءت باأمر من ال�شلطات 
وزارة  راأ�شها  للبالد وعلى  العليا 
الجتماعي  وال�شمان  العمل 
بعدما تبني وجود مئات ال�رشكات 
اخلا�شة التي �رشحت عمالها بدون 
احلجر دون  بداية  تعوي�س منذ 
تعوي�س ، هذا واأ�شارت املعطيات 
بع�س  ي�شمل  اإن الأمر  الأولية 
واأخرى  ال�شناعية  املوؤ�ش�شات 
باخلدمات  واملخت�شة   ، جتارية 
الدولة  بقرارات  تلتزم  مل  والتي 
باإجراءات  اأخلت  من  منها   ،

توظيف  يف  وا�شتمرت  احلجر 
مراعاة  املحافظة  دون  العمال 
 ، العمومية  ال�شحة  على 
بدون  العمال  واأخرى  �رشحت 
غلق  اإجراءات  م�شتغلة  تعوي�س، 
ب  للتهر كم   ملحا ا و ت  ا ر ا د لإ ا
اأن 45  تبني  من املتابعة يف حني 
اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  من  باملائة 
ت�شتغل العمال �شواء بدون  تاأمني 
او  تاأمني جزئي اأو اأخرى توظفهم 
من  متعاونني  للتهرب  اإطار  يف 
الأمر  منحهم حقوقهم  القانونية 
منهم  على  العديد  يحيل  الذي 
العدالة ، كما اأ�شار اأحد الإطارات 
بالتحقيق  وقوفهم  املكلفة 
لبع�س  املف�شوح  على  التواطوؤ 
اإطارات ال�شمان  الجتماعي  يف 
بفتح  يعجل  قد  ما  العملية 

حتقيقات يف امللف .
حممد بن ترار

لوكالت  الوطنية  الفدرالية  طالبت 
الو�شية  اجلهات  بتدخل  ال�شياحة  
التي  ال�شيا�شية  الوكالت  مل�شاعدة 
ت�رشرت من من انت�شار وباء الكورونا.

اأنكل  لها  بيان  يف  الهيئة  قالت  و 
جمال  يف  والتنقل  ال�شفر  حجوزات 
ملحاربة  وذلك  توقفت،  قد  العمل 
بفعالية  العاملي  الوباء  هذا  انت�شار 
الدول  من  العديد  وكفاءة،ومثل 
تدابري  اجلزائرية  ال�شلطات  اعتمدت 
وقيود على حركة التنقل واأمرت بغلق 
احلدود، مما ت�شبب يف ت�شمري اأر�شية 
واجلوي،  الربي  ال�شحن  اأ�شطول 
ال�شياحة  يف  متخ�ش�شة  وكالت  �شواء 
ال�شياحة  ال�شتقبال،  اأو  للت�شدير 
املتخ�ش�شة، �شياحة الأعمال،  اأو حج 

اأو عمرة...الخ
ال�شداد  الوكالت طلبات  حيث عرفت 
اخلدمات  جلميع  الزبائن  قبل  من 
الغياب  ، مع   اإلغاء حجوزاتها   ب�شبب 
جديدة  حجوزات  اأي  ل�شتالم  التام 

لالأ�شهر القادمة.
للحجوزات  الإلغاءات  هذه  كل 
من  امل�شتحقات  ا�شرتجاع  وطلبات 
اإىل  حتما  �شتوؤدي  الزبائن  طرف 
ب�شدة على  ، و�شيوؤثر  خ�شائر  معتربة 
ال�شفر  و  ال�شياحة  وكالت   خزينة 
ورمبا  الزبائن  اأمام  م�شداقيتها  و 
امل�شالح  اأمام  النزاع  اإىل  الأمر  ي�شل 
�رشكات  اأن  خ�شو�شا   ، الق�شائية 
الطريان والفنادق هي بدورها عاجزة  
لأنهم  ال�شفر   وكالت  تعوي�س  عن 
اأنف�شهم غري قادرين على ذلك �شداد.

الفدرالية  تقرتح   ، ال�شياق  هذا  يف 
 FNAT ال�شياحة   لوكالت  الوطنية 
درا�شة م�شتعجلة لو�شع تدابري الدعم 
اجلزائر  يف  ال�شفر  بقطاع  اخلا�س 
القطاعية  امل�شاورات  اإطار  يف  وهذا 
خالل  من  احلكومة  بها  قامت  التي 
الر�شوم  دفع  بتعليق  مقرتحاتنا 
الجتماعية لأ�شحاب العمل )ال�شندوق 
 casnos )الوطني للعمال غري الأجراء

اجلوية،  الرحالت  ا�شتئناف  غاية  اإىل 
)احلركة اجلوية(، واإعادة فتح الفنادق 
ب�شفة كلية 100٪، و تاأجيل الإقرارات 
اللتزامات  جلميع  واملدفوعات 
 31 غاية  اإىل  واجلبائية  ال�رشيبية 

دي�شمرب 2020.
و اأي�شا  اإجبار املوؤ�ش�شات امل�رشفية 
زيادة  خالل  من  الت�شامن  على 
الت�شهيالت و توفري الئتمان امل�رشيف 
وتاأجيل   ، �شفر  مبعدل  الت�شغيلي 
اجلدولة  اإعادة  اأو  الئتمان  ا�شتحقاق 
اإىل 12 �شهًرا، هذا ف�شال عن  تغطية 
وكالت  و  املتعاقدة  التاأمني  �رشكات 
اخل�شائر  جلميع  وال�شفار  ال�شياحة 
تكبدتها  التي  التكاليف  من  جزء  اأو 
خالل  من   ، اجلائحة  هذه  جراء  من 
هي   19-Covid اأن  يحدد  مر�شوم 
و  املهني   التاأمني  يغطيها  كارثة 
ملمار�شة  ا�شرتاكه  دفع  منا  املطلوب 

ن�شاط وكيل ال�شفر.
اإلزام �رشكات الطريان   بالإ�شافة اإىل 

بتبني  اجلزائر  يف  املوجودة  الأجنبية 
اأحكام مماثلة لتلك التي تقررها �رشكة 
درا�شة  الوطنيةو  اجلزائرية  الطريان 
اإمكانيات اإن�شاء �شندوق للدعم املايل 
اإىل  املب�شط  »اللجوء  عن  ف�شال   ،
الأن�شطة  �شياق  يف  اجلزئي  الن�شاط 
تعوي�شات  وتويل  الداخلية  ال�شياحية 
املوظفني من خالل ت�رشيح ال�شندوق 
CNASو  الأجراء   للعمال  الوطني 
الدعم الفني واملايل لتنفيذ اإجراءات 
ال�شتقبال يف الوكالة باتباع التو�شيات 
ومعدات  احلواجز  وو�شع  ال�شحية 
الوطنية  الفيدرالية  واأكدت  اإ�شافية.. 
لوكالت ال�شياحة  F.N.A.T وجميع 
الوكالت التابعة لها التزامها للحفاظ 
خالل  العمل  من  الأق�شى  احلد  على 
الأ�شهر املقبلة ، و�شوف تعمل املزيد 
لتكون جزءا من اجلهد الوطني للتعامل 
مع الو�شع غري امل�شبوق  الذي تواجهه 

بالدنا .
ع.غ

FNAT  الفدرالية الوطنية لوكالت ال�شياحة

اقرتاح اللجوء املب�سط اإىل الن�ساط اجلزئي 
.     درا�شة م�شتعجلة لو�شع تدابري الدعم اخلا�ض بقطاع ال�شفر

وزيرة الت�شامن توؤكد 

القوافل الت�سامنية �ست�ستمر طيلة رم�سان
اأ�رشف كل من وزيرة الت�شامن الوطني 
والأ�رشة وق�شايا املراأة ، كوثر كريكو، 
الفالحة، �رشيف عماري،  وزير  رفقة 
على انطالق قوافل ت�شامنية، لفائدة 
العائالت املعوزة، لذوي الحتياجات 
والطبي  النف�شي  للتكفل  اخلا�شة، 
تزامنا  املنزل،  يف  بهم  والجتماعي 

اإجراءات احلجر ال�شحي.
واأفادت الوزيرة، خالل اإ�رشافها على 
بالعا�شمة،  اأم�س،  القوافل،  انطالق 
من  اوملبيني،  ريا�شيني  مرافقة  عن 
لهذه  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي 
جميع  وت�شمل  الت�شامنية،  القوافل 
وليات الوطن، م�شرية اأن هذه القوافل 

ومنتجات  عينية،  م�شاعدات  تت�شمن 
وريا�شية، يف  واأجهزة طبية،  فالحية، 
اإطار احلملة التي انطلقت حتت �شعار 

»الوحدة الت�شامنية.. فطرة ثورية«.
من جانبه، اأكد وزير الفالحة، �رشيف 
عماري، اأن هذه هبة الت�شامنية، يقوم 
الفالحني  من  خا�شة  املح�شنون،  بها 

واملوالني.
كما اأكدت وزيرة الت�شامن يف الأخري، 
م�شاعدات  تت�شمن  القوافل  اأن 
اأخرى،  وجتهيزات  ا�شتهالكية، 
�شت�شتمر  القوافل،  هذه  اأن  مو�شحة 

طيلة �شهر رم�شان.
مرمي خمي�شة
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اح�شن خال�ص   

الرببري  التيار  �شباب  كان 
التيار  ت�شاعد  اإىل  ينظر 
كيدي  تدبري  باأنه  الإ�شالمي 
لتناأى  ال�شلطة  قبل  من 
بنف�شها عن حماربة املطلب 
ذلك  وترتك  الأمازيغي 
املتكونة  الإ�شالمية  للحركة 
ي�شتمد  �شباب  من  اأ�شا�شا 
الإخوان  تيار  من  مرجعيته 
كان  وباملقابل  امل�شلمني، 
ينظر �شباب التيار الإ�شالمي 
الرببري  التيار  �شباب  اإىل 
ال�شيوعيني  من  خليط  باأنه 
الذين  والالئكيني  امللحدين 
عقبة  نظرهم  يف  يقفون 

النظام  حماربة  اأمام 
ال�شيوعي  ال�شيا�شي 
لالإ�شالم  والتمكني 

يف الأر�ض. 
املنهج  كان  لقد 
العام للعاملني على 
املطلب الأمازيغي 
يف  اإل  �شلميا 
ا�شتثنائية  حالت 
القاعدة  اأكدت 
حماولة  وهي 
�شمي  ما  ت�شكيل 
بالقوات الرببرية 

وثلة  هارون  حممد  يد  على 
اإىل  جلاأوا  الذي  رفاقه  من 
القب�ض  يتم  اأن  قبل  العنف 
اأن  اإل  اأمرها  وينتهي  عليها 
الن�شاط  اختارت  الغالبية 
له  يتخذ  مل  الذي  ال�شيا�شي 
ف�شل  بل  به  خا�شا  تنظيما 
على  منهم  النا�شطني  اأغلب 
احل�رص  ل  املثال  �شبيل 
�شعيد �شعدي وفرحات مهني 
ور�شيد حاليت  و�شعيد خليل 
القوى  جبهة  اإىل  الن�شمام 

بعد   1979 عام  ال�شرتاكية 
اأن جنحوا يف اإدراج املطلب 
الأر�شية  �شمن  الأمازيغي 

ال�شيا�شية للحزب. 
النخراط  هذا  �شكل  لقد 
التيار  ل�شباب  ال�شيا�شي 
لدفع  هاما  عامال  الرببري 
م�شتوى  اإىل  لينتقل  املطلب 
اآخر من العمل امليداين الذي 
جديدة  ظروف  �شاعدته 
ذاته  احلكم  نظام  اأن�شاأها 
انطلقت   1976 عام  منذ  اإذ 
برنامج  يف  بومدين  حكومة 
مبنطقة  خا�ض  تنموي 
تيزي  ولية  ل�شيما  القبائل 
وزو فقد �شاعد هذا الربنامج 
الوايل  عليه  اأ�رصف  الذي 

�شيد علي غزايل على اإن�شاء 
على  عمومية  �رصكات  عدة 
و�شونيتيك�ض  �شونيليك  غرار 
مكن  كما  وغريها  واإينال 
املرافق  عدد  م�شاعفة  من 
م�شت�شفيات  من  ال�شحية 
وعيادات عامة واملوؤ�ش�شات 
من  والتعليمية  الرتبوية 
متو�شطات وثانويات ومراكز 
للتكوين املهني مبدينة تيزي 
اجلامعة  جانب  اإىل  وزو 
 1977 عام   افتتحت  التي 

املنطقة  طلبة  لت�شتقطب 
جامعة  على  العبء  وتخفف 
قبل  من  كانت  التي  اجلزائر 
توؤوي كل القادمني منها، وقد 
فتحت اأبوابها للفروع العلمية 
العلوم  فروع  من  قليل  وعدد 
اللغة  فرع  منها  الإن�شانية 

العربية واآدابها.
لقد حتولت مدينة تيزي وزو 
اإىل مركز ا�شتقطاب لل�شباب 
املدا�رص  غادروا  الذين 
التكوين  حيث  اإىل  النائية 
وترقية  وال�شغل  والتعليم 
املهن احلرة وحتولت جامعة 
اإىل منتدى مفتوح  تيزي وزو 
ق�شايا  يف  احلر  للنقا�ض 
الثقافة وال�شيا�شة والهوية يف 
نظام  هيمنة  ظل 
الواحد  احلزب 
الوعي  وامتد 
اجلديد  الثقايف 
الثانويات  اإىل 
التكوين  ومراكز 
نقابات  واإىل 
العمومي  القطاع 
حتتوي  كانت  التي 
ي�شاريني  منا�شلني 
الجتاهات.  كل  من 
الن�شاط  كان  فقد 
املطلب  �شمن 
ال�رصاع  يتعدى  الأمازيغي 
اأخرى  اإىل �رصاعات  الثقايف 
طبقية و�شيا�شية واإيديولوجية 
متعددا  قطبا  �شكلت  وقد 
ت�شكل  بدايات  اأمام  للوقوف 
يف  ال�شغرية  البورجوازيات 
ل�شيا�شات  والت�شدي  املدن 
طم�ض  على  القائمة  النظام 
وبداية  الأمازيغية  الهوية 
وحماربة  التعريب  تعميم 
الإ�شالمي  التيار  تنامي 
الأ�شويل الذي كان ينظر اإليه 

للنظام  الأمين  الذراع  باأنه 
التيارات  وكانت  القائم. 
ال�شيا�شية الي�شارية يف اأغلبها 
القوى  جبهة  راأ�شها  وعلى 
اقتحمها  التي  ال�شرتاكية 
التيار الرببري الأقوى ن�شاطا 
اإل  اختالفاتها  من  فبالرغم 
ظل  الأمازيغي  املطلب  اأن 
وعامل  ا�شتقطاب  نقطة 
كتلة  كونت  بحيث  توحيد 
كرة  مثل  تتدحرج  �شارت 
القبائل  منطقة  لتعم  الثلج 
يف  الريفي  الطابع  ذات 

اأغلبها. 
القبائلية  الأغنية  وكانت 
ت�شارك  بداأت  قد  امللتزمة 
التيار  هذا  ذلك  دفع  يف 
الن�شاط  بروز  فبعد  اجلارف 
الفني لفرحات مهني املدعو 
اإميازيغن  فرحات  فنيا 
وحميد �رصيات املدعو فنيا 
اإيدير منذ بداية ال�شبعينيات 
جاء دور معطوب لونا�ض يف 
اأواخرها ليعطي دفعا جديدا 
املتميزة  القبائلية  لالأغنية 
ال�رصيح  الراديكايل  بعدائها 
للنظام  العروبي  لالجتاه 
والنزعة املعادية لالأمازيغية 

لغة وثقافة وتاريخا.
لتوازي  التحولت  هذه  تاأتي 
اآخر  نوع  من  حتولت 
النظام  داخل  جتري  كانت 
الرئي�ض  دخل  فقد  القائم، 
�شحية  وعكة  يف  بومدين 
�شلل  اإىل  اأدت  الأمد  طويلة 
الدولة  ملوؤ�ش�شات  جزئي 
الفردي  احلكم  على  املبنية 
�شنة  طيلة  ظهوره  قل  حيث 
 27 يف  بوفاته  لتنتهي   1978
التي  الوفاة  تلك  دي�شمرب، 

النظام يف �رصاعات  اأدخلت 
قبل  خالفته  حول  داخلية 
اأن ي�شتقر الأمر على اختيار 
بتوجيه  جديد  بن  ال�شاذيل 
من  وتزكية  املخابرات  من 
جبهة  الرابع حلزب  املوؤمتر 
جانفي  يف  الوطني  التحرير 

عام 1980 قبل اأن ينال 
امل�شتفتني  اأغلبية 
رئي�شا  اختياره  على 
 7 يف  للجمهورية 
نف�ض  من  فرباير 

ال�شنة. 
اأن  من  وبالرغم 
احلزب  موؤمتر 
خيار  اأقر  الواحد 
اإل  ال�شتمرارية 
الفعاليات  اأن 
�شية  ل�شيا ا
والثقافية العاملة 
املجتمع  يف 
اأن  تنتظر  ظلت 
ال�شلطة  تبدي 

على  اأكرب  تفتحا  اجلديدة 
عزم  من  بالرغم  التعددية 
جديد  بن  ال�شاذيل  الرئي�ض 
احلزب  �شلطة  تعزيز  على 
بتعيني رفيقه حممد  ل�شيما 
ال�رصيف م�شاعدية لالإ�رصاف 
ال�شالح  حممد  مكان  عليه 
اأحد  كان  الذي  يحياوي 
املر�شحني الثنني اإىل جانب 
بوتفليقة خلالفة بومدين. مل 
ياأبه التيار الرببري املتنامي 
داخل  اجلديدة  بالتحولت 
اإذ مل يظهر خطاب  ال�شلطة 
تغري  اأي  اجلديد  الرئي�ض 
ومل  وم�شمونه  �شكله  يف 
والأجهزة  املوؤ�ش�شات  تغري 
ممار�شات  من  الأمنية 

الرقابة ال�شديدة على ن�شاط 
ودون  للنظام.  املناه�شني 
للمواجهة  ميل  اأي  تبدي  اأن 
ال�شيا�شية مع الرئي�ض ال�شاذيل 
ال�شتمرار  بن جديد ف�شلت 
يف ن�شاطها الثقايف يف �شبيل 
واإحياء  الأمازيغية  ترقية 

الثقافة ال�شعبية. وهنا جاءت 
يف  النا�شطني  من  املبادرة 
لتنظيم  وزو  تيزي  جامعة 
الكاتب  عليها  ي�رصف  ندوة 
والنرتبولوجي  الروائي 
مولود معمري بدار الثقافة، 
التي حتمل ا�شمه الآن، حول 
وهو  القدمي  القبائلي  ال�شعر 
الذي كان مهتما ب�شعر ال�شيخ 
حمند واحلو�شني و�شي حمند 
اأوحمند و�شعراء اآخرين كانوا 
يف طي الن�شيان قبل اأن يفاجاأ 
حمافظ  برف�ض  املنظمون 
اأنها  بحجة  الطلب  احلزب 
ال�شلطة  من  اأوامر  تلقى 
ن�شاط  اأي  مبنع  املركزية 
ميت ب�شلة للبعد الأمازيغي. 

لقمع  بادرة  اأول  هذه  كانت 
عن  خارج  �رصيح  �شيا�شي 
املعتادة  الأمنية  الدوائر 
اأو�شاط  الغرابة يف  اأثار  وقد 
املثقفني من كل الجتاهات 
حتفظ  اأي  يعرف  مل  اإذ 
عن  النظام  لدى  رف�ض  اأو 
مولود معمري 
بالدا  امللقب 
فقد  ملولوذ 
ت  جت�شد
الأفيون  روايته 
يف  والع�شا 
اأ�رصفت  فيلم 
ال�شلطة  عليه 
مديرا  وكان 
اأبحاث  ملركز 
جية  لو بو نرت اأ
بجامعة  واأ�شتاذا 
اأن  دون  اجلزائر 
يتعر�ض مل�شايقات 
اإلغاء  با�شتثناء 
الأمازيغية  در�ض 
 1965 بني  يقدم  كان  الذي 

و 1973.
بن  لل�شاذيل  يقدر  هكذا 
فرتة  يفتتح  اأن  جديد 
عنيفة  مبواجهة  حكمه 
الأمازيغي،  املطلب  جتاه 
اأحدثت  التي  تلك املواجهة 
تطور  يف  كربى  طفرة 
الأمازيغي.  املطلب  بروز 
�شنوا�شل يف احللقة املقبلة 
رواية بع�ض تفا�شيل اأحداث 
وتداعياتها  الرببري  الربيع 
والنا�شطني  ال�شلطة  على 
يف  اآثارها  امتدت  وكيف 
يبلغ املطلب  اأن  الزمن قبل 

املرحلة التي يعي�شها الآن.
...يتبع

حراك وحتولت ع�سية الأحداث
يف احللقة املا�شية توقفنا عند الإرها�شات الأوىل لتحول املطلب تدريجيا من النخب العاملة على 
امل�شتويني ال�شيا�شي والأكادميي اإىل ت�شكيل النوادي التي كان هدفها العمل القاعدي يف الثانويات 

القليلة املنت�شرة يف منطقة القبائل وكذا يف جامعة اجلزائر التي كان يق�شدها طلبة املنطقة، كانت تلك 
الن�شاطات تتطور باملوازاة مع تطور الن�شاطات امل�شجدية داخل وخارج اجلامعة للحركة الإ�شالمية 

التي اأخذت يف الت�شاعد خالل فرتة ال�شبعينات من القرن املا�شي.

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

كانت الأغنية القبائلية امللتزمة قد 
بداأت ت�شارك يف دفع ذلك هذا التيار 

اجلارف فبعد بروز الن�شاط الفني 
لفرحات مهني املدعو فنيا فرحات 

اإميازيغن وحميد �شريات املدعو 
فنيا اإيدير منذ بداية ال�شبعينيات 

جاء دور معطوب لونا�ص يف اأواخرها 
ليعطي دفعا جديدا لالأغنية 

القبائلية املتميزة بعدائها الراديكايل 
ال�شريح لالجتاه العروبي للنظام 
والنزعة املعادية لالأمازيغية لغة 

وثقافة وتاريخا.

مل يعرف اأي حتفظ اأو رف�ص لدى 
النظام عن مولود معمري امللقب 
بالدا ملولوذ فقد جت�شدت روايته 
الأفيون والع�شا يف فيلم اأ�شرفت 
عليه ال�شلطة وكان مديرا ملركز 

اأبحاث اأنرتبولوجية واأ�شتاذا 
بجامعة اجلزائر دون اأن يتعر�ص 

مل�شايقات با�شتثناء اإلغاء در�ص 
الأمازيغية الذي كان يقدم بني 

.1973 و   1965
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ما نعي�شه اليوم مع هذا احليوان املجهري فريو�س كورنا ، املت�شف بكل �شفات الغدر ، ونعوت الغيلة ، من �شمت وهدوء و�شرعة 
انت�شاروتعدد و�شائق االنتقال و العدوى ، لذا ال ميكن التعامل مع هذا الفاتك الغادر ، اإال ب�شرامة التنظيم و دقة التخطيط ، وال يعزب 

عن بال اأحد،اأن التخطيط هو قطع ثلثي امل�شافة نحو  حتقيق اأهداف النجاح ، و الف�شل يف التخطيط هو تخطيط للف�شل .

�شكر اهلل �شعيكم

كورونا الغدار و �سالح امل�سفوفة
الوليد فرج

الإدارة  علم  دار�سي  يح�رص 
التنظيم العام يف �سبعة مبادئ 

:
وغالبا   : الهدف  وحدة  مبداأ 
 ، النهائي  الهدف  يكون  ما 
اأهداف  حتقيق  على  مبني 
جزئية هذه الأخرية ل ميكن 
فاعليها  ن�ساط  يتحول  اأن 
اإىل مناطق اأخرى من اخلطة 

املتبعة اإل باأمر .
يكون   : الأمر  وحدة  مبداأ 
الأوامر  اإ�سدار  م�سدر 
رئي�س  من    ، للمروؤو�سني 
و  تناق�س  لتفادي   ، واحد 
ت�سادم الروؤى من خالل تعدد 

م�سادر الأوامر .
مبداأ التخ�سي�س : وهو ر�سد 
لتفادي   ، الب�رصية  الطاقات 
و  لوج�ستيكي  نق�س  اأي 

ا�ستحداث فر�س للتدريب .
ال�سلطة  خط  ق�رص  مبداأ 
امل�سافة  تقلي�س  وهو   :
و  التخطيط  م�ستويات  بني 

التنفيذ .
ول   : ال�سلطة  تفوي�س  مبداأ 
ين�سح يف الإفراط فيه و يجب 
اأن يقت�رص على امل�ستجد من 

خ�سو�سيات حملية .
حتيني  و   : التن�سيق  مبداأ 

املعلومات و تداول النتائج و 
امل�ستجدات و التطورات .

جوليك(  )لوثر  اأي�سا  يح�رص 
،  اأنواع التنظيم يف ما ي�سميه 

:  4P>s
 Place . Process .

. Purpose. Persons
على  تق�سيمه  يف  معتمدا 
خارجية  مو�سوعية  معايري 
اأ�سا�س  على  كانت  �سواء   :
جغرايف ، اأو اأ�سا�س اجلمهور 
اأو  اأ�سا�س العملية املنفذة  اأو 

مهنة املنفذ و اخت�سا�س .
للتنظيم  التنظري  هذا  اإن 
اأُتخذ  الذي   ، التقليدي 
لتنفيذ  اإطار  و  كميكانيزم 
اإدارة  و  العامة  ال�سيا�سات 
يتوافق  ل  قد   ، العام  ال�ساأن 
لعدة  الأزمات  اإدارة  مع 
ما  كثري  لذلك   ، اعتبارات 
اأزمة(  ن�سمع مب�سطلح )خلية 

اأو )اإدارة اأزمة( .
 فما هو التنظيم الأمثل الذي 

تعتمد هذه الإدارة ؟ .
اإن العتبار الأول يف مو�سفات 
هو تهددها لالأو�ساع الطبيعة 
اإىل  التي قد ت�سل   ، احلياتية 
اإدارة  ت�ستوجب  لذا   ، املوت 
من  خا�س  نوع  لها  الت�سدي 
التنظيم يجب اأن يت�سم بحرية 
اأو�سع يف الن�سياب داخل جل 

ا�ستغاللها  و  الخت�سا�سات 
ا�ستغالل ذكيا وفقا ملهارتها 
الأ�سكال  عن  يخرج  بتنظيم 
جل  مع  اأميل  و   . التقليدية 
املمار�سني اإىل تنظيم ال�سبكة 
او )تنظيم امل�سفوفة( كاأجنع 
اأ�سلوب تنظيم لإدارة الأزمات 

و الكوارث .
تنظيم  منهج  تطبيق  يرجع 
بداية  اإىل  امل�سفوفة 
ال�ستينات من هذا القرن ، يف 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
به  معمول  كتنظيم  واتخذ   ،
ال�سناعات  اإدارة  يف  حتى 
ملا  الف�سائية  و  احلربية 
يف  و�رصامة  دقة  من  تتطلبه 

الأداء و التنفيذ .
يتبني  التنظيم  هذا  اإ�سم  من 
امل�سفوفة  من  ا�ستقاقه  لنا 
الهند�سية ، و لتب�سيط املعنى 
، نقول اإنه تنظيم يعتمد على 
من  اخلدمة  ن�سق  توحيد 
خالل ، وحدة حمور ال�سلطة 
متار�س  التي  التنفيذية 
 ، القاعدة  اإىل  القمة  من 
الفنية  التقنية  ال�سلطات  و 
 ، القاعدة  الأفقية على طول 
التنظيم  اإيجابيات هذا  و من 
، �رصعة التكيف و التحيني مع 
تطورات الأزمة ، و الظروف 
و امل�ستجدات املختلفة التي 

مميزات  من  و   ، تطراأ  قد 
امل�سفوفة  تنظيم  تطبيق 
لإدارة الأزمة تاليف التناق�س 
من   ، ت�سادها  و  الأوامر  يف 
خالل وحدة الإ�رصاف و منع 
الزدواجية و التعدد يف العمل 
وهذا ما يحقق �رصعة التنفيذ 
التن�سيق  يعترب   . الأداء  و 
تبادل  اأدوات  و  قنوات  عرب 
�سيولة  تتطلب  التي  املعلومة 
ي�سهل  مما  �رصيعني  تدفق  و 
القرار  اتخاذ  �رصعة  على 
املنا�سب  الوقت  يف  ال�سائب 
، لتنفيذه يف الوقت املنا�سب 
اأدنى  دون   ، كفاءة  باأكرب 
التنفيذ  و�سائل  بني  تعار�س 
اإل  التي ل ي�سهل ا�ستقطابها 
بوا�سطة هذا التنظيم ، الذي 
يوؤمن ال�ستغالل الأمثل لها و 

للموارد املر�سودة .
تعاطي  يف  املالحظ  لعل 
كارثة  مع  اجلزائرية  ال�سلطة 
اأو  اأثر  اأي  يجد  ل   ، كورونا 
امل�سفوفة  لتنظيم  ملمح 
تطبيقه  ميكن  اأ�سلوب  كاأجنع 
تنظيم  اأي  اأو  ال�سدد  يف هذا 
فلم   ، الأزمات  لإدارة  اآخر 
تكوين  عن  فعل  ردة  تخرج 
الولة  برئا�سة  حملية  جلان 
و�سع   ، �سعيفة  بت�سكيالت 
فرعية  جلان  ت�رصفها  حتت 

 ، الدوائر  وروؤ�ساء  برئا�سة 
الداخلية  وزير  رئا�سة  حتت 
، كما مت تاأ�سي�س جلنة علمية 
طبية تتبع تطور الأو�ساع لها 
و  بالنتائج  الت�رصيح  �سلطة 
التطورات ، دون اأدنى تن�سيق 
بني الفاعلني يف معركة كورونا 
اإقدام   ، ذلك  على  يدل  وما 
بع�س النا�سطني املحليني يف 
التن�سيق بينهم و بني اجلامعة 
اإىل  الوايل  من  بدعم  و 
املادية  املوارد  من  متكينهم 

الك�سف  عملية  بداية  لأجل 
بفريو�س  الإ�سابات  عن 
اإن  نعلم  ل  والتي   ، كورونا 
هل  املبادرة  هذه  نفذت 
�سوف تعتمد نتائج حتاليلها؟ 
امل�سوؤولية  تقع  من  وعلى 
و  ؟  اخلطاأ  حال  يف  املدنية 
هو  ما  كيف مل�سوؤول حملي. 
عن�رص  اإل  الأزمة  زمن  يف 
اأوامر  يتلقى  قاعدي  فرعي 
اأن  ل  القمة  الأزمة من  اإدارة 
الذي  الجتهاد  هذا  يجتهد 

قد يوؤدي اإىل بلبلة وا�سطراب 
! قد تدعو  اأخرى  يف مناطق 
 ، ال�سيا�سة  نف�س  تطبيق  اإىل 
الأزمة  اإدارات  بذلك  فتتعدد 
مما يوؤدي اإىل اأ�سعاف وحدة 

الت�سدي .
اأن  قبل  الأزمة  اإدارة  اإن 
التنظيم  و  املوارد  تتطلب 
و  ال�رصامة  تتطلب  الأمثل 

الذكاء .
�سكر اهلل �سعي املجتهد �سليم 

النية

 اأ/ اأو�شيف بالل باحث 
دكتوراه يف العالقات 

الدولية
 

معامل  م�س�س-  -على  بداأت 
 – احلايل  العاملي  النظام  انهيار 
لقيادة  قطبية  باأحادية  اجلديد- 
الوليات املتحدة الأمريكية تلوح 
والأزمات  الهزات  بعد  الأفق،  يف 
ال�سيا�سية،  الأ�سعدة  جميع  على 
التي  والجتماعية  القت�سادية 
الأ�سهر  يف  كورونا  وباء  خلّفها 
م�ستوى  على  خا�سة  اجلارية 
باتت  حيث  الدولية،  العالقات 
موازين القوى عامليا بحاجة اىل 
اإعادة  خالل  من  تعريف  اإعادة 
املوؤثرين  الالعبني  حدود  ر�سم 
بالقيادة،  ميتزون  والذين 
الحتاد  تفكك  فاإرها�سات 
و�سوحا  اأكرث  �ستُ�سبح  الأوروبي 
كورونا،  وباء  اأزمة  بعد  خا�سة 
الر�سمي  اخلروج  اإىل  اإ�سافة 

وتهديدات  العظمى  لربيطانيا 
على  املتو�سطي  اجلنوب  دول 
وا�سبانيا  والربتغال  اإيطاليا  غرار 
التكتل  من  مقعدها  ب�سحب 
املجتمع  بات  كما  الأوروبي، 
بل  البحث،  مرحلة  يف  الدويل 
التنقيب عن تعظيم امل�سلحة من 
خالل التقليل من ال�رصر بتقلي�س 
عدد الوفيات والإ�سابات من هذا 

الداء العابر للقارات.
وباأكرث  بقوة  ال�سني  عادت  لقد 
ال�سرتاتيجية  باأهدافها  وعي 
املتحدة  للوليات  بذلك  مناف�سة 
فوق  وبتحديات  الأمريكية 
من  �ساعفت  فال�سني  الوطنية، 
رابح- قاعدة  لتفعيل  جهودها 
القليمية،  حدودها  خارج  رابح 
لل�سني  اخلارجية  فال�سيا�سة 
حاليا اأ�سبحت تعتمد على ت�سويق 
»الجتاه  قوامها  قيمية  منظومة 
جمال  ل  اأنه  ومبا  �رصقا«، 
الدولية،  العالقات  يف  لل�سدف 

كيانها  من  �ستجعل  ال�سني  فاإّن 
اإقليميا  ولي�س  عامليا  مركزا 
وامل�ساعدات  فقطلالإمدادات 
للدول  وب�رصيا-  –ماديا  الطبية 
على  كورنا«  »فريو�س  م�سها  التي 
اأمل بناء ج�سور ديبلوما�سية قوية 

للم�ستقبل.
  واأكدت خمرجات الدول خا�سة 
اأنها دول كربى  تُ�سنف على  التي 
يف التموقع من جديد على غرار 
يف  الدخول  خالل  من  ال�سني 
تكتالت خفية غري معلنة وباأهداف 
خارجية  وب�سيا�سة  ا�سرتاتيجية، 
اأكرث عقالنية، فعالية ور�سادة منها 
من الإدارة الأمريكية التي متيزت 
خمرجاتها خالل الأزمة ال�سحية 
والندفاع  بالتذبذب  الراهنة 
تارة  والتعقل  وال�سطراب  تارة 
اأخرى، يف حني بقيت دول اأخرى 
�سعف  اإىل  بالنظر  تقوقع  حمل 
�سيا�ساتها  وف�سل  امكانياتها 
ما  خا�سة  الداخلية  القطاعية 

تعلقباملنظومة ال�سحية.
تراجع  العامل«  »�رصطي  تعبري  اإّن 
فريو�س  بربوز  كبريجدا  ب�سكل 
اأكرث  اأمام  واأ�سبحنا   19  covid
املجتمع  يف  رئي�سي  لعب  من 
العالقات  �سري  على  يُهني  الدويل 
ت�سويق  اىل  وي�سعى  الدول  بني 
ال�سفقات  لك�سب  النوايا  ح�سن 
اأبانت  فقد  ُم�ستقباًل،  الرابحة 
مثال ال�سني على اأنها حُت�سن اإدارة 
الأزمات الداخلية وتُ�سّدر احللول 

لدول اأخرى مبختلف القارات.
»الفو�سى  �سيا�سة  اأن  كما    
اخلالقة« التي متيزت بها الإدارة 
الأمريكية لعقود �سابقة من خالل 
اأّن الفو�سى ُمعطى  تاأكيدها على 
مر�سي،  ولي�س  و�سّحي  طبيعي 
مرافقة  على  حري�سة  وباأنها 
بُغية  اأزمات  تعرف  التي  الدول 
دويل  جمتمع  بناء  يف  امل�ساهمة 
هذه  تال�ست  قد  دميوقراطي 
�سحايا  بارتفاع  النمطية  ال�سورة 

الفريو�س وك�سف على ف�سل اإدارة 
مثلما  الو�سع  احتواء  يف  ترامب 

كانت تفعل ذلك �سابقا.
الراهنة،        ويف ظل املعطيات 
ومع ت�ساعد اأ�سهم ال�سني عامليا، 
فقد اأ�سبح النحياز اإليها اأمر اأكرث 
من براغماتي بالن�سبة للدول التي 
املركز،  بل من  الهام�س  تُعد من 
لن  النحياز«  عدم  فـ«حركات 
تكون اطالقا يف حال اجته العامل 
بعد  جديدة  قطبية  ثنائية  اىل 
الإدارة  �سيطرة  من  عقود  ثالث 
ُمتحرك  كل  على  الأمريكية 

و�ساكن يف املجتمع الدويل.
   اإّن الأزمات هي من تُعلي الدول 
وت�سعها، فالحتاد الأوروبي احتد 
من اأجل اإعادة اعمار اأوروبا بعد 
اخلراب الذي م�سها بعد احلرب 
العاملية الثانية يف منت�سف القرن 
املا�سي، واأمريكا ت�سّيدت العامل 
ال�سوفياتي  املع�سكر  انهيار  بعد 
القت�سادية  والأزمات  ال�سيوعي 

يف  فال�ستثمار  عرفها،  التي 
وال�سعي  الأخرى  الدول  اأزمات 
امل�سهد  هو  عامليا  التمركز  اىل 
لل�سني  بالن�سبة  خا�سة  احلايل 
املتحدة  والوليات  ورو�سيا 
الروؤية  باتت  فقد  الأمريكية، 
من  الكثري  ي�سودها  احلالية 
ال�سبابية والغمو�س ان كان العامل 
القطبية  الثنائية  عودة  اىل  يتجه 
نحو  �سري  اأننا  اأو  جدد،  بالعبني 
ظل  يف  املراكز  متعدد  عامل 
تغيري موازين القوى عامليا، علما 
لعقدين  ورو�سيا  ال�سني  بامتالك 
من  الدويل  الأمن  اثنينبمجل�س 
اإجمال،  مقاعد  خم�س  اأ�سل 
فخريطة القوى القيادية للمجتمع 
الدويل الأكيد اأنها لن تكون مثلما 
كانت عليه قبل وباء كورونا مثلما 
اخلارجية  وزير  بذلك  اعرتف 
املتحدة  للوليات  الأ�سبق 
هذا  كي�سنجر  هرني  الأمريكية 

الأ�سبوع.

اأزمة كورونا وانعكا�شاتها على موازين القوى عامليا:

هل نحن اأمام عودة الثنائية القطبية اأم نتجه لعامل متعّدد الأقطاب؟



الثالثاء 21  اأفريل  2020  املوافـق  ل 27 �شعبان  1441ه 6

 
لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  اأكد 
باجلنوب  املدين  املجتمع 
ال�رصقي علي بن عيوة يف ت�رصيح 
"الو�سط  يومية  به  �سحفي خ�ص 
هي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن   ،"
العمود الفقري للدولة اجلزائرية 
عمليات  جلميع  الواقي  الدرع  و 
و�سالمة  وحدة  ا�ستهداف 
ذات  موؤكدا يف   ، الوطني  الرتاب 
ال�سائعات  مروجي  اأن  ال�سدد 
نفتها  التي  الكاذبة  الأخبار  و 
وزارة الدفاع الوطني حول حملة 
من  عدد  مهام  واإنهاء  التوقيفات 
الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  الإطارات 
الركيزة  با�ستهداف  مبيتة  نيتهم 
،خا�سة  الدولة  لعماد  الأ�سا�سية 
على  الوطني  اجلي�ص  اثبت  بعد 
على  �سعبه  بجانب  الدائم  وقوفه 
الأزمات  و  املحن  جميع  مدار 
الطبيعية  الكوارث  من  انطالقا 

ال�سلمي  ال�سعبي  باحلراك  مرورا 
التحدي  لرفع  و�سول  باجلزائر 
يف  اجلزائري  ال�سعب  وم�ساندة 
عز الأزمة ال�سحية التي متر بها 
كورونا  وباء  تف�سي  جراء  البالد 
القاتل بت�سخري طائرات ع�سكرية 
وقائية  اأجهزة  و  معدات  جللب 

جمهورية  من   19 كوفيد  من 
ثانية  جهة  من   . ال�سعبية  ال�سني 
يف  عيوة  بن  علي  ذهب  فقد 
معر�ص حديثه معنا اىل اأبعد من 
اأن  ال�سدد   ذات  يف  موؤكدا  ذلك 
الأبواق الناعقة التي مل تتوانى يف 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ا�ستهداف 

النجاحات  بعد  ت�ستوعب  مل 
�سليل جي�ص   املحققة من طرف 
الذي متكن من  الوطني  التحرير 
م�ساعدة ال�سعب من جتاوز جميع 
املحن و الأزمات التي مرت بها 
ال�سدد  ذات  يف  داعني   ، البالد 
ال�سعب من خمتلف �رصائحه ومن 
�سماله اإىل جنوبه ومن �رصقه اإىل 
القيادة  اإىل اللتفاف خلف  غربه 
الفر�سة  لتفويت  للبالد  العليا 
وقطع الطريق اأمام اأعداء الوطن 
يحولون  الذين  واخلارج  بالداخل 
يف جميع الأزمات لركب الأحداث 

من املقعد اخللفي .
اأعلنت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
للمجتمع  اجلهوية  التن�سيقية 
عن  ال�رصقي  باجلنوب  املدين 
الالم�رصوط  و  املطلق  دعمها 
بقيادة  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 
الدفاع  وزير  اجلمهورية   رئي�ص 
للقوات  الأعلى  القائد  و  الوطني 

امل�سلحة .

توا�سل م�سالح ولية مترنا�ست 
الوطني  اجلهد  يف  انخراطها 
خريية  مبادرات  بتنظيم 
العائالت  لفائدة  وان�سانية 
الظل  مبناطق  املحتاجة 
ال�سحية  الأزمة  عز  يف  وذلك 
 . كورونا  جائحة  لتجاوز 
ولية  وايل  لديوان  بيان  اأفاد 
ت�سلمت  قد  كانت  مترنا�ست 
منه  ن�سخة   " "الو�سط  يومية 
للولية  املحلية  ال�سلطات  اأن 
جياللــي  دومـــي  راأ�سها  وعلى 
والـــي الوليـــة ب�سفته امل�سوؤول 
التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
املغيلي  الوندري  ال�سيد  رفقة 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
الأمني  بح�سور  و  الولئي 
اع�ساء  ال�سادة  و  للولية  العام 
اللجنة الأمنية و ال�سيد رئي�ص 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
رئي�ص  ال�سيد  و  لتامنغ�ست 
عملية  على   ، تامنغ�ست  دائرة 
للعائالت  موجهة  ت�سامنية 
املعوزة القاطنة مبناطق الظل 
منطقة   90  " عددها  البالغ  و 

عائلة   3013 تقطنها    " ظل 
موزعة على  05 بلديات و هي 
عني  بلدية   - تامنغ�ست  بلدية 
اأمقل- بلدية تاظروك - بلدية 
اأبل�سة  لبلدية  اإ�سافة   – اإدل�ص 
وزيرة  لتعليمات  تنفيذا  وذلك 
الأ�رصة  و  الوطني  الت�سامن 

وق�سايا املراأة  .
البيان  نف�ص  به  اأفاد  وح�سبما 
فاإن حمولة هذه العملية بلغت 
يف  قفة   3013 ب   ، طن   126
تندرج  حيث   ، �ساحنة   13
هذه العملية  يف اإطار اللتزام 
عبد  الأول  الوزير  بتو�سيات 
العزيز جراد القا�سية باإح�ساء 
مناطق الظل باجلبال و الأودية 
النائية  املناطق  و  الرعوية 
الكربى  اجلزائرية  بال�سحراء 
امل�سجلة  بالنقائ�ص  للتكفل 
من  التخفيف  بهدف  وذلك 
معاناة قاطنيها يف ظل مت�سك 
ال�سلطات العليا بالبالد لتمديد 
ب�سبب  وذلك  احلجرال�سحي 

تف�سي كوفيد 19 باجلزائر .
�شيخ مدقن 

فتحت التن�شيقية اجلهوية لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي النار على من 
و�شفتهم باأعداء الوطن بالداخل واخلارج وحملتهم م�شوؤولية ا�شتهداف املوؤ�ش�شة 

الع�شكرية بالرتويج الأخبار كاذبة ال اأ�شا�س لها من ال�شحة.

التن�شيقية اجلهوية للمجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي توؤكد:

اأحمد ،ب 

3013 طرد غذائي بـ05 بلديات 

قافلة ت�ضامنية ملناطق 
الظل يف مترنا�ضت

اأخبار اجلنوب

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية العمود الفقري 
للدولة فحذاري 

.     امل�شو�شون على موؤ�ش�شة اجلي�س ال يخدمهم الهدوء 

حميط الربقجية باملغري بالوادي

 قطب فالحي واعد بامتياز يعاين  
“الربقجية”  حميط  يعاين  
املغري  املنتدبة  الواقع  بالولية 
عديدة  م�ساكل  ،  من  بالوادي 
من  ال�ستفادة  عدم  اأبرزها  لعل 
قرارات الت�سوية حيث عدد كبري 
من الفالحني ل ميلكون قرارات 

الت�سوية يعملون ب�سكل ع�سوائي
و ك�سف عدد من فالحي الربقجية 
مرت  كيلو   25 تبعد  بحوايل  التي 
غرب الولية املنتدبة  يف ت�رصيح 
عن  "الو�سط"  يومية  مع  لهم 
فرغم   ، امل�ساكل  هذه  من  عدد 
بخ�سوبة  متتاز  منطقتهم  اأن  
امل�ساحات  اإ�سافة  اإىل  تربتها 
زرعت  اإذ  ال�ساحلة  للزراعة 
اجلزر  املا�سية  مبادة  ال�سنة 
اأعطت  و  ال�سعري  و  القمح  وكذا 
و هذه املحا�سيل   ، نتائج باهرة 

بالطرق  حاليا  م�سقية  الزراعية 
الر�ص  طريق  عن  اأو  البدائية 
بالتقطري  ال�سقي  اأو  املحوري 
من  ي�ستفاد  مل  غالبيتهم   اأن  اإل 

قرارات ال�ستفادة . 
اإىل  املنطقة  �سيحولون  فاأنهم   
قطب زراعي هام يف منطقة وادي 
ريغ لي�ص هدا فح�سب بل اجلنوب 
ككل ،  اأما عن باقي العوائق التي 
قفزة  حتقيق  دون  حائال  تقف 
نوعية يف جمال الن�ساط الفالحي 
حتويلها  و  “الربقجية”  مبنطقة 
زراعي،  اقت�سادي  قطب  اإىل 
يف  امل�ساكل   عددا  من  فذكروا 
اآليات  �سعف  م�سكلة  مقدمتها  
من  منتجاتهم  اأن  اإذ  الت�سويق 
اخل�رص واحلبوب و التمور تواجه 
تعلق  ما  خا�سة  كبرية   �سعوبة 

الفالحني،  بح�سب  و  بالت�سويق 
بحدة  يطرح  الإ�سكال  هذا  فاإن 
يف كل مرة نظرا لعدم وجود جهة 
تتكفل بالت�سويق الداخلي، اإ�سافة 
نحو  الت�سدير  فر�ص  انعدام  اإىل 
اإىل  بالفالح  اأدى  ما  اخلارج، 
لبيعها  �سعيا  باملنتجات  التنقل 
بالتجزئة  املحلية  الأ�سواق  يف 
اخل�رص  جتار  اإىل  و  باجلملة  اأو 
باأنهم  اأو�سحوا  كما   . الفواكه  و 
احل�سول  �سعوبة  من  يعانون 
على الأ�سمدة الكيماوية  الالزمة 
جمربين   اأنف�سهم  وجدوا  اإذ 
الع�سوية  املواد  ا�ستعمال  على 
امل�سكلة من ف�سالت احليوانات 
اأ�سعار  لرتفاع  نظرا  فقط،  
ال�سوداء  ال�سوق  يف  الأ�سمدة 
مقارنة مع التي تباع بها الأ�سمدة 

اأ�سميدال  مبوؤ�س�سة  الكيماوية 
هذا  اأمام  و  بعنابة.   املوجودة 
املنطقة  فالحو  طالب  الو�سع 
مركز  بفتح  ا�سميدال  ال�رصكة 
ب�سكرة  اأو  الوادي  بولية  لها 
اأ�سار  كما  امل�سكل،  هذا  حلل 
ال�سعوبات  اإىل  الربقجية  فالحو 
التي يجدونها من اجل احل�سول 
الدولة  البذور املدعمة من  على 
للتحاليل  خمابر  انعدام  ،و 
كذا   و   ، الفالحية  املتابعة  و 
احلرث  و  احل�ساد  اآلت  انعدام 
�سبب  هوؤلء  اأرجع  و  باملنطقة 
التعاونيات  لغياب  النقائ�ص  هذه 
اخلا�سة بهم  و التي ت�رصف على 
يف  الفالحني  م�ساندة  و  مراقبة 

كامل مراحل عملية الزرع  .
جناة ،ح 

ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف 
ال�سحي  احلجر  لإجراءات 
فريو�ص  انت�سار  من  والوقاية 
وا�ستمرار  امل�ستجد،  كورونا 
ولية  اأمن  م�سالح  جلهود 
اجلرمية  مكافحة  يف  ورقلة 
ترويج  �سيما  اأنواعها  ب�ستى 
العقلية،  واملوؤثرات  املخدرات 
احل�رصي  الأمن  عنا�رص  متكن 
�سخ�سني  توقيف  من  الثاين، 
�سنة   23 العمر  من  يبلغان 
حيازة  يف ق�سية  ل�سلوعهما 
مربر  دون  العقلية  املوؤثرات 
الرتويج اأثناء  لغر�ص  �رصعي 
اجلزئي  ال�سحي  احلجر  فرتة 

املفرو�ص على مدينة ورقلة.
الإعالم  خللية  بيان   اأفاد 
العامة  والعالقات  والت�سال 
ورقلة  ولية  اأمن  مبديرية 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت   ،
"الو�سط " ن�سخة منه اأن وقائع 
القليلة  الأيام  اإىل  تعود  الق�سية 
راكبة  دوريات  اإثر  املا�سية، 
الثاين  الأمن احل�رصي  لعنا�رص 
على م�ستوى اأحد اأحياء املدينة، 
�سخ�سان  انتباههم   لفت  حيث 
على منت دراجة نارية مل يلتزما 
باإجراءات احلظر املنزيل رغم 
ال�سارمة  والتعليمات  القرارات 
ال�سحي  باحلجر  اخلا�سة 
اجلزئي، واملرافقة للوقاية من 

فريو�ص كورونا ليتم على الفور 
اإخ�ساعهما  وعند  توقيفهما 
مت  القانونية  التفتي�ص  لعملية 
�سبط بحوزتهما على كمية  من 
 57 بـ  قدرت  العقلية  املوؤثرات 
الأنواع،  خمتلف  من  قر�ص 
بالإ�سافة اإىل مبلـــغ مالــي يقـدر 
جـــزائري  دينار   10.750.00 بـ 

يرجـــح  
الرتويج،  عائدات  من  اأنه  على 
الأمن  مقر  اإىل  حتويلهما  ليتم 
ل�ستكمال  الثاين  احل�رصي 

الإجراءات الالزمة.
جمريات  من  النتهاء   بعد 
ملف  اجناز  مت  التحقيق 
حق  يف  جزائية  اإجراءات 
تقدميهما  مت  فيهما  امل�ستبه 
املحلية،  النيابة  اأمام  مبوجبه 
اإجراءات املثول  ا�ستيفاء  وبعد 
الفوري �سدر �سد امل�ستبه فيه 
الأول حكم ب�سبع �سنوات حب�ص 
نافذة مع الإيداع وغرامة مالية 
كما  بـ1000.000.00دج،  تقدر 
�سدر يف حق امل�ستبه فيه الثاين 
حب�ص  �سنوات  حكم  بخم�ص 
نافذة مع الإيداع وغرامة مالية 
دج عن  بـ500.000.00  تقدر 
العقلية  املوؤثرات  ق�سية حيازة 
لغر�ص  �رصعي  مربر  دون 

الرتويج.   
اأحمد،ب 

احلجر ال�شحي بورقلة

مروجو املهلو�ضات يف 
قب�ضة الأمن 

و  البحث  م�سالح  متكنت 
الإقليمية  بالكتيبة  التحري 
الوطني  للدرك  املتنقلة 
اأولد  الإدارية  باملقاطعة 
اليومني  يف  بب�سكرة  جالل 

الأخريين من توقيف واعتقال 
03 رعايا مغاربة ليتم حتويلهم 
وبعد  املعنية  للم�سلحة 
ا�ستكمال الإجراءات القانونية 
ق�سائية  ملفات  واجناز  معهم 

اإحالتهم  مبوجبها  مت  �سدهم 
اأين  اجلمهورية  وكيل  على 
�سجنا  ب�سنة  اجلميع  اإدانة  مت 
تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة 
األف   48 بـ  منهم  واحد  كل 

ا�ستكمال  قبل  جزائري  دينار 
اإجراءات ترحيلهم من الرتاب 
غري  الإقامة  بتهمة  الوطني 

ال�رصعية .
جناة،ح 

اوالد جالل بب�شكرة 

توقيف 03 مغاربة بتهمة الإقامة غري ال�ضرعية 
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 التعلم عن بعد ... التحديات والرهانات
كان  التلفزيون من عجائب الدنيا يف ذلك الوقت. واأنا عندما تفرجت عليه اأول مرة،  اأُ�شبت بحالة من االندها�ش ال ت�شاويها اإال حالة اجلنون.  

كان هناك تلفزيون واحد يف منطقة اآث ـ لعزيز كلها، وكان ميلكه ال�شيد »احميدة موحاد بن علي«. 
بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف

�رسعة يف م�سايرة الظرف احلايل 
واجلزائر تعي�ش هذا الو�سع وِفيه ، 
الذي   19-Covid َفَر�ش فريو�ش 
والعنت  ال�رسر  من  الكثري  اأحلق 
واأحدث �سجة   ، والدول  بال�سعوب 
اأ�سهر  غ�سون  يف  عاملية  ورّجة 
قالئل كما مل يحدثها من قبل اأّي 
املجتمعات  فدفع  �سابق  حدث 
عاجلة  تدابري  اتخاذ  اإىل  والدول 
املوؤ�س�سات  اإغالق  �سمنها  من 
واملعاهد  واجلامعات  التعليمية 
املوؤ�س�سات  من  ذلك  اإىل  وغريها 
والهياكل  ب�سكل مفاجئ منذ نحو 

اأ�سهر واتُِخذ القرار بهدف 
بهذا  الإ�سابات  من  احلّد 
الذي  الوحيد  واخليار  الداء 
بقي اأمام اجلميع هو اللجوء 
الذي  بعد  عن  التعليم  اإىل 
العايل  التعليم  وزارة  اأقرته 
اجلزائر  يف  العلمي  والبحث 
نتيجة  ا�سطراراً  ال�سهر  هذا 
عرب  فريو�ش  كورونا  انت�سار 
العامل يف روؤية ا�ستباقية لكبح 
انت�سار فريو�ش كورونا يف اأ�سيق 
اتخذت  احلالت  واأقل  البقاع 

قرارات  العامل  حول  دول  عدة 
مفاجئة  بتعليق الدرا�سة واجتهت 
التعليمية  املوؤ�س�سات  من  الكثري 
لتباع اأحد مناذج " التعليم عن بعد 
"، متا�سياً مع ما قامت به جامعات 
وموؤ�س�سات تعليمية كربى يف العامل 
تكنولوجيا  وا�ستخدام   ، املتقدم 
لتقدمي  والت�سالت  املعلومات 
املدر�سية  الربامج  من  تبّقى  ما 
حر�سا  للمتعلّم  الإنرتنت  عرب 
التعليمية  العملية  ا�ستمرارية  على 
من�سات  وتفعيل  ا�ستحداث  و 
وتعلم  تعليم  بيئة  وفرت  اإلكرتونية 
املوؤ�س�سات  ا�ستقبلت  هكذا   ،
الرتبوية واجلامعات واملعاهد  يف 
جائحة كورونا بكل جدارة ومهنية 
مع  الطلبة  الأبناء  يبقى  حتى   ،
درو�سهم و حما�رساتهم مهما كان 
العلمي  والبحث  فالتعليم  الظرف 
امل�ستدامة  التنمية  قاطرة  هو 
النمو  لتحقيق  الطرق  واأق�رس   ،
القت�سادي وال�ستقرار ال�سيا�سي، 

واحلراك الجتماعي.
يف  القطاعات  خمتلف  تاأثرت 
؛  كورونا  بانت�سار فريو�ش   ، العامل 
و�رسب بوجه خا�ش جمال التعليم 

والتعليم العايل يف ال�سميم دون اأن 
عن  للبحث  وقًتا  للم�سوؤولني  يرتك 
اجلهود  بذل  ورغم  الناجع  البديل 
لتخّطي ال�سعوبات واإيجاد البدائل 
دون  حتول  كثرية  عوائق  زالت  ل 
 .. الأكمل  بالوجه  العملية  جناح 
والتعلّم  التعليم  اأن  الرغم من  على 
قد  كورونا  فريو�ش  ع�رس  يف 
املنهجيات  لكن   ، خمتلًفا  اأ�سبح 
عن  للتعلّم  ا�ستخدامها  مت  التي 
فريو�ش  قبل  لالهتمام  مثرية  بعد 
كورونا )COVID-19( ، ل ينبغي 
ا�ستخدام طرق التدري�ش التقليدية 
الرغم من  الآن على  بعد  املعتادة 
ل  املدر�سني  بع�ش  باأن  العتقاد 

النوع  هذا  يف  اإمياٌن  لديهم  يزال 
من طريقة التدري�ش ، اإن املطالبة 
لي�ست  معينة  طريقة  با�ستخدام 
بالطريقة  تطبيقها  بقدر  مهمة 
من  الأول  اليوم  منذ   ، ال�سحيحة 
جامعات  بادرت  اجلائحة  هذه 
من  والكليات   واملعاهد  الوطن 
وكوادر  اأطر  من  متتلكه  ما  خالل 
متميزة  واأكادميية  واإدارية  فنية 
اإلكرتونية  من�سات  با�ستحداث 
 ،  )  Model( من�سة  اأولها  كانت 
من  الطواقم  هذه  بعدها  وا�سلت 
على  الدوؤوب  اجلاد  العمل  خالل 
اجلامعة  منت�سبي  جميع  تدريب 
من اأع�ساء هيئة تدري�ش واإداريني 
التعامل  اآلية  على  الطلبة  وكذلك 
اأتاحت  التي  املن�سات  هذه  مع 
بيئة  تفعيلها  من  الأول  اليوم  منذ 
وا�ستمرت   ، اآمنة  وتعلم  تعليم 
ملواعيدها  وفقا  املحا�رسات 
الدرا�سية وفقا للخطط  واملناهج 

املعتمدة
ا�سافة اإىل اأن هذا الربنامج قد اأتاح 
ب�سورة وا�سحة لالأ�ساتذة التفاعل 
مقرراتهم  وتقدمي  الطلبة  مع 

وحما�رساتهم عرب و�سائط متعددة 
وخيارات تفاعلية متكن من تقدمي 
املنهج التعليمي باأ�سكال متعددة ) 
ر�سوم  فيديو،  �سوت،  �سور،  ن�ش، 
ليت�سفحو  الطلبة  فيها  يجتمع   ،)
 - حاجته  بح�سب  كّل   - املحتوى 
ويتوا�سلون فيما بينهم عرب اأدوات 
الطلبة  وتفاعل  املتعددة  الت�سال 
نواجت  حقق  قد  وجده  خالله  من 

التعلم يف تلقي املعلومة وحفظها
التحول املفاجئ اإىل " التعليم عن 
املحاور  من  العديد  طرح   " بعد 
العملية  اأطراف  مت�ش  التي 
وجامعات  وزارات  من  التعليمية 
اأمور  واأولياء  ومعلمني  ومدار�ش 
  ، الطالب  اإىل  و�سولً 
الوطنية  الرتبية  وزارة 
�سارت على نف�ش النهج 
اإىل  ولوجك  فعند 
يظهر  التي  ال�سفحة 
عناوين  جدول  فيها 
التعليمية  القنوات 
امل�ستوى  ح�سب 
ميكن  التعليمي 
اجلهود  ت�سجيل 
اجلبارة املبذولة يف 
هذا ال�ساأن ، تنظيم 
ذّكي اعتمدته الوزارة 
بتغطية  تربية  مديرية  كل  بتكليف 
م�ستوى تعليمي معنّي ، فعلى �سبيل 
من  الأوىل  ال�سنة  جند   ، املثال 
املرحلة البتدائية تتوّلها مديرية 
اخلام�سة  وال�سنة  باأدرار؛  الرتبية 
الأوىل  وال�سنة   ، �سعيْدة  مديرية   ،
بها  كلفت  املتو�سط  التعليم  من 
الرابعة متو�سط  ؛ وال�سنة  �سطيف 
، مديرية تب�سة اأما مرحلة التعليم 
الثانوي فت�سمل 14 م�ستوى تعليميا 
، كل منها تولّته ولية من الوليات 
ق�سنطينة،  وزو،  تيزي  )ب�سكرة، 
�سلف  عنابة،  بجاية،  الأغواط، 
�سيا�سة  يدح�ش  مما   .)…،
اأو جمموعة معينة   الحتكار جلهة 
، بل �ساهمت العديد من مديريات 
اإجناز  يف  الوطن  عرب  الرتبية 
�سعبة  ظروف  يف  املهمة  هذه 

وا�ستعجالية نعرفها جميعا
لالأ�ساتذة   م�سنية  جهود  و  درو�ش 
ويجتهدون   اجتهدوا  والأ�ستاذات 
�سمن  عندهم  ما  اأف�سل  لتقدمي 
الأمر  وكاأّن  الدرو�ش  فيديوهات 
يتعلق بَهّبة ت�سامنية وطنية لإنقاذ 
املتمدر�سني ، هذا اذا اعتربنا اأن 
هوؤلء الأ�ساتذة مل يتلّقوا اأي تكوين 
م�سبق يف اإلقاء مثل هذه الدرو�ش 
تفر�سها  التي  الطريقة  وبهذه   ،
 ، هنا  ومن  والعواجل  الأزمات 
نعتقد اأنه يتعنّي على ال�سلطات اأن 
املتوا�سلة  العملية  لهذه  �ش  تخ�سّ
مادية  حتفيزات  من  يلزمها  ما 
وتفجري  القدرات  لإبراز  وغريها 
الطاقات للنهو�ش بالتعليم الرقمي 
عليه  يتوقف  البالد  م�ستقبل  لأن 
اأن  ميكن  فال   ، احلال  وبطبيعة 
ثغرات  من  اجلهد  هذا  يخلَو 
املتابعني  اأن  �سك  ل  وعيوب 
اأو  اإزالتها  على  �سيعملون  للعملية 
احلّد منها بقدر امل�ستطاع فحتما 
حتديات  اإن  املنتقدون  �سيقول 

كربى تواجه التعلم عن بعد ، منها 
اجلهل بتقنيات ا�ستخدام الكمبيوتر 
والنرتنت ، والقلق من ال�ستخدام 
اخلاطئ لالإنرتنت وما يرتتب عليه 
من عدم القدرة على الو�سول اإىل 
 ، املرغوبة  املعلومات  م�سادر 
املعلومات  مب�سادر  الثقة  قلة  اأو 
احتمالت  عن  ف�سال   ، املتوفرة 
اللتزام  وعدم   ، الطالب  ت�ستت 
كذلك   ، املعلومات  كرثة  ب�سبب 
من  هذا  الفني  الدعم  توفر  عدم 
جهة ، ويقول املوؤيدون للتعليم عن 
ال�سحري مل�سكالت  اإنه احلل  بعد 
الإمكانيات  و�سعف  التكد�ش 
عملية  على  الطالب  وي�سجع   ،
البحث املكثفة وعلى تعلم اللغات 
الطالب  �سعور  ويعزز   ، الأجنبية  
بامل�سوؤولية جتاه اأنف�سهم يف عملية 
حت�سيل العلم ، كما الأ�ستاذة على 
وطرق  تفاعلية  اأكرث  اأ�ساليب  تبني 

عر�ش جذابة من جهة تانية 
هذا   وبني 
يتفق  وذاك 
على  اجلميع 
التوا�سل  اأهمية 
بني  املبا�رس 
والطالب  املعلّم 
الطالب  وبني 
وبع�سهم فالتعليم 
عن بعد له مناذج 
وما  متعددة 
ب�سبب  الآن  يحدث 
الراهنة  الظروف 
لتحجيم  حماولة 
التجمعات الطالبية 
تعكف  حيث 

تراب  م�ستوى  على  اجلامعات 
بت�سجيل املحا�رسات عرب  الوطن 
الداخلية  اللكرتونية  من�ساتها 
لإتاحتها واإتاحة التفاعل الطالبي 
،  لأن التحدي الأكرب هنا ل يقت�رس 
على التكلفة ولكن يف اإيجاد مظلة 
من املواقع ب�رسعات فائقة تتحمل 
اأكرث من جامعة واأكرث من تخ�س�ش 

يف اآن واحد
تقوي  �سوف  احلالية  الأزمة 
لإجبارها  التعليمية  املوؤ�س�سات 
بعد  عن  التعليم  على  العتماد 
طرق  مع  تكاملية  اآلية  باعتباره 
التعليم العادية ، و�سرت�سخ ملفهوم 
التعليم اللكرتوين والتعليم عن بعد 
باعتباره اأحد الآليات التي تتكامل 

و  التقليدية  التعليم  اأمناط  مع 
يعرف  ما  اإىل  يتجه  الآن  التفكري 
على  و�سيتعني  املزدوج  بالتعليم 
تطوير  التعليمية  املوؤ�س�سات 
حالة  ودرا�سات  وجتارب  حمتوى 
التكنولوجية  للتطبيقات  مالئمة 
للتعليم عن بعد وهذا ينطبق اأي�سا 
على اأمناط التقييم التي ت�ستجيب 
كل  تقدمي  و  اجلديدة  البيئة  لهذه 
يف  معا  ومزجها  التعليم  اأمناط 
معريف  تراكم  اإىل  توؤدي  منظومة 

ومهاري  لدى الطالب.   
من  مزايا  له  املبا�رس  التعليم  
واإمكانية  والتوا�سل  الرتكيز  حيث 
التعليم  يتميز  فيما  ال�ستف�سار 
التكد�ش  جتنب  باإمكانية  بعد  عن 
املتف�سية  العدوى  عن  والبعد 
، وهو  الوباء  انت�سار  حاليا يف ظل 
 ، احلايل  الوقت  يف  نحتاجه  ما 
وجود  ا�ستمرار  مزايا  عن  ف�سال 
املواد  حتميل  واإمكانية  امل�سادر 

اأكرث  ب�رسح  وال�ستفادة  التعليمية 
جلعل  نحتاجه  وما  �سخ�ش  من 
زيادة  هو  فعال  الأ�سلوب  هذا 
التحول  وفر�سة  النرتنت  �رسعة 
للتعليم عن بعد الآن �ستكون مفيدة 
التي  الأخطاء  من  لال�ستفادة  لنا 
جتنبه  وحماولة  حتدث  اأن  ميكن 
م�ستقبال ، فهو يتيح للطالب تعدد 
امل�سادر وتعدد ال�رسوحات ، ومع 
التعليم يف  النوع من  ا�ستقبال هذا 
من  النوع  هذا  فاإن  مغلقة  غرفة 
من  املزيد  للطالب  يتيح  التعليم 
الرتكيز يف التح�سيل الدرا�سي كما 
 ، اخل�سو�سية  بالدرو�ش  اأ�سبه  اأنه 
يتيح  للطالب حيث  اأف�سل  وفكرته 
فر�سة ا�سرتجاع اأجزاء من املادة 

التعليمية مرارا على عك�ش التعليم 
املبا�رس

عن  التعليم  اأن  النكار  ميكن  ل   
تتمثل  فنية  م�سكالت  يواجه  بعد 
الإنرتنت  وا�سطراب  �رسعة  يف 
يف  بكرثة  موجودة  م�سكلة  وهي 
واجلزائر  العربية  املجتمعات 
م�سكالت  عن  ف�سال  خا�سة 
الربجميات واملدار�ش الغري مهياأة 
لهذا التحول ، م�سكلة اأخرى تتمثل 
للمواد  امللكية  حقوق  حماية  يف 
التعليم  ا�ستخدام  ب�سبب  التعليمية 
حاليا  توجد  ل  حيث  بعد  عن 
حلماية  كافية  قانونية  منظومة 

من�سئ املحتوي التعليمي 
يتم  اأن  املرجح  غري  من  واأي�سا 
اعتماد التعليم عن بعد كبديل دائم 
لنظام التعليم ب�سبب اأهمية التوا�سل 
املبا�رس وعدم قابليته لال�ستدامة 
ذات  املتقدمة  الدول  فبع�ش 
الإمكانيات فقط هي القادرة على 
تبنى نظام التعليم عن بعد لكن 
كاجلزائر  دول  يف  �سعب  هذا 
بها  ولتتوفر  فقرية  قرى  بها 

بنية اأ�سا�سية لالت�سالت
لعل   : القول  ميكن  ختاما 
تغري  منا�سبة  فر�سة  هذه 
اجلزائرية  اجلامعات  فيها 
الرتبوية  واملوؤ�س�سات 
ونهجها  فكرتها  واملعاهد  
الو�سائل  دمج  نحو  والتوجه 
اللكرتونية والتعليم املدمج 
�سمن  الإلكرتوين  والتعلم 
الذي  تدري�سها  طرق 
ملختلف  متطلباً  اأ�سحى 
يف  العايل  التعليم  �رسوح 
العامل الآن ، اإ�سافة اإىل اأنه مل يعد 
من املقبول الركون لو�سائل التعليم 
من  الزخم  هذا  ظل  يف  التقليدية 
جمال  يف  احل�سارية  املعطيات 
التعليم �سواء يف الظرف العادي اأو 
رمبا  بعد  عن  التعلم   ، ال�ستثنائي 
ك�سف العديد من احلقائق مبا يف 
ذلك العيوب التي تعاين منها طرق 
ذلك  ومع  احلالية.  والتعلم  التعليم 
، فاإن نظام التعلّم عن بعد  بدون 
�سك ، له مزاياه وعيوبه وميكن اأن 
ولكن  املو�سوع  مادة  على  يعتمد 
لي�ش لإلقاء اللوم عليه يف امل�ساكل 
التدري�ش  طرق  يف  املعروفة 
من  العديد  يف  احلالية.  والتعلّم 

اجلامعات

ميكن القول : لعل هذه فر�شة منا�شبة 
تغري فيها اجلامعات اجلزائرية 

واملوؤ�ش�شات الرتبوية واملعاهد  فكرتها 
ونهجها والتوجه نحو دمج الو�شائل 

االلكرتونية والتعليم املدمج والتعلم 
االإلكرتوين �شمن طرق تدري�شها الذي 
اأ�شحى متطلبًا ملختلف �شروح التعليم 

العايل يف العامل االآن

وبني هذا  وذاك يتفق اجلميع على 
اأهمية التوا�شل املبا�شر بني املعّلم 

والطالب وبني الطالب وبع�شهم فالتعليم 
عن بعد له مناذج متعددة وما يحدث 

االآن ب�شبب الظروف الراهنة حماولة 
لتحجيم التجمعات الطالبية حيث 

تعكف اجلامعات على م�شتوى تراب 
الوطن بت�شجيل املحا�شرات عرب من�شاتها 
االلكرتونية الداخلية الإتاحتها واإتاحة 

التفاعل الطالبي

ق�ضية
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والأبحاث املتقدمة

ه�ؤالء  مقدمة  يف  وي�أتي 
�رشك�ت  املحتملني  امل�ستفيدين 
يف  �س�اء  تت�س�بق  التي  االأدوية 
لديه�  امل�ج�دة  للأدوية  الرتويج 
من  قدًرا  بع�سه�  اأثبت  والتي 
حدة  من  التخفيف  يف  الفع�لية 
اأعرا�س فريو�س ك�رون�، اأو تط�ير 
املنتج�ت  اأو  اجلديدة  اللق�ح�ت 
لل�ستج�بة  اللزمة  االأخرى 
من  وانطلًق�  الفريو�س.  لتف�سي 
تلك االأهمية التي اأ�سحت تكت�سبه� 
�سن�عة  �رشك�ت  اقت�س�دي�ت 
احل�يل  التحليل  ويتن�ول  االأدوية، 
�سن�عة  اقت�س�دي�ت  ملمح  اأهم 
يف  ت�أتي  التي  وال�رشك�ت  الدواء، 
يف  حجمه�  حيث  من  املقدمة 
مت  التي  املب�درات  واأهم  ال�س�ق، 
مل�اجهة  ج�نبهم  من  اإطلقه� 
حيث  من  �س�اء  ك�رون�،  فريو�س 
تط�ير  اأو  جديد  لق�ح  طرح 
م�سبًق�  امل�ج�دة  العلج�ت 

مل�اجهة الفريو�س امل�ستجد.

اقت�شاديات �شناعة الأدوية:

يف   )PWC( م�ؤ�س�سة  ك�سفت 
ال�س�در ع�م 2012 ح�ل  تقريره� 
لل�سن�ع�ت  امل�ستقبلية  الت�قع�ت 
من  اأن   ،2020 ع�م  يف  الدوائية 
تلك  ت�اجه  التي  التحدي�ت  اأهم 
و�سعف  ثب�ت  هي  ال�سن�عة 
من  االأدوية  ل�رشك�ت  االإنت�جية 
ظلت  والتي  اجلديدة،  اللق�ح�ت 
العقد  خلل  ث�بت  م�ست�ى  عند 
على  اعتم�ده�  نتيجة  ال�س�بق 
خمرج�ت  نف�س  ا�ستخدام  اإع�دة 
التي  والتط�ير  البحث  عملي�ت 

متت يف مراحل �س�بقة، 
الذي  االأمر  وه� 
رغبة  مع  يت�افق 
يف  ال�رشك�ت  تلك 
املك��سب  حتقيق 
ت�جيه  دون  الكبرية 
االإنف�ق  من  الكثري 
البحث  لعملي�ت 
ثّم  ومن  والتط�ير. 

من  لي�س  اأنه  اإىل  التقرير  َخلُ�س 
م�ست�ي�ت  يف  ارتف�ع  اأي  املت�قع 
بتلك  اخل��سة  العلمية  االإنت�جية 
اأن  اإال   .  2020 ع�م  يف  ال�رشك�ت 
العملي، ك�سف عن حدوث  ال�اقع 
�سن�عة  اأ�س�اق  يف  ن�عي  حت�ل 
الدواء، نتيجة النم� ال�رشيع الذي 
حققته بع�س االقت�س�دات الن��سئة 

يف  والتط�ير  البحث  جم�ل  يف 
مثل  دول  يف  الدوائية  ال�سن�ع�ت 
م�  وه�  والهند،  وال�سني  الربازيل 
اأو�سحته البي�ن�ت التي ا�ستعر�سه� 
االحت�د  عن  �س�در  تقرير 
واجلمعي�ت  لل�سن�ع�ت  االأوروبي 
فخلل   .)EFPIA( ال�سيدالنية 
منت   2018-2014 من  الفرتة 
وال�سينية  الربازيلية  االأ�س�اق 
ح�ايل  بلغت  بن�سب  والهندية 
على  و٪11.2  و٪7.3   ٪11.4
 ٪5 من�  مبت��سط  مق�رنة  الت�ايل 
اأ�س�اق   5 )الأكرب  االأوروبية  لل�س�ق 
ت�سم  والتي  االأوروبي  االحت�د  يف 
كًلّ من اأمل�ني�، وفرن�س�، واإيط�لي�، 
مق�بل  يف  وبريط�ني�(،  واإ�سب�ني�، 

7.8٪ لل�س�ق االأمريكية .
اأم� عن اأهم االأ�س�اق التي �سهدت 
اجلديدة،  االأدوية  مبيع�ت  اإطلق 
مك�ن�ت  تت�سمن  التي  تلك  فهي 
الأول  ت�س�يقه�  مت  جديدة  ن�سطة 
خلل  الع�ملية  ال�س�ق  يف  مرة 
الفرتة من 2013-2018، فقد ج�ءت 
يف  االأمريكية  املتحدة  ال�الي�ت 
مقدمة تلك االأ�س�اق بن�سبة بلغت 
االأوروبية  ال�س�ق  تليه�   ،)٪65.2(
 .)٪6.2( الي�ب�ن  ثم   ،)٪17.7(
هذا ب�الإ�س�فة اإىل ن�سبة حمدودة 
ب�ادر  حتمل  ك�نت  واإن   ،)٪1.5(
االأ�س�اق  من  ملجم�عة  واعدة 
االقت�س�دات  ت�سم  التي  اجلديدة 
االإ�س�رة  متت  التي  الن��سئة 
اأن  يعني  م�  وه�  وغريه�.   اإليه� 
م�ستقبل �سن�عة الدواء، قد ي�سهد 
حكًرا  يجعله  ال  مب�  ن�عًيّ�  تغرًيا 
االأمريكية  ال�رشك�ت  من  كل  على 

واالأوروبية. 
الكربى  ال�رشك�ت  يخ�س  وفيم� 
االأدوية  �سن�عة  جم�ل  يف 
التي  للبي�ن�ت  ف�فًق�  الع�ملية، 
م�ؤ�س�ستي  كل من  ب�إعداده�  يق�م 

اأكرب  عن   )Pwc(و بل�مربج 
حيث  من  ع�ملية  م�ؤ�س�سة   100
اأو�سحت  فقد  ال�س�قية،  القيمة 
قط�ع  �سهد   2019 ع�م  خلل  اأنه 
ي�سمل  الذي  ال�سحية  الرع�ية 
من  ا  منً�ّ الدوائية  ال�سن�ع�ت 
حيث القيمة ال�س�قية بن�سبة بلغت 
ال�س�بق  الع�م  عن   )٪15( ح�ايل 

2018/2017، وذلك ب�إجم�يل قيمة 
وه�  دوالر(.  ملي�ر   2.729( بلغت 
االأمر الذي حتقق من خلل اإدراج 
16 �رشكة ع�ملة يف املج�ل �سمن 
من  ع�ملية  م�ؤ�س�سة   100 اأكرب 
حيث قيمته� ال�س�قية. وبن�ًء عليه، 
احتل قط�ع ال�سحة الع�مة املرتبة 
الث�لثة من بني اأكرب القط�ع�ت من 
حيث القيمة ال�س�قية خلل الع�م 
ج�ء  بينم�   ،2019/2018 امل�يل 
امل�يل  القط�ع  الث�نية  املرتبة  يف 
يف  وذلك  دوالر(،  ملي�ر   3796(
التكن�ل�جي  القط�ع  احتف�ظ  ظل 
 5.691( ب�إجم�يل  االأوىل  ب�ملرتبة 

ملي�رات دوالر(. 
اإن  الق�ل  ُيكن  ع�م،  وب�سكل 
من  العديد  حمل   2019 ع�م 
للقط�ع  االإيج�بية  اخلط�ات 
الدوائية،  وال�سن�ع�ت  ال�سحي 
ففي حني خرجت جمم�عة من 
الكربى  االأدوية  �رشك�ت �سن�عة 
م�ؤ�س�سة،   100 اأعلى  ق�ئمة  من 
 Ambev( �رشكة  بينه�  ومن 
بلغت  تراجع  بن�سبة   )SA
 bristol-myers(و  )٪21(
 Gilead(و  )squibb
الق�ئمة  اأن  اإال   ،)Sciences
ع�دة  اأو  �سع�د  �سهدت  قد 
ال�رشك�ت  من  الأربٍع  ق�ية 
االأمريكية االأخرى التي ج�ءت 
�رشك�ت  ع�رش  اأعلى  �سمن 
الطفرات  حتقيق  حيث  من 

وذلك  ال�س�قية،  القيمة  حجم  يف 
�رشكة  الت�يل:  للرتتيب  وفًق� 
مريك  �رشكة  تليه�   ،)Eli Lilly(
�رشكة  ثم   ،)Merck & Co(
 ،)Abbott Laboratories(
 Thermo( �رشكة  واأخرًيا 
ب�إجم�يل   )Fisher Scientific
و)215(   )134( بلغت  �س�قية  قيمة 
دوالر  ملي�رات  و)109(  و)140( 
على الرتتيب، وبن�سب 
 )٪59( بلغت  زي�دة 
و)٪34(  و)٪46( 

و)٪32(.
اأعلى  حيث  من  اأم� 
يف  �رشك�ت  ع�رش 
الرع�ية  جم�ل 
وال�سن�ع�ت  ال�سحية 
حيث  من  الدوائية 
قيمة  وكذلك  ال�س�قية،  القيمة 
ع�م  خلل  حققته�  التي  االأرب�ح 
�سمن  اأغلبه�  ج�ءت  حيث   ،2019
تعده�  التي  ال�سن�ية  الق�ئمة 
 )fortune( »ف�رت�سني«  جملة 
االأرب�ح  حيث  من  ال�رشك�ت  الأكرب 
ويكن   ، املتحققة  ال�سن�ية 

ترتيبه� على النح� الت�يل:

اأعلى ع�شر �شركات يف جمال 
ال�شناعات الدوائية 

مبادرات احتواء »كورونا«:

�سب�ًق�  ك�رون�  فريو�س  اأطلق 
حمم�ًم� من ج�نب كٍلّ من الدول 
مل�اجهة  حم�ولة  يف  وال�رشك�ت 
للتقليل  وذلك  اجلديد،  الفريو�س 
التي  الب�رشية  اخل�س�ئر  حجم  من 
ُمِنَي به� الع�مل، وقد اتخذت تلك 
اجله�د اأحد م�س�رات ثلثة، وهي 
ا�ستخدام  طرق  ا�ستك�س�ف  اإم� 
على  القدرة  ت�فر  التي  التقني�ت 
مبجرد  ب�رشعة  االإنت�ج  زي�دة 
وكذلك  املحتمل،  اللق�ح  حتديد 
وترية  لزي�دة  االختب�ر  اآلي�ت 
عملية ت�سخي�س الفريو�س اجلديد 

اأو  و�رشعة،  كف�ءة  اأكرث  ب��س�ئل 
التي  واللق�ح�ت  االأدوية  تط�ير 
مت اختب�ره� �س�بًق� على م�سبب�ت 
االأخرى  الفريو�سية  االأمرا�س 
نق�س  وفريو�س  االإيب�ال،  )مثل: 
املن�عة الب�رشية(، واأخرًيا حم�ولة 
ق�درة  جديدة  لق�ح�ت  تط�ير 
على ال�سف�ء الت�م من الفريو�س اأو 
التخفيف من اأعرا�سه، وه� االأمر 

الذي قد ي�ستغرق وقًت� اأط�ل. 
حيث  اجله�د  تلك  لتعدد  ونظًرا 
انخراط  اإىل  البع�س  ي�سري 
يف  ع�ملة  �رشكة   30 من  اأكرث 
الدوائية،  ال�سن�ع�ت  جم�ل 
تلك  ح�رش  يف  االعتم�د  مت  فقد 
البي�ن�ت  بني  اجلمع  على  اجله�د 
االحت�د  من  كل  من  امل�ستق�ة 
واجلمعي�ت  لل�سن�ع�ت  االأوروبي 
ال�سيدالنية )EFPIA(، واالحت�د 
الدويل جلمعي�ت ومنتجي االأدوية 
ا�ستعرا�س  ويكن   ،)IFPMA(
النح�  على  املب�درات  تلك  اأهم 

الت�يل:

M o( مودرنا  �شركة   1o
 :)derna

قيمته�  تبلغ  اأمريكية  �رشكة  هي 
ملي�رات   )8.7( ح�ايل  ال�س�قية 
يف  ال�رشكة  اأعلنت  وقد  دوالر، 
�سحن  بدء  عن  فرباير  اأواخر 
ط�رته  الذي  اللق�ح  من  دفع�ت 
ال�رشكة لعلج 
�س  و فري
-COVID(
 )1 9
ال�ستخدامه يف 
املرحلة االأوىل 
التج�رب  من 
وذلك  الب�رشية 
املع�هد  يف 
طنية  ل� ا
على  لل�سحة. 
اأن تبداأ التج�رب 
يف  ال�رشيرية 
اأبريل.  اأواخر 
ومن ثّم ف�إن ال�قت امل�ستغرق بني 
والتج�رب  االأّويل  اللق�ح  ت�سميم 
اأ�سهر  ثلثة  �سيك�ن  الب�رشية 
فقط، وه� حت�ل �رشيع ي�سعه� يف 
االأخرى  االأدوية  �رشك�ت  مقدمة 

املتن�ف�سة.

للعلوم  جالد  �شركة   2o
 :)Gilead Sciences(

تبلغ  التي  ال�رشكة  طرحت 
 )93.1( ح�ايل  ال�س�قية  قيمته� 
عق�ر  ا�ستخدام  دوالر،  ملي�ر 
مت  عق�ر  وه�   ،)Remdesivir(
تط�يره يف االأ�سل لعلج االإيب�ال، 
الدرا�س�ت  بع�س  اأثبتت  حني  ويف 
الك�يف  ب�لقدر  فع�اًل  يكن  مل  اأنه 
اأنه  اإال  االإيب�ال؛  فريو�س  �سد 
ال�رشق  متلزمة  �سد  فع�اًل  ك�ن 
وافقت  وقد  التنف�سية.  االأو�سط 
على  الع�ملية  ال�سحة  منظمة 
الدواء ب�عتب�ره يف مقدمة االأدوية 
اأثبتت  والتي  ح�لًيّ�،  املت�حة 
بع�س الف�علية يف حت�سني النت�ئج 
وقد  الك�رون�.  ال�رشيرية ملر�سى 
يف   )Remdesivir( اختب�ر  مت 
التج�رب ال�رشيرية للمرحلة الث�لثة 

يف مق�طعة ووه�ن ال�سينية، وذلك 
وافقت  كم�   .� مري�سً  761 على 
االإدارة االأمريكية على ا�ستخدامه 
يف 19 م�ر�س، على الرغم من عدم 
ال�رشيرية  التج�رب  نت�ئج  انته�ء 

ب�سكل ك�مل بعد.

نوفافاك�س  �شركة   3o
 :)Novavax(

قيمته�  بلغت  التي  ال�رشكة  ق�مت 
ملي�ن   )448( ح�ايل  ال�س�قية 
دوالر بتحديث تقدمه� يف تط�ير 
ك�رون�،  فريو�س  لعلج  لق�ح 
تبداأ  اأن  املت�قع  من  اأنه  على 
اأواخر  يف  الب�رشية  االختب�رات 
على  ال�رشكة  تعمل  حيث  الربيع. 
اإع�دة ا�ستخدام اللق�ح�ت ال�س�بقة 
خلل  من  �س�ر�س  ب�ب�ء  اخل��سة 
الن�ن�ية  اجلزيئ�ت  تقنية  اعتم�د 
املن�عية.  اال�ستج�ب�ت  لتعزيز 
وتع�ين ال�رشكة من بع�س اخل�س�ئر 
من  كبري  حجم  ت�جيه  نتيجة 
والتط�ير،  البحث  على  االإنف�ق 
ال�رشكة م�ؤخًرا على  وقد ح�سلت 
دوالر  مليني   )4( بقيمة  دعم 
اللق�ح  تط�ير  عملية  يف  للإ�رشاع 

املع�لج لفريو�س ك�رون�.

 :)Inovio( اإنوفيو  �شركة   4o
التي  ال�رشكة  تبداأ  اأن  املقرر  من 
ال�س�قية  قيمته�  اإجم�يل  يبلغ 
يف  دوالر  ملي�ر   )1.2( ح�ايل 
التج�رب ال�رشيرية الب�رشية للق�ح 
الذي ط�رته يف اأبريل، وذلك يف كل 
االأمريكية  املتحدة  ال�الي�ت  من 
وقد  اجلن�بية.  وك�ري�  ال�سني  ثم 
من  ذلك  يف  ال�رشكة  ا�ستف�دت 
امتلكه� اللق�ح يف املرحلة الث�نية 
ملتلزمة  ال�رشيرية  التج�رب  من 
التنف�سية  االأو�سط  ال�رشق 
)MERS(. وتت�قع ال�رشكة ت�سليم 
بحل�ل  لق�حه�  من  جرعة  ملي�ن 
نه�ية ع�م 2020، اإال اأنه� �ستحت�ج 

اإىل ت��سيع قدراته� الت�سنيعية.

ا عن العديد من الآثار التي جتاوزت املجال ال�شحي لت�شمل كافة جمالت  ا وجغرافًيّ اأ�شفر النت�شار ال�شريع لفريو�س كورونا امل�شتجد زمنًيّ
احلياة الأخرى، ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية، وذلك اقرتاًنا مع الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول، بدًءا من اإغالق احلدود 

وتعليق حركة الطريان، و�شوًل اإىل فر�س احلجر ال�شحي ال�شامل. وانطالًقا من اأن تداعيات تف�شي الأوبئة ل تنطبق بالت�شاوي على كافة 
القطاعات القت�شادية، حيث تت�شرر بع�س القطاعات اأكرث من غريها؛ ففي حالة الكورونا جند اأن قطاعات ال�شياحة والطريان والتجارة 

وال�شناعة تاأتي يف مقدمة تلك القطاعات املت�شررة، اإل اأنه oعلى اجلانب الآخرo من املتوقع اأن حتقق بع�س القطاعات الأخرى اأرباًحا طائلة 
م�شتفيدة يف ذلك من ت�شاعد احلاجة املجتمعية اإليها. 

قفزات متوقعة:

م�صتقبل �قت�صاد�ت �صناعة �لأدوية يف ظل �أزمة "كورونا"
م�صاهمة

ك�شفت موؤ�ش�شة )PWC( يف تقريرها ال�شادر 
عام 2012 حول التوقعات امل�شتقبلية 

لل�شناعات الدوائية يف عام 2020، اأن من اأهم 
التحديات التي تواجه تلك ال�شناعة هي 

ثبات و�شعف الإنتاجية ل�شركات الأدوية من 
اللقاحات اجلديدة، والتي ظلت عند م�شتوى 

ثابت خالل العقد ال�شابق نتيجة اعتمادها 
على اإعادة ا�شتخدام نف�س خمرجات عمليات 
البحث والتطوير التي متت يف مراحل �شابقة

اأطلق فريو�س كورونا �شباًقا حمموًما من جانب 
كٍلّ من الدول وال�شركات يف حماولة ملواجهة 

الفريو�س اجلديد، وذلك للتقليل من حجم 
اخل�شائر الب�شرية التي ُمِنَي بها العامل، وقد 

اتخذت تلك اجلهود اأحد م�شارات ثالثة

اجلزء01
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ANEP N°:  2016007215الو�شط:2020/04/21

الو�شط:2020/04/21

الو�شط:2020/04/21

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية مترنا�شت
دائرة :ناظروك

بلدية : ادل�س
االأمانة العامة

مكتب اجلمعيات 
رقم :01 /2020

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية 
حملية  ذات طابع اجتماعي 

�صفر   18 امل�ؤرخ يف   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
املتعلق   2012 جانفي   12  : ل  امل�افق   1433 عام 

باجلمعيات ، مت هذا الي�م : 2020/03/16
اجلمعية  بتاأ�صي�س  الت�رصيح  ت�صجيل  و�صل  ت�صليم 

املحلية ذات طابع اجتماعي امل�صماة : 

جمعية م�صجد ال�صيخ حممد بالكبري بلدية ادل�س
يرتاأ�صها ال�صيد)ة( : �صاحلة احل��صيني 

الكائن مقرها : بحي ا�ص�ل – بلدية ادل�س 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ب�شكرة يف 19 اأفريل 2020

والية ب�شكرة 
دائرة ب�شكرة 
بلدية ب�شكرة

مديرية التعمري
مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة

اإعالنرقم :2140 /2020
ينهي رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية ب�صكرة اىل كافة امل�اطنني اأنه �صنفتح حتقيق علني 

ح�ل اإثبات املالئمة اأو عدمها يف م�رصوع قاعة حفالت 
لفائدة ال�صيد : مقراين اإلي�صية 

الكائن ب : احلي البلدي العالية �س 01 القطعة رقم 10 بلدية ب�صكرة 
و�صع �صجل التحقيق مبديرية التعمري لبلدية ب�صكرة ملدة 15 ي�م متتالية 

ابتداء من ن�رص هذا القرار يف ي�مية وطنية و هذا طبقا لقرار ال�صيد وايل والية ب�صكرة 
رقم : 655 بتاريخ : 2020/03/15

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 
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invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



ق.ف

�سرية وم�سرية 
زياد عبد الرحمن م�شارقة، مواليد 
جنني،  خميم  من   ،1967/4/24
متزوج ولدي 3 اأوالد، ح�شلت على 
الثانوية العامة يف املعتقل، وحاليا 

اأعمل يف ال�شلطة الوطنية.
االندماج بالعمل الوطني

ت�شكيل  مت   1982 حرب  بعد 
بناء  ذاتي  ب�شكل  فردية  جمموعة 
على اأحداث احلرب ونحن يف عمر 
15عام.  عمري  كان  حيث  مبكر 
يف  وامل�شاركة  جمموعة  بناء  مت 
على  والفعاليات  الوطنية  االأعمال 
اإىل  االن�شمام  مت  ثم  احلرب،  اأثر 
مظلتها  حتت  والعمل  فتح  تنظيم 
ر�شمي  ب�شكل  والعمل   1983 يف 

ومنظم.
مرحلة االعتقال

االعتقال االأول يف 1984/3/4، مت 
اعتقايل من املدر�شة خالل الدوام 
اعرتافات  على  بناء  املدر�شي، 
من  مكونة  �شبابية  جمموعة  من 
5اأ�شخا�ص، حيث اقتحمت قوة من 
ال�رشطة وحر�ص حدود طلبوا اإذن 
من مديرة املدر�شة باعتقايل من 
ال�شف. مت اأخذي اإىل حتقيق جنني، 
ا�شتغرق  )اليا�ص(،  املحقق  مع 
كان  البداية  يف  يوم،   18 التحقيق 
وال�شبح،  ا�شتجوابي،  حتقيق 
مت  اخلزانة.  مبا�شورة،،  والتعليق 
من خالل  الع�شافري  اإىل  التعر�ص 
التحقيق،  اإك�شات  اإىل  اإح�شارهم 

باالعرتاف  االإقناع  حاولوا 
وب�شبب  التعذيب  من  للتخل�ص 
ثقافتنا العامة بالتحقيق مل نخ�شع  
يف  توقيفنا  مت  معهم.  لالعرتاف 
وح�شور  املركزي،  جنني  مركز 
 3 وجود  يف  ع�شكرية،  حمكمة 
جل�شات،   3 ا�شتغرقت  ق�شاة، 
مع  اإثبات،  بجل�شات  احلكم  ومت 
بالتهم  بون�ص  جواد  املحامي 
حارقة  زجاجات  اإلقاء  املوجهة 
على جيب ع�شكري. مت احلكم ب5 
و2  فعلي  �شنوات  منها3  �شنوات 
وقف تنفيذ، مت اإم�شاوؤهم يف جنني 
وجنيد واخلليل والرملة، وحتررت 

من �شجن جنيد يف 1987.
االعتقال الثاين

يف عام 1988 مت اعتقايل بناء على 
ذاتيا  ت�شليمي  فتم  اإخوتي  اعتقال 
االنتفا�شة  فرتة  يف  املقاطعة  يف 
االحتالل  معاملة  كانت  االأوىل، 
معاملة �شيئة، ومت التحقيق ميداين، 
مع املحقق خليل ومكثت اأ�شبوع ، 
كان حتقيق ا�شتجواب �شوؤال وجوا، 
وتعر�شت  اإداري،  اإىل  التحويل  ثم 
اأخي  باعتقال  بال�شغط  للتهديد 
املري�ص. مت حتويلي اىل الفارعة 
ثم اإىل النقب اإداري ملدة 6 �شهور. 
نزلت حمكمة النقب بوجود قا�ص 
وجل�شة  جل�شتني  ا�شتغرقت  واحد 
كان  خمابرات(.  )حكم  ا�شتئناف 
املحامي زهري جرار املدافع عن 
التهم باأنني م�شوؤول فتح باملخيم، 
مظاهرات  احلجارة،  اإلقاء 
لالحتالل،  املقاومة  والفعاليات 

الطالبية  لل�شبيبة  اجتماعي  عمل 
ثم  اأ�شهر   6 حكمي  ومت  لفتح، 
اإفراج، حتررت ب�شهر �شبتمرب من 

عام1988.

االعتقال الثالث
اقتحام  مت  1988م  عام  نهاية  يف 
البيت ومداهمته ومت اعتقايل بعد 
تقييدي يف اجواء من املظاهرات 
الوطنية  املقاومة  و  وامل�شريات 
اأخذي  مت  الفدائيني.  قبل  من 
حتقيق  يوم   16 ملدة  عتيليت  اإىل 
املحققني)اليا�ص،  مع  ميداين 
واودي( ونف�ص ال�شابق ا�شتجواب، 
ثم اإر�شايل اإىل النقب. مت احلكم 6 
اأ�شهر اإداري مدد مرتني بواقع عام 
ا�شتغرقت  النقب  مبحكمة  كامل 
 3 بوجود  جل�شتني  املحكمة 
ق�شاة، بالتهم املوجهة ع�شو جلنة 
يف  وامل�شاركة  فتح،  يف  تنظيمية 

املظاهرات.

االعتقال الرابع
يف  ميداين  اعتقايل  مت   1990 يف 
اإجراء  ومت  يوم،   18 ملدة  جنني 
ميداين يف جنني وحمكمة  حتقيق 
من  علي  �شاهد  ب�شبب  �رشيعة 
عرقلة  بتهمة  االحتالل  جنود 
وكان  مهامهم،  اجناز  يف  اجلنود 
املحاكي زهري جرار بالو�شول اإىل 
مالية،  االإفراج مع غرامة  اتفاقية 
املخابرات  علمت  حني  اأن  اإال 
حجزي  ومت  احلكم  تعطيل  مت 
احرتازي 18 يوم يف الفارعة. وبعد 

�شهرين مت اعتقايل اإداري، اإ�شافة 
اإىل اعتقاالت متكررة اإداريه كانت 
مت  حيث   2003 عام  يف  اأخرها 
مركز  يف  ع�شكري  معي  التحقيق 
يف  يوم   50 ا�شتغرقت  اجللمة، 
االإفراج  ثم  املتوا�شل،  التحقيق 
عني. و بالتايل اأم�شيت يف �شجون 
�شنوات   6 يقارب  ما  االحتالل 

ون�شف.

فرتة اأم�ساء فرتة احلكم
اأم�شيت  التي  املعتقالت  تعددت 
نابل�ص  جنيد،  جنني،  منها  فيها 
عتيليت،  اخلليل،  الرملة،  القدمي، 
الظروف  اأما  النقب.  اجللمة، 
�شواء  للغاية  �شيئة  املعتقل  داخل 
كميته  و  وجودته  الطعام  من 
الأعداد  تكفي  ال  التي  القليلة 
�شيء  امل�شكن  اأن  كما  االأ�رشى، 
وتواجد  رطوبة  و  بناء  ناحية  من 
والفرا�ص  القوار�ص،  و  احل�رشات 
تقي  ال  خفيفة  االأغطية  و  رقيق 
الرعاية  اأما  القار�ص.  ال�شتاء  برد 
ال�شحية فهي معدومة  و مق�شورة 
بالن�شبة  فقط.  االكامول  على 
عدم  ارغب  كنت  االأهل  لزيارة 
ح�شور اأهلي للزيارة ب�شبب معاناة 
ال�شفر وبعد امل�شافة، لذا اأم�شيت 
3 �شنوات ون�شف بدون زيارة اأهل، 
يف  انفرادي  عزل  يوم   50 ويف 
اأحد.  يزرين  مل  بالتحقيق  اجللمة 
�شباحا  دقيقة   45 مدته  والفورة 
و مثيلها ع�رشا، واأن الزيارات بني 
االأق�شام  بني  بينما  متاحة  الغرف 

الريا�شية  التمارين  وان  ممنوعة. 
هي  املعتقالت  يف  املمار�شة 
معاملة  كانت  �شويدية.  متارين 
ب�شكل عام حتافظ  اإدارة املعتقل 
�شن  مع  والهدوء،  اال�شتقرار  على 
مبدفع،  غاز  ور�ص  قمع  هجمات 
اال�رشى  مع  امل�شاكل  حال  يف 
الظروف  لتح�شني  واملعتقلني 
اخلطوات  املعتقالت.  داخل 
احتجاجية  خ�شتها  التي  الن�شالية 
وا�شرتجاع وجبات، واأ�رشبت 9اأيام 
يف اجلنيد  لتح�شني املطالب ومت 
احل�شول على راديو. كما اأ�رشبت 
21يوم يف جنيد 1987 ومت حتقيق 
عالقتي  ات�شمت  تلفزيون.  وجود 
االحرتام،  و  بالوفاق  التنظيمية 
وكنت ملتزمة بالالئحة التنظيمية 
مع  اال�رشى  عالقة  تنظم  التي 
الواحد،  التنظيم  يف  بع�شهم 
التنظيم،  مب�شوؤوليات  وااللتزام 
�شباحية  هدوء  جل�شات  وهناك 
للدرا�شة  تام  هدوء   12-9 من 
اأ�رشى  جتارب  على  واالطالع 
اإ�شافة  جتربة،  ذوي  �شابقني 
بعد  يوميا  تنظيمية  جل�شات  اإىل 
الع�رش، وجل�شة ثقافية، اإ�شافة اإىل 
اأ�شبوعية ف�شائلية جلميع  جل�شات 
التنظيمات، والتزام وان�شباط من 

اجلميع.

العالقات بني الف�سائل يف 
املعتقل

الف�شائل  بني  العالقة  ات�شمت 
الئحة  خالل  من  منظم  ب�شكل 
تنظيمية  جلنة  وهناك  حتكمها  
ن�شالية لكل التنظيمات املتواجدة 
باالحرتام  ات�شمت  املعتقل  داخل 
الوطني  الهدف  و  املتبادل 
اأي  هناك  يكن  ومل  امل�شرتك. 
بني  العالقات  على  حتد   قيود 
اإ�شافة  اال�رشى،  وبني  التنظيمات 
االعتقالية  املوؤ�ش�شات  اإىل 
العالقات  توطد  التي  امل�شرتكة 
االإن�شانية  الروح  و  اال�رشى  بني 

فيما بيننا.
واإدارة  اال�رشى  بني  العالقة 

املعتقل
ممثل  خالل  من  منظمة  العالقة 
قبل  من  به  معرتف  وهو  معتقل، 
من  تعيينه  ويتم  املعتقل،  اإدارة 

قبل جميع الف�شائل.

 الن�ساطات الفنية والثقافية
موجهة  تنظيمي  من�شب  تقلدت 
ثقايف للق�شم، ع�شو جلنة مركزية، 
ال�شجون.  داخل  باملغ�شلة  مرافق 
حتررت يف �شهر2003/2 من معتقل 
اجللمة. تلقيت الدعم لزوجتي يف 
 %50 وخ�شم  درا�شتها  ا�شتكمال 

على االأق�شاط اجلامعية.
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يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة االأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب االأ�سرى، حيث 
ين�سر بحلقة هذا االأ�سبوع جتربة االأ�سري املحرر زياد م�سارقة من خميم جنني .

التجربة االعتقالية للأ�سري زياد 
م�سارقة فى ال�سجون ال�سهيونية

قلقون ازاء حماية اال�سرى من وباء الكورونا
ق.ف

اأعرب رئي�ص هيئة �شوؤون االأ�رشى 
اأبو  قدري  الوزير  واملحررين 
وتاأخر  من مماطلة  قلقه  عن  بكر 
تنفيذ  يف  االإ�رشائيلي  االحتالل 
العاملية  ال�شحة  منظمة  تو�شيات 
بني  االجتماعي  التباعد  ب�شاأن 
ت�شليم  يف  وتاأخره  االأ�رشى، 
الكمامات وتعقيم ال�شجون، ب�شبب 
بكر،  اأبو  واأكد  “كورونا”.  فريو�ص 
االإعالم  وزارة  نظمته  لقاء  خالل 

ال  اأنه  ال�شبت،  اليوم  الكرتونيا، 
االأ�رشى،  �شفوف  يف  اإ�شابات 
اإن  وقال  “كورونا”.  بفريو�ص 
اأيام  منذ  بداأت  االحتالل  دولة 
بتعقيم املعتقالت رغم مرور �شهر 
فيما  الوباء،  انت�شار  على  ون�شف 
الكمامات  االأ�رشى  بت�شليم  بداأت 
متنع  تزال  وما  فقط،  يومني  قبل 
االأهل  يحولها  التي  املبالغ  دخول 
الثاين  لل�شهر  االأ�رشى  اأبنائهم  اإىل 
انت�شار  منذ  اأي  التوايل،  على 
هذه  اأن  واأ�شاف  “كورونا”. 

�شحب  مع  تتزامن  االإجراءات 
40% من مواد الكانتينا، 10% منها 
واالأجبان،  االألبان  منتجات  من 
املحاكمات  اإيقاف  اأن  معتربا 
االأق�شام  بني  االأ�رشى  وتنقالت 
فر�شها  قرارات  وهي  وال�شجون- 
املمكنة  الطرق  بكل  االأ�رشى 
اأمين  االأ�شري  قيام  اإىل  و�شوال 
ال�رشطة  غرفة  باإحراق  ال�رشباتي 
احتجاجا- ال تكفي يف ظل اخلطر 
االأكرب املتمثل باالكتظاظ ال�شديد 
اأن  داخل غرف االأ�رشى، مو�شحا 

ما بني 8-10 اأ�رشى يتوزعون على 
باالإ�شافة  تقريبا،  مربعا  مرتا   16
املمر�شني  عدد  تقلي�ص  اإىل 
االإ�رشائيليني يف االأق�شام اإىل واحد 
االأزمة.  بداية  منذ  اثنني،  بدل 
اأبو بكر عن قلقه ال�شديد  واأعرب 
من قانون منع االإفراج املبكر عن 
االأ�رشى، الذي كان اأقره الكني�شت 
اأحزاب  من  بطلب  االإ�رشائيلي 
اأدى  والذي  متطرفة،  اإ�رشائيلية 
يف وقت �شابق اإىل ا�شت�شهاد عدد 
من املر�شى االأ�رشى منهم �شامي 

اأبو دياك وب�شام ال�شائح، وان�شمام 
 300 جمموعه  ما  اإىل  جثمانيهما 
لعدم  اإ�شافة  حمتجز،  جثمان 
العناية الطبية لالأ�رشى، ما  توفري 
يهدد بكارثة اإذا ما انتقل الوباء اإىل 
املعتقالت. واأ�شار اأبو بكر اإىل اأن 
واملحررين  االأ�رشى  �شوؤون  هيئة 
توا�شلت منذ بداية اأزمة “كورونا” 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  مع 
ر�شالة  توجيهها  عن  اأعلنت  التي 
الإ�رشائيل حتملها فيها امل�شوؤولية 
فل�شطيني  اأ�شري  اأي  حياة  عن 

على  اأنها  كما  “كورونا”،  ب�شبب 
االأحمر  ال�شليب  مع  دائم  توا�شل 
كاملة  معلومات  على  للح�شول 
عن االأ�رشى، ال �شيما االأ�شري اأمين 
حتميل  بكر  اأبو  وجدد  ال�رشباتي. 
امل�شوؤولية  االإ�رشائيلي  االحتالل 
البالغ  االأ�رشى،  حياة  عن  الكاملة 
اأ�شري، منهم  اآالف  عددهم خم�شة 
و40  املر�شى،  االأ�رشى  من   700
و540  اإداريا،  اأ�شريا  و430  اأ�شرية، 
بال�شجن  املحكومني  االأ�رشى  من 
املوؤبد، موزعني على 23 معتقال.



الثالثاء 21  اأفريل  2020  املوافـق  ل 27 �شعبان  1441ه 11

خالل موؤمتر �شحفي عقد مبنا�شبة يوم الأ�شري الفل�شطيني

م�ؤ�س�سات الأ�سرى تطالب بتدخل دويل  
للإفراج عن الأ�سرى يف ظل وباء )ك�رونا(

جددت موؤ�ش�شات الأ�شرى )هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين، ونادي الأ�شري الفل�شطيني، وموؤ�ش�شة ال�شمري، 
ومركز حريات، والهيئة العليا ل�شوؤون الأ�شرى(، دعوتها بالتدخل العاجل لالإفراج عن الأ�شرى يف �شجون 

الحتالل، ل�شيما املر�شى منهم وكبار ال�شن، والأطفال والأ�شريات، يف ظل ا�شتمرار انت�شار وباء كوفيد 19 
)كورونا(. جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقد اليوم اخلمي�س، اأمام ال�شليب الأحمر الدويل يف مدينة البرية، 
وذلك مبنا�شبة ذكرى اإحياء يوم الأ�شري الفل�شطيني الذي ُي�شادف الـ17 من ني�شان/ اأبريل من كل عام. وقال 

اللواء قدري اأبو بكر رئي�س هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين، حول اآخر امل�شتجدات على واقع الأ�شرى يف 
�شجون الحتالل: اإن يوم الأ�شري لهذا العام خمتلف عن كل ال�شنوات املا�شية.

بقلم: اأ.ر

الأعداء  ظلم  يواجهون  فالأ�رسى 
بتوفري  مطالباً  معاً،  الوباء  وخطر 
واأ�رسانا  ل�شعبنا  دولية  حماية 
بال�شجون يف ظل العدوان الإ�رسائيلي 
�شعبنا  حقوق  على  املتوا�شل 
واأ�رسانا، و�رسورة ال�شغط  من كافة 
اإ�رسائيل  لإلزام  الدولية  اجلهات 
بوقف  بالحتالل،  قائمة  كدولة 
املتوا�شلة.  وانتهاكاتها  جرائمها 
وبني اأبو بكر، اأن  قرابة الـ5000  اأ�شري 
طفاًل  و180   اأ�شرية   41 بينهم  من 
مري�ض  و700  اإدارياً  معتقاًل  و430 
زالوا يحلمون  وع�رسات امل�شنني ل 
العامل  ويطالبون  واحلياة،  باحلرية 
بحقهم  ال�شارخة  النتهاكات  بوقف 
بدوره  الحتالل.  �شلطات  قبل  من 
قال رئي�ض نادي الأ�شري الفل�شطيني 
تاأتي  العام  هذا  اإن  فار�ض،  قدورة 
ذكرى يوم الأ�شري، مع انت�شار الوباء، 
وقد طالبنا العامل بالتدخل من اأجل 
اإ�رسائيل باملعايري الدولية  اأن تلتزم 
يف �شجونها، والإفراج عن املر�شى 
والن�شاء،  والأطفال  ال�شن  وكبار 
يف  العمل  برتوكول  عن  تف�شح  واأن 
حمفزة  بيئة  ت�شكل  التي  �شجونها، 
اأن  ميكن  ل  والذي  الوباء،  لنت�شار 
ي�شل لالأ�شري اإل من خالل ال�ّشجان، 
من  مبزيد  ذلك  قابلت  اأنها  اإل 
وتابع  اأ�رسانا.  مب�شري  ال�شتهتار  
الحتالل  �شلطات  اأن  جند  فار�ض: 
 ،2020 وعام   2019 عام  بني  وما 
الإجراءات  من  جملة  نفذت  قد 
واملمنهجة،  القمعية  وال�شيا�شات 
و�رسعت قوانني تاأخذها بعيداً عما 
يطالب بها العامل باأن تلتزم باحلدود 
الدولية  والتفاقيات  للمعايري  الدنيا 
لوجود  ونظراً  ولكنها  الإن�شانية، 
حلمالت  ونظراً  عن�رسية،  قيادة 
ُزجت  وقد  املتوالية،  النتخابات 
اجلدل  معمان  يف  الأ�رسى  ق�شية 
وا�شتخدمت  اإ�رسائيل،  يف  ال�شاخب 
اإعالمية،  كدعاية  الأ�رسى  مادة 
التعذيب  �شيا�شة  من  �شّعدت  حيث 
املعتقلني،  بحق  والنف�شي  اجل�شدي 
ونذكر جميعنا الأ�شري �شامر العربيد 
ا�شت�شهاد  فار�ض  وا�شتذكر  ورفاقه. 
الفل�شطينيني  القادة  من  جمموعة 
القادر  عبد  وهم:  ال�شهر  هذا  يف 

احل�شيني، اأبو يو�شف النجار، وكمال 
مثل  ويف  نا�رس،  وكمال  عدوان، 
من  الآثمة،  اليد  نالت  اليوم  هذا 
الفل�شطيني  القائد  ال�شهداء  اأمري 
ذكرى  اإىل  بالإ�شافة  جهاد،  اأبو 
الربغوثي  مروان  الأ�شري  اعتقال 
اللجنة املركزية حلركة فتح.  ع�شو 
رئي�ض  �شومان  اأمني  من جانبه وجه 
الهيئة العليا ملتابعة �شوؤون الأ�رسى 
الأ�رسى  لكافة  التحية  واملحررين، 
الحتالل،  �شجون  يف  والأ�شريات 
احلركة  عمداء  راأ�شهم  وعلى 
والأ�شريات،  واملر�شى،  الأ�شرية، 
العام  هذا  اأن  اإىل  ولفت  والأطفال، 
تنفذ  لن  )كورونا(،  جلائحة  ونتيجة 
فعاليات كما كل عام، جمدداً دعوته 
عنهم.  لالإفراج  التدخل  ب�رسورة 
ومن جانبها قالت املديرة التنفيذية 
الأ�شري  لرعاية  ال�شمري  ملوؤ�ش�شة 
فرن�شي�ض  �شحر  الإن�شان  وحقوق 
هذا  يف  الفل�شطيني  الأ�شري  يوم  اإن 
للغاية  �شعبة  ظروف  يف  ياأتي  العام 
الذين  الأ�رسى  اأهايل  على  خا�شة 
اأخبار  وانقطعت  زياراتهم  توقفت 
اآذار.  �شهر  بداية  منذ  اأبنائهم 
على  كلمتها  يف  فرن�شي�ض  وركزت 
اتخذتها  التي  التع�شفية  الإجراءات 
�شلطات الحتالل يف هذه الظروف 
زيارات  اإيقاف  بجانب  ال�شعبة، 
الأ�رسى،   وعائالت  املحامني 
من  اإجراءات  الحتالل  واإ�شدار 
بداية  منذ  الع�شكرية  الأوامر  خالل 

باإجراءات  تتعلق  والتي  الوباء،  اأزمة 
اإجراءات  كافة  ووقف  التوقيف، 
يف  فقط  والنظر  املحاكمات، 
العتقال  وق�شايا  التحقيق،  ق�شايا 
الإداري، واأكدت على اأن يوم الأ�شري 
للحركة  جداً  مهمة  منا�شبة  يعترب 
احلقوقية  واملوؤ�ش�شات  الأ�شرية 
من  الأ�شرية  للحركة  وامل�شاندين 
اأجل النظر اإىل الإجراءات التع�شفية 
الحتالل،  �شلطات  متار�شها  التي 
الع�شكرية.  املحاكم  واإجراءات 
اإىل  كلمتها،  خالل  �شحر  ودعت 
لكافة  وكاملة  �شاملة  مقاطعة 
املحاكمات والإجراءات التي تراعي 
دائماً واأبداً م�شلحة الحتالل ولي�ض 
و�شكان  واملدنيني  الأ�رسى  م�شلحة 
وا�شتعر�شت  املحتلة.  الأر�ض 
النتهاكات  من  جملة  فرن�شي�ض 
�شيا�شة  منها  الحتالل،  و�شيا�شات 
توا�شل  التي  الطبي،  الإهمال 
ظل  يف  تنفيذها  الحتالل  �شلطات 
الأ�شخا�ض  فحتى  كورونا،  اأزمة 
باإ�شابتهم  �شكوك  هناك  كان  الذين 
لفحو�ض  يخ�شعوا  مل  الفريو�ض  يف 
نور  املعتقل  مع  حدث  كما  طبية، 
اأطلق �رساحه  الدين �رس�شور الذي 
جدي  طبي  فح�ض  اأي  اإجراء  دون 
بفريو�ض  اإ�شابته  اكت�شاف  ومت  له، 
)كورونا( لحقاً، وذلك عندما قامت 
باإجراء  الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة 
فرن�شي�ض:  وتابعت  له.  فح�ض 
�شلطات  به  تقوم  ما  اإىل  فبالإ�شافة 

لالأ�رسى،  كامل  عزل  من  الحتالل 
لالأ�رسى  ال�شماح  رف�شها  توا�شل 
مع  هاتفية  ات�شالت  باإجراء 
عائالتهم،  الأمر الذي كان من اأحد 
املطالب الرئي�شية لالأ�رسى يف اأخر 
اإ�رساب لهم عن الطعام، م�شرية اإىل 
فقط  يُ�شمح  احلايل  الوقت  يف  اأنه 
مع  بالتوا�شل  والأطفال  لالأ�شريات 
بالن�شبة  اأما  الهاتف،  عرب  عائالتهم 
لباقي الأ�رسى فال ي�شمح لهم، عدا 
عن قيام اإدارة ال�شجون بتحديد جزء 
كبري من امل�شتلزمات التي يحتاجها 
الذي  الأمر  الكانتينا،  من  الأ�رسى 
حمتجزين  الأ�رسى  اأن  على  يوؤكد 
ال�شخ�شية  ح�شاباتهم  من  وينفقون 
اأن  من  بالرغم  احتياجاتهم  لتلبية 
تلبية احتياجات الأ�رسى من م�شوؤولية 
اإدارة ال�شجون. وذكرت فرن�شي�ض اأن 
تعنى  التي  احلقوقية  املوؤ�ش�شات 
بالأ�رسى قامت بالتوا�شل مع الأمم 
املتحدة، والحتاد الأوروبي، وكافة 
جنيف  اتفاقية  على  املوقعة  الدول 
ب�شاأن  اخلا�ض  املقرر  واأن  الرابعة، 
املوؤ�ش�شات  باإعالم  قام  فل�شطني 
حول  ر�شالة  ب�شياغة  �شيقوم  اأنه 
تتم  مل  الآن  حتى  ولكن  الأ�رسى 
مطالبة دولة الحتالل بالإفراج عن 
والأطفال  املر�شى  خا�شة  الأ�رسى 
الإداريني.  والأ�رسى  والأ�شريات 
مركز  مدير  الأعرج  حلمي  وقال 
واحلقوق  احلريات  عن  الدفاع 
غدا  "حتل  "حريات":  املدنية 
التي  الفل�شطيني  الأ�شري  يوم  ذكرى 
يحيها �شعبنا يف كافة اأماكن تواجده 
لن�شالتها  الأ�شرية  للحركة  وفاًء 
ولتجديد  اجل�شام،  وت�شحياتها 
انتزاع  حتى  معهم  اأننا  العهد 
العادة  جرت  وقد  جميعا،  حريتهم 
عن  املنا�شبة  هذه  يف  نتحدث  اأن 
ميار�شها  التي  اجل�شيمة  النتهاكات 
الحتالل ب�شكل ممنهج بحق اأ�رسانا 
الظروف  هذه  يف  ولكن  واأ�شرياتنا 
الع�شيبة، هناك جرمية حرب كربى 
اأ�رسانا  بحق  الحتالل  يرتكبها 
عندما يرف�ض اإطالق �رساح الأ�رسى 
والأ�شريات  ال�شن  وكبار  املر�شى 
واملوقوفني  والإداريني  والأطفال 
وتخفيف  وحياتهم  �شحتهم  حلماية 
حماية  ال�شجون  داخل  الكتظاظ 

للمتبقني منهم.

مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  قال 
احلركة  ل�شوؤون  جهاد  اأبو  مركز  عام 
اكرث  اإن  القد�ض  جامعة  يف  الأ�شرية 
واأ�شرية  اأ�شري  اآلف  خم�شة  من 
يكابدون ظالم  يزالوا  ل  فل�شطينيني 
الحتالل  انتهاج  نتيجة  ال�شجن 
الت�شفية  ل�شيا�شة  الإ�رسائيلي 
وحماولة  بحقهم  البطيئة  اجل�شدية 
الفداء واملقاومة يف  منها لقتل روح 
�شبيل حترير اأر�شنا املحتلة وحتقيق 
الدولة  واإقامة  الوطني  ال�شتقالل 
 . القد�ض  وعا�شمتها  الفل�شطينية 
الفوري  الإفراج  ب�رسورة  وطالب 
عنهم جميعا دون قيد اأو �رسط ووقف 
موؤكدا  بحقهم،  والبط�ض  العن�رسية 
لن  وال�شتات  بالوطن  �شعنا  اأبناء  اأن 
الفل�شطيني  اإحياء يوم الأ�شري  ين�شوا 
الظروف  من  الرغم  على  وذلك 
ظل  يف  البالد  بها  متر  التي  ال�شعبة 
ر�شالة  وذلك  الطوارئ،  حالة  اإعالن 

باأن  الدويل  وللمجتمع  لالحتالل 
خرية اأبناء �شعبنا لن يبقوا يف زنازين 
الحتالل واأن اأبناء �شعبنا مهما عانوا 
من ظروف �شعبة فلن يتقاع�شوا عن 
ن�رستهم والدفاع عن حقهم باحلرية 
جمل�ض  احلاج  اأبو  الدكتور  وطالب   .
املوؤ�ش�شات  وكافة  الدويل  الأمن 
الفوري  بالتدخل  الدولية  احلقوقية 
واإنهاء  الأ�رسى  كافة  عن  لالإفراج 
بامل�شريات  م�شيدا  معاناتهم، 
والفعاليات التي اأقامها اأبناء اجلالية 

الفل�شطينية بدول اأوروبا.

الدكتور فهد اأبو احلاج 

نطالب ب�سرورة الإفراج الف�ري 
عن الأ�سرى دون قيد اأو �سرط

الحتلل ُيخفي م�سري الأ�سري 
ال�سرباتي منذ اأ�سابيع

تقرير: الرتا فل�شطني | 
فريق التحرير

املا�شي،  مار�ض  �شهر  اأواخر  يف 
غرفة  ال�رسباتي  اأمين  الأ�شري  اأحرق 
ال�شجانني يف �شجن نفحة، احتجاًجا 
الحتالل  �شجون  اإدارة  اإهمال  على 
ظل  يف  ال�شحية  الأ�رسى  لأو�شاع 
ذلك  ومنذ  كورونا،  فايرو�ض  تف�شي 
عن  �شيًئا  العائلة  تعلم  ل  احلني 
 52( ال�رسباتي  والأ�شري  م�شريه. 
�شنة(، معتقٌل منذ �شنة 1988، ويق�شي 
خلفية  على  املوؤبد،  بال�شجن  حكًما 
ن�شاطه الع�شكري �شد الحتالل اإبان 
اتهامه  مت  حيث  الأوىل،  النتفا�شة 
ملقتل  اأدت  عمليات  خلف  بالوقوف 
وكان  اآخرين.  واإ�شابة  م�شتوطن 
ال�رسباتي قد اأحرق غرفة ال�شجانني 
 25 يوم  نفحة،  ب�شجن   1 ق�شم  يف 
اإدارة  امتناع  على  احتجاًجا  مار�ض، 
باأي  القيام  عن  الحتالل  �شجون 
اإجراءات حلماية الأ�رسى من تف�شي 
ذلك،  اإثر  بينهم.  كورونا  فايرو�ض 
نُِقل ال�رسباتي اإىل العزل النفرادي، 
عائلته  تعلم  ل  احلني  ذلك  ومنذ 
واملخت�شة  احلقوقية  واملوؤ�ش�شات 
يف �شوؤون الأ�رسى �شيًئا عن م�شريه. 
وقالت العائلة، اإن زيارتها الأخرية له 
�شهر فرباير املا�شي، قبل  كانت يف 
الفايرو�ض وخطوته  تف�شي  من  �شهر 
الحتجاجية، وهي الآن ت�شعر بالقلق 
من  وتتخوف  م�شريه،  على  ال�شديد 
ونف�شية  ج�شدية  انتقامية  اإجراءات 
بحقه،  الحتالل  �شلطات  بها  تقوم 
الزيارات.  انقطاع  ظل  يف  خا�شة 

عن  علمته  ما  اآخر  اأن  واأو�شحت، 
اأجرت  ال�شجن  اإدارة  باأن  م�شريه 
عليه  وفر�شت  له  داخلية"  "حماكمة 
عقوبات قا�شية، ُعِرف منها حرمانه 
من الزيارة واملق�شف، اإ�شافة لغرامة 
التي  اخل�شائر  عن  وتعوي�شات  مالية 
من  بها.  ت�شبب  احلريق  اإن  تقول 
الرتا  لـ  الأ�شري  نادي  قال  جانبه، 
الوحيدة  اإن جهة الت�شال  فل�شطني، 
ال�شليب  هي  احلالية  الظروف  يف 
�شجون  اإدارة  اأوقفت  اإذ  الأحمر، 
لالأ�رسى،  الزيارات  جميع  الحتالل 
مبا فيها زيارات العائالت واملحامني 
ت�شبب  الإجراء  هذا  اأن  م�شيًفا  لهم، 
بالقلق لدى كثري من العائالت نتيجة 
ومن  عنها،  اأبنائها  اأخبار  انقطاع 
يُخ�شى  الذي  ال�رسباتي  عائلة  بينها 
عليه من اإجراءات انتقامية �شديدة، 
خا�شة مع تكرر خطواته اإل واأ�شاف، 
منذ  الو�شائل  بكافة  يُتابع  النادي  اأن 
اأية معلومات  للح�شول على  �شاعات 
عن الأ�شري ال�رسباتي، و�شيعلنها فور 
الأ�رسى  اإىل  واأ�شار  عليها.  ح�شوله 
عزل،  مراحل  اأربع  حالًيا  يواجهون 
واملحامني  اأهاليهم  عن  العزل  وهي 
اإ�شافة  احلقوقية،  واملوؤ�ش�شات 
له  يتعر�شون  الذي  العزل  اإىل 
العائلة  ونا�شدت  ال�شجون.   داخل 
حممد  الوزراء  رئي�ض  ال�رسباتي، 
ا�شتية بالتوا�شل مع ال�شليب الأحمر 
اأجل زيارة الأ�شري اأمين ومعرفة  من 
اأن  يُذكر  واجل�شدية.  ال�شحية  حالته 
الأ�شري ال�رسباتي له اأربعة اأبناء، هم: 
يارا  اإىل  اإ�شافة  عالء حممد، حنني، 
التي ُولدت بعد اعتقاله، حيث كانت 

زوجته حاماًل بها حلظة اعتقاله. 
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يف النظام الغذائي للبحر املتو�شط

العلماء يحددون الأطعمة ال�صديقة للدماغ
 « اإذاعة  حمطة  اأفادت 
اخلرباء  باأن   ،»EuroPulse
املنتجات  درا�سة،  يف  حددوا 
الأكرث فائدة لدماغ الإن�سان، يف 
البحر  ل�سكان  الغذائي  النظام 
الأبي�ض املتو�سط  ووفقا لنتائج 
�سنوات  ع�رش  ا�ستمرت  درا�سة 
العلمية  املجلة  يف  ون�رشت 
جلمعية الزهامير، و�سارك فيها 
الذين  الأ�سخا�ض  من  العديد 
خمتلفا،  غذائيا  نظاما  يتبعون 
الأمريكيون  العلماء  تو�سل 
يدل  ا�ستنتاج،  اإىل  والإ�سبان 
على اأن الأ�سماك وزيت الزيتون 
النظام  منتجات  اأف�سل  هما 
للحفاظ  املتو�سطي  الغذائي 

على وظائف الدماغ.
على  امل�ساركني  تق�سيم  مت 
لديهم  الأوىل ممن  جمموعتني: 
لظهور  الوراثي  ال�ستعداد 
والأخرى  الزهامير،  مر�ض 
الوراثية.  اخلا�سية  هذه  بدون 
اليومية  الوقائع  ت�سجيل  ومت 
للنظام الغذائي لكل امل�ساركني، 
الذين خ�سعوا دورًيا لختبارات 

القدرات املعرفية.
الذين  اأولئك  اأن  وات�سح 
الأبي�ض  البحر  بحمية  التزموا 

املتو�سط، احتفظوا بوظائفهم 
وكانوا  اأطول،  لفرتة  العقلية 
عالمات  لإظهار  عر�سة  اأقل 
النظر  بغ�ض  الزهامير،  مر�ض 
ا�ستعداد  لديهم  كان  اإذا  عما 
كيف  العلماء  وتابع  به  لالإ�سابة 
النظام  من  عنا�رش  ت�سعة  توؤثر 
على  املتو�سطي  الغذائي 
الدماغ: الفواكه، واخل�سار غري 

الكاملة  واحلبوب  املطبوخة، 
واملك�رشات،  املق�رشة(،  )غري 
وزيت  والأ�سماك،  والبقوليات، 
اللحوم  ا�ستهالك  الزيتون. كان 

احلمراء والكحول حمدودا.
الذين  الأ�سخا�ض  بني  من 
التزموا جزئيا بالنظام الغذائي 
الأبي�ض  البحر  ملنطقة 
الذين  اأولئك  ح�سل  املتو�سط، 

الأ�سماك  من  الكثري  تناولوا 
اأف�سل  على  الزيتون  وزيت 
يف  امل�ساركون  واأظهر  النتائج. 
الدرا�سة ممن لديهم ال�ستعداد 
اأن  الزهامير،  ملر�ض  الوراثي 
تظهر  املر�ض  هذا  اأعرا�ض 
اأقل  باملائة   19 بن�سبة  عليهم 

من غريهم.

كيف ي�صفي ال�صوم ج�صمنا!

ل يرتك ال�سوم عن الطعام الكثري من الآثار الإيجابية على 
يف  اخلاليا  قوة  زيادة  على  واإمنا  فقط،  وراحته  اجل�سم 
التحمل واملقاومة. كما اأن اجلوع مينع حدوث اللتهابات. 

فيما يلي جنمل لكم اأهم فوائد ال�سوم.
المتناع  فاإن  فيه  �سك  ل  مما  الدم:  و�سغط  الكولي�سرتول 
عن الطعام يعمل اأي�ساً على تخفي�ض الكولي�سرتول و�سغط 
الدم. وبعد النتهاء من فرتة ال�سوم، فعادة ما تكون هناك 
زيادة طفيفة يف م�ستواهما، لكنه ل ي�سل اإىل القيم الأولية.

ا�سطرابات  العديد من  ال�سوم من  الآلم املزمنة: يخفف 
)التهاب  الروماتيزم  املثال  �سبيل  على  املزمنة،  الأمل 

املفا�سل املزمن(.

الكبد اأهم اأع�صاء اجل�صم يف 
التخل�ص من ال�صموم

الكبد  معاجلة  تقل  ال�سوم  عند  اجل�سم:  من  ال�سموم  اإزالة 
يتيح  ما  الطعام،  يف  املوجودة  الغذائية  املواد  من  للكثري 
اأكرب  وهو  الدهني،  الكبد  وخا�سة  الكبد،  تعايف  اإمكانية 

اأع�ساء اجل�سم امل�سوؤولة عن التخل�ض من ال�سموم. 
حجم املعدة:

كما  جديد،  من  املتمددة  املعدة  تنكم�ض  ال�سوم  خالل   
الأمعاء  كما هو احلال يف  الغ�ساء املخاطي، متاماً  يتعافى 
اأكرب ع�سو يف جهاز املناعة. يغري ال�سوم اأي�ساً من انت�سار 
الفلورا املعوية اأو ما يُ�سمى بـ »نبيت جرثومي معوي« ب�سكل 

اإيجابي.
راحة للبنكريا�ض:

اإنتاجه لالأن�سولني.  اإذ يقل معدل   يريح ال�سوم البنكريا�ض، 
كما ت�سبح خاليا اجل�سم اأكرث ح�سا�سية لالأن�سولني، وهو ما 
ينعك�ض اإيجاباً على �سحة مر�سى ال�سكري من النوع الثاين.

الع�صالت:
حجم  من  يقلل  ال�سوم  اأن  من  املخاوف  البع�ض  تعرتي  قد   
ع�سالت اأج�سامهم. لكن ل تقلق، فاإن هذا الرتاجع يف حجمها 
اأقل مما هو متوقع. كما اأن المتناع عن الطعام ب�سكل معتدل 
ع�سلة  اأداء  من  يزيد  اأن  ميكن  الب�سيط  الريا�سي  والتمرين 

القلب على �سبيل املثال.
الدورة الدموية: يعزز ال�سوم الدورة الدموية وعملية التمثيل 
اإذ تفتح اخلاليا الدهنية، خا�سًة  الغذائي لالأن�سجة الدهنية، 
تلك املوجودة حتت اجللد واملعدة، اأقفالها وتبداأ بالذوبان. 
اأثناء  الطاقة  عالية  كيتونات  اإىل  الدهون  جزيئات  تتحول  اإذ 

ال�سوم.

ما هي فوائد ال�صيام ال�صحية ؟
 اأثبتت العديد من الدرا�سات اأن 
ال�سيام  الكثري من فوائد  هناك 
الفوائد  عن  ف�ساًل  ال�سحية 
النف�سية والعقلية والروحية التى 
ال�سهر  خالل  امل�سلم  يعي�سها 
الكرمي، مثل التايل: ي�ساعد على 
بطريقة  الزائد  الوزن  فقدان 
الدرا�سات  اأثبتت  حيث  اآمنة، 
اأن ال�سيام ي�سمح بحرق الدهون 
التغذية  من  فاعلية  اأكرث  ب�سكل 
ح�سا�سية  من  يزيد  املعتادة. 
اأثبتت  لالأن�سولني، حيث  اجل�سم 
الدرا�سات اأنه بعد فرتات ال�سوم 
ي�سبح الأن�سولني اأكرث فاعلية فى 
على  للح�سول  اخلاليا  ا�ستثارة 
اجللوكوز من الدم. ي�ساعد على 
وبالتاىل  اله�سمى  اجلهاز  راحة 

الأي�ض  عملية  فى  الإ�رشاع 
احلرارية،  ال�سعرات  وحرق 
وب�سكل اأف�سل كما ي�ساعد على 
ب�سكل  الأمعاء  وظائف  حت�سني 
متو�سط  من  يزيد  قد  كبير. 
ال�سعور  اإدراك  الفرد  عمر 
والذي ميكن  باجلوع،  احلقيقى 
ال�سوم  من  لفرتات  به  ال�سعور 
بعد 12 : 24 �ساعه، مما ي�ساعد 
الهرمونات  تنظيم  اإعادة  على 
حت�سني  باجل�سم.  �سليم  ب�سكل 
اإفراز  طريق  عن  املخ  وظائف 
ال�سوم،  اأثناء  كيميائية  مواد 
الع�سبية  اخلاليا  على  حتافظ 
األزهامير  مر�ض  ومتنع حدوث 
حت�سني  الرعا�ض  ال�سلل  اأو 
اجلهاز املناعي من خالل تقليل 

ال�سوارد احلرة ويحد من  تاأثري 
فر�سة  من  ويقلل  اللتهابات، 
حدوث ال�رشطان. ي�ساعد على 
نظافة اجللد ويقلل من حدوث 
الدم  يركز  حيث  ال�سباب،  حب 

الأخرى  والأجهزة  اجللد  على 
بعيًدا عن اجلهاز اله�سمى مما 
وجتديد  تن�سيط  على  ي�ساعد 
كالكبد  الأخرى  الأع�ساء  طاقة 

والكلى.

هل هناك اأ�صرار لل�صوم ؟
ال�سيام  من  نوعان  يوجد   
يعرف  و�سيام  متوا�سل 
 intermittent“ باملتقطع 
fasting”، وال�سيام املتقطع 
الذي ن�سومه جميعاً يف �سهر 
اإىل  ينق�سم  وهو  رم�سان 

وجبتني يف اليوم، فهل ال�سوم 
له  طويلة  لفرتة  املتوا�سل 
ال�سوم  عن  تختلف  عواقب 
فى  ن�سومه  الذى  املتقطع 
ووفقاً  بالطبع،  ؟  رم�سان 
املتعددة؛  العلمية  للدرا�سات 

يحمل  ل  املتقطع  ال�سوم 
الإن�سان  �سحة  على  خطراً 
بع�ض  يحتاجه  بل  ال�سليم 
وظائف  لتح�سني  املر�سى 
فى  وم�ساعدتهم  اجل�سم 
الأمرا�ض  بع�ض  من  العالج 

كمر�سى الروماتيزم واأمرا�ض 
املفا�سل، حيث حتتاج لفرتات 
اأطول من ال�سوم لي�ست جمرد 
اأيام  اأو حتى لثالثة  24 �ساعه 
متوا�سله دون طعام اأو �رشاب، 

ح�سب تعليمات الطبيب.

ال�صوم يقي من اخلرف: 
جتدد   على  ي�سجع  فهو 
بالإ�سافة  الع�سبية،  اخلاليا 

عن  المتناع  فاإن  ذلك  اإىل 
معينة  لأوقات  الطعام  تناول 

حت�سني  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 
كما  املزاجية،  احلالة 

الدرا�سات  بع�ض  اأظهرت 
العلمية.



اأعلن قدور بن عياد، املدير العام 
الحتاد بلعبا�س اجلزائري، تو�صله 
الفريق  العبي  مع  ودية  لت�صوية 
ال  التي  رواتبهم  ب�صاأن  ال�صابقني، 
زالت يف ذمة النادي وقدر بن عياد 
لالعبني،  املالية  امل�صتحقات 
مع  بلعبا�س  احتاد  غادروا  الذين 
بـنحو  املا�صي،  املو�صم  نهاية 
اأن هوؤالء  موؤكدا  األف دوالر،   900
ل�صالح  املبلغ  ن�صف  عن  تنازلوا 

الفريق.

ت�رصيحات  يف  عياد،  بن  وذكر 
العبي  اأن  اجلزائرية،  لالإذاعة 
�صوى  يتلقوا  مل  احلايل  الفريق 
املو�صم،  بداية  منذ  رواتب،   3
و�صلتهم  التي  املكافاآت  بخالف 
دفع  �صيتم  اأنه  واأو�صح  كاملة 
لالعبني  املتاأخرة  الرواتب 
االإيرادات  حت�صيل  بعد  قريبا، 
املختلفة،  الفريق  م�صادر  من 
اأنه واثق من حل هذه  م�صريا اإىل 
الرواتب  حجم  لتوا�صع  امل�صكلة، 

لهذا املو�صم.
عياد  بن  اأكد  اأخرى،  جهة  من 
من�صبه  عن  الرحيل  عزمه 
حل  من  االنتهاء  بعد  مبا�رصة، 
امل�صكلة املالية لالعبني، بدعوى 
الكايف  الدعم  على  ح�صوله  عدم 
اأنه  اإىل  ولفت  االآخرين  قبل  من 
وهو  بلعبا�س  احتاد  عن  �صريحل 
بعد  خا�صة  ال�صمري«،  »مرتاح 
جتهيز امللعب اخلا�س باأكادميية 

الفريق.
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العب  بوردمي،  الرحمن  عبد  اتهم 
ال�صابق  مدربه  اجلزائر،  مولودية 
وجتميده  بتهمي�صه  كازوين،  برنارد 
الت�صكيلة،  من  ا�صتبعاده  طريق  عن 
للعب  والئقا  جاهزا  كان  اإن  حتى 
ان�صم  الذي  بوردمي  و�صيغادر 
من  قادما  اجلزائر،  ملولودية 
 ،2018 �صيف  ال�صاورة   �صبيبة 
فريقه احلايل، كالعب حر يف نهاية 

تقارير  حتدثت  حني  يف  املو�صم، 
فرن�صية  اأندية  عدة  اهتمام  عن 
خدماته.  على  باحل�صول  وعربية 
ت�رصيحات  يف  بوردمي  وقال 
يزال  ال  »م�صتقبلي  �صحفية،: 
تفاحتني  مل  االآن  وحلد  غام�صا، 
االإدارة ب�صاأن جتديد عقدي، ب�صبب 
اأزمة كورونا«وتابع » اأمتلك عرو�صا 
بينها  من  اأندية،  عدة  من  جدية 

عر�صني من فريقني فرن�صيني، لكني 
قراري  اتخاذ  قبل  الرتيث  اأف�صل 
يف  جديا  اأفكر  »كنت  النهائي«واأمت 
ال�صتاء  خالل  املولودية  مغادرة 
ظلم  من  عانيت  اأن  بعد  املا�صي، 
املدرب كازوين، فقد �صعرت دوما 
ب�صتى  حاول  اأن  بعد  يل،  برف�صه 
منحي  وعدم  تهمي�صي،  الطرق 

الفر�صة لال�صتمرار يف اللعب«.

اجلزائرية  القدم  كرة  �صهدت 
لروؤ�صاء  بارزة  اأ�صماء  االأزل،  منذ 
خالدة  ب�صماتهم  تركوا  وم�صريين 
يف قلوب ع�صاق امل�صتديرة، بف�صل 
واإجنازاتهم  البارزة  جناحاتهم 

اخلارقة.

روراوة �شانع الفرح

اأبرز  اأحد  روراوة،  حممد  يعترب 
رئا�صة  على  مرت  التي  االأ�صماء 
القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد 
�صتظل  اإجنازات  حقق  حيث 
اجلزائريني،  كل  ذاكرة  يف  را�صخة 
منتخب  قيادة  يف  جناحه  بعد 
يف  امل�صاركة  اإىل  املحاربني 
ن�صختي  يف  العامل  كاأ�س  نهائيات 

2010، و2014.
يف  خالدة  ب�صمته  روراوة  وترك 
بعد  اجلزائرية  القدم  كرة  �صجل 
جديد  قانون  مترير  من  متكنه 
الدويل  االحتاد  م�صتوى  على 
ت�صهيل  هدفه  »فيفا«،  القدم  لكرة 
اجلن�صية  مزدوجي  انتداب  عملية 

للمنتخب اجلزائري.
بادر  اأول من  اأنه  لروراوة  ويح�صب 
لالحتاد  تابعة  اأكادمييات  باإطالق 
عن  البحث  مهمتها  اجلزائري، 
الع�صافري النادرة، بغية م�صاعدتها 

على �صقل مواهبها.

حمار و�شرار وجهان لعملة 
واحدة

وال ميكن اأن نتحدث عن اإجنازات 
كرة قدم اجلزائرية، دون ذكر نادي 
اأول  يعترب  الذي  �صطيف،  وفاق 
اأبطال  دوري  بكاأ�س  يتوج  فريق 
اجلديد،  مب�صماها  اأفريقيا، 
مبجموعة من الالعبني املميزين، 
عا�صق  ورئي�س  حمنك،  ومدرب 

لالألوان ا�صمه ح�صان حمار.
بف�صل  تنبئوا  الكثريين  اأن  ورغم 
الوفاق  �صفينة  قيادة  يف  حمار 
»عني  ابن  اأن  غري  االأمان،  بر  اإىل 
الفوارة« جنح بف�صل حبه لالألوان، 
اإىل  قيادته  يف  بناديه،  وتعلقه 
االإفريقي  ال�صوبر  بكاأ�س  التتويج 
يف  وامل�صاركة  ال�صنة،  ذات  يف 

مونديال االأندية، حيث ح�صل على 
املركز اخلام�س.

تتويج  حمار  حقبة  �صهدت  كما 
األقاب  بعدة  ال�صطايفي  النادي 
حملية، ليدخل »�صي ح�صان« كتاب 
تاريخ  يف  تاأثريا  ال�صخ�صيات  اأكرث 
اإىل جانب االأ�صطورة عبد  النادي، 

احلكيم �رصار.
ويوؤكد الكثري من ع�صاق امل�صتديرة 
يف اجلزائر، اأن حمار يدين بف�صل 
احلكيم  عبد  ال�صابق  للرئي�س  كبري 
االأخري  هذا  واأن  خا�صة  �رصار، 
جانبه  اإىل  للعمل  الفر�صة  منحه 
جمع  له  خول  ما  طويلة،  لفرتة 
وظفها  كبرية،  وخربة  ثقيل،  زاد 
يف قيادة النادي اإىل ت�صيد امل�صهد 

ل�صنوات يف اجلزائر.

بواحلبيب الزعيم التاريخي 
لنادي ق�شنطينة

الرئي�س  اأن  اثنان على  يختلف  وال 
ق�صنطينة،  �صباب  لنادي  ال�صابق 
واحدا  �صيظل  بواحلبيب،  حممد 
اأ�رصفوا  الذين  الروؤ�صاء  اأ�صهر  من 

على ت�صيري ناد جزائري.
ويرتبط ا�صم »�صو�صو« بنادي �صباب 
ق�صنطينة لالأبد، كيف ال وهو الذي 
قاده للتتويج بلقب الدوري املحلي 
الأول مرة يف تاريخه مو�صم 1996-

1997، بعد اأن جنح يف تكوين فريق 
تناف�صي، وانتداب اأف�صل الالعبني 

يف البطولة يومها.
النجاحات  يف  الف�صل  يعود  كما 

التي يعي�صها النادي الق�صنطيني يف 
ال�صابق  رئي�صه  اإىل  احلايل،  الوقت 
بواحلبيب، بعد اأن �صاهم �صنة 2011 
يف عودته اإىل دوري االأ�صواء، قبل 
والعراقيل  ال�صعوبات  يتحدى  اأن 
وينجح يف بيع اأ�صهم النادي الإحدى 

ال�رصكات احلكومية.

حنا�شي و�شبيبة القبائل

عمر حمند ال�رصيف حنا�صي، على 
قرابة  القبائل  �صبيبة  فريق  راأ�س 
ربع قرن، حيث توىل رئا�صة النادي 
 ،2017 غاية  اإىل   1993 �صنة  من 
قاده من خاللها  اإىل التوهج حمليا 

وقاريا.
عهدة  خالل  الكناري«   « وحقق 
 4 بينها  من  األقاب،   10 حنا�صي 
كوؤو�س قارية،4 األقاب دوري حملي، 
كاأ�س  بلقب  منا�صبتني  يف  فاز  كما 
القبائلي  النادي  ويدين  اجلزائر 
بالف�صل يف التتويج بكاأ�س االحتاد 
متتالية  �صنوات  لثالث  االأفريقي 
رئي�صه  اإىل   ،2002  ،2001  ،2000
ال�صابق، بعد اأن راهن على �صيا�صة 
انتداب  يف  وجنح  اال�صتقرار، 
املميزين،  الالعبني  من  العديد 
دريو�س.  الدفاع  �صخرة  يتقدمهم 
رموز  من  رمزا  حنا�صي  يعترب  وال 
واإمنا واحدا  القبائل فقط،  �صبيبة 
من اأبرز امل�صيريين الذين اأجنبتهم 
كرة القدم اجلزائرية، فقد حر�س 
طوال م�صريته على تقدمي االإ�صافة 

يف �صتى املجاالت الريا�صية.

ريا�ضة

ق.ر

يوفنتو�س  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
بني  الو�صع  يراقب  االإيطايل 
املدرب زيدان وناديه يف انتظار 

لتقدمي  املنا�صبة  الفر�صة 
بطل  تدريب  اأجل  من  عر�س 
»الكالت�صيو«  االإيطايل  الدوري 
العجوز«  »ال�صيدة  نادي  ويفكر 
بلم �صمل زيزو )زيدان( مع جنم 

كري�صتيانو  الربتغايل  الفريق 
هي  ولي�صت  جديد  من  رونالدو 
فيها  تخرج  التي  االأوىل  املرة 
اإنهاء  اأنباء عن نية الفرن�صي يف 
مدريد،  لريال  كمدرب  م�صريته 

ب�صبب م�صاكل مع رئي�س النادي 
برييز.

ريال مدريد  نتائج  تراجع  واأدى 
الدوري  توقف  قبل  موؤخرا 
ملزيد  كورونا،  فريو�س  ب�صبب 

من ال�صغوط على زيدان، عقب 
تلقي الفريق 4 هزائم يف اآخر 7 
�صدارة  خاللها  فقد  مباريات، 
من  وخرج  الليغا،  ترتيب  جدول 
م�صابقة كاأ�س ملك اإ�صبانيا، كما 

دور  من  باالإق�صاء  مهددا  بات 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  الـ16 
�صيتي  مان�ص�صرت  اأمام  بخ�صارته 
برنابيو«  »�صانتياغو  يف   2-1

معقل املرينغي.

لريال مدريد

�ضجار بني زيدان، ورئي�س 
النادي فلورينتينو برييز

ميالن يحدد موقفه من بيع بن نا�ضر
ك�صف تقرير �صحفي اإيطايل، عن 
اجلزائري  بيع  من  ميالن  موقف 
اإ�صماعيل بن نا�رص، العب و�صط 
املقبل  ال�صيف  خالل  الفريق، 
وكانت تقارير فرن�صية ربطت بن 
باري�س �صان  اإىل  باالنتقال  نا�رص 
بـ30  تقدر  �صفقة  جريمان خالل 
مليون يورو وفًقا ملوقع »كالت�صيو 
فر�صية  فاإن  االإيطايل،  مريكاتو« 
غري  نا�رص  بن  عن  اال�صتغناء 

مطروحة حالًيا لدى اإدارة ميالن 
اإليوت  �صندوق  اأن  اإىل  واأ�صارت 
االعتماد  ينوي  ميالن(  )مالك 
على بن نا�رص كثرًيا يف بناء فريق 
املو�صم  للرو�صونريي خالل  قوي 
االإيطايل  املوقع  و�صدد  املقبل 
اأقل  يورو  اأن رقم 30 مليون  على 
بن  لقيمة  ميالن  توقعات  من 
ان�صم  نا�رص  بن  اأن  يذكر  نا�رص. 
قادًما   ،2019 اأوت  يف  ميالن  اإىل 

من اإمبويل مقابل 16 مليون يورو 
باالإ�صافة اإىل املكافاآت.

تقرير : 

روؤ�ضاء تركوا ب�ضمة خالدة يف 
تاريخ الكرة اجلزائرية

العب مولودية اجلزائر يفتح النار على كازوين

ك�شفت م�شدر ل�شحيفة le10sport الفرن�شية اأن �شجارا وقع بني املدير الفني لنادي لريال مدريد، الفرن�شي زين الدين زيدان، ورئي�س النادي فلورينتينو برييز 
وميتد عقد املدرب الفرن�شي مع مدريد حتى جوان 2022 ، ولكن ميكنه املغادرة هذا ال�شيف.

فريق احتاد بلعبا�س

ت�ضوية ودية مع العبي الفريق ال�ضابقني

ملعب وهران يتزين ال�ضت�ضافة األعاب البحر املتو�ضط
لكرة  اجلزائري  االحتاد  اأكد 
االأ�صغال  نهاية  اقرتاب  القدم، 
االأوملبي  وهران  ملعب  داخل 
عملية  اأن  اإىل  م�صريا  اجلديد، 
اآخر  دخلت  االأر�صية  �صيانة 
جاهًزا  ليكون  مراحلها، 
البحر  األعاب  ال�صت�صافة 

االأبي�س املتو�صط وذكر االحتاد 
اجلزائري، يف بيان اليوم االأحد، 
باإجناز  املكلفة  املوؤ�ص�صة  اأن 
امللعب، با�رصت عملية احلراثة، 

بعد 39 يوًما من البذر.
واأ�صاف: »عملية تهيئة االأر�صية 
تكاثر  بعد  كبريا،  تقدًما  ت�صهد 

االأولية،  ال�صتالت  من  اجلذع 
للخطوط،  كثافة  �صي�صمن  ما 
جيدا«وت�صت�صيف  وتو�صيال 
البحر  األعاب  وهران  مدينة 
الفرتة  يف  املتو�صط،  االأبي�س 
جويلية   5 وحتى  جوان   25 من 

.2022
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ماذ� قبل رم�سان ؟
مقروءة  ر�سائل  ت�سلنا  عاٍم  كِلّ  يف 
اخلطباء  ون�سمع  وم�سموعة 
مو�سوًعا  يطرحون  والدعاة 
»ماذا  لبيب  م�سلم  كل  به  يُعنى 
هو  ال�سوؤال  هذا  ؟!«  رم�سان  بعد 
املقروءة  الر�سائل  لتلك  عنوان 
والكلمات  واخُلطب  وامل�سموعة 
-بلغنا  رم�سان  �سهر  انتهاء  بعد 

اهلل اإياه-.
ولعِلّ يف هذه الر�سالة اأطرُح �سوؤاًل 
رم�سان«،  قبل  »ماذا  وهو  اآخر 
وا�ستعداده  قلبك  عن  ماذا  نعم! 
عالقتك  عن  ماذا  لرم�سان؟ 
بالقراآن وا�ستعدادك ل�سهر القراآن؟ 
اأن  واإياك-  اهلل  -رحمني  واعلم 
على  قائٌم  رم�سان  �سهر  اغتنام 

حفظك لكل �ساعة، ودقيقة، وثانية 
يف هذا ال�سهر املبارك.

واإياك  اهلل  -اأر�سدين  واعلم 
به  تُ�سغل  ما  اأعظم  اأن  لطاعته- 
الأوقات يف رم�سان هو »القراآن«، 
بني  ال�سوؤال  هذا  طرحت  ولذا 
»ماذا  الكرمي  القارئ  اأيها  يديك 
قبل رم�سان؟« حتى تبداأ من الآن 
كل  من  بالنتهاء  له  بال�ستعداد 
القراآن، حتى  ما قد ي�رصفك عن 
فمعك  به،  يرتبط  مما  كان  واإن 
بقراءة  تبداأ  اأن  الآن  من  فر�سة 
التف�سري،  يف  ]خمت�رص[  كتاب 
املخت�رص  اأو  املي�رص،  كالتف�سري 
يف  الوقت  ومعك  التف�سري،  يف 
يف  اأحكام  من  يهمك  ما  قراءة 

رم�سان، ومعك الوقت يف قراءة ما 
يعينك على �سالح قلبك، كالقراءة 
ككتاب  الرقائق،  كتب  بع�ض  يف 
الطريق اإىل القراآن لل�سيخ اإبراهيم 
القراآن  اإىل  امل�سوق  اأو  ال�سكران، 

لعمرو ال�رصقاوي، وغريها.
املهم اأن تبداأ من الآن يف النتهاء 
»قراءة  ي�سغلك عن  من كل ما قد 
�سهر  يف  تاأتي  ل  حتى  القراآن« 
الأف�سل  هل  وت�ساأل،  رم�سان 
قراءة القراآن بتدبر اأم الإكثار من 
اخلتمات؟ هل قراءة القراآن اأف�سل 
القراآن؟  مع  التف�سري  قراءة  اأم 
املعهودة  الأ�سئلة  من  ذلك  ونحو 

يف كل عام.

تعريف �ل�سيام
ال�سيام لغة الإم�ساك، و�رصعا الإم�ساك عن �َسْهوتَْي البطن والفرج من طلوع الفجر اإىل غروب ال�سم�ض بنية العبادة. وهو 
نة الثانية من الهجرة، ودليل فر�سيته يف القراآن الكرمي قوله تعاىل:  الركن الرابع يف الإ�سالم فر�سه اهلل على امل�سلمني يف ال�َسّ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكم ْلََعلَُّكْم تَتَُّقوَن( ]البقرة: 183[. وعالمة وجوبه يف  ّ )يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�سِ
ال�سنة النبوية قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�سحيح: )بني الإ�سالم على خم�ض �سهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأن 

حممدا ر�سول اهلل واإقام ال�سالة واإيتاء الزكاة و�سوم رم�سان وحج البيت ملن ا�ستطاع اإليه �سبيال(. رواه البخاري وم�سلم.

�سروط �ل�سيام
تنق�سم �رصوط ال�سيام اإىل ثالثة اأنواع هي �رصوط الوجوب، و�رصوط ال�سحة، و�رصوط الوجوب وال�سحة 
ال�سبي ولو كان مراهقاً، وثانيها  ال�سوم ل يجب على  البلوغ لأن  اأولها  الوجوب فثالثة؛  اأما �رصوط  معاً. 
القدرة فال حرج على امل�سلم اإذا عجز عن ال�سوم لكرب اأو مر�ض. وثالثها الإقامة لأن امل�سافر ل ي�سوم 
وله اأن يفطر ويق�سي. اأما �رصوط ال�سحة فثالثة اأي�سا؛ اأولها النية املبيتة يف القلب، وثانيها التمييز حيث 
ل ي�سح �سيام ال�سبي حتى مييز مق�سد العبادات ومعناها. وثالثها الزمان القابل لل�سوم حيث يبطل هذا 

اأولها  الأخرى؛  وال�سحة معاً، فثالثة هي  الوجوب  اأما �رصوط  العيد.  كيوم  الأيام املحرمة  الأخري يف 
الإ�سالم لأن �سوم الكافر غري مقبول. وثانيها العقل لأن القلم مرفوع عن املجنون حتى يفيق. وثالثها 

الطهارة من دم احلي�ض والنفا�ض لأن ال�سوم يحرم على احلائ�ض والنف�ساء ويجب عليهما الق�ساء.

�أركان �ل�سيام
لل�سيام ُركنان اأ�سا�سيان يحميان بُنيانه الروحي العظيم من النهيار، 

لَِل. وبدون هذين  ويحفظان مقا�سده الدينية اجلليلة من الَزّ
الركنني معاً، ل ي�سح ال�سوم اأبدا، ول يثبت اأجر ال�سائم. 

ال�سوم  على  القلب  عزم  اأي  النية  هو  الأول  فالركن 
كان  فاإن  اإليه.  باً  تقُرّ و  وجل  عز  اهلل  لأمر  امتثالً 
ال�سوم فر�ساً وجبت النية ليال قبل طلوع الفجر، واإن 

بعد طلوع  ولو  النية  ت  َحّ �سَ تطوعا  ال�سوم  كان 
الفجر. اأما الركن الثاين لل�سوم فهو الإم�ساك، 
البذيئة  والألفاظ  ال�سهوات  عن  الكف  اأي 
و�رصب  اأكل  من  اأنواعها  بجميع  واملفطرات 

وجماع، من طلوع الفجر اإىل غروب ال�سم�ض.

و�سية ال�ستقبال خري �ل�سهور

�سنن �ل�سيام
لل�سيام �سنن كثرية �سنها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، اأولها 
تعجيل الإفطار وتناوله مبا�رصة بعد حتقق غروب ال�سم�ض. 
وثانيها الإفطار على حبة متر اأو �رصبة ماء. وثالثها الدعاء 
لك  )اللهم   : فطره  عند  يقول  كان  النبي  لأن  الإفطار  عند 
ال�سميع  اأنت  اإنك  منا  فتقبل  اأفطرنا،  رزقك  وعلى  �سمنا 
فيه  ملا  بال�سحور  التم�سك  ورابعها  داود.  اأبو  رواه  العليم( 
من خري وبركة. وخام�سها تاأخري ال�سحور اإىل اجلزء الأخري 
من الليل لأن يف ذلك م�ساعدة لل�سائم على تقلي�ض �ساعات 

ال�سيام وخف�ض اإح�سا�سه باجلوع والعط�ض خالل النهار.

مبطالت �ل�سيام
اتفق اأهل العلم قدميا وحديثا على اأن ال�سيام يبطل باأ�سياء 
الأكل  اأولها  مهمة  اأمور  �ستة  يف  �ُسوَها  خَلَّ ومتعددة  كثرية 
اإكراهاً،  ال�سيام عمداً ل �سهوا ول خطاأً ول  اأثناء  وال�رصب 
اإتيان  اأي  وثانيها القيء عمداً ل ا�سطراراً، وثالثها اجلماع 
الزوج زوجته ووطوؤها خالل النهار، ورابعها ال�ستمناء بكل 
اأ�سكاله وهو اإخراج املني عمدا، وخام�سها احلي�ض والنفا�ض 
ال�سوم  اأثناء  بالإفطار  اجلازمة  النية  و�ساد�سها  املراأة،  من 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  لقوله  عملي،  تطبيق  يتبعها  مل  واإن 

»اإمنا الأعمال بالنيات..«

مكروهات �ل�سيام
يُكَره لل�سائم اأمور كثرية من �ساأنها تلويث �سومه وتبخي�ض اأجره 
نذكر منها على �سبيل املثال ل احل�رص؛ املبالغة يف ال�ستن�ساق 
ال�سوم،  فيف�سد  اجلوف  اإىل  ي�سل  قد  املاء  لأن  الو�سوء  عند 
واملبالغة  ونحِوه  كالو�سوء  ٍة  ُمِلَحّ حاجة  لغري  وامل�سم�سة 
اأثناء  اجلماع  اإىل  وتوؤدي  ال�سهوة  تثري  قد  لأنها  والُقبلة  فيها، 
ال�سيام، واإطالة النظر ب�سهوة اإىل الزوجة، والتفكري يف اجلماع 
واأو�ساعه، وم�سغ العلك امل�سحوب ب�سكر، والإكثار من النوم 
خ�سية  الف�سد  اأو  واحلجامة  والعمل،  القول  وف�سول  بالنهار، 

ال�سعف املوؤدي اإىل عدم حتمل ال�سوم وبالتايل الإفطار.

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

ف�سل �ل�سيام
ت�سجع  عديدة  وفوائد  كثرية  اأف�سال  لل�سيام 
امل�سلم على اإتيانه، وتُهِوّن عليه ما قد يجده 

من عناء وم�سقة يف اأدائه.
ال�سيام  يعد  ال�سحية،  فوائده  اإىل  فبالإ�سافة 
ُجنَّة  وهو  الذنوب.  مغفرة  اأ�سباب  اأعظم  من 
اأي وقاية و�سرت للعبد يف الدنيا والآخرة. وهو 
مبثابة املاء الذي يطفئ نار ال�سهوة ويهذبها. 
اجلنة  لدخول  بابا  امل�سلم  ي�سمن  وبف�سله 
ي�سفع  اأنه  كما  ال�سائمون.  اإل  منه  يدخل  ل 
ح�ساب  بغري  وثوابه  القيامة.  يوم  ل�ساحبه 
عمل  )كل  القد�سي:  احلديث  يف  تعاىل  لقوله 
اأجزي  واأنا  يل  فاإنه  ال�سيام،  اإل  له  اآدم  ابن 
الرائحة  اأن  كذلك  ال�سيام  ف�سائل  ومن  به(. 
املنبعثة من فم ال�سائم نتيجة خلو املعدة من 
الطعام اأطيب عند اهلل من ريح امل�سك، لأنها 

من اآثار العبادة والطاعة.

كرثة التوبة وال�ستغفار مع قدوم رم�سان 
الأحبة  اأيها  لذلك  احلاجة  يف  وال�رص 
واأعظم  الكرامات  �سهر  رم�سان  اأن 
من  بالعتق  عليك  اهلل  مين  اأن  الكرامات 

اأعظم  من  واملعا�سي  والذنوب   ، النار 
التوفيق  العبد  يحرم  بها  التي  الأ�سباب 
ولذلك  تعاىل،  اهلل  من  والكرامة  واخلري 
ملا  ال�سالم  عليه  �سليمان  دعاء  يف  تاأمل 
اأراد اأن ي�ساأل اهلل تعاىل الكرامة العظيمة 
قال  بعده  لأحده  لي�ض  ملكاً  يعطيه  باأن 
يف دعائه) رب اغفر يل وهب يل ملكاً ل 
يطلب  اأن  فقبل  بعدي(  من  لأحد  ينبغي 
الكرامة بامللك العظيم �ساأل اهلل املغفرة 
لعلمه اأنه لن ينال تلك الكرامة اإل بعد اأن 
كرامات رم�سان  اأعظم  ذنوبه.ومن  تغفر 
ما يرزق فيه العبد من الروحانية وحالوة 
ل  وذلك   ، به  والتلذذ  بالقراآن  اخللوة 
ميكن اأن يتح�سل لقلب مثخن بجراحات 
العقل  متنع  الذنوب  فاإن  والآثام  الذنوب 

عن  وحتجب  وفهمه،  القراآن  تدبر  من 
ن�ساء  تعاىل:)لو  قال  التاأمل  قّوة  القلب 
قلوبهم  على  ونطبع  بذنوبهم  اأ�سبناهم 
فهم ل ي�سمعون( وقال تعاىل:) كال بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يك�سبون( وتاأمل معي 
اأيها املبارك كيف اأن من اأراد اأن يح�سل 
ف�سيلتها  واإدراك  القدر  ليلة  كرامة  على 
اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأو�ساه   ،
عفو  اإنك  واملغفرة:)اللهم  العفو  يطلب 
حتب العفو فاعف عني ( وكاأنه يقول لن 
تكرم بليلة القدر اإل اأن بعد اأن يعفو اهلل 
عنك ويغفر لك فا�ستقبلوا �سهركم رعاكم 
اهلل بالإكثار من الإ�ستغفار والتوبة والإنابة 
حتى ت�سلح قلوبكم ونفو�سكم لأن يكرمها 

اهلل بكرامات رم�سان.
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وكاالت 

بدايات الن�شاط املعجمّي

يتاألف الكتاب )672 �شفحة بالقطع 
الو�شط، موثًقا ومفهر�ًشا( من ثالثة 
جاء  الذي  االأول  الباب  يف  اأبواب. 
بعنوان »بدايات الن�شاط املعجمّي«، 
اللغوّي  الن�شاط  يف  بعلبكي  يبحث 
اإىل  اأف�شت  التي  والعوامل  املبكر 
متناواًل  االأوىل،  املعاجم  ظهور 
وكالم  املبكرة،  اللغوّية  الدرا�شة 
وع�شور  اللغة،  وجمع  االأعراب، 
وبدايات  الغريب،  ودور  االحتجاج، 
مبدًيا  املعجمّي،  الت�شنيف 
الدرا�شات  حول  املالحظات 
واأ�شالة  العربّي  للمعجم  احلديثة 
وخل�ش  العربّي.  املعجمّي  الرتاث 
اللغوّيني عّدوا كالم  اأن  اإىل  بعلبكي 
االأعلى  النموذَج  االأعراب  ف�شحاء 
كبرية  عناية  ُعنوا  واأنهم  للعربّية، 
مبا وقع يف كالم هوؤالء من الغريب 

والنادر وال�شاذ.
املعاجم املبّوبة

عنوانه  والذي  الثاين  الباب  اأما 
فيه  فيتناول  املبّوبة«،  »املعاجم 
بعلبكي املعاجم املبّوبة، وهي التي 
ينطلق فيها م�شتخدُمها من املعنى 
اأو  اللفظ  »يتحّرى  اأي  اللفظ،  اإىل 
االألفاظ الواقعة حتت معنى ما، يف 
حني اأن الباحث يف املعجم املجنَّ�ش 

يبداأ باللفظ فيبحث عنه يف موقعه 
وال�رشب  معناه.  فيجد  الرتتيب  يف 
الر�شائل  على  ي�شتمل  املبَوّب 
والكتب التي اأُفردت ملو�شوع واحد 
 ... واالأبنية  واللحن،  ب،  كاملعَرّ  -
املوؤلَّفات  على  ي�شتمل  كما   - اإلخ 
دّفتَيها  بني  ت�شّم  التي  املو�شوعّية 

مو�شوعات خمتلفة«.
»الغريب والنادر«

الباب  هذا  يف  املوؤلف  جعل  وقد 
منها  االأول  الق�شم  اأق�شام. يف  عدة 
بعلبكي  يتناول  والنادر«،  »الغريب 
احلديث  وغريب  القراآن  غريب 
ويف  والنوادر.  اللغة  وغريب 
عنوان  حمل  والذي  الثاين  الق�شم 
غري  الكتب  يتناول  »االأمثال«، 
املرتَّبة  والكتب  األفبائًيّا،  املرتَّبة 
ة.  املخت�شّ االأمثال  وكتب  األفبائًيّا، 
الثالث والذي و�شمه  الق�شم  اأما يف 
االإن�شان«،  وخلق  واحليوان  »النبات 
وَخلْق  واحليوان  النبات  فيتناول 
بعلبّكي  يتناول  ثم  االإن�شان. 
و«حلن  »املعّرب«،  التوايل  على 
و«امل�شرتك  و«االأ�شداد«،  العاّمة«، 
و«احلروف  واملرتادف«، 
حتى  و«االأ�شوات«،  واالأ�شوات«، 
يبلغ الق�شم العا�رش بعنوان »االأبنية«، 
واملذّكر  اال�شتقاق  يف  يبحث  وفيه 
واملمدود  واملق�شور  واملوؤّنث 
وَفَعَل  االأ�شماء،  واأبنية  واملثلَّثات 
واأَْفَعَل، واأبنية االأفعال عاّمًة، واأبنية 

بق�شم  وينتهي  واالأفعال.  االأ�شماء 
املو�شوعّية«،  »امل�شنَّفات  مو�شوم 
اأهّم  يف  بالنظر  فيه  مكتفًيا 
امل�شنَّفات املو�شوعّية وو�شعها يف 

�شياق الرتاث املعجمّي عامًة.

املعاجم املجَنّ�شة

الثالث  الباب  بعلبّكي  يخ�ش�ش 
»املعاجم  عن  للحديث  كتابه  من 
املجنَّ�شة«، وهي تلك التي يُراد بها 
املعجم عند اإطالقه يف اال�شتعمال 
العاّم. يو�شح املوؤِلّف اأن �ِشَمة هذه 
يراجع  م�شتخدمها  اأن  املعاجم 
اللفظ و�شواًل اإىل املعنى، وهي يف 
بة  املبَوّ للمعاجم  خالًفا   - الغالب 
اللغة  ا�شتيعاب جذور  اإىل  ت�شعى   -
مقدار  يف  تفاوت  على  جميًعا، 
من  امل�شتّقَة  املفرداِت  اإيرادها 
املوؤلف،  وبح�شب  اجلذور.  تلك 
من  موؤلَّف  هذا  الثالث  »الباب  اإن 
الرتتيب  اأنواع  تقابل  اأق�شام  ثالثة 
الثالثة املعروفة، اأي الرتتيب على 
التقليبات،  مع  احلروف  خمارج 
التقفية  االألفبائّي، ونظام  والرتتيب 
احلروف.  اأواخر  على  الرتتيب  اأو 
يف  الرتتيب  طبيعة  نبنّي  و�شوف 
االأق�شام  يف  املجنَّ�شة  املعاجم 
الثالثة، اإال اأن تركيزنا �شوف يتعّدى 
ذلك اإىل ق�شايا جوهرّية اأُخرى، من 
اأو  اإيراد املفردات  التو�ّشع يف  مثل 
املختلفة  واملواقف  ذلك،  عك�ش 
النادر،  اأو  الغريب  اإيراد  من 

�شمن  للمواّد  الداخلّي  والرتتيب 
الأعماِل  املعجمّيني  ونقد  اجلذور، 

َمن �َشبََقهم«.
اإليه  امل�شار  االأّول  الق�شم  يف 
خمارج  على  املرتَّبة  »املعاجم 
احلروف والتقاليب«، يتناول بعلبكي 
اأحمد  بن  للخليل  العني  معجم 
الفراهيدي، ومعجم البارع يف اللغة 
تهذيب  ومعجم  القايّل،  علّي  الأبي 
يف  واملحيط  لالأزهرّي،  اللغة 
واملحكم  عّباد،  بن  لل�شاحب  اللغة 

واملحيط االأعظم البن �ِشيَْدهْ.
»املعاجم  الثاين  الق�شم  ويتناول يف 
املرتَّبة ترتيبًا األفبائًيّا«، كتاب اجليم 
الأبي عمرو ال�شيبايّن، وجمهرة اللغة 
البن دريد، ومقايي�ش اللغة وجممل 
اللغة البن فار�ش، واأ�شا�ش البالغة 

للزخم�رشّي.
املعاجم املرتَّبة على نظام التقفية
الثالث  بالق�شم  الباب  ويختم 
على  املرتَّبة  »املعاجم  املعنون 
نظام التقفية«، وفيه يتناول بعلبكي 
للبندنيجّي،  اللغة  يف  التقفية  كتاب 
العربّية  و�شحاح  اللغة  وتاج 
للجوهرّي، والُعباب الزاخر واللُّباب 
العرب  ول�شان  غايّن،  لل�شَّ الفاخر 
املحيط  والقامو�ش  منظور،  البن 
من  العرو�ش  وتاج  للفريوزاآبادّي، 

بيدّي. جواهر القامو�ش للَزّ
كر�شي  اأ�شتاذ  بعلبكي  منري  رمزي 
يف  العربية  للدرا�شات  »ُجويت« 
بريوت،  يف  االأمريكية  اجلامعة 

ملعجم  العلمي  املجل�ش  ورئي�ش 
العربية.  للغة  التاريخي  الدوحة 
بالعربية  الكتب  من  وافر  عدد  له 
ثمانني  على  يربو  وما  واالإنكليزية 
عاملية  جمالت  يف  من�شوًرا  بحًثا 
حمكمة اأو ف�شوالً يف كتب. اأُعيَد ن�رش 
خا�ش  جملد  يف  مقاالته  من  عدد 
العاملية   Variorum �شل�شلة  يف 
اأثر  لهم  الذين  الباحثني  تكرم  التي 
بارز يف حقول اخت�شا�شهم. ترتكز 

النحوية  النظرية  حول  درا�شاته 
وال�شاميات  العربية  وفقه  العربية، 
العربي،  املعجم  وتاريخ  املقارن، 
االأكرب  املورد  معجم  اأكمل  وقد 
منري  املعجمي  والده  وفاة  بعد 
البعلبكي. حاز جائزة امللك في�شل 
للعام  واالأدب  العربية  للغة  العاملية 
2010 عن جممل اأعماله، وال �شيما 
النظرية  تاريخ  درا�شة  يف  اإ�شهامه 

النحوية العربية.

للكاتب رمزي منري البعلبكي

الرتاث املعجمي العربي من القرن الثاين حتى القرن الثاين ع�شر للهجرة
�شدر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات كتاب رمزي منري بعلبكي الرتاث املعجمي العربي من القرن الثاين حتى القرن الثاين ع�شر للهجرة، 
موؤرًخا للرتاث املعجمّي العربّي منذ ن�شاأته يف القرن الثاين للهجرة وحتى القرن الثاين ع�شر، ومظهًرا التنّوع الكبري يف اأمناط الت�شنيف املعجمّي العربّي 

من حيث املو�شوعات، وترتيب املواّد، واال�شتيثاق من �شّحتها و�شواهدها، واملكانة الرفيعة واملحورّية التي حظيت بها امل�شَنّفات املعجمّية يف الرتاث 
ًنا اأن ن�شاأة املعجم العربّي اإمّنا ترجع اإىل جهود اللغوّيني االأوائل يف درا�شة اأ�شوات العربّية و�شرفها ونحوها ودرا�شة القراآن  العربّي واالإ�شالمّي، ومبِيّ

الكرمي على وجه اخل�شو�ص، من دون تاأثري اأجنبّي.

عن من�شورات املتو�شط يف اإيطاليا

عام اجلليد«.. اإ�شدار جديد لرائد وح�س 
�شدرت حديثاً عن من�شورات املتو�شط 
لل�شاعر  االأوىل  الرواية  اإيطاليا،  يف 
رائد  ال�شوري  الفل�شطيني  وال�شحايف 

وح�ش، بعنوان »عام اجلليد«.
وهي رواية، بح�شب النا�رش، تدور حول 
احلامل،  القروي  الفتى  �شبارتكو�ش، 
يعي�ش  طفولته  منذ  نف�شه  وجد  الذي 
خالف  وعلى  اخلا�شة،  تخّيالته  يف 
واالأيام  التجارب  تُن�شج  الذين  الب�رش 
التطّور  ان�شَبّ  واأفكارهم  �شخ�شياتهم 
على خياله قبل اأي �شيٍء اآخر، ما اأو�شله 
يعي�ش  �شبارتكو�ش  فيها  بات  درجة  اإىل 
الغابات  يف  القدمي  االإن�شان  جتربة 
والكهوف بحًثا عن القوت واالأمان، ومن 
رغبة  تُدميه  الذي  املغامر  جتربة  ثم 
االكت�شاف، لي�شل اإىل نوٍع من التاألّه حني 

يخال نف�شه قادراً على اخللق.
حني �شبَّ �شبارتكو�ش، ا�شطر اإىل ترك 
ا  املدر�شة واأ�شدقائه القدامى، خ�شو�شً
وليم وال�ش وراديو، ليُعيل والده املري�ش 

ا غريبًا منذ وفاة زوجته. مر�شً
يعمل �شبارتكو�ش حار�ًشا ملزرعة فاكهة 
�شوف  الطبيعة  اأح�شان  وبني  عمالقة، 
خدمة  يف  الالحمدود  خياله  قّوة  ي�شع 
واحلياة،  املوت  تقلقه:  التي  االأ�شئلة 
احلية  الكائنات  قربى  واجلن�ش،  احلب 
كلها  قرابتها  جانب  اإىل  لبع�ش،  بع�شها 
للجغرافيا، ير�شده يف ذلك �شديٌق �رشّي 

يُدعى زمهرير.
وخالل االنهماك يف عبور حميطات من 
االأفكار، ومواجهة عوا�شف من االأ�شئلة، 
اخلا�ش  ت�شّوره  ببناء  �شبارتكو�ش  يبداأ 

لكنه  العامل،  االإن�شان يف هذا  رحلة  عن 
تن�شب  �شافية  اإجابات  اإىل  الو�شول  قبل 
لو  كما  �شحاياها،  اأوىل  ويكون  حرٌب 
من  اأ�شا�شي  هدف  وطالقته  خياله  اأّن 
اأراد،  وماذا  كان،  من  فين�شى  اأهدافها، 
كوابي�ش،  اإىل  وخياالته  اأحالمه  وتنقلب 
رحلة  ياأخذه يف  ما  واملنام،  اليقظة  يف 
يف  عمره  ق�شى  التي  للرحلة  م�شادة 
رواية  اجلليد«  »عام  وتعد  م�شارها. 
فانتازية  عوامل  فيها  متتزج  رمزية 
على  ي�شري  حكائي،  قالب  يف  وفل�شفية 
ينك�رش  ما  �رشعان  لكنه  حامٍل،  اإيقاٍع 

ويتحّول اإىل دي�شتوبيا.
ورائد وح�ش كاتب و�شحفي فل�شطيني 
يقيم  �شوري، من مواليد دم�شق 1981، 

يف اأملانيا.

للكاتب واملحا�شر الربيطانى مايكل بريد

كتاب يجمع مرا�شالت اأ�شهر الت�شكيليني
اأكتوبر  مطلع  ي�شدر 
وايت  جملة  عن  القادم، 
جديد  كتاب  للن�رش،  ليون 
الفنانني:  »ر�شائل  بعنوان 
ليوناردو دا فين�شي، لديفيد 
واملحا�رش  للكاتب  هوكنى« 
بريد،  مايكل  الربيطانى 
عدد  بجمع  الكاتب  وقام 
التاريخية  الن�شو�ش  من 
للفنون التي ا�شتهدفت قّراًء 
 100« اأبرزها  م�شهورين، 
عام  منذ  الفن«  تغري  فكرة 

.2012
وبح�شب املجلة فاإن الكتاب 
خطاب   100 يجمع  اجلديد 
بع�ش  بني  املرا�شالت  من 

اآخر 600  الفنانني يف  اأ�شهر 
عام.

التي  الر�شائل  وتعك�ش 
ملحات  الكتاب  يحتويها 
اليومية  االأفكار  عن 
للفنانني، ويف بع�ش االأحيان 
تتحرك ب�شكل كامل، تراوح 
املوؤمل  بني  اخلطابات 
�شيدي،  يا  اإليكم،  »اأتو�شل 
للدفع  طلبي  اأعدوا  اأن 
اأتلقى  حتى  الفور،  على 
)اأحد  غيلدر«،   1244 اأخرياً 
رامربانت  من  املعوزين 
»دع  م�شتفيد(،  اإىل  يتو�شل 
ترتاحان  العزيزتني  يديك 
ي�شعد  حتى  وجهي،  على 

اأن قلبي ي�شعر مرة  ج�شدي 
حبك  ب�شبب  بال�شيق  اأخرى 
اإىل  رودان  )يكتب  االإلهي«، 
عام  حواىل  كلوديل،  كميل 

.)1886
وقام بريد بجمع اآالف الوثائق 
جمموعة  عن  عبارة  وهي 
التي  الر�شائل  من  من�شقة 
تو�شح تطور عامل الفن من 
القرن اخلام�ش ع�رش وحتى 
مثل  اأ�شماء  وي�شمل  اليوم، 
بابلو  غويا،  فران�شي�شكو 
كورنيل،  جوزيف  بيكا�شو، 
ويويوي  كاهلو،  فريدا 

كو�شاما.
وكاالت   وكاالت 
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قلم جاف16

ْلَمعة بن َقْلَمَعة �شَ
الوليد فرج

�أعاله هو مثل ي�رضب لكل  �لعنو�ن  حقيقة 
متطاول يتجاوز حده �أو ظامل يتعدى طوره 
، فيظهر على �لنا�س و يثب عليهم ، دون �أن 

يعرف قدره ، و جاهال مل�ستو�ه وزنه .
و�سدق �لقائل :

�أ�سـلمعة بن قــلمعة بن فقع
بقــاع ما حــديثك تزدرينـي

لقد د�فعت �لنا�س عنك حتى
ركبت �لّرحل كاجلرذ �ل�ّسمني .

فو�عل  بني   ، �لنقا�س  يحتد  ما  كثري 
يكت�سي  قد   ، مو�سوع  حول   ، �ملجتمع 
باإد�رة  �لأمر  تعلق  �إذ�  �حل�سا�سية  ببع�س 
�ل�ساأن �لعام �أو ب�سيا�سة عامة �أو ب�سخ�سية 

عمومية .
�لجتماع  علم  علماء  عليه  �أجمع  مما 
�إىل  خلدون(  )�بن  من  قدميا  �ل�سيا�سي 
�حلا�رض  زمننا  يف   �ساوول(  )ملحم  �لعامل 
�أن �ل�سخ�س �لعمومي يتميز با�ستقطاب ل 
كالفر��س  حوله  يف  فتجدهم  للعو�م  �إر�دي 
�ل�سرتز�ق و جتد  بغية  �لنور  حول م�سباح 
�لو�سوليني يف تودد و تزلف و تلفي �ملارقني 
و  �ملوقودة  و  �ملرتدية  و  �لنطيحة  من 
رو�ح،  و  بها هز�ل يف غدو  و من  �ملنخقة 
لنيل ماآرب �سخ�سية �أو حتقيق فو�ئد مادية 

�أو معنوية .
�إن هذه �لفئات من �لرعاع �ملتجلببة برد�ء 
�لثقافة يف زمن �لرد�ءة و نظم �لتفاهة هي 
تزري  و  �لنقا�س  مو�سوعات  تف�سد  من 
يف  �لفو�سى  و  �للغط  باإثارة  بالن�سالت 
�مل�ستبد  جنح  كيف  ع�سنا  لذ�   ، هو�م�سه 
و  �لدهماء  بتجيي�س  �سيا�سته  مترير  يف 
��ستقطابها كلما كان يف حاجة �إليها وكيف 

حاول يوم �لقاعة �لبي�سوية �مل�سوؤوم.
هذه  �أخلقة  و  �رضعنة  �إن  �ملوؤ�سف  و 
كان   ، عندنا  متئ�س�ست  �لتي  �لظو�هر 
با�ستعمال �أ�سباه �ملثقفني ، خرجي �لكويل 

كوبي  وطرق �أخرى .
�إن �لرتهل �لثقايف هو �أب�سع و �أخطر  ترهل 
ينفع  ، فال  �لدولة  و  ، قد ي�سيب �ملجتمع 
معه �أي جتميل ، و جلود �لثقافة �أن تّدلت ل 
ي�سدها �أي جّر�ح جتميلي �و مرهم طبي، و 
ل يُ�سِلّح �ملكياج �لثقايف ما �أف�سدته رد�ءة 

�لتكوين و �ل�سيا�سة.
من  �إل  �ل�سابق  �لفا�سد  �لنظام  تغذى  ما  و 
تفاهتكم و �سمتكم و خنوعكم ، فال تز�يدو� 
 ، �ملتز�يدين  مز�يدة  فوق  فنز�يد   ، علينا 
وتقينو� �أن حتييدكم من �لف�ساء�ت �لعامة و 
موؤ�س�سات �لدولة من �سميم ن�سال �أ�سحاب 

م�رضوع �لنه�سة �حلقيقي . قف .

جمعية "اأوجنا" 

اأر�شية رقمية لال�شتفادة 
من قفة رم�شان

�أطلقت �جلمعية �لوطنية لحتاد �ل�سباب 
�جلز�ئري يف �ل�ساعات �لقليلة �ملا�سية 
على  نوعها  من  �لأوىل  هي  مبادرة 
و�سعها  خالل  من  �لوطني  �مل�ستوى 
ت�رضف  حتت  �لكرتونية  رقمية  لأر�سية 
�أجل  من  و�ملحتاجة  �ملعوزة  �لعائالت 
�ل�ستفادة من قفة رم�سان ل�سنة 2020، 
مع  بالتن�سيق  متت  �لتي  �خلطوة  وهي 
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة 
جمال  يف  �ملخت�سني  من  نخبة  وكذ� 
�جلمعية  بادرت  حيث  �لآيل،  �لإعالم 
�أجل  من   " �سعار  حتت  �أن�ساأت  �لتي 
جمتمعه"�ىل  لتنمية  وهادف  و�ع  �سباب 
http://anuja.dz/ إطالق �لأر�سية�

    ramadan.php
بالل اأو�صيف

احلجر اجلزئي بالبويرة

الدرك ي�شجل 100 
خمالفة للراجلني 

بولية  �لوطني  �لدرك  م�سالح  �سجلت 
�لبويرة خالل �لفرتة �ملمتدة من 5 �أفريل 
خمالفة   100 �ل�سهر  ذ�ت  من   15 �إىل 
لالأ�سخا�س �لر�جلني مل يحرتمو� �إجر�ء�ت 
�حلجر �جلزئي �ملفرو�س على �لولية من 
�ل�سابعة  �إىل غاية  �ل�سابعة م�ساء�  �ل�ساعة 
�لإجر�ء�ت  حقهم  يف  �تخذت  �سباحا 
ح�سب  توقيف  مت  كما  �لالزمة،  �لقانونية 
"هيبة  �مل�سالح  بذ�ت  بالإعالم  �ملكلفة 
بوزيد" 160 مركبة منها 9 در�جات نارية 
و 122 �سيارة و 29 �ساحنة مت و�سعها يف 

�ملح�رض
اأح�صن مرزوق        

.                    
حمكمة تلم�صان 

اإدانة حمر�ض على 
التجمهر غري امل�شلح

يق�سي  حكما  تلم�سان  حمكمة  �أ�سدرت 
بال�سجن ملدة �سنة نافذة يف حق �سخ�س 
على  �لتحري�س  ق�سية  يف  تورطه  بعد 
�لتجمهر غري �مل�سلح و�إهانة هيئة نظامية، 

ح�سبما �أفاد به بيان لذ�ت �ملحكمة
قانون  لأحكام  تطبيقا  �أنه  �لبيان   وذكر 
 11 �ملادة  خا�سة  �جلز�ئية  �لإجر�ء�ت 
�ل�سخ�س  وحماكمة  تقدمي  مت  منه، فقد 
�ملوقوف )40 �سنة( �لذي ينحدر من بلدية 
�لتجمهر  على  �لتحري�س  بتهمة  فزة  عني 
و�لذي  نظامية  هيئة  و�إهانة  �مل�سلح  غري 
وغر�مة  نافذة  �سجن  �سنة  �سدر يف حقه 
�إيد�ع  �أمر  مع  دج  �ألف   100 قدرها  مالية 

خالل �جلل�سة. 
باية ع

الهالل الأحمر اجلزائري 

عملية ت�شامنية وا�شعة 
ع�شية حلول رم�شان

�بتد�ء  �جلز�ئري  �لأحمر  �لهالل  يطلق 
و��سعة  ت�سامنية  عملية  �لثنني  �أم�س  من 
�ستم�س جميع �لرت�ب �لوطني و هذ� ع�سية 
�سهر رم�سان �لف�سيل، ح�سبما جاء يف بيان 

لذ�ت �لهيئة
و �أكد ذ�ت �مل�سدر �أنه يف �إطار برناجمه 
�لأحمر  �لهالل  يو��سل  �لت�سامني 
�لإن�سانية  م�ساعد�ته  تقدمي  �جلز�ئري 
باجلنوب  �حل�سا�سة  �ملناطق  �سكان  جتاه 
و  �ملناطق �حلدودية  و  �أق�سى �جلنوب  و 
�جلبلية لهذ�  �ملناطق  و  �لعليا  �له�ساب 

�لغر�س.
عطار ب 

ع.غ/وكالت

ور�أت در��سة لهذ� �لبنك �لأمريكي 
بعنو�ن "كوفيد -19 بعد مرور 10 
�ملالية  �لإجر�ء�ت  �أن  �سنو�ت"، 
وتباطوؤ  �لأزمة  خالل  �ملتخذة 
�سي�سغطان  �لقت�سادي،  �لنمو 
�لعام  �لدين  ذ�ت  �لبلد�ن  على 
�ملنخف�سة  و�لحتياطيات  �لكبري 
�إفريقيا  وجنوب  �لرب�زيل  مثل، 
�إنه  �أي�سا  �لدر��سة  وتقول  وتركيا، 
من  �سيكون  �أنه  من  �لرغم  "على 
�لقت�ساد�ت  معظم  على  �ل�سعب 
�لنامية �أثناء وباء �لفريو�س �لتاجي 
فر�س  هناك  تز�ل  ل  وبعده، 
�لأ�سو�ق  هذه  يف  للم�ستثمرين 
يلفت  �ملثال،  �سبيل  وعلى  �لآن. 
�أن  �إىل  �أمريكا  �أوف  بنك  حمللو 
قيمتها  �لبلد�ن عمالت  هذه  لدى 

�أكرب من �لتقدير�ت �حلالية.

يرى  �لنامية،  للبلد�ن  وبالن�سبة 
�أنه من �ملحتمل  �لبنك �لأمريكي 
جد� �أن يتم ��ستبد�ل  75٪ تقريبا 
�لروبوت  باأجهزة  �لوظائف  من 

بعد �لوباء.
هذه  �لدر��سة  �أ�سحاب  ويعلل 
"ح�سة  �أن  �إىل  ��ستناد�  �لتوقعات 
�لقت�ساد�ت  هذه  يف  �لإنتاج 
�لقت�ساد�ت  يف  منها  �أعلى 

�ملك�سيك  �ملتقدمة"و�ستتعر�س 
للت�سغيل  بالن�سبة  �لأ�سد  للتاأثري 
ت�سل  �أن  ميكن  حيث  �لآيل، 
�لأقل،  على   ،٪  80 �إىل  �خل�سائر 

مقابل 60 ٪ بالن�سبة لرو�سيا.
�ل�رضكات  تركيز  يتحول  وقد 
�لكربى �إىل �لقت�ساد�ت �لآ�سيوية 
و�رضق  و�سط  و�إىل  �لأخرى، 
و�ملك�سيك،  تركيا  وكذلك  �أوروبا، 

على  �ستح�سل  �لدول  وهذه 
��ستثمار كبري، �إىل جانب �لوظائف 

�جلديدة.
وباء  وب�سبب  �لأثناء،  هذه  ويف 
�لأ�سو�ق  فاإن  �لتاجي،  �لفريو�س 
�ملحرك  كانت  �لتي  �لنا�سئة، 
�لعقدين  يف  �لعاملي  لالقت�ساد 
على  قادرة  تكون  لن  �ملا�سيني، 
عليها  كانت  �لتي  بال�رضعة  �لنمو 

يف �ل�سابق.
للقلق  �ملثرية  �لأوىل  �لبيانات 
حيث  �ل�سني،  من  جاءت  بالفعل 
�نخف�س ناجتها �ملحلي �لإجمايل 
يف �لربع �لأول بن�سبة 6.8٪، وهو 

�أول �نخفا�س منذ عام 1992.
 "Coface" موؤ�س�سة  وتتوقع 
�لئتماين  �لتاأمني  يف  �ملتخ�س�سة 
�ل�سني  منو  يتجاوز  ل  �أن 
�لقت�سادي 4٪، وهو �حلد �لأدنى 

خالل �لثالثني عاما �ملا�سية.

العامل بعد مرور 10 �صنوات على كورونا

ا�شتبدال  75٪ من الوظائف 
باأجهزة الروبوت 

ا�صتنتجت درا�صة اأعدها بنك اأوف اأمريكا، اأحد اأكرب امل�صارف يف الوليات املتحدة، اأن الأمتتة 
والتخل�س من العوملة �صيكونان اجتاهني عامليني رئي�صني بعد وباء الفريو�س التاجي.

 2020 �أفريل   19 �ليوم  بتاريخ  مت 
�سبكة  عرب  فيديو  مقطع  تد�ول 
�ملو�قع  وبع�س  �لفاي�سبوك 
�لإلكرتونية، يُظهر �سخ�سا يحمل 
�رضيع  �سائل  من  قارورة  يده  يف 
�لنار  باإ�رض�م  �للتهاب،مهدد� 
عمومية  ب�ساحة  بج�سده،وذلك 
ببلدية حجاج د�ئرة �سيدي خل�رض 

بولية م�ستغامن.
�أفريل   19 لتاريخ  تعود  �لق�سية 
 10:30 �ل�ساعة  حدود  يف   2020
دورية  �إثر  وعلى  �سباحا،  دقيقة 
�نتباههم  لفت  �ل�رضطة  لعنا�رض 
منت  على  �أ�سخا�س  ثالثة  تو�جد 
نف�س �ملركبة على م�ستوى حمطة 
بعد  حيث  �مل�سافرين،  نقل 
�ساحب  �أن  تبني  معهم  �لتحري 
جتاري  ن�ساط  ميار�س  �ل�سيارة 
نقل  يف  يتمثل  مرخ�س،  غري 
�لأ�سخا�س بطريقة غري �رضعية، 
�ملر�سوم  �أحكام  خمالفة  مع 

�ل�سادر   69-20 رقم  �لتنفيذي 
�ملت�سمن   2020.03.21 بتاريخ 
�نت�سار  من  �لوقاية  تد�بري 
تطبيق  مّت  حيث  كورونا،  فريو�س 
�ملتعلقة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 

بهذه �ملخالفة.
و45   10 �لـ  �ل�ساعة  حدود  يف 
�ليوم،  ذ�ت  من  �سباحا  دقيقة 
حميط  �إىل  �لذكر  �ل�سالف  تقدم 
قام  �أين  �حل�رضي  �لأمن  مقر 
�رضيعة  مبادة  نف�سه  بر�س 
�لنار يف  باإ�رض�م  �للتهاب مهدد� 
ج�سده بغر�س �ل�سغط على �أفر�د 
�ل�رضطة ل�سرتجاع وثائق �ملركبة، 
من  �لعديدة  �ملحاولت  ورغم 
�ملدين  بالزي  �رضطيني  طرف 
�لفعل،  بالعدول عن هذ�  لإقناعه 
�إل �أنه قام باإ�رض�م �لنار بج�سده، 
�إىل  �ل�رضطيني  بعدها  لي�سارع 
�إخماد  من  متكنو�  حيث  �لتدخل 

�لنار، ما مكن من �إنقاذ حياته .

املديرية العامة لالأمن الوطني

تو�شيح  حول حرق مواطن لنف�شه بال�شلف

�لربيد  وز�رة  مع  بالتعاون 
�لتعليم  ووز�رة  و�ملو��سالت 
ووز�رة  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
�ل�سماح  وق�سد  �لوطنية،  �لرتبية 
�جلز�ئريني  و�لتالميذ  للطالب 
�أح�سن  يف  در��ستهم  مبو��سلة 
�لو�سع  خالل  �ملمكنة  �لظروف 
�أوريدو  تن�سم  �لر�هن،  �ل�سحي 

متنح  �ملبذولة،و  �ملجهود�ت  �إىل 
ملو�قع  دج(   0( جماين  دخول 
من�سات  كل  وكذلك  �لنرتنت 
من  �ملن�ساأة  �للكرتوين  �لتعليم 
ووز�رة  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  قبل 

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي.
حيث، باإمكان �لتالميذ و�لطلبة من 
خالل �سبكة �أوريدو �لولوج جمانا �ىل 

ومن�سات  �لنرتنت  مو�قع  خمتلف 
�لتعليم �للكرتوين �ملن�ساأة من قبل 
�لوز�رتني. فيما يخ�س طلبة �لتعليم 
�لعايل و�لبحث �لعلمي، يتم �لدخول 
عرب �لبو�بة �ملخ�س�سة لهذ� �ل�ساأن 
http://:لتايل� �لر�بط  عرب 
elearning-mesrs.cerist.

dz/fr/index.php

اأوريدو 

دخول جماين ملن�شات التعليم عن ُبعد

له،  بيان  يف  �لدولة  جمل�س  �أعلن 
�ملقرر  �جلل�سات  تاأجيل  عن 
�لقادم  �خلمي�س  �نعقادها 
�لر�بعة  بالغرفة  و �خلا�سة 

�إىل  وهذ�  �خلم�سة،  باأق�سامها 
�إطار  يف  ذلك  و  لحق  تاريخ 
�نت�سار  من  �لوقائية  �لتد�بري 

فريو�س كورونا.

املقررة اخلمي�س القادم

جمل�ض الدولة يوؤجل جل�شاته 
ترقب هالل رم�صان

ليلة ال�شك يوم اخلمي�ض املقبل

مقاطعة هوبي ال�صينية ومركزها ووهان

الثانويات تعيد فتح اأبوابها

�لدينية  �ل�سوؤون  وز�رة  �أعلنت 
بيان  يف  �لثنني  �أم�س  و�لأوقاف 
لرتقب  �ل�سك  ليلة  موعد  �أن  لها 
�سيكون  �لعام  لهذ�  رم�سان  �سهر 

يوم �خلمي�س �ملقبل.
"�للجنة  �أن  �لوز�رة  بيان  يف  وجاء 
و�ملو�قيت  لالأهلة  �لوطنية 
�لدينية  �ل�سوؤون  لوز�رة  �ل�رضعية 
�ملو�طنني  كافة  تعلم  و�لأوقاف 
�سهر  لرتقب  �ل�سك  ليلة  موعد  �أن 

رم�سان �ملعظم لهذ� �لعام 1441ه 
�خلمي�س  يوم  �سيكون   2020  /
�أفريل   23 ل  �ملو�فق  �سعبان   29
2020"و�إحياء لهذه �ل�سنة �ملباركة 
�ل�سك  بليلة  خا�سة  ندوة  �ستعقد 
مبقر  �ملغرب  �سالة  من  �بتد�ء 
و�لأوقاف  �لدينية  �ل�سوؤون  وز�رة 
�لإعالم،  و�سائل  عرب  و�ستبث 

ي�سيف �لبيان.

هوبي  مقاطعة  مد�ر�س  �ستعيد 
يف و�سط �ل�سني، بوؤرة تف�سي وباء 
�عتبار�  �أبو�بها  فتح  كوفيد-19، 
من 6 مايو �لقادم لطالب �ملرحلة 
ظلت  �أن  بعد  �لثانوية،  �لنهائية 

مغلقة منذ زهاء ثالثة �أ�سهر.
على  هوبي  �سلطات  و�أعلنت 
�لثنني،  �أم�س  �لإلكرتوين  موقعها 
�أن �متحانات �لبكالوريا )�ملعروفة 
م�سابقات  �أو  �ل�سني،  يف  بغاكاو 
يف  تبد�أ  �جلامعة(  �إىل  �لدخول 
�أنحاء  �سائر  يف  كما  جويلية،   7

�لبالد، �أي بعد �سهر من موعدها 
�ملد�ر�س  و�أغلقت  �لتقليدي 
و�جلامعات يف �ل�سني �أو�خر يناير 
كورونا،  فريو�س  تف�سي  من  للحد 
�سكانها  عدد  يبلغ  �لتي  وهوبي 
ي�ساوي  ما  �أي  ن�سمة،  مليون   59
�أكرث  هي  �إيطاليا،  �سكان  عدد 
يف  �لوباء  من  ت�رضر�  �ملقاطعات 
 ٪97 ن�سبة  فيها  و�سجلت  �ل�سني، 
من �إجمايل 4632 وفاة، و82٪ من 
بالفريو�س  �إ�سابة   82747 �إجمايل 

�أعلنت ر�سميا يف �لبالد.

ق�صنطينة

الفنان قدور در�شوين يف ذمة اهلل
�نتقل �إىل رحمة �هلل يف �ساعة مبكرة 
قدور  �لفنان  �لثنني  �أم�س  �سباح  من 
بعد  �سنة   93 ناهز  در�سوين عن عمر 
من  علم  ما  ح�سب  ع�سال،  مر�س 
�ملديرية �لولئية للثقافة و يعد قدور 
يف  �ملكونني  �لأعمدة  �أحد  در�سوين 
على  عمل  حيث  �ملالوف  مو�سيقى 

مد�ر م�سرية فنية حافلة �متدت لأكرث 
من 70 �سنة على �ملحافظة على فن 
�ملالوف و نقله لدرجة �أنه �سار يطلق 

عليه "معلم �لأجيال." .
�أم�س  �لفقيد  جثمان  ووري  لالإ�سارة 
زو�غي  مبقرة  �لظهر  �سالة  بعد 

�سليمان بق�سنطينة. 

باية ع 



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 
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