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وزير العدل بلقا�شم زغماتي يوؤكد:

ال�شرورة تقت�شي ت�شريعا 
وطنيا لت�شيري الأزمات

.     حماية �شحايا التمييز والعنف والكراهية،
ك�شف وزير العدل، حافظ الأختام، بلقا�شم زغماتي، اأم�س، اإن تف�شي وباء كورونا، قد اأثبت عدم وجود 

ت�شريع وطني، يعاقب على اجلرائم، التي ترتكب خالل الأزمات، الأمر الذي اأثر �شلبا، على جناعة الإجراءات 
املتخذة، من قبل ال�شلطات العمومية، يف هذا املجال.

مرمي خمي�شة

عر�ضه  خالل  زغماتي،  �أكد  حيث 
�حلكومة  �قرتحتها  تعديالت، 
�ملجل�س  �لعقوبات، يف  قانون  على 
�ل�ضعبي �لوطني، �أن هذه �لتعديالت، 
يف  �لقانوين،  �لفر�غ  ل�ضد  جاءت 
�لناجتة عن  �لأزمات،  ت�ضيري  جمال 
�لتي  �ل�ضتثنائية،  �لظروف  بع�س 
�لأمن  حماية  مبوجبها  تقت�ضي 

و�ل�ضحة �لعمومية.

هذا ما ت�شمنه م�شروع زغماتي 
من تعديالت

و�أو�ضح �ملتحدث ذ�ته، �أن م�رشوع 
وقانون  �لعقوبات،  قانون  تعديل 
وخطاب  �لتمييز  من  �لوقاية 
مادة،   48 على  يحتوي  �لكر�هية، 
يتعلق  ف�ضول، حيث   7 موزعة على 
بع�س  بتجرمي  �لأول،  �لف�ضل 
�لدولة،  باأمن  مت�س  �لتي  �لأفعال، 
�لأمر  ويتعلق  �لوطنية،  و�لوحدة 
تلقو�  �لذين  �لأ�ضخا�س  مبعاقبة 
�أمو�ل، �أو هبات، �أو مز�يا من جهات 
�أو  �أو موؤ�ض�ضة،  خمتلفة، �ضو�ء دولة 

من  معنوي،  �أو  طبيعي  �ضخ�س 
ق�ضد  خارجه،  �أو  �لوطن  د�خل 
��ضتقر�ر  �أو  �لدولة،  باأمن  �مل�ضا�س 
�لوطنية،  �لوحدة  �أو  موؤ�ض�ضاتها، 
مب�ضالح  �أو  �لرت�بية،  و�ل�ضالمة 
�مل�رشوع يف هذ�  ويقرتح  �جلز�ئر، 
ملرتكبي  باحلب�س  ح�ضبه،  �لإطار 
 7 �إىل  �ضنو�ت   5 من  �جلر�ئم،  هذه 
ت�ضديد  �ضنو�ت، وغر�مة مالية، مع 
�لعقوبة، يف حال تلقي �لأمو�ل، من 
طرف جماعة �أو منظمة، �أو تنظيم 
�لثاين  �لف�ضل  �أما  �ضكله،  كان  مهما 
من �مل�رشوع، فيحدد �آليات �لوقاية 
�لكر�هية،  وخطاب  �لتمييز  من 
�إ�ضرت�تيجية  و�ضع  تت�ضمن  و�لتي 
�لتمييز وخطاب  للوقاية من  وطنية 
تهذيب  ق�ضد  وذلك  �لكر�هية، 
ون�رش  �أخلقتها،  و  �لعامة،  �حلياة 
ونبذ  و�حلو�ر،  �لت�ضامح  ثقافة 

�لعنف من �ملجتمع.
من  �لثالث  �لف�ضل  يتعلق  حني،  يف 
�ضحايا  بحماية  �مل�رشوع،  هذ� 
حيث  و�لكر�هية،  و�لعنف  �لتمييز 
ت�ضمن  �أن  �ملجال،  هذ�  يف  يقرتح 
�ل�ضحي،  �لتكفل  لهوؤلء  �لدولة 

�لذي  و�لجتماعي،  و�لنف�ضي 
وحرمتهم  و�ضالمتهم،  �أمنهم  يكفل 

�جل�ضدية و�لنف�ضية وكر�متهم.
كما تعمل �لدولة على تي�ضري جلوئهم 
ي�ضتفيدون  حيث  �لق�ضاء،  �إىل 
�لق�ضائية،  �مل�ضاعد�ت  من 
�لإجر�ء�ت  ومن  �لقانون،  بقوة 
و�ل�ضهود  �ل�ضحايا  �خلا�ضة بحماية 
قانون  يف  عليها،  �ملن�ضو�س 
حد  لو�ضع  �جلز�ئية،  �لإجر�ء�ت 
�لر�بع  �لف�ضل  ويحدد  للتعدي. 
�لإجر�ئية،  �لأحكام  �مل�رشوع،  من 
�أمام �لق�ضاء، و�لتي تن�س  �ملطبقة 
�لق�ضائية  �جلهات  �خت�ضا�س  على 
جر�ئم  يف  بالنظر  �جلز�ئرية، 
خارج  �ملرتكبة  و�لكر�هية،  �لتمييز 
�ل�ضحية  كانت  �إذ�  �لوطني،  �لإقليم 
مقيم  �أجنبي  كان  �إن  �أو  جز�ئري، 

فوق �لرت�ب �لوطني.
للنيابة  �مل�رشوع،  يعطي  وبالتايل 
�لعامة حق حتريك �لدعوة �لعمومية 
�ضاأن  من  يكون  عندما  تلقائيا، 
�جلرمية �ملرتكبة �مل�ضا�س بالأمن 
�لف�ضل  ويجرم  �لعام،  و�لنظام 
�أفعال  �مل�رشوع  من  �خلام�س، 

ويحدد  �لكر�هية،  وخطاب  �لتمييز 
قد  و�لتي  لها،  �ملقررة  �لعقوبات 
�إىل 10 �ضنو�ت �ضجنا، عالوة  ت�ضل 

على �لغر�مات �ملالية.
�ل�ضحية  كان  �إذ�  �لعقوبة  وت�ضدد 
حالة  �لفاعل  ي�ضتغل  �أو  طفال، 
مر�ضها،  عن  �لناجتة  �ل�ضحية 
�لبدين،  عجزها  �أو  �إعاقتها،  �أو 
�جلرمية  �رتكبت  �أو  �لعقلي،  �أو 
�لإعالم  تكنولوجيات  با�ضتخد�م 
�ل�ضاد�س  �لف�ضل  ويتعلق  و�لت�ضال، 
�لق�ضائي  بالتعاون  �مل�رشوع  من 

�لدويل.
بالأحكام  �ل�ضابع،  �لف�ضل  �أما 
�إلغاء  على  تن�س  �لتي  �لنهائية 
مكرر2،  و295  مكرر1،   295 �ملو�د 
و295 مكرر3، من قانون �لعقوبات، 
�لتمييز  بجرمية  و�ملتعلقة 
و�لتحري�س على �لكر�هية، ويعو�س 
باملو�د �لتي تقابلها يف م�رشوع هذ� 

�لقانون.
 حرية الراأي لي�شت مربرا 
للتمييز وخطاب الكراهية

زغماتي  �أف�ضح  مت�ضل،  �ضياق  يف 

�لتمييز  �أ�ضكال  خمتلف  تف�ضي  عن 
تطور  بفعل  �لكر�هية،  وخطاب 
�لإعالم  لتكنولوجيات  �لكبري 
خمتلف  ��ضتخد�م  وكذ�  و�لت�ضال، 
يف  �لجتماعي،  �لتو��ضل  من�ضات 
�رتكاب هاته �لأفعال �ل�ضلبية، حيث 
�لقانونية،  �ملنظومة  عجز  وجدنا 
معاقبة  عن  �ملفعول،  �ضارية 
�جلديد،  �لإجر�م  �أ�ضكال  خمتلف 
�مل�ضائل،  هذه  مثل  �أن  م�ضري� 
�ل�رشيعة  مبادئ  مع  يتما�ضى  ل 
�لإ�ضالمية �ل�ضمحاء، من جهة، ومن 
يف  ي�ضب،  �لأمر  هذ�  �أخرى،  جهة 
�إىل  �لر�مي  �لدويل،  �ملجهود  �إطار 
نبذ �لتمييز و�لكر�هية، بكل �أ�ضكاله، 
�حلريات  �لعتبار،  بعني  �لأخذ  مع 
م�ضدد�  �ملجال،  هذ�  يف  �لدولية 
�لحتجاج،  �أنه ل ميكن  باملنا�ضبة، 
لتربير  و�لتعبري،  �لر�أي  بحرية 

�لتمييز وخطاب �لكر�هية.

من�شات التوا�شل الجتماعي 
م�شدر قلق 

�لأختام،  حافظ  �لعدل،  وزير  �أبرز 
على  �قرتح  �لذي  �لتعديل  �أن 

مزية  تلقي  يجّرم  �لعقوبات،  قانون 
�أو  عامة،  هيئة  �أي  من  �أمو�ل،  �أو 
خارجه،  �أو  �لوطن،  د�خل  خا�ضة 
�أفكار،  �رتكاب جر�ئم ن�رش  بغر�س 
مت�س بالوحدة �لوطنية و�لأمن �لعام 
�أو �لتحري�س عليها، ويق�ضي بعقوبة 
جنحية، تتمثل يف �حلب�س من 5 �إىل 
 700 �إىل  ت�ضل  وغر�مة  �ضنو�ت،   7
�ألف دينار جز�ئري، �ضد مرتكبيها.

و ركز زغماتي، يف ذ�ت �ل�ضياق، �أن 
قد  �لجتماعي،  �لتو��ضل  من�ضات 
�أ�ضحت م�ضدر قلق، ب�ضبب �لأخبار 
�لكاذبة �لتي تن�رش فيها، م�ضري� �إىل 
قانون  على  �ملقرتح  �لتعديل  �أن 
ل�ضتخد�م  حد�  ي�ضع  �لعقوبات، 
�لجتماعي،  �لتو��ضل  و�ضائل 
�لقيم  �حرت�م  مع  تتنافى  لأغر��س 
و�لت�ضامح،  و�مل�ضاو�ة  �لإن�ضانية، 
�أو  ين�رش،  من  كل  مبعاقبة  وهذ� 
كانت،  و�ضيلة  باأي  عمد�،  يروج 
�مل�ضا�س  �ضاأنها،  من  كاذبة  لأخبار 
جنحية  عقوبة  �لعمومي،  بالأمن 
 3 �إىل  �ضنة  من  �حلب�س  يف  تتمثل 
�ضنو�ت وغر�مة، ت�ضل �إىل 300 �ألف 

دينار جز�ئري.

24 �شاعة

�شيتور يدعو لإنقاذ اجلامعة  من ال�شنة البي�شاء

عدم فاعلية الدرو�س عن طريق  النت
�لعايل  �لتعليم  وزير  دعا 
�ل�ضيد  �لعلمي  و�لبحث 
�ضبيحة  �ضيتور  �لدين  �ضم�س 
هام�س  �لأربعاء  على  �أم�س 
�لعام  تن�ضيب  �لأمني 
خالد  منري  �جلديد  �لأ�ضتاذ 
�لعام  خلفا  لالمني  بر�ح 
�لعام  لالمني  �ل�ضابق  خلفا 
�لطاهر  حممد  �ل�ضابق 
�لتجنيد  �إىل  عبادلية  �جلميع 
لإمتام �ملو�ضم �لدر��ضي بد�ية 

من �ضهر ماي �ملقبل   و�إنقاذ 
�ضبح  من  �جلز�ئرية  �جلامعة 
تهدده  �لتي  �لبي�ضاء  �ل�ضنة 

بفعل جائحة �لكورونا.
�لأ�ضاتذة  ودعا  �لوزير  هذ� 
�إىل  ��ضتغالل  و�لدكاترة 
�لتح�ضري  �جل  من  �لعطلة 
�ضبل  �إمتام  وبحث  �جليد 
�لف�ضل  ودرو�س  �لتطبيقات 
�ل�ضنة  ل�ضمان  جناح  �لثاين 
خالل  من  �جلامعية  وذلك 

�إقامة خمطط عمل مع  عمد�ء 
كل  �جلامعات  و�لكليات 
�ن  م�ضري�   ، مهامه  ح�ضب 
قبل  �ملبذولة  من  �جلهود 
�لكليات  وعمد�ء  �لأ�ضاتذة 
على  ن�رش  �لدرو�س  يف 
مل  ت   معا جلا � ت   من�ضا
نق�س  بفعل  باملطلوب  تاأتي 
�لتكنولوجيا  وتعميمها  على 
مي�س  ما  �لوطن  مناطق  كافة 
�لطلبة  �لفر�س ما بني  بتكافوؤ 

ي�ضتوجب  دعم  �لذي  �لأمر 
بدورو�س  �لإجر�ء  هذ� 
من  بد�ية  فعالة  ��ضتدر�كية 
هذ�   ، ماي  �ملقبل  �ضهر 
ت�رشيحاته  �أن  �لوزير  و�أكد 
ق�ضية  يف  �ل�ضابقة  وقر�رته 
�لعلمية  �ملجال�س  �نتخاب 
تاأويلها  مت  باجلامعات  قد 
�لإجر�ء�ت  �إىل  �لتطرق  دون 

�جلديدة يف هذ� �ملجال
  

وباء كورونا خالل الـ24 �شاعة الأخرية 

500 عملية حت�شي�شية 
للحماية املدنية 

�حلماية  وحد�ت  قامت 
�ضاعة   24 خالل  �ملدنية، 
عملية   496 بـ  �لأخرية، 
�ملو�طنني  لفائدة  حت�ضي�ضية 
�ضمن  ولية،   38 عرب 
بالوقاية  �ملتعلقة  ن�ضاطاتها 
كورونا  فريو�س  �نت�ضار  من 
كوفيد-19، ح�ضب ما �أفاد به 
�أم�س �لأربعاء، بيان للمديرية 

�لعامة للحماية �ملدنية.
�أن  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أو�ضح 
�ملدنية  �حلماية  �أعو�ن 
�لعمليات  هذه  خالل  قامو� 
�ملو�طنني  بحث  �لتح�ضي�ضية 
قو�عد  �حرت�م  �رشورة  على 
�حلجر �ل�ضحي وكذ� �لتباعد 
نف�س  وخالل  �لإجتماعي 
�مل�ضالح  ذ�ت  قامت  �لفرتة، 
عامة  تعقيم  عملية   314 بـ 
عدة  م�ضت  ولية،   39 عرب 
عمومية  وهياكل  من�ضاآت 
�ل�ضكنية  �ملجمعات  وخا�ضة 
خ�ض�ضت  حيث  و�ل�ضو�رع، 
للحماية  �لعامة  �ملديرية 
�لعمليتني  لهتني  �ملدنية 
مدنية  حماية  عون   2068
بالإ�ضافة  �لرتب،  مبختلف 
بالدم  تربع  بعملية  �لقيام  �إىل 
�ضعيدة،  هي  وليات   09 عرب 
م�ضيلة،  ورقلة،  تي�ضم�ضيلت، 

�أهر��س،  �ضوق  جلفة،  باتنة، 
م�ضت  و�لطارف،  �لأغو�ط 
مدنية  حماية  عون   827
�ضياق  ويف  �لرتب  مبختلف 
وحد�ت  تدخلت  �آخر، 
�إثر  على  �ملدنية  �حلماية 
�إىل  �أدت  مرور،  حادث   90
و�إ�ضابة  �ضخ�س   01 وفاة 
�إ�ضعافهم  مت  �آخرين   111
نقلهم  ثم  �ملكان،  عني  يف 

للم�ضت�ضفيات �ملحلية.
�أي�ضا  وتدخلت ذ�ت �مل�ضالح 
�لإ�ضعافات  تقدمي  �أجل  من 
�أ�ضخا�س   20 ل  �لأولية 
��ضتن�ضاقهم  جر�ء  خمتنقني 
�لكربون  �أك�ضيد  �أحادي  غاز 
�ملدفئة  جهاز  من  �ملنبعث 
و�ضخان �ملاء، د�خل م�ضاكنهم 
بكل من ولية �ضيدي بلعبا�س 
 05 مدية  �أ�ضخا�س،   03

�أ�ضخا�س وولية �جللفة 
12 �أ�ضخا�س من م�ضكن و�حد 
�أن  �لبيان  �أكد  �ل�ضدد،  وبهذ� 
لأعو�ن  �ل�رشيع  »�لتدخل 
�ضمح  �ملدنية  �حلماية 
عني  يف  و�إ�ضعافهم  باإنقاذهم 
حالة  يف  حتويلهم  ثم  �ملكان 
�ل�ضحية  �ملر�كز  �إىل  مقبولة 

�ملحلية«.
�حلماية  مديرية  ودعت 
�أخد  �إىل  �ملو�طنني  �ملدنية، 
�لوقائية،  �لتد�بري  من  جملة 
�حل�ضيلة،  هذه  �إثر  على 
مرتني  منازلهم  »تهوية  منها 
عن  تقل  ل  ملدة  �ليوم  يف 
10 دقائق وعدم �ضد فتحات 
�أجهزة  مر�قبة  مع  �لهو�ء 
من  �ملاء  و�ضخان  �لتدفئة 

طرف خمت�ضني«. 
ع.غ

اأكد اأن اجلزائر بلغت مرحلة ا�شتقرار

معهد با�شتور يحذر من موجة ثانية من كورونا 
با�ضتور  معهد  ك�ضف مدير 
بلغت  �جلز�ئر  �أن  در�ر  فوزي 
�نت�ضار  يف  ��ضتقر�ر  مرحلة 
بف�ضل  كورونا  فريو�س 
�ل�ضحي  �حلجر  �إجر�ء�ت 
حمذر� من �نت�ضار موجة ثانية 
من هذ� �لفريو�س يف حال �إذ� 
�تخاذ  �ملو�طنني  يو��ضل  مل 
و�للتز�م  �لوقاية  �إجر�ء�ت 
موؤكد�  �حلجر   بتد�بري 
�لأرقام  �أن  �آخر  �ضياق  يف 
�ل�ضحة  وز�رة  تقدمها  �لتي 
�ضفافة  �لوباء  هذ�  بخ�ضو�س 

وو�قعية .
وك�ضف در�ر لدى  نزوله  �ضيفا 

�لوطنية  �لقناة  �لإذ�عة  على 
�لثالثة �أن معهد  با�ضتور �أ�ضبح 
يوميا  حتليل   1000 يجري 
كورونا،  فريو�س  عن  للك�ضف 
�ملعهد  �إمكانيات  �ضتتدعم  و 
له  جديدة  فروع  بفتح  قريبا 
كما  �لوطن  وليات  مبختلف 
مع  �رش�كة  �ملعهد  �ضيربم 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
م�ضتلزمات  لإنتاج  �لعلمي 
م�ضري�  كورونا  وباء  مكافحة 
�ىل �أن �لعدد �لإجمايل للعينات 
�لتي يتم حتليلها بلغ 500 على 
�مل�ضتوى �لوطني و�لهدف هو 

بلوغ �ألف عينة يف �ليوم.

عن  باملنا�ضبة  ك�ضف  كما 
رفع  يف  �ل�رشوع  �إمكانية 
ب�ضفة  �ل�ضحي  �حلجر 
�لنتائج  حتليل  تدريجية  مع 
�لقر�ر  عن  تنجم  قد  �لتي 
�لتد�بري  لتخاذ  يومية  ب�ضفة 
�ملالئمة و�أ�ضار يف هذ� �ل�ضاأن 
�حلجر  رفع  يف  �لتفكري  �أن 
�أول  يكون  �أن  يجب  �ل�ضحي 
ت�ضجل  مل  �لتي  �لوليات  يف 
بفريو�س  كبرية  �إ�ضابة  حالت 
كورونا عك�س �لبليدة و�جلز�ئر 
قائمة  تقدمت  �لتي  �لعا�ضمة 
�لوباء  �ضمن  هذ�  �ضحايا 
�ملعامل  و��ضحة  �إ�ضرت�جتية 

�أكد  ،كما  �خلرب�ء  يحددها 
�لأرقام  �أن  �ملنا�ضبة  بهذه 
�لوباء  هذ�  بتطور  �خلا�ضة 
وز�رة  قبل  من  �ملقدمة 
و�إ�ضالح  و�ل�ضكان  �ل�ضحة 
و  �مل�ضت�ضفيات  �ضفافة 
و�قعية ول م�ضلحة من �إخفاء 

�حلقيقية .
�ل�ضياق  هذ�  يف  وحذر 
�حرت�م  عدم  عو�قب  من 
�ل�ضحي  تد�بري  �حلجر 
قد  �لذي  �لمر  �ملنزيل 
ثانية  موجة  �إىل  ح�ضبه  يوؤدي 

لالإ�ضابة من فريو�س كورونا.
باية ع 

حممد بن ترار
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وزيرا التجارة والفالحة يحذران

مرمي خمي�شة

�صحفية  ندوة  يف  رزيق،  �أكد  حيث 
م�صرتكة مع وزير �لفالحة، �أنه �أ�صدى 
�إنذ�ر  بتوجيه  مل�صاحله،  تعليمات 
�لوقاية  �رشوط  يحرتم  ال  تاجر،  الأي 
ويف  �أنه  م�صيفا  �ل�صحية،  و�ل�صالمة 
حال عدم �لتقيد بهذه �ل�رشوط �صيتم 

غلق �ملحل .
 

ال اأ�شواق جوارية اأو بيع 
ترويجي يف رم�شان 

�ل�صياق،  ذ�ت  يف  �لوزير،  دعا 
�صلوكهم  �صبط  �إىل  �ملو�طنني 
�أن �صهر رم�صان  �ال�صتهالكي، موؤكد� 
�أن  م�صيفا  للتبذير،  لي�س  و  للعبادة 
ميكن  ال  �الإجر�ء�ت،  من  �لعديد 
نظر�  رم�صان،  �صهر  خالل  تطبيقها 
للو�صع �لذي تعي�صه �لبالد، مع تف�صي 
فريو�س كورونا، مبا فيها عدم �لتمكن 
من فتح �الأ�صو�ق �جلو�رية، وال تطبيق 

�لبيع �لرتويجي، يف هذ� �لو�صع.

�حلكومة  �أن  �مل�صوؤول،  ذ�ت  و�أ�صار 
تعمل على متابعة  �لو�صع،  من خالل 
�لعمل و�لتن�صيق مع �ملجتمع �ملدين، 
رم�صان،  �صهر  مرور  �صمان  �أجل  من 
�لهلع  عن  بعيدة  جيدة،  ظروف  يف 
باملنا�صبة،  موؤكد�  �ملعتاد،  و�لقلق 
�أن �إطار�ت وز�رة �لتجارة، �صي�رشفون 
�الأ�صو�ق،  �لو�صع، يف كل  على متابعة 

خالل �ل�صهر �لف�صيل.

املائدة  زيت  �شعر   تخفي�س 
وال�شكر خالل رم�شان

يف �صياق مت�صل، طالب وزير �لتجارة، 
كمال رزيق، �أم�س، م�صنعي مادة زيت 
�إىل  �لوطني،  �مل�صتوى  على  �ملائدة، 
مبنا�صبة  �ملادة  هذه  �صعر  تخفي�س 
للوز�رة،  بيان  ح�صب  وذلك  رم�صان. 
�حلايل،  �ل�صحي  بالظرف  خا�س 

كل  غر�ر  على  �لبالد،  تعي�صه  �لذي 
كورونا  وباء  تف�صي  بفعل  �لعامل،  دول 
�ملتعاملون  �أبدى  جهتهم،  ،ومن 
�ملبدئية  مو�فقتهم  �القت�صاديون، 
على هذ� �لطلب، مثمنني مبادرة وز�رة 
�لتجارة، يف هذ� �خل�صو�س، �إىل جانب 
من  للتعاون  ��صتعد�دهم،  كامل  �إبد�ء 
�أجل رفع حجم �ال�صتثمار�ت �ملحلية، 
�لو�رد�ت، وفق �لروؤية  وهذ� لتعوي�س 
�ل�صعبة  بهذه  �خلا�صة  �مل�صتقبلية 

،�لتي ت�صطرها وز�رة �لتجارة.
حيث �أكد رزيق خالل تر�أ�صه، الجتماع 
مبقر  �القت�صاديني،  �ملتعاملون  مع 
فاتورة  تر�صيد  �رشورة  على  �لوز�رة، 
بع�س  يخ�س  فيما  وذلك  �لو�رد�ت، 
�لتخلي  ميكن  �لتي  �الأولية  �ملو�د 
وتعوي�صها  تدريجيا  ��صتري�دها  عن 
�إطار  يف  وهذ�  �ملحلي،  باملنتج 
مع  �لوزير،  يجريها  �لتي  �مل�صاور�ت 

جميع �ل�صعب و�ل�رشكاء و�ملعنيني.
�أم�س  �أول  ��صتقبل  فقد  ولالإ�صارة 
�لذين  �ل�صكر،  مادة  م�صنعي  �لوزير، 
دعاهم �إىل تخفي�س �صعر هذه �ملادة 

ع�صية رم�صان.

حذر وزير التجارة، كمال رزيق، اأم�س، كل تاجر ي�شارب باالأ�شعار، خالل �شهر رم�شان، بال�شطب 
النهائي، ومنعه من ممار�شة الن�شاط م�شتقبال، وذلك طبقا لقرارات املجل�س االأعلى لالأمن.

تقديرات وزارة الفالحة

�إنتاج 18  مليون قنطار من 
�خل�سر يف رم�سان

مديرية ال�شباب والريا�شة باملدية 

حملة للتربع بالدم لدعم 
�مل�ست�سفيات

و�لتنمية  �لفالحة  وزير   ك�صف 
�إّن  عماري،  �رشيف  �لريفية، 
�جلز�ئر �صتنتج، �أزيد من 18 مليون 
قنطار، من �خل�رش و�لفو�كه، طيلة 
�صهر رم�صان، وهو ما يجعل �ل�صوق 
�لف�صيل،  �ل�صهر  خالل  �جلز�ئرية، 
�أي  تتوفر على كل �ملنتجات بدون 
خالل  عماري  �أكد  حيث  نق�س. 
�لتي نظمها على  �لندوة �ل�صحفية، 
هام�س �جتماعه، مع وزير �لتجارة، 
كمال رزيق، من �أجل �صبط �الأ�صو�ق، 
�أن كل �ملنتجات �صو�ء من �خل�رش، 
و  �حلمر�ء،  و�للحوم  �لفو�كه،  �أو 
�لبي�صاء، �صتكون متوفرة، فال د�عي 

للخوف و�لهلع، م�صيفا �أن �حلكومة، 
�تخذت كل �حتياطاتها �لالزمة، من 
�أجل �حلفاظ على ��صتقر�ر �ل�صوق،  

وتوفر �ملنتجات يف كل �الأ�صو�ق.
�حلكومة  �أن  �مل�صوؤول،  ذ�ت  و�أ�صار 
من  �لو�صع،   متابعة   على  تعمل 
خالل �لعمل و�لتن�صيق مع �ملجتمع 
�لعائالت  دعم  �أجل  من  �ملدين، 
�الأمناء  �صي�رشف  كما  �ملعوزة، 
متابعة  على  للوز�ر�ت،  �لعامون 
وتوزيعه،  وت�صيري �ملخزون  �لو�صع، 
�ل�صهر  خالل  �الأ�صو�ق،  كل  يف 

�لف�صيل.
مرمي خمي�شة

�ل�صباب  مديرية  �أم�س  نظمت 
بالتن�صيق  �ملدية  لوالية  و�لريا�صة 
تربع  حملة  �ل�صحة  مديرية  مع 
بالدم على م�صتوى ديو�ن موؤ�ص�صات 
مدينة  و�صط  بوزيان  بحي  �ل�صباب 
�لعملية  �صهدت  حيث  �ملدية، 
للمو�طنني من خمتلف  �إقباال كبري� 
�ل�صباب، وتاأتي هذه  �لفئات خا�صة 
عن  �لعزوف  موجة  مع  �ملبادرة 
�لتربع بامل�صت�صفيات جر�ء �لتخوف 
باالإ�صافة  كورونا  بوباء  �لعدوى  من 
�إىل �إجر�ء�ت �حلجر �ل�صحي �لذي 
عموما،   �ملو�طنني  حركة  من  حد 
�ملر�صية  �حلاالت  كرثة  ظل  ويف 
بامل�صت�صفيات  للدم  �ملحتاجة 
حاالت  معظمها  يف  تكون  �لتي  و 
عدة  �لدم  خمزون  نفاذ  مع  حرجة 
�ل�صعبة،  �لفرتة  هذه  يف  مر�ت 
رم�صان  �صهر  قدوم  على  زيادة 
�لتربع  عمليات  متاما  تنق�س  حيث 

خمزون  حت�صري  يوجب  مما  بالدم 
كما  �لف�صيل،  �ل�صهر  قبل  م�صبق 
تنظيمية  ظروف  يف  �لعملية  جرت 
�لوقاية  جانب  من  خا�صة  حمكمة 
�ملتربعني  بني  �أمان  م�صافة  برتك 
�لتعقيم  و�صائل  كافة  و��صتعمال 
من  �لكثري  وتعالت  و�لنظافة،هذ� 
خالل  �ل�صحة  منت�صبي  �أ�صو�ت 
�الأيام �ملا�صية بدعو�ت حتث على 
عامة  �ملر�صى  بجانب  �لوقوف 
بالدم  بالتربع  �لفرتة  هذه  خالل 
خا�صة فئة مر�صى فقر �لّدم �لور�ثي 
�لكيميائي  �لعالج  بعد  �ل�رشطان  و 
يف ظل حاجتهم لل�صفائح �لدموية، 
مر�صى �لق�صور �لكلوي، ناهيك عن 
خمتلف �لعمليات �جلر�حية،كما �أن 
�لتربع بالدم يجدد �خلاليا بالن�صبة 
للمتربع و يقوي جهاز �ملناعة لديه 

ح�صب تو�صيات �ملخت�صني.
ر. بوخدميي 

�حلكومة تتوعد �مل�ساربني 
يف رم�سان
.     عدم فتح االأ�شواق اجلوارية

.     ال تطبيق البيع الرتويجي

ل�شنة 2019

تاأجيل �إيد�ع �حل�سابات 
�الجتماعية �إىل 30 �سبتمرب 

ب�شعار«ج�شر املحبة واحلياة »  

�سكان �لبويرة يتربعون 
بالدم مل�ست�سفيات �لبليدة

لل�صجل  �لوطني  �ملركز  ك�صف 
عن  له،  �أم�س،  بيان  يف  �لتجاري، 
�حل�صابات  �إيد�ع  �آجال  متديد 
�الجتماعية ل�صنة 2019، للمتعاملني 
�القت�صاديني ب�صفة ��صتثنائية، �إىل 
عو�س   ، �ملقبل  �صبتمرب   30 غاية 

31 جويلية 2020 .
�الإجر�ء  �أن  ذ�ته،  �لبيان  و�أو�صح 

فريو�س  من  �لوقاية  �إطار  جاء يف 
�إر�صاء  بعد  ومكافحته،  كورونا، 
يف  �ل�صحي،  �حلجر  �إجر�ء�ت 
بيانه،  يف  �ملركز،  و�أ�صاف  �لبالد 
�لتجارة،  وزير  �تخذه  �لقر�ر  �أن 
��صتثنائية،  ب�صفة  رزيق،  كمال 
يف  كورونا،  فريو�س  تف�صي  ب�صبب 

�لبالد.

�لوالئية  �جلمعية  �أم�س  �أ�رشفت 
للمتربعني بالدم بالبويرة على م�صتوى 
بغابة  �ال�صالمية  �لك�صافة  مركز 
�لري�س و بالتن�صيق مع عديد �ل�رشكاء 
�ملدنية  و�حلماية  �ل�صحة  كمديرية 
و�جلمعيات �خلريية على تنظيم �أكرب 
�لدم  �أكيا�س  جلمع  ت�صامنية  حملة 
و�حلياة  �ملحبة  »ج�رش  �صعار  حتت 
�لبليدة  والية  م�صت�صفيات  لفائدة    «
نق�صا  �لفرتة  هذه  خالل  تعاين  �لتي 
فادحا يف هذه �ملادة �حليوية ، ويف 
�ل�صياق ثمن رئي�صة �جلمعية �لدكتور 

»عبد �ملالك �صايح » �الإقبال �ملعترب 
لكافة �رش�ئح �ملجتمع بوالية �لبويرة 
و  �لت�صامنية  �ملبادرة  هذه  على 
�لبليدة  بوالية  �إخو�ننا  مع  �الإن�صانية 
ب�صبب  �لذين ميرون بظروف خا�صة 
�لكلي  و�حلجر  كورونا  وباء  تف�صي 
جميع  �صكر  ،كما  عليهم  �ملفرو�س 
�جناح  يف  �صاهمو�  �لذين  �ل�رشكاء 
هذه �حلملة �لتي لقيت تفاعال و��صعا 
�الجتماعي  �لتو��صل  �صفحات  عرب 

�خلا�صة بوالية �لبويرة
اأح�شن مرزوق     .

مت �أم�س �الأربعاء باجلز�ئر �لعا�صمة 
جديد�  رئي�صا  نديل  ر�صيد  تن�صيب 
خلفا  �ملحروقات  �صبط  ل�صلطة 

لعالوة �صعيد�ين.
�لتن�صيب،  ملر��صم  تر�أ�صه  وخالل 
عرقاب  حممد  �لطاقة  وزير  دعا 
�صلطة �صبط �ملحروقات حتت قيادة 
�لرئي�س �جلديد �إىل »تكثيف �جلهود 
تنفيذ  �حرت�م  على  �ل�صهر  �جل  من 
�لقانون و�صمان ��صتمر�رية �خلدمة 

�لعامة وح�صن تنظيم �ملناف�صة«.
و�أ�صاف �لوزير باأنه من �ملنتظر �أن 
مهامها  �إطار  يف  �لهيئة،  هذه  تلعب 
دور�«  و�ال�صت�صارية،  �لتنظيمية 
على  و�حلث  �لت�صجيع  يف  مهما« 
�لتحويلية ال�صيما  �ل�صناعات  تطوير 
�لبرت وكيماوية منها من خالل تقدمي 

�ال�صت�صار�ت و�لتحفيز�ت �لالزمة 
باجتاه �ل�رشكات.

�إطار  يف  �الأهد�ف  هذه  وتندرج 
وحت�صيل  �ملحروقات  مو�رد  تثمني 
قيمة م�صافة �أكرب عن طريق تطوير 
�الكتفاء  وعدم  �لتحويلية  �ل�صناعة 
بت�صدير �ملو�د �خلام، ح�صبما �رشح 
�صبط  �صلطة  وتلعب  عرقاب  به 
�ملحروقات دور� حموريا يف مر�قبة 
بقطاع  �ملتعلقة  �الأن�صطة  وتنظيم 
�ملحروقات وكذ� �مل�صائل �ملتعلقة 
بال�صالمة �ل�صناعية و�لبيئة، كما �أنها 
�لرتخي�س  طلبات  بدر��صة  مكلفة 
ملمار�صة ن�صاطات تخزين �ملنتجات 
ت�صاهم  وهي  وتوزيعها،  �لبرتولية 
يف  �لطاقة  وز�رة  م�صالح  مع  �أي�صا 
جمال  يف  �لقطاع  �صيا�صة  حتديد 
�لن�صو�س  �إعد�د  ويف  �ملحروقات 

�لتنظيمية �لتي حتكم هذ� �لن�صاط.
يف  �ل�صلطة  مهام  تعززت  وقد 
للمحروقات  �جلديد  �لقانون  �إطار 

على  باحلر�س  يتعلق  فيما  ال�صيما 
�ملتعاملني  بني  �ملناف�صة  نز�هة 
�القت�صاديني يف قطاع �ملحروقات، 
�جلديد  �لرئي�س  �أعرب  جهته،  من 
�لكامل  »�لتز�مه  عن  نديل  لل�صلطة، 
ببذل كل �ملجهود�ت من �أجل �ل�صهر 
وكذ�  �جلديدة«  �ملهام  تنفيذ  على 
�كت�صابها  مت  �لتي  �خلربة  »و�صع 
�ملو�د  وتوزيع  تخزين  جمال  يف 
�لبرتولية لفائدة �صلطة �ل�صبط بدون 
�القت�صاديني  �ملتعاملني  بني  متييز 

�لن�صاطني يف �ل�صوق«.
يف  �لعاملني  جميع  نديل  ودعا 
�لعمل  »مو��صلة  �إىل  �ل�صلطة 
و�إثر�ئه  �لهيئة  هذه  به  تقوم  �لذي 
يتعلق  فيما  ال�صيما  وتطويره 
و�لتنظيمات  �لتقنية  بالتنظيمات 
�لت�صعري�ت  بتطبيق  �ملتعلقة 
وت�صهيل �ال�صتفادة من من�صاآت �لنقل 

و�لتخزين وكذ� �لتنظيمات �ملتعلقة 
�صوؤ�ل  و�لبيئة«ويف  و�الأمن  بالنظافة 
�لرئي�س  �صدد  عمله،  �أولويات  حول 
�ملحروقات  �صبط  ل�صلطة  �جلديد 

على �أهمية 
هذه  تعلبه  �أن  ينتظر  �لذي  �لدور 
�لطاقوي  �النتقال  �لهيئة يف حتقيق 
�رشورة  �إىل  �ل�صياق  هذ�  يف  الفتا 
�ملتعلقة  �ال�صتثمار�ت  ت�صهيل 
�إىل  للمركبات  �لوقود  منط  بتحويل 

غاز �لبرتول �ملميع.
يذكر �أن نديل حا�صل على �صهاد�ت 
و�ملالية  �لقانون  يف  عليا  در��صات 
و�القت�صاد وقد توىل خالل م�صريته 
�ملهنية يف قطاع �لطاقة على مد�ر 
�أزيد من 30 �صنة عدة منا�صب �آخرها 
من�صب �لرئي�س �ملدير �لعام ل�رشكة 

نفطال )فرع �صوناطر�ك(.
ع.غ

مع تن�شيب ر�شيد نديل رئي�شا

�أهد�ف جديدة ل�سلطة �سبط �ملحروقات
 .     ت�شهيل اال�شتثمارات املتعلقة بتحويل وقود املركبات 

جراء انهيار الطلب

نزول �أ�سعار �لنفط الأقل م�ستوى منذ 1999
جمدد�،  �لنفط  �أ�صعار  �نخف�صت 
برنت  خام  ونزل  �الأربعاء،  �أم�س 
الأقل م�صتوى منذ 1999 فيما تعاين 
�ل�صوق من تخمة هائلة و�صط �نهيار 
للطلب ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا 
ونزل خام �لقيا�س �لعاملي برنت 24 
باملائة يف �جلل�صة �ل�صابقة ليالم�س 
�أدنى  وهو  للربميل  دوالر  98ر15 
وبحلول   .1999 جو�ن  منذ  م�صتوى 
غرينت�س،  بتوقيت   04:32 �ل�صاعة 

جرى تد�ول �خلام بانخفا�س 70ر2 
63ر16  �إىل  باملائة   14 �أو  دوالر 

دوالر.
وهبط خام غرب تك�صا�س �لو�صيط 
�صتة  يعادل  ما  �صنتا   68 �الأمريكي 
للربميل  دوالر  89ر10  �إىل  باملائة 
�أكرث  من  �ثنني  بعد  �لهبوط  وياأتي 
جتارة  تاريخ  يف  جموحا  �الأيام 
�الإمد�د�ت  �أن  يبدو  �إذ  �لنفط، 
ل�صهور  �لطلب  �صتفوق  �لعاملية 

�حلالية  �الإنتاج  وتخفي�صات  قادمة 
غري كافية لتبديد �لتخمة.

وحتول عقد �أقرب ��صتحقاق للخام 
�الأمريكي الأول مرة يف �لتاريخ �صلبا 
عدد�  �صجل  حني  يف  �الثنني  يوم 
يجري  �لتي  �لعقود  من  قيا�صيا 
ونزلت  �لتايل  �ليوم  يف  تد�ولها 
منذ  باملائة   80 نحو  �لنفط  �أ�صعار 
�نت�صار  مع  �جلاري  �لعام  بد�ية 

�لوباء يف 

 180 بحياة  ليودي  �لعامل،  �أنحاء 
ويع�صف  تقريبا  �صخ�س  �ألف 
باالأ�صو�ق �ملالية ويقود ملا يحتمل 
�قت�صادي  تر�جع  �أ�صو�أ  يكون  �أن 
�لقرن �ملا�صي  �لثالثينات من  منذ 
و�أدى �لتف�صي �لفريو�صي النخفا�س 
�لطلب علي �لوقود بنحو 30 باملائة 
عامليا فيما تبحث �رشكات �لطاقة 
يف �لواليات �ملتحدة، �أكرب منتج يف 

�لعامل، عن خز�نات للنفط �لز�ئد.

مرمي خمي�شة



اخلمي�س 23  اأفريل  2020  املوافـق  ل 29 �شعبان  1441ه 24 �ساعة4

اح�شن خال�س   

ال�صالح  حممد  ال�صيما 
ي�صغل  كان  الذي  يحياوي 
احلزب  من�صق  من�صب 
الذي  جديد  بن  بجانب 
العامة.  باالأمانة  اأم�صك 
يحياوي  جناح  اتهم  وقد 
يف ال�صلطة بالوقوف وراء 
اإ�صعال فتيل االأحداث الأن 
رف�ض ندوة مولود معمري 
كان من حمافظة احلزب 
اأن  ثم  الوايل  من  ولي�ض 
الغريب يف االأمر اأن ندوة 
مماثلة كان قد رخ�ض لها 
يف ق�صنطينة دون حدوث 

ا�صطراب  اأي 
اأن  على  يدل  مما 
مل  الندوة  مو�صوع 
ذاته  حد  يف  يكن 
اإ�صكاال  يطرح 
بل  لل�صلطات 
بتيزي  انعقادها 
�صياق  يف  وزو 
ال�رصاعات على 

ال�صلطة.
املوؤمتر  اأف�صى 
تغيريات  اإىل 

احلزب  قيادة  يف  هامة 
بذهاب يحياوي وتعوي�صه 
ال�رصيف  مبحمد 
م�صمى  حتت  م�صاعدية 
الدائمة  االأمانة  ع�صو 
يدعم  توجه جديد  �صمن 
على  احلزب  ونفوذ  ثقل 
لر�صم  اأداة  ويكون  االإدارة 
ال�صيا�صات ومراقبتها عن 
ال�صيا�صي  املكتب  طريق 
التي  املركزية  واللجنة 
مدنيني  حتتوي  كانت 
هذا  وذهب  وع�صكريني 

املوؤمتر اإىل اإر�صاء �رصط 
جبهة  حزب  يف  الع�صوية 
التحرير الوطني لتويل اأي 
الدولة  يف  كاإطار  من�صب 
باملادة  يعرف  ما  �صمن 
120 من القانون الداخلي 

اجلديد. 
لقد ا�صتطاع هذا املوؤمتر 
ال�رصاعات  ت�صوية 
يف�ض  مل  اأنه  اإال  القيادية 
يتعلق  بال  ذي  �صيء  اإىل 
اأحداث  ملف  مبعاجلة 
بالعك�ض  القبائل،  منطقة 
فقد كان خطاب ال�صاذيل 
افتتاح  يف  جديد  بن 
مهاجما  ناريا  املوؤمتر 

وراء  وقفت  التي  القوى 
اأن  وموؤكدا  االأحداث 
اجلزائريني اأمازيغ عربهم 
االإ�صالم يف اإ�صارة اإىل اأن 
للتيار  احلقيقي  الهدف 
حماربة  هو  الرببري 
ولي�ض  واالإ�صالم  العربية 
االأمازيغية  الهوية  اإبراز 
وثقافتها.  لغتها  وترقية 
املوؤمتر  من  يخرج  مل 
باإعطاء  اإال  اال�صتثنائي 
امل�صاألة  ملناق�صة  موعد 
دورة  اأول  يف  الثقافية 

يف  املركزية  للجنة 
اخلريف.

الرببري  التيار  �صفة  يف 
يف  للتفكري  الوقت  كان 
ح�صيلة االأحداث وتبعاتها 
ودوليا  وطنيا  وتداعياتها 
مواجهة  كيفية  ويف 
معطيات املرحلة املقبلة 
والتعامل مع هذه النافذة 
فتحتها  التي  ال�صيقة 
ال�صلطة عن طريق حزبها 
مبا  الثقافة  ملف  لطرح 
االأمازيغي  البعد  فيه 
ميكن  ما  اأن  منطلق  من 
التحركات  من  اكت�صابه 
قد  قلته  على  ال�صيا�صية 
الدماء  يحقن 
دون  ويحول 
املنطقة  عودة 
العنف  اإىل 

جمددا. 
كان الوقت اأي�صا 
تنظيم  الإيجاد 
الهوية  معروف 
ال�صلطة  لدى 
يقود  واملجتمع 
ن�صاط  ا�صتمرار 
التيار الرببري ويلم 
التيارات  جميع  �صتات 
املطلب  حول  ال�صيا�صية 
واأن  ال�صيما  الثقايف 
املوحدة  »اجلبهة  تنظيم 
اجلزائرية«  للجزائر 
لر�صيد علي يحيى كان قد 
تبنى االأحداث وال�صعارات 
املرفوعة يف املظاهرات 
باأنها �صعاراته، االأمر ذاته 
جبهة  جانب  من  �صدر 
التي  اال�صرتاكية  القوى 
اأع�صائه  من  الكثري  كان 
وحمركني  نا�صطني 

هذا  واأمام  لالأحداث، 
احتواء  على  التناف�ض 
الرببري  الن�صال  رمزية 
م�صاعي  هناك  كانت 
الإحداث  لل�صلطة 
�صفوف  يف  اخرتاقات 
الق�صية  يف  النا�صطني 
تقودها املخابرات  كانت 
باإ�رصاف قا�صدي مرباح. 
فكرة  جاءت  هنا  ومن 
احلركة  تنظيم  اإن�صاء 
الثقافية الرببرية املفتوح 
اأن  دون  كاأفراد  للجميع 
للتنظيمات  جتمعا  يكون 
تكون  اأن  على  العاملة 
الثانويات  يف  فروع  له 
وخمتلف  واجلامعات 
عن  الثقافية  االأو�صاط 
النوادي  اإن�صاء  طريق 
ال�صباب  كل  وهيكلة 
البعد  �صمن  النا�صط 
اأن  عليه  الذي  االأمازيغي 
موا�صلة  ملهمة  يت�صدى 
الثقايف  املطلبي  الن�صال 
الهوية  ترقية  مهمة  وكذا 
وثقافة  لغة  االأمازيغية 
من  املطلب  واإخراج 
القبائل  منطقة  دائرة 
ثم  الوطنية  الدائرة  اإىل 
املغاربية قبل ولوج البعد 
واأن  ال�صيما  العاملي 
ت�صكل  �صارت  اجلهوية 
نقطة �صعف مطلب الهوية 
ما  يهم  الذي  االأمازيغية 
من  مليونا   30 من  يقرب 
باللهجات  الناطقني 
بني  املوزعني  االأمازيغية 
وجزر  اإفريقيا  �صمال 
من  ومناطق  الكناري 

م�رص وال�صودان. 
تقرر  امل�صمار  هذا  ويف 
�صهرا  دام  ملتقى  عقد 
اأوت  يف  احت�صنته  كامال 
يعكورن  غابة   1980
عن  البعيدة  الهادئة 
ملتقى  االأحداث،  �صخب 
املواطنني  كل  اإليه  دعي 

ملهتمني  ا
لية  �صكا الإ با
كما  الثقافية 
مقدمة  جاء يف 
التقرير  ال�صادر 
امللتقى  عن 
وبتقدمي اأفكار 
لب  مطا و
تنظيم  و
كة  حلر ا
ملطلبية  ا
�صيحها  تو و

قبل 
تقدميها اإىل 
حزب جبهة 

يف  الوطني  التحرير 
للجنته  املقبلة  الدورة 
الذي  امللتقى  املركزية. 
للحركة  جتربة  اأول  كان 
مل  الرببرية  الثقافية 
ثرية  اأر�صية  اإىل  يف�ض 
املفاهيم  وم�صبوطة 
باعرتاف التقرير املذكور 
نف�صه الذي ينطلق من اأن 
ربيع  وزو  تيزي  »حركة 
1980 التي هزت كل البلد 
هامة  م�صكلة  واأثارت 
دوافعها  تلخي�ض  ميكن 
الهوية  عن  البحث  يف 
واإرادة  الفعلية  اجلزائرية 
وهما  االأمة  لغتي  تطوير 

والعربية  االأمازيغية 
والتعط�ض  اجلزائرية 
التعبري  للثقافة واحلق يف 
مو�صوع  اأن  وبني  احلر« 
امللتقى هو طرح م�صكلة 
اجلزائر  يف  الثقافة 
جتاوز  بغر�ض  بو�صوح 
رددتها  التي  االتهامات 

ال�صحافة الوطنية وكادت 
اأحاديثها اأن توؤدي اإىل ما 
ال حتمد عقباه...واأو�صح 
مل  امللتقى  اأن  التقرير 
احلوار  باإطالق  اإال  يقم 
باإزاحة جميع الطابوهات 
اليوم  اإىل حد  التي منعت 
الدميقراطي  النقا�ض 
الثقافية...  حول امل�صاألة 
النقا�ض  يكون  اأن  ناأمل 
حول امللف الثقايف الذي 
وعد به رئي�ض اجلمهورية 
تاأخذ  واأن  حقا  �صعبيا 
نظر  بوجهة  ال�صلطات 
القراءة  وتتجاوز  ال�صعب 
الهوية  ملفهوم  الر�صمية 

تق�صي  التي  اجلزائرية 
منذ  االأمازيغي  البعد 
ومتكن  الوطنية  احلركة 
العربي  البعد  لهيمنة 
وحر�ض  االإ�صالمي. 
يعكوران  يف  امللتقون 
ال  باأنهم  القول  على 
كواقع  العربية  يرف�صون 
بل  جزائري  ثقايف 
النزعة  يرف�صون 
العروبية  القومية 
 . جيا لو يو د كاإ
خرج  امللتقى 
تتعلق  بتو�صيات 
الهوية  مبفهوم 
التعبري  وحرية 
وامل�صاألة  الثقايف 
اإىل  واأر�صل  اللغوية 
العايل  التعليم  وزير 
برارحي  احلق  عبد 
بيداغوجيا  برناجما 
والثقافة  اللغة  لتعليم 
يف  االأمازيغية 
لقد  اجلزائرية.  اجلامعة 
االأمازيغية  النخب  اأبدت 
كما راأينا مرونة كبرية يف 
املطالب  اإي�صال  طريقة 
عنفا  اأقل  اخلطاب  وبدا 
امللتقى  اأن  درجة  اإىل 
اإىل  التقرير  برفع  اأو�صى 
املركزية  اللجنة  دورة 
التحرير  جبهة  حلزب 
حوار  واإقامة  الوطني 
امل�صاألة  دميقراطي حول 
ولي�ض  عموما  الثقافية 
االأمازيغي  املطلب  على 
كان  فكيف  باخل�صو�ض. 

رد فعل ال�صلطة؟
... يتبع

املخلفات ال�سيا�سية للأحداث
عاد الهدوء اإىل منطقة القبائل نهاية جوان 1980 باإطالق �شراح املعتقلني الأربع والع�شرين الذين كان 
اأغلبهم يف �شجن الربواقية قبل �شدور الأحكام املنتظرة من حكمة اأمن الدولة اآنذاك التي كان مقرها 

مدينة املدية. كانت ال�شلطة تريد اأن جتنح اإىل التهدئة وتهيئة ال�شروط لكي ل تعود الأحداث مبزيد من 
العنف مع الدخول اجلامعي يف اخلريف، يف الوقت الذي كان الرئي�س ال�شاذيل بن جديد يتهياأ لعقد املوؤمتر 

ال�شتثنائي حلزب جبهة التحرير الوطني لت�شفية احل�شابات مع بع�س املناوئني البومدينيني له

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

امللتقى خرج بتو�شيات تتعلق 
مبفهوم الهوية وحرية التعبري 

الثقايف وامل�شاألة اللغوية 
واأر�شل اإىل وزير التعليم 
العايل عبد احلق برارحي 
برناجما بيداغوجيا لتعليم 

اللغة والثقافة الأمازيغية يف 
اجلامعة اجلزائرية

كان الوقت اأي�شا لإيجاد تنظيم 
معروف الهوية لدى ال�شلطة 
واملجتمع يقود ا�شتمرار ن�شاط 

التيار الرببري ويلم �شتات 
جميع التيارات ال�شيا�شية حول 

املطلب الثقايف ل�شيما واأن 
تنظيم »اجلبهة املوحدة للجزائر 

اجلزائرية« لر�شيد علي يحيى 
كان قد تبنى الأحداث وال�شعارات 

املرفوعة يف املظاهرات باأنها 
�شعاراته، الأمر ذاته

اجلزء06
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 اإن بوتقة االإنفجار االإعالمي ، التي نتماوج يف خ�شمها ، جراء التطور املتدفق املت�شارع يف  تكنولوجيات االإعالم و و�شائل االت�شال 
، بلغ اإىل ما يحلو للبع�س ت�شميته حلظة )البووم( ، التي ال يكاد ي�شلنا منها ، اإال دخاخينها التى اأغ�شت الب�شائر االإعالمية و ال�شظايا 

التي اأدمت االأخالق املهنية و االجتماعية ، و التفاهات التي خلخلت الكثري من املثل ، و فتحت نوافذ القالقل على ثوابت الهوية ، التي 
وجدت �شعف احل�شانة االأخالقية االجتماعية ، عامال داعما ل�شمة التداول اال�شفريي االأفقي ، مما جعل انت�شارها �شياال . 

 

نظام املحاكم ال�شيربانية ال�شعبية

يف الوقاية من الرداءة و التفاهة

الوليد فرج

مرت  التي  الأو�ضاع  اإن 
على املجتمع اجلزائري 
عمليات  ف�ضل  منذ   ،
اإعادة الهيكلة القت�ضادية 
من  �ضاحبه  وما  و   ،
افال�س �ضامل مع املرور 
اإىل   ، الهجني امل�ضتعجل 
تتعدى  مل  التي  التعددية 
العددية ، اأدخل البالد يف 
اإىل  اأدى  �ضيا�ضي  تردي 
�رصاع  اأتون  يف  الدخول 
و  �ضعف  خلفت   ، دموي 
هوان عّم جميع الأ�ضعدة 
تك�رصت   ، املجالت  و 

مبادئ  عدة  ظله  يف 
داخل  اأ�ضا�ضية 
لريث   ، املجتمع 
هذا الو�ضع املزري 
الظالم  جيل  عن 
بعد  ما  جيل   ،
ن�ضاأ  الذي  الأزمة 
لياأتي  اخلوف  يف 

جيل مهزلة .
اجليل  جايل 

انفجارات  املهزلة 
الع�رص الرقمي وتطوراته 
املعاين  واكب  و   ،
املفاهيم  و  امل�ضتحدثة 
اأ�ض�س  التي  اجلديدة 
الرقمي  التداول  لها 
يف  غامر  و   ، الأفقي 
املفتوح  الف�ضاء  خماطر 
 ، الرقابة  من  املتفلت 
م�ضكال   ، للحدود  العابر 
�ضيربانية  ايكولوجيا 
باملعايري  تعرتف  ل 

التقليدية .
االيكولوجيا 

ال�شيربانية
 

الوجودي  الرتابط  )هي 
ملجموع  الوظيفي 
احليوية  ال�رصوط 
املو�ضوعية  الأ�ضا�ضية 
الظروف  توفر  التي 
الأ�ضلية للخلق ال�ضيرباين 
عامل  داخل  ا�ضتنباته(  اأو 
 ، اللكرتوين  النقطة 
يف   - الغالب  يف  والتي 
من  تتغذى   - مو�ضوعنا 

الرهق الجتماعي .
البيئة  اأن  املالحظ  اإن 
 ، تداولتها  و  ال�ضفريية 
من  جمموعة  على  يقف 
املو�ضفات  و  املالمح 
فيها   ، يت�ضكل  التي 

ال�ضلوك ال�ضيرباين :
- النحطاط و الو�ضاعة 
الإ�ضفاف  اإىل  يجنح   :
الفاعلني  من  الكثري 
تناول  يف  ال�ضيربانيني 
العمومية  املو�ضوعات 
بال�ضاأن  الت�ضال  ذات 
ال�ضيا�ضي  �ضيما  ل  العام 
يكون  الغالب  ويف   . منه 
هنا  ال�ضيرباين  الفاعل 

اإيديولوجي  ميول  ذا 
 ، نا�ضج  غري  �ضيا�ضي 
بني  احتكاكات  يولد  مما 
اإىل  تنتهي  التي  الأنداد 

الت�ضقطات القبيحة .
ال�ضيرباين  التهافت   -
احلركة  اجتاه  هو   :
التفاعلية  ال�ضيربانية 
نحو التفاهة و ال�ضخرية. 
تهدف  التي  و   ، الفارغة 
اإغراءات  البحث عن  اإىل 
و  التفاعل  تكاثف 
و�ضط  النب�ضاط  ن�ضب 
التي   ، ال�ضعيفة  الفئات 
الفاعل  نف�ضية  يف  تخلق 
من  �رصب   ، ال�ضيرباين 
الراحة النف�ضية ، يت�ضكل 
تدريجيا من خالله اآليات 
لدفع الإح�ضا�س بالنق�س 
 ، وهمية  اأو�ضاع  وخلق   ،
 ، املتعبة  الذات  لفر�س 
لأدوات  واقعيا  املفتقرة 
حتقيق رغباتها و طلباتها 
و طموحاتها الواقعية .

و ترميز  الرمز  - �رصاب 
ظاهرة  اإن   : الرداءة 

الفرتا�ضي  ال�ضتقطاب 
العموم  يف  التمحور  و 
موا�ضيع  حول  يكون   ،
الت�ضقط و التفكه ال�ضمج 
، و �ضناعة املزاح التافه، 
الكائن  معه  يولد  مما 
الذي   ، الرمز  الرقمي 
ترميز  وجوه  ابرز  يعترب 
بالتتبع  التي  الرداءة 
الوجود  ا�ضا�ضيات  من 
)رمز حمرتف  ال�ضيرباين 

التفاهة ال�ضيرباين(
الرداءة  ن�ضاط  خط   -
يل  ي�ضوغ   : ال�ضيربانية 
حتديد معنى خط ن�ضاط 
من  ال�ضيربانية  الرداءة 
حتديد  خالل 
حتليل  و 
مني  م�ضا
د  ا ملو ا
نية  ا ل�ضيرب ا
و  املنتجة 
علنا  املتداولة 
حتديد  و   ،
عتها  �ضو مو
اخت�ضا�ضها  و 
الفاعلة/ اجلهة  و   ،
امل�ضوؤولة عنها و هويتها 
و  ال�ضيا�ضي  ميولها  و 
التنظيمي  الإيديولوجي/ 
اجلمهور  حتديد  مع   .
خالل  من  اليه  املوجهة 
هو  ، هل  �ضفاته  حتديد 
، مما  ف�ضويل  اأم  منتظم 
الوقوف  على  ي�ضاعد 
هل  الرداءة  طبيعة  على 
تلقائية  ام  موؤ�ض�ضة  هي 
درجة خطورتها  .لك�ضف 
من اجل تو�ضيف طرائق 
حتييدها  و  لها  الت�ضدي 
يجب  ال�ضدد  هذا  يف  و 
التفرقة بني اأنواع الرداءة 

:
الأزيل  الأم�س  رداءة   -
الدائمة  الرداءة  هي   :
وامل�ضتحكمة يف ال�ضلوك 
ال�ضيرباين والتي ترجع اإىل 
اعتبارات  و  اأ�ضباب  عدة 
يف  مو�ضوعية  و  ذاتية 
الرديء  يكون  الغالب 
واقعي  رديء  ال�ضيرباين 
�ضيا�ضية  خلفيات  دون  و 

و اإيديولوجية اأو اثنيه اأو 
خمطط له اأهداف داخل 
اأو   ، امَلجتِمع  امُلجتَمع 
 ، معينة  جهة  ي�ضتهدف 
افرتا�ضي  قرد  بل جمرد 
املوز  �ضجرة  عن  يبحث 

الأوفر عناقيد .
 : املنتظمة  الرداءة 
يف  تتمظهر  الغالب  يف 
الن�ضالية  الن�ضاطات 
اأو  املنخرطني  ملجموع 
تنظيم  مع  املتعاطفني 
�ضيا�ضي/نقابي/جمعوي 
، يكون تدين التكوين على 
�ضببا  م�ضتوياته  جميع 
م�ضتوى  انحطاط  يف 
 ، ال�ضيرباين  اخلطاب 
اأول  منذ  يفت�ضح  الذي 
�ضعف  ومع   ، �ضجال 
الهياكل الواقعية الرقابية 
من  النوع  هذا  يتحول 
الرداءة اإىل النوع الأول .
 : العمومية  الرداءة   -
اأنواع  اأخطر  من  تعترب 
بت�ضيري  لتعلقها  الرداءة 
يوؤدي  ، مما  العام  ال�ضاأن 
على  وخيمة  اأثار  اإىل 
املوؤدي   ، الثقة  عامل 
اأخرى  رداءة  بروز  اإىل 
كردة فعل ، مت�س بحرمة 
تدفع  و  العمومي  ال�ضيء 
كيانات  على  اجلراأة  اإىل 
موؤ�ض�ضات  و  هيئات  و 
 ، العمومي  الت�ضيري 
تتاآكل  و�ضعا  ينتج  مما 

الجتماعية  الثقة  فيه 
ال�ضعب  بني  املفرت�ضة 
التى حتكم  العموميات  و 

حياته .
جرمية   اأركان 
الرداءة  و  التفاهة 

ال�شيربانية
 

و   : املتداولة  املادة   -
املن�ضور  امل�ضمون  هي 
اأو  �ضمعيا  اأو  كان  كتابيا 

ب�رصيا  �ضمعيا 
املوجه   ،
اجلمهور  اإىل 
الف�ضاء  عرب 
 ، ال�ضيرباين 
اأن  يجب  و 
ذا  يكون 
ى  حمتو

الذوق  ينايف  و  يخالف 
العامة  الآداب  و  العام 
متام  من  منقو�ضا  اأو   ،
مت�ضما  العادي  ال�ضلوك 
مدموغا  بالإ�ضفاف 

بالنحطاط .
- اجلمهور : هم جمموع 
من�ضور  مع  املتفاعلني 
التفاهة  و  الرداءة 
الن�رص  اإعادة  اأو  بالتعليق 
�ضواء  النطباع  اأو 
ف�ضولية  ب�ضفة  كانوا 
 ، دائمني  منخرطني  او 
اأن نفرق بني  وميكن هنا 
نوعني من املتفاعلني .

اأولهما : املتفاعل العادي 

بفعل  العابر  الف�ضويل 
تغذية  يوفر  ل  �ضيرباين 
نوعية ملن�ضور الرداءة .

املتفاعل   : ثانيهما 
�ضيرباين  بفعل  النوعي 
خالل  من  الرداءة  يعمق 
التعليق تاييدي او تفاعل 
اإعادة الن�رص  جتذيري او 
ذاته  يعترب  الذي  البث  و 

جرمية رداءة .
ال�ضيرباين  الف�ضاء   -

الرقمي  امليدان  هو   :
الفرتا�ضي الذي تتداول 
فيه املادة التافة الرديئة 
اأداة  اأو  كانت  و�ضيلة  باأي 
اأو  اجتماعية  �ضبكة  اأو 
اأو  دائمة  رقمية  ا�ضرتادة 

موؤقتة .
هذا  يف  التنويه  ويجدر 
ال�ضدد قد يكون امل�ضتبه 
فيه �ضخ�ضا معنويا ، يُّتبع 
يف املحاكمة ال�ضيربانية

، مبداأ �ضخ�ضية املتابعة 
و العقوبة . مع لفت انتباه 
وحتذير العنوان او اجلهة 
التي ين�ضط ل�ضاحلها .

 الر�شيد االجتماعي 

ال�شيرباين
 

الإن�ضان  يف  الأ�ضل  اإن 
من  الذمة  براءة  و  خلو 
امل�ضوؤولية ما مل تتاأ�ض�س 
اأو  ت�رصف  اأو  فعل  على 

�ضلوك موجب لها .
النا�ضط  يف  نفرت�س 
ال�ضيرباين  الفاعل  و 
مالأته  و  ر�ضيده  �ضالمة 
ال�ضيربانية ، مع 
دوره  مراعاة 
ت�ضاركه  و 
املجتمع  يف 
من  املجتمع 
�ضلوكاته  خالل 
و م�ضتوى اأدائه 
يثبت  اأن  اإىل   ،
عرب  العك�س 
الف�ضاء  داخل  ن�ضاطه 

ال�ضيرباين .
لذا يجب اأن ت�ضن مدونة 
فيها  تتدرج  ت�ضنيف 
الرداءة  و  التافة  جرمية 
ح�ضب خطورتها و طبيعة 
كثافة  و    ، فيه  امل�ضتبه 
و  امل�ضتهدف  جمهورها 
م�ضتويات  و  مو�ضوعها 
ي�ضهل  كي   . تاأثريها 
عقابية  �ضيا�ضة  �ضن 
خالل  من  �ضيربانية 
تهدف  عقابية  منظومة 
اإعادة  اإىل  اأ�ضا�ضها  يف 
ال�ضيرباين  الف�ضاء  تاأهيل 

و فواعله .

ويف الغالب يكون الفاعل ال�شيرباين 
هنا ذا ميول اإيديولوجي �شيا�شي 
غري نا�شج ، مما يولد احتكاكات 

بني االأنداد التي تنتهي اإىل 
الت�شقطات القبيحة .

يجب اأن ت�شن مدونة ت�شنيف 
تتدرج فيها جرمية التافة 
و الرداءة ح�شب خطورتها 

و طبيعة امل�شتبه فيه ،  و 
كثافة جمهورها امل�شتهدف و 
مو�شوعها و م�شتويات تاأثريها

مدخل مفاهيمي
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بقلم / اأ . خل�شر . بن 
يو�شف 

على  قدرة  اجلزائريني  زاد 
ال�صعب  الو�صع  مع  الت�أقلم 
مذهلة  ب�خرتاع�ت  ومواجهته 
فين�   املت�ص�ئمني  اأكرب  يكن  مل 
رقمنة  من  بدءا  وهذا  يتوقعه�  
قط�ع ال�صحة وربط 48 والية يف 
تطبيق واحد .. اإىل امل�صتلزم�ت 

التي  وال�صحية  الطبية 
 ، امل�ص�بون  يحت�جه� 
اأجهزة  �صدارته�  ويف 
اال�صطن�عية  التنف�س 
ب�حثون  ومتكن   ،
جزائريون ينتمون اإىل 
املوؤ�ص�ص�ت  من  عدد 
جه�ز  تطوير  من 
للتنف�س اال�صطن�عي 
لك�صف  وجه�ز 
وهم�   ، احلرارة 

م�ئة  ال�صنع  جزائري�  جه�زان 
اإط�ر  يف  �صنعهم�  مت   ، ب�مل�ئة 
من  اجلزائرية  الكف�ءات  تعبئة 
كورون�   « فريو�س  مواجهة  اأجل 

» امل�صتجد. 
يبدو اأن العقل اجلزائري ي�صتغل 
احل�جز  اأن  اأو   ، االأزم�ت  يف 
، وظهرت  البريوقراطي قد زال 
و�ص�ئل  �صن�عة  يف  مب�درات 
الوق�ية لدى اخلوا�س واملخ�بر 
اأم�م  نحن  وه�   ، اجل�معية 
عديدة  وابتك�رات  اخرتاع�ت 
ومتنوعة  .. و�صنخرج من االأزمة 
منت�رصين بحول اهلل تع�ىل ، اأكرث 
م� �صد انتب�ه املواطنني اخرتاع 
امل�ئة  يف  م�ئة  تنف�صي  جه�ز 
 ، جزائرية  �رصكة  طرف  من 
ال�صن�عة  وزارة  اعتمدته  وقد 
البدء  اأجل  واملن�جم ر�صمي� من 
االأجهزة  وتوزيع  الت�صنيع  يف 
 ، امل�صت�صفي�ت  على  جم�ن� 
اأي�ص�  اجلزائريون  اكت�صف  كم� 

�ص�ب  فيه  ابتكر  ه�م�  اخرتاع� 
»جه�زا  م�صتغ�من  والية  من 
تنف�صي� ذكي� ا�صطن�عي� اإلكرتوني� 
دمج  على  يقوم   ،  « وميك�نيكي�  
يف  وال�صن�عي  الطبيعي  الهواء 
بعد  عن  والتحكم  الوقت  نف�س 
االخرتاع�ت  وم�صت  اجله�ز،  يف 
اأي�ص� الكم�م�ت الطبية ، فتو�صل 
اخرتاع  اإىل  جزائريون  مبتكرون 
بنظ�م  ت�صتغل  ذكية  كم�مة 

من  يكت�صف   ، بعد  عن  االإنذار 
املمر�س  اأو  الطبيب  خالله 
امل�ص�بني  حرارة  درجة 
و�ص�ئل  عن  ن�هيك   ، ب�لفريو�س 
وق�ية عديدة من طلبة ج�معيني 
الزالوا يف مرحلة الدرا�صة لكنهم 
اأده�صوا اجلزائريني ب�خرتاع�ت 
اإىل  فعال  حتت�ج   ، جدا  قوية 
طبي  فريق  خرج  كم�   ... دعم 
لتيزي  اجل�معي  امل�صت�صفى  من 
قوامه  مذهل  ب�بتك�ر  اأي�ص�  وزو 
و�صع نظ�م لال�صت�ص�رات الطبية 
عن بعد لك�صف ح�الت االإ�ص�بة 
حيث   ،  « كورون�   « بفريو�س 
عبد   ، اجلمهورية  رئي�س  دفعت 
�صكرهم  اإىل   ، تبون  املجيد 
وت�صجيعهم بتغريدة على ح�ص�به 
كتب  تويرت«،   « يف  اخل��س 
الفريق  مبب�درة  �صعدت   « فيه�  
اجل�معي  ب�مل�صت�صفى  الطبي 
و�صع  يف  جنح  الذي  وزو  لتيزي 
عن  الطبية  لال�صت�ص�رات  نظ�م 

االإ�ص�بة  ح�الت  لك�صف  بعد 
ت�صتحق  خدمة   ،  « كورون�   « بـ 
من�ذج   ، والت�صجيع   التقدير 
اخرتعت  االبتك�رات  من  اأخرى 
واأبدعت نذكر منه� املهند�س بن 
عبد اهلل يو�صف بن مدينة تي�رت 
ال�صن�عي  القمر  ب�إطالق  ق�م 
ال�صينية   املن�صة  من  اجلزائري 
طور  لطفي  حممد  الدكتور   ،
برن�مج الت�صخي�س الرقمي الذي 
اإىل  امللف�ت  ير�صل 
خمرب ب��صتور يف اأقل 
ب��صتعم�ل  ث�نية  من 
االإم�ص�ء  تقنية 
االإلكرتوين يف املج�ل 
يف  مرة  الأول  الطبي 
اجلزائر ، الدكتور عبد 
�صنع  العريف  املوؤمن 
جه�ز تنف�س ا�صطن�عي 
جزائري ال�صنع 100 ٪ ، 
االأخ » ن��رص �صلو » بعد 
بالزم�  ق�طعة  اإجن�ز  من  متكنه 
ال�صخ�صي   تركيبه  من  رقمية 
هو  وجنح  اآخر  حتد  ك�صب   ،
للتعقيم  ممر  اإجن�ز  يف  وفريقه 
وب��صتعم�ل  ع�ملية  مبوا�صف�ت 
االقتداء  اآمال  الرقمية  اخلراطة 
عن  ال�صغط  لتخفيف  به� 
امل�صت�صفي�ت واإراحة املواطنني 
، ج�معة امل�صيلة ك�نت اأي�ص� من 
�ص�همت  التي  اجل�مع�ت  اأوىل 
يف ت�صنيع حم�ليل تعقيمية على 
م�صتوى خم�بر كلية العلوم ، كم� 
ب�در اأحد طالبه� » اأ�ص�مة مرنيز 
علوم  مبعهد  دكتوراه  ط�لب   «
البدنية  الن�ص�ط�ت  وتقني�ت 
واقي  ابتك�ر  اإىل  والري��صية 
اال�صتخدام�ت  متعدد  �صحي 
يقي  الفريو�ص�ت  من  للوق�ية 
حتية  ف�ألف  مع�  والوجه  الراأ�س 
الالفت   ، اأبنــ�ء اجلزائر  يــ�  لكم 
يف  عملوا  هوؤالء  كل  اأن  لالنتب�ه 
ن�فعة  اأعم�ال  قدموا  و  �صمت 
للظهور  يت�ص�رعوا  مل  و  للبالد 
اأو  اجلرائد  و  القنوات  على 
الدني� �رصاخ�  ليملوؤوا  الاليف�ت 
و تعظيم� فهم ي�ص�ركون بعلمهم  
واحل�ص�رة  النه�صة  قي�دة  فى 
،.فبمثل  والتنمية  والتطور 
هوؤالء نفتخر الأنهم ظهروا وقت 
و  للم�ل  ال  يعملوا  مل  و  احل�جة 

لل�صهرة بل مل�صلحة الوطن.
التوا�صل  مواقع  رواد  وتف�عل 
االإبداع�ت  هذه  مع  االجتم�عي 
، ودعوا ال�صلط�ت اإىل فتح الب�ب 
كورون�«    « اأزمة   تخطي  بعد 

العلمية واالنفت�ح  القدرات  لهذه 
وت�صجيع  الع�رص،  ثق�فة  على 
رد  عرب  واملب�درة  االإبداع  روح 
االعتب�ر للنخب املثقفة ومتكينه� 
من اأداء االأدوار املنوطة به� يف 

املجتمع .
ج�ئحة  رمب�  القول  علين�  يبقى 
كورون� ج�ءت  ث�أرا للبحث العلمي 
ملك�نة  ا�صتع�دة  و   ، لالأطب�ء  و 
و  الكرة  هيمنت  اأن  بعد  العلم 
ارتفعت  و   ، التمثيل  و  الغن�ء 
كورون�   .. امل�ل  اأ�صح�ب  اأ�صهم 
�صم�م  ميثلون  من  لتنبه  ج�ءت 
االأم�ن احلقيقي و من يح�فظون 
االأ�ص��صي  و  االأول  احلق  على 
 ، االإن�ص�ن  حقوق  منظومة  يف 
واأع�دت  احلي�ة  يف  احلق  اأي 
�صعف  م�ص�ألة  الواجهة  اإىل 

العلمي  البحث 
 ، اجلزائر  يف 
اجلهود  رغم 
يبذله�  التي 
اإذ  ؛  الب�حثون 
امليزانية  اإن 
ملخ�ص�صة  ا
القط�ع  لهذا 
عن  ف�صال   ،
تطوير  عدم 

ع�مالن   ، الق�نونية  الرت�ص�نة 
يُبطئ�ن تطوره يف جزائن� احلبيبة 
، ثمة �رصورة للعمل ، بعد جت�وز 
فر�صته�  التي  احل�لية  الظرفية 
رد  على   ،  « كورون�   « ج�ئحة 
 ، اجلزائرية  للج�معة  االعتب�ر 
التي هي ح��صنة البحث العلمي، 

من اأجل النهو�س به.  
يف  الع�يل  التعليم  منظومة  اإن 
قّمة  فقط  لي�صت  اليوم  اجلزائر 
بل هي مفت�ح   ، الدرا�صي  الهرم 
التقدم ، الأن مهّمة اجل�معة هي 
البحث  وت�صجيع  النخب  تكوين 

البد  وعليه   ، املعرفة  واإنت�ج 
من �رصورة اإ�صالح حقيقي لهذه 
البحثية  االأك�دميية  املنظومة 
االإمك�ني�ت  وتوفري   ، العلمية 
ومراجعة   ، لنه�صته�  ال�رصورية 
القوانني املوؤطرة للبحث العلمي 

.
اأّدت  االأخط�ء  من  جملة  ثمة 
العلمي  البحث  اإ�صع�ف  اإىل 
اأبرزه�  من   ، اجلزائر  يف 
واالإمك�ني�ت  امليزانية  �صعف 
توجه  وقت  يف  له  املر�صودة 
اجلزائرية   للج�معة  انتق�دات 
النهو�س  على  قدرته�  ب�ص�أن 
ب�لبحث العلمي ، مو�صوعي� ميكن 
 ، قوله  ب�لرغم من كل م� ميكن 
قدر  بق�ء   حقيقة  على  الت�أكيد 
من االلتزام الدرا�صي املن�صبط 

من  تبقى  م�  على  املح�فظ  و 
اجلزائرية  اجل�معة  يف  �رصف 
و  الطبية  العلوم  تخ�ص�س  هو   ،
معه� العلوم الدقيقة و املنتظر 
و  االختالل  ت�صحيح  يتم  اأن 
تعليم  ملنظومة  االعتب�ر  اإع�دة 
بلد  اأ�صهم  ع�ملي�  رفعت  ع�يل  

ككوب� 
اإع�دة  اليوم  علين�  لزام�  ب�ت 
خالل  من   ، للج�معة  االعتب�ر 
متكينه� من الو�ص�ئل واالإمك�ني�ت 
ومراجعة   ، ال�رصورية  امل�دية 
 ، له�  املنظم  الق�نوين  ال�صق 

للتقدم  االأ�ص��صي  املدخل  هو 
االأكرث  الدول  كل   ، املن�صود 
تقدم� وعدالة ودميقراطية هي 
تلك التي تتوفر على تعليم ع�ل 
الدول  ف�إن  املق�بل  ويف   ، جيد 
لديه�  التي  هي  تقدم�  االأقل 
 ، �صعيفة   ع�ل  تعليم  منظومة 
وب�صدة  اأو�صحت  االأزمة  هذه 
والب�حثني  العلم�ء  لدور  احل�جة 
املتخ�ص�صني فى كل املج�الت 
االعتب�ر  اإع�دة  من  البد   ،
ملك�نتهم املجتمعية ، هذا دور 
الدولة ورج�ل االأعم�ل واالإعالم 
، العلم�ء هم خط الدف�ع االأول 
العقلية  عن �صالمة املجتمع�ت 
اأمتنى   ، واجل�صدية  والنف�صية 
بتوجه  كورون�  ع�رص  ينتهى  اأن 
الع�يل  التعليم  يدعم  ع�ملي 
جمرد  يعتربه  وال 
وت�صرتى  تب�ع  �صلعة 
اأهمية  تعود  اأن   ،
ويتم  العلمي  البحث 
واملزيد  املزيد  �صخ 
فى  اال�صتثم�رات  من 
واملراكز  املختربات 
دعم  واأجهزة  البحثية 
العلم   ، القرارات  �صن�ع 
والعلم�ء  امل�صتقبل  هو 

هم ق�دة هذا امل�صتقبل.
ليبقى ال�صوؤال يف ح�جة لالإج�بة 
: معركة كورون� ، بكل تداعيته� 
اأن  ميكن   ، والدولية  الوطنية 
هذا  مع  القطيعة  بداية  تكون 
الذي   ، للنخب  الب�يل  الت�صيري 
ميز النظ�م ال�صي��صي اجلزائري 
�صت�صتغل   فهل   ، الدوام  على   ،
ال�صي��صية اجلديدة هذه  القي�دة 
�صي��صة  يف  لالنطالق  الفر�صة 
ت�صيري  لي�س يف جم�ل   ، جديدة 
جذري  اإ�صالح  يف  بل   ، النخب 

لكل موؤ�ص�ص�ت الدولة.

مل يخطر على بال اأي اأحد منا اأن �شنة 2020 �شتتغري فيها  حياة ماليني الب�شر وت�شع العامل  فى هذا املاأزق ، �شكل احلياة كله انقلب راأ�شا على عقب ، تغريت 
اأولويات واأمنيات الب�شر ، توارى م�شاهري الفن والريا�شة ل�شالح االأطباء والعلماء واملتخ�ش�شني وتفجرت االبتكارات العلمية التي متخ�شت عن احلاجة اإىل 
اأجهزة طبية لتوفري حاجيات امل�شت�شفيات منها ، خا�شة اأجهزة التنف�س اال�شطناعي والرقمنة ال�شحية وو�شائل الوقاية وممرات ومواد التعقيم والتطهري ، 

دعوات اإىل تخ�شي�س مزيد من الدعم للبحث العلمي  ، الذي ُتر�شد له ميزانية �شئيلة يف اجلزائر من الناجت الداخلي اخلام ، الوباء العاملي » كورونا » الفتاك  

.. اجلزائريني  طاقات  " يفّجر  " كورونا 

 االبداع واملبادرة  و اإعادة االعتبار للنخب العلمية

بقى ال�شوؤال يف حاجة لالإجابة : 
معركة كورونا ، بكل تداعيتها الوطنية 

والدولية ، ميكن اأن تكون بداية 
القطيعة مع هذا الت�شيري البايل للنخب 
، الذي ميز النظام ال�شيا�شي اجلزائري 
، على الدوام ، فهل �شت�شتغل  القيادة 

ال�شيا�شية اجلديدة هذه الفر�شة 
لالنطالق يف �شيا�شة جديدة 

يبدو اأن العقل اجلزائري ي�شتغل يف 
االأزمات ، اأو اأن احلاجز البريوقراطي قد 
زال ، وظهرت مبادرات يف �شناعة و�شائل 
الوقاية لدى اخلوا�س واملخابر اجلامعية ، 

وها نحن اأمام اخرتاعات وابتكارات عديدة 
ومتنوعة  .. و�شنخرج من االأزمة منت�شرين 

بحول اهلل تعاىل
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اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�صال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
والية ورقلة كانت قد ت�صلمت يومية 
"الو�صط "ن�صخة منه اأن   تفا�صيل 
تلقي  عقب  وقائعها  تعود  الق�صية 
بع�ض  من  ل�صكاوى  االأمن  م�صالح 
تعر�صهم  مفادها  املواطنني 
ممتلكاتهم  من  طالت  لل�رسقة 
لدى  معروفني  �صخ�صني  طرف 
العدلية بعد  ب�صوابقهما  م�صاحلنا 
مفادها  موؤكدة  ملعلومات  تلقينا 
وجود كمية من املخدرات مب�صكن 
اأحد االأ�صخا�ض امل�صتكى منهم و 
مت  املحلية  النيابة  مع  بالتن�صيق 
مل�صكن  بالتفتي�ض  اإذن  ا�صت�صدار 
على  العملية  اأ�صفرت  اأين  املعني 
االأ�صلحة  من  معترب  عدد  حجز 
البي�صاء دون مربر �رسعي، ذخرية 
اقتياد  ليتم  االأول،  ال�صنف  من 
امل�صلحة  مقر  اإىل  فيه  امل�صتبه 

ونظرا  معه،  التحقيق  ومبا�رسة 
لكون امل�صتبه فيه مطلوب من قبل 
جناية  ق�صية  يف  ذات  امل�صلحة 
وجناية  اأ�رسار  جمعية  تكوين 
فيها  واملتابع  بالعنف  االغت�صاب 
مت  الذي  االآخر  فيه  امل�صتبه  مع 

قيا�صي  زمني  ظرف  يف  توقيفه 
من  معه  تبقى  ما  وا�صتكمال 

االإجراءات القانونية.
بعد االإنتهاء من اإجراءات التحقيق 
حق  يف  جزائية  ملفات  اإجناز  مت 
مبوجبها  قدما  فيهما،  امل�صتبه 

اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
باإيداعهما  اأمر  الذي  ورقلة 

املوؤ�ص�صة العقابية.
البيان فاإن  اأفاد به نف�ض  وح�صبما 
تندرج يف  النوعية  االأمنية  العملية 
لتعليمات  ال�صارم  التطبيق  اإطار 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الهادفة الحتالل امليدان وتطويق 
بوؤر االإجرام ب�صتى اأنواعها خا�صة 
خالل فرتة احلجر ال�صحي للوقاية 

من فريو�ض كورونا القاتل .
مواطني  ثمن  فقد  ثانية  من جهة 
املجهودات  الروي�صات  بلدية 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
م�صالح االأمن اخلارجي باملنطقة 
بوؤر  لتطويق  الهادفة   املذكورة 
االإجرام خا�صة خالل فرتة احلجر 
كورونا  فريو�ض  من   ال�صحي 
بحزم  الت�صدي  ثم  ومن  القاتل 
وقوة جلميع املحاوالت االإجرامية 
املخلة بالنظام العام ح�صبما جاء 

على األ�صنة حمدثينا .

املواطنني  من  عدد  ا�صتكى 
زواتني  تني  مبنطقة  القاطنني 
احلدودية بتمرنا�صت ، من مع�صلة  
ال�صيدليات  يف  الفادح  النق�ض 
احلقرة  تعاين  التي  مبنطقتهم 
 ، تعبريهم  حد  على  والتهمي�ض 
حيث وجد هوؤالء اأنف�صهم جمربين 
املجاورة   للمدن  التنقل  على 
القتناء االأدوية الالزمة ، و ما زاد 
من معاناتهم التذبذب احلا�صل يف 
�صبكة و�صائل النقل الربي ، وعليه 
املعنية  اجلهات  هوؤالء  طالب 
وايل  مطالبة  و  العاجل  بالتدخل 
الوالية  بالوقوف على وعود التي 
قادته  التي  الزيارة  اأطلقها خالل 

اإىل املنطقة يف وقت �صابق .
من  املواطنني  هوؤالء  يعاين  كما 
م�صكلة النق�ض الفادح يف  االأطباء 
ال�صحي  باملركز  املخت�صني 
الذي  االأمر   ، ذاتها  باملنطقة 
احلوامل  والن�صاء  املر�صى  جعل 
مترنا�صت  م�صت�صفى  اإىل  ينتقلون 
االأدوية  على  واحل�صول  للو�صع 
منهن  عدد  وفاة  يف  ت�صبب  ما    ،
اإىل  و�صولهم  قبل  الطريق  يف 
ينذر  بات  و�صعا   ، امل�صت�صفى 
و�صالمة  �صحة  على  باخلطر 

اأنف�صهم  وجدوا  الذين  ال�صكان 
 ، النقائ�ض  من  جملة  يف  يقبعون 
تعهد  الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي 
على  تداولوا  الذين  الوالة  فيه 
مترنا�صت  والية  �صوؤون  ت�صيري 
باجلهة  ال�صكان  اأو�صاع  بتح�صني 
الن�صيان  طي  يف  اأ�صبحت  التي 
من قبل امل�صوؤولني الذين اأطلقوا 
وعودا كاذبة ظلت حرب على ورق 
املواطنني  هوؤالء  نا�صد  عليه  و   .
ال�صلطات املعنية بالتدخل العاجل 
للوقوف على الو�صع املزري الذي 
يتخبطون فيه منذ �صنوات ، رغم 
وجهوها  التي  ال�صكاوي  عديد 
اأن  غري   ، املحلية  لل�صلطات 
هوؤالء ال يزالون يعي�صون املعاناة 
اأن امل�صوؤول  حلد ال�صاعة ، يذكر 
االأول بالوالية تعهد خالل الزيارة 
جميع  بحلحلة  للجهة  قادته  التي 
الإخراجهم   ، املرتاكمة  النقائ�ض 
من دائرة املعاناة التي يتخبطون 
اأرقتهم  والتي   ، فيها منذ �صنوات 
الوعود  هي  و   ، حياتهم  ونغ�صت 
التي ينتظر ال�صكان حتقيقها على 
ظروفهم  لتح�صني  الواقع  اأر�ض 

االجتماعية .
جناة ،ح

يف اإطار مكافحة اجلرمية ب�شتى اأنواعها ل�شيما ال�شرقة، جنح عنا�شر الأمن احل�شري 
اخلارجي الروي�شات بورقلة من و�شع حد لن�شاط �شبكة اإجرامية تتكون من �شخ�شان احرتفوا 

جرم ال�شرقة.

 اأمن  الروي�شات بورقلة

اأحمد ،ب 

مترنا�شت

�سكان تني زواتني 
احلدودية يعانون

اأخبار اجلنوب

 االطاحة ب�سبكة خمت�سة يف ال�سطو 
على املنازل

رغم منا�شدات التجار و املواطنني 

والية ورقلة  بدون اأ�سواق  منظمة
يف  حظها  ورقلة   مدينة  تنل  مل 
التنمية على غرار باقي الواليات 
االأخرى  ب�صبب �صيا�صة التهمي�ض 
فيها  تتخبط  التي  والالمباالة 
لهذه  طويلة  والزائر  ل�صنوات 
يف  اأنه  اإليه  يخيل  املدينة 
النائية  فالغبار  القرى  اإحدى 
يتطاير من كل جهة والرمال يف 
خمتلف الطرقات حتى الرئي�صية 
الفو�صويون  منها  والتجار 
ع�صوائية  ب�صورة  منت�رسون 
الطرقات   اهرتاء  اىل  باالإ�صافة 
�صوهت  التي  املطبات  وكرثة 

�صورة املدينة . 
 

التي  املدينة  الأ�صواق  فالزائر 
للجنوب  املركزية  عا�صمة  تعد 
بحق،  املنطقة  يف  ال�رسقي 
يق�صدها االآالف من املت�صوقني 
م�صعود  حا�صي   ، ريغ  وادي  من  
و احلجرية ناهيك عن الع�رسات 
غرداية  واليات  مواطني  من 

وبدرجة  ايليزي   ، مترنا�صت   ،
اأقل والية الوادي  يالحظ  اأنها  
اخل�رساء   للم�صاحات  تفتقر 
الفو�صى   تطبعها  واأ�صواقها 
دون  والباعة املتجولون  العارمة 
اأ�صحاب  وكذلك  قانوين  موجب 
اخلفيفة  االكالت  بائعو  العربات 
 ، ال�صحية  وجود  املراقبة  دون 
اإىل  واالأر�صفة  ال�صوارع  حّول  ما 
ملكيات خ�صو�صية حمتلة ب�صكل 
كل  عرو�ض  فيها  متار�ض  دائم، 

اأنواع التجارة.
تعم   الفو�صى  خمتلف  حيث 
ت�صمى،  هكذا  اأو  اأ�صواقها 
وبيئتها  جماليتها،  اإىل  واأ�صاءت 
�صوارعها  واأر�صفتها  لتتحول 
ع�صوائية  يقف  اأ�صواق  اإىل 
اأ�صواتهم  تتعاىل  �صباب  خلفها 
ما  الأهمية  املارة  اهتمام  الإثارة 

يعر�صون.
م�رسحا  االأر�صفة  واأ�صبحت 
ما  وا�صتغاللها،  عليها  للرتامي 

ممرات  من  املواطنني  يحرم 
ال�صري  عليهم  ويتعذر  اآمنة، 
تخلف  مما  مريح  ب�صكل  عليها 
بكل  نفايات  وراءها  من 
يف  والغريب  واأنواعها.  اأ�صكالها 
املنازل  واجهة  حتى  اأنه  االأمر 
يف  وال�صوارع  االأزقة  يف  حتتل 
و�صح   النهار واأمام اأعني اجلهات 
فوق  عالمات  امل�صوؤولة  تبنى 
مرور  املخ�ص�ض ملنع  الر�صيف 
بع�ض  يف  يت�صبب  ما  الراجلني، 
ال�صري  عرقلة  وكذلك  احلوادث 

وت�صويه جمالية املدينة.
اأن يف جولة ق�صرية داخل  حيث 
ملدى  انتباه  يثريك  املدينة، 
تتخبط  التي  العارمة  الفو�صى 
اأ�صبح  الظاهرة  وهذه  فيها  ، 
الب�صيط  املواطن  خاللها  من 
الذي يزاحم ال�صيارات يف �صوارع 
خلطر  نف�صه  يعر�ض  املدينة 
مادام   ، حلظة  اأية  يف  املوت 
قد  الر�صيف  ا�صتعمال  يف  حقه 

اغت�صب منه ، نتيجة عدم احلد 
تعي�صها  الع�صوائية  التي  من 
االآن  من  وال�صوؤال  املدينة  . 
الرخ�ض  ت�صليم  عن  امل�صوؤول 
احتالل  ملك  عملية  وت�صهيل 
اأ�صحاب  طرف    العمومي  من 
 ، واملدفوع  املجرورة  العربات 
التو�صيع  الإعطائهم  �صالحيات 
ال�صوارع  اأهم  يف  امل�صتمر 
كما  فيها  للت�رسف  واالأر�صفة، 

ي�صاوؤون. 
هذه  املدينة التاريخية    ، فمن 
ومن  الظاهرة  هذه  وراء  يقف 
اأية  ظهور  منها  دون  امل�صتفيد 
مل�صلحة  ومبادرات  موؤ�رسات 
التفكري  دون  والأبنائها  املدينة 
يف حل  االأزمة الناجمة عن هذه 
اأ�صواق منوذجية  بخلق  الظاهرة 
الباعة  ظاهرة  من  للتخفيف 

املتجولني ب�صكل منظم.
جناة ،ح 

يف اإطار املجهودات التي تبدلها 
انت�صار  للحد من  ال�رسطة  قوات 
قوات  توا�صل  كورونا،  فريو�ض 
يف  اأدرار  والية  باأمن  ال�رسطة 
تطبيق اإجراءات احلجر ال�صحي 
اجلزئي والذي ميتد من ال�صاعة 
ال�صابعة م�صاءا اىل غاية ال�صاعة 
ال�صابعة �صباحا وهذا من خالل 
العملياتية  الوحدات  خمتلف 

املنت�رسة يف امليدان.
الوطني  االأمن  وحدات  متكنت   
والية  اقليم  عرب  املنت�رسة 
مراقبة 109 حمل  من  اأدرار  
ت�صجيل 33 خمالفة  مت  اأين 
امل�صاربة  مبحاربة  تتعلق 
مت  ال�صليمة  التخزين  و�رسوط 
من  كمية  حجز  ال�صدد  هذا  يف 
موجهة  كانت  الغذائية  املواد 
للم�صاربة تقدر بـ 956،75 قنطار 
الغذائية  املواد  خمتلف  من 
�صد  ت�صجيل 61 ق�صية  مع   ،

االأ�صخا�ض املخالفني الجراءات 
اجلزئي  ال�صحي  احلجر 
�صدهم،  ق�صائي  مت اجناز ملف 
املح�رس  يف  و�صع 16 مركبة  مع 
و07 دراجات النارية، اإ�صافة اىل 
يخ�ض  فيما  ت�صجيل 21 خمالفة 

النقل بدون ترخي�ض .
اأدرار  والية  اأمن  ويبقى 
املواطنني  ويدعوا  يح�ص�ض 
مبختلف  جتنب التجمعات  اإىل 
مع  منازلهم  يف  والبقاء  اأ�صكالها 
دعوتهم ب�رسورة االلتزام باحلجر 
ال�صحي اجلزئي والذي ميتد من 
ال�صاعة ال�صابعة م�صاءا اإىل غاية 
مت  اإذ  �صباحا  ال�صابعة  ال�صاعة 
ت�صجيل يف هذا ال�صدد 42 حملة 
تعقيم  و10 عمليات  حت�صي�صية 
ال�صوارع  خمتلف  عرب  وتطهري 
رفقة  العمومية  وال�صاحات 

ال�رسكاء امليدانيني.
اأحمد ،ب 

اأمن اأدرار ووباء كورونا

33 خمالفة تتعلق بامل�ساربة 
و 23 مركبة باملح�سر 

االأخريين  اليومني  يف  متكنت 
بطريق  الطرقات   اأمن  ،�رسية 
حا�صي م�صعود وورقلة وبالتحديد 
، من  الكيلومرتية 20  النقطة  يف 
 ، رونو   نوع  من  �صاحنة  توقيف 

االأخرية   هذه  تفتي�ض  واأثناء 
عن  يزيد  ما  بداخلها  �صبط 
قارورة خمر من خمتلف    1000
م�صادرة  ليتم  االأنواع  و  االأ�صكال 
للجهات  وت�صليمها  املحجوزات 

اأثنني    توقيف  فيما   ، املخت�صة  
االإجراءات   ا�صتكمال  وبعد 
تقدميهما  مت  معهما  القانونية 
التي  الق�صائية  اجلهات  اأمام 
احلب�ض  رهن  باإيداعهما  اأمرت 

حماكمتهما   انتظار  يف  املوؤقت 
واملتاجرة  احليازة  بتهمة 
بطريقة  الكحولية  بامل�رسوبات 

غري �رسعية . 
جناة  ،ح 

حا�شي م�شعود بورقلة 

حجز 1000 قارورة خمر 
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حممد مرواين

تنظيم الطوابري 
واال�شتماع لالن�شغاالت

من  الع�رشات  وتوزع  هذا 
الوطني  ال�صندوق  موظفي 

للتقاعد الوكالة املحلية 
م�صتغامن  لوالية 
جمموعات  على 
توجيه  لتاأطريعملية 
املعنيني  املواطنني 
ب�صحب معا�صاتهم عن 
ال�صحب  اآلة  طريق 
اإذ  االأوتوماتكية 
على  الرتكيز  مت 
عرب  التباعد  عملية 

وتنظيم  االآمنة  امل�صافات 
الربيدي  املكتب  خارج  العملية 
النموذجي ب�صكل منظم وموؤطر 
من  املواطنون  ا�صتح�صن  وقد 
فئة املتقاعدين العملية الهامة 
الوطني  ال�صندوق  بها  قام  التي 
الوالئية  وكالته  عرب  للتقاعد 
اياها  معتربين  م�صتغامن  لوالية 
باملبادرة الطيبة التي تعزز من 
عالقة ال�صندوق باملتقاعد كما 
املعا�صات  ت�صبيق  عملية  اأن 
على  كاإجراء  اإقرارها  مت  التي 
وقوف  توؤكد  الوطني  امل�صتوى 
املتقاعدين  بجانب  املوؤ�ص�صة 
ودقيقة  ع�صيبة  ظروف  يف 
اجتماعيا  ت�صامنا  تتطلب 
اجتاه  تبدي  هاما  وموؤ�ص�صاتيا 
الدولة واحلكومة اأولوية ق�صوى 
تبعا لتو�صيات وقرارات جمل�س 
رئي�س  تراأ�صه  الذي  الوزراء 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

كما قام اأعوان واإطارات �صندوق 
باال�صتماع  بالوالية  التقاعد 
الن�صغاالت املواطنني القادمني 

ملكاتب الربيد .
مبادرة باأبعاد ات�شالية 

جوارية

من  الع�رشات  وا�صتح�صن  هذا 
قام  التي  املبادرة  املواطنني 
بها ال�صندوق الوطني للتققاعد 
مرافقة  يف  م�صتغامن  بوالية 
الربيد  مكاتب  اإىل  املتقاعدين 
ظروفهم  على  واالطمئنان 
الهامة  الن�صغاالتهم  واال�صتماع 
اذ قال مدير ال�صندوق بالوالية 
بالوترية  �صتتوا�صل  العملية  اأن 
املطلوبة تبعا لتوجيهات ال�صيد 
وتعليمات  املحرتم  الوزير 
املديرية العامة والروؤية العميقة 
التي يجب اأن تكون على م�صتوى 
اأداء االإدارة املحلية هذا وثمن 
الربيد  م�صالح  موظفوا  اأي�صا 
معتربين  البادرة  واملكاتب 
االت�صالية  بالعملية  اإياها 
املوؤ�ص�صة  جتعل  التي  اجلوارية 
اجلمهور  مع  مبا�رش  ات�صال  يف 
يومية  ب�صفة  تتعامل معه  الذي 
الوكالة  كانت  وقد  ومنتظمة 

التقاعد  ل�صندوق  الوالئية 
اأكدت  قد  م�صتغامن  بوالية 
باالإعالم  املكلفة  ل�صالن  على 
امل�صالح  خمتلف  جاهزية 
خدمات  لتقدمي  االإدارية 
منذ  للمتقاعدين  بعد  عن 
للوباء  االأوىل  احلاالت  ت�صجيل 
مطمئنة  الفتاك 
بتلقي  املواطنني 
يف  املعا�صات 
املواعيد املحددة 
املعتاد عليها وعدم 
ت�صجيل اأي تاأخر يف 

العملية .

رقم اأخ�شر حتت 
ت�شرف املواطنني

التقاعد  �صندوق  وجدد  هذا 

خرجته  يف  م�صتغامن  بوالية 
الربيد  مكاتب  اإىل  االأخرية 
توفري  على  تاأكيده  بالوالية 
تتيح  رقمية  ات�صال  اأر�صية 
للمواطنني من فئة املتقاعدين 
اأو  �صباك  اأي  مع  التوا�صل 
م�صلحة اإدارية اإذ مت و�صع رقم 
اخ�رش لفائدة املواطنني كما مت 
تنظيمية  اإجراءات  ا�صتحداث 
ت�صمح  االإداري  املرفق  داخل 
امل�صافات  يف  التباعد  بتحقيق 
ح�صور  عدم  على  والتاأكيد 
وتلبية  لل�صندوق  املواطنني 
تعليمة  يف  بعد  عن  ان�صغاالتهم 
موظفوا  خمتلف  بها  يلتزم 
على  خطت  التي  املوؤ�ص�صة 
حد تعبري العديد من املتابعني 
املحلية  االإدارات  الدعاءات 

هامة  اأ�صواطا  م�صتغامن  بوالية 
باملواطن  االت�صال  اأنظمة  يف 
التقاعد  �صندوق  جدد  كما 
ا�صتعداده  م�صتغامن  بوالية 
خالل  املتقاعدين  ملرافقة 
�صهر رم�صان اأي�صا يف ا�صتخراج 
بتقدمي  ملتزما  معا�صاتهم 
هذا  يف  االإدارية  اخلدمات 
النوعي  باالأداء  الدقيق  الظرف 

املطلوب والغاية املن�صودة .

معاجلة امللفات متوا�شلة .

التقاعد  �صندوق  واأ�صار  هذا 
وكالته  عرب  م�صتغامن  بوالية 
معاجلة  عملية  اأن  اإىل  املحلية 
ملفات املتقاعدين هي االأخرى 
بال�صكل  وموؤطرة  حمفوظة 
االإجراءات  و�صمن  ال�رشوري 

اأن  مطمئنا  املتبعة  االإدارية 
والتقنية  االإدارية  املعاجلة 
عرب  تتم  املودعة  للملفات 

املعنية  امل�صالح 
املطلوب  باالأداء 
املواطنني  وعلى 
املعنيني بالعملية 
تتم  التي  الهامة 
قوانني  اإطار  يف 
ية  ر جلمهو ا
على  االطمئنان 
ملفاتهم والتاأكد 
ت�صكل  اأنها  من 
االأولوية  اأي�صا 

وقد  الظروف  كانت  مهما 
�صبابيك  ال�صندوق  ا�صتحدث 
املواطنني  ال�صتقبال  عديدة 
قبل  ملفاتهم  باإيداع  املعنيني 

حني  يف  الفتاك  الوباء  ظهور 
اجلديدة  املعطيات  فر�صت 
التي  التدابري  ثم  واالإجراءات 
العمومية  ال�صلطات  اتخذتها 
بوالية  ال�صندوق  اعتماد 
اخلدمة  اإجراء  م�صتغامن 
اأرقام  بو�صع  بعد  العمومية عن 
عرب  االت�صال  و�صبكة  الهاتف 
االجتماعي  التوا�صل  من�صات 
للرد على اأي ان�صغاالت من قبل 

املواطنني .

ع�شرنة اخلدمات يف �شلب 
االأولويات 

هذا واأ�صارت املكلفة باالإعالم 
للتقاعد  الوطني  بال�صندوق 
بوالية م�صتغامن اإىل اأن ع�رشنة 
مبختلف  اخلا�صة  اخلدمات 
يف  �صاهم  ال�صندوق  م�صالح 
امل�صالح  خمتلف  اأداء  تطوير 
انطباعا  اأعطى  وقد  االإدارية 
قبل  من  للغاية  ايجابيا 
يتوا�صلون  الذين  املواطنني 

�صفحة  مع  منتظم  ب�صكل 
بوالية  التقاعد  �صندوق 
التوا�صل  مواقع  م�صتغامن على 
ذات  يف  داعيا  االجتماعي 

ال�صياق و�صائل االإعالم املحلية 
واملرافقة  امل�صاهمة  اإىل 
االإعالمية لن�صاطات املوؤ�ص�صة 
توجيهات  ح�صب  تويل  التي 
اأولوية  مديرها »مراد مالكي » 
وحت�صني  للع�رشنة  هامة 
املوجهة  االإدارية  اخلدمات 
للمواطنني من فئة املتقاعدين 
تطوير  اأن  امل�صوؤولة  واعتربت 
والعالقات  االت�صال  خلية 
اأي�صا  �صمح  باملوؤ�ص�صة  العامة 
العالقات  �صبكة  بتو�صيع 
واإعداد  ال�رشكاء  باقي  مع 
حققت  هامة  اإعالمية  اأعمال 
لدى  والتوعية  التح�صي�س 
اجلميع  وو�صعت  املتقاعدين 
والقوانني  التدابري  �صياق  يف 
اجلديدة التي تعلن عنها الوزارة 
مركزي  م�صتوى  على  الو�صية 
يف  الهامة  االأولوية  اأن  موؤكدة 
االعتماد  ال�صندوق  ن�صاطات 
عن  االإدارية  اخلدمات  على 
احلديثة  التكنولوجيات  طريق 
امليدانية  االأن�صطة  وتاأطري 
اجلوارية التح�صي�صية 
املنا�صب  بال�صكل 
يجب  الذي  وباالأداء 
اأن تكون عليه خا�صة 
م�صتغامن  والية  وان 
اثني  حت�صي 
عرب  بلدية  وثالثني 
وبها  الوالية  اإقليم 
اأن  يجب  دوائر  ع�رش 
تغطى جميعا من قبل 
اطر  الذي  ال�صندوق 
حت�صي�س  عمليات  اأ�صهر  منذ 
القت  بالبلديات  وا�صعة 
و�صارك  املواطنني  ا�صتح�صان 

فيها املتقاعدون .

يف بادرة هي االأوىل من نوعها رافق »ال�شندوق الوطني للتقاعد » »الوكالة املحلية لوالية م�شتغامن املتقاعدين عرب مراكز الربيد ال�شتخراج معا�شاتهم وقد 
ا�شرف مدير ال�شندوق بالوالية »مراد مالكي » برفقة عدد من اإطارات املوؤ�ش�شة على تاأطري العملية باأحد مكاتب الربيد بالوالية بحي »ال�شيا » بو�شط مدينة 

م�شتغامن املكتب الربيدي الذي يق�شده العديد من املتقاعدين ال�شتخراج م�شتحقاتهم املالية هذا وح�شب ما اأ�شار مدير ال�شندوق فان البادرة تهدف اإىل 
ن�شر االطمئنان والثقة لدى املواطنني وامل�شاهمة يف مرافقة املتقاعدين يف هذه املرحلة الدقيقة بالذات التي تتطلب ت�شامنا اجتماعيا وموؤ�ش�شاتيا على  

حد تعبريه يوؤكد جاهزية موؤ�ش�شات الدولة على تاأطري الظرف عرب املرفق االإداري وتقدمي اأح�شن اخلدمات للمواطن كما اأعلن ال�شندوق الوطني للتقاعد 
الوكالة املحلية لوالية م�شتغامن عن تدابري اأخرى ت�شمح له بتقدم خدمات عن بعد للمتقاعدين اإذ اأكد مدير املوؤ�ش�شة »مراد مالكي » جاهزية اأعوان 

واإطارات ال�شندوق لتقدمي االأف�شل للمواطن .

مواطنون ي�شتح�شنون املبادرة

�سندوق التقاعد مب�ستغامن يرافق
 املتقاعدين عرب مكاتب الربيد

روبورتاج 

اأ�شار �شندوق التقاعد بوالية م�شتغامن عرب 
وكالته املحلية اإىل اأن عملية معاجلة ملفات 
املتقاعدين هي االأخرى حمفوظة وموؤطرة 

بال�شكل ال�شروري و�شمن االإجراءات 
االإدارية املتبعة مطمئنا اأن املعاجلة 

االإدارية والتقنية للملفات املودعة تتم عرب 
امل�شالح املعنية باالأداء املطلوب

توزع الع�شرات من موظفي ال�شندوق الوطني 
للتقاعد الوكالة املحلية لوالية م�شتغامن على 

جمموعات لتاأطريعملية توجيه املواطنني 
املعنيني ب�شحب معا�شاتهم عن طريق اآلة ال�شحب 
االأوتوماتكية اإذ مت الرتكيز على عملية التباعد 

عرب امل�شافات االآمنة وتنظيم العملية خارج املكتب 
الربيدي النموذجي ب�شكل منظم وموؤطر 
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INVESTPLUS
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CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
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            10 000DA
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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االحتالل  قوات  اعتقلت 
م�ساء  منذ  االإ�رسائيلي 
الثالثاء  فجر  وحتى  اأم�س 
  2020/04/21 املوافق 
ال�سفة،  من  مواطناً   )14(
انت�سار  ا�ستمرار  رغم  وذلك 
نادي  وقال  )كورونا(.   وباء 

مواطنني  �ستة  اإن  االأ�سري، 
عدة  من  اعتقالهم  جرى 
اخلليل،  يف  وبلدات  اأنحاء 
وهم: اإبراهيم عي�سى �ساللدة 
�سعري،  بلدة  من  عاماً(   23(
ال�سليبي  اهلل  جاد  وحممد 
وهو  اأمر  بيت  بلدة  من 

�سنوات  ق�سى  �سابق  اأ�سري 
يف �سجون االحتالل، عالوة 
على املواطنني عّزو يو�سف 
غيث،  راجي  ورافع  غيث، 
واأ�رسف  االأطر�س،  ومن�سور 
يعبد  بلدة  ومن  االأطر�س. 
ق�ساء جنني اعتقل االحتالل 

كرمي  وهم:  مواطنني  ثالثة 
كمال اأبو بكر، وعنرت عقاب 
با�سل  والفتى  اإنفيعات، 
الذي  عطاطره  حممد 
متاأخرة  �ساعات  يف  اُعتقل 
اأم�س، فيما جرى  من م�ساء 
اعتقال ملواطنني من بلدتي 

ق�ساء  وزواتا  فوريك  بيت 
عا�سف  وهما:  نابل�س 
 40( ن�سا�رسة  حمفوظ 
عاماً(، واأحمد هاين حمدي. 
الفتى  اإىل املعتقلني  يُ�ساف 
عمر  حممد  الرحمن  عبد 
فرعون  بلدة  عاماً( من   17(

طالب  وهو  طولكرم،  ق�ساء 
يف الثانوية العامة، ومواطنني 
نحالني  بلدة  من  اآخرين 
ق�ساء بيت حلم وهما: ح�سن 
وحممد  فنون،  اإبراهيم 
نادي  وحذر  غياظه.  نعمان 
االأ�سري جمدداً من ا�ستمرار 

االحتالل  بتنفيذ  قوات 
يف  وذلك  اعتقال،  عمليات 
احلا�سلة  التخوفات  ظل 
كوفيد  فريو�س  انت�سار  من 
)كورونا(،  امُل�ستجد   19
وا�ستمرار النداءات باالإفراج 

عن االأ�رسى. 

بقلم :عي�سى قراقع
 

على  مرت  عاماً  وثالثون  ثمانية 
ج�سد خملوق من كربياء و�سموخ، 
عام  مائة  من  اأكرث  مرور  وبرغم 
واأكرث  امل�سوؤوم،  بلفور  وعد  على 
من �سبعني عاما على النكبة واأكرث 
االحتالل  على  عاماً  خم�سني  من 
خم�سة  من  واأكرث  اال�رسائيلي 
اتفاقيات  على  عاماً  وع�رسون 
اأو�سلو، وبرغم الت�سخم الع�سكري 
وبناء  اال�رسائيلي  واال�ستيطاين 
)اإ�رسائيل(  دولة  فاأن  ال�سجون، 
على  يدق  من  ت�سمع  التزال 
اجلدران واأبواب احلديد، والتزال 
م�سغولة باحلرا�سات والت�سديدات 
مل  اجلنون،  درجة  اىل  االأمنية 
واالأنفا�س، هناك  الدقات  تتوقف 
من مير من األف باب وباب، هناك 
االإ�رساب،  يف  اجلوع  ي�سعل  من 
من  ال�سجن  يحرر  من  هناك 
مقيداً  ال�سجان  ويبقى  داخله، 
حرباً  كم  واملكان.  الزمان  يف 
لتنت�رس  )ا�رسائيل(   دولة  حتتاج 
�سهيداً  كم  يون�س؟  كرمي  على 
كم  �ستعتقل؟  ا�سرياً  كم  �ستقتل؟ 
ومبعداُ  جريحاً  كم  �ستهدم؟  بيتاً 
يختف  وم�ستوطنة؟مل  و�سجناً 
من  اأكرث  الوقت،  من  يون�س  كرمي 
15 فرداً من اأبناء اأخواته واإخوته 
وكربت  عاماً،   38 خالل  ولدوا 
االإ�رسائيليون  فاختنق  العائلة، 
النطف  واأ�رسار  الدميوغرافيا  يف 
يون�س  كرمي  على  حكم  املهربة. 

 1983 عام  يون�س  ماهر  وزميله 
ومب�سادقة  �سنقاً  باالإعدام 
مو�سي  اال�رسائيلي  الدفاع  وزير 
ارن�س،ورئي�س هيئة االأركان رفائيل 
االإعدام  بدله   األب�سوهما  ايتان، 
حبل  يوماً،   275 ملدة  احلمراء 
ني�سان  �سجن  يف  يتدىل  امل�سنقة 
يقبعان، احلبل  كانا  بالرملة حيث 
يتحرك  احلبل  الرقبة،  على  ي�سد 
ببطء مع عقارب ال�ساعة، املوت 
اخلا�سة  الزنزانة  تلك  يرق�س يف 
املعزولة التي ح�رسا فيها، املوت 
يذهب ويجيء، ي�سهر املوت فوق 
الكتفني وقدام الباب وعلى العتبة. 
275 يوماً يف بدله االإعدام، كرمي 
يون�س مربوط باجلنازير من يديه 
الزنزانة  مدخل  على  وقدميه، 
و�سابطاَ  �رسطياً   12 تواجد 
ليحتفلوا  املوت  قدوم  ينتظرون 
حالة  باجلرمية،  وي�ستمتعوا 
م�سبوقة  غري  وا�ستنفار  طوارئ 
م�سددة،  احلرا�سة  ابيب،  تل  يف 
لن يهرب املوت او يخطئ، املوت 
جاهز وم�ستيقظ وال ينام، املوت 
كرمي،  يفارق  ال  كالظل  واقف 
القادم،  الوحيد  الزائر  هو  املوت 
�سياأتي  اخلام�سة،  ال�ساعة  �سياأتي 
ال�ساعة ال�سابعة،�سياأتي رمبا االآن، 
منت�سف  يف  ،رمبا  ظهراً  رمبا 
ال  ب�رسعة  ياأتي  املوت  الليل، 
�سوت له �سوى الغرغرة، احلرا�س 
قدوم  ينتظرون  وهم  كثرياً  ماتوا 
تاأخر  ملاذا  يت�ساءلون  املوت، 
�سيموت  الذي  الرجل  املوت؟ 

ما  يرى  كاأنه  وجوهنا  يف  يبت�سم 
يف  يوماً   275 حياة.  املوت  بعد 
ا�رسائيل  دولة  االإعدام،  بدله 
متاأهبة لتنفيذ اجلرمية، ولكن ما 
الذي يفك عن رقبته  الرجل  هذا 
انتف�ست  القد�س  امل�سنقة،  حبل 
الكرمل حترك  �سنوبر  يديه،  بني 
عن  هبت  والدته  عينيه،  بني 
فا�س  واقفة،  املتحرك  كر�سيها 
عالية،  اأمواجه  املتو�سط،  البحر 
قلقة  دولة ا�رسائيل بعد 38 عاماً 
�سمع  رمبا  وخائفة.  وم�سيجة 
�سوت  الليايل  تلك  يف  اجلالدون 
كرمي يون�س وهواج�سه وهو يردد 
ما جاء يف رواية ثورة امل�سنوقني 
حياتي  كانت  اأذا  ترافن:  للكاتب 
اأعي�س  ال ت�ساوي �سيئاً، واإذا كنت 
فلم  حيوان،  من  اأ�سواأ  ال�سجن  يف 
افقد �سيئاً ان متردت وثرت على 
يف  يوماً   275 �سنقني.  الذي  ذاك 
هو  كان  االنتظار  االإعدام،  بدله 
يعي�س  اأكرث  ينتظر  من  املوت، 
ي�ستطيعوا  مل  االإ�رسائيليون  اأكرث، 
االنتظار، بداأوا بتنفيذ االإعدامات 
امليدانية دون حماكمة يف ال�سوارع 
واالأر�سفة،  احلواجز  وعلى 
م�رسعاً  قانوناً  االإعدام  و�سار 
تتدىل  اال�رسائيلي،  الكني�ست  يف 
يف  اأروقته  من  امل�سانق  حبال 
والكراهية  والقتل  للموت  تقدي�س 
املوت  يهتفون:  كلهم  املقيتة، 
للعرب، املوت لالأ�رسى، يحرتقون 
اإنهم  ويدعون  عن�رسيتهم  يف 
يف  يوما ً  275 املحرقة.  �سحايا 

بدلة االإعدام، وقد اأ�سبح االإعدام 
واملجهول  الن�سيان  على  مفتوحاً 
املوؤبدات  اأحكام  باإ�سدار 
اجلائرة على املئات من اال�رسى 
حكومة  وانق�ست  واالأ�سريات، 
اال�رسى  حقوق  على  االحتالل 
ب�سن ت�رسيعات عدائية وعن�رسية 
و�سكلت  م�سبوق،  غري  وب�سكل 
لت�سييق  اردان،  جلنة  ي�سمى  ما 
وت�سديد  اال�رسى  على  اخلناق 
لكافة  و�سلبهم  االإجراءات عليهم، 
واملعي�سية،  االإن�سانية  حقوقهم 
االإعدام  اأن  االإ�رسائيليون  يعتقد 
وجتريد  الكرامة،  باإعدام  يبداأ 
اآدميتهم واإن�سانيتهم،  اال�رسى من 
على  قادرون  انهم  ويعتقدون 
اإخماد ن�سيد احلرية يف ال�سجون: 
�سنقتلع  ولكننا  منوت  قد  نعم 
يف  يوماً   275 اأر�سنا.  من  املوت 
بدلة االإعدام، �سار حبل امل�سنقة 
غ�سن �سجرة، ارتداها كرمي يون�س 
يف عيد امليالد، خلع البدلة، قفز 
عن ال�سور، بداأ عاماً اآخر، ها هو 
يقرع االأجرا�س يف ال�ساحة، يعلن 
لن  والكرامة،  احلرية  اإ�رساب 
ال�سهادة.  اأو  ن�ست�سلم فاأما الن�رس 
275 يوماً يف بدلة االإعدام، كانوا 
دولة  يراهم  وكان  قنبلة،  يرونه 
متار�س  ا�ستبدادية  ع�سكرتارية 
املنظمة،  واخلطايا  اجلرمية 
على  وجودياً  تهديداً  يرونه  كانوا 
وكان  امليعاد،  ار�س  اأ�سطورة 
دبابة  فوق  غزاة  عابرين  يراهم 
بدلة  يف  يوماً   275 ومذبحة. 

رقبة  عن  ينفلت  احلبل  االإعدام، 
دولة  رقبة  على  وي�ستد  كرمي 
يف  االبرتهايد  دولة  ا�رسائيل، 
التطرف  يقودها  دولة  املنطقة، 
يعد  مل  دولة  والديني،  القومي 
مدين  ملجتمع  مظهر  اأي  فيها 
اإىل  تنحدر  دولة  ودميقراطي، 
 275 امل�سنقة.  وحبل  الفا�سية 
وبتوقيت  االإعدام،  بدلة  يف  يوماً 
كرمي  دخل  والقد�س،  فل�سطني 

حراً  حياً  اجلديد  عامه  يون�س 
اأمه  عكازة  اليمنى  يده  يف  �سيداً، 
عكازة  الي�رسى  يده  ويف  العجوز، 
حياته املقبلة. حتية لكرمي يون�س 
الذي  الفل�سطيني  ال�سعب  من 
الكورونا  وباء  ب�سجاعة  يواجه 
االحتالل  ووباء  البيولوجي 
االأ�سري  يوم  يف  حتية  ال�سيا�سي 
واجلامعة  اخلندق  الرمز  للرجل 

واملدر�سة واملقاومة.

اخلمي�س 23  اأفريل  2020  املوافـق  ل 29 �سعبان  1441ه 10

 االأ�سري الفل�سطيني ابن قرية عارة يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 1948 كرمي يون�س يق�سي 38 عاما يف �سجون االحتالل اال�سرائيلي، وهو اأقدم اأ�سري يق�سي 
اأطول فرتة زمنية خلف الق�سبان، وخالل هذا الوقت الطويل تغريت االأحوال واالجتاهات وال�سيا�سات، جاء قادة وذهب اآخرون، تغريت االأمكنة واالأ�سماء واللغات 

والعقول، لكن ال�سجن مل يتغري كعالقة ب�سعة على بقاء اأطول احتالل يف التاريخ املعا�سر، الرب�س هو الرب�س، االأ�سفاد هي االأ�سفاد، الق�سبان و�سراخ التعذيب، 
االأ�سالك والنوافذ املو�سدة، رائحة الهواء الرطب، ال�سماء البعيدة والذكريات البعيدة. ذاكرة كرمي يون�س احت�سدت بال�سهداء االأ�سرى، بالداخلني اإىل ال�سجن 
وباخلارجني، ال�سجان هو ال�سجان، الوجع اليومي واحلنني، ال�سور االأوىل، الطيور وقطرة احلليب وبئر املاء، املدن والقرى والب�ساتني والظالل، والدته العجوز 

املقعدة و�سوت حبات امل�سبحة بني اأ�سابعها وهي تعد االأيام وال�سنني وتزفر طوياًل طوياًل بالدعاء. ثمانية وثالثون عامًا مرت، �سدئ احلديد وتعفن اجلدار ويئ�س 
اجلالد، جربت حكومة "اإ�سرائيل" كل قوانني البط�س واخلنق والقمع وو�سائل �سطب الهوية الن�سالية لالإن�سان االأ�سري، يف كل مرة يظهر وجه كرمي يون�س العنيد، 

يحمل عتاده االن�ساين وذخريته الن�سالية واالأخالقية، يحمل اآالمه واإرادته ليهزم الليل والغياب، يرى ما ال يرون، يرى �سم�سًا يف ال�سجن وخلف الظلمات.

الأ�سري القائد كرمي يون�س 275 يوما يف بدلة الإعدام

نادي االأ�سري الفل�سطينى 

قوات الحتالل تعتقل )14( مواطنًا من ال�سفة 
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يف يوم الأ�شري الفل�شطيني

رحلة ؛ من الزنزانة اإىل الغيوم ..
ال�شاعر والأديب املتوكل طه يخت�س "منرب اأدباء بالد ال�شام" بن�شخة من اإبداعه اجلديد ب�شاأن الأ�شرى ، 

وذلك مبنا�شبة "يوم الأ�شري" . لالأ�شرى احلرية ، وللدكتور املتوكل املزيد من العطاء والإبداع.

بقلم: املتوكل طه

ي�صتيقُظ ، فيجُد �صورَة ذاته املعلّقة 
ينوءُ  وج�صدهُ  والفوالذ،  اجلدار  بني 
ُر اأطراَفه  حتت حديد الليل الذي يخَدّ
يفوُر  مْرجٌل  فوؤاده  لكّن  وراأ�َصه، 
وت�أخذه  احلمراء.  الرباعم  بب�ق�ت 
تنتهي  ال  رحلٍة  اإىل  اليقظة  اأحالم 
ن�فذَة  ويفتح  اللّيل،  قط�َر  ؛يركب 
ال�صجر، يتن�ّصُم ريَح القندول والليمون 
من  تخرج  الغ�صون  ك�أن  والزعرور، 
اإىل  اأ�ص�بع يديه. ميُدّ نظرته  اأو  ّكمِه 
الغيوَم تخت�ُل بخّفٍة يف  البعيد، فريى 
االأميبّي  ت�صّكله�  يف  فيح�ُر  ال�صم�ء، 
غزالن�ً  يرى  اأن  له  ويطيب  ال�رسيع، 
اأن  وحدائق وزّف�ت طيور، وين�أى عن 
التي  الثقيلة  الداكنة  الوحو�ش  يرى 
لعله  يديه،  ويفتح  لالفرتا�ش.  تتهي�أُ 
ره�ٍم  من  ي�ّص�قط  م�  فيهم�  يجمع 
ويغم�ُش  الدني�.  على  هّب  خفيف 
عينيه، ويفتح ن�فذتي اأنفه، لتعرب اإليه 
فرحُة امل�ء والرتاب وم� ينب�ُش فيهم� 
ويهداأ  خ�رساء.  و�صهوات  بذور  من 
ال�صب�بيك،  اأغلق  ك�أنه  جل�صته،  يف 
اأُخته�، َوعرَب يف اأحالم  َوَرَدّ يَده على 
الزلزال،  يلتقي ذات اخلطوة  يقظتِه، 
قهوَة  عينيه�  من  لي�رسب  اأكرث  وينفذ 
منه،  رغبة  بال  ويغفو،  القرنفل. 
فتذبل  الو�صُن،  وجهه  على  وي�صطو 
املغ�رة  ك�ئن�ُت  وت�رسقه  ذراع�ه، 
التي ت�أخذهُ اإىل عتمته�، فال يرى غري 
اأج�ص�ٍد متيّب�صة بهيئته� التي انفطرت 
وجدوه  حلمّي،  متث�ٌل  ك�أنه�  عليه�، 
اجلدار  اإىل  م�صبوح�ً  االأزل  منذ 
بجن�زير و�صال�صل وقيود... وي�صتيقظ 
التي  املراأة  تلك  اأم�مه  فتح�رس   ،
انه�لوا عليه� ب�ل�رسب قبل اأن يزّجوا 
االأقبية، ويتواىل عليه� ثم�نية  به� يف 
ال  اأي�م،  خم�صة  مدار  على  حمققني 
تن�م حلظة. ك�نت م�صبوحة  يرتكونه� 
ب�الأر�ش  املثّبت  الكر�صي  على 
يُطفئون  والقدمني،  اليدين  مقّيدة 
ويرتكونه�  مك�ن،  كل  يف  ال�صج�ئر 

والف�صالت،  والفئران  ال�رسا�صري  مع 
والب�ب ال�ص�ج يكّثف الرطوبة الع�لية، 
اأن  قبل  الدخول،  من  الهواء  ومينع 
ال�صجين�ت  ُغرف  اإىل  به�  يدفعوا 
اليهودي�ت اجلن�ئي�ت من بن�ت الهوى 
ُرحن  اللواتي  ال�ص�ّذات  والق�تالت 
ج�صده�  زهر  ويحرقن  ميّزقنه�، 
ب�أعق�ب ال�صج�ئر واالأظف�ر واالأ�صن�ن. 
الذي  الطفل  ذلك  فريى  وي�صتيقظ، 
ه  اأَمّ ي�رسب  راآه  اجلندَيّ عندم�  لطَم 
�ص�عة اعتق�له�، فطّوحُه بقدمه ك�أنه 
راأ�صه،  وان�صّق  كتفه،  ف�نخلع  كرة، 
اإنهم  له�  ق�لوا  التي  والدته  واأخذوا 
زوجه�،  اعتقلوا  واإنهم  �صيغت�صبونه�، 
ويفعلون  ب�صقيقتيه�  �صي�أتون  واإنهم 
مثل  الرائحة  ك�نت  االأع�جيب.  بهم� 
تلك الليلة مرعبة. وال�رساخ واالأوج�ع 
ك�أن  الزن�زين،  ممرات  يف  تت�ص�دى 
وتك�د  االآن،  منذ  بداأ ع�رسه  اجلحيم 
واالأمع�ء  عط�ص�ً،  تت�صقق  ال�صف�ه 
خ�رج  هن�  واجلميع  جوع�ً،  تتقطع 
اأو لعلهم يف ك�بو�ش  الزم�ن واملك�ن، 
اأحٌد  اأبواٍب ال يذكره�  ينتهي وراء  ال 
ب�رساً  اأن  االآلهة  ولتعلم  اخَللْق.  من 
على  معن�  هن�،  يعي�صون،  وحو�ص�ً 

االأر�ش .
***

وينام ..

معطف الليل من هواء! يفرد جن�حيه 
اأو  االأ�صي�ء،  ترتيب  الإع�دة  و�ص�دًة 
اأو   ، احلرير  رحلة  اإىل  العيوَن  لي�أخذ 
الغي�ب املوؤّقت . والليل يب�صط حريره 
فيمت�ّش  امُلتعبني،  راأ�ش  حتت  الب�رد 
ويعّري  املتيّب�ش،  والعرق  الغيظ 
الغ�يف من كل حب�له وقيوده، ويُْطلقه 
ال�صهوات  يف  ري�صه  يَغم�ش  جن�ح�ً 
اأ�صوار النه�ر،  اأو ليتخّطى  املمنوعة، 
ك�بو�ش  الرمل ب�رسخة  ليُخرج كل  اأو 
من  املت�صبب  امل�ء  واهتزاز  ح�د، 
 .. م�صدوداً  الليُل  يبداأ  و   . اجلبني 

لينتهي ب�لركود اله�دئ .
* * *

ويحلم ؛
�عدون بعب�ءاتهم  َمْن هوؤالء الذين ي�صّ
الزنزانة،  �صقف  ويخرتقون  البي�ص�ء، 
الذين  وَمْن  هيوال؟  اأو  �صوء  ك�أنهم 
يلّفون �صم�ء الزنزانة بغالالت �صفيفة 
ويَُدِوّمون  اخلفيف،  ال�صح�ب  ك�أنه� 
يف  يقف  الذي  ذاك  وَمْن  الهواء؟  مع 
الفراغ، وميّد ذراعيه، فتتدىل اأكم�مه 
ك�أنه  االأر�ش،  لتالم�ش  الوا�صعة، 
التي  تلك  وَمْن  يع�نقه؟  َمْن  ينتظر 
تلب�ش على راأ�صه� ت�ج النور، فت�صيء 
وتدّف  احلليبية،  به�لته�  الزنزانَة 
ك�أزرار  امل�صيئة  الفرا�ص�ت  منه� 
الثلج، وت�ّص�قط منه� اأزه�ر الي��صمني 

تته�دى  التي  هذه  وَمْن  الذهبية؟ 
الغ�بة  طريق  يف  ة  الف�صّ فر�ش  على 
االأحمر؟  النّوار  ويغطيه�  املطرية، 
وَمْن هذا الذي مي�صك ذراع العرو�ش، 
ويخطو معه� على م�ء النغم الهده�د 
امللّونة  النوافري  فتثور  الرتيب، 
ال�ص�خبة  الزّفة  هذه  ومَلْن  حولهم�؟ 
بزغ�ريده�  ال�رسف�ت  ت�صّوع  التي 

و�صهيله� ورق�ص�ت مزامريه�؟
* * *

اأيقظوه، اإنه يحلم، كعادته!
* * *

البدر  من  يهبط  وهو  راأيته  ك�أين 
البي�ص�ء،  بثي�به  املو�ّصح  املكتمل 
املقّد�ش،  االأرجوان  ببقع  املو�ّص�ة 
رت  مَرّ اللتني  الن�عمتني  وقدميه 
ك�ن   ! عليهم�  �صف�ئره�  املجدلية 
اًل  خم�صّ و�َصعره  عمالق�ً،  �صفيف�ً، 
يفتح   .. وي�صيء  ي�صف�صف  ب�ملي�ه، 
اأردانه حتى  ، فتنزل �صح�بت�  ذراعيه 
البهّي  �صيدي  ي�   .. الطريق  تالم�ص� 
ُعْد  اللئيمة!  اخلي�نة  بُقبْلة  املخذول 
للعلّي  واهتف  ال�صم�وات،  اأبراج  اإىل 
عن  ليم�صَح   .. يران�  الذي  املجيد، 
الب�صط�ء،  املعتقلني  دموَع  وجهك 
هذه  يف  الن�فذة،  ب�ص�رتك  واقراأ 
لتلقي  جئت  ب�أنك  الق��صية؛  الرباري 
لعّل �صغ�رن�   .. العتمة  �صيف�ً يف قلب 
ويدلفون  الع�مود،  ب�ب  يدخلون 
طريق  اإىل  ال�صغرية،  ب�أن��صيدهم 
بل  يُ�صّعرون خدودهم،  .. فال  االآالم 
تيج�ن  ويرمون  �صليبهم،  يك�رسون 
ال�صوك .. وينظرون اإىل االأع�يل، التي 
تُ�صّبح ملجد اأمواه القلوب، التي تغ�صل 
الطريق من غب�ر اجلنود .. الذاهبني، 
وحدهم اإىل اجللجلة .. ويعلو ُقّدا�ش 
االأزقة  كل  يف   .. واليم�م  احلي�ة 
اخل��صعة  والنداءات   .. واالأجرا�ش 
ف�ذهب،  ث�نيًة،  منك  يتمّكنوا  ولن   ..
اخل�صوع  غب�ش  اإىل   .. مهل  على 
 .. وانتظرن�   .. ال�ص�هرين  واملالئك 

ف�إن� خ�رجون . 

بقلم: املعتقل منذ 19 عاما 
الأ�شري يا�شر اأبوبكر

اأ�صبح  م�صطلح  االأي�م  هذه  يتكرر 
ع�ملًي� كثري التداول، ويعرّب عن خ�صية 
رغبة  عن  يعرب  كم�   ، ب�الأمل  م�صوبٍة 
ب�النق�ص�ء، وهو م�صطلح يف مو�صعه 
اإيج�بي ويف غري مو�صعه موت حمقق 
للنف�ش واجل�صد والروح. يتداول الن��ش 
من خمتلف االأجن��ش واالألوان ب�لكرة 
املنزيل  احَلجر  م�صطلح  االأر�صية 
معلنني اأهميته و�رسورته مل� فيه خري 
ج�ئحة  مواجهة  يف  واأهله  ال�صخ�ش 
اإذ  وهم  )كورون�(.  الت�جي  الفريو�ش 
الدعوات  �صمن  ذلك  على  ي�رسون 
ينطلقون  البيت  يف  للبق�ء  املتعددة 
من احلر�ش االن�ص�ين الع�م على اأرواح 
متييز.  دون  �صالمتهم  وعلى  الب�رس، 
تعلمون  عندم�  كثرًيا  تعجبون  ال  قد 
اأن م� تط�لبون به اليوم هو املرفو�ش 
يكون  اأن  يرغب  ك�ن  فمن  ب�الأم�ش! 
ك�ن  اإرادة منه؟ ومن  بال  اأ�صرَي منزله 
االأربعة  به اجلدران  اأن حتيط  يرغب 
ق�صري  الأمد  حتى  حمدد؟  �صبب  دون 
امل�صبب؟  ب�نق�ص�ء  ينق�صي  جًدا 
احل�دة  الق�صب�ن  ب�أ�صن�ن  ب�لكم  فم� 
املجهدة  االرواح  على  تُطبق  عندم� 
املعتقالت  كهف  يف  االأج�ص�د  قبل 
القهر واحلرم�ن  التي جتعل  البغي�صة 
اجت�حتني  يومي�؟   � فر�صً والعذاب 
وامل�ص�عر،  واالأفك�ر  الت�ص�وؤالت  هذه 
يف ظل ظهور عدو الب�رسية الالمرئي 
زنزانتي  من  اأرقبُه  واأن�  اجلديد، 
رف�ش  وبروح  القهر،  بروح  املظلمة 
املتالزمة  واالإيذاء  احلقد  م�ص�عر 
مثل  اجت�حتني  االحتالل.  عقلية  مع 
اأ�صمع  واأن�  والت�أمالت  االأفك�ر  هذه 
يقبعون  الذين  الب�رس  ماليني  عن 
اأبن�ئهم  مع  اأ�رسهم،  مع  بيوتهم  يف 
ل�صد  متق�ربني  متح�بني  وبن�تهم، 
هجمة فريو�ش متن�هي ال�صغر، وقفت 
عجز  اأم�مه.  ع�جزة  االإن�ص�نية  كل 
الب�رسية بجيو�صه� ودب�ب�ته� واأ�صلحته� 
اأو  امراة  اأو  طفاًل  تنقذ  اأن  الفت�كة 
املتف�صي،  املر�ش  ج�ئحة  من  كهاًل 
املربر  غري  الع�ملي  العجز  ذات  هو 
الذي اأبداه الع�مل نحو ُممل الق�صية 
الفل�صطينية حتى االآن. يبدو اأن عجز 
على  قدرته�  بعدم  الظ�هر  االن�ص�نية 
ال�صف�ء هو من جن�ش ذات  اأو  االنق�ذ 
العجز الذي ينظر فيه الع�مل للجرائم 
له  يُعري  ال  وال�صلب  والتعذيب  والقتل 
او  مب�ص�حله  اقرتنت  متى  اال  اأهمية 
جرمية  اأكرب  يف  نفوذه  اأو  اقت�ص�ده 
بحق  احل�كمة  ال�صي��صية  لالأنظمة 
البع�ش  اأتقن  جمع�ء.  االإن�ص�نية 
احلرب  فن  الع�مل  هذا  يف  املتكرب 
والبط�ش بط�ئراته ودب�ب�ته وبجيو�صه 
العن�رسية  وبعقليته  اجلرارة، 
والف��صية  والن�زية  واال�صتعم�رية 
الع�مل  واجت�ح  العرق،  بتفوق  املوؤمنة 
بج�صعه وحقده االأعمى على م� �صواه، 
واحلرب  والتعذيب  ب�الإيذاء  وتفنن 
اأرا�صي  وا�صتالب  احلواجز  ون�صب 
والتدمري  ب�لق�صف  وتفنّن  الغري، 

التقليدية  االأ�صلحة  م�ص�نع  ف�متلك 
والكيم�وية،  والبيولوجية  والذرية 
ال�صعوب،  واغت�صب  احلروب  و�صن 
ب�لعني  يُرى  ال  خطر  اأول  وعند 
وم�زال  هذه؟  اأدواته  كل  �صقطت 
بعني  الفل�صطينيني  نحن  لن�  ينظر 
ب�لرمد!   مري�صة  اأو  عوراء  اأو  �صوه�ء 
الع�مل  ينق�صم  مل�ذا  ويت�ص�ءلون 
وبني  اال�صتعم�ريني  املتكربين  بني 
يت�ص�ءلون  وال  امل�صحوقني؟  ال�صعف�ء 
ال  التي  امُلبّددة  االأموال  حجم  عن 
علي  انف�قه�  يتم  حت�صى  وال  تعد 
لرف�هية  االآخر!  الدم�روقتل  اأ�صلحة 
االأمم  ح�ص�ب  على  املتوح�صة  القلّة 
اأو  تب�لغ،  اأنك  يل  تقولون  قد  ك�فة؟ 
تخلط املوا�صيع! اأو اأنك يف زنزانتك 
املو�صوع!  عن  تخرج  هن�ك  الب�ردة 
من  اأفيقوا  �ص�دة،  ي�  ال  لكم:  واأقول 
يف  نحن  اجلمعة!  يوم  �صبيحة  �ُصب�ت 
ف�الإن�ص�نية  نخرج،  مل  املو�صوع  ذات 
اإن م� تع�نيه �صعوب االأر�ش  واحدة.  
نف�صي  �صيق  من  اليوم  واالإن�ص�نية 
موؤقت،  بيتي  وحجر  وحجز  وروحي، 
لالآخر  حمبب  غري  اأو  للبع�ش  حمبب 
يع�نيه  مب�  بت�ت�ً  يُق�رن  ال  مم�  هو 
ة  خ��صّ والفل�صطينيني  ع�مة  االأ�رسى 
مع  حُتجر  اأنت  م�ص�عفة.   ب�أ�صع�ف 
مع  نُ�صجن  ونحن  لك!  فهنيئ�  اأهلك، 
�صت�ء  الق�ر�ش  والربد  الريح  هبوب 
ومع احلر الالهب �صيف�ً، واأنت حُتجر 
خوف اخلطر واملر�ش ولديك الدليل 
االإر�ص�دي، ونحن نُعتقل ب�أيدي الُطغ�ة 
املحتلني على درب احلرية، بال دليل 
اإر�ص�دي.  وال مق�رنة بني حجر منع�ً 
م�صتحب،  هو  م�  والذبول،  للمر�ش 
وبني اعتق�ل و�صجن من حمتل الأر�ش 
األوان  من  تقبله  ال  مب�  تلوينه�  مت 
ن�فرة بعيدة عن روح هذا الطني.  اأن 
الاإن�ص�نية  زنزانة  يف  لوحدك  جتل�ش 
والو�ص�و�ش  والوحدة،  املر�ش  لتع�ين 
واأوامره  ال�صج�ن،  وقهر  والظنون، 
الع�صكرية املرتبطة ب�لع�ص� الغليظة، 
واال�صتعم�رية  البغي�صة،  والعن�رسية 
الذين  املتكرّبين  �ص�أن  من  لي�ش  هو 
احلر؟  الع�مل  ي�صمونه  م�  يحكمون 
اأنت  الوجوه.  يف املعتقل  اأال �ص�هت 
وتع�ىل  �صبح�نه  اهلل  ومع  ذاتك،  مع 
�ص�حب  من  لكنك   ، تقرتب  ومنه 
الع�ص� الغليظة مُتنع من التفكري! فهو 
يقتحم عليك كل �صيء حتى اأحالمك! 
مُتنع  واأنت  املكلوم،  ج�صدك  وخالي� 
ترى  اأن  اأو  النقي،  الهواء  تنف�ش  من 
اأواأن تنتحب علي �صدر  نور ال�صم�ش، 
اأمك التي تنتظرك 19 ع�م� كم� ح�يل 
املنزيل  حجرك  يف  اأنت  اليوم.   اأن� 
ابنك  اأو  اجلميلة،  ال�صغرى  ابنتك  مع 
لك،  فهنيئ�  تبت�صم!  اللطيف  الي�فع 
معي  تفكر  ولكن  ذلك.   على  نغبطك 
-اإن �صئت- فنحن يف املعتقل الرهيب 
ُننع من دفء امل�ص�عر ودفقه�، كم� 
ُننَع اأن نبت�صم مثلك، واىل ذلك ُننع 
من ذات الفرحة يف العيون عند اهتزاز 
الريح علي ب�رسة االقحوان والرنج�ش 
وال�صو�صن! اأترى اأم حت�ُش معي؟ فهذا 

م� ال يَ�صمح لك ال�صج�ن بفعله. 

تاأمالت معتقل بني جائحة 
احلرية. "كورونا" واأدب 

من كّل اأ�سري كتاب )3(
بقلم: ح�صن عب�دى

بداأت م�صواري التوا�صلّي مع اأ�رسى 
الق�صب�ن ويكتبون الهتم�مي  خلف 
على  ن�رست  ال�صجون؛  ب�أدب 
�صفحتي يوم 30 متوز 2019 تغريدة 
عنونتُه� "لكّل اأ�صري كت�ب". ب�درُت 
كّت�بن�  اإ�صدارات  اإي�ص�ل  مب�رسوع 
الق�صب�ن،  خلف  الق�بعني  الأ�رسان� 
و�ص�رت تغريدة اأ�صبوعّية كّل �صب�ح 
اخرتقت  خالله�  ومن  خمي�ش، 
ال�صجن  جدران  الكتب  ع�رسات 
اأ�رسان�. توا�صل معي الكثري  لت�صل 
من القّراء والكّت�ب من �صّتى اأرج�ء 

رغبتهم  واأبدوا  العربي  الوطن 
ال�صجون  اأدب  على  ب�لتعّرف 
اأ�رسان�  مع  توا�صلُت  الفل�صطيني، 
بكت�ب�تهم  االهتم�م  واأ�صعدهم 
االأ�صري  كتب  ب�لفكرة.  ورحّبوا 
ر�ص�لة  يف  �ص�هني  زهدي  ح�ص�م 
"االأدب هو  الق�صب�ن:  له من خلف 
لل�صعوب  احل�مية  الثق�فية  املظلة 
واالعتداءات  اال�صتعم�ر  نريان  من 
اخل�رجية، والن�بذة لربودة التفكك 
على  الهوية  و�صي�ع  االجتم�عي، 
احل�مل  وهو  الوطني،  امل�صتوى 
ال�صعوب  لر�ص�ئل  واملخل�ش  الويف 

ف�لويل  البع�ش،  بع�صه�  بني  فيم� 
الويل ل�صعب ال ي�صنع اأدًب� وال ينتج 
املتنوعة،  ب�أ�صك�له  االأدب  ثق�فًة. 
وغريه�  وال�صعر  والق�صة،  الرواية، 
ال�صعلة  هو  االأدبية،  االأجن��ش  من 
الفكري  واملعول  للثورة،  الروحية 
ميثل  الذي  القدر  بنف�ش  للتغري، 
البوح  وهدوء  احلب،  حميمية  فيه 
هي  وه�  الع��صفة."  مكب  يف 
رواية "خ�صوف بدر الدين" لالأ�صري 
من  طريقه�  يف  خندقجي  ب��صم 
ولبن�ن  االأردن  اإىل  الق�صب�ن  خلف 
اجلدير  من  وتون�ش.  واجلزائر 

يوم  الرواية  ن�ق�صن�  اأّنن�  ب�لذكر 
منتدى  الف�ئت يف  ث�ين  ت�رسين   27
ب��صم  وجدت  احليف�وي؛  الكت�ب 
امل�ألوف  عن  خرج  قد  حداثًي� 
ورغم  ال�صجون،  اأدب  رواية  يف 
حمكومون  نحن  احلي�ة  �صوداوّية 
ب�الأمل، واالأمل مزروع يف كّل طّي�ت 
امل�أ�ص�وّية،  نه�يته�  رغم  الرواية 
عن  دف�ًع�  الّدين،  بدر  م�ت  فقد 
الّنفو�ش،  يف  االأمل  تبعث  مف�هيم 
عن  دف�ًع�  العدل،  عن  ودف�ًع� 
امل�ص�واة، دف�ًع� عن االإن�ص�نّية بكّل 

مع�نيه�.
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10 فوائد �صحية لل�صيام �صوف تفاجئك
ال�ضيام خالل �ضهر رم�ضان هو 
اأحد اأركان الإ�ضالم الذي فر�ضه 
امل�ضلمني  على  وجل  عز  اهلل 
على  لكن  الكرمي  ال�ضهر  خالل 
الرغم من ذلك، فيجهل العديد 
من الأ�ضخا�ص الفوائد ال�ضحية 
فال�ضيام  لل�ضيام.  املذهلة 
مت  اإن  فّعالة،  �ضحية  ممار�ضة 

تطبيقها بال�ضكل ال�ضحيح
اإزالة  ال�شيام يعزز   1- 

ال�شموم

م�ضبقاً  امل�ضنعة  فالأطعمة 
املواد  العديد من  حتتوي على 
تلك  والإ�ضافات.  احلافظة 
�ضموم  اإىل  تتحول  الإ�ضافات 
تلك  العديد من  داخل اجل�ضم. 
داخل  تخزينها  يتم  ال�ضموم 
ال�ضيام  واأثناء  اجل�ضم،  دهون 
خا�ضة  الدهون،  تلك  يتم حرق 
اأطول.  ملدة  ال�ضيام  عند 
في�ضاعد ذلك على التخل�ص من 
ال�ضموم من خالل الكبد والكلى 
وباقي اأع�ضاء اجل�ضم امل�ضوؤولة 

عن التخل�ص من ال�ضموم.

على  يعمل  ال�شيام   2-
راحة اجلهاز اله�شمي

اجلهاز  يحظى  ال�ضيام،  اأثناء 
الراحة.  من  بفرتة  اله�ضمي 
فت�ضتمر الوظائف الف�ضيولوجية 
اإفراز  وخا�ضة  الطبيعية 
مع  لكن  اله�ضمية،  الع�ضارات 
املمار�ضات  وتلك  اأقل.  معدل 
على  احلفاظ  على  ت�ضاعد 
ه�ضم  اجل�ضم.  �ضوائل  توازن 
مبعدلت  اأي�ضا  يحدث  الطعام 
اإنتاج  على  يعمل  مما  ثابتة، 
الطاقة مبعدلت تدريجية. ومع 
اإفراز  مينع  ل  فال�ضيام  ذلك، 
لذلك،  املعدية،  الأحما�ص 
يعانون  الذين  املر�ضى  ين�ضح 
عند  باحلذر  املعدة  قرحة  من 

ال�ضيام.

على  ي�شاعد  ال�شيام   3-
عالج االلتهابات

اأكدت  قد  الدرا�ضات  بع�ص 
�ضفاء  على  ي�ضاعد  ال�ضيام  اأن 
بع�ص الأمرا�ص من اللتهابات 

واحل�ضا�ضية كالتهاب املفا�ضل، 
وال�ضدفية.  

على  ي�شاعد  ال�شيام   4-
خف�س م�شتويات ال�شكر 

يف الدم
زيادة  على  ال�ضيام  يعمل  حيث 
الطاقة  واإنتاج  اجللوكوز  تك�رس 
للج�ضم، مما يعمل على خف�ص 
ي�ضاعد  وهذا  الأن�ضولني.  اإنتاج 
كما  البنكريا�ص،  راحة  على 
اإنتاج  زيادة  على  ي�ضاعد 
عملية  لت�ضهيل  اجلليكوجني 
تك�رس اجللوكوز. وبهذا ي�ضاعد 
م�ضتويات  خف�ص  على  ال�ضيام 

ال�ضكر يف الدم.

على  ي�شاعد  ال�شيام   5-
زيادة حرق الدهون

الأوىل  ال�ضتجابة  تكون  حيث 
هي  ال�ضيام  اأثناء  للج�ضم 
ي�ضهل  مما  اجللوكوز.  تك�رس 
الطاقة  لإنتاج  الدهون  تك�رس 
وخا�ضة  للج�ضم،  الالزمة 
الكليتني  يف  املخزنة  الدهون 

والع�ضالت. 

ملر�شى  مفيد  ال�شيام   6-
ارتفاع �شغط الدم

العالجات  اأحد  هو  ال�ضيام 
م�ضتويات  خلف�ص  الطبيعية 

�ضغط الدم، حيث ي�ضاعد على 
خف�ص خماطر الإ�ضابة بت�ضلب 
يتم  ال�ضيام  اأثناء  ال�رسايني. يف 
حرق الدهون وتك�ضري اجللوكوز 
الطاقة الالزمة للج�ضم.  لإنتاج 
التمثيل  معدلت  تنخف�ص  كما 
معدلت  تنخف�ص  الغذائي، 
مما  كالأدرينالني،  الهرمونات 
م�ضتويات  خف�ص  على  ي�ضاعد 

�ضغط الدم.

خ�شارة  ال�شيام يحفز   7-
الوزن

الوزن  خ�ضارة  يحفز  ال�ضيام 
ال�ضيام  يعمل  حيث  ب�رسعة. 
يف  الدهون  تخزين  منع  على 

اجل�ضم.

العادات  ال�شيام يعزز   8-
الغذائية ال�شحية

ي�ضاعد  ال�ضيام  اأن  لوحظ  فقد 
على خف�ص ال�ضهية جتاه تناول 
من  فبدل  اجلاهزة.  الأطعمة 
الرغبة  ال�ضيام  يحفز  ذلك، 
ال�ضحية،  الأطعمة  تناول  يف 

وخا�ضة املاء والفواكه.

اجلهاز  ال�شيام يعزز   9-
املناعي

فعند اتباع نظام غذائي متوازن 
في�ضاعد  ال�ضيام،  فرتات  بني 

اجلهاز  تعزيز  على  ذلك 
اجل�ضم  �ضموم  اإزالة  املناعي، 
وخف�ص تخزين الدهون. وعند 
فهذا  لالإفطار،  الفواكه  تناول 
املحتوى  تعزيز  على  ي�ضاعد 
الغذائي للج�ضم من الفيتامينات 
 Eو A واملعادن. اأي�ضا فيتامني
مل�ضادات  ممتازة  عنا�رس  هي 
على  ت�ضاعد  وهي  الأك�ضدة، 

تقوية جهاز املناعة اأي�ضاً.

على  ي�شاعد  ال�شيام   10-
التغلب على م�شكالت 

االإدمان
اأن  الباحثني  بع�ص  اأكد  فقد 
التغلب  على  ي�ضاعد  ال�ضيام 
الإدمان  م�ضكالت  على 
وغريها.  والكافيني  للنيكوتني 
بع�ص  وجود  من  الرغم  وعلى 
الأنظمة العالجية التي ت�ضاعد 
اإل  الإدمان،  على عالج حالت 
اأن ال�ضيام له دور فعال يف مثل 

تلك احلالت.
الفوائد  تلك  من  الرغم  على 
بع�ص  يف  اأنه  اإل  املتعددة، 
ا�ضت�ضارة  ينبغي  احلالت 
كحالت  ال�ضيام  قبل  الطبيب 
وقرحة  الر�ضاعة،  احلمل، 
املعدة. فقد يت�ضبب ال�ضيام يف 
يوؤدي لآلم  بع�ص اجلفاف مما 

الراأ�ص اأو ال�ضداع الن�ضفي.

منظمة ال�صحة العاملية 
تك�صف امل�صدر املحتمل 

لفريو�س كورونا
ال�ضايب،  ف�ضيلة  اأعلنت 
الر�ضمية  املتحدثة 

با�ضم منظمة ال�ضحة 
م�ضدر  اأن  العاملية، 
كورونا  فريو�ص 
هو  املفرت�ص 
ومنها  اخلفافي�ص، 

انتقل اإىل الإن�ضان عرب 
و�ضيط وقالت املتحدثة، 

»ت�ضري جميع الأدلة املتوفرة، 
ومل اإىل اأن اأ�ضل هذا الفريو�ص حيواين.  ينتج  ومل 

موطنه  هي  اخلفافي�ص  واأن  املختربات.  يف  به  التالعب  يتم 
الفريو�ص من  انتقل  البيئي. ولكن من ال�رسوري معرفة كيف 
اخلفافي�ص اإىل الإن�ضان. لأنه من الوا�ضح جدا وجود  و�ضيط 

نقله من اخلفافي�ص اإىل الب�رس«.
ووفقا لها، تعمل منظمة ال�ضحة العاملية بالتعاون مع البلدان 
الأخرى من اأجل حتديد طبيعة فريو�ص COVID-19 ومن 
اأجل ذلك �ضكلت عدة جمموعات للخرباء وقالت ال�ضايب »ل 
نعلم حاليا م�ضدر الفريو�ص. لذلك علينا جميعا الرتكيز على 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  اإن  النظريات.  على  ولي�ص  احلقائق 
وم�ضدره  الفريو�ص  اأ�ضل  اأن  نعتقد  ونحن  علمية  منظمة 

حيواين«.
اجلديدة  الفريو�ضات  من   %70 اأن  اإىل  املتحدثة،  واأ�ضارت 
والطاعون  اإيبول  فريو�ضات  بينها  من  حيواين،  م�ضدرها 

وفريو�ص كورونا.

ك�صف اإحدى م�صاعفات 
فريو�س كورونا

دميرتي  اأعلن 
رئي�ص  موروزوف، 
ال�ضحية  الرعاية  جلنة 
الرو�ضية  الدوما  يف 
اإحدى  اأن  )الربملان(، 
التي  امل�ضاعفات 
فريو�ص  ي�ضببها 
تطور  هي  كورونا، 
انت�ضار  متالزمة 
الأوعية  داخل  التخرث 

ل�ضحيفة  ت�رسيح  يف  موروزوف  وقال   )DIC( الدموية 
»برلمنت�ضكايا غازيتا« هذه العملية تت�ضبب بتكون جلطات يف 
الأوعية الدموية وقال »اأ�ضبح وا�ضحا اأن اإحدى امل�ضاعفات 
التخرث   انت�ضار  متالزمة  هي    19-COVID ي�ضببها  التي 
داخل الأوعية الدموية«. واأكد موروزوف،  اأن من املهم اإجراء 
امل�ضتخدمة  والطرق  ال�ضارية  التوجيهات  يف  فورية  تغيريات 
يف عالج امل�ضابني بفريو�ص كورونا، واإر�ضال هذا املقرتح اإىل 

وزارة ال�ضحة.

اإىل مر�صى القلب و ال�صغط 
املزمن : 

فاإليكم هذه الن�ضائح علها ت�ضهم يف التخفيف من معاناتكم من هذا 
الأطعمة  تناول  الإفراط يف  : عدم  وقت  كل  وهي عامة يف  الداء، 
مثل  الريا�ضة  حني.  كل  يف  امللح  تناول  من  والتخفيف  اململحة 

الهرولة واجلري املعتدل؛ لأنها من الأمور املتفق عليها طبياً.
تناول الأدوية املتبعة دون الإخال ل يف ذلك وعند اأوقات الإفطار 
يف �ضهر اخلري. التقليل من الأطعمة ذات الن�ضب العالية من الدهون 
امل�ضبعة. التخفيف من الإجهاد النف�ضي والبعد عن مواطن التوتر 

النف�ضي وخ�ضو�ضاً يف �ضهر القراآن.
والدعاء  النوافل  من  ال�ضالة  وكرثة  القراآن  قراءة  اأن  تن�ضوا  ل  ثم 

ت�ضهم يف ذلك باإذن اهلل.

لتجنب نوبات ال�صداع يف رم�صان ميكن التقيد بالن�صائح التالية
�ضاعات  ترتيب  يجب   *
واأوقات النوم وجتنب ال�ضهر اأو 
ا  وخ�ضو�ضً تقليله،  الأقل  على 
الن�ضفي  ال�ضداع  لدى مر�ضى 
وال�ضداع  التوتري  وال�ضداع 
ال�ضداع  واأنواع  العنقودي، 

املزمنة الأخرى.
ال�ضحور  وجبة  تاأخري  يجب   *
على  واحلر�ص  الإمكان  قدر 
غذائي  نظام  علي  حتتوي  اأن 
ومتكامل،  ومتوازن  متنوع 
�ضنة  اأنها  ذلك  اإىل  اأ�ضف 

عليه  اهلل  �ضلى  امل�ضطفى 
و�ضلم.

العوامل املهمة لتجنب  * من 
الإكثار من �رسب  ال�ضداع هو 
بني  الأخرى  وال�ضوائل  املاء 
وال�ضحور  الفطور  وجبتي 
احلا�ضل  النق�ص  لتعوي�ص 
�ضاعات  خالل  اجل�ضم  يف 

ال�ضيام.
�رسب  من  التقليل  يجب   *
واأق�ضد  باأنواعها،  املنبهات 
ال�ضاي -القهوة - امل�رسوبات 

قدر  ال�ضوكولته   - الغازية 
الإمكان.

ا  * من العوامل امل�ضاعدة اي�ضً
النظارات  لب�ص  على  احلر�ص 
التعر�ص  جتنب  ال�ضم�ضية، 
لأ�ضعة ال�ضم�ص، لب�ص  القبعة. 
عوامل  هي  ما�ضبق  جميع 

مفيدة جًدا 
الع�ضبي  ال�ضد  ترك  يجب   *
ا يف  والرنفزة والتوتر. خ�ضو�ضً
اإىل  النهار فقد توؤدي  �ضاعات 
ال�ضداع،  نوبة  من  اأ�ضد  ماهو 

املثال  �ضبيل  على  ومنها 
ارتفاع   - اإغماءة  حدوث 
مال  وحدوث  الدم  �ضغط 

حتمد عقباه.
الإ�ضرتخاء،  عليك  يجب   *
الراأ�ص  ع�ضالت  وتدليك 

وع�ضالت الرقبة امل�ضدوده.
م�ضاكل  من  تعاين  كنت  اإذا   *
يف الأ�ضنان - الأنف - العيون 
اأو  اأو كان لديك �ضداع مزمن 
�ضداع ن�ضفي فالبد اأن تراجع 

الطبيب قبل رم�ضان.



»ماركا«  �صحيفة  ك�صفت 
املغربي،  اأن  الإ�صبانية، 
ظهري  حكيمي،  اأ�رشف 
مدريد  ريال  اأمين 
املعار اإىل بورو�صيا 
لديه  دورمتوند، 
من  العديد 
�ض  و لعر ا
للرحيل نهائيا 
عن النادي 
مللكي  ا
ال�صيف  خالل 
واأ�صارت  املقبل  
اأن  اإىل  ال�صحيفة 
النادي  م�صوؤويل 
 ، الإ�صباين 
و�صع  يدر�صون 

حكيمي، الذي ميلك عقدا مع 
الريال حتى �صيف 2023. 

على  حكيمي  اأن  واأو�صحت 
جريمان  �صان  باري�ض  رادار 
الفرن�صي، ل�صغل مركز الظهري 
الأمين، بديال لتوما�ض مونييه، 
الذي �صريحل ال�صيف املقبل 
وقالت ال�صحيفة الإ�صبانية اإن 
اإىل  بالنتقال  راغب  املغربي 
العا�صمة الفرن�صية، لكن �صان 
مناف�صة  �صيواجه  جريمان 
قوية على ال�صفقة، من جانب 
وبورو�صيا  ميونيخ  بايرن 
ال�صحيفة  وذكرت  دورمتوند 
اأن ريال مدريد يرى حكيمي، 
لوكا�ض  قيمة  نف�ض  يف 
بايرن  ظهري  هرينانديز، 

حال  يف  وبالتايل  ميونيخ، 
رحيله �صيطلب النادي امللكي 
نف�ض  وهو  يورو.  مليون   80
النادي  به  �صم  الذي  ال�صعر 
الفرن�صي من  النجم  البافاري 

اأتلتيكو مدريد.
اإعارة  فرتة  اأن  اإىل  ي�صار 
دورمتوند  اإىل  حكيمي 
يوليو  من  الأول  يف  �صتنتهي 
اأن  املفرت�ض  ومن  املقبل، 
الأم  فريقه  اإىل  بعدها  يعود 
الدويل  ويقدم  مدريد  ريال 
رائعة،  م�صتويات  املغربي 
منذ ان�صمامه اإىل دورمتوند، 
 3 املو�صم  هذا  له  و�صجل 
اأهداف   10 و�صنع  اأهداف، 

اأخرى يف 25 مباراة.

�رشاي  غالطا  نادي  يدر�ض 
من  التخل�ض  اإمكانية  الرتكي، 
خالل  فيغويل،  �صفيان   ، لعبه 

فرتة النتقالت ال�صيفية املقبلة؛ 
وي�صتهدف  املرتفع  راتبه  ب�صبب 
من  التخل�ض  الرتكي،  النادي 
تخفيف  �صعيه  اإطار  يف  فيجويل، 
خزينة  عن  املالية  الأعباء 
اأجور  ميزانية  وتقلي�ض  النادي، 
موقع  ذكره  ما  بح�صب  الالعبني، 
ويبلغ  الفرن�صي،  مريكاتو«  »فوت 
ماليني   4 نحو  فيجويل  راتب 
وهو  عالوات،  دون  �صنويا،  يورو 
على  كبريا  عبئا  ي�صكل  اأ�صبح  ما 
الوا�صح  من  وبات  النادي  خزينة 

 30 العمر  من  البالغ  فيجويل،  اأن 
عاًما، مل يعد له م�صتقبل يف ملعب 
اإدارة  وتنتظر  اأرينا  تليكوم  تورك 
عرو�ض  و�صول  �رشاي،  جالطة 
قوية لبطل اإفريقيا، حيث تاأمل يف 
6 ماليني  اإىل  ت�صل  اأرباح  حتقيق 
جالطة  اإىل  فيجويل  وان�صم  يورو 
�رشاي مو�صم 2017-2018، حيث 
�صجل  مقابلة   101 معه  خا�ض 
يف  و�صاهم  هدفا،   26 خاللها 

�صناعة 22 اآخرين.
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�صتي،  اإليا�ض  اجلزائري  اأعرب 
لعب الرتجي الريا�صي التون�صي، 
عن رغبته يف احل�صول على مكان 
موؤكدا  بالده،  منتخب  رفقة  دائم 
منها  يعاين  كان  التي  الإ�صابة  اأن 
يف  �صتي  وقال  املا�صي  من  باتت 
الثالثاء:  اليوم  �صحفي،  ت�رشيح 
من  �صارت  اإ�صابتي  هلل،  »احلمد 
على  حري�ض  الآن  واأنا  املا�صي، 

تطبيق برنامج التدريبات الفردية، 
حتى اأ�صتعيد لياقتي البدنية«.

يتابع  الفني  »اجلهاز  واأ�صاف: 
بربنامج  التزامنا  مدى  با�صتمرار 
الأمر  وهذا  بعد،  عن  التدريبات 
تون�ض،  يف  البقاء  اأف�صل  جعلني 
التح�صريات  بربنامج  األتزم  حتى 
»�صوف  لنا«واأ�صاف:  قدمه  الذي 
باأف�صل  نف�صي  لتجهيز  اأ�صعى 

احلجر  فرتة  خالل  �صورة 
اأعلى  يف  اأكون  حتى  ال�صحي، 
)فورمة( بعد ا�صتئناف الن�صاط يف 
»هديف  التون�صي«وختم:  الدوري 
اأكون  ا�صتعادة عافيتي حتى  يبقى 
املنتخب  مباريات  يف  حا�رشا 
مكانة  على  فاحل�صول  الوطني، 
دائمة يف الت�صكيلة يهمني كثريا«.

مدرب  بلما�صي،  جمال  يرغب 
ا�صتدعاء  يف  اجلزائر،  منتخب 
لوكا زيدان، جنل زين الدين زيدان 
وحار�ض  مدريد،  ريال  مدرب 
مرمى الفريق امللكي املعار حاليا 
ويحمل  �صانتاندير  را�صينج  اإىل 
لوكا زيدان )21 عاًما( اجلن�صيتني 
والده  لكن  والإ�صبانية،  الفرن�صية 
لديه اجلن�صية اجلزائرية وبح�صب 
الكتالونية،  »�صبورت«  �صحيفة 
اإىل  لوكا  ل�صم  بلما�صي  ي�صعى 
ال�صحراء،  حماربي  �صفوف 
اأعمار  مبعدل  الهبوط  يف  اأماًل 
الأمم  بكاأ�ض  املتوج  املنتخب، 
منتخب  وميتلك   2019 الإفريقية 
وهما  حالًيا،  حار�صني  اجلزائر 
راي�ض مبوحلي وعز الدين دوخة، 

وطلب  عاًما(   33( عمره  وكليهما 
الكرة  احتاد  من  بالفعل  بلما�صي 
اأوراق  ا�صتكمال  املحلي، حماولة 

لوكا زيدان �رشيًعا.

يف  لوكا  ميانع  ل  جانبه،  ومن 
متثيل اخل�رش، حيث ي�صعى لعقد 
جل�صة مع بلما�صى يف اأقرب وقت 

ممكن، للحديث حول الأمر.

ريا�ضة

ق.ر

الربازيلي  الالعب  راأي  وحول 
عاما   79 حاليا  البالغ  ال�صابق 
الأ�صهر  القدم  كرة  بثنائي 
على  اأجبت  »لقد  قال:  حاليا 
مرة،  مليون  رمبا  ال�صوؤال  هذا 
الآن،  الأف�صل  هو  مي�صي  اأعترب 
مب�صاهدة  حقا  اأ�صتمتع  اأنا  لكن 

اأ�صبح  لقد  رونالدو،  كري�صتيانو 
حمظوظون  نحن  عظيما،  لعبا 
كل  وليو  هو  لقتاله  كم�صجعني 
مبي�صي  اأ�صبوع«وتابع:«فلن�صتمتع 
ل  قد  الإمكان..  قدر  ورونالدو 
يف  يلتقيان  منهما  اأف�صل  نرى 

هذا الع�رش جمددا«.
ووجه لبيليه �صوؤال عن اختياراته 
تاريخ  يف  لعبني   10 لأف�صل 
»�صوؤال  فقال:  القدم،  كرة 

اأكرث  هناك  لأنه  �صعب،  اآخر 
وقتي،  يف  لعبني   10 من  حتى 
�صتيفانو،  دي  مارادونا،  �صاأختار 
كرويف،  جارين�صا،  ترابانوين، 
بيكنباور، األربتو، زيدان، رونالدو، 
اإنيي�صتا...اليوم نحن حمظوظون 
كري�صتيانو  مثل  رائعني  بالعبني 
امل�صتقبل  يبدو  كما  ومي�صي، 

م�رشقا بالن�صبة ملبابي«.
القدم  كرة  اأ�صطورة  عن  اأما 

احلايل  الفني  واملدير  الفرن�صية 
الدين  زين  »امللكي«  للنادي 
حمظوظ  »زيدان  فقال:  زيدان 
كبريا،  جناحا  حقق  لأنه  للغاية 
خارجه،  اأو  امللعب  داخل  �صواء 
يف  ال�صغط  �صهال،  لي�ض  وهذا 
تاريخ  من  جزء  هو  مدريد  ريال 
هذا النادي، اأعتقد اأنه قام بعمل 
قيادة  على  القدرة  لديه  مثايل، 
كما  لعبا،  كان  لأنه  املجموعة 

لأن  حمظوظون  الالعبني  اأن 
كان  التي  باخلربة  مدرباً  لديهم 
اأن  اأمتنى  كالعب،  اكت�صبها  قد 
يوا�صل البقاء مع ريال مدريد يف 
القمة، وحتقيق جناحات اأخرى«. 
فى  لعب  اأف�صل  اعتباره  وحول 
بيليه قائال  القدم، رد  تاريخ كرة 
»اإنه �صوؤال �صعب للغاية، جوائزي 
اأنف�صهم،  يتحدثون عن  وتاريخي 
الأوقات  مقارنة  ال�صعب  من 

هناك  الريا�صة.  يف  املختلفة 
املذهلني،  الالعبني  من  الكثري 

ي�رشفني اأن اأُعترب الأف�صل«.
قائال:  ت�رشيحاته  بيليه  ووا�صل 
يقول  لقبه  رونالدو..  »الظاهرة 
كل �صيء، ميكن اأن يكون رونالدو 
الإطالق،  على  مهاجم  اأف�صل 
وال�رشعة  احلجم  مذهال،  كان 
هذا  اأر  مل  �صيء،  وكل  واملهارة 

املزيج منذ ذلك احلني«.

بيليه 

مي�ضي الأف�ضل ول�ضت نادما على 
رف�ض ريال مدريد

احتاد العا�شمة 

نهاية اأزمة امل�ضتحقات 
العالقة

احتاد  نادي  اإدارة  جمل�ض  اأنهى 
جلول،  عا�صور  بقيادة  العا�صمة، 
املالية  امل�صتحقات  ملف 
والعمال  لالعبني،  املتاأخرة 
والإداريني، منذ انطالق املو�صم 
النادي  اإدارة  جمل�ض  اأن  وعلم  
اأزمة  احتواء  يف  جنح  العا�صمي، 
من  كبريا  جزءا  و�صدد  الأجور، 
ومنح  املالية،  امل�صتحقات 

املباريات املتاأخرة لالعبني.
التي  املالية  الأزمة  و�صَكلت 
العا�صمي  النادي  منها  عانى 
اأمام  منذ انطالق املو�صم عائقا 
طموحات الفريق، حيث تراجعت 
ب�صبب  ملحوظ  ب�صكل  نتائجه 
مقاطعة  اإىل  الالعبني  جلوء 

التدريبات يف اأكرث من منا�صبة.
املركز  العا�صمة  احتاد  ويحتل 

التا�صع 
يف 

ي جدول ترتيب  ر و د
نقطة،   29 بر�صيد  املحرتفني، 
�صاحب  عن  نقطة   11 بفارق 

الريادة نادي �صباب بلوزداد.

�شحيفة »�شبورت« الكتالونية

منتخب اجلزائر ي�ضعى ل�ضم لوكا 
زيدان

اإليا�س �شتي، العب الرتجي الريا�شي التون�شي

جتاوزت الإ�ضابة واأطمح حلجز مكان باملنتخب

اأكد اأ�شطورة كرة القدم العاملية والربازيلية بيليه اأنه لي�س نادما على رف�س عر�س ريال مدريد باالإن�شمام اإليه خالل م�شواره الكروي، م�شددا على اأن م�شتقبله 
كان مع فريق �شانتو�س الربازيلي واأجرى اأ�شطورة كرة القدم العاملية الربازيلي، اإد�شون اأرانتي�س دو نا�شيمنتو، امللقب »بيليه« حوارا مع جملة »مدريدي�شتا ريال« 
حتدث فيه عن رف�شه لعر�س ريال مدريد يف فرتته كالعب، فاأجاب: »رغبتي يف البقاء مع �شانتو�س كانت اأقوى، �شحيح كان من الرائع اأن األعب يف ريال مدريد، 

لكني ل�شت نادمًا على هذا القرار«.

نادي غاالطا �شراي الرتكي

اأزمة ب�ضبب م�ضري �ضفيان فيغويل

ريال مدريد يحدد �ضعر املغربي حكيمي 
لعمالقة اأوروبا
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ف�سل عبادة �ل�سوم
قال اهلل تعاىل �شاهداً بخرييَّة 
تَ�ُشوُمواْ  }َواأَن  ال�شوم: 
تَْعلَُموَن{  ُكنتُْم  اإِن  لَُّكْم  َخرْيٌ 
يف  وثبت  ]البقرة:184[. 
بن  معاذ  عن  الرتمذي،  �شنن 
جبل ر�شي اهلل عنه قال: قال 
و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
؟  رْيِ اْلَ اأَبَْواِب  على  اأدلك  »اأال 
تُْطِفُئ  َدَقُة  َوال�شَّ ُجنٌَّة،  ْوُم  ال�شَّ
اْلَاءُ  يُْطِفُئ  َكَما  ِطيئََة  اْلَ
ُجِل ِمْن َجْوِف  َلةُ الَرّ النَّاَر، َو�شَ
اللَّيِْل« َقاَل: ثَُمّ تَل: }تَتََجاَفى 

اِجِع  اْلَ�شَ َعِن  ُجنُوبُُهْم 
َوَطَمًعا  َخْوًفا  َربَُّهْم  يَْدُعوَن 
يُنِْفُقوَن{  َرَزْقنَاُهْم  ا  َوِمَّ

]ال�شجدة/16[.
كثرٍي  يف  تعاىل  اهلل  جعله  وقد 
اأثٍر  من  له  ارات؛ لا  الكَفّ من 
بليٍغ يف اإ�شلح النف�س وتقومي 

ال�شلوك.
احلج  }واأمتوا  تعاىل:  قال 
والعمرة هلل فاإن اأح�رصمت فما 
ا�شتي�رص من الهدي وال حتلقوا 
روؤ�شكم حتى يبلغ الهدي حمله 

به  اأو  مري�شا  منكم  كان  فمن 
اأذى من راأ�شه ففدية من �شيام 
اأو �شدقة اأو ن�شك فاإذا اأمنتم 
احلج  اإىل  بالعمرة  متتع  فمن 
فمن  الهدي  ا�شتي�رص من  فما 
اأيام يف  مل يجد ف�شيام ثلثة 
تلك  رجعتم  اإذا  و�شبعة  احلج 
مل  لن  ذلك  كاملة  ع�رصة 
ال�شجد  حا�رصي  اأهله  يكن 
واعلموا  اهلل  واتقوا  احلرام 
العقاب{  �شديد  اهلل  اأن 

]البقرة/196[.

ِعَظُم �لثو�ب
ِ ر�شي اهلل عنه اأََنّ َرُجلَْيِ ِمْن بَِلٍيّ –باالأندل�س- َقِدَما َعلَى  وتاأمل هذه الق�شة لتعلم ذلك: َعْن َطلَْحَة بِْن ُعبَيِْد اهلَلّ
ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم، َوَكاَن اإِ�ْشَلُمُهَما َجِميًعا، َفَكاَن اأََحُدُهَما اأَ�َشَدّ اْجِتَهاًدا ِمْن ااْلآَخِر، َفَغَزا اْلُْجتَِهُد  لَّى اهلَلّ ِ �شَ َر�ُشوِل اهلَلّ
نَِّة  ، َقاَل َطلَْحُة: َفَراأَيُْت يِف اْلَنَاِم بَيْنَا اأَنَا ِعنَْد بَاِب اْلَ َ ِمنُْهَما َفا�ْشتُ�ْشِهَد، ثَُمّ َمَكَث ااْلآَخُر بَْعَدهُ �َشنًَة، ثَُمّ تُُويِفّ
َلَّ  ِذَن ِللَِّذي ا�ْشتُ�ْشِهَد، ثَُمّ َرَجَع اإِ َ ااْلآِخَر ِمنُْهَما، ثَُمّ َخَرَج َفاأَ ِذَن ِللَِّذي تُُويِفّ نَِّة َفاأَ اإَِذا اأَنَا ِبِهَما، َفَخَرَج َخاِرٌج ِمْن اْلَ
لَّى  ِ �شَ ُث ِبِه النَّا�َس، َفَعِجبُوا ِلَذِلَك، َفبَلََغ َذِلَك َر�ُشوَل اهلَلّ بََح َطلَْحُة يَُحِدّ �شْ َفَقاَل: اْرِجْع َفاإِنََّك مَلْ يَاأِْن لََك بَْعُد، َفاأَ
ُجلَْيِ  ِ َهَذا َكاَن اأَ�َشَدّ الَرّ ِديَث، َفَقاَل:»ِمْن اأَِيّ َذِلَك تَْعَجبُوَن«؟ َفَقالُوا: يَا َر�ُشوَل اهلَلّ ثُوهُ احْلَ ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم َوَحَدّ اهلَلّ
ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم:»اأَلَيْ�َس َقْد َمَكَث  لَّى اهلَلّ ِ �شَ نََّة َقبْلَُه ؟ َفَقاَل َر�ُشوُل اهلَلّ اْجِتَهاًدا ثَُمّ ا�ْشتُ�ْشِهَد، َوَدَخَل َهَذا ااْلآِخُر اْلَ
نَِة« ؟ َقالُوا: بَلَى.  لَّى َكَذا َوَكَذا ِمْن �َشْجَدٍة يِف ال�َشّ اَم، َو�شَ اَن َف�شَ ْدَرَك َرَم�شَ َهَذا بَْعَدهُ �َشنًَة«؟ َقالُوا: بَلَى. َقاَل:»َواأَ

َماِء َوااْلأَْر�ِس« ]ابن ماجة[. ا بَْيَ ال�َشّ ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم:»َفَما بَيْنَُهَما اأَبَْعُد ِمَّ لَّى اهلَلّ ِ �شَ َقاَل َر�ُشوُل اهلَلّ

دخول �جلنة
ُ َعلَيِْه  لَّى اهلَلّ ِ �شَ ِ ر�شي اهلل عنه قال: َجاَء َرُجٌل اإِىَل َر�ُشوِل اهلَلّ ففي ال�شحيحي عن َطلَْحَة بَْن ُعبَيِْد اهلَلّ
ْوِتِه َواَل يُْفَقُه َما يَُقوُل، َحتَّى َدنَا َفاإَِذا ُهَو يَ�ْشاأَُل َعْن  �ِس، يُ�ْشَمُع َدِوُيّ �شَ اأْ ٍد، ثَاِئَر الَرّ َو�َشلََّم ِمْن اأَْهِل َنْ
لََواٍت يِف الْيَْوِم َواللَّيْلَِة«. َفَقاَل: َهْل َعلََيّ  ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم: »َخْم�ُس �شَ لَّى اهلَلّ ِ �شَ ااْلإِ�ْشَلِم، َفَقاَل َر�ُشوُل اهلَلّ
اَن«. َقاَل: َهْل  يَاُم َرَم�شَ ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم: »َو�شِ لَّى اهلَلّ ِ �شَ َع«. َقاَل َر�ُشوُل اهلَلّ َغرْيَُها؟ َقاَل: »ال، اإالَّ اأَْن تََطَوّ
َكاَة، َقاَل: َهْل َعلََيّ  ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم الَزّ لَّى اهلَلّ ِ �شَ َع«. َوَذَكَر لَُه َر�ُشوُل اهلَلّ َعلََيّ َغرْيُهُ. َقاَل: »ال، اإال اأَْن تََطَوّ
ِ اَل اأَِزيُد َعلَى َهَذا َواَل اأَنُْق�ُس. َقاَل  ُجُل َوُهَو يَُقوُل: َواهلَلّ َع«. َفاأَْدبََر الَرّ َغرْيَُها؟ َقاَل: »ال، اإال اأَْن تََطَوّ
ىَل َرُجٍل  هُ اأَْن يَنُْظَر اإِ َدَق«. ويف رواية لهما: »َمْن �رَصَّ ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم: »اأَْفلََح اإِْن �شَ لَّى اهلَلّ ِ �شَ َر�ُشوُل اهلَلّ

نَِّة َفلْيَنُْظْر اإِىَل َهَذا«. ِمْن اأَْهِل اْلَ

قر�ءة �لقر�آن
ِفيِه  نِزَل  اأُ الَِّذَي  اَن  َرَم�شَ }�َشْهُر  اهلل:  قال  القراآن،  �شهر  فهذا 

الُْقْراآُن{ ]البقرة:85[، فقد نزل القراآن جملة واحدة 
اإىل �شماء الدنيا يف ليلة القدر، ثم نزل منجماً بعد 

ذلك. ولذا كان ال�شلف يجعلون معظم هذا ال�شهر 
اإذا دخل  للقراآن، قال ابن رجب: »وكان الزهري 

اإطعام  و  القراآن  تلوة  هو  اإمنا  قال:  رم�شان 
مالك  كان  احلكم:  عبد  ابن  قال  الطعام، 
احلديث  قراءة  من  يفر  رم�شان  دخل  اإذا 
تلوة  على  اأقبل  و  العلم  اأهل  جمال�شة  و 

القراآن من ال�شحف« 

ف�سل �سهر رم�سان

مغفرة �لذنوب
اإِمَياًنا  اَن  َرَم�شَ اَم  �شَ »َمْن  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  نبي  قال 
َم ِمْن َذنِْبِه« ]البخاري وم�شلم[، اأي:  َواْحِت�َشاًبا ُغِفَر لَُه َما تََقَدّ
م�شدقاً بفر�شه، راجياً ثوابه. ويف �شحيح االإمام م�شلم حديث 
َعلَيِْه َو�َشلََّم   ُ لَّى اهلَلّ ِ �شَ اأََنّ َر�ُشوَل اهلَلّ اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه، 
اُن  ْمَعِة، َوَرَم�شَ ْمَعُة اإِىَل اْلُ ْم�ُس، َواْلُ لََواُت اْلَ َكاَن يَُقوُل: »ال�شَّ

َراٌت َما بَيْنَُهَنّ اإَِذا اْجتَنََب الَْكبَاِئَر«. اَن ُمَكِفّ اإِىَل َرَم�شَ

لرتهيب من �لفطر بدون عذر يف 
رم�سان

عنه  اهلل  ر�شي  الباهلي  اأمامة  اأبي  احلاكم عن  م�شتدرك  ثبت يف 
قال: �شمعت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: »بينا اأنا نائم 
فقاال ل:  وعراً  بي جبًل  فاأتيا   ، بَْعَيّ ِب�شَ فاأخذا  اأتاين رجلن،  اإذ 
ِعدت حتى  ا�شعد. فقلت: اإين ال اأطيقه، فقاال: اإنا �شن�شهله لك. ف�شَ
اإذا كنت يف �شواء البل –و�شطه اأو اأعله- اإذا اأنا باأ�شوات �شديدة 
اأهل النار. ثم انطلق  فقلت: ما هذه االأ�شوات؟ قالوا: هذا ُعَواء 
ت�شيل  اأ�شداقهم،  م�شققة  بعراقيبهم،  معلقي  بقوم  اأنا  فاإذا  بي 
اأ�شداقهم دماً، قال: قلت: من هوؤالء؟ قال: هوؤالء الذين يفطرون 

لَِّة �شومهم«، فهذا عذابهم يف برزخهم قبل يوم القيامة. قبل حَتِ

�سهر �لعتق من �لنار 
اإنها اأجمل نعمة اأن نكون من العتقاء من النار، والعتق من النار وجتنب 
ال�شلم  ي�شعى  الذي  العظيم  الهدف  دخول جهنم ودخول النة هو 
نَْف�ٍس  بتحقيقه رجاء يف رحمة اهلل جل جلله، قال اهلل تعاىل: }ُكُلّ 
َعِن  ُزْحِزَح  َفَمن   ، الِْقيَاَمِة  يَْوَم  اأُُجوَرُكْم  ْوَن  تَُوَفّ َا  َواإِمَنّ  ، اْلَْوِت  َذاِئَقُة 
نْيَا اإِاَلّ َمتَاُع الُْغُروِر{ ]اآل  يَاةُ الُدّ نََّة َفَقْد َفاَز ، َوَما احْلَ النَّاِر َواأُْدِخَل اْلَ
عمران:185[، ويف �شهر رم�شان ويف كل ليلة مين اهلل تعاىل على 
تعاىل عنه  اهلل  اأُمامة ر�شي  اأبي  باأن يجعل منهم عتقاء، فعن  عباده 
اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: »هللِ عنَد كِلّ فطٍر ُعتَقاءُ« فرنجو 
من اهلل تعاىل اأن يجعلنا من العتقاء واأهلنا وجميع ال�شلمي، وعلينا 
ال�شيئات  وجتنب  ال�شاحلات  بفعل  ال�رصف  هذا  نيل  على  احلر�س 

وملزمة الدعاء.

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

�لعمرة تعدل حجة مع 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 

االإ�شلم  و�شعائر  عبادات  من  العمرة  اإن 
العظيمة، ويف �شهر رم�شان لها ف�شيلة اأخرى، 
لكي  فليفعل  رم�شان  يف  العمرة  ا�شتطاع  فمن 
يكون يف زمرة من نالوا هذا االأجر الكرمي، فعن 
ابن عبا�س ر�شي اهلل تعاىل عنه قال: قال ر�شول 
االأن�شار:  من  المراأة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
ي مَعنا« قالت: مل يكن لنا اإال  ِجّ »ما منََعِك اأن حَتُ
نا�شح،  على  وابنها  ولدها  اأبو  فحج  نا�شحان، 
وترك لنا نا�شًحا نن�شح عليه، قال: »فاإذا جاء 
ًة«  رم�شاُن فاعتِمري، فاإَنّ ُعمرًة فيه تعِدُل حَجّ
)�شحيح م�شلم ]1256[(، ويف رواية ل�شلم: 
ًة معي«. والنا�شح هو بعري ي�شقون عليه.  »حَجّ
رم�شان  وال�شلمي  يبلغنا  اأن  تعاىل  اهلل  ن�شاأل 
اهلل جل جلله  بالقرب من  فيه  لنا  يبارك  واأن 
واحلمد هلل رب العالي وال�شلة وال�شلم على 
اآله  وعلى  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  �شيدنا 
يوم  اإىل  باإح�شان  اتبعه  ومن  اأجمعي  و�شحبه 

الدين. 

من  كثري  وبركة،  خري  �شهر  ال�شهر  هذا 
الن�شو�س دلت على ذلك، فمن ذلك:  اأَنّ 
وكفى  الكرمي،  القراآن  الإنزال  اختاره  اهلل 
اَن  بذلك ف�شًل، قال تعاىل: }�َشْهُر َرَم�شَ
الَِّذَي اأُنِزَل ِفيِه الُْقْراآُن ُهًدى ِلّلنَّا�ِس َوبَِيّنَاٍت 
 .]185 َوالُْفْرَقاِن{]البقرة:  الُْهَدى  َن  ِمّ
وما ذكر اهلل �شهراً با�شمه يف القراآن �شوى 
رم�شان، وال منافاة بي كون القراآن نزل 
يف ليلة القدر، وبي نزوله مفرقاً منجماً؛ 
فقد نزل جملة واحدة فيها اإىل بيت العزة 
فيها،  نزوله  بداأ  وقيل:  الدنيا،  �شماء  يف 
واالأول اأوىل. وما جاء يف ف�شائله حديُث 
َقاَل  قال:  عنه  اهلل  ر�شي  هريرة  اأبي 
ِ �شلى اهلل عليه و�شلم: »اإَِذا َكاَن  َر�ُشوُل اهلَلّ
َوُغِلَّقْت  ْحَمِة،  الَرّ اأَبَْواُب  ُفِتَّحْت  اُن  َرَم�شَ

يَاِطُي«  ال�َشّ َو�ُشلْ�ِشلَْت  َجَهنََّم،  اأَبَْواُب 
ُل  اأََوّ َكاَن  »اإَِذا  وللرتمذي:  ]ال�شيخان[، 
يَاِطُي  َدْت ال�َشّ ِفّ اَن �شُ لَيْلٍَة ِمْن �َشْهِر َرَم�شَ
َفلَْم  النَّاِر  اأَبَْواُب  َوُغِلَّقْت   ، ِنّ اْلِ َوَمَرَدةُ 

نَِّة َفلَْم  يُْفتَْح ِمنَْها بَاٌب، َوُفِتَّحْت اأَبَْواُب اْلَ
بَاِغَي  يَا  ُمنَاٍد:  َويُنَاِدي  بَاٌب،  ِمنَْها  يُْغلَْق 
 ِ َوهلِلَّ اأَْق�رِصْ،   ّ ِ ال�رَصّ بَاِغَي  َويَا  اأَْقِبْل،  رْيِ  اْلَ

ُعتََقاءُ ِمْن النَّاِر، َوَذلَك ُكُلّ لَيْلٍَة«.
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حممد الوردا�شي/املغرب

اأعمار الدولة طبيعية كما 
الأ�شخا�س

هذا  عن  اجلواب  اأن  اأعتقد 
ال�شوؤال يوجد يف الف�شل الرابع 
وما  الثاين  الباب  من  ع�رش 
�شياأتي بعده. فمن خالل العودة 
حتدث  الذي  الف�شل  هذا  اإىل 
فيه ابن خلدون عن كون اأعمار 
الدولة طبيعية كما االأ�شخا�ش، 
حيث اإنه حدد عمرها يف ثالثة 
اأجيال، ولكل جيل عمر اأربعني 
مائة  الدولة  عمر  ليكون  �شنة، 
اأي  فالباين،  �شنة.  وع�رشين 
اجليل االأول، يكون بداية عمر 
البداوة  »خلق  حيث  الدولة 
وخ�شونتها وتوح�شها من �شظف 
واالفرتا�ش«  والب�شالة  العي�ش 
)�ش195(. واملبا�رش الأبيه، اأي 
حاول  واإن  حتى  الثاين،  اجليل 
احلفاظ على جمد الدولة، فاإنه 
عالقته  الأن  مق�رشا؛  �شيكون 
يف  تفنن  اإىل  حتولت  بامللك 
بذلك  فانتقل  والرفه،  الرتف 
»من البداوة اإىل احل�شارة، ومن 
اإىل الرتف واخل�شب،  ال�شظف 
اإىل  املجد  اال�شرتاك يف  ومن 
)�ش195(،  به«  الواحد  انفراد 
وهكذا اإىل اأن ت�شعف ع�شبيتهم 
املقلد،  لياأتي  ملكهم،  ثم  ومن 

وهو اجليل الثالث، 
�شفحا  لي�رشب 
عن »عهد البداوة 
كاأن  واخل�شونة 
مل تكن، )ويفقد( 
العز  حالوة 
 . . . لع�شبية ا و
 ، )1 9 6 �ش (
اجليل  وبهذا 

وخرابها  الدولة  هرم  يكون 
جند  لكنا  خلدون.  ابن  ح�شب 
هنا اأن هرم الدولة مير بثالثة 
اأجيال، ومنه فما حمل الهادم، 
هذه  من  الرابع،  اجليل  اأي 

ال  الدولة  عمر  الأن  ال�شل�شلة؛ 
اجليل  عند  بال�رشورة  ينتهي 
اأ�شار  ما  وهذا  دائما،  الثالث 
قال:  حيث  خلدون  ابن  اإليه 
»وهذه االأجيال الثالثة عمرها 
مائة وع�رشين �شنة على ما مر، 
وال تعدو الدول يف الغالب هذا 
العمر بتقريب قبله اأو بعده اإال 
اإن عر�ش لها عار�ش اآخر من 
فقدان امُلطالب، فيكون الهرم 
مل  والطالب  م�شتوليا  حا�شال 
ومنه،  )�ش196(.  يح�رشها« 
الذي  للهادم  ذكر  يرد  مل  فاإنه 
هذا  يف  الرابع  اجليل  ميثل 
الف�شل اإال من باب كونه نهاية 
اأي  فقط،  احل�شب  وانقرا�ش 
عمر  ح�رش  خلدون  ابن  اأن 
الدول يف ثالثة اأجيال بتقريب 
ثم، ميكننا  ومن  بعده،  اأو  قبله 
ميثل  الهادم  كان  لئن  القول 
تكون  الذي  الرابع  اجليل 
واحل�شب  املجد  نهاية  به 
والع�شبية والبداوة، فاإننا نقول 
اإن هرم الدولة يف اجليل الثالث 
وانقرا�شها  وموتها  )املقلد(، 
يكون يف اجليل الرابع )الهادم(. 
ولعل دور هذا اجليل الرابع يف 
موت الدولة قد حتدث عنه ابن 
خلدون يف الف�شل ال�شابع ع�رش 
الدولة  اأطوار  فيه  تناول  الذي 
واختالف اأحوالها وخلق اأهلها 
من طور الآخر، وقد حدد هذه 

ومنه،  خم�شة.  يف  االأطوار 
�شنحاول ربط كل طور واأحواله 
االأربعة  االأجيال  من  بجيل 
الدولة  جمد  ينتهي  بها  التي 

وح�شبها، ورمبا عمرها اأي�شا.

الظفر بالبغية وغلب املدافع
الطور  يقابل  للمجد  فالباين 
»الظفر  يكون  حيث  االأول 
بالبغية وغلب املدافع واملمانع 
امللك  على  واال�شتيالء 
يف  الدولة  اأيدي  من  وانتزاعه 
)�ش200(.  الطور...اإلخ  هذا 
ففي هذا الطور يح�شل امللك 
هو  يح�شل  الذي  التغلب  بعد 
تكون:  التي  بالع�شبية  االآخر 
الذي  الن�شب  اأو  بالقرابة  اإما 
تكون به النعرة واال�شتماتة دون 
بناء  النتيجة  فتكون  القريب، 
الع�شبية  اأن �شوكة  الدولة، كما 
تكون قوية، وللدولة هيبة اأمام 
للملك،  املبا�رش  اأما  اأعدائها. 
الثاين  الطورين  يقابل  فاإنه 
والثالث، و�شبب زعمنا هذا هو 
كون  يف  خلدون  ابن  اأورده  ما 
على  احلفاظ  يحاول  املبا�رش 
ال�شفحتني  )انظر  اأبوه  بناه  ما 
155-156(؛ ففي الطور الثاين، 
عندياته  من  املبا�رش  ي�شيف 
احلكم  يف  ا�شتجد  ملا  تبعا 
على  في�شتبد  النف�ش،  وماآرب 
بامللك،  دونهم  وينفرد  قومه 
يف  التطاول  عن  ويكبحهم 
اأبن خلدون،  امل�شاهمة ح�شب 
اأن املبا�رش يف هذا الطور  اأي 
اأهل  ويزيح  بامللك  ي�شتبد 
ع�شبيته عنه؛ الأنه ي�شتعني على 
وامل�شتخَدمني.  باملوايل  اأمره 
الثالث،  الطور  ويف 
له  ي�شتقر  وبعدما 
امللك ويكون يف ماأمن 
ع�شبيته،  اأهل  من 
يقبل على حياة الرتف 
املاأكل  يف  والتفنن 
وامل�شكن،  وامل�رشب 
»اآخر  هو  الطور  وهذا 
من  اال�شتبداد  اأطوار 
اأ�شحاب الدولة؛ الأنهم يف هذه 
االأطوار كلها م�شتقلون باآرائهم 
مو�شحون  لعزهم،  بانون 
بعدهم«  �شياأتي  ملن  الطريق 
)�ش201(، فحتى واإن كان هذا 

فاإنه  لال�شتبداد  نهاية  الطور 
يعد بداية االنتقال من البداوة 
اإىل احل�شارة حيث تكون نهاية 
خلدون.  ابن  ح�شب  الدولة 

يقابل  فاإنه  املقلد،  اأما 
»طور  الرابع  الطور 
وامل�شاملة  القنوع 
�شاحب  ويكون   )...(
بنى  مبا  قانعا  الدولة 
لهم  ومقلدا  اأ�شالفه، 
يف اآثارهم حذو النعل 
)�ش201  بالنعل« 
وهنا  بت�رشف(، 
تعي�ش الدولة مرحلة 
ال�شكون واجلمود، اأو 

املر�ش  ت�شبق  التي  املرحلة 
منه.  �شفاء  ال  الذي  املزمن 
ومرحلة  املر�ش املزمن تاأتي 
الطور  يقابل  الذي  الهادم  مع 
االإ�رشاف  حيث  اخلام�ش 
والتبذير، ويكون �شاحب الدولة 
يف هذا الطور متلفا ملا جمع 
اأولوه يف �شبيل �شهواته وملذاته، 
وهنا ي�شتويل على الدولة الهرم 
واملر�ش املزمن الذي ال ترباأ 
الدولة  م�شري  ما  اإذن،  منه. 
عن  للجواب  املر�ش؟  بعد 
القارئ  �شنحيل  ال�شوؤال  هذا 
اإىل الف�شلني التا�شع واالأربعني، 
 .)332-331 )�ش:  واخلم�شني 
ميكن  �شبق،  ما  على  بناء 

ابن  عند  الدولة،  اإن  القول 
خلدون، متر من اأطوار واأجيال 
موتها،  حتى  والدتها  منذ 
منها:  متعددة،  واأمرا�شها 

)احل�شارة(  والرتف  اال�شتبداد 
واحلجر...اإلخ. كما اأنها تخ�شع 
لدورة تاريخية: من البداوة اإىل 
جمددا،  البداوة  اإىل  احل�شارة 
عودا  لي�شت  الدورة  وهذه 
واإمنا  نيت�شه،  عند  كما  اأبديا، 
لها  تخ�شع  كثرية  عوامل  هي 
اأحوالها  وتختلف  الدولة، 
واأحوال ذويها من فرتة تاريخية 
الأخرى، اأو من طور اإىل طور. 
ومنه، ميكننا اأن نطرح االأ�شئلة 
هي  طور  اأي  يف  التالية: 
وهل  املعا�رش؟  عاملنا  دول 
اإىل احل�شارة  اأن ننظر  ميكننا 
زاوية  من  احلديثة  الغربية 
اخللدونية،  التاريخية  الدورة 

قد  ال�شوؤال  هذا  اأن  علما 
بنهاية  مقارنته  ومتت  طرح 
نيت�شه،  لدى  الغربية  احل�شارة 
العوامل  الأن  نطرحه؛  لكنا 
ف  و لظر ا و
يخية  ر لتا ا
�شية  ل�شيا ا و
ية  د قت�شا ال ا و
عية  جتما ال ا و
عما  تغريت 
ابن  فيه  عا�ش 
وهل  خلدون؟ 
اال�شتبداد  يقوم 
التاريخ  يف 
على  املعا�رش 
ت�شعفنا  وهل  الع�شبية؟ 
اإعادة  يف  اخللدونية  النظرية 

قراءة تاريخنا املعا�رش؟
اأ�شئلة تتبادر اإىل اأذهاننا  هذه 
ال  الأننا  املقدمة؛  نقراأ  ونحن 
همومنا  عن  ننفَكّ  اأن  ميكن 
الراهنة ونحن نقراأ تراثنا، كما 
اأننا ال ميكن اأن ن�شقط همومنا 
منه  ونطلب  الرتاث  على  كلها 
اأن  نحاول  واإمنا  لها،  حال 
نقي�ش ما نعي�شه االآن على ما 

نا اجلليل. قدمه عاملمِ
- املراجع:

اإعداد  خلدون،  ابن  مقدمة 
فرو�ش  دار  ال�رشبيني،  حممد 

للن�رش والتوزيع، القاهرة.

نقا�س

الأجيال الأربعة ونهاية الدولة لدى ابن خلدون
حتدث ابن خلدون يف الف�شل اخلام�س ع�شر من الباب الثاين يف املقدمة عن اأن نهاية احل�شب واملجد تكون يف اأربعة اأجيال، حيث الأول »بان للمجد عامل 
مبا عاناه يف بنائه، وحمافظ على اخلالل التي هي اأ�شباب كونه وبقائه« )�س155(، والثاين »مبا�شر له )لأبيه( فقد �شمع منه ذلك واأخذه عنه اإل اأنه مق�شر 

يف ذلك تق�شري ال�شامع بال�شيء عن املعاين له« )�س155(، ثم الثالث الذي يكون »حظه القتفاء والتقليد خا�شة فق�شر عن الثاين تق�شري املقلد عن 
املجتهد« )�س155(، واأخريا الرابع الذي يخالف نهج اأ�شالفه ويقلبه راأ�شا على عقب؛ لأنه اعتقد اأن ما بناه اأ�شالفه قبله »مل يكن مبعاناة ول تكلف، واإمنا 

هو اأمر وجب لهم منذ اأول الن�شاأة مبجرد انت�شابهم ولي�س بع�شابة ول خالل« )�س -155 166(. وهكذا ينتهي املجد ويتال�شى ح�شب ابن خلدون، كما اأن 
هذا التقهقر ل بد واأن يلحق بالدولة �شررا وخورا. اإذن، كيف تكون اأحوال الدولة يف عهد كل من هوؤلء الأربعة؟

وبهذا اجليل يكون هرم الدولة 
وخرابها ح�شب ابن خلدون. لكنا 

جند هنا اأن هرم الدولة مير بثالثة 
اأجيال، ومنه فما حمل الهادم، اأي 

اجليل الرابع، من هذه ال�شل�شلة؛ لأن 
عمر الدولة ل ينتهي بال�شرورة عند 

اجليل الثالث دائما.

هذه اأ�شئلة تتبادر اإىل اأذهاننا ونحن 
نقراأ املقدمة؛ لأننا ل ميكن اأن ننفَكّ 

عن همومنا الراهنة ونحن نقراأ تراثنا، 
كما اأننا ل ميكن اأن ن�شقط همومنا كلها 

على الرتاث ونطلب منه حال لها
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قلم جاف16

ارفع را�شك يا ّبا 
ملاذا ال يعتذرون ؟

الوليد فرج

الكل ي�ؤمن باأن اخلطاأ جبلة يف الإن�سان و 
الغلط من �سفاته منذ البدايات الأوىل له 
، ول ي�جد ب�رش منزه ، و ل خمل�ق طاهر 

مطلقا ، واإل ل�سار الإن�سان اآلة باردة .
؟  العتذار  ثقافة  عندنا  تنعدم  فلماذا   
وملاذا ل يعتذر اخلاطئ ؟ هل العتذار 
يحط  هل  ؟  اخلاطئ  ل�سخ�ص  منق�سة 

العتذار من قيمة فاعله؟ اأم العك�ص ؟ 
جتاوزت  املتح�رشة  املجتمعات  اإن 
اإىل   ، �سخ�سي  فردي  ك�سل�ك  العتذار 
م�ؤ�س�ساتها  متار�سه  م�ؤ�س�ساتي  �سل�ك 
اخلطاأ  حني  �رشكاتها  و  هيئاتها  و 
�سارت  بل   ، بالغري  �رشرا  يلحق  الذي 
تدر�ص  ال�ساأن  يف  الإن�سان  عل�م  عندهم 

م��س�عات ت�سيري الأزمات بالعتذار .
كم من مرة راأينا م�س�ؤول يابانيا يطاأطئ 
راأ�سه خجال عن �س�ء خدمة يف قطاعه ، 
حتى ول� كانت ل يدا له فيها ، ويف ال�سدد 
اأنطقت الكهرباء يف مقاطعة يابانية ملدة 
الياباين  الطاقة  وزير  فخرج  دقيقة   20
ركع  و  معتذرا  التليفزي�ن  اأجهزة  اأمام 

اأمام ال�سعب الياباين ملدة 20 دقيقة . 
ل نطلب منكم اأن تركع�ا لنا ، بل اركع�ا 
ما  كل   ، روؤو�سكم  تطاأطئ  اأن  ل  و  هلل 
نطلبهم منكم اأن حترتم�ا ذكاء ال�سعب ، 
و تراع�ا �َسعة �سدره و �سربه عنكم و عن 
اأخطائكم و زلتكم املتكررة و جتتهدوا 
ل  و   ، العم�مي  ال�سيء  تط�ير  قليال يف 
تكابروا يف الإ�رشار على الغلط و التعنت 
يف  ال�ستمرار  و  اخلطاأ  يف  الإمعان  و 

النتحال . 
منكم  اأكرب  ج�هرها  يف  اجلزائر  اإن 
رحم  من  ولدمت  باأنكم    ! هذا  ويتعلم�ن 
 . الفجاأة  و�سدفة  ال�سيا�سة  ال�رشورة 

واإنكم غمرات و تنجلني ي�ما .

الواليات املتحدة

ترامب يطالب 
هارفارد"  "جامعة 
باإعادة اأموال حكومية

اأ�رش الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب على 
وج�ب ت�سديد جامعة هارفرد، الأغنى يف 
يف  تلقتها  التي  الدولرات  ماليني  العامل، 
حماية  اإىل  تهدف  حك�مية  حزمة  اإطار 

القت�ساد من تداعيات فريو�ص ك�رونا.
وقال ترامب يف م�ؤمتره ال�سحفي "هارفرد، 
الي�مي  اأن تعيدي هذا املال"حفي  عليك 
من  حمذرا   ، الثالثاء:  اأم�ص  ال�باء  ح�ل 
على  ف�سنقدم  ذلك،  يفعل�ا  مل  "اإذا  اأنه 
�سيء اآخر" ،واأ�ساف: "ل اأحبذ ذلك على 
للعمال.  خم�س�ص  املال  هذا  الإطالق. 
امل�ؤ�س�سات  اأغنى  لإحدى  خم�س�سا  لي�ص 

يف العامل".
ترامب،  وبعد وقت ق�سري من ت�رشيحات 
كامربيدج يف  تقع يف  التي  اجلامعة  قالت 
 8.6 تلقت  اأنها  ما�سات�س��سيت�ص،  ولية 
 2.2 تبلغ  حزمة  من  كجزء  دولر  ملي�ن 
تريلي�ن دولر متت امل�افقة عليها ال�سهر 
الأمريكي  القت�ساد  لتحفيز  املا�سي 

مب�اجهة انت�سار ال�باء.
وذكرت اأن مائة يف املائة من الأم�ال التي 
ي�اجه�ن  "الذين  للطالب  �ستمنح  تلقتها 
احتياجات مالية ملحة جراء وباء ك�فيد-
تدرج  مل  الأم�ال  اأن  على  و�سددت   ."19
لإغاثة  الراتب  حماية  برنامج  خانة  يف 

ال�رشكات ال�سغرية.

اآب"  "وات�س 

االت�شال اجلماعي بـ8 
اأ�شخا�س الأول مرة!

يقدم "وات�ص اآب" ميزة اإجراء مكاملات جماعية 
الأوىل على الإطالق، ما  للمرة  اأ�سخا�ص  ت�سم 8 
يعني اإلغاء احلد القدمي املك�ن من 4 م�ستخدمني، 
يف ظل املناف�سة ال�سديدة من تطبيقات الدرد�سة 
الفيدي�:  مكاملات  تطبيقات  و�سهدت   ، الأخرى 
 FaceTimeو  Housepartyو  Zoom مثل 
من اآبل، زيادة كبرية يف ال�ستخدام. ولكن "وات�ص 
حيث  من  التطبيقات  هذه  كل  عن  تاأخر  اآب" 
احلد الأق�سى للمكاملات اجلماعية. وعلى �سبيل 
املثال، يتيح تطبيق FaceTime اإجراء مكاملة 
اآب"  "وات�ص  ويخدم  �سخ�سا   32 ت�سم  جماعية 
حاليا اأكرث من ملياري م�ستخدم ح�ل العامل. لذا 
اأن ي�سعى تطبيق الدرد�سة اململ�ك  من املرجح 
من قبل "في�سب�ك"، اإىل منع ه�ؤلء امل�ستخدمني 
من التدفق اإىل التطبيقات املناف�سة ولكن الأخبار 
ال�سيئة تق�ل اإن احلد الذي ُرفع حاليا، لي�ص متاحا 
اآب"  "وات�ص  واأجرى  الآن  حتى  به  لال�ستمتاع 
التجريبي من  الإ�سدار  "بيتا"،  التغيري يف تطبيق 
.WABetaInfo وات�ص اآب"، كما ك�سف م�قع"

تت�سكل من اأطباء نف�سانيني

تن�شيب اأول خلية اإ�شغاء 
بالبويرة

متت اأم�ص مبقر املجل�ص ال�سعبي ال�لئي بالب�يرة 
م�ست�ى  على  اإ�سغاء  خلية  اأول  تن�سيب  عملية 
ال�لية نن طرف رئي�ص املجل�ص "اأحمد ب�تاتة" 
بال�ستماع  يتكفل�ن  نف�سانيني  اأطباء  من  تت�سكل 
لن�سغالت امل�اطنني النف�سية والجتماعية عن 
طريق الرقم الهاتفي 64 43 73 026 ح�ل ال��سع 
احلجر  وخملفات  ك�رونا  جائحة  خلفته  الذي 
اأو�سح  ال�سياق  ويف   ، الب�يرية  للعائالت  املنزيل 
امل�رشف على اخللية املخت�ص النف�ساين الدكت�ر 
"كمال معنان" يف ت�رشيح لي�مية " ال��سط " اإن 
يتلقى  الأوىل  �ستتم عرب مرحلتني  العمل  طريقة 
عن  والت�جيهات  الن�سائح  كافة  املت�سل�ن  فيها 
حالت  هناك  ،ليما  الهاتفي  الت�سال  عرب  بعد 
التنقل  ت�ستلزم  املعقدة  بال�سطرابات  خا�سة 
اإىل بيت املت�سل لإجراء معه الختبارات النف�سية 
الالزمة ومنه التكفل عن طريق العالج النف�سي .

اأح�سن مرزوق

ال�سني 

اإطالق هاتف كامرياته 
تر�شد االأج�شام يف الظالم!

اأزاحت �رشكة Blackview ال�سينة ال�ستار عن 
هاتف زودته بكامريات حرارية قادرة على العمل 

ور�سد الأج�سام املختلفة يف الظالم الدام�ص.
 Pro  BV9800 هاتف  فاإن  لل�رشكة  وتبعا 
العد�سة  ثالثية  اأ�سا�سية  بكامريا  ياأتي  اجلديد 
فيها م�ست�سعر حراري قادر على ر�سد الأج�سام 
املنخف�سة  الإ�ساءة  وظروف  الليل  يف  احلية 
بدقة  الكامريا  هذه  وتاأتي  املعدومة  اأو 
الأمامية  الكامريا  اأما  ميغابيك�سل،   )5+48+48(
عري�سة  عد�سة  وبفتحة  ميغابيك�سل،   16 فبدقة 
ن�ع  من  خا�ص  ب�رشي  م�ست�سعر  وفيها   ،2.0/f

 .OmniVision OV16885

حممد بن ترار

هذا واأ�سارت ال�زارة انه بالن�سبة 
بداية  كان  الجتماع  فاإن  لل�سكر 
الأ�سب�ع مع منتجي �سعبة ال�سكر 
حيث   ، ال�طني  امل�ست�ى  على 
العمل  على  ال�زارة  اقرتحت 
امل�اد  اأ�سعار  تخفي�ص  على 
اإنتاج  يف  تدخل  التي  الأولية 

ال�سكر،من خالل اإنتاجها حمليا  
وت�سجيع  ال�اردات   لتخفيف 
الإنتاج املحلي ، من جهة اأخرى 
منتجي  مع  اللقاءات  جنحت 
الزيت اإىل تخفي�ص اأ�سعار  زيت  
رم�سان  �سهر  خالل  املائدة 
لهذه  املنتجني  ال�زير  اإقناع  بعد 
الدخ�ل  ب�رشورة   الأولية  املادة 
الإنتاج  ا�ستثمارات  جمال  يف 

وتدعيم  الأولية   للم�اد  املحلي 
جه�د  اإطار  يف  الإنتاج  و�سائل 
الإنتاج  لدعم  اجلزائرية  الدولة 
املحلي واإعادة هبته مع تقلي�ص 
حفاظا  وذلك  ال�سترياد  هام�ص 
للم�اطن  ال�رشائية  القدرة  على  
وتعزيزا لهبة الدولة اجلزائرية يف 

املحافل الدولية عن طريق دعم 
وابتعادها  حمليا  غذائها   اإنتاج 
وقطع  الغذائية   التبعية  عن 
امل�ستعمر  بني  ال�رشي  احلبل 
ينهب   ظل  الذي  وامل�ستعمر 
القت�ساد ال�طني بت�اط�ؤ اأطراف  

كانت  يف دواليب الدولة .   

وزارة التجارة تتفق مع املتعاملني 

تخفي�س اأ�شعار ال�شكر والزيت 
خالل رم�شان 

ك�سفت وزارة التجارة اأن اللقاءات الدورية 
التي جمعت  الوزير كمال رزيق  باملتعاملني  

االقت�ساديني تكللت بالو�سول اإىل اتفاق 
لتخفي�س اأ�سعار الزيت  وال�سكر خالل  �سهر 

رم�سان الذي تزامن بالو�سع ال�سعب الذي متر 
به البالد بفعل جائحة الكورونا .

وروح  الت�سامنية  لقيمه  وفًيا 
ال��سع  خ�سم  ويف  امل�اطنة، 
ال�سحي الذي �سببه وباء ك�رونا، 
ي�ا�سل م�بيلي�ص يف تقدمي دعمه 
اإطالق  خالل  من  وم�ساعداته 
امل�ؤ�س�سات  ل�سالح  حملة خريية 
مانحاً  العم�مية،  الإ�ست�سفائية 
الفر�سة للزبائن الكرام للم�ساركة 
 20 من  اإبتداًءا  احلملة  هذه  يف 
رم�سان  �سهر  وطيلة  اأفريل 
م�بيلي�ص  �سيق�م  املبارك، 
عملية  كل  عن  دج   10 باقتطاع 

تف�ق 200 دج يق�م بها م�سرتك�ه 
الف�اتري،  دفع  الر�سيد،  كتعبئة 
اإىل  وحتّ�لها  ت�سغيل خط جديد 

تربعات لقتناء معدات �سحية.
الت�سامنية،  العملية  هذه  تهدف 
خريية  عملية  اأكرب  تعترب  التي 
اإىل  الف�سيل،  ال�سهر  خالل 
الظل  مناطق  �سكان  م�ساعدة 

واملناطق اجلن�بية.
�سبكة  اأكرب  لبناء  اإلينا  اإن�سم�ا 

ت�سامنية يف اجلزائر.

موبيلي�س يطلق حملته الت�سامنية 

الطبية" املعدات  خمتلف  القتناء  "مًعا 
الغربية  الناحية  م�ثق�  تربع 
خم�ص  قدره  مايل  مببلغ  لل�طن 
مبادرة  يف  دج  ماليني   )5(
امل�ساهمة  اإىل  تهدف  ت�سامنية 
من  لل�قاية  ال�طنية  اجله�د  يف 
انت�سار وباء ك�رونا املتف�سي يف 
الأربعاء  اأعلنه  ح�سبما  العامل، 
للمهنة،  اجله�ية  الغرفة  رئي�ص 
وذكر ر�سا بن ونان رئي�ص الغرفة 
الغرب  ناحية  مل�ثقي  اجله�ية 
بيان  يف  ب�هران  مقرها  الكائن 
التي  املبادرة  هذه  اأن  اإعالمي 
املهنية  الهيئة  هذه  اأطلقتها 
م�ثقي  م�ساركة  خالل  من  متت 

و�سل  مالية  مبالغ  مبنح  اجلهة 
الإجمالية  القيمة  اإىل  جمم�عها 

املذك�رة.
املبلغ  هذا  اإيداع  مت  وقد 
ا�ستحدثته  الذي  باحل�ساب 
اخلزينة  م�ست�ى  على  الدولة 
البيان،  نف�ص  ي�سيف  العم�مية، 
يف  تاأتي  املبادرة  اأن  اإىل  م�سريا 
يف  لدوره  امل�ثق  "اإدراك  �سياق 
يف  منه  يف  وم�ساهمة  املجتمع 
تدعيم الروح الت�سامنية للم�اطنة 
املهنية الت�ثيقية وامل�ساهمة يف 
تكاثف اجله�د ملختلف مك�نات 

الأمة".

موثقو الناحية الغربية للوطن و مكافحة كورونا

التربع بخم�س ماليني دج 

موقع برامج الرتبية الوطنية والتعليم العايل

جازي متكن التالميذ والطلبة من 
الدخول جمانا 

يف  للم�ساهمة  جه�ده  من  كجزء 
ك�رونا  فريو�ص  انت�سار  مكافحة 
والطالب  للتالميذ  وال�سماح 
�سمان  مع  درا�ستهم  مب�ا�سلة 
و�سحة  �سحتهم  على  احلفاظ 
الهاتف  متعامل  قرر   ، عائالتهم 
الدخ�ل  اإتاحة  جازي  النقال 
خمتلف  اإىل  �سبكته  عرب  املجاين 
التي  بعد  عن  التعليم  من�سات 
ال�طنية  الرتبية  وزارتي  اأن�ساأتها 

والتعليم العايل والبحث العلمي.
بف�سل هذه املبادرة التي اأ�رشفت 
والت�سالت  الربيد  وزارة  عليها 
الرتبية  وزارتي  مع  بال�رشاكة 

للتالميذ  ميكن   ، العايل  والتعليم 
من خمتلف الأط�ار وكذلك الطلبة 
اجلامعيني ال��س�ل جماًنا اإىل اأزيد 
براجمهم  ملتابعة  رابًطا   225 من 
الأكادميية على الإنرتنت والطالع 

على مناهجهم الدرا�سية.
قامت   ، ال�رشاكة  هذه  من  كجزء 
ويب  �سفحة  بتط�ير  جازي 
www.djezzy.dz/cours-(

جمع  مت  حيث   )/en-ligne
من  العديد  اإىل  الدخ�ل  روابط 
اجل دعم  التعليمية من  املن�سات 
التعليم عن بعد خالل فرتة الأزمة 

ال�سحية.

اأق�سام  مفت�سية  م�سالح  متكنت 
حجز  من  مل�ستغامن  اجلمارك 
بالطريق  مهل��ص  قر�ص   2.400
م�ست�ى  على  غرب  �رشق  ال�سيار 
اأفاد  ح�سبما  غليزان،  ولية 
لذات  بيان  الأربعاء  اأم�ص  به 

امل�سالح.
تلقت  الذي  البيان  واأو�سح 
"الفرقتني  اأن  منه  ن�سخة  واأج 
مب�ستغامن  للجمارك  املتنقلتني 
اجله�ية  والفرقة  وغليزان 
واملخدرات  التهريب  ملكافحة 
امل�سالح  مع  وبالتن�سيق  ال�سلف 
الكمية  هذه  حجزت  الأمنية 
اإثر  املهل��سات  من  املعتربة 
حاجز جمركي اأقيم على م�ست�ى 

�سمال  كلم   10( "بلع�سل"  حم�ل 
�رشق  ال�سيار  بالطريق  غليزان( 
احلاجز  هذا  خالل  غرب"ومت 
والعث�ر  وتفتي�سها  �سيارة  ت�قيف 
قر�ص   2.400 على  بداخلها 
باإحكام  خمباأة  كانت  مهل��ص 
ي�سيف ذات امل�سدر وقامت على 
بت�قيف  املعنية  امل�سالح  الف�ر 
على  كان�ا  الذين  الأ�سخا�ص 
امللف  واإحالة  املركبة  هذه  منت 
املتعلق بهذه العملية اإىل اجلهات 
لتخاذ  املخت�سة  الق�سائية 
الإجراءات القان�نية املعم�ل بها 
كما بلغت قيمة الغرامات املالية 
األف  امل�ستحقة 29 ملي�ن و 800 

دج، كما اأ�سار اإليه ذات البيان.

مفت�سية اأق�سام اجلمارك مل�ستغامن

حجز 2.400 قر�س مهلو�س بغليزان 

العايل  التعليم  وزير  اأ�رشف 
الدين  �سم�ص  العلمي  والبحث 
على  الأربعاء،  اأم�ص  �سيت�ر، 
خالد  منري  الأ�ستاذ  تن�سيب 
خلفا  لل�زارة،  عاما  اأمينا  براح 
لالأ�ستاذ حممد الطاهر عبادلية 
اأخرى  مهام  اإىل  ا�ستدعي  الذي 
التعليم  ل�زارة  بيان  واأو�سح 

اأعرب  �سيت�ر  ال�سيد  اأن  العايل 
التي  التن�سيب  مرا�سم  خالل 
�سكره  عن  ال�زارة،  مبقر  جرت 
نظري  ال�سابق،  العام  لالأمني 
اأداء  يف  بذلها  التي  اجله�د 
منري  بال�سيد  رحب  كما  مهامه، 
يف  الت�فيق  له  متمنيا  براح 

من�سبه اجلديد. 

وزارة التعليم العايل 

تن�شيب منري براح اأمينا عاما 
الأوروبي  الحتاد  يف  م�س�ؤول  قال 
وانق�ساما"  كبرية  "فج�ة  هناك  اإن 
الحتاد  يف  الأع�ساء  الدول  بني 
يتعني  كان  اإذا  ما  ب�ساأن  الأوروبي 
جراء  مالية  م�ساعدات  اأي  تقدمي 
وقال  ك�رونا.  فريو�ص  تداعيات 
الدول  لبع�ص  "بالن�سبة  امل�س�ؤول: 

على  احل�س�ل  املهم  من  الأع�ساء 
بالن�سبة لدول  بينما  اإعانات،  اأو  منح 
قرو�ص  منحها  يتم  اأن  ميكن  اأخرى 
وانق�سام  كبرية  فج�ة  هناك  فقط. 
الأع�ساء  الدول  بني  الآراء  يف  كبري 
اإيجاد  حيال ذلك، ونحن بحاجة اإىل 
الت�ازن ال�سحيح"ولفت امل�س�ؤول اإىل 

اأن الدول الأع�ساء ل تزال يف خالف 
املف��سية  قدمته  اقرتاح  ب�ساأن 
رفع  ي�سهد  اأن  �ساأنه  من  الأوروبية، 
الأوروبي  لالحتاد  التنفيذي  املدير 
امل�سرتكة  امليزانية  مقابل  الدي�ن 
لكتلة الحتاد، للم�ساعدة يف ا�ستئناف 

النم� يف القارة الأوربية.

م�سوؤول يف االحتاد االأوروبي

انق�شام حيال امل�شاعدات املالية ملواجهة كورونا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

