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اخلبري القت�ضادي اأحمد �ضواهلية يف حوار مع "الو�ضط":

جتاوز تداعيات الكورونا 
لي�س م�ستحيال

.       م�ضاعدة املوؤ�ض�ضات املت�ضررة قرار �ضائب
.      تقلبات اأ�ضعار النفط اأخلطت كل الأوراق

.     الإ�ضكال الأكرب اأمام القت�ضاد الوطني هو التمويل 
ثمن اخلبري القت�ضادي اأحمد �ضواهلية يف حوار خ�س به جريدة » الو�ضط  »  قرار رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون بالإ�ضراع يف 

اإجراءات م�ضاعدة املوؤ�ض�ضات العمومية واخلا�ضة لتخطي الو�ضع ال�ضعب ال�ضحي والقت�ضادي، معتربا باأن ذلك  مهم جدا ويزرع الأمل 
واحلياة لدى املوؤ�ض�ضات لأجل ا�ضتئناف واإعادة الن�ضاط القت�ضادي، لفتا باأن  احلكومة  قامت بكل ما يجب اجتاه القت�ضاد واملوؤ�ض�ضات 
القت�ضادية العمومية واخلا�ضة لكن يبقى القت�ضاد عموما حتت رحمة ا�ضتمرار وطول فرتة الوباء للأ�ضف،  فمهما كانت الإجراءات 
ان طالت فرتة الوباء فتزداد الأزمة اأكرث مما قد يتطلب من الدولة فتح بع�س الأن�ضطة القت�ضادية مع الوباء واأخذ كل الحتياطات 

ال�ضرورية على حد قوله 
حاورته : اإميان لوا�س 

و�ضعية  ما   ، بداية       .
مطلع  اجلزائري  القت�ضاد 

ال�ضنة اأو قبل كورونا ؟

االقت�صاد اجلزائري ومنذ عقود 
متعددة  اأزمات  ي�صهد  وهو 
واقت�صادية  �صيا�صية  ومتنوعة 
اال�صتقالل على  منذ  فباعتماده 
قطاع املحروقات جعله مهددا 
النفط  اأحوال  ا�صطربت  ما  كل 
االأخري  العقد  يف  �صهد  اأنه  اإال 
اأزمات  االأخرية  ال�صنوات  اأو 
حتد  يف  جعلته  حادة  اقت�صادية 
�صعب  يف امل�صتقبل، حيث ورثت 
ال�صلطة احلالية اجلديدة بقيادة 
رئي�س اجلمهورية   عبد املجيد 
لالقت�صاد  مزرية  و�صعية  تبون 
متثلت يف تاآكل احتياط ال�رصف 
اإىل 60 مليار دوالر مطلع ال�صنة 
 200 عامني  قبل  و�صل  بعدما 
ميزان  يف  وعجزا  دوالر  مليار 
يف  وعجزا  عامة  املدفوعات 
بلغ   خا�صة  التجاري  امليزان 
�صهد  حيث  دوالر  مليار   10
�صيء  لكل  جلبا  اال�صترياد  �صق 
اال�صترياد  لفواتري  وت�صخيما 
رئي�س  ح�صب  خيالية  مببالغ 
فاتورة  و�صلت  اجلمهورية حيث 
دوالر  مليار   35 اال�صترياد 
انح�رص  الذي  ال�صادرات  و�صق 
املحروقات  قطاع  يف  فقط 
يعني  مما   %  93 فاقت  بن�صب 
العملة  من  الدولة  اإيرادات  اأن 
املحروقات  من  جلها  ال�صعبة 
ال�صادرات  فاتورة  بلغت  حيث 
اإىل  اإ�صافة   ، دوالر  مليار   25
اإىل  الداخلية  املديونية  ارتفاع 
اخلام  الداخلي  الناجت  من   %  46
غري  التمويل  عملية  ب�صبب 
ا�صتنفذ  الذي  االأخري  التقليدي 
موازنة  لتمويل  كاآلية  متاما 
املالية  قانون  توقع  التي  الدولة 
بعجز فيها يقارب 1.500 مليار 
دج ، اإ�صافة للف�صاد الداخلي من 
والوهمية  امل�صخمة  ال�صفقات 

فاق  الذي  ال�رصيبي  والتهرب 
من  وغريهم  دج  مليار   4.500
جعل  مما   ، الداخلية  االأزمات 
اجلزائر اجلديدة ت�صعى جاهدة 
اإيجاد حلوال م�صتعجلة ملعاجلة 
اآنفا  خمتلف امل�صاكل املذكورة 
اجلمهورية  رئي�س  راهن  حيث 
على  باالعتماد  معاجلتها  على 
مقاربة  ودعم  املحلي  االإنتاج 
موؤ�ص�صات  اإن�صاء  على  االعتماد 
اأجل  من  ومتو�صطة  �صغرية 
االقت�صاد  تنويع  يف  ت�صاهم  اأن 
قطاع  على  االتكال  وعدم  اأوال 
اأجل  ومن  ثانيا  املحروقات 
املحلي  املنتج  تدعيم  اأي�صا 
اال�صترياد  فاتورة  من  واحلد 
التي األهبت العجز التجاري ، اإال 
التي  واأخرى  االأزمات  هاته  اأن 
حتملها عبد املجيد تبون رئي�س 
زادها  وحكومته  اجلمهورية 
م�س  الذي  اجلفاف  تفاقما 
البالد بداية ال�صنة واأ�رص بقطاع 
بلة  الطني  زاد  ومما   ، الفالحة 
العاملي  الوباء  اأحدا  يرحم  ومل 
جائحة كورونا الذي ق�صى على 
والياب�س  االأخ�رص  االقت�صاد 
يرتك  ومل   ، وال�صعيف  القوي 
الإنقاذ  للتحرك  �صعة  وال  جماال 

ما ميكن اإنقاذه .

تداعيات  ماهي       .
القت�ضاد  على  كورونا  وباء 

اجلزائري؟

ال�صني  من  انطلق  كورونا  وباء 
ثان اقت�صاد يف العامل الذي بلغ 
وب�صببه  العامل  اقت�صاد  من   %19
اقت�صاديا  عمالق  بلد  حّول 
و�صكانيا اإىل بلد اأ�صباح واأثر على 
اقت�صادها و عرف ركودا رهيبا 
املوؤ�ص�صات  الأغلب  تام  و�صلل 
لالحتكاك  تفاديا  االقت�صادية 
التاأثري  ون�رص الوباء،  وكان هذا 
على باقي الدول يف العامل وزاد 
الوباء يف جل  انت�صار  بلة  الطني 
اجلزائر  ليم�س  العامل  اأنحاء 
ويهدد حياة مواطنيها لكن هذا 

هم  هو  اآخر  هما  اأ�صاف  الوباء 
توقف  بحت متثل يف  اقت�صادي 
جزئي اأو كامل لعدة  موؤ�ص�صات 
النقل  منها  خا�صة  اقت�صادية 
�صيوؤثر  مما  واجلوي  البحري 
على اإيرادات الدولة من اجلباية 
مليار    4100 بلغت  التي  العادية 
دج مبعدل الثلثني من االإيرادات 
انهيار  ذلك  على  �صف   ، العامة 
توقف  ب�صبب  النفط  اأ�صعار 
املوؤ�ص�صات العاملية عن االإنتاج 
وتوقف موؤ�ص�صات النقل البحري 
ت�صتعمل  التي  والربي  واجلوي 
اأ�صعار  وبلغت  كثريا  النفط 
منخف�صة  م�صتويات  النفط 
حيث  مثيل  لها  ي�صبق  مل  جدا 
 11 اجلزائري  النفط  �صعر  بلغ 
تكلفة  وقارب  للربميل  دوالر 
اأن  اأقل منها يف حني  اأو  اإنتاجه 
االإيرادات  على  تعتمد  اجلزائر 
النفطية بن�صبة كبرية حيث بلغت 
االإيرادات  يف  البرتولية  اجلباية 
لعام  الدولة  ملوازنة  العامة 
 2000 بلغت  حيث  الثلث   2020
اإيرادات  اإىل  اإ�صافة  دج  مليار 
ال�صعبة، هذه  العملة  الدولة من 
االأ�صباب واأخرى جتعل خمطط 
العزيز جراد  عبد  عمل حكومة 
لها  تعط  ومل  �صعبة  مهمة  يف 
اقت�صاديا  تنوعا  لرنى  الفر�صة 
الأوانه  ال�صابق  من  لكن  حقيقيا 
اقت�صادي  انهيار  على  احلكم 
ف�صحة  االأمر  يف  فالزال 
رئي�س  اإرادة  واأن  خا�صة  و�صعة 
اجلمهورية قوية كل مرة للخروج 

من تبعية املحروقات .

حماية  يتم  كيف       .
تداعيات  من  القت�ضاد 

الكورونا؟

جائحة  من  االقت�صادي  االأثر 
اجلزائر  ت�صهده  الذي  كورونا 
ككل  البالد  اقت�صاد  م�صت 
مالية  اإجراءات  اتخاذ  مت  الذي 
موازنة  م�صت  الإنقاذه  وجتارية 
العامة  النفقات  بتقلي�س  الدولة 

املتعلقة باالحتياجات واالأدوات 
والعالوات  االأجور  مت�س  ومل 
غري  التجهيز  م�صاريع  وتاأجيل 
هاته  م�صت  كما  امل�صتعجلة، 
التجاري  امليزان  االإجراءات 
اال�صترياد،  فاتورة  بتقلي�س 
على  اأي�صا  اأثر  الوباء  اأن  كما 
املوؤ�ص�صات و خلق اأزمات مالية 
حادة لبع�س اأو اأغلب املوؤ�ص�صات 
توقف  ب�صبب  االقت�صادية 
االقت�صادية  الن�صاطات  بع�س 
والنقل  التجارية  منها  خا�صة 
تطلب  مما  واجلوي  البحري 
مبا�رص  ب�صكل  الدولة  تدخل 
وذلك  االآثار  هذه  من  للحد 
االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  بدعم 
العمومية واخلا�صة الإنقاذها من 
اإعادة  االإفال�س وحتفيزها على 
االقت�صادي  الن�صاط  وا�صتئناف 
احلياة  وعودة  الوباء  بعد 
االقت�صادية اإىل اأف�صل، فكان من 
ال�رصوري تعوي�س بع�س خ�صائر 
املوؤ�ص�صات املت�رصرة من الوباء 
انتاجها  عملية  تعطلت  والتي 
ظل  يف  للخدمات  تقدميها  اأو 
لعمالها  منحها  ب�رصط  التم�صك 
ومراقبة  االأجر  مدفوعة  عطال 
اأ�صا�صيا  �رصطا  وجعله  االإجراء 
للدعم وتقدمي هبات اأو قرو�س 
واحلد  االأزمة  لتخطي  مالية 
الذي  االقت�صادي  الركود  من 
واملوؤ�ص�صات  الدولة  على  يعود 
باالنهيار واالإفال�س خا�صة فيما 
تعلق بتوفري ال�صلع واخلدمات .

.      ما الإجراءات التي 
مل�ضاعدة  اتخاذها  يجب 

املوؤ�ض�ضات املت�ضررة ؟

عبد  اجلمهورية  رئي�س  قرار 
يف  باالإ�رصاع  تبون  املجيد 
املوؤ�ص�صات  م�صاعدة  اإجراءات 
لتخطي  واخلا�صة  العمومية 
ال�صحي  ال�صعب  الو�صع 
ويزرع  جدا  مهم  واالقت�صادي 
املوؤ�ص�صات  لدى  واحلياة  االأمل 
الن�صاط  واإعادة  ا�صتئناف  الأجل 

توقفه  اأدى  الذي   ، االقت�صادي 
ومنحهم  العمال  ت�رصيح  اإىل 
اإ�صافة  االأجر  مدفوعة  عطال 
اإىل توقف تقدمي اخلدمات مما 
املالية  الدورة  توقف  اإىل  يوؤدي 
للفوائد وال�رصائب والر�صوم، اإن 
امليدانية  ال�رصورية  االإجراءات 
مل�صاعدة  اتخاذها  يجب  التي 
من  ت�رصرت  التي  املوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  ال�صيما  الوباء 
اخلا�صة هي اإح�صاء املوؤ�ص�صات 
تعترب  والتي  فعال  ت�رصرت  التي 
املوؤ�ص�صات  لوزارة  فر�صة 
ملعرفة  واملتو�صطة  ال�صغرية 
حقيقية  موؤ�ص�صات  وجود  مدى 
تن�صط وموجودة يف امليدان كما 
يعترب اإجراء منح عطال مدفوعة 
مراقبته  ويجب  مهما  االأجر 
بهيئات مفت�صيات العمل كما اأن 
اإجراء الدعم املايل غري املبا�رص 
اأف�صل واأنفع للموؤ�ص�صات والدولة 
دعم  االأوىل  لغايتني  وحتقيق 
املوؤ�ص�صات ماليا وتخلي�صها من 
الديون وثانيا لتح�صيل ال�رصائب 
املتاأخرة  اأو  احلالية  والر�صوم 
فتقوم اخلزينة العمومية بالتكفل 
اأو  احلالية  ال�رصائب  بدعم 
املتاأخرة اأو الديون املرتتبة عن 
وتاأ�صي�س  االقت�صادي  الن�صاط 
الدعم على معايري بح�صب نوعية 
ون�صبة  العمال  وعدد  الن�صاط 
االلتزام  ومدى  الن�صاط  توقف 
اإ�صهام  و�رصورة  الدولة  بحقوق 
بالكوارث  املتعلقة  ال�صناديق 
دعم  يف  البطالة  عن  والتاأمني 
املوؤ�ص�صات التي منحت لعمالها 

عطال مدفوعة االأجر .

اأ�ضعار  بخ�ضو�س       .
على  اأثاره  و  النفط 

القت�ضاد اجلزائري؟

يف  حادا  نزوال  النفط  عرف 
اأ�صعاره بلغت متو�صطا 20 دوالرا 
وتوقفت  الوباء  ب�صبب  للربميل 
واخلدمات  االنتاج  موؤ�ص�صات 
اإىل  ال�صني  من  بداية  العاملية 

معظم دول العامل وتوقفت معها 
وتعطلت  وال�صري  النقل  حركات 
موؤ�ص�صات النقل الربي والبحري 
ال�رصاع  لها  واأ�صيف  واجلوي 
العاملي  النفط  حول  العاملي 
بزعامة رو�صيا والو م اأ وال�صعودية 
اإنتاجها  هاته  خف�صت  اأن  اإىل 
برميل  مليون   9.7 يقارب  مبا 
النفطية  ال�صوق  توازن  الإعادة 
حاد  وانخفا�س  العر�س  لتزايد 
للطلب قارب ح�صب املخت�صني 
هذا  يوميا،  برميل  مليون   30
اجلزائري  االقت�صاد  جعل  ما 
يت�رصر من جهتني اأولهما ب�صبب 
نعتمد عليه  الذي  النفط  اأ�صعار 
ال�صعبة  العملة  من  اإيراداتنا  يف 
موازنة  اإيرادات  يف  ال�صتعماله 
الثلث  على  تعتمد  التي  الدولة 
البرتولية  اجلباية  من  منها 
اأو  دج  مليار   2000 يفوق  مبا 
من  لالحتياط  اأو  لال�صترياد 
ثانية  جهة  ومن  ال�صعبة  العملة 
توقف  حتتم  مما  الوباء  ب�صبب 
اأو حد من  موؤ�ص�صات اخلدمات 
مما  االإنتاج  موؤ�ص�صات  ن�صاط 
ي�رص اآليا اإيرادات موازنة الدولة 
تعتمد  التي  العادية  اجلباية  من 
الدولة  موازنة  اإيرادات  عليها 
اجلباية  هاته  اأن  كما   ، بثلثني 
�رصيبيا  تهربا  تعرف  العادية 
ومل  دج  مليار   4500 مبلغ  فاق 
حلد  حال  املالية  قطاع  يجد 
اأو احلد منه  ال�صاعة ال�صرتداده 
اإيجاد  يف  مكانه  يراوح  ومازال 
ال�رصيبي  للتح�صيل  واآنية  اآلية 
وحت�صني ن�صبة اال�صتجابة لتاأدية 
على  �صف  ال�رصيبي،  الواجب 
موؤ�ص�صات  اأغلب  توقف  ذلك 
الوباء  ب�صبب  واخلدمات  االإنتاج 
التدخل  الدولة  من  تطلب  مما 
�رصيعا الإنقاذ اأوال اقت�صاد البلد 
باالإجراءات التي ذكرناها �صابقا 
املتخذة يف جمل�س الوزراء  وثانيا 
املوؤ�ص�صات  م�صاعدة  حماولة 
االقت�صادية للنهو�س بعد كورونا 
الن�صاط  وموا�صلة  منه  والتعايف 

االقت�صادي .

24 �ساعة
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الوكالة الوطنية لتح�ضني ال�ضكن وتطويره »عدل«

ع.غ

الوطنية  للوكالة  العام  املدير  قال  و 
حممد  وتطويره،  ال�سكن  لتح�سني 
طارق بلعريبي، يف ت�رصيح لل�سحافة 
هذا  و�سع  من  الهدف  اأن  باملنا�سبة 
اخلط الأخ�رص هو الإ�سغاء والإعالم 
الإن�سغالت  بجميع  للتكفل  والتدخل 
وقاطني  مكتتبي  يطرحها  التي 
وليات  خمتلف  يف  عدل  �سكنات 
الوطن، م�سيفا اأنه �سيتم ت�سغيل هذا 
الرقم خالل �سهر رم�سان من ال�سبت 
التا�سعة  ال�ساعة  من  اخلمي�س  اإىل 

�سباحا لغاية الرابعة م�ساء.
و اأبرز اأن هذا الرقم الأخ�رص �سيمكن 
من  �سكنات عدل  قاطني   و  مكتتبي 
طرح خمتلف ان�سغالتهم مبا�رصة اإىل 
الإدارة دون احلاجة اإىل و�ساطة حتى 
امل�سعد  بعطب يف  الأمر  تعلق  اأن  و 
حيث  الكتتاب  ملفات  يف  م�سكل  اأو 

�سيتم التكفل بهذه الن�سغالت و تبليغ 
املعنيني عن طريق الهاتف. 

ت�سديد  اآجال  متديد  مت  اأنه  ذكر  و 
ال�سهرية،  والأعباء  الإيجار  فاتورة 
قاطني  ل�سالح  اإ�سايف،  �سهر  ملدة 
التدابري  اإطار  يف  عدل  �سكنات 

كما  كورونا   فريو�س  �سد  الوقائية 
�سكنات عدل  قاطني  بلعريبي  طمئن 
�سيكون  الديون  هذه  ت�سديد  اأن« 

ب�سفة 
يفر�س  لن  اأنه«  مو�سحا  »تدريجية« 
يف  �سطرين  ت�سديد  املكتتبني  على 

ب�سفة  ذلك  �سيتم  بل  واحدة  دفعة 
لت�سديد  جلدول  وفقا  تدريجية 

امل�ستحقات«.
اإجراءات  اأن«  اأخر  �سياق  يف  قال  و 
كورونا  وباء  ب�سبب  ال�سحي  احلجر 
اأدى اإىل تقلي�س وترية اأ�سغال م�رصوع 
ببوينان  اجلديدة  املدينة  �سكنات 
الجناز  ن�سبة  تراوحت  التي  بالبليدة 
بها ما بني 5 و 10 باملائة »موؤكدا انه« 
�ستكون  الإجراءات  هذه  انتهاء  بعد 
الوترية جيدة بهدف النتهاء من هذا 

امل�رصوع«.
اإجراءات  اأن  الطار  ذات  يف  اأبرز  و 
اإىل  كذلك  اأدت  ال�سحي  احلجر 
ال�سكنات  توزيع  عمليات  تعطيل 
ال�سنة دون  الأول من هذه  لل�سدا�سي 
مواقع  اأو  ال�سكنات  عدد  يحدد  اأن 
مكتفيا  املعنية  الوليات  اأو  الأحياء 
يف  عنها  الإعالن  �سيتم  اأنه  بقوله 

الوقت  املنا�سب.

مت اأم�س ال�ضبت النطالق الر�ضمي للعمل بالرقم الأخ�ضر »3040« للوكالة الوطنية لتح�ضني ال�ضكن 
وتطويره »عدل« و ذلك لو�ضعه حتت خدمة مكتتبيها وقاطني �ضكناتها للتكفل بجميع ان�ضغالتهم 

بهدف تقريب الإدارة من املواطنني و الق�ضاء على البريوقراطية.

اأ�ضعار اللحوم احلمراء  ت�ضتفز وزير التجارة

�إحياء م�سروع نقل حلوم 
�جلنوب �إىل �ل�سمال 

اإمتام  امل�ضاريع املتاأخرة واإح�ضاء ال�ضكنات اجلاهزة 

�أكرب عملية �إ�سكان بعد جتاوز  
�أزمة �لكورونا

رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  اأعرب 
مت�سك  عدم  من  اأ�سفه،  عن  اأم�س، 
فيما  قطعوه،  الذي  بالوعد  املوالني 
باأ�سعار  احلمراء،  اللحوم  بيع  يخ�س 
معقولة، خالل ال�سهر الف�سيل وكتب 
على  الر�سمية،  �سفحته  عرب  رزيق، 
�سوؤال  هناك  قائال:  الفاي�سبوك، 
راأ�س غنم،  اأين 28 مليون  حمري يل، 
مهني  و  املوالون،  عليها  تكلم  التي 
»اأين  رزيق:  ال�سعبة«واأ�ساف  هذه 
وعدوكم يل باأنكم تبيعون هذه ال�سنة 

باأ�سعار معقولة«.
»الآن  بقوله:  التجارة،  وزير  وتابع 
طلبت  ملا  حاربتموين،  ملاذا  عرفت 
ال�سماح بجلب حلوم منطقة اجلنوب، 
لوليات تندوف، واأدرار، مترنا�ست و 
اليزي، لل�سمال، بحجة اأنها مري�سة، 
معقول،  حلم  ب�سعر  مناداتي  ب�سبب 
م�سريا  رم�سان،  �سهر  يف  للزوايل 
اخلا�سة  الظروف  اأن  باملنا�سبة، 
من  منعته  قد  البالد،  تعي�سها  التي 
وزير  توعد  امل�رصوع. حيث  جت�سيد 
بعد  بالتحقيق  املوالني  التجارة، 
حقيقة  مدى  ملعرفة  كورونا،  انتهاء 
راأ�س  مليون   28 اللغز،  الرقم  هذا 
بعد  اهلل  �ساء  »اإن  قائال:  غنم، وختم 

نهاية هذا الوباء، �سوف احي م�رصوع 
من  ال�سمال  اىل  اجلنوب  حلوم  نقل 
رئي�س  اأن  الإ�سارة،  وجتدر  جديد. 
الفيدرالية الوطنية للموالني، جياليل 
عزاوي، قد اأكد يف ت�رصيحات �سابقة 
لو�سائل الإعالم، اأن اللحوم احلمراء 
�ستكون متوفرة، وباأ�سعار معقولة يف 
املذابح  انطالق  مع  رم�سان،  �سهر 
من  الأول،  الأ�سبوع  يف  ال�سناعية، 
املوالني  اأن  م�سريا  الف�سيل،  ال�سهر 
املذابح  مع  للتن�سيق  م�ستعدون 
بروؤو�س  لتزويدهم  ال�سناعية، 
و�سمان  الأزمة  لتفادي  املا�سية، 
خالل  الوطنية،  ال�سوق  يف  وفرة 
اأن  مو�سحا  الف�سيل،  ال�سهر  هذا 
من  راأ�س  مليون   28 متتلك  اجلزائر 
حاجيات  تغطية  باإمكانها  املا�سية، 
كاملة،  �سنة  خالل  اجلزائريني، 
الوعد  وهو  رم�سان،  �سهر  فيها  مبا 
وجود  رغم  به،  الإيفاء  يتم  مل  الذي 
التجارة،  وزارة  مع  مربمة  اتفاقية 
اأ�سعار  لأن  اخل�سو�س،  هذا  يف 
اللحوم احلمراء، قد �سهدت ارتفاعا 
قيا�سيا، يف الأ�سعار، مثلما حدث يف 

ال�سنوات املا�سية.
مرمي خمي�ضة

واملدينة  يف  ال�سكن   وزارة  ك�سفت  
الولئية  مديرياتها  اإىل  مرا�سلة 
اجلاهزة    ال�سكنات  اإح�ساء  ب�رصورة 
والقريبة من الإمتام من اأجل توزيعها 
 . الكورونا  اأزمة  جتاوز  بعد  مبا�رصة 
�رصورة  على  الوزارة  و�سددت  هذا 
على  قربت  التي  امل�ساريع  اإمتام  
يف  والإ�رصاع  الأ�سغال  من  النتهاء 
وتهيئة  احليوية   بال�سبكات  ربطها 
اكرب  تنظيم  بهدف   ، �ساحاتها  
جائحة  بعد  ممكنة   توزيع  عمليات 
دعت  اآخر  جانب  من   ، الكورونا 
مع  وبالتن�سيق  مديرياتها  الوزارة  
ح�سب  بالوليات  الولئية   ال�سلطات 
تاأخر   �سبل  بحث  اإىل  الخت�سا�س 

انطالق  بع�س امل�ساريع ال�سكنية من  
اعذارات  بعث  مع  املقاولت  طرف 
اإليها  ومتابعتها قانونية ، مع �رصورة 
اتخاذ نف�س الإجراءات مع املقاولت 
اجناز  يف  املتاأخرين  واملرقني 
اللجوء   ال�سكنية عن طريق  امل�ساريع 
ا�ستعمال ال�سبل القانونية يف التعامل 
من  العقوبة   طائلة  حتت  معهم  
و�سمان   ال�سكن  اأزمة  حما�رصة  اجل 
العاجل  القريب  يف  عليها  الق�ساء 
من خالل تكثيف امل�ساريع وحماربة 
خالل  من  والفو�سي   اله�س  ال�سكن 
الجتماعني  ال�رصكاء  مع  التعاون 

بالوليات .
حممد بن ترار

متديد �آجال ت�سديد فاتورة 
�لإيجار و�لأعباء �ل�سهرية

.    رقم اأخ�ضر للتكفل بان�ضغالت املكتتبني

ال�ضلف

حتقيقات يف �سفقات م�سبوهة 
بالقامات  �جلامعية 

.    مدير الإقامة 3 ذكور ينفي تورطه 
القت�سادية  ال�رصطة  م�سالح  با�رصت 
حتقيقات  �سلف  ولية  باأمن  واملالية 
م�سبوهة  �سفقات  وجود  معمقة  يف 
اجلامعية  ال�ستة  بالقامات 

املوجودة  على م�ستوى الولية  .
اأ�سارت م�سادر مقربة من التحقيق اإن 
الق�سية تخ�س رفع النفايات التي اأوكلت 
العا�سمة  خا�سة   من  موؤ�س�سة  اإىل 
اإق�ساء  باقي  اعتماد  تبني  والتي 
اأدى  ما  احتيالية  املوؤ�س�سات  بطرق 
اأ�سعار  كبري  يف  ارتفاع  اإىل   ت�سجيل 
ك�سفها  مت  الق�سية   ، النفايات  رفع 
قبل  احد  من  معززة  مرا�سلة  بعد 
بعد  �سلف  ولية  من  املتعاملني 
اإق�ساوؤه والذي قدم دلئل ح�سبه ت�سري 
�سفقات  يف  العام  باملال  تالعب  اإىل 
اخلدمات  مدير  متهما  م�سبوهة 
ال�ستة  ومدراء الإقامات  اجلامعية 
الذين مت ا�ستدعائهم للتحقيق  وتقدمي 
ال�سفقات  لهذه  القانونية  امللفات 
�سماعهم  قبل  فيها  التدقيق  اجل  من 
وانه  خا�سة   ، ر�سمية  حما�رص  على 
الطالبية  ان  املنظمات  لبع�س  �سبق 

اخلدمات  ت�سيري  يف  بالتحقيق  طالبت 
الإقامة  03  ب�سلف  وخا�سة  اجلامعية 
وحاولنا  هذا   ، فار�س  باأولد  للذكور 
اجلامعية  اخلدمات  مبدير  الت�سال 
اأكد  مدير  حني  يف  جدوى  دون  لكن 
للذكور03  باأولد  اجلامعية  الإقامة 
طالبته  الأمن  م�سالح  فار�س  اأن 
والتي  النفايات  رفع  �سفقة  مبلفات 
بطريقة  متت  اأنها  ،موؤكدا  �سلمها 
�سفافة من خالل الإ�سهار لها مبديرية 
على  مرورها  وكذا  والبلدية  التجارة 
جلان فتح الأظرفة وتقيم العرو�س قبل 
منحها  م�سريا ان ال�سبب هو �رصاع ما 
اقت�ساديني  �ساحب  متعاملني  بني 
العا�سمة  من  املنحدر  ال�سفقة 
وبخ�سو�س   ، غري  ل  من  �سلف  واأخر 
ت�رصيحات بع�س املنظمات الطالبية 
، فاأكد اإن بع�س قادتها ي�ستفزونه من 
قانونية  غري  ن�ساطات  اجل  متويل 
بالأموال  وهو  ملنظماتهم   ومطالبته 
منهم  العديد  مع  ي�سل  جعله  ما 

اإىل  العدالة .
حممد بن ترار

الرتبية  قطاع  نقابات  با�رصت 
لقاءاتها من اأجل حت�سري  م�سودة 
وزير  مع  اللقاء  مطالبها  قبل 
املقبلة  خالل  ال�ساعات  القطاع 
ال�سنة  اجل  حتديد  م�سري  من 
الدرا�سية   واإنقاذ  التالميذ  من 
هاج�س ال�سنة البي�ساء الذي �سار 
اجلزائرية  الأ�رصة  حياة  ينغ�س 
ال�سحي  احلجر  ا�ستمرار  بفعل 

ومعه مقاطعة الدرا�سة  .
النقابات  اأجمعت  وقد  هذا 
بتاأجيل  املطالبة  �رصورة  على 
�سهر  البكالوريا اإىل  �سهادة 
�سبتمرب املقبل يف حالة ا�ستمرار 

هذا  اإن  املر�س  بحكم  تف�سي 
لدخول  م�سرييا  يعد  المتحان 
حني  ميكن  يف  اجلامعة  بوابة 
على  ف�سلني  لنتقال  العتماد 
يف  مبا  التالميذ  باقي 
ية  نها تي   د �سها لك   ذ
و�سهادة  املرحلة  البتدائية 
هذا  ويف  الأ�سا�سي  التعليم 
بالإعالم  املكلف  ك�سف  ال�سدد 
م�سعود  بوذيبة  اأنه  ال�سيد 
التعليم  �سهادتي  اإن  نلغي  ميكن 
والأ�سا�سي والعتماد  املتو�سط 
الف�سلني  معدل  احت�ساب  على 
ال�سنة  ب�سفة  نهاية  واإعالن 

حني  اأن  عادية  يف 
ميكن  ل  البكالوريا امتحان 
المتحان  جتاوزه  ويجب  اإقامة 
حالة  يف  ي�ستوجب  تاأجيله  ما 
الو�سع على هذا احلال  ا�ستمرار 
ال�سحية  التقارير  حتدده  الذي 
النقابة  يرى رئي�س  حني  يف   ،
الوطنية لعمال الرتبية عبد الكرمي 
بوجناح  اأنه اأ�سبح لزوما العتماد 
والثاين  لكل  الف�سلني الأول  على 
ة  د �سها ء   �ستثنا با يات   امل�ستو
ي�ستوجب  البكالوريا التي 
�سهر �سبتمرب،هذه  اإىل  تاأجيلها 
لتي  ا ت   حا ا قرت ل ا

من  تالقي  رف�سا  قد 
التالميذ  قبل  جمعية  اأولياء 
كبرية  فئة  بحقوق  مت�س  لأنها 
ترتاوح  الذين  التالميذ  من 
من  و9.99  ال09  بني  معدلتهم 
20 يف املتو�سط و4.5 و4.99  يف 
ميكنهم  والذين  البتدائي 
اأو  يف  ال�سهادات  ال�ستدراك 
وتبقى   ، الثالث  الف�سل  امتحان 
اللقاء  تنتظر  القرتاحات  هذه 
احلا�سم مع الوزير  الذي �سيحدد 
يف  الدرا�سية  ال�سنة  م�سري 

ال�ساعات  املقبل  .
حممد بن ترار

احت�ضاب ف�ضلني لالنتقال  يف باقي امل�ضتويات

نقابات �لرتبية تقرتح تاأجيل �لبكالوريا 
.     لقاء لتوحيد املطالب قبل لقاء مع الوزير 

 تنفيذ للمخطط الأمني- الوقائي و ال�ضحي

ت�سخري 600 �سرطي لتاأمني �سهر رم�سان بولية �أدر�ر
رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة 
ل�سنة 2020، �سطرت  املعظم 
اأدرار خمطط  ولية  اأمن  م�سالح 
يت�سمن تفعيل  وقائي  اأمني 
الأمنية  الإجراءات  من  جمموعة 
تعزيز  خالل  من  وال�سحية 
املحكم  امليداين  النت�سار 
بتكثيف  وذلك  ال�رصطة  لقوات 
الدوريات الراجلة والراكبة وو�سع 
�سمان  جانب  اإىل  مراقبة  نقاط 
خمتلف  املرورية عرب  الن�سيابية 
خا�سة  واملحاور  الطرقات 
الكرمي  رم�سان  �سهر  حلول  مع 
�سحي جد  ال�سنة يف ظرف  هده 

املنت�رص  للوباء  بالنظر  خا�س 
كورونا  العامل )فريو�س  عرب 

كوفيد19(.
املتخذة  الأمنية  الإجراءات 
لها  ال�ساأن، �سخرت  هذا  يف 
و  املادية  كافة الإمكانيات 
اأكرث  باإقحام  وذلك  الب�رصية، 
�سمان  من 600 �رصطي بهدف 
 ، العامة  وال�سكينة  الأمن 
الذي  الظرف  هدا  خا�سة يف 
احلجر  اإجراءات  مع  يتزامن 
قوات  �ست�سهر  اأين   ، ال�سحي 
التعليمات  احرتام  على  ال�رصطة 
ال�سلطات  عن  ال�سادرة  والتدابري 

العليا للبالد والتي تهدف للق�ساء 
على انت�سار فريو�س كورونا .

ذات  ترمي  ذلك  على   عالوة 
�سكل  اأي  ملحاربة  الإجراءات 
ال�سلع على م�ستوى  للم�ساربة يف 
و  والأ�سواق و حماية  املحالت 
وتنظيم  العمومي  الطريق  تطهري 
برجمة  خالل  من  الأ�سواق 
مع  بالتن�سيق  تطهري  عمليات 
ال�سلطات املحلية ملنع ال�ستيالء 
العام  الطريق  على  ال�رصعي  غري 
من قبل التجار املتجولني و الباعة 
خمتلف  ردع  و  ال�رصعيني  غري 
الإطار  و  البيئة  على  التجاوزات 

يف  خا�سة  للمواطنني  املعي�سي 
ظل الإجراءات ال�سارمة املتخذة 
للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

ال�رصطة  قوات  تبقى  و  هذا 
الأوقات و على  جمندة يف جميع 
لال�ستجابة  مدار 24/24 �ساعة 
التكفل  و  املواطنني  لنداءات 
اإيل  تدعوهم  التي  و  بان�سغالتهم 
يهدد  قد  خطر  اأي  عن  الإبالغ 
طريق  عن  ممتلكاتهم  و  حياتهم 
املجانية  بالأرقام  الت�سال 
امل�سخرة من قبل املديرية العامة 
لالأمن الوطني)104.17.1548( .

اأحمد باحلاج 
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اح�ضن خال�ص   

جمة  �صعوبات  وظهرت 
املطلب  اخرتاق  يف 
النظام  جلدار  الأمازيغي 
القائم اآنذاك الذي، ف�صال 
جتاه  وتزمته  �صممه  عن 
التي  ال�صعبية  الثقافات 
بالنظرة  اإل  يراها  يكن  مل 
الفلكلوية،  ال�صطحية 
�رصاع  يف  دخل  فقد 
»تيار  بني  �صديد  داخلي 
التفتح  اإىل  تواق  تغريبي« 
وا�صترياد اأمناط ا�صتهالك 
ن�رص  �صجع  حيث  جديدة 
»الربابول« واأن�صاأ �صحيفتي 
بالفرن�صية   2000 اآفاق 

بالعربية  وامل�صاء 
اإعالمي  كنمط 
جديد خمتلف عن 
ال�صحف  منط 
التي  واملجالت 
ت  ذ �صتحو ا
امل�صهد  على 
مي  عال لإ ا
وكان  ل�صنوات 
دواليب  موقعه 
الدولة  اإدارة 
»عروبي  وتيار 
 » مي �صال اإ
داخل  متوقع 
وتفتح  احلزب 
اإىل بقايا التيار 
حي  �صال لإ ا

التيار  ليتهم  الديني 
للغزو  الباب  بفتح  الأول 
وي�صدد  الغربي  الثقايف 
تعريب  تعميم  على 
ويكثف  واملحيط  التعليم 
امللتقيات  انعقاد  من 
التي  الدولية  الإ�صالمية 
مفكرون  اإليها  يدعى  كان 

من  اإ�صالميون  ودعاة 
منهم  العامل  اأ�صقاع  كل 
ويو�صف  الغزايل  حممد 
ورم�صان  القر�صاوي 
البوطي وحر�ص على دعم 
الن�صاط امل�صجدي ووقف 
الأمري  جامعة  �صري  على 
الإ�صالمية  القادر  عبد 

بق�صنطينة.
جمرد  قبل  من  كان  ما 
داخل  ثقافية  تعددية 
اإىل  حتول  النظام  اأطراف 
�رصاع نخبوي على املنابر 
املجتمع  ويف  الإعالمية 
اأن  ال�صعبية  للثقافة  فكيف 
مثل  داخل  مكانا  لها  جتد 
هذا النظام؟ كان عليها اأن 

ال�رصاع  تنتظر حتول هذا 
وهو  �صيا�صي.  انفجار  اإىل 
انتفا�صة  به  عجلت  ما 

اأكتوبر 1988.
انطلق  اأكتوبر  اأحداث  مع 
اإذ  جديد  مطلبي  م�صار 
من  �رصارتها  تنطلق  مل 
كما جرت  القبائل  منطقة 

العادة بل �صملت بالأ�صا�ص 
اجلزائر  مدينة  من  اأحياء 
ومل تكن حتمل يف طياتها 
املطلب الثقايف بل رفعت 
الجتماعية  العدالة  �صعار 
احلزب  هيمنة  ورف�ص 
تكن  مل  لذا  الواحد، 
الرببرية  الثقافية  احلركة 
يف  لالنخراط  متحم�صة 
تنظر  كانت  بل  النتفا�صة 
اجتماعي  كاإ�صقاط  اإليها 
النظام  داخل  ل�رصاعات 
منها  يغتنم  لن  احلاكم 
الإ�صالمي  التيار  اإل 
بقوة  الراديكايل املتواجد 
التي  العا�صمة  اأحياء  يف 
�صهدت النتفا�صة مثل باب 
وبلكور  الوادي 
�ص  ا حلر ا و

وغريها. 
احلركة  حررت 
الثقافية الرببرية 
وزعته  من�صورا 
�صكان  على 
القبائل  منطقة 
اإىل  فيه  تدعوهم 
ورف�ص  الهدوء 
وراء  الجنرار 
بذريعة  الأحداث 
املناطق  تقاع�ص 
دعم  عن  الأخرى 
يف  القبائل  منطقة 
انتفا�صة 1980. وكان 
الفنان معطوب لونا�ص 
النداء  هذا  نا�رصي  اأحد 
قد اعرت�صته فرقة للدرك 
الوطني مبدخل مدينة عني 
احلمام واأطلقت عليه النار 
الن�صياع  رف�ص  بعدما 
توزيع  عن  الكف  لطلب 
اأنه  من  بالرغم  املن�صور 
كان يدعو اإىل الهدوء. كان 

هذا احلادث كافيا لإقحام 
ب�صكل  القبائل  منطقة 
اأحداث  يف  مبا�رص  غري 
جنا  الذي  فالفنان  اأكتوبر 
ونقل  باأعجوبة  من املوت 
اإىل  ال�رصعة  جناح  على 
ومنه  وزو  تيزي  م�صت�صفى 
لالأمن  تابعة  عيادة  اإىل 
اأن  قبل  بحيدرة  الوطني 
ينتقل اإىل فرن�صا ل�صتكمال 
عالج طال اأمده، كان حمل 
�صعبي  وت�صامن  تعاطف 
كبار  اأحد  اعترب  اإذ  كبري 
ف�صال  الأحداث  �صحايا 
اإحدى  �صار  اأنه  عن 
القبائلية  الأغنية  اأيقونات 

امللتزمة.
التيار  دخول  كان  واإن 
يف  عر�صيا  الرببري 
اأنه مل  اإل  اأكتوبر  انتفا�صة 
اأن يتخلف عن موعد  ي�صاأ 
الدميقراطي  النفتاح 
واأن  ل�صيما  تبعه  الذي 
منحنى  اأخذ  التحول 
اأ�صهر  ب�صعة  يف  ت�صاعديا 
بع�صا  جعل  ما  وهو  فقط 
احلقل  يف  النا�صطني  من 
�صعيد  غرار  على  الثقايف 
مهني  وفرحات  �صعدي 
العربي  ايت  ومقران 
وعبد  با�صا  وم�صطفى 
يدعون  النور  عبد  ال�صالم 
للحركة  جديد  ملتقى  اإىل 
يف  الرببرية  الثقافية 
 1989 عام  من  فرباير 
عن  احلا�رصون  فيه  اأعلن 
التخلي عن تنظيم احلركة 
وت�صكيل  الرببرية  الثقافية 
حزب �صيا�صي جديد حتت 
اأجل  من  التجمع  ا�صم 

الثقافة والدميقراطية. 

الإعالن  هذا  كان  وقد 
انفجرت  قنبلة  مبثابة 
الثقافية  احلركة  وجه  يف 
الرببرية واأدت اإىل خالفات 
وانق�صامات عميقة ورف�ص 
يف  نا�صطني  قبل  من 
عباءة  حتت  ظلوا  احلركة 
جبهة  ل�صيما  اأحزابهم 
التي  ال�صرتاكية  القوى 
اجلديد  احلزب  اعتربت 

النظام  �صنيعة 
�صفوف  لت�صتيت 
ت  ل لن�صا ا
طية  ا ميقر لد ا
له.  املعار�صة 
لكن التجمع من 
الثقافة  اأجل 
والدميقراطية 
اتخذ  الذي 
منهجا ي�صاريا 
�صطيا  و
عيا  جتما ا
طيا  ا ميقر د

وا�صل عمله وعقد موؤمتره 
اعتماده  على  وحت�صل 
بقبول  اجلميع  وانتهى 
داخل  ال�صيا�صية  التعددية 
الإبقاء  مع  الرببري  التيار 
الثقافية  احلركة  على 
العمل  كملتقى  الرببرية 
الذي  امل�صرتك  الثقايف 
الحتقان  من  ي�صلم  مل 
موعد  كل  يف  ال�صيا�صي 
الأحداث  ذكرى  لإحياء 
يف 20 اأفريل من كل �صنة، 
املناو�صات  برزت  وقد 
وحتولت  و1990   1989 يف 
احلرم  يف  م�صادات  اإىل 
مثل  لقد  اجلامعي.   
 1989 فرباير  د�صتور 
التاأطري  يف  نوعية  نقلة 

للن�صاط  املوؤ�ص�صاتي 
والتعددية  ال�صيا�صي 
الفردية  واحلريات 
املوؤ�ص�ص  لكن  واجلماعية 
على  يجروؤ  مل  الد�صتوري 
والثقافة  اللغة  اإدراج 
الد�صتور  يف  المازيغية 
اأحزابا  جعل  مما  اجلديد 
ال�صرتاكية  القوى  كجبهة 
الثقافة  اأجل  من  والتجمع 

وحزب  والدميقراطية 
ي�صارية  واأحزابا  العمال 
اأخرى تتخذ من الأمازيغية 
ح�صان طروادة يف ن�صالها 
اإر�صاء  اأجل  من  ال�صيا�صي 
الدميقراطية التي ل ميكن 
ا�صتكمال  عن  احلديث 
العرتاف  دون  بنائها 
الد�صتور  يف  بالأمازيغية 
ومتكينها من اقتحام جمال 
اجلامعة  من  بدءا  التعليم 
الأخرى.  امل�صتويات  اإىل 
حمرو�ص  حكومة  ف�صلت 
الإ�صالحية عام 1990 تبني 
متزج  ازدواجية  �صيا�صة 
تعميم  قانون  تفعيل  بني 
العربية  اللغة  ا�صتعمال 
القوى  جبهة  اأخرج  الذي 

م�صرية  يف  ال�صرتاكية 
بالعا�صمة  مناه�صة  كبرية 
يف  الأمازيغية  اإدراج  وبني 
بوا�صطة  العايل  التعليم 
علي  ال�صالم  عبد  الوزير 
للحزب  املنتمي  را�صدي 
بتيزي  اأن�صئ  حيث  ذاته 
معهدان  وبجاية  وزو 
اللغة  يف  والبحث  للتكوين 
اأن�صئ  كما  الأمازيغية 
معهد  بتلم�صان 
الثقافة  درا�صة 
ما  وهو  ال�صعبية، 
مك�صب  اأول  اعترب 
للن�صال  ملمو�ص 
اإحراز  اأجل  من 
لالأمازيغية  مكانة 
موؤ�ص�صات  يف 
الدولة. ذلك الن�صال 
بل  يتوقف  مل  الذي 
برز يف عدة منا�صبات 
امل�صاركة  خالل  من 
يف  لل�صباب  العارمة 
بالعا�صمة  م�صريات جرت 
وتيزي وزو والبويرة وبجاية 
»ل  �صعارات  ترفع  كانت 
الأمازيغية«  دون  جزائر 
وطنية  لغة  و«الأمازيغية 
تنتقل  اأن  قبل  ور�صمية« 
»عدواه« اإىل الأورا�ص اأين 
الثقافية  احلركة  ت�صكلت 
ينطلق  وبذلك  الأمازيغية 
تدريجيا  لياأخذ  العمل 
بعده الوطني ثم املغاربي 
منطقة  اأن  من  بالرغم 
يزال  ل  كان  القبائل 
من  طويل  م�صار  اأمامها 
الت�صحيات التي �صتد�صنها 
عام  املحفظة  باإ�رصاب 

.1994
...يتبع

الأمازيغية اأمام حتديات التعددية
اأ�ضرنا يف ال�ضابق اإىل اأن املطلب المازيغي انخرط منذ بداية اأعوام 1980 يف ال�ضراعات ال�ضيا�ضية 

الأفقية مع التيار الإ�ضالمي والعمودية مع ال�ضلطة من اأجل انتزاع مكانة له يف املجتمع والدولة من 
خالل ن�ضر الوعي به لدى الأو�ضاط املعربة يف اجلامعات وعن طريق اإدراجها يف اأي م�ضهد موؤ�ض�ضاتي 

ود�ضتوري جديد. 

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

لقد مثل د�ضتور فرباير 1989 
نقلة نوعية يف التاأطري املوؤ�ض�ضاتي 

للن�ضاط ال�ضيا�ضي والتعددية 
واحلريات الفردية واجلماعية 

لكن املوؤ�ض�ص الد�ضتوري مل 
يجروؤ على اإدراج اللغة والثقافة 
المازيغية يف الد�ضتور اجلديد 

مما جعل اأحزابا كجبهة القوى 
ال�ضرتاكية والتجمع من اأجل 
الثقافة والدميقراطية وحزب 
العمال واأحزابا ي�ضارية اأخرى 

تتخذ من الأمازيغية ح�ضان 
طروادة يف ن�ضالها ال�ضيا�ضي

مع اأحداث اأكتوبر انطلق م�ضار 
مطلبي جديد اإذ مل تنطلق 

�ضرارتها من منطقة القبائل كما 
جرت العادة بل �ضملت بالأ�ضا�ص 

اأحياء من مدينة اجلزائر ومل 
تكن حتمل يف طياتها املطلب 

الثقايف بل رفعت �ضعار العدالة 
الجتماعية ورف�ص هيمنة 

احلزب الواحد

اجلزء08



الأحد 26   اأفريل  2020  املوافـق  ل 03 رم�ضان  1441ه 24 �ساعة5

اإن مفهوم املناعة، يف اأب�ضط معانية هو جمموعة الدفاعات ، التي تدخل يف تكوين ال�ضيء حلمايته ، من اأي خطر يتهدده 
، ولعل اأخطر �ضيء يتهدد املجتمع هو اجلرمية ، لذا جاءت املحاكم ، و فتحت ال�ضجون ، كاأدوات حماية للمجتمع ، وتعترب 

النيابة العامة هي املحرك الرئي�ضي و املفتاح الأول لنظام احلماية ، كمبداأ عام هي من حتتكر �ضلطة التهام ، فلها اأن توجه 
التهام تاأ�ضي�ضا على اأب�ضط القرائن ، ولها اأن ُتعمل مبداأ املالئمة ،

وكالء جمهورية الوعي و جرائم الرداءة

)اجلواري لن ي�سبحن اأمريات(
الوليد فرج

وفقا  امللف  فتحرك 
و  التقديرية  ل�سلطتها 
العام  النظام  �سوابط 
املفهوم  هذا  يبقى   .
الهالمي املطاط يتحاقل 
ال�سيا�سية  احلاجة  و 
�سبط  اإىل  واأقرب   ،
اإىل  منه  العامة  العالقات 
اجلنائية  ال�سيا�سة  مبادئ 
بقيت  التي  العقابية 
الآداب  جرائم  مقدمات 
بعيدة  الأخالق  و  العامة 
لوقوعها  التجرمي  عن 
املمجوج  املباح  �سمن 
اجتماعيا  املرفو�ض 

فقط .
اأو  ت�رصف  اأي  اإن 
مقدماته  له  �سلوك 
فيها  ين�ساأ  اأر�سية  و 
يرتعرع  بيئة  وله 
بداخلها ، فال�سلوك 
اإذا عّم ، فهو يتغذى 
جمموعة  من 
و  فرعية  �سلوكات 
�سفات تت�سف بها 
الفاعلني  جمموعة 

ل  اأو  اإراديا  تواطاأت   ،
ذيوعه  ومع   ، عليه  اإراديا 
اأفراد  بني  انت�ساره  و 
ي�سكل  ي�سبح  املجتمع 
واجبة  اجتماعية  ظاهرة 

املعاجلة .
الظواهر  معاجلة  اإن 
تختلف   ، الجتماعية 
اأ�سبابها  ح�سب طبيعتها و 
ظروف  و  ميدانها  و 
ن�ساأتها و درجة تاأثريها و 

اآثارها .
ميكن  ل  التي  الآثار  هذا 

اإل  درا�ستها  و  ح�رصها 
 ، ميدانها  على  بالوقوف 
وجند امل�رصع قد جنح يف 
اإ�سقاط جرائم احلق العام 
نظريتها  على  عقوبتها  و 

املقرتفة �سيربانيا .
اإن �سيوع �سلوكات الرداءة 
جمتمع  يف  التفاهة  و 
ال�سلوكات  هذه  ال�سيربان 
التي �سارت بابا يوؤدي اإىل 
اجلرائم  من  الكثري  اأر�ض 
على راأ�سها جرمية العنف 
بقيت  اأن  التي  املعنوي 
مغفلة دون ردع اأو معاجلة 
�سوف توؤول الأو�ساع معها 

اإىل ما ل يحمد عاقبته .
�سلوكات  معظم  اأن  مبا 
الرداءة  و  التفاهة 

جمرمة  غري  �سلوكات 
التحفظ  واجبات  ولعل 
مل  اأي�سا   ، الفئات  لبع�ض 
تبق ملزمة لذيوع التفاهة 
على كامل الأ�سعدة ، لذا 
املنظومات  كل  ترهلت 
املدونات  و  الأخالقية 
ال�سابطة ملظاهر الالبقة 
ت�سعبات  ومع  الجتماعية 
الرقمي  العامل  �سيولة  و 

انك�سفت حقيقة الو�سع.
التي  الظواهر  من   اإن 
ترديات  مع  طغت 

انقالب  هو  الو�سع 
و  الجتماعية  املراكز 
ت�سدر  و  الت�سدي  فو�سى 
املنابر  و  املجال�ض 
عندما   ، الإعالمية 
مرة  من  اأكرث  اأقررت 
اأن  موطن  من  اأكرث  ويف 
كميدان  الرقمي  الف�ساء 
و  للتوا�سل  م�ستحدث 
جاء   ، املفتوح  التداول 
مفاهيم  و  جديد  مبعاين 
اأعني  اأكن  مل   ، خمتلفة 
تراتبية  بانقالب  حينها 
الن�سطاء  و  الفواعل 
خارجه ، لعتقادي بثبات 
املناعة التقليدية لالأدوات 

و املناهج املهنية .
ال�سفلى  للفئات  تبقى 
ها  يري معا
و  واأدواتها 
تها  عا �سو مو
ثة  مل�ستحد ا
ميدانها  و 
و  ال�سيرباين 
اعتقد  كنت 
اإنتاجها  اأن 
موادها  و 
بلغت  مهما 
يبقى  ا�ستقطابه  درجة 
و  مدرو�ض  غري  ع�سوائيا 
برنامج  داخل  موؤ�س�ض  ل 
، وكنت  اإعالمية  اأو خطه 
ول  امل�سهدانية  اأن  اأظن 
امل�ساهداتية هي املعايري 
الإعالمي  للعمل  الوحيدة 

الفني .
الطبقات  ان  �سحيح 
ال�سفلي  العالمية 
تاتي  قد  املجتمع  داخل 
حتدث  قد  و  باملختلف 
الفارق لكن ينتهي التعامل 
انتاحها  مع 
و  بالت�سجيع 
و  التهذيب 
على  احلث 
و  التكوين 
ط  ختال ل ا
�سحاب  باأ

الدربة .
ذلك  مع  و 
يجب تدقيق 

قد  خلفياتها  اإىل  النظر 
الرتاتبي  و�سعها  اأن  جند 
يكون  قد  املجتمع  داخل 
اأو  اإل و�سع �سكلي  ما هو 
فيه  ت�سببت  خاطئ  و�سع 
ظروف مو�سوعيه خارجة 

عن اإرادتها .
الكثري  التاريخ  ويحتفظ 
اأثبت  التي  الق�س�ض  من 
اأ�سحابها اأنهم اأهل ملكانة 
اجتماعية اأف�سل و ملركز 
فتلك   ، اأرقى  اجتماعي 
اجلارية التي مالأت قربتها 
، فانحل وكاوؤها ف�رصخت 
تنادي : يا اأبت اأدرك فاها 
ل   ، فوها  غلبني  فقد   ،
طاقة يل بفيها ، ف�سمعها 
مارا  كان  الذي  املاأمون 
من  فتعجب  هناك  من 
، فاقرتب منها  ف�ساحتها 
و �ساألها من اأي القوم اأنت 
كالب  بيني  من  فقالت  ؟ 
من  كنت  هال  لها  فقال   ،
عن  و�ساألته   ، كالب  غري 
املاأمون  وراح   ، قومه 
فقط  قومه  �سفات  يذكر 
واجلارية  ال�سم  ذكر  دون 
يبه بداأ مب�رص احلمراء  تجُ
قري�ض  اإىل  و�سل  اأن  اإىل 
ال�سفات  لها  يعطي  وهو 
هو  القوم  اي  من  فتعرف 
اىل ان عرفت انه املاأمون 
فابهر  املوؤمنني  اأمري 
فكان  وتزوجها  بذكائها 
العبا�ض  ولده  منها 

.
يف  الرتقاء  اإن 

الجتماعية  املراكز  �سلم 
باأ�سباب  مربر  الغري 
النحدار  يكون  عقالنيه، 

فيه اأ�رصع
هذا  يف  ق�سة  اأجمل  و 
الدر  �سجرة  اإليه  اآلت  ما 
�سوى جارية  تكن  التي مل 
عند  اجلواري  مئات  من 
ال�سلطان جنم الدين اأيوب 

اغرم  الذي   ،
فتزوجها  بها 
ئها  ها بد و
ها  مكر و
اأو  اأ�سبحت 
ملكة يف تاريخ 
 . الإ�سالم 
عت  �ستطا ا
خرب  اإخفاء 
حتى  زوجها 
انت�رصت  اأن 
ي�رصب  كان 
املثل  بها 

التي  الباأ�ض  و  القوة  يف 
ابنها  حتى  منها  ي�سلم  مل 
ملكا  ن�سبته  الذي  توران 
بعد  يقتله  من  لرت�سل 

�سهرين .
اهلل  لدين  باملعز  تزوجت 
اأيبك ، وعندما تزوج عنها 

قتلته..
ومبجرد اأن توىل ابن املعز 
 ، ال�سلطنة  امر  اهلل  لدين 
�سجرة  بقتل  اأمه  اأمرت 
الدر ، وكانت نهايتها موت 
يقال  و  النعال  ل�سع  حتت 
يف  مرية  بقيت  جثتها  اأن 

خندق لثالثة اأيام .

و يف هذا ال�سدد ل ميكن 
بولني  اآن  ق�سة  اإغفال 
امللك  لب  �سلبت  اإىل 
الثامن  هرني  الربيطاين 
عن  اخلروج  قرر  الذي 
ان  بعد  لأجلها  الكني�سة 
رف�ست طالقه من زوجتها 
بالزواج  له  لل�سماح  الأوىل 
من حمظيته واخلادمة اأن 

�رصا.  تزوجها  التي  بولني 
�سعيا اإىل اإجناب ذكر يرث 
قد  ظنه  اأن  اإل  عر�سه 
خاب فاآن اأجنبت له طفلة 
بهية الطلعة هي اإليزابيت 

الأوىل .
ال�سخ�سية  ولعدم توافقت 
ارتقت  الذي  املركز  مع 
اآن  امللكة  اتهمت  له 
ال�سحر  مبمار�سة  بولني 
عليها  فحكم  ال�سعوذة  و 
اأول ملكة  بالإعدام لتكون 

يف بريطانيا تعدم . 
ولعل ق�سة اعتماد الرميكية 
جارية رميك بن احلجاج ، 

من القليالت الالتي اثبنت 
ال�سمو  و  الرتقاء  اأحقية 
اأمرية  اإىل  جارية  من 
زوجة لالأمري املعتمد بن 
ومل  ا�سبيليا،  اأمري  عباد 
اإل  مركزها  على  حتافظ 
من خالل راأ�سمال معريف 
 ، حقيقي  جمال  ور�سيد 
فقد كانت �ساعرة فحلة و 
جزلة  متكلمة 
مع  فبقيت   .
اإىل  املعتمد 
من  نفيه  غاية 
اإمارته على يد 

املرابطني . 
تربير  عدم  اإن 
تقدمي  و 
ت  غا م�سو
الرتقاء  واأ�سباب 
اإىل  ال�سمو  اأو 
مهمة  اأو  مركز 
تكون  قد  دور  اأو 
وبال  اآثاره  و  انعكا�ساته 

على �ساحبه .
الذي  الأخري  اللغط  وما 
اإعالمي  منتج  حول  اأثري 
البع�ض  تداوله  ما  ح�سب 
هنا �ساحبته خريجة عامل 
ال�سيربان ، مت اقتناءه ليبث 
يف التلفزة الوطنية ، ما هو 
ن�رصده  كنا  مما  وجه  اإل 
الت�سدي  عاجال  يتوجب 
 ، التفاهات  هذه  ملثل 
كل  يعمل  اأن  يجب  وهنا 
العامة  النيابة  دور  عاقل 
للذوق  حماية  ال�سيربانية 

العام والأخالق العامة.

اإن اأي ت�ضرف اأو �ضلوك له مقدماته 
و اأر�ضية ين�ضاأ فيها وله بيئة 

يرتعرع بداخلها ، فال�ضلوك اإذا عّم 
، فهو يتغذى من جمموعة �ضلوكات 

فرعية و �ضفات تت�ضف بها جمموعة 
الفاعلني ، تواطاأت اإراديا اأو ل اإراديا 

عليه ، ومع ذيوعه و انت�ضاره بني 
اأفراد املجتمع ي�ضبح ي�ضكل ظاهرة 

اجتماعية واجبة املعاجلة .

ان الطبقات العالمية 
ال�ضفلي داخل املجتمع قد تاتي 

باملختلف و قد حتدث الفارق 
لكن ينتهي التعامل مع انتاحها 
بالت�ضجيع و التهذيب و احلث 

على التكوين و الختالط 
باأ�ضحاب الدربة 

يف املحاكم ال�ضيربانية
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املحلي  لل�ش�أن  مت�بعون  ط�لب 
ورقلة    ، مترنا�شت  بوالي�ت 
الوادي   ، االغواط   ، ،اأدرار 
مع  لهم  ت�رصيح  يف  وب�شكرة 
القرار  »�شن�ع  »الو�شط  يومية 
ب�لتحرك  املذكورة  ب�لوالي�ت 
االأدوات  وتفعيل  الع�جل 
للتج�وزات  للت�شدي  الرق�بية 
م�شكوت  ظل  التي  اخلروق  و 
عنه� منذ تف�شي ج�ئحة كوفيد 
19 ب�جلزائر و املتمثلة اأ�ش��ش� 
العق�ر  ب�رون�ت  ا�شتغالل  يف 
النفوذ  و  امل�ل  اأ�شح�ب  من 
للظروف ال�شحية ال�شعبة التي 
و  لال�شتيالء  البالد  به�  متر 
عمومية  عق�رات  على  ال�شطو 
يف مواقع ه�مة ك�نت يف االأ�شل 
ال�شلط�ت  طرف  من  موجهة 
لتج�شيد  الوالية  به�ته  املحلية 
احليوية  امل�ش�ريع  من  جملة 
التي له� �شلة بيومي�ت املواطن 

.
من  اأكرث  ق�ل  ث�نية  جهة  من 
متحدث يف املو�شوع ، اأنه ح�ن 

اخلروق  لهذه  للت�شدي  الوقت 
 ، الق�نون  خم�لفي  طرف  من 
خ��شة اإذا علمن� اأن بع�ض هذه 
الوالي�ت حت�شي م� يرتاوح بني 
200 و 300 م�رصوع مهدد ب�الإلغ�ء 
اأو التحويل يف ظل ال�شح الكبري 
يف الف�ش�ءات العق�رية لتج�شيد 
التنموية  العملي�ت  عديد 
بقط�ع�ت  �شلة  له�  غ�لبيته� 
و  ال�شب�ب   ، الرتبية   ، ال�شحة 
ال�شكن  لقط�ع  اإ�ش�فة  الري��شة 

مبختلف �شيغه وكذا مديري�ت 
و  الكهرب�ء  لتوزيع  االمتي�ز 
الو�شعية  هذه  اأن  حيث  الغ�ز، 
املزرية بعدد كبري من البلدي�ت 
ت�أجيج  ب�شكل كبري يف  �ش�همت 
الدفع  و  املحلي  االحتق�ن 
ب�ملواطنني للت�شعيد من لهجة 
ب�نت�ش�لهم  للمط�لبة  خط�بهم 
من التخبط ل�شنوات طويلة يف 

براثن التخلف التنموي .
فتح  فقد  ذلك  ج�نب  اىل 

لفع�لي�ت  الوطني  املن�شق 
احلركة  و  املدين  املجتمع 
 ، تق�ر  الق�در  عبد  اجلمعوية 
مقت�شب  �شحفي  ت�رصيح  يف 
الن�ر   ، »الو�شط«  يومية  مع  له 
مب�  املحليني  امل�شوؤولني  على 
الوالة  و  اجلمهورية  والة  فيهم 
م�شوؤولية  وحملهم  املنتدبني 
تبع�ت ال�شمت غري املربر على 
على  التعدي  ظ�هرة  تف�شي 
املمتلك�ت العمومية دون وجه 
غري  الت�أخر  جراء  وذلك  حق 
املربر يف تنفيذ تعليم�ت وزارة 
الداخلية و اجلم�ع�ت املحلية 
الق��شية  االإقليم  وتهيئة 
ب�الإ�رصاع يف ت�شكيل املج�ل�ض 
لالإ�رصاف  امل�شغرة  التنفيذية 
على عملي�ت تنفيذ 6500 قرار 
امل�شتودع�ت  و  البن�ي�ت  لهدم 
التي  الع�شوائية  احلظ�ئر  و 
عق�رية  اأوعية  فوق  �شيدت 
ملك  االأ�شل  يف  هي  عمومية 
جت�شيد  رهن  م�  وهو  للدولة 
عدة عملي�ت تنموية موجهة يف 
املعي�شي  النمط  حت�شني  اط�ر 

للمواطن .

اأدرار  بوالية   رق�ن  دائرة  ت�شهد   
البط�لة،  لظ�هرة  رهيب�  تف�شي�   ،
الحتق�ن  الوقت  مرور  مع  حتول 
حملي غري م�شبوق، دفع ب�ل�شب�ب 
من  العديد  يف  التهديد  اإىل 
ال�ش�رع  اإىل  ب�خلروج  املن��شب�ت 
للمط�لبة بحقهم يف العمل.  ن��شد 
البط�ل  ال�شب�ب  من  الع�رصات 
بدائرة  رق�ن الت�بعة لوالية اأدرار 
جريدة  مع  حديثهم  معر�ض  ، يف 
 ، ب�أدرار  الوالية  وايل  »الو�شط«، 
لربجمة  الع�جل  التدخل  ب�رصورة 
زي�رة ميدانية اإليهم، للوقوف على 
يك�بدونه�  التي  امل�ش�كل،  اأمه�ت 
من  حقيقية  اإرادة  غي�ب  ظل  يف 
النظر  الإع�دة  املعنية  ال�شلط�ت 
مطلب  ب�رصعية  و�شفوه�  فيم� 
ب�ملوؤ�ش�ش�ت  العمل  يف  احلق 
اإط�ر  يف  واالقت�ش�دية،  االإدارية 
الوزير  لتعليمة  ال�ش�رم  التطبيق 
االأول عبد العزيز جراد ، الق��شية 
التوظيف  اأولوية  منح  ب�رصورة 
اأبن�ء  من  العمل  عن  للع�طلني 
املنطقة، ح�شبم� ج�ء على ل�ش�ن 

يف  يخفوا  مل  الذين  حمدثين�، 
من  ال�شديد  قلقهم  الوقت،  نف�ض 
جملة التج�وزات واخلروق�ت التي 
املتمثلة يف  و  عنه�  م�شكوت  ظل 
املب��رص  التوظيف  ظ�هرة  تف�شي 
لعم�ل من خ�رج الوالية ، مم� قل�ض 
بوظيفة  الظفر  يف  حظوظهم  من 
عمل ق�رة حتفظ كرامتهم . وقد 
الغ��شب  ال�شب�ب  ممثلو  توعد 
والبلدي�ت املج�ورة  رق�ن  بدائرة 
معن�،  حديثهم  �شي�ق  يف   ، له� 
والت�شعيد  ال�ش�رع  اإىل  ب�خلروج 
لل�شغط  االحتج�ج�ت  لهجة  من 
ولفت  الوالئية  ال�شلط�ت  على 
ال�شغل،  ملف  اأن  اإىل  انتب�هه� 
ودخل  الغلي�ن  درجة  جت�وز  قد 
مرحلة االحتق�ن بعد ظهور بوادر 

انفج�ره  .
لالإ�ش�رة، ف�ن دائرة رق�ن ، حتتل 
حيث  من  والئي�  الث�لثة  املرتبة 
خالل  االحتج�جية  احلرك�ت 
ب�حلق  املط�لبة  الف�رطة   ال�شنة 

يف العمل.
جناة ،ح 

ا�ضتغل بارونات العقار بعدد من وليات جنوب البالد  الكبري ، ان�ضغال ال�ضلطات 
العمومية بالوقاية من جائحة كورونا لال�ضتيالء و ال�ضطو على جيوب عقارية هامة 

موجهة لال�ضتغالل يف اإطار املنفعة العامة .

يف ظل ان�ضغال ال�ضلطات العمومية بجائحة كورونا 

اأحمد ، ب

لنت�ضالهم من خملفات غول ال�ضارع 

بط�لو بلدية رق�ن ب�أدرار 
يط�لبون ب�حلق يف العمل

اأخب�ر اجلنوب

تف�شي مقلق للتعدي على  العق�ر ب�جلنوب 

ق�ضر احلريان بالغواط  

ع�ئالت تط�لب بحقه� من التهيئة
جتزئة   600 حي  �شك�ن  جدد 
احلريان  ق�رص  ببلدية 
للجه�ت  ب�الأغواط  مط�لبهم 
الإنه�ء  التدخل  ب�رصورة  الو�شية 
عدة  مع  الدائمة  مع�ن�تهم 
حي�ة  يعي�شون  جعلتهم  م�ش�كل 
النداءات  كل  رغم  بدائية  �شبه 
من  يتلقونه�  ك�نوا  التي  والوعود 
على  تع�قبوا  الذين  املنتخبني 
فرتة  منذ  البلدية  �شوؤون  ت�شيري 

الت�شعيني�ت.
اإىل  اليوم  دفعهم  الذي  االأمر   
للهيئة  االأول  امل�شوؤول  من��شدة 
نف�ض  ،بغية  ب�لوالية  التنفيذية 
متكني  خالل  من  عنهم  الغب�ر 
من  اال�شتف�دة  من  �شكن�تهم 

منه�  املحرومني  الكهرب�ء 
فو�شى  توديع  لهم  يت�شنى  كي 
للكهرب�ء  الع�شوائية  االأ�شالك 
حقيقية  خطورة  من  ت�شكله  وم� 
ب�الإ�ش�فة  ع�ئالتهم،  حي�ة  على 
اإىل اإث�رتهم م�ش�ألة  غي�ب االإن�رة 
العمومية ،وم� ع�د الو�شع ي�شببه 
اإ�شتفح�ل  مع  خ��شة  قلق  من 
ظ�هرة الكالب ال�ش�لة ،والتخوف 
ال�رصقة  و  ال�شطو  عملي�ت  من 
تنفذ يف مثل هذه  م�  التي ع�دة 

االوق�ت .
بكل  احلي  �شك�ن  اأ�ش�ر  كم� 
على  احل�شول  ت�أخر  اإىل  مرارة 
و�شط  ق�لوا  التي  امللكية  عقود 
ا�شتف�د  »اإنه  كبري  انده��ض 

البع�ض من دون االآخر عن  منه� 
وحرم�نهم   ،« املح�ب�ة  طريق 
االإع�ن�ت  من  اأخرى  جهة  من 
الريفية التي تعينهم على ت�شديد 
ت�شييد  جراء  املرتاكمة  ديونهم 

ال�شكن�ت. 
كم� ط�لب هوؤالء يف حديثهم مع 
»الو�شط« بتعميم خمطط  يومية 
عرب  للبلدية  احل�رصية  التهيئة 
التي  و�شوارعه  احلي  طرق�ت 
والتبليط  للرت�شيف  تفتقر 
�شكل  التي  العمومية  واالإن�رة 
حولت  حقيقية،  مع�ن�ة  غي�به� 
يط�ق،  ال  جحيم  اإىل  لي�ليهم 
اإىل  ذاته  ال�شي�ق  يف  ملوحني 
للحي  املح�ذية  ال�شع�ب  خطر 

جري�نه�  ت�رصيف  اإمك�نية  مع 
بعيدا عن ال�شك�ن الذين يعي�شون 
زاد  كلم�  �شديد  قلق  و�شط 
ت�رصبه�  واأدى  االأمط�ر  ت�ش�قط 
م�ش�كل  اإىل  ال�شكن�ت  بداخل 
هوؤالء  اأمل  ،ولعل  له�  ح�رص  ال 
من  اإخراجهم  يف  ق�ئم�  يبقى 
هذه الو�شعية املزرية ،من خالل 
امليزانية  من  البلدية  ا�شتف�دة 
ال�شنوية يف اإط�ر برن�مج مديرية 
،مط�لبني  البن�ء  و  التعمري 
االأول  ب�إتخ�ذ م� يجب  م�شوؤوله� 
املزري  الواقع  من  النت�ش�لهم 
�شنوات  منذ  يعي�شيونه  الذي 

طويلة . 
�ضالح ،ب

من  العديد  �شك�وي  تزايدت 
ال�شم�لية  اجلهة  بلدي�ت  فالحي 
من والية االأغواط جراء توا�شل 
اإتالف  و  الرعب  م�شل�شل 
قبل  من  الفالحية  املح��شيل 
اأ�شبحت  التي  اخلن�زير،  قطع�ن 
�ش�ع�ت  مع  اجلهة  على  تتوافد 
الغروب االأوىل  لتتلف كل اخ�رص 
مكب�ت  من  ي�ب�ض  وتقت�ت  و 

النف�ي�ت الواقعة به�.
الظ�هرة  هذه  ت�شكله  وم�   
ال�شلبية من خطورة حقيقية على 
املواطنني وم�لهم من م�شتثمرات 
فالحية كلفتهم الكثري من اجلهود 

واالأعب�ء امل�لية . 
 واأكد بع�ض امل�شتكني  خ��شة من 
�شك�ن ت�جموت والغي�شة  وبع�ض 
املت�شعبة  الفالحية  املن�طق 
يف  ال�شم�لية  اجلهة  بحدود 
»الو�شط«،  يومية  مع  حديثهم 
اأنهم افتقدوا طيلة الفرتة االأخرية  
ا�شتفح�ل  ،جراء  املعت�دة 
ت�شببه  ع�دت  وم�  الظ�هرة 
اإىل  ي�ش�ف  كبري  قلق  من  لهم 

التي  اجل�شيمة  امل�دية  اخل�ش�ئر 
الآخر،بعدم�  حني  من  يتكبدوه 
عجزت فرق ال�شي�دين املكلفني 
ب�إب�دة الكالب ال�ش�لة و اخلن�زير 
 ، املن�شود  الهدف  حتقيق  عن 
الوالية  وايل  ذلك  يف  من��شدين 
م�ش�عفة  و  لتفعيل  ب�لتدخل 
مب�  ،والقي�م  املحت�شمة  اجلهود 
جتنيب  ،ق�شد  به  القي�م  يجب 
يزال  ال  الذي  اخلطر  الفالحني 
الرغم   ،على  حم��شيلهم  يهدد 
من كل املح�والت الف��شلة لطرد 
،والتي  ال�رص�ض  احليوان  هذا 
يتلق�ه�  بخطورة  ع�دة  تق�بل 
اإبع�د  حم�ولته   ،مبجرد  الفالح 
اخلطر ،ويف انتظ�ر بروز مب�درة 
املكلفة  اجله�ت  قبل  من  ج�دة 
الربية  اخلن�زير  خطر  ،يبقى 
،يرتب�ض ي�شك�ن اجلهة ال�شم�لية، 
الوعود  كرثة  من  ي�أ�شوا  الذين 
الظ�هرة  هذه  على  الق�ش�ء  يف 
ال�شلبية ،التي حولت حي�تهم اإىل 

جحيم ال يط�ق .  
�ضالح ،ب 

بعدما كبدتهم خ�ضائر ج�ضيمة 

اخلن�زير الربية ب�لأغواط تفر�ض 
حظر التجول على الفالحني 

متكنت خالل االأي�م القليلة امل��شية 
قوات االأمن امل�شرتكة من اإحب�ط 
حم�ولة تهريب �شحنة معتربة من 
املواد الغذائية و الوقود ب�شحراء 
كلم  تيمي�وين على بعد حوايل 20 
بـ  �ش�حنتني حمملتني  بعد حجز   ،
م�دة  قنط�ر من   25 و  واحد  طن 
امل�ئدة  زيت  لرت   2000 ـ  الفرينة 

على �شكل 400 دلو ذو �شعة 05 لرت 
ـ 1680 علبة حليب ج�ف نوع البـ�ل 
ـ 200 كي�ض من م�دة ال�شميد بوزن 
 25 و  اأطن�ن   05 بـ  قدر  اإجم�يل 
العج�ئن  علبةمن  ـ7000  قنط�را 
بـ  قدر  اإجم�يل  بوزن  )مقرونة( 
 8000، كلغ   500 و  )03(قن�طري 
علبة من العج�ئن)�شب�قيتي( بوزن 

و  قن�طري  اأربعة  بـ  قدر  اإجم�يل 
اأخريا1000 لرت من م�دة امل�زوت 
ك�نت معب�أة يف 05براميل حديدية 
ذات �شعة 200 لرت للربميل الواحد 
الفرار  من  ال�ش�ئق�ن  متكن  فيم� 
منت  على  امل�يل  الرتاب  نحو 
�شي�رة رب�عية الدفع ك�نت تتبعهم� 
ال�رصيط  من  قربهم  م�شتغلني 

تف�جوؤو  اأن  بعد  احلدودي  
حجز  ليتم   ، الدورية  بعن��رص 
مقر  اإىل  حتويلهم�  و  ال�ش�حنتني 
بعد  التحقيق  ملب��رصة  الفرقة 
اإخط�ر اجلهة الق�ش�ئية املخت�شة 
هوية  لتحديد  ج�ري  التحقيق   ،

م�لكي ال�ش�حنتني .
�ضالح ،ب

بالقرب من بلدية تيمياوين احلدودية

اإحب�ط تهريب  1 طن و25 قنط�ر من م�دة الفرينة 
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حيدر اآل حيدر الأجودي 
– مركز امل�ضتقبل للدرا�ضات 

الإ�ضرتاتيجية

حرب العمالت
جديد  نوع  مع  نحن  اليوم 
بـ)حرب  ت�سمى  احلروب  من 
العمالت(، حرب هدفها الإطاحة 
املهيمن،  الأمريكي  بالدولر 
ورو�سيا  ال�سني  بقيادة  وذلك 
وبع�ض الدول الأخرى، فقد اأ�سبح 
التالعب بالعمالت �سالحا فعال 
احلروب  يف  الدول  ت�ستخدمه 
وحتى  والتجارية  القت�سادية 
ال�سيا�سية، وهذا ما فعلته ال�سني 
على  وداأبت  الت�سعينيات  منذ 
املتحدة  الوليات  ا�ستخدامه 
منذ الأربعينيات للتحكم بالتجارة 
حانت  فهل  العاملية،  والتبادلت 

الدولر،  نهاية 
�سيكون  وهل 
تاأثري  لذلك 
القت�ساد  على 

العاملي؟.
زمن  فمنذ 
�ض  ر متا
ت  يا ل لو ا
ة  ملتحد ا
يكية  مر لأ ا
�سة  �سيا

وجه  يف  القت�سادية  العقوبات 
تخالف  التي  الدول  من  الكثري 
تهديدا  ت�سكل  التي  اأو  �سيا�ستها 
لها، معتمدة يف ذلك على هيمنتها 
الطاغية لعملتها يف اأغلب بلدان 
ا�ستخدام  توا�سل  حيث  العامل، 
الدولر ك�سوط جللد ظهر كل من 
ما  هذا  عر�سها،  تهديد  يحاول 
ذلك  من  املت�رضرة  الدول  جعل 
ينال  رد فعل حقيقي  تبحث عن 

هيمنة  من  للحد  وا�سنطن  من 
التجارة  مقدرات  على  الدولر 
بداية  منذ  بداأ  الذي  العاملية 

احلرب العاملية الثانية.
ومنذ تويل دونالد ترامب رئا�سة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
باهرا  يحقق جناحا  اأن  ا�ستطاع 
دائرة  تو�سيع  يف  وا�سحا  وقدما 
لل�سيا�سة  والراف�سني  الأعداء 
الأمريكية عموما وعلى امل�ستوى 
فبعد  خا�ض،  ب�سكل  القت�سادي 
اأن كانت رو�سيا الحتادية وكوريا 
الأعداء،  اأبرز  هما  ال�سمالية 
القائمة  راأ�ض  على  ال�سني  باتت 
التي  التجارية  احلرب  ظل  يف 
منذ  بكني  على  ترامب  �سنها 
تركيا  دخلت  ثم  الرئا�سة،  توليه 
ال�رضاع  خط  على  ورو�سيا 
اإيران  بالطبع  نن�سى  ول  اأي�سا، 

لالتفاق  ترامب  ع�سف  عقب 
قد  كان  الذي  التاريخي  النووي 
اعتمده باراك اأوباما خالل توليه 
ولعل  الأمريكية،  الإدارة  رئا�سة 
الوليات  ت�ستخدمه  �سالح  اأبرز 
مواجهة  يف  الأمريكية  املتحدة 
هذه البلدان وغريها هو الهيمنة 
للدولر  جلي  ب�سكل  الوا�سحة 
-وهذه  العاملي  القت�ساد  على 

حقيقة ل ميكن اإنكارها-.

م�ضري الدولر

الدولر  باأن  القول،  ميكن  اإذ 
اأغلب  على  –تقريبا-  ي�سيطر 
العامل،  يف  التجارية  املعامالت 
الب�سائع  معظم  ت�سعري  ويجرى 
النفط  مقدمتها  ويف  بالدولر 
نحو  ميثل  وهو  الأ�سهم،  وكذلك 
يف  املتداولة  العمالت  من   %85
و�سلت  وقد  الدولية،  التجارة 
املقومة  املالية  الحتياطات 
 %60 من  اأكرث  اإىل  بالدولر 
اليورو  عملة  مقابل  العامل  يف 
كما  للدولر،  الأبرز  املناف�ض 
�سعودا  الدولر  �سعر  حركة  اأن 
حتدث  اأن  املمكن  من  وهبوطا 
اأن  بل  عاملية،  اقت�سادية  هزة 
اجتاه الأموال حول العامل حاليا 
بقيمة  مبا�رضا  ارتباطا  مرتبطا 
ظهر  الذي  الأمر  وهو  الدولر 
جليا عندما بداأ البنك 
املركزي الأمريكي يف 
الفائدة  �سعر  حتريك 
منذ  الدولر  على 
املا�سية  ال�سنة  بداية 
ال�سغط  ولكن   ،)2019(
لالإدارة  امل�ستمر 
وا�ستمرارها  الأمريكية 
العقوبات  فر�ض  يف 
القا�سية  القت�سادية 
على دول عديدة مل يكن 
يقولون  وكما  الكرام  مرور  ليمر 
و�سرب  النفجار"  يولد  "ال�سغط 
فبداأت  ينفذ،  بداأ  الدول  تلك 
للتخل�ض  خطط  عن  بالبحث 
الأمريكي،  الدولر  �سيطرة  من 
دعوة  هي  خطوة  اأول  فكانت 
من  املت�رضرة  الدول  روؤو�ساء 
الأمريكية  القت�سادية  العقوبات 
اإىل  واإيران  وتركيا  كرو�سيا 
يف  املحلية  العمالت  ا�ستخدام 
التبادل التجاري فيما بينهم بدل 
دعا  كما  املهيمن،  الدولر  عن 
الرو�سي  حليفه  ال�سيني  الرئي�ض 
مواجهة  اأجل  من  اأي�سا،  لذلك 
الرئي�ض ال�سيني بعدم  ما و�سفه 
القت�سادي  النظام  يف  امل�ساواة 
العاملي وحماولة عرقلة تطلعات 
امل�رضوعة يف ممار�سة  ال�سعوب 

حياتهم ب�سكل اأف�سل.
التحرك الرو�ضي

رو�سيا  ا�ستطاعت  ويف احلقيقة، 
ذلك،  ملفتا يف  اأن حتقق جناحا 

الدب  بداأ   2018 عام  فمنذ 
اإ�سرتاتيجية  بتنفيذ  الرو�سي 
الدولر  اإلغاء  وهي  الأمد  طويلة 
يف املعامالت املحلية والتجارة 
العقوبات  على  للتحايل  الدولية 
الأمريكية، ومنذ فرتة من 2013 
اإىل 2018 ا�ستطاع البنك املركزي 
ح�سة  يخف�ض  اأن  الرو�سي 
النقد  احتياطات  من  الدولر 
اإىل   %40 من  اأكرث  من  الأجنبي 
24%، ومنذ عام 2018 اإىل الوقت 
انحيازات  انخف�ست  احلايل 

الديون  من  البنك 
 100 من  الأمريكية 
اأقل  اإىل  دولر  مليار 
دولر،  مليار   10 من 
الرو�سية  وال�رضكات 
ك�رضكات  ال�سخمة 
بداأت  والغاز  النفط 
ت�ستغني عن الدولر 
وتعتمد على اليورو 
املحلية  والعملة 
الروبل الرو�سي يف 

تعامالتها.
الدور ال�ضيني

التي  ال�سني،  اإىل  بالن�سبة  اأما 
تعترب ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل 
الذي  الدولر  ا�ستخدام  جتنبت 
فيها،  رجعة  ل  اإ�سرتاتيجية  بات 
فال�سني تخو�ض حربا جتارية مع 
بعيدة،  لي�ست  فرتة  منذ  اأمريكا 
الأمريكية  الإدارة  كانت  حيث 
كمركية  ر�سوما  فر�ض  تريد 
قيمته  ما  على   %25 اإىل  ت�سل 
وارداتها  من  دولر  مليار   300
من ال�سني، ومن املوؤكد اأن �سرب 
خا�سة  نفذ  قد  ال�سيني  التنني 

عندما و�سعت الإدارة الأمريكية 
ال�سينية  هواوي  جمموعة 
ال�سوداء  القوائم  على  العمالقة 
يف حماولة خلنقها واإخراجها من 
الآن  وال�سني  العاملية،  الأ�سواق 
اليوان  عملتها  جتعل  اأن  حتاول 
هي العملة املعتمدة عامليا، لكن 
حتقيق  ت�ستطيع  لن  �سك  بدون 
و�سحاها،  ليلة  بني  اأهدافها 
فالأمر يحتاج اإىل عمل تدريجي، 
ال�سادرات  قيمة  وكمعلومة 
اأمريكا  اإىل  املوجهة  ال�سينية 

ال�سنة  دولر  مليار   400 فاقت 
اأن  احلكمة  من  فلي�ض  املا�سية، 
اأكرب  تدمري  اإىل  اأحدهم  ي�سعى 
اأخرى  ناحية  ومن  له،  عميل 
قادرة  تكون  ل  قد  الدول  بع�ض 
قيمة عملتها  على  احلفاظ  على 
ثابتة، خ�سو�سا التي تعتمد على 
والغازية  النفطية  ال�سادرات 
هو  كما  عملتها  �سعر  لتحديد 
راأيناه  ما  وهذا  لرو�سيا،  احلال 
ال�سلطات  اأعلنت  بعدما  موؤخرا 
على  التجارية  احلرب  ال�سعودية 
الأ�سواق  باإغراق  وذلك  رو�سيا 
قيمة  تراجعت  حيث  بالنفط، 

الروبل الرو�سي بـ 7% عن القيمة 
الأ�سلية.

اأين الدول العربية من هذه 
احلرب؟

اقت�ساديون  خرباء  اأكد  حيث   
اخلا�رض  هي  العربية  الدول  اأن 
التي  العمالت  الرئي�ض يف حرب 
تدور رحاها بني النظام ال�سيوعي 
يف ال�سني وبني النظام الراأ�سمايل 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
هذه  اأ�رضار  اأن  اإىل  م�سريين 
تاأتي  احلرب 
ة  �رض مبا
ميزان  على 
تها  عا فو مد
امليزان  وخا�سة 
فالدول  التجاري، 
تتبع  العربية 
ربط  �سيا�سة 
بالدولر  عملتها 
�سواء ب�سكل ر�سمي 
ب�سكل  اأو  معلن 
�سمني دون الإعالن 
عن ذلك، وانخفا�ض قيمة الدولر 
�سي�رض  العمالت  حرب  اإطار  يف 
مبيزان مدفوعات الدول العربية 
تقوم  التي  النفطية  وخا�سة 
للوليات  اخلام  النفط  بت�سدير 
ثم  بالدولر،  وغريها  املتحدة 
من  متطلباتها  با�سترياد  تقوم 
بالعمالت  ال�رضورية  ال�سلع 
فبكل  اليورو،  خا�سة  الأخرى 
الدول  هذه  �ست�سطر  ب�ساطة 
وال�رضاء  منخف�ض  بثمن  للبيع 
عائقا  ي�سكل  مما  مرتفع  بثمن 
كبريا يف اقت�سادها وهذا ينطبق 

على كل الدول النامية.

اأ�ضبحت احلروب الع�ضكرية مو�ضة قدمية، فقد و�ضلت الأنظمة العاملية اإىل اأبعد من ذلك، فاأ�ضبحت احلروب الآن تكتيكية تعتمد على 
�ضرب امل�ضالح باأ�ضتخدام و�ضائل ال�ضغط، دون احلاجة اإىل اإطالق ر�ضا�ضة واحدة، ففي هذا الوقت بالذات يعترب من التهور اأن تعلن دولة 
ما حربا ع�ضكرية على دولة اأخرى معادية لها، مع وجود العتاد الع�ضكري املهيب لكال الطرفني �ضواء امتالكا باملبا�ضر اأو عن طريق ال�ضراء 

ل�ضهولة احل�ضول عليه، ما يكفي للح�ضول على القوة الع�ضكرية التي تتمكن من الرد على الهجوم املعادي بنف�س القوة اأو اأكرث لكال الطرفني 
املتخا�ضمني والذي يوؤدي اإىل ت�ضرر كال الطرفني بال�ضرر الع�ضكري الذي يعترب من اأكرث الأ�ضرار تكلفة وحتتاج ل�ضنوات حتى ت�ضتطيع 

النهو�س مرة اأخرى، فلي�س من ال�ضهل اأن تعيد بناء ما مت هدمه على كافة الأ�ضعدة الع�ضكرية والقت�ضادية والثقافية..

متابعات

حرب العمالت وال�ضراع على قيادة االقت�ضاد العاملي

منذ تويل دونالد ترامب رئا�ضة الوليات 
املتحدة الأمريكية ا�ضتطاع اأن يحقق جناحا 
باهرا وقدما وا�ضحا يف تو�ضيع دائرة الأعداء 
والراف�ضني لل�ضيا�ضة الأمريكية عموما وعلى 

امل�ضتوى القت�ضادي ب�ضكل خا�س، فبعد اأن 
كانت رو�ضيا الحتادية وكوريا ال�ضمالية هما 
اأبرز الأعداء، باتت ال�ضني على راأ�س القائمة 

يف ظل احلرب التجارية التي �ضنها ترامب 
على بكني منذ توليه الرئا�ضة

اأكد خرباء اقت�ضاديون اأن الدول العربية 
هي اخلا�ضر الرئي�س يف حرب العمالت التي 
تدور رحاها بني النظام ال�ضيوعي يف ال�ضني 
وبني النظام الراأ�ضمايل يف الوليات املتحدة 

الأمريكية، م�ضريين اإىل اأن اأ�ضرار هذه 
احلرب تاأتي مبا�ضرة على ميزان مدفوعاتها 

وخا�ضة امليزان التجاري
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احتاد  يتعامل  كيف      .
مب�ضتغامن  واحلرفيني  التجار 

مع الزمة احلالية ؟

اجلزائرية  الو�سط  »يومية  *اأ�سكر 
البداية من خاللكم على هذا  » يف 
النقابيني  هموم  نقل  يف  املجهود 
اأو�ساع ا�ستثنائية تعي�سها البالد  يف 
الفتاك  للوباء  خطري  بانت�سار 
فريو�س »الكورونا » وبالن�سبة لتعامل 
احتاد التجار واحلرفيني مب�ستغامن 
فهي م�ستمدة من توجيهات القيادة 
الوطنية لالحتاد التي اأبرقت ر�سالة 
ر�سمية با�سم الأمني الوطني لالحتاد 
توؤكد ا�ستعداد الحتاد للت�سامن مع 
خمتلف الفئات الفاعلة يف الأن�سطة 
ون�سطاء  وجتار  باعة  من  التجارية 
حدة  اجلميع  يعلم  اإذ  اخلدمات  يف 
بعد  البالد  بها  متر  التي  الظروف 

فريو�س  اخلطري  الوباء  ظهور 
وطنيا  الحتاد  فيوؤكد   « »الكورونا 
للوقوف بجانب  انه م�سخر  وحمليا 
الأن�سطة  واأ�سحاب  والتجار  الباعة 
متابعة  جلان  تتواجد  اإذ  احلرفية 
وندر�س  بالذات  املو�سوع  هذا  يف 
الطارئة  بامل�ستجدات  الو�سعية 
املجهود  �سنبذل  اأننا  واأوؤكد 
ال�رضوري للوقوف بجانب املعنيني 
املن�سو�س  التدابري  خالل  من 
عليها يف هذه الظروف والتي تعرب 
لميكن  اإذ  اجلمهورية  قوانني  عن 
اخلدماتية  الأن�سطة  اأ�سحاب  ترك 
الأزمة  من  املت�رضرين  والتجارية 
هذه  يف  وحدهم  اأبعادها  اأحد  يف 
مراعاة  يجب  بل  ال�سعبة  الظروف 
ظروفهم اخلا�سة واإيجاد �سيغ دعم 
متاحة اإىل حني اخلروج من الأزمة 

احلالية .
تفاعل  هناك  هل      .
للتجار مع تدابري ال�ضلطات يف 

مواجهة »الكورونا »

ب�رضاحة  متاحا  هذا  يكن  *مل 
فيها  ظهر  التي  الأوىل  الأيام  يف 
الأوىل  احلالت  ت�سجيل  ومت  الوباء 
ال�سلطات  وجدت  اإذ  مب�ستغامن 
واجلهات الو�سية م�ساكل عديدة يف 
باعة وجتار �سوق »عني  اإقناع مثال 
ال�سفراء » بالعمل يف مواقيت معينة 
يف  كان  ال�سوق  غلق  قرار  اأن  غري 
�سالح �سكان الولية ومل يكن هناك 
نحمي  اأن  يجب  اإذ  اأخرى  بدائل 
حمدقة  خماطر  من  املواطنني 
وقته  ويف  �سليما  القرار  فكان 
بال�سوق  الباعة  لتعوي�س  وبالن�سبة 
فقد كان هناك لقاء اأمر فيه الوايل 
تعوي�س  عملية  ا�ستعجال  ب�رضورة 
الن�سطني  والفواكه  اخل�رض  باعة 
بعون  ونرجو   « »ترمواي  ممر  عرب 
اهلل اأن يتحرك هذا امللف يف اأقرب 
املعنيني  للباعة  لنعطي  الآجال 

و�سعية  يف  هاما  وافقا  اأمال 
اأنني  اإمامهم واأوؤكد  خا�سة طرحت 
�سنبذل  بالحتاد  الزمالء  ومبعية 
من  العديد  لت�سوية  جهدنا  يف  ما 
املطروحة  والن�سغالت  امل�ساكل 
ل منلك »خامت �سليمان » كما يقال 
مع  الن�ساط  بحكم  عالقة  لنا  لكن 
امل�سوؤولة  واجلهات  املوؤ�س�سات 
الباعة  اإي�سال ر�سالة  و�سنعمل على 
املت�رضرين اإىل امل�سوؤول الأول عن 

اجلهاز التنفيذي للولية .

الحتاد  ي�ضاهم  كيف      .
هذه  يف  الت�ضامني  العمل  يف 

الظروف ال�ضعبة ؟
للتجار واحلرفني  الولئي  *الحتاد 
تن�سيق  على  احلقيقة  يف  يعمل 
الفعاليات  خمتلف  مع  جهوده 
الت�سامني  العمل  يف  الن�سطة 
وقد  جمعيات  اأو  موؤ�س�سات  كانت 
الكربى  املطاحن  اأ�سحاب  دعونا 

واملوؤ�س�سات اخلدماتية وال�سناعية 
واإعانة  الأ�سا�سية  باملواد  التربع 
اجلائحة  من  املت�رضرة  العائالت 
التنظيمية  وت�سلم �سمن الإجراءات 
الت�سامن  ملديرية  الإعانات 
والعملية  الجتماعي  والن�ساط 
نتائج  �سمحت يف احلقيقة بتحقيق 
خارج  اأن�سط  اأن  و�سخ�سيا  باهرة 
القول  اأن �سح  النقابية  القبعة  هذه 
املحتاجني  املواطنني  دعم  يف 
واعتقد اأن دعم العائالت املحتاجة 
اأن تكون مهام  م�سوؤلية جمتمع قبل 
دقيق  وطني  فالظرف  معني  قطاع 
وخطري ويتطلب ت�سمان موؤ�س�ساتي 

وجمتمعي .

.    ما هي ر�ضالتكم للباعة 
الظروف  هذه  يف  والتجار 

اخلا�ضة ؟
الهام  الإعالمي  *اأدعو من منربكم 
يف  النخراط  اإىل  والتجار  الباعة 

الت�سامني وال�سرب على هذا  العمل 
اأن  نتفهم  الذي  ال�سعب  الظرف 
التجارية  احلركية  على  اأ�رضاره 
على  ونعمل  عميق  والقت�سادية 
التي  املنا�سبة  احللول  اإيجاد 
الأقل  على  اأ�سا�سها  على  ميكن 
اأن  واأوؤكد  املعاناة  حدة  تخفيف 
ال�سحي مع  التزام اجلميع باحلجر 
بها  بعث  التي  املطمنئة  الر�سائل 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
يف  �سعبة  مرحلة  بتجاوز  موؤخرا 
الوباء كفيلة باإعادة الأمور كما كانت 
�سكلها  اإىل  املواطنني  وبعودة حياة 
الفئات  كل  اأن  اأرى  فاأنا  الطبيعي 
باللتزام  اليوم  معنية  الجتماعية 
وبالت�سامن ول ميكن على الإطالق 
والنتحار  املغامرة  يف  التفكري 
العليا  الوطن  م�سلحة  ح�ساب  على 
اأرواح  على  احلفاظ  تقت�سي  التي 
اخل�سائر  كانت  مهما  املواطنني 

والأ�رضار التي ميكن ان تعو�س.

يف حوار �ضحفي ك�ضف املن�ضق الولئي لحتاد التجار واحلرفيني مب�ضتغامن »طيفور حممد حلاج »  عن التدابري املتخذة على م�ضتوى الحتاد من اجل امل�ضاهمة يف اإدارة 
الأزمة احلالية اخلطرية التي ت�ضهدها البالد بانت�ضار وباء فريو�ض »الكورونا » اإذ اأ�ضار املن�ضق الولئي  اإىل لقاء مع وايل م�ضتغامن للت�ضريع يف عملية تعوي�ض باعة 

اخل�ضر والفواكه ب�ضوق »عني ال�ضفراء » املغلق كما اأكد اأن الحتاد الولئي للتجار واحلرفني ي�ضاهم باأداء نوعي يف اإعانة العائالت املحتاجة املت�ضررة من الأزمة ماديا 
منوها يف ذات ال�ضياق باحل�ض العايل للم�ضوؤولية الذي اأبداه جتار وباعة انخرطوا يف ثقافة اللتزام بتدابري الدولة للق�ضاء على الوباء الفتاك ودعم خمتلف املوؤ�ض�ضات 

املعنية باملواجهة املبا�ضرة منهما الطواقم الطبية واأعوان الأمن واحلماية املدنية واجلي�ض الوطني ال�ضعبي

امل�ضنق الولئي لحتاد التجار مب�ضتغامن "احلاج حممد طيفور" لـ"الو�ضط "

الت�ضامن واجب ونتعاون مع الإدارة 
حلل امل�ضاكل

.     طلبنا من اأ�ضحاب املطاحن الكربى وامل�ضانع الت�ضامن 

.     التجار والباعة تفهموا الو�ضعية اخلطرية ودعمنا لهم متوا�ضل ...

.     اإعانة العائالت املحتاجة م�ضوؤولية م�ضرتكة ولي�ضت مبهام قطاع

م�ضاهمة

حتليل

العمالت الآمنة يف ظل انهيار  اأ�ضعار النفط ومكا�ضب الدولر 
د.خمتار عاليل/خبري يف 
املالية .جامعة تي�ضم�ضيلت

اإن انهيار اأ�سعار النفط يف الأ�سواق 
تك�سا�س  خام  وخا�سة  العاملية 
وتاأثر الربنت بعد ذلك  بالنظر اإىل 
نتائج كورونا التي دمرت القت�ساد 
وامل�سانع  الأ�سواق  بغلق  العاملي 
التجارية  التبادلت  وعطلت 
من  العديد  ن�ساطات  واأوقفت 
العامل  املوؤ�س�سات يف غالبية  دول 
عمالت  بع�س  كانت  ذلك  ورغم 
ال�رضف يف موقع اأمان من الهزات 
القت�سادية التي �رضبت اقت�سادات 
تعرف  التي  الدول  فيها  العامل مبا 
الأمريكي  القت�ساد  تاأثر  بها  مثل 
الدولر  حافظا  حني  يف  والياباين 
والني  على مكانتهما ال�سوقية حيث 
قوتهما  على  والني  الدولر  حافظ 
يف التعامالت   ببور�سة لندن، يوم 
توا�سل  اإذ  22افريل2020،  الأربعاء 
الآمن  املالذ  عمالت  على  الطلب 
اأ�سواق  ا�سطراب  ا�ستمرار  مع 
الذهب  �سعر  تراجع  فيما  النفط، 

بعدما بلغ اأرقاما قيا�سية 

يذكر  تغري  دون  الدولر  وا�ستقر 
ولكنه  العمالت،  من  �سلة  مقابل 
من   ،%0.5 نحو  مرتفعاً  ظل 
غاية  اإىل  املا�سي،  الأ�سبوع  بداية 
24اأفريل  ذلك لن  بحث  اجلمعة 
الآمن  املالذ  عن  امل�ستثمرين 
و�سط ا�سطراب يف الأ�سواق، جعل 
من الدولر يك�سب املكانة ال�سوقية 
وهذا ما يوؤكد فر�سية ت�سخيم اأرقام 
املتحدة  بالوليات  كورونا  �سحايا 
�ست�ستعر�س  والتي  الأمريكية 
اإ�سرتاتيجية اأكرث دعائية لكت�سافها 
للقاح فعال لكت�ساب اأ�سواق الأدوية 

يف العامل .
املكا�سب  على  الني  حافظ  كما 
املا�سي   الأ�سبوع  يف  حققها،  التي 
مقابل الدولر مرتفعاً حوايل %0.2 
بالنظر اىل املكانة ال�سوقية لليابان 
وتعامالتها التجارية و�سدارتها يف 
عامل التكنولوجيات وتعامالت الني 
يف بور�سات العمالت  مع انخفا�س  
اأ�سعار النفط جمدداً يف التعامالت، 
م�ساء يوم  الثالثاء 21ابريل 2020، 
حيث تاأثر  خام برنت  بعد �سدمة 
الربنت  وعانى  تك�سا�س  خام 

بالنخفا�س و�سل اىل اأقل م�ستوى 
منذ 1999 و�سط انهيار للطلب على 
كل �سيء، من البنزين ب�سبب احلجر 
اإىل  املعمورة   �سكان  لكل  ال�سحي 
لتوقف  نظرا  الطائرات،  وقود 
ب�سبب  العاملي  الطريان   �رضكات 
واإجراءات  كورونا،  فريو�س  تف�سي 
العزل التي طبقت لحتوائه، يف كل 

بلدان العامل
قوية  تك�سا�س  خام  �سدمة  وكانت 
للخام  الآجلة  العقود  حيث حتولت 
التاريخ،  يف  مرة  لأول  الأمريكي، 
�سلباً، يوم الثنني،حيث و�سلت اىل 
احلرارة  درجة  رقم  وكاأنها   ،37-
قام  ولهدا  برو�سيا،   �سيبرييا  يف 
املتعاملون الذين اأثر فيهم  الياأ�س 
من  للتخل�س  النقود  دفع   اىل 
تك�سا�س  خام  ماجعل  وهو  النفط، 
ظرف24�ساعة  يف  �سعره  ينهار 
 ، �سلبا  اىل-37دولر   من15دولر 
مرتفع  التخزين  �سعر  وان  خا�سة 
جانب  اىل  املتعاملني  يف  اأثر  مما 
التخمة من  وكذا  ال�ستحقاق  فرتة 

املعرو�س واملخزون 
الدول  من  كثري  حاولت  ولهذا 

او  الويك  يف  �سواءا  املنتجة 
خارجها العمل على اعادة ا�ستقرار 
الأ�سواق  زالت  ما  انه  ال  ال�سعار 
من  حماولت  رغم  م�سطربة 
بهدف  وخارجها  الأوبك  منظمة 
اإذ  املعرو�س،  تخمة  من  احلد 
با�رضت الدول املنتجة للنفط، يوم 
الثالثاء،21ابريل  حتركات جماعية 
فوري  خف�س  اأجل  من  عاجلة 
املعرو�س،  وتقليل  النفط  لإنتاج 
الأ�سواق  يف  الأ�سعار  انهيار  بعد 
العاملية، وهذا بالرغم من التفاق 
9.7مليون  بخف�س  التاريخي 
بداية من 01ماي وموافقة  برميل 
املك�سيك وامريكا على التخفي�س 
يوميا  برميل  اىل20مليون  لي�سل 
خام  لنهيار  ي�سفع  ذلك مل  ان  ال 

تك�سا�س وتاأثرياته على الربنت 
حيث �رضح ممثل الأوبك ، يف بيان 
اإن  21افريل2020  الثالثاء  يوم  
ناق�ست  للنفط  منتجة  عدة  دولً 
امل�ستقر  غري  »الو�سع  اجتماع  يف 
لل�سوق«. واأكدت م�سادر نفطية اأن 
تخفي�سات  تنفيذ  ناق�سوا  الوزراء 
يف  عليه  املتفق  النفط  اإنتاج 

قبل  لأوبك+(  الأخري)  الجتماع 
يف  عليه   املتفق  01ماي  تاريخ 

ذاك الجتماع لالأوبك+.
الأ�سواق  يف  املفاجئ  الأمر  اأما 
اأ�سعار  انخفا�س   كذلك،هو 
الذهب، يوم الأربعاء 22اأفريل ، يف 
حني غطت قوة الدولر والتهافت 
النهيار  عقب  ال�سيولة  على 
للخام  الآجلة  للعقود  التاريخي 
خالل  من  الدعم  على  الأمريكي، 
كمالذ  الأ�سفر  للمعدن  م�سرتيات 
تف�سريات  مايعطي  وهذا  اآمن، 
املتحدة  الوليات  باأن  اأخرى 
قوية  باإ�سرتاتيجية  ال�سوق  حترك 
الأعمال  رجال  هروب  من  خوفا 
اإىل  الذهب  �سوق  يحركون  الذين 
اأو  اأملانيا  اأو  كال�سني  اأخرى  دولة 
اأن اخلريطة  ايطاليا ، وهنا تبدوا 
العاملية القت�سادية �ستتغري حتما 
اأخرى  وبروز  عظمى  دول  بانهيار 
بعد وباء كورونا والأكيد،هو تفكك 
عملة  وانهيار  الأوروبي  الحتاد 
نزول  لأن  ذلك   ، وزوالها  الأورو  
21اأفريل  الثالثاء  يوم  الذهب 
 %0.2 الفورية  التعامالت  يف 

لالأوقية  دولرا   1682.35 اإىل 
)الأون�سة( يف التعامالت املبكرة، 
يف  م�ستوى  اأقل  لم�س  بعدما 
اأ�سعار  انهيار  اأدى  اأ�سبوعني،اإذ 
يف  متخوفة   بيع  لعمليات  النفط 
ذلك  وزاد   الأو�سع،  الأ�سواق 
وحماولة  ال�سيولة  على  التهافت 

تعوي�سها 
التعامالت  الذهب يف  حيث هبط 
 %1 املتحدة  الوليات  يف  الآجلة 

اإىل 1704.10 دولرات.
قد  الذهب  اإن  حمللون  وقال 
املدى  على  ل�سغوط  يتعر�س 
للتحوط  ي�ستخدم  اإنه  اإذ  الأطول، 
ومييل  الت�سخم،  مواجهة  يف 
لزيادة  النفط  اأ�سعار  انخفا�س 

ال�سغوط النكما�سية يف ال�سوق.
التحفيز  اإجراءات  اأن  واأ�سافوا 
من  ال�سخمة  والنقدي  املايل 
ل  عاملية،  مركزية  بنوك  جانب 
�سيما جمل�س الحتياطي الحتادي 
الأمريكي(  املركزي  )البنك 
الذهب  �ستُبقي  واحلكومات، 
التوازنات  على  للحفاظ  مدعوماً، 

امل�ستقبلية.
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الأ�رسى  )عميد  يون�س  كرمي  الأ�سري 
الفل�سطينيني(.. 38 عاما على اعتقاله

تاريخ  يف  يون�س  كرمي  الأ�سري  ولد 
يف  عارة  بلدة  يف  1958م،  نوفمرب   23
وهو   ،1948 عام  املحتلة  الأرا�سي 
قوات  وكانت  لعائلته،  الأكرب  الإبن 
ال�ساد�س  يف  اعتقلته  قد  الحتالل 
حينه  ويف  1983م،  عام  جانفي  من 
)25 عاًما(، وحكم  العمر  يبلغ من  كان 
عليه الحتالل بال�ّسجن املوؤبد وجرى 
عام  ويف  عاًما،  بـ)40(  املوؤبد  حتديد 
تويف  الـ30  اعتقاله  ذكرى  ويف   2013
والده، وبقيت والدته تنتظم يف زيارته 
يف معتقل "هدارمي"، وقبل نحو عامني 
ال�سحراوي"،  "النقب  معتقل  اإىل  نُقل 

واأُعيد جمدداً اإىل معتقل "هدارمي".

الأ�سري ماهر يون�س... 38 عاما 
على اعتقاله

تاريخ  يف  يون�س  ماهر  الأ�سري  ولد 
قرية  من   ،1958 جانفي  من  التا�سع 
عارة يف الأرا�سي املحتلة عام 1948، 
خم�س  من  مكونة  عائلة  من  وهو 
 18 تاريخ  يف  اُعتقل  واأخ،  اأخوات، 
بال�ّسجن  عليه  وُحكم   ،1983 جانفي 
له  املوؤبد  حتديد  جرى  حيث  املوؤبد 
اعتقاله  �سنوات  وخالل  عاًما،  بـ)40( 
تويف والده عام 2008، ويقبع اليوم يف 

معتقل "النقب ال�سحراوي".

ر�سدي وابراهيم اأبو مخ ووليد 
دقة واإبراهيم بياد�سة مي�سون 

الحتالل! �سجون  يف  عاما   140
 1961 عام  اأبو مخ  ر�سدي  الأ�سري  ولد 
 ،48 اأرا�سي  يف  الغربية  باقة  بلدة  يف 
وفقد   ،1986 اآذار   23 بتاريخ  واعتقل 
والده  الطويلة  �سجنه  �سنوات  خالل 
عام  ووالدته   ،2007 عام  و�سقيقه 
اأما  باملوؤبد.  حمكوم  وهو   .2019
الأ�سري اإبراهيم اأبو مخ )60 عاماً( من 
وقد  باملوؤبد  واملحكوم  الغربية،  باقة 
فقد  عاماً،  ب40  حكمه  حتديد  مت 
الدم  ب�رسطان  املعتقل  داخل  اأ�سيب 
وكان  �سيء،  �سحي  و�سع  من  ويعاين 
فقد والديه يف طفولته املبكرة، حيث 
اليتم منذ �سغره. والأ�سري وليد  عا�س 
الغربية  باقة  بلدة  من  عاماً(   57( دقة 
يف الأرا�سي املحتلة عام 1948، دخل 
الحتالل  معتقالت  يف  الـ)35(  عامه 
مار�س   25 بتاريخ  اُعتقل  الإ�رسائيلي. 
يف  الطويلة  م�سريته  وخالل   ،1986
الكتب  من  العديد  اأنتج  العتقال 
والدرا�سات واملقالت و�ساهم معرفياً 
ومقاومتها،  ال�ّسجن  جتربة  فهم  يف 
دقة:  الأ�سري  اأ�سدره  ما  اأبرز  ومن 
"الزمن املوازي"، "ويوميات املقاومة 
الوعي"،  "و�سهر  جنني"،  خميم  يف 
وهي  الزيت"،  �رّس  "حكاية  واأخرياً 
دولية. بجائزة  فازت  للفتيان  رواية 
خالل العام اجلاري 2020 ُرزق وزوجته 
النطف  عرب  ميالد  طفلته  �سناء 
املهربة، حيث تعر�س لعملية عزل ما 
تزال قائمة بحقه ب�سبب ذلك. وخالل 
معتقالت  اإدارة  فر�ست   ،2018 عام 
دقة  الأ�سري  بحق  عقوبات  الحتالل 
�رّس  "حكاية  كتابه  ن�رسه  خلفية  على 

الزيارة  من  حرمانه  منها:  الزيت"، 
كتاباته  كافة  وم�سادرة  �سهرين،  ملدة 
غرامة  اإىل  اإ�سافة  به،  اخلا�سة  وكتبه 
التع�سفية  نقله  عملية  عن  عدا  مالية، 
التي متت من معتقل "جلبوع". وكانت 
اإىل  اأ�سافت  قد  الحتالل  �سلطات 
اليوم  يقبع  والذي  دقة  الأ�سري  حكم 
يف معتقل "رميون" عامني لت�سبح مدة 
ُحكمه )39( عاماً. يُ�سار اإىل اأن الأ�سري 
وذلك  الأ�رس  يف  وهو  والده  فقَد  دقة 
عام 1998، وارتبط بزوجته �سناء عام 
اأن والدته منذ �سنوات مل  1999، علماً 
وتراجع  العمر  بها  تقدم  اأن  بعد  تزره 
ثالث  دقة  لالأ�سري  ال�سحي.  و�سعها 

�سقيقات و�ستة اأ�سقاء.

اإبراهيم بياد�سة.. يدخل عامه 

الـ35 يف معتقالت الحتالل
الرازق  عبد  اإبراهيم  الأ�سري  ولد 

بياد�سة ف
ي باقة الغربية �سنة 1960، واعتقل يف 
اآذار 1986، وحكم عليه بال�سجن املوؤبد 
وقد م�سى على اعتقاله حتى اليوم 35 
عاماً، وفقَد والدته عام 2015 دون اأن 

ت�سمح له �سلطات الحتالل بروؤيتها.

حمد اأبو جابر )34( عاما خلف  اأ
الق�سبان

عاما،   )61( جابر  اأبو  اأحمد  الأ�سري 
من �سكان كفر قا�سم بالداخل، اُعتقل 
عام 1986، وحكم بال�سجن املوؤبد، له 
ثالثة اأبناء ترك اأ�سغرهم بعمر الثالثة 
اأحفاد،  لأبنائه  اأ�سبح  واليوم  �سهور، 
وخالل فرتة اعتقاله متكن من ا�ستكمال 

و�ساعراً،  وكاتباً  باحثاً  واأ�سبح  تعليمه 
البكالوريو�س يف  درجة  ينهي  اأن  وقبل 
الفل�سفة وعلم الجتماع قبل اأن توقف 
اأبو  الأ�رسى،  تعليم  الحتالل  �سلطات 
جابر يعرف باملعلم ملعرفته وثقافته، 
درجة  من  النتهاء  و�سك  على  واليوم 

املاج�ستري.

ب�سري اخلطيب.. 33 عاما على 
اعتقاله

بتاريخ   اخلطيب  ب�سري  الأ�سري  ولد 
يف  الرملة  مدينة  يف   1961 اأفريل   20
الأرا�سي املحتلة عام 1948، وهو اأب 
خلم�سة اأبناء، اعتقله الحتالل بتاريخ 
عليه  وحكم   ،1988 جانفي  من  الأول 
بال�ّسجن املوؤبد وجرى حتديد املوؤبد 
له بـ)35( عاًما، ويقبع اليوم يف معتقل 
م�ساكل  من  يعاين  اأنه  علًما  "جلبوع"، 
�سحية يف املعدة، بعد اأن فقَد اأ�سنانه 

ويعتمد على  نوع معني من الطعام.
ال�سقيقان اإبراهيم وحممد 

اغبارية..29 عاما على التوايل 
يف معتقالت الحتالل

اإبراهيم  ال�سقيقان  الأ�سريان  دخل 
اغبارية  وحممد  عاماً(   55( اغبارية 
يف  امل�سريفة  بلدة  من  عاماً(،   52(
الأرا�سي املحتلة عام 1948، عامهما 
ال29 على التوايل يف �سجون الحتالل، 
حيث اعتقلتهما �سلطات الحتالل يف 
تاريخ 26 فرباير 1992، وحكم عليهما 
بال�ّسجن ملدى احلياة. الأ�سري حممد 
خالل  املاج�ستري  درجة  على  ح�سل 
كتب،  اأربعة  واأ�سدر  اعتقاله  �سنوات 

فيما اأ�سدر اإبراهيم كتابا واحداً.
الأ�سريان يحيى اغبارية 
وحممد جبارين يدخالن 

عامهما الـ29 يف �سجون 
الحتالل

اغبارية،  م�سطفى  يحيى  الأ�سريان 
الأرا�سي  من  جبارين  توفيق  وحممد 
املحتلة عام 1948، يدخالن عامهما 
�سجون  يف  التوايل،  على  الـ)29( 
الأ�سري  الإ�رسائيلي.  الحتالل 
عاماً(،   52( العمر  من  يبلغ  اغبارية 
وهو من قرية امل�سريفة يف الأرا�سي 
الأ�سري  اأما   ،1948 عام  املحتلة 
مدينة  من  فهو  عاماً(   69( جبارين 
عام  املحتلة  الأرا�سي  يف  الفحم  اأم 
بال�ّسجن  وكالهما حمكومان  1948م، 
الأ�سريين  اأن  اإىل  يُ�سار  احلياة.  مدى 
اغبارية وجبارين من بني )26( اأ�سرياً 
املعتقلني  القدامى  الأ�رسى  من  هم 
منهم  اأو�سلو  اتفاقية  توقيع  قبل 
املحتلة  الأرا�سي  من  اأ�سرياً   )12(
الحتالل  رف�س  حيث   ،1948 عام 
�سفقات  كافة  يف  عنهم  الإفراج 
منذ  جرت  التي  والإفراجات  التبادل 
الإفراجات  اآخرها  وكان  اعتقالهم، 
تنكر  وفيه   ،2013 عام  جرت  التي 
دفعة،  اآخر  عن  لالإفراج  الحتالل 
اآذار  يف  وذلك  الرابعة  الدفعة  وهي 
عام 2014، والتي �سمت يف حينه )30( 
اأ�سرياً، حيث جرى الإفراج عن ثالثة 
منهم بعد انتهاء اأحكامهم، بالإ�سافة 
اإىل الأ�سري فار�س بارود من غزة الذي 

اُ�ست�سهد العام املا�سي.
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لأنهم اآباوؤنا، ولأننا اأبناوؤهم، وجب علينا اأن نتذكرهم دائما، 12 اأ�سرياً من اأرا�سي عام 48، من باقة الغربية وعارة وكفر قا�سم والرملة 
وامل�سريفة، اأم�سوا حتى هذا العام 399 عاما داخل �سجون الحتالل، حيث اعتقلوا بني اأعوام 1983 و1992. 12 اأ�سرياً دفعوا اأكرث من ن�سف 

اأعمارهم خلف الق�سبان ويف عتمات الزنازين من اأجل حرية وكرامة �سعبنا، معظمهم فقد والديه، اأ�سقاء و�سقيقات واأقارب عزيزين، منهم 
من اأ�سبحوا يف خم�سينات و�ستينات العمر دون اأن ينجبوا طفال اأو ينعموا بزوجة. لكل اأ�سري منهم حكاية مل ترَو بعد، حنني اإىل بيوت وحارات 

واأزقة تبدلت مع ال�سنوات الطويلة التي غابوا فيها ق�سراً، ويف الغياب تغريت احلياة مبا يخ�س اأ�سدقاء واأقارب واأ�سجار ومركبات وو�سائل 
توا�سل ومهن. 12 اأ�سرياً من جمموع 70 اأ�سرياً من بلدات ومدن الداخل، ما زالوا ير�سمون خارطة فل�سطني الكاملة، ويعرفون جيدا طعم البحر 

برباءته، ومذاق خبز الأمهات واجلدات، األعاب الطفولة والب�ساتني وعيون املياه.

12 اأ�ضريا داخل اأرا�ضي عام 48 مي�ضون 399 عاما

حقوق  خرباء  من  جمموعة  حثت 
املتحدة،  لالأمم  التابعني  الإن�سان 
�سد  التمييز  عدم  على  اإ�رسائيل 
الذين  الفل�سطينيني  الأ�رسى  اآلف 
يواجهون خطراً كبرياً ب�سبب انت�سار 
"كوفيد-19"،  كورونا  فريو�س 
واإطالق �رساح الفئات الأكرث �سعفاً، 
خا�سة الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن، 
حالت  من  يعانون  الذين  واأولئك 

طبية موجودة من قبل.
اأكرث  حاليا  "يوجد  اخلرباء  وقال 

بينهم  فل�سطيني،  اأ�سري  اآلف   5 من 
183 طفال و43 امراأة و700 حمتجز 
يف  �سابقة  طبية  حالت  من  يعانون 
ال�سجون الإ�رسائيلية، وخالل ال�سهر 
عن  اإ�رسائيل  اأفرجت  املا�سي، 
مئات ال�سجناء الإ�رسائيليني كخطوة 
مماثلة  تدابري  تطبق  ومل  وقائية، 
وهذا  الفل�سطينيني،  ال�سجناء  على 
ي�سري اإىل معاملة متييزية، ما ي�سكل 
الدويل".واأ�ساف  للقانون  انتهاكاً 
ال�سجناء  �رساح  اإطالق  اأن  اخلرباء 

"املحتجزين  اأي�سا  ي�سمل  اأن  يجب 
اداريا واحلب�س قبل املحاكمة، وعلى 
اأن تتخذ خطوات لالإفراج  اإ�رسائيل 
عن اأولئك الذين يواجهون اإجراءات 
ال�سعيفة  الفئات  وكذلك  تع�سفية، 
الكتظاظ  من  للحد  �سجونها  يف 
الظروف  من  الأدنى  احلد  و�سمان 
الفريو�س".واأ�ساروا  انت�سار  ملنع 
انت�سار  منذ  الزيارات  "منع  اإىل 
و�سول  تقييد  جانب  اإىل  الفريو�س، 
املحامني لالأ�رسى، واأن من الأهمية 

تدابري من هذا  اأي  تكون  اأن  مبكان 
الأمر  كان  واإذا  طبيا،  مربرة  القبيل 
بديلة  و�سائل  اإتاحة  فينبغي  كذلك، 
خا�سة  تدابري  تطبيق  لالت�سال، 
للزيارات". والن�ساء  الأطفال  على 
البالغ  قلقهم  عن  اخلرباء  واأعرب 
اإزاء التقارير التي تفيد باأن �سلطات 
الحتالل تعرقل اجلهود الرامية اإىل 
 19-COVID انت�سار  مكافحة 
داهمت  حيث  ال�رسقية،  القد�س  يف 
يف  عيادة  موؤخرا  الحتالل  قوات 

اأن  بحجة  املكتظ  �سلوان  حي 
جمموعات  قدمت  الوطنية  ال�سلطة 
كما  فح�س(،  )�رسائح  اختبارات 
"من  اأن  وتابعوا  اأطباء.  اعتقلت 
الظروف  ظل  يف  املت�سور،  غري 
الراهنة، ول �سيما يف �سوء الفتقار 
وغريها  الختبارات  جمموعات  اإىل 
اإ�رسائيل  تقو�س  اأن  املعدات،  من 
اجلهود القائمة ل�سمان اختبار جزء 
اأكرب من ال�سكان الفل�سطينيني. ومثل 
خا�س  ب�سكل  مطلوبة  اجلهود  هذه 

عندما ت�سري البيانات الأخرية اإىل اأن 
زادت  قد   19-COVID معدلت 
ال�رسقية  القد�س  يف  كبري  ب�سكل 
تتاح  اأن  "ينبغي  املحتلة".كما 
لالحتالل،  اخلا�سعني  للفل�سطينيني 
القانون  مبوجب  حمميني  ك�سكان 
مت�ساوية  فر�سا  الدويل،  الإن�ساين 
للح�سول على العالج والختبار دون 
متييز، ول ميكن ملثل هذه الأعمال 
الفل�سطينية  العيادات  مداهمة  مثل 

اإل اأن تقو�س مثل هذه اجلهود".

خرباء يف الأمم املتحدة

على اإ�ضرائيل اإطالق �ضراح الأ�ضرى الفل�ضطينيني املعر�ضني للخطر
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جرائم االحتالل بحق »الطفولة الفل�سطينية«
 ي�ضادف هذا العام يوم الطفل الفل�ضطيني يف ظروف خا�ضة كون العامل يواجه اخطر مرحلة يف تاريخ 
الب�ضرية وخماطر وباء كورونا الذي بات ينت�ضر وب�ضرعة المر الذي ي�ضع ال�ضعب الفل�ضطيني يف دائرة 

املواجهة والتاأثر من اخلطر الكبري على الواقع الفل�ضطيني وخا�ضة الطفولة الفل�ضطينية

 بقلم :  �ضري القدوة

االطفال  على  اخلوف  ويزداد   
الفل�صطينيني من التعر�ض للإ�صابة من 
هذا الفريو�ض وكذلك يف ظل ا�صتمرار 
االنتهاكات االإ�رسائيلية و�صيا�صة هدم 
واال�صتيلء  بالهدم  واالإخطار  البيوت 
هدم  بالتعليم عرب  االأطفال  على حق 
وا�صتهداف  اقتحامها  اأو  املدار�ض 
واعتقالهم  وملحقتهم  الطلبة 
باإعاقة  لهم  امل�صتمر  والتهديد 
حياتهم اليومية االأمر الذي ي�صتوجب 
البغي�ض على  حما�صبة هذا االحتلل 
قادتهم  وتقدمي  املمار�صات  هذه 
التي  اجلرائم  على  للمحاكمة 
الفل�صطينيني  االأطفال  ارتكبوها بحق 
ف�صلطات االحتلل انتهكت وما زالت 
ممنهج  ب�صكل  انتهاكاتها  يف  ت�صتمر 
للأطفال  االأ�صا�صية  للحقوق  و�صارخ 
والتعليم  باحلياة  كاحلق  الفل�صطينيني 
باأمان و�صلم كبقية  واحلرية والعي�ض 
االحتلل  قوات  العامل. اإن  اأطفال 
العام  منذ  اعتقلت  االإ�رسائيلي 
قا�رس   17000 عن  يقل  ال  ما   2000
بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  فل�صطيني 
من  العديد  و�صجلت  عاماً   )18-12(
الأطفال  واالحتجاز  االعتقال  حاالت 
�صنوات  الع�رس  اأعمارهم  تتجاوز  مل 
تعر�صوا  اأرباعهم  ثلثة  نحو  واأن 
اجل�صدي  التعذيب  اأ�صكال  من  ل�صكل 
املعتقلني  جميع  تعر�ض  فيما 

مراحل  خلل  النف�صي  للتعذيب 
بح�صب  وذلك  املختلفة  االعتقال 
اآخر االإح�صاءات وال�صهادات املوثقة 
 200 ومازال  االأطفال  للمعتقلني 
�صجون  يف  يقبعون  فل�صطيني  طفل 
ظروف  يف  االإ�رسائيلي  االحتلل 
�صلطات  اإن�صانية. اإن  وال  قا�صية 
االحتلل تعمل على حماكمة االأطفال 
الع�صكرية  املحاكم  يف  املعتقلني 
واالحتجاز  لل�صتجواب  ويتعر�صون 
من جانب جي�ض االحتلل االإ�رسائيلي 
االإ�رسائيلية  االأمن  واأجهزة  وال�رسطة 
حيث  املحتلة  القد�ض  يف  وخا�صة 
ا�صتهداف االأطفال املقد�صيني جزءاً 
القد�ض  لعزل  االحتلل  �صيا�صة  من 
املحافظات  بقية  عن  املحتلة 

والنهج الذي ميار�صونه ل�صلب القد�ض 
الفل�صطينية  هويتهم  واملقد�صيني 
وباتت هذه املمار�صات ت�صكل انتهاكا 
�صارخا حلقوق االأطفال الفل�صطينيني 
وقعتها  التي  الطفل  حقوق  والتفاقية 
حكومة  عليها  و�صادقت  �صكل 
الذي  االأمر  االحتلل منذ عام 1991 
املواثيق  وجميع  بتطبيقها  يلزمها 
الدولية املتعلقة بحقوق االإن�صان. اإن 
ا�صتمرار �صيا�صة االإفلت من العقاب 
االحتلل  جنود  بها  يتمتع  التي 
يحا�صبوا  لن  باأنهم  امل�صبق  وعلمهم 
ي�صجعهم  كانت  مهما  اأفعالهم  على 
حلقوق  انتهاكاتهم  يف  امل�صي  على 
يتطلب  االأمر  هذا  فل�صطني  اأطفال 
اإجراءات  اتخاذ  الدويل  املجتمع  من 

مرتكبي  جميع  ملحا�صبة  عاجلة 
يقتلون  الذين  االإ�رسائيليني  اجلرائم 
االإعاقات  لهم  ي�صببون  اأو  االأطفال 
للقانون  مبا�رس  انتهاك  يف  الدائمة 
الدويل وتلك االنتهاكات التي يتعر�ض 
مل  االحتلل  �صجون  يف  االأطفال  لها 
املتحدة مما  االأمم  تاريخ  حت�صل يف 
اجلهود  م�صاعفة  �رسورة  يتطلب 
حلماية  االأدنى  احلد  لتوفري  الدولية 
احتلل ظامل  االأطفال يف ظل  هوؤالء 
وممار�صات منافية لكل القيم وحقوق 
الدولية. حماية  واالتفاقيات  االن�صان 
م�صوؤولية  هي  الفل�صطينية  الطفولة 
يف  واملطلوب  االأوىل  بالدرجة  دولية 
املبا�رس  التدخل  ال�صمت  هذا  ظل 
املتحدة  للأمم  العام  االأمني  قبل  من 
و�صائر  االإن�صان  حقوق  وجمل�ض 
الهيئات الدولية وعلى وجه اخل�صو�ض 
الدولية  العفو  ومنظمة  اليوني�صيف 
لل�صغط  واجلاد  ال�رسيع  بالتحرك 
ومطالبتها  االحتلل  حكومة  على 
االأ�رسى وخا�صة  كافة  باإطلق �رساح 
مهددة  حياتهم  باتت  التي  االأطفال 
يعي�صونها  التي  للظروف  ا�صتنادا 
منظمة  وتعليمات  لتحذيرات  وفقا 
فريو�ض  من  للوقاية  العاملية  ال�صحة 
�صلطات  به  تقوم  ما  حيث  كورونا 
االحتلل من ا�صتهتار يف حياة و�صحة 
الب�صيطة  مطالبهم  وجتاهل  االأ�رسى 
القيم  كل  مبا�رسا على  اعتداء  ي�صكل 

االإن�صانية الدولية.

بقلم: :حمدي فراج

الأن  املوت  على  احلياة  تنت�رس 
االأر�ض  ت�صطع على  �صم�ض  هناك 
اأن  معناه  ما   ، ماء  ثلثيها  التي 
االأوبئة  كل  من  معه  وما  الكورونا 
الفريو�صات  من  زملئه  بقية  و 
التي خرجت  وال�صناعية  الطبيعية 
العقود  خلل  للنا�ض  اأخرجت  اأو 
االأخرية ، لن ت�صتطيع الق�صاء على 
الكونية  احلروب  وال  ال   ، احلياة 
التي فتكت بنحو مئة مليون اإن�صان 
طورها  التي  االأ�صلحة  ومعها   ،
�صغرية  االإن�صان خلل حقبة  هذا 
الطويل  بعمره  مقيا�صا  حياته  من 
وعمر الكوكب الذي ميتد ملليارات 
على حد  واالآتية  املا�صية  ال�صنني 
على  احلياة  تنت�رس  وكما   . �صواء 
هذا املوت وهذا الفتك الفريو�صي 
 ، ال�صجان  على  ال�صجني  ينت�رس   ،
الفل�صطيني  عيده  يحل  الذي 
احتفاالت  دون  اجلائحة  ظل  يف 
كالتي اعتاد ان ي�صهدها ، بع�صهم 
 ، البا�صتيلت  داخل  �صنة  الأربعني 
اإال من قربى  زائريه  فيها  انح�رس 
من  هو  وها   ، االأوىل  الدرجة  من 
من  يذهب  حمكوميته  مدة  تنتهي 
احتفاالت  دون  احلجر  اإىل  القيد 
 . عناق  اأو  ت�صليم  حتى  اأو  �صعبية 
 ، ال�صجان  على  ال�صجني  ينت�رس 
حني يرى اأن النا�ض اأ�صبحوا مثله 
ذلك  يف  مبن   ، بيوتهم  يف  �صجناء 
واأطفالهم  وعائلتهم  ال�صجانني 
روؤ�صائهم  و  وزملئهم  واأ�صحابهم 
تتقاطع  منزيل  حب�ض  يف  كلهم   ،
بق�صمات  كبري  حد  اىل  ق�صماته 
و�صباحاته  وزنزانته  �صجنه 
 ، الطعام  تناول   ، املت�صابهة 
اإىل  العودة  "الفورة"  اإىل  اخلروج 

 ، ال�صهرة   ، القيلولة   ، الرب�ض 
امل�صل�صل ، بع�ض القراءة ، الع�صاء 
، احلمام ، النوم ، ف�صباح جديد . 
مع فارق اأن االأ�صري ينتظر االإفراج 
مب�صي يوم قدمي ، يف حني ينتظر 
االآخرون م�صي اليوم دون ان يكون 
على  او  عليه  اأتى  قد  الفريو�ض 
احلجر  يقت�رس  مل   . اأحبائه  احد 
، اأو احلب�ض املنزيل ومنع التجول 
 ، االإ�رسائيلي  او  الفل�صطيني  على 
، بل على االأردين  �صجينا و�صجانا 
والفرن�صي  وال�صعودي  واالأمريكي 
والكوري  واال�صباين  وامل�رسي 
واالإيراين  والقطري  والياباين 
كل  طال  لقد   ، ...الخ  واالأملاين 
العامل تقريبا ، بل انه طال البع�ض 
ذات  كايطاليا   ، حقيقي  مقتل  يف 
التاريخ االن�صاين العريق ، واأمريكا 
 ، وال�صمعة  واملنعة  القوة  ذات 
رئي�ض  يف  "العظمى"  وبريطانيا 
اأن  الفريو�ض  كاد  الذي  وزرائها 
يطبق عليه ومت تخلي�صه من براثنه 
دور  على  اأطبق   . حلظة  اآخر  يف 
العلم وال�صناعة والزراعة والثقافة 
والريا�صة ، حتى دور اهلل مل ت�صلم 
اليهود  اأطبق على عيد  لقد   ، منه 
الذين  واالإ�صلميني  وامل�صيحيني 
الههم  رغم  يت�صارعون  انفكوا  ما 
عيد  على  فقط  لي�ض   ، الواحد 
على  ال�صجني  ينت�رس   . اال�رسى 
ين�صد  االأول  اأن  لطاملا   ، ال�صجان 
احلرية ويقاتل من اجلها ، في�صبح 
عنوانا لها ، يف حني يكون ال�صجان 
عنه  عرب  ما  ومانعها،  قامعها  هو 

احمد مطر �صعرا:
 بيني وبني حار�صي جدار / وفتحة 
يف ذلك اجلدار / يرى الظلم من 
حدثني   / النهار  وارقب  ورائها 

اجلدار عن ا�صد �صجانه حمار.

يف يوم االأ�سري ... كل 
النا�س اأ�سرى!

عمداء االأ�سر
بقلم:�ضالح الطميزي

يقبعون  اآالف   5 اأ�صل  )من  اأ�صرياً   51
اليوم يف ال�صجون( اأم�صوا اأكرث من 20 
عاماً خلف ق�صبان �صجون االحتلل، 
واأمنيتهم  العادلة  ق�صيتهم  �صبيل  يف 
عا�صمتها  حرة،  فل�صطينية  بدولة 
كرمي  االأ�صري  يعترب  ال�رسيف.  القد�ض 
قرية  �صكان  من  عاما   )64( يون�ض 
عارة باأرا�صي عام 1948، والذي دخل 
عميد  االحتلل  �صجون  يف   37 عامه 
يف  فل�صطيني  اأ�صري  واأقدم  االأ�رسى، 
حكم  االإ�رسائيلي،  االحتلل  �صجون 
عليه بال�صجن املوؤبد، حدد فيما بعد 
بـ40 عاما. �صقيق كرمي، ندمي يون�ض، 
الن�صال  اأ�صطورة  كرمي  لـ"وفا":  قال 
الق�صية  اجل  من  والت�صحية  وال�صرب 
العطاء،  يف  ومدر�صة  الفل�صطينية، 
اأن  بعد  عالية  مبعنويات  ويتمتع 
بني  متنقل  ال�صنوات  ع�رسات  اأم�صى 
اللاإن�صانية.  االإ�رسائيلية  املعتقلت 
مل  اعتقاله،  بدايات  يف  واأ�صاف: 
زمنا  واأم�صينا  �صيئا،  عنه  نعرف  نكن 
ي�صمح  مل  فاالحتلل  عنه،  نبحث 
مبعرفة  اخت�صا�ض  ذات  جلهة  اأو  لنا 
الأ�صواأ  كرمي  تعر�ض  وتابع:  م�صريه. 
اأنواع التعذيب والتحقيق، و�صدر بحقه 

لفر�ض  باالعدام،  حكماً  البداية  يف 
معنويات  وتدمري  الرعب  من  حالة 
اإال  الفل�صطينيني،  واملنا�صلني  العائلة 
وقدمت  احلكم  ا�صتاأنفت  العائلة  اأن 
قانون  وجود  بعدم  �صيما  ال  اعرتا�صا 
االإعدام  بعقوبة  يق�صي  اإ�رسائيلي 
للأ�رسى يف �صجون االحتلل. وطالب 
واملوؤ�ص�صات  الدويل  املجتمع  ندمي 
االإن�صانية واحلقوقية بالتحرك للإفراج 
اأنهكه االأ�رس، مبديا  عن �صقيقه الذي 
كورونا  فريو�ض  انت�صار  من  خماوفه 
االأو�صاع  تردي  ظل  يف  االأ�رسى  بني 
وزيادة  االحتلل  �صجون  يف  ال�صحية 
التي  االأ�صرية  احلركة  على  املخاوف 
تعاين من االإهمال الطبي املتعمد من 
االإ�رسائيلية.  ال�صجون  م�صلحة  قبل 
اأبرز قيادات احلركة  ويعترب كرمي من 
ممثل  و�صغل  ورموزها  االأ�صرية 
االأ�رسى يف اأكرث من معتقل، ومنا�صل 
اال�صتكانة  يرف�ض  االأول  الطراز  من 
الطبع  هادئ  اأنه  رغم  واال�صت�صلم 
يتفانى  ال�صجن  اإدارة  مع  ال�رساع  ويف 
اأجل  من  والعمل  واجلهد  الن�صال  يف 
من  الكثري  وميتلك  االأ�رسى،  حقوق 
كر�صها  التي  والثقافة  واخلربة  الوعي 
وتطوير  االأ�صرية  احلركة  خدمة  يف 
اأو�صاعها وقدراتها الوطنية والن�صالية 

نادي  واالعتقالية".وذكر  والتنظيمية 
املوقع  يف  كان  "االأ�صري  اأن  االأ�صري 
املعارك  جميع  يف  االأول  القيادي 
يف  االأ�صرية  احلركة  �صطرتها  التي 
كافة املراحل يف �رساعها املرير مع 
للعقاب  تعر�صه  ال�صجون، ورغم  اإدارة 
والعزل والنفي من �صجن الآخر مل يكن 
يتاأخر عن امل�صاركة يف ال�رساع دفاعا 
عن احلركة االأ�صرية ومكت�صباتها. ومن 
االأ�صري حممد  االأ�رسى،  قافلة عمداء 
الطو�ض )اأبو �صادي(، من �صكان قرية 
اجلبعة يف حمافظة اخلليل، وكان قد 
اعتقل يف ال�صاد�ض من ت�رسين االأول/ 
باأعجوبة  جنا  اأن  بعد  اأكتوبر1985 
اخلليل،  للحتلل يف جبال  من كمني 
على  الر�صا�ض  من  وابل  اأطلق  الذي 
برفقة  ي�صتقلها  كان  التي  ال�صيارة 
جميعا  فارتقوا  الفدائية،  جمموعته 
�صهداء فيما مت اعتقال "الطو�ض" بعد 
املحقق.  االغتيال  جرمية  من  جناته 
ر�صا�صات،  بعدة  "الطو�ض"  اأ�صيب 
وانهال عليه جنود االحتلل بال�رسب 
وهو ينزف من جراحه، قيدوه م�صابا، 
فيها  مكث  والتي  للزنازين  نقلوه  ثم 
تعذيب  تخللها  اأ�صهر،  ثلثة  من  اأكرث 
وحتقيق طويل وقا�ض، بتهمة االنتماء 
لـ"حركة فتح"، وتنفيذ عمليات فدائية 

ونا�صطة.  م�صلحة  جمموعة  �صمن 
وبعد رحلة من املعاناة خلل جل�صات 
ابو  بها  يعرتف  مل  التي  املحاكمة 
)مدى  املوؤبد  بال�صجن  حكم  �صادي، 
 35 اليوم  حتى  منها  اأم�صى  احلياة(، 
عاما يف عتمة ال�صجون، حيث يتم�صك 
باالأمل واحلياة، عرب ممار�صة الريا�صة 
واحلفاظ على لياقته و�صحته. ويقول 
االأخرية  زيارتي  "خلل  �صادي  جنله 
لوالدي التي كانت قبل �صهرين، وجدته 
وقته يف  يكر�ض  للحياة،  زال حمبا  ما 
معنوياتهم،  ورفع  االأ�رسى  خدمة 
ويعمل من اجل الوحدة الوطنية" اأمل 
االأ�رسى،  وقدامى  والده  باالإفراج عن 
اأبرمت  التي  االإفراج  �صفقة  �صمن 
اجلانبني  بني   2014 العام  اأوائل  يف 
والتي تن�صل  الفل�صطيني واالإ�رسائيلي 
منها فيما بعد. اأما ابنته فداء، فقالت 
دون  عاماً،   15 قبل  تزوجت  لــــ"وفا": 
العمر،  يوم  كان  اأنه  ورغم  اأبي،  وجود 
ذلك،  ومع  منقو�صا،  يوماً  ظل  اأنه  اإال 
فقد ح�رس اأبي بهديته الغالية، جم�صم 
لقبة ال�صخرة امل�رسفة، طرزها بيديه، 
اأبي فيها. ومن  اأتنف�صها فاأجد رائحة 
عمداء االأ�رسى، عميد اأ�رسى قلقيليه، 
حممد عادل داود )58 عاماً(، واملعتقل 

منذ 33 عاماً، وحمكوم باملوؤبد.

اإن  الفل�صطينى،  االأ�صري  نادى  اأفاد 
االإ�رسائيلية،  االحتلل  حكومة 
ال�صعب  �صد  جديداً  اإرهاباً  ار�ض  تمُ
اأمراً  اإ�صدار  خلل  من  الفل�صطيني، 
مبلحقة  يق�صي  جديداً،  ع�صكرياً 
ومعاقبة كافة االأ�صخا�ض واملوؤ�ص�صات 
وحتى البنوك التي تتعامل مع االأ�رسى 
ح�صابات  بفتح  وتقوم  وعائلتهم، 
اأن  االأ�صري  نادي  واعترب  لهم.  بنكية 
حيز  يدخل  الذي  الع�صكري  االأمر 
ماي  �صهر  من  التا�صع  يف  التنفيذ 
على  يفر�ض  خطرياً،  حتوالً  القادم، 
اأطره،  بكافة  الفل�صطيني  ال�صعب 
والف�صائلية  الر�صمية  وت�صكلته 
ملواجهة  لل�صتعداد  واالأهلية 
نادي  واأ�صاف  االحتلل.  مع  جديدة 

االإ�رسائيلي  االحتلل  اإن  االأ�صري، 
يوا�صل وبكافة اأدواته حماوالته النيل 
الفل�صطينيني،  االأ�رسى  حقوق  من 
منهم،  املحررين  وكذلك  وعائلتهم 
القوانني  من  املزيد  فر�ض  عرب 
بعد  وذلك  الع�صكرية،  واالأوامر 
عائلت  خم�ص�صات  وقف  يف  ف�صله 
باإ�رسار  وذلك  وال�صهداء،  االأ�رسى 
دفعها.  على  الفل�صطينية  القيادة 
وبني نادي االأ�صري اأن االحتلل وعلى 
ال�صنوات املا�صية حاول ربط   مدار 
االأوراق  وخلط  الفل�صطيني  الن�صال 
مع ما ي�صمى باحلرب على االإرهاب، 
لي�صمل هذا التوجه ال�صهداء واالأ�رسى 
اأجل  نا�صلوا من  الذين  الفل�صطينيني 

حقهم باحلرية واال�صتقلل.

نادي الأ�ضري

ار�س اإرهابًا جديدًا �سد  االحتالل يمُ
االأ�سرى وعائالتهم
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كيف ن�صوم دون �أن نتعر�ض للخطر؟
يحل �ضهر رم�ضان املعظم هذا 
العام يف ظروف اأقل ما تو�ضف 
من  واخلوف  والتوتر  القلق  به 
وال  غريت  التي  كورونا  جائحة 

تزال تغري العامل من حولنا.
الكثري  على  التغيري  طراأ  وكما 
اأن  �ضك  ال  حياتنا،  اأمناط  من 
بظالله  األقى  قد  كوفيد-19 
التي  ال�ضيام،  عبادة  على 
عاما  امل�ضلمون  يتنظرها 
دعوات  ظهور  ومع  عام.   وراء 
هذا  ال�ضيام  عن  باالنقطاع 
العبادة  هذه  ت�ضببه  ملا  العام 
اجل�ضم،  �ضوائل  يف  نق�ص  من 
ووهن عام، وما ميكن اأن ينجم 
للمناعة«،  عن ذلك من »�ضعف 
خلطر  ال�ضائم  تعر�ص  وبالتايل 
وفقا  بالفريو�ص،  االإ�ضابة 
الأ�ضحاب تلك الدعوات، و�ضف 
الدكتور  ال�رشيف،  االأزهر  �ضيخ 
الدعوات  هذه  الطيب،  اأحمد 
اأن  اإىل  واأ�ضار  »ال�ضاذة«،  بـ 
ومنظمة  الطب  متخ�ض�ضي 
عقدت  التي  العاملية،  ال�ضحة 
من  للتحقق  خا�ضا  اجتماعا 
عدم  على  جميعا  اأكدوا  ذلك، 
االإ�ضابة  بني  �ضلة  اأي  وجود 
ال�ضهر  و�ضوم  كورونا  مبر�ص 

الف�ضيل.
ويف  املو�ضوع،  هذا  حول 
�رشح   ،RT لـ  خا�ص  حديث 
الف�ضل،   اأبو  اأحمد  الدكتور 
اأ�ضتاذ امرا�ص اجلهاز اله�ضمي 
جامعة  الطب،  بكليه  والكبد 
العاملى  االحتاد  وع�ضو  املنيا، 
الكبد، باأن فوائد ال�ضيام كثرية، 
اأو للجهاز  العامة  �ضواء لل�ضحة 
اأّكدت  حيث  حتديدا.  اله�ضمي 
العلمية  واالأبحاث  الدرا�ضات 
من  يخف�ص  ال�ضيام  اأن  على 
الدم،  يف  الكولي�ضرتول  م�ضتوى 

م�ضتوى  انخفا�ص  اإىل  ويوؤدي 
ال�ضكر يف الدم، وتنظيم �ضغط 
ح�ضا�ضية  من  ويرفع  الدم، 
ويقلل  بل  الدم،  يف  االإن�ضولني 
 ،IGF من معامل منو االإن�ضولني
احلماية  على  ي�ضاعد  ما  وهو 
يرفع  كذلك  ال�رشطان.  من 
ال�ضيام من م�ضتوى كريات الدم 
الدفاع  عن  امل�ضوؤولة  البي�ضاء، 
العدوى  ومكافحة  اجل�ضم  عن 
حيث  املختلفة،  واالأمرا�ص 
يظهر  التي  الطريقة  على  توؤثر 
فعله  رد  املناعة  جهاز  فيها 
جهاز  وقدرة  االأمرا�ص،  جتاه 
مكافحة  على  الفعلية  املناعة 

العدوى.
اأو�ضى  الف�ضل  اأبو  الدكتور  لكن 
عالية  مناعة  على  للحفاظ 
ال�ضكريات  تناول  من  بالتقليل 
تناول  على  واحلر�ص  والدهون 
يحتوي  يوم،  كل  متوازن  غذاء 
واملعادن  الفيتامينات  على 
والربوتني  الغذائية  واالألياف 

التي  االأك�ضدة،  وم�ضادات 
يحتاجها االإن�ضان لتقوية جهازه 
خطر  من  واحلد  املناعي، 

االإ�ضابة باالأمرا�ص املعدية.
بدوره ن�ضح الدكتور يا�رش فرح 
وال�ضحة  بالتغذية  االأخ�ضائي 
الوقت  با�ضتغالل  العامة 
 ( الطعام  بتناول  فيه  امل�ضموح 
 ) االإم�ضاك  وحتى  االإفطار  من 
خا�ص  غذائي  نظام  اتباع  يف 
»اخلفيفة«  الوجبات  متعدد 
وترك مدة ال تقل عن �ضاعتني 
مع االعتماد على تنويع امل�ضادر 
من فيتامينات وخا�ضة فيتامني 
احلم�ضيات  يف  املوجود   C
كالفليفلة  امللونة  واخل�ضار 
لدوره  بالزنك  الغنية  واالأغذية 
وحمافظته  االأي�ص  عملية  يف 
وترميم  املناعي  اجلهاز  على 
اخلاليا، وهو موجود يف اللحوم 
البقوليات  وبع�ص  احلمراء 

ومنتجات االألبان بن�ضبة اأقل.
�رشورة  على  فرح  �ضدد  كما 

ال�ضوائل  من  كميات  �رشب 
باأوقات  املعدنية  واملياه 
تناول  بعد  لي�ص  ولكن  متقاربة 

الطعام اأو معه.
وكانت تو�ضيات منظمة ال�ضحة 
العاملية ب�ضاأن ال�ضوم هذا العام، 
كورونا،  جائحة  مع  بالتزامن 
التغذية  اأهمية  على  اأكدت  قد 
فرتة  خالل  وال�ضليمة  ال�ضحية 
كافية  كميات  و�رشب  ال�ضيام، 
االإفطار  فرتة  بني  املاء  من 
االأغذية  وتناول  وال�ضحور، 
املعاجلة.  وغري  الطازجة 
باملدخنني،  يتعلق  وفيما 
�رشورة  على  املنظمة  �ضددت 
يف  التبغ  تعاطي  عن  االمتناع 
كل الظروف، وبخا�ضة يف �ضهر 
رم�ضان، ويف ظل انت�ضار جائحة 
تالم�ص  اأن  �ضيما  ال  كورونا، 
بال�ضجائر  والفم  االأ�ضابع 
وال�ضي�ضة، خا�ضة عند الت�ضارك 
مع اأكرث من �ضخ�ص، ي�ضهل من 

انتقال العدوى.

�لإن�صان »م�صيف« مثايل 
للفريو�صات

ماريا  الدكتورة  اأعلنت 
عاملة  فورونت�ضوفا، 
الب�رشية  اأن  االأحياء، 
منت�رشا  نوعا  اأ�ضبحت 
ذلك  ومع  مكان،  كل  يف 
حتتفظ بعالقات وطيدة 
فيما بينها، لذلك اأ�ضبح 
االإن�ضان »م�ضيفا« مثاليا 

للفريو�ضات.
يف  اخلبرية  وقالت 
لوكالة نوفو�ضتي  حديث 
الرو�ضية لالأنباء، »ميكن 

اأوال،  باأن الب�رشية كانت حمظوظة  تف�ضري غياب االأوبئة �ضابقا، 
الوقت  يف  الب�رشية  احلرجة.  الكتلة  بلغت  قد  تكن  مل  وثانيا 
االأر�ضية،  الكرة  مناطق  جميع  يف  منت�رش  فريد  نوع  احلا�رش، 
اأ�ضبح مفيدا للفريو�ضات ال�ضتخدامه كـ »م�ضيف« مثايل.  لذلك 
ل�ضهولة انت�ضاره.. كما اأ�ضبح الب�رش اأكرث ارتباطا به فالطائرات، 
والقطارات، وال�ضفن يف جتوال م�ضتمر، كما ي�ضتمر اإن�ضاء خطوط 
النقل الربية املختلفة عرب الغابات اإىل مكامن اخلامات، فاأ�ضبح 

من ال�ضهولة التقاء الفريو�ضات بالب�رش.
اأنه يف ال�ضابق كانت هناك منطقة عازلة  واأ�ضارت اخلبرية، اإىل 
البكر، هي موطن  »الطبيعة  وقالت:  الربية،  واالأحياء  الب�رش  بني 
باأنواعها. ولكن االآن هذه املناطق الطبيعية تتقل�ص  احليوانات 
تطاأها  التي مل  االإ�ضتوائية  الغابات  كانت هناك  كارثية.  ب�ضورة 
ي�ضابون  كانوا  الذين  الب�رش  بجانبها  يعي�ص  وكان  اإن�ضان،  قدم 
ينت�رش  ومل  املنطقة  يف  يبقى  كان  الفريو�ص  ولكن  باالأمرا�ص، 
ينقل مر�ص  الذي  القراد  اإىل  ولفتت اخلبرية،  خارج حدودها«. 
المي »Lyme disease« وقالت: »اكت�ضف هذا القراد واملر�ص 
يف �ضبعينيات القرن املا�ضي. كانت الغزالن عادة )م�ضيفا( لهذا 
يف  املر�ص  انت�رش  فقد  االآن  اأما  ينقله.  الذي  واملر�ص  القراد 
كل مكان، وخا�ضة يف ال�ضواحل ال�رشقية للواليات املتحدة. واأن 
دور ارتفاع درجات احلرارة يف هذه العملية ب�ضيط مقارنة بزيادة 

م�ضاحات االأرا�ضي التي ي�ضتغلها االإن�ضان«.

من هو �لعدو �للدود و�ل�صديق 
�حلميم لفريو�ض كورونا

خمترب  رئي�ص  اأ�ضار 
التكنولوجيات البيولوجية 
العلوم  معهد  يف 
ف�ضيفولود  الكيميائية، 
اإىل  بيلووؤو�ضوف، 
احلميم«  »ال�ضديق 
و«العدو اللدود« لفريو�ص 
اأن  واأو�ضح  كورونا  
ي�ضبب  الذي  الفريو�ص 
مر�ص »كوفيد – 19«  ال 
دون  من  يعي�ص  اأن  ميكن 
ال�ضابون  لكن  رطوبة. 

العادي يق�ضي عليه.
الكثري يت�ضاءل هل ينقل الفريو�ص عن طريق مواد  اإن  العامل  وقال 
خمتلفة مثل قب�ضات االأبواب واأزرار امل�ضاعد وما اإىل ذلك؟ واأو�ضح 
اأن االأمر يتوقف على رطوبة تلك املواد ورطوبة الهواء املحيط بها. 
اإن الفريو�ص التاجي اجلديد وغريه من الفريو�ضات  واأ�ضاف قائال 
التاجية ينتمي اإىل ما ي�ضمى بـ »فريو�ص  املغلف« �ضاأنه �ضاأن فريو�ص 
االأنفلونزا. ويعني ذلك اأن جزءا من الفريو�ص يتوغل اإىل غ�ضاء خلية 

م�ضيفة وينقل اإليه بروتيناته الالزمة لتلويث خلية اأخرى.
للفريو�ص  غ�ضاء  ي�ضبح  الذي  اخللية  غ�ضاء  اأن  االأذهان  اإىل  واأعاد 
فهو  الفريو�ص  اأما �ضديق  �ضابون.  اأي  فورا  يقتله  اأن  اأي�ضا، ميكن 
الرطوبة، اإذ اأن الفريو�ص ال ميكن اأن يعي�ص اإال يف بيئة رطبة. اأما اأي 

بيئة جافة فتقتله كما ال�ضابون والكحول.
النتقال  رئي�ضة  و�ضيلة  هي  الرطبة  ال�ضغرية  القطرات  فاإن  لذلك   

الفريو�ص من اإن�ضان اإىل اآخر.
الهواء  الفريو�ص تطري يف  لي�ضت ج�ضيمات من  اأنها  العامل  واأو�ضح 
واآالف  مئات  على  حتتوي  جدا  �ضغرية  قطرات  فيه  تنت�رش  بل 
اأمام  حاجزا  ي�ضع  الواقي  الطبي  القناع  فاإن  لذلك  الفريو�ضات. 
اإىل  انتقالها  احتمال  من  ويحد  القطرات،  تلك  ويجفف  الفريو�ص 

االإن�ضان.

اجلزائرية  املنظمة  حذرت 
بيانات  يف  امل�ضتهلك  حلماية 
املفروم  اللحوم  �رشاء   من  لها 
كما  الق�ضابات،  من  املعدة  
حذرت  ربات البيوت  من الطهي 
بعلب »Tetra pack«  ال�رشيعة 
ملا حتمله من مواد م�رشطنة . 
هذا وا�ضارت  املنظمة يف بيانها 
اأنه على املواطن خالل الت�ضوق 
�رشاء  ب�رشورة  اجلزار  عند 
قبل حتويله  اللحم قطعة وحدة 
�رشاء  عو�ص   ، مفروم  حلم  اىل 
الذي   اجلاهز  املفروم  اللحم 
باللحوم  معد  يكون  ما  غالبا 
املجمد اأو املجهولة امل�ضدر اأو 
الفا�ضدة ، والتي يعتمد اجلزارين  

فرمها ومزجها بالتوابل الإخفاء 
الذي  املواطن  على  حقيقتها  
يوؤدي  وقد   ، نف�ضه �ضحية  يجد 
ذلك اىل ت�ضممات غذائية  ، من 
جانب اأخر  حذرت املنظمة يف 
بيانها ربات البيوت من  ا�ضتعمال 
علب »Tetra pack«  ال�رشيعة 
من  حتمله  ملا   < الطهي  يف 
العمومية  ال�ضحة  على  اإخطار 
ويف مقدمتها  ال�رشطان ، بحكم  
وجود  مادة داخلية بها  تتحول 
مبجرد  م�رشطنة  مادة  اإىل  
يتم   ما  وهو  للحرارة  عر�ضها 
البيوت  ربات  قبل  من  فعال  

اللواتي يجهلن اخلطر .
حممد بن ترار

املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ضتهلك 

حتذير من �قتناء �للحوم �ملفرومة م�صبقا  
 »Tetra pack« و��صتعمال علب



مدرب  بن�شيخة  احلق  عبد  قرر 
مالية  غرامات  فر�ض  وجدة  مولودية 
الغياب  اأو  التاأخر  حال  العبيه،  على 
يف  بها  يقومون  التي  التدريبات  عن 
عرب  بعد  عن  يتابعها  حيث  منازلهم، 
االإنرتنت، و�شيكون كل العب تاأخر عن 
 20 بدفع  مطالبا  التدريبات  انطالق 
الغياب دون  تبلغ غرامة  دوالرا، فيما 
�شيخة  بن  وي�شعى  دوالرا،   50 �شبب 

يفر�ض  اأن  اخلطوة  هذه  خالل  من 
نوعا من اجلدية على تدريبات العبيه 
من  لي�شتفيدوا  ال�شحي،  احلجر  يف 
الدوري ب�شبب  الفرتة من توقف  هذه 
اأجواء  اإىل  العودة  قبل  كورونا،  وباء 
املناف�شة.ي�شار اإىل اأن مولودية وجدة 
املركز  ويحتل  املو�شم،  هذا  تاألق 
املت�شدر  عن  نقطتني  بفارق  الثالث 

الوداد البي�شاوي.

مولودية  مدرب  نغيز  نبيل  قال 
احتمال  اإن  ام�ض  اأول  اجلزائر 
املحلي  بالدوري  الن�شاط  ا�شتئناف 
بات معقدا، يف ظل ابتعاد الالعبني 
ب�شبب  طويلة،  لفرتة  املناف�شة  عن 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�ض  انت�شار 
والريا�شة،  ال�شباب  وزارة  وكانت 
الن�شاط  اإيقاف  متديد  قررت  قد 
اأفريل   29 تاريخ  اإىل  الريا�شي، 
يف  ذلك،  عن  نغيز  وقال  اجلاري، 
اجلزائرية:  لالإذاعة  ت�رصيحات 
واأ�شحت  تعقدت  االأمور  اأن  »اأعتقد 

يحدد  اأن  نتمنى  �شعوبة،  اأكرث 
امل�شوؤولون تاريخا لال�شتئناف، حتى 
اأح�شن  يف  للتح�شري  بفر�شة  نحظى 
م�شطر«،  برنامج  وفق  الظروف، 
قرار  بانتظار  »نحن  واأ�شاف: 
بالعودة  لالعبني  بال�شماح  ال�شلطات 
ملبا�رصة  املناف�شة،  اأجواء  اإىل 
على  �شنعمل  اجلدية،  التح�شريات 
و�شع برنامج خا�ض جلميع الالعبني، 
متا�شيا مع متطلبات الظرف احلايل، 

حتى نكون يف اأف�شل اأحوالنا«.
ق.ر.

اجلزائري  الدويل  الالعب  رف�ض 
من  و�شاله  عر�شني  باليلي  يو�شف 
االن�شمام  اأجل  من  عربيني  فريقني 
اإىل اأحدهما خالل مرحلة التحويالت 
يف  اأوردت  حيث  املقبلة،  ال�شيفية 
تون�شية  اإعالمية  تقارير  ال�شدد  هذا 
فريقي  من  عر�شا  تلقى  باليلي  اأن 
الدحيل  ونادي  امل�رصي  االأهلي 
القطري من ؟اأجل االلتحاق ب�شفوف 
ال�شائفة  خالل  الفريقني  اأحد 
املنتخب  مهاجم  اأن  اإال  املقبلة، 
البقاء  وف�شل  العر�ض  رف�ض  الوطني 

احلايل  نايه  مع  امل�شوار  وموا�شلة 
اأهلي جدة ال�شعودي الذي او�شل معه 
باليلي  مطالبة  عقب  االتفاق  غلى 
املالية  م�شتحقاته  على  باحل�شول 
من  يتلقاها  مل  كان  التي  العالقة 
االأخرية  تر�شخ  اأن  قبل  النادي  اإدارة 
لالأمر الواقع وتلبي طلبات ابن مدينة 
اأن  امل�شادر،  نف�ض  وك�شفت  وهران. 
و�شله  الذي  للعر�ض  باليلي  رف�ض 
من فريقي االأهلي امل�رصي والدحيل 
اإىل  االأوىل  بالدرجة  يعود  القطري 
ال�شابق  ناديه  غلى  العودة  يف  رغبته 

الرتجي التون�شي يف حال قرر العودة 
يكون  و�شوف  اإفريقيا  يف  اللعب  غلى 
االأفراح  معه  �شنع  الذي  الفريق 
االأقرب و�شاحب االأولوية من التعاقد 
اللعب  له  �شبق  بعدما  جمددا  معه 
منقطعتني  فرتتني  عرب  �شفوفه  يف 
املنق�شي  املو�شم  خاللها  عرف 
رابطة  بلقب  تتويجه   2019/2018
اأبطال اإفريقيا قبل اأن يختار يف نهاية 
الدوري  يف  جتربة  خو�ض  املو�شم 
بنادي  االلتحاق  واختار  ال�شعودي 

اأهلي جدة.
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بيان  يف  الهولندي  االحتاد  اأعلن 
اأجاك�ض  اأفريقي  تاأهل  ر�شمي 
اأبطال  دوري  اإىل  واألكمار  اأم�شرتدام 
اأوروبا املو�شم املقبل، وكان االحتاد 
اأ�شدر  قد  القدم  لكرة  الهولندي 
الدوري  اإلغاء  فيه  اأعلن  ر�شمًيا،  بياًنا 
على  ذلك  ياأتي  2019ـ2020،  ملو�شم 
مبد  الهولندية  احلكومة  قرار  �شوء 
�شبتمرب  اأول  حتى  الطوارئ  حالة 
فريو�ض  جائحة  ب�شبب  املقبل، 
بعد  الهولندي  االحتاد  وقال  كورونا، 
التي  واالحتادات  االأندية  مع  اجتماع 

لقب  اإن  والالعبني  املدربني  متثل 
الأي  نح  يمُ لن  االأوىل  الدرجة  دوري 
كوفيد- جائحة  ت�شببت  بعدما  فريق 
19 يف اإنهاء املو�شم قبل االأوان، وكان 
 56 بر�شيد  الرتتيب  يت�شدر  اأجاك�ض 
نقطة من 25 مباراة بفارق االأهداف 
املراكز  �شعيد  وعلى  األكمار.  عن 
االأوىل، �شيح�شل اأجاك�ض على مقعد 
هولندا التلقائي يف دور املجموعات 
لدوري االأبطال بينما يخو�ض األكمار 
األكمار،  و�شارك  التمهيدية،  االأدوار 
االأبطال  دوري  يف  املو�شم  مفاجاأة 

 2010-2009 مو�شم  يف  مرة  الآخر 
بينما  املجموعات،  دور  بلغ  عندما 
�شاحب  روتردام  فينورد  ي�شارك 
املجموعات  دور  يف  الثالث  املركز 
يخو�ض  بينما  االأوروبي،  للدوري 
الرابع  املركز  �شاحب  اآيندهوفن 
االأدوار  اخلام�ض  تيلبورج  وفيليم 
التمهيدية، وتقرر اأي�شا اإلغاء ال�شعود 
فيه  ا�شرتك  ت�شويت  بعد  والهبوط 
الدرجتني االأوىل  ناديا تناف�ض يف   38

والثانية.
ق.ر.

تلقي  كورونا  فريو�ض  اأزمة  تزال  ال 
االأندية  على  ال�شلبية  بظاللها 
بعد  العامل،  فرق  وبقية  اجلزائرية 
اأن اأثرت �شلبا على جاهزية الالعبني 
اإيقاع  فقدانهم  يف  وت�شببت  بدنيا، 
�شلبيات جائحة  اأن  ورغم  املناف�شة، 
اأن  غري  اإيجابياتها،  تخطت  كورونا 
ب�شكل  �شت�شتفيد  االأندية  من  العديد 
الن�شاط  تعليق  اإجراءات  من  مبا�رص 
االأندية  بع�ض  و�شتحظى  الريا�شي، 
بفر�شة الإعادة ترتيب اأوراقها، وجتهز 

نف�شها للعودة بقوة اإىل املناف�شة.
�ضبيبة القبائل 

هذا  القبائل  �شبيبة  نادي  عانى 
اأن  بعد  عرث،  حظ  من  املو�شم 
�شجل انطالقة متذبذبة ب�شبب كرثة 
بني  الداخلية  وال�رصاعات  امل�شاكل، 
واألقت  النادي،  اإدارة  اأع�شاء جمل�ض 
على  بظاللها  االإدارة  جمل�ض  اأزمة 
تراجع  اإىل  واأدت  الفريق،  م�شتوى 
اإدارته  دفع  ما  الدوري،  يف  نتائجه 
الإقالة املدرب الفرن�شي هوبري فيلود 
يامن  التون�شي  املدرب  مع  والتعاقد 
لقيادة  ي�شعى جاهدا  الذي  الزلفاين، 

ورغم  اأجماده،  ال�شتعادة  النادي 
النادي  بها  مر  التي  الفراغ  فرتة  اأن 
القبائلي ت�شببت يف خلق عدة م�شاكل، 
�شتمنح املدرب  التوقف  اأن فرتة  اإال 
اأخطاء  لتدارك  فر�شة  اجلديد 
املا�شي وت�شحيح امل�شار، الفتكاك 
اخلارجية  للمناف�شات  موؤهل  مركز 
املو�شم املقبل، وتاأمل اإدارة ال�شبيبة 
يف  مالل،  �رصيف  الرئي�ض  بقيادة 
ا�شتئناف  قبل  ق�شايا  عدة  ح�شم 
الن�شاط الريا�شي، من بينها التجديد 
الأبرز الركائز وحت�شني عقودهم، بغية 
حثهم على تقدمي اأف�شل ما لديهم يف 
البطولة.ويحتل  م�شوار  من  تبقى  ما 
الرابع  املركز  القبائل،  �شبيبة  نادي 
يف جدول ترتيب الدوري بر�شيد 36 
�شاحب  عن  نقاط   4 بفارق  نقطة، 

الريادة نادي �شباب بلوزداد.
مولودية اجلزائر 

نف�شه  اجلزائر  مولودية  نادي  يني 
املو�شم،  هذا  الواجهة  اإىل  بالعودة 
بعد اأن جنح يف تخطي عقبة امل�شاكل 
وال�شدمات التي عانى منها يف بداية 
باإقالة املدرب برنارد  الدوري، بدءا 

الريا�شي  املدير  اإقالة  اإىل  كازوين، 
اإزاحة  ثم  �شخري،  فوؤاد  ال�شابق، 
عا�شور  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
املولودية  اإدارة  وتطمح  بطروين، 
حمليا  التتويج  ملن�شات  العودة  اإىل 
ا�شتئناف  فور  القارية  واملناف�شات 
واأن كل  الريا�شي، خ�شو�شا  الن�شاط 
االأمور جمهزة اأمام الالعبني واجلهاز 

الفني لتحقيق النتائج املرجوة.
للمولودية  الفني  اجلهاز  ويتفاءل 
بعودة  نغيز،  نبيل  املدرب  بقيادة 
حيث  الن�شاط،  ا�شتئناف  مع  قوية 
عرب يف اأكرث من منا�شبة عن رغبته يف 
ا�شتكمال الدوري، يف ظل قدرته على 
املناف�شة على اللقب، ويحتل النادي 
جدول  يف  الثالث  املركز  العا�شمي 
نقطة،   37 بر�شيد  الدوري  ترتيب 
�شباب  املت�شدر  عن  نقاط   3 بفارق 
اأول  املولودية  نادي  ويعترب  بلوزداد، 
اأبطال  بدوري  يفوز  جزائري  فريق 
مو�شم  اللقب  اأحرز  عندما  اإفريقيا، 
وجه  يف  الباب  ليفتح   ،1976/1975
االندية اجلزائرية التي حققت بعدها 

العديد من االألقاب.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

الدين  خري  الرئي�ض  هيئة  تتواجد 
زط�شي رفقة االحتادات الدولية التي 

مليون   150 قيمة  من  ت�شتفيد  �شوف 
بني  تق�شيمها  يتم  �شوف  التي  دوالر 
وبطريقة  حيث  املعنية،  االحتادات 
ح�شابية ينتظر اأن ت�شتفيد الفاف من 

مبلغ مايل قيمته 711 األف دوالر وهو 
9 ماليري  قيمته حوايل  ما  يعادل  ما 
اجلزء  �شمن  تندرج  والتي  �شنتيم 
ايل  املالية  امل�شاعدات  من  االأول 

اإىل  الدولية  الكروية  الهيئة  متنحها 
امل�شتديرة  الكرة  احتادات  خمتلف 
االأزمة  جتاوز  اأجل  من  العامل  عرب 
املالية التي ت�رصب االحتادات ب�شبب 

توقف  اإثر  املالية  امل�شادر  غياب 
ب�شبب  الكروية  الن�شاطات  جميع 
دول  ملختلف  كورونا  وباء  اجتياح 
العامل، حيث ت�شعى الفيفا اإىل توزيع 

جزء من العائدات املالية التي جتنيها 
من االأرباح الكبرية التي حت�شل عليها 
التلفزيوين  النقل  من عائدات حقوق 

واالإ�شهار وبيع التذاكر.

يف �ضياق توزيع الفيفا م�ضاعدات بقيمة 150 مليون دولر على 211 احتادية

�لفاف ت�ضتفيد من �إعانة مالية 
بقيمة 9 مليار �ضنتيم

اأ�ضدرت بيانا للرد على الأخبار التي و�ضفتها باملغلوطة والكاذبة

�إد�رة �ضبيبة �لقبائل تنفي ف�ضخ �لعقد مع �ضعدو
القبائل  �شبيبة  نادي  اإدارة  نفت 
اليومني  خالل  راجت  التي  االأخبار 
ف�شخ  على  اإقدامها  حول  املا�شيني 
�شعدو  نبيل  الفريق  العب  مع  العقد 
ب�شبب خالف مايل وقع بني الطرفني، 
حيث ك�شفت اإدارة النادي القبائلي يف 
بيان على ح�شابها الر�شمي يف موقع 
اأن  التوا�شل االجتماعي »فاي�شبوك« 
�رصب  على  تعمل  االطراف  بع�ض 
ا�شتقرار الفريق خالل الفرتة احلالية 
ةتعمل على ن�رص االإ�شاعات واالأخبار 
الكاذبة التي ال ا�شا�ض لها من ال�شحة 
م�شلحة  ن�رصته  الذي  البيان  ح�شب 
االإعالم يف النادي القبائلي، واأو�شح 
نف�ض البيان ان املدافع �شعدو الزال 
العبا يف النادي القبائلي وكل ما يتم 

بني  العالقة  انها  حول  اإليه  التطرق 
واو�شحت  �شحيحة،  غري  الطرفني 
اإدارة الرئي�ض �رصيف مالل ان �شعدو 
يتوجد حاليا يف فرتة عملية التاأهيل 
الفرتة  خالل  خ�شع  لعدما  الع�شلي 
على  جراحية  عملية  اإىل  املن�رصمة 
التاأهيل  على  ويعمل  الركبة  م�شتوى 
حتت اإ�رصاف الطاقم الطبي ل�شبيبة 
ال�شوء  ينحه  �شوف  والذي  القبائل 
االأخ�رص من اأجل العودة جمددا اإىل 

مداعبة الكرة.
باب  فتحت  اأنها  االإدارة  وك�شفت 
املفاو�شات مع الالعب �شهر جانفي 
العقد  جتديد  اأجل  من  املن�رصم 
املو�شم  بنهابة  ينتهي  �شوف  والذي 
تاأجيل  طلب  املعني  اأن  ال  احلايل 

املو�شم  نهاية  غلى  املفاو�شات 
الفريق،  م�شوؤولو  تقبله  الطي  االأمر 
االحتفاظ  على  يحر�شون  والذين 
مل�شاحله  خدمة  النادي  ابناء  على 
من  احلالية  الفرتة  خالل  ومرافقته 

املو�شم احلايل.
عي�ضة ق.

كورونا مينح �لكناري و�لعميد 
فر�ضة �لعودة قاريا

بعد اإلغاء املو�ضم ب�ضبب جائحة كورونا

�الحتاد �لهولندي يعلن تاأهل �أجاك�س 
و�ألكمار �إىل دوري �الأبطال

 ت�ضتفيد الحتادية اجلزائرية لكرة القدم من اإعانة مالية يقدمها الحتاد الدويل للعبة اإىل خمتلف الحتادات املحلية للعبة والتي تندرج �ضمن الت�ضدي اإىل وباء 
كورونا الذي اجتاح دول العامل واثر على خمتلف املناف�ضات الكروية املحلية والقارية والعاملية، حيث ك�ضفت هيئة الرئي�س ال�ضوي�ضري اإنفانتينو اأم�س يف بيان على 

موقع الهيئة الكروية العاملية اأن العانات املالية �ضوف يتم حتويلها اإىل جمموع 211 احتادية يف العامل التي تن�ضوي حتت لواء الفيفا وذلك خالل الأيام املقبلة

يف�ضل العودة اإىل الرتجي التون�ضي يف حال الرحيل عن اهلي جدة

باليلي يرف�س عر�س �الأهلي �مل�ضري و�لدحيل

نغيز: ��ضتئناف �لبطولة �لوطنية �أ�ضبح معقًد�

بن �ضيخة يفر�س غر�مات مالية على العبي مولودية وجدة

ق.ر.

عي�ضة ق.
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فل�سفة �ل�سيام...!
ومو�سم  متكرر،  �سنوي  �سهر 
وفل�سفة  وِحكم،  غايات  له 
التاأمل  بح�سن  اإال  تُدرك  ال 
مرة  �سام  ومن  واالأذكار،،! 
اأدرك  عقل،  باإعمال  ومرتني 
وح�سن  بالثمرة  وفاز  احلكمة، 
العاقبة، واأن هذا الدين عميق 
واآثاره عجيبة،،،! فلي�س اجلوع 
فح�سب،  هنا  لذاته  مق�سداً 
رفيعة  مقا�سد  وراءه  واإمنا 
بكم  اهلل  يريد   (( �سامية،،!  
الع�رس ((  الي�رس وال يريد بكم 

�سورة البقرة.
الروح  لف�سل  تاأكيد  اإنه 
العبد  وحاجة  اجل�سد،  على 
الآخر،  حني  من  ال�ست�سالحها 
واأال يفرط يف التنعم اجل�سدي، 
اإ�سالمية  ملعجزة  ال�سيام  اإن 
تق�سي اأن يُحذف من االإن�سانية 
كلها تاريخ البطن ثالثني يوما 
يف كل �سنة،ليحل حمله )تاريخ 
االأ�ستاذ  يقول  النف�س(...كما 

الرافعي رحمه اهلل...
من  هنا  التقوى  يف�رس  وهو 

عن  التباعد  اأي  )االتقاء(، 
احلياة،  يف  احليواين  امل�سلك 
واإعالء جانب الروح، واال يكون 
املرء مقاتال لبطنه و�سهواته، 
بحديث  لذلك  وي�ست�سهد 
 )) ُجنة  ال�سوم   (( ال�سحيحني 
اأي وقاية، كِمَجن احلرب، تقيه 

�رسور حيوانيته،،،!!
خالفا  ثمة  اأن  اأعتقد  وال 
يف  والرافعي  املف�رسين  بني 
فهي  تتقون(،  )لعلكم  حقيقة 

تعني ذلك كله

�نتبهو�؛ حتى ال تخ�سرو�
 

انت�سف �سهر رم�سان املبارك ومل نكْد نُح�ُسّ بتلك االأيام، واهللُ -�سبحانه وتعاىل- قد جعل الليل والنهار ِخلفًة ملن اأراد 
ر اأو اأراد �ُسكوًرا. فطوبى ملن جعل االأياَم والليايل م�ستودًعا لالأعمال ال�ساحلة، والغافل هو الذي مل يَغتِنم تلك  كَّ اأن يَذّ
االأياَم التي ولَّت ولن تعود؛ مل يغتنمها بطاعة اهلل وعبادته، اأو ق�رَسّ يف ذلك فكانت طاعاته قليلًة ال تتنا�سب مع عظمة 
ال�سهر، وكثري من النا�س - هداهم اهلل - يُ�سيبهم الفتور، ويَعرتيهم الكلَُل وامَللل يف و�سط رم�سان؛ فيَغُفلون عن هذه 
اأن ا�ستح�سار النية م�ستِمر، واأن من ))�سام رم�سان اإمياًنا  االأو�ساط وما فيها من الف�سل العظيم. نعم، يَغفل الكثري 
واحت�ساًبا، ُغفر له ما تقدم من ذنبه((، فهذا االحت�ساب م�ستمر؛ فال بد من �سْحذ الِهَمم، واال�ستمرار يف العمل، ولنحَذر 
التواين؛ فاأيام ال�سهر معدودة، وكما انتهى الن�سف االأول، ف�سيَنتهي الن�سف االآَخر، فماذا فعلْنا يف الن�سف امُلن�رِسم؟! 
واأي �سيء ا�ستودعناه يف تلك االأيام التي ُطويْت؟! هل زادت احل�سنات؟ هل ما زلنا يف م�سابقة نحو االأعمال ال�ساحلات؟ 

وهل اأ�رسْعنا يف ر�سا رب الربيات يف �سهر الربكات؟

كيف نفوز يف رم�سان
 

من اأعظم ما يحر�س عليه العقالء، اإذا دخل عليهم �سهر رم�سان، اأن ال يغادرهم اإال بذنب مغفور، وعيٍب م�ستور، وجتارة 
مع اهلل لن تبور، وهذا هو الفوز العظيم، الذي ي�سعى العاقل اأن يظفر به يف مو�سم اخلري هذا.

م اهلل لنا الفوز يف هذا ال�سهر الكرمي؟اجلواب عن ذلك يف قول  ولكن كيف نظفر بالفوز، ونفرح بالفوز، ويُعِظّ
اهلل - تعاىل -: َوَمن يُطع اهلل ور�سولَه فقد فاز فوزاً عظيما.

رم�سان تقوى
كما اأنه لكِلّ �سم�س اأنوار، ولكل ليل نهار، فاإنه لكل عبادة اأ�رسار، ولكل طاعة ثمار، لكن هناك ثمرة جتمع 
الل؛ اإنها  بني الطاعات، وت�ستخرج ِمن كِلّ العبادات ثمرًة يانعًة وارِفة الظالل، ووقايًة عا�سمًة ِمن كل �سَ

التقوى، اتقاء ال�سهوات، اتقاء ال�سبهات، اتقاء املعا�سي وال�سيئات، تقوى اهلل - عز وجل - ما هي؟
اأن يراك اهلل حيث اأمرك، واأن يَفتِقدك حيث نهاك، اأن يجعل العبُد بينه وبني ما يخافه وقاية، تقيه منه، 

ر عن الذنوب وال�سيئات، اأن يُطاع اهلل فال يُع�سى، ويذكر فال يُن�َسى، واأن يُ�سَكر فال يُكَفر. اأن ت�سِمّ

رم�سان فرحة
فطره،  عند  فرحة  فرحتان؛  ))لل�سائم  ب�سيامه؛  فرحة 

ا:  اأي�سً ابن ماجه، وورد  وفرحة عند لقاء ربه((؛ �سنن 
م اهلل على ج�سده النار((.  ))من فرح بقدوم رم�سان حَرّ
ِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك  ِل اهلَلّ يَفرحون برحمة اهلل؛ ﴿ ُقْل ِبَف�سْ

]يون�س:   ﴿ يَْجَمُعوَن  ا  ِمَّ َخرْيٌ  ُهَو  َفلْيَْفَرُحوا 
ا  ِبَ َفِرِحنَي   ﴿ اهلل:  بف�سل  ويفرحون   .]58
مَلْ  ِبالَِّذيَن  َويَ�ْستَبْ�رِسُوَن  ِلِه  َف�سْ ِمْن   ُ اهلَلّ اآَتَاُهُم 
يَلَْحُقوا ِبِهْم ِمْن َخلِْفِهْم اأَاَلّ َخْوٌف َعلَيِْهْم َواَل ُهْم 

يَْحَزنُوَن ﴿ ]اآل عمران: 170[.

رم�سان و�سناعة �مل�ستقبل

�ل�سحة
التباعد املوقوت ب�ساعات النهار عن كل مفطر، ي�سنع ج�سدا 
ف�سالتها،  وتفرز  املعدة،  فرتتاح  معتدلة،  وروحا  �سليما، 
وحترق دهونها، وجتني حالوة الراحة واال�ست�سفاء من كثري من 
االأمرا�س، ولذلك روي)) �سوموا ت�سحوا(( رواه الطرباين وابن 
ال�سني ولكنه ال ي�سح �سندا و�سح معنى وواقعا . وعلى املجال 
النف�سي ذكر د. )يوري نيكواليف،( مدير معهد مو�سكو النف�سي 

،انه عالج اأكرث من 7000 اآالف حالة نف�سية بال�سيام.
الالأنواء،  وحتمل  ال�سفر  على  امل�سلم  حتمل  ال�سحة  وهذه 

وخو�س املعارك كما ح�سل يف بدر وفتح مكة...!

�لقوة
بف�سل  قويا  اجل�سد  ي�سبح  اأن  وال�سرب،  ال�سحة  ثمرة  وهي 
اال�ست�سفاء، والتمرن على قلة الزاد واجلوع، ثم ح�سور الطعام 
ن�ساطه  ي�ستعيد  ال�سامئة،  ال�ساعات  بعد  املرء  فاإن  وقته،  يف 

باأكل احللو، وما ي�رس اهلل تعاىل له،،!

�للني
ويتال�سى  اجلفاء،  ي�سعف  حيث  اخللق،  ح�سن  يجمعه  الذي 
�سخ�سية  وت�سقل  الرحمة،  وت�سع  التوا�سع،  ويت�سع  الكرب، 
امل�سلم ب�سكل كبري، فهو مدر�سة تغني عن املعاهد التدريبية 
للتنمية الذاتية، الأنه تطبيق عملي على مكارم االأخالق، ونافذة 

ملعاجلة رذائل النفو�س،،،!
)) قد اأفلح من زكاها، وقد خاب من د�ساها ((�سورة ال�سم�س .

�الإخال�ص 
جوع وظماأ، ينتهي ب�ساحبه اإىل حدائق االإخال�س، حيث مي�سك 
وال يدري به اأحد، فهو من اأعجب العبادات اخلفية، التي تربي 
غرا�س االإخال�س يف الفوؤاد)) يدع طعامه و�رسابه و�سهوته من 
اجلي ، ال�سيام يل واأنا اأجزي به (( كل العبادات هلل، ولكن قالوا 
خ�س ال�سوم الأنه �رس بني العبد وربه، ومعاين ال�رسية هنا اأظهر 

من غريه.

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

رم�سان يبني �لقيم
احلياة  يف  الهدف  قيمة  يعلمنا  رم�سان  اإن 
واأثره يف الواقع ، ويدلنا اليوم على اأن احلياة 
وترى   ! اأثر  وال  معنى  بال  حياة  اأهداف  بال 
ق�سية االأهداف يف رم�سان ق�سية وا�سحة ، 
ترى ذلك يف قول نبيك �سلى اهلل عليه و�سلم 
له  غفر  واحت�ساباً  اإمياناً  » من �سام رم�سان 
اإمياناً  قام رم�سان  » ومن  ذنبه  تقدم من  ما 
واحت�ساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام 
واحت�ساباً غفر له ما تقدم  ليلة القدر اإمياناً 
هذه  بوابة  يدخل  م�سلم  كل  اإن   « ذنبه  من 
املدر�سة يرى هذه االأهداف يف كل جوانبها 
يف  الكربى  رحلته  لعناق  وتدعوه  به  تهتف 

ثالثني يوماً !
اإن الهدف هنا بنّي وا�سح وهو هدف حمدد 
ثالثني  بعد  وينتهي  رم�سان  يف  يبداأ  الوقت 
يوماً ، ومن روائع الهدف اأن مكافاأته حتتف 
به وتغري بعناقه وهي مكافاأة تدفع �ساحبها 
لركوب االأهوال من اأجل عناق ذلك الهدف .

ل�سناعة  االإعداد  �سهر  رم�سان 
لالأمة  �سنوية  مدر�سة  امل�ستقبل، 
ونتاجها طاقات   ، تتجدد يف كل عام 
 ، نورانية  واإ�رساقات   ، اإميانية 
الب�رسية،  للنف�س  تربوية  وحمطات 
عزة  ومواقف  تاريخية،  واإجنازات 
الفرد  فيها  يرتبى  مدر�سة   . وفخار 
 ، االإميان  درجات  يف  الرتقي  على 
 ، ال�سرب  معاين  على  النف�س  وتربية 
يف  تغر�س  مدر�سة  االأمور  ومعايل 
النف�س روح التعاون واملودة والتقارب 

والت�سحية والعطاء .
كيف  تعلمها  لالأمة  مدر�سة  رم�سان 
تعلمها  مدر�سة   ، امل�ستقبل  ت�سنع 

رائدة  لتكون  االأمم  بني  ترتقي  كيف 
من  لهم  وخمرجة  وموجهة  لهم 

الظلمات اإىل النور .
فيه  تتفجر  لالأمة  مدر�سة  رم�سان 
الطاقات ، طاقات ال�سرب والعزمية ، 
والثقة باهلل ، وااللتجاء اإىل اهلل عز وجل  
 ، والفداء  للت�سحية  مدر�سة  رم�سان 
وال�سوق اإىل جنات الرحمن ، رم�سان 
مدر�سة لالأمة لتجديد اخل�سوع لعالم 
الغيوب ملك امللوك رم�سان مدر�سة 
ل�سناعة  مدر�سة   ، الرجال  ل�سناعة 
االأمهات املوؤمنات القانتات ، مدر�سة 
لقيادة  واإعدادهم  ال�سبيبة  ل�سناعة 

امل�ستقبل .
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 �شفيقة العرباوي 
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حكيم مالك

العرب  النجوم  هوؤالء  بني  فمن 
واجلزائريني نذكر  �شيد اأحمد اأقومي 
فرميهدي،  حممد  بلباي  مليكة   ،
حممد خ�شاين،ليديا لعريني  ،حممد 
�شلوم  م�شعود،  رم�شان،غ�شان 
 ، مبارك،  كو�شا،�شبا  حداد،ب�شام 
النهار،با�شم  معت�شم  خياط،  با�شل 
يو�شف  اخلال،  ياخور،يو�شف 
يا�شني،  حممود  رانيا  ال�رشيف، 
اجلليل،  عبد  عمرو  جالل،  يا�رش 
البحريي،  داليا  الق�شبي،  نا�رش 
درة،  ال�شيد،  يزن  امل�رشي،  �شامر 
ر�شيد  فهد،  عابد  امل�رشي،  �شلمى 
طارق  �شليمان،  جمال  ع�شاف، 
خالد  حميدة،  حممود  مرع�شلي، 
العلي  طارق  �شلطان،  �شفاء  النبوي، 
مرام البلو�شي، جنالء بدر، مي عمر، 
،�شالف  معمار  ا�شرب،�شالفة  جيني 
االأبي�ش،  رنا  بدر،  فواخرجي،جنالء 
وائل  اخلوري،  نادين  زيدان،  وائل 

رم�شان، هيا مرع�شلي، 
طوجي،عبري  هبة 
عبد  الدين،  �شم�ش 

املنعم عمايري.
االأعمال  بني  ومن 
التي  الدرامية 
اأن  املنتظر  من 
يف  احلدث  ت�شنع 
هو  رم�شان   �شهر 
ال�شجني    « امل�شل�شل 

التون�شي  واإخراج  تاأليف  ميا«     ...
النجم  بطولة   ومن  بالعيد  مديح 
ومونية  رغي�ش  حممد  اجلزائري 
ومروى  بونوغاز  وحممد  فغول  بن 
ومب�شاركة  ميمون  واأمني  بو�شو�شة 
اجلزائر على  الدراما يف  اأملع جنوم 
ما  بكل  املتكاملة  املمثلة  راأ�شهم 
حتمله الكلمة من معنى مليكة بلباي، 
وحممد فرميهدي،وابنة مدينة باتنة 
النجمة  ليديا لعريني وفيزية توقرتي 
واإليا�ش �شامل  ،كما اأن هذا العمل هو 
عبارة عن  دراما جزائرية اجتماعية 
تدور حول اأزمة الطالق يف املجتمع 
اجلزائري، وما ينتج عنه بالعديد من 

امل�شاكل.

�ضيتكوم »راأ�س املحنة » يعيد 
عي�ضى �ضطوري 

التي  الفكاهية  ال�شل�شالت  بني  ومن 
نفو�ش  يف  وال�رشور  البهجة  �شتزرع 
رم�شان  يف  اجلزائري  امل�شاهد 
»راأ�ش  بعنوان  جديد  �شيتكوم   2020
عنرت  القدير  الفنان  بطولة  املحنة« 

اجلزائريني  عند  املعروف  هالل 
�شتعرف  ،حيث  �شطوري«  بـ«عي�شى 
املمثل  م�شاركة  ال�شل�شلة  هذه 
وليد  وال�شيناري�شت  واملخرج 
عبدالالهي وتوىل اإخراج هذا العمل 
يف  كثريا  عليه  يعول  الذي  الفكاهي 
ال�شباق الرم�شاين لهذا العام املخرج 

ال�شوري يا�رش الكردي .

الدراما ال�ضورية تعول  على 
حار�س القد�س وال�ضاحر 
وحرملك 2 و�ضوق احلرير

وبالن�شبة للدراما ال�شورية لهذا العام 
فهي غزيرة باالإنتاجات ال�شخمة من 
بينها« ال�شاحر«  لعابد فهد عابد فهد  
و�شتيفاين �شليبا عبد الهادي ال�شباغ 
الدراما  هذه  وحتكي  مطر،   رنني 
له  رجل  حيث  امل�شوقة  االجتماعية 
بال�شدفة،  تقوده  خمتلفة  كاريزما 
ليبداأ  الكبار  عامل  يف  الدخول  اإىل 
حتى  معهم  والتعامل  اإتقانه،  يف 

ي�شبح متحكما و�شريافق  هذا العمل 
املتميز امل�شاهد العربي طيلة �شهر 
رم�شان الكرمي وي�شارك النجم عابد 
الفنانة  اآخر مع  اأي�شا يف عمل  فهد  
اللبنانية هبة طوجي ا�شمه » هو�ش« 
، »�شوق احلرير« ل�شلوم حداد وب�شام 
اأ�شعد   ، ال�شباغ  الهادي  كو�شا  وعبد 
ف�شة ،نادين حت�شني بيك ،اأمانة وايل 
، وقمر خلف ووفاء مو�شللي وكاري�ش 
ب�شار، كما اأن هذا العمل م�شتمد من 
القد�ش«  »حار�ش  ال�شامية  البيئة 
ال�شوري  املطران  حياة  )حكاية 
هيالريون كابوت�شي( وي�شارك يف هذا 
اخلطيب  با�شل  اأخرجه  الذي  العمل 
دور  ع�شاف  ر�شيد  فيه  يج�شد  الذي 
البطولة ، وب�شم فريق هذا امل�شل�شل 
عرفة  واأمل  �شعبان  اإيهاب  من  كل 
و�شباح اجلزائري و�شامية اجلزائري 
و�شليم �شربي وجيما دريو�شي واآمال 
�شعد الدين  وليا مباردي ، ربيع جان 
و ب�شام لطفي و �شامل بول�ش، �شوزانا 
بيازي،  يحيى  حمدي،  هافال  الوز، 
عهد ديب، جمال ن�شار، وليد ح�شوة، 
ربى  برازي،  اأمري  عي�شى،  اإبراهيم 

احللبي ، نادين قدور، وائل �رشيفي و 
ترف التقي ومالك حممد واأحمد رافع 
للم�شل�شل  بالن�شبة  اأما  زينو.و  ورمي 
ع�شاف   لر�شيد  »�شقار«  ال�شوري 
واإخراج  األك�شان  دعد  تاأليف  من  هو 
�شعالن الديا�ش وت�شارك فيه كل من 
الكرمي   عبد  ونارميان  خلف   قمر 
العلي  وجمال  الع�شايلة   وحممد 
وحممد املجايل وخالد جنم وفيلدا 
�شمور ونور علي وا�شكندر عزيز ورنا 
يا�شني   وروعة  �شاهني  وفاتن  العظم 
داخل  امل�شل�شل  هذا  اأحداث  وتدور 
م�شوقة  �رشاعات  فيها  بدوية  بيئة 
وتتخللها ق�ش�ش احلب والغدر والثاأر  
و«يوما ما« جليني ا�شرب و«مقابلة مع 
م�شعود  غ�شان  بطولة   « اآدم  ال�شيد  
�شمي�ش  رنا   ، االأحمد  وحممد 
هذا   اأحداث  تتناول  و  ف�شايل  ومنة 
امل�شل�شل الذي قام بتاأليفه واإخراجه  
االأع�شاء  جتارة  ق�شايا  �شليم  فادي 
اأحداث  وتدور   « و«اجلوكر  الب�رشية  
للمخرج   « ال�شوري  امل�شل�شل  هذا 
جمال الظاهر ومن تاأليف 
ماجد عي�شي والذي يعتمد 
على الت�شويق واالإثارة  يف 
عدد  حول  بولي�شي  اإطار 
من اجلرائم التي تقع داخل 
للطلبة  جامعية  اإقامة 
وي�شجل هذا العمل م�شاركة 
وهم  �شوريا  يف  الفن  جنوم 
وائل  الدين،  �شم�ش  عبري 
زيدان، كرم ال�شعراين، جوان 
برازي،  اأمري  اخل�رش، ماجد عي�شى، 
عهد  م�رشف،  رائد  �شربي،  �شليم 
مرهج،  مي  الذهبي،  �شيما  ديب، 
و�شيم  يازجي،  ح�شن  ورد،  مهند 
الزغبي،  جهاد  اأبي�ش،  رنا  ال�شبلي، 
توالي  ح�شن،  جانيار  خراط،  موؤيد 
وليد  احلي،  عبد  مرينا  هارون، 
ح�شوة، وائل رم�شان، ر�شا حا�رشي، 

حمادة �شليم.

النهاية والختيار والربن�س  
م�ضل�ضالت م�ضرية رم�ضانية

نذكر  امل�رشية  لالأعمال  وبالن�شبة 
ويعد  ال�رشيف  ليو�شف  »النهاية« 
العربي   العلمي  اخليال  يف  عمل  اأول 
ليالينا  و«  كرارة    الأمري  و«االختيار« 
ليا�شمني   « تانية  فر�شة  و«   »80

�شربي. 

الدراما التون�ضية تعول على 
نوبة 2واأولد مفيدة 5

بامل�شل�شالت  يتعلق  فيما  اأما 

اجلزء  اأحداث  ف�شت�شتكمل  التون�شية 
التون�شي  امل�شل�شل  من  االأول  
تاأليف  الدنيا  :ع�شاق   2 جزء  »نوبة 
وي�شم  بو�شناق  احلميد  عبد  واإخراج 
الرياحي،  رمي  من  كل  العمل  طاقم 
،بحري  �شبلي  ،اأمرية  عياد  هالة 
�شاديل  املحنو�ش،  ،ح�شني  الرحايل 
عرفاوي،بالل �شالطنية،كافون،اأمرية 
جهاد  العريان،  مروان  �شعيد،  بن 
ال�رشايري،جميلة  رباب  ال�شارين، 
دميا�شي،عبد  يا�شمني  ال�شيحي، 
الهداوي،  فتحي  البناين،  الكرمي 
كمال التواتي، حمودة النهدي، لطفي 
املن�شف  الرميلي،  مهذب  العبديل، 
قناة  على  �شيبث  حيث  العجنقي 
�شيعود  كما  رم�شان،  �شهر  يف  ن�شمة 
ال�شهري  التون�شي  الدرامي  امل�شل�شل 

جزئه  يف  مفيدة«  »اأوالد 
اخلام�ش للموؤلف �شامي 
الفهري  واإخراج �شو�شن 
فيه  وي�شارك  اجلمني 
التمثيل  جنوم  من  ثلة 
:وحيدة  تون�ش  يف 
فتحي  الدريدي، 
بن  يا�شني  الهداوي، 
قمرة، ن�شال ال�شعدي، 
اأمني بن �شالح، قابيل 
ال�شياري ،نادرة مللوم، 
دمق،  علي  حممد 

رانيا  بوقديدة،  مرمي  جميل،  خليل 
القاب�شي، اأحالم فقيه، جنالء بن عبد 
املحرزي  اأميمة  القديري،  معز  اهلل، 

ن�شيم زيادية،�شارة حنا�شي.

»النجمة املغربية �ضلمى الر�ضيد 
ت�ضجل م�ضاركتها يف« زهر 

الباتول

املغربية  امل�شل�شالت  يخ�ش  وفيم 
�شيبث  الذي  الباتول«   »زهر  هناك 
يف  املغربية    « اأم   2« قناة   على 
ميمي  تاأليف   من  وهو  �شهرم�شان 
العياري  ه�شام  واإخراج  دري�شي 
وي�شارك فيه هذا العمل كل من ربيع 
والنجمة  مومني   ح�شناء  القاطي 
�شلمى ر�شيد ،اأنور اجلندي،  و�شعيد 
وفاطمة  لطفي  وعمر  باجا  اأيت 
وتدور  كيداري  وجيهان  بو�شان 
اأحداث عن تدبري مكيدة لقائد كبري 
يُدعى نا�رش من اأجل التخل�ش منه، 
من  باإنقاذه  خادمته  تقوم  وحينما 
اأن  نا�رش  يقرر  بال�شم،  قتله  حماولة 
وراء  من  يدور  ما  حقيقة  يكت�شف 

ظهره.

عودة الدراما العراقية بـ 
»غايب يف بالد العجايب«

العراقية  الدراما  ع�شاق  و�شيتابع 
طيلة ال�شهر الف�شيل م�شل�شل »غايب 
من  كل  تاأليف  العجايب«   بالد  يف 
وعماد  النجار وحممد حن�ش  ح�شني 
ال�رشقي   اأ�شامة  اإخراج  من  ونا�ش 
وزهور  القري�شي  كاظم  بطولة 

وفاطمة  قفطان،  �شامي  عالء، 
عجام  فار�ش  هادي،  الربيعي،ح�شن 
الب�رشي،  ال�شتار  ،عبد  ر�شيد  ،بيداء 
علي  خ�شري،  يا�ش  عبا�ش،  علي 
داخل، زهري حممد ر�شيد  ،�شوالف 
جليل ،مناف طالب، مرت�شى حني�ش، 
نورهان  اإح�شان،  اأمري  جنم،  �شفا 
عبا�ش،  منهل  الدين،  نور  مينا  خان، 
هبة �شباح، تي�شري اأحمد وكرار حيدر 
ونزار  حمود  واأحمد  معتز  و�شيف 
ال�شامرائي وي�شلط هذا العمل ال�شوء 
ب�شيط  عراقي  مواطن  يوميات  على 
وهو »غايب« الذي يعي�ش حياة �شعبة 
داخل  ووالديه  واأوالده  زوجته  مع 
امل�شل�شل  هذا  ،ويحمل  واحد  بيت 
واجتماعية  �شيا�شية  ا�شقاطات 
وثقافية واإن�شانية من خالل املواقف 
يعي�شها  التي  الغريبة 
من   اأجواء  يف  غايب 

الفانتازيا.

مقالب الكامريا 
اخلفية مع »رامز 

جمنون ر�ضمي«

املو�شم  يخلو  وال 
االأعمال  من  الرم�شاين 
الدرامية  اخلليجية 
وامل�شل�شالت  والفكاهية  
اجلبل«  »كحار�ش  واالأردنية  اللبنانية 
املح�شن  وعبد  مبارك  �شبا  بطولة 
من  وغريها  رياحانة   ومنذر  النمر 
والكويتية   ال�شعودية  امل�شل�شالت 
والعمانية  والبحرينية  والفل�شطينية 
مير  اأن  ميكن  ال  كما   ، وال�شودانية 
مقالب  م�شاهدة  دون  رم�شان 
الكامريا اخلفية لرامز جمنون ر�شمي 

على قناة« االأم بي �شي 1. »  

مب�ضاركة حممد رغي�س ، مليكة بلباي وفرميهدي و�ضيد اأحمد اأقومي

2020 رم�شان  يف  اجلزائرية  الدراما  "ال�شجني" رهان 
ي�ضهد املو�ضم الرم�ضاين يف 2020 كما هائال من امل�ضل�ضالت العربية التي �ضرتوي عط�س امل�ضاهد العربي عامة واجلزائري حيث  �ضتجعله 

يف حرية من اأمره يف اختيار ما ي�ضاهده بني تنوع الأعمال بني التاريخي والجتماعي والكوميدي والأك�ضن حيث �ضيطل عمالقة ال�ضا�ضة 
ال�ضغرية على اجلمهور يف زمن الكورونا لريافقوه يف احلجر ال�ضحي ليوؤن�ضوا وحدته وليبعثوا حلظات الأمل والفرح وال�ضرور يف هذا ال�ضهر 

الف�ضيل الذي جاء يف ظروف ا�ضتثنائية ب�ضبب تف�ضي فريو�س كورونا امل�ضتجد يف خمتلف اأ�ضقاع العامل وعليه 

ل يخلو املو�ضم الرم�ضاين من الأعمال 
اخلليجية الدرامية والفكاهية  وامل�ضل�ضالت 
اللبنانية والأردنية »كحار�س اجلبل« بطولة 

�ضبا مبارك وعبد املح�ضن النمر ومنذر 
رياحانة  وغريها من امل�ضل�ضالت ال�ضعودية 

والكويتية  والفل�ضطينية والبحرينية 
والعمانية وال�ضودانية

م�ضل�ضل » ال�ضجني  ... ميا«   تاأليف واإخراج 
التون�ضي مديح بالعيد ومن بطولة  النجم 
اجلزائري حممد رغي�س ومونية بن فغول 

وحممد بونوغاز ومروى بو�ضو�ضة واأمني 
ميمون ومب�ضاركة اأملع جنوم الدراما يف 

اجلزائر على راأ�ضهم املمثلة املتكاملة بكل ما 
حتمله الكلمة من معنى مليكة بلباي، وحممد 
فرميهدي،وابنة مدينة باتنة النجمة  ليديا 

لعريني وفيزية توقرتي واإليا�س �ضامل  
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قلم جاف16

الأ�ضقر املتهور 
الوليد فرج

و  ارتفاع رهيب  الإ�صابات يف  منحى عدد 
 30 زادها  و  الآلف  اأرواح  يح�صد  املوت 
مليون طلب اإعانة مادية جديد ، و الرئي�س 
به  يخفف  فداء  كب�س  عن  يبحث  الأ�صقر 
وطاأة اإخفاق �صيا�صته املتهور التي انتهجها 
 ) القطيع  الكارثة)�صيا�صة مناعة  بداية  مع 
يحر�س �صد حكام  اأي�صا مزال  اليوم  وهو 
الوليات الذي مازالوا ي�رصون على الت�صدد 
بينما  للمواطن  حماية  ال�صحي  احلجر  يف 

الأ�صقر مزال ي�رص على التخفيف منه . 
بومبيو  خارجيته  وزير  مرة  كل  مزال  و 
 ، بال�صني  ع�صوائيا  ربط  املوا�صيع  يربط 
عليه  تعليق  يريدون  الذي  امل�صجب  فعي 
اإخفاقاتهم  م�صوؤولية  يحملونها  و  كوارثهم 
يف  ال�صفافية  بعدم  اتهامها  خالل  من 
ح�صب  ظهر  الذي  الفريو�س  مع  تعاملها 
هذا الوزير من نوفمرب ، وبدل من ذلك كان 
على هذا الوزير اأن ين�صح رئي�صه بالتخلي 
عن عقلية رجل الأعمال و منطق الربح و 
اخل�صارة و التخلي عن �صلفه املرتاكم عرب 
للم�صاركة  الأخري  رف�صه  ومنها  تناق�صاته 
الدولية  املنظمة  اإليها  دعت  مبادرة  يف 
اإىل الإ�رصاع لإنتاج اللقاح .  لل�صحة ترمي 
لأين ل اأظن اأن ال�صني �صوف تبقى حمافظة 

على هدوئها جتاه التهور الغربي .
اإن اخلوف الآن يف مع�صكرات النيوليربالية 
و  تعرية منظوماتها  ال�صني يف  ينجح  اأن   ،
ل  التي  املنظومة  هذه  ه�صا�صتها  ك�صف 
تعمل األ على تركيز راأ�س املال و انح�صاره 
النيوليربالية  اإىل  الكينزية  فمن   ، ال�صيق 
كلما انفجرت كارثة يلجاأ اأثرياء العامل اإىل 

بقيت العامل .

اإ�سبانيا 

انخفا�ض حاد يف 
الإ�ضابات بالكورونا

اأم�س  الإ�صبانية  ال�صحية  ال�صلطات  اأعلنت 
ال�صبت، عن ت�صجيل 378 وفاة جديدة ناجمة 
"كوفيد-19"  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  عن 
لتبلغ ح�صيلة  الـ24 املا�صية،  ال�صاعات  خالل 
وزارة  و�صجلت  وفاة   22902 الوباء  �صحايا 
 2944 الأخري  اليوم  خالل  الإ�صبانية  ال�صحة 
لي�صبح  التاجي،  بالفريو�س  جديدة  اإ�صابة 
ر�صدها  مت  التي  الإ�صابات  عدد  اإجمايل 
منذ  لل�صفاء  �صخ�صا   3353 ومتاثل   223759
 95708 اإىل  املتعافني  عدد  وارتفع  اأم�س، 
اأ�صخا�س ومتثل ح�صيلة الوفيات اجلديدة يف 
اإ�صبانيا اليوم ارتفاعا طفيفا مقارنة مع اأرقام 
ح�صيلة  اأدنى  اأي  وفاة،   367( ال�صابق  اليوم 
معدل  اأن  غري  مار�س(،   21 منذ  البالد  يف 
الإ�صابات اجلديدة �صهد انخفا�صا حادا باأكرث 

من 50% مقارنة مع اأم�س )6740 اإ�صابة(.

رو�سيا

 تطوير حمركات 
كهربائية للطائرات

"بارانوف" الرو�صي ل�صناعة  اأعلن مدير معهد 
حمركات الطريان، ميخائيل غوردين اأن معهده 
يعمل على تطوير حمركات كهربائية للطائرات. 
"النموذج  غوردين:  قال  �صحفية  مقابلة  ويف 
مت  الذي  الكهربائي  الطائرات  ملحرك  الأويل 
تطويره يف رو�صيا �صيخ�صع لختبارات الطريان 
هذا العام، هذا املحرك هو منوذج م�صغر عن 
متكنا  املا�صي  العام  كبري..  كهربائي  حمرك 
�صغري  كهربائي  طائرات  حمرك  ت�صنيع  من 
ح�صانا،   80 وعزم  واطا  كيلو   60 با�صتطاعة 
وقررنا ا�صتخدام طائرة �صيغما-4 لختباره، كان 
من املقرر اأن تقلع الطائرة العام الفائت لكننا 
التحكم  اأنظمة  يف  امل�صكالت  بع�س  واجهنا 

باملحرك لذا اأجلت العملية لعام 2020".

عالمة �ضينية اأخرى تدخل 
عامل 5G بهاتف رخي�ض

 iQOO صجلت ال�رصكة امل�صوؤولة عن عالمة�
اخرتاع  براءة   VIVO لـ  التابعة  ال�صينية 
مع  العمل  على  قادر  مميز  هاتف  لتطوير 

�صبكات 5G، �صعره لن يتجاوز الـ 250دولر.
وتبعا لن�س براءة الخرتاع فاإن الهاتف اجلديد 
 5G  3  iQOO Neo ا�صم  �صيحمل  الذي 
عر�س  بدقة  �صا�صة  على  �صيح�صل  التجاري 
عر�س  على  قادرة  بيك�صل،   )1080/2408(
 144 حتديثها  معدل   ،+НDR10 فيديوهات 
الأقوى  هو  حتديث  مبعدل  اأنها  اأي  هريتزا، 
�صي�صم  كما  حاليا  الهواتف  ل�صا�صات  بالن�صبة 
بالتحكم  للم�صتخدم  ت�صمح  تقنيات  الهاتف 
ما  الرتدد  وتغيري  ال�صا�صة،  �صطوع  مب�صتوى 
املفرت�س  ومن  هريتزا  و90  و120   144 بني 
للماء  مقاومة  بهياكل  اجلهاز  هذا  يطرح  اأن 
بلونني  العاملية،   IP68 معايري  وفق  والغبار 

.Blue Blаckو Sky Bluе هما

جامعة ميامي الأمريكية

علماء يتوقعون كارثة 
عاملية جديدة

اأن  الأمريكية،  ميامي  جامعة  علماء  اأعلن 
ا�صتمرار هطول الأمطار الغزيرة التي ت�صاهم 
يف التغريات املناخية، قد تكون �صببا يف ثوران 

الرباكني.
در�صوا  اخلرباء  باأن   ،Nature جملة  وتفيد 
اأ�صباب ن�صاط بركان كيالوا يف هاواي، وحللوا 
لكمية  والف�صائية  الأر�صية  املراقبة  نتائج 
 3-1 عمق  على  ال�صغط  وقدروا  الأمطار 
الوقت.  بركان كيالوا مع مرور  كيلومرت حتت 
ات�صح للخرباء اأن ال�صغط بلغ ذروته قبل ن�صف 

قرن من ثوران الربكان الأكرث تدمريا.
باأن  يفيد،  ا�صتنتاج  اإىل  الباحثون  تو�صل  وقد 
جميع  يف  يح�صل  اأن  ميكن  الرباكني  ثوران 
اأنحاء العامل، نتيجة زيادة ال�صغط يف ال�صخور 
الأمطار  هطول  ازدياد  ب�صبب  العميقة 

الغزيرة.

رابطة الليغا تتوعد

بر�ضلونة يفكر بعدم 
ا�ضتكمال املو�ضم 

اأن  الإ�صبانية،  "�صبورت"  �صحيفة  ذكرت 
بر�صلونة يدر�س فكرة عدم ا�صتئناف املو�صم 
الكروي حر�صا على �صالمة الالعبني، خ�صو�صا 
الفحو�صات  اإجراء  اأندية  عدة  رف�صت  بعدما 

الطبية الالزمة ل�صتئناف التدريبات.
النادي  من  املقربة  ال�صحيفة  واأ�صارت 
اأي  جتد  ل  الرب�صا  اإدارة  اأن  اإىل  الكتالوين، 
الدوري  مباريات  ا�صتكمال  اإىل  للعودة  مربر 
كوفيد-19  وباء  تف�صي  وطاأة  ظل  يف  الراهن 
جميع  تعايف  من  كاملة  ب�صورة  التاأكد  وقبل 
يف  حتديدا  بعيدا  يبدو  ما  وهو  املر�صى، 
اعتذار  لتقدمي  بر�صلونة  ويخطط  اإ�صبانيا 
م�صوؤويل  ترحيب  رغم  املباريات،  عن  ر�صمي 
اأن  يرون  اأنهم  اإل  للتدريبات،  بالعودة  النادي 

املران �صيء واملباريات �صيء اآخر.

خل�سر بن يو�سف

الكلمة  حتمله  ما  بكل  حرب  هي 
القطاع  عمال  يقودها  معنى  من 
وظائفهم  مبختلف  ال�صحي 
واداريني  وممر�صني  اأطباء  من 
يبدون  حيث  نظافة  وعمال 
الدائم  وجتندهم  ا�صتعدادهم 
الوباء  هذا  ملواجهة  ليال  نهارا 
دواء  له  يعرف  مل  الذي  الفتاك 

حلد ال�صاعة ، جمهودات اأ�صحاب 
هذا  حماربة  يف  البي�صاء  املاآزر 
الظروف  رغم  جبارة  جد  الوباء 
ونق�س المكانيات و�رصعة انتقال 
�صقوط  �صهدنا  كما   ، العدوى 
يف  العمل  �صهداء  الأطباء  بع�س 
رحمة  املهين  واجبهم  اأداء  اإطار 
برعايته  اهلل  وحفظ   عليهم  اهلل 
�صبيل  يف  يجاهدون  هم  الذين 
انقاذ العباد والبالد من �رص هذا 

الآونة  يف  نرى   ، والبالء  الوباء 
الأخرية ارتفاع ن�صبة ال�صفاء فهذا 
بعد ف�صل اهلل ح�صيد ت�صحياتهم 
يجب  كما  اجلريء  واقدامهم 
اللتزام باحلجر للحد من انت�صار 
الن�صبة  وانخفا�س  ال�صابات 
ونخرج  احلجر  منتوج  ونح�صد 
ا�صابات  باأقل  الأزمة  هذه  من 

عمال  تعر�س  دون  وفيات  واأقل 
ل  العدوى  ل�رصر  ال�صحة  قطاع 
جهود  نن�صى  ل  كما   ، اهلل  �صمح 
وت�صحيات الأمن وعمال احلماية 
جهود  عن  تقل  ل  التي  املدنية 
حيث  ال�صحة  القطاع  عمال 
جمعهم  و  جهودهم  تظافرت 

ال�صهر على حماية البالد .

رئي�س العمليات املربجمة مب�ست�سفى رزيق الب�سري بو�سعادة لطفي حويلي  

يجب النحناء خجال من ت�ضحيات 
اجلي�ض الأبي�ض 

 يف ت�سريح مقت�سب لرئي�س العمليات املربجمة 
مب�ست�سفى رزيق الب�سري يف ولية امل�سيلة  لطفي 

حويلي حول جمهودات اجلي�س الأبي�س يف عز اأزمة 
جائحة كورونا قال : منذ انت�سار جائحة فريو�س 

كورونا متالزمة ال�سرق الأو�سط اأو كما تعرف 
بكوفيد 19 �سهدنا اغالق املدار�س واجلامعات وتوقف 

جل الن�ساطات ماعدا الأ�سا�سية منها 

العام  الأمني  اأم�س  اأ�رصف 
لل�صلطات  ممثال  البويرة  بولية 
الولئية و برعاية وزارة ال�صباب 
ح�صور  و�صط  والريا�صية 
املجتمع  جمعيات  ممثلي 
املدين وبطلة العامل يف ريا�صة 
الكاراتي كو�صيكي "فاتن دريزي 
" على عملية اإطالق اأكرب قافلة 
املحتاجة  الأ�رص  مع  ت�صامنية 
الظل  املعوزة مبناطق  والفئات 
التي  ال�صعبة  الفرتة  مع  تزامنا 
فر�س  ظل  يف  بالدنا  بها  متر 
احلجر ال�صحي وكذا حلول �صهر 
، وحتوي هذه  الف�صيل  رم�صان 
اجلمعية  نظمتها  التي  القافلة 
 " الولئية  "ال�صالم  اخلريية 

غذائيا  طردا  األف  من  اأزيد 
وتكفل  املح�صنون  بها  تربع 
بنقلها م�صوؤولو ديوان موؤ�ص�صات 
الريا�صي  واملركب  ال�صباب 
عملية  وم�صت  بيطاط"   "رابح 
الأوىل  مرحلتها  يف  التوزيع 
"�صناء  املبادرة  م�صوؤولة  ح�صب 
وادي  بلديات  مناطق  كونطة" 
وب�صلول  احلجر  وعني  الربدي 
الأيام  خالل  متوا�صلة  والعملية 
القادمة لت�صمل كافة مناطق 45 
اإعانات  توزيع  جانب  اإىل  بلدية 
اأخرى على امل�صجلني باجلمعية 
ح�صب  ال�صهر  هذا  طيلة 

حمدثتنا .
اأح�سن مرزوق

البويرة

قافلة ت�ضامنية مع مناطق الظل 

�سرطة تي�سم�سيلت 

اإنقاذ �ضاب اأ�ضرم النار يف ج�ضده 
ولية  اأمن  م�صالح  تدخلت 
�صاب  حياة  لإنقاذ  تي�صم�صيلت 
ج�صده  يف  النار  اإ�رصام  حاول 
ن�صاط  ممار�صة  من  منع  بعدما 
ح�صبما  مرخ�س،  غري  جتاري 
العامة  للمديرية  بيان  يف  جاء 
لالأمن الوطني.  واأو�صح البيان اأن 
كان  ق�صائيا،  امل�صبوق  "املعني، 
قاموا،  اآخرين  اأ�صخا�س   7 رفقة 
نقطة  باإن�صاء  اخلمي�س،  اأم�س 
ن�صاط  ملمار�صة  �رصعية  غري  بيع 
جتاري غري مرخ�س حت�صبا ل�صهر 
والفواكه(،  اخل�رص  )بيع  رم�صان 
"ويف �صبيحة اليوم املوايل، ي�صيف 
ال�صخ�س  نف�س  �صبط  مت  البيان، 
املرخ�س  غري  ن�صاطه  ميار�س 
اإخالء  رف�س  حيث  احلي،  بذات 

هوية  وثيقة  اأي  وتقدمي  املكان 
مما ا�صتدعى �صحب 

عملية  يف  ي�صتعمله  الذي  امليزان 
ملقر  للتقدم  ا�صتدعائه  مع  البيع 
الرابع"وتابع  احل�رصي  الأمن 
 11 ال�صاعة  حدود  "يف  اأنه  البيان 
و15 دقيقة �صباحا من ذات اليوم، 
الأمن  حميط  اإىل  املعني  تقدم 
احل�رصي وقام بر�س ج�صده مبادة 
النار  واأ�رصم  اللتهاب  �رصيعة 
عنا�رص  م�صاعي  رغم  ج�صده  يف 
عن  بالعدول  لإقناعه  ال�رصطة 
مقر  اقتحام  حاول  اأنه  اإل  الفعل، 
عنا�رص  ليتدخل  احل�رصي،  الأمن 
امل�صلحة  بذات  العاملة  ال�رصطة 
احلرائق  مطفئات  با�صتعمال 

وبطانية.

املهني  الوطني  الديوان  قام 
واللحوم  للخ�رص  امل�صرتك 
 200 من  اأكرث  بتعبئة  )اونيالف( 
على  موزعة  معتمدة  بيع  نقطة 
الأ�صواق  تزويد  ق�صد  ولية   32
مبختلف املواد الفالحية الوا�صعة 
رم�صان  �صهر  خالل  ال�صتهالك 

الكرمي ب"اأ�صعار معقولة".
ن�رصه  بيان  يف  الديوان  اأو�صح  و 
اأن هذه  فاي�صبوك،  �صفحته  على 
اخلطوة التي قام بها بالتعاون مع 
القطاعية  العمومية  املوؤ�ص�صات 
ال�صوق  "�صبط  اإىل  اأ�صا�صا  ترمي 

وحماربة امل�صاربة".

الديوان الوطني للخ�سر واللحوم

200 نقطة بيع ب"اأ�ضعار معقولة"

 اأقدم �صاب  يف ال18  من العمر 
على ذبج اأخيه ال�صغري  ب6 طعنات 
على م�صتوى العنق  منت�صف نهار 
عمي  مبنطقة  رم�صان  اأيام  اأول 
ولية  اأق�صى جنوب �رصق  مو�صى 

غليزان .
احلادثة وقت ح�صب م�صالح الأمن 
داخل البيت العائلي  الواقع ب�صارع  
الرائد �صي علي و�صط مدينة عمي 
على  ال�صاب  اأقدم  اأين   ، مو�صى  

دبج �صقيقه الذي نقل على جناح 
ال�رصعة اإىل  ال�صتعجالت الطبية 
وهو  علة  بن  احلاج  مب�صت�صفى 
اأنفا�صه  لفظ  اأين  ي�صبح يف دمائه 
، من جهتها  اأوقفت م�صالح الأمن 
 ، التحقيق  على  واإحالته  القاتل  
اجلمهورية  وكيل  طالب  حني  يف 
قبل  الت�رصيح  على  اجلثة  بعر�س 

الرتخي�س بالدفن.
حممد بن ترار

منطقة عمي مو�سى بغليزان

مراهق يذبح اأخاه يف اأول رم�ضان  

اأعلن وايل ولية البليدة كمال نوي�رص 
حمطات  جميع  اأن  اجلمعة  اأم�س 
الولية  تراب  عرب  املوزعة  الوقود 
�صت�صتاأنف ن�صاطها و هذا عقب رفع 
ال�صامل  ال�صحي  احلجر  رفع  قرار 
باحلجر  اإ�صتبداله  و  الولية  على 

تف�صي  من  الوقاية  بهدف  اجلزئي 
فريو�س كورونا امل�صتجد.

و اأو�صح نوي�رص يف ت�رصيح لل�صحافة 
املوزعة  الوقود  "جميع حمطات  اأن 
عددها  البالغ  و  الولية  تراب  عرب 
و  العام  للقطاعني  تابعة  حمطة   65

عقب  ن�صاطها  �صت�صتاأنف  اخلا�س 
على  ال�صامل  ال�صحي  احلجر  رفع 
اجلزئي  باحلجر  ا�صتبداله  و  الولية 
من  ابتداء  التطبيق  حيز  دخل  الذي 
من  يوم  اأول  مع  تزامن  الذي  اليوم 

�صهر رم�صان".

البليدة

الرتخي�ض باإعادة فتح جميع حمطات الوقود 

تاأهيل  اإعادة  اأ�صغال  �صت�صتلم 
خل�رص  �صيدي  م�صجد  �صقف 
"بحلول  بق�صنطينة  العتيق 
ما  ح�صب  املقبل"  اأوت  �صهر 
املوؤ�ص�صة  م�صوؤول  عنه  ك�صف 
و  زرايف  فريد  بالور�صة  املكلفة 
�صيتم  اأنه  امل�صوؤول  ذات  اأو�صح 
العتبار  اإعادة  ور�صة  ا�صتكمال 
خل�رص  �صيدي  م�صجد  ل�صقف 

باجلمعية  اخلا�صة  ملحقته  و 
)اأول  التعليم  و  للرتبية  اخلريية 
ال�صيخ  بفتحها  يقوم  مدر�صة 
"خالل  بادي�س(  بن  احلميد  عبد 
موؤكدا  املقبل"،  اأغ�صط�س  �صهر 
جميع  على  امل�صادقة  متت  اأنه 
املتعلقة  الإدارية  الإجراءات 
طرف  من  العملية  هذه  باإطالق 

رئي�س اجلهاز التنفيذي املحلي.

ق�سنطينة

اإعادة تاأهيل �ضقف م�ضجد
 �ضيدي خل�ضر 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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