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دور الأحزاب يف مواجهة جائحة كورونا

كي�ن�ت م�أزومة تغيب و�سط الأزمة
.        املجتمع املدين فاعال حموريا وبديال جاهزا

اأجمعت الطبقة ال�ضيا�ضية على اأهمية تواجد الأحزاب ال�ضيا�ضية بال�ضاحة يف ظل اأزمة تف�ضي 
فريو�س الكورونا امل�ضتجد بالبلد، ب�ضورة اأكرث فعالية وميدانية من ال�ضكل التي هي عليه حاليا، 

غري اأن البع�س ل يحمل هذه الت�ضكيالت م�ضوؤولية املردود املتدين لها يف جهود الوقاية من 
اجلائحة، على خلفية الرتكة امل�ضمومة التي ورثتها من عملية التك�ضري وتر�ضيخ ثقافة انتظار 

مبادرات ال�ضلطة مبرحلة �ضابقة.
اإميان لوا�س 

حممد بو�ضياف
املرحلة ال�ضابقة ر�ضخت انتظار 

مبادرات ال�ضلطة
حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اأ�سار 
 « به  خ�ص  ت�رصيح  يف  بو�سياف 
ر�سخت  ال�سابقة  »املرحلة  الو�سط 
مبادرات  وانتظار  الوظيفية  ثقافة 
ال�سلطة وعطلت كل مبادرة اجتماعية 
، مربزا باأنه ال ميكن اأن يقع اللوم على  

ح�رصي  ب�سكل  ال�سيا�سية  الطبقة 
على  اأي�سا  ال�سلطة  على  يقع  واللوم 

حد قوله. 
و اأبرز حممد بو�سياف باأن االأحداث 
االجتماعية يجب  القوى  اأظهرت باأن 
اأن ت�رصك يف �سناعة احلياة على كل 
القطاعات  اإمكانيات  امل�ستويات الن 
 ، كربت  مهما  حمدودة  واالإدارة 
وال�سيا�سي  االجتماعي  العمل  واأن 
يع�سدان ا�ستمرار الدولة وامل�ساهمة 

يف اإدارة االأزمات.

خل�ضر بن خالف
ل يجب على الأحزاب ا�ضتغالل 

الو�ضع الراهن 

جبهة  عن  الربملاين  النائب  اعترب 
خالف  بن  خل�رص  والتنمية  العدالة 
تتحمل  اأي�سا  ال�سيا�سية  الطبقة  باأن  
دورها  تلعب  اأن  يجب  و  م�سوؤوليتها 
باأنه  يجب  يف االأزمة الراهنة، الفتا 
التحفيز  على  تعمل  و  تتحرك  اأن 
الأغرا�ص  الو�سع  ت�ستغل  اأن  عو�ص  

جبهة  يف  » نحن  قائال  �سيا�سة،  
االأحداث  نواكب  والتنمية  العدالة 

دون تهويل .«

نا�ضر حمدادو�س
الأحزاب ل ميكن اأن تعو�س 

عن املوؤ�ض�ضات الر�ضمية 

حركة  عن  الربملاين  النائب  اعترب 
يف  حمدادو�ص  نا�رص  حم�ص 
ت�رصيح خ�ص به جريدة الو�سط باأن 

الطبقة  م�ستوى  على  ترهل  هناك 
من  عانت   باأنها   الفتا  ال�سيا�سية، 
االأ�سود  واالإرث  امل�سمومة  الرتكة 
يف  والت�سحري  التك�سري  عملية  يف 

املرحلة ال�سابقة.
ولكن   »: حمدادو�ص  نا�رص  واأ�ساف 
احلكم  هذا  تعميم  االإجحاف  من 
ميكن  فال  االأحزاب،  جميع  على 
فوق  ال�سيا�سية  الطبقة  حتميل 
م�سوؤولياتها،  حدود  وفوق  طاقتها، 
فهي  �سالحياتها،  نطاق  وخارج 

لي�ص اجلهاز التنفيذي احلاكم، وهي 
لي�ست �ساحبة القرار وال�سلطة، وهي 

ال متلك اإمكانات الدولة«.
ويف ال�سياق ذاته،  اأكد املتحدث باأن 
اأن  ميكنها  ال  ال�سيا�سية   االحزاب 
يف  الر�سمية  املوؤ�س�سات  عن  تنوب 
دورها  ويبقى  االأزمة  هذه  مواجهة 
والتوعية  والتح�سي�ص  امل�ساعدة  هو 
اختالالت  ونقد  والت�سامن  والتعبئة 
واحللول  البدائل  وتقدمي  احلكومة 

التي تراها منا�سبة..

24 �س�عة

ال�ضفري ال�ضيني يل ليان هي  

اجلزائر �سبقت دول غربية يف مواجهة كورون�
.       قرارات الرئي�س تبون حتقق نتائج ميدانية جيدة

ع.غ
ال�سني  جمهورية  �سفري  �رصح 
ليان  يل  باجلزائر  ال�سعبية 
املكافحة  اأن  االأحد  اأم�ص  هي  
�سد  وال�سني  للجزائر  امل�سرتكة 
توؤكد  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص 
مرة اأخرى اأن البلدين »ال�سقيقني 
»�رصاكة  تربطهما  ال�سديقني«  و 
تقوم  اإ�سرتاتيجية«  و  �ساملة 
ثقة  و  ا�ستثنائية  »�سداقة  على 

متبادلة«.
مقال  يف  ال�سيني  ال�سفري  كتب  و 
الوطنية  ال�سحافة  يف  ن�رص  له 
�رصيكان  اجلزائر  و  »ال�سني  اأن 
�سداقة  تربطهما  ا�سرتاتيجيان 
وباء كوفيد-19  واأمام  ا�ستثنائية. 
�ستبقى ال�سني اإىل جانب اجلزائر 
و  الدعم  تقدمي  �ستوا�سل  و 

امل�ساعدات ح�سب اإمكانياتها«.
واإذ ذكر باأن البلدين نا�سال �سويا 
ال�سفري  و�سف  اال�ستعمار  �سد 
ب  اجلزائري  ال�سعب  ال�سيني 

 « اإن  موؤكدا  االأبي«،  و  »ال�سجاع 
تعاونهما  اليوم  يوا�سالن  البلدين 
مكافحة  اإطار  يف  تكافالهما  و 
ال�سياق،  نف�ص  كوفيد-19«يف 
اأن  ال�سيني  امل�سوؤول  اأو�سح 
اأن اجلزائر  ال�سني تبقى »متيقنة 
مكافحتها  من  منت�رصة  �ستخرج 
املتحدث  اأ�سار  الوباء«كما  لهذا 
اأن تطور الوباء يف اجلزائر يتميز 
بف�سل  ايجابية«  توجهات   « ب 
برعاية  املتخذة  االإجراءات 
و  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ص 
اجل�سام  الت�سحيات  و  اجلهود 
للدعم  كذا  و  اجلزائري  لل�سعب 
ال�سديقة  البلدان  من  القوي 
جهة  من  ال�سني  غرار  على 
يف  ال�سيني  ال�سفري  ذكر  اأخرى، 
احد  كانت  »اجلزائر  اأن  مقاله 
تقدمي  اإىل  �سعت  التي  البلدان 
اأجهزة  من  العاجلة  امل�ساعدات 
اإىل  الوباء  مبكافحة  خا�سة 
االإطار  ذات  يف  موؤكدا  ال�سني« 

طائرات  خ�س�ست  اجلزائر   « اأن 
قناع   500000 لت�سليم  م�ستاأجرة 
طبي  قفاز  زوج   300000 و  طبي 
للحماية  نظارات  زوج   20000 و 
اأخرى  اأجهزة  اإىل  اإ�سافة  الطبية 
العاجلة  الطبية  للم�ساعدات 

لل�سني«. 
اجلزائر  »اإن  يقول  وا�ستطرد 
ال�ساقة،  املهمة  نف�ص  تواجه 
م�ساعدة  يف  ترتدد  لن  وال�سني 
�سديقتها اجلزائر التي جتمعهما 
عالقة طويلة االأمد«، م�سريا اإىل 
اأن »بالده تقدم م�ساعدات عاجلة 
الطبية  املعدات  من  مبا�رصة 

للطرف اجلزائري«.
بعثت  قد  ال�سني  اأن  اأي�سا  وذكر 
»عدة تربعات وم�ساعدات عاجلة 
من املواد الطبية للجزائر، تتكون 
طبية  ومالب�ص  طبية  اأقنعة  من 
واقية واأقنعة عزل طبية وقفازات 
طبية وكوا�سف ت�سخي�ص واأجهزة 
بال�رصاء  يتعلق  التنف�ص«وفيما 

اأو�سح  الطبية،  للمعدات  العاجل 
املتحدث اأن ال�سني قدمت اأي�سا 
للجزائر »م�ساعدة معتربة يف وقت 
يعاين فيه العامل من نق�ص عاملي 
اإن  م�سيفا  املعدات«،   هذه  يف 
هامة  »مباحثات«  اأجرت  بالده 
ال�سيما  اجلزائر،  مع  وم�ستمرة 
عرب تقنية التحا�رص عن بعد بني 
املتخ�س�سني من كال البلدين ومن 
الت�سخي�ص  خطة  م�ساركة  خالل 
امل�سابني  للمر�سى  والعالج 

بكوفيد-19«.
ال�سفري  اأعرب  اأخرى،  جهة  من 
ال�سيني عن اأ�سفه من كون »بع�ص 
الدول الغربية مل تتخذ اإجراءات 
اأو  ال�سني  مثل  وفورية  حازمة 
اجلزائر يف بداية انت�سار الوباء«، 
الباطلة«   »االتهامات  م�ستنكًرا 
بغية  ال�سني  حيال  الدول  لهذه 
فداء«  »ككب�ص  ا�ستخدامها 
وحتميلها »امل�سوؤولية« يف انت�سار 

هذا الوباء. 

امتداد للمخطط الوقائي من تف�ضي فريو�س كورونا

18 األف دركي و�سرطي لت�أمني رم�س�ن ب�جلنوب
�سخرت اجلهات االأمنية بواليات 
جنوب البالد الكبري 18 األف دركي 
رم�سان  �سهر  لتاأمني  و�رصطي 
ال�ستمرار  وامتدادا  املبارك 
االحرتازي  الوقائي  املخطط 
للحد من تف�سي جائحة كورونا .

»من  »الو�سط  يومية  علمت 
م�سادر اأمنية مطلعة عن ت�سخري  
لتاأمني  و�رصطي  دركي  األف   18
ورقلة  بواليات  الف�سيل  ال�سهر 
البي�ص،   ، اإيليزي   ، مترنا�ست   ،
 ، االأغواط   ، تيندوف   ، ب�سار 
ب�سكرة ، الوادي وايليزي ، وذلك 
بهدف تاأمني املمتلكات وال�سهر 
النظام  على  احلفاظ  على 
ال�سارم  التطبيق  ثم  ومن  العام 
ال�سحي  احلجر  الإجراءات 

للوقاية من جائحة كورونا .
�سبطت  فقد  ثانية  جهة  من 
املعنية  االخت�سا�ص  دوائر 
الوقائية  االإجراءات  من  جملة 
تطبيق  الدائم على  منها  ال�سهر 

واللوائح  املرا�سيم  اأحكام 
بالوقاية  املرتبطة  التنظيمية 
فريو�ص  انت�سار  من  للحد  
املتعلق مبهام  ال�سق  كورونا، يف 
الدوريات  ال�رصطة،و  تكثيف 
للوقوف  والراكبة  الراجلة 
احلجر  تدابري  احرتام  على 
اأوقات  ال�سحي،اإ�سافة  ملراقبة 
التجارية  املحالت  وغلق  فتح 
املواطنني  لتموين  املرخ�سة 
وكذا  ال�رصورية،  باحلاجيات 
واحلافالت،  املركبات  مراقبة 
منها تلك املمنوعة من الن�ساط 
رخ�سة،  بدون  االأ�سخا�ص  ونقل 
مع  موا�سلة مرافقة املوؤ�س�سات 
العمومية  اخلدمة  ومرافق 
امل�ستقبلة للجمهور للوقوف على 
التباعد  م�سافة  احرتام  �سمان 
موا�سلة  ن�سيان  دون   ، ال�سحي 
االأماكن  وتعقيم  تطهري  عمليات 
مع  الوا�سع  بالتن�سيق  العمومية 

اجلماعات املحلية.

ويف �سياق مت�سل ت�سهر امل�سالح 
واإزالة  على  تطهري  االأمنية 
ال�رصعية  غري  التجارة  نقاط 
بالتن�سيق مع ال�سلطات وال�رصكاء 
احتالل  اأي  ومنع  املعنيني، 
العام  للطريق  �رصعي  غري 
املتجولني  الباعة  طرف  من 
مع  مكافحة  ال�رصعيني،  وغري 
حلرا�سة  ال�رصعي  غري  الن�ساط 
احلظائر  واإن�ساء  ال�سيارات 
لذلك  مراقبة  الع�سوائية اإ�سافة 
الرتاخي�ص اال�ستثنائية املمنوحة 
املرخ�ص  املركبات  الأ�سحاب 
لدواعي  الظرفية  احلركة  لها 

مهنية.
مكافحة  حمور  يخ�ص  فيما  اأما 
اجلهات  جلاأت  اجلرمية  فقد 
الدوريات  تعزيز  اىل  االأمنية 
واالأحياء  العمراين  املحيط  يف 
ال�ستباق  ال�سكنية  والتجمعات 
اأي عملية اإجرامية قد ت�ستهدف 
واملمتلكات،  االأ�سخا�ص 

امل�ساربة  حماربة  مع  ت�سديد 
االأ�سا�سية  للمواد  والتهريب 
املواطنني،  لتموين  املوجهة 
الدعم  توفري  عن  ناهيك 
املكلفة  للوحدات  الب�رصي 
على  االأمني  الت�سكيل  مبرافقة 
ال�سحية  امل�سالح  م�ستوى 
وامل�ست�سفيات، و  تزويد عنا�رص 
العملياتية  بامل�سالح  ال�رصطة 
من  احلماية  و�سائل  بكافة 
فريو�ص كورونا، و  تاأمني االأماكن 
امل�ستقطبة للمواطنني كاالأ�سواق، 
املتاجر و مقرات مكاتب الربيد 
اخلدمات  وموؤ�س�سات  والبنوك 
تدابري  �سمان  مع  العمومية، 

الوقاية ال�سحية.
كما عملت م�سالح االأمن والدرك 
مراقبة  نقاط  الوطنيني  ن�رص 
منافذ  لتاأمني  ومتنقلة  ثابتة 
فرتات  يف  احل�رصية  املراكز 

احلجر ال�سحي.
اأحمد باحلاج

مديرية الوظيفة العمومية و قطاع الرتبية 

التوظيف من القوائم الإ�س�فية للث�نوي واملتو�سط
.     اإقامة امتحان لتوظيف معلمي البتدائي واحرتام التخ�ض�س

للوظيفة  العامة   املديرية  اأعطت 
من  مم�ساة  مرا�سلة  يف  العمومي  
قبل املدير العام للوظيفة العمومي 
االأخ�رص  ال�سوء  بو�سمال   بلقا�سم 
مبوا�سلة   الوطنية  الرتبية  لوزارة 
يف  االحتياطية  بالقوائم  العمل 
من  والثانوي   املتو�سط  الطورين 
يعي�سه  الذي  العجز  تغطية  اجل 
، يف  القطاع  يف هذين امل�ستويني 
اإقامة  حني اإ�رص ت املرا�سلة على 
االبتدائي  امل�ستوى  يف  امل�سابقة 

لتوظيف املعلمني .
هذا الرتخي�ص الذي يعد الثاين من 
نوعه ومت منحه ا�ستثنائيا  جاء ردا 
على مرا�سلة تقدم بها وزير الرتبية 
حول  اوجاووت   حممد   الوطنية 
با�ستغالل  ي�سمح  الذي  املو�سوع  
القوائم االحتياطية ل�سنة 2017 من 

اجل �سمان  التوظيف يف املنا�سب 
ال�ساغرة ، حيث مت اإعطاء االأولوية  
لوجود  نظرا  امل�ستويني  لهذين 
منا�سب �ساغرة من جهة وثانيا بعد 
االأ�ساتذة  به  قام  الذي  االحتجاج 
الوزارة  مقر  اأمام  االحتياطيني 
ما  عقود  عمال  اإدماج  قرار  بعد 
يف  بحقهم  وطالبوا  الت�سغيل  قبل 

التوظيف .
مديرية  رف�ست  حني  يف  هذا 
با�ستمرار  العمومية  الوظيفة 
يف  االحتياطية  بالقوائم  العمل 
عدم   بفعل  االبتدائي  امل�ستوى 
التوظيف  يف  ال�رصوط  احرتام 
االأمر  التخ�س�ص  احرتام  وعدم 
 ، االبتدائية  املدر�سة  يهدد  الذي 
املت�رصبة  امل�سادر  وح�سب  حيث 
توظيف  على  االإعالن  �سيتم  انه 

معلمي الطور االبتدائي  بعد انتهاء 
احلجر ال�سحي مبا�رصة مع  احرتام 
وفروعها  العربية  )اللغة  التخ�س�ص 
يحتمل  كما   ) الفرن�سية  واللغة   ،
االجنليزية  اللغة  معلمي  اإدخال 
�سما  اجل  من  وهذا   ، واالأمازيغية 
والتخلي  قوية   تعليمية  قاعدة 
على الغث الذي اإقامته بن غربيط 
لها   عالقة  ال  تخ�س�سات   باإدخال 
التعليم   على   �سلبا  اأثر  ما  بالتعليم 
، حيث و�سفت العديد  من تقارير 
مفت�سي الرتبية وجود اأخطاء كبرية 
كما  واللغة  التدري�ص  طرائق  يف  
اللغة  مرة  الأول  اإدخال  �سيمكن  
االبتدائي  امل�ستوى  يف  االجنليزية 

ملواكبة التطور العاملي  .

حممد بن ترار

كورونا 

تو�سيع قط�ع�ت الن�س�ط و فتح حمالت جت�رية 
العزيز  عبد  االأول  الوزير  اأ�سدر 
الوزارية  الدوائر  اإىل  تعليمة  جراد، 
اإىل والة اجلمهورية،  املعنية و كذا 
الن�ساط  قطاعات  تو�سيع  اأجل  من 
وفتح حمالت جتارية، »بغر�ص احلد 
من االآثار االقت�سادية واالجتماعية« 
ما  ح�سب  كورونا،  فريو�ص  الأزمة 

اأفاد به بيان مل�سالح الوزير االأول.
الوزير  »اأ�سدر  البيان  يف  وجاء    
هذا  جراد،  العزيز  عبد  االأول، 
ال�سبت 25 اأفريل 2020، تعليمة اإىل 
الدوائر الوزارية الـمعنية، وكذا اإىل 
تو�سيع  اأجل  من  اجلمهورية،  والة 
حمالت  وفتح  الن�ساط  قطاعات 
االآثار  من  احلد  بغر�ص  جتارية، 

لالأزمة  واالجتماعية  االقت�سادية 
ال�سحية«.

االأمر  اأن  ذاته  امل�سدر  اأو�سح  و 
والـمحالت  بالن�ساطات  يتعلق 
االأجرة  �سيارات  االآتية:  التجارية 
احلالقة،  قاعات  احل�رصية، 
احللويات  و  واحللويات  الـمرطبات 
واالأحذية،  الـمالب�ص  التقليدية، 
الكهرومنزلية،  االأجهزة  جتارة 
جتارة اأدوات واأواين الـمطبخ، جتارة 
والـمن�سوجات،  واخلياطة  االأقم�سة 
وال�ساعات،  الـمجوهرات  جتارة 
التجميل  م�ستح�رصات  جتارة 
واالأثاث  االأثاث  جتارة  والعطور، 

الـمكتبي، 

الـمدر�سية،  اللوازم  وبيع  الـمكتبات 
لـمواد  والتجزئة  اجلملة  جتارة 
العمومية  واالأ�سغال  البناء 
والـمعدات  اخلزفية،  )الـمنتجات 
ال�سحية،  واالأدوات  الكهربائية 
الطالء،  مواد  والـروابط،  والركام 
والقنوات  اخل�سبية،  والـمنتجات 

واالأنابيب اإلخ(«.
احلالقة  باأن�سطة  يتعلق  فيما  و 
داخل  االأجرة  ب�سيارة  والنقل 
جتارة  وكذا  احل�رصية،  الـمناطق 
على  »فيتعني  واالأحذية،  الـمالب�ص 
الوقاية  �رصوط  حتديد  الوالة 
بكل  احرتامها  يجب  التي  ال�سحية 

�رصامة«، ي�سيف البيان.

حممد  الطاقة،  وزير  ك�سف 
احتياطي  اأن  اأم�ص،  عرقاب، 
اجلزائر،  متتلكه  الذي  النفط 

بلغ 1340 مليون طن.
ت�رصيح  يف  عرقاب،  واأو�سح 
احتياطي  اأن  الوطنية،  لالإذاعة 
اجلزائر،  متتلكه  الذي  النفط 
نفط  برميل  مليار   10 ميثل 

�سنة،   27 لـ  ميتد  الإنتاج، 
مت  اإن  واحدة،  حال  يف  وذلك 
اال�ستمرار يف ا�ستهالكه، بنف�ص 

الوترية احلالية.
البالد  احتياط  يخ�ص  وفيما 
وزير  اأفاد  الغاز،  من  املوؤكد 
 2368 بلغ  قد  اأنه  الطاقة، 
متتلك  فيما  مكعب،  مرت  مليار 

من  طن  مليون   260 اجلزائر 
املكثفات.

اأما فيما يخ�ص الغاز، اأفاد وزير 
الطاقة اأن احتياطي احلايل منه 
مكعب،  مرت  مليار   2368 يبلغ 
متتلك  اجلزائر  اأن  اإىل  م�سريا 

260 مليون طن من املكثفات.
مرمي خمي�ضة

وزير الطاقة ي�ضرح:

احتي�طن� للبرتول يكفين� لـ 27 �سنة
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وزير التجارة ينتف�ض يف وجه امل�ضاربني

باية ع 

نزوله  لدى  الوزير كمال رزيق  وقال 
اأن  الوطنية  الإذاعة  على  �ضيفا 
انت�ضار وباء كورونا حال دون الوفاء 
اللحوم  توفري  يف  املتمثلة  بالوعود 
متناول  يف  تكون  باأ�ضعار  احلمراء 
املواطن حيث كان قد وعد بت�ضويق 
غري  للكيلوغرام  دينار  ب800  حلوم 
اأن الأمر بقي جمرد كالم , واأعرتف 
تتحكم  ل  م�ضاحله  اأن  نف�س  يف 
للخ�رض  بالن�ضبة  التوزيع  �ضعبة  يف 
والفواكه وكذا اللحوم احلمراء الأمر 
الذي يوؤثر �ضلبا على الأ�ضعار  لفتا 
ميكانيزمات  و�ضع  �ضيجري  اأنه  اإىل 
بهدف  وتنظيمها  الأ�ضواق  ل�ضبط 
التي  للفو�ضى  نهائي  حد  و�ضع 

بالتوزيع  ماتعلق  خا�ضة  تعرفها 
منتجي  الطماطم  اأن  اأكد  ان  وبعد 
ارتفاعا  �ضجلت  من  فقط  والقرعة 

مع  تزامنا  الأ�ضعار  يف  ملحوظا 
ال�ضهر الف�ضيل ب�ضبب الإقبال الكبري 
كانتا  اللتان  املادتني  هاتني  على 

على  التاأكيد  جدد  م�ضاربة  حمل 
�رضورة معاقبة التجار امل�ضاربني.

مواجهة  وبهدف  ال�ضياق  نف�س  ويف 
الفو�ضى التي تعرفها اأ�ضواق اجلملة, 
�رضورة  اإىل  التجارة  وزير  دعا 
يف  كا�ضفا  التجاري  العمل  اأخالقة 
للمراقبني  اأوامر  اأ�ضدى  اأنه  ال�ضياق 
يف  املزايدة  بنظام  العمل  بوقف 
اإ�ضهار  واإجبارية  اجلملة  اأ�ضواق 

الأ�ضعار اأمام التجار.
من جهة اأخرى اأو�ضح وزير التجارة 
العمل  يجري  الذي  الهدف  اأن  اإىل 
عدد  مع  بالتن�ضيق  حاليا  عليه 
فاتورة  تقلي�س  هو  الوزارات  من 
العتبار  بعني  الأخذ  مع  ال�ضترياد 
املواد التي ل ميكن اإنتاجها حمليا.

اأكد وزير التجارة، كمال رزيق  اأم�ض اأن انت�ضار وباء كورونا حال دون جت�ضيد وعوده املتمثلة يف 
توفري اللحوم احلمراء باأ�ضعار تكون يف متناول املواطن اأي 800 دج مو�ضحا اأن اأ�ضعار املواد الغذائية 

مل ت�ضهد ارتفاعا كبريا مع انطالق �ضهر رم�ضان الكرمي ، كما اأعلن الوزير وقف العمل بنظام 
املزايدة يف اأ�ضواق اجلملة واإجبارية اإ�ضهار الأ�ضعار اأمام التجار.

قطاع التجارة بولية عني متو�ضنت

ت�سخري 9 فرق ملراقبة 
اجلودة وقمع الغ�ش

بلدية �ضتوان بتلم�ضان  ونحة الع�ضرة اآلف دينار

رئي�ش البلدية يت�سبب يف ك�سر 
احلجر و اإثارة االحتجاجات

عني  بولية  التجارة  قطاع  جند 
ميدانية  فرقة   20 متو�ضنت 
التجارية  املمار�ضات  ملراقبة 
�ضهر  الغ�س خالل  وقمع  واجلودة 
علم  ح�ضبما  الف�ضيل,  رم�ضان 
لدى مديرية القطاع ومت يف ذات 
تخ�س  فرق   9 ت�ضخري  الإطار 
الغ�س  وقمع  اجلودة  مراقبة 
امل�ضتهلك  اإعالم  مبراقبة  تتكفل 
املنتجات  بو�ضم  يتعلق  مبا 
�رضوط  واحرتام  ال�ضتهالكية 
النظافة و�ضالمة املواد الغذائية, 

ح�ضبما اأبرزه ذات امل�ضدر.
املكلفة  فرق   9 عمل  يرتكز  كما 
التجارية  املمار�ضات  مبراقبة 
على  الف�ضيل  رم�ضان  �ضهر  طيلة 
التجارية  املمار�ضات  حماربة 
وكذا  التدلي�ضية  و  ال�رضعية  غري 
ال�رضعية  غري  الأ�ضعار  ممار�ضة 
واأي�ضا  امل�رضوط  للبيع  والت�ضدي 

ال�ضهر على حماربة جميع اأ�ضكال 
مديرية  ذكرته  كما  امل�ضاربة, 

التجارة بعني متو�ضنت.
ويف �ضياق متابعة متوين الأ�ضواق 
باملواد  الولية  وجتار  املحلية 
مراقبة  و�ضمان  ال�ضتهالكية 
ميدانية ودورية ملوؤ�رضات الأ�ضعار 
جتنيد  مت  واملحالت  بالأ�ضواق 
فرقتني )2( لل�ضهر على ذات الأمر 
حال  يف  الالزمة  التدابري  واتخاذ 
ت�ضجيل اأي اإخالل يف ذات الإطار, 

وفق نف�س امل�ضدر.
امليدانية  الفرق  هذه  وت�ضاف 
�ضهر  خالل  التجارية  للمراقبة 
رم�ضان اإىل ن�ضاط اأعوان املراقبة 
اللجان  �ضمن  للقطاع  التابعني 
امل�ضالح  مع  بالتن�ضيق  املختلطة 
البيطرة  ومفت�ضية  الفالحية 
والدرك الوطني وال�رضطة, مثلما 

اأ�ضري اإليه.

بلدية  �ضكان  اأم�س  �ضبيحة  اأقدم 
�رضق  �ضمال  كلم   05 �ضتوان 
تلم�ضان على ك�رض احلجر ال�ضحي 
الذي اأقرته ال�ضلطات  والتجمهر 
رقم  الوطنيني  الطريقني  وغلق  
وبلعبا�س  تلم�ضان  بني  الرابط   7
الرابط   2 رقم  الوطني  والطريق 
بني تلم�ضان  ومتو�ضنت مرورا بنب 
�ضكران وعمري  وذلك على م�ضتوى 
حمور الدوران  الواقعة باملدخل 
ال�ضمايل ال�رضقي  للمدينة . هذا 
رئي�س  اإن  املحتجون  اأ�ضار  وقد 
منحة  منحهم   رف�س  البلدية  

ال10 األف دج  التي اقرها رئي�س 
اجلمهورية واأكد اأنها جمرد كذبة 
املواطنني  با�ضتفزاز  قام  كما   ,
اأمام  نابية  بكلمات  واأهانهم  
طالب  وقد  ,هذا  البلدية  مدخل 
لتهور  حد  بو�ضع  املحتجون 
ما  كثريا  الذي  البلدية  رئي�س 
واحتجاجات  م�ضاكل  يف  ت�ضبب 
التي يطبقها  ال�ضب   بفعل موجة 
بالقوة   ويدعي  اجلميع   على 
يهدد  التي  ال�ضخ�ضيات  ومعرفة  

بها املواطنني .
حممد بن ترار

انتهاء نظام املزايدة واإجبارية 
اإ�سهار االأ�سعار 

.     انت�ضار كورونا حال دون تخفي�ض �ضعر اللحوم 

جممع احلليب »جيبلي«

رفع اإنتاج كميات احلليب 
بن�سبة %20

رفع جممع احلليب »جيبلي« بن�ضبة 
املعاد  احلليب  كميات  اإنتاج   %20
بامل�ضحوق  وامل�ضنع  الت�ضكيل 
ق�ضد ال�ضتجابة للطلب املتزايد 
رم�ضان  �ضهر  خالل  لال�ضتهالك 
اأم�س  علم  ح�ضبما  الكرمي, 
العامة لذات  الأحد من املديرية 
املجمع ويف ت�رضيح, قال الرئي�س 
جيبلي,  ملجمع  العام  املدير 
ل�ضهر  »حت�ضبا  اأنه  حرمي  مولود 
الرفع  قررنا  املعظم,  رم�ضان 
 %20 بن�ضبة  وحداتنا  اإنتاج  من 
الوطني  للطلب  لال�ضتجابة  وذلك 

املتزايد خالل هذه الفرتة«.
الكميات  اإجمايل  ينتقل  وبهذا 
املنتجة من 2,8 مليون لرت/يوميا 
على  لرت/يوميا  مليون   3,3 اإىل 
م�ضتوى الفروع الـ 15 التي ميلكها 
امل�ضتوى  على  جيبلي  جممع 
باحلليب  الأمر  ويتعلق  الوطني. 
املب�ضرت واملعباأ يف اأكيا�س ب�ضعر 

حمدد بـ 25 دج/اللرت.
»ميكننا رفع كميات اإنتاج احلليب 
عنها  املعرب  احلاجيات  ح�ضب 
حلد  قمنا  ولقد  منطقة.  كل  يف 
 %20 بن�ضبة  الإنتاج  برفع  ال�ضاعة 
يف انتظار تقييم الطلب على هذا 

عليه  التوافد  يكرث  الذي  املنتوج 
ي�ضيف  ال�ضيام«,  �ضهر  خالل 

امل�ضوؤول.
وح�ضب املدير التنفيذي جليبلي, 
فاإن املجمع كان قد قرر الرفع من 
كميات حليب البقر تلك التي يتم 
املا�ضية,  مربي  عند  من  جمعها 
من   الإنتاج  ن�ضبة  رفع  ما  وهو 
250.000 لرت/اليوم اإىل 400.000 
الطازج  احلليب  من  لرت/اليوم 
وهو  ال�ضوق,  تداوله يف  يتم  الذي 
امل�ضتهلكني  اأمام  وفرة  ي�ضكل  ما 

ملادة احلليب.
الذي  »جيبلي«  املجمع  قرر  كما 
ح�ض�س  من   %60 على  يحوز 
واملعباأ,  املب�ضرت  احلليب  �ضوق 
اأجل  من  توزيعه  �ضبكة  يو�ضع  اأن 
للم�ضتهلك  منتجاته  تقريب 
وكذا  املدعم,  احلليب  ل�ضيما 
وجمابهة  التربيد  �ضل�ضلة  �ضمان 
املجمع  فاإن  لالإ�ضارة  امل�ضاربة 
ميلك اأكرث من 70 نقطة بيع دائمة 
الوطني,  امل�ضتوى  على  مفتوحة 
من  ال�ضبكة  هذه  اليوم  و�ضيعزز 
يف  اأخرى  بيع  نقطة  فتح  خالل 
م�ضتوى  على  العا�ضمة  اجلزائر 

�ضاحة اأول ماي. 

اجلزائرية  املنظمة  رئي�س  طالب 
م�ضطفى  امل�ضتهلك,  حلماية 
�ضلوك  بتجرمي  اأم�س,  زبدي, 
اخليانة  بتهمة  وربطها  امل�ضاربة, 
العظمى, معتربا بذلك اأن من ي�رض 
للربح  وي�ضعى  الب�ضيط,  املواطن 
خائن  �ضخ�س  اإل  هو  ما  ال�رضيع, 

للوطن.
له,  ت�رضيح  يف  زبدي  اأكد  كما 
لإحدى و�ضائل الإعالم, اأن الو�ضع 
الراهن يعد مبثابة فر�ضة, لإعادة 
اخلا�ضة  القوانني  جميع  يف  النظر 
اأجل  من  وهذا  الت�ضوق,  مبجال 
ارتفاع  من  واحلد  امل�ضاربة,  منع 
ل�ضيما  الغذائية,  املواد  اأ�ضعار 
م�ضريا  الدينية,  املنا�ضبات  يف 

باملنا�ضبة, اأنه يجب اإلزام التجار, 
العمل بالفواتري, مع وجوب ت�ضقيف 
املنتجات  لبع�س  الربح,  هام�س 

الأ�ضا�ضية, لتفادي ارتفاعها.
واأو�ضح املتحدث ذاته, اأن ظاهرة 
قبل  بلهفة,  الغذائية  املواد  اقتناء 
�ضهر رم�ضان, قد �ضجلت تراجعا, 
ب�ضبب  الفارطة,  بال�ضنة  مقارنة 
ت�ضهدها  التي  ال�ضحية  الأزمة 

البالد منذ اأكرث من �ضهر.
اأما بخ�ضو�س �ضبط الأ�ضعار, �ضدد 
رئي�س املنظمة اجلزائرية حلماية 
امل�ضتهلك, باأنها متفاوتة من ولية 
يف  ثبات  ت�ضجيل  مع  اأخرى,  اإىل 
ال�رضورية, يف  املواد  بع�س  �ضعر, 
�ضهر رم�ضان, كمادة القرع, مقارنة 

يف  موؤكدا  املا�ضية,  بال�ضنوات 
والفواكه  باأن اخل�رض  الوقت,  ذات 
متوفرة يف ولية البليدة, التي كانت 
قبل  �ضامال,  �ضحيا  حجرا  ت�ضهد 
باملنا�ضبة  م�ضيفا  رم�ضان,  بداية 
ال�ضاعة  حتى  احلجر  رفع  اأن 
الثانية زوال,ا يعني م�ضاهدة �ضور 
على  يوجب  ,ما  بكرثة  الكتظاظ 
مع  ل�ضيما  احلذر  املواطنني, 
كورونا.  فريو�س  انت�ضار  توا�ضل 
املنظمة  اأن  الإ�ضارة,  وجتدر 
قد  امل�ضتهلك,  حلماية  اجلزائرية 
الر�ضمية,  �ضفحتها  عرب  ن�رضت 
على الفي�ضبوك, عقب �ضدور قرار 
القت�ضادية  الن�ضاطات  تو�ضيع 
لتفادي  �رضوط   5 بها,  امل�ضموح 

من  طالبت  كورونا,  انت�ضار 
اأ�ضحاب املحالت  باإلزام  خاللها, 
واتخاذ  الولة,  بتعليمات  بالتقيد 
انت�ضار  الوقائية للحد من  التدابري 
خمالفيها  تعري�س  مع  كورونا, 
باملقابل,  مو�ضحة  الفوري,  للغلق 
من  اتخاذها  الواجب  ال�رضوط 
ظل  يف  املحالت,  اأ�ضحاب  قبل 
عدم  يف  واملتمثلة  اجلائحة,  هذه 
دفعة  زبائن   3 من  اأكرث  اإدخال 
باملعقم  التطهري  اإلزامية  واحدة, 
قبل الدخول, مع الزامية ا�ضتخدام 
الكمامات للبائع و امل�ضتهلك, وكل 
م�ضافة  واحرتام  باملحل,  عامل 

الأمان.
مرمي خمي�ضة

بعد التعليمات الأخرية للوزير الأول

م�سطفى زبدي يدعو اإىل جترمي امل�ساربة

منحة ال10 اآلف دينار  تتحول اإىل حمنة 

فتنة واحتجاجات بالبلديات واالإدارات
بلديات  معظم  تعي�س 
وجتمهر  الوطن احتجاجات 
وكذا  اله�ضة  للفئات  يومي 
حرمت  املهن التي  اأ�ضحاب 
والتي  الكورونا  بفعل  العمل  من 
ملفاتها  لطلب  هذه  قدمت 
حمنة  اإىل  التي  حتولت  املنحة 
التي  للمعوزين  وكذا  ال�ضلطات 
العمومية  بالقوة  ت�ضتنجد  ما  كثريا 
اجل  تفرقة  املحتجني  من 
مبداخل  يتجمهرون  الذين 
احلائط  عر�س  البلديات  �ضاربني 

باإجراءات احلجر ال�ضحي .
من  ال�ضائعات  �ضاعفت  وقد  هذا 
حيث   , و�ضعوبته  الو�ضع  توتر 
مقرات  اإىل  املواطنون  ت�ضابق 

الطوابري  لإقامة  فجرا  البلديات 
املليون  ,  توزيع  ملجرد  اإ�ضاعة 
اأ�ضحاب  بع�س  ا�ضتغل  والتي 
الإ�ضاعات  معاناة  ومروجي  الهزل 
ما  النا�س  للهو  دون  املبالة 
 , مل�ضاعرهم  جرح  من  ي�ضببونه 
مواقع  �ضاعفت  اأخر  جانب  من 
حتولت  التي  الجتماعي  التوا�ضل 
اإىل منرب لتغذية الإ�ضاعة  يف ترويج 
 , املنحة  الكاذبة  حول  الأخبار 
حيث كثريا ما ت�ضببت يف ال�رضاعات 
املواطنني  بني  وامل�ضاداة  ما 
وال�ضلطات , فمثال ب�ضيدي بلعبا�س 
روج احد مواقع التوا�ضل الجتماعي 
منحة  بتوزيع  �ضتقوم  اإن  البلدية 
دينار مبلعب 24 فرباير  اآلف  ال10 

اأن  املن�ضور  �ضاحب  اأكد  حيث   ,
حافلة بريد اجلزائر �ضتكون �ضباحا 
الطوابري  الذي جعل  الأمر  بامللعب 
من  بحقهم  للمطالبة  تبداأ  فجرا 
مع  م�ضادات  وقعت  املنحة  , حيث 
وكادت  امللعب  ,  واإدارة  حرا�س 
تدخل  نطاقها  لول  عن  تخرج  اأن 
حتقيقا  فتحت  التي  الأمن  م�ضالح 
يف املو�ضوع , من جانب اأخر ت�ضببت 
الف�ضاء  رواد  تناولها  التي  الإ�ضاعة 
مراكز  اإىل  القوائم  بتحويل  الأزرق 
املواطنني  األف  الربيد اإىل  جتمهر 
فجرا  بالعديد  الربيد  مراكز  اإمام 

من الوليات   .
الآن  حلد  تقدم  اآخر مل  جانب   من 
التي  املنحة  هذه  �رضف  اآليات 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  عنها  اأعلن 
حتديد  يتم  كما   , تبون  املجيد 
بدقة  منها  ت�ضتفيد  التي  الفئات 
التي  املعوزة  العائالت  كانت  ,اأن 
رم�ضان  قفة  من  ت�ضتفيد  كانت 
اأوقفت  التي  دعمها  بالفئات  اأو 
 , الكورونا  جائحة  ن�ضاطها  بفعل 
يف  املواطنني  احتجاجات  و�ضط 
لل�ضلطات  واتهامات  امللفات  و�ضع 
التي  القوائم  اإقامة  باملح�ضوبية يف 
بقيت حبي�ضة الأدراج حلد كتابة هذه 
امل�ضالح  ت�ضجل  , يف حني  الأ�ضطر 
البلدية احتجاجات يومية  وم�ضادات 
ول  وال�ضتم  بال�ضب  متتزج  واأحيانا 

تنتهي اإل بتدخل م�ضالح الأمن.
حممد بن ترار
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اح�ضن خال�ص   

واإن اأبقت لها على ال�صدارة 
املعركة  اأن  اإال  واجلدارة 
التي  للأحزاب  الثقافية 
االأمازيغي  املطلب  تبنت 
اأجندات  �صمن  �صارت 
�صيا�صية  وبرامج  وا�صعة 
ت�صمل كل املجاالت. وحتى 
الرببرية  الثقافية  احلركة 
تبقى  اأن  �صمنيا  اتفق  التي 
كل  يجمع  الذي  الف�صاء 
املطالبني باالأمازيغية على 
ال�صيا�صية  األوانهم  اختلف 
للمناو�صات  ملتقى  �صارت 
احلزبية ال�صيما بني حزبني 
ظل يتنازعان على احلو�ض 
القبائل  ملنطقة  االنتخابي 
اأجل  من  التجمع  وهما 
والدميقراطية  الثقافة 

وجبهة القوى اال�صرتاكية.
الثقافية  احلركة  تتمكن  مل 
الرببرية من اأن ت�صتقل عن 
احلياة  وتقلبات  االأحزاب 

واأن  ال�صيما  ال�صيا�صية 
اإلغاء امل�صار االنتخابي 
ودخول   1992 عام 
مرحلة  يف  اجلزائر 
على  اأثرت  جديدة 
بني  القائم  التعاي�ض 
املهيمنني  احلزبني 
على منطقة القبائل 
التنافر  كان  فقد 
بني  املوقف  �صيد 
اأحدهما  موقفني 
ب�رشعية  مت�صك 

ت  با نتخا ال ا
حل  اإىل  والدعوة  امللغاة 
اختار  واآخر  �صيا�صي 
للتيار  اال�صتئ�صايل  النهج 
من  الراديكايل  االإ�صلمي 
احلل  واعتماد  ال�صاحة 

االأمني. 
كاد هذا اجلدل امل�صحوب 
اأن  ال�صيا�صي  باالحتقان 
االأمازيغي  املطلب  ي�صع 
قبل  من  الن�صيان  طي  يف 
اأمام  اأنف�صهم،  حامليه 
واالإرهاب  العنف  احتدام 
ابتداء  االأزمة  ذروة  وبلوغ 
اأفقدت  اأزمة   ،1993 من 
ال�صاحة الثقافية اجلزائرية 
و�صحافيني  فن  رجال 
تفرق  مل  اإذ  و�صيا�صيني 
االجتاهات  بني  االغتياالت 
واالإيديولوجية  ال�صيا�صية 
للمثقفني. مل يرتك احلداد 
ال�صاحة  عا�صته  الذي 
يف  للتفكري  جماال  الثقافية 
ترقية اأي رافد من الثقافة 
اجلزائرية، حتى اأن الو�صع 
املجتمع  فيه  كان  الذي 
الذي  بالو�صع  �صبيه  اآنذاك 
فريو�ض  انت�صار  اأن�صاأه 

كورونا اليوم.
واإن كان احلاملون للمطلب 

االأمازيغي هدفا من اأهداف 
العنف اإال اأن منطقة القبائل 
عا�صت هدوءا ن�صبيا مقارنة 
ومدينة  متيجة  مبنطقة 
اجلزائر ومناطق اأخرى من 

فيها  �صيطرت  التي  البلد 
على  امل�صلحة  اجلماعات 
مقابل  املواطنني  حياة 
فاقدة  �صعيفة  �صلطة 
لل�رشعية ال�صعبية واقت�صاد 
منهار اأمام �رشوط �صندوق 
كانت  لقد  الدويل.  النقد 
حلفاء  اإىل  بحاجة  ال�صلطة 
ملواجهة  املجتمع  من 
احل�صار الذي مرت به وكاد 
ذاتها.  بالدولة  يع�صف  اأن 
احلركة  يف  جتد  مل  لكنها 
الثقافية الرببرية كيانا قويا 
م�صتعدا للتعاطي ال�صيا�صي 
اجلديدة  املرحلة  مع 
�صارت  واأنها  ال�صيما 
منق�صمة اإىل طرفني طرف 
تابع للتجمع من اأجل الثقافة 
يف  اأن�صئ  والدميقراطية 
م�صمى  حتت   1993 اأفريل 
بقيادة  الوطنية  التن�صيقية 
فرحات مهني وطرف ثاين 
جبهة  عباءة  حتت  بقي 
حتت  اال�صرتاكية  القوى 

م�صمى 
ن  للجا ا
طنية  لو ا
جمال  بقيادة 
لقد  زناتي، 
كل  حتول 
اإىل  طرف 
م�صاندة  جلنة 
اأمام  حلزبه 
الثقايف  القحط 
عا�صت  الذي 
جراء  البلد  فيه 

االأزمة.
ال�صنة  انتظار  ينبغي  كان 
ليبداأ   1994 لعام  الدرا�صية 
اال�صتثمار  يف  التفكري 
الظرف  يف  ال�صيا�صي 
اإىل  اأ�رشنا  الذي  القائم 

اهتدى  وقد  جوانبه  بع�ض 
عملية  اإطلق  اإىل  اجلميع 
هدفها  وا�صعة  ت�صعيد 
ماأ�ص�صة ود�صرتة االأمازيغية 
العام،  التعليم  واإدراجها يف 
حملة تنطلق من املوؤ�ص�صات 
توقفها  خلل  من  التعليمة 
ي�صمى  ما  اأو  الدرا�صة  عن 
اإ�رشاب املحفظة وتتخللها 
وم�صريات  اإ�رشابات  حملة 
احتجاجية لن تتوقف حتى 

تتحقق جميع املطالب. 
انخرط  التي  احلملة  هذه 
فيها طرفا احلركة الثقافية 
اآليات  الرببرية واتفقا على 
الت�صعيد دون اأن يتفقا على 
طرف  كل  كان  فقد  ماآالته 
يف  منه  يجني  الأن  يهدف 
يف  حلزبه  فوائد  النهاية 
عن  بعيدا  اأخرى  معركة 
اإىل  الدعوة  كانت  الثقافة. 
حمل  املحفظة  اإ�رشاب 
حتفظات من قبل املجتمع 
ينبغي  ال  اأنه  منطلق  من 
يف  املدر�صة  ا�صتغلل 
واأن  ال�صيا�صية  ال�رشاعات 
العملية مل تكن دميقراطية 
م�صاورات  عن  تنبثق  مل  اإذ 
التلميذ  اأولياء  مع  وا�صعة 
مفتوحة  اأنها  عن  ف�صل 
ومرتبطة بتطورات �صيا�صية 
اأخرى حمتملة وغري متحكم 
فيها زيادة اإىل اأن املطالب 
غري  �صلطة  اإىل  �صتتوجه 

د�صتورية.
انطلقت  كله  هذا  ومع 
الدرا�صية«  »املقاطعة 
ينذر  كان  و�صع  و�صط 
حلظة،  اأي  يف  باالنفجار 
حكومة  حاولت  فقد 
االقرتاب  �صيفي  مقداد 

ق�صد  احلركة  من جناحي 
تفلح  مل  لكنها  التهدئة 
»اإن�صاء  حد  اإىل  وذهبت 
للأمازيغية«  وطنية  جلنة 
ومما  االأزمة.  بداية  يف 
زاد الو�صع خطورة تعر�ض 
لونا�ض  معتوب  الفنان 
اجلماعات  من  الختطاف 
�صبتمرب،   25 يف  امل�صلحة 
اأياما فقط من بدء احلملة 

�رشاحه  ليطلق 
اأكتوبر   10 يف 
اإىل  وينتقل 
ليتابع  فرن�صا 
من  احلملة 
ويف  هناك. 
دي�صمرب  نهاية 
�صت  تعر
طائرة اإيربا�ض 
ن�صية  لفر ا
ف  ختطا ال
اأن  قبل 
اإىل  تتوجه 
باري�ض وكان 

جناح  قائد  متنها  على 
التن�صيقية الوطنية للحركة 
فرحات  الرببرية  الثقافية 
مهني الذي جنا مثل بقية 

الركاب باأعجوبة. 
يجزم  اأن  ميكن  اأحد  ال 
بحملة  احلدثني  بعلقة 
الدرا�صية  املقاطعة 
يف  ال�صامل  والت�صعيد 
لكنهما  القبائل  منطقة 
اأ�صافا توابل اأخرى للتوتر 
القائم ال�صيما واأن فرحات 
اإىل  بال�صفر  اتهم  مهني 
راأ�ض  عيد  لق�صاء  باري�ض 
الذي  الوقت  يف  ال�صنة 
اأكرث  يتعفن  الو�صع  بداأ 
اله�ض  الو�صع  هذا  فاأكرث. 

دفع  فيه  وجد  الذي 
اأجل  من  التجمع  قيادة 
الثقافة والدميقراطية اإىل 
مار�ض  يف  عليه  االنقلب 
علي  بولد  وتعوي�صه   1995
وزيرا  �صار  )الذي  الهادي 
يف  والريا�صة  لل�صبيبة 
قائدا  بوتفليقة(  حكومة 

جديدا جلناح التن�صيقية. 
فرحات  فعل  رد  وكان 

االنقلب،  هذا  اأن  مهني 
�صعيد  وراءه  كان  الذي 
�صعدي، جاء خلدمة اأجندة 
باقرتاب  مرتبطة  �صيا�صية 
الرئا�صية  االنتخابات 
املنتظرة يف خريف نف�ض 
ال�صنة، وهو ما جعله ينقل 
االأرا�صي  اإىل  ن�صاطه 
جناح  اأن�صاأ  اأين  الفرن�صية 
الرببرية  الثقافية  احلركة 
اإىل  عودته  قبل  بباري�ض 
اجلزائر وا�صتقباله برئا�صة 
عر�ض  التي  اجلمهورية 
الإن�صاء  مقرتحات  لها 
للأمازيغية  وطني  جمل�ض 
وقف  على  موافقته  قبل 
وهو  الدرا�صية  املقاطعة 

رف�صه  الذي  امل�صعى 
الثقافية  احلركة  جناحا 
وتف�صيل  جملة  الرببرية 
�رشعية  عليه  واأنكرا 
ما  وهو  احلركة.  متثيل 
دعا ال�صلطة للتفاو�ض مع 
الثقافية  احلركة  جناحي 
اإىل  اأف�صى  الذي  الرببرية 
بعد �صنة درا�صية بي�صاء اإىل 
اإن�صاء املحافظة ال�صامية 
التي  للأمازيغية 
دعي املنا�صل يف 
الوطنية  احلركة 
عمران  اأيت  اإيدير 
و�صمت  لرئا�صتها 
ولغويني  باحثني 
من  وتربويني 
املناطق  خمتلف 
باالأمازيغية  الناطقة 
كما  الوطن  عرب 
اأدرجت االأمازيغية يف 
�صلك التعليم يف بع�ض 
الناطقة  املناطق 
اإىل  باالأمازيغية 
اأخبار  ن�رشة  اإدراج  جانب 
بلهجاتها  باالأمازيغية 
)القبائلية  املختلفة 
وامليزابية  وال�صاوية 
برامج  يف  والرتقية( 

التلفزيون العمومي.
يف  االتفاق  هذا  اأتى  لقد 
كما  ال�صائع  بدل  الوقت 
ا�صتنفذت  حينما  يقال، 
االحتجاجية  احلركة 
انتهاء  مع  ال�صغط  اأدوات 
الدرا�صية  ال�صنة  موعد 
انتظار  من  البد  وكان 
الفتكاك  اأخرى  مواعيد 
فاإىل  اأخرى.  مكا�صب 

املوعد القادم.
... يتبع

من مقاطعة املحفظة اإىل اإن�ساء املحافظة 
كانت بداية اعرتاف ال�ضلطة بالتعددية يف جميع جوانبها يف 1989 اإيذانا بعهد جديد انقلبت فيه 

الكثري من املوازين وتغريت املعامل التي كانت توجه التيارات ال�ضيا�ضية بعد اأن كانت تن�ضط يف 
ال�ضرية خالل الثمانينيات. لقد اأ�ضبحت املعركة ال�ضيا�ضية اأم املعارك كلها واندلعت حرب مواقع 
رهيبة بني الأحزاب التي ن�ضاأت لتعرب عن اأفكار قدمية واأخرى جديدة يف تدافع نحو ال�ضلطة. 

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

كاد هذا اجلدل امل�ضحوب 
بالحتقان ال�ضيا�ضي اأن ي�ضع 

املطلب الأمازيغي يف طي الن�ضيان 
من قبل حامليه اأنف�ضهم، اأمام 

احتدام العنف والإرهاب وبلوغ 
ذروة الأزمة ابتداء من 1993، 
اأزمة اأفقدت ال�ضاحة الثقافية 

اجلزائرية رجال فن و�ضحافيني 
و�ضيا�ضيني اإذ مل تفرق الغتيالت 

بني الجتاهات ال�ضيا�ضية 
والإيديولوجية للمثقفني

ل اأحد ميكن اأن يجزم بعالقة 
احلدثني بحملة املقاطعة 

الدرا�ضية والت�ضعيد ال�ضامل 
يف منطقة القبائل لكنهما اأ�ضافا 

توابل اأخرى للتوتر القائم 
ل�ضيما واأن فرحات مهني اتهم 
بال�ضفر اإىل باري�ص لق�ضاء عيد 
راأ�ص ال�ضنة يف الوقت الذي بداأ 

الو�ضع يتعفن اأكرث فاأكرث

اجلزء09
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قد يرتاءى للبع�س اأن من ثمار احلداثة ، حترير الفرد و اجلماعة من اأغالل �ضلطة املقد�س و نوافذ الكهنوت و اأغالل ال�ضيد ، و 
اإ�ضراك خطاب ال�ضيا�ضي ، لكننا نرى اأن هذا ما هو اإل مفهوم التحديث و جتلياته ، بينما احلداثة هي ذلك الكل املركب الذي يتجه 

بالإن�ضان كجوهر و هدف اإىل حتقيق ذاته كما ي�ضبو اإليها و�ضط املجموعة ، ومع هذا املفهوم الأويل وجب اإعادة النظر يف عدة 
مفاهيم ، يف �ضوء التحرر احلداثي و اأبرزها قيمتا ال�ضتقالل و الفردية ، اللتني بعثتا مفهموم جديد للهوية .

ر�ضالة اإىل �ضديق اأمازيغي

يف حتوير الن�سال اإىل الهوية الفردية

الوليد فرج

االر�ستقراطية  قيم  اأفول  لعل 
االن�ساب  و  العائلية  القائمة على 
انبجا�س  اإىل  اأدى  االألقاب مما  و 
التي   ، الفردية  بالذات  الوعي 
فل�سفات  حركية  حمور  كانت 
تفاعل  يف  بقيت  التي  و  التنوير 
بتوفر   ، اأفكارها  م�ستمر تتخالق 
داخل  اأفكار  من  اأ�سدادها 
االأعمى  كالتع�سب  املجتمع 
اأو الأ�سول  اإثنية  اأو  اأو جهة  لن�س 
عمياء  بدغمائية   ، متحجرة 
بطرايركية  تراتبية  ل�سلطة  اأو 
اجتماعية يقابلها العداء للآخر .
ال�سلمية  املتغريات  بذور  اإن 
االإق�ساء  عن  البعيدة  النظيفة 
على  املبنية  اأو  املتبادل 
اأو  االأحقية  اأو  املظلومية 
ال�رشعية التاريخية و احتكارياتها 
باختلف  التنوير  اليوم  تفر�س  ؛ 
جماالته  و  جتلياته  و  اأ�سكاله 
�سيا�سيا  و  فكريا  ملحة  ك�رشورة 
خ�سو�سا  اإبداعيا  و  اجتماعيا  و 
العامل  تداولية  انفجارات  مع 

ال�سيرباين ال�سيال .
كنتاج  التنوير  بو�سف  القول  اإن 

اأ�سمى  يف  وهو  الفل�سفي  للعقل 
يف  بداأت  العقلنية  جتلياته 
ارتبطت  و  اأوروبا  يف   18 القرن 
على  الفل�سفة  مت  مبجموعة 
رو�سو  و  ديدرو  و  فولتري  راأ�سهم 
لوك  جون  و  �سيلخيل  و  كانط  و 
 : مقاالتنا  )انظر  غريهم  و 
الغرفة اخللفية  لنجوى  االإن�سات 
هوؤالء  اأفكار  اأن جناح   ، للتاريخ( 
حركات  يد  على  كان  الفل�سفة 
بها  اآمنت  �سيا�سية  و  اجتماعية 
و مببادئها املوؤ�س�سة على اأولوية 
و  القمع  قوى  مواجهة  يف  العقل 
التع�سب و الظلمية و الرببرية و 
التنويري  الفكر  ليبقى  اخلرافة. 
م�ستمرا مادام العقل ال ينفك يف 

النزوع اإىل النور .
احلرية  هو  التنوير  اأُ�س  يبقى 
من  العقل  حترر  و  الفردية 
االجتماعية  و  الرتاثية  القيود 
و  الرتاثية(  )الذات  حتكمه  التي 
يف  اإال  ذلك  يتحقق  اأن  ميكن  ال 
اإن  يجب  التي  مدنية  دولة  ظل 
تتعدى ال�سعارتية و االنبثاق كردة 
 . كانت  جهة  الأي  �سدى  اأو  فعل 
حترك  اأزمنة  اأن  فامللحظ 
مل  عندنا  املدنية  الدولة  فكرة 

لن�ساط  �سعارات م�سادة  اإال  تكن 
لتت�سكل ملمح   . مغاير  �سيا�سي 
جتنحان  الإيديولوجيتني  باهتة 
اإىل انعدام  اإىل التنابذ اإىل يرجع 
احلقيقي  االيديولوجي  التاأ�سي�س 
الذي يف  املرجع  اإىل  االفتقار  و 
الفكري  التيه  اإىل  يوؤدي  الغالب 
و  التع�سب  اإىل  يدفع  الذي 
يف  االإ�سلم  اإن   . االآخر  اإق�ساء 
االكتمال  اىل  الن�ساأة  من  تطوره 
كهنوتية  دينية  ب�سلطة  ياأت  مل 
�سلطة  كانت  كما  ن�سو�سه  يف 
الكني�سة حتى قبل �سلح احلديبية 
، وهذا ماوقد اأكده حممد عبده 
اأن االإ�سلم هدم ال�سلطة الدينية 
و حما اأثرها و يرى حممد عبده 
االأ�سول  من  املنهج  هذا  اأن 
اأن  موؤكدا  للإ�سلم  االأ�سا�سية 
االإ�سلم هو دين العلم و املدنية 
ذهب  ما  وهذا  العقلنية  و 
فرح  مع  ال�سهري  جداله  يف  اليه 
وفاته  قبل   1902 �سنة  اأنطوان 
بثلثة �سنوات و قبل ميلد حركة 
�سنة   26  : بـ  امل�سلمني  االإخوان 

بتمام اأيامها .
اأن  ال�سك  له  يت�رشب  ال  مما 
الدفاع  ا�ستمات يف  عبده  حممد 

اإال   ، املدنية  ال�سلطة  فكرة  عن 
بعد اإقراره باأنها نقي�سة لل�سلطة 

الدينية .
فكرة  ا�ستبطان  حماولة  ويف 
ال�سلطة املدنية و تبيئتها الفكرية 
لدى حممد عبده جندها ال تخرج 
عما ن�سميه الدولة املدنية ، فلم 
عن  بعيدا  عبده  حممد  يكن 
ا�ستعمل  الذي  االأفغاين  اأ�ستاذه 
التمييز  يف  لكن  نف�سه  التقابل 
و  الزمنية  ال�سلطة  ا�سماه  بني ما 
اإذا  اأنه  موؤكدا  الروحية  ال�سلطة 
املق�سودة  الغاية  يف  الدين  �سار 
املطلق  العدل  وهي  منها 
و  الروحية  ال�سلطة  حمدتها 
تتنابذ  ال  و  ريب  بل  �سكرتها 
اإذا خرجت  هاتان ال�سلطتان اإال 
امللزم  املحور  عن  اإحداهما 

لها و املو�سوعة الأجله .
التقابلي  املفهوم  هذا  اإن 
التكاملي ذا اللارتباط الوظيفي 
الذي و�سعه حممد عبده م�ستنريا 
جمال  اأ�ستاذه  باأفكار  ذلك  يف 
اأحد  نعتربه   ، االأفغاين  الدين 
بها  نوؤمن  التي  املهمة  االأ�سول 
و تدعو لبناء اأي اجتهاد يف فهم 
و بناء الدولة املدنية مع تعميق 

النظر يف م�ستجدات و تطورات 
االعتبار  بعني  اخذ  و  اأو�ساعنا 
معانيه  و  امل�ستجدة  اأدواته 
اجلديدة  مفاهيمه  و  احلديثة 
الرتاكمات  عرب  املت�سكلة 
وردنا  ما  �سيما  ال   ، املعرفية 
الذي  الفرن�سي  االأنوار  فكر  من 
 ، اال�ستلب  من  نوع  اإىل  اأدى 
ي�ستوجب البحث من جديد على 
حملي  �سنع  من  حداثية  اآفاق 
و  الفرد  تكوين  اإىل  بالرجوع   ،

حتريره من )ميتافيزيقا الوجود(
 . الطبيعةالتاريخ(  )اللهوت 
جديد  حتدي  اأما  ي�سعنا  مما 
و  اأنف�سنا  متثل  نعيد  كيف   :
ذواتنا اجلديدة على �سوء اأفكار 
احلداثه  ملنجزات  اجلديدة. 
الكوجيطو  فل�سفة  و  الفكرية؟ 
على  االأقدر  االآليات  هي  وما  ؟ 
هي  هل  املتحررة؟  ذواتنا  فهم 
ثمرة العقلنية االداتية املطبقة 
نتاج  هي  اأم  املادة؟  علوم  يف 

املناهج التاأويلية؟ 
و تلخي�سا لهذا املحور املركزي 
التجاوز  مع  الرتكيز  اإىل  اأدعو 
اكت�ساف  يف  الوعي  حلظة 
واإمنا  الطبيعي  الوجود  ف�سائل 
الوجود  حلظة  باأن  االإقرار  يف 
وجودنا  حلظة  هي  الطبيعي 
ال  وهي حلظة  العامل  يف  البدين 
تلك  عن  اأهمية  تعبريتها  تقل 
و  الثقايف  بوجودنا  املتعلقة 

املدين .

�ضرد دافئ

اأ�ستاٌذ وكتاٌب..حلظات جميلة مهربة من الذاكرة
بقلم: اأحمد  ق�ضوري

احلظ،  �سعداء  كنا  اأننا  اأحيانا،  اأقول 
اأو  االأ�ستاذ،  هذا  يد  على  تتلمذنا  اأن 
اأتاأ�سف،  نف�سه،  الوقت  يف  لكن،  ذاك، 
لكوننا مل ننتبه اإىل القيمة العلمية التي 
ومل  اأحدهم،  اأو  بع�سهم،  يحملها  كان 
متاحا  كان  الذي  بالقدر  منها  ن�ستفد 
قد  كثرية  فر�سا  اأن  �سك  وال  اأمامنا، 
�ساع  قد  ح�ساب  بل  ووقتا  اأُهدرت، 
بال�سيء  اإال  من�سك  اأن  نعرف  ومل  منا، 
تتوقف طبعا،  الزمن ال  القليل، وعجلة 
وال تنتظر، اأقول قويل هذا، ويف ذهني 
االآن �سورة عامل كبري كان يتحرك بيننا، 
يجيء  كان   ،1977 �سنة  يف  ويدّر�ُسنا، 
ـ  �سغرية،    204 بيجو  �سيارة  منت  على 
كان يقرتب من ال�سبعني ـ وكنا نحن يف 
تخ�س�س  يف  اجلامعية،  االأوىل  ال�سنة 

اجلغرافيا يف بلفور )احلرا�س(.
 يتناول قطعة الطبا�سري، وير�سم دائرة 
ويوّقع  بفرجار،  ُر�سمت  كاأنها  متنا�سقة 
عليها خط اال�ستواء، ثم دائرتا اجلدي، 
القطبيتان،  والدائرتان  وال�رشطان، 
اجلغرافية  الظاهرة  توزيع  يف  وي�رشع 
وا�سحة،  مبنهجية  تقدميها،  يود  التي 
ومبعلومات قليلة، لكنها مركزة ونفاذة، 
مل يكن اأمامه دفرت، اأو كتاب، اإنه ي�ستغل 
الذاكرة، ومل نره يوما يجل�س على  من 

كر�سي، برغم ال�سن.
االأ�ساتذة  بع�س  كان  الذي  الوقت  يف 
يف املعهد اآنذاك ياأتون ويجل�سون، وال 
كلم، وال �سلم، ثم ي�رشعون يف اإملء 

كان  اأحدا  وال  ال�سفحات،  ع�رشات 
ميار�سون  كانوا  يناق�سهم،  اأو  ي�ساألهم 
�سلحهم  وكان  نهارا،  جهارا  االإرهاب 
بقناطري  ميدوننا  العلمة،  هو  الوحيد 
ثم  لنحفظه،  االإن�سائي،  الكلم  من 
بالنقطة  اإليهم  باإعادته  يطالبوننا 
لذلك،  االمتحان،  ورقة  على  والفا�سلة 
يلخ�سون  اأي�سا،  الطلبة  بع�س  كان 
اأوراق �سغرية، وبخط  القوالب يف  تلك 
جمهري، ويغ�سون منها، والبادي اأظلم.

اأننا  اإىل  نبهنا  اأحدا،  وال  اجلامعة،  ال 
علماء  من  كبري  عامل  ح�رشة  يف  كنا 
وكان  نياما،  ن�سري  كنا  اجلغرافيا، 
مهوو�سني  كنا  عنه،  �سغل  يف  اجلميع 
وااللتحاق  والتخرج  العلمة  مب�ساألة 

بالوظيفة يف اأقرب وقت،
 واأذكر اأننا �ساألناه يوما:

بتدري�س  �سنُطالب  التخرج،  بعد  اإننا  ـ 
يدّر�س  معهد  يف  االآن  ونحن  التاريخ، 

اجلغرافيا وحدها،  فكيف نت�رشف؟
جامعة  على  �ساأعّرفكم  قال،  ح�سنا، 
ح�سورها  على  واظبتم  لو  ليلية، 

�ستزودكم بتاريخ االإن�سانية كله،
اأننا بالكاد �رشنا نتحمل  وفكرنا نحن، 
علينا  يقرتح  هو  فها  النهار،  جامعة 

جامعة اأخرى تلتهم ليالينا،
بتاريخ  االإملام  اأردمت  اإن  هو،  وقال   
مهم  كتاب  بقراءة  فعليكم  االإن�سانية، 
جدا، وهو ميثل لوحده كلية بكاملها يف 
التاريخ، ثم ا�ستدار نحو ال�سبورة وكتب 
»ق�سة  موؤلفه:  وا�سم  الكتاب  عنوان 

احل�سارة« تاأليف: » ول  ديورانت«.

ذلك  عن  كبري  ب�سغف  يتحدث  كان 
الكتاب الذي يقع يف 32 جملدا، وموؤلفه 
يف  قرن  ن�سف  اأنفق  الذي  االأمريكي 
اإجنازه، واملرتجمون العرب الذين نقلوه 
مفكرون  كلهم  وهم  العربية،  اللغة  اإىل 
وكتاب م�سهورون، وكان قد �سوقنا جدا 
اإىل قراءة الكتاب، وقال مما قاله اأي�سا، 
حوله  يجل�س  الذي  املعلم  �سورة  اأن   «
�سارت  علمه،  من  لينهلوا  الطلب، 
الزمن،  جتاوزها  الرتاث،  من  �سورة 
كثرية،  و�سائل  لكم  تتوفر  اليوم  فاأنتم 
والكتاب،  وال�سحف،   التلفزيون،  مثل 
الكتاب هو املعلّم الدائم والطيع الذي 
يف  وهو  االإ�سارة،  رهن  دائما  يقف 

متناول اليد،،«.
ا�ساأل  التالية  االأيام  يف  رحت  واأنا 
واأبحث، عن كتاب »ق�سة احل�سارة« يف 
�سغرية  مكتبة  هناك  كانت  مكان،  كل 
جدا يف �سارع عبان رم�سان بالعا�سمة، 
وكان فيها رجل عجوز، �سئيل، و�سعيف 
املوؤلف  وا�سم  العنوان  اأعطيته  النظر، 
يف ورقة، فقربها من نظاراته ال�سميكة، 

وقال:
ـ موجود،

كانت فرحتي عارمة، كانت تلك املكتبة 
والكتب  واحدة،  غرفة  عن  عبارة 
اجلدران  تغطي  رفوف  يف  مر�سو�سة 
لباب  وحيدا  فراغا  وترتك  االأربعة، 
�سغري اإىل اخلارج، حتى االأر�سية كانت 
يبحث  العجوز  راح  بالكتب،  مفرو�سة 
بني الرفوف، وملا ا�ستدار وجدين واقفا 

ال اأزال خلفه، فقال:

ـ عد اإيل بعد �ساعة،
خم�سة  لف  قد  وجدته  �ساعة،  وبعد 
هي  تلك  كانت  اجلرائد،  ورق  يف  كتب 
تلك  من  اقتنيتها  التي  االأوىل  االأجزاء 

املو�سوعة العظيمة،
واأنا بعد ذلك اأخذت اللي�سان�س، وذهبت 
اإىل ميدان العمل، ووجدت نف�سي اأمام 
علي  كان  يوم،  اأول  منذ  ع�سري  حمك 
اأ�سبوعيا،  تاريخ  �ساعة   15 اأدّر�س  اأن 
رتبة  يف  للمتكونني  �ساعات  �سبع  منها 
التاريخ  يف  املتو�سط  التعليم  اأ�ستاذ 
مادة  التاريخ  وكان  واجلغرافيا، 
تخ�س�س بالن�سبة اإليهم، فكان علي  اأن 
كنت  االأيام  تلك  يف  توقف،  دون  اأقراأ 
عرثت على اأغلب االأجزاء الناق�سة من 
عمومية،  مكتبات  احل�سارة« يف  »ق�سة 
لتلك  الكبري  بالف�سل  اليوم  اأعرتف  واأنا 
يف  اأ�سهمت  التي  العجيبة،   املو�سوعة 
اأنها كانت عونا  التاريخي، كما  تكويني 
يل يف مواجهة مهمة التدري�س ال�سعبة 

واأنا يف بداية عهدي باملهنة،
ومرت ال�سنون وظهر االنرتنيت، وبداأنا 
دورا  لعبت  التي  االأ�سماء  يف  ننب�س 
ووجدت  العقلي،  تكويننا  يف  حقيقيا 

االآتي:
ولد  رزقانة،  اأحمد  اإبراهيم  الدكتور 
بقرية ُههيا مبحافظة ال�رشقية )م�رش( 
ق�سم  من  تخرج   ،1912 اأفريل   25 يف 
اجلغرافيا بجامعة القاهرة �سنة 1934، 
علم  يف  اأخرى  �سهادة  على  وح�سل 
االآثار �سنة 1938، وهي ال�سنة التي عني 
بجامعة  اجلغرافيا  بق�سم  معيدا  فيها 

اجلغرافيا  بق�سم  اأ�ستاذا  ثم  القاهرة، 
وهو   ،1942 �سنة  االإ�سكندرية  بجامعة 
اأول متخ�س�س يف اجلغرافيا التاريخية 
 ،1947 �سنة  يف  دولة  دكتوراه  بدرجة 
القاهرة  بجامعة  كر�سي  اأ�ستاذ  وعني 

ابتداء من �سنة 1949،
الدول  اإىل  اإعارته  رحلة  بداأت  وقد 
العربية، يف ليبيا، حيث �ساهم يف اإن�ساء 
ثم  جامعتها،  يف  للجغرافيا  ق�سم  اأول 
ال�سعودية حيث �سغل من�سب  اإىل  اأُعري 
رئي�س ق�سم اجلغرافيا بجامعة الريا�س 
التحق  ذلك  بعد   ،)1977 ـ   1971(
باجلزائر يف �سنة 1977، وال نعرف متى 
العلمي  املجمع  ع�سو  وهو  غادرها، 
اجلغرافيا  جلنة  وع�سو  امل�رشي، 
منذ  للثقافة  االأعلى  باملجل�س 
االأربعينيات يف م�رش، وع�سو يف معهد 
االآثار االأملاين بربلني، ومنذ �سنة 1935 
م�رش،  يف  احلفائر  على  ي�ستغل  وهو 
للك�سف عن اآثار اإن�سان ما قبل التاريخ، 
)اجلغرافيا   املكان  مع  تفاعله  وعلقة 
للحفائر  اأ�سبح مديرا  التاريخية(، وقد 
ع�رشات  ولدية   ،1953 �سنة  من  ابتداء 
اجلغرافيا،  جماالت  يف  املوؤلفات 
اإجنازاته  واأكرب  التاريخية،  واجلغرافيا 
االإطلق هو مو�سوعة عن حفائر  على 
يف  االإجنليزية  باللغة  �سادرة  املعادي، 
نفقة  على  طبعها  مت  جملدات،  اأربعة 
امل�رشية،،وقد  للآثار  االأملاين  املعهد 
جوائز  عدة  رزقانة  الدكتور  حاز 
حملية وعاملية، توجها يف �سنة 1992، 
له  تكرميا  التقديرية  الدولة  بجائزة 

ديورانت،  ول  اأما  العلمية،  على جهوده 
احل�سارة«  »ق�سة  مو�سوعة  �ساحب 
 ،)1981 )1885ـ  اأمريكي  فيل�سوف   فهو 
نال الدكتوراه يف الفل�سفة �سنة  1917، 
و�سار اأ�ستاذا يف جامعة كولومبيا، لكنه 
توقف عن التدري�س بعد ع�رش �سنوات، 
املحا�رشات،  واإلقاء  للبحث  ليتفرغ 
االإيرادات  �ساعدته  وقد  والتاأليف، 
املالية التي حققها كتابه الناجح »ق�سة 
ليتفرغ   ،1925 يف  ال�سادر  الفل�سفة« 
احل�سارة«  »ق�سة  ال�سخم  مل�رشوعه 
كانت  التي  اأريل،  زوجته  مب�ساعدة 
طالبة فل�سفة لديه يف جامعة كولومبيا، 
التاريخية  املو�سوعة  هذه  والإجناز 
ال�سخمة، اأنفق ديورانت ن�سف قرن من 
احل�سارات  مواقع  يجوب  وهو  حياته، 
البلدان  ويزور  املختلفة،  والثقافات 
واملتاحف، ويجمع  الوثائق واملوؤلفات، 
تنقل من ال�سني واليابان اإىل الهند، اإىل 
والقارة  كلها،  واأوربا  والعراق،  م�رش 
والكتابة،   بالبحث  تتبع  االأمريكية، وقد 
م�سرية االإن�سان منذ بداية ظهوره على 
�سطح االأر�س، مقتفيا اآثاره واكت�سافاته، 
وتناول  واحلروب،  الكبرية  واالأحداث 
القدمية  احل�سارات  كل  بالدر�س 
اأوروبا،  يف  النه�سة  وع�رش  واالأديان، 
واالكت�سافات الكربى، والثورة ال�سناعية 
اإىل غاية الثورة الفرن�سية يف �سنة 1789، 
التاريخ يو�سون طلبتهم  اأ�ساتذة  والزال 
االأثر  هذا  على  باالإقبال  اجلامعات  يف 
العلمي،  تكوينهم  يف  لي�سهم  العظيم، 

وتو�سيع مداركهم.
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ال�صحي  لل�ص�أن  مت�بعون  ق�ل 
بوالي�ت جنوب البالد الكبري على 
غرار ورقلة ، مترنا�صت ، اإيليزي 
 ، اأدرار   ، وتيندوف   ، ب�ص�ر   ،
ب�صكرة و االأغواط يف ت�رصيح لهم 
التعليمة  »اأن  »الو�صط  يومية  مع 
عبد  االأول  الوزير  عن  ال�ص�درة 
االأ�صبوع  بحر  جراد  العزيز 
نف�س  يف  املوجهة  و  اجل�ري 
الوزارية  الدوائر  اإىل   الوقت  
املعنية و كذا اإىل والة اجلمهورية، 
من اأجل تو�صيع قط�ع�ت الن�ص�ط 
بغر�س  جت�رية،  حمالت  وفتح 
االقت�ص�دية  االآث�ر  من  احلد 
فريو�س  الأزمة  واالجتم�عية« 
جم�زفة  حمدثون�  كورون�،يراه 
خ��صة  العواقب  مدرو�صة  غري 
و  االإ�ص�ب�ت  عدد  اأن  علمن�  اإذا 
الق�تل  الفريو�س  بهذا  الوفي�ت 

االأي�م  يف  مقلق  ارتف�ع  ي�صجل 
االأوىل من ال�صهر الف�صيل ، االأمر 
ب�لو�صع  حمدثون�  و�صفه  الذي 
اإرادة  توفر  ي�صتوجب  الذي 
حقيقة  من �صن�ع القرار ب�لبالد 
لتطبيق  �ص�رمة  اآلي�ت  لفر�س 
من   . ال�صحي  احلجر  اإجراءات 
االأخر  البع�س  يرى  ث�نية  جهة 
من حمدثين� يف معر�س حديثهم 

ن�ص�ط�ت  فتح  اإع�دة  اأن  معن�  
�صي�رات  غرار   على  التج�رية 
ق�ع�ت  احل�رصية،  االأجرة 
واحللوي�ت  املرطب�ت  احلالقة، 
املالب�س  التقليدية،  احللوي�ت  و 
االأجهزة  جت�رة  واالأحذية، 
اأدوات  جت�رة  الكهرومنزلية، 
االأقم�صة  جت�رة  املطبّخ،  واأواين 
جت�رة  واملن�صوج�ت،  واخلي�طة 

جت�رة  وال�ص�ع�ت،  املجوهرات 
م�صتح�رصات التجميل والعطور، 
املكتبي،  واالأث�ث  االأث�ث  جت�رة 
املكتب�ت وبيع اللوازم املدر�صية، 
ملواد  والتجزئة  اجلملة  جت�رة 
العمومية  واالأ�صغ�ل  البن�ء 
واملعدات  اخلزفية،  )املنتج�ت 
ال�صحية،  واالأدوات  الكهرب�ئية 
والرك�م والروابط، مواد الطالء  
والقنوات  اخل�صبية،  واملنتج�ت 
�ص�ئب  اإلخ(«قرار   ... واالأن�بيب 
القدرة  تدين  ظل  يف  خ��صة 
ال�رصائية  ملم�ر�صي هذه املهن 
املعي�صي  امل�صتوى  وارتف�ع 

خالل �صهر رم�ص�ن املب�رك .
تبقى  اثن�ن  عليه  اليختلف  ومم� 
االإجراءات الوق�ئية احلل االأن�صب 
الوب�ء  هذا  تف�صي  بوؤر  لتطويق 
اأدخل اجلزائر منذ  الذي  القت�ل 
اأ�ص�بيع يف ح�لة ا�صتنف�ر ق�صوى 

للتخفيف منه .

ت�صهد قرية دبي�س الت�بعة لدائرة 
من  النق�ئ�س  العديد  اأنقو�صة  
من  التنموية  جعلت  وامل�ص�كل 
اأبن�ء املنطقة ي�صت�ءون من  هذا 
خلف  الذي  املزري  الو�صع 
العديد من العواقب الن�جمة عن 
والتهمي�س  االإق�ص�ء  �صي��ص�ت 

الذي ظلت تع�صف ب�لقرية.
الت�بع  دبي�س  قرية  �صك�ن  ط�لب 
ادري� لبلدية انقو�صة الواقعة على 
الوالية  ع��صمة  عن  كلم   35 بعد 
املحلية  ال�صلط�ت   ، ورقلة 
عنهم  الغنب  رفع  ب�رصورة 
التنمية  عجلة  دفع  خالل  من 
ظلت  ال�ص�لفة  التي  ب�ملنطقة 
العديد من امل�ص�كل  به�  تع�صف 
القط�ع�ت  �صتى  يف  التنموية 
م�  منه�  ال�رصورية  واملج�الت 

التحتية  للبنية  ب�فتق�ره�  تعلق 
ومرافق  عمومية  حمالت  من 
ومدار�س وغريه� من املتطلب�ت 
ال�رصورية التي البد اأن تكون يف 
كل جتمع �صك�ين ، هذا الذي زاد 
من مع�ن�ة ال�صك�ن وكلفهم العديد 
الوخيمة  جعلتهم  العواقب  من 
وامل�صقة  املع�ن�ة  يتحملون 

املنجرة عن هذه امل�ص�كل .
ال�صك�ن  ممثلي  توعد  وقد 
من  والت�صعيد  لل�ص�رع  ب�خلروج 
م�  ح�لة  يف  االحتج�ج�ت  لهجة 
مل جتد مط�لبهم اأذان� �ص�غية  .

من  ج�د  تدخل  انتظ�ر  ويف 
ق�طني  يبقى  املعنية  ال�صلط�ت 
القرية املذكورة مع�ي�صة االأو�ص�ع 

املزرية الأجل غري م�صمى .
 جناة ،ح 

انق�ضم ال�ضارع املحلي بوليات جنوب البالد الكبري بني موؤيد ومعار�ض لقرارات الوزير 
الأول عبد العزيز جراد القا�ضية باإعادة تفعيل الن�ضاط يف عز الأزمة ال�ضحية التي 

متر بها البالد جراء تف�ضي  جائحة كورونا .

على خلفية اإعادة تفعيل الن�ضاط التجاري 

اأحمد باحلاج  

طالبوا وايل ولية ورقلة بالتدخل 

�سكان قرية دبي�ش 
يطالبون بحقهم يف التنمية

اأخبار اجلنوب

 ال�سارع املحلي باجلنوب بني موؤيد 
ومعار�ش لقرارات جراد 

خالل رم�ضان

ارتفاع �ساروخي لأ�سعار اخل�سر و الفواكه بتمرنا�ست 
 ت�صهد اأ�صع�ر اخل�رص والفواكه 
 ، احلدودية  مترنا�صت   بوالية 
ارتف�ع� جنوني� خالل االأ�صبوع 
االأول من �صهر رم�ص�ن املب�رك 
جمعي�ت  ت�ص�ءلت  وقت  يف   ،
حملية مهتمة ب�ل�ص�أن التج�ري 
االأدوات  تف�وت  �رص  عن 
 . التج�ر  ج�صع  لردع  الرق�بية 
مواطني  من  الع�رصات  اأعرب 
لهم  ت�رصيح�ت  يف  مترنا�صت  
عن   « »الو�صط  جريدة  مع 
ا�صتي�ئهم وتذمرهم ال�صديدين 

من االإرتف�ع القي��صي الذي م�س 
اأ�صع�ر اخل�رص والفواكه ، حيث 
الواحد  الكيلوغرام  �صعر  بلغ 
جزائري  80دين�ر  البط�ط�  من 
عتبة  الب�صل  �صعر  و�صل  فيم� 
الكيلوغرام  �صعر  اأم�   ، 100دج 
قفز  فقد  اجلزر  من  الواحد 
 ، جزائري  140دين�ر  ليالم�س 
للفواكه  ب�لن�صبة  ال�صيء  نف�س 
الكيلوغرام  �صعر  يقدر  حيث 
دج   400 بـ  املوز  من  الواحد 
،وهو احل�ل ذاته ب�لن�صبة للتف�ح 

فتح  الذي  االأمر   ، الليمون  و 
م�رصاعيه  عن  الت�ص�وؤل  ب�ب 
فرق  ت�صكيل  حقيقة  حول 
الغ�س  لقمع  واملت�بعة  التدخل 
امل�ص�ربني  للتج�ر  حد  وو�صع 
املواد  الأ�صع�ر  املحتكرين  و 
التلف  ال�رصيعة  اال�صتهالكية 
خالل ال�صهر الف�صيل ، موازاة 
م�ص�در  اأكدت  فقد  ذلك  مع 
حملية لـ »الو�صط » اأن االأ�صواق 
ب�لوالية  البلدية  و  اجلوارية 
اأعني  عن  بعيدة  املذكورة 

جعله�  الذي  االأمر  الرق�بة  
بهيكل  التج�رة  مديرية  ت�صبه 
ب�لذكر  جدير    . روح  بدون 
بني  من  تعترب  مترنا�صت   اأن 
�صهد  التي  اجلنوبية  الوالي�ت 
وب�ل�صبط  الفالحة  ملف  فيه� 
م�ص�ريع الدعم الفالحي تعرثا 
االأدوات  تف�وت  ب�صبب  كبريا 
االأموال  وحتويل  الرق�بية 
وجهة  نحو  اإليه�  املر�صودة 

اأخرى .
جناة ،ح 

النوادي  من  العديد   ن��صدت 
ببطولة  الن��صطة  الري��صية 
الق�صم ال�رصيف  لرابطة مترنا�صت 
لكرة القدم على غرار  م�صتقبل 
املج�هدين املج�هدين ببلدية 
عني �ص�لح وايل والية مترنا�صت 
ب�رصورة  اجلياليل  دومي 
م�ص�لح  لدى  الع�جل  التدخل 
واملج�ل�س  والري��صية  ال�صب�ب 
 ، ب�لوالية  البلدية  ال�صعبية 
�صب  يف  االإ�رصاع  اأجل  من 
بهدف  امل�لية  االإع�ن�ت  له� 
من  حيلو  خل�رص  اأ�صب�ل  متكني 
احل�يل  الكروي  املو�صم  انه�ء  
�صمن الفرق ال�ص�عدة  للجهوي 
اأن  املنتظر  من  الذي  و  الث�ين 

على  رم�ص�ن   بعد  ي�صت�أنف 
رغم  ولكن   ، تقدير  اأق�صى 
مل  النوادي  هذه  فغ�لبية  ذلك 
االنتداب�ت  بعد  �صوق  تدخل 
مع  تتم��صى  �صفق�ت  الإبرام 
طموح�ت و اأهدافه� امل�صطرة 
املقبل  الكروي  للمو�صم 
فقد  جهته�  ،من   2021/2020
املحلية  ال�صلط�ت  اعرتفت  
اإال  االأندية  مط�لب  ب�رصعية 
يف  القدرة  بعدم  حتججت  اأنه� 
ب�صبب  املط�لب  مع  التج�وب 
والتزام  اإمك�ني�ته�  حمدودية 
التق�صف  ب�صي��صة  الو�ص�ي� 
املنتهجة من طرف احلكومة .

اأحمد ،ب 

من  ال�صبت  يوم  متكنت 
م�ص�لح  اجل�ري   االأ�صبوع 
مك�فحة  املتخ�ص�صة يف  االأمن 
والهجرة  املنظمة  اجلرمية 
ب�ملجموعة  �رصعية  الغري 
بب�ص�ر  الوطني  للدرك  الوالئية 
رعية   18 واعتق�ل  توقيف  من 
جن�صي�ت  يحملون  اإفريقي 
والنيجر  م�يل  لدول  خمتلفة 
وت�ص�د والك�مريون و ال�صينغ�ل و 
الغ�بون بكل من بلدي�ت مريجة، 
وبني  القن�د�صة  ونيف  بني 
عب��س ، ليتم حتويلهم للم�صلحة 
ا�صتكم�ل  وبعد  املعنية 

مت  معهم  الق�نونية  االإجراءات 
�صدهم  ق�ص�ئية  ملف�ت  اإجن�ز 
جميع�  تقدميهم  مت  ومبوجبه� 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأم�م 
اإدانتهم  مت  اأين  ب�ص�ر  حمكمة 
النف�ذ  موقوفة  �صجن�  ب�صنة 
األف دين�ر  بـ 48  مع تغرميهم 
جزائري لكل واحد منهم قبل 
ترحيلهم  اإجراءات  ا�صتكم�ل 
احلدودية  العبور  مراكز  نحو 
بوالية اأدرار متهيدا لتحويلهم 
نحو بلدانهم االأ�صلية  بتهمة 
االإق�مة الغري �رصعية ب�لرتاب 

الوطني  .

يف وقت ي�ضارع م�ضتقبل املجاهدين على ورقة ال�ضعود 

ب�ضار 

 اأندية الق�سم ال�سريف  بعني �سالح 
ت�سكو �سح الأموال

 توقيف 18 رعية اإفريقي 
بتهمة الإقامة الغري �سرعية 

التواجد  �صم�ن  اإط�ر  يف 
والطرق�ت  املن�فذ  عرب  االأمني 
مت  املدينة،  ت�أمني  اأجل  من 
بـ: 10765 دورية راجلة  القي�م 
خالله�  من  مت   ، متنقلة  و 
حيث   ، مراقبة 35372 �صي�رة 
ت�صجيل 1064خم�لفة  مت 
االخت�ص��س  اإقليم  عرب  مرورية 
منه� 08 خم�لف�ت    ،
  ، مرورية  تن�صيق و 42 جنحة 
كم� مت �صحب 357 رخ�صة �صي�قة 

ملدة 03 ا�صهر و 06 اأ�صهر.
الوالئية  للم�صلحة  بي�ن  ك�صف 

يومية  العمومي حت�صلت  لالأمن  
اأنه   منه  ن�صخة  على  »الو�صط« 
ب�لرغم من اجلهود املبذولة من 
لالأمن  الوالية  امل�صلحة  طرف 
العمومي ، ق�صد حم�ية ال�صواق و 
الراجلني من حوادث املرور من 
للقوانني  ال�ص�رم  التطبيق  خالل 
اأن  اإال  ال�صري  حركة  تنظم  التي 
م�ص�لح االأمن  �صجلت يف جم�ل 
مرور  املرور 23 ح�دث  حوادث 
نتج عنه 24 جريح و 00 قتلى.   

م�ص�لح  و�صعت  ث�نية  جهة  من 
البيئة  وحم�ية  العمران  �رصطة 

من  اأمني�  وق�ئي�  برن�جم� 
املخ�لف�ت  على  الوقوف  اأجل 
املرتكبة يف جم�الت التخ�ص�س، 
ت�صجيل 35 خم�لفة  مت  اأين 
مت  كم�   ، ب�لبيئة  منه�  02 تتعلق 
بن�ء  اجن�ز  ت�صجيل 33 خم�لفة 
بخ�صو�س  اأم�  رخ�صة،   بدون 
مت  ف�إنه  �رصعية   الغري  التج�رة 
ت�صجيل 40 خم�لفة بهذا املج�ل 
بحظ�ئر  تتعلق  و 05 خم�لف�ت   ،
يف  تت�صبب  والتي  �رصعية   غري 
عرقلة  يف  االأحي�ن  من  كثري 
من  للمواطنني،  الع�مة  امل�ص�لح 

االأر�صفة  يف  �صلع  عر�س  خالل 
اأو يف ق�رعة الطريق، اإىل ج�نب 
الفو�صى التي تت�صبب فيه� جت�رة 
االأر�صفة والبيع الع�صوائي للمواد 

اال�صتهالكية.
ال�رصطة  م�ص�لح   وتقوم 
والبيئة  العمران  يف  املخت�صة 
يف  ق�نونية  اإجراءات  اتخ�ذ  اإىل 
التعليم�ت  لهذه  املخ�لفني  حق 
املواطن  �ص�لح  يف  ت�صب  والتي 
و�صحته  �صالمته  على  وحت�فظ 

يف كل االأحوال.
اأحمد باحلاج  

�ضحب 357 رخ�ضة �ضياقة

اأمن ورقلة يعالج 1064 خمالفة مرورية 
.       فيما مت معاجلة 35 خمالفة تتعلق بالعمران و البيئة 

جناة ،ح 
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 مركز امل�ضتقبل للأبحاث 
والدرا�ضات املتقدمة

الإيجابي  الجتاه  ذلك  كان  واإذا 
العمل  اأ�سواق  اأداء  على  �سيطر 
اإل   ،2019 عام  نهاية  حتى  الدولية 
ظهور  �سهد  الذي   ،2020 عام  اأن 
اأنه  لبد  "كورونا"،  فريو�س  ومتدد 
حققها  التي  املكا�سب  �سيمحو 
فقط يف  لي�س  العامل،  حول  العمال 
الأزمة  منذ  املنق�سية  ال�سنوات 
�سيدفع  اإنه  بل  العاملية،  املالية 
اخللف  اإىل  الدولية  العمل  اأ�سواق 
ارتفاع  اإىل  و�سيوؤدي  ممتدة،  لعقود 
دول  جميع  يف  البطالة  معدلت 

العامل من دون ا�ستثناء. 
الدول،  جميع  على  ذلك  ويفر�س 
�رضورة  اأي�ساً،  ا�ستثناء  دون  من 
ال�ستعداد لذلك، عرب تبني �سيا�سات 
وخطط لتجنب دخول اأ�سواق العمل 
تكون  ولن  مظلم.  نفق  يف  لديها 
مهمتها �سهلة يف هذا الإطار، فهى 
مهمتها  تزيد  بتحديات  �ستُقابَل 
�سعوبة، لكنها ل ميكنها الرتاخي اأو 

ترك الأمر ليحل نف�سه مع الوقت.

ارتدادات الفريو�س:

فر�س فريو�س "كورونا" بظله الثقيل 
حالة من التعطل للب�رض، ولكثري من 
املوارد القت�سادية وعنا�رض الإنتاج 
حول العامل، فهو قد و�سع نحو %40 
مليار   3 نحو  اأو  العامل،  �سكان  من 

ن�سمة، موزعني على ما يزيد عن 82 
دولة حول العامل، يف حالة من العزل 
املنزيل اجلربي، الكلي اأو اجلزئي، 
اإىل  احلكومات  ا�سطرت  اأن  بعد 
فر�س ذلك العزل، قناعًة منها باأنه 
من  املمكن  الوحيد  الإجراء  هو 
الفريو�س،  على  ال�سيطرة  خالله 
ولقطع الطريق اأمام انت�ساره ب�سكل 
بالأحرى  اأو  ال�سيطرة،  عن  خارج 
الدول  تتمكن  خاللها  من  كو�سيلة 
الإ�سابات  منحنى  ت�سطيح  من 
مل�ست�سفياتها  ي�سمح  ومبا  لديها، 
بالفريو�س  امل�سابني  با�ستيعاب 

واملحتاجني لتدخل طبي.
من  العديد  فاإن  ذلك،  واإبان 
اإغالق  اإىل  ا�سطرت  احلكومات 
الأن�سطة  بع�س  اأو  معظم 
القت�سادية لديها، من اأجل تقلي�س 
اأي�ساً  الب�رضية،  التجمعات  فر�س 
كو�سيلة خلف�س معدلت الإ�سابات 
الطلب  تراجع  اأن  كما  بالفريو�س. 
على منتجات ال�رضكات، يف العديد 
منها  العديد  اأجرب  القطاعات،  من 
موظفيها، عرب  اأعداد  تقلي�س  على 
اأو  نهائي  ب�سكل  �سواًء  ت�رضيحهم 

موؤقت. 
معدلت  على  ذلك  انعك�س  وقد 
الوليات  العامل، ففي  البطالة حول 
قفز  املثال،  �سبيل  على  املتحدة 
على  للح�سول  املتقدمني  عدد 
اأعلى م�ستوى له  اإىل  اإعانات بطالة 
الأ�سبوع  على الإطالق، بو�سوله يف 

الأخري من �سهر مار�س الفائت اإىل 
6.6 مليون �سخ�س. و�ساهم ذلك يف 
الوليات  يف  البطالة  معدل  ارتفاع 
املتحدة اإىل نحو 10%، كما اأنه من 
خالل   %15 اإىل  يقفز  اأن  املتوقع 
ال�سهرين املقبلني، لي�سل بذلك اإىل 
اأعلى م�ستويات منذ �ستينات القرن 

املا�سي اأو ما قبلها.
وما ي�سدق على الوليات املتحدة، 
دول  جميع  على  بالطبع  ي�سدق 
وقد  واحدة.  فالظروف  العامل، 
قدرت منظمة العمل الدولية اأعداد 
حول  وظائفهم  لفقدان  املعر�سني 
ب�سبب  اجلاري  العام  خالل  العامل 
مليون   25 بنحو  "كورونا"  فريو�س 
عن  العدد  هذا  ويزيد  �سخ�س. 
وظائفهم  فقدوا  الذين  اإجمايل 
ب�سبب الأزمة املالية العاملية بنحو 
من  بلغ  حيث  �سخ�س،  مليون   3
الأزمة  تلك  ب�سبب  عملهم  فقدوا 

نحو 22 مليون �سخ�س. 

العمل  منظمة  تقديرات  ت�سري  كما 
الدولية اإىل موؤ�رض اآخر يعك�س حجم 
العمل  �سوق  تعانيها  التي  الأزمة 
الدولية ب�سبب اأزمة "كورونا"، حيث 
الأزمة من  اأن هذه  تتوقع املنظمة 
 %6.7 فقدان  يف  تت�سبب  اأن  �ساأنها 
على  العمل  �ساعات  اإجمايل  من 
العام  خالل  العاملي  امل�ستوى 
اجلاري، مبا يناهز نحو 195 مليون 
ترى  كما  الكامل.  بالدوام  وظيفة 
موظفني   5 كل  من   4 اأن  املنظمة 
على م�ستوى العامل يقعون يف دائرة 
التي  القت�سادية  الإجراءات  تاأثري 
وقائية  كاآلية  احلكومات  تتخذها 

�سد فريو�س "كورونا".
املنظمة  اأن  هو  النتباه  يلفت  وما 
تتوقع اأن تكون املنطقة العربية هى 
اأكرث مناطق العامل تاأثراً بذلك، حيث 
�ستفقد املنطقة –وفق تقديراتها- 
اإجمايل  من   %8.1 اإىل  ي�سل  ما 
بنحو  بها، مبا يقدر  العمل  �ساعات 

الكامل.  بالدوام  وظيفة  مليون   5
اإىل 7.8% يف  الن�سبة  وترتاجع هذه 
اأوروبا، و7.1% يف اآ�سيا، بينما ت�سل 
فقط،   %6.3 اإىل  الأمريكتني  يف 
وذلك برغم كل ما ت�سهده الوليات 
املتحدة من تطورات لفتة يف هذا 

ال�ساأن كما �سبق الذكر.

�ضرورة ال�ضتعداد:

اأ�سواق  اأن  املوؤ�رضات  هذه  توؤكد 
العمل يف جميع دول العامل متاأثرة، 
ب�سكل اأو باآخر، بالتداعيات ال�سلبية 
لفريو�س "كورونا"، واأن جميع الدول 
ت�ساعداً  �ست�سهد  ا�ستثناء  دون  من 
الفرتة  خالل  البطالة  م�سكلة  يف 
املقبلة، وقد تكون املنطقة العربية 
تاأثراً  الأكرث  املناطق  بني  من 

ومعاناة، وفق ما �سبق تو�سيحه. 
وحكومات  دول  فاإن  وبالتايل، 
من  ال�ستعداد  عليها  اأجمع  العامل 
و�سع  خالل  من  الأمر،  لهذا  الآن 
خروج  عدم  ل�سمان  مبتكرة  خطط 
كما  ال�سيطرة،  عن  الأزمة  هذه 
اأنه  تعي  اأن  عليها  احلكومات  اأن 
"كورونا"،  اأزمة  اأمد  ازداد  كلما 
التعامل  اإىل  الدول  وا�سطرت 
الإغالق  عرب  نف�سه،  بالنهج  معها 
القت�سادي، فاإن الأمر �سوف يزداد 
الآنية،  تكلفته  و�سرتتفع  تعقيداً، 
املادية  وبجوانبها  الأجل،  وطويلة 

واملعنوية اأي�ساً.

والأمر الهام، هو �رضورة عدم النظر 
اإىل امل�رضحني من اأعمالهم، ب�سبب 
هذه الأزمة الطارئة، باأنهم زائدون 
عن حاجة القت�ساد، مبا يعنيه ذلك 
على  عبء  اأنهم  على  ت�سنيفهم  من 
اأن  هى  احلقيقة  لكن  القت�ساد. 
اإدماج هذه العمالة يف اأ�سواق العمل، 
اأحد  هو  جمدداً  الوظائف  ومنحها 
لال�ستقرار  ال�رضورية  ال�سمانات 

القت�سادي على املدى البعيد.
ل  لهوؤلء  القت�سادية  فالأهمية   
وما  عملهم  على  فقط  تقت�رض 
دورهم  كذلك  ت�سمل  بل  ينتجون، 
القت�سادية  الدورة  تن�سيط  يف 
اإنفاقهم على  العاملية، من خالل 
املحرك  وهو  واخلدمات،  ال�سلع 
فاإن  وبالتايل  للنمو،  الرئي�سي 
اإخراجهم من الن�ساط القت�سادي 

يعني فقدان كل تلك املنافع. 
املقبلة  الفرتة  فاإن  ولذلك، 
�رضورة  احلكومات  من  ت�ستلزم 
الثقيل،  العبء  لهذا  ال�ستعداد 
من  العربية  املنطقة  دول  وتعترب 
باعتبارها  بذلك،  املطالّبني  اأكرث 
من اأكرث املتاأثرين يف هذا ال�ساأن، 
الدولية،  العمل  بيان منظمة  وفق 
املنطقة  هذه  اأن  بجانب  هذا 
وتعترب  العاملة،  بالأيدي  تعج 
دخول العاملني اأو حتى حتويالت 
العاملني منهم خارج اأوطانهم ذات 

اأهمية كبرية لقت�سادات دولهم.

كان تقرير منظمة العمل الدولية ال�ضادر منذ نحو عام، بعنوان "عامل التوظيف والتوقعات الجتماعية: اجتاهات عام 2019"، يرى اأن غالبية القوة 
العاملة العاملية البالغ عددها، يف حينه، 3.3 مليار �ضخ�س "يعانون اإح�ضا�ضًا اأقل بالأمان لعدم كفاية الأمن القت�ضادي والرفاه املادي وتكافوؤ الفر�س". 
لكن النتائج الرئي�ضية للتقرير قالت باأن البطالة العاملية توا�ضل النخفا�س منذ الأزمة املالية العاملية، التي اندلعت يف عام 2008. وبرغم اأنه قال اأن 

ذلك النخفا�س ي�ضري ببطء، لكنه اأكد على اأن اأ�ضواق العمل الدولية ت�ضري بثبات وا�ضتقرار نحو املزيد من التوظيف.

ل: "كورونا" املُعِطّ

م�ذا تفعل احلكوم�ت ال�ضتع�دة اال�ضتقرار ب�أ�ضواق العمل؟

دانييل رينويك/ امل�ضدر: 
الغارديان

اإىل  املو�سمية  الإنفلونزا  متيل 
مما  ال�سيف،  ف�سل  يف  الختفاء 
يحذو  اأن  يف  الأمل  البع�س  مينح 
ي�رضح  حذوها،  كورونا  فريو�س 
انتقال  انخفا�س  اأ�سباب  اخلرباء 
درجة  ارتفاع  مع  الأمرا�س  بع�س 
احلرارة، ويحذرون يف الوقت نف�سه 

من التخلي عن احلذر.

ملاذا تكون بع�س الفريو�ضات 
مو�ضمية؟

اإن  ليب�سيت�س  مارك  دكتور  يقول 
هناك عدة فر�س لالنتقال جتعل 
مثل  مو�سمية،  الفريو�سات  بع�س 
الذي  املدر�سي  الدرا�سي  الف�سل 
ون�سبة  النتقال،  عملية  ي�سهل 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سكانية  املناعة 
الطق�س، فعندما تنخف�س الرطوبة 
النتقال  عملية  ت�سبح  ال�ستاء  يف 
اأ�سهل، فانخفا�س الرطوبة يجعل 

للفريو�س(  )احلاملة  القطرات 
حلجم  تنق�سم  لأنها  ببطء  ت�ستقر 
اأ�سغر مما يجعلها تبقى يف الهواء 
يحدث عند  ل  وهذا  اأطول،  فرتة 
دكتور  اأما  الرطوبة  درجة  ارتفاع 
يل ريلي فيقول اإن النا�س ي�سابون 
ا،  اأي�سً ال�سيف  يف  بالإنفلونزا 
فريو�س  انت�سار  نرى  الآن  ونحن 
اجلنوبي،  الكرة  ن�سف  يف  كورونا 
بت�رضفات  اأكرث  يتعلق  فالأمر  لذا 

النا�س.

هل نتوقع انخفا�س حالت 
الإ�ضابة بفريو�س كوفيد19- 

يف ال�ضيف؟

التقديرات املتعلقة  وفًقا لأف�سل 
فريو�س  من  الأخرى  بالأنواع 
اأن  يرى  ليب�ستيك  فاإن  كورونا، 
اإىل  يوؤدي  لن  وحده  ال�سيف 
بحيث  الفريو�س  انتقال  انخفا�س 
ب�سكل  احلالت  عدد  تتقل�س 
�سينمو  اأنه  �سيحدث  ما  ملحوظ، 

ببطء.

فمن الوا�سح جًدا اأن اجلو الأدفاأ 
ول  الفريو�س  انتقال  يوقف  ل 
اأ�سرتاليا  يف  نراه  ما  وهذا  منوه، 
لقد  كونغ،  وهونغ  و�سنغافورة 
كونغ  وهونغ  �سنغافورة  متكنت 
على  كبري  ب�سكل  ال�سيطرة  من 
اإىل  يرجع  ذلك  لكن  الفريو�س 
لذا  للغاية،  امل�سددة  الإجراءات 
لي�س هناك �سك يف قدرة فريو�س 
املناخ  يف  النتقال  على  كورونا 

الأكرث دفًئا والأعلى رطوبة.
اإذا تخلينا عن التباعد الجتماعي 
قبل ح�سول قدر كبري من ال�سكان 
فاإننا  املر�س،  من  مناعة  على 
العدوى  من  ثانية  موجة  �سن�سهد 

يف ف�سل اخلريف
اأن  راذرفورد  جورج  دكتور  يرى 
اأن الفريو�س �سيختفي  التفكري يف 
اأو  اأبريل  �سهر  يف  �سحري  ب�سكل 
خيايل،  تفكري  جمرد  هو  مايو 
فالتقديرات تو�سح اأنه ينتقل ب�سكل 
دكتور  اأما  ال�سيف،  خالل  كبري 
جديد  فريو�س  »اإنه  فيقول:  ريلي 
ال�سعب معرفة ما  متاًما، لذا من 

ال�ستقراء  عند  لكن  يحدث،  قد 
فاإننا  امل�سابهة،  الفريو�سات  من 
ل نتوقع من الفريو�س اجلديد اأن 

يختفي متاًما يف ال�سيف«.

هل �ضتكون هناك موجة 
ثانية من العدوى يف 

اخلريف؟

املمكن  من  اأنه  ريلي  دكتور  يرى 
اأخرى،  مرة  الوباء  ظهور  عودة 
كونغ  هونغ  يف  يحدث  ما  وهذا 
يف  كونغ  هونغ  جنحت  فقد  الآن، 
ظهوره  منذ  الوباء  على  ال�سيطرة 
ثم بداأت يف تخفيف بع�س القيود، 
حالت  ظهور  عودة  ت�سهد  والآن 

جديدة.
 2009 عام  »يف  راذرفورد:  يقول 
اإنفلونزا  من  ثانية  موجة  �سهدنا 
ف�سل  يف  بداأت  فقد  اخلنازير، 
انتهت  بينما  باملك�سيك،  الربيع 
مدرا�س  بع�س  يف  الدرا�سة 
الوليات املتحدة مبكًرا من اأجل 
التالميذ  عودة  وعند  ال�سيف 

مرة  الفريو�س  ظهر  اخلريف  يف 
اأخرى، لكن التف�سي كان اأقل حدة 
الوقت  نف�س  يف  ظهر  اللقاح  لأن 
لن  هذا  لكن  اخلريف،  ف�سل  من 
نرتيث  اأن  يجب  لذا  الآن،  يحدث 

حتى نكت�سف اللقاح«.
يعتقد ليب�سيت�س اأننا اإذا تخلينا عن 
ح�سول  قبل  الجتماعي  التباعد 
قدر كبري من ال�سكان على مناعة 
من املر�س، فاإننا �سن�سهد موجة 
ثانية من العدوى يف ف�سل اخلريف 
ب�سبب  انت�ساًرا  اأكرث  و�ستكون 
وانخفا�س  املدار�س  اإىل  العودة 
هذه  و�ستكون  احلرارة،  درجة 

اأ�سواأ نتيجة ممكنة.

هل يجب اأن ن�ضتاأنف 
التباعد الجتماعي يف 

اخلريف؟

كنا  »اإذا  ليب�سيت�س:  يقول 
الجتماعي  التباعد  �سن�ستخدم 
على  لل�سيطرة  اأ�سا�سي  كاإجراء 
الفريو�س لأننا مل نكت�سف طريقة 
ي�ستمر  اأن  الأف�سل  فمن  اأف�سل، 

احلالت  تنخف�س  حتى  ذلك 
ظهور  بعودة  ي�سمح  كاٍف  ب�سكل 
حالت مع التخفيف من اإجراءات 
التباعد الجتماعي، لي�سبح لدينا 
اإرباك  دون  اأ�سهر  اأو  اأ�سابيع  عدة 

نظام الرعاية ال�سحية«.
مرة  نتباعد  اأن  ميكننا  ذلك  بعد 
دورة  كل  الدورة، يف  ونعيد  اأخرى 
�سيكون هناك بع�س التخفيف من 
اإجراءات التباعد الجتماعي، لأن 
يف  ي�ساعد  ال�سكان  مناعة  بناء 
احلد من انت�سار الفريو�س، وبذلك 

ل ن�سل للذروة اخلطرية �رضيًعا.
لكن هذا الإجراء �سيكون مدمًرا 
واأ�سياء  والتعليم  لالقت�ساد 
لتلك  احتياجنا  ومع  اأخرى، 
نظام  على  للحفاظ  الو�سيلة 
وجود  وعدم  ال�سحية  الرعاية 
هذا  �سيكون  اأخرى،  طريقة 

اخليار هو الأف�سل.
من  اأخرى  جلولة  نحتاج  قد 
عمليات الإغالق، فهذا الإغالق 
يكون  لن  الآن  يحدث  الذي 

الوحيد

اإجابة 3 علماء على �ضوؤال

هل �ضيختفي فريو�س كورون� يف ال�ضيف؟
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اأ�ضتاذ حما�ضر يف الت�ضال 

والإعالم

�أي�ضا  �جتماعية  �أنها ظاهرة  بل 
يجب  �ضياقات  ظل  يف  منت 
باإيقاع  ترتبط  �إليها  �النتباه 
�مل�ؤ�ض�ضات  ثم  �الإعالم  و�ضائل 
و�الإعالمي  �الت�ضايل  و�لنمط 
�ضاملة  منظ�مة  �ضمن  �ل�ضائد 
و�نطالقا من هذ� �ملعطى يجب 
�لطرح  ي�ؤكده  ما  �إىل  �النتباه 
�لقيمي و�الأخالقي من مقاربات 
م��ض�ع  يف  �الأهمية  غاية  يف 
�لتي   « »�الإ�ضاعة  م��جهة 
�الإيقاع  مع  �نت�ضارها  نالحظ 
 « »�لك�رونا  وباء  مع  �مل�ج�د 
�الأركان  �أهم  ومن  �مل�ضتجد 
�الإ�ضاعة  مل��جهة  �الأ�ضا�ضية 
ن�رش  �ملخت�ضني  تنظري  وفق 
خا�ضة  �الأد�ء  يف  �ليقظة  ثقافة 
 « »�لك��رث  حدوث  فرت�ت  يف 
�لتح�ل  وفرت�ت  و�ل�ضع�بات 
�ملناخ  يك�ن  حيث  �الجتماعي 
يف   « »�ل�ضائعات  النبعاث  متاحا 
�أوقات �الأزمات �أما �لركن �لثاين 
�ل�ضياق  يف  �أي�ضا  �أ�ضا�ضي  وه� 
�ل�ضحيحة  ه� ت��فر �ملعل�مات 
خمتلف  عن  و�مل��ض�عية 
�لتي  و�مل��ض�عات  �لق�ضايا 
تك�ن حمل �هتمام �لنا�س وتبني 
من  �ل�ضفافية  درجات  �أعلى 
و�للب�س  �لغم��س  �جتناب  �جل 
�لرتبية  هي  �لثالث  �لركن  �أما 
لالأفر�د  و�لبيد�غ�جية  �لنف�ضية 
و�لقيمي  �الأخالقي  �لتن�ر  وبعث 

وبناء  �الأفر�د  بتك�ين  وذ�لك 
عقالنية  �أ�ض�س  على  ثقافتهم 
�لكالمي  �لهدر  جتاوز  �جل  من 
�ل�عي  وبناء  �الأزمة  يف  و�لتدبر 
م�ؤطر  ب�ضكل  �إز�ئها  �جلمعي 

ومنتظم .
�ملركزية  �مل�ض�غات  �أبرز  ومن 
�لعالقة  لنا  ت�رشعن  �لتي 
و�ضائط  تربط  �لتي  �لدينامكية 
�خرت�ق  باالإ�ضاعة  �الإعالم 
�الجتماعي  للن�ضيج  �الإعالم 
ومتاهيه  للمجتمعات  و�لثقايف 
�الإن�ضانية  �لن�ضاطات  جل  مع 
طال  �لذي  �لتط�ر  من  بالت��زي 
وتز�يد  �الإعالمية  �لتقنيات 
�ل��ضائط  على  �الأفر�د  �عتماد 
�ملجتمعات  يف  �الإعالمية 
�مل�ضدر  �أنها  حيث  �حلديثة 
باملعرفة  لتزويدهم  �لرئي�ضي 
و�إمد�دهم باملعل�مات و�الأخبار 
�أ�ضكالها  بكافة  و�مل�ضتجد�ت 
و�أن��عها وهي �لتي ت�فر �لنماذج 
�ل�ضل�كية �لتي تعمل على ت�جيه 
وت�ضري  �أفعالهم  وردود  م��قفهم 
�الجتماعي  �لتفاعل  �ضبل  لهم 
�لتثقيف  ب�ظائف  وت�ضطلع 

و�لتعليم .
تنت�رش  �أن  لالإ�ضاعة  يكن  ومل 
بهذه �ل�رشعة �لفائقة وت�رشي يف 
�ملعا�رشة  �ملجتمعات  �أن�ضجة 
ويتم تطبيعها وحت�يلها �إىل حالة 
»�ض��ضي� ثقافية �ضائدة ومتغلغلة 
�الجتماعية  �حلياة  تفا�ضيل  يف 
�لت���ضلية  �لطاقة  تلك  ل�ال 
�الإعالم  و�ضائط  بها  تتمتع  �لتي 
هذ�  يف  و�حلديثة  �لكال�ضيكية 

�ملجال �إذ عملت هذه �ل��ضائط 
�الإ�ضاعة  ت�ضنيع  على  �الإعالمية 
ون�رشها وتعميمها على �ل�ضعيد 
وقد  فائقة  بفعالية  �ملك�نني 
�الإن�ضانية  �ملجتمعات  خربت 
ن�ضقيات  ع�ض�رها  مر  على 
�إ�ضاعية عديدة لكن لي�س بالزخم 
�حلايل و�لغري �مل�ضب�ق خ�ض��ضا 
من حيث �رشعة �نت�ضار �الإ�ضاعة 
�الأ�ضكال  وتباين  �مل�ضادر  وتن�ع 
�الأفر�د  وتاأثر  �لداللة  وكثافة 
بها فلقد غذت �الإ�ضاعات �ضمة 
من �ل�ضمات �لتي متيز �لت���ضل 
�الإعالمي ومل تعرف �ملجتمعات 
كما  و�مل�ضادر  للخرب  حتريفا 
�لذي حدث خالل �لعق�د �الأخرية 
و�الأخبار  �لت�ضليل  فاأ�ضبح 
وج�د�  �الأكرث  �لن�ضق  �ملغل�طة 
�الإعالمية  �لت���ضل  م��قع  يف 
ونلم�س تنا�ضقا لالأد�ء �الإعالمي 
مع منطلقات �الأنظمة �ل�ضيا�ضية 
�لق�ى  ومرتكز�ت  �أهد�ف  ومع 
�أن  �إذ  �ملجتمع  يف  �ملهمينة 
لعبة  من  جزء  �الإعالم  و�ضائط 
�الجتماعي  و�ل�ضبط  �ل�ضيطرة 
�إىل  �أ�ضف  �الأحيان  من  كثري  يف 
و�الإبهار  �جلذب  ع��مل  ذ�لك 
�حلد�ثة  �لبالغة  و�لتقنيات 
�ل�ض�رة  ونقاوة  �ل�ض�ت  وج�دة 
باالإ�ضافة  ت�ظيفها  يتم  �لتي 
علميا  �ملدرو�ضة  لالأ�ضاليب 
�ض�رة  تر�ضيخ  على  تعمل  و�لتي 
�يجابية يف ذهنية �ملتلقي متنعه 
من �لت�ضكيك يف م�ضد�قية كل ما 
يرد �إليه من هذه �ل��ضائط حيث 
ومعطيات  نظر  وجهات  تقدم 

�أنها  على  �ملتلق�ن  ي�ضتنبطها 
كما  مطلقة  وحقائق  م�ضلمات 
�لعاطفي  �جلانب  ت�ظيف  �أن 
هذه  تقدمي  عرب  و�ل�جد�ين 
ق��لب  يف  و�الأفكار  �ملعطيات 
عاطفية تد�عب �الأحا�ضي�س بدال 
ت�ضتجيب  ب�ض�رة  طرحها  من 
و�لتمحي�س  �ملنطق  ملنطلقات 
و�لتحليل و�عتماد �آليات �إيحائية 
و�لتكر�ر  �لرت�ضيخ  على  ترتكز 
�ملتلقني  قدر�ت  ي�ضل  �ملت�ضمر 
تاأثريي  و�ضع  �إىل  ويحيلهم 

�أ�ضعف .
يف  �إليه  �الإ�ضارة  يجب  وما 
�أن  �مل�ضاهمة  هذه  �ضياق 
�أن  ميكن  ال  �الإ�ضاعة  ظاهرة 
و�أ�ضكالها  متظهر�تها  ت�ضتمد 
خارجى  ت�ظيف  خالل  من  �إال 
و�ل�ظيفية  �لعقالنية  �الأ�ض�س 
يتم  �لتي  و�ملعل�مات  لالأخبار 
عرب  �لعام  �ملجال  يف  تدولها 
عليها  يقبل  �إعالمية  و�ضائط 
�مل�ضتخدمني  من  و��ضع  قطاع 
م��قع  م�ضتعملي  من  خا�ضة 
تنفر  �لتي  �الجتماعي  �لت���ضل 
على  �لقدرة  لها  فعالة  مبن�ضات 
�ال�ضتقطاب �جلماهريي وي�ضكل 
هذ� �مليل �جلارف نح� �الأخبار 
�ملغل�طة �أحد �مل�ضببات �لهامة 
خا�ضة  �الإ�ضاعة  �نت�ضار  ور�ء 
تتطلب  �لتي  �الأزمات  �ضياق  يف 
تاأطري� للمعل�مة ومن� �جتاهات 
�الأخبار  ون�رش  لتد�ول  م�ؤ�ض�ضة 

و�ملعل�مات �إز�ء �الأزمة .
كما يجب �الإ�ضارة �إىل �أن در��ضة 
ظاهرة �الإ�ضاعة فيما تنتجه من 

على  فعال  ت�ؤثر  و�قع متظهر�ته 
�الأد�ء �الإعالمي �مل�ؤطر وثقافة 
�أعر�ف  على  �مل�ؤ�ض�س  �لن�رش 
�أخالقية  وم��ثيق  وتقاليد 
وقان�نية ال ميكن �أن يتم مبعزل 
عن �خللفية �لتاريخية �لتي منت 
يف �ضياقاتها هذه �لظاهرة خا�ضة 
بظه�ر  عليه  ي�ضطلح  ما  مع 
�جتاه  ومن�  �مل��طن  �ضحافة 
من�ضات  ��ضتخد�م  يف  جارف 
�الإعالم �حلديث مقارنة ب��ضائل 
�الإعالم �لتقليدي �لتي ت��جه يف 
ع�رش �مليديا �جلديدة حتديات 

خطرية ويف غاية �لتعقيد .
كما �نه يجب �النتباه �إىل م�ضائل 
ت�ضكل  �لتي  �لظاهرة  يف  هامة 
�ملجتمعي  �لن�ضق  على  خطر� 
وتفر�س  و�الأخالقي  و�لقيمي 
مع  �لتعاطي  يف  معينا  منطا 
كانت  ول�  �أخبار  من  ين�رش  ما 
فامل�ضالة  م�ؤطرة  م�ضادرها 
تقت�ضي يف هذ� �ل�ضياق �أي�ضا من� 
�مل�ضتخدم  ي�جه  تعب�ي  ح�س 

�لقيمية  �ملنظمة  نح�  و�ملتلقي 
�الإعالم  و�ضائل  يف  و�الأخالقية 
هذه  نقا�س  حمل  كانت  �لتي 
�أبرزها  �إ�ضهامات  �ضمن  �ملرة 
�لربوفي�ض�ر »عزي عبد �لرحمان 
�أكادمييا  م�ضار  �أنتج  �لذي   «
ور�فقته  �ملجال  هذ�  يف  ن�عيا 
مديرة �الإعالم بجامعة م�ضتغامن 
�الجتاه  لهذ�  وتعريف  بتن�ير 
مرجعا  عاد  حتى  �لهام  �لبحثي 
يف  �جلديدة  �لبح�ث  يف  هاما 
�مل�ضككني  على  رد�  �الإعالم 
ونتائجه  �لبحثي  �مل�ضار  يف 
�الت�ضالية  �لظاهرة  در��ضة  يف 
�الإ�ضاعة  هي  وها  و�الإعالمية 
يف  �لقيمي  �لبعد  لل��جهة  تعيد 
و�ضائل �الإعالم ب�ضكل ق�ي وملح 
بعد �النحر�فات �لتي بدت على 
و�ال�ضتخد�م  �لتد�ول  �ضاحة 
كثري�  �أثرت  �نحر�فات  وهي 
على م�ضد�قية �لعمل �الإعالمي 
�ملهن  �ضاحة  يف  خ��ء  و�أنتجت 

�الت�ضالية و�الإعالمية .
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نقا�ضات

الإ�شاعة يف الأزمات ومنظومة القيم
م�شاهمة

كورونا والك�شاد النفطي !
ك�رونا  الأزمة  �ضهر  ر�بع  يف 
�لعامل  تلقي بظاللها على  �لتي 
�لتط�ر�ت  الز�لت  �أجمع، 
و�لتهديد�ت تخيم يف كل جمال 
فقد عرف ي�م �أم�س 20 �أفريل 
متثلت   ، تاريخية  �ضابقة   2020
�لنفط  برميل  ��ضعار  �نهيار  يف 
تك�ضا�س  غرب  �الأمريكي 
�ل�ضالب،  �إىل  لي�ضل  ليتهاوى 
�الآجل  �لربميل  �ضعر  بلغ  حيث 
 2020 ماي  �ضهر  ت�ضليم  �لدفع 

�إىل  -37!
�أماكن  وبب�ضاطة   باخت�ضار 
�لتخزين باملجمل ممل�ءة وه� 
ما له �الأثر على �ل�ض�ق �لنفطية 

يف �لعامل �أجمع.
�الأجلة  �لعق�د   ، بب�ضاطة 
�مل�ضتحقة �لدفع يف �ضهر ماي 
�مل�ردين  مع  �التفاق  مت  وقد 
�لبيع  �أن  �أي  دوالر،   56 ب�ضعر 
يتم منذ �ضهرين �أو ثالثة ليك�ن 
يك�ن   2020 �أفريل   21 ي�م 
�آخرعلى  مل�رد  للبيع  ي�م  �آخر 
ماي  �ضهر  يف  �لت�ضليم  يتم  �أن 
�النخفا�س  بعد  ولكن   2020
جائحة  بعد  للنفط  �لتاريخي 
ك�رونا، و�متالء �أغلب �ملخازن 
�المتالء  على  م�ضارفتها  �أو 
�لنفط  على  �لطلب  و�نخفا�س 
ت�ضهده  �لذي  �لرك�د  ب�ضبب 

و�القت�ضاد�ت،   �لدول  �أغلب 
لبيع  �لعق�د  ��ضحاب  ��ضطر 
ما كان �ضعره 56 دوالر �أمريكي 
منذ �ضه�رلبيعه بال�ضالب �أي �أنها  
�ضتدفع 37 دوالر لكل برميل الأن 
�ملخازن ملئت و تكلفة �لتخزين 

�أ�ضبحت خيالية!
�إن هذه �خل�ضائر �لغري م�ضب�قة 
و�لتي ت�ضهدها �ل�اليات �ملتحدة 
بيع  �لربميل  بعد  �الأمريكية 
و�لذي  تك�ضا�س  غرب  �ملنتج 
�ل�اليات  د�خل  غالبا  ي�ضتهلك 
من  ك�نها  �المريكية  �ملتحدة 
و�مل�ضتهلكني  �مل�ضت�ردين  �أكرب 
�إىل  ليُ�ضاف  �لعامل  يف  للنفط 

منذ  ت�ضهدها  �لتي  �خل�ضائر 
خ�ضائر  خملفا  �ل�باء  ��ضتد  �أن 

ب�رشية ومادية هائلة.
ماي  �ضهر  مدوالت  �نتهاء  ومع 
�الآجلة �لدفع وو�ض�لها �إىل حتت 
�ضق�طا  عرفت  و�لتي  �ل�ضفر 
بيع  بد�ية  منذ  نعرفه  مل  حر� 
1983،غري  عام  �الآجلة  �لعق�د 
�ن مد�والت �ضهر ج��ن التز�ل 
يف حدود 20 دوالر �مريكي يف 
حني بلغ �ضعر برميل نفط خام 
�أكرث  �لعاملية،  �لعالمة  برنت، 

من 25 دوالر للربميل.
قرية  �أ�ضبح  �لعامل  �ن  ومبا 
ك�رونا  تق�ضمه  �أن  قبل  و�حدة 

�ضغرية  قرى  منه  وجتعل 
وتخ�ضى  نف�ضها  على  متق�قعة 
�خلطر �لقادم �خلارج، فلن متر 
�الأزمة �لنفطية هذه دون �أن تُزج 
بالدول �لعربية يف �زمة جديدة 
النها دول نفطية باالأ�ضا�س ومن 
�لنفط  وم�ضدري  م�ردي  �أهم 

يف �لعامل لنجد 
مزدوجة  �زمة  �أمام  �أنف�ضنا 
�لنفط  ��ضعار  �نخفا�س  �أزمة 
ك�رونا  وفريو�س  �لعامل  يف 
يح�ضد  اليز�ل  �لذي  �مل�ضتجد 
�الأرو�ح و�ل�ضحايا ي�ما بعد ي�م 
�أو  لقاح  معامل  تظهر  مل  دون 

م�ضل فعال �ضده.

�لتكهن  �ل�ضعب  من  �أ�ضبح 
و��ضحة  �ض�رة  �أو  مب�ضتقبل 
فريو�س  بعد  ما  للعامل  �ملعامل 
من  و�لذي  �مل�ضتجد  ك�رونا 
�ل���ضح �نه لن يك�ن �لعامل نف�ضه 
�حلك�مات  م�ضت�ى  على  �ض��ء� 
�لعلم  يبقى  ولكن  �ل�ضع�ب  �أو 
�لدرو�س  و��ضتخال�س  و�لعمل 
ه�  �الأزمات  من  �مل�ضتفادة 
عامل  يف  و�الأمل  �لتغيري  مفتاح 
ودمتم  م�رشقة  و�أيام  �أف�ضل 

�ضاملني..
فاطمة الزهراء �ضنتوف
باحثة جزائرية مقيمة 

ب�ضلطنة   ُعمان                                                                                
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ANEP N°:  2016007481الو�ضط:2020/04/27

الو�ضط:2020/04/27الو�ضط:2020/04/27

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية : ورقلة

دائرة : انقو�ضة
بلدية : انقو�ضة

الرقم : 002 /2020

و�ضل ت�ضجيل الت�ضريح
 بتاأ�ضي�س جمعية حملية

�صفر   18 امل�ؤرخ يف   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلقة باجلمعيات 
و�صل  ت�صليم  مت    2020/03/16  : الي�م  هذا  مت 

الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية ذات الطابع الثقايف. 
الرتاث  و  للأ�صالة  مرزوق  بابا  جمعية   : امل�صماة 

اأنق��صة 
الكائن مقرها : مقر م�صكن بحي اال�صتقلل بلدية 

اأنق��صة 
لرئي�س اجلمعية ال�صيد : دالل عبد الكرمي 

تاريخ و مكان امليلد : 1989/05/14 ب�رقلة 
العن�ان : حي الن�رص بلدية اأنق��صة

تهنئة مبولودة
مبنا�ضبة ازديان فرا�س الأ�ضتاذ 
العزيز حممد الأمني بن نويوة 

مبولودة بهية الطلعة �ضميت 
على بركة اهلل » جوري » 
يتقدم الأ�ضتاذ خل�ضر بن 

يو�ضف باأحر التهاين واأطيب 
الأماين لعائلة بن نويوة  وربي 

يجعلها من حفظة القراآن 
الكرمي وبال�ضفاء العاجل للأم

األف األف مليون مبارك يا 
حممد ترتبى يف عزك

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



بقلم: عي�سى قراقع

موائد الإفطار على كل مائدة خالية 
ال�صابرات  الرائعات  الأمهات   ،
ينظرن اىل البعيد والقريب، يحدقن 
على  املعلقة  اأبنائهن  �صور  يف 
عن  يغني  �صيء  كل  البيت،  جدران 
الكالم، هذا ال�صمت املوجع ، هذا 
العذاب،  هذا  يجري،  الذي  العمر 
تلك ال�صجرة يف حو�ش البيت جتدد 
الأر�ش  قاع  يف  عام،  كل  اخ�رضها 
من  احلياة  قاع  ويف  املاء،  يجري 
الزفاف.  ويعلن  املوت  من  ينه�ش 
لك،  ابنا  املائدة خذيني  هذه  على 
اأن  حاويل  هو،  اأكون  اأن  حاويل 
الأمل  يت�صع  تكملي احللم بي، رمبا 
ويقدح الربق من هذه العتمات، رمبا 
اأعطيك �صيئا من املفقود ، وتعطيني 
حبك وحنانك لأنك امي واأكرث وهو 
الباقي واملوجود. على هذا املائدة 
اأينما  معك  اذهب  لك،  ابنا  خذيني 
�صئت، اىل مقر ال�صليب الأحمر، اىل 
يف  نقطة  اآخر  اىل  املتحدة،  الأمم 
اىل  الدافئة،  ال�صم�ش  اىل   ، الكون 
ال�صماء العالية ، اىل بوابات ال�صجون 

اأدق  ، �صجنا �صجنا، زنزانة زنزانة، 
مع  اأحرك  الأبواب،  على  معك 
معك،  اأجوع  املفاتيح،  اأ�صابعك 
لن  ولكن  معك،  اأموت  معك،  اأ�صوم 
اأخرى،  ا�صمح لهم ان يقهروك مرة 
عط�صك  من  ابنك  ينزعوا  وان 
الغياب. على  ويدفنوه يف  التاريخي 
الأ�صئلة  كل  اأ�صاركك  املائدة  هذه 
لكني  عندي،  اإجابات  ل  ال�صعبة، 
هوؤلء  امي،  يا  متفقني  اننا  اعرف 
ل  اأحد  ل  حرية،  ا�رضي  اأولدنا، 
اأحد ي�صتطيع ان يخلع ثوب احلرية 
تخايف،  ل  ونفو�صهم،  اأرواحهم  عن 
حليبك يتدفق يف عروقهم ، حليبك 
باحلياة  ميدهم  الدايفء  ال�صاخن 
والقوة، ل تخايف ، ل منلك الذهب 
يا  العباءات، منلك  ال�صيوف ول  ول 
على  الأغلى.  هي   ، الكرامة  امي 
هذه املائدة خذيني ابنا لك ، ها هو 
ينت�رض يف اإ�رضاب احلرية والكرامة 
، كان قريبا قريبا منك، و�صلنا اأكرث 
مالأ  الذي  احل�صور  هو  مرة،  من 
التي  الق�صية  هي  والدنيا،  املكان 
عليها  امل�صاومة  احد  ي�صتطيع  ل 
جنوع  ال�صيا�صة،  �صوق  يف  بيعها  او 

باحلنظل  العز  كاأ�ش  ون�رضب  جنوع 
نخ�صع  ل  ولكن  ومنوت  جنوع   ،
ومن  واملحتلني  اجلالدين  ل�رضوط 
هذه  على  الروح.  ذهب  منا  �رضقوا 
يا  ل�صنا  لك،  ابنا  خذيني  املائدة 
ويعر�صهم  باأبنائه  يتاجر  من  امي 
احد  ل  امل�صاومات،  ميادين  يف 
امي،  يا  احد  ودمه، ل  يبيع عر�صه 
مما  جتزعي  ول  تبكي  ل  �صدقيني 
نحن  كما  نبقى  ان  قوتنا  ت�صمعني، 

الظاملني،  على  اأ�صداء  موحدين 
تبقى  مما  نتجرد  ل  ان  قوتنا 
يا  �صلي  ويقني،  اإميان  من  فينا 
�صهر  اآذان  اأجمل  فما  �صلي  امي، 
رم�صان، هادئا عاليا ممتلئا بالدعاء 
والرجاء. على هذه املائدة خذيني 
ابنا لك، لي�ش مهما كثريا ان ل ياأت 
او يف  ال�صهر  لزيارتك يف هذا  احد 
الباب،  عليك  يطرق  احد  ل  العيد، 
يا  يخ�صونك  هم  كثريا،  مهما  لي�ش 

على  الواقفة  ال�صحية  اأنت  امي، 
ودمها،  املها  من  اخلارجة  قدميها 
هذه  على  اجلميع.  على  ال�صاهدة 
نفقد  مل  لك،  ابنا  خذيني  املائدة 
الذاكرة بعد، مل نن�ش يا امي رطوبة 
الزنازين واإمرا�ش ال�صجون، مل نن�ش 
والتعذيب  ال�رضب  حفالت  امي  يا 
جلودنا  والغاز،  بالهراوات  والقمع 
مفتوحة،  جروحنا   ، دامية  لزالت 
وقد كنت هناك، على باب ال�صجن، 
الفجر  يف  العت�صام،  خيمة  يف 
�رضيع،  طريق  عن  تبحثني  الباكر 
وت�رضخني،  ت�رضخني  هناك  وكنت 
و�صمعناك  ال�صجن،  يف  �صمعناك 
على قرب ال�صهيد، مل نن�ش يا امي، 
اأبعدك  او  ن�صيك  من  ت�صتقبلي  ل 
�صوتك  عن  الأوىل،  كلماتك  عن 
هذه  على  العاملني.  يف  توزع  الذي 
و�صاأخرج  لك،  ابنا  خذيني  املائدة 
تعذبوها،  للنا�ش ل  واأقول  لل�صوارع 
هي امكم، ومن يرتك اأمه يف فراغ 
هي  يعي�ش،  ان  ي�صتحق  ل  الأ�صئلة 
الذي حمل دمه ولزال  اأم اجلندي 
الذي  الفدائي  اأم  وهي  يحارب، 
جميعا.  لأجلكم  احلرية  مع  تعانق 

ابنا  خذيني  املائدة  هذه  على 
اأ�صد  اأن  حاولت  و�صاحميني  لك، 
ال�رضى  على  الحتالل  هجمة 
حاولت  بالهاربيني،  وو�صمهم 
اأن  ليقتنع  جيدا  العامل  ي�صغي  اأن 
احتالل �صعب اآخر هو اعلى اإ�صكال 
باننا  يفهموا  اأن  حاولت  الإرهاب، 
نريد  ل  للحرية،  نتعط�ش  �صعب 
حت�صينات  ول  �صناعية  مناطق 
ا�صتمرار  ظل  يف  اقت�صادية 
الحتالل، ل نريد �صما�رضة ووكالء 
لتعميق وجتميل الحتالل واإغراقنا 
امي  يا  اأنت  وال�صكليات،  بالرموز 
املائدة  هذه  على  الوحيد.  الرمز 
خذيني ابنا لك ، �صوف ابقى اردد 
العربي  ال�صاعر  �صدى ما عرب عنه 

امل دنقل:
حدقت يف ال�سخر، ويف الينبوع

راأيت وجهي يف �سمات اجلوع
حدقت يف غ�سب ال�سعوب
راأيتني ال�سليب وامل�سلوب

�سرخت اطلب احلرية والنور
كينونتي تبداأ من مهد امي

وحبلي ال�سرّي
حبلها املقطوع
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موائد الإفطار فارغة من 5000 اأ�سري واأ�سرية فل�سطينية يقبعون يف �سجون الحتالل ال�سرائيلي، انهم هناك، �سائمون متعبدون �سامدون 
متمرت�سون بكل ما ملكوا من ذخرية يف قلوبهم وملح دمهم ، عائدون من ا�ستباك و�سلوا فيه اىل حافة املوت وانت�سروا. موائد الإفطار يف هذا 
ال�سهر الف�سيل خالية من اأعز النا�س واأجملهم ، ذهبوا و�سكنوا يف املوؤبدات وبني اجلدران ويف جوف الظلمات، وظلوا على اأهبة الإياب، و�سلوا 

اىل الأبواب املغلقة اأكرث من مرة، �سقطوا �سهداء او مر�سى، خلعوا احلديد وال�سال�سل ومتردوا يف الليل والنهار، ودائما ي�سعرون انهم على 
و�سول، هنا البيت والذاكرة والوطن املفتوح الذراعني والبحرين والعينني يعانق القادمني.

على مائدة الإفطار ...خذيني ابنا لك

عبدالغني ال�سامي – موقع الروؤية 

عن  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأعربت 
الأ�رضى  اأحد  بالغ قلقها على حياة 
الحتالل  �صجون  يف  الفل�صطينيني 
اأنه  ال�صجون  اإدارة  اأعلنت  بعدما 
م�صاب بفايرو�ش »كورونا«، مطالبة 
الدولية  للجنة  ال�صماح  ب�رضورة 
لل�صليب الأحمر بزيارته فوراً. وقال 
هيئة  رئي�ش  بكر  اأبو  قدري  الوزير 
»وزارة  واملحررين  الأ�رضى  �صون 
»منذ  لـ»الروؤية«:  �صابقاً«  الأ�رضى 
اإ�صابة الأ�صري  اإعالن الحتالل عن 
بفريو�ش  عاماً«   21« ح�صن  حممد 
نتابع  ونحن  اجلمعة  اأم�ش  كورونا 
ال�صماح  اأجل  من  اجلهات  كل  مع 
لل�صليب  الدولية  واللجنة  للمحامني 
على  والوقوف  لزيارته  الأحمر 

حقيقة الأمر«.
التي  الفح�ش  نتيجة  »اإن  واأ�صاف: 

مدينة  يف  الأ�صري  لعائلة  اأجريت 
رام اهلل بينت اأنها �صلبية، وهذا دليل 
اأ�صيب وهو يخ�صع  الأ�صري  اأن  على 
للتحقيق يف �صجن امل�صكوبية ولي�ش 
مت  اأنه  اإىل  م�صرياً  اعتقاله«،  قبل 
عزل الأ�صري ح�صن يف �صجن رميون 
وهو غري موؤهل لذلك. ومل ي�صتبعد 
الوزير الفل�صطيني اأن يكون الإعالن 
الأ�صري  ابتزاز  حماولة  الإ�رضائيلي 
منه  تنزع  كي  م�صاب  اأنه  واإيهامه 
كل  قائاًل:  عالجه  مقابل  اعرتافاً 
م�صرياً  الحتالل،  من  متوقع  �صيء 
على  كبرياً  خوفاً  هناك  اأن  اإىل 
حياته وحياة كل الأ�رضى يف �صجون 
الحتالل. وقال: »نحاول من خالل 
لل�صليب  الدولية  واللجنة  املحامني 
ح�صن  الأ�صري  مع  التوا�صل  الأحمر 
حالته  نعرف  حتى  �صخ�صي  ب�صكل 
بفح�صه،  نقم  مل  لأننا  بال�صبط، 
الفحو�صات،  نتائج  على  نطلع  ومل 

الحتالل  قبل  من  اأُبلغنا  فقط 
جلنة  خالل  ومن  ر�صمي،  ب�صكل 
ال�صلطة  بني  امل�صرتكة  الرتباط 
غري  وهذا  م�صاب،  باأنه  والحتالل 
واملحامون  »الأهل  كاٍف«.واأ�صاف: 
من  ممنوعون  الأحمر  وال�صليب 
نعرف  اأن  ممكن  فكيف  الزيارة، 
كانت  اإن  حالته«.وحول  حقيقة 
والتحركات  الدولية  ال�صغوطات 
اأن  ممكن  ال�صلطة  جتريها  التي 
اإ�رضائيل  اأن  اأكد  �صيء،  عن  تثمر 
فهي  حتركات،  لأي  �صتجيب  ل 
واعترب  القانون.  فوق  نف�صها  تعترب 
التنفيذية ملنظمة  اللجنة  اأمني �رض 
الدكتور  الفل�صطينية  التحرير 
الحتالل  موا�صلة  عريقات  �صائب 
اعتقال الأ�صري ح�صن خرقاً فا�صحاً 
للقانون الدويل. وطالب عريقات يف 
ت�رضيح مكتوب له املجتمع الدويل 
املتحدة  لالأمم  العام  وال�صكرتري 

باإطالق  اإ�رضائيل  اإلزام  م�صوؤولية 
�رضاح ح�صن فوراً. ومن جهته، قال 
اخلبري واملخت�ش يف �صوؤون الأ�رضى 
عبدالنا�رض فروانة لـ»الروؤية«: »نحن 
ل نثق مطلقاً بالرواية الإ�رضائيلية، 
مل  لطاملا  دوماً؛  �صك  حمل  فهي 
اأو  الفل�صطيني  للطرف  ت�صمح 
بامل�صاركة  حمايد  دويل  لطرف 
والطالع  الفحو�صات  املبا�رضة يف 
والنتائج«. الأو�صاع  حقيقة  على 
واأ�صاف: »اأمام ذلك نكون نحن اأمام 
احتمالني، الأول اإما اأن يكون الأ�صري 
واأرادت  م�صاب،  غري  ح�صن  حممد 
بهذه  والتلويح  تخويفه  املخابرات 
وابتزازه  عليه  لل�صغط  الورقة 
وم�صاومته  باعرتافات  لالإدلء 
يقولون:  ثم  ومن  العالج،  مقابل 
اأو  الفحو�صات كانت خاطئة،  نتائج 
والثاين:  و�صفي،  العالج  تلقى  اأنه 
اإليه  ونقل  بالفعل،  م�صاباً  يكون  اأن 

الفريو�ش من اجلنود الذين اعتقلوه 
وال�صجانني  املحققني  عرب  اأو 
خالطوه  الذين  املخابرات  ورجال 
»يف  وعذبوه«.وتابع:  معه  وحققوا 
يتحمل  فالحتالل  احلالتني،  كلتا 
امل�صوؤولية الكاملة عن �صحة وحياة 
اإىل  بحاجة  ونحن  ح�صن  املعتقل 
يف  للتدخل  حمايد  دويل  طرف 
اأ�صري  وهو  فروانة  الأمر«.و�صكك 
على  الحتالل  حر�ش  يف  حمرر 
اإىل  م�صرياً  ح�صن،  الأ�صري  عالج 
حافل  ال�صجون  اإدارة  �صجل  اأن 
القتل  وجرائم  الطبي  بالإهمال 
الطبي البطيء، وا�صتخدام الأ�رضى 
واأ�صار  املختلفة.  الأدوية  لتجارب 
فروانة اإىل اأن هذا الأمر يفتح ملف 
الأ�رضى يف �صجون الحتالل يف ظل 
�صيما  ل  »كورونا«  فريو�ش  انت�صار 
من يتم اعتقالهم حديثاً، موؤكداً اأنه 
منذ بداية العام اجلاري مت اعتقال 

ال�صفة  يف  فل�صطيني   400 قرابة 
الغربية والقد�ش املحتلة، مت�صائاًل: 
هل يتم اإجراء فح�ش لكل اأ�صري يتم 
الحتالل  �صلطات  وكانت  اعتقاله. 
طالب  وهو  ح�صن  اعتقلت  قد 
الأربعاء  يوم  زيت  بري  جامعة  يف 
املا�صي، وبالأم�ش اأعلنت اأن نتائج 
الفحو�صات اأثبتت اإ�صابته بفريو�ش 
»كورونا«.ي�صار اإىل اأن الأ�صري ح�صن 
هو نا�صط طالبي يف جامعة بريزيت 
نا�صطة  كذلك  »�صذى«  و�صقيقته 
�صجون  يف  معتقلة  وهي  طالبية 
وتعتقل  اأ�صهر.   5 منذ  الحتالل 
 5000 قرابة  �صجونها  يف  اإ�رضائيل 
اأ�صري موزعني على قرابة 23 �صجناً 
بينهم  من  توقيف،  ومركز  ومعتقاًل 
و7  و�صيدة،  فتاة  و41  طفاًل،   180
معتقاًل  و430  �صحافياً،  و13  نواب، 
حماكمة«،  اأو  تهمة  »دون  اإداريا، 

والع�رضات من كبار ال�صن.

لإنقاذ حياة اأ�سري م�ساب بـ»كورونا«

ال�سلطة الفل�سطينية تطالب بتدخل دويل 
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زوج الأ�ضرية فدوى حمادة :

ندعو ون�سلي هلل اأن تتحرر من ال�سجون 
ملدة ع�ضر �ضنوات ، قررت حمكمة الحتالل الع�ضكرية ، زج الوالدة الأ�ضرية فدوى  نزيه حمادة ، 32 عامًا ، يف غياهب ال�ضجون 

وحرمانها من عائلتها واأطفالها اخلم�ضة الذين اأرغمت على تركهم بعمر الزهور بكنف والدهم منذر حمادة ، الذي يق�ضم 
حياته بني رعايتهم وزوجته ال�ضابرة التي يحر�ص على زيارتها يف �ضجن " الدامون "، ورغم �ضرب العائلة و�ضمود وثبات 
الوالدة ، يقول الزوج منذر " الحتالل حرم زوجتي من اأطفالها وفرق �ضملنا لنعي�ص حمطات اأمل وعذاب تزداد كلما كرب 

الأطفال وازدادت ت�ضاوؤلتهم عن والدتهم و�ضوقهم لح�ضانها "، وي�ضيف " يف يوم املراأة وكافة املنا�ضبات ، نتذكر واأطفالها 
روحها الرائعة ، تفانيها وحنانها وحبها ودللها لطفالها واحرتامها لعائلتها ،طيبتها الكبرية وجل�ضاتها   .. مل�ضاتها وب�ضماتها 

التي تركتها يف منزلنا وحياتنا والتي حرمنا الحتالل منها "، ويكمل " اأين العدالة وحقوق الإن�ضان يف تغييب اأم عن اأطفالها ؟، 
واأي قوانني واأعراف جتيز هذا الظلم والعقاب واحلرمان وال�ضجن لتلك الأم التي يجب اأن تكون حرة ولي�ضت اأ�ضرية ؟.

تقرير:علي �ضمودي

من حياة الأ�ضرية ..
يرددها  التي  الأ�سئلة  وتتعدد  تكرث 
تعر�ض  الذي  حمادة  اأبا  الزوج  يومياً 
 ، اأ�سبوعني  ملدة  والعتقال  للتحقيق 
عن    والوالدة  الوالد  الحتالل  فغيب 
ويبلغ  حمادة   : اخلم�سة  اأطفالهما  
 ، ، �سبيل 8 �سنوات  10 �سنوات  حالياَ 
�سنوات   4 اأحمد   ، �سنوات   5 حممد 
�سهور،   3 بعمر  كانت  التي  ومرمي 
ق�ساء  باهر  �سور  بقرية  منزله  ويف 
عن  منذر  الزوج  يتوقف  ل   ، القد�ض 
التي  فدوى  دربه  رفيقة  عن  احلديث 
 ، �سعفاط  خميم  يف  النور  اأب�رصت 
يف  وتعلمت   وتربت  ن�ساأت  هناك 
عائلتها  انتقلت  ثم   ، الوكالة  مدار�ض 
تعليمها  فاأكملت   ،  2000 عام  ل�سور 
العامة  الثانوية  يف  النجاح  وحققت 
وحبها  الكبري  لطموحها   " ويقول   ،
للتعليم ، انت�سبت لكلية الطرية يف رام 
اهلل ، وتخرجت ب�سهادة  ادرة الفنادق ، 
وتابعت تعليمها وح�سلت على �سهادة 
تخ�س�ض  القد�ض  جامعة  من  اأخرى 
حما�سبة  "، وي�سيف " تزوجنا بتاريخ  
العائلة  واأ�س�سنا   ،  2009/10/16
خا�سة  وم�ستقبلنا  حلياتنا  وخططنا 
واأ�سبحت   ، بالأبناء  رزقنا  بعدما 
حياتها  تكر�ض   ، منزل  ربة  زوجتي 

لرعايتنا وتربية الأولد.

العتقال والتحقيق..
للزوج  و�سل   ، الإعالم  و�سائل  من 
منذ نباأ قيام قوات الحتالل باعتقال 
باب  من   2017/8/12 بتاريخ   فدوي 
تنفيذ  بتهمة  القد�ض  يف  العامود 
حماولة عملية طعن ، ويقول " قبل اأن 
ن�ستفيق من ال�سدمة الكبرية باعتقال 
فوجئنا   ، للتحقيق  ونقلها  زوجتي 

الحتالل  جنود  من  كبرية  بقوات 
اإن�سانية  غري  ب�سورة  منزلنا  تداهم 
ودمروا   وك�رصوا  فت�سوا   " وي�سيف   ،"
واعتقلوين  املنزل  حمتويات  كافة 
اأطفايل دون مراعاة  مبا�رصة من بني 
الفور  وعلى   ، ودموعهم  لو�ساعهم 
�سجن  يف  التحقيق  ملركز  نقلوين   ،
امل�سكوبية ، وبقيت رهن ال�ستجواب 
مع زوجتي ملدة 9 �ساعات "، ويكمل 
" كانت حلظات رهيبة خا�سة خلويف 
اأ�سبحوا  الذين  اأطفايل  على  وقلقي 
نقلوا  وبينما   ، واأب  اأم  بدون  وحدهم 
ا�ستمروا   ، ه�سارون  ل�سجن  فدوى 
يف  كامل  اأ�سبوع  ملدة  باحتجازي 
امل�سكوبية دون تهمة ومربر "، ويتابع 
" عر�سوين على املحكمة املركزية يف 
القد�ض التي مددت توقيفي واأعادوين 
اجلل�سة  ويف   ، امل�سكوبية  لزنازين 
الثانية ، قدم املحامي ا�ستئناف �سد 
املحكمة  واأفرجت   ، اعتقايل  قرار 
لالإقامة  خ�سوعي  ب�رصط  عني 
ق�سيت  بعدما  املنزل  يف  اجلربية 

اأ�سبوعني رهن العتقال ".

معاناة مريرة
بني  منذر  الوالد  م�ساعر  امتزجت 
على  واحلزن  لطفاله  بعودته  الفرح 
الحتالل  رف�ض  التي  زوجته  م�سري 
املحكمة  ومددت  �رصاحها  اإطالق 
 " ويقول   ، عديدة  مرات  توقيفها 
خالل  زوجتي  �سور  تفارقني  ملا 
بعد  عليها  ال�سديد  وقلقي  التحقيق 
اطفايل  على  وخويف  لل�سجن  نقلها 
لنا  كبرية  ماأ�ساة  �سكل  فاعتقالها   ،
لرعايتها  املا�سة  اأطفالها  حلاجة 
وحنانها والتي ل ميكن لحد اأن ي�سد 
امل�سكلة   " وي�سيف   ،" فيها  مكانها 
طفلتنا  و�سع   ، لنا  بالن�سبة  الكبرية 
 ، �سهور   3 بعمر  كانت  التي  مرمي 
وتتناول احلليب من والدتها ، فلم تكن 
تتوقف عن البكاء لبعد والدتها عنها ، 
وواجهت الكثري من الأمور ال�سعبة يف 
احلليب  واإيجاد  �سغريتنا  مع  التعامل 
البديل "، ويكمل " باقي اأطفايل ، يف 
التي  والدتهم  عن  ي�ساألون  حلظة  كل 
لنا  واملوؤمل   ، منها  الحتالل  حرمهم 
، اأن اأطفالنا اأ�سبحوا يعي�سون حياتهم 
على بوابات ال�سجون لزيارة والدتهم ، 

والتجفيف  تعوي�سهم  ورغم حماولت 
، فانهم دوما يطلبونها ويبكون  عنهم 
خلف  وتبقى  ونعود  نزورها  عندما 

الق�سبان ".

�ضور اأخرى ..
الزوج  عاي�سها  التي  الأخرى  املعاناة 
من  له  الحتالل  منع   ، منذر  اأبا 
يف  ون�سف  عام  ملدة  زوجته  زيارة 
يكتفي  مل   " ويقول   ، اعتقالها  بداية 
ووجع  امل  من  كابدناه  مبا  الحتالل 
املنع  معاناة  فا�ستمرت   ، باعتقالها 
 ، ت�رصيح  على  ح�سلنا  حتى  الأمني 
زيارتها  على  اأطفالها  مع  ونواظب 
على  والطمئنان  الدامون  �سجن  يف 
عر�سها  جرى   " وي�سيف   ، اأو�ساعها 
مرات  عدة  الع�سكرية  املحاكم  على 
حتى  عام  ملدة  توقيفها  ومددت   ،
�سنوات   10 الفعلي  بال�سجن  حوكمت 
ما   " �سيكل  األف   30 مالية  وغرامة 
 ، امريكى  دولر  األف  ت�سعة  يعادل 
ويكمل " احلكم مل ينال من عزميتها 
احلكم  بان  وموؤمنة  �سابرة  فهي   ،
اأقوم  زيارة  كل  ويف   ، العاملني  لرب 
وقد   ، اأزرها  و�سد  معنوياتها  برفع 
الأ�سريات وحتر�ض  واقع  مع  تاأقلمت 
والتعليم وامل�ساركة يف  الدرا�سة  على 
الربامج والدورات الثقافية والأكادميية 
اأحداها  �سهادات  عدة  على  وح�سلت 
يف القانون الدويل ".بعد مرور عامني 
ون�سف على اعتقال الأ�سرية فدوى ، 
ما زال زوجها وعائلتها ينتظرون باأمل 
احلرية والعودة القريبة ، ويقول منذر 
" يف كل حلظة ويوم ،   ندعو ون�سلي 
هلل اأن تتحرر من ال�سجون لنحتفل معا 
القادمة ..  يف �سهر رم�سان والأعياد 
واحدة  مائدة  على  تكون  ان   اأمنيتنا 
لتغمر  العيد  زي  اأطفالها  وتلب�ض 

الأفراح حياتنا ومنزلنا لالأبد ".

بقلم: ثامر عبد الغني 
�ضباعنه

اأخر يف  املبارك طعم  رم�سان  ل�سهر 
طعم  ال�رصائيلي،  الحتالل  �سجون 
ميتزج فيه احللو باملر، والأمل بالأمل، 
انه  قلت  اأن  اأبالغ  ل  باحلزن،  والفرح 
اأ�سعب ال�سهور التي متر على الأ�سري 
الحتالل،  �سجون  يف  الفل�سطيني 
جمتمعاتنا  يف  امتاز  رم�سان  ف�سهر 
العربية باأنه �سهر العائلة، �سهر اجتماع 
الأحبه على مائدة الإفطار، وما يتبع 
و�سالة  عائليه  زيارات  من  الإفطار 
هذه  كل  و�سهرات،  و�سحور  تراويح 
الإحداث ت�سبح ذكريات مير �رصيطها 
يوميا على الأ�سري وكذلك على عائلة 
ذلك  ويُوؤملها  تفتقده  التي  الأ�سري 
الإفطار.  مائدة  على  الفارغ  املقعد 
قدومه  قبل  لل�سهر  ال�ستعداد  يبداأ 
على  ال�ستعدادات  وتكون  بفرتة، 
ال�رصى  يبداأ  بداية  امل�ستويات،  كل 
الأطعمه  من  احتياجاتهم  بر�سد 
لإدارة  لرفعها  الغذائية  واملواد 
وعادة  بتوفريها،  واملطالبة  ال�سجون 
ما متاطل اإدارة ال�سجون يف توفري هذه 
الحتياجات ول تلتزم بالكميات التي 
ال�رصى  يحاول  ال�رصى.  يحتاجها 
ال�سجن  يف  ال�ساري  النمط  تغيري 
طيلة ال�سنة اإل وهو ثالث مرات عدد 
وفح�ض  التفتي�سات  اإىل  بالإ�سافة 

اجلدران والأر�سيات، وي�سعى ال�رصى 
لتقليل هذه القتحامات خالل ال�سهر 
ال�سجون  اإدارة  ويطالبون  املبارك 
وكعادة  ال�سهر،  هذا  حرمة  باحرتام 
اتفاقيات.  باي  يلتزم  ل  الحتالل 
يبداأ ال�سهر الف�سيل وي�سعى كل اأ�سري 
باقي  لقلوب  وال�سعادة  الفرح  لإدخال 
الذي  والوجع  الأمل  كل  رغم  ال�رصى 
يف  يُبدع  من  فهناك  قلوبهم،  ي�سكن 
يف  يتفنن  اخر  واأ�سري  الطعام،  �سنع 
اإعداد احللويات رغم قلة الإمكانيات، 
تربوي  ثقايف  برنامج  يُقدم  واأ�سري 
احلالت  يتابع  واأخر  لالأ�رصى، 
وتبداأ  رم�سان  �سهر  يبداأ  اأملر�سيه، 
ال�رصى.  بني  والن�ساط  العمل  خلية 
لحترتم  الحتالل   �سجون  اإدارة 
ال�رصى،  عند  رم�سان  �سهر  مكانة 
فهي على علم مبا ميثله �سهر رم�سان 
عليهم  بال�سغط  تقوم  لذلك  لهم، 
بطرق خمتلفة،  فتمنع دخول الب�سائع 
واملواد الغذائية  قبل رم�سان وخالل 
مب�سايقة  تقوم  و  املباركة،  اأيامه 
ال�سحور،  وجبة  تناول  اأثناء  الأ�رصى 
اإىل  بالإ�سافة  عنهم  الكهرباء  وتقطع 
منعهم من اأداء �سالة الرتاويح جماعة 
ال�ّسجون،ويف  معظم  يف  ال�ّساحة  يف 
ظنها اأن اأعمالها القمعية تلك �ستك�رص 
روح الأ�رصى وعزميتهم، ولكن هيهات 
ّحى بربيع عمره لأجل بالده اأن  ٍرّ �سَ ُ حلحِ

يهزمه املحتل الزائل.

رم�سان يف �سجون 
االحتالل اال�سرائيلي

هو  والغياب  الفرقة  هّم  يعد  مل   
الأ�رصى  الوحيد على موائد  احلا�رص 
من  اخلوف  اأ�ساف  فقد  الرم�سانية، 
وقلًقا  معاناة  كورونا  فريو�ض  تف�سي 
�سيا�سات  ظل  يف  بينهم،  م�ساعفني 
امل�ستهرتة  وممار�ساته  الحتالل 
الطبي  والإهمال  الأ�رصى  بحياة 
املتبعة بحقهم، عدا عن تف�سي الوباء 
داخل الحتالل. م�ساعر خمتلطة بني 
يف  الأ�رصى  يعي�سها  والفرح،  احلزن 
رم�سان  �سهر  بداية  مع  الأيام  هذه 
املبارك، حزٌن حا�رص على موائدهم 
داخل  والأحباب  الأهل  عن  لبعدهم 
وفرٌح  واحلرمان،  ال�سجن  جدران 
اإىل  والتقرب  الف�سيل  ال�سهر  باأجواء 
ل  اأجواء  عنهم،  تخفف  ع�ساها  اهلل 
الأ�رصى،  من  عاي�سها  من  اإل  ي�سفها 

يزيد عليها قلق كورونا.

جدران �ضجن وخوف كورونا
ثابت  اأبو  �سهيب  املحرر  الأ�سري 
وهو  الف�سيل  ال�سهر  عاي�ض  والذي 
بع�ض  ي�سف  مرة  من  اأكرث  الأ�رص  يف 
تفا�سيل ال�سهر الف�سيل عند الأ�رصى 
عند  اأوانه  قبل  يبداأ  "رم�سان  قائاًل: 
والتجهيز  التهيئة  خالل  من  الأ�رصى 
الرتكيز  فيتم  الثمينة،  اللحظات  لتلك 
باملواعظ والدرو�ض على كيفية �سحذ 

رم�سان  يف  اخلواطر  وجرب  الهمم 
".وتابع: "املعتقل  يعاين غياب الأهل 
فبكل  الإفطار؛  موائد  عن  والأبناء 
مرتبكة  النف�سية  احلالة  تكون  تاأكيد 
دموع  فيها  تفي�ض  خمتلطة  وم�ساعر 
ال�سوق  دموع   ، وح�رصجات  م�ستورة 
الواقع،  على  واحلزن  الأهل،  اإىل 
تكون  التي  والإرادة  ال�سرب  وم�ساعر 
ينتظرون  الذين  لل�سجانني  موجهة 
الأ�رصى اأن ينك�رصوا".ويكمل اأبو ثابت 
حديثه: "برامج تعبدية فردية و�سالة 
والأوراد  بالذكر  وان�سغال  للرتاويح، 
اليومية التي هي بالأ�سا�ض جزء اأ�سيل 
الأ�رصى  برنامج  يف  يتغري  ل  وثابت 
واأهمية  قدا�سة  ويزداد  اليومي، 
�سوء  الف�سيل".ويف  ال�سهر  خالل 
تف�سي فريو�ض كورونا، يقول املحرر 
الأ�رصى  فاّن  تاأكيد  ثابت:"بكل  اأبو 
عليها  يح�سدون  ل  نف�سية  حالة  يف 
و�سي�سود الإرباك والتوج�ض وحالة من 
عدم ال�ستقرار حتديدا للذين يعانون 
"يتعمد  مزمنة".واأردف:  اأمرا�ض  من 
والتقاع�ض  الطبي  الإهمال  الحتالل 
واإ�ساءة  وتطبيبهم  املر�سى  نقل  يف 
للجوانب  الكرتاث  وعدم  املعاملة، 
وهذا  والتنقل،  املعي�سة  يف  ال�سحية 
هي  التي  النف�سية  احلالة  �سي�سعف 
اأ�ساًل تتعر�ض ل�سغط يومي متوا�سل 

نتيجة احلرمان والقهر".

الأ�ضرى الفل�ضطينيون

�سجون حتا�سر بهجة رم�سان 
و"كورونا" يزيد املخاوف

الفل�سطينية  "بريزيت"  جامعة  حّملت 
عن  "الكاملة"  امل�سوؤولية  اإ�رصائيل،   ،
حياة اأحد طلبتها الذي اعتقله اجلي�ض 
اإ�سابته  وتبني  اأيام،  قبل  الإ�رصائيلي 
بفريو�ض كورونا. ويف بيان لها، طالبت 
وحقوقي،  دويل  ب�سغط  اجلامعة، 
حممد  الأ�سري  الطالب  عن  لالإفراج 
اهلل،  رام  من  عاما(،   21( ح�سن  ماجد 
اإ�سابته  الفحو�سات  ك�سفت  بعدما 
اجلامعة  ودعت  كورونا.  بفريو�ض 

والدولية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
الحتالل  قوات  على  "ال�سغط  اإىل 
ملتابعة  عنه،  لالإفراج  ال�رصائيلي 
الإجراءات  واتخاذ  ال�سحية  حالته 
�سيا�سة  ظل  "يف  الالزمة".واأ�سافت: 
لالأ�رصى  املتعمد  ال�سحي  الإهمال 
الإفراج  فاإن  كورونا،  فريو�ض  وتف�سي 
قانوين  حق  هو  ح�سن  الأ�سري  عن 
واإن�ساين واأخالقي، وبقاوؤه يف العتقال 
ومبادئ  الدولية،  للقوانني  خمالف 

�سابق  وقت  الإن�سان".ويف  حقوق 
اجلمعة، ذكرت و�سائل اإعالم عربية، اأن 
�سلطات ال�سجون الإ�رصائيلية �سخ�ست 
الفل�سطينيني  املعتقلني  اأحد  اإ�سابة 
البث  هيئة  وقالت  كورونا.  بفريو�ض 
اإ�سابة  ت�سخي�ض  "مت  الإ�رصائيلية: 
الفل�سطينيني يف �سجن  اأحد املعتقلني 
بكورونا،  الغربية(  )القد�ض  امل�سكوبية 
اإثر ذلك مت فر�ض حجر �سحي  وعلى 
"مت  اأن  اإىل  �سجانني".ولفتت   7 على 

منطقة  اإىل  الفل�سطيني  املعتقل  نقل 
كان  باأنه  علما  ال�سجن،  داخل  حجر 
ليومني منذ اعتقاله يف زنزانة لوحده".
اأنه مت نقل جميع اجلنود  واأ�سارت اإىل 
اإىل  العتقال  عملية  �ساركوا يف  الذين 
معطيات  وح�سب  ال�سحي.  احلجر 
 5 نحو  هناك  فاإن  فل�سطينية،  ر�سمية 
ال�سجون  يف  فل�سطيني  معتقل  اآلف 
مطلب  اإ�رصائيل  رف�ست  الإ�رصائيلية، 

الإفراج عنهم منذ ظهور اأزمة كورونا

بريزيت حتّمل اإ�سرائيل م�سوؤولية �سالمة اأحد طلبتها



الإثنني 27   اأفريل  2020  املوافـق  ل 04 رم�ضان  1441ه �صحة12
درا�ضة اأعدتها جامعة �ضنغافورة 

للتكنولوجيا والت�ضميم

مواعيد انتهاء جائحة 
كورونا يف بلدان عربية

�أعدتها  در��سة  توقعت 
�سنغافورة  جامعة 
و�لت�سميم  للتكنولوجيا 
�أزمة  �نتهاء  موعد 
من  �لعديد  يف  كورونا 
و�لغربية  �لعربية  �لدول 
�لدر��سة  و��ستندت 
�لر�سمية  �لبيانات  �إىل 
عدد  من  �ملقدمة 
حول  �لعامل  دول  من 
حياة  ودورة  �لإ�سابات، 

�لفريو�س يف تلك �لبلد�ن وتظهر نتائج �لدر��سة �أن �أزمة كورونا 
�ستنتهي يف معظم �لدول �لعربية �مل�سمولة بالبحث خالل �سهري 
ماي وجو�ن �ملقبلني، عد� �لأردن ولبنان، حيث ت�سري �لنتائج �إىل 
�نتهاء �جلائحة فيهما يف 19 و22 من هذ� �ل�سهر وتظهر نتائج 
ماي،   20 يف  م�رص  يف  �ستنتهي  كورونا  وباء  �أزمة  �أن  �لدر��سة 
�ل�سعودية �ست�سل  �ل�سهر ذ�ته، ويف  �لر�بع من  �ل�سود�ن يف  ويف 

لذروتها يف �لأول من مايو على �أن تنتهي مطلع جو�ن.
 8 حدود  يف  �جلائحة  �ستتجاوز  قطر  فاإن  للدر��سة،  ووفقا 
جويلية، و�لإمار�ت يف 15 ماي و�لبحرين يف 3 جو�ن و�لكويت 

يف 29 ماي.

ن�صائح �صحّية يف رم�صان
�أكو�ب يف  ثمانية  يقل عن  ل  �ملاء مبا  من  منا�سبة  كمّية   �رصب 
�ليوم، مع �رصورة مر�عاة �رصب �ملاء على فرت�ت لتفادي �سعور 
�ل�سخ�س بالثقل و�لنزعاج. تناول �لتمر قبل �أي �سيء، لأّنه يعمل 
�ل�سيام.  فرتة  �أثناء  للج�سم  ح�سل  �لذي  �ل�سكر  نق�س  �سد  على 
بدء وجبة �لإفطار بطبق من �ل�سوربة؛ حيث �إّن هذ� �لطبق ميّهد 
�ملعدة ل�ستقبال باقي �لطعام و�لوجبة �لرئي�سّية، كما �أّنه يعّو�س 
تناول  بعد  �مل�سي  على  �حلر�س  �جل�سم.  �لتي خ�رصها  �ل�سو�ئل 
�إىل  �لإفطار ب�ساعتني على �لأقل، حيث ميكن لل�سخ�س �لذهاب 
�سالة �لرت�ويح م�سياً على �لأقد�م. �حلر�س على عدم ترك وجبة 
�ل�سحور على �أي حاٍل من �لأحو�ل، وين�سح �لأخ�سائيون ب�رصورة 
كخبز  �لمت�سا�س  بطيئة  �لن�سوّيات  على  �لوجبة  هذه  �حتو�ء 
�لقمح �لكامل، و�لأرز ورقاق �لفطور، وذلك من �أجل �حلفاظ على 
�ل�سكر يف �لدم لأطول فرتٍة ممكنة. �حلر�س على تناول  م�ستوى 
�لأغذية �لتي حتتوي على �لفيتامينات و�ملعادن خالل يوم �ل�سيام 
كالفو�كه و�خل�سار. تناول طبق �ل�سلطة على وجبة �لإفطار. تناول 
�حللوّيات ولكن باعتد�ل، حيث يجب �أن ير�قب �ل�سخ�س ح�سته 
من هذه �لأطباق وجتّنب تناولها قبل �لنوم مبا�رصًة. جتّنب تناول 
�لأطعمة �ململّحة مثل �ملخلالت و�ملك�رص�ت، و�ملعلبات وكذلك 
�لأغذية �ل�سناعّية. تق�سيم وجبة �لطبق �لرئي�سي �إىل ثالثة �أق�سام، 
حيث يحتوي �لق�سم �لأول على �لن�سويات بطيئة �لمت�سا�س مثل 
�لأرز، و�لق�سم �لثاين على �للحوم ويف�سل �أن تكون قليلة �لدهون، 
فنجان  تناول  �ل�سحّية.  باخل�سار  تعبئته  �ملتبقي ميكن  و�لن�سف 
�لقهوة بعد مرور �ساعة �أو �ساعتني من تناول وجبة �لإفطار، حيث 
يجب جتّنب �رصبها مبا�رصًة بعد �لوجبة مع �رصورة �حلر�س على 

تقليل كمّية �لقهوة �مل�رصوبة خالل �ليوم قدر �لإمكان.

ن�صائح لعالج الإم�صاك
ميكن �أن نكافح ونعالج �لإم�ساك من خالل �تباع هذه �لن�سائح:

زيادة تناول �لفو�كه �لطازجة كالتفاح و�لإجا�س �لتي ي�ستح�سن تناولها 
مع �لق�رصة.

تناول �لفو�كه �ملجففة كالتني، �لتمر و�لزبيب.
�لكاملة،  �لغذ�ئية �ملوجودة يف منتجات �حلبوب  �لألياف  تناول  زيادة 

خبز �لنخالة و�لربغل.
�إ�سافة �ل�سوفان لنظامنا �لغذ�ئي �ليومي

تناول ملعقة طعام زيت زيتون على �لريق قبل �ل�سحور يومياً
تنظيم �أوقات �لوجبات �لطعامية و�أوقات �لدخول للحمام.

زيادة �لن�ساط �حلركي وممار�سة �لريا�سة �ليومية.
�لبتعاد عن �لتناول �لع�سو�ئي للملّينات و�لأع�ساب �مل�سهلة، فهي ت�سبب 

تعود� عليها بالإ�سافة �إىل �أنها قد ت�سبب تقرحات و�لتهاب بالقولون.

من  �سيني  طبيب  �عترب 
�ملر�سى  �أن  ووهان، 
كوفيد- من  �ملتعافني 
ي�ستوفو�  �أن  يجب   19
من  للخروج  معينة  معايري 
يخ�سعو�  و�أن  �مل�ست�سفى، 
ملر�قبة طبية ملدة �أ�سبوعني 
بالعودة  لهم  ي�سمح  �أن  قبل 

�إىل منازلهم.
وقال ت�سنغ ت�سن �سون، مدير 
�لتنف�سي  �جلهاز  طب  ق�سم 
و�لعناية �حلرجة مب�ست�سفى 
ووهان،  جلامعة  ت�سونغنان 
مركز �ندلع جائحة كورونا، 
�لنهائي  �لتعايف  معايري  �إن 

ت�سمل ما يلي:
* بقاء درجة حر�رة �جل�سم 

طبيعية لأكرث من ثالثة �أيام
�جلهاز  �أعر��س  حت�سن   *

�لتنف�سي ب�سكل ملحوظ
يظهر  رئوي  ت�سوير   *
لالآفات  كبري�  �مت�سا�سا 
و�أن  �حلادة،  �لن�سحية 
�لبلغم  �ختبار  نتائج  تكون 
�لأنفي  �لبلعوم  وم�سحات 
�جلهاز  يف  �أخرى  وعينات 
�لتنف�سي �سلبية يف �ختبارين 
متتاليني للحم�س �لنووي، مع 
فرتة زمنية بني �أخذ �لعينات 

ل تقل عن 24 �ساعة.
معايري  »�إن  ت�سنغ  وقال 
مبد�أ  مع  تتو�فق  ل  �خلروج 
�لرئوي  �للتهاب  عالج 
�أي�سا  تتو�فق  ولكنها  فقط، 

مع متطلبات �إد�رة �لأمر��س 
�لتنف�سية �ملعدية«.

و�أ�ساف �لطبيب �ل�سيني، �أنه 
�لذين  �ملر�سى  على  يتعني 
�مل�ست�سفى  من  خرجو� 

طبية  ملالحظة  �خل�سوع 
مو�قع  يف  يوما   14 ملدة 
�ختبار  و�إجر�ء  �لعزل، 
�أخرى  مرة  �لنووي  �حلم�س 

قبل عودتهم �إىل منازلهم.

طبيب �صيني يحدد معايري التعايف من كورونا

خلٌل يف الغلوكوز بال�صوم
�إن �خللل برتكيز �جللوكوز بال�سوم 
 )IFG( خلل يف �لغلوكوز بال�سوم -
�مل�سنفتني  �حلالتني  �إحدى  هو 
مر�س  ت�سبق  �أو�ساع  �أنهما  على 
�ل�سكري: خلل يف �جللوكوز بال�سوم 
�جللوكوز  حتمل  ونق�س   ،)IFG(

.)IGT(
�لذي  و�سع  هي  �لأوىل،  �حلالة  �إن 
بال�سوم،  �لغلوكوز  ن�سبة  فيه  تكون 
�ملجال  وبني  �ل�سليم  �ملجال  بني 
�ل�سكري. مت موؤخًر�  �لتابع ملر�س 
 6.1 بني  �لو�قع  �ملجال  �إن  �إقر�ر 
 126-110( لرت  ميلمول/   7.0 و 
هذ�  ُعِرّف  دي�سلرت(،  مليجر�م/ 
على  يوؤكد  �أن  �أجل  من  �لو�سع 
�أهمية �لرتفاع، حتى �لطفيف منه، 
كاأحد  بال�سوم،  �جللوكوز  ن�سبة  يف 
مر�س  حلدوث  �خلطر  عو�مل 

�ل�سكري �ملتاأخر من نوع 2.
توجد يف مر�س �ل�سكري من نوع 2 
�أدلة على �أن هنالك خلاًل يف �إفر�ز 
ويف  �لبنكريا�س،  من  �لأن�سولني 

�ملقاومة لالأن�سولني.
يف  خلٌل  خطر  وعو�مل  �أ�سباب 

�جللوكوز بال�سوم
يوجد �حتمال �أكرب، يف خلل برتكيز 
�لغلوكوز ويف خلل حتمل �جللوكوز، 
لتطور مبكر حلالة ت�سلب �ل�رص�يني، 
تبني يف  لقد  �ل�سكري.  د�ء  وكذلك 
باأنه  موؤخًر�  �أجريت  �لتي  �لأبحاث 
يف  لالأن�سولني  �أكرث  مقاومة  يوجد 

�أثناء  �لغلوكوز  تركيز  خلل  حالة 
�خللل  حالت  من  �أكرث  �ل�سوم، 
بتحمل �لغلوكوز، بالرغم من �أنه يف 
�جللوكوز  باحتمال  �خللل  حالت 
�لأن�سولني  باإفر�ز  �أكرث  خلل  يظهر 
خلٌل  من  �لوقاية  �لبنكريا�س.   من 

يف �لغلوكوز بال�سوم

�ملبكر  و�لإدر�ك  �لكت�ساف  �إن 
بال�سوم،  �لغلوكوز  بن�سبة  للخلل 
زيادة  �حلياة،  نظام  من  �لتغيري 
وخف�س  �جل�سمانية  �لفعاليات 
�لوزن، مهمة حتى يتوقف �لنتقال 
متنع  �أن  ميكن  وحتى  لل�سكري 

ظهورها بامل�ستقبل.

فائدة  �ل�سيام  يف  �أن  �سك  ل 
�لقلب،  لكثري من مر�سى  عظيمة 
ل  قد  معينة  حالت  هناك  ولكن 

ت�ستطيع �ل�سيام. 

اأ( ارتفاع �ضغط الدم: 

�رتفاع  عالج  يف  �ل�سيام  يفيد 
�سغط �لدم، فاإنقا�س �لوزن �لذي 
ير�فق �ل�سيام يخف�س �سغط �لدم 
ب�سورة ملحوظة، كما �أن �لريا�سة 
تر�ويح وتهجد  �لبدنية من �سالة 
�سغط  خف�س  يف  تفيد  وغريها 

�لدم �ملرتفع. 
م�سيطر�ً  �لدم  �سغط  كان  و�إذ� 
للمري�س  �أمكن  بالدو�ء  عليه 
�أدويته  يتناول  �أن  �ل�سيام �رصيطة 
�أدوية  حالياً  فهناك  بانتظام، 
مرة  تعطى  �لدم  �سغط  لرتفاع 

و�حدة �أو �ثنتان يف �ليوم. 

)ق�ضور  القلب  ف�ضل  ب( 
القلب(: 

�لقلب  ف�سل  نوعان:  �لقلب  ف�سل 
�لأي�رص وف�سل �لقلب �لأمين، وي�سكو 
�لنف�س  �سيق  من  عادة  �ملري�س 
يحدث  وقد  باجلهد،  �لقيام  عند 
�أثناء �لر�حة، وين�سح  �سيق �لنف�س 
بعدم  �حلاد  �لقلب  بف�سل  �مل�ساب 
�ت  �ل�سيام، حيث يحتاج لتناول مدَرّ
لع�سلة  مقوية  �أخرى  و�أدوية  بولية 
عالج  �إىل  يحتاج  ما  وكثري�ً  �لقلب 

يف �مل�ست�سفى. 
و��ستقر  حالته  حت�سنت  �إذ�  �أما 
�سوى  يتناول  ل  وكان  و�سعه، 
�ملدر�ت  من  �سغرية  جرعات 

�لبولية فقد ميكنه �ل�سيام. 
�لقلب  طبيب  ��ست�سارة  وينبغي 
�مل�سلم فهو �لذي يقرر ما �إذ� كان 
ل،  �أم  �ل�سوم  على  قادر�ً  �ملري�س 
�إذ يعتمد على �سدة �ملر�س وكمية 
�ملدر�ت �لبولية �لتي يحتاج �إليها. 

ج( الذبحة ال�ضدرية: 
عادة  �ل�سدرية  �لذبحة  تنجم 
�لتاجية  �ل�رص�يني  يف  ت�سييق  عن 

�ملغّذية لع�سلة �لقلب. 
�ملري�س  �أعر��س  كانت  و�إذ� 
ي�سكو  ول  �لعالج،  بتناول  م�ستقرة 
�أمكنه  �سدري  �أمل  من  �ملري�س 
�أن  بعد  رم�سان،  �سهر  يف  �ل�سيام 
�إمكانية  من  للتاأكد  طبيبه  ير�جع 

تغيري مو�عيد تعاطي �لدو�ء.

مري�ض القلب يف �صهر ال�صيام:



�سطيف  وفاق  فريق  مدرب  �أكد 
عن  �لتام  ر�ساه  �لكوكي  نبيل 
به  يقوم  �لذي  �لتدريبي  �لعمل 
�ل�سحي  �حلجر  فرتة  خالل  �أ�سباله 
توقف  ب�سبب  منازلهم  يف  و�لتو�جد 
�جتياح  �إثر  على  �لكروي  �لن�ساط 
�أن  �أو�سح  �لبالد، حيث  كورونا  وباء 
كبرية  جهود�  يبذلون  �لوفاق  العبي 
�لتدرب  �جل  �لفرتة من  خالل هذه 
�جلهود  مب�ساعفة  و�لعمل  بجدية 
�لبدنية  �للياقة  يحافظو� على  حتى 
�لتي ت�سمح لهم �ن يكونو� جاهزين 

�ملناف�سة  ��ستئناف  يتم  حينما 
وعودة �لبطولة �لوطنية، حيث �و�سح 
ت�رصيحات  يف  �لتون�سي  �ملجرب 
�لتو�جد  على  يحر�ص  �أنه  �إعالمية 
�أجل  يف �ت�سال د�ئم مع العبيه من 
تطبيق  يف  جديتهم  على  �لوقوف 
برنامج �لتدريبات �لذي مت ت�سطريه 
لهم من �ملنازل، و�لتاأكد من مو�كبة 
و��ستطرد  �مل�سطر،  �لعمل  برنامج 
يف ذ�ت �ل�سياق �أنه مرتاح للتدريبات 
�لفردية �لتي يقوم بها العبوه و�لتي 
جعلته يرتاح للم�سوؤولية �لكبرية �لتي 

يتحلون بها و�جلدية يف �لتعامل مع 
�مل�سطر  �لعمل  وبرنامج  �لتدريبات 
وقف  �أنه  �لكوكي  و�أ�ساف  لهم. 
زمالء  طرف  من  كبرية  جدية  على 
حت�سني  �جل  من  بو�سوف  �لالعب 
لياقتهم �لبدنية و�لتو�جد يف �أف�سل 
دخول  �إىل  منهم  �سعيا  جاهزية 
�لبطولة  على  �ملناف�سة  معرتك 
��ستئناف  يتم  عندما  بقوة  �لوطنية 
لعب  ومو��سلة  �لكروي،  �ملو�سم 

�ملباريات باأف�سل طريقة.
عي�شة ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  ك�سف 
رغبته  عن  �سبعيني  بن  ر�مي 
�للعب  فر�سة  على  �حل�سول  يف 
�ملمتاز  �النحليزي  بالدوري 
خالل  �أو�سح  �ين  م�ستقبال، 
موقع  على  ح�سابه  عرب  حديثه 
»�أن�ستغر�م«  �الجتماعي  �لتو��سل 
فر�سة  على  حت�سل  حال  يف  �أنه 
�سوف  م�ستقبال  �الأجو�ء  تغيري 
رفقة  للعب  �الن�سمام  يختار 
�الجنليزية،  �لنو�دي  �إحدى 
مد�فع  �سدد  �ل�سدد  هذ�  ويف 
يف  يتو�جد  �أنه  �لوطني  �ملنتخب 
يلعب  �ين  باأملانيا  حال  �ف�سل 
�حلايل  ناديه  رفقة  دورية  ب�سفة 
�لذي  مون�سغالدباخ  بوري�سيا 
ي�سكل مفاجاأة �ملو�سم يف �لدوري 
�الأدو�ر  على  ويناف�ص  �الأملاين 
�الأوىل، باال�سافة �إىل �أنه ال يفكر 
حاليا يف م�ستقبله �لكروي، لكنه يف 

حال حدث خالل �ملو�سم �ملقبلة 
فاإنه  �الأجو�ء  تغيري  نحو  وتوجه 

حتما �سوف يلعب يف �جنلرت�.
بار�دو  نادي  خريج  و��ستطرد 
�حلديث �أنه يعترب من �مل�سجعني 
يونايتد  مان�س�سرت  لنادي  �الأوفياء 
حتقيق  يف  ويرغب  �الجنليزي 
ت�سكيلة  قمي�ص  بحمل  رغبته 
م�ستقبال  �حلمر«  »�ل�سياطني 

�ت�ساالت  على  حت�سل  حال  يف 
�الجنليزي،  �لعمالق  طرف  من 
�لالعب �ساحب 25  كان  لالإ�سارة 
عاما قد �لتحق باجلوري �الملاين 
وتعاقد  �ملن�رصم  �لعام  �سائفة 
رفقة بوري�سيا مون�سغالدباخ بعقد 
من  قادما  مو��سم  الأربعة  ميتد 

ملعب رين �لفرن�سي.
ع.ق.
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�أم�ص  �إ�سباين  �سحفي  تقرير  �أكد 
�أن موقف بر�سلونة ب�ساأن ��ستئناف 
مباريات �لدوري �ال�سباين جمدد� 
ينذر بعدم ��ستكمال �لبطولة هذ� 
بر�سلونة  يرف�ص  حيث  �ملو�سم، 
و�ملخاطرة  �ملباريات  خو�ص 
باأن ي�ساب �أي العب �أو مدرب �أو 
ظل  يف  كورونا،  بفريو�ص  موظف 

حتى  �لوباء  على  �ل�سيطرة  عدم 
خافيري  هدد  �ملقابل،  يف  �الآن، 
�ال�سبانية  �لر�بطة  رئي�ص  تيبا�ص 
للعبة باأن �أي فريق يرف�ص خو�ص 
و�ستوقع  خا�رًص�  يعترب  �ملباريات 

عليه عقوبات.
»�سبورت«  ل�سحيفة  ووفًقا 
بر�سلونة  موقف  فاإن  �الإ�سبانية، 

حظي  �ملباريات  خو�ص  بعدم 
برد فعل �إيجابي من جانب �أندية 
�لليغا، و�أ�سارت �إىل �أن �أكرث من ناٍد 
لدعمه،  برب�سلونة  �ت�سل  �إ�سباين 
�لنادي  مبادرة  �إىل  ين�سم  وقد 
�لكتالوين 6 �أندية على �الأقل منها 

بلد �لوليد
 ق.ر.

يو��سل العبو فريق �سباب ق�سنطينة 
يف  و�مل�ساهمة  �لعون  يد  مد  يف 
�أجل  من  �لتطوعية  �حلمالت 
خالل  �ملعوزة  �لعائالت  م�ساعدة 
�إطار  يف  �لف�سيل،  رم�سان  �سهر 
�خلرجات �الن�سانية لالعبي ت�سكيلة 
»�ل�سيا�سي«، �أين قررو� �لتنازل عن 
�إد�رة  مع  �لعالقة  �ملباريات  منح 
من  �ملعوزة  �لفئة  ل�سالح  �لناي 

جتاوز  على  وم�ساعدتها  �لعائالت 
�ملبارك،  �ل�سهر  من  �لفرتة  هذه 
خا�سة و�أنه يتز�من مع �جتياح وباء 
يف  �الأمر  هو  مثلما  لبالدنا  كورونا 
دول �لعامل، و�أثر كثري� من �جلانب 
�القت�سادي، لكونه �أوقف رزق عدد 
كبري رباب �لعائالت �لذين يعتمدون 

على رزقهم من �لعمل �ليومي.
بن  ح�سني  �لالعب  رفقاء  ويعول 

بطريقتهم  �مل�ساهمة  على  عيادة 
يف �جلانب �الن�ساين بالتعاون رفقة 
�لتي  �لق�سنطيني،  �لنادي  غد�رة 
�خلريية  �ملبادر�ت  زرع  �إىل  ت�سعى 
�حلالية  �لفرتة  خالل  العبيها  يف 
من  �سعيا  �لبالد  عليها  متر  �لتي 
يف  �ملبذولة  �جلهود  دعم  �أجل 

مو�جهة وباء كورونا.
ع.ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

�سابق  وقت  كان مربجما يف  مثلما 
�لودية  �ملو�جهة  لعب  �أجل  من 
�أبناء »�لعميد«، وذلك  �أمام ت�سكيلة 
مار�سيليا  �أوملبيك  توجه  �إطار  يف 
نحو تايل �لرتب�ص �خلارجي ب�سبب 
حّل  �لذي  »كورونا«  وباء  �نت�سار 
مبختلف �أقطار �ملعمورة، وتف�سل 
�لفرن�سي  �جلنوب  نادي  �إد�رة 

من  خارجي  �حتكاك  �أي  تفادي 
خا�سة  �الأمور،  تفاقم  عدم  �أجل 
�لدولية  �ملالحة  بقر�ر  علمنا  �إذ� 
�جلزية  �لرحالت  خمتلف  توقيف 
وتاأجيلها  �إىل �سهر �سبتمرب �ملقبل، 
من  ر�سمي  بيان  �سدور  وينتظر 
�أجل  من  �لفريقني  �إد�رتي  �إحدى 
تاأكيد م�سري �ملقابلة �ال�ستعر��سية 
بينهما و�لتي تتوجه نحو عدم لعبها 
يف  �سابق،  �ملحدد  �لتاريخ  يف 

�للقاء  م�سري  على  �لتعرف  �نتظار 
�إلغاء  �أو  بالتاأجيل �إىل �لعام �ملقبل 
�ملو�جهة نهائيا. يف �سياق خمتلف، 
قرر جمل�ص �إد�رة �ملولودية بقيادة 
�أملا�ص  �لنا�رص  عبد  �لعام  �ملدير 
وتقلي�ص  لالعبني  �الأجور  تخفي�ص 
و�لتي  �لنادي،  يف  �الأجرية  �لكتلة 
من  �بتد�ء  تطبيقها  يتم  �سوف 
�لكروي �ملقبل، �سعيا من  �ملو�سم 
�الأعباء �ملالية  �إىل تقلي�ص  �الإد�رة 

على ذمتها، حيث جاء قر�ر جمل�ص 
�ملالكة  �ل�رصكة  قر�ر  بعد  �الإد�رة 
ر��سلت  �لتي  »�سوناطر�ك«  للفريق 
تعليمة �إىل �مل�سوؤولني على �لفريق 
حت�سبا  �مليز�نية  تقلي�ص  ب�رصورة 
للمو�سم �لكروي �جلديد، وذلك يف 
�لتي  �خلانقة  �ملالية  �الأزمة  ظل 
بالدنا يف ظل  �الأندية يف  بها  متر 
��ستمر�ر �ملعاناة من فريو�ص كوفيد 
�أثر بال�سلب على �ملولودية  19 �يل 

�الأندية  على  �ملر  هو  مثلما 
ينتظر  حيث  �الأخرى،  �جلز�ئرية 
بكو�در  �لنادي  م�سوؤولو  يجتمع  �أن 
�ملناف�سة  ��ستئناف  عند  �لفريق 
معهم  �تفاق  �إىل  �لتو�سل  �جل  من 
يف  �لرو�تب.  تقلي�ص  بخ�سو�ص 
�ملولودية  العبو  ي�رص  �آخر،  �سياق 
على �لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية 
يف نهاية �ملو�سم �جلاري يف �نتظار 
��ستئناف �ملناف�سة، ولهذ� �لغر�ص 

حر�ق  �لدبن  �سم�ص  �لالعب  �أكد 
�ملو�سم  لهذ�  �لبطولة  لقب  �أن 
يبقى هدفهم �الأول رغم �ملناف�سة 
فريقي  يو�جهونها من  �لتي  �لقوية 
ووفاق  بلوزد�د�ملت�سدر  �سباب 
مل  الز�ل  �أنه  و��ستطرد  �سطيف، 
يقدم �لوجه �حلقيقي له وهو �لذي 
يف  ووعد  متو�سطا،  مو�سما  يقدم 
بالربوز  �لنادي  �أن�سار  �ل�سدد  هذ� 

يف �سفوفه �ملو�سم �ملقبل.

�شوناطراك تطالب الإدارة بتقلي�ض امليزانية ونحو تخفي�ض رواتب الالعبني

ودية مولودية �جلز�ئر و�أوملبيك 
مار�ضيليا مهددة بااللغاء ب�ضبب كورونا

ولد علي: �الأندية �جلز�ئرية تر�جعت قارًيا
ولد  �لدين  نور  �جلز�ئري  �أَكّد 
علي مدرب �ملنتخب �لفل�سطيني 
�الأندية  م�ستوى  �أَنّ  �لقدم،  لكرة 
�جلز�ئرية تر�جع كثرًي� يف �الآونة 
جعلها  �لذي  �الأمر  �الأخرية، 
على  �ملناف�سة  على  قادرة  غري 
علي  ولد  وقال  �لقارية،  �الألقاب 
يف ت�رصيحات �سحفية: »م�ستوى 
ب�سكل  تر�جع  �جلز�ئرية  �لفرق 
قادرة  غري  و�أ�سبحت  رهيب، 
وفر�ص  باالألقاب،  �لتتويج  على 
نف�سها يف �ملناف�سات �الأفريقية، 
�الأندية  م�ستوى  تطور  ظل  يف 

�أن  »�أعتقد  و�أ�ساف  �ملناف�سة«، 
غري  �أ�سبحت  �جلز�ئرية  �لفرق 
قادرة على رفع �لتحدي، و�لدليل 
�ملناف�سات  يف  مبكًر�  خروجها 
وفاق  نادي  با�ستثناء  �لقارية، 
�سطيف �لذي فاز بالكاأ�ص، و�حتاد 
�لو�سول  يف  جنح  �لذي  �لعا�سمة 
�لقبائل  �سبيبة   « و�أمت  للنهائي«، 
دوري  يف  ��ستثنائًيا  م�سو�ًر�  قدم 
�أبطال �أفريقيا هذ� �ملو�سم، رغم 
نق�ص �خلربة لدى �لالعبني، غري 
�أنه عجز عن تقدمي �الأد�ء يرقى 
�ملطلوب«.يذكر  �مل�ستوى  �إىل 

ت�ستطع  مل  عاًما   20 �آخر  يف  �أنه 
�لفوز  �سوى  �جلز�ئرية  �الأندية 
 2014 عام  يف  وكان  وحيد  بلقب 

عن طريق وفاق �سطيف.
ق.ر.

يف اإطار امل�شاهمة باحلمالت اخلريية مل�شاعدة العائالت املعوزة

العبو �ضباب ق�ضنطينة يتنازلون 
عن منح �لباريات

موقف بر�ضلونة يهّدد بعدم ��ضتكمال �لليغا

تتوّجه الأمور نحو اإلغاء الزيارة التي كانت مرتقبة لنادي اأوملبيك مار�شيليا الفرن�شي اإىل ار�ض الوطن من اأجل لعب املباراة الودية املربجمة مع نظريتها 
مولودية اجلزائر واملقررة بتاريخ 26 جويلية املقبل، اأين برجمت اإدارة النادي العا�شمي املباراة اأمام نادي اجلنوب الفرن�شي يف اإطار الحتفالت مبئوية 

تاأ�شي�ض املولودية، التي تاأ�ش�شت يف الرابع اأوت 1921، ولهذا الغر�ض ك�شفت تقارير اإعالمية فرن�شية مقربة من النادي الفرن�شي اأن م�شوؤويل اأوملبيك مار�شيليا 
يتوجهون نحو اإلغاء زيارة التعداد اإىل اجلزائر 

ك�شف رغبته يف النتقال اإىل الربميرليغ يف حال تغيري الأجواء

بن �ضبعيني: حلمي �للعب رفقة مان�ض�ضرت 
بونايتد م�ضتقبال

اأكد توا�شله امل�شتمر مع ا�شبالهم خالل فرتة احلجر ال�شحي

�لكوكي: مرتاح من تدريبات �لالعبني وعازمون 
على ��ضتكمال �ملو�ضم بقوة
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رم�سان ميد�ن �لتناف�س �لربانى
1. �ضهر رم�ضان من �أكرب نعم 
للمغفرة  ياأتينا   , علينا  �هلل 
�لعفّو  من  و�لعفو  و�لرحمة 
ت�ضّيع  �وعاك  �لكرمي 
�لفر�ضة من بني يديك , �ضد 
حيلك و �نتبه من �ضيطانك و 
رم�ضان   .2 فر�ضتك.  �غتنم 
ميد�ن تناف�س ربانى �رشيف 
, �أعمالك فيه �إما عائدة لك 
عائدة  فاجعلها   , عليك  �أو 
عليك بالنفع و �لعفو من �هلل 

.
جميلة  و�حة  رم�ضان   .3

دروب  يف  لنا  �هلل  ير�ضلها 
لن�ضتظل  �ملوح�ضة  �حلياة 
ثمارها  و  �أ�ضجارها  بظل 
�لعظيمة , �حجز مكانك يف 
فر�ضتك  ت�ضّيع  وال  �لو�حة 
رم�ضان   .4 تتكرر.  ال  فقد 
�هلل  ير�ضلها  ربانية  منا�ضبة 
من  لرنتاح  �ل�ضنة  يف  مرة 
مهلكات �لدنيا �لتى �أرهقتنا و 
ز�دت من متاعبنا لتجدد فينا 
�الأمل وت�ضاعدنا على �ل�ضرب 
 . �لفر�ضة  ت�ضّيع  �وعاك   ,
تخلية  حمطة  رم�ضان   .5

وحتلية يف كل �ضيء , ��ضحذ 
بنف�ضك  و�رتِق  همتك  فيه 
�لذى  �لطني  �أوحال  من  فيه 
 , �ل�ضماء  �إىل نفحات  تعي�ضه 
تفرح  ال   .6 فر�ضة.  رم�ضان 
ت�ضفد  �ل�ضياطني  باأن  كثري� 
كذلك  فمهم   , رم�ضان  يف 
�ضيطان  فيه  �أنت  ت�ضفد  �أن 
ت�ضتطع  مل  فاإن   , نف�ضك 
فقد  �ضيطانك  ت�ضفيد  فيه 
�ل�ضياطني  �ضد  يف  تفلح  ال 
�الأخرى , �نتبه فاأنت بو�ضلة 

�لت�ضفيد .

رم�سان وجتديد �لذ�ت
رم�ضان حمطة �ضنوية توؤثر يف �لنف�س تاأثري� بالغا, حيث تنتع�س بدو�خلنا �لقوى �لروحية, وتنقمع �لقوى �ل�ضهو�نية, 

ف�ضال عن �لتحكم �لفريد يف رغبات �لفرد بتاأثري �ل�ضوم �لذي يقوي �لعز�ئم ويجمح �ملثالب.
و�إطعام  و�ال�ضتكانة  و�خل�ضية  و�لت�رشع  و�لدعاء  و�لقيام  �ل�ضيام  ويحلو  تعاىل  �هلل  من  �أكرث  �لقرب  يكون  رم�ضان  ويف 

�لطعام و�ل�ضدقة .. و�لكثري مما يطول ذكره وي�ضعب ح�رشه من معامل �لرب و�خلري.

رم�سانيات
�إ

ذ� جاء رم�ضان, فتحت �أبو�ب �جلنة, وغلقت �أبو�ب �لنار, و�ضفدت �ل�ضياطني , وهل بعد ذلك من ف�ضل ونعمه وكرم بال 
حدود من خالقنا �هلل �لكرمي .

ما �أجمل �رتياح �لنف�س عندما ت�ضعر باأنها �تقت �هلل ما ��ضتطاعت؟ رم�ضان فر�ضة كبرية لتحقيق �لتقوى ونيل ر�ضا 
�خلالق .

�سهر تغفر فيه �ل�سيئات
ر

فيه  ويجزل  �لكر�مات,  باأنو�ع  عباده  على  �ضبحانه  فيه  �هلل  يجود  �ضهر  �ل�ضيئات,  فيه  تغفر  �ضهر  م�ضان 
الأوليائه �لعطيات , هل من م�ضتثمر لذلك وهل من ُم�ضّمر.

من جعل يوم �ضومه ويوم فطره �ضو�ء , فلي�س بعاقل .
من طال قيامه �ليوم هون �هلل عليه �لقيام غد�ً , فر�ضتنا يف رم�ضان مع �لقيام فر�ضة متاحة وي�ضرية قد 

تعو�ضنا عن ك�ضلنا عنه يف �ل�ضهور �الأخرى وقد تدفعنا ملو��ضلة �لقيام يف غريه .

حال �ل�سلف مع �لقر�آن يف رم�سان
هديهم معه :حال �ل�ضلف مع �لقر�آن يف رم�ضان فعجب ُعجاب , و�إليك طرفاً ي�ضري�ً من 
كان �ضفيان �لثوري : �إذ� دخل رم�ضان ترك جميع �لعبادة و�أقبل على قر�ءة 

�لقر�آن . وكان �الأ�ضود بن يزيد : يختم يف كل ليلتني يف رم�ضان . وكان 
قتادة : يختم يف كل �ضبع د�ئما, ويف رم�ضان يف كل ثالث , ويف �لع�رش 

�الأو�خر كل ليلة . وكان لل�ضافعي يف رم�ضان �ضتون ختمة 
يقروؤها يف غري �ل�ضالة , وعن �أبي حنيفة نحوه . وكان 
حممد بن �إ�ضماعيل يختم يف رم�ضان يف �لنهار كل يوم 

ختمة , ويقوم بعد �لرت�ويح كل ثالث لياٍل بختمة. 
وكان �أبو �لعبا�س بن عطاء : له يف كل يوم ختمة , ويف 

�ضهر رم�ضان كل يوم وليلة ثالث ختمات. وكان 
�حلافظ بن ع�ضاكر: يختم كل جمعة , ويختم يف 

رم�ضان كل يوم , وكان كثري �لنو�فل و�الأذكار, 
ويحا�ضب نف�ضه على كل حلظة تذهب يف غري 

طاعة . و�أخبارهم يف هذ� كثرية جد�ً .

مع �لقر�آن يف رم�سان

�سهر �لت�سامن
ي�ضت�ضعر  حيث  باقتد�ر  �الجتماعي  �لت�ضامن  �ضهر  رم�ضان 
يد  �ل�ضعادة وهو ميد  نف�ضه  �لفقري, ومتالأ جنبات  فقر  �لغني 
�لعون الأخيه �ملحتاج: �ضدقة وزكاة وعطفا و�ضلة .. فتت�ضالح 
�إميانية  منظومة  يف  �لبع�س  بع�ضها  ومع  ذو�تها  مع  �لنفو�س 

بديعة ال جتد لها مثيال �إال يف رو�ضة �الإ�ضالم �لغناء.

تبت �إىل �هلل تعاىل
ر�ئع هذه �لكلمة .. ر�ئعة روحها .. ر�ئعة نقلتها .. ر�ئعة بكل 
ر�ئد   -: �الأ�ضتاذ  �لكبري  �ملجاهد  حولها  ويكتب   .. فيها  ما 
�ضالح قائاًل :- ) هي جملة مباركة تبت �إىل �هلل تعاىل , وهي 
�أن  �أن كادو�  �أقو�م بعد  ثقيلة يف ميز�ن �هلل تعاىل , وقد قالها 
يهلكو� , فنقلتهم من حال �إىل حال , نقلتهم من �لظلمات �إىل 
 , �ل�ضعادة  �إىل  �ل�ضقاء  ومن   , �لهدى  �إىل  �ل�ضالل  ومن   , �لنور 
فهذ� �لف�ضيل بن عيا�س رحمه �هلل كان يف �أول �أمره ل�ضاً يقتحم 
�لبيوت , فقال �ضادقاً تبت �إىل �هلل تعاىل , فنقلته هذه �جلملة 

من �ضارق �لليل �لف�ضيل �إىل قائم �لليل �لف�ضيل.

قوة �لتائب ..
�أن  �إ�ضتطاعت  �ضخ�ضية   .. قوية  �ضخ�ضية  للتائب  �أن  ال�ضك 
تنت�رش على نقطعة �ضعفها .. و�ضارت تتعامل معها وكاأنها �أمر 
عادى .. لقد مت �لتغيري .. و�نقلب �حلال و�ضار قوياً بقوة �هلل 
وبالقرب من �هلل .. ر�أيت هذ� فى رجل تعاملت معه كان يزنى ال 
بل يدمن �لزنا و�لعياذ باهلل .. ر�أيته عبد�ً ل�ضهوته يقطع �الأميال 
كان عبد�ً   .. �ضهوته  �ملهم  فتاة  �ى   .. فتاة  يحادث  �أو  ليقابل 
 ..  - يعافينا  �أن  �هلل  ن�ضاأل   – �لكلمة  حتملها  ما  بكل  ل�ضهوته 
كان يقطع �ل�ضاعات فى ت�ضفح هذه �ملو�قع �لعفنة .. حاولت 
�نقطع   .. �لهادى  �ضبحان   .. ولكن   .. ��ضتطيع  مبا  م�ضاعدته 
عنى ل�ضنة �أو �أكرث .. قابلته بعدها .. وجه �أ�ضيىء بنور �الإميان 
.. �ضار جل كالمه عن حب �هلل .. �ضاألته عما كان وما �ضار .. 
قالها كلمة �ضعرت بها جبل من �لقوة :- ) �إنه حب �هلل ( .. مل 

يذكر ىل تفا�ضيل ولكنها �لتوبة �ضيدى �لكرمي .

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 و�إمكانية �لتغيري
يقولون : )�لطبع يغلب �لتطبع( ويقولون �أي�ضا : 
ار و�أ�ضابعه تلعب( وهذه قوة �ضلبية  )ميوت �لزَمّ
يبثها �ملت�ضائمون �ملثِبّطون �ملعِوّقون �لعجزة 
�أنه تعِلّم وتدرب  �أم  ار؟!  �لفا�ضلون وهل ولد زَمّ
فًنّا  بل  له طبعا  �ضار  و�ضرب حتى  وبذل  د  وتعَوّ

يجيده ويح�ضنه؟!
فلم ال نتطبَّع بال�ضيء, مبر�ن �أنف�ضنا وتعويدها 
علي �ل�ضيء حتى يكون لنا عادة وطبعا وتعلمنا 

ذلك من ديننا.
�لَِّذي  َربُّنَا  }َقاَل  وجل  عز  ربنا  كتاب  ففي 
�َضُن  َ ٍء َخلحَْقُه ثَُمّ َهَدى{)1( َقاَل �حلحْ َطى ُكَلّ �َضيحْ �أَعحْ
مِلَا  ثم هد�ه  اَلَحُه  �ضَ ٍء  �َضيحْ ُكَلّ  َطى  �أَعحْ َوَقتَاَدةُ: 

ِلُحُه. )2( يُ�ضحْ
نَبحْتَِليِه  �َضاٍج  �أَمحْ َفٍة  نُطحْ ِمنحْ  نحْ�َضاَن  إِ �الحْ نَا  َخلَقحْ }�إِنَّا 
ا  ِبيَل �إَِمّ رًي�* �إِنَّا َهَديحْنَاهُ �ل�َضّ َفَجَعلحْنَاهُ �َضِميًعا بَ�ضِ
تُُه  هَمّ توجهتحْ  فَمنحْ   )3( َكُفوًر�{  ا  َمّ َو�إِ �َضاِكًر� 
�الأر�ِس  �إىل  �أخلََد  َمنحْ  وكذلك  ينالُُه,  �لعال  �إىل 
ِلّ  و�تَّبََع هو�هُ ف�ضيلَحُقُه بقدِر دنِوّ همِتِه ِمَن �لُذّ

و�ملهانِة و�لتبعيِة

و�لهدى  �ل�ضفاء  هو  �لعظيم  �لقر�آن  هذ� 
�رتبط  و�لنور,  و�لروح  و�لب�رشى  و�لربيع 
غريه,  من  �أكرث  برم�ضان  �لقر�آن  هذ� 
�أُنزل �لقر�آن, قال �هلل تعاىل: )�ضهر  ففيه 
وقد  �لقر�آن(  فيه  �أُنزل  �لذي  رم�ضان 
و�ضف �هلل تعاىل �لتالني له بو�ضف عظيم 
يتطّرق  ال  �لقر�آن  مع  جتارتهم  �أّن  وهو 
�لذين  )�إن  تعاىل:  فقال  خ�ضارة,  �إليها 
و�أنفقو�  �ل�ضالة  و�أقامو�  �هلل  كتاب  يتلون 
مما رزقناهم �رًش� وعالنية يرجون جتارة 
�أطرح  �لكرمي  �الأخ  �أيها  ولعلي  تبور(  لن 
�هلل  �أ�ضال  و�ضايا  �ملبارك  م�ضمعك  على 
بها,  و�مل�ضلمني  و�إياك  ينفعني  �أن  تعاىل 
على  وهي  و�ضية,  ع�رشين  �إىل  وت�ضل 

�لنحو �لتايل:

�ضالحنا  �أن  �علم  �الأوىل:  �لو�ضية 
عليه  دل  وما  بالقر�آن  مرتبطة  وهد�يتنا 
علينا  يجب  �ملكانة  بهذه  و�ضيء  �لقر�آن 
�لكبري  وجهدنا  �لبالغ  �هتمامنا  نوليه  �أن 
الأن  وتدبر�,  وتعلًما  وعمال  وعلًما  قر�ءًة 
�لقر�آن  �إنز�ل  من  عظيمة  مقا�ضد  هذه 

�لكرمي.
�لو�ضية �لثانية: �إن �الإقبال على �هلل تعاىل 
و�إن  �ل�ضاحلة,  و�الأقو�ل  باالأعمال  يكون 
�لقر�آن,  و�أف�ضلها هو قر�ءة  �أعظمها  من 
رم�ضان,  �ضهر  يف  ذلك  كان  �إذ�  فكيف 
فهنيئاً لك �أخي �لكرمي �إقبالك و�هتمامك 
وجهدك يف حت�ضيل �خلري يف �ضهر �خلري, 
تُعطى  بقدرها  �لقر�آن  قر�ءة  من  فاأكرث 

�جلز�ء �الأوفى.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

حاوره: حكيم مالك

لل�ضعب  كلمتك   ، بداية      .
الإ�ضالمية  والأمة  اجلزائري 
جمعاء مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان 

الكرمي؟

اأنتم  و  �شنة  كل  للجميع  كرمي  رم�شان 
البالء  هذا  عنا  يرفع  اأن  بخري،ونتمنى 
راأ�ش  عمل«  لفريق  خا�ش  �شكر  واأوجه 

املحنة« على قناة ال�رشوق العامة.

يف  م�ضاركتك  عن  حدثنا      .
كبار  مع  املحنة«  »راأ�س  �ضيتكوم 

جنوم التمثيل يف اجلزائر؟

قبل اأن اأحتدث عن عملي اجلديد اأردت 
دائما  التي   »الو�شط«  جريدة  اأ�شكر  اأن 
تخطف احل�رشية .. اأما �شيتكوم »راأ�ش 

�شل�شلة  فهو  املحنة« 
اجتماعية  فكاهية 
الفكاهي  الفنان  بطلها 
هالل  عنرت  القدير 
بعي�شى  املعروف 
كممثل  �شطوري 
و�شيناري�شت و كنت اإىل 
جانبه يف تكملة حلقات 
�شيناريو« راأ�ش املحنة«  
الذي اأمتنى  له النجاح 
يف هذا ال�شهر الف�شيل 

 .

كيف      .
التمثيل  بني  توفق  اأن  ا�ضتطعت 

وكتابة ال�ضيناريو ؟

يف احلقيقة »راأ�ش املحنة« �شيناريو كان 
�شاحبها  كتبها  حلقات   ، اللحظة  وليد 
القدير عنرت هالل و بقيتها كتبتها هناك 
يف  منهمك  واأنا  بالت�شوير  يقومون  ،هم 
اأكمل  وعندما   ، للكتابة  متفرغ  غرفتي 
اخلطاب  حلقة  الت�شوير،ويف  اح�رش 
الكردي  يا�رش  ال�شوري  املخرج  الحظ 
للممثلني  احللقة  قراءة  يف  طريقتي 
مني  طلب   ، حت�شريها  قبل  واملخرج 
�شخ�شية  اأمثل يف  اأن  »عنرت«  وعمي  هو 
 .. الوحيدة  ابنته  النا�رش« خطيب  »عبد 
كنت  الأنني  عائق  اأبدا  يكن  مل  التمثيل 
عرفت  بقيتها  و  احللقة  �رشف  �شيف 
يف  عي�شى  ن�شيب  �شخ�شية  اأدخل  كيف 

الوقت املنا�شب.

التن�ضيق  مت  كيف      .
العمل  هذا  طاقم  مع  والن�ضجام 

الكوميدي ياترى؟

يل ممثلة بجمعيتي املنارة الثقافية وهي 

�شعيدي   مروى  االآن�شة  كذلك  �شحفية 
تامي  ريال  �رشكة  �شاحب  مع  وتعاملت 
عن  يبحث  كان   ، زالقي  ه�شام  الدكتور 
، كلمته  �شيناري�شت م�شاعد لعنرت هالل 
عني اأنه كاتب متمكن بالعامية )عيطلوا 
 ، املنتج  معي  توا�شل  ومتخاف�ش( 
تخوفت نوعا ما و�شارحته اأنني لي�ش يل 
جتربة يف كتابة �شيناريو �شل�شلة ، �شحيح 
كتبت ن�شو�ش وتوجت بها لكن التلفزيون 
يجب توجيه �شغري ، قائال اأنا اأثق بك و 
دون  ال�شيناريو  ل�شاحب  الفكرة  �شاأقرتح 
اأن اأعرف من هو ، تكلم مع عنرت هالل 
قائال هناك �شخ�ش كاتب من بومردا�ش 
قال  ا�شمي  يذكر  اأن  قبل  فيه  راأيك  ما 
من  �شخ�ش  يف  اأثق  اأنا  هالل  عنرت  له 
اإذا  الالهي  عبد  وليد  ا�شمه  بومردا�ش 
مل  ثقتي  هلل  واحلمد  مرحبا  هو  كان 

اأ�شيعها.

ح�ضب      .
ماهي  راأيك 
التي  العقبات 
تعرتي كل فنان يف 

بداية م�ضواره؟ 

جناح  يوجد  ال 
املعيقات  من  خال 
»كيما  واملثبطات 
بكري  نا�ش  يقولوا 
تروح  وين  ما�شي 
اأكيد  خ�رشة«  تلقاها 
التي  هي  املعيقات 
حتدثت  لو  �شنعتنا 
�شفحتني  واجهتها  التي  امل�شاكل  عن 
من جريدتكم املحرتمة ال تكفي ، فقط 
الثقة   ، واالأ�شدقاء  لل�شباب  ن�شيحة 
بالنف�ش مت�شكوا باأحالمكم ونقطة اأخرى 

مهمة ، ا�شتغلوا اأي فر�شة تاأتيكم.
 

الهواة  باملمثلني  توؤمن  هل      .
باأنهم م�ضدر الإبداع  ؟

م�رشح  موؤ�ش�ش  كاكي  الرحمن  عبد  ولد 
عنرت  على  وحديثنا  باجلزائر  الهواة 
الهاوي  امل�رشح  خريجي  من  هو  هالل 

العمالقة خرجت من رحم الهواة.

امل�ضرحية  تتويجاتك  بعد      .
العربي  امل�ضتويني  على  امل�ضتحقة 
اقتحام  يف  تفكر  هل  واملغاربي، 
عرب  م�ضتقبال  العربية  ال�ضا�ضة 
تلفزيونية  اأعمال  يف  امل�ضاركة 

وم�ضرحية م�ضرتكة؟

اإىل  اهلل  بحول  و�شاأعود  واأ�شعى  اأفكر 
ميدان بقوة اإن �شاء اهلل واجلديد �شيكون 

ح�رشي بني اأيديكم.

.    كيف كان تعاملك مع املخرج 
ال�ضوري يا�ضر كردي؟

يا�رش كردي �شخ�شية كبرية وفذة ، حمرتم 
جدا ويقدر اأفكار ال�شباب وي�شتمع اإليهم 
كثريا  اأعجب  اأنه  اأنكر  ال   ، وي�شاركهم 
�شتدفعني  وت�شجيعاته  وكلماته  بكتابتي 

بقوة الأكون �شيناري�شت ناجح.
 

يف  جاء  العام  هذا  رم�ضان      .
جائحة  ب�ضبب  ا�ضتثنائية  ظروف 
هو  ،فما  ال�ضحي  واحلجر  كورونا 
ومواطن  فنان  منظور  من  تعليقك 

جزائري؟

ندعو  و  ن�شرب  اأن  وعلينا  بالء  هذا 
ونت�رشع للخالق اأن يرفع عنا هذا البالء 
، اأمتنى من الوزارة الو�شية اأن تقف اإىل 
قوت  الفن  اتخذوا  الذين  فنانيها  جانب 
عي�شهم ونتمنى من الدولة اجلزائرية اأن 
الذي  الب�شيط  اإىل جانب املواطن  تقف 
هو بدون دخل مادي ، اأ�شحاب االأعمال 
احلرة ، هناك من ينام دون طعام اللهم 

ارفع عنا هذا الوباء.
 

ال�ضاب  .    كيف يق�ضي املمثل 
وليد عبد الالهي اأوقاته يف ال�ضهر 

الف�ضيل؟

املنزيل  احلجر  يف  الالهي  عبد  وليد 
بالن�شبة   ، احلال  هذا  على  تعودت 
قراءة  اأكرث  للعبادة  اأتفرغ   ، لرم�شان 
 ، رم�شان  �شهر  خالل  الطبخ  و  القراآن 

واأقوم مب�شاعدة  والدتي يف املطبخ. 

املنارة  جلمعية  كان  هل      .
ف�ضل  بومردا�س  قور�ضو  الثقافية 
كاإعالمي  للواجهة  ظهورك  يف 
والتلفزيون  امل�ضرح  يف  كممثل 

وك�ضيناري�ضت وخمرج م�ضرحي؟

قور�شو  الثقافية  املنارة  جمعية 
ع�شارة  فهي  الن�شاأة  حديثة  بومردا�ش 
امل�رشحية  فرقتي  مع  كبرية  جتاري 
امل�رشح  اأ�شدقاء  ا�شم  حتت  كنا  نف�شها 
كقائد و كاأب و كاأخ لهم و كرا�ش املحنة 
بل  الف�شل  لها  املنارة  اأقول  ال  غالبا 
الف�شل يعود للثقة التي و�شعها اجلمهور 
هي  بي  الفرقة  ثقة  كذا  �شخ�شنا  يف 
مبادرة جيدة ، لكن ال�شوؤال يطرح نف�شه 
�شعف  ثقافية  كموؤ�ش�شة  لنا  كانت  اإذا   ،
غري  ال�شفحة  و  االإعالمي  الرتويج  يف 
اأن نفكر  يف  معروفة نن�رش ملن ؟؛ قبل 
لل�شفحة  نروح  كيف  جيدا  نفكر  الن�رش 
با�ش  نديروا   « �شعار  يتفادوا  اأن  اأمتنى 
فريدة  بتجربة  قامت  جمعيتنا  نديروا« 

من نوعها على ال�شفحة ولفت ا�شتح�شان 
مذيع  جائزة  وهي  املتابع  اجلمهور  من 
بالهاتف  فيديوهات  ،ن�شتقبل  املنارة 
لربنامج  كمقدمني  وال�شباب  لالأطفال 
نتنقل  و  االأح�شن  نختار  و  تلفزيوين 
بن�رش  �شابقتها  الفائز  ونكرم  بيتهم  اإىل 
ريح   « �شعار  حتت  امل�رشحية  اأعمالنا 
هذا  نفكر  تو�شلك«  عرو�شنا  دارك  يف 
اأخرى ن�شميها  اأن نطلق مبادرة  رم�شان 
القراآن  بتجويد  ال�شغري اخلا�شة  القارئ 

ونكرمهم ليلة القدر اإن �شاء اهلل.

عبد  وليد  يتلقى  اأين  من      .
الالهي الدعم ؟

لي�ش   ، احلال  مي�شورة  عائلة  من  وليد 
،اقطن  البع�ش  يعتقد  كما  نفوذ  يل 
الدعم  اأتلقى   ، عادي  �شعبي  حي  يف 
واأ�شدقائي  بي  تثق  التي  عائلتي  من 
الثقافية  املنارة  الثانية جمعية  وعائلتي 
قور�شو بومردا�ش وجمهوري على مواقع 
ال�شحفيني  وكذا  االجتماعي  التوا�شل 
 ، واملتماطل  اجلدي  بني  الذين مييزون 
حتاور  »الو�شط«  جريدة  اأن  اأعتقد  فال 

فنانا يبتذل يف كتاباته واأعماله.

.    من هم اأبرز النجوم العرب 
الذين تتابع اأعمالهم الرم�ضانية يا 

ترى؟

املمثل  اأعمال  اأحب  مرة  ككل  �رشاحة  
هذا  ويف  اإمام  عادل  القدير  امل�رشي 
اجلديد  م�شل�شله  اأتابع   الف�شيل  ال�شهر 
اإطار  يف  اأحداثه  وتدور  فالنتينو«    «
�شخ�شية  يج�شد  اأين  اجتماعي  كوميدي 

اأعمال  رجل 
ميتلك مدار�ش 

دولية . 

    .
اأبرز  ماهي 
ت  مل�ضل�ضال ا
مية  ا ر لد ا
ية  ئر ا جلز ا
ية  ر ل�ضو ا و
بية  لعر ا و
قررت  التي 
يف  متابعتها 

رم�ضان؟

وليد  حقيقة 
الف�شائية  القنوات  كل  ي�شاهد  مرة  ككل 
عربية اأو جزائرية كانت ، وبعدها اأختار 
يف  منغم�ش  اأنا  لكن   ، عندي  املف�شل 
جديد  ن�ش  امل�رشح  يف  جديدة  كتابة 
و�شيناريو جديد اأما بقية اأوقاتي اق�شيها 
بني العبادة واملطبخ والعائلة واملتابعني 

على مواقع التوا�شل االجتماعي.

.    ما راأيك يف الكامريا اخلفية 
التي خرجت عن قيمها لتبحث عن 
يف  الرعب  تزرع  والتي  الإثارة 

نفو�س النا�س؟

بالكامريا  اأوؤمن 
اأنواع  ،اأما  االإن�شانية 
اخلفية  الكامريات 
و  الفنان  تعني  التي 
كامريا  هي  املواطن 
وال  احرتمها  ال  كاذبة 

اأحرتم �شناعها.
 

.    األ ترى اأن 
اجلزائرية  الدراما 
خطوات  خطت  قد 
الآونة  يف  عمالقة 

الأخرية؟

الكاتب  اقرتب  اإذا 
مو�شى  العمل  الواقع جنح  من  واملخرج 
اإمكانيات  له  تكن  مل  اهلل  رحمه  حداد 
والعديد   ، الفرجة  ل�شنع  كبرية و�شخمة 
رحلة   ، النا�ش  كي  عائلة   ، االأعمال  من 
�شطوري«  »عي�شى  الطاهر،  املفت�ش 
جتدوا  لل�شارع  اخرجوا   ... ..وغريهم 

�شيناريوهاتكم.

لنا  تك�ضف  اأن  لك  هل      .
الإبداعية  اأعمالك  عن  ح�ضريا 

امل�ضتقبلية؟

»راآهم  عنوانه  جديد  م�رشحي  ن�ش 
و�شع  لو  لكن  عنه  اأتكلم  ال   ، نا�شوا« 
بي  ثقته  اجلزائري  الوطني  امل�رشح 
كمخرج وكاتب لكان العر�ش قنبلة وهذا 
ال يوفقني بالطبع اأجنزه با�شم جمعيتي ، 
الهام�ش  اأفكار على  و�شيناريو جديد يل 
التلفزيون  اأدخل عامل  اأن  اأردت   ، اأرتبها 

واطرح اأفكاري للم�شاهد.

.    املخرج وال�ضيناري�ضت وليد 
عبد الالهي يف �ضطور ...

ومقدم  معد  اإعالمي  الالهي  عبد  وليد 
برامج خمرج وكاتب م�رشحي �شيناري�شت 
الثقافية  املنارة  جمعية  رئي�ش  وهو   ..
قور�شو بومردا�ش له جوائز يف االإخراج 
وحمليا  ومغاربيا  عربيا  دوليا  والن�ش 
املهرجان  يف  التحكيم  جلنة  يف  كان   ،
ال�شقيق  باملغرب  الفكاهي  الدويل 
باململكة  �رشيف  و�شام  لب�ش  و  موؤخرا 
املغربية الأح�شن �شخ�شية �شابة ل�شنة يف 

ر�شيده العديد من اجلوائز.

املخرج وال�ضيناري�ضت وليد عبد الالهي  لـ« الو�ضط«

عي�شى �شطوري �شلم يل امل�شعل لأ�شبح كاتب �شيناريو
فتح املخرج وال�ضيناري�ضت املبدع وليد عبد الالهي قلبه ليومية »الو�ضط« فلقد ك�ضف رئي�س جمعية املنارة الثقافية قور�ضو بومردا�س من 

خالل هذا احلوار احل�ضري الذي انفردنا به حيثيات العمل الكوميدي الرم�ضاين اجلديد  » راأ�س املحنة« وهو من بطولة الفنان الفكاهي 
القدير »عنرت هالل« املعروف عند امل�ضاهد اجلزائري بـ »عي�ضى �ضطوري« ومن اإخراج املخرج ال�ضوري الكبري يا�ضر كردي اأين �ضريافق  هذا 

ال�ضيتكوم اجلزائريني يف ال�ضهر الف�ضيل على«قناة ال�ضروق العامة  خ�ضو�ضا اأنه قد جاء هذا العام يف ظروف ا�ضتثنائية  ب�ضبب تف�ضي فريو�س 
كورونا امل�ضتجد يف معظم عوا�ضم العامل وعليه فهذه ال�ضل�ضلة الفكاهية �ضتزرع الب�ضمة على ع�ضاق الفن اجلزائري الراقي والذي يتزامن مع 

احلجر ال�ضحي  املنزيل املعتمد يف اجلزائر والذي جاء كاإجراء احرتازي ملواجهة هذه اجلائحة اخلطرية بغية اإنقاذ اأرواح الب�ضر.

هذا بالء وعلينا اأن ن�ضرب 
و ندعو ونت�ضرع للخالق 
اأن يرفع عنا هذا البالء ، 

اأمتنى من الوزارة الو�ضية 
اأن تقف اإىل جانب فنانيها 
الذين اتخذوا الفن قوت 

عي�ضهم ونتمنى من الدولة 
اجلزائرية اأن تقف اإىل 
جانب املواطن الب�ضيط 

الذي هو بدون دخل مادي ، 
اأ�ضحاب الأعمال احلرة

وليد عبد الالهي يف 
احلجر املنزيل تعودت 

على هذا احلال ، 
بالن�ضبة لرم�ضان ، 
اأتفرغ للعبادة اأكرث 

قراءة القراآن و الطبخ 
خالل �ضهر رم�ضان 
، واأقوم مب�ضاعدة  
والدتي يف املطبخ. 



www.elwassat.comالإثنني 27   اأفريل  2020  املوافـق  ل 04 رم�ضان  1441ه العدد : 5230/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1
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الدميقراطية امل�ضتحيلة
الوليد فرج

نظرنا  فيها وجهة  التي خل�صنا  املباحث  اإن 
امليدان  يف  التفاهة  و  الرداءة  �صلوك  حول 
وانعكا�صاته    ، كعينة  ال�صيرباين  الإ�صفريي 
الرطانة  ب�صيوع   ، املجتمع  على  اخلطرية 
اإىل  النزوع  و  الجتماعية  ال�صلوكات  يف  و 
الركون  و   . التتفيه  و  الت�صطيح  و  التب�صيط 
عامة  ظاهرة  �صار  الذي  الفارغ  التفكه  اإىل 
تنذر با�صتقالة جماعية ثانية من تناول الهم 
اجلمعي الوجودي ل �صيما يف الو�صع الراهن 
ترميز  مالمح  بروز  بداية  اإىل  ادى  مما   ،

التفاهة .
لفتح  وراء حماولتنا  من  للغاية  اإ�صمارنا  لعل 
)الرداءة(  حقل  على  املطلة  النافذة  هذه 
املت�صعب داخل جل مناحي و اأ�صعدة احلياة 
�صيا�صية  �صبغة  اأي  تاليف  منه  الغر�ض  كان 
الغر�ض  كان  والذي   . بها خطابنا  يو�صم  قد 
البنى الجتماعية  منه �صق م�رصع باب على 
اأن  الب�صيط  للمالحظ  ميكن  التي  اجلديدة 
التب�صيطية اخلالية  ال�صطحية  بالبنى  يدمغها 
من روح التحدي املفتقرة لالأدوات ال�صيا�صية 
من  ال�صيا�صة  ممار�صة  زمن  تويل  ومع  للبناء 
الذي  ال�صعبوي  للمنزع  نظرا  املثقف  طرف 
اأ�صبحت مع ال�صيا�صة ل تن�رصف اإىل البحث 

عن الراأ�صمال الثقايف .
لعل هذا ما يجعل التربيرات الر�صمية الأخرية 
قانون  و ردت على  التي  القانونية  لتعديالت 
بتجرمي  منها  يتعلق  ما  �صيما  ل  العقوبات 
لإعادة  يُ�صتعد  ما  و  الكراهية(  )خطاب 
الأحزاب  و  النتخابات  قانون  من  ت�رصيعه 
و الد�صتور وغريها من القوانني التي ترتبط 
يف  املتوقفه  ال�صيا�صية  احلياة  و  بالعملية 
ميكن  ل  والتي   ، الهجينة  بداياتها  حمطات 
اخلروج منها بن�صو�ض قانونية التي لن ت�صنع 
من  ي�صل  اآليات  جمرد  تبقى  بل  دميقراطية 
�صدة  اإىل  جمددا  املجتمع  حثالة  خاللها 

احلكم لعبثو جمددا بالدولة .
البنى  تاأ�صي�ض  و  وبعث  الفرد  تكوين  اأن 
هو  احلر  الفرد  يكون  احلية  الجتماعية 
خمريتها الأوىل الفرد املتحرر من هيمنة اأي 
�صلطة  اأي  اأو  اجلهة  اأو  اأو املجموعة  �صلطة 
ذلك  هو   . دينية  �صيا�صية  اجتماعية  كانت 
بقناعة   و  بحرية  خيارته  يبني  الذي  الفرد 
اجتماعي  اأو  نف�صي  اإكراه  لأي  دون اخل�صوع 

اأو معنوي اأو مادي .
يف  تتجلى  التي  الن�صج  باليات  حم�صن  فرد 
ر�صده ال�صيا�صي املتمظهر يف حرية الختيار 
هذه هي الدميقراطية احلقيقية املوؤ�ص�صة .

دون ذلك خرط القتاد .

بعد ت�صريحه املثري للجدل 
حول املعقمات

 ترامب يبتعد عن الأ�ضواء
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  قال 
ل  كورونا  حول  ال�صحافية  موؤمتراته  اإن 
ت�صتحق باأن ي�صخر لها الوقت، بعد يومني 
على اجلدل الذي اأثاره اإثر اقرتاحه حقن 
اجل�صم مبواد معقمة ملكافحة "كوفيد-
"ما  "تويرت":  على  ترامب  وكتب   ."19
يف  �صحافية  موؤمترات  عقد  من  النفع 
البيت الأبي�ض حني يكون كل ما تقوم به 
و�صائل الإعالم املوجهة هو طرح اأ�صئلة 
الوقائع  نقل  لحقا  وترف�ض  عدائية، 

بدقة".
من  قيا�صية  متابعة  "ي�صجلون  وتابع 
الأمريكي  ال�صعب  يح�صل  ول  اجلمهور، 
�صوى على اأخبار كاذبة. الأمر ل ي�صتحق 
رئي�ض  وكان  الوقت!".  اإ�صاعة  ول  العناء 
ت�رصرا  الأكرث  البلد  املتحدة،  الوليات 
 53 من  اأكرث  مع  "كوفيد-19"  وباء  من 
األف وفاة، اأثار اخلمي�ض ا�صتغرابا خالل 
قال  اأن  بعد  ال�صحافية،  موؤمتراته  اأحد 
اأن املعقمات تق�صي على فريو�ض  "اأرى 
كورونا يف دقيقة. دقيقة واحدة. هل من 
طريقة للقيام ب�صيء مماثل مع حقنة يف 

اجل�صم؟". .

�صوق اأهرا�س

توقع جني 7 اآلف قنطار 
من العد�س 

للمو�صم  البقوليات  جني  حملة  بر�صم  �صيتم 
التي  اأهرا�ض  �صوق  بولية  اجلاري  الفالحي 
�صتنطلق مطلع يونيو املقبل جني 7 اآلف قنطار 
الأحد  اأم�ض  به  اأفاد  ح�صبما  العد�ض،  مادة  من 
بالولية،  اجلافة  والبقول  احلبوب  تعاونية  مدير 
كرمي بلحوت. ويف ت�رصيح اأو�صح ذات امل�صوؤول 
باأن امل�صلحة التقنية لذات التعاونية تتوقع بر�صم 
العد�ض  من  قنطار  اآلف   7 جني  احلملة  هذه 
املو�صم  خالل  جنيهم  مت  قنطار   2.000 مقابل 
من  كل  بلديات  عرب  وذلك  املن�رصم  الفالحي 

املراهنة وتاورة وخل�صارة وبئر بوحو�ض.

IMADRASSA  من خالل من�صة

  Ooredoo ُت�ضجع 
التعلم الإلكرتوين عن ُبعد 

يف  اخلدمات  رقمنه  يف  التزامها  موا�صلة 
لنت�صار  الظرف  هذه  خالل  ل�صيما  اجلزائر، 
تدعم   ،  19-COVID الكورونا  جائحة 
التي متنح  Ooredoo iMadrassa، املن�صة 
التالميذ  جلميع  الإنرتنت  عرب  الدرا�صي  الدعم 

والطلبة.
وم�صاهمة   iMadrassa من�صة  بف�صل 
البتدائي  اأطوار  تالميذ  �صيتمكن   ،Ooredoo
على  املقبلني  خا�صة  والثانوي  واملتو�صط 
التعليم  و�صهادة  البتدائي  )�صهادة  المتحانات 
املتو�صط والبكالوريا( من ال�صتفادة من درو�ض 
الريا�صيات  غرار  على  الأ�صا�صية،  املواد  يف 
والفيزياء.  والكيمياء  والفرن�صية  العربية  واللغة 
النرتنت  عرب  درا�صتهم  مزاولة  مُيكنهم  حيث، 
والتبادل مع الأ�صاتذة والتالميذ كاأنهم متواجدون 

يف الق�صم.

بني 25 اإىل 26 اأفريل 2020  

اإرهاب الطريق يح�ضد 
اأرواح7 اأ�ضخا�س

 79 �صجلت  و  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت 
حادث مرور اأدت اإىل وفاة 07 اأ�صخا�ض و اإ�صابة 
93 اآخرين مت اإ�صعافهم يف عني املكان ، ثم نقلهم 
�صجلت  ح�صيلة  اأثقل  املحلية.  للم�صت�صفيات 
اإثر  على  �صخ�صني   02 بوفاة  �صطيف  بولية 
بالطريق  و 01 �صاحنة  �صيارة   ا�صطدام بني 01 
و  ببلدية   و فرماتو(  الباز   ( الإجتنابي اجلنوبي 

دائرة �صطيف.

مارادونا يدافع عن 
رونالدينيو

القدم  كرة  اأ�صطورة  مارادونا  دييغو  قدم 
الذي  رونالدينيو،  للنجم  دعما  الأرجنتينية 
مزورة  �صفر  وثائق  با�صتخدام  اتهامات  يواجه 
للدخول اإىل باراغواي، واأ�رص على اأن الربازيلي 
ت�رصيحات  يف  مارادونا،  وقال  جمرما  لي�ض 
حدث  "ما  الإ�صبانية:  "ماركا"  �صحيفة  نقلتها 
جمرما"وتابع  لي�ض  هو  اأحزنني،  رونالدينيو  مع 
رونالدينيو  "ذهب  الأرجنتينية:  الكرة  اأ�صطورة 
اإىل باراغواي من اأجل العمل فقط، خطاأه هو اأنه 

حمبوب، اإنه �صديقي و�صاأدعمه حتى املوت".

خل�صر بن يو�صف

فر�صتها  التي  القيود  تلزم  حيث 
باإبقاء  اجلزائرية   احلكومة 
ل  بينما   ، مغلقة  امل�صاجد  اأبواب 
التي  الإفطار  وجبة  تقا�صم  ميكن 
 ، احتفالية  اأجواء  يف  عادة  جتري 
 ، اجلريان  اأو  الوا�صعة  العائلة  مع 

ب�صبب حظر التجمعات...
�صّل  الذي  الوباء  �صلب  وبينما 
 ، الب�رصية  ن�صف  و»حجر«  العامل 
اأ�رصا كثرية من بهجة الجتماعات 
واللمات العائلية و�صلوات الرتاويح 
يف امل�صاجد وال�صهرات الرم�صانية 
واأطراف  الليل  اآناء  القراآن  وتالوة 

النهار يف بيوت اهلل ، ابتكر كثريون 
�صبال للتاأقلم مع واقعهم اجلديد ، 

فجّهز البع�ض » م�صلّيات « منزلية 
، وجدّول اآخرون اإفطارات عائلية 

بـ»  وا�صتبدلوا   ،  » افرتا�صية   «
غذائية  �صالل   » الرحمن  موائد 
على  تُوّزع  مالية  وم�صاعدات 
اإىل   اأخرون  جلاأ  فيما  املحتاجني 
تنظيم الق�رصة العائلية الفرتا�صية 
عرب خا�صية الدرد�صة الفرتا�صية 
والاليف  الفي�صبوك  اجلماعية 
يف  امل�صوؤولة  اجلهات  داأبت  بينما 
تذكري  على  العربي  العامل  اأرجاء 
اللتزام  ب�رصورة  املواطنني 
 ،» الجتماعي  التباعد   « بتدابري 
من  اأ�صا�صيا  جزءا  اأ�صبح  الذي 
ممار�صات املاليني اليومية ، �صعيا 
منهم اإىل حما�رصة العدوى ووقف 

انت�صار عدو ل نراه.

رم�صان اجلزائريني " حتت احلجر "... 

م�ضاجد مغلقة وموائد اإفطار غائبة  
حماولت للتاأقلم 

ا�صتقبل م�صلمو العامل واجلزائر خا�صة رم�صان هذا العام با�صتعدادات من نوع خمتلف ، تراعي 
تدابري الوقاية من وباء كورونا ، وتتم�ّصك بعادات وتقاليد ال�صهر الف�صيل قدر الإمكان ، جاء 

اأول اأيام ال�صهر الأعظم رم�صان املبارك ليتبث جميع التوقعات ، فاأول يوم جمعة يف ال�صهر 
الف�صيل بنكهة خمتلفة جدا عن ما كان متوقعا حيث خال من طقو�صه املتميزة املعتادة : العبادة 

يف امل�صاجد، وموائد الإفطار اجلماعية التي تنظمها اجلمعيات بربوع مدن اجلزائر

اأمن ولية البويرة  �صخرت م�صالح 
الأ�صخا�ض  حلماية  �رصطيا   1450
رم�صان  �صهر  خالل  واملكاملات 
ال�صنوات  هذه  ياأتي  الذي  الف�صيل 
بفر�ض  تتميز  خا�صة  ظروف  يف 
وباء  تف�صي  اإثر  ال�صحي  احلجر 
كورونا ، ويف ال�صياق ك�صف املكلف 
امل�صالح  ذات  لدى  بالعالم 
عن   " باي  نا�رص  "عمر  املالزم 
كل  بتوفري  اأمنيا  خمططا  ت�صطري 
والب�رصية  البادية  الإمكانات 
املواطنني  �صالمة  على  حفاظا 
�صهر  لق�صاء  و�صمانا  وممتلكاتهم 
مالئمة  اأمنية  ظروف  يف  ال�صيام 
1450�رصطيا  بت�صخري  وذلك 
والر�صمي  املدين  بالزي  يعملون 

بو�صع  املخطط  هذا  لتج�صيد 
مداخل  عرب  ثابتة  اأمنية  حواجز 
عملية  وتنظيم  ملراقبة  املدينة 
حركة املرور ف�صال عن تخ�صي�ض 
املحاور  جتوب  متحركة  دوريات 
لتح�صب�ض  الرئي�صية  وال�صوارع 
عرب  وتذكريهم  للمواطنني 
احرتام  ب�رصورة  ال�صوت  مكربات 
مواقيت احلجر ال�صحي اإىل جانب 
التي  التعقيم  عمليات  متوا�صلة 
�رصعت فيها �صابقا ، واإ�صافة اإىل 
هذا ك�صف املتحدث على اأن ذات 
حماربة  على  �صتعكف  للم�صالح 
منع  مع  اأ�صكالها  بكافة  الكرمية 

ن�صاط التجارة الفو�صوية .
اأح�صن مرزوق

البويرة

ت�ضخري 1450 �ضرطيا لتاأمني 
�ضهر رم�ضان

ورقلة 

ن�ضاط ت�ضامني مكثف 
الأيام  خالل  ورقلة  ولية  �صهدت 
املعظم  رم�صان  �صهر  من  الأوىل 
مببادرة  مكثفة  ت�صامنية  حركة 
�صاهمت  التي  خريية  جمعيات 
وم�صاعدات  بتوزيع طرود غذائية 
مالية لفائدة عديد عائالت معوزة 
تف�صي  تداعيات  من  ومت�رصرة 
فريو�ض كورونا امل�صتجد )كوفيد-
19(، ح�صبما علم اأم�ض الأحد من 

اأ�صحاب املبادرة.
جمعية  جندت  اجلانب  هذا  ويف 
الأول  اليوم  منذ  اخلريية  "زمزم" 

من ال�صهر الف�صيل كامل اأع�صاءها 
غذائي  طرد   250 نحو  لتوزيع 
وم�صاعدات  حمتاجة  اأ�رص  لفائدة 
كما  معوزة،  عائلة   50 لنحو  مالية 
�رصح رئي�ض ذات اجلمعية، حمزة 
امل�صاعدات  تلك  ووزعت  مناع 
قوائم  ح�صب  م�صتحقيها  على 
بالتن�صيق  اجلمعية  لدى  م�صجلة 
اأحياء  �صيما  الأحياء،  روؤ�صاء  مع 
منها  وخا�صة  الكربى،  املخادمة 

عائالت العامل اليومي.

الأ�رصار  تعوي�صات  ارتفعت 
م�صتوى  على  بها  امل�رصح 
�رصكات التاأمني بن�صبة 10 باملائة 
يف   2018 ب  مقارنة   ،  2019 يف 
وقت ارتفع املبلغ الإجمايل لهذه 
باملائة   20 من  باأكرث  الأ�رصار 
ح�صب احل�صيلة ال�صنوية للمجل�ض 
اإجمايل  وبلغ  للتاأمينات  الوطني 

نحو  الأ�رصار   عن  التعوي�صات 
 ،  2019 نهاية  دج  مليار  2ر73 
مقارنة  باملائة  1ر10  ب  بزيادة 
ب 2018  وبلغت قيمة التعوي�صات 
امل�رصح بها نهاية 2019 مبلغ 82 
مليار دج مقابل 9ر67 مليار دج يف 
7ر20  ن�صبته  بارتفاع   اأي   2018

باملائة.

�صركات التاأمني يف 2019

ارتفاع ب 10 باملائة التعوي�ضات 
عن الأ�ضرار

تدخلت �صبيحة اأم�ض وحدة احلماية 
عا�صمة  غرب  باجلباحية  املدنية 
�صخ�ض  جثة  لنقل  البويرة  ولية 
مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ  مل�صلحة 
حادث  اإثر  حتفه  لقي  الأخ�رصية 
مرور األيم نتج عن اإ�صطدام عنيف 
�صيارتني  يف  متمثلة  مركاب   4 بني 

ال�صحية من  و�صاحنتني حيث لفظ 
جن�ض ذكر البالغ 35 �صنة واملنحدر 
من ولية ق�صنطينة اأنفا�صه يف عني 
املكان ،ومن جهتها قامت م�صالح 
يف  حتقيق  بفتح  الوطني  الدرك 

احلادث املروري املميت .
  اأح�صن مرزوق

الطريق ال�صيار بالبويرة

م�ضرع �ضخ�س يف حادث مرور
جونيور  اإدخال  بريطاين  تقرير  اأكد 
�صامبيا لعب مونبلييه الفرن�صي البالغ 
ا�صطناعية"،  "غيبوبة  يف  عاما   23
كورونا  لفريو�ض  اإيجابي  اختبار  بعد 
 The" �صحيفة  امل�صتجد.ونقلت 
اأعمال  وكيل  عن  الربيطانية   "Sun

اأ�صبحت  "الأعرا�ض  قوله:  �صامبيا 
خطرية حيث �صاءت حالة رئتيه كثريا 
الأطباء  وقرر  املركزة،  العناية  يف 
اإدخاله يف غيبوبة ا�صطناعية"وكانت 
قد  الفرن�صية،  "ليكيب"  �صحيفة 
اأ�صارت اأم�ض اجلمعة اإىل اأن �صامبيا 

امل�صت�صفى  الطوارئ يف  دخل غرفة 
ظهرت  بعدما  املا�صي،  الثنني  يوم 
ينقل  اأن  قبل  مقلقة،  اأعرا�ض  عليه 
املركزة  العناية  وحدة  اإىل  اخلمي�ض 
تدهور  عقب  اآخر،  م�صت�صفى  يف 

حالته.

بعد اإ�صابته بكورونا

اإدخال لعب فرن�ضي يف غيبوبة ا�ضطناعية 

للنقل  ال�صناعية  ال�رصكة  تربعت 
يف  النا�صطة  "�صيتال"  اجلزائري 
الرتامواي ب300  جتميع قاطرات 
لل�صلطات  غذائية  مواد  من  قفة 
لفائدة  عنابة  لولية  املحلية  
التي  تلك  و  املعوزة  العائالت 
وباء فريو�ض  ماليا جراء  ت�رصرت 
بيان  يف  ورد  ح�صبما  كورونا، 

للموؤ�ص�صة. 
مت   " نف�صه  امل�صدر  ح�صب  و  
رم�صان  �صهر  ع�صية  تقدمي، 
الف�صيل، قرابة 300 قفة من املواد 

الغذائية لل�صلطات املحلية لولية 
املعوزة  العائالت  لفائدة  عنابة 
ماليا  ت�رصرت  التي  العائالت  و 
يندرج  ال�صحية"و   الأزمة  جراء 
هذا امل�صعى �صمن هبة الت�صامن 
ت�صهدها  الذي  امل�صتمر  الوطني 
بالدنا، ي�صيف امل�صدر نف�صه كما 
�صمنا  اإىل  البيان،  ي�صيف  يرمي، 
احلجر  بتدابري  التقيد  ا�صتمرار 
تف�صي  مكافحة  لأجل  الالزمة 
امل�صتجد  كورونا  فريو�ض  جائحة 

)كوفيد-19(".

ال�صركة ال�صناعية للنقل اجلزائري "�صيتال"

تربع ب 300 قفة من املواد 
غذائية لولية عنابة 



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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