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رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري : 

احلكومة ورثت منظومة حكم مرتهلة
.    اخلطاب امل�ضوؤول كفيل بالتوعية وجتنيب التهويل

اأكد رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري باأن اأزمة كورونا اأثبتت ه�ضا�ضة النظام 
االقت�ضادي و اأ�ضاليبه القدمية الغري ع�ضرية،  اأين �ضدد على �ضرورة التاأ�ضي�س ملنظومة 

اقت�ضادية جديدة قائمة على بدائل اقت�ضادية خارج قطاع املحروقات. 
اإميان لوا�س 

�شدد عبد الرزاق مقري خالل حلوله 
بورتيفي«    « قناة   على  على   �شيفا 
باأنه لبد اأن تتج�شد الإرادة ال�شعبية 
يف  را�شدة  و  قوية  موؤ�ش�شات  بناء  و 
باأن  لفتا  اجلديدة،   اجلزائر  توجه 
اقت�شاديا ل ميكن  م�شتقبل اجلزائر 
اإىل   داعيا  البرتولية،  الطاقة  يف 
اقت�شادية  بروؤية  التعجيل  �رضورة 
الريع  اقت�شاد  عن  بعيدة  عميقة 

البرتويل.
كورونا  اأزمة  باأن  املتحدث  واأبرز 
من  العديد  هناك  باأن  اأظهرت 
الثغرات خا�شة يف املجال ال�شحي، 
الهتمام  �رضورة  على  �شدد  اأين 

البنية  تقوية  اإىل  و  ال�شحة  بقطاع 
التحتية على كل امل�شتويات  .

مقري  الرزاق  عبد  اأكد  حني،  يف 
اأ�شا�س  هو  الرا�شد  احلكم  باأن 
باأن  معتربا  القت�شادي،  التطور 
اأي  ك�رضط  الرا�شد  احلكم  تعزيز 
التعجيل  ،داعيا  اقت�شادية  تنمية 
عن  بعيدة  عميقة  اقت�شادية  بروؤية 
حماربة  و  البرتويل،  الريع  اقت�شاد 
كالر�شوة  البالية  الأ�شاليب  و  الف�شاد 
و  الرقابة  وتفعيل  املح�شوبية  و 
بقطاع  الهتمام  مع     ، املح�شوبية 
اخلدمات،  و  ال�شياحة  و  الفالحة 
اقت�شادية  ملنظومة  التاأ�شي�س  و 
اقت�شادية  بدائل  قائمة على  جديدة 

خارج قطاع املحروقات .

وعلق عبد الرزاق مقري على �شيا�شة 
الدولة يف جمابهة وباء كورونا، قائال 
اأمام  نف�شها  وجدت  احلكومة   »:
اقت�شاديا،   متدهورة  حكم  منظومة 
يف  �شعوبات  يجد  احلايل  النظام 
حتديات  اأمامها  و  الأزمة،   ت�شيري 
و  الوباء  حماربة  غرار  على  كربى 
حتدي اخلدمات ال�شحية، ،ال�شناعة 
متلك  ل  التي  فالدولة  ال�شيدلنية،  
منظومة �شحية ل ميكن القول باأنها 

متلك ال�شيادة ».
املالية  بقانون  يتعلق  فيما  اأما 
قانون   »: مقري  قال  التكميلي، 
عن  احلديث  و  التكميلي  املالية 
الإعفاء اجلبائي على اللوازم الطبية 
للت�شدي لوباء كورونا،  ما ميكن قوله 

هو اأن ل مفر من هذا  القانون يف ظل 
الكورونا  البرتول،   اأ�شعار  انخفا�س 
اأظهرت باأن هناك ثغرات خا�شة يف 
املجال ال�شحي ، القت�شاد الوطني 
يحتاج اإىل قفزة تكون عن طريق بناء 
و  الفالحة  يف  اقت�شادية  موؤ�ش�شات 
ال�شياحة و اخلدمات، معاجلة الأزمة 
نقابة  هي  املالية  قانون  اإطار  يف 
ترقيع،  لبد اأن ننبه باأن اجلزائر يف 

اأزمة اقت�شادية كبرية ».
وبخ�شو�س ظروف احلجر ال�شحي،  
اعترب املتحدث باأن احلجر �شحيح 
و  اجلزائرية   العائالت  على  �شاق 
الدخل  اأ�شحاب  على  �شلبية  اآثار  له 
اإىل  املواطنني  دعا  اأين  اليومي،  
الوقاية  ب�رضوط  اللتزام  �رضورة 

التباعد  و  امل�شافات  احرتام  و 
ال�شحي،  احلجر  و  الجتماعي 
امللحوظ  الكتظاظ  من  حذر  اأين 
املحالت  من  لعدد  الرتخي�س  بعد 
 »: قائال  ن�شاطها،   مبزاولة 
الكتظاظ امللحوظ  خميف،  ولبد 
من احرتام احلجر ال�شحي و اخلروج 

اإىل لل�رضورة الق�شوى ». 
باأن حم�س  وقال عبد الرزاق مقري 
ندوة  نظمت  ابن  اجلائحة،  تواكب  
كورونا  مو�شوع  حول  اإقت�شادية 
حماور   6 تناولت  و  وتداعياته 
من  ال�شحي  القطاع   »: يف  متثلت 
بقطاع  الهتمام  اإىل  الدعوة  خالل 
ال�شحة و تقوية البنية التحتية على 
الإغاثي  اجلانب  امل�شتويات،   كل 

اإىل  الدعوة  خالل  من  الت�شامني 
التقليدية  الأ�شاليب  عن  البتعاد 
الرتفع  و  الأزمات  يف  التعامل  يف 
الإداري  الت�شيري  ممار�شات  عن 
القت�شادي   اجلانب  الأحادي،   و 
التطور  اأ�شا�س  هو  الرا�شد  احلكم 
والتعليم  الرتبية  القت�شادي،  
اإىل  الدخول  اإلزامية  خالل  من 
اعتماد  و  الإلكرتوين  التعليم  جمال 
اإحداث  و  الذكية  املدار�س 
م�شتوى  على  عميقة  اإ�شالحات 
الرتبوية،   و  التعليمية  املناهج 
تعزيز احلريات العامة و اإ�شتقاللية 
الق�شاء، حماربة التزوير النتخابي،  
الرقمنة من خالل تطوير النرتنت 

و بنيتها التحتية. ».

24 �ساعة

ق�ضية اخلالف الذي تدر�ضه العدالة اللبنانية  

�سوناطراك تنفي تورط اأحد اإطاراتها
بيرتولوم  �شوناطراك  فندت 
ال�رضكة  فرع  كوربوراي�شن، 
للمحروقات  الوطنية 
قاطع«  »ب�شكل  �شوناطراك، 
بع�س  تناقلته  الذي  اخلرب 
ب�شلوع  يفيد  الذي  و  ال�شحف 
يف  ب�شوناطراك  �شاميا  اإطارا 
خالف تدر�شه العدالة اللبنانية، 
ح�شب بيان، اأم�س الأحد، لذات 

الفرع.
و جاء يف البيان اأن »�شوناطراك 
تفند  كوربوراي�شن  بيرتولوم 
متاما الإدعاءات غري ال�شحيحة 
و الكاذبة حول تورط اإطار �شام 
الق�شية  هذه  يف  ب�شوناطراك 
مت  الذي  ال�شخ�س  اأن  تعلم  و 
اللبنانية  العدالة  يف  �شماعه 
يعمل  م�شتقل  بحري  وكيل  هو 
بيرتولوم  �شوناطراك  حل�شاب 

كوربوراي�شن ».
بخالف  الق�شية  هذه  تتعلق  و 
املن�رضم،  مار�س   30 اإىل  يعود 

�شوناطراك  اأعلمت  عندما 
من  كوربوراي�شن  بيرتولوم 
و  الكهرباء  وزارة  زبونها  طرف 
املياه اللبنانية مب�شكل عملياتي 
النوعية  يف  عيب  بخ�شو�س 
الأخرية  احلمولت  لإحدى 
للموؤ�ش�شة  امل�شلمة  للوقود 
العمومية ذات الطابع ال�شناعي 
و التجاري كهرباء لبنان بتاريخ 

25 مار�س 2020«.
»كانت  الفرتة،  تلك  منذ  و 
بيرتولوم  �شوناطراك 
اللبنانية  الوزارة  و  كوربوراي�شن 
حوار  يف  املياه  و  للكهرباء 
اإيجاد  حماولة  ق�شد  م�شتمر 
�شك  ل  و  وقت  اأقرب  يف  حل 
فعليا  �شت�شوى  الو�شعية  اأن 
نظرا  قريب،  عما  نهائيا  و 
تربط  التي  املتميزة  للعالقات 
الطرفني«. و ح�شب �شوناطراك 
جاءت  كوربوراي�شن،  بيرتولوم 
ن�رض  بعد  التو�شيحات  هذه 

بخ�شو�س  �شحفية  مقالت 
ت�شليم حمولة وقود لفائدة اأحد 
ال�رضكاء  و  القدامى  الزبائن 
�شوناطراك  ال�شرتاتيجيني، 
املكلفة  كوربوراي�شن  بيرتولوم 
و  ت�شويقه  و  البرتول  بتجارة 

املتواجد مقرها بلندن.
�شوناطراك  فرع  قام  للتذكري، 
باإبرام  كوربوراي�شن  برتوليوم 
 ،2005 نوفمرب  �شهر  عقد، 
للطاقة  اللبنانية  الوزارة  مع 
 1 تاريخ  من  )ابتداء  املياه  و 
توفري  اجل  من   )2006 جانفي 
الوقود  زيت  و  الديزل  وقود 
لبنان  كهرباء  موؤ�ش�شة  لفائدة 
اإ�رضاف وزارة  التي تعمل حتت 

الطاقة و املياه اللبنانية.
جتديد  يتم   ،2005 �شنة  منذ  و 
كل  اأعاله  املذكور  العقد 
يعك�س  مما  �شنوات  ثالث 
التجارية  العالقات  »جودة 
بني  القائمة  ال�شرتاتيجية  و 

الوزارة  و  �شوناطراك  فرع 
اللبنانية«.

�شوناطراك  فرع  يعتمد  و 
على  كوربوراي�شن  برتوليوم 
التجارية  ال�رضكات  من  العديد 
الدولية من اجل اقتناء و القيام 
بعمليات الت�شليم لفائدة موؤ�ش�شة 
كهرباء لبنان و هذا وفقا للعقد 
�شوناطراك  فرع  بني  املربم 
جهة  من  و  اللبنانية  الوزارة  و 
�شوناطراك  فرع  ذكر  اأخرى، 
التعاقدية  التزاماته  يحرتم  انه 
اجتاه  التموين  يخ�س  فيما 
املوؤ�ش�شة اللبنانية »�شوناطراك 
واثقة  كوربوراي�شن  برتوليوم 
و  الق�شية  هذه  نهاية  من  جدا 
الطرفني  متكني  اجل  من  هذا 
من  اتفاق  اإىل  التو�شل  من 
�شاأنه احلفاظ على م�شاحلهما 
العالقة  تعزيز  و  املتبادلة 
منذ  تربطهما  التي  التجارية 

15 �شنة«. 

اخلبري االقت�ضادي عبد املجيد عطار

قرار اأوبك الأخري باإمكانه �سبط التوازنات
الرئي�س  و  امل�شت�شار  اعترب 
ملجمع  الأ�شبق  العام  املدير 
�شوناطراك، عبد املجيد عطار 
الذي  التاريخي  النهيار  اأن 
النفط  اأ�شعار  موؤخرا  �شهدته 
انخفا�شا  يعترب  بنيويورك 
حمددة  حل�ش�س  ظرفيا 
خا�شة بال�شوق الأمريكية و هو 
�شعر  على  يوؤثر  لن  انخفا�س 

النفط اجلزائري.
خف�س  اإعالن  املتحدث  قال 
برميل  مليون  7ر9  ب  الإنتاج 
قرارا  بالفعل  مثل  يوميا 
تاريخيا بالن�شبة ملنظمة الدول 
و  )اأوبيب(  للنفط  امل�شدرة 
بكثري  اأقل  يبقى  لكنه  حلفائها 
من امل�شتوى الذي بلغه الطلب 

بحوايل  قدر  الذي  العاملي 
دون  يوميا  برميل  مليون   80
الفعلي  ال�شتهالك  احت�شاب 
 20 من  باأكرث  تراجع  الذي 
برميل يوميا. م�شتوياتها ترتفع 
لنف�س  و  بخ�س  ثمنه  بنفط 
جمموعة  حاولت  ال�شبب  هذا 
املقرر  اخلف�س  تعزيز  ال20 
لكن  لنتاجها  اأوبيب+  قبل  من 
دون حتديد م�شتوى التخفي�س 
الإ�شايف من قبل كافة املنتجني 
الوبيب  اجتماع  غداة  ذلك  و 
و  املوؤ�رضات  هذه  رغم   .+
الأمريكي  الرئي�س  تغريدات 
لالإعالن عن تخفي�شات جديدة 
يف الإنتاج نحو 20 برميل يوميا 
تراجع  توا�شل  الأقل  على 

بب�شاطة  النفط  برميل  �شعر 
الذي  الإنتاج  خف�س  قرار  لأن 
يدخل  ل  عليه  امل�شادق  متت 
حيز التطبيق اإل يف الفاحت ماي 
زال  ل  الذي  الوقت  يف   2020
يف  العاملي  ال�شتهالك  فيه 
العاملية  املخزونات  و  تراجع 

قد بلغت م�شتوى %90.
امل�شاربون  حتى  عجز  قد  و 
الذي  الوقت  يف  تخزينه  يف 
الأ�شواق  الفو�شى  فيه  عمت 
غرب  خام  جعل  ما  هو  و 
اأدنى  يبلغ  الو�شيط  تك�شا�س 
م�شتوياته منذ يومني حيث بلغ 
37 دولر يف ال�شوق المريكي. 
هذا  باأن  التو�شيح  ينبغي  لكن 
الرتاجع التاريخي يبقى ظرفيا 

حمدودة  ح�ش�شا  يخ�س  و 
و  الأمريكية  بال�شوق  خا�شة 
النفط  على  يوؤثر  اأن  ميكنه  ل 

اجلزائري على �شبيل املثال.
خال�شة: التاأثريات القت�شادية 
وال�شتثنائية  امل�شبوقة  غري 
حدتها  �شتتوا�شل  للجائحة، 
�شنة  من  الثاين  الثالثي  خالل 
بن�شبة  عاملي  برتاجع   2020
عنه.  الإعالن  مت  باملائة   3-
فقط  هام  انخفا�س  وهناك 
يف الإنتاج العاملي للنفط باأزيد 
يوميا  برميل  مليون   20 من 
ا�شتقرار  يف  امل�شاهمة  ميكنه 
 25 حوايل  يف  الربنت  برميل 
الثاين من  الثالثي  دولر خالل 

�شنة 2020.

رئي�س املجل�س اال�ضت�ضاري، للمنتدى االقت�ضادي
 عبد القادر بري�س لـ«الو�ضط«:

التخفيف التدريجي لإجراءات احلجر 
قرار ا�ست�سرايف

املجل�س  رئي�س  ك�شف 
للمنتدى  ال�شت�شاري، 
عبد  اجلزائري،  القت�شادي 
قرار  اأن  اأم�س،  بري�س،  القادر 
روؤية  من  ينطلق  الأول،  الوزير 
�شحية، واقت�شادية، واجتماعية  
احلجر  اإجراءات  تطبيق  لن 
بالكثريين،  ا�رض  قد  والغلق، 
خا�شة تلك الأن�شطة   احلرفية، 
يحتاجها  التي  والتجارية، 

املجتمع يوميا يف حياته.
من جهته اأكد بري�س يف ت�رضيح 
اأن  »الو�شط«،  جريدة  به  خ�س 
قرار الوزير الأول، عبد العزيز 
على  بناءا  اتخذ  قد  جراد، 
اإدارة  جلان  خمتلف  تقارير، 
الوطنية،  باللجنة  بدءا  الأزمة، 
ملتابعة وباء كورونا، اإىل اللجان 
الأزمة  خاليا  و   القطاعية، 
بحيث  الوليات،  م�شتوى  على 
ب�رضورة  املوقف،  تقدير  مت 
التخفيف التدريجي، لإجراءات 
وال�شماح   وت�رضيح  احلجر، 
التجارية   الأن�شطة  لبع�س 
اأ�شحابها  ومتكني  واحلرفية، 
ن�شاطهم،  ملمار�شة  العودة  من 
الذي  الدخل،  على  احل�شول  و 
احتياجاتهم  تدبري  من  ميكنهم 
املالية، واإعالة اأ�رضهم. خا�شة 
الإنفاق  متطلبات  ظل  يف  يف 

التي تتزايد يف �شهر رم�شان.

القرار فيه ايجابيات 
وحماذير وجب جتنبها

ذاته،  املتحدث  اأو�شح  حيث 
اأن قرار الوزير الأول، بال�شماح 
الأن�شطة  العديد  بعودة 
ملمار�شة  واحلرفية  التجارية، 
لقي  قد  عادي،  ب�شكل  الن�شاط 
وتباينت  اأفعال،  ردود  عدة 

وموؤيد  معار�س  بني  الآراء 
التخوف  منطلق  من  للقرار، 
الوباء، وتزايد عدد  انت�شار  من 
املربع  اإىل  والعودة  الإ�شابات، 
كل  بعد  البداية،  ونقطة  الأول، 

هذه الت�شحيات.
نف�س  ركز  هذا،  مع  ولكن 
القرار،  هذا  اأن  امل�شدر، 
ايجابيات،  من  العديد  يت�شمن 
اأن  يجب  وبالتايل  واملحاذير، 
احرتام  على  بالت�شديد  يرفق 
واللتزام  الوقائية،  الإجراءات 
وهذه  الجتماعي،  بالتباعد 
املجتمع  اأفراد  كل  مهمة 
جهة  ومن  جهة،  من  بوعيهم، 
وم�شوؤويل  الولة،  على  اأخرى، 
وخا�شة  الدولة،  موؤ�ش�شات 
الوطني،  والدرك  الأمن  اأجهزة 
اإلزام  يف  بفعالية  امل�شاهمة 
واأ�شحاب  والتجار،  املواطنني، 
اإجراءات  بتطبيق  املهن، 

وقواعد الوقاية بكل �رضامة.
يف حني ثمن اخلبري القت�شادي، 
»الو�شط«،  مع  حديثه  خالل 
الإلزامية،  الوقائية  ال�رضوط 
التي حددتها وزارة التجارة، يف 
تعليمة موجهة ملدراء التجارة، 
املحالت  فتح  مع  باملوازاة 
التجارية، ويتعلق الأمر ب�رضوط 
احلالقة،  ن�شاط  ا�شتئناف 
وحمالت  الأجرة،  و�شيارات 
وجب  والأحذية،  املالب�س  بيع 
التجار،  قبل  من  احرتامها 
املقاربة  اأن  باملنا�شبة،  منوها 
مع  تعامل  يف  اجلزائرية، 
حتظى  مقاربة  كورونا،  وباء 
عدة  من  واملتابعة  بالهتمام، 
لأنها  ودول،  ومنظمات  جهات 
التدرج  اأ�شلوب  على  اعتمدت 
ونزول،  �شعودا،  الإجراءات  يف 

البعد  على  تعتمد  مقاربة،  هي 
القت�شادي  والبعد  ال�شحي، 

والجتماعي.
اجتماع م�ضروع قانون 
املالية جمرد اجتماع 

متهيدي اأويل

جراد،  تراأ�س  بخ�شو�س  اأما 
لدرا�شة  للحكومة،  اجتماع 
م�رضوع قانون املالية التكميلي، 
قال رئي�س املجل�س ال�شت�شاري، 
للمنتدى القت�شادي اجلزائري، 
اإن هذا جمرد اجتماع متهيدي 
قانون  م�رضوع  لن  اأويل، 
�شيتطرق  التكميلي،  املالية 
جوهرية  م�شائل  عدة  ويتناول 
يف  ذكرها  يتم  مل  وح�شا�شة، 
ومنه  احلكومة،  اجتماع  بيان 
تخفيف  اإطار  يف  هذا  ياأتي 
اأجل  من  الإجراءات،  وتب�شيط 
واإعادة  الأعمال،  مناخ  حت�شني 
وتطوير  ال�شتثمار،  بعث 
الـموؤ�ش�شات النا�شئة، ومكافحة 
يظهر  والذي  كورونا،  فريو�س 
الـموؤقت  الإعفاء  يف  جليا 
والأجهزة  ال�شيدلنية،  للـمواد 
الـم�شتعملة،  الطبية  واللوازم 
كوفيد  جلائحة  الت�شدي  يف 
القيمة  على  ال�رضيبة  من   ،19
اجلمركية،  والر�شوم  الـم�شافة 
تدابري  اإقرار  اإىل  بالإ�شافة 
بعنوان اإنعا�س القدرة ال�رضائية 
جتديد  خالل  من  لالأ�رض، 
فيما   ،%50 بن�شبة  التخفي�س 
الدخل  على  ال�رضيبة  يخ�س 
وال�رضيبة   ،IRG الإجمايل 
 ،  IBS الـ�رضكات  اأرباح  على 
لفائدة الـمداخيل الـمحققة يف 

مناطق اجلنوب.
مرمي خمي�ضة
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حممد بن ترار

الرابطة تندد

هذا واأ�شارت الرابطة الوطنية للطلبة 
اجلزائريني على ل�شان ع�شو  املكتب 
الوطني  عبد القادر بن خالد اأنه كان 
على الوزير اإ�رشاك الطلبة  عن طريق 
الالزمة  احللول  اإيجاد  يف  ممثليهم 
املعني   الوحيد   املت�رشر  ب�شفتهم 
بوباء الكورونا وما جنم عنه من تعطل 
الأكرثية  وهم    ، اجلامعي  املو�شم 
مليون   02 عن  عددهم  يزيد  الذين  و 
املتحدث  ذات  اأ�شار  حيث   ، طالب 
اأنهم ل يقبلون حلول ل تواكب  الطالب 
ال�شابقة  احللول  اغلب  وان  خا�شة 
عن  التعليم  مقدمتها   يف  ناجعة  غري 
دون   ، التكنولوجيا  الو�شائط   طريق 
الفر�ص  تكافوؤ  �رشورة  على  التاأكيد 
مبواقع  املعلوماتية  انح�شار  ظل  يف 
تعطيها  مل  والتي  معينني  وا�شخا�ص 
اأهمية، حتى و�شل الأمر  اأي  اجلامعة 
�شب  طريقة  يفقهو  مل  اأ�شاتذة   اإن 
بالطالب  بالك  فما  باملواقع  الدرو�ص 
الرابطة   اقرتاح  وعن  ، هذا  امل�شكني 
بن  اأ�شار  اجلزائريني  للطلبة  الوطنية 
املو�شم  بتمديد  يطالبون  اأنهم  خالد  
متبوع  �شبتمرب  غاية  اإىل  الدرا�شي 
اأن  على  اأكتوبر  يف  بالمتحانات  

نوفمرب  يف   اجلامعي  الدخول  يكون 
 ، والربيع  ال�شتاء  عطلتي  تقلي�ص  مع 
وهذا احلل من �شاأنه  اأن يفك اأزمات 
والبكالوريا  الرتبية  قطاع  منها  كبرية 

املرتبط  �رشورة باجلامعة .

»ال�ضوت الوطني« ت�ضتنكر

اأخرى تاأ�شف  حممد �شعدو  من جهة 
م�شتوى  على  بالتنظيم   املكلف 
ال�شوت  ملنظمة  الوطني   املكتبة 
من   اجلزائريني   للطلبة  الوطني 
ي�رشك  مل  ذالتي  الوزير   قرارات  
اإيجاد  يف  الجتماعني   ال�رشكاء  فيها 

احللول  للم�شاكل التي تعي�شها اجلامعة 
اجلزائرية ، وخا�شة املنظمات الطلبية 
التي متثل ال�رشيك الأهم  يف اجلامعة 
التعليم  اإجراءات  اتخاذ  �شبق  حيث 
التكنولوجيا دون  الو�شائط  عن طريق 
النرتانت  تدفق  العتبار  بعني  الأخذ 
الطلبة  من  فئة  اأكرب  لدى  وانعدامه 
لدى  التكوين    نق�ص  عن  ناهيك 
ما  �شواء  حد  على  والأ�شاتذة  الطلبة 
ميالدها  وقت  جته�ص  العملية  جعل 
جامعة  اعتماد  اجلامعة  على  وكان   ،
اإلغاوؤها  مت  التي  املتوا�شل  التكوين  
للجوء  بعد  عن  التعليم  حول  لتكوين 

اإليها وقت الأزمات ، اأما عن ا�شتمرار 
املو�شم اجلامعي فهو مرتبط  بقرار 
اللجنة الطبية املراقبة تطور فريو�ص 
اإل   ، الكلمة الأخرية  كرونا  والتي لها 
مع  امل�شاورات   يف  امل�شاركة  اأن  
ال�رشيك الجتماعي  �رشورية لإيجاد 
والتح�شري  املو�شم  لإمتام  حلول  
وكيفية  املقبل  اجلامعي  للدخول 
ال�شبل   توفري  مت  وهل  له  التح�شري 
مع  الطاولة  على  تناق�ص  اأ�شئلة  كلها 
جميع ال�رشكاء من منظمات ونقابات 
الأ�شاتذة واإدارات اجلامعات والوزارة 
. من جهته  كان انتقاد ممثل الكنا�ص 
�شديد للوزير والوزراء املعاقبني حول 
و�شعية اجلامعة   اجلزائرية التي هي 
يف حاجة اإىل  ثورة حقيقية  للنهو�ص 
اجلديدة   اجلزائر  برنامج  �شمن  بها 
لتحقيق جامعة  منتجة للرثوة ومبتكرة 
الوطني  لالقت�شاد  ومرافقة  للحلول  
الأ�شاتذة   اآلف  تنتج  اأن   عو�ص 
تكوين  دون  املتخ�ش�شني  والطلبة 
الدولية  باجلامعات  بالحتكاك  جدي 
، كما اأعاب على خمابر البحث العلمي  
للرثوة  م�شتهلك  اإىل  حتولت  والتي 
مثلما  للحلول  منتجا  تكون  اأن  عو�ص 
ال�شينية  اجلامعات  خمابر  به  تقوم 
تكنولوجيا  نقلت  التي  واملاليزية  
الغرب اإىل بلدانهم وطوروها ليتحولوا 

اإىل قوة  فعالة .

اأجمعت  املنظمات الطالبية عن اأ�ضفها من الإق�ضاء الذي تعر�ضت من قبل وزير التعليم العايل  والبحث 
العلمي  من م�ضاورات  اإنقاذ املو�ضم اجلامعي ب�ضفتها ال�ضريك الفعال بحكم متثيلها لل�ضريحة الأو�ضع  
على م�ضتوى اجلامعات وهي �ضريحة الطلبة ، من جهته اأ�ضار ممثل الكنا�س عبد احلفيظ ميالط  يف 

تغريدة له  على الفاي�ضبوك اإن ا�ضت�ضراف وزارة التعليم العايل  والبحث العلمي ي�ضاوي ال�ضفر .

اجلامعات اجلزائرية

جتميد مناق�سة �ألف ر�سالة 
ما�سرت ودكتور�ه 

وزير الرتبية يلتقي النقابات و ي�ضرح

لن تكون هناك �سنة بي�ساء

اأن  العايل،  التعليم  وزارة  من  يرتقب 
العاجل،  القريب  يف  تعليمة  توجه 
من  اجلامعية،  املوؤ�ش�شات  اإىل 
مذكرات  مناق�شة  فرتة  متديد  اجل 
�شهر  اإىل  والدكتوراه،  املا�شرت 
متديد  �شيتم  كما  املقبل،  �شبتمرب 
للطلبة  بالن�شبة  البحث  فرتة 
كل  و�شعية  ح�شب  وهذا  الدكتوراه، 

طالب ومدى تقدمه يف بحثه.
عدد  فاإن  اإعالمية،  م�شادر  وح�شب 
قبل  باملناق�شة،  املعنية  الر�شائل 
باألف  تقريبا  قدرت  جوان،  �شهر 
التي  الدكتوراه  ر�شائل  منها  ر�شالة، 
الإجراءات  كل  اأ�شحابها  اأنهى 
فيفري  �شهر  باملناق�شة يف  اخلا�شة 

املا�شي، ويتعلق الأمر بالطلبة الذين 
جتاوزت مدة بحثهم، اأكرث من خم�ص 

�شنوات.
ياأتي هذا يف الوقت الذي يتخوف فيه، 
اجلامعات،  وروؤ�شاء  الأ�شاتذة  بع�ص 
املناق�شات،  قاعات  اكتظاظ  من 
الدخول  مع  تزامنت  اإذا  خا�شة 
عرفت  اأن  بعد  املقبل،  اجلامعي 
مناق�شة ر�شائل املا�شرت والدكتوراه، 
رغم  كورونا،  جائحة  ب�شبب  جتميدا 
عمل الأ�شاتذة امل�رشفني على تاأطري 
طلبتهم عن بعد، من خالل التحا�رش 
املرئي، الذي �شاهم يف تقدم الطلبة 

الباحثني يف اأعمالهم.
مرمي خمي�ضة

غدا  الوطنية  الرتبية  وزير  يجري 
نقابات  ممثلي  مع  مماثال  لقاء 
اأم�ص  امل�شوؤول  اأكد  و  القطاع 
ل  باأنه  العا�شمة  باجلزائر  الثنني 
وجود ل�شنة بي�شاء بخ�شو�ص ال�شنة 
الدرا�شية 2019 / 2020 بالنظر اإىل 
الربامج  تنفيذ  يف  التقدم  م�شتوى 
التي  الثالث  التعليمية  املراحل  يف 
 2020 مار�ص   12 غاية  اإىل  دامت 
تطبيقا  بعدها  توقفت  و  املا�شي 
اتخذت  التي  الوقائية  لالإجراءات 
للحد من تف�شي وباء فريو�ص كورونا 
كلمة  يف  الوزير  واعترب   .19 كوفيد 
متهيدية له خالل لقاء ت�شاوري مع 
ملعرفة  التالميذ  اأولياء  جمعيات 
فيما  واقرتاحاتهم  نظرهم  وجهات 
من  تبقى  ما  تنظيم  كيفية  يخ�ص 
ميكن  »ل  باأنه  الدرا�شية-  ال�شنة 
اعتبار هذه ال�شنة الدرا�شية بي�شاء 
بالنظر اإىل م�شتوى التقدم يف تنفيذ 
التعليمية  املراحل  يف  الربامج 

الثالث اإىل غاية تاريخ 12 
فرتة  واأن  خا�شة   ،  2020 مار�ص 
الدرا�شية  لل�شنة  الثالث  الف�شل 
اأق�شى  على  اأ�شابيع  باأربعة  حمددة 

تقدير«. 
وو�شف واجعوط هذا اللقاء املغلق 
منه  الكثري  ينتظر  حيث  »الهام  ب 
الأقرب  اجلمعيات  هذه  باعتبار 
م�شلحتهم«،  ويهمها  التالميذ  اإىل 
م�شريا اإىل اأنه كان قد األح يف ر�شالة 
الرتبوية  الأ�رشة  اإىل  وجهها موؤخرا 
ال�رشكاء  مع  »الت�شاور  على �رشورة 
فيما  �شويا  والتفكري  الجتماعيني 
ال�شنة  من  تبقى  فيما  توقعه  ميكن 

الدرا�شية 
اجلارية وكيفية تنظيم المتحانات و 
الطالع كذلك على م�شتوى التقدم 

املراحل  يف  الربامج  تنفيذ  يف 
متديد  حالة  يف  الثالث  التعليمية 
يف  اأو  ال�شحي  احلجر  اجراءات 
مالئمة  اإجراءات  وفق  رفعه  حالة 

ت�شمح مبزاولة الن�شاط التعليمي«.
هذا  يف  الوزير  قدم  وباملنا�شبة 
للتمكن  مبدئية  »اقرتاحات  اللقاء 
من اخلروج بت�شور توافقي يت�شمن 
موا�شلة  حالة  يف  بديلة  حلول 
يف  ا�شتئنافها  اأو  الدرا�شة  تعليق 
رفع  بعد  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 

احلجر ال�شحي«.
الإطار  هذا  يف  واجعوط  واقرتح 
الزمنية  الفرتة  »تقلي�ص  اإمكانية 
اخلا�شة بالف�شل الثالث والتي على 
التدري�ص،  ا�شتئناف  ميكن  اأ�شا�شها 
والتي  البيداغوجي  التقومي  واجراء 
ثالثة  من  الو�شية  الوزارة  قدرتها 
على  بالعتماد  اأ�شابيع  اأربعة  اإىل 
جانب  اىل  التعلمات،  تعديل  نظام 
بعده  ي�شتحيل  تاريخ  اخر  حتديد 
متديد  حالة  يف  الدرا�شة  ا�شتئناف 

اإجراءات احلجر«. 
على  باملنا�شبة  الوزير  و�شدد 
امل�شاورات  موا�شلة  �رشورة 
الجتماعيني  ال�رشكاء  كافة  مع 
لالإ�شغاء اإىل كافة القرتاحات حول 
بامل�شري  تتعلق  التي  امل�شاألة  هذه 
عن  معربا  للتلميذ  الدرا�شي 
ا�شتكمال  بعد  »�شي�شل  باأنه  يقينه 
اىل   ال�رشكاء  كافة  مع  امل�شاورات 
التالميذ  تر�شي  بناءة  اقرتاحات 
الرتبوية  الأ�رشة  كافة  و  والأولياء 
ما  لن  البالد«  م�شلحة  وتخدم 
»�شالمة  هو   - قال  كما   - يهم 
وجميع  الأ�شاتذة  و  التالميذ  �شحة 

م�شتخدمي القطاع ». 
ع.غ

قب�سة حديدية بني �لوزير و�ملنظمات 
�لطالبية و�لكنا�س 

حمكمة القليعة بتيبازة

 تاأجيل حماكمة كرمي طابو 
�إىل �لفاحت جو�ن 

قررت هيئة حمكمة القليعة بتيبازة 
الثانية  للمرة  تاأجيل  الثنني  اأم�ص 
طابو،  كرمي  حماكمة  التوايل  على 
الدميقراطي  »احلزب  رئي�ص 
اإىل  املعتمد،  غري  الجتماعي« 

الفاحت جوان القادم.
بتاأجيل  املحكمة  هيئة  قرار  وجاء 
حماكمة املدعو كرمي طابو املتابع 
اجلي�ص«  معنويات  »اإ�شعاف  بتهمة 
املا�شي، بطلب  �شبتمرب  �شهر  منذ 
مت  حيث  املتهم،  دفاع  هيئة  من 

التوايل  على  الثانية  للمرة  تاأجيلها 
بعد جل�شة 6 اأفريل اجلاري وكانت 
اأحالت  قد  القليعة  حمكمة  نيابة 
التحقيق  قا�شي  على  الق�شية 
اأمر يوم 11 �شبتمرب املا�شي  الذي 

باإيداعه رهن احلب�ص املوؤقت.
طابو  دفاع  هيئة  ا�شتئناف  وبعد 
قرار قا�شي التحقيق، قررت غرفة 
التهام مبجل�ص ق�شاء تيبازة يوم 25 
الرقابة  نظام  و�شعه حتت  �شبتمرب 

الق�شائية واإطالق �رشاحه.

ثمن طلبة اجلامعات ر�شالة الرئي�ص عبد 
حلول  اإيجاد  بخ�شو�ص  تبون  املجيد 
البي�شاء  ال�شنة  �شبح  لتفادي  للطلبة 
الظرف  زوال  بعد  المتحانات  واإجراء 
ال�شتثنائي الذي فر�شته جائحة كورنا، 
باإ�رشاكهم  الو�شية  الوزارة  مطالبني 
النقا�ص  جل�شات  يف  الطلبة  كممثلي 
واحلوار لإيجاد احللول املالئمة للعودة 

للدرا�شة يف اجلامعات.
اأكد عبد الكرمي بن مالك ع�شو مكتب 
التنفيذي بالحتاد العام الطالبي احلر 
يومية  به  خ�ص  �شحفي  ت�رشيح  يف 
التي  التطمينات  »الو�شط«اأنه  رغم 
حملتها ر�شالة رئي�ص اجلمهورية وتاأكيده 
ال�رشكاء  اإ�رشاك  �رشورة  على  قبلها 
يف  الفاعلني  وخمتلف  الجتماعيني 
اإيجاد حلول لالأزمة التي خلفها انت�شار 
فيها  مبا  القطاعات  كل  يف  كورنا  وباء 

ح�شا�ص  اجلد  العايل  التعليم  قطاع 
األف  و700  مليونا  حوايل  ي�شم  والذي 
توجه  مل  �شيتور  وزارة  اأن  اإل  طالب، 
الطالبية  التنظيمات  ملمثلي  دعوة  اأي 
املقرتحات  تقدمي  يف  لإ�رشاكهم 
ما خلف  اجلامعي،وهو  املو�شم  لإنقاذ 
ح�شبه حالة  ا�شتياء كبري بني الأو�شاط 
الكبري  التاأخر  ظل  يف  خا�شة  الطالبية 
اأغلب  وافتقار  القطاع  رقمنة  يف 
بعد  عن  التعليم  لأر�شيات  اجلامعات 
ناهيك عن املادة العلمية يف حد ذاتها، 
ا�شتعمال  رف�ص  حمدثنا  اأبدى  وعليها 
ل�شريورة  نهائي  كبديل  الطريقة  هذه 
التقييم  وعملية  البيداغوجية  الدرو�ص 
اعتبارات  لعدة  كدعائم  تعترب  ولكن 
وعدم  النرتنت  تدفق  �شعف  منها 
مواقع  افتقار  كبرية،  ل�رشيحة  توفرها 
تعليمية  رقمية  لأر�شيات  اجلامعات 

العلمية  املواد  توفري  من  متكنها 
املطلوبة، ناهيك عن  الق�شور الكلي يف 
اليها،  الو�شائط  للولوج  توفري خمتلف 
التخ�ش�شات  تدري�ص  قدرة  عدم  مع 
العلمية، و عدم اإمكانية اإجراء الأعمال 
بني  تناق�ص  اإمكانية  وكذا  تطبيقة، 
الأ�شاتذة وطلبة، انعدام اإمكانية تقييم 
واإتاحة  القطاع  رقمنة  عملية  نثمن 
بعد  لتدارك  عن  للتعليم  من�شات 
اجلهود  لتكثيف  فر�شة  هي  النقائ�ص، 
جهة  من  والتعليم.  القطاع  لرقمنة 
ثانية دعا بن مالك  الطلبة لالنخراط 
هناك  موؤكدا  اأن  امل�شاعي  هذه  يف 
اجتاها للعودة للدرا�شة ب�شكل خمف�ص 
تدريجي،  ب�شكل  احلجر  رفع  حال  يف 
متديد  الوباء  ا�شتمر  حال  يف  واقرتح 
المتحانات  واإجراء  اجلامعية  ال�شنة 
ح�ش�ص  تقدمي  بعد  �شبتمرب  �شهر 

تقدم  ح�شب  وهذا  للطلبة،  تعوي�شية 
كل جامعة يف الدرو�ص مع الأخذ بعني 
تنه  مل  التي  اجلامعات  بع�ص  العتبار 
لل�شدا�شي  ال�شتدراكية  المتحانات 
يف  اجلامعي  املو�شم  اإنقاذ  الأول. اإن 
ظل هذه الأزمة ال�شحية يظل من مهام 
بالتعاون  الو�شية  الوزارة  وواجبات 
والتن�شيق مع ال�رشكاء كافة، وعليه فاإن 
الإجراءات املتخذة من طرف الوزارة 
الو�شية التي تق�شي باعتماد التدري�ص 
الإمكانيات،  قلة  رغم  اخلط  عرب 
خا�شة يف ظل غياب الأر�شية التعليمية 
وهو  الرقمية  اجلامعة  غياب  وكذا 
الأمر الذي ظل الحتاد العام الطالبي 
اإىل  دعوته  خالل  من  به  ينادي  احلر 
تطوير منظومة البحث العلمي وانتهاج 
�شنوات  قبل  بعد  عن  التعليم  �شيا�شة 

م�شت .

عبد الكرمي بن مالك القيادي يف الطالبي احلر للو�ضط

مليون طالب  جامعي يف مو�جهة  �ل�سنة بي�ساء
.      افتقار اأغلب اجلامعات لأر�ضيات التعليم عن بعد

بلغت اأ�ضغالها ال95 باملائة 

�لكورونا يوؤجل ت�سليم �ملحطة �جلوية مبطار وهر�ن 
.      على م�ضاحة 4000مرت مربع ب38 مليار دج

ملطارات  العامة  املديرية  ك�شفت 
املحطة  ت�شليم  تاأخر  عن  الغرب 
اإىل  بلة   بن  اأحمد  ملطار   اجلوية 
منت�شف العام املقبل كاأق�شى تقدير  
على   كرونا  جائحة  تاأثري  بعد  وذلك 
باملحطة   الكربى   الإ�شغال  تقدم 
حني  يف  باملائة  ال95  جتاوزت  التي 
انطلقت الأ�شغال التقنية التي توقفت 

موؤقتا بفعل انت�شار وباء كوفيد 19.
لها  خ�ش�ص  التي  املحطة  هذه 
من  لجنازها  دينار  مليار   38 مبلغ 
تكفلت   التي  كو�شيدار  �رشكة   قبل 
بالإ�شغال الكربى التي جتاوزت ال95 
مرت   4000 م�شاحة  على  باملائة  
مربع بعد تهدمي بع�ص امل�شتودعات 
اإحدى  تكفلت  حني   يف   ، القدمية 

عملية  املناولة  ال�شبانية  ال�رشكات 
ويف  التقنية   التجهيزات  تركيب 
وب�شاط  الإلية   امل�شاعد  مقدمتها 
املراقبة  وكامريات  الأمتعة   دوران 
لكن   ، واملراقبة  الرقابة  وجتهيزات 
عنا�رشها اأرغموا على التوقف بفعل 
جائحة الكورونا  ما عطل امل�رشوع  
الذي من �شاأنه ا�شتقطاب 3.6 مليون 

التو�شع  وي�شتطيع  �شنويا  م�شافر 
على  ناهيك  م�شافر   ماليني   6 اإىل 
ان  بحكم  املواد  من  كبرية  كميات 
الت�شدير  اإطار  يف  �شي�شتغل  املطار 
على  احتوائه  بحكم  وال�شترياد 
وفقا  والت�شدير  لل�شحن  منطقة 

للمقايي�ص الدولية .
حممد بن ترار

اأحمد باحلاج 
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اح�ضن خال�ص   

هذه  كانت  وقد 
جرت  التي  االنتخابات 
يف �سياق البحث عن حل 
للأزمة ال�سيا�سية االأمنية 
الإ�رشاك  لل�سلطة  فر�سة 
ب�سكل  الرببري  التيار 
العملية  يف  مبا�رش  غري 
االنتخابية التي راأت فيها 
املنفذ الوحيد للفرز بني 
االأمني  للحل  املوؤيدين 
والداعني  واملوؤ�س�ساتي 
وامل�ساحلة  احلوار  اإىل 
االإ�سلمي  التيار  مع 
يف  املتمثل  الراديكايل 
اجلبهة االإ�سلمية للإنقاذ 
وروافدها امل�سلحة وغري 

امل�سلحة. 
�سعدي  �سعيد  �سار 
لتج�سيد  االأمثل  الوجه 
يف  التيار  هذا  م�ساركة 
الرئا�سية  االنتخابات 

قدمي  منا�سل  فهو 
الق�سية  اأجل  من 
ورئي�س  االأمازيغية 
�سيا�سي  حزب 
�رشاحة  تبنى 
مواربة  ودون 
ل  �ستئ�سا ال ا
مني  الأ ا
�سي  ل�سيا ا و
م  �سل للإ
 . يل يكا د ا لر ا

تروم  ال�سلطة  كانت 
حتقيق عدة اأهداف دفعة 
العملية  تلك  من  واحدة 
هذه  من  االنتخابية، 
االأهداف حتقيق م�ساركة 
الرببري«  »اللئكي  التيار 

االإ�سلمي  التيار  بجانب 
ال�سلطة  مر�سح  مقابل 
اإ�سافة اإىل مر�سح موازن 
الثلث  االأطراف  بني 
للعملية  وزن  الإ�سفاء 
كل  متثل  باأنها  وتقدميها 
اأطياف االأزمة، اإىل جانب 
هدف اآخر ال يقل اأهمية 
وهو و�سع التيار الرببري 
على حمك االقرتاع العام 
ال�رشي لتُظهر للراأي العام 
وزنه  والدويل  الوطني 
يف  وانح�ساره  ال�سعبي 
حيز جغرايف �سيق وتربر 
الراف�سة  �سيا�ستها  بذلك 
ملطالبه بد�سرتة وتر�سيم 

االأمازيغية وترقيتها.
اإذن  االنتخابات  انتهت 
ليامني  اجلرنال  بتتويج 
ليوا�سل  رئي�سا  زروال 
ع�سكري  برنامج  جت�سيد 
واأمني وا�سع ق�سد الق�ساء 
على اجلماعات االإرهابية 

على  �سيطرتها  واإنهاء 
املناطق  من  كثري 
ال�رشقية والو�سطى وجزء 
هام من املناطق الغربية. 
وقد حقق اجلي�س وقوات 
�سنة  من  ابتداء  االأمن 

يف  هاما  تقدما   1996
اجلماعات  جعل  العملية 
امل�سلحة ترتاجع وتبحث 
جديدة  مواقع  عن  لها 
القبائل  منطقة  وكانت 
لها  املف�سل  املوقع 
ال�سيما  االنت�سار  الإعادة 
جديد  تنظيم  ن�سوء  مع 
اجلماعات  عن  من�سق 
االإ�سلمية امل�سلحة وهو 
اجلماعة ال�سلفية للدعوة 
والقتال )حتولت فيما بعد 
املغرب  يف  القاعدة  اإىل 

االإ�سلمي(. 
منطقة  �سارت  لقد 
التيار  معقل  القبائل، 
لهجمات  هدفا  الرببري، 
اجلماعات امل�سلحة فقد 
االغتياالت  فيها  تزايدت 
االختطاف  وعمليات 
و�سعا  تعي�س  و�سارت 
�سبيها اإىل حد ما بالو�سع 
منطقة  عا�سته  الذي 
بداية  متيجة 
 1990 اأعوام 
كانت  بعدما 
و�سعا  تعي�س 
ن�سبيا.  اآمنا 
كهذا  و�سع 
كوادر  جعل 
احلركة الرببرية 
ين  ملن�سو ا
»التيار  �سمن 
 » طي ا ميقر لد ا
مواجهة  يف  يفكرون 
االإ�سلمية  التنظيمات 
اأ�سحت  التي  املتطرفة 
ت�سكل خطرا  نظرهم  يف 
ال�سلطة  خطر  من  اأكرب 
والثقافة  الهوية  على 

وممار�سة  االأمازيغية 
الفردية  احلريات 
ت�سكلت  فقد  واجلماعية 
جمموعات الدفاع الذاتي 
االأجهزة  مع  بالتن�سيق 
االأمنية والع�سكرية متاما 
مناطق  يف  ت�سكلت  كما 
وكان  البلد  من  اأخرى 
عمريو�س  العقيد  جنل 
حمودة  ايت  الدين  نور 
املجموعات  هذه  يقود 
بينما  وزو  تيزي  بوالية 
جمموعات  يقود  كان 
مرية  ا�سماعيل  بجاية 
)ابن العقيد عبد الرحمن 
كانت  البويرة  ويف  مرية( 
جمموعات الدفاع الذاتي 
بقيادة  قبل  من  قائمة 

»املخفي« )جماهد(. 
كان الفنان معتوب لونا�س 
»الباتريوت«  اأفراد  اأحد 
متنقل  يعي�س  كان  واإن 
اإال  وفرن�سا  اجلزائر  بني 
الرتدد على  اأنه كان كثري 
البلد بالرغم من حتذيرات 
املقربني منه واالأ�سدقاء 
الهدف  �سار  اأنه  من 
للجماعات  واحد  رقم 
مواقفه  ب�سبب  امل�سلحة 
الراف�سة  الراديكالية 
التي  التعريب  ل�سيا�سة 
تبنتها ال�سلطة منذ 1987 
 1997 بداية  يف  واأكدتها 
اجلماعات  وعمل  ولفكر 
االإ�سلمية امل�سلحة حيث 
اختطاف  عملية  من  جنا 
على يدها عام 1994 بعد 
عن  بالتخلي  وعدها  اأن 
الغناء والكف عن مهاجمة 

االإ�سلم واالإ�سلميني. 

معتوب  �سخ�سية  وتعترب 
لونا�س تراجيدية ومتمردة 
اإنه  نقل  مل  اإن  بامتياز، 
ميثل البعد الرتاجيدي يف 
م�سار الق�سية االأمازيغية 
تعر�س  فقد  باأكمله 
وقتل  اختطاف  ملحاولة 
يف  ذكرنا  كما  مرتني 
مقاالت �سابقة ف�سل عن 
اأن اأغنيته النقدية اللذعة 

مل  وامل�ساك�سة 
ت�ستثن اأحدا مبا 
يف ذلك �سخ�سه 
يف  ورفقاءه 
من  الن�سال 
كة  حلر ا
الرببرية وقادة 
�سلي  منا و
ب  ا حز اأ
�سيا�سية، لذا 
يعي�س  فهو 
ج�س  ها
�س  لتعر ا
اأي  يف 

وانتقام  العتداء  حلظة 
من اأي جهة بل كان يرى 
حله  يف  يلزمه  املوت 
من  وبالرغم  وترحاله، 
ب�سلح  ينتقل  ظل  اأنه 
واأ�سلحة  الكل�سينكوف 
مل  ذلك  اأن  اإال  اأخرى 
حياته.   على  ياأمن  يجعله 
التحذيرات  تكن  مل 
تلقاها  التي  والتهديدات 
على  عزمه  عن  لت�رِشفه 
فقد  مواقفه  ت�سعيد 
 1998 ربيع  يف  اأ�سدر 
والثلثني  الرابع  األبومه 
�رش�سة  هجمة  ت�سّمن 
والتيار  ال�سلطة  على 

املحافظ  االإ�سلمي 
الذي كان قد �سكل حتالفا 
حول الرئي�س زروال وقرر 
تعميم  يف  قدما  ال�سري 
العربية  اللغة  ا�ستعمال 
م�ستوحاة  اأغنية  واألف 
الوطني  الن�سيد  حلن  من 
رموز  على  فيها  تهجم 
اأويحيى  مثل  ال�سلطة 
نحناح  مثل  واالإ�سلميني 

ال  اأنه  اإىل  االإ�سارة  مع 
بني معتدلني  بينهم  يفرق 
يرى  كان  ومتطرفني. 
مما  اأخطر  امل�سهد 
على  قبل  من  عليه  كان 
عام  ب�سكل  االأمازيغية 
القبائل  منطقة  وعلى 
ح�سار  حتت  تعي�س  التي 
االإ�سلمية  اجلماعات 
وبروحه  خا�س  ب�سكل 
اإىل  ال�سفر  املتمردة قرر 
�سدور  ع�سية  اجلزائر 
اإليه  اأ�رشنا  الذي  األبومه 
يد  على  م�رشعه  ليلقى 
كانت  م�سلحة  جماعة 
منعطف  يف  به  ترتب�س 

بني  بونان  تالة  بقرية 
وبني  وزو  تيزي  مدينتي 
اإال  مت�س  مل  دوالة. 
انت�رش  حتى  حلظات 
اجلزائر  يف  االأليم  اخلرب 
وتوالت  العامل  ويف  كلها 
امل�ستنكرة  الفعل  ردود 
دول  روؤ�ساء  من  بع�سها 
ت�رشيح  غرار  على 
اإحدى  من  �سرياك  جاك 
االإفريقية،  الدول 
لعت  ند ا و
ت  جا حتجا ا
مدن  يف  عنيفة 
القبائل  منطقة 
للتعبري عن الغ�سب 
املمزوج  ال�سديد 
وح�رشة  بحزن 
ال�سباب،  كل  م�س 
لونا�س  فمعتوب 
اأعني  يف  يكن  مل 
�سخ�سية  ال�سباب 
فنية مرموقة فح�سب 
بل كان منا�سل ومثل 
القبائل  منطقة  ل�سباب 
والت�سحية  البطولة  يف 
التي  االأفكار  اأجل  من 
ال�سباب  وهو  بها  يوؤمن 
قريته  به  امتلأت  الذي 
التي  مو�سى  تاوريرت 
دفن بها يف جنازة مهيبة 

ح�رشها مئات االآالف. 
الرتاجيديا  تنته  مل 
الفنان  باغتيال  القبائلية 
الرتاجيدي  واملنا�سل 
كان  بل  لونا�س  معتوب 
ملحطة  افتتاح  مبثابة 
�سنعود  اأخرى  تراجيدية 
اإليها يف موعدنا القادم. 
... يتبع

يف الرتاجيديا، معتوب لونا�س منوذجا
تتبعنا يف ال�ضابق املقاطعة الدرا�ضية التي امتدت ل�ضنة كاملة وانتهت يف جوان 1995 بنتيجة اعتربت 

هزيلة بالنظر اإىل حجم الت�ضحيات واجلهود التي بذلتها منطقة القبائل باأكملها ال�ضيما التالميذ، 
لهذا كانت الهدنة التي اأر�ضتها ه�ضة ه�ضا�ضة الو�ضع ال�ضيا�ضي واالأمني للبلد الذي بداأ يتهياأ النتخابات 

رئا�ضية يف اخلريف.

يف ذكرى الربيع االأمازيغي

الوجه  �ضعدي  �ضعيد  " �ضار 
االأمثل لتج�ضيد م�ضاركة هذا 
التيار يف االنتخابات الرئا�ضية 

فهو منا�ضل قدمي من اأجل 
الق�ضية االأمازيغية ورئي�ص 
حزب �ضيا�ضي تبنى �ضراحة 

ودون مواربة اال�ضتئ�ضال 
االأمني وال�ضيا�ضي لالإ�ضالم 

الراديكايل "

 " مل تنته الرتاجيديا 
القبائلية باغتيال الفنان 

واملنا�ضل الرتاجيدي معتوب 
لونا�ص بل كان مبثابة افتتاح 

ملحطة تراجيدية اأخرى 
�ضنعود اإليها يف موعدنا القادم" 

اجلزء10



الثالثاء 28   اأفريل  2020  املوافـق  ل 05 رم�ضان  1441ه 24 �ساعة5

دون توخي اأي حتفظ ، و حالة هذا اخلوف اجلارف املتنامي يوما بعد يوم على م�ضتقبل هذا الوطن الذي �ضار العي�ش فيه 
دون اأي مقوم اأخالقي نه�ضوي ي�ضعرنا باأمل بداية جديدة كان ال�ضعب ي�ضبو اإليها من خالل ثورته البي�ضاء التي فجرها يف 

نهاية فرباير من العام املا�ضي .

َتَعُلّق احَلْجُن ِباأَْرَفاغ الَعْن�ِش

ر�سالة يف االنحطاط
الوليد فرج

انك�شف من ردود  اإن ما 
نخبة  من  مرهقة  فعل 
عقل  اأنها  فيها  يفرت�ض 
و م�شدر اأفكار اأي حتول 
يرجعنا   ، دميقراطي 
ا�شتقالة  بان  اجلزم  اإىل 
الفعل  النخب �شابقا من 
ا�شتقالة  كانت  ال�شيا�شي 
�شعف الراأ�شمال الثقايف 
 ، فكري  اأفق  �شيق  و 
كانت  الذي  الوقت  يف 
تتحجج  النخب  هذه 
ال�شيا�شات  �شحية  باأنها 
ال�شعبوية التي كانت تنزع 

اإليها النخب ال�شيا�شة .
اإن املتاأمل يف الفعل 
فكر  نتاج  باعتباره 
املعرب  الفكر  هذا 
الفعل  كينونة  عن 
، يوحي باله�شا�شة 
ال�شطحية  و 
منها  يعاين  التي 
حتى   ، املثقف 
الذي  ذلك 
يف  انخرط 

اأيده  اأو  عمومي  فعل 
و�شع  نف�شه  فيجد   ،
ا�شطراري  دفاعي 
الختياره  احلجج   ي�شوق 
عليه  و  واهية  كانت  ولو 
قيمية  اأحكام  تاأ�شي�ض 
خاللها  من  يت�شدى 
االأحكام  و  لالأفعال 
تنك�شف  هنا   ، املغايرة 
التقليدية  االنغالقية 
 ، الناق�ض  للمثقف 
بتحرير  اأح�ض  فبمجرد 

حيز عمومي ، ا�شتنه�ض 
الروح العدائية الراف�شة 
لها  حا�شدا  لالآخر 
خارجة  اأفكار  جمموعة 
االأفكار  �شلة  عن  

املنطقية .
�شاحة  يف  املفرت�ض  اإن 
�شاحة  هي  املثقف 
و  العنيدة  املناق�شات 
ي�شتلزم  وال   ، العميقة 
اأن يت�شلق جبال  للمثقف 
اأو يعتلي منربا ليقول ما 
االأعايل  من  قوله  يريد 
اأو ي�رصح ما متليه عليه 

ثقافته من �شاهق .
قول  فكرة  هنا  نثري 
التي   ، لل�شلطة  احلقيقة 

من  �رصب  نراها  ال 
بل   ، املثالية  اأو  اخليال 
مقارنة  عقد  هنا  يكفي 
املتوفر  البدائل  بني 
وا�شطفاء  انتخاب  و 
تقدميه  و  منها  االأجنع 
املنا�شب  الوقت  يف 
يرجى  التي  للمهمة 
اأكرث  يكون  اأن  فيها 
التغيري  الإحداث  فائدة 

ال�شائب. 
اأن جتد مثقفا كبريا يرد 

االأفكار  انتحال  على 
بتهمة  غريه  حجة  بدمغ 
يف  الثنائية  و  احلدية 
هذا  و  االأحادية!!!  زمن 
احلكم  بقي دون اأ�شا�ض 
اأحادية  اأي  ندري  فال 
االأ�شتاذ  عنها  يتحدث 

الكبري ؟
اال�شتعجال  هذا  اأمام 
على  احلكم  ميكن  ال 
اإال  االأ�شتاذ  هذا  قول 
ال�شقوط  يف  باالندفاع 
حتت رهق فورة عاطفية 
عن  تنم  اإق�شائية 
املغاير  يعادي  انح�شار 

، جمانبا للمو�شوعية .
الو�شع املرتدي  اإن هذا 
خ�ض  ل�شا ا
اأمام اأعيننا 
فعنا  يد
اإعادة  اإىل 
لتفكري  ا
جميع  يف 
املوجودات 
فية  لثقا ا
و  الفاعلة 
 ، تراكيبها 
فحني يعجز اأ�شتاذ فل�شفة 
واقع  تو�شيف  على  كبري 
اجلدليات  فيه  تت�شاكل 
و تت�شابك فيه الثنائيات 
متعددة  حماور  عرب 
بينة  و  املالمح  وا�شحة 
، ال تخفى على  املعامل 
هنا   ، مالحظ  اب�شط 
رجعي  نداء  اأمام  نكون 
حتت  �شاحبه  مزال 
اندثرت  تخايالت  وطاأة 
وطاأة  حتت   ، تال�شت  و 
تدافع املفاهيم احلديثة 
اجلديدة  املعاين  و 
و  اأدوات  من  املتولدة 

و�شائل العوملة .
الذي  االلتبا�ض  لعل 
الكبري  االأ�شتاذ  فيه  وقع 
 ، باالأحادية  وقوله 
املواطنة  مظاهر  مرده 
الهويات  و  الرقمية 
اجلديدة  االلكرتونية 
للحدود  الراف�شة   ،
الوطنية اأو ما ا�شطلحنا 
باملواطن  �شابقا  عليه 

الذي  الكو�شموبوليتي 
جنح يف القفز على عدة 
عدة  و  مادية  مفاهيم 
معتمدا  تقليدية  معاين 
ال�شيرباين  الف�شاء  على 
كميدان للتداول الرقمي 
من  خلقه  ما  االأفقي 
 . تخالط  و  متازج 
يف  ينجح  مل  ذلك  ورغم 
دوائره  من  االنفكاك 
وبناه  االإيديولوجية 
ثورته  فجاءت  الفكرية 
م�شتويات  على  اأداتية. 
الرقمي  التداول 
قطبيا   . الف�شائي 
املالمح  بنف�ض  ثنائيا 
م�شتوى  على  التقليدية 
و  االأ�شا�شية  االأفكار 
املفاهيم الرئي�شية . مع 
تغري يف الفواعل وميدان 
تعوملت  التى  التدافع 
يف  االنفجار  هذا  بفعل 
االت�شال  تكنولوجيات 
من  بنقله   ، التدوال  و 
عامل  اإىل  املادي  احليز 
ال�شيرباين  النقطة 
 ، الهالمي  االفرتا�شي 
وابرز مثال يذكر يف هذا 
ال�شدد ال�شتي�شاح تطور 
مفهوم  هو  املفاهيم 
من  انتقل  الذي  ال�شوق 
بانه  التقليدي  مفهومه 
اجلغرايف  احليز  ذلك 
فيه  يلتقي  الذي  املادي 
اإىل  والطلب  العر�ض 
مفهوم جديد حيث �شار 
نقطة  جمرد  ال�شوق 
داخل  افرتا�شية  رقمية 

ف�شاء �شيرباين .
الرقمية  الثورة  هذه 
ف�شلت يف تبديل املعاين 
البنى  و  الكربى  الفكرية 
التقليدية  االأيديولوجية 
القدمية  االأمم  داخل   ،
من  حت�شنت  التي 
الرقمية  الثورة  هذه 
الثقافية  اأمواجها  يف 
املهدد  غزوها  و 
 ، الرتبوية  للمنظومات 
والتي نراها اليوم جنحت 
كقوى  االنبعاث  يف 
على  حمافظة  عاملية 

احل�شارية  مقوماتها 
الفكرية ، حمافظة على 
القطبية الثنائية ال�شننية 

، املوؤ�ش�شة للوجود .
بعيدا عن هذا التو�شيف 
يبقى البحث عن االأحادية 
يقول  -التي  الوجود  يف 
الكبري-   الفيل�شوف  بها 
فمنذ  معنى  دون 
انبنى  االأوىل  البدايات 
التقابل  على  الوجود 
تدافع  و  الثنائيات  و 

و  االأ�شداد 
االأنواع  تخالق 
ملختلفة  ا
 . االأزواج  من 
اأحادية  فاأي 

ينادي بها ؟
ال  اإنني 
اأت�شورها اإال 
ميدان  يف 
و  الدراوي�ض 

ت�شعى  التي  الروحانيات 
الرجوع  و  احللول  اإىل 
وال   . االأول  االأ�شل  اإىل 
الكبري  االأ�شتاذ  اأن  اأظن 

اعرتته نوبة �شوفية .
يبقى الفيل�شوف ال�شغري 
غارق يف اأوحال التهافت 
الفارغ  التهتك  و  ال�شمج 
قطعة  �شار  قطيع  مع 
تافهة  بخرجات   ، منه 
طنني  فيها  ورطه 
 ، االلكرتوين  البعو�ض 
مرتعا  منه  اتخذ  الذي 
�شوه به �شورة املثقف . 

و رغم ذلك جند التوافه 
املرافق  يف  املنت�رص 
على  ت�شاعد  العمومية 
ن�رص مثل هذه الرداءات 
رقابة  جهات  غياب  يف 
االأخالقيات االجتماعية 
، فلم يعد هناك اأي مانع 
املرفق  ي�شقط  اأن  يف 
التناق�ض  يف  العمومي 
جتد  كان  عنا�رص  بني 
ي�شخر  التافه  هذا  مثال 
فعل  حول  يتهتك  و 

فارغة  بخلفية  عمومي 
�شيء  يف  �رصيك  هو  و 
بلغ  بل  اآخر  عمومي 
حماوالته  االأمر  به 
البهلوانية لت�شويه كل ما 
هو عمومي ، و االأ�شباب 
هى  الب�شاطة  غاية  يف 
العمومي  ال�شيء  تورط 
اإدارته و�شط التوافه  يف 
 ، الرديئة  املحاور  و 
واإال ملا كنا ن�شمع بهذه 
الرداءة يف ت�شيري ال�شاأن 
حتوم  التفاهة  و  العام 

حولها .

اإن هذه الظواهر تدفعنا 
امل�شتوى  عن  للت�شاوؤل 
ي�شمى  ملا  احلقيقي 
النخب الثقافية ، و قيمة 
الراأ�شمال الثقايف داخل 
االإمكانية  و  جمتمعنا 
و  املتوفرة  احلقيقة 
التي  الفكرية  االأدوات 
عليها  االعتماد  ميكن 
هذا  من  للنهو�ض 

االنحطاط ؟
االأمل  من�شوب  اأجد 
جدا  �شئيل 
هذا  اأمام 
و  الرتهل 
 ، التفاهة 
نواجه  نحن 
هذه النداءات 
ء  فا جلو ا
�شة  ملكر ا
ة  ء ا د للر
فعة  ا ملد ا و
تزيد  فكرية  عن جمازر 

املجتمع انحطاطا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِباأَْرَفاغ  احَلْجُن  تََعلُق   *
ي�رصب  مثل   : نْ�ِض  الَعّ
بال�شيء  يلت�شق  ملن 
و  مراده  يحقق  حتى 

اأهدافه .
وهو  احلجن  كتعلق 

)القراد(
وهي   : العن�ض  باأرفاغ 
و  الفخذين  بواطن 

اأ�شولها

املثقف هي  �ضاحة  يف  املفرت�ش  "اإن 
�ضاحة املناق�ضات العنيدة و العميقة 

، وال ي�ضتلزم للمثقف اأن يت�ضلق 
جبال اأو يعتلي منربا ليقول ما يريد 
قوله من االأعايل اأو ي�ضرح ما متليه 

عليه ثقافته من �ضاهق" 

"اأجد من�ضوب االأمل �ضئيل جدا 
اأمام هذا الرتهل و التفاهة 
، نحن نواجه هذه النداءات 

اجلوفاء املكر�ضة للرداءة 
واملدافعة عن جمازر فكرية 

تزيد املجتمع انحطاطا "



املحلية  التنمية  واقع  �شّكل 
بوالية  ا�شطيل  ببلدية 
من  اهتمام  الوادي  حمور 
طرف ال�شاكنة بعد طرح جملة 
من االن�شغاالت والنقائ�ص التي 
واأثرت  حياتهم،  �شفو  عكرت 
وواقعهم  م�شتثمراتهم  على 

املعي�شي .
االن�شغاالت،  هذه  اأّول  فكان 
الفالحي  االمتياز  م�شكل 
واملحيطات، وكذا اال�شتفادات 
اال�شت�شالح  اإطار  يف  الذاتية 
الفالحون  نقل  الفالحي، حيث 
 ، الريفية،   الكهرباء  م�شكل 
م�شخة  توقف  عن  ناهيك 
االرتوازي  بالبئر  اخلا�ص  الري 
و�شقوط  باملحيط،  املوجود 
االأ�شالك  وتقطع  ثاين  حمول 
لهذه  ي�شاف  الكهربائية، 

امل�شاكل عدم ا�شتفادة ال�شباب 
والفالحني من قرارات الت�شوية 
منذ عدة �شنوات، منها العالقة 
دون  لكن   2004 من  بداية 
على  اللوم  موجهني  جدوى، 

امل�شالح الفالحية بالوالية.
فقد  ال�شباب  بخ�شو�ص  اأما 
نق�ص  م�شكل  هوؤالء  بع�ص  نقل 
مطالبني  ال�رضورية،  املرافق 
�شباب  وبيت  بلدي  مب�شبح 
ت�شلية  قاعة  وكذا  �شباب  ودار 
ون�شاطات ،   ناقلني امتعا�شهم 
التوا�شل  مرافق  نق�ص  من 
بتح�شني  مطالبني  والت�شلية 
اخلدمة يف هذا املجال، حيث 
اأجابت ال�شلطات العمومية  باأن 
هذا املطلب هو مطلب م�رضوع 
احللول  اأن  فقط  ال�شباب،  لكل 
م�شتقبلية،  ملراحل  وفقا  تكون 

ويجب اإ�شفاء عامل احلوار بني 
املواطن واالإدارة حلل كل هذه 
الري  كان حمور  كما  امل�شاكل، 
يعاين  التي  امل�شاكل  بني  من 
منها الفالح، وكذا م�شكل وادي 
تل، اإىل جانب مطالبة املوالني 
بفتح م�شتودع لتجميع احلبوب، 
فالحية  املنطقة  واأن  خا�شة 
بامتياز، كل هذه امللفات تلقى 
املنتدب  الوايل  عاتق   على 

لدرا�شتها مبعّية رئي�ص املجل�ص 
ال�شعبي لبلدية �شطيل.

من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
الوايل املنتدب باملغري ورئي�ص 
البلدي  ال�شعبي  املجل�ص 
لزاما  يبقى  �شطيل  ببلدية 
الناحية  بهاته  املواطنني  على 
يلفظ  بات  و�شعا  معاي�شة  

اأمثالهم ح�شب قولهم .

جناة ،ح
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االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  العالقات  و  واالت�شال 
مبديرية اأمن والية ورقلة ت�شلمت 
م�شالح  »الو�شط«اأن  يومية 
عاجلت   الق�شائية  ال�رضطة 
مار�ص املن�رضم  �شهر  خالل 
العمومي  ال�شيء  17  ق�شية �شد 
 27 وتقدمي  توقيف  عن  اأ�شفرت 
تتعلق  ق�شايا   09 منها   ، �شخ�شا 
اأ�رضار  جمعية  تكوين  بجرمية 
قدموا  فيها 19 �شخ�شا  تورط 
اأين  الق�شائية  اجلهات  اأمام 
�شدر �شد 18 �شخ�شا اأمر اإيداع 
من  واحد  �شخ�ص  ا�شتفاد  فيما 
تتعلقان  ق�شيتني   02 ا�شتدعاء، 
العقارية  امللكية  على  باالعتداء 
قدما  �شخ�شني   02 فيها  تورط 
ا�شتفادا  الق�شائية  اجلهات  اأمام 
لـ  مبا�رض،اإ�شافة   ا�شتدعاء  من 
�شالح  بحمل  تتعلق  ق�شايا   06
حمظور تورط فيها 06 اأ�شخا�ص 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
اأ�شخا�ص   03 �شد  �شدر  اأين 
 02 �شخ�شني  ا�شتفاد  اإيداع،  اأمر 
اإ�شتفاد  فيما  موؤقت،  اإفراج  من 
ا�شتدعاء  من  واحد  �شخ�ص 

مبا�رض.
م�شالح  عاجلت  ثانية  جهة  من 

خالل  الق�شائية  ال�رضطة 
تتعلق  30 ق�شية  الفرتة  نف�ص 
االأموال  �شد  اجلنح  و  اجلنايات 
توقيف  مت  حيث  املمتلكات،  و 
منها  51 �شخ�شا،  تقدمي   و 
تورط  بال�رضقة  تتعلق  22 ق�شية 
  06 �شد   31 �شخ�شا �شدر  فيها 
اإ�شتفاد   اإيداع، و  اأمر  اأ�شخا�ص 
موؤقت  اإفراج  من  اأ�شخا�ص   05
حتت  واحد    �شخ�ص  وو�شع   ،
ا�شتفاد  فيما  الق�شائية،  الرقابة 
مبا�رض،كما  ا�شتدعاء  من  البقية 
واحدة  تتعلق  ق�شية  معاجلة  مت 
بالتزوير وا�شتعمال املزور تورط 
اأمام  قدموا  08اأ�شخا�ص  فيها 
�شدر  اأين  الق�شائية   اجلهات 
اأمر  واحد   01 �شخ�ص  �شد  
اإيداع  وو�شع 07 اأ�شخا�ص حتت 

 06 لـ  اإ�شافة  الق�شائية،  الرقابة 
ق�شايا تتعلق بتحطيم ملك الغري 
�شدر  اأ�شخا�ص   07 فيها  تورط 
اإيداع  اأمر  واحد  �شخ�ص  �شد  
من  اأخر  �شخ�ص  ا�شتفاد  فيما   ،
البقية  ا�شتفاد  و   ، موؤقت  اإفراج 
ق�شية  و   مبا�رض،  ا�شتدعاء  من 
االأمانة،  بخيانة  تتعلق  واحدة 
واحد  �شخ�ص   فيها  تورط 

اإ�شتفاد من اإ�شتدعاء مبا�رض.
عاجلت  فقد  ذلك  جانب  اإىل    
الق�شائية  ال�رضطة  م�شالح 
42  ق�شية  ورقلة  و  والية  باأمن 
�شد  اجلنح  و  باجلنايات  تتعلق 
االأفراد تورط فيها  44  �شخ�شا، 
مبحاولة  تتعلق  منها 02 ق�شايا 
القتل العمد تورط فيها   �شخ�شني 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  قدما 

اإيداع، مع  �شدهما  اأمر  �شدر 
معاجلة 28 ق�شية تتعلق بال�رضب 
واجلرح تورط فيها  33  �شخ�شا 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
اأ�شخا�ص   09 �شد  �شدر  اأين   ،
�شخ�شني  وا�شتفاد   ، اإيداع  اأمر 
وو�شع  موؤقت،  اإفراج  من  اثنني  
الرقابة  حتت  واحد    �شخ�ص 
البقية  ا�شتفاد  فيما   ، الق�شائية 
و05   مبا�رض،  ا�شتدعاء  من 
تورط  بالتهديد  تتعلق  ق�شايا 
اأمام  قدموا  اأ�شخا�ص   04 فيها  
�شدر  اأين  الق�شائية  اجلهات 
اإيداع  اأمر  واحد    �شخ�ص  �شد 
ا�شتدعاء  من  البقية  وا�شتفاد   ،
واحدة  لق�شية  اإ�شافة  مبا�رض،  
تتعلق بانتهاك حرمة منزل تورط 
اأمام  فيها  �شخ�شني اثنني قدما 
العدالة اأين ا�شتفادا من ا�شتدعاء 
مبا�رض، 06 ق�شايا تتعلق بال�شب 
وال�شتم تورط فيها  03  اأ�شخا�ص 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  قدموا 

ا�شتفادوا من ا�شتدعاء مبا�رض.
م�شالح  اأخر عاجلت  �شياق   ويف 
�شهر  خالل  الق�شائية  ال�رضطة 
يف  20ق�شية  الفارط  مار�ص 
املخدرات   مكافحة  جمال 
قدموا  �شخ�شا،  فيها 27  تورط 
اأمام اجلهات الق�شائية �شدر يف 

حقهم اأحكام ق�شائية خمتلفة.

التابع  الن�رض   حي  ي�شهد 
انت�شار   ، ورقلة  لبلدية  اإداريا 
وهو  ال�شالة  للكالب  فظيع 
ما بات يوؤرق يوميات ال�شكان 
ال�شلطات  طالبوا  الذين 
ملحاربة  بالتجند  املحلية 
ت�شهد  باتت  التي  الظاهرة   

تف�شي خميفا .
الن�رض  حي  �شكان  طالب 
ورقلة  لبلدية  اإداريا  التابع 
يومية  مع  لهم  ت�رضيح  يف   ،
املجل�ص  رئي�ص  »الو�شط«، 
ورقلة  ببلدية  البلدي  ال�شعبي 
�شن  ب�رضورة   ، عزي   بوبكر 
النطاق  وا�شعة  تطهري  حملة 
ال�شالة  الكالب  على  للق�شاء 
معاي�شة  من  نغ�شت  التي   ،
اأ�شبحت  بعدما   ، ال�شكان 
مبجرد  للتجول  حظر  تفر�ص 
غاية  اإىل  ال�شم�ص  غروب 
�شباح  من  االأوىل  ال�شاعات 
كل يوم  ، و يف انتظار تدخل 
ال�شلطات املعنية يبقى الزما 

معاي�شة  املواطنني  على 
غري  الأجل   املزري  الو�شع 

م�شمى  .
لل�شاأن  متابعون  اأرجع  وقد   
املحلي   ، �شبب االنت�شار الغري 
مفهوم للكالب ال�شالة للتكد�ص 
القمامات  الأطنان  الرهيب 
والقاذورات  واالأو�شاخ 
واالكيا�ص البال�شتيكية  ، وهو 
ما ولد حالة  الغليان وال�شخط 
الذين  ال�شكان  لدى  الكبريان 
لل�شارع  باخلروج  توعدوا 
التنمية  يف  باحلق  واملطالبة 
املحلية للتح�شني من الظروف 

املعي�شية املزرية  .
والية  وايل  طالب  جهته  من 
املحلية  م�شاحله  من  ورقلة 
ب�رضورة  التنفيذية  وهيئته 
اأجل  من  العاجل  التحرك 
اجلبهة  بان�شغاالت  التكفل 
ح�شب  املحلية  االجتماعية 
االأولويات واالإمكانات املتاحة 

.

يف اإطار جهود قوات ال�ضرطة باأمن والية ورقلة الرامية اإىل احلفاظ على اأمن و�ضالمة 
املواطنني وممتلكاتهم والت�ضدي لكافة اأ�ضكال االإجرام، عاجلت امل�ضلحة الوالئية 

لل�ضرطة الق�ضائية خالل ال�ضهر املنق�ضي 110 ق�ضية تتعلق باجلنايات و اجلنح �ضد 
املمتلكات ، االأفراد و ال�ضيء  العمومي 

ال�ضرطة الق�ضائية بورقلة 

اأحمد باحلاج  

حي الن�ضر بورقلة

الكالب ال�ضالة تفر�ض 
منطقها

اأخبار اجلنوب

معاجلة 110 ق�ضية خالل 
مار�ض الفارط 

بوالية  احلو�ص  بلدية  ت�شكو   
ب�شكرة من التهمي�ص واالإق�شاء 
انتهاج  ب�شبب  املمنهجني 
ل�شيا�شة  الو�شية  ال�شلطات 
امل�شاريع  توزيع  يف  املفا�شلة 
اإطار  يف  الهادفة   التنموية 

الربنامج التكميلي للوالية .
احلو�ص  بلدية  �شكان  طالب 
بب�شكرة امل�شوؤول االأول بالوالية 
ب�رضورة برجمة زيارة ميدانية 
حجم  على  الوقوف  ق�شد  لهم 
فيها  يتخبطون  التي  املعاناة 
االنقطاعات  مع�شلتي  ب�شبب  
الكهربائي  التيار  يف  املتكررة 
توفري  يف  احلا�شل  والتذبذب 
لفرتة  لل�رضب  ال�شاحلة  املياه 
طويلة  ، نتيجة تعنت امل�شالح 
ذات  االأحياء  دعم  يف  املعنية 
مبحوالت  ال�شكانية  الكثافة 
بعدما  جديدة  كهربائية 
حالة  ت�شهد  القدمية  اأ�شبحت 
اهرتاء متقدمة ، نف�ص ال�شيء 
بالن�شبة  ل�شبكة املياه ال�شاحلة 
لل�رضب والتي يكرث عليها الطلب 
درجات  ارتفاع  مع  خا�شة 
ت�شتفيد  مل  حيث   ، احلرارة 
هذه االأخرية من عملية ترميم 
ال�شعبي  انتخاب املجل�ص  منذ 
اقرتبت  الذي  احلايل  البلدي 
عهدته على االنتهاء ، ومما زاد 
تاأجيج  يف  �شاهم  و  بلة  الطني 

مقابلة  املحلي  ال�شارع  غليان 
الإن�شغاالت  املعنية  ال�شلطات 
بتقدمي  ال�شاخطني  املواطنني 
غليانهم  لتطويق  ع�شلية  وعود 

املحلي الغري م�شبوق .
عرب  فقد  ثانية  جهة  من   
» عن  »الو�شط  حمدثو جريدة 
الغري  التاأخر  نتيجة  �شخطهم 
مربر يف توزيع قطعة االأرا�شي 
احل�رضي  للبناء  ال�شاحلة 
�شنتيم  مليون  بـ100  واملدعمة 
النمط  هذا  توزيع  مت  حيث   ،
الـ 33  مبختلف بلديات الوالية 
اأ�شبحت  التي  بلديتهم  ما عدا 
على  االإفراج  تاأجيل  تتعمد 
للم�شتفيدين  اال�شمية  القوائم 

خوفا من انفجار الو�شع .
اجلمهورية  رئي�ص  اأن  ومعلوم 
وجه  قد  تبون  املجيد  عبد 
لوالة  �شارمة  تعليمات 
لقائهم  خالل  اجلمهورية 
االأخري تق�شي بالنزول للميدان 
ال�شاكنة  واال�شتماع الن�شغاالت 
بتطبيق مبداأ ح�شب االأولويات 
للق�شاء  املتاحة  واالإمكانات 
الظل  مبناطق  النقائ�ص  على 
التي الزال ي�شتكي قاطنها من 
التكفل  يف  املربر  غري  التاأخر 
جتاوزها  التي  بان�شغاالتهم 

الزمن .
�ضالح ،ب

بلدية احلو�ش بب�ضكرة

م�ضاكل املاء ، الكهرباء و 
قطع الأرا�ضي 

بلدية ا�ضطيل بالوادي

م�ضاكل عديدة تعيق التنمية املحلية 

جناة ،ح 
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د. قحطان ح�ضني طاهر/ 
مركز امل�ضتقبل للدرا�ضات 

اال�ضرتاجتية

من اأهم اأهداف الحتاد الأوروبي 
نقل �صالحيات الدول القومية اإىل 
املوؤ�ص�صات الدولية الأوروبية، لكن 
حمكومة  املوؤ�ص�صات  هذه  تظل 
املمنوحة  ال�صالحيات  مبقدار 
من كل دولة على حدة لذا ل ميكن 
اعتبار هذا الحتاد على اأنه احتاد 
فيدرايل، فهو نظام �صيا�صي فريد 

من نوعه.
من  الأوربي  الحتاد  ميتلك 
الب�رشية  والقدرات  الإمكانيات 
والقت�صادية واجلغرافية ما يوؤهله 
وموؤثر يف جممل  فاعل  دور  للعب 
فعلى  العاملي،  النظام  تفاعالت 
جتاوز  الب�رشية  املوارد  �صعيد 
الأوربي  الحتاد  دول  �صكان  عدد 
513 مليون ن�صمة وفق اإح�صائيات 
قوة  يجعله  مما  حديثة  ر�صمية 
باأنها  تتمّيز  كبرية  نوعية  ب�رشية 
القادرة  املتعلمة  ال�صعوب  من 
يف  التطور  ومواكبة  الإجناز  على 
ميادين احلياة كافة، وعلى م�صتوى 
يحتل  القت�صادية  القدرات 
متقدمة  مكانة  الأوربي  القت�صاد 
الكربى  الدول  اقت�صاديات  بني 
الإجمايل  املحلي  الناجت  بلغ  اإذ 
لالحتاد الأوربي يف عام 2018 ما 
مما  دولر  تريليون   18،75 يقارب 
الأوربي  القت�صاد  حجم  اأن  يعني 
بعد  عامليا  الثانية  باملرتبة  ياأتي 
�صعيد  وعلى  املتحدة،  الوليات 
دول  اأرا�صي  حتتل  اجلغرافية 
الحتاد الأوربي موقعا اإ�صرتاتيجيا 
وتاأخذ  العامل  قارات  تتو�صط  اإذ 
بها  حتيط  جزيرة  �صبه  �صكل 

اجتاهات مما  ثالث  من  املياه 
على  اإ�صافية  ميزات  يعطيها 
�صعيد النقل والتجارة والأمن، 
الأوربي  الحتاد  فاأن  وبذلك 
العنا�رش  من  العديد  ميتلك 
كبري  حجم  لأخذ  توؤهله  التي 
والتاأثري  النفوذ  م�صاحة  من 
يف تفاعالت النظام العاملي 
ف�صال عن قدرته على خلق 
جمالت  يف  الدويل  التوازن 
دون  يحول  ما  لكن  عدة، 
تواجه  ذلك وجود حتديات 
على  الأوربي  الحتاد 
�صعيد املوؤ�ص�صات وانعدام 
بني  ال�صيا�صي  الن�صجام 
الو�صع  وارتباك  دوله 

بالإ�صافة  وال�صيا�صي  القت�صادي 
اإىل تعقيدات امل�صهد الدويل.

عدم االن�ضجام ال�ضيا�ضي 
وغياب وحدة املواقف

املمثل  من�صب  ا�صتحداث  رغم    
الأعلى لل�صوؤون اخلارجية و�صيا�صة 
ليكون  �صنوات  ع�رش  قبل  الأمن 
اخلارجية  لل�صيا�صات  من�صقا 
مواقف  توحيد  باجتاه  الأوربية 
جتاه  الأوربي  الحتاد  دول 
لكن  الدولية،  والأحداث  الق�صايا 
�صديدة  هي  املهمة  هذه  اأن  يبدو 
الأع�صاء،  الدول  جتاه  احل�صا�صية 
املواقف  عن  احلديث  وعند 
عن  ال�صادرة  �صواء  الأوروبية 
موحد  ب�صكل  الأوروبي  الحتاد 
ب�صكل  دوله  من  دولة  كل  عن  اأو 
ويجري  جرى  ما  جتاه  منفرد، 
ات�صمت  اأنها  نالحظ  اأحداث،  من 
انطالقا  والرتباك  بالزدواجية 
من الروؤية الرباغماتية التي تتبناها 
ال�صيا�صات اخلارجية لغالبية الدول 
عن  فاحلديث  الأوربية،  ومنها 
الغزو  من  الأوربي  الحتاد  موقف 
يبنّي  للعراق عام 2003،  الأمريكي 
اإذ  طرفني،  اإىل  الأوربي  النق�صام 
اإيطاليا  ومعها  بريطانيا  �صاندت 
والدمنارك  وهولندا  واأ�صبانيا 
الأمريكية  احلرب  والربتغال، 
على العراق، بينما رف�صت اأملانيا 
الوليات  تاأييد  وبلجيكا  وفرن�صا 
املتحدة من خالل الدعوة اإىل حل 
وهذا  ال�صلمية،  بالو�صائل  الأزمة 
الحتاد  كون  من  نابع  النق�صام 
دولة  كل  باأحقية  يت�صم  الأوروبي 
من دوله يف اتخاذ �صيا�صة خارجية 
اأع�صاء  قد تختلف مع غريها من 
الإحتاد على الرغم من �صعي هذا 
الحتاد يف اأغلب الأحيان للخروج 
ق�صايا  اأغلب  يف  موحد  مبوقف 

ال�صيا�صة اخلارجية.

فقد  ال�صورية،  احلرب  ب�صاأن  اأما 

كان الرتدد والرتباك على موقف 
الأوربي وا�صحا يف بداية  الحتاد 
الأوربي  املوقف  بداأ  ثم  الأزمة 
عموما يتناغم مع الرغبة الأمريكية 
بحكومة  الإطاحة  يف  واخلليجية 
بني  اختالفات  وجود  مع  الأ�صد 

حول  الأوربي  الحتاد  اأع�صاء 
اإنهاء  وو�صائل  الأ�صد  م�صري 
املواقف  يف  والختالف  احلرب، 
الأوربي  الحتاد  اأع�صاء  دول  بني 
ين�صحب على الكثري من الأحداث 
وامللف  العربية  الثورات  منها 

النووي الإيراين.

اأزمة موؤ�ض�ضات االحتاد 
االأوربي

يف  عليا  منا�صب  خم�صة  هناك 
منها  اأربعة  الأوربي،  الحتاد 
�صيا�صية وواحدة مالية هي: من�صب 
الأوروبية،  املفو�صية  رئي�س 
ومن�صب رئي�س املجل�س الأوروبي، 
واملمثل الأعلى لل�صوؤون اخلارجية 
رئي�س  ومن�صب  الأمن،  و�صيا�صة 
الربملان الأوروبي، ومن�صب رئي�س 
البنك املركزي الأوروبي. ويواجه 

اإ�صكاليات  الأوربي  الحتاد 
وا�صحة على م�صتوى اختيار 
هذه  لرئا�صة  الأ�صخا�س 
املنا�صب، فغالبا ما تخ�صع 
لتجاذبات  الختيار  عملية 
قيادات  بني  للجدل  مثرية 
واأحيانا  الأع�صاء  الدول 
و�رشوط  قيود  فر�س  يتم 
موؤ�ص�صات  روؤ�صاء  على 
الحتاد الأوربي مما يقلل 
من قدرتهم على احلركة 

الفاعلة املوؤثرة.
القرار  اتخاذ  عملية  �صعيد  وعلى 
الأوربي،  داخل موؤ�ص�صات الحتاد 
التو�صل  �صعوبة  الحتاد  يواجه 
وموؤثرة  مهمة  قرارات  اإىل 
لتخاذ  ك�رشط  الإجماع  فمبداأ 
القرارات يف جمل�س روؤ�صاء الدول 
)املجل�س  الأع�صاء  واحلكومات 
�صوت  ومبداأ  الأوروبي( 
ع�صو،  لكل  واحد 
اختالف  يتجاهالن 
بني  الن�صبية  الأوزان 
الدول الكبرية وال�صغرية، 
كما اأدت الزيادة املطردة 
الأوربي  الحتاد  لأع�صاء 
اإىل تو�صع وتعقد الق�صايا 
للنقا�س داخل  املطروحة 
موؤ�ص�صات الحتاد يف ظل 
الوطنية  امل�صالح  تغليب 
امل�صالح  على  لالأع�صاء 
الأوربي  لالحتاد  اجلماعية 
قدرة  �صّل  الذي  الأمر 
على  الحتاد  موؤ�ص�صات 

اتخاذ قرارات حيوية.
يف  تتمّثل  اأخرى،  مع�صلة  وهناك 
تطوير الهياكل املوؤ�ص�صية للمجل�س 
الأوروبي والربملان الأوروبي على 
العدد  لتحديات  ي�صتجيب  نحو 
الطابع  ويوؤكد  لالأع�صاء  الكبري 
و�صمان  لالحتاد،  الدميقراطي 

يف  الوطنية  الربملانات  اإ�رشاك 
م�صتوى  على  القرار  اتخاذ  عملية 
الحتاد على نحو يقلل من طابعه 
وجود  عن  ف�صال  البريوقراطي، 
تعار�س  يف  تتمثل  مزمنة  م�صكلة 
املفو�صية  بني  الخت�صا�صات 
الأوربية وحكومات الدول الوطنية 
�صوق  بتنظيم  يتعلق  فيما  خا�صة 
العمل والنظام ال�رشيبي والق�صايا 
املوحدة  بالعملة  املرتبطة 

وال�صيا�صة النقدية.

اخلالفات االأمريكية – 
االأوربية مع�ضلة اأخرى

مع  الأمريكية  العالقات  ت�صهد 
حقيقية  اأزمة  الأوربي  الحتاد 
بعد و�صول ترامب للبيت الأبي�س، 
هذا  وراء  الأبرز  ال�صبب  ويكمن 
التوتر بامللف الإيراين؛ فا�صتمرار 

تعامل اأوروبا مع اإيران و�صعيها اإىل 
التحايل على العقوبات املفرو�صة 
على طهران لإنقاذ التفاق النووي 
منه،  الأمريكي  الإن�صحاب  رغم 
التي  الأمريكية  الإدارة  اأزعج 
اخلناق  ت�صديد  باجتاه  تدفع 
تريد  فوا�صنطن  طهران،  على 
عن  الكف  الأوروبي  الحتاد  من 
والن�صحاب  اإيران،  مع  التعامل 
بع�س  متهمة  النووي،  التفاق  من 
راأ�صها  على  الأوروبية،  الدول 
مب�صاعدة  وبريطانيا،  فرن�صا 
من  التهرب  اأو  لالإفالت  طهران 
املفرو�صة  الأمريكية  العقوبات 
الحتاد  يعتقد  حني  يف  عليها. 
هو  النووي  التفاق  اأن  الأوروبي 
الأو�صاع  اأمان بوجه تفاقم  �صمام 

يف املنطقة.
الأخرى  اخلالفية  امل�صائل  ومن 
والحتاد  املتحدة  الوليات  بني 
امل�صاهمات  م�صاألة  الأوربي، 
�صمال  حلف  ميزانية  يف  الأوربية 
وا�صنطن  تطالب  اإذ  الأطل�صي، 
ن�صبة  برفع  الأوربي  الحتاد 
تخلف  ظل  يف  للحلف  متويلها 
عن  الحتاد  دول  من  العديد 
م�صاهمات  من  عليها  ما  ت�صديد 
من   %2 والبالغة  احللف  متويل 
اأغ�صب  ما  وهذا  القومي،  ناجتها 

الحتاد  متهما  ترامب  الرئي�س 
ح�صاب  على  بالإ�صتفادة  الأوربي 
بالده التي تنفق �صنويا على حلف 
�صعفي  من  اأكرث  الأطل�صي  �صمال 
اإنفاق  بلغ  اإذ  الأوربيون،  ينفقه  ما 
ما   2018 عام  املتحدة  الوليات 
ي�صل اإىل 650 مليار دولر 
دولر  مليار   250 مقابل 
على  الأوربيون  اأنفقه 

احللف.
اخلالف  م�صادر  وت�صمل 
ق�صية  الأوربي  الأمريكي 
التجارية  اخلالفات 
والتهديد الأمريكي امل�صتمر 
على  جمركية  ر�صوم  بفر�س 
لدعم  الأوربية  الواردات 
وتطبيق  الأمريكي  القت�صاد 
دعما  احلمائية  �صيا�صة 
وكذلك  الأمريكية،  لل�صناعة 
من  املتحدة  الوليات  انزعاج 
ا�صتمرار الأوربيني با�صترياد الغاز 

الرو�صي.

االن�ضحاب الربيطاين 
�ضي�ضعف االحتاد االأوربي

املتوقع  بريطانيا  خروج  حال  يف 
�صيتقل�س  الأوربي  الحتاد  من 
منذ  مرة  لأول  الحتاد  دول  عدد 
�صينعك�س  الذي  الأمر  تاأ�صي�صه، 
الحتاد  قدرات  على  �صلبا 
الدفاعية، اإذا ما نظرنا اإىل القدرة 
وتاأثريها  الربيطانية  الع�صكرية 
لأوروبا  اخلارجية  ال�صيا�صة  على 
اخلروج  �صيوؤدي  كما  عموما. 
الوزن  اإ�صعاف  اإىل  الربيطاين 
الأوربي  لالحتاد  الدبلوما�صي 
واملحافل  الق�صايا  من  كثري  يف 
اخلروج  يلحق  كما  الدولية، 
املفرت�س �رشرا باقت�صاد الحتاد 
الأوربي الذي �صيفقد 15% من قوته 
من  بريطانيا  ان�صحاب  حال  يف 
تعوي�س  م�صكلة  و�صتربز  الحتاد، 
وم�صاهماتها  بريطانيا  خ�صارة 
املالية حل�صاب ميزانية املفو�صية 
الأوروبية، مما ي�صبب ورطة كبرية 
على  يجب  حيث  حلها،  ي�صعب 

وفرن�صا  اإيطاليا  مثل  اأخرى  دول 
الأوروبية  الدول  وبع�س  واأملانيا 
خروج  عن  الناجم  الفارق  دفع 
الأوروبية،  للميزانية  بريطانيا 
خ�صو�صا  املنال  �صعب  اأمر  وهو 
مع وجود حكومات ميينية �صعبوية 
تعزيز  جهود  �صد  وقوفها  تعلن 
احلال  هو  كما  الأوربي،  الحتاد 
الآن يف اإيطاليا، والأخطر من ذلك 
كله اأن خروج بريطانيا من الحتاد 
اأخرى  دول  ي�صجع  قد  الأوربي 
يهدد  مما  بريطانيا  اأثر  لقتفاء 

الحتاد بالتفكك والنهيار.

حتديات ال تنتهي

الحتاد  تواجه  التي  التحديات 
الأوربي م�صتمرة ول تلوح يف الأفق 
ملا  فبالإ�صافة  جتاوزها  اإمكانية 
ذكرناه اآنفا يعاين الحتاد الأوربي 
من عدم قدرته على تاأ�صي�س جي�س 
من  الأوربيني  يغني  موحد  اأوربي 
وكذلك  الأمريكية،  احلماية  مظلة 
�صعود ال�صعبويني لل�صلطة يف بع�س 
الداعني  كاإيطاليا،  الأوربية  الدول 
لدولهم  الوطنية  امل�صالح  لإيالء 
م�صالح   ح�صاب  على  الأولوية 
تاأثري  نن�صى  ول  الأوربي،  الحتاد 
ال�صتقرار  على  الهجرة  موجة 
بلدان  يف  والجتماعي  ال�صيا�صي 
املواقف  اختالف  نتيجة  اأوربا 
وموؤيد  راف�س  بني  ما  وتنازعها 
اأّدى  اأوربا الأمر الذي  للهجرة اإىل 
�صنغن،  معاهدة  تعطيل  حد  اإىل 
القت�صادية  الأزمات  عن  ف�صال 
بع�س  منها  تعاين  التي  املتكررة 
كاليونان،  الأوربي  الحتاد  دول 
بد  ل  وغريها  التحديات  هذه 
قوة  على  �صلبية  اآثارا  ترتك  اأن 
قدرته  وبالتايل  الأوربي  الحتاد 
على احتالل مركز متقدم يف لعبة 
النفوذ والتاأثري يف النظام العاملي 

وتطوراته.

مّثلت اجلمعية االأوربية للفحم احلجري وال�ضلب التي مّت تاأ�ضي�ضها مبوجب معاهدة باري�س لعام 1951، البذرة االأوىل لالإحتاد االأوربي والتي منت 
وتطورت لتمّر يف مراحل عدة حتى بلغت ذروتها باإعالن معاهدة )ما�ضرتخت( لعام 1992 التي ت�ضّكل مبوجبها ما يعرف االآن باالحتاد االأوروبي، وقد 

اأدخلت تعديالت على معاهدة ما�ضرتخت الأكرث من مرة كان اآخرها يف معاهدة ل�ضبونة عام 2007 التي عززت من �ضالحيات الربملان االأوربي واأعطت 
املزيد من امل�ضوؤوليات للممثل االأعلى لالحتاد االأوروبي لل�ضوؤون اخلارجية وال�ضيا�ضة االأمنية، وازداد عدد الدول االأع�ضاء يف االحتاد االأوربي لت�ضل 

اإىل 28 دولة واآخرها كانت كرواتيا التي ان�ضمت يف 1 متوز 2013.

االإحتاد االأوربي

عظمة القدرات وحمدودية التاأثري يف تفاعالت النظام العاملي

ميتلك االحتاد االأوربي 
من االإمكانيات والقدرات 

الب�ضرية واالقت�ضادية 
واجلغرافية ما يوؤهله للعب 
دور فاعل وموؤثر يف جممل 

تفاعالت النظام العاملي

التحديات التي تواجه االحتاد 
االأوربي م�ضتمرة وال تلوح 
يف االأفق اإمكانية جتاوزها 
فباالإ�ضافة ملا ذكرناه اآنفا 
يعاين االحتاد االأوربي من 
عدم قدرته على تاأ�ضي�س 
جي�س اأوربي موحد يغني 

االأوربيني من مظلة احلماية 
االأمريكية



الثالثاء 28   اأفريل  2020  املوافـق  ل 05 رم�ضان  1441ه م�ساهمة08
»اإ�ضالمية كورونا« 

الوجه اجلديد لإ�سالموفوبيا يف الهند
رغم اأن الهند تتخبط يف �ضتى اأزمات حارقة، ومتلمل يف م�ضتنقعات الطائفية والعرقية وتقع على حافة االن�ضطارات الداخلية 

تنطلق بكل وقاحة لت�ضرت �ضوءتها با�ضتهداف امل�ضلمني واإ�ضاءتهم وتعكري �ضفوهم عرب القنوات واملنابر االإعالمية الرائدة 
جتاهال مبا ي�ضطادها فريو�س كورونا الذي بداأ يغزو االأج�ضاد ويح�ضد االأرواح ويكبد خ�ضائر فادحة يف كافة االأ�ضعدة اإال 

اأن حكومة الهند املركزية عادت اإىل عادتها القدمية، وهي �ضيا�ضة الطائفية والعن�ضرية و�ضناعة اإ�ضالموفوبيا حتى يف زمن 
الفنت، فن�ضيت �ضميم امل�ضكلة واجتهت نحو امل�ضلمني ت�ضبهم وت�ضفهم بحملة فريو�س كورونا تهربا من عباأ امل�ضوؤولية وفرارا من 

ت�ضاوؤالت ال�ضعب الغا�ضب.
�ضبغة اهلل الهدوي /
حمرر جملة النه�ضة 

العربية

 ويبد�أ �حلديث بعد �أن نقلت 
فريو�س  بتف�شي  �لأخبار 
�مل�شاركني  لعدة  كورونا 
مركز  يف  تقام  جل�شات  يف 
و�لدعوة  �لتبليغ  جماعة 
وكان  �لهند،  بدهلي عا�شمة 
�مل�شاركون جاءو� من وليات 
خمتلفة جنوبا و�شمال، ومن 
دول عدة، حيث تورطو� بعد 
فجاأة  �حلكومة  �أعلنت  �أن 
و�لإغالق  �ل�شحي  باحلجر 
�ل�شامل  و�لتعليق  �ملطلق 
�ملو��شالت  �إىل  ميتد  �لذي 
هذه  عادت  حتى  �لعامة 
حديثهم  م�شدر  �جلل�شات 
بو�شلة  لتتغري  وم�شامر�تهم 
�لتي  �لتهم  من  �لإعالم 

نحو  وجهت 
ولية  حكومة 
ي�س  يد بر تر �أ
يف  تغفلت  �لتي 
هجرة  �إد�رة 
لدرجة  �لعمال 
تلك  عادت  �أن 
ت  لتجمعا �
�لهجرية  م�شدر 
وخوف  قلق 
�جلميع،  بني 
ختطفت  � و
�لهجر�ت  تلك 
من  �ملندفعة 
عا�شمة  دهلي 

خمتلفة  وليات  �إىل  �لهند 
�أ�شو�ء �لإعالم �لعاملي حيث 
كانت هجر�ت مر�شلة عنانهاـ 
وقائية،  �إجر�ء�ت   �أي  بدون 
تعقيمات ول  ل كمامات ول 
�أقنعة ول �أي �إر�شاد�ت طبية، 
جتمعت يف حمطات �لقطار 
لتكون  �لبا�شات  ويف مو�قف 
تف�شي  يف  �لأ�شباب  حمور 
ذلك  عن  وف�شال  �لفريو�س، 
لولية  �لأعلى  �لوزير  �أن 

دهلي �أروند كجرو�ل مل يعد 
�حلقيقة  �شماع  على  ي�شرب 
�لتبليغ  يندد جماعة  بل هب 
�حلقيقي  �ملجرم  �أنه  مع 
نارها  �شبت  �لتي  �لفنت  يف 
�شحيتها  ر�ح  �لتي  دهلى  يف 
مئات �مل�شلمني ما بني قتيل 

وجريح و�رشيد.
تت�شافر  �لذي  �لوقت  يف 
�رشب  يف  �جلهود  كل 
�لأيدي  وتتكاتف  �لفريو�س 
وجه  و�حدة يف  روحا  لتكون 
�حلكومة  ت�شعى  كورونا 
��شتهد�ف  �إىل  �لهندية 
كحاملي  ور�شمهم  �مل�شلمني 
حتى  وتاجريه،  �لفريو�س 
قياد�ت  من  غرد  من  غرد 
�أن �مل�شلمني هم   « بي ج ب 
�لفريو�س«  حملة  �أنف�شهم 
جميع  »لينفى  �أ�شاف  و�آخر 
�مل�شلمني �إىل باك�شتان حتى 

كورونا«،  بوؤرة  �لهند  تعود  ل 
و�لأدهى  ب�شاعة  و�لأكرث 
�ملن�شات  لوحظ يف  ما  مر� 
حيث  �لهندية  �لقيادية 
ب�شكل  �لأخبار  هذه  نقلت 
جل�شات  على  وركزت  بارد 
و��شفة  �لتبليغ  جماعة 
تبليغ«  ب«كوفيد  �لبث  عرب 
�أ�شابهم  �لذين  �إىل  �إ�شارة 
يف  �مل�شاركني  من  �لعدوى 
نقل  وفور  �جلل�شات،  تلك 

مزور  ب�شكل  �لأخبار  هذه 
�لأنظمة  �أذرع  جميع  �شحت 
وبع�س  �ملتطرفة  �لهندوكية 
من �لهيئات �لإ�شالمية  �لتي 
�أ�شد  �لتبليغ  جماعة  تنكر 
ر�شا  �أحمد  كهيئة  �لإنكار 
خان تطالب �حلكومة بحظر 
�لنظر  بغ�س  �لتبليغ  جماعة 
وجهال  �مل�شكلة  قاع  عن 

بالو�قع.
�لتي حتفر  مودي  فحكومة   
بحثا  و�شجر  كل حجر  حتت 
�مل�شلمني  ي�شبغ  �أثر  �أي  عن 
كل  رحبت  �لإرهاب  ب�شبغة 
من  �ملبذولة  �جلهود  هذه 
ويف  خمتلفة  منظمات  قبل 
�لهيئات  لالأ�شف  طليعتها 
فجاءت  نف�شها،  �لإ�شالمية 
�لتبليغ  مكاتب  �إغالق  باأمر 
بغارة  و�شنت  و�لدعوة 
من  تالحق  �رش�شة  �إعالمية 
�مل�شلمني  جميع  ور�ءها 
�شعائر  من  وت�شخر 
غر�بة  و�لأكرث  �لدين، 
ذ�ت  كري�ل  ولية  �أن 
من  �لعايل  �مل�شتوى 
و�لثقافة  �لرتبية  حيث 
�حل�شاري  و�لرقي 
�لقت�شادي  و�لنمو 
�لو�شمات  تلك  ن�شخت 
مليال  »قناة  لتنقل 
مانور�ما« وقناة »�أربعة 
لديهما  �لتي  وع�رشين« 
جماهريية كبرية بنف�س 
ب«كوفيد  �ل�شطالح 
�أثار �شجة  تبليغ«، مما 
حتى  كري�ل  ربوع  يف  و��شعة 
من  �مل�شلمني  قياد�ت  هبت 
بينها حزب ر�بطة �مل�شلمني 
لعموم �لهند تندد هذه �حلملة 
�مل�شتهدفة،  �لو�شمة  وهذه 
�لربملان  ع�شو  و�رشح 
ب�شري  حممد  ت  �إي  �لهندي 
ر�بطة  رجالت  �أبرز  من 
�حلكومة  »باأن  �مل�شلمني 
عن  بعيد  مبعزل  �لهندية 
�لتبليغ وطالبان، وهي  حركة 

هي  ول  �مل�شئلة  تدري  ل 
تليق حلل �مل�شكلة«، ول �شك 
هي  لي�شت  �حلملة  هذه  �أن 
نتيجة  هي  بل  حلظة  وليد 
خطة مر�شومة يف دهاليز �آر 
�أ�س �أ�س �لتي ل تدع �أي حركة 
�حتلتها  �إل  �مل�شلمني  �شد 
ببع�س  ونتفاجاأ  و��شتغلتها، 
تلك  روجها  �لتي  �لعبار�ت 
�إعالميا  �ملجهولة  �مل�شادر 
على  كوفيد«  »جهاد  �أمثال 
خطى جهاد �لغر�م �لذي كان 
هو �ل�شالح �لأعتى يف حوزة 
كل من �آر �أ�س �أ�س وبي ج ب 
�مل�شلمني،  �شباب  وجه  يف 
مت�شافرة  جهود  من  وبدل 
كوفيد  بوؤر  تبديد  �شد 
�لهندية  �ل�شلطات  خ�شعت 
و�مل�شالح  �لأجند�ت  لبع�س 
فتائل  �شت�شعل  �لتي  �لتافهة 
فنت كبرية يف مقبالت �لأيام، 
تفاعل  نف�شه  �لوقت  ويف 
يف  �ملثقفني  من  كبري  عدد 
بعبارة  �لجتماعية  �ملو�قع 
غريبة ذ�ت �أبعاد عميقة �لتي 

تختزل لك �لهند باأكملها
 »بينما مل يتن�رش كورونا يف 
�إيطاليا و�أمريكا و�إ�شبانيا ومل 
يتهود يف �إ�رش�ئيل ومل يلحد 
�لإ�شالم  �عتنق  �ل�شني  يف 

لدى و�شوله �إىل �لهند«

القنوات الهندية وخطة 
اإ�ضالموفوبيا امل�ضوؤومة

بني  �لعد�ء  تاريخ  يعود 
ما  �إىل  وهندي  �أردو  لغتي 
من  �لهند  ��شتقاللية  قبل 
وذلك  �لربيطاين،  �لحتالل 
�لر�شمية  �للغة  �ختيار  يف 
�مل�شتقلة،  �لهند  جلمهورية 
بعد�ن  هناك  كانت  حيث 
بعد  كان  �لأول  متميز�ن، 

كبري  تاأثري  لها  �لتي  �أردو 
�لهنهد  �شمال  م�شلمي  بني 
باخل�شو�س وبعد هندي �لتي 
لدى  �ملف�شلة  �للغة  كانت 
�لعائالت �مللكلية �لهندو�شية 
وكثري من �لهندو�س �لآخرين 
�لوزر�ء  رئي�س  �ختيار  �أن  �إل 
نهرو  لل  جوهر  �آنذ�ك 
بعد  تلت  ثم  هندي،  مع  كان 
ذلك غار�ت �رش�شة من قبل 
تالحق  �لهندية  �لقنو�ت 
بعد  وتبثها  �مل�شلمني  �أخبار 
وموهت  و�شوهت  �أن فربكت 

فمما  كامل،  ب�شكل 
ما  �شوء�تهم  تبدي 
�لإعالمي  �ملذيع  عرب 
هندي  يف  �ل�شهري 
�شوري�شا  ديباك  نا�شن 
�لتبليغ  جماعة  عن 
بجماعة طالبان، و��شفا 
قائمة  يف  �إياه  وم�شنفا 
�لإرهابية  �جلماعات 
على  وعطفا  �ل�شود�ء، 
�ل�شنيعة  �لفعاليات  تلك 
�شاهني  يف  حدثت  ما 
�أ�شبحت  �لتي  باغ 
جمعت  �لتحرير،  ميد�ن 
و�ل�شابات  �ل�شباب  �آلف 
قانو  �شد  و�ل�شيوخ 
�لتجني�س �لهندي �جلديد 

حيث �نطلقت بع�س �لقنو�ت 
قبل  من  �ملدعومة  �لهندية 
�حلكومة ت�شفها باأنها »بوؤرة 
�لفريو�س« و«حمور �لإرهاب« 
�شمحت  ما  جانب  �إىل 
�حلكومة للمعابد �لهندو�شية 
�لدينية  �شعائرهم  ملمار�شة 
�أي  بال  �لآلف  حت�شد  �لتي 
�شددت  بينما  وقائية  مو�د 
م�شاجد  على  �ملر�قبة 
يف  و��شتمرت  �مل�شلمني 
ع�شو�ئية  �عتقالت  حملة 

حظر  غطاء  حتت 
على  يخفى  ول  �لتجول، 
�لهند  �شيناريوهات  قر�ء 
عنف  موجة  �أن  �حلديثة 
�شيا�شة  جتتاج  طائفي 
تتقاع�س  �أن  لدرجة  �لهند 
لتلبية  �لهندية  �ل�شلطات 
وتهمل  �مل�شلمني  �شكاية 
يربر،  ل  �إهمال  حقهم  يف 
وتوجد يف �شمال �لهند عدة 
م�شلمة  �أغلبية  ذ�ت  مناطق 
�لإمد�د�ت  �إليها  ت�شل  ل 
بينما ت�شمح  �لالزمة  �لطبية 

لإقامة  �ملركزية  �حلكومة 
�لتي  ميال«  »كمبا  �حتفالية 
تعد �أكرب �حتفالية يف �لعامل 
�مل�شاركني  تعد�د  بحيث 
ون�شاء،  رجال  بني  ما  فيها 
مباليني  �حلكومة  وتدعمها 
�لروبية حتى يف �شاعة قيامة 
�لتوقعات  وو�شط  كورونا 
و�لإ�شابات  �لوفيات  بتز�يد 

على طول �لهند.
كل  ت�شعى  �لذي  �لوقت  يف 
�شيما  ل  �حلكومية  �جلهات 

يف �لوليات �لتي ل يحكمها 
بي ج ب ول حلفاءه لتكثيف 
�مل�شاعي  وتعزيز  �جلهود 
بي  ير�شم  كورونا  ملو�جهة 
لالنتخابات  خطتها  ب  ج 
�لعنف  خطة  وهي  �لقادمة، 
و�إثارة  �لكر�هية  وبث 
�لتهم  و�إ�شاعة  �ل�رش�عات 
�مل�شلمني  وجه  ماء  ليتعكر 
�لعام،  �ملجتمع  �أمام 
تنطلق  �ل�شديد  ولالأ�شف 
و�لقياد�ت  �جلهات  بع�س 
�لتي وقفت مع �مل�شلمني يف 
�ل�شاعات �حلا�شمة 
ذلك �لركب �لذي 
�لأنظمة  �شنعه 
كية  و لهند �
 � و ليظهر
�لإعالم  يف 
ين  ممجد
بي  فعاليات 
رغم  ب  ج 
كما  �شخافتها 
بدت موؤخر� يف 
نريندر�  حملة 
لإطفاء  مودي 
ت�شامنا  �لنور 
�مل�شالني  مع 
من  و�ملتوفني 
وحربا  كورونا 
بعد  �لقاتل  �لفريو�س  على 
�لآوىل  �ملرة  يف  جرب  �أن 
�حلديدية،  �لأو�ين  ب�رشب 
�حلمالت  هذه  ح�شلت  وقد 
كبري�  رو�جا  �لتافهة 
تطبل  �لتي  �لقنو�ت  يف 
ببث  و�نطلقت  للحكومة، 
�لتي  �لتجمعات  لتلك  حي 
و�ل�شحون  �لأو�ين  ت�رشب 
من  بهند  ذ�  وكم  �حلديدية، 
�شحك  ولكنه  م�شحكات 

كالبكا

اأردو  لغتي  بني  العداء  تاريخ  "يعود 
وهندي اإىل ما قبل ا�ضتقاللية الهند 
من االحتالل الربيطاين، وذلك يف 
اختيار اللغة الر�ضمية جلمهورية 
الهند امل�ضتقلة، حيث كانت هناك 
بعدان متميزان، االأول كان بعد 

اأردو التي لها تاأثري كبري بني م�ضلمي 
�ضمال الهنهد باخل�ضو�س وبعد 

هندي التي كانت اللغة املف�ضلة لدى 
العائالت امللكلية الهندو�ضية وكثري 

من الهندو�س االآخرين"

كل  تت�ضافر  الذي  الوقت  "يف 
اجلهود يف �ضرب الفريو�س 

وتتكاتف االأيدي لتكون روحا 
واحدة يف وجه كورونا ت�ضعى 

احلكومة الهندية اإىل ا�ضتهداف 
امل�ضلمني ور�ضمهم كحاملي 

الفريو�س وتاجريه، حتى غرد 
من غرد من قيادات بي ج ب » 

اأن امل�ضلمني هم اأنف�ضهم حملة 
الفريو�س« واآخر اأ�ضاف »لينفى 

جميع امل�ضلمني اإىل باك�ضتان حتى ال 
تعود الهند بوؤرة كورونا"
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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 بقلم:  حممد عادل التاطو

مروان  ولد  الأ�رسى”  “اأيقونة  �سرية 
كوبر  قرية  فى   1958 عام  الربغوثى 
ق�ساء مدينة رام اهلل بال�سفة الغربية، 
حركة  فى  مبكرا  انخرط  حيث 
“فتح” عندما كان فى �سن اخلام�سة 
اعتقله   1976 عام  ويف  ع�رسة، 
اجلي�ش الإ�رسائيلي و�سنه ل يتجاوز 
من  خروجه  وبعد  ع�رسة،  الثامنة 
ال�سجن التحق بق�سم التاريخ والعلوم 
بريزيت،  جامعة  فى  ال�سيا�سية 
وح�سل  طلبتها  جمل�ش  وتراأ�ش 
العالقات  يف  املاج�ستري  على  منها 
الدولية. تعر�ش الربغوثى لالعتقال 
عدة  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  طرف  من 
الأخرية  اعتقاله  عملية  قبل  مرات 
 1984 عام  �ُسجن  حيث   ،2002 عام 
 1985 �سنة  واعتقل  اأ�سابيع،  لعدة 
لنحو �سهرين، وفر�ست عليه الإقامة 
لي�سجن  نف�سه،  العام  فى  اجلربية 
�رساحه  ويطلق  ذلك  بعد  اإداريا 
خارج  اإبعاده  مت  اأن  اإىل   ،1986 عام 
الأوىل  النتفا�سة  خالل  فل�سطني 
الإ�رسائيلى  الدفاع  وزير  من  بقرار 
اإ�سحق رابني، حيث مكث يف   اآنذاك 
الأردن 7 �سنوات. عاد الربغوتي اإىل 
مبوجب   1994 عام  الغربية  ال�سفة 
�سنتني  ح�سل  حيث  اأو�سلو،  اتفاق 
املجل�ش  يف  مقعد  على  ذلك  بعد 
)الربملان(  الفل�سطيني  الت�رسيعي 

الت�رسيعية  النتخابات  خالل 
الفل�سطينية التى اأجريت عام 1996، 
كما احتفظ مبقعده فى النتخابات 
التى اأجريت عام 2006، كم مت تعيينه 
ال�سفة  فى  فتح  حركة  �رس  اأمني 
املركزية  باللجنة  وع�سوا  الغربية، 
للحركة بعد ذلك. الربغوثي الذي يعد 
الفتحاوية  ال�سبيبة  ملنظمة  موؤ�س�سا 
لعبت  التى  “فتح”  حلركة  التابعة 
النتفا�سة  اندلع  يف  رئي�سيا  دورا 
 ،1987 عام  الأوىل  الفل�سطينية 
ج�سديا  ت�سفيته  اإ�رسائيل  حاولت 
عام  وفى  ذلك،  من  تتمكن  اأن  دون 
فل�سطينية  موؤ�س�سات  اأطلقت   2016
تر�سيح  لدعم  حملة  واأهلية  ر�سمية 
لل�سالم.  “نوبل”  جلائزة  الربغوثى 
اأن  اإل  الأ�رس،  يف  تواجده  ورغم 
الربغوثي قاد عدة حمالت تنظيمية 
لتوحيد �سفوف احلركة الأ�سرية �سد 
الحتالل الإ�رسائيلي وانتهاكاته جتاه 
احلرية  اإ�رساب  قاد  حيث  الأ�رسى، 
�سارك  والذي   2017 عام  والكرامة 
فل�سطيني  اأ�سري  األف  من  اأكرث  فيه 
اإ�رسائيل  وترف�ش  يوما.   42 طيلة 
عن  الإفراج  دعوات  متكرر  ب�سكل 
عنه  الإفراج  رف�ست  كما  الربغوثي، 
الأ�رسى مع حركة  تبادل  فى �سفقة 
الأ�رس  ورغم   ،2011 عام  “حما�ش” 
الحتالل  ب�سجون  زنزانته  داخل 
ال�سهيوين، األف الربغوتي عدة كتب، 
و”مقاومة  “الوعد”  كتب  بينها  من 

زنزانة  يف  يوم  و”األف  العتقال”، 
العزل الإنفرادي”. والربغوتي متزوج 
فدوى  الفل�سطينية  املحامية  من 
�سنوات  منذ  تعمل  التي  الربغوثي 
ويف  الجتماعي  املجال  يف  طويلة 
اإل  الن�سائية،  املنظمات  جمال 
واإعالمي  �سيا�سي  كوجه  برزت  اأنها 
ظلت  حيث  زوجها،  اعتقال  بعد 
ر�سالته  وحتمل  زوجها  عن  تدافع 
و�سائل  ويف  الدول  خمتلف  يف 
الإعالم، وقد زارت اأزيد من 20 بلدا 
واملقاومة  النتفا�سة  عن  متحدثة 
فيما  زوجها،  �سوت  بذلك  ممثلة 
الدفاع  يف  الأربعة  اأبناوؤهما  ين�سط 

وعمل  الفل�سطينية.  الق�سية  عن 
حما�رسا  اعتقاله  قبل  الربغوتي 
دي�ش،  اأبو  يف  القد�ش  جامعة  يف 
�سهادة  على  ح�سل   2010 العام  ويف 
من  ال�سيا�سية  العلوم  يف  الدكتوراه 
التابع  والدرا�سات  البحوث  معهد 
جلامعة الدول العربية بعنوان “الأداء 
للمجل�ش  وال�سيا�سي  الت�رسيعي 
وم�ساهمته  الفل�سطيني  الت�رسيعي 
يف العملية الدميقراطية يف فل�سطني 
من 1996 اإيل 2006”. مطالب مغربية 
الرابطة  عنه  بالإفراج  فل�سطينية 
يف  دعت  والطلبة،  لل�سباب  املغربية 
جريدة  تو�سلت  لها،  ت�سامني  بالغ 

“العمق” بن�سخة منه، باإطالق �رساح 
القابعني  ال�سيا�سيني  املعتقلني  كافة 
يف �سجون الحتالل ال�سهيوين وعلى 
والأ�رسى  الربغوثي  مروان  راأ�سهم 
اأو  قيد  دون  ال�سن  وكبار  القادة 
وباء  تف�سي  مع  تزامنا  وذلك  �رسط، 
كورونا الذي يح�سد الأرواح ويجتاح 
بخا�سة التجمعات الب�رسية. ووجهت 
الرابطة ر�سالة عاجلة لالأمم املتحدة 
للتدخل ب�سفة مبا�رسة يف هذا امللف 
الفل�سطينيني،  لالأ�رسى  الإن�ساين 
الق�سية  من  الثابث  “موقفها  موؤكدة 
دولة  بتاأ�سي�ش  وذلك  الفل�سطينية، 
 1967 �سنة  حدود  على  فل�سطني 
حتت  ال�رسيف،  القد�ش  وعا�سمتها 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  �سيادة 
لل�سعب  والوحيد  ال�رسعي  املمثل 
الذي  الرابطة  بالغ  الفل�سطيني”. 
جاء تزامنا مع ذكرى اأ�رس الربغوثي، 
يف  يقبع  مازال  الأخري  اأن  اإىل  اأ�سار 
مع  الإ�رسائيلي  الإحتالل  �سجون 
العام  الأمني  �سعدات  اأحمد  رفيقه 
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة 
وكرمي يون�ش ع�سو اللجنة املركزية 
الثامن  حلركة فتح الذي دخل عامه 
والثالثني يف �سجون الإحتالل، رفقة 
من  يعانون  الذين  الأ�رسى  من  ثلة 
�ستى الأمرا�ش املزمنة. كما اأ�سارت 
ال�سوبكي  فوؤاد  الأ�سري  اإىل  الرابطة 
وهد  عمره،  من  الثمانني  بلغ  الذي 
ال�رسطان وه�سا�سة العظام واأمرا�ش 

القلب ج�سده العليل، اإىل جانب اأكرث 
�سجون  يف  يقبعون  اأ�سري   5000 من 
كرث  ون�ساء  اأطفال  بينهم  الإحتالل، 
حماكمات.  اأو  تهم  دون  ومعتقلون 
باملغرب،  فل�سطني  دولة  �سفارة 
قالت اإنه “رغم عتمة الزنازين وطول 
يتحدث  الق�سام  اأبو  بقي  ال�سنني 
املقاوم،  واإرادة  ونف�ش  بروح  دائما، 
بعزمية وروؤية القائد، بذكاء ال�سيا�سي 
الفذ، وباإميان املنت�رس بعدالة ق�سية 
�سعبنا الفل�سطيني”، وفق من�سور يف 
الر�سمية يف ذكرى اعتقال  �سفحتها 
الربغوثي. من جانبها، دعت “احلملة 
ال�سعبية لإطالق �رساح القائد مروان 
ال�سعب  الأ�رسى”،  وكافة  الربغوثي 
يف  الق�سية  وداعمي  الفل�سطيني 
ال�سغط  حمالت  اإطالق  اإىل  العامل، 
من  ودولياً،  وعربياً  فل�سطينياً 
كافة  ل�رساح  الفوري  الإطالق  اأجل 
�سجون  يف  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
الرغوثي.  راأ�سهم  وعلى  الحتالل 
وقالت احلملة يف بالغ لها يف الذكرى 
اطلعت  الربغوثي،  لعتقال   19
الأ�رسى  اإن  “العمق”،  جريدة  عليه 
وي�ستحقون  احلرية  “ي�ستحقون 
وباء  عن  بعيداً  اأهلهم  بني  احلياة 
ففي  الكورونا.  ووباء  ال�ستعمار 
التي  العاملية  اجلائحة  هذه  خ�سم 
يجب  الأر�ش،  �سعوب  كل  من  نالت 
وحتقق  تنت�رس،  ان  الإن�سانية  على 

الكرامة جلميع الب�رس. 
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يف مثل هذا اليوم قبل 19 عاما، اختطفت يد الغدر ال�ضهيونية اأحد اأبرز رموز الكفاح الفل�ضطيني واأيقونة املقاومة داخل حركة فتح، مروان 
الربغوثي، �ضالبة منه حقه يف احلرية بتهمة قيادة االنتفا�ضة الفل�ضطينية الثانية عام 2000، وقيادة جمموعات م�ضلحة وا�ضتهداف مواقع 

اإ�ضرائيلية، حيث حكمت عليه بال�ضجن 5 موؤبدات و40 عاما، الربغوثي الذي ك�ضر غطر�ضة الكيان ال�ضهيوين مب�ضاهد رفعه �ضارة الن�ضر بيديه 
املقيدتني يف خمتلف جل�ضات املحاكمة التي وثقتها الكامريات، يدخل ابتداء من اليوم عامه الـ19 يف االأ�ضر املتوا�ضل، بعدما جرى اعتقاله يوم 

15 اأبريل من العام 2002 مبدينة رام اهلل، اإذ تعر�ض لتحقيق عنيف وقا�ضي فى اأكرث من مركز حتقيق اإ�ضرائيلي قبل احلكم عليه. 

االأيقونة مروان الربغوثي 

19 �سنة من املقاومة داخل زنازين الحتالل الإ�سرائيلي

بقلم / د. عماد م�ضباح خميمر

لل�سعوب  اجلمعي  الوجدان  يت�سكل 
من  متكاملة  منظومة  من  والأمم 
والأ�سطورة  املوؤ�س�سة،  الأ�ساطري 
واملتوهجة  املتاألقة  ب�سماتها 
قناعات  توجد  النف�سي  واإ�سعاعها 
ت�ستند  ل  را�سخة  لروايات  كنتاج 
واملنهج  ال�سبط  مفاهيم  اإىل 
بالقبول  تت�سم  ولكنها  العلمي، 
املبا�رس  والتاأثري  واللحظي  الزمني 
الوطنية  املكونات  على  والفعال 
الدافعة ل�سناعة اللحظات التاريخية 
ال�سعوب  مل�سرية  بدورها  املوؤ�س�سة 
وياأتي  م�سائرها.  وتقدير  والأمم 
الربغوثي  مروان  الأ�سري  القائد 

من  حية  اأ�سطورة  بدوره  لي�سكل 
الفل�سطيني،  ال�سعب  اأ�ساطري 
اأ�سطورة متكنت من اإجتياز الفا�سل 
اأ�سطورة  احلقيقة،  وبني  بينها  ما 
الآخر،  وجهها  احلقيقة  من  جعلت 
بني  ما  احلاجز  بددت  اأ�سطورة 
املعاين  من  وجعلت  اللغة،  مفردات 
�سخ�ش  حول  تلتقي  تناق�سها  رغم 
اإطاراً  لت�سكل  تتاآلف  مروان  القائد 
املفرطة  بالعقالنية  يت�سم  وطنياً 
اإفراط  يف  الأ�سطورة  مع  تكامل  يف 
اأ�سبح  لقد  وبريقها.  توهجها 
الرموز  من  الربغوثي  مروان  القائد 
تختزل  التي  ال�ساخمة  الوطنية 
الفل�سطينية، وجت�سد �سمود  الرواية 
و�سموخ وبطولة ال�سعب الفل�سطيني، 

وحرية،  تعملقاً  يزداد  اأ�رسه  يف  فهو 
لالإن�سان  اآخر  عنواناً  اأ�رسه  يف  هو 
حماولت  يواجه  الذي  الفل�سطيني 
الإبادة باأ�سكالها كافة ويف�سلها، هذه 
امل�رسوع  منها  يتخذ  التي  الإبادة 
لإنهاء  الأوىل  اأداته  ال�سهيوين 
الأرا�سي  فوق  الفل�سطيني  الوجود 
ال�سهيوين  فالحتالل  الفل�سطينية، 
ومنذ ن�ساأته ميار�ش الإبادة الثقافية 
الفل�سطينية،  الهوية  اإلغاء  بهدف 
بهدف  التاريخانية  الإبادة  وميار�ش 
الإبادة  وميار�ش  التاريخ،  تزوير 
اجل�سدية اجلماعية والفردية بهدف 
الفل�سطيني  الإن�سان  من  التخل�ش 
الذي يحمل باأ�سالة روايته التاريخية 
الرواية  مواجهة  يف  احلقيقية 

من  املختلقة  املزورة  ال�سهيونية 
عقول  واأوهام  تلمودية  خرافات 
وخلق  التاريخ  �سناعة  اإن  متطرفة. 
مهمة  هي  احلا�سمة  متف�سالته 
الربغوثي  مروان  والقائد  العظماء، 
اأن  منذ  املتوا�سل  ون�ساله  بعظمته 
الإحتالل  م�سهد  عيناه على  تفتحت 
اأن  اإ�ستطاع  لفل�سطني،  ال�سهيوين 
تاريخية  حلظة  �سناعة  يف  ي�ساهم 
ال�سعب  م�سرية  من  مف�سلية 
فيها  جت�سد  حلظة  الفل�سطيني، 
�سوره  اأبهى  يف  الفل�سطيني  الن�سال 
مروان  وبطولة،  عطاءاً  واأكرثها 
اأن الرجال هم من  الربغوثي يج�سد 
ي�سنعهم  من  ولي�ش  الواقع  ي�سنعون 
يقدر  من  تنتخب  فالأقدار  الواقع، 

على �سناعة الواقع، ولي�ش من قبيل 
ال�سدفة اأن يكون القائد مروان اأحد 
فمن  الأقدار،  تختارها  التي  النخبة 
و�سدره  وجدانه  يف  الوطن  يحمل 
حلماً يحمل �سفة احلتمية لكي ي�سبح 
حقيقة، ميتلك اجلدارة لأن يكون من 
النخبة التي تخت�سها الأقدار لي�ساهم 
يف �سناعة التاريخ. مروان الربغوثي 
املذهلة  وب�سالته  الفذة  ببطولته 
وجه  يف  الأ�سطوري  و�سموده 
ال�سجان ومترده على القيد وجدران 
فل�سطيني  قائد  منه  جعل  ال�سجون 
الفل�سطينية  الرواية  مفردات  يحمل 
يتكامل  الذي  اجلديد  وتاأريخها 
املتوا�سل  تاريخها  مع  ويتماهى 
التاريخ  يف  موغلة  غابرة  اأزمان  من 

الربغوثي  مروان  نف�سه،  الإن�ساين 
اأ�سطورة تتخذ احلقيقة منها وجهها 
القائد مروان  لت�سبح حرية  الآخر،  
للرواية  التحرير  من  املزيد  مبثابة 
الفل�سطينية  واحلقيقة  والأ�سطورة 
الع�سية على الإنك�سار اأو حتى جمرد 
يف  املوؤقت  اأو  اللحظي  الرتاجع 
املزورة  ال�سهيونية  الرواية  مواجهة 
واملوؤطرة  واملختلقة  واملزيفة 
ال�سعب  الإجرامية بحق  للممار�سات 
ال�سعب  الفل�سطيني، والهادفة لإبادة 
الفل�سطيني بوجوده وتاريخه وهويته 
احلرية  والوطني.  الإن�ساين  وتراثه 
 / البطل  للقائد  غداً  ولي�ش  اليوم 
يف  كافة  ولأ�رسانا  الربغوثي  مروان 

معتقالت الإحتالل ال�سهيوين. 

مروان الربغوثي 

حني تتخذ احلقيقة من الأ�سطورة وجهًا لها
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الأ�صري نزار عزيز زيدان ي�صارع املر�ض 
ن�ضليط ال�ضوء فى هذا املقال على اأخطر حالت الأ�ضرى املر�ضي امل�ضابني باأمرا�ض خمتلفة بال�ضرطان 

والأورام املختلفة واأمرا�ض العيون، واأمرا�ض القلب، واأمرا�ض ال�ضكري وال�ضغط، واأمرا�ض الدم والأوعية 
الدموية والف�ضل الكلوي والعظام والرئتني، والكبد، والربو والروماتيزم واأمرا�ض باطنية، واأمرا�ض نف�ضية 

وم�ضاكل بالأع�ضاب واجلرحى امل�ضابني بالر�ضا�ض والأ�ضرى املقعدين ومبتوري الأطراف "امل�ضلولني" 
واأمرا�ض اأخرى والتي تنتق�ضهم الرعاية الطبية واملماطلة املتعمدة يف تقدمي العالج،

بقلم : �ضامي اإبراهيم فودة

حاالت  و�أ�شد  �أبرز  من  ويعترب 
�لفل�شطينيني  �ملر�شى  �الأ�رسى 
�ملزمنة  باالأمر��ض  �مل�شابني 
قادة  و�أحد  �الحتالل  �شجون  يف 
�الق�شى  �شهد�ء  كتائب  وموؤ�ش�شي 
فتح  حلركة  �مل�شلح  �جلناح 
نز�ر  �الأ�شري/  هو  فل�شطني  يف 
�لثامنة  �بن  زيد�ن  �شلمان  عزيز 
ت�شتوجب  و�لتي  ربيعاً,  و�خلم�شني 
و�شعه  ل�شوء  و�الإفر�ج عنه  عالجه 
�شجن  يف  حالياً  و�لقابع  �ل�شحي, 
طبي  �إهمال  ير�فقها  ع�شقالن 
�إد�رة  قبل  من  و��شتهتار  ومماطلة 
م�شلحة �ل�شجون بحياته يف تقدمي 
كحال  حاله  فاإن  له.  �لالزم  �لعالج 
�الحتالل  �شجون  يف  �الأ�رسى  كل 
�لذين يعانون �لويالت من �شيا�شات 
تتعمد  �لتي  �لعن�رسية  �الإد�رة 
�لقيام  دون  بامل�شكنات  عالجهم 
بت�شخي�ض �شليم حلالتهم ومعاناتهم 
لرتكه  �الأمر��ض  مع  �مل�شتمرة 
بج�شده,  يفتك  للمر�ض  فري�شة 
ع�رس  �لثامن  عامه  �أنهى  وقد 
خلف �لق�شبان ودخل عامه �لتا�شع 
ع�رس عاما, على �لتو�يل يف �شجون 
�الحتالل �ال�رس�ئيلي و�لذي يق�شي 

حكماً بال�شجن 37 عاما ..
الأ�ضري:- نزار عزيز �ضلمان 

زيدان "اأبو اإياد"
تاريخ �مليالد:- 1962م

برينباال  قرية   -: �الإقامة  مكان 

�شمال غرب �لقد�ض
من  متزوج  �الجتماعية:-  �حلالة 
"�أم  زيد�ن  رفعة  �لفا�شلة  �ل�شيدة 
�إياد" وله من �الأبناء/ �إياد- جهاد - 
�آالء- حممد- وحني �عتقل �الأ�شري 
نز�ر كان �إياد �البن �لبكر يف �ل�شف 
جهاد  هو  �لثاين  و�الأبن  �لعا�رس, 
يف  كانت  و�آالء  �لثامن  �ل�شف  يف 
�ل�شف �خلام�ض و�أ�شغرهم �شنا هو 

حممد...
تاريخ �العتقال:- 2002/7/9م

مكان �العتقال:- �شجن ع�شقالن
�النتماء  �إليه:-  �ملوجه  �لتهمة 
�لذر�ع  �الأق�شى  �شهد�ء  لكتائب 
مبقاومة  فتح  حلركة  �لع�شكرية 

�الحتالل
�حلكم:- 37 عام

نز�ر   -: �لبطل  �الأ�شري  �عتقال 

زيد�ن
�الحتالل  قو�ت  �جتاحت 
�الأ�شري  عائلة  منزل  �الإ�رس�ئيلي 
كتائب  يف  �لنا�شط  �لع�شو  نز�ر 
�لع�شكرية  �لذر�ع  �الأق�شى  �شهد�ء 
�إىل  �قتياده  وجرى  فتح,  حلركة 
للتحقيق  جهة غري معلومة وخ�شع 
�الحتالل  مبقاومة  و�تهم  �لقا�شي 
يف ذروة �نتفا�شة �شهدتها �الأر��شي 
رئي�ض  تدني�ض  عقب  �لفل�شطينية 
�شارون  �أرييل  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء 
�شبتمرب/�أيلول   28 يف  لالأق�شى 
حكما  �الحتالل  2000,و�أ�شدر 
عاماً   37 ملدة  �لفعلي  بال�شجن 
من  �لعديد  يف  خاللها  وتنقل 
�ملقام  به  ي�شتقر  �أن  قبل  �ل�شجون 

يف �شجن ع�شقالن..
نز�ر  لالأ�شري:-  �ل�شحية  �حلالة 

عزيز
م�شاكل  من  نز�ر  �الأ�شري/  يعاين 
�الهمال  ب�شبب  عديدة  �شحية 
�إد�رة  قبل  من  �ملتعمد  �لطبي 
م�شلحة �شجون �الحتالل ويذكر �أنه 
مت �إعطاوؤه �بره يف عام 2009 �شد 
بجلطة  ت�شببت  �خلنازير  �أنفلونز� 
�جلهات  عمل  عطلت  دماغية 
ي�شتطيع  وال  ج�شده  من  �ل�شمالية 
�لعمود  يف  م�شاكل  ب�شبب  �لتحرك 
�لفقري" دي�شك" حيث ال ي�شتطيع 
عكاز�ت,  بو��شطة  �إال  �مل�شي 
يف  �شلل  من  حالياً  يعاين  و�أنه 
�أمر��ض  من  ويعاين  �لي�رسى  قدمه 
مزمنة من بينها �ل�شكري و�ل�شغط 
و�لكولي�شرتول و�لرئة و�لقلب وكان 
ال  ,و�نه  ق�شطرة  عملية  �جري  قد 
�إجر�ء  يف  �ملماطلة  �شوى  يتلقى 
�لعالج  تقدمي  يف  له  �لفحو�شات 
�شوء�ً  يزد�د  �ل�شحي  و�شعه  و�أن 

يوماً بعد يوم
من على �شطور مقايل �أوجه ند�ئي 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  كافة  �إىل 
�ل�شحة  منظمة  وخا�شة  �لدولية 
�لعاملية و�ل�شليب �الحمر ومنظمة 
�لعاجل  بالتدخل  حدود  بال  �أطباء 
زيد�ن  نز�ر  �الأ�شري/  حياة  الإنقاذ 
لالإفر�ج عنه لتقدمي �لعالج �لالزم 
كل  �حلرية  �ل�شجون-  خارج  له 
�حلرية الأ�رس�نا �لبو��شل و�أ�شري�تنا 
�لعاجل  و�ل�شفاء   - �ملاجد�ت 
باأمر��ض  �مل�شابني  للمر�شى 

خمتلفة...

�الحتالل  �شجون  �إد�رة  تو��شل 
عزل �أ�شريين من �لهيئة �لتنظيمية 
"رميون",  �شجن  يف  فتح  حلركة 
وذلك منذ �أكرث من )50( يوماً, وهما 
وحامت  خرو�ط,  عمر  �الأ�شري�ن 
حمافظة  من  وكالهما  �لقو��شمة 
�الأ�شري  نادي  و�أو�شح  �خلليل. 
و�ملحكوم  خرو�ط  �الأ�شري  �أن 
مر�ت  الأربع  �ملوؤبد  بال�ّشجن 
يقبع   ,2002 عام  منذ  و�ملعتقل 
و�الأ�شري  "جمدو",  �شجن  عزل  يف 
كذلك  و�ملحكوم  �لقو��شمة  حامت 

و�ملعتقل  موؤبد�ت  الأربع  بال�ّشجن 
عزل  يف  يقبع   ,2003 عام  منذ 
�شجن "جلبوع".ولفت نادي �الأ�شري 
�إىل �أن ما يزيد من معاناة �الأ�رسى 
ومع  �لفرتة  هذه  يف  �ملعزولني 
زيار�ت  توقف  هو  �لوباء,  �نت�شار 
بالن�شبة  تُ�شكل  �لتي  �ملحامني 
لهم �لو�شيلة �لوحيدة للتو��شل مع 
�لعامل �خلارجي, حيث حتتجزهم 
�إد�رة �ل�شجون يف زنازين ال ت�شلح 
يف  وت�شعهم  �الآدمي,  للعي�ض 

م�شتوى م�شاعف من �لعزل.

اأكرث من )50( يومًا على عزل الأ�صريين 
عمر خرواط وحامت القوا�صمة

 تقرير: جنيب فراج

حرية  ملوؤ�ش�شة  تقرير  قال 
�شلطات  �ن  �حلقوقية  نيوز 
حتاول  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 
�لتن�شل من م�شوؤوليتها يف نقل 
�لطالب  �إىل  كورونا,  فريو�ض 
ماجد  حممد  بريزيت  بجامعة 
جنود  عرب  عاًما(,   21( ح�شن 
�أو  �عتقاله  خالل  �الحتالل 
يف  �ملحققني  �أحد  طريق  عن 
خالل  �الحتالل,  خمابر�ت 
معتقل  يف  للتحقيق  خ�شوعه 
�أن  بعد  خا�شة  “�مل�شكوبية”, 
�أ�رسته  �أفر�د  جميع  خلو  تبني 
من �الإ�شابة بالفريو�ض. وبدوره 
جمعية  با�شم  �ملتحدث  �أكد 
و�ملحررين  لالأ�رسى  و�عد 
�شلطات  �أن  �لناعوق,  منت�رس 
ممثلة  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 
باإد�رة �شجونها متار�ض �لتكتيم 
�الإعالمي عن �الأحو�ل �ل�شحية 
�مل�شاب  ح�شن  للطالب 
�أن  �لناعوق  ورّجح  بكورونا. 
تكون �لعدوى قد و�شلت حل�شن 
�الحتالل  جنود  طريق  عن 
طريق  عن  �أو  �عتقلوه  �لذين 
�أحد �ملحققني يف �ملخابر�ت 
�الإ�رس�ئيلية. وقال: “كيف ميكن 
م�شاًبا  ح�شن  �الأ�شري  يكون  �أن 
جميع  خالط  وقد  بالفريو�ض 
بعد  تبني  �لتي  �أ�رسته  �أفر�د 
�إجر�ء �لفح�ض �لطبي لها عدم 
ونفى  بالفريو�ض”.  �إ�شابتها 
تتحدث  �لتي  �الحتالل  مز�عم 
�أن �ملعتقل “ح�شن” كان يحمل 
موؤكًد�  �عتقاله,  قبل  �لفريو�ض 
دوًما  يحاول  �الحتالل  �أن 
ومن  �خلطاأ.  من  نف�شه  تربئة 
�شوؤون  هيئة  رئي�ض  بني  جانبه 
قدري  و�ملحررين  �الأ�رسى 
�أن  منذ  �الحتالل  �أن  بكر,  �أبو 

يف  �حتجزه  “ح�شن”  �عتقل 
“�مل�شكوبية”,  حتقيق  مركز 
وبني  بينه  �ختالط  ومل يحدث 
يخ�شع  كان  لكونه  �الأ�رسى 
�لهيئة  رئي�ض  ورجح  للتحقيق. 
�أن يكون فريو�ض كورونا و�شل 
حلظة  خالل  “ح�شن”  لالأ�شري 
يف  معه  �لتحقيق  �أو  �عتقاله 
�شجن “�مل�شكوبية” وخمالطته 
للمحققني, موؤكًد� �أن “�شلطات 
على  بعد  تطلعنا  مل  �الحتالل 
وحمل  له”.  �ل�شحية  �حلالة 
رئي�ض �لهيئة �شلطات �الحتالل 
حياة  عن  �لكاملة  �مل�شوؤولية 
“ح�شن” وكل �الأ�رسى,  �الأ�شري 
�لفوري  باالإفر�ج  مطالبًا 
�ل�شحية  حالته  ملتابعة  عنه 
�لالزمة  �الإجر�ء�ت  و�تخاذ 
كما  �خلطر,  من  حلمايته 
عن  باالإفر�ج  مطالبته  جدد 
ر�أ�شهم  وعلى  �الأ�رسى  جميع 
�ملر�شى و�الأطفال و�الأ�شري�ت 
قرية  من  وح�شن  �ل�شن.  وكبار 
ر�م  غرب  �شمال  �ل�شود�ن  دير 
�الأعمال  كلية  يف  طالب  �هلل, 
بريزيت  جامعة  يف  و�القت�شاد 
يف  �ملالية  �للجنة  و�شكرتري 
�عتُقل  وقد  �لطلبة,  جمل�ض 
�الأربعاء  �لبلدة,  �قتحام  بعد 
�الأ�شرية  �شقيق  وهو  �ملا�شي, 
بريزيت  جامعة  يف  �لطالبة 

�شذى ح�شن.

ترجيح اإ�صابة الطالب “ح�صن” 
بكورونا خالل اعتقاله 

زوجة  �لربغوثي  فدوى  قالت 
�لربغوثي  مرو�ن  �الأ�شري  �لقيادي 
�أي معلومات حول  �إنه لي�ض لديها 
�أنها  �إال   تبادل جديدة  �أي �شفقة 
يف  مرو�ن  �لقائد  يخرج  �أن  تاأمل 
�مل�شتقبل.  يف  تبادل  �شفقة  �أي 
خا�ض  حديث  يف  و�أ�شافت 
�لذكرى  مبنا�شبة  نت  للميادين 
مرو�ن  زوجها  العتقال   19 �لـ 
�ليوم  ي�شادف  �لذي  �لربغوثي 
�لتقته يف  �َخر مرة  �أن  �أفريل,   15
�لعام  من  فرب�ير  يف  كان  معتقله 
�لربغوثي  فدوى  ومتنت  �جلاري. 

حّيز�ً  �لعربي  �الإعالم  يعطي  �أن 
�ل�شغط  الأن  �الأ�رسى  لق�شية  �أكرث 
�الأ�رسى  معاناة  و�إبر�ز  �الإعالمي 
�رس�حهم.   �إطالق  يف  ي�شارع 
ويُعترب �الأ�شري مرو�ن �لربغوثي �أول 
ع�شو من �للجنة �ملركزية حلركة 
فتح, و�أول نائب فل�شطيني تعتقله 
عليه  وحتكم  �الحتالل  �شلطات 
عاماً..  و40  موؤبد�ت   5 بال�شجن 
�العرت�ف  �لربغوثي  رف�ض  وقد 
�الإ�رس�ئيلية,  �ملحكمة  ب�رسعية 
وغري  "باطاًل  �عتقاله  معترب�ً 
�تهام  الئحة  ووّجه  �رسعي", 

�الحتالل  �شيا�شات  �شد  طويلة 
جدالً  �أحدثت  بحيث  �الإ�رس�ئيلي, 
ولدى  �الإ�رس�ئيلي  �ملجتمع  يف 
وجدو�  �لذين  �ل�شيا�شيني,  قادته 
باإ�رس�ئيل.  �أ�رّس  قد  �عتقاله  �أن 
عملية  �ليوم  �لربغوثي  ويقود 
.وهو  �ل�شجون  د�خل  تعليمية 
يتوىّل �لتدري�ض �جلامعي لالأ�رسى 
�الأ�شري  مع  "هد�رمي"   �شجن  يف 
على  حائز�ن  وهما  �لدقة  وليد 
�أعد�ها  �أبحاث  عرب  ماج�شتري, 
�نتفا�شة  وخالل  �ل�شجن.  د�خل 
�أبرز  من  كان  و�لتي  �الأق�شى 

�الحتالل  �شلطات  �تهمته  قادتها, 
�شهد�ء  كتائب  وقيادة  بتاأ�شي�ض 
�الأق�شى- �جلناح �لع�شكري حلركة 
فتح. ويف �لعام 2010 ح�شل �لقائد 
�لربغوثي من ق�شم �لعزل �جلماعي 
�شهادة  على  "هد�رمي"  �شجن  يف  
�ل�شيا�شية من  �لعلوم  �لدكتور�ه يف 
�لتابع  و�لدر��شات  �لبحوث  معهد 
جلامعة �لدول �لعربية, وقد �شدر 
�لكتب  من  جمموعة  للربغوثي 
�ملا�شية  �الأ�رس  �شنو�ت  خالل 
زنز�نة  يف  يوم  "�ألف  كتاب  منها 

�لعزل �النفر�دي".

فدوى الربغوثي للميادين نت

 اآمل اأن يخرج زوجي يف �صفقة تبادل م�صتقبلية
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م� هو ت�أثري ال�صوم على اجل�صم؟
اجل�سم  التي حتدث يف  التغيريات  وراء  من  االلية  فهمنا  اأن  بعد  اإذا 

خالل ال�سوم، يجب اأن ن�ستوعب اثر ال�سيام على اأج�سامنا!
اإليك النقاط التالية التي تلخ�ص هذا االأثر:

اأع�ساء  كافة  ت�سغيل  من  يتمكن  كي  دائماً  للطاقة  اجل�سم  يحتاج 
ووظائف  عمليات  فاإن  الطعام،  تناول  عند  بالتايل  اجل�سم،  واأجهزة 

هذه االأجهزة مت�سي متاماً كما يفرت�ص.
كبري  ب�سكل  اله�سمي  اجلهاز  ون�ساط  عمل  يقل  ال�سيام،  حال  يف 
حركة  وتقل  احلام�سة  املواد  اإفراز  م�ستوى  ينخف�ص  اإذ  وملحوظ، 

املعدة واالأمعاء كثرياً.
القلب  ن�ساط  يعتمد  اخر  مبعنى  اجل�سم،  بحالة  وعمله  القلب  يتاأثر 
املاء  الدم مكون من  اأن  الدم وحجمه يف اجل�سم، ومبا  على �سغط 
ب�سكل اأ�سا�سي، فاإن حجمه يقل اأثناء ال�سيام موؤثراً بذلك على عمل 

القلب.
العامة للج�سم  اأي باحلالة  اأي�ساً،  القلب  التنف�ص ترتبط بعمل  عملية 
التنف�سي  اجلهاز  عمل  لذلك  وفقاً  ليقل  االأي�سية،  العمليات  ومعدل 

ولكن ب�سكل طفيف وغري خطري اأو موؤذي.
االأمر ال ينطبق على عمل الكلى والكبد، اإذ قد يزداد العبء عليهما 
خالل �ساعات ال�سيام، فالكبد مطالب بتوفري م�سادر الطاقة الالزمة 
ت�سفية  عمله يف  يقل  املقابل  ال�سيام، يف  اأثناء  عمله  ليزيد  للج�سم 
طريق  عن  عادة  اأج�سامنا  اإىل  تدخل  التي  ال�سارة  واملواد  ال�سموم 

الطعام.
تنق�ص  الذي  املاء  م�ستوى  �سبط  على  تعمل  والتي  للكلى،  بالن�سبة 
ال�ساعات  هذه  التبول يف  عملية  �سبط  ال�سيام، حتاول  كميته خالل 
بحيث يحاول التاأكد باأن ال تزيد كمية البول اخلارجة من اجل�سم عن 

كمية املاء املوجودة فيه!

احلد من ا�صتخدام التوابل 
والبه�رات وامللح

على  كونها حتتوي  املف�سل جتنبها  من  االأطعمة  من  العديد  هنالك 
ن�سبة عالية جداً من التوابل والبهارات وخ�سو�ساً يف وجبة االإفطار 

الأنها تزيد من احتياجات اجل�سم للماء.
بالعط�ص،  ال�سعور  من  يزيد  امللح  ا�ستهالك  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

فين�سح بتقليل امللح يف ال�سلطات ويف الطهي.
بعد  فقط  املطبوخة  للوجبة  امللح  باإ�سافة  نن�سحكم  عام،  ب�سكل 
اأثناء عملية الطهي، الن امللح يذوب  ان تربد قليال يف الطبق ولي�ص 

ب�رسعة عند ارتفاع درجة حرارة الطعام.

عامة، من املف�سل دائما اإ�سافة امللح بعد تربيد الطعام بقليل، الأننا 
بهذا نح�سل على نف�ص درجة امللوحة يف الطعام باملقارنة مع اإ�سافة 

كمية اكرب من امللح عندما تكون الوجبة اأكرث �سخونة.

اال�صطراب�ت التي ميكن توقعه� 
خالل �صي�م مري�ض ال�صكري

لتعر�سه  احتمال  ثمة  ال�سوم،  على  ال�سكري  مري�ص  اإ�رسار  »عند 
حني  ال�سيف  ف�سل  يف  خ�سو�سا  عدة،  واأعرا�ص  �سحية  مل�سكالت 
ميكن  التي  االأعرا�ص  اأبرز  اأما  �سديدا.  واحلر  اأطول  النهار  يكون 
اأو 14 �ساعة يف  ال�سوم 12  ال�سكر يف حال  لها فهي هبوط  التعر�ص 
اليوم، ارتفاع معدل ال�سكر يف الدم يف حال عدم تناول الدواء بانتظام 
ارتفاعه، نق�ص  اأو  ال�سكر  اإىل حالة االإغماء ب�سبب انخفا�ص  و�سوالً 
خ�سو�سا  م�سكالت،  من  عنها  ينتج  وما  اجل�سم  يف  واالأمالح  املياه 
كما  اجل�سم.  يف  ال�سوائل  جفاف  خطر  يرتفع  حني  احلر  اأيام  يف 
الكلى،  يف  م�سكالت  يعانون  الذين  املر�سى  لدى  اخلطورة  تزداد 
ويرتفع اخلطر على مري�ص ال�سكري باعتباره اأكرث عر�سة للجلطات 
ال�سكر يف  ارتفاع معدل  ويرتفع خطر  وال�رسايني.  القلب  وم�سكالت 
الرم�سانية  العادات  من  اأطعمة  تناول  نتيجة  رم�سان  �سهر  يف  الدم 

غنية بال�سكريات والن�سويات والدهون«.

�سريغي  االأكادميي  اأعلن 
خمترب  مدير  نيدو�سبا�سوف، 
يف  اجلزيئية  املناعة  اآليات 
يف  اجلزيئية  البيولوجيا  معهد 
ال�سيتوكني،  عا�سفة  اأن  رو�سيا، 
املر�سى  موت  اإىل  عادة  توؤدي 

امل�سابني بالفريو�سات.
حديث  يف  االأكادميي  واأ�سار 
اأن  اإىل  التلفزيونية،   RT لقناة 
امل�سابني  املر�سى  وفاة  �سبب 
ناجتا  يكون  خمتلفة،  بعدوى 
عن رد الفعل العنيف ملنظومة 
ا�سم  واأطلق  اجل�سم.  مناعة 

ال�سيتوكني« على هذه  »عا�سفة 
التي  »اجلزيئات  وقال،  احلالة. 
اال�ستجابة  تنظيم  عليها  يجب 
تعمل  واملناعة،  لاللتهابات 
مناطق  ويف  �سغرية  بجرعات 
وتنتج  اجل�سم،  من  حمددة 
عال،   وبرتكيز  منتظمة  ب�سورة 
له،  ووفقا  الفو�سى«.  ي�سبب 
احلالة،  هذه  البع�ص  يعترب 
امل�سطلح  ولكن  م�ساعفات، 
»مر�ص  هو  لها  دقة  االأكرث 
اال�ستجابة  )�سعف  مناعي«، 

املناعية(.

اأك�دميي رو�صي يو�صح كيف يقتل فريو�ض كورون�

موجة ث�نية من فريو�ض كورون� امل�صتجد؟
االإ�سابة  اأرقام  انح�سار  بدء  مع 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�ص 
اإمكانية  حول  ال�سوؤال  بات 
من  ثانية  موجة  وجود 
مدير  اأعلن  قريبة.  الفريو�ص 
من  للوقاية  االأمريكي  املركز 
 )CDC( ومكافحتها  االأمرا�ص 
 Robert( ريدفيلد  روبريت 
احتمال  هناك  اأن   )Redfield
من فريو�ص  ثانية  موجة  لوجود 
يف  واأفاد  امل�ستجد،  كورونا 
قد  املوجة  هذه  اأن  له  مقابلة 
الأنها  احلالية،  من  اأقوى  تكون 
مو�سم  بدء  مع  تتزامن  قد 
يف  ريدفيلد  وقال  االإنفلونزا. 
بو�ست  وا�سنطون  مع  له  مقابلة 
 :)Washington Post(
تكون  الأن  احتمالية  »هناك 
فريو�ص  من  الثانية  املوجة 
التي  من  واأ�سعب  اأقوى  كورونا 
ن�سهدها حالًيا، ولالأ�سف عندما 
اأخربت االخرين عن هذا االأمر 
مل يرغبوا باال�ستماع ومل يفهموا 
»�سوف  واأ�ساف:  املق�سود«، 
وفريو�ص  لالإنفلونزا  وباًء  ن�سهد 

الكورونا بنف�ص الوقت«.
هذا  مثل  حدوث  حال  يف  لكن 
القادم،  ال�ستاء  خالل  االأمر 
كبرًيا  عبًئا  ذلك  ي�سبب  �سوف 
على القطاع ال�سحي وا�ستنزاًفا 
مما  اأكرب  ب�سكل  وطاقاته  له 
يحدث االن. واأكد ريدفيلد على 
اال�ستعداد  يف  البدء  �رسورة 
الأن  وباالأخ�ص  جديدة  ملوجة 
اأو  املنزيل  احلجر  مو�سوع 

البقاء باملنزل بداأ يف التهاون به 
يف الواليات املتحدة االأمريكية 

ا. وعاملًيا اأي�سً
لكن كيف من املمكن اال�ستعداد 
ملثل هذه املوجة؟ اإن تطوير اأي 
امل�ستجد  كورونا  لفريو�ص  لقاح 
يحتاج لوقت طويل حتى يتواجد 
هذا  ي�سل  وقد  االأ�سواق،  يف 
الوقت اإىل 12-18 �سهًرا، بالتايل 
بخطوات  القيام  املهم  من 

اأخرى، ومنها:
تطبيق قانون التباعد االجتماعي 
حتى خالل ال�سيف وتوفري عدد 
كبري من الفحو�سات التي تك�سف 

عن االإ�سابة بالفريو�ص
ت�ساعد  بيانات  قاعدة  توفري 
الذين  االأ�سخا�ص  تتبع  يف 
تعامل معهم اأي �سخ�ص م�ساب 
احتواء  اأجل  من  باملر�ص 

العدوى.

منذ اأن انت�رس فريو�ص الكورونا 
اجلديد والعديد من املعلومات 
املغلوطة  اأو  ال�سحيحة  �سواء 
املر�ص  حول  النا�ص  بني  تنتقل 
وطرق عالجه، فهل حًقا �ساعد 
مع  عالجه؟  يف  �سي  فيتامني 
لفريو�ص  الكبري  االنت�سار 
بداية  منذ  اجلديد  الكورونا 

يحاولون  والباحثون   ،2020 عام 
بداأوا  حتى  له،  عالج  اإيجاد 
�سي  فيتامني  اأثر  بدرا�سة  ا  اأي�سً
الكثريين  يقوم  يف عالجه حيث 
�سي  فيتامني  م�سادر  بتناول 
اأجل  من  ال�ستاء  يف  املختلفة 
االإ�سابة  ومكافحة  حماربة 
فهو  الربد،  ونزالت  باالإنفلونزا 

الدم  كريات  انتاج  يف  ي�ساعد 
م�ساعدة  اأجل  من  البي�ساء 
حماربة  يف  املناعي  اجلهاز 
الفريو�ص، اإال اأن احلقيقة هي اأن 
فيتامني �سي ي�ساعد يف تق�سري 
عالجه،  ولي�ص  املر�ص،  فرتة 
يف  ن�رست  لدرا�سة  وفًقا  وذلك 

عام 2017.
التو�سيات  ت�سري  ال�سبب،  لهذا 
باأن احل�سة اليومية املو�سى بها 
 40 اإىل  ت�سل  �سي  فيتامني  من 
ملغرام يومًيا، بالتايل تناول حبة 
الربتقال  من  احلجم  متو�سطة 
اأكرب من املو�سى  بكمية  ميدك 

به.
يف املقابل، در�ص الباحثون دور 
فيتامني �سي واالإ�سابة بفريو�ص 
من  وذلك  اجلديد،  الكورونا 
ا  مري�سً  120 اإعطاء  خالل 

جرعات يومية من الفيتامني.
على  القائمون  الباحثون  واأفاد 

الطبيب  راأ�سهم  وعلى  الدرا�سة 
ZhiYong Peng من العناية 
ووهان  م�ست�سفى  يف  املركزة 
تعطى  التي  اجلرعة  اأن  الطبي، 
واأكرب من  عالية  للمر�سى حالًيا 
املو�سى به، اإال اأنهم بحاجة اإىل 
املزيد من الوقت حتى يالحظوا 

اأي نتائج.
ال�سحة  وزارة  او�سحت  بدورها 
جرعات  تناول  ان  الربيطانيا 
عالية من فيتامني �سي، اأي اأكرث 
من 10 غرام يومًيا، من �ساأنه اأن 
مزعجة،  اأعرا�ص  مع  يرتافق 

مثل:
اأمل يف املعدة

ا�سهال
نفخة وغازات.

اإًذا ال يزال العامل بانتظار نتائج 
هذه الدرا�سة لتاأكيد اأو نفي دور 
فريو�ص  عالج  يف  �سي  فيتامني 

الكورونا اجلديد.

هل فيت�مني �صي يع�لج االإ�ص�بة بفريو�ض الكورون� امل�صتجد؟



من  ق�سنطينة  �سباب  نادي  اقرتب 
احل�سول على خدمات املهاجم فايق 
باتنة،  �سباب  نادي  هداف  عمران 
لكرة  الهواة  دوري  يف  يناف�س  الذي 
القدم املجموعة ال�رشقية، وعلم  من 
م�سادر مقربة، اأن رئي�س جمل�س اإدارة 
ات�ساالته  ربط  ر�سيد رجراج  ال�سباب 
بالالعب، وجنح يف اإقناعه باالن�سمام 

فرتة  خالل  الق�سنطيني  النادي  اإىل 
ذات  القادمة،  ال�سيفية  التحويالت 
بني  املفاو�سات  اأن  اأكدت  امل�سادر، 
قدم  حيث  طويال،  تدم  مل  الطرفني 
بادئ  يف  ال�سخ�سية  �رشوطه  عمران 
ال�سباب  اإدارة  متنح  اأن  قبل  االأمر، 
يوقع  اأن  املقرر  ومن  موافقتها، 
النادي  اإىل  انتقاله  عقد  على  عمران 

حيث  الحق،  وقت  يف  الق�سنطيني 
ر�سميا،  ال�سفقة  عن  االإعالن  ينتظر 
يف  الريا�سي  الن�ساط  ا�ستئناف  بعد 
عدة  اأنظار  عمران  وجذب  اجلزائر. 
بالرابطتني املحرتفتني  تن�سط  اأندية 
بينها  املو�سم، من  والثاين هذا  االأول 
جمعية عني مليلة، جنم مقرة واحتاد 

عنابة.

اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوجه 
جمال بن العمري نحو تغيري االأجواء 
بعدما  احلايل،  العام  �سائفة  خالل 
فريقه  ل�سفوف  مغادرته  اأ�سبحت 
البقاء  من  اأقرب  ال�سعودي  ال�سباب 
ن�رش  انني  التي  امل�ساكل  اإثر  على 
من�سورا  للخ�رش  املحوري  املدافع 
ح�سابه  على  املا�سية  الفرتة  خالل 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب 
وجود  خالله  من  يوؤكد  »اأن�ستغرام« 
نادي  م�سوؤويل  وبني  بينه  خالفات 
اإىل  االأمر  بلغت  حيث  ال�سباب، 
دفع  لالعب  الناجي  اإدارة  حتميل 
التي  االإ�سابة  من  عالجه  تكاليف 
اإثرها  على  وتواجد  منها  يعاين  كان 
وعلى  التداوي،  اأجل  من  فرن�سا  يف 
اإثر هذه امل�ستجدات ك�سفت جريدة 

نادي  اإدارة  اأن  ال�سعودية  »البالد« 
اإىل  ت�سعى  ال�سعودي  جدة  اأهلي 
ا�ستغالل فر�سة ال�رشخ يف العالقات 
ال�سباب  من  نظريتها  جتمع  التي 
على  العمل  اجل  من  العمري  وبن 
خالل  �سفوفها  اإىل  االأخري  انتداب 
مرحلة التحويالت ال�سيفية املقبلة، 
رغبة  على  بناء  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
مدرب االأهلي يف ا�ستقدام ابن حي 
القاطرة  تدعيم  اجل  من  احلرا�س 
يف  رغبته  ظل  يف  للنادي،  اخللفية 
تقوية اخلط الدفاعي لنادي االأهلي 
الكروية  للمواعيد  حت�سبا  ال�سعودي 
املو�سم  من  ابتداء  تنتظرهم  التي 

املقبل.
العمري  بن  ين�سط  ان  ي�ستبعد  وال 
املنتخب  يف  وزميله  مواطنه  رفقة 

الوطني يو�سف باليلي يف حال تر�سيم 
�سفقة تعاقد اإدارة اأهلي جدة معه، 
بعدما كان مهاجم اخل�رش تعاقد مع 
االأهلي �سائفة العام املنق�سي قادما 

من الرتجي التون�سي.
ع.ق
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العا�سمة  احتاد  نادي  اإدارة  تعمل 
للحفاظ على العبها اأ�سامة �سيتة من 
الراغبة يف احل�سول  االأندية  مطامع 
املو�سم  من  ابتداء  خدماته  على 
الكروي املقبل، يف ظل تواجده �سمن 
الراغبة يف  االأندية  مفكرة عددا من 
التعاقد معه على غرار فريقه ال�سابق 
مولودية اجلزائر الذي يريد م�سوؤولوه 
جمددا  الالعب  خدمات  ا�ستعادة 
واإعادته اإىل حمل زي املولودية، ويف 
هذا ال�سدد ك�سفت م�سادر من داخل 
املالكة  ال�رشكة  اأن  االحتاد  بيت 
للنادي »�سريبور« �سوف تغلق الطريق 
الرغبة  الفرق يف  على مطامع بع�س 
خالل  من  �سيتة  خدمات  بخطف 
جديد  عر�س  جتهيز  على  العمل 

لالعب للتو�سل معه غل اتفاق ب�ساأن 
وبالتايل  جديد  عقد  على  التوقيع 
حامل  �سفوف  يف  امل�سوار  موا�سلة 
العائد  وهو  الوطنية،  البطولة  لقب 
موؤخرا من اإ�سابة اأبعدته طويال عن 
املناف�سة، ومن جانبه طماأن متو�سط 
ميدان ت�سكيلة »�سو�سطارة« م�سوؤويل 
الفريق ب�ساأن بقائه يف �سفوف الفريق 
اآخر  ملو�سم  باللعب  معه  واملوا�سلة 
تلقى  حال  يف  والرحيل  االأقل  على 

عر�سا اأوروبيا فح�سب.
يف �سياق منف�سل، توا�سل اإدارة النادي 
العا�سمي العمل على تدعيم التعداد 
حت�سبا للمو�سم الكروي املقبل، رغبة 
منها يف التعاقد رفقة اأف�سل الالعبني 
للعودة  الت�سكيلة  اإعداد  اأجل  من 

يف  االأوىل  االأدوار  على  واللعب  بقوة 
الغر�س  ولهذا  املناف�سات،  خمتلف 
وزكرياء  مزياين  طيب  الثنائي  فاإن 
نعيجي يتواجد يف مفكرة الفريق من 
على خدماته، خا�سة  احل�سول  اأجل 
االأجواء  تغيري  يرغب يف  مزياين  واأن 
الذي  التون�سي  الرتجي  والرحيل عن 
هذا  �سفوفه  يف  كثريا  يلعب  مل 
املو�سم، باالإ�سافة اإىل امكانية عودة 
نعيجي غلى البطولة الوطنية جمددا 
بعد جتربة هطا املو�سم يف الدوري 
االحتاد  بوابة  من  وطلك  الربتغايل 
مع  التعاقد  م�سوؤولوه  يريد  الذي 

هداف املو�سم الكروي املنق�سي.
عي�ضة ق.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

يف  حظوظا  امتالكه  جانب  اإىل 
احل�سول على دعوة من املنتخب 
مولده  بلد  يعترب  الذي  الفرن�سي 
خا�سة واأنه كان يحمل القمي�س 
اإال  ال�سابة  الفئات  يف  الفرن�سي 
اأن القدر �ساقه اإىل اختيار حمل 
على  ومتثيله  اخل�رش  قمي�س 

ال�سعيد الدويل، واو�سح الالعب 
ال�سابق للخ�رش اأنه اأعلم الالعب 
املحرتف يف �سفوف نادي ميالن 
االيطايل اأنه ميلك ثالث خيارات 
للعب على ال�سعيد الدويل ويتعلق 
االأمر بكل من اجلزائر، املغرب 
حديثه  يف  وا�ساف  وفرن�سا، 
املفاو�سات  كوالي�س  حول 
اجلامعة  مب�سوؤويل  جمعته  التي 

اأرادوا  الذين  املغربية  امللكية 
احلاق بن نا�رش ب�سفوف ت�سكيلة 
يف  واأو�سح  املغرب،  منتخب 
خالل  ات�سل  اأنه  ال�سدد  هذا 
الفني  باملدير   2016 العام 
املغربية  للمنتخبات  الوطني 
اآنذاك لرقط، اأين اأعلمه االأخري 
على  امل�سوؤولني  اهتمام  اأن 
بن  ب�سم  املغربي  املنتخب 

من  االأوىل  بالدرجة  يعود  نا�رش 
االأمر  بادئ  يف  ان�سمامه  اجل 
عك�س  االأوملبي،  املنتخب  اإىل 
مع  للمفاو�سات  بالن�سبة  االأمر 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
التي جرت رفقة رئي�سها ال�سابق 
اقرتحوا  والذين  روراوة  حممد 
يف  العب  اأح�سن  املتوج  على 
التي  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  دورة 

العام  �سائفة  بالدنا  اأحرزتها 
االن�سمام  م�رش  يف  املن�رشم 
االأول،  املنتخب  اإىل  مبا�رشة 
وهي التفا�سيل التي رّجحت كّفة 
القمي�س  نا�رش حمل  بن  اختيار 
قمي�س  ح�ساب  على  الوطني 

املنتخب املغربي.
نا�رش  بن  �سجل  لالإ�سارة 
املنتخب  مع  باللعب  ان�سمامه 

يف  الدخول  عرب  الوطني 
الت�سكيلة االأ�سا�سية التي واجهت 
 2016 اكتوبر  يف  الليزوطو  منتخ 
وجنح يف التحول اإىل اأحد اأح�سن 
الت�سكيلة  �سفوف  يف  الالعبني 
ال�ساعدة  واملواهب  الوطنية 
من  االآمال  عليها  تو�سع  التي 
التاألق وحتقيق االأف�سل مع  اأجل 

اخل�رش م�ستقبال.

اأو�ضح ان العب امليالن اختار بني منتخبات اجلزائر املغرب وفرن�ضا

بلباي: اقرتاح املغاربة املنتخب الأوملبي 
على بن نا�ضر ح�ضم موقفه ل�ضالح اخل�ضر

وزير الريا�ضة يك�ضف امكانية اإلغاء الكالت�ضيو يف حالة واحدة

ا�ضتئناف التدريبات بايطاليا يف 
18 ماي ب�ضروط

وزير  �سبادافورا،  فينت�سينزو  قال 
من  لي�س  اإنه  االإيطايل  الريا�سة 
بعد  الدوري، حتى  ا�ستئناف  املوؤكد 
العودة للتدريبات اجلماعية، واأو�سح 
لقناة  ت�رشيحات  خالل  �سبادافورا 
»راي �سبورت« االإيطالية: »�سن�ستاأنف 

التدريبات للفرق الريا�سية اجلماعية 
ابتداًء من 18 مايو لكن فقط اإذا مت 
تاأكيد �رشوط ال�سالمة واالأمن خالل 
واأ�ساف:  املقبلة«،  القليلة  االأ�سابيع 
ا�ستئناف  اإبطاء  يف  اأرغب  »ال 
اأن  يجب  لكن  القدم،  كرة  مناف�سات 
اأقول اإننا �سرنى، الأنه يجب اأن تكون 
ب�ساأن  حمددة  بروتوكوالت  هناك 
�سالمة الريا�سيني«، وتابع: »االحتاد 
واللجنة  بروتوكوال،  قدم  االإيطايل 
وبحاجة  كاٍف  غري  اعتربته  العلمية 
االتفاق  يتم  عندما  تعديالت،  اإىل 
على الربوتوكول، ميكننا اأن نقرر ما 
اإذا كان �سيتم ا�ستئناف كرة القدم اأم 

ال«.
من  »العديد  الوزير:  واأردف 
اأنهت موا�سمها  اأوروبا  البطوالت يف 

ال  االإيطايل  الدوري  لكن  مبكًرا، 
حتى  اأو  املو�سم  تعليق  اإىل  مييل 
قوًيا  نواجه �سغًطا  نحن  التدريبات، 
ووا�سل:  البطولة«،  ال�ستئناف  للغاية 
ي�ستحق  القدم  كرة  عامل  اأن  »ندرك 
االحرتام والدعم، حيث اأنه اأحد اأكرب 
املوارد االقت�سادية يف البالد«، لكن 
اأ�سيب  اإذا  اأنه  من  حذر  �سبادافورا 
كورونا  بفريو�س  الالعبني  اأحد 
امل�سابقة،  اإلغاء  �سيتم  امل�ستجد 
ال�سكوك  من  الكثري  »هناك  واختتم: 
اأن  يجب  �سيء  ال  معقد،  والو�سع 
ولي�س  به،  م�سلم  اأنه  على  يوؤخذ 
�سي�ستاأنف،  املو�سم  اأن  املوؤكد  من 
بال�سلوك  الفر�سة  ن�ستغل  اأن  يجب 

ال�سحيح«.
ق.ر.

اإدارة احتاد العا�ضمة ت�ضتهدف التعاقد مع مزياين ونعيجي

�ضركة �ضريبور حت�ضر لعر�ض 
جتديد العقد على �ضيتة

ك�ضف الالعب الدويل اجلزائري ال�ضابق عمر بلباي عن الكوالي�س التي ارتبكت مبوكله الدويل ا�ضماعيل بن نا�ضر من اأجل اختيار اللعب مع املنتخب الوطني 
على ح�ضاب نظريه املغربي، بحكم اأن متو�ضط ميدان اخل�ضر ميلك اجلن�ضيتني اجلزائرية عن والدته واملغربية عن والده، ويف هذا ال�ضدد اأو�ضح بلباي الذي 

يعترب وكيل اأعمال الالعب بن نا�ضر يف ت�ضريحات لالإعالم الفرن�ضي ان االأخري كان ميلك فر�ضة اللعب مع ت�ضكيلة »اأ�ضود االأطل�س« 

مدرب االأهلي طلب ا�ضتغالل م�ضاكله مع ال�ضباب للتعاقد 
معه يف ال�ضائفة املقبلة

بن العمري مر�ضح لاللتحاق بباليلي 
يف اأهلي جدة

عمران يقرتب من التعاقد رفقة �ضباب ق�ضنطينة

يبحث االحتاد اجلزائري لكرة اليد عن 
الطريقة املثالية التي ت�سمح له باإنهاء 
نف�سه  الوقت  يف  معرتفا  املو�سم، 
ب�سبب  الدوري،  ا�ستكمال  ب�سعوبة 
الظروف التي فر�سها تف�سي فريو�س 
كورونا امل�ستجد، ونقلت وكالة االأنباء 
رئي�س  لعبان  حبيب  عن  اجلزائرية 
»نحن  قوله:  لليد  اجلزائري  االحتاد 
بخ�سو�س  ال�سلطات  قرار  انتظار  يف 
ال�سحي،  احتمال االنتهاء من احلجر 
للنظر يف كيفية ا�ستئناف البطوالت«، 
املناف�سة  عادت  حال  »يف  واأ�ساف: 
نهاية �سهر ماي اأو بداية جوان املقبل 

اإكمال  ن�ستطيع  تقدير،  اأق�سى  على 
تعديل  مع  جويلية  �سهر  يف  املو�سم 
امل�ستحيل  الأنه من  املناف�سة،  �سيغة 

تطبيق االأجندة املعمول بها حاليا«.
ا�ستئناف  عدم  حال  »يف  وتابع: 
ذكرتها،  التي  التواريخ  يف  البطوالت 
عمومية  جمعية  لعقد  �سن�سطر 
ا�ستثنائية لتقدمي من خاللها اقرتاحات 
واتخاذ القرارات املنا�سبة«، واختتم: 
ما  اإىل  البطوالت  تاأجيل  »اأرف�س 
الأنها  اقرتحناها  التي  التواريخ  بعد 
الوطني  املنتخب  اأجندة  على  �ستوؤثر 
�سيما   ،2021 لعام  حتديدها  مت  التي 

لالأوملبياد  التاأهيلية  الدورة  باإجراء 
�سهر مار�س املقبل باأملانيا«، وتنتهي 
الفرتة الثانية من قرار وزارة ال�سباب 
االأن�سطة  بتعليق  القا�سي  والريا�سة 
الريا�سية وغلق كل املن�ساآت الريا�سية 
واملعطيات  املوؤ�رشات  اأن  غدا، غري 
بتمديد  توحي  وامليدانية  ال�سحية 
تعليق االأن�سطة الريا�سية حتى اإ�سعار 
يف  الريا�سي  الن�ساط  اأن  اآخر.يذكر 
مار�س  منت�سف  منذ  معلق  اجلزائر 

املا�سي.
ق.ر.

لعبان: ن�ضتطيع اإكمال املو�ضم يف حالة 
ا�ضتئناف املو�ضم ماي اأو جوان

ق.ر.
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كيف نقر�أ �لقر�آن �لكرمي يف رم�سان
التى  الأعمال  اأف�ضل  من 
يف  الإ�ضالم  لنا  �رشعها 
رم�ضان اأن نتلو القراآن الكرمي 
، ونتدبر اآياته؛ لأن رم�ضان هو 
ال�ضهر الذي اأنزل فيه القراآن ، 
اَن الَِّذي  قال تعاىل )�َضْهُر َرَم�ضَ
ِللنَّا�ِس  ُهًدى  الُْقْراآُن  ِفيِه  اأُنِْزَل 
َوبَِيّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن  ( 
، وهذه مزية لهذا  البقرة 85  
الكرمي ل تعدلها مزية  ال�ضهر 
ال�ضالح  �ضلفنا  �ضماه  لذلك   ،
ال�ضهر  فهو   ، القراآن  �ضهر 
اهلل  اآيات  مع  فيه  نعي�س  الذى 

 ، معينها  من  ننهل   ، وجل  عز 
ونرت�ضف من رحيقها ، ونعي�س 
يف ظاللها ، ونتعلم اأحكامها ، 

ونتدبر معانيها0
لها  الكرمي  القراآن  وتالوة 
كرمي.  واأجر   ، عظيم  ف�ضل 
اهلل  مع  الرابحة  التجارة  فهي 
ي�ضيع  والتى ل   – عز وجل   –
ثوابها ، ول يبور جزاوؤها قال 
ِكتَاَب  يَتْلُوَن  الَِّذيَن  )اإَِنّ  تعاىل 
َواأَنَْفُقوا  اَلَة  ال�ضَّ َواأََقاُموا   ِ اهلَلّ
َوَعاَلِنيًَة  ا  �رِشًّ َرَزْقنَاُهْم  ا  ِمَّ

اَرًة لَْن تَبُوَر( يَْرُجوَن ِتَ

اأن  التالوة  هذه  ف�ضل  ومن 
بكل حرف تقروؤه من كتاب اهلل 
بح�ضنة واحل�ضنة بع�رش اأمثالها 
ُ َعلَيِْه  لَّى اهلَلّ ِ �ضَ ، َقاَل َر�ُضوُل اهلَلّ
َو�َضلََّم: »َمْن َقَراأَ َحْرًفا ِمْن ِكتَاِب 
َواحَل�َضنَُة  َح�َضنٌَة،  ِبِه  َفلَُه   ِ اهلَلّ
امل  اأَُقوُل  َل  اأَْمثَاِلَها،  ِبَع�رْشِ 
َوَلٌم  َحْرٌف  اأَِلٌف  َولَِكْن  َحْرٌف، 
َحْرٌف«)]1[(،  َوِميٌم  َحْرٌف 
اجلزاء  هذا  نح�ضل  ولكي 
اأن  علينا  ينبغي  وافيا  كامال 

نلتزم بالآداب التالية :

قر�ءة �لقر�آن بخ�سوع وتدبر
املق�ضود الأعظم من تالوة القراآن الكرمي هو فهم معانيه وتدبر اآياته ، ونحن ل نتلو القراآن الكرمي اإل لنعرف 
َر  بَُّروا اآيَاِتِه َوِليَتََذَكّ اأوامر اهلل فنفعلها ، ونعرف نواهيه فنبتعد عنها ، قال تعاىل )  ِكتَاٌب اأَنَْزلْنَاهُ اإِلَيَْك ُمبَاَرٌك ِليََدّ
لْبَاِب ( �س 29 ،  واإن اأي تالوة بال فهم اأو تدبر هي تالوة �ضعيفة اجلدوى قليلة الأثر ، واإن ما يعينك  اأُولُو اْلأَ
على الفهم والتدبر اأن تبحث عن كل كلمة ل تعرف معناها ، اأو اآية ل تعرف مغزاها وذلك من خالل كتب 
التف�ضري املب�ضطة ، اأو امل�ضاحف التى يكتب يف حوا�ضيها تف�ضري موجز لالآيات ، فهذا من اأي�رش ال�ضبل التى 

تعينك على فهم الآيات وتدبر معانيها.

كرر �لآية �لتي يخ�سع قلبك عندها:
 

به  ، و�ضيد ثمني لبد من الإم�ضاك  اآية بعينها يعد غنيمة لبد من قن�ضها  القلب عند قراءة  اإن خ�ضوع     
اإىل  ب�ضاحبها  ترتفع  اإميانية  حالة  هو  القلب  فخ�ضوع   ، قبولها  من  لبد   – وجل  عز  اهلل  من  منحة  وهو   ،
، ولكي يحافظ على هذه احلالة الإميانية فاإنه ينبغي عليه تكرار الآية  امللكوت الأعلى وهو على الأر�س 

لى اهللُ َعلَيِْه َو�َضلََّم يفعل هذا فعن اأبي ذر،  حتى ي�ضبع منها ، وميالأ قلبه بجاللها ، وقد كان النبي �ضَ
قال: »قام النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم باآية حتى اأ�ضبح يرددها« والآية: }اإن تعذبهم فاإنهم عبادك 

واإن تغفر لهم فاإنك اأنت العزيز احلكيم{ ]املائدة: 118[ 

رم�سان يحّررنا
مظاهر  اإىل  الكبرية  املعاين  اختزال  من  ويحمينا  ال�ّضعارات،  �ضطوة  من  يحّررنا  رم�ضان  فاإّن  اأخرًيا 
فما  الّذات  لإ�ضالح  الفر�س  فيه  تزدحم  مو�ضم  وهو  والأف�ضل،  بالفا�ضل  اإح�ضا�ضنا  ويوقظ  �ضغرية، 

بعدها، وعجبًا لنا كيف ن�ضيع هذه الفر�ضة؟ والعجب اأعجب حني ن�ضيف للّتفريط بها ت�ضليم مفاحتها 
ملن ل يرجو اهلل واليوم الآخر، ول يرقب فينا اإّلً ول ذّمة، فهذا ال�ّضهر الذي يحّررنا بفيو�ضه ون�ضائمه 

يرفع  قب�ضة من ل  عليه، ومن  ال�ّضياج امل�رشوب  نحّرره من  ملاآرب ومعانيه: متى  اإّل  راأ�ًضا  به 
مناق�ضة ملقا�ضد رم�ضان الذي اأتانا ليحّررنا؟

قيام �لليل يف رم�سان
ا�ضتغراق القلب والل�ضان بالذكر والكلمة الطيبة، ل 

�ضيما وقت اخللوات، و�ضالة الرتاويح والتهجد ) 
اإن نا�ضئة الليل هي اأ�ضد وطاأً واأقوم قيال ( �ضورة 

اأثبت يف  )اأي  املزمل . قال قتادة رحمه اهلل: 
اخلري، واأحفظ يف احلفظ( ، وقال ابن زيد 
بالليل  القائم  الليل  م�ضلي  اإن  اهلل)  رحمه 
اأ�ضّد وطئا: طماأنينة اأفرغ له قلبا، وذلك اأنه 

ل يَْعِر�ُس له حوائج ول �ضيء (.

مفتاح توبة �ملذنبني

�أمنية �أهل �لقبور
كم يتمنى اأهل القبور اأن يعودوا اإىل الدنيا ليدركوا هذه الأيام 
ومتحى  درجاتهم،  لرتفع  اهلل،  بطاعة  فيعمروها  املباركات، 
�ضهر  لبلوغ  النار، وكم من موؤمل منا  ويعتقون من  خطيئاتهم، 
فيا هلل كم فاته  بليال،  قبله  اأجله وقب�ضت روحه  رم�ضان حان 
من اخلريات، اللهم ل اعرتا�س، وذلك ف�ضل اهلل يوؤتيه من ي�ضاء 

واهلل ذو الف�ضل العظيم.

�أجوٌر ل حد لها...
ومن كرم اهلل اأنه مل يجعل لثواب ال�ضوم حدا من الأجور، فهو 
الذي يثيب عليه، والكرمي اإذا اأعطى اأده�س، فعن اأبي هريرة، 
قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: » كل عمل ابن اآدم 
ي�ضاعف، احل�ضنة بع�رش اأمثالها اإىل �ضبعمائة �ضعف اإىل ما �ضاء 
اهلل، يقول اهلل: اإل ال�ضوم؛ فاإنه يل واأنا اأجزي به، يدع �ضهوته 
وطعامه من اأجلي، لل�ضائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة 
ريح  من  اهلل  عند  اأطيب  ال�ضائم  فم  وخللوف  ربه،  لقاء  عند 

امل�ضك »

مفتاح توبة �ملذنبني
وعظمته  باهلل  عاملاً  كان  فمن  ع�ضيناه،  من  عظمة  ا�ضت�ضعار 
مع  منه  يقع  فال  ويخ�ضاه،  يهابُه  فاإنه  وجالله،  وكربيائه 
النا�س  تفكر  »لو  بع�ضهم:  قال  كما  ع�ضيانه،  ذلك  ا�ضتح�ضار 
قال  �ضديد،  وبط�ضه  األيم،  فعقابه  ع�ضوه«  ما  اهلل،  عظمة  يف 
وقال  ]الربوج:12[   } ل�ضديد  ربك  بط�س  اإن   { تعاىل:  اهلل 
عز وجل : } واأن عذابي هو العذاب الأليم { ]احلجر:50[ 
واخلوف من اهلل اأ�ضل كل خري، وما فارق اخلوف قلباً اإل خرب، 
والنفع من  ال�رش،  به اخلري من  يب�رش  الذي  القلب  فهو �رشاج 
من  اخلوف  حل  واإذا  لل�ضهوات،  املحرق  النار  وهو  ال�رِشّ، 
بتوفيق  يتخل�س  ف�ضوف  ال�ضعيف  العبد  قلب  يف  اجلليل  اهلل 
عن  واأبعدته  نف�ضه  عليه  ملكت  التي  ال�ضهوة،  اأ�رش  من  له  اهلل 
التي جعلته غري م�ضتعد لآخرته،  و�ضي�ضتيقظ من غفلته  ربه، 

و�ضيخرج من ظلمات املعا�ضي اإىل نور الطاعة.

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

»م�ساحبة �لقر�آن يف 
»�سهر �لقر�آن«

ثالث اآيات يف ثالث �ضور، تبني اأن القراآن الكرمي، 
نزل يف ليلة واحدة من هذا ال�ضهر الكرمي 

»رم�ضان« وهي ليلة القدر:  الآية الأوىل: هي قوله 
تعاىل يف: ))�ضهر رم�ضان الذي اأنزل فيه القراآن 
هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان فمن 
�ضهد منكم ال�ضهر فلي�ضمه ومن كان مري�ضا اأو 

على �ضفر فعدة من اأيام اأخر يريد اهلل بكم الي�رش 
ول يريد بكم الع�رش ولتكملوا العدة ولتكربوا اهلل 
على ما هداكم ولعلكم ت�ضكرون(( ]البقرة )185( 

فهي �رشيحة يف اأنه تعاىل اأنزله يف �ضهر رم�ضان، 
وهو �ضامل لأيامه ولياليه من اأوله اإىل اآخره. الآية 

الثانية: هي الآية الثالثة من �ضورة الدخان، يف 
قوله تعاىل: ))حم)1( والكتاب املبني )2( اإنا اأنزلناه 

يف ليلة مباركة اإنا كنا منذرين)3( فيها يفرق كل 
اأمر حكيم )4( اأمرا من عندنا اإنا كنا مر�ضلني )5( 
رحمة من ربك اإنه هو ال�ضميع العليم )6( ]الدخان 

وينبغي حمل هذه الليلة املباركة، 

من  عظمة  ا�ضت�ضعار 
ع�ضيناه، فمن كان عاملاً باهلل 
وجالله،  وكربيائه  وعظمته 
فال  ويخ�ضاه،  يهابُه  فاإنه 
يقع منه مع ا�ضتح�ضار ذلك 
ع�ضيانه، كما قال بع�ضهم: 
النا�س يف عظمة  تفكر  »لو 
فعقابه  ع�ضوه«  ما  اهلل، 
قال  �ضديد،  وبط�ضه  األيم، 
اهلل تعاىل: } اإن بط�س ربك 
]الربوج:12[   } ل�ضديد 
واأن   {  : وجل  عز  وقال 
الأليم  العذاب  هو  عذابي 
{ ]احلجر:50[ واخلوف 

وما  كل خري،  اأ�ضل  اهلل  من 
فارق اخلوف قلباً اإل خرب، 
الذي  القلب  �رشاج  فهو 
ال�رش،  من  اخلري  به  يب�رش 
والنفع من ال�رِشّ، وهو النار 
املحرق لل�ضهوات، واإذا حل 
يف  اجلليل  اهلل  من  اخلوف 
قلب العبد ال�ضعيف ف�ضوف 
من  له  اهلل  بتوفيق  يتخل�س 
ملكت  التي  ال�ضهوة،  اأ�رش 
عن  واأبعدته  نف�ضه  عليه 
ربه، و�ضي�ضتيقظ من غفلته 
م�ضتعد  غري  جعلته  التي 
من  و�ضيخرج  لآخرته، 
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حالة فو�ضى

ال�شمعي  قطاع  يعانيه  من  اأول 
بداية  منذ  البالد  يف  الب�رشي 
�شنوات  ثماين  منذ  التجربة 
 « »الفو�شى  حالة  االأقل  على 
من  العديد  معها  تتعاي�ش  التي 
ت�شتغل  وهي  املوجودة  القنوات 
املحلي  القانوين  االإطار  خارج 
ت�رشيعات  االآن  حلد  جند  وال 

وا�شحة  قانونية 
االأعباء  حتدد 
ال�رشوط  ودفرت 
ن�شاط  وتوؤطر 
الفاعلني املهنيني 
املنتجني  وحتى 
اإنتاج  �رشكات  من 
تتعامل  خا�شة 
يف  القنوات  مع 
االإنتاج  اإطار 
التلفزيوين واأجهزة 
املهنية  الرقابة 
حتى  عنها  يعلم  ال 

هام  جزء  وهذا  الكثري  املهنيون 
قنوات  يف  املوجودة  االأزمة  من 
حلد  الن�شطة  الب�رشي  ال�شمعي 
االآن رغم وجود بع�ش املوؤ�رشات 
حيث  من  بع�شها  لدى  اجليدة 
»برامج  من  يقدم  ما  نوعية 
كفاءات  وبروز   « تلفزيونية 
الواجهة  على  �شابة  اإعالمية 
حتتاج لدعم ومرافقة ومن جهة 
اأخرى م�شاكل اأخرى تتخبط فيها 
و�شعية  القنوات جتعلها يف  هذه 
اإنتاج ع�شوائي لكل يراد منه دون 
تعميم يف ال�شياق تغطية م�شاحات 
وا�شعة من الباقة الرباجمية ومن 
االإمكانيات  نق�ش  امل�شاكل  هذه 
الكافية  والتجهيزات  املادية 
الذي  النوعي  التلفزيوين  لالإنتاج 
قائمة   « مالية  »ميزانية  يتطلب 
يف  املوجود  غرار  على  بذاتها 
نذهب  وال  العامل  دول  �شائر 
بعيدا فالتجربة امل�رشية يف هذا 

املجال مرتكز هام ملعرفة كيف 
التلفزيونية  االأعمال  اإنتاج  يتم 
وان  خا�شة  اأ�شا�ش  اأي  وعلى 
باأكملها  مدينة  هناك  اأن  علمنا 
ومن   « االإعالمي  »لالإنتاج 
ترافق  التي  االأخرى  املع�شالت 
يف  الب�رشي  ال�شمعي  جتربة 
ال�شعبة  املهنية  الظروف  البالد 
التي يتواجد فيها قطاع معترب من 
ال�شحفيني الذين ال نعلم كيف يتم 
توظيفهم وعلى اأي اأ�شا�ش وكيف 
هي العالقات التعاقدية والقوانني 
ال�شو�شيو  امللف  لذا  املنظمة 

املمار�شني  من  فالعديد  مهني 
منهم  حتى  تلفزيونية  قنوات  يف 
يعلم  ال  املرا�شلون  املتعاونون 
املهني  الو�شط  من  القريب 
املتاحة  العمل  ظروف  لديهم 
اأمامهم واالأجور والتامني وبع�ش 
يوؤثر  وهذا  التنظيمية  امل�شائل 
القطاع  مردودية  على  بالفعل  
التنظيم  موؤ�رشات  وان  خا�شة 
بامل�شتوى  االآن  حلد  تغيب  لديه 
الرتكيز  يتم  ال  وهذا  املطلوب 
عليه حتى يف �شياق النقا�ش الذي 

يخ�ش املو�شوع وطنيا .
�ضروط املمار�ضة

اأهمية  االأكرث  الثانية  امل�شاألة 
هي التي تتعلق ب�رشوط ممار�شة 
القنوات  يف  االإعالمي  العمل 
التلفزيونية وهل ميكن قبول من 
اجلزائريني  ليخاطب  ودب  هب  
م�شمونه  يحيل  اأن  دون  �شاعة 

واملمار�شة  االأداء  يف  مهنية  اإىل 
اإدارة  يف  تطلب  اأن  يجب  وكفاءة 
هذا النوع من الربامج االإعالمية 
ميلك  ما  على  كثريا  تعتمد  التي 
وخربات  ر�شيد  من   « »املذيع 
االإعالمية  املهنة  يف  ومعارف 
موا�شيع  من  يعر�شه  ما  يف  ثم 
ع�شوائية  وال  بارجتالية  التعالج 
اأنه  اعتقد   « »املذيعني  واختيار 
ونادرا  املطلوبة  بالكيفية  يتم  ال 
على  �شابة  كفاءات  جند  ما 
التلفزيوين  الوجه  الواجهة وحتى 
اجلديد يحتاج كما هو �شائد يف 
لتجربة  املمار�شة  اأعراف 
وتاأطري  ومرافقة  مهنية 
ل�شناعة  متخ�ش�شني  من 
متميز   « »اإعالمي  م�رشع 
على ال�شا�شة بدل اال�شتغال 
�شباب  جنوم  �شناعة  على 
ظاهرة  وهذه  ر�شيد  دون 
كثريا  قنواتنا  يف  انت�رشت 
م�شهد  اأمام  اأننا  جتد  اإذ 
الذين  املمار�شني  من 
ال�شباب  �شن  يف  يرجتلون 
اأن  ميكن  ال   « »اإعالما 
�شيئا  لر�شيدهم  ي�شيف 
وهذا  اإ�شافة  اأي  وللجمهور 
جناح  من  اأ�رشت  كما  ي�شعف 
ال�شمعي  يف  االإعالمية  التجربة 
الب�رشي يف اجلزائر كثريا خا�شة 
الكفاءات  �شناعة  م�شتوى  على 
االإعالمية التي يتاح لها وفق هذا 
املنظور التكوين و�شقل اخلربات 
دون القفز على املراحل من اجل 
الظهور على ال�شا�شات فقط التي 

ال ت�شنع اإعالميني .
نقا�ش وطني مهني

الب�رشي  ال�شمعي  ال�شبط  �شلطة 
يقع  ر�شمية  كهيئة  اأنها  اعتقد 
يبث  ما  متابعة  عاتقها  على 
وهذا  التلفزيونية  القنوات  على 
ميكن  ال  فقط  املهمة  من  جزء 
جبهات  على  ت�شتغل  اأن  لوحدها 
الذي  بالذات  املو�شوع  هذا  يف 
وباإحلاح  اعتقادي  يف  يتطلب 
بني   « مهني  وطني  »نقا�ش  فتح 

واالأكادمييني  املتخ�ش�شني 
الب�رشي  ال�شمعي  قطاع  الأخلقة 
اأكرث  وجعله   « البالد  يف 
بتحديد  وهذا  ومهنية  احرتافية 
على  املوجودة  اخللل  مكامن 
القانونية  الت�رشيعات  م�شتوى 
والبيئة  املهنية  واملمار�شات 
مع  عالقتها  يف  االإعالمية 
والثقافية  االجتماعية  التغريات 
البالد  ت�شهدها  التي  واالإعالمية 

النقا�ش  وهذا 
تاأخرا  الذي 
يف  كثريا 
ميكن  اعتقادي 
ترعاه  اأن 
ال  اإذ  احلكومة 
التفرج  ميكن 
يقع  ما  على 
انحرافات  من 
يف  خطرية 
التجربة  هذا 
على  وال�شكون 
فو�شى  حالة 

فقط  يحتاج  االأمر  وكان  تت�شع 
القوانني  على  طفيفة  لتعديالت 
وحتديد بع�ش امل�شائل التنظيمية 
واملهنية يف القطاع بل اأن االأمر 
اأمام  فاأنت  اأعمق من هذا بكثري 
منابر اإعالمية ت�شكل جزءا هاما 

البالد  يف  االإعالم  م�شهد  من 
وال  واخلارج  الداخل  من  ويراها 
ميار�ش  منها  الكثري  ترك  ميكن 
خطاب  ودون  وروؤية  عنوان  بال 
هامة  توازنات  على  يحافظ 
 , االإعالمية  »الكفاءة  اإعالميا 
باملواثيق  االلتزام   ’ امل�شداقية 
اإعالمي  خطاب   , االأخالقية 
يعرب عن ثقافة التعدد دون متييع 

وانحراف ..«.

دور الأكادمييني

االأكادمييني  دور  فان  وعليه 
واالت�شال  االإعالم  اأ�شاتذة  من 
ال�شمعي  جمال  يف  والفاعلني 
تاأطري  يف  للغاية  هام  الب�رشي 

الوطني  املهني  النقا�ش  هذا 
يبقى  اإذ  فيه  االأولويات  وحتديد 
اأكرث الو�شائل ح�شورا  التلفزيون 
وميول  االإعالمي  م�شهدنا  يف 
اجلزائريني  من  معترب  قطاع 
خا�شة يف ال�شهر الف�شيل ملتابعة 
برامج يف قنوات خا�شة يك�شف 
االإعالمي  امل�شهد  هذا  اأهمية 
فتية  بتجربة عمل  يت�شكل  الذي 
واحلكم  ثمارها  جني  مازال 
لوقت  يحتاج  عليها 
يف  جتربة  واأنها  خا�شة 
لها  ميهد  مل  اعتقادي 
يح�رش  ومل  يجب  كما 
اإ�شرتاجتية  بروؤية  لها 
فالقرار  لدواعي عديدة 
ظل  يف  �شيا�شيا  كان 
العام  يعلم  �شياقات 
طار  اأي  يف  واخلا�ش 
التوجه  فيه  حترك 
املنظومة  كانت  وكيف 
م�شي�شة  االإعالمية 
حاجة  يف  ومازالت 
الو�شاية  مفهوم  من  خلروج 
وا�شتثمارا  للمبادرات  وحتريرا 
القادرة  املهنية  الكفاءات  يف 
على  واحلفاظ  االإقناع  على 
الراقية  ور�شالتها  املهنة  نبل 

فاالإعالم علم يطلب .

نقا�ش ال�ضاعة

قطاع ال�شمعي الب�شري ...التنظيم واملحتوى ..م�شاكل ترتاكم
ت�ضطدم لالأ�ضف جتربة ال�ضمعي الب�ضري يف اجلزائر بتناق�ضات خطرية تبعاتها على امل�ضهد الإعالمي خطرية فمن جهة هناك 

توجه لدعم التعددية الإعالمية يف البلد يف هذا احلقل بالذات ومن جهة هناك تق�ضري وا�ضح يف عمليات التاأطري واملتابعة ول 
اأقول »الرقابة » التي اأراها ذاتية يف املقام الأول حني يتعلق الأمر بال�ضحافة مع وجود �ضلطات �ضبط وجمال�ش مهنية ممثلة ومهنية 

توؤطر العمل الإعالمي وحتافظ على اأخالقيات »املهنة » ما يحدث من »تهريج وابتذال » يف العديد من الربامج التلفزيونية اأمر خطري 
للغاية خا�ضة مع غياب اأي طرح اإعالمي متكامل يجعل من القنوات التلفزيونية اأكرث اقرتابا من اخل�ضو�ضية املحلية والتزاما بال�ضياق 
الجتماعي والأعراف املهنية وتقاليد املجتمع الأكرث ح�ضورا يف الوجدان والر�ضيد القيمي اجلمعي وان تتحول بالتوهات اإىل اأماكن 

لت�ضويق »الت�ضفيه » و« التهريج » و » الت�ضطيح » فهذا ي�ضيء للتجربة الإعالمية بالبلد اأكرث ويجعل من م�ضتقبلها غام�ضا مع �ضعف 
الأداء والأخطر تدمري منظومة القيم يف الأ�ضر واملجتمع.

مرتكز  املجال  يف هذا  امل�ضرية  "التجربة 
هام ملعرفة كيف يتم اإنتاج الأعمال 

التلفزيونية وعلى اأي اأ�ضا�ش خا�ضة وان 
علمنا اأن هناك مدينة باأكملها »لالإنتاج 

الإعالمي » ومن املع�ضالت الأخرى التي 
ترافق جتربة ال�ضمعي الب�ضري يف البالد 

الظروف املهنية ال�ضعبة التي يتواجد فيها 
قطاع معترب من ال�ضحفيني الذين ل نعلم 

كيف يتم توظيفهم وعلى اأي اأ�ضا�ش"

ان دور الأكادمييني من اأ�ضاتذة الإعالم 
والت�ضال والفاعلني يف جمال ال�ضمعي 

الب�ضري هام للغاية يف تاأطري هذا النقا�ش 
املهني الوطني وحتديد الأولويات فيه اإذ 

يبقى التلفزيون اأكرث الو�ضائل ح�ضورا 
يف م�ضهدنا الإعالمي وميول قطاع معترب 
من اجلزائريني خا�ضة يف ال�ضهر الف�ضيل 

ملتابعة برامج يف قنوات خا�ضة يك�ضف 
اأهمية هذا امل�ضهد الإعالمي
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غ�ضب الأ�ضقر
الوليد فرج

ندوته  يف  للأ�شقر  الأخري  التفاهة  بعد   
عليها  ت�رشف  التي  اليومية  ال�شحفية 
جمموعة املهام اخلا�شة املعنية بفريو�س 
وهي  الأبي�س،  البيت  امل�شتجد يف  كورونا 
انت�شار  بعد  ا�شتحداثها  مت  خا�شة  جلنة 

الفريو�س يف الوليات املتحدة .  
دعى  الغريبة  خرجاته  من  واحدة  ويف   
باملطهرات  كورونا  داء  مر�شى  حقن  اإىل 

املنزلية كعلج لتطهري الدم كما قال .
يومني  فمنذ  الظهور  عن  بعدها  ليحتجب 
الأخرية  تغريدته  من خلل  و  طلته  نر  مل 
من  غا�شب  انه  الأ�شقر  يظهر  تويرت  على 
ال�شحافة و التي يتهمها دوما بتاأويل كلمه 
و اإخراجه عن مو�شعه ول تطرح اإل اأ�شئلة 
لل�شعب  احلقيقة  نقل  تتحا�شى  و  معادية 
و  اجلهد  بذل  من  جدوى  ل  انه  قائل   ،
الوقت مع هذه ال�شحافة التي تت�شرت على 

املعلومة .
يف  تافه  يكن  مل  لو  الأ�شقر  ترامب  اإن 
ت�رشيحاته التي كان ي�شمعها مليني الب�رش 
م�شتوياتهم  باأن  علمه  مع  و  العامل  حول 
و  مت�شاوية  لي�شت  الثقافية  و  الفكرية 
احليوان  هذا  من  التوتر  و  القلق  هذا  مع 
وريده  اأحدهم  يحق  قد  الفاتك  املجهري 

مبطهر منزيل فيكون هلكه .
اإنتاج  �رشكات  من  بالكثري  دفع  مما   
اىل  )�شيول(  و  )ديتول(  املطهرات ك�رشكة 
و  املطهرات  ا�شتهلك  من  حتذير  اإذاعة 
كما حذرت الكثري من اجلهات ال�شحية من 
تناول املطهرات باأي طريقة كانت . وعدم 

ال�شتماع لهذا الأ�شقر املتظارف . 
اإن التتافه يف اخلطاب مهما كان �شكله اأو 
اأ�شلوبه اأو ميدانه  يف الغالب تكون عواقبه 
التي  وال�شخرية  الزدراء  بدايتها   ، وخيمة 
تلحق ب�شاحبه و التي قد يُدمغ بها فيعرف 
بها كالتافه اأو كردئ اأو كمتهالك متهافت ، 
مما قد يغلق يف وجه و�شائل العمل و يقلل 

من حظوظه يف التواجد .

بقرية امل�صران باجللفة

وفاة 03 اأ�ضخا�ص 
اختناقا بالغاز

املدنية  احلماية  م�شالح  اأم�س  م�شاء  تدخلت 
د   59 �شا   14 ال�شاعة  بحبح يف حدود  بحا�شي 
مبنطقة امل�رشان لأجل حادث يتمثل يف اختناق 
للغاز املنبعث من  ا�شتن�شاقهم  اثر  03 �شحايا 
وفاة  اإىل  احلادث  اأ�شفر  اأين   ، البوتان  قارورة 
�شيخ عمره 78 وعجوز عمرها 63 و�شاب عمره 
18 �شنة، فيما مت  حتويل جثتهم مل�شلحة حفظ 

اجلثث مب�شت�شفى حا�شي بحبح.
بوخالفة م�شطفى 

رئي�صة وزراء نيوزيلندا

جنحنا يف هزمية كورونا 
جا�شيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئي�شة  اأعلنت 
"يف  اإن بلدها حققت  اأم�س الثنني،  اأردرن 
الق�شاء  يف  املتمثل  هدفها  احلايل"  الوقت 
يف  وذلك  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  على 
انتهاء  من  البلد  فيه  تقرتب  الذي  الوقت 

فرتة اإغلق �شارم ا�شتمرت ملدة �شهر.

 تلم�صان

توقيف مروجني للمهلو�ضات 
وحجز 63 قر�ص

احل�رشي  للأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
بارونني  تلم�شان من  التابع لأمن ولية  التا�شع 
لرتويج املهلو�شات و حجز كمية من الأقرا�س 
مهلو�س،  بـ 63 قر�س  قدرت  املهلو�شة 
لعنا�رش  دوريات  اإثر  على  العملية  متت  حيث 
مركبة  توقيف  ال�رشطة  والتي مت  من خللها 
�شخ�شني  متنها  نوع كيا بيكانتو على  من 
�شنة،  و24  بني 22 �شنة  اأعمارهما  ترتاوح 
على  بحوزتهما  عرث  تفتي�شهما  بعد  حيث 
كمية من املوؤثرات العقلية قدرت بـ 63 قر�س 
ومبلغ  بريقابالني 300 ملغ،  نوع  مهلو�س من 
مايل قدره 15000 دج ليتم حتويل املحجوزات 
ل�شتكمال  الأمن  مقر  اإىل  فيهما  وامل�شتبه 
اإجراء  الإجراءات القانونية يف حقهما باإجناز 
وكيل  ال�شيد  اأمام  مبوجبه  قدمنا  ق�شائي 
اأمر  الذي  تلم�شان  حمكمة  لدى  اجلمهورية 

باإيداعهما احلب�س املوؤقت    
حممد بن ترار

البليدة

ا�ضتئناف اأغلبية املحالت 
التجارية لن�ضاطها 

بولية  التجارية  املحلت  اأغلبية  ا�شتاأنفت 
الأول  الوزير  ا�شدار  لن�شاطها عقب  البليدة 
والتي  ن�شاطها  مزاولة  لها  تتيح  لتعليمة 
ال�شحي  احلجر  رفع  قرار  مع  تزامنت 
و�شط  اجلزئي  باحلجر  وا�شتبداله  ال�شامل 
الزبائن على حد �شواء  التجار وكذا  حر�س 
لتفادي  الوقاية  باإجراءات  اللتزام  على 
املعدي،  كوفيد-19  بفريو�س  الإ�شابة 

ح�شبما لوحظ.

يف حق حمتجني اأغلقوا مقر 
بلدية بغليزان

اإحكام بني 18 �ضهر 
و03 �ضنوات 

بعمي  واملخالفات  اجلنح  حمكمة  ق�شت 
غليزان  ولية  �رشق  جنوب  اأق�شى  مو�شى 
باإحكام ترتاوح بني  �شبان  اأم�س 05  اأول  م�شاء 
18 �شهراو03 �شنوات مع الأمر بالإيداع  رهن 
احلب�س املوؤقت مع غرامة مالية قدرها 50 األف 
دج لكل �شخ�س  يف حني اأ�شدرت النيابة  اأمر 
بالقب�س يف حق 12 متهما اأخر لزالوا يف حالة 
فرار. املتهمون  وح�شب اأوراق امللف متابعون 
م�شالح  وتعطيل  البلدية  مقر  غلق  بجنح  
واإهانة هيئة  امل�شلح  والتجمهر غري  املواطن 
نظامية  وهم  ينحدرون من  بلدية �شوق احلد  
التي قاموا بغلق مقرها  بعد احتجاجات حول 
قبل  من  فتحها  بعد  وذلك  املزرية،  الأو�شاع 
م�شالح الدرك التي تفاو�شت مع املحتجني اإل 
غلقها  واأعادو  التفاو�س  رف�شوا  املتهمني  اإن 
الوطني تقوم بحملة  الدرك  ما جعل  م�شالح 
املحتجني  وتوقيف  بالقوة  فتحها   اجل  من 
�شمن  ملحاكمتهم  املحكمة  على  واإحالتهم 

اإجراءات املثول الفوري
 حممد بن ترار

م.�س

املنحدر  م�شعود،  قبول  مت  و 
لبلدية  التابعة  مهون  قرية  من 
منذ  البويرة(،  )غرب  الأخ�رشية 
العمومية  باملوؤ�ش�شة  يوما   14
بو�شياف  حممد  ال�شت�شفائية 
)البويرة( حيث تكفل به فريق من 

الأطباء.
"حاليا،  بالقول  العايب  اأكد  و 

�شحة  يف  م�شعود  يتواجد 
فريو�س  من  تعافى  و  جيدة 
مقاومة  من  متكن  حيث  كورونا 
من  بالرغم  الفريو�س  ويلت 
اإىل  حتويله  مت  املتقدم.  �شنه 
اجل  من  الأخ�رشية  م�شت�شفى 
ثانوية"و  �شحية  رعاية  تلقي 
الفر�شة  امل�شوؤول  ذات  اغتنم 
الطبي  بالفريق  للإ�شادة 
العمومية  باملوؤ�ش�شة  العامل 

ال�شت�شفائية.
كما اأو�شح امل�شوؤول اأن "ا�شماعيل 
متاثل  م�شعود،  ابن  �شنة(،   45(
الفريو�س  هذا  من  لل�شفاء  اأي�شا 

اخلطري، يف حني تويف ابنه البكر 
يعاين  كان  الذي  ال�شلم،  عبد 
نتيجة  هذا  و  مزمن،  من مر�س 

الإ�شابة بالفريو�س".

البويرة 

تعايف م�ضن بعمر 99 �ضنة من 
فريو�ص كورونا 

اأكد مدير ال�صحة العمومية بوالية البويرة, 
حممد العايب يف ت�صريح, اأن م�صعود, اأكرب 

�صخ�س �صنا م�صاب بفريو�س كورونا )99 �صنة(, 
قد متاثل لل�صفاء و غادر م�صت�صفى البويرة 

م�صاء االأحد.

�شهر  بقدوم  يحتفي  موبيلي�س 
عن  ويعلن  زبائنه،  مع  رم�شان 
الرتويجية  عرو�شه  اإطلق 
امل�شبق  الدفع  لزبائن  املُوجهة 
Mobtasim ،التي ت�شمح لهم 

من ال�شتفادة بعدة مزايا.
غاية  واإىل  يوم  اأول  من  اإبتداًءا 
الف�شيل،  ال�شهر  من  يوم  اأخر 
يف  زبائنه  اإبقاء  ،وبغر�س 
عائلتهم  مع  متوا�شل  ات�شال 
موبيلي�س  يقرتح  واأقاربهم، 
ترويجيني      عر�شني  زبائنه  على 
و   50Promo PixX
،بغر�س   100Promo PixX

احل�شول والتمتع مبزايا اأكرث.
وعليه، با�شتعمال القائمة *#600 

اأو   MobiSpace التطبيق  اأو 
 MeetMob الواب  واجهة 

،�شي�شتفيد الزبائن مما يلي:
 :Promo PixX  50 -عر�س 
غري  ق�شرية  ور�شائل  مكاملات 
موبيلي�س  �شبكة  نحو  حمدودة 
ال�شبكات  جميع  نحو  دج   50  +
انرتنت  جيغا   1  + الوطنية 
�شاحلة من ال�شحور اىل الفطور، 

عر�س �شالح ملدة 24 �شاعة.
 :Promo PixX 100 عر�س-
غري  ق�شرية  ور�شائل  مكاملات 
موبيلي�س  �شبكة  نحو  حمدودة 
+ 200 دج نحو جميع ال�شبكات 
انرتنت،  جيغا   2  + الوطنية 

عر�س �شالح ملدة 24 �شاعة.

موبيلي�س

  50 Promo PixXعرو�ص
Promo PixX  100 و

امل�صيلة

اأمن الولية يثني على جمهودات 
اجلامعة 

جلهاز  الكبرية  الن�شغالت  رغم 
الأمن عامة يف هذه الفرتة الأخرية 
من خلل ال�شهر على احرتام قواعد 
احلجر ال�شحي و رقابة امل�شاربني 
زيادة  الطوابري  من  الكثري  تنظيم  و 
ال�شهر  يف  املواطنني  تاأمني  عن 
اأمن  مينع   مل  ذلك  اأن  اإل  الف�شيل 
العميد  راأ�شه  وعلى  امل�شيلة  ولية 

من  حممد  ح�شاين  لل�رشطة  الأول 
جلامعة  والتقدير  ال�شكر  ازداء 
الأ�شتاذ  امل�شيلة ممثلة يف مديرها 
الدكتور كمال بداري وكل اأ�شاتذتها 
�شكر  �شهادة  تقدمي  خلل  من 
القيمة  املجهودات  نظري  وعرفان 
يف مكافحة وباء كورونا كوفيد 19 .

خل�صر بن يو�صف 

الكرملني  با�شم  الناطق  بدد 
ال�شائعات  بي�شكوف،  دميرتي 
الرئي�س  اإقامة  مكان  حول 
فلدميري بوتني، بعد اندلع اأزمة 
اأنه يقيم  فريو�س كورونا، موؤكدا 
"نوفو- مقره  يف  حاليا  ويعمل 

اأغاروفو" ب�شواحي مو�شكو.
بي�شكوف مع  جاء ذلك يف حوار 
�شحيفة "اأرغومينتي اإي فاكتي" 
الثنني،  اأم�س  ن�رش  الرو�شية 
منه  ال�شحيفة  طلبت  عندما 

بوتني  باأن  مزاعم  على  تعليقا 
�شيبرييا  يف  ما  مكان  يف  اختباأ 
مو�شكو  بني  فالداي  يف  اأو 
ملجاأ  يف  حتى  اأو  وبطر�شبورغ، 

حتت الأر�س.
هذه  كل  اأن  بي�شكوف  واأكد 
ب�شلة،  للواقع  ال�شائعات ل متت 
واأنه تتوفر لدى بوتني كل و�شائل 
مقره  من  يعقد  واأنه  الت�شال، 
احلايل كل اجتماعات العمل التي 

يجري معظمها عرب فيديو.

الناطق با�صم الكرملني دميرتي بي�صكوف

ك�ضف مكان اإقامة بوتني
 يف زمن كورونا

مع اأن املعركة مع فريو�س كورونا 
بانتظار  بعد  تنته  مل  امل�شتجد 
اإيجاد لقاح اأو علج ملئم، اإل اأن 
الأوروبيني ي�شتعدون ، لبدء تنفيذ 
العزل  من  اخلروج  خطوات  اأوىل 
اأبواب متاجرها،  فاإىل جانب فتح 
زيارة  ال�شوي�رشيني  باإمكان  بات 
�شمح  كما  ال�شعر،  م�شففي 
الفيزيائيني  واملعاجلني  للحلقني 
التدليك  و�شالت  والأطباء 
ومعدات  الزهور  وحملت 
احل�شانة،  دور  وكذلك  احلدائق، 
با�شتئناف اأن�شطتها ب�رشط احرتام 

التدابري ال�شحية املفرو�شة. 
الوفيات  تخطت  الآن،  وحتى 
 200 كورونا  فريو�س  عن  الناجمة 
ثلثة  به  امل�شابني  وعدد  األف، 
تف�شي  لكن  العامل،  حول  مليني 
بال�شتقرار  بداأ  ووفياته  الوباء 

الأكرث  الأربع  الأوروبية  الدول  يف 
�شمح  اإ�شبانيا  ويف  منه  ت�رشرا 
الأحد  من  اعتبارا  للأطفال 
�شتة  بعد  بيوتهم  من  باخلروج 
يف  واللعب  احلجر  من  اأ�شابيع 
تفر�س  قيود  و�شط  لكن  اخلارج، 
عاد  لندن،  ويف  التقارب  عدم 
اأ�شيب  الذي  الوزراء  رئي�س 
الثنني،  العمل  اإىل  بالفريو�س، 
الربيطانيون  ينتظرها  خطوة  يف 
رئي�س  م�شاريع  ملعرفة  ب�شدة، 
القت�شاد  دعم  ب�شاأن  وزرائهم 
اأن  ويفرت�س  العزل  من  واخلروج 
تعلن اإيطاليا اأي�شا مطلع الأ�شبوع 
تخطط  التي  الإجراءات  عن 
لكن  اعتبارا من 4 ماي  لتخاذها 
تبقى  البلد  هذا  يف  املدار�س 

مغلقة حتى �شبتمرب.

وتعود للحياة تدريجيا

دول اأوروبية ت�ضتيقظ من
 كابو�ص كورونا 

الف�شيل  رم�شان  �شهر  علينا  حل 
باأعظم  منّر  ونحن  ال�شنة  هذه 
ملمح  غرّيت  بيولوجية  اأزمة 
و�شخبه  �شجيجه  وحّولت  العامل 
الأرجاء  يعم  قاتل  و�شمت  لهدوء 
ارتياد  و  ال�شهرات  األفنا  اأن  وبعد 
الرتاويح  �شلة  لإقامة  امل�شاجد 
علينا  فر�س  ال�شنوات  كباقي 
اللّعني كوفيد 19 البقاء يف البيوت 
الأجواء  تلك  كل  عنا  وغّيب 

الرم�شانية الروحانية .
علينا  فر�س  املنازل  يف  والبقاء 
القنوات  م�شاهدة  كجزائريني 
اأن  اأ�شل  ترق  مل  التي  اخلا�شة 
فبع�شها  خا�شة  قنوات  ت�شمى 
والتفاهة  الإ�شفاف  يف  متادى 
بالغثيان  ي�شاب  امل�شاهد  لتجعل 
من تلك امل�شاهد املقرفة البعيدة 
املحرتم  املحتوى  عن  البعد  كل 
الراقي الذي يليق بال�شهر الف�شيل 

حمافظ  ك�شعب  وباجلزائريني 
ما  خّل�شتها  التفاهة  هذه  وكل   ،
كا�شي  "الكامريا  بـ  عبثا  ت�شمى 
التي  اخلفية"  "الكامريا  اأو   "
والنمطية  التقليد  يف  متادت 
ذهبت  بل  هذا  عند  تتوقف  ومل 
"الزواولة  و  الفقراء  اإذلل  نحو 
م�شاعرهم  من  وال�شخرية   "
ومن  بهدايا  باإغرائهم  ومعاناتهم 
ثم ي�شدمونهم باأنها جمرد كامريا 

�شفراء  ب�شحكة  مرفقة  خفية 
من  و�شخريتهم  عبثهم  لتغطية 
الطريقة  بهذه  اجلزائريني  عقول 

التافهة ال�شطحية .
"قلة الأدب"  وبع�شهم متادى يف 
ل�شخ�س  مراأة  قّدم  اأنه  لدرجة 
على  يتزوج  ومل  العمر  به  تقدم 
اأ�شا�س اأنها هدية ومن ثم �شدمه 
باهتة  خفية  كامريا  باأنها جمرد 
رائحة  ول  لون  ول  لها  طعم  ل 

تغزو  التي  التفاهة  رائحة  �شوى 
التي  بقلوبنا  وتعبث  ال�شا�شات 
كورونا  فريو�س  اأخبار  اأتعبتها 

امل�شتجد .
ويبدو يل اأن اأخبار كورونا اأرحم 
التي  بكثري من هذه املمار�شات 
فاإن  وعليه   ، اجلميع  يرف�شها 
بوقف  مطالبة  الو�شية  اجلهات 
واإحرتام  نهائيا  العبث  هذا 

عقولنا .

الكامريا كا�ضي ..وكوفيد 19 ؟جمرد كالم
 بقلم /عالء الدين مقورة



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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