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مقالت

  .          �عتماد معدلت �لف�سلني  و�لتقاد لباقي �لأطو�ر



الأربعاء 29   اأفريل  2020  املوافـق  ل 06 رم�ضان  1441ه 2
اخلبري الأمني علي  زاوي يف حوار لـ "الو�ضط":

جائحة كورونا لها اإنعكا�ضات على الو�ضع الأمني   
.     الع�ضابة  نهبت  اأموال متويل اإجناز امل�ضت�ضفيات

حذر اخلبري الأمني علي زاوي يف حوار خ�ص به الو�ضط من تداعيات جائحة كورونا على اجلزائر 
اأمنيا اقت�ضاديا و �ضيا�ضيا،  لفتا باأن جائحة كورونا لها انعكا�ضات �ضلبية على الو�ضع الأمني   يف 

ظل التهديدات الإقليمية  و تنامي الإرهاب، يف حني اأ�ضار املتحدث باأن الع�ضابة  نهبت  الأموال 
املخ�ض�ضة لتمويل امل�ضاريع املختلفة على غرار اإجناز امل�ضت�ضفيات، م�ضددا على �ضرورة اإجراءات 

احلجر ال�ضحي و المتثال لإجراءات الوقاية على حد قوله. 

حاورته : اإميان لوا�ص 

.      كيف تاأثرت الأزمات 
الأمنية بفريو�ص الكورونا يف 

حميط اجلزائر؟

يف  اليوم   باأننا  الإ�شارة  جتدر 
و�شع حرج، التهديدات الإقليمية،  
الو�شع  و  لبيا  يف  الإرهاب  تنامي 
يف مايل، وكذلك الو�شع الأمني يف 
الإرهابية  التهديدات  و  اجلزائر 
ما  بعدما  خا�شة  الوطن  داخل 
و  و املدية  �شلف  وقع موؤخرا يف 
كورونا  اأزمة  اأي�شا  جاورها،   ما 
و  القت�شادي  الو�شع  على  اأثرت 

اإىل  اأدى  التنمية  يف اجلزائر مما 
احتقان يف اجلبهة الجتماعية  ، 
و  البرتول،  اأ�شعار  على  اأثر   مما 
يجب باأن نلفت باأن جائحة كورونا  
لها تاأثري اقت�شاديا اأمنيا �شيا�شيا، 
ل  و  متوقف  �شيء  كل  اأن  حيث 
اأحد يدري �شتتجه الأو�شاع ، كما 
ال�شابق خلف منظومة  النظام  اأن 
حكم متدهورة اقت�شاديا �شيا�شيا، 
التي  الع�شابة  خملفات  هذه 
ا�شتغلوا  و  الدولة  اأموال  نهبت 
لتمويل  املخ�ش�شة  الأموال 
غرار  على  املختلفة  امل�شاريع 
جهة  من  امل�شت�شفيات،  اإجناز 
املعنية  ال�شلطات  را�شلنا  اأخرى 

الإقامة  ا�شتغالل  بخ�شو�ص  
املجل�ص  حميط  يف  املتواجدة 
 300 من  تتكون  والتي  الأعظم  
اإىل عيادة طبية  و حتويلها  غرفة 

مركزية 

تكتالت  تتوقع  هل         .
على  الق�ضاء  بعد  جديدة 

الكورونا؟

لي�ص بال�شهل الق�شاء على جائحة 
عدم  ظل  يف  خا�شة   ، كورونا 
احرتام املواطنني للحجر ال�شحي 
ل  حيث  الوقائية،   الإجراءات  و 
قبل  من  موؤ�شفة  �شلوكات  حظنا 

مواطنني يقومون باملجازفة دون 
من  املتخذة  الإجراءات  مراعاة 
الوباء،  هذا  الدولة ملجابهة  قبل 
نحن نحذر من تداعيات ذلك الذي 
�شيت�شبب يف الدخول يف املرحلة 
الثانية من هذا الوباء، حيث ن�شري 
بعد  اإل  يزول  لن  الوباء  باأنه هذا 

�شبتمرب اأو اأكتوبر. 

اجلزائر  متوقع  ما         .
الأمنية  التكتالت  هذه  يف 

رمبا؟

اجلزائر تبقى حري�شة على اأمنها 
الداخلي و احلدودي،  وذلك مرة 

باأن الأمن يف الو�شع الراهن له دور 
اآخر وهو يكافح من اأجل م�شلحة 
املواطن ملجابهة جائحة كورونا،  
بع�ص  �شلوكات  من  نتاأ�شف  وهنا 
املناو�شات  املواطنني من خالل 
مع امل�شالح الأمنية بعدم اإحرتام 

احلجر ال�شحي. 

.      ماذا عن  دور وكالة 
التعاون الدويل التي يرتاأ�ضها 

�ضفيق م�ضباح ؟

اإ�شرتاتيجي  موقع  اجلزائرلها 
وهي  اإفريقيا،  بوابة  فهي  هام  
الدول  من  العديد  مع  تن�شق 

البحر  دول  بع�ص  و  الإفريقية 
الو�شع  لكن  املتو�شط،   الأبي�ص 
الذي  الراهن  الظرف  و  احلايل 
جدا  �شعب  اجلزائر  به  متر 
يف  الغمو�ص  ظل  يف  للتن�شيق 
ال�شحيحة من  تقدمي املعلومات 
اإكتفائها  و  الدول  بع�ص  طرف 
بتقدمي معلومات مغلوطة، لذلك 
الدويل  التعاون  على رئي�ص وكالة 
يف  تتحكم  معلوماتية  خلية  خلق 
اأن �شفيق م�شباح  الو�شع، خا�شة 
�شنة   20 منذ  ال�شاحة  عن  غائب 
و    ، الأحداث    بع�ص  و جتاوزته 
ليخفى لأحد باأن الو�شع الأمني 

تغري وتطورت الأحداث .

24 �ضاعة

وزير ال�ضحة عبد الرحمان بن بوزيد

خمرب للك�ضف عن كورونا بب�ضار
ك�شف وزير ال�شحة وال�شكان 
واإ�شالح امل�شت�شفيات، عبد 
اأم�ص،  بوزيد،  بن  الرحمان 
للك�شف  مركز  اإن�شاء  عن 
قريبا،  كورنا  فريو�ص  عن 

بولية ب�شار.
هام�ص  ،على  الوزير،  وقال 
مكافحة  مركز  اإىل  زيارته 
ال�رسطان، بب�شار، اأنه �شيتم 
القيام بدعم تقني وب�رسي، 
من معهد با�شتور اجلزائر، 
عن  للك�شف  مركز  لإن�شاء 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص 
بهدف  وذلك  ب�شار،  بولية 
اأمثل  ب�شكل  التكفل 
بربوتوكول الك�شف عن هذا 

الوباء،
الوزير،  اطلع  حني،  يف 
مبنا�شبة زيارته اإىل املركز، 

و  الهياكل  خمتلف  على 
املتخ�ش�شة،  امل�شالح 
بالأمرا�ص  التكفل  يف 
م�شتوى  على  ال�رسطانية، 

ولية ب�شار.

فوزي درار
خمرب ب�ضار �ضيزود 

بتكنولوجيات تفاعل 
حديثة

اأكد  ال�شياق،  ذات  ويف 
املدير العام ملعهد با�شتور 
اأثناء  درار،  فوزي  اجلزائر، 
مع  ال�شحة،  وزير  لقاء 
ال�شلك الطبي، واملنتخبني، 
املدين  املجتمع  وممثلي 
املحليني، اأن مركز اجلديد 
كوفيد-19،  عن  للك�شف 
�شيزود بتكنولوجيات تفاعل 

الت�شل�شلي، »بي. البوليمراز 
الفريو�شي،  اأو  �شي.اأر« 
للك�شف  و�شيخ�ش�ص 
لدى  فريو�ص،  عن  ب�رسعة 
فيهم،  امل�شتبه  الأ�شخا�ص 
حلاجيات  �شي�شتجيب  كما 

مهنيي ال�شحة وال�شكان.
�شجلت  اأخرى،  جهة  من 
 26 غاية  اإىل  ب�شار  ولية 
اإ�شابة   41 اجلاري،  اأفريل 
متاثلوا  كورونا،  بفريو�ص 
مري�شا  و40  لل�شفاء، 
 38 بينما  بامل�شت�شفى، 
م�شتقرة،  حالة  يف  مري�شا 
واحدة،  وفاة  ت�شجيل  مع 
التي  الإح�شائيات  ح�شب 
الوزاري،  للوفد  قدمت 
مل�شت�شفى  زيارته  خالل 
الذي  بوجمعة«،  »ترابي 

يحوي 240 �رسير.
هذا وقد مت ت�شجيل اإ�شابة 
ال�شحة،  �شلك  من  اأفراد   4
 ، واحدة  �شفاء  حالة  منهم 
ومن جمموع 4448 �شخ�ص 
عرب  للك�شف  خ�شعوا 
حالة   28 تبينت  الولية، 
تقنية  طريق  عن  اإيجابية 

تفاعل.

معدل الت�ضخم باجلزائر  2 % يف 2019

ارتفاع اأ�ضعار املنتجات الفالحية بن�ضبة 1ر5 باملائة
بلغت ن�شبة الت�شخم باجلزائر 
اأ�شا�ص  على  باملائة  8ر1 
مار�ص  �شهر  خالل  �شنوي 
الن�شبة  نف�ص  اأي  الفارط 
�شهر  خالل  �شجلت  التي 
علم  ح�شبما   ،2020 فرباير 
الوطني  الديوان  لدى  اأم�ص 
وترية  ،ومتثل  لالإح�شائيات 
تطور اأ�شعار ال�شتهالك على 
اأ�شا�ص �شنوي اإىل غاية �شهر 
معدل  متو�شط   2020 مار�ص 
يتم  الذي  ال�شنوي  الت�شخم 
�شهرا  ا�شتنادا ل12  احت�شابه 
اإفريل  �شهر  من  املمتدة 
مار�ص  �شهر  غاية  اإىل   2019
2020 مقارنة بالفرتة املمتدة 

اإىل   2018 اأفريل  �شهر  من 
 .2019 مار�ص  �شهر  غاية 
لأ�شعار  ال�شهري  املتغري  اأما 
املوؤ�رس  وهو  ال�شتهالك، 
ال�شتهالك  لأ�شعار  ال�شايف 
مقارنة   2020 مار�ص  ل�شهر 
ال�شنة،  لنف�ص  فرباير  ب�شهر 
بن�شبة  ارتفاعا  عرف  فقد 
باملائة، وفقا ملعطيات  2ر1 
امُلتغري  و بخ�شو�ص  الديوان 
امُلنتَج،  فئة  ح�شب  ال�شهري 
ارتفعت اأ�شعار ال�شلع الغذائية 
ب 5ر2 %، كما ارتفعت اأ�شعار 
املنتجات الفالحية الطازجة 
يعود  و  باملائة.  1ر5  بن�شبة 
الرتفاع  نحو  املنحى  هذا 

بع�ص  اأ�شعار  ت�شجيل  اإىل 
املنتجات ارتفاعا على غرار 
باملائة(  )+8ر2  الدجاج  حلم 
)+2ر19  اخل�رسوات  و 
)+9ر12  البطاطا  و  باملائة( 
بخ�شو�ص  اأما  باملائة( 
ال�شناعية  الغذائية  املواد 
فقد  الغذائية(،  )ال�شناعة 
ارتفاعا  اأ�شعارها  عرفت 
باملائة(  )+1ر0  طفيفا  
خالل �شهر مار�ص باملقارنة 
ح�شب  فرباير  �شهر  مع 
اأ�شعار  عرفت  كما  الديوان 
بن�شبة  منوا  امل�شنعة  املواد 
عرفت  فيما  باملائة  5ر0 
ركودا  اخلدمات  اأ�شعار 

و  ال�شلع  جمموعات  وح�شب 
اخلدمات، عرفت اأ�شعار فئة 
اجل�شدية  والنظافة  ال�شحة 
باملائة  2ر0  بن�شبة  ارتفاعا 
و  النقل  فئة   �شجلت  فيما 
متوجها  متغريا  املوا�شالت 
4ر0  بن�شبة  الرتفاع  نحو 
املواد  و�شنف  باملائة 
املختلفة ن�شبة +7ر0 باملائة 
اأما بقية جمموعات ال�شلع و 
اإما  متيزت  فقد  اخلدمات 
بتغريات معتدلة او با�شتقرار، 

ي�شيف ذات امل�شدر.
الت�شخم  معدل  بلغ  للتذكري 
�شنة  يف   %  2 باجلزائر  

 .2019

مقرتح قدم ر�ضميا

برنامج ر�ضتارت لتقومي اأون�ضاج
املوؤ�ش�شات  وزارة  اقرتحت 
على  واملتو�شطة  ال�شغرية 
العزيز  عبد  الأول  الوزير 
جمل�ص  اجتماع  يف  جراد 
التحا�رس  بتقنية  احلكومة 
جهاز  بعث  اإعادة  بعد   عن 
من  ال�شباب  ت�شغيل  دعم 
)ر�شتارت(  برنامج  خالل 
ال�شحة  وزير  اقرتح  كما 
الرتخي�ص للخوا�ص با�شترياد 
و�شائل احلماية والوقاية من 

فريو�ص كورونا .
وح�شب بيان الوزارة الأوىل، 
يهدف  امل�رسوع  هذا  فاإن 
روؤية  على  احل�شول  اإىل 
امل�شاريع  لو�شعية  اأف�شل 
املدعمة عن طريق برنامج 
من  ال�شباب  ت�شغيل  دعم 
�شارم  ت�شخي�ص  خالل 
منه  وامل�شتفيدين  للجهاز 
امل�شجلة  النتائج  وكذا 
اأن  البيان،  ن�ص  واأورد 

الرئي�شية  الأهداف 
الربنامج  املرجوة من هذا 
الختاللت  ت�شحيح  اإىل 
وت�شجيع  تدعيم  امل�شجلة، 
التي  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 
جتاه  بالتزاماتها  اأوفت 
ال�شباب  ت�شغيل  دعم  جهاز 
البنوك،  ونحو   )ANSEJ(
مرقني  ال  بعث  اإعادة  مع 

املتوقفني عن الن�شاط.
عطار ب

البليدة،  ولية  وايل  ك�شف 
اأن  اأم�ص،  نوي�رس،  كمال 
حت�شنا  حاليا  ت�شهد  البليدة 
املوؤ�رسات  وكافة  نوعيا، 
ال�شحي  الو�شع  اأن  توؤكد 
هذه  اأول  اأن  معتربا  م�شتقر، 
هو  الأ�شا�شية،  املوؤ�رسات 
لعدد  امللمو�ص  التناق�ص 
ت�شل  التي  الإ�شابة،  حالت 
بالإ�شافة  للم�شت�شفيات، 
الوفيات،  عدد  لنخفا�ص 
وايل  اأكد  حيث  الولية.  عرب 
على  له  ت�رسيح  يف  الولية، 
اأن  الوطنية،  الإذاعة  اأمواج 
على  تدل  املوؤ�رسات  كافة 
م�شتقر،  ال�شحي  الو�شع  اأن 
بوليته التي �شجلت منذ بداية 
ن�شبة  اأعلى  الفارط،  مار�ص 
بفريو�ص  ووفيات،  اإ�شابات 
امل�شتوى  على  كورونا، 

الوطني.

كما اأو�شح نوي�رس باملنا�شبة، 
اإبراهيم  م�شت�شفيات  اأن 
فانون،  وفران�ص  تريي�شني، 
تعد  مل  ومفتاح،  والعفرون، 
ت�شتقبل حالت كثرية، والعدد 
اليومي للمر�شى مقبول جدا، 
اأن  الوقت،  ذات  يف  م�شريا 
احلالت التي كانت م�شتع�شية 
ومقلقة، على م�شتوى م�شالح 
اإىل  قليلة،  اأ�شبحت  الإنعا�ص، 
اأجهزة  اأن  القول،  ميكن  حد 

التنف�ص ال�شطناعي، اأ�شبحت 
حاليا يف راحة �شبه تامة. يف 
اأن  البليدة،  وايل  اأف�شح  حني 
لل�شفاء،  التي تتماثل  احلالت 
العالج  لربوتوكول  وت�شتجيب 
املواطنني  وحتى  تزايد،  يف 
وباء  ا�شتوعبوا درجة خطورة 
ياأخذون  واأ�شبحوا  كورونا، 
الو�شول  لتفادي  احتياطاتهم، 

حلالت حرجة.
مرمي خمي�ضة

وايل ولية البليدة، كمال نوي�ضر

الو�ضع ال�ضحي م�ضتقر مقارنة 
بالأيام املا�ضية

ع.غ

مرمي خمي�ضة
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خالل لقائها بوزير الرتبية 

حممد بن ترار

الأنباف  
» احلالة النف�ضية للتالميذ 

وعمال القطاع ل ت�ضمح 
بال�ضتمرار 

لعمال  الوطني  االحتاد  رئي�س  اأكد 
اأن   دزيري  �صادق  والتكوين   الرتبية 
غاية14  اإىل  ال�صحي  احلجر  متديد 
اأغلب  اأ�صقط  قد  املقبل  ماي 
مع  جمعهم  الذي  اللقاء  اقرتاحات 
الوزير ،  واأ�صبح االأمن من امل�صتحيل 
العودة اإىل املدار�س ، يف ظل احلالة 
النف�صية للتالميذ وعمال القطاع على 
حد �صواء  ،  م�صتدركا اأن االأمر مرتبط 
خلق  الذي  الوبائي   التحقيق  بنتائج 
الرعب وحالة من اخلوف والالتركيز 

يف نفو�س االإن�صانية جمعاء .
ال  اأنه  دزيري  �صادق  واأ�صار  هذا 
البي�صاء  ال�صنة  عن  احلديث  ميكن  
من  منها  باملائة   70 التي مت  جتاوز 
هذا   ، والثاين  االأول  الف�صلني  خالل 
احلجر  متديد  اأن  املتحدث  واأ�صار 
قد   ، متديده  واحتمال  ماي    14 اإىل 
انهي  ال�صنة الدرا�صية ح�صبه  مقرتحا 
اللجوء اإىل احت�صاب  معديل الف�صلني 
االأول والثاين مع اعتماد االإنقاذ مبعدل 
09 من 20 يف املتو�صط والثانوي و04 
اقرتح  كما   ، االبتدائي  يف   10 من 

رئي�س االحتاد الوطني  لعمال الرتبية 
والتكوين اإلغاء امتحان �صهادتي نهاية 
التعليم  و�صهادة  االبتدائية  املرحلة 
االنتقال  على  واالعتماد  املتو�صط 
واالإبقاء   ، الف�صلني  معدل  خالل  من 
على �صهادة البكالوريا ب�صفتها  �صهادة 
م�صريية  وتاأجيلها اإىل منت�صف �صهر 

�صبتمرب املقبل .

جميلة خيار 
»�ضرورة اإنهاء املو�ضم الدرا�ضي  

يوم 29 اأفريل  

اأولياء  فيدرالية  رئي�س   ك�صفت   
التالميذ ال�صيدة جميلة انها اقرتحت  

حممد  الوطنية  الرتبية  وزير  على 
املو�صم  اإنهاء  يتم  اإن  واجعوط  
ال�صنة  الن  اأفريل    29 يوم  الدرا�صي 
الدرا�صية غالبا ما تنتهي اأواخر اأفريل 
اعتماد  ب�رضورة  خيار  طالب  كما   ،
معدات الف�صلني لالنتقال   مع ال�صهر 
االبتدائي  يف  االإنقاذ   ا�صتعمال  على 
املتو�صط  ويف   4.5 اأو   04 مبعدل 
والثانوي  اإىل 09اأو 09.5  مع  العمل 
منت�صف  اإىل  البكالوريا  تاأجيل  على 
�صهر �صبتمرب املقبل  مع اإلغاء �صهادتي 
و�صهادة  االبتدائية   املرحلة  نهاية 
اإلغائهما  عدم  حالة  ويف  املتو�صط  
�صهر  خالل  البكالوريا  مع  تنظيمهما 
اأجل  ومن  اآخر  جانب   من   ، �صبتمرب 

ا�صتدراك الربامج يتم تقلي�س عطلتي 
الربيع وال�صتاء اإىل 05 اأيام فقط وذلك 
لربح 25 يوما تكون كافية لال�صتدراك 
بحكم اإن الربامج جتاوزت ن�صبة اأدائها 

ال70 باملائة .

ال�ضانتيو » 
 متديد احلجر اأجه�ض عودة 

الدرو�ض  

 ك�صفت نقابة ال�صانتيو يف اقرتاحاتها 
املو�صم  اإنقاذ  يف  الرتبية  لوزير 
اإنهاء  اإعالن   ب�رضورة  الدرا�صي 
احت�صاب  مع  الدرا�صي  املو�صم  
انتقال  الف�صلني  يف حتديد  معدالت 
م�صري الطلبة مع اال�صتعانة مبعدالت 
االإنقاذ التي يجب خف�صها اإىل 09 يف 
املتو�صط والثانوي و04  يف االبتدائي 
متديد  اأن  االأ�صنتيو  اأ�صار  هذا   ،
احلجر اإىل 14 ماي املقبل جعل نهاية 
يف  ملحة   �رضورة  الدرا�صي  املو�صم 
�صهادة  تاأجيل  ب�رضورة  طالب  حني 
البكالوريا ب�صفتها �صهادة مف�صلية اإىل 
اأن  االأ�صنتيو  واأكد  �صبتمرب،هذا  �صهر 
العودة بالتالميذ اإىل االأق�صام يف هذه 
احلالة  بحكم  م�صتحيل   اأمرا  الفرتة 
الطاقم  التالميذ   من  لكل  النف�صية 
يقل�س  ،ما  �صواء  حد  على  الرتبوي 
قابلية  ويعطل  االأ�صتاذ  مردودية  من 

التلميذ .

اأجمعت خمتلف النقابات التي اجتمعت مع وزير الرتبية الوطنية  حممد واجعوط على �ضرورة الت�ضريح 
باإنهاء مو�ضم الدرا�ضي مع احت�ضاب معدات الف�ضلني الأول والثاين مع اأخد بعني العتبار معدلت الإنقاذ 

ب9 للمتو�ضط والثانوي و4 للم�ضتوى  البتدائي ، مع �ضرورة اإلغاء �ضهادتي التعليم املتو�ضط ونهاية املرحلة 
البتدائية  والإبقاء على �ضهادة البكالوريا ب�ضفتها �ضهادة معيارية مع تاأجيلها اإىل منت�ضف �ضهر �ضبتمرب.

بني �ضواحل وهران  وا�ضبانيا مقابل 45 مليون

الإطاحة ب�سبكة  لتنظيم 
رحالت املوت 

وزارة ال�ضوؤون الدينية 

حتديد زكاة الفطر ب120 
دينار

رفقة اآخرين

وايل �سوق اأهرا�س يوقف 
»مري« املراهنة

مكافحة  فرقة  عنا�رض  متكنت 
واملعلوماتية  االلكرتونية  اجلرائم 
من  م�صتغامن  والية  باأمن 
�صبكة  من   بعن�رضان  االإطاحة 
دولية  خمت�صة يف تنظيم رحالت 
الهجرة الغري �رضعية عرب قوارب 
املوت  نحو ا�صبانيا مقابل مبالغ 
�صنتيم  مليون   45 اإىل  ت�صل  مالية 
20و28  بني  اأعمارهم  ترتاوح 
وهران  واليتي  من  ينحدران  �صنة 
وم�صتغامن وحجز معدات الهجرة 

الغري �رضعية   .
احد  قيام   بعد  جاءت  العملية   
من  املنحدر  ال�صبكة  عنا�رض 
اإعالن  بن�رض  م�صتغامن   والية 
ال�رضعية   للهجرة  رحالت  لتنظيم 
النزهة ال�رضيعة  على منت قوارب 
مقابل 45 مليون �صنتيم  يف اإحدى 
التي   ، املغلقة  املجموعات 

�صور  حتوي  اأنها  تبني  باخرتاقها 
لرحالت الهجرة ليتم حتديد هوية 
تو�صلت  كما  احل�صاب   �صاحب 
الثاين  املتهم  اإىل  االأمن  م�صالح 
الذي ات�صل به  �صاحب احل�صاب 
ويتفقان  مي�صنجر  على  االأول 
على تنظيم رحالت من  �صواطئ 
وهران ، كما تبني اأن املتهم الثاين 
اجلن�صني   من  �صباب  مع   ات�صل 
الرحالت   موعد  معهم على  يتفق 
وتكاليفها ، ليتم  توقيفهما  وحجز 
زوارق للنزهة ومعدات للرحلة قبل 
اجلمهورية  وكيل  على  اإحالتهما 
اأنكرا  اأين  لدى حمكمة م�صتغامن  
واأكدا  اإليهما  املن�صوبة  التهمة 
اإنهما كانا يفكران يف الن�صب على 
اإيداعهما   ليتم  فقط   ال�صحايا 

حتت نظام  الرقابة الق�صائية .
حممد بن ترار

الدينية  ال�صوؤون  وزارة  حددت 
العام  لهذا  الفطر  زكاة  واالأوقاف 
بـ 120 دج وهي قيمة �صاع )2 كلغ( 
اإىل  داعية  البلد،  قوت  غالب  من 
مبا�رضة  ومنحها  باإخراجها  التكفل 
به  اأفاد  ما  ح�صب  مل�صتحقيها، 

الثالثاء بيان لذات الوزارة.
التكفل  اإىل  الوزارة،  ودعت 
مبا�رضة  ومنحها  الزكاة  باإخراج 
جمعها  لتعذر  بالنظر  مل�صتحقيها، 

فتحها  تعليق  ب�صبب  امل�صاجد  يف 
على  موؤكدة  الوطن،  ربوع  كل  يف 
زكاة  جمع  اآلية  اإىل  العودة  �رضورة 
زوال  بعد  امل�صاجد  يف  الفطر 
جائحة كورونا ، كما ذكرت اأن زكاة 
الفطر جتب على كل م�صلم وم�صلمة، 
اإن  اأو فقريا،  اأو كبريا، غنيا  �صغريا 
يومه  قوت  عن  يزيد  ما  ميلك  كان 
يخرجه املكلف عن نف�صه وعن كل 

من جتب عليه كفالته.

بوزقزة  اأهرا�س،  �صوق  وايل  قام 
رئي�س  بعزل  اأم�س،  الونا�س، 
لبلدية  البلدي،  ال�صعبي  املجل�س 
املراهنة، لطيفي لزهر من من�صبه 
واأفادت م�صادر اإعالمية، اأن الوايل 
الق�صم  رئي�صي  من  كل  توقيف  قرر 
كذا  و  العمومية،  لالأ�صغال  الفرعي 

الق�صم الفرعي للبناء و التعمري.

اأهرا�س  �صوق  وايل  قرارات  تاأتي 
متابعة  خلفية  على  املفاجئة، 
حمكمة  قبل  من  ق�صائيا،  املعنيني 
�صدراتة، عن تهم تتعلق بجنحة منح 
�صفقات  يف  مربرة،  غري  امتيازات 
عمومية، و تبديد االأموال العمومية، 

واإ�صاءة ا�صتغالل الوظيفة.
مرمي خمي�ضة

النقابات جتمع على اإنهاء  املو�سم 
وتاأجيل البكالوريا 

.     اعتماد معدلت الف�ضلني  والتقاد لباقي الأطوار

قبل خف�ض جديد يف ماي  

اإمدادات اأوبك ترتفع 
يف اأفريل 

تتبع  قالت �رضكة متخ�ص�صة يف 
اإن  الثالثاء  يوم  النفط  �صحنات 
اإمدادات نفط اأوبك ارتفعت مبا 
يوميا  برميل  مليوين  عن  يزيد 
م�صتوياتها  الأعلى  اأفريل  يف 
�صخ  اإذ   ،2018 دي�صمرب  منذ 
قدر  باأكرب  النفط  املنتجون 
اتفاق جديد  ممكن قبل �رضيان 

ب�صاأن االإمدادات يف ماي . 
الرئي�س  جريبر  دانيال  وقال 
لوجي�صتيك�س  لبرتو  التنفيذي 
الزيادة  اإن  جنيف  ومقرها 
مدفوعة  جاءت  ال�صهر  هذا 
باإمدادات قيا�صية من ال�صعودية 

عند  اإنتاج  وكذلك  واالإمارات 
اأعلى م�صتوى يف عدة �صنوات من 
الكويت و�صخت منظمة البلدان 
امل�صدرة للبرتول )اأوبك( املزيد 
من اخلام يف اأبريل بعد اأن انهار 
االإمدادات  ب�صاأن  �صابق  اتفاق 
من  اآخرين  ومنتجني  رو�صيا  مع 
مما  مار�س  يف  املنظمة  خارج 
على  القيود  الإلغاء  اأوبك  دفع 
جديد  اتفاق  ويدخل  اإنتاجها 
املنتجني،  بني  االإمدادات  لكبح 
با�صم  املعروفة  املجموعة 
اأول  يف  النفاذ  حيز  اأوبك+، 

ماي.

حممد  الوطنية،  الرتبية  وزير  اأكد 
باجلزائر  الثالثاء  اأم�س  واجعوط، 
با�رضها  التي  اللقاءات  اأن  العا�صمة، 
منذ اأم�س االثنني مع خمتلف ال�رضكاء 
يف القطاع �صتف�صي يف النهاية اإىل »ما 
ويطمئن   واالأولياء  التالميذ  ير�صي 

جميع اأفراد االأ�رضة الرتبوية«.
لقاء  خالل  له  كلمه  يف  الوزير  وقال 
النقابات  من  بعدد  جمعه  ت�صاوري 
»نحن  الرتبية:  لقطاع  املعتمدة 
االقرتاحات  كافة  اإىل  لالإ�صغاء  هنا 
معا  �صن�صل  باأننا  يقني  على  واأنا 
كافة  مع  امل�صاورات  ا�صتكمال  بعد 
التالميذ  ير�صي  ما  اإىل  ال�رضكاء 
واالأولياء ويطمئن جميع اأفراد االأ�رضة 

الرتبوية«.
»م�صلحة  مراعاة  اأهمية  على  و�صدد 
�صحته  و�صالمة  والتلميذ  البالد 

م�صتخدمي  وجميع  االأ�صاتذة  و�صحة 
القطاع«، مربزا اأن »م�صتقبل التالميذ، 
خا�صة املعنيني باالمتحانات الوطنية، 
ميكن  ما  وكل  ال�صاغل  �صغلنا  يبقى 
التحديات  ظل  يف  به  �صنقوم  فعله 
التي تواجهها اجلزائر يف ظل انت�صار 

فريو�س كورونا«.
من  الهدف  اأن  واجعوط  اأكد  كما 
ومناق�صة  »التفكري  االجتماع هو  هذا 
ال�صنة  من  تبقى  ملا  توقعه  ميكن  ما 
الدرا�صية اجلارية من درا�صة وتنظيم 
من  انطالقا  املدر�صية  لالمتحانات 
الربامج يف  تنفيذ  التقدم يف  م�صتوى 
حالة  يف  الثالث  التعليمية  املراحل 
اأو  ال�صحي  احلجر  اإجراءات  متديد 
رفعه«. وذكر الوزير باملنا�صبة اأنه »ال 
بي�صاء  الدرا�صية  ال�صنة  اعتبار  ميكن 
تنفيذ  التقدم يف  م�صتوى  اإىل  بالنظر 

الربامج يف املراحل التعليمية الثالث 
من   2020 مار�س   12 تاريخ  غاية  اإىل 
جهة واىل الفرتة املتبقية من الف�صل 
اأربعة  بني  ما  واملحددة  الثالث 
الفعلية  الدرا�صة  من  اأ�صابيع  وخم�صة 

على اأق�صى تقدير من جهة اأخرى«. 
هذا  اأن  واجعوط  اأكد  وباملنا�صبة، 
على  بالتعرف  �صي�صمح  االجتماع 
يتعلق  ما  كل طرف حول  نظر  وجهة 
الدرا�صية  ال�صنة  تبقى من  بتنظيم ما 
اخل�صو�س  وجه  على  ومنها  اجلارية 
املخ�ص�صة  الزمنية  الفرتة  تقلي�س 
الوزارة  والتي قدرتها  الثالث،  للف�صل 
من ثالثة اإىل اأربعة اأ�صابيع  باالعتماد 
وكذا  التعلمات  تعديل  نظام  على 
بعده  ي�صتحيل  تاريخ  اآخر  حتديد 
متديد  حالة  يف  الدرا�صة  ا�صتئناف 

اإجراءات احلجر ال�صحي.

الذي  االجتماع  �صم  فقد  لالإ�صارة 
كل  ممثلي  مغلقة،  جل�صة  يف  توا�صل 
من االحتادية الوطنية لعمال الرتبية، 
الرتبية  لعمال  الوطني  االحتاد 
والتكوين، املجل�س الوطني امل�صتقل 
االأطوار  ثالثي  القطاع  مل�صتخدمي 
امل�صتقلة  الوطنية  النقابة  للرتبية، 
والتقني،  الثانوي  التعليم  الأ�صاتذة 
النقابة الوطنية لعمال الرتبية، النقابة 
والتكوين،  الرتبية  لعمال  امل�صتقلة 
امل�صرتكة  لالأ�صالك  الوطنية  النقابة 
الرتبية  لقطاع  املهنيني  والعمال 
امل�صتقلة  الوطنية  النقابة  الوطنية، 
مل�صتخدمي االإدارة العمومية، جمل�س 
الثانويات اجلزائرية والنقابة  اأ�صاتذة 
التعليم  الأ�صاتذة  امل�صتقلة  الوطنية 

االبتدائي.
 ع.غ

وزير الرتبية الوطنية، حممد واجعوط

م�ستوى تنفيذ الربامج مينع ال�سنة البي�ساء

ب�ضراكة بني �ضوناطراك و�ضونلغاز 

اأكرب حمطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 4000 ميغاواط
الجناز  م�رضوع  الطاقة  وزارة  ك�صفت 
اأكربحمطة الإنتاج الكهرباء بطاقة 4000 
ال�صم�صية   الطاقة  طريق  عن  ميغاواط 
من اجل بعث نظام طاقوي جديد  يحرر 
اجلزائر من التبعية للنفط واالعتماد على 
الطاقة ال�صم�صية والطاقات املتجددة  . 
يف  اجنازها  �صيتم  التي  املحطة  هذه  
ولك  باأيادي حملية   �صنوات    03 ظرف 

و�صونا  �صونلغاز  بني  ال�رضاكة  خالل  من 
يف  خمت�س  اإىل  حتولت  التي  طراك 
جمال الطاقة من خالل توقيع اتفاقيات 
ال�رضاكة مع موؤ�ص�صات عاملية يف جمال 
االمريكية   ال�رضكات  غرار  على  الطاقة 
اأك�صون مبيل و�صيفرون،  هذا  امل�رضوع 
بعد  االنطالق يف جت�صيده   �صيتم  الذي 
زوال جائحة الكورونا بعد ت�صكيل �رضكة 

بني  ال�رضاكة  اإطار  يف  جديدة  طاقوية  
العموميتني �صوناطراك  ب  املوؤ�ص�صتني 
 ، باملائة   و�صونلغاز  ب51  باملائة    49
هذا و�صيرتجم امل�رضوع الذي مل تك�صف 
اأنه  واأ�صارت  موقعه  عن  الطاقة  وزارة 
�صيكون جاهزا بعد 3 �صنوات من انطالقه 
، ومن �صاأنه تغطية  حاجات اجلزائر من 
املحروقات  ا�صتغالل  خارج  الكهرباء  

انقطاع  عدم  املحطة   �صت�صمن  كما   ،
والتي  الدوؤوب  العمل  طريق   عن  التيار 
اأخرى   تتبعها جتارب  �صتكون جتربة قد 
املتوفرة  اجلزائرية  بال�صحراء  خا�صة 
�صتكون  التي  ال�صم�صية  الطاقة  على  
بديال النتاج الكهرباء  والطاقة والتخلي 

عن باقي  املولدات .
حممد بن ترار
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اح�ضن خال�ص   

ال�ضغط  زروال  يتحمل  مل 
طيلة  عا�ضه  الذي  الرهيب 
 11 يف  فقرر   1998 �ضيف 
مفاجئ  خطاب  يف  �ضبتمرب 
وتنظيم  عهدته  تقلي�ص 
ربيع  يف  رئا�ضية  انتخابات 
التي  الرئا�ضيات  تلك   ،1999
عبد  فر�ص  من  مكنتهم 
وفق  رئي�ضا  بوتفليقة  العزيز 
عن  تخلت  جديدة  اأجندة 
اأن  دون  الأمني  الكل  �ضيا�ضة 
تتبنى ب�ضكل �رصيح م�ضاحلة 
حل  اأ�ضا�ص  على  وطنية 

�ضيا�ضي للأزمة.
�ضمن  الأمازيغية  تكن  مل 
ال�ضيا�ضي  التحول  اأجندات 
منظومة  داخل  اجلديد 
هذه  كانت  فقد  احلكم، 
الأخرية ترى اأن �ضلطة زروال 
تنازلت مبا يكفي اأمام �ضغط 
يف  املدر�ضية  املقاطعة 
1995 واأكرث املعتدلني داخل 
م�ضاألة  اأن  يرى  كان  ال�ضلطة 

الأمازيغية  د�ضرتة 
�ضابقة لأوانها بالنظر 
اإىل اأن جتربة تعليمها 
واإدراجها يف اجلزائر 
اإذن  فينبغي  حديثة 
من  مزيد  انتظار 
تن�ضج  حتى  الوقت 
ويتبني احلرف الذي 
وغريها  به  تكتب 
التفا�ضيل  من 
الإجرائية والعلمية 
من  �ضارت  التي 
املحافظة  مهام 
مية  ل�ضا ا

للأمازيغية. 
لل�ضلطة  �ضارت  لقد 
مع  باملوازاة  اأمازيغيتها 
ل  التي  ال�ضارع  اأمازيغية 
الذي  ال�ضباب  نظر  يف  تزال 
تخلى عن الدرا�ضة يف 1995 

يف م�ضتوى املطلب الذي مل 
ياأخذ مكانه اللئق واملنا�ضب 
منذ  بذلت  التي  للت�ضحيات 
جيل  اأمام  اإذن  نحن   .1980
يف  النا�ضطني  من  جديد 
وم�ضتوى  الأمازيغي  احلقل 
اأكرث  منذ  الوعي  من  مرتاكم 
يتكون  و�ضار  �ضنة   20 من 
�ضعور  عن  بعيدا  ويتجذر 
واإدراكها  اجلديدة  ال�ضلطة 
التي  وهي  املرحلة  خلطورة 
اإنهاء  الوحيد  همها  كان 
دام  الذي  العنف  م�ضل�ضل 
التي  الأزمة  حل  �ضنوات   10
امل�ضار  توقيف  مع  ن�ضاأت 
وكان   ،1992 عام  النتخابي 
اجليل اجلديد من النا�ضطني 
التقليدية  الأطر  جتاوز  قد 
واأدرك  الأمازيغي  للن�ضال 
الرببرية  الثقافية  اأن احلركة 
التي قادت هذا الن�ضال ملدة 
حدود  اأظهرت  قد  �ضنة   15
اإىل  انق�ضامها  اإمكاناتها بعد 
مع  دورها  واختفاء  طرفني 

نهاية �ضنوات 1990. 
اجلديد  اجليل  �ضار  لقد 

مفتوحا على خيارات عديدة 
على  ال�ضغط  موا�ضلة  منها 
اأجل  من  املركزية  ال�ضلطة 
لغة  بالأمازيغية  العرتاف 
التفكري  اأو  ور�ضمية  وطنية 
يف �ضكل من اأ�ضكال القطيعة 

فيها  مبا  معها  املجتمعية 
النف�ضال  اأو  ال�ضتقللية 
و�ضيادة  و�ضاية  على  التام 

الدولة اجلزائرية.
اجلديد،  الرئي�ص  �رصع 
يف  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
اخلطوات الأوىل لتنفيذ مهمة 
ال�ضيا�ضي  الطابع  اإعطاء 
اأمني  حل  طريق  خلارطة 
التجنيد  يف  متثلت  للأزمة 
لإجناح  وخارجيا  داخليا 
حيث  املدين  الوئام  م�رصوع 
وغربا  �رصقا  البلد  جاب 
يب�رص بعهد جديد من ال�ضلم 
اجلمر  �ضنوات  ينهي  املدين 
ال�ضعب.  منها  عانى  التي 
اأقامه  انتخابي  جتمع  ويف 
بتيزي وزو يف خ�ضم احلملة 
لل�ضتفتاء على قانون الوئام 
�ضاأل   1999 �ضيف  املدين 
املواطنون بوتفليقة عن نيته 
يف د�ضرتة وتر�ضيم الأمازيغية 
وغري  عنيفا  رده  فكان 
متمر�ص  رجل  من  منتظر 
اأق�ضم  بل  الديبلوما�ضية،  يف 
الأمازيغية  اأن  اإميانه  جهد 
لن جتد طريقها 
الد�ضتور  اإىل 
ور�ضمية  وطنية 
راأ�ص  على  مادام 
فكان  ال�ضلطة، 
مبثابة  الرد  هذا 
واإ�ضارة  ا�ضتفزاز 
احلق  اأعطت 
للتفكري يف القطيعة 
ال�ضلطة  مع  التامة 
قبل القطيعة التامة 
ل  التي  الدولة  مع 
تعرتف يف د�ضتورها 
هوية  من  يتجزاأ  ل  بجزء 
ال�ضعور  هذا  اأخذ  الأمة، 
ملحظة  عند  يتنامى 
من  املحققة  املكا�ضب 
الرتاجع  اأخذت يف  وقد  قبل 
ال�ضلطة  اإرادة  �ضعف  اأمام 

الأمازيغية  تعليم  تعميم  يف 
املوؤ�ض�ضات  املزيد من  على 
�ضعف  بحجة  الرتبوية 
اأولياء  ورف�ص  عليها  الإقبال 
عدة  يف  اإدراجها  التلميذ 
وليات. كانت ال�ضلطة تنظر 
مع  الإيجابي  التعاطي  اإىل 
عامل  الأمازيغي  املطلب 
مثبطا ل�ضيا�ضة الوئام املدين 
امل�ضلحني  ا�ضتهدفت  التي 
الإ�ضلمي  التيار  من 
يحمل  الذين  املتطرف 
العديد منهم موقف الرف�ص 
الأمازيغي.  للمكون  القاطع 
و�ضع كهذا جعل الحتفالت 
منا�ضبة  اأفريل   20 بذكرى 
الغ�ضب  من  مزيد  لإظهار 
ال�ضلطة  جتاه  والحتقان 
املظاهرات  تقام  كان  فقد 
يف تيزي وزو وبجاية والبويرة 
والعا�ضمة  وبومردا�ص 
تظاهرات  اإىل  اإ�ضافة 
الأورا�ص  مبنطقة  متفرقة 
اأكرث  �ضار  �ضباب  قبل  من 

وعيا باملطلب الأمازيغي.
الذكرى  احتفالت  اأن  اإل 
الواحدة والع�رصين يف 2001 
مل تكن ككل الحتفالت، فقد 
و�ضار  يزيد  الحتقان  بداأ 
ال�ضلطة  مرونة  من  الياأ�ص 
الأمازيغي  املطلب  اأمام 
�ضيد املوقف حيث اأ�ضبحت 
فوهة  على  القبائل  منطقة 
ينفجر  قد  و�ضع  اأمام  بركان 
يف اأي حلظة وقد يتحول اإىل 
الن�ضال  بعد عقود من  عنف 
ال�ضلمي بعد اأن و�ضل العديد 
اجليل  من  النا�ضطني  من 
مفادها  قناعة  اإىل  اجلديد 
لغة  اإل  تفهم  ل  ال�ضلطة  اأن 
مع  لل�ضلم  وجنوحها  العنف 
ذلك.  على  دليل  الإ�ضلميني 
الثانوي  التلميذ  اقتياد  كان 
ومقتله  قرماح  م�ضيني�ضا 
الوطني  الدرك  مقر  يف 

مبثابة  دوالة  بني  مبدينة 
موجة  اأطلقت  التي  ال�رصارة 
التظاهرات  من  عارمة 
من  انطلقت  التي  الغا�ضبة 
لهيبها  لي�رصع  احلادث  مكان 
مبدينة  مماثل  اآخر  حادث 
اإليه  ي�ضاف  ببجاية،  الق�رص 
م�ضوؤولة  غري  ت�رصيحات 
وغري منا�ضبة لوزير الداخلية 
اآنذاك نور الدين يزيد زرهوين 
م�ضين�ضا  ال�ضاب  قتل  يربر 

ال�ضحية  بو�ضف 
الذي  باملنحرف 
العتداء  حاول 
عنا�رص  على 
يعني  الدرك مبا 
تدخل  اأنها 
الدفاع  �ضمن 
هذه  ال�رصعي. 
ت  يحا لت�رص ا
يكن  مل  التي 
اإليها  ينظر 
فلتة  باأنها 
ل�ضان من رجل 
ت  ا بر خما

موقف  اأ�ضندها  وقد  قدمي، 
الدرك  قائد  من  موؤيد 
احمد  اجلرنال  الوطني 
اللهيب  زادت  بو�ضطيلة، 
كل  هبت  بحيث  ا�ضتعال 
القبائل  منطقة  ومدن  قرى 
يف مظاهرات عارمة متيزت 
قوات  مع  عنيفة  مبواجهات 
ال�رصطة والدرك التي اأمعنت 
عن  اأ�ضفر  الذي  القمع  يف 
مقتل اأكرث من 125 �ضابا من 
املتظاهرين وجرح املئات. 
ال�ضلطة  الت�ضعيد  و�ضع  لقد 
يح�ضد  و�ضع  يف  القائمة 
اإل  اأمامها  جتد  مل  اإذ  عليه 
غياب  يف  العنيفة  املواجهة 
عن  بوتفليقة  للرئي�ص  تام 
امل�ضهد حيث كان يف جولة 
مكوكية يف اإفريقيا واإم�ضاك 
بامللف  وبو�ضطيلة  زرهوين 

الإفلت  بدء  ومع  كامل. 
املحلية  ال�ضلطات  حاولت 
يف  الأعيان  من  القرتاب 
بع�ص الدوائر مثل بني دوالة 
احتواء  ملحاولة  وزو  وتيزي 
التي  الحتجاجات  موجة 
باءت  اأنها  غري  تتوقف  مل 
بالف�ضل بالنظر اإىل اأن النزاع 
وطنيا  بل  حمليا  يكن  مل 
ال�ضلطة  من  حلول  ينتظر 

املركزية.

اأعيان  ارتاأى  هنا  ومن 
والدوائر  واملدن  القرى 
م�ضتها  التي  الوليات  يف 
الحتجاجية  التظاهرات 
واملفيد  ال�رصوري  من  اأنه 
التي  الثورية  احلركة  تثمني 
بتوحيد  الأحداث  اأن�ضاأتها 
لبلورة  املحلية  القوى  كل 
لها  موحدة  وقراءة  مواقف 
مطلبية  ب�ضيغة  واخلروج 
�ضيا�ضية  ملواجهة  وا�ضحة 
اإيقاف  �ضاأنها  من  لل�ضلطة 
واإبطال  الدماء  نزيف 
قدمتها  التي  القراءة 
�ضغب  اأعمال  باأنها  ال�ضلطة 
الأمن  قوات  على  فر�ضت 
املوؤ�ض�ضات  حلماية  التدخل 
العمومية.  واملمتلكات 
من  �ضل�ضلة  انطلقت  وبهذا 
منطقة  اأعيان  بني  اللقاءات 

القبائل يف ما ي�ضمى بحركة 
تدريجيا  وتو�ضعت  العرو�ص 
اأن �ضملت ما يقرب من  اإىل 
7 وليات اجتمعت يف مدينة 
�ضياغة  اإىل  وانتهت  الق�رص 
اأر�ضية �ضميت با�ضم املدينة 
بع�ضها  بندا   15 ت�ضمنت 
اإجرائي وظريف وبنود اأخرى 
واجتماعي  وطني  بعد  ذات 
اإىل جانب املطلب الرئي�ضي 
بالأمازيغية  العرتاف  وهو 
وطنية  لغة 

ور�ضمية. 
حاولت  جهتها  من 
ال�ضلطة املراوغة يف 
التعاطي مع املطلب 
رئي�ص  ا�ضتقبل  اإذ 
احلكومة اآنذاك علي 
بن فلي�ص وفدا متكونا 
»عرو�ص  ي�ضمى  مما 
حركة  وهي  بي�ص« 
موازية حلركة العرو�ص 
للأر�ضية  احلاملة 
تلك  اأن  اإل  املطلبية 
املحاولة باءت بالف�ضل. 
اأمام ف�ضل حماولت التحكم 
قوات  عمدت  الأحداث  يف 
الأمن اإىل اعتقال العديد من 
قادة ون�ضطاء حركة العرو�ص 
اأن يطلق �رصاحهم بعد  قبل 
اإىل  الذهاب  بوتفليقة  عزم 
د�ضرتة الأمازيغية لغة وطنية 
عن طريق م�ضادقة الربملان 
من  فلي�ص  بن  ذهاب  ومع 
وجميئ  احلكومة  رئا�ضة 
بوتفليقة  قرر  اأويحيى 
مع  مفاو�ضات  يف  الدخول 
اإىل  اأف�ضت  العرو�ص  حركة 
ل�ضحايا  تعوي�ضات  اإر�ضاء 
وعائلتهم  الأحداث 
الوطني  الدرك  ومغادرة 
جانب  اإىل  القبائل  منطقة 
مكا�ضب اأخرى يف م�ضرية مل 

تنته بعد.
... يتبع

الربيع الأ�سود اأو ال�سدام مع �سلطة الوئام
اأ�ضافت النهاية الدرامية للفنان معتوب لونا�ص وما تبعها من احتقان للو�ضع يف منطقة القبائل متاعب اأخرى 
اإىل املتاعب التي عا�ضها الرئي�ص ليامني زروال وم�ضت�ضاره اخلا�ص حممد بت�ضني منذ بداية 1998 فقد دخل 

الطرفان يف �ضراع مع جناح متكون من جرنالت كان قد تراجع دورهم ونفوذهم و�ضط فرتة الت�ضعينات 
فاأرادوا ا�ضتغالل الو�ضع اله�ص الذي توجد فيه قيادة الدولة للعودة اإىل مقاليد النفوذ و�ضنع القرار.

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

ال�ضلطة  الت�ضعيد  و�ضع  " لقد 
القائمة يف و�ضع يح�ضد عليه 
اإذ مل جتد اأمامها اإل املواجهة 
العنيفة يف غياب تام للرئي�ص 
الأ�ضبق بوتفليقة عن امل�ضهد 
حيث كان يف جولة مكوكية 
يف اإفريقيا واإم�ضاك زرهوين 

وبو�ضطيلة بامللف كامال "

يف  املراوغة  ال�ضلطة  "حاولت 
التعاطي مع املطلب اإذ ا�ضتقبل 

رئي�ص احلكومة اآنذاك علي 
بن فلي�ص وفدا متكونا مما 
ي�ضمى »عرو�ص بي�ص« وهي 

حركة موازية حلركة العرو�ص 
احلاملة لالأر�ضية املطلبية اإل اأن 

تلك املحاولة باءت بالف�ضل"

اجلزء11
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طرحُت هذا ال�ضوؤاَل القدمَي/ احلديَث لعتبارين، اأولهما اأن قارَئ املقدمِة عامًة، والباِب اخلا�ِص باخلالفِة وامللِك على وجِه اخل�ضو�ِص، ل 
ُه اإىل الباحثني الذين �ضنفوا ابَن خلدون من بني  ، فمرُدّ بَدّ واأْن يعتقَد اأَنّ ابَن خلدون يقيُم ف�ضال بني ال�ضيا�ضِة والدين. اأما العتباُر الثايُنّ

العلمانيني العرِب الأوائِل علما اأنُه مْل يكن كذلك، ولي�ضْت ثمَة �ضورٌة وا�ضحُة املعامِل، يف املقدمة، تثبُت لنا هذا الزعَم.

حممد الوردا�ضي/املغرب

ي�صعُب اأن ن�صنَف ابَن خلدون 
الأوائل؛  العلمانيني  طبقة  يف 
من  املقدمة  يف  ورد  ما  لأن 
للقول  كافيا  لي�س  موؤ�رشات 
دعاِة  من  اأو  علمايٌن  اإنه 
العلمانية، واإمنا جنده قد بني 
بني  الفا�صلة  النقاِط  بع�َس 
امللك  ودولِة  الدينيِة  الدولة 
باختالف  تختلفان  اللتني 
كِلّ  يف  املعتمدِة  ال�صيا�صة 
منهما. لقد عرَف ابُن خلدون 
طبيعٌيّ  »امللُك  قائال:  امللَك 
موا�صَع  ويف  لالإن�صان«، 
وم�صاقاٍت اأخرى، عرفُه بكونِه 
لالجتماِع  طبيعيًة  �رشورًة 
النا�ُس  يحتاجُه  ملا  الإن�صايِنّ 
مَن  مينعهم  قاهٍر  وازٍع  مْن 
هُم البع�س.  الت�صلِط على بع�صِ
جندهُ  اأخرى،  موا�صَع  ويف 
للع�صبيِة  طبيعيًة  ثمرًة  يعدهُ 
التي يقوُم عليها وبوا�صطتها، 
»تكوُن  �صيا�صتَُه  فاإن  لذلك 
واأكابِر  العقالِء  مَن  مفرو�صًة 
)�س216(  وب�رشاِئها«  الدولِة 
التي  العقليُة  ال�صيا�صُة  وهي 
تقوُم على »حمِل النا�ِس على 
يف  العقلِيّ  النظِر  مقت�صى 
الدنيوية،  م�صاحلهُم  جلب 
)�س217(.  امل�صار«  ودفِع 
دنيويا  يكون  بهذا،  فامللُك 
تنبني  التي  والدولُة  بحتا، 
لأنها  دنيويٌة؛  دولٌة  هي  عليه 
الو�صعيِة  القواننِي  على  تقوُم 
امل�صلحَة  وتراعي  الب�رشيِة، 
ومن  الأخروية،  ل  الدنيويَة 
ثم، فاإنها مذمومٌة، ح�صب ابن 

خلدون؛ لأن اأمور الدنيا »كلها 
عبث وباطل« )�س216(. 

�ضبط مفاهيم

يف  ف«هي  اخلالفُة،  اأما 
�صاحب  عن  خالفة  احلقيقة 
الدين  حرا�صة  يف  ال�رشع 
هذا  ومن  الدنيا«،  و�صيا�صة 
اخلالفة  تكون  التعريف 
من�صبا دينيا ودنيويا يف الآن؛ 
حماية  يف  دنيوي  اأنه  اأي 
وهنا  الدنيوية-  امل�صالح 
وظيفته  يف  امللَك  ت�صارُك 
لي�صت  »دينا  كانت  واإن  حتى 
من ال�صيا�صة امللكية يف �صيء« 
)�س265(- والأخروية، وبهذا 
الدنيوي  بني  اخلالفة  جتمع 
»النظر  لأنها  والديني؛ 
)اأي  م�صاحلهم  يف  ال�رشعي 
والدينية«.  الأخروية  الب�رش( 
اإن  القول  ميكن  ومنه، 
اأن  كما  دينيٌة.  �صيا�صتَها 
ابن  تعريفات  اإىل  الناظر 
يالحظ  للخالفة،  خلدون 
لكلمة  اأ�صبقية  يعطي  اأنه 
»الدنيوية«،  على  »الأخروية« 
ال�صيا�صة  يف  راأى  اأنه  كما 
منفعة؛  الدينية  ال�رشعية 
الإن�صان  تهتم مب�صلحة  لأنها 
اأ�صلفنا.  كما  واأخرويا  دنيويا 
بني  اخلالفة  جتمع  مَل  لكن، 

وظيفة امللك ووظيفتها؟

ع�ضبية الدولة

اإجابة  عن  نبحث  اأن  قبل 
ن�صتنتج  لل�صوؤال يف املقدمة، 
خلدون  ابن  اأن  �صبق  مما 
العقلية  ال�صيا�صة  بني  فرق 

الدينية  وال�صيا�صة  )الدنيوية( 
واأكد  )الأخروية(،  ال�رشعية 
اأن اخلالفة جتمع بني �صيا�صة 
»اأعمال  لأن  والآخرة؛  الدنيا 
يف  عليهم  عائدة  كلها  الب�رش 
غريه«  اأو  ملك  من  معادهم 
لل�صوؤال  وعودا  )�س216(. 
اأعاله، فاإننا مطالبون بالعودة 
والثاين  الأول  الف�صل:  اإىل 
وال�صاد�س  واخلام�س  والرابع 
الكتاب  من  الثالث  الباب  من 
الدعوة  اأن  لنجد  الأول، 
بالع�صبية  اإل  تقوم  الدينية ل 
اأي  الع�صبية(،  غاية  )امللك 
قوية  ع�صبية  اإىل  حتتاج  اأنها 
لتبليغها ون�رشها يف املعمورة 
كلها، وقد مت هذا يف ما �صمي 

بالفتوحات الإ�صالمية.
اإىل  حتتاج  الدولة  اأن  كما   
تبني دعوة دينية؛ لأنها تقوي 
الدينية  فالدعوة  ع�صبيتها. 
بدايتها  يف  الإ�صالمية، 
من  اإىل  حتتاج  كانت  مبكة، 
لذا  عنها،  ويدافع  يتبناها 
احلب�صة  اإىل  الهجرة  كانت 
ثم  والثانية  الأوىل  املرة 
ثمرتها  فكانت  املدينة،  اإىل 
وهنا  ال�صجرة،  حتت  البيعة 
بال�صيا�صي،  الديني  امتزج 
و�صيلة  الأخري  هذا  وكان 
كان  ف«ملا  الأول،  لتحقيق 
لعموم  م�رشوعا  فيها  اجلهاد 
على  الكافة  وحمل  الدعوة 
كرها  اأو  طوعا  الإ�صالم  دين 
اتخذت فيها اخلالفة وامللك 
القائمني  من  ال�صوكة  لتوجه 
)�س258(،  معا«  اإليهما  بها 
ومنه ف«ل قوام لل�رشيعة اإل 

بامللك« )�س317(. اأما الدولة 
لأنها  للدين؛  حتتاج  فاإنها 
عليا،  م�رشوعية  عن  تبحث 
قامت  دولة  كل  اأن  مبعنى 
على الع�صبية، الدولة الأموية 
تتبنى  والعبا�صية...اإلخ، 
وحماية  الإ�صالمية  الدعوة 
اأركانها  و�صون  ال�رشيعة، 
القيام  على  الرعايا  واإرغام 
م�رشوعية  ت�صفي  حتى  بها، 
وتقدم تربيرا لوجودها، وكذا 

م�صداقية على اأفعالها.

حترمي الع�ضبية
الثامن  الف�صل  اإىل  وبالعودة 
انقالب  )يف  والع�رشين 
فاإننا  امللك(،  اإىل  اخلالفة 
قد  الإ�صالم  اأن  �صنجد 
اجلاهلية  الع�صبية  حرم 
التفاخر  على  تقوم  التي 
ابن  واأما  والأجداد.  بالآباء 
حترميها  يرى  فاإنه  خلدون، 
التغلب  غر�صها  كان  اإذا 
بالباطل،  وال�صتبداد  والقهر 
يف  الع�صبية  »كانت  اإن  اأما 
فاأمر  ال�رشائع  واإقامة  احلق 
لبطلت  بطل  ولو  مطلوب، 
قوامها  يتم  ل  اإذ  ال�رشائع؛ 
)�س229(.  بالع�صبية«  اإل 
ذهبت  الع�صبية  ذهبت  وكلما 
فاخلالفة  )الدين(،  اخلالفة 
ذهبت  مثال،  الإ�صالمية، 
»بذهاب ع�صبية العرب وفناء 
اأحوالهم«  وتال�صي  جيلهم 
)�س235(. وملا تنته اخلالفة 
ملك  اإىل  الأمر  يتحول 
عند  البحت  وامللك  �رشف، 
ناأخذه  اأن  يجب  خلدون،  ابن 

امللك  لأن  العتبار؛  بعني 
ال�صايف  امللك  هو  البحت 
من  وال�صايف  اخلالفة،  من 
الوازع  اأن  معناه  اخلالفة 
حا�رشا  يعد  مل  فيه  الديني 
زمن  عليها   كان  التي  بالقوة 
كفة  اأن  مبعنى  اخلالفة، 
كفة  على  رجحت  الدنيوي 
الأخروي، ولعل هذا ما يوؤكده 
التغري يف الألقاب من اخلليفة 
ال�صدر  )يف  املوؤمنني  واأمري 
اأمية  بني  اأ�صماء  اإىل  الأول( 
اللقبني  من  اخلالية  العروبية 
العروبية  »لأن  ال�صابقني؛ 
ومنازعها مل تفارقهم حينئذ، 
ومل يتحول عنهم �صعار البداوة 
)�س255(  احل�صارة«  اإىل 
التي  العبا�صيني  األقاب  اإىل 
لأ�صمائهم  »حجابا  اختاروها 
عن  لها  و�صونا  الأعالم)...( 
بال�صفاح  فتلقبوا  البتذال، 
والهادي  واملهدي  واملن�صور 
)�س255(،  والر�صيد...اإلخ 
باأيدي  الأمور  �صارت  حتى 
العجم يف امل�رشق واملغرب، 
بني  الألقاب  وتعددت 
واإمارة  اخلليفة  اإىل  العودة 
ال�صلطنة  اإىل  اأو  امل�صلمني، 
الف�صل  اإىل  العودة  )ميكنك 
اللقب  يف  والثالثني:  الثاين 

باأمري املوؤمنني(.
العقل والدين

 واإىل جانب متييز ابن خلدون 
بني ال�صيا�صة العقلية )امللك( 
فاإنه  )اخلالفة(،  والدينية 
ما  التمييز  هذا  من  اأخرج 
�صماه بال�صيا�صة املدنية؛ لأن 
»ما  الأخرية هو  اهتمام هذه 

يجب اأن يكون عليه كل واحد 
يف  املجتمع  ذلك  اأهل  من 
ي�صتغنوا  حتى  وخلقه  نف�صه 
وي�صمى  راأ�صا،  احلكام  عن 
فيه  يح�صل  الذي  املجتمع 
باملدينة  ذلك  من  ي�صمى  ما 
املراعاة  والقوانني  الفا�صلة، 
املدنية«  بال�صيا�صة  ذلك  يف 
التعريف  وهذا  )�س336(، 
يف  معلوم  هو  ما  يخالف 
املدنية،  الدولة  حول  زماننا 
اإذ اإنها دولة علمانية د�صتورية 
و�صعية  مدنية  قوانني  لها 
الب�رشي،  العقل  م�صدرها 
الدين  بني  الف�صل  وكذا 
الأقليات،  واحرتام  والدولة، 
يف  وح�رشه  الديني  وتذويب 
وهذا  الفردي...اإلخ،  املجال 
ما مل يكن موجودا يف عهد ابن 
خلدون. كما اأن هذه ال�صيا�صة 
بها  نادى  التي  املدنية 
واآخرون  والفارابي  اأفالطون 
التحقِق،  بعيدةُ  بعدهما 

نفعية؛  لي�صت  فاإنها  لذلك 
ي�صنف  ملا  خلدون  ابن  لأن 
ال�صيا�صة هذا الت�صنيف، فاإنه 
يتعامل من منطلق امل�صلحة 
واملنفعة، وهذا اأ�س املقارنة 
تكون  وبهذا  وغايتها،  عنده 
على  الدينية  ال�صيا�صة 
العقلية،  تليها  الهرم،  راأ�س 
ابن  فاإن  ومنه،  فاملدنية. 
خلدون ينطلق من روح دينية 
اإ�صالمية يف بحثه هذا، ومن 
لأنه  علمانيا؛  لي�س  فاإنه  ثم، 
ال�صيا�صي  ف�صل  اإىل  يدُع  مل 
عن الديني، بل العك�س، وهذا 
جتمع  التي  اخلالفة  جوهر 

بينهما.
- املراجع وامل�ضادر:

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

للن�رش والتوزيع، القاهرة.

نقا�ص

هل كان ابن خلدون علمانيا؟

راأي

وجاء رم�سان مبعاين اخلري...
د.وليد بوعديلة

 
املجتمع  رم�صان  �صهر  مينح 
ويف  الإرادة،  تربية  و�صائل  امل�صلم 
الطبية  الفوائد  من  الكثري  ال�صيام 
قبل  الغرب  علماء  بها  اعرتف  التي 
علماء الإ�صالم، فهو يخل�س اجل�صم 
من بع�س ما تراكم فيه من الدهون 
ال�صاق  العمل  من  املعدة  ويريح   ،
مع  ال�صنة  مدار  على  به  تقوم  الذي 
هذا  يفتح  كما  اأخرى،  فوائد طبية 
ال�صهر كل اأبواب اخلري، من �صدقات 

وتوبة وتراحم وتكافل ....
�صياق  العام يف  رم�صان هذا  وياأتينا 
احلجر  بتطلب  خطري،  وباء  انت�صار 
الوعي باخلطر  والكثري من  املنزيل 
الدول،وهنا  و  بال�صعوب  املحدق 
نريد من جمتمعنا اجلزائري امل�صلم 
اأن  يفهم روح ال�صهر، ويتجنب بع�س 
الأخذ  مع  ال�صلبية،  ال�صلوكيات 
الطبية،  و  الأمنية  الأجهزة  بن�صائح 

الف�صالء،  الأئمة  لكمات  وال�صماع 
وجتتب التجمعات.

احلج  و  كورونا  ومع   ، العام  هذا 
�صهر  رم�صان  اأن  املنزيل،�صنتذكر 
والدعاء  الذكر  و  والتوبة  القراآن 
الت�صكع يف  �صهر  ولي�س  وال�صدقات، 
ترك  املقاهي  يف  وال�صهر  الأ�صواق 
ليال؟؟؟  املنازل  خارج  الأطفال 
  « بكار:  الكرمي  عبد  الدكتور  يقول 
والعبادات يف الإ�صالم تكاليف ابتالء 
متكن  مدى  عن  يك�صف  ومقيا�س   ،
امل�صلم  نف�س  يف  والثقة  الإميان 
، وهي يف الوقت ذاته و�صائل لتمكني 
املاء  مبثابة  له  اإنها   ، الإميان  ذلك 
ال�صيام  واآيات  والنبات .  لل�صجر 
التي  اخلريات  اأنواع  تعدد لنا  مل 
�صنح�صل عليها من وراء هذه العبادة 
العبادة مفتوحاً  هذه  عطاء  ليظل  ؛ 
التاريخية  التجربة  تظهره  متنوعاً 

الجتماعية ، والواقع املعا�س »...
من  الكثري  لتغيري  بحاجة  نحن  وكم 

جتارنا،  لدى  بخا�صة  الت�رشفات، 
الأ�صعار  يخف�صوا  اأن  منهم  ونريد 
بدل اأن يلهبوها، ونريد منهم اجلمع 
يف  امل�صاربة  وعدم  هلل  التقرب  بني 
رم�صان  روح  يفهموا  واأن  الأ�صعار، 
ولي�س  الروحية  معانيه  ويعرفوا  ن 
نحن  وكم  البطنية،  و  التجارية 
بحاجة لكثري من الت�صامن والتعاون 
يف ظل وباء كورونا.  كل هذا  ق�صد 
القراآين،قال  للن�س  الواعي   التاأمل 
الَِّذَي  اَن  َرَم�صَ �َصْهُر   { تعاىل:  اهلل 
ِلّلنَّا�ِس  ُهًدى  الُْقْراآُن  ِفيِه  اأُنِزَل 
 } َوالُْفْرَقاِن  الُْهَدى  َن  ِمّ َوبَِيّنَاٍت 

]البقرة:185[. 
ال�صحي  العاملي  الظرف  ولعل 
للب�رشية  كورونا  فريو�س  وح�صار 
العبادات  التغيري يف  �صيفر�س بع�س 
و املعامالت، ومنها �صالة الرتاويح،  
]اأخرجه  القيام،   عبادات  من  وهي 
تعاىل:}  قال  وم�صلم[   البخاري 
َعلَى  مَيْ�ُصوَن  الَِّذيَن  ْحَمِن  الَرّ َوِعبَاُد 

اِهلُوَن  َذا َخاَطبَُهُم اجْلَ اْلأَْر�ِس َهْوناً َواإِ
ِلَرِبِّهْم  يَِبيتُوَن  َوالَِّذيَن   . َقالُوا �َصاَلماً 
]الفرقان:63-  } َوِقيَاماً  داً  �ُصَجّ
 : 64[، قال �صلى اهلل عليه و�صلم 
»من �صام رم�صان اإمياناً واحت�صاباً، 
غفر له ما تقدم من ذنبه «وكان عمر 
بن اخلطاب ي�صلي من الليل ما �صاء 
اأيقظ  الليل  كان ن�صف  اإذا  اهلل حتى 
ال�صالة  لهم  يقول  ثم  لل�صالة،  اأهله 
اأَْهلََك  َواأُْمْر   { ويتلو:  ال�صالة. 
نَ�ْصاأَلَُك  َل  َعلَيَْها  َطرِبْ  َوا�صْ اَلِة  ِبال�صَّ
ِللتَّْقَوى  َوالَْعاِقبَُة  نَْرُزُقَك  نَّْحُن  ِرْزقاً 
{ ]طه:132[ وكان ابن عمر يقراأ 
اللَّيِْل  اآنَاء  َقاِنٌت  ُهَو  ْن  اأََمّ الآية:  هذه 
�َصاِجداً َوَقاِئماً يَْحَذُر اْلآِخَرَة َويَْرُجو 

َرْحَمَة َرِبِّه ]الزمر:9[. 
بيوتنا،لتجنب  يف  �صالتنا  لتكن  لكن 
فتاوى  مع  وتفاعال  الوباء،  انت�صار 
الوباء،  بذهاب  الدعاء  مع  علمائنا، 
ظل  يف  لكن  امل�صاجد،  وفتح 
ال�صابات،  تراجع  وبعد  الحتياط 

واحلجر  للوعي  يحتاج  هذا  وكل 
املنزيل، فحفظ النف�س اأوىل.

وقد حتّدث ف�صيلة الإمام واخلطيب  
ال�صيخ  اآل  العزيز  عبد  بن  ح�صني 
-خطيب امل�صجد النبوي-عن معاين 
تهذيب  �صهر  باأنه  وقال  رم�صان،  
بجميع  الرحمة  وتربية على  للم�صلم 
على  امل�صلم  تربية  �صورها،وفيه 
وخمتلف  �صورها  بجميع  الرحمة 
مما  ذلك  مظاهر  ومن  اأ�صكالها، 
جاء فيه من ف�صل ال�صدقة وتفطري 
خلة  و�صّد  اجلائع  واإطعام  ال�صائم 
اأن  امل�صلم  يتذّكر  وبهذا  املحتاج، 
�صفة الرحمة باأو�صع معانيها، واأ�صمل 
�صفة  هي  م�صالكها  واأجمل  �صورها 
يجب اأن يتحلى بها يف جميع اأزمانه 
وتعامالته كافة لقوله تعاىل: »ثَُمّ َكاَن 
رْبِ  ِبال�صَّ ْوا  َوتََوا�صَ اآَمنُوا  الَِّذيَن  ِمَن 
�صلى  ولقوله  ِبامْلَْرَحَمِة«،  ْوا  َوتََوا�صَ
اهلل عليه و�صلم: )وترى املوؤمنني يف 
كمثل  وتعاطفهم  وتوادهم  تراحمهم 

اجل�صد، اإذا ا�صتكى منه ع�صو تداعى 
واحلمى(  بال�صهر  اجل�صد  �صائر  له 
�صلى  قوله  اأي�صاً  وفيها  عليه،  متفق 
اهلل عليه و�صلم: )الراحمون يرحمهم 
الأر�س  اأهل  ارحموا  الرحمن، 

يرحمكم من يف ال�صماء(.
والنبوي  القراآين  اخلطاب  وبنّي 
ومقا�صدها  الرحمة  ف�صائل 
العظيمة، وهي من �صلوكات الأنبياء 
ومن روح ر�صائلهم، قال تعاىل: »َوَما 
نَي«، وقال  ِلّلَْعامَلِ َرْحَمًة  َلّ  اإِ اأَْر�َصلْنَاَك 
ِحيٌم«. عز وجل: »ِبامْلُوؤِْمِننَي َرءُوٌف َرّ

فيا اأبناء اجلزائر ...الرحمة الرحمة، 
التكافل،والت�صامن  والتكافل 
الت�صامن، ولتكن م�صائبنا وفواجعنا 
حمطات ل�صتمرار النهو�س الوطني 
روح  ولنقراأ  املجتمعي،  والن�صجام 
املحنة،  لتجاوز  ومعانيه  رم�صان 
ون�صال اهلل اأن يحفظ الوطن وينجيه 
للم�صاجد وعطر  ويعيدنا  البالء  من 

الذكر فيها.



الدروع  بلدية  �سكان  يعاين 
من  كم   15 بعد  على  الكائنة 
من  ب�سكرة  الزيبان  عا�سمة 
نق�ص فادح يف املرافق ال�سبابية 
و  ال�سباب  بدور  الأمر  يتعلق  و 
الريا�سات  املتعددة  القاعات 
التي  اجلوارية  املالعب  كذا  و 
املنطقة  �سباب  عنها  ي�سمع  مل 
حول  الذي  الأمر   ، الأن  حتى  
حياتهم اإىل كابو�ص من الروتني 
ب�سكل  معاد  برنامج  وفق  ي�سري 
على  و  الطريقة  بنف�ص  يومي 
مدى �سنوات .  ما جعل واقعهم 
تفرج  اأما  يطاق  ل  حلد  مريرا 
ال�سلطات املعنية و على راأ�سها 
مديرية ال�سباب و الريا�سة لولية 
ب�سكرة ، هذه الأخرية املطلوبة 
الفئات  طرف  من  ب�سدة 

ال�سبانية هناك من اأجل مراعاة 
من  اخلالية  املعي�سية  الظروف 
 ، اأو�ساطهم  ترفيهي يف  اأي جو 
»الو�سط«  يومية  حديث  و  هذا 
فقد  املنطقة  �سباب  بع�ص  مع 
اأكد هوؤلء باأن خلو اأحيائهم من 
اأية مرافق ترفيهية حتم عليهم 
التكرار  العي�ص مع منط ي�سوده 
قرروا  اإن  و  حتى  و   ، امللل  و 
اإما  فاإنهم  اأنف�سهم  عن  الرتفيه 
اإىل  التنقل  م�سقة  يتحملون 
اأو  للتنزه  �سواء  الولية  عا�سمة 
و  املختلفة  هواياتهم  ملمار�سة 
اإما ابتكار اأفكار اأخرى يف هذا 
ال�سياق تك�رس جو الروتني الذي 
، على �سبيل املثال  يحيط بهم 
م�ستوية  اأر�ص  رقعة  اأي  اختيار 
�سغري  ملعب  اإىل  يحولونها 

كرة  يف  مباراة  للعب  يكفيهم 
الوقت  لديهم  توفر  اإذا  القدم 
و   ، اأي�سا  عنها  للبحث  الكايف 
غياب  باأن  املتحدثون  ي�سيف 
املن�ساآت الرتفيهية عن املنطقة 
حتم على ال�سباب و املراهقني 
عن  املتوقفني  منهم  خا�سة  و 
املهنية  احلياة  دخول  الدرا�سة 
روح  قتل  الذي  الأمر   ، مبكرا 
اأحالم  اغتال  و  لديهم  ال�سباب 
الكثريين منهم ف�سال عن غياب 
الإبداع لدا املواهب املوجودة 
اجلميع   يكتفي  اأين   ، هناك 
و  باجللو�ص يف املقاهي  هناك 
ت�سييع معظم اأوقاتهم فيها دون 
التي  النرتنت  �سالت  ن�سيان 
يف  الوحيدة  قبلتهم  اأ�سبحت 
املرافق  من  املدينة  خلو  ظل 

فاإن �سباب  .  و عليه  املطلوبة 
وايل  ينا�سدون  الدروع  بلدية 
و  ال�سباب  مدير  و  الولية 
يف  للنظر  بب�سكرة  الريا�سة 
اخلاطر  ي�رس  ل  الذي  حالهم 
باأي  ال�ساعد  اجليل  يخدم  ل  و 
�سمن  باإدراجهم  ذلك  و  �سيء 
لرتقية  الهادفة  خمططاتهم 
بال�سبان  الهتمام  و  املنطقة 
ل�سيما  ممكن  وقت  اأ�رسع  يف 
م�سلحة  يف  لي�ص  الوقت  اأن  و 
معر�سون  هم  الذين  اأبناءهم 
لالآفات الجتماعية التي اأم�ست 
تفتك بهم واحدا تلو الآخر منها 
عامل  املخدرات  ن  البطالة 
الإجرام ب�ستى اأ�سكاله و اأنواعه 

.
�صالح ،ب
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الوطنية  املنظمة  رئي�ص  اأكد 
وترقية   وال�سغل  لل�سباب 
املواطنة لولية مترنا�ست اأحمد 
ال�سقة يف ت�رسيح �سحفي خ�ص 
اخلرجات  »الو�سط«ان  يومية  به 
اخل�رس  لال�سواق  الفجائية 
وليات  من  عدد  عرب  والفواكه 
الوطن لوزير التجارة كمال رزيق 
الوزير  ان  ويدل  يثبت  ما  اأكرث 
والوقوف  ميدانيا  عمله  يوؤدي 
على ا  ل�سواق اجلملة وال�سعار 
التي تتداول فيها والتي تعودناها 
رم�سان  �سهر  وقدم  ال  �سابقا 
وتزيد ال�سعار بدون �سبب مربر 
لتحقيق الربح ال�رسيع ولوكان ذلك 
الب�سيط .  على ح�ساب املواطن 
اأحمد  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 

معنا  حديثه  خ�سم  يف  ال�سقة 
لتعليمات  التجارة  وزير  توجيه 
عرب   املدراء  ملختلف  �سارمة 
يف  الوقوف  اجل  من  ولية   48
الأ�سواق وحماربة هذه الظاهرة 
احل�رس  ل  املثال  �سبيل  وعلى   ،
تعرف  تزال  ل  مترنا�ست  ولية  

و  اخل�رس  لأ�سعار  جنوين  ارتفاع 
الفواكه خالل الأ�سبوع الأول من 
ا�ستغل  ،حيث   الف�سيل   ال�سهر 
الرقابية   الأدوات  تفاوت  التجار 
للم�ساربة واحتكار الأ�سعار وهو 
اأثار ا�ستياء املت�سوقني . من جهة 
ثانية فقد طالب رئي�ص املنظمة 

و  ال�سغل  و  لل�سباب  الوطنية 
ترقية املواطنة لولية مترنا�ست 
لتو�سيحات  املوالني  بتقدمي 
جت�سيد  يف  عجزهم  حول 
اللحوم  اأ�سعار  بخف�ص  وعودهم 
الف�سيل   ال�سهر  خالل  احلمراء 
دعوة  ال�سدد  ذات  يف  موؤكدا   ،
اإ�سرتاتيجية  تطبيق  اإىل  الوزير 
لتمويل  باجلنوب  مذابح  اإن�ساء 
ودعم  وتوفري  باللحوم  ال�سمال 
 ، باجلنوب  املوالني  �سعبة 
وزير  ال�سدد   ذات  يف  منا�سدا 
التجارة  لتدعيم ولية مترنا�ست 
باأ�سعار  اأ�سواقها  يف  باخل�رس 
تكون يف متناول اجلميع ، خا�سة 
بالولية  ال�سباب  اأن  علمنا  اإذا 
احلدودية املذكورة فقط يحتاج 
والبنكية  الإدارية  الت�سهيالت 

لال�ستثمار يف قطاع الفالحة .

اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
اأنواعها،  ب�ستى  احل�رسية 
متكنت عنا�رس ال�رسطة التابعة 
�سهر  خالل  تقرت  دائرة  لأمن 
توقيف  من  الفارط  مار�ص 
�سخ�سني ل�سلوعهما يف ق�سيتي 
بيع امل�رسوبات الكحولية بدون 
و حيازة  البيع  لغر�ص  رخ�سة 
ال�سلطات  من  رخ�سة  بدون 
املوؤهلة قانونا لعتاد حربي من 
ال�سنف الأول. اأفاد بيان خللية 
والعالقات  الت�سال  و  العالم 
ولية  اأمن  مبديرية  العامة 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  ورقلة 
الق�سية  »الو�سط«اأن  تفا�سيل 
اإىل  وردت  معلومات  اإثر  تعود 
دائرة  باأمن  م�ساحلي  عنا�رس 
�سخ�ص  وجود  مفادها  تقرت 
يقوم ببيع امل�رسوبات الكحولية 
الغابات  باأحد  ترخي�ص  دون 
ل�ساحبها  الخت�سا�ص  باإقليم 
من  التاأكد  وبعد  م(  املدعو)غ 
الفور  على  املعلومات  �سحة 
اإىل  ال�رسطة  عنا�رس  تنقلت 
اأين مت  ومداهمته  املكان  عني 
ويتعلق  فيه  امل�ستبه  توقيف 
الذي  م(  )غ  املدعو  الأمر بـ 
معتربة  كمية  على  بحوزته  عرث 

الكحولية  امل�رسوبات  من 
وحدة من  بـ 1076  قدرت 
والأحجام  الأنواع  خمتلف 
مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�سافة 
ترجح  دج   73000.00 يقدر 

على اأنها من عائدات البيع.
على  وبناء  ال�سياق  نف�ص   يف 
�سخ�ص  بحيازة  تفيد  معلومات 
م�ستوى  على  ناري  ل�سالح  اآخر 
اأحد الغابات، وبعد اإعداد خطة 
حمكمة مت توقيفه وحتويله اإىل 
امل�سلحة لغر�ص التحقيق معه 

يف الق�سية.
الإجراءات  ا�ستكمال  بعد  و 
القانونية مت اإجناز ملف جزائي 
اأمام  مبوجبه  �سدهما  قدما 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  
�سد  �سدر  اأين  تقرت  حمكمة 
 06 بـ  حكم  الأول  فيه  امل�ستبه 
الإيداع  مع  نافذة  حب�ص  اأ�سهر 
م�رسوبات  حيازة  عن ق�سية 
رخ�سة  لغر�ص  بدون  كحولية 
امل�ستبه  اأودع  فيما  البيع. 
املوؤقت  احلب�ص  الثاين  فيه 
رخ�سة  بدون  حيازة  عن ق�سية 
قانونا  املوؤهلة  ال�سلطات  من 
لعتاد حربي من ال�سنف الأول.

اأحمد باحلاج 

اأعلن املكتب الولئي للمنظمة الوطنية لل�صباب و ال�صغل وترقية املواطنة لولية مترنا�صت 
عن دعمه املطلق والالم�صروط للخرجات امليدانية والقرارات ال�صارمة لوزير التجارة كمال 

رزيق  بهدف موا�صلة احلرب على اللوبيات التي تقف خلف امل�صاربة واحتكار ال�صعار .

رئي�س املنظمة الوطنية لل�صباب و ال�صغل وترقية ال�صغل بتمرنا�صت يوؤكد:

جناة ،ح 

اأمن تقرت بورقلة  

القب�ض على مروج م�شروبات 
كحولية و ا�شرتجاع �شالح ناري 

اأخبار اجلنوب

خرجات وزير التجارة قطعت 
الطريق اأمام اللوبيات 

.     �صبط الأ�صعار  �صرورة حتمية 

الفرعية  الربيد  مراكز  ت�سهد   
بتمرنا�ست  ، حالة من الغليان 
الكبريين لدى زبائن  وال�سخط 
�سعف  ب�سبب  اجلزائر  بريد 
للزبائن  املقدمة  اخلدمات 
خالل الأ�سبوع الأول من ال�سهر  
فال  ذلك  مقابل   ، الف�سيل  
يزال الربيد املركزي بعا�سمة 
الهقار ي�سهد اكتظاظا رهيبا 
متكني  دون  حال  الذي  الأمر 
تقدمي  من  عليه  القائمني 
لدى  امل�ستوى  يف  خدمات 

مرتادي ال�سبابيك .
زبائن  من  الع�رسات  فتح 
ببلديات  اجلزائر  بريد  مراكز 
على  النار   ، مترنا�ست 
وحملوها    املعنية   ال�سلطات 
تنجر  التي قد  ال�سلبية  النتائج 
اإيجاد  يف  الفادح  التاأخر  عن 
حلول جذرية جلملة الرتاكمات 
 ، القطاع  فيها  يتخبط  التي 
تف�سي  مقدمتها  يف  وتاأتي 
مظاهر الطوابري الب�رسية اأمام 
�سبابيك ال�سحب، وهو ما دفع 
للربيد  للتنقل  الزبائن  بغالبية 
املركزي بو�سط املدينة ، من 
من  م�ستحقاتهم  �سحب  اأجل 

اأن  ، حيث  الربيدية  اأر�سدتهم 
هذا الو�سع املزري بات ي�سكل 
�سغطا رهيبا على مركز الربيد 
هذا  حتول  ب�سبب  الرئي�سي 
غري  ب�رسية  لطوابري  الأخري 
فقد  ذلك  مع  موازاة   ، منتهية 
يف  املتحدثني  نف�ص  �سكك 
حقيقة هذه الأزمة ، مطالبني 
ال�سياق من امل�سالح  نف�ص  يف 
ب�رسورة  املخت�سة  الأمنية 
تداعياتها  يف  حتقيق  فتح 

لك�سف مالب�ساتها . 
 من جهة ثانية فقد جلاأ عدد 
الربيدية   املكاتب  روؤ�ساء  من 
 ، اليومي   ال�سحب  لت�سقيف 
الأزمة  تبقى  ذلك  رغم  ولكن 
بات  الذي  الأمر   ، قائمة 
اجلبهة  غليان  بانفجار  يهدد 
الناقمة  املحلية  الجتماعية 
قول  ح�سب  الو�سع  هذا  من 
يتنافى  ما  وهو  املت�رسرين، 
العامة  توجيهات املديرية  مع 
اأمرت  التي  اجلزائر  لربيد 
القائم  امل�سكل  بحلحلة 
املالية خالل   ال�سيولة  ب�سمان 

رم�سان  .
جناة ،ح

 يف وقت ي�صهد  الربيد املركزي اكتظاظا رهيبا  

 مراكز الربيد الفرعية  
بتمرنا�شت تغرق يف الفو�شى 

بلدية الدروع بب�صكرة

الغواط 

ال�شباب بني الفقر و االآفات االجتماعية

توقيف واعتقال 05 رعايا افارقة 
متكنت خالل الأ�سبوع الأول من 
�سهر رم�سان املبارك  م�سالح 
الأمن املتخ�س�سة يف مكافحة 
والهجرة  املنظمة   اجلرمية 
باملجموعة  ال�رسعية  غري 

الإقليمية للدرك الوطني بدائرة 
توقيف  من  بالأغواط  اأفلو 
اأفارقة  رعايا   05 واعتقال 
يحملون جن�سيات خمتلفة لدول 
النيجر ، ت�ساد ، الكامريون ليتم 

املعنية  للم�سلحة  حتويلهم 
التحقيقات  ا�ستكمال  وبعد 
واجناز ملفات ق�سائية �سدهم 
اجلمهورية  لوكيل  اإحالتهم  ليتم 
ب�سنة  اجلميع  اإدانة  مت  اأين 

�سجنا موقوفة النفاذ وترحيلهم 
لبلدانهم الأ�سلية بتهمة الإقامة 
الوطني  بالرتاب  ال�رسعية  غري 

.
�صالح ،ب 
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 جمموعة موؤلفني
عر�ض: حممد حممود 

ال�ضيد - باحث يف العلوم 
ال�ضيا�ضية

مركز امل�ضتقبل للدرا�ضات 
والأبحاث املتقدمة

الدعوات  بع�ض  تخرج  لذلك 
متطرفة،  البع�ض  يراها  التي 
االقت�صادية  احلياة  لعودة 
وقت،  وباأ�رسع  طبيعي  ب�صكل 
االآخر  البع�ض  يحاول  بينما 
مبا  العزل  �صيا�صات  تخفيف 
للن�صاط  جزئية  بعودة  ي�صمح 
االقت�صادي، وكل هذا يف �صبيل 
االقت�صادية  اخل�صائر  و�صع 

املحتملة يف حدها االأدنى.
جمموعة  قام  ال�صاأن،  هذا  ويف 
ال�صينيني  الباحثني  من 
االقت�صاد  يف  املتخ�ص�صني 
بن�رس  العامة  وال�صيا�صات 
 ،2020 مار�ض  يف  بحثية  ورقة 
ال�صينية"  "احلوكمة  مبجلة 
التوازن:  "قانون  عنوان:  حتت 
االقت�صادية  اخل�صائر  تخفي�ض 
فريو�ض  على  ال�صيطرة  ظل  يف 

كورونا امُل�صتجد".
االأثر  الورقة  هذه  ت�صتعر�ض 
على  للأوبئة  االقت�صادي 
والقطاعي  اجلزئي  امل�صتوى 
اأ�صاليب  تتناول  ثم  والكلي، 
ل�صيا�صات  املختلفة  التقييم 
وال�صيطرة  االأوبئة  مكافحة 
عليها، يف �صوء اخلربات الدولية 
انت�صار  امُلكت�صبة خلل فرتات 
واأنفلونزا  �صار�ض،  فريو�صات: 

واأخرًيا  واالإيبوال.  اخلنازير، 
يقدم الباحثون جمموعة من 
التو�صيات التي حتقق التوازن 
املرجّو بني مكافحة االأوبئة 
وجعل اخل�صائر االقت�صادية 

يف حدها االأدنى.

مناذج ح�ضاب اخل�ضائر 
القت�ضادية

ما  غالبًا  االأوبئة  اإن 
تدهور  يف  ال�صبب  تكون 
ال�صحية  االأو�صاع 

النامية،  بالدول  واالقت�صادية 
تراكم  يعوق  تاأثري  من  لها  ملا 
والنمو  الب�رسي  املال  راأ�ض 
لدرا�صة  فوفًقا  االقت�صادي. 
الوطنية  "االأكادميية  اأجرتها 
تتجاوز  للعلوم"،  االأمريكية 
االقت�صادية  العامل  خ�صائر 
االأوبئة حوايل  ب�صبب  املبا�رسة 
وغالبًا  �صنوًيّا.  دوالر  مليار   60
باأنواعها  االأنفلونزا  متثل  ما 
الرئي�صي  امل�صدر  املختلفة 

لتلك االأوبئة، وذلك ب�صبب قدرة 
التحور  على  الفريو�صات  تلك 
اأ�رسع  ب�صكل  واالنتقال  ال�رسيع 

بني الب�رس.
ظهور  العامل  �صهد  وقد 
االأنفلونزا االإ�صبانية عام 1918، 
يف  �صخ�ض  مليون   500 لت�صيب 
ما  وتقتل  العامل،  اأنحاء  جميع 
�صخ�ض  مليون   100-50 بني 
اإىل 1920،  الفرتة من 1918  يف 
مما اأدى اإىل خ�صائر اقت�صادية 
دوالر،  تريليونات   3 زادت على 
الناجت  من   %4.8 حوايل  اأي 
يف  العاملي  االإجمايل  املحلي 

ذلك الوقت.
ورغم التح�صن العام يف م�صتوى 
يف  ال�صحية  والرعاية  الطب 
العاملية  احلرب  بعد  ما  فرتة 
القرن  بداية  اأن  اإال  الثانية، 
�صهدت  والع�رسين  احلادي 
وخطرية،  جديدة  اأوبئة  ظهور 
واأنفلونزا  ال�صار�ض،  مثل: 
وفريو�ض  واالإيبوال،  اخلنازير، 
االأوبئة  من  وغريها  زيكا، 

النا�صئة. 
املحاكاة  مناذج  اإىل  وا�صتناًدا 
االقت�صادية  اخل�صائر  حل�صاب 
االأوبئة،  انت�صار  عن  الناجتة 
اأن  النماذج  اأحد تلك  فقد قّدر 
خ�صائر الناجت املحلي االإجمايل 
الناجتة عن وباء عاملي تتجاوز 
تريليونات   3.5 االأغلب  يف 
دوالر. بينما قّدر منوذج اآخر اأن 
ال�صنوية  االقت�صادية  اخل�صائر 
اإىل  ت�صل  االأوبئة  ت�صببها  التي 
ميثل  ما  اأي  دوالر،  مليار   570

الدخل  اإجمايل  من   %0.7
العاملي.

ر  تُقِدّ التي  النماذج  تلك  وتُعد 
اخل�صائر االقت�صادية املحتملة 
كبرية،  اأهمية  ذات  للأوبئة 
وذلك ب�صبب تاأثري نتائجها على 
وال�صيطرة  الوقاية  �صيا�صات 
احلكومات  ت�صعها  التي 
فهناك  الدولية.  واملنظمات 
النماذج  تلك  من  اأنواع خمتلفة 

اختلف  ويرجع  احل�صابية، 
اختلف  اإىل  تقديراتها 
يف  امُل�صتخدمة  املوؤ�رسات 
البنك  م  يُق�ِصّ حيث  ح�صابها، 
اخل�صائر  عوامل  الدويل 
االأوبئة  فرتات  يف  االقت�صادية 
اإىل اأربع فئات: انخفا�ض القوة 
الغياب  الوفاة؛  ب�صبب  العاملة 
وانخفا�ض اإنتاجية العمل ب�صبب 
املوارد  تخ�صي�ض  االأوبئة؛ 
ومعاجلتها؛  االأوبئة  ملكافحة 
واأخرًيا �صيا�صات حماية االأفراد 
وال�صيطرة  الوقاية  و�صيا�صات 
تفاوت  يحدث  ورمبا  العامة. 
حول  اخلرباء  توقعات  يف  كبري 
االعتماد  يتم  حينما  اخل�صائر، 
مما  فقط  واحد  عامل  على 

�صبق مع اإهمال الباقي.

اخل�ضائر القت�ضادية على 
امل�ضتوى اجلزئي

التاأثري  تق�صيم  ميكن 
للأوبئة  االقت�صادي 
اإىل  عام-  -ب�صكل 
وغري  مبا�رسة  تاأثريات 
التاأثري  ي�صمل  مبا�رسة. 
املوارد  املبا�رس 
علج  يف  امُل�صتثَمرة 
التكاليف  االأوبئة، مثل 
للم�صابني،  الطبية 

واالأدوية  اللقاحات  وتطوير 
بينما  للفريو�صات.  امل�صادة 
يف  املبا�رس  غري  التاأثري  يكمن 
وانخفا�ض  العمل  عن  التغيب 
االإح�صاءات  وت�صري  االإنتاجية. 
من   %60 اأن  اإىل 
االقت�صادية  اخل�صائر 
وباء  عن  نتجت  التي 
االإ�صبانية  االأنفلونزا 
بـ3  )وامُلقدرة 
تريليونات دوالر( كانت 
مبا�رسة  غري  خ�صائر 
تدابري  عن  ناجمة 

الوقاية وال�صيطرة.

وميكن تق�ضيم الآثار 
القت�ضادية للأوبئة 
على امل�ضتوى اجلزئي 

اإىل ق�ضمني:

االأفراد:  م�صتوى  على  اأواًل- 
يعاين  الق�صري،  املدى  فعلى 
االأفراد من حتمل تكاليف مالية 
الفحو�صات  الإجراء  باهظة 
الرعاية  الطبية واحل�صول على 
اللزمة. ويف املقابل، ينخف�ض 
عن  التغيب  ب�صبب  الدخل 
الطويل،  املدى  وعلى  العمل. 
تدهور  اإىل  الفريو�ض  يوؤدي  قد 

وانخفا�ض  ال�صحية  احلالة 
لل�صكان  التعليمي  امل�صتوى 
على  ويوؤثر  املدرا�ض،  �صن  يف 
الب�رسي  املال  راأ�ض  تراكم 
الفردي، وبالتايل يوؤثر على اأداء 
�صوق العمل، وارتفاع م�صتويات 

الفقر.
غري  التاأثريات  وتاأتي 
من  رئي�صي  ب�صكل  املبا�رسة 
ال�صلوك  يف  املحتمل  التغري 
حيث  للأفراد،  اال�صتهلكي 
الرفاهية،  �صلع  من  التقليل 
م�صادر  تاأمني  عن  والبحث 
اأكرب،  بدرجة  ال�صحية  الرعاية 
النهاية  يف  �صينعك�ض  ما  وهو 
املختلفة  ال�صناعات  على 

واالقت�صاد باأكمله.
ال�رسكات:  م�صتوى  على  ثانًيا- 
من  ال�رسكات  على  الوباء  يوؤثر 
جانبني. من ناحية االإنتاج، فاإن 

الغياب  اأو  بالفريو�ض  االإ�صابة 
من  �صيُقلل  للموظفني  الوقائي 
تدهور  وبالتايل  العاملة،  القوة 
على  والتاأثري  العمل،  اإنتاجية 
وخا�صة  ال�رسكات،  ربحية 

ال�رسكات كثيفة العمالة.
فاإن  اال�صتثمار،  ناحية  من  اأّما 
ركود  اإىل  يوؤدي  الوباء  تف�صي 
يعيق  مما  االأ�صواق،  يف  عام 
اال�صتثمارية  االأن�صطة  معظم 
حدث  ما  وهو  املحتملة. 
حني  اإفريقيا  غرب  دول  مع 
 ،2014 عام  االإيبوال  تف�صى 
ال�رسكات  معظم  �صحبت  حيث 
هذه  من  ا�صتثماراتها  االأجنبية 

املنطقة.

اخل�ضائر القت�ضادية 
على م�ضتوى القطاعات 

الإنتاجية

على  االأوبئة  انت�صار  يوؤثر 
اأ�صا�صي،  ب�صكل  الزراعة  قطاع 
يف  نق�ض  يحدث  ناحية  فمن 
االإنتاج  وعوامل  العاملة  القوى 
تاأخري  اإىل  يوؤدي  مما  االأخرى، 
يف  االإنتاجية  وتقليل  الزراعة 
�صبيل  على  املطاف.  نهاية 
املثال، اأدى انخفا�ض مدخلت 

العمالة يف املراحل املبكرة من 
تف�صي فريو�ض اإيبوال عام 2014، 
اإىل انخفا�ض اإنتاج االأرز بن�صبة 
القهوة  اإنتاج  وانخفا�ض   %20
بن�صبة 50% يف غانا مقارنة بعام 

.2013
اأخرى، ومبا  ومن ناحية 
املعدية  االأمرا�ض  اأن 
املفاجئة تنتقل عادة اإىل 
احليوانات،  عرب  الب�رس 
الطلب  ينخف�ض  فقد 
على احليوانات املرتبطة 
فعند  الزراعة.  باأن�صطة 
اأنفلونزا  فريو�ض  انت�صار 
 ،2009 عام  اخلنازير 
ارتباًطا  امل�صتهلكون  طّور 
اخلنزير  حلم  بني  �صلبًيّا 
�صمل  م�صح  واأظهر  والفريو�ض، 
�صيني  م�صتهلك   1200 على 
االأمريكي  االحتاد  اأجراه 
 )USMEF( اللحوم  لت�صدير 
 %64 اأن   2009 اأغ�صط�ض  يف 
عن  توقفوا  امل�صتهلكني  من 
�رساء حلم اخلنزير يف املراحل 
الفريو�ض،  تف�صي  من  االأوىل 
و20% من امل�صتهلكني يعتقدون 
اأنهم ميكن اأن يُ�صابوا بالفريو�ض 
وخلل  اخلنزير.  حلم  اأكل  من 
اإبريل  )من  فقط  اأ�صهر  اأربعة 
اإىل �صبتمرب 2009( خ�رس �صوق 
مليون   200 حوايل  اخلنازير 
حلم  �صناعة  وتكبدت  دوالر، 
خ�صائر  االأمريكية  اخلنزير 
بلغت حوايل 270 مليون دوالر 

يف الربع الثاين من عام 2009.
قطاعات  م�صتوى  على  اأّما 
الوباء  تاأثري  الت�صنيع، فيختلف 
وقد  كل �صناعة،  لطبيعة  وفًقا 
حاول اخلرباء قيا�ض هذا التاأثري 
عرب مراقبة موؤ�رسات البور�صة 
فرتة  فخلل  �رسكات،  لعدة 
انت�صار مر�ض �صار�ض، ارتفعت 
التكنولوجيا  �رسكات  اأ�صهم 
الطلب  زيادة  ب�صبب  احليوية، 
 )N95 )مثل  االأقنعة  على 
بتقنية  املتعلقة  واملنتجات 

ال�صوئية  واملحفزات  النانو 
الفلور�صنت(.  م�صابيح  )مثل 
انخف�صت  ذاته،  الوقت  ويف 
�صناعة  يف  االأ�صهم  اأ�صعار 
مما  ملحوظ،  ب�صكل  الفنادق 
يعك�ض عدم التجان�ض يف التاأثري 

على القطاعات املختلفة.
تاأثًرا  االأكرث  القطاع  اأّما 
�صناعة  فهو  االأوبئة  بانت�صار 
بكافة  يتاأثر  والذي  اخلدمات، 
واملكافحة  الوقاية  �صيا�صات 
الدول،  تتخذها  التي  والعزل 
لل�صياحة  بالن�صبة  خا�صة 
التجزئة.  و�صناعة  واملطاعم 
الرتفيه  ا�صتهلك  تاأثر  فقد 
بكني  يف  وال�صياحة  والنقل 
ال�صار�ض،  وباء  خلل  ب�صدة 
وجتاوزت اخل�صائر االقت�صادية 
بكني  يف  ال�صياحة  ل�صناعة 
اأي  دوالر،  مليار   1.4 حوايل 
الطبية  التكلفة  �صعف   300
املدينة  يف  ال�صار�ض  حلاالت 
منظمة  لتقرير  ووفًقا  نف�صها. 
الآ�صيا  االقت�صادي  التعاون 
 )APEC( الهادئ  واملحيط 
عدد  انخف�ض   ،2004 عام 
هونغ  اإىل  الوافدين  ال�صائحني 
مار�ض  يف   %10 بن�صبة  كونغ 
اإبريل و68% يف مايو  و65% يف 
 ،2003 عام  يف  التوايل  على 
مقارنة بالفرتة نف�صها من عام 
حركة  حجم  وانخف�ض   .2002
الركاب يف �رسكتي الطريان يف 
هوجن كوجن بنحو 70% يف اإبريل 
وانخف�ض كذلك بنحو 80% يف 
مايو خلل فرتة ال�صار�ض. كما 
وموؤ�ص�صات  الفنادق  ت�رسرت 
واملطاعم  بالتجزئة  البيع 
اإ�صغال  انخف�ض  حيث  ب�صدة، 
يف   %22 اإىل  الفنادق  غرف 
مقارنًة  مايو،  يف  و%18  اإبريل 
الظروف  يف   %80 من  باأكرث 
تايوان  وفقدت  العادية. 
 %35 نف�صها-  الفرتة  -خلل 
االإجمايل  املحلي  ناجتها  من 

ب�صبب تدهور ال�صياحة.

ا اأو  ا داخل اأروقة املجتمع الدويل ومنظماته حول مكافحة فريو�ض كورونا املُ�ضتجد )كوفيد-١٩( لي�ض جدًل طبًيّ اإن اجلدل الرئي�ضي الذي يدور حالًيّ
ا. ا، ولأجل غري حُمدد، رجاء انت�ضار الفريو�ض عاملًيّ ا فقط، واإمنا جدل اقت�ضادي حول حجم الفاتورة التي يدفعها القت�ضاد الدويل يومًيّ علمًيّ

قانون التوازن:

�ضيا�ضات تخفي�ض اخل�ضائر القت�ضادية لأزمة كورونا

اإن الأوبئة غالًبا ما تكون 
ال�ضبب يف تدهور الأو�ضاع 

ال�ضحية والقت�ضادية بالدول 
النامية، ملا لها من تاأثري يعوق 

تراكم راأ�ض املال الب�ضري 
والنمو القت�ضادي.

القطاع الأكرث تاأثًرا بانت�ضار 
الأوبئة فهو �ضناعة اخلدمات، 

والذي يتاأثر بكافة �ضيا�ضات 
الوقاية واملكافحة والعزل 

التي تتخذها الدول، خا�ضة 
بالن�ضبة لل�ضياحة واملطاعم 

و�ضناعة التجزئة.

اجلزء0١
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بني القراءة وحت�ضري م�ضاريع اأدبية

                          

  هذه يوميات الأدباء خالل فرتة احلجر املنزيل
اإذا كانت فرتة احلجر املنزيل التي فر�ضتها جائحة كورونا نقمة على كثري من الأفراد الذين اهتزت نف�ضيتهم وحتطمت جراء 

ابتعادهم عن حياتهم العادية ،فاإن الأمر عك�ص ذلك لفئات اأخرى وجدت �ضالتها و�ضط هذا الظرف اخلا�ص بل اقتن�ضت 
الفر�ضة لتج�ضيد وحت�ضري م�ضاريعها يف الهدوء على غرار فئة للكتاب والأباء الذين ا�ضتطلعت يومية » الو�ضط » اأراء بع�ضهم يف 

هذا اجلانب تابعوا معنا.
اأح�ضن مرزوق

اأمني الزاوي
اأهيئ لروايتي اجلديدة »نبي 

الربابرة«

يف  كمثقف  عادتي  يف  منغم�س 
�صخ�صيا  والكتابة،  القراءة  طقو�س 
البيت  عزلة  وال  الكمون  يقلقني  ال 
االأمر  وهذا  بيتوتي،  مثقف  فاأنا 
على  اأكرث،  الرتكيز  على  ي�صاعدين 
العامل  وتاأمل  بعمق  الذات  قراءة 
حويل.  من  الالهث  اخلارجي 
البيت  جدران  تك�رس  القراءة  اإن 
وجتعلك ت�صافر يف كل اجلغرافيات 
ويف كل االأزمنة، فالقراءة اأ�صال هي 
االلتزام  فاإن  وبالتايل  �صنو احلرية، 
التزام باحلرية وممار�صتها  بها هي 
�صيق  ف�صاء  يف  كنت  واإن  حتى 

جغرافيا وعمرانيا.
كتابة  اإعادة  على  وبهدوء  اأ�صتغل 
�رسعت  قد  كنت  اجلديدة،  روايتي 
يف كتابتها يف نهاية ال�صنة املا�صية، 
اأعيد كتابتها على �صوء ال�صيكولوجيا 
الهلع  حيث  العامة،  االإن�صانية 

واخلوف والرتقب وال�صياع، الرواية 
الربابرة«،  »نبي  هو:  موؤقت  بعنوان 
الديني  عالقة  على  فيها  ا�صتغلت 
وبق�صية  وبال�صيا�صي  باالأ�صطوري 
باالأ�صا�س  اإفريقية،  ال�صمال  الهوية 
عن  رواية  هي  االأمازيغية،  الهوية 
قلق  من  ي�صكله  وما  الهوية،  جرح 
االأمة  عالقة  ويف  االأمة  بناء  يف 

بالهويات االأخريات.
ويف هذا احلجر اأوا�صل كتابة مقايّل 
ليربتي  بجريدة  االأول  االأ�صبوعيني 
العربية  باللغة  والثاين  بالفرن�صية 

الأندبندنت ال�صادرة بلندن.
العام  للقلق  ونظرا  احلال  وبطبيعة 
علينا  تنزل  التي  املوجعة  واالأخبار 
كل حلظة من قبل االإعالم االأجنبي، 
العائلة  باأفراد  يوميا  اأت�صل  فاإين  
اجلزائر  يف  االأ�صدقاء  من  وبكثري 
الكتاب  اأ�صدقائي  من  العامل  ويف 
الهاتف  عرب  والفنانني  واملثقفني 
االت�صال  و�صائط  خالل  من  اأو 
على  لالطمئنان  االجتماعي 
وللحديث  اإليهم  وللحديث  �صحتهم 

عن �صوؤون خمتلفة اأخرى.

ال�ضاعرة والروائية ربيعة 

جلطي
منهمكة يف القراءة والتاأمل

اإنه وقت يدعو اإىل التاأمل اأكرث واأنا 
التاأمل،  اإىل  كثريا  اأميل  بطبعي  
فيها  ميد  اأيام  من  تنتظر  فماذا 
ت�صيق  بينما  الزمن رجليه �صاحكا، 
باختالف  الب�رس  بتوقيت  �صاعاته 
 .. وعاداتهم  ومعتقداتهم  لغاتهم 
داخل  العام  حجره  منا  واحد  لكل 
احلجر العام ولكل له حجره الداخلي 
اخلا�س به داخل اجلماعة، يداهمه 

من حني الآخر باالأ�صئلة .
اأتابع االأخبار املحلية والعاملية عرب 
قنوات االأخبار، واأطمئن على االأهل  
واالأ�صدقاء، واأحاول اأن اأكون اإيجابية 
املحنة  هذه  يف  امل�صتطاع  قدر 
االإن�صانية.  ثم لي�س �رسا اإن قلت لك 
اإنني اأق�صي وقتا اأطول  يف القراءة. 
 Les« :اأقراأ االآن كتاب اإدغار موران
 souvenirs viennent à ma
اهتمامي  كل  اإن  rencontre«ثم 
ب�صالم  العامل  يخرج  اأن  العميق 
ال�صاملة   الب�رسية  الوعكة  هذه  من 
التي كم عربت عنها وحذرت منها  
حنني   « �صواء  رواياتي  اأحداث 

اأو  »قوارير �صارع جميلة  بالنعناع«  
االآيل«   املالك  »قلب  اأو  بوحريد« 
حمذرة من عواقب غ�صب  الطبيعة 
بقواعدها  االإن�صان  ا�صتهتار  من 

وجتربه وج�صعه  وا�صت�رسا�صه .
اأعمل  عديدة  �صهور  منذ  اإنني  نعم 
رواية  عامل   لبناء  و�صمت  بهدوء 

جديدة،

الروائية فريوز ر�ضام 
احلجر ا�ضتمرار للروتني 

اليومي العادي

على  متعود  مثلي  ل�صخ�س  بالن�صبة 
البقاء يف املنزل لعدة اأيام بل واأ�صابيع 
اال�صطراري  احلجر  فاإن  اأحيانا 
الذي نحن فيه هو ا�صتمرار لروتني 
تنام  فمدننا  �صنوات،  منذ  نعي�صه 
ترفيهية  اأماكن  فيها  ولي�س  باكرا 
ال  باخلروج،  تغري  ا�صتجمامية  اأو 
م�صارح وال حدائق عامة وال قاعات 
مع  تكيفينا  ما  وب�صكل  �صينما... 
واحد  كل  واأ�صبح  جمربين  الو�صع 
للت�صلية  اخلا�صة  اأدواته  يخرتع  منا 
اأن  مبا  البيت  يف  عادة  تكون  والتي 
لها.  الفر�صة  العام ال مينح  الف�صاء 

ا�صتثنائي  �صيء  ال  يعنيني  وفيما 
اإجناز  يف  اأ�صتمر  حيث  احلجر  مع 
به  ت�صمح  الذي  بالريتم  م�صاريعي 
بوقتي  واأ�صتمتع  ومزاجي،  �صحتي 
وال�صينما  واملو�صيقى  الكتب  بني 

واأ�صياء جميلة اأخرى.

الكاتبة والأ�ضتاذة رفيدة 
بوبكر 

نحن و العامل نعي�ص يف عزلة 
مرتابطة

وقت  اإىل  ت�صري  ال�صاعة  كانت 
الأرتاح  الو�صادة  اأثر  تتبعت  ما،  
وتعب،  قلق  كله  يوم  قليال من عناء 
اأخربتني اأمي اأنه لي�س وقت النوم... 
قليال  ج�صمي  يرتاح  اأن  فحدثتها:  
،يحارب  عقيم  تفكري  من  يل  خري 
جدوى ال�صوؤال دوما.. االأرق اأنهكني 

يا غالية...
حنان  يغزوها  ب�صفقة  اإيل   نظرت 
حتادث  بجانبي  جل�صت   ، جامح 
بنيتي،  قائلة:  اجلريح  عقلي  خيال 
جميعا،  لنا  مريحا  اخلرب  يكن  مل 
عندك  االأمر  �صعوبة  مدى  ونعلم 
االأمر  اأن  جدا  الوا�صح  من  لكن 

�صينفرج ،ذلك اأن الهزائم حتيط بنا 
لكن ما ولدنا لننهزم.

كبل�صم حب  قلبي  على  كالمها  نزل 
يطمئن ما بعرثته االأيام يف داخلي.
اإىل ما ل�صت اأدري.. �صغلت التلفاز

تكون  اأن  �صاءت  القدر..  بعمر  فتاة 
اقتبا�س �صائع من ق�صيدة .

املنت  ت�صافح  اأن  باإمكانها  يكن  مل 
مات يف  اأن  معا.. حدث  واحلا�صية 
كفها امل�صهد وباتت تعلن عن طيف 

الفجيعة
تهنا وتاهت...ما عدنا و ما عادت 

.
ال�ضاعرة زينة عمراين 

اأ�ضتمتع و�ضط اأفراد العائلة

كل  مثل  وقتي  اأق�صي  بالطبع 
اجلزائريات. هناك وقت خم�ص�س 
احلديث  اأطراف  نتبادل  و  للعائلة 
هذا  وراء  الراهنة  االأحداث  عن 
و  بيننا  فيما  االأمل  ن�رس  مع  الوباء 
التحدي له، وبع�س الوقت اخ�ص�صه 
اأنني  خا�صة  الكتابة،  و  القراءة  يف 
و  جديد   ثقايف  م�رسوع  يف  دخلت 
الذي �صريى النور قريبا اإذا كنا على 

قيد احلياة.

د.خمتار عاليل/جامعة 
تي�ضم�ضيلت

يف قوانني املالية من �صنة1995 
اإجراءا  كان   2019 �صنة  اإىل 
الكبري  اجلنوب  واليات  يخ�س 
من   %50 بتخفي�س  يتعلق 
ال�رسيبة على الدخل االإجمايل 
وعمال  موظفي  كل  تخ�س 
اأدرار  الكبري مترنا�صت  اجلنوب 
ذلك  واأ�ص�س   ، اليزي  تندوف 
املوظفني  فرار  بداأ  بعدما 
نحو  ال�صمال  من  والعمال 

اجلنوب ب�صبب االنفالت االأمني 
�صوؤون  على  القائمون  ففكر   ،
امتيازات  مينحوهم  اأن  الدولة 
اإجراء  واأول  مرتفعة  باأجور 
ال�رسيبة  تلك  تخفي�س  كان 
وبعدها �صكنات جمهزة بالكامل 
 ، العليا  الوظائف  الأ�صحاب 
اجلنوب  يعرفوا  مل  لالأ�صف 
اإنه  رغم  اله�رسة  اأوقات  يف  اإال 
ذاك   ، اجلزائر  ثراء  م�صدر 
االإجراء ال�رسيبي اإجراء معمول 
به منذ 1995 ومت اإ�صقاط هاته 
 2020 املالية  قانون  يف  املادة 

ال�صابقة  احلكومة  طرف  من   ،
قنبلة  يف حماولة منها يف ترك 
يف  الو�صع  لتفجري  موقوتة 
اأن  اإال   ، الكبري  واليات اجلنوب 
اأبناء  جعل  للوطن  االإخال�س 
يف  يتحركون  الواليات  تلك 
خمطط  اىل  وينبهون  �صمت 
الرئي�س  لهم  وتعهد   ، الع�صابة 
املالية  قانون  يف  با�صتدراكها 
التكميلي بعدما تاأكد من خطط 
جهنمية و�صعتها حكومة بدوي 

.
اأن نف�س االإجراء  للتذكري فقط 

املتعلق بتخفي�س ن�صبة 25% من 
ال�رسيبة على الدخل االإجمايل 
 1995 �صنة  يف  به  معموال  كان 
بالن�صبة لواليات ب�صار ، البي�س 
، النعامة ورقلة وبع�س البلديات 
الواليات  من واليات حتد هاته 
نهاية �صنة  اإلغائه يف  اأنه مت  اإال 
هدا  متديد  يتم  ومل   2000
القانون، الن النقابات وفال�صفة 
االإدارة والنواب وكل املنتخبني 
قال  الذي  �صاكلة  على  اآنذاك 
كانت  وهكذا   ، والو  ماخ�صنا 
بعيدون  واملنتخبني  النقابات 

للمطالبة  دورهم  عن  البعد  كل 
حيث   ، القانون  هدا  با�صتمرار 
متزعما  االأرندي  حزب  كان 
االأحزاب  مب�صاركة  للم�صهد 
التي بع�صها يريد تلميع �صوراه 
اليوم ومل يتكلموا عنها ، ولهذا 
هاته  وعمال  موظفي  حق  من 
باحلقوق  املطالبة  الواليات 
تخفي�س  منها  املكت�صبة 
ال�رسيبة على الدخل االإجمايل 
بن�صبة25% وحل هاته امل�صكلة ، 
وهذا الإعطاء ديناميكية جديدة 
بفتح  الوطني  االقت�صاد  يف 

القطاعات  جميع  يف  ور�صات 
الفالحية وال�صناعية وال�صياحية 
واملخت�صني  العمال  وحتفيز   ،
 ، الواليات  هذه  يف  للعمل 
ماخ�صنا  يقول  مما  فل�صنا 
حوار  يخ�صنا  نقول  بل   ، والو 
وحتويله  اجلنوب  لتنمية  جاد 
لغزو  الوطني  االقت�صاد  من�صة 
تطوير  ومنه  اإفريقيا  اأ�صواق 
بكفاءات  اجلزائري  االقت�صاد 
يف  واإدماجهم   ، اجلنوب  اأبناء 
االإدارات املركزية �صمن اأفواج 

�صناع القرار ...

ال�ضريبة على الدخل الإجمايل بالوليات اجلنوبية
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

ل يوجد منا�ضبة اأروع من قدوم مولود جديد للحياة ، 
لذا نهنئ اأهل املولود " نزمي ي�ضري" بقدومه :

 يا طري طاير بالأجواء ميل و غرد 
باأحلى غناء لأحلى مولود

مربوك عليكم ون�ضال اهلل ال�ضفاء للأم

تهنئة
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 ق.و

االندماج بالعمل الوطني

كنت  عام1987  الأوىل  منذ 
ت�شكيل  خالل  ال�شبيبة  يف  نا�شطا 
املدر�شة،  يف  �شبابية  جمموعة 
وكنت م�شوؤول الهيئة التنظيمية يف 
فعاليات  يف  وم�شاركة  املدر�شة، 
من  فتح  عن  حما�رضات  وح�شور 
الذي  زكارنة  رائد  ال�شهيد  خالل 
كان يقوم بتوعية حول مبادئ فتح 
اإىل مظلة  الن�شمام  ثم  ونظامها، 

فتح والعمل ب�شكل منظم.
االعتقال االأول

خالل   ،1989/5/11 يف  كان   
�رضب  مظاهرات  يف  م�شاركات 
عنيفة   ومواجهات  احلجارة 
بخلع  واجباري  لل�رضب  والتعر�ض 
خيوط  يف  تقييدي  ومت  احلذاء 
�شيارات  اىل  اقتادوين  احلذاء. 
القدمني،  حايف  اليهود  وجيبات 
ومت  جنني  مركز  اىل  وار�شلوين 
بالقيود  جمددا  علي  العتداء 
�رضبا مربحا على ظهري، و�رضب 
التحقيق يف  ومت  باجلدار.  الراأ�ض 
معتقل الفارعة 18 يوم مع املحقق 
اأ�شاليب  ا�شتخدام  ريالة،مت  اأبو 
بالقيود،حيث  كال�شبح  تعذيب 
الحتالل  بر�شا�ض  م�شاب  كنت 
بقدمي،ومل اأتعر�ض اإىل الع�شافري 
يف هذه املرحلة. نزلت حمكمة يف 
الفارعة بوجود قا�شي واحد، ومن 
جل�شة واحدة مع املحامي اخلراز 
بتهمة �رضب احلجارة، مت اإ�شدار 
حكم 6 اأ�شهر بالنقب. بعد ام�شاء 
الفرتة مار�شت ن�شاطي جمددا ومت 
واجراء  بقدمي  مرات   5 ا�شابتي 

الحتاد،  م�شت�شفى  يف  عملية 
وا�شابات عديدة باليد والراأ�ض.

االعتقال الثاين

مطاردة  بعد   2006/5/18 يف 
حما�رضة  مت  �شنوات،  اربع  دامت 
اأكرث  خا�شة  قوات  قبل  من  البيت 
دمار  واإحداث  جندي   60 من 
بالبيت 3طوابق وتك�شري حمتويات 
كان  والنوافذ.  والأثاث  البيت 
ومت   1969 يف  �شابق  اأ�شري  والدي 
هدم بيت العائلة من قبل الحتالل 
خالل وجود الوالد مع جمموعات 
معاملة  كانت  عرفات.  يا�رض 
والتع�شيب  القيود  بعد  الحتالل 
علي  عجال  وو�شع  اأر�شا  والبطح 
وجل�شوا علي واإخباري باأ�شدقائي 
عن  وال�شوؤال  حالهم  �شلموا  اأنهم 
�شامل  معرب  اإىل  قادوين  الأ�شلحة. 
�شهور،   3 ملدة  اجللمة  حتقيق  ثم 
�شكيف،  عنات،  املحققني)  مع 
اأ�شاليب   ا�شتخدام  مت  جدعو(، 
املوزة،  الكر�شي،  على  ال�شبح 
النظارات  ال�شارمة،  القيود 
ال�شوداء، ت�شغيل التربيد والت�شخني، 
والتعدي علينا واإجبارنا على خلع 
مالب�شنا ورمينا يف احلمام، ورمي 
الأغرا�ض ودمار بالزنازين. خالل 
الع�شافري  اإىل  اأر�شلوين  التحقيق 
باأ�شاليب  عندهم  اأيام   10 ومكثت 
وحماولة  ال�شتجواب  من  خمتلفة 
التعذيب  اإىل  اإ�شافة  العرتاف. 
بالأهل  تهديدات  من  النف�شي 
البيت. يف  الزوجة وهدم  واعتقال 
زنازين اجللمة مت اإح�شار ع�شافري  
ومل اعرتف كونهم كانوا معروفني 
ب�شبب  ملف  وكان  ايل،  بالن�شبة 
ثم  علي.  اآخرين  اعرتافات  وجود 

تواجد ع�شافري ببئر ال�شبع، بحجة 
عن  وممثلني  فتح  ممثلي  اأنهم 
واحلديث  وحما�ض  جهاد  ف�شائل 
كامل  ق�شم  طبعا  انتمائي.  حول 
متوفر  جميع الحتياجات وتوفري 
وجود  وب�شبب  بالع�شافري.  الأكل 
يف  وقعت  لقد  اأعرفهم  اأ�شخا�ض 
فخهم، مت اعرتاف عند الع�شافري 
ورقة  وكتابة  اجلندي  وباإ�شابة 
بالعرتافات ووجدتها يف التحقيق 
بعد ذلك، واأنكرها. كانت املحكمة 
ع�شكرية  حمكمة  اجللمة،   يف 
ا�شتغرقت  واحد،  قا�ض  بوجود 
بعد  التحقيق.  ومتديد  جل�شتني 
اإىل حمكمة  نزلت  التحقيق  انتهاء 
ملدة  ق�شاة،   3 بوجود  �شامل 
احلكم  حلني  ا�شتغرقت  �شنتني 
مع  �شفقة  جل�شه،   25 عن  يقل  ل 
النيابة، مع املحامي نائل زحالقة 
بالتهم  بالنتماء اإىل كتائب �شهداء 
م�شاعدات  نار،  اإطالق  الأق�شى، 
اأ�شلحة،  للجهاد الإ�شالمي، حيازة 

م�شاعدة مطاردين.
فرتة ام�ضاء احلكم

مت اإم�شاء فرتة احلكم يف معتقالت  
بالن�شبة  والنقب.  و�شطة  جمدو 
فهي  املعتقل  يف  احلياة  لظروف 
ول  اجلوانب  جميع  من  �شيئة 
من  �شكل  باأي  لالإن�شان  ت�شلح 
يكاد  الطعام  حيث  الأ�شكال، 
ال�شباب  اإدارة  بعد  مقبول،  يكون 
وتوفري  الكانتينا  وا�شتالم  للمطبخ 
ظهر  الإمكان  بقدر  الحتياجات 
رطوبة  وامل�شكن  عليه.  حت�شن 
واخليام  جمدو،  معتقل  يف  عالية 
والفرا�ض  النقب،  يف  مهرتئة 
خفيف جدا. وهناك افتقار للعالج 
تعر�شت  وقد  ال�شحية،  والرعاية 
ومت  العتقال  خالل  جلطة  اإىل 
ومت  الرملة،  م�شت�شفى  اإىل  اأخذي 
العامة  ال�شالمة  تعليمات  تقدمي 
بعدم بذل اجلهد والرك�ض  وتناول 
الأ�شربين. وحرمت من زيارة الأهل 

الأمني  الرف�ض  ب�شبب  عام  ملدة 
اأولدي  وكان  وزوجتي،  لوالدتي 
النا�ض  مع  مرافقة  لزيارتي  ياأتون 
بني  الزيارات  ذويهم.  زيارة  يف 
الأق�شام  بينما بني  الغرف متاحة، 
الإدارة،  من  طلب  ح�شب  ممنوعة 
ال�شبح  �شاعتني  الفورة  ومدة 
واقت�رضت  الع�رض،  و�شاعتني 
وبع�ض  ال�شويدية  على  التمارين 
الألعاب مثل الطائرة و ال�شلة. كما 
ات�شمت  املعتقل  اإدارة  معاملة  اأن 
من  اإل  معهم  الحتكاك  بعدم 
ينظم  الذي  املعتقل  دوبري  خالل 
الزيارات، وهناك اقتحامات وقمع 
ب�شكل مفاجئ و�رضب غاز و�رضب 

الهراوات )الع�شي(.
احتجاجية  اإ�رضابات  خ�شنا 
احتجاجا  الوجبات  با�شرتجاع 
املعتقل  ادارة  معاملة  �شوء  ع 
عالقتي  ات�شمت  ال�رضى.  بحق 
بالتنظيم بالود والحرتام والتعاون 
بالطبع  م�شرتك.  وطني  وهدف 

ال�رضى  حياة  تنظم  لئحة  كانت 
يف  البع�ض  بع�شهم  مع  الداخلية 
التعامل  وكيفية  الواحد  التنظيم 
الن�شاطات  ومواعيد  العد  خالل 
والدورات  والريا�شية  الثقافية 
�شبيل  على  كالإعالم  التعليمية  
املثال. متت اختيار قيادة التنظيم 
دورته  ومدة  النتخاب،  من خالل 
تنظيمية  اأ�شهر، ومبعدل جل�شة   6
اجلل�شات  اإىل  اإ�شافة  �شهرية 
وح�شب  الحتياج  ح�شب  الأخرى 
الو�شع الراهن. مع التزام وان�شباط 

من جميع اأع�شاء التنظيم.

العالقة ما بني اال�ضرى 
والف�ضائل االخرى

لئحة  خالل  من  منظمة  العالقة 
م�شوؤول  الدوبري  حيث  تنظيمية، 
الق�شم ويقوم برتتيب وتن�شيق  عن 
مع جميع الف�شائل. وت�شود العالقة 
والهدف  املتبادل  بالحرتام 
قيود  اأي  ول  امل�شرتك،  الوطني 
التنظيمات  باجتاه  علينا  تفر�ض 
العتقالية  واملوؤ�ش�شات  الأخرى، 

غري م�شرتكة.
العالقة مع اإدارة املعتقل

ممثل  خالل  من  منظمة  العالقة 
مالك  كان  اآنذاك  اذكر  املعتقل، 
وعدنان  البزرة،  وبا�شل  اجلالد، 
قبل  من  بهم  ومعرتف  عي�شة،  اأبو 
الإدارة، ويتم اختيارهم من جميع 

الف�شائل.

مرحلة التحرر

بانتهاء  حتررت يف 2011/11/11، 
احلكم، من معتقل النقب، وح�شلت 

على منحة الرئي�ض فقط.
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يوا�ضل مركز اأبو جهاد ل�ضوؤون احلركة االأ�ضرية يف جامعة القد�س ن�ضر جتارب االأ�ضرى، حيث ين�ضر بحلقة هذا االأ�ضبوع جتربة االأ�ضري املحرر 
يا�ضر خزميية من بلدة قباطية ق�ضاء جنني . يا�ضر راتب عمر خزميية، مواليد1969/11/1، من قباطية ق�ضاء جنني، متزوج ولدي 4 اأوالد 

وبنت، اأنهيت الثانوية العامة، وحاليا ع�ضكري متقاعد.

التجربة االعتقالية للأ�صري يا�صر خزميية فى ال�صجون ال�صهيونية

الأ�رضى  مركز  مدير   اأ�شار 
للدرا�شات الدكتور راأفت حمدونة 
الكبرية خالل  الأ�رضى  معاناة  اإىل 
�شهر  يف   " بالبو�شطة   " النقل 
اأو�شاع  اأن  م�شيفاً   ، رم�شان 
التنقل  خالل  قا�شية  الأ�رضى 
الطويلة  ال�شفر  ظروف  حيث  من 
يف  والفطور  ال�شحور  ،وتقدمي 
والعالج  للمحاكم  النتظار  اأماكن 
احلمام  دخول  وفى  والنقل، 
وي�شتكى   ، للمر�شى  وخا�شة 

داخلها  احلر  �شدة  من  الأ�رضى 
الربودة  و�شدة   ، ال�شيف  ف�شل  يف 
يف ف�شل ال�شتاء ، كونها م�شنوعة 
من ال�شفيح ال�شميك ، ومقاعدها 
التهوية  وقليلة   ، احلديد  من 
ملقليها  التنف�ض  �شيق  ت�شبب 
اأعالها  يف  ثقوب  وجود  ب�شبب 
والرائحة  الدخان  كرثة  ظل  يف   ،
التهوية  وقلة  والكتظاظ  الكريهة 
�شيقة  عزل  غرفة  وبداخلها   ،
لطول  تت�شع   تكاد  ل  ومنف�شلة 

اأرجل الأ�شري . واأ�شاف د. حمدونة 
البو�شطة �شعبة ب�شبب  اأن ظروف 
ت�رضف  ل�شوء  الكريهة  رائحتها 
البو�شطة  كون  اجلنائيني  الأ�رضى 
تقل الأ�رضى الفل�شطينيني واليهود 
اجلنائية  املدنية  الق�شايا  ذوى   ،
والأمنية ذات الأبعاد الوطنية معاً 
على  خطر  ي�شكل  الذى  الأمر   ،
حياة الأ�رضى الفل�شطينيني ، وبنَينّ 
البو�شطة  يف  املعاناة  اأق�شى  اأن 
الذى  الأ�شري املري�ض  هى معاناة 

 ، الدواء  وتناول  للماء  يحتاج 
ودخول  موعده  الطعام يف  وتناول 
ال�شكر  ملر�شى  وخا�شة  احلمام 
على  كبرية  خطورة  هنالك  واأن   ،
الت�شييقيات  تلك  ب�شبب  حياتهم 
. واأو�شح د. حمدونة اأن البو�شطة 
الأ�رضى  تقل  التى  املركبة  هى 
واملعتقلني من مكان اقامة الأ�شري 
تقل  وغالباً   ، املرادة  اجلهة  اإىل 
املنقولني من �شجن اإىل �شجن ، اأو 
املر�شى من ال�شجن اإىل ما ي�شمى 

م�شت�شفى بالرملة ، اأو من ال�شجن 
اإىل املحاكم ، وم�شوؤول عنها فرقة 
وال�شدة  التطرف  بقمة  تتعامل 
ما  وغالباً   ،  " الناح�شون   " ت�شمى 
�شيئة  الأ�رضى معاملة  يتم معاملة 
بالعتداءات  طرفهم  من  جداً 
وخا�شة  والتفتي�شات  اجل�شدية 
العارية ، و�شوء تقدمي الحتياجات 
املقيدين  لالأ�رضى  الأ�شا�شية 
وطالب   . والأرجل  الأيدى  من 
العالم  و�شائل  حمدونة  د.  

واملوؤ�ش�شات احلقوقية والن�شانية 
 " والدولية  والعربية  املحلية   "
بحق  الحتالل  انتهاكات  بك�شف 
ال�رضائيلية  ال�شجون  يف  الأ�رضى 
وحماية  لوقفها  عليه   وال�شغط   ،
اإدارة  �شباط  ، وحما�شبة  الأ�رضى 
م�شلحة ال�شجون واجلهات الأمنية 
تلك  عن  مل�شئوليتها  الإ�رضائيلية 
لالتفاقيات  واخلروق  النتهاكات 
حقوق  مفاهيم  ولأدنى  الدولية 

الن�شان  .

مدير مركز االأ�ضرى للدرا�ضات الدكتور راأفت حمدونة

معاناة كبرية للأ�صرى خلل النقل " بالبو�صطة " يف �صهر رم�صان
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مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات

5 �سهداء ا�سرى ال تزال جثامينهم حمتجزة
.   الحتالل يعاقب ال�ضري وذويه مرتني مرة باعتقاله ومرة باحتجاز جثمانه

الحتالل ل يزال يحتجز 5 جثامني اأ�ضرى �ضهداء ويرف�ض ت�ضليمها اإىل ذويهم ، اإ�ضافة اإىل ال�ضهيد 
النقب، واليوم جثمانه �ضيخ�ضع للت�ضريح ول نعلم  اأيام ف �ضجن  “نور الربغوتى” الذى ارتقى قبل 

هل �ضيوافق الحتالل على ت�ضليمه بعد انتهاء الت�ضريح ، اأم يبقيه يف الحتجاز ، وال�ضهداء وهم :

ق. ف

دولة اني�ض  ال�ضهيد   1-
من   ” دولة  حممود  “اني�س 
�سكان قلقيلية من مواليد العام 
بعد   1968 عام  اعتقل   ،  1944
فدائية  عملية  خالل  اإ�سابته 
و�سط مدينة نابل�س، وقد �سدر 
املوؤبد  بال�سجن  حكٌم  بحقه 

املكرر اأربع مرات.
ع�سقالن  �سجن  يف  ا�ست�سهد 
عن  مفتوح  اإ�رضاب  خالل 
يف  اال�رضى  خا�سه  الطعام 
1980/8/31، بعد 12 عاماً من 
جثته،  اختفت  وبعدها  االأ�رض، 
و ال نعرف م�سريها حتى االآن 

منذ 40 عاماً .

ال�ضهيد عزيز عوي�ضات  2-
املقد�سي  االأ�سري  تعر�س 
عوي�سات”  مو�سى  “عزيز 
يف  املكرب  جبل  من  عام   53
مايو  �سهر  بداية  يف  القد�س، 
يف  همجي  اعتداء  اىل   2018
الوحدات  يد  على  اإي�سل  �سجن 
اخلا�سة التابعة الإدارة ال�سجون 
بالهراوات والركالت والأكرث من 
وبطنه  ورقبته  راأ�سه  على  مرة 
كافة  بانهيار  اأدى الإ�سابته  مما 
يف  وتهتك  اجل�سم،  اأجهزة 
نتيجة  داخلي  ونزيف  الرئتني 
ونزيف  بقوة،  عليهما  ال�رضب 
يف الدماغ وقد دخل يف غيبوبة 
م�ست�سفى  اإىل  نقله  ومت  حادة 

الرملة.
نتيجة اال�ستهتار بحياته وتعمد 
تراجع  حلالته  الطبي  االإهمال 
اأ�سيب بجلطة  ال�سحي،  و�سعه 
عملية  له  واأجريت  حادة  قلبية 
“قلب مفتوح” وا�ستمر الرتاجع 
نقله  ومت  ال�سحي،  و�سعه  على 
م�سفى  يف  املكثفة  العناية  اإىل 
“ا�ساف هاروفيه” وو�سع حتت 
اال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة 
ورف�س االحتالل اإطالق �رضاحه 
ب�سكل مبكر الإكمال عالجه يف 
خارج ال�سجون، وقرر له جل�سة 
اأن روحه  اإال  الطلب،  للنظر يف 

قبل  ربها  اىل  فا�ست  الطاهرة 
موعد اجلل�سة، فارتقى �سهيداً 

يف 2018/5/20 .
“عوي�سات”  ال�سهيد  االأ�سري 
بتاريخ 2014/3/8،  اعتقل  كان 
بال�سجن  حكم  بحقه  و�سدر 
الفعلي ملدة 30 عام، وا�ست�سهد 
بعد مرور 4 اعوام على اعتقاله 

وال يزال جثمانه حمتجزاً .

بارود فار�ض  ال�ضهيد   3-
حممد  اأحمد  فار�س  االأ�سري” 
عميد  هو   ) عاماً   56( بارود” 
اأ�رضى غزة واأقدمهم من خميم 
اعتقل  غزة،  غرب  ال�ساطئ 
وحكم   ،  1991/3/23 بتاريخ 
بتهمة  املوؤبد  بال�سجن  عليه 
هذه  وخالل  م�ستوطن،  قتل 
كافة  بني  تنقل  الطويلة  الفرتة 
الأكرث  وعزل  االحتالل،  �سجون 
من 10 �سنوات، وتوفيت والدته 

قبل ا�ست�سهاده بعامني .
“بارود”  ال�سهيد  االأ�سري  �سحة 
يف  وا�سح  ب�سكل  تراجعت 
االأعوام االأخرية ، حيث ا�سيب 
له  واأجريت  الكبد  يف  بفريو�س 
منه،  جلزء  ا�ستئ�سال  عملية 
تقدم  مل   ، ال�سجون  اإىل  واأعيد 
الالزمة،  الطبية  الرعاية  له 
ودخل  كثرياً  �سحته  وتراجعت 
اىل  ونقل  غيبوبة  حالة  يف 
وا�ست�سهد  �سوروكا  م�ست�سفى 
بتاريخ  قليلة  �ساعات  بعد 
 28 اأم�سى  ان  بعد   2019/2/6
عاماً خلف الق�سبان ، وال يزال 

جثمانه حمتجزاً .

طقاطقه ن�ضار  ال�ضهيد   4-
ماجد  ن�سار  االأ�سري” 
بيت  من  عاماً(   31( طقاطقة” 
فجار ببيت حلم، اعتقل بتاريخ 
مداهمة  بعد   2019/6/19
يف  التحقيق  اىل  ونقل  منزله 
الذى  اجلملة  توقيف  مركز 
ان ينقل  ا�سبوعني، قبل  ا�ستمر 
�سجن  عزل  يف  التحقيق  اىل 
تعر�س  حيث   ، الرملة  نيت�سان 
لتحقيق عنيف من قبل ال�ساباك 
ال�سحي  و�سعه  تدهور  اىل  اأدى 
العالج  ورف�س االحتالل تقدمي 
االأمر  للم�ست�سفى  نقله  او  له 
الذى ادى اىل ا�ست�سهاده بتاريخ 
اعتقاله  بعد  اأي   2019/7/16
ب�سهر فقط ، حيث مل يكن يعانى 
 ، اعتقاله  امرا�س حني  اأي  من 

وال يزال جثمانه حمتجزاً.

ال�ضايح ب�ضام  ال�ضهيد   5-
امني  ب�سام  االأ�سري”  اعتقل 
مدينة  من  عام،   47 ال�سايح” 
 ،2015/10/8 بتاريخ  نابل�س 
حمكمة  قاعة  يف  وجوده  خالل 
جل�سة  حل�سور  الع�سكرية  �سامل 
يف  االأ�سرية  زوجته  حماكمة 
حينه “منى ابوبكر” ، ومت نقله 
الرملة  م�ست�سفى  اإىل  مبا�رضة 
ويعانى من  لكونه مري�س  نظراً 

ال�رضطان .
تراجعت  اعتقاله  فرتة  خالل 
من  وعانى  كبري  ب�سكل  �سحته 

كونه  قاهرة،  �سحية  ظروف 
ال�رضطان،  من  ويعانى  مري�س 
اإطالق  االحتالل  ورف�س 
من  يعترب  انه  رغم   ، �رضاحه 
يف  املر�سية  احلاالت  اخطر 

�سجون االحتالل.
يعانى  كان  ال�سايح  ال�سهيد 
النخاعي،  الدم  �رضطان  من 
حاد  وق�سور  العظم،  و�رضطان 
ال�سهور  وفى  القلب،  ع�سلة  يف 
اإىل  �سحته  تدهورت  االأخرية 
ع�سله  واأ�سبحت  كبري،  حد 
فقط،   %15 بن�سبة  تعمل  القلب 
يف  حادة  بالتهابات  واأ�سيب 
التنف�س،  يف  و�سعوبة  الرئتني، 
ال�سجون  اإدارة  معه  تتعامل  ومل 
كونه  الرعاية  االأدنى من  باحلد 
خطرية،  اأمرا�س  من  يعانى 
ا�ست�سهاده  اإىل  اأدى  الذي  االأمر 
م�ست�سفى  يف   2019/9/8 يف 
نتيجة  هروفيه”  “ا�ساف 
يزال  وال  الطبي،  االإهمال 

جثمانه حمتجزاً.

ال�ضهيد نور الربغوتى
ر�ساد  نور   ” ال�ساب  اعتقل 
الربغوتى ” من رام اهلل عام 2016 
بال�سجن  حكم  بحقه  و�سدر   ،
ملدة 8 �سنوات، وكانت تراجعت 
االأخرية  ال�سهور  يف  �سحته 
على  عر�سه  االحتالل  ورف�س 
اأ�سيب  حيث  خمت�س،  طبيب 
اأثناء  �سديدة  اإغماء  بحالة 
غرفة  يف  احلمام  يف  تواجده 
رقم 15 بق�سم 25 ب�سجن النقب، 
اإخراجه  االحتالل  ورف�س 
قام  ان  وبعد  االأمر،  بداية  يف 
االأبواب  على  بالطرق  اال�رضى 
االحتالل  ا�سطر  والتكبري 
ارتقى  حيث  امل�سفى  اإىل  لنقله 
�سهيداً �سباح اليوم التايل بتاريخ 
االإهمال  نتيجة   2020/4/21

الطبى.
عملية  اإىل،  جثمانه  ويخ�سع 
الطب  معهد  يف  ت�رضيح 
بح�سور  كبري،  اأبو  العديل 
على  للوقوف  فل�سطيني  طبيب 

مالب�سات وظروف ا�ست�سهاده

حمل الدكتور فهد اأبو احلاج مدير 
عام مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة 
دولة  القد�س  جامعة  يف  االأ�سرية 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  االحتالل 
ح�سن  ماجد  حممد  االأ�سري  حياة 
والطالب  ال�سودان  دير  بلدة  من 
كان  والذي  بريزيت  جامعة  يف 
يوم  االحتالل  قوات  اعتقلته  قد 
الثالثاء املا�سي ويخ�سع للتحقيق 
اأعلن  وقد  امل�سكوبية،  معتقل  يف 
 . كورونا  بفريو�س  اإ�سابته  عن 
واأ�ساف اأن املعلومات تفيد بعزل 
االأ�سري مبا ي�سمى م�ست�سفى �سجن 
اأي  من  التاأكد  يتم  ومل  الرملة، 
اإجراءات خا�سة اتخذتها م�سلحة 
حالته  تفاقم  ملنع  بحقه  ال�سجون 
ال  بالعزل  وجوده  جمرد  حيث 
الفايرو�س  من  حلمايته  يكفي 

وخا�سة اأن التجارب ال�سابقة بحق 
فيما  عانوا  الذين  االأ�رضى  اآالف 
ال  الرملة  �سجن  م�ست�سفى  ي�سمى 
تدعوا لالطمئنان . ووجه الدكتور 
اأبو احلاج حتذيره من اأن �سلطات 
االأيام  خالل  �ست�رضع  االحتالل 
القوانني  القادمة ب�سن العديد من 
واأنها  االأ�رضى  بحق  املجحفة 
بجائحة  العامل  ان�سغال  �ست�ستغل 
االأ�رضى  من  لالنتقام  الكورونا 
وحماولة خنقهم وفر�س اأمر واقع 
اأنها �ستكمل  جديد عليهم، منوها 
مب�ستحقات  املتعلقة  اإجراءاتها 
املجتمع  املالية، مطالبا  االأ�رضى 
الدويل باأخذ دوره وجلم االحتالل، 
يقفوا  لن  �سعبنا  اأبناء  اأن  وموؤكدا 
هذه  مثل  اأمام  االأيدي  مكتويف 

املمار�سات . 

الدكتور فهد اأبو احلاج يحمل االحتالل 
امل�سوؤولية عن حياة االأ�سري حممد 

ماجد ح�سن

�سلطات  االأ�سرياإن  نادي  قال 
االحتالل توا�سل احتجاز جثامني 
وذلك  اأ�رضى،  �سهداء  خم�سة 
جثمان  اأم�س  يوم  ت�سليمها  بعد 
*ال�سهيد نور الدين الربغوثي* من 
بلدة عابود ق�ساء رام اهلل، والذي 
من  والع�رضين  الثاين  يوم  ارتقى 
"النقب  �سجن  يف  اجلاري  ال�سهر 
اأن  ال�سحراوي"وبني نادي االأ�سري 
اأقدم االأ�رضى ال�سهداء املحتجزة 
دولة  اأني�س  ال�سهيد  جثامينهم هو 
عام  اُ�ست�سهد  والذي  قلقيلية  من 
"ع�سقالن"،   �سجن  يف  1980م 
اإ�سافة اإىل ال�سهيد عزيز عوي�سات 
عام  اُ�ست�سهد  الذي  القد�س  من 
اُ�ست�سهدوا  اأ�رضى  وثالثة   ،2018
عام 2019، وهم: فار�س بارود من 
غزة، ن�سار طقاطقة من بيت حلم، 
ولفت  نابل�س.  من  ال�سايح  ب�سام 
اأ�سرياً   223 اأن  اإىل  االأ�سري  نادي 

االحتالل  �سجون  يف  اُ�ست�سهدوا 
ل�سيا�سات  نتيجة   ،1967 عام  منذ 
التعذيب، والقتل العمد، اأو اإطالق 
اإىل  اإ�سافة  مبا�رضة،  عليهم  النار 
اإىل  اأدت  والتي  االأبرز  ال�سيا�سة 
�سيا�سة  وهي  اأ�سرياً   68 ا�ست�سهاد 
البطيء(.  )القتل  الطبي  االإهمال 
يُ�سار اإىل اأن جثامني اأربعة �سهداء 
�سهيداً   60 بني  من  هم  اأ�رضى 
توا�سل �سلطات االحتالل احتجاز 
ويف   .2015 عام  منذ  جثامينهم 
اأن  االأ�سري  نادي  اأكد  االإطار  هذا 
�سلطات االحتالل مل تكتف بتنفيذ 
بل  الفل�سطينيني،  قتل  جرمية 
وت�ستمر يف جرميتها عرب �سيا�سة 
تُ�سكل  التي  جثامينهم  احتجاز 
القانون  وقواعد  الأحكام  انتهاكاً 
الدويل االإن�ساين والتي �سكلت اأحد 
بحق  التاريخية  �سيا�ستها  اأبرز 

ال�سهداء الفل�سطينيني.

بعد ت�ضليم جثمان ال�ضهيد الربغوثي

االحتالل يوا�سل احتجاز جثامني 
خم�سة اأ�سرى �سهداء اأقدمهم 

االأ�سري اأني�س دولة

زوجة  الربغوثي  فدوى  قالت 
الربغوثي  مروان  االأ�سري  القيادي 
اأي معلومات حول  اإنه لي�س لديها 
اأنها  اإال   تبادل جديدة  اأي �سفقة 
يف  مروان  القائد  يخرج  اأن  تاأمل 
امل�ستقبل.  يف  تبادل  �سفقة  اأي 
خا�س  حديث  يف  واأ�سافت 
الذكرى  مبنا�سبة  نت  للميادين 
مروان  زوجها  العتقال   19 الـ 
اليوم  ي�سادف  الذي  الربغوثي 
التقته يف  اَخر مرة  اأن  اأفريل،   15
العام  من  فرباير  يف  كان  معتقله 
الربغوثي  فدوى  ومتنت  اجلاري. 

حّيزاً  العربي  االإعالم  يعطي  اأن 
ال�سغط  الأن  االأ�رضى  لق�سية  اأكرث 
االأ�رضى  معاناة  واإبراز  االإعالمي 
�رضاحهم.   اإطالق  يف  ي�سارع 
ويُعترب االأ�سري مروان الربغوثي اأول 
ع�سو من اللجنة املركزية حلركة 
فتح، واأول نائب فل�سطيني تعتقله 
عليه  وحتكم  االحتالل  �سلطات 
عاماً..  و40  موؤبدات   5 بال�سجن 
االعرتاف  الربغوثي  رف�س  وقد 
االإ�رضائيلية،  املحكمة  ب�رضعية 
وغري  "باطاًل  اعتقاله  معترباً 
اتهام  الئحة  ووّجه  �رضعي"، 

االحتالل  �سيا�سات  �سد  طويلة 
جدالً  اأحدثت  بحيث  االإ�رضائيلي، 
ولدى  االإ�رضائيلي  املجتمع  يف 
وجدوا  الذين  ال�سيا�سيني،  قادته 
باإ�رضائيل.  اأ�رّض  قد  اعتقاله  اأن 
عملية  اليوم  الربغوثي  ويقود 
.وهو  ال�سجون  داخل  تعليمية 
يتوىّل التدري�س اجلامعي لالأ�رضى 
االأ�سري  مع  "هدارمي"   �سجن  يف 
على  حائزان  وهما  الدقة  وليد 
اأعداها  اأبحاث  عرب  ماج�ستري، 
انتفا�سة  وخالل  ال�سجن.  داخل 
اأبرز  من  كان  والتي  االأق�سى 

االحتالل  �سلطات  اتهمته  قادتها، 
�سهداء  كتائب  وقيادة  بتاأ�سي�س 
االأق�سى- اجلناح الع�سكري حلركة 
فتح. ويف العام 2010 ح�سل القائد 
الربغوثي من ق�سم العزل اجلماعي 
�سهادة  على  "هدارمي"  �سجن  يف  
ال�سيا�سية من  العلوم  الدكتوراه يف 
التابع  والدرا�سات  البحوث  معهد 
جلامعة الدول العربية، وقد �سدر 
الكتب  من  جمموعة  للربغوثي 
املا�سية  االأ�رض  �سنوات  خالل 
زنزانة  يف  يوم  "األف  كتاب  منها 

العزل االنفرادي".

فدوى الربغوثي للميادين نت

 اآمل اأن يخرج زوجي يف �سفقة تبادل م�ستقبلية
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ن�صائح �صحّية يف رم�صان
اأكواب  ثمانية  يقل عن  ال  املاء مبا  من  منا�سبة  كمّية   �رشب 
يف اليوم، مع �رشورة مراعاة �رشب املاء على فرتات لتفادي 
�سعور ال�سخ�ص بالثقل واالنزعاج. تناول التمر قبل اأي �سيء، 
اأثناء  للج�سم  ح�سل  الذي  ال�سكر  نق�ص  �سد  على  يعمل  الأّنه 
حيث  ال�سوربة؛  من  بطبق  االإفطار  وجبة  بدء  ال�سيام.  فرتة 
والوجبة  الطعام  باقي  الطبق ميّهد املعدة ال�ستقبال  اإّن هذا 
اجل�سم.  خ�رشها  التي  ال�سوائل  يعّو�ص  اأّنه  كما  الرئي�سّية، 
احلر�ص على امل�سي بعد تناول االإفطار ب�ساعتني على االأقل، 
على  الرتاويح م�سياً  اإىل �سالة  الذهاب  لل�سخ�ص  حيث ميكن 
االأقدام. احلر�ص على عدم ترك وجبة ال�سحور على اأي حاٍل 
من االأحوال، وين�سح االأخ�سائيون ب�رشورة احتواء هذه الوجبة 
على الن�سوّيات بطيئة االمت�سا�ص كخبز القمح الكامل، واالأرز 
ال�سكر  م�ستوى  على  احلفاظ  اأجل  من  وذلك  الفطور،  ورقاق 
االأغذية  تناول  على  احلر�ص  ممكنة.  فرتٍة  الأطول  الدم  يف 
ال�سيام  يوم  خالل  واملعادن  الفيتامينات  على  حتتوي  التي 
االإفطار.  ال�سلطة على وجبة  تناول طبق  كالفواكه واخل�سار. 
تناول احللوّيات ولكن باعتدال، حيث يجب اأن يراقب ال�سخ�ص 
مبا�رشًة.  النوم  قبل  تناولها  وجتّنب  االأطباق  هذه  من  ح�سته 
واملك�رشات،  املخلالت  مثل  اململّحة  االأطعمة  تناول  جتّنب 
الطبق  وجبة  تق�سيم  ال�سناعّية.  االأغذية  وكذلك  واملعلبات 
على  االأول  الق�سم  يحتوي  حيث  اأق�سام،  ثالثة  اإىل  الرئي�سي 
على  الثاين  والق�سم  االأرز،  مثل  االمت�سا�ص  بطيئة  الن�سويات 
اللحوم ويف�سل اأن تكون قليلة الدهون، والن�سف املتبقي ميكن 
تعبئته باخل�سار ال�سحّية. تناول فنجان القهوة بعد مرور �ساعة 
اأو �ساعتني من تناول وجبة االإفطار، حيث يجب جتّنب �رشبها 
كمّية  تقليل  على  احلر�ص  �رشورة  مع  الوجبة  بعد  مبا�رشًة 

القهوة امل�رشوبة خالل اليوم قدر االإمكان.

ن�صائح لعالج الإم�صاك
هذه  اتباع  خالل  من  االإم�ساك  ونعالج  نكافح  اأن  ميكن 

الن�سائح:
�رشب املاء بكمياٍت كافية يومياً باالإ�سافة لل�سوائل كع�سري 

الفواكه واحل�ساء.
تناول ال�سلطة واخل�سار بكمياٍت جيدة يومياً.

التي  واالإجا�ص  كالتفاح  الطازجة  الفواكه  تناول  زيادة 
ي�ستح�سن تناولها مع الق�رشة.

تناول الفواكه املجففة كالتني، التمر والزبيب.
زيادة تناول االألياف الغذائية املوجودة يف منتجات احلبوب 

الكاملة، خبز النخالة والربغل.
اإ�سافة ال�سوفان لنظامنا الغذائي اليومي

ال�سحور  قبل  الريق  على  زيتون  زيت  طعام  ملعقة  تناول 
يومياً

تنظيم اأوقات الوجبات الطعامية واأوقات الدخول للحمام.
زيادة الن�ساط احلركي وممار�سة الريا�سة اليومية.

االبتعاد عن التناول الع�سوائي للملّينات واالأع�ساب امل�سهلة، 
فهي ت�سبب تعودا عليها باالإ�سافة اإىل اأنها قد ت�سبب تقرحات 

والتهاب بالقولون.

الم�صاك
االإم�ساك م�سكلة �سائعة احلدوث، تكرث مالحظتها اأي�ساً يف 
�سهر رم�سان، وعدم معاجلتها قد توؤدي اإىل م�ساكل عديدة 

كالبوا�سري وال�سعور ب�سوء اله�سم والنفخة والغازات.
وال�سبب يعود غالباً لقلّة �رشب ال�سوائل وكرثة تناول اللحوم 
والد�سم وقلّة اخل�سار والفواكه واالألياف الغذائية باالإ�سافة 

لقلّة احلركة واخلمول.

ارتفاع �صغط الدم
الوزن  فاإنقا�ص  الدم،  �سغط  ارتفاع  عالج  يف  ال�سيام  يفيد 
الذي يرافق ال�سيام يخف�ص �سغط الدم ب�سورة ملحوظة، كما 
اأن الريا�سة البدنية من �سالة تراويح وتهجد وغريها تفيد يف 

خف�ص �سغط الدم املرتفع.
للمري�ص  اأمكن  بالدواء  عليه  م�سيطراً  الدم  �سغط  كان  واإذا 
اأدوية  اأدويته بانتظام، فهناك حالياً  اأن يتناول  ال�سيام �رشيطة 

الرتفاع �سغط الدم تعطى مرة واحدة اأو اثنتان يف اليوم.

قوية  االإن�سان  اأع�ساب  اإن 
العمل  احتمال  على  قادرة 
بال  يعمل  اأن  ي�ستطيع  فاملخ 
العمل  يرهقه  اأن  دون  انقطاع 
لها  ميكن  الب�رشية  والع�سلة 
قبل  ال�ساعات  ع�رشات  العمل 
اأن ينالها التعب وهناك حقيقة 

الذهني  العمل  اأن  مده�سة، 
التعب،  اإىل  يف�سي  ال  وحده 
العلماء  من  طائفة  حاول  وقد 
احتمال  مدى  على  يتعرفوا  اأن 
فكانت  للعمل،  االإن�ساين  املخ 
اأن  كبرية حني وجدوا  ده�ستهم 
الدماء املندفعة من املخ واإليه، 

اأوج ن�ساطه، خالية من  وهو يف 
كل اأثر للتعب يف االأفراد الذين 
ميار�سون عمال ذهنيا، يف حني 
دماء  من  عينة  اأخذوا  اأنهم 
هو  بينما  بيديه  يعمل  عامل 
حافلة  فوجدوها  عمله  يزاول 

بخمائر التعب واإفرازاته.

النف�سي  الطبيب  ويذهب 
االأمريكي )اأ·اأ· بريل( اإىل حقيقة 
مده�سة اأخرى فيقول اأن %100 
العمال  يح�سه  الذي  التعب  من 
اجللو�ص  عملهم  يتطلب  الذين 
عوامل  اإىل  راجعة  املتوا�سل 

نف�سية اأي )عاطفية(.

ف�سل القلب نوعان: ف�سل القلب 
االأمين،  القلب  وف�سل  االأي�رش 
وي�سكو املري�ص عادة من �سيق 
باجلهد،  القيام  عند  النف�ص 
اأثناء  النف�ص  �سيق  يحدث  وقد 
الراحة، وين�سح امل�ساب بف�سل 
ال�سيام،  بعدم  احلاد  القلب 
ات  مدَرّ لتناول  يحتاج  حيث 

مقوية  اأخرى  واأدوية  بولية 
يحتاج  ما  وكثرياً  القلب  لع�سلة 

اإىل عالج يف امل�ست�سفى.
وا�ستقر  اإذا حت�سنت حالته  اأما 
�سوى  يتناول  ال  وكان  و�سعه، 
املدرات  من  �سغرية  جرعات 

البولية فقد ميكنه ال�سيام.

ال�صوم وال�صحة النف�صية

ف�صل القلب )ق�صور القلب(:

ال�صوم والتخل�ص من �صموم اجل�صم
الب�رشي  اجل�سم  يتعر�ص 
ال�سارة،  املواد  من  لكثري 
يف  ترتاكم  قد  التي  وال�سموم 
املواد  هذه  واأغلب  اأن�سجته، 
الغذاء الذي  تاأتي للج�سم عرب 
يتناوله بكرثة، وجميع االأطعمة 
حتتوي  االأيام  هذه  يف  تقريبًا 
املواد  من  قليلة  كميات  على 
ت�ساف  املواد  وهذه  ال�سامة، 
للطعام اأثناء اإعداده، اأو حفظه 
كالنكهات، واالألوان، وم�سادات 
االأك�سدة، واملواد احلافظة، اأو 
للنبات  الكيميائية  االإ�سافات 
كمن�سطات  احليوان،  اأو 
احليوية،  وامل�سادات  النمو، 
م�ستقاتها،  اأو  واملخ�سبات، 
يف  النباتات  بع�ص  وحتتوي 
املواد  بع�ص  على  تركيبها 
كبرًيا  عدًدا  اأن  كما  ال�سارة، 
من االأطعمة يحتوي على ن�سبة 
التي  الدقيقة،  الكائنات  من 
وتعر�سها  فيها  �سمومها  تفرز 
جعل  ال�سموم  هذه  كل  للتلوث 
للج�سم  وتعاىل-  -�سبحانه  اهلل 
فيقوم  وخمرًجا؛  فرًجا  منها 

الرئي�سي  اجلهاز  -وهو  الكبد 
يف تنظيم اجل�سم من ال�سموم- 
من  كثري  مفعول  باإبطال 
قد  بل  ال�سامة،  املواد  هذه 
مثل:  نافعة،  مواد  اإىل  يحولها 
واأمالح  والكرياتني،  اليوريا، 
جهًدا  للكبد  اأن  غري  االأمونيا، 
وطاقة حمدودين، وقد يعرتي 
الأ�سباب  اخللل  بع�ص  خالياه 
طبيعية  الأ�سباب  اأو  مر�سية، 

جزء  فيرت�سب  ال�سن  كتقدم 
يف  ال�سامة  املواد  هذه  من 
ا يف  اجل�سم، وخ�سو�سً اأن�سجة 

املخازن الدهنية.
يقوم  الكبد  اأن  املعروف  ومن 
من  وا�سعة  جمموعة  بتحويل 
-والتي  ال�سمية  اجلزئيات 
يف  الذوبان  تقبل  ما  غالبًا 
تذوب  جزيئات  اإىل  ال�سحوم- 
ميكن  �سامة،  غري  املاء  يف 

طريق  عن  الكبد  يفرزها  اأن 
اجلهاز اله�سمي، اأو تخرج عن 

طريق الكلى.
كميات  تتحول  ال�سيام  ويف 
املختزنة  ال�سحوم  من  هائلة 
حتى  الكبد  اإىل  اجل�سم  يف 
توؤك�َسد، ويُنتفع بها، وت�ستخرج 
فيها،  الذائبة  ال�سموم  منها 
منها  ويتخل�ص  �سميتها  وتزال 

مع نفايات اجل�سد.

�سهر  بحق،  رم�سان  �سهر  ولكن يعترب  اله�سمي،  للجهاز  اإجازة 

الكثري  يتخم  اأن  حقاً  املوؤ�سف 
ب�ستى  االإفطار  عند  نف�سه  منا 
وال�رشاب، فيحِوّل  الطعام  فنون 
اإىل  واالأمعاء  املعدة  �سعادة 
اأهم  تخمة وعناء، و�سن�ستعر�ص 
ذات  اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�ص 

العالقة بال�سيام.
االإثني  اأو  املعدة  قرحة  اأ( 

ع�رش:
بالقرحة احلادة  ي�سكو امل�ساب 
اآالم يف املعدة عند اجلوع،  من 
النوم، ويخف  اأمل يوقظه من  اأو 
بتناول  ع�رش  االإثني  قرحة  اأمل 
يعود  ما  كثرياً  ولكن  الطعام، 

االأمل بعد عدة �ساعات.

القرحة  مري�ص  على  وينبغي 
امل�ساب باإحدى احلاالت التالية 

لالإفطار:
حني  وذلك  احلادة:  القرحة 
اأعرا�ص  من  املري�ص  ي�سكو 
اأو  اجلوع،  عند  كاالأمل  القرحة. 

اأمل يوقظه من النوم.
حادة  انتكا�سة  حدوث  حال  يف 
وينطبق  املزمنة:  القرحة  يف 
على  ينطبق  ما  احلالة  تلك  يف 

القرحة احلادة.
وكذلك االأمر عند الذين ت�ستمر 
رغم  القرحة  اأعرا�ص  عندهم 

تناول العالج بانتظام.

مري�ص اجلهاز اله�صمي يف �صهر ال�صيام



اأ�صبح عبد القادر يعي�ش املدرب 
قاب  بلعبا�ش،  الحتاد  ال�صابق 
قو�صني اأو اأدنى من تويل من�صب 
ب�صكرة  الحتاد  الفني  املدير 
لكناوي،  نذير  للمدرب  خلفا 
اأعلنت  قد  االحتاد  اإدارة  وكانت 
ارتباطها  فك  �صابق  وقت  يف 

تراجع  ب�صبب  لكناوي،  باملدرب 
نتائج الفريق وعجزه عن تطوير 
اإدارة  وتو�صلت  العام،  االأداء 
مبدئي  اتفاق  اإىل  ب�صكرة  احتاد 
مع املدرب يعي�ش، لقيادة الفريق 
على  املو�صم،  من  تبقى  فيما 
فور  ر�صميا  املهمة  يتوىل  اأن 

ويحتل احتاد  الن�صاط،  ا�صتئناف 
جدول  يف   14 املركز  ب�صكرة 
بر�صيد  الوطنية  البطولة  ترتيب 
عن  نقطتني  وبفارق  نقطة،   21
اإىل  بال�صقوط  املهددين  اأقرب 

الدرجة الثانية.
ق.ر.

مولودية  فريق  اإدارة  اأقدمت 
جلنة  تن�صيب  على  اجلزائر 
بانتداب  اخلا�صة  اال�صتقدامات 
فرتة  خالل  اجلدد  الالعبني 
حت�صبا  ال�صيفية  التحويالت 
اجلديد  الكروي  للمو�صم 
يتم منح  اأين �صوف   ،2021/2020
ال�صالحيت  كافة  اللجنة  هذه 
الالعبني  اف�صل  اختيار  اأجل  من 
على  واإقناعهم  معهم  للتفاو�ش 
العا�صمي  النادي  الوان  حمل 
اجلديد،  املو�صم  من  ابتداء 
الذي  االإدارة  جمل�ش  اأعلن  حيث 
عن  اأملا�ش  النا�رص  عبد  يرا�صه 
قائمة اأع�صاء اللجنة والتي �صوف 
الت�صكيلة  تكون مكونة من مدرب 
من  كل  جانب  اإىل  نغيز،  نليل 
بوي�ش  نا�رص  العام  املناجري 
طارق  للنادي  العام  واملن�صق 

�صاو�ش  ابراهيم  وكرمي  لعزيز 
والذي  للفريق  ال�صابق  الالعب 
لالعبني،  مناجريا  حاليا  يعمل 
ا�صتقدام  اإىل  املولودية  وت�صعى 
اأف�صل العنا�رص القادرة على منح 
يوا�صل  الذي  للفريق  االإ�صافة 
عزمه على لعب االأدوار االأوىل كل 
اإحراز  على  واملناف�صة  مو�صمن 
ال�رصكة  ت�صكرها  التي  االألقاب 
يف  »�صوناطراك«  للنادي  املالكة 
ظل حر�صها على اإهداء لقب اإىل 
االأن�صار، وهو ما ي�صعى اإليه رفقاء 
بوردمي  الرحمان  عبد  الالعب 
يتناف�صون  والذي  املو�صم  هذا 
خالله على لقب البطولة الوطنية، 
املولودية  اإعادة  اإىل  منهم  �صعيا 
اإىل من�صة التتويج جمددا والغائبة 

عنها خالل املوا�صم االأخرية.
الالعب  ي�صتبعد  مل  املقابل،  يف 

تغيري  امكانية  براهيمي  بلقا�صم 
احلايل  املو�صم  بنهاية  االأجواء 
على  بح�صوله  اعرتف  بعدما 
بع�ش االت�صاالت من اأندية ترغب 
املركاتو  خالل  معه  التعاقد  يف 
ال�صيفي املقبل، ويف هذا ال�صدد 
للنادي  االأمين  املدافع  عّقب 
خو�ش  يف  يرغب  اأنه  العا�صمي 
جتربة خارج الوطن، بعدما اأبدى 
التون�صي  الرتجي  نادي  م�صوؤولو 
لكنه  معه،  التعاقد  يف  رغبتهم 
ا�صرتط يف املقابل موافقة اإدارة 
مرتبطا  الزال  التي  املولودية 
امكانية  ربط  حيث  معها،  بعقد 
توجهه اإىل اللعب يف تون�ش بتقيم 
املولودية  مل�صوؤويل  مقنع  عر�ش 
ختى يقنعهم بالتخلي عن خدماته 

بنهاية هذا املو�صم.
عي�شة ق. 
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امليالن  نادب  اإدارة  تعتزم  ال 
خدمات  يف  التفريط  االيطايل 
اجلزائري  الدويل  العبها 
ظل  يف  نا�رص  بن  ا�صماعيل 
تربط  التي  االإعالمية  التقارير 
اإحدى  اإىل  انتقاله  امكانية 
احل�صول  يف  الراغبة  الفرق 
فرتة  خالل  خجماته  على 
املقبلة،  ال�صيفية  التحويالت 
ويف هذا ال�صدد، ك�صفت جريدة 
�صبورت«  ديللو  كوريريي  »لو 
النادي  م�صوؤويل  اأن  االيطالية 
رف�صا  يرف�صون  اللومباردي 
امكانية  حول  احلديث  قاطعا 
ميدان  متو�صط  برحيل  ال�صماح 
وال  جديدة،  وجهة  اإىل  اخل�رص 
يوجد اأي حديث حول نية االإدارة 

ح�صب  اآخر  فريق  اإىل  بيعه  يف 
ظل  يف  وذلك  امل�صدر،  نف�ش 
قدمها  التي  العالية  امل�صتويات 
بن نا�رص منط التحاقه بامليالن 
قادما  املن�رصم  العام  �صائفة 
يتاألق  اأين  االيطايل،  اإمبويل  من 
مع  الوطني  املنتخب  م�صتقبل 
فريقه يف و�صط امليدان ويعترب 
الفني  للطاقم  اأ�صا�صية  ركيزة 
املو�صم  انطالق  منذ  للميالن 
�صمن  يدخل  والذي  احلايل، 
التي  لالأ�صماء  افدارة  اأجندة 
بخدماتها  االحتفاظ  على  تعول 
جديد  م�صتقبل  بناء  اأجل  من 
لت�صكيلة »الرو�صونريي« وقيادتها 

حت�صبا للفرتة املقبلة.
امليالن  اإدارة  رف�ش  وياأتي 

اجلزائري  العبها  يف  التفريط 
تدور  التي  املعلومات  على  بناء 
الريا�صي  املدير  رغبة  حول 
جرمان  �صان  باري�ش  لنادي 
التعاقج  يف  ليوناردو  الفرن�صي 
اإىل  ان�صمامه  ق�صد  الالعب  مع 
املو�صم  االأمراء«  »حديقة  قلعة 
املقبل، من جهته، يعول الالعب 
ال�صابق لنادي ار�صنال االجنليزي 
لبقاء مع امليالن من اأجل التطور 
م�صتويات  وحتقيق  �صفوفه  يف 
عالية، وهو املر�صح للعوجة اإىل 
التدريبات جمددا بعد  ا�صتئناف 
االيطالية  الكرة  م�صووؤيل  اإعالن 
ماي  الرابع  تاريخ  حتديد  عن 
اأنديتها  عودة  اأجل  من  الداخل 

اإىل التدريبات اجلماعية.

ريا�ضة

عي�شة ق.

املخول  ال�صحة  وزارة  اأن  باعتبار 
االأخ�رص  ال�صوء  منح  يف  الوحيد 
لعودة ا�صتئناف مباريات الرابطتني 

املحرتفتني االأوىل والثانية جمددا، 
االأخري  االجتماع  ان  او�صح  اأين 
املحرتفة  الرابطة  جمع  الذي 
مل  للعبة  اجلزائرية  االحتادية  مع 
ب�صاأن  قرار  اأي  اتخاذ  اإىل  يف�ش 

بعد  املناف�صة جمدد  عودة  تاريخ 
انتهاء فرتة احلجر ال�صحي الطي 

تتواجد فيه بالدنا.
وزارة  اأن  املتحدث  وا�صتطرد 
فرتة  مّددت  والريا�صة  ال�صباب 

قرار  �صياق  يف  ال�صحي  احلجر 
ال�صلطات العليا التي خرجت بقرار 
التمديد الذي �صوف يتوا�صل على 
امتداد الفرتة ما بني 30 اأفريل اإىل 
14 ماي املقبل، وبالتايل موا�صلة 

جتميد املناف�صة الكروية، واختتم 
اجتماع  اأي  حتديد  يتم  مل  اأنه 
املحرتفة  والرابطة  الفاف  بني 
العودة  م�صاألة  مناق�صة  اأجل  من 
التاريخ  وحتديد  املناف�صة  اإىل 

املو�صوع  اأن  م�صتطردا  لذلك، 
غري مطروح خالل الفرتة احلالية 
من�صغلتني  الهيئتني  اأن  باعتبار 
بالدنا  يف  ال�صحي  الو�صع  بتطور 

قبل اتخاذ القرار يف هذا ال�صاأن.

�شدد ان ال�شوء الأخ�شر متنحه وزارتي ال�شحة وال�شباب والربا�شة

بلقيدوم: ا�ضتئناف املناف�ضة لي�س من 
�ضالحيتنا ومن�ضغلني بالو�ضع ال�ضحي يف البالد

تطبيقه يون بعد عودة الن�شاط الكروي ولكل احتادية احلرية يف جت�شيده

الفيفا يقرتح تبديل 5 العبني يف املباريات
اقرتح االحتاد الدويل لكرة القدم 
خم�صة  اإجراء  ام�ش  اأول  م�صاء 
يف  ثالثة  من  بدالً  تبديالت 
عندما  حالياً،  املعمول  النظام 
التي  الكروية  امل�صابقات  تعاود 
فريو�ش  تف�صي  ب�صبب  توقفت 
هذه  وتهدف  امل�صتجد،  كورونا 
الالعبني  م�صاعدة  اإىل  اخلطوة 
ملواجهة الربنامج امل�صغوط من 
يف  �صيواجهونها  التي  املباريات 
الفرتة املقبلة، ومت نقل االقرتاح 
القدم  لكرة  الدويل  املجل�ش  اإىل 
الذي ي�رصع قوانني اللعبة من اأجل 
يدخل  اأن  قبل  ر�صمياً  اعتماده 
حيز التنفيذ يف خمتلف البطوالت 
املحلية الوطنية بح�صب متحدث 
الفيفا:  وقال  الفيفا،  باإ�صم 
امل�صابقات،  تعاود  »عندما 
�صيكون اجلدول مزدحماً مع عدد 
االأوقات  من  املباريات  من  اأكرب 

»�صالمة  واأ�صاف  العادية«، 
بالن�صبة  اأولوية  هي  الالعبني 
يقلق  ما  الدويل،  االحتاد  اإىل 
للمباريات  املت�صاعد  الن�صق  هو 
يعزز من خماطر  اأن  الذي ميكن 

اإمكانية االإ�صابات«.
اإىل  الفيفا  اأوعز  االأمر  ولهذا 
يق�صي  اقرتاحاً  الدويل  املجل�ش 
اللعب  قانون  من   3 املادة  بتليني 
بعدد  ال�صماح  اجل  من  موقتا 
اأكرب من البدالء، و�صتتمكن الفرق 
بالتايل من اإجراء خم�صة تبديالت 
باالإ�صافة  اال�صلي  الوقت  خالل 
الوقت  يف  �صاد�ش  بديل  اإىل 
ومن  الفيفا،  اأو�صح  كما  اال�صايف 
املجل�ش  يدر�ش  اأن  املفرت�ش 
الدويل اقرتاح الفيفا ب�رصعة الأن 
يف  العودة  تنوي  البطوالت  بع�ش 
وقت قريب، وميكن لهذا االإجراء 
-2020 مو�صم  طوال  ي�صتمر  ان 

يف  تطبيقه  اإمكانية  مع   2021
اأرجئت  التي   2020 اأوروبا  كاأ�ش 
م�صدر  بح�صب   2021 �صيف  اإىل 
مقرب من الفيفا،وختم امل�صدر: 
هذا  على  املوافقة  متت  »اإذا 
االقرتاح من قبل املجل�ش، ميكن 
تطبيقها  منظمة  او  رابطة  الي 
التي  امل�صابقات  من عدمها ويف 

تراها منا�صبة«.

بعد اأخبار راجت حول دخوله مفكرة املدير الريا�شي للبي ا�س جي

اإدارة امليالن ترف�س التفريط يف 
خدمات بن نا�ضر

ربط ع�شو مكتب الرابطة املحرتفة لكرة القدم والناطق الر�شمي فاروق بلقيدوم امكانية ا�شتئناف املناف�شة والن�شاطات الكروية يف بالدنا اإىل احل�شول على 
قرار من وزارتي ال�شحة وال�شباب والريا�شة اللتان تعتربا املخولتان ح�شبه يف رفع التجميد عن املناف�شة املتوقفة منذ فرتة ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا يف 
بالدنا مثل �شائر دول العامل، واو�شح بلقيدوم يف ت�شريحات ملوقع »دي زاد فوت« اأن الرابطة املحرتفة للعبة ل متلك اأي �شالحية من اأجل الإعالن عن عودة 

الن�شاط الكروي اإىل طبيعته 

براهيمي يتلقى عر�شا من الرتجي التون�شي
نغيز وبوي�س يقودان جلنة ا�ضتقدامات 

العميد ملو�ضم 2021/2020

احتاد ب�ضكرة يتفق مع يعي�س لقيادة العار�ضة الفنية

�رصبة  داي  ح�صني  ن�رص  تلقى 
من  حكم  �صدور  بعد  موجعة 
القدم  لكرة  الدويل  االحتاد 
يق�صي بت�صديد النادي مبلغ 350 
األف يورو ل�صالح العبه املوريتاين 
ال�صابق حممد يايل داله، .وتعود 
ف�صول الق�صية اإىل العام املن�رصم 
اإدارة ن�رص ح�صني  حني تعاقدت 
دا، مع متو�صط ميدان املنتخب 
قادما  مو�صمني  املوريتاين ملدة 

من نادي دفاع تاجنانت، قبل اأن 
يقرر الرئي�ش ال�صابق مراد حللو 
اإنذار  �صابق  دون  الالعب  طرد 
غادر  اأين  م�صتواه،  تدين  ب�صبب 
دي�صمرب  �صهر  الناجي  الالعب 
على  احل�صول  دون  املن�رصم 

م�صتحقاته العالقة.
بت�صليط  الدويل  االحتاد  وهدد 
النادي  حق  يف  قا�صية  عقوبة 
خ�صم  اإىل  ت�صل  قد  العا�صمي 

من  ومنعه  ر�صيده،  من  النقاط 
حل  يف  تعاقدات،  اأية  اإجراء 
يف  املبلغ  ت�صديد  عن  تخلفه 
و�صت�صاهم  املحددة،  االآجال 
و�صعية  تاأزم  يف  »الفيفا«  عقوبة 
املادية،  الناحية  من  الن�رصية 
اأزمة  يعي�ش  النادي  واأن  خا�صة 
انطالق  منذ  خانقة  مالية 

املو�صم.
ق.ر.

بعد قرار الفيفا ت�شديد الإدارة 350 الف يورو للموريتاين دله

الن�ضرية مهددة بخ�ضم النقاط واملنع من 
اال�ضتقدامات

ق.ر.
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رم�سان و�لبقاء يف �لبيوت:
�سيالزم  العام  هذا  رم�سان  يف 
بيته, وهذه نعمة من اهلل,  امل�سلم 
ينبغي اأن ي�ستغلها امل�سلم بالإكثار 
من الطاعات والعبادات التي تزيد 
جل  اهلل  من  وتقربه  اإميانه,   من 
جالله, وتدخل الطماأنينة يف قلبه, 
وتطرد عنه  نف�سه,  وال�رسور على 
والأوهام  والو�ساو�س  ال�سياطني 
التي  العبادات  ومن  والتخيالت, 

ينبغي اأن يحر�س عليها امل�سلم:
الفجر  �سالة  اأداء  بعد  البقاء   *
يف م�ساله يذكر اهلل, ويتلو كتابه, 
اإىل حني ارتفاع ال�سم�س قيد رمح 

�رسوق  بعد  �ساعة  ربع  ]حوايل 
ي�سلي  ثم  ومن  ال�سم�س[ 
كثري.  خري  ذلك  ففي  ركعتني, 
لقراءة  كثري  وقت  تخ�سي�س   *
مع  عجلة,  وعدم  بتدبر  القراآن 
مرات  عدة  يختم  اأن  احلر�س 
خري  ذلك  ففي  ال�سهر,  هذا  يف 
كثري واأجر عظيم. * القراءة يف 
التفا�سري  ومن  التف�سري,  كتب 
منهج  على  املي�رسة  ال�سهلة 
تف�سري  واجلماعة:  ال�سنة  اأهل 
تلميذه  قال  ال�سعدي,  العالمة 
رحمهما  عثيمني  ابن  العالمة 

حيث  التفا�سري  اأح�سن  من  اهلل: 
منها:  كثرية  ميزات  له  كان 
وو�سوحها... العبارة  �سهولة 
والتطويل..جتنب  احل�سو  جتنب 
ذكر اخلالف...ال�سري على منهج 
ال�سفات...دقة  اآيات  ال�سلف يف 
كتاب  اأنه  ال�ستنباط...ومنها 
الأخالق  على  وتربية  تف�سري 
و�سهل  جيد  ..كتاب  الفا�سلة, 
وماأمون.. اأن�سح بالقراءة فيه...
لقتناء  مريد  كل  على  واأ�سري 
كتب التف�سري اأن ل تخلو مكتبته 

من هذا التف�سري القيم.

يقيننا بانفر�د �هلل بعلم �لغيب 
يقول املوىل �سبحانه يف كتابه العزيز : » َوِعنَْدهُ َمَفاِتُ الَْغيِْب ل يَْعلَُمَها اإِلَّ ُهَو ...« �سورة الأنعام اآية 59 .

ُل الَْغيَْث َويَْعلَُم َما يف  َويُنَِزّ اَعِة  ِعلُْم ال�َسّ ِعنَْدهُ  اإَِنّ اهللَ  ومفات الغيب يف �رسعنا خم�سة , جاء ذكرها يف قوله تعاىل : » 
الأَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْف�ٌس َماَذا تَْك�ِسُب َغًدا َوَما تَْدِري نَْف�ٌس ِباأَِيّ اأَْر�ٍس َتُوُت اإَِنّ اهللَ َعِليٌم َخِبرٌي » �سورة لقمان اآية 34 .

ل اهتماماتهم ويُعاد  ق اأن يتغرَيّ وجُه العامل هذا التغرُيّ , واأن ي�سطرُب النا�ُس هذا ال�سطراب , واأن تتبَدّ من كان يُ�سِدّ
ترتيب حياتهم واأولوياتهم ؟!

يف �مِلحن تزيد �لعبادة و�ل�سلة باهلل 
من هدي امل�سلم يف امل�سائب وامِلحن , فزعه للعبادة ومن اأعظمها : ال�سالة , فاإنَّها العبادة اجلليلة التي لها اأثرها يف 

دفع كِلّ �رس , ونبيُّنا عليه ال�سالة وال�سالم كان اإذا حزبه اأمٌر - اأمَلّ به - فِزع اإىل ال�سالة .

�ليقني باحلاجة هلل 
يف هذه الأزمة ي�سعر امل�سلمون بحاجتهم , وحاجة غريهم لربهم , فيت�رسعون اإليه , وي�ساألونه اأن يك�سف 

هذا البالء عنهم .
ة اأنَّه �سي�ستجيب لهم , ويعلمون اأنَّه ل يُوؤخر اإجابة دعواتهم اإل حلكمة  فهم يف  ي�ساألونه وهم على ثقة تاَمّ

ة لكل اأقداره . طماأنينة تاَمّ
وب�سوؤال اهللَ يظهر فقر العباد لربهم وحاجتهم ملولهم , وهذا هو عنُي غناهم حتى ل تتعلّق القلوب اإل 

به - �سبحانه - .

�لتنظيم و�لأخذ بالأ�سباب .
يعِلّمنا ديننا اأنَّه ل بد من الأخذ بالأ�سباب والتنظيم , ودفع ال�رسور ورفع ال�رسر بكل ما نقدر عليه , 

ال�رس ورفع ال�رسر وهذا من كمال �رسيعة ربنا , فال�ست�سالم للمكروه لي�س من �رسعنا , بل دفع 
هو عني ما تاأمر به الن�سو�س , يقول عليه ال�سالة وال�سالم :

» احر�س على ما ينفعك »وحَثّ على البحث عن العالج بقوله : » ما اأنزل 
اهللُ من داء اإل جعل له دواء »

جتديد �لإميان بالقدر 
اإنا كَلّ �سيء   ( ر الأقدار, ومدبر الأمور  واأن اهلل مقِدّ
القمر . فال تفوته فائتة, ول  ( �سورة  خلقناه بقدر 

تخفى عليه خافية �سبحانه وتعاىل , اأحاط بكل 
قال   . عددا  �سيء  كل  واأح�سى  علما,  �سيء 
َماِء  ال�َسّ يِف  َما  يَْعلَُم   َ اهلَلّ اأََنّ  تَْعلَْم  اأَمَلْ   (  : تعاىل 
ِ يَ�ِسرٌي  َواْلأَْر�ِس اإَِنّ َذِلَك يِف ِكتَاٍب اإَِنّ َذِلَك َعلَى اهلَلّ

( �سورة احلج .

ت�سحيح �مل�سار ومعاجلة �لأخطاء:

دعاء
علمنا  ما  واآجله  عاجله  كله  اخلري  من  ن�ساألك  اإّنا  اللهم 
واآجله  كله عاجله  ال�رس  ونعوذ بك من  نعلم,  منه وما مل 
ن�ساألك من خري ما  اإّنا  اللهم  نعلم,  ما علمنا منه وما مل 
�ساألك عبدك ونبيك, ونعوذ بك من �رس ما عاذ به عبدك 
ونبيك, اللهم اإّنا ن�ساألك اجلنة وما قّرب اإليها من قول اأو 
عمل, ونعوذ بك من النار وما قّرب اإليها من قول اأو عمل, 

ون�ساألك اأن جتعل كل ق�ساء ق�سيته لنا خرياً.

�إعالن �لتوبة و�ل�ستغفار 
اإبانها  يتب  مل  ومن  وفتنة,  واختبار  اهلل,  من  نذارة  لأنها 
ليت �سعري متى �سيتوب.,؟! قال تعاىل :) فلول اإذ جاءهم 

باأ�ُسنا ت�رَسعوا ولكن ق�ست قلوبُهم ( �سورة الأنعام .

�كت�ساُف �سعف �لإن�سان 
وهوانه وحقارته, واأن كل اكت�سافاته هباء غري مذكور يف 
علم اهلل واإحاطته ) وما اأوتيتُم من العلِم اإل قليال ( �سورة 

الإ�رساء .
وكما قال رئي�س الوزراء الإيطايل اإزاء عجزهم اأمام وباء 
لل�سمـاء  الأر�س...الأمـر مرتوك  انتهت حلول   »  : كورونا 

!!..! معلًنا وفاة الَعلمانية , واهلل امل�ستعان .

�عتقاد عظمة �لباري تعاىل
واأن امللك كله هلل, بيده مقاليد ال�سموات والأر�س , ما كان 
�ساء وما مل يكن مل ي�ساء, وهو العليم القدير .قال تعاىل :) 
وما كان اهللُ ليُعجَزه من �سيء يف ال�سموات ول يف الأر�س, 

اإنه كان عليًما قديًرا ( �سورة فاطر 44 .

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

عجز �لعامل �أمام �إر�دة �هلل 
لقد اكت�سف العامُل كلُّه هذا الوباء , واأيقنوا بوجوده , وعملت كُلّ دولة واجبها بح�سب قدراتها التي تلك , ولكن :

بالعني  يُرى  الذي ل  الفريو�س  اأن يدفعوا عن امل�سابني هذا  ا�ستطاعوا  انت�ساره ؟!هل  اأوقفوا عجلة  هل ردوه ؟!هل 
دة ؟! نعم , يوجد جهود وحماولت , ولكن الب�رس ما زالوا - حتى هذه ال�ساعة - عاجزين عن اإيجاد عالج له . املجَرّ

قد يقول قائل : ومِلاذا نُبلى بال�رس يف هذا الفايرو�س ويف غريه ؟ فنقول : ل ميكن اأن تكون احلياة الدنيا اإل وفيها اخلري 
وال�رس , هذه هي طبيعتها التي خلقها اهلل عليها .

ل يخلو اأي م�سلم من اأخطاء وهفوات وزلت, اإما بتق�سريه يف العبادة, اأو ت�ساهله يف املع�سية, ورمبا كان البع�س يحدث نف�سه 
بعالج هذه الهفوات والأخطاء, لكن ال�سيطان والنف�س الإمارة بال�سوء, كانا يزينان له �سعوبة ذلك, وكان يجد لذلك هوى يف نف�سه, 
فيبقى حاله على ما هو عليه, ولو تاأمل لوجد اأن وباء كورونا غري كثري من الأ�سياء, فلي�س هناك �سيء ل ميكن تغريه بحجة الإن�سان 
تعود عليه, فكم غري وباء كورونا من عادات ظن الكثريون قبلها اأنها ل تقبل التغري اأو التبديل ومع ذلك تغريت وتبدلت, اإذن ميكن 
لالإن�سان بعون اهلل وتوفيقه اأن يغري ما فيه, فليكن �سهر رم�سان �سهر التوبة والإنابة اإىل اهلل, البداية لعالج ما يوجد لدى امل�سلم من 
تق�سري, واهلل يعني العبد ال�سادق, ن�ساأل اهلل الكرمي اأن يعيننا على اأنف�سنا واأن يوفقنا للطاعة والعبادة يف رم�سان وغريه على الوجه 

الذي ير�سيه عنا.

�سروط وجوب رم�سان �ستة
الدعوة,  بلوغ  اأو  والإ�سالم,  والعقل,  البلوغ, 
والقدرة على ال�سوم, ودخول ال�سهر, واملعرفة 
به, وهو واجب على امل�سافر, اإل اأن له رخ�سة 
يف الفطر, وعلى احلائ�س والنف�ساء, اإل اأنه ل 

ي�سح منهما يف احلال, فيق�سيانه.

فرو�سه ثمانية
وا�ست�سحابها,  اأوله,  والنية  ال�سهر,  ارتقاب 
وا�ستيفاء اأجزاء النهار كله بال�سوم, والإم�ساك 
اأو  يغذي  جامد  من  اجلوف  يدخل  ما  كل  عن 
الفم,  ب�ساق  من  عنه  ينفك  ل  ما  واإل  مائع, 
ورطوبة الدماغ وغبار الطريق, وغلبة الذباب, 
الدافق  املاء  اإنزال  عن  والإم�ساك  و�سبهه, 
اأو مالم�سة و�سبهه, والإم�ساك  وت�سبيبه بتذكر 
عن  والإم�ساك  دبر,  اأو  قبل  يف  اإيالج  عن 

ا�ستدعاء القيء لغري �رسورة فادحة.
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.   بداية، كيف تق�ضني اأوقاتك 
يف �ضهر رم�ضان الكرمي؟

 اأق�شي معظم وقتي بقراءة  القراآن  الكرمي 
الأنه  الف�شيل  ال�شهر  هذا  يف  خ�شو�شا 

�شفاء ملا يف ال�شدور .

التي  امل�ضل�ضالت  ماهي     .
تتابعينها يف هذا ال�ضهر الف�ضيل؟

اأتابع قناة ن�شمة وامل�شل�شالت االجتماعية 
و الربامج الدينية و العلمية .

.   ما هو ال�ضبيل الأمثل  خلروج 
امللل  دوامة  من  اجلزائري  املواطن 

والقلق من احلجر ال�ضحي؟

دوامة  من  للخروج  ن�شائحي 
املنزيل  احلجر  من  امللل 
التحلي بال�شرب و اإيجاد بدائل 
ي�شيطر  الذي  الفراغ  لقتل 
احلجر  فرتة  يف  النا�ش  على 
و�شفات  ماعدا  املنزيل 
العائلة  مع  التوا�شل  جديدة 
ريا�شية  ن�شاطات  ممار�شة 
يف  االأبناء  م�شاركة  و  خفيفة 
درو�ش الدعم و زرع فيهم روح 
االأمل و م�شاركتهم يف خمتلف 
االألعاب و خلق نوع من احلوار 
واالأبناء  االآباء  بني  احلميمي 

اإعادة  و  الغياب  لتدارك  املراهقني 
ظل  يف  فالفراغ  الغائبة  الثقة  االعتبار 
احلجر املنزيل و العزل و احلياة الروتينية 
التي يعي�شها الفرد و هو معزول اجتماعيا 
الت�شو�ش  و  اخلوف  اإىل  يوؤدي  قد  الذي 
وعدم االأمن الذي يوؤثر �شلبا على مناعة 
اإيجاد بدائل  الفرد اجل�شدية يجب علينا 
ت�شاعدنا  على اأن نكون َمِرننِي  و ُمتَِّزنني 
الناجت  والتوتر  للقلق  فري�شة  نقع  ال  كي 
و�شفات  كاملطالعة  وطبخ  الفراغ  عن 
خمتلف  يف  االأ�رشة  م�شاركة  و  جديدة 
الفردية  الريا�شة  ممار�شة  الهوايات 
و  للتنفي�ش  ا�شرتخائية  بجل�شات  القيام 
فر�شة  يعترب  و احلجر  االنفعايل  التفريغ 
الغياب عن االأ�رشة بحجة العمل  لتدارك 
اأو اأولويات اأخرى احلجر املنزيل  اإيجابي 
يف لغة احلوار خ�شو�شا بني االآباء واالأبناء 
الكت�شاف  فر�شة  اأنه  ،كما  املراهقني 
الن  اهلل  اإىل  للرجوع  فر�شة  و  املواهب 
ال�شرب  و  وابتالء  امتحان  البالء  هذا 
.من  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اإىل  والت�رشع 
عليهم  ي�شيطر  اأ�شخا�ش  هناك  جهة 
القلق و التوتر وهوؤالء يتفاقم عليهم القلق 

يف  لديهم  من  هناك  و  الكورونا  زمن  يف 
قهري  وقلق مر�شي يف  و�شوا�ش  االأ�شل 
حافز  كاأنه  و  معدي  فريو�ش  وجود  ظل 
لظهور  اأعرا�ش و�شوا�شية اأخرى واأن�شح 
اجلميع اإىل  االبتعاد كليا عن االإ�شاعات و 
الكورونا  من  النا�ش  فزع  فاإن  التهويالت 
يجهله  مما  يخاف  االإن�شان  اأن  من  ينبع 
.و  يتفاقم  يعرفه  الذي  االأمر  من  اأكرث 
املدى  على  القلق  و  اخلوف  اأي�شا  الفزع 
على  القدرة  ي�شعف  الذي  و  الطويل 
التجارية  املراكز  غلق  جانب  اإىل  العمل 
و منع ال�شفر  وغلق املطاعم واملدار�ش 
املنتزهات  ي�شكل  و  وامل�شاجد 
بالن�شبة  و  املجتمعات  على  �شغط 
ال  بعبارات  وتوعيتهم  يجب  لالأطفال 
العقلي  م�شتواهم  مع  تخيفهم  وتتنا�شب 
االأولياء  قلقهم  وغ�شبهم  يظهر  ال  باأن 
الوباء  عن  احلديث  يف  املبالغة  عدم  و 

حول  لتوعيتهم  فر�شة  هي  اأمامهم  و 
النظافة ال�شخ�شية و ملء اأوقات فراغهم 
التعليم  عن  انقطاعهم  عدم  مراعاة  مع 
لهم  الدعم  درو�ش  بتقدمي  طويلة  ملدة 
اأكرث  هم  ال�شن  كبار  فامُل�ِشّنون  اأق�شد 
لديهم ه�شا�شة �شحية  االأطفال  رقة كون 
من  لذلك  غريهم  من  اأعلى  ونف�شية 
منهم  والتوا�شل  بالقرب  املهم  البقاء 
معهم مع احلر�ش ال�شديد على عدم نقل 
العدوى لهم و دعمهم من الناحية املعنوية 
والنف�شية و ال�شحية و االهتمام بظهور اأي 
اأعرا�ش مر�شية حتى ال تتاأخر املالزمة 
اللجوء  بالفريو�ش  مري�ش  حال  لهم.يف 
دون  الطبية  امل�شاعدة  لطلب  ب�رشعة 
اإنكار املر�ش واالبتعاد عن الطرق الغري 
املقلقة  االأخبار  عن  ال�شوية  االبتعاد 
ممار�شة  متوازن  على  غذاء  احلفاظ 
االلكرتوين  التوا�شل  تكثيف  الريا�شة 
معهم منحهم بع�ش اال�شتقاللية لتخفيف 
االأزمة  اأن هذه  اأرجح  اأنا  .و  العزل  وطاأة 
حني  بعد  اأف�شل  املجتمعات  �شتجعل 
�شيتعلمون احلفاظ على الهدوء ال�شخ�شي 
كلّي.  غياب  دون  العائلة  مع  التوا�شل  و 

الوقاية  بروح  التحلي  الفرد  لذا  فعلى 
وامل�شوؤولية وبالتايل  اإن ال�شحة النف�شية 
اجل�شدية  ال�شحة  يتجزاأ  من  ال  جزء 
فاإذا  دينامية  عالقة  تربطهما  للفرد 
حت�شنت ال�شحة النف�شية حت�شنت ال�شحة 
باب  املر�شي  النف�شي  فالقلق  اجل�شدية 
فال�شحة  االأمرا�ش اجل�شمية  لكل  مفتوح 
اال�شطرابات  كل  غياب  ت�شم  النف�شية 
مدى  تعك�ش  النف�شي  باجلانب  املتعلقة 
و  ال�شلوكي  التكيف  و  العاطفي  الر�شا 
قدرة االإن�شان على التعاي�ش و اال�شتمتاع 
امل�شاهمة يف  و  الذات  باحلياة و حتقيق 
يعي�ش  كورونا  اأزمة  ظل  يف  و  املجتمع 
النا�ش  يحبط  الذي  اإعالمي  فزع  العامل 
و ي�شعرهم بالقلق وت�شّخم املخاوف من 
نقل العدوى و حمل الفريو�ش و �شغوطات 
احلياة  مع  التكيف  عدم  يف  نف�شية 
الوباء  هذا  عليهم  فر�شها  التي  اجلديدة 
بالغ�شب  وال�شعور 
ال�شحي  القطاع  على 
العاملني فيه و هذه  و 
طبيعة  طبعا  هي 
فعندما  االإن�شان، 
ي�شعر  بتهديد و القلق 
بانفعاالت  عنها  يعرب 
كالغ�شب  والقلق 
،وقد ت�شل اإىل اكتئاب 
و يكون هنا ميكانيزم 
عدم  االإنكار  من 
الوباء يف  وجود هذا 
املقدمة  واعتباره 
جمرد  اأو  وهم 
احلجر  لقانون  خرق  بهدف  اإ�شاعة 
لعدم  تقّبل  ذريعة  هو  فاالإنكار  املنزيل 
اخلروج  من  و  وال�شحي  املنزيل  احلجر 
هذه  بعواقب  وعي  دون  للتنفي�ش  املنزل 
انتحار  ال�شعوري  يعترب  هو  و  املغامرة 
عن  الغرق  والبحث  اإىل  املرء  يدفع 
فر�شه  لقانون  خرق  و  العادية  احلياة 
و  املنزيل  احلجر  هو  و  الوباء  عليه 
اأن�شح  معاجلة  نف�شانية  و  كاأخ�شائية 
النه  امل�شوؤولية  بروح  النا�ش  التحلّي 
�شعور ايجابي  واإتباع اخلطوات املطلوبة 
حماربتهم  خطوة  يف  كاأهم  كالوقاية 
الوقت  يف  عالج  يوجد  ال  الأنه  للوباء 
اًل  َم�شْ لكننا  منلك  الوقاية  اإال  احلايل 
الفردي و االجتماعي و  الوعي  يتمثل يف 
ال�شعور مب�شوؤولية الفرد  اجتاه االآخرين. 
االحرتازية  االإجراءات  يف  املبالغة  دون 
عدم  و  بعد  امل�شافة  على  كاملحافظة 
وال�شحي  االجتماعي  العزل  و  االحتكاك 
،فكلما زادت امل�شوؤولية كلما كانت جناتنا 

من فخ  هذا الفريو�ش كبرية .  

.     ما هو دوركم كنقابة وطنية 

ماهي  و  اجلزائريني؟  للنف�ضانيني 
التي  النف�ضي  التحفيز  اأ�ضاليب 
اإيجابية  لبعث طاقة  اإليها  تلجئون 

لدى الأفراد؟

النف�شانيني  الوطنية  النقابة  نحن  و�شعنا 
اجلزائريني خلية اإ�شغاء ومتابعة امل�شاندة 
كيفية  حول  باإر�شادات  وتوعيتهم  النا�ش 
التوافق مع احلجر املنزيل وتقبل احلجر 
واجل�شدية  النف�شية  الوقاية  كيفية  و 
على  يقت�رش  ال  الوباء  ودورها  هذا  من 
بل  الكورونا  اأزمة  خالل  النف�شي  التكفل 
االأزمة،  بعد  ما  اأهم  دور  ينتظرنا  مازال 
فقد يتعر�ش البع�ش اإىل �شدمات نف�شية 
جراء هذا الوباء خ�شو�شا الذين تعر�شوا 
وخيمة  نف�شية  اآثار  يرتك  للمر�ش  فقد 
على الفرد واملجتمع ،فنحن كاأخ�شائيني 
نف�شانيني  ندعو اإىل اإن�شاء خلية م�شاندة 
الكورونا  اأزمة  بعد  ملا  نف�شي  وتكفل 
و  توعية  جل�شات  و  بدورات  القيام  و 
ملعاجلة    مكثف  نف�شي  عالج  جل�شات 
الوباء  هذا  اآثار  تخلف  التي  ال�شدمات 
التدخل  يجب  احلجر  لهذا  فيها  مبا 
الذين  العائالت  مل�شاندتهم  خ�شو�شا 
تعر�شوا لفقدان اأ�شخا�ش بوفاة اأو �شيء 

من هذا القبيل .

للمقبلني  ن�ضائح  من  .    هل 
يف  الر�ضمية،  المتحانات  على 
التعليم  �ضهادتي  و  البتدائي 

الأ�ضا�ضي، والبكالوريا؟

التي  اال�شتثنائية  الظروف  هذه  ظل   يف 
املقبلني  خ�شو�شا  التالميذ  بها  مير 

االمتحانات  على 
كامتحان  الر�شمية 
البكالوريا  �شهادة 
امتحان  يعترب  الأنه 
اأن�شحهم بعدم  م�شريي 
عن  كليا  االنقطاع 
من  فالبد  املراجعة 
تنظيم الوقت وا�شتغالله 
وعليهم  مفيد  هو  فيما 
ل�شاعات  ال�شهر  بعدم 
اأجهزة  مع  متاأخرة 
االبتعاد  و  الكمبيوتر 
االلكرتونية  االألعاب  عن 
بالقدرات  ت�رش  الأنها 
وتوؤدي  والرتكيز  العقلية 

النف�شي  واالإرهاق  العقلي  اخلمول  اإىل 
بالنوم  مبكرا  اأن�شحهم  لذا  واجل�شدي، 
االنقطاع  الأن  املراجعة  وقت  وتنظيم 
عليهم  يرتتب  كلية  ب�شفة  الدرا�شة  عن 
احلل  هي  واملراجعة  الدرو�ش  ن�شيان 
يف  املدر�شة  جو  التلميذ  يعي�ش  لكي 

الدعم  تقدمي  االأولياء  وعلى  البيت 
مراجعة  يف  م�شاعدتهم  و  املعنوي 
احلجر  فر�شة  الدرو�ش  وا�شتغالل 
اأنهم  لو  ،كما  واملراجعة  يف  املذاكرة 
مازالوا يزاولون الدرا�شة لتدارك الدرو�ش 

حتى ال ي�شعر التالميذ باخلمول.

.     ماذا عن  اإجراءات التعليم 
التلفزيون  بعد  بوا�ضطة  عن 
اجلزائري العمومي )الر�ضمي( الذي 
اجلهات  طرف  من  تخ�ضي�ضه  مت 
الدرو�س  ب�ضبب  لتدارك  الو�ضية 

جائحة كورونا ؟

للمراجعة  و�شيلة  هو  بعد  عن  التعليم 
التالميذ  دعم  و  الدرو�ش  تدارك  و 
الدرا�شة  ن�شيان  عدم  على  وم�شاعدتهم 
التي  اال�شتثنائية  الظروف  هذه  ظل  يف 

مل�شاعدة  و�شيلة  برمته  العامل  بها  مير 
العائلة  بوعي  مرتبط  هو  التالميذ  و 
وقدراته يف  االأوىل    بالدرجة  والتالميذ 
تلقي املعلومات  عن بعد و مرتبط اأي�شا 
مع  بعد  عن  للمعلومات  املتلقي  بتكيف 
تف�شي  ب�شبب  اال�شتثنائي  الظرف  هذا 
ككل  والعامل  اجلزائر  يف  كورونا  جائحة 
و على العموم هي منهجية جديدة لتلقي 
اإىل  وعودة  الوباء    يزول  حتى  الدرو�ش 
الدرا�شة ب�شفة عادية و هذا ما نتمناه و 

ناأمل يف هذا ال�شهر الف�شيل .

.   األ تعتقدين اأنه 
قد حان الوقت لتحرير 

الإبداع يف اجلزائر؟

مع  بالفطرة  يخلق  االإبداع 
االإن�شان و ما على اجلهات 
اأكيد  �شقله  اإال  املعنية 
نحن  بدليل  الوقت  حان 
الف�شيل  ال�شهر  هذا  يف 
يف  وقت  فراغنا  نق�شي 

الكتابة.

اأخرية  كلمة     .
نختم بها حوارنا ؟

لكل  اجلزيل  بال�شكر  اأتقدم  االأخري  و يف 
اأن  اهلل  ن�شاأل  و  الو�شط«  جريدة«  طاقم 
يرفع عنا هذه اجلائحة رم�شانكم مبارك 

و كل عام واأنتم بخري.

الكاتبة واملعاجلة النف�ضانية �ضمرية بعدا�س ح�ضريا لـ "الو�ضط"

اجلانب النف�شي �شروري للوقاية من فريو�س كورونا
�ضلطت الكاتبة واملعاجلة النف�ضانية �ضمرية بعدا�س يف هذا احلوار احل�ضري مع جريدة »الو�ضط«  ال�ضوء على مو�ضوع ال�ضاعة واملتمثل 

يف فريو�س »كورونا امل�ضتجد » اأين  تناولت خمتلف جوانبه النف�ضية املرتبطة بالفرد الذي يعد جزء ل يتجزاأ من املجتمع اجلزائري 
ب�ضفة خا�ضة والعاملي  ب�ضفةعامة ، كا�ضفة لنا ذات املتحدثة يف هذا اللقاء ال�ضيق  عن خماطر جائحة  اأو اأزمة الكورونا و هو  فريو�س 
تاجي  اأحدث هلعا و خوفا و و�ضوا�ضا بالنظافة امل�ضتمرة   التي �ضيطرت على �ضعوب العامل ، مما جنم عنها ا�ضطرابات النف�ضية من �ضاأنها 

اأن توؤثر ب�ضكل �ضلبي على مناعة الفرد النف�ضية م�ضتقبال  واجل�ضدية حاليا معتربة �ضاحبة كتاب »  �ضيكولوجية النهيار »  اأن هذه 
الأزمة فر�ضة للتعلم و تقوية الن�ضيج الجتماعي و توؤثر ايجابيا على املناعة النف�ضية يف اإ�ضرتاتيجية مواجهة هذا الوباء. 

احلجر  من  امللل  دوامة  من  للخروج  "ن�ضائحي 
املنزيل التحلي بال�ضرب و اإيجاد بدائل لقتل الفراغ 
الذي ي�ضيطر على النا�س يف فرتة احلجر املنزيل 

ماعدا و�ضفات جديدة التوا�ضل مع العائلة 
ممار�ضة ن�ضاطات ريا�ضية خفيفة و م�ضاركة 

الأبناء يف درو�س الدعم و زرع فيهم روح الأمل 
و م�ضاركتهم يف خمتلف الألعاب و خلق نوع من 
احلوار احلميمي بني الآباء والأبناء املراهقني 

لتدارك الغياب و اإعادة العتبار الثقة الغائبة 
فالفراغ يف ظل احلجر املنزيل و العزل"

للمراجعة  بعد هو و�ضيلة  عن  "التعليم 
و تدارك الدرو�س و دعم التالميذ 

وم�ضاعدتهم على عدم ن�ضيان الدرا�ضة يف 
ظل هذه الظروف ال�ضتثنائية التي مير بها 

العامل برمته و�ضيلة مل�ضاعدة التالميذ  و هو 
مرتبط بوعي العائلة والتالميذ بالدرجة 

الأوىل   وقدراته يف تلقي املعلومات  عن بعد 
و مرتبط اأي�ضا بتكيف املتلقي للمعلومات عن 

بعد مع هذا الظرف ال�ضتثنائي"
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قلم جاف16

الثقافة العمومية 
الوليد فرج

اهلل  عبد  الكبري  املفكر  قول  حد  على 
العروي اأن مركزية الفعل الثقايف احلقيقي 
اإىل  ، النظرة االجتماعية  هي التي حترتم 
تفاعلها  و  فواعلها  و  الثقافة  مركبات 
يفرق  ال  الذي   ، ال�شعبي  املخيال  داخل 
بني ما ينتجه املفكر و االأ�شتاذ واملهند�س 
املعماري من ثقافة و بني راق�شة االأحوا�س 

و مّداح االأ�شواق .
اإنتاج  يجمع  اأن  �شدقة  وال  ِمّنة  فلي�س 
مرفق  عن  ت�شدر   ، عمومية  تثاقفية  اأداة 
التي  الدولة  خزينة  من  باأموال  عمومي 
دافعي  اأموال  من  منها  بع�س  يف  تتغذى 

ال�رضائب . 
◀ اإن الثقافة العمومية التي ال تناول الهم 
تتحاقل  ثقافة  التفكري يف �شناعة  و  العام 
ال�شعب هي جمرد  هموم  و  مع طموحات 
متكيج يف ماأمت .  ◀ اإن ال�شيا�شية الثقافية 
فة لل�شيا�شة العامة للدولة  التي ال تكون ُمثِقّ
واملثالب  املهاون  و  النقائ�س  بتلقيها   ،
و  االقت�شادية  و  االجتماعية  ال�شيا�شية 
الدينية ... املتولدة عن الفعل الر�شمي  و 
خاللها  من  توؤ�ش�س  بدائل  عن  لها  تبحث 
القيمة داخل املجتمع  حلالة تثاقف حول 

هي جمرد عويل يف ال�شحراء
عن  يبحث  ال  احلقيقي  املثقف  اإن   ◀
خاللها  من  يبث  عالية  �رضفة  اأو  �شاهق 
ذلك  هو  احلقيقي  املثقف  بل  ثقافته 
الذي يتكلم حيث ي�شمعه اجلميع بعيدا عن 
اإذا كانت االأداة  التقعر و الت�شدق ال �شيما 

عمومية .

اليابان لن ت�ضت�ضيف 
الألعاب الأوملبية 

نقلت �شحيفة "نيكان" اليابانية عن رئي�س 
موري،  يو�شريو   ،2020 طوكيو  اأوملبياد 
قوله، اإن اليابان �شتلغي ا�شت�شافة االألعاب 
اأن  بعد   2021 يف  اإقامتها  ا�شتحال  اإذا 

تاأجلت بالفعل ملدة عام واحد.
ا�شت�شافة  اإمكانية  حول  �شوؤال  على  وردا 
العام  حتى  تاأجلت  اإذا  لالأوملبياد  طوكيو 
�شحيفة  مع  مقابلة  موري يف  قال   ،2022
"نيكان" اليابانية الريا�شة: "ال، ففي هذه 
االأوملبياد"واتفقت  اإلغاء  �شيتم  احلالة 
احلكومة  مع  الدولية  االأوملبية  اللجنة 
تاأجيل  على  املا�شي  ال�شهر  اليابانية 
ب�شبب   ،2021 جويلية  حتى  االأوملبياد 
بحياة  اأودى  الذي  كورونا،  تف�شي فريو�س 

ع�رضات االآالف حول العامل.

�ضبط بحوزته 13744 قطعة 
األب�ضة ن�ضائية

اأمن مترنا�ضت يطيح 
مبتورط يف ق�ضايا 

التهريب
    

املا�شة  اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
البحث  فرقة  متكنت  الوطني  باالإقت�شاد 
الوالئية  والتدخل BRI بامل�شلحة 
توقيف  بتمرنا�شت من  الق�شائية  لل�رضطة 
�شخ�س يبلغ من العمر)30 �شنة( عن ق�شية 
اإدخالها اإىل  مت  اأجنبية  ب�شاعة  حيازة 
التهريب  طريق  عن  الوطني  الرتاب 
كمية  حجز  مع   ، نقل  و�شيلة  با�شتعمال 
اإىل  باالإ�شافة  الفحم   مادة  من  معتربة 
كمية معتربة من االألب�شة الن�شائية ، ومادة  

البخور.
�ضيخ مدقن

معهد با�ضتور-اجلزائر

احتياجات برامج 
التلقيح متوفرة

اأكد معهد با�شتور-اجلزائر اإن كميات اللقاحات 
التي تغطي احتياجات برامج التلقيح متوفرة، 
يعرف  "مل  باللقاحات  التموين  اأن  اإىل  م�شريا 
االأزمة  تاأثريات هذه  اأي ا�شطراب ومل مت�شه 
ال�شحية" الناجمة عن جائحة فريو�س كورونا 

امل�شتجد )كوفيد-19(.

منحة الت�ضامن الرم�ضانية تب�ضة

ا�ضتفادة 41 األف و 
315 عائلة معوزة

عرب  معوزة  عائلة   315 و  األف   41 �شت�شتفيد 
الت�شامن  منحة  من  تب�شة  والية  اإقليم  كامل 
الرم�شانية ح�شب ما ك�شف عنه مدير الن�شاط 
يف  و  جديد  بن  كرمي  والت�شامن  االجتماعي 
ت�شامنية  قافلة  انطالق  هام�س  على  ت�رضيح 
الفقرية  االأ�رض  من  عدد  لفائدة  جديدة 
ذات  اأو�شح  البلديات  من  عدد  عرب  املوزعة 
امل�شوؤول باأنه مت اإح�شاء 41 األف و 315 عائلة 
الرم�شانية من  الت�شامن  �شت�شتفيد من منحة 
خالل تخ�شي�س مبلغ 10 اآالف دج لكل عائلة 

�شت�شب يف ح�شاباتهم الربيدية.

ال�ضلف

حجز 50 كلغ من 
الكيف املعالج 

الغ�س  ملكافحة  اجلهوية  الفرقة  حجزت 
والتهريب بال�شلف 50 كلغ من الكيف املعالج، 
ح�شبما اأفاد به اأم�س االثنني بيان خللية االإعالم 
واالت�شال بذات امل�شالح واأو�شح امل�شدر اأن 
بالتن�شيق  جاءت  التي  النوعية  العملية  "هذه 
بني الفرقة اجلهوية ملكافحة الغ�س والتهريب 
بال�شلف والفرقة املتعددة املهام بعني الدفلى 
ومفرزة من اجلي�س ال�شعبي الوطني، متت على 
اإثر حاجز جمركي اأقيم على م�شتوى الطريق 
ال�شيار �رضق-غرب مبنطقة بوقادير )30 كلم 

غرب ال�شلف(".

يف ظرف 48 �ضاعة

اأمن تلم�ضان يوقف 
171�ضخ�ص و51 مركبة 

متكنت عنا�رض  امن والية تلم�شان من توقيف 
املا�شية  �شاعة   48 ظرف  يف  �شخ�س   171
اأين  نتيجة خرقهم الإجراءات احلجر ال�شحي 
املخالفة  معاينة  حما�رض  �شدهم  حترير  مت 
املذكورة يف نف�س ال�شياق مت �شبط 51 مركبة 
و21 دراجة نارية، حيث مت و�شع تلك املركبات  
التي كان اأ�شحابها حمل خرق اإجراءات احلجر 
ال�شحي باملح�رض البلدي تنفيذا لقرار ال�شيد 

م.بوايل والية تلم�شان

حممد بن ترار

اليوم  مع  تزامن  الذي  التطبيق 
اإىل  للم�شن  يهدف  الوطني 
ر�شد  ومتابعة الت�رضفات  ال�شيئة 
وحماربة   ، امل�شنني  حق  يف 
�شوء  التخلي  اأو  اإ�شكال  كل 
تتعر�س  قد  املعاملة  التي 
اله�شة  من  الفئة  هذه  لها 
هذا  يهدف  كما   ، املجتمع 

التدابري  كل  احتاد  التطبيق  اإىل 
االجتماعية  احلماية  ل�شمان 
 ، به  الناجع  للم�شن  والتكفل 
اتفاقيات  اإبرام  خالل  من  وذلك 
ما بني وزارة الت�شامن  وقطاعات 
غرار  على  اأخرى  وزارية 
�شت�شمح  ال�شياحة  التي  وزارة 
من  اال�شتفادة  من  للم�شنني 
املعدنية  والرحالت  احلمامات 
اإىل  باالإ�شافة   ، اال�شتجمامية 

اتفاقية مع وزارة ال�شوؤون الدينية 
التكفل  متابعة  واالأوقاف  ل�شمان 
رم�شان  �شهر  خالل  بامل�شنني 
القراآن  لتحفيظ  م�شابقات  وفتح 
الرعاية  ل�شمان  واحلديث  وهذا 

امل�شنني  لالأ�شخا�س  النف�شية 
اإبرام  ينتظر  اآخر  جانب  من   ،
لكي  ال�شحة  وزارة  مع  اتفاقية 
ت�شمن التكفل ال�شحي واملراقبة 

الدورية لهم  .

وزارة تطلق الت�ضامن الوطني 

تطبيق  الكرتوين للتبليغ عن 
�ضوء معاملة امل�ضنني

اأطلقت وزارة الت�ضامن الوطني تطبيقا  على 
املوقع االلكرتوين للوزارة  بهدف التبليغ على 

�ضوء معاملة امل�ضنني  و�ضمان التكفل االأجنع بهم 
باالإ�ضافة اإىل اإبرام اتفاقيات وزارية لتح�ضني 

التكفل االجتماعي  وال�ضحي والنف�ضي بهم.

يفاجئ  كورونا  فريو�س  يزال  ال 
واملر�شى  واالأطباء  العلماء 
واآثاره اجلديدة وحذر  باأعرا�شه 
اأعرا�س   6 االأمريكيون  االأطباء 
مع  التاجي،  للفريو�س  جديدة 
العلم اأنهم كانوا �شابقا على علم 
بـ 3 اأعرا�س اأ�شا�شية وهي �شعوبة 

التنف�س وال�شعال واحلمى.
متعلقة  معلومات  العلماء  ودر�س 
نتيجة  توفوا  مري�س  األف  بـ20 
فات�شح  بالفريو�س،  االإ�شابة 
ومن  اأخرى  اأعرا�شا  هناك  اأن 
ال�شم  حا�شتي  فقدان  اأهمها 
ال�شداع  اإىل  باالإ�شافة  والذوق 

الع�شالت  يف  واآالم  والق�شعريرة 
املثال  �شبيل  وعلى  واحللق، 
فاإن 76% من امل�شابني بفريو�س 
اأنهم  ذكروا  اإيران  يف  كورونا 
االإح�شا�س  عن  فجاأة  توقفوا 
نائب  اأن  يذكر  الروائح.  ب�شم 
الرو�شي   "با�شرت"  معهد  مدير 
�شيميونوف،  األك�شندر  لالأوبئة، 
اأن  �شابق  وقت  اأعلن يف  قد  كان 
بالفريو�س  امل�شابني  من   %60
التاجي يفقدون حا�شة ال�شم، ما 
ي�شتطيع  الفريو�س  اأن  على  يدل 
اأن�شجة  مع  مبا�رضة  يتعامل  اأن 

جهاز االأع�شاب.

بعد فح�ض معلومات 20 األف مري�ض 

اأطباء يحذرون من 6 
اأعرا�ص لفريو�ص كورونا

غرداية

450 تدخال لإ�ضالح 
اأعطاب ال�ضبكة الطاقوية 

توزيع  مديرية  م�شالح  قامت 
بـنحو  )�شونلغاز(  الغاز  و  الكهرباء 
االأعطاب  الإ�شالح  تدخال   450
غرداية  بوالية  الطاقوية  بال�شبكة 
احلجر  اإجراءات  بداية  منذ 
انت�شار  ال�شحي اجلزئي للحد من 
فريو�س كورونا امل�شتجد)كوفيد-
خلية  من  علم  19(،ح�شبما 

وو�شعت  باملوؤ�ش�شة  االت�شال 
م�شالح �شونلغاز وفور االإعالن عن 
تدابري  ال�شحي  احلجر  اإجراءات 
تدخل على مدار 24 �شاعة ل�شمان 
جمموع  متوين  عملية  ا�شتمرار 
زبائن املوؤ�ش�شة ب�شبكتي الكهرباء 
اأو�شح  كما  الطبيعي،  والغاز 

املكلف باالت�شال، يحي عبا�س.

اأودع وكيل اجلمهورية امل�شاعد 
لدى حمكمة عني مليلة بوالية اأم 
بتهمة  املوؤقت  احلب�س  البواقي 
املزور"،  ا�شتعمال  "جناية 
يف  االثنني  اليوم  ورد  ما  ح�شب 
العامة  النيابة  عن  �شادر  بيان 
مبجل�س ق�شاء اأم البواقي و جاء 

اجلمهورية  وكيل  اأن  البيان  يف 
لدى حمكمة عني البي�شاء و بناء 
لن�س  طبقا  اإ�شايف  طلب  على 
املادة 69 من قانون االإجراءات 
اجلزائية، قد التم�س من قا�شي 
احلب�س  املتهم  اإيداع  التحقيق 

املوؤقت.

اأم البواقي

اإيداع وكيل اجلمهورية 
امل�ضاعد احلب�ص املوؤقت 

اأعلن خليفة حفرت قبول "التفوي�س" 
ال�شعبي بقيادة البالد يف املرحلة 
املجل�س  و�شف  فيما  املقبلة، 
اخلطوة  طرابل�س  يف  الرئا�شي 
الهزلية"وكان  بـ"امل�رضحية 
اإىل  ال�شعب  حفرت قد دعا موؤخرا 
اإ�شقاط  عن  واالإعالن  اخلروج 
واملجل�س  ال�شيا�شي  االتفاق 
املوؤ�ش�شة  "وتفوي�س  الرئا�شي 
القادمة  املرحلة  لقيادة  املوؤهلة 
لبناء  ميهد  د�شتوري  اإعالن  وفق 
اإليها  يتطلع  التي  املدنية  الدولة 

الليبيون".
وقال امل�شري يف كلمة باخل�شو�س 
للجي�س  العامة  "القيادة  اإن 
لتنفيذ  ال�شامنة  �شتكون  الليبي 
قراراتهم"باملقابل، اأعلن املجل�س 
الوطني  الوفاق  حلكومة  الرئا�شي 
رف�شه ملا  املتمركز يف طرابل�س 

و�شف باأنه "انقالب جديد ي�شاف 
ل�شل�شلة انقالباته التي بداأت منذ 

�شنوات".
الرئا�شي،  للمج�س  بيان  وذكر 
انقالب  "من  حفرت  اأعلنه  ما  اأن 
وكافة  ال�شيا�شي  االتفاق  على 
مل  البالد  يف  ال�شيا�شية  االأج�شام 
خطوة  هذه  بل  لنا،  مفاجئا  يكن 
توقعناها ليغطي بها على الهزمية 
ومرتزقته  مبلي�شياته  حلقت  التي 
م�رضوعه  وف�شل  االإرهابية، 
على  لال�شتحواذ  اال�شتبدادي 

ال�شلطة".
و�شدد البيان على اأن حفرت انقلب 
ال�شيا�شية  االأج�شام  على  "حتى 
يف  والتي  تدعمه  التي  املوازية 
يف  يعد  مل  وبذلك  عينته،  ما  يوم 
التبجح  دولة  اأي  اأو  اأحد  مقدور 

ب�رضعيته باأي حجة كانت".

لقي 21 �شخ�شا م�رضعهم واأ�شيب 
الفرتة  خالل  بجروح  اآخرين   791
اأفريل  و25   19 بني  ما  املمتدة 
اجلاري اإثر وقوع 686 حادث مرور 
ح�شب  الوطني،  امل�شتوى  على 
احلماية  م�شالح  اأوردتها  ح�شيلة 
املدنية واأ�شاف نف�س امل�شدر اأن 
اأثقل ح�شيلة �شجلت بوالية �شطيف 

وجرح  اأ�شخا�س  ثالثة  بوفاة 
وحدات  قامت  اآخرين.كما   41
تدخال  ب475  املدنية  احلماية 
منزلية،  منها  حريقا   341 الإخماد 
وفيما  خمتلفة  وحرائق  �شناعية 
فقد قمت  العمليات،  بباقي  يتعلق 
الإ�شعاف  تخل  ب6418  الوحدات 

وانقاذ ا�شخا�س يف خطر

حفرت يخلط الأوراق جمددا
 يف ليبيا 

بني 19 و25 اأفريل اجلاري

اإرهاب الطريق يخطف
 اأرواح21 �ضخ�ضا

ع�شكرية  �شحن  طائرة  توجهت 
تركية، حمملة مب�شاعدات طبية، من 
العا�شمة الرتكية اأنقرةاأم�س  الثالثاء، 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل 
فريو�س  من  ت�رضرا  االأكرث  تعد  التي 
كورونا. هذه ال�شحنة من امل�شاعدات 
الرتكي  الرئي�س  من  بتوجيه  تاأتي 

مل�شاعدة  اأردوغان،  طيب  رجب 
اأعلى  التي �شجلت  الواليات املتحدة 
العامل  واالإ�شابات يف  للوفيات  معدل 
ال�شحن  طائرة  وحتمل  بالفريو�س 
واقية  اأقنعة  الرتكي،  للجي�س  التابعة 
وكمامات  اأوجه،  وواقيات  لالأطباء، 
من طراز N95، ولبا�شا واقيا لالأطباء، 

طرود  وحملت  وقائي  طبية  ومواد 
امل�شاعدات �شعار رئا�شة اجلمهورية 
الرتكية، ومقولة املت�شوف الفيل�شوف 
جالل الدين الرومي، االأفغاين االأ�شل، 
"هناك  واالإجنليزية:  الرتكية  باللغتني 
اأمل بعد الياأ�س، والكثري من ال�شمو�س 

بعد الظلمة".

مذيلة مبقولة جلالل الدين الرومي

اأردوغان ير�ضل م�ضاعدات طبية اإىل وا�ضنطن 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

