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ملتزم باإلغاء ال�ضريبة على ذوي الدخل املحدود 
.     حل النزاعات والرفع من القدرة ال�ضرائية

اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اأن الدولة �ضتعمل ب�ضرامة لإعادة القيمية احلقيقية 
للعمل وتعزيز مكانة العمال والرفع من قدرتهم ال�ضرائية وتوفري ظروف مالئمة للحياة الكرمية 

لهم ولأبنائهم, جمددا التزامه بحل جميع النزاعات واإلغاء ال�ضريبة على ذوي الدخل املحدود 
واحلفاظ على املكت�ضبات الجتماعية

باية ع

�إىل  ر�سالة  يف  �جلمهورية  رئي�س  وك�سف 
�لعمال �جلز�ئريني مبنا�سبة �ليوم �لعاملي 
لل�سغل �مل�سادف للفاحت ماي من كل عام 
�أن و�سع �لبالد يحتم عليها �أن تعيد للعمل 
مت  �إذ�  ذلك  �إال  لن  يتاأتى  لكن  قد�سيته 
�لهمم  و�سحذ  �ل�سو�عد  على  �لت�سمري 
من  �ملبدعة  و�لعقول  �لطاقات  وتفجري 
جمال  يف  �لنوعية  �لقفزة  حتقيق  �أجل 
�لتنمية �ملتعددة �الأبعاد  مربز� باملنا�سبة 

�إىل  �حلاجة  �أم�س  يف  �جلز�ئر  �أن  �إىل 
و�الأخالق  و�لعمل  �لعلم  �سبيل  �نتهاج 
لتقدم  �الأجنع  �ل�سبيل  باعتباره  �لفا�سلة 
و��ستقر�رها  ��ستقاللها  و�سمان  �الأوطان 
عدو  الأنها  �لبطالة  ومكافحة  ورفعتها 
�الجتماعية  �ال�ستقر�ر وم�سدر �مل�ساكل 
, و�لتزم �لرئي�س تبون يف �أول يوم عاملي 
للجمهورية  رئي�سا  �نتخابه  منذ  للعمال 
بعمل  �لدولة  �لفارط  دي�سمرب   12 يف 
ب�رص�مة على �إعادة قيمة �لعمل �حلقيقية 
وخا�سة  �لعمال  مكانة  تعزيز  وعلى 

�لطبقة �ملتو�سطة و�لطبقة �له�سة و�لرفع 
�لظروف  وتوفري  �ل�رص�ئية  قدرتهم  من 
والأبنائهم  لهم  �لكرمية  للحياة  �ملالئمة 
�ملحرك  هم  كون  �لعمال  من  �عتبار 

�لرئي�سي لالزدهار �لوطني
رئي�سا  ومنذ  �نتخابه  �أنه  ذكر  �أن  وبعد 
لتن�سيط  قر�ر�ت  عدة  �تخذ  للجمهورية 
دعا  �لتنظيمات   , �القت�سادية  �حلياة 
�جتماعي  �رصيك  باعتبارها  �لعمالية 
دور�  تلعب  و�أن  �لتوجه  هذ�  تدعم  �أن 
موؤثر� يف بناء �قت�ساد منتج ومدر للرثوة 

وخالق ملنا�سب �ل�سغل ومتجه بقوة نحو 
ركز  �أنه  �إىل  �أ�سار  �أن  وبعد  �لت�سدير, 
حياة  على  �لفرتة  �الأخرية  يف  �الهتمام 
كورونا  �أزمة  ب�سبب  �ملو�طنني  و�سحة 
�لهادف  بربناجمه  �لتز�مه  جدد  فريو�س 
و�إلغاء  �لعالقة  �لنز�عات  جميع  حل  �إىل 
�ملحدود  �لدخل  ذوي  على  �ل�رصيبة 
�الجتماعية  �ملكت�سبات  على  و�حلفاظ 
�أنه  �أعطى  �ل�سياق  ذ�ت  يف  مربز� 
ت�سوية  يف  لالإ�رص�ع  للحكومة  تعليمات 
�لت�سغيل  قبل  ما  عقود  �أ�سحاب  و�سعية 

على  للحفاظ  �لطرق  �أف�سل  ودر��سة 
جر�ء  ت�رصرت  �لتي  �ل�سغل  منا�سب 
�لتوفيق  على  و�ل�سهر  �لكورونا  جائحة 
و�رصور�ت  �ل�سحي  �الأمن  متطلبات  بني 
بكافة  �القت�سادي  منوها  �الإنعا�س 
�ملوؤ�س�سات  تبذلها  �لتي  �ملجهود�ت 
�لعمل  منا�سب  حلماية  �القت�سادية 

و�الأجور برغم �لو�سعية �ل�سعبة.
فيها  رئي�س  �ملنا�سبة  توجه   وبهذه 
للعمال  و�لتقدير  بالتحية  �جلمهورية 
يف  جهد  من  يبذلونه  ملا  �جلز�ئريني 

�ل�سالح  بال�سلف  �قتد�ء  �لتنمية  معركة 
و�لت�سييد  �لتحرير  غمار  خا�س  �لذي 
ثرو�تنا  على  �لوطنية  �ل�سيادة  وب�سط 
جميع  على  �أرو�ح  ترحم  كما  �لطبيعية 
�لوطنية  �ملعارك  هذه  يف  ق�سو�  من 
خالل  �لوطني  �لو�جب  و�سهد�ء  �لنبيلة 
–كما  ر�أ�سهم  وعلى  �الإرهاب  �سنو�ت 
قال عبد �حلق بن حمودة – �الأمني �لعام 
�ل�سابق لالحتاد �لعام للعمال �جلز�ئريني 
�لذي قتلته �الأيادي �الإرهابية يف �سنو�ت 

�لت�سعينيات .

24 �ضاعة

عبد القادر بري�س يوؤكد للو�ضط:

العودة اإىل التمويل غري التقليدي اأمر حتمي
�ال�ست�ساري,  �ملجل�س  رئي�س  ك�سف 
عبد  �جلز�ئري,  �القت�سادي  للمنتدى 
�لقادر بري�س, �أم�س, �أن �لعودة �إىل خيار 
حتميا,  �أ�سبح  �لتقليدي,  غري  �لتمويل 
تعي�سه  �لذي  �ال�ستثنائي  للظرف  نظر� 
�مل�ستجد,  كورونا  وباء  نتيجة  �لبالد, 
�سياأتي  ما  على  يتوقف  هذ�  �أن  معترب� 
�لتكميلي  �ملالية  قانون  م�رصوع  به 
باب  من جديد خا�سة يف   ,2020 ل�سنة 
ور�سيد  �لعامة,  و�الإير�د�ت  �لنفقات, 
دون  للدولة,  �لعامة  �ملو�زنة  عجز 
�لعمل  �ل�ساري  �أن قانون �ملالية  ن�سيان 
به, قد �رتقب عجز يف ميز�نية �لدولة, 

قد ي�سل يف حدود 15 مليار دوالر.
و�أبرز بري�س يف ت�رصيح خ�س به جريدة 
�لظروف  �إىل  بالنظر  �أنه  »�لو�سط«, 
�حلالية,  �ملالية  و�ملعطيات  �حلالية, 
جائحة  بتاأثري�ت  تعلق  فيما  خا�سة 
�القت�سادي,  �لن�ساط  على  كورنا,  وباء 
�ملوؤ�س�سات  من  �لعديد  ن�ساط  وتر�جع 
حجم  تر�جع  خالل  من  �القت�سادية, 
�الأعمال  رقم  وتر�جع  فيها,  �لن�ساط 
على  مبا�رص  تاأثري  له  �سيكون  و�الأرباح, 
ح�سيلة �جلباية �لعادية, �لتي �ستتاأثر ال 
�إ�سافة �إىل هذ� نظر� لتعهد�ت  حمالة, 
�أقل من30  �ملد�خيل  باإعفاء  �حلكومة, 
جانب  �إىل   ,  IRG من  دينار,  �ألف 
تخفي�س 50% من �ل�رصيبة على �لدخل 
�ل�رصكات  �أرباح  على  و�ل�رصيبة   ,IRG
كلها  �جلنوب,  ملناطق  بالن�سبة   ,IBS
هذ�  �نتهاج  �لدولة,  على  �ستحتم  �أمور 
�خليار موؤقتا, لت�سيري �ملرحلة �لقادمة.
ومن جهة ثانية, �أعرب �ملتحدث ذ�ته, 
دول  �أ�سابت  �لتي  كورونا  جائحة  �أن 
�نخفا�س  ر�فقها  قد  بال�سلل,  �لعامل 
حاد الأ�سعار �لبرتول, ما ترتب عنه من 
�لبرتولية, بحو�يل  �نخفا�س يف �جلباية 
يفر�س  �لر�هن,  �لو�سع  وبالتايل    ,%50
علينا �خل�سوع لتوجهات �سوق �لبرتول, 
وفق ما توؤول �إليه �الأمور, حيث قد يكون 

�لثاين  لل�سد��سي  �لبرتول  �سعر  متو�سط 
دوالر   35 حدود  يف   , �سنة2020  من 
�القت�ساد  بد�أ  حال  يف  هذ�  للربميل, 
�لعاملي يف �لعودة �إىل �لن�ساط, و�لتعايف 
يف  �لبرتولية,  �ل�سوق  لتبد�أ  �لتدريجي, 
بالتخل�س  �لتدريجي,  �لعودة �ال�ستقر�ر 
�لطلب  وعودة  �لفائ�س,  �ملخزون  من 
�القت�ساد  يف  خا�سة  �النتعا�س  �إىل 

�ل�سيني.
غري  �لتمويل  �إىل  �لعودة  فاإن  ومنه 
�لتقليدي, ي�سبح حتمية, على حد قوله, 
خيار�  و  جناة  طوق  يعد  ال  �نه  بالرغم 
يكون  قد  بل  للجز�ئر,  بالن�سبة  �أمثال 
�أحد �حللول �لظرفية, ال�ستمر�ر تغطية 
رغم  للدولة,  �لعامة  �مليز�نية  عجز 
هذ�  يحملها  قد  �لتي  �ل�سلبيات  بع�س 
�لنوع من �لتمويل, كارتفاع حجم �لكتلة 
وبالتايل  �ل�سوق,  يف  �ملتد�ولة  �لنقدية 
مع  لالأ�سعار,  �لعام  �مل�ستوى  �رتفاع 

زيادة معدل �لت�سخم.
هذ�  يف  �القت�سادي,  �خلبري  وذكر 
�خل�سو�س, �أنه قد لوحظ �أن �لكثري من 
�الإجر�ء,  بهذ�  تقوم  �ملتقدمة,  �لدول 
�القت�ساد,  يف  مالية,  مبالغ  �سخ  وهو 
�ل�سيولة,  و�سمان  حتفيزه  �أجل  من 
يف  �القت�سادية  �ملوؤ�س�سات  و��ستمر�ر 
من  كل  فعلت  ما  غر�ر  ,على  �لن�ساط 
 2,2 �سخت  حيث  �ملتحدة,  �لواليات 
�الحتاد  �إىل  باالإ�سافة  دوالر,  تريلون 
�ورو,  �لذي �سخ 1040 مليار  �الأوروبي, 
وكذ� �ليابان بـ 400 مليار دوالر, بهدف 
جائحة  عن  �ملرتتبة  �خل�سائر  تعوي�س 
كوىونا, وحتفيز�القت�ساد, وللخروج من 

�أزمة �لركود �القت�سادي.

التمويل غري التقليدي اأف�ضل 
من املديونية اخلارجية

�أكد ذ�ت �ملتحدث �ملخت�س يف �ل�سوؤون 
�القت�سادية, �أن خيار �للجوء �إىل �لتمويل 
من  �أف�سل  خيار�  يبقى  �لتقليدي,  غري 

يف  �خلارجية,  �ملديونية  �إىل  �للجوء 
هذه �لفرتة, خ�سو�سا و �أن حجم �لدين 
�لد�خلي يف �جلز�ئر, يقدر بـ 46%  من 
حيث   ,PIBالإجمايل� �لد�خلي  �لناجت 
يبقى يف م�ستوى مقبول, وهو دون %60, 
 ,PIBالإجمايل� �لد�خلي  �لناجت  من 
منوها باملنا�سبة, �أنه من �ملتوقع �أن ال 
يكون حجم �لتمويل غري �لتقليدي كبري� 
تقل�س  �إىل  بالنظر  �ملرة,  هذه  جد�, 
�إجر�ء�ت  نتيجة تطبيق  عجز �ملو�زنة, 
وتقلي�س  �لنفقات,  وتر�سيد  �لتق�سف, 

ميز�نية �لت�سيري ب%30.
خالل  �مل�سدر,  نف�س  �سدد  حني  يف 
�رصورة  على  »�لو�سط«,  مع  حديثه 
�لتقليدي,  غري  �لتمويل  ملف  �إد�رة 
�حلكومة  على  �أن  م�سري�  ب�سفافية, 
حول  �ملعلومات,  و�إتاحة  �الإف�ساح, 
حجم �ملبلغ �لذي مت طبعه, منذ �عتماد 
باالإ�سافة   ,2017 نهاية  �الإجر�ء,  هذ� 
لتغطية  طبعه,  �سيتم  �لذي  �ملبلغ  �إىل 
قانون  يف  �لدولة,  ميز�نية  يف  �لعجز 
و�لذي   ,2020 ل�سنة  �لتكميلي  �ملالية 
عليه,  م�سوؤولة  جر�د,  حكومة  �ستكون 
�لعمل  عليها  وبالتايل  خا�سة,  ب�سفة 
على ��ستد�مة �ملالية �لعامة, من خالل 
�لبحث على مو�رد م�ستقرة, وم�ستد�مة 

لتمويل ميز�نية �لدولة.
مرمي خمي�ضة

ك�سفت م�سادر ق�سائية عن �إحالة  ملف 
رئا�سيات  ومر�سح  �ل�سابق   �لوزير 
لالأرندي  �لعام  و�الأمني  دي�سمرب   12
بالنايبة  عز �لدين ميهوبي على �لق�ساء  
مع �سحب جو�ز �سفره ملنعه من �ل�سفر 
�مل�ست�سار  على  �إحالته  �نتظار  يف   ,
بعدما  �لعليا   �ملحكمة  لدى  �ملحقق 
ق�سايا  يف  �سلوعه  يف  تبني  �ال�ستباه 

ف�ساد �إبان �إ�رص�فه على  وز�رة  �لثقافة 
خالل �لفرتة �ملمتدة ما بني 2015 و2019 
فيها ع�رص�ت �ملاليري من  نهبت  و�لتي 
كما   , م�سبوهة  �سفقات  يف  �لدينار�ت  
ك�سفت ذ�ت �مل�سادر �ن قر�ر �ملنع من 

�ل�سفر �سمل �أي�سا مقربني منه .
�أم�س  �أول  نهار  �أمر  �أخرى  جهة   من 
حمكمة  لدى  �لتحقيق  قا�سي  �خلمي�س 

حملته  رئي�سة  باإيد�ع  ر�ي�س  مر�د  بري 
�سمرية  �ل�سينمائية   �ملنتجة  �النتخابية 
�ملوؤقتعن  �حلب�س   رهن  جيالين  حاج 
�لوظيفة  خالل  ��ستغالل  �سوء  تهم 
وز�رة  يف  مركزية  مديرة  �سغلها  فرتة 
�أمو�ل  نهب  �إىل  �لثقافة  باالإ�سافة 

�لقطاع وتهريبها �إىل �خلارج .
حممد بن ترار

يف انتظار مثوله اأمام  م�ضت�ضار املحكمة العليا .

�ضحب جواز �ضفر عز الدين ميهوبي ومقربني منه
.    اإيداع  �ضمرية حاج جيالين �ضجن احلرا�س

خل�ضر بن خالف ينا�ضد جراد للتدخل 

املرافق ال�ضحية بق�ضنطينة و�ضلت درجة الذروة
�لعد�لة  جبهة  عن  �لربملاين  �لنائب  دق 
ناقو�س  خالف  بن  خل�رص  و�لتنمية 
�خلطر , �أين وجه ر�سالة م�ستعجلة �ىل  
�لوزير �الأول  بخ�سو�س �لو�سع �لوبائي 
ونق�س  ق�سنطينة  والية  م�ستوى  على 
�لو�سائل و�لتجهيز�ت ملو�جهة فريو�س 
تتحول  �أن  قبل  وهذ�   ,19  COVID
ي�سعب  موبوءة  منطقة  �إىل  �لوالية 

�لتحكم فيها على حد تعبريه .
دعا �لنائب �لربملاين خل�رص بن خالف 
�لوزير �الأول �إىل �لتدخل �لعاجل  التخاذ 
�لبالد  حتفظ  �لتي  �لالزمة  �الإجر�ء�ت 
و�لعباد من هذ� �خلطر �لذي بد�أت تظهر 
ق�سنطينة,   والية  م�ستوى  على  مالحمه 
الفتا باأن  هذه �الأخرية  �ليوم  �أ�سبحت 
�سمن �لواليات �الأكرث ت�رصر� ودخلت يف 
 )05( �خلم�سة  �لواليات  �سمن  �لرتتيب 
�الأوىل بعدما كانت �سمن �لع�رصين )20( 
طرف  من  �ملبذولة  �ملجهود�ت  رغم 
عملها  يف  �ملتفانية  �لطبية  �لطو�قم 
كفاءة عالية يف معركتها  �أظهرت  و�لتي 

�سد كورورنا. 
�خلطري  �لو�سع  باأن  �ملتحدث  و�سدد 
و�الإجر�ء�ت  �ليقظة  من  �ملزيد  يلزم 
للت�سدي  و�الحرت�زية  �ال�ستباقية 
�لوعي  نق�س  �أمام  �رص�مة  بكل  للوباء 
خا�سة  �لو�سع  بخطورة  و�ال�ستهتار 
�ملوؤ�س�سات  وجاهزية  حمدودية  مع 
باأن   الفتا  بالوالية,  �ال�ست�سفائية 
والية  م�ستوى  على  �لوبائية  �لو�سعية 
�ملا�سية  �الأيام  يف  عرفت  ق�سنطينة 
�حلاالت  عدد  يف  خميفا  �رتفاعا 

باالأ�سا�س  يرجع  كورونا  بوباء  �ملوؤكدة 
بال�سالمة  �ملو�طنني  �كرت�ث  لعدم 
بالوباء  �الإ�سابة  من  �لوقاية  وتد�بري 
خا�سة منذ �لقر�ر �الأخري �لقا�سي بفتح 
�ملحالت �لتجارية على م�رص�عيها دون 
�أدنى �رصوط �لوقاية يف �لكثري منها.  و 
�ملجهزة  �الأق�سام  باأن  �ملتحدث  �أفاد 
بامل�ست�سفى  �ملر�سى  ال�ستقبال 
و�سلت  قد  �لبري  وم�ست�سفى  �جلامعي 
من  �أكرث  ت�ستقبل  وهي  �لذروة  لدرجة 
طاقتها �ملحددة نتيجة كرثة �مل�سابني 
بالوباء ب�سبب �لتمادي يف جتاهل �لوقاية 
من طرف �لكثري من �ملو�طنني خا�سة 
وبع�س  منجلي  علي  �جلديدة  باملدينة 
�الأحياء �ل�سعبية ذ�ت �لكثافة �ل�سكانية.

ويف �سياق مت�سل, �سدد �ملتحدث  على 
مر�جعة  �حلكومة  تقوم  �أن   �رصورة 
على  �ملحالت  بفتح  �خلا�س  قر�رها 
�الإجر�ء�ت  ت�سع  حتى  م�رص�عيها 
�لوقاية  لفر�س  و�لالزمة  �ل�سارمة 
حماية  يف  �ملتخاذلني  �ملو�طنني  على 
كو�سع  �لوباء  من  و�أ�رصهم  �أنف�سهم 
�الجتماعي  �لتباعد  �لكمامات و�حرت�م 
�إىل  �لتجو�ل  حظر  وقت  تقدمي  مع   ,
�لزو�ل  بعد  )14�سا(  �لثانية  �ل�ساعة 
�سا(  م�ساء)19  �ل�سابعة  �ل�ساعة  عو�س 
�ملطبقة �ليوم وهذ� خالل ما تبقى من 

�سهر رم�سان �ملعظم.
�رصورة  �إىل  خالف  بن  خل�رص  دعا  و 
تد�بري  فر�س  يف  �أكرب  �رص�مة  تطبيق 
�لعزل  وكذ�  �ل�سحي  و�حلجر  �لوقاية 
للقانون  �ل�سارم  و�لتطبيق  �ملنزيل 

يف  و�ال�ستعجال  �ل�ساأن,  هذ�  يف 
وم�ست�سفى  ديدو�س  م�ست�سفى  تزويد 
�خل�سو�س  على  �خلروب  وم�ست�سفى 
بكل  �الأخرى  �ال�ست�سفائية  و�مل�سالح 
و�سائل  وخا�سة  �ل�رصورية  �لو�سائل 
للطو�قم  و�جلماعية  �لفردية  �حلماية 
هذين  من  متاما  و�لغائبة  �لطبية 
توجيه  يف  تفكري  وكل  �مل�ست�سفيني 
يف  �مل�ست�سفيني  لهذين  كورونا  مر�سى 
هذ� �لوقت بالذ�ت بدون جتهيز وتوفري 
فهو  �لالزمة  و�لو�سائل  �الإمكانيات 
�نتحار ومغامرة غري حم�سوبة �لعو�قب 
تنذر بكو�رث ال قدر �هلل, مع �ال�ستجابة 
بالو�سائل  �خلا�سة  للطلبية  �مل�ستعجلة 
منذ  �ملقدمة  �لطبية  و�مل�ستلزمات 
�أ�سابيع من طرف �لقائمني على  قطاع 
ق�سنطينة  والية  م�ستوى  على  �ل�سحة 
�ليوم  �إىل  ��ستجابة  دون  بقيت  و�لتي 
مما  �ل�سحة,  وز�رة  مع  تدخلنا  رغم 
يف  �لطبية  و�لطو�قم  �ملر�سى  و�سع 
�لوباء  هذ�  يو�جهون  وهم  كبري  خطر 
و�أفاد  باإمكانيات بد�ئية حمدودة جد�. 
�جتمع  �لوالئي  �ملجل�س  باأن  �ملتحدث 
خالل  من  لل�سلطات  تو�سيات  �أ�سدر  و 
م�سري�  �لو�سع,  لتد�رك  خمطط  و�سع 
تبقى  �لتو�سيات  هذه  فاإن  ذلك  رغم 
للطو�قم  �لو�سائل  تتوفر  مل  �إذ�  قليلة 
�لتدخل من  �إىل  �لوز�رة  �لطبية,  د�عيا 
م�ستوى  على  �الإمكانيات  توفري  خالل 
غري  مغامرة  الأي  تفاديا  �مل�ست�سفيني 

حم�سوبة.
اإميان لوا�س

�لتعليم  وزير  �أم�س  �أول  منذ  يو�جه 
�لدين  �سم�س  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
�سيتورحملة �نتقاد و��سعة من قبل نقابات 
�لطالبية  �لتي  و�ملنظمات  قطاعه 
ع�سالتها  للدخول  ت�سخني  يف  با�رصت 
على  خلفية  �لت�رصيحات  �حتجاجات  يف 
�لتي �عتربوها غري �مل�سئولة  من �مل�سوؤول 
�لقر�ر  بعد  عن  �لقطاع  خا�سة  �الأول 
مناق�سة  �سهادة  يت�سمن  �الأخري  �لذي 
�لوقت  يف  �الجنليزية  باللغة  �لدكتور�ه 
بفعل  بي�ساء  �سنة  �جلامعة  تهدد  �لذي 

جائحة �لكورونا .
هذ�  من  �لكنا�س  نقابة  تعجبت  فقد  هذ� 
�لقر�ر �لذي و�سفته باالرجتايل  �لذي قد 
مل  و�نه  خا�سة   , ح�سبها  �جلامعة  يحطم 
�الجنليزية  �للغة  مادة  يف  بتكوين  ي�سبق 

�سو�ء للطلبة �أو �الأ�ساتذة , 

�لطالبية  �ملنظمات  �عتربت  جهتها  من 
�لقر�ر �رجتاليا و�أن �أي �إجر�ء خاطئ على 
ما  يوؤجل  �الإ�سالح  �لقطاع  م�ستوى 
هذ�  ويف   , �سنو�ت  وع�رصة  خم�س  بني 
�لوطني  �ملكتب  ع�سو  �أ�سار  �ل�سدد 
�جلز�ئريني  للطلبة  �لوطنية  للر�بطة 
:«هل  ت�ساوؤل  خالد  يف  بن  �لقادر  عبد 
يح�سن كال من �لطالب �ملناق�س و�أع�ساء 
هي  و�أين   ,  « �الجنليزية  �للجنة  �للغة 
�ملعتمد  �الجنليزية  و�ملر�جع  �مل�سادر 
و�سعية  عن  ناهيك  �لبحث  يف  عليها 
�ملناق�سة  على  مقبلني  �لذين  �لطلبة 
�لوزير  م�سريهم  مطالبا  يو�جهون  وكيف 
�لبيانات  �لطرح و تفادي  باملو�سوعية يف 
بلبلة  �لتي حتدث   , �الرجتالية  و�لت�ساريح 
باجلامعة  وتهدد م�ستقبلها وعملها خا�سة 

يف هذ� �لو�سع  �لذي منر به.

�سعدو  تاأ�سف  حممد  �أخرى  جهة  من 
�ملكتبة  م�ستوى  بالتنظيم  على  �ملكلف 
�لوطني  �ل�سوت  �لوطني  ملنظمة 
�جلز�ئريني من  قر�ر�ت  �لوزير  للطلبة 
ي�رصك  مل  يومية  و �لتي  �أ�سبحت  �لتي 
�إيجاد  �الجتماعني  يف  �ل�رصكاء  فيها 
�جلامعة  تعي�سها  �لتي  �حللول  للم�ساكل 
�لطالبية  �ملنظمات  , وخا�سة  �جلز�ئرية 
�جلامعة  �الأهم  يف  �ل�رصيك  متثل  �لتي 
عن  �لتعليم  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �سبق  حيث 
�الأخذ  دون  �لتكنولوجيا  �لو�سائط  طريق 
و�نعد�مه  �النرت�نت  تدفق  �العتبار  بعني 
لدى �كرب فئة من �لطلبة ناهيك عن نق�س 
على  و�الأ�ساتذة  �لطلبة  �لتكوي   لدى 
وقت  جته�س  �لعملية  جعل  ما  �سو�ء  حد 

ميالدها
حممد بن ترار

اإلزامية ا�ضتعمال الجنليزية  يف مناق�ضة الدكتوراه

موجة غ�ضب يف قطاع التعليم العايل
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  حاوره حممد �ضبلي

كورونا  فريو�س  ق�ضى     .  
مليون  ن�ضف  يقارب  ما  على 

�ضخ�س ،ما اأثره االقت�ضاد؟

امل�ستجد  كورنا  فريو�س  جائحة 
من  العديد  ح�سد  بعدما   19 كوفيد 
الأرواح الب�رشية يحدث اأي�سا خ�سائر 
و�رشر كبري بالقت�ساد العاملي نتيجة 
التي  الوقائية  والتدابري  الإجراءات 
من  العامل  دول  كل  تقريبا  اتخذتها 
اأجل احلد من تف�سي هذا الوباء والتي 
الطلب  يف  ركود  حدوث  يف  �ساهمت 
القطاعات  معظم  و�سلل  العاملي 
القت�سادية احليوية خا�سة يف الدول 
للوباء  كبريا  انت�سارا  عرفت  التي 
كال�سني والوليات املتحدة الأمريكية 
توقعات  وت�سري  الغربية.  اأوروبا  ودول 
اآفاق  حول  الدويل  النقد  �سندوق 
معدل  تراجع  اإىل  العاملي  القت�ساد 
املحلي  الناجت  يف  العاملي  النمو 
عام  يف   %)-3( بـ   )GPD( الإجمايل 
2020 وهو اأعلى من ذلك امل�سجل يف 
املالية  الأزمة  عن  الناجتة  اخل�سائر 
يف   ،2008 �سنة  اأواخر  يف  العاملية 
ترجعا  كورونا  جائحة  اأحلقت  حني 
مثل  اأخرى  دول  على  حدة  اأكرث 
واإيطاليا   %)-5.9( املتحدة  الوليات 
 .%)-7.5( الأورو  )9.1-(%ومنطقة 
الطلب  وتراجع  الوباء  ا�ستمرار  ومع 
من  العديد  اأ�سعار  انهارت  العاملي 
�سجلت  من  ومنها  واملنتجات  ال�سلع 
على  ت�سهدها  مل  تاريخية  اأرقاماً 
التي  النفط  اأ�سعار  مثل  الإطالق 
تهاوت اإىل اقل من ال�سفر يف الأ�سواق 
والقيم  اأ�سهم  عرفت  كما  العاملية 
كبرية  خ�سائر  لل�رشكات  ال�سوقية 
وبالنظر  الدولرات.  باملاليري  تقدر 
والتوقعات  ال�سابقة  املوؤ�رشات  اإىل 
امل�ستقبلية ل ميكن القول اأن فريو�س 
بل  القت�ساد  على  �سيق�سي  كورونا 
�سيلحق خ�سائر كبرية ل ميكن التعايف 

منها يف املدى الق�سري .

القطاع  راأيك  يف     .  
�ضيدفع  الذي  هو  ال�ضياحي 

ال�ضريبة ؟
بحكم اإنني مهتم بالأبحاث يف املجال 
ال�سياحي وعلى اإطالع باآخر تطوراته 
ال�سياحي  القطاع  اأن  الراأي  اأوافقك 
فاأوىل  جداً،  مرتفعة  �رشيبة  دفع 
معظم  فر�ستها  التي  الإجراءات 
واليها  منها  ال�سفر   منع  هي  الدول 
احلجر  تدابري  اإىل  بالإ�سافة  دوليا 
بالتباعد  املرتبطة  ال�سحي  والعزل 
كلها  الوباء  لحتواء  الجتماعي 

تراجع حاد يف  �ساهمت يف  اإجراءات 
واملحليني.   الدوليني  ال�سواح  عدد 
العاملية  املنظمة  لتقرير  ووفقاً 
من   %96 اأن   )UNWTO( لل�سياحة 
فر�ست  العامل  حول  الوجهات  جميع 
للوباء،  ا�ستجابًة  ال�سفر  على  قيوداً 
حدودها  وجهة   90 حوايل  واأغلقت 
حني  يف  ال�سياح،  اأمام  جزئًيا  اأو  كلًيا 
بع�س  اأمام  اأخرى  وجهة   44 اأغلقت 
املن�ساأ،  بلد  على  اعتماًدا  ال�سياح 
اأن ترتاجع  اأي�سا  املنظمة  تتوقع  كما 
ال�سادرات ال�سياحية ما بني 30-20 % 
وحتقق خ�سائر ما بني 300-450 مليار 
الحتاد  يرى  بينما  اأمريكي،  دولر 
يف   )IATA( اجلوي  للنقل  الدويل 
اخل�سائر  تنتقل  اأن  الجتاه  نف�س 
اجلوي   املجال  غلق  جراء  املتوقعة 
مليار   63 من  اجلوي  النقل  قطاع  يف 
بالإ�سافة  دولر  مليار  اإىل 113  دولر 
بقطاع  حلقت  التي  اخل�سائر  اإىل 
خا�سة  والنقل  والإطعام  الفنادق 
اأ�سهرت  التي  اجلوي  النقل  �رشكات 

بع�سها اإفال�سها.
على  اجلائحة  اآثار  وبخ�سو�س 
املجل�س  يتوقع  ال�سياحي،  القت�ساد 
 )WTTC( العاملي لل�سفر وال�سياحة
اأن اآثار اجلائحة على القطاع ال�سياحي 
تعادل خم�س مرات تلك امل�سجلة يف 
املالية  الأزمة  ب�سبب   2008 �سنة 
العاملية، كما يرى اأن الناجت ال�سياحي 
باأكرث  �سيرتاجع  العامل  يف  الإجمايل 
ما  وفقدان  دولر  تريليون   2.1 من  
ل يقل عن 75 مليون وظيفة يف �سنة 
من  ال�سياحي  القطاع  ويعد   .2020
القطاعات احل�سا�سة جداً خا�سة اإذا 
ال�سياحية  وال�سالمة  بالأمن  تعلق  ما 
حيث يتاأثر ب�رشعة ويتاأخر يف التعايف 
اأن  ممكن  من  التي  الأزمة  اآثار  من 
توقعات  ح�سب   2023 �سنة  اإىل  ت�سل 

بع�س الدرا�سات ال�سياحية.

 .    كان االعتقاد اأن اأمريكا 
على  عجزت  لكنها  عاملية  قوة 

توفري الكمامات؟

 ل يختلف اثنان اأن الوليات املتحدة 
اإل  كربى  اقت�سادية  قوة  الأمريكية 
الكمامات  توفري  عن  عجزت  اأنها 
خا�سة  املحلي  الطلب  لتلبية  الطبية 
وامل�ست�سفيات،  الطبية  امل�سالح  يف 
هذا  يف  ل�سعفها  يعود  ل  وال�سبب 
واجهت  العامل  دول  كل  لن  املجال 
ا�ستعداد  لعدم  نظراً  امل�سكلة  نف�س 
الدول م�سبقاً ملثل هذا الوباء ال�رشيع 
النت�سار بني الب�رش ول هناك توقعات 
حجم  وتقدير  حدث  ما  ب�سان  علمية 
الطلب الهائل على الكمامات يف ظرف 
الإ�سابات  حجم  اأن  خا�سة  ق�سري 
بالآلف يف اليوم الواحد، واأغلب الظن 
لو يتكرر نف�س ال�سيناريو مرة اأخرى ل 
قدر اهلل لن يحدث نف�س الإ�سكال لأن 
الدول ا�ستخل�ست الدرو�س من الأزمة 

ال�سحية احلالية .

الوباء على  اأثر هذا  .    ما   
اجلزائر ؟

دول  بقية  مثل  اجلزائر  اأن  الأكيد 
العامل من الدول املت�رشرة من جائحة 
فريو�س كورونا امل�ستجد �سواًء ب�رشياً 
اثر  الوباء  اأن هذا  ومبا  اقت�سادياً  اأم 
خامات  خمتلف  اأ�سعار  على  كثرياً 
و�سجلت  العاملية  الأ�سواق  النفط يف 
بت�سجيل  م�سبوق  تاريخي غري  انهيار 
اأفريل   20 الثنني  يوم  �سلبية  اأ�سعار 
دولر   )-37.63( بـ  تقدر  املا�سي 
تك�سا�س  غرب  خام  لعقود  للربميل 
 2020 ماي  �سهر  ت�سليم  الأمريكي  
مع نهاية جل�سات التداول يف الأ�سواق 
دول  حماولة  رغم  الآجلة  الأ�سيوية 
الإنتاج  حجم  بتخفي�س  الأوبك+  
التاريخي املقدر بـ 9.7 مليون برميل 
يومياً بداية من اأول �سهر ماي القادم 
وتخفيف حدة تراجع الطلب العاملي 
 30 من  باأكرث  املقدر  النفط  على 
الرغم  وعلى  يومياً.  برميل  مليون 
اأ�سعار  اأن  اإل  الإجراءات،  هذه  من 
الدول  واأدخلت  تتح�سن  مل  النفط 
ب�سكل  املحروقات  على  تعتمد  التي 
اأزمة اقت�سادية  كبري يف عائداتها يف 

التي  ال�سحية  الأزمة  اإىل  بالإ�سافة 
كبري  واقت�سادي  مايل  دعم  تتطلب 
وتغطية  الكورونا  جائحة  ملواجهة 
التي جنمت عنها، ويف ظل  اخل�سائر 
اعتماد اجلزائر �سعر النفط 50 دولر 
للربميل يف توقعات امليزانية املالية 
للجزائر وتراجع اأ�سعار نفط �سحاري 
اجلزائر اإىل ما دون 20 دولر للربميل 
التوقعات  وكذلك  الأخرية  املدة  يف 
النفط  اأ�سعار  حت�سن  يف  املت�سائمة 
ال�سنة  نهاية  غاية  واىل  م�ستقبال 
اأحوالها  اأح�سن  يف  والتي  احلالية 
توقعات  ب�سبب  دولر   50 تتجاوز  لن 
كلها  طويلة  ملدة  الوباء  ا�ستمرار 
اإيرادات  تراجع  يف  �سبباً  �ستكون 
وحتى  البرتولية  اجلباية  من  الدولة 
العادية مما ي�سع امليزانية العامة يف 
وينعك�س  تغطيته  ي�سعب  كبري  عجز 
القت�سادية  ال�سيا�سات  على  �سلباً 

للجزائر م�ستقباًل.

يف  خبريا  ب�ضفتك      .  
اأزمة  تتوقعون  هل  االقت�ضاد 

غذاء خا�ضة يف دول اإفريقيا؟

تعد �سوق الغذاء العاملي من الأ�سواق 
يف  ن�سبيا  ا�ستقراراً  تعرف  التي 
 ،2015 �سنة  ومنذ  الأخرية  ال�سنوات 
كما اأن خمزون املواد الغذائية العاملي 
مرتفع اإل اأن العديد من الدول عرفت 
اأ�سواق وحمالت املواد الغذائية ندرة 
يف توفر املنتجات، وهذا ل يعود اإىل 
بل  الغذائية  الإمدادات  انخفا�س يف 
اإىل الإجراءات التي بادرت الدول اإىل 
اتخاذها من خالل فر�س قيود على 
كورونا  وباء  انت�سار  نتيجة  الت�سدير 
كوفيد 19، كذلك التهافت الكبري من 
املواطنني على �رشاء املواد الغذائية 
يف  �ساهم  كبرية  بكميات  وتخزينها 
ندرة  واإحداث  عليها  الطلب  ارتفاع 
اأ�سعارها  وارتفاع  ال�سلع  بع�س  يف 
العمالة  يف  نق�س  اإىل  بالإ�سافة 
وحظر  العزل  تدابري  جراء  الزراعية 
التجارية  املحالت  واإغالق  التجول 
خا�سة املتعلقة باأ�سواق اجلملة �سكل 
لدى متاجر  توزيع  الأخري م�سكلة  يف 
الطلب  تلبية  اإمكانية  وعدم  التجزئة 

املحلي.

 .    كلمة اأخرية
والتبذير  الإ�رشاف  عدم  اإىل  اأدعوا 
اأن  خا�سة  الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف 
منذ  اقت�سادية  باأزمة  متر  اجلزائر 
هذه  يف  حدتها  وازدادت  �سنوات 
ال�سنة جراء تبعات وباء كورونا كوفيد 
اإجراءات  احرتام  اإىل  بالإ�سافة   19
على  للحفاظ  الجتماعي  التباعد 

�سالمة اأنف�سنا واأهالينا.

يف هذا احلوار يقدم االأ�ضتاذ الدكتور يف العلوم  االقت�ضادية  من جامعة تي�ضم�ضيلت تف�ضريه ملا يحدث يف 
اأ�ضواق املال والنفط من انهيار غري م�ضبوق، ويتحدث عن توقعاته لتاأثري فريو�س كورونا على االقت�ضاد 

العاملي، والوطني وخملفات  فريو�س كورونا على اأ�ضعار النفط 

املجل�س الوطني لل�ضحفيني اجلزائريني ويوؤكد:

الوقف الفوري لكل الربامج 
املخلة بالقيم والآداب

.    دعوة منظمات حماية امل�ضتهلك للعب دورها 

جامعة امل�ضيلة تنظم موؤمتر علمي حول كوفيد 19 

القوة القاهرة و اأثرها على 
حركة الت�سريع و الق�ساء 

اأفاد بيان للمجل�س الوطني لل�سحفيني 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  اجلزائريني 
من  تتفاقم  اأنه  منه  ن�سخة  »الو�سط« 
يوم اإىل اآخر �سقطات اأجهزة الإعالم 
الإعالمي  امل�سهد  على  املح�سوبة 
وبني  بينها،  ال�رشخ  ويت�سع  الوطني، 
العام.  ل�سيما  الذوق  يقت�سيه  ما 
الإعالم  بو�سائل  الأمر  يتعلق  عندما 
امل�ساألة  وتبلغ  وامل�سموع،  املرئي 
حتديدا،  الظرف  هذا  يف  خطورتها، 
ذروتها،  اأعلى  يف  امل�ساهدة  حيث 
ال�سحي  احلجر  ظروف  بفعل 
والن�سق العائلي املعهود يف رم�سان. 
اأن  املجل�س  البيان  نف�س  واأ�ساف 
اجلزائريني  لل�سحفيني  الوطني 
بداية  الأ�سف-  �سديد  –مع  �سجل 
بـ«الإخفاقات«  حافلة  رم�سانية 
غالبية  نزول  يف  الذريع«  و«الف�سل 
عند  الرم�سانية،  التلفزية  الربامج 
يروقها  وما  اجلزائرية،  العائلة  رغبة 
الع�سيبة،  املرحلة  هذه  خ�سو�سا يف 
من  ال�سخط  ر�سائل  املجل�س  وت�سل 
ت�سبع ال�سا�سات بامل�ساهد واللقطات 
و«املخلة«  و«املائعة«،  »ال�سمجة«، 
اأحيانا  و«اخلاد�سة«  العام  بالذوق 
النقا�س  بداأ  انتظار  ويف  للحياء. 
الوطني حول القانون املتعلق بالإعالم 
ال�سلة يدعو املجل�س  والق�سايا ذات 
اجلزائريني  لل�سحفيني  الوطني 

ويطالب بالوقف الفوري لكل الربامج 
واملثرية  والآداب،  بالقيم  املخلة 
كما   املجتمع،  و�سط  لال�ستقطاب 
لل�سحفيني  الوطني  املجل�س  يدعو 
حماية  منظمات  اجلزائريني، 
ولعب دورها  التدخل  اإىل  امل�ستهلك، 
الفا�سدة  الإعالمية  املادة  قمع  يف 
خارج  العام  لال�ستهالك  املوجهة   ،

مقايي�س الحرتاف املطلوبة.
املجل�س،  ثانية  رف�س  جهة   من 
تلفزيونية  قنوات  و«بروز«  »ن�ساأة« 
»عدمية  اأخرى  اإعالمية  منابر  واأية 
املجل�س  الق�سية«، كما  ي�سجل 
اجلزائريني،  لل�سحفيني  الوطني 
لكنه  »خفي«  قانوين  فراغ  وجود 
ومهنية  احرتافية  يف  التاأثري  بالغ 
يُتوفى  التي  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
درا�سة  حمل  يكون  اأن  يجب  مالكها، 
وا�ستدراك  املخت�سني،  طرف  من 
الأمر يف املراجعة املنتظرة للقانون 

الع�سوي املتعلق بالإعالم.
املجل�س  ذلك يحتفظ  جانب  اإىل 
اجلزائريني،  لل�سحفيني  الوطني 
املعنية  اجلهات  لدى  التدخل  بحق 
خمول  هو  ما  اإطار  ويف  الدولة،  يف 
انحراف يف  لكل  و�سع حد  لأجل  له، 
الأداء الإعالمي، والعمل بكل الأدوات 

امل�رشوعة لأجل هذه الغاية.
اأحمد باحلاج

نظمت كلية احلقوق و العلوم ال�سيا�سية 
موؤمترا علميا حول  امل�سيلة  بجامعة 
حركة  على  اأثرها  و  القاهرة  القوة 
كوفيد  جائحة   (( الق�ساء  و  الت�رشيع 
19 اأمنوذجا (( و ذلك يوم الأربعاء 29 
اأفريل عن طريق تقنية التحا�رش عن 
فيها خرباء من جامعات  �سارك  بعد 
مقدمتها  يف  وطنية  اأخرى  و  عربية 
و  حمادة  اأريج  الأردنية  الباحثة 
الزعبي  هديل  الأردنية  القانونية 
بجامعة  للدرا�سات  العميد  نائب  و 
و  الهطاين  علي  بن  عمران  ظفار 
اخلبري الدويل العراقي ميثاق حمادي 

اجلبوري . 
العلوم  و  احلقوق  كلية  عميد  اأكد  و 
الدكتور  امل�سيلة  بجامعة  ال�سيا�سية 
املوؤمتر  تنظيم  اأن  خ�رشي  حمزة 
التي  الإ�سكاليات  من  تفاعال  جاء 
الق�سائي  العمل  تعطيل  على  ترتبت 
املتعلقة  تلك  خا�سة  الت�رشيعي  و 
التزامات  و  املتقا�سني  بحقوق 
الق�ساء باعتباره مرفقا عاما �سياديا 
توقيف  اإ�سكالت  اأهمها  من  لعل  و 
الإ�سكالت  و  الآجال  و  املواعيد 
املرتبطة باإثبات القوة القاهرة و ما 
القانونية  املنظومة  ب�سعف  يرتبط 
هذا  تنظيم  اأن  كما  حتكمها،  التي 
اإطار  يف  يندرج  العلمي  املوؤمتر 
متطلبات  مع  اجلامعة  تفاعل 
املحيط القت�سادي و الجتماعي . 
حمزة  بوخروبة  الدكتور  اأكد  بدوره 
رئي�س املوؤمتر على اأهمية املو�سوع  
ال�سلطات  خماطبة  اإىل  ي�سعى  كونه 
العمومية و يف مقدمتها وزراة العدل 
و الربملان بغرفتيه باحللول العملية 
على  املرتتبة  القانونية  لالإ�سكالت 
ال�سدد  هذا  يف  و  كورنا  جائحة 
العلمية  اللجنة  رئي�سة  �رشحت 
اأن  نادية �رشيفي  الدكتورة  للموؤمتر 
اإىل  عاد  ال�سحي  الإداري  ال�سبط 
الواجهة بقوة مع هذا الوباء و ظهر 

ذلك يف القرارات ال�سبطية العديدة 
التي �سدرت على رئا�سة اجلمهورية 
و الوزير الأول و اأع�ساء احلكومة و 

ال�سادة الولة .   
ناق�سا   19 الكوفيد  تكييف  عرف  و 
طبيعته  حيث   من  حادا  قانونيا 
و  القاهرة  القوة  بني  القانونية 
اأكدت  حيث  الطارئ  الظرف 
قبيل  من  اأنه  حمادة  اريج  الباحثة 
حماية  يتوجب  اأنه  و  القاهرة  القوة 
احلقوق الفردية للمواطنني التي قد 
تتاأثر بهذه اجلائحة و قدمت العديد 
دولة  يف  ذلك  على  التطبيقات  من 
الأمر نف�سه طرح بقوة من  الكويت، 
قدمت  التي  الزعبي  هديل  الباحثة 
مداخلة قوية جدا يف هذا الإطار .  

حمزة  عبديل  للدكتور  كانت  و 
بعنوان  متميزة  و  نوعية  مداخلة 
الق�سائية  و  القانونية  الإجراءات 
كورونا  جائحة  ملواجهة  املتخذة 
خاللها  عرج  املقارنة  الأنظمة  يف 
اأهمها  متعددة  دول  جتارب  على 

التجربتني الفرن�سية و املغربية . 
و قد خل�س املوؤمتر اإىل اأن جائحة 
كورونا تعد قوة قاهرة لتوفر �رشوط 
القوة القاهرة فيها  من حيث كونها 
ميكن  ول  متوقع  وغري  عاماً  حدثا 
�سبب  كونه  عن  ف�ساًل  اآثاره،  دفع 
و  العقد،  طريف  اإرادة  عن  خارج 
قانوين  فريق  وجود  �رشورة  اإىل 
القت�سادي  اجلانب  يف  متخ�س�س 
لو�سع حلول ا�ستباقية ملواجهة مثل 
اقت�ساد  تهدد  التي  املخاطر  هذه 
ودائمة  جذرية  بحلول  الدول، 
والدرا�سات  البحوث  ت�سجيع  و  
الأزمة  بنتائج  املتعلقة  القانونية 
والطرق املختلفة يف الدول للتعامل 
اإ�سافة ن�سو�س يف  معها زيادة على 
بالقوة  متعلقة  التعامالت  قوانني 
يف  الطارئة  والظروف  القاهرة 

العقود . 

القطاع ال�سياحي الأكرث ت�سررا 
من جائحة كورونا

.    اأثار الوباء تعادل خم�س مرات اأزمة 2008       

م�سرتكة  وزارية  تعليمة  حددت 
�ستم�س  التي  الإدارية  العقوبات 
لالإجراءات  املخالفني  التجار  كل 
ن�ساطاتهم   مزاولة  خالل  الوقائية 
واأكدت التعليمة الوزارية امل�سرتكة اأنه 

ودون الإخالل باملتابعات الق�سائية، 
�سيتعر�س كل تاجر خمالف ل�رشوط 
وال�سحب  الغلق  اإىل  ن�ساطه  ممار�سة 
بطاقة  اأو  التجاري  لل�سجل  الفوري 
احلريف ، كما منعت التعليمة الوزارية 

منعا باتا الرتخي�س بفتح الف�ساءات 
التجارية  بازار  

روؤ�ساء  الوزارية  التعليمة  ودعت 
املجال�س البلدية الرتخي�س و اإعطاء 
الأولوية ملمار�سة الأن�سطة التجارية 

مبا  املتجولني،  التجار  قارة،  الغري 
واملنتجات  اللحوم  بيع  ذلك،  يف 
املركبات  ا�ستعمال  �رشط  الطازجة 

املهيئة لذلك.
باية ع

تعليمة وزارية م�ضرتكة

عقوبات للتجار املخالفني للإجراءات الوقائية 
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اح�ضن خال�ص   

القرارات  هذه  جاءت  فقد 
كما  ال�ضائع  بدل  الوقت  يف 
فيها  تبحث  مرحلة  يقال، يف 
من  اخلال�ص  عن  اجلزائر 
الذي  البوتفليقي  النظام 
داخليا  �ضدقيته  وفقد  �ضاخ 
مل  اأنه  عن  ف�ضال  وخارجيا 
يعد يعري للد�ضتور اأدنى قيمة 
املتكرر  وخرقه  متييعه  بعد 
وموقعه  هيبته  اأفقده  الذي 
للدولة  اأ�ضا�ضي  كمرجع 

اجلزائرية. 
اأمام ذلك االهتمام  اإذن  ل�ضنا 
وما  ال�ضلطة  ال�ضديد مبوقف 
لغريها  اأو  لالأمازيغية  تقدمه 
بل مب�ضري هذه ال�ضلطة ذاتها 
التطلعات  تتج�ضد  وكيف 
اجلزائري  لل�ضباب  اجلديدة 
من كل االأطياف واالجتاهات 
واخللفيات الفكرية واجلهوية 
نحو التغيري ال�ضامل والقطيعة 
الفا�ضدة  احلكم  منظومة  مع 
ال�رشعيات  جميع  باإنهاء 

انخرط  وقد  القدمية. 
القبائل  منطقة  �ضباب 
احلركية  هذه  يف 
�ضارت  التي  اجلديدة 
جتربة  مع  اأقوى 
عام  العربية  الثورات 
وا�ضتمرت   2011
اأن  اإىل  التطور  يف 
هبة  اإىل  حتولت 
كان  عارمة  �ضعبية 
موعدها يف فرباير 

من عام 2019.
ولن منر اإىل طبيعة 
البعد  انخراط 
يف  االأمازيغي 
اجلديد  امل�ضهد 

ظهور  عند  التوقف  دون 
االنف�ضالية  النزعة  وتطور 
جانب  من  القبائل  ملنطقة 
وتنامي خطاب الكراهية �ضد 

جانب  من  القبائل  منطقة 
للظاهرتني  واملتتبع  اآخر. 
يجدهما قد تطورتا جنبا اإىل 
من  يتغذيان  وكاأنهما  جنب 

منبع واحد. 
االنف�ضالية  النزعة  لي�ضت 
املنا�ضل  تبناها  التي 
الثقافية  احلركة  يف  ال�ضابق 
مهني  فرحات  الرببرية 
كان  واإن  ال�ضدفة  وليدة 
عنها  املعرب  التنظيم  ن�ضوء 
ا�ضتقاللية  بحركة  املعروف 
)املاك(  القبائل  منطقة 
االرتدادية  الهزة  مبثابة 
اإذ   2001 جوان   14 الأحداث 
املاك  تاأ�ضي�ص  تاريخ  يعود 
اأواخر ال�ضهر ذاته، ليعرب  اإىل 
مقابل  متطرف  موقف  عن 
العنف املادي والرمزي الذي 
واجهته منطقة بكاملها بفعل 
لقد  االأ�ضود.  الربيع  اأحداث 
خا�ضت هذه احلركة ن�ضاطها 
بدءا  متعددة،  جبهات  على 
املركزية  ال�ضلطة  رف�ص  من 
تقف  ظلت  التي  اليعقوبية 
الهويات  تفتح  اأمام  حاجزا 

املحلية  واخل�ضو�ضيات 
تنمية  اأمام  وعائقا  واجلهوية 
مما  بالرغم  القبائل  منطقة 
متلكه من موارد ب�رشية اأغلبها 

املركزية  ال�ضلطة  ا�ضطرته 
فاعلة  جالية  وتكوين  للهجرة 
وجه  على  وكندا  فرن�ضا  يف 
برف�ص  مرورا  اخل�ضو�ص، 
ال�ضيا�ضية  النخب  مواقف 
النا�ضطة  القبائلية  والثقافية 
الوطنية  املجموعة  �ضمن 
اأو  ال�ضلطة  يف  كانت  �ضواء 
هاجمت  فقد  املعار�ضة  يف 
من  التجمع  حزبي  »املاك« 
والدميقراطية  الثقافة  اأجل 
اال�ضرتاكية  القوى  وجبهة 
كما  العرو�ص  حركة  وبقايا 
املثقفني  ا�ضتمرار  انتقدت 
وال�ضيا�ضة  االإعالم  ورجال 
القبائل  منطقة  اإىل  املنتمني 
واالإقناع  التوعية  عملية  يف 
االأمازيغي  املكون  بقبول 
مطالب  رزمة  �ضمن  وتبنيه 
وطنية من�ضجمة ومتاآزرة. واإن 
اال�ضتقاللية  احلركة  كانت 
يف  اعتمدت  قد  القبائلية 
اأ�ضاليب  االأحيان  من  كثري 
م�ضريات  ونظمت  ا�ضتفزازية 
اإال  بها  خا�ضة  وتظاهرات 
على  اعتمدت  ما  كثريا  اأنها 
اإعاقة  حماوالت 
اأحيانا  عنيفة 
القوى  لن�ضاطات 
لها  املخالفة 
اجلزائر  داخل 
اجلالية  ولدى 
يف  اجلزائرية 
التي  املناطق 
بقوة  فيها  تتواجد 

مثل فرن�ضا.
جنحت  لقد 
اإثارة  يف  »املاك« 
�ضوؤال االنف�ضال عن 
املركزية  ال�ضلطة 
الذي  االحتقان  بفعل 
القبائلية  ال�ضاحة  �ضهدته 
الربيع  اأحداث  بعد  ل�ضنوات 
اإليه  ي�ضاف  والذي  االأ�ضود 
الدولة  �ضلطة  ان�ضحاب 

العمومية  القوة  وتراجع 
اأمام  باملنطقة  »التكتيكي« 
املقاولني  اختطاف  تنامي 
املهن  واأ�ضحاب  والتجار 
غري  االإجرام.  وتف�ضي  احلرة 
اأنها مل تنل قبول اأغلبية �ضكان 
منطقة القبائل ف�ضال عن ذوي 
املقيمني  القبائلية  االأ�ضول 
ويف  البالد  جهات  كل  عرب 
نقلها  ذلك  مع  لكنها  الغربة. 
اإىل   2013 يف  مهني  فرحات 
االنف�ضال  وهو  اأخطر  �ضوؤال 
بتحول  اجلزائرية  الدولة  عن 
تقرير  حركة  اإىل  منها  جناح 
ذلك  القبائل،  منطقة  م�ضري 
�رشخا  اأحدث  الذي  التحول 
جناح  برف�ص  احلركة  داخل 
�ضمي  ما  ت�ضكيل  لطرح  منها 
القبائلية  املوؤقتة  باحلكومة 
من  الن�ضال  وتف�ضيله  )اأنباذ( 

اأجل اال�ضتقاللية املحلية.
احلركة  وا�ضلت  ذلك  ومع 
ن�ضاطها  اجلديدة 
عن  للدفاع  »الديبلوما�ضي« 
القبائلي«  »ال�ضعب  اأحقية 
ما  وهو  م�ضريه  تقرير  يف 
دوائر  وترحيب  بقبول  حظي 
حكومية وغري حكومية غربية 
حيث  واإ�رشائيلية  ومغاربية 
مهني  فرحات  رئي�ضها  قام 
واإىل  اإ�رشائيل  اإىل  بزيارة 
واإىل  املتحدة  االأمم  مقر 
دول اأخرى والتقى بتنظيمات 
كما  حكومية،  وغري  حكومية 
عرقلة  على  احلركة  عملت 
الوطنية  االنتخابية  املواعيد 
القبائل  مبنطقة  واملحلية 
حملية  تنظيمات  وت�ضكيل 
بل  الدولة  ملوؤ�ض�ضات  موازية 
ذهبت اإىل حد دعوة اأن�ضارها 
اإكراه  »قوات  ت�ضكيل  اإىل 
للموؤ�ض�ضات  موازية  اأمنية« 
الإقامة  الر�ضمية  االأمنية 
راية  وت�ضكيل  العام،  النظام 
القبائلية«  ب«الدولة  خا�ضة 

من  وغريها  املن�ضودة 
من  حتولت  التي  التحركات 
جمرد ردود اأفعال اإىل برنامج 
ومدرو�ص  له  خمطط  عمل 
املعادية  القوى  مع  بالتن�ضيق 

للجزائر.
لقد قدمت احلركة االنف�ضالية 
وخارجيا  داخليا  العام  للراأي 
روافد  من  رافد  اأنها  على 
الرببرية  الثقافية  احلركة 
اأنه  على  ن�ضاطها  وو�ضف 

طبيعي  امتداد 
�ضابقة  ملحطات 
 1949 اأزمات  مثل 
و1980،  و1963 
ينظر  �ضار  بينما 
اإقليميا  اإليها 
كخطر  ووطنيا 
االأنظمة  على 
يف  القائمة 
اإفريقيا  �ضمال 
التوج�ص  مع 
عدوى  من 
ت  ا عو د

االنف�ضال. 
االنف�ضالية  النزعة  �ضارت 
املناه�ضة  للتيارات  مطية 
لتربير  االأمازيغي  للمطلب 
ودفع  الراف�ضة  مواقفها 
�ضلطة الدولة اإىل قمعه وكبح 
تطوره فقد تطور منذ 2010 
التوا�ضل  مواقع  انت�ضار  مع 
مع  املتزامن  االجتماعي 
موجة »الربيع العربي« خطاب 
الكراهية  اإذكاء  على  يقوم 
اجلهوية  والنظرة  والعن�رشية 
جتاه كل املنتمني اإىل منطقة 
منها.  املنحدرين  اأو  القبائل 
»الزواف«  م�ضطلح  وكان 
حلملة  االأ�ضا�ضي  املحرك 
مل  ومكثفة  من�ضقة  �رش�ضة 
�ضملت  فقد  اأحدا  ت�ضتثن 
�ضملت  كما  العلمانيني 
تطرفا  االأكرث  االإ�ضالميني 
وان�ضحبت على الفرانكفونيني 

املدنيني  وعلى  واملعربني 
�ضواء،  حد  على  والع�ضكريني 
فالزواف ملة واحدة وما يرى 
�ضيا�ضية  اختالفات  من  لهم 
ومتايز  وثقافية  واإيديولوجية 
اإمنا  واقت�ضادي  اجتماعي 
خطة  �ضمن  اأدوار  توزيع  هو 
باقي  على  للهيمنة  �ضيطانية 
على  وال�ضيطرة  اجلزائريني 
البالد  وثروات  ال�ضلطة 
�رشكة  على  واال�ضتيالء 

وباقي  �ضوناطراك  النفط 
االإدارية  احليوية  املواقع 
مب�ضاندة  للبالد  واالقت�ضادية 
التي  اال�ضتعمارية  القوى 

تعترب امتدادا طبيعيا لها.
ت�ضتغل  احلركة  هذه  وظلت 
التوا�ضل  مواقع  على 
اأ�ضماء  حتت  االجتماعي 
اأن  قبل  تزال  وال  مقنعة 
على  امتدادات  لها  ت�ضبح 
اخلارطة ال�ضيا�ضية والثقافية 
مبحتوى  وينطق  اجلزائرية 
خطابها يف املنابر ال�ضيا�ضية 
حال  هو  ما  مثل  العامة 
والبيان  العدل  حزب  رئي�ضة 
وغريها.  �ضاحلي  نعيمة 
احلركة  لهذه  الف�ضل  ويعود 
العن�رشية يف اأنها اأثارت انتباه 
تاريخ  لدرا�ضة  اليوم  جيل 
حقيقة  عن  والبحث  البلد 

م�ضطلح الزواف الذي ت�ضمى 
الع�ضكرية  الفرق  اإحدى  به 
بها  ا�ضتعان  التي  املحلية 
االحتالل الفرن�ضي مثلها مثل 
وال�ضبايحية  املهاري  فرق 
فرقة  وتنفرد  والقومية. 
الزواف بانتماء جماعات من 
منطقة القبائل اإليها ملدة 10 
االحتالل  بدء  منذ  �ضنوات، 
اأن  قبل   ،1840 غاية  اإىل 
بقيت  وقد  منها  تن�ضحب 
فرقة الزواف قائمة 
دون م�ضاركة القبائل 
اإىل غاية اال�ضتقالل. 
وعادة ما تقابل كلمة 
تعرب  التي  »الزواف« 
م�ضتعمليها  نظر  يف 
الفرانكو- »التيار  عن 

بعبارة  بربري« 
النوفمربية  البادي�ضية 
التي متثل التيار الوطني 
احلركة  اإىل  املمتد 
وعالقتها  االإ�ضالحية 
يف  التحريرية  بالثورة 
لل�ضم�ص  تغطية  عملية 
بالغربال الأن حقيقة م�ضاركة 
احلركة  يف  القبائل  منطقة 
وثورة  والوطنية  االإ�ضالحية 

التحرير ال حتتاج اإىل دليل.
املطلب  طريق  تكن  مل 
بالورود  حمفوفة  االأمازيغي 
فقد اعرت�ضت م�ضارها حاالت 
حتفظ  قد  وعابرة  �ضاذة 
عليها  يقا�ص  اأن  دون  للتاريخ 
االنف�ضالية  احلركتان  منها 
والعن�رشية اللتان اأورثتا ثقافة 
كادتا  املجتمع  يف  الكراهية 
الوطني  باالن�ضجام  تع�ضفان 
االجتماعي  واال�ضتقرار 
ال�ضعبي  احلراك  حكمة  لوال 
الهائلة  وقدرته  ورجاله 
الثقايف  التنوع  احتواء  على 
يف  وال�ضيا�ضي  واالإيديولوجي 

املجتمع.
... يتبع

اأ�سواك على طريق الوحدة الوطنية
راأينا يف ما �ضبق كيف اعتمد نظام بوتفليقة �ضيا�ضة مزدوجة بداأت بقمع رهيب م�ضحوب باأ�ضاليب دعائية ماأخوذة 

من اأر�ضيف الثمانينيات قبل اأن ي�ضرع يف م�ضار احتواء �ضيا�ضي انطالقا من ا�ضتقطاب واإدماج تدريجي لبع�ص 
كوادر التيار الرببري �ضمن اأجنداته. واإن كان هناك من ا�ضتب�ضر بد�ضرتة الأمازيغية لغة وطنية ور�ضمية 

وبتعهد الدولة برتقيتها �ضمن اأكادميية لغوية موجهة لهذا الغر�ص وبرت�ضيم يناير عيدا وطنيا واعتربوا كل 
ذلك قفزة تاريخية ومك�ضبا غري م�ضبوق فاإن جانبا هاما من الراأي العام ومن النا�ضطني يف احلقل الأمازيغي راأى 

اأن بوتفليقة اأراد بذلك لنف�ضه �ضرفا غري جدير به.

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

�ضوؤال  اإثارة  يف  »املاك«  جنحت  " لقد 
النف�ضال عن ال�ضلطة املركزية 

بفعل الحتقان الذي �ضهدته 
ال�ضاحة القبائلية ل�ضنوات بعد 

اأحداث الربيع الأ�ضود والذي ي�ضاف 
اإليه ان�ضحاب �ضلطة الدولة وتراجع 
القوة العمومية »التكتيكي« باملنطقة 

اأمام تنامي اختطاف املقاولني 
والتجار واأ�ضحاب املهن احلرة 

وتف�ضي الإجرام "

»الزواف«  كلمة  تقابل  ما  " عادة 
التي تعرب يف نظر م�ضتعمليها عن 

»التيار الفرانكو-بربري« بعبارة 
البادي�ضية النوفمربية التي متثل 
التيار الوطني املمتد اإىل احلركة 

الإ�ضالحية وعالقتها بالثورة 
التحريرية يف عملية تغطية 
لل�ضم�ص بالغربال لأن حقيقة 

م�ضاركة منطقة القبائل يف احلركة 
الإ�ضالحية والوطنية وثورة 
التحرير ل حتتاج اإىل دليل " 

اجلزء13
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من اأبرز اأوجه الطهر ال�ضيا�ضي، و نقاء عمليته، من اأدران اأفكار التع�ضب و تكل�س التاأدلج ؛ هو �ضلوك الت�ضامح ، هذا ال�ضلوك الذي يتجاوز 
فكرة التنازل عن احلق الذي يتاأ�ض�س على ال�ضرر ، اإىل �ضلوك قبول الآخر املختلف اأو املغاير ، ك�ضريك اأ�ضيل يف بناء الوطن ، نرتبط معه 

يف منطقة تقاطع هي امل�ضلحة العليا امل�ضرتكة التي تنبثق منها جل امل�ضالح . هذه الفكرة هي املحور الأ�ضا�س الذي تدور حوله ، فكرة 
احلداثة ال�ضيا�ضية التى قطعت اأ�ضواطا كبرية لدى الغرب ، بينما التنابذ الجتماعي املتولد من تفاهة خطاب ال�ضيا�ضي ، والذي مازلنا 

نعي�س ارتداداته يف �ضكل �ضخريات ، يف البداية كان م�ضدرها لفيف لحظنا اأن جله م�ضاب بال�ضتيالب الفكري، الذي اأدى به اإىل الإقطاع 
عن املجتمع و �ضجنه داخل اأ�ضوار الغرتاب مع اأفكار هجينة كبلته و�ضط دوغما فارغة دون اأي معنى ، انتهت به اإىل عدمية ، موؤ�ض�ضة على 

جماهيل اغرتاب ولد عدائية لالآخر الذي دمغه باملتخلف امل�ضجون داخل ذاته الرتاثية الرجعية .

رمزية الأ�ضبع الأزرق

كان جمرد بنان �سبابة زرقاء  

الوليد فرج

اخلوارج اجلدد : 

لعل االعرتا�ض و االختالف هما 
التعددية  �سمات  من  �سمتني  اأول 
اأ�س�ض  على  امل�ؤ�س�سة  ال�سيا�سية 
ت�ستد  التي  احلقيقية  املغايرة 
داخل  االأدل�جة  حتركت  كلما 
من  به  تت�سم  ملا   ، م�سامينها 
جذرية و منطلقات مرجعية اأولية 
املبدئي  االعتقاد  عليها  ي�سفي 
احليدة  متتنع   . وج�ديا  ح�س�را 
عنه كلما ت�غلنا بها دخل احلقل 

ال�سيا�سي .
ك�سيا�سة  االآخر  رف�ض  تبني  اإن 
املطلق  الرف�ض  هذا  من  ت�سنع 
 ، احلل  البديل  منه  جتعل  و 
هي  بل  احلا�رض  وليدة  لي�ست 
للفعل  االأوىل  البداية  قدمية منذ 
حركة  تك�ن  قد   . ال�سيا�سي 
حزب  اأول  )احلرورية(  اخل�ارج 
اجلذري  الرف�ض  تبنى  �سيا�سي  
احلل�ل  لكل  املطلق  الراديكايل 
احلقيقة  حمتكر  ه�  باأنه  م�ؤمنا 
مقدما   ، احلاكمية  ال�رضعية  و 
املبنية  واأدلته  حججه  ذلك  يف 
لها  ر�سد  وقائع  جمم�عة  على 
م�رضدا من احلجج التي جنح ابن 
عبا�ض ر�سي اهلل عنه يف دح�سها 

اإىل  منهم  كبري  خلق  وا�سرتجع 
جادة ال�س�اب .

االإميان  و  االعتقاد  يتح�سن  قد 
عاطفية  اأ�س�ار  وراء  بالفكرة 
االأ�س�ض  من  مناعة  اأكرث  تك�ن 
يف  العقلية  احلجج  و  املنطقية 
الغالب تنتهي بالفكرة للعدم الذي 
يحاول   ، فراغ  يف  بالفاعل  يزج 
اأو  التم�قع  باإعادة  �سغله  اإعادة 
اإىل  ال�سيا�سي  بالفعل  باالنحدار 

التفاهة .

الأ�ضبع الأزرق )ال�ضبابة( :

ال�سيا�سي  املناخ  هذا  يف 
االأ�سبع  )�ساحب  فكرة  ولدت 
ال�سعب  فئات  تعني  التي  االأزرق( 
التي  االنتخاب  يف  امل�ساركة 
�سبابتها  راأ�ض  بغط�ض  اقتنعت 
الختيار  االأزرق  احلرب  يف حمربة 
�سعار  و�سط   ، للجمه�رية  رئي�ض 
 ، للعملية  الرواف�ض  جمم�عات 
ال�سيا�سي  للبديل  امتالكهم  دون 

املنطقي .
الذي  االأزرق  االأ�سبع  رمزية  اإن 
جنح يف �سد اأف�اه اخل�ارج اجلدد 
�سعاة  على  الطريق  ي�سد  اأن  قبل 
الفراغ  عن  الباحثني  و  الف��سى 
الد�ست�ري الأجل فر�ض اأجندتهم 
التي كان�ا ينا�سل�ن لتحقيقها من 
خالل فر�ض مرحلة انتقالية التي 

تنعدم منها كل معامل ال�سيا�سية و 
جتّمد فيها عمل كل امل�ؤ�س�سات 
لينح�رض فيها القرار يف يد لفيف 

معروف ت�جهه و خلفياته.
يف  االأزرق  االأ�سبع  جناح  بعد 
اجلدد  اخل�ارج  اإ�سقاط خمطط 
يف  جنح�ا  اأنهم  تخايل�ا  الذين 
ال�سلطة  مراكز  بع�ض  اإىل  القفز 
ت�سكلها  يف  ي�سارك�ا  مل  التي 
ا�ستغفال  م�سهد  �سنع  حماولني 
ت�س�ير  خالل  من  �سيا�سي 
بالقا�رض  االأزرق  �ساحب االأ�سبع 
اله�ى اجلامح الذي ينتهي  اأو ذا 
اأن يجف احلرب االأزرق  دوره قبل 

على بنانه . 

الأ�ضبع الأزرق الو�ضطى :

الذي  ه�  احلذق  ال�سيا�سي  اإن 
اإىل  خ�سمه  ا�ستمالـة  يف  ينجح 
 ، �سيا�سية  تكلفة  دون  �سفه 
ورقة  اإ�سقاط  لهدف  في�ستعمله 
ال�سيا�سية  الت�ت من على ع�رته 
حتمل  التي  اليد  اأن  الإميانه   ،
حتمل   ، ال�سبابة  االأزرق  االأ�سبع 
اأخرى  �سيا�سية  اأ�سابع  اأربعة 
يف  التي   ، ال��سطى  اأط�لها 
الغالب تنجح يف الك�سف عن وزن 

املتطاول ال�سيا�سي .
ال�سذاجة  و  املفارقة  من 
ال�سيا�سي  والطي�ض  ال�سيا�سية 

البني امل�ساركة يف خمرمة جمع 
الغنائم من براز �سيا�سي مل تكن 
تربير  ت�ستطيع  وال  فيه  طرفا 
تقلب خيارك و تناق�ض م�اقفك 
االأ�سبع  ف�سحها  و  ك�سفها  الذي 
االأزرق ال��سطى . اأن تغيري امل�قع 
الدافع  اإال  يربره  ال  ال�سيا�سي 
االأق�ى عن ال�سيا�سية و يف الغالب 
يتجاوز  �سخ�سيا  وعاطفيا  يك�ن 
بها  االعتقاد  و  بالفكرة  االإميان 
البنى  كل  و  ال�سيا�سية  والقناعة 
االيدي�ل�حية و الفكرية . كتغيري 
ال�سيا�سي  مل�قعه  اأبيه  بن  زياد 
تيار  اإىل  اهلل  ر�سي  تيار علي  من 
ر�سي  �سفيان  ابي  بن  معاوية 

فكره  �سغط  حتت   ، عنه  اهلل 
م�سكلة  اأعماقه  يف  غائرة  كانت 
�سيء  ميالأه  ال  ذاتية  ملنق�سة 

�س�ى دح�سها .
التي  الن�سب املجروح  اإنها فكرة 
عانى منها زياد وا�ستغلها معاوية 
ا�ستغالال �سيا�سيا ال�ستمالته ، حني 
قال له تك�ن معي و حتكم با�سمي 
اأن لك �سهم يف  اأق�ل  العراقني و 
بك  )اعرتف  اب��سفيان  مرياث 
اأخا يل( ..وجنح معاوية يف ذلك 
بعد ا�ستلحاقه لزياد ا�ستماله اإليه 
ا�ستتاب  يف  كبري  دور  له  كان  و 
االأمر له يف العراق الذي كان ب�ؤرة 
معار�سة و ار�ض للخ�ارج . ومنها 

انطلقت جميع الفنت .
االأزرق  االأ�سبع  رمزية  اإن 
رئي�سي  �سيا�سي  حلق  كممار�سة 
يعك�ض   ، ال�سيا�سي  العمران  يف 
ن�سح االنتماء و روح ال�طنية حني 
بح�بة  ت�ست�سعر اخلطر املحدق 
من  املجم�عة  حتمي  و  ال�طن 
الفت   ، جمازفة  �رضذمة  رهق 
واملناطق   ، الرماد  يف  اللعب 
املحطمة  االأماكن  و  القذر 

املهدمة .
اإن االأ�سبع االأزرق الذي ت�سخرون 
املحربة  ينتظر  مزال  الي�م  منه 
لينغم�ض فيها ، فال ت�سطرونه اأن 

ينغم�ض يف اأ�سياء اأخرى .
نقا�س

الرقائق وال�سحة القلبية
د.وليد بوعديلة،جامعة 

�ضكيكدة

حكمه  يف  عطاء  ابن  يق�ل 
اهلل  اإىل  ال��س�ل  عن  متحدثا 
اهلل  اإىل  وجل:«و�س�لك  عز 
به«،وي�رضح  العلم  اإىل  و�س�لك 
ح�ى  �سعيد  الداعية  و  املفكر 
الروحية« هذا  »تربيتنا  يف كتابه 
وح�سبه  جميال،  �رضحا  الق�ل 
اهلل  تعرف  اأن  ه�  ال��س�ل  اأن 
املعرفة،معرفة  حق  وجل  عز 
منها،ومعه  حده  العقل  ياأخذ 
القلب والروح،معرفة ي�سهد فيها 
وجل  عز  اهلل  من  قربه  االإن�سان 

وقرب اهلل منه،ثم ي�ست�سهد بق�له 
عني  عبادي  �ساألك  تعاىل:«واإذا 
اأجيب دع�ة الداعي  فاين قريب 

اذا دعان«.
وهنا ميكن لنا اأن نفتح باب مهما 
من اأب�اب روح �سهر رم�سان،ه� 
القلبية،وهي  ال�سحة  باب 
االأج�اء  ظل  يف  تتحقق 
اجلميلة،  اجلليلة  الروحانية 
الت�سليم  يجتمع  اهلل  ومبعرفة 
القلبي،وه�  والتذوق  العقلي 
اخل�س��ض  �س�م  اأهل  مايعيه 
من  اخل�س��ض،اأي  خ�س��ض  و 
لل�سهر  الروحي  للمعنى  يرتق�ن 
املعنى  الف�سيل،ويتجاوزون 

البطني لدى البع�ض.
نحن نحيل القراء لهذا البعد يف 
م�ساهد  اال�سالمي،اأمام  الدين 
األيمة مفزعة يف العامل نتيجة وباء 
الب�رضية،لن�ؤكد  فتاك،يحا�رض 
املنزيل  احلجر  اأهمية  جمددا 
يف  الراحة  عن  والبحث 
يف  التجمع  عن  العبادة،بعيدا 
عن  واملحالت،بحثا  االأ�س�اق 
النا�ض  اأيها  البطن...فيا  غذاء 
االأول�ية ملظاهر العب�دية ولي�ض 
بع�ض  الزالبية؟؟وكاأن  لط�ابري 
تنا�س�ا خماطر  قد  ال�طن  اأبناء 
بحثا  جماعات  فخرج�ا  ال�باء 
عن االأواين واالأكالت،يف ازدحام 

معايري  لكل  جتاوز  يف  �سديد،و 
ال�قاية وال�سالمة.

االأ�س�اق،ولنعد  اأحاديث  ولندع 
والعبادة،  الرقائق  حلديث 
فعندما نبحث عن درجة ال��س�ل 
االأعلى  املظهر  لنا  حتقق  فقد 
يف  والنف�سية  القلبية  لل�سحة 
ديننا،و طريقها من خالل االأوراد 
متحققة  املختلفة،وهي  الي�مية 
املنازل،وتع��ض  يف  واجلميع 
�سالة  املنفردة  ال�سالة  مثال 
الرتاويح،وال  اجلماعة،ومنها 
ال�سدقات،الدعاء،اال�ض نن�سى 
ت�سهم  تغفار،الذكر....وكلها 
م�ائد  العائلة،على  جمع  يف 

من  هذا  والعب�دية.ولعل  الت�بة 
ايجابيات وباء ك�رونا.

علماء  مع  نكت�سف  اأن  ميكن  و 
ال�رضيعة واأهل ال�س�فية والرقائق 
ال��س�ل  مراحل  من  بع�سا 
بحالة  تبداأ  وهي  اهلل،  ملعرفة 
تنفيذ االأوامر واجتناب الن�اهي 
من  احلكمة  حتقيق  مرحلة  ،ثم 
تن�ر  مرحلة  والنهي،ثم  االأمر 
�سل�ك  انبثاق  مرحلة  القلب،ثم 

معني كاأثر من ذلك.
معراج  يف  الروح  ترتقي  وهكذا 
والطهارة،وتبتعد  ال�سفاء 
و�سه�اتها  الدنيا  دن�ض  عن 
الزائفة  و�رضاعاتها 

من  احلكمة  ال�سيقة،لتعانق 
اأن  النف�ض  وتعلم  الهي،  اأمر  كل 
ومع  رباين حكمة  اأمر  كل  خلف 
ومعنى،فهل  ر�سالة  عبادة  كل 
رم�سان،وهل  �سهر  ر�سائل  نعي 
والروحية  ال�سحية  نعمه  نفهم 
االأيام  األي�ست هذه   والتعبدية؟و 
امل�ساجد  فيها  غلقت  التي 
رم�سانية جميلة  عادات  وغيبت 
�سكرنا  عدم  عن  ر�سالة  هي 
ابن  ؟،يق�ل  �سابقة  لرم�سانات 
عطاء:« من مل ي�سكر النعم فقد 
تعر�ض لزوالها،ومن �سكرها فقد 
روحي  حيث  بعقالها«،واىل  قيد 

وترب�ي قادم ان �ساء اهلل.
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�ضالح عو�ض

احت�ضاد العامل:
اال�سرتاتيجي  املوقع  �سورية  يف 
وال  بدونه  حرب  ال  حيث  اخلطري 
الدويل  التكثيف  حدث  به  اال  �سالم 
بقعة  يف  يح�سل  مل  كما  واالإقليمي 
ع�رش  منذ  �سورية  تتعر�ض  اأخرى.. 
�سنوات الأعنف عملية �سد يف اأكرث من 

اجتاه بفعل عدة اأبعاد تكاد 
هويتها  ومت�سح  متزقها 
رو�سيا  والقومية:  الوطنية 
االأمني  املبا�رش  وتدخلها 
وم�ست�ساريها  بجي�سها 
وال�سيا�سيني،  االأمنيني 
بح�سورها  واإيران 
واإمكاناتها  مب�ست�ساريها 
ت  عا ملجمو با و
لها  املوالية  امل�سلحة 
واالأفغانية  اللبنانية 
والعراقية، وتركيا ودول 
قطر  ال�سيما  اخلليج 
واملجموعات امل�سلحة 

واالأمريكان  بهما،  عالقات  لها  التي 
والكيان  االأكراد،  واالنف�ساليني 
ال�رشاع..  بنتائج  ال�سهيوين املرتب�ض 
اإن كل بعد من هذه االأبعاد يكاد ميثل 
يف  �سورية  اأمام  كبريا  حتديا  مبفرده 
وجهتها  اأو  دورها  اأو  طبيعتها  تغيري 
�سوري  ماليني  �سبع  اأ�سبح  اأن  بعد 
ودمرت  البلد  ومتزق  بالدهم  خارج 
االأبعاد  هذه  يف  التحتية..  اأبنيته 
واخلرافة  احلقيقة  مع  الوهم  يزدحم 
االأهداف  مع  واالأ�سطورة  الواقع  مع 
االإ�سرتاتيجية واالأحقاد التاريخية مع 
مربرات عقائدية واالأدوار املحتملة.. 
و�سورية تدفع الثمن االأغلى يف عملية 
اأ�سبحت  اأن  بعد  القائمة  التنازع 
اأ�سحاب  لكل  م�رشحا  اأر�سها 
والعقائدية،  ال�سيا�سية  امل�ساريع 
خريية..  جمعيات  لي�ست  الدول  الأن 
ال�سوؤال هنا كيف يقيم كل بعد من هذه 
وما  االأخرى  باالأبعاد  عالقته  االأبعاد 
امل�ستقبل..  يف  العالقة  ماآالت  هي 
الأهدافه  حتقيقه  حدود  هي  وما 

االإ�سرتاتيجية؟

انتحار الربيع العربي:

احلرة  وطالئعها  ال�سعوب  كانت  لقد 
القيود  برفع  باملطالبة  حمقة 
واملطالبة  االأفواه  لتكميم  والت�سدي 
جتاهل  مت  التي  واحلقوق  باحلريات 
بل  العربي  النظام  كثري منها من قبل 
العربي يف معظم  النظام  كان ت�سدي 
هنا  ومن  ومتع�سفا  عنيفا  االأحيان 
كان االإخرتاق الذي دخلت من خالله 
الغ�سب  وحولت  االأمريكية  ال�سيا�سة 
مهمات  اإىل  النخبة  كما  ال�سعبي 
اأخرى ترتكز يف تك�سري الدولة وتبديد 
اإطار  وحدة ال�سعب والوطن وذلك يف 
االإدارة  تخفها  مل  اإ�سرتاتيجية  خطة 
مل  اخلالقة«..  »الفو�سى  االأمريكية 

مير خمطط ال�رشق االأو�سط اجلديد 
راي�ض  كونداليزا  ا�سطالح  ح�سب  اأو 
فلقد  ب�سال�سة..  اخلالقة  الفو�سى 
كل  يف  ال�سورية  الدولة  �سمود  كان 
واالأمنية  الدبلوما�سية  املوؤ�س�سات 
ملرحلة  ارتكاز  حجر  واملدنية 
غري  يف  اأخرى   مبعطيات  اأخرى 
اجتاه املخطط له اأمريكيا حيث كان 
خالل  �سورية  من  ينتهوا  ان  املتوقع 
تدمري  اأعقابها  يف  يتم  قليلة  اأ�سهر 

كما  اأخرى  عربية  ودول  ال�سعودية 
االأقليات  على  اجلغرافيا  توزيع  يتم 
ال�سمانة  يحقق  مما  والطوائف 
ال�سهيوين..  الكيان  الأمن  احلقيقية 
كل  مترير  يتم  �سورية  ار�ض  وعلى 
امل�ساريع من مد اأنبوب الغاز القطري 
ع�سكرية  قواعد  واإقامة  اأوربا  نحو 
غربية يف موقع ا�سرتاتيجي مطل على 
دول املنطقة احل�سا�سة.. وما ن�سهده 
بو�سوح  يعني  االآن  ال�رشاع  نتائج  من 
لها  خططوا  كما  ت�رش  مل  االأمور  ان 
واأدواتها   االأمريكية  االإدارة  وهاهي 
من دول وجمموعات تعلن عن عجزها 

وف�سلها وتتالوم يف اأ�سباب الهزمية.

الدور الرو�ضي:

االإرهاب،  حتارب  �سورية  يف  رو�سيا 
�سفحات  تفتح  تركيا  مع  ورو�سيا 
نوعية  وتبيعها  اال�سرتاتيجي  التعاون 
يف  ورو�سيا  للغاية،  متطور  �سالح 
اأبواب  تفتح  وال�سعودية  اخلليج 
اال�ستثمار، ورو�سيا يف املنطقة توؤمن 
بتفاهمات  ال�سهيوين  الكيان  وجود 
يف  وت�رشق  تغرب  ورو�سيا  عميقة، 
يف  وتتدخل  باأريحية  العربي  الوطن 
وفل�سطني،  ليبيا  العربية  الق�سايا  كل 
فماذا تريد رو�سيا؟ وما هو امل�سموح 

لها دوليا اأن تلعبه؟ 
من غري املنطق ان يتم ذلك بعيدا عن 
االأمريكان  مع  اإ�سرتاتيجية  تفاهمات 
لالأمريكان  متثل  مناطق  يف  ال�سيما 
وتفاهمات  بل  خا�سة،  ح�سا�سية 
اإ�سرتاتيجية مع قيادة الكيان ال�سهيوين 
حيث  الوجود  وحماية  االأمن  ت�سمن 
عالقة  اأيديهم  يف  الرو�ض  يجمع 
اإ�سرتاتيجية مع الكيان ال�سهيوين دون 
ان نغفل ان اأكرث من مليون رو�سي االآن 
موجودون يف فل�سطني ي�سكلون خم�ض 
ي�سبح  وهكذا  ال�سهيوين،  الكيان 

الروؤية  دائرة  تو�سيع  ال�رشوري  من 
يف  عديدة  جيو�سيا�سية  مواقع  اىل 
اأوكرانيا والدرع ال�ساروخية االأمريكية 
والغاز  ال�سمالية  وكوريا  ال�سني  وبحر 
واملتمردين  قزوين  وبحر  الرو�سي 
يف  عديدة  مناطق  يف  املحتملني 
يف  كانت  التي  اجلمهوريات  و  رو�سيا 
ومي�سك  ال�سوفيتي..  االحتاد  ظل 
اإيران  مع  قوي  بتحالف  الرو�ض 
درجة  اىل  و�سيا�سيا  وامنيا  اقت�ساديا 
ت�سكيل قوة دولية اإقليمية 
واأذربيجان  رو�سيا  من 
واإيران تعمل على تو�سيع 
اإقليمية  بدول  دائرتها 
الرو�ض  ومي�سك  اأخرى 
مت�سارعة  بعالقات  االن 
مع االأتراك بعد ان وجهت 
االأمريكان  اىل  التهمة 
والغربيني وبع�ض االأطراف 
امل�ساركة  يف  العربية 
وبعد  الفا�سل،  باالنقالب 
تعطيل امريكا تزويد تركيا 
بالطائرات الع�سكرية ف 35 
يف  ترددا  م�رش  تبدي  ال  جهتها  ومن 
�رشورة تفعيل االتفاقيات املوقعة مع 
اجلانب الرو�سي وتطويرها باتفاقيات 
جديدة.. حتى ان ال�سعوديني قد ابدوا 
اإ�سرتاتيجية  لعالقات  بالغا  اهتماما 
ازمة  من  يبدو  ما  رغم  الرو�ض  مع 
جراء �سخ املزيد من النفط.. وهكذا 
التداخل  م�ساحات  اإىل  النظر  ميكن 
الغربية  امل�سالح  بني  واال�ستباك 
ال�رشاع  ق�سايا  و  الرو�سية  وامل�سالح 

والتوافق يف املنطقة والعامل..

تراجع الدور الأمريكي:
ان  االأمريكان  االإ�سرتاتيجيون  وجد 
قوة  ي�ستنزف  االإقليم  يف  ان�سغالهم 
مواجهات  من  ويحرمهم  دفعهم 
ال�سني  �سد  واإ�سرتاتيجية  �رشورية 
مواقع  يف  ورو�سيا  ال�سمالية  وكوريا 
الدرع  بعناوين  احلقيقية  املواجهة 
النووية  الغوا�سات  ون�رش  ال�ساروخية 
الغول  ومواجهة  ال�سني  بحر  يف 
ويف  الكوري..  والتهديد  ال�سيني 
بوابة  املنطقة  متثل  التي  الوقت 
اأمنية خطرية على رو�سيا ال�سيما ان 
الرتكية  الدولة  ت�سورنا يف جوهرها 
يف  فائتة  �سنوات  يف  انخرطت  التي 
م�سلحة  جمموعات  وت�سليح  تدريب 
واأماكن  رو�سيا  اىل  تتمدد  ان  ميكن 

التوتر فيها.. 
هذه  املوقف  تقييمات  ظل  يف   
االإقليم  يف  للتدخل  الرو�ض  حترك 
حلظة  يف  االأمريكان  مع  بالتوافق 
تاريخية فارقة بعد اأن ف�سل التدخل 
اأفغان�ستان  يف  االأمريكي  الع�سكري 
املقاومة  اأنهكت  فلقد  والعراق.. 
االأمريكية  اجليو�ض  العراقية 
واأحلقت بها خ�سائر معنوية ومادية 
االأمريكان  واأظهر  معتربة  واأخالقية 
فجاجة يف ال�سيا�سة وجهل يف اإدارة 

القوة  �سورة  يف  و�سعهم  االأزمات 
الغا�سمة الظاملة امل�ستهدفة

�سد  مبيتة  اأمريكية  رغبة  هذه  فهل 
مع  �رشاع  يف  بتوريطها  رو�سيا 
ت�سغيلها  ممكن  م�سلحة  جمموعات 
الرو�سية بعد  االأرا�سي  اإىل  لتتحرك 
انق�ساء احلرب يف �سورية؟؟ كل �سيء 
حمتمل حيث تكمن يف رو�سيا اثنيات 

قابلة لالنفجار يف اأي حلظة.

تركيا واإيران:

ال�سوري  تركيا تتحرك يف املو�سوع 
واالآخر  وطني  احدهما  ببعدين 
امل�سلحة  �سعيد  فعلى  اإقليمي 
الرتكية  ال�سيا�سة  وجدت  الرتكية 
ال�سوري  االقت�ساد  حتطيم  �رشورة 
من  واال�ستفادة  بها  �سورية  واإحلاق 
مع  بتوا�سل  ال�سورية  اجلغرافيا 
وعلى  اخلليجية  العربية  املنطقة 
تركيا  تتحرك  االإقليمي  ال�سعيد 
�سيا�سي  اقت�سادي  فلك  الإن�ساء 
على  العثمانية  الدول  ي�سمل  كبري 
لتكون جمال  االأقل املحيطة برتكيا 
ككتلة  املعا�رش  الرتكي  النفوذ 
واإ�سرتاتيجية ووجدت يف  اقت�سادية 
ال�سورية  املناطق  بع�ض  انتفا�سة 
فر�سة لتنفيذ ما تريد بدعم قطري 
�سعودي فائق ويف ظل توافق غربي 
اأملاين  فرن�سي  ودعم  بل  واأمريكي 
اخلليج  ودول  تركيا  جهود  وكادت 
االأخري  اجلدار  انهيار  حتقق  واأوربا 
ومتت ال�سيطرة على اأكرث من ثالث 
اأرباع �سورية وحما�رشة دم�سق فكان 
الرو�سي  االإيراين و من بعد  التدخل 
لدعم الدولة ال�سورية الكفة االأخرى 
ودول  تركيا  كلفت  التي  ال�رشاع  يف 

اخلليج خ�سائر فادحة.. 
وبعد انح�سار دور قطر 
ال�رشاع  يف  وال�سعودية 
تراخي  وبعد  الدامي 
و  الدويل  املوقف 
يف  ال�سيما  اإرهاقه 
يبدو  كورونا  مرحلة 
الرتكي  املوقف  ان 
من  كثريا  اقرتب 
الرو�سي  املوقف 
اللدود  ال�سديق 
تفاهمات  ووجود 
عدة  حول  عديدة 

ملفات.
ترتدد  مل  اإيران 
عالقتها  يف 

منذ  �سورية  مع  االإ�سرتاتيجية 
ووجدت  االإ�سالمية  الثورة  انت�سار 
من  الوحيد  املنفذ  �سورية  يف 
منذ  عليها  فر�ض  عاملي  ح�سار 
اأكرث من اأربعني �سنة.. وراأت �سورية 
ال�رشاع  من  االإيراين  املوقف  يف 
حقيقيا  �سندا  االإ�رشائيلي  العربي 
ملوقفها ال�سيما بعد انزياح املوقف 
اتفاقيات  اإىل  امل�رشي  الر�سمي 
غري  من  كان  ولهذا  كمبديفد.. 

اجلدار  �سقوط  ت�ساهد  ان  املتوقع 
العربي  وحليفها  االأخري  العربي 
منذ  فهبت  الوحيد  اال�سرتاتيجي 
ما  كل  وح�سدت  االأوىل  اللحظات 
وحلفاء  واأ�سدقاء  قوة  من  ت�ستطيع 
الإيقاف التدهور يف ال�ساحة ال�سورية 
ولعلها هي من اقنع الرو�ض بالتدخل 
مقابل  املعركة  حل�سم  وبقوة 
ال�سوفيت  يحققها  كبرية  امتيازات 
االقت�سادية  عالقتهم  خالل  من 
يف  التواجد  يف  وم�سلحتهم  باإيران 
تعترب  احل�سا�سية  يف  غاية  منطقة 
مفتاح احلرب وال�سالم يف املنطقة 
اأن  فيه  ال�سك  ومما  االأقل..  على 
املنطقة  مدها يف  ان  قدرت  اإيران 
تباعا  �ستنهار  حتالفاتها  وخريطة 
ال�سيما  ال�سورية  الدولة  �سقطت  اإذا 
امل�سلحة  املجموعات  من  والعديد 
اإن  ثم  التكفريية..  اأهدافه  مل يخف 
هنا  االأمريكي  املخطط  اإ�سقاط 

يعني حماية للعمق االإيراين.

املوقف من الرو�ض:

الدولة  �سقوط  مع  تركيا  كانت 
بقاء  مع  اإيران  كانت  فيما  ال�سورية 
الدولة  و�سقوط  ال�سورية..  الدولة 
ومتزقه  البلد  ت�ستت  يعني  ال�سورية 
كما  وجهويا..  وطائفيا  قوميا  اثنيا 
بال�سكل  ال�سورية  الدولة  بقاء  ان 
ال�سحية  تكون  ان  يعني  القائم 
ماليني امل�رشدين من �سورية.. كان 
الع�سكري  اخليار  رف�ض  تركيا  على 

الن�سح  اإيران  على  وكان  الداخلي 
املعاجلات  عن  االبتعاد  للنظام  
االأمنية والدخول يف و�ساطات الإيجاد 
مل  ال�سورية..  االأطراف  بني  توافق 
تقم اأي من الدولتني مبا هو مطلوب 
اأو اأن االأمر كان م�ستع�سيا وهنا لي�ض 
جمال حتميل م�سئوليات اإمنا اإ�سارة 
حلجم اخل�سارة التي حلقت ب�سورية 

واالأمة.
ميكن  عديدة  مالحظات  هناك 

الرتكي  التدخل  على  ت�سجيلها 
تدخلهما  ونتائج  االإيراين  والتدخل 
يف  املق�سود  هو  هذا  لي�ض  ولكن 
بحث  يحاول  الذي  املقال  هذا 
العالقة بني العوامل الثالثة الرو�سي 
الدولة  بخ�سو�ض  واالإيراين  والرتكي 

ال�سورية.
 رغم ما بني تركيا واإيران من تباين يف 
ال�سوري  ال�ساأن  بخ�سو�ض  االأهداف 
وان  بينهما  متميزة  عالقات  اأن  اإال 
كدولتني  امل�سهد  يف  وجودهما 
ح�سا�سية  لديهما  كبريتني  اإقليميتني 
ولهما  االأجنبي  التدخل  من  بالغة 
ولديهما  وم�رشوعهما  طموحهما 
من القوة ما يكفي حلماية قرارهما 
وموقفهما كل هذا لن ي�سمح للوجود 
الرو�سي ان يكون ا�ستعمارا. �سحيح 
ان الرو�ض قد حققوا اأهدافا عديدة 
حتى االآن لكن جلمها يقع على عاتق 

تركيا واإيران.
الرتكي  التفاهم  ي�سبح  هنا  ..ومن 
�رشورة  اال�سرتاتيجي  االإيراين 
وهذا  املنطقة  مل�ستقبل  حقيقية 
ي�ستدعي تعديالت وتوجهات جديدة 
ال�سيما جتاه دول املنطقة ومكوناتها 
العربي   املوقف  متا�سك  انتظار  يف 
لكي ال يكون ثمن ا�ستعادة اجلغرافيا 
دورها  من  �سورية  اإخراج  ال�سورية 
مواجهة  يف  والتاريخي  الطبيعي 
الق�سف  وتكرار  ال�سهيوين..  العدو 
ال�سهيوين ملواقع يف �سورية وايرانية 
يف  بالنار  ال�سيا�سة  لر�سم  حماولة 
ان  الرو�سي  ال�سكوت  ظل 
الرو�سي  الر�سى  يكن  مل 
وظيفة  هناك  ان  يعني 
الرو�سي  للوجود  اخرى 
من  البد  وهنا  �سورية  يف 
على  الق�ساء  ان  االنتباه 
يجب  االمني  الفلتان  حالة 
القرار  ب�سيادة  ت�ساحب  ان 
هذا  ويف  ال�سوري  الوطني 
ان  وايران  تركيا  ت�ستطيع 
عميقة  بتفاهمات  ت�سمناه 

بينهما.. 
العربي  الدور  كان  لالأ�سف 
�سلبيا منذ بداية االأزمة وهو 
االن غري مهياأ للتحرك لراأب 
املطلوب  في�سبح   . ال�سدع. 
هنا توافقا تركيا اإيرانيا العمار 
والوقوف  الالجئني  واإعادة  �سورية 
مع الدولة ال�سورية ال�ستعادة هيبتها 
ال�سبل  كل  توفري  مع  و�سيطرتها 
حلياة �سيا�سية داخلية ت�سون كرامة 
ال�سيا�سية  وحقوقهم  املواطنني 
متاما  ومطلوب  واالجتماعية.. 
االنتباه للدور الرو�سي كي ال يتجاوز 
ما  فكثريا  االإرهاب   حدود حماربة 
ا�ستعمار..واهلل  اىل  ال�سديق  يتحول 

غالب على اأمره

  يف مرحلة ح�ضا�ضة اأعقبت احلرب الباردة مل يدرك النظام العربي اأي مرحلة خطرة هو داخلها فارتكب 
خطاآن كبريان: الأول يف قراءته ال�ضيا�ضية للمعادلة الدولية عند غزوه الكويت، والثاين يف ح�ضاباته 

الداخلية الإقليمية حول نتائج املواجهة العنفية للمعار�ضة ال�ضورية ال�ضعبية.. كان الأعداء يرتب�ضون 
به، وجاءت الفر�ضة ال�ضانحة للخطة املبيتة ف�ضقط العراق الذي اندفع مع اإيران يف حرب لثمان �ضنوات ل 
ي�ضت�ضيغها العقل ول امل�ضلحة، ودمرت �ضورية التي ظنت ان ب�ضداقتها لرتكيا وقطر وبالتزامها وقف النار 

ميكن اآن حتقق توازنا �ضيا�ضيا خارجيا واأن حت�ضل بول�ضة التاأمني على ال�ضالمة الأمنية يف مواجهة حتديات 
وافدة..  وكانت �ضورية اجلدار الأخري الذي بانهياره ت�ضقط جزيرة العرب، ودول عربية كثرية.. ولهذا 
ال�ضبب كانت املعركة �ضعبة وعا�ضفة ا�ضرتك فيها اجلميع بحثا عن دور اآو حر�ضا على نفوذ.. فهنا يف بالد 

ال�ضام تر�ضم خرائط املنطقة والعامل.

ف�ضل اخلتام

يف �سورية تر�سم خرائط املنطقة والعامل

بداية  منذ  �ضلبيا  العربي  الدور  كان  " لالأ�ضف 
الأزمة وهو الن غري مهياأ للتحرك لراأب 

ال�ضدع. . في�ضبح املطلوب هنا توافقا تركيا 
اإيرانيا لعمار �ضورية واإعادة الالجئني 
والوقوف مع الدولة ال�ضورية ل�ضتعادة 

هيبتها و�ضيطرتها مع توفري كل ال�ضبل حلياة 
�ضيا�ضية داخلية ت�ضون كرامة املواطنني 
وحقوقهم ال�ضيا�ضية والجتماعية.." 

عن  بعيدا  ذلك  يتم  ان  املنطق  غري  " من 
تفاهمات اإ�ضرتاتيجية مع الأمريكان 

ل�ضيما يف مناطق متثل لالأمريكان 
ح�ضا�ضية خا�ضة، بل وتفاهمات 

اإ�ضرتاتيجية مع قيادة الكيان ال�ضهيوين 
ت�ضمن الأمن وحماية الوجود حيث يجمع 
الرو�ض يف اأيديهم عالقة اإ�ضرتاتيجية مع 
الكيان ال�ضهيوين دون ان نغفل ان اأكرث من 

مليون رو�ضي الآن موجودون يف فل�ضطني 
ي�ضكلون خم�ض الكيان ال�ضهيوين "
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الطرقات  اأمن  �رسايا  متكنت 
للدرك  الإقليمية  باملجموعات 
الكبري  اجلنوب  بوليات  الوطني 
مترنا�ست   ، ورقلة  غرار  على 
 ، ب�سكرة   ، الأغواط   ، الوادي   ،

اإيليزي  خالل الأ�سبوع  غرداية ، 
الأول من �سهر رم�سان املبارك 
من معاجلة املئات من خمالفات 
تتعلق  املرورية  واجلنح  املرور 
احلجر  واإجراء  تدابري  مبخالفة 

فريو�س  من  للوقاية  ال�سحي 
عن  الذي  الأمر  وهو   كورونا 
وفق  �سياقة  450رخ�سة  �سحب 
اأوردته م�سادرنا . ومعلوم اأن  ما 
�رسية اأمن الطرقات باملجموعة 

بورقلة  الوطني  للدرك  الإقليمية 
ال�سارم  للتطبيق  جاهدة  ت�سهر 
لقوانني اجلمهورية �سد خمالفي 

اإجراءات احلجر ال�سحي .
اأحمد باحلاج 

 
مدير  الزاوي  بن  �سليم  اأكد 
امل�سالح الفالحية لولية ورقلة 
به  خ�س  �سحفي  ت�رسيح  يف 
الأ�سبوع  "الو�سط"نهاية  يومية 
املعنية  امل�ساحة  اأن  املن�رسم 
 2020-2019 احل�ساد  بحملة 
التي �ستنطلق يف الأ�سبوع الأول 
قدرت  اجلاري   ماي  �سهر  من 
بحوايل 2697 هكتار منها 2122 
لـ  ا�سافة  ال�سلب  للقمح  هكتار 
للقمح  خم�س�س  هكتار   385
اللني وكذا 190 هكتار لل�سعري .

من جهة ثانية فقد اأكد امل�سوؤول 
الفالحية  امل�سالح  على  الأول 
اإنتاج  توقع  عن  ورقلة  بولية  
الإنتاج  مبعدل  قنطار  100األف 
و�سعيا   ، قنطار   35 الهكتار  يف 
احل�ساد  حملة  لإجناح  منهم 

عن  الزاوي  بن  اأو�سح  فقد 
ت�سخري 12 ح�سادة ، اإ�سافة لـ30 
�ساحنة و 10 جرارات ، ناهيك 
غرف التخزين بطاقة ا�ستيعاب 

قدرت بـ140 األف قنطار  .
الفالحة  قطاع  اأن  ومعلوم 
املعروفة  ورقلة  بولية 
للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 

ال�رسقي  املعمول عليها وطنيا 
لتحقيق النقلة النوعية ا�ستجابة 
الدولة  عمل  لإ�سرتاتيجية 
الدخل  م�سادر  تنويع  بهدف 
التبعية  انهاء  بهدف  الوطني 
الذي  املحروقات  لقطاع 
البور�سات  يف  اأ�سعاره  تهاوت 

العاملية .

ذهب  فقد  اأخر  �سعيد  وعلى 
خ�سم  يف  امل�سوؤول  نف�س 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  معنا  حديثه 
على  جاهدا  ي�سهر  اأن  موؤكد 
�سمان �سريورة ن�ساط امل�سالح 
نافيا  اخت�سا�سه  لإقليم  التابعة 
من  له  روج  ما  وتف�سيال  جملة 
دعوة  موؤكدا  الأطراف  بع�س 
اجلميع لاللتفاف خلف  م�سالح 
موؤ�س�سات الدولة خدمة ل�سالح 

العام .
املحلية  ال�سلطات  اأمال  لتبقى 
بالعا�سمة  املركزية  و  بورقلة 
الإنتاج  م�ساعفة  على  معلقة 
طرف  من  �سواء  الإنتاجية  و 
امل�ستثمرين  اأو  الفالحني 
البالد  متكني  بهدف  اخلوا�س 
املالية  الظروف  جتاوز  من 

ال�سعبة التي متر بها .

ي�سكو قاطني قرية دزيوة ببلدية 
التابعة  بدائرة احلجرية  العالية 
وتهمي�س  غنب   ، ورقلة  لولية  
وحلول  الأ�سعدة  جميع  على 
الغري  ال�سمت  ظل  يف  موؤجلة  
ال�سلطات  طرف  من  مربر 
قرية  �سكان  نا�سد   . املحلية 
عن  كلم   120 الواقعة  دزيوة  
ت�رسيح  يف  العالية  بلدية  مقر 
وايل  يومية"الو�سط"  مع  لهم 
ال�سديق  اأبوبكر  ورقلة  ولية 
الأول  بو�ستة ب�سفته امل�سوؤول  
لرفع  التنفيذية  الهيئة  على 
املمنهج  والإق�ساء  التهمي�س 
من  حم�سوبة  اأنها  بالرغم 
�سكان  تكفي  مل  الظل  مناطق 
ليعانو الأمرين  العزلة  املنطقة 
اأق�سام  اجناز  تاأخر  ب�سبب 
حرموا  والتي  اأبنائهم  لتدري�س 
من الدرا�سة ب�سبب تاأخر اجناز 
متوقفا  يظل  الذي  امل�رسوع 
تام  غياب  و  جمهولة  لأ�سباب 
ينا�سدون    لذا  للم�سوؤولني 
واتخاذ  العاجل  التدخل  الوايل 
انتظار  ويف  �سارمة.  اإجراءات 
القرار   �سناع  من  جاد  تدخل 

رئي�س  لتعليمات  تنفيذا 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  
القا�سية باإح�ساء مناطق الظل 
�سكانها  بان�سغالت  التكفل  و 
الأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 

و الإمكانات  املتاحة .
وقد توعد �سكان اجلهة �سالف 
لهجة  من  بالت�سعيد  ذكرها 
مل  ما  حالة  يف  الحتجاجات 
 ، �ساغية   اذانا  مطالبهم  جتد 
مطالبني وايل الولية   بربجمة 
لهم زيارة ميدانية للوقوف على 
اأمهات امل�ساكل التي يكابدونها 
، ومما يحز يف نفو�س حمدثونا  
ال�سخمة  املالية    الأغلفة  هو 
بان�سغالت  للتكفل  املر�سودة  
ح�سب  الجتماعية  اجلبهة 
املتاحة  والإمكانات  الأولويات 
الآخر  البع�س  بعدها  ،ليذهب 
من  ابعد  اإىل  حمدثنا  من 
قوافل  بان  اأكدوا  عندما  ذلك 
قريتهم  يعرفون  ل  املنتخبني 
النتخابية  املواعيد  يف  �سوى 
ع�سلية  وعود  لهم  يقدمون  اين 

�رسعان ما تتال�سى   .
اأحمد باحلاج 

ك�ضف مدير امل�ضالح الفالحية لوالية ورقلة �ضليم بن الزاوي ، اأن م�ضاحله �ضبطت 
كافة االإمكانيات املادية والب�ضرية  الالزمة الإجناح حملة احل�ضاد ملو�ضم 2019 – 2020 

بوالية ورقلة التي ينتظر اإعطاء اإ�ضارة انطالقها خالل االأ�ضبوع اجلاري .

مدير امل�ضالح الفالحية لوالية ورقلة �ضليم بن الزاوي لـ"الو�ضط"

اأحمد باحلاج 

  ب�ضبب حرمان االطفال من اأق�ضام التدري�س 

قرية دزيوة ببلدية العالية 
تعاين التهمي�ش 

اأخبار اجلنوب

 امل�صاحة املعنية بحملة احل�صاد 
2697 هكتار 

.     12 ح�ضادة ، 30 �ضاحنة و10 جرارات 

احلدودية  املناطق  تعرف 
موؤخرا  الكبري  البالد  بجنوب 
خطرية  ظاهرة  ا�ستفحال 
املركبات  �رسقة  يف  تتمثل 
عرفت  حيث   ، الدفع  الرباعية 
ت�ساعديا  منحنى  الظاهرة 
الع�رسات  مركبات  على  اأتت 
الذين  و   ، املواطنني  من 
تكرار  اأثناء  بدورهم  طالبوا 
و�سع  ب�رسورة  العتداء   نف�س 
عاجلة  خطط  و  ميكانيزمات 
العمليات  اإجها�س  �سبيل  يف 
ب�سكل  املتعلقة  الإجرامية 
خا�س بال�سطو على املمتلكات 
بالأخ�س  و  للمواطنني  اخلا�سة 
منها مركباتهم .  هذه الظاهرة 
العديد  تطرح  تزال  ل  التي 
دواعي  حول  الت�ساوؤلت  من 
الرئي�سية  الأطراف  و  تف�سيها 
التي حتركها بوليات مترنا�ست 
 ، وتيندوف    وب�سار  اأدرار  و 
العتداء  ظرف  تعدى  اأن  بعد 
الأماكن  و  الليلية  الفرتة  من 
و   ، النهار  و�سح  اإىل  الدام�سة 
هو الذي زاد من حدة خماوف 
حجم  ذلك  يرتجمه   ، ال�سكان 
عدد ال�سكاوي و التبليغات التي 
تلقتها اجلهات الأمنية املنت�رسة 
 ، الولية  تراب  عرب  مقراتها 
تعود لأ�سخا�س ب�سفتهم �سحايا 

من  مركباتهم  ل�رسقة  تعر�سوا 
هذا   ، الدفع  الرباعيات  �سنف 
عنا�رس  اأحرج  و  اأربك  الو�سع 
حد  يف  واحد  اآن  يف  الأمن 
اجلهات  اأفادت  قد  و   ، ذاتهم 
املذكورة  بالوليات  الأمنية 
اخلم�س  خالل  عاجلت  قد 
 ، ق�سية   112 الخرية   �سنوات 
 87 ب�رسقة  الأ�سا�س  يف  تتعلق 
الدفع  رباعية  غالبيتها  �سيارة 
الأمنية  امل�سادر  ت�سيف  كما   ،
ذاتها ، عن قيامها خالل نف�س 
الفرتة الزمنية بتفكيك ما يزيد 
عن  12  �سبكة اإجرامية خطرية 
من   ، ال�رسقة  جمال  حترتف   ،
من   ، املركبات  �رسقة  بينها 
املتابعة  اجلهات  بع�س  جهتها 
على  نوهت   ، حمليا  للمو�سوع 
الظاهرة  ت�ستمر  اأن  اإمكانية 
لتح�سد املزيد من ال�سحايا ، و 
ذلك راجع نظرا للو�سع الراهن 
الذي يحفز على تف�سي و تفاقم 
الظاهرة مبعدلت خميفة اأكرث 
، ي�ستوجب الفطنة قبل اأي وقت 
م�سى ، مع و�سع اإ�سترياتيجيات 
من   ، جديدة  ميكانيزمات  و 
املافيا  ن�ساط  اإحباط  اأجل 
يف  عنهم  اخلناق  ت�سييق  و   ،
تنفيذ  اأثناء  امل�سبوهة  الأماكن 

اجلرم .

جنوب البالد

�صرقة املركبات تهدد �صكان 
املناطق احلدودية  

االأ�ضبوع االأول من رم�ضان  باجلنوب 

بالربمة و غورد الباقل بورقلة

�صحب 450 رخ�صة �صياقة 

160 عائلة ت�صتفيد من الكهرباء 
يف اإطار تعميم و تزويد ال�ساكنة 
برنامج  �سمن  و  بالكهرباء 
ا�ستفاد حديثا   ، الظل  مناطق 
غورد  مبنطقتي  عائلة   160
 ، احلدودية  الربمة  و  الباقل 
الريفية  للكهرباء  اإي�سال  من 
من  كيلومرت   7.6 م�سافة  على 
و  التوتر  متو�سطة  ال�سبكات 
ال�سبكات  من  كيلومرت    3.4
منخف�سة التوتر  بتكلفة مالية 
ناهزت خم�سة ماليري �سنتيم .
اإطار  يف  و  لذلك   موازاة  و   
لمتياز  ال�ستثماري  الربنامج 
الغاز بورقلة  الكهرباء و  توزيع 
عمليةاجناز  برجمت 216   ،
 82 جتاوزت  مالية  بتكلفة 
مليار �سنتيم ، من اجل تدعيم 

الكهربائية  تقويةال�سبكات  و 
تت�سمن  بالولية،  الغازية   و 
اإن�ساء حمولت  العمليات  هذه 
حت�سني  معدات  و  كهربائية 
منطلقات  ان�ساء  و   اخلدمات 
التوتر  متو�سطة  و  منخف�سة 
ال�سبكات  تغيري  اىل  بالإ�سافة 
املنخف�سة  القدمية  الأر�سية 
تدعيم  و  التوتر  املتو�سطة  و 
ال�سبكات الهوائية تفاديال�سعف 
اكرب  عدد  ل�ستيعاب  و  التيار 

من الزبائن اجلدد .
 58 اإدخال   و  اإن�ساء  مت  حيث 
متو�سط  كهربائي  حمول 
حيز  التوتر   منخف�س  و 
حمول   60 اأ�سل  من  اخلدمة 
ال�سنة  لهذه  مربمج  كهربائي 

لالأ�سغال  تقدم  بن�سبة   2020
جتاوزت 97%،  لي�سبح جمموع 
املحولت حيز اخلدمة 5199 
حمول كهربائي ،كما مت اجناز 
التوتر   منخف�س  منطلق   50
اخلدمة،   حيز  اإدخالهم  مع 
خم�سة  اجناز   �سبتم  فيما 
عالية  كهربائية  منطلقات 
التوتر 30كيلوفولط بلغت ن�سبة 
عدد  لريتفع    %50 اجنازهم 
منطلق   138 اىل   املنطلقات 
الربنامج متاجناز  ذات  ، ويف  
ال�سبكات  من  كيلومرت   5
 ، التوتر  منخف�سة  اجلديدة 
من  كيلومرت     10 ا�ستبدال  و 
الأر�سية  الكهربائية  الكوابل 
عملت  كما  كيلوفولط،   30

الربنامج  ذات  يف  و  املديرية 
على اإجراء 101 عملية ل�سيانة 
ن�سبة  فاقت  ال�سبكات  خمتلف 

اإجنازها %90 .
ثمن  فقد  ثانية  جهة  من    
قرار  املناطق  تلك  �ساكنة 
للتكفل  املعنية  ال�سلطات 
بالكهرباء  وربطهم  بان�سغال  
التكفل  اإطار  الريفية وذلك يف 
لتعليمات  تطبيقا  بان�سغالتهم 
رئي�س اجلمهورية  عبد املجيد 
تبون القا�سية  باإح�ساء مناطق 
التكفل  خلف  ال�سعي  و  الظل 
بتطبيق  �سكانها  بان�سغالت 
و  الأولويات  ح�سب  مبداأ 

الإمكانات املتاحة 
اأحمد باحلاج 

جناة ، ح 
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يف ظل اإعادة �ضياغة مفهوم القوة دوليا..

اخليارات اال�سرتاتيجية امُلتاحة للدول 
العربية بعد "كورونا" 

.    اإما التمو�ضع اأوموا�ضلة التقوقع

خّلف وباء »كوفيد 19« الكثري من التداعيات دولًيا وعربًيا على وجه التحديد، فقد حّتم على �ضانعي ال�ضيا�ضات العامة 
بالدول العربية مبختلف اأنظمة ُحكمها �ضواء امللكية اأو اجلمهورية �ضرورة وحتمية اإعادة �ضياغة املفاهيم املتعلقة 

باالأمن الوطني واملجتمعي مبا ُتليه امل�ضلحة الوطنية حكومة و�ضعبا، بداًل من االهتمام بالتداعيات الفوق وطنية، فقد 
�ضعت الدول العربية وكّيفت �ضيا�ضاتها االقت�ضادية وال�ضحية واالأمنية وحتى �ضيا�ضاتها اخلارجية منها، مبا يتما�ضى 
ويتوافق مع خمرجات الوباء العاملي، فقد اأعادت ال�ضلطات التنفيذية بالبلدان العربية ر�ضم خارطة تركز الدول 

العربية التي عّدلت من �ضيا�ضاتها الداخلية واخلارجية وفق الإمكانياتهاوخططها التكتيكية واال�ضرتاتيجية باللجوء 
اىل ال�ضني التي اأ�ضبحت �ضوًقا عاملًيا خ�ضًبا للتقليل من اأ�ضرار الوباء املذكور.

اأ/ اأو�ضيف بالل باحث 
دكتوراه يف العالقات 

الدولية*

ال�سيا�سي  املفهوم  وعاد 
الداخل«  اىل  »الدولة 
غري  ب�سكل  للربوز  دًدا  مجُ
اتفاقية  -منذ  م�سبوق 
ويف   ،-1648 وا�ستفاليا 
خ�سم توتر وا�سطراب عال 
يف درجة العالقات الدولية 
يف الألفية الثالثة بني القوى 
الأزمة  ب�سبب  الكربى 
من  العاملية،  ال�سحية 

جلوء  خالل 
الدول العربية 
وجه  على 
�ص  خل�سو ا
الهتمام  اىل 
ن  ل�ساأ با
الداخلي وفقط 
التوجه  دون 
احلدود  اىل 
فقد  اخلارجية، 
الدول  جلاأت 
غلق  اىل  العربية 
الربية،  حدودها 
واجلوية  البحرية 
ا�سطرارية  ب�سورة 

يف  الوباء  احتواء  اأجل  من 
باأقل  واخلروج  وقت  اأقرب 
الأ�رضار املمكنة وحماولة 
من  الأزمة  يف  ال�ستثمار 
منظومات  انتاج  اأجل 

تتنا�سب  و�سحية  �سناعية 
واملطامع  املطامح  مع 

الوطنية.
»ال�سيادة  فم�ساءلة 
للمجتمع  بالن�سبة  الوطنية« 
كر�سة  ال�سيا�سي اأ�سبحت مجُ
على اأح�سن وجه من خالل 
ب�سوؤونها  الدول  اهتمام 
الداخلية يف معاجلة الأزمة 
واتخاذ القرارات املنا�سبة 
دون  املنا�سب  الوقت  ويف 
اخلارجية،  بالبيئة  التاأثر 
�سحايا  تنامي  فمع�سلة 
الوفيات من �ساأنه اأن يجُعري 

ال�سوية  غري  ال�سيا�سات 
العربية،  للدول  بالن�سبة 
القرار  �سانع  ا�ستغل  فقد 
اأجل  من  احلوافز  ملة  ججُ
انت�سار  منع  تعزيز حظوظ 

الوطني،  بالإقليمي  الوباء 
احلواجز  تذليل  جانب  اىل 
ال�ستعجالية  بال�سيا�سات 
ال�ستثنائية من خالل تثمني 
تعد  فلم  املحلية.  الفر�ص 
الأزمة  الراهن  الوقت  يف 
الراأي  ت�سغل  ال�سورية 
�سعوبة  ول  العاملي  العام 
الدميوقراطي  النتقايل 
املجتمع  يهم  ال�سودان  يف 
الدويل ول الف�سل الدولتي 
يف ليبيا يعني مل�ص الأمن 
بالأمم املتحدة، فكل كيان 
باأو�ساعه  مهتم  �سيا�سي 
تحزم  ومجُ الداخلية 
التاأزم �سحيا  لتفادي 

وهذا هو الأهم.
الجحاف  من  اإنه 
علمًيا  ر لق�سو ا و
ن�سع  اأن  وعملًيا 
العربية  الدول 
�سلة  يف  قاطبةجُ 
واحدة اأمام درا�سة 
وخمرجات  اأبعاد 
»كورونا  وباء 
بالنظر   »19
اختالف  اىل 
قوتها  درجة 
ية  د قت�سا ل ا
واختالف  والع�سكرية 
منظوماتها  م�ستوى 
اجلاهزية  ودرجة  ال�سحية 
اخلارجية  العالقات  وكذا 
والدولية،  الإقليمية 
من  الفعل  ردود  فاختالف 
التعاطي  العربية يف  الدول 
تعّدد  من  ناجت  الوباء  مع 
املنتهجة  ال�سيا�سات 
بالتنبوؤ  القرار  �سانع  وقوة 
�سواء  والهزات  بالأزمات 
طاقوية  اأو  �سحية  اأكانت 
ومدى قدرته على مواجهتها 
ال�رضورة،  ت�ستدعي  حني 
اخلروج  بالإمكان  اأنه  غري 
مبوؤ�رضات �سبطية لدرا�سة 
فاأغلبية  احلايل،  الو�سع 
على  تعتمد  العربية  الدول 

من  واأكرث  الريع«  »اقت�ساد 
عائدات  من  مدخالتها 
كبرية  بن�سبة  والغاز  النفط 
اقت�ساداتها  اأن  اأي  جدا، 
العاملية  بال�سوق  مرتبطة 
اأ�سعارها  ت�سهد  التي  وهي 
يف  لها  م�ستويات  اأدنى 
مما  اجلارية،  الأ�سهر 
اله�سا�سة  تعاين  جعلها 
يف  والق�سور  وال�سعف 
الوقت  يف  املالية  املوارد 
التاأثر  جانب  اإىل  الراهن، 
بالأزمة ال�سحية العاملية. 

باتت  العربية  فالدول 
ا�ستغالل  مهمة  اأمام 
التاريخية  العالقات 
والقت�سادية والع�سكرية 
حدى  على  منها  كل 
ل�سرتاتيجيات  ووفقا 
من  بها  القرار  �سانع 
احدى  اىل  الجتاه  اأجل 
الكربى  العاملية  القوى 
جائحة  مبنا�سبة  البارزة 
امل�ساعي  ظل  يف  كورونا 

موازين  تعريف  لإعادة 
القوى دوليا، فالأمر الأكيد 
اأّن �سيا�سات عدم النحياز 
لن  العاملية  الأقطاب  اىل 
جديدة  ن�سخة  يف  تكون 
�رضاع  من  �سابقاتها  مثل 
اّن  بل   ، الكربى  القوى 

التمو�سع والتموقع �سيكون 
اإحدى اخليارات املتاحة و 
املتوفرة للدول العربية من 
اأجل حفظ م�ساحلها ودعم 
جهودها ملنع انت�سار الوباء 
على  لها  مكان  وحفظ 
القريب  الأمد  على  الأقل 
من  بدلً  واملتو�سط، 
التقوقع الذي �سيجعلها يف 
التاأثريات  عن  بعيدا  عزلة 
من  حتميله  مبا  الدولية 
على  وتهديدات  فر�ص 

جميع الأ�سعدة.

واجلزائر، اأثبتت من خالل 
املنتهجة  ال�سيا�سات 
كرونا   « جائحة  ملواجهة 
19« على اأنها قوية داخلية 
لعبون  ومتلك  وخارجيا 
يجُجيدون فن اإدارة الأزمات 
يف  واملتمثلة  الآن  حلّد 

ومنظمات  اجلمعيات 
مبختلف  املدين  املجتمع 
علمية  وكفاءات  اأطيافها 
�سيا�سي  ومتمع  وطنية 
فّعالة  اأمنية  وموؤ�س�سات 
ا�ستباق  ميدانيا من خالل 
يف  باملبادرة  الأحداث 
على  الوباء  مواجهة 
باتخاذ  العاملي  امل�ستوى 
قبل  الوقائية  التدابري 
التدابري  اىل  اللجوء 
فتالحم  العالجية. 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

املتعلقة  واملتو�سطة 
الكحولية  املواد  ب�سناعة 
اخلياطة  وور�سات 
الواقيات،  خلياطة 
اجلامعات  وخمابر 
لخرتاع الأجهزة التنف�سية 
واملواد  ال�سطناعية 

املعقمة، وموؤ�س�سات الأمن 
تطبيق  اأجل  من  العمومي 
ال�سحي  احلجر  اإجراءات 
امل�ستلزمات  واقتناء 
وكذا  ال�سني  من  الطبية 
بالتوعية  العالم  و�سائل 
بخطورة  والتح�سي�ص 
وكيفية  الوباء  انت�سار 
وجُلدت  كلها  منه،  الوقاية 
ال�سحية  الأزمة  رحم  من 
يف  القرار  �سانع  فعلى   ،
على  يعمل  اأن  اجلزائر 
اخل�سب  املناخ  تعزيز 
من  وغريها  لهوؤلء 
قدراتهم  تطوير  اأجل 
و  العملية  و  العلمية 
ال�ستثمار يف املوارد 
يخدم  مبا  الب�رضية 
ال�سالح العام، فاليوم 
هو  البديل  اقت�ساد 
 ، الأن�سب  البديل 
العلمية  فاملخابر 
العملية  واملنابر 
نتجت  اأ�سلحة  هي 
حمنة  ظل  يف  كمنحة 
م�ستقباًل  تكون  اأن  وينبغي 
معادلة  �سمن  اأرقام 
ب�سعبها  اأمنة  »اجلزائر 

قوية مبوؤ�س�ساتها«.
@o.billel34:المييل   .

gmail.com

اأن  وعملًيا  من االجحاف والق�ضورعلمًيا  " اإنه 
ن�ضع الدول العربية قاطبُة يف �ضلة واحدة 

اأمام درا�ضة اأبعاد وخمرجات وباء »كورونا 19« 
بالنظر اىل اختالف درجة قوتها االقت�ضادية 

والع�ضكرية واختالف م�ضتوى منظوماتها 
ال�ضحية ودرجة اجلاهزية وكذا العالقات 

اخلارجية االإقليمية والدولية "

خالل  من  اأثبتت  " اجلزائر، 
ال�ضيا�ضات املنتهجة ملواجهة 

جائحة » كرونا 19« على اأنها 
قوية داخلية وخارجيا وتلك 

العبون ُيجيدون فن اإدارة 
االأزمات حلّد االآن واملتمثلة يف 
اجلمعيات ومنظمات املجتمع 

املدين مبختلف اأطيافها وكفاءات 
علمية وطنية وجمتمع �ضيا�ضي 

وموؤ�ض�ضات اأمنية فّعالة ميدانيا "

م�ساهمة
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�ضط:2020/05/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية ورقلة

دائرة �ضيدي خويلد
بلدية �ضيدي خويلد

م�ضلحة التنظيم وال�ضوؤون العامة
الرقم 01 /2020

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

 1433 �صفر   18 يف  امل�ؤرخ   06-12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
امل�افق لـ12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا الي�م23 
افريل 2020 ت�صليم و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية 

ذات طابع ترب�ي امل�صماة :
جمعية اأولياء التالميذ ملتو�ضطة املجاهد 

بو�ضعيد عبد القادر ب�ضيدي خويلد
الكائن مقرها: مت��صطة املجاهد ب��صعيد عبد القادر ب�صيدي 

خ�يلد
 لرئي�س اجلمعية :ال�صيد حميدة بلمهدي

تاريخ ومكان امليالد:22-09-1961 بـ احلجرية
العن�ان حي التجزئة رقم 01 �صيدي خ�يلد ورقلة 
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�أ�سرية   )26( �أن  فرو�نة  و�أو�سح 
و)11(  خمتلفة،  �أحكاماً  يق�سني 
�أ�سرية موقوفة، بالإ�سافة �إىل )3( 
�لإد�ري،  �لعتقال  رهن  �أ�سري�ت 
و�سذى  �لطويل  ب�رشى  وهن: 
�لبدن  �رشوق  �هلل،  ر�م  من  ح�سن 
باأن  فرو�نة  وبنينّ  حلم.  بيت  من 
�ملحكومات  �لأ�سري�ت  بني  من 
بحقهن  �سدر  �أ�سري�ت   )8( يوجد 
10�سنو�ت،  عن  تزيد  �أحكاما 
�سدر  �أخريات  �أ�سري�ت   )9( و�أن 
بني  ما  ترت�وح  �أحكاما  بحقهن 
10�سنو�ت،  من  و�أقل  5�سنو�ت 
�لأ�سريتان  حكماً  و�أعالهن 
�لقد�س،  من  دويات  �رشوق 
�ملناطق  من  عينّاد  �أبو  و�ساتيال 
�ملحكومات  عام1948،  �ملحتلة 
و�لأ�سريتان  16عاًما،  جن  بال�سنّ
مو�سى  ومي�سون  �لأفغاين،  عائ�سة 
جن  بال�سنّ �ملحكومات  �جلبايل 
�لأ�سرية  تُعترب  فيما  15عاًما. 
�أقدم  طقاطقة"،  جهاد  "�أمل 
�لأ�سري�ت، وهي من بيت فجار يف 
منذ  ومعتقلة  حلم،  بيت  حمافظة 
حكما  وتق�سي  1دي�سمرب(2014، 
�سنو�ت.   7 ملدة  �لفعلي  بال�سجن 
�أ�سري�ت  وجود  �ىل  فرو�نة  و�أ�سار 

من  يعانني  وجريحات  مري�سات 
�أن  دون  �سعبة  �سحية  �أو�ساع 
و�لعالج  �لكافية  �لرعاية  يتلقني 
�لأ�سرية  �أبرزهن  ولعل  �ملنا�سب، 
�لقد�س  من  �جلعابي�س"  "�إ�رش�ء 
و�لتي تبلغ من �لعمر 34عاًما، وقد 
11ت�رشين  بتاريخ  �عتقلت جريحة 
بال�سجن  عليها  وُحكم  �لأول2015، 
�لفعلي ملدة 11عاماً بتهمٍة �أُل�سقت 
بها، وذلك حني �نفجرت �أُ�سطو�نة 
غاز كانت تتقلها ب�سيارتها بالقرب 
�إطالق  نتيجة  من حاجز ع�سكري 
قو�ت �لحتالل �لنار على �سيارتها. 
�لنري�ن  ��ستعلت  �لنفجار  ومع 
�حلروق  و�لتهمت  �سيارتها  يف 
من  بجروح  و�أُ�سيبت  ج�سدها، 
و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل  �لدرجات 
يف 50% من ج�سدها، مو�سحاً �أنها 
ومزيٍد  �سحيٍة  رعايٍة  �إىل  بحاجة 
من �لعمليات �جلر�حية، ومعاناتها 
�سيا�سة  ��ستمر�ر  ظل  يف  تتفاقم 
وقال  �ملتعمد.  �لطبي  �لإهمال 
�لفل�سطينية  �ملر�أة  "�أن  فرو�نة: 
�لعتقالت  من  تُ�ستثَن  مل 
�لأ�سكال  و�أن  �لإ�رش�ئيلية، 
�لحتالل  يتبعها  �لتي  و�لأ�ساليب، 
عند �عتقال �ملر�أة �لفل�سطينية، ل 
تختلف عنها عند �عتقال �لرجال، 
و�أن �عتقال �لن�ساء ��ستمر حتى يف 

زمن "كورونا". و�أ�ساف: "�لأ�سرية 
�لفل�سطينية تتعر�س �أثناء �لعتقال 
ج�سدي  وتعذيب  قا�ٍس،  لتحقيق 
وقهر  وتنكيل  وقمع  ونف�سي، 
جلن�سها  مر�عاة  دون  وحرمان، 
�حلد  توفري  ودون  وخ�سو�سيتها، 
�خلا�سة."  �حتياجاتها  من  �لأدنى 
بتجربة  مررن  من  جميع  وتابع: 
�أو  ل�سكل  تعر�سن  قد  �لعتقال، 
�أكرث من �أ�سكال �لتعذيب �جل�سدي 
�ملهينة.  و�ملعاملة  �لنف�سي  �أو 
�أحكام  فر�س  �إىل  بالإ�سافة 
باهظة،  مالية  وغر�مات  جائرة 

قر�ر�ت  منهن  �لكثري  بحق  و�سدر 
�لإقامة  �أو  �لإد�ري"،  بـ"�لعتقال 
�ملنزيل". "�حلب�س  �جلربية 

�إد�رة  �أن  �إىل  فرو�نة  و�أ�سار 
تر�عي  ل  �لإ�رش�ئيلية  �ل�سجون 
ظل  يف  �لأ�سري�ت  �حتياجات 
وحلول  "كورونا"  فايرو�س  تف�سي 
�سهر رم�سان �لكرمي، حيث ق�سوة 
�لطعام  و�سوء  �لحتجاز  ظروف 
�لإجر�ء�ت  كفاية  وعدم  �ملقدم 
�تخذتها  �لتي  �لوقائية  و�لتد�بري 
�ل�سجن حلمايتهم من خطر  �إد�رة 
"كورونا"،  بفايرو�س  �لإ�سابة 

�لنظافة  م�ستلزمات  توفري  ودون 
�لأمر  �لكايف،  بالقدر  و�لتعقيم 
�لذي يدفع �لأ�سري�ت �إىل �حلر�س 
ومبا  عالية  بدرجة  �لنظافة  على 
�ل�سابون  من  لديهن  متوفر  هو 
�لو�جبة  �لأمور  ومر�عاة  و�لكلور، 
�لإمكان مثل عدم �لحتكاك  قدر 
�ل�سجانني/ من  �لقرت�ب  �أو 
�إىل  �خلروج  من  و�لمتناع  �ت، 
�حلالت  يف  �إل  �ل�سجن  عيادة 
�نتقال  من  خوفا  �ل�سطر�رية 
�لعدوى �إليهن. و�أو�سح فرو�نة �أنه 
�ملنطقة  يف  "كورونا"  �أزمة  ومنذ 
�لعمل  �لحتالل  �سلطات  �أعلنت 
ذلك  وت�سمن  �لطو�رئ،  بنظام 
و�ملحامني،  �لأهل  زيار�ت  �إلغاء 
�ُسمح  �جلاري  �أفريل  مطلع  ومنذ 
مكاملات  باإجر�ء  لالأ�سري�ت 
متقطع  ب�سكل  �لأهل،  مع  هاتفية 
من  جميع  و�أن  م�ستمر،  وغري 
�أنهن  قالو�:  عائالتهن  مع  حتدثن 
بخري و�أو�ساعهن �ل�سحية مطمئنة 
فيما  �سفوفهن.  يف  �إ�سابات  ول 
لتز�ل بع�س �لأ�سري�ت حمرومات 

من هذه �لو�سيلة.
�سجن  �إد�رة  �أن  فرو�نة  وبني 
�لد�مون، عادة ما تتعمد �لت�سييق 
رم�سان،  �سهر  يف  �لأ�سري�ت  على 
ومل ت�سمح لهن بال�سالة �جلماعية 

ودينية  تثقيفية  بحلقات  �لقيام  �أو 
كما  )�لفورة(،  �لق�سم  �ساحة  يف 
�لقر�آن �لكرمي  حترمهن من تالوة 
جهور.  وب�سوت  جماعي  ب�سكل 
فيما مل ت�سمح لهن -حتى �للحظة- 
و�حللويات  �لتمور  باإدخال 
�خلارج.  من  �ل�سيفية  و�ملالب�س 
�ملوؤ�س�سات  كافة  فرو�نة  ودعا 
�حلقوقية و�لإن�سانية، �إىل �ل�سغط 
لتوفري  �لحتالل  �سلطات  على 
و�لعالج  �لكافية  �لطبية  �لرعاية 
و�جلريحات،  للمري�سات  �لالزم 
�حلماية  �إجر�ء�ت  كافة  و�تخاذ 
خطر  من  حلمايتهن  و�لوقاية 
"كورونا"،  بفايرو�س  �لإ�سابة 
�لنظافة  م�ستلزمات  باقي  وتوفري 
�ملالب�س  و�إدخال  و�لتعقيم، 
�لربيعية و�ل�سيفية. هذ� بالإ�سافة 
بع�س  منع  �إنهاء  �رشورة  �إىل 
مكاملات  �إجر�ء  من  �لأ�سري�ت 
عدد  وزيادة  �لأهل،  مع  هاتفية 
مر�ت �ملكاملات �ملخ�س�سة لكل 
�أ�سرية و�ملدة �لزمنية للمكاملة مبا 
�لزيار�ت  وقف  عن  جزئياً  يعو�س 
لدى  �ملتز�يد  �لقلق  من  ويخفف 
ويقلل  "كورونا"،  جر�ء  �لطرفني 
يف  و�ملعاناة  �حلرمان  �آثار  من 

�سهر رم�سان �ملبارك،
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قال �ملخت�ص ب�ضوؤون �لأ�ضرى و�ملحررين، عبد �لنا�ضر فرو�نة، �أنه ومع ��ضتمر�ر �أزمة "كورونا" وحلول �ضهر رم�ضان �ملبارك، فان )40( �أ�ضرية 
فل�ضطينية، يتجرعن �لأمل و�حلرمان يف �ضجون �لحتالل �لإ�ضر�ئيلي، بينهن )17( �أمًا. و�أ�ضاف: �أن بني �لأ�ضري�ت )13( �أ�ضرية من �لقد�ص، و)6( 

�أ�ضري�ت من �لد�خل، و�أ�ضريتان من قطاع غزة، و�لباقي )19( من �ل�ضفة �لغربية.

مع حلول �ضهر رم�ضان �ملبارك

 )40( اأ�سرية فل�سطينية يتجرعن االأمل  يف �سجون االحتالل

مدير مركز �لأ�ضرى للدر��ضات �لدكتور ر�أفت حمدونة

معاناة كبرية لالأ�سرى خالل النقل " بالبو�سطة " يف رم�سان
�لأ�رشى  مركز  مدير  �أ�سار 
للدر��سات �لدكتور ر�أفت حمدونة 
�إىل معاناة �لأ�رشى �لكبرية خالل 
�سهر  يف   " بالبو�سطة   " �لنقل 
�أو�ساع  �أن  م�سيفاً   ، رم�سان 
�لتنقل  خالل  قا�سية  �لأ�رشى 
�لطويلة  �ل�سفر  ظروف  حيث  من 
يف  و�لفطور  �ل�سحور  ،وتقدمي 
و�لعالج  للمحاكم  �لنتظار  �أماكن 
�حلمام  دخول  وفى  و�لنقل، 
وي�ستكى   ، للمر�سى  وخا�سة 
د�خلها  �حلر  �سدة  من  �لأ�رشى 
يف ف�سل �ل�سيف ، و�سدة �لربودة 
يف ف�سل �ل�ستاء ، كونها م�سنوعة 
من �ل�سفيح �ل�سميك ، ومقاعدها 
�لتهوية  وقليلة   ، �حلديد  من 
ملقليها  �لتنف�س  �سيق  ت�سبب 

�أعالها  يف  ثقوب  وجود  ب�سبب 
و�لر�ئحة  �لدخان  كرثة  ظل  يف   ،
�لتهوية  وقلة  و�لكتظاظ  �لكريهة 
�سيقة  عزل  غرفة  وبد�خلها   ،
لطول  تت�سع   تكاد  ل  ومنف�سلة 
�أرجل �لأ�سري . و�أ�ساف د. حمدونة 
�أن ظروف �لبو�سطة �سعبة ب�سبب 
ت�رشف  ل�سوء  �لكريهة  ر�ئحتها 
�لبو�سطة  كون  �جلنائيني  �لأ�رشى 
تقل �لأ�رشى �لفل�سطينيني و�ليهود 
، ذوى �لق�س�يا �ملدنية �جلنائية 
و�لأمنية ذ�ت �لأبعاد �لوطنية معاً 
على  خطر  ي�سكل  �لذى  �لأمر   ،
حياة �لأ�رشى �لفل�سطينيني ، وبنَينّ 
�لبو�سطة  يف  �ملعاناة  �أق�سى  �أن 
�ملري�س  �لأ�سري  معاناة  هى 
�لذى يحتاج للماء وتناول �لدو�ء ، 

وتناول �لطعام يف موعده ودخول 
�ل�سكر  ملر�سى  وخا�سة  �حلمام 
و�أن هنالك خطورة كبرية على   ،
حياتهم ب�سبب تلك �لت�سييقيات . 
و�أو�سح د. حمدونة �أن �لبو�سطة 
�لأ�رشى  تقل  �لتى  �ملركبة  هى 
�قامة  مكان  من  و�ملعتقلني 
 ، �ملر�دة  �جلهة  �إىل  �لأ�سري 
�سجن  من  �ملنقولني  تقل  وغالباً 
من  �ملر�سى  �أو   ، �سجن  �إىل 
م�ست�سفى  ي�سمى  ما  �إىل  �ل�سجن 
�إىل  �ل�سجن  من  �أو   ، بالرملة 
فرقة  عنها  وم�سوؤول   ، �ملحاكم 
و�ل�سدة  �لتطرف  بقمة  تتعامل 
ت�سمى " �لناح�سون " ، وغالباً ما 
يتم معاملة �لأ�رشى معاملة �سيئة 
بالعتد�ء�ت  طرفهم  من  جد�ً 

وخا�سة  و�لتفتي�سات  �جل�سدية 
تقدمي  و�سوء   ، �لعارية 
لالأ�رشى  �لأ�سا�سية  �لحتياجات 
و�لأرجل  �لأيدى  من  �ملقيدين 
و�سائل  حمدونة  د.   وطالب   .
�حلقوقية  و�ملوؤ�س�سات  �لعالم 
و�لعربية  �ملحلية   " و�لن�سانية 
�نتهاكات  بك�سف   " و�لدولية 
يف  �لأ�رشى  بحق  �لحتالل 
و�ل�سغط   ، �ل�رش�ئيلية  �ل�سجون 
 ، �لأ�رشى  وحماية  لوقفها  عليه  
م�سلحة  �إد�رة  �سباط  وحما�سبة 
�لأمنية  و�جلهات  �ل�سجون 
عن  مل�سئوليتها  �لإ�رش�ئيلية 
و�خلروقات  �لنتهاكات  تلك 
ولأدنى  �لدولية  لالتفاقيات 

مفاهيم حقوق �لن�سان  .

مدير  �حلاج  �أبو  فهد  �لدكتور  نعى 
عام مركز �أبو جهاد ل�سوؤون �حلركة 
�سهيد  �لقد�س  جامعة  يف  �لأ�سرية 
�لوطن و�لأمة نور �لربغوثي و�لذي 
�لحتالل  معتقالت  يف  ��ست�سهد 
�حتجزت  قد  وكانت  �أ�سبوع  قبل 
و�سلمت  �لحتالل  قبل  من  جثته 
ت�سييعه  ليجري  �أم�س  يوم  لذويه 
 . �ملنا�سل  �سعبنا  �أبناء  قبل  من 
وذكر �لدكتور �أبو �حلاج �أن �ل�سهيد 
يف  حاد  تر�جع  من  عانى  نور 
�ل�سجون  م�سلحة  وتعمدت  �سحته 
�إهمال عالجه وو�سعه  �لإ�رش�ئيلية 
�ساغطة  ظروف  يف  زنز�نة  يف 
لي�سقط  منه،  �لنيل  منها  ويق�سد 
و�رشعت  زنز�نته،  د�خل  �سهيد� 
�سلطات �لحتالل بعد ذلك بحجز 

�سعبنا  �أبناء  �سغط  وحتت  جثمانه 
جرى ت�سليم جثمانه لذويه وت�سيعيه 
�حلالية  �لظروف  رغم  جنازة  يف 
 . �لكورونا  جائحة  نتيجة  و�لقيود 
�أن  �إىل  �حلاج  �أبو  �لدكتور  ولفت 
لدولة  �لإجر�مي  �ل�سلوك  هذ� 
بلغ  حيث  بجديد  لي�س  �لحتالل 
��ست�سهدو�  �لذين  �لأ�رشى  عدد 
 225 من  �أكرث  �ملعتقالت  يف 
نتيجة  ��ست�سهدو�  معظمهم  �أ�سري 
هذ�  و�أن  �ملتعمد  �لطبي  �لإهمال 
�ل�سلوك �لإجر�مي يجب �أن ي�سنف 
دولة  عليها  كجر�ئم حرب حتا�سب 
�أبناء  مطالبة  جمدد�  �لحتالل، 
ب�رشعة  �لدويل  �ملجتمع  �سعبنا 
وخا�سة  �لأ�رشى  لإنقا�س  �لتحرك 

�ملر�سى وكبار �ل�سن منهم .

�لدكتور فهد �أبو �حلاج
�سهيد الوطن واالأمة نور الربغوثي 

ملف مفتوح
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املواطن عارف ع�ضافرة :

اأبناوؤه وكنته خلف الق�ضبان
 بني موؤ�ض�ضات حقوق الن�ضان وال�ضليب الأحمر وال�ضجون ، يق�ضي املواطن ال�ضتيني عارف الع�ضافرة 
، من بلدة بيت كاحل يف حمافظة اخلليل ، اأوقاته و�ضط م�ضاعر ال�ضخط والقلق امل�ضتمر منذ اأكرث من 
7 �ضهور  وهمه الوحيد اإثارة ومتابعة ق�ضية اعتقال اأبناوؤه الثالثة وكنته الذين يوزعهم الحتالل 
بني �ضجونه ، بينما مل يكتفي الحتالل بهدم منازلهم وت�ضريدهم ، فما زالت حماكمه متدد توقيفهم  

تقرير:  علي �ضمودي

اعتقال ظامل ..

الوالد  يوؤكد   ، ويقني مطلق  بقناعة 
ع�صافرة ، اأن اعتقال اأفراد اأ�رسته 
جزء من ا�صتهداف االحتالل لل�صعب 
الفل�صطيني الذي ال مييز بني طفل 
وعجوز وامراة ، م�صت�صهداً باعتقال 
الع�صافرة  نبيل  اإينا�س  ال�صابة  كنته 
بني  من  االحتالل  انتزعها  التي 
طفليها دون ذنب اأو �صبب ، وي�صيف 
وكنتي  اأبنائي  له  تعر�س  ما  كل   "
ظلم ، فاأنا اأعرفهم جيداً ، لي�س لهم 
انتماء حزبي وتنظيمي ، ال يتدخلون 
بعملهم  بال�صيا�صة ومهمتمون فقط 
عمال  اأبنائي   " ويكمل   ،" واأ�رسهم 
يف الداخل ، ولديهم ت�صاريح دائمة 
يف  ومنتظمون  املدنية  االإدارة  من 
عملهم ، يخرجون قبل �صالة الفجر 
 ، ملنازلهم  املغرب   عند  ويعودون 
هكذا هي حياتهم ، وال نعرف �صبب 
التي  القا�صية  والعقوبات  اعتقالهم 

يفر�صها االحتالل علينا ".

اعتقال قا�ضم وزوجته .. 

جنله  ان   ، ع�صافرة  الوالد  يروي 
ولديه  متزوج   ، عاماً   29 قا�صم 
طفلني اأكربهم 5 �صنوات واأ�صغرهم 
3 �صنوات ، ومنذ فرتة طويلة يعمل 
يف ور�س البالط يف الداخل ، بينما 
زوجته اإينا�س ، التي تنحدر من نف�س 
القرية بيت كاحل ، تعلمت وجنحت 
يف الثانوية العامة وانت�صبت جلامعة 
فق  عامني  ملدة  ودر�صت  اخلليل 
ب�صبب ارتباطها بقا�صم عام 2009 ، 
ويقول " عا�صا حياة طبيعية وجميلة 
يتفانى  الزوج   ، طفليهما  لرتبية 
وتكمل  ت�صانده  والزوجة  ويكافح 
اقتحم  حتى   ، املنزلية  واجباتها 
 2019/8/10 يف  منزلهما  االحتالل 
"، وي�صيف " خالل �صاعات الليل ، 
املنزل  اجلنود  من  الع�رسات  داهم 
واثاثه  حمتوياته  جميع  دمروا   ،
ومل ي�صلم �صيء من التخريب ، ومل 
الطفلني  وجود  االحتالل  يراعي 
 ،" امل�صاهد  هول  من  و�رسخاتهم 
وي�صيف " �صدمتنا الكربى ، عندما 
معا  وزوجته  ابني  االحتالل  اعتقل 
ح�صنها  من  اأطفالها  انتزعوا   ،
اأب�صط حقوق االن�صان  دون مراعاة 
قيدوهما   ، بال�صبب  اإبالغنا  اأو 

ونقلوهما جلهة جمهولة ".

التحقيق وال�ضغوط ..

�صكل اعتقال الزوجني ، �صدمة كبرية 
للعائلة ، خا�صة حلزنها وتاأثرها على 

الطفلني وحرمانهما من والدتهما ، 
بينما تكفل اجلد اأبا خليل  واجلدة 
يتحرر  حتى  ورعايتهما  برتبيتهما 
خليل  اأبو  الوالد  ويقول   . والديهما 
يف  النك�صات  من  الكثري  واجهت   "
تعترب  اللحظات  هذه  لكن   ، حياتي 
وخوفنا  لقلقنا   ، وم�صيبة  نكبة 
التي   ، واإينا�س  قا�صم  م�صري  على 
 ، طفليها  رعاية  يف  حياتها  تق�صي 
وم�صاعرها  حالتها  �صتكون  فكيف 
عنهم  �صملها  االحتالل  فرق  بعدما 
" وي�صيف " نقل االحتالل كنتي اإىل 
ع�صقالن  �صجن  يف  التحقيق  اأقبية 
التي احتجزت فيها  ملدة 40 يوماً 
قا�صي  لتحقيق  خاللها  ،تعر�صت 
نقلت  حتى  نف�صية  و�صغوطات 
ل�صجن ه�صارون "، ويكمل " اإينا�س  
حاليا يف �صجن الرملة وهي  ب�صحة 
جيدة واحلمد اهلل ،  ملتزمة وت�صلي   
حتفظ القران الكرمي  ، لكنها تعاين 
اأطفالها  عن  فراقها  ب�صبب  كثرياً 
الذين تنتظر اجتماع �صملها بهم عن 
قريب " ، ويتابع " رف�س االحتالل 
عر�صت  التي  اإينا�س  �رساح  اإطالق 
الع�صكرية 5 مرات  على املحاكم   
بانتظار  موقوفة   الزالت  وهي    ،

اجلل�صة اجلديدة القادمة .

حتقيق ومتديد ..

 ، قا�صم  الزوج  م�صري  يختلف  ومل 
املخابرات  نقلته  اعتقاله  ففور 
 ، ع�صقالن  زنازين  اىل  اال�رسائيلية 
ويقول والده " حاولوا ال�صغط عليه 
اأقبية  يف  زوجته  وجود  خالل  من 
لزنازين  نقلوه  ثم   ، ال�صجن  نف�س 
 ، امل�صكوبية  �صجن  يف  التعذيب 
ليتعر�س لل�صغوط والعزل واملعاناة 
 ،" يوماً   40 مدار  على  الرهيبة 

حالياً  االحتالل  يحتجز   " وي�صيف 
ابني يف �صجن  رميون ونزل للمحاكم 
زال  وما  مرات   5 ملدة  الع�صكرية  
يف  حمكمة  جل�صة   ولديه  موقوفاً، 

." 2020/4/6
اعتقال حممد ..

ع�صافرة  عائلة  معاناة  تنتهي  مل 
عاد   ، فقط  اأيام  ع�رسة  فبعد   ،
االحتالل العتقال اثنني من اأبنائها 
ويقول   ،  2019-8-20 تاريخ  فجر 
  ، عاماً   22 حممد  ابني   " الوالد 
والبالط  الدهان  جمال  يف  يعمل 
 ، دائم  ت�رسيح  ولديه   ، الداخل  يف 
و�صيم عمره   ، ولديه طفلني  متزوج 
ويكر�س   ، �صهرين  وحياة  عامني 
حياته للعمل وعائلته ومل ينتمي الأي 
ف�صيل يوماً "، وي�صيف " بعد �صاعات 
 ، الداخل  يف  عمله  من  عودته  من 
فت�صوه   ، منزلنا  االحتالل  اقتحم 
 ، االأ�صباب  معرفة  دون  واعتقلوه 
باحتجازه  علمنا   ، اأيام  وبعد 
"، ويكمل  للتحقيق يف �صجن عوفر 
" تكررت معاناتنا ، واأ�صبحنا نتنقل 
بني ال�صجون واملحاكم التي مددت 
طلب  على  بناء  مرات  عدة  توقيفه 
زوجته   " ويتابع   ،" املخابرات 
ال  الذين  طفليها  م�صوؤولية  تتحمل 
يعرفون والدهم ، وبعد 3 �صهور من 
على  ح�صلت   ، واالعتقال  املعاناة 
لتطماأن  تزوره  واأ�صبحت  ت�رسيح 

عليه ويفرح مب�صاهدة طفليه ".

الأ�ضري اأحمد ..

الرابع  االبن  يعاين   ، اعتقاله  منذ 
اأوجاع وم�صاكل �صحية  اأحمد ، من 
ب�صبب اعتداء جنود االحتالل عليه 
اأبو خليل  ويقول   ، بال�رسب املربح 

اجلنود  اقتحم   ،  2019-8-19 يف   "
منزل اأحمد ، ودون �صبب ، هاجموه 
مما  وح�صية  بطريقة  به  ونكلوا 
بالغة  وجروح  بنزيف  الإ�صابته  اأدى 
خا�صة يف الوجه ، فرتكوه وان�صحبوا 
للم�صفى  نقلناه   " وي�صيف   ،"
واحد  يوم  بعد  لكن    ، وعاجلناه 
اأخرى  مرة  منزلنا   االحتالل  داهم 
اعتقلوه   ، كافة حمتوياته  دمروا    ،
حتقيق  اىل  مبا�رسة  ونقلوه  احمد 
ع�صقالن "،ويكمل " حتولت حياتنا 
الأمل وعذاب ال ينتهي بعدما اأ�صبح 
اأبنائي الثالثة وكنتي خلف الق�صبان 
الذي  اأحمد  على  قلقنا  وازداد   ،
التحقيق   اأ�صكال  كل  بحقه  مار�صوا 
اإىل  نقل  وبعدها  يوماً   40 لفرتة 

عوفر".

معاناة م�ضتمرة ..

االأ�صري  يقبع   ،" "نفحة  �صجن  يف 
اأحمد حالياً ، واأفاد والده انه يعاين 
نتيجة  الوجه  واالآالم يف  اأوجاع  من 
قدمه  يف   م�صتمر  ووجع  ال�رسب 
ال�رسب  م�صاعفات  من  اليمنى   
الذي تعر�س له من قبل االحتالل ، 
و يحتاج  اإىل متابعة طبية ، مو�صحاً 
التهتم  االحتالل  �صجون  عيادة  اأن  
اأي  له  تقدم  وال  ال�صحي  بو�صعه 
عالجات . ويعترب اأحمد ،  الثاين يف 
تعلم مبدار�س قريته وحقق  عائلته 
القد�س  جلامعة  وانت�صب  النجاح  
املفتوحة تخ�ص�س زراعة  وح�صل 
على �صهادة البكالوريو�س ، وبعدها 
عمل يف جمال البناء والبالط  داخل 
اعتقاله  وبعد   ، االأخ�رس  اخلط 
 ، " "اأم الرباء  اأكملت  زوجته مرمي 
ووفاء  ب�صرب  اأطفالها  تربية  م�صرية 
وقد حتملت امل�صوؤولية الكبرية التي 

تقع على عاتقها بانتظار حريته .

هدم وت�ضريد ..

بعد �صهرين  من اعتقالهم ، هدمت 
قوات االحتالل منزل االأ�صري قا�صم 
وم�صاحته    واحد  طابق  من  املكون 
، و هدمت منزل �صقيقه  130 مرتا 
ومكون  مرتا   150 وم�صاحته  اأحمد 
هدمت  كما   ، واحد  طابق  من 
البن  يعود  الذي  الثالث   املنزل 
م�صاحته   و  �صالح   ن�صري  �صقيقه 
 ، طابقني  من  ومكون  مرتا   200
املنازل  دمروا   " خليل  ابو  ويقول 
اأنقا�صها كل مقومات  ودفنوا حتت 
وانتقلوا  عائالتهم  �رسدوا   ، حياتنا 
للعي�س يف منازل م�صتاأجرة ، ورغم 
ذلك ، نحن �صابرون ون�صال اهلل  اأن 
من  للخال�س  قريبا  معا   يجمعنا 

االحتالل و�صجونه ".

بقلم الأ�ضتاذ/ يا�ضر مزهر
ع�ضو جلنة الأ�ضرى يف القوى 

الوطنية والإ�ضالمية

العدو  اعتقل  1967م  العام  منذ 
مواطنة  األف  ال�صهيوين16 
�رسائح  جميع  طالت  فل�صطينية، 
وزوجات  اأمهات  من  الن�صاء 
وطالبات  ال�صن  كبريات يف  ون�صاء 
يعانني  االأ�صريات  اأن  وقا�رسات. 
االإهمال  حيث  قهرية  من ظروف 
من  واملنع  املتعمد  الطبي 
الزيارة ومنع  التعليم وحرمان من 
اجل�صدي  والتعذيب  املحامني 
داخل  يوجد  حيث  والنف�صي، 
اأ�صرية   41 االحتالل  �صجون 
اأ�صرية   27 منهن  فل�صطينية 
متفاوتة  اأحكام  بحقهن  �صادرة 
وهي  عام   16 االأحكام  هذه  اأكرث 
لالأ�صريتني �رسوق دويات و�صاتيال 
اأبو عيادة، واأي�صاً منهن 4 اأ�صريات 
ومنهن  االإداري  االإعتقال  رهن 
اأقدمهن  جريحات  اأ�صريات   8
االأ�صرية اأمل طقاطقة التي اعتقلت 
عام 2014م ومت احلكم عليها بـ 7 
 15 االأ�صريات  بني  واأي�صاً  �صنوات 
تعر�صن  االأ�صريات  جميع  اإن  اأم. 
والتنكيل  التعذيب  اأنواع  لكافة 
من قبل املحققني ال�صهاينة، ويف 
عام 2019 – 2020 اأعاد االحتالل 
ب�صكل  االأ�صريات  تعذيب  قرار 
الن�صاء  تعذيب  �صيا�صة  اأن  اأكرب. 
مي�س  االأ�صرية  �صهادة  ح�صب 
قد  جرادات  و�صماح  غو�س  اأبو 
عليهن  الر�صا�س  باإطالق  متثلت 

العاري  والتفتي�س  االعتقال  اأثناء 
ت�صلح  ال  زنازين  يف  واحتجازهن 
للتحقيق  واإخ�صاعهن  للعي�س 
ال�صبح  وكذلك  طويلة،  ملدو 
بو�صعيات خمتلفة وتقييد االأيدي 
التحقيق  فرتة  طوال  واالأرجل 
واحلرمان من النوم لفرتات طويلة 
ومنع  والتهديد  واالبتزاز  والعزل 
خالل  زيارتهن  من  املحامني 
هبة  بداية  ومع  التحقيق.  فرتة 
اأرتقى  2015/10/03م  القد�س 
واجلرحى  ال�صهداء  من  كثري 
الكثري  ال�صهيوين  العدو  واعتقل 
القا�رسات  والفتيات  ال�صباب  من 
لكن �صاهدنا على �صا�صات التلفاز 
حممد  ملك  القا�رسة  اعتقال 
يتجاوز  مل  التي  �صليمان  يو�صف 
عمرها 15 عاماً واأمام الكامريات 
وتك�صري  مربحاً  �رسباً  �رسبها  مت 
االإهانات  غري  واأرجلها  اأياديها 
جي�س  قبل  من  القذرة  وامل�صبات 
واتهامها  اعتقالها  فتم  االحتالل 
طعن  وحماولة  �صكني  بحيازة 
جندي، وخ�صعت ملك لـ 23 جل�صة 
مت  الطويلة  اجلل�صات  هذه  وبعد 
وبعد  �صنوات  بع�رس  عليها  احلكم 
مت  حكمها  من  �صنوات  ثالث 
وتخفيف  اجلائر  احلكم  ا�صتئناف 
عام من حكمها لي�صبح 9 �صنوات، 
اأبناء  ملك واأخواتها واإخوانها من 
القد�س هم خط الدفاع االأول عن 
واملقد�صات،  االأق�صى  امل�صجد 
احلرائر  لهوؤالء  االأوان  اآن  اأما 
وينعمن  النور  يرين  اأن  املاجدات 

بالفرج واحلرية.

معاناة االأ�ضريات يف �ضجون االحتالل

االأ�رسى  مركز  مدير  اأكد 
للدرا�صات االأ�صري املحرر الدكتور 
احلديث  اأن  حمدونة  راأفت 
من  االأول  فى  العمال  عيد  عن 
مبئات  يذكرنا  عام  كل  من  ماي 
املعتقلني  الفل�صطينيني  العمال 
يف ال�صجون االإ�رسائيلية ، وبنظام 
بدايات  يف  ُفِر�َس  الذى  ال�صخرة 
الفل�صطينية  الوطنية  احلركة 
االأ�صرية على االأ�رسى الفل�صطينيني 
يف ال�صجون االإ�رسائيلية حيث اأن 
�صلطات االحتالل حينها اأجربتهم 
على العمل يف مرافق غري مقبولة 
دولة  انتاج  ل�صالح  مردودها 
حمدونة  د.  واأ�صاف  االحتالل 
باأن اإدارة م�صلحة ال�صجون تعرقل 
 " االأ�رسى  تخدم  التى  املرافق 

يخفف  الذى   " املطبخ  كعمال 
 ، عليهم  املعاناة  من  الكثري 
ويحافظ على �صحتهم ونف�صيتهم 
الكانتني  عبء  عنهم  ويخفف   ،  ،
ب�صبب �رساء الطعام على ح�صابهم 
الطعام  طهى  ب�صبب  اخلا�س 
فى  اجلنائيني  اليهود  اأيدى  على 
املطابخ والذى ي�صمئز من تناوله 
النظافة  عدم  ب�صبب  االأ�رسى 
وطالب   . املتعمدة  واأحياناً 
تعنى  التي  املوؤ�ص�صات  حمدونة 
يعانى  النظر ملا  باأهمية  بالعمال 
�صجون  املعتقلني يف  العمال  منه 
االإفراج  على  والعمل   ، االحتالل 
ا�صتهدافهم  عن  والكف   ، عنهم 

وتعذيبهم واأ�صكال اعتقالهم .

مركز الأ�ضرى للدرا�ضات

اإدارة ال�ضجون االإ�ضرائيلية 
ا�ضتغلت االأيدي العاملة 

لالأ�ضرى يف ال�ضجون
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ال�صيام ي�صرع من عملية 
التمثيل الغذائي

ا من الراحة، الأمر الذي قد  مينح ال�ضيام جهازك اله�ضمي بع�ضً
ي�ضاهم بدوره يف تن�ضيط عملية التمثيل الغذائي حلرق ال�ضعرات 
احلرارية بكفاءة اأكربكما ميكن لل�ضوم اأن ينظم عملية اله�ضم، 
وظيفة  من  يح�ضن  وبالتايل  ال�ضحية،  الأمعاء  وظيفة  ويعزز 

التمثيل الغذائي. 

ال�صوم يح�صن من ال�صعور 
باجلوع

ج�ضمك  يف  املوجودة  الهرمونات  تنظيم  يف  ال�ضيام  ي�ضاعد 
لت�ضتطيع ال�ضعور يف اجلوع احلقيقي. اإذ يعاين الأفراد امل�ضابني 
الإ�ضارات  تلقي  على  قدرتهم  عدم  من  املفرطة،  بال�ضمنة 
يف  عاداتهم  نتيجة  ممتلئون،  باأنهم  تخربهم  التي  ال�ضحيحة، 

الإفراط بتناول الطعام يومًيا.

ن�صائح لوجبة الإفطار
لتفادي  بالإفطار؛  البدء  قبل  التمر  من  حبات  ثالث  تناول   
الدم، ثّم �رشب كوب من  ال�ضكر يف  ح�ضول نق�ص يف معدلت 
املاء اأو اللنب، قبل تناول الطعام. بدء الإفطار بتناول ال�ضوربة 
بالنقبا�ضات،  ال�ضعور  وتخفف  املعدة،  تلنّي  لأّنها  ال�ضاخنة؛ 
ب�ضكل  بعدها  الرئي�ضّية  الوجبة  وتناول  ال�ضلطة،  تناول  ثّم 
معتدل. التنويع يف وجبات الإفطار، واإدخال الأطعمة املختلفة 
�رشب  وغريها.  والبقولّيات  والأ�ضماك،  واللحوم،  كال�ضلطات، 
بحيث  وال�ضحور؛  الإفطار  فرتتي  بني  املياه  من  وفرية  كمّية 
تدريجّياً؛  �رشبها  على  احلر�ص  مع  اأكواب،  ثمانية  عن  تقّل  ل 
لتجنب ال�ضعور بالنتفاخ. ممار�ضة ريا�ضة امل�ضي يومياً، وذلك 
اله�ضمي  اجلهاز  ليقوم  ب�ضاعتني؛  الإفطار  وجبة  تناول  بعد 

بعمله ويه�ضم الطعام.

ن�صائح طبّية ملر�صى ال�صكري
نهائّياً؛  ال�ضيام  الأول  النوع  من  ال�ضكري  مري�ص  قدرة  عدم   
ال�ضكر  م�ضتوى  يف  احلاّد  بالنق�ص  لالإ�ضابة  عر�ضته  ب�ضبب 
بالدم، واحتمالّية الدخول يف غيبوبة. اأخذ اأقرا�ص ال�ضكري عن 
طريق الفم ملر�ضى ال�ضكري من النوع الثاين، مع مراعاة تنظيم 
وجبات الإفطار وال�ضحور. ا�ضت�ضارة الطبيب يف حالت �ضكري 
احلمل الذي يُقرر قدرة املراأة على ال�ضيام من عدمها، فهناك 
القلب  خفقان  وزيادة  بالدوخة،  ي�ضعرن  اللواتي  الن�ضاء  بع�ص 

عند ال�ضيام، فين�ضحن بالإفطار فوراً.

ن�صائح طبّية ملر�صى القلب
 ا�ضت�ضارة الطبيب قبل ال�ضيام، فهو الذي يقرر �ضيام املري�ص 
من عدمه. اللتزام ب�رشب كمّيات الدواء يف الأوقات املحددة 
خالل فرتة الإفطار وال�ضحور، والتي يحددها الطبيب بعد اأن 
والبتعاد  ال�ضحّية،  الأطعمة  تناول  بال�ضيام.  للمري�ص  ي�ضمح 
عن الأطعمة التي كان يتجنبها مري�ص القلب قبل �ضهر رم�ضان 

املبارك.

التو�صيات ل�صهر رم�صان
يوؤكد اخلرباء والباحثني اأن معظم النا�ص يحتاجون اإىل 7.5 �ضاعات 
من النوم يومًيا. نظراً لأهمية احل�ضول على ق�ضط كاف من النوم يف 
�ضهر رم�ضان، ين�ضح ال�ضائم بتنظيم �ضاعات النوم ب�ضكل يتما�ضى 
ال�ضائم، ولو  الوجبات بحيث يح�ضل  العبادات ومواعيد  مع طبيعة 
الأغذية  اأما  والراحة.  النوم  من  واف  ق�ضط  على  متقطع،  ب�ضكل 
فت�ضاعدك  والنعا�ص  ال�ضرتخاء  ت�ضبب  مركبات  على  حتتوي  التي 
على النوم ال�رشيع يف الليل قبيل وجبة ال�ضحور، فهي اجلوز، احلليب 
ال�ضاخن، الع�ضل واملوز. ومن املهم الإبتعاد عن الكافايني املوجود 
اأنواع  معظم  الطاقة،  م�رشوبات  ال�ضوكولتة،  يف  عالية  بكميات 
امل�رشوبات الغازية، ال�ضاي والقهوة لأنه قد ي�ضبب الأرق. وين�ضح 
اأي�ضا بتجّنب تناول كميات كبرية من الطعام اإىل درجة التخمة لأنها 

مرتبطة بع�رش اله�ضم وا�ضطرابات يف النوم.

ما يفعله ال�صيام يف اجل�صم من اأعاجيب
ك�ضفت درا�ضة حديثة اأن ال�ضيام 
على  اإيجابي  تاأثري  له  العالجي 
�ضحة الإن�ضان وقد يقي اجل�ضم 
والأوعية  القلب  اأمرا�ص  من 
املفا�ضل  والتهاب  الدموية 

واأمرا�ص اجلهاز اله�ضمي. 
وقام الباحثون بدرا�ضة التاأثريات 
العالجي  لل�ضوم  ال�ضحية 
وذلك  بوخينغر  طريقة  على 
الربوفي�ضورة  اإ�رشاف  حتت 
فرا�ضنواز فيلهاملي دي توليدو 
فيلهلمي  بوخينغر  عيادة  من 
على �ضفاف بحرية كون�ضتان�ص 
مع  بالتعاون  اأملانيا،  جنوبي 
الربوفي�ضور اأندريا�ص ميكال�ضن 
برلني  �ضاريتيه  م�ضت�ضفى  من 
�ضخ�ضا   1422 وقام  اجلامعي 
باتباع برنامج لل�ضيام العالجي 
ملدة �ضنة واحدة لفرتات ترتاوح 
ن�رشت  وقد  يوما.   21 و   4 بني 
موؤخرا نتائج الدرا�ضة يف جملة 

»بلو�ص وان« العلمية ال�ضهرية.
باإجراء  الباحثون  وقام 
فحو�ضات الدم قبل نهاية فرتة 
وبناًء  بعدها.  واأي�ضا  ال�ضيام 
العلماء  لحظ  البيانات،  على 
الوزن  يف  كبريا  انخفا�ضا 

وحميط البطن و�ضغط الدم.
يف  �ضاهم  ال�ضيام  اأن  تبني  كما 
والغلوكوز  الدهون  ن�ضبة  تعديل 

انخف�ضت  وبينما  الدم.  يف 
الدم،  يف  اجللوكوز  م�ضتويات 
زادت يف املقابل ن�ضبة الأج�ضام 
الدرا�ضة  واأ�ضارت  الكيتونية. 
�ضعور  عزز  ال�ضيام  اأن  اإىل 
واجل�ضدية  العاطفية  الرفاهية 

لدى امل�ضاركني.
منهم  باملائة   93.2 اأيد  اإذ 
طويلة.  لفرتات  ال�ضيام  فكرة 
ومن بني 404 �ضخ�ضا كان يعاين 
كالتهاب  �ضحية  �ضعوبات  من 
الدهني  والكبد  املفا�ضل 
يف  الدهون  م�ضتويات  وارتفاع 
اأفاد  التعب،  ومتالزمة  الدم 

341 منهم وجود حت�ضن. وذكر 
امل�ضاركني  من  باملائة   93
خالل  باجلوع  ي�ضعروا  ل  اأنهم 
بوخنغر  بطريقة  العالج  فرتة 

لل�ضيام.
ب�ضكل  الدرا�ضة  وركزت 
ال�ضيام  اآثار  على  اأ�ضا�ضي 
يف  واحد  اأبلغ  اإذ  اجلانبية. 
امل�ضاركني عن  كافة  املئة من 
ال�ضيام  اأثناء  واجهتهم  م�ضاكل 
وال�ضداع   النوم  كا�ضطرابات 
الظهر  اأ�ضفل  اآلم  اأو  والتعب 
يف  خا�ضة  احلالت،  بع�ص  يف 

الأيام الثالثة الأوىل.

بوخينغر  طريقة  وتعود 
الأملاين  للطبيب  التقليدية 
 .)1966-1878( بوخينغر  اأوتو 
تغيري  على  اإر�ضاداته  وتن�ص 
طاقة  وتعزيز  الغذائي  النظام 
تناول  عرب  اجل�ضم  يف  التجدد 
واحل�ضاء  الفواكه  ع�ضري 
ال�ضعرات  تتجاوز  ل  اأن  على 
 250 اإىل   200 يوميا  احلرارية 
اإىل  اإ�ضافة  حرارية،  �ضعرة 
على  املاء  من  لرتين  �رشب 
الأقل. ويت�ضمن برنامج ال�ضيام 
يف  خفيفية  ريا�ضية  ن�ضاطات 

حميط طبيعي هادئ.

ال�ضبب  القلب  اأمرا�ص  تعترب 
العامل،  حول  للوفاة  الرئي�ضي 
 ٪31.5 بنحو  يقدر  ما  متثل  اإذ 
م�ضتوى  الوفيات على  ن�ضبة  من 

العامل.
الغذائي،  نظامك  تغيري  يعد 
�ضهر  خالل  حياتك  ومنط 
رم�ضان املبارك، من اأحد اأكرث 

خطر  لتقليل  فعالية  الطرق 
فهو  القلب،  باأمرا�ص  الإ�ضابة 
ي�ضاعد على خف�ص �ضغط الدم، 
وم�ضتويات  الثالثية  والدهون 
من  تعد  التي  الكول�ضرتول، 
امل�ضببة  الرئي�ضية  العوامل 

لأمرا�ص القلب. 

ال�صوم يقلل من خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب

ال�صيام يكافح اللتهابات 
اللتهاب  يوؤدي  قد 
م�ضاكل  اإىل  املزمن 
اإذ  خطرية،  �ضحية 
من  العديد  اأظهرت 
اللتهابات  اأن  الأبحاث 
تطور  من  تزيد  قد 
احلالت الطبية املزمنة، 
القلب،  اأمرا�ص  مثل 
والتهاب  وال�رشطان، 

املفا�ضل الروماتويدي.
بع�ص  اأفادت  كما 
ال�ضيام  اأن  الدرا�ضات 
يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن 
تقليل م�ضتويات اللتهاب 
يف  وي�ضاهم  اجل�ضم،  يف 
اجل�ضم  �ضحة  تعزيز 

العامة ب�ضكل اأف�ضل.
درا�ضة  واأظهرت  كما 

عينة  على  -اأجريت 
خم�ضني  من  مكونة 
يتمتعون  ممن  �ضخ�ص 
اأن  بحالة �ضحية جيدة- 
ملدة  املتقطع  ال�ضيام 
واحد،  �ضهر  عن  تقل  ل 
انخفا�ص  يف  ت�ضاهم 
يف  اللتهابات  م�ضتوى 

اجل�ضم.

ال�صوم والنوم وتخفي�ض الوزن 
التغيري املفاجئ يف منط ومواعيد 
الوجبات يف �ضهر رم�ضان والإفراط 
ال�ضائم  يعّر�ص  قد  ال�ضهر  يف 
من   التي  النوم  يف  ل�ضطرابات 
توازنه  على  �ضلبا  توؤثر  اأن  �ضاأنها 
يق�ضي  فيما  واجل�ضدي،  النف�ضي 
البع�ص عدد من �ضاعات النهار يف 
�ضهر رم�ضان بالنوم، اإل اأن معظم 
املوظفني  ا  خ�ضو�ضً ال�ضائمني، 

لنق�ص  معّر�ضون  والعاملني، 
يهتموا  مل  اإذا  النوم  �ضاعات  يف 

بتخ�ضي�ص الوقت الكايف له.
بعدد  اللتزام  اأهمية  هي  فما 
�ضهر  يف  املعتادة  النوم  �ضاعات 
النوم  عالقة  هي  وما  رم�ضان؟ 
يف  املزمنة؟  والأمرا�ص  بال�ضمنة 
الأبحاث يف  لأهم  ا  تلخي�ضً يلي  ما 

هذا املجال:



اجلزائري  الدوليي  الالعب  يتواجد 
�ضعيد بن رحمة �ضمن مفكرة العمالق 
يونايتد  مان�ض�ضرت  ناجي  االجنليزي 
ملرحلة  حت�ضبا  معه  التعاقد  اأجل  من 
هذا  ويف  املقبل،  ال�ضيفي  املركاتو 
»مان�ض�ضرت  موقع  ك�ضف  ال�ضدد 
الوطني  املنتخب  اأن مهاجم  اإيفينينغ« 
يتواجد �ضمن قائمة خم�ضة العبني من 

املواهب يف اوروبا املر�ضحة للعب مع 
كتيبة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو 
ابتداء من املو�ضم اجلديد، حيث ان�ضم 
جنم نادي برينتفورد النا�ضط يف الدرجة 
االأوىل االجنليزية اإىل قائمة الك�ضافني 
اأجل  من  احلمر«  »ال�ضياطني  نادي  يف 
االأمام�ضة  القاطرة  تدعيم  امكانية 
الفت  ب�ضكل  تالق  الذي  وهو  للت�ضكيلة 

»ال�ضامبيون�ضيب«  دوري  يف  فريقه  مع 
مرتفعا  لي�س  �ضعره  اأن  اإىل  باالإ�ضافة 
لالإ�ضارة  اآخرين،  بالعبني  مقارنة 
عدد  مفكرة  �ضمن  رحمة  بن  يتواجد 
تراقبه  التي  »الربميرليغ«  اأندية  من 
حت�ضبا لتقدمي عر�س من اأجل التعاقد 
معه على غرار كل من اأر�ضنال، نوكا�ضل 

واأ�ضتون فيال.

ال�ضتار  العا�ضمة  احتاد  نادي  ك�ضف 
االإدارة  جنل�س  اأع�ضاء  تركيبة  على 
اجلمعية  انعقاد  بعد  للفريق  اجلديد 
مقر  يف  اأم�س  اأول  العادية  العامة 
املالك اجلديد للفريق �رشكة �ضريبور 
�ضهدت  والتي  حيدرة،  يف  الكائن 
اجلديدة  االإدارة  قائمة  عن  االعالن 
العام  املدير  يقودها  والتي  للفريق 
مالكة  حلول  عا�ضور  �ضريبور  ل�رشكة 
اأغلبية ا�ضهم النادي العا�ضمي بن�ضبة 
جدد  اأع�ضاء  تواجد  جانب  اإىل   %95
من  بكل  االأمر  ويتعلق  االإدارة  يف 
العائد  ح�ضينة  كمال  ال�ضابق  امل�ضري 
عمراين،  ر�ضا  النادي،  اإىل  جمددا 
بو�ضارب  نا�رش  اأو�ضديق،  طالب 
احلق  عبد  �ضريبور  �رشكة  وممثل 

بو�ضبيعة، بينما �ضيكون كل من �ضعيد 
للنادي  ممثلني  عالم  ورابح  عليق 
اأما   %4 ن�ضبة  ميلك  الذي  الهاوي 
باقي  ميثل  �ضوف  �ضندري  بوعالم 
امل�ضاهمني الذين ال تتجاوز ح�ضتهم 

يف ن�ضبة االأ�ضهم %1.
االجتماع  ح�ضم  ذلك،  جانب  اإىل 
هوية املدير اريا�ضي اجلديد للفريق 
الدويل  الالعب  بتعيني  االأمر  ويتعلق 
يف  يحي  عنرت  ال�ضابق  اجلزائري 
املن�ضب، اأين �ضوف ي�رشع يف مهامه 
الوطن  باأر�س  اللحاق  بعد  اجلديدة 
الرحالت  عن  التحفظات  رفع  عقب 
اجلوية ب�ضبب انت�ضار فريو�س كورونا، 
حيث مت منح القائد ال�ضابق للخ�رش 
باجلانب  يتعلق  فيما  البي�ضاء  الورقة 

النادي  مالك  طرف  من  الريا�ضي 
من اجل اتخاذ القرارات التي تخدم 
تعيني  مت  بينما  النهائي،  م�ضلحة 
الع�ضو الفدرايل ال�ضابق للفاف فوزي 
خلفا  العام  االأمني  من�ضب  يف  قليل 
اأجل  من  دبي�ضي  منري  للم�ضتقيل 

اال�ضتعانة بخربته يف الت�ضيري.
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لع�ضب  االجمالية  الكلفة  تبلغ 
اأر�ضية  يغطي  الذي  ><الهيربيد<< 
يت�ضع  الذي  لوهران  اجلديد  امللعب 
نحو  مقعد  األف   40 جمموع  اإىل 
يوم  علم  ح�ضبما  دينار  مليون   170
املكلفة  ال�رشكة  م�ضوؤول  من  اخلمي�س 
يف  بو�ضاعد  فريد  واعترب  باإجنازه، 
باأن  اجلزائرية  االنباء  لوكالة  ت�رشيح 
م�ضيفا  معقول،  بعر�س  يتعلق  االأمر 
ذات  الع�ضب  من  النوع  هذا  تكلفة  باأن 
املالعب  م�ضتوى  على  العالية  اجلودة 
مليون   1.4 نحو  اإىل  ت�ضل  االأوروبية 
هو  ><الهيربيد<<  وع�ضب  اأورو، 
الطبيعي  الع�ضب  بني  النهائي  املزج 
والع�ضب اال�ضطناعي، حيث يجمع بني 
قوة  مع  الطبيعي  الع�ضب  فوائد  جميع 
ومتانة الع�ضب اال�ضطناعي، كما يتكون 

ذات  ع�ضبية  ><اأوميغا<<  األياف  من 
جودة عالية ويوفر نظاًما مثالًيا لتعزيز 
منو  ظروف  من  يقلل  ال  بينما  الع�ضب 
اأنه يتميز  الع�ضب الطبيعي، ف�ضال عن 
ب�ضهولة اإ�ضالح االأ�رشار اإذا حدثت عن 

طريق ا�ضتبدال القطع لل�ضطح ذاته.
وحتتوي اأر�ضية ميدان امللعب اجلديد 
االأوملبي  للمركب  التابع  لوهران 
اجلري،  بئر  ببلدية  اإجنازه  اجلاري 
ي�ضتعمل  ع�رشي  �ضقي  نظام  على 
وفق  االإفريقية  الأول مرة يف املالعب 
باأن  مو�ضحا  امل�ضدر،  نف�س  ذكره  ما 
ميلك  بكمبيوتر  جمهز  النظام  هذا 
تطبيق مربوط بوا�ضطة ><الويفي<< 
اأحمد  مبحطة االأر�ضاد اجلوية ملطار 
هذه  وت�ضمح  بوهران،  الدويل  بلة  بن 
باحل�ضول على معلومات من  الطريقة 

املحطة املعنية ما ي�ضاعد على برجمة 
امليدان  اأر�ضية  ل�ضقي  اأوتوماتيكية 
املعطيات  اإىل  ا�ضتنادا  فعالة  بكيفية 
اأ�ضار  كما  عليها  املتح�ضل  املناخية 
اإليه ال�ضيد بو�ضاعد، موؤكدا باأن اأ�ضغال 
><الهيربيد<<  جتهيز امللعب بع�ضب 
يتم  اأن  متوقعا  كبري،  ب�ضكل  تقدمت 
املقبل.  جوان  �ضهر  يف  منها  االنتهاء 
�رشكته  اأن  امل�ضوؤول  نف�س  وتابع 
الع�ضب  اجناز  يف  ذلك  بعد  �ضتنطلق 
الطبيعي من نوع ><الهيربيد<< اأي�ضا 
الذي  امللحق  امليدان  م�ضتوى  على 
القيمة  وبنف�س  للتدريبات  �ضيخ�ض�س 
ملعب  اأر�ضية  �ضتكلف  فيما  املالية، 
بالع�ضب  �ضتغطى  التي  القوى  األعاب 
الطبيعي التقليدي ما قيمته 70 مليون 

دينار.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

الطريق  خارطة  و�ضع  مت  حيث 
املو�ضم  من  تبقى  ملا  بالن�ضبة 
الكروي اجلاري وفق املرا�ضلة التي 
ت�ضلمتها الفاف من االحتاد االإفريقي 
الكروية  االحتادات  باقي  مثل  للعبة 
املناف�ضات  م�ضري  ح�ضم  اجل  من 
فر�ضية  ابعاد  وبالتايل  املحلية، 
ذهبت  مثلما  الكروي  املو�ضم  اإلغاء 
اوروبا،  يف  الدوريات  من  عدد  اإليه 
الفاف  بيان  اأو�ضح  ال�ضياق  ويف هذا 

ا�ضتئناف  اأن  اأم�س  ن�رشه  مت  الذي 
املناف�ضتني  يف  املباريات  لعب 
�ضوف يتم بعد الرفع النهائي للحجر 
العليا  ال�ضلطات  طرف  من  ال�ضحي 
ا�ضتكمال  يتم  �ضوف  اأين  البالد،  يف 
مقابالت  من  تبقى  ما  خو�س 
البطولة املحرتفة برابطتيها االأوىل 
�ضوف  الذي  االإجراء  وهو  والثانية، 
حت�ضريات  فرتة  بعد  تطبيقه  يتم 
فرتة  تدوم  �ضوف  واالأندية  لالعبني 
انطالقا  وذلك  اأ�ضابيع  و6   5 بني  ما 
ال�ضلطات  تعلنه  الذي  التاريخ  من 

العليا يف البالد ب�ضاأن الرفع النهائي 
للحجر ال�ضحي، وح�ضب نف�س البيان 
جوالت  من  تبقى  ما  ا�ضتكمال  فاإن 
يف البطولة الوطنية املحرتفة �ضوف 
يتم على مدار �ضهرين من التناف�س.، 
فرتة  على  الالعبني  يح�ضل  اأن  قبل 
يف  واالنطالق  اأ�ضبوعا  تدوم  راحة 
ملدة  اجلديد  للمو�ضم  التح�ضري 
�ضهر قبل ا�ضتئناف للمو�ضم الكروي 
�ضوف  والذي   2021/2020 املقبل 
يتم حتديده خالل وقت الحق وبعد 
املو�ضم  لقاءات  ت�ضوية  من  االنتهاء 

الذي   2020/2019 اجلاري  الكروي 
جائحة  انت�ضار  ب�ضبب  يتوقف 

كوفيد19.
كاأ�س  مباريات  تتوا�ضل  جهتها،  من 
ا�ضتئناف  بعد  اأكابر  اجلمهورية 
وتلعب  جمددا  الكروية  املناف�ضة 
تتمثل  لقاءات  من  تبقى  ما  خالل 
يف اإياب الدور ربع النهائي، مباراتي 
ن�ضف النهائي واللقاء النهائي، بينما 
الكاأ�س  ا�ضيدة  لقاءات  ت�ضتكمل 
�ضيدات والفئات ال�ضابة قبل انطالق 

املو�ضم الكروي اجلديد.

يف املقابل، تتوا�ضل مباريات البطولة 
اجلهات  بني  ما  وبطولة  الهاوية 
اي�ضا  ي�ضتكمل  �ضوف  والتي  بدورها 
نف�س  على  مناف�ضاتها  من  تبقى  ما 
بالن�ضبة  حتديده  مت  مثلما  املنوال 
للبطولة املحرتفة، بينما األن املكتب 
يف  املناف�ضة  اإنهاء  عن  الفدرايل 
والت  الوالئية،  البطوالت  مباريات 
اللقب  دورة  مباريات  اإقامة  ت�ضمن 
عن  بعد  حت�ضم  مل  التي  للجهات 
هوية البطل، اإىل جانب ذلك مت اإلغاء 
البطولة بالن�ضبة لفئة الرديف لالأندية 

املحرتفة، والبطولة بالن�ضبة للفئات 
العمرية  االأ�ضناف  جلميع  ال�ضابة 
اإلغاء  اإىل  باالإ�ضافة  وفتيات،  ذكور 
كربيات  الن�ضوية  الوطنية  البطولة 

والبطولة الوطنية داخل القاعة.
الوقائية  لالإجراءات  وحت�ضبا 
الف�ضل  يتم  �ضوف  فاإنه  والتحفظية 
من  تبقى  ما  مباريات  لعب  يف 
املناف�ضة بدون جمهور حفاظا على 
القرارات  وفق  ال�ضحية  ال�ضالمة 
طرف  من  اتخاذها  يتم  �ضوف  ايل 

ال�ضلطات العليا.

انهاء املو�ضم لفئة الرديف الفئات ال�ضبانية والبطولة الن�ضوية

املكتب الفدرايل يرف�ض اإلغاء املو�ضم 
ويعلن موا�ضلة البطولة الوطنية  

ال�ضحي احلجر  رفع  بعد  البطولة وكاأ�س احلمهورية  ا�ضتئناف مباريات  	•

واأ�ضبوع �ضهر  بعد راحة  اجلديد  الكروي  املو�ضم  يف  مبا�ضرة  االنطالق  	•

االأول يتلقى ال�ضوء االأخ�ضر للعودة اإىل التدريبات والثاين يتلقى االإ�ضادة

عطال وبوداوي ي�ضاركان يف 
اليوروباليغ وفرحات ينجو من ال�ضقوط

الدوليني  الالعبني  مو�ضم  انتهى 
اجلزائريني املحرتفني يف فرن�ضا بعد 
املحرتفة  الفرن�ضية  الرابطة  اعتماد 
فرن�ضا  يف  الكروي  املو�ضم  اإنهاء 
الذي  الرتتيب  جدول  على  واالعتماد 
توقفت عنده امل�ضابقة من اأجل حتديد 
 2020/2019 الكروي  املو�ضم  بطل 
�ضان  باري�س  نادي  اأحرزه  والذي 

التي  االأندية  هوية  وحتديد  جرمان 
م�ضابقتي  يف  املقبل  املو�ضم  تن�ضك 
دوري ابطال اأوروبا والدوري االأوروبي 
الفرن�ضية  الدرجة  اإىل  النازلني  وهوية 
الثانية، ويف هذا ال�ضدد تاأهل الثنائي 
اإىل  بوداوي  وه�ضام  عطال  يو�ضف 
»اليوروباليغ«  م�ضابقة  يف  امل�ضاركة 
ر�ضمية  ب�ضفة  ني�س  ناديهما  رفقة 
اأنهوا  كانوا  بعدما  املقبل  املو�ضم 
من  ال�ضاد�س  املركز  يف  امل�ضابقة 
جدول الرتتيب، يف املقابل، كان وقع 
على  اأي�ضا  ايجابي  املناف�ضة  توقف 
الدويل االآخر زين الدين فرحات الذي 
رفقة  »بالليغ1«  البقاء  �ضمان  جنح يف 
يتواجد يف  كان  الذي  وهو  نيم  فريقه 
املركز 18 من جدول الرتتيب، بعدما 
�ضقوط  الفرن�ضية  الرابكة  اعتمدت 

فريقني اإىل الدرجة اثانية الفرن�ضية.
يف �ضياق منف�ضل، تعافى عطال ب�ضفة 
نهائية من االإ�ضابة اخلطرية التي كان 
عملية  اإجرائه  اإىل  واأدت  منها  يعاين 
الغ�رشوف  نزع  اأجل  من  جراحية 
خالل  امليادين  عن  يبتعد  جعلته 
املدافع  تلقى  حيث  االأخرية،  االأ�ضهر 
من  االأخ�رش  ال�ضوء  للخ�رش  االأمين 
من  العملية  له  اجرى  الذي  الطبيب 
والعودة  التدريبات  ا�ضتئناف  اأجل 
من  املناف�ضة.  اإىل  تدريجيا  بالتايل 
من  االإ�ضادة  بوداوي  تلقى  جهته 
يف  التواجد  بف�ضل  الفرن�ضي  االإعالم 
يتطور  الذي  وهو  امكانياته  اف�ضل 
ب�ضكل الفت منذ االلتحاق بني�س خالل 

ال�ضائفة املا�ضية قادما من بارادو.
عي�ضة ق.

املراهنة على االنتهاء من االأ�ضغال وت�ضليم امل�ضروع جوان املقبل

170 مليون دينار تكلفة الع�ضب الطبيعي 
مللعب وهران اجلديد

ح�ضم املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم موقفه ب�ضاأن م�ضري مناف�ضة البطولة الوطنية بعدما اتفق اأع�ضاءه خالل االجتماع الذي جمعه �ضهرة 
اأول ام�س عرب خا�ضية الفيديو برئا�ضة خري الدين زط�ضي ب�ضبب انت�ضار وباء كورونا على العر�س الذي قدمه رئي�س الرابطة املحرتفة للعبة عبد الكرمي 

مدوار ب�ضاأن موا�ضلة ما تبقى من للمو�ضم الكروي اجلاري بعد مرا�ضلة وزارة ال�ضباب والريا�ضة من اأجل اطالعها على القرارات التي خرجوا بها وو�ضعها يف 
ال�ضورة ب�ضاأن اخلروج بقرار موا�ضلة مناف�ضتي البطولة الوطنية وكاأ�س اجلمهوورية لفئة االأكابر

تعيني عنرت يحي مديرا ريا�ضيا وقليل اأمينا عاما

احتاد العا�ضمة يك�ضف عن الرتكيبة 
اجلديدة ملجل�ض الإدارة

بن رحمة مر�ضح لاللتحاق مبان�ض�ضرت يونايتد

ق.ر.

وزير ال�ضباب والريا�ضة  �ضيدي علي خالدي 

جممع حداد ترك جتاوزات كربى
فجر  وزير ال�ضباب والريا�ضة  �ضيدي 
الثقيل   العيار  من  قنبلة  خالدي   علي 
االلكرتونية  »جو«  الإذاعة  حوار  يف 
براقي   ، وزو   تيزي  مالعب  حول   ،
ووهران التي تعد من املن�ضاآت الواعدة 
التي  تعول عليها  الدولة   والتي تبني 
وقفت  التقنية  املراقبة  م�ضالح  اأن 
من  االجناز   يف  كربى  جتاوزات  على 
العمومية  لالأ�ضغال  قبل جممع حداد  

املالعب  بهذه  ثقيال  اإرثا  ترك  الذي 
التي  ي�ضتوجب اإعادة بعث اأ�ضغالها من 
و�ضفها  التي  التجاوزات   جديد. هذه 
خالدي  باالألغام التي  جتري ات�ضاالت  
وتيزي  العا�ضمة   ، وهران  والة   مع 
وان  خا�ضة  تفكيكها   على  للعمل  وزو 
ي�ضب يف عدم احرتام �رشوط  بع�ضها 
املخططات  احرتام  وعدم   ، احلماية 
الالحقة   االأ�ضغال  اإمتام  من  �ضعب  ما 

ي�ضتوجب  ما  ل�ضنوات   مرتاكمة  وهي 
التن�ضيق مع الوالة من  اجل معاجلتها 
بعد زوال جائحة كرونا ، هذا وطماأن 
خالدي اجلماهري بت�ضليم ملعب وهران 
قبل بداية االألعاب املتو�ضطية التي مت 
بعد  خا�ضة    2022 �ضنة  اإىل  تاأجيلها 
دخول  مرحلة اإقامة  الع�ضب الطبيعي 

مرحلته االأخرية.
حممد بن ترار

عي�ضة ق.
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رم�سان يبني �لقيم
رم�ضان  ي�ؤّكد  التي  القيم 
حياتنا  يف  بنائها  على 
رقي  واأن   ، الفر�ص  قيمة 
�ضاحات  يف  الإن�ضان 
على  وقف  الآخرة 
ا�ضتثمار الفر�ص يف حياته  
اإمياناً  رم�ضان  �ضام  من 
ما  له  غفر  واحت�ضاباً 
تقدم من ذنبه » ومن قام 
واحت�ضاباً  اإمياناً  رم�ضان 
غفر له ما تقدم من ذنبه 
القدر  ليلة  قام  ومن   «
غفر  واحت�ضاباً  اإمياناً 

 « ذنبه  من  تقدم  ما  له 
الفر�ص وهي  فتاأمل هذه 
تتعّر�ص لكل واحد منا يف 
وتدع�ه  الطريق  عر�ص 
حلم  واملكافاأة  لعناقها 

اإن�ضان يف الدنيا كلها !
اإىل  حتتاج  الفر�ص  اإن 
ي�ضتثمرها  فطن  عاقل 
وقد  لها  بريق  اأول  عند 
الذكر  هذا  اأن  بلغك 
احل�ضن لعكا�ضة ر�ضي اهلل 
طيات  من  كان  كله  عنه 
قال  حني  واحدة  فر�ضة 

نبيك �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
» يدخل اجلنة �ضبع�ن األفاً 
عقاب  ول  ح�ضاب  بدون 
مت�افرون  وال�ضحابة 
وما  احلديث  ي�ضمع�ن 
الفر�ضة  هذه  لحت  اإن 
يجري  وقام  اإل  لعكا�ضة 
اأنا  اأمنهم   « لعناقها 
يار�ض�ل اهلل ؟ قال : نعم » 
ويقبل الآخر يجري لعناق 
له  فيق�ل  الفر�ضة  هذه 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

» �ضبقك بها عكا�ضة » .

من ف�سائل رم�سان �أحاديث كثرية منها
اآدم ي�ضاعف  اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال: قال ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم )كل عمل ابن  1- عن 
احل�ضنة بع�رش اأمثالها اإىل �ضبعمائة �ضعف، قال اهلل تعاىل: اإل ال�ض�م فانه يل، واأنا اأجزي به، يدع �ضه�ته 
وطعامه من اأجلي، لل�ضائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، وخلل�ف فم ال�ضائم اأطيب 

عند اهلل من ريح امل�ضك.
وال�ض�م جنة )ب�ضم اجليم اأي وقاية( واإذا كان ي�م �ض�م اأحدكم فال يرفث ول ي�ضخب، فان �ضابه - بت�ضديد 

الباء - اأحد اأو قاتله، فليقل اإين امروؤ �ضائم( منفق عليه.
2- وعن اأبي �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه قال: قال ر�ض�ل اهلل �ضلي اهلل عليه و�ضلم )ما من عبد ي�ض�م ي�ما 

يف �ضبيل اهلل تعاىل اإل باعد اهلل بذلك الي�م وجهه عن النار �ضبعني خريفا( متفق عليه.
3- وروى الن�ضائي اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال )من �ضام رم�ضان اإمياًنا واحت�ضابا غفر له ما تقدم 

من ذنبه، ومن قام رم�ضان اإمياًنا واحت�ضابا غفر له ما بقدم من ذنبه(.
4- وروى اأحمد وغريه اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال )ال�ضيام والقراآن ي�ضفعان للعبد ي�م القيامة، يق�ل 

ال�ضيام: اأي رب منعته الطعام وال�ضه�ة ف�ضفعني فيه. ويق�ل القراآن: منعته الن�م بالليل ف�ضفعني 
فيه. قال: في�ضفعان(.

�لقر�آن يف �سهره
قراء القراآن والتفكر والتدبر فهذا ال�ضهر ه� �ضهر القراآن » �ضهر رم�ضان الذي اأنزل فيه 

القراآن هدى للنا�ص وبينات من الهدى والفرقان » وي�ضتحب للم�ضلم اأن يختم امل�ضحف 
ول� مرة واحدة مع مراعاة التفكر والتدبر

عالقة �مل�سلم بنف�سه
اخلري،  على  وحثها  وحما�ضبتها  النف�ص  لتفقد  فر�ضة  رم�ضان 

اأخطائها،  وت�ضحيح  النف�ص  حما�ضبة  عند  يبداأ  والتغيري 
اأن تك�ن عليه، عادة م�ضتمرة يرتقى  وهذا ما يجب 

بها امل�ضلم اإىل اأف�ضل درجات ال�ضم� والرفعة.
يق�ل احل�ضن الب�رشي - رحمه اهلل - :« امل�ؤمن 
قّ�ام على نف�ضه، يحا�ضب نف�ضه هلل عز وجل، واإمنا 

خّف احل�ضاب ي�م القيامة على ق�م حا�ضب�ا 
اأنف�ضهم يف الدنيا، واإمنا �ضّق احل�ضاب ي�م 
القيامة على ق�م اأخذوا هذا الأمر من غري 

حما�ضبة«.

حتوالت رم�سانية

ما يحبط عمل �ل�سائم:
الغيبة والنميمة، وال�ضخب ولغ� الكالم والن�ضغال 

بالألعيب املحرمة كاللعب بالرند، والكذب. وروى 
البخاري اأن الر�ض�ل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال )من مل 
يدع ق�ل الزور والعمل به فلي�ص هلل حاجة يف اأن يدع 

طعامه و�رشابه(.
وروى البخاري اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال 

)ال�ضيام جنة ما مل يخرقها. قيل ومب يخرقها؟ قال: 
بكذب اأو غيبة(.

وروى ابن خزمية اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
قال:)لي�ص ال�ضيام من الأكل وال�رشب. اإمنا ال�ضيام من 
اللغ� والرفث، فاإن �ضابك اأحد اأو جهل عليك فقل اإين 

�ضائم، اإين �ضائم(.
ا اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  وروى ابن خزمية اأي�ضً

قال( رب قائم حظه من قيامه ال�ضهر، ورب �ضائم حظه 
من �ضيامه اجل�ع والعط�ص(.

و�سية
اْجتَِهد وثاِبر و�ضّد امِلئَْزر وتَنّقل يف ِريا�ص الّطاعات ، من 
 ، اأرَملِة وم�ْضكني  واإعانة   ، ائمنَي  لل�ضّ واإفطاٍر  بالليِل  ِقيام 
وَم�ْضٍح على راأ�ِص يَتيم ، وتالوٍة للقراآن الكرمي . ولن يخّيَب 

اهلل �ضعَي امُلْخِل�ضني .
فيا اأّيها امُلذنب .. لي�َص لَك ُعذر بعَد ذلَك ، قْد هّياأ اهلل 
بل لتُقِبَل اإليه ، وتنُ�َب وتُقِلَع وتع�َد اإليه ِبقلٍب  لَك جميَع ال�ُضّ

تائٍب ُمنيٍب اأواه .

�لدعاء و�الإكثار منه
الدعاء والإكثار منه ول�ضيما يف هذا ال�ضهر املبارك حيث اإن 
دعاء ال�ضائم م�ضتجاب كما ورد يف احلديث ال�رشيف » ثالثة 
ال�ضائم  رواية  ويف   « يفطر  حتى  ....ال�ضائم  دع�تهم  لترد 
حني يفطر » وقال العلماء اإن اهلل و�ضع اآية الدعاء بني اآيات 

ال�ضيام اإ�ضعارا منه باأن الدعاء يف ال�ضيام
ل يرد فكم عندنا من احلاجيات نري اأن تق�ضى !

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

�لرحماُت قد �أُْنِزَلْت .. �ملْغفرة قد تناثرت 
حاُب الِهّمة ،  فاأين امُل�ضّمرون للّطاعات ، واأيَن اخلاِئف�ن املنيبُ�َن الّراج�ن لرحمِة اهلل ، الّطاِلبُ�ن العتَق من النرياِن اأيْن اأ�ضْ
اأين مْن يُريدون اجلّنة ، ها هي اجلّنة قد اأُْزِلفت غرَي بعيد  واأيَن امُلذِنب�َن ، واأين امُلْخِطئ�َن ، الذين على اأنُف�ِضهم ُم�رْشف�َن 
، ها هي الّنار اأبْ�ابُها قْد اأُْغِلقت  هيا يا اأخي العزيز .. ِلنَنطِلق �َض�ّيا يف هذا الي�م ، لنُْكِث من الطاعاِت ، ونُعاِهد رّب 
ي وال�ّضيئات . واإّياَك اإّياَك ! اأن تُْكتََب يف هذا ال�ّضهِر مَن املْحرومني ، فيا ويَْحك اإن فاأتتْك  الَبٍّيات اأن ل ع�دَة للَمعا�ضِ

هذه الُفر�ضة ، وَرِغَم اأنُْفك اإن مْل يَْغِفر لك اهلل .

يف رم�ضان املبارك حت�لت حقيقية يف م�ضرية احلياة حت�لت كثرية وكبرية ما اإن يدخل رم�ضان حتى يطراأ على الك�ن 
اأب�ب ال�ضماء روى  اأب�اب النريان وتفتح  اأب�اب اجلنان وتغلق  كلّه يف ال�ضماء والأر�ص حت�لت كثرية ففي ال�ضماء تفتح 
بَْ�اُب  اَن ُفِتَّحْت اأَ ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم: » اإَِذا َدَخَل �َضْهُر َرَم�ضَ لَّى اهلَلّ ِ �ضَ البخاري عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال َقاَل َر�ُض�ُل اهلَلّ
يَاِطنُي »ويف ال�ضماء ينادى يا باغي اخلري اأقبل ويا باغي ال�رش اأق�رش يف الأر�ص  َماِء َوُغِلَّقْت اأَبَْ�اُب َجَهنََّم َو�ُضلْ�ِضلَْت ال�َضّ ال�َضّ
ُل لَيْلٍَة ِمْن �َضْهِر  اأََوّ اإَِذا َكاَن  َعلَيِْه َو�َضلََّم : »   ُ لَّى اهلَلّ ِ �ضَ ت�ضفد ال�ضياطني روى الرتمذي َعْن اأَِبي ُهَريَْرَة َقاَل َقاَل َر�ُض�ُل اهلَلّ
نَِّة َفلَْم يُْغلَْق ِمنَْها بَاٌب  بَْ�اُب اجْلَ ِنّ َوُغِلَّقْت اأَبَْ�اُب النَّاِر َفلَْم يُْفتَْح ِمنَْها بَاٌب َوُفِتَّحْت اأَ يَاِطنُي َوَمَرَدةُ اجْلِ َدْت ال�َضّ ِفّ اَن �ضُ َرَم�ضَ

ِ ُعتََقاءُ ِمْن النَّاِر َوَذلَك ُكُلّ لَيْلٍَة » ّ اأَْق�رِشْ َوهلِلَّ ِ رْيِ اأَْقِبْل َويَا بَاِغَي ال�رَشّ َويُنَاِدي ُمنَاٍد يَا بَاِغَي اخْلَ

ف�سل �أول ليلة يف �سيام رم�سان 
عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه اأن النبي �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم قال :« اإذا كان اأول ليلة من 
�ضهر رم�ضان �ضفدت ال�ضياطني ومردة اجلن 

، وغلقت اأب�اب النار فلم يفتح منها باب ، 
وفتحت اأب�اب اجلنة فلم يغلق منها باب ، 

وينادى مناد كل ليلة : يا باغي اخلري اأقبل ويا 
باغي ال�رش اأق�رش ، وهلل عتقاء من النار وذلك 

كل ليلة » .
وعن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه اأن النبي �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم قال :« اأتاكم �ضهر رم�ضان �ضهر 
مبارك فر�ص اهلل عليكم �ضيامه تفتح فيه 

اأب�اب اجلنة ،وتغلق فيه اأب�اب اجلحيم ، وتغل 
فيه مردة ال�ضياطني ، وفيه ليلة خري من األف 

�ضهر من ُحرم خريها فقد ُحرم » 



اجلمعة 01 - ال�ضبت 02  ماي  2020  املوافـق  ل 08 رم�ضان  1441ه ثقافة15

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

املقر الرئي�شي: املنطقة ال�شناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد الن�شخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد اإىل 

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

بقلم د. م�ضطفى يو�ضف 
اللداوي

انقالب على الثوابت الوطنية

يف  و�شقطت  ارتك�شت  فجاأة  لكنها 
وتبدلت،  وتغريت  الوبيئة،  حماأة 
وانكفاأت،  اأعقابها  على  وارتدت 
وتنكبت للقيم العربية، وانقلبت على 
الثوابت القومية، وفرطت يف احلقوق 
وله  واملقد�شات، وغدت للعدو بوقاً 
�شديقاً، تدافع عنه وتربر له، وتطبع 
الود  حبال  له  ومتد  له،  وتاأمن  معه 
�شورته،  وجتمل  املحبة،  واأوا�رش 
روايته،  وت�شدق  �شيا�شته،  وحت�شن 
وتطمئن اإىل براءته ووداعته، وتدعو 
اإليه،  واالإح�شان  العالقة معه  حل�شن 
الدفاع  وكرمي  معه  التعاون  وجميل 
و�شالمة  اأمنه  حفظ  ووجوب  عنه، 
ما  وكاأنه  اأهله،  وطماأنينة  �شعبه 
وال  اأهلها،  طرد  وال  فل�شطني  احتل 
اأبناءهم،  قتل  وال  حقوقهم  اغت�شب 
اأو كاأنه يعي�ش مع الفل�شطينيني جنباً 
وال  واأماٍن،  ومودٍة  ب�شالٍم  جنٍب  اإىل 
وال  يحا�رشهم،  وال  عليهم  يعتدي 
يعتقل  وال  ويقتلهم،  عليهم  ي�شيق 

رجالهم ويعذب اأبناءهم.

 كبريًة ال تغتفر
املحطات  هذه  به  تقوم  ما  غريٌب 

ما  وفا�شٌح  وم�شتنكٌر،  الف�شائية 
فقد  وم�شتقبٌح،  عليه  اأقدمت 
و�شقطت  تغتفر،  ال  كبريًة  ارتكبت 
واأعماٍل  م�شل�شالٍت  من  قدمت  مبا 
طهر  ال  قذٍر  م�شتنقٍع  يف  دراميٍة 
بئٍر  يف  ووقعت  فيه،  خري  وال  منه 
من العمالة الو�شيعة ال قعر له، وقد 
يح�شنون  اأنهم  عليها  القائمون  ظن 
عن  ويعربون  �شنعاً،  فعلوا  مبا 
م�شاعرها  ويرتجمون  �شدقاً،  االأمة 
اأ�شالًة،  با�شمها  وينطقون  باأمانٍة، 
حق  يف  يرتكبون  اأنهم  علموا  وما 
اأمتهم خيانًة كبرية، واأن �شعوبهم قبل 
اأمتهم ال ير�شون عنهم، وال يوافقون 
على فعلتهم، بل اإنهم يرباأون اإىل اهلل 
�شوء ما فعلوا وفح�ش  عز وجل من 
الذي  االإفك  ويرف�شون  ارتكبوا،  ما 
به،  قاموا  الذي  والتزوير  به،  جاوؤوا 
يقومون  التي  التزيني  وحماوالت 
بها، فهم باإنتاجهم امل�شبوه وعملهم 
املوبوء يحرفون الكلم عن موا�شعه، 
ال�شواهد،  الوقائع وينكرون  ويبدلون 
ويزورون التاريخ ويكذبون احلقائق.

 تزوير مف�ضوح

م�شلماً  اأو  حراً،  عربياً  اأن  اأعتقد  ال 
�شادقاً، اأو اأحداً من مواطني بلدانهم 
ومولتها،  االأعمال  هذه  اأنتجت  التي 
عليها،  و�شجعت  عر�شها  �شهلت  اأو 
الرتهات  هذه  اإىل  ال�شمع  ي�شغي 

الروايات  اأو ي�شدق  التي جاوؤوا بها، 
التي حر�شوا على ت�شويقها، اأو يقبل 
الذي حاولوا  البهتان  بال�شكوت على 
يقدم  �شعوبنا  من  اأحد  فال  فر�شه، 
ال�شعب  على  االإ�رشائيلي  العدو 
اأمتنا  من  اأحد  وال  الفل�شطيني، 
يقبل به �رشيكاً لنا اأو جاراً معنا، وال 
يوجد يف اأمتنا اأحٌد يقدم كالم مارٍق 
اأو  وجل،  عز  اهلل  كالم  على  مند�ٍش 
ي�شدق تالفيق كاذٍب َدعِيّ على كتاب 
اأ�شد  هم  فهوؤالء  اخلالد،  ووعده  اهلل 
كرها  لنا  واأكرث  لنا،  عداوًة  النا�ش 
وحقداً علينا، وهذه االأعمال اخلبيثة 
و�شكلها  وباطنها،  ظاهرها  يف 
ديننا،  مع  تتناق�ش  وجوهرها، 

وت�شتهدف  قيمنا،  مع  وتتعار�ش 
اأخالقنا العربية االأ�شيلة واالإ�شالمية 
النبيلة، التي ترف�ش ال�شيم وال تقبل 

بالذل، وال تقيم على الهوان.

 الراعي و املمول
االأنظمة  به  اأبريءُ  ما  اأجد  ال  قد 
لهذه  احلا�شنة  للبلدان  الر�شمية 
واملمولة  الراعية  الف�شائيات، 
وعن  بعلٍم  اأقدمت  قد  فهي  لها، 
املنكرة،  االأفعال  هذه  على  ق�شٍد 
تقوم  اأن  منها  ُطلب  قد  يكون  وقد 
العربي، وكي  العقل  مبحاولة تطويع 
دماغه  وغ�شيل  فكره،  وغزو  وعيه 
القرن  ل�شفقة  متهيداً  قلبه،  وح�شو 

وجزًء منها، ليقبل بالكيان ال�شهيوين 
له  وحديثاً،  قدمياً  وجاراً،  �رشيكاً 
البالد  هذه  مواطني  حقوق  نف�ش 
واجلن�شية  الهوية  يف  وامتيازاتهم، 
اأن  احلق  وله  املادية،  واحلقوق 
حتفظ حياته وت�شان م�شاحله، واأن 
واأال  اإليهم  ويطمئن  جريانه  ياأمن 
يعود  اأن  من حقه  كما  عليه،  يعتدوا 
بيته،  وي�شكن  االأ�شلي  موطنه  اإىل 
هويته،  ويحمل  جن�شيته  وي�شتعيد 
من  وطلب  كوهني  اإيدي  ذكر  كما 
اأن تعرتف بحقوق  االأنظمة العربية، 
التي  بالدهم  يف  اليهود  املواطنني 
منها  وانتزعوا  ق�رشاً،  منها  هجروا 

انتزاعاً.

 فنانون متورطون

لكنني ال اأجد م�شوغاً لتربئة الفنانني 
واملمثالت،  واملمثلني  والفنانات، 
واأحببناهم،  عرفناهم  الذين 
وا�شتمتعنا  اأعمالهم  و�شاهدنا 
اأ�شماءهم  وحفظنا  باأدوارهم، 
القومي  حل�شهم  م�شاهدهم،  وقلدنا 
ومل�شاعرهم  الوطني،  و�شدقهم 
الفل�شطيني،  ال�شعب  جتاه  ال�شادقة 
العدو  ب�رشور  املطلقة  وقناعتهم 
كان  فما  وعدوانيته،  ال�شهيوين 
يقبلوا  اأن  العرب  املبدعني  لهوؤالء 
بهذه االأدوار امل�شبوهة التي ر�شمت 
اال�شرتاك  يوافقوا على  اأن  لهم، وال 

بها  املق�شود  االأعمال  هذه  يف 
العربي،  الن�شال  �شورة  ت�شويه 
ومتزيق وحدة ال�شف، ومواالة العدو 
كان  وقد  وال�شقيق،  االأخ  وجمافاة 
حرياً بهم اأن يرف�شوا هذه العرو�ش 
�شورتهم،  وت�شوه  اإليهم،  ت�شيئ  التي 
جنى  وت�شيع  ر�شيدهم،  وتفقدهم 
وتف�ش  حياتهم،  وح�شاد  عمرهم 
اجلمهور املحب لهم واملعجب بهم 

من حولهم.

 �ضالة العدو ال�ضهيوين

يف  �شالته  االإ�رشائيلي  العدو  وجد 
هذه االأعمال الدرامية، فطفق يدافع 
القائمني  وي�شكر  لها،  ويروج  عنها 
فيها،  امل�شاركني  وميجد  عليها 
اأكرث من اعرتاف  اإىل  وعيونه تتطلع 
العرب به والتطبيع معه، اأو االعرتاف 
اإنه  بل  مبعاناته،  واالإقرار  مباأ�شاته 
اليهود  حقوق  ا�شتعادة  يف  يطمح 
املناطق  اإىل  وعودتهم  القدمية، 
يتطلعون  ولعلهم  فيها،  كانوا  التي 
املدينة  واأطراف  خيرب  ح�شن  اإىل 
قريظة  بني  وم�شارب  املنورة، 
اجلزيرة  واأر�ش  وقينقاع،  والن�شري 
العربية، واأخ�شى ما اأخ�شاه اأن يكون 
اأو  اإليهم،  اأو مهد  هناك من وعدهم 
بعودتهم،  �شعادته  واأبدى  بهم  رحب 
وتعوي�شهم،  مب�شاركتهم  وتعهد 

واالعتذار اإليهم وتكرميهم.  

 mbc بثتها �ضبكة األـــ

تلميُع �شورِة الحتالِل يف الدراما العربيِة �شقوٌط وانحراٌف
�ضكلت بع�ض االأعمال الدرامية التي بثتها �ضبكة األـــــ mbc وغريها من املحطات العربية، �ضدمًة �ضديدًة لدى الراأي العام العربي، الذي اعترب ل�ضنواٍت 

طويلة قناة األــــ mbc قناة االأ�ضرة العربية املحافظة على العادات والتقاليد، والثوابت واالأ�ضول، والرتاث واحل�ضارة، كونها املحطة العربية االأوىل 
التي جتاوزت احلدود وك�ضرت حواجز اجلغرافيا، ودخلت قبل غريها بيوتنا العربية ف�ضائيًا، فا�ضتطاعت اأن حتتل املكانة االأوىل عربيًا بامتياز، وذلك 
من خالل براجمها االأ�ضرية املحافظة الهادفة، والر�ضينة امللتزمة، التي ما انفكت حتافظ على قيمنا العربية واالإ�ضالمية، وتتم�ضك بثوابتنا الوطنية 

والقومية، ويف املقدمة منها الق�ضية الفل�ضطينية، التي حظيت فيها مبكانٍة كبريٍة وح�ضوٍر مميز، لي�ض اأقله التغريبة الفل�ضطينية، التي �ضورت النكبة 
الفل�ضطينية، وعر�ضت ملاأ�ضاة ال�ضعب الفل�ضطيني، ومعاناته من �ضيا�ضات االحتالل االإ�ضرائيلي الغا�ضب حلقوقهم واملحتل الأر�ضهم.

الدويل  املهرجان  فعاليات  تتوا�شل 
يف  الق�شري  للفيلم  االفرتا�شي 
 20 غاية  اإىل   2020 لعام  اجلزائر 
تتما�شى  مع  التي  املقبل  ماي 
الراهن  املتمثل  العاملي  الو�شع 
التي   19 كوفيد  كورونا  جائحة  يف 
االأخرية  االآونة  يف  اجتاحت  العامل 
التظاهرة  هذه  تنظيم  مت  ولهذا 
ال�شينمائية بهدف االإبقاء على �شعلة 
ال�شينما وم�شاهدة االأفالم، واحلفاظ 
على خا�شية التوا�شل بني املخرجني 
بقاع  خمتلف  من  واجلمهور 
واملن�شات  االإنرتنيت،  عرب  العامل، 
الطبيعية  العودة  حلني  الرقمية، 

واملهرجانات  ويدير  للعرو�ش 
املخرج  احلدث  ال�شينمائي  هذا 
اجلزائري  جمال  ال�شينمائي 
اللجنة  اأي�شا  ويرتاأ�ش  حممدي، 
واالأن�شطة  ال�شباب  لرتقية  الوطنية 

الثقافية ال�شينمائية .

اأ�ضماء وزانة عربيا ودوليا يف 
جلنة حتكيم وجلنة انتقاء 

االأفالم 

على  دولية  حتكيم  ت�رشف  جلنة 
واملربجمة  امل�شاركة  االأفالم  تقييم 
طرف  من  الر�شمية  للمناف�شة 

واملتمثلة  ال�شينما  و�شناع  حمرتيف 
يف كل من الكاتب واالأديب اجلزائري 
لهذه  رئي�شا  الزواي  اأمني  الكبري 
االأملاين  العراقي  املخرج  اللجنة، 
نوزاد �شيخاين  الذي هذا املهرجان 
االنرتنت  بالتجربة  عرب  املقام 
مدير  اأي�شا  اجلميلة  وت�شم 
لوبينتو،  اإيجو  االإيطايل  الت�شوير 
ال�شينما  تاريخ  والباحث يف  املخرج 
املخرج  جدواين،  نبيل  اجلزائري 
املغربي عبد االإله اجلوهري، الناقد 
ال�شينمائي اللبناين هوفيك حب�شيان، 
حبيب.  هدى  اجلزائرية  واملمثلة 
االأفالم  انتقاء  جلنة  اإن�شاء  مت  كما 

من  الر�شمية  للمناف�شة  املرت�شحة 
واملخت�شني  االأ�شاتذة  من  نخبة 
الب�رشي،  وال�شمعي  ال�شينما،  يف 
فو�شيل  �شي  عمار  املخرج  وهم 
والناقد  االإعالمي  اجلزائر،  من 
جمهورية  من  الكيالين  م�شطفى 
م�رش العربية، ال�شيناري�شت نورالدين 
وال�شيناري�شت  واملخرج  وغلي�شي، 
ن�شال  واملمثل  �شيخ،  �شفوان 

امللوحي من اجلزائر.

 امل�ضابقة مفتوحة جلميع 
املخرجني الهواة من خمتلف 

بقاع العامل

الوطنية  اللجنة  اأعلنت   ولقد 
واالأن�شطة  ال�شباب  لرتقية 
مدير  يراأ�شها  الثقافية«  التي 
االفرتا�شي  الدويل  املهرجان 
ل�شنة  اجلزائر  يف  الق�شري  للفيلم 
فتح  عن  حممدي  2020  جمال 
للم�شاركة  تقدمي  الرت�شيحات 
املهرجان  من  االأوىل  الطبعة  يف 
للفيلم  الق�شري  الدويل االفرتا�شي 
�شفحة  2020  على  -اجلزائر 
اجلزائرية  ،موؤكدا  اأن  ال�شينما 
جلميع  مفتوحة  امل�شابقة  هذه 
خمتلف  من  الهواة  املخرجني 
فما  �شنة   16 �شن  من  العامل  بقاع 

فردي  اأو  موؤ�ش�شاتي  اإطار  فوق يف 
االأفالم  اأي�شا  لفئة  وهي  مفتوحة 
ولقد  فقط  الق�شرية  الروائية 
حددت لغة الفيلم باللغة الوطنية اأو 
اللهجات  املحلية اأو بلغات اأجنبية 
مع �رشط الدبلجة لكل االأفالم التي 
تتجاوز مدتها 8  ثمانية دقيقة وال 
 1080*1920 عن  الفيلم  تقل جودة 
HD والبد اأن ال تتعدى مدة الفيلم 
20 دقيقة ويجب اأن يكون الفيلم ال 
يتنافى واملعتقدات الدينية واأن ال 
مي�ش باأي �شخ�ش اأو موؤ�ش�شة وباأي 

�شكل من االأ�شكال.
حكيم مالك

جمال حممدي مديرا واأمني الزاوي رئي�ضا للجنة التحكيم   

اأجواء افرتا�شية بني املخرجني و�شانعي الأفالم يف اجلزائر
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قلم جاف16

الفكاهة لي�ضت تفاهة 
الوليد فرج

�أخالقي  �نحد�ر  من  �ليوم  نعي�شه  ما  لعل 
بع�ض  يف  متظهر  �ملثل  يف  و�نك�شار 
�لتفكه و  �لتي تبحث عن  �لتلفزية  �لرب�مج 
�النب�شاط و �ملز�ح �لذي تنزع �إليه �لنف�ض 
�أو  �ن�رش�ح  عن  باحثة  و�الآخر  �حلني  بني 
تنفي�ض لتخفيف عبء �حلياة و فك �ل�شغط 

�لنف�شي �لرت�كمات �ليوم و ثقلها . 
�لرد�ءة  برب�مج   ، �لرب�مج  هذه  دمغ  لعل   
يتعاوم  �لذي  للو�قع  �نعكا�ض  �إال  ماهو 
و  �ل�شخف  و�حرت�ف  �لتفاهة  �شحل  يف 
و  �لتد�والت  رديء  �إىل  �لنزوح  و  �لتب�شط 

�الإمعان يف �لتهريج و �لت�شقط .
عليه  و�أ�شاليبه  �أنو�عه  ب�شتى  �الإعالم  �إن 
يعيد  و  �الإجتماعية  �ل�شلوكات  يتلقى  �أن 
�لت�شدي  و  �عوجاجها  تثقيف  و  معاجلتها 
و   ، �ل�شدية  عن  بعيدة  بطرق  منها  للردئ 
�لتعبري  �أ�شاليب  و�أ�شعب  �خطر  من  يبقى 
هو �أ�شلوب �ل�شخرية ملا يتمتع به من ذكاء 
�ال�شتقطاب  و قدرة على  يف قلب �ملعاين 
ملا فيه من تفكه .. و�ل�شخرية �لنقدية ال. 
ر�شائل  بل هي  �جلياحة،  و  �لت�شقط  تعني 
يف  فكاهية  قو�لب  يف  تربوية  �و  نقدية 
ر�شالة  مترر  �أو  �شلوك  من  ت�شخر  �لغالب 
�شو  برينارد  يف  ولك  �شاخرة  كنايات  يف 

مدر�شة .

بعد متابعتهم يف ق�سايا ف�ساد 

الوايل يوقف رئي�س 
بلدية تلم�ضان ونائبه

تلم�شان  �ل�شيد  والية  و�يل  �أ�شدر 
�ال�شبوع  قر�ر  نهاية  مرموري  �أمومن 
�لبلدي  لبلدية  �ملجل�ض  رئي�ض  بتوقيف 
جبهة  حلزب  ونائبه  �ملنتمني  تلم�شان 
خلفية  تورطهم  على  �لوطني  �لتحرير 
�شوء  خانة  يف  ت�شب  ف�شاد  ق�شية  يف 
�لعام  و�ل�شفقات  �ملال  وتبديد  �لت�شيري 
فيها  �لتحقيق  �مل�شبوهة  و�لتي  يجري 
م�شدر  وح�شب  هذ�   . �لعد�لة  قبل  من 
تلم�شان جاء  والية  و�يل  قر�ر  فاأن  مقرب 
على خلفية تلقيه �إبالغا من �لنائب �لعام 
يك�شف  �لذي  تلم�شان  ق�شاء  جمل�ض  لدى 
ونائبه  �شد  �ملري  �لق�شائية  �ملتابعة  فيه 
فيها  كبرية حققت  ف�شاد  ق�شية  �الأول يف 
�إىل  و�إحالتهما  �لق�شائية  �ل�رشطة  م�شالح 
تلم�شان  حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
�لعام  على  �لنائب  �أحالهما  بدوره  �لذي 
للمري  حل�شوله  �لق�شائي  �المتياز  بفعل 
�لق�شائية ، هذ� ويعد مري  �ل�شبطية  على 
بفعل  تنحيته  يتم  مري  خام�ض  تلم�شان 
رئي�شي  من  كل  �لق�شائية  بعد  �ملتابعات 
�إد�رتها  على  �ملتتابعني  �لرم�شي  بلدية 
و�لو�د  ميمون  �أوالد  بلديتي  ورئي�شي 
عمري  جمال�ض  جتميد  مت  خل�رش  كما 

،�لو�د خل�رش وعني غر�بة و�لرم�شي .
حممد بن ترار

ميلة

حم�ضنون يتكفلون بتو�ضعة 
م�ضت�ضفى الإخوة طوبال 

بعملية  ميلة  والية  من  حم�شنون  تكفل 
�ال�شت�شفائية  �لعمومية  �ملوؤ�ش�شة  تو�شعة 
ال�شتيعاب  �لوالية  بعا�شمة  �الإخوة طوبال 
30 �رشير �إ�شايف، ح�شب ما علم من مدير 
و يف  بور�وي  �ل�شحي ح�شني  �لهيكل  ذ�ت 
عملية  باأن  �مل�شدر  ذ�ت  �أو�شح  ت�رشيح 
�لقدمي  �لتو�شعة متت على م�شتوى �ملقر 
�ملحاذي  و�ل�شكان  �ل�شحة  ملديرية 
مل�شت�شفى �الإخوة طوبال �لذي كان �شاغر� 

بعد حتويل �ملديرية �إىل مقرها �جلديد.

جمعية "نا�س اخلري" باملدية  

تركيب 8 ممرات تعقيم 
من  باملدية  �خلري  نا�ض  جمعية  �شباب  متكن 
ت�شنيع 8 ممر�ت تعقيم منذ �رشوع فريق �لعمل 
�أزمة  تفاقم  ظل  يف  �الأيام  هذه  تركيبها  يف 
�حل�شا�شة  �ملوؤ�ش�شات  وحاجة  كورونا،  فريو�ض 
�ل�شحية  �لهياكل  تتقدمها  �ملمر�ت،  هذه  ملثل 
�ملو�طنني  من  كبري�  عدد�  يوميا  ت�شتقبل  �لتي 
ناهيك عن �لعاملني بها، حيث مت تن�شيب هذه 
بعا�شمة  بو�شياف  حممد  مب�شت�شفى  �ملمر�ت 
بثنية  �خلدمات  �ملتعددة  و�لعيادة  �لوالية 
باالإ�شافة  �شكري  مرج  بحي  ونظريتها  �حلجر 
من ممر  ��شتفاد  �لذي  �لربو�قية  م�شت�شفى  �إىل 
�أخرى  عمومية  م�شالح  �شت�شتفيد  كما  تعقيم، 
�ملمر�ت  هذه  مثل  من  د�ئمة  حركية  تعرف 
الجل توفري �رشوط �حلماية من هذ� �لفريو�ض 

�لفتاك.  
ر. بوخدميي

وهران 

12 فرقة ملراقبة 
املحالت التجارية 

فرقة   12 وهر�ن  لوالية  �لتجارة  مديرية  جندت 
و  باملالب�ض  لبيع  �لتجارية  �ملحالت  ملر�قبة 
�لتد�بري  �إطار  يف  �حلالقة  قاعات  و  �الأحذية 
كورونا،  وياء  تف�شي  من  بالوقاية  �خلا�شة  �لوقائية 
ح�شبما �أفاد به م�شوؤول  ذ�ت �لهيئة �أحمد بلعربي.

بعد ظهور حاالت لكورونا

حملة تعقيم وا�ضعة 
ب�ضور الغزلن بالبويرة

د�ئرة  م�شتوى  على  �ملحلية  �ل�شلطات  �رشعت   
يف  �لبويرة  والية  عا�شمة  جنوب  �لغزالن  �شور 
�لنطاق  و��شعة  وتعقيم  تطهري  �أكرب حملة  تنفيذ 
�لتي  تلك  خا�شة  �ملدينة  �أحياء  جميع  �شملت 
حاالت  عدة  ظهور  �الأخرية  �الآونة  يف  �شهدت 
هذه  يف  �شاهم  حيث   ، كورونا  بفريو�ض  موؤكدة 
و�الأمن  �لوطني  �لدرك  م�شالح  من  كل  �حلملة 
�لد�ئرة  �إ�رش�ف رئي�ض  و �حلماية �ملدنية حتت 
�لعملية  الإجناح  لالإمكانيات  جميع  و�شع  �لذي 
�لتي �شاحبتها ند�ء�ت ل�شكان �ملنطقة من �جل 
وعدم  بيوتهم  و�لتز�م  �ل�شحي  �حلجر  �حرت�م 
يف  للم�شاهمة  �لق�شوى  لل�رشورة  �إال  �خلروج 
�لق�شاء على �لفريو�ض وعدم ظهور حاالت �أخرى 

قد تنقل �لعدوى بينهم ب�شبب �الختالط .
اأح�سن مرزوق

والية اجلزائر

6 مكاتب بريدية 
متنقلة خالل رم�ضان 

مكاتب   6 �جلز�ئر  بريد  موؤ�ش�شة  خ�ش�شت 
رم�شان خمتلف  �شهر  بد�ية  منذ  متنقلة جتوب 
لت�شهيل  �لعا�شمة  للجز�ئر  �الإد�رية  �ملقاطعات 
�لتد�بري  وفق  وذلك  للزبائن  �لربيدية  �لعمليات 
"كورونا"  فريو�ض  تف�شي  من  للحد  �لوقائية 
باالإت�شال  �ملكلف  به  �أفاد  ح�شبما  �مل�شتجد، 

بالنيابة بذ�ت �ملوؤ�ش�شة.

م.�س

قوية"  "دفعة  �لنتائج  تلك  �شكلت 
كوريا  جتريها  �لتي  �الأبحاث  يف 
حيث  كوفيد-19،  حول  �جلنوبية 
�الأمر��ض  مكافحة  جلنة  �أ�شارت 
�لفريو�ض  بقايا  �أن  �إىل  �لنا�شئة 
تكون  �أن  ميكن  ما  هي  �مليت 
�ل�شبب يف ظهور �لتحاليل �إيجابية 
مرة �أخرى بعد �لتعايف من كوفيد-
19، وهو ما �ت�شح يف �ختبار �أكرث 
حتاليل  وظهور  �شخ�شا،   290 من 

�إيجابية للمر�ض بعد �شفائهم.
يف  �ل�شحية  �ل�شلطات  و�أفادت 
كوريا �جلنوبية باأن �ملر�شى �لذين 
بفريو�ض  �أ�شيبو�  وكاأنهم  يبدو 
�شفائهم،  بعد  جمدد�  كورونا 
نتائج  �الأمر  و�قع  لديهم يف  كانت 
هذ�  يفتح  قد   ، خاطئة  �إيجابية 
جديدة  �آفاق  �أمام  �لباب  �لتطور 

بجائحة  �ملتعلقة  �الأزمة  النفر�ج 
�أن  فكرة  يدح�ض  حيث  كورونا، 
تطوير  على  قادرين  غري  �لب�رش 
مناعة طويلة �ملدى �شد فريو�ض 

كورونا �مل�شتجد.
تو�شلت جلنة خرب�ء كورية جنوبية 
�مليت  �لفريو�ض  بقايا  �أن  �إىل 

الأكرث  �ملحتمل  �ل�شبب  كانت 
كانت  �لبالد  يف  �شخ�شا   290 من 
بعد  �إيجابية  �ختبار�تهم  نتائج 
�ل�شفاء من كوفيد-19. ويقول �أوه 
�للجنة  يرت�أ�ض  �لذي  ميونغ-دون، 
ملكافحة  �ملركزية  �ل�رشيرية 
يوجد  ال  �إنه  �لنا�شئة،  �الأمر��ض 

هذه  باأن  لالعتقاد  وجيه  �شبب 
�الإ�شابة  عن  نتجت  �حلاالت 
ن�شاط  �أو عودة  باملر�ض،  جمدد� 

�لفريو�ض.
يف  طبيبا  يعمل  �لذي  �أوه،  وتابع 
�لوطنية،  �شيول  جامعة  م�شت�شفى 
ك�شفت  "لقد  �شحفي:  موؤمتر  يف 
�لنووي  �حلم�ض  عن  �الختبار�ت 
�لريبي للفريو�ض �مليت"، مو�شحا 
�لتقنية الختبار�ت  �ملحدودية  �أن 
�ملت�شل�شل  �لبوليمر�ز  تفاعل 
بني  بالتمييز  ت�شمح  ال   ،PCR
�ملكت�شف  �لفريو�ض  كان  �إذ�  ما 
�أو  ميتا  �الأ�شخا�ض  �أج�شام  يف 
ميكن  وبالتايل  �حلياة،  قيد  على 
�إيجابية  نتائج  �إىل  ذلك  يوؤدي  �أن 
خاطئة. كما �أ�شار �لطبيب �إىل �أن 
�أن  �كت�شاف بقايا �لفريو�ض ميكن 

ت�شتمر ملدة ت�شل �إىل �شهرين.

اخلرب االأف�سل هذا االأ�سبوع

ميكن للب�ضر تكوين مناعة طويلة 
املدى �ضد كورونا

فيما ميكن اأن يكون اخلرب االأف�سل هذا االأ�سبوع، ورمبا االأف�سل منذ بدء اجلائحة، اأ�سارت 
بع�س االأبحاث اإىل اأن ظهور اختبارات اإيجابية لكوفيد19- بعد التعايف قد يعود الأن هذه 

االختبارات كاذبة.

فيديو  مقطع  تد�ول  �إثر  على 
على مو�قع �لتو��شل �الإجتماعي، 
و�إ�شاءة  قذف  عبار�ت  يت�شمن 
�لدولة،  ورموز  موؤ�ش�شات  �إىل 
من  ملن�شور�ت  �لدعاية  لغر�ض 
�شاأنها �الإ�شاءة للم�شلحة �لوطنية 
�ملبذولة  �جلهود  يف  و�لت�شكيك 
يف �إطار تطبيق �لتد�بري �ل�شحية 
طرف  من  �ملتخذة  و�لوقائية، 
�أجل  من  للبالد  �لعليا  �ل�شلطات 
كورونا  وباء  الإنت�شار  �لت�شدي 
متّكن   ،)19 )كوفيد  �مل�شتجد 

عنا�رش �الأبحاث للدرك �لوطني 
بالتن�شيق  تيمو�شنت،  بعني 
يف  �لوطني  �لدرك  خرب�ء  مع 
�ل�شبري�ين،  �الإجر�م  مكافحة 
تو�جد  ومكان  هوية  حتديد  من 
�ل�شخ�ض �مل�شتبه فيه وتوقيفه. 

�لتحريات  �لتعّمق يف  �أ�شفر  وقد 
 )03( ثالثة  على  �لك�شف  عن 
فيه  �مل�شتبه  �شاعدو�  �أ�شخا�ض، 
�لرئي�شي يف ت�شوير ون�رش مقطع 
مت  حيث  �لق�شية،  حمل  �لفيديو 

توقيفهم بدورهم. 

الدرك الوطني بعني تيمو�سنت 

القب�س على متوّرطني يف ق�ضية 
قذف بالت�ضهري 

نيويوركتحقيقا  �شلطات  فتحت 
يف  �ملوتى  لدفن  موؤ�ش�شة  ب�شاأن 
�ل�رشطة على  عثور  بعد  بروكلني، 
ع�رش�ت �جلثث �ملتحللة مكد�شة 
هذه  عند  متوقفة  �شاحنات  يف 
يف  دورها  منتظرة  �ملوؤ�ش�شة 

�لدفن.
�رشطة  با�شم  متحدث  وقال 
�ل�رشطة  عنا�رش  �إن  نيويورك 
�ملارة  خالل  من  باالأمر  �أُبلغو� 
كريهة.  ر�ئحة  ��شتّمو�  �لذين 
�لكارثة  حجم  �ل�رشطة  و�أدركت 

من  �ملكان  �ىل  و�شولها  لدى 
مدير  زوكر،  هو�رد  قال  جهته 
عن  �مل�شوؤولة  �ل�شحية  �خلدمات 
والية  يف  �ملوؤ�ّش�شات  هذه  تنظيم 
ب�شاأن  حتقيقا  "جُنري  نيويورك: 
موؤ�ش�شة دفن �ملوتى هذه"، و�أ�شار 
�إىل �أن هذه �ملوؤ�ش�شة مل تتعر�ض 
بدوره،  �ملا�شي  يف  �شكاوى  الأّي 
و�شف رئي�ض بلدية نيويورك، بيل 
"مروع"  باأنه  �لو�شع  بال�شيو،  دي 

و"غري مقبول على �الإطالق". 
ع.غ/وكاالت

�شحن  طائرة  �جلز�ئر  و�شلت 
معد�ت  حتمل  رو�شية  ع�شكري 
جلهود  دعما  طبية،  ومو�د 
جائحة  مو�جهة  يف  �جلز�ئر 
�جلز�ئر  �أن  كون  وذلك  كورونا 
�ملوثوقني  �ل�رشكاء  �أحد 

و�لرئي�شيني ملو�شكو
�حلكومية  �ل�رشكة  وذكرت 
رو�ض  �ل�شالح  لت�شدير  �لرو�شية 

�ل�شعب  �أن  �إك�شبورت  �أوبورون 
وقطاعه  �ل�شديق  �جلز�ئري 
لهذه  ما�ّشة  بحاجة  �لطبي، 
م�شرية  �الإن�شانية،  �مل�شاعدة 
�إىل �أن هذه �مل�شاعدة �ملجانية 
�أحد  ب�شفتها  للجز�ئر،  قدمت 
و�لرئي�شيني  �ملوثوقني  �ل�رشكاء 

لل�رشكة وذكرت �ل�رشكة.
باية ع 

�سرطة نيويورك 

العثور على ع�ضرات اجلثث داخل �ضاحنات

رو�سيا 

تزويد اجلزائر مبعدات مكافحة 
كورونا

ببلدية  �شخ�شا   50 قر�بة  طالب 
�ل�شو�قي بوالية �ملدية �شبيحة �أم�ض 
، من �ل�شلطات �لوالئية �لتحقيق يف 
رم�شان  قفة  من  �ال�شتفادة  قو�ئم 
و�ملنحة �لتي �أقرها �لرئي�ض موؤخر�.  
�لو�شط  حت�شلت  ل�شكوى  ��شتناد� 
ن�شخة منها، فقد طالب هوؤالء  على 

ب�رشورة �إن�شافهم للح�شول على قفة 
حمرومني  �أنهم  باعتبار   ، رم�شان 
ح�شب  كل  باأكملها،  �أ�رش�  ويعيلون   ،
كانو�  �أنهم  موؤكدين  عائلته،  �أفر�د 
�مل�شتفيدين  قائمة  �شمن  مدرجني 
�ل�شنو�ت  طيلة  رم�شان  قفة  من 

�لفارطة

بهذه  �مل�شوؤولني  �أحد  �رشح  بينما 
�إعانة   1849 منح  مت  �أنه  �لبلدية، 
خالل �شهر رم�شان لعام 2019، كما 
�لعام 2372 ملفا منذ  ��شتقبلت هذ� 
بد�ية �لعملية، كما قبلت 2114 ملفا 
لقفة  �لت�شامن  لال�شتفادة من منحة 

رم�شان .

بلدية ال�سواقي باملدية

حمرومون من قفة رم�ضان يحتجون 

طيب  بن  �لدين  ن�رش  �أعد 
�خلا�شة  للم�شطلحات  معجم 
ي�شم  �لعربية  باللغة  بالفنون 
�شمن  كلمة   3.600 من  �أكرث 

وتوحيد  �إثر�ء  �إىل  يرمي  عمل 
يف  �مل�شتعملة  �مل�شطلحات 
�ملجال �لفني، ح�شبما �أفاد به 

�ملوؤلف.

وهران 

اإعداد معجم خا�س مب�ضطلحات الفنون
قا�سي التحقيق لدى حمكمة عني الدفلى

اإيداع 7 متهمني يف ق�ضية ف�ضاد 
احلب�س املوؤقت 

.    و�سع 20 اآخرا حتت الرقابة الق�سائية  
لدى  �لتحقيق  قا�شي  �أ�شدر 
باإيد�ع  �أمر�  �لدفلى  حمكمة عني 
�حلب�ض  رهن  متهمني  �شبعة 
�آخر�  ع�رشين  وو�شع  �ملوؤقت 
حتت �لرقابة �لق�شائية يف ق�شية 
خمالفة  عمومية  �شفقات  �إبر�م 

به  �ملعمول  �لت�رشيع  الأحكام 
�ملتعلقة  �لنفقات  �رشف  وكذ� 
بدون  �لت�رشيعية  باالنتخابات 
مربر، ح�شبما جاء يف بيان للنيابة 
عني  ق�شاء  جمل�ض  لدى  �لعامة 

�لدفلى. 

ر. بوخدميي
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