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املدية

عدم فتح خمرب حتاليل "كورونا" يثري الت�شاوؤالت
نظمت عن طريق التحا�سر عن بعد

ندوة علمية حول "االإ�شاعات يف االأزمات "
وزارة اخلارجية ال�سحراوية 

املغرب وراء عدم ا�شتقرار املنطقة

وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد:

�شنعي�ض �شهورا اأخرى مع كورونا 
�ص2

حتى نتنياهو مل يكن يحلم بذلك !
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يف ذكرى ا�ست�سهادهما

وقفة مع احلاج املقراين وحممد بوقرة 
جديد اال�ست�سراق 

حرب على االإ�شالم والعرب وفل�شطني
م�ستقبل العمل:

كيف �شتتغري الوظائف يف ع�شر ما بعد "كورونا"؟
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مقاالت

  .          نحو اإجبارية و�شع الكمامات م�شتقبال
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وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات ي�ضرح:

�شنعي�ش �شهور� �أخرى مع كورونا 
.     نحو اإجبارية و�ضع الكمامات م�ضتقبال 

قال وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اأم�س، اأن الو�ضع مقلق، ولكن 
اجلزائر ت�ضجل حالة ا�ضتقرار، كما اأن عدد امل�ضابني ميكن اأن يرتفع اأكرث مما هو عليه اليوم، م�ضريا اإىل 
اأن ارتفاع عدد حاالت االإ�ضابة بفريو�س كورونا، راجع اإىل ارتفاع عدد املخابر، عرب خمتلف الواليات، 

مو�ضحا اأنه مع حلول �ضهر رم�ضان، زادت حركة  املواطنني، مما اأدى اإىل زيادة عدد احلاالت.
مرمي خمي�ضة

حيث �أكد بن بوزيد، خالل نزوله �ضيفا 
بالقناة  �ل�ضباح«  »�ضيف  برنامج  على 
متحكم  �لو�ضع  �أن  �لأوىل،  �لإذ�عية 
�نخفا�ض  ذلك من خالل  ويتجلي  فيه، 
�أن  ح�ضبه،  يدل  وهذ�  �لوفيات،  عدد 
نتائج  و�أعطى  فعال،  �ملطبق  �لعالج 
�أكرث  بعد  �جلز�ئر  �إن  م�ضيفا  جيدة، 
متكنت  �لوباء،  تف�ضي  من  �ضهرين،  من 
�نت�ضار  من  �خلوف  مرحلة  جتاوز  من 
�إىل  باملنا�ضبة،  منوها  كورونا،  فريو�ض 
برت�جع  يقا�ض  كورونا  يف  �لتحكم  �أن 
عدد  بزيادة  ولي�ض  �لوفيات  عدد 

�حلالت �ملوؤكدة.
�أنه  �لوزير،  �عترب  ذلك،  مع  باملو�ز�ة 
�ل�ضحية  �ملنظومة  �ضجلته  ما  رغم 
�أنه ل ميكن  �إل  يف �جلز�ئر، من تطور 
�لأوروبي،  �ل�ضحي  بالقطاع  مقارنتها، 

�أو �ليطايل، موؤكد� يف �ل�ضياق ذ�ته، �أن 
�للجنة �لعلمية �ملتابعة لو�ضعية تف�ضي 
كل  تقدم  �جلز�ئر،  يف  كورونا  وباء 
لديها ما تخفيه، م�ضري�  ولي�ض  �لأرقام 
�أخرى مع  �أ�ضهر  �ضنعي�ض عدة  �أننا  �إىل 

�لفريو�ض و�لو�ضعية �ضتطول.

خمزون كاف من الكلوروكني 

�لأول على  �مل�ضوؤول  �أف�ضح  من جهته، 
�لعالج  بروتوكول  �إّن  �ل�ضحة،  قطاع 
بالكلوروكني، �أعطى نتائج جيدة،وحاليا 
هناك تقريبا 8 �آلف �ضخ�ض خا�ضعني 
�تخاذ  بف�ضل  �أنه  م�ضري�  �لعالج،  لهذ� 
�جلز�ئر لهذ� �لعالج، �ضجلنا تر�جعا يف 

عدد �لوفيات.
��ضت�ضافته  خالل  بوزيد،  بن  و�أ�ضاف 
�ملخزون  �أن  �إىل  �لأوىل،  �لقناة  يف 
�لكاوروكني كايف حاليا، يف حني �ملادة 
�لأولية �ضت�ضتورد من �لهند، ومت �إتخاذ 

�خل�ضو�ض،  بهذ�  �لإجر�ء�ت،  جميع 
�لدو�ء،  هذ�  �إنتاج  كذلك،  �ضيتم  كما 
مب�ضنع بالأخ�رضية، �أما بخ�ضو�ض دو�ء 
باجلز�ئر،قد  خمرب  فاإن  زيرتوماك�ض، 
كهدية،  للوز�رة  منه،  1000علبة  قدم 

على حد قوله .
ا�ضتئناف العمليات اجلراحية 

قريبا،  �ضيتم  �أنه  �ل�ضحة،  وزير  �أفاد 
على  �جلر�حية،  �لعمليات  ��ضتئناف 
�أنه  م�ضيفا  �مل�ضت�ضفيات،  م�ضتوى 
لتوقيف  �ضابقا،  تعليمات  �إعطاء  مت 
�لوباء،  بد�ية  مع  �جلر�حية،  �لعمليات 
جاهزة،  م�ضت�ضفيات  هناك  حاليا  لكن 
حتتوي على عدد �أ�رضة كافية، وبالتايل 
�لعمليات  باإ�ضتئناف  تعليمات،  �ضنعطي 

�جلر�حية.
و�ضع  �أن  �إىل  ذ�ته،  �ملتحدث  و�أ�ضار 
و�ضيتم  فيه،  متحكم  و�لعدد  �لوباء 

�ل�رضوع يف عمليات طب �لعيون و�لكلى، 
غري  �إخت�ضا�ضات  هناك  و�أن  خا�ضة 
بالعودة،  عليها  كورونا  بوباء  معنية، 
ل�ضتئناف  قريب،  عن  تعليمة  و�ضتكون 

�لعمليات �جلر�حية.

فر�ضية الق�ضاء على كورونا 
بفعل درجات احلرارة باطلة

بن  �لرحمان  عبد  �ل�ضحة،  وزير  ك�ضف 
من  طويلة،  فرتة  �ضنعي�ض  �أننا  بوزيد، 
�أننا  م�ضري�  �لوباء،  على  �لق�ضاء  �أجل 
هناك  تكون  �أن  �إمكانية،  مدى  نعلم  ل 
�عتبار  على  �لوباء،  من  ثانية  موجة 
بهذ�  يعلمون  ل  ككل،  �لعامل  خرب�ء  �أن 
�ضتتعاي�ض  لكن مع هذ� �جلز�ئر  �أي�ضا، 

معه.
كما �أورد نف�ض �مل�ضدر، �أّن �أن �لأغلبية 
مل ت�ضدق بوجود كورونا يف �جلز�ئر، و 
وباء كورونا، �ضيزول  �أن  قالو�  �لكثريين 

عدد  نرى  ملا  لكن  �ل�ضيف،  فرتة  مع 
�لتي  و�لإمار�ت،  بال�ضعودية  �حلالت 
درجة �حلر�رة جد عالية، ندرك حقيقة 
�أنه لي�ض هناك عالقة بدرجة �حلر�رة، 
ماز�لت  �أ�ضهر  عدة  هناك  �أن  موؤكد� 
للعي�ض مع �لوباء، وماز�لت �لفرتة طويلة 

للق�ضاء على �لفريو�ض.

نحو اإجبارية و�ضع الكمامات 
م�ضتقبال 

�ل�ضحة،  بقطاع  �ملكلف  وزير  متنى 
و  و�ضع  �إجبارية  عن  �لإعالن  يتم  �أن 
»�ضخ�ضيا  بقوله:  �لكمامات،  ��ضتعمال 
�أرجو �أن ت�ضبح �لكمامة، كحز�م �لأمان 
يف �ل�ضيارة، يدفع من ل ي�ضعها غر�مة 
مالية«، يف حني تاأ�ضف لعدم توفر �لعدد 

�ملو�طنني،  لكل  �لكمامات  من  �لكايف 
من �أجل �إجبارية �رتد�ئها، لأنها �ضتقي 
من �لوباء، خا�ضة و�أن �لعدوى �لهو�ئية، 
مل تتغري �ضو�ء بال�ضعال �أو �لتنف�ض، لذ� 

و�ضع �لكمامة �ضيقي من ذلك.
حالت  عدد  �رتفاع  بخ�ضو�ض   �أما 
بن  �عترب  كورونا،  بفريو�ض  �لإ�ضابة 
�رتفاع عدد  �إىل  �لأمر ر�جع  �أنة  بوزيد 
�ل�ضياق،  ذ�ت  يف  م�ضيفا  �ملخابر، 
ما  �إف�ضاد  يجب  ول  خطر،  هناك  �أن 
حاليا،  �إليه  و�ضلنا  وما  به،  �ضحينا 
يقا�ض  كورونا،  يف  �لتحكم  �أن  خا�ضة 
بارتفاع  ولي�ض  �لوفيات،  عدد  برت�جع 
 13 �أن  وك�ضف  �ملوؤكدة،  �حلالت  عدد 
يف  متو�جدون  فقط،  بكورونا  م�ضابا 

�لعناية �ملركزة.

24 �شاعة

املدية

عدم فتح خمرب حتاليل »كورونا« يثري �لت�شاوؤالت
لتحاليل  خمرب  فتح  عدم  �أثار 
من  موجة  �لآن  حلد  باملدية  كورونا 
�ل�ضاأن  يف  �ملخت�ضني  لدى  �لت�ضاوؤلت 
�ضو�ء،  حد  على  و�ملو�طنني  �ل�ضحي 
�لوليات  من  �لعديد  ��ضتفادة  ظل  يف 
�لأخرى من خمابر مماثلة على غر�ر  

ولية بومرد��ض موؤخر�. 
 ��ضتغرب �لكثريون عدم منح ترخي�ض 

من طرف �لوز�رة �لو�ضية �إىل �لآن يف 
ظل �حلاجة �مللحة لهذ� �ملخرب رغم 
من  �ضابق  وقت  قدم يف  �لذي  �لطلب 
بالولية  �ل�ضحية  �مل�ضالح  طرف 
خمرب  و  �ملدية  جامعة  مع  بالتن�ضيق 
�لت�رضيحات  جاءت  خا�ض،حيث 
بالولية  �ل�ضحة  ملدير  �لأخرية 
��ضتفادة  �ن  لتوؤكد  �ملحلية  لالإذ�عة 

�خلا�ض  �ملخرب   هذ�  من  �ملدية 
نتائج  �أن  �أمر� غري ممكن بحجة  بات 
 19 كوفيد  بوباء  �ملتعلقة  �لتحاليل 
من  كبرية  ب�رضعة  ت�ضل  �أ�ضبحت 
�لعا�ضمة للمدية، رغم تاأكيده من جهة 
بالولية  �لوبائية  �لو�ضعية  �أن  �أخرى 

غري مطمئنة 

نظمت عن طريق التحا�ضر عن بعد

ندوة علمية حول "�الأخبار و�الإ�شاعات يف �الأزمات"
نوعها  من  �لأوىل  هي  بادرة  يف 
�لت�ضال  در��ضات  يف  جامعي  ملخرب 
وبالتعاون  و�لإعالم جلامعة م�ضتغامن 
نظمت  �للكرتونية  �لوئام  جريدة  مع 
»بعد  عن  �لتحا�رض  طريق  عن  ندوة 
�لإعالم  يف   « ر�هنة  »ق�ضايا  حول   «
�لأ�ضاتذة  من  عدد  فيها  ��ضتعر�ض 
�جلامعيني يف علوم �لإعالم و�لت�ضال 
بجامعة م�ضتغامن عدد من �ملو��ضيع 
�ل�ضلة ب«�لإ�ضاعة  ذ�ت  و�لإ�ضكاليات 
�لتي  �ملد�خلة  وهي   « �لأزمات  يف 
من  بوعمامة  �لعربي  �لدكتور  قدمها 
جامعة م�ضتغامن عن طريق �لتحا�رض 
�ملغلوطة  و«�لأخبار   « »بعد  عن 
�ضمن  �لإعالمي«  �لعمل  و�أخالقيات 
عبد  »مالفي  �لربفي�ضور  مد�خلة 
�لقادر ومد�خلة �أخرى حول » �لأخبار 
 « �لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع  يف 
�لطلبة  من  �لعديد  ��ضتح�ضن  وقد 
جمعت  �لتي  �لبادرة  هذه  و�لباحثني 
يف  �لباحثني  �لأ�ضاتذة  من  عدد  بني 
مدير  قال  �ضل�ضة  �ضمن  �لتخ�ض�ض 

�لعربي  �لدكتور  �جلامعي  �ملخترب 
مد�ر  على  �ضتتو��ضل  �أنها  بوعمامة 
�أيام من �ضهر رم�ضان �لف�ضيل يعر�ض 
من خاللها �أ�ضاتذة جامعيون عدد من 
�ملدخالت �لهامة �لتي تقدم قر�ء�ت 
�لإعالمي  �مل�ضهد  حول  عميقة 
و�لتحولت �لهامة �لتي ت�ضهدها مهن 
�ل�ضحافة هذ� و�أ�ضار �لدكتور �لعربي 
��ضقط  �لتي  مد�خلته  يف  بوعمامة 
تاأ�ضيل  يف   « »�خللدوين  �لطرح  فيها 
مفهوم �خلرب �إىل �أهمية منظومة �لقيم 
�لهامة يف ترقية �ملمار�ضة �لإعالمية 
�لتي   « »�لإ�ضاعة  �نت�ضار  من  و�حلد 
تعبري  حد  على  عديدة  بطرق  تنت�رض 
�لأ�ضتاذ �لباحث م�ضري� �إىل مرتكز�ت 
هامة ملو�جهة هذه �لظاهرة باأبعادها 
�لت�ضالية و�لإعالمية �إذ يتطلب �لأمر 
�لقيم �ملهنية و�لأخالقية  تعزيز �ضلم 
�أ�ضار  كما  �لإعالمية  �ملمار�ضة  يف 
�إىل  �لقادر  عبد  مالفي  �لربوفي�ضور 
�لأخالقي  �لبعد  تعزيز  �رضورة 
�لقانونية  �لت�رضيعات  و�حرت�م 

�ملوجودة يف قانون �لإعالم ملمار�ضة 
�لأد�ء  منتقد�  ومتو�زن  ر�ضني  �إعالم 
�إخر�ج  يف  �لقنو�ت  لبع�ض  �لهزيل 
بر�مج حتت م�ضمى »�لرتفيه » و�عترب 
�أن  و�لإعالم  �لت�ضال  يف  �لباحث 
هام  و�لأكادميي  �ملهني  �لتكوين 
للغاية يف تاأطري �ملمار�ضة �لإعالمية 
�لندوة  بهذه  �ل�ضياق  ذ�ت  يف  منوها 
خاللها  من  �ضاهمت  �لتي  �لتفاعلية 
جريدة �لكرتونية يف عمل ت�ضاركي مع 
خمرب جامعي هذ� بخ�ضو�ض �لأخبار 
يف مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي فاأ�ضار 
�لباحثون �أنها تتغري من حيث �لإخر�ج 
�ثر هذ� على  وطريقة �ملعاجلة وقد 
�أ�ضبح  �ذ  �لإعالمية  �لعمل  �أ�ضاليب 
يف  للغاية  خمت�رض�  �ل�ضحفي  �خلرب 
و�أ�ضحت  �لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع 
�لف�ضاء  يف  �لإعالمية  �ملمار�ضة 
�لرتكيز  فيها  يتم  ب�ضاطة  �أكرث  �لأزرق 
�حلديثة  و�لتطبيقات  �لتقنيات  على 

�أكرث من �ل�ضتغال على �ملحتويات
 حممد مرواين

وداد احلاج

وجهت عدد من �لفعاليات �لجتماعية 
�ل�ضلطات  �إىل  ند�ء  ب�ضار  بولية 
عاجل  حتقيق  فتح  ب�رضورة  �ملعنية 
منجم  م�رضوع  �إجها�ض  ظروف  يف 

�ملنغنيز باإقليم بلدية تبلبالة.
و كان وزير �ل�ضناعة �مل�ضجون حاليا 
على ذمة عدة ق�ضايا  يو�ضف يو�ضفي، 
�أن   فيفري2019  بد�ية  يف  وعد  قد 
 250“ بقطارة  �ملنغنيز  منجم  موقع 
يف  �ل�رضوع  عن  ب�ضار”  ولية  من  كم 
لكن  �لفارطة  �ل�ضنة  خالل  ��ضتغالل 
�لرياح  �أدر�ج  ذهبت  �لرجل  وعود 

لأ�ضباب جمهولة.
 املنجم تزيد عن 2٫9 مليون طن

�لقت�ضادي  و�خلبري  �لدكتور  يقول 
خمتار عاليل �لذي ي�ضتغل على ملف 
�حتياطات  �أن  �ل�ضحر�وية  �لتنمية 
مليون   2٫9 من  باأزيد  �ملنجم  هذ� 
و��ضتغالل  توجيه  يتم  �أن  على  طن، 
�لوطنية  �ل�ضناعة  يف  �ملورد  هذ� 

للحديد و�ل�ضلب.
كما �أعلن  �لوزير �ل�ضابق، عن تكثيف 
عمليات ��ضتك�ضاف و��ضتغالل معادن 
�أخرى بولية ب�ضار على غر�ر �حلديد 
من  وغريها  و�لف�ضة  و�لنحا�ض 
�لولية  من  �ضتجعل  �لتي  �ملو�رد 
�ملنجمية  �ل�ضناعة  بامتياز يف  قطبا 

�جلز�ئرية.
وقعتا  قد  و�ل�ضني   �جلز�ئر  كانت  و 
على �تفاقية �رض�كة ل�ضتغالل منجم 
للمنغنيز وبناء م�ضنع لإنتاج �ملنغنيز 
با�ضتثمار  ب�ضار  مبنطقة  �حلديدي 
دولر.مبنطقة  مليون   54 قدره 

تبلبالة.
مناجم  جممع  بني  �لتفاقية  ومتت 
باملائة   26 بح�ضة  )منال(  �جلز�ئر 
�لعمومية  �ملوؤ�ض�ضات  وجممع 
باملائة   25 بـ  )�إمييتال(  �جلز�ئرية 
للمناجم  �ضاولني  �ل�ضينية  و�ل�رضكة 

)49 باملائة(.
ليقوم �مل�ضنع �لذي كان مرتقبا بد�ية 
�إجنازه يف 2017 ودخوله حيز �خلدمة 
 513 بتوفري  ب�ضار  بولية   2019 يف 
بامل�ضنع   405 منها  جديدة  وظيفة 
بف�ضل  �أخرى   108 و  �حلديدي 
مبنطقة  �ملنغنيز  منجم  ��ضتغالل 

قطارة بتبلبالة يف ب�ضار.
هذ�  ي�ضمح  عاليل  �لدكتور  ح�ضب  و 
�ل�ضتغالل  مرحلة  خالل  �ملنجم 
من  �ضنويا  طن  �ألف   80 باإنتاج 
�ملنغنيز �خلام و 51 �ألفا و710 �أطنان 
 44 بن�ضبة  �ملنغنيز  مركز  من  �ضنويا 
من  �ضنويا  طن  �ألف  و20  باملائة 
حديد �ملنغنيز و491 طنا �ضنويا من 
حديد  وي�ضتعمل  �لأر�ضنيك،  بودرة 
�ملنغنيز بن�ضبة 95 باملائة يف �ضناعة 
�ل�ضكك  �ضناعة  �ل�ضلب خ�ضو�ضا يف 
�ل�ضناعات  �حلديدية و 5 باملائة يف 
منجم  �حتياطي  ويقدر  �لكيماوية. 
من  طن  ماليني   3 بقر�بة  بقطارة 
من  طن  مليون  من  و�أكرث  �ملنغنيز 
�ملنجم  هذ�  �كت�ضاف  ومت  �حلديد، 
�حتياطاته  تقييم  قبل   1953 عام  يف 
يف 1955 حيث يرتبع على م�ضاحة 5 
م�ضافة  على  متو�جد  وهو  مربع  كم 

250 كم من مدينة ب�ضار.
لكن بعد ذلك �لتفاق وزيارة �لرئي�ض 
�إىل  �ضاولني  ل�رضكة  �لعام  �ملدير 
على  �لر�ضمية  ومو�فقته  �ملنطقة 
عهد  يف  ذ�ك  كان  �لجناز  بد�ية 
من  �أيام  بعد  لالأ�ضف  زعالن،  �لو�يل 
�أحالم  وتبخر  �ل�رضكة  غادرت  ذلك 
�ملنطقة و�ضبابها حيث تعهد �لرئي�ض 
�ملدير �لعام ل�رضكة �ضاولني بتوظيف 
�إىل  �ل�ضتغالل  �نطالق  1200بعد 
طرحت   ، �لجناز  عمال  جانب 
يومها  زعالن  �لو�يل  على  �ضوؤ�ل 
بح�ضور كل �أع�ضاء �ملجل�ض �ل�ضعبي 
�لولئي ومل يجبني يومها ، لأين كنت 
�ل�ضتثمار  بعنو�ن  حما�رضة  �ألقي 
لالإجابة  وحتجج   ، بب�ضار  �خلا�ض 

يجبني  مل  �أنه  �إل  �ملحا�رضة  بعد 
متحججا بان �أ�ضاأل �ملنتخبني 

ما فعله بو�ضوارب
بوبكر  �جلمعوي  �لفاعل  جهته  من 
حدث  ماذ�  �ضوؤ�ل  على  �إجابة  قلوي 
ملنجم �ملنغنيز بتبلبالة« �لذي حدث 
�ملنجمية  للرثوة  �لوطنية  �لوكالة  �أن 
على  زعالن  ولية  �أيام  حتفظت 
من  �لإ�ضتغالل  �أن  بحجة  �مل�رضوع 
طرف �ل�رضكة �ل�ضينية يوؤثر مبا�رضة 
على �لبيئة و�أذكر �نه يف لقاء م�ضغر 
جمع بع�ض �ملنتخبني و�لو�يل وومثلي 
�إعد�د  منها  طلب  �ل�ضينية  �ل�رضكة 
و�قرت�ح در��ضة ��ضتغالل تعتمد على 
حد  �أدنى  �إىل  �لتلوث  ن�ضبة  تخفي�ض 
وقدمت  �لقرت�ح  وقبل  بلوغه  ميكن 
لكن  منها......  طلب  ما  �ل�رضكة 
�ملكلفة  �لوطنية  �لوكالة  �أن  �لغريب 
لأ�ضباب  وحتججت  متاطلت  باملنح 
�أنه  غري  للمنطقة  و�إق�ضائية  عد�ئية 
بع�ض  مطالب  كانت  �لني  �لأيام  يف 
م�ضنع  �نطالق  على  تلح  �ملنتخبني 
�حلكومة  جلاأت  و�ملنغنيز  �ل�ضمنت 
حيث  مك�ضوفة  �إعالمية  بهرجة  �إىل 
يوم  بو�ضو�رب  �ل�ضناعة  وزير  قام 
�أذكر  رم�ضان  ويف   21/06/2016
�لنطالق  �إ�ضارة  فيها  �أعطى  بزيارة 
لإ�ضمنت  جيكا  جممع  �أ�ضغال  يف 
خدعة  مع  ذلك  وتز�من  �ل�ضاورة 
توقيع عقود �إتفاقية مع �رضكة �ضاولني 
با�ضتغالل �ملنغنيز  �ل�ضينية �خلا�ضة 
و�ل�رضكاء �جلز�ئريني و�لذي كان لبيبا 
فهم �لر�ضالة �لهزلية يف حينها حيث 
عناء  حتى  نف�ضه  يكلف  مل  �لوفد  �أن 
�لتنقل �إىل عني �ملكان بل مت �لكتفاء 
جيكا  جممع  مبحيط  خيمة  بن�ضب 
هو  وهكذ�  للذكرى  �ل�ضور  و�أخذت 
�حلال �لذي بقي و�ضيبقى على حاله 
و�لزمن وحده كفيل باإثبات ذلك �ضو�ء 
حترك �ملنتخب �أو �مل�ضوؤول �ملحلي 

�أو �ملوؤ�ض�ضات �جلمعوية

فاعلون يطالبون ال�ضلطات بفتح حتقيق عاجل

جهة جمهولة جته�ش م�شروع منجم �ملنغنيز بب�شار
.     يو�ضفي و زعالن وبو�ضوارب على �ضلة بامللف

.      ميكنه اإنتاج  80 األف طن �ضنويا من املنغنيز اخلام

جاهزية 120 األف �ضهادة تخ�ضي�س  

توزيع  ح�شة �شكنيةهامة  بعد جتاوز جائحة �لكورونا
نا�رضي   كمال  �ل�ضكن  وزير  ك�ضف 
�إن كل �ضهاد�ت �لتخ�ضي�ض  �خلا�ضة 
و�لبالغ عددها 120   مبكتتبي عدل  
�ألف �ضهادة  جاهزة وتنتظر �لتوزيع 
�لوقاية  من  �إجر�ء�ت  لحقا ب�ضبب 

وباء كوفيد  19 .

توزيع  عدم  �أن  نا�رضي  و�أ�ضار 
ب�ضبب  جاء  �لتخ�ضي�ض   �ضهاد�ت 
�لنت�ضار لفريو�ض �لكورونا ، حيث  مت 
مبا�رضة توزيع �ل�ضهاد�ت يف وليتني 
�ملو�طنني  بع�ض  ت�رضفات   لكن   ،
غري �مل�ضوؤولية وتنقلهم جماعيا �إىل 

مو�قع عدل و ور�ضات �لبناء مبجرد 
جعل  لل�ضهاد�ت  ��ضتخر�جهم  
مت�ض  لأنها  �لعملية   توقف  �لوكالة 
�لفريو�ض  من  �لوقاية   باإجر�ء�ت  

وت�ضهل عملية تو�ضعه .
حممد بن ترار

ر.بوخدميي



جبهة  عن  الربملاين   النائب  وجه 
خالف  بن  خل�رض  التنمية  و  العدالة 
بخ�صو�ص  الأول  اإىل  الوزير  ر�صالة 
تخفي�ص معدل الباكالوريا اإىل 20/14 
بكليات  لاللتحاق  اجلنوب  لطلبة 
الطب، اأين طالب ب�رضورة العدول عن 
للمنظومة  القرار باعتباره م�رض  هذا 
ال�صحية التي هي يف الأ�صل ه�صة على 

حد قوله .
دعا النائب الربملاين عن جبهة العدالة 
والتنمية خل�رض بن خالف من خالل 
للتدخل   جراد   الأول  الوزير  ر�صالة 
لتوقيف   و العدول عن القرار القا�صي  
بتخفي�ص معدل الباكالوريا اإىل عالمة 
يرغبون  الذين  لطلبة اجلنوب   20/14
العدول  الطب،   بكليات  اللتحاق  يف 

عن هذا القرار.
ت�رضيح  بعد  باأن  خالف  بن  وقال 
زيارته  خالل  اجلمهورية  رئي�ص 
�صهر  يف  م�صو�ص  بني  مل�صت�صفى 
اأفريل املا�صي القا�صي باإمكانية منح 
القاطنني  الباكالوريا  لطلبة  حتفيزات 
بكليات  اللتحاق  اأجل  من  باجلنوب 
ت�رضيح  جاء  اجلامعة،  يف  الطب 
 2020 اأفريل   14 بتاريخ  ال�صحة  وزير 
اأخرى  مرة  ليوؤكد  الوطنية  لالإذاعة 
اإمكانية تخفي�ص معدل الباكالوريا اإىل 
عالمة 14 بالن�صبة  لطلبة اجلنوب من 
اإلزامهم بعد التخرج العمل مدة  اأجل 

05 �صنوات يف ولياتهم.
واعترب خل�رض  بن خالف باأن اأن هذا 
القرار التاريخي الذي حظي به طلبة 
كليات  دخول  لهم  بال�صماح  اجلنوب 

يف  ح�صوة  مبعدل20/14هو  الطب 
ظاهرها فيه املنفعة و منطلقها فيه 
الرحمة ولكن اأثارها تفريخ الرداءة و 
ماآلآتها تكري�ص الف�صل، لفتا باأن هذا 
القرار مل يكن-يوما ما- مطلبا ر�صميا 
ول �صعبيا، ذلك لأن »الطب« باعتباره 
ميدان يتعامل فيه مع النف�ص الب�رضية 
التي  اخلم�ص  الأ�صول  اإحدى  وهي 
ديننا  يف  ال�رضع  مقا�صد  عليها  تبنى 
م�صاألة  اأنه  لل�صك  جمال  يدع  ل  فهو 
املواطنون  فيه  يت�صاوى   ، قومي  اأمن 
يتمايزون  و  الواجبات  و  احلقوق  يف 
و  اجلدارة  و  الكفاءة  اأ�صا�ص  على 

التفوق ل غري على  حد قوله.
و اأ�صاف املتحدث :« حيث اأن د�صتور 
املعاين  هذه  كل  يف  ف�صل  البالد 
اأكد باأن كل  خا�صة يف مادته32 حيث 
ل  القانون،  اأمام  �صوا�صية  املواطنني 
ميكن اأن يتذرع باأي متييز يعود �صببه 
اإىل املولد اأو العرق اأو اجلن�ص اأو الراأي 
اأو اأي �رضط اأو ظرف اآخر ،�صخ�صي اأو 
اجتماعي، كما اأكد كذلك هذه املعاين 
نف�صها يف املادة 34 التي ن�صت على  
م�صاواة  �صمان  املوؤ�ص�صات  ت�صتهدف 
كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق 
و الواجبات باإزالة العقبات التي تعوق 
دون  وحتول  الإن�صان  �صخ�صية  تفتح 
احلياة  يف  الفعلية  اجلميع  م�صاركة 
والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية 

والثقافية.«
املتحدث:«  قال  ذاته،   ال�صياق  يف  و 
مما ل �صك فيه اأنك لن تر�صى واأنت  
اجلنوب  يف  يتخرج  باأن  معك  ونحن 

يف  فا�صل  الأطباء  اأ�صباه  من  جي�ص 
معرة  نفعه،  من  اأكرب  �رضره  ر�صالته، 
الوطن  جهات  باقي  من  نظرائه  بني 
يف  الت�صاوي  قاعدة  بانتهاك  يتهم   ،
ا�صتيفاء �رضوط الدخول لكلية الطب، 
البيداغوجي،  املعيار  على  بقفزه 
كفاءته  يف  يجرح  و  �صورته  فتهتز 
عليها  فيطلق  �صهادته  يف  ي�صكك  و 
اجلنوب  )�صهادة  ازدراء  و  احتقارا 
للطب( ، وللعلم فقط نوافيكم مبعدل 
الت�صجيل يف كليات الطب ل�صنة 2019 
جتريبيةمعدل15،90  علوم  بكالوريا 
  ،16،36 معدل  ريا�صيات  بكالوريا   ،

بكالوريا تقني ريا�صي معدل16،69: 
ميكن  فكيف   »: خالف  بن  وت�صاءل 
دون   14 اإىل  املعدل  تخفي�ص 
مقنعة  وبيداغوجية  علمية  مربرات 
تتحقق  اأن  ميكن  اأهداف  لتحقيق 
اأعلم بها واأنت ابن  اأنت  اأخرى  بطرق 
باأن هذا  مربزا  اجلزائرية،  اجلامعة 
القرار مل يكن يوما مطلبا ر�صميا ول 
تداعيات  من  املتحدث  �صعبيا،وحذر 

هذا القرار ، لفتا باأن اإن هذا القرار 
عك�صيا  مفعول  �صيوؤدي   املت�رضع 
الوخيمة  تداعياته  تظهر  و  متاما، 
�صي�صب  اآنفا  ذكرناه  ما  على  عالوة 
من  اأكرث  ال�صمال  طلبة  م�صلحة  يف 
اجلنوب ،و لنا يف هذا املقام �صواهد 
يف  الت�صغيل  ملف  منها  نذكر  كثرية 
�صت�صهد  دليل،  خري  وهو  �صوناطراك 
كليات الطب يف اجلنوب ارتفاعا مهول 
و فائ�صا كبريا يف عدد الطلبة،مقارنة 
املتوفرة،  البيداغوجية  باملقاعد 
مما ينتج عنه خلال فادحا يف طاقتها 
ال�صتيعابية، �صت�صهد ثانويات اجلنوب 
موجات تدفق تالميذ ال�صمال للظفر 
من  يزيد  مما  اجلنوب،  ببكالوريا 
الكتظاظ  ظاهرة  ا�صتفحال  و  تفاقم 
املوجودة اأ�صال يف الثانويات،  و يوؤدي 
ذلك لحمالة اإىل التاأثري ال�صلبي على 
الثانوية  يف  للتلميذ  العلمي  التح�صيل 

اأو لطالب الطب يف اجلامعة.«.
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ال�ضيناتور بن زعيم لـ"الو�ضط":

مرمي خمي�ضة

يف  زعيم،  بن  ال�صيناتور  اأكد  حيث 
ت�رضيح خ�ص به جريدة »الو�صط«، اأنه 
من قواعد ت�صيري الدولة وا�صتمرارها، 
احرتام قوانينها اجلارية، والتقيد التام 
بها، مهما كان مركز امل�صوؤول، حتى اإن 
اأردنا التغيري، يجب اأن يكون بالت�رضيع 
يف  منوها  واملوؤ�ص�صات،  والقانون 
ا�صتوقفني،  مما  اأن  ذاته،  ال�صياق 
واإر�صاله  العايل،  التعليم  ت�رضيح وزير 
حترير  اإجبارية  بخ�صو�ص  تعليمية 
اأن  معتربا  بالجنليزية،  الأطروحات 
هذا يتعار�ص ب�صكل �رضيح، مع املادة 
 254-98 التنفيذي  املر�صوم  من   59
القرارات  ومع  بالدكتوراه،  املتعلق 

املنظمة للدكتوراه الطور الثالث.
نف�ص  يف  ذاته،  املتحدث  واأ�صار 
ال�صدد، اأن تطبيق اأي اإجراء، يتوقف 
على مدى توفر و�صائل تنفيذه، فتحرير 
بالطالب  يتعلق  ل  ح�صبه،  الأطروحة 
يح�صن  الذي  بامل�رضف  واإمنا  فقط، 
الجنليزية، واملناق�ص كذلك، م�صيفا 
بلغة  تتحدد  ل  الأطروحات،  اأن قيمة 

حتريرها، واإمنا م�صمونها.
يف حني، اأف�صح ع�صو جمل�ص الأمة، اأن 
الت�صيري وال�صيا�صة، لي�ص ردود اأفعال، 
مدرو�ص،  فعل  عن  عبارة  هي  واإمنا 
ومدى  وانعكا�صاته  اأثاره،  تقدير  يتم 

باملنا�صبة،  تنفيذه، م�صريا  اإمكانية 
واإمنا  كالم،  جمرد  لي�ص  اأن احلوكمة 
العالقة  ذات  الأطراف  م�صاركة  هي 
هيئات  من  امل�صالح  وذوي  بالقرار، 

علمية، وبحثية ونقابات.
الأمة،  مبجل�ص  ال�صيناتور  اأعرب  كما 
 ، الوطني  التحرير  جبهة  حزب  عن 
ل  اأنه  »الو�صط«،  مع  حديثه  خالل 
عن  تتخلى  العامل،  يف  دولة  توجد 
لغتها الأم ل�صالح لغات اأخرى، فكيف 
اإذا  اللغة،  اليوم نريد تطوير هذه  بنا 
العلمي،  البحث  دائرة  اأخرجناها من 
ت�صري  ل  العلمية  الق�صايا  اأن  م�صريا 
اأن  �صري  ل  واإمنا  اإدارية،  بقرارات 
ت�صند لأ�صحابها، خا�صة اإذا علمنا اأن 

يكون عن طريق  بالأبحاث،  التعريف 
بالجنليزية،  امل�صتخل�صات املحررة 

وهو ما يتم حاليا يف جامعاتنا.
وزارة  اأن م�صالح  الإ�صارة،  وجتدر 
قد  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
مناق�صة  اإمكانية  للجامعات  رخ�صت 
مذكرات التخرج، ور�صائل الدكتوراه، 
مغلقة،  تكون  اأن  ا�صرتطت  باملقابل 
فقط  املرت�صح،  الطالب  بح�صور 
ظل  يف  املناق�صة،  جلنة  واأع�صاء 
الإجراءات الوقائية املتخذة للت�صدي 

لوباء كورونا امل�صتجد.
حيث اأو�صحت التعليمة املر�صلة، اإىل 
للجامعات،  اجلهوية  الندوات  روؤ�صاء 
املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء  اإىل  ومنهم 

والتي  الوطن،  عرب  اجلامعية، 
ماي   4 يف  املوؤرخة   471 رقم  حتمل 
الذي  احلايل  الو�صع  اأن  اجلاري، 
باقي  غرار  على  اجلزائر،  تعي�صه 
كورنا،  جائحة  ب�صبب  العامل،  بلدان 
الدرا�صة، وخمتلف  تعطيل  ت�صبب يف 
والعلمية،  البيداغوجية  الن�صاطات 
التخرج،  مذكرات  مناق�صة  فيها  مبا 
عليه،  وبناء  الدكتوراه،  ور�صائل 
مذكرات  ملناق�صة  الرتخي�ص  تقرر 
بالن�صبة  الدكتوراه،  ور�صائل  التخرج، 
علما  اأعمالهم،  اأنهوا  الذين  للطلبة 
اللي�صان�ص  ي�صمل مذكرات  القرار  اأن 
الدكتوراه،  ور�صائل  واملا�صرت، 
احرتام  �رضورة  على  الت�صديد  مع 
فر�صتها  التي  الوقائية،  الإجراءات 
احلكومة، يف اإطار الوقاية من جائحة 
اإجراءات الوقاية  كورونا، حيث تبقى 
�صارية املفعول، باملقابل حذرت من 
اأنه  م�صرية  الحتفال،  مظاهر  جميع 
احتفالت،  اأي  تنظيم  باتا  منعا  مينع 
ودعت الطلبة املعنيني بالتخرج، اإىل 
املناق�صة،  اأجل  من  مذكراتهم  اإمتام 
الوقت  يف  �صهاداتهم  على  واحل�صول 
ا�صتعمال  بخ�صو�ص  اأما  املنا�صب، 
الو�صاية،  دعت  الإجنليزية،  اللغة 
اإح�صاء  اإىل  اجلامعات  روؤ�صاء 
املذكرات، التي ميكن اإجنازها باللغة 

الإجنليزية.

فتح ال�ضيناتور مبجل�س الأمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، اأم�س، النار 
على وزير التعليم العايل، �ضم�س الدين �ضيتور، مطالبا ال�ضلطات العليا مبراجعة تعليمة الوزير 

موؤخرا، فيما يخ�س اإجبارية حترير الأطروحات بالجنليزية، وهذا مبا تقت�ضيه القوانني وامل�ضاورات 
والت�ضريعات، احرتاما للقانون املعمول به، من جهة، وحماية للغة العربية، من جهة اأخرى.

ال�ضركاء الجتماعيون يف قمة الغ�ضب  

مرا�سلة حول مذكرات 
التخرج تفجر الو�سع 

وزارة اخلارجية ال�ضحراوية 

املغرب وراء عدم 
ا�ستقرار املنطقة

لالأمني  جديدة  مرا�صلة  فجرت 
اأول  العايل  التعليم  لوزارة  العام 
اجلامعات  مدراء  اإىل  اأم�ص 
مناق�صة  �رضورة  على  حتثهم 
ر�صائل التخرج ) لي�صان�ص ـ ما�صرت  
ال�رضكاء  حفيظة   ) والدكتوراة 
و�صفوها  الذين  الجتماعيني 
منددين  الديكتاتورية  بالقرارات 
واملت�رضعة   الع�صوائية  باملنا�صري 
الوزارة   ت�صدرها  �صارت  التي 
اأثرها  العتبار  بعني  الأخذ  دون 
والأ�صتاذ  الطالب  على  النف�صي 
على حد �صواء معتربين اأن الوزارة  
وتتخذ  دكتاتورية   بطريقة  ت�صري 
قرارات دون اإ�رضاك ال�رضكاء  ول 
ار�ص  على  تطبيقها  كيفية  تعرف 

الواقع .
رقم  املرا�صلة   واأ�صارت  هذا  
  2020/05/04 يوم  ال�صادرة    471
التعليم  لوزارة  العام   الأمني  عن 
مناق�صة   �رضورة   على  العايل  
تكون  اأن  �رضط  التخرج  ر�صائل 
ل�صمان  واللجنة(  )الطالب  مغلقة 
جميع  ومنع  احلماية   اإجراءات 
تظاهرات الحتفال ، موؤكدة على 
الطلبة �رضورة اإكمال ر�صائلهم يف 
اإعادة  ل�صمان   ، العاجل  ال�رضيع 
فتح اجلامعة  و بداية املناق�صة ، 
هذه املرا�صلة التي اأهملت درا�صة 
وكذا  وامتحاناته  الثاين   الف�صل 
للطلبة  ال�صتدراكية  امتحاناته 
امل�صتحيل  من  حيث  املتاأخرين، 
لأنها  اللي�صان�ص  ر�صائل  مناق�صة  
وكذا  اجلامعية  بال�صنة  مرتبطة 
يف  املتاأخرين   للطلبة  املا�صرت 
عن  الدرا�صة  وف�صل  حل  غياب 
بعد، هذا تعجبت الرابطة الوطنية 
القرار  من  اجلزائريني  للطلبة 
منطقي   غري  اعتربته  والذي 
بحكم  اأنه ميكن تطبيقه يف العلوم 
من  القليل  العدد  ذات  الدقيقة 
ي�صتحيل  لكن  املتخرجني  الطلبة 
ـالقانون  الآداب  �صهب  تطبيقه يف 
 ، الجتماع  علم   ، النف�ص  علم   ،
والتاريخ  ال�صالمية  احل�صارة 
 ، املتخرجني  اآلف  حت�صي  التي 

ومعه لميكن  الكيل مبكيالني  بني 
التخ�ص�صات وزرع التفرقة ، واأ�صار 
ع�صو املكتب الوطني عبد القادر 
بن خالد   اأن هذا القرار ديكتاتوري  
الوزارة  على  امل�صوؤولني  قبل  من 
الذين ي�صدرون قرارات ليعرفون 
يتعامل  فكيف   ، تطبيقها  طريقة 
الطالب مع املذكرة يف ظل غياب 
غلق  اأمام  واملراجع  امل�صادر 
؟  والبلدية  اجلامعية  املكتبات 
وكيف يلتقي  موؤطره فهناك طالبة 
عالقني مع م�رضفني  بعيدين جدا 
غلق  منذ  عنهم  وانف�صلوا  عنهم  
اأكد   ، اآخر  جانب  من  اجلامعة  
يتخذ  كيف  له   بيان  يف  الكنا�ص 
دون  قرارا  للوزارة  العام  الأمني 
 ، للجامعات  جهوية  ندوات  عقد 
وكيف ي�صع نف�صه  مكان الأ�صاتذة 
النقابات  الوزارة  اأ�رضكت  وهل   ،
ب�صفتهم  الطالبية  واملنظمات 
ممثلي اأول املعنيني يف القرار اأما 
ت�صري  العايل  التعليم  وزارة  مازلت 
 ، ودكتاتورية   ارجتالية  بطريقة 
وزارة  مبعية  القرار  اأخذ  وهل 
التي  الوباء  متابعة  وجلنة  ال�صحة 
ظل   يف  احلجر  فر�ص  اإىل  تدعو 
الإ�صابات  عدد  ارتفاع   عودة 
احلر  الطالبي  اأ�صار  جهتهم  من 
ال�رضكاء  اإ�رضاك  اأن   بيانه  يف 
اأمر  م�صريية  قرارات  اتخاذ  يف 
وحماية  اجلامعة  لإنقاذ  �رضوري 
، يف حني مت�صكت  الطالب  �صحة 
باإ�رضاك  احلر   الطالبي  �صوت 
والأخري  الأول  القرار  وان  اجلميع 
الوباء   حول  ال�صحية  للجنة  يعود 
وبعدها  جهة  من  الأرواح  لإنقاذ 
اجلميع  املو�صم  اإمتام   يف  نفكر  

بالتفاق اجلماعي .
النقابات  خمتلف  وطالبت  هذا 
الكنا�ص ب�رضورة متديد  الطالبية 
اإىل غاية  �صهر  املو�صم اجلامعي 
�صبتمرب بحكم اأن الطلبة لميكنهم 
غياب  ظل  يف  مذكراتهم  اإمتام 
و�صعوبة  اجلامعات   وغلق  الكتب 

لقاء الأ�صاتذة املوؤطرين .
حممد بن ترار

اخلارجية  ال�صوؤون  وزارة  اأكدت 
الدويل  املجتمع  اأن  ال�صحراوية 
�صيادة  باأي  للمغرب  يعرتف  ل 
الآراء  واأن  الغربية  ال�صحراء  على 
القانونية لكل من الإحتاد الأفريقي 
والأمم املتحدة اأكدت هي الأخرى 
على اأن املغرب بلد حمتل ولي�صت 
اآخر  قانوين  اأو مركز  اأي منزلة  له 
،  مربزا اأن اأ�صباب عدم ال�صتقرار 
وتف�صيال  جملة  تعود  املنطقة  يف 
لالحتالل  املغرب  موا�صلة  اإيل 
الال�رضعي وعدم اللتزام بحدوده 
الدولية واملطالبة باأرا�صي اجلريان 

واإغراق املنطقة باملخدرات.
وكالة  نقلته  للوزارة  بيان  يف  وجاء 
الوزير  اأن  ال�صحراوية  الأنباء 
بوريطة  نا�رض  للخارجية  املغربي 
الدويل  املجتمع  اأن  جيدا  يعرف 
ل يعرتف للمغرب باأي �صيادة على 
اأطلع  قد  واأنه  الغربية  ال�صحراء 
على اأن الأمم املتحدة قد �صنفت 
يف  املغربي  التواجد   1979 �صنة 
ال�صحراوية  اأجزاء من اجلمهورية 

�صدر  وقد  الال�رضعى  بالحتالل 
ت�صمنته  ما  على  فعل  كرد  البيان 
اأثناء الجتماع  كلمة وزير املغرب 
الذي نظمته عن بعد حركة بلدان 
عدم النحياز فيما يتعلق بو�صعية 
الغربية.  ال�صحراء  يف  الحتالل 
ال�صوؤون اخلارجية  وزارة  واأ�صافت 
اأن  كذلك  �صك  ل  انه  ال�صحراوية 
وزير اخلارجية املغربي يعرف اأن 
الإحتاد  من  لكل  القانونية  الآراء 
اأكدت  املتحدة  الأمم  و  الأفريقي 
بلد  املغرب  اأن  على  الأخرى  هي 
اأو  منزلة  اأي  له  لي�صت  و  حمتل 
ال�صيء  وهو  اآخر  قانوين  مركز 
العدل  حمكمة  اأقرته  الذي  نف�صه 
ال�صنوات  امتداد  على  الأوروبية 
التي  الرنفزة  املا�صية  الأخرية 
تثبت  املغربي  الوزير  اأظهرها 
فيها  يوجد  التي  الورطة  حجم 
الحتالل من جراء ف�صل م�رضوعه 
ال�صعب  �صد  التو�صعي  العدواين 

ال�صحراوي .
باية ع 

اإجبارية حترير االأطروحات باالجنليزية 
ينافى القوانني 

لاللتحاق بكليات الطب

مطالب برف�ض تخفي�ض معدل الباكالوريا لطلبة اجلنوب 

 اإميان لوا�س 
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اح�ضن خال�س   

ذكريات  الأيام  هذه  علينا  متر 
وحده،  احلجر  عنا  يحجبها  مل 
ذلك  طم�سها  يف  �ساهم  اإمنا 
بل حماولة  الن�سيان  اإىل  النزوع 
التخل�ص من ثقل اإرث املا�سي 
الذي كان من قبل ي�ساعد على 
ال�سباب  واإجالء  الروؤى  تو�سيح 
الأمر  فيه  ي�سل  زمن  يف 
التاريخية  باحلقائق  بالعارفني 
والعزلة  بالغرتاب  ال�سعور  اإىل 
الزيف  من  الكثافة  تلك  اأمام 
والبهتان التي ينهل منها خطاب 

الكراهية.
ي�سهد  الذي  ال�سياق  هذا  ويف 
اخلام�ص  نتذكر  التاريخ  عزلة 
ا�ست�سهاد  تاريخ  ماي،  من 
تاريخنا  اأبطال  من  بطلني 
املقاومة  بطل  املجيد، 
ال�سغرى  بالقبائل  ال�سعبية 
ثورة  مفجر  املقراين  احلاج 
الولية  قائد  والبطل   1871
�سي  التاريخية  الرابعة 
�سقط  الذي  بوقرة  حممد 

و�سالحه يف يده يف 1959.
املقام  يت�سع  ل  قد 
مب�سار  الوافية  لالإحاطة 
الكبرية  للفروق  الرجلني 
ال�سياقات  وتباعد  بينهما 
فاحلاج  التاريخية 

مع  حرب  يف  دخل  املقراين 
بعد  ال�ستعمارية  فرن�سا 
الذين  القوية للجرنالت  العودة 
جمانة  بلدته  على  ا�ستولوا 
واأف�سلوا  اخل�سبة  باأرا�سيها 
التي  العربية  اململكة  م�رشوع 
بعد  لقيادتها  مر�سحا  كان 
القادر  عبد  الأمري  رف�ص 
م�رشوع  اأوقفوا  كما  العر�ص، 
الذي  احلديدية  ال�سكك 
اأمعنت  بل  روت�سلد  بنك  توله 
اجلديدة  ال�ستعمارية  الإدارة 

مكانته  واإ�سعاف  تهمي�سه  يف 
وال�رشائب  الر�سوم  وفر�ص 
وفالحي  مالك  وعلى  عليه 
احلرب  هذه  بداأ  املنطقة. 
بتقدمي ا�ستقالته ملمثل احلاكم 
العام يف برج بوعريريج قبل اأن 
ير�سل ر�سالة يعلن فيها احلرب 
على فرن�سا ابتداء من 16 مار�ص 
املنطقة  قبائل  فعباأ   1871
�سيخ  احلداد،  بال�سيخ  وات�سل 
لي�سكل  الرحمانية  الطريقة 
جمع  ا�سرتاتيجيا  حتالفا  معه 
ال�سيا�سية  الع�سكرية  ال�سلطة 
كانت  الروحية.  والقيادة 
نار  ل�ستعار  منا�سبة  الظروف 

من�سغلة  كانت  ففرن�سا  احلرب 
بحربها مع ب�سمارك بينما كانت 
و�سلت  التي  املزرية  الأو�ساع 
اإليها القبائل كفيلة باأن ل تختار 
الع�سكرية  املواجهة  �سبيل  اإل 
كل  فرن�سا  لها  جندت  التي 
احلدود  على  املرابطة  قواتها 
تلك  على  للق�ساء  اأملانيا  مع 
ب�رشعة  انت�رشت  التي  الثورة 
والغرب  ال�رشق  اإىل  �سديدة 
واجلنوب. لكن ا�ست�سهاد احلاج 
 1871 ماي   5 يف  املقراين 

مبنطقة عني ب�سام كان له تاأثري 
خلف  فقد  الثورة  على  بليغ 
بني  الزعامة  حول  انق�ساما 
املقراين  واإخوة  احلداد  اأبناء 

ويف مقدمتهم بومزراق.  
له  كان  فقد  حممد  �سي  اأما 
�سمن  ونقابي  �سيا�سي  م�سار 
بداية  منذ  الوطنية  احلركة 
الأربعينات من القرن املا�سي، 
ماي   8 مظاهرات  يف  �سارك 
مليانة  بخمي�ص  راأ�سه  مب�سقط 
�رشاحه  اأطلق  وعندما  واعتقل 
ل�ستكمال  تون�ص  اإىل  انطلق 
يف  العودة  قبل  الديني  تعليمه 
اإن�ساء  مع  تزامنت  التي   1947
اخلا�سة  املنظمة 
فيها  ع�سوا  ف�سار 
�سلم  يف  متدرجا 
وقد  امل�سوؤوليات 
مكنه من ذلك تكوينه 
املهني والنقابي حيث 
التحق ب�رشكة ال�سكك 
من  واحتك  احلديدية 
من  بالنقابيني  خاللها 
اأ�سول اأوروبية ويهودية 
التي  العالقات  وهي 
خاليا  لت�سكيل  ا�ستغلها 
دعم مدين للعمل الثوري 
الون�رشي�ص.  مبنطقة 
التحق بالثورة يف بدايتها 
ب�سكل طبيعي لأنها كانت 
�سمن  للعمل  ا�ستمرارا  متثل 
ولن�سالته  اخلا�سة  املنظمة 
ال�سيا�سية والنقابية التي اأك�سبته 
والثقافة  اللغة  مزدوج  تكوينا 
الوقت  ذلك  يف  النادر  من  وهو 
اأ�ساف  الرجل  واأن  ل�سيما 
ال�سجاعة  اإليها روحا نادرة من 
والإقدام حيث اأبلى بالء ح�سنا 
قاتلة  وا�ستباكات  معارك  يف 
رافق  ال�ستعماري.  العدو  مع 
بقيادة  الرابعة  املنطقة  وفد 
موؤمتر  اأوعمران حل�سور  اعمر 
ال�سومام عام 1956.  يف 1958 
يف  دهيلي�ص  ال�سادق  خلف 
حيث  الرابعة  الولية  قيادة 
تنظيما يف  اأكرث  الولية  �سارت 
الرائد  املجاهد  ب�سهادة  عهده 
خل�رش بورقعة الذي كان رفيقه 
�سعف  من  بالرغم  ال�سالح  يف 
حدوث  اإىل  وامليل  الو�سائل 
يف  الثورة  قيادات  بني  �رشخ 

الداخل واخلارج. 
على  قا�سيا   1958 �ستاء  كان 
اإىل درجة  بالداخل  الثورة  قادة 

باأنهم حما�رشون من  �سعورهم 
�سعود  تزامن  فقد  جهة  كل 
فرن�سا  يف  احلكم  اإىل  ديغول 
الق�ساء  وهي  خا�سة  مبهمة 
من  الداخل  يف  الثورة  على 
خالل عمليات اجلرنال �سال مع 
دون  املوؤقتة  احلكومة  ت�سكيل 

احلكومة  اإن  بل  ا�ست�سارتهم 
�سمت ع�سوين من الوليات 
خان  ملني  الدكتور  وهما 
وعمر  الثانية  الولية  من 
الولية  من  او�سديق 
الرابعة دون علم القيادات 
وهو ما اعتربه �سي حممد 
للموقع  جتاوزا  بوقرة 
القيادي للعقداء. ي�ساف 
تزويد  انقطاع  ذلك  اإىل 
باملال  الوليات  هذه 
والذخرية  وال�سالح 
و�سع  يف  جعلها  ما 
كهذا  و�سع  املنهك. 
جعل العقيد عمريو�ص 
يدعو اإىل اجتماع قادة 
الوليات الذي عني له 
له  موعدا  دي�سمرب   6
للولية  تابع  يف مكان 

الثانية ي�سمى اولد ع�سكر.
اأ�سفر الجتماع عن تقرير متني 
احلكومة  جتاه  اللهجة  و�سديد 
اآلية  واإحداث  الوليدة  املوؤقتة 
للتعوي�ص  الوليات  بني  تن�سيق 
عن العزلة التي وقعت فيها، اإذ 
الذي ق�سم  ال�سومام  اأن موؤمتر 
الوليات مل يحدد اآلية ميدانية 
للتن�سيق بينها. كان �سي حممد 
�سمن قيادة اأركان ثالثية انبثقت 
عن الجتماع و�سمت اإىل جانبه 
عمريو�ص و�سي احلوا�ص كلفت 

الأوىل  للوليتني  ال�سند  بتقدمي 
اإىل  التقرير  ورفع  وال�ساد�سة 
�سي  ف�سل  املوؤقتة.  احلكومة 
حممد العودة اإىل مركز قيادته 
الرائد  يكلف  اأن  قبل  باملدية 
او�سديق  وعمر  الدين  عز 
ا�ست�سهد  بينما  عنه  بالنيابة 

قبل  احلوا�ص  و�سي  عمريو�ص 
مار�ص  نهاية  يف  مهامها  اإمتام 

 .1959
كانت قوات جي�ص ال�ستعماري 
�سي حممد  تبليغ  حري�سة على 
البطلني  ا�ست�سهاد  نباأ  بوقرة 
باإطالق  اأفريل  يف  قامت  حيث 
مروحية  طريق  عن  من�سور 
مبا�رشة  حممد  �سي  يخاطب 
عمري�ص  رفيقيه  اإن  بالقول 
عليهما  الق�ساء  مت  واحلوا�ص 
يف  ينتظره  ذاته  امل�سري  واأن 

لإ�سعاف  �سيكولوجية  حرب 
معنوياته ل�سيما واأن ا�ست�سهاد 
يعني  ما  يف  يعني  الرفيقني 
انطلقت  التي  العملية  اإجها�ص 
الوليات  قادة  اجتماع  من 
خ�سارة  ميثل  اأنه  عن  ف�سال 
فادحة للثورة يف وقت بداأت فيه 
طويلة  ع�سكرية  عملية 
على  الق�ساء  غر�سها 
جي�ص التحرير الوطني 

داخل البالد. 
ق�سى �سي حممد بعدها 
اأياما عكرة كانت مزيجا 
يف  والتفكري  القلق  من 
على  وكان  الثورة  اإنقاذ 
اجلي�ص  قوات  اأن  يقني 
به  ترتب�ص  ال�ستعماري 
واإمكانية النجاة �سئيلة اإذا 
جندت القوة التي جندتها 
عمريو�ص  على  للق�ساء 
جلاأ  لذا  احلوا�ص  و�سي 
بوع�رشة  اأولد  منطقة  اإىل 
كتيبة  لتفقد  طريقه  يف 
الزبريية قبل اأن تباغته يف 5 
ماي 1959 فرقة من اجلي�ص 
غري  معركة  يف  معها  دخل 
اإثرها،  على  ا�ست�سهد  متكافئة 

رحمه اهلل.
هذين  مع  الوقفة  لهذه  نريد 
الرجلني من رجال اجلزائر وما 
عن  العزلة  لفك  اأداة  اأكرثهم، 
املزيفة  فاخلطابات  التاريخ 
املادة  �سح  يف  �سالتها  جتد 
عن  الفرد  واجتثاث  التاريخية 
احلقائق التاريخية الذي يجعله 
موجهة  لكلي�سيهات  فري�سة 
لتذكية ال�رشاعات الإيديولوجية 

وال�سيا�سية.

وقفة مع احلاج املقراين وحممد بوقرة 
يعم يف املنابر واملواقع هذه الأيام الغ�ضب وال�ضخط على ما ي�ضدر من بع�س من يختفون وراء 

ال�ضا�ضات لينفثوا �ضموم العن�ضرية والكراهية واإقامة حماكم على النوايا والعقائد بالرغم من الوجه 
ال�ضارم الذي اأظهره قانون حماربة الكراهية الذي �ضدر موؤخرا. ولأن هذه اخلطابات ت�ضتثمر عادة 
يف الن�ضيان فاإن اأف�ضل �ضالح ملحاربتها هو التذكري لعل الذكرى تنفع املوؤمنني. فعندما نفقد البو�ضلة 

التاريخية فاإننا نتحول دون اأن ن�ضعر اإىل اأداة يف يد من ل هم له اإل اإيقاظ الفنت واإذكاء النعرات. 

يف ذكرى ا�ضت�ضهادهما

له  كان  فقد  حممد  " �ضي 
م�ضار �ضيا�ضي ونقابي �ضمن 
احلركة الوطنية منذ بداية 
الأربعينات من القرن املا�ضي، 

�ضارك يف مظاهرات 8 ماي 
مب�ضقط راأ�ضه بخمي�س مليانة 
واعتقل وعندما اأطلق �ضراحه 

انطلق اإىل تون�س ل�ضتكمال 
تعليمه الديني قبل العودة 

يف 1947 التي تزامنت مع 
اإن�ضاء املنظمة اخلا�ضة ف�ضار 

ع�ضوا فيها متدرجا يف �ضلم 
امل�ضوؤوليات "

هذين  مع  الوقفة  لهذه  " نريد 
الرجلني من رجال اجلزائر 

وما اأكرثهم، اأداة لفك العزلة 
عن التاريخ فاخلطابات 

املزيفة جتد �ضالتها يف �ضح 
املادة التاريخية واجتثاث 

الفرد عن احلقائق التاريخية 
الذي يجعله فري�ضة 

لكلي�ضيهات موجهة لتذكية 
ال�ضراعات الإيديولوجية 

وال�ضيا�ضية "
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�ضالح عو�س

ذلك  هو  لي�س  املعا�رص  الإ�ست�رصاق 
قرون  قبل  م�سريتنا  رافق  الذي 
مب�ساعر  الأحيان  معظم  يف  مدفوعا 
دونية  رغبات  اأو  حاقدة  ا�ستعمارية 
بطيبة  معينة  اأحيان  ويف  نزقة 
تنظيما  اأكرث  اليوم  انه  واإن�ساف.. 
وهو  مهمات  واأكرث  تهديفا  واأدق 
التخطيط  اأجهزة  مبا�رصة  يتبع 
ال�سرتاتيجي التي تقف خلف خطط 
العربية  بلداننا  نحو  الغربية  الدولة 
بكيفيات  تن�سغل  التي  والإ�سالمية 

حتويلنا اإىل هباء منثور.
واجهه  ما  ودين  منهج  يواجه  مل 
الإ�سالم يف القرون الأخرية من حرب 
منظمة، ومل يواجه �سعب من �سعوب 
الأر�س حربا طويلة معقدة عرب قرون 
كما واجه العرب، ومل تتعر�س بلد اإىل 
تهجري اأهلها كما تعر�ست فل�سطني.. 
املوؤ�س�سة  حددتها  الأهداف  هذه 

ال�ست�رصاقية الغربية.

منظومة اال�ضت�ضراق:

املعا�رص  الإ�ست�رصاق  موؤ�س�سات  يف 
و2- 1-امل�ست�رصقني  �سناعة  يتم 

النحراف  جماعات  و3-  املتغربني 
ال�ست�رصاق  موؤ�س�سة  الإ�سالم..  عن 
اأديانا  وتوؤلف  اأفكارا  ت�سنع  اليوم 
وحركات  و�سخ�سيات  وزعامات 
الإ�سرتاتيجية  اخلطوط  وتر�سم 
حلركة املجتمعات ويتم توجيه القوى 
متاآكلة  متناحرة  لتكون  بلداننا  يف 

ذاتيا.. 
التي  ال�سخمة  العملية  فهم  اإطار  يف 
�سنع  باب  ويف  ال�ست�رصاق  ي�سمونها 
امل�ست�رصقني وروايتهم ميكن الرجوع  

هذا  يف  اخلطري  الكتاب  اىل 
الكبري  العربي  للمفكر  اخل�سو�س 
ادوارد �سعيد »ال�ست�رصاق«؟؟ فكم 
ي�سريون  وال�سالني  احلمقى  من 
مع�سوبي الأعني وعلى قلوبهم اأكنة 
املهلكة..  ال�سالة  الدروب  يف هذه 
اإىل  معايرينا  حتولت  ذلك  وبفعل 
�سبيل  ت�سلك  جاهزة  و�سفات 
كما  الداخلي  والتفتت  العن�رصية 
مكان..  من  اأكرث  يف  حا�سل  هو 
الإدارات  اإل  لي�س  امل�ستفيد  ان 
ال�سهيوين،  والكيان  ال�ستعمارية 
جعلهم  الذين  اأولئك  واأدواتهم 
ال�ستعمار نواطري على اآبار النفط 
او على احلدود مع اإ�رصائيل واأولئك 
التغريبيني واملنحرفني الذين اأوكل 
لهم مهمة تدمري القالع من داخلها 

باإثارة ال�سبهات والت�سوي�س على هوية 
الأمة وبث بذور الفرقة بني مكوناتها 
على اأ�س�س عرقية او اجتهادية يتلقون 
الأمة  الإ�سالم وتاريخ  مفاهيمهم عن 
ومدار�سهم  امل�ست�رصقني  قبل  من 
الفكرية التابعة لأجهزة اأمنية غربية.. 
رفع  والذي  التغريب  تيار  فكان 
اللربالية والعلمنة عبارة عن  �سعارات 
روح  يف  تنخر  منهجي  تخريب  قوة 
الأمة وج�سدها وعندما اأدرك الغرب 
ان امل�ست�رصقني واملتغربني مل ينجزوا 
املهمة و�سع مهمة ال�ست�رصاق فاجته 
م�سوهة  باأفكار  تيارات  �سناعة  اىل 
خمتزلة  ب�سورة  الإ�سالم  تخت�رص 

واحلرابة  احلرب  اأحكام  بع�س  يف 
وروحه  الإ�سالم  �سياق  عن  بعيدا 
اىل  بلداننا  لتجر  القيمية  ومنظومته 
الدمار فاكتملت احللقة املكتملة من: 
جماعات  و  ومتغربني  م�ست�رصقني 
الدين..  عن  والنحراف  الزيف 
ال�ست�رصاق  مهمة  تكتمل  وهكذا 
عن  �سك  بال  تختلف  وهي  املعا�رص 
اأزمنة  يف  بها  يتمتع  كان  التي  تلك 
مرتبطة  موؤ�س�سات  الآن  فهو  �سابقة 
ال�ستعمارية  الدوائر  با�سرتاتيجيات 

وخططها.
يف  العملية  عليها  تتم  عناوين  ثالثة 
املنهج  الإ�سالم  وهي:  واحد  اآن 
والرمز،  الق�سية  فل�سطني  والر�سالة، 
العرب القوة املغناطي�سية للم�سلمني.. 
والهدف ال�ستعماري هو حتقري العرب  
وتفتيتهم واإغراقهم يف حمامات الدم 
وعدم  وخارجية  داخلية  ب�رصاعات 
الأنفا�س،  للتقاط  لهم  فر�سة  ترك 
الدعايات  ببث  الإ�سالم  و�سيطنة 
من  للتنفري  �ستى  والفنون  بالإعالم 
الإ�سالم، و ب�سناعة جمموعات ترفع 
�سعارات اإ�سالمية ومتار�س ممار�سات 
بتقدمي  فل�سطني  ومتييع  �سيطانية، 
الفل�سطينيني  على  تفر�سها  روايات 
عملية  خالل  من  وامل�سلمني  والعرب 
دولية  وموؤ�س�سات  �رصابية  منهجية 
باملائة-  1 اإىل  فل�سطني  لتقزمي 
غزة- من اأر�س فل�سطني واقعيا، و18 
باملائة من فل�سطني كاأق�سى ما يحلم 
والفل�سطينيون،  العرب  الر�سميون  به 
جمموعات  دفع  نف�سه  الوقت  ويف 
املتغربني  اخلليجيني  الإعالميني  من 
ر�سمية  اإعالمية  خليجية  وموؤ�س�سات 
لت�سويه فل�سطني وال�سعب الفل�سطيني 
العرب  بني  العزل  اإيجاد  يف  لالإ�سهام 
وفل�سطني.. وهكذا اأ�سبحت املعادلة 

مكتملة الأركان فالإجناز قاعدة غربية 
ا�ستعمارية يف قلب فل�سطني لبد من 
ولكي  الفاعل،   العربي  الوجود  اإلغاء 
العرب من ح�سور ح�ساري  ل يتمكن 
الزوابع حول حمركهم  اإثارة  لبد من 
احل�ساري وجامعهم الروحي والنف�سي 
وت�سويهه  الإ�سالم  وحدتهم  و�سامن 
ميكن  املعادلة  هي  هذه  و�سيطنته.. 
قراءتها من �سعودا وهبوطا مبعنى ان 
ت�سويه الإ�سالم يحرم العرب من القوة 

و النه�سة مما يحرمهم من فل�سطني
  .

ا�ضتهداف االإ�ضالم:

فقه  اإ�سالم  عن  لي�س  هنا  احلديث    

العبادات واملعامالت فهذا مع اأهميته 
جزء ي�سري من الر�سالة ول ي�سغل من 
وهو  ب�سيطا  حيزا  اإل  الكرمي  القراآن 
هو  ول  بتنوعهم..  للفقهاء  مرتوك 
الفت  التي  و�رصوحها  العقائد  اإ�سالم 
فيها الكتب فهذا مرتوك اأي�سا لعلماء 
الكالم.. اأما املق�سود هنا فهو اإ�سالم 
عليه  وال�ساهد  احل�ساري  البناء 
املرتكز اىل القيم واملفاهيم والروؤية 
احلياة  جمالت  �ستى  يف  اخلا�سة 
والعمران و�ستى احتياجات الإن�سانية 
الروحية واملادية انه احلراك الب�رصي 
هو  فهذا  الإن�سانية..  امل�سرية  عرب 
من  للت�سويه  يتعر�س  الذي  الإ�سالم 
الغرب  يف  العدوانية  املوؤ�س�سات  قبل 
م�سوه  اأحادي  ملنهج  النقي�س  لنه 
يقود الب�رصية اليوم اىل اأق�سى حالت 

الظلم والب�ساعة والأنانية.
الغربية  ال�ستعمارية  القوى  حرب 
على الإ�سالم تتم على جبهتني واحدة 
املجتمعات  يف  والثانية  الأمة  داخل 
مثال  الإ�سالم  ي�سبح  حيث  الغريبة 
مزعجا منبوذا..  فعلى ال�سعيد الأمة 
الأ�سا�سية  بعنا�رصها  الهجمة  كانت 

كالتايل:
على  الغربية  الهجمة  بداأت  منذ   -1
حتطيم  تريد  انها  وا�سحا  كان  امتنا 
حياة  من  و�سعائره  الدين  معامل 
والتميز  الهوية  لإفقادهم  امل�سلمني 
على  ال�سليبية  احلمالت  �سعت  هكذا 
وتوا�سل  �سابقا  العربي  بالد امل�رصق 
�سلوك  يف  هذا  العدواين  النهج 
وجتلى  امتنا  على  الغربي  العدوان 
كان  حيث  التفتي�س  حماكم  يف  ذلك 
اإ�سالمهم  التنازل عن  امل�سلمني  على 
�سناعة   -2 والرحيل.  املوت  او 
اإ�سالم باأفهام ت�سوه الإ�سالم كالبهائية 
والتطرف الديني الإ�سالمي. 3- اإجبار 
تعليم  منهجية  العربية على  الدول 
وطم�س  الإ�سالم  لتمييع  جديدة  
جماعات  اإن�ساء   -4. متيزه  معامل 
يتم   وزعامات  واأحزاب  اإ�سالمية 
اي  منع   -5 بعد  عن  توجيهها 
وانت�ساره  الإ�سالم  لتقدم  حماولة 
ت�سل  تع�سفية  وبطرق  الغرب  يف 
كما  اجلماعية  املجازر  حالة  اىل 

ح�سل يف اأكرث من بلد غربي
اأما على �سعيد املجتمعات الغربية 
علمية  منهجية  هناك  فكانت 
عن   النا�س  اإبعاد  تق�سد  مدرو�سة 
درا�سة الإ�سالم او التعاطف معه..
يف  ال�ستعمارية  الدوائر  فعملت 
الغرب لتح�سينه �سد الإ�سالم  من 

خالل خطوات منهجية مرتاكبة:
ت�سويه  فوبيا.2-  اإ�سالم  �سناعة   -1
�سورة ر�سول الإ�سالم ومعاين الإ�سالم 
لدى املواطن الغربي.3- انت�سار اليمني 
املتطرف العن�رصي �سد امل�سلمني . 
لدرجة  طاردة  عن�رصية  �سغوط   -4

ارتكاب جمازر جماعية.
ان  ال�ستعمارية  الدوائر  تعرف 
اجلوهري  النقي�س  هو  الإ�سالم 
لي�س  العن�رصي  ال�سهيوين  للم�رصوع 
فقط لأنه عنوان كتلة ب�رصية كبرية بل 
لأنه اأي�سا منظومة قيم ومنهج اأن�ساين 
را�سد نقي�س ملنهج ال�رص العن�رصي.. 
اإن  تدرك  ال�ستعمارية  الدوائر 

الإ�سالم هو ح�سن الأمة. 

ا�ضتهداف العرب:

الدوائر  تعمد  اكت�ساف  �سعبا  لي�س 
لإ�سعاف  الغرب  يف  ال�ستعمارية 
�سكل  ور�سم  وت�سويه �سورتهم  العرب 
النخب  واإغراء  للعربي  كاريكاتوري 
فعلى  بالعرب  بالتهكم  التغريبية 
الدوائر  تكالب  نرى  الرثوات  �سعيد 
ال�ستعمارية منذ عدة قرون اإ�رصارها 
فئة  وتغليب  بلدانهم  تق�سيم  على 
مغربة على جمتمعاتهم ورغم ذلك مل 
تنل هذه الدول العربية التابعة للغرب 
اأي تعامل من قبله ب�سيء من الكرامة 
على  ال�ستعمارية  الدوائر  وتعمدت 
البلدان  يف  التنمية  م�ساريع  اإف�سال 
امل�ستهلكات  يف  واإغراقها  العربية 

النهو�س  حماولت  لإجها�س 
اأما  الغذائي..  والكتفاء  ال�سناعي 
حمرومة  فظلت  العربية  اجليو�س 
من ان تتزود بال�سالح الكايف حلماية 
ما  اىل  عاد  الذي  الأمر  �سيادتها 
من400  امة  بان  ف�سيحة  ي�سبه 
ا�ستعادة  على  قادرة  غري  مليون 
�رصيعة  بنظرة  وميكننا  فل�سطني.. 
الغربي  التخوف  حجم  اكت�ساف 
العربي  النهو�س  حماولت  من 
املفاعالت  مو�سوع  اىل  ن�سري  ان 
فرغم  العربية  البلدان  يف  النووية 
ان عراق �سدام ح�سني كان يف حالة 
تقارب مع الأمريكان والغربيني اإل 
وجد  العراقي  النووي  املفاعل  اأن 
�سوته  اإ�رصائيلية  بقنابل  م�سريه 
بالأر�س امل�سري نف�سه كان للمفاعل 
النووي ال�سوري وهاهي م�رص رغم 
توقيعها اتفاقية �سلح مع اإ�رصائيل 
اإل اأنها حترم من مفاعل نووي وقد 
ي�سمح ملن هم غري العرب ب�رصوط 
معينة كما �سمح لباك�ستان واإيران.. 
ال�سعب  على  امل�ستمر  الهجوم  انه 
وها  تواجده  اأماكن  كل  يف  العربي 

العرب  بالد  حتولت  كيف  نرى  نحن 
�سدنة  العرب  لن  اللهب..  من  كتلة 
واأر�سهم  فل�سطني  واأهل  الإ�سالم 
مكمن الرثوات واملوقع ال�سرتاتيجي 

الكوين..  
ا�ضتهداف فل�ضطني:

 منذ قرن من الزمان يتوا�سل املخطط 
فل�سطني  ق�سية  لإنهاء  ال�ستعماري 
الكيان  وتكري�س  اأخرى  بعد  مرحلة 
ال�سهيوين قاعدة متقدمة لال�ستعمار 
الغربي يف القلب من الوطن العربي.. 
الوعي  العرب وغياب  ت�ستت  ويف ظل 
العربي  احلاكم  عن  ال�سرتاتيجي 
والنخب  ال�سيا�سية  الطبقة  وان�سغال 
مت  جانبية  معارك  يف  الثقافية 
احلكام  واإرغام  بفل�سطني  ال�ستفراد 
العرب والفل�سطينيني على �سيغ ت�سوية 
خملة ومذلة يتم مبوجبها التنازل عن 
اأجزاء من فل�سطني تكرب مع جديد كل 
مرحلة فمن قرار التق�سيم 50 باملائة 
التي  للفل�سطينيني اىل �سيغة ال1967 
باملائة   80 ال�سهيوين  الكيان  متنح 
كانت  ان  وبعد  فل�سطني..  ار�س  من 
الغربية وقطاع غزة امل�ساحة  ال�سفة 
املر�سحة لدولة فل�سطينية عا�سمتها 
تهويده  يتم  القد�س  هاهو  القد�س 
التقا�سم  لعمليات  يخ�سع  والأق�سى 

الزماين واملكاين وقطاع غزة يخ�سع 
فيه  وقهر حتدث  لأب�سع حالة ح�سار 
عن  النا�س  ي�رصف  ما  املاآ�سي  من 
واجبات الكفاح اىل دوائر اأخرى يتقن 
العدو الدفع نحوها.. وهكذا متار�س 
ت�سليل  عملية  ال�ستعمارية  الدعاية 
اأي  متهمة  الت�سوية  حول  متوا�سلة 

تنا�سل  عربية  او  فل�سطينية  حماولة 
ل�ستعادة احلق الفل�سطيني بالإرهاب 
الدويل  القانون  على  واخلروج 
ان  ال�ستعمارية  الدوائر  وا�ستطاعت 
لمت�سا�س  دولية  موؤ�س�سات  تن�سئ 
وتقنينه  والفل�سطيني  العربي  الفعل 
ومع  ال�رصاب  م�سارات  يف  ودفعه 
القوة  عنا�رص  كل  من  تنفي�سه  الزمن 
فل�سطني  ت�سويه  بذلك  وقد مت  فيه.. 
ي�سلم  مل  اخرى  فل�سطني  وا�ستحداث 
قيادات  املوؤامرة  يف  الوقوع  من 

فل�سطينية وعربية.

  كلمة اأخرية:

ت�سويه  عملية  الإ�سالم  يواجه 
يح�سل  كما  متاما  واغت�سابا  وحربا 
كان لبد  هنا  ومن  وللعرب  لفل�سطني 
فل�سطني  حقيقة  على  الرتكيز  من 
العرب  وحقيقة  الإ�سالم  وحقيقة 
الفل�سطينيني  وطن  كاملة  ففل�سطني 
ال�سهيوين  الكيان  وبهذا ن�سقط رواية 
مرتبطة  وهي  الباطلة..  وم�رصوعيته 
بكل ق�سايا امتنا يف النه�سة وال�سيادة 
هو  والإ�سالم  الكرمية..  واحلياة 
واملحرك  لالأمة  الواقي  اجلدار 
املانح  الأمة  �سف  ورابط  احل�ساري 
�سحة  ال�سامن  و  التحرك  قدرة  لنا 

بل  ق�ساياها  كل  حل  نحو  الجتاه 
وق�سايا الب�رصية.. والعرب هم اجل�سم 
الإ�سالمية  الدائرة  يف  املركزي 
الإ�سرتاتيجية  اجلغرافية  اأهل  وهم 
الرثوات  وفيها  النبياء  كل  فيها  و 
�رصاعات  اأر�سها  وعلى  املذهلة 
ي�سبح  هنا  ومن  العاملية..  القوى 
للمخطط  خدمة  لت�سويههم  التعمد 

ال�ستعماري.
للكيان  النقي�س  فل�سطني-الوطن    
والإ�سالم-املنهج  ال�سهيوين، 
للم�رصوع  النقي�س  والر�سالة 
هم  والعرب  ال�ستعماري،  العن�رصي 
املركزية  اأر�سها  يف  الر�سالة  حملة 
وخندقها الأول وهم اأهل فل�سطني اأي 
فل�سطني  وعمق  الإ�سالم  مادة  اإنهم 
الطبيعي.. ومن هنا وجب التنبيه ان 
الرتكيز على الوطنية الفل�سطينية يف 
واأهميته  �رصورته  مع  املرحلة  هذه 
اإمنا هو تركيز مرحلي ريثما ن�سرتد 
اإطارها  من  جزءا  لتكون  فل�سطني 
الوطنية هنا  اإن  العربي الإ�سالمي.. 
لإ�سقاط  �رصورية  مرحلة  هي  اإمنا 
ملكية  وتثبيت  ال�سهيونية  الأكذوبة 
ال�ستباك  مركز  هي  والتي  الأر�س 
وامل�رصوع  كاأمة  بيننا  الواقعي  
العبث  ومن  ال�سهيوا�ستعماري.. 
اأيديولوجية  بحجج  عنها  التنازل 
اأو  اإ�سالمية  اأو  قومية  متيب�سة 
اإليها  النظر  من  ولبد  اجتماعية 
يف  ح�سارية  فكرة  اإنها  اعتبار  على 
تغذيتها  من  لبد  بل  الأمة..  م�رصوع 
تعني  ل  العروبة  اأن  كما  وتقويتها.. 
ل�سدنة  تفعيل  هي  بل  عرقية  دعوة 
احليوي..  املركزي  وج�سمه  الإ�سالم 
وهكذا نرى اأهمية اأن يتحرك العرب 
جميعا  ق�ساياهم  نحو  بالإ�سالم 
النه�سة وال�سيادة والتحرر وهي ق�سايا 
ق�سية  باأ�سباب  ا�سرتاتيجيا  مرتبطة 
جملة  معها  التعامل  فيتم  فل�سطني 
اإل يف  ويف وقت واحد..لأنها ل حتل 
متتالية..  ولي�ست  متوازية  �سياقات 
اأنقا�س  على  الإ�سالم  يتحرك  ولن 
من  اأكرث  بل  اأبدا..  وفل�سطني  العرب 
مواجهة  ان  على  التاأكيد  ميكن  ذلك 
وال�ستعمار  ال�سهيونية  العن�رصية 
يتم  اأن  ميكن  ل  املجنون  المربيايل 
بدون املعادلة احل�سارية التي تتجلى 
والعرب  فل�سطني  يف  الثالثة  اأبعادها 
والإ�سالم.. و�ستكون هذه املعادلة كما 
الإن�ساين  اجلامع  هي  يوم  ذات  كانت 
العن�رصية  �سد  بالإن�سانية  الالئق 
اإىل  النتباه  وجب  وهنا  والعدوان..  
�سيعيد  من  هو  العرب  نهو�س  اأن 
ر�سدهم  وتركيا  اإيران  يف  للم�سلمني 
اأنه  ال�سيا�سي لبناء متوازن لالأمة كما 
هو من �سياأتي بامل�سلمني من باك�ستان 
واهلل  و�سواهم..   واندوني�سيا  والهند 

غالب على اأمره.

  متكن اال�ضت�ضراق املعا�ضر اأن ي�ضبح مرجعية امل�ضاريع اال�ضتعمارية االأمريكية والغربية 
�ضدنا، كما انه متكن من �ضناعة تيار تغريبي الئكي يف بلداننا، ومتكن كذلك من �ضناعة 
جمموعات ترفع �ضعارات اإ�ضالمية متار�س ما ي�ضيطن االإ�ضالم.. وهكذا تكون قد اكتملت 

اإ�ضرتاتيجية اال�ضت�ضراق.

جديد اال�ضت�ضراق 

حرب على الإ�سالم والعرب وفل�سطني

لي�س  املعا�ضر  " االإ�ضت�ضراق 
هو ذلك الذي رافق م�ضريتنا 
قبل قرون مدفوعا يف معظم 
االأحيان مب�ضاعر ا�ضتعمارية 

حاقدة اأو رغبات دونية 
نزقة ويف اأحيان معينة 

بطيبة واإن�ضاف.. انه اليوم 
اأكرث تنظيما واأدق تهديفا 

واأكرث مهمات وهو يتبع 
مبا�ضرة اأجهزة التخطيط 

اال�ضرتاتيجي التي تقف خلف 
خطط الدولة الغربية نحو 
بلداننا العربية واالإ�ضالمية 

التي تن�ضغل بكيفيات حتويلنا 
اإىل هباء منثور "

عملية  االإ�ضالم  " يواجه 
ت�ضويه وحربا واغت�ضابا 

متاما كما يح�ضل لفل�ضطني 
وللعرب ومن هنا كان البد من 
الرتكيز على حقيقة فل�ضطني 

وحقيقة االإ�ضالم وحقيقة 
العرب ففل�ضطني كاملة وطن 

الفل�ضطينيني وبهذا ن�ضقط 
رواية الكيان ال�ضهيوين 
وم�ضروعيته الباطلة "
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ببلدية  �أنفو�س  قرية  حتولت 
�لغي�شة �لتابعة لولية �لأغو�ط  
من  �لع�رش�ت  تقطنها  و�لتي 
�لعائالت �إىل مزبلة جر�ء تر�كم 
ب�شو�رعها  �ملنزلية  �لقمامات 
�لقذرة  �ملياه  لوثت  ،كما 
و�ملناطق  �لغابي  �ملحيط 
�أن  بعد  و�لب�شاتني  �ل�شياحية 
حتويل  مب�رشوع  �لتالعب  مت 

�أكرث  �بتلع  �لذي  �لقذرة  �ملياه 
من 12 مليار �شنتيم .

وقد عرب �شكان �لقرية عن هذه 
�لعديد  ويف  بقولهم  �لو�شعية 
بالأم�س   " �ملنا�شبات  من 
بالنبامل  فرن�شا  �أحرقتنا 
لز�لت  و�أثارها  و�لقنابل 
و�متدت  ذلك  على  �شاهدة 
فقتلت  �لإرهاب  يد  �إلينا 

حتا�رشنا  و�ليوم  و�رشدت 
�لأو�شاخ و�لقمامات يف جز�ئر 
وعندما   ، و�لكر�مة  �لعزة 
عن  للم�شوؤولني  �شكو�نا  رفعنا 
كان  �لإعالم  و�شائل  طريق 
وينا�شد   ،  " �لتهمي�س  جز�وؤنا 
للتدخل  �جلديد  �لو�يل  هوؤلء 
ترفع  ب�شاحنة  �أجل مدهم  من 

عنهم �لقمامات . 

فتح  �شلة  ذي  �شياق  ويف 
�ل�شلطات  �لنار على  مو�طنون 
م�شوؤولية  وحملوها  �ملحلية 
من  �ل�شتفادة  من  �إق�شائهم 
ن�شاط م�شالح �لنظافة و�لوقاية  
، مت�شائلني عن م�شري �لأمو�ل 
�ل�شخمة �ملر�شودة �شنويا يف 
�إطار م�شاريع �جلز�ئر �لبي�شاء 

.

 
�مل�شتفيدين  من  عدد  نا�شد 
من ح�شة 60 م�شكن  �جتماعي 
�لعالية  ببلدية  عمومي  �إيجاري 
بورقلة  لد�ئرة �حلجرية  �لتابعة 
، ب�رشورة �لتدخل لدى م�شالح 
�لعزيز  عبد  �لأول  �لوزير 
و�ملدينة  �ل�شكن  ووزير  جر�د 
حتقيق  جلنة  لإيفاد  و�لعمر�ن 
على  للوقوف  �مل�شتوى  عالية 
�ملربر   غري  �لتماطل  م�شببات 
هذ�  من  �مل�شتفيدين  منح  يف 
ملفاتيح  �ل�شكنات  من  �لنمط 
�لأربع  فاقت  �لتي  �شكناتهم 
�شنو�ت و هذ� ما جعل �ل�شكنات 
تكد�س  و  �لإهمال  تتعر�س 
عديد  �إىل  بالإ�شافة  �لرمال 
�لت�شدعات على م�شتوى عديد 
�ملنازل ب�شبب �لغ�س يف �لجناز 

وبالرغم من عديد �لحتجاجات 
�إل �أن �مل�شتفيدين يتلقون د�ئما 
�مليد�ن  يف  تتج�شد  مل  وعود� 
من طرف �مل�شوؤولني بت�شليمهم 
�ملفاتيح لتبقى �ل�شكنات م�شكنا 
للطيور بدل �لإن�شان لذ� يطالب 
�ملت�رشرين من �مل�شكل �لقائم 

�ل�شديق  �أبوبكر  �لولية  و�يل 
�لأول  �مل�شوؤول  ب�شفته  بو�شتة 
بفتح  �لتنفيذية   �لهيئة  على 
طريقة  يف  معمق  حتقيق 
�لتماطل يف توزيعهم  �لجناز و 
�شد  �شارمة  �إجر�ء�ت  و�تخاذ 

كل �مل�شوؤولني �ملتماطلني.

طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
�ل�شكن  مبلف  �ملهتمني 
�لقر�ر  �شناع  �شيغه  مبختلف 
بالبالد لإلز�م �ل�شلطات �لو�شية  
�أدو�ت  من  �ملزيد  بتفعيل 
ل�شمان  �ملتابعة  و  �لرقابة 
�ل�شكنية  �مل�شاريع  �جناز 
�ل�شكن  ب�شيغة  تعلق  ما  خا�شة 
للفئة  �ملوجهة  �لجتماعي 

�له�شة من �ملجتمع �ملحلي .
يعترب  �ل�شكن  قطاع  �أن  ومعلوم 
ت�شكو  �لتي  �لقطاعات  بني  من 
جملة من �لنقائ�س بدليل تذيل 
من  �لوطني  للرتتيب  �لولية 
حيث �جناز �حل�ش�س  و�شحها 
وهو ما �شاهم يف �لتز�يد �ملقلق 
و�لت�شنج  �لحتقان  حلالت 
�ل�شاكنة  �شفوف  يف  �ملحلي 
�لعا�شمة  ودو�ئر  بلديات  عرب 

�ملركزية للجنوب �ل�رشقي .

�ألف عائلة يف   85 زهاء  تتخبط   
جملة من �مل�شاكل �لتقليدية �لتي 
عكرت �شفو منط عي�شها �ليومي 
، ب�شبب تاأخر �ل�شلطات �ملحلية 
مل�شكل  جذرية  حلول  �إيجاد  يف 
�لظالم �لد�م�س �لذي يخيم على 
بعا�شمة  �ملعروفة  ورقلة  مدينة 

�لذهب �لأ�شود .
�لعائالت  من  �لعديد  نا�شدت 
 – ثور  بني  باأحياء  �لقاطنة 
 – عمر�ن  �شيدي   – �ملخادمة 
بامنديل – بوعامر – �حمد متام 
-324 و 460و 700م�شكن بورقلة 
"�لو�شط"  يومية  مع  حديثهم  يف 
ب�رشورة  �لولئية  �ل�شلطات   ،
�ألف   85 لنت�شال  �جلاد  �لتدخل 
�لظالم  خملفات  من  عائلة 
علمنا  �إذ�  خا�شة   ، �لد�م�س  
ي�شكل  بات  �لقائم  �مل�شكل  �أن 

ن�شاطات  لعدة  خ�شبة   �أر�شية 
�أ�شا�شا يف تف�شي مظاهر  متثلت 
دون  �ملمنوعات  وتعاطي  ترويج 
�ل�رشقة  مظاهر  عن  �حلديث 
و�ل�شطو و�لتعدي على �ملمتلكات 
�حل�رش�ت  تكاثر  عن  ناهيك   ،
وعقارب  �أفاعي  من  �ل�شامة 
�ل�شلطات  �أن  ومعلوم   ، �شامة 
بلدية  م�شالح  �ملحلية ممثلة يف 
خالل  تدعمت  قد  كانت  ورقلة 
مايل  غالف  من  �جلارية  �ل�شنة 
�لعزلة  �إطار فك  هام موجهة يف 
عن �لتجمعات �ل�شكنية �ملذكورة  
تاأهيل  �إعادة  طريق  عن  �شو�ء 
مد  �أو  �لعمومية  �لإنارة  �شبكة 
�لأحياء �جلديدة مب�شاريع وذلك 
يف �إطار حت�شني �لنمط �ملعي�شي 

لل�شاكنة .
احمد باحلاج 

تعالت اأ�ضوات امل�ضتفيدين من 60 م�ضكن اجتماعي اإيجاري عمومي ببلدية العالية بدائرة احلجرية 
بورقلة املطالبة بتدخل ال�ضلطات العليا بالبالد لك�ضف الغمو�س الذي يكتنف م�ضري ح�ضولهم على 

املفاتيح ملدة تفوق 04 �ضنوات.

امل�ضتفيدون من 60 �ضكن اجتماعي بالعالية بورقلة

اأحمد باحلاج 

 ب�ضبب م�ضاريع البناء والتعمري 

عا�سمة الذهب الأ�سود 
بورقلة تغرق يف الظالم 

اأخبار اجلنوب

متاطل يف منح املفاتيح لأكرث من 04 �سنوات 

�ملبذولة  �ملجهود�ت  �إطار  يف 
باأمن  �ل�رشطة  قو�ت  طرف  من 
�أ�شكال  حماربة كل  �أدر�ريف  ولية 
�ل�شلع  يف  و�لغ�س  �مل�شاربة 
يف  خا�شة  لال�شتهالك  �ملوجهة 
ظل �شهر رم�شان �لكرمي ، متكنت 
قو�ت �ل�رشطة �لتابعة لأمن د�ئرة 
بتاريخ 21/04/2020 من  �أولف 
�حلمر�ء  �للحوم  من  كمية  حجز 
جلمل  تعود  بـ 160 كلغ  تقدر 
�لرقابة  خارج  دبحه  عملية  متت 
�لبيطرية و يف نف�س �ل�شدد متكنت 
�أولف  د�ئرة  باأمن  �ل�رشطة  قو�ت 
خالل �لأ�شبوع  من �إحباط حماولة 
قابلة  غري  للحوم  ت�شويق 
لال�شتهالك �لب�رشي �إذ متكنت من 
��شرتجاع جثة جمل كانت موجهة 

للذبح مع توقيف و�قتياد �مل�شتبه 
�لطبيب  مبا�رشة ورفقة   ، فيه 
�لبيطري �لتابع للم�شالح �لفالحية 
�لإتالف جلثة �جلمل  متت عملية 
وفق �لطرق و�لإجر�ء�ت �لقانونية 

�لالزمة.
�ل�رشطة  قو�ت  تبقى  و  هذ� 
على  و  �لأوقات  جميع  يف  جمندة 
لال�شتجابة  مد�ر 24/24 �شاعة 
�لتكفل  و  �ملو�طنني  لند�ء�ت 
�إيل  تدعوهم  �لتي  و  باإن�شغالتهم 
يهدد  قد  خطر  �أي  عن  �لإبالغ 
طريق  عن  ممتلكاتهم  و  حياتهم 
�ملجانية  بالأرقام  �لت�شال 
�مل�شخرة من قبل �ملديرية �لعامة 

لالأمن �لوطني)104-17-1548( .
اأحمد باحلاج

يف �إطار �ملجهود�ت �ملبذولة 
�ل�رشطة  قو�ت  طرف  من 
حماربة  ريف  �أدر�  ولية  باأمن 
�جلرمية و�حلفاظ على �شالمة 
�ملو�طنني وممتلكاتهم متكنت 
فرقة �ل�رشطة �لق�شائية �لتابعة 
�حل�رشي �لأول باأمن  لالأمن 
و�شع  من  �أدر�ر  ولية 
ل�شارق �ملحالت  حد 
و�شط  م�شتوى  �لتجارية على 

مدينة �أدر�ر.
وقائع �لق�شية تعود �ىل منت�شف 
على  �جلاري  وبناء�  �لأ�شبوع 
�أحد  بها  تقدم  ر�شمية  �شكوى 
تعر�شه  مفادها  �ملو�طنني 
د�خل حمله  من  لل�رشقة 

�ل�رشطة  قو�ت  �لتجاري، 
�ل�شكوى با�رشت  تلقيها  وفور 
و�لتحري  �لبحث  عمليات 
للو�شول للفاعلني ليتم �لتعرف 
على �ل�شخ�س �مل�شتبه فيه مع 
لتوقيفه  حمكمة  خطة  و�شع 
�لأمن  مقر  �إىل  وحتويله 
مت  �أين  �لتحقيق،  ل�شتكمال 
تقدميه �أمام وكيل �جلمهورية 
�لذي  �أدر�ر  حمكمة  لدى 
بدوره �أحال �مللف �أمام جل�شة 
يف  لي�شدر  �لفوري  �ملثول 
نافذة  حب�س  حقه 03 �شنو�ت 
جز�ئري  دينار  و 500 �ألف 

غر�مة مالية .
اأحمد باحلاج 

اأمن دائرة اأولف باأدرار 

يف اطار حماربة اجلرمية 

حماولة ذبح وت�سويق حلوم 
غري �ساحلة 

و�سع حد لن�ساط �سارق 
املحالت التجارية 

   قرية اأنفو�س باالغواط 

الزبائن بني مطرقة ارتفاع الفواتري و جائحة كورونا 

القمامة واملياه القذرة تهدد بكارثة

 ا�ستمرار النقطاعات املتكررة يف التيار الكهرباء
�نتقلت حمى �لحتقان  بجنوب 
�لتنمية  قطاعات  من  �لبالد 
�شونلغاز  م�شالح  �إىل  �ملحلية 
م�شل�شل  ��شتمر�ر  ،ب�شبب 
يف  �ملتكررة  �لنقطاعات 
�لتيار �لكهرباء و �إرتفاع فو�تري 
م�شتحقات ��شتغالل هذه �ملادة 
�حليوية،  وذلك ب�شبب �لرتفاع 
�حلر�رة  درجات  يف  �لرهيب 
�ل�شيف  تز�منا مع حلول ف�شل 

و �شهر رم�شان �ملبارك .
رفعتها  �شكاوى  حذرت   
نا�شطون   ، حملية  جمعيات 
باجلنوب   وجمعويون  حقوقيون 
ب�شبب  �ملركزية  لل�شلطات 
�لناجمة  �مل�شتمرة   �ملع�شلة 
يف  �ملتكررة  �لنقطاعات  عن 

�أحلقت  �لتي  �لكهربائي   �لتيار 
بالأجهزة  ج�شيمة  �أ�رش�ر� 
�لكهرو منزلية يف ظل �لرتفاع 
�ملح�شو�س يف درجات �حلر�رة، 
�أكدت  وقت  يف  هذ�  يحدث 
�لوليات  بتلك  �لقطاع  م�شالح 
لغالف  �حلكومة  ر�شد  عن 
لتج�شيد  موجه  �شخم   مايل 
�لقا�شي  �ل�شتعجايل  �لربنامج 
بو�شع حد للم�شكل �لقائم وهي 
�أثر  لها  يظهر  مل  �لتي  �لأمو�ل 
مع  مو�ز�ة   ، �لو�قع  �أر�س  على 
ذلك فقد �شددت ذ�ت �ل�شكاوى 
�لحتجاجية  و�لعر�ئ�س 
�لعليا  لل�شلطات  �ملوجهة 
�جلاد  �لتدخل  �رشورة  على 
ل�رشكة  �لعامة  �ملديرية  لدى 

�أجل  من  و�لغاز  �لكهرباء 
�لنظر يف مطلب �جلبهة  �عادة 
�لجتماعية �ملحلية بال�شحر�ء 
�جلز�ئرية  �لكربى  و�ملتمثل يف 
�رشورة خف�س فو�تري �لكهرباء 
�لتي تر�وحت لدى غالبية زبائن 
�لوكالت �لتجارية بني 02 و 03 
يف  يحز  مما  و   ، �شنتيم  مليون 
نفو�س �ملت�رشرين من �مل�شكل 
با�رشت  �شونلغاز  �أن  �لقائم 
�لقا�شي  وعيدها  تنفيذ  يف 
لدفع  �لكهربائي  �لتيار  بقطع 
ت�شوية  يف  �ملتاأخرين  �لزبائن 
ترت�وح  حيث  �ملالية  و�شعيتهم 
�ملوؤ�ش�شات  لدى  �ل�رشكة  ديون 
�لـ  بني  �خلو��س  و  �لعمومية 
�لأمر   ، �شنتيم  مليار   80 و   25

حال  مايل  �رشخا  �أحدث  �لذي 
دون متكني �لو�شايا من ت�شديد 
م�شتحقات �ملتعاملني �خلو��س 

.
ولة  وجه  فقد  ثانية  من جهة   
�ل�شالفة  بالوليات  �جلمهورية 
ملدر�ء  �شارمة  تعليمات  �لذكر 
و�شط  و�لغاز  للكهرباء  �لتوزيع 
حت�شني  �أجل  من    ، وغرب 
خدمات �لقطاع �ملقدمة لفائدة 
�مل�شلحة �لعمومية و �خلو��س  
�نقطاع  دون  �شيف  و�شمان 
تكر�ر  لتفادي   ، �لكهرباء  يف 
�حلركات  معدلت  �شيناريو 
�لحتجاجية �لتي �شهدتها تلك 
�لوليات يف �ل�شائفة �لفارطة .

جناة ،ح 

�ضالح ،ب
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عن موقع نون بو�ضت

يف  ال�سيا�سي  التطبيع  ورغم 
العالقات بني تل اأبيب وبع�ض الدول 
العربية التي وقعت اتفاقيات �سالم، 
كم�رص والأردن، فاإن ال�سارع العربي 
املخططات  على  ع�سًيا  دوًما  كان 
اإذ  خالله،  من  للتوغل  الإ�رصائيلية 
املا�سية  العقود  مدار  على  ظل 
ي�سلح  الذي  لالأمة  احلي  ال�سمري 
اعوجاج الأنظمة وي�سغط عليها بني 
احلني والآخر للعودة اإىل املرتكزات 

القومية وعلى راأ�سها الق�سية الأم.
ل�سان  وعلى  الإ�رصائيلية  احلكومة 
اعرتفت  نتنياهو  بنيامني  رئي�سها 
تواجهه  ما  اأخطر  اأن  مرة  من  اأكرث 
الإ�رصائيلية  العربية  ال�سالم  خطط 

ال�سعوب  وعي  هو 
العربية، ومن ثم ل بد من 
تدمريه  عرب  ا�ستهدافه 
خالل  من  اإليه  والت�سلل 
لالأنظمة  الناعمة  القوى 
بني  تهرول  التي  احلليفة 
احلني والآخر للتقرب من 

دولة الحتالل.
مبنا�سبة  كلمته  ويف 
لزيارة  الأربعني  الذكرى 
للقد�ض  ال�سادات  اأنور 
نتنياهو  قال  املحتل، 
 :2017 يف  الكني�ست  اأمام 
اأمام  الكربى  "العقبة 

تو�سيع ال�سالم ل تعود اإىل قادة الدول 
ال�سائد  العام  الراأي  اإىل  اإمنا  حولنا، 
تعّر�ض  الذي  العربي،  ال�سارع  يف 
دماغ متّثل يف  لغ�سل  �سنوات طويلة 
عن  ومنحازة  خاطئة  �سورة  عر�ض 
"حتى بعد  اإ�رصائيل"، م�سيًفا:  دولة 
مرور ع�رصات ال�سنوات، وعلى غرار 
جًدا  ي�سعب  اجليولوجية،  الطبقات 
وعر�ض  ال�سورة،  تلك  من  التحّرر 
وبوجهها  حقيقتها  على  اإ�رصائيل 

اجلميل واحلقيقي".
الذي  اجلميل  الوجه  اأن  ويبدو 
لل�سارع  لت�سديره  نتنياهو  ي�سعى 
ال�سحيح  الجتاه  يف  ي�سري  العربي 
للراأي  خلخلة  اإحداث  عرب  وذلك 
اأملح  ما  وهو  الدراما،  عرب  العام 
ن�ساهد  "اإننا  قال:  �سمنًيا حني  اإليه 
على  تطراأ  التي  التغريات  بع�ض 
الأو�سط،  ال�رصق  يف  العام  الراأي 
دعمه  يجب  اأمًرا  ذلك  باأن  واأعتقد 
نهاية  ففي  الأر�ض،  على  وموا�سلته 
�سينعك�ض  الذي  الأمر  اإنه  املطاف 

على الداخل".

التي  اخللخلة  اأن  هنا  املع�سلة 
للمزاج  الإ�رصائيليون  يتمناها 
من  باملوقف  يتعلق  فيما  العربي 
حتولت  وجودهم،  وم�ساألة  دولتهم 
الإ�رصائيلي  الآخر  قبول  م�سار  من 
بني  التعاي�ض  اإ�سرتاتيجيات  عرب 
يف  واملذاهب  الأديان  خمتلف 
اإىل  الع�رصية،  امل�ستجدات  �سوء 
اأنف�سهم،  الق�سية  اأ�سحاب  �سيطنة 
الطريق متاًما  لتعبيد  الفل�سطينيني، 
"اإ�رصائيل"  �سورة  جتميل  نحو 
هذا  وميثل  العربي،  الوعي  لدى 
م�ستقبل  يف  مف�سلية  نقطة  التحول 
الإ�رصائيلي،  العربي  ال�رصاع  ق�سية 
حماولت  تنجح  هل  ال�سوؤال:  ليبقى 
ال�سارع  ينخدع  وهل  تلك؟  ال�سيطنة 
اخل�سو�ض  وجه  على  اخلليجي 
بالر�سائل ال�سيا�سية املجتمعية التي 

قلبًا  للتطبيع  الداعمة  قنواته  تبثها 
وقالبًا؟

حتول عربي

ن�رصت  املا�سي  اأفريل  من   28 يف 
الربيطانية  "الغارديان"  �سحيفة 
التحول  اإىل  فيه  اأ�سارت  تقريًرا 
حيال  العربي  املوؤ�رص  يف  الوا�سح 
منها  تعليًقا  وذلك  التطبيع،  م�ساألة 
الكويتي  هارون"  "اأم  م�سل�سلي  على 
الذي  ال�سعودي،   "  7 و"خمرج 
ا ومتوياًل قناة "اإم بي  تتبناهما عر�سً

�سي" ال�سعودية.
التي  اجلدل  حالة  اإىل  لفت  التقرير 
اأثارها العمالن، لفتة اإىل اأنه جمرد 
القناة  على  امل�سل�سلني  عر�ض 
اأنها  لل�سك  ال�سعودية، ل يدع جماًل 
ح�سلت على موافقة من قادة البلد، 
وهو الراأي الذي تعزز برف�ض القناة 
النتقادات  رغم  العملني  بث  وقف 
التي  والتهامات  لها  وجهت  التي 

كيلت لل�سلطات ال�سعودية ب�ساأنها.
وذهبت ال�سحيفة الربيطانية اإىل اأن 

ال�رصق  منطقة  يف  ال�سيا�سية  النظم 
وال�سعبية  اجلاذبية  وظفوا  الأو�سط 
رم�سان  م�سل�سالت  بها  تتمتع  التي 
حمولني  اأخرى،  اأهداف  لتحقيق 
اإياها اإىل اأحد اأدوات القوة الناعمة 
واحلكام  القادة  اإليها  يلجاأ  التي 
والأجندة  يتناغم  عام  راأي  لت�سكيل 

ال�سيا�سية للدول.
بالتوجه  ال�سحيفة  وا�ست�سهدت 
ال�سعودي والإماراتي وامل�رصي على 
وجه اخل�سو�ض يف هذا ال�ساأن، �سمل 
ذلك ا�ستغالل الرئي�ض امل�رصي عبد 
الفتاح ال�سي�سي م�سل�سالت رم�سان 
هذا العام للعزف على بع�ض املواد 
متجيد  تركزعلى  التي  الدرامية 
الإخوان  جماعة  وت�سويه  اجلي�ض، 
توليه  بعد  حظرها  التي  امل�سلمني 
ال�سلطة. املتابع للخريطة الدرامية 
ال�سنوات  خالل  العربية 
اأنها  يجد  الأخرية 
اليهود عامة  تعاملت مع 
على  والإ�رصائيليني 
ب�سيء  اخل�سو�ض  وجه 
ندرت  فيما  الدفء،  من 
تتناول  التي  الأعمال 
الفل�سطينية  الق�سية 
كق�سية العرب الأوىل واأن 
الأبرز  العدو  "اإ�رصائيل" 
بخالف  هذا  عربًيا، 
الذي  "النهاية"  م�سل�سل 
ويتحدث  حالًيّا  يعر�ض 
مئة  قبل  الحتالل  دولة  زوال  عن 
الذي  الأمر  وهو  ولدتها،  من  عام 
التي  الإ�رصائيلية  اخلارجية  اأزعج 
اأدانت فيه امل�سل�سل  بياًنا  اأ�سدرت 
للجمهور  يقدمها  التي  والر�سالة 

العربي.
يف 2015 عر�ض التليفزيون امل�رصي 
م�سل�ساًل كاماًل عن اليهود يف م�رص، 
حتت عنوان "حارة اليهود" ويف العام 
التايل احتفت الإمارات باأول دراما 
اأنتجت  حني  وذلك  لها،  �سيا�سية 
جماعة  على  هجوًما  ت�سن  اأعماًل 
الإخوان امل�سلمني وتعتربها اخلطر 
الأكرب يف املنطقة دون الإ�سارة اإىل 

الحتالل الإ�رصائيلي.
تطابق  اأن  الغارديان  وتعترب 
وجماعة  اإيران  ب�ساأن  املواقف 
التحول  عملية  وراء  كان  الإخوان 
يف املوؤ�رص العربي، الأمر الذي اأدى 
اإىل ذوبان اجلليد لدى دول اخلليج، 
الإ�رصائيليني  باإمكان  اأ�سبح  بحيث 
اأن  دخول الإمارات علًنا، لفتة اإىل 
املواقف التي اتخذها املمثلون يف 
و"خمرج7"   هارون"  "اأم  م�سل�سلي 
احلكومية  املواقف  مع  تتوافق 
بني  للتقارب  ت�سري  التي  ال�سعودية 
مل  بطريقة  اأبيب  وتل  الريا�ض 
عام  "اإ�رصائيل"  قيام  منذ  حتدث 

.1948
دائرة  تو�سيع  اأمام  عقبة  اأكرب 
التي  الدول  زعماء  لي�ست  ال�سالم 
يف  العام  الراأي  هي  بل  بنا  حتيط 
على  تعر�ض  الذي  العربي  ال�سارع 
مدار �سنوات طويلة لدعاية عر�ست 

اإ�رصائيل ب�سكل خاطئ ومنحاز.

�ضيطنة الفل�ضطينيني

الأوىل  احللقات  متابعة  يف  الالفت 
توجًها  هناك  اأن  يجد  للم�سل�سلني 
الكرة  واإلقاء  الحتالل  لتربئة  عاًما 
الفل�سطينيني  ملعب  يف  باأكملها 
�سيطنة  حلملة  يتعر�سوا  الذين 
طويلة،  �سنوات  منذ  ي�سهدوها  مل 
الإلكرتوين  الذباب  حاجز  جتاوز 
من  املعتمدة  الر�سمية  الدراما  اإىل 
لعدد  ذلك  ويعود  الدولة،  �سلطات 
والدولية  الإقليمية  امل�ستجدات  من 
ت�سكيل  اإعادة  يف  كبري  دور  لها  كان 
لدى  والتوجهات  التحالفات  خريطة 

كثري من الدول.
فحالة التوح�ض التي تنتهجها بع�ض 
بعد  �سعوبها  �سد  العربية  الدول 
وانح�سار  العربي  الربيع  قطار  تعرث 
ال�سيا�سي  الفعل  يف  ال�سعوب  دور 
اجلماهريي جراء الأجواء ال�سيا�سية 
على  تخيم  التي  املرتدية  والأمنية 
لتوجه  اأ�س�ض  هذا  كل  املنطقة، 
لكل  للعداء  للرتويج  ي�سعى  جديد 
ما هو فل�سطيني يف الدراما، �ساعد 

�سخ�سية  وجود  ذلك  على 
على  ترامب  دونالد  مثل 
الأمريكية،  القيادة  راأ�ض 
الأنظمة  جعل  الذي 
العربية  الديكتاتورية 
عرب  اإر�سائه  عن  تبحث 
اأبيب.  تل  مغازلة  بوابة 
الفل�سطينيون  ي�سلم  مل 
من  املتكرر  الهجوم  من 
الإلكرتوين  الذباب  جلان 
الأمر  اأن  غري  ال�سعودي، 

اإىل  الفرتا�سي  العامل  جتاوز 
على  تعر�ض  التي  الفنية  الأعمال 
اململوك  التليفزيونية  ال�سا�سات 
ال�سعودية  للعائلة  منها  كبري  جزء 
الغارديان  ذكرت  كما  وهو  احلاكمة، 
ل ميكن اأن يتم دون موافقة القيادة 

ال�سيا�سية باململكة.
يعر�ض  الذي   "7 "خمرج  م�سل�سل 
 23 قدم يف  �سي"  بي  "اإم  قناة  على 
مفادها  وا�سحة  ر�سالة  فقط  ثانية 
اأكرث من  اأن الفل�سطينيني ي�ستحقون 
احلالّية،  الأزمة  �سبب  واأنهم  ذلك، 
يجب  الذين  بالإ�رصائيليني  مقارنة 
القت�سادية  العالقات  تُعزز  اأن 
امل�سدر  باخلطر  لي�سوا  فهم  معهم، 

عنهم.
املمثل  قال  احللقات  اإحدى  ويف 
ينوي  اإنه  ال�سمراين  را�سد  ال�سعودي 
بع�ض  مع  التجاري  ن�ساطه  تو�سيع 
التجار الإ�رصائيليني، لريد عليه زميله 
هذا  باأن  الق�سبي  نا�رص  العمل،  يف 
اأعداًء،  الإ�رصائيليون  كون  ي�سح  ل 
"العدو  بقوله:  ال�سمراين  عليه  لريد 
وينكر  ي�سبك  اللي  هو  احلقيقي 
ت�سحياتك ووقفتك معه وي�سبك ليل 
نهار اأكرث من الإ�رصائيليني"، م�سيًفا 
عل�سان  حروب  دخلنا  "ق�سدي 
عل�سان  النفط  قطعنا  فل�سطني، 
ندفع  �سلطة  �سارت  ويوم  فل�سطني، 
ما  وهم  بها،  اأحق  نحن  رواتب 
يهاجمون  هالكرب  فر�سة  ي�سدقون 

ال�سعودية".

هل ينجح هذا املخطط؟

حماولة مترير فكرة اأن اإيران العدو 
الحتالل،  ولي�ض  للمنطقة  الأوحد 
كونها حتمل  طوياًل،  تدوم  لن  فكرة 
اأبرزها  بداخلها،  الهدم  معاول 
�سد  موجًها  يكن  مل  الحتالل  اأن 

الفل�سطينيني وحدهم، فهو ي�ستهدف 
ثم  ومن  باأ�رصها  العربية  املنطقة 
الفل�سطينية  الق�سية  يف  ح�رصه 
بجانب  هذا  نظر،  ق�رص  وحدها 
يعني  ل  كخ�سم  اإيران  وجود  اأن 
للعرب  الإ�سرتاتيجي  العدو  جتاوز 
وهنا  الحتالل..  دولة  وهي  جميًعا 
املخطط  ينجح  هل  ال�سوؤال:  يبقى 
يف  والإلكرتوين  الدرامي  اخلليجي 
ال�سارع  لدى  الفل�سطينيني  �سيطنة 

اخلليجي؟
الأو�سط،  ال�رصق  �سوؤون  يف  الباحث 
اأن  يرى  هالل،  اأبو  فرا�ض  الكاتب 
بالفعل  تعرب  ل  اخلليجية  الدراما 
جمل�ض  لدول  ال�سعبي  املزاج  عن 

القمع  حالة  اأن  معترًبا  التعاون، 
الأنظمة  متار�سها  التي  الكبرية 
ال�سببب  هي  �سعوبها  �سد  احلاكمة 
يتم  ما  حيال  ال�سمت  حالة  وراء 

عر�سه على �سا�سات التلفاز.
اأبو هالل يف مقال له يف "عربي 21" 
غياب  باأن  البع�ض  اعتقاد  على  يرد 
تلك  ب�ساأن  اخلليجي  ال�سعبي  الرد 
النوعية من امل�سل�سالت يعك�ض حالة 
الر�سا اجلماهريي، باأنه ل يوجد اآلية 
اأو و�سيلة لقيا�ض هذا املزاج وم�ستواه، 
يف ظل عدم وجود انتخابات حرة اأو 
العام  املناخ  وافتقاد  ا�ستفتاءات، 
اأن  واأو�سح  والتعبري.  الراأي  حلريات 
رغم غياب اأدوات التعبري عن املزاج 
ال�سعبي اخلليجي، فاإن هناك العديد 
رف�ض  توؤكد  التي  املوؤ�رصات  من 
و�سيطنة  للتطبيع  اخلليجي  ال�سارع 
ال�سعوب  تلك  اأن  منها  الفل�سطينيني، 
املنطقة  �سعوب  مقدمة  يف  كانت 
وال�سعب  للق�سية  تاأييدها  اإعالن  يف 
كانت  حينما  هذا  لكن  الفل�سطيني، 
ال�سيا�سة الر�سمية يف الدول اخلليجية 
وال�سعودية  الإمارات  ا  وخ�سو�سً
والبحرين ت�سمح بالتعبري 
ففي  بحرية.  راأيها  عن 
كانت  املرحلة  هذا 
تعج  اخلليجية  املدن 
املنددة  باملظاهرات 
الحتالل  ب�سيا�سات 
املقاومة  وتدعم 
هذا  الفل�سطينية، 
الدعم  مبادرات  بخالف 
قدمتها  التي  والعطاء 
تلك الدول لدعم الق�سية 
تبدل  لكن  املا�سية،  العقود  طيلة 
الذي  التغري  ظل  يف  موؤخًرا  الو�سع 
لتلك  اخلارجية  التوجهات  على  طراأ 
الدول، ويف ظل حالة القمع املمار�سة 
من امل�ستحيل خروج اأي �سوت يغرد 

بعيًدا عن ال�سوت الر�سمي.
ال�رصق  �سوؤون  يف  الباحث  وخل�ض 
ال�سواهد  تلك  كل  اأن  اإىل  الأو�سط 
ال�سعوب  رف�ض  توؤكد  اأن  كفيلة 
اخلليجية للرواية التي يراد ترويجها 
ب�ساأن جتميل  امل�سي�سة  الدراما  عرب 
من  لقبوله  والتعبيد  الحتالل  �سورة 
�سيطنة  مواجهة  يف  التعاي�ض،  باب 
ما  م�سوؤولية  وحتميلهم  الفل�سطينيني 

يحدث.

عاودت نغمة التطبيع ح�ضورها مرة اأخرى لكن عرب بوابة الدراما العربية التي حتولت من كونها من�ضة خللق راأي عام داعم للق�ضية الفل�ضطينية وثوابتها 
ا وم�ضرح لتجميل وجه الإ�ضرائيليني. من خالل ع�ضرات الأعمال، اإىل ثغرة كبرية يف جدار وعي ال�ضارع العربي حالًيّ

حتى نتنياهو مل يكن يحلم بذلك !

حماوالت �سيطنة الفل�سطينيني يف الدراما اخلليجية
.      من كان ي�ضدق اأن يظهر هذا الكالم على قناة )�ضعودية( ؟؟ 

ي�ضعى  الذي  اجلميل  الوجه  اأن  " يبدو 
نتنياهو لت�ضديره لل�ضارع العربي ي�ضري 
يف الجتاه ال�ضحيح وذلك عرب اإحداث 

خلخلة للراأي العام عرب الدراما، وهو ما 
اأملح اإليه �ضمنًيا حني قال: "اإننا ن�ضاهد 

بع�س التغريات التي تطراأ على الراأي العام 
يف ال�ضرق الأو�ضط "

الهجوم  من  الفل�ضطينيون  ي�ضلم  " مل 
املتكرر من جلان الذباب الإلكرتوين 

ال�ضعودي، غري اأن الأمر جتاوز العامل 
الفرتا�ضي اإىل الأعمال الفنية التي 
تعر�س على ال�ضا�ضات التليفزيونية 

اململوك جزء كبري منها للعائلة ال�ضعودية 
احلاكمة، وهو كما ذكرت الغارديان 
ل ميكن اأن يتم دون موافقة القيادة 

ال�ضيا�ضية باململكة "
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علي �ضالح/مركز امل�ضتقبل 
للدرا�ضات و الأبحاث املتقدمة

حتّولني  يف  ذلك  حم�صلة  وتتمّثل 
اآخذين يف الت�صكل يف �صوق العمل؛ 
اأُجرب  اأن  يف  الأول  التحول  يتمثل 
وظائفهم،  ترك  على  املاليني 

حمل  باتوا  ماليني  وهناك 
فهو  الثاين  التحول  اأما  تهديد. 
راأ�س  على  بقوا  َمْن  معظم  اأّن 
على  ُمربين  اأ�صبحوا  اأعمالهم 
دون  ومن  املنزل،  من  تاأديتها 
واأمام  املكاتب.  اإىل  الذهاب 
هذا الواقع اجلديد، تثار العديد 
امل�صتقبل  ب�صاأن  الت�صاوؤلت  من 
الذي ينتظر العمل يف ظل هذين 

التحولني الآخذين يف الت�صكل.
املليونية  الوظائف  فحجم 
من  املخاوف  يُثري  املفقودة 
اإىل  طريقه  يف  العمل  يكون  اأن 
كثريون  له  تنباأ  كما  الختفاء، 

اأخرى.  بو�صائل  كان  واإن  قبل،  من 
اأعمالهم  يف  �صيبقون  َمْن  اأّن  كما 
الأ�صلوب  حول  الت�صاوؤل  �صي�صبح 
يف  الأعمال  هذه  به  يوؤدون  الذين 

امل�صتقبل. 

نظرية »نهاية العمل«:

الب�رش،  حياة  يف  العمل  لأهمية 
الذي  »هو  هيجل-  -وفق  باعتباره 
ويحول  الب�رشي،  التاريخ  يخلق 
اأن  اإىل عامل ميكن  الطبيعي  العامل 
تغيريات  اأي  فاإن  الإن�صان«؛  ي�صكنه 
العمل(  )اأي  عليه  تطراأ  جوهرية 
متثل  اأنها  بد  ل  تاأديته،  وطريقة 
عند حدوثها حمطات ونقاط حتول 

جديدة يف ذلك التاريخ الب�رشي.
ب�صدده  نحن  الذي  الأول  والتحّول 
اأزمة  اأفرزته  يف العمل هنا، والذي 
كورونا؛ هو حجم العمل املفقود اأو 
اأن  اأو ميكن  اأُلغيت،  التي  الوظائف 
التنامي.  اآخذ يف  تلغى، وهو حجم 
الدولية  العمل  منظمة  قدرت  وقد 
اإىل  يتحولوا  اأن  ميكن  الذين  عدد 

ب�صبب  جدد  عاطلني 
القت�صادي  الإغالق 
من  كجزء  املفرو�س 
الحرتازية  الإجراءات 

كورونا  ملحا�رشة فريو�س 
مليون   25 بنحو  عاملًيّا 

العدد  وهذا  �صخ�س؛ 
فقدوا  من  يتجاوز 
الأزمة  يف  وظائفهم 

عام  العاملية  املالية 
مليون   23 بلغوا  والذين   ،2008

�صخ�س.
املتاأثرين  العمال  دائرة  وبتو�صيع 

بالأزمة، ب�صم اأولئك الذين ا�صطروا 
من  املوؤقت  الت�رشيح  قبول  اإىل 
اإجازات  اأو ح�صلوا على  وظائفهم، 
قبلوا  اأو  الأجر،  مدفوعة  غري 
غري  اأو  عملهم،  �صاعات  بتقلي�س 
ذلك؛ تقول املنظمة اإن هذه الأزمة 
�صاعات  اإجمايل  العامل  تُفقد  قد 

عمل تعادل نحو 160 مليون وظيفة 
بدوام كامل.

ذلك  فبجانب  فح�صب،  هذا  لي�س 
ترى املنظمة اأن اإجراءات الإغالق 
ملحا�رشة  الهادفة  القت�صادي 
تهديًدا  متثل  اأ�صبحت  كورونا، 
مل�صري 1.6 مليار عامل بالقت�صاد 
وهذا  العامل؛  حول  الر�صمي  غري 
القوى  ن�صف  نحو  يعادل  الرقم 
العاملة العاملية، التي متثل نحو 3 

مليارات ن�صمة.
م�صتقبل العمل

تدفع  املثرية،  التطورات  هذه 
العمل  م�صتقبل  يف  التفكري  اإىل 
كورونا  اأزمة  كانت  اإذا  وما  برمته، 
كانت  اإذا  وما  نهايته،  �صتت�صبب يف 
بع�س  نبوءات  حتقيق  نحو  �صتدفع 
الفال�صفة واملنظرين، الذين تنبوؤوا 
لأ�صباب  كان  واإن  بالفعل،  بذلك 
ريفكن«،  »جرميي  مثل  اأخرى، 
اإن  وهو  العمل«.  »نهاية  كتابه  يف 
عام  يف  التنبوؤ  ذلك  طرح  قد  كان 
الطفرة  فجر  بزوغ  لدى   1995
التكنولوجية قائاًل: »اإن التكنولوجيا 
-تدريجًيّا-  �صتُف�صي 
اليد  اختفاء  اإىل 

ملة  لعا ا

لكن  الب�رشّية«؛ 
كانت  تنبوؤه  نتيجة 

الأزمة  تكون  قد  ملا  م�صابهة، 
قال:  عندما  اإليه،  متجهة  احلالية 
انت�صار  نتوّقع  اأن  علينا  »يجب 

البطالة والعوز«، وطالب بال�صتعداد 
لذلك عن طريق »ال�صتثمار ال�صخم 
والتحلّي  يف القت�صاد الجتماعّي، 
بالأمل يف ظهور متمع اأقل تعلًّقا 
ت�صامًنا«.  واأكرث  والبيع،  بالتجارة 
تلك  مثل  كورونا  اأزمة  حُتقق  فهل 
اأخرى،  باأدوات  ولكن  التنبوؤات، 
ذاتها،  النهاية  اإىل  العمل  لتقود 
يف  الب�رش  ماليني  ترتك  وهل 

عوز وحاجة وفقر؟

اختفاء املكاتب:

من  كورونا،  اأزمة  و�صعت 
اأ�صاليب  من  فر�صته  ما  خالل 
والتباعد  القت�صادي،  لالإغالق 
مليار   2.6 نحو  الجتماعي، 
العزل  يف  العامل  حول  ن�صمة 
يفوق  العدد  وهذا  املنزيل، 
عام  يف  العامل  �صكان  اإجمايل 
مليار   2.3 بلغ  الذي   ،1940
على  الب�رش  اإجبار  ويُعترب  ن�صمة. 
التنقل  يف  حرياتهم  عن  التنازل 
اأهم  اأحد  هو  الطريقة-  -بهذه 
التي  التغيري  وحمفزات  قنوات 
القنوات  وهذه  الأزمة،  فر�صتها 
التحول  تقود  التي  هي  املحفزات 
ال�صياق  يف  بالعمل  املتعلق  الثاين 
يكون  وقد  ب�صدده.  نحن  الذي 
اإىل  ي�صل  تاأثري  التحول  لهذا 
الطباعة  اخرتاع  تاأثري  م�صتويات 
والتلغراف  الداخلي  الحرتاق  واآلة 
والإنرتنت وغريها من الخرتاعات 

التي غريت اأ�صاليب احلياة كلًيّا.
فببقاء الب�رش يف املنازل، اأ�صبحوا 
اأن�صطة  ممار�صة  على  مربين 
النتقال  دون  من  اليومية  حياتهم 
املخ�ص�صة  الطبيعية  املواقع  اإىل 
ياأتي  الإطار  هذا  ويف  لذلك، 
معظم  اأ�صبح  حيث  ا،  اأي�صً العمل 
مبهام  القيام  على  مربين  الب�رش 
اأن  وظائفهم من بيوتهم، ومن دون 
ما  اإطار  يف  املكاتب،  اإىل  ينتقلوا 
وبرغم  بعد«.  عن  بـ«العمل  يُعرف 
بعد«  عن  »العمل  م�صطلح  اأن 
ظل  لكنه  طويل،  زمن  منذ  عرفناه 
لكن  ا�صتثناًء؛  الزمن  ذلك  طوال 
كورونا  اأزمة  اأن  يبدو 
اإىل  طريقها  يف 
قاعدة،  جعله 
الذهاب  وجعل 
اإىل املكاتب هو 
وهنا  ال�صتثناء. 
الذهن  اإىل  يتبادر 
وهو:  األ  اآخر  �صوؤال 
اأزمة كورونا يف  هل تت�صبب 

اختفاء املكاتب؟.
املو�صع-  هذا  -يف  القول  ميكن 

جوانب  ك�صفت  الراهنة  الأزمة  اإن 
يف  قبل  من  الب�رش  اإليها  ينتبه  مل 
يكون  وقد  العمل،  اأداء  اأ�صاليب 
�صياق  يف  احلاكم  الأمر  هو  ذلك 
ويف  امل�صتقبل.  يف  التحول  هذا 
اإىل  الإ�صارة  ميكن  الإطار،  هذا 
بي  اإن  »�صي  قناة  نفذته  ا�صتق�صاء 
�صي« الإخبارية الأمريكية، لتق�صي 
ال�رشكات  مديري  من  عدد  راأي 
حيث  العامل،  حول  الكبار  والبنوك 
اأن  توؤّكد  جميعها  النتائج  خرجت 
هو  يكون  قد  املنزل«  من  »العمل 
»الو�صع الطبيعي اجلديد« لكثرٍي من 
كما  كذلك.  واملديرين  املوظفني 
»مونديليز«  مثل  كربى  �رشكات  اأن 
مثل  كربى  وبنوًكا  و«ني�صن-وايد« 
»مورغان �صتانلي« و«باركليز«، باتت 
تفكر جدًيّا بانتقال دائم للعمل من 
املنزل، مبا يقابله ذلك من تقلي�س 

مل�صاحات املكاتب.
فقد قال املدير التنفيذي ب�رشكة 
»ال�رشكة  اإن  لالأغذية  »مونديليز« 
التي  التعديالت  ببع�س  تقوم 
مبواجهة  اأ�صهل  مهمتها  �صتجعل 
جلميع  نحتاج  ل  وقد  اأزمة،  اأي 

حول  منتلكها  التي  املكاتب 
جهد  هناك  لذا  حالًيّا؛  العامل 
الأمر  لرتباط  يُبذل  كبري 
قال  كما  العمل«.  بتكاليف 
املدير التنفيذي لبنك باركليز: 
مبنى  يف  املوظفني  و�صع  »اإن 
يح�صل  ل  قد  مًعا  املكاتب 
اأبًدا مرًة اأخرى. �صتكون هناك 
على  الأمد  طويلة  تعديالت 
با�صرتاتيجية  تفكرينا  كيفية 
فكرة  تكون  وقد  املوقع، 
مبنى  يف  �صخ�س   7000 و�صع 
بنك  ويف  املا�صي«.  من  اأمًرا 

املدير  قال  �صتانلي«  »مورغان 
اإىل  �صيحتاج  »البنك  اإن  التنفيذي 
عملها  لإمتام  بكثري  اأقل  عقارات 
احتدام  منذ  اأنه  وذكر  م�صتقباًل، 

اأزمة كورونا، بات 90% من موظفي 
البنك يعملون من منازلهم«.

ويف خطوة اأكرث تقدًما يف الجتاه 
»ني�صن-وايد«  �رشكة  اأعلنت  ذاته، 
الأمريكية للتاأمني بالفعل النتقال 
هجني«،  عمل  لـ«منوذج  الدائم 
يف  عملها  ال�رشكة  �صتبا�رش  حيث 
من  كل  يف  رئي�صية  مكاتب  اأربعة 
واأريزونا،  واأيوا،  اأوهايو،  وليات: 
بقية  �صيتابع  بينما  وتك�صا�س، 
يف  بيوتهم  من  عملهم  املوظفني 

معظم مواقع ال�رشكة.
�صيًدا  النتائج  هذه  مُتثل  وقد 
واملوؤ�ص�صات  لل�رشكات  ثميًنا 
اخلا�صة حول العامل، والتي ترغب 
لتعظيم  �صواء  اإنفاقها،  بتخفي�س 
الأرباح اأو حتى حت�صبًا لأي اأزمات 
اأزمات  اأو  لديها،  داخلية  مالية 
الراهنة،  لالأزمة  مماثلة  عاملية 
موؤ�ص�صات  وراءها  تن�صاق  قد  كما 

ا. حكومية حول العامل اأي�صً

اإ�ضارة

اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ل  لكن 

براًقا  يبدو  الذي  التحول  هذا 
تبعاته  له  الأوىل؛ قد تكون  للوهلة 
التي ل ميكن  ال�صلبية  القت�صادية 
اإغفالها، مبا قد يت�صبب يف تفاقم 

بفقدان  واملتعلق  الأول،  التحول 
املزيد من الوظائف، ل �صيما واأن 
ب�صكل  التوجه  ذلك  يف  النخراط 
تقلي�س  اإىل  �صيدفع  غري حم�صوب 
الكثري من اأحجام الأعمال يف تلك 
ال�صلبية  اآثاره  اأن  كما  ال�رشكات، 
كالقطاع  عديدة  لقطاعات  متتد 
من  كثرًيا  �صيفقد  الذي  العقاري، 
التجارية،  العقارات  على  الطلب 
اإىل  ليتحول  الأمر  يتفاقم  وقد 
بع�س  يف  جديدة  عقارية  اأزمات 
الدول. ويتزامن ذلك مع تاأثر العديد 
بقطاع  املرتبطة  ال�صناعات  من 
اللوج�صتية،  كاخلدمات  الأعمال، 
وخدمات  العمومية،  واخلدمات 
ال�صيانة والأمن، و�صناعة الأدوات 
وكل  وغريها،  املكتبية  والأجهزة 
ذلك ي�صب يف اجتاه فقدان املزيد 

من الوظائف.

ختامًا 
اإن كان للعمل عن بعد مزايا، كونه 
يقل�س تكاليف ال�رشكات، وبالتايل 
الأرباح،  من  املزيد  لها  ي�صمن 
على  ذاته-  الوقت  -يف  ويُ�صاعد 
تقلي�س ا�صتهالك الطاقة، 
من  بذلك  يرتبط  وما 
البيئة؛  على  اإيجابيات 
من  ال�صتفادة  اأّن  اإل 
اأن  بد  ل  املزايا  هذه 
ومبا  متوازن،  ب�صكل  تُدار 
الفائدة  تعظيم  ي�صمن 
قدر  الأ�رشار  وتقليل 
احلد  اأجل  من  الإمكان، 
البطالة  اأزمة  تفاقم  من 
كذلك  واحلّد  العاملية، 
على  املتوّقع  تاأثريها  من 
�صيما  ل  الكلي،  القت�صاد 
القطاعات  متثل  التي  الدول  يف 
املر�صحة للتاأثر �صلبًا ب�صببها ن�صبًا 
راأ�صها  وعلى  ناجتها،  من  كبرية 

القطاع العقاري.

م�ضتقبل العمل:

كيف �ضتتغري الوظائف يف ع�ضر ما بعد "كورونا"؟
بدت اأزمة فريو�س كورونا امل�ضتجد )كوفيد19-(، منذ اندلعها كنوع جديد من الأزمات مل َيَر العامل لها مثياًل من قبل، فهي قد ولدت عوامل 

وحمفزات تغيري يف معظم جوانب حياة الب�ضر، والتي قد يكون لها دخل كبري يف جميع ما �ضيحدث من تغريات يف اأ�ضلوب احلياة يف احلقبة التالية 
من التاريخ الب�ضري. وتنبع اأهميتها ودورها املتوقع هذا من اأنها اأجربت الب�ضر على التنازل عن حريتهم يف التنقل، وو�ضعت �ضكان كل دولة داخل 

حدودها، من دون القدرة على املغادرة. وت�ضببت يف اإغالق العديد من الأن�ضطة القت�ضادية. كما و�ضعت هذه الأزمة ن�ضبة كبرية من �ضكان العامل 
يف اإقامة جربية يف منازلهم، وتركتهم يفكرون يف كيفية اإدارة حياتهم اليومية.

تدفع  املثرية،  التطورات  " هذه 
اإىل التفكري يف م�ضتقبل العمل 

برمته، وما اإذا كانت اأزمة كورونا 
�ضتت�ضبب يف نهايته، وما اإذا كانت 
�ضتدفع نحو حتقيق نبوءات بع�س 

الفال�ضفة واملنظرين، الذين تنبوؤوا 
بذلك بالفعل، واإن كان لأ�ضباب 

اأخرى، مثل »جرميي ريفكن«، يف 
كتابه »نهاية العمل« "

التنفيذي  املدير  "  قال 
ب�ضركة »مونديليز« لالأغذية 

اإن »ال�ضركة تقوم ببع�س 
التعديالت التي �ضتجعل 
مهمتها اأ�ضهل مبواجهة اأي 

اأزمة، وقد ل نحتاج جلميع 
املكاتب التي منتلكها حول 

ا؛ لذا هناك جهد  العامل حالًيّ
كبري ُيبذل لرتباط الأمر 

بتكاليف العمل "
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Par décision n° 234 du 27 avril 
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distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
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بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

حاالت  و�أ�شد  �أبرز  من  ويعترب    
�لفل�شطينيني  �ملر�شى  �الأ�رسى 
�ملزمنة  باالأمر��ض  �مل�شابني 
�الأ�شري/  هو  �الحتالل  �شجون  يف 
حممد مو�شي نو�ورة �بن �ل�شاد�شة 
�أكرب  يعترب  و�لذي  ربيعاً,  و�شتني 
بيت  فل�شطيني يف حمافظة  �أ�شري 
حلم وثاين �أكرب �أ�شري فل�شطيني يف 
فل�شطني بعد �الأ�شري فوؤ�د �ل�شوبكي 
و�الإفر�ج  عالجه  ت�شتوجب  و�لتي 
عنه ل�شوء و�شعه �ل�شحي, و�لقابع 
ير�فقها  رميون  �شجن  يف  حالياً 
�إهمال طبي ومماطلة و��شتهتار من 
قبل �إد�رة م�شلحة �ل�شجون بحياته 
فاإن  له.   �لالزم  �لعالج  تقدمي  يف 
حاله كحال كل �الأ�رسى يف �شجون 
�لويالت  يعانون  �لذين  �الحتالل 
�لعن�رسية  �الإد�رة  �شيا�شات  من 
بامل�شكنات  عالجهم  تتعمد  �لتي 
�شليم  بت�شخي�ض  �لقيام  دون 
مع  �مل�شتمرة  ومعاناتهم  حلالتهم 
للمر�ض  فري�شة  لرتكه  �الأمر��ض 
عامه  �أنهى  وقد  بج�شده,  يفتك 
خلف �لثالث ع�رس �لق�شبان ودخل 

�لتو�يل  على  ع�رس  �لر�بع  عامه 
�ال�رس�ئيلي  �الحتالل  �شجون  يف 
بال�شجن  حكماً  يق�شي  و�لذي 

موؤبدين و21 عاما.
�شامل  مو�شى  حممد  �الأ�شري:-   -
عليه  يطلق  خالد"  �أبو   " نو�ورة 

�شيح كتائب �شهد�ء �الأق�شى
- تاريخ �مليالد:- 1954م

جبل  �شكان   -: �الإقامة  مكان   -
من  بالقرب  حلم-  بيت  هند�زة 

كني�شة �ملهد.

و�لده  تويف  �لفا�شلة:-  �لعائلة 
وو�لدته وله من �الإخوة ثمانية ومن 
�أبو حممد  �أخ  وله  �ثنتني  �الأخو�ت 
يتمكن  ومل  �ملعتقل  وهو يف  تويف 

من توديعه...
�أبو  �الأ�شري  �الجتماعية:-  �حلالة 
�الأوىل  �شيدتني  من  متزوج  خالد 
له  و�أجنبت  خالد  �أم  �حلاجة  هي 
و�بنتني  �شباب  ثمانية  �أبناء  ع�رس 
�حلاجة  هي  �لثانية  و�لزوجة 
ولد  �بنتني  له  و�أجنبت  ق�شي  �أم 
و�عتقل جميع �أبناءه �خلم�شة وهم 
�أطفاالً  وكانو�  حمررين  �أ�رسى 
و�لدهم  �عتقال  مت  حينما  �شغار�ً 

 1٨ بعد  كبار  وهم  �عتقالهم  ومت 
عام من �عتقال و�لدهم يف �الأ�رس 
و�عيد �عتقال �بنه �شميح وحكم 45 
يف  �الحتالل  مقاومة  بتهمة  �شهر 
معتقل �لنقب وما ز�ل ينتظر نقله 

�إىل �شجن رميون للقاء و�لده..
تعليمه  تلقى  �لعلمي:-  �ملوؤهل   -
�لدر��شي حتى �ملرحلة �البتد�ئية
- تاريخ �العتقال:- 2007/2/22م

- مكان �العتقال:- رميون

- �لتهمة �ملوجه �إليه:- �تهم بقتل 
جنود �إ�رس�ئيليني ومعه رفيق دربة 

�ل�شهيد ح�شني عبيات
- �حلكم:- موؤبدين و21 عاما.

ميعن  وظامل:-  تع�شفي  �إجر�ء 
مو��شلة  يف  �ل�شهيوين  �الحتالل 
حممد  �الأ�شري  بحق  �إجر�مه 
نو�ورة مبنعة من روؤية جميع �أهله 
�الأمني,  �ملنع  ب�شبب  �لزيارة  من 

حممد   -: �لبطل  �الأ�شري  �عتقال 
نو�ورة - �أبو خالد

كان �الأ�شري �لبطل �أبو خالد قائد�ً 
و�أ�شري  �الأق�شى  �شهد�ء  لكتائب 
�شابقاً حيث �عتقل �إبان �النتفا�شة 
�إد�ري  19٨7م  �الأوىل  �لفل�شطينية 
مطارد�ً  بعد  فيما  �أ�شبح  حتى 
ومالحقاً ومطلوباً لقو�ت �الحتالل 
�الأق�شى  �نتفا�شة  منذ  �ل�شهيوين 
حتى عام 2007, وقاد عدة عمليات 
بطوليه �شد �الحتالل وم�شتوطنيه 
وقد ��شت�شهد من نف�ض جمموعته 
و�غتيل  م�شلحه  ��شتباكات  يف 
�لعديد من �لقادة �ل�شهد�ء عاطف 
نو�وره  وجمال  عبيات  وح�شني 
و�إ�شماعيل نو�وره ور�ئد �أبو فربحه 
�الأ�شري  وجنا  عمومته  �أبناء  وهم 
مو�شى �لدوري من حماولة �غتيال 
فا�شلة.. ومت حما�رسته  �شهيونية 
عليه  ويطلق  جبلية  منطقة  يف 
من  “هريوديون"  قلعة  �أو  جبل 
�ل�شاعة �لو�حدة لياًل حتى �ل�شاعة 
مدججة  بقو�ت  فجر�ً  �خلام�شة 
�آلية  خم�شني  من  و�أكرث  بال�شالح 
و�قتياده  �عتقاله  ومت  ع�شكرية 
�إىل موقع ع�شكري ومنه �إىل مركز 

لتحقيق  وخ�شع  ع�شقالن  حتقيق 
بدون  وبقي  �شهرين  ملدة  قا�شي 
حماكمة يرتدد ملدة ثالثة �شنو�ت 
�لع�شكرية  �ملحكمة  و��شدرت 
حكما  نو�ورة  حممد  �الأ�شري  بحق 

بال�شجن موؤبدين و21 عاما..
حممد  لالأ�شري:-  �ل�شحية  �حلالة 

مو�شى نو�ورة
من  نو�وره  حممد  �الأ�شري  يعاين 
كبري  رجل  فهو  �ل�شيخوخة  مر�ض 
�لعمر  من  وبلغ  بال�شن  طاعن 
مثل  مزمنة  �آالم  من  ويعاين  َعِتّياً 
و�لروماتزم  و�ل�شغط  �ل�شكري 

و�لقرحة و�آالم يف �ملفا�شل..
من على �شطور مقايل �أوجه ند�ئي 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  كافة  �إىل 
�ل�شحة  منظمة  وخا�شة  �لدولية 
�لعاملية و�ل�شليب �الحمر ومنظمة 
�لعاجل  بالتدخل  �أطباء بال حدود 
الإنقاذ حياة �الأ�شري/ حممد مو�شى 
نو�ورة لالإفر�ج عنه لتقدمي �لعالج 
�لالزم له خارج �ل�شجون- �حلرية 
�لبو��شل  الأ�رس�نا  �حلرية  كل 
و�ل�شفاء  �ملاجد�ت-  و�أ�شري�تنا 
�مل�شابني  للمر�شى  �لعاجل 

باأمر��ض خمتلفة..
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اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�سامدين ال�سابرين الثابتني املتمر�سني يف قالع الأ�سر, اأعزائي القراء اأحبتي الأفا�سل فما اأنا ب�سدده 
اليوم هو ت�سليط ال�سوء على اأخطر حالت الأ�سرى املر�سي امل�سابني باأمرا�س خمتلفة بال�سرطان والأورام املختلفة واأمرا�س العيون, واأمرا�س القلب, 

واأمرا�س ال�سكري وال�سغط, واأمرا�س الدم والأوعية الدموية والف�سل الكلوي والعظام والرئتني, والكبد, والربو والروماتيزم واأمرا�س باطنية, 
واأمرا�س نف�سية وم�ساكل بالأع�ساب واجلرحى امل�سابني بالر�سا�س والأ�سرى املقعدين ومبتوري الأطراف "امل�سلولني" واأمرا�س اأخرى والتي تنتق�سهم 

الرعاية الطبية واملماطلة املتعمدة يف تقدمي العالج,

الأ�صري حممد مو�صى نواورة ي�صارع املر�ض يف 
�صجون الحتالل  )1954 م - 2020م (

تقرير: علي �سمودي
 

"�جللمة  يف زنازين �لتحقيق ب�شجن 
", يقبع �ل�شحفي �الأ�شري يزن جعفر 
 23  , �شالح  �أبو  �هلل  عبد  فوزي 
ظروف  �شهر  و�شط  منذ   , عاماً 
�شعبة وقا�شية , وال تكتفي �شلطات 
متنع  ز�لت  فما   , بعزله  �الحتالل 
بحقه  ومتار�ض  زيارته  من  حماميه 
�جل�شدية  �ل�شغوط  �أ�شناف  �شتى 
دون  �عتقاله  ومتديد  و�لنف�شية 
بح�شور  وحماميه  لعائلته  �ل�شماح 
�لنا�شطة  و�لدته  وتقول   , حمكمته 
ن�شعر   " �شالح  �أبو  منار  �لن�شوية 
 , يزن  حياة  على  م�شتمر  بقلق 
فاالحتالل يفر�ض عليه عزله كاملة 
�ملحامي  حماوالت  كل  وف�شلت   ,

و�شعه  على  و�الطمئنان  لزيارته 
�لقا�شية  �لظروف  ظل  يف  �ل�شحي 
يف مركز حتقيق �جللمة ", وت�شيف 
" �الحتالل يتكتم على �أو�شاع  �بني 
�ل�شحافة  مهنة  ميار�ض  �لذي 
,  ومنذ �عتقاله مل ت�شلنا �أية �أخبار 
ب�شبب  �لقلق  تثري  �لتي  �شوى  عنه 

��شتمر�ر �لتحقيق معه ".

من حياته ..
�لثالث يف عائلته  يزن  �الأ�شري  يعترب 
بلدة  يف  ولد   , �أنفار   ٨ من  �ملكونة 
عر�بة و�شط عائلة منا�شلة , فو�لده 
 , �شالح  �أبو  جعفر  �ملحرر  �الأ�شري 
 , عديدة  مر�ت  لالعتقال  تعر�ض 
عا�ض  منت�رس  �لبكر  �شقيقه  وكذلك 
�م  �لو�لدة  وتقول   , �الأ�رس  جتربة 

 , بلدتنا  يف  وتربى  عا�ض   " منت�رس 
لل�شاب �خللوق و�مللتزم  فكان مثال 
لعائلته ووطنه  بو�لديه وحمبه  بار   ,
على  ويحر�ض  �جتماعي   , و�شعبه 
و�الن�شطة  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة 
و�لتطوعية  و�الن�شانية  �ملجتمعية 
عر�بة  مبد�ر�ض  تعلم   " وت�شيف   ,"
 , بنجاح  �لعامة  �لثانوية  �نهى  حتى 
وحقق حلم حياته بدر��شة تخ�ش�ض 
بر�م  �لع�رسية  �لكلية  يف  �الإعالم 
, فقد عا�ض وعانى من جتارب  �هلل 
وقرر   , �شعبه  و�بناء  و�لده  �عتقال 
�ن ينت�رس لهم ويكر�ض حياته للعمل 

�الإعالمي خلدمة �شعبه ووطنه ".

العتقال والتحقيق ..
 مل يكن يزن مطلوباً ,  وكان ميار�ض 

حياته وعمله �الإعالمي �حلر ب�شكل 
عندما   ,  2020-1-22 حتى  طبيعي 
قطع �الحتالل طريقه وحوله الأ�شري 
عودته  خالل   " و�لدته  وتقول   ,
 , عر�بة  لبلدتنا  �هلل  ر�م  مدينة  من 
�حتجز �الحتالل �ملركبة �لتي تقله 
وبعد  فت�شوه   , زعرتة  حاجز  على 
 , �ل�شخ�شية  بطاقته  يف  �لتدقيق 
�الدو�ت  و�شادرو�  و�عتقلوه  قيدوه 
�لتي ي�شتخدمها يف تغطية �الحد�ث 
 " وت�شيف   ," جمهولة  جلهة  ونقلوه 
 , و�ملعاناة  �لرتقب  من  �أيام  بعد 
رهن  يحتجزه  �الحتالل  �ن  علمنا 
�جللمة  �شجن  �قبية  يف  �لتحقيق 
و�لده  فيها  �حتجز  طاملا  �لتي 
وممار�شات  �لتعذيب  من  وعانى 
, فازد�د خوفنا وقلقنا  �ملخابر�ت 

ميار�ض  ال  �لذي  بابننا  ملعرفتنا 
 " وتكمل   ,  " �شيا�شي  ن�شاط  �أي 
ح�شور  ودون  �جللمة  حمكمة  يف 
توقيفه  متديد  ,  جرى  �ملحامي 
كما   , �لتو�يل  على  �خلام�شة  للمرة 
�ملحامي  لقاء  منعه من  يو��شل 
من  �ملقدم  �ال�شتئناف  ورف�ض 
�جل  من  �ال�رسى  وز�رة  حمامي 
ظروف  على  و�الطالع  زيارته 

�عتقاله و�لتهم �ملوجه له" .

ا�ستهداف العائلة ..
 تقول �أم منت�رس " �عتقال �الحتالل 
 , �شحفي  كونه  مر�عاة  دون  البني 
��شتمر�ر ل�شيا�شة ��شتهد�ف عائلتنا 
م�شتمر  كابو�ض  نعي�ض  و�أ�شبحنا   ,
, فاالحتالل مل يرتك  �ل�شجون  مع 

�أحد�ً من عائلتنا �إال وتعر�ض لالأ�رس 
", وت�شيف " زوجي �الأ�شري �ملحرر 
عدة  لالعتقال  تعر�ض   , جعفر 
مر�ت خالل �النتفا�شتني , و�أم�شى 
�أكرث من 10 �شنو�ت خلف �لق�شبان 
كما   , �إد�رية  �عتقاالت  غالبيتها 
عن  �الإ�رس�بات  من  �لعديد  خا�ض 
�لطعام من �جل �لكر�مة و�حلرية ", 
وت�شيف " �بني �لبكر منت�رس تعر�ض 
�شهور  لل�شغط   6 لالعتقال   ملدة 
من  �أن  يتحرر  و�لده  قبل  على 
منا�شدة كافة   ," �لق�شبان  خلف 
�جلهات ذ�ت �ل�شلة بحقوق �الإن�شان 
, �لتحرك ومتابعة ق�شية عزل �بنها 
ك�رس  بهدف  و�ملق�شودة  �ملتعمدة 
�إر�دته و�لنيل من عزميته من خالل 

عزله عن �لعامل �خلارجي .

والدة  ال�سحفي الأ�سري يزن اأبو �سالح

ما زال يتعر�ض للتحقيق والعزلة يف زنازين �صجن " اجللمة "
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حنا مقبل يف ذكراه.. "بالدم نكتب لفل�سطني"
اأن تكون فل�ضطينيًا يعني اأن تكون مقاتاًل، ففي الوقت الذي يحاولون فيه الف�ضل بني الق�ضية والثورة 

يكون االنتماء للثورة هو املعيار الوحيد للمواطنة، فالثورة يف غياب الوطن هي الوطن".

الكاتب: فرا�س الطرياوي

من  ن�ضالية،  هوية  هي  "فل�ضطني 
ولد  ولو  فل�ضطني  �أجل  من  ينا�ضل 
�بن  فل�ضطيني  فهو  �لهنولولو،  يف 
�أجل  من  ينا�ضل  ال  ومن  فل�ضطيني، 
لي�س  �لقد�س،  يف  ولد  و�إن  فل�ضطني، 

فل�ضطينياً وال عالقة له بفل�ضطني".
�لذي  مقبل  حنا  �ل�ضهيد  �أقو�ل  هذه 
لفل�ضطني  �لقاين  �الأحمر  بدمه  كتب 
�لوثاب،  �ملقاوم  قلمه  ينابيع  .. فمن 
�لقلوب  فاأ�رست  حمابر  تفجرت 
كلماته  بفر�دة  و�ملعاجم  و�حلقول 
من  �ملعاين  تقتب�س  �لتي  �لثورية 
�لتي  �أخيلته  ومدى   ، �لو�ضاءة  روحه 
ت�ضلك �لطريق �إىل �الأفق على �ضهوة 

�ل�ضوء.
و�لكاتب  و�الإعالمي  �ل�ضهيد  هو 
و�حلرب  �لقلم  هو  و�لفد�ئي،  و�ملفكر 
�لهادر،  �لثورة  و�ضوت  و�لقرطا�س، 
�ملوؤمن بدور �لكلمة �ملقاتلة و�لثائرة 
�ضوتها  كلماته  كانت  لهذ�  و�لهادفة، 
 ، �ملحتل  ر�ضا�س  �ضوت  من  �أقوى 
الأنها كانت تتو�ضاأ مباء ينابيع �لوطن 
�لطيبة  �الأر�س  برحم  �لعذبة،وتنمو 
�خل�رسة  د�ئمة  مباركة  كزيتونة 
قاع  يف  متجذرة  و�لعطاء،�رسو�ضها 
بحنان  لل�ضماء  ذ�هبة  وفروعها  �لقاع 

وكربياء.
�ملقاتلة،�لتي  �لعنيدة  �لكلمة  �إنها 
فاحتفظت  �ضدقيتها  على  حافظت 
�ملتاألق  ووجهها  �لد�ئم  ب�ضبابها 
و  تنمو  و  تتنف�س  حي  كائن  .الأنها 
�ل�ضعوب،وتفجر  حترك  تتعملق  حني 
�ملعجز�ت.�لكلمة  �لثور�ت،وت�ضنع 
�ضد�رة  يف  مكانها  تاأخذ  �الأمينة 
حجر�ت  �إىل  �ملجال�س،وتت�ضلل 
�ملدن  ميادين  يف  ت�ضكن  و  �لقلوب، 
مثل  �لتوقد  د�ئمة  ك�ضعلة  �لعظيمة 
�ل�ضم�س. لهذ� �أقدمت �أجهزة �ملو�ضاد 
�ل�ضهيوين على �غتياله يف نيقو�ضيا_ 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ضباح  قرب�س 
متوجهاً  كان  عندما   1984  /  ٥  /٣
ر�ضا�ضات  فاخرتقت   ، مكتبه  �إىل 

�الحتالل  هذ�  لكون  قلبه  �لغدر 
�لكلمة  باأن  يدرك  �لغا�ضم  �ل�ضهيوين 
�لفكر  و�ن  كالر�ضا�ضة،  �ملقاتلة 
هذ�  على  خطر�  ميثالن  و�لوعي 
�لفل�ضطينية  لالأر�س  �لغا�ضب  �لكيان 

و�لعربية.
�إىل  مقبل  حنا  رحل  لقد   : ختاما 
ورفاق  باإخو�نه  ليلتحق  �خللود  عامل 
ولكن   ، �مليامني  �لغر  �ل�ضهد�ء  دربه 
وم�ضريته  �ضريته  �ضتبقى  رحيله  رغم 
 ، فينا  رهينة  وروحه  �لن�ضالية، 
و�ضادة  على  �لغايف  باجلمر  م�ضتعلة 
 ، �لعطرة  �الأيام ذكر�ه  �لرحيل لرتوي 
كلما فاح ظل على �الأور�ق الأنه مقيم 
يف �لقلب، وي�ضكن �لوجد�ن، ولن يغيب 

حلظة عن ذكر�ه �لوطن.

ال�ضهيد حنا مقبل يف �ضطور

قرية  يف  19٣9م  عام  مقبل  حنا  ولد 
�أكمل  حيث  فيها  وترعرع  �لطيبة، 
�ل�ضحافة  جمال  يف  وعمل  در��ضته 
�لقد�س  بعد تخرجه من �جلامعة يف 
يف جريدة فل�ضطني، وجريدة �لد�ضتور 

يف �الأردن.
�لتحرير  بحركة  مقبل  �لتحق 
بعد  "فتح"  �لفل�ضطيني  �لوطني 
حيث  1967م؛  عام  حزير�ن  هزمية 
على  وتبوء  �الإعالم  جمال  يف  عمل 

�ملو�قع  من  �لعديد  حياته  �متد�د 
�أهمها  �لبارزة،  و�ملهنية  �لن�ضالية 
�إ�ضهامه ب�ضكل فعال يف تاأ�ضي�س �أوىل 
�ضحيفة  وهي  �لفل�ضطينية  �لدوريات 
�لتي  فتح،  حركة  حال  كل�ضان  "فتح" 
�الأردنية  �لعا�ضمة  يف  ت�ضدر  كانت 
لتحريرها؛  مدير�ً  كان  حيث  عمان، 
�ملوحد  �الإعالم  تاأ�ضي�س  يف  و�ضاهم 
تنفيذياً  م�ضوؤوالً  وعمل  �لفل�ضطيني، 

يف قيادة �جلهاز عند تـاأ�ضي�ضه.
حترير  رئا�ضة  مقبل  عيد  حنا  توىل 
بريوت؛  يف  �لثورة"  "فل�ضطني  جملة 
رئي�س حتريرها  ��ضت�ضهاد  بعد  وذلك 
حيث  نا�رس(،  كمال  )�ل�ضهيد  �الأول 
ثاين  ت�رسين  حتى  فيها  ��ضتمر 
197٣م؛ ومن خالل هذه �ملجلة عمل 
�لوحدة  ثقافة  ن�رس  على  مقبل  حنا 
و�ملقاومة،  و�لدميقر�طية  �لوطنية 
حال  ل�ضان  �لثورة"  "فل�ضطني  وكانت 

�ملقاومة �لفل�ضطينية.
يف عام 1978م بد�أ حنا مقبل يف �إن�ضاء 
موؤ�ض�ضة حتمل ��ضم "�لقد�س بر�س"؛ 
حيث قال �آنذ�ك: "�ضاأحاول �أن �أ�ضخ 
�أن  ميكن  ما  خاللها  من  �لنا�س  �إىل 
وكان  �حلقيقة"؛  جالء  يف  ي�ضاهم 
�إن�ضاء جملة عربية  �إىل  يفكر ويطمح 

قومية ��ضمها "دفاتر عربية".
�أميناً   1979 عام  مقبل  حنا  �نتخب 
عاماً الحتاد �ل�ضحفيني �لعرب ب�ضفته 

ممثاًل لفل�ضطني؛ وجدد �نتخابه عام 
198٣ الأربع �ضنو�ٍت �أخرى.

موؤ�ض�ضي  �أحد  مقبل  حنا  كان 
و�ل�ضحفيني  للكتاب  �لعام  "�الحتاد 
�رس  �أمانة  وتوىل  �لفل�ضطينيني"، 
عام  حتى  لالحتاد  �لعامة  �الأمانة 

1980م.
�لدولية  �للجنة  وكان مقبل ع�ضًو� يف 
عن  �ملنبثقة  �ل�ضحفيني،  حلماية 
 )I.O.J( منظمة �ل�ضحفيني �لعاملية
بر�س"  "قد�س  لوكالة  ومديًر� 
للخدمات �ل�ضحفية يف بريوت، ووكالة 

"�ل�رسق بر�س" يف نيقو�ضيا.
لالحتاد  �لر�بع  �لعام  �ملوؤمتر  ح�رس 
�لعام للكتاب و�ل�ضحفيني �لفل�ضطينيني 
يف �ضنعاء �أو�ئل �ضهر مار�س 1984م.

نيقو�ضيا  يف  مقبل  عيد  حنا  �غتيل 
�ضباح يوم �خلمي�س �ملو�فق ٣/ ٥ / 
1948 �ل�ضاعة �لثامنة و�لن�ضف �ضباحاً 
تر�فقه  �إىل مكتبة  بينما كان متوجهاً 
مديرة �ملكتب "رميوند� فر�ن"؛ حيث 
�لنار عليهما  باإطالق  �أقدم جمهولون 
من م�ضد�س كامت لل�ضوت؛ فاخرتقت 
بطاقة  �أن مزقت  بعد  قلبه،  ر�ضا�ضة 
يحملها يف جيب  كان  �لتي  �ل�ضحافة 
�ل�ضكرترية،  �أ�ضيبت  كما  قمي�ضه، 
ونقال �إىل �مل�ضت�ضفى، حيث ��ضت�ضهد 
�ضكرتريته  تعافت  فيما  مقبل؛  حنا 
جثمان  ونقل  �لبليغة؛  جروحها  من 
مقبل �إىل عمان، حيث ووري �لرثى يف 

مقربة �أم �حلري�ن باالأردن.
رئي�س  منحه  201٥م،  �آب   4 بتاريخ 
و�ضام  عبا�س،  حممود  فل�ضطني  دولة 
تقديًر�  �لذهبي؛  و�لتميز  �ال�ضتحقاق 
تاريخ  يف  �لر�ئد  �لطليعي  لدوره 
وتثميًنا  �لفل�ضطيني،  �ل�ضحفي  �لعمل 
�لن�ضايل يف دفاعه  وتاريخه  ملو�قفه 
عن وطنه و�ضعبه وق�ضيته �لعادلة قواًل 
�أجل  من  �ضهيًد�  ق�ضى  لقد  وعماًل. 
فل�ضطني، و��ضعا توقيعه على �ضعاره 

�ل�ضهري "بالدم نكتب لفل�ضطني".

* ع�ضو االأمانة العامة لل�ضبكة 
العربية للثقافة والراأي 
واالإعالم/ �ضيكاغو

بقلم :االأ�ضري الفل�ضطيني -  
اأ�ضامة االأ�ضقر 

�لثاين  للجزء  �إ�رس�ئيل  �حتالل  بعد 
من فل�ضطني �لتاريخية و�لتي ��ضطلح 
على ت�ضميتها �أر��ضي �لعام76   برزت 
هذ�  �أفرزها  �لتي  �لهموم  جملة  من 
و�إن�ضانية  �ضيا�ضية  ق�ضية  �الحتالل 
�الأ�رسى  ق�ضية  وهي  و�حد  �آن  يف 
�لفل�ضطينيني يف �ل�ضجون �الإ�رس�ئيلية 
�أ�ضري  �ملليون  عددهم  جتاوز  و�لذين 
من  �الآالف  مئات  �أم�ضو�  فل�ضطيني 
�ل�ضنو�ت د�خل ق�ضبان هذه �ل�ضجون 
�حلياة  �رسوط  �أب�ضط  من  حمرومني 
�ملو�ثيق  عليها  ن�ضت  �لتي  �الإن�ضانية 
�الإن�ضان  حقوق  وهيئات  �لدولية 
�ضيا�ضة  �إفر�ز�ت  ومن  �لعاملية، 
ق�ضية  برزت  �لتع�ضفية  �العتقال 
�الإهمال �لطبي �ملتعمد و�لذي ت�ضعى 
�الأ�ضري  لقتل  خالله  من  �إ�رس�ئيل 
�أد�ة  وبدون  بطيء  ب�ضكل  �لفل�ضطيني 
و��ضحة للقتل حيث �إن �لظروف �لتي 
�ل�ضجون  د�خل  �الأ�رسى  بها  يو�ضع 
وقلة  �أمر��س،   حمالة  ال  �ضتنتج 
و�نعد�م  و�لتهوية  �لطبية  �ملتابعة 
و�رسوط  �ل�ضحي  و�لطعام  �لنظافة 
�مل�ضتحيل  من  جتعل  �الأخرى  �حلياة 
�لزمن  من  لفرتة  �الإن�ضان  ي�ضتمر  �أن 
دون �أمر��س خا�ضة و�أن هناك �أ�رسى 
بد�خل  �ل�ضنو�ت  ع�رس�ت  يق�ضون 
�ل�ضجون ومنهم من و�ضل الأربعني عاماً 
الأب�ضط  �لفاقدة  �ل�ضجون  هذه  د�خل 
�الأمر  هذ�  �الإن�ضانية  �حلياة  �رسوط 
نتج عنه ��ضت�ضهاد �أكرث من 220 �أ�ضري 
فل�ضطيني د�خل �ل�ضجون �الإ�رس�ئيلية 
�لطبي  و�الإهمال  �لعمد  �لقتل  بني  ما 
مت  عديدة  حاالت  فهناك  �ملتعمد 
�ل�ضجانني  يد  على  بارد  بدم  قتلها 
وهناك  �الإ�رس�ئيليني  و�ملحققني 
جيدة  ب�ضحة  دخلو�  �لذين  �لع�رس�ت 
�أيام يتفاجئ  باإ�ضابة ب�ضيطة وبعد  �أو 

�جلميع با�ضت�ضهاده بظروف غام�ضة، 
�أن �ملئات �لذين يعتقلون  ناهيك عن 
�ضهرياً لديهم باالأ�ضل �أمر��س مزمنة  
فرتة  �أثناء  �الأمر��س  بهذه  �أ�ضيبو�  �أو 
ما�ضة  بحاجة  يجعلهم  مما  �لتحقيق 
مد�ر  وعلى  م�ضتمرة  طبية  ملتابعة 
وغري  به  م�ضموح  غري  وهذ�  �ل�ضاعة 
متوفر و�إذ� ما ��ضطرت �إد�رة �ضجون 
فاإنها  للعالج  �الأ�ضري  لنقل  �الحتالل 
تر�ضله �إىل غرف مغلقة غري متوفر بها 
�أي نوع من �الأجهزة �لطبية �أو �ملتابعة  
�الأطباء  قبل  من  �لطبية  �ملر�قبة  �أو 
�ضجن  م�ضفى  عليه  يطلق  ما  وهذ� 
ثالثني  من  �أكرث  به  �ملتو�جد  �لرملة 
�أمر��س  �أو  �إعاقة  حالة د�ئمة ما بني 
وهم  وغريه  �ل�رسطان  مثل  مزمنة 
�لبطيء  للموت  معر�ضون  يوم  كل  يف 
و�إعطائهم  متابعتهم  عدم  ب�ضبب 
و�لعامل  و�ليوم  �ملنا�ضبة.  �لعالجات 
�مل�ضمى  �لقاتل  �لوباء  هذ�  يعي�س 
�لفل�ضطينيني  �الأ�رسى  يتهدد  كورونا 
�إن�ضانية  كارثة  ي�ضكل  قد  د�ئم  خطر 
ب�ضبب  وذلك  �حلقيقي  باملعنى 
طبيعة �الكتظاظ د�خل �ل�ضجون والأن 
غري  باالأ�ضل  �الحتالل  �ضجون  �إد�رة 
�لذين  �ملنا�ضلني  هوؤالء  بحياة  معنية 
ي�ضكلون بنظر �الحتالل �لنو�ة �ل�ضلبة 
عن  و�لدفاع  مقاومته  على  �لقادرة 
فل�ضطني  ل�ضعب  �مل�رسوعة  �حلقوق 
�جلائحة  هو   �لذي  �لوباء  فهذ� 
ي�ضكل  �لعامل  ي�رسب  �لذي  �الأكرب 
�الأ�رسى  �آالف  حلياة   حقيقي  تهديد 
�إ�رس�ئيل  ترف�س  �لذين  �لفل�ضطينيني 
حمايتهم وعالجهم �أو �الإفر�ج عنهم، 
فقد لوحظ �أن �الهتمام �الأ�ضا�ضي قد 
�لذين  �جلنائيني  �الأ�رسى  على  تركز 
حيث  �إ�رس�ئيليون  مو�طنون  هم  
مبا  �لطبية  �حتياجاتهم  كامل  توفري 
فيها �الإفر�ج عن جزء منهم بعك�س ما 
�لذين  �لفل�ضطينيني  �الأ�رسى  يتم عند 

يرتكون بال رعاية �أو متابعة طبية.

الأ�سرى الفل�سطينيون ما بني 
الإهمال الطبي وكورونا

دعا�س ب�سارات بعد 17عاما يف الأ�سر
بقلم:اأمين غريب

غادر �لرب�س �إىل �رسير �ل�ضفاء جرب 
وجربو�  �ملخدر  �لدو�ء  �أ�ضناف  كل 
�ضنوف  كل  �لنحيل  ج�ضده  على 

�لعذ�ب .
�أ�ضماء  تبدلت  �حلرية  ف�ضاء  �إىل  عاد 
�الأدوية و�ألو�نها وخلع لبا�س �ل�ضبا�س 
�لزجاج  ،ظل  �مل�ضايف  ثياب  ولب�س 
�ضارع  �حلرية  �أر�د  حياته  حا�رس� يف 
و�أ�ضماء  �مل�ضجد  وطريق  �ملدر�ضة 
�ل�ضهل  �أر�د  تطورت  �لتي  �الأحياء 
�أن  و�ال�ضتقر�ر  �لعر�س  �أر�د  و�لبيدر 
يبني  �أن  و�لده  ��ضم  على  ولده  ي�ضمي 
�أ�رسه �أن ياأكل �لبطيخ ويغر�س �أ�ضابعه 
للخبيث  مكان  ال   . �الأر�س  وحل  يف 
على  عمره  طيلة  �عتاد  ج�ضد  يف 
دعا�س   ، و�ملد�همات  �مل�ضيل  �لغاز 
�ملعنى  كل  �ال�ضم  من  �أخذت  رمبا 
يف �ملو�جهه ننتظرك كما �نتظرناك 

قويا با�ضال �ضجاعا منت�رس� . دعا�س 
يا  �لعا�ضفة  و�ضط  يف  �لهدوء  �أيها 
�ل�ضرب  �أيها  �ل�ضديد  �لباأ�س  �ضاحب 
يف  �لرياح  وقوة  �الأر�س  ميز�ن  يف 
�ل�ضماء  رب  يا   . �ل�ضابرين  �ضدر 
و�الأر�س و�أنت �لعامل �خلبري �ضبحانك 
�الحتالل  كيماوي  نتجرع  �ضعب  نحن 
�ل�ضعر  بعد كل جل�ضه �ضقط  جل�ضتني 
�أنو�ع  �فتك  ي�ضارع  �جل�ضد  وبقي 
�ل�ضهيونية  جتارب  وبقايا  �لر�ضا�س 
معافى  م�ضافى  بيته  �إىل  رب  يا  �أعده 
من كل خبث . ��ضرتكنا بذ�ت �لوجبة 
كان  لو  ���خ  و�مل�ضفى  �لزنز�نة  يف 
عنك  حلملت  يحمل  �ملر�س  موؤبد 
على  �لتحقيق  وجل�ضة  �ملر�س 
�ل�رسطان  بني  �حلقري  �جللمه  كر�ضي 
و�ل�ضهيونية تبدل يف �الأدو�ر . ويبقى 
�لفل�ضطيني وجه �ل�ضم�س ووجه �حلق 
و�ضنديانة يف عمق �الأر�س وفروع يف 

عنان �ل�ضماء . 

تقرير  فى  �الأ�ضري  نادي  قال 
�الحتالل  قو�ت  �إن  عنه،  �ضادر 
مطلع  منذ  �عتقلت  �الإ�رس�ئيلي، 
�أكرث من 600  �لعام �جلاري 2020،  
عمليات  خالل  مقد�ضياً،   مو�طناً 
كافة  خاللها  طالت  يومية  �عتقال 
و�لفتية.  �الأطفال  ومنها  �لفئات، 
ورغم  �أنه  �الأ�ضري،  نادي  و�أ�ضاف 
و��ضلت  �لوباء،  �نت�ضار  ��ضتمر�ر 
حمالت  �الحتالل  �ضلطات 

�ملجتمع  و��ضتهد�ف  �العتقال، 
�لتنكيل،  �أدو�ت  بكافة  �ملقد�ضي 
�ليومية  �العتقال  عمليات  ال�ضيما 
فجر  �آخرها  وكان  و�ملتكررة، 
�الحتالل  قو�ت  �ضنت  حيث  �ليوم، 
�عتقاالت، طالت  �الإ�رس�ئيلي حملة 
بينهم  )1٣( مو�طناً، من  �الأقل  على 
�لوطني  �ل�ضعبي  �ملوؤمتر  عام  �أمني 
ومدير  �لنت�ضة،  بالل  �للو�ء  للقد�س 
�إىل  �إ�ضافة  �الأ�ضهب،  معاذ  مكتبه 

�للو�ء عماد عو�س. كما طالت حملة 
و�لكاتبة  �لنا�ضطة  �العتقاالت، 
وم�ضطفى  حامت،  ر�نيا  �ملقد�ضية 
و�ل�ضحفي  �لغول،  وجاد  زهرة،  �أبو 
�عتقال  جرى  كما  عبيد�ت،  تامر 
بلدة  من  �آخرين  مو�طنني  ل�ضتة 
رم�ضان  حممود  وهم:  �لعي�ضاوية 
عبيد، وحممود حممد عبيد، و�ضياء 
ويو�ضف  عو�د،  و�أمري  عبيد،  �أمين 
دربا�س.  وعبود  �لك�ضو�ين،  علي 

�أنه وخالل  �إىل  �الأ�ضري  نادي  و�أ�ضار 
تنفيذ  �الحتالل  و��ضل  �لعام  هذ� 
عمليات �العتقال �ملتكررة ملحافظ 
�ضوؤون  ووزير  غيث،  عدنان  �لقد�س 
�آخرها  �لهدمي وكان  �لقد�س فادي 
يف بد�ية �ضهر ني�ضان �ملا�ضي، الفتاً 
�إىل �أن عمليات �العتقال يف �لقد�س 
هي �الأعلى مقارنة مع �ملحافظات 
�الأخرى، و�لتي تركزت منذ منت�ضف 

�لعام �ملن�رسم يف بلدة �لعي�ضاوية.

جمعية نادي االأ�ضري الفل�ضطيني

الحتالل اعتقل اأكرث من )600( مواطنًا مقد�سيًا منذ مطلع العام اجلاري



تظهر العديد من التقارير حول 
املر�ضى  لدى  اجللدي  الطفح 
 »19 »كوفيد  من  يعانون  الذين 

يف جميع اأنحاء العامل.
وميكن اأن يتخذ الطفح اجللدي 
اأ�ضكاال عديدة - بع�ضها يظهر 
كبقع حمراء �ضغرية بينما يظهر 
اآفات  �ضكل  على  االآخر  البع�ض 
يتميز  كما  بارزة.  اأو  م�ضطحة 
ي�ضبه  مبظهر  منها  البع�ض 
اأن  حني  يف  النحل«،  »خلية 
»ق�ضمة  ي�ضبه  االآخر  البع�ض 

ال�ضقيع«.
الأوانه  ال�ضابق  من  ذلك،  ومع 
القول ما اإذا كانت هذه االأ�ضكال 
من الطفح اجللدي ناجتة بالفعل 
عن فريو�ض كورونا اجلديد، اأو 
بعوامل  مرتبطة  كانت  اإذا  ما 
اأخرى. وقالت الدكتورة كانادي 
االأمرا�ض  اأ�ضتاذة  �ضينكاي، 

كاليفورنيا  جامعة  يف  اجللدية 
ورئي�ضة  فران�ضي�ضكو،  �ضان  يف 
 JAMA جملة  حترير 
حقا  »هذا   ،Dermatology

�ضوؤال املليون دوالر«.
ويف حديثها مع »اليف �ضاين�ض«، 
قالت �ضينكاي: »من غري الوا�ضح 
ما اإذا كانت االآفات اجللدية التي 

نراها يف مر�ض كورونا، هي يف 
للفريو�ض  مبا�رش  مظهر  الواقع 
يف اجللد، اأو ما اإذا كانت »منط 
رد فعل« ب�ضبب ا�ضتجابة اجلهاز 

املناعي املكثفة ب�ضكل عام«.
وزمالوؤها  �ضينكاي  وكتبت 
 30 يف  نُ�رشت  افتتاحية،  يف 
 JAMA جملة  يف  اأبريل 

من   ،Dermatology
بع�ض  تكون  اأن  اأي�ضا  املحتمل 
ناجتة  اجللدي  الطفح  حاالت 
اأو  املر�ض  م�ضاعفات  عن 
اأو  االأدوية،  على  الفعل  ردود 
اأخرى  فريو�ضات  ب�ضبب  حتى 
لدى املر�ضى الذين يعانون من 

»العدوى امل�ضرتكة«.
»اإن  التقارير:  معدو  وكتب 
التوا�ضل  و�ضائل  من�ضورات 
ومناق�ضات  االجتماعي 
االإنرتنت  عرب  املنتديات 
الطفح  هذه  اإىل  االنتباه  لفتت 
الوقت  »حان  ولكن  اجللدي، 
االآن لعلم �ضارم«. هناك حاجة 
من  العديد  ملعاجلة  العمل  اإىل 
االإجابة  تتم  مل  التي  االأ�ضئلة 
الطفح  �ضيوع  مدى  مثل  عليها، 
يتعلق  فيما  يعنيه  وما  اجللدي، 

بالنتائج النهائية للمر�ضى.«
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 ن�صائح لنجاح ال�صيام 
خالل احلمل

الإفطار التدريجي:
تناويل طعام االإفطار تدريجياً على دفعات، عرب تناول 
وجبة �ضغرية على مهل وبهدوء،  بدل اأكل وجبة كبرية 

ُدفعة واحدة.

اأهمية وجبة ال�ضحور:
اإحر�ضي على االإهتمام بوجبة ال�ضحور، لكن تاأخري يف 

تناولها قدر امل�ضتطاع، حتى حت�ضلي على الطاقة الالزمة 
خالل ال�ضيام.

اأهمية تناول املاء:
ا�رشبي الكثري من ال�ضوائل )من 8 اإىل 10 اأكواب من املاء( 

يومياً.

اأهمية تناول التمر:
تناويل البلح اأو التمر للتخفيف من االإم�ضاك.

اأهمية الربوتينات:
حاويل تناول الربوتينات احليوانية �ضهلة اله�ضم، مثل 

اللحوم احلمراء، والدجاج، وال�ضمك والبي�ض.

الفاكهة واخل�ضروات:
تناويل املزيد من الفاكهة واخل�رشوات الطازجة، مبا 

فيها اخل�رشوات ذات االأوراق اخل�رشاء. ولتجنب االإ�ضابة 
باللي�ضرتيا، اإغ�ضليها جيداً الإزالة اأية اأتربة اأو اأو�ضاخ.

تقليل ال�ضكريات والكربوهيدرات:
قلّلي ا�ضتهالك الكربوهيدرات والدهون، ورمبا يفيدِك 

االبتعاد عن بع�ض االأطعمة مثل املخلالت، والتوابل 
)البهارات(، والقهوة، وال�ضاي، واملياه الغازية، واحللويات 

التي تزخر بها املوائد الرم�ضانية.

متى ُي�ضمح للحامل بك�ضر ال�ضيام؟
يف حال اإذا �ضعرت احلامل اأثناء ال�ضيام باأي دوار اأو 

دوخة اأو هبوط اأو خفقان يف القلب، اأو �ضداع �ضديد، اأو 
اأي ا�ضطرابات يف الروؤية، اأو انخفا�ض يف حركة اجلنني 
)خا�ضة خالل املرحلة االأخرية من احلمل(، فاإنه يجب 

اأن تتوقف  عن ال�ضيام، مع �رشورة االإت�ضال بالطبيب 
)الطبيبة( الذي يتابع احلمل.

ال�صيام ي�صاعد على زيادة 
حرق الدهون

هي  ال�ضيام  اأثناء  للج�ضم  االأوىل  اال�ضتجابة  تكون  حيث 
تك�رش اجللوكوز. مما ي�ضهل تك�رش الدهون الإنتاج الطاقة 
الكليتني  يف  املخزنة  الدهون  وخا�ضة  للج�ضم،  الالزمة 
والع�ضالت. ال�ضيام يعزز اجلهاز املناعي فعند اتباع نظام 
على  ذلك  في�ضاعد  ال�ضيام،  فرتات  بني  متوازن  غذائي 
تعزيز اجلهاز املناعي، اإزالة �ضموم اجل�ضم وخف�ض تخزين 
الدهون. وعند تناول الفواكه لالإفطار، فهذا ي�ضاعد على 
تعزيز املحتوى الغذائي للج�ضم من الفيتامينات واملعادن. 
مل�ضادات  ممتازة  عنا�رش  هي   Eو  A فيتامني  اأي�ضا 
اأي�ضاً.   املناعة  جهاز  تقوية  على  ت�ضاعد  وهي  االأك�ضدة، 

10- ال�ضيام ي�ضاعد على التغلب على م�ضكالت االإدمان
التغلب  على  ي�ضاعد  ال�ضيام  اأن  الباحثني  بع�ض  اأكد  فقد 
على م�ضكالت االإدمان للنيكوتني والكافيني وغريها. وعلى 
الرغم من وجود بع�ض االأنظمة العالجية التي ت�ضاعد على 
عالج حاالت االإدمان، اإال اأن ال�ضيام له دور فعال يف مثل 

تلك احلاالت.
بع�ض  اأنه يف  اإال  املتعددة،  الفوائد  تلك  من  الرغم  على   
كحاالت  ال�ضيام  قبل  الطبيب  ا�ضت�ضارة  ينبغي  احلاالت 
احلمل، الر�ضاعة، وقرحة املعدة. فقد يت�ضبب ال�ضيام يف 
بع�ض اجلفاف مما يوؤدي الآالم الراأ�ض اأو ال�ضداع الن�ضفي.

فريو�س كورونا اأكرث فتكا 
بالذكور ب�صبب العادات ال�صيئة

اأثار ارتفاع عدد �ضحايا فريو�ض 
مقارنة  الرجال،  لدى  كورونا 
الن�ضاء،  من  ال�ضحايا  بعدد 
اهتمام الباحثني واخلرباء، الذين 
لذلك  اأ�ضباب  عدة  اإىل  تو�ضلوا 
جمال  يف  االإ�ضباين  العامل  وقال 
ديغو  والبيولوجيا،  االأع�ضاب 
والن�ضاء  الرجال  اإن  ريدوالر، 
عر�ضة لالإ�ضابة بالفريو�ض على 
يتعر�ض  ما  عادة  لكن  ال�ضواء، 
توؤدي  مل�ضاعفات  الرجال 
ن�ضبة  تفوق  حيث  وفاتهم،  اإىل 
وفيات الرجال 2.5 مرة مقارنة 
ال  ذلك  اأن  م�ضيفا  بالن�ضاء، 
عالقة له بالعمر ووفقا للتحاليل 
والدرا�ضات التي قام بها الباحث 
جامعة  يف  زميله  مع  االإ�ضباين 
فا�ضكويز،  خافيري  »بوردو«، 
الرجال  وفيات  معدل  فاإن 
امل�ضابني بفريو�ض كورونا اأعلى 
يف اإ�ضبانيا منه بني الن�ضاء وعزا 
ريدوالر ذلك اإىل التدخني، نظرا 

الذكور  املدخنني  عدد  الأن 
الن�ضاء  عدد  من  بكثري  اأكرث 
الدرا�ضة  وتقول  املدخنات. 
ت�ضخي�ض  مت  الذين  الرجال  اإن 
-COVID« بكورونا  اإ�ضابتهم 

القلب  اأمرا�ض  من  يعانون   »19
من  اأكرث  الدموية  واالأوعية 
مرتبطة  اأمرا�ض  وهي  الن�ضاء، 
ويف  بالتدخني  االأوىل  بالدرجة 
اإ�ضبانيا يدخن 25% من الرجال و 

18% من الن�ضاء، وقد مت اكت�ضتف 
اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 
الذين  املر�ضى  من   %30 لدى 
بفريو�ض  اإ�ضابتهم  ب�ضبب  توفوا 

كورونا.

اأ�صكال من الطفح اجللدي مرتبطة 
بـ"كوفيد 19"!

ماذا يح�صل اإذا �صربنا ماء ملوثا بفريو�س كورونا؟

الفريو�ضات  علم  اأخ�ضائي  قال 
األ�ضتاين ، يف مقابلة مع  اأناتويل 

القناة »اخلام�ضة« الرو�ضية ، اأنه 
يف حالة االإ�ضابة بفريو�ض كورونا 

جراء تناول طعام اأو ماء ملوث، 
فاإن املر�ض �ضوف يكون كعدوى 
الرو�ضي  الطبيب  وكان  معوية 
اإ�ضابتنا  اإمكانية  عن  يتحدث 
احلجر  ظروف  يف  بالفريو�ض 
املنزيل وفقا للخبري ، فاإن هذه 
ولكن  وجودها  رغم  االإمكانية 
احتمال حدوثها »�ضغري اإىل حد 
الفريو�ضات:  عامِل  وقال  ما«. 
املاء  نظافة  من  التاأكد  »يجب 
من  �ضكوك  وجود  حال  ويف 

�رشب مياه �ضنبور املاء املنزيل 
فيجب اللجوء لغليه ثم �رشبه بعد 
 ، الفواكه  لغ�ضل  اإ�ضافة  تربيده، 
واخل�رشوات ، واإجراء املعاجلة 
احلماية   - للمنتجات  احلرارية 
االلتهابات  ملنع  املعتادة 
بغ�ضل  اأو�ضى  كما  املعوية«. 
االأحيان،  من  كثري  يف  اليدين 
وم�ضح االأ�ضطح، كون الرذاذ قد 
ي�ضل اإىل بعد 2 م على االأقل من 

االأ�ضخا�ض االآخرين.



رئي�س  زط�شي  الدين  و�شف خري 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
العامل  يبذلها  الذي  اجلهود 
كورونا  جلائحة  الت�شدي  يف 
يف  ثقته  مبديا  احلياة  بـمباراة 
يف  الفوز  على  االأطباء  قدرة 
االأمر  ا�شتلزم  لو  حتى  النهاية، 
اأو  االإ�شايف  للوقت  اللجوء 
زط�شي  وكتب  الرتجيح،  ركالت 
من  اخلام�س  العدد  افتتاحية  يف 
»قبل  اجلزائري:  االحتاد  جملة 
لفكرة  متحم�شني  كنا  �شهرين، 
مع  للمو�شم  مبهجة  نهاية  جتربة 
نهاية البطوالت التي كانت تب�رش 
برهانات كبرية ب�شبب تغيري منط 
ننتظر  »كنا  واأ�شاف  املناف�شة«، 

الذي  الوطني  منتخبنا  ا  اأي�شً
مزدوجة  مواجهة  تنتظره  كانت 
اأمام زميبابوي ل�شمان تاأهله اإىل 
نهائيات بطولة كاأ�س اأمم اأفريقيا 
مناف�س  دخل  فجاأة  لكن   ،2021
نف�س  يف  وخبيث  للده�شة  مثري 
املف�شلة  لعبتنا  جمال  الوقت 
طريقه  يف  ليهز  وعواطفنا، 
وم�شاريعنا  ويقيننا  اأحالمنا 
كورونا  »اإنه  وتابع  وطموحاتنا«، 
يتوقعه  مل   ،19 الرقم  ويحمل 
املوت  زرع  انت�شاره  حًقا،  اأحد 
يف كل مكان، مما اأدى اإىل انحناء 
االأقوياء  ركبتيه،  على  اجلميع 

واالقت�شاد والرجال«.
�شارت  احلياة  اأن  زط�شي  واأكد 

توقفت،  واأحياًنا  بطيئة  بحركة 
االنطالق  �شيعطي  ما  وهو 
فيها  �شيكون  احلياة  ملباراة 
لي�س  البي�شاء  ال�شرتات  اأ�شحاب 
تلك اخلا�شة بريال مدريد الذي 
خ�شع للحجر ال�شحي مثل كوكب 
كرة القدم، لكن تلك املاآزر مبعية 
مواجهة  يف  واالأقنعة  القفازات 
وجه. دون  املخيف  املناف�س 
ولفت زط�شي اأن كرة القدم تنحت 
جانبا لتف�شح املجال اأمام االأطباء 
املناورة،  اأجل  من  العلم  ورجال 
املباراة  واإنهاء  االأ�رشار  لتقليل 
ل�شاحلهم، حتى اإذا ا�شتلزم االأمر 
و�شل�شلة  االإ�شايف  للوقت  اللجوء 

من ركالت الرتجيح.

اأعلن رئي�س جمل�س االإدارة لفريق 
النا�رش  عبد  اجلزائر  مولودية 
اإىل  الفريق  اعزام  عن  اأملا�س 
اأجل  من  م�شغرة  دورة  حت�شري 
النادي  تاأ�شي�س  مبئوية  االحتفال 
الثالث  يف  جرى  الذي  العا�شمي 

�شيكون  وبالتايل   1921 اأوت 
االحتفال العام املقبل على اأعلى 
املولودية  ب�شمعة  ويليق  م�شتوى 
اأو�شح  والذي  اأملا�س،  ي�شيف 
اإدارة  اإن  اإعالمية  ت�رشيحات  يف 
تعمل على قدم  العا�شمي  النادي 
اأف�شل  جت�شيد  اأجل  من  و�شاق 
على  �شنة   100 مبرور  احتفال 
�شوف  اأين  املولودية،  تاأ�شي�س 
ثري  االحتفاالت  برنامج  يكون 
االأبعاد  خمتلف  على  ومتنوع 
واالجتماعية  الثقافية  الريا�شية، 
تطلعات  م�شتوى  عند  يكون  حتى 
ب�شفة  واجلزائريني  االأن�شار 

عامة.

يح�رشون  اأنهم  اأملا�س  واأ�شاف 
اأندية  مب�شاركة  امل�شغرة  للدورة 
يتم  كبري  اوروبي  وفريق  حملية 
على  للمفاو�شات  التح�شري 
مباراة  يلعب  حتى  م�شتوى،  اأعلى 
ا�شتعرا�شية اأمام العبي »العميد«، 
اأن  ال�شدد  هذا  يف  وا�شتطرد 
كبريا  �شيكون  االأوروبي  الفريق 
احلدث  م�شتوى  وح�شب  ح�شبه 
تنظيمه،  على  يعملون  الذي 
م�شيفا اأن الفريق االأوروبي �شوف 
الدوريات  اإحدى  بني  ما  يكون 
اأو  ايطاليا  فرن�شا،  يف  االأوروبية 

ا�شبانيا.
عي�شة ق.
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يتواجد العب نادي احتاد العا�شمة 
اأمين حميو�س �شمن مفكرة نادي 
�شان دونز اجلنوب اإفريقي بعدما 
رغبتهم  عن  الفريق  م�شوؤويل  عرب 
يف احل�شول على خدمات الالعب 
العا�شمي  النادي  اإدارة  واإقناع 
خدماته  عن  التنازل  اأجل  من 
اإىل  ت�رشيحه  على  واملوافقة 
كان  ال�شدد  هذا  ويف  �شاحلها، 
م�شوؤويل  معاينة  حتت  حميو�س 

اأجل  من  اإفريقي  اجلنوب  النادي 
خالل  امكانياته  على  الوقوف 
اأمام  االحتاد  لعبها  التي  املباراة 
حت�شبا  اإفريقيا  جنوب  يف  الفريق 
اأبطال  دوري  جمموعات  جلور 
اإفريقيا ومتكن خاللها حميو�س من 
ت�شجيل هدف جعله حمل املتابعة 
حاليا.  اهتمام  حمل  ي�شبح  اأ  قبل 
اأبناء  نادي  اإدارة  اأن موقف  االأكيد 
رف�س  نحو  تتوجه  »�شو�شطارة« 
العر�س من اأجل انتقالها مهاجمها 
اإىل النادي جنوب اإفريقي، يف ظل 
االأخبار التي تتحدث عن معار�شة 
للفريق  اجلديد  الريا�شي  املدير 
حميو�س  رحيل  فكرة  يحي  عنرت 
لقب  حامل  امتالك  عدم  ظل  يف 
البطولة الوطنية املو�شم املنق�شي 
عدا  ما  التعداد  يف  هجوم  لقلب 
الالعب  انتقال  ظل  يف  حميو�س 
يف  اللعب  غلى  �شاعة  بن  زكريا 

وقلة  اإعارة،  �شكل  على  تون�س 
يف  حربة  راأ�س  اإيجاد  يف  الفر�س 
احلالية.  الفرتة  خالل  امل�شتوى 
يف �شياق اآخر، ينتظر الأن يتفاو�س 
حول  زغدود  منري  املجرب 
م�شتقبله يف العار�شة الفنية للنادي 
املو�شم  نهاية  بعد  العا�شمي 
الكروي اجلاري، وذلك عند انتهاء 
اأين  معها،  وقعه  الذي  العقد  فرتة 
مع  مفاو�شات  جل�شة  له  �شتكون 
من  �شريبور  �رشكة  االحتاد  مالك 
وهو  م�شتقبله  يف  احل�شن  اجل 
بن�شبة  البقاء  نحو  يتوجه  الذي 
يف  حتى  الفنية  العار�شة  يف  كبرية 
حيث  اأجنبي،  جمرب  جلب  حال 
املو�شم  منت�شف  معه  التعاقد  مت 
ال�شابق يف  زميله  اأجل خالفة  من 
اأعلن  بعدما  دزيري  بالل  الفريق 

االأخري ا�شتقالته من املت�شب.
عي�شة ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

تطبيقه  على  الالعبني  ي�شاعد 
امل�شتويات  اف�شل  يف  للتواجد 
خالل  من  املقبلة،  الفرتة  خالل 
االنتهاء من لعب املباريات الثماين 
الكو�شم  رزنامة  عن  املتبقية 
اأ�شبوعا  التوقف  قبل  الكروي، 
املركاتو  اأجل  من  اأ�شبوعني  اأو 
من  املو�شم  وا�شتئناف  ال�شيفي 

االأف�شل  اأنه  �شدد  لكنه  جديد، 
تقلي�س فرتة التدريبات اإىل خم�شة 
اأ�شابيع والتي تعترب فرتة كافية من 
ي�شيف  الالعبني  ا�شتعداد  اأجل 
موقع  مع  حوار  يف  املتحدث 
»دي زاد فوت« وذلك حتى تتمكن 
الطواقم الفنية من برجمة مباريات 
على  مل�شاعدتهم  لالعبيها  ودية 
بعد  للمناف�شة  التدريجية  العودة 
التوقف فرتة طويلة ب�شبب احلجر 

ال�شحي اإثر االنت�شار لوباء كورونا، 
اأين اأ�شاف يف هذا ال�شدد اأن لعبة 
التوقف  لكن  مهنتهم  القدم  كرة 
�رشوري  احلالية  الفرتة  خالل 
اأفراد  و�شحة  ل�شحتهم  تغليبا 

عائالتهم.
اآخر  �شياق  يف  الزلفاين  اأردف 
�شوف  بلكاالم  �شعيد  الالعب  ان 
ت�شكيلة  اإىل  جديد  من  ين�شم 
يف  يتواجد  الذي  وهو  »الكناري« 

بدون  قي  بعدما  حاليا  �شفوفه 
املا�شية،  الفرتة  خالل  فريق 
اأنه �شوف  واأو�شح يف هذا ال�شدد 
�شعدو  نبيل  العبه  اإ�شابة  ي�شتغل 
يف  بديل  من  اال�شتفادة  اأجل  من 
قوانني  اأن  ظل  يف  الدفاع  خط 
الفاف تخدمه لالن�شمام اإ ال�شبيبة 
على  احل�شول  على  قادر  لكون 
العب  باعتباره  ا�شتثنائية  اأجازة 
ان�شمام  اأن  واأ�شاف  �شابق،  دويل 

�شيكون  التعداد  اإىل  الفريق  ابن 
التي  للخربة  ايجابي  عامل  له 
واكالريزما  امليادين  يف  ميلكها 
التي ميلكها كقائد للت�شكيلة داخل 

وخارخ امل�شتطيل االأخ�رش.
ويف مو�شوع اآخر اأو�شح امل�شوؤول 
االأول على العار�شة الفنية لل�شبيبة 
يف  االأجانب  الالعبني  عدد  ان 
الوطنية  البطولة  اندية  �شفوف 
الفرق  نتائج  على  ويوؤثر  �شئيل 

التي  االإفريقية  امل�شاركات  خالل 
فيها،  بعيدا  الذهاب  يف  تف�شل 
اثنني  العبني  تواحد  اأن  مو�شحا 
غري كاف لفرق ترغب يف التناف�س 
للح�شول على لقب قاري، واأرف اأن 
م�شتواه  يتطّور  الالعب اجلزائري 
العب  مع  التناف�س  خالل  من 
اأجنبي، وا�شتطرد ان م�شتوى عدد 
النا�شطني  االأفارقة  الالعبني  من 

يف البطولة الوطنية غري مقنع.

عرب عن ر�شاه بربنامج التح�شريات الذي جهزته الفاف والرابطة

الزلفاين يدعو اإىل رفع عدد الالعبني 
الأجانب بالبطولة الوطنية

زغدود يتفاو�س نهاية املو�شم حول م�شتقبله يف احتاد العا�شمة

�ضان دونز مهتم مبحيو�ض والإدارة ترف�ض التخلي عنه

عربرّ مدرب نادي �شبيبة القبائل يامن الزلفاين عن ر�شاه بالربنامج التح�شريي الذي �شادق عليه اع�شاء املكتب الفدرايل خالل اجتماعهم �شهرة اخلمي�س 
املن�شرم، اأين حددوا موقفهم بامل�شادقة على ا�شتكمال املو�شم وتفادي الذهاب نحو مو�شم اأبي�س وفق الربنامج الذي طرحه رئي�س الرابطة املحرتفة للعبة 

عبد الكرمي مدوار، واأو�شح املدرب التون�شي اأن برنامج العمل الذي مت ت�شطريه جلميع الفرق حت�شبا ال�شتئناف املناف�شة من جديد -يف انتظار احل�شول 
على ال�شوء االأخ�شر من ال�شلطات العليا- مثايل 

اأملا�س ك�شف اأن ال�شيف �شيكون من اإحدى دوريات ا�شبانيا ايطاليا اأو فرن�شا

دورة م�ضغرة مب�ضاركة نادي اأوروبي 
لالحتفال باملئوية

زط�ضي: نخو�ض مباراة احلياة اأمام كورونا

ق.ر.

اأعلن نادي ني�س الفرن�شي عدم 
بخدمات  ر�شميا  االحتفاظ 
اجلزائري  الدويل  الالعب 
فرتة  انتهاء  بعد  اأونا�س  اآدم 
النادي  مع  لالعب  االإعارة 
فرتة  خالل  ا�شتقدمه  والذي 
العام  من  ال�شيفية  التحويالت 
نابويل  فريق  من  املنق�شي 
اإعارة،  �شكل  على  االيطايل 
النادي  م�شوؤولو  رف�س  حيث 
�رشاء  خيار  تفعيل  الفرن�شي 
عقد الالعب من ناديه االيطايل 
مع  مغامرته  نهاية  عن  واإعلنوا 
التي  اخلطوة  وتاأتي  الفريق، 
اأقدمت عليها اإدارة ني�س يف ظل 
متو�شط  واجهها  التي  املعاناة 

مع  الوطنية  الت�شكيلة  ميدان 
اال�شابات  لعنة  ب�شبب  النادي 
من  ومنعته  تالحقه  كانت  التي 
م�شوؤويل  ير�شي  اأداء  تقدمي 
بقيادة  لفني  والطاقم  النادي 
باتريك  الفرن�شي  املدرب 
يف  اأونا�س  �شقط  حيث  فيريا، 
من  حرمته  التي  االإ�شابة  فخ 
ظهر  مما  اأف�شل  وجه  تقدمي 
عليه  معروف  اأنه  رغم  عليه 
اإال  اجليدة،  الفنية  باالمكانيات 

انه قدم مو�شما خميبا لالآمال.
اأونا�س اإىل اللعب  وجاءت عودة 
الفرن�شي  الدوري  يف  جمددا 
من  التخل�س  اإىل  منه  �شعيا 
الذي  االحتياط  كر�شي  �شبح 

كان يالحقه يف �شفوف ت�شكيلة 
ك�شب  يف  ف�شل  والتي  نابويل 
مكانة اأ�شا�شية يف �شن �شي�شجل 
عودته اإىل �شفوف نادي اجلنوب 
والتعرف على  االيطايل جمددا 
الفرتة  خالل  الكروي  م�شتقبله 

املقبلة.

م�شتقبله يف املجهول وعوجته منتظرة اإىل نابويل

نادي ني�ض ي�ضتغني عن اأونا�ض ويرف�ض 
تفعيل �ضراء العقد

عي�شة ق.
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رم�سان ميد�ن �لتناف�س �لربانى

1. �ضهر رم�ضان من اأكرب نعم اهلل 
علينا , ياأتينا للمغفرة والرحمة 
والعفو من العفّو الكرمي اوعاك 
ت�ضّيع الفر�ضة من بني يديك , 
�ضد حيلك و انتبه من �ضيطانك 
رم�ضان   .2 فر�ضتك.  اغتنم  و 
 , تناف�س ربانى �رشيف  ميدان 
اأو  لك  عائدة  اإما  فيه  اأعمالك 
عليك  عائدة  فاجعلها   , عليك 

بالنفع و العفو من اهلل .
جميلة  واحة  رم�ضان   .3
دروب  يف  لنا  اهلل  ير�ضلها 
احلياة املوح�ضة لن�ضتظل بظل 

اأ�ضجارها و ثمارها العظيمة , 
وال  الواحة  يف  مكانك  احجز 

ت�ضّيع فر�ضتك فقد ال تتكرر.
ربانية  منا�ضبة  رم�ضان   .4
ال�ضنة  يف  مرة  اهلل  ير�ضلها 
لرنتاح من مهلكات الدنيا التى 
متاعبنا  من  زادت  و  اأرهقتنا 
وت�ضاعدنا  االأمل  فينا  لتجدد 
ت�ضّيع  اوعاك   , ال�ضرب  على 

الفر�ضة .
تخلية  حمطة  رم�ضان   .5
ا�ضحذ   , �ضىء  كل  يف  وحتلية 
بنف�ضك فيه  فيه همتك وارتِق 

من اأوحال الطني الذى تعي�ضه 
رم�ضان   , ال�ضماء  نفحات  اإىل 

فر�ضة.
6. ال تفرح كثريا باأن ال�ضياطني 
فمهم   , رم�ضان  يف  ت�ضفد 
فيه  اأنت  ت�ضفد  اأن  كذلك 
مل  فاإن   , نف�ضك  �ضيطان 
�ضيطانك  ت�ضفيد  فيه  ت�ضتطع 
فقد ال تفلح يف �ضد ال�ضياطني 
بو�ضلة  فاأنت  انتبه   , االأخرى 

الت�ضفيد .
7. كم يحتاج حالنا اإىل ارمتاء 
يف  اهلل  اأبواب  اأعتاب  على 

الكرب  يفرج  اهلل  لعل  رم�ضان 
الدنيا  كل  من  يحيطنا  الذى 
على  الوقوف  تن�ضى  اوعاك   ,
وا�ضع  رم�ضان  يف  فبابه  بابه 
بال حدود ال يقف عليه حاجب 

مينعك من الدخول.
بطنك  بغذاء  تهتم  اوعاك   .8
وقلبك  روحك  ح�ضاب  على 
فر�ضة  رم�ضان   , رم�ضان  يف 
لتعوي�س اجلوع  روحية تكفيك 
النف�ضى و اخلواء الذى تعي�ضه 
قهرا  اأو  منك  بق�ضد  وحتياه 

عنك .

يا من عزم على �لتوبة 
احذر من الت�ضويف فاإنه اأكرب جنود اإبلي�س, واأكرث �ضياح اأهل النار من الت�ضويف, وامل�ضوف يبني االأمر على ما لي�س 
اإليه, وهو البقاء, فلعله ال يبقى, واإن بقى فرمبا مل يقدر على الرتك غداً كما يقدر عليه اليوم, واالإن�ضان كلما طال 

عمره زاد �ضعفه, فمن عجز عن مقاومة الذنوب مع قوته, كيف يطمع يف ذلك مع تقدم عمره, و�ضعف حاله؟! ثم اإنك 
بت�ضويف التوبة اآثرت املع�ضية على الطاعة فتعجلت االإثم, وفاتك عز التقوى ولذة الطاعة, واعلم اأن تاأخري التوبة 

يف حال ال�ضباب قبيح, ويف حال امل�ضيب اأقبُح واأقبح, ف�ضاحب ال�ضيب ال ينتظر غري املوت, فقبيح منه االإ�رشار على 
الذنب حينئٍذ, اأيقظنا اهلل واإياكم من رقدة الغفلة.

��ستحباب تعويد �لأطفال على �ل�سيام:
بََح ُمْفِطًرا  �ضْ اِر: »َمْن اأَ ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم - َغَداَة َعا�ُضوَراَء اإِىَل ُقَرى ااْلأَنْ�ضَ لَّى اهلَلّ ٍذ َقالَْت: اأَْر�َضَل النَِّبُيّ - �ضَ بَِيِّع ِبنِْت ُمَعِوّ َعْن الُرّ

َعُل لَُهْم اللُّْعبََة ِمْن الِْعْهِن,  بْيَانَنَا, َوَنْ ُم �ضِ ِوّ اِئًما َفليَ�ُضْم« َقالَْت: َفُكنَّا نَ�ُضوُمُه بَْعُد َونُ�ضَ بََح �ضَ َفلْيُِتَمّ بَِقيََّة يَْوِمِه, َوَمْن اأَ�ضْ
ْعَطيْنَاهُ َذاَك, َحتَّى يَُكوَن ِعنَْد ااْلإِْفَطاِر َعاِم اأَ َفاإَِذا بََكى اأََحُدُهْم َعلَى الَطّ

�ملغفرة ملن �سام رم�سان �إمياًنًا و�حت�ساًبا: 
مَياًنا َواْحِت�َضاًبا, ُغِفَر لَُه  اَن اإِ اَم َرَم�ضَ ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم -: »َمْن �ضَ لَّى اهلَلّ ِ - �ضَ َعْن اأَِبي ُهَريَْرَة َقاَل: َقاَل َر�ُضوُل اهلَلّ

ْم�ُس,  لََواُت اخْلَ َم ِمْن َذنِْبِه«]10[. َوَعنُْه, اأََنّ َر�ُضوَل اهللِ - �ضلى اهلل عليه و�ضلم - َكاَن يَُقوُل: »ال�ضَّ َما تََقَدّ
, َما اْجتُِنبَِت الَْكبَاِئُر« َراٌت َما بَيْنَُهَنّ اَن, ُمَكِفّ اُن اإِىَل َرَم�ضَ ُمَعِة, َوَرَم�ضَ ُمَعُة اإِىَل اجْلُ َواجْلُ

مفتاح توبة �ملذنبني
ا�ضت�ضعار عظمة من ع�ضيناه, فمن كان عاملاً باهلل وعظمته وكربيائه وجالله, فاإنه يهابُه ويخ�ضاه, 

النا�س يف عظمة فال يقع منه مع ا�ضتح�ضار ذلك ع�ضيانه, كما قال بع�ضهم: »لو تفكر 
اهلل, ما ع�ضوه« فعقابه األيم, وبط�ضه �ضديد, قال اهلل تعاىل: } اإن 

بط�س ربك ل�ضديد { ]الربوج:12[ وقال عز وجل : } واأن عذابي 
هو العذاب االأليم { ]احلجر:50[ واخلوف من اهلل اأ�ضل كل 

خري, وما فارق اخلوف قلباً اإال خرب, فهو �رشاج القلب 
الذي يب�رش به اخلري من ال�رش, والنفع من ال�رِشّ, 
وهو النار املحرق لل�ضهوات, واإذا حل اخلوف من 

اهلل اجلليل يف قلب العبد ال�ضعيف ف�ضوف يتخل�س 
بتوفيق اهلل له من اأ�رش ال�ضهوة, التي ملكت 

عليه نف�ضه واأبعدته عن ربه, و�ضي�ضتيقظ 
من غفلته التي جعلته غري م�ضتعد الآخرته, 

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

�ل�سحة ف�س �سهر �خلري

�أق�سام �ل�سيام
اتفق املالكية, وال�ضافعية, واحلنابلة

على اأن ال�ضيام ينق�ضم اإىل اأربعة اأق�ضام:
اأحدها �ضيام مفرو�س, وهو �ضيام �ضهر رم�ضان اأداًء وق�ضاًء,

 و�ضيام الكفارات, وال�ضيام املنذور,
 ثانيها: ال�ضيام امل�ضنون,
 ثالثها: ال�ضيام, املحرم,

رابعها: ال�ضيام املكروه , اأما احلنفية فقالوا: اإن اأق�ضام 
ال�ضيام كثرية

�أركان �ل�سيام
* لل�ضيام ركن واحد عند احلنفية, واحلنابلة, وهو االإم�ضاك 

عن املفطرات االآتي بيانها, اأما املالكية وال�ضافعية, 
)املالكية: اختلفوا, فقال بع�ضهم: اإن لل�ضيام ركنني: اأحدهما: 
االإم�ضاك, ثانيهما: النية, فمفهوم ال�ضيام ال يتحقق اإال بهما, 
ورجح بع�ضهم اأن النية �رشط ال ركن, فمفهوم ال�ضيام يتحقق 

باالإم�ضاك فقط.

�ملر�جعة �لفكرية
وهي اأن يراجع املرء اأفكاره وقناعاته, ويت�ضاءل عن 

مقدار احلق وال�ضواب فيها, ولو اأن النا�س جميعاً راجعوا 
اأفكارهم وانتماءاتهم, لرمبا ا�ضتطاعوا اأن يغريوا االأخطاء 

واالنحرافات فيها, غري اأن ل�ضان حال الكثري من النا�س 
ٍة َواإِنَّا َعلَى اآثَاِرِهم ُمقتَُدوَن{  }اإِنَّا َوَجدنَا اآبَاَءنَا َعلَى اأَُمّ

]الزخرف:23[ وليكن االإن�ضان حراً مع نف�ضه, قوياً يف 
ذاته. اإذا اكت�ضف اأنه على خطاأ ما, فال يتهيب اأو يرتدد 

من التغيري والت�ضحيح. 

�لإنابة �لإنابة
 قبل غلق باب االإجابة. والغنيمة الغنيمة, بانتهاز الفر�ضة 

يف هذه االأيام العظيمة, فما منها عو�س وال لها قيمة, فمن 
اأ�ضبح اأو اأم�ضى وهو على غري توبٍة, فهو على خطر, قال 
�ضبحانه وتعاىل: } ومن مل يتب فاأولئك هم الظاملون { 

]احلجرات:11[

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

�لعفة يف ر�سمان
كما يعف اجل�ضد عن الطعام, وتعف الروح وتزكو, كذلك يعف الل�ضان عن قول الباطل, واآفات الكالم, واتعاب النف�س, 
فيعي�س حالوة ال�ضكون وال�ضكوت, ويتعلم منهج) اإين �ضائم (, في�ضمع وال يتكلم, وي�ضاهد وال يجادل , ويخرج بف�ضيلة 

احللم واالناة والهدوء,,,! وهذا كله بف�ضل ال�ضيام)) فاإن �ضابه احد او قاتله فليقل اإين �ضائم ((.
ويعف اأي�ضاً الفرج اأي�ضاً عن املحرمات )) فاإن مل ي�ضتطع فعليه بال�ضوم فاإنه له ِوجاء (( اي خ�ضاء..! فال يفكر فيما نهى 

اهلل عنه.

التباعد املوقوت ب�ضاعات النهار عن كل مفطر, ي�ضنع ج�ضدا �ضليما, وروحا معتدلة, فرتتاح املعدة, وتفرز ف�ضالتها, 
وحترق دهونها, وجتني حالوة الراحة واال�ضت�ضفاء من كثري من االأمرا�س, ولذلك روي)) �ضوموا ت�ضحوا(( رواه الطرباين 
نيكواليف,( مدير معهد  )يوري  د.  النف�ضي ذكر  . وعلى املجال  وواقعا  �ضندا و�ضح معنى  ي�ضح  ولكنه ال  ال�ضني  وابن 

مو�ضكو النف�ضي ,انه عالج اكرث من 7000 اآالف حالة نف�ضية بال�ضيام.
وهذه ال�ضحة حتمل امل�ضلم على ال�ضفر وحتمل الالأواء, وخو�س املعارك كما ح�ضل يف بدر وفتح مكة...!

�ملر�جعة �لنف�سية
النف�ضية  ال�ضفات  املرء  يراجع  اأن  وهي   
فهل هو جبان  �ضخ�ضيته,  عليها  تنطوي  التي 
لني؟  اأم  حازم  مرتدد؟  اأم  جريء  �ضجاع؟  اأم 
اأم  ك�ضول  ملتو؟  اأم  �رشيح  كاذب؟  اأم  �ضادق 
من  نف�ضه عدداً  على  وليطرح  الخ.  ن�ضيط؟.. 
االأ�ضئلة التي تك�ضف عن هذا البعد, مثل: ماذا 
�ضاأفعل لو ق�ضدين فقري يف بيتي؟ ماذا �ضاأفعل 
لو عبث االأطفال باأثاث املنزل؟ ماذا �ضاأفعل 
لو حدث اأمامي حادث �ضري؟ وكيف �ضيكون رد 
فعلي لو اأ�ضيء اإيل يف مكان عام؟ وكيف اأقرر 
لو تعار�ضت م�ضلحتي ال�ضخ�ضية مع املبداأ اأو 
امل�ضلحة العامة؟ وتاأتي اأهمية هذه املراجعة 
يف اأن االإن�ضان ينبغي اأن يقرر بعدها اأن ي�ضلح 
تطوير  على  يعمل  واأن  عنده,  نف�ضي  كل خلل 

نف�ضه, وتقدميها خطوات اإىل االأمام. 
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حكيم مالك

علينا مراجعة تكوين جميع 
اللجان عرب كل امل�ضارح

ويف ذات ال�شياق اأكد بن ح�شني اأن هذا 
امل�رشوع الفني قد و�شعه  بني اأيدي 
من يريد املبادرة، كاللجنة الفنية مع 
مراجعة تكوين جميع اللجان عرب كل 
جديدة  �شوابط  حتديد  اأو  امل�شارح 
و  االإدارة،  جمال�ش  مهام  ومراجعة 
اإجبارها على اأكرث �رشامة يف متابعة 
الفنية  والدوائر  املوؤ�ش�شة  منجز 
مهمة  م�شاحات  هي  والتي  للم�شارح 
لالقرتاح و للتنفيذ و التي حتتاج اإىل 
تعديل للتفعيل، و اإلزام رئي�ش الدائرة 
م�رشوع  اقرتاح  و  باالإتيان  الفنية 

اإقامة  �شكل  فني على 
�شنة،  مدة  اإبداع 
الإعطاء الفر�شة الأكرب 
عدد ممكن للتنويع يف 

الواجهة الفنية.
 

  علينا اإن�ضاء بنك 
معلومات حول 
امل�ضرحيني يف 

حميط كل م�ضرح
 

عدو    « م�رشحية  �شاحب  ودعا 
ال�شعب » اإىل �رشورة و�شع ديناميكية 
جديدة من �شاأنها اأن توؤ�ش�ش لواجهة 
على  تعمل  والتي   فاعلية  اأكرث 
قبول  ت�شاعد على  املفاهيم،  تطوير 
تطوير  �شبكة  وت�شنع  االختالف 
اخلدمات  و  االأ�شخا�ش  و  الو�شائل 
و�شائل  على   باالعتماد  هذا  وياأتي 
و  الفني  امل�رشوع  ت�شنع  واإمكانيات 
يف  تو�شع  اأن  بال�رشورة  يجب  التي 
ياأخذ  الذي  الفني  امل�رشوع  خدمة 
امل�رشحي،  كالعر�ش  اأ�شكال  عدة 
االأدبية  و  الفكرية  واللقاءات 
اال�شتغال و�شط  مع  والنقا�شات 
�شاحات  و�شط  ثم  مغلقة  قاعات 
عامة اأغلبها اأمام امل�شارح يف مرحلة 
من  فالبد  االأ�شخا�ش  عن  و  اأوىل 
حول  معلومات  بنك  اأو  قائمة  اإن�شاء 
م�رشح،  كل  حميط  يف  امل�رشحيني 
مبختلف  النخبة  و  اجلامعيني  ثم 
املتعاملني  ثم  االخت�شا�شات 
هياكل  و  وحدات  من  االقت�شاديني 
تقدمي  مع   خوا�ش  اإىل  عمومية 
الريربتوار  من  م�رشحية  عرو�ش 

و  اأنواعه  بكل  العاملي  و  الوطني 
و  املواطنني  مع  لقاءات  تاأ�شي�ش 
اأدبية  و  فنية  لقاءات  املتابعني، 
على  حت�شي�شية  مفتوحة  اأبواب  و 
مفتوحة  تدريبات  فتح  و  امل�شارح 
و�شع  ح�شورها،  الأجل  للمهتمني 
القدرات  حت�شني  و  للتكوين  هياكل 
اخت�شا�شات  و  م�شتويات  جميع  يف 

اخلدمات العامة للم�رشح.
 

 التح�ضري للقاء ت�ضاوري بني 
ممثلي اللجان الفنية للم�ضارح 

العمومية
 

ك�شف  فلقد  االأ�شا�ش  هذا  وعلى 
املمار�ش للم�رشح يف اجلزائر حيدر 

بوا�شطة  نظرته  عن   ، ح�شني  بن 
اقرتاح جمموعة من احللول املحتملة 
التح�شري  طريق  مل�رشوع  عن  لهذا 
اللجان  ممثلي  بني  ت�شاوري  للقاء 
الفنية للم�شارح العمومية على اأ�شا�ش 
الن�شو�ش  اختيار  يف  م�شوؤوليتهم 
اختيار  يف  االأ�شل  باعتبارهم  
و  املتابعة،  اإلزامية  لهم  و  الن�شو�ش 
هو ال�شبب الرئي�شي يف تواجد اللجنة 
الفنية و التن�شيق الإن�شاء قائمة ا�شمية 
و  امل�رشحية  لالخت�شا�شات  �شاملة  
الفنية  التقنية و االإطالع على املهن 
على  واالعتماد  �شلة  ذات  التقنية  و 
م�شتوى  على  املنجزة  املهن  قائمة 
االآداب( و  للفنون  الوطني  املجل�ش 
نوعية  حول  اآراء  اأو  ملحة  اإعطاء  و 
العرو�ش املنجزة و مدى ا�شتجابتها 
للذوق العام، مدى ترويجها و توزيعها 
و نوعية االأداء على امل�شتوى الفني، 
املحفز  اخلالق،  املفيد،  النوعي، 
و  اخلدمات،  ن�شبة  والتقني،  للخيال 
من  التقنية  باخلربات  االرتقاء  ن�شبة 
و  الرتويج  والتوزيع  العرو�ش  خالل 
يف  التحكم  مع   االإ�شهار  و  االإعالم 

اأو  التاأجيل  تفادي  و  العام  الربنامج 
ما �شابه، و�شجاعة اإبداء اأرائهم حول 
االآراء  تبادل  و  الذاتي  بالنقد  عملهم 
على  اأي�شا  باالعتماد  العرو�ش  حول 
القراءات النقدية الدورية، ق�شا�شات 
نقاد  و  نقاد  قائمة  وو�شع  اجلرائد 
�شحفيني متابعني للمنجز امل�رشحي 
مع  �شنة  كل  تلقائيا  حتديثها  يتم 
احلركة  لتطور  �شامل  ا�شتقراء 
امل�رشحية العمومية و اخلا�شة اأي�شا 
ن�رش  عرب  حتاليلهم  و  قراءاتهم  عرب 
و  جمالت  �شمن  النقدية  املقاالت 
لكل  اإلزامية  و  دورية  ب�شفة  جرائد 
العرو�ش  دفرت  تفعيل  و  امل�شارح 
يدي  يو�شع  بني  مر�شد  باعتباره 
امل�رشحية  الفرجة  على  يبحث  من 
الدفرت  لهذا  ميكن  املتنوعة  حيث 
يقرتح تو�شيات  اأن 
و  العرو�ش،  حول 
باالأ�شا�ش  هو  لكن 
بني  ت�شاركي  عمل 
االإدارات  عديد 
الرتبية  و  كال�شياحة 
قائمة  اإن�شاء  مع  
ت  نا للفنا �شمية  ا
والفنانني امل�رشحيني 
يف  كل  املحرتفني 

اخت�شا�شه.
 

جناح عملية اال�ضتثمار يف 
االإبداع مرهونة باإ�ضراك 

اجلماعات املحلية
 

م�رشحية »اأ�شفار  خمرج   واأو�شح 
النار الباردة« اأن امل�رشوع امل�رشحي  
لن يكون ذو جدوى اإن مل يكن خالق 
و حمفز، يحرتم املوؤ�ش�شات، مرافق 
الدميومة  اأ�شباب  من  الأن  االإبداع، 
كل  خ�شو�شية  اإدراك  و  فهم  اأي�شا 
فنيا،مما  تاريخيا،  فكريا،  منطقة، 
الفنية  اللجان  اأمام  الطريق  يعبد 
االعتماد  ،عرب  اختياراتها  تنويع  يف 
على عوامل اأخرى كدرا�شة و حتفيز 
بكل  خا�ش  تدريجيا  حملي  �شوق 
املوؤ�ش�شات  فعلى   والية،وبالتايل 
الواقع  االأمر  قبول  امل�رشحية 
و  العام  بالذوق  االرتقاء  يف  املتمثل 
عرب  االقت�شادية  ال�رشوريات  اإدراك 
على  احلفاظ  مع  �شجاعة  مبادرات 
تنويع  عرب  االجتماعية  املكا�شب 
املداخيل و التوزيـع الر�شيد لالأرباح 
و ح�شن اال�شتثمار اإ�رشاك اجلماعات 

املحلية بن�شبة من امليزانية اخلا�شة 
بهم و التي حتتمل مقدراتهم، و جتعل 
للم�رشح مكان حمرتم  و�شط املجتمع 
يعمل تدريجيا على حت�شني التعاي�ش 
ب�شفتها  العام   املدينة  ن�شق   فهم  و 
ف�شاء يحتمل كل االختالفات ي�شوده 
م�رشوط  وهو  ال�شلمي  التعاي�ش 
بالتن�شيق مع الوزارة الو�شية و وزارة 
الداخلية  و اإ�رشاكها مبقدرات مالية 
الفعلي  باالرتقاء  ت�شمح  وو�شائل 
باملحيط، و اقتناء العرو�ش واإ�رشاك 
اأ�شا�شا عرب  االقت�شاديني  املتعاملني 
ال�شبون�شور  لفوائد  الوا�شح   الـرتويج 
من  فالبد  ،وبالتايل   االإ�شهارية  و 
اإ�رشاك اجلماعات املحلية مبقدرات 
مالية وو�شائل ت�شمح باالرتقاء الفعلي 
باملحيط، و اقتناء العرو�ش و االتفاق 
على اأن بع�ش امل�شارح تكون موجهة 
فقط  العرو�ش  ال�شتقبال  مرحليا 
فعلي  اإ�رشاك  مع  لالإنتاج،  اأخــرى  و 
كقاعات  املحلية  للجماعات  بتدرج 
البلدية وحترير الور�شات امل�رشحية 
التي تن�شط و�شط دور الثقافة و جعل 
الثقافة �رشيك مهم يف عمليات  دور 
باحلركة  التح�شي�ش  و  التعريف 
امل�رشحية الفنية الوطنية يف جانبها 
احلايل و الفني و حتى التوعوي مع  
لتوزيع  البلديات  بني  ما  �شبكة  اإن�شاء 
الفني  ال�شند  ومراجعة  العرو�ش 
اإىل  بالرجوع  م�رشح  لكل  التاأ�شي�شي 
االأوىل  التاريخية  امل�شارح  تاأ�شي�ش 

الوطني  كامل�رشح 
اجلزائري حمي الدين 
وامل�رشح  با�شطارزي 
عنابة  �رشق  الوطني 
و ق�شنطينة وامل�رشح 
الوطني غرب وهران  
بلعبا�ش  �شيدي  و 
اجلهوي  وامل�رشح 
درامي  مركز  بجاية 
للم�رشح  اإ�شافة 
اجلهوي باتنة و مركز 
م�رشحية  بحوث 

العلمة  وم�رشح  �شكيكدة  كم�رشح 
وم�رشح �شوق اأهرا�ش وم�رشح قاملة 
تيزي  وم�رشح  البواقي  اأم  وم�رشح 
ب�شكرة  وم�رشح  اجللفة  وم�رشح  وزو 
�شعيدة  وم�رشح  م�شتغامن  وم�رشح 

وم�رشح مع�شكر.
 

من ال�ضروري اإدماج احلركة 
امل�ضرحية يف ديناميكية املدينة

وتطرق ذات املتحدث اإىل »امل�رشح 
و املدينة«، موؤكدا اأنه  من ال�رشوري 
يف  امل�رشحية  احلركة  اإدماج 
تطويرها عرب  و  املدينة،  ديناميكية 
طرح اإ�شكالية البحث الدائم للجمال 
الذي  اليومي،   املدينة  حركية  يف 
العام عرب  من �شاأنه االرتقاء بالذوق 
م�شاريع  عرب  و  احلوار،  و  النقا�ش 
و  التوزيع  متو�شطة  و  �شغرية  فنية 
يف  التفكري  اإعادة  وعرب  اقت�شادية 
)ال  املركزي  الدعم  ميكانيزمات 
االأهداف  الأجل   ) الدعم  مركزية 
املرجو حتقيقها و تطرق بن ح�شني 
اإىل املردود االقت�شادي،  م�شريا اإىل 
�رشورة االرتقاء باخليال  وبتـحريك 
من  اأنه   كما  االأفكار،  و  امل�شاعر 
لفائدة  ر�شكلة  اإعادة  امل�شتح�شن 
مدراء امل�شارح، بتفكري �شليم و بعيد 
عن كل نرفـزة و الو�شول اإىل تفادي 
النقا�ش العقيم حول من االأوىل باإدارة 
امل�شارح، من االأجدر بها، الفنان اأم 
توفر  من  بد  فال  وعليه   االإداري؟ 
م�شتوى معريف �شخ�شي عايل مدرك 
�شاحب  االإداري،  الت�شيري  لغياهب 
يكون  اأمكن،  اإن  �شجاعة  مبادرات 
�شهادة  اأو  �شهادات  على  متح�شل 
فني  م�رشحي  م�شار  له  اأو  جامعية 
م�شهود له، و اإن كان اآت من حميط 
اأن  في�شتح�شن  امل�رشح  حميط  غري 
يكون على دراية باحلركة امل�رشحية 
اأ�شا�شا، و هو الرابط ال�رشيع بني كل 

اأنه عر�شة  ال�رشوط امللزمة مدرك 
لنقد و انتقاد يومي، متمكن من طرق 
اإمكانيات يف  و  قدرات  له  التوا�شل، 
مل�شاريع  املرافقة  و  التاأ�شي�ش 
قدرات  حتفيز  و  باالعتماد  �شاملة 
باملوؤ�ش�شة  العاملني  االأ�شخا�ش 
امل�رشحية كما له قدرة يف التوا�شل 
مع املحيط العام، االإداري و الر�شمي 

و املدين.

بن  حيدر  امل�ضرحي   املخرج 
ح�ضني يف �ضطور...

يف  ح�شني  بن  حيدر  املخرج  ولد 
 1970 عام  جوان  �شهر  من   26
واقتب�ش  ترجم  باتنة،  بوالية 
امل�رشحية،  االأعمال  من  العديد 
نذكر  كثرية  م�رشحيات  اأخرج  كما 
التي  منها:«اإن�شواهريو�شرتات« 
اإخراج  اأح�شن  جائزة  على  حازت 
للم�رشح  الوطني  املهرجان  يف 
النار  2008،و«اأ�شفار  يف  املحرتف 
كلينوف«،اإىل  »االأ�شتاذ  الباردة«، 
اإنتاج  من  اأخرى  اأعمال  جانب 
»حكام  مثل  اجلهوية  امل�شارح 
اخلبز..  »حالج  لقاملة،  الندي« 
باتنة،  ملدينة  الفقراء«  حالج 
مدينة  مل�رشح  اإجباري«  و«موقف 
اقتب�شه  ال�شعب«  و«عدو  �شعيدة،. 
التي  ال�شعب(  )عدو  م�رشحية  من 
امل�رشحي  الكاتب  بتاأليفها  قام 
الرنويجي هرنيك اإب�شن. ولقد �شغل 
بن ح�شني منا�شب خمتلفة، من بينها 
م�شتوى  على  بيداغوجي  مراقب 
املعهد العايل حلرف فنون العر�ش 
موؤ�ش�ش  الب�رشي،ع�شو  وال�شمعي 
امل�رشحية يف  لعدد من اجلمعيات 
املهرجان  فني خالل  مدير  باتنة، 
اإىل  اجلزائر،  مل�رشح  الدويل 
فن  يف  لور�شات  تن�شيطه  جانب 
باتنة  مبدينة  الهواة  لفئة  الدراما 
لور�شات  وت�شميمه 
م�رشحية  بحث 
الفنون  مبعهد 
�شابقا  الدرامية 
الكيفان،  برج  يف 
�شارك  اأنه  كما 
مهرجانات  يف 
ت  ا هر تظا و
غرار  على  عديدة 
امل�رشح  مهرجان 
بالقاهرة  التجريبي 
يف م�رش، مهرجان 
امل�رشح باالأردن، االأ�شابيع الثقافية 
وقد  والنيجر،  بالقاهرة  اجلزائرية 
جلنة  يف  ع�شوا  ح�شني  بن  كان 
مهرجان  من   48 الـ  الطبعة  حتكيم 
اأطر  ،كما  مب�شتغامن  الهواة  م�رشح 
امل�رشحي  االإخراج  حول  ور�شات 
مدينة  من  لكل  اجلهوية  بامل�شارح 
،عني  ،اأدرار  البواقي  اأم  باتنة، 

الدفلى، وعنابة.

املخرج امل�ضرحي حيدر بن ح�ضني يوؤكد :

هذه هي احللول لتح�شني الأداء 
الفني وامل�شرحي يف اجلزائر

وجه املخرج امل�ضرحي حيدر بن ح�ضني،نداء جلميع الفنانات و الفنانني امل�ضرحيني  اجلزائريني 
املحرتفني،داعيا اإياهم اإىل  �ضرورة التفكري بالعمل �ضويا على اإثراءه و اإ�ضافته يف اإطار جمموعة 

فنية تكون قوة اقرتاح تدعم التفكري احلايل حول حت�ضني االأداء الفني وامل�ضرحي يف اجلزائر.

النار  م�ضرحية »اأ�ضفار  خمرج  " اأو�ضح 
الباردة« اأن امل�ضروع امل�ضرحي  لن يكون ذو 
جدوى اإن مل يكن خالق و حمفز، يحرتم 
املوؤ�ض�ضات، مرافق االإبداع، الأن من اأ�ضباب 

الدميومة اأي�ضا فهم و اإدراك خ�ضو�ضية كل 
منطقة، فكريا، تاريخيا، فنيا "

بن  حيدر  اجلزائر  يف  للم�ضرح  املمار�س  " ك�ضف 
ح�ضني ، عن نظرته بوا�ضطة اقرتاح جمموعة 
من احللول املحتملة لهذا مل�ضروع  عن طريق 

التح�ضري للقاء ت�ضاوري بني ممثلي اللجان الفنية 
للم�ضارح العمومية على اأ�ضا�س م�ضوؤوليتهم يف 

اختيار الن�ضو�س باعتبارهم  االأ�ضل يف اختيار 
الن�ضو�س و لهم اإلزامية املتابعة "
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قلم جاف16

من جاللة املثقف 
اإىل معايل وزيرة .. 

الوليد فرج

�أما قبل..
�ضبط  و  ثقافة  كلمة  مفهوم  تكون  قد 
حرب  ��ضاأل  مو�ضوع  �أكرب   ، لها  تعريف 
هذه  و�أ�ضهر  �الجتماع  علماء  بني  �جلدل 
�ألفريد كروبر و  �جلد�الت �ملعروفة بني 
كاليد كلوكهون ؛ وبعيد� عن �ضجاالتهم ، 
�لتي ال تعنينا ، �كتفي بالقول �ن �لثقافة 
�لفكرية  و�للبنات  �لقيم  و  �ملبادئ  هي 
�لتي ت�ضنع �لقناة �لتي ت�ضيل فيها منظومة 
�حلياة ، �لثقافة متو�جدة يف كل �ضيء ..

تويرت  على  �لوزيرة  ملعايل  تغريدة  يف 
كلمات  جاءت   ، نف�ضها-  و�ضفت  -كما 
لردود  �أو  الأفعال  �ضاجبة   ، غا�ضبة  كاأنها 
�لثقايف  �لو�ضع  هذ�  مع  يعترب  و  �أفعال 
�لذي نعي�ضه ، �الأمر طبيعي ، فكما يقول 
للمجتمع  نتاج  هي  �لثقافة  �أن  مارك�س 
ماذ�  �لوزيرة  معايل  فيا   ، �لعك�س  ولي�س 
يف  غارق  منه  �أنت  جمتمع  من  تنتظرين 
�لتعاون  ر�أ�ضها  على  و  ح�رص  ال  �أزمات 
ينتج  �أن   ، �لرد�ءة  و  �لتفاهة  يف منظومة 
�تقي   ، �لوزيرة  معايل    . ثقافيا  فعال 
و�ضف )مر�س �لتعامل( �لذي �أطلقه مالك 
على  حت�ضلو�  �لذي  �أولئك  على  نبي  بن 
�ضهادة علمية ففتح لهم �لظروف بها باب 
وظيفة حققو� من خالله مركز� �جتماعيا 
ال يجعل منهم �لبتة مثقفني ، �إن للمثقف 
�أفاق و عو�مل �أخرى . بعيد� عن �لرطانة 
�الإيديولوجية و كو�بح �الأن�ضنة من �أ�ضيجة 

دوغمائية و �رص�طية مقيتة .  
�ليوم  نعي�ضها  �لتي  �النحد�ر  وحاله 
و  زيفها  ك�ضفت  �مل�ضطحة  �لنخب  مع 
�نتهازيتها ، كما ك�ضف  �لتاريخ �لعديد من 

�الأ�ضماء �لتي كنا نظن �أنها مثقفة كــ : 
للثقافة  وزير�  �ضار  �لذي  مالرو  �أندري 
عند �جلرن�ل ديغول و ع�ضو� يف حكومة 

�ملحافظني جمرمي �حلروب . 
�ضاحل  �ل�ضلطة  و  �ملثقف  مو�ضوع  يبقى 
جزره  و  مده  ي�ضتقر  ال  و  رماله  تهد�أ  ال 
�حلقيقي  �ملثقف  �أن  �لتجربة  �أثبتت  و 
�ل�ضلطة  من  �قرتب  كلما  �لف�ضل  حليفه 
زين  حممد  و  ع�ضفور  جابر  يف  لكم  و 
�لعابدين در�س .   ويبقى يا معايل �لوزيرة 
هو  �ملثقف  �رصف  يهدد  �ضيء  �أكرب 

��ضتغالله كاأثاث يزين مر�تع �ل�ضيا�ضة 
مثقف  جاللة  من  م�ضتعجلة  ر�ضالة  هذه 

�إىل معايل وزيرة

املجل�س الوطني حلقوق االن�سان

املوقوفون ي�ضتفيدون 
من حماية �ضحية جيدة

حلقوق  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  عرب 
�رتياحه  عن  لزهاري  بوزيد  �الن�ضان 
�جليدة  �ل�ضحية  �الإجر�ء�ت  مل�ضتوى 
�الأ�ضخا�س  حماية  �جل  من  �تخذت  �لتي 
�لوقف  غرف  يف  و�ملوجودين  �ملوقوفني 
ما  خا�ضة  �ل�رصطة  مبر�كز  �لنظر  حتت 
تعلق بالوقاية من فريو�س  كورونا . و�أو�ضح 
�الن�ضان  حلقوق  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س 
ميد�نية  زيارة  عقب  �ضحفي  ت�رصيح  يف 
�أمن  من  لكل  �لتابعني  �ل�رصطة  ملركزي 
د�ئرتي باب �لو�د و�حلر��س لالطالع على 
�الإجر�ء�ت �لوقائية و�ل�ضحية �ملتخذة يف 
�لقاعات �خلا�ضة بالوقف حتت �لنظر بان 
�ل�ضالحيات  كل  مينح  و�لد�ضتور  �لقانون 
و�ملر�قبة  و�لتقييم  �لر�ضد  يف  لهيئته 
�الإن�ضان  حقوق  تطبيق  مدى  ملعرفة 
بينهم  من  �ملجتمع  يف  �لفئات  كل  لفائدة 
�الأ�ضخا�س �ملوقوفني �ضو�ء ب�ضبب �رتكاب 

جرمية �أو م�ضبوه فيهم  ويف هذ� �الإطار .
باية ع 

جيجل

توقيف عن�ضر دعم 
لالإرهابيني

��ضتغالل  وبف�ضل  �الإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
للجي�س  م�ضرتكة  مفرزة  �أوقفت  �ملعلومات، 
عن�رص�   ،2020 ماي   05 يوم  �ل�ضعبي،  �لوطني 
بجيجل  �الإرهابية  �جلماعات  لدعم   )01(

بالناحية �لع�ضكرية �خلام�ضة.

خالل 10 اأيام بالبويرة

حجز 42 قنطارا
 من املواد غري 

ال�ضاحلة لال�ضتهالك
مديرية  م�ضالح  لدى  �لرقابة  فرق  �ضجلت 
�ل�ضهر  من   10 فرتة  خالل  بالبويرة  �لتجارة 
�لف�ضيل  20 خمالفة عرب 311 تدخال تتعلق بعدم 
�حرت�م �لنظافة و�ل�رصوط �ل�ضحية �ل�رصورية 
من  قنطار�   42 حجز  من  �إثرها  على  متكنت 
منها  �ملطابقة  غري  �لغذ�ئية  �ملو�د  خمتلف 
�لبي�ضاء و�حلمر�ء  بنوعيها  �للحوم  باملائة   60
حيث مت حترير 16 حم�رص� و�إ�ضد�ر قر�ر بغلق 
�لقانونية  �الإجر�ء�ت  و�تخاذ  جتاريني  حملني 
باالإ�ضارة جندت  .و�جلدير  �ملخالفني  يف حق 
م�ضالح �لتجارة بالوالية تز�منا مع حلول �ضهر 
رم�ضان 34 فرقة مر�قبة تت�ضكل من 68 عونا 
تقوم بدوريات وتدخالت يومية عرب للمحالت 
حماربة  و  �لغ�س  لقمع  و�الأ�ضو�ق  �لتجارية 

�مل�ضاربة يف �ل�ضلع .
اأح�سن مرزوق

ال�سركة الوطنية للنقل 
بال�سكك احلديدية

ا�ضتثمار 68 مليار 
دينار 

  
بال�ضكك  للنقل  �لوطنية  �ل�رصكة  ��ضتثمرت 
�حلديدية ما يقارب 68 مليار دينار ما بني 
�لنقل  و�ضائل  لتجديد  و2020   2015 �ضنتي 
وتطوير ن�ضاطها، ح�ضب ما �أفاد به �الأربعاء 

�ملدير �لعام لل�رصكة، يا�ضني بن جاب �هلل.
�الإذ�عة  �أمو�ج  على  �هلل  جاب  بن  وقال 
��ضتكمال  ب�ضدد  �ملوؤ�ض�ضة  �أن  �لوطنية 
من  �ملمتدة  للفرتة  ��ضتثماري  برنامج 
 68 كلف  �لذي  و   2020 غاية  �إىل   2015
و�ضائل  باحل�ضول على  �ضمح  و  دينار  مليار 
�إعادة  و  وفتح وجهات جديدة  نقل جديدة 
تاأهيل 80 باملائة من �لعربات و 90 باملائة 
، وبح�ضب �ملدير  �لقاطر�ت �مل�ضتغلة  من 
بال�ضكك  للنقل  �لوطنية  �ل�رصكة  فان  �لعام 
�حلديدية ��ضتطاعت �أن حتقق يف �إطار هذ� 
تغطية  �ضيما  وال  �أهد�فها  معظم  �لربنامج 
�أن�ضطتها  عائد�ت  من  ونفقاتها  �أعباءها 

باية.ع�خلا�ضة.

عبد ال�سالم غ/وكاالت

�جلديدة،  �ل�ضاللة  وتنت�رص 
"�ضبايك  ��ضم  عليها  �أطلق  �لتي 
D614G"، يف �أوروبا منذ منت�ضف 
و�نت�رصت  �الأقل،  على  فرب�ير 
لت�ضبح �ل�ضكل �ل�ضائد خالل �ضهر 
مار�س. وتو�ضف باأنها �أكرث عدوى 
�لتي  �الأ�ضلية  �ل�ضاللة  من  بكثري 
غري  الأ�ضباب  ووهان،  يف  ظهرت 

معروفة حتى �الآن.
�ضائدة  ت�ضبح  ظهرت،  و�أينما 
�لبلد�ن  بع�س  ويف  كبرية،  ب�رصعة 
�مل�ضرتكة  �ل�ضاللة  �أ�ضبحت 
�لوحيدة يف غ�ضون �أ�ضابيع. وت�ضري 
�النت�ضار  �أن  �إىل  �لبحثية  �لورقة 
كورونا  لفريو�س  �ل�رصيع  �لعاملي 
لالختيار  كبرية  "فر�ضة  لها  �أتاح 
�لطبيعي للعمل على طفر�ت نادرة 

ولكنها مو�تية". وعالوة على ذلك، 
�إذ� مل يتال�س �لفريو�س مع �رتفاع 
�ل�ضيف  �لطق�س يف  درجة حر�رة 
فلن يوقفها �ضيء عن �لتحول �إىل 

�ضالالت �أكرث و�أكرث.
�أجر�ها  �لتي  �لدر��ضة،  و�أُطلقت 

م�ضرتك  وبريطاين  �أمريكي  فريق 
�أالمو�س"  "لو�س  خمترب  بقيادة 
�الأقر�ن  مر�جعة  قبل  �لوطني، 
مبكر"  "حتذير  مثابة  �أنها  على 
�حلال،  هو  وكما  �آخرين.  لباحثني 
يدر�ضون  �لذين  �لعلماء  يقوم  قد 

�أنحاء  جميع  يف  كورونا  فريو�س 
�جليني  �لت�ضل�ضل  بتحليل  �لعامل، 
من  وبالتايل  �لقدمية،  لل�ضاللة 
�ملهم �أن يتعاونو� مع هذ� �لفريق 
للح�ضول على �أحدث �ملعلومات. 
�لدكتورة  �لرئي�ضية  �ملعدة  وقالت 
بعملها  �ملعروفة  كوربر،  بيتي 
�ملناعة  نق�س  فريو�س  جمال  يف 
�أن  حتمل  ميكننا  "ال  �لب�رصية: 
نكون مع�ضوبي �الأعني بينما ننقل 
�للقاحات و�الأج�ضام �مل�ضادة �إىل 

�الختبار�ت �ل�رصيرية".
مر�جعة  تتم  مل  الأنه  ونظر� 
فقد  �الآن،  حتى  �لبحثية  �لورقة 
خادم  على  �الإنرتنت  عرب  نُ�رصت 
BioRxiv. ومع ذلك، فاإن �ضمعة 
�أن  �إىل  ت�ضري  �ملعنيني  �لعلماء 
توؤخذ  �أن  ويجب  �ضليمة  �لنتائج 

باأق�ضى قدر من �جلدية.

"D614G اأطلق عليها ا�سم "�سبايك

�ضاللة جديدة اأ�ضد عدوى من 
فريو�س كورونا يف اأوروبا

يبدو اأن املخاوف من حتول فريو�س كورونا اإىل �ساللة اأكرث خطورة اأثبتت فعال، حيث 
حددت درا�سة اأن �ساللة جديدة اأكرث عدوى من SARS-CoV-2 اأ�سبحت ال�سكل ال�سائد 

يف جميع اأنحاء العامل.

ل�ضان  �جلي�س  جملة  �أكدت 
�أن  �لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة  حال 
قبل  من  �ملتبناة  �ال�ضرت�تيجية 
من  للحد  �جلز�ئرية  �لدولة 
من  مكنت  كورونا،  وباء  �نت�ضار 
�ضيناريوهات  �لبالد  جتنيب 
�الأمن  �ضتعر�س  كانت  ماأ�ضاوية 

�لوطني الأخطار وخيمة.
�ملجلة  �فتتاحية  يف  وجاء 
هذه  �الأخري  �أن  عددها  يف 
�لبالد  جنبت  �ال�ضرت�تيجية 
وخل�ضته  �لو�ضع  تفاقم  و�لعباد 
ماأ�ضاوية  �ضيناريوهات  من 
�لوطني  �الأمن  �ضتعر�س  كانت 
باأن  مذكرة  وخيمة  الأخطار 
رئي�س  �أكده  مثلما  ظل  �لو�ضع 
�الأعلى  �لقائد  �جلمهورية 
�لدفاع  وزير  �مل�ضلحة،  للقو�ت 

�ملجيد  عبد  �ل�ضيد  �لوطني، 
بف�ضل  �ل�ضيطرة  حتت  تبون، 
و�مل�ضاعي  �جلريئة  �الإجر�ء�ت 
�ل�ضارمة  و�لتد�بري  �حلكيمة 
قبل  من  �تخاذها  مت  �لتي 

�ل�ضلطات �لعليا للبالد

العدد االأخري من جملة اجلي�س

ا�ضرتاتيجية احلد من كورونا 
مكنت من جتنيب املاأ�ضاة

�جلي�س  �أركان  رئي�س  �أكد 
�للّو�ء  بالنيابة،  �ل�ضعبي  �لوطني 
جناح  باأن  �ضنڤريحة،  �ل�ضعيد 
ب�رصورة  كثري�  يرتبط  �ملهام، 
و�ملتو��ضل،  �ل�ضارم  �لتقيد 
و�لتوجيهات  �لتعليمات،  بكافة 
تباعا،  �أ�ضدرها  �لتي  و�للو�ئح 
ومبا ت�ضتوجبه خ�ضائ�س وطبيعة 
من  �لثالث  �ليوم  ويف  �ملنطقة. 
�ضنقريحة  �ل�ضعيد  �للو�ء  زيارة 
�لثالثة  �لع�ضكرية  �لناحية  �إىل 
�أركان  رئي�س  تر�أ�س  بب�ضار، 
�جتماع  بالنيابة  �لوطني  �جلي�س 

�جلهوية،  �لقيادة  مبقر  عمل 
�الأربعون  �لفرقة  وحد�ت  وتفقد 
�إحياء  م�ضاة ميكانيكية ومبنا�ضبة 
ذكرى جمازر 8 ماي 1945، و�لتي 
يف  �لفرن�ضي  �ال�ضتعمار  �رتكبها 
�ضنقريحة  قال  �جلز�ئريني،  حق 
�أبو�ب  على  ونحن  نلتقي  كما 
ماي  �لثامن  جمازر  ذكرى  �إحياء 
�ضتبقى  �لتي  �لذكرى  هذه   ،1945
�لتي  �الأجيال  �أذهان  يف  ر��ضخة 
لن تن�ضى �أبد� �أب�ضع �ملجازر �لتي 
�رتكبت يف حق �لب�رصية يف �لقرن 

�لع�رصين.

�الإخال�س  جمعية  بادرت 
بعني  �ملر�ضى  لرعاية  و�لتعاون 
ومب�ضاهمة  �أم�س  �أول  �حلجل  
عملية  يف   ، �ملح�ضنني  بع�س 
عدد�  م�ضت  جماعي  ختان 
�ملعوزة  �لعائالت  �أبناء  من  
�لدخل  وذوي  و�ملحرومة 
�أ�رصف  �لعملية   ، �ل�ضعيف 
طبي  وطاقم  جّر�حون  عليها 
�ضيدي عي�ضى  بعيادة خا�ضة يف 
يف  و�الأقارب  �الأهل  بح�ضور   ،

�أجو�ء مّيزها مّل �ضمل �لعائالت 
�ملحرومة ، يف عملية ت�ضامنية 
�أكد  �لعملية  وعن   ، وخريية 
عادة  �أ�ضبحت  �أنها  �ملنظمون 
حتييها �جلمعية  مع كل منا�ضبة 
�لعون  يد  تقدمي  �أجل  من 
�ملعوزة  للعائالت  و�مل�ضاعدة 
و�إدخال  �ل�ضعيف  �لدخل  وذوي 
للعائالت  و�لفرحة  �لب�ضمة 

وحتى �الأطفال .
خل�سر بن يو�سف 

رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة يوؤكد

جمازر8 ماي 1945  لن تن�ضى
جمعية االإخال�س والتعاون لرعاية املر�سى بعني احلجل 

همة �ضبابية و�ضواعد �ضباقة
 لفعل اخلري

�إنتاجا  وزو  تيزي  والية  حققت 
من  لرت   19.637.793 بلغ  قيا�ضيا 
مار�س  غاية  �إىل  �لزيتون  زيت 
جني  مو�ضم  نهاية  عند  �لفارط 
به مدير  �أفاد  2019-2020، ح�ضبما 
�لوالية،  لذ�ت  �لفالحية  �مل�ضالح 

خملوف �لعايب.
و�أبرز �لعايب �أن "هذه �ل�ضنة، حققنا 

�إىل  �لوالية  ترقى  مل  �إنتاج  �أح�ضن 
رقم  وهو  قبل،  من  �لن�ضبة  هذه 
قيا�ضي ملو�ضم جني �لزيتون 2019-
�الأربعة  �ملو��ضم  �أن  مذكر�   ،"2020
مل  و2019(   2015 بني  )�أي  �لفارطة 
يتعدى �إنتاج �لزيت 13،5 مليون لرت.

مديرية  �أ�ضارت  �الأرقام،  وبلغة 
�أكرث  باإنتاج  �أنه  �لفالحية  �مل�ضالح 

من 19،6 مليون لرت من زيت �لزيتون 
 34.590 قدرها  م�ضاحة  على 
�ضجلت  قد  �لوالية  تكون  هكتار�، 
مقارنة  باملائة   100 بن�ضبة  �رتفاعا 
 )2019/2018( �ملا�ضي  �ملو�ضم  مع 
�لزيت  �إنتاج  فيه  بلغ  حيث 
م�ضاحة  على  لرت   10.307.400

قدرها 33.512 هكتار�.

تيزي وزو حتقق رقما قيا�سيا 

اإنتاج من 19,6 مليون لرت من زيت الزيتون

تيارت 

حجز 3 اآالت حلفر اآبار ارتوازية
�لوطني  �لدرك  م�ضالح  �أوقفت 
�أ�ضخا�س   6 تيارت  بوالية 
�آبار  حلفر  �آالت   3 وحجزت 
ح�ضبما  رخ�ضة،  بدون  �رتو�زية 
�الإقليمية  �ملجموعة  به  �أفادت 

لذ�ت �ل�ضلك �الأمني.
خالل  �أنه  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أو�ضح 
�فريل   30 من  �ملمتدة  �لفرتة 

 6 توقيف  �جلاري مت  ماي   2 �إىل 
�آبار  حفر  يف  تورطو�  �أ�ضخا�س 
�ل�ضوقر  ببلديتي  رخ�ضة  بدون 
�آالت   3 حجر  مت  كما  ومهدية 
�الآبار  هذه  حفر  يف  ��ضتعملت 
�مللفات  حتويل  ومت  �الرتو�زية، 
ذ�ت �ل�ضلة بالق�ضية على �جلهات 

�لق�ضائية �ملخت�ضة.

باية ع 

عطار ب



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

