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كن أن يساهم تـناول احلليب خالي
الـدسم يـومــيـا في تـخــفـيض ارتـفـاع
قـدار يتـراوح ما ب 3 ضغط الـدم 

Æ5% إلى
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إضـــــافـــــــــــــة زيـت الــــســـــمـــــسم إلى
األطـعـــــــمــة والـسـلـطــات له مـفـعـول
السـحـر في تخـفيض ضـغــــــــط الدم
ـــا حتــــــــــــــتـــوي من مـــركـــبــــــــــات
الـفالفـونــيـدات الـتي تــعـمل بـصـورة
خـــــاصــــــة عــــــلى تــــــقــــــلــــــيل نــــــسب

الكوليــــــــسترول في الدم.
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حتـتوي الـشوكـوالتة الـداكنـة اخلالـية
من الــســكــر عــلى مــضــادات أكــسـدة
تـخــفض مـسـتــويـات الـكـولــيـسـتـرول

Æ10% الضار بنحو
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يـضم تولـيفـة رائعـة من الفـيتـاميـنات
عـادن التي تـساهم في امـتصاص وا

الدهون من جسم اإلنسان.
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يـعــد مــصــدرا لــلــبــوتــاســيــوم الـذي
يساهم أيضا في تخفيض ضغط الدم

في جسم اإلنسان.
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كـشـفت تقـاريـر إخـباريـة عن أن إهـمال
ـكن أن الــشـخص لـبـعـض األطـعـمـة 
ـفـاجئ وحذر خـبراء يـعرضه لـلـموت ا
من إهـمـال تـنـاول أطـعـمـة مـعـيـنـة مـا
يــعـرضــهم لإلصــابــة بـارتــفــاع ضـغط

الدم. 
ــهـمـلـة وأوضـحـوا أن تــلك األطـعـمـة ا
حتـتــوي عـلى مــضـادات أكــســــــــــدة
تــمــكن جــسم اإلنــســان من تــخــفــيض
نـسب الــكـولـيــسـتــرول في دمه ومـنع
تـراكم الـدهـون علـى األوعيـة الـدمـوية
وجـاءت قـائـمـة األطـعــمـة عـلى الـنـحـو

التالي:
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تـــضم خــــضـــروات مـــثل الــــســـبـــانخ
ــلـــوخــيــة والــبــقــدونس. واخلس وا
اغنسيوم والبوتاسيوم وهي غنية با
التي تـلعب دورا رئيـسيا في تـخفيض

ضغط الدم.
¡UCO³ « UO u UH «

توفر الفاصوليا البيضاء حصة كبيرة
من احـتــيـاجـات اجلــسم الـيــومـيـة من
غـنسيوم والبوتاسيوم الكالسيوم وا
ــطــلــوبــة خلــفض ـــعــادن ا وهي من ا

ضغط الدم.

النسيـج احمللية أصـبحت منتـجاتها
البس نـافسة ا ضحيـة وغير قـابلة 
ـســتـعـمــلـة نـظـرا لــغالء أسـعـارهـا ا
نتجات بحيث أصبحت حتـتل تلك ا
ـرتـبة الـثـالـثـة محـلـيـا بـعد مالبس ا
الفـريب الـشعـبيـة ومـنتـجات الـص

الشعبية.
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إن الــــــرهــــــان اإلســــــتــــــراتــــــيــــــجي
غرب لإلقتصـاديات الوطـنية لـدول ا
الــعـــربي الــكـــبــيـــر مــازال مـــرتــكــزا
بــاألســـاس عـــلي عـــقـــلــيـــة الـــســوق
الــرأســمـالــيــة احلـرة ودعم الــقــطـاع
اخلـاص وخاصـة مـنـها عـلي حتـفـيز
بـادرة واإلستـثـمار وتـشجـيع بعث ا
شاريع ومنتجات الشركات الصغر ا

توسطة.   وا
إال أن هـــذا الــــتـــحـــرر في األســـعـــار
واألسواق لم تـثمـر نـتائـجه الفـعلـية
إلي حـــد اآلن بـــحـــيث تـــضـــررت من
ســـيــاســاته الــعـــديــد من الــشــركــات
ــتــوســطــة اخلـــاصــة الــصــغـــري وا
نـتـيـجـة لعـدم قـدرة مـنـتـجـاتـهـا علي
نافسة في السوق احمللية مواجهة ا
وبالنتيجة أعلنت إفالسها. ففي هذا

يقارب ب 1000 إلي 2000 دوالر
ربـحـا صـافـيـا يـومـيـا. فـذلك اإلقـبـال
الـشـعــبي الـكـثــيف له مـبـرراته وذلك
ــتــوفـرة ــنــتــجـات ا نــظــرا جلـودة ا
للـبيع في "الـبالـة" أو أيضـا لألسعار
الـرخـيـصـة جـدا مـقـارنـة مع الـثـيـاب
ـواطن اجلـاهــزة الـبــاهـظـة جــدا. فـا
ـــغـــاربي أصـــبـح الـــيـــوم يـــفـــضل ا
ـستـعـمـلـة نـظرا البس ا إسـتـهالك ا
ــيـة" إليــجـاده أحــيــانـا "مــاركــات عـا
مـــازالت قــــابـــلـــة لإلســــتـــعـــمـــال أو
بــاألحــرى مــازالت نــظــيــفـة أو شــبه
جديـدة لم يلـحق بهـا ضررا كـبيرا و
تناول سعرها يعتبـر معقوال و في ا

للجميع. 
ـــغــرب إن أغـــلـــبــيـــة شـــعــوب دول ا
الــعـربي الــكـبـيــر تـصــنف كـطــبـقـات
شـــعــبــيــة مــحـــدودة الــدخل بــحــيث
مــازالـت تــعـــاني أغـــلـــبـــهــا الـــفـــقــر
ـــشــاكل واحلـــرمــان وغـــيــرهـــا من ا
عيـشة وإرتفاع الداخليـة مثل غالء ا
ـالي األســعــار نـتــيــجـة الــتــضـخـم ا
وتـدهـور الـقــدرة الـشـرائـيـة إجـمـاال.
فـأســواق "الـفــريب" تـعـد لــهم أفـضل
األمـــاكن لــلـــتــســوق والـــشــراء وذلك
ــالي الـذي لــتـعــويض ذلك الــضـرر ا
مـــازالـت تـــعــــاني مــــنه أغــــلب تــــلك
ـضــطـهـدة الــفـقــيـرة في الــشـعــوب ا
بـلـدانـهم. بـاإلضـافـة إلي ذلك تـعـتـبر
ـنــتـجـات ــفـروضـة عــلي ا الــقـيـود ا
الشعبيـة الصينية خـاصة منها علي
البـس اجلــاهــزة بــتـــلك الــدول في ا
مـجــمـلـهـا صـارمــة ومـشـددة خـاصـة
مـنـهـا عــبـر فـرض ضـرائب مـجـحـفـة
عــلي الــتـجــار الــصـغــار أو نــتـيــجـة
للـسيـاسـة التـجاريـة احلمـائيـة التي
تــتـبــعـهــا تـلك الــدول قـصــد إنـعـاش
منـتجات الـشركات احملـليـة في قطاه
ـالبس اجلـــــاهـــــزة. الـــــنـــــســـــيج وا
بــالـــنــتـــيــجـــة تــرتـــفع أســعـــار تــلك
ـنـتـجــات الـشـعـبـيـة الـصـيـنـيـة من ا
مالبـس وأحــذيــة وغـيــرهــا لــتــحــتل
ـرتـبـة الـثـانـيـة مـحـلـيـا بـعـد سـوق ا
ـسـتــعـمـلـة "الـفـريب" الـتي البس ا ا
ـرتبة األولي إقباال مازالت حتظي با
شعبيـا وأسعار رخيـصة في متناول
اجلــمــيع. أمــا بــالــنـســبــة لــشــركـات

إن األسـواق الــشـعــبـيــة بـأغـلب دول
ــغـــرب الـــعــربي الـــكـــبــيـــر مــنـــهــا ا
اجلـــــزائــــر بــــاألســـــاس في تـــــونس
ـغــرب ومـوريـتـانـيــا فـهي إجـمـاال وا
تشـهـد حركـيـة كبـري و إقبـاال مـكثـفا
عــلي مـا يـســمي بـعــمـلـيــة الـفـرز في
عـروفة سـتعـملـة وا أكوام الـثيـاب ا
بلغتنا العامية "بالة الفريب" من قبل
اريـن وخاصـة مـنهم أغـلب العـامـة ا
الـطـبـقـات اإلجـتـمـاعـيـة الـفـقـيـرة. إذ
يــحـــظي هـــذا الـــقـــطــاع الـــتـــجــاري
احليـوي بإهـتمـام كبـير ومـتزايد من
قــبل أكــبــر الــتــجــار خــاصــة مــنــهــا
بـاألسـواق األسـبـوعـيـة أو أيضـا في
ـــنــــاطق ســـائــــر األيــــام بـــأحــــواز ا
الشعبية واحملالت العادية. ففي هذا
الـصـدد يـعـتبـر هـذا الـقـطـاع مـربـحا
جــدا بـحــيث تـكــسب أغــلب الـتــجـار
الي من الدوالرات شـهريا الكبـار ا
عــبــر تــنــزيل الــســلع بــاجلــمــلــة من
اخلــارج وتــوزيــعــهــا عــلي الــتــجــار
الـــصـــغـــار فـي األســـواق. إال أنه في
ــقــابـل تــشــكل هــذه الــنــوعــيــة من ا
ـوازيـة خـطرا "الـتـجارة الـشـعـبـية" ا
حقيـقيا عـلي اإلقتصـاديات الوطـنية
لــــتـــــلـك الــــدول وهـي تـــــصـــــنف في
مـضـمـونهـا ضـمن الـسـلع الـشـعـبـية
ـشابـهـة كـثـيرا الـرخـيصـة الـثـمن وا
في أسعارها للتجـارة الصينية التي
أدت إلي إفالس العديد من الشركات
ـيـة في قـطـاع الـنـسـيج خـاصة الـعـا
توسطة. منها الشركات الصغري وا
إذ بــإعــتـبــار أن أغــلـبــيــة الـطــبــقـات
الــشـعــبـيــة بـتــلك الــدول هي فـقــيـرة
فـــإن تــلـك الــســـلع تـــمــثـل لــهم جـــدا
تــوفـيــرا إضـافـيــا مـاديــا أو تـقــشـفـا
ـالــيـة الــشـهــريـة الـتي ــداخـلـيــهم ا

تــخـــصص في قـــســطـــهــا الـــكــبـــيــر
إلسـتــخالص الـفــواتـيـر من كــهـربـاء
وماء و هاتف أو كراء مـنزل وغيرها
صـاريف الـيومـيـة مثل األغـذية من ا
والتنقل والتعليم. عموما علي الرغم
ـهـول ـالي ا من إيـجــابـيـات الـربـح ا
ـستـثـمـرين في ذلك اجملال لـلتـجـار ا
عـــبــر الــبــيع والـــشــراء في الــثــيــاب
ــالــيــة ــضــاربــة ا ــســتــعــمــلـــة وا ا
بـاألسـعـار في سـوق "الـفـريب" نـظـرا
لإلقــبـــال الــشـــعــبي الـــكــثـــيف عــلي
"الـبـالـة" ولألسـعـار الـرخـيـصة الـتي
تـعتـبـر منـخفـضـة جدا وفـي متـناول
اجلميع مـقارنـة مع الثيـاب اجلاهزة
ـعروفة وضـة باحملالت الكـبري ا وا
"بالـبوتـيكـات" بحـيث تعـتبـر سلـعها
باهظة جدا وتقدر عـليها فقط القليل
ـيسـورة احلـال. فإنه من الـطبـقـات ا
ـقـابل تـعـتـبـر الـسـلـبـيـات لتـلك في ا
الـــنـــوعـــيـــة من الـــتـــجـــارة مـــضـــرة
تـوسـطة في لـلشـركـات الصـغـري وا
قطـاع الـنسـيج ولـها أيـضـا تأثـيرات
ســلــبــيــة وعــمــيــقــة مــبــاشــرة عــلي
اإلقتـصـاد الوطـني لـتلك الـدول التي
مـازالـت تـراهن عــلي الـســوق احلـرة
ال الرأسمـاليـة وتدعم دائمـا رجال ا
واألعمـال والقـطاع اخلـاص وتشجع

علي اإلستثمار في قطاع النسيج.
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إن طـــوابــيـــر الـــفـــرز الـــيـــومـــيــة أو
األسبـوعية بـاألسواق الشـعبـية علي
ـسـتـعـمـلـة "الـفريب" أكـوام الـثـياب ا
تــشـــكل الــيــوم احلــدث الــبــارز لــدي
ـــتـــابـــعـــ لــذلـك الـــقـــطــاع أغـــلب ا
الـتـجـاري الــصـاعـد والـواعـد والـذي
أصـبح مؤخـرا يـشـكل سوقـا مـربـحة
جــدا حتــقـق لــلــتــجــار الــصــغــار مـا

الـــصــدد يــجـب وضع الــنـــقــاط عــلي
احلروف بإعتبار أن أغلـبية الطبقات
اإلجــتـــمــاعــيــة بــتـــلك الــدول هي في
األصل طــبــقــات "شــعـبــيــة وفــقــيـرة"
بـحـيث تتـحـكم األسـعـار في سـيـاسة
ــقــدرة إنــفــاقـــهــا نــظـــرا لــتــدهـــور ا
ـسـتـهـلك الـشـرائـيـة بــحـيث أصـبح ا
يــقــبل أوال عـلـي مـنــتــجـات "الــسـوق
الـسوداء" مـن محـروقـات عـلي قـارعة
ــهــربـــة خــاصــة بــدولــة الـــطــريق وا
البس تـــــونس أو إلي إســـــتــــهـالك ا
سـتـعمـلـة "الفـريب" في مـجمل دول ا
ــغــرب الــعــربي الـكــبــيــر نــظــــــــرا ا
لــرخص أســــــــــعــارهــا مــقــارنــة مع
ـالبس اجلــــــاهـــــزة بــــــاحملــــــــالت ا

الفاخرة. 
فـلــتـسـلـيـط الـضـوء بـالـتــحـديـد عـلي
ـسـتـعـمـلـة "الفـريب" البس ا سـوق ا
نالحـظ أن أغــلب شــركــات الــنــســيج
الصغري أصبـحت اليوم بتلك الدول
عــاجــزة تــمــام الــعــجـز عــلي تــرويج
ـا أدت سـلــعـهـا بـالـســوق احملـلـيـة
بـالنـتـيجـة إلي تـوجيه سـلـعهـا نـحو
ـيـة أو إعالن إفالسـها األسـواق العـا
نـظــرا لـتـضــررهـا الـشــامل والـكـامل.
بـــالــتــالي أصــبــحـت كــلــفــة اإلنــتــاج
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ـا ال يقـبل الشك ان عـبـارة (بدون بـدل) ال ينـبـغي ادخالـها في توصـلنـا 
اذا?? قرارات الـلـجـنة 129س وال في قرارات احملـاكم بـكل انـواعـهـا ...

ببساطة ألن القانون ال ينص عليها
كن مصادرته ?? يـجيبنا الـنص القانوني (( الذي هنا نسأل : مـا الذي 
نـصب احلزبـي والوظـيفي )) أي مـنـصب حزبي ووظـيفي تمـلكه بـسـبب ا
ـناصب يـكونـان سـبـبـا لـلـتمـلك بـدون بـدل اي هـنـاك عالقـة سـبب وهـذه ا
ـادة ـوجب الـبـنـد اوال من ا ـنـاصب احملــددة بـالـقـانـون  بـالـتـأكـيـد هي ا
الثالـثة والتي هي عـلى صعـيد الدرجـة احلزبيـة (عضو فـرع) فقط : طيب
شـمول الفـالني  عضـو فرع عام 2002 وكان عضـوا متـدربا عام 82 ا
وحصل على قـطعـة ارض (بدون بدل) فـهل نأخـذها منه ألنه صـار عضو
فرع بـعـد عشـرين سـنـة من استالمه لـتـلك الـقطـعـة ??? لسـنـا احرارا في
اخـتــيــار االجـابــة فـالــنص ال يــقـبـل مـصــادرتـهــا ألن الــنـصــوص حـددت
ـنـصب احلـزبي او الـوظـيـفي)) اي ان هـنـاك ـنـاصب وقـالت ((بـسـبب ا ا

عالقة سببية محددة . 
ــشــمـولــ ومن ضــمــنــهم مـدراء حــالـة اخــرى وهي ان الــقــانـون حــدد ا
االقسام (التـحقيـقية) في االجهـزة االمنيـة فتشمـله اللجـنة خارج النص 
ـساءلـة قدمت الئـحتهـا على ـرافعـة ان حتى هـيأة ا ونقـول للـقاضي في ا
انه رئيس قـسم عـادي ولم تتـمـكن من اثبـات انه مـشمـول فتـقـرر احملكـمة
شـمــوله وتـقــرر مـحـكــمـة الــتـمـيــيـز االحتــاديـة شـمــوله .. كل ذلك بــرأيـنـا
ساءلة اقـحمت في اجابتهـا قضية ال عالقة لـها بالقانون تواضع  ألن ا ا
وهي ان موكـلنا حـصل على نـوط  (قمع االنـتفـاضة ) والـذي منح لآلالف
وكـانت شـروط مــنـحه تـقــول (( كل مـــن لم يــتـرك وحــــــدته ولــو لـسـاعـة

واحدة ..))
الـقـصة االخـيـرة تـسـتـنـد الى ان الـلـجـنـة قـررت بـعـد ان راجـعت نـفـسـها
وجب منوحة  راجعة قررت ان االراضي ا سابقا وقبل ان تتوقف عن ا
قـرار مـجــلس قـيــادة الـثـورة 117 لـسـنـة 2000 (دون بـدل) ال تـصـادر
واصدرت الـكـثيـر من الـقرارات بـرفع شـارة احلجـز وهذا مـوقف قـانوني
مشرف اضـيف  الى حسـناتـها فـنجد ان الـقضـاة برمـتهم صـادقوا على

تلك القرارات !!! 
عروف حصل معه االمر نفسه  وهذا ما وهناك قرار الشهادات العليـا ا
ـنصب يـثبت ان مـصـطـلح بـدون بـدل لـيس حـاكمـا بل ((تـسـلـمه بـسـبب ا
صادرة قطعة ارض احلزبي او الوظيفي )) طيب قبل ايام حكم قاضي 
ـعـارك  ذلك ـوكـلي حــصل عـلـيــهـا بـسـبـب انه حـاصل عـلـى وسـام ام ا
الوسام الذي تقلده كل من قاتل  امريكا وإسرائيل عدوتي الله والشعوب

  ولنترك ذلك ونقول هل ان الوسام منصب حزبي ??? !!! 
ام ان الـوسـام مـنصـب وظـيـفي ???!!! عـلـيه مـا هي الـطـريـقـة التـي فـكرت
فيها اللجنة عند مصادرة تلك االرض ?? على وفق اي نص اعتمدت ?? 

ومن اي منطلق انطلقت ?? 
هل هو منطلق انسـاني ?? واالنسانية بـراء من هذا اخلطأ اجلسيم .. هل

نطلق قانوني ??  ا
نطلق ديني ?? االديان كلها ال يوجد نص في القانون تستند الـيه .. هل ا
نطلق دستوري ?? الدسـتور النافذ يشجب مصادرة ال تدعم ذلك .. هل ا
االمــوال بــشـدة ألي ســبـب كــان بـدون تــعــويض مــنــاسب ..              
تـقــرر رد الــدعـوى بــالـطــبع ألنــهـا تــفـتــقــر الى الـســنــد الـقــانـوني اي ان
ـصـادرة الفـاقدة ألي سـند قـانونـي هي الفـاقدة لـلسـند اعتـراضنـا على ا

برأي الـقـاضي وستـجـدهـا االستـئـناف فـاقـدة للـسـند
ـا ان اللـجنـة وجدتـها وقد جتـدها الـتمـييـز هكـذا طا
هـكــذا  ((قُلِ الــلَّـهُمَّ مَــالِكَ الْــمُـلْكِ تُــؤْتِى الْــمُـلْكَ مَن
تَـشَـآءُ وَتَـنــزِعُ الْـمُـلْكَ مِــمَّن تَـشَـآءُ وَتُــعِـزُّ مَن تَـشَـآءُ
وَتُـذِلُّ مَن تَـشَـآءُ بِــيَـدِكَ الْـخَـيْــرُ إِنَّكَ عَـلَى كُل شَيءٍ

قَدِير))
2019/9/18 الذكرى االولى النتهاء االعتراض.

كن ألي شخص ان يـعطي لالم حقـها سواء كـتب عنهـا او وضعها او ال
اهداها هـدايا الدنـيا كـلها فـاالم لغز يـبكي الضـميـر والعيـون وانا فقـدتها
مـنذ الـصـغـر واالن قـريب الـلـحـاق بـهـا وال ادري هل الـتـقي بـها أم ال الن
اعمـالهـا وزمانـها غـير اعـمالي وزمـاني حـشى لله ان يـحرمـني منـها دنـيا
واخرة وها هي احلسرة تلـو احلسرة التفارقني والـدموع تنزف من عيني
وقلبي ينزف دمـا لها واليوم احـاول جاهدا ان ارضي نفـسي ألكتب عنها

شيئا وسبق لي ان كتبت عنها.
ـرء عن امه تـتالحق حق الـكـلـمـات وتـنـسـاب احلـروف فـحـيـنـمـا يـكـتب ا
دامع. مـاذا يحدث عن امه? صاحبة الروح واجلسد وتلتقي على الربيع ا
اثـلة امـامه في بيت من نـعيم ام تـلك التي فـارقهـا هائـما عـلى وجهه في ا
صحراء الـوهم والعبث?! الم يـحدث عن امه االرض.. الروح الـتي اندثرت
وغارت في االعمـاق.. يدوسـها االثمـون ويلـكوها اجلـاهلـون?! والط من

دماثته يبكينا.. عن أي ام على الطريق نكتب?!.
في عيد االم تسرج شـموع االمل وتدور االعوام من جـديد وعلى اجلباه
ـا تسـري في الـدار رعشـة اخلوف ترفف الـطـهارة وتـمـنيـات الـبقـاء ور
ونسـمـات الـليل الـبـاردة حـينـمـا يـنزع الـقـدر امـنا لـتـصبـح الذكـرى بـداية
العيد ونهايـته كما ينير الـظلمة في ديار السعـداء.. وها نحن ذا نفقد كل
يوم شـيـئـا من أم وعلـى مدار الـزمن تـغـتصب ارض –االم- وتنـدب بـعد
الرحـيل الزمن ونـشجب االيام وسـعادة تـغمـرنا.. ان الـشعـور بانـتساب
نا التسـاع العام وضعف الطهاارة والبراءة في االبن المه قد تضاءل عا

ا اخذت االرض رغم قوة نظر الناظرين. قلوبنا واال 
هل نكتـب عن ابناء يـتسـاقطـون امام سيل الـرصاص ويـودعون امـهاتهن
بدون استئذان?! أم عن اسر مشتـتة في كل بقاع االرض والتستطيع ان
ـنـاسب كـامل بـروتـوكـوالتـهـا جتـتـمع حتت سـقف واحـد كي حتـيي هـذه ا
ـعـتـادة?!. ان من يـنـامـوا عـلى الـصـخـر في اكـواخ الـصفـيح وطـقوسـهـا ا
وعــلى ارصــفــة الــشــوارع يــدركــون من غــيــرهم كم هـي خــالــدة كــلــمـات
شـكـسـبيـر الـذي قـال: "اليـوجـد في الـعـام وسـادة انـعم من حض االم وال

وردة اجمل من ثغرها".
البـعض منـاسي امه لالبد وبـحث له عن ام اصطـناعـية يـشرب من ثـديها
حلـيـبـا خـاليـا من الـدفء واحلـنـان وقبل ان يـعـيش مـرتـزقا طـيـلـة حـياته
وهذا الـنوع الـعاق من الـبشـر خان اصلـه وانقطـع عجـوزه ولهذا اليـؤتمن

ة تاه". ثل الشعبي "مرات قد جانبه وينطبق عليه ا
والبـعض واد على اغـتصـابها في عـز الظـهيـرة وتغـير اسـمهـا وعنـوانها
واسم شوارعـهـا ومـدنـها وقـرأهـا وبـات يعـتـبـر ان االخذ بـالـثـأر واسداد
الشرف والكـرامة نوع من التـخلف اجلاهـلة البالـية التي التتالءم مع روح

العصر وس التطور في احلياة. 
ـغـربي التي والبـعض عـاد ايـهـا في عـمـليـة انـتـحـاريـة على شـاكـلـة دالل ا
امـتـزج دمــهـا بـاالرض واخــتـلط حلــمـهـا بــالـطـ ونــامت في االحـضـان

الدافئة قريرة الع لالبد. 
ـنافي صحـيح ان ابـتـعـنا عـن امهـاتـنـا وتركـنـا الوطـانـنا وتـشـردنـا في ا
البعـيدة والـقريـبة لم يـكن مسـألة اختـياريـة بل فرضـتهـا ظروف االحتالل
ولكـنـنا ايـضـا يجب اال نـنـتظـر من الـعالم ان يـعـيدنـا الى صـدور امـهاتـنا

ستمر.  ويضيء لنا الشموع في ليلنا ا
ـنـاســبـة لـهـا وجـهــان أذن? وجه مـشـرق مـلي بــالـفـرح يـراه الـذين هـذه ا
ينعمـون بدفء االمومـة ويقطـفون من حدائق قـلبها الـكبيـر قصائـد الشعر
والــزنـابـق. ووجه غــارق في احلــزن والــكـأبــة يــراه الــذين حــرمــوا حــنـان

امهاتهم وانتزعوا من اجفانها دون رحمة او شفقة.
من يحق ان ينتقل..?!

والى من نقدم هدايانا..?!
ماحق االم.. وماحق االرض..?!

اسئلة اتـمنى العثـور على اجوبـة شافية عـليها في
يوم من االيام.. ولكن هيهاه هيهات.

مرتفـعة جدا وأضـحت منتـجاتها من
البس اجلـاهزة مـرتـفـعة أسـعـارها ا
بـحـيث أصبـحت بـدورهـا غـيـر قادرة
ـنـتـجات عـلي مـنافـسـة أسـعار تـلك ا
الـشـعـبيـة مـنـهـا الصـيـنـيـة لـلمالبس
اجلــاهــزة واألحــذيـة أو بــالــتــحــديـد
ــســتـــعــمـــلــة في ســوق لـــلــمالبـس ا
"الفريب" الرخيصة جدا في أسعارها
ـرتـبـة والـتي مـازالت حتـتل حـالـيـا ا
األولـي مـــحـــلـــيـــا من خالل اإلقـــبـــال

تصاعد عليها.  تزايد وا ا
إذ بإعتبار أن إقتصاديات تلك الدول
الــتـي هي مــازالت بــطــبــعــهــا هــشــة
وتـــعـــاني من عـــديـــد الـــســـلـــبـــيـــات
والـضــعف أو الـوهـن عـلي مــسـتـوي
"الـسيـاسـة اجلبـائـية" أو عـدم قـدرها
وعـــجـــزهــــا أحـــيـــانــــا عـــلي إصالح
فـــإن "األســواق قـــطـــاعـــهـــا اخلـــاص
الــســوداء" أصــبــحت الــيــوم حتــظي
بــإقـبـاال كــثـيـفــا من طـرف الـطــبـقـات
اإلجتـماعيـة نظرا ألسـعار مـنتجـاتها
ا أحلقت بالـنتيجة الرخيصـة جدا
ضـررا مبـاشـرا بـالـتجـارة احملـلـية و
بــالـــشـــركـــات اخلــاصـــة وبـــالــتـــالي
باإلقتصاد الـوطني جململ تلك الدول

غرب العربي الكبير. با

√WLFÞ∫ مائدة عامرة باالطعمة النباتية
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ايـلـول ـوافق 26  عُـقِــدَ اخلـمـيس ا
ــــاضـي  االجــــتــــمــــاع الــــثــــاني ا
ــائــة جملــلس والـــتــســعــ بــعـــد ا
ــديـرين الــتـنــفـيــذيـ لــصـنـدوق ا
النقد العـربي في مدينة أبو ظبي
بـرئاسـة عـبد الـرحمـن بن عبـد الله
ـــديــر الـــعــام رئــيس احلـــمــيــدي ا

مـــــجـــــلـس اإلدارة. اســـــتـــــعـــــرض
االجـــتــــمـــاع تـــطــــورات أنـــشـــطـــة
الـــصــنـــدوق وأهم مـــا قـــام به في
مجاالت عمله اخملـتلفة خالل الربع
الـــثـــالث مـن عــام 2019 في إطــار
استـراتيـجيـته اخلمـسية (-2015
Æ©2020 فـــيــمــا يــتــعـــلق بــنــشــاط
اإلقـــراض أحــيط اجملـــلس عـــلــمــاً

بـطـلــبـات الـقـروض الـتـي قـدمـتـهـا
الـدول األعضـاء لالستـفادة مـجدداً
من مـوارد الـصنـدوق والـتـطورات
تعلقة بالـقروض القائمة إضافة ا
ـتـابـعـة الـتي إلى نـتـائج بـعـثـات ا
أوفـدهـا الـصـنــدوق لـلـوقـوف عـلى
تفق سير تـنفيـذ برامج اإلصالح ا
ــدعــومـة بــقـروض من عــلـيــهـا وا

الصندوق.  من جانب آخر تضمن
جـدول أعمـال اجملـلس استـعـراضاً
لـتــطـورات الــنـشــاط االسـتــثـمـاري
لــلـصــنـدوق ومــنــهـا نــشـاط قــبـول
ـــركــزيــة ـــصــارف ا الـــودائع من ا
ومـؤسـسات الـنـقـد العـربـية وأداء
احملافظ االسـتثمـارية والـتطورات
ـــيــة ـــالـــيــة الـــعــا في األســواق ا
واإلجـــراءات الــــتي  اتـــخـــاذهـــا
لتنفـيذ استراتيـجية الصندوق في
مــجــال االســتــثــمــار.  كــمــا أُحــيطَ
اجمللس عِلْمَّاً بفرص التدريب التي
وفـــرهـــا الـــصــنـــدوق خالل الـــربع
الثالث من العـام اجلاري للمالكات
ؤسـسـات االقتـصـادية الـعـربيـة بـا
ـالـيــة والـنـقـديــة واإلحـصـائـيـة وا
الــرسـمـيـة في الـدول الـعـربـيـة من
خالل مــــعـــهــــد الـــتـــدريـب وبـــنـــاء

القدرات التابع له. 
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ـعهد فـي عقد وتـمثـلت نشـاطات ا
9 دورات تدريبـية وورشة عمل 
ـــشــاركـــة الــفـــنــيــ ـــهــا  تـــقــد
بــــصــــنــــدوق الــــنــــقــــد الــــعــــربي
ـنـظـمات وبـالـتـعاون مع عـدد من ا
ـؤسـسـات اإلقلـيـمـية والـدولـية. وا
وتـــنــاولت الـــدورات مــوضـــوعــات
اقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــنـــوعـــة تـــواكب
االهــــتـــمـــامــــات واالحـــتــــيـــاجـــات
الــتــدريــبـــيــة لــلــكــوادر الــعــربــيــة
الـرسمـيـة. كـما اطـلع اجملـلس على

نـشاط الـصنـدوق في مـجال الـعمل
ـالي في عـلى تــطــويـر الــقـطــاع اال
بادرات الدول العربـية من خالل ا
الــتي يــتـــبــنــاهــا بـــالــتــعــاون مع
ــالــيــة اإلقــلــيــمــيــة ــؤســســات ا ا
والدولـية ذات الـصلـة حيث أحيط
اجملـلس عـلـمـاً بـتنـظـيم الـصـندوق
سـتوى حول لورشـة عمل رفـيعـة ا
ــشــروعــات الــصــغــيــرة "تــمــويل ا
ــنـــاقــشــة جــوانب ـــتــوســطــة  وا
ـــشــروعــات تـــعـــــــــزيـــز وصــول ا
تـوسطة إلى التمويل الصغيرة وا
من القـنوات الـرسمـية" واجلوانب
ـــكن أن تــــــــــــســـاعـــد في الـــتـي 
ــصــرفي لــهــذه زيــادة االئــتــمــان ا

الشركات. 
وعلى صـعيد نـشاط الـصندوق في
إطــار دوره كـأمــانــة فـنــيــة جملـلس
ـــركـــزيــة ـــصـــارف ا مـــحــافـــظي ا
ومـؤسسـات النـقـد العـربيـة أحيط
اجملــلس عــلـمــاً بــنــتـائج اجــتــمـاع
الدورة الثالثة واألربع للمجلس
الــذي نـضـمه الــصـنـدوق يـوم 15
سبتمبر 2019 في مدينـة القاهرة

بجمهورية مصر العربية. 
أيـــــضــــــاً اطــــــلـع اجملـــــلـس عــــــلى
ـوضوعـات التي تـمت منـاقشـتها ا
خالل االجــتــمـاع الــعــاشــر لــفـريق
ـالـي في الـدول عـمل االســتــقــرار ا
العربـية واالجتـماع الثامن لـلجنة
الـعـربـيـة لـلـمـعـلـومـات االئـتـمـانـية

ـدينة اللـذين نظمـهما الـصندوق 
أبــو ظــبي خالل شــهــر ســبــتــمــبـر
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عــلـى صــعـــيـــد آخــر اســـتـــعــرض
اجملـــــلـس جــــهـــــود الـــــصـــــنــــدوق
السـتـكمـال إنـشاء مـؤسـسة تـتـمتع
ـستـقلة بـالشـخصـية االعـتبـارية ا
تـلـكـهـا صـنـدوق الـنـقـد الـعربي
ـقــاصّـة إلدارة الـنــظـام اإلقــلـيــمي 
ــدفـــوعــات الــعــربــيّــة وتــســويــة ا
الـبـيـنيـة حـيث  إحـاطـة اجمللس

بالتطورات. 
استعرض اجمللس أيضاً ما قام به
الــصـــنــدوق خـالل الــفـــتــرة مـــنــذ
االجـتــمـاع الـســابق له في يــونـيـو
2019 فـي إطــــار دوره كـــــأمــــانــــة
ـاليـة العـرب حيث جمللس وزراء ا
ـــــــا قـــــــام به أخـــــــذ عـــــــلـــــــمـــــــاً 
الـــــــــصندوق في إطار الـترتيبات
لـــلـــمـــشـــاركـــة في االجـــتـــمـــاعـــات
الـسـنويـة القـادمـة لصـنـدوق النـقد

 . والبنك الدولي
كـــــذلك أحـــــيـط اجملــــلـس عــــلـــــمــــاً
ـتـعلـقـة بالـتـحضـير بالـتـرتيـبات ا
لالجتمـاع اخلامس لوكالء وزارات
قرر عقده في شهر الية العرب ا ا
ـنــتـدى ــقــبل وا كــانـون الــثـاني ا
ـزمع اخلـامس لــلـمـالــيـة الـعــامـة ا
عــقــده فـي شــهــر تــشــرين الــثــاني
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