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وعد بالتكفل مب�ضري ال�ضنة الدرا�ضية

�لرئي�س يجدد �لدعوة �إىل 
�لتحلي باالن�ضباط  

دعا رئي�س اجلمهورية  عبد املجيد تبون  اجلزائريني اإىل مزيد من الت�ضامن والتاآزر والتحلي 
باأعلى درجات االن�ضباط والكف عن ال�ضلوك اخلاطئ  مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان الف�ضيل 

وذلك ملنع انت�ضار وباء كورونا موؤكدا اأن كافة االإجراءات �ضتتخذ للتكفل مب�ضري ال�ضنة 
الدرا�ضية التي توقفت ب�ضبب هذا الفريو�س .

عطار ب

�إىل  ر�سالة  يف  �لرئي�س  تبون,  وجدد 
حلول  مبنا�سبة  �جلز�ئري  �ل�سعب 
�سهر رم�سان �لكرمي  ند�ئه من �أجل 
و�لتحلي  و�لتاآزر  �لت�سامن  من  مزيد 
و�ل�سرب  �الن�سباط  درجات  باأعلى 
و�ليقظة حاثا مرة �أخرى �ملخالفني 
عن  �لكف  على  �لوقاية  لقو�عد 
يف  يت�سبب  �لذي  �خلاطئ  �ل�سلوك 
متديد �حلجر �ل�سحي بدل تقلي�سه 

وبوطنهم, خا�سة  بغريهم  وي�رض 
بعد  منع بل وت�سييق م�ساحة �نت�سار 
رئي�س  �أكد  �ل�ساأن,  هذ�  �لوباء و يف 
تعليمات  �أ�سدر  �أنه  �جلمهورية 
�ل�سحي  �حلجر  �إجر�ء�ت  مبر�جعة 
متا�سيا مع تطور �لو�سع يف �مليد�ن, 
م�سيفا �أنه كلما حت�سنت �ملوؤ�رض�ت 
�إىل  �لعودة  من  �قرتبنا  وهناك  هنا 

حياتنا �لعادية.
تبون  �لرئي�س  نوه  �ل�سياق  ذ�ت   ويف 
و�لتكافل  للت�سامن  �لوطنية  بالهبة 

�ملر�حل  يف  �سعبنا  بها  يتميز  �لتي 
�أن  �إىل  تاريخه الفتا  من  �حلا�سمة 
لتحويل  �لفر�سة  متنحنا  �لهبة  هذه 
�ملعاناة �إىل حمفز النطالقة جديدة 
يحدث  جديد  وتفكري  جديد  بنف�س 
�لقطيعة مع �ملمار�سات �لبالية �لتي 
�الإبد�عية  �لقدر�ت  تفجري  عطلت 
بها  و�نحرفت  �ل�سباب  يف  �لكامنة 
�لياأ�س  م�سار  �إىل  �لتعمري  م�سار  من 

وفقد�ن �الأمل يف �مل�ستقبل
وبعد ترحمه على �أرو�ح �سحايا هذ� 

�لرئي�س  �أعرب  ذويهم  وتعزية  �لوباء 
�جلز�ئريني  مع  ت�سامنه  عن  تبون 
�لبليدة حيث قال  �سيما �سكان والية 
�سعبة  ظروفا  تعي�سون  �أنكم  »�أعلم 
وخا�سة �أنتم يا �أهلنا يف والية �لبليدة 
�سقق  يف  و�أحيانا  بيوتكم  يف  ماكثني 
ترك  من  منكم  �أن  و�أعلم  �سيقة 
عمله موؤقتا ومنكم من هو قلق على 
م�سري در��سة �أوالده وفيكم �ملري�س 
ي�سيق  �أ�سبح  من  وبينكم  �ملزمن 
با�ستمر�ر �حلجر �ل�سحي م�ستطرد� 

نتحمل  �أن  �إال  منلك  »ال  بالقول 
جميعا قيود� مفرو�سة علينا كما هي 
قاطبة  �لعامل  �سكان  على  مفرو�سة 
وباء  النت�سار  �جلماعي  ت�سدينا  يف 
فتاك ��ستع�سى حلد �الآن على �لعلم 

و�لعلماء »
رئي�س  �أكد  �أخرى  جهة  من 
على  تعول  �جلز�ئر  �أن  �جلمهورية 
�لعليا  و�ملعاهد  �جلامعات  خريجي 
�جلديد  �القت�سادي  �لنموذج  لبناء 
�لذي يوفر �لرثوة ويح�سن ��ستقاللنا 

�لرثوة  يوفر  �القت�سادي  �لذي 
بالتحرر  �ل�سغل  منا�سب  ويخلق 
يف  �ملحروقات  �أ�سعار  تقلبات  من 
�الأ�سو�ق �لعاملية ويف �سياق ذي �سلة 
�لتالميذ  �جلمهورية  رئي�س  طماأن 
و�لطلبة و�أوليائهم على م�سري �ل�سنة 
�الإجر�ء�ت  كل  باأن  موؤكد�  �لدر��سية 
�لتي �سوف تتخذ قريبا للتكفل بهذ� 
يف  �إال  تكون  لن  �مل�رضوع  �الن�سغال 
�أطو�ر  �ملتمدر�سني يف جميع  �سالح 

�لتعليم.
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النائب عن حم�س نا�ضر حمدادو�س لـ" الو�ضط": 

�مل�ضهد �ل�ضيا�ضي مرتهل ب�ضبب �لنظام �ل�ضابق 
.   االأحزاب ال ميكنها اأن تعو�س املوؤ�ض�ضات الر�ضمية يف مواجهة هذه االأزمة

حاورته: اإميان لوا�س 

�لربملاين عن حركة  �لنائب  �أكد 
يف  حمد�دو�س  نا�رض  حم�س 
�لو�سط  جريدة  به  خ�س  حو�ر 
معنيني  كانو   حم�س  نو�ب  باأن 
للم�ساهمة  باأجورهم   بالتربع 
يف  كورونا,  وباء   حماربة  يف 
يف  �لدولة  �سيا�سة  ثمن  حني 
الفتا  كورونا,   فريو�س  جمابهة 
من  �إيجابية  �إجر�ء�ت  باأنها  
�لبع�س  كان  و�إن  �حلكومة,  قبل 
�أخرى  جهة  من  متاأخر,   منها 
�النتقاد�ت  على  �ملتحدث  رد 
بخ�سو�س  �الأحز�ب  طالت  �لتي 
�لر�هن  �لظرف  يف  دورها 
�لطبقة  باأن  �عرتف   �أين    ,
مرتهلة   �جلز�ئر  يف  �ل�سيا�سية 
ب�سبب �لرتكة �مل�سمومة للنظام 
�ل�سابق, م�سري� باأن �الأحز�ب ال 
ميكنها �أن تنوب عن �ملوؤ�س�سات 
هذه  مو�جهة  يف  �لر�سمية 

�الأزمة.

تقييمك  هو  ما      .
جمابهة  يف  الدولة  ل�ضيا�ضة 

اأزمة كورونا؟

تقوم  �إيجابية  �إجر�ء�ت  هناك 
�لبع�س  كان  و�إن  �حلكومة,  بها 
�ختالالت  وهناك  متاأخر,  منها 
ال زلنا ننبه �إليها, ومن �ملوؤ�سف 
تكن  مل  �ل�سحية  منظومتنا  �أن 
هذه  مثل  ملو�جهة  جاهزة 
و�خلطرية,  �ملفاجئة  �الأزمات 
��ست�رض�ف  �حلكومة  على  وكان 
�الأزمة قبل ��ستري�دها من �لدول 
يف  �ل�رض�مة  ومنها  �ملوبوءة, 
وفر�س  �ال�ستباقية,  �الإجر�ء�ت 
�حلجر �ل�سحي مبكر�, مع فر�س 
�جلميع,  على   �الن�سباط  حالة 
هو  �ملو�طن  �أن  نعتقد  ونحن 
ذلك,  جناح  يف  �الأ�سا�س  حجر 
الأن تكلفة �لوقاية �أقل من تكلفة 
�لعالج, وتكلفة �لعالج �أقل بكثري 
من �لتد�عيات �ملتعددة لالأزمة 

ما بعد كورونا.

.     تعليقك على خطوة  
بالتربع  احلكومة   اأع�ضاء 

باأجورهم ؟ 

�إيجابي  �سلوك  �أي  نثمن  نحن 
�لهبة  وح�ساري, ونحن مع هذه 
فامل�سيبة  �لو��سعة,  �لت�سامنية 
�جلميل  ومن  �مل�سابني,  جتمع 
�ل�سامية  �الإطار�ت  تكون  �أن 
ذلك,  يف  لغريهم  قدوة  للدولة 
هي خطو�ت م�سكورة, ولكنها ال 
تنوب وال تعفي موؤ�س�سات �لدولة 
�لكاملة  م�سوؤولياتها  حتمل  من 
�ل�سخمة  �مليز�نيات  ر�سد  يف 
ملو�جهة هذه �الأزمة,فالتربعات 
و�سور �لت�سامن خطو�ت رمزية, 
عن  تنوب  وال  للم�ساعدة  وهي 
كنا   للدولة,  �لر�سمي  �لو�جب 
�لت�سامنية,  �لهبة  بهذه  معنيون 
بل  فقط,  مركزية  لي�ست  وهي 
هي على �مل�ستوى �ملحلي, من 
كاأفر�د  �سو�ء  �لنو�ب,  مبادر�ت 
�جلمعيات  مع  بالتن�سيق  �أو 
�لطبية,  �جلهات  مع  �أو  �خلريية 
للفقر�ء  مالية  كم�ساعد�ت 
كم�ساعد�ت  �أو  و�ملحتاجني 
كتجهيز�ت  �أو  غذ�ئية 

وم�ستلزمات طبية....

الذي  الدور  هو  ما       .
التنظيمات  تلعب  اأن  ميكن 

يف اجلزائر  ؟  

�أكرب  كورونا  �أزمة  �أن  �الأكيد 
وقدر�ت  �لدول  �إمكانات  من 
هي  ومو�جهتها  �حلكومات, 
مو�طنون  �جلميع,  م�سوؤولية 
وجمتمع  وهيئات  و�أحز�ب 
�مل�سوؤولية  ولكن  مدين, 
هي  و�ملبا�رضة  �الأ�سا�سية 
�لدولة,  موؤ�س�سات  عاتق  على 
�الإر�دة و�لقدرة و�لقوة,  �ساحبة 
�لوباء  هذ�  خل�سو�سية  وذلك 
�ل�سحي  �حلجر  حالة  بفر�س 
�لطبية  �مل�ستلزمات  كل  وتوفري 
حاالت  ال�ستيعاب  و�لهياكل 

ال  �لذي  �لوباء  وهو  �الإ�سابة, 
و�جلغر�يف  �لزماين  مد�ه  نعرف 

و�لدميغر�يف..

على  تعليقك       .
ثم  التي  االإمكانيات 
الدولة  قبل  من  ت�ضخريها 

ملواجهة هذا الوباء؟

�أ�سلها  �ل�سحية يف  - منظومتنا 
يف   متو��سعة  وهي  مري�سة, 
�سيا�ساتها و�إمكاناتها, و�مل�سكلة 
وكو�درها  قدر�تنا  يف  لي�ست 
على  �نعك�س  ما  وهو  �لطبية, 
�ملعاجلة �الإد�رية الأزمة كورونا, 
و�لتي حتتاج �إىل مو�جهة علمية 
وقد  �خل�سو�سية,  هذه  وفق 
حمدودية  على  �حلكومة  �أبانت 
�سعف  ومنها  �ملعاجلة,  يف 
�ل�سفافية  وعدم  �لك�سف  عملية 
�الإ�سابات  بحاالت  و�مل�سارحة 
�لطماأنة  وخطاب  و�لوفيات, 
�إىل  دفع  و�لذي  فيه,  �ملبالغ 
و�ال�ستهز�ء  و�التكالية  �لغرور 
 - �أدى  ما  وهو  �لوباء,  بهذ� 
و�سيوؤدي ال قّدر �هلل - �إىل كو�رث 

�أخرى.

. العديد من االنتقادات 
ال�ضيا�ضية  الطبقة  طالت 
يف  الكلي  غيابها  ب�ضبب 

ال�ضاحة ؟

على  ترهل  هناك  �سحيح,   -
م�ستوى �لطبقة �ل�سيا�سية, وهي 
�لتي عانت من �لرتكة �مل�سمومة 
عملية  يف  �الأ�سود  و�الإرث 
�لتك�سري و�لت�سحري يف �ملرحلة 
�الإجحاف  من  ولكن  �ل�سابقة, 
جميع  على  �حلكم  هذ�  تعميم 
حتميل  ميكن  فال  �الأحز�ب, 
طاقتها,  فوق  �ل�سيا�سية  �لطبقة 
وفوق حدود م�سوؤولياتها, وخارج 
لي�س  فهي  �سالحياتها,  نطاق 
وهي  �حلاكم,  �لتنفيذي  �جلهاز 
لي�ست �ساحبة �لقر�ر و�ل�سلطة, 
�لدولة,  �إمكانات  متلك  ال  وهي 

�أن  ميكنها  ال  فهي  وبالتايل 
�لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  عن  تنوب 
ويبقى  �الأزمة  هذه  مو�جهة  يف 
دورها هو �مل�ساعدة و�لتح�سي�س 
و�لت�سامن  و�لتعبئة  و�لتوعية 
�حلكومة  �ختالالت  ونقد 
�لتي  و�حللول  �لبد�ئل  وتقدمي 

تر�ها منا�سبة..

مترير  بخ�ضو�س        .
العقوبات  قانون  تعديل 
ما  التمييز  مكافحة  وقانون 

موقفكم من ذلك ؟ 

�لربملانية  �ملجموعة  در�ست 
باهتمام  �ل�سلم,  جمتمع  حلركة 
�لقانونني  �مل�رضوعني  وتاأٍن,  
يعدل  قانون  م�رضوع  �لتاليني 
ويتمم �الأمر رقم 66-156 �ملوؤرخ 
يف 18 �سفر عام 1386 �ملو�فق 
و�ملت�سمن   1966 �سنة  جو�ن   8
م�رضوع  �لعقوبات,  قانون 
�لتمييز  من  بالوقاية  �ملتعلق 
وخطاب �لكر�هية ومكافحتهما,  
يتعلقان  �لقانونيني  لكون  ونظر� 
يتطلب  مما  �لعقوبات  بقانون 
ت�ساور� مو�سعا من �ملتخ�س�سني 
�لقو�نني  �أن  وحيث  و�ملهتمي 
ت�ستوعب  �ملفعول  �سارية 
يف  عليها  �ملن�سو�س  �حلاالت 
تكييفها  وميكن  �مل�رضوعني 
�مل�ستجدة  �لق�سايا  ملعاجلة 
�ال�ستثنائي  للو�سع  و�عتبار�   ,
�لذي تعي�سه �لبالد جر�ء جائحة 
�لرتكيز  يفر�س  و�لذي  كورونا 
�أجل  من  �جلماعي  و�لتجند 
�أنه  وبالنظر  �لوباء,   مكافحة 
�الإ�سالحات,  ملف  تاأجيل  مت 
�لد�ستوري  �الإ�سالح  ال�سيما 
�الإ�سالحات  �سائر  يوؤطر  �لذي 
فاإنه  و�لقانونية,  �لت�رضيعية 
�ملذكورة  للمربر�ت   - تبعا 
�أعاله -  وجب تاأجيل م�رضوعي 
�لقانونني وعلى �أ�سا�س ذلك كله 
�لربملانية  �ملجموعة  قررت 
عدم  �ل�سلم  جمتمع  حلركة 

�مل�سادقة عليهما.

اجتماع احلكومة  

نظام رقمي ملتابعة متوين 
�ل�ضوق �لوطنية

.   بنك معطيات حول االأن�ضطة الزراعية الغذائية

عبد  �الأول,  �لوزير  تر�أ�س 
�جتماعا   , جر�د,  �لعزيز 
للحكومة, بتقنية �لتحا�رض عن 
بعد, خ�س�س لدر��سة م�ساريع 

مر��سيم 
قطاعي  تخ�س  تنفيذية 
تقدمي  و  �ل�سحة  و  �لد�خلية 
حول  �لتجارة  لوزير  عر�س 
باملو�د  �ل�سوق  متوين  متابعة 
�ل�سهر  خالل  �الأ�سا�سية  
�لف�سيل يف ظل جائحة كورونا, 
ح�سب ما �أفاد به بيان مل�سالح 

�لوزير �الأول.
هذ�  �أن  �لبيان  �أو�سح  و 
»در��سة  لـ  خ�س�س  �الجتماع 
تنفيذيني  م�رضوعي مر�سومني 

يخ�سان 
و�جلماعات  �لد�خلية  قطاع 
و  �لعمر�نية  و�لتهيئة  �لـمحلية 
در��سة م�رضوع مر�سوم تنفيذي 
�ل�سحة و�ل�سكان  يخ�س قطاع 

و�إ�سالح �مل�ست�سفيات«.
�الجتماع  خالل  مت  كما 
عر�س  »تقدمي  �أي�سا  �ملذكور 
حول  �لتجارة  وزير  قبل  من 
�لرقمي ملتابعة متوين  �لنظام 
�الأ�سا�سية  بالـمو�د  �ل�سوق 
خالل �الأزمة �ل�سحية �لر�هنة 
فريو�س(  كورونا  )جائحة 
وتاأطريه, و عر�س �آخر قدم من 
قبل وزير �لـموؤ�س�سات �ل�سغرية 
و�لـموؤ�س�سات �لنا�سئة و�قت�ساد 
�لـمعرفة حول بعث جهاز دعم 
طريق  عن  �ل�سباب  وت�سغيل 
)ر�ستارت(«,ي�سيف  برنامج 
هذ�  يف  و  ذ�ته.  �مل�سدر 
�حلكومة  »��ستمعت  �الإطار, 
وزير  قدمه  عر�س  �إىل 
�لـمحلية  �لد�خلية و�جلماعات 
يتعلق  �لعمر�نية  و�لتهيئة 
مر�سومني  م�رضوعي  بتقدمي 

تنفيذيني يحدد�ن عدد وحدود 
�ملندوبيات �لبلدية لبلديتي بري 
�جلري وقديل )والية وهر�ن(«.

�حلكومة  ��ستمعت  ذلك,  بعد 
وزير  قدمه  عر�س  �إىل 
و�إ�سالح  و�ل�سكان  �ل�سحة 
بتقدمي  يتعلق  �لـم�ست�سفيات 
م�رضوع مر�سوم تنفيذي يت�سمن 
لت�سهيل  �ال�ستثنائية  �لتد�بري 
متوين �ل�سوق �لوطنية بالـمو�د 
و�لـم�ستلزمات  �ل�سيدالنية 
�لك�سف  وجتهيز�ت  �لطبية 
فريو�س  جائحة  لـمجابهة 

كورونا)كوفيد-19(.
�لـمر�سوم  م�رضوع  ويقرتح 
�لتد�بري  من  جملة  �لتنفيذي 
عمليات  بتي�سري  �لكفيلة 
�لوطنية  �ل�سوق  جمركة متوين 
و�لتجهيز�ت  و�للو�زم  بالـمو�د 
جائحة  من  للوقاية  �ل�رضورية 
كورونا)كوفيد-19(  فريو�س 

ومكافحته.
ونظر�  ذلك,  عن  وف�سال 
للظرف �ل�سحي �لر�هن, �أ�سار 
�أنه«�سيتم  �إىل  ذ�ته  �مل�سدر 
للمتعاملني  �لرتخي�س 
و�سائل  با�ستري�د  �القت�ساديني 
�حلماية �لفردية ال�ستعماالتهم 
�الأقنعة  )مثل  فقط  �خلا�سة 
�لو�قية(, وكذ� �لـمو�د و�للو�زم 
�أماكن  لتطهري  �ل�رضورية 

�لعمل«.
�سلة,  ذي  �سعيد  على  و 
��ستمعت �حلكومة, عقب ذلك, 
�إىل عر�س قدمه وزير �لتجارة 

حول 
�خلا�سة  �لرقمية  �لـمنظومة 
�ل�سوق  وتاأطري  متوين  مبتابعة 
ظل  يف  �الأ�سا�سية  بالـمو�د 
�ل�سحية �حلالية, حيث  �الأزمة 
معلوماتي  بنظام  �الأمر  يتعلق 

متابعة  �إىل  يهدف  رقمي 
متوين �ل�سوق �لوطنية بالـمو�د 
�أ�سا�سية  تعد  �لتي  �لغذ�ئية 
رم�سان  �سهر  حللول  حت�سبا 
مع  �ل�سنة  هذه  يتز�من  �لذي 
�الأزمة �ل�سحية )كوفيد-19(«.

�الأهد�ف  �أن  باالإ�سارة  وجدير 
�لـمرجوة من و�سع هذ� �لنظام 
خ�سو�سا  تتمثل  �لـمعلوماتي 
معطيات  بنك  »�إن�ساء  يف 
�لزر�عية  �الأن�سطة  حول 
�سمان  �أجل  من  �لغذ�ئية, 
�لـمخزون  م�ستويات  متابعة 
�الأ�سا�سية  �لـمو�د  يخ�س  فيما 
�ال�ستهالك  ذ�ت  و�لـمنتجات 
كامل  م�ستوى  على  �لو��سع 

�لرت�ب �لوطني«.
و�أخري�, ��ستمعت �حلكومة �إىل 
عر�س قدمه وزير �لـموؤ�س�سات 
�ل�سغرية و�لـموؤ�س�سات �لنا�سئة 
حول  �ملعرفة,  و�قت�ساد 
ت�سغيل  دعم  جهاز  بعث  �إعادة 
�ل�سباب )ANSEJ( من خالل 
�إىل  �لر�مي  )ر�ستارت(  برنامج 
�أف�سل  روؤية  على  »�حل�سول 
�لـمدعمة  �لـم�ساريع  لو�سعية 
عن طريق برنامج دعم ت�سغيل 
ذلك  و  �ملذكور«  �ل�سباب 
�سارم  »ت�سخي�س  خالل  من 
منه  و�لـم�ستفيدين  للجهاز, 

وكذ�,�لنتائج �لـم�سجلة«.
�لرئي�سية  �الأهد�ف  وترمي 
�لربنامج  هذ�  من  �لـمرجوة 
�الختالالت  »ت�سحيح  �إىل 
وت�سجيع  تدعيم  �لـم�سجلة, 
�لتي  �ل�سغرية  �لـموؤ�س�سات 
جتاه  بالتز�ماتها  �أوفت 
�ل�سباب  ت�سغيل  دعم  جهاز 
مع  �لبنوك,  ونحو   )ANSEJ(
�إعادة بعث �لـمرقني �ملتوقفني 

عن �لن�ساط«, ي�سيف �لبيان.
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وزير االت�ضال, الناطق الر�ضمي للحكومة عمار بلحيمر

باية ع 

ردا  له  بيان  بلحيمر يف  واأو�ضح  الوزير 
حكومية  غري  منظمات  انتقادات  على 
م�ضبوهة حلرية االإعالم باجلزائر اأنه ال 
وجود يف العامل باأ�رسه حلرية ال�ضحافة 
مرتبطة  هي  اإذ  املطلق  �ضكلها  يف 
متفاوتة  بدرجات  امل�ضوؤولية  مبفهوم 
مرهون  احلرية  هذه  م�ضتوى  اأن  مربزا 
�ضبيل  املمنوحة يف  بالت�ضهيالت  كذلك 
تعترب  اأن  ميكن  انه  ال  موؤكدا  رقيها 
حرية ال�ضحافة حجة لتربير الت�رسفات 
ا�ضتغرب  الالم�ضوؤولة  كما  الفردية 
غري  املنظمات  بع�ض  اختيار  الوزير 
احلكومية التي متتهن الدفاع عن حرية 
ال�ضحافة, اجلزائر لرتاقب مدى احرتام 
هذه احلرية يف العامل يف حني ال تخ�ضع 
بع�ض الدول  لهذه املراقبة رغم اأنها ال 
العناوين  من  قليل  عدد  �ضوى  حت�ضي 

حتت �ضيطرة اأجهزة املخابرات .
كما انتقد الوزير هذه املنظمات التي ال 
ترى �ضوى النقائ�ض مو�ضوعية كانت اأو 
ذاتية كما اأنها نادرا ما تالحظ العوامل 
امل�ضاهمة يف تطور ال�ضحافة على غرار 
امل�ضاعدات مبختلف اأ�ضكالها املبا�رسة 
و غري املبا�رسة التي متنحها ال�ضلطات 
العمومية منذ ظهور ال�ضحافة اخلا�ضة 
اليوم  عددها  و�ضل  التي  و   1990 �ضنة 
اإىل 162 يومية و 60 جريدة اأ�ضبوعية و 
96 �ضهرية باللغتني العربية و الفرن�ضية 
موؤ�ض�ضاتية  �ضحيفة   116 عن  ناهيك 

م�ضريا اإىل اأنه  منذ 1990 وامل�ضاعدات 
اإعانة حمفزة يف جمال  �ضكل  متنح يف 
اجلرائد  ورق  اأن  اإىل  الطباعة  م�ضريا 
يف  الدولة  طرف  من  مدعم  امل�ضتورد 
حدود 40  باملائة م�ضريا اإىل اأن  العديد 
م�ضتحقات  تدفع  ال  اجلرائد  من 
منها  البع�ض  اأن  بل  م�ضريا  الطباعة 
لديهم فواتري �ضخمة مل ت�ضدد حلد االآن 
قوانني  الطرف عن  وان  الدولة غ�ضت 
ال�ضوق و اختارت اأال ت�ضيق اخلناق على 
اجلرائد املثقلة بالديون بل ت�ضتمر يف 
االإ�ضهارات  منحها  طريق  عن  دعمها 
الدولة  تتمثل  م�ضاعدة  ,كما  العمومية 
العمومي  االإ�ضهار  يف  الوزير,  ح�ضب 
ال�ضوق  من  باملائة   70 ميثل  الذي 
دعم  يتمثل  ,كما  الوطني  االإ�ضهاري 

امل�ضتاأجرة  املحالت  يف  اأي�ضا  الدولة 
االأغلبية  للغاية من طرف  ب�ضكل �ضخي 
الوزير  وح�ضب   . للجرائد  ال�ضاحقة 
احلكومية  غري  املنظمات  بع�ض  فاإن 
على غرار منظمة مرا�ضلون بال حدود 
الفرن�ضية مل تكن تفتح اأعينها وتتجاهل 
الدولة  تقدمها  كانت  التي  امل�ضاعدات 
االإعالم  اأن  مذكرا  اأ�ضكالها  مبختلف 
�ضحفي  ال   8000 يوظف  اجلزائري 
يعانون من ظروف عمل تعجيزية اأو من 
العديد  يف  يحدث  كما  للحريات  تقييد 
من الدول يف العامل , كما اأكد اأنه ال يتم 
اأربعة  اأو  ثالثة  على  اإال  ال�ضوء  ت�ضليط 
�ضحفيني فقط ويتم تقدمي هوؤالء دائما 
ك�ضحايا حلرية املعلومة, ومع اأنهم يف 
الفتنة,  ين�ضطون ويحرتفون زرع  الواقع 

هجماتهم  ب�ضبب  بينهم  التفريق  ي�ضهل 
الدولة  رموز  على  وامل�ضتمرة  املغيظة 
ال�ضحفيون  نف�ض  اجلزائرية وهم 
الدائمة  احلماية  حتت  املتواجدون 
عنها »مرا�ضلون  تدافع  اأجنبية  لقوى 
اأن  مو�ضحا  هوادة,  بال  حدود«  بال 
هذه املنظمة ال تدافع بنف�ض احلما�ض 
االآخرين  ال�ضحفيني  عن  والثبات 
املحرتمني يف دول اأخرى, ال�ضيما العرب 
اإ�ضكاتهم  يتم  عندما  االأفارقة, حتى  اأو 
وم�ضايقتهم م�ضيفا التاأكيد على اأن هذه 
املنظمة  تعد عن�رسا يف �ضل�ضلة التعبري 
عن القوة الناعمة الفرن�ضية حول العامل 
م�ضتدال با�ضتفادتها  ب�ضكل اأو باآخر من 
دعم الوكالة الفرن�ضية للتنمية, وعدد من 
و�ضائل اإعالمها وجمل�ض اأوروبا والهيئة 
االأوروبية للدميقراطية وحقوق االإن�ضان 
باالإ�ضافة اإىل الدعم التي تلقاه من عدة 
للواليات  املتحدة  تابعة  موؤ�ض�ضات 
الوطني  ال�ضندوق  خا�ضة  االأمريكية 
ح�ضان  يعترب  للدميقراطية  الذي 
التي  امللونة  للثورات  بامتياز  طروادة 

عرفها العامل واملغرب العربي .
هذه  كل  اأن  اخلتام  يف  الوزير  واأبرز 
البن  �ضمحت  قد  املرتابطة  االأمور 
اأراقو  الذين  امل�ضتوطنني وحفيده  اأحد 
بالو�ضول  متيجة  يف  اجلزائريني  دماء 
االأمر  به  ينتهي  اأن  قبل  رئا�ضتها,  اإىل 
فرن�ضية  لبلدية  متطرف  مييني  كعمدة 
ووكيل نفوذ الإحدى اململكات البرتولية 

ال�ضغرية.

اأكد وزير االت�ضال, الناطق الر�ضمي للحكومة عمار بلحيمر اأن الدولة اجلزائرية تدعم بقوة  حرية ال�ضحافة التي 
ال �ضقف لها �ضوى االأخالقيات و القانون ,منتقدا ب�ضدة منظمة مرا�ضلون بال حدود الفرن�ضية التي تدافع  على اأربعة 
�ضحفيني فقط يتم تقدميهم  دائما ك�ضحايا حلرية املعلومة وهم يحرتفون زرع الفتنة, ويتواجدون  حتت احلماية 

الدائمة لقوى اأجنبية وا�ضتغرب عدم دفاع هذه  املنظمة بنف�س احلما�س عن �ضحفيني اآخرين يف دول اإفريقية وعربية .

حماية املواطنني , االعتداءات , ج�ضع
 التجار و الكورونا

180 �ألف �سرطي و 10�آالف 
دركي لتاأطري رم�سان

.      األف فرقة رقابة بامليدان 

م�ضالح احلماية املدنية بالبليدة

 "�نخفا�ض تدريجي" يف 
عدد �لتدخالت �ليومية 

االأمن  م�ضالح  من  با�رست  كل 
والدرك  الوطني ومديريات التجارة 
ومراقبة الغ�ض يف تنفيذ خمطط امني 
املواطنني  خالل  حلماية  خا�ض 
هذه  �ضهر  رم�ضان  الذي  تزامن 
العاملي  الفريو�ض  انت�ضاء  ال�ضنة مع 
�ضاعف  الذي  االأمر   19 كوفيد 
والدرك  االأمن  م�ضالح  عمل  من 
من  املواطنني  الوطني  حلماية 

تف�ضي هذا الوباء .
قد  االأمن  م�ضالح  وكانت   هذا 
مبختلف  عون  األف   180 خ�ض�ضت 
خمطط  جت�ضيد  اجل  الرتب  من 
املناطق  داخل  خا�ض  امني 
وذلك من خالل  اإقامة   , احل�رسية 
املدن  مبداخل  اأمنية  حواجز 
ودوريات  راكبة  وخمارجها 
ال�ضوارع  م�ضتوى  على  وراجلة 
اأجل  من  وال�ضاحات  واالأ�ضواق 
االإجرام ومنع  ل�ضبكات  الت�ضدي 
التجمعات , يف حني تقوم ليال مبنع 
احلجر  وفر�ض  التجمعات  بعد 
وباء  تو�ضع  كبح  املنزيل  ل�ضمان 
احلجر  رفع  بعد  الكورونا  خا�ضة 
جزئيا على والية البليدة  اإىل ال�ضاعة 
الثانية زواال وتو�ضيعه بباقي الواليات 
.من  ال�ضابعة  م�ضاءا  اإىل  ال�ضاعة 
الدرك  م�ضالح  جهتها  اأقامت 
الوطني خمططا  يعتمد على  حماية 
خالل  من  وذلك  النائية  املناطق 
باالأقاليم  تقع  التي  االأ�ضواق  حماية 

حلماية  الطرق  الريفية  ومراقبة 
 , ال�ضواق  تهور  من  االأبرياء  اأرواح 
�ضف اإىل ذلك  القيام بحواجز اأمنية 
عند مدخل مدينة البليدة واملواقع 
احلجر  فرتة  املدن  اإىل  املوؤدية 
لتفادي  دوريا  دوريات  تنظيم  مع 
�ضخرت  وقد  التجمعات  واحلركة 
عون  تطبيق  اأالف   10 عن  يزيد  ما 

القانون بقوة .
التجارة  وزارة  اأقامت  جهتها   من 
مديرياتها  خمططا  طريق  عن 
ج�ضع  االأ�ضواق  من  حلماية  خا�ضا 
ال�ضهر  ي�ضتغلون  هذا  الذين  التجار 
الف�ضيل لرفع االأ�ضعار ونهب جيوب 
غري  منتجات  بيع  اأو  املواطنني 
,  حيث  �ضاحلة  لالإ�رسار ب�ضحتهم 
عن  1000  يزيد  ما  تخ�ضي�ض  مت 
االأ�ضواق  �ضتجوب  التي  فرقة 
م�ضالح  مبعية  التجارية  واملحالت 
االأمن اأو الدرك الوطني بغية مراقبة 
الن�ضاطات التجارية واأنواع  وخمتلف 
مطابقتها  من  الب�ضائع  والتاأكد 
و�ضالحيتها , كما ت�ضعى اإىل �ضمان 
توفر املواد االأ�ضا�ضية  ويف مقدمتها 
احلليب  واخلبز والدقيق وحمايتهما 
اإىل  ت�ضعى  كما   , امل�ضاربة  من 
باالأ�ضواق  والنظافة  النظام  فر�ض 
على  املخالفني  واإحالة  واملحالت 
لهم  اأحكاما  اأعدت  التي  العدالة 

قا�ضية وفقا للقانون اجلديد.
حممد بن ترار

املدنية  احلماية  م�ضالح  �ضجلت 
للحجر  تخ�ضع  التي  البليدة  لوالية 
ال�ضحي ال�ضامل منذ �ضهر كامل للحد 
من تف�ضي فريو�ض كورونا امل�ضتجد, 
»انخفا�ضا  االأ�ضبوع  هذا  خالل 
تدريجيا« يف عدد التدخالت اليومية 
اخلا�ضة  باإجالء احلاالت امل�ضتبه يف 
اإ�ضابتها بكوفيد 19 اأو تلك املوؤكدة, 
درجة  امل�ضالح من  ذات  رفعت  فيما 
تاأهبها حت�ضبا لل�ضهر الف�ضيل, ح�ضبما 

اأكده م�ضدر من هذه امل�ضالح.
املالزم  باالت�ضال  املكلف  واأو�ضح 
»م�ضالح  اأن  زغاميي  عادل  االأول 
احلماية املدنية �ضجلت هذا االأ�ضبوع 
انخفا�ضا تدريجيا يف عدد التدخالت 

يف  امل�ضتبه  اأو  بامل�ضابني  اخلا�ضة 
اإ�ضابتهم بفريو�ض كوفيد-19, م�ضيفا 
اأن تدخالت هذا االأ�ضبوع التي قامت 
بها خمتلف وحدات احلماية املدنية 
تراب  م�ضتوى  على  املنت�رسة  الـ18 
اإجالء  يف  خ�ضو�ضا  متثلت  الوالية 

احلاالت املوؤكدة فقط.
املدنية  احلماية  م�ضالح  اأن  وذكر 
»كانت وال تزال وحداتها يف جاهزية 
الأربعني  توفرها  حت�ضي  حيث  تامة 
بال�ضتار  جمهزة  اإ�ضعاف  �ضيارة 
املتدخلني  االأعوان  اأن  كما  الواقي. 
جمندين و جمهزين مبختلف االألب�ضة 
الواقية لنقل امل�ضابني واإجالئهم اإىل 

خمتلف امل�ضالح اال�ضت�ضفائية«.

مر��سلون بال حدود تد�فع 
عن ز�رعي �لفتنة

.    عدم دفاع هذه  املنظمة بنف�س احلما�س عن �ضحفيني اآخرين يف دول اإفريقية وعربية 

وزارة ال�ضوؤون الدينية 

منرب �فرت��سي لكل �إمام 
خالل رم�سان

بوزارة  الفتوى  جلنة  من�ضق  ك�ضف 
حممد  واالأوقاف,  الدينية  ال�ضوؤون 
�ضيكون  اأنه  اأم�ض,  م�ضنان,  ايدير 
لكل االأئمة, منابر افرتا�ضية, خالل 
التوا�ضل  �ضهر رم�ضان, يف و�ضائط 
املادة  جهوزية  مع  االجتماعي, 

بتقنية التوا�ضل احلديثة.
على  له,  ت�رسيح  يف  م�ضنان  واأفاد 
هذا  اأن  الوطنية,  االإذاعة  اأمواج 
�ضهر  �ضيكون  بعدما  جاء  االإجراء, 
من  منقو�ضا  ا�ضطراريا,  رم�ضان 
و�ضالة  اجلماعة,  �ضالة  نفحات 
فريو�ض  تف�ضي  ب�ضبب  الرتاويح, 
ذات  وك�ضف  البالد  يف  كورونا 
ال�ضوؤون  وزارة  اأن  املتحدث, 
برناجما  �ضطرت  الدينية, 
مبكربات  املواعظ  لن�رس  خا�ضا, 

منابر  من  االأئمة  ومتكني  ال�ضوت, 
رم�ضان,  �ضهر  خالل  افرتا�ضية 
م�ضريا  باملنا�ضبة, اأنه وف�ضال عّما 
مواعيظ  من  الربنامج,  �ضيت�ضمنه 
ماآذن  �ضتبث عرب  دينية,  وتوجيهات 
اإمام  لكل  �ضيخ�ض�ض  امل�ضاجد, 
منرب افرتا�ضي, يف و�ضائط التوا�ضل 
االجتماعي, حيث �ضيتم العمل على 
حدود  يف  اأخرى,  مادة  حت�ضري 
�ضفحات  عرب  تبث  ون�ضف,  دقيقة 
التوا�ضل  وو�ضائط  الفي�ضبوك, 

االجتماعي االأخرى.
الفتوى,  جلنة  من�ضق  اأكد  حني,  يف 
امل�ضجدية,  املوؤ�ض�ضة  اندماج  عن 
اجلهد  منظومة  مع  االإندماج  متام 

الوطني, يف التكافل االجتماعي.
مرمي خمي�ضة

اجلزئي  احلجر  نظام  تخفيف  مت 
ت�ضع)9(  م�ضتوى  على  حاليا  املطبق 
ال�ضاعة  من   املفعول  ال�ضاري  واليات 
الثالثة  )15:00( بعد الزوال, لي�ضبح هذا 
اخلام�ضة  ال�ضاعة  من  مطبقا  احلجر 
ال�ضابعة  ال�ضاعة  اإىل  م�ضاء   )17:00(
احلجر  رفع  حني  يف  �ضباحا,   )07:00(
البليدة,لت�ضبح  والية  على  ال�ضامل 
من  اجلزئي  احلجر  لنظام  خا�ضعة 
اإىل غاية  الثانية )14:00( زواال  ال�ضاعة 
يوم  اأول  من  ابتداء   )07:00( ال�ضابعة 
اجلمعة  لغد  امل�ضادف  رم�ضان  ل�ضهر 
ح�ضب ما جاء يف بيان �ضادر عن م�ضالح 
الوزير االول. » بعد الت�ضاور مع اللجنة 

تطور  حول  ال�ضحية  وال�ضلطة  العلمية 
ا�ضتقرار  اأبرز  الذي   ,19 كوفيد  وباء 
الو�ضع ال�ضحي, بادر الوزير االأول, بعد 
التوقيع  اإىل  اجلمهورية,  رئي�ض  موافقة 
تخفيف  يت�ضمن  تنفيذي  مر�ضوم  على 
الوطني  الرتاب  عرب  احلجر  مواقيت 
رم�ضان.  �ضهر  يف  يوم  اأول  من  ابتداء 

وتتمثل هذه االإجراءات يف االآتي:
والية  يف  ال�ضامل  احلجر  اإجراء  رفع 
لنظام  خا�ضعة  �ضت�ضبح  التي  البليدة, 
الثانية  ال�ضاعة  من  اجلزئي  احلجر 
ال�ضابعة  غاية  اإىل  زواال   )14h00(
مواقيت  تعديل  �ضباحا   )07h00(
 )9( الت�ضع  للواليات  بالن�ضبة  احلجر 

ابتداء من  يطبق احلجر اجلزئي  حيث 
الزوال,  بعد   )15h00( الثالثة  ال�ضاعة 
لي�ضبح هذا احلجر مطبقا من ال�ضاعة 
ال�ضاعة  اإىل  م�ضاء   )17h00( اخلام�ضة 
ال�ضابعة )07h00( �ضباحا. ويتعلق االأمر 
بواليات اجلزائر وعني الدفلى والـمدية, 
و�ضطيف, ووهران, وتيزي وزو, وتيبازة, 
وبجاية وتلم�ضان. واالإبقاء على مواقيت 
واليات  باقي  على  الـمطبقة  احلجر 
 )19h00( ال�ضابعة  ال�ضاعة  من  البالد 
 )07h00( ال�ضابعة  ال�ضاعة  اإىل  م�ضاء 
التخفيف  هذا  تقرر  وقد  �ضباحا 
باليقظة  حتلوا  الذين  مواطنينا  لدعم 
من  الثناء,  ي�ضتحق  جمهودا  وبذلوا 

فرديا  م�ضوؤولية,  بكل  تقيدهم,  خالل 
التي  الوقاية  بتدابري  وجماعيا, 
مما  العمومية,  ال�ضلطات  اتخذتها 
الوباء  باحتواء  ال�ضاعة  حّد  اإىل  �ضمح 
تزال  انت�ضاره. ومع ذلك, ال  واحلد من 
عدم  �ضلوكيات  بع�ض  لالأ�ضف  ت�ضجل 
االإن�ضباط التي يتعني اأن يو�ضع لها حد, 
انطالقا من اأن ا�ضتمرارها قد يزيد من 
احتماالت العدوى فيتطور بالتايل عدد 
خطري,  ب�ضكل  والوفيات  اال�ضت�ضفاءات 
العمومية  بال�ضلطات  يوؤدي  قد  مما 
االإجراءات  هذه  يف  النظر  اإعادة  اإىل 
باأمن  يتعلق  االأمر  الأن  الـمخففة؛ 

الـمواطنني والبالد باأ�رسها.

ابتداء من اأول يوم من �ضهر رم�ضان 

تخفيف �ساعات �حلجر على �مل�ستوى �لوطني 
.    رفع احلجر ال�ضامل على والية البليدة

ب�ضبب تداعيات كورونا على االقت�ضاد العاملي

ن�ساط �سوناطر�ك باق رغم �أزمة �لنفط
اأن  عرقاب  حممد  الطاقة  وزير  قال  
يف  النفط  اأ�ضعار  عرفته  الذي  الرتاجع 
ن�ضاط  على  يوؤثر  »مل  االأخرية  الفرتة 
�ضتوا�ضل  التي  �ضوناطراك  �رسكة 
بالقول:  تابع  ‘‘و  عادية  ب�ضفة  ن�ضاطها 
االأزمة«  لتجاوز  الو�ضائل  كل  »لدينا 
»ظرفية«  باأزمة  يتعلق  االأمر  اإن  مذكرا 
االأ�ضود  الذهب  على  الطلب  تراجع  الأن 
على  كورونا  وباء  تداعيات  ب�ضبب  هو 

خالل  من  العاملي  االقت�ضادي  الن�ضاط 
للحد  الدول  اتخذتها  التي  االإجراءات 
النقل  حركة  كوقف  الوباء  تف�ضي  من 
امل�ضتهلكة  ال�ضناعية  الن�ضاطات  و 

للمحروقات و املواد البرتولية.
االإمكانيات  لها  اجلزائر  اأن  الوزير  اأكد 
النفط  اأزمة  لتجاوز  الالزمة  املوارد  و 
اقت�ضادها  على  تاأثريها  و  العاملية 
يف  الربميل  اأ�ضعار  تهاوي  اأن  م�ضيفا 

ن�ضاط  على  يوؤثر  مل  االأخرية  الفرتة 
�ضوناطراك . و قال عرقاب لدى نزوله 
للتلفزيون  الثامنة  ن�رسة  على  �ضيفا 
تكلفة  حول  كثري  كالم  العمومي:«هناك 
اإنتاج اخلام اجلزائري )�ضحاري بالند( 
مواجهة  على  اجلزائر  قدرة  و  �ضعره  و 
اأزمة النفط, كالم لي�ض له اأي م�ضداقية 
و  موارد  لديها  اجلزائر  اأن  ونقول 
االأزمة«.  ملواجهة  كافية  اإمكانيات 

واأ�ضاف الوزير اأنه ‘‘منذ يومني انخف�ض 
اإىل  اجلزائري  اخلام  برميل  �ضعر 
م�ضتويات 14 و 12 دوالر و لكنه عاد اإىل 
م�ضتوى 20 دوالر‘‘ م�ضيفا اأن »متو�ضط 
اجلزائري هو  اخلام  اإنتاج  تكلفة  معدل 
14 دوالر للربميل و لكن االإنتاج الرئي�ضي 
م�ضعود  حا�ضي  حقول  يف  متواجد 
البرتول  اإنتاج  تكلفة  متو�ضط  يبلغ  اأين 

اجلزائري 5 دوالر للربميل‘‘فقط«.
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اح�ضن خال�ص   

احلركات  تلك  هدف  كان 
الزخم  ركوب  الي�سارية 
ربيع  اأحداث  اأن�ساأته  الذي 
ال�سغط  اأجل  من   1980
اجلديدة  ال�سلطة  على 
تتجه  اأخذت  واأنها  ال�سيما 
االنفتاح  نحو  تدريجيا 
»البورجوازية  على 
ما  اأو  املدن  يف  ال�سغرية« 
ال�سعبي  التعبري  يف  ي�سمى 
واتخذت يف  ت�سي«  »الت�سي 
اأجل  »من  �سعار  اأجندتها 
ن�ساط  فكان  اأف�سل«،  حياة 
ال�سيا�سية  احلركات  هذه 
احلركة  اأو�ساط  يف  قويا 
الثقافية الرببرية اإىل جانب 

جبهة  من  منا�سلني 
القوى اال�سرتاكية.  
هذا  كان  ما  وكثريا 
الذي  »االخرتاق« 
امل�ساألة  يقراأ  كان 
قراءة  اللغوية 
طبقية  مارك�سية 
يثري انتقادات بني 
الن�سال  اأ�سحاب 
املح�ض  الثقايف 
الفنان  عرب  وقد 
ب  معطو
اأكرث  يف  لونا�ض 

عن  اأغنية  من 
من  التيار  هذا  امتعا�ض 
الت�ستيت ال�سيا�سي للمطلب 
مذكرا اأنه يجب الف�سل بني 
الهوية  اأجل  من  الن�سال 
ال�سلطة  نحو  والت�سابق 
التعبري يف  هذا  اأدخله  وقد 
ال�سيما  فنية«  »مناو�سات 
القوى  جبهة  منا�سلي  مع 
�ساطره  وقد  اال�سرتاكية، 
من  الكثري  املقاربة  هذه 
يف  والفاعلني  النا�سطني 
ال�ساأن الثقايف وعلى راأ�سهم 

واالنرتبولوجي  الكاتب 
ايت  والفنان  مولود معمري 
خدام  و�رشيف  منقالت 
ر�سيد  اأمثال  من  واآخرون 
خمو  بن  وم�سطفى  علي�ض 
النور،  عبد  ال�سالم  وعبد 
اإبعاد  اإىل  دعوا  وكلهم 
عن  االأمازيغية  الق�سية 
اخلطاب  وتركيز  االأدجلة 
على مطلب الهوية الثقافية 
اعرتاف  على  والعمل 
لغة  باالأمازيغية  ال�سلطة 
واال�ستغال  ور�سمية  وطنية 
على ترقية اللغة االأمازيغية 
االإنتاج  بت�سجيع  لتعليمها 
يف  بها  والفني  الثقايف 
وال�سمعي  املكتوب  �سكله 
الب�رشي. وكان هذا االجتاه 

اإىل  البد،  اأنه  اأي�سا  يرى 
ال�سيا�سي  الكفاح  جانب 
تزويد  الهوية، من  اأجل  من 
االأمازيغيتني  والثقافة  اللغة 
اأمام  املقاومة  بعنا�رش 
مل  الذي  التعريب«  »زحف 
العربية  اللغة  على  يتوقف 
اأي�سا  �سمل  بل  املدر�سية 
التعريب  ن�رش  حماولة 
كان  الذي  االجتماعي 
يهدد بالق�ساء على الثقافة 
االأمازيغية ال�سيما  ال�سفوية 

يف املدن.
التيار  اأخذ  ال�سياق  هذا  يف 
ويتخذ  يتنامى  االإ�سالمي 
مناحي راديكالية، اإذ مل يعد 
مقت�رشا على تيار االإخوان 
ميثله  كان  الذي  امل�سلمني 
منذ ال�سبعينيات ن�ساط من 
بل  اهلل  وجاب  نحناح  حول 
�سار  �سلفي  تيار  اقتحمه 
ميثله علي بن حاج وعبا�سي 
�سحنوين  والها�سمي  مدين 
على  زحف  وقد  وغريهم 
واجلامعات  امل�ساجد 
لقد   .1979 عام  من  ابتداء 
�سموليا  التيار  هذا  كان 
بامتياز، فاإذا كانت ال�سلطة 
املرونة  من  �سيئا  تبدي 
جتاه مطالب التيار الرببري 
فاإن االإ�سالميني 
كان  الذين 
جمعهم  يتم 
عنوان  حتت 
 » ليني �سو الأ ا «
و«االإخوان  اأحيانا 
 » مل�سلمني ا
اأخرى  اأحيانا 
حتفظا  اأكرث  كانوا 
على  واعرتا�سا 
االأمازيغي  املطلب 
ال  اأن  منطلق  من 
رديف  وال  بديل 
لتثبيت  القراآن  للغة 
الكثري  ولكون  هلل  احلاكمية 
التيار  يف  النا�سطني  من 
»التيار  اإىل  ينتمون  الرببري 
الذي  االإحلادي«  ال�سيوعي 
معه  التعامل  ميكن  ال 
ال�سيما واأنه يحارب الوجود 
وينكر  االإ�سالمي  العربي 
عنه �رشعية الوجود. وغالبا 
االإ�سالمي  التيار  ين�ساق  ما 
اأطروحة  مع  اجتاهاته  بكل 
حتركات  يف  فرن�سا  حتكم 
بربري.  الفرانكو-  التيار 

ال�سلطة  اأن  واملفارقة 
جمعت بني قادة التيارين يف 
الثمانينيات  �سجونها خالل 
دون اأن يحدث يف نقا�ساتهما 
جاد  حوار  اأو  اخرتاق  اأي 

لتقريب التوجهات. 
يف  ترى  ال�سلطة  كانت 
التيارين  بني  تقارب  اأي 
والرببري خطرا  االإ�سالمي 
اإذكاء  اإىل  �سعت  لذا  عليها 
العداوة بينهما يف اجلامعات 
على  حتتوي  �سارت  التي 
اأفراد  احتلها  م�سليات 
وجعلوا  االإ�سالمي  التيار 
ل«الدعوة«  مراكز  منها 
ومهاجمة التيارات املناوئة 
مل  ال�سلطة.  انتقاد  اأكرث 
اليوم  القائم  التوا�سل  يكن 
العلماين  التيارين  بني 
للت�سور  قابال  واالإ�سالمي 
يف ذلك الوقت بل كثريا ما 
املواجهات  ت�ستحيل  كانت 
الذي  ذلك  مثل  عنف  اإىل 
ذهب �سحيته الطالب كمال 
اجلامعي  باحلي  اأمزال 
 1982 عام  عكنون  بنب 
نظمت  التي  ال�سنة  وهي 
االإ�سالمية  »احلركة  فيها 
�سخما  جتمعا  اجلهادية« 
املركزية  باجلامعة 
وا�ستعر�ست  بالعا�سمة 
ال�سلطة  جتاه  ع�سالتها 
والتيارات االأخرى على حد 

�سواء. 
التيار  اأن�سار  نظر  ويف 
هناك حتالف  كان  الرببري 
ال�سلطة  بني  مو�سوعي 
لدحر  و«االإ�سوليني« 
الذي  االأمازيغي  املطلب 
على  يحارب  اأن  عليه  �سار 
جبهتني وكان عليه اأن يوظف 
كل ذخريته وينوع من اأدوات 

اإن�ساء  املقاومة ال�سيما مع 
ال�سهداء  اأبناء  فيدرالية 
لقاء  على  اعرت�ست  التي 
ال�رشيف  حممد  نظمه 
الوالية  حول  م�ساعدية 
وزو  بتيز  التاريخية  الثالثة 
تاريخ  كتابة  برنامج  �سمن 
ذلك  من  واالأهم  الثورة، 
االإن�سان  حقوق  عامل  ولوج 

اأول  اإن�ساء  مع 
جزائرية  رابطة 
عن  للدفاع 
االإن�سان  حقوق 
النور  راأت  التي 
خما�ض  بعد 
تخللته  ع�سري 
�رشاعات حول 
بني  القيادة 
ت�سكيني  و لرت ا
راأ�سهم  على 

م�سطفى 
حممد  بن 
ح�سني  و

اجلزائر  )جماعة  زهوان 
جبهة  واأن�سار  العا�سمة( 
القوى اال�سرتاكية من بينهم 
)جماعة  �سعدي  �سعيد 
تيزي وزو( انتهت اإىل اإ�سناد 
رئا�ستها للمحامي املنا�سل 
علي يحيى عبد النور الذي 
املحامي  ي�ساعده  كان 
الذي  العربي  ايت  مقران 
اأ�سبح اأمينا عام للتجمع من 
اأجل الثقافة والدميقراطية 
اأوزقان  وفاطمة   )1989 يف 
)والدة فوزي رباعني( اأمينة 
الها�سمي  ي�ساعدها  عامة 
اأ�سبح  )طبيب  جودي  نايت 
القوى  جلبهة  العام  االأمني 
كما   )1989 يف  اال�سرتاكية 
منا�سلي  العديد من  �سمت 
الرببرية  الثقافية  احلركة 

 1980 اأحداث  ومعتقلي 
�سعدي  �سعيد  اأمثال  من 
واأرزقي  مهني  وفرحات 
لكن  بليل.  ور�سيد  عبوط 
االأمن  قوات  مع  مواجهة 
حماولة  رف�ست  قد  كانت 
الرابطة رفقة اأبناء ال�سهداء 
و�سع اإكيل من الزهور على 
وزو  بتيز  ال�سهداء  اأرواح 

بالعا�سمة  العالية  ومقربة 
بعيد  االحتفال  مبنا�سبة 
جويلية   5 يوم  اال�ستقالل 
 25 اعتقال  اإىل  اأدت   1985
وقيادات  ن�سطاء  من  فردا 
بهم يف �سجن  الرابطة وزج 
اإال  يحاكموا  ومل  الربواقية 
ي�سدر  اأن  قبل  دي�سمرب  يف 
رئا�سي  عفو  حقهم  يف 
تزامن  وقد   ،1987 عام 
الرابطة  اإن�ساء  مع  ذلك 
االإن�سان  حلقوق  اجلزائرية 
ال�سلطة  اأن�ساأتها  التي 
ابراهيمي  ميلود  برئا�سة 
فلي�ض  بن  علي  وع�سوية 
وغريهم.  بوجدرة  ور�سيد 
االأحداث  هذه  كبحت  لقد 
اللغة  عن  الدفاع  حماولة 
من  االأمازيغية  والثقافة 

ومن  االإن�سان  حقوق  بوابة 
الوطنية  العاطفة  منطلق 
ملحاوالت  ف�سال  واأظهرت 
مع  الرببري  التيار  حتالف 
التيارات ال�سيا�سية االأخرى، 
الف�سل  هذا  موؤ�رشات  ومن 
اأثارها  التي  الغ�سب  موجة 
الرببري  التيار  اأو�ساط  يف 
بلندن  جمع  الذي  اللقاء 
احمد  ايت  ح�سني 
يف  بله  بن  واحمد 
نظر  فقد   ،1985
التيار  اأن�سار  اإليه 
اأنه  على  الرببري 
جبهة  من  حماولة 
اال�سرتاكية  القوى 
الزخم  ا�ستغالل 
الذي �ساحب الن�سال 
اإىل  لتحويله  الثقايف 
اأن�سار  مع  حتالف 
املدعمني  العروبة 
االإ�سالمي  التيار  من 
وهو  النظام.  �سد 
اأن�سار  بع�ض  جعل  ما 
الرببرية  الثقافية  احلركة 
�سعدي  �سعيد  اأمثال  من 
ينف�سلون  مهني  وفرحات 
عن جبهة القوى اال�سرتاكية 
تيار  �سمن  وينخرطون 
الدفاع عن حقوق االإن�سان. 
واملطلب  البد،  كان 
احلال  االأمازيغي على هذه 
من التفاعل مع ال�رشاعات 
اأن  القائمة،  ال�سيا�سية 
تاريخية  مواعيد  ينتظر 
اأخرى لعلها تعيد االنطالقة 
مع  بالتزامن  جديد  من 
وقد  جديد  جيل  �سعود 
جاءت اأحداث اأكتوبر 1988 
يف  هاما  منعرجا  لت�سكل 

م�سار املطلب...
...يتبع

التيار الرببري بني اخل�سوم واحللفاء 
على عك�ص التيار الإ�ضالمي الذي كان ميزج بني مطلب التن�ضئة الدينية واإر�ضاء ال�ضريعة الإ�ضالمية ومبداأ احلاكمية 

الإلهية وحماربة اخليار ال�ضرتاكي للدولة الذي كر�ضه الد�ضتور وامليثاق الوطني ال�ضادران يف 1976 من منطلق تعار�ضه 
مع الإ�ضالم، فاإن التيار الرببري كر�ص جل اهتمامه على امل�ضاألة الثقافية اجلزائرية بالرغم من حماولة اقتحامه من 

تيارات ي�ضارية متطرفة على غرار املنظمة ال�ضرتاكية للعمال واملنظمة الثورية للعمال وبدرجة اأقل حزب الطليعة 
ال�ضرتاكية الذي كانت له رجل يف التيار الرببري ورجل اأخرى يف اأجهزة الدولة واملوؤ�ض�ضات القت�ضادية العمومية.

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

كان لبد، واملطلب الأمازيغي 
على هذه احلال من التفاعل مع 

ال�ضراعات ال�ضيا�ضية القائمة، 
اأن ينتظر مواعيد تاريخية 
اأخرى لعلها تعيد النطالقة 
من جديد بالتزامن مع �ضعود 

جيل جديد وقد جاءت اأحداث 
اأكتوبر 1988 لت�ضكل منعرجا 

هاما يف م�ضار املطلب...

كانت ال�ضلطة ترى يف اأي تقارب 
بني التيارين الإ�ضالمي والرببري 

خطرا عليها لذا �ضعت اإىل اإذكاء 
العداوة بينهما يف اجلامعات التي 

�ضارت حتتوي على م�ضليات 
احتلها اأفراد التيار الإ�ضالمي 

وجعلوا منها مراكز ل«الدعوة« 
ومهاجمة التيارات املناوئة اأكرث 

انتقاد ال�ضلطة.

اجلزء07
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اإن ترهني النظر ، يف و�ضف الواقع اليوم ، لن يختلف يف احلكم عليه ، عاقالن ، بزمن التفاهة، و انت�ضار الرداءة و تعاوم 
الإ�ضفاف ، يف ظل اأزمات الرتدي الكربى التي عا�ضها جمتمعنا ، التي انطبعت على جميع الأ�ضعدة لتبقى القرينة القاطعة التي 

لتقبل العك�ض و املوؤ�ضر الوا�ضي الأول عن هذا الو�ضع هو الإعالم الذي يفرت�ض فيه انه ل�ضان حال املجتمع و �ضوت �ضمريه.

كمن جاع فاأكل ربه

املحاكمة ال�سيربانية حتّول 
املتهم اإىل قا�سي

الوليد فرج

الب�رشي  العن�رش  مزال 
الأول  املحور  هو 
الفعل  حول  يدور  الذي 
فميادين   ، الإعالمي 
ميادين  هي  الإعالمي 
اإبداع و اأفكار ، قبل اأن 
و�ساطة  ميادين  تكون 

معلومة .
جاهز  عن  بعيدا 
زمن  يف   ، النطباعات 
اخلريف الذي اأتى على 
الوطن  اأ�سجار  جميع 
منهم  �سجرة  والإعالم 
اأوراق  ت�ساقط  فبعد   ،

لن  ال�سيا�سة  �سجرة 
نظرة  افنان  تبقى 
و  الأفق  ول�سيق   ،
 ، الروؤية  ان�سداد 
املعطيات  نْعَدم 
و  املمكنة 
ت  ما ملقد ا
لبناء   ، املحتملة 
مو�سوعي  حكم 
الفعل  عن 
الإعالمي ب�ستى 
ما  و  اأنواعه 

ميكنني قوله اإننا نعي�ش، 
يف زمن بال اإعالم ، عدا 

النزر القليل.
يف  الآن  وعيي  يعتور 
ظل هذا الواقع املزري 
توفري  اأن   ، املوح�ش 
للتح�سري  اأ�سباب جدية 
يخل�ش  جاد  ملنعطف 

احل�سا�ش  امليدان  هذا 
يعترب  الذي  الفعال  و 
اأ�سا�سا يف معادلة  رقما 
ح�ساري  انبعاث  اأي 
القوة  مكامن  اإحياء  اأو 
بغية   ، الأمة  داخل 
الدميقراطي  التحول 
تتقاذفه  الذي  املن�سود 
دون   ، اليوم  الأفواه 
اإثارة  اأو  اهتمام  اأدنى 
 ، اأدواته  و  ملقوماته 
منهج  اأو  ن�سق  فاأي 
�سيا�سي ، لن يخرج عن 
و  الجتماعية  البنى 

فواعلها .
التافه  الواقع  تلقي  اإن 

)الآن( ، مع انعدام روؤية 
من  يزيد  قد   ، معاجلة 
يدفع  مل  اإن   ، جتذيره 
متقدمة  مراحل  اإىل  به 
اأكرث  الرداءة  من 
 ، ماآل  واأخطر  تعقيدا 
و  الأو�ساع  ثبات  ومع 
ن�سبح   ، الرداءة  ان�ساق 

 ، موؤ�س�سة  رداءة  اأمام 
يدرجها النا�ش تدريجيا 
املنعوي  النفوذ  لبع�ش 
فننتقل   ، لفواعلها 
اإىل   ، معاجلتها  من 
عن  البحث  حماولت 
العقلي  الو�سع  تطويع 
لها  الراف�ش  النف�سي  و 
للتعاي�ش  تطبيعه  اإىل   ،
معها و يتجلى ذلك من 
خالل انقالب املفاهيم 
و  الرداءة  فت�سبح   ،
�سخرية   ، التفاهة 
البذاءة  و   ، نقدية 
و  التطاول  و   ، حترر 
حداثة  املقد�ش  هتك 
الرق�ش  و 
اجلنائز  يف 
و   ، تنفي�ش 
كل هذا حتت 
ادعاء احلرية 

ال�سخ�سية .
فكرة  اإن 
يف  الإعالم 
مها  مفهو
هو   ، الب�سيط 
فتعلم  تعلم  اأن 
هذا  وحول   ،
تتفرع  و  تدور  املعنى 
الأوجه  و  الأ�ساليب  كل 
الإعالمية التي تو�سعت 
مع  متا�سيا  بالتدريج 
احلاجة و طبيعة احلدث 
و معاجلة املعلومة التي 
الراأي  اإىل �سناعة  تروم 

العام و توجيهه .

الرقمي  النفجار  مع 
بال�سيولة  املت�سم 
الف�ساء  و  الدفاقة 
احدث  الذي   ، املفتوح 
ميدان  يف  فعلية  ثورة 
بتغيري  بدءا   ، العالم 
�سا�سات  من   ، �ساحاته 
اأوراق  و  التلفزات 
املجالت  و  اجلرائد 
ال�سيرباين  العامل  اإىل 
و  املعاين  تغيري  اإىل   ،

املفاهيم .
غري اأن اخلطر احلقيقي 
الذي �سار يتهدد الفعل 
هو   ، اليوم  الإعالمي 
امل�سهدي  النف�سام 
املتلقي  اأ�ساب  الذي 
يحاول  اإعالمي  فبني   ،
مادة  لتقدمي  يجتهد  و 
حترتم  نظيفة  اإعالمية 
�سواء    ، العام  الذوق 
اأو  تلفاز  �سا�سة  على 
�سفحة  على  مقال 
اإىل  ليتحول   ، جريدة 
تافه  اآخر  اإعالمي 
ردئ مبجرد ولوجه اىل 
 ، ال�سيرباين  الف�ساء 
التفاهه  لفيف  مع  يرتع 
جمموعاتها  يغذي  و 
قد  التي   ، بالتفاعل 
برناجما  اأدار  يكون 
مقال  كتب  اأو  تلفزيا 
 ، معاجلتها  مو�سوعه 
هذا التناق�ش و التقانع 

امل�سداقية  �سعف  ولد 
و تدين الهتمام بالفعل 
التقليدي  الإعالمي 
و  امل�سهداتية  و�سعف 
ا�ستعمال  عن  العزوف 
الثقيل  الإعالم  و�سائل 
فواعلها  �سار  التي   ،
و  بالعبثية  مدموغني 
عدم اجلدية و التم�رشح 
يف  تافه  اإعالمي  بني 

و  ال�سيرباين 
يف  مت�سنع 

التلفزي .
توجيه  اإن 
البو�سلة نحو 
ر  جلمهو ا
ين  ا ل�سيرب ا
ملتلقي  ا
ة  د للما

تعميق  مع  الإعالمية 
قد  جنده  املالحظة 
انقلب من املحدث اإىل 
و�سانع احلدث و الراأي 
الإعالمي  املعالج  و 
تقاطبه  خالل  من   ،
هو  �سنعها  رموز  حول 
بكب�سات اأزرار هواتفه . 
مو�سوعات  عن  الغالب 
ال�سيرباين  الرمز 
 ، التفاهة  يف  متاوجها 
ليبقى الوعي بح�سا�سية 
و خطورة هذه الظاهرة 
التي ا�ستفحلت ، يتطلب 
جديا  م�ستعجال  حتركا 

الأ�سعدة  جميع  وعلى 
يف  الت�سدد  من  بدءا   ،
الإعالمي  الظهور 
الف�ساء  وا�ستغالل 
اأن  يجب  الذي  الأثريي 
يتخطى تغذية نرج�سية 
الإعالمي  النجم 
بالتفاهة  املجروح 
الهاتكة   ، ال�سيربانية 
ملوجبات التحفظ التي 

 ، العام  الذوق  يفر�سها 
دفع �رشيبة  اإىل وجوب 
الجتماعي  املركز 
ن�سب  اأ�س�سه على  الذي 
 ، املواطن  م�ساهدة 

املتمثلة يف التحفظ .
هذا  جمابهة  لعل 
الإعالمي  الإ�سفاف 
يف�سح  و  القناع  مييط 
داخل  احلقيقي  الوجه 
 ، ال�سيربانية  الف�ساءات 
يعترب اأجنع و�سيلة ، لهدم 
�سوامع ال�سهرة الزائفة 
الإعالميني  ملجموعة 
الذين  اجلدد  ال�سغار 

نبتوا يف ظروف الرتدي 
ف�سحهم  يوؤدي  وقد   ،
انف�سامهم  معاجلة  اإىل 
�سحيته  وقعوا  الذي 
اخلدمة  تدين  جراء   ،
وفرة  قلة  و  الإعالمية 
�رشوط املمار�سة داخل 
تدين  زاد  و  موؤ�س�ساتهم 
تكوينهم  و  م�ستوياتهم 
من  املهني  و  الثقايف 
تعقيد الو�سع 
حتول  اإن   .
طب  لتقا ا
رموز  حول 
هة  لتفا ا
تقاطب  اإىل 
حمكمة  حول 
 ، �سيربانية 
اأمامها  تطرح 
املواد و ملفات التفاهة 
الف�ساء  يف  املتداولة 
)منا�سري  ال�سيرباين 
 )... تفاعالت  تعليقات 
باملادة  مقارنتها  مع 
الإعالمية املقدمة على 
و   ، التقليدية  الو�سائل 
على  للوقوف  مقارنتها 
م�ستويات  و  خلفيات 
 ، الإعالمي  الفاعل 
املتلقي  يكون اجلمهور 
وهو  القا�سي  هو 
ال�ساهد  وهو  ال�سحية 
و  التفاهة  جرمية  على 

الرداءة .

مزال العن�ضر الب�ضري هو املحور 
الأول الذي يدور حول الفعل 
الإعالمي ، فميادين الإعالمي 

هي ميادين اإبداع و اأفكار ، قبل اأن 
تكون ميادين و�ضاطة معلومة .

نحن الآن اأمام مفارقة رهيبة 
فاجلمهور �ضانع التفاهة 
بتقاطبه حولها و �ضناعة 
رموزها يتحول اإىل قا�ضي 

يحكم عنها ويف�ضحها يف 
اأق�ضى حماكمة اجتماعية ل 
تتجاوزها ق�ضاوة اإل ق�ضاوة 

ذلك الذي �ضنع ربه من متر ، 
جاع فاأكله .
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مل  قرار  واأي  القرار  لي�أتي 
يكن حتى يف احل�سب�ن يف ظل 
للعم�ل  ت�رصيح�ت  م�س�هدة 
امل�ؤ�س�س�ت  بع�ض  طرف  من 
االقت�س�دية جراء ه�ته اجل�ئحة 
املديرية  جلميع  مبرا�سلة 
ال�الئية لربيد اجلزائر ب�إر�س�ل 
ق�ئمة العم�ل يف اإط�ر االإدم�ج 
اإط�ر  يف  هم  الذين  املهني 
مك�فئة  االأزمة  ه�ته  يف  عمل 
ويف   ، ب�إدم�جهم  ملجه�داتهم 
رئي�ض  اأكد  مت�سل  م��س�ع 
و  لل�سب�ب  ال�طنية  املنظمة 
ال�سغل وترقية امل�اطنة ل�الية 
عن  ال�سقة  اأحمد  مترنا�ست 
هكذا  ملثل  ودعمه  ت�سجيعه  
قرارات التي و�سفه� ب�ل�س�ئبة 

يف ه�ته الظروف ، مغتنم� عن 
اإط�ر من  ه�ته الفر�سة لتهنئة 
اإط�رات املنطقة لت�ليه من�سب 
اجلزائر  بريد  وحدة  مدير 
هن�   االأمر  ويتعلق  بتمرنا�ست 

الرحيم  عبد  ب�لغيت  ب�ل�سيد 
الرجل  ب�أنه   عنه  ق�ل  والذي 
املن��سب يف املك�ن املن��سب 
مه�مه  يف  له  الت�فيق  متمني� 
لربيد  نق�ل  لهذا  اجلديد 

ال�س�مية  اإط�راته  من  اجلزائر 
واأ�سح�ب القرار اأنهم م�فقني 

يف قراراتهم حلد ال�س�عة.
ثمن  فقد  ث�نية  جهة  من  
للمنظمة  ال�الئي  املكتب 
ال�سغل  و  لل�سب�ب  ال�طنية 
ل�الية  امل�اطنة  وترقية 
مترنا�ست املجه�دات اجلب�رة 
ال�الئية  املديرية  طرف  من 
بريد اجلزائر املتمثلة  ل�حدة 
اجلهد  يف  االنخراط  يف 
يف  اأ�س��س�  املتعلق  ال�طني 
ك�رون�  فريو�ض  من  ال�ق�ية 
حمالت  من  ب�لتكثيف  الق�تل 
التح�سي�ض و الت�عية من خالل 
عرب  التعقيم  حمالت  برجمة 
الربيد  وفروع  مراكز  خمتلف 
والية  ودوائر  وبلدي�ت  بقرى 

مترنا�ست .

بني  الرابط  الطريق  ي�سهد   
مدينتي عني �س�لح ومترنا�ست، 
و�سعية ك�رثية حت�لت مع مرور 
ال�قت لك�ب��ض حقيقي يرتب�ض 
بحي�ة م�ستعملي الطريق ب�سبب 
عديد  يف  الكبرية  الت�سقق�ت 
م�  وه�  احل�س��سة،  النق�ط 
ارتف�ع  يف  كبري  ب�سكل  �س�هم 
املرور  ح�ادث  معدالت 

املميتة .
امل�اطنني   من  الع�رصات  ن��سد 
النفعية  املركب�ت  و�س�ئقي 
للح�فالت  ب�الإ�س�فة  واخل��سة 
يف  الثقيل،  ال�زن  و�س�حن�ت 
ت�رصيح لهم مع ي�مية "ال��سط" 
العزيز  عبد  االأول  ال�زير    ،
لدى  الف�ري  ب�لتدخل  جراد 
اال�سغ�ل  و  النقل  وزير  م�س�لح 
ت�سكيل  اأجل  من   ، العم�مية 
م�يل  القتط�ع  م�سرتكة  خلية 
ال�سن�ية  امليزانية  من  خ��ض 
ملئ�ت  االعتب�ر  اإع�دة  بهدف 
م�ست�ى  على  ال�س�داء  النق�ط  
مدينتي  بني  الرابط  الطريق 
عني �س�لح ومترنا�ست ، املمتد 

وهي  700كلم،  م�س�فة  على 
يف  �س�همت  التي  ال��سعية 
ارتف�ع  معدالت ح�ادث املرور 
م�س�لح  �سجلت  اإذ  املميتة، 
بكت�ئب  الطرق�ت  اأمن  �رصية 
الدرك ال�طني، خالل ال�سن�ات 
يزيد  م�   ، االأخرية    اخلم�سة 
عن 147 ح�دث مرور األيم خلف 
م�رصع 32 �سخ�س� وم� يزيد عن 

476 جريح�.    
ت�س�ءل   ، �سلة   �سي�ق ذي   ويف 
نف�ض  يف  الطريق  مرت�دو 
ال�سي�ق عن م�سري ام�ال الدعم 
لتنمية  ال�طني  ال�سندوق  من 
واله�س�ب  اجلن�بية  املن�طق 
العلي�  ، التي مل يظهر  له� اثر 
على �سبكة الطرق�ت ال�طنية  ، 
و�سع� دفع مبحدثين� الغ��سبني 
لهجة  من  ب�لت�سعيد  للتهديد 
لل�س�رع  واخلروج  االحتج�ج�ت 
لل�سغط على ال�سلط�ت ال��سية 
من اأجل الدفع به� نح� البحث 
للم�سكل  جذرية  حل�ل  عن 

الق�ئم  .
جناة،ح 

يف ظل تف�ضي جائحة فريو�س كورونا يبقى عمال بريد اجلزائر بتمرنا�ضت جنود متجندين وواقفني 
على اتقان عملهم يف فتح مكاتب الربيدية وا�ضتقبال املواطنني مع تطبيق جميع االحتياطات 

االحرتازية والوقائية وامللفت للنظر تواجد حتى عمال يف اطار االدماج املهني كذلك جمندين يف 
تلبية النداء الوطني وتخفيف على مواطنني وت�ضهيل معامالتهم الربيدية .

بريد اجلزائر بتمرنا�ضت 

جناة ،ح

رغم جمهودات ال�ضلطات العمومية اليائ�ضة 

  طريق عني �سالح –مترنا�ست  
يتحول لكابو�س 

اأخبار اجلنوب

انخراط يف اجلهد الوطني للوقاية من كورونا 

�ضيا�ضة الربيكوالج تف�ضح تفاوت االأدوات الرقابية على امل�ضاريع    

االأمطار  تك�سف امل�ستور  بوالية البي�س  
القليلة  االأي�م  خالل  �سهدت 
امل��سية والية  البي�ض  ته�طل  
كمي�ت معتربة من االأمط�ر، اإثر 
ع��سته�  التي  اجل�ية  التقلب�ت 
املنطقة  مم� ت�سببت يف حت�ل 
املي�ه،  من  برك  اإىل  الطرق�ت 
واأخرى  رئي�سية،  �س�ارع  عرب 
العديد  ان�سداد  وكذا   ، فرعية 
من الب�ل�ع�ت ، وغي�ب عملي�ت 
قبل  من  الدورية  ال�سي�نة 

امل�س�لح املكلفة.
خملف�ت  من  املت�رصرون  ق�ل 
ب�الية  اجل�ية  التقلب�ت 
ي�مية  مع  حديثهم  يف  البي�ض 
دل  اإمن�  امل�سهد  "ال��سط"اأن 
اإال على �سعف م�س�ريع التنمية 
فيم�  خ��سة  التخطيط،  و�س�ء 

على  التحتية  ب�لبنية  يتعلق 
م�ست�ى تراب البلدي�ت املعنية 
ب�لتقلب�ت اجل�ية ، وقد ك�سفت 
اأقل  دامت  التي  الكمي�ت  هذه 
،وهي  �س�عة  ن�سف  من  من 
ق�رنت  م�  اإذا  قليلة  تعترب 
ال�طن،  عرب  اأخرى  مبن�طق 
اأثبتت  و  امل�ست�ر  ك�سفت  التي 
منه  تع�ين  الذي  الذريع  الف�سل 
�سي��سة  الق�ئمة على  االإط�رات 
اإ�ستنزفت  ،ب�الية  التخطيط 
املاليري من الدين�رات من اجل 
اإع�دة االعتب�ر ل�سبكة الطرق�ت 
احل�رصية ،من دون تلك الريفية 
التي حدث وال حرج عنه� ، على 
التجمع�ت  من  العديد  م�ست�ى 
ج�انبه�  حت�لت  التي  ال�سكنية 

وذلك   ، ع�ئمة  بحريات  اإىل 
من جراء غلق خم�رج ومداخل 
اإجت�حته�  التي  العم�رات 
اأزقة  غرار  على  االأمط�ر  مي�ه 
اإن�سدت  التي  ال�سعبية  االأحي�ء 
ال�سحي  ال�رصف  ب�ل�ع�ت  به� 
مبي�ه  االأخرية  هذه  اختالط  و 
االأمط�ر يف م�سهد مقزز تنبعث 
عربه الروائح الكريهة ،ف�سال من 
اأخرى عن تراكم االأوح�ل  جهة 
و�سط الطرق�ت املهرتئة بدون 
التجمع�ت  تلك  عن  احلديث 
ال�سكنية احلديثة التي اإنقطعت 
اأث�ر  م�   ، الطرق  بع�ض  به� 
واأ�سح�ب  ال�سك�ن  �سخط 
�س�اء،  حد  على  ال�سي�رات 
مل  والتي  اله�سة  ال�سكن�ت  اأم� 

فر�ض  من  اأ�سح�به�  ي�ستفيد 
 ، النداءات  كل  رغم  الرتميم 
من  املي�ه  ت�رصب  �سهدت  فقد 
وغمرته�  املت�سققة،  االأ�سقف 
خم�وف  و�سط  الداخل  اإىل 
�سين�ري�  تكرار  من  متجددة 
الف�رطة   الط�ف�نية  االأمط�ر 
اله�ج�ض  مبث�بة  ك�نت  التي 
حدوث  من  املخيف  و  املقلق 
اأ�سح�ب  عرب  ،فيم�  الك�رثة 
عن  بدورهم  فعربوا  املحالت 
امتع��سهم من املي�ه املتجمعة 
مرجعني  الطريق،  ح�فتي  على 
ه�س��سة  اإىل  امل�سهد  �سبب 
التخطيط  و�س�ء  التحتية  البنية 
بلدي�ت  اغلب  منه  تع�ين  الذي 

ال�الية. 

�سهد حي الع�لية  هروب ب�ئعي 
ال�س�ق  من  والف�اكه   اخل�رص 
الك�ئنة بحي  اجل�ارية املغط�ة 
ب�الية  ب�لع�لية   م�سكن   400
ب�سكرة ، ليع�دا اإىل املك�ن الذي 
امل�سمى  و  قبل  من  منه  ل�ا  ُرِحّ
غرَي  الق�بع  الع�رص"  �س�ق   " بـ 
و    ، املغط�ة  ال�س�ق  عن  بعيد 
املعروف ب�لف��سى و االإختالط 
و  الف�اكه  و  اخل�رص  ب�ئعي  بني 

جت�ر االأقم�سة و االألب�سة .
االأمر الذي دفع ب�لبلدية لرتحيل 
"اخل�س�رة" اإىل امل�رصوع اجلديد 
اخل��ض بهم لفك اخلن�ق عنهم 
االأمر    ، االآخرين  التج�ر  و عن 
اأن  ه�  امل��س�ع  يف  املحري 
�س�ى  ميكث�ا  مل  اخل�رص  ب�ئعي 
ب�سعة اأ�سهر يف ال�س�ق املغط�ة 
القدمي  ال�س�ق  نح�  يع�دوا  و 
عدم  و  املك�ن  �سيق  بحجة 

ات�س�عه ل�سلعهم التي مل يحت�يه� 
الذي  ال�سيء    ، املك�ن اجلديد 
الذي  امل�رصوع  ف�سل  عن  اأعلن 
و  كثريا  البلدية  ميزانية  كلف 
من    . النه�ية  يف  ب�لف�سل  يب�ء 
عن  احلي  �سك�ن  عرّب  جهتهم 
الذي  الت�سيري  �س�ء  من  اأ�سفهم 
الع�م  امل�ل  تبديد  اإىل  اأدى 
اخل�رص  ب�ئع�ا  اأم�    ، ح�سبهم 
من  ا�ستي�ئهم  عن  اأعرب�ا  فقد 
مكلّف�  ك�ن  الذي  امل�رصوع  هذا 
البلدية  على  البد  ك�ن  بحيث 
اإح�س�ء  و  التج�ر  عدد  مراع�ة 
�سلعهم قبل البدء يف اإن�س�ء �س�ق 
الذي  االأمر   ، ت�سعهم  مغط�ة ال 
ال�س�ق  هذه  على  امل�ّر  يجعل 
يطرح عدة ت�س�وؤالت هل البلدية 
اأ�س�ءت التقدير اأم اأن ال�سعب ال 

يعجبه العجب .
�ضالح ،ب 

جدران مهجورة مل�ضروع فا�ضل

ال�سوق اجلوارية املغطاة 
بحي 400 م�سكن  بب�سكرة 

االإجراءات  تعزيز  اإط�ر  يف 
اىل  الرامية  ال�ق�ئية  االأمنية 
اإجرامي  عمل  اأي  اإحب�ط 
امل�طن  اأمن  على  حف�ظ� 
متكنت  ممتلك�ته ،  وحم�ية 
عن��رص االأمن احل�رصي الث�ين 
اأ�سخ��ض  خم�سة   ت�قيف  من 
 20( م�بني  اأعم�رهم  ترتاوح 
مت�رط�ن   ) �سنة   30 اىل  �سنة 
يف ق�سية تك�ين جمعية اأ�رصار 
ال�رصقة  اإرتك�ب جنحة  لغر�ض 

 ، مركبة  ب�إ�ستعم�ل  ب�لك�رص 
اأ�سي�ء م�رصوقة  اإخف�ء  �رصاء و 
،و اإ�سرتج�ع م�رصوق�ت متمثلة 
خمتلف  من  غي�ر  قطع  يف 
مع  حجز  املركب�ت  اأ�سن�ف 

مركبة  و �س�حنة.
االعالم  خللية  بي�ن  اأف�د 
العالق�ت  و  واالت�س�ل 
والية  اأمن  مبديرية  الع�مة 
ت�سلمت  قد  ك�نت  مترنا�ست 
ت  حيثي� ي�مية "ال��سط" 

معل�م�ت  اإىل  تع�د  الق�سية 
ال�رصطة  عن��رص  اإىل  واردة 
مف�ده� وج�د �س�حنة م�ج�دة 
املدينة  و�سط  م�ست�ى  على 
بتجهيزات  ممل�ءة  مترنا�ست 
م�جهة  ك�نت  م�سب�هة  
ب��رصت   عليه  و    ، لالإخف�ء 
عن��رص ال�رصطة  ب�إعداد خطة 
اأمنية حمكمة ،و تفعيل اجل�نب 
عملية  بعد  و  االإ�ستعالمي 
االأبح�ث مت  تكثيف  و  الرت�سد 

عملية  بعد  و  ال�س�حنة   ر�سد 
االإدارية  و  االأمنية  التفتي�ض 
لل�س�حنة مت �سبط مبقط�رته� 
على علب كرت�نية حتت�ي على 
قطع غي�ر من خمتلف اأ�سن�ف 
املركب�ت،  ليتم حجز و حت�يل 
ن�ع  من  مركبة  و  ال�س�حنة 
فيهم  رفقة امل�ستبه  ل�ندروفر 
يف  حتقيق  وفتح  املقر  اإىل 

الق�سية.
�ضيخ مدقن 

�ضرطة مترنا�ضت 

و�سع حد لن�ساط جمموعة  اأ�سرار  
جناة ،ح
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قلم اأ-د/وليد بوعديلة /
جامعة �ضكيكدة

حرية الأ�ضرة اجلامعية

التعليم  ا�ستعمال  حماوالت  نثمن 
الرقمي وجه�د الكثري من امل�ؤ�س�سات 
اجلامعية وطم�ح االأ�ساتذة و الطلبة، 
تكن�ل�جيا  من  املعرفية  لال�ستفادة 
بالنق�ص  االعرتاف  مع  االت�سال، 
النبيلة  الغايات  كل  حتقيق  وعدم 
للم�رشوع،ب�سبب �سع�بات م��س�عية، 
وامل�ساألة ت�سمل قطاعات كثرية و،ال 

تقت�رش على التعليم العايل فقط.
  مل نظل بعيدين عن البحث والت�ساوؤل 
اأن  ميكن  التي  احلل�ل  جممل  ح�ل 
والعلمي  البيداغ�جي  املخرج  تك�ن 
نت�سارك  ونحن  خا�سة  للمع�سلة، 
ال�باء،  اأمام  اجلامعية  االأ�رشة  حرية 
ونريد االإ�سهام يف كل مبادرة وطنية 
قد  و  به،  النه��ص  و  ال�طن  حلماية 
طلب مني بع�ص الزمالء التفكري يف 
بع�ص احلل�ل، بحكم اخلربة ل�سن�ات 
يف االإ�رشاف على ميدان التك�ين ثم 
يف  ع�س�يتنا  وبحكم   ، االخت�سا�ص 

جلان وجمال�ص علمية 
نحتاج  وهنا  خمتلفة، 
تاأخذ  ملقرتحات 
نقطتني  احل�سان  يف 

هامتني:
خمتلف   -
ت  طا حتيا ال ا
وال��سائل  ال�سحية 
التي جتنب االأ�ستاذ 
من  وكل  الطالب  و 
احلرم  يف  يت�اجد 

اجلامعي من العدوى .
وح�سن  املعرفة  تلقي  اأهمية    -
ووطني  عاملي  ظرف  يف  التقييم  

ا�ستثنائي.
كل  النهاء  �ست�سعى  -مقرتحاتنا 
امل��سم  هذا  البيداغ�جية  االأم�ر 

وعدم التاأثري على امل��سم القادم.

الظرف واحللول
وهي  حم�رية  فكرة  من  �سننطلق 
"الظرف اال�ستثنائي يتطلب امل�قف 

يعرف  ملن  ونحتاج  اال�ستثنائي"، 
املتبع  البيداغ�جي  نظام  طبيعة 
و    ، د،  م  ل  نظام  اأي  اجلامعة،  يف 
ملن يعرف  مالمح من تاريخ ت�قف 
يف  الدرو�ص  �سري  وتعرقل  الدرا�سة 
متعددة  الأ�سباب  اجلزائرية  اجلامعة 
،�س�اء مع اال�رشابات واالحتجاجاتـ 
الطاقم  اأو  الطلبة  او  االأ�ساتذة  لدى 
االإداري ،اأو يف زمن نق�ص االأ�ساتذة 
ب�سبب  اأو  والقاعات،  املدرجات  و 
بع�ص الظروف املناخية ال�سعبة،...

اجلامعية  لالأ�رشة  ات�سح  اأن  وبعد 
واجهها  التي  ال�سع�بات  اجلزائرية 
البيداغ�جي  والطاقم  االأ�ساتذة 
عرب  الدرو�ص  تقدمي  يف  واالإداري 
م��س�عية  ع�امل  نتيجة  االأنرتنت، 
االإدارة  ب�سعف  خا�سة  وطنية، 
يف  االلكرتونية  احلكامة  و  الرقية 
كل القطاعات، تاأتي مقرتحاتنا التي 
ن�سعها اأمام ال�زارة والزمالء والطلبة 

ملناق�ستها والتفاعل معها.
ممرات  وج�د  �رشورة  على  ن�ؤكد 
التعقيمية  ال��سائل  وكل  التعقيم 
قبل  جامعاتنا،  يف  النظافة  وف�ساء 
للح�ار  نقرتح  و   اجلماعية،  الع�دة 

الإنقاذ  التالية  املقرتحات  والتفاعل 
امل��سم اجلامعي

اأول- يف حل العودة يف بدايات 
�ضهر ماي:

بالتدرج  تك�ن  اأن  يجب  الع�دة  اإن 
واحلذر، وهنا يك�ن الربنامج هكذا: 
-تخ�سي�ص االأ�سب�ع االأول) قد يك�ن 
منه(  الثاين  الن�سف  اأو  ماي  بداية 
لل�سدا�سي  اال�ستدراكية  لالمتحانات 

غري  اجلامعية  تك�ن  وهنا  االأول، 
مكتظة، وال يح�رش اإال من ه� معني 

باال�ستدراك فقط.
االأ�سب�ع  يف  التدري�ص  بداية   -
على  االقت�سار  ويتم  للع�دة،  الثاين 
التطبيقات واالأعمال امل�جهة فقط 
يف  املقدمة  املحا�رشات  واإلغاء 
املدرجات لتجّنب التجمعات الكربى 
للطلبة، ويف القاعات يتم املزج بني 
التنظري والتطبيق، واال�ستغالل اجليد 
للزمن البيداغ�جي) �سيك�ن خمت�رشا 

يف �سهر رم�سان املبارك(.
ال�سن�ات  بني  املداومة  -نقرتح 
�سهر/ تخ�سي�ص  مبعنى  الدرا�سية: 
والثانية  االأوىل  ال�سنة  لطلبة  اأ�سب�ع 
الثالثة  ال�سنة  لطلبة  و�سهر/اأ�سب�ع 
بدايات  تخ�سي�ص   اأو   املا�سرت،  و 
النهائية  امل�ست�يات  لطلبة  الع�دة 
ا�ستكمال  املا�سرت(،ق�سد  و  )الثالثة 
م�ساكل املذكرات، وبعدها  ياأتي دور 
الرتاجع  بعد  االأخرى.  امل�ست�يات 

النهائي لل�باء.
الف�ج:و  يف  التناوب  نظام  نقرتح   -
ن�سف  ترك  يف  ي�سهم  املقرتح  هذا 
الطلبة يف بي�تهم وغرفهم اجلامعية 
دون اخلروج، وتق�سم 
اأف�اج الطلبة جلزاأين، 
يف الكليات التي يزيد 
عدد طلبة الف�ج فيها 
يدر�ص  طالبا،   30 عن 
اأ�سب�ع،  يف  جزء  كل 
اأ�سب�ع  الثاين  واجلزء 
اآخر وهكذا لنهاية عدد 
املربجمة  احل�س�ص 
يف  املقرتحة،فمثال 
األف   3 على  تت�فر  كلية 
فقط  ن�سفهم  �سيح�رش  طالب  

للجامعة.
وميكن اأن يك�ن عدد جزء من الف�ج 
تتم  وهنا  فقط،  طالبا  اأو20   15 ه� 
اال�ستفادة من ف�ساء القاعة و�سمان 
التباعد.ويتم اإعالم الطلبة بالتق�سيم  
االلكرتوين  امل�قع  ،عرب   والربنامج 
الطلبة  بني  ن�رشه  يتم  اأو  للكلية 

بالفي�سب�ك.
مع  لقاء  اأول  يف  االأ�ستاذ  يقدم   -
الطلبة  الدرو�ص يف �سكل مطب�عات 
بيداغ�جية تغطي 60 اأو 80 باملئة من 
الربنامج، ويتم �رشحها يف احل�س�ص 
العلمية  القاعة، وتقدم املادة  داخل 
اأن  فقط،على  ح�س�ص   6 اأو   4 يف 
ن�سف  �رشح  على  االأ�ستاذ  يحر�ص 
وت��سيحها  املطب�عات  درو�ص 
االآخر  الن�سف  و   القاعة  داخل 
اآخر  والتلخي�ص  ال�رشوحات  يرفق 
الطالب  ت�جيه  كل مطب�عة، وميكن 
كل  يف  متخ�س�سة  ومراجع  مل�اقع 
و  اال�ستفادة  ق�سد  املقيا�ص  حماور 

الت��سع.
بني  منزج  املقرتح   هذا  ويف 
ممكنة  علمية  مادة  اأكرب  تقدمي 
تفاعال  ق�سري،  زمني  ظرف  يف 

ي�سبه  وهذا  اخلا�ص،  الظرف  مع 
املا�سرت  لطلبة  امللتقيات  طريقة 

والدكت�راه.
كامل  ي�م  تخ�سي�ص  ميكن  كما   
اأو 4 ح�س�ص   3 لكل مقيا�ص مبعدل 
مت�ا�سلة مع ا�سرتاحة خفيفة، وتك�ن 
�سالحية فقطن وتدار العملية مع كل 
املقايي�ص ، لل��س�ل ملعدل بني 6 و8 
فقط)  ي�ما   20 ظرف  يف  ح�س�ص 

 10 الطلب  اغلب  يدر�ص 
مقايي�ص يف ال�سدا�سي(.
امتحانات  تنجز   -
ح�ل  الثاين  ال�سدا�سي 
امل�رشوحة  الدرو�ص 
ويك�ن  القاعة،  داخل 
ا�ستفاد  قد  الطالب 
العلمي  التح�سيل  من 
الالزم يف اأغلب  واأهم 
حماور الربنامج، دون 
يف  لتقييمه  احلاجة 
عليه،  حت�سل  ما  كل 

والإنقاذ  اال�ستثنائي  الظرف  ب�سبب 
امل��سم فقط.

- تك�ن عالمة التطبيق عرب ح�ساب 
اأو  والعرو�ص  والبح�ث  احل�س�ر 
 15 مدته  �سغري  تطبيقي  بامتحان 
نف�سها  هي  تك�ن  اأو  دقيقة،   20 اأ، 
عالمة االمتحان ال�سدا�سي الثاين، اأو 
باأي مبادرة من االأ�ستاذ، بالت�ساور مع 
االإق�ساء  اإلغاء  ونقرتح  الطلبة طبعا. 
ب�سبب الغياب و تتاأثر العالمة فقط.

- ال تتم مناق�سة مذكرات املا�سرت، 
اأن  بل ي�سع امل�رشف العالمة، على 
اللجان  العالمات من طرف  ت�سقف 
العلمية اأو املجال�ص العلمية، لتجنب 
االإدارة من  ت�ستفيد  الت�سخيم، وهنا 
احليز الزمني واملكاين الجناز برامج 
التاأخر  تع�ي�ص  عديدة)  بيداغ�جية 
امتحانات  املقايي�ص،  بع�ص  يف 
جلان  الثاين،اجتماعات  اال�ستدراك 

بيداغ�جية اأو علمية...(.
للرتب�سات   عملية  حل�ل  -اإيجاد 
وميكن  التخ�س�سات،  بع�ص  يف 
درا�سية  اأيام  اأو  مبلتقيات  تع�ي�سها 
املحيط  مع  بالتفاعل  م��س�عاتية، 
واالقت�سادي  واالجتماعي  الرتب�ي 
والثقايف،اأي جلب املحيط اخلارجي 
خالل  من  له،  اجلامعة  خروج  بدل 
اتفاقيات �رشيعة وحمددة زمنيا مع 
املختلفة،و  امل�ؤ�س�سات  يف  اخلرباء 
تلخ�ص  علية  اأوراقا  الطلبة  يقدم 
تطلب  املحا�رشات،واإن  م�سامني 
عالمة  على  الطالب  ح�س�ل  االأمر 
م�س�ؤول  فيتكفل  الرتب�ص،  مقابل 
عالمة  ب��سع  التخ�س�ص  اأو  الفرع 

اللجنة  من  بت��سية  للطلبة  م�حدة 
على  االإ�رشاف  للق�سم.بعد  العلمية 

ال�سري العلمي للي�م اأو امللتقى.
ببحث  االآلية  هذه  تع�ي�ص    وميكن 
اجلدل  ينهي  م��س�عاتي  علمي 
مع  و�سع�باته  الرتب�ص  ح�ل 
للم�س�ؤول  وي�سلم  ال�طني.  الظرف 
اأو   الفرع  على  البيداغ�جي 

التخ�س�ص.

اخلا�سة  املداوالت  تنظم   -
بال�سدا�سيات وبامل��سم اأواخر �سهر 
املداوالت  تك�ن  اأن  على  ج�يلية، 
فقط  النتائج  اإعالن  مبثابة  االأولية 
�سب  ومراقبة  االأخطاء  وت�سحيح 
جتاوز  يف  املرونة  مع  العالمات، 
تفاعل  عرب  وت�سحيحه   خطاأ  كل 
و  واالدارة  االأ�ستاذ  بني  وت�ا�سل 
اجناز  االأمر  تطلب  ل�  الطلبة، حتى 
امتحان جديد خا�ص بالطلبة الذين 

وقع اخلطاأ يف حقهم.
الدكت�راه  اأطاريح  مناق�سة  -تاأجيل 
اأو  القادم،  اجلامعي  امل��سم  لبداية 
مناق�سة من و�سلت تقاريرها �سابقا 
، بني ماي و ج�يلية بح�س�ر اأ�ساتذة 
واالكتفاء  فقط  االأ�سلية  امل�ؤ�س�سة 
خارج  من  االأ�ساتذة   تقارير  بقراءة 
اجلامعة، اأو عرب ال�سكايب اأو الهاتف 
اإعالمية  و�سيلة  باأي  اأو  امل�سم�ع 
ت�ا�سلية ممكنة... وتك�ن املناق�سة 
و  ال�باء  ب�سبب  ا�ستثناءا  مغلقة 

االحتياط ال�سحي.
- ثانيا- يف حل العودة يف 

بدايات �ضهر جوان:
تك�ن املقرتحات هي نف�سها،وتك�ن 
تغيري  مع  ج�ان،  يف  الدرا�سة 
باالمتحانات  اخلا�سة  امل�اعيد 

،فتك�ن �سهر ج�يلية.
عالمات  على  احلفاظ  ميكن  كما 
ال�سدا�سي االأول بالن�سبة للم�اد التي 
تتكرر يف ال�سدا�سي الثاين، واالكتفاء 
فقط  اجلديدة  امل�اد  بتدري�ص 
اإىل  اأعداد  امل�اد من 10  الخت�سار 
4 اأو 7 مثال،، ومن ثمة اال�ستفادة من 

القاعات  ومن  البيداغ�جي  الزمن 
حماور  تقيم  يف  ممكن  حد  الأكرب 
بتقدمي  واالكتفاء  جديدة،  علمية 
و�سائط  عرب  درو�ص  اأو  مطب�عات 
الكرتونية و مراجع للت��سع يف امل�اد 

املكررة .
كما ميكن تدري�ص امل�اد االأ�سا�سية 
لعالمات  الطالب  واكت�ساب  فقط، 
عالمات  االأخرى،وحت�ل  امل�اد 
االول  ال�سدا�سي 
واإن   ، للثاين 
املادة  تغريت 
بني  املدرو�سة 
تك�ن  ال�سدا�سيني، 
ال�سدا�سي1  عالمة 
تقنية  عالمة  هي 
 ،2 ال�سدا�سي  يف 
علمية،  ولي�ست 
على  احل�س�ل  الأجل 
واملعدل،  الر�سيد 
الإنقاذ  ا�ستثناء، 

امل��سم.
من   الفرتة   تخ�سي�ص  ميكن   كما 
النهاء  ج�يلية   15 اإىل   ماي   15
تدري�سا  املتخرجني  الطلبة  م�سائل 
نهاية  اإىل   اأوت   15 ومن  وامتحانا، 
اخلا�سة  االأم�ر  كل  الإنهاء  اأكت�بر 
بهذا امل��سم اجلامعي احلايل لباقي 
امل�ست�يات، ويتحمل الكل م�س�ؤولياته 
مع الربجمة الطارئة. وتك�ن العطلة 

من 15 ج�يلية ل 15 اأوت.

اأخريا..
االأ�رشة  اأع�ساء   بع�ص  يتفق  قد 
وقد   ، مقرتحاتنا  مع  اجلامعية 
هذه  تبقى  لكن  البع�ص،  يرف�سها 
التي  روؤيتنا    وهي  منا،  م�ساهمة 
الإنقاذ  احلل�ل  بع�ص  عربها  نقرتح 
اجلزائر،  يف  اجلامعي  امل��سم 
العنا�رش،  بع�ص  نن�سى  اأن  وميكن 

وننتظر االإ�سافة من الزمالء...
يف  املرونة  على  جمددا  ون�ؤكد 
البيداغ�جي   والنظر  التحرك 
والعلمي لالأم�ر، وحماولة اال�ستفادة 
من  تاأتي  قد  التي  االأفكار  كل  من 
يف  لل�زارة،  االجتماعيني  ال�رشكاء 
العلم  واأخالق  والنقا�ص  احل�ار  ظل 
التي  املحنة  هذه  وما  املعرفة،  و 
اإال  وجامعاتها  اجلزائر  بها  متر 
واخلربات  العق�ل  الكت�ساف  فر�سة 
وظه�ر االبتكارات واملبادرات، كما 
الروح  ظل  يف  املا�سية  االأيام  بينت 

ال�طنية العالية.
اللهم احفظ الوطن وجنه من 

الوباء و البالء.

متراملنظومة التعليمية العاملية بظروف �ضعبة، جاء بها وباء 
كورونا، و اأرغم كل الدول لإغالق موؤ�ض�ضاتها الرتبوية و التعليمية، 

كما حطم اقت�ضادياتها، ومل يكن احلل اإل يف احلجر املنزيل، وهنا 
عانت املنظومة التعليمية اجلزائرية، بعد تبني �ضعف احللول 

التكنولوجية. فما هي احللول لإنقاذ املو�ضم اجلامعي.

اجلامعة اجلزائرية :

وباء كورونا وحلول اإنقاذ املو�سم اجلامعي

نثمن حماولت ا�ضتعمال التعليم الرقمي 
وجهود الكثري من املوؤ�ض�ضات اجلامعية 
وطموح الأ�ضاتذة و الطلبة، لال�ضتفادة 

املعرفية من تكنولوجيا الت�ضال، مع 
العرتاف بالنق�ص وعدم حتقيق كل 

الغايات النبيلة للم�ضروع،ب�ضبب �ضعوبات 
مو�ضوعية، وامل�ضاألة ت�ضمل قطاعات كثرية 

و،ل تقت�ضر على التعليم العايل فقط.
قد يتفق بع�ص اأع�ضاء  الأ�ضرة اجلامعية 
مع مقرتحاتنا ، وقد يرف�ضها البع�ص، لكن 
تبقى هذه م�ضاهمة منا، وهي روؤيتنا   التي 
نقرتح عربها بع�ص احللول لإنقاذ املو�ضم 

اجلامعي يف اجلزائر، وميكن اأن نن�ضى بع�ص 
العنا�ضر، وننتظر الإ�ضافة من الزمالء...
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على  بطرحه  قمنا  �س�ؤال  اأبرز  كان 
و  االجتماعي  الت�ا�سل  م�قع  عرب 
اأوقات  منزلك  يف  تق�سي  كيف  ه� 
ب�سبب  الظروف   هذه  يف  فراغك 
احلجر ال�سحي؟  ، فتباينت االأج�بة 
و االهتمامات و اإن  اختلفت  الطريقة  
تظل  املعني�ن  بها   يت�رصف  التي 
و  الفراغ  مللأ  و�سيلة  �سيء  كل  قبل 

القاتلة  الرتابة  قتل 
العديد  اأ�سبح  التي 
ممن �ساألناهم  يتذمر 
مع  خ�س��سا  منها 
احلجر  متديد   قرار 
 29 لغاية  ال�سحي 
ينطبق  و   ، اأفريل 
القائل  املثل  عليهم 
و  مذاهب  الدين 
 ، فن�ن  اجلن�ن 
و  فكرته  لكل  اأي 

ال��سع  التعامل مع هذا  طريقته يف 
امل�ستجد 

اذا كان بع�سهم يرى يف االأمر فر�سة  
االآخر  البع�ض  اأعمال منجزة  الإمتام 
اأو  خربات   الكت�ساب  فر�سة  يراها 
يف  لكل  و  لغة  اتقان  او  حرفة  تعلم 
اجابة  و   ، مغزى  و  حجة  اختياره 
�س�ؤالنا كيف تق�سي يف منزلك  على 
الظروف   هذه  يف  فراغك  اأوقات 
فكانت   ، ال�سحيى؟   احلجر  ب�سبب 

هذه الردود  :   
الدكتور : مفتاح خلوف جامعة 

امل�ضيلة 
فر�ضة ثمينة للعودة للعائلة

اقتناء  بني  ال�سباحي  وقتي  اأق�سي 
والع�دة  ال�رصورية  احلاجات  بع�ض 
البيت الأتفرغ الأهل بيتي  اإىل  �رصيعا 

مراجعة  يف  اأبنائي  مرافقة  بني 
مراجعة  على  واالإ�رصاف  درو�سهم 
واجلل��ض    ، قراآن  ما يحفظ�ن من 
بني  ط�يلة  ل�ساعات  حا�س�بي  اإىل 
العلمية  ، وحتكيم املقاالت  التاأليف 
باأن  امل�رصحي   الناقد  يرى   ،
من  بالرغم  و  الذي  ال�سحي  احلجر 
اأنه    على  اإليه   ينظرون  الكثريين  اأن 
بال�سجر  وي�سعرون  حلريتهم  تقييد 
اأثناءه ،  يعتربه  بالن�سبة اإليه فر�سة 

اأفراد  من  اأكرث  للتقرب  ثمينة 
يتمكن  مل  اأ�سياء  لتحقيق  و  العائلة 
التزاماته  ب�سبب  جت�سيدها  من 
اأن  اإىل  الي�مية ، م�سريا  االأكادميية  
هناك عديد االأم�ر التي يتعني على 
الفرد القيام بها لق�ساء وقت فراغه 

يف ما ينتفع به.
الدكتور نا�ضر بركة  اأ�ضتاذ 

الأدب املعا�ضر جامعة امل�ضيلة
هكذا وجدت �ضالتي

الظروف  هذه  ظل  يف  اأ�سعى 
مدرجات  عن  بعيدا   ، اال�ستثنائية 
ال�قت  ا�ستثمار  اإىل   ، اجلامعة 
حقل  يف  علمية  مقاالت  الإجناز 
من  والنقدية  االأدبية  الدرا�سات 
جهة ، واال�ستفادة من املادة العلمية 
كتاب  يف  للإ�سهام  لدّي  املت�فرة 

يف  رغبًة  قريبا  �سي�سدر  جماعي 
ال�س��سي�- ثقايف من  اإثراء امُلعطى 
على  اأي�سا  واأعكف   ، اأخرى  جهة 
امل�كلة  مهامي  بتاأدية  اال�سطلع 
ب�سفتي  جملة  من  اأكرث  يف  اإيّل 
م�ساعد حمرر عرب من�سة املجلت 
املحكمة ف�سل عن حتكيم  العلمية 
م�ست�اها  على  املقاالت  من  عدد 

الرقمي .
كما اأت�ا�سل يف ظل احلجر ال�سحي 
مع الطلبة الذين اأدر�سهم 
يف  عليهم  اأ�رصف  اأو 
ط�ري املا�سرت والدكت�راه 
وهذا اعتمادا على تفعيل 
واملن�سات  ال��سائط 

املتاحة يف هذا ال�سدد.

الدكتور بادي�س 
لهوميل  جامعة ب�ضكرة 

تفا�ضيل يومية
العاملية  اجلائحة  ظل  يف 
اأف�سل  ب�سفته  البيت  لزوم  و�رصورة 
يف  اأيامنا  تبداأ   ، وقائية  اإجراءات 
، وهي  باكرا  بالنه��ض  الفرتة   هذه 
�سفة الزمتنا منذ كنا يف اإدارة ق�سم 
م�ساعدين  العربية  واللغة  االآداب 
للدكت�ر بخ��ض علي مكلفني مبتابعة 
التدري�ض والتعليم ، فنق�سي اأول الي�م 
للطلبة  حما�رصات  اإعداد  يف  اإما 
عن  التعليم  من�سات  يف  وو�سعها 
بعد اأو يف �سفحة الق�سم بالفي�سب�ك 
علمية  مقاالت  اإعداد  يف  واإما   ،
حمّكمة  ملجلت  واإر�سالها  جديدة 
، واإما ت�سحيح اأعمال الطلبة الذين 

ن�رصف عليهم يف بح�ث تخرجهم.
اأخبار ال�باء اجلديدة واأين  ثم نتابع 
بعدها   ، معاجلته  بح�ث  و�سلت 
العرو�ض  بع�ض  نتابع  الزوال  ومع 
االأفلم  اأو  امل�ج�دة  الريا�سية 
واأغلبها  الفرتة  التي تعر�ض يف هذه 
عاملية  الأوبئة  بالتاأريخ  مرتبط 
�سابقة اأو ك�ارث طبيعية ،  اأما فرتة 
عر�ض  مل�ستجدات  فن�ستمع  الع�رص 

ال�باء
ثم قد اأخرج مع العائلة ال�سغرية اإىل 
بعد  امل�ج�دة  الطبيعية  الت�ساري�ض 
�ستمة  التابعة ملدينة  الدروع  مدينة 
وجبال  جميل  �سد  ي�جد  وهناك 
فتتمتع   ، �سائحات  وجمال  را�سيات 
م�ج�د  مباه�  العائلت  من  كثريا 
عليل  �سافيا  ه�اء  ون�ستن�سق   ،
احلجر  روتني   على  به  نق�سي   ،

ال�سحي املفرو�ض  

اأنتقل مع العائلة اإىل مدينة  واأحيانا 
 ، ال�ساحرة  وطبيعتها  عقبة  �سيدي 
النخيل  غابات  بع�ض  يف  ونتج�ل 
على اأطرافه  ، وك�رصا للروتني نزلت 
اإىل مدينتي �سيدي خالد ، وحتديدا 
م��سى  له�ميل  ال�سهيد  قرية 
بعيدا  جدي  وادي  وراء  امل�ج�دة 
و�س��سائها  املدينة  �سخب  عن 
البا�سق  فاأجت�ل يف غاباتنا ونخيلها 
، واأذكر اأين ِهمُت مع رفاقي وخلين 
ال  التي  الب�سا�ض  وادي  �سحراء  يف 
نع�د منها اإال مع قرب م�عد احلجر 
كله  الي�م  نق�سي  حيث   ، اجلزئي 
التلل  بني  اخل�رصاء  الطبيعة  يف 
وال  �سخب  ي�جد  ال  حيث  وال�ديان 
يعمل  ال  الهاتف  وحتى  بل  �س��ساء 
هناك ، فتك�ن يف عزلة متتد امتداد 
ال�سحراء  يف  النظر  واأفق  الطبيعة 
تهداأ النف�ض وت�ستقر، وتنفتح ال�سهية 
مع طه� عمي خالد » اجلرنال« كما 

يحل� لنا مناداته.
هذه هي اأيامنا يف احلجر بني لزوم 
اأعمالنا  ومتابعة  ب�سكرة  يف  املنزل 
وواجباتنا اجتاه طلبتنا عن بعد ، وبني 
طبيعة مدن  �ستمة ، و�سيدي عقبة ، 
 ، الب�سبا�ض  ال�سحراء  خالد  و�سيدي 

ال�قت  اأغلب  لكن 
البيت  ملزمة 
االأحداث  ومتابعة 
واإعداد   ، العلمية 
ت  ا �رص حما
علمية  وكتيبات 
ا�ستغلال   ، للطلبة 
اأح�سن  لل�قت  منا 

ا�ستغلل ممكن.
الدكتور جمال 

جمناح  اأ�ضتاذ اأدب الهام�س 
جامعة امل�ضيلة  

اإرادة وتعود 

اختلط  االأوىل  اأيام   4 احلجر  بداية 
املدة  ط�ل  نت�قع  فلم  االأمر  علينا 
اأيامي  وزعت  فقد  ذلك  بعد  اأما 
اأبقيت  اأوال    ، اأعمال  على جمم�عة 
و�سائط  على  طلبتي  مع  الت�ا�سل 
معهم  عملت  االجتماعي  الت�ا�سل 
العمل  وكان  واأفراد  عرب جمم�عات 
واالأعمال  الدرو�ض  ت�زيع  يف  ممثل 
�سع�بة  واجه  وملن  امل�جهة 
مبا�رصة  معي  يت�ا�سل  الفهم  يف 
االإ�رصاف  متابعة  اإىل  باال�سافة 
 ، والدكت�راه  املا�سرت  ر�سائل  على 
مذكرة  قراءة  ب�سدد  اأنا  هلل  احلمد 

 ، طلبتي  اأحد  اأجنزها  دكت�راه 
عن  بعيدا  االأخرى  اجلهة  من  اأما 
وقتا  خ�س�ست  الطلبة  اهتمامات 
ومطالعة  والقراءة  القراآن  لقراءة 
 ، والروايات  والدرا�سات   امل�ؤلفات 
اأكملت قراءة جمم�عة روايات  فقد 
قراءة  ب�سدد  اأنني  كما  براون  اأدان 
البحث  و  اال�سربطي  الدي�ان  رواية 
متهيدا  التاريخية  م�سادرها  يف 
اأهتم  ذلك  مع  بامل�ازاة  لدرا�ستها 
باإعداد تاأليف كتاب يف اأدب الهام�ض 
م�جه بالدرجة االأوىل للطلبة ، هناك 

البيت من  لل�سغار يف  اأخ�س�سه  وقت 
حفدتي اأحاول تدريبهم على القراءة 
واملطالعة طبعا والتفرغ لق�ساء وقت 
ممتع معهم ، هناك وقت بني �س�ؤون 
البيت  والعبادة ونح� ذلك من �س�ؤون 
غنمتها  غنيمة  اأهم   ، العامة  احلياة 
اخل�س��ض  على  تتمثل  احلجر  من 
والقراءة  املطالعة  يف  الت��سع  يف 
ويف التفرغ الأهل بيتي جميعاً ، اأ�سبح 
للحديث  ال�قت  من  الكثري  لدينا 
تقريبا  امل��س�عات  مناق�سة  وتبادل 
اأي�سا  ي�ستغل   ، اهتماماتي  هي  هذه 
يف  احلايل  الظرف  جمال  االأ�ستاذ 
قراءة القراآن و حماولة اتقان اأحكام 
التج�يد و ا�ستذكار ال�س�ر القراآنية ، 

م�سريا اإىل اأن ذلك له وقع جد ايجابي 
على نف�سية الفرد يجعله اأكرث ن�ساطا 
التي  ال�سلبية  الطاقة  من  يخل�سه  و 
و   ، الراهنة  ال�سحية  االأزمة  غذتها 

يجعل تفكريه اأكرث ايجابية.

الدكتور �ضالمي �ضعيداين 
اأ�ضتاذ علوم العالم والت�ضال 

جامعة امل�ضيلة  
متعة البقاء يف املنزل لمثيل 

لها
وجدت  ال�سحي  احلجر  احلقيقة  يف 
فيه متعة البقاء يف املنزل 
�سخ�سيا   ، لها  المثيل 
العمل  ب�اجب   مقيد 
و  اإلكرتونيا  اأ�ستغل  فاأنا 
اأكرث  االلكرتوين  العمل 
متعة  اأح�سن  و  تعب 
م�سدود  �ساعة   24 بحيث 
مع الطلب ، حما�رصات 
اختبارات   ، افرتا�سية 
افرتا�سية  تقييمات  و 
املنتديات   اإىل  ال�ل�ج    ،
ب�سكل  جديدها  واأت�سفح 
كتابة  على  اأ�ستغل  كما  دوري  
من  جناعة  اأكرث  واأراها   ، املقاالت 
 ، الت�ساركية  العادية  املحا�رصات 
اخلروج  بني  متن�ع  ال�قت  باقي  اأما 
للت�س�ق وق�ساء احلاجيات ال�رصورية 
يف  راحته  وجد  باأنه  قال  حمدثنا   ،
االلتزام باحلجر ال�سحي ، اإذ يق�سي 
وقته بني منزله رفقة اأفراد عائلته ، 
يعتربهما  اللذان  والتاأليف  والبحث 
من اأول�ياته ، �سعيداين ، قال لل��سط 
باأن الظرف اال�ستثنائي الذي نعي�سه 
له  اأتاح   ، الذي فر�سه وباء ك�رونا  و 
اأفراد  لتقرب  كبرية  فر�سة  كذلك 
و  اأكرث  البع�ض  بع�سهم  من  العائلة 

ت�طيد ال�سلة فيما بينهم.

اثر انت�ضار فريو�س كوفيد 19  يف �ضائر اأنحاء العامل ، اأغلقت مدن كثرية املدار�س واجلامعات ... كذلك اتخذت عدة تدابري م�ضددة ت�ضمل اإلزام ال�ضكان بالتزام احلجر 
املنزيل ما يفر�س على اجلميع ، حتى الأ�ضخا�س الأكرث ن�ضاطا ، اإعادة ترتيب اأولوياتهم والرتكيز على الدائرة العائلية اأو تنمية الذات من خالل الأن�ضطة املنزلية ، 

�ضار الفراغ امل�ضيطر و الرتابة ب�ضبب  فر�س قانون يلزم اجلميع البقاء يف بيوتهم و احرتام احلجر ال�ضحي بهدف تقوي�س �ضرعة انت�ضار العدوى و ات�ضاع رقعتها يف املدن 
و يف الوطن ككل ، جريدة الو�ضط ر�ضدت اآراء بع�س الدكاترة والأ�ضاتذة اجلامعيني  للحديث عن يومياتهم  و كيف يق�ضون فرتة احلجر من داخل منازلهم ، اجلميع 

اتفق على اأن  متعة احلياة ت�ضري بوترية بطيئة نتيجة انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد ، مع الرتكيز على الدائرة العائلية ال�ضيقة وال�ضرت�ضال يف النوم والقراءة 
واملطالعة والتاأليف والبحث العلمي يف هذا الظرف احل�ضا�س ، الذي يتميز بتف�ضي وباء كورونا كوفيد19 ، و الرتفاع امل�ضجل يف عدد امل�ضابني و �ضحايا هذا الفريو�س 

املخفي ، ما جعلهم يتقيدون بتو�ضيات الوقاية ، و التاأكيد على اللتزام بها لتجاوز هذه الأزمة ب�ضالم   

البحث  واملطالعة والتاأليف اأبرز الهتمامات

هكذا يق�سي الأ�ساتذة اجلامعيون يومياتهم  
خالل فرتة احلجر املنزيل 

.         حيل لتم�ضية الوقت و خلق اأجواء خا�ضة بهم ب�ضبب احلجر ال�ضحي 

.          ر�ضائل و دعوات للتقّيد بالوقاية من عدوى الوباء 

روبورتاج 

هذه هي اأيامنا يف احلجر بني لزوم املنزل 
يف ب�ضكرة ومتابعة اأعمالنا وواجباتنا اجتاه 
طلبتنا عن بعد ، وبني طبيعة مدن  �ضتمة 
، و�ضيدي عقبة ، و�ضيدي خالد ال�ضحراء 

الب�ضبا�س ، لكن اأغلب الوقت مالزمة البيت 
ومتابعة الأحداث العلمية ، واإعداد حما�ضرات 

وكتيبات علمية للطلبة ، ا�ضتغالل منا للوقت 
اأح�ضن ا�ضتغالل ممكن

يف ظل اجلائحة العاملية و�ضرورة لزوم البيت 
ب�ضفته اأف�ضل اإجراءات وقائية ، تبداأ اأيامنا يف 

هذه الفرتة  بالنهو�س باكرا ، وهي �ضفة لزمتنا 
منذ كنا يف اإدارة ق�ضم الآداب واللغة العربية 

م�ضاعدين للدكتور بخو�س علي مكلفني مبتابعة 
التدري�س والتعليم ، فنق�ضي اأول اليوم اإما يف 
اإعداد حما�ضرات للطلبة وو�ضعها يف من�ضات 

التعليم عن بعد اأو يف �ضفحة الق�ضم بالفي�ضبوك
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�ش�ؤون  هيئة  رئي�س  حذر 
واملحررين  الأ�رسى 
من  بكر،  اأب�  قدري  الل�اء 
اإدارة  اإجراءات  ا�شتمرار 
التع�شفية  الحتالل  �شج�ن 
�شهر  خالل  الأ�رسى  جتاه 
وم�شاعفة  الف�شيل،  رم�شان 
ظروف  جراء  معاناتهم 
�شيما يف  القا�شية،  اعتقالهم 
فريو�س  انت�شار  ظل خماطر 
ك�رونا وتف�شيه يف ا�رسائيل. 
على  "ونحن  بكر:  اب�  وقال 

اأعتاب ال�شهر املبارك ما زال 
5000 اأ�شري فل�شطيني يقبع�ن 
الحتالل  �شج�ن  داخل 
الن�شاء  ع�رسات  بينهم  من 
املر�شى  ومئات  وامل�شنني 
معاناة  �شيعان�ن  والأطفال، 
وعائالتهم،  هم  مزدوجة 
ومرارة  الفراق  ب�شبب 
الق�رسي  واحلرمان  البعد 
املحتل  غطر�شة  عن  الناجت 
اأن  الإ�رسائيلي".واأ�شاف، 
�ش�رها  تقت�رس  ل  املعاناة 

الإلتقاء  من  احلرمان  على 
عائلته  مع  الأ�شري  واإلتفاف 
اأو  واحدة،  مائدة  ح�ل 
وا�شتقبال  والتزاور  الت�ا�شل 
الأطفال و�شلة الأرحام على 
�شبك الزيارة، فاإدارة ال�شج�ن 
وق�ات قمعها تتعمد الت�شييق 
على الأ�رسى وذويهم يف هذا 
وت�شعى  الف�شيل،  ال�شهر 
جاهدة للتنكيد عليهم بقدوم 
جمم�عة  عرب  ال�شهر  هذا 
التع�شفية  الإجراءات  من 

والقتحامات  والتنقالت 
والتفتي�س  والعتداءات 
ال�شج�ن  لغرف  امل�شتمر 
وحتى  املعتقالت  وخيام 
زنازين العزل الإنفرادي، كما 
مب�اعيد  التالعب  اىل  تعمد 
الإفطار  وجبات  تقدمي 
الت�قيف  مراكز  يف  خا�شة 
تلك  وتقدمي  والتحقيق، 
ال�جبات يف كثري من الأوقات 
�شيئة  ون�عيات  بكميات 
العراقيل  ت�شع  كما  للغاية. 

اأمام حرية ممار�شة ال�شعائر 
الدينية وقراءة القراآن ب�ش�ت 
يف  الرتاويح  و�شالة  جه�ر 
يخالف  وهذا  الق�شم  �شاحة 
ما ن�شت عليه اتفاقية جنيف 
احلاجزة  الدولة  )ت�شع 
اأياً  املعتقلني  ت�رسف  حتت 
الأماكن  عقيدتهم،  كانت 
�شعائرهم  لإقامة  املنا�شبة 
اأن  بكر،  اأب�  وبني  الدينية(. 
ياأتي  العام  هذا  رم�شان 
وا�شتثنائية،  قا�شية  بظروف 

ع�شية  الأ�رسى  على  ويحل 
املعتقلني  اأحد  ا�شت�شهاد 
الربغ�ثي،  ن�ر  الأ�شري  وه� 
كما ياأتي يف ظل اإنت�شار وباء 
يت�شلل اىل غرف  خطري قد 
الأ�رسى بفعل اهمال ظروف 
لالأ�رسى  العامة  ال�شالمة 
املعتقالت  ادارة  قبل  من 
الإ�رسائيلية وتعمدها �شحب 
من  الأ�شناف  ع�رسات 
واملنظفات  الغذائية  امل�اد 
ما  ال�شج�ن  كانتينا  من 

ف�ق  اآخر  عباأً  ي�شكل 
ال�شياق  ذات  ويف  معاناتهم. 
مبنا�شبة  بكر،  اأب�  تقدم 
من  الف�شيل  ال�شهر  حل�ل 
الأ�رسى الب�ا�شل والأ�شريات 
التحايا  باأحر  املاجدات، 
و�شم�دهم  �شربهم  على 
لهم  متمنيا  الأ�شط�ري، 
والعاجل،  القريب  الفرج 
وقد  القادم  العام  يحل  واأن 
حترر امل�رسى وبي�شت كافة 

ال�شج�ن.

مكتب اعالم الأ�سرى

الفراق �سعب
ال�شهيد  الأ�شري  والدة  وت�شيف 
على  احلزن  دم�ع  تذرف  وعي�نها 
ابنها" امل�ت والفراق �شعب جداً، 
باأن  له  اأدع�  اأن  مني  يطلب  كان 
الأ�رسى  وجميع  ه�  ويخرج  يتحرر 
من ال�شجن ولكن خرجت روحه قبل 

اأن يخرج ه�.
الربغ�ثي  الأ�شري  �شقيقة  وتق�ل 
فراقه:  على  حزينة  �ش�ت  بنربة 
ي�شجن  اأن  قبل  ال�شهادة  طلب  ن�ر 

ونالها.
له  الأخرية  زيارتي  يف  وت�شيف: 
احلرية،  اإىل  ا�شتاق  اأنني  يل  قال 
ومل  حريته  على  ح�شل  الآن  وه� 

اإياه.  يعطيه  اأن  الحتالل  ينتظر 
كل  يف  ن�ر  كان  حديثه:  وتتابع 
زيارة يل�ح لنا بيده وكاأنه ي�دع�نا، 

ويحاول  البكاء،  عدم  منا  ويطلب 
وت�رسخ  اأمامنا.  �شامداً  يبقى  اأن 
وتق�ل: ه�  ال�شهيد  الأ�شري  �شقيقة 

عانى  لقد  حرا،  وروحه  حر  الآن 
ومات  الأ�رس  والقهر يف  الظلم  من 
عن  بعيداُ  مظل�ماً،  وه�  اأي�شاَ 
لكنت ك�رست  اأعلم  ل� كنت  عائلته، 
كل  يف  يفرقنا  كان  الذي  الزجاج 
زيارة واخذته معي. ويحمل مكتب 
اإعالم الأ�رسى الحتالل امل�ش�ؤولية 
ن�ر  الأ�شري  ا�شت�شهاد  عن  الكاملة 
يف  املماطلة  نتيجة  الربغ�ثي، 
له،  العاجلة  الإ�شعافات  تقدمي 
املتعمد  البطيء  القتل  و�شيا�شة 
بحق  ال�شج�ن  اإدارة  تنتهجها  التي 
وي�شري  الفل�شطينيني.  الأ�رسى 
با�شت�شهاد  اأن  اإىل  الأ�رسى  اإعالم 
�شهداء  عدد  يرتفع  الربغ�ثي  ن�ر 
�شهيداً،   223 اإىل  الأ�شرية  احلركة 

منذ عام 1967.
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مَلّ به دوَن �سابق اإنذار، كيف خرجت روُحُه الطاهرُة ِمن ج�سِدِه الذي اأَرهقتُه �سال�سُل  مل َي�سفع َلُه اإغماٌء �سديٌد اأَ
الأ�سر و�سوُق لقاِء الأهل اأماَم اأعيِنهم ومل يتحركوا �ساكنًا لإنقاذها؟ ُهم تركوَك ُتواِجُه �سكراِت املوت ظاّننَي اأنهم 

�سيك�سروَن عزميتَك فاأراَد اهلل لك جنان اخُللِد باإذنه. فقد اأعلن �سباح اليوم عن ا�ست�سهاد الأ�سري نور جابر الربغوثي 
)23عامًا( من قرية عابود ق�ساء رام اهلل، بعد اأن تعر�ض لالإغماء ال�سديد يف �سجن النقب ال�سحراوي، وتاأخر اإدارة 

ال�سجون يف اإنعا�سه ب�سكل متعمد. تقول والدة الأ�سري الربغوثي وقلبها يلهج بالدعاء والرحمة له: مل اأكحل عيِني 
بروؤيته منذ اأربعة اأعوام، كان يتحدث معي عرب الهاتف ويقول يل ا�ستقت لكي يا اأمي وللجلو�ض واحلديث معِك، كان 

يطلب مني اأن اأنتبه لنف�سي ول�سحتي.

نور الربغوثي

باُه. �صهيد الإهمال الطبي املتعمد رغم ُعنفوانِه و�صِ

رئي�ض هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

ا�صتمرار الإجراءات التنكيلية بحق الأ�صرى خالل �صهر رم�صان

الأوروبي  التحالف  اأ�شدر 
فل�شطني،  اأ�رسى  ملنا�رسة 
ي�م  مبنا�شبة  �شحفي  بيان 
ي�شادف  الذي  العربي  الأ�شري 
عام.  كل  من  ني�شان   22
 ": بيانه  يف  التحالف  وقالت 
اأ�رسى  كل  عن  بدفاعنا  اإننا 
واأجانب  عرب  من  فل�شطني 
فل�شطني  اأ�رسى  ن�شال  لنعترب 
ن�شال  من  اأ�شا�شي  جزء 
اأجل  من  العامل  اأحرار  كل 
عن  ودفاعهم  اأوطانهم  حرية 
م�اجهة  يف  �شع�بهم  م�شالح 
وكل  وال�شتغالل  الطمع 
املتجددة  ال�شتعمار  اأ�شكال 
هذه  يف  ونعاهد  واملتعددة 
املعتقلني  كل  املنا�شبة 
كل  ومعنا  العرب،  ال�شيا�شيني 
املنا�شالت واملنا�شلني، على 
وعدم  جانبهم  اإىل  ال�ق�ف 

تركهم ل�حدهم."
ن�ض البيان:

عا�ض 22 ني�سان،  يوم 
الأ�سري العربي!

العربي  احلق  عن  الدفاع 
م�اجهة  يف   - فل�شطني  يف 

التطبيع
ي�م  الأيام  هذه  ي�شادف 
مع  املكافح  العربي  الأ�شري 
ال�شعب الفل�شطيني �شد العدو 
امل�شرتك املتمثل بال�شهي�نية 
العرب.  الرجعيني  وحلفائها 
حيث �شبق  واعتمدت احلركة 
ي�ما  ني�شان   22 ي�م  الأ�شرية 
للتاأكيد  العربي، وذلك  لالأ�شري 
ووحدة  امل�شري  وحدة  على 
احلركة  باعتبار  امل�شتقبل 
جزء  وجميعهم  الأ�شرية، 
التحرر  حركة  من  اأ�شا�شي 
م�اجهة  يف  والعاملية  العربية 
كل  يف  الإ�شتعمارية  الق�ى 
ال�شعب  اأحيى  اأن  فبعد  مكان. 
الأحرار  كل  ومعه  الفل�شطيني 
العامل  اأحرار  وكل  العرب 
قبل  الفل�شطيني  الأ�شري  ي�م 

للتذكري  الي�م  هذا  ياأتي  اأيام، 
العرب  من  فل�شطني  باأ�رسى 
ال�شج�ن  على  مروا  ممن 
واأولئك الذين ما زال�ا  يقبع�ن 
وهم  الحتالل  �شج�ن  يف 
الأردن.  من  اأ�شريا   21 حاليا 
وال�شهداء  للجرحى  ووفاء 
العرب الذين نا�شل�ا واعتقل�ا 
احلق  عن  دفاعا  و�شقط�ا 
رافعني  فل�شطني  يف  العربي 
وما  كانت  فل�شطني  �شعار: 
وهنا  عربية.  و�شتبقى  زالت 
�شمري  ال�شهيد  روح  ن�شتح�رس 
تاريخ  اعتمد  الذي  القنطار، 
اعتقاله 22 ني�شان 1979 ي�ما 
نتذكر  كما  العربي.  لالأ�شري 
املعتقلني  كل  الي�م  هذا  يف 
العرب يف خمتلف  ال�شيا�شيني 
ال�شج�ن �ش�اء الفرن�شية والتي 
ج�رج  املنا�شل  داخلها  يقبع 
لل�شغ�ط  ر�ش�خا  عبداهلل 
اأو  وال�شهي�نية.  الأمريكية 
تعج  والتي  العربية  ال�شج�ن 
زنازينها مبنا�شلي احلرية من 
بالتحالف  اإننا  العرب.  اأحرار 
اأ�رسى  ملنا�رسة  الأوروبي 
كل  عن  وبدفاعنا  فل�شطني 
عرب  من  فل�شطني  اأ�رسى 
اأ�رسى  ن�شال  لنعترب  واأجانب 
من  اأ�شا�شي  جزء  فل�شطني 
من  العامل  اأحرار  كل  ن�شال 
اأوطانهم ودفاعهم  اأجل حرية 
يف  �شع�بهم  م�شالح  عن 
وال�شتغالل  الطمع  م�اجهة 
ال�شتعمار  اأ�شكال  وكل 
ونعاهد  واملتعددة  املتجددة 
يف هذه املنا�شبة كل املعتقلني 
كل  ومعنا  العرب،  ال�شيا�شيني 
املنا�شالت واملنا�شلني، على 
وعدم  جانبهم  اإىل  ال�ق�ف 

تركهم ل�حدهم.
فاحلرية اإىل اأ�سرى 
احلرية يف كل مكان!
التحالف الأوروبي 
ملنا�سرة اأ�سرى فل�سطني

التحالف الأوروبي ملنا�سرة اأ�سرى فل�سطني 

بيان مبنا�صبة يوم الأ�صري العربي

الأ�رسى  �ش�ؤون  قالت هيئة 
واملحررين، اإن حمكمة الحتالل 
قررت  ال�شبع  بئر  ال�رسائيلية يف 
الأ�شري  ال�شهيد  جثمان  ت�رسيح 
اهلل،  يف  رام  من  الربغ�ثي  ن�ر 
معهد الطب العديل اأب� كبري، دون 

حتديد امل�عد بعد. وبينت الهيئة، 
اأن عملية الت�رسيح �شتتم بح�ش�ر 
الفل�شطيني  ال�رسعي  الطبيب 
واملنتدب من وزارة العدل اأ�رسف 
يف  الهيئة،  واأو�شحت  القا�شي. 
كان  الربغ�ثي  الأ�شري  اأن  بيان، 

احلادي  بتاريخ  ا�شت�شهد  قد 
اجلاري  ابريل  من  والع�رسين 
ال�شديد  لالإغماء  تعر�شه  اإثر 
ق�شم  يف  بغرفته  وج�ده  اأثناء 
ال�شحراوي،  النقب  مبعتقل   25
الحتالل  �شج�ن  �شلطات  وتاأخر 

ن�شف  من  لأكرث  اإنعا�شه  عن 
يذكر  متعمد.  ب�شكل  �شاعة 
اأنه وبا�شت�شهاد الأ�شري الربغ�ثي، 
احلركة  �شهداء  عدد  ارتفع 
�شهيدا  لـ)223(  الأ�شرية  ال�طنية 

ارتق�ا منذ العام 1967. 

بح�سور طبيب فل�سطيني

حمكمة الحتالل تقرر ت�صريح جثمان ال�صهيد نور الربغوثي 



اجلمعة 24 - ال�ضبت 25   اأفريل  2020  املوافـق  ل 02 رم�ضان  1441ه 11

جمعية الأ�ضرى واملحررين

املعاناة تزداد �ضعوبة يف رم�ضان 
اأكدت جمعية ال�ضرى واملحررين ح�ضام باأن معاناة ال�ضرى الفل�ضطينيني ومع دخول �ضهر رم�ضان املبارك 

تزداد �ضعوبة هذا العام ب�ضبب قرار الحتالل منع الزيارات لكافة ال�ضرى بحجة الوقاية من فريو�س كورونا 
الأمر الذي �ضيحرمهم من روؤية اأحبتهم وذويهم طوال �ضهر رم�ضان و�ضينعك�س �ضلبا علي اأو�ضاعهم النف�ضية 

وي�ضاعف من لوعة ال�ضوق واحلنني اإيل الأهل يف هذا ال�ضهر الكرمي الذي ي�ضتذكر فيه ال�ضرى حلظات 
جميلة جمعتهم مع ذويهم واأحبتهم خا�ضة علي موائد الإفطار وال�ضحور .

ق.ه

ولفتت ح�سام بان اخلطر املحيط 
ت�سلل  من  والتخوف  بالأ�رسى 
يف  ال�رسى  اإيل  كورونا  فريو�س 
و�سائل  الحتالل  اتخاذ  عدم  ظل 
عامال  ي�سكل  حلمايتهم  الوقاية 
ال�رسى  علي  للتنغي�س  اإ�سافيا 
وزيادة ال�سغوط النف�سية ويجعلهم 
ومواجهة  دائم  ا�ستنفار  حالة  يف 
بال�سهر  فرحتهم  تك�رس  م�ستمرة 
التفرغ  عن  وت�سغلهم  الكرمي 
ب�سكل كامل للعبادة وقراءة القران 
وا�ستعدادهم  تلويحهم  ظل  يف 
الحتجاجات  من  �سل�سلة  خلو�س 
حلمل  الن�سالية  واخلطوات 
�سجونه  واإدارة  الحتالل  �سلطات 
واتخاذ  ملطالبهم  الن�سياع  علي 
حلمايتهم  املطلوبة  الإجراءات 
دولة  بان  اجلمعية  واأ�سارت   .
م�سلحة  بادرة  ممثلة  الحتالل 
هذا  حرمه  تراعى  ل  �سجونها 
ال�سهر الف�سيل، وم�ستمرة وب�سكل 

ممنهج يف فر�س اإجراءات تع�سفيه 
على  الت�سييق  �ساأنها  من  قا�سية 
اإرباك  تتعمد  حيث   ، ال�رسى 
م�ستمر  ب�سكل  العتقايل  الو�سع 
حتى ل ي�سعر الأ�رسى بخ�سو�سية 

�سهر رم�سان.
من  يزيد  الحتالل  اأن  واأفادت 
والتفتي�س  القتحام  عمليات 
وال�ستنفار الدائمة التي متار�سها 
حجج  حتت  الأ�رسى  بحق  الإدارة 

ت�ستمر  والتي  واهية،  وذرائع 
موعد  وحتى  ال�سباح  منذ  اأحياناً 
علي  اعتداء  يرافقها  الإفطار، 
عدد  وا�سابة  بال�رسب  ال�رسى 
زنازين  اإىل  اآخرين  واقتياد  منهم 
واأو�سحت   . النفرادي  العزل 
اجلمعية اأن الحتالل يرف�س دائما 
واملوؤ�س�سات  الأ�رسى  مطالب 
املعنية بتح�سني اأو�ساعهم ووقف 
�سهر  خالل  بحقهم  النتهاكات 

توفري  دائما  ويتجاهل  رم�سان 
والتمور  الطعام  من  احتياجاتهم 
ويتعمد  امل�ستلزمات  من  وغريها 
كماً  لالأ�رسى  �سيئ  طعام  تقدمي 
باأن  اجلمعية  واأ�سافت   . ونوعا ً 
خالل  ي�ستطيعوا  لن  ال�رسى 
بنق�س  ال�ستعا�سة  رم�سان  �سهر 
كنتني  من  و�رسائها  احتياجاتهم 
اأ�سعارها  من  بالرغم  ال�سجن 
م�سادرة  ب�سبب  وذلك  املرتفعة 
 140 من  لأكرث  ال�سجون  اإدارة 
�سنف من م�سرتيات الكنتينة الأمر 
معاناتهم  من  �سي�ساعف  الذي 
اجلمعية  وطالبت   . وحرمانهم 
الدولية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
الحتالل  لإلزام  التدخل  ب�رسورة 
�سواء  ال�رسى  م�ستلزمات  بتوفري 
من  بحمايتهم  املتعلقة  تلك 
املتعلقة  اأو  كورونا  خطر فريو�س 
نوعيته  وحت�سني  الطعام  با�سناف 
هذا  حرمة  احرتام  اإىل  اإ�سافة 
ال�سهر لدي امل�سلمني ووقف كافة 
ا�سكال العتداءات على الأ�رسى .

بقلم :- �ضامي ابراهيم فودة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
َما  َدُقوا  �سَ ِرَجاٌل  امْلُوؤِْمِننَي  ِمَن 
ى  َ َعلَيِْه َفِمنُْهْم َمْن َق�سَ َعاَهُدوا اهلَلهّ
لُوا  بََدهّ َوَما  يَنْتَِظُر  َمْن  َوِمنُْهْم  نَْحبَُه 

تَبِْدياًل "�سدق اهلل العظيم"
ارتقى اإىل العال �سهيداً فجر اليوم 
2020/4/22م  املوافق  الأربعاء 
جابر  الدين  نور  البطل  الأ�سري 
العمر22  من  البالغ  الربغوثي 
رام  ق�ساء  عابود  بلدة  من  عاًما 
ثماين  جن  بال�سهّ واملحكوم  اهلل 
2017م  منذ  معتقل  وهو  �سنوات 
اأربع  حمكوميته  مدة  من  وق�سى 
�سنوات وينتمي لتنظيم حركة فتح، 
ال�سديد  لالإغماء  تعر�س  حيث 
على  مغ�سيا  �سقط  اثرها  وعلى 
احلمام  يف  تواجده  اأثناء  الأر�س 
النقب  �سجن  يف   "25" ق�سم  يف 
الإهمال  ونتيجة  ال�سحراوي... 
والتقاع�س بحياة الأ�سري الربغوثي 
من تقدمي الرعاية الطبية الالزمة 
الأ�سري  ترك  حياته،  لإنقاذ  له 
�سبق  مع  املوت  ي�سارع  الربغوثي 
الإ�رسار والرت�سد اأكرث من ن�سف 
للوعي  فقدانه  حادثة  على  �ساعة 
الغ�سب  من  حالة  ت  �ساد  مما 
والغليان اأو�ساط الأ�رسى يف �سجن 
النقب �ساحة  النقب،لي�سبح �سجن 
ال�سجن  اإدارة  مع  املواجهة  من 
والتكبريات  ال�رساخ  طابع  تخللها 
على  وال�رسب  املكان  علت  التي 
وعلى  والأق�سام  الغرف  اأبواب 
ال�سجن  اإدارة  ا�ستجابت  الفور 
الأ�رسى  ملوقف  متاأخرة  كعادتها 

الطبي  القتل  ل�سيا�سة  الرف�س 
الأ�سري  لفظ  اأن  بعد  د،  امُلتعمهّ
وفارق  الأخرية  اأنفا�سه  الرغوثي 
اجلرمية  هذه  وتعد   .... احلياة 
القتل  جرائم  من  واحدة  النكراء 
التي تنفذ بدًم بارد وت�ساف ل�سجل 
جرائم الحتالل الأ�سود امل�ستمرة 
واملمنهجة بحق الأ�رسى البوا�سل 
من  بدعم  املاجدات  والأ�سريات 
حكومة نتنياهو املجرمة بارتكابها 
جرمية حمقاء ترتقي اإىل م�ستوى 
جرائم احلرب، وبارتقاء ال�سهيد/ 
�سهداء  عدد  يرتفع  الربغوثي  نور 
يف  الأ�سرية  الوطنية  احلركة 
 ،1967 منذ  الحتالل  معتقالت 
ومن  �سهيًدا.   223 اإىل  ارتفع 
نطالب  مقايل  �سطور  وعلى  هنا 
اجلهات الر�سمية واحلقوقية فوراً 
حمايدة  حتقيق  جلنة  بت�سكيل 
الأ�سري  ا�ست�سهاد  اأ�سباب  ملعرفة 
الحتالل  �سجون  يف  الربغوثي 
احلركة  �سهداء  وكافة  ال�رسائيلي 
اأرتقوا  الذين  الأ�سرية  والوطنية 
وخارجها  ال�سجون  غياهب  يف 
عن  الحتالل  للجم  والتحرك 
بجملة  البطيء  القتل  ممار�سة 
بحق  املمنهجة  الأدوات  من 
اء  اأ�رسانا واأ�سرياتنا املاجدات جرهّ
املتعمدة  ومماطلته  تقاع�سها 
كل  ملجد  حياتهم...  اإنقاذ  يف 
البطل  وال�سهيد  لالأ�سري  املجد 
الربغوثي،املجد  جابر  نور 
واخللود ل�سهدائنا الأبرار،واحلرية 
واأ�سرياتنا  لأ�رسانا  احلرية  كل 

املاجدات من �سجون الحتالل

ا�ضت�ضهاد الأ�ضري البطل نور الدين 
جابر الربغوثي يف �ضجن النقب

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية "حريات"

حتميل  الحتالل امل�ضوؤولية عن ا�ضت�ضهاد 
الأ�ضري نور جابر برغوثي

احلريات  الدفاع عن  مركز  ل  حمهّ
"حريات"  املدنية  واحلقوق 
امل�سوؤولية  الحتالل  حكومة 
الأ�سري  ا�ست�سهاد  عن  الكاملة 
نور جابر الربغوثي 23 عاماً من 
بلدة عابود ق�ساء رام اهلل، والذي 
الأربعاء  اليوم  فجر  ا�ست�سهد 
اإهمال  اإثر  على   2020/04/22
لالإغماء  تعر�س  اأن  بعد  عالجه 
ال�سحراوي،  النقب  �سجن  يف 
يف  ال�سجن  اإدارة  ماطلت  حيث 
وا�ستجابت  حياته،  واإنقاذ  نقله 
الق�سم.  يف  الأ�رسى  �رساخ  بعد 
�سلطات  اأن  على  حريات  واأكد 
تنتهك  الإ�رسائيلي  الحتالل 
الإن�ساين  الدويل  القانون  قواعد 
يف  الإن�سان  حقوق  وقانون 

ب�سكل  املر�سى  الأ�رسى  معاملة 
�سل�سلة  ذلك عرب  ويت�سح  خا�س، 
التي  اجل�سيمة  الإنتهاكات  من 
تنتهجها م�سلحة ال�سجون تنفيذاً 
الإ�رسائيلية  احلكومة  لقرارات 
وقوانني الكني�ست الإ�رسائيلي التي 
اإرادتهم، ومن  ك�رس  تهدف اإىل 
اأبرز هذه الإنتهاكات: عدم اإجراء 
الدورية،  الطبية  الفحو�سات 
قلة  التهوية،  �سوء  الكتظاظ، 
حمدودية  لل�سم�س،  التعر�س 
التغذية  نق�س  الف�سحة،  وقت 
ومواد التنظيف، تعري�س الأ�رسى 
ال�سغط  ممار�سة  لالإ�سعاعات، 
عليهم،  واجل�سدي  النف�سي 
والتنكيل  لل�رسب  تعري�سهم 
والر�س  العزل  العاري  والتفتي�س 

من  واحلرمان  اخلانق  بالغاز 
عوامل  وجميعها  الأهل؛  زيارات 
توؤدي اإىل تفاقم الأو�ساع ال�سحية 
من  وتزيد  لالأ�رسى  والنف�سية 
باأمرا�س  اإ�سابتهم  احتمالت 
لو  تالفيها  بالإمكان  خمتلفة 
�سحية  ظروف  لهم  توفرت 
وبح�سب  مالئمة.   واعتقالية 
توثيق مركز الدفاع عن احلريات 
منذ  "حريات"  املدنية  واحلقوق 
�سهر ني�سان  حتى   1967 عام 
اإىل  الإجراءات  هذه  2020 اأدت 
ا�ست�سهاد 223 اأ�سرياً داخل �سجون 
�سهداء  عدد  لريتفع  الحتالل، 
الإهمال الطبي با�ست�سهاد الأ�سري 
اإىل 68  اأ�سرياً.   الربغوثي  نور 
الأحمر  ال�سليب  حريات  وطالب 

الدولية  العفو  وجلنة  الدويل 
وكافة  العاملية  ال�سحة  ومنظمة 
الدولية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
على  وال�سغط  العاجل  بالتدخل 
وحما�سبتها  الحتالل  حكومة 
الطبي  الإهمال  جرمية  على 
الأ�رسى  بحق  املتوا�سل  والقتل 
الفل�سطينيني، واإر�سال جلنة طبية 
الو�سع  على  لالإ�رساف  دولية 
ظل  يف  خا�سة  لالأ�رسى  ال�سحي 
موؤكداً  كورونا،  فريو�س  اإنت�سار 
اأجل  من  ال�سغط  �رسورة  على 
املر�سى  الأ�رسى  �رساح  اإطالق 

وكبار ال�سن والأ�سريات.
 

احلريات  عن  الدفاع  مركز 
واحلقوق املدنية

قال رئي�س هيئة �سوؤون الأ�رسى 
اأبو  قدري  اللواء  واملحررين، 
تداوله  يتم  ما  اأن  اليوم،  بكر، 
اإ�رسائيليا لإقرار قانون اإحتاليل 
جديد، يعترب الأموال التي تدفع 
لالأ�رسى اأنها “اأموال حمظورة”، 
القر�سنة  ل�سيا�سة  ا�ستمرار  هو 
على  الإ�رسائيلية  والعربدة 
من  املنا�سلني  اأ�رسانا  حقوق 
بكر،  اأبو  واأ�ساف  احلرية.  اجل 
التي  املعلومات  ووفق  اأنه 
اإبالغ  جرى  اأنه  اإعالميا  ن�رست 
الأمر،  الفل�سطينية بهذا  البنوك 
حتت  معه  والتعامل  لتطبيقه 
معاقبة  و�سيتم  القانون،  طائلة 
تلتزم بذلك،  البنوك يف حال مل 
تطبيق  بدء  عن  يدور  واحلديث 

من  التا�سع  يوم  القانون  هذا 
اأبو  وبني  القادم.  ماي  �سهر 
هي  ال�رسى  ق�سية  اأن  بكر، 
ق�سية مركزية ترتبع على عر�س 
ق�سايانا الوطنية التي لن ن�سمح 
حماولت  اأو  بها  بامل�سا�س 
القوانني  هذه  مبثل  جترميها 
و�سنوا�سل  الإرهابية،  العن�رسية 
بكل  وعائالتهم  اأ�رسانا  دعم 
واأ�ساف،  وال�سبل.  الإ�سكال 
هذه  على  ال�سمت  ميكن  ل  انه 
الإجراءات والقوانني العن�رسية، 
فا�سحه  ب�سورة  تخرق  التي 
ومت�س  الدولية  القوانني  كافة 
الفل�سطيني  الأ�سري  مب�رسوعة 
اآخر  من  للخال�س  املنا�سل 

احتالل اإرهابي يف العامل.

اللواء قدري اأبو بكر

حماولت ا�ضرائيل اإقرار قانون 
حظر رواتب املعتقلني
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خرافات ل �ضحة لها انت�ضرت عرب الإنرتنت!

ال توجد �أطعمة »معجزة« 
للحماية من كورونا.. 

لفريو�س  العاملي  االنت�شار  منذ 
 )2-SARS-CoV( كورونا اجلديد
النطاق  وا�شعة  ادعاءات  ظهرت   ،
على مواقع التوا�شل االجتماعي باأن 
بع�س االأطعمة واملكمالت الغذائية 
»كوفيد  تعالج  اأو  متنع  اأن  ميكن 
منظمة  اأن  من  الرغم  19«وعلى 
مثل  تبديد  العاملية حاولت  ال�شحة 
باالأطعمة  املحيطة  اخلرافات  هذه 
اإال  كورونا،  وفريو�س  »املعجزة« 
زالت  ما  اخلاطئة  املعلومات  اأن 

م�شتمرة.
وبالطبع، نريد جميعا حماية اأنف�شنا 
ال  لالأ�شف  ولكن   ،»19 »كوفيد  من 
تناول  اأن  على  دليل  حاليا  يوجد 
اأطعمة معينة اأو اتباع اأنظمة غذائية 
فريو�س  من  �شيحمينا  حمددة، 
االأ�شاطري  بع�س  يلي  وفيما  كورونا 
وفقا  ُف�شحت،  التي  �شيوعا  االأكرث 

لتقرير »�شاين�س األرت«.

- خرافة 1: الثوم

اأن  تبني  التي  االأدلة  بع�س  هناك 
للبكترييا،  م�شادة  تاأثريات  له  الثوم 
اإىل  احلالية  الدرا�شات  ت�شري  حيث 
للثوم )مبا يف  الن�شطة  اأن املركبات 
ذلك االألي�شني وكحول االأليل( حتمي 
مثل  البكترييا  اأنواع  بع�س  �شد 
العنقودية  واملكورات  ال�شاملونيال 
البحث  فاإن  ذلك،  ومع  الذهبية. 
الثوم  خ�شائ�س  يف  يحقق  الذي 

امل�شادة للفريو�شات حمدود.
وعلى الرغم من اأن الثوم يعترب غذاء 
�شحيا، اإال اأنه ال يوجد دليل يو�شح 
يعالج  اأو  مينع  اأن  ميكن  تناوله  اأن 

»كوفيد 19«.

- خرافة 2: الليمون

على  الفيديو  مقاطع  اأحد  زعم 
الدافئ  املاء  �رشب  اأن  »في�شبوك« 
مع �رشائح الليمون، ميكن اأن يحارب 
ذلك،  ومع  اجلديد.  كورونا  فريو�س 
ال يوجد دليل علمي على اأن الليمون 

ميكن اأن يعالج املر�س.
ويعد الليمون م�شدرا جيدا لفيتامني 
مل�شاعدة  مهم  اأمر  وهو  »�شي«، 
ب�شكل  العمل  اخلاليا املناعية على 
الفواكه  من  العديد  ولكن،  �شحيح. 
االأخرى  احلم�شية  واخل�رشوات 

حتتوي على فيتامني »�شي« اأي�شا.

- خرافة 3: فيتامني »�ضي«

دعم  يف  دورا  »�شي«  فيتامني  يلعب 
املناعي.  للجهاز  الطبيعي  االأداء 
الوحيد  املغذي  يعد  ال  ذلك،  ومع 
املناعة.  جهاز  على  يحافظ  الذي 
اخلاطئة  املعلومات  معظم  وتاأتي 
عن فيتامني »�شي« وفريو�س كورونا، 
يف  حققت  التي  الدرا�شات  من 
الربد.  نزالت  وبني  بينه  الروابط 
عرب  االدعاءات  من  الرغم  وعلى 
ميكن  »�شي«  فيتامني  باأن  االإنرتنت 
فاإن  الربد،  نزالت  ويعالج  مينع  اأن 
لي�شت  ذلك  تدعم  التي  االأدلة 
تتعار�س  بل  فح�شب،  حمدودة 
كبرية  اختالفات  توجد  كما  اأي�شا. 

بني نزالت الربد وفريو�س كورونا.
اأن  على  قوي  دليل  حاليا  يوجد  وال 
»�شي«،  لفيتامني  الغذائي  املكمل 

�شيمنع اأو يعالج »كوفيد 19«.

خرافة 4: الأطعمة القلوية

ت�شري املعلومات اخلاطئة املنت�رشة 
على مواقع التوا�شل االجتماعي اإىل 
اأن الفريو�س ميكن عالجه عن طريق 
على  حتتوي  التي  االأطعمة،  تناول 
 pH اأعلى من )Ph( درجة حمو�شة
الفريو�س. ويعترب الرقم اأقل من 7.0 
 7.0 وفوق  و7.0 حمايدا،  حم�شيا، 
»القلوية«  االأطعمة  وبع�س  قلويا. 
فريو�س  »تعالج«  اإنها  قيل  التي 
والربتقال  الليمون  هي  كورونا، 

و�شاي الكركم واالأفوكادو.
هذه  من  العديد  فاإن  ذلك،  ومع 
تعطي  االإنرتنت  على  امل�شادر 
�شحيحة  غري  حمو�شة  درجة  قيم 

ادعاءات  وهناك  االأطعمة.  لهذه 
اأن  ميكن  احلم�شية  االأطعمة  باأن 
ت�شبح قلوية بعد ا�شتقالبها من قبل 

اجل�شم.
ي�شري  دليل  يوجد  ال  عام،  وب�شكل 
اأن توؤثر  اأن االأطعمة هذه ميكن  اإىل 
حتى على درجة احلمو�شة يف الدم 
اأو اخلاليا اأو االأن�شجة - ناهيك عن 
عالج االلتهابات الفريو�شية. وينظم 
بغ�س  احلمو�شة،  م�شتويات  اجل�شم 
النظر عن اأنواع الطعام امل�شتهلكة.

- خرافة 5: حمية الكيتو

وهو  )الكيتو(،  نظام  اإن  يقال 
ومنخف�س  الدهون  عايل  غذاء 
»كوفيد  من  يحمي  الكربوهيدرات، 

.»19

اأن  ميكن  اأنه  فكرة  من  هذا  وياأتي 
»يعزز« جهاز املناعة. وعلى الرغم 
من اأن اإحدى الدرا�شات اأظهرت اأن 
اأو يعالج االإنفلونزا،  الكيتو قد مينع 
مناذج  الدرا�شة  هذه  ا�شتخدمت 
ال�شعب  من  يجعل  ما  الفئران. 
تاأثري  له  الكيتو  كان  اإذا  ما  معرفة 
اأو عالج  منع  الب�رش يف  مماثل على 

االإنفلونزا.
علمي  دليل  اأي  حاليا  يوجد  وال 
اأن  ميكن  »الكيتو«  نظام  اأن  يو�شح 

مينع فريو�س كورونا.
الربيطانية  احلمية  جمعية  وذكرت 
يوجد طعام حمدد  ال  اأنه   )BDA(
اأو مكمالت غذائية ميكن اأن متنع اأي 
كورونا.  عدوى  التقاط  من  �شخ�س 

واإىل جانب ن�شيحة منظمة ال�شحة 
العاملية، ت�شجع BDA النا�س على 
تناول نظام غذائي �شحي ومتوازن 

لدعم اجلهاز املناعي.
وميكن لنظام غذائي �شحي ومتنوع 
غذائية  جمموعات   5 على  يحتوي 
رئي�شية، اأن ي�شاعد يف تزويد معظم 
التي  الغذائية  بالعنا�رش  النا�س 

يحتاجونها.
باملعلومات  االأمر  يتعلق  وعندما 
يكون  قد  االإنرتنت،  عرب  اخلاطئة 
هو  ما  حتديد  اأحيانا  ال�شعب  من 
من  عام،  ب�شكل  ولكن  �شحيح.  غري 
»مزيفا«  االدعاء  يكون  اأن  املحتمل 

اإذا كان:
�رشاب  اأو  طعام  بتناول  يو�شي   •
بجرعات  )خا�شة  معني  مكمل  اأو 
عالية( لعالج ومنع االإ�شابة بفريو�س 

كورونا.
املجموعات  تقييد  على  ي�شجع   •
نظامك  من  الرئي�شية  الغذائية 

الغذائي.
معني  طعام  على  ال�شوء  ي�شلط   •

للحماية اأو عالج الفريو�س.
مثل   - طنانة  كلمات  يت�شمن   •
اأو  »تعزيز«  اأو  »عالج«  اأو  »تطهري« 
»اأطعمة  اأو  ال�شموم«  من  »التخل�س 
اأو  ب�شلعة  التو�شية  عند   - فائقة« 

مكمل غذائي واحد.
• ال تتوافر املعلومة من قبل هيئة 
مثل  موثوقة،  �شحية  منظمة  اأو 
NHS اأو منظمة ال�شحة العاملية.

وخال�شة القول، ال توجد اأطعمة اأو 
حلماية  م�شمونة  معجزة  مكمالت 

النا�س من فريو�س كورونا اجلديد.

اأطباء يحذرون 

كورونا قد ي�صبب �صكتات دماغية 
مفاجئة لدى �لبالغني �ل�صباب!

يحذر اأطباء يف نيويورك 
كورونا  فريو�س  اأن  من 
ال�شكتات  ي�شبب  قد 
الدماغية املفاجئة لدى 
الثالثينيات  يف  البالغني 
العمر،  واالأربعينيات من 
ممن ال يعانون من مر�س 
ملوقع  وفقا  �شديد، 
بو�شت«واأفيد  »نيويورك 
نظام  يف  االأطباء  باأن 
 Mount Sinai

اأن »كوفيد 19«،  اأدلة متزايدة على  اأن هناك  Health يعتقدون 
ميكن اأن يت�شبب يف جتلط الدم بطرق غري معتادة، ما يوؤدي اإىل 
يعانون منها  الذين ال  الدماغية بني املر�شى  ال�شكتات  زيادة يف 

عادة، وفقا لتقرير »�شي اإن اإن«.
وقال جراح االأع�شاب الدكتور توما�س اأوك�شلي: »يبدو اأن الفريو�س 
�شكتة  اإىل  يوؤدي  ما  الكبرية،  ال�رشايني  يف  التخرث  زيادة  ي�شبب 
دماغية �شديدة«واأو�شح اأوك�شلي وزمالوؤه، اأنهم عادة ما ي�شجلون 
اأقل من �شكتتني دماغيتني يف ال�شهر، لدى االأ�شخا�س الذين تقل 
الوباء  فرتة  من  اأ�شبوعني  خالل  ولكن  عاما،   50 عن  اأعمارهم 
 New جملة  يف  ر�شالة  يف  النتائج  و�شتن�رش  حاالت.   5 عاجلوا 

England الطبية.
يف  اأ�شعاف   7 مبقدار  زيادة  تقريرنا  »يظهر  اأوك�شلي:  واأ�شاف 
خالل  ال�شغار  املر�شى  لدى  مفاجئة  دماغية  �شكتة  حدوث 
االأ�شبوعني املا�شيني. ومعظم هوؤالء املر�شى لي�س لديهم تاريخ 
طبي من حاالت مر�شية يف ال�شابق، وكانوا يف املنزل اإما يعانون من 
اأعرا�س خفيفة )اأو بدون اأعرا�س( من مر�س »كوفيد 19««وميكن 
ن�شح  نيويورك، حيث  ب�شكل خا�س يف  التقرير مزعجا  يكون  اأن 
امل�شوؤولون بعدم االت�شال برقم 911 املخ�ش�س للطوارئ، ما مل 
عدم  اأجل  من  التنف�س،  �شعوبة  مثل  �شديدة،  باأعرا�س  ي�شابوا 
ال�شغط على نظام االإدارة ويف غ�شون ذلك، كان البع�س مرتددا 

يف زيارة امل�شت�شفى خوفا من التقاط عدوى الفريو�س.
من  اأنف�شهم  مراقبة  على  النا�س  حث  فريقه  اإن  اأوك�شلي  وقال 
اأنهم  اعتقدوا  اإذا  بالطوارئ  واالت�شال  كورونا،  فريو�س  اأعرا�س 

اأ�شيبوا ب�شكتة دماغية.

�لقهوة تغري حا�صة �لذوق
اكت�شف علماء دمناركيون اأن ال�شخ�س الذي ي�رشب القهوة ، تتغري 

عنده حا�شة الذوق فيبدو الطعام احللو اأحلى واملر اأقل مرارة.
وتفيد جملة Foods، باأنه اأ�شبح وا�شحا �شبب ميل حمبي القهوة 
يف  القهوة  تاأثري  وملعرفة  املرة   الداكنة  ال�شوكوالتة  تناول  اإىل 
حا�شتي الذوق وال�شم، واأجرى باحثون من جامعة اأرهو�س حتليال 
للح�شا�شية احل�شية الكيميائية لالأ�شخا�س الذين يتناولون القهوة.

وقد �شارك يف هذه الدرا�شة 156 متطوعا اختربت عندهم حا�شتا 
ال�شم والذوق قبل وبعد تناولهم القهوة. وات�شح للباحثني اأن القهوة 
ال توؤثر يف حا�شة ال�شم، بل فقط يف حا�شة الذوق يقول الباحث 
اأكرث  القهوة  تناول  بعد  النا�س  »اأ�شبح  فيولد�شتاد،  ويك  األك�شندر 
تاأثري  ا�شتثناء  اأجل  املر«ومن  للمذاق  واأقل  للحلويات  ح�شا�شية 
خالية  قهوة  با�شتخدام  االختبارات  هذه  الباحثون  كرر  الكافيني 
ويك  األك�شندر  ويقول  نف�شها.  النتيجة  وكانت  الكافيني،  من 
فيولد�شتاد، »من املحتمل اأن هذا التاأثري �شببه بع�س املواد املرة 
املوجودة يف القهوة. وبهذا فقط ميكن تف�شري تناول حمبي القهوة 
ال�شوكوالتة املرة معها، الأن مذاقها ي�شبح  اأقل مرارة من املعتاد، 

حيث حتجب املرارة وتزداد احلالوة«.
وي�شري الباحثون اإىل اأن تاثري القهوة يف حا�شة الذوق كان ق�شريا 
بفهم  ي�شمح  لهم،  وفقا  وهذا  للم�رشوب.  تناولهم  خالل  وفقط 
اأف�شل لعمل م�شتقبالت الذوق وقد تكون له تطبيقات عملية. الأن 
لدى النا�س ح�شا�شيات ح�شية كيميائية خمتلفة ، ومهمة م�شنعي 

املواد الغذائية هي اإيجاد نكهات يدركها اجلميع.
ويقول األك�شندر ويك فيولد�شتاد، »من العلوم اإن حوا�شنا توؤثر يف 
باحلالوة  حوا�شنا  تتاأثر  اأن  املده�س  من  ولكن  البع�س،  بع�شها 
واملرارة ب�شهولة. قد يكون اإجراء درا�شة اإ�شافية يف هذا املجال 
مهًما يف تنظيم ا�شتخدام ال�شكر واملحليات كم�شافات غذائية«.

يعتقد املوؤلفون ، على وجه اخل�شو�س ، اأن هذه البيانات ميكن اأن 
ت�شاعد على تقليل ال�شكر وال�شعرات احلرارية يف الطعام بوعي ، 

وتكون مفيدة الأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن وال�شكري.

ال�شحية  اخلدمة  من  علماء  تو�شل 
وجامعتي  اال�شكتلندية  الوطنية 
الفريو�س  اأن  اإىل  واإدنربه،  غال�شكو 
التاجي يقل�س متو�شط   حياة االإن�شان 
واأفادت  �شنوات  ع�رش  بحوايل 
 Wellcome« درا�شة ن�رشها موقع
Open Research« باأن خمت�شني 

باملر�شى  املتعلقة  البيانات  قارنوا 
 »19  – »كوفيد  من  يعانون  الذين 
اإيطاليا مبقيا�س طورته منظمة  يف 
ي�شتخدم حل�شاب  العاملية،  ال�شحة 
يفقدها  التي  احلياة  �شنوات  عدد 
ووجد  املر�س.  ب�شبب  الب�رش 
ق�شوا  الذين  الرجال  اأن  الباحثون 

نحبهم من عدوى الفريو�س التاجي، 
فقدوا   13 عاما من متو�شط احلياة، 
الن�شاء  متو�شط   عمر  نق�س  فيما 
مكالي�شرت  ديفيد  وكتب  عاما.   11
بهذا  غال�شكو  جامعة  يف  الباحث 
و�شائل  ركزت  حني  »يف  ال�شاأن: 
الفريو�س  تاأثري  على  االإعالم 

التاجي على« االأ�شخا�س امل�شابني 
اأن  اإال   ،« له  م�شاحبة  باأمرا�س 
على  اإجراوؤها  مت  التي  التعديالت 
الطابع  ذات  االأمرا�س  ونوع  عدد 
طفيف  ب�شكل  تقلل  االأمد،  طويل 
املتوقعة  ال�شنوات  فاقد  من  جدا 

ب�شبب الوفاة من الفريو�س«.

من اأعمار �ضحاياه

حتديد متو�صط عدد �ل�صنو�ت �لتي ينتزعها �لفريو�س �لتاجي 



بات م�رشوع �أكادميية نادي فالن�سيا 
فريق  مع  بال�رش�كة  �لإ�سباين 
مولودية ق�سنطينة مهدد� بالف�سل؛ 
�ملحلية  �ل�سلطات  تاأخر  ب�سبب 
ا  ترخي�سً �لنادي  �إد�رة  منح  يف 
�لنادي  وكان  �لأ�سغال،  ملبا�رشة 
�سبتمرب  يف  �أعلن  قد  �لإ�سباين، 
مع  �رش�كة  عقد  توقيع  �ملا�سي 
�ملولودية؛ لإن�ساء �أكادميية عاملية 
ق�سنطينة،  مبدينة  �لقدم  لكرة 
�لنادرة  �لع�سافري  ل�سطياد 

باجلز�ئر وم�ساعدتها على تطوير 
مهار�تها.

وعلم  من م�سادر مقربة من �إد�رة 
م�رشوع  �أن  ق�سنطينة  مولودية 
�لأكادميية بات مهدًد� بالإلغاء، بعد 
�ل�سميع  عبد  �ل�سابق  �لو�يل  رحيل 
�سعيدون ومدير �ل�سبيبة و�لريا�سة، 
حتفظ  �إىل  �إ�سافة  �سيايف،  يا�سني 
�لو�يل �حلايل عن �مل�سادقة على 
وت�سعى  �لأ�سغال،  �نطالق  قر�ر 
وزير  مر��سلة  �إىل  �ملولودية  �إد�رة 

علي  �سيد  و�لريا�سة  �ل�سباب 
خالدي، لإيجاد حل نهائي لالأزمة، 
�لأكادميية  مبركز  �لأ�سغال  وبعث 
�أن  �إىل  �لإ�سارة  من جديد. جتدر 
�ل�ساب،  و�لريا�سة  �ل�سباب  وزير 
عبد �لروؤوف برناوي، تعهد بدعم 
�لعقبات  كافة  وتذليل  �مل�رشوع، 
�أمام �مل�سريين لإجناح �لأكادميية، 
�إىل  �لأمور  �أعاد  رحيله  �أن  غري 

نقطة �ل�سفر.
ق.ر.

�لكرة �جلز�ئرية  مل يفّوت جنوم 
حلول �سهر رم�سان �ملبارك من 
�ل�سعب  على  ر�سالة  توجيه  �أجل 
�سياما  لهم  متمنني  �جلز�ئري 
�ل�سهر  طيلة  مقبولني  وقياما 
�أم�س  علينا  حّل  �لذي  �لف�سيل 
�ل�سالمية،  �لدول  �أغلب  مثل 
�لر�سمي  �ملوقع  �قدم  �أين 
لالحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم 
عدد�  ي�سم  فيديو  ن�رش  على 

�لوطني  �ملنتخب  لعبي  من 
�إىل �جلز�ئريني  �لطني يتوجهون 
حلول  على  �حلارة  بتهانيهم 
�ل�سهر �ملبارك ويدعون �إىل رفع 
�لتي  �لبالء  على  و�لبالء  �لوباء 
كورونا  وباء  �جتياح  من  تعاين 
دول  �سائر  يف  �لأمر  هو  مثلما 
مقطع  يف  ظهر  حيث  �لعامل، 
�خل�رش  جنوم  من  عدد  �لفيديو 
بن  ��سماعيل  من  كل  على غر�ر 

نا�رش، عز �لدين دوخة، هاري�س 
مهدي  �سود�ين،  �لعربي  بلقبلة، 
زفان، عبد �لقادر بدر�ن ماك�سيم 
لوباز رحو، �إليا�س ح�ساين، �أيوب 
عبد �لالوي، �نديه ديلور، �إ�سالم 
عدلن  غولم،  فوزي  �سليماين، 
قديورة، �سفري تايدر، زين �لدين 
بن  يا�سني  �أونا�س،  �آدم  فرحات، 

زية وغريهم من �لأ�سماء.
ع.ق.
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�أفلت نادي �أوملبي �ملدية من عقوبة 
�لحتاد �لدويل لكرة �لقدم بعد جناح 
ت�سديد  يف  �لنادي  �إد�رة  جمل�س 
ملد�فعه  �لعالقة،  �مل�ستحقات 
�ملايل ما�سريي دميبلي قبل �نق�ساء 
قد  �لفيفا  وكان  �لقانونية،  �لآجال 
�إجر�ء  من  باحلرمان  �لنادي،  هدد 
�أي تعاقد�ت ملو�سمني، يف حال عدم 

و�لتي  �لالعب،  م�ستحقات  ت�سديده 
�أفريل   24 قبل  يورو  �آلف   10 تبلغ 
�أوملبي  ل�سالح  2020، ولعب دميبلي 
 ،2019/2018 مو�سم  خالل  �ملدية 
�آيل،  ب�سكل  ف�سخ عقده  يتم  �أن  قبل 
�لثانية،  للدرجة  �لنادي  هبوط  بعد 
وعلم �أن �إد�رة �لأوملبي جنحت �أول 
وقامت  �لإ�سكال،  �إنهاء  يف  �أم�س 

�لبنكي  �حل�ساب  يف  �ملبلغ  ب�سب 
عقوبة  بذلك  لتتفادى  لالعب، 
�أوملبي  »�لفيفا«.ويعترب  من  �سارمة 
�ملدية ثاين فريق جز�ئري ينجو من 
عقوبة �لفيفا، خالل �أيام قليلة، بعد 
�حتاد �لعا�سمة �لذي جنح يف ك�سب 
ق�سيته �سد نادي مادير� �لربتغايل.

ق.ر.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  يتفوق 
�لكرة  جنوم  على  بوجناح  بغد�د 
�لإفريقية يف قائمة �أح�سن �لالعبني 
�لهد�فني يف �لقارة �ل�سمر�ء خالل 
�نتهت  حيث  �أعو�م،  ثالثة  �آخر 
�ملباريات �لدولية منذ �لعام 2017 
�لوطنية  �لت�سكيلة  مهاجم  بت�سدر 
�لأكرث  �ملهاجمني  �أف�سل  لقائمة 
جمموع  بت�سجيله  وذلك  تهديفا 
على جنم  بالتايل  وتفوق  16 هدفا 
يف  و�ملحرتف  �مل�رشي  �ملنتخب 
�لجنليزي  ليفربول  نادي  �سفوف 
جمموع  �سجل  لذي  �سالح  حممد 
بوجناح  عليه  تفوق  وبالتايل   14
مبجوع هدفني �لذي تو�جد �سمن 
قائمة �سمت �سبعة لعبني �سجلو� 
�لأقل  �أهد�ف على  جمموع ع�رشة 

خالل �لفرتة �ملنق�سية.
�لالعب  تقدم  ذلك  جانب  و�إىل 
�ل�سد  نادي  رفقة  �ملحرتف 
زمالئه  ح�ساب  على  �لقطري 

�لوطني  �ملنتخب  �سفوف  يف 
�أي منهم �سمن  يتو�جد  و�لذين مل 
بوجناح  يتجاوز  حيث  �لقائمة، 
�لذي  حمرز  ريا�س  و�لقائد  زميله 
بينما  �أهد�ف،   9 جمموع  �سجل 
حّل �إ�سالم �سليماين ثالثا يف ترتيب 
�أهد�ف،   6 بر�سيد  �خل�رش  لعبي 
�ل�سعودي  �لأهلي  لعب  يليه 
 5 بدوره  وقع  �لذي  باليلي  يو�سف 
بقمي�س  �ملن�رشم  �لعام  �أهد�ف 
�أجمل  وكانت  �لوطني،  �ملنتخب 
�بن مدينة وهر�ن ت�سجيل  �أهد�ف 
�إفريقيا  كاأ�س  بلقب  �لتتويج  هدف 
�لعام  �سائفة  جرت  �لتي  لالأمم 
�مل�رشية،  �لأر��سي  على   2019
يف  �لوحيد  �لهدف  �سجل  عندما 
�لكروي  �لعر�س  نهائي  مبار�ة  لقاء 
�لقاري ��لذي جرى �أمام �ملنتخب 
�لوطنية  للت�سكيلة  �سمح  �ل�سنغايل، 
برفع �لتاج �لقاري للمرة �لثانية يف 
يف  �جلز�ئرية  �مل�ساركات  م�سو�ر 

�لقاري  �للقب  بعد  �فريقيا  كاأ�س 
�لالعب  رفقاء  �حرزه  �لذي  �لأول 

�ل�سابق ر�بح ماجر �لعام 1990.
وهر�ن  مينة  �بن  خ�سع  للتذكري 
م�ستوى  على  جر�حية  عملية  �إىل 
�لإ�سابة  بعد  �ملقربة  �لع�سالت 
ي�سطر  جعلته  و�لتي  تلقاها  �لتي 
�إىل �خل�سوع �إىل �لتدخل �جلر�حي، 
مد�عبة  عن  يبتعد  �سوف  �ين 
�أجل  ��سابيع من  �ربعة  �لكرة ملدة 

�خل�سوع �إىل �لر�حة
عي�ضة ق.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

م�ساعد�ت  منح  منها  �لق�سد 
�جلمعيات  على  مالية  وتربعات 
كورونا  وباء  ملو�جهة  �خلريية 
�أمام  و�لوقوف   »19 »كوفيد 
�إىل  �نت�ساره، وذلك يف خطوة منه 

ب�سورة  �لطبية  �مل�سالح  م�ساعدة 
�لأمو�ل  حتويل  خالل  من  خا�سة 
ح�سابات  �إىل  بها  �لتربع  يتم  �لتي 
هذ�  ملو�جهة  خريية  جمعيات 
�سهر  دخول  بعد  خا�سة  �لوباء 

رم�سان �ملبارك.
 »la liberté« و�أقدم �ساحب �أغنية

�لت�سامنية  �ملبادرة  طرح  على 
موقع  على  �لر�سمي  ح�سابه  عرب 
»�أن�ستغر�م«،  �لجتماعي  �لتو��سل 
�لوجوه  �إقحام  منها  �لهدف  كان 
من  �ملعروفة  و�لفنية  �لريا�سية 
خاللها  يتم  فيها،  �مل�ساركة  �أجل 
�أجل  من  �أ�سماء  ثالثة  تر�سيح 

�مل�ساركة،  على  للمو�فقة  حتديها 
ترحابا  لقت  �لتي  �ملبادرة  وهي 
جنوم  من  عدد  طرف  من  كبري� 
يف  �ملحرتفني  �لوطني  �ملنتخب 
ريا�س  �لثنائي  و�فق  �أين  �أوروبا، 
على  فيغويل  و�سفيان  حمرز 
مقطع  ن�رش  خالل  من  �مل�ساركة 

�ن�سمامهم  خالله  يعلنون  فيديو 
جانب  �إىل  �سولكينغ،  مبادرة  ‘ىل 
يو�سف  بر�هيمي،  يا�سني  زمالئهم 
ونبيل  قديورة  عدلن  عطال، 
�لقائد  �إىل  بالإ�سافة  طالب،  بن 
بوقرة،  جميد  للخ�رش  �ل�سابق 
�لفرن�سي  �لنجم  يرتدد  مل  وبدروه 

بدوره  �ملو�فقة  �إىل  ريبريي  بالل 
يف �مل�ساركة يف �ملبادرة �خلريية 
�سمن  ��سمه  و�سع  مت  و�لذي 
�لثالثي �ملر�سح من طرف �ملغني 
بدوره  ور�سح  �أجلرينو  �جلز�ئري 
غر�ر  على  �لأ�سماء  من  عدد� 

�لدويل �جلز�ئري ر�سيد غز�ل.

اأطلق مبادرة خريية من اجل م�ضاعدة اجلزائر يف مواجهة الوباء

جنوم �خل�ضر ين�ضمون �إىل مبادرة 
�ضولكينغ ملو�جهة كورونا

كويف كوجيا: �أدرت لقاء �خل�ضر وم�ضر 
ب�ضفافية و�ضمريي مرتاح

للجدل  �ملثري  �لبنيني  �حلكم  عرّب 
كويف كوجيا عن عجم ندمه للطريقة 
�لتي �أد�ر بها �ملبار�ة �ملثرية للجدل 
�لتي جمعت �ملنتخب �لوين ونظريه 
�مل�رشي �لعام 2010 و�لتي جرت يف 
�أنغول حل�ساب مبار�ة ن�سف نهائي 
�أو�سح  حيث  لالأمم،  �إفريقيا  كاأ�س 
فائدة  �أي  يرى  ل  �أنه  �ملتحدث 
للحديث  �لباب  فتح  �إىل  �لعودة  من 
لكنه  �أمور حدثت يف �ملا�سي،  عن 
تلك  �أن  �ل�سياق  نف�س  يف  ��ستطرد 
و�لفر�عنة  �خل�رش  بني  �ملقابلة 
كانت �سعبة ومثرية للجدل، رغم �أنه 
كان يرغب يف �إد�رة مبار�ة �لنهائي 
حلم  تعترب  �لتي  �لقارية  للمناف�سة 

�أي حكم ي�سارك يف �إد�رة مقابالت 
�للقاء  �أدى  �أنه  و�أ�ساف  �لنهائيات، 
من  مرتاح  و�سمريه  �سفافية  بكل 
ينجم  ما  لديه  ولي�س  �جلانب  هذ� 
وقعت  �لتي  �لأحد�ث  عن  عليه 
�ملو�جهة  تلك  وكانت  خاللها، 
من  لعبني  ثالثة  طرد  �سهدت 
بكل  �ملر  ويتعلق  �لوين  �ملنتخب 
رفيق  �ساو�سي،  فوزي  �حلار�س  من 
و�نتهت  غز�ل  �لقادر  وعبد  حلي�س 
�لناخب  لأ�سبال  قا�سية  بهزمية 
�سعد�ن  ر�بح  �ل�سابق  �لوطني 
من  �سهرين  بعد  نظيفة  برباعية 
و�لتي  درمان  لأم  �ل�سهرية  �ملقابلة 
ح�ساب  على  �خل�رش  تاأهل  �سهدت 

مبار�ة  يف  �لفر�عنة  ت�سكيلة  لعبي 
�لعامل  كاأ�س  نهائيات  �إىل  فا�سلة 
2010 �لتي حرت يف جنوب �إفريقيا 
بعد غياب طويل عن �لعر�س �لكروي 

�لعاملي ملّدة 24 �سنة كاملة.
عي�ضة ق. 

�ضجل 16 هدفا منذ العام 2017 متفوقا على �ضالح

بوجناح �أح�ضن هد�ف �إفريقي 
خالل �آخر ثالثة �عو�م

بعد ت�ضوية اإدارة بوقلقال م�ضتحقات املايل دميبيلي

�أوملبي �ملدية ينجو من عقوبة �لفيفا

تلقى املبادرة التي اأطلقها املغني اجلزائري عبد الروؤوف دراجي املعروف با�ضم �ضولكينغ انت�ضارا وا�ضعا وت�ضامنا كبريا من طرف جنوم الكرة اجلزائرية خارج الوطن 
والنا�ضطني يف خمتلف الدوريات االأوروبية، اأين ان�ضم العبو اخل�ضر اإىل املبادرة اخلريية التي اطلقها �ضولكينغ من اأجل الت�ضامن مع اجلزائر خالل فرتة اجلائحة 

التي ت�ضرب البالد مثل خمتلف �ضائر اأرجاء املعمورة واأعربوا عن ا�ضتعدادهم من اأجل امل�ضاركة يف الروح الت�ضامنية 

العبو �خل�ضر يهنئون �جلز�ئريني مبنا�ضبة 
حلول رم�ضان

م�ضروع �أكادميية فالن�ضيا باجلز�ئر مهدد بالف�ضل

�لوطنية  �لفنية  �ملديرية  قررت 
لكرة  �لتابعة لالحتادية �جلز�ئرية 
برنامج  و�سع  �م�س  �أول  �لقدم 
�أجل  من  لالعبني  خا�س  تدريبي 
على  �حلفاظ  يف  م�ساعدتهم 
طيلة  �لبدنية  ولياقتهم  جاهزيتهم 
وك�سفت  �لكرمي،  رم�سان  �سهر 
زط�سي  �لدين  خري  �لرئي�س  هيئة 

�لر�سمي،  موقعها  عرب  بيان  يف 
من  م�ساهمة  يعترب  �لربنامج  �أن 
ع�سو  �سيحة  فوؤ�د  �لربوفي�سور 
�للجنة �لفنية، ومدير خمترب �خلربة 
بجامعة  �لريا�سي،  �لأد�ء  وحتليل 
جميع  �لحتاد  ودعا   ،2 ق�سنطينة 
لعبي كرة �لقدم، �إىل �للتز�م بكل 
�لإر�ساد�ت �ملو�سى بها، من �أجل 

�حلفاظ على لياقتهم، متا�سيا مع 
و�إجر�ء�ت �حلجر  �حلايل،  �لو�سع 
�لكرة  �حتاد  وي�ستعد  �ل�سحي، 
�لن�ساط  ل�ستئناف  �جلز�ئري 
�أكرث  د�م  توقف  بعد  �لريا�سي، 
فريو�س  جائحة  ب�سبب  �سهر،  من 

كورونا �مل�ستجد.
ق.ر.

�لفاف ت�ضع برناجًما خا�ضا لالعبني خالل �ضهر رم�ضان
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مع �لقر�آن يف رم�سان
هذا القراآن العظيم هو ال�شفاء والهدى والربيع 
القراآن  هذا  ارتبط  والنور،  والروح  والب�رشى 
القراآن؛  اأُنزل  ففيه  غريه،  من  اأكرث  برم�شان 
ِفيِه  اأُنِْزَل  الَِّذي  اَن  َرَم�شَ �َشْهُر  تعاىل:  اهلل  قال 
و�شف  وقد   ،]185 ]البقرة:   - الُْقْراآُن 
اأن  وهو  عظيٍم،  بو�شف  له  التالني  تعاىل  اهلل 
خ�شارة،  اإليها  تتطرق  ال  القراآن  مع  جتارتهم 
ِ َواأََقاُموا  فقال تعاىل: اإَِنّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب اهلَلّ
َوَعَلِنيًَة  ا  �رِشًّ َرَزْقنَاُهْم  ا  ِمَّ َواأَنَْفُقوا  َلَة  ال�شَّ

اَرًة لَْن تَبُوَر - ]فاطر: 29[. يَْرُجوَن جِتَ
م�شمعك  على  اأطرح  الكرمي  االأخ  اأيها  ولعلي 
ينفعني  اأن  تعاىل  اهلل  اأ�شال  و�شايا  املبارك 
ع�رشين  اإىل  وت�شل  بها،  وامل�شلمني  واإياك 

و�شية، وهي على النحو التايل:

الو�ضية الأوىل

بالقراآن  مرتبطة  وهدايتنا  �شلحنا  اأن  اعلَم   
املكانة،  بهذه  و�شيء  القراآن،  عليه  دَلّ  ومبا 
وجهدنا  البالغ  اهتمامنا  نوليَه  اأن  علينا  يجب 
الكبري قراءًة وعلًما وعمًل وتعلًما وتدبًرا؛ الأن 
هذه مقا�شد عظيمة من اإنزال القراآن الكرمي.

الو�شية الثانية: اإن االإقبال على اهلل تعاىل يكون 
اأعظمها  واإن من  ال�شاحلة،  واالأقوال  باالأعمال 
واأف�شلها هو قراءة القراآن، فكيف اإذا كان ذلك 
يف �شهر رم�شان، فهنيًئا لك اأخي الكرمي اإقبالك 
واهتمامك وجهدك يف حت�شيل اخلري يف �شهر 
تُعَط  بقدرها،  القراآن  قراءة  من  فاأكرِث  اخلري، 

اجلزاء االأوفى.

الو�ضية الثالثة: 

يف  ينا�شبك  برنامج  و�شع  يف  رَت  فَكّ هل 
اأن  اأرجو  القراآن؟  قراءة  مع  رم�شان  �شهر 
ال�شدفة  ح�شب  القراءة  واأما  كذلك،  تكون 
ذلك  يكون  قد  برنامج،  غري  من  واملوافقة 
العظيمة  الفر�ص  من  الكثري  ت�شييع  يف  �شببًا 
مثًل  قراءتك  تربط  اأن  عليك  واأقرتح  لديك، 
باالأوقات اخلم�شة لل�شلوات، فكل وقت جتعل 
�شبيل  ال�شفحات، فعلى  له مقداًرا معيًنا من 
املثال، لو و�شعت اأربع �شفحات مع كل وقت 
اليوم، وختمَت ختمة  لقراأَت جزًءا يف  �شلة، 

يف ال�شهر

�ل�سيام كفارة للخطايا و�لذنوب
اإن ال�شيام من االأعمال التي يكفر اهلل بها اخلطايا والذنوب، فعن حذيفة ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول اهلل �شلى 
َدَقُة،  َلةُ َوال�شَّ يَاُم َوال�شَّ ّ ُرَها ال�شِ ُجِل يِف اأَْهِلِه َوَماِلِه َونَْف�ِشِه َوَولَِدِه َوَجاِرِه، يَُكِفّ اهلل عليه و�شلم قال: » ِفتْنَُة الَرّ

َوااْلأَْمُر ِبامْلَْعُروِف َوالنَّْهُي َعِن امْلُنَْكِر » )رواه البخاري وم�شلم(.
ومعنى هذا احلديث: االإن�شان يبتلى مباله وولده واأهله وبجاره املجاور له، ويفتنت بذلك، فتارًة يلهيه 
اال�شتغال بهم عما ينفعه يف اآخرته، وتارًة يق�رش يف احلق الواجب عليه جتاههم، وتارًة قد يقع يف ظلمهم 
وياأتي اإليهم ما يكرهه اهلل من قول اأو فعل، في�شاأل عنه ويطالب به. فاإذا ح�شل للإن�شان �شيء من هذه 

الفنت اخلا�شة، فيكون ال�شيام من اإحدى الطاعات التي تكفر عنه ذنوبه.

�ل�سيام ي�سفع ل�ساحبه يوم �لقيامة:
ياُم والقراآُن يَ�ْشَفَعاِن  فعن عبد اهلل بن عمرو ر�شي اهلل عنهما، اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: » ال�شِّ

الُقْراآن:  ويقوُل  فيِه،  ْعِني  َف�َشِفّ ِبالنَّهاِر؛  َاَب  وال�رَشّ َعاَم  الَطّ َمنَْعتُُه  اإِنّ  رِبّ   « يام:  ال�شِّ يقوُل  رِبّ للعبِد، 
َعاِن » )رواه اأحمد  ْعِني فيِه، في�َشَفّ َمنَْعتُُه النَّْوَم ِبالليِل؛ َف�َشِفّ

�ل�سيام �سبب لدخول �جلنة:
اأبوب اجلنة الثمانية » باب الريان »، وهو باب  اأحد  اأ�شباب دخول اجلنة ال�شيام، واإن  فمن 

يدخل منه ال�شائمون اجلنة، فعن �شهل بن �شعد ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم: » اإن يف اجلنة باباً يقال له: الريان، يدخل منه ال�شائمون يوم القيامة، ال يدخل 
دخل  فاإذا  اأحٌد غريهم،  منه  يدخل  ال  فيقومون  ال�شائمون؟  اأين  يقال:  اأحٌد غريهم،  منه 
اآخرهم اأغلق، فلم يدخل منه اأحد » )رواه البخاري وم�شلم(. ويف رواية للبخاري: » يف اجلنة 

ثمانية اأبواب، فيها باب ي�شمى الريان، ال يدخله اإال ال�شائمون ».

�ل�سيام من �أف�سل �لأعمال
 عند �هلل تعاىل

يعد ال�شيام من اأف�شل االأعمال، فهو من االأعمال 
اأمامة  اأبي  فعن  لها،  عدل  ال  التي  ال�شاحلة 

يَا  ُقلُْت:   « قال:  عنه  اهلل  ر�شي  الباهلي 
ِبِه، َقاَل:   ُ ِباأَْمٍر يَنَْفُعِني اهلَلّ ُمْرِن   ِ َر�ُشوَل اهلَلّ
نَُّه اَل ِمثَْل لَُه » )رواه اأحمد  ْوِم َفاإِ َعلَيَْك ِبال�شَّ

والن�شائي و�شححه االألبان(.

�إ�سافة �ل�سيام هلل تعاىل ت�سريفًا لقدره 

�ل�سيام ُجَنّة من �سهو�ت �لدنيا 
وعذ�ب �لآخرة:

ال�شيام ُجنَّة، اأي: وقاية يف الدنيا واالآخرة، فيقي امل�شلم يف 
الدنيا من الوقوع يف ال�شهوات واملعا�شي، ويقيه يف االآخرة 
من العذاب، فهو ح�شن ح�شني يف االآخرة من النار. فَعْن 
ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم  لَّى اهلَلّ ِ �شَ ُ َعنُْه اأََنّ َر�ُشوَل اهلَلّ َي اهلَلّ اأَِبي ُهَريَْرَة َر�شِ
يَاُم ُجنَّة، َفَل يَْرُفْث َواَل يَْجَهْل َواإِْن اْمُروؤٌ َقاتَلَُه  ّ َقاَل: » ال�شِ
تنَْيِ » )رواه البخاري(. وعنه  اِئٌم َمَرّ ُه َفلْيَُقْل اإِِنّ �شَ اأَْو �َشاَتَ
 « َقاَل:  ِ �شلى اهلل عليه و�شلم  اهلَلّ َر�ُشوَل  اأَنّ  َعنُْه   ُ اهلَلّ َي  َر�شِ
ٌن ح�شنٌي ِمَن الناِر » )رواه اأحمد وح�شنه  ال�شياُم ُجنٌَّة وِح�شْ
االألبان(. وَعْن ُعثَْماَن بِْن اأَِبي الَْعا�ِص ر�شي اهلل عنه َقاَل: 
ياُم ُجنٌَّة  ِ �شلى اهلل عليه و�شلم يَُقوُل: » ال�شِّ �َشِمْعُت َر�ُشوَل اهلَلّ
من النَّاِر، َكُجنَِّة اأحِدكْم من الِقتاِل » )رواه اأحمد والن�شائي 
ال�شيام درع  اأن  االألبان(. ومعنى هذا احلديث:  و�شححه 
يقي ال�شائم من املعا�شي يف الدنيا ومن النار يف االآخرة 
كما يقي الدرع املحارب حني القتال فيمنعه من طعنات 

العدو ويحميه من املوت باإذن اهلل تعاىل.

�سهر رم�سان �سهر مغفرة 
�لذنوب

يقول اهلل تبارك وتعاىل: َو�َشاِرُعوا اإِىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َرِبُّكْم - 
اإِىَل  �َشاِبُقوا  اأخرى:  اآية  ويقول يف  ]اآل عمران: 133[، 
اآخر احلديث  ]احلديد: 21[، ويف   - َرِبُّكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة 
ال�شابق: ))وهلل ُعتقاءُ من النار، وذلك كَلّ ليلة((. ف�شياُمك 
للوقت  واإعمارك  بالليل،  وقيامك  بالنهار،  االإن�شان  اأيها 
 - االأمور  هذه  كل  وجل،  عز  اهلل  وذكر  القراآن،  بتلوة 
وغريها كثرٌي - من اأ�شباب غفران الذنوب يف هذا ال�شهر 
قام  ))َمن  وال�شلم:  ال�شلة  عليه  النبي  يقول  الكرمي، 

م من ذنبه( رم�شان اإمياًنا واحت�شاًبا، ُغِفر له ما تقَدّ

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

َياِم: ّ ُل �ل�سِ َف�سْ
َقاَل ابُْن الَْقِيِّم ر�شي اهلل عنه:

ُة  اُم امْلُتَِّقنَي، َوُجنَُّة امْلَُحاِرِبنَي، َوِريَا�شَ »َفُهَو جِلَ
نَي ِمْن بنَْيِ  ِبنَي، َوُهَو ِلَرِبّ الَْعامَلِ ااْلأَبَْراِر َوامْلَُقَرّ

اِئَم اَل يَْفَعُل �َشيًْئا؛  َنّ ال�شَّ ْعَماِل؛ َفاإِ �َشاِئِر ااْلأَ
َا يرَْتُُك �َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه َو�رَشَابَُه ِمْن اأَْجِل  َواإَِنّ
َذاِتَها  بُوبَاِت النَّْف�ِص َوتَلَُذّ َمْعبُوِدِه، َفُهَو تَْرُك َمْ

اِتِه، َوُهَو �رِشٌّ بنَْيَ الَْعبِْد  ِ َوَمْر�شَ اإِيثَاًرا مِلََحبَِّة اهلَلّ
ِلُعوَن  ِلُع َعلَيِْه �ِشَواهُ، َوالِْعبَاُد َقْد يََطّ َوَرِبِّه؛ اَل يََطّ

ا  اِهَرِة، َواأََمّ َراِت الَظّ ِمنُْه َعلَى تَْرِك امْلَُفِطّ
َكْونُُه تََرَك َطَعاَمُه َو�رَشَابَُه َو�َشْهَوتَُه ِمْن اأَْجِل 
ِلُع َعلَيِْه بَ�رَشٌ؛ َوَذِلَك  َمْعبُوِدِه، َفُهَو اأَْمٌر اَل يََطّ

ْوِم تَاأِْثرٌي َعِجيٌب يِف ِحْفِظ  ْوِم. َوِلل�شَّ َحِقيَقُة ال�شَّ
اِهَرِة َوالُْقَوى الْبَاِطنَِة، َوِحْميَِتَها  َواِرِح الَظّ اجْلَ

اِلِب لََها امْلََواَدّ الَْفا�ِشَدَة الَِّتي  َعِن التَّْخِليِط اجْلَ
اإَِذا ا�ْشتَْولَْت َعلَيَْها اأَْف�َشَدتَْها، َوا�ْشِتْفَراِغ امْلََواِدّ 

ْوُم  ِتَها، َفال�شَّ َحّ ِديئَِة امْلَاِنَعِة لََها ِمْن �شِ الَرّ
تََها، َويُِعيُد  َحّ َواِرِح �شِ يَْحَفُظ َعلَى الَْقلِْب َواجْلَ

َهَواِت، َفُهَو ِمْن  اإِلَيَْها َما ا�ْشتَلَبَتُْه ِمنَْها اأَيِْدي ال�َشّ
اأَْكَبِ الَْعْوِن َعلَى التَّْقَوى

 : قال  َعنُْه   ُ اهلَلّ َي  َر�شِ ُهَريَْرَة  اأَبي  عن 
َو�َشلََّم:  َعلَيِْه   ُ اهلَلّ لَّى  �شَ  ِ اهلَلّ َر�ُشوُل  َقاَل 
اإِال  لَُه  اآَدَم  ابِْن  َعَمِل  ُكُلّ   :ُ اهلَلّ َقاَل   «
نَا اأَْجِزي ِبِه » )متفق  نَُّه يِل َواأَ يَاَم َفاإِ ّ ال�شِ

عليه(.
ويف رواية مل�شلم: » ُكُلّ َعَمِل ابِْن اآَدَم 
اإِىَل  اأَْمثَاِلَها  َع�رْشُ  �َشنَُة  احْلَ اَعُف  يُ�شَ
 « : َعَزّ َوَجَلّ  ُ ْعٍف، َقاَل اهلَلّ �َشبْعِماَئة �شِ
نَا اأَْجِزي ِبِه، يََدُع  نَُّه يِل، َواأَ ْوَم َفاإِ اإِاَلّ ال�شَّ

�َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه ِمْن اأَْجِلي ».
وقد ذكر كلم اأهل العلم اأوجه كثرية يف 
بيان معنى احلديث و�شبب اخت�شا�ص 
ال�شوم بهذا الف�شل، فقيل: اأن ال�شيام 
غريه.  يف  يقع  كما  الرياء  فيه  يقع  ال 

ينفرد  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأن  وقيل: 
بعلم مقدار ثوابه وت�شعيف ح�شناته. 
وقيل: اأن ال�شيام اأحب العبادات اإىل اهلل 
واملقدم عنده �شبحانه وتعاىل. وقيل: 

اأّن اإ�شافة ال�شوم هلل تعاىل هو اإ�شافة 
ت�رشيف وتعظيم كما يقال: »ناقة اهلل« 
و«بيت اهلل«. وقيل: اأّن ال�شيام مل يعبد 

به غري اهلل تعاىل.



اجلمعة 24 - ال�ضبت 25   اأفريل  2020  املوافـق  ل 02 رم�ضان  1441ه ثقافة15

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

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

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

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

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

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

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش
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بقلم: حممد ب�ضكر /باحث 
يف التاريخ

اأحمد  �شخ�شية  عن  معلوماتنا 
ترجم  وَمن  قليلة،  الونان  بن 
اأمثال:لـ. املوؤّرخني  من  له 
»موؤرخو  كتابه  بروفن�شال،يف 
زيدان  ابن  اأو   ، ال�رشفاء« 
النا�ش  اأعالم  اإحتاف  يف«: 
حا�رشة  اأخبار  بجمال 
عبد  اأو  مكنا�ش«)149/4(، 
املغربي  »النبوغ  يف  كنون  اهلل 
اأو  العربي«)316/1(  االأدب  يف 
حقيقة  من  ي�شلوا  مل  غريهم، 
بال،  ذي  �شيء  اإىل  �شريته 
وفاته  تاريخ  معرفة  عدا  ما 
1187هـ/1773م،  ب�شنة  املحدد 
وكونه �شاحب الق�شيدة ال�شهرية 
ولوالها  العاملية،  بها  نال  التي 
لُطم�ش ذكره، وُغمر �شاأنه، وما 
ُكتب يف التعريف بوالده ) حممد 
بن الونان( اأو�شع مّما كتب عنه، 
فوالده كان من ندماء ال�شلطان 
اهلل،  عبد  بن  حممد  املغربي 
�شاحب  ظريف،  اأديب  وهو 

ال�شلطان  كّناه  ولطائف،  نوادر 
باأبي ال�شمقمق، ت�شبيها مبروان 
باأبي  املعروف  حممد  بن 
هّجاءٌ،  �شاعر  وهو  ال�شمقمق، 
كثرُي اجلّد والهزل. تويف حممد 
بن الونان ومل يكن ل�شاعرنا يف 
بالط احلاكم حظوة اأبيه، فعمل 
بها؛  وق�شده  ال�شهرية  اأرجوزته 
غري اأّن ح�ّشاده ممن يعرف من 
ف�شله ما ال يعرف غريه، وقفوا 
حاجزا دون بلوغه املراد، وملا 
يئ�ش من الو�شول اإىل ال�شلطان، 
حَتنّي خروجه و�شعد على ثنية، 

وقال باأعلى �شوته:

يا �ضيدي �ضبط النبي...اأبو 
ال�ضمقمق اأبي

واأمر  ال�شلطان،  فعرفه 
مرتبته  من  ورفع  باإح�شاره، 
لالأديب  لي�ش  ال�شعراء،  بني 
من  التواتي  حممد  بن  اأحمد 
ق�شيدته  اإاّل  املكتوبة  االآثار 
يحفظها  التي  املعروفة، 
العلمية،  املحا�رش  يف  الطلبة 

بها  مدح  �شعرية  اأرجوزة  وله 
اهلل،  عبد  بن  حممد  ال�شلطان 
التي  املتناثرة  االأبيات  وبع�ش 
خمتلفة،  منا�شبات  يف  قالها 
�رشحه  يف  النا�رشي  اأوردها 

لل�شمقمقية. 
ال�شمقمقية،مطلعها:  اأرجوزة 
)مهال على ر�شلك حادىاالأينق 
مل  مبا  تكلفها  وال   ...
كثري  علي  تطق(،وهيت�شتمل 
ولطائف  واحلكم  االآداب  من 
االأ�شعار،واأيام العرب، واأخبارها 
وم�شاهري  واأحوالها  وعوائدها، 
جاء  �شهرتها  ولعّل  رجالها، 
ب�شبب ظهورها يف ع�رش ما زال 
امل�رشق  يف  العربي  االأدب  فيه 
يرتّنح يف انحطاطه، اإ�شافة اإىل 
وعبارات  األفاظ  على  ا�شتمالها 
فهي  مهجورة،  وكلمات  غريبة، 
ومو�شوعة  اأدبه،  ديوان خمزون 
اللّغوية  مقدرته  وعنوان  علمه، 
والّنظمية، و�شاهدةٌ على خاطره 
الوا�شع.  وفكره  املتدفق، 
حتدى ال�شعراء اأن ياأتوا مبثلها، 
القاف،  روي  على  وجعلها 

فبلغت اأبياتها 275 بيتا، مق�ّشمة 
اإىل  ال�شعرية  االأغرا�ش  ح�شب 
التغزل،  الن�شيب  اأق�شام،  ثمانية 
خماطبة  والفخر،  احلما�شة 
واالأمثال  احلكم  احل�شود، 
مدح  ال�شعر،  مدح  والو�شايا، 

ال�شلطان، مدح االأرجوزة.
ازدادت �شهرة املنظومة بكرثة 
اإقبال االأدباء على �رشحها، وكان 
ُقّيد حولها، �رشح  اأوائل ما  من 

و�رشحها  اجلريري،  اهلل  عبد 
النا�رشي  العاّلمة  املوؤّرخ  بعده 
يف  اال�شتق�شاء«   « �شاحب 
االأفنان يف  » زهرة  كتاب �شماه 
اأمتع  ومن  ونان«،  ابن  حديقة 
االأديب  االأ�شتاذ  �رشوحها �رشح 
املغربي،  كنون  بن  اهلل  عبد 
اجلزائريني  من  �رّشاحها  اأّما 
فنذكر منهم: كتاب »فتح املنان 
الونان«  ابن  ق�شيدة  �رشح  يف 

القادر  عبد  بن  العربي  لل�شيخ 
امل�رشيف)ت1311هـ/1893م(، 
ال�شيخ  �رشحها  يف  و�شبقه 
عبد  بن  اأحمد  بن  حمّمد 
را�ش  اأبو  الّرا�شدي،  القادر 
1238هـ/ 1823م(،  املع�شكري) 
ومن تقييداتها احلديثة ما كتبه 
اإبراهيم  بن  القادر  عبد  حولها 
امل�شعدي النائلي ) ت1376هـ/ 

1956م (.

من الرتاث اجلزائري 

 منظومة ال�شمقمقية لبن الوّنان التواتي...وق�شتها
من الغريب اأن يكون الق�ضيُد، هو ترجمان قائله، واملعّرف به، و�ضبب �ضهرته، وهذا ما ينطبق على ناظم الق�ضيدة ال�ضهرية 

بال�ضمقمقية، الأديب اأحمد بن حممد بن حممد بن الونان احِلمريي التواتي، اجلزائري الأ�ضل، الفا�ضي مولًدا ومن�ضاأ، فهو يديل اإىل 
احِلمريية بقومه بني معقل من عرب �ضحراء توات، الأقليُم الواقع يف املنطقة الغربية لل�ضحراء اجلزائرية ، والّتابع لولية اأدرار.

حمدى عبد العزيز/  
احلوار املتمدن

   
ق�شية  ثمة  هناك  �شتبقي   
اللحظة  تناول  يف  اأ�شا�شية 
الب�رشية  بها  متر  التي  االأليمة 
الكورونا  وباء  اأن  وهي   ، االآن 
النظام  يكن  مل  وقت  يف  جاء 
املهيمن  العاملي  الراأ�شمايل 
قد  العامل  ودول  اأ�شواق  علي 
من  يخرجه  حلل  بعد  و�شل 

فكاك تداعيات اأزمة 2008 ..
وهذا �شكل اأثراً عميقاً علي مدي 
ملواجهة  العامل  دول  جاهزية 
اأكرث  ب�شكل  الوباء  هذا  خطر 
لدرجة  يرتقي  ومبا   ، فاعلية 
وتهديده  و�رشا�شته  خطورته 
�شيا�شات  ظل  يف   ، للب�رشية 

العامل  اجتاحت  التي  التق�شف 
يف  فاعليتها  تركزت  والتي   ،
جماالت  علي  االإنفاق  تقلي�ش 
يد  واإطالق   ، ال�شحية  الرعاية 
القطاعات اخلا�شة يف تويل هذا 
برامج  خ�شوع  مبايعني  االأمر 
الربح  لقوانني  ال�شحية  الرعاية 
املالئمة  ومدي   ، الراأ�شمايل 
اخلا�ش  الراأ�شمايل  لال�شتثمار 
علي النحو الذي قل�ش املن�شاآت 
�شيا�شات  وجعل   ، ال�شحية 
والتو�شع  والتخ�ش�ش  االإن�شاء 
يف هذه املجاالت تقت�رش رويداً 
رويداً لتكون مالئمة الحتياجات 
االأغنياء  من  ال�شكان  اأقلية 
والقادرين الذين ي�شكلون الطلب 
الأ�شحاب  االأرباح  يحقق  الذي 
 ، الطبية  واملراكز  املوؤ�ش�شات 

�شيا�شات  ما�شكل  نف�شه  وهذا 
احتكارات الدواء العاملية ..

داأبت  فقد  اأخري  ناحية  ومن 
الدولية  املالية  املوؤ�ش�شات 
هذه  فر�ش  اإيل  املقر�شة 
دول  علي  التق�شفية  ال�شيا�شات 
العامل خارج املراكز الراأ�شمالية 
، وبالقطع ميكن ت�شور اأن هناك 
التي  االإ�شتثناءات  لبع�ش  اأمثلة 
اأفلتت ن�شبياً من هذه ال�شيا�شات 
، وا�شتطاعت اأن توظف جوانب 
اأكرب من االإنفاق احلكومي علي 
جماالت ال�شحة ، وهذا ماتبينه 
القدرة  تزايد  االآن يف  االأحداث 
الوباء  مواجهة  علي  الن�شبية 
 ، ورو�شيا   ، ال�شني  مثل  لبالد 
وكوبا ، وكوريا ال�شمالية ، وبع�ش 
بقي  التي  االأوربي  ال�شمال  دول 

 - �شعوبها  حظ  حل�شن   - لها 
ال�شمان  �شيا�شات  من  ر�شيد 
عرب  راكمتها  التي  االجتماعي 
بدول  �شمي  فيما  طويلة  عقود 
الرفاه االجتماعي االأوربية التي 
يف  كثرياً  توغلت  قي  تكن  مل 
مل  بحيث  التق�شف  �شيا�شات 
جتهز بعد علي كامل ما اأجنزته 
االجتماعي  الرفاه  �شيا�شات 

)الدول االإ�شكندنافية( ..
لذلك  النهائية  املح�شلة  ولكن 
اجتياح  حلظة  اأمام  اأننا  هو 
الوباء للعامل يف وقت ف�شل فيه 
النظام العاملي يف جتاوز اأزمتة 
يف  انفجرت  التي  االإقت�شادية 
قطاعات  �شيادة  نتيجة   2008
وهيمنتها  املايل  املال  راأ�ش 

علي النظام العاملي ..

تتجه  التوقعات  كل  فاإن  ولذلك 
اإيل اعتبار اأن حمنة اجتياح وباء 
الكرام  مرور  متر  لن  الكرونا 
 ، احلايل  العاملي  النطام  علي 
الذي كانت قد بداأت موؤ�رشات 
الثاين  العقد  ابتداء من  تداعيه 
الطبيعي  ومن   ، القرن  هذا  يف 
للمحنة  املتابعون  يتوقع  اأن 
اإت�شاع  يف  املتمثلة  االإن�شانية 
خطره  وتعمق  يف  الوباء  خطر 
يف اأوربا واأمريكا ، وتو�شع اأعداد 
 ، الب�رش  من  و�شحاياه  م�شابيه 
احلا�شم  اللقاح  اإكت�شاف  وتاأخر 
هذا  يوقف  اأن  ي�شتطيع  الذي 
لذلك من  ، مبا  الغام�ش  العدو 
االإقت�شاد  علي  حادة  تداعيات 
املالية  واأنظمته  العاملي 
يرتتب  قد  وما   ، واالإئتمانية 

الديون  ت�شخم  اأزمات  علي 
اإئتمانية  انهيارات  من  العاملية 
ميكن  وما   ، كربي  و�شيا�شية 
توقعه بناء علي ذلك من اأزمات 
لها  �شيكون  حادة  اإجتماعية 
�شيا�شات  علي  العميق  تاأثريها 
الدول مبا ينذر باأن تكون مرحلة 
الكرونا هي مرحلة  مابعد وباء 
الدولية  ال�رشعات  يف  جديدة 
وحروب تك�شري العظام الالزمة 
لنظام  بديل  دويل  نظام  لت�شكل 
بدايات  من  يعاين  اأ�شاًل  كان 
الكوفيد  وباء  وجاء  التداعي 
الرتاكم  بدرجات  ليعرب   19  -
احلايل  النظام  الأزمات  الكمي 
التي  املائة  الدرجة  نقطة  اإيل 
التحول  يف  املاء  عندها  يبداأ 

اإيل �شكل اآخر هو البخار .

نقا�ش

م�شادفة الوباء لعامل مير باأزمة مناعة ..
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قلم جاف16

جاء ينف�ض ِمْذَرَوْيه
الوليد فرج

املذروان هما الإليتان .. وهذا مثل ي�رضب 
ل  فهو   ، احلقيقة  بغري  يتوعد  اأو  يوعد  ملن 
، ول هو  اأ�سبابها و ل يحوز و�سائلها  ميتلك 

اأهل لها ول قريب منهم .
بخرجة  عبدالرزاق  مقري  علينا  خرج 
من   ، العبور  �سماها حتدي  اإعالمية جديدة 
الت�سمية �سوف يتحدى ال�سيخ مقري ظروف 
التي  و  املجتمع  يعي�سها  التي  النحطاط 
ال�سيا�سي  الفعل  انحطاط  كلها من  تتمخ�ض 
اأن�سى  فلم   ، فاعليها  اأحد  هو  يعترب  الذي 
الإجماع  رجل  تزكية  يقول  وهو  �رضاخه 
�رضب من العبث لأجده بعدها اأول املهللني 
له ، فدخلنا بعدها يف نفق حتدي البقاء على 

ما بقي فينا من اأ�سباب العي�ض الكرمي .
تناق�سات  من  واحدة  اإل  هي  ما  هذه  اإن 
حركة  يقود  الذي  مقري  امل�سمى  تيه  و 
الظهور  من خالله  اأراد   ، ثقيل  فكري  باإرث 
الغائ�ض يف جذور  الفكري  باملتحدث  علينا 
هو  و   ، احل�سارية  النتقالت  و  التحولت 
الذي عجز عن �سياغة موقف �سيا�سي واحد 
بها  مرت  املالمح  وا�سحة  منعطفات  جتاه 

البالد .
على  الذي  للعبور  احلقيقي  التحدي  اإن 
مقري تاأ�سي�ض مرتكزاته العقلية يف فكره هو 
احلقيقة  احتكار  و  الدوغمائية  من  النعتاق 
 ، اخلطو  مواطن  ج�ض  و  املغاير  احرتام  و 
دون  فكرية  �رضفات  اإىل  الرتقاء  من  بدل 
الفكرية  فالأعايل  �سغلها  م�ستلزمات  توفري 
و  بالدوار  اإليها  املتنطع  ت�سيب  اأهلها  لغري 

الدوخة . 
ينتظره  كان  الذي  احلقيقي  التحدي  اإن 
ال�سعب من اأمثال مقري باختالف م�ساربهم 
هو حمالت توعية كبرية لل�سعب يف ظل هذا 
الوباء الذي يتهدد العامل و التجند الدائم من 
 . اأحزابهم  داخل  اأزمة  خاليا  ن�سب  خالل 

والتي مل ن�سمع لهم يف هذا ركزا .
العقل  جتليات  هو  احلقيقي  التحدي  اإن 
ال�سيا�سي البناءة اأثناء الأزمات الفتاكة ولي�ض 
يغذي  اإن�سائي  بخطاب  الأجوف  الت�سدق 
ت�سدر  من  لكل  اليوم  امل�ست�رضية  الرنج�سية 

منربا اأو جمل�سا.
اإن التحدي احلقيقي لعقالء هذه الأمة اليوم 

هو هتك التفاهة .

و�سط اإجراءات احرتازية 
�سد كورونا

اأول �ضالة تراويح يف 
رم�ضان بامل�ضجد النبوي 

باملدينة  النبوي  امل�سجد  يف  اأقيمت 
املنورة م�ساء اخلمي�ض اأول �سالة تراويح 
بعد  املبارك  رم�سان  �سهر  من  ليلة  باأول 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  موافقة 
احلرمني  يف  الرتاويح  �سالة  اإقامة  على 

ال�رضيفني.
ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  وكالة  ووفرت 
والهتمام  العناية  كامل  النبوي  امل�سجد 
جلميع  الوقائية  الإجراءات  خالل  من 
بالتن�سيق  ومرافقه  امل�سجد  يف  املواقع 
ذات  واجلهات  الإدارات  خمتلف  مع 
العالقة كما قامت الوكالة بتكثيف اأعمال 
ومنظفات  مبعقمات  والتطهري  التنظيف 
ل�سرتاطات  خا�سعة  للبيئة  �سديقة 
ال�سحة  يف  توؤثر  ل  عالية  وموا�سفات 
حرارية  كامريات  اإىل  بالإ�سافة  العامة 
كا�سفة لدرجات احلرارة لالأ�سخا�ض اأثناء 
الدخول للم�سجد والتي تعمل بدقة عالية 
عن بعد وكان امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
قد اأ�سد اأمرا باملوافقة على اإقامة �سالة 
الرتاويح يف احلرمني ال�رضيفني وتخفيفها 
اإىل خم�ض ت�سليمات واإكمال القراآن الكرمي 
يف �سالة التهجد مع ا�ستمرار تعليق دخول 
فريو�ض  انت�سار  ملنع  وذلك  امل�سلني، 

كورونا.

النفط يوا�ضل ارتفاعه
توا�سل اأ�سعار النفط ارتفاعها اأم�ض بعد خ�سائر 
فادحة تكبدتها مطلع الأ�سبوع اجلاري، اإذ لقيت 
الأ�سعار دعما من ت�ساعد التوترات بني طهران 
ووا�سنطن يف منطقة اخلليج، املنطقة الأ�سا�سية 
بتوقيت   07:52 ال�ساعة  وبحلول  اخلام  لنقل 
العاملي  للخام  الآجلة  العقود  ارتفعت  مو�سكو، 
دولر   22.9 اإىل   %4.5 بن�سبة  "برنت"  مزيج 

للربميل. 

حمكمة �سيدي احممد

النطق باحلكم يف ق�ضية 
جميعي الأربعاء املقبل

حددت حمكمة �سيدي اأحممد، باجلزائر العا�سمة، 
به  تقدمت  الذي  ال�ستئناف  النطق يف  تاريخ  اأن 
ال�سابق،  العام  الأمني  ق�سية  يف  العامة،  النيابة 
جميعي،  حممد  الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب 
�سيكون  الدعوى،  وجه  انتفاء  من  ا�ستفادته  بعد 
يوم 29 اأفريل اجلاري. حيث يتابع جميعي، الذي 
الفارط،  �سبتمرب   19 يف  املوؤقت،  احلب�ض  اأودع 

بتهم اإتالف حمررات ر�سمية والتهديد.
مرمي خمي�سة

تيارت 

قافلة ت�ضامنية ل�ضالح 
5 اآلف عائلة 

اآلف   5 ل�سالح  ت�سامنية  قافلة  بتيارت  اأطلقت 
امل�ستفيدين  عدد  لي�سل  بلدية   14 عرب  عائلة 
عائلة،  األف   16 اإىل  الت�سامنية  العمليات  من 
اأمني  حممد  واأو�سح  الوايل  به  اأفاد  ح�سبما 
اإ�رضافه  اأثناء  لل�سحافة  ت�رضيح  يف  درام�سي 
على اإطالق اأكرب قافلة ت�سامنية من نوعها منذ 
والثانية يف  بالولية  كورونا  بداية ظهور جائحة 
اأن هذه القافلة موجهة للعائالت  اأ�سبوع،  ظرف 
عرب  ال�سحي  احلجر  بتدابري  واملتاأثرة  املعوزة 

300 منطقة ظل ب 14 بلدية.

موؤ�س�سة فريوفيال عنابة 

الإبقاء الإنتاج مع احرتام 
تدابري الوقاية 

ال�سكة  عتاد  لإنتاج  الوطنية  املوؤ�س�سة  حافظت 
ن�ساط  وترية  على  عنابة،  فريوفيال  احلديدية 
�سل�سلة الإنتاج مع احرتام تدابري الوقاية من وباء 
فريو�ض كورونا امل�ستجد، وذلك من خالل تنفيذ 
ال�سحي  الظرف  مع  تكييفه  مت  عمل  خمطط 
ال�ستثنائي ل�سمان �سحة العمال وحماية م�سالح 
اأكده الرئي�ض املدير العام  املوؤ�س�سة، ح�سب ما 
وتنفيذا  بويو�سف  لعمرى  املوؤ�س�سة،  لذات 
لتدابري الوقاية، فقد مت ال�ستغناء ب�سفة موؤقتة 
خا�سة  املوؤ�س�سة،  عمال  من  باملائة   50 على 
واخلدماتية  الإدارية  امل�سالح  عمال  منهم 
لتحتفظ املوؤ�س�سة بعمال ور�سات الإنتاج ال�ست 
التي ت�سغل ما جمموعه 250 عامال من اأ�سل 650 

عامال باملوؤ�س�سة، ح�سب ذات امل�سوؤول .

خل�سر بن يو�سف

 و بعد جهد كبري من اإدارة جامعة 
املدير  راأ�سها  وعلى  امل�سيلة 
و  بداري  كمال  الدكتور  الأ�ستاذ 
املعاهد  ومدراء  الكليات  عمداء 
مديرية  ا�ست�سارة  اإىل  بالإ�سافة 
وبع�ض  امل�سيلة  بولية  الت�سغيل 
العامة  القت�سادية  املوؤ�س�سات 
مت  امل�سيلة  مبنطقة  واخلا�سة 

اإطالق مبادرة الدفرت الذي يحاول 
التكوين  طبيعة  بني  يربط  اأن 
مدير  وح�سب  التوظيف  ومنافذ 
من  تبلورت  الفكرة  فان  اجلامعة 
خالل تعزيز ال�رضاكة بني اجلامعة 
القت�سادية  املوؤ�س�سات  وخمتلف 
وهذا  اخلدماتية  و  والجتماعية 
املهن  خمتلف  على  بالتعرف 
التي  التكوين  وعرو�ض  جهة  من 
ميكن اأن ت�ستقطبها من جهة ثانية 

حيث اأن الدفرت ي�سري اإىل خمتلف 
الطالب  يكت�سبها  التي  املهارات 
طيلة فرتة تكوينه �سواء يف مرحلة 
وحتى  املا�سرت  اأو  اللي�سان�ض 

الدكتوراه عرب عديد املجالت.
اجلامعة  مدير  نائب  جانبه  من 
بوقرة  رابح  الأ�ستاذ  للبيداغوجيا 
من  للعديد  مفيد  الدفرت  فان 

للتعرف  الطلبة من جهة  ال�رضكاء 
ل�سيما  املهن  خمتلف  على 
من  ولالأ�ساتذة  منها،  املطلوبة 
خالل تقدمي عمل ميداين يرتجم 
النظرية  معارفه  الطالب  فيه 
بغية  للموؤ�س�سات  اأكرث  مفيد  وهو 

توظيف خريجني على املقا�ض .

يف حماولة لتقريب اخلريج من �سوق العمل

جامعة امل�ضيلة ت�ضتحدث الدفرت 
املرجعي للتوافق تكوين-وظيفة

متا�سيا مع من التوجهات اجلديدة 
للجمهورية اجلزائرية واإعطاء الأولوية 

للموؤ�س�سات ال�سغرية و والنا�سئة، 
وا�ستحداث وزارة منتدبة للحا�سنات اإ�سافة 

اإىل اإ�سرار وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي على ا�ستحداث اأقطاب امتياز

التجارة  مديرية  م�سالح  جندت 
حلول  مع  تزامنا  البويرة  بولية 
فرقة   34 الف�سيل  رم�سان  �سهر 
امل�سالح  مع  بالتن�سيق  مراقبة 
عونا   68 من  تت�سكل  البيطرية 
عمليات  لتكثيف  تهدف  رقابيا 
مراقبة الأ�سعار وقمع الغ�ض عرب 
والأ�سواق. التجارية  املحالت 
كذا حماربة كل اأ�سكال امل�ساربة 
وتخزين ال�سلع التي عادة ما يلجاأ 
هذه  مثل  يف  التجار  بع�ض  اإليها 
فر�سة  يرونها  التي  املنا�سبات 
ويف   ، ال�رضيع  الربح  لتحقيق 

امل�سالح  ذات  ك�سفت  ال�سياق 
 3 �ستقوم مبعدل  الفرق  هذه  اأن 
خرجات اأ�سبوعيا عرب املحالت 
اإقليم  بكل  والأ�سواق  التجارية 
فرقة  تخ�سي�ض  فيما مت  الولية 
اأ�سعار  مبراقبة  خا�سة  يومية 
بال�سوق  الفواكه  و  اخل�رض 
اإىل  البويرة  مبدينة  املغطى 
على  يقظة  خلية  تفعيل  جانب 
تتابع  املديرية  مقر  م�ستوى 
ال�سوق من حيث الأ�سعار  اأحوال 

والتموين بال�سلع .
اأح�سن مرزوق

مديرية التجارة بالبويرة

جتنيد 34 فرقة مراقبة خالل رم�ضان

علي  اجلديدة  املدينة  تعززت 
بو�سع  بق�سنطينة  منجلي 
علي  دائرة  اأمن  اخلدمة  حيز 
رقم  اجلوارية  بالوحدة  منجلي 
من  يرفع  اأن  �ساأنه  من  ما   ،13
م�ستوى التغطية الأمنية بالولية 
اجلهود  تن�سيق  يف  وي�ساهم 
اأرقى اخلدمات  ل�سمان وتقدمي 
اإطار  يف  للمواطنني  ال�رضطية 
وال�سهر  اجلوارية  ال�رضطة  مبداأ 
املواطن  اأمن  �سمان  على 

ملا  وفقا  املمتلكات،  وحماية 
العامة  للمديرية  بيان  به  اأفاد 

لالأمن الوطني.
واأ�رضف على مرا�سم تد�سني هذا 
املرفق الأمني املفت�ض اجلهوي 
)ق�سنطينة(  ال�رضق  لل�رضطة 
املنتدب  الوايل  بح�سور 
منجلي  علي  الإدارية  للمقاطعة 
اجلهوية  امل�سالح  وروؤ�ساء 
من  واإطارات  ال�رضق  ل�رضطة 

اأمن ولية ق�سنطينة.

ق�سنطينة

و�ضع حيز اخلدمة اأمن دائرة 
علي منجلي

ق�سنطينة

طبع �ضتة موؤلفات جديدة 
لل�ضيخ بن بادي�ض 

يجري حاليا طبع ما ل يقل عن 6 
لل�سيخ  خم�س�سة  جديدة  موؤلفات 
واأعماله  بادي�ض  بن  احلميد  عبد 
ح�سب ما اأكده رئي�ض موؤ�س�سة ابن 

بادي�ض عبد العزيز فياليل.
"كان  اأنه  امل�سوؤول  ذات  اأو�سح  و 
هذه  طبع  ا�ستكمال  املزمع  من 
الأعمال و توزيعها مبنا�سبة اإحياء 
يوم العلم امل�سادف ل16 اأبريل من 
كل �سنة لكن يف ظل ظهور وتف�سي 
فريو�ض كورونا و التدابري املتخذة 
اجلائحة  هذه  لنت�سار  للت�سدي 

املوؤلفات  هذه  اإ�سدار  �سيتم 
مبجرد اأن ت�سمح الو�سعية ال�سحية 

بذلك" .
اإىل  ال�سدد  هذا  املتحدث  واأ�سار 
ت�سدر  بادي�ض  ابن  موؤ�س�سة  اأن 
موؤلفات   7 اإىل   6 من  �سنة  كل  يف 
الإ�سالحي  الفكر  حول  جديدة 
بادي�ض  بن  احلميد  عبد  لل�سيخ 
مل  وثائق  على  بالعتماد  ذلك  و 
تن�رض من قبل تربز امل�سار الالمع 
ملوؤ�س�ض جمعية العلماء امل�سلمني 

اجلزائريني و ن�ساطاته.

القائد  اجلمهورية  رئي�ض  وجه 
وزير  و  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
الدفاع الوطني عبد املجيد تبون 
اجلي�ض  لفراد  اخلال�سة  تهانيه 
حلول  مبنا�سبة  ال�سعبي  الوطني 

�سهر رم�سان املبارك.
و قال الرئي�ض تبون عرب �سفحتيه 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف 
اعلى  كقائد  وتويرت  فاي�سبوك 

للدفاع  ووزير  امل�سلحة  للقوات 
ال�سباط  كل  اإىل  اأتقدم  الوطني 
وكل  اجلنود  و  ال�سباط  و�سف 
املتحدين  الأ�ساو�ض  املرابطني 
لل�سعاب دفاعا عن �سالمة الوطن 
بتهاين  �سعبه  و  ترابه  وحدة  و 
رم�سان  حلول  اخلال�سة مبنا�سبة 

املبارك كل عام و انتم بخري.

مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان

الرئي�ض تبون يهنئ اأفراد اجلي�ض 

اجلزائر  بريد  موؤ�س�سة  قررت 
عمل  مواقيت  تكييف  اإعادة 
ا�ستثنائية  ب�سفة  الربيد  مكاتب 
خالل الفرتة املمتدة من اليوم 
ال�سبت اإىل غاية يوم الأربعاء 29 
اأفريل اجلاري، وذلك تبعا لقرار 
متديد اإجراءات احلجر ال�سحي 
مع  وتزامنها  التاريخ  ذلك  اإىل 
املعظم  رم�سان  �سهر  حلول 
ح�سب ما اأفاد به اأم�ض اخلمي�ض 

بيان لذات املوؤ�س�سة.
اأن  ذاته  امل�سدر  واأو�سح 
اجلزائر  الربيد  عمل  مواقيت 
يف   /1  : يلي  كما  �ستكون 

الوليات التي ميتد فيها احلجر 
ال�سحي من ال�ساعة 15�سا اإىل7 
املوايل  اليوم  من  �سباحا  �سا 
 8.30 من  فيها  العمل  �سيكون 
يف   /2 زوال    �سا   13 اإىل  �سا 
الوليات التي ميتد فيها احلجر 
اإىل  19�سا  ال�ساعة  من  ال�سحي 
7 �سا �سباحا من اليوم املوايل 
 8.30 من  فيها  العمل  �سيكون 
�سا اإىل 14.30 �سا زوال    اأما 
مكاتب  عمل  ملواقيت  بالن�سبة 
فتبقى  البليدة،  الربيد يف ولية 
اللجنة  لقرارات  خا�سعة 

الولئية املخت�سة.

مع متديد احلجر ال�سحي 

تكييف مواقيت عمل مكاتب الربيد 

جمل�ض  لدى  التهام  غرفة  اأفرجت 
الأعمال   رجل  عن  اجلزائر  ق�ساء 
ال�سناعي عبد  كوندور  ومالك جممع 
الأ�سبوع   نهاية  حمادي  بن  املالك 
الق�سائية  املتابعة  على  الإبقاء  مع 
�سيدي  مبحكمة  النيابة  حركتها  التي 
تهم  مبوجبها  له  ووجهت  اأحممد 
التما�ض  مع  الف�ساد  تخ�ض  خطرية 
ما  وهو  املوؤقت  احلب�ض  اإيداعه 

لدى  التحقيق  قا�سي  عليه  ا�ستقر 
�سهر  خالل  الق�سائية  اجلهة  نف�ض 
الإفراج  قرار   .2019 �سنة  من  اأوت 
جاء بعد ا�ستئناف طلب الإفراج الذي 
قا�سي   اأمام  املتهم  دفاع  به  تقدم 
التحقيق لدى حمكمة �سيدي احممد 
ومت رف�سه  ليحول اإىل غرفة التهام 
الأعمال  رجل  دفاع  قدم  حيث   ،
اأمام   موكله  حل�سور  ال�سمانات  كل 

اأن  تبني  كما   ، ا�ستدعاه  متى  الق�ساء 
يو�سح  طبيا   ملفا  قدم  املتهم  دفاع 
احلالة ال�سحية  للمتهم ، كما �ساهمت 
الرحالت   وتوقف  احلجر  حالة 
التي متنع املتهم من مغادرة  اجلوية 
الرتاب الوطني ، ليتم الإفراج عنه مع 
الإبقاء  على التحقيقات يف امللفات 
والتي ت�سب يف خانة  اإليه  املن�سوبة  

الف�ساد .

مع الإبقاء على املتابعة الق�سائية 

 الإفراج عن مالك كوندور عبد املالك بن حمادي 

حممد بن ترار



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/

