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بخ�ضو�س واقعة عني �ضالح، العقيد املتقاعد العربي �ضريف لـ"الو�ضط":

�النفجار لي�س عمال �إرهابيا
.     تو�ضيع �ضالحيات الأمني العام لوزارة الدفاع اإجراء عادي 

ك�ضف رئي�س حزب التحالف ال�ضعبي النوفمربي قيد التاأ�ضي�س، العقيد املتقاعد، عبد احلميد العربي 
�ضريف، اأم�س، اأنه من امل�ضتبعد اأن يكون النفجار الذي حدث عني �ضالح موؤخرا، ناجم عن اأي اعتداءات اأو 

عمل اإرهابي، واإل لكانت وزارة الدفاع الوطني، قد اأ�ضدرت بيان تو�ضيحي، بهذا اخل�ضو�س.
مرمي خمي�ضة

حيث اأكد اخلبري الأمني، يف ت�رصيح 
اأن  »الو�سط«،  جريدة  به  خ�ص 
�سكان  هلع  اأثار  الذي  القوي  الدوي 
لها،  املجاورة  واملدن  �سالح،  عني 
وهما:   لهما،  ثالث  ل  حلالتني  يعود 
التخل�ص  عن  ناجم  النفجار  اإما 
ذخائر  اأو  اإرهابية،  متفجرات  من 
لتمرينات  يعود  اأن  واإما  األغام،  و 
برا  �سواء  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص 

اأو جوا من خالل مناورات ع�سكرية 
تكون  اأن  املمكن  من  تكتيكية، 
اخرتقت جدار ال�سوت، اأحدثت ذلك 
باملنا�سبة،  م�سريا  املخيف،  الدوي 
اأن مثل هذه الأمور، تدخل يف اإطار 
بها  يقوم  التي  الروتينية،  العمليات 
مثل  مثله  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص 

باقي �سعوب العامل.
تو�ضيع �ضالحيات الأمني العام 

لوزارة الدفاع اإجراء عادي 
وروتيني

اأما بخ�سو�ص تعديل مر�سوم تو�سيع 
لوزارة  العام  الأمني  �سالحيات 
اجلمهورية،  رئي�ص  قبل  من  الدفاع، 
العقيد  اأف�سح  تبون،  املجيد  عبد 
املتقاعد، اأن الت�سيري الإداري لوزارة 
الدفاع  وزير  �سالحيات  من  الدفاع 
رئي�ص  �سخ�ص  يف  املمثل  الوطني، 
التعديل،  هذا  وبالتايل  اجلمهورية، 
الإدارية،  لالأعباء  كتخفيف  جاء 
العادة  جرت  مثلما  له،  املخولة 
م�سبقا من خالل منح وكالة لالأمني 

على  للتوقيع  الدفاع،  لوزارة  العام 
العادية  الر�سمية  الأوراق  خمتلف 
رئي�ص  مع  والتن�سيق  الروتينية، 
الأمور  يف  الوطني،  اجلي�ص  الأركان 
باأن  م�سيفا  اأهمية،  والأكرث  الكبرية 
روتيني،  عادي  اإجراء  التعديل  هذا 
باعتبار اأن رئي�ص اجلمهورية احلايل، 

هو وزير الدفاع الوطني.
رئي�ص  اأن  الإ�سارة،  وجتدر 
قد  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
عدل اأم�ص املر�سوم الرئا�سي، الذي 

اأفريل 2020، والذي  �سدر بتاريخ 8 
يحدد �سالحيات الأمني العام لوزارة 
يف  �سدر  والذي  الوطني،  الدفاع 
و  الر�سمية،  اجلريدة  من   24 العدد 
�سمل املادة 4 من املر�سوم ال�سابق، 
»يخول  اأنه:  على  تن�ص  باتت  والتي 
الوطني،  الدفاع  لوزارة  العام  الأمني 
وباملوافقة  �سالحياته،  حدود  يف 
الوطني،  الدفاع  لوزير  امل�سبقة 
الإم�ساء با�سم وزير الدفاع الوطني، 
واملقررات  العقود  جميع  على 

وبالتن�سيق  القرارات،  فيها  مبا 
الوطني  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  مع 
املادة  كانت  بعدما  وذلك  ال�سعبي«، 
يف املر�سوم ال�سادر بتاريخ 8 اأفريل 
»يخول  اأنه:  على  تن�ص  اجلاري، 
الوطني  الدفاع  لوزارة  العام  الأمني 
�سلطة  وحتت  �سالحياته  حدود  يف 
الإم�ساء  الوطني،  الدفاع  وزير 
على  الوطني،  الدفاع  وزير  با�سم 
فيها  مبا  واملقررات  العقود  جميع 

القرارات«.

24 �ساعة
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جر�د يلغي قر�ر تخ�سي�س �أر��سي فالحية 
العزيز  عبد  الأول،  الوزير  اأمر 
قطع  ت�سنيف  باإلغاء  جراد، 
حتويلها  مت  فالحية  اأرا�سي 
عمرانية  مناطق  م�ساريع  اإىل 
وجتهيزات  �سكنات  لإجناز 
خم�ص  م�ستوى  على  عمومية 
وليات تقع غرب وو�سط البالد 
اإجماليا  م�ساحتها  واملقدرة 

بـاأكرث من  156 هكتارا
مر�سوم  ح�سب  الأمر  ويتعلق 
يف  الر�سمية  باجلريدة  ن�رص 
عددها الأخري رقم 24 باأرا�سي 
فالحية على م�ستوى 5 وليات، 
وهي البليدة، اجلزائر، املدية، 
وبومردا�ص  تيمو�سنت  عني 
اأن  ذاته  امل�سدر  واأو�سح 
اأزيد  األغى حتويل  الأول  الوزير 
من  �سحبت  قد  هكتار   24 من 
جماعية  فالحية  م�ستثمرات 
اإىل  عدل،  �سكنات  لإن�ساء 

 6 مب�ساحة  اأر�سية  قطعة 
كانت  بوعينان  مبنطقة  هكتار 
حمطة  لإجناز  خم�س�سة 

لت�سفية املياه امل�ستعملة.
الوزير  األغى  اجلزائر،  وبولية 
الأول جراد حتويل اأزيد من 83 
�سطاوايل،  مناطق  عرب  هكتار 
بئر  ال�سحاولة،  طاية،  عني 
كانت  وزرالدة،  املعاملة  توتة، 
موجهة لإجناز من�ساآت عمرانية 
جديد  مقر  بينها  من  عمومية، 
اجلوي  الدفاع  قوات  لقيادة 
ال�سحاولة  مبنطقة  الإقليم  عن 
واأرا�سي  هكتار   13 مب�ساحة 
برنامج  لإجناز  موجهة  كانت 
�سكنات عدل ببئر توتة وزرالدة 
املدية،  وبولية  واملعاملة. 
كانت  هكتارا   25 ا�سرتجاع  مت 
�سكن   1527 لإجناز  خم�س�سة 
وكذلك  عدل،  �سيغة  اإطار  يف 

من  لأزيد  بالن�سبة  ال�ساأن  هو 
12 هكتار بولية عني تيمو�سنت 
اإىل جانب ولية بومردا�ص، اأين 
مت اإلغاء حتويل اأرا�سي فالحية 
العامر  �سعبة  بودواو،  مبنطقة 
موجهة  كانت  هداج  وولد 

لإجناز من�ساآت تربوية.
لتعيني  الأول،  الوزير  ودعا 
حدود قطع الأرا�سي الفالحية 
م�ساحتها  واملقدرة  املذكورة، 
اآر  و19  هكتارا   156 بـ  اإجماليا 
و21 �سنتيمر طبقا للمخططات 
املر�سوم  هذا  باأ�سل  امللحقة 
اإطار  يف  القرار  هذا  وياأتي 
لالأمن  الدولة  دعم  م�ساريع 
�رصورته  اأثبت  التي  الغذائي 
ال�سحية  الأزمة  اأمام  امللحة 
جائحة  فر�ستها  التي  احلالية 

كورونا
باية ع  

 ك�سف وزير املوؤ�س�سات ال�سغرية 
جريدان  نهار  يا�سني  والنا�سئة 
جديدة  �سيغة  اقرتح  اأم�ص اأنه 
م�ساريع  من  ال�ستفادة  لطريقة 
ت�سجيع  ال�سباب  اأون�ساج  بغية 
خوف  دون  عليها  لالإقبال 
الوطني  وذلك  لالقت�ساد  دعما 
القرو�ص  خالل  اإلغاء  من 
يف  �سببا  كانت  التي  الربوية 
امل�ستفيدين  اإفال�ص  ال�سباب 
ا�ستبدالها  واقرتاح  �سابقا 
مت  والتي  ربوية  غري  بقرو�ص 
اقرتاحها  اإىل جمل�ص  احلكومة 

�سمن مقرتحات قطاعه  .
 هذا واأ�سار  يا�سني جريدان  اأن 
الوطنية  قرار حتويل  الوكالة 
ال�سباب  وت�سغيل  لدعم 
»اأون�ساج« اإىل قطاع املوؤ�س�سات 
يف  �سيكون  والنا�سئ  ال�سغرية 
تقدير  كاأق�سى  اأيام   05 ظرف 
بالعمل  �سي�سمح  الذي  الأمر   ،
تعد  التي  الإ�سالمية  بال�سريفة 
الوحيد  وامل�ستقبل  البديل 
مب�ساريع  للنهو�ص  الأوحد 
»اأون�ساج«  وفتح اأفاق ال�ستثمار 

عن  بعيدا  ال�سباب  اأمام 
اأن  م�سريا   ، الربوية  القرو�ص 
احلكومة  جمل�ص  اإىل  مقرتحه 
القرو�ص  اإلغاء  يف  ي�سب  كان 
القرو�ص  على  حتى  الربوية 
بالإ�سافة   ، ال�ستهالكية 
قانون  ال�سفقات  تغيري  اإىل 
�سي�سمح  الذي  العمومية  الأمر 
دية  قت�سا ا ء  جتمعات   ن�سا باإ
ة  ل�سغري ا ت   �س�سا للموؤ
ال�رصاكة  اإطار  والنا�سئة  يف 
القت�سادية ما يتح لها  احل�سول 
ال�سفقات  العمومية  التي  على 
املوؤ�س�سات  على  حكرا  هي 
الكبرية فقط ، ومن اجل اإجناح 
دائرته  اأن  الوزير  ذلك  اأ�سار 
للدفع  حمطة  اقتنت  الوزارية 
اللكرتوين ت�سمح بربط احل�ساب 

البنكي بالهاتف النقال.
العمل  اإىل  الوزير  واأ�سار  هذا 
واملن�سق  بني  امل�سرتك 
ووزارة  الوزارية  دائرته 
عمليات  ت�سهيل  بهدف  املالية 
من  النقدي  ودلك  التحويل 
البنكي  النظام  تطوير  خالل 

التحويل  اجلزائري  ل�سمان 
الآيل للبنوك  التي هي موجودة 
اآنية  ولي�ست  بطيئة  لكنها  حاليا 
مابني  التفاق  يعمل  حيث   ،
يف  اآنية  جعلها  اإىل  الوزارتني 
كل البنوك  الأمر الذي �سي�سمح 
مبحاربة تهريب روؤو�ص الأموال 
وت�سديد  ال�رصيبي  التهرب  و 
اآليا  النظام  هذا  عرب  ال�رصائب 

.
املوؤ�س�سات  وزير  واأ�سار   هذا 
وقوفه  اأن  والنا�سئة  ال�سغري 
على الطرق املت�سعبة التي �سري 
ت�سعينات  منذ  اأون�ساج  قطا  به 
املا�سي  جعلته  يبحث  القرن 
امل�ساريع  يف  اأ�سباب  ف�سل 
الطرق  من  انطالقا  وتعطلها 
بها  تنجز  التي  امللتوية 
ت�سيريها  جعله  ىل  طريقة   اإ
ويختار  الطرق  يراجع 
متويل  الإ�سالمية  يف  ال�سريفة 
قوانني  امل�ساريع  ومراجعة 
املالية  واخلدمات  ال�سفقات 

لت�سهيل عملها .
حممد بن ترار

وزير املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية يا�ضني جريدان  

�إخ�ساع م�ساريع �أون�ساج لل�سريفة �الإ�سالمية
.     اإحلاق الوكالة بالقطاع يف ظرف 05 اأيام

املديرية العامة للغابات ووزارتي الفالحة ال�ضيد البحري  

��سرتجاع �الأر��سي �لفالحية غري �مل�ستغلة
.      اإحياء م�ضروعي  تنمية ال�ضهوب  واملناطق اجلبلية

با�رصت وزارة الفالحة والتنمية 
وزارة  من  كل  مبعية   الريفية  
واملوارد  البحري  ال�سيد 
العامة  واملديرية  ال�سيدية 
الوطني  والديوان  للغابات  
الفالحية  الأرا�سي  ل�ستغالل 
من  هام  برنامج  ت�سطري  يف 
ال�سابقة  الأخطاء  جتاوز  اأجل 
تنموية  مب�ساريع  والنهو�ص 
هامة لتح�سني القت�ساد الوطني 
الأمثل  ال�ستغالل  خالل  من  
واجلبلية   الفالحية  لالأرا�سي 
وجعلها  املائية  والتجمعات 
موردا هاما  لتح�سني القت�ساد 
موجة  ك�سفت   الذي  الوطني 
الكورونا بع�ص م�ساوئه وحركت 
الإمكانيات  با�ستغالل  ال�سعور 
الوطنية  ل�سمان اقت�ساد نوعي 
ي�سمن الكتفاء الذاتي  بتقلي�ص 

قائمة ال�سترياد تدريجيا.
با�رصت  م�سالح وزارة الفالحة 
الوطني  الديوان  مع  بالتعاون 
برناجما  الفالحية  لالأرا�سي 
اأرا�سي  ل�سرتجاع  من  خا�سا 
على  امل�ستغلة  غري  الدولة 
عقود  واإلغاء  الوليات   م�ستوى 
ومنحها  اأ�سحابها   امتياز 
لالأ�سخا�ص الذين هم يف حاجة 
اإىل ا�ستغاللها  من اأجل �سمان 
اإن  النتفاع مبرد وديتها عو�ص 
تبقى  دون ا�ستغالل ، ويف هذا 
الفالحة  وزارة  اأطلقت  ال�سدد 
الولئية  مديرياتها  مبعية 
لالأرا�سي  الوطني  والديوان 
عن  اإح�ساء  عملية  الفالحية  

ولئية  جلان  توظيف  طريق 
ملعاينة الأرا�سي الغري م�ستغلة 
جانب  من    ، اأ�سحابها  واإنذار 
امل�سالح  ذات  با�رصت   اأخر 
امل�ستثمرات  اأداء  مراقبة  يف  
والتدقيق  اجلماعية  او  الفردية 
ومردودها  ت�سيريها   طرق  يف 
الت�سيري  طرق   تغيري  مع  
ينتظر  حيث   ، وال�ستغالل 
احلبوب  �سعبتي  ت�سجيع  منها  
واخل�رص  اجلافة  والبقول 
اأجل �سمان  دعم  والفواكه من 
من  خا�سة   ، املحلية  ال�سوق 
الأنقاب  حفر  دعم   خالل 
باملواقع  الأرا�سي  وا�ست�سالح 
اأظهرت   التي  ال�سحراوية 
متويل  يف  جناعتها  النتائج 
اخل�رص  اأنواع  باأجود  ال�سوق 
مرحلة  يف  خا�سة   ، والفواكه 
الكورونا  ورم�سان اأين ا�ستطاع 
ك�سب  اجلزائريون  املزارعون 
الرهان   والتاأكيد على اإمكانية 
حتقيق الكتفاء والعتماد على 
يف  اقت�سادي   كمورد  الفالحة 
خا�سة  النفط   بعد  ما  مرحلة 
يف ظل جناح عدة متعاملني يف 
ت�سدير  من  الفالحي  املجال 
كميات هامة من  الب�سل والثوم  
والبطاطا اإىل دول جماورة  بكل 
من وادي �سوف ، بلعبا�ص وعني 

الدفلى .

اإحياء م�ضروعي  تنمية 
ال�ضهوب  

العامة  املديرية  با�رصت 
للغابات اإطالق م�ساريع تنموية 
موردا  وجعلها  الغابات  يف 
واإقامة  الوطني   لالقت�ساد 
مل�ساريع   دقيقة  درا�سات 
اإعادة  خالل  من  ناجحة  
باجلبال   النهو�ص  م�رصوع 
ال�سحراوية   ال�سبه  واملناطق 
املحمية   مع ت�سحيح اأخطائها 
بتنمية  اخلا�سة  تلك  خا�سة 
�سيوخ  و�سبعة  ترارة  جبال 
نهبت  والتي  اجلزائري  بالغرب 
 ، نتائج  دون  مليار   1700 فيها 
ال�سامية  املحافظة  وم�رصوع 
لتنمية ال�سهوب  التي ا�ستهلكت 

املاليري دون نتائج فعالة.
فعلى م�ستوى املناطق اجلبلية 
العامة   املديرية  اأطلقت 
م�سالح  مع  بالتعاون  للغابات 
للت�سجري  م�ساريع  الفالحة 
الغابات   حواف  وا�ستغالل 
على  مثمرة  اأ�سجار  لزراعة 
غرار الكرز ، امل�سم�ص ، اخلوخ 
، الربتقال ، والتفاح  والأجا�ص 
خ�سو�سيات  ح�سب  وذلك 
العتماد  خالل  من  املناطق  
النجاح  هام�ص  درا�سات  على 
عن طريق درا�سة نوعية املناخ 
وطبيعة الرتبة وتوفر املياه ، مع 
خلق هيئة رقابية ل�سمان جناح 
املراقبة،  خالل  من  امل�رصوع 
امل�سالح   ذات  فتحت  كما 
الع�سل  ملنتجي  خا�سا  دعما 
ومربو النحل عن طريق اإطالق 
م�ساريع لرتبية النحل  بالغابات 

اإىل فتح  م�ساريع  بالإ�سافة    ،
مب�ساريع  للنهو�ص   اأخرى 
املوا�سي  كرتبية  اإ�سافية 
بع�ص  على  زيادة  ،والأبقار 
ك�سناعة  اخلفيفة  ال�سناعات 
وال�سالل  واحل�سري  الفلني 
القطاع  دعم  على  زيادة   ،
ال�سياحي من خالل ا�ستحداث 
مواقع  للعب وال�ستجمام على 

م�ستوى اأكرث من 50 موقع.
اأما مبنطقة ال�سهوب واله�ساب 
العليا فت�سعى وزارة الفالحة اإىل 
يف  اجلبلية  بالزراعة  النهو�ص 
هذه املناطق  ال�سا�سعة وخا�سة 
تعمل  كما   ، احلبوب  �سعبة  
املوا�سي  �سعبة  تدعيم   على 
لرفع  املوالني  دعم  خالل  من 
لتجاوز  الأغنام  روؤو�ص  عدد 
م�سكل الندرة وتخفي�ص اأ�سعار 
املحلية  ال�سوق  ودعم  اللحوم 
واجللود  والأ�سواف  باللحم 
احلليب  �سعبة  دعم  �سيتم  كما 
يف  هي  التي  املنطقة   بهذه 
يف  ا�ستثمارات  اإىل  حاجة 
غر�ص  مب�ساريع  املراعي  دعم 
وحمايتها  العلفية  الأ�سجار 
من  الع�سوائي  احلرث  من 
وجتاوز   ال�سهوب  بارونات  قبل 
قبل  من  املرتكبة  الأخطاء 
لتنمية  ال�سامية  املحافظة 
ال�سهوب  من خالل �سق الآبار 
الأغنام   توريد  مواقع  واإقامة  
الأعالف  يف  الدعم  وتوفري 

والعالج البيطري .
حممد بن ترار

اجلديد  العام  املدير  اأكد 
ر�سا  احلجار  �سيدار  ملركب 
بعنابة  الثالثاء  اأم�ص  بلحاج 
على »�رصورة و�سع خطة عمل 
�سوئها  على  حتدد  ا�ستعجالية 
العجز  لتدارك  الطريق  ورقة 
امل�سجل مبركب �سيدار احلجار 
توازنه  و  ا�ستقراره  ا�ستعادة  و 

املايل« .
على  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح 

هام�ص مرا�سم تن�سيبه يف مهامه 
للمركب  جديدا  عاما  مديرا 
الرئي�ص  من  كل  بح�سور  وذلك 
املدير العام للمجمع ال�سناعي 
�سيدار، خل�رص اأو�سي�ص، و ممثل 
واإطارات  امييتال  جممع  عن 
ال�رصيك  عن  وممثلني  املركب 
الجتماعي للم�سنع، باأن الو�سع 
املركب  به  مير  الذي  املايل 
ت�سافر  ويتطلب  للغاية  »�سعب 

جهود كل ال�رصكاء من اأجل رفع 
التحدي« .

موا�سلة  باأهمية  بلحاج  وذكر 
خمطط  م�ساريع  جت�سيد 
له  خ�س�ست  الذي  ال�ستثمار 
ال�سلطات العمومية مبالغ مالية 
اإنعا�ص م�سنع  اأجل  �سخمة من 
ل�سناعة  العتبار  ورد  احلجار 
باملنطقة،  وال�سلب  احلديد 
م�ساريع  تنفيذ  باأن  م�سيفا 

»�ستمكن  ال�ستثمار  خمطط 
امل�سنع يف اآفاق 2022 من اإنتاج 
تناف�سية  مواد حديدية مبعايري 

عاملية« .
�سيدار  مركب  فاإن  لالإ�سارة، 
احلجار يعرف حاليا توقفا تاما 
ب�سبب  وذلك  الإنتاج  لن�ساط 
اتخذت  التي  الوقائية  التدابري 
فريو�ص  انت�سار  من  للوقاية 

كورونا امل�ستجد .

املدير العام اجلديد ملركب �ضيدار احلجار ر�ضا بلحاج

�لو�سع يتطلب خطة �إنقاذ عاجلة
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النقابة الوطنية للم�ضرفني وامل�ضاعدين الرتبويني  

اإميان لوا�س

حذرت النقابة  الوطنية للم�رشفني و 
امل�ساعدين الرتبويني من خالل بيان  
لها من تداعيات عودة التالميذ اإىل 
الراهن،  الظرف  يف  الدرا�سة 
الّتالميذ  عودة  باأن  نقابة  اعتربت 
اإىل مقاعد الّدرا�سة يف هذا الظرف 
الوبائي يٌعٌدّ مغامرة خطرية قد تعيد 
العد  اإىل  والعودة  البداية  نقطة  اإىل 
الت�ساعدي لعدد امٌل�سابني بالكورونا 
وفيات  من  ذلك  عن  ينجر  ما  و 
ومراكز  امٌل�ست�سفيات  على  و�سغط 
حي ناهيك عن التدهور  احلجر ال�سّ
حالة  يف  االجتماعي  و  االقت�سادي 
ا�ستمرار الوباء اأو ظهور موجة ثانية 
، داعية  اإىل تبني بروتوكول توافقي 
املدر�سية  باالمتحانات  خا�ص 
للمدة  نظرا  ال�سنة  نهاية  واأعمال 

الق�سرية املتبقية لل�سنة الدرا�سية.

اأولويات املرحلة

ويف ال�سياق ذاته ، اقرتحت النقابة  
امل�ساعدين  و  للم�رشفني  الوطنية 
عن  الّر�سمي  االإعالن  الرتبويني »  
نهاية املو�سم الّدرا�سي 2020-2019  
املراحل  املتمدر�سني  يف  للتالميذ 
)االبتدائي-  الثالث  التعليمية 
تالميذ  عدا  والثانوي(   املتو�سط 
على  امٌلقبلني  ثانوي  الثالثة  ال�سنة 
�سهادة البكالوريا،االإبقاء على �سهادة 
البكالوريا واقرتاح اإجرائها يف �سهـر 
مراعاة  مع  �سبتمرب   جويلية اأو 
توقيت  يف  اجلنوب  خ�سو�سية 
واعتماد  االمتحان   �سري  برنامج 
اجلنوب،  لواليات  املكيف  التوقيت 
الف�سلني  معّدل  على  االعتماد 
الق�سم  اإىل  لالنتقال  والثاين  االأّول 
اإلغـاء   ، االأعلى  امل�ستوى  اأو  االأعلى 
امتحاين �سهادة نهاية مرحلة التعليم 
االبتدائــي و�سهادة التعليم املتو�سط 
 10/  5 ال�سنوي  املعّدل  واعتماد 
لالنتقال اإىل ال�سنة االأوىل متو�سط   

بالن�سبة  لتالميذ ال�سنة 5 ابتدائي.
 20/10 ال�سنوي  املعدل  اعتماد 
ثانوي  االأوىل  ال�ّسنة  اإىل  لالنتقال 

بالّن�سبة لتالميذ ال�ّسنة 4  متو�سـط«. 
،ونوهت  النقابة الوطنية للم�رشفني 
انفردت  الرتبويني  وامل�ساعدين 
للمقرتحات  القانوين  بالتاأ�سي�ص 
وذلك من خالل مطالبتها  املقدمة 
التكميلي  املن�سـور  بتحيني 
للمن�سورين رقم 160 و350 اخلا�سني 
الثانوي  التعليم  يف  باال�ستدراك 
واملتو�سط واالبتدائي وجعل معّدل 
اال�ستدراكي  االمتحان  اإىل  الدخول 
معدال لالنتقال اإىل الق�سم االأعلى ، 
معتربة باأن ذلك يف م�سلحة التالميذ 

واأوليائهم .

ا�ضتحالة تطبيق الإجراءات 
الوقائية يف املوؤ�ض�ضات الرتبوية

واأبرز ذات امل�سدر باأن االقرتاحات 
ال�ستحالة  نظرا  النقابة  تبنتها  التي 
ال�سارمة  االإجراءات  تطبيق 
هذا  النت�سار  والوقائية  االحرتازية 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  الوباء 
التعليم  مرحلتي  يف  �سيما  ال 
نظرا  و   ، واملتو�سط  االبتدائي 
عن  املرتتبة   الباهظة  للتكاليف 
اليومي  التعقيم  و  الوقاية  تدابري 
املوؤ�س�سات  يف  التدري�ص  الأق�سام 
اإتخذت  باأنها  مو�سحة  الرتبوية، 
علم  املخت�سني يف  اآراء  مبراجعة 
وعلوم  االجتماع  وعلم  النف�ص 
�سعوبة  اإىل  ت�سري  والتي  الرتبية   
للدرو�ص  التالميذ  ا�ستيعاب 
�سلوكيا  فيهم  التحكم  و�سعوبة 

فرتة  من  عودتهم  عند  نف�سيا  و 
االأمد  الّطـــويل   حي  ال�سّ احلجر 
املخت�سني  بتو�سيات  ،وعمال 
وخرباء  العمومية  حة  ال�سّ يف 
االأمرا�ص املعدية والفريو�سات . 

واإعترب ذات امل�سدر ، باأن  متديد 
ظاملا  �سيكون  الّدرا�سي  املو�سم 
الأبنائنا يف اجلنوب نظرا لالرتفاع 
املح�سو�ص لدرجات احلرارة على 
خالل  اجلنوب  واليات  م�ستوى 
الواليات  ال�سيما  ال�سيفية  الفرتة 
اأدرار وب�سار و تندوف و مترنا�ست 
و  والوادي  غرداية  و  اإليزي  و 

االأغواط وب�سكرة و ورقلة.

اأعمال نهاية ال�ضنة الدرا�ضة

ال�سنة  نهاية  اأعمال  بخ�سو�ص 
امل�سدر  ذات  اإقرتح  الدرا�سة،  
ال�سنة  نهاية  اأعمال  »اإجناز 
الدرا�سية مع االإبقاء على التدابري 
املر�سوم  يف  الواردة  الوقائية 
التنفيذي رقم 20-69 املوؤرخ يف 21 
مار�ص 2020 ال�سيما املتعلق منها 
مدفوعة  ا�ستثنائية  عطل  مبنح 
االأجر على اأ�سا�ص االأولوية لفئات 
احلوامل  الّنــ�ساء   ، امل�ستخدمني 
والن�ساء املتكفالت برتبية اأبنائهن 
امل�سابني  االأ�سخا�ص   ، ال�سغار 
باالأمرا�ص املزمنة واأولئك الذين 
نقرتح  �سحية،  ه�سا�سة  يعانون 
زمنية  رزنامة  حتديد  يلــــي  ما 
)جميع  وموّحدة  ،ق�سرية  دقيقة 

الرتبوية على م�ستوى  املوؤ�س�سات 
الوطن(  الإنهاء اأعمال نهاية ال�سنة 
الدرا�سية  تراعي الظرف اخلا�ص 
البالد  به  الذي متر  اال�ستثنائي  و 
وجمل�ص  االأق�سام  جمال�ص  عقد   ،
تدابري  وفق  والتوجيه  القبول 
فريو�ص  وباء  انت�سار  من  الوقاية 
تفعيـــل   ،) )كوفيد-19  كورونا 
الرقمية  واملن�سات  الف�ساءات 
الإي�سال  اإليها   الولوج  وت�سهيل 
ف�ساء  بوابة  عرب  التالميذ  نتائج 
على  الّطعن  حـق  واإتاحة  االأولياء  
والتوجيه  القبول  قرارات جمال�ص 
بالن�سبة لتالميذ ال�سنة 4 متو�سط 
لل�سنة  امل�سرتك  وتالميذ اجلذوع 
االأوىل ثانوي  عرب ف�ساء االأولياء.

متديد عهدة اللجان 
املت�ضاوية الأع�ضاء

املقّدمة  املقرتحات  اإىل  اإ�سافة 
ت�سّدد النقابة على �رشورة متديد 
االأع�ساء  اللجان املت�ساوية  عهدة 
الأحكام  طبقا  االآجال   املنتهية 
 84-10 املر�سوم  من   5 املادة 
 ،  1984 جانفي   14 يف  املوؤرخ 
اإىل  الرتقية  امتحانات  وتاأجيل 
�سهر  نهاية  اإىل  االأعلى  الّرتب 
دي�سمرب  �سهر  نهاية  اأو  جويلية 
ملفات  درا�سة  تاأجيل   ،  2020
االأ�سبوع  اإىل  التنقلية  احلركة 
جتميد  جويلية،  �سهر  من  االأخري 
العمل مبعيار النتائج املدر�سية يف 
احلركة التنقلية الوارد يف املن�سور 
 23 املوؤرخ يف   280 رقم  التكميلي 
الدرا�سي  للمو�سم    2006 اأفريل 
للظرف  نظرا    2022-2021
اخلا�ص بانتقال التالميذ ، رزنامة 
 2021-2020 املدر�سي  الّدخول 
اإجراء  تاريخ  �سوء  على  تتحّدد 
اإعالن  وتاريخ  البكالوريا  �سهادة 
نتائجها مع �رشورة احلفاظ على 
للموظفني  ال�سنوية  العطلة  حق 
الثالثة  على  املناطق  ومّدتها يف 
اأّننا نقتــرح 05 اأكتوبر2020 كتاريخ 
واأّنه  خا�سة  املدر�سي  للدخول 

يعترب اليوم العاملي للمعلم. »

اقرتحت النقابة الوطنية للم�ضرفني وامل�ضاعدين الرتبويني الإعــالن الّر�ضمي عن نهاية املو�ضم الّدرا�ضي 
2020-2019  للتالميذ املتمدر�ضني  يف املراحل التعليمية الثالث )البتدائي- املتو�ضط والثانوي(  عـدا تالميذ 

ال�ضنة الثالثة ثانوي املٌقبلني على �ضهادة البكالوريا .

بعد انت�ضار خرب اإلغاء العمل بالقوائم الحتياطية 
لالبتدائي 

الناجحون يف قوائم االحتياط 
ينددون  

بني وزارتي العدل والتجارة 

تعيني 139 حمققا  للجرائم 
االقت�سادية  وتهريب االأموال 

جتوب مناطق البويرة

قافلة لبيع البطاطا ب 25دج

الناجحني  من  املئات  طالب 
ملعلمي  االحتياطية   بالقوائم 
وزير  من  االبتدائي  التعليم 
واجعوط   حممد  الرتبية  
ب�رشورة التدخل من اجل  اإبقاء 
 ، االحتياطية   بالقوائم  العمل 
وذلك بعد تداول  اإلغاء قائمتهم  
واالإبقاء على القوائم االحتياطية  

للثانوي واملتو�سط .
كونوا  الذين  املحتجون 
جمموعات على من�سات التوا�سل 
االجتماعي  تو�سلوا اإىل  اإ�سدار 
الرتبية  وزير  اإىل   موجه  بيان 
للوظيفة  العام  واملدير  الوطنية 
ينا�سدونهم  ب�رشورة   العمومية  
بني  االجتماعية  العدالة  حتقيق 
على  واالإبقاء  الثالث  االأطوار 
االحتياطية   بالقائمة  العمل 
ال�سباب  اأالف  اأمل   تعد  التي 
والذي  التوظيف  اإىل  الطامح 
، خا�سة يف ظل  االنتظار  اأعياه 
التي  واالأو�ساع  الكورونا  جائحة 
وجه   وقد  ، هذا  البالد  بها  متر 

نواب  اإىل  ر�سائل  االحتياطيون 
يف  النقابات  وممثلو  الربملان 
اإبالغ  اجل  من  الرتبية  قطاع 
العليا  ال�سلطات  اإىل  اأ�سواتهم  
على  لالإبقاء  ملنا�سدتها  للبالد 

القوائم االحتياطية .
هذا وكانت  وزارة الرتبية الوطنية  
قد وجهت مرا�سلة اإىل املديرية 
العامة للوظيف العمومي من اأجل 
موا�سلة العمل  بقوائم االحتياط 
لنهاية �سنة 2017  وهو ما �سادق 
عليه بالن�سبة للمتو�سط والثانوي 
لالبتدائي  بالن�سبة  واإلغاوؤه 
ح�سب  �سببه  اأرجع  والذي   ،
فتح  اإىل  القطاع  يف  خمت�سني 
اإطار  املجال لتخ�س�سات خارج 
على   �سلبا  اثر  ما  وهو  التعليم  
ظل  يف  خا�سة  التعليمة  العملية 
التقارير التي بعث بها املفت�سني 
ظل  يف  خا�سة  البيداغوجيني 
مدته  كانت  التي  التكوين  نق�ص 

غري كافية .
م.ب

م�سرتك  وزاري  قرار  ك�سف 
كمال  التجارة   وزير  بني  موقع  
بلقا�سم  العدل  ووزير  رزيق 
زغماتي  عن تعيني 139 حمققا  
اجل  من  موؤهلني   اقت�ساديا 
االقت�سادية   املخالفات  معاينة 
وحركة   بال�رشف   اخلا�سة 
اإىل  وتهريبها  االأموال   روؤو�ص 

اخلارج.
بالعدد  �سدر  الذي  القرار 
الر�سمية  اجلريدة  من  االأخري 
يهدف  اجلزائرية   للجمهورية 
الوطني  االقت�ساد  حماية  اإىل 
ويلغي القرارات ال�سابقة  خا�سة 
الذي  وقبله   2019 نهاية  املوقع 
جعل  ما   وهو   2005 �سنة  وقع 
روؤو�ص االأموال  تهرب اإىل اأوروبا 
ت�سدير  عمليات  طريق  عن 
بدعم  م�سبوهة  وا�سترياد 
�سلبا   اأ�رش  ما   ، الع�سابة  من 
وت�سجيل  الوطني   باالقت�ساد 
اإىل  هربت  التي  املاليري  مئات 

بنوك   بدعم من  فروع  اخلارج  
اأجنبية باجلزائر واغلبها روؤو�ص 
من  كدعم   تلقيها  مت  اأموال 
خا�سة  وهمية  مل�ساريع  الدولة 

با�سترياد وت�سدير .
يقوم  اأن  املنتظر  ومن  هذا 
حركية  مبراقبة  املحققني 
روؤو�ص االأموال  لدى املوؤ�س�سات 
والت�سدير  باال�سترياد  اخلا�سة 
والتاأكد من ن�ساطاتها واأ�سحابها 
ومتابعة حتويل اأموالهم بدقة  ، 
اجلرائم  القرار  هذا  و�سي�سنف 
بتهريب  اخلا�سة  املالية  
االأموال �سمن اجلرائم اجلنائية 
على  اأ�سحابها  حتيل  التي 
وتعر�سهم  اجلنايات  حمكمة 
معاقبة  مع  كبرية   عقوبات  اإىل 
وحجز  املتورطة   البنوك 
االأموال عك�ص القوانني  ال�سابقة 
التي كانت ت�سنفهم �سمن اجلنح  

فقط .
حممد .ب

من  جمموعة  اأم�ص  اأطلقت 
بوالية  واملنتجني  الفالحني 
البويرة قافلة لبيع مادة البطاطا 
مبا�رشة للم�ستهلك ب�سعر رمزي 
للكيلوغرام  دج   25 ب  يقدر 
االأعباء  للتخفيف  وهذا  الواحد 
الب�سطاء  خا�سة  للمواطنني  عن 
ال�سعبة  الظروف  هذه  يف 
ال�سحي  احلجر  خملفات  جراء 
التي  رم�سان  �سهر  وم�ساريف 
ال�سياق  ويف   ، كاهلهم  اأثقلت 
التي  القافلة  اأن  املنظمون  اأكد 
حتمل �سعار »من املنتج مبا�رشة 

كافة  �ستجوب  امل�ستهلك«  اإىل 
البويرة  والية  ومناطق  بلديات 
پعد  الف�سيل  ال�سهر  اأيام  طيلة 
حمطاتها  اأول  يف  حلت  اأن 
ببلديات �سور الغزالن واجلباحية 
هذه  ولقيت  هذا   ، وامل�سدور 
و�سط  كبريا  ارتياحا  املبادرة 
املواطنني الذين ثمنوها خا�سة 
املح�سو�ص  لالرتفاع  بعد 
املادة  هذه  اأ�سعار  يف  امل�سجل 
االأ�سا�سية واالأ�سواق يف اأوىل اأيام 

�سهر ال�سيام .
اأح�ضن مرزوق

متديد املو�سم الّدرا�سي ظلم 
الأبناء اجلنوب

.      الإبقاء على البكالوريا واقرتاح اإجرائها يف جويلية اأو �ضبتمرب
.      اإنهاء املو�ضم الّدرا�ضي يف املراحل التعليمية الثالث 

بقطاع  نقابات    05 ممثلو  ت�ساءل 
اإبعادهم  الوطنية عن �سبب  الرتبية  
م�سري  بتحديد  اخلا�ص  اللقاء  من 
نهار   املنعقد  الدرا�سية  ال�سنة 
معتمدة  نقابات  اأنهم   رغم  اأم�ص 
و�رشيك اجتماعي ي�سم فئة وا�سعة 
ي�ستوجب  التي  الرتبية  اإطارات  من 

ا�ست�سارتها  واأخذ راأيها .
الوطنية  النقابة  وحملت   هذا 
االبتدائية  املدار�ص  ملديري 
مل�ساعدي  الوطنية  والنقابة 
وم�رشيف  الرتبية  والنقابة امل�ستقلة 
االقت�سادية  امل�سالح  ملوظفي 

لقطاع الرتبية  باالإ�سافة اإىل النقابة 
مل�ست�ساري  امل�ستقلة  الوطنية 
الرتبية   وزير   ، الوطنية  الرتبية 
اإبعادهم عن احلوار  امل�سوؤولية  يف 
خا�سة واأن لهم االأهمية الق�سوى يف 
اجلانبني   من  ال�سنة  م�سري  حتديد  
اأن  بحكم  والت�سيري  االقت�سادي 
ت�سيري  ت�سمن  التي  النقابات  هذه 
مع  مبا�رشة  تتعامل   و  املوؤ�س�سات 
املدار�ص  اأ�سا�ص  وهي  التلميذ 
م�سريين   ، الرتبوية  واملوؤ�س�سات 
االأ�ساتذة  نقابات  كانت  اإذا  اأنه 
التدري�ص   على  ت�رشف  واملعلمني  

العمل  ت�سيري  على  ن�رشف  فنحن  
هذا   ، جناحها  و�سمان  الرتبوية 
لها   االعتبار  برد  النقابات  وطالبت 
الرتبية   وزارة  من  اأطرافا  حمملة 
و  اإق�سائها  وحماولة  بتهمي�سها 
اأن  موؤكدين  ال�ساحة   عن  اأبعادها 
بالتهديد  الي�سمح  اليوم  الو�سع 
مقام  مقال  لكل  لكن   ، واالإ�رشاب 
الكيل مبكيالني  اأن �سيا�سة  ، م�سرية 
قد  ت�سل اإىل طريق م�سدود . هذا 
وقد اعتربت النقابات اأن ردها على 
اإق�سائهم من اللقاء الت�ساوري يعترب 
راأ�سها  وعلى  الرتبية  لوزارة  اأعذارا 

اللقاء  �سبق  الذي  الوزير  �سخ�ص 
بهم خالل االأ�سهر املا�سية وعدهم 
النقابات   مع  التعامل  يف  بال�سفافية 
لتحديد  امل�ساورات   خالل  من 
ال�سنة  مقدمتها  ويف  القطاع  م�سري 
الدرا�سية ، خا�سة وان هذه النقابات 
اإمكانية  يقرر  من  وهي  متلك خربة 
التدري�ص يف ال�سيف ببع�ص املواقع 
على  وتقف  الكبري   اجلنوب  على 
واملوؤ�س�سات  املدار�ص  اإمكانيات 
الرتبوية  وكيفية جتهيزها ال�ستقبال 
التالميذ والطلبة  يف ف�سل ال�سيف 

وغريها .

اأق�ضيت من  م�ضاورات حتديد  م�ضري الدرا�ضية  

05 نقابات بقطاع الرتبية تنذر الوزير 

حممد بن ترار
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اح�ضن خال�س   

الن�شطاء  بع�ض  �شار  اإذ 
ال�شابقني نوابا يف الربملان 
وزراء  اإىل  اآخرون  وحتول 
يف  بوتفليقة  حكومة  يف 
اأجل  من  التجمع  ظل 
والدميقراطية  الثقافة 
قبل اأن ين�شحبوا منها مع 
احتجاجا  الأحداث  بداية 
على القمع الذي تعر�شت 
له التظاهرات التي توجت 
التي  الكربى  بالتظاهرة 
�شهدتها اجلزائر العا�شمة 
يوم 14 جوان 2001 بنزول 
مئات الآلف من خمتلف 
القبائل  منطقة  بلديات 
اأر�شية  لرفع  ال�شارع  اإىل 
الرئي�ض  اإىل  الق�رص 
رف�ض  الذي  بوتفليقة 
القابلة  الوثيقة غري  ت�شلم 
للتفاو�ض من وفد متكون 

من طفلني. 
هذا  اكت�شف 
اأن  اجلديد  اجليل 
التعددية  جتربة 
والأزمة  ال�شيا�شية 
عا�شتها  التي 
لأكرث  اجلزائر 
�شنوات   10 من 
من  تغري  مل 
النظام  مواقف 
اأن  بدا  اإذ  �شيئا 
ال�شلطة  تعامل 
املطلب  مع 
مل  الأمازيغي 

فالقمع  اأمنلة  قيد  يتغري 
كان  مما  عليه  اأ�شد  �شار 
بل   ،1980 اأحداث  يف 
اإعالمية  دعاية  �شاحبته 

عن  تختلف  ل  رهيبة 
اإىل  ال�شابقة،  الدعاية 
عرب  ال�شلطة  اأن  درجة 
الإعالمية  اأجهزتها 
زرع  حاولت  الثقيلة 
اأبناء  بني  والتفرقة  الفتنة 
بتحري�ض  الواحد  البلد 
اأحياء مدينة  �شكان بع�ض 
الت�شدي  على  اجلزائر 
حيث  القبائلي«  ل«الغزو 
يف  مناو�شات  اندلعت 
ال�شكان  بني  بلوزداد  حي 
ف�شال  واملتظاهرين، 
بوتفليقة  الرئي�ض  اأن  عن 
احلملة  يف  بنف�شه  �شارك 
جانب  اإىل  الدعائية 
اأن  وميكن  وزرائه  بع�ض 
نتذكر اخلطاب »اجلهوي« 
مترنا�شت  يف  األقاه  الذي 
جاءت  اأخرى  وتدخالت 
حماولت  مع  باملوازاة 
اأر�شية  مطالب  اإفراغ 
قبل  حمتواها  من  الق�رص 

احلكومة  رئي�ض  يكلف  اأن 
اجلديد احمد اأويحيى يف 
ماي 2003 مببا�رصة عملية 
�رصورية  »تفاو�شية« 

النتخابات  من  �شنة  قبل 
تبعات  حول  الرئا�شية، 
اإنهاء  اإىل  اأف�شت  الأزمة، 
عمل حركة العرو�ض مقابل 
العرتاف بالأمازيغية لغة 
الدرك  ومغادرة  وطنية 
القبائل  منطقة  الوطني 
ل�شحايا  وتعوي�شات 

الأحداث...
امل�شاعي  تلك  اأن  غري 
الحتقان  حالة  تنه  مل 
النتخابات  جرت  فقد 
جو  يف  ل2004  الرئا�شية 
القبائل  مبنطقة  متوتر 
م�شاركة  من  بالرغم 
دخل  الذي  �شعدي  �شعيد 
النتخابي  املعرتك 
الثانية  للمرة  الرئا�شي 
»الرف�ض«  حتويل  ب�شعار 
بعد  »م�رصوع«  اإىل 
مبنطقة  التامة  املقاطعة 
لالنتخابات  القبائل 
 2002 عام  الربملانية 
م�شاركته  لكن 
بالف�شل  باءت 
على  بح�شوله 
ت�شويت  ن�شبة 
تلك  من  اأقل 
عليها  ح�شل 
 .1995 عام 
النتخابات  تلك 
التي  الرئا�شية 
مبنطقة  جرت 
حتت  القبائل 
اأمني  تطويق 
م�شددة  وحرا�شة 
بوتفليقة  املرت�شح  مكنت 
اإىل جانب رئي�ض حكومته 
من  اأويحيى  احمد 
بتيزي  جتمعني  تن�شيط 

فيهما  روجا  وبجاية  وزو 
امل�شاحلة  خلطاب 
جيدا  اإليه  اأن�شتت  الذي 
يف  ال�شابقة  املنا�شلة 
الثقافة  اأجل  من  التجمع 
خليدة  والدميقراطية 
عن  تخلت  التي  تومي 
اإىل  وان�شمت  حزبها 
حكومة بوتفليقة اجلديدة 
كان  كما  للثقافة،  وزيرة 
�شمن  يون�ض  بن  عمارة 
النتخابية  احلملة  طاقم 
لبوتفليقة قبل اأن يتبواأ هو 
وزارية،  منا�شب  الآخر 
عنه  ي�شذ  مل  الذي  الأمر 
لتن�شيقية  ال�شابق  الرئي�ض 
الرببرية  الثقافية  احلركة 
الذي  علي  ولد  الهادي 
امل�شوؤوليات  يف  تدرج 
اجلديد  العهد  �شمن 
لولية  الثقافة  مدير  من 
وزير  اإىل  وزو  تيزي 
وبهذا  والريا�شة.  لل�شبيبة 
ا�شتطاع الرئي�ض بوتفليقة 
حمتوى  امت�شا�ض 
للحركة  القدمي  احلو�ض 
الثقافية الرببرية وت�شتيت 
التي  ال�شيا�شية  النخب 
من  لأكرث  احلركة  ن�شطت 
كون  بل  الزمن،  من  عقد 
يعرف  مما  جديدا  جيال 
ن�رصفي�ض«،  ب«قبايل 
يختلف عن اجليل ال�شابق 
يف اأنه مل ين�شاأ يف اأح�شان 
التحرير  جبهة  حزب 
دواليب  يف  اأو  الوطني 
من  جاء  بل  ال�شلطة 
اأجل  من  الن�شالت  عمق 
بع�شه  لينتهي  الأمازيغية 
الف�شاد  بتهم  احلب�ض  يف 

والراأي  الن�شال  تهم  بدل 
املخالف.

لقد اهتدى نظام بوتفليقة 
القمع  اإىل  اللجوء  اأن  اإىل 
اإذكاء  كان عامل  ما  غالبا 
ومنح  املطالب  حلدية 
ال�شارع  ملنطق  فر�شة 
لبع�ض  التمكني  فف�شل 
التمكني  دون  الفاعلني 

وقد  ذاته  للفعل 
بذلك  ا�شتطاع 
اأن ي�شمن هدنة 
�شنوات  لعدة 
فيها  جرى 
تطبيع وا�شع مع 
القوى  جميع 
عية  جتما ل ا
�شية  ل�شيا ا و
يقة  لطر با
ذاتها، طريقة 
يع  ز تو
 ، ع يو لر ا

من  خاللها  متكن  هدنة 
احتواء املطلب الأمازيغي 
ما  حد  اإىل  واإفراغه 
ال�شيا�ضية  �شحنته  من 
وال�رصاع القائم يف ال�شابق 
الأمازيغي  البعدين  بني 
بل  الإ�شالمي  والعربي 
احمد  الأول  الوزير  �شار 
بت�رصيحات  اأويحيى يديل 
ر�شمية باللغة الأمازيغية. 

وبهذا انتقلت ال�شلطة من 
املطلب  مواجهة  منطق 
اإىل  جملة  الأمازيغي 
الر�شمية  الرواية  اإبداع 
خالل  من  لالأمازيغية 
املحافظة  ن�شاط  تفعيل 
ال�شامية لالأمازيغية �شمن 
الكتابة  اإدراج  حماولت 

)التيفناغ( على  الأمازيغية 
الر�شمية  البنايات  لوحات 
والقت�شادية  الإدارية 
الأمازيغية  تعليم  وتعزيز 
وليات  اإىل عدة  وتو�شيعه 
حركة  وت�شجيع  جديدة 
تعليمها  وتعميم  الرتجمة 
يف املحيط غري املدر�شي 
و�شار حزب جبهة التحرير 

الكتابة  يدرج  الوطني 
�شعاراته  يف  الأمازيغية 
وقد  النتخابية  ولوحاته 
حذت حذوه اأحزاب اأخرى 
وبقيت  لل�شلطة  موالية 
الإ�شالمي  التيار  اأحزاب 
مبواقفها  متم�شكة 
للنهج  الراف�شة  ال�شابقة 
الرواية  اتبعته  الذي 
لالأمازيغية  الر�شمية 
ف�شال عن رف�ض املطلب 

يف اأ�شا�شه. 
هذه  خدمت  ما  وبقدر 
ترقية  مطلب  الرواية 
�شاعدت  فقد  الأمازيغية 
على متييعه واإخراجه من 
التاريخية  الق�شية  دائرة 
احلكم  اأنظمة  مع 

املتعاقبة ل�شيما مع اإدراج 
ر�شمية  لغة  الأمازيغية 
الد�شتورية  التعديالت  يف 
اأول  وتعيني   2016 لعام 
لراأ�ض  ر�شميا  عيدا  يناير 
وعطلة  الأمازيغية  ال�شنة 
مدفوعة الأجر وقد �شار 
املوؤ�ش�شات  به يف  يحتفل 
واملوؤ�ش�شات  الرتبوية 

الأخرى للدولة.
راأى  ما  وبقدر 
الهوية  دعاة 
يغية  ز ما لأ ا
يف  التاريخيون 
يف  التحولت  هذه 
ال�شلطة  مواقف 
وتتويجا  مك�شبا 
الطويلة  لن�شالتهم 
تهم  ت�شحيا و
التي  اجل�شيمة 
الهوية  اأخرجت 
من  الأمازيغية 
دائرة  ومن  املجهول 
والتهمي�ض  الطم�ض 
اأطرافا  ا�شتفزت  فاإنها 
توزعت  حمافظة  اأخرى 
ال�شيا�شية  التيارات  بني 
املثقفني  من  وقطاع 
املنحى  يف  راأوا  الذين 
العرتاف  اأخذه  الذي 
على  جتنيا  بالأمازيغية 
العربي  والطابع  التاريخ 
للجزائر.  والإ�شالمي 
جعلت  املواقف  هذه 
الأمازيغية يدخلون،  دعاة 
 22 حراك  انطالق  مع 
فرباير، يف معركة جديدة 
حمورها الأ�شا�شي الرموز 

التاريخية والثقافية.
... يتبع

الأمازيغية برواية بوتفليقة
كان لأحداث الربيع الأ�ضود الأليمة الف�ضل يف اأن ك�ضفت عن جيل جديد من النا�ضطني ت�ضاعف عددا 
وارتقى من حيث الوعي باأن افتكاك املكا�ضب ل ميكن اأن مير عرب تبواأ املنا�ضب، فقد بينت التجربة اأن 
احلركة الثقافية الرببرية اأفل جنمها يف نهاية الت�ضعينات بعدما غري ن�ضطاوؤها وجهاتهم واأولوياتهم 

فاأ�ضبحت مرتبطة بالتموقع ال�ضيا�ضي واحلزبي.

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

اجلديد  اجليل  هذا  " اكت�ضف 
اأن جتربة التعددية ال�ضيا�ضية 
والأزمة التي عا�ضتها اجلزائر 
لأكرث من 10 �ضنوات مل تغري 
من مواقف النظام �ضيئا اإذ بدا 

اأن تعامل ال�ضلطة مع املطلب 
الأمازيغي مل يتغري قيد اأمنلة 

فالقمع �ضار اأ�ضد عليه مما كان يف 
اأحداث 1980"

منطق  من  ال�ضلطة  " انتقلت 
مواجهة املطلب الأمازيغي جملة 

اإىل اإبداع الرواية الر�ضمية 
لالأمازيغية من خالل تفعيل 

ن�ضاط املحافظة ال�ضامية 
لالأمازيغية �ضمن حماولت 

اإدراج الكتابة الأمازيغية 
)التيفناغ( على لوحات البنايات 
الر�ضمية الإدارية والقت�ضادية 

وتعزيز تعليم الأمازيغية "

اجلزء12
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لعل ما نعي�ضه اليوم من رداءة على م�ضتوى الإعالم وهو اأحد اأوجه ف�ضل �ضيا�ضة ا�ضتغالل املثقف كاأثاث ُيّزين امل�ضهد 
ال�ضيا�ضي العام ، اأو كواجهة لإخفاء بع�س اأعطاب ال�ضيا�ضي ، وهذا لي�س بدع جديد يف جمال ممار�ضات ال�ضيا�ضة عندنا ، فما 
جرى بني ديغول و بالريمو املثقف املو�ضوعي ، الذي جنح ديغول يف ا�ضتمالته و ا�ضتقطابه ، من معار�س مناه�س لال�ضتعمار 

اإىل وزير ثقافة ديغويل مرمتي يف اأح�ضان املحافظني و بوائقهم ، مما ورطه يف ال�ضكوت عن جرائمهم ال�ضتعمارية، مما دفع 
الكثري من املثقفني و النقاد اإىل اعتبار رواياته جمرد روايات قراء حمطات القطارات .

من التفاهة اإىل �ضوء الرتبية

بني تيه االنزياحيني واملبادئ الرتبوية 
لطه عبدالرحمن

الوليد فرج

مثقف  م�آل  هذا  ك�ن  اإذا 
كت�ب�ته  �شغلت   ، مو�شوعي 
اإىل  وم�زالت   ، ك�مال  جيال 
و  درا�شة  حمل  هذا  يومن� 
اهتم�م العديد . فكيف �شيكون 
يف  ن�ش�أ  الذي  املثقف  و�شع 
على  تتوفر  ال  ثق�فية  بيئة 
االأي�ض  عملية  اكتم�ل  �رشوط 
املعريف الثق�يف ، التي اأفرزت 
اإىل  بح�جة  ذاته  مثقف� يف  لن� 
ت�أهيل  اإع�دة  و  ت�أهيل  �شي��شة 

معريف و ثق�يف .
بينم� راحت جمموع�ت ال�شب�ب 

الب�شط�ء ، تدفع عن 
ت�شجب  و  املجتمع 
م�ش�هد  جمموعة 
 ، متحركة  تلفزية 
بع�ض  على  بُثت 
التلفزية  القنوات 
ات�شمت  التي   ،
االأدب  بقلة 
اأحي�ن� ، و خد�ض 
االأ�رشة  حي�ء 
ية  ئر ا جلز ا
  ، اأخرى  اأحي�ن� 

امل�ش�هد  بعواطف  والتالعب 
بطريقة �ش�قطة وحتت �شغط 
�شعبي حتركت م� ي�شمى بهيئة 
الب�رشي  ال�شمعي  ال�شبط 
املالمح  رغم   ، مت�أخرة 
اخلدمة  ل�شوء  املتعددة 
االإعالمية املقدمة من طرف 
تدين  عن  ن�هيك  القنوات  جل 
قبل   ، كوادره�  م�شتوي�ت 
التي  االأخالقية  الف�ش�ئح  هذه 
و  الرتبية  نظم  اهرتاء  تعك�ض 

قبل  الع�مة  االأخالق  تراجع 
املهنية .

يف ظل هذه الك�رثة االأخالقية، 
جند ذلك اللفيف الذي يدعي 
اإىل  الثق�يف  ب�لفعل  االنزي�ح 
اأن  منه  ظن�    ، االأ�شيل  حقله 
جمموعة مق�الت اأو م� ي�شبهه� 
هي من تخت�رش حم�ور الثق�فة 
وهي التي تر�شم وجه املثقف 
تدبيج  اإىل  ي�شعون  فراحوا   ،
 ، الن�شو�ض  من  جمموعة 
تكفيك عن�وينه� الثقيلة ، لتقف 
الواقع  عن  االنف�ش�ل  على 
الذي كثريا م� دمغن�ه ب�لتف�هة 
جمموعة  لت�أتي   . الرداءة  و 

حية  مب�ش�هد  متلفزة  برن�مج 
م�شدقة  و�شفن�ه  م�  جم�شدة 
االأخالقي  االإفال�ض  الأحك�م 

التي اأطلقن�ه� هن� مرارا .
الذي  اليوم  الثق�يف  الفعل  اإن 
 ، الرتبية  فل�شفة  عن  يخرج 
يعترب �رشب� من الرتف الفكري 
يف زمن هذه الطوارئ احل�دثة 
اال�شتغ�ل  لزام�  �ش�ر  فقد   .
واإث�رة  الرتبية  اأبواب  على 
و  مرجعي�ته�  و  عن��رشه� 

تكوين اأدوات تث�قف بني فئ�ت 
ت�أ�شي�ض  على  تعمل  املجتمع 
لرتبية   ، االأ�شلية  االأ�شول 

جمتمعية .
وات�ش�ق مع م� ق�له الفيل�شوف 
الكبري طه عبد الرحمن اأن اأي 
�شف�ته  تخرج  ال  تربوي  مقوم 
مب�دئ  مبث�بة  هي  اأربعة  عن 
على  ي�شتغل  من  بكل  حري   ،
االأفك�ر الرتبوية ، اإث�رته� بدءا 
الواقع  �شيم� يف ظل هذا  ال   ،
االأ�شعدة  املرتهل على جميع 
التهتك  حد  اإىل  بلغ  الذي 
يعرفه�  مل  التي  اخلالعة  و 
جمتمعن� وهو يف اأحلك ح�الته 

.
للمقوم  االأربعة  املب�دئ 
طه  عند  الرتبوي 

عبدالرحمن :
اي  اأن   : الثب�ت  مبداأ 
مم�ر�شة تربوية االأكيد فيه� 
جمموعة  على  تقوم  اأنه� 
اأ�ش�ض منه� الث�بت الركني و 
املتغري  . هذا  املتغري  منه� 
 : ق�شمني  اإىل  ينق�شم  بدوره 
ينتهي  وجوده  متغري متحرك 
متغري  و   . وظيفته  بوجود 
يتحرك  و  ين�شط  الذي   : قلق 
ويف   . خم�شو�شة  وظيفة  دون 
بني  فيه  نفرق  الرتبوي  الث�بت 

نوعني :
ال�شورة  وهو   : اجل�مد  الث�بت 
اأثر  ال  املخي�ل  يف  املدموغة 
به�  والتم�شك   ، فيه�  للروح 
العملية  على  لل�رشر  جملبة 

الرتبوية .
- الث�بت الرا�شخ : ذا حممول 
عليه  حم�فظ�  يبقى  روحي 
مزاحمة  ح�الت  يف  حتى 
مالب�شة  او  له  اجل�مد  الث�بت 
هذا  ويف   . القلق  املتغري 
ال�شدد و مالب�ش�ت املزاحمة 
املتغريات القلقة ك�ن يفرت�ض 
 ، االنزايحيني  ن�ش�ط  انبث�ق 
من  الرا�شخ(  )الث�بت  حلم�ية 
اجل�مد(  )الث�بت  مزاحمة 
وهذا  القلق(  )املتغري  و 
على  احلقيقي  املج�ل  يفتح 
اال�شتغ�ل على الرتاث الرتبوي 

.
ميكن  ال   : اال�شتقالل  مبداأ   -

املطلقة  ب��شتقاللية  اجلزم 
مع  لتداخله  الرتبوي  للمقوم 
يفرق طه  و  عنه  اخل�رج  غريه 
من  �رشبني  بني  الرحمن  عبد 

اال�شتقالل :
حيث   : االنف�ش�ل  ا�شتقالل 
بني  ات�ش�ل  اأي  فيه  ميتنع 
ك�أنهم�  املنف�شلني  العن�رشين 
خمتلفة  م�هية  و  هوية  ذا 

مغ�يرة .
االخت�ش��ض  ا�شتقالل 
امل�ش�فة  فيه  تنعدم   :
الف��شلة بني العن�رشين 
املخت�ض  ف�لعن�رش   ،
خ�شو�شيته  يكت�شب 
لي�شت  جه�ت  من 
ب�ل�رشورة من م�هيته 
يت�شم  يجعله  مم� 
اأي  مع  ب�لتف�عل 
يت�شف  اآخر  عن�رش 
خ�شو�شيته  مبثل 
هذا  يف  ويعتمد   .
على  التف�عل 

عمليتني متك�ملتني هم� :
و  ي�شتمد  اإذ   : اال�شتمداد 
يتغذى من كل عن�رش خمتلف 
ثراء  و  يتن��شب  الذي  ب�لقدر 

خ�شو�شيته .
االإمداد : وهو العملية العك�شية 
الرتبوي  العن�رش  ميد  اإذ 
يرثي  مب�  لالآخر  املختلف 

خ�شو�شيته و يغذيه� .
هذه  والت�أثر  الت�أثري  عملية 
اأو  نفوذ  اأي  عن  بعيدة  تكون 

ت�شلط عن�رش عن االآخر تتبني 
على اال�شرتاك املتب�دل املرن 
ب�الآخر  مي�ض  �شغط  اأي  دون 

وعن��رشه مب�دئه .
مبداأ احلي�ة : الذي يبقى العن�رش 
على  يقدر  كي  حي�  الرتبوي 
خمتلف  مع  التقلب�ت  مق�ومة 
للثق�ف�ت  الرتبوية  ال�شي�ق�ت 
االأخرى و )يقوى على النهو�ض 

مبتطلب�ت الع�رش امل�شتجدة و 
الت�شدي الإ�شك�الته و حتدي�ته 
املختلفة . و يتجه اإىل التف�عل 
التي  الرتبوية  املقوم�ت  مع 
االأخرى  الثق�ف�ت  به�  تخت�ض 

. )
مبداأ االإبداع : اأن عن�رش احلي�ة 
كمبداأ يجب اأن ينك�شف و يظهر 
ب�الإبداع ، و عند الفيل�شوف طه 
عبد الرحم�ن يق�شي ب�لتفرقة 
نوعني  بني  احلي  العن�رش  يف 

)العن�رش  و  املنتج(  )العن�رش 
املبدع( .

العن�رش املنتج يحققه العط�ء 
احل��شل عن التقليد املوروث 
ق�نون  او  ملزمة  ق�عدة  او 
حمّدد دون اأن يقدر اكتن�ه �رش 
العن�رش  اأن  )بيد  وجودهم�. 
ك�رش  على  يقدر  املبدع 
املبدع  ف�لعن�رش   . التقليد 
امل�شمون  ين�شئ 
مم�   ، واآلته 
التو�شل  يجعل 
لعن�رش  ب�
هو  املبدع 
من  لف�ش�ء  فتٌح 
يجعل  و  احلرية 
يطلق  اخلي�ل 
مت�شورا  عن�نه 
اأو  قريبة  نظ�ئر 
بدائل  و  بعيدة 
اآجلة  اأو  ع�جلة 
مل� وّرثه التقليد و 
مل� قررته الق�عدة 
هذه  يف  و  الق�نون  �شطره  اأو 
تنك�شف  البدائل  و  والنظ�ئر 
  .  ) املبدع  العن�رش  مكنون�ت 
تراجع  اليوم من  نعي�شه  م�  اإن 
م�شتوي�ت  جل  على  وتردي  
احلي�ة مرده االأخالق و م�ش�وئ 
الرتبية فال ميكن التخل�ض من 
و  التف�هة  و  ال�شلوك  رط�ئن 
الرداءة اإال ب�إر�ش�ء نظم تربوية 
الذي  للو�شع  تت�شدى  جديدة 

اآل اإليه جمتمعن� .

الكبري  الفيل�ضوف  قاله  ما  مع  " وات�ضاق 
طه عبد الرحمن اأن اأي مقوم تربوي 

ل تخرج �ضفاته عن اأربعة هي مبثابة 
مبادئ ، حري بكل من ي�ضتغل على 
الأفكار الرتبوية ، اإثارتها بدءا ، ل 
�ضيما يف ظل هذا الواقع املرتهل على 

جميع الأ�ضعدة الذي بلغ اإىل حد 
التهتك و اخلالعة التي مل يعرفها 

جمتمعنا وهو يف اأحلك حالته "

تراجع  من  اليوم  نعي�ضه  ما  " اإن 
وتردي  على جل م�ضتويات 

احلياة مرده الأخالق و م�ضاوئ 
الرتبية فال ميكن التخل�س من 

رطائن ال�ضلوك و التفاهة و 
الرداءة اإل باإر�ضاء نظم تربوية 

جديدة تت�ضدى للو�ضع الذي 
اآل اإليه جمتمعنا  "
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 �ضالح عو�س

طبيعة الأزهر:

ال�رشيف من بني معاقل  الأزهر  متيز 
الأمة  يف  والعلم  التنوير 
منه  جتعل  بخ�صائ�ص 
تبواأ  من  ومتكنه  متفردا 
واملرجعية  ال�صدارة 
يت�صح  ذلك  ولعل  العليا 
من خالل �صريته الطويلة 
ورغم  قرون،  ع�رشة  عرب 
ال�صاأن  يف  يتدخل  ل  اأنه 
اإل  التف�صيلي  ال�صيا�صي 
حا�رشة  حا�صية  له  اأن 
�صد اأي عدوان خارجي 
اأي  و�صد  الأمة  على 
احلاكم  ي�صيب  �صطط 
دومنا  كله  ذلك  ولكن 

البالد  على  جتر  ملعارك  افتعال 
ي�صدر  ل  فهو  والهالك..  اخل�رشان 
يدافع  ولكنه  الآخر  ي�صيطن  ول  عنفا 
ويدح�ص  ال�صمحة  الإ�صالم  قيم  عن 
ذلك  عن  يتوانى  ول  الفرتاءات 
املخربني  للم�صت�رشقني  ويت�صدى 
فيها  امل�صككني  الإ�صالمية  للثقافة 
يفتعل  ل  وهو  للفنت،  واملروجني 
معركة مع حاكم بل يقف بالقرب منه 
ابتعاده عن  اإل مبقدار  ول يبتعد عنه 
النا�ص،  الإ�صالم و م�صلحة  الثابت يف 
و يف كل الأحوال ظل الأزهر بعلمائه 
و�صيوخه الكبار نزيها نظيفا مل ي�صجل 
اأو  اأخالقي  اأو  مايل  ف�صاد  اأي  عليه 
الأمر  خارجية  بقوى  او  بعدو  ارتباط 
مل  وهذا  اجلميع..  اأمام  ح�صنه  الذي 
فاأ�صبح  ال�رشيف  لالأزهر  اإل  يت�صن 
الإ�صالمية  الأمة  مرجعية  بحق 

ونربا�صها الو�صاء الأكرث طهارة.
يتمتع  مل  مراحل  الأزهر  على  مرت 
وال�صال�صة  بالأريحية  جميعا  فيها 
الأزهر  فيها  عانى  مراحل  فهناك 
عانى  اأخرى  ويف  اخلارجي  العدو  من 
حكام  من  املحليني  الفو�صويني  من 
او  ثقافية  طبقات  اأو  متفرعنني 
اجتماعية وجدت فيه مهددا لنفوذهم 
وكان ملثل هذه املراحل الدور الكبري 
اإبراز قيمة الأزهر متميزا عن كل  يف 
العامل  يف  الكبرية  الدينية  املوؤ�ص�صات 
من  الأزهر  اقرتب  فلقد  الإ�صالمي 
احلاكم  اقرتب  ما  مبقدار  احلاكم 
يتنطع  او  احلاكم  ي�صط  وعندما  منه 
يجد  ول  باملر�صاد  له  الأزهر  يكون 
فان  هذا  ومع  اجلفاء،  اإل  الأزهر  يف 
الأزهر ل يختلق الأزمات ول يحر�ص 
على فتنة ول ينحاز اإىل فئة اإمنا ظل 
اجلمعي  ال�صمري  عن  معربا  دوما 

ب�صفافية وح�صور قوي.
ومن الع�صور الزاهية لالأزهر ال�رشيف 

ت�صابق  الذي  اململوكي  الع�رش  يعد 
بالهتمام  فيه  املماليك  حكام 
وعمارًة  و�صيوًخا  طالًبا  بالأزهر 
والإ�صافة  عليه  الإنفاق  يف  وتو�صعوا 
الع�رش  يف  و  املعمارية..  بنيته  اإىل 

عثمان  اآل  �صالطني  اأبدى  العثماين 
احرتاما كبريا للم�صجد واأهله بالرغم 
من وقوفه مع املماليك خالل حربهم 
دوما  ظل  اأنه  مبعنى  العثمانيني  �صد 
�صد اأي ولء خارجي وهذا اأمر يح�صب 
لالأزهر، عك�ص ما اقرتفه كبار علماء 
النجف بولئهم اخلارجي �صواء للجوار 
العدوان  اأثناء  ح�صل  كما  الأجنبي  اأو 
على العراق من قبل الوليات املتحدة 
الأمريكية، ولقد اأ�صبح اجلامع املكان 
الذين  لدى عموم امل�رشيني  الأف�صل 
�صاحبة  الدينية  مرجعيتهم  فيه  يرون 
الفتيا يف اأي عدوان خارجي حتى اأن 
العدوان  اإبان   1956 يف  عبدالنا�رش 
الثالثي مل يجد اإل الأزهر ليخطب من 
على منربه داعيا للت�صدي واملقاومة 
اإليه  وهرع  خا�ص  وقع  لذلك  فكان 
اأبناء امل�رشيني لتلقي العلوم والتفقه 
يف الدين كما اأنه اأ�صبح مركزا لتجمع 
يف  بداأ  كما  وكربائهم  م�رش  علماء 
تدري�ص بع�ص علوم الفل�صفة واملنطق 
لأول مرة.. وامتد التعليم فيه لي�صمل 
الطب والهند�صة و�صتى جمالت العلوم 
على  الأمر  يقت�رش  ومل  املعا�رشة.. 
موئال  الأزهر  كان  فلقد  امل�رشيني 
لأبناء الأمة العرب وامل�صلمني من كل 
مكان يتلقون فيه العلوم ويعودون اىل 
نه�صة..  ورواد  جمتمع  قادة  ديارهم 
اأو  القرية  او  للبلدة  كبريا  وكان فخرا 
وامل�صلمني  العرب  بالد  من  املدينة 
�صهادة  على  اأبنائها  اأحد  يح�صل  اأن 
حت�صيل  اأي  اآو  الأزهرية  العاملية 
اإىل  ي�صار  دوما  وكان  اأزهري  علمي 
الفقه  فهو حامل  بالحرتام  الأزهري 
ل  و  النا�ص  ح�ص  يف  الإ�صالم  وممثل 
يغيب عن بال كاتب املقال كيف كان 
الأزهر يف خميمه من دور يف  ل�صيوخ 
حتري�صهم  و  النا�ص  عن  التخفيف 
باأخالقهم  التم�صك  من  املزيد  على 

الكرمية.

 الأزهر والتحديات:

يف كتابه الرائع ذكر الكاتب ال�صحفي 
خيل  دخلت  كيف  ك�صك  جالل 
دماء  يف  تخب  الأزهر  الفرن�صيني 
تالمذته  من  ال�صهداء 
اأعلن  اأن  بعد  و�صيوخه 
اأ�صكالها  بكل  املقاومة 
الفرن�صي   �صد امل�صتعمر 
مركزا  الأزهر  كان  فلقد 
رحابه  وفى  للمقاومة 
لثورة  علماوؤه  خطط 
وتنادوا  الأوىل  القاهرة 
م�رش،  ربوع  كل  من  اإليها 
والتي  تبعاتها  وحتملوا 
امتهان  اأفدحها  كان 
الغزاة،  قبل  من  حرمته 
الثانية  القاهرة  ثورة  وبعد 
هم  الأزهر  علماء  كبار  كان 
العقاب  اأنواع  لأق�صى  يتعر�صون  من 
عليهم  فر�صت  فلقد  واملعاناة، 
ا�صطروا  و  الفادحة،  الغرامات 
وحلي  ممتلكاتهم  من  �صيء  كل  لبيع 
ن�صائهم ل�صتيفاء ما فر�ص عليهم من 
غرامات، وبعد قيام الأزهري �صليمان 
احلملة  قائد  كليرب  بقتل  احللبي 
لعقاب  الأزهر  تعر�ص  الفرن�صية 
طلبته..  من  العديد  طال  جماعي 
وانتهت املواجهات العنيفة بني الأزهر 
الأزهر  �صيخ  اعتقال  اإىل  والغزاة 
وا�صتمرت  ال�رشقاوي  عبداهلل  الإمام 
وال�صتعمار  الأزهر  بني  املواجهة 
ومل  احلملة  انهزمت  حتى  الفرن�صي 
معدودة.  �صنوات  اإل  م�رش  متكث يف 
البالد  من  الفرن�صيني  ان�صحاب  وبعد 
عنينّ حممد علي با�صا نف�صه والياً على 
من  حكمه  توطيد  اإىل  و�صعى  م�رش، 
ب اإىل علماء الأزهر، و�صار  خالل التقرنّ
على نهجه اأبناوؤه واأحفاده، والذين كان 
اآخرهم امللك فاروق، اإىل حد ما وكان 
لبع�صهم كاخلديو توفيق موقفا �صلبيا 
والذي طالب الأزهر بعزله لتعاونه مع 

امل�صتعمر الجنليزي. 
لقد عانى الأزهر مع تبدل احلكومات 
حتديا  يوليو  ثورة  مرحلة  وكانت 
فيه  وجدوا  حيث  لالأزهر  خطريا 
ال�صعب  من  اجتماعية  قوة  مركز 
تعطيل  �صاأنه  من  وهذا  جتاوزه 
"امل�صرية الثورية" ملجموعة ال�صباط 
علي  الدكتور  الأ�صتاذ  يقول  الأحرار، 
الرئي�ص  اأراد   1959 �صنة  "فى  جمعة: 
الأزهر وكان  اإلغاء  جمال عبدالنا�رش 
روؤ�صاء  �صوكارنو-اأول  اأحمد  �صديقه 
اندوني�صيا- فقال له اإنه يريد اأن يلغى 
اأننا  اأحمد �صوكارنو:  له  الأزهر فقال 
ل نعرفكم بدون الأزهر، هذا ل ي�صح 
توؤيد  اأن  عليك  يجب  بل  به  تقوم  اأن 
وبالفعل  ال�رشيف،"  الأزهر  وتطور 

قام الرئي�ص جمال عبدالنا�رش باإن�صاء 
قانون 103 �صنة 1961 لتطوير الأزهر 
ووفقاً   1961 عام  ويف  ال�رشيف." 
متنّ  العام  نف�ص  يف  ال�صادر  للقانون 
ر�صمياً  الأزهر  جامعة  قيام  اإعالن 
ولكنه  الكليات..  من  العديد  واإن�صاء 
اوقافه  الت�رشف يف  الزهر من  حرم 
تعيني  يف  يتدخل  ما  حد  اىل  وا�صبح 
مت  القانون  هذا  ان  ال  الزهر  �صيخ 
كله  املو�صوع  ا�صبح  بحيث  تعديله 
مادة يف الد�صتور امل�رشي نا�صا على 
هيئة  قبل  من  اختياره  يتم  ال�صيخ  ان 

كبار العلماء.
والواقع اأن الأزهر ال�رشيف وكما قالت 
امل�صت�صارة الأملانية "اأجنيال مريكل" 
مرجعية  "اأعلى   – له  زيارتها  اأثناء 
يف  الأزهر  و�صوت  العامل،  يف  �صنية 
يف  م�صموع  �صوت  لأنه  الأهمية  غاية 
كل العامل" وعندما نقول �صنية نق�صد 
يزيدون  ال�صنة  لأن  جميعا  امل�صلمني 
فان  ثم،  ومن  منهم.  باملائة   90 عن 
امل�صلمني  ق�صايا  من  الأزهر  ملوقف 
بل  واأخالقية  منطقية  مربرات 
وق�صايا الإن�صانية جمعاء ذات الطابع 
من  مواقفه  تاأتي  هنا  ومن  الإن�صاين، 
الوطن  الق�صايا ل�صيما ق�صايا  عديد 
على  وفل�صطني  وامل�صلمني  العربي 
من  اأكرث  يف  حا�صل  هو  وكما  راأ�صها 
اإىل  بالأزهر  يرتفع  ما  وهذا  مكان 
مكانته الإن�صانية وح�صنا فعل الأزهر 
عندما ناأى بنف�صه عن اللغة الطائفية 
وجعل من نف�صه ح�صنا لكل املذاهب 

اأبوابه  وفتح  الإ�صالمية 
الغربيني  للمفكرين 
حوارا ونقا�صا واحرتاما 
التربع  باب  فتح  كما 
للمعذبني من امل�صلمني 
يف �صتى اأ�صقاع الأر�ص 
واأدان بقوة كل اجلرائم 
املرتكبة �صد الإن�صانية  
الأزهر  يحدد  وبذلك 
لنف�صه  ال�رشيف 
ر�صالة اإن�صانية عاملية 
ويتحرك �صمن ت�صور 
ر�صيد،  اإ�صالمي 

علمائه  فتاوى  تعززه 
املراأة  وحقوق  العتقاد  حرية  حول 
والت�صدد،  التع�صب  افهام  ورف�ص 
معا�رشة  فقهية  معاجلات  وتقدمي 
اأن  �صك  ول  اجلمود.  تك�رش  وفتاوى 
بالإ�صافة  الدور  بهذا  الأزهر  قيام 
ال�رشعي  التكليف  مناط  من  انه  اإىل 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لالأمر 
فهو كذلك ينزع من بع�ص احلكومات 
الق�صايا  امل�صلمني  بق�صايا  املتاجرة 

العادلة لأغرا�ص �صيا�صية.
اأما فل�صطني فكان لالأزهر دوما موقف 
فل�صطني  نكبة  منذ  قام  فلقد  متقدم 
ومع�صكرات  املجاهدين  باإعداد 

اإىل  بهم  والدفع  للمتطوعني  التدريب 
فل�صطني  عن  دفاعا  اجلهاد  �صاحات 
عقد  يف  امل�صتمر  وقوفه  ووا�صل 
واملواقف  والندوات  املوؤمترات 
امل�صتمرة دفاعا عن فل�صطني ورف�صا 
للكيان  وت�صديا  التطبيع  اأ�صكال  لكل 
على  الأمريكي  والعدوان  ال�صهيوين 

العراق.

الأزهر والو�ضطية:

اليقظة  املقاومة  عملية  الأزهر  قاد 
و  الطائفي  والتع�صب  الطائفية  �صد 
جنب امل�صلمني النخراط يف الق�صايا 
للتعلم  مبداركهم  وارتقى  اخلالفية 
والفهم واإدراك الثابت من املتغري وان 
بها  يجوز  جميعا  امل�صلمني  مذاهب 
الكالم  علم  الختالف يف  وان  التعبد 
ل  ال�رشعي  العلم  اأبواب  من  و�صواه 
الأ�صل يف  وان  امللة  اأحدا من  يخرج 
النا�ص جميعا اخلري.. وت�صدى الأزهر 
ملعاول الهدم املروجة لأفكار ت�صيء 
من  يطلقها  التي  و�صماحته  لالإ�صالم 
حني اإىل اآخر امل�صت�رشقون واأتباعهم 
هذا  يف  واأ�صبح  العربي  الوطن  يف 
املجال الواقف يف اخلندق الأمامي.

ت�صدت  التي  املتاري�ص  اأ�صلب  وكان 
ويف  م�رش،  يف  طمع  احتالل  لكل 
الوطن العربي ومعقال من اأهم معاقل 
البنيان  لهذا  ر  وقـُِدنّ العربية،  اللغة 
علم  دار  يكون  اأن  الأوىل  اللحظة  من 
ي�صطلع  واأن  معاً،  و�صيا�صة  وعبادة 

وعى  ت�صكيل  اإعادة  فى  كبري  بدور 
امل�صلمني، واأن يكون جامعة ا�صتثنائية 
الوقوع  جتنب  وقد  املنطقة.  كل  فى 
يف اإطار التبعية للحاكم  اأو امل�صتعمر 
راأينا بع�ص  اأو املهادنة لهما يف حني 
الأمة  يف  الإ�صالمي  الدين  معاقل 
العدو  خمططات  حيث  اإىل  تنزلق 
ح�صل  كما  جرائمه  عن  وال�صكوت 
بقيادة  ال�رشف   النجف  موقف  من 
ال�صي�صتاين ورهط من العلماء ال�صيعة 
الذين تعاونوا مع العدو اخلارجي �صد 
لهم  ي�صدر  مل  حيث  ودولتهم  البلد 
موقف بخ�صو�ص الإحتالل الأمريكي 

ومل يفتوا بوجوب مقاومته والت�صدي 
انخرطوا  كما  الوطن  عن  والدفاع  له 
مدنا  دمرت  طائفية  حروب  يف  بقوة 
اأن  كما  العراقيني..  ماليني  ورحلت 
ل  اأن  متاما  حر�ص  ال�رشيف  الأزهر 
اأو  الأزهر  �صيخ  ب�صخ�ص  الأمر  يناط 
الإمام الأكرب مهمة جمع اأموال الزكاة 
�صخ�صه  ح�صاب  على  وال�صدقات 
رجال  منه  يرثي  �صخ�صية  بخزانة 
الدين ووكالئهم ويت�صلطون على عباد 
الإ�صالم  يف  فيتهاونون  باأموالهم  اهلل 
املال  جمع  يف  ويت�صددون  واأركانه 
وهنا اإ�رشاقة اأخرى للموؤ�ص�صة ال�صنية 
الكربى يف مواجهة انتكا�صه اأخرى يف 
دينية  �صخ�صيات  با�صم  املال  جتميع 
فيدخل الف�صاد على الدين كما يح�صل 
اأموال  تدير  كبرية  دينية  مراجع  مع 
�صخمة يف عوا�صم غربية، وظل �صيوخ 
بتوا�صعهم  الأفذاذ  العلماء  الأزهر 
وبقلة ما يف اليد وانهماكهم يف العلم 
ي�صريون دوما بو�صوح اإىل �صبيل العلم 
امل�صالح  دن�ص  من  املتحرر  الديني 
بعلمائه  الأزهر  وتفتح  واملكت�صبات. 
والفل�صفية  الثقافية  املدار�ص  على 
العاملية وتو�صع بكليات علمية يف �صتى 
املجالت فكان بجدارة �رشح الثقافة 
برتاثها  الرا�صخ  والإ�صالمية  العربية 
الو�صطي  واإ�صعاعها  العريق،  اخل�صب 

الأ�صيل حمليا واإقليميا ودولياً.
ومتتع الأزهر بروح وحدوية مت�صاحمة 
الإ�صالمية  املذاهب  اأ�صحاب  مع 
املذاهب  تدري�ص  مناهجه  يف  وقرر 
جعلها  اإىل  وارتقى  جميعا 
و  للتعبد  دروبا  جميعا 
جمتهد  لكل  الباب  فتح 
�صيوخه  اجتهادات  فكانت 
الكبار يف م�صتوى التحديات 
ذلك  ومثال على  املعا�رشة 
حممود  الإمام  به  متيز  ما 
متقدمة  بفتاوى  �صلتوت 
والبنوك  املراأة  �صعيد  على 
ب�صكل  واملال  والقرو�ص 

عام.
خطوط  الأزهر  ر�صم   
جلميع  ال�رشعية  ال�صيا�صة 
املواطنني ان عليهم الدفاع عن 
اأوطانهم وعدم النخراط يف اأجندات 
دولية، وهو يف هذا كر�ص  اأو  اإقليمية 
حب الأوطان ورف�ص اأن يتحول الدين 

غطاء للحزبية والتفريق بني النا�ص، 
لنقول  الأزهر  ر�صالة  فهم  نقرتب من 
واملراكز  املرجعيات  غياب  اإن 
املتبحرة  املتزنة  الو�صطية  الثقافية 
الآخر  على  واملتفتحة  العلوم  يف 
يف  ترتجما  وجهال  تع�صبا  اأورثنا 
اأي  فان  لذا  وبط�صا..  عنفا  الواقع 
حماولة لتقليل �صاأن هذه املرجعيات 
اإمنا هي و�صفة لالإنهيار الذاتي.. واهلل 

غالب على اأمره.

كنت وال�ضيخ حمفوظ نحناح يف القاهرة يف �ضيف 2000 وبعد اأن اأدينا �ضالتنا 
ذات مغرب يف م�ضجد احل�ضني خرجنا نتفح�س الأزقة بالقرب منه واإذا بال�ضيخ 

يجه�س بالبكاء �ضاألته خري يا �ضيخ فقال يل: انظر يا اأخي ما فعل اأجدادنا 
اجلزائريون كيف بنوا القاهرة اأنظر اإىل هذه املباين الفاطمية منذ األف 

�ضنة.. اأمر يلفت اإىل ترابط بلداننا م�ضرقا ومغربا وتداخل فعلنا احل�ضاري 
والثقايف ولهذا اأهمية ق�ضوى يف روؤية �ضريورتنا احل�ضارية.. قالعنا مقاومة 

للم�ضتعمرين والتغريب و الإ�ضت�ضراق قاومت يف اأ�ضواأ الظروف م�ضتندة اإىل 
اعتدال وو�ضطية و انفتاح ولقد كان الأزهر ال�ضريف الذي مثل مرجعية 
دينية وثقافية خالل عدة قرون لالأمة منوذجا ح�ضاريا ا�ضتطاع اأن يفلت 
رغم ما علق به من خدو�س من معاول الهدم التي طالت كل �ضيء يف بنياننا 

احل�ضاري.. يف هذا احليز اأ�ضلط ال�ضوء على هذا املعقل الكبري وكيف ميكننا 
اإعادة العتبار ملراكزنا الثقافية واإعطائها دورها املرتقب يف بعثنا احل�ضاري.

 الأزهرال�ضريف

قالعنا الثقافية.. مقاومة �سد امل�ستعمرين والتغريب 

لنقول  الأزهر  ر�ضالة  فهم  من  " نقرتب 
اإن غياب املرجعيات واملراكز الثقافية 

الو�ضطية املتزنة املتبحرة يف العلوم 
واملتفتحة على الآخر اأورثنا تع�ضبا 

وجهال ترتجما يف الواقع عنفا وبط�ضا.. لذا 
فان اأي حماولة لتقليل �ضاأن هذه املرجعيات 

اإمنا هي و�ضفة لالإنهيار الذاتي.. واهلل 
غالب على اأمره "

معاقل  بني  من  ال�ضريف  الأزهر  "متيز 
التنوير والعلم يف الأمة بخ�ضائ�س جتعل 

منه متفردا ومتكنه من تبواأ ال�ضدارة 
واملرجعية العليا ولعل ذلك يت�ضح من 

خالل �ضريته الطويلة عرب ع�ضرة قرون، 
ورغم اأنه ل يتدخل يف ال�ضاأن ال�ضيا�ضي 

التف�ضيلي اإل اأن له حا�ضية حا�ضرة �ضد اأي 
عدوان خارجي على الأمة" 
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ال�سكان  من  الع�رشات  هدد 
ورقلة   مبدينة  القاطنني 
للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 
مرتادي  و   ، ورقلة  ال�رشقي 
 ، عامة  ب�سفة  طرقاتها 
ت�سديد  موعد  عن  بتمردهم 
ق�سيمات ال�سيارات الإجبارية ، 
حيث هدد الع�رشات منهم بعدم 
كر�سالة   ، الق�سيمة  ت�سديدهم 
لل�سلطات  الإنتباه  لفت  و  منهم 
املعنية ب�رشورة النظر العاجل 

يف احلالة الكارثية للطرقات .
التي تعترب من بني الأ�سباب   و 
اإنقالب  على  حتر�ض  التي 
املركبات و وقوع حوادث مرور 
حوادث  على  يبقي  ما   ، مميتة 

اأمرا حمتمال وقوعه  الطرقات 
كما  الع�رشات  م�رشع   خملفا 
هائل  عدد  تعر�ض  عن  ت�سفر 
يف  متفاوتة  جروح  اإىل  منهم 

اأنحاء اجل�سم .
و   ، لها  يوؤ�سف  اأرقام  هي  و   
جتاوزها  ميكن  اأنه  بالأخ�ض 
حال  يف   ، املواطنني  حماية  و 
العوامل  اأبرز  على  الوقوف  مت 
 ، ال�سري  حلوادث  امل�سببة 
اأجل  من  مليا  الوقوف  مع 
عالجها  �سبل  و  اآليات  بحث 
�سائقي  من  املواطنني  حلماية 
حتى  و  الراكبني  اأو  املركبات 
بينت  قد  و   ، منهم  الراجلني 
حالة  اأن  الإ�ستطالعات  بع�ض 

اأ�سباب  بني  من  تعد  الطرقات 
تزال  ل  و  كانت  لطاملا  التي 
و   ، ال�سري  حوادث  وقوع  وراء 
يتم  التي  تلك  منها  بالأخ�ض 
ت�سجيلها يف العديد من املرات 
 ، تقرت  طرقات  م�ستوى  على 
لل�ساأن  و هو ما جعل املتتبعني 
بني  من  ي�سنفونه  املحلي 
التي   ، ال�سوداء  النقاط  اأبرز 
رهيب  عدد  ت�سجيل  تعرف 
و   ، املرور  حوادث  عدد  يف 
طالب  فقد   ، ال�سياق  ذات  يف 
ذكرها   ال�سالف  البلدية  �سكان 
بحلول جذرية مل�سكل التدهور 
 ، الطرقات  ل�سبكة  امل�ستمر 
ج�سيمة  اأ�رشارا  اأحلقت  التي 

جعل  ما   ، املركبات  باأ�سحاب 
العديد منهم يتهربون من العبور 
منها ، حماولني يف ذلك ب�سلك 
تلك  عن  بديلة  اأخرى  طرقات 
و  املهرتئة  الرئي�سية  الطرقات 
اإحلاق  من  خوفا   ، املت�سدعة 
و   ، ملركباتهم  مادية  اأ�رشار 
مبالغ  اإ�سالحها  يكلف  التي 
مالية باه�سة ، كان ميكن جتاوز 
ذلك يف حال ت�سوية الطرقات ، 
ت�سديد  عدم  على  اأكدوا  كما 
م�ستقبال  ال�سيارات  ق�سيمات 
يف حالة ما بقيت الأمور تراوح 

مكانها .
جناة ،ح 

 
الع�رشات من قاطني قرى  اأكد 
تيت ، اأوتول ، افري ، مرتكوك 
 ، ام�سل   ، توندرة   ، اأمقيد   ،
مترنا�ست  ببلديات  تهقوين 
يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
»الو�سط«اأنهم  يعي�سون املعاناة 
ال�سمت  نتيجة  واحلرمان 
املنتخبني  طرف  من  املطبق 
يعتمدون  الذين  املحليني 
مترير  يف  الأف�سلية  مبداأ  على 
و�سعا   ، الإمنائية  امل�ساريع 
البدائية  حياة  يعي�سون  جعلهم 
، حيث ي�سطر هوؤلء على حد 
للمناطق  التنقل  اإىل  تعبريهم 
املجاورة للتزود بقارورات غاز 
حدة  من  زاد  ما  و  اإن  البوتان 
البيع  نقاط  نق�ض  معاناتهم 
بذات املنطقة ، ويف حال عدم 
احلطب  اإىل  يلجاأون  توفرها 

للطهي و�سد رمق عائالتهم .

كما يعاين �سكان اجلهة املذكورة 
من  مع�سلة التذبذب يف توفري 
ما  امل�سافرين،  نقل  حافالت 
جعلهم يقطعون م�سافات طويلة 
للو�سول  الأقدام  على  م�سيا 
التوجه  بغية  حمطة  اأقرب  اإىل 
لق�ساء  الولية  عا�سمة  اإىل 
وثائقهم  وا�ستخراج  حوائجهم 
املطروح  امل�سكل  اأجرب  وقد   ،
التوقف عن  بع�ض الطالب من 

فئة  خا�سة  درا�ستهم  ا�ستكمال 
امل�ساكل  من  وغريها  الإناث 

التي يتخبطون فيه .
املواطنني  هوؤلء  نا�سد  وعليه 
بالتدخل  املعنية  اجلهات 
دائرة  من  لإخراجهم  العاجل 
منذ  يعي�سونها  التي  املعاناة 
خالل  من   ، قرن  ربع  حوايل 
منحهم ر�سيدهم من امل�ساريع 
بتعليمات  والتقيد  التنموية 

القا�سية  اجلمهورية  رئي�ض 
النائية  للمناطق  اأولوية  باإعطاء 
ظروف  وحت�سني  بها  للنهو�ض 

ال�سكان .
من جهة ثانية قال رئي�ض املكتب 
اجلزائرية  للرابطة  الولئي 
الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
بولية مترنا�ست يف ت�رشيح لهم 
�سكان  اأن  »الو�سط«،  يومية  مع 
القرى املذكورة ل ميلكون من 
الوطنية  الهوية  �سوى  احلقوق 
فاإمنا  �سيء  على  دل  اإن  وهذا 
اإرادة  غياب  على  ح�سبه  يدل 
القرار  �سناع  من  حقيقية 
بتو�سيات  اللتزام  يف  بالولية 
اجلمهورية  رئي�ض  وتوجيهات 
للولة خالل  تبون  عبد املجيد 
القا�سية  و  باحلكومة  لقائهم 
و  الظل  مناطق  باإح�ساء 
�سكانها  لن�سغالت  ال�ستماع 
الأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 

و الإمكانات املتاحة .

ال�سحي  القطاع  ي�سهد   
باجلنوب  احلدودية  بالبلديات 
حول  م�ستمرا  تدهورا  الكبري 
من  جتارب  لفئران  املر�سى 
من  الت�ساوؤل  باب  وفتح  جهة، 
الأموال  م�سري  عن  جديد 
لدعم  املر�سودة  ال�سخمة 
القطاع باملرافق والعتاد الطبي 

.
قزام  عني  بلدية  �سكان  جدد 
النيجر،  دولتي  مع  احلدودية 
اجلمهورية  رئي�ض  من  طلبهم 
الوطني،  الدفاع  وزير  ب�سفته 
للقوات  الأعلى  والقائد 
تبون  املجيد  عبد  امل�سلحة 
م�سالح  لدى  التدخل  ب�رشورة 
العزيز جراد  الأول عبد  الوزير 
يف  باأطباءع�سكريني  لدعمهم   ،
العامة،  اجلراحة  تخ�س�سات 
والعظام  واحلنجرة  كالأنف 
و  العيون  وطب  والأع�ساب 
طب الأطفال والن�ساء والتوليد، 
املعاناة  حجم  من  للتخفيف 
اجلهة،  مر�سى  يكابدها  التي 
لتكاليف  غالبيتهم  يفتقر  الذين 
ترتاوح  م�سافة  على  التنقل 
للعالج  كلم    420 الـ  بني  ما 
الوليات   عوا�سم  مب�ست�سفيات 
، على حد قول حمدثينا، الذين 
لهجة  من  بالت�سعيد  توعدوا 
الحتجاجات يف حالة ما بقيت 
حمملني  حالها،  على  الأمور 
الوقت،  نف�ض  يف  اجلميع، 
و  الأمرا�ض  تف�سي  م�سوؤولية 
ال�سحايا،  من  قافلة  تقدمي 
ومما يحز يف نفو�ض هوؤلء، اأن 

احلكومة قررت دعم مناطقهم 
النائية باأغلفة مالية �سخمة من 
وامليزانية  البلدي  املخطط 
ال�سندوق  وكذا  الولئية، 
املناطق  وتنمية  لدعم  الوطني 
واله�ساب  باجلنوب  النائية 
العالج  قاعات  لكن  العليا، 
اخلدمات  املتعددة  والعيادات 
لل�سحة  العمومية  واملوؤ�س�سات 
هياكل  جمرد  بقيت  اجلوارية، 

بدون روح  .
ويف �سياق ذي �سلة، قال رئي�ض 
احلركة اجلمعوية بجنوب البالد 
الكبري، النا�سط اجلمعوي، عبد 
القادر تقار، يف ت�رشيح خ�ض به 
على  وقف  اأنه  يومية«الو�سط«، 
بعديد  لل�سحة  املزري  الو�سع 
املرتامية  النائية  املناطق 
غياب  مل�ض  اأين  الأطراف، 
اجلهات  من  حقيقية  اإرادة 
الو�سية يف ال�سهر على التطبيق 
الأول،  الوزير  لتعليمة  ال�سارم 
القا�سية   ، جراد  العزيز  عبد 
اجلبهة  بان�سغالت  بالتكفل 
نف�ض  فتح  كما  الجتماعية، 
املتحدث، النار على ال�سلطات 
ال�سعب  الولئية، وا�سفا ممثلي 
باملجال�ض املنتخبة باملعاقني، 
امل�ستمر  التدهور  ظل  يف 
للواقع ال�سحي ل�سكان املناطق 
بعدها  ليذهب  ال�سالف ذكرها، 
حمدثنا اإىل حد التاأكيد على اأن 
فكرة  جملة  يرف�سون  املر�سى 

العالج بال�سمال .
جناة،ح 

يتخبط قاطني القرى و املناطق النائية  ببلديات مترنا�ضت يف براثن التخلف التنموي يف 
ظل غياب اإرادة يف التكفل بان�ضغاالتهم وهو ما يتنافى مع تو�ضيات رئي�س اجلمهورية 

عبد املجيد تبون .

يعي�ضون حالة من املعاناة  منذ  فجر اال�ضتقالل 

جناة ،ح 

مر�ضى عني قزام  ي�ضتغيثون  

الوزير الأول مطلوب ب�أق�صى 
بلدية يف اجلنوب   

اأخب�ر اجلنوب

التنمية مطلب �صك�ن قرى مترنا�صت 

الإجراءات  تعزيز  اإطار  يف 
اىل  الرامية  الوقائية  الأمنية 
اإجرامي  عمل  اأي  اإحباط 
املوطن  اأمن  على  حفاظا 
متكنت  ممتلكاته ،  وحماية 
عنا�رش الأمن احل�رشي الثاين 
اأ�سخا�ض  خم�سة   توقيف  من 
 20( مابني  اأعمارهم  ترتاوح 
متورطون   ) �سنة   30 اىل  �سنة 
يف ق�سية تكوين جمعية اأ�رشار 
ال�رشقة  اإرتكاب جنحة  لغر�ض 
 ، مركبة  باإ�ستعمال  بالك�رش 
اأ�سياء م�رشوقة  اإخفاء  �رشاء و 
،و اإ�سرتجاع م�رشوقات متمثلة 
خمتلف  من  غيار  قطع  يف 
مع  حجز  املركبات  اأ�سناف 

مركبة  و �ساحنة.
العالم  خللية  بيان  اأفاد 
العالقات  و  والت�سال 
ولية  اأمن  مبديرية  العامة 
ت�سلمت  قد  كانت  مترنا�ست 
ت  حيثيا يومية "الو�سط" 

معلومات  اإىل  تعود  الق�سية 
ال�رشطة  عنا�رش  اإىل  واردة 
مفادها وجود �ساحنة موجودة 
املدينة  و�سط  م�ستوى  على 
بتجهيزات  مملوءة  مترنا�ست 
موجهة  كانت  م�سبوهة  
با�رشت   عليه  و    ، لالإخفاء 
عنا�رش ال�رشطة  باإعداد خطة 
اأمنية حمكمة ،و تفعيل اجلانب 
عملية  بعد  و  الإ�ستعالمي 
الأبحاث مت  تكثيف  و  الرت�سد 
عملية  بعد  و  ال�ساحنة   ر�سد 
الإدارية  و  الأمنية  التفتي�ض 
لل�ساحنة مت �سبط مبقطورتها 
على علب كرتونية حتتوي على 
قطع غيار من خمتلف اأ�سناف 
املركبات،  ليتم حجز و حتويل 
نوع  من  مركبة  و  ال�ساحنة 
فيهم  رفقة امل�ستبه  لوندروفر 
يف  حتقيق  وفتح  املقر  اإىل 

الق�سية.
�ضيخ مدقن 

�ضرطة مترنا�ضت 

و�صع حد لن�ص�ط جمموعة  اأ�صرار  

م�ضتغلي طرقات ورقلة 

اأدرار

تهديد بعدم ت�صديد ق�صيم�ت ال�صي�رات

توقيف 10 رع�ي� اأف�رقة بتهمة الق�مة غري ال�صرعية
اجلاري  الأ�سبوع  خالل  متكنت 
يف  املتخ�س�سة  الأمن  م�سالح 
ال�رشعية  غري  الهجرة  مكافحة 
بولية  املنظمة  اجلرمية   و 
واعتقال  توقيف  اأدرار،من 
يحملون  اأفارقة  رعايا   10
مايل  لدول  خمتلفة  جن�سيات 
ال�سنغال  و  الغابون   ، النيجر   ،
املعنية  للم�سلحة  نقلهم  ليتم 

التحقيقات  ا�ستكمال  وبعد 
ملفات  اجناز  و  معهم  الأمنية 
مبوجبها  مت  �سدهم  ق�سائية 
اجلمهورية  وكيل  على  اإحالتهم 
اإدانة  مت  اأين  رقان  حمكمة  لدى 
مع  النفاذ  موقوفة  ب�سنة  اجلميع 
تغرمي كل واحد منهم بـ 48  األف 
ا�ستكمال  قبل  جزائري  دينار 
اإجراءات ترحيلهم باجتاه املعرب 

احلدودي  بتيمياوين  باملقاطعة 
الإدارية برج باجي خمتار متهيدا 
الأ�سلية  بلدانهم  نحو  لرتحيلهم 
ال�رشعية  غري  الإقامة  بتهمة 
بالذكر  جدير   . الوطني  بالرتاب 
املعنية  الخت�سا�ض  دوائر  اأن 
اجلارية  ال�سنة  قد متكنت خالل 
رعية   120 واعتقال  توقيف  من 
اإفريقي ببلديات ولية اأدرار وبعد 

التحقيق معهم ثبت �سلة بع�سهم 
لها  خمتلفة  اإجرامية  اأعمال  يف 
�سلة برتويج وتعاطي املخدرات 
و الكوكايني و ال�رشقة املو�سوفة 
و جرائم القتل العمدي مع �سبق 
عن  ناهيك  والرت�سدي  الإ�رشار 
ممار�سة طقو�ض ال�سحر وال�سعوذة 

وفق ما اأوردته م�سادرنا .
اأحمد باحلاج   
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حذروا من خطر هذه الربامج على امل�ضهد الإعالمي

"االبتذال"برامجباإيقافيطالبوناأكادمييون
انتقد اأ�ضاتذة جامعيون يف علوم الإعالم والت�ضال ما �ضموه »البتذال والإ�ضاءة » يف برامج عديدة للقنوات اخلا�ضة خالل �ضهر 

رم�ضان الف�ضيل واعترب الأ�ضتاذ اجلامعي املتخ�ض�س الدكتور العربي بوعمامة اأن هناك » اإ�ضاءة ممنهجة للعائالت اجلزائرية 
ور�ضائل لالبتذال وراء بع�س الربامج التلفزيونية منها �ضل�ضلة »الكامريا املخفية » التي يبدو اأنها تفتقر لأي ن�س ومعاجلة 

مهنية ول ميكن وفق معايري العمل الإعالمي املعروفة و�ضعها يف اأي باقة براجمية كما ت�ضائل الدكتور مدير خمترب الدرا�ضات 
الت�ضالية والإعالمية وحتليل اخلطاب بجامعة م�ضتغامن عن دور الهيئات الر�ضمية وعدم التحرك بال�ضرامة املطلوبة خارج 

ثقافة الإنذارات التي ل تكفي لتاأطري املوجود واحلد من النحرافات التي اأ�ضبحت العديد من القنوات ت�ضر على تكرارها وكان 
الأمر يتوقف عند برنامج تلفزيوين يبث ل�ضاعة بل اإن ال�ضرر كما يوؤكد الباحث عميق على الن�ضق الجتماعي والقيمي ويتطلب 

تدخال �ضريعا من قبل الهيئات الر�ضمية امل�ضوؤولة .
حممد مرواين

الدكتور العربي 
بوعمامة

هذا جتاوز خطري 
للت�ضريعات القانونية 

واملواثيق الأخالقية

الدكتور  واأ�ضاف  هذا 
الذي  بوعمامة  العربي 
للدرا�ضات  خمتربا  يدير 
والإعالمية  الت�ضالية 
بجامعة م�ضتغامن ورئي�س 
»الت�ضال  جملة  حترير 
املحكمة   « الجتماعي 
الت�ضال  ق�ضم  ورئي�س 
والإعالم باجلامعة اإن ما 
يحدث من انحرافات على 
م�ضتوى عدد من القنوات 
ي�ضتهدف  التلفزيونية 

و�ضاح  ب�ضكل 
القيم  منظومة 
قية  خال لأ ا
التي  واملهنية 
عليها  ترتكز 
�ضة  ر ملما ا
مية  عال لإ ا
حالة  اإىل  م�ضريا 
الغري  العبث  من 

مفهوم الذي يرافق 
القنوات رغم  ن�ضاط هذه 
لالإعالم  قانون  وجود 
بع�س  مواده  يف  تناول 
التي  الهامة  اجلوانب 
القنوات  ن�ضاط  توؤطر 

اأكرث  وجتعلها  اخلا�ضة 
م�ضوؤولية واحرتافية اجتاه 
الن�ضق  واجتاه  اجلمهور 
الباحث  واعترب  العام 
�ضلطات  اأن  والأكادميي 
التي  الإعالمية  ال�ضبط 
بعد  ن�ضاطها  يفعل  مل 
والغاية  املطلوب  بالأداء 
عن  م�ضوؤولة  املن�ضودة 
التجاوزات  هذه  اإيقاف 
�ضيكون  التي  اخلطرية 
�رضرها عميق للغاية على 
يف  الإعالمي  امل�ضهد 
الب�رضي  ال�ضمعي  جماله 
معتربا اأن التكوين العلمي 
لل�ضحفيني  واملهني 
الإعالم  مهن  وممار�ضني 
وامللحقة  الأ�ضا�ضية 
ول  �رضوريا  اأ�ضحى 
على  الإبقاء  ميكن 
»الفو�ضى  متار�س  قنوات 

تلتزم  ول  القطاع  يف   «
باملواثيق واأعراف العمل 
املعروفة  الإعالمي 
البحوث  يف  وامل�ضبوطة 
والعلمية  الأكادميية 

اجلامعي  الأ�ضتاذ  وطالب 
مراجعة  ب�رضورة 
الإعالمية  املمار�ضة 
اخلا�ضة  القنوات  يف 
يكن  مل  الوقت  اأن  م�ضريا 
نوعية  جتربة  لبناء  كافيا 
الب�رضي  ال�ضمعي  يف 
حمفزا  كان  ال�ضياق  ول 

ومنا�ضبا .

الربفي�ضور »مالفي 
عبد القادر »

 يجب حذف هذه 
الربامج ال�ضعيفة 
وامل�ضيئة للجمهور

ب�ضده  انتقد  جهته  من 
عبد  مالفي  الربفي�ضور 
من  النوع  هذا  القادر 
الربامج التلفزيونية داعيا 
الباقة  من  حذفها  اإىل 

بها  والهتمام  الرباجمية 
هذا  يف  تعبوي  ثتقيفي 
الذي  اخلا�س  ال�ضياق 
و�ضعا  البالد  فيه  تعي�س 
جت�ضيد  يتطلب  ا�ضتثنائيا 
اإعالمية  اإ�ضرتاجتية 
على  تعتمد  نوعية 
وتاأطري  اجلادة  الربامج 
يف  ترفيهي  اإعالم  هو  ما 
اأن  اإىل  م�ضريا  امل�ضامني 
التي  العديد من الفقرات 
العام  تبث تخد�س احلياء 
وتن�رض الرذيلة يف اأو�ضاط 
يف  اأمر  وهذا  املجتمع 
يجب  اخلطورة  غاية 
�رضامة  بكل  له  الت�ضدي 
من قبل الهيئات الر�ضمية 
كما  تتحرك  ل  التي 
امل�ضائل  اأن  يجب معتربا 
الربامج  بو�ضع  املرتبطة 
التلفزيونية والإذاعية تقع 

املتخ�ض�س  عاتق  على 
ت�ضتدعى  ل  واجلامعة 
الور�ضات  من  العديد  يف 
يف  ت�ضب  التي  الهامة 
اأن  ويجب  املجال  هذا 
يتم مراجعة طريقة 
امل�ضائل  العمل يف 
التي ترتبط بو�ضع 
لرتقية  مقرتحات 
الوطني  الإعالم 
ال�ضق  يف  خا�ضة 
املتعلق بال�ضمعي 
معتربا  الب�رضي 
�ضلطة  دور  اأن 
ال�ضبط وغريها 
الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  من 
بالإ�ضافة  هاما  يبقى 
الباحثني  دعم  اإىل 
املهتمني  والأكادمييني 
لأي  والإعالم  بالت�ضال 
ترقية  ي�ضتهدف  م�ضعى 
الإعالمية  املمار�ضة 

اأكرث  وجعلها 
ومهنية  احرتافية 
اأ�ضتاذ  واعترب 
العايل  التعليم 
م�ضتغامن  بجامعة 
املنظومة  اأن 
القيمية والأخالقية 
الإعالم  لو�ضائل 
الأخرى  هي  تعاين 
حقيقي  �رضخ  من 

التحاق  نتاج  وخطري 
ميار�س  ل  ممن  الكثري 
بهذا البعد الراقي بالعمل 
حمذرا  الإعالم  بو�ضائل 

اأن النتائج �ضتكون وخيمة 
على  الأمور  بقت  اإذا 
»التمييع  من  النحو  هذا 
الطرح  يف   « وال�ضذاجة 
يف  املوجود  الإعالمي 
القنوات  من  العديد 
يف  تعميم  دون  اخلا�ضة 

ال�ضياق .

الدكتور باعلي حممد 
�ضعيد 

الإعالمي م�ضوؤول 
عن ترقيه قطاعه 

واأخلقه ن�ضاطه

هذا ودعا الدكتور باعلي 
اإىل �رضورة  حممد �ضعيد 
الإعالميون  ينخرط  اأن 
املمار�ضة  ترقية  يف 
الإعالمية وتهذيب العمل 
التي  املهنية  اأبعاده  يف 
الأهمية  غاية  يف  تبقى 

رم�ضان  �ضهر  يف  خا�ضة 
يتطلب  الذي  الف�ضيل 
واإعالميا  مهنيا  طرحا 
خ�ضو�ضية  يراعي  راقيا 

معتربا  الف�ضيل  ال�ضهر 
انحرافات  يفع من  اأن ما 
املعاجلة  يف  خطرية 
العالمية لبع�س الربامج 
فارغة  فقرات  واإدراج 
�ضببه  املحتوى  حيث  من 
�ضعف التكوين العلمي يف 
ب�ضكل  والت�ضال  الإعالم 
املمار�ضة  ومتييع  عام 
اأ�ضحت  التي  الإعالمية 
قبل  من  ت�ضطيحا  اأكرث 
ب�ضبب الفو�ضى املوجودة 
ال�ضمعي  القطاع  يف 
اأن  يجب  والتي  الب�رضي 
تزول خا�ضة وان التجربة 
لها ثقلها يف موازين م�ضار 
واعترب  الوطني  الإعالم 
حممد  باعلي  الدكتور 
املهنيني  دور  اأن  �ضعيد 
يف  القليلة  والكفاءات 
هام  الإعالمي  امل�ضهد 
على  هام  توازن  لفر�س 

التي  املهنة  م�ضتوى 
ب�ضبب  كثريا  ت�رضرت 
يف  امل�ضداقية  غياب 
ر�ضائل  وانت�ضار  الأداء 

يف  والبتذال  لالإ�ضاءة 
رم�ضان  �ضهر  يف  برامج 
تخاطب عائالت جزائرية 
خطري  ب�ضكل  القفز  ومت 
الجتماعي  ال�ضياق  على 
ومنظومة  والأخالقي 
والتقاليد  الأعراف 
الجتماعي يف هذه اله�رض 
يف  كلمات  بن�رض  الكرمي 
م�ضاهد  وت�ضوير  برامج 
الإطالق  على  تليق  ل 
بداعي »الرتفيه » وكل ما 
بث يف هذا املجال يعتربه 
والفاعل  املتخ�ض�س 
املهني املحرتف جتاوزا 
لأخالقيات  خطريا 
�رضيح  وتعدي  املهنة 
والقيم  القانون  على 
هذه  حتا�ضب  اأن  ويجب 
القنوات على ما قامت به 
ال�ضوء  غاية  يف  عمل  من 
اجتاه اجلمهور اجلزائري 
رم�ضان  �ضهر  يف 
وتطبيق  الف�ضيل 
العقوبات  ا�ضد 
اإىل  ت�ضل  التي 
العتماد  �ضحب 
البقية  لردع  منها 
جتاوز  من 
والقيم  القوانني 
ي�ضتند  التي 
املجتمع  عليها 
هامة  وهي  اجلزائري 
اإعالمي  م�ضمون  اأي  يف 
ين�رض اأو يبث عرب القنوات 

التلفزيونية .

�ضرورة  اإىل  �ضعيد  حممد  باعلي  الدكتور  " دعا 
اأن ينخرط الإعالميون يف ترقية املمار�ضة 

الإعالمية وتهذيب العمل يف اأبعاده املهنية التي 
تبقى يف غاية الأهمية خا�ضة يف �ضهر رم�ضان 

الف�ضيل الذي يتطلب طرحا مهنيا واإعالميا راقيا 
يراعي خ�ضو�ضية ال�ضهر الف�ضيل "

 " املحكمة ورئي�س ق�ضم الت�ضال والإعالم باجلامعة 
اإن ما يحدث من انحرافات على م�ضتوى عدد من 

القنوات التلفزيونية ي�ضتهدف ب�ضكل و�ضاح 
منظومة القيم الأخالقية واملهنية التي ترتكز عليها 
املمار�ضة الإعالمية م�ضريا اإىل حالة من العبث الغري 
مفهوم الذي يرافق ن�ضاط هذه القنوات رغم وجود 

قانون لالإعالم "
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اإيهاب الرمياوي

عندما  ال�شهيد  بها  ي�شتظل  كان   
قطف  يف  طويل  نهار  بعد  يعود 
اأوراق النعناع الربي الذي ميلئ يف 
هذا الوقت من العام "واد الليمون" 
رام  غرب  �شمال  عابود  قريته  يف 
حتى  لوالدته  يجلبه  والذي  اهلل، 
التي  اأقرا�شاً،والدته  له منه  ت�شنع 
�شمة  حملت  بال�شواد  تو�شحت 
النعناع املبللة بدموعها،  من ورق 
وقالت  �شدرها  على  و�شدتها 
كلمات ال تفهم لكنها تُرى، "جبنالك 
العري�س مّيا".. قال �شاٌب كان ممن 
ال�شهيد،  لوالدة  اجلثمان  يحملون 
وعلى االأر�س و�شعوا ال�شهيد حيث 
كان يحب اأن ي�شرتيح ويق�شي ليايل 
بالدعاء،  الن�شيج  اختلط  ال�شيف. 
الن�شوة  ال�شهيد تتو�شل  اأم  واأخذت 
بالتوقف عن البكاء، وراحت تقول: 

"نور �شهيد.. نيالك يا حبيبي....". 
والنظرة  الرحيل  وقت  حان  وملا 
ابنها  الوالدة  ح�شنت  االأخرية، 
ال�شهيد وهم�شت يف اأذنه: مّيا انت 

جدع.. عري�س مّيا..".
"عندما كنت اأزوره يف ال�شجن كان 
دائماً ما يقول اإنه م�شتاق حل�شني، 
معظم  اعتاد  كما  معي  وللجلو�س 
الوقت  يف  والدته.  تقول  االأيام"، 
باأن  الأمه  فيه  ي�شمح  كان  الذي 
تدخل عنده خالل زيارتها له، كان 
عن  ويخربها  بحرقة  يحت�شنها 
فرتة  تطول  اأال  واأمله  لها  �شوقه 
اأ�رسه. قبل اعتقال نور كانت بلدته 
اأ�شبوعية  مواجهات  �شاحة  عابود 
االإ�رسائيلي،  االحتالل  جي�س  مع 
واأ�شيب  بها،  امل�شاركة  دائم  وكان 
املواجهات.  اإحدى  بجروح خالل 
"يف كل يوم جمعة يخرج يف ال�شباح 
مغيب  مع  اإال  يعود  وال  الباكر 

تهداأ املواجهات،  ال�شم�س عندما 
كنت اأح�رس طعام الغذاء واأنتظره 
تقول  معاً"،  الطعام  نتناول  حتى 
الثالث  يف  نور  اعتقل  والدته. 
والع�رسين من �شباط/ فرباير عام 

2017 ونقل اإىل التحقيق يف �شجن 
عوفر والذي ا�شتمر ملدة 50 يوماً، 
ثم اإىل مركز حتقيق "امل�شكوبية" 
"نور بقي يف  التحقيق.  ال�شتكمال 
يوماً، ومل  الزنازين الأكرث من 180 

معه  وتوا�شلنا  اإال  حماميا  نرتك 
ت�شيف  م�شريه"،  نعرف  حتى 
احلادي  يف  نور  ارتقى  والدته. 
اجلاري،  اأفريل  من  والع�رسين 
يف  غرفته  حمام  يف  �شقوطه  اإثر 

وكانت  النقب.  ب�شجن   25 ق�شم 
رقم  ق�شم  �شادت  التوتر  من  حالة 
25 يف �شجن النقب، عقب �شقوط 
االأ�شري الربغوثي وفقدانه للوعي، 
االأبواب  على  االأ�رسى  طرق  حيث 
وكربوا داخل الق�شم. وارتفع عدد 
�شهداء احلركة االأ�شرية يف �شجون 
اإىل   1967 العام  منذ  االحتالل 
223 �شهيدا بعد ا�شت�شهاد االأ�شري 
الذي كان يق�شي حكماً  الربغوثي 
تزال  اأعوام. وما   8 بال�شجن ملدة 
�شلطات االحتالل حتتجز جثامني 
ال�شهداء،  االأ�رسى  من  خم�شة 
ا�شت�شهد  الذي  دولة  اأني�س  وهم: 
 ،1980 عام  ع�شقالن  �شجن  يف 
ا�شت�شهد  الذي  عوي�شات  وعزيز 
عام 2018، وفار�س بارود، ون�شار 
طقاطقة، وب�شام ال�شايح وثالثتهم 

اُ�شت�شهدوا خالل العام املا�شي.
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جل�ضت الطفلة حال اأمام جموع ن�ضاء تو�ضحن بال�ضواد، تقب�س بيديها ال�ضغريتني على �ضلة ُزينت بزهر ورد اليا�ضمني حتى تنرثه على جثمان 
ال�ضهيد الأ�ضري نور الربغوثي، مل تتمالك حال نف�ضها حني و�ضل اجلثمان، اأ�ضقطت من يديها ال�ضلة ودفنت راأ�ضها يف ح�ضن اأمها وانفجرت 

بالبكاء، وردة اليا�ضمني املزروعة يف قاع البيت املكون من عدة غرف قدمية متال�ضقة.

نور الربغوثي.. يعود �سهيدًا بعد �سنوات من الغياب الق�سري

الحتالل_والكورونا يف زنزانة واحدة؟!

متى وكيف اأ�سيب املعتقل حممد ماجد ح�سن بالكورونا؟!
بقلم : الأ�ضري املحرر 
الأديب وليد الهودىل

املتهم  الذهبية  القاعدة  هذه 
ال  اإدانته،  تثبت  حتى  بريء 
اأبدا،  االحتالل  على  تنطبق 
واالأدهى واأمّر اأنه يُطّبقها علينا 
بحذافريها فهو يرى الفل�شطيني 
تكّرم  اإذا  اإال  االتهام  يف  غارق 
عليه االحتالل وقال عنه بريء اأو 
الفل�شطيني  يعتربون  وهم  طّيب 
الربيء هو املّيت اأو الذي يعمل 
جهد  من  اأوتي  ما  بكّل  معهم 
اأن  ومع هذا ال ميكن  واإخال�س 
يفلت من دائرة اتهامهم و�شّكهم 
اأن  وحتى  االأ�شود،  بهو�شهم  فيه 
لن  اأنهم  عنهم  قالت  التي  االآية 
ملّتهم،  تتبع  حتى  عنك  ير�شوا 
فح�شب  عليهم  تنطبق  ال  اليوم 
حتى  عنك  ير�شوا  لن  اإنهم  بل 
تتبع ملّتهم وتخدم اأمنهم وحتّقق 
حتمل  اأرنب  واأنت  م�شاحلهم 
يكون  اأن  اأو  جدارة  بكل  �شفاته 
�شعبنا قطيع من اخلراف جاهز 

للذبح وقت وكيف ما يريدون.
بخربة طويلة ومعرفة عميقة هم 
براءتهم  يثبتوا  حتى  امُلّتهمون 
ولن  �شبيال  لذلك  ا�شتطاعوا  اإن 

بداية  الأنهم  ملاذا؟  ي�شتطيعوا، 
الظلم  على  بنيانهم  اأقاموا 
والباطل، قتلوا و�رسقوا وهّجروا 
وطهروا عرقّيا وفجروا واعتقلوا 
حروبا  و�شّنوا  ودّمروا  و�شادروا 
جمازر  وارتكبوا  كثرية  عدوانة 
وثرواتها  االأر�س  ونهبوا  كثرية 
مقد�شاتها  ودّن�شوا  ومياهها 
الطرق  وخنقوا �شّكانها وقطعوا 
حريات  و�شادروا  اأهلها  على 
واأرزاقهم  وحقوقهم  العباد 
كّل  يف  ال�شوداء  اأنوفهم  ود�ّشوا 
�شئون حياتنا، واعتقلوا وزنزنوا 
وجّربوا اأدوية واأهملوا طبّيا ب�شكل 
وزرعوا  فقتلوا  ومتعمد  مربمج 
وم�شتع�شية  مزمنة  اأمرا�شا 
بكّل  اعتقلوه  من  حياة  وخنقوا 
والقمع  وال�شغط  اخلنق  ا�شكال 
ال  مفرطة  ب�شادّية  والتعذيب 
ذلك  وغري  ذلك  كل  لها،  حدود 
بكلمة  واحدة  تهمة  تلّخ�شه 
فكيف  احتالل.  هي:  واحدة 
حتى  بريئا  االحتالل  هذا  يكون 
اأمام  براءته؟؟فاملطلوب  تثبت 
ماأ�شاة كهذه: عندما تعتقل �شاب 
دير  من  ح�شن  ماجد  حممد   (
ال�شودان( من عائلته التي حتجر 
اإجراءات  بكّل  ممتثلة  نف�شها 

وم�شئولية  وعي  بكّل  الوقاية 
وبعد اأيام تقول اأن هذا املعتقل 
م�شاب بكورونا؟! ومع هذا ومن 
الدار"  لباب  العّيار  الحق   " باب 
الفل�شطيني  الوقائي  الطب  قام 
بفح�س  االحتياط  باب  من 
�شلبية،  النتائج  فكانت  العائلة 
وحيدا  اإذا حمل حممد  اأين  من 
؟!ال  الفريو�س  هذا  عائلته  دون 
بريئا  االحتالل  يكون  اأن  ميكن 
اإدانته.  اإثبات  يف  بعيدا  لنذهب 
التي  اجلرمية  بهذه  املتهم  هو 
دون  للعمال  اطالقه  مع  تت�شابه 
وقاية  اأو  فح�س  اإجراءات  اأي 
الذي  وهذا  بيوتهم  اىل  ليعودوا 
هو  عديدة  حاالت  مع  ثبت 
الذي يثبت توّرط االحتالل وهو 
طبيعته  مع  متاما  ين�شجم  الذي 
على  واملجبولة  املعروفة 
بالفل�شطينيني  ال�رسر  احلاق 
االحتالل  ال�رسر.  اأ�شكال  بكل 
مّتهم الأنه اأ�شال اعتقاله ملحمد 
والأننا  العدوان،  غاية  يف  اأمر 
تعّودنا على ظلمه و�شاديته �شار 
اأمرا  االأ�شباب  الأتفه  االعتقال 
غاية  يف  اأمر  اأنه  مع  اعتيادّيا، 
دون  طالبا  تعتقل  اأن  ال�شوء: 
قانونية  م�شّوغات  متتلك  اأن 

بلّة  الطني  يزيد  والذي  دامغة، 
يف  االعتقال  عملية  جتري  ان 
ظّل انت�شار هذا الوباء وان�شغال 
بينما  مواجهته،  يف  كلّه  العامل 
االحتالل ال ينظر اأبعد من اأنف 
غطر�شته وع�شقه ملمار�شة هذا 
ال�شكل من االعتقال مهما كانت 
ملثل  تت�شع  وال  قا�شية  الظروف 
ثبت وهو  لو  العدوان، ماذا  هذا 
يوجد  ال  حممد  بان  االأرجح 
وبهذا  اأبدا.  العتقاله  يدعو  ما 
�شجن،  داخل  �شجن  يف  ي�شبح 
املر�س  و�شجن  نف�شه  املعتقل 
اأحلاق  وتعّمد  الطبي  واهمالهم 
ال�رّسر ال�شّحي به. متى �شيتوّقف 
املفرطة  �شاديته  عن  االحتالل 
يف التعامل مع الفل�شطيني؟ متى 
�شيتوقف عن اعتبار الفل�شطيني 
ملمار�شة  متاحا  م�شاعا 
غطر�شته وعنجهيته بال حدود؟ 
العواقب  ح�شاب  �شيح�شب  متى 
واأن الفل�شطيني لديه من مكامن 
القّوة ما ال يحمد عقباها؟فقط 
وهذا  االحتالل،  ينتهي  عندما 
فقط:  واحدة  حالة  يف  يحدث 
بوزنه  الفل�شطيني  يعمل  عندما 
الكامل يف موازين القوى ودائرة 

الفعل.

جددت �شلطات االحتالل االإ�رسائيلي 
االأ�شري  بحق  االنفرادي  العزل  قرار 
االأرا�شي  من  عاماً(،   59( دقة  وليد 
1948م،  عام  املحتلة  الفل�شطينية 
ال�شادرة  التمديد  مدة  معرفة  دون 
�شجون  اإدارة  حُتاول  والتي  بحقه، 
متعمد.    ب�شكل  اإخفاوؤها  االحتالل 
�شياق  يف  عزله  متديد  قرار  وياأتي 
بحقه  املتوا�شلة  اال�شتهداف  حملة 
اإ�شدار  وذلك عقب   ،2018 عام  منذ 
حيث  الزيت"،  �رّس  "حكاية  روايته 
اإدارة �شجون االحتالل  فر�شت عليه 
يف حينه، عقوبات، متثلت مب�شادرة 
من  وحرمانه  املعرفية،  كتاباته 
الزيارة، ونقله املتكرر من �شجن اإىل 
التنكيل  اإجراءات  اآخر.  وت�شاعدت 
ُرزق  اأن  بعد  اجلاري،  العام  خالل 
بطفلتهما  �شالمة،  �شناء  وزوجته 
يف  املحررة  النطف  عرب  "ميالد" 
نادي  واأو�شح  املا�شي.  �شباط 
اأن  الثالثاء،  اليوم  له  االأ�شري يف بيان 
�شجن  عزل  يف  والقابع  دقة  االأ�شري 
م�شاعف  لعزل  يتعر�س  "جلبوع"، 
وذلك  االنفرادي،  عزله  قرار  على 
يف  املحامني،  زيارات  توقف  مع 
ظل الظرف الراهن املتعلق بانت�شار 
زيارة  تُ�شكل  حيث  "الكورونا"،  وباء 

انفرادياً  املعزول  لالأ�شري  املحامي 
مع  للتوا�شل  الوحيدة  الو�شيلة 
عائلته. واإ�شافة اإىل هذا فاإن ظروف 
دقة  االأ�شري  حرمت  احلالية  العزل 
تلبية  من  مُتكنه  التي  "الكانتينا"  من 
و�شاهمت  االأ�شا�شية،  احتياجاته 
بتفاقم و�شعه ال�شحي جّراء معاناته 
ب�شبب  نتجت  مزمنة  اأمرا�س  من 
التي  االعتقالية  احلياتية  الظروف 
اعتقاله.  �شنوات  مدرا  على  واجهها 
واملحكوم  دقة  االأ�شري  اأن  اإىل  يُ�شار 
بال�ّشجن املوؤبد، من االأ�رسى القدامى 
اأو�شلو  اتفاقية  توقيع  قبل  املعتقلني 
االإفراج  االحتالل  �شلطات  ورف�شت 
رفاقه  من  جمموعة  جانب  اإىل  عنه 
�شفقات  كافة  يف  القدامى  االأ�رسى 
التبادل وعمليات االإفراج التي جرت، 
املوؤبد  بال�ّشجن  حمكوم  اأنه  علماً 
عاماً،  بـ)37(  الحقاً  ُحدد  والذي 
وذلك  عامني  ُحكمه  على  واأ�شيف 
ذكره  اجلدير  ومن   .2018 عام  يف 
االحتالل �شّعدت خالل  �شلطات  اأن 
عمليات  من   2020 اجلاري  العام 
والتي  االأ�رسى  من  عدد  بحق  العزل 
مُتار�شها،  التي  اأدواتها  اأبرز  تُ�شكل 
االأ�رسى  مواجهة  ا�شتمرار  مع  وذلك 

الإجراءاتها التنكيلية.

نادي الأ�ضري الفل�ضطينى

االحتالل ُيجدد العزل االنفرادي بحق 
االأ�سري وليد دقة
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الأ�ضري حممد ح�ضن 

قيود �الحتالل وكورونا تزيد �أوجاع عائلته
مل يكن من ال�ضهل اأبدا على عائلة ح�ضن اأن تودع فردا اآخر منها اأ�ضريا يف �ضجون الحتالل، فهي التي 

تقا�ضي مرارة الأ�ضر منذ اعتقال ابنتها "�ضذى" الطالبة يف جامعة بريزيت قبل عدة اأ�ضهر. ولكن 
نباأ اإ�ضابة حممد بفريو�س كورونا امل�ضتجد كان له وقع اآخر؛ فهو يف غياهب ال�ضجون ول تعلم عنه 

العائلة اأي �ضيء ول تفيدها املنا�ضدات التي اأطلقتها يف معرفة و�ضعه ال�ضحي اأو الإفراج عنه ملتابعة 
حالته. وتقول لـ مكتب اإعالم الأ�ضرى اإن قوات الحتالل داهمت منزلها يف قرية دير ال�ضودان غرب 

رام اهلل واعتقلت حممد الطالب يف �ضنته الثالثة بجامعة بريزيت يف تخ�ض�س املحا�ضبة، ثم قامت 
بنقله اإىل جهة جمهولة. 

تقرير:اإعالم الأ�ضرى

وبعد  االحتالل  ب�أن  وتو�ضح 
�ض�ع�ت من اعتق�ل جنله� نقلته 
للتحقيق  امل�ضكوبية  مركز  اإىل 
من  عدد  فيه  يقبع  والذي  معه، 
منذ  اجل�معة  يف  زمالئه  من 
قليلة  اأي�م  مرور  وبعد  اأ�ض�بيع. 
على اعتق�له تلقت الع�ئلة ات�ض�ال 
حلقوق  ال�ضمري  موؤ�ض�ضة  من 
اأبلغته�  ذلك  وخالل  االإن�ض�ن؛ 
بفريو�س  م�ض�ب  حممد  اأن 
جهة  اإىل  نقله  مت  واأنه  كورون� 
اخلوف  من  ح�لة  معلومة.  غري 
والقلق انت�بت الع�ئلة التي ك�نت 
حممد  م�ضري  على  قلقة  اأ�ضال 
ظل  يف  امل�ضكوبية  �ضجن  يف 
لتبداأ  اال�ضتثن�ئية؛  االأو�ض�ع  هذه 
البطيء  االنتظ�ر  رحلة  بعده� 
ب�ض�أنه.  خرب  اأي  ملتم�ضة  الق�تل 
البداية  يف  االحتالل  ب�أن  وتبني 
جهة  اأي  اأو  الع�ئلة  يطلع  مل 
اأخرى عن مك�ن تواجده؛ ثم ق�ل 
الرملة،  اإىل عزل �ضجن  اإنه نقله 
الع�ئلة  اأفراد  اأن  اإىل  م�ضرية 
والذي  الكورون�  لفح�س  خ�ضعوا 
ال  اأنهم  اأي  �ضلبية  نتيجته  تبينت 
اأن  اإىل  وت�ضري  املر�س.  يحملون 
يتعمد  زال  وم�  ك�ن  االحتالل 
ومك�ن  ابنه�  ح�لة  على  التكتم 
اللحظة  واأنه حتى هذه  تواجده، 
مل تتم زي�رته من املح�مي اأو اأي 
ويقبع يف عزل  موؤ�ض�ضة حقوقية 
ح�لته  اأحد  يعلم  اأن  دون  الرملة 
االحتالل  وتت�بع:"  ال�ضحية. 
ثم  ملحمد  الفح�س  ب�إجراء  ق�م 
اعتق�له  ومدد  التحقيق  معه  بداأ 
تبينت  ذلك  وبعد  اأي�م؛  لثم�نية 
عزل  اإىل  بنقله  فق�م  اإ�ض�بته 
عليه  تبد  مل  اإنه  ويقول  الرملة 
اعرتاف  اأعرا�س".ورغم  اأي 
اأنه  اإال  االأ�ضري  ب�إ�ض�بة  االحتالل 
عنه  االإفراج  يف  يتعنت  زال  م� 
بل ويعقد له جل�ضة حم�كمة يوم 
حت�ول  بينم�  الق�دم،  الثالث�ء 
وموؤ�ض�ضة  االأحمر  ال�ضليب  هيئة 

لزي�رته  حم�م  اإر�ض�ل  ال�ضمري 
دون ظهور اأي اأفق.

اأ�ضهر املعاناة

ومل تكد ع�ئلة ح�ضن تتلقى خرب 
جتديد االعتق�ل االإداري البنته� 
الط�لبة يف ج�معة بريزيت �ضذى 
ابنة ال�ضنة الرابعة حتى بداأت يف 
اأخرى على �ضقيقه�.  دوامة قلق 
الذي  القلق  من  الرغم  وعلى 
انت�ض�ر  ظل  يف  الع�ئلة  انت�ب 
االحتالل  اأن  اإال  كورون�  ج�ئحة 
حتى  اأو  عنه�  االإفراج  رف�س 
اإال  له�  ي�ضمح  ومل  زي�رته�، 

ب�الت�ض�ل بع�ئلته� لب�ضع دق�ئق.
وتقول الع�ئلة اإن االأ�ضهر امل��ضية 
ليغزو  االعتق�ل  م�ضطلح  اأع�دت 
ف�عتق�ل  جديد،  من  �ضفوفه� 
وحمزن�  مقلق�  اأمرا  ك�ن  �ضذى 
منزله�  من  اقتي�ده�  بعد  له� 
وتو�ضح  الع�ضكرية.  االآلي�ت  اإىل 
عبد  االآخر  �ضقيقه�  اعتق�ل  ب�أن 
ك�ن  ذلك  بعد  اأي�م  لعدة  املجيد 
ثم  فيه،  متر  اآخر  قلق  مو�ضع 
هذه  ليكمل  حممد  اعتق�ل  ج�ء 
ح�ضن  ع�ئلة  وتعترب  املع�ن�ة. 
واحدة من الع�ئالت الفل�ضطينية 
اأفراده�  معظم  جرب  التي 
ال�ضجون، ف�لوالد ال�ضيخ الداعية 
مرات  عدة  اعتقل  ح�ضن  م�جد 
�ضنوات  ع�رش  خالله�  اأم�ضى 
جمتمعة، والوالدة ندى اجليو�ضي 

قبل  اأ�ضهر  خلم�ضة  اعتقلت 
مع�ن�ة  بعده�  لتبداأ  اأعوام  عدة 
تركتهم  الذين  االأبن�ء  اعتق�ل 
ظل  ويف  اعتقلت.  حني  �ضغ�راً 
االأو�ض�ع اال�ضتثن�ئية التي يعي�ضه� 
اأن  الع�ئلة  حت�ول  الفل�ضطينيون 
لل�ضغط  واالإ�ضن�د  الدعم  حت�ضد 
عن  لالإفراج  االحتالل  على 
اإلكرتونية  حملة  فنظمت  جنله�؛ 
هذا  ويف  عنه.  والدف�ع  لدعمه 
عن  االأ�ضري  والد  يقول  ال�ضي�ق 
حممد:" ولد "حممد" يف الذكرى 
ال�ضهيدين  ال�ضت�ضه�د  االأوىل 
البطلني "ع�دل" و"عم�د" عو�س 
اجلن�زة  يف  امل�ض�ركة  وبعد  اهلل 
اإىل  ذهبت  لل�ضهيدين  الرمزية 
الألقي عليه  اأمه  امل�ضت�ضفى عند 
نف�ضي:  فقلت يف  االأوىل،  النظرة 
كم�  �ض�أن  لك  يكون  اهلل  �ض�ء  اإن 
حممد  ك�ن  البطلني،  لهذين  ك�ن 
ع�لية،  بحيوية  يتميز  �ضغره  منذ 
حيويته  ازدادت  �ضنه  كرب  وكلم� 
حممد  ع��س  طموحه،  وازداد 
االحتالل  اإجرام  �ضغره  منذ 
عمه  ب�ضرية  ابتداء  االأ�رشة  بحق 
ا�ضت�ضهد  الذي  "اأجمد"  ال�ضهيد 
تاله�  االأوىل،  االنتف��ضة  اأثن�ء 
لبيتن�  املتكررة  االقتح�م�ت 
وبلغت  مرة،  ع�رشين  من  الأكرث 
االإجرامية  االعتداءات  ذروة 
عندم� مت اعتق�ل اأمه واقتي�ده� 
امل�ضكوبية  حتقيق  مركز  اإىل 

�ضهور  خم�ضة  مدة  عنه  وغي�به� 
حيث  اإليه�  احل�جة  ب�أم�س  وهو 
�ضنوات..  ت�ضع  وقتئذ  عمره  ك�ن 
ب�ضخ�ضية  يتمتع  "حممد"  ك�ن 
طموح،  �ض�حب  وك�ن  ج�دة، 
\الفرع   للتوجيهي  درا�ضته  واأثن�ء 
العلمي، عمل  برن�جم� لدرا�ضته، 
وو�ضع  وقته،  يف  منظم�  وك�ن 
معدل  على  يح�ضل  اأن  هدف� 
يت�ضنى  حتى  التوجيهي  يف  ع�ٍل 
له درا�ضة الطب، وقد ح�ضل على 
اأن هذا  معدل وهو)93.4(، ومب� 
الطب  لدرا�ضة  يوؤهله  ال  املعدل 
ابي:  ي�  يل  ق�ل  فل�ضطني،  يف 
اريد ان ا�ض�فر اإىل تركي� الأدر�س 
هن�ك، فقلت له ي� بني: اإذا اأردت 
انك  ف�علم  تركي�  اإىل  ت�ض�فر  اأن 
ح�ضولك  بعد  اإال  اإلين�  تعود  لن 
يعني  وهذا  الطب  �ضه�دة  على 
غي�بك عن� ملدة ال تقل عن ثم�ين 
عدت  اإذا  االحتالل  الأن  �ضنوات، 
ي�ضمح  لن  درا�ضتك  اأثن�ء  اإلين� 
على  و�ضي�ض�ومك  ب�لعودة  لك 
ا�ضتمرارك يف الدرا�ضة مق�بل اأن 
تكون عين� لهم، في� بني نحن يف 
يف  وادر�س  ف�ذهب  رب�ط،  ار�س 
ج�معة بريزيت واهلل لن ي�ضيعك.. 
واالحتالل  تقريب�،  ع�م  منذ 
وتوعده  "حممد"  يالحق 
تهديده  له  وير�ضل  ب�العتق�ل، 
النق�بية  ن�ض�ط�ته  ب�ضبب  ووعيده 
خلدمة الطلبة، وع�نى الكثري من 
هذه املالحق�ت ..فكم من اللي�يل 
ن�م ب�لعراء.. ون�م داخل �ضي�رات 
من  وكم  واأ�ضح�به..  اأ�ضدق�ئه 
ومل  االأ�ضج�ر..  حتت  ن�م  اللي�يل 
االأم�نة  حمل  عن  ذلك  كل  يثنه 
جمتهدا  يكون  اأن  وعلى   .. بقوة 
هو  هذا  درا�ضته..  يف  ومتفوق� 
قيمه..  هي  وهذه  "حممد" 
واملق�م ال ي�ضمح بذكر كل �ضيء 
عن "حممد" ففي اجلعبة الكثري 
"حممد"  عن اأخالقه ومواقفه.. 
م�ض�ب  العزل  زن�زين  يف  االآن 
منكم  ينتظر  الكورون�  بف�يرو�س 

الدع�ء واملن��رشة".

بقلم: يا�ضر مزهر، ع�ضو 
جلنة الأ�ضرى للقوى 
الوطنية والإ�ضالمية

اإن �ضي��ضة االإهم�ل الطبى املتعمد 
بحق االأ�رشى هى �ضي��ضة ممنهجة 
دولة  فى  الهرم  اأعلى  قبل  من 
ال�ضي��ضة  فهذه  ال�ضهيونى،  العدو 
داخل  االأ�رشى  من  املئ�ت  ط�لت 
ال�ضجون واأدت الرتق�ء 223 �ضهيد 
من احلركة االأ�ضرية ف�رتف�ع عدد 
ال�ضهداء ي�أتي �ضمن �ضي�ق �ضي��ضة 
االإهم�ل الطبى و�ضمت املوؤ�ض�ض�ت 
�ضمت  ولوال  واحلقوقية  الدولية 
عدد  و�ضل  مل�  املوؤ�ض�ض�ت  هذه 
 223 اإىل  االأ�ضرية  �ضهداء احلركة 
فقط   2019 ع�م  ففى  �ضهيد، 
تقم  ومل  �ضهداء  خم�ضة  �ضقط 
نه�ئي�  بدوره�  املوؤ�ض�ض�ت  هذه 
ال�ضهيونى  العدو  �ضجع  م�  وهذا 
فلو  الطبى،  االإهم�ل  �ضي��ضة  فى 

ق�مت هذه املوؤ�ض�ض�ت مبالحقة 
جمرمى احلرب من اإدارة م�ضلحة 
ال�ضجون وال�ضب�ك ال�ضهيونى مل� 
والأوقفت  ال�ضهداء  عدد  ارتفع 
ف�إن  وب�لت�ىل  ال�ضي��ضة،  هذه 
جزء  تتحمل  املوؤ�ض�ض�ت  هذه 
على  واأ�ضبحن�  امل�ضوؤولية،  من 
يقني اأن هذه املوؤ�ض�ض�ت منح�زة 
علم�  ال�ضهيوين،  للعدو  ب�لك�مل 
اأنه يقبع داخل �ضجون االحتالل 
ع�رشة  منه�  مر�ضية  ح�لة   700
ب�ل�رشط�ن،  مر�ضى  اأ�رشى 
من  تع�ين  ح�لة   1200 وحوايل 
ال�ضغط  مثل  مزمنة  اأمرا�س 
لهم  يقدم  وال  والقلب،  وال�ضكر 
واالإجراءات  الفحو�ض�ت  العدو 
خطورة  من  يف�قم  مم�  الطبية، 
افتق�ر  وكذلك  احل�الت  هذه 
للطبيب  ال�ضجون  عي�دات 
الطبية  واالأجهزة  املخت�س 

احلديثة.

�سمت �ملوؤ�س�سات �لدولية 
و�سيا�سة �الإهمال �لطبى

فل�ضطني  اأ�رشى  مركز  حذر   
قد  حقيقية  ك�رثة  من  للدرا�ض�ت 
انت�ض�ر  ح�ل  يف  ال�ضجون  يف  تقع 
كونه�  االأ�رشى  بني  كورون�  فريو�س 
تتوفر  وال  ومكتظة  مغلقة  اأم�كن 
الع�مة  ال�ضحة  مقوم�ت  اأدنى  فيه� 
اإىل  اإ�ض�فة   ، الطبية  الرع�ية  اأو 
االإ�رشائيلي  االحتالل  ا�ضتمرار 
ب�ال�ضتهت�ر بحي�تهم عرب عدم تنفيذ 
اإجراءات ال�ضالمة واحلم�ية لهم  كل 
للحد من و�ضول الفريو�س لل�ضجون ، 
اإ�ض�بة  عن  االإعالن  عقب  ذلك  ج�ء 
م�جد  حممد  الفل�ضطيني  االأ�ضري 
مركز  يف  كورون�  بفريو�س  ح�ضن 
حممال  امل�ضكوبية،  �ضجن  حتقيق 
امل�ضئولية  االحتالل  �ضلط�ت 
االأ�رشى  و�ضالمه  حي�ة  عن  الك�ملة 
كونه� اجلهة التي تلقى على ع�تقه� 
حم�ية االأ�رشى وتوفري �ضبل احلم�ية 
والرع�ية لهم يف ظل انت�ض�ر ج�ئحه 
كورون�، اأو عليه� اإطالق �رشاحهم يف 
ح�ل مل ت�ضتطع حم�يتهم من و�ضول 
االإعالمي  الن�طق   . لل�ضجون  الوب�ء 
للمركز الب�حث "ري��س االأ�ضقر" ق�ل 
يعي�ضون  �ضهرين  ومنذ  االأ�رشى  ب�ن 
يف ظل ظروف �ضعبة وهم ينتظرون 
انت�ض�ر  ظل  يف  املجهول  م�ضريهم 
ج�ئحة كورون� واخلوف من ان ي�ضل 
لل�ضجون يف اأي حلظة معتربين االأمر 
م�ض�لة وقت يف ظل ا�ضتهت�ر االحتالل 
بع�س  "االأ�ضقر"  وو�ضف  بحي�تهم. 
اإدارة  به�  ق�مت  التي  االإجراءات 
بعد  امل��ضية  االأي�م  خالل  ال�ضجون 
موؤ�ض�ض�ت  ومن  االأ�رشى  من  �ضغط 

ودون  ك�فية  غري  ب�أنه�  حقوقية 
امل�ضتوى املطلوب مم� يعر�س حي�ة 
االأ�رشى للخطر وخ��ضة اأن ال�ضجون 
اأر�ضية خ�ضبة النت�ض�ر االأمرا�س، يف 
ظل انت�ض�ر الوب�ء يف كي�ن االحتالل 
ب�ضكل كبري . وكرر "االأ�ضقر" دعوته 
املر�ضى  االأ�رشى  �رشاح  اإطالق  اإىل 
وحي�تهم  �ضعيفة   من�عتهم  كون 
االأطف�ل  واالأ�رشى  للخطر،  معر�ضه 
االأ�رشى  ال�ضن، كذلك  والن�ض�ء وكب�ر 
تهمه  دون  يعتقلون  الذين  االإداريني 
فوجودهم بني اأهلهم يف هذا الوقت 
ال�ضم�ح  اإىل  �رشورة ملحة، كم� دع� 
لالأ�رشى ب�لتوا�ضل مع اأهلهم وذويهم، 
تلك  انته�ء  حلني  عليهم  لالطمئن�ن 
مط�لبة  "االأ�ضقر"  وثمن  االأزمة. 
االإن�ض�ن  حقوق  خرباء  من  جمموعة 
لالحتالل  املتحدة،  لالأمم  الت�بعني 
ب�إطالق �رشاح الفئ�ت االأكرث �ضعف�ً، 
يف اإ�ض�رة اإىل الن�ض�ء واالأطف�ل وكب�ر 
ب�إطالق  م�ض�واة  واملر�ضى  ال�ضن 
االإ�رشائيليني  ال�ضجن�ء  مئ�ت  �رشاح 
التمييز  وعدم  وق�ئية،  كخطوة 
 . الفل�ضطينيني  االأ�رشى  اآالف  �ضد 
وعلى  الدولية  املوؤ�ض�ض�ت  وط�لب 
الع�ملية  ال�ضحة  منظمة  راأ�ضه� 
اىل  ع�جل  ب�ضكل  طبى  وفد  اإر�ض�ل 
ال�ضجون لالطالع على حجم جرائم 
وا�ضتهت�ره  االأ�رشى  بحق  االحتالل 
وكذلك  وا�ضح،  ب�ضكل  ب�أرواحهم 
�رشاح  اإطالق  اأجل  من  اجل�د  العمل 
الفئ�ت املعر�ضة للخطر ب�ضكل اكرب 
وهم املر�ضى وكب�ر ال�ضن، و الن�ض�ء 

واالأطف�ل.

مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات

كارثة حقيقية قد تقع يف 
�ل�سجون حال �نت�سار كورونا
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اأهم عاملة اأوبئة �ضينية

الفريو�س التاجي اجلديد 
حتّور 33 مرة 

�إيطالية  �صحيفة  نقلت 
عن  �صادر  تقرير  عن 

من  وهي  الجنو�ن،  يل 
�ل�صينيني  �لعلماء  �أهم 
يف جمايل علم �الأوبئة 
�أن  �لكبد،  وطب 

حتور  كورونا  فريو�س 
دي�صمرب  منذ  مرة   33

�ملا�صي.
من  �الإيطالية  �لن�صخة  �صحيفة ونقلت 

�إن  قولها،  �ل�صينية  �لعاملة  عن   »businessinsider«
�لفريو�س �لتاجي لي�س �صاللة و�حدة، و�أنه يتغري با�صتمر�ر كما 
بقية �لفريو�صات، ما يوؤدي �إىل نتائج متباينة، مثل تباين �صدة 

�لعدوى يف �لبلد�ن �ملوبوءة.
وو�صفت كلمة »�لطفرة« على �أنها كلمة مثرية للخوف، وتوؤخذ 
بتاأثري ق�ص�س �خليال �لعلمي، على �أنها توؤدي د�ئما �إىل �صيء 

�أكرث قوة وفتكا.
دورة  من  تكون جزء�  تغيري�ت  �لو�قع، هي  �لطفر�ت يف  لكن 
وهي  �الأ�صغر،  تلك  وال�صيما  كائن حي،  الأي  �لطبيعية  �حلياة 
�أكرث يف تلك �لتي ت�صكلت بو��صطة �صل�صلة و�حدة من �حلم�س 

�لنووي مثل »كوفيد – 19«.
ذ�ته،  للفريو�س  مميتة  »�لطفر�ت«  هذه  معظم  �أن  و�أ�صافت 

وذلك الأنها �إذ� مل تكن مفيدة يتم �لتخل�س منها.
وبهذ� �ل�صاأن، كتب ناثان جروبو، �لباحث يف ق�صم علم �الأوبئة 
بجامعة ييل بالواليات �ملتحدة، مقاال بعنو�ن: ملاذ� ال يجب 
فيه  لفت  �لوباء؟  �أثناء  حتدث  �لتي  �لطفر�ت  ب�صاأن  نقلق  �أن 
�إىل �أن �لفريو�س كي ي�صبح �أكرث فتكا، يتوجب �أن يغري �لعديد 
من �ل�صمات �جلينية له يف �الآن ذ�ته، وهي عملية ي�صعب عليه 

�لقيام بها يف مثل هذه �لفرتة �لزمنية �ملحدودة.
�إال �أن عاملة �الأوبئة �ل�صينية، يل الجنو�ن �كت�صفت �أن �لتغري�ت 
يف �لفريو�س �لتاجي �جلديد، مت�س جو�نب نادرة جد�، مل تتم 
در��صتها حتى �الآن، و�أنها ميكن �أن توؤثر على �لعدوى، وميكن 
�خلاليا  على  خمتلفة  باأ�صكال  توؤثر  �أن  �خل�صو�س  وجه  على 
و�حلمل �لفريو�صي، وبع�صها يف �لو�قع �أكرث خطورة من �لبع�س 

�الآخر.

الإفطار فور اختبار اأحد 
الأعرا�س التالية:

�أحد  �ختبار  عقب  فور�ً  �الإفطار  �ل�صكر  مري�س  على  يجب 
�الأعر��س �لتالية:

زغللة �أو �ل�صعور ب�صعف يف �لروؤية، دوخة �أو �صعور بالهبوط، 
فقد�ن  �الأطر�ف،  وبرودة  �لغزير  �لعرق  �ل�صديد،  �ل�صد�ع 

�لقدرة على �لرتكيز، زيادة معدل �رضبات �لقلب.
�لتالية يجب على مري�س  �الأعر��س  �أي من  يف حال �ختبار 
بالدم  �ل�صكر  م�صتوى  وقيا�س  كوب من ع�صري  تناول  �ل�صكر 

و��صت�صارة �لطبيب �ملعالج.

ا�صت�صارة الطبيب املعالج 
قبل ال�صيام:

�ل�صكري وخا�صًة  �ل�صيام يجب على مري�س  �تخاذ قر�ر  قبل 
�لطبيب  ��صت�صارة  �الإن�صولني  على  يعتمد  �لذي  �ملري�س 
غالباً  و�لتي  �الأقر��س  �أو  �الإن�صولني  جرعات  حول  �ملعالج 
ما يقوم �لطبيب �ملعالج بتقليلها عن �ملعتاد حتى ال ي�صاب 
�ملري�س بالهبوط �أثناء �ل�صيام. كما قد ين�صح �لطبيب بتغيري 
نوع �الإن�صولني �إىل نوع خمتلف عن �ملعتاد طو�ل فرتة �ل�صيام 

و�لعودة مرة �أخرى له بعد �نتهاء �صهر رم�صان.

تقدمها عاملة طب اأ�ضرتالية

ن�صائح ب�صيطة للوقاية من فريو�س كورونا
�أ�صرت�لية،  طب  عاملة  قدمت 
للوقاية  ب�صيطة  عملية  ن�صائح 
-COVIDمن خطر �الإ�صابة بـ
19، و�أعلنت �أن �لتعر�س الأ�صعة 
على  دقائق   10 ملدة  �ل�صم�س 
ي�صاعد  �أن  ميكن  يوميا،  �الأقل 

على ذلك.
وقالت �خلبرية �ل�صحية �لطبيبة 
�الأ�صرت�لية ر��صيل نيلنيل �لعاملة 
�رضطان  �أبحاث  جمال  يف 
كانت  لطاملا  �إنها  �جللد، 
)د(  فيتامني  نق�س  �آثار  تدر�س 
و�أظهرت  �ملناعة  جهاز  على 
مري�س  �ألف   78 �صملت  در��صة 
لديهم  �لذين  �الأ�صخا�س  �أن 
م�صتويات منخف�صة من فيتامني 
م�صاعفة  خطورة  لديهم  )د( 
حادة  تنف�صية  بعدوى  لالإ�صابة 
وجدت  �جلديد،  بحثها  ويف 
فيتامني  �نخفا�س  �أن  �خلبرية 
�لتعر�س  قابلية  من  يزيد  )د(، 
و�أن   ،19-COVIDبـ لالإ�صابة 
�لذين يعانون من نق�س فيتامني 
من  �أطول  لفرتة  مر�صو�  )د( 

غريهم.
�لوقت  »حان  �أنه  على  و�صددت 
م�صى  وقت  �أي  من  �أكرث  �الآن 
�لذي  �لفيتامني  نق�س  ل�صد 
�لعامل  �صكان  ن�صف  منه  يعاين 

على �الأقل«.
من خم�س  تق�صي  �أنها  وذكرت 
حتت  يوميا  دقائق  ع�رض  �إىل 

�إنتاج  لتحفيز  �ل�صم�س  �أ�صعة 
فيتامني )د( و�أو�صت باأن يعر�س 
�صكان �ملناطق �لباردة �أنف�صهم 
 15 عن  تقل  ال  ملدة  لل�صم�س 
�لوقت  ويف  �ليوم  يف  دقيقة 
�إىل  �خلبري  �أ�صارت  نف�صه، 
قو�عد  مر�عاة  �ملهم  من  �أنه 
�حلجر �ل�صحي و�لبقاء يف عزلة 

ذ�تية يف ظل كورونا. 
ميكن  �إنه  للقول،  وخل�صت 
�جلرعة  على  �حل�صول 
فوق  �الأ�صعة  من  �ملطلوبة 
�لتمدد  �أو  بالوقوف  �لبنف�صجية 
على �ل�رضفة �أو �أثناء �مل�صي مع 
تكون  عندما  و�لت�صوق  �لكلب، 

�ل�صم�س يف عز �صطوعها.

�صمرينوفا،  يلينا  �لدكتورة  ت�صري 
�رضطان  مبر�س  �الأخ�صائية 
�إجر�ء�ت  �أن  �إىل  �الأمعاء، 
على  كثري�  ت�صاعد  ب�صيطة 
حت�صني وظيفة �الأمعاء، �لتي لها 
تاأثري �إيجابي يف �ملظهر وعملية 

�لتمثيل �لغذ�ئي.
�الأمعاء  تعترب  �خلبرية،  وتقول 

منظومة  خلاليا  كبري�  جممعا 
يوؤثر  �ملناعة، لذلك فاإن عملها 
ب�صورة مبا�رضة يف قوة رد فعل 
�لعدوى  على  �ملناعة  منظومة 
و��صتناد�  �جل�صم.  تدخل  �لتي 
�إىل هذ�، تعطي ن�صائح ب�صيطة 

لتح�صني ن�صاط �الأمعاء.
�ليوم  نبد�أ  �أن  يجب  وتقول، 

�لنظيف  �ملاء  من  كوب  ب�رضب 
الأن  �لنوم.  من  �ال�صتيقاظ  بعد 
هذ� »يحفز بلطف عمل �جلهاز 
�له�صمي، ولكن ال تن�صح باإ�صافة 
�لع�صل �أو �لليمون �إىل �ملاء. الأن 
تلحق  لليمون  �لعالية  �حلمو�صة 
�ملخاطي،  بالغ�صاء  �ل�رضر 
و�لع�صل قد ي�صبب �رتفاعا حاد� 

مب�صتوى �ل�صكر يف �لدم .
وجبة  بتناول  �خلبرية،  وتن�صح 
فطور �صحية، غنية بالربوتينات 
مثل )�لقري�صة و�لبي�س �مل�صلوق( 
�له�صم  بطيئة  كربوهيدر�ت  �أو 
�ل�رضوري  ومن  )ع�صائد(، 
يف  �خل�رضو�ت  تناول  �أي�صا 
ت�صهل  الأنها  �لفطور،  وجبة 
تكون  �أن  وميكن  �له�صم،  عملية 
�خل�رضو�ت قد خ�صعت ملعاجلة 

حر�رية.
وجبة  يف  يجب  لها،  ووفقا 
خ�رضو�ت  �صلطة  تناول  �لغد�ء، 

�للحم  و  �لد�صم  قليل  وح�صاء 
بطيئة  وكربوهيدر�ت  و�ل�صمك 
يف�صل  كما  وت�صيف،  �له�صم 
بني  باجلوع  ��ل�صعور  عند 
�لفاكهة  تناول  �لطعام،  وجبات 
فاكهة  �صلطة  �أو  �لتفاح  مثل 
جمففة  فو�كه  مع  زبادي  �أو 
تناول  بعدم  ن�صائحها،  وتختم 
وجبة  يف  دهنية  غذ�ئية  مو�د 
قطعة  بتناول  و�الكتفاء  �لع�صاء، 
�صمك  �أو  �صحم  دون  من  حلم 
بتناول  تن�صح  وال  وخ�صار، 
و�حلنطة  و�ملعكرونة  �لبطاطا 
قبل  وميكن  وت�صيف  �ل�صود�ء. 
�لنوم تناول كوب من �لزبادي �أو 
للخبرية،  ووفقا  �لطازج  �حلليب 
قليلة  كمية  تناول  �أي�صا  ميكن 
من �مللفوف �أو �خليار �ملخلل، 
�ملخمرة،  �الألبان  ومنتجات 

لتح�صني وظيفة �الأمعاء.

ن�صائح ب�صيطة لتح�صني عمل الأمعاء

البدء بكميات �صغرية على الإفطار:
�ل�صكر  مري�س  على  يجب 
كميات  على  �الإفطار  جتنب 
و�الإفطار  �لطعام  من  كبرية 
يُ�صاب  ال  حتى  تدريجياً 
م�صتوى  يف  مفاجيء  بارتفاع 
�لبدء  وميكن  بالدم.  �ل�صكر 
�الإنتظار  ثم  متر�ت  بثالث 
بطبق  �لبدء  قبل  قلياًل 
ويُن�صح  �حل�صاء.  �أو  �ل�صوربة 
من  قليلة  كميات  بتناول 

تناول  ثم  �لرئي�صي  �لطبق 
و�خل�رضو�ت  �لفاكهة  بع�س 
�لطازجة. وميكن تناول وجبة 
�ل�صحور  قبل  �أخرى  �صغرية 
ويجب  �ل�صحور  تناول  ثم 
كميات  تناول  على  �حلر�س 
جتنب  �أو  �حللوى  من  قليلة 
تناولها على �الإطالق يف حالة 
بالدم  �ل�صكر  م�صتوى  �رتفاع 

عن �مل�صتوى �ملعتاد.



الدويل  االحتاد  يدر�س  اأن  ينتظر 
الذي  الطعن  ملف  القدم  لكرة 
احتاد  نادي  اإدارة  به  تقّدمت 
الديربي  بخ�صو�س  العا�صمة 
مولودية  اجلار  اأمام  العا�صمي 
املقبل،  ماي   20 بتاريخ  اجلزائر 

بيت  داخل  من  م�صادر  ح�صب 
م�صوؤويل  اأن  اكدت  التي  االحتاد 
توا�صلوا  الدولية  الكروية  الهيئة 
�صمن  الق�صية  برجمة  ب�صاأن  معها 
�صوف  التي  امللفات  جدولة 
املقبلة،  الفرتة  خالل  تدر�صها 
ويف هذا ال�صدد فاإن ملف الفريق 
امللفات  جملة  �صمن  يكون  �صوف 
والف�صل  بدرا�صته  تقوم  �صوم  التي 
ان  ينتظر  اأين  نهائية،  ب�صفة  فيها 
نهائية  ب�صفة  اجلدل  الفيفا  تنهي 
الرابعة  اجلولة  احداث  بخ�صو�س 
للرابطة  الذهاب  مرحلة  من 
قاطعت  اين  االأوىل،  املحرتفة 
ت�صكيلة ابناء »�صو�صطارة« املقابلة 
املحرتفة  الرابطة  رف�س  ب�صبب 
واإ�رصارها  املقابلة  تاأجيل  للعبة 

الفيفا  تاريخ  يف  برجمتها  على 
املقابالت  خلو�س  املربمج 
الدولية للمنتخبات، رغم اأن الفريق 
كان ميلك العبا دوليا رفقة منتخب 
موؤيد  بالليبي  االأمر  ويتعلق  بالده 
وا�صحة  الفاف  وقوانني  الاليف، 
باأحقية االحتاد يف  ال�صاأن  يف هذا 

اللجوء اإىل طلب تاأجيل اللقاء.
وي�صتب�رص م�صوؤولو احتاد العا�صمة 
ان�صاف  اجل  من  الفيفا  من  خريا 
القرارات  مواجهة  يف  ناديهم 
التع�صفية للرابطة والفاف بخ�صارة 
ثالث  وخ�صم  الب�صاط  على  اللقاء 
كلّفت  اأين  الر�صيد،  من  نقاك 
الق�صية  متابعة  اجل  من  حمامي 
على م�صتوى الهيئة يف مدينة لوزان 

ال�صوي�رصية.

بيتي�س  ريال  نادي  اإدارة  توا�صل 
اال�صباين و�صع االجراءات االحرتازية 
لتفادي امكانية رحيل العبها الدويل 
اجلزائري عي�صى ماندي مقابل قيمة 
مالية زهيدة يف ظل مكانته االأ�صا�صية 
الفنية ملدرب الفريق،  �صمن اخلطة 
النادي  اإدارة  قامت  الغر�س  ولهذا 
االأندل�صي بحماية العبها من مطامع 
االأندية الراغبة يف التعاقد معه خالل 
املقبلة  ال�صيفية  التحويالت  فرتة 
وتواجده  الفريق  مع  تاألقه  ظل  يف 
وامل�صتوى  امل�صتويات  اأح�صن  يف 
الفريق  مع  يقدمه  الذي  الت�صاعدي 
ك�صفت  الغر�س  ولهذا  مو�صم،  كل 

اأن  ديبورتيفو«  »ا�صتاديو  جريدة 
م�صوؤويل ريال بيتي�س ي�صرتطون مبلغ 
ال�رصط  قيمة  متثل  اأورو  مليون   30
يف  الراغبة  االأندية  على  اجلزائي 
التعاقد مع خريح نادي ملعب رمي�س 
اجليد  املو�صم  ظل  ويف  الفرن�صي، 
املحوري  املدافع  قّدمه  الذي 
من  عددا  فاإن  املو�صم  هذا  للخ�رص 
الفرق تعاينه عن قرب المكانية طلب 
اأتلتيكو  بكل  االأمر  ويتعلق  خدماته 
مدريد اال�صباين، نيوكا�صل االجنليزي 
لال�صارة  الفرن�صي،  ليون  واأوملبيك 
ريال  ناديه  مع  ماندي  عقد  ينتهي 
بيتي�س �صائفة العام 2021 وهو الذي 

ناديه  من   2016 العام  ا�صتقجامه  مت 
ال�صابق رمي�س الفرن�صي.

عي�شة ق.
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رئي�س  اأحمد  اأحمد  امللغا�صي  رّد 
القدم،  لكرة  االإفريقي  االإحتاد 
تقول  التي  االأنباء  على  الثالثاء، 
راأ�س  على  ثانية  ِلعهدة  تر�ّصح  اإنه 
حيث  للعبة،  القارية  الهيئة  هذه 
رى انتخابات رئا�صة  يجُفرت�س اأن تجُ
اأين   ،2021 مار�س  يف  “الكاف” 
يبقى التاريخ مرتبطا اأ�صّد االإرتباط 
“كورونا”  ِبتطّورات تف�ّصي فريو�س 
بوجود احتمال تغيريه، وقال اأحمد 
“طالعتجُ  ال�صاأن:  هذا  يف  اأحمد 
تر�ّصحي  اأخبار  ال�صباح  هذا  كثريا 
الكاف،  راأ�س  على  ثانية  ِلوالية 
على  ن�صّبة  مجُ االآن  اهتماماتي  كل 
تف�ّصي  عن  الّناجمة  االأزمة  ت�صيري 
قرارا  اأّتخذ  مّلا  كورونا،  فريو�س 
اإ�صارة  يف  ِبنف�صي”،  عنه  اأجُعلن  ما 
االإعالم  و�صائل  اّتخاذ  عدم  اإىل 
وجاء  قراراته،  عن  لالإعالن  منربا 
ِلرئي�س  تغريدة  يف  اأم�س  اول  ذلك 
موقع  يف  �صفحته  عرب  “الكاف” 

التوا�صل االإجتماعي “تويرت”.
 60 البالغ  اأحمد  اأحمد  ويكون 

اإطارات  نب�س  ج�ّس  ِب�صدد  �صنة 
ومعرفة  نفوذا،  االأكرث  “الكاف” 
االأّول  الّرجل  ِبن�صب  يرتّب�س  َمن 
القدم،  لكرة  االإفريقي  االإحتاد  يف 
ِمن  اخلارجية  االأ�صداء  واأي�صا 
اأطراف وجهات داعمة ِلكل مجُرت�ّصح 
املجُنا�صب،  القرار  يّتخذ  اأن  قبل 
مبنى  ِمن  الواردة  االأ�صداء  وح�صب 
�صخ�صيات  عّدة  فاإن  “الكاف”، 
تطمح خِلالفة اأحمد اأحمد، وجلّها 
اللجنة  يف  الع�صوية  من�صب  ي�صغل 
لكرة  االإفريقي  لالإحتاد  التنفيذية 
عمري  كون�صتون  اأبرزهم  القدم، 
هاين  الدميوقراطية،  الكونغو  من 
لقجع  فوزي  م�رص،  من  ريدة  اأبو 
طارق  والتون�صي  املغرب  من 
ال�صخ�صيات  وتجُريد  البو�صماوي. 
رئي�س  من�صب  �صغل  يف  الّراغبة 
تدهور  يف  االإ�صتثمار  “الكاف”، 
�صمعة اأحمد اأحمد وف�صله يف تلميع 
�صورة “الكاف”، وتوّرطه يف ق�صايا 
امل�صوؤول  عن  الفيفا  وتخلّي  ف�صاد 
�صّكلت  اأنها  ِبدليل  امللغا�صي، 

للعبة  القارية  الهيئة  تجُ�صرّي  جلنة 
 ،2020 و�صتاء   2019 �صيف  بني  ما 
اجلديد  اللّوائح  فاإن  لالإ�صارة، 
القدم  لكرة  االإفريقي  لالإحتاد 
ِبالرت�ّصح  “الكاف”  ِلرئي�س  ت�صمح 
حّد  كاأق�صى  وثالثة  ثانية  ِلعهدة 
اإذا رغب يف ذلك مّدة  به،  م�صموح 
كل والية اأربع �صنوات، بينما ي�صغل 
من�صب  اأحمد  اأحمد  امللغا�صي 
رئي�س “الكاف” منذ العا�رص مار�س 

.2017

ريا�ضة

عي�شة ق.

املا�صية  الكان  اأن  ا�صتطرد  الذي 
تتويج  ب�صبب  االأف�صل  تكن  مل 
القاري  بلقبها  الوطني  املنتخب 
والفورمة  الفنية  اجلوانب  لكن 

امل�صتوى  جعلت  لالعبني  البدنية 
الفني يظهر باأف�صل �صورة ح�صبه، 
اخل�رص  العبي  اأغلبية  اأن  قائال 
جمال  الوطني  الناخب  اأخربوا 
بلما�صي اأنه يف�صلون لعب »الكان« 

�صيفا.

يف  املحرتف  الالعب  واأو�صح 
اأن  القطري  الوكرة  نادي  �صفوف 
القاري  الكروي  العر�س  برجمة 
كثريا  يوؤثر  جانفي  �صهر  خالل 
بخو�س  املعنيني  الالعبني  على 
بلدانهم،  منتخبات  مع  املناف�صة 

يف  تلعب  املناف�صة  اأن  باعتبار 
حني  والالعب  املو�صم  منت�صف 
�صوف  القارية  امل�صابقة  انتهاء 
يكون جمربا على العدة على ناديه 
املناف�صة  من  تبقى  ما  ال�صتكمال 
الالعب  اأن  واأ�صار  الدوريات،  يف 

التخوف  االأكرب  هاج�صه  يبقى 
له  العجو  تعترب  التي  االإ�صابة  من 
بالن�صبة له ما يجعله مهددا بفقدان 
مكانته يف النادي وامكانية ت�صييع 
من�صبه يف الت�صكيلة الر�صمية وارد 
ما  اأنه  واأ�صاف  م�صتبعد،  وغري 

عدا حمرز، �صالح وماين القادرين 
على اللعب يف الت�صكيلة االأ�صا�صية 
مع فرقهم فاإن البقية �صوف تكون 
اأجل  من  ال�رصاع  على  جمربة 

مكانة اأ�صا�صية يف النادي.

ك�شف اأن العبي اخل�شر اأبلغوا بلما�شي رغبتهم اللعب خالل نف�س الفرتة

قديورة: تنظيم �لكان �ضيفا �أف�ضل 
ودورة م�ضر كانت �لأف�ضل فنيا

ديلور: �ل�ضلطات �لفرن�ضية ��ضدرت 
�حلل �ملنا�ضب باإيقاف �لدوري

اأنديه  اأّيد الالعب الدويل اجلزائري 
ديلور قرار ال�صلطات الفرن�صية باإلغاء 
واإيقاف  البالد  يف  الكروي  املو�صم 
تميد  خالل  من  ر�صمية  الن�صاط 
ب�صبب   2021/2019 الكروي  املو�صم 

جانحة فريو�س كورونا الذي ي�رصب 
ويف  املعمورة،  اأرجاء  و�صائر  البالد 
املنتخب  مهاجم  �صدد  ال�صدد  هذا 
الوطني يف ت�رصيحات الإذاعة مونتي 
املنطقي  من  اأنه  الفرن�صية  كارلو 
املو�صم  واإنهاء  القرار  بهذا  االأخذ 
لوباء  ال�رصيع  االنت�صار  ب�صبب 
ال�صلطات  قرار  وو�صف  كوفيد19، 
يف  االأف�صل  احلل  باأنه  الفرن�صية 
ظل توا�صل املر�س يف البلد ووجود 
�صحة  تهدد  جديدة  اإ�صابة  حاالت 
على  وامل�صوؤولني  الالعبني  و�صالمة 
الن�صاط  ا�صتئناف  حال  يف  االأندية 
واردف  عادية،  ب�صفة  الكروي 
ناديه  �صفوف  يف  النا�صط  الالعب 
على  كثريا  اثر  الوباء  اأن  مونبلييه 

موجعة  �رصبة  ووجه  الفرن�صيني 
تعر�س  ب�صبب  البلد  يف  القدم  لكرة 
وامل�صوؤولني  الالعبني  من  عددا 
اال�صابة  اإىل  االأندية  م�صتوى  على 
يف  زميله  ذلك  يف  با  بالفريو�س، 
�صامبيا،  جونيور  الفرن�صي  النادي 
االحتاد  م�صوؤويل  من  ديلور  وطالب 
الفرن�صي للعبة احت�صاب نقاط اجلولة 
واإلغاء  الفرن�صي  الدوري  من   27
ت�صتكمل  مل  التي   28 اجلولة  نقاط 
يف  مونبلييه  �صيكون  اأين  مبارياتها، 
�صمن  املو�ص�صم  النهاء  رواق  اف�صل 
مركز يف جدول الرتتيب لليغ1 ي�صمح 
حت�صبا  اوروبي  مقعد  ب�صمان  له 

للمو�صم الكروي املقبل.
عي�شة ق.

بعد رواج اأخبار تك�شف اعالنه الرت�شح جمددا لرئا�شة الهيئة 
الكروية القارية

�أحمد �أحمد ينفي ح�ضم تر�ضحه 
لعهدة ثانية على �لكاف

عبرّ الالعب الدويل اجلزائري عدالن قديورة عن رغبته يف تنظيم مناف�شة كاأ�س اإفريقيا لالأمم خالل فرتة ال�شيف ولي�س ال�شتاء مثلما ك�شف عنه االحتاد 
االإفريقي لكرة القدم، حيث �شدد قديورة خالل ت�شريحات مع موقع »بي بي �شي« البيطاين اأنه من االأف�شل لعب مباريات املناف�شة الكروية القارية خالل 

مو�شم ال�شيف خا�شة واأن الطبعة الفارطة التي جرت العام املا�شي يف م�شر كانت االأف�شل من حيث االأداء الفني واللعب من طرف املنتخبات االإفريقية ي�شيف 
متو�شط ميدان اخل�شر 

عقده مع النادي ينتهي �شائفة العام املقبل
�إد�رة ريال بيتي�س ت�ضرتط 30 مليون 

�أورو للتخلي عن ماندي

�لفيفا تدر�س ملف �حتاد �لعا�ضمة يف 20 ماي

رئي�س �لليغا يرف�س �ل�ضري على خطى فرن�ضا
الرابطة  رئي�س  تيبا�س  خافيري  اأكد 
اإلغاء  اأن  القدم  لكرة  اال�صبانية 
بقرار  اأ�صوة  احلايل  املو�صم 
خيارا  يجُعد  فرن�صا  يف  امل�صوؤولني 
احلايل،  الوقت  يف  مطروح  غري 
واأعلن رئي�س الوزراء الفرن�صي اإلغاء 
وباء  تف�صي  ب�صبب  احلايل؛  املو�صم 
الربملان،  يف  جل�صة  خالل  كورونا 

نقلتها  ت�رصيحات  يف  تيبا�س  وقال 
»يف  الفرن�صية:  »ليكيب«  �صحيفة 
اإ�صبانيا كرة القدم حمرك اقت�صادي 
تن�صيطه«،  اإعادة  اإىل  نحتاج  مهم، 
�صيكون  كيف  اأفهم  »ال  واأ�صاف: 
لعب مباريات  اأكرب من  هناك خطر 
املغلقة،  االأبواب  خلف  القدم  كرة 
االحرتازية  االإجراءات  جميع  ومع 

اأو  تميع،  خط  على  العمل  من 
اأعايل البحار«،  على قارب �صيد يف 
لالقت�صاد  املهمة  »االأمور  وختم: 
بطريقة  ن�صاطها،  ا�صتئناف  ميكن 
من  وهذا  للرقابة،  وخا�صعة  اآمنة 
كرة  ن�صاط  مع  يحدث  اأن  املمكن 

القدم«.
ق.ر.

ق.ر.

عي�شة ق.
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من �ملحفز�ت �لد�خلية يف رم�سان 
هذا  عظمة  ا�شت�شعار   : اأوالً 
ال�شهر  وهو  املبارك،  ال�شهر 
لنف�شه،  اهلل  اأخت�شه  الذي 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  يقول 
اآَدَم  ابِْن  َعَمِل  ُكُلّ   (( و�شلم: 
َع�ْشُ  �َشنَُة  اْلَ اَعُف  يُ�شَ
ْعٍف،  �شِ �َشبْعِماَئة  اإَِل  اأَْمثَاِلَها 
ْوَم  اإاِل ال�شَّ  : َوَجَلّ َعَزّ   ُ اهلَلّ َقاَل 
، َفاإِنَُّه ِل َواأَنَا اأَْجِزي ِبِه، يََدُع 
اأَْجِلي،  ِمْن  َوَطَعاَمُه  �َشْهَوتَُه 
ِعنَْد  َفْرَحٌة  َفْرَحتَاِن؛  اِئِم  ِلل�شَّ
ِفْطِرِه، َوَفْرَحٌة ِعنَْد ِلَقاِء َرِبِّه، 
 ِ اهلَلّ ِعنَْد  اأَْطيَُب  ِفيِه  لُوُف  َوَلُ

�ْشِك ». ِمْن ِريِح امْلِ
ِحكم  فهم  يف  التعمق   : ثانياً 
اهلل عز وجل مل  فاإن  ال�شوم، 
اجلوع  الأجل  ال�شوم  يفر�ض 
من  اأرد  واإمنا  والعط�ض، 
يف  التقوى  حتقيق  امل�شلم 
نف�شه، وهي الكمة العظمى 
لل�شوم، التي تدفعه اإل طاعة 
مع�شيته،  عن  ومتنعه  ربه 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  يقول 
اِئٍم لَيْ�َض  عليه و�شلم: ))ُرَبّ �شَ
وُع، َوُرَبّ  يَاِمِه اإِالَّ اجْلُ لَُه ِمْن �شِ
اإِالَّ  ِقيَاِمِه  ِمْن  لَُه  لَيْ�َض  َقاِئٍم 

َهُر ((. ال�َشّ
الثواب  يف  التفكر   : ثالثاً 
اهلل  اأعده  الذي  العظيم 
لل�شائمني، والتعر�ض لنفحات 
املباركة،  االأيام  هذه  يف  اهلل 
قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
اَن  َرَم�شَ اَم  �شَ ))َمْن  و�شلم: 
َما  لَُه  ُغِفَر  َواْحِت�َشاًبا  اإِمَياًنا 
َم ِمْن َذنِْبِه ))، ويقول عليه  تََقَدّ
 ِ َوهلِلَّ  ...(( وال�شالم:  ال�شالة 
ُعتََقاءُ ِمَن النَّاِر ، َوَذِلَك يِف ُكِلّ 

لَيْلٍَة ((.
اأف�شل  اخت�شا�ض   : رابعاً 

واأف�شلها  فيه،  العام  ليال 
الطاعة  ولزيادة  القدر،  ليلة 
والعبادة مل يطلعنا اهلل عليها، 
))لَيْلَُة   : تعال  اهلل  يقول 
�َشْهٍر  اأَلِْف  ْن  ِمّ َخْيٌ  الَْقْدِر 
من  اأف�شل  فيها  فالعبادة   ،))

عبادة األف �شهر.
اأحوال  يف  النظر   : خام�شاً 
من  رم�شان،  يف  ال�شالني 
مع  حالهم  يف  التمعن  خالل 
القيام،  مع  وحالهم  القراآن، 
وحالهم مع االإنفاق وال�شدقة، 

مما يحفز على الطاعات.

حال �ل�سلف مع �لقر�آن يف رم�سان
حال ال�شلف مع القراآن يف رم�شان فعجب ُعجاب ، واإليك طرفاً ي�شياً من هديهم معه :

كان �شفيان الثوري : اإذا دخل رم�شان ترك جميع العبادة واأقبل على قراءة القراآن .
وكان االأ�شود بن يزيد : يختم يف كل ليلتني يف رم�شان . وكان قتادة : يختم يف كل �شبع دائما، ويف رم�شان يف كل 

ثالث ، ويف الع�ش االأواخر كل ليلة . وكان لل�شافعي يف رم�شان �شتون ختمة يقروؤها يف غي ال�شالة ، وعن اأبي 
حنيفة نحوه . وكان حممد بن اإ�شماعيل يختم يف رم�شان يف النهار كل يوم ختمة ، ويقوم بعد الرتاويح كل ثالث 

لياٍل بختمة. وكان اأبو العبا�ض بن عطاء : له يف كل يوم ختمة ، ويف �شهر رم�شان كل يوم وليلة ثالث ختمات. 
وكان الافظ بن ع�شاكر: يختم كل جمعة ، ويختم يف رم�شان كل يوم ، وكان كثي النوافل واالأذكار، ويحا�شب 

نف�شه على كل لظة تذهب يف غي طاعة . واأخبارهم يف هذا كثية جداً .

قيامك يف رم�سان
- اأتى جربيل عليه ال�شالم اإل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فقال: )يا حممد، ع�ض ما �شئت فاإنك ميت، 

واأحبب من �شئت فاإنك مفارقه، واعمل ما �شئت فاإنك جمزي به، واعلم اأن �شف املوؤمن قيامه 
بالليل، وعزه ا�شتغناوؤه عن النا�ض(.

- قام ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم مرة باأ�شحابه اإل ثلث الليل، ومرة اإل ن�شف الليل، فقالوا: لو 
نفلتنا بقية الليل؟ فقال �شلى اهلل عليه و�شلم : )اإن الرجل اإذا �شلى مع االإمام حتى ين�شف، كتب له 

بقية ليلته(.
- كان �شلى اهلل عليه و�شلم يف �شالة القيام ال مير باآية تخويف اإال وقف وتعوذ، وال باآية رحمة اإال 

ِ َقاِنِتنَي{  وقف و�شاأل. فا�شتح�ش اأخي عند قيامك اأنك متتثل لقول اهلل –تعال-: } َوُقوُموا هلِلَّ
]البقرة: 238[

يا من عزم على �لتوبة 
احذر من الت�شويف فاإنه اأكرب جنود اإبلي�ض، واأكرث �شياح اأهل النار من 

الت�شويف، وامل�شوف يبني االأمر على ما لي�ض اإليه، وهو البقاء، فلعله ال 
يبقى، واإن بقى فرمبا مل يقدر على الرتك غداً كما يقدر عليه 

اليوم، واالإن�شان كلما طال عمره زاد �شعفه، فمن عجز 
عن مقاومة الذنوب مع قوته، كيف يطمع يف ذلك مع 

تقدم عمره، و�شعف حاله؟! ثم اإنك بت�شويف التوبة 
اآثرت املع�شية على الطاعة فتعجلت االإثم، وفاتك 

عز التقوى ولذة الطاعة، واعلم اأن تاأخي التوبة 
يف حال ال�شباب قبيح، ويف حال امل�شيب اأقبُح 
واأقبح، ف�شاحب ال�شيب ال ينتظر غي املوت، 

فقبيح منه االإ�شار على الذنب حينئٍذ، 
اأيقظنا اهلل واإياكم من رقدة الغفلة.

رم�سان و�لدعاء

ف�سائل �لـ�سوم
قد بني ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف الثابت من ال�شنة 
اأن ال�شوم ح�شن من ال�شهوات ومن النار جنة واأن اهلل تبارك 
ا�شمه خ�شه بباب من اأبواب اجلنة واأنه يفطم االأنف�ض عن 
�شهواتها ويحب�شها عن موؤلوفاتها فت�شبح مطمئنة . وهذا 

االأجـر الوفي والرث الكبي تـف�شله االأحاديث ال�شحيحة:
1- ال�شيام جنة : عن جابر ر�شي اهلل عنه قال : قال ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ) ال�شيام جنة ي�شتجن بـها الـعبد 

من النار ( رواه اأحمد.
اأمامة ر�شي اهلل عنه  اأبي  : عن  ال�شيام يدخل اجلنة   -2
قال ) قلت : يا ر�شول اهلل دلني على عمل اأدخل به اجلنة ؟ 

قال : عليك بال�شوم ال مثيل له ( رواه الن�شائي.

�لتـوبـة
هلّم اإل الدخـول على اهلل ، وجماورته يف دار ال�شالم ، بال 
ب وال تعـب وال عـناء ، بل من اأقرب الطرق واأ�شهـلهـا  ن�شَ
. وذلك اأنك يف وقت بني وقتني ، وهـو يف القيقة عمرك 

وهـو وقتك الا�ش بني ما م�شى وما ي�شتقـبل .
فالذي م�شى ت�شلحه بالتوبة والندم واال�شتغـفـار . وذلك 
ـب وال معاناة عمل �شاق ،  �شيء ال تعـب عليك فيه وال ن�شَ

اإمنا هـو عمل قلب 

عظمة �لفر�ص يف �سهر �خلري
 

تقدم  الفر�ض  واأن   ، االإن�شان  حياة  يف  الفر�شة  عظمة 
يريده من  ما  واأو�شع  ينتظره من خي  ما  اأرقى  لالإن�شان 
بركة يف لظة اأو لظات من الزمن .. واأن االإن�شان حني 
ويرّتب   ، اآثارها  ويدرك  الفر�ض  هذه  ال�شتقبال  ي�شتعد 
حياته ال�شتثمارها �شيكون يف عداد الكبار يف لظة من 
كربى يف  فر�شاً  تثي  رم�شان  ومدر�شة   ، الزمن  لظات 
�شهر  خالل  يف  وجتعله   ، فر�شة  ولي�شت  االإن�شان  حياة 
من  مثمرة  وورقة   ، الطيئة  من  بي�شاء  �شفحة  واحد 
ال�شنات ، وتكتب على كل خطواته ال�شابقة مهما كانت 

اأوذارها رحلة جديدة وحياة كبية ، 

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

يارب �رزقنا توبة �سادقة ..
يارب حبب اإلينا االإميان وزينه فى قلوبنا ، وكره اإلينا 

الكفر والف�شوق والع�شيان واجعلنا من الرا�شدين
يقربنا  ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل حب  يارب 

اإل حبك .. يارب 

يَاُم َكَما ُكِتَب  ّ االآيات التي حتدثت عن ال�شيام يف �شورة البقرة بداأت بقول اهلل تعال }يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�شِ
َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن {البقرة183، ثم تتالت االآيات يف الديث عن ال�شيام واأحكامه ، لكن كان هناك 
لََك ِعبَاِدي َعِنّي َفاإِِنّ َقِريٌب  اآية �شمن هذا املجموع من االآيات حتدثت عن اأمر اآخر وهي قول اهلل تعال }َواإَِذا �َشاأَ

اِع اإَِذا َدَعاِن َفلْيَ�ْشتَِجيبُواْ ِل َولْيُوؤِْمنُواْ ِبي لََعلَُّهْم يَْر�ُشُدوَن {البقرة186، فكاأن اهلل جل جالله يذكرنا بقربه  اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
�شبحانه تعال وخا�شة يف رم�شان وخا�شة اأثناء ال�شيام ، قال االإمام ابن كثي رحمه اهلل ) ويف ذكره تعال هذه االآية 

الباعثة على الدعاء متخللة بني اأحكام ال�شيام اإر�شاد اإل االإجتهاد يف الدعاء عند اإكمال العدة بل وعند كل فطر ، جاء 
يف الديث ال�شحيح ) لل�شائم عند فطره دعوة الترد (

فر�ستك لل�سعادة
 يف �لد�رين

هناك  ؟!وهل  ال�شعادة  عن  يبحث  ال  منا  َمن 
اإن�شان ال يريد اأن يكون �شعيدا ؟!كلنا نتفق اأن 
ال�شعادة مطلب كل اإن�شان يف هذا الوجود ...بل 

اإن �شئت قلت : هي مطلب كل كائن حي .
واأعظم اأنواع ال�شعادة هي ال�شعاده الروحية ... 
املتمثلة يف اأعماق النف�ض الب�شية  ويف رم�شان 
ننعم بتلك ال�شعادة .. لكنها لي�شت �شعادة زائلة 
ومنقطعة .. بل هي �شعادة دائمة وممتدة  فَعن 
ِ �شلى اهلل عليه  اأَِبي ُهَريَْرَة ، َقاَل : َقاَل َر�ُشوُل اهلَلّ
ْفَطَر  اِئِم َفْرَحتَاِن يَْفَرُحُهَما اإَِذا اأَ و�شلم : »...ِلل�شَّ
ْوِمِه » رواه البخاري  َفِرَح ، َواإَِذا لقي َربَُّه َفِرَح ِب�شَ

.

�ملغفرة ملن �سام رم�سان �إمياًنًا و�حت�ساًبا: 
اَم  ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم -: »َمْن �شَ لَّى اهلَلّ ِ - �شَ َعْن اأَِبي ُهَريَْرَة َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلَلّ
َم ِمْن َذنِْبِه«]10[. َوَعنُْه، اأََنّ  اَن اإِمَياًنا َواْحِت�َشاًبا، ُغِفَر لَُه َما تََقَدّ َرَم�شَ

ُمَعُة  ْم�ُض، َواجْلُ لََواُت اْلَ َر�ُشوَل اهللِ - �شلى اهلل عليه و�شلم - َكاَن يَُقوُل: »ال�شَّ
، َما اْجتُِنبَِت الَْكبَاِئُر« َراٌت َما بَيْنَُهَنّ اَن، ُمَكِفّ اُن اإَِل َرَم�شَ ُمَعِة، َوَرَم�شَ اإَِل اجْلُ
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خل�ضر بن يو�ضف 

ترت�شم يف �شريتها حمطات اأكادميية 
واكبت   ، بالعطاء  ناب�شة  وعلمية  
رحلتها يف البحث العلمي االأكادميي 
ان�شغاالت  وامل�رشحي  واالعالمي 
و�شرب واإ�رشار ، طموحها كان ينبعث 
اأ�ش�شت   ، ال�شعاب  حتت  من  انبعاثا 
خيوطها  ينتهج  مدر�شة  لنف�شها 
مدر�شة  هي  ؛  وحمبوها  طالبها 
القيم والعلم والبحث واحلياة وجدت 
يف امل�رشح والتاأليف الراحة واحلياة 
والعطاء  ال�شرب  �شعارها  فكان   ،
الالحمدود ، فانربت تقدم موؤلفاتها 
الذي  باملجال  واملهتمني  للباحثني 
�شخ�شيتها  �شقلت   .. فيه  تبدع 
اللغة  يف  وجدت  كبري،  فكري  بغنى 
العربية  واأدبها معينا خ�شبًا ا�شتقت 
 ، وتاأليفها  اإبداعها  �رشارات  منه 

يف  راٍق  تاأليف  اإبداعها  الزم 
على  دقيق  واإ�رشاف  امل�رشح 
جامعية…  ور�شائل  اأطاريح 
تتعرف  اأن  يعني  حتاورها  اأن 
 ، حياتها  وكنوز  �شريتها  اإىل 
وت�شعر باأن رواية حقيقية بني 
االأ�شتاذة  فمن هي  يديك… 

الدكتورة ليلى بن عائ�شة  ؟.

ال�ضرية الذاتية :
الكتابة عن �شخ�ش ما تعُدّ 
فكيف   ، كبرية  م�شوؤولّية 

قامة  ال�شخ�شّية  هذه  كانت  اإذا 
علمية وفكرية كبرية ، حياتها مليئة 
مّر  على  تبدع  زالت  وال   ، بالعطاء 
ال�شنني ، االأ�شتاذة الدكتورة ليلى بن 
عائ�شة ، اأ�شتاذة التعليم العايل بق�شم 
االآداب  كلية  واآدابها  العربية  اللغة 
واللغات بجامعة حممد ملني دباغني 
�شطيف 2 .، مذيعة �شابقا باالإذاعة 
االأمازيغية  )باللغتني  اجلزائرية 
باتنة  )اإذاعتي   1995 منذ  والعربية( 
حا�شلة   ، دائمة   ب�شفة   ) و�شطيف 
جمال  يف  خربة  �شهادات  اأربع  على 
بني  بالتن�شيق  واالت�شال  االإعالم 
االإذاعة اجلزائرية ومنظمة اليون�شكو 
اأ�شتاذة   ،  1997/2002/2001/2000
وطنية  االإعالمي  باملركز  موؤطرة  
احل�ش�ش  من  جمموعة  لها   ، ميديا 
من  املركز  ذات  مع  التلفزيونية 
تقدميها - جنم املهرجان )مهرجان 
لقاء  وبرنامج   )2019 الدولية  جميلة 
اأدب  ماج�شتري  على  حا�شلة  خا�ش 

ق�شنطينة  منتوري  جامعة  حديث 
1، حا�شلة على �شهادة الدكتوراه يف 
ال�شانية  الدرامية من جامعة  الفنون 
وهران  2011 ،  حا�شلة على �شهادة 
اللي�شان�ش يف اللغة االإجنليزية  2011 
 ، �شطيف  عبا�ش  فرحات  جامعة 
اإجنليزية  وح�شارة  اأدب   2 ما�شرت 

2018/2017

اجلانب العلمي البيداغوجي :

بن  الدكتورة  وحا�رشت  طبقت 
باجلامعة  التحاقها  منذ  عائ�شة 
البداية  كانت  حيث  اجلزائرية 
بجامعة منتوري ق�شنطينة ثم جامعة 
التي  حممد ملني دباغني �شطيف2  
باتنة   وجامعة    ، حاليا  بها  ت�شتغل 
املقايي�ش  يف  ميديا  وطنية  ومركز 
االأدبية  واالأنواع  التطري�ش   : التالية 
طلبة  املقارن  لالأدب  ،ومدخل 

وال�شيا�شة  االإعالم  لغة   ، الدكتوراه 
التخ�ش�ش(  )لغات   2 املا�شرت  طلبة 
، لغة الفنون واالآداب لطلبة ما�شرت2  
االإعالم  فنيات  التخ�ش�ش.  لغة 
واالت�شال لطلبة  ما�شرت 1 ، منهجية 
الرتجمة  املا�شرت2(.  )طلبة  البحث 
تخ�ش�ش  املا�شرت  .طلبة  للم�رشح 
طلبة   . لل�شينما  الرتجمة  ترجمة. 
اأما  ترجمة.،  تخ�ش�ش  املا�شرت 
اأ�شتاذة  فكانت  الكال�شيكي  النظام 
ونظرية  امل�رشح  �شو�شيولوجيا 
امل�رشح.  يف  وامل�شاهدة  التلقي 
)ماج�شتري(  العليا  الدرا�شات  لطلبة 
جامعة باتنة ، النقد امل�رشحي لطلبة 
العليا )ماج�شتري( جامعة  الدرا�شات 
 ، امل�رشحي  والنقد   ،  2 �شطيف 
وامل�رشح اجلزائري  لطلبة ماج�شتري 
االأدب  جزائري.  اأدب  تخ�ش�ش 
العربي املعا�رش ، املدار�ش النقدية 
املعا�رشة ، حتليل اخلطاب ، االأدب 
 ، ال�شعبي  االأدب   ، احلديث  العربي 

اإىل االأدب املقارن والعاملي  مدخل 
، حتليل اخلطاب ،النقد احلديث... 
التكوين  عن  اأما   ، اللي�شان�ش  لطلبة 
واالت�شال:  االإعالم  يف  اخلا�ش 
 ، والتلفزيوين  االإذاعي  التقدمي 
من  العديد  ناق�شت   ، اجل�شد  لغة 
)ماج�شتري  بني  اجلامعية  الر�شائل 
كما  ودكتوراه(  ولي�شان�ش  وما�شرت 
من  العديد  على  وت�رشف  اأ�رشفت  
اللي�شان�ش  مرحلة  التخرج  مذكرات 

واملا�شرت والدكتوراه .
عائ�شة  بن  الدكتورة  وت�شيف  هذا 
اللغة  لق�شم  العلمية  اللجنة  ع�شو 
اإىل   02 �شطيف  العربي  واالأدب 
الذي  اجلامعّي  الثقايّف  امل�شهد 
العلمة  اجلهوي  امل�رشح  عرب  تعده 
من اأجل تن�شيط احلركة الثقافّية يف 
�شطيف ، واإ�شفاء جّو ثقايّف اإيجابّي 
يف املنطقة هذه الفكرة القت �شدًى 
عند  طّيبًا 
حثني  لبا ا
د  لنقا ا و
 ، واالأ�شاتذة 
الكثريين  وعند 
طالب  من 
حّتى   ، الوالية 
جتاوزت  اأّنها 
كّل  اإىل  ذلك 
الوطن  واليات 
وجتاوب   ،
من  الكثري  معه 
 ، واملبدعني   ، املتخ�ش�شني  النقاد 
الثقافّية  احلركة  لتكون   ، والباحثني 

اأ�شمل واأكمل .
قامت الدكتورة ليلى ع�شو املجل�ش 
العلمي )حاليا( بجامعة حممد ملني 
دباغني �شطيف 2 ، على مدى �شنوات  
وال�شحافة  االذاعي  العمل  من 
من  الثقافّية  الندوات  من  بالعديد 
امل�رشحية   االأعمال  لبع�ش  حتليل 
ومناق�شة عدد معترب من اال�شدارات 
�شني يف هذا  على يد دكاترة متخ�شّ
املجال ، اإىل امل�شاركة يف موؤمترات 
واإقامة   ، دولية  وموؤمترات    ،
، ودعوة  الدرا�شية   واالأيام  الندوات 
للبحث  وم�رشحية  اأدبّية  �شخ�شيات 
 ، ودرا�شتها  االأدبّية  اأعمالهم  يف 
االأدبّية  املن�شورات  رعاية  كذلك 
وخا�شة امل�رشحية ، مما اأوجد جًوا 
مريًحا واأ�شداء طيبة لدى املهتمني 
الباب وا�شًعا  ، وفتح  الثقايّف  بال�شاأن 
حتتاج  التي  الفكرية  تطلعاتهم  اأمام 

في�شعر   ، خالله  من  تربز  منفذ  اإىل 
من  بداًل  باالحت�شان  املثقف 
جعل  االأمر  هذا  والنكران  التهمي�ش 
برئا�شة  بالعلمة   اجلهوي  امل�رشح 
الدكتورة ليلى بن عائ�شة  التي ت�رشف 
وتقدميا  اإعدادا  �شخ�شيا  عليه 
وتن�شيطا وتديره بحكمة بالغة ، قلبًا 
يّت�شع للجميع ، وتقّدر جهود اجلميع 
تكتفي  ال  فهي   ، ا�شتثناء  دون  من 
واإّنا   ، به  يحتذى  مثااًل  تكون  باأن 
ت�شعى الأّن جتعل من كّل فرد مثااًل ، 
ولذا كانت لها االأيادي البي�شاء وراء 
الالمعني  االأ�شخا�ش  من  الكثريين 
الدرا�شة  على  فرد  كّل  وهي حتّث   ،
اإىل  ي�شل  كي  واملثابرة  واملتابعة 
النتيجة املتوّخاة ، وعندما ترتاخى 
عزمية اأحدهم ت�شّدها ، وتدفعها اإىل 
االأمام ، والهدف دائًما بناء االإن�شان 
و�شوالً   ، وثقافته  علمه  خالل  من 
ومتقّدم ح�شب   واٍع  بناء جمتمع  اإىل 

وجهة نظر االأ�شتاذة بن عائ�شة 

اأخالقها و�ضفاتها : 

متّيز  التي  ة  امُلِهَمّ ال�شفات  من 
�شخ�شّية االأ�شتاذة الدكتورة ليلى بن 
واجلدية  االن�شباط  �شفة  عائ�شة  
تتعاطى  اإذ   ، واحلزم  ال�رشامة  مع 
واملربية  املكونة  بروحّية  دائًما 
تعّدهم  الذين  طاّلبها  مع  والوالدة 
بّر  اإىل  تاأخذهم  حّتى  اأبنائها  مثل 
 – تزال  وال   – تولت  وقد   ، االأمان 
اأطاريح  من  الكثري  على  االإ�رشاف 
التخرج  ومذكرات    ، الدكاترة 
واملا�شرت   ، اللي�شان�ش   ، املاجي�شرت 
 ، يديها  حتت  من  تخّرجوا  حّتى   ،
دائًما  ت�شعى  التي  امل�رشفة  فكانت 
تعّدهم  الذين  طاّلبها  م�شلحة  اإىل 

ركيزة املجتمع.
اأن  ميكن  وال 
�شفتي  عن  نغفل 
واالإرادة  ال�شرب 
تتمّتع  اللتني 
كباحث  بهما 
الب�شرية  نافذة 
فامل�شرية   ،
 ، االأكادميية  
ّية  لنقد ا و
حية  مل�رش ا
اأن  ميكن  ال 
من  تكتمل 

على  �شواء   ، ال�شفتني  هاتني  دون 
م�شتوى املثابرة يف القراءة واإعداد 

التعامل  م�شتوى  على  اأو  االأبحاث 
ناجحة  كموّجهة  االأ�شخا�ش  مع 
االآخر،  اأجل  من  الكثري  تتحّمل   ،
من  االآخر،  هذا  يكون  من  كائن 
النتائج   اأف�شل  على  احل�شول  اأجل 
ال�شبورة   ، الهادئة  االن�شانة  ،هي 
املر�شدة   ، املعطاءة   ، املثابرة   ،
خدمة  ويف   ، عملها  يف  املتفانية   ،
العلمّية  امل�شرية  االآخر، ويف خدمة 
التي �شترتك الحمالة فيها اإرًثا كبرًيا 
ا اأّن النقد  لالأجيال القادمة ، خ�شو�شّ
حّتى  يتبلور  مل  احلديث  امل�رشحي 
اإىل  ويحتاج   ، الكامل  ب�شكله  االآن 
والدوؤوب   ، اجلاّد  العمل  من  الكثري 
من قبل النقاد واملخت�شني من اأجل 
اإعداده كما ينبغي ، فالدكتورة قيمة 
امل�رشحي  النقد  عامل  اإىل  م�شافة 
 ، علم  طالب  لكّل  وقدوة   ، احلديث 

واأنوذج يُحتذى به.

تن�ضيق امللتقيات والندوات 
والتاأطري

الربوفي�شورة ليلى بن عائ�شة  كانت 
احلركة  يف  الرّواد  من  زالت  وما 

عدة  منذ  واالبداعية   الثقافّية 
على  ممّيز  تاأثري  لها  وكان   ، �شنني 
فهذه  واحل�شور،  االأداء  م�شتوى 
وعلى   ، عموًما  ت�شفي  احلركة 
ثقافًيّا  جًوا  ا  �شطيف خ�شو�شً والية 
مفعًما باحليوية ، خ�شو�شا اأّن هذه 
الكتب  من  الكثري  رعت  احلركة 
واملن�شورات ، اإ�شافة اإىل ن�شاطاتها 
الفنية والثقافّية يف املنطقة ، وكان 
احلركة  يف  فّعااًل  دورها  زال  وما 
اأ�رشفت  اأين  املنطقة  يف  الثقافّية 
وتاأطري  الندوات  من  الكثري  على 
 : منها  امللتقيات  من  مهم  عدد 
للم�رشح  العلمي  امللتقى  رئي�شة 
على  وامل�رشفة  بباتنة  االأمازيغي 
بكل  امللتقى  اإ�شكالية  �شياغة 
طبعاته  اإ�شافة اإىل املحاور( دورات 
رئي�شة   ،  2012/2013/2014/2015
الدرامية  الكتابة  تقنيات  ور�شة 
امل�رشح  مبهرجان  واأ�شولها 
بامل�شيلة  التا�شعة  الدورة  اجلامعي 
بوهران  العا�رشة  والدورة   ،2013
لور�شة  موؤطرة   ،  2014
الدرامية  الكتابة  اأ�ش�ش 
يف  التكويني  الرتب�ش  يف 
الدرجة  الدرامية  الفنون 
بني  بالتن�شيق  اخلام�شة 
للفنون  اأني�ش  تعاونية 
اجلهوي  وامل�رشح  الثقافية 
 19 اإىل   15 من  بالعلمة  
�شبتمرب 2018 ، ع�شو موؤ�ش�ش 
للم�رشح  الوطني  للمهرجان 
االأمازيغي يف الف�شاء املفتوح 
ومعدة  م�رشفة   ، بباتنة   2017
ثقافية  منمنمات  لربنامج 
اجلهوي  امل�رشح  مع  بالتن�شيق 

بالعلمة /2018- 2017 .

الأ�ضتاذة الدكتورة ليلى بن عائ�ضة اأ�ضتاذة النقد امل�ضرحي جامعة �ضطيف 02 

قامة علمية واأكادميية كبرية يف النقد امل�شرحي 
احلديث عنها  ل يحتمل املجاملة ، بل رّبا ن�ضعر بالتق�ضري اأمام عطاءاتها واإجنازاتها ، التي ل زالت م�ضتمّرة ، فهي ل تهداأ ، ول تكّل 
، ول متّل ، من �ضطيف اإىل العا�ضمة اجلزائر اإىل باتنة وغريها ... ، اإىل اأّي مكان ، لت�ضّكل عالمة ثقافّية فارقة حيثما ُوجدت ، وهي 

ا، فقد �ضافرت اإىل العديد من الدول حل�ضور هذه املوؤمترات منها : م�ضر، املغرب ،  ا، ودولًيّ ا، ووطنًيّ التي �ضاركت باأكرث من 50 موؤمتًرا حمّلًيّ
البحرين ، قطر، الكويت، الأردن ، تون�س ، ال�ضعودية ، لبنان ، وكل هذا م�ضاًفا اإىل اأكرث من 20 �ضنة خربة يف املجال العالمي .

املجل�س  ع�ضو  ليلى  الدكتورة  "قامت 
العلمي )حاليا( بجامعة حممد ملني 

دباغني �ضطيف 2 ، على مدى �ضنوات  
من العمل الذاعي وال�ضحافة بالعديد 
من الندوات الثقافّية من حتليل لبع�س 

الأعمال امل�ضرحية  ومناق�ضة عدد 
معترب من ال�ضدارات على يد دكاترة 

éضني يف هذا املجال� متخ�ضّ

كانت  بن عائ�ضة   ليلى  "الربوفي�ضورة 
وما زالت من الرّواد يف احلركة الثقافّية 

والبداعية  منذ عدة �ضنني ، وكان 
لها تاأثري ممّيز على م�ضتوى الأداء 

واحل�ضور، فهذه احلركة ت�ضفي عموًما ، 
ا  ا جًوا ثقافًيّ وعلى ولية �ضطيف خ�ضو�ضً

مفعًما باحليوية"

اجلزء01
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قلم جاف16

وجب حثيث 
التوايل....قلة اأدب

الوليد فرج

لعل الو�صع الرديء و التافه الذي و�صفناه 
اليوم  تزاحمت   ، مقاالت  عدة  يف  �صابقا 
عرب  اإثباته  و  تبنيه  يف  التلفزية  القنوات 
�صل�صلة من الربامج ، حيث و�صلت الوقاحة 
الرذائل  وحل  يف  ال�صقوط  اإىل  ببع�صها 
امل�صاهد  يعرفها  مل  التي  االإعالمية 

اجلزائري منذ اأول بث يف ف�صاءاته .
و  املهنية  االأخالق  انتهاك  الغالب  يف  اإن 
قلة  اإىل  االأ�صل  يف  مرده  االآداب  مدونات 
االأدب العامة و انحدار و انحطاط الذوق ، 
حتت �صغط التدافع الفارغ نحو ا�صتقطاب 
م�صهدانية  �صناعة   خالل  من  امل�صاهد 
تافهة ال متت ال�صلة للفعل االإعالمي باأي 

عالقة .
اإن خطور تفاهة وقلة اأدب الفعل االإعالمي 
اجتماعي  مر�ض  اأي  خطورة  من  اأكرب 
الر�صائل  انت�صارها و �صيولة تدفق  ل�صهولة 
تعدد  و   ، اأخالقية  الغري  االإعالمية 
الو�صائط التي يتلقى من خاللها امل�صاهد 

لل�صموم االإعالمية . 
ان التحرك اليوم على امل�صتوى الر�صمي و 
ال�صعبي �صار اأكرث من واجب ، ال �صيما بعد 
�صار املجتمع اجلزائري يعي�ض بني جحافل 
التفاهة و الرداءة و بني �رشاذم املغالطني و 

املنتحلني من النخب املنخورة .

"غوغل"

 منو الإيرادات رغم 
تراجع مبيعات الإعالنات

�صعف  عن  اأم�ض  "غوغل"  �رشكة  اأعلنت 
يف منو االإيرادات، حيث اأثرت التداعيات 
االقت�صادية لفريو�ض كورونا على مبيعات 
اأ�صارت  لكنها  االأول،  الربع  يف  االإعالنات 
اأخرى  خدمات  على  اإقبال  وجود  اإىل 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض  وقال  تقدمها. 
ال�رشكة  اإن  بيت�صاي،  �صوندار  "غوغل" 
�صهدت "مفارقة" يف الربع االأول من العام 
الفرتة  يف  اإيراداتها  زادت  حيث  اجلاري، 
الفرتة  مع  مقارنة   %13 بن�صبة  املذكورة 
انخفا�ض  العام املا�صي، رغم  نف�صها من 
مبيعات االإعالنات يف ظل جائحة فريو�ض 
االأم  ال�رشكة  "األفابت"،  واأفادت  كورونا 
اإىل  ارتفعت  االإيرادات  باأن  لـ"غوغل"، 
41.2 مليار دوالر يف الربع االأول من 2020، 
من 36.3 مليار دوالر �صجلتها خالل نف�ض 
لل�رشكة  ووفقا  املا�صي،  العام  من  الفرتة 
فقد ارتفعت االأرباح قليال يف الربع االأول 

من العام اجلاري اإىل 6.8 مليار دوالر.

اأنظمة ويندوز

ثغرة تهدد اأهم 
مت�ضفحات الإنرتنت!

جيم�ض  املعلومات،  اأمن  يف  اخلبري  حذر 
اأحد  يف  برجمية  ثغرة  من  فور�صو، 
توؤثر على عمل  اأنظمة ويندوز،  اإ�صدارات 
اخلبري  واأ�صار  االإنرتنت.  مت�صفحات  اأهم 
ن�صخة  يف  اكت�صفت  اأمنية  ثغرة  اأن  اإىل 
العام  اأطلقت  التي   1903 10 Windows
بع�ض  ت�صببت مب�صكالت يف عمل  الفائت، 
اأهم مت�صفحات االإنرتنت عند م�صتخدمي 
مت�صفح  �صمنها  ومن  ويندوز،  اأنظمة 
Google Chrome، وهددت اأمن اأنظمة 
الثغرة  اأن  اإىل  اخلبري  واأ�صار  ذاتها  ويندوز 
املذكورة والتي �صببها حذف بع�ض الرموز 
ي�صمى  ما  على  اأثرت  الت�صغيل  نظام  من 
 Google مت�صفح  يف  احلماية  باأنظمة 
لتوفري  �رشورية  تعترب  والتي   ،Chrome

بيئة اآمنة لت�صفح االإنرتنت.

ملوا�ضلة التحقيق يف الق�ضية 
املتابع فيها

متديد احلب�س املوؤقت 
ملحمد جميعي

العا�صمة  ق�صاء  جمل�ض  اتهام  غرفة  قررت   
اجلزئي  الدعوى  وجه  انتفاء  اأمر  يلغي  حكما 
عن جناية اإتالف م�صتندات ق�صائية والتهديد 
قا�صي  اإىل  امللف  واإرجاع  الهاتف  با�صتعمال 
فرتة  متديد  مع  التحقيق  ملوا�صلة  التحقيق 

احلب�ض املوؤقت  الأربعة اأ�صهر اإ�صافية .
الذي  جميعي  حممد   مع  التحقيق  دام  وقد 
الفارط   �صبتمرب   19 يف  املوؤقت  احلب�ض  اأودع 
وجوانب  التفا�صيل  بكافة  واأمل  اأ�صهر  ثمانية 
االأطراف  لكافة  اال�صتماع  ومت  الق�صية  هذه 

التي لها �صلة بالق�صية منهم اأعوان الق�صاء .

احلجر اجلزئي بالبويرة

الأمن ي�ضجل 228 
خمالفة للراجلني

خالل  البويرة  بوالية  االأمن  م�صالح  �صجلت 
لالأ�صخا�ض  خمالفة   228 الفارط  االأ�صبوع 
الراجلني مل يحرتموا اإجراءات احلجر اجلزئي 
ال�صابعة  ال�صاعة  من  الوالية  على  املفرو�ض 
يف  اتخذت  �صباحا  ال�صابعة  غاية  اإىل  م�صاءا 
كما  الالزمة،  القانونية  االإجراءات  حقهم 
بذات  باالإعالم  املكلف  ح�صب  توقيف  مت 
منها  مركبة   34 باي"  عمر  "نا�رش  امل�صالح 

دراجتني ناريتني مت و�صعها يف املحا�رش .
اأح�ضن مرزوق

باتنة 

3375 �ضخ�س خمالف 
للحجر ال�ضحي

 3375 باتنة  بوالية  االأمن  م�صالح  اأح�صت 
ال�صحي  احلجر  الإجراءات  خمالفا  �صخ�صا 
الفرتة  يف  كورونا  فريو�ض  انت�صار  من  للحد 
غاية  اإىل  املن�رشم  مار�ض   28 من  املمتدة 
من  اأ�صتفيد  ما  ح�صب  اجلاري،  اأفريل   27
خلية االت�صال والعالقات العامة الأمن الوالية 

حمليا.

�ضلغوم العيد مبيلة

العثور على جثة بجبل قروز
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  اأعوان  نقل 
 31( �صخ�ض  جثة  )ميلة(  العيد  �صلغوم  ببلدية 
�صنة( وجد م�صنوقا باملوؤ�ص�صة ال�رشقية الأ�صغال 
اجلثث  حفظ  م�صلحة  اإىل  قروز  جبل  الطرق 
املديرية  من  علم  ما  ح�صب  البلدية  مب�صت�صفى 
ذات امل�صدر  واأو�صح  املدنية  للحماية  املحلية 
يعمل  الذي  ال�صحية  جثة  لنقل  التدخل  مت  باأنه 
م�صنوقا  وجد  حيث  املوؤ�ص�صة  بنف�ض  حار�صا 
يف  حديدي  ق�صيب  على  مثبت  نحا�صي  بحبل 
حدود ال�صاعة 10 �صا و20 د . من جهتها فتحت 
حتقيقا  اإقليميا  املخت�صة  االأمنية  اجلهات 

لتحديد اأ�صباب احلادث.

م.�س

وطالب املحامي يف خطابه الذي 
يف  ح�صابها  على  جنكيز  ن�رشته 
ا�صتحواذ  دون  باحليلولة  "تويرت"، 
ال�صعودي،  اال�صتثمارات  �صندوق 
بن  حممد  العهد  ويل  برئا�صة 
املناف�ض  نيوكا�صل  على  �صلمان، 

يف الدوري االإجنليزي املمتاز.
اإن  خطابه  يف  املحامي  وقال 
اأن مينع  "على الدوري االإجنليزي 
هذه ال�صفقة"، م�صيفا اأن ذلك هو 
الذي  والقانوين  ال�صائب  "القرار 
يف  اتخاذه  الرابطة  على  يجب 
�صوء عملية االغتيال الب�صعة التي 
�صحيتها"،و�صدد  خا�صقجي  راح 

اأن  يجب  "ال  اأنه  على  اخلطاب 
وجود  االإجنليزي  الدوري  ي�صهد 
باأعمال  عالقة  له  �صخ�ض  اأي 

كافة  اتخاذ  من  بد  وال  غا�صمة، 
عملية  لوقف  الالزمة  اخلطوات 

البيع".

"ال  اأنه  اإىل  املحامي  واأ�صار 
ال�صفقة  هذه  اإىل  النظر  ينبغي 
واإمنا  ا�صتثمار،  جمرد  اأنها  على 
من  للهروب  حماولة  مبثابة  هي 
الدولية"وتردد  والرقابة  العدالة 
العامة  اال�صتثمارات  �صندوق  اأن 
 300 ا�صتثمار  يعتزم  ال�صعودي 
ل�رشاء  اإ�صرتليني  جنيه  مليون 
نادي  يف  باملئة   80 بن�صبة  ح�صة 
رابطة  تقرر  اأن  ويجب  نيوكا�صل 
كان  اإذا  ما  االإجنليزي،  الدوري 
ال�صيادي  اال�صتثماري  ال�صندوق 
املعايري  مع  "متوافق  ال�صعودي 
منحه  قبل  البطولة"  تتبعها  التي 
على  لال�صتحواذ  االأخ�رش  ال�صوء 

نيوكا�صل.

ا�ضتحواذ ال�ضعودية على نيوكا�ضل

خطيبة خا�ضقجي تدخل على 
اخلط لتعطيل ال�ضفقة 

دعت خديجة جنكيز، خطيبة ال�ضحفي والكاتب ال�ضعودي الراحل، جمال خا�ضقجي، رابطة 
الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم، اإىل عدم ال�ضماح باإمتام �ضفقة بيع نادي نيوكا�ضل 

للمملكة العربية ال�ضعودية جاء ذلك يف خطاب وجهه روديني ديك�ضون، حمامي جنكيز، اإىل 
رابطة الدوري الإجنليزي.

اليتيم  كافل  جمعية  ت�صعى 
اإىل  البليدة  بوالية  اخلريية 
األف  ا�صتكمال عملية توزيع 30 
اإعانة غذائية التي �رشعت فيها 
منذ بداية اأزمة تف�صي فريو�ض 
نهاية  مع  وهذا  كوفيد-19، 
به  اأفاد  ح�صبما  رم�صان،  �صهر 

رئي�ض هذه اجلمعية.
�صعواطي  علي  ال�صيد  واأو�صح 
�صحفية  ندوة  تن�صيطه  لدى 
ن�صاط جمعيته  فيها  ا�صتعر�ض 

خالل هذه االأزمة ال�صحية، اأن 
"جمعية كافل اليتيم قامت منذ 
اجلاري  اأفريل  �صهر  منت�صف 
ال�صهر  واإىل غاية 24 من نف�ض 
طرد   14.000 قرابة  بتوزيع 

غذائي يحوي خمتلف املواد 
من  وهذا  ال�رشورية  الغذائية 
بني ح�صة تقدر ب30.000 طرد 
ا�صتكمال عملية  ينتظر  غذائي 
بها  الفئة املعنية  توزيعها على 

مع نهاية �صهر رم�صان."

جمعية كافل اليتيم بالبليدة 

توزيع 30 األف اإعانة غذائية 

اجلوية  اخلطوط  توا�صل 
ا�صترياد  عمليات  اجلزائرية 
الب�صائع،  و  ال�صلع  ت�صدير  و 
التي  اجلزائرية  التمور  خ�صو�صا 
منذ  1.000 طن  �صادراتها  فاقت 
حركة  تعليق  و  كورونا  وباء  بداية 
النقل اجلوي و البحري بني الدول، 
ح�صبما اأفاد به املدير العام لفرع 
رابح  اجلزائرية،  باجلوية  ال�صحن 

ميدو.
هام�ض  على  امل�صوؤول  وقال 
طنا   20 يقارب  ما  ت�صدير  عملية 

التمور اجلزائرية نحو فرن�صا  من 
انطالقا من مطار هواري بومدين 
اإن  العا�صمة  باجلزائر  الدويل 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية رفعت 
ا�صترياد  عمليات  قدرات  من 
الب�صائع  و  ال�صلع  ت�صدير  و 
 5 من  الرحالت  عدد  ليت�صاعف 
اىل 6 رحالت اأ�صبوعيا نحو فرن�صا 
اإىل حوايل  قبل بداية وباء كورونا 
انت�صار  منذ  اأ�صبوعيا  رحلة   20
الوباء و تعليق حركة النقل اجلوي 

و البحري بني الدول.

اليتيم  "كافل  جمعية  اأطفال  بادر 
لتقدمي  البويرة  بلدية  مكتب   "
الأفراد  املعنوي  والدعم  الت�صجيع 
يواجهون  الذين  الطبي  ال�صلك 
خطر املوت يوميا من اأجل اإنقاذ 
حياة املر�صى امل�صابني بفريو�ض 
�صاحبة  ك�صفت  حيث   ، كورونا 
بالن�صاطات  املكلفة  املبادرة 
يف  كايف"  باجلمعية"رندى 
اأنها   " "الو�صط  ليومية  ت�رشيحها 
اأطلقت ما و�صفته ب"حتدي الر�صم 
االأبي�ض"عرب  اجلي�ض  مل�صاندة 
اجلمعية  الفاي�صبوكية  ال�صفحة 
يف  الوباء  هذا  تف�صي  مع  تزامنا 

�صدى  اأيام  بعد  لتلقى  اجلزائر 
االأطفال  �رشيحة  لدى  وا�صعا 
وج�صدوا  فيها  انخرطوا  الذين 
ر�صائل  اأرقى  املعربة  بر�صوماتهم 
وامل�صاندة والت�صجيع جلميع عمال 
�صورة  غرار  على  ال�صحة  قطاع 
و  االأر�صية  الكرة  يحمي  لطبيب 
مالك  مثل  اأجنحة  لها  ممر�صة 
اجلزائر  خريطة  حتت�صن  وطبيبة 
لقيت  التي  ال�صور  من  وغريها 
و�صائل  عرب  وا�صعا  وثناء  تفاعال 
اأن  خا�صة  االجتماعي  التوا�صل 

املبادرة ج�صدتها فئة الرباءة .
اأح�ضن مرزوق

�صا�صي  ق�صنطينة  وايل  وقع 
اأحمد عبد احلفيظ على قرار 
اأي  "موؤقتا"  يحظر  والئي 
جتمع على م�صتوى غابات كل 
من جبل الوح�ض و البعراوية و 
�صطابة واملريج وذلك كاإجراء 
وقائي يرمي اأ�صا�صا اإىل وقف 
واأو�صح  كوفيد-19   انت�صار 
التنفيذية  الهيئة  م�صوؤول 

جلنة  اجتماع  عقب  املحلية 
مبكافحة  املكلفة  الوالية 
باأن  كورونا  وباء  انت�صار 
هذه  م�صتوى  على  التجمعات 
خالل  تعرف  التي  االأماكن 
هذه الفرتة من احلجر ال�صحي 
من طرف  خا�صة  الفتا  اإقباال 
"موؤقتا  منعها  �صيتم  العائالت 

الأ�صباب �صحية بحتة."

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

ت�ضدير 1.000 طن من التمور 

البويرة

الأطفال ي�ضجعون ال�ضلك الطبي

ق�ضنطينة

 قرار يحظر "موؤقتا" التجمعات 
بالغابات 

زايد  اأوالد  قرية  �صكان  ينا�صد 
البري(  )ال�صيتي  با�صم  املعروفة 
التابعة لبلدية الربواقية وايل والية 
املدية بداوي عبا�ض التدخل من 
مواطنيها  عن  الغنب  رفع  اجل 
الذين فقدوا الثقة يف امل�صوؤولني 
املحليني ب�صبب الوعود املتكررة 

توايل  رغم  تتج�صد  مل  التي 
العهدات االنتخابية.

 تعد هذه القرية التي تقع مبحاذاة 
الطريق الوطني رقم 18 يف جزئه 
الرابط ما بني الربواقية و �صيدي 
التجمعات  اأقدم  بني  من  نعمان 
تعود  اذ  باملنطقة  ال�صكانية 

اال�صتعمارية،  احلقبة  اإىل  ن�صاأتها 
منذ  تتغري  مل  اأحوالها  لكن 
جملة  تعاين  حيث   ، اال�صتقالل 
حياة  حولت  التي  النقائ�ض  من 
فالتهمي�ض  جحيم،  اإىل  ال�صكان 

واالإق�صاء .
ر/ بوخدميي

قرية اأولد زايد بالربواقية

ال�ضكان يطالبون بالعي�س الكرمي

القائد  اجلمهورية  رئي�ض  عني 
وزير  امل�صلحة،  للقوات  االأعلى 
املجيد  عبد  الوطني،  الدفاع 
لعريبي  بلقا�صم  العميد  تبون، 
واحلماية  لالأمن  عاما  مديرا 
للعميد  خلفا  الرئا�صيني، 
اأفاد  ما  ح�صب  نا�رش،  حب�صي 
و  اجلمهورية  لرئا�صة  بيان 

اليوم  :''عني  البيان  يف  جاء 
القائد  اجلمهورية  رئي�ض 
وزير  امل�صلحة،  للقوات  االأعلى 
املجيد  عبد  الوطني،  الدفاع 
لعريبي  بلقا�صم  العميد  تبون، 
واحلماية  لالأمن  عاما  مديرا 
للعميد حب�صي  الرئا�صيني، خلفا 

نا�رش".

الحتاد الفريقي

تعيني عبد الرحمان بن خالفة 
ا  مبعوًثا خا�ضً



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 
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