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وزير الت�ضال عمار بلحيمر

اإعادة تفعيل �صندوق دعم ال�صحافة 
.      اإطالق ع�ضرة ور�ضات لإ�ضالح الإعالم

اأكد وزير الت�ضال والناطق الر�ضمي للحكومة عمار بلحيمر اأم�س اأن تدخل املجل�س الأعلى لالأمن 
وعمله اإىل جانب احلكومة حتت �ضلطة رئي�س اجلمهورية يف مواجهة كورونا تربره و�ضعية 

اخلطر العمومي ال�ضتثنائي املهدد لوجود الأمة, معلنا عن اإعادة اإطالق ع�ضرة ور�ضات لإ�ضالح 
الإعالم مبا�ضرة بعد زوال احلجر ال�ضحي بهدف �ضبط املمار�ضة الإعالمية و�ضد فراغها القانوين 
, كما اأعلن اإعادة تفعيل ال�ضندوق اخلا�س بدعم ال�ضحافة يف اإطار قانون املالية التكميلي بعدما 

كان  جممدا منذ �ضنة 2014.
عطار ب

حلرية  العاملي  اليوم  ومبنا�سبة 
الوزير لدى  ال�سحافة تطرق 
العمومي  بالتلفزيون  ا�ست�سافته 
الأزمة  ت�سيري  يف  الإعالم  اإىل دور 
كورونا,  وباء  تف�سي  عن  نتجت  التي 
مربزا اأنه يف ظرف يتميز بتوتر عال 
من  الأزمات  ات�سال  تطبيق  ي�ستلزم 
يف  املواطن  حلق  ال�ستجابة  اأجل 
ج�سده  املخطط  ما  وهو  الإعالم 
طبق  الذي  املوؤ�س�ساتي  الإعالمي 
ملكافحة  الوطني  املجهود  اإطار  يف 
فريو�س كورونا حيث ارتكز على اأربعة 
اأعمدة اأولها تخ�سي�س نقطة اإعالمية 
ح�سيلة  اآخر  خاللها  تقدم  يومية 
قائمة  �سبط  مت  كما  الأخرية  للوباء 
يف  لأخ�سائيني  واأخرى  لأئمة  ا�سمية 
خمولني  والفريو�سات  الأوبئة  علوم 
وامل�ساركة  بالت�رصيحات  بالإدلء 
والتلفزيونية  الإذاعية  احل�س�س  يف 
وال�سحافة املكتوبة  وتزامنا مع فرتة 
احلجر املنزيل الذي مت اإقراره , ذكر 
الوزير اأنه مت اإطالق القناة ال�ساد�سة 
لالأطوار  برامج  لبث  خ�س�ست  التي 
التعليمية الثالث بالإ�سافة اإىل توزيع 
�سبكات  على  تفاعلي  تربوي  حمتوى 
فيما  الجتماعي , اأما  التوا�سل 

ملكافحة   « العملية  »القيادة  يخ�س 
فقد  مت  الوزير  ي�سيف  الوباء  هذا 
ال�سحة  وزارة  جهود  كافة  جتنيد 
هيئة  بدور  الإطار  هذا  يف  منوها 
املتابعة والإعالم التي و�سفها بالنواة 
خاللها  من  ت�سمن  ال�سلبة  التي 
احل�سول  يف  احلق  للمواطنني  الدولة 
لكل  والدائم  واملتكافئ  العادل 

معلومة متعلقة باملخاطر الكربى
اأزمة  خالل  الإعالمي  العمل   وكان 
�سبكة  �سمن  الوزير  بح�سب  كورونا 
قيادات حمكمة على ثالث ت�سل�سالت 
ا�سرتاتيجي  طابع  ذات  هرمية 
اأن  مو�سحا  وتكتيكي  وعملياتي 
القيادة الإ�سرتاتيجية ا�ستلزمت وجود 
�سلطة  القرار حتت  لتخاذ  م�ستويني 
املجل�س  وهما  اجلمهورية  رئي�س 
واحلكومة  وبرر  لالأمن  الأعلى 
املجل�س  الر�سمي تدخل  الناطق 
الأعلى لالأمن  ب�سبب و�سعية اخلطر 
يهدد  الذي  ال�ستثنائي  العمومي 
القانون  يقره  ما  الأمة  وهو  وجود 
ي�سمح  ذلك  على  وبناء  الدويل 
للجزائر وكافة الدول اتخاذ اإجراءات 
ال�سلطات  فيها  تكون  ل  ا�ستثنائية 
العمومية ملزمة يف مثل هذه الظروف 
باحرتام الواجبات املرتبطة باحلقوق 
املدنية وال�سيا�سية كحقوق الجتماع 

والتظاهر و التجمهر و التنقل تفاديا 
لتف�سي الوباء.

باإعادة  الوزير  وعد  اأخرى  جهة  من 
الإعالم  قطاع  اإ�سالح  ور�سات  بعث 
جانفي  يف  عنها  الإعالن  مت  التي 
فرتة  انق�ساء  الفارط  مبجرد 
ع�رصة  �سكل  ال�سحي  يف  احلجر 
اللتزامات  ور�سات  تندرج  �سمن 
اجلمهورية  رئي�س  بها  تعهد  التي 
�ستتطرق  حيث  تبون  املجيد  عبد 
الور�سة  الأوىل, اإىل مو�سوع »التوفيق 
الإعالمية  وامل�سوؤولية  احلرية  بني 
اإىل  ف�ستتطرق  الثانية  الور�سة  »  اأما 
اإطار  يف  املعلومة  يف  احلق  »�سمان 
ال�سحفية  املمار�سة  واأخلقة  تعددي 
امل�سجعة  املمار�سات  بهدف  �سبط 
على التعددية و التبادلت يف جمتمع 
ملمار�سات  الت�سدي  و  دميقراطي 
الفكر الأحادي ال�سمويل و لنحرافات 

الليربالية اجلديدة.

جمل�س وطني لل�سحافة املكتوبة 
�سبط ن�ساط القنوات اخلا�سة 

ح�سب  الثالثة  الور�سة  و�ستخ�س�س 
الوزير اإىل م�سكل الفراغ القانوين يف 
القطاع وهو الأمر الذي يتطلب اإعادة 
النظر يف تنظيم ال�سحافة املكتوبة, 

القنوات  ن�ساط  اللكرتونية,و 
تنظيم  وكذا  اخلا�سة,  التلفزيونية 
وكذا  الت�سال  ال�ست�سارة يف  وكالت 
فبخ�سو�س  الإ�سهار   جمال  �سبط 
ال�سحافة املكتوبة, ك�سف  اأنه �ستوكل 
الوطني  املجل�س  اىل  �سبطها  مهمة 
اأجهزة  ثالثة  خالل  من  لل�سحافة 
والو�ساطة,  الأخالقيات  جهاز  وهي, 
قيا�س  وجهاز  املهنية  البطاقة  جهاز 
اأي�سا على  العمل  �سيتم  كما   , التاأثري 
تقنني و�سبط ن�ساط القنوات اخلا�سة 
اأمرا  الوزير  ح�سب  اأ�سبح  الذي 
م�ستعجال يف ظل اخلطر الذي متثله 
حمتويات البع�س منها  وكذا �رصورة 
توطينها القانوين بتحويلها اإىل القمر 

ال�سناعي اجلزائري األكوم �سات1 .
اإىل  الثالثة  الور�سة  و�ستتطرق 
ال�سحافة اللكرتونية و�سبكة النرتنت 
التي اأ�سبحت  ح�سبه ف�ساءا مفتوحا 
ال�سيقة  امل�سالح  اأ�سحاب  ي�ستغله 
بحرمة  للم�سا�س  العدائية  واملواقف 
و�رصف الآخر وب�سيادة الدول و جعله 
املعلومات  ون�رص  للقذف  جمال 
العنف  على  والتحري�س  املغلوطة 
الرابعة  الور�سة  اأما  والعتداءات 
الرقمي  الت�سال  اإىل  ف�ستخ�س�س 
الدولة  جهود  مرافقة  بهدف  ,  و 
من  املواطن  تقريب  مبداأ  لتحقيق 

اأخرى  ور�سة  �ستخ�س�س  موؤ�س�ساتها 
ملو�سوع  تفعيل الت�سال املوؤ�س�ساتي 
يف حني اأن الور�سة ال�ساد�سة �ستعالج 
م�ساألة تو�سيع �سبكة الإعالم اجلواري 

لتعزيز الدميقراطية الت�ساركية.

اإعادة تفعيل �سندوق دعم ال�سحافة 

ال�سابعة  يف  الور�سة  و�ستخ�س�س 
بها  تقدمها  التي  الإ�سالح  ورقة 
التكوين  تعزيز  م�ساألة  اىل  الوزير 
الغر�س  القطاع  ولهذا  يف  والتاأهيل 
تفعيل  يف  اإعادة  �رصع  اأنه  ك�سف 
يف  الور�سة  بهذه  اخلا�س  ال�سندوق 
بعدما  التكميلي,  املالية  قانون  اإطار 
ال�سندوق جممدا منذ �سنة  كان هذا 
حت�سني  م�ساألة  و�ستحظى   ,  2014
�سمن  هاما  حيزا  اجلزائر  �سورة 
ما  وهو  القطاع,  اإ�سالح  اإ�سرتاتيجية 
التي  الثامنة  الور�سة  يف  تناوله  �سيتم 
�سورة  حت�سني  �سعار  حتت  �ستنظم 
اجلزائر يف اخلارج وا�سرتجاع مكانتها 
الور�سة  الدولية  ,اأما  املحافل  يف 
تقنني  مو�سوع  ف�ستتناول  التا�سعة 
اإىل  تفتقر  التي  الآراء  �سرب  وظيفة 
�سند قانوين اأو واقع اقت�سادي وا�سح 
التي  امل�ساكل  اإىل  الوزير  تطرق  كما 
وال�سحافة  الأ�سبوعيات  منها  تعاين 

جراء  بالزوال  املهددة  املتخ�س�سة 
التي  امل�ساألة  وهي  املالية  العراقيل 
بعنوان  العا�رصة  الور�سة  �سيناق�سها 

اإنعا�س الدوريات.
حلرية  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
الناطق  الت�سال  وزير  نوه  ال�سحافة 
والت�سحيات  الر�سمي  بالن�سالت 
التي قدمها �سهداء الواجب يف مهنة 
ال�سحافة يف كافة املراحل التاريخية 
خالل  ل�سيما  اجلزائر  عرفتها  التي 
الثورة التحريرية املجيدة, اأين �سحى 
املجاهدون اآنذاك بالقلم وا�سطلعوا 
بكفاح اإعالمي بارز من خالل جريدة 
اجلزائرية  الأنباء  ووكالة  املجاهد 
و  التعبري  حرية  ن�سال  مربزا  اأن 
ا�ستمر  الدميقراطية  املمار�سة 
لل�سحفيني,  اجل�سام  بالت�سحيات 
و  �سهيد  مئة  من  اأزيد  با�ست�سهاد 
�سهيدة  من �سفوف الإعالم اجلزائري 
خالل الع�رصية ال�سوداء  كما اأ�سار اىل 
ال�سفوف  يف  اأن  ال�سحفيني  كانوا 
الذي  املبارك  للحراك  الأمامية 
مبرافقة   , الإنهيار  من  الدولة  اأنقذ 
و حماية من اجلي�س الوطني ال�سعبي 
هوؤلء  قدمه  ما  كل  اإىل  . وبالنظر 
الوزير على �رصورة  الأ�سالف,  دعا  
واجب ال�ستمرارية و املوا�سلة على 

هذا النهج .

24 �صاعة

نائب رئي�س حركة البناء اأحمد الدان يف حوار مع "الو�ضط ":

قرار غلق املحالت حكيم و �صائب
.    ن�ضجع توزيع م�ضودة الد�ضتور 

.     معنيون بحملة التربع ملجابهة وباء كورونا
.    اإعادة بناء املنظومة ال�ضحية اأولوية عاجلة بعد ذهاب الوباء

قرار عودة  على  تعليقك      .
الن�ضاطات  و  للمحالت  الغلق 

التجارية ؟
املحالت  غلق  اإعادة  بقرار  يتعلق   ما 
ال�رصورة  لت�ستدعيها  التي  التجارية 
هو قرار حكيم والإ�رصاع يف رفع احلجر 
�ستكون له اأخطار كبرية,  فارتفاع ن�سبة 
نتيجة  جاء  كورونا  بوباء  امل�سابني 
الت�رصع وعدم الن�سباط بقواعد احلذر 
و  املواطنني,  لدى  ال�سحي  والحتياط 
ت�ستدعي  كبرية  �سارت  الوفيات  اأعداد 
على  التناف�س  من  اأكرث  عليهم    احلزن 

مالب�س العيد او حلويات رم�سان.

توزع  اجلمهورية  رئا�ضة     .
اأيام..ما  خالل  الد�ضتور  م�ضودة 

موقفكم ؟
يفرت�س  كان  الد�ستور  م�سودة  توزيع 
درا�ستها  فر�سة  لأن  مدة  منذ  يتم  اأن 
ل  ال�سيا�سية  الطبقة  و�سط  ومناق�ستها 
اإن  بل   , ال�سحي  احلجر  مع  تتعار�س 

العديد  بالن�سبة  متاحا  �سار  لها  التفرغ 
الردود  بها, وحتى  املعنية  من اجلهات 
احلجر  على  توؤثر  ل  عليها  احلزبية 
تاأجيلها يف  قرر  الرئي�س  ولكن  ال�سحي 
�سارت  الوطنية  الأولوية  لن  اعتقادي 
 , املواطنني  ال�سحي   باجلانب   تتعلق 
ونحن ن�سجع توزيعها الآن ولدينا العديد 
بالد�ستور  املتعلقة  املقرتحات  من 
�ستقدمها  يبني اجلزائر اجلديدة  الذي 
زوال  نتوقع  ونحن  اهلل,  �ساء  اإن  احلركة 
اإىل  الوليات  رجعت  اإذا  قريبا  الوباء 
التكفل  مع  ال�سحي  احلجر  �رصامة 
اأن�سطتهم  يف  املت�رصرين  باملواطنني 
زوال  ومع   , متزن  ب�سكل  القت�سادية 
الوباء تكون الطبقة ال�سيا�سية قد انتهت 

دراية الوثيقة وتقدمي مقرتحاتها .

.   تقييمك ل�ضيا�ضة الدولة يف 
جمابهة اأزمة كورونا؟

اأعتقد اأن ال�سعب اجلزائري كان باإمكانه 
النعكا�سات  من  الكثري  يتجنب  اأن 

بالإجراءات  اأ�رصعنا  لو  الوباء  ال�سلبية 
ال�رصورية ولو كانت ملوؤ�س�سات ال�سحة 
والوقاية خطط ا�ستباقية لأن احلكومة 
جديدة ولكن موؤ�س�سات الدولة قدمية , 
تعاون  هناك  اأن  القول  ذلك ميكن  ومع 
وهناك  اجلهود  خمتلف  بني  تت�سافر  و 
اأو  الرئي�س  من  �سواء  ر�سمي  ح�سور 
املدين  املجتمع  من  اأو  احلكومة  من 
اخلوف  يعك�س  ما  وهذا  والعالم ,  
الوباء  وحتمل امل�سوؤولية  احلقيقي من 
اأمامه ومع ذلك نقول اأن اإجراءات فتح 
التجارية  والأن�سطة  املحالت  بع�س 
دليال  ولي�س  املالية  الأزمة  على  دليل 
كما  الجتماعية,   احلاجة  على 
تخ�س  اإجراءات  ننتظر  مازلنا  اأننا 
القطاعات الكربى مثل الرتبية وال�سوؤون 
املعطلة  امل�سالح  لن  والإدارة  الدينية 

كثرية ولها وانعكا�ساتها امل�ستقبلية.

دور املجتمع  ترى  كيف     .
املدين يف الأزمة الراهنة ؟

يعاين  عندنا  مازال  املدين  املجتمع 
من اأثقال املرحلة ال�سابقة ولكن الكرم 
والروح الوطنية عند الإن�سان اجلزائري 
التي  املنظمات  اأداء  نق�س  عو�سا 
ينتظر منها تطوير منظومات عملها يف 
مواجهة الطوارئ., ولالأ�سف اأن الأزمة 
وتزامن  الوباء  مع  تزامنت  القت�سادية 
مع و�سع انتقايل يف البالد نحو جزائر 

جديدة مما فر�س بع�س الإرباك.

الإمكانيات  على  تعليقك      .
ملواجهة  ت�ضخريها  ثم  التي 

الوباء؟

الدولة  بها  عاجلت  التي  الإجراءات 
�رصورية  كانت  الوباء  يف  البالد  و�سع 
تكن  مل  العامل  دول  م�ساعدات   ولكن 
�سار  كله  العامل  ولالأ�سف  كافية,  
ببحث عن اخلدمات , وعرفنا ال�سديق 
احلقيقي يف العالقات اخلارجية, واأظن 
جيدا  الدر�س  تقراأ  اأن  الدولة  على  اأنه 

اأولوية  ال�سحية  املنظومة  تكون  واأن 
بتحويل  الدولة  تقوم  اأن  ونتمنى  عاجلة 
الع�سابة  بنتها  التي  ال�سجون  ع�رصات 
احلقيقية  العدالة  لن  م�ست�سفيات  اإىل 
والعدل  الكثرية  ال�سجون  اإىل  حتتاج  ل 
ال�سابق للعقوبة مينع النا�س من اقرتاف 

اجلرائم.

�ضبه  ال�ضيا�ضية  الطبقة      .
غريبا  ذلك  يعترب  األ  غائبة 

ومريبا؟

كانت  الوطني  البناء  حركة  اأن  اأظن 
امل�ستويات  كل  وعلى  بقوة  حا�رصة 
يف  ال�سيا�سية  الطبقة  �سدارة  يف  وهي 
البالد كما اأن املوؤ�س�سات ال�سيا�سية يف 
التي  الأدوار  من  بالعديد  قامت  البالد 
ال�سيا�سية  والطبقة  تثمني,  اإىل  حتتاج 
يف اجلزائر اجلديدة �ست�سكل من جديد 
وهناك  املجتمع  رحم  من  وي�ستخرج 
اأداء  على  قادرة  �سيا�سية  طبقة  �سرنى 

الذي  املواطن  مع  الت�سامني  الدور 
تنتمي اإليه وهذا يدفعنا للقول اإن من مل 
ي�سعر باآلم ال�سعب وتهديدات امل�ستقبل 
ينق�سه الرتباط ال�سيا�سي مع املواطن 
بالتاأكيد  القدمي  احلزبي  واملوروث 

�سيتغري يف اجلزائر اجلديدة.

ت�ضريح  حول  قرائتك       .
منوذج  بتبني  اجلمهورية  رئي�س 

اقت�ضادي بديل؟

اأ�سبح  النفط   عن  القت�سادي  البديل 
اأن  اجلميع  وعلى  منها  مفر  ل  حتمية 
اأو  اآمن  انتقال اقت�سادي  بتعاون باجتاه 

بالأحرى باأقل تكلفة,
التحول  على  قادرة  تزال  ل  واجلزائر 
اإدارات  ا�ستطاعت  اأن  القت�سادي 
بعيدا  اإ�سرتاتيجية  اقت�سادية  �رصاكات 

عن تكرار اأخطاء الف�ساد.

حاورته : اإميان لوا�س

ثمن نائب رئي�س  حركة البناء اأحمد الدان  قرار غلق جميع املحالت و الن�ضاطات التجارية املرخ�ضة موؤخرا, معتربا 
باأن بالغلق للمحالت التجارية التي ل ت�ضتدعيها ال�ضرورة هو قرار حكيم والإ�ضراع يف رفع احلجر �ضتكون له اأخطار 
كبرية, متوقعا  زوال الوباء قريبا اإذا رجعت الوليات اإىل �ضرامة احلجر ال�ضحي مع التكفل باملواطنني املت�ضررين يف 

اأن�ضطتهم القت�ضادية ب�ضكل متزن على حد قوله .
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مرمي خمي�ضة

�أم  ميلة،  من:  كل  �إىل  بالإ�ضافة 
ولية  بلعبا�س،  �ضيدي  �لبو�قي، 
�ضطيف،  ڨ�ملة،  وكذ�  تلم�ضان، 
و�يل  ويعترب  �ملدية  بومرد��س، 
وهر�ن، �أول من �أمر بغلق عدد من 
حمالت �لن�ضاطات �لتجارية، ب�ضبب 
�لوقائية،  �لتد�بري  �حرت�م  عدم 
كورونا،  فريو�س  �نت�ضار  من  للحد 
�لولة  من  عدد  بعدها  ليتبعه 
ممار�ضة  منع  تقرر  حيث  �لآخرين، 
�حلالقة  قاعات   : �لتالية  �لأن�ضطة 
�لتقليدية،  �حللويات  وحمالت 

حمالت �لألب�ضة و�لأحذية و�لتجارة 
�لأو�ين  حمالت  �لكهرومنزيل، 
�لتجميل  وم�ضتح�رض�ت  �ملنزلية 

و�لعطور.

يف حني، ي�ضتثني هذ� �لقر�ر حمالت 

�خل�رض  حمالت  �لغذ�ئية،  �ملو�د 

و�ملخابز،  �لق�ضابة  و�لفو�كه، 
يوم  من  بد�ية  �لتنفيذ،  حيز  ودخل 
�إ�ضعار  �إىل   ،2020 ماي   3 �أم�س 
�آخر، بالإ�ضافة �إىل هذ�، قرر �لولة 
�ملعنيون، عدم �لرتخي�س مبمار�ضة 

. BAZAR لن�ضاطات �ملجمع�
�لأول،  �لوزير  منح  فقد  للتذكري، 
ولة  جلميع  جر�د،  �لعزيز  عبد 
يف  و��ضعة،  �ضالحيات  �جلمهورية، 
كوفيد-19  لفريو�س  �لت�ضدي  �إطار 
بع�س  ب�ضحب  موؤخر�  توعد  كما   ،
و�لت�ضهيالت  �لتجارية،  �لن�ضاطات 
ب�رضوط  �ملو�طنني،  �ن�ضباط  لعدم 

�لوقاية من وباء كورونا.

قرر عدة ولة للجمهورية، اأم�س، منع ممار�ضة عدد من الأن�ضطة التجارية، ب�ضبب عدم احرتام 
تدابري ال�ضحة، والوقاية من فريو�س كورونا، يف ولياتهم حيث جاء قرار غلق بع�س املحالت واملتاجر، 

ب�ضبب الإخالل بقواعد التباعد الجتماعي، ويدخل هذا الإجراء، يف اإطار الت�ضدي، لنت�ضار وباء 
كورونا كوفيد19 وقد م�ضت قرارات الغلق كل من وليات: اجلزائر العا�ضمة، خن�ضلة، ق�ضنطينة، 

وهران، جيجل، ورقلة، �ضكيكدة واأدرار، �ضوق اأهرا�س.

و�ضط طوابري ومناو�ضات

عودة اأزمة حليب الأكيا�س بالبويرة
رئي�س جمعية التجار احلاج الطاهر بولنوار

قرار الغلق نتيجة التهاون يف 
معايري الأمن

ب�ضبب الكورونا وغياب النقل والعمال

عراقيل كبرية اأمام توزيع 
الكتاب املدر�سي  

ال�ضلطات مدعوة للتحرك

مدونة حترف القراآن ون�سر 
كتاب م�سيء للر�سول 

�أزمة ندرة  �ل�ضيام  �أيام �ضهر  عادت مع 
لت�ضنع معاناة و �ضخط  �لأكيا�س  حليب 
�ملو�طنني بولية �لبويرة رغم تطمينات 
�ملادة  هذه  بتوفري  �ملعنية  �جلهات 
و�قع  �أن  �إل   ، للجميع  كافية  بكميات 
�أ�ضبحت  حيث  �لعك�س  يربز  للميد�ن 
ديكور�  ت�ضنع  �لطويلة  �لطو�بري  �ضور 
�لبويرة  مبدينة  �ملحالت  �أمام  يوميا 
من �أجل �لظفر بكي�س حليب يف م�ضاهد 
من  �لوقاية  �إجر�ء�ت  موؤ�ضفة ل حترتم 
م�ضافة  وجود  لعدم  كورونا  فريو�س 
�لأمان بينهم ، وغالبا ما تقع مناو�ضات 
�ضاحنة  و�ضول  �أثناء  وتد�فع  عنيفة 

كي�ضني  لبيع  �لتجار  ي�ضطر  ما  �لتوزيع 
�أو �أربعة لكل مو�طن ، هذ� فيما ت�ضهد 
�ملعزولة  و�ملناطق  �لبلديات  معظم 
�ملادة  لهذه  تامة  ندرة  �لولية  باإقليم 
�لأ�ضا�ضية �لتي يكرث عليها �لطلب خالل 
هذه �لفرتة ما حتم على كثري و�لعائالت 
�قتناء حليب �لبودرة رغم غالء �أ�ضعاره 
جيوبها  تنخر  �أخرى  مل�ضاريف  ي�ضاف 
وهي يف غنى عنها ، وتبقى هذه �لأزمة 
�لبويرة  ولية  �ضكان  تالزم  �ملتجددة 
رغم �حللول �لتي يلجاأ �إليها �مل�ضوؤولني 

يف كل مرة .
اأح�ضن مرزوق

�حلاج  �لتجار  جمعية  رئي�س  �عترب 
�إعادة منع  �أن قر�ر  بولنو�ر  �لطاهر 
ن�ضاطات �لتجارة و �حلرف جاء بعد 
�للتز�م  �لتهاون يف  �نت�ضار مظاهر 
ب�رضوط �لوقاية من فريو�س كورونا 
�ضو�ء من جّتار �أو من م�ضتهلكني .. 
م�ضاد�ت  �إىل  �لأمور  و�ضلت  حيث 
�مل�ضتهلكني  و  �لتجار  بني  عديدة 
�لذين يرف�ضون لب�س �لكمامات و ل 
يلتزمون ب�رضط �لتباعد �لجتماعي 

�ملظاهر  تلك  �أّن  كما  �أ�ضاف  و   .
قد تفاقم �مل�ضاعب و تزيد �لو�ضع 
و  �ملو�طنني  حياة  تهّدد  و  تاأّزما 
�ملو�طنات .. لذلك و �أمام �لو�ضعّية 
�حلياة  بني  باملقارنة  و  عبة  �ل�ضّ
بني  و  �لقت�ضادّية  و  �لجتماعية 
�لأولوية  �إعطاء  يجب  �لّنا�س  �أرو�ح 
و  �ملو�طنني  حياة  على  للمحافظة 

�ملو�طنات .
عبدال�ضالم.غ

يف  �لوطنية   �لرتبية  وز�رة  �ضددت 
قبل  من  مم�ضاة  ��ضتعجاليه  تعليمة  
روؤ�ضاء   �إىل  �أوجعوط   حممد  �لوزير 
عملية  ت�رضيع  من  �جلهوية  �ملر�كز 
�جل  من  �ملدر�ضي   �لكتاب  توزيع 
يف  �لرتبوية  �ملوؤ�ض�ضات  �إىل  و�ضوله 
مدر�ضي  دخول  ل�ضمان  حد   �أق�ضى 
�ملدر�ء  مكلفة   ، م�ضاكل  دون 
�لوز�رة  م�ضتوى  على  �لتنفيذيني 
�جلهوية  �ملر�كز  مع  بالتن�ضيق 
�لتي �نطلقت  ل�ضمان �إجناح �لعملية  
�إجر�ء  بعد  خا�ضة  �لأحد   �ليوم  
تغيري�ت جذرية على م�ضتوى �لكتاب 

�ملدر�ضي .
�ملر�كز  روؤ�ضاء  وجد  وقد  هذ� 
حرجة  و�ضعية  يف  �أنف�ضهم  �جلهوية  
نتيجة   �لعمال  ن�ضف  ت�رضيح  بفعل  
ملكافحة   �ملتخذة  �لإجر�ء�ت 
فريو�س كوفيد 19 ، من جهة و�ضعوبة 
�لتنقل و�لإجر�ء�ت �ملرتبطة باحلجر 
�لرت�خي�س  على  �حل�ضول  و�ضعوبة 
للمتو�ضطات   ، جهة  من  للنقل 

�ملد�ر�س  �إن  حني  يف   ، و�لثانويات 
على   �لعتماد  على  مرغمة  �لبلدية 
و�لتي  للبلديات  �لتابعة  �لنقل  و�ضائل 
هي حاليا خم�ض�ضة لعمليات مو�جهة 
كرونا ، وكذ� يف ظل نق�س �ل�ضائقني 
وباء  بفعل   ن�ضفهم  ت�رضيح   نتيجة 
يعطل  قد  �لذي  �لأمر    ، �لكورونا 
�لعملية  �لتي حتتاج �إىل  ت�ضارع كبري  
، خا�ضة يف ظل �لغمو�س �لذي يخيم 
�لعام  لهذ�   ، �لدر��ضية  �ل�ضنة  على 
لل�ضنو�ت  �ملخططات  وتقدمي   ،
�لعلمية   �ملجال�س  قبل  من  �ملقبلة 
للموؤ�ض�ضات �لرتبوية  ، خا�ضة يف ظل 
يعترب  �لذي  �ملدر�ضي  �لكتاب  غياب 
�لرتبوية  �لعملية  �أ�ضا�ضية  يف   و�ضيلة 
�جلدري  �لتغيري  ظل  يف  خا�ضة   ،
�لإ�ضالح  خمططات  �ضمن  للرب�مج  
�لرتبوي �لتي با�رضتها �لوز�رة  و�لتي 
ر�أ�ضها  على  حتفظا  لقيت  بع�ضها 
عليه  حتفظت  �لذي  �لتاريخ   كتاب 

وز�رة �ملجاهدين.
حممد بن ترار

�ضبكات  رو�د  من  �لآلف  طالب 
�لعدل  وزير  �لجتماعي  �لتو��ضل 
�لعامني  و�لنو�ب  �لأختام   حافظ 
وحامني  للمجتمع  ممثلني  ب�ضفتهم  
�لعمومية  �لدعوى  بتحريك  ملبادئه 
�أ�ضبحو�  �لذين  �ملدونني  بع�س  �ضد 
عالنية   و�مل�ضلمني  �لإ�ضالم  يهينون 
�لجتماعي  �لتو��ضل  �ضفحات  على 
�إىل مقد�ضات �ملجتمع ويف  بالإ�ضاءة 

مقدمتها �لقر�آن ورموز �لإ�ضالم.
هذ� وقد ظهرت �أحدى �ملدونات �لتي 
�لقر�آن  باإهانة  ب«   »�س  ��ضم  حملت 
�لكرمي عن طريق ن�رض �ضورة �ضمتها 
�لقر�آن   فيها  و�إهانة  كرونا   �ضورة 
من  �لآلف  �لذي جعل  �لأمر   ، و�هلل  
�ل�ضفحة  هذه  يوزعون  �ملدونني 
و�ضفوها  �لتي  �ضاحبتها  ويطالبون 
�خلروج  �إىل  بالإ�ضافة   ، بالزندقة 

بحكم   بريء  لي�س  �لأمر   و�ن  خا�ضة 
�ضور�  »بروفايلها«  يف  ن�رضت  �أنها  
من  �لزندقة   �إىل  تدعو�  �أنها   توؤكد 
�مل�ضبوهة  و�لعالقات  للخمر   �ضور� 
طالب   �أخرى   جهة  من   ، لها  وتدعو 
رو�د �لفي�ضبوك �ل�ضلطات �لعليا وعلى 
ر�أ�ضها وز�رة �ل�ضوؤون �لدينية  و�لثقافة 
وكل  �مل�ضلمني   �لعلماء  وكذ� جمعية 
�لغيورين على �لإ�ضالم �مل�ضلمني  من 
�لأيام   « كتاب  و�ضحب  �لتدخل  �جل 
�لأخرية  ملحمد �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
»  ، هذ� �لكتاب �لذي هو حرب على 
�لنبوية  �ل�ضرية  ي�ضوه  وهو   ، �لإ�ضالم 
للر�ضول �ضلى عليه و�ضلم  و�ضحابته 
 ، �ل�ضفات    باأب�ضع  وي�ضفهم  �لكر�م 
و�أمنا  �لكر�م  �ل�ضحابة  يتهم  كما 

عائ�ضة  باتهامات ب�ضعة ، .
حممد بن ترار

17 واليا يقررون غلق املحالت التجارية 
قرر قا�ضي جل�ضة حماكمة �ملدير 
عبد  �لوطني،  لالأمن  �ل�ضابق  �لعام 
�ل�ضابق  و�لرئي�س  هامل،  �لغني 
نور  �لعا�ضمة،  �جلز�ئر  ولية  لأمن 
مقررة  كانت  �لتي  بر��ضدي،  �لدين 
�إىل  تاأجيلها  بالبليدة،  �لأحد  �أم�س 

31 ماي، 
�لثنني  �ملتهمني  رف�س  بعد  وذلك 

�إجر�ء �ملحاكمة عن بعد.
�ملا�ضي  �أبريل   9 يف  مت  قد  وكان 
�ملوقوفني  �ملتهمني  على  عر�س 
وذلك  بعد  عن  �ملحاكمة  �إجر�ء 
يف �إطار �إجر�ء�ت �حلد من �نت�ضار 
فريو�س كورونا �إل �أنهما رف�ضا هذ� 
خالل  عنه  �أعلن  ح�ضبما  �لعر�س، 
�جلل�ضة �لتي مل يح�رضها �ملتهمان 
لتعليمة  تنفيذ�  وذلك  �ل�ضهود  ول 
�لظروف  ب�ضبب  �لعدل  وز�رة 

�ل�ضحية �لتي ت�ضهدها �لبالد.
طلبا  �جلل�ضة  قا�ضي  رف�س  كما 
بر��ضدي  قدمته هيئة دفاع �ملتهم 
هذ�  عنهويعد  �ملوؤقت  بالإفر�ج 
لهذه  �لتو�يل  على  �لر�بع  �لتاأجيل 
�ملحاكمة �لتي كانت مربجمة �ليوم 
وكان وزير �لعدل حافظ �لأختام قد 
�أ�ضدر يف 16 مار�س �ملا�ضي تعليمة 

�جلمهورية،  رئي�س  بقر�ر�ت  عمال 
تن�س على �تخاذ جملة من �لتد�بري 
�لوقائية جتنبا لنت�ضار �لوباء تتعلق 
حمكمة  جل�ضات  بتوقيف  �أ�ضا�ضا 
على  �جلنح  وحمكمة  �جلنايات 
وعدم  �لق�ضائية  �جلهات  م�ضتوى 

��ضتخر�ج �ملحبو�ضني.
»��ضتعمال  �لتد�بري  هذه  بني  ومن 
بعد،  عن  �ملحاكمة  �إجر�ء�ت 
عمليات  وتوقيف  ذلك  �أمكن  متى 
من  �ملحبو�ضني  ��ضتخر�ج 
طرف  من  �لعقابية  �ملوؤ�ض�ضات 
حالت  يف  �إل  �لتحقيق،  ق�ضاة 
�ملرتبطة  �لق�ضوى  �ل�رضورة 
باحلب�س �ملوؤقت وعقلنة �للجوء �إىل 
�إجر�ء�ت �ملثول �لفوري من طرف 
�ملتهمان  �جلمهورية«ويتابع  وكالء 
»�ضوء  بجنحة  وبر��ضدي  هامل 
��ضتغالل �لوظيفة بغر�س �حل�ضول 
ذ�ت  م�ضتحقة  غري  منافع  على 
�ملحافظة  يف  تتمثل  مهني  طابع 
لالأمن  عام  مدير  من�ضب  على 
مبوجب  �أعلى  من�ضب  �أو  �لوطني 
من  �لوقاية  قانون  من   33 �ملادة 

�لف�ضاد ومكافحتهما«.
عبدال�ضالم.غ

اأجلت اإىل 31 ماي

الهامل وبرا�سدي يرف�سون 
املحاكمة عن بعد

بعد عودة الرتفاع يف عدد الإ�ضابات 

ولة وهران  وتلم�سان يقررون غلق املحالت  
ب�ضحب  �جلمهورية  ولة  با�رض 
�لتجارية   �لن�ضاطات  من  �لعديد 
بعد  موؤخر�   بها  �ل�ضماح  مت  �لتي 
و�لتجار  �ملو�طنني  �ن�ضباط  عدم 
قدمتها   �لتي  �لوقائية  باللتز�مات 
ملز�ولة  ك�رضط  �ل�ضحية  �مل�ضالح 
�لن�ضاط د�خل هذه �ملحالت ،ما �أدى 
�لإ�ضابات  منحى   �رتفاع  عودة  �إىل  

بفريو�س كوفيد 19.
و�يل  �أعطى   وهر�ن  ولية  ففي 
�لولية  �أمربغلق حمالت بيع �ملالب�س 

�لكهرومنزلية  و�لتجهيز�ت  و�لأحذية  
�حللويات  بائعي  �إىل  بالإ�ضافة 
و�حلالقني ، بعدما عادت �لتجمهر�ت 
�ملحالت  �إىل  بقوة  و�لكتظاظ 
�ملدينة  خا�ضة  و�ل�ضو�رع  �لتجارية 
وما  مهيدي  بن  �لعربي  ،ـ  �جلديدة 
جاورها  و�لقيد لطفي ، حيث تبني �ن 
وزبائنهم ليحرتمون  �لتجار   كل من  
 ، �لكمامات  و�ضع  �لوقاية من  �رضوط 
�لأمان  م�ضافة  و�حرت�م  و�لقفاز�ت  
من  �لأقل،  على  مرت  بو�حد  �ملقدرة 

جهته �أمر و�يل ولية تلم�ضان  �أمومن 
ملحالت  �لفوري  بالغلق  مرموري 
�لكتظاظ  بعد  و�لأحذية  �ملالب�س 
�ضيدي  درب  �ضهده   �لذي  �لكبري 
بتلم�ضان  �ل�ضيق  �لتجاري   حامد 
و�ضو�رع �ميامة،  ومن�ضورة  بالإ�ضافة  
دون  بالرم�ضي  فالو�ضن  �ضارع  �إىل 
��ضتعمال  �لو�ضائل �لوقائية  كالقفاز�ت 
�حرت�م  �أي  وبدون  و�لكمامات  
مغنية   و�ضوق   ، �لوقائية  للم�ضافات 
حمالت  �أمام  �لطو�بري  �إىل  بالإ�ضافة 

بيع �حللويات  �لأمر �لذي �أدى �رتفاع 
  99 �إىل  بها  �مل�ضتبه  �حلالت  عدد 
�لذي  �لأمر  �ضاعة  حالة يف ظرف 48 
�لتجارية   �لن�ضاطات  تعليق  ��ضتوجب 
حماية لالأرو�ح ، هذ� من جهتهم هدد 
�أغلب  �لولة باأخذ نف�س �لقر�ر �ليوم 
، خا�ضة بعدما كلفت �ل�ضلطات �لعليا  
للوقوف  �مليد�ن  �إىل  بالنزول  �لولة 
و�ملو�طنني  �لتجار  �حرت�م  على 

لإجر�ء�ت �لعزل �ل�ضحي .
حممد بن ترار

تعي�س وليات �لغرب �جلز�ئري �أزمات 
�حلليب  مادتي  جمال  يف  حقيقية 
�أ�ضا�ضيتني   مادتني  تعد  �لتي  و�ل�ضميد 
لذوي �لدخل �ملحدود خا�ضة يف ظل 
فر�ضت  �لتي  �لكورونا   وباء  �نت�ضار 
على ذوي �لدخل من �أ�ضحاب �لأعمال 
�حلرة  �ملكوث يف �لبيت ، ما �ثر �ضلبا 

على مد�خيلهم .
�ل�ضكان  ي�ضتفيق  وهر�ن   ولية  ففي 
�ملوزعني  �أمام  طويلة  طو�بري   على 
حليب  كي�س  على  �حل�ضول  يف  �أمال 
�لوقائية   بالإجر�ء�ت  مبالني   غري 
�ملحالت   ت�ضهدها  �لأو�ضاع  ونف�س 

�ل�ضميد  كي�س  عن  بحثا  و�ملطاحن 
بد�ية  منذ  �لوجود  عن  �ختفى  �لذي 
رم�ضان ، ونف�س �لأو�ضاع �لتي تعي�ضها 
ولية مع�ضكر �لتي �ضهدت �أزمة خانقة 
فعادت  و�ل�ضميد   �حلليب  توزيع  يف 
�لطو�بري �إىل  �ل�ضو�رع  ، وهي �مل�ضكلة 
وغليز�ن   تيارت  من  كل  ت�ضهدها  �لتي 
وحتى  وم�ضتغامن  و�ضعيدة   وتلم�ضان 
و�ل�ضميد  �حلليب  ، حيث حتول  �ضلف 
و�أ�ضبح  و�لعام   �خلا�س  حديث  �إىل  
كي�س  مع  يومي  �رض�ع  يف  �ملو�طن 
�ضاعف  �لذين  و�لدقيق   �حلليب 
يف  �لكورونا   وباء  مع  معاناته  من 

بلعبا�س  �ضيدي  وليتي  �ضهدت  حني 
نوعيا  ��ضتقر�ر  متو�ضنت  وعني 
وقد  هذ�    ، �ملو�د  هذه  توزيع  يف 
�لفر�ضة  �مل�ضاربون   �لتجار  ��ضتغل 
�إىل  �ملدعم  �حلليب  كي�س  رفع  يف 
 65 �إىل  �لبقرة  وحليب  للكي�س  دج   35
ت�ضتلزم  كربى  جتاوز�ت  خلق  ما  دج  
هذه  لردع  �لرقابية  �ل�ضلطات  تدخل 

�لت�رضفات .
�حتاد  ممثلو�  �أجمع  جهتهم  من   
�لتجار على م�ضتوى �لوليات  على �أن 
�لو�ضعية تتحكم فيها  قانون  �لعر�س 
يرتفع  رم�ضان   �ضهر  وخالل  و�لطلب 

نتيجة  و�ل�ضميد  �حلليب  على  �لطلب  
�ل�ضنة  وهذه   ، �لو��ضع  �ل�ضتهالك 
تز�منت  مع غلق �لعديد من �مللبنات 
 ، غليز�ن   ، مبع�ضكر  خا�ضة  بالغرب 
�ملوزعة  �لكمية  على  �أثر  ما  وهر�ن  
�لتي  مطحنة   35 غلق  �إىل  بالإ�ضافة 
�لأمر   ، بالدقيق   �ل�ضوق  تزود  كانت 
�ل�ضلطات  على  ي�ضتوجب  �لذي 
حتت  �ملوؤ�ض�ضات  هذه  فتح  باإعادة 
عليها  �لرقابة  وت�ضيق  �رضوط  دفرت 
ل�ضمان �لإنتاج من جهة و�حلفاظ على 

منا�ضب �ل�ضغل من  جهة �أخرى .
حممد بن ترار

احتاد التجار يطالب بفتح  امللبنات واملطاحن املغلقة

اأزمة حليب  و�سميد  خانقة بوليات  الغرب 
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اح�ضن خال�ص   

ولد  الذي  ايدير  ن�ش�أ 
حميط  يف   1949 ع�م 
مليئ  لكنه  ب�شيط  قب�ئلي 
ب�ملوحي�ت فال تك�د تلتفت 
ميين� اأو �شم�ال حتى تق�بلك 
رموز من البيت اإىل الطريق 
اإىل �ش�حة ت�جم�عت، ع�مل 
مك�نته�  فيه  للكلمة  ك�نت 
التي  الفنية  التع�بري  يف 
ت�ش�حب الن��س يف اأقوالهم 
واأفع�لهم وتظهر يف احلكم 
واالأ�شع�ر االأمث�ل ال�شعبية. 
جدته  وكذا  اأمه  ك�نت 
�شيتهم�  ذاع  قد  �ش�عرتني 
كله�  يني  اآث  نواحي  يف 
وك�نت تق�شده� الن�ش�ء من 
جل�ش�ت  مك�ن حل�شور  كل 
ت�ش�ءل  بخ�شوع.  ال�شعر 
ميتلئ  كيف  يرى  وهو 
عن  الن�ش�ء  بهوؤالء  البيت 

يجعل  الذي   ال�رس 
تخرتق  الكلم�ت 
وت�ش�فر  اجلدران 
ب�شحره� يف االآف�ق 
وت�شتقطب الق��شي 

والداين.

فرتة  ك�نت 
من  ال�شبعيني�ت 
امل��شي  القرن 
ت�شهد  بداأت  قد 

من  جديد  جيل  ميالد 
لوني�س  اأمث�ل  من  الفن�نني 
ايت منقالت وايت م�شالين 
ونوارة ومولود حبيب ك�نت 
اجلزائر  اإذاعة  حتت�شنهم 
�رسيف  اأيدي  وترع�هم 
خدام والط�لب رابح وكم�ل 
خلف  الإعداد  حم�دي 

يحمل راية الكلمة والرتاث 
من  حلم�يتهم�  القب�ئلي 

االندث�ر. 
اأن  يتوقع  اإيدير  يكن  مل 
هذا  مع  موعد  له  يكون 
الذي  وهو  الفني  امل�ش�ر 
بداية  ويكدح يف  يجد  ك�ن 
اال�شتقالل الإجن�ح درا�شته 
لالنتق�ل  ف��شطر  الث�نوية 
مع والده اإىل مدينة اجلزائر 
ع�م 1973 لتحت�شنه ث�نوية 
عمر را�شم املج�ورة ملبنى 
ب�ش�رع  القدمي  االإذاعة 
احمد زب�نة. �ش�ر الفن�نون 
اإىل  ي�شتمع  ك�ن  الذين 
يراهم  االأثري  اأغ�نيهم عرب 
لالحتك�ك  مت�حني  اأم�مه 
اأن  على  �شجعه  مم�  معهم 
جريئة  خطوات  يخطو 
اأول  بعد  جديد  قدر  نحو 
الربامج  مع  معه  توا�شل 
ال�شيم�  لالإذاعة  الفنية 

لالأطف�ل  املوجهة  تلك 
ت�أليف  حيث خ��س جتربة 
موجهة  مو�شيقية  مق�طع 
اأغنية  منه�  الربامج  لتلك 
اأيي�ش��س«  اأر�شد  »اأر�شد 
النوم(  اأيه�  اأقدم  )اأقدم 
لتوؤديه�  اأعده�  قد  ك�ن 
الفن�نة نوارة لكنه� تخلفت 

ومقدم  معد  به  ف��شتنجد 
ب�يل  جميد  الربن�مج 
لت�أديته� حتت اال�شم الفني 

اإيدير.   
»اأف�ف�ينوف�«  اأغنية  �شكلت 
حي�ة  يف  ف�رقة  حلظة 
اإيدير الفنية اجلديدة فقد 
ال�شحر  مفعول  له�  ك�ن 
مب�س  يكتف  مل  الذي 
بل  القب�ئلي  اجلمهور 
اأذواق  لت�شتفز  بعيدا  ذهب 
الثق�ف�ت  كل  من  الن��س 
جعل  م�  وهو  واللغ�ت. 
فرن�شية  اأ�شطوان�ت  دار 
للعمل  وتدعوه  به  تت�شل 
الذي  وهو  بب�ري�س  معه 
اأمت درا�شته يف اجليولوجي� 
وك�ن ي�شتعد للذه�ب للعمل 
يف جم�ل البرتول ب�جلنوب 
الرغبة  لكن  اجلزائري. 
املف�رقة  عن  التعبري  يف 
بني  ت�شكنه  ك�نت  التي 
ببلد  االعتزاز 
ثورته  يف  جنح 
ية  ير لتحر ا
رائدا  و�ش�ر 
عدم  حركة  يف 
وبني  االنحي�ز 
جت�ه  االغرتاب 
الثق�فية  �شي��شته 
نحو  يتجه  جعلته 
والغربة  الغن�ء 
دون رجعة ب�لرغم 
من اأنه ال يخفي حبه لبلده 
بلدته  اأهل  �شحى  الذي 
�شي�دته  اأجل  من  ب�لغ�يل 
نظره  يف  يتحول  اأن  قبل 
اإىل ت�شور افرتا�شي ا�شمه 
ق�م  الذي  العربي  الع�مل 
على اإق�ش�ء من ال ينخرط 

يف هذا الت�شور. 

وقد عرب عن �شوؤال االنتم�ء 
خالل  اأغ�نيه  اإحدى  يف 

ال�شبعيني�ت بقوله: 

ال  دكيغ/  اأن�شي  اأورزريغ 
اأدري من اأين اأتيت 

وال اأندا ث�دوغ/ وال اإىل اأين 
ذاهب 

�شق�شيغ/  اأذ  يكرغ  مي 
عندم� اأهم ب�ل�شوؤال 

اأجد  ثلوغ/  حل�لة  اأدفغ 
اجلو عكر 

دغليغ/  �شقجني  اأمزون 
وك�أين هويت من ال�شم�ء 

�ش�ه اذغي م� ثت�شوغ/ هذا 
جزائي اأن� الذي ن�شيت«

لينطلق  ب�ري�س  اإىل  �ش�فر 
بداأ  رحلة جديدة  منه� يف 
ب�لبوم �شمنه اأغ�ين تتن�ول 
العريق  والت�ريخ  الهوية 
ال�رساع  يف  الدخول  دون 
اإىل  ال�شلطة  مع  ال�شي��شي 
ايدير  اأغ�ين  اأن  درجة 
ك�نت تبث عرب اأثري االإذاعة 
اجلزائري.  والتلفزيون 
ك�نت  ت�أملية  اأغ�ين 
تت�ش�ءل عن اأ�شول وجذور 
االأر�س  االإن�ش�ن على هذه 
م�شريه  وعن  اجلزائرية 
وم�شتقبله وت�شتدعي ت�ريخ 
ملوك الرببر مثل يوغرطة 
م�شفرة  ر�ش�ئل  وتر�شل 
تلك  مثل  بومدين  لنظ�م 
االأغنية التي ك�ن مطلعه�: 

يحث�ج  اغذوذ  »امكل 
بح�جة  �شعب  كل  ثيليلي/ 

للحرية 
امكل ثيللي ثحث�ج احلرمة/ 
وكل حرية حتت�ج الكرامة 

ثحث�ج  احلرمة  امكل 
كرامة  وكل  ث�دوكلي/ 

حتت�ج االحت�د 
ثحث�ج  ث�ذوكلي  امكل 
احت�د  وكل  لفه�مة«/ 

يحت�ج الوعي. 

االأغنية  هذه  ر�ش�ئل  ك�نت 
تتجه يف اجت�هني، 
يخدم  اجت�ه 
التوجه التحرري 
ب  لل�شعو
ة   مل�شتعمر ا
�شي��شة  �شمن 
اجلزائر  دعم 
ت  ك� للحر
ية  ر لتحر ا
يخدم  واجت�ه 
حركية الوعي 
ب�إثب�ت الهوية 

االم�زيغية.
ين�شحب 

فج�أة  ايدير 
ال�ش�حة  من 

مع  الفنية 
ليف�شح  الثم�نيني�ت  بداية 
معتوب  لربوز  املج�ل 
جديد  ك�شوت  لون��س 
اإطالق  يف  �ش�هم  قد  ك�ن 
وقد   1979 يف  جتربته 
من  مق�طع  معه  �شجل 
والنطالقة  اأغ�نيه  اإحدى 
مع  منقالت  اليت  جديدة 
االأغنية امللتزمة وقد ك�نت 
االأم�زيغي  الربيع  اأحداث 
جت�ذب�ت  من  تبعه�  وم� 
القب�ئلية  لالأغنية  وقودا 

امللتزمة اجلديدة.
وظل اجلمهور الفني يعتقد 
الذكري�ت  من  ايدير  اأن 

الفنية حتى ع�د اإىل ال�ش�حة 
يف 1991 منطلق� من جديد 
االحتك�ك  اأك�شبه  وقد 
الفرن�شيني  ب�لفن�نني 
اأدوات مو�شيقية  واكت�ش�فه 
جديدة نظرة اأخرى دعمت 
مل�ش�ألة  الع�ملية  نظرته 
الهوي�ت  عن  الدف�ع 

وظف  كم�  امل�شطهدة 
االأغنية ك�أداة مق�ومة جت�ه 
الفكرية  الظالمي�ت  كل 
وقد  واالإره�ب.  والدينية 
خ�لد  الفن�ن  مع  ا�شرتك 
فنية  ن�ش�ط�ت  عدة  يف 
اأغنية  اأدى  كم�  اأوروب�  يف 
)اأغنية  ارويت  ازويت 
ال�ش�ب  الفن�ن  مع  اأفراح( 
اإيدير  يكن  مل  م�مي. 
غزير االإنت�ج ومل يكن دائم 
االأ�شواء،  حتت  احل�شور 
بعن�ية  خرج�ته  يخت�ر 
الر�ش�ئل  ويخت�ر  ف�ئقة 
اإي�ش�له�  يريد  التي 

البلد  ولنخبة  للجزائريني 
الذي يقيم فيه وهو فرن�ش� 
�ش�حبت  التي  احلملة  مثل 
»فرن�ش�  امل�شمى  األبومه 
اإىل  االألوان« لدعوة فرن�ش� 
جميع  نحو  اأكرث  التفتح 
التي  والهوي�ت  الثق�ف�ت 

حتيى على اأرا�شيه�.
اإيدير  ك�ن  م� 
وال  انف�ش�لي� 
ب�لرغم  ا�شتقاللي� 
�شداقته  من 
الفن�ن  مع  القدمية 
فرح�ت  واملن��شل 
األح  الذي  مهني 
اإىل  لالن�شم�م  عليه 
اأبى  ولكنه  حركته 
يبقي جزائري�  اأن  اإال 
للف�ش�د  مع�ر�ش� 
تبني  وقد  واال�شتبداد 
اأق�مه  حفل  يف  ذلك 
البي�ش�وية  ب�لق�عة 
ال�شنة  راأ�س  مبن��شبة 
 2018 ع�م  االأم�زيغية 
اأم�م  ب�لقول  جهر  وقد 
الذين  الوزراء  من  جمع 
عندم�  احلفل  ح�رسوا 
اغي  »اويذاكي  ق�ل: 
لوان  يب�ش�د  حكم�ن 
اتروح�م« )اأيه� احلك�م قد 
وهو  الرحيل(.   وقت  ح�ن 
النداء الذي �شمعه ال�شب�ب 
التي  ال�شعبية  الهبة  فك�نت 

ع�شفت بنظ�م بوتفليقة.
�رسي�ت  حميد  اهلل  رحم 
يف  املوت  تخطفه  الذي 
اأي�م  الع�شيبة  االأي�م  هذه 
احلجر التي �شتمنع حمبيه 
مثواه  اإىل  مرافقته  من 

االأخري. 

وداعا اإيدير الثائر الهادئ 
يغادرنا الفنان حميد �ضريات املدعو فنيا اإيدير اإىل مثواه الأخري بعد رحلة مع الفن دامت 47 

�ضنة عرف خاللها كيف يدخل التاريخ من اأبواب متفرقة ويتجاوز ال�ضتهالك املحلي اإىل 
العاملية حامال معه األوان ثقافته اجلزائرية وهويته ليجد لها مكانا حتت ال�ضم�ص يف عامل 

ليربايل �ضاحق مل يكن يعرتف بال�ضعفاء اأو يلتفت اإىل »الأقليات« اإل لتوظيفها لإر�ضاء نزعة 
ا�ضتعمارية متجددة. 

اجلزائر تفقد اأيقونة عاملية

عام  ولد  الذي  ايدير  " ن�ضاأ 
ب�ضيط  قبائلي  حميط  يف   1949
لكنه مليئ باملوحيات فال تكاد 

تلتفت ميينا اأو �ضمال حتى 
تقابلك رموز من البيت اإىل 

الطريق اإىل �ضاحة تاجماعت، 
عامل كانت للكلمة فيه مكانتها 

يف التعابري الفنية التي 
ت�ضاحب النا�ص يف اأقوالهم 
واأفعالهم وتظهر يف احلكم 
والأ�ضعار الأمثال ال�ضعبية "

ول  انف�ضاليا  اإيدير  كان  " ما 
ا�ضتقالليا بالرغم من �ضداقته 

القدمية مع الفنان واملنا�ضل 
فرحات مهني الذي األح عليه 
لالن�ضمام اإىل حركته ولكنه 

اأبى اإل اأن يبقي جزائريا 
معار�ضا للف�ضاد وال�ضتبداد"
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اإن حماولة فهم اأي ظاهرة اأو و�ضع اجتماعي اأو �ضيا�ضي اأو اقت�ضادي اأو ثقايف ، يوجب الوقوف على جذوره الأوىل و تاريخيته 
و بيئة ن�ضاأته ، حل�ضول فهم البنى الفكرية تلني �ضكلته و الظروف التي تخّلقت فيها بذوره .

وح�ش الراأ�ضمالية 

هل هو موت الليربالية اجلديدة
الوليد فرج

القارئ  لذهن  يتبادر 
 ، العوملة  فكرة  اأن 
تاأ�س�ست   ، حديثة  فكرة 
احلركية  �رسعة  مع 
الدافعة  االقت�سادية 
عاملية  اأ�سواق  فتح  اإىل 
جديدة ، غري اأن الفكرة 
ترجع  االأوىل  جذورها 
م�ست  قرون  خم�س  اإىل 
 ، اأمريكا  غزو  مع  تبداأ 
اأفكار  وزادت توطدا مع 
مع  و   ، االأنوار  ع�رس 
ا�ستعار كثافة املبادالت 
 ، تبعات  ولدته من  ما  و 
�سنة   40 خالل  �سيما  ال 

يكون  قد   ، االأخرية 
املجتمعات  اأخ�سع 
املقيا�س  لنف�س 
التعامل  قاعدة  و 
باب  فتح  الذي   ،
العاملي  التو�سع 

للراأ�سمالية .
فكرة  اإثارة  تبقى 
لزاما   ، العوملة 
معها  تثري  اأن 
فكرة  تطورات 

الراأ�سمالية كنظام عاملي 
فكرة  على  تاأ�س�س   ،
القيمة  قانون  عاملية 
بال�رسورة  يوؤدي  الذي 
اإىل اال�ستقطاب العاملي 
توؤدي  )التي  للر�ساميل 
اإىل التناق�س ال�سارخ بني 

املراكز و االأطراف(.
اال�ستقطاب  فكرة  اإن 
حمورا  تعترب  التي   ،

حول  تدور  اأ�سا�سيا 
العاملية  الراأ�سمالية 
طول  على  ثابت  بقي 
بها  مرت  التي  مراحل 

الراأ�سمالية . 
الربيطانية  املرحلة  من 
كانت   )1915-1815(
تقوم على اأ�سا�س افتتاح 
هامة  عاملية  اأ�سواق 
�سنوات  بني  خا�سة 
كانت   ،  1896 و   1848
بني  فيها  التمايز  �سفة 
املراكز امل�سنعة بقيادة 
بني  و  برجوازية  دول 
هي  الغالب  يف  اأطراف 
االأولوية  املواد  مورد 
اال�ستهالكية  االأفواه  و 
�سبه  اأو  امل�ستعمرة 

امل�ستعمرة . يدخل هذا 
يف  الربيطاين  االنفتاح 
اأزمته االأوىل مع ا�ستداد 
و  االأملانية  املناف�سة 
االأمريكية الذي اأدى اإىل 
انكما�س و انطواء القوى 
و  )بريطانيا  التقليدية 
فرن�سا( مع بدء موجات 
اجلديد  القوى  نداء 
اقت�سام  الإعادة  )اأملانيا( 

العامل و مناطق النفوذ و 
االأ�سواق اخلارجية الذي 
يف  مبا�رس  �سببا  كان 
العاملية  احلرب  اندالع 

االأوىل .
على  الوقوف  ميكن 
الثاين مع اندالع  امللمح 
 )1917( الرو�سية  الثورة 
الثورة  عمقته  الذي  و 
الذي   )1949( ال�سينية 
مالمح  بروز  معه  بداأت 

نظامني . 
املرحلة  هذه  تعترب 
 )1980  -1917( الطويلة 
اإىل  التي بدورها تنق�سم 
اإىل   1917 من  فرتتني 
الهزة  تعترب  حيث   1945
باملراكز  حلقت  التي 
ال�سمة  هي 
�سية  �سا الأ ا
طبعت  التي 
 ، املرحلة 
�سنة  لتكون 
هي   1945
�سنة اإعادة بناء 
ال�سوق العاملية 
�سيطرة  حتت 
ظل  يف   USA
ثنائية  قطبية 
م�ستعرة  اإيديولوجية 
جميع  على  اال�ستقطاب 
االأ�سعدة اإىل غاية نهاية 

احلرب الباردة . 
اىل  هنا  اال�سارة  جتدر 
 -1955( باندونغ  مرحلة 
يتخط  مل  التي   )1975
بالتنمية  قادتها  اإميان 
تبعية  على  املنفتحة 
ميكن  قد  التي  متبادلة 

ال�سيطرة عليها وطنيا . 
دخلت   1970 �سنة  منذ 
اأزمة  يف  الراأ�سمالية 
الكينزية  االأوهام  عرت 
بقاء  مع  و  التنموية 
تيهها  يف  اال�سرتاكية 
عن  باحثة  التقليدي 
من  لكثري  احللول 
م�ساكلها ، ويف ظل هذا 
املعرب املغلق ، حتركت 
اجلديدة  الليربالية  قوى 
عاملي  لعالج  مروجة 
جديد م�سخ�سة داءه يف 

)ال�سوق( .
اأحد  بال  عن  يعزب  ال 
و�سفه  ميكن  ما  اأن 
بداأ  اجلديدة  بالعوملة 
 .USA( اأقطاب  بثالث 
اليابان. ال�سوق االأوروبية 
جت�سد  حيث  امل�سرتكة( 
و  املتبادل  االخرتاق 
االقت�سادي  اال�ستباك 
التبادالت  خالل  من 
التجارية الكثيفة ب�سورة 
مثيل  لها  يعرف  مل 
و�سلت اإىل حركة عاملية 
�سفته  فقد   ، لراأ�سمال 
ثورة  بروز  مع  الوطنية 
عدة  غريت  تكنولوجية 

مفاهيم . 
الراأ�سمال  �سيطرة  اإن 
اأ�سكال  على  تعرب 
من  ميكن  الربحوازية 
املراحل  متيز  خاللها 
بها  مرت  التي  االأربعة 

الراأ�سمالية : 

املانيفاكتورة  مرحلة   -
-1600 )املوركانيلية 

)1800
ال�سناعات  مرحلة   -

الكربى )1800- 1920(
التايلورية  املرحلة   -
الفوردية )1920- 1980( 
املعلوماتية  مرحلة   -
من  تنتظر  مازالت   :
اأما  عنا�رسها.  يفكك 

حلتني  ملر ا
االأوىل و الثانية 
ت�سدى  فقد 
لهما بالتحليل 
و  مارك�س 
خري  الثالثة 
من حللها هو 

برغرمان .
لنا  يتبني 
امللمح  اأن 
هر  لظا ا
الن�ساأة  منذ 

للراأ�سمالية  االأوىل 
فكرة  على  انبنت  قد 
اال�ستقطاب التي اأوهمت 
احلد�س بفكرة الراأ�سمال 
يظهر  فيما  اأ�سبح  الذي 
على  مت�سكال  اأمميا 
االإنتاج  تنظيم  مناذج 
املراحل  خالل  املادي 
املذكورة  االأوىل  الثالثة 
تناف�س  اأعاله من خالل 
الر�ساميل الوطنية ك�سمة 
عاملي  لنظام  اأ�سا�سية 
النظام  جديد ظهر هذا 

وكاأنه اقت�ساد اأممي .

�سوف  املالحظ  اأن  اإال 
اآليات  غياب  على  يقف 
اجتماعية  اأو  �سيا�سية 
تكوين  على  قادرة 
�سلطوية  حتالفات 
نف�س  على  �سيا�سية 
القرار  فعل  م�ستوى 

االقت�سادي . 
بني  الفجوة  هذه  اإن 
ال�سيا�سي  القرار  غياب 

حركية  مع  املتما�سي 
مت�سارعة  اقت�سادية 
اإ�سكالية  يطرح   ، عامليا 
ال�ستحالة   ، ال�سيادة 
قومية،  فوق  دولة  اإقامة 
هذا الو�سع الذي �سوف 
ال  فو�سى  اإىل  يقود 

حدود لها . 
التحليلي  ال�رسد  اأن هذا 
فكرة  لتطور  التاريخي 
الراأ�سمالية ، ال ابتغي من 
اإ�سماعكم  ت�سنيف  ورائه 
يف  تاريخية  مبرويات 
غالبها �سائعة ، بل اأ�سبو 

اإىل فتح نافذة تطل على 
 ، النقدي  الفكر  حقل 
كل  يف  الت�سكيك  مبعنى 
ب�سورة  الدوغمائيات 
لعدم  حتديا  جذرية 
االقت�سادية  قابلية 
املوقف  و  االأكادميية 
من  املتوج�س  االإداري 
نعِوّل  لذا   ، النقد  هذا 
على بروز وعي اجتماعي 
حوله  تت�سكل 
ت  كا حر
عية  جتما ا
اإىل  ت�سعى 
عميق  تقدم 
العالقات  يف 
عية  جتما ال ا
قبل  االأممية 
ية  ر لتجا ا
ية  د قت�سا ال ا
املوؤ�س�سة  اأو 
لغر�س   ، عليها 
تاأ�سي�س  اإىل  الو�سول 
االإن�ساين  امل�سري  فكرة 
كاأر�سية  امل�سرتك 
مل�رسوعية اأي ن�ساط اأو 

حركية اأممية .
نبقى  �سوف  هذا  دون 
للعوا�سف  منطقة 
ال�سيا�سية  االقت�سادية 
الفقر  مركز  و  الدائمة 
يجعل  الذي   ، املزمن 
الذي  االأول  املنهب  منا 
االقت�ساديات  يغذي 
العاملية  ال�سناعات  و 

الكربى .

 ، العوملة  فكرة  اإثارة  "تبقى 
لزاما اأن تثري معها تطورات 

فكرة الراأ�ضمالية كنظام عاملي ، 
تاأ�ض�ش على فكرة عاملية قانون 

القيمة الذي يوؤدي بال�ضرورة 
اإىل ال�ضتقطاب العاملي للر�ضاميل 
)التي توؤدي اإىل التناق�ش ال�ضارخ 

بني املراكز و الأطراف( "

نبقى منطقة  "�ضوف 
للعوا�ضف القت�ضادية 

ال�ضيا�ضية الدائمة و مركز 
الفقر املزمن ، الذي يجعل 

منا املنهب الأول الذي يغذي 
القت�ضاديات و ال�ضناعات 

العاملية الكربى "
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رم�ضان  �ضهر  خالل  �أوقفت 
�لأمن  م�ضالح  �جلاري  
�ملتخ�ض�ضة يف مكافحة �جلرمية 
�ملنظمة و�لهجرة غري �ل�رشعية 
بالكتيبة �لإقليمية للدرك �لوطني 
�أدر�ر  �لتابعة لولية  ببلدية رقان 

يحملون  �فريقي  رعية   27،
مايل  لدول  خمتلفة  جن�ضيات 
�لكامريون   ، ت�ضاد   ، �لنيجر   ،
ين�ضطون  و�لغابون  �ل�ضينغال   ،
ليتم   ، خا�ضة  بناء  بور�ضات 
حتويلهم للم�ضلحة �ملعنية وبعد 

�ضدهم  ق�ضائية  ملفات  �جناز 
�ليوم  يف  �إحالتهم  مبوجبها  مت 
�جلمهورية  وكيل  على  �ملو�يل 
ب�ضنة  جميعا  �إد�نتهم  مت  �أين   ،
تغرمي  مع  �لنفاذ  موقوفة  �ضجنا 
دينار  �ألف   48 بـ  منهم  و�حد  كل 

عملية  ��ضتكمال  قبل  جز�ئري 
�لعبور  مر�كز  نحو  حتويلهم 
متهيد�  بتيمياوين  �حلدودية 
�لأ�ضلية  بلد�نهم  نحو  لرتحيلهم 

بتهمة �لإقامة غري �ل�رشعية .
اأحمد باحلاج 

 
�أخاموك  �إليا�س  �لدكتور  �أكد 
�لأمر��س  م�ضلحة  رئي�س 
مترن��ضت  مب�ضت�ضفى  �ملعدية 
به  خ�س  �ضحفي  ت�رشيح  يف 
�جلز�ئر  �أن   ،« »�لو�ضط  يومية 
�ضعبة  �ضحية  بظروف  متر 
كورونا  فريو�س  تف�ضي  جر�ء 
�حلالة  تبقى  ذلك  رغم  لكن   ،
بيد  م�ضتقرة وم�ضتقبل �جلائحة 
�ل�ضدد  ذ�ت  يف  موؤكد�  �ل�ضعب 
�جلمهورية  رئي�س  ت�رشيح  �أن 
�لتي  تبون  �ملجيد  عبد  �ل�ضيد 
�إجر�ء�ت  �أن تطبيق  قال ب�ضاأنها 
�حلجر �ل�ضامل و�إعادة �لنظر يف 
ن�ضاط �ملحالت  ��ضتئناف  قر�ر 
كان  �إذ�  و�ردة  فر�ضية  �لتجارية 
�ضاأنه  من  ح�ضبه  �لقر�ر  هذ� 
معدلت  �رتفاع  يف  ي�ضاهم  �أن 

�لإ�ضابة بوباء �لكورونا .
من جهة ثانية قال �لدكتور �إليا�س 
يف  تلقى  قد  كان  �أنه  �أخاموك 

�أكتوبر �ملا�ضي بجمهورية �ل�ضني 
�ضمح  ما  وهو  تكوين  �ل�ضعبية 
مبكرة  باإجر�ء�ت  بالقيام   لهم 
�لوقاية  و�ضائل  طلب  خا�ضة 
�ملا�ضي،  جانفي  يف  �لفردية 
من  �أن  �ل�ضياق  ذ�ت  يف  م�ضيفا 
من  للحد  �ملتخذة  �لتد�بري  بني 
�لعمل  هو  �لوباء  هذ�  ��ضتفحال 
خا�ضة  �لأمنية  �ملوؤ�ض�ضات  مع 

للك�ضف عن  �ملدينة  يف مد�خل 
�ملر�ضى وتوجيههم مبا�رشة �إىل 
تكوين  �رشورة  مع  �مل�ضت�ضفى 
عمال   ، طبيني  �ل�ضبه   ، �لأطباء 
فقد  ذلك  جانب  �إىل   . �لنظافة 
�لأمر��س  م�ضلحة  رئي�س  جدد 
م�ضباح  مب�ضت�ضفى  �ملعدية 
بغد�د بتمرن��ضت �لدكتور �إليا�س 
�خاموك يف خ�ضم حديثه معنا ، 

�إىل �ضبط كافة �لتد�بري ملو�جهة 
�ل�ضعبة  �ل�ضحية  �لظروف 
للعزل  م�ضلحة  با�ضتحد�ث 
�رشير   15 على  تتوفر  �ل�ضحي 
�ملوؤ�ض�ضة  حت�ضري  عن  ،ناهيك 
�لعقلية  لالأمر��س  �ل�ضت�ضفائية 
كان  �ن  �رشير  ب114  �جلديدة 
ن�ضيان  دون  مرتفع  عدد  هناك 
�لدو�ء �ملوجه ملعاجلة هذ�  �ن 
�لد�ء �لفتاك �أ�ضبح حتت ت�رشف 
مب�ضت�ضفيات  �لأبي�س  �جلي�س 
�لوطن عموما و�لولية على وجه 

�خل�ضو�س.
ذ�ت  قال  �آخر  �ضعيد  وعلى 
تلقى  مكاملة من  �أنه  �مل�ضوؤول 
ريغي  �ل�ضيدة  بالربملان  �لنائبة 
�لأمر��س  يف  بروفي�ضور  وهي 
باتنة  مب�ضت�ضفى  �ملعدية 
للم�ضاعدة باأقنعة للتنف�س خا�ضة 
م�ضت�ضفيات  لفائدة  بالأطباء 
و�إيليزي  �ضالح  عني  مترن��ضت 
�أين  مطروح  �ل�ضوؤ�ل  يبقى  ولكن 

نو�بنا؟.

�للحوم مبختلف  �أ�ضعار  ت�ضهد   
باأ�ضو�ق  �أ�ضكالها  و  �أنو�عها 
مترن��ضت خالل   �ضهر رم�ضان 
كان   ، جنونيا  �رتفاعا  �لكرمي 
�لتدين  على  �ل�ضلبي  �لأثر  له 
و  �ل�رش�ئية  للقدرة  �ملقلق 

�رتفاع �مل�ضتوى �ملعي�ضي .
�أعرب �لع�رش�ت من �ملت�ضوقني 
لهم  ت�رشيحات  يف  بتمرن��ضت 
»�لو�ضط » عن جام  مع جريدة 
�لكبري  �لرتفاع  من  غ�ضبهم 
و  �حلمر�ء  �للحوم  �أ�ضعار  يف 
و  �جلو�رية   بالأ�ضو�ق  �لبي�ضاء 
حيث   ، �لولية  باإٌقليم  �لبلدية 
�لو�حد  �لكيلوغر�م  �ضعر  بلغ 
 ، دج   1200 �ملحلي  �للحم  من 
�لقادم  �للحم  �ضعر  و�ضل  فيما 
من وليات �ل�ضمال 1350 دينار 

جز�ئري ، نف�س �ل�ضيء بالن�ضبة 
من  �لو�حد  �لكيلوغر�م  ل�ضعر 
لـ 750  �لذي قفز  حلم �حلا�ضي 
دينار جز�ئري ، من جهة ثانية 
غر�م  �لكيلو  �ضعر  جتاوز  فقد 
بنف�س  �لدجاج  من  �لو�حد 
�لولية 400 دج ، �لأمر �لذي دفع 
بجمعيات حملية مهتمة بحماية 
ملنا�ضدة  �مل�ضتهلك  �ضحة 
لولية مترن��ضت  �لتجارة  مدير 
من �أجل �لتدخل �لعاجل لتفعيل 
لقمع  �لرقابة   م�ضالح  ن�ضاط 
ج�ضع �لتجار و�لغ�ضا�ضني �لذين 
و  �لدينية  �ملنا�ضبات  ي�ضتغلون 
�لأ�ضعار  لرفع  �لوطنية  �لأعياد 
ذلك  كان  ولو  �أهو�ئهم  ح�ضب 
�لب�ضيط  �ملو�طن  ح�ضاب  على 

.

قال رئي�ض م�ضلحة الأمرا�ض املعدية بامل�ضت�ضفى املركزي م�ضباح بغداد بام�ضون 
بتمرنا�ضت الدكتور اليا�ض اأخاموك اأن نهاية وباء الكورونا باجلزائر مرهون مبا مدى 

اللتزام بالإر�ضادات ال�ضحية من اأ�ضابيع اإىل اأ�ضهر .

رئي�ض م�ضلحة الأمرا�ض املعدية مب�ضت�ضفى مترنا�ضت اليا�ض اأخاموك لـ"الو�ضط"

جناة ،ح 

اللحم املحلي بـ 1200 دج

 لهيب اأ�سعار اللحوم 
بتمرنا�ست 

.    حلم ال�ضمال 1350 دج و الدجاج بـ 400 دج

اأخبار اجلنوب

نهاية الوباء مرهونة بالوعي ال�سحي 
.      تلقيت تكوينا بال�ضني و�ضمح لنا باتخاذ اإجراءات الوقاية مبكرا  

.       برملانية من باتنة  اأخذت على عاتقها دعم مترنا�ضت باأجهزة تنف�ضية 

�ل�ضود�ء  �لأ�ضو�ق   ت�ضهد 
 ، مترن��ضت   ، ورقلة  بوليات 
كبري�  تو�فد�  �إيليزي   ، غرد�ية 
للعائالت من �أجل �قتناء �ألب�ضة 
�أ�ضعارها  �أن  باعتبار  �لعيد 
مقارنة  �جلميع  متناول  يف 
و�ملحالت   �لعمومية  بالأ�ضو�ق 

�لتجارية �لكربى .
�لعائالت  ع�رش�ت  ف�ضلت 
غالء  جمابهة  �ل�ضحر�وية  
عيد  �ألب�ضة  باقتناء  �ملعي�ضة 
يعد  مل  �لذي  �ملبارك  �لفطر 
يوم  من   20 �ضوى  عنه  يف�ضلنا 
ت�ضهد  �لتي  �ل�ضود�ء   �لأ�ضو�ق 
�نت�ضار هائل بتلك �لوليات كما 
تعرف �أ�ضعارها ��ضتقر�ر� كبري� 
�لنظامية  بالأ�ضو�ق  مقارنة 
و�ملر�كز �لتجارية �لكربى وهو 
�لأمر �لذي يتما�ضى مع �لقدرة 

�ل�رش�ئية للطبقة �لكادحة .
�لعائالت  بع�س  وقالت   
�لدخل  ذوي  فئة  �ملنحدرة من 
�ملحدود  يف ت�رشيحات لها مع 
ومبقارنة  �أنه   « »�لو�ضط  يومية 

مليون   1.5 مبلغ  فاإن  ب�ضيطة 
�لعيد  �ألب�ضة  لقتناء  �ضنتيم 
، هو مبلغ كايف  و�حد  ل�ضخ�س 
لثالثة  �لعيد  �ألب�ضة  ل�رش�ء 
�رش�ء  يكون  �أن  �رشط  �أفر�د 
�ل�ضوق  من  �مل�ضتلزمات  كل 
�ل�ضود�ء،�لتي ك�رشت – ح�ضبها 
�ألب�ضة  �أ�ضعار  �حتكار  طابور   -
�لأ�ضو�ق  م�ضتوى  على  �لعيد 
�ل�رشعية �لتي دعا �أ�ضحابها يف 
نف�س �ل�ضياق �إىل �رشورة جتند 
و�مل�ضالح  �ملعنية  �ل�ضلطات 
م�ضالح  يف  ممثلة  �مل�ضرتكة 
�لأمن   ، �لبلدية   ، �لتجارة 
�رشورة  �إىل  �لوطنني  و�لدرك 
بيع  �أ�ضو�ق  ملحاربة  �لتجند 

�ألب�ضة  �لعيد بطرق فو�ضوية .
ف�ضلت  فقد  ذلك  مع  مو�ز�ة 
�لعائالت  من  �لآخر  �لبع�س 
�ل�ضاعات  غاية  �إىل  �لنتظار 
رم�ضان   �ضهر  من  �لأخرية 
لقتناء �ألب�ضة �لعيد �لتي ت�ضهد 

�أ�ضعارها  �نهيار� كبري� .
جناة ،ح 

لقتناء األب�ضة العيد

ال�سوق ال�سوداء وجهة 
العائالت ال�سحراوية

اأدرار

 متليلي اجلديدة بغرداية 

ترحيل 27 رعية اإفريقي 

انعدام املرافق العمومية يوؤرق ال�سكان 
�أحياء متليلي �جلديدة  تتخبط 
و �لنومري�ت بغرد�ية يف �لعديد 
من �مل�ضاكل �لتي طاملا ر��ضلو� 
و�لهيئات  �ل�ضلطات  ب�ضاأنها 
لز�لو�  �أنهم  غري  �ملعنية 
�لتفاتة  دون  منها  ي�ضتكون 
جدية من �ل�ضلطات �لو�ضية  .

هذه  مو�طني  من  �لعديد  عرب 
�لأحياء عن �متعا�ضهم �ل�ضديد 
من  حجم �ملعاناة �لتي م�ضت 
�نعد�م    ب�ضبب  غالبيتهم  ، 
�لعمومية  �ملر�فق  بع�س 
�ل�رشورية للمو�طن ، على غر�ر 

كال  يف  للربيد  غياب  مر�كز 
مكاتب  �إىل  �إ�ضافة  �ملنطقتني 
فرعية �إد�رية ف�ضال عن  نق�س 
�لتجارية  كبري  للف�ضاء�ت 
�ل�ضكنية  �ملجمعات  بهذه 
�ل�ضاكنة  حاجيات  لتغطية 
ب�رشورة  �ل�ضلطات  منا�ضدين 
حلحلتها  ما  و  �مل�ضاكل  �خذ 
�ملو�طنني  يتحملون  جعل 
من  مرة  كل  �لتنقل  عناء  
بالن�ضبة  وثائق  ��ضتخر�ج  �أجل 
للفروع �لبلدية و�ضحب �لأمو�ل 
من مر�كز �لربيد و�ملو��ضالت 

�لولية  عا�ضمة  م�ضتوى  على 
على  �ملجاورة  �لبلديات  �أو 
بونورة  و  متليلي  بلديتي  غر�ر 
حالة  يف  �لتد�وي  عن  ف�ضال 
كانت  �إذ�  خا�ضة   ، �ملر�س 
ظل  يف  ��ضتعجاليه  �حلالة 
�لنق�س �لفادح للمورد �لب�رشي 
على  �لأدوية  وم�ضتلزمات 
�لتي  �لعالج  قاعة  م�ضتوى 
 ، روح  بدون  هيكل  �أ�ضبحت 
من  �ملتكررة  �ل�ضكاوى  رغم 
وممثلي  �لأحياء  جمعيات 
جعل   مما  �ملدين  ،  �ملجتمع 

يطالبون  �لأحياء  هاته  �ضكان 
�أخد  �ملعنية  �ل�ضلطات  من 
�لعتبار  بعني  مطالبهم 
و�إن�ضاء  معاناتهم  من  و�لتقليل 
م�ضتوى  على  عمومية  مر�فق 
�لتي  �ل�ضكنية  �ملجمعات  هذه 
كبرية  �ضكانية  كثافة  ت�ضهد 
�ليها  تو�فد  بعدما  خ�ضو�ضا 
لالإقامة  �ل�ضكان  من  �لعديد 
�لأخرية  �ل�ضنو�ت  خالل  بها 
عا�ضمة  �ضو�ضاء  من  للتخل�س 

�لولية غرد�ية.
جناة ،ح 

جناة ،ح 
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5- التاأهب/ ال�ضتجابة: 
ت�أتي  ال�س�بقة  اخلطوة  على  ب�لبن�ء 
اال�ستج�بة  واإجراءات  �سين�ريوه�ت 
احتي�ج�ت  اأ�س��س  على  م�ستندة 
اأي  اإن  حيث  واأولوي�ته،  املجتمع 
وتلك  اال�ستج�بة  خطط  بني  تع�ر�س 
ب�أكمله�  اخلطة  تعر�س  قد  االأولوي�ت 
درجة  على  تتوقف  ففع�ليته�  للف�سل، 
وت�أثريه  للخطر  املجتمعي  التقييم 
الفجوة  ولعل  الع�مة.  ال�سحة  على 

خطة  بني  التقريب  يف 
التقييم  وذلك  اال�ستج�بة 
ارتف�ع  يف  ت�سبب  م�  هو 
وترية احل�الت ب�سكل مب�لغ 
فيه يف اإيط�لي�، نتيجة عدم 
املجتمعية  اال�ستج�بة 
خلطة احلكومة والتف�عل 
ال�سلبي معه� يف املراحل 
الذي  االأمر  االأولية. 
التقييم   � اأي�سً ي�ستوجب 
الدقيق جلميع التحدي�ت 
اإعداد  عند  املحتملة 
وح�س�ب  اخلطط،  تلك 
التكلفة  اعتب�رات 

تكييف  ميكن  بحيث  بعن�ية،  والع�ئد 
اأولوي�ت  لتُن��سب  اال�ستج�بة  خطط 
واحتي�ج�ت وقدرات املجتمع املحلي 
تواجه  ال  حتى  وجه  اأف�سل  على 
تقوي�س  اإىل  توؤدي  مع�ر�سة جمتمعية 

م�سداقية نظ�م االإنذار املبكر ككل.

6- الت�ضال الفعال باملواطنني: 
تهدف تلك املرحلة اإىل �سم�ن مراع�ة 
املواطنني،  بجمهور  الفع�ل  االت�س�ل 
التي  املعلوم�ت  توفري  من  يُعزز  مب� 
للمواطنني  مبكر  اإنذار  على  تنطوي 
اإىل  و�سوله  قبل  املعدي  ب�ملر�س 
امل�سكلة  واالإجراءات  الوب�ء  مرحلة 
املو�سى  اال�ستج�بة  ال�سرتاتيجي�ت 
ملجموع�ت  خ��سة  وب�سفة  به�، 
وهن�  للخطر.  املعر�سني  ال�سك�ن 
اأنه يجب اأن حتدد  جتدر االإ�س�رة اإىل 
الفع�لة  ال�سحية  االت�س�ل  برامج 
ح�سب  وترتيبه�  اجلمهور  �رشائح 
خ��سة  اأهمية  اإيالء  مع  االأولوية 
بحيث  والثقة؛  امل�سداقية  بق�س�ي� 
من  دقيقة  علمية  ر�س�ئل  تو�سيل  يتم 
م�س�در موثوقة؛ والعمل على الو�سول 

اإىل اجلم�هري من خالل القنوات 
ب�لن�سبة  امل�ألوفة 

ويف  واأخرًيا،  لهم. 
رد  ملنع  حم�ولة 
املفرط  الفعل 
من  الذعر  اأو 
ع�مة  قبل 
اأن  الن��س، يجب 

االإنذارات  تت�سمن 
ب�ملر�س  املبكرة 

وا�سحة  تف�سريات 
للمخ�طر  الفعلي  للم�ستوى 

واملجموع�ت  عليه�  تنطوي  التي 
املعنية التي ترتفع احتم�الت تعر�سه� 
اال�ستج�بة  و�سين�ريوه�ت  لالإ�س�بة 

من  مرحلة  بكل  ارتب�ًط�  املتوقعة 
مراحل اخلطر.

عن  كورون�  وب�ء  اأزمة  ك�سفت  وقد 
حيث  الفع�ل،  االت�س�ل  ذلك  اأهمية 
�س�همت ع�سوائية بع�س تلك الر�س�ئل 
نتيجة  االأو�س�ع  تف�قم  يف  �سلبيته�  اأو 
االأمر  املواطنني،  بني  الذعر  الإث�رة 
ج�نب  من  عك�سي  فعل  رد  اأث�ر  الذي 
اإىل  يت�س�رعون  وجعلهم  املواطنني، 
والطبية  الغذائية  املواد  تخزين 
خوًف� من عدم قدرة احلكوم�ت على 
االأو�س�ع. وعلى ج�نب  ال�سيطرة على 
اآخر، قدمت العديد من الدول االأخرى 
من�ذج ن�جحة يف اإحداث ذلك التوا�سل 
الفع�ل، وهو االأمر الذي قدمته كل من 

ونيوزلندا.  والي�ب�ن  اجلنوبية  كوري� 
ففي كوري� اجلنوبية على �سبيل املث�ل، 
حر�ست احلكومة منذ االإ�س�بة االأوىل 
على التوا�سل مع املواطنني من خالل 
اخلط�ب�ت الر�سمية، واإر�س�ل الر�س�ئل 
املحمولة،  الهواتف  على  التحذيرية 
التي  االإلكرتونية  التطبيق�ت  واإن�س�ء 
ومن  امل�س�بة  احل�الت  اأم�كن  تو�سح 

خ�سعوا للحجر الذاتي. 
املراحل  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
منه�  مرحلة  كل  واعتم�د  ال�س�بقة، 
�سل�سلة  ت�سكل  حيث  االأخرى،  على 
يوؤدي  قد  التي  العملي�ت  من  متك�ملة 
اخلط�أ يف بدايته� اإىل نت�ئج ك�رثية، قد 
املراحل  يف  عليه�  ال�سيطرة  ي�سعب 
ال�س�بقة. فقد اأدى جت�هل التحذيرات 
االأمريكية  االإدارة  ج�نب  من  االأولية 
فيه  اأ�سحت  الذي  احل�يل  الو�سع  اإىل 
الوالي�ت املتحدة اأعلى دول الع�مل من 
ك�سفت  فقد  االإ�س�بة.  معدالت  حيث 
وحدة  اأن  موؤخًرا،  �سحفية  م�س�در 
االأمريكية،  الطبية  اال�ستخب�رات 
ال  م�  ت�سم  ا�ستخب�راتية  وحدة  وهي 
االأوبئة  علم�ء  من  100 ع�مل  يقل عن 
واملهند�سني  والفريو�س�ت 
وعلم�ء  الكيمي�ئيني 
واالأحي�ء  ال�سموم 
ء  ا خلرب ا و
لطبيني  ا
يني  لع�سكر ا
يعملون  الذين 
م�ستمر  ب�سكل 
مراقبة  على 
التهديدات  وتتبع 
الع�ملية  ال�سحية 
تعر�س  اأن  ميكن  التي 
اخل�رج  يف  للخطر  االأمريكية  القوات 
اأو االأمريكيني يف الداخل؛ قد وجهت 
احلكومة  لتحذير  عدة  اإنذارات 

فريو�س  انت�س�ر  خطر  من  االأمريكية 
منظمة  اإعالن  قبل  امل�ستجد  كورون� 
ال�سحة الع�ملية ب�أ�سبوعني، بينم� ك�ن 
ترامب«  »دون�لد  االأمريكي  الرئي�س 
الذعر  عدم  على  االأمريكيني  يحّث 
الوحدة  رفعت  وقد  الفريو�س.  ب�سبب 
اأن  من  حتذيًرا  فرباير،   25 بت�ريخ 
ج�ئحة  �سي�سبح  امل�ستجد  الفريو�س 
ع�ملية يف غ�سون 30 يوًم�، و�سيت�سبب 
بحدوث اأزمة كبرية. وقد متت م�س�ركة 
نت�ئج عمل املركز مع م�سوؤويل وزارتي 

الدف�ع وال�سحة .

مبادرات عاملية:

اال�ستج�بة  تك�سف 
كورون�  لفريو�س  الدولية 
مواطن  عن  امل�ستجد 
نظم  يف  وال�سعف  القوة 
لالأمرا�س  املبكر  االإنذار 
والتي  واالأوبئة،  املعدية 
مت التو�سع فيه� ب�سكل كبري 
يف اأعق�ب مواجهة كل من 
واإيبوال.  �س�ر�س  فريو�سي 
اجلهود  من  الرغم  وعلى 
التي تبذله�؛ اإال اأن االأمر مل 
توجيه  مت  حيث  ك�فًي�  يكن 
االنتق�دات  من  العديد 
مل  ب�عتب�ره�  النظم  لتلك 
تقم ب�لدور املنوط به� يف التع�مل مع 
وب�ء الكورون�. وميكن ا�ستعرا�س اأهم 
تلك املب�درات وجهوده� يف مواجهة 
النحو  على  امل�ستجد  كورون�  فريو�س 

الت�يل:

1- ال�ضبكة العاملية للإنذار 
بحدوث الفا�ضيات ومواجهتها 

 Global Outbreak Alert and(
:)Response Network

ال�سبكة  تعكف   ،2000 اأبريل  منذ   
عليه�  املتفق  املع�يري  و�سع  على 
لالأوبئة،  الدولية  اال�ستج�بة  ب�س�أن 
اأجل  من  الت�سغيلية  والربوتوكوالت 
واملختربية  الوب�ئية  النُظم  توحيد 
ال�رشيري  العالجي  التدبري  ونظم 
والبحث والتوا�سل والدعم اللوجي�ستي 
واالأمن واالإجالء واالت�س�الت. وتهدف 
حت�سني  اإىل  التوجيهية  املب�دئ  تلك 
الدولية  امل�س�عدة  تن�سيق  عملية 
التي  املحلية  للجهود  دعًم�  املقدمة 
و�سم�ن  ال�سبكة،  يف  ال�رشك�ء  يبذله� 
الدول  اإىل  التقنية  امل�س�عدة  و�سول 
املت�رشرة على وجه ال�رشعة، وكذلك 
وبن�ء  لالأوبئة  الت�أهب  يف  امل�س�همة 
املدى  على  مواجهته�  على  القدرة 

الطويل.
 250 من  اأكرث  اليوم  ال�سبكة  وت�سم 
�رشيكة.  ومنظمة  تقنية،  موؤ�س�سة 
يف  كبرية  بجهود  ال�سبكة  ق�مت  وقد 
تقوية االأنظمة ال�سحية املحلية، ومد 
الع�ملي، على م�ستوى  التع�ون  ج�سور 
تف�سي  ملنع  واحلكوم�ت؛  املنظم�ت 

وب�ء االإيبوال .
فريو�س  مواجهة  يخ�س  فيم�  اأم� 
ال�سبكة  ق�مت  فقد  )كوفيد-19( 
-COVID( للمعرفة  مركز  ب�إن�س�ء 
Knowledge Hub 19( ب�لفريو�س 
م�سرتكة  برع�ية  وذلك  امل�ستجد، 

املتحدة  االأمم  وك�الت  ج�نب  من 
الدولية  احلكومية  غري  واملنظم�ت 
االأك�دميية  واملوؤ�س�س�ت  والوطنية 
مبث�بة  يعد  حيث  والعلمية،  والبحثية 
من�سة ع�مة للو�سول اإىل اأف�سل املوارد 
املت�حة لدعم امل�س�ركة يف اال�ستج�بة 
خالله�  من  يتم  الوب�ء،  لهذا  الع�ملية 
بث معلوم�ت متعددة التخ�س�س�ت عن 
الفريو�س امل�ستجد ملجموعة متنوعة 
من اجلم�هري، من �س�نعي ال�سي��س�ت 
واملجتمع�ت  والب�حثني  وامل�ستجيبني 
كم�  الع�م.  واجلمهور  املت�أثرة 
من  جمموعة  كذلك  ال�سبكة  قدمت 
التع�مل  لكيفية  الت�سغيلية  ال�سوابط 

مع الفريو�س.

2- املركز الأوروبي للوقاية من 
 :)ECDC( الأمرا�ض ومكافحتها

يقوم املركز بر�سد االأوبئة من خالل 
حيث  الوب�ئية،  اال�ستخب�رات  اأن�سطة 
لتوجيه  املخ�طر  تقييم�ت  يقدم 
االأوروبي  االحت�د  يف  االأع�س�ء  الدول 
واملفو�سية االأوروبية التخ�ذ اإجراءات 
املركز  ويُعد  املن��سبة.  اال�ستج�بة 
املفو�سية  مع  م�ستمر  ات�س�ل  على 
االأوروبية، و�سلط�ت ال�سحة الع�مة يف 
االأوروبي  االحت�د  يف  االأع�س�ء  الدول 
لتقييم  الع�ملية  ال�سحة  ومنظمة 
تق�رير  ين�رش  حيث  االأوبئة.  تف�سي 
يومية النت�س�ر وب�ء الكورون� وتقييم�ت 
االأوروبي  االحت�د  ملواطني  املخ�طر 

 .

3- حتالف ابتكارات التاأهب 
 :)CEPI( للأوبئة

يف  ت�أ�س�س  اأو�سلو،  مقره  حت�لف  هو 
ع�م 2017، حيث ج�ء ا�ستج�بة لتف�سي 
غرب  يف  الك�رثي  االإيبوال  فريو�س 
تطوير  على  التح�لف  ويركز  اإفريقي�. 
ومنذ  الن��سئة.  للعدوى  اللق�ح�ت 
اإن�س�ئه اجتذب التح�لف اأكرث من 750 
مليون دوالر من التمويل من حكوم�ت 

وكندا  وبلجيك�  اأ�سرتالي� 
واإثيوبي� والرنويج واأمل�ني� 
وبريط�ني�،  والي�ب�ن 
موؤ�س�سة  من  وكذلك 
جيت�س.  وميلندا  بيل 
التح�لف  ن�س�أ  وقد 
املجموع�ت  لتمويل 
واالأك�دميية  ال�سن�عية 
بتطوير  املهتمة 
ملواجهة  لق�ح�ت 
املعدية.  الفريو�س�ت 
االآن   CEPI ومتول 
اجله�ت  من  العديد 
لق�ًح�  تطور  التي 

يف  �رشك�ت  ثالث  ومنه�  للكورون�، 
هي:  احليوية،  التكنولوجي�  جم�ل 
CureVac يف اأمل�ني� )8.3( ماليني 
دوالر، و)Inovio 9( ماليني دوالر، و
 )4 Novavax( و�رشكة Moderna
ماليني دوالر، ب�الإ�س�فة اإىل التج�رب 
التي جُترى يف كل من ج�معة اأك�سفورد 

يف بريط�ني� وكوينزالند يف اأ�سرتالي�.

4- من�ضة التاأهب الأوروبي 
ملكافحة الأوبئة النا�ضئة 

 :)PREPARE(

�س�مل  برن�مج  وهو  بلجيك�،  مقره� 
امل�س�ريع  منح  من  �سل�سلة  ي�سم 
االأدوية املبتكرة  املقدمة من مب�درة 
الت�بعة لالحت�د االأوروبي الإن�س�ء �سبكة 
خمترب  و900  م�ست�سفى   3000 من 
 42 يف  االأول  اخلط  من  ت�سخي�سي 
من�سة  جنحت  وقد  اأوروبية.  دولة 
اال�ستب�قي  العمل  يف   PREPARE
بربوتوكوالت  �سبكته�  زودت  حيث 
من  االأمرا�س  م�سبب�ت  لت�سخي�س 
خالل اختب�ر RT-PCR، ومنهجي�ت 
لكل  امل�سجلة  ال�رشيرية  التج�رب 
مركز ت�سخي�سي. وقد وجهت جهوده� 
امل�ستجد  كورون�  فريو�س  ملك�فحة 
الته�ب�ت  على  الرتكيز  خالل  من 
وحدات  يف  احل�دة  التنف�سي  اجله�ز 

العن�ية املركزة والرع�ية االأولية. 

5- الحتاد الأوروبي:
االأوروبي  الفريو�س�ت  اأر�سيف  اأت�ح   
اأت�ح  الذي   )GLOBAL EVAg(
ب�لفعل اأكرث من 1000 جمموعة تدعم 
ت�سخي�س الفريو�س�ت الت�جية اجلديدة 
يف حوايل 79 دولة حول الع�مل، وعلى 
املفو�سية  تن�سق  البحثي،  امل�ستوى 
البحثي  »التع�ون  �سبكة  خالل  من 

الع�ملي من اأجل اال�ستعداد لالأمرا�س 
املعدية« )GloPID-R( مع منظمة 
اآخرين  وممولني  الع�ملية  ال�سحة 
البحثية،  الفجوات  تغطية  ل�سم�ن 
حيث مت تنظيم منتدى ع�ملي للبحث 
ال�سحة  منظمة  قبل  من  واالبتك�ر 
 12-11 يف   GloPID-Rو الع�ملية 
البحث  اأولوي�ت  لتحديد  فرباير، 
�سلة  ذات  خمتلفة  جم�الت   10 عرب 

مبك�فحة فريو�س كورون� امل�ستجد. 

7- جمموعة عمل التنبوؤ 
الفريو�ضي:

به  ي�سته�ن  ال  عدد  هذا  اإىل  ي�س�ف   
من املب�درات البحثية التي ن�س�أت يف 
تعتمد  والتي  اأخرى  �س�بقة  مراحل 
املراقبة  تقني�ت  ا�ستخدام  على 
اإىل  امل�ستندة  املتقدمة  الرقمية 
احلكومية  غري  املعلوم�ت  م�س�در 
الن��سئة  املعدية  ب�الأمرا�س  للتنبوؤ 
وامل�ستحدثة، مثل جمموعة عمل التنبوؤ 
الفريو�سي الع�ملي )GVF(، وخريطة 
 )HealthMap( الع�ملية  ال�سحة 
متقدمة  خطوة  البق�ء  حت�ول  التي 
الفريو�س�ت  حتور  احتم�الت  على 
 ،� اأي�سً االأمرا�س.  م�سبب�ت  وتف�سي 
Bio.( مثل  امل�رشوع�ت  بع�س  تقوم 
ت�بع  م�رشوع  وهو   ،)Diaspora
على  ب�لعمل  بكندا،  تورنتو  جل�معة 
املتوفرة  البي�ن�ت  الدمج بني خريطة 
عن االأمرا�س املعدية مع بي�ن�ت عن 

اأمن�ط ال�سفر الع�ملية.
ج�ئحة  اإن  القول  ميكن  خت�ًم�، 
در�ًس�  الع�مل  لقنت  قد  )كوفيد-19( 
ق��سًي�، االأمر الذي ال بد واأن ينعك�س 
ت�أ�سي�س نظ�م  يف توحيد اجلهود نحو 
ب�الأمرا�س  املبكر  لالإنذار  فع�ل 
املعدية واالأوبئة، وتفعيل ذلك النظ�م 
املن��سب  التمويل  توفري  خالل  من 
له، وتعزيز عملي�ت مراقبة 
واإدارته�،  الع�مة  ال�سحة 
تعزيز  على  واحلر�س 
والتطوير  البحث  جهود 
على  القدرة  من  يُعزز  مب� 
لتطور  امل�ستمرة  املت�بعة 
وهو  وحتوره�.  الفريو�س�ت 
االأ�س��سي  املحك  يعد  م� 
اإىل  الو�سول  حتقق  يف 
البي�ن�ت يف الوقت احلقيقي، 
ال�رشيرية  املعلوم�ت  ون�رش 
دين�ميكي�ت  لتتبع  وحتليله� 
كيفية  عن  والك�سف  الوب�ء، 
اإجراءات  ودرا�سة  انت�س�ره، 
انت�س�ره،  الإبط�ء  الالزمة  التدخل 
الت�سخي�سية  االختب�رات  وتطوير 
تدابري  وحتديد  العالج،  وخوارزمي�ت 
انت�س�ر  على  لل�سيطرة  الع�مة  ال�سحة 
يف  الع�مل  يحت�ج  عليه،  وبن�ًء  الوب�ء.  
اأعق�ب تلك اجل�ئحة اإىل وقفة الإ�سالح 
منظمة ال�سحة الع�ملية، واالإقرار ب�أنه 
قدرات  تعزيز  اجلميع  م�سلحة  من 
املراقبة ال�سحية الع�ملية ب�سكل كبري، 
اأكرب لتعزيز  وذلك ب�لتزامن مع جهود 
التدريب  وحت�سني  ال�سحية،  امل�س�واة 
االأمرا�س  مع  التع�مل  على  االأ�س��سي 

املعدية والتخ�س�س يف علم االأوبئة.

�ضهد العامل خلل العقدين املا�ضيني انت�ضار العديد من الفريو�ضات والأوبئة، والتي كان من اأ�ضهرها على الإطلق فريو�ض �ضار�ض القاتل الذي ظهر عام 
2002 واأودى بحياة املئات، ثم فريو�ض اأنفلونزا اخلنازير )H1N1( الذي ظهر لأول مرة يف عام 2009 وانت�ضر يف العديد من دول العامل، واأخرًيا فريو�ض 
الإيبول �ضديد العدوى الذي ظهر يف البداية عام 2013 يف عدد من دول غرب اإفريقيا. وعلى الرغم من ارتفاع درجة خطورة تلك الفريو�ضات؛ اإل اأن 
فريو�ض )كوفيد-19( ُيعد هو الأخطر نتيجة لت�ضاع درجة انت�ضاره عرب كافة اأرجاء الكرة الأر�ضية و�ضرعة ذلك النت�ضار، الأمر الذي جعل منظمة 

ال�ضحة العاملية ُتعلن يف 11 مار�ض 2020، اأن الفريو�ض ميكن ت�ضنيفه على اأنه جائحة، مبا ي�ضكل حالة طوارئ �ضحية عامة ذات اأهمية دولية.

در�ض كورونا:

مبادرات عاملية لتفعيل اأنظمة الإنذار املبكر للأوبئة

)كوفيد- فريو�ض  مواجهة  يخ�ض  " فيما 
مركز  باإن�ضاء  ال�ضبكة  قامت  فقد   )19
 COVID-19 Knowledge( للمعرفة

وذلك  امل�ضتجد،  بالفريو�ض   )Hub
برعاية م�ضرتكة من جانب وكالت 

الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية 
الدولية والوطنية واملوؤ�ض�ضات 
الأكادميية والبحثية والعلمية "

ال�ضبكة  تعكف   ،2000 اأبريل  " منذ 
على و�ضع املعايري املتفق عليها 

ب�ضاأن ال�ضتجابة الدولية للأوبئة، 
والربوتوكولت الت�ضغيلية من اأجل 

توحيد الُنظم الوبائية واملختربية 
ونظم التدبري العلجي ال�ضريري 

والبحث والتوا�ضل والدعم اللوجي�ضتي 
والأمن والإجلء والت�ضالت "

اجلزء02 

ق�ضية
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يف يوم حرية التعبري ما تبقى 
لل�صحافة من قيم

يبدو اأننا نحتاج يف ظل الزخم الإعالمي املكثف املت�ضارع الذي تنقله ال�ضور وتفر�ش اإيقاعه 
»البالتوهات وامليكرفونات »نحتاج تبعا لهذا الواقع وهو ناقل حلركة ل للقيم لإعادة نظر وتاأ�ضيل 
ملفهوم »الإعالمي« الذي يجب اأن ليبقى امل�ضمى فيه مبهما ورديف الو�ضائل اأكرث من معاين املفهوم 

الأ�ضيلة والعميقة التي ت�ضتدعي ثقال معنويا ملن يح�ضب على نخب انه �ضانع راأي .

بقلم د.حممد مرواين 
/اأ�ضتاذ جامعي وكاتب 

�ضحفي

مما  جزء  »الإعالمي« 
يوزن يف املفهوم هو ذالك  
يخاطب النا�س من ر�صيد 
خالله  من  يعلم  معريف 
ويجمع  اجلزء  الكل  يف 
بناءا على م�صار  معطياته 
واملن�صود  املوجود  ويزن 
ويتحدث  مهني  باأداء 
ال�صحفي  مقاله  خارج 
ليقول  الإعالمي  وعنوانه 
راأيا يف �صان عمومي اأو يف 
حتيز  دون  جمتمع  ق�صايا 

يلغي كيانه.
القنوات  فعال  اأزالت  لقد 
التلفزيون  وجربوت 
�صاحة  »من  »الإعالمي 
الكم  وجعلت  التداول 
اأ�صباه  من  املوجود 
يجملون  الإعالميني 

ديكورا  البالتوهات 
هناك  يكون  اأن  دون 
اأداء قادر  اأو  م�صمون 

على الإقناع.
من  اأ�صحى  واأنه 
ويف  الآن  ال�رضوري 
الزخم  ثقافة  ظل 
الذي  الإعالمي 
يزن  ول  بال�صكل  يهتم 
ي�صتدعي  ول  امل�صمون 

املمار�صة  ومراجع  القيم 
الو�صم  تر�صم مالمح  التي 
من  اأ�صحى  والو�صف 
تاأ�صيل  اإعادة  ال�رضوري 
 « »الإعالمي  مفهوم 
يكون يف  اأن  الذي لميكن 
واجهة  يف  حم�صورا  اإطار 
لذا  ور�صيد  كيان  دون 
القنوات  اإغراق  من  كفى 
من  يقرا  مبن  التلفزيونية 
ل  الورق  �صقط  وان  ورق 
ولالإعالمي  لالإعالم  جند 

اأثر ...
الت�صطيح  ثقافة  اإن 
املمار�صة  طالت  التي 
من  وجعلت  الإعالمية 
ويحاور  يكتب  ودب  هب 
اأ�صابت  وين�رض  ويقدم 
منى  واأدبيات  مفاهيم 
مقتل  يف  الإعالم  عليها 

يف  الدخالء  كرث  فكلما 
اأي ممار�صة مهنية فقدت 
قيمها  املمار�صة  هذه 
ومعانيها واأ�صولها ومل يعد 
لها اأي اأثر يف املجتمع بل 
مع  كيانها  حتى  تفقد  قد 
كرثة  ب�صبب  الوقت  مرور 
ال�صطحية  املمار�صة 

ال�صكلية وغياب اأي معايري 
يف ت�صنيف امل�صمى. 

   متى كانت ال�ضحافة 
» �ضكوب »         

وخارج  الأزمات  يف 
تختزل  ل  الأزمات 
»ال�صحافة » يف » ال�صكوب 
من  املطلوب  اإن  بل   «
ك�صب  مهنيا   « »ال�صحفي 
خالل  من  النا�س  ثقة 
 « »اأخبار  من  ين�رضه  ما 
يف  تقدير  �صلطة  تالم�س 
الطارئ  امل�صتجد  ال�صياق 
يهرول  من  اأما  املعا�س 
التخمينات وما يقال  وراء 
كالم  من  الأل�صن  على 
قناة  يف  ن�صا  ليخيطه 
 « انه »خرب �صاخن  مدعيا 

املقا�س  على  �صيغ  وقد 
ال�صحافة  من  لي�س  فهذا 
اأن  ميكن  ول  �صيء  يف 
اإعالمي  حمتوى  يكون 

قابل للقيا�س .

الكثري  ينتبه  اأن  يجب   
ي�صتعجل  ممن  خا�صة 

عنه  ليقال   « »الألقاب 
»�صحفي » افتك »�صكوب » 
ليكون هو »احل�رضي » يف 
ما ين�رض من اأخبار  يجب 
اإىل ر�صيد  اأن ينتبه هوؤلء 
يتقل�س  هل   « »املهنية 
ميار�صون  وهو  لديهم 
اأم   « »الأخبار  �صحافة 
يتزايد وهم يف بحث متعب 
 « ال�صحفي  »ال�صبق  عن 
من  مهارة  يبقى  الذي 
تطلب  التي  املهارات 
هو  ولي�س  ال�صحفي  لدى 
عنده  تنتهي  الذي  الكل 
الت�صق  الذي   « »ال�صحافة 

بها »فريو�س التمييع » .
ال�صحية  الأزمة  ك�صفت 
ي�صهدها  التي  اخلطرية 
الفتاك  الوباء   « العامل 
الكورونا » على الأقل فيما 

ال�صحفي  ب«العمل  يتعلق 
 « »الإ�صاعة  ح�صار   «
التوا�صل  ل�صفحات 
وانت�صارها  الجتماعي 
اإيقاعا  لتكون  ب�رضعة 
موازيا ملا ين�رض من اأخبار 
موؤطرة امل�صدر واملحتوى 
العديد  يقع  اأن  والأخطر 
فخ  يف  ال�صحفيني  من 
التي   « الأخبار  »ن�رض 
واملعيار  للكيان  تفتقر 
اأو  ق�صدا  وال�صقوط 
�صوق  يف  ق�صد  دون 
الكالم وما يتم تداوله 
التوا�صل  مواقع  يف 
من  الجتماعي 
وتعليقات  تاأويالت 
البع�س  يحولها 
طابع  حتمل  ملن�صورات 

»الأخبار ».
اأن ل مييع  ال�صحفي  على 
اأن  ويدرك  مهنيا  كيانه 
تنوير  يف  تكمن  وظيفته 
الراأي العام بدل ت�صطيحه 

الأزمات  يف  مهمته  واأن 
تتجاوز  الأزمات  وخارج 
املن�صور  ال�صحفي  ن�صه 
اأخالقية  م�صوؤولية  اإىل 
واجتماعية يجب اأن تكون 
وان  يرافق م�صاره  مرجعا 
احرتام  ال�صحفي  يفتك 
بكثري  اأف�صل  املجتمع 
�صحفي  »�صبق  تقدمي  من 
اأهميته  كانت  مهما   «

الإعالمية

لحترك قلمك لتكتب 
اأي �ضيء...

قلمك  حترك  ل 
ال�صحفي لتكتب اأي 
...فال�صحفي  �صيء 
مهني  بعمق  يزن 
واملن�صود  املوجود 
كيانه  يحيل  ول 
للتقاط ما هو ثانوي 
الق�صية  ح�صاب  على 
ما  هذا   .. والر�صالة 
عليه  ي�صري  اأن  يجب 

من ممار�صي  وا�صع  قطاع 
لنا  ينقلون  الذين  املهنة 
ال�صخو�س  حركة  اليوم 
بناءا  النا�س  وليخاطبون 

على قيم ..
اأغرقتنا طرائق عمل  لقد 
غري مفهومة يف املعاجلة 
الإعالمية لق�صايا الراهن 
والأحداث التي تقع ونحن 
دقيق  وطني  ظرف  يف 
�صيا�صيا اأغرقتنا املعاجلة 
يف  لالأخبار  ال�صطحية 
للواقع  موؤطر  �صيق  طرح 
اإعالمية  منابر  ف�صقطت 

والتقليل  التب�صيط  فخ  يف 
واإيقاع  حركة  ثقل  من 
و�صائل  واجتهت  موؤثر 
اإ�صدار  يف  لالأ�صف  اأخرى 
الأداء  اأحكام م�صبقة على 
ما  �صطحات  اإظهار  ويف 
�صورة  نقلها  يجب  كان 
من  جزء  فهي  وم�صمونا 
ثقافة الت�صطيح املوجودة 

يف املمار�صة ال�صيا�صية .
ال�صحفي  قلمك  لحترك 
لتكتب عن ما يقزم الكيان 
ويظهر  القيمة  ويلغي 

رغم  والت�صطيح  التهريج 
انه واجهة يطلب منها اأداء 
مقنع ولكن  املوجود اليوم 
يرجتل  »حملة«  م�صهد  يف 
كالما  املخاطبون  فيها 
لميكن اأن ينتج لنا طرحا 
�صيا�صيا قابال للقيا�س ول 
توعويا  اأو  تعبويا  اإعالما 
يبني وعيا نوعيا بالهاج�س 

والهم العام .
ال�صحفي  قلمك  لحترك 
الجتهاد  طاقة  لت�صتنزف 
يف نقل ما ل يعني لتقاليد 
الإعالمية  املمار�صة 

الن�س  جردت  فمتى  �صيئا 
اأ�صيلة  قيم  من  ال�صحفي 
تبنيه وهي كفائتة يف نقل 
واأعرافه  باأدبياته  خرب 
مو�صوعي  نقد  بناء  ويف 
بناءا  للموجود  اإعالميا 
على املطروح فاأنت بهذا 
لقلمك  تعطي  ل  التجريد 

ميزان ولل�صحافة كيان ..
ما اأكرث الأقالم التي تكتب 
بحركة  تنفعل  وقد  اليوم 
ت�صتند  اأن  دون   « »كامريا 
ملا هو اأعمق ..فيقع القلم 
يف فخ من �صذاجة 
يف الطرح وغياب 
وي�صاب  للمهنية 
ب�صلل  ال�صحفي 
فيه  ليتحرك 
اأو  اإبداع  اأي 

روؤية .
القلم ال�صحفي 
مينح  ل  قلم 
ول  جمانا 
�صع  يو
اأو  لتجميل 
ح�صاب  على  ديكور  ر�صم 
وقيم  واحرتافية  مهنية 
اأ�صالتها  للمهن  حتفظ 
وقد  ال�صياع  من  وكيانها 
حلرية  العاملي  اليوم  عاد 
التعبري على �صوء انزلقات 
ومل  القنوات  على  اأخرى 
يبقى يف ال�صوؤال املطروح 
ويتم  قيم  ال�صحافة  من 
حاليا اإنتاج �صوق لل�صجيج 
والنحراف ول�صنا لالأ�صف 
اإعالمي  م�صهد  اأي  اأمام 
تعميم  »دون  للقيا�س  قابل 

«

املفهوم هو  يف  جزء مما يوزن  " »الإعالمي« 
ذالك  يخاطب النا�ش من ر�ضيد معريف يعلم 
من خالله يف الكل اجلزء ويجمع معطياته 

بناءا على م�ضار ويزن املوجود واملن�ضود باأداء 
مهني ويتحدث خارج مقاله ال�ضحفي وعنوانه 

الإعالمي ليقول راأيا يف �ضان عمومي اأو يف 
ق�ضايا جمتمع دون حتيز يلغي كيانه"

تكتب  التي  الأقالم  اأكرث  "ما 
اليوم وقد تنفعل بحركة 

»كامريا » دون اأن ت�ضتند ملا 
هو اأعمق ..فيقع القلم يف فخ 
من �ضذاجة يف الطرح وغياب 

للمهنية وي�ضاب ال�ضحفي 
ب�ضلل ليتحرك فيه اأي اإبداع 

اأو روؤية "

ملف 
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kiosques et autres buralistes qu’en cas de 
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Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 
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l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



تقرير: علي �سمودي

التي �صربت وعانت  زوجته فل�صطني 
غيابه، واأ�صبحت م�ص�ؤولًة عن طفلني 
نطٍف جممدة،  من  بهما  ُرزقت  ت�اأم 
تعرب عن حزنها وتاأثرها لغياب رفيق 
دربها الذي ي�صتقبل رم�صان ال�صاد�س 

خلف الق�صبان يف اعتقاله الثاين.
اأ�صعر  مل  مرت،  �صن�ات   6" وتق�ل: 
بفرحة �صهر رم�صان، لأن �صامر غري 
طق��س  ي�صاركنا  ومل  معنا،  م�ج�د 
الذي  الكرمي  ال�صهر  هذا  ونفحات 
ليتحرر  العاملني  لرب  فيه  نت�رضع 
من ال�صجن والق�صبان ال�صائكة وظلم 

ال�صجان".
على  رم�صان  �صهر  "حل�ل  وت�صيف: 
فه�  �صهاًل،  لي�س  الأ�رضى  عائالت 
الق�صبان  خلف  باأحبتهم  يذكرهم 
م�ائد  عن  الحتالل  يُغيبهم  الذين 
تغيب  الأول  الي�م  فمنذ  الفطار، 
لأن  حياتنا  عن  الفرحة  مظاهر 
يف  وجمتجزون  مفق�دون  اأ�رضانا 

مدافن الأحياء".

رم�سان والأمل
العالية  معن�ياتها  من  بالرغم 
�صامر  زوجها  ب�صم�د  واعتزازها 
احلزن  م�صاعر  تالزم  ون�صاله، 
املنا�صبات،  كل  فل�صطني يف  الزوجة 
وتق�ل:  رم�صان،  �صهر  يف  خا�صة 
"ع�صنا رم�صاناً واحداً معاً حتى فّرق 

الحتالل والقيد �صملنا".
وت�صيف: "هناك اأمٌل م�صتمٌرّ يعت�رضين 
لغيابه عن مائدة الإفطار، ففي الأيام 
وجبة  كل  عند  زوجي  اأتذكر  العادية 
طعام واأحت�رض، لكن يف رم�صان يك�ن 
عليه  الفجائي  والبكاء  اأكرب  ال�جع 

اأ�صعب، ويبقى هناك نق�س كبري".
م�صاركتي  "رغم  فل�صطن:  وتتابع 
لكننا  رم�صان،  اإفطار  �صامر  عائلة 
قل�بنا  على  واحلبيب  الغايل  نفتقد 
الذي يبقى مكانه فارغاً لغاية الي�م، 
ونحن ننتظر اأن ميتلئ بح�ص�ره لتعّم 
مائدة  على  جميعاً  وجنتمع  الفرحة 

�صاء  اإن  املقبل  رم�صان  يف  واحدة 
اهلل، واأي�صاً يختفي وباء ك�رونا ونع�د 
معاناة  وتنتهي  الطبيعية  حياتنا  اإىل 

ال�صجن وال�صجان".

الأ�سري يف �سطور
بتاريخ 24/ 4/ 1966، ُولد �صامر يف 
عا�س  منا�صلة،  لعائلة  جنني  مدينة 
فيها حياته، وتلقى تعليمه مبدار�صها 
لل�طن  النتماء  روح  لديه  لتتفتح 
بحّب  متّيز  الق�صية،  يف  والرتباط 
العليا،  بالدرا�صات  والطم�ح  التعليم 
يف  �صارك  حياته  مراحل  عرب  لكن 
امل�صرية الن�صالية، ويف مقتبل العمر 
ال�صعبية،  اجلبهة  ل�صف�ف  انت�صب 
"ينتمي  فل�صطني:  زوجته  وتق�ل 
ر�صع  الذي  الث�رة  جيل  اإىل  �صامر 
من  فه�  وفل�صطني،  الن�صال  حليب 
حقيقتها  اأدرك  التي  النك�صة  جيل 
الدرا�صة،  مقاعد  على  واأبعادها 
الن�صال  م�صرية  جيله  اأبناء  ف�صارك 

والث�رة".
الثان�ية،  املرحلة  "يف  وت�صيف: 
احتاد  تاأ�صي�س  يف  رفاقه  مع  �صاهم 
و�صارك  الثان�يني،  الطلبة  جلان 
وامل�صريات  التط�عية  الأعمال  يف 
مرحلة  ويف  ال�طنية،  والن�صاطات 
�رضٍيّ  ب�صكٍل  انت�صب  الث�ري  املّد 

ل�صف�ف اجلبهة ال�صعبية".
وفياً  حياته  "عا�س  اأنه  اإىل  وت�صري 
ووفياً،  وخمل�صاً  معطاًء  ومنا�صاًل، 
لأُ�رضته  ومنتمياً  باراً  كان  ومثلما 
تاأدية  على  حري�صاً  كان  ووالديه، 
ببط�لٍة  وال�طني  الن�صايل  واجبه 

وت�صحية".

مرحلة العتقال الأُوىل
بعد جناحه يف الثان�ية العامة، �صافر 
�صامر اإىل امللكة الأردنية الها�صمية، 
اإىل  عاد  ثم  اجلامعية،  درا�صته  وبداأ 
ال�طن لزيارة اأُ�رضته، لكنه مل يتمكن 
من الع�دة اإىل جامعته ب�صبب اعتقاله 
بحقه،  ُفر�س  الذي  القا�صي  واحلكم 
وتق�ل زوجته: "بتاريخ 1986-11-15، 

اعتُقل �صامر مع رفيقيه حمزة وعمر 
املحتلة  القد�س  مدينة  يف  النايف 
بتهمة تنفيذ عملية فدائية والنتماء 
للجبهة ال�صعبية، وبعد اعتقالهم اأغلق 
بحقهم  ومار�س  منازلهم،  الحتالل 
كل اأ�صكال التعذيب والعقاب والعزل.

من  للقمع  "تعر�ص�ا  وت�صيف: 
حماكمتهم  بعد  حتى  ال�صجانني 
بال�صجن مدى احلياة، فرحلة العقاب 
رافقت حمطات العتقال والتنقل من 
�صجٍن اإىل اآخر، وعلى مدار 26 عاماً 
كل  من  �صامر  ا�صم  اإ�رضائيل  �صطبت 
حتى  والإفراجات،  التبادل  �صفقات 

اأ�صبح من عمداء احلركة الأ�صرية".
�صم�ده  رحلة  "خالل  وتتابع: 
ون�صاله، تُ�يف والده، وتعّر�س اأ�صقاوؤه 
املنا�صلة  والدته  وق�صت  لالعتقال، 
حتى  ال�صج�ن،  ب�ابات  على  عمرها 
تن�ّصم عبري احلرية يف املرحلة الأُوىل 

من �صفقة وفاء الأحرار".
يف تلك املرحلة، فّر عمر النايف من 
اجلبهة  ومتكنت  الحتالل،  �صج�ن 
ال�طن  خارج  تهريبه  من  ال�صعبية 
فتزوج  بلغاريا،  يف  ا�صتقر  حتى 
طالبت  حتى  وعا�س،  حياته  واأ�ّص�س 
فرف�س  بت�صليمه،  بلغاريا  اإ�رضائيل 
ومترد واختباأ عمر يف ال�صفارة حتى 
فتن�صم  حمزة  اأما  داخلها،  ا�صت�صهد 
احلرية مع �صامر يف ال�صفقة نف�صها، 

من  وُحرم  ال�طنن  خارج  اأُبعد  لكنه 
الع�دة اإىل عائلته يف مدينة جنني.

الزواج والعتقال
ووفاًء  الأ�رضى  لق�صية  لنتمائه 
لرفاقه الذين تركهم خلف الق�صبان، 
 ،2014-4-17 تاريخ  �صامر  اختار 
م�عداً  الفل�صطيني،  الأ�صري  ي�م 
لزواجه بعدما اأ�ص�س حلياته وخّطط 
مل�صتقبله، وعا�س يف منزله اجلديد، 
رائعًة  "حياًة  فل�صطني  تق�ل  كما 
متتع  ملا  كلمات،  ت�صفها  ل  وجميلًة 
اإن�صانيٍة  به من روح ونهج حياة وقيٍم 
حلياتنا  نخطط  بداأنا  �صامية، 
واأحالمنا، واهتم �صامر بت�فري اأج�اء 
بعد  ليعي�س حياته من جديد  اأُ�رضية 
وال�صرب  واحلرمان  العذاب  �صن�اٍت 

الط�يل".
تاريخ 18/  "فجر  وت�صيف فل�صطني: 
منزلنا،  الحتالل  اقتحم   ،2014  /6
عندما  امل�ؤملة  ال�صدمة  وع�صنا 
التع�صفي  اعتقاله  بقرار  اأبلغ�نا 
ف�صامر  املربر،  وغري  وال�صادم 
باأُ�رضته،  �ص�ى  يهتم  ل  اعتقاله  منذ 
ال�صفقة  ببن�د  كامٍل  ب�صكٍل  والتزم 
التي خرقها الحتالل باإعادة اعتقال 

حمرري ال�صفقة".
ع�صناه،  الذي  الثاين  "ال�جع  وتكمل: 
�صدة  من  احلمل  فقداين  �صدمة 

تاأثري وقلقي عندما اعتقل الحتالل 
بروؤية  حلمنا  يتحقق  اأن  قبل  زوجي 

طفلنا الأول، فدفعت الثمن غالياً".

�سفراء احلرية
اإعادة  و�صدمة  ال�صجن  من  بالرغم 
يُحقق  اأن  على  �صّمم  ل�صامر،  احلكم 
ال�حيد  طفله  فاأهداها  والدته،  حلم 
خالل  الن�ر  اأب�رض  الذي  "اآدم"، 
وتق�ل  جممدة،  نظفٍة  من  اعتقاله 
على  واأملنا  حزننا  "رغم  فل�صطني: 
غياب �صامر، فاإّن ولدة طفلنا اأعادت 
الفرح واحلياة والأمل للعائلة، خا�صة 
التي وزعت احلل�ى  اأُم �صامل  حماتي 
هدية  ذلك  واعتربت  واحتفلت 
وب�رضى من رب العاملني بقرب حرية 

�صامر".
فيها  �صاهد  مرٍة  "اأول  وت�صيف: 
اأ�صهر،   3 بعمر  وه�  اآدم  ابنه  �صامر 
كان  فقد  لت��صف،  به  فرحته  كانت 
اأن يك�ن لديه ولد يحمل  حلم حياته 
ا�صمه، واأن يك�ن لديه عائلة جميلة".
و�صامر  العائلة  "�صدمة  وتتابع: 
والدته  رحلت  عندما  الكربى، 
جلطة  اإثر  �صامل  اأُم  املنا�صلة 
مفاجاأة بتاريخ 2/ 11 / 2017، فبكى 
التي  الأمل واحل�رضة  وجترعنا مرارة 
تقاوم  بقيت  فقد  م�صتمرة،  زالت  ما 
امل�صريات  يف  وت�صارك  وتتحدى 
ال�حيد  وحلمها  الت�صامن  وخيام 
رحلت  لكنها  �صامر،  وعناق  ع�دة 
لن  نازف  جرح  القلب  يف  زال  وما 

يندمل".

�سور اأُخرى
�صامر  حياة  يف  الأفراح  جتددت 
الثانية  بطفلته  ُرزق  بعدما  وعائلته، 
 10 قبل  جممدة  نظفة  من  يا�صمني 
وتق�ل  الثاين،  حلمه  ليتحقق  اأ�صهر، 
ال�صجن،  واأمل  الفراق  "رغم  زوجته: 
طريقته  على  الفرح  �صامر  عا�س 
خا�صة  اجلديدة،  مب�ل�دتنا  اخلا�صة 
�صبك  عرب  روؤيتها  من  متّكن  عندما 

الزيارة لتتعزز روح الأمل بحريته".

اجلاري،  العام  "خالل  وت�صيف: 
زيارة  من  ويا�صمني  اآدم  مع  متكنت 
زيارتنا  وكانت  مرات،   3 والدهم 
النظر  بغ�س  ل�صامر مفرحة  الأخرية 
التي  وامل�صايقات  ال�صع�بات  عن 
احل�اجز  على  الحتالل  من  نراها 
كل  "يف  وتُكمل:  الإ�رضائيلية". 
مراحل  بفرح  �صامر  يتابع  زيارة، 
يراهم  كلما  ويفرح  اأطفالنا،  من� 
وتاأثره  لعناقهم  �ص�قه  رغم  يكربون، 
لغيابه عنهم، فت�صبح لديه نافذة اأمل 
وتتابع:  ويعانقهم".  ليتحرر  جديدة 
"�صامر اأمله وروحه يف الدنيا اأطفاله، 
الذي يتمنى اأن يُكمل تربيتهم، ويرى 
يف  يزرع  واأن  اأمامه،  من�هم  مراحل 
روحهم حب احلياة والدين وال�صالح 

وحب ال�طن والعلم".

قلق كورونا
فل�صطني  ال�صابرة  الزوجة  حتر�س 
باهتماٍم  الأ�رضى  اأخبار  متابعة  على 
وتق�ل:  "ك�رونا"،  تف�صي  منذ  اأكرب 
"قبل هذا الفريو�س اللعني، كنا نتابع 
عن  ُمفرٍح  خرٍب  بانتظار  الأحداث 
�صفقة وعملية تبادل تفك قيد زوجي 
وكل الأ�رضى اأمثاله، لكننا نعي�س الي�م 
حالًة من اخل�ف والت�تر على حياتهم 
يف ظل ظروف ال�صج�ن وتف�صي هذا 
ال�باء". وت�صيف: "عند �صماعنا اأنباء 
ال�صج�ن،  يف  م�صابني  وج�د  عن 
لكننا  رهيبة،  رعب  ك�ابي�س  تنتابنا 
لعل  والدعاء،  ال�صرب  �ص�ى  منلك  ل 
وع�صى اأن ي�صتجيب لنا رب العاملني، 
حلماية زوجي وكافة الأ�رضى، ويدمي 
وتكمل:  وال�صالمة".  ال�صحة  عليهم 
"يف �صجن "النقب"، يُعّد �صامر مثلنا 
نباأ  انتظار  يف  وال�صن�ات  ال�صاعات 
اأطفاله  مع  �صمله  واجتماع  احلرية، 
فلن  الأ�رضى،  وجميع  ه�  والعائلة 
اأعياد دون  اأو  اأفراح  تك�ن يف حياتنا 
الـ33  رم�صان  ي�صتقبل  الذي  �صامر 
م�ق�فة  فاأفراحنا  الق�صبان،  خلف 
العاملني  رب  يكرمنا  حتى  وم�ؤجلة 

بحريته".
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رم�سان واحد فقط، عا�سته املواطنة فل�سطني املحروم مع زوجها القائد �سامر ع�سام �سامل املحروم الذي تزوج بها بعد حترره يف �سفقة "وفاء الأحرار" 
بتاريخ 18-10-2011، بعدما ق�سى 27 عامًا خلف الق�سبان، ويف العام 2014 اختار تاريخ 17-4 يوم الأ�سري الفل�سطيني موعداً لزفافه، ولكن ما لبث حتى 

اأعاد الحتالل اعتقاله جمدداً بتاريخ 18-6-2014 لق�ساء ما تبقى من حكمه الأ�سلي املوؤبد.

الأفراح موؤجلٌة بر�سم حريته

�سامر املحروم.. رم�ساٌن واحٌد فقط مع زوجته فل�سطني

تقرير: علي �سمودي

حمافظات  من  اأ�رضى  ثمانية  دخل 
خلف  جديدة  اأع�اماً  خمتلفة 

الق�صبان، والأ�رضى هم:
 44( جاغ�ب  اأحمد  نعيم  وائل   -
بال�صجن  املحك�م  نابل�س  من  عاًما( 
امل�ؤبد مدى احلياة، ومعتقل منذ عام 
�صج�ن  يف  عاًما   19 واأم�صى   ،2001

الحتالل.
عثمان  اأكرم  ال�صقيقان  الأ�صريان   -
�صل�اد  بلدة  وراأفت عثمان حامد من 
دخال  والبرية،  اهلل  رام  مبحافظة 
�صج�ن  فى  ع�رض  ال�صابع  عامهما 
فى  اعتقالهما  منذ  وذلك  الحتالل، 
الثانى من �صهر اأيار عام 2004، وهما 
بامل�ؤبدات  املحك�مني  الأ�رضى  من 
الأ�صري  وولد  الحتالل،  �صج�ن  يف 

اأكرم بتاريخ 6 كان�ن الأول 1979، اأما 
ني�صان  بتاريخ 20  راأفت ف�لد  �صقيقه 
الحتالل  �صلطات  وحكمت   .1983
م�ؤبدات،  ثالثة  بال�صجن  اأكرم  على 
بال�صجن  راأفت  على  حكمت  فيما 
من  وحرمتهما  عاماً(  و)12  امل�ؤبد 

م�ا�صلة م�صريتهما التعليمية".
 38( جراد  �صبحى  ي��صف  ماجد   -
عاًما( من مدينة ط�لكرم، دخل عامه 

�صج�ن  الت�ايل يف  على  ع�رض  التا�صع 
بتاريخ  اعتقاله  منذ  وذلك  الحتالل، 
بال�صجن  حمك�م  وه�   ،2002  /5  /2

ملدة 30 عاماً.
 39( حماجنة  علي  �صمارة  حممد   -
عاًما( من مدينة اأم الفحم، دخل عامه 
الثامن ع�رض على الت�ايل والأخري يف 
�صج�ن الحتالل، وذلك منذ اعتقاله 
حمك�م  وه�   ،2003  /5  /2 بتاريخ 

بال�صجن ملدة 18 عاماً.
- عي�صى حممد حمم�د جبارين )38 
عاًما( من مدينة رام اهلل، دخل عامه 
�صج�ن  الت�ايل يف  على  ع�رض  التا�صع 
بتاريخ  اعتقاله  منذ  وذلك  الحتالل، 
بال�صجن  حمك�م  وه�   ،2002  /5  /2

ملدة 21 عاماً.
 37( حجازي  خليل  اإبراهيم  رامي   -
عامه  دخل  غزة،  قطاع  من  عاًما( 

�صج�ن  الت�ايل يف  على  ع�رض  التا�صع 
بتاريخ  اعتقاله  منذ  وذلك  الحتالل، 
بال�صجن  حمك�م  وه�   ،2002  /5  /2

ملدة 20 عاماً.
ح�صني  علي  با�صم  علي  الأ�صري   -
املحك�م  قلقيلية،  من  عاًما(   38(
عام  منذ  ومعتقل  عاًما   22 بال�صجن 
�صج�ن  يف  عاًما   18 واأم�صى   ،2002

الحتالل.

ثمانية اأ�سرى يدخلون اأعوامًا جديدة فى �سجون االحتالل 



الإثنني 04  ماي  2020  املوافـق  ل 11 رم�ضان  1441ه 11

خليل م�سلم براقعة ي�سارع املر�ض يف �سجون االحتالل 
اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�ضامدين ال�ضابرين الثابتني املتمر�ضني يف قالع الأ�ضر, اأعزائي 

القراء اأحبتي الأفا�ضل فما اأنا ب�ضدده اليوم هو ت�ضليط ال�ضوء على اأخطر حالت الأ�ضرى املر�ضي امل�ضابني 
باأمرا�ض خمتلفة بال�ضرطان والأورام املختلفة واأمرا�ض العيون, واأمرا�ض القلب, واأمرا�ض ال�ضكري وال�ضغط, 

واأمرا�ض الدم والأوعية الدموية والف�ضل الكلوي والعظام والرئتني, والكبد, والربو والروماتيزم واأمرا�ض 
باطنية, واأمرا�ض نف�ضية وم�ضاكل بالأع�ضاب واجلرحى امل�ضابني بالر�ضا�ض والأ�ضرى املقعدين ومبتوري 

الأطراف "امل�ضلولني" واأمرا�ض اأخرى والتي تنتق�ضهم الرعاية الطبية واملماطلة املتعمدة يف تقدمي العالج

بقلم :- �ضامي اإبراهيم فودة

ويعترب من اأبرز واأ�شد حالت الأ�رسى 
امل�شابني  الفل�شطينيني  املر�شى 
�شجون  يف  املزمنة  بالأمرا�ض 
والتحدي  ال�شرب  الحتالل هو جرنال 
خليل  الأ�شري/  وال�شمود  والثبات 
العاملني  اأحد  براقعة  حممد  م�شلم 
الفل�شطيني  ال�شري  نادي  موؤ�ش�شة  يف 
والذي  ربيعاً,  والأربعون  الثالثة  ابن 
املر�شى  الأ�رسى  قائمة  اإىل  اأن�شم 
الطبي.  الهمال  ب�شبب  الطويلة 
والتي ت�شتوجب عالجه والإفراج عنه 
حالياً  والقابع  ال�شحي,  و�شعه  ل�شوء 
يرافقها  ال�شحراوي  نفحة  �شجن  يف 
من  وا�شتهتار  ومماطلة  طبي  اإهمال 
قبل اإدارة م�شلحة ال�شجون بحياته يف 

تقدمي العالج الالزم له.
فاإن حاله كحال كل الأ�رسى يف �شجون 
من  الويالت  يعانون  الذين  الحتالل 
التي  العن�رسية  الإدارة  �شيا�شات 
دون  بامل�شكنات  عالجهم  تتعمد 
حلالتهم  �شليم  بت�شخي�ض  القيام 
الأمرا�ض  مع  امل�شتمرة  ومعاناتهم 
بج�شده,  يفتك  للمر�ض  فري�شة  لرتكه 
خلف  ع�رس  الثامن  عامه  اأنهى  وقد 
ع�رس  التا�شع  عامه  ودخل  الق�شبان 
�شجون  يف  التوايل  على  عاما, 
يق�شي  والذي  ال�رسائيلي  الحتالل 

حكماً بال�شجن ع�رسين موؤبد..
- الأ�ضري:- خليل م�ضلم حممد 

براقعة
- تاريخ امليالد:- 1977/10/4

عايدة  خميم   -: الإقامة  مكان   -
حمافظة  يف  الفل�شطينيني  لالجئني 

بيت حلم, يف ال�شفة الغربية.
- احلالة الجتماعية:- اأعزب

درا�شته  انهي  العلمي:-  املوؤهل   -
دبلوم  ودر�ض  والثانوية  الإعدادية 
تخ�ش�ض اإدارة مكاتب وح�شوله داخل 

يف  البكالوريو�ض  درجة  على  ال�شجن 
الأق�شى  جامعة  من  التاريخ  درا�شة 
موؤ�ش�شات  لأكرث من عامني يف  وعمل 
اعتقاله يف  قبل  اأخرها  وكان  خمتلفة 

نادي الأ�شري الفل�شطيني ...
- تاريخ العتقال:- 2002/7/26م

نفحة  �شجن  العتقال:-  مكان   -
ال�شحراوي

اإىل  النتماء  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
حما�ض  الإ�شالمية  املقاومة  حركة 
املقاومة  اأعمال  يف  وامل�شاركة 
العمليات  من  العديد  الحتالل  �شد 
امل�شاركة يف عملية  اأبرزها  اجلهادية 
�شفافا"  "بيت  ال�شت�شهادية  جليو 
�شمن  عنه  الإفراج  الحتالل  رف�ض 

�شفقة وفاء الأحرار 2011م
- احلكم:- 20 موؤبد

اإجراء تع�شفي وظامل: ميعن الحتالل 
بحق  اإجرامه  موا�شلة  يف  ال�شهيوين 
اأهلة  روؤية  من  مبنعة  خليل  الأ�شري 
بال�شن  الطاعن  الأ�شري  والد  وخا�شة 
وت�شعني  واحد  العمر  من  والبالع 
بحجة  اأعوام  �شبع  من  لأكرث  عاماً 
"املنع الأمني" وحرم من روؤية والدته 

1997,وهو  عام  املنية  وافتها  التي 
من  اأكرث  عوقب  كما  ال�شجن,  داخل 
ظروفه  رغم  النفرادي  بالعزل  مرة 

ال�شحية ال�شيئة.

- اعتقال الأ�ضري البطل :- خليل 
براقعة

بتاريخ  خليل  الأ�شري  اعتقل 
اأثناء  وح�شية  بطريقة  2002/7/27م 
حتويلة  وجرى  املهد  كني�شة  ح�شار 
يف بادئ الأمر لالعتقال الإداري ثالثة 
ا�شهر وبعد اأن ق�شي فيها �شهرين من 
وا�شتمر  للتحقيق  حتويله  مت  املدة 
متوا�شلة,  اأ�شهر  اأربعة  عن  يزيد  ما 
وعنيف  قا�ٍض  لتحقيٍق  تعر�ض خاللها 
و�شعة  مت  التعذيب  و�شائل  باأب�شع 
وبعد  النفرادي  العزل  يف  كامل  لعام 
التحقيق معه اأعلن باأن الأ�شري براقعة 
وم�شوؤوٌل  الق�شام,  كتائب  يف  ع�شٌو 
جيلو  عملية  تنفيذ  عن  مبا�رس  ب�شكل 
عام 2002, والتي نفذها ال�شت�شهادي 
فيها  واأ�شيب  وقتل  الغول,  حممد 
وا�شدرت  ال�شهاينة,  اجلنود  ع�رسات 
حكما  عوفر  يف  الع�شكرية  املحكمة 

بال�شجن املوؤبد واحدا وع�رسين مرة.

- احلالة ال�ضحية لالأ�ضري:- 
خليل براقعة

بعد  للعزل  تعر�ض  براقعة  الأ�شري 
عام  الكرامة  اإ�رساب  يف  �شارك  اأن 
حيث  يوماً,   28 ا�شتمر  والذي   ,2012
نقل للعزل يف �شجن بئر ال�شبع وُحرم 
لعتداء  كذلك  وتعر�ض  الزيارة,  من 
بال�رسب الوح�شي على يد قوة مت�شادا 
الأ�رسى,  بقمع  املخت�شة  ال�شهيونية 
يديه  بك�شور يف  اإ�شابته  اإىل  اأدى  مما 
�شنوات  عدة  قبل  وجهة  يف  وته�شم 
التع�شفية  الإجراءات  هذه  �شاهمت 
يف  الأمرا�ض  تغلل  يف  كبري  ب�شكل 
و�شعه  تفاقم  اإىل  اأّدى  ما  ج�شده؛ 
ال�شّحي ب�شكل كبري خالل العام 2014, 
مما اأ�شطر اإىل نقله ب�شكل عاجل اإىل 

امل�شت�شفى �شجن الرملة عدة مرات,
عدد  من  براقعة  الأ�شري  ويعاين 
الدم  �شغط  اأبرزها  الأمرا�ض,  من 
الظهر  فقرات  يف  وانزلق  املزمن, 
"د�شك" اإ�شافة اإىل قرحة يف املعدة, 
اإىل  يحتاج  وهو  الأنفية,  واجليوب 
واإجراء حتاليل طبية  م�شتمرة  متابعة 
يزال  ل  الحتالل  اأن  دوري,اإل  ب�شكٍل 
يعر�ض  مما  له,  اإجراءها  يف  مياطل 

حياته للخطر يف كل حلظة.
ندائي  اأوجه  مقايل  �شطور  على  من 
اإىل كافة املوؤ�ش�شات والهيئات الدولية 
العاملية  ال�شحة  منظمة  وخا�شة 
اأطباء  ومنظمة  الحمر  وال�شليب 
لإنقاذ  العاجل  بالتدخل  حدود  بال 
لالإفراج  براقعة  خليل  الأ�شري/  حياة 
خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي  عنه 
ال�شجون- احلرية كل احلرية لأ�رسانا 
 - املاجدات  واأ�شرياتنا  البوا�شل 
امل�شابني  للمر�شى  العاجل  وال�شفاء 

باأمرا�ض خمتلفة.

بقلم الأ�ضري اأ�ضامة الأ�ضقر

اأ�شوار  داخل  املبارك  رم�شان  ل�شهر 
اإل  مركباته  يفكك  ل  مذاٌق  ال�شجون 
من كابد هذا الوجع فهذا الإح�شا�ض 
املنغ�شات  من  بكثرٍي  املمزوج 
جتعل  ل  البع�ض  ببع�شها  املتداخلة 
طبيعية  اإن�شانية  بحالة  الأ�شري  من 
من  الأدنى  احلد  من  حترمه  فهي 
ف�شهر  الآدمية,  احلياة  متطلبات 
يف  والعبادة  للعبادة  �شهر  رم�شان 
�شكل  ذات  مركبة  الأ�رس  ظروف 
الإن�شاين  ال�شعف  بحقيقة  مرتبط 
الذي يتطلع لرٍب عظيم اأكرب من هذه 
�شهر  وهو  العاجزة  ال�شعيفة  الذات 
الأهل  بني  والرتاحم  والألفة  اللقاء 
الأحكام  بينهم  فرقت  الذين  والأحبة 
املوؤبدة لع�رسات ال�شنوات هذا الأمر 
فعاًل  واحل�رسة  املرارة  يدخل  الذي 
من جترعه  اإل  يعرف طعمه  ل  جرح 

ل�شنواٍت و�شنوات.
ح�ض  ذا  اإن�شاناً  تكون  اأن  معنى  اإن 
عليك  حتّرمها  واأ�شواق  وم�شاعر 
املوت  لهو  واأحكامه  ال�شجن  ظروف 
منك  يجعل  الذي  احلقيقي  الآدمي 
له  عالقة  ل  ج�شداً  فح�شب  ج�شداً 
وهموم  املتنوعة  الإن�شان  بتطلعات 
يطلب  ل  فالأ�شري  العادية  الب�رس 
الكثري واحتياجاته تقع يف اأدنى ال�شلم 
لحتياجات الب�رس العادية هو ل يطلب 
الإفطار  مائدة  اأحبته  ي�شارك  اأن  اإل 
فالأ�شري يحلم  ملرٍة واحدة يف حياته 
فقط باأن يتعرف ل�شكل رم�شان خارج 
اأربعون  مي�شي  فمن  ال�شجون  اأ�شوار 
مل  اأحبابه  اأعز  عن  بعيداً  رم�شاناً 
تبقى  ما  حتمل  ذاكرته  قدرات  تعد 
اأهله,  بني  ق�شاها  �شنوات  بع�ض  من 
ومن اأعتقل وهو يف الثامنة ع�رس من 

عمره ويدخل عليه رم�شانه الع�رسين 
بالأ�رس مل يكن يدرك اأيام �شباه معنى 
ومن  واحدة  مائدة  على  الأ�رسة  لقاء 
لأكرث  الطويلة  الأ�رس  �شنوات  حترمه 
باأهله  الجتماع  من  عاماً  ثالثني  من 
واأحبته اأ�شبح رم�شان بالن�شبة له حلم 

ل ي�شاهيه حلم يف هذه الدنيا كلها.
اليوم ونحن ننظر حلال النا�ض يف زمن 
باأن  غريب  �شعور  يح�رسنا  الكورونا 
النا�ض  من  الب�رس  ماليني  يعي�شه  ما 
والأ�شد  الأق�شى  بن�شخته  عاي�شناه 
فاآلف  ال�شنوات  ع�رسات  منذ  مرارة 
اأح�شان  بعيدين عن  يق�شون  الأ�رسى 
ملئات  وزوجاتهم  واأبنائهم  اأمهاتهم 
قا�شية  كئيبًة  عليهم  متر  الأعياد 
�شعور  اأو  اإح�شا�ض  يعادلها  ل  �شوداء 
الأ�شري  نف�ض  يف  لرم�شان  اإن  اآخر 
الأدوية  ت�شفيه  ول  يندمل  ل  جرح 
فعندما  تنوعت  مهما  العالجات  اأو 
زنزانة  داخل  رم�شانه  الأ�شري  يق�شي 
مظلمة ل يعرف فيها هل ابتداأ اليوم 
اأو  الفجر  موعد  هو  هل  اأو  انتهى  اأو 
يف  ي�شافر  الأثناء  ذات  ويف  الع�شاء 
ظالل  بني  من  لريى  بعيداً  خميلته 
التاآلف  رم�شان  ال�شائكة  الأ�شالك 
رم�شان  ويرى  واجلريان  الأهل  بني 
ويرى  باحلياة  املفعمة  الأ�شواق 
به  ي�شيق  املمتلئة  امل�شاجد  رم�شان 
وي�شعر  اأ�شاًل  ال�شيقة  زنزانته  مكان 
قبل  لروحه  قاتلة  ت�شبح  جدرانها  اأن 
الأ�شري  اإن لرم�شان يف نف�ض  ج�شده. 
هذا  كابد  من  اإل  يعلمه  ل  مذاق 
الوطن  بات�شاع خارطة  اجلرح املمتد 
بزوغ  ويندمل مع  ي�شيق  اأن  اأمل  على 
ول�شعبنا  لنا  به  نحلم  فجر  اآخر  فجر 
امل�شمى  الوباء  هذا  من  لنتحرر 
عن  كورونا  جائحة  واندثار  احتالل 

�شعبنا واأمتنا والإن�شانية جمعاء.

خلف اأ�ضوار ال�ضجون ال�ضهيونية

ت�سعة ع�سر رم�سان... 
وهناك املئات!!!

على  املبارك  رم�شان  �شهر  يحل 
لينكاأ جراحهم من  الأ�رسى كل عام, 
ب�شمة  زاوية  كل  يف  ويرتك  جديد, 
والإفطار  ال�شحور  موائد  حيث  اأمل, 
الأرحام  و�شلة  العائلية  واجلمعات 
يف ال�شهر الف�شيل تفتقد ابت�شاماتهم 
الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  وقالت  وظلهم. 
 5000 اأن   , لها  بيان  يف  واملحررين, 
 42 بينهم  من  فل�شطيني,  اأ�شري 
و180  مري�ض,  اأ�شري  و700  اأ�شرية 
ال�شن  كبار  وع�رسات  قا�رساً,  طفال 
ومئات الأ�رسى املحكومني بال�شجن 
املوؤبد مدى احلياة منهم من مر على 
زالت  ل  قرن,  ربع  من  اأكرث  اعتقاله 
زنازين القهر الإ�رسائيلية تغيبهم عن 
روحانية هذا ال�شهر وف�شله وطقو�ض 
واأو�شحت  العائلي.  والتواد  التوا�شل 
يعي�شه  الذي  الأمل  ورغم  اأنه  الهيئة, 
الأ�رسى ب�شبب �شيق امل�شاحة وظلم 
القا�شية  احلزن  وم�شاعر  ال�شجان, 

على  وعائلته  الأ�شري  يحياها  التي 
اأن  اإل  رم�شان,  �شهر  يف  �شواء  حد 
من  التخفيف  يحاولون  الأ�رسى 
خلق  خالل  من  تلك,  معاناتهم 
يف  الأ�شري  عا�شها  كالتي  اأجواء 
الف�شيل  ال�شهر  ويف  حيث  اخلارج. 
بالفعاليات  الأ�رسى  برنامج  يزدحم 
وحلقات  وامل�شابقات,  الثقافية, 
ويحاولون  وغريها,  والتدري�ض  العلم 
انتزاع م�شاحة من احلرية من جوف 
والأحقاد  بالكراهية  املليء  ال�شجن 
باأم�شيات ترفيهية متنوعة وخمتلفة. 
كما يجتهد الأ�رسى ل�شناعة احللوى 
بقايا  من  والقطايف"  "كالكنافة 
املواد  من  وقليل  واخلبز  الطعام 
اأجل  من  لديهم  واملتوفرة  امل�شافة 
اإدخال البهجة وال�رسور على اأنف�شهم 
اإدخال  ال�شجون  اإدارة  رف�ض  يف ظل 
الكثري من املواد الغذائية الأ�شا�شية 

التي يطلبها الأ�رسى.

بني عذابات ال�ضجن ووجع الغياب

هكذا يعي�ض االأ�سرى يف �سهر رم�سان؟!

تقرير:معن الرمياوي –
 وكالة وفا

�شاعات طويلة انتظر اأ�شامة التايه حتى 
و�شول والده جمعة اإىل حاجز الظاهرية, 
جنوب مدينة اخلليل, عقب الإفراج عنه 
و�شل  ال�شحراوي.  "النقب"  معتقل  من 
ي�شتطع  مل  اأ�شامة  لكن  جمعة,  والده 
فريو�ض  لنت�شار  تقبيله  ول  احت�شانه 
معه,  �شورة  للتقاط  فبادر  "كورونا", 
 19 منذ  جتمعهما  �شورة  اأول  لتكون 
نعمة  كفر  قرية  من  اأ�شامة  ن�رس  عاما. 
على  ال�شورة  اهلل,  رام  مدينة  غرب 
"في�شبوك"  على  ال�شخ�شية  �شفحته 

وكتب عليها "عنوان ب�شيط.. اأول �شورة 
ال�شورة,  هذه  والدي".قبل  مع  بحياتي 
كثريا ما متنى اأ�شامة اأن يكون والده اإىل 
تعلقه  ول�شدة  ويقبله,  يحت�شنه  جانبه, 
بدمج  والآخر  احلني  بني  يقوم  كان  به 
"دبلجة" �شورتهما لتظهر وكاأنهما معا, 
اعتقل  مرارة.  ا�شد  كان  الواقع  لكن 
الأ�شري املحرر جمعة عام 2001, حينها 
وحكم  �شهًرا,   11 اأ�شامة  ابنه  كان عمر 
لي�شت  لكنها  عاما,   19 بال�شجن  عليه 
املرة الأوىل التي يعتقل فيها, فقد �شبق 
احلجارة  انتفا�شة  خالل  اعتقل  واأن 
ملدة  بال�شجن  عليه  وحكم   1987 عام 
بعد  اأخرى  مرة  اعتقاله  واأعيد  عام, 

اأ�شهر من الإفراج, وحكم عليه بال�شجن 
اأم�شى  قد  يكون  وبذلك  �شنوات,  �شت 
قبل  الحتالل.  �شجون  يف  عاما   26
اعتقاله الأخري, تزوج جمعة التايه ورزق 
الثاين  باأ�شامة, وكان ينتظر قدوم جنله 
قبل ولدته. كرب  اعتقل  لكنه  اهلل,  ن�رس 
اأ�شامة وهو ينتظر والده ويح�شب الوقت 
ال�شجون,  ق�شبان  خارج  فيه  يراه  الذي 
روؤيته  ي�شتطع  مل  اعتقاله  فرتة  فطيلة 
اأو مل�شه اإل من وراء ال�شيك, اأو الزجاج 
العازل, ووجود ال�شجانني. يقول اأ�شامة 
منذ  مًعا  �شورة جتمعنا  اأول  هي  "هذه 
حياتي,  يف  الأجمل  وهي  عاما,   19
دائما  فرًحا,  كنت  التقطتها  وعندما 

متنيت اأن يكون لنا �شورة على الأقل يف 
ظل �شنوات احلرمان والغياب".

ا�شتاقي  ول�شدة  املا�شي  "يف  وي�شيف 
كثرية  �شور  "بدبلجة"  اأقوم  كنت  له, 
معه, يف حماولة لأعي�ض احلالة لدقائق, 
اليوم  لكن  املرير,  بالواقع  اأ�شطدم  ثم 
باتت ال�شور حقيقية, فوالدي حر وهو 
الأعوام  كل  عن  و�شيعو�شنا  معنا  الآن 
�شعب"  اأمر  الآب  املا�شية"."غياب 
اأيام  علي  "مرت  م�شيفا  اأ�شامة  يقول 
متنيت فيها اأن يكون معنا, واأكرث حلظة 
يف  جنحت  عندما  كانت  فيها  تاأثرت 
الثانوية العامة, حيث كان اجلميع برفقة 

اآبائهم خالل احلفل.

االإفراج عن االأ�سري جمعة التايه 



نيوز«  �سي  بي  »�أن  �سبكة  نقلت 
يف  م�سدر  عن  �لتلفزيونية، 
�إد�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
تر�مب، �أن 14 نوعا على �لأقل 
فريو�س  �سد  �للقاحات  من 
كورونا قيد �لتطوير، كجزء من 

م�رسوع �ل�رسعة �لفائقة.
بلومربغ يف وقت  وذكرت وكالة 
�أن  م�سادر،  عن  نقاًل  �سابق 
�لأبي�س يخطط لإطالق  �لبيت 
م�رسوع »�رسعة �ل�سوت« بهدف 
لإن�ساء  �لالزم  �لوقت  تقلي�س 
كورونا  فريو�سات  �سد  لقاح 
مليون   100 على  و�حل�سول 
قبل  �للقاح  هذ�  من  جرعة 
قبل  �أنه  �إىل  ي�سار  �لعام  نهاية 

ب�سعة �أ�سابيع مت تخفي�س عدد 
تطويرها  يتم  �لتي  �للقاحات 
من 93 �إىل 14 من �أجل �خت�سار 

�لوقت و�جلهد.
�ملقبلني  �لأ�سبوعني  وخالل 
�إ�سافية  �ختبار�ت  �إجر�ء  يجب 
من  لذلك،  ونتيجة  عليها، 
�ملتوقع  �أن جتتاز من �ستة �إىل 
ثمانية �أنو�ع من هذه �للقاحات 
�ملر�حل �لالحقة من �لتجارب 
م�سوؤول  و�أعلن  �ل�رسيرية 
�لإد�رة �لرئا�سية �أن �لهدف من 
ثالثة  �إن�ساء  هو  �مل�رسوع  هذ� 
�للقاحات  من  �أنو�ع  �أربعة  �أو 
�لعام  ��ستخد�مها  ميكن  �لتي 
�ملقبل، لكنه �أ�سار مع ذلك، �إىل 

�أنه ل ي�ستطيع �أن يكون متاأكد� 
�أنه  ، مع  بن�سبة 100% من هذ� 
�أو  و�حد  »جناح  يكون  �أن  رجح 

�أمر�  �للقاحات  هذه  من  �أكرث 
و�رد� متاما«
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ال�صيام يقي من 
الأمرا�ض الع�صبية

�لدماغية  �لهرمونات  �أحد  �إفر�ز  من  �ل�سيام  يزيد 
�ملعروف با�سم BDNF و�ملرتبط �أ�سا�ًسا بزيادة تكوين 
يُح�سن  مما  �حُل�سني،  يف  �جلديدة  �لع�سبية  �خلاليا 
مثل  �لأمر��س  حالت  يف  للدماغ  �لوظيفية  �لنتيجة  من 
�أو مر�س باركن�سون ومر�س هنتنغتون  �ل�سكتة �لدماغية 
من  ويزيد  �ملر�س  تفاقم  من  يقي  �لذي  �لأمر  مثاًل، 

�إمكانية حت�سنه.
ونتائجه  ثماره  يوؤتي  �ل�سوم  �أن  عن  نغفل  �أن  يجب  ول 
فقد  �ل�سحيح،  بال�سكل  مور�س  �إذ�  فقط  �لإيجابية 
ي�ستغرب �لكثريون ممن يقروؤون هذ� �ملقال من �أن �أنهم 
ل يرون �أًيا من هذه �لنتائج �أبًد�، و�إمنا على �لعك�س متاًما 
قد يجعل منهم �ل�سوم �أنا�ًسا قلقني غا�سبني ل يحتملون 
�سغائر �لأمور ويفقدون �أع�سابهم ب�رسعة كبرية، متنا�سني 
�أن �لكثري من �لعاد�ت �خلاطئة �لتي تر�فق �ل�سوم متنع 
فالأكل  فو�ئده،  من  وحترمنا  �إيجابياته  من  �لكثري  عنا 
يق�سي  مثاًل  �لإفطار  بعد  �حللويات  من  و�لإكثار  �لنهم 
�أجلها،  من  مم  �سُ �لتي  فو�ئده  وعلى  �ل�سوم  ماهية  على 
وجديٌر بالذكر �أن �لكثري من بر�مج عالج �ل�سمنة و�ل�سمنة 
�ل�سوم،  تقوم على فكرة  �ملتحدة  �لوليات  �ملفرطة يف 

بالإ�سافة للريا�سة و�لهتمام بنوعية �لأكل.

عالج القلق والكتئاب
من  فقط  �أيام  ب�سعة  خالل  خفف  �لعالجي  �ل�سوم 
�لأمر��س  ذوي  من   %80 عند  و�لقلق  �لكتئاب  �أعر��س 

�ملزمنة ممن ��سرتكو� يف �لدر��سة
�لعالجي  �ل�سوم  �أن   ،2009 عام  �أُجريت  در��سة  �أ�سارت 
خفف خالل ب�سعة �أيام فقط من �أعر��س �لكتئاب و�لقلق 
��سرتكو� يف  �ملزمنة ممن  �لأمر��س  ذوي  عند 80% من 
�لباحثني  �أن  غري  ذلك،  ور�ء  �لآلية  تت�سح  ومل  �لدر��سة، 
�لإندورفني  هرمون  �إفر�ز  �إىل  يعود  �ل�سبب  �أن  �عتقدو� 
»endorphins« خالل �لـ48 �ساعة �لأوىل من �ل�سيام، 
و�مل�سوؤول عن تخفيف �لأمل و�لتوتر على �ملدى �لق�سري، 
�أن  �أي  �لبعيد،  �ملدى  على  و�لر�حة  بال�سعادة  و�ل�سعور 
مفعوله ي�سبه تقريبًا مفعول �لكوكايني و�لهريوين وغريها 

من �ملو�د.

التحكم باملزاج
يرى علماء �لنف�س �أن �لآثار �لإيجابية لل�سوم قد تكون 
�لإن�سان  معها  تكيف  �لتي  �لتطورية  �لآليات  �إحدى 
ونق�س  �ملجاعات  فرت�ت  خالل  وطورها  �لقدم  منذ 
�لغذ�ء، وبعبارة �أخرى، عندما ي�سبح �لغذ�ء نادًر�، تقوم 
مل�ساعدة  �لكيميائية  �ملو�د  بع�س  باإفر�ز  �أج�سامنا 
وجود  لعدم  �ل�سلبية  �لآثار  من  وحمايتها  �أدمغتنا 

�لطعام. 
�جل�سم  يبد�أ  �ل�سيام،  من  �لأول  �لأ�سبوع  خالل 
�سخمة  كميات  �إفر�ز  خالل  من  �جلوع  مع  بالتكيف 
يف  مبا   »catecholamine« �لكاتيكولمينات  من 
�إىل  بالإ�سافة  و�لدوبامني،  �لأدرينالني  هرموين  ذلك 
�جللوكوز يف  ن�سبة  تنظيم  على  تعمل  �لتي  �لهرمونات 
�جل�سم، كل هذه �لهرمونات يتم �إفر�زها يف حالة »�لكر 
و�لفر« �لتي يدخلها �جل�سم يف �أوقات �ل�سغط و�لتوتر 
و�لإجهاد، لإدخال �جل�سم و�لعقل يف حالة �سعور جيدة 

وتقليل ن�سبة �لتوتر.

حت�صني النوم وعالج القلق
�ل�سوم  �أن  �إىل  تو�سلت   ،2003 عام  �أُجريت  �أخرى  در��سة 
قبل  عليه  كان  عما  �لنوم  حت�سني  على  ي�ساعد  �لعالجي 
باملز�ج  يرتبط  �ل�سيئ  �لنوم  �أن  ا  �أي�سً ومعروٌف  �ل�سوم، 
�ل�سيئ، فتح�سني �لنوم يعمل بطريقة �أو باأخرى على حت�سني 

�ملز�ج ورفع م�ستوى �ل�سعادة و�لر�حة عند �لفرد.

 19-COVID "ك�صف "خداع
بدون اأعرا�ض

ك�سف كبري �لأطباء يف م�ست�سفى 
مبدينة  �ملعدية  �لأمر��س 
مر�س  خطورة  عن  بطر�سبورغ، 
�أعر��س،  بدون  كوفيد-19 
من  �ل�سكل  هذ�  �أن  موؤكد� 
دون  �ملري�س  يحول  �ملر�س 
للعدوى  م�سدر  �إىل  علمه 
بروفي�سور  �لتاجي  بالفريو�س 
رو�سي:  طبيب  يك�سف  رو�سي 
�سباب  م�ساهدة  �ملوؤمل  من 
لهم  حيلة  ول  �ملوت  ي�سارعون 
�لربوفي�سور،  وقال  كورونا  �أمام 
عدم  حالة  يف  غو�سيف،  ديني�س 
وجود �أعر��س، ميكن �أن يتحول 
خفيف  من  با�ستمر�ر  �ملر�س 
�سديد.  �إىل  ثم  ومن  معتدل  �إىل 
و�أو�سح �لطبيب �أن«هذ� �لنتقال 
�أيام  عدة  من  ي�ستغرق  �أن  ميكن 
�أربع  من  �أقل،  �أو  و�حد  يوم  �إىل 

�إىل �ست �ساعات«.
عدوى  نقل  �أن  �أي�سا  و�أعلن 
بدون  حامله  من  �لفريو�س 
�لتف�سي  �سبب  هو  �أعر��س، 
جميع  يف  للمر�س  �لرئي�سي 

�لبلد�ن. 
و�أ�ساف:« من �ل�سعب ح�ساب مثل 
عامة،  كقاعدة  �حلامالت.  هذه 

يتم تقييم حامل �لفريو�س عدمي 
بعد  �إي  رجعي،  باأثر  �لأعر��س 
�إ�سابته بالوباء، من خالل وجود 
للفريو�س  �مل�سادة  �لأج�سام 
فاإن  ذلك،  على  �لدم.عالوة  يف 
�ملحو�سب  �ملقطعي  �لت�سوير 
ت�سخي�سية  كطريقة   )CT(
غري   19-COVID لـ  �أ�سا�سية 
لك�سفه،  كافية  وغري  منا�سبة 
خا�سة بالن�سبة للمر�سى عدميي 

�لأعر��س«.
 19-COVID وباء  وتف�سى 

ووفقا  �لعامل.  دول  غالبية  يف 
�أ�سيب  �لعلمية  �ل�سحة  ملنظمة 
مليون   3.1 من  �أكرث  �لآن  حتى 
�سخ�س بهذ� �ملر�س. وقد تويف  
�ألفا من هوؤلء، ومت  حو�يل 218 
عالج حو�يل مليون �سخ�س. ومت 
ت�سجيل �أكرب عدد من �مل�سابني 
�ملتحدة  �لوليات  و�ل�سحايا يف 

و�إ�سبانيا و�إيطاليا.
وحتتل رو�سيا �ملرتبة �لثامنة يف 
عدد حالت �لإ�سابة بهذ� �لوباء، 
حيث مت ت�سخي�س 114431 حالة 

�إ�سابة بـ COVID-19 )بزيادة 
وتعايف  �ليوم(،  يف   %7.4 بن�سبة 
�أكرث من 13 �ألف �سخ�س، وتويف 

.1169
من  �لرو�سية  �ل�سلطات  وطلبت 
�ملو�طنني �لتز�م منازلهم خالل 
من  �لعديد  و�عتمد  �لوباء. 
�لأقاليم و�لإد�ر�ت �ملحلية نظام 
�إىل  بالإ�سافة  �لتجول.  ت�ساريح 
ذلك، مت �إيقاف حركة �خلدمات 
�حلديدية  و�ل�سكك  �جلوية 

�لدولية موؤقتا.

اأمريكا 

�صباق  الوقت لتطوير 14 نوعا من 
اللقاحات �صد كورونا

اخلمول والنعا�ض يف رم�صان
يعترب �خلمول و�لنعا�س من 

�ملظاهر �ل�سائعة يف رم�سان، 
خا�سًة بعد تناول وجبة �لإفطار، 

و�سببها �إما �لنق�س يف تناول 
�ل�سو�ئل و�لأمالح، �أو �لإفر�ط 

و�لتخمة من تناول �لطعام 
�لد�سم. للتغلب على قلة �لن�ساط 

و�حليوية ين�سح بتناول �ملزيد 
من �ل�سو�ئل وجتّنب �لإفر�ط يف 

�لأكل.



�إن  ميل  ديلي  �صحيفة  قالت 
�ملمتاز  �الجنليزي  �لدوري  �أندية 
ناق�صت مع ر�بطة �لدوري �إمكانية 
�ملقبل  �ملو�صم  مباريات  �إقامة 

من دون جمهور �إىل حني �كت�صاف 
لقاح �صد فريو�س كورونا، وذكرت 
�الإمكانية  هذه  �أن  �ل�صحيفة 
جميع  على  كارثية  �آثارها  �صتكون 

�لربميريليغ  يف  �لنا�صطة  �الأندية 
فادحة  خ�صائر  �صتتلقى  و�لتي 
تذ�كر  بيع  عو�ئد  فقد�نها  نتيجة 
بتاأثري  يتعلق  ما  وكل  �ملباريات 
�ملالية  و�لفو�ئد  �جلماهري  غياب 
�ل�صحيفة  جتنيها،  كانت  �لتي 
ت�رضر�  �الأكرث  �لنادي  �أن  ذكرت 
تطبيقه  حال  يف  �لقر�ر  هذ�  من 
من  �لذي  يونايتد  مان�ص�صرت  هو 
�إىل  خ�صائره  ت�صل  �أن  �ملتوقع 
�صنويا  �إ�صرتليني  110 مليون جنيه 
�أن  يتوقع  �لذي  �آر�صنال  نادي  يليه 
ت�صل خ�صائره �إىل 100 مليون جنيه 

�إ�صرتليني. 

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  ك�صف 
بن�صبة  يتوجه  �أنه  درفلو  �أ�صامة 
�صفوف  �إىل  �لعودة  نحو  كبرية 
ناديه فيتا�س �أرنهيم �لهولندي عند 
للمو�صم  �لتح�صري�ت  فرتة  �نطالق 
�لكروي �ملقبل بعد �العالن ر�صميا 
�لهولندية،  �لبطولة  توقف  عن 
للمو�صم  �ال�صتعد�د  يف  و�ل�رضوع 
�لكروي �ملقبل عند حت�صن �الأو�صاع 
�ل�صحية يف �لبالد ب�صبب تف�صي وباء 
كورونا، و�أ�صار درفلو يف ت�رضيحات 
لالإذ�عة �لوطنية �أنه خا�س �لن�صف 
�لثاين من �ملو�صم رفقة فريق فينلو 
معه  لعب  �لذي  �إعارة  �صكل  على 
وحقق  �لبقاء  حتقيق  هدف  على 

و��صتطرد  �ملن�صود،  �لهدف  معهم 
�حتاد  لنادي  �ل�صابق  �لالعب 
�صوف   %  80 بن�صبة  �أنه  �لعا�صمة 
من  زمالئه  رفقة  جمدد�  يندمج 

فريق فيتا�س �أرنهيم.
�أنه  درفلو  �أ�صاف  �ل�صدد  هذ�  يف 
�ل�صحي  �حلجر  يف  حاليا  يتو�جد 
بالتعليمات  �الخذ  �جل  من 
�الجر�ء�ت  وفق  لهم  �ملمنوحة 
ب�صبب  �ملفرو�صة  �ل�صحية 
كورونا  لوباء  �ل�رضيع  �النت�صار 
لكنه  باأ�رضه،  �لعامل  �لذي حّل على 
�أ�صار �أنهم �صوف يعودون �إىل �جو�ء 
�بتد�ء من هذ� �ال�صبوع  �لتدريبات 
وفق �لربنامج �لذي مّت منحهم �إياه 

من طرف �لطاقم �لتدريبي لفريقه 
�صجل  لالإ�صارة  �أرنهيم،  فيتا�س 
�أهد�ف  خم�صة  جمموع  درفلو 
�أهد�ف  ثالثة  منها  �ملو�صم  هذ� 
نادي  رفقة  �لهولندي  �لدوري  يف 

فينلو.
عي�شة ق.
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و�لريا�صة  �لد�خلية  وزير  قدم 
�الأملاين هور�صت �صيهوفر م�صمه 
لكرة  �الأملاين  �لدوري  ال�صتئناف 
تف�صي  من  �لرغم  على  �لقدم 
وجاء  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�س 
كالم �صيهوفر يف حديث ل�صحيفة 
وقال  �النت�صار  �لو��صعة  »بيلد« 
�لربنامج �ملو�صوع من  باأن  »�أجد 
قبل ر�بطة دوري كرة �لقدم جيد 
و�أدعم ��صتئناف �لدوري يف ماي« 
�أيام من �جتماع  وذلك قبل ثالثة 
يف  للبت  �الأملانية  لل�صلطات 
م�صري �لبوند�صليغا، لكن �صيهوفر 
د�خل  حمورياً  دور�ً  يلعب  �لذي 
حقيبتني  يحمل  كونه  �حلكومة 
يتعني  �أنه  �إىل  �أ�صار  وز�ريتني، 
�حرت�م  و�لالعبني  �لفرق  على 
�رضوط عدة ولن يح�صلو� على �أي 
�ل�صدد  و�أ�صاف يف هذ�  �إ�صتثناء، 
كورونا  حالة  وجود  حال  »يف 
�أو  �لفريق  �صفوف  يف  و�حدة 
جهازه �لفني، يتوجب على �لنادي 
باأكمله و�لفريق �ملناف�س له �لذي 
�أن يدخلو�  �آخر مبار�ة  و�جهه يف 
يوماً«،   14 لفرتة  يف حجر �صحي 
خماطر  ثمة  »وبالتايل  وتابع 

يف  وبالرتتيب  بالربنامج  تتعلق 
ي�صتدعي  ما  �لعدوى  �نتقال  حال 
مكافحة  �طار  يف  كبري�ً  �ن�صباطاً 

كورونا«.
�أف�صلية  منح  �لوزير  رف�س  كما 
يف  باالآخرين  مقارنة  لالأندية 
يف  للفحو�صات  �خل�صوع  �إطار 
�الأندية  فيه  طالبت  �لذي  �لوقت 
على  لالعبيها  دورية  بفحو�صات 
وز�رة  وكانت  �حلماية،  �صبيل 
على  و�فقت  �الأملانية  �لعمل 
خطط ��صتئناف دوري بوند�صليغا 
�صكرتري  بوهنينغ  بيورن  وقال 
�أن  »�أر  ملجموعة  �لعمل  وز�رة 
�ملا�صي  �الربعاء  �الإعالمية  دي« 
�لالعبني،  �صالمة  �صمان  »ميكن 
�ملدربني وباقي �الجهزة �إىل حد 
ب�صكل  �لفكرة  تنفيذ  مت  �إذ�  كبري 

كامل«.
دوري  يف   18 �الأندية  وعاودت 
يف  تدريباتها  �الأوىل  �لدرجة 
لكن  �الأخرية  �لثالثة  �الأ�صابيع 
�عتماد  مع  �صغرية  مبجموعات 
على  حتى  �الجتماعي  �لتباعد 
ر�بطة  وتبدو  �مللعب،  �ر�صية 
على  م�صممة  �الأملاين  �لدوري 

�إنهاء �لدوري يف 30 جو�ن ل�صمان 
�إير�د�ت من  ح�صول �الأندية على 
تقدر  �لتلفزيوين  �لنقل  حقوق 
ظل  يف  يورو،  مليون   300 مببلغ 
تقارير ت�صري �أن 13 نادياً من ��صل 
و�لثانية  �الأوىل  �لدرجتني  يف   36

على �صفري �الفال�س.
م�صري  بت  �ملقرر  من  وكان 
للم�صت�صارة  �جتماع  يف  �لدوري 
�أجنيال مريكل  �الأملانية  �الأملانية 
�ملانية  والية   16 روؤ�صاء  مع 
�لقر�ر  لكن  �ملا�صي،  �خلمي�س 
مع  �لقادم  �ال�صبوع  �إىل  تاأجل 
�إمكانية ��صتئناف �لدوري �ملحلي 

يف 16 �و 23 ماي �حلايل.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

�ملدرب  هوية  عن  �حلديث  �نطلق 
�لعار�صة  يقود  �صوف  �لذي  �جلديد 
�لكروي  �ملو�صم  من  �بتد�ء  �لفنية 
بد�أت  �أين   ،2021/2020 �جلديد 
�لو�صول  للمدربني يف  �لذ�تية  �ل�صري 
م�صادر  �أن  رغم  �لنادي،  مقر  �إىل 
من د�خل �لفريق ذهبت �إىل فر�صية 
�لفرن�صية  باملدر�صة  �ال�صتنجاد 

بن�صبة كبرية من خالل تعيني جمرب 
قيادة  على  قادر  كبري  فرن�صي 
�لعار�صة �لفنية ولعب �الأدو�ر �الأوىل 
�ملحلية  �ملناف�صات  خمتلف  يف 
و�خلارجية �لتي �صيكون �الحتاد على 

موعد معها يف �مل�صتقبل �لقريب.
ولهذ� �لغر�س، مت طرح ��صم �ملدرب 
تدريب  �أجل  من  كارتريون  باتري�س 
�الحتاد، رغم �أن �خلري مرتبط بعقد 
مع نادي �لزمالك �مل�رضي، وتتوجه 

�إد�رته نحو جتديد �لعقد معه خالل 
كارتريون  وميلك  �ملقبلة،  �ل�صاعات 
يعرف  �لذي  وهو  غنية  ذ�تية  �صرية 
درب  بعدما  �إفريقيا  �أدغال  جيد� 
يف عدد من �أنديتها على غر�ر نادي 
تي بي مازميبي �لذي توج معه بلقب 
دوري �أبطال �إفريقيا يف �لعام 2015 
قبل �أن يقوم بتجريب �أندية كبرية من 
�إفريقيا يتعلق �الأمر بكل من  �صمال 
�لبي�صاوي  �لرجاء  �الأهلي �مل�رضي، 

توج  �مل�رضي  و�لزمالك  �ملغربي 
معها بلقبني لكاأ�س �ل�صوبر �الإفريقي 
�لتون�صي  �لرتجي  ح�صاب  على  كانا 
�أبطال  دوري  نهائي  خ�رض  بينما 
بعد  �الأهلي �مل�رضي  رفقة  �إفريقيا 
نهائي  يف  لها  تعر�س  �لتي  �لهزمية 

�لعام 2018 �أمام �لرتجي.

�نالدي  �آخر، رّحب رئي�س  يف �صياق 
»�صو�صطارة«  �بناء  لت�صكيلة  �لهاوي 

�صعيد عليق بتعيني عنرت يحي مدير� 
مو�صحا  �لعا�صمي،  للنادي  ريا�صيا 
لكونه  نظر�  �ملن�صب  ي�صتحق  �أنه 
العب  باعتباره  قوية  �صرية  ميلك 
�لريا�صي  �لت�صيري  ودر�س  �صابق 
�ملن�صب  بتويل  له  ي�صمح  ما  وهو 
�ن�صار  عليق  ونا�صد  وي�صتحقه، 
على  �ل�صغط  عدم  على  �الحتاد 
�لوطني  للمنتخب  �ل�صابق  �لقائد 
من �أجل حتقيق نتائج فورية باعتبار 

�جلديدة جاءت مب�رضوع  �الإد�رة  �أن 
جديد يتطلب وقتا من �أجل تنفيذه، 
ت�رضيحات  يف  �ملتحدث  وطالب 
�إعالمية من �ملالك �جلديد لالحتاد 
�إطالعهم على �لن�صبة �حلقيقية �لتي 
كان ميلكها �ملالك �ل�صابقون �رضكة 
لعدم  متاأكد  �أنه  ��رض  �أين  حد�د، 
�ملتو�جد  �الأعمال  رجل  �متالك 
تفوق  ن�صبة  �ل�صجن  ��صو�ر  خلف 
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عليق ي�شيد بالتعاقد مع عنرت يحي ويطالب �شريبور بك�شف اأ�شهم حداد

تر�ضيح كارتريون لتدريب احتاد 
العا�ضمة املو�ضم املقبل

اأعوان الأمن يفتحون حتقيقا لفك لغز اجلرمية والفاف تعزي عائلته

احلكم عيادي �ضحية جرمية قتل غام�ضة

�هتّزت بلدية تي�صي ببجاية على 
جرمية قتل مرّوعة ذهب �صحيتها 
�حلكم �ل�صاب ح�صام عيادي �لذي 
ينحدر من �ملنطقة بعدما وجد 
�لغابة  م�صتوى  على  هامدة  جثة 
تي�صي  منطقتي  بي  تربط  �لتي 
تدخل  حيث  بالوالية،  وبوخالفة 
�أعو�ن �حلماية �ملدنية من �أجل 

��صتخر�ج �جلثة �لتي كانت عالقة 
بني بع�س �الأ�صجار على م�صتوى 
�لغابة،  يف  �جلبلي  �ملنحدر 
و�لذين قامو� باال�صتنجاد بفرقة 
يف  و�لتدخل  بالبحث  متخ�ص�صة 
�لوعرة و�لذين يعرفون  �ملناطق 
�لو�صول  �أجل  بت�صلق �جلبال من 
و��صتخر�جها،  �جلثة  مكان  على 
فر�صية  �إىل  �لتو�صل  مت  حيث 
من  تبني  بعدما  �لعمدي  �لقتل 
�الأ�صد�ء  ح�صب  �الأوىل  �لوهلة 
�أنه تعر�س �إىل �لرمي من �لقمة 
�الأخرية  �أنفا�صه  ولف�س  �جلبلية 

على �إثر ذلك.
�ل�صحية  �حلكم  فاإن  لالإ�صارة 
تا�صيفت  قرية  من  ينحدر  �لذي 
�لعمر  من  يبلغ  و�لذي  تي�صي  يف 
باإد�رته  و�ملعروف  عاما   24
�ختفى  �لقدم  كرة  ملباريات 
�الأربعاء  �صباح  منذ  �الأنظار  عن 

بالغ  و�صع  مت  حيث  �ملن�رضم، 
�الأمن  م�صالح  م�صتوى  على 
تبا�رض  جعلها  ما  وهو  للمنطقة 
عملية �لبحث عنه �إىل �أن وجدته 
بفتح  قامت  حيث  هامدة،  جثة 
�لتعرف  �أجل  من  �لتحقيقات 
�لتي  �جلرمية  مالب�صات  على 
و�إلقاء  تي�صي  لها منطقة  �هتزت 

�لقب�س على �ملجرمني.
�إثر �مل�صاب �جللل، تقّدم  وعلى 
�جلز�ئرية  �الحتادية  رئي�س 
زط�صي  �لدين  خري  �لقدم  لكرة 
�لفدر�يل  �ملكتب  و�أع�صاء 
به  �ملغدور  عائلة  �إىل  بالتعازي 
م�صتوى  على  ن�رضه  مت  بيان  يف 
�ملوقع �اللكرتوين للهيئة �لكروية 
عو  �ملوىل  د�عني  �جلز�ئرية، 
مثو�ه  ويجعل  يتغمّده  �أن  وجل 

�جلنة.
ع.ق.

وزير الداخلية يدعم ا�ضتئناف البوند�ضليغا

انطلقت اإدارة نادي احتاد العا�شمة يف التح�شري جديا لنطالق املو�شم الكروي اجلديد رغم عدم ا�شتكمال ما تبقى من املو�شم احلايل ب�شبب توقف املناف�شة 
على اإثر اجتياح جائحة فريو�س كورونا البالد مثلما هو الأمر عليه يف �شائر اأرجاء املعمورة، وبعدما مت العالن ر�شميا عن �شروع املدير الريا�شي اجلديد 

للنادي العا�شمي عنرت يحي يف مهامه بعد الإعالن عن تن�شيبه والتاأكيد انه املخّول بالبحث عن مدرب جديد لالإ�شراف على العار�شة الفنية والتكفل مبلف 
ال�شتقدامات رفقة املرب احلايل منري زغدود 

ك�شف اأنهم �شيعودون اإىل اجواء التدريبات الأ�شبوع اجلاري بهولندا

درفلو: �ضاأعود بن�ضبة كبرية اإىل 
فيتا�س اأرنهيم

اللعب دون جمهور يهدد الربميريليغ

 ق.ر.
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�النت�سار على �لنف�س يف رم�سان...!

ب�آدابه  والتم�سك  رم�س�ن   •
مع  الدقيقة  املع�رك  من 
و�سهواته�  وهواه�  النف�س 
ال�سهوات،  مينع  ف�ل�سوم   ،
ال�سي�ع،  مينع  والقي�م 
والنوم،  اللغو  متنع  والتالوة 
البخل  متنع  وال�سدق�ت 

واللوؤم.
ال�سع�دة،  تتحق  وعليه   •
احلي�ة  مفت�ح  ذلك  ف�إن 
الفوز  ومن�ل  الطيبة،و�سبيل 
الغزايّل-  وق�ل  الأخروي 
اّتفق  قد   ( اهلل-:  رحمه 

طريق  ل  اأن  على  العلم�ء 
اإىل �سع�دة الآخرة، اإّل بنهي 
وخم�لفة  الهوى  عن  الّنف�س 
بهذا  ف�لإمي�ن  ال�ّسهوات. 

واجب (.
ال�سوم �سرب وحتمل،  ويف   •
و�رساع  وتعلق،  وجه�د 
وت�أمل، ومن مل يُِطق ذلك مل 
ال�سوم احلقيقي، ول  يحقق 

اأ�س�ب ثمراته وحم��سنه.
�سبب�  ال�سبع  ك�ن  ومل�   •
وت�سلطه  ال�سيط�ن  لنت�س�ر 
 ( ق�ل  كم�  اآدم  بني  على 

جمرى  اآدم  ابن  من  يجري 
دواًء  ال�سي�م  �رُسع   ) الدم 
لذلك، فك�ن يف جوع الإن�س�ن 
ال�سيط�ن،  على  ت�سييق� 

وحدا مل�س�لكه .
رم�س�ن  قيود  ولذلك   •
وتهّذب  تربي  وال�سي�م 
الإن�س�ن  وتعّد  وت�سقل، 
هذه  يف  �سديدة  ملع�رك 
مع�رك  اأجله�  من  احلي�ة، 
تتبِع  فال   ( النف�س  هوى 
الهوى في�سلَك عن �سبيل اهلل 

( �سورة �س.

• ويف احلديث ال�سحيح ق�ل: 
) َوامْلَُج�ِهُد َمْن َج�َهَد نَْف�َسُه 
يِف َط�َعِة اهللِ ، َوامْلَُه�ِجُر َمْن 
 ) َوالذنُوَب  َط�يَ�  اْلَ َهَجَر 
املج�هدة  معركة  وت�ستعل 
يف رم�س�ن حتى تثمر القوة، 
مب�ح�ت،  ال�س�ئم  ويهجر 
ويتب�عد عن مع�سي�ت حتى 
يبلغ درجة التقوى العظمى، 
 ( الكربى  املراقبة  ومنزلة 
ول  الن��س  من  ي�ستخفون 
ي�ستخفون من اهلل وهو معهم 

( �سورة الن�س�ء .

�سهر �الإكثار من �ل�سدقة 
اإن ال�سدقة له� �س�أن عظيم يف الإ�سالم، ولقد اأمر اهلل تع�ىل ال�سدقة والإنف�ق يف �سبيل اهلل تع�ىل يف اآي�ت كثرية لبي�ن 
�ٍر اأَِثيٍم{ ]البقرة:276[،  ُ َل يُِحُبّ ُكَلّ َكَفّ َدَق�ِتۗ  َواهلَلّ بَ� َويُْرِبي ال�سَّ ُ الِرّ اأهمية وف�سل ال�سدقة، ق�ل اهلل تع�ىل: }مَيَْحُق اهلَلّ
�سنة  وك�ن من  الآية:39[،  ]�سب�أ من  اِزِقنَي{  الَرّ َخرْيُ  َوُهَو   ، يُْخِلُفُه  َفُهَو  �َسْيٍء  ن  ِمّ اأَنَفْقتُم  �سبح�نه: }َوَم�  اهلل  وق�ل 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم الإكث�ر من ال�سدقة يف �سهر رم�س�ن فَعِن ابِْن َعبَّ��ٍس ر�سي اهلل تع�ىل عنهم�، َق�َل: »َك�َن 
يُل، َوَك�َن يَلَْق�هُ يِف ُكِلّ لَيْلٍَة ِمْن  �َن ِحنَي يَلَْق�هُ ِجرْبِ ِ �سلى اهلل عليه و�سلم اأَْجَوَد النَّ��ِس، َوَك�َن اأَْجَوُد َم� يَُكوُن يِف َرَم�سَ َر�ُسوُل اهلَلّ
يِح امُلْر�َسلَِة« )�سحيح البخ�ري ]6[،  ِ �سلى اهلل عليه و�سلم اأَْجَوُد ِب�َلرْيِ ِمَن الِرّ �َن َفيَُداِر�ُسُه الُقْراآَن، َفلََر�ُسوُل اهلَلّ َرَم�سَ
و�سحيح م�سلم ]2308[(. ولذا يحر�س امل�سلم كل احلر�س على ال�سدقة ويف هذا اأوجه كثرية وي�سرية فلن�س�هم يف 
اإطع�م امل�س�كني واملحت�جني ولن�سع كل ال�سعي على التع�ون يف جمع امل�ل لبذله يف �سبيل الإنف�ق لوجه اهلل تع�ىل فلنقم 

ب�رساء اأكي��س التمر ونعطيه� لالأهل واجلريان والأ�سدق�ء فلنقم بدعوة الغري لالإفط�ر. 

�لعمرة تعدل حجة مع �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 
اإن العمرة من عب�دات و�سع�ئر الإ�سالم العظيمة، ويف �سهر رم�س�ن له� ف�سيلة اأخرى، فمن ا�ستط�ع 

العمرة يف رم�س�ن فليفعل لكي يكون يف زمرة من ن�لوا هذا الأجر الكرمي، فعن ابن عب��س ر�سي اهلل تع�ىل 
ي مَعن�« ق�لت: مل  ِجّ عنه ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لمراأة من الأن�س�ر: »م� منََعِك اأن حَتُ
يكن لن� اإل ن��سح�ن، فحج اأبو ولده� وابنه� على ن��سح، وترك لن� ن��سًح� نن�سح عليه، ق�ل: »ف�إذا ج�ء 

ًة  ًة« )�سحيح م�سلم ]1256[(، ويف رواية مل�سلم: »حَجّ رم�س�ُن ف�عتِمري، ف�إَنّ ُعمرًة فيه تعِدُل حَجّ
معي«. والن��سح هو بعري ي�سقون عليه. ن�س�أل اهلل تع�ىل اأن يبلغن� وامل�سلمني رم�س�ن واأن يب�رك لن� فيه 
ب�لقرب من اهلل جل جالله واحلمد هلل رب الع�ملني وال�سالة وال�سالم على �سيدن� حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم وعلى اآله و�سحبه اأجمعني ومن اتبعه ب�إح�س�ن اإىل يوم الدين. 

�سهر �لعتق من �لنار 
اإنه� اأجمل نعمة اأن نكون من العتق�ء من الن�ر، والعتق من الن�ر وجتنب 

دخول جهنم ودخول اجلنة هو الهدف العظيم الذي ي�سعى امل�سلم 
بتحقيقه رج�ء يف رحمة اهلل جل جالله، ق�ل اهلل تع�ىل: }ُكُلّ 

ْوَن اأُُجوَرُكْم يَْوَم الِْقيَ�َمِة ،  � تَُوَفّ َ نَْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت ، َواإَِنّ
يَ�ةُ  نََّة َفَقْد َف�َز ، َوَم� احْلَ َفَمن ُزْحِزَح َعِن النَّ�ِر َواأُْدِخَل اجْلَ
نْيَ� اإَِلّ َمتَ�ُع الُْغُروِر{ ]اآل عمران:185[، ويف �سهر  الُدّ

رم�س�ن ويف كل ليلة مين اهلل تع�ىل على عب�ده ب�أن 
يجعل منهم عتق�ء، فعن اأبي اأُم�مة ر�سي اهلل 
تع�ىل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ق�ل: 

»هللِ عنَد كِلّ فطٍر ُعتَق�ءُ« فرنجو من اهلل تع�ىل اأن 
يجعلن� من العتق�ء واأهلن� وجميع امل�سلمني.

ف�سل �لعبادة يف رم�سان 

من ِحَكم �ل�سيام
 ال�سي�م �سبب لتقوى ال�س�ئم اإن ق�م بواجب�ت ال�سي�م، وهي 
عب�دة وط�عة يتقرب به� اإىل اهلل تع�ىل، حيث يرتك م� ُجبل 
على حبه من الطع�م وال�رساب والنك�ح راجًي� بذلك ر�س� 
ونعمة  الفقري،  مع�ن�ة  ب�ل�سي�م  الغني  ويعرف  تع�ىل،  اهلل 

الغنى، ويتمرن على �سبط نف�سه وال�سيطرة عليه�.

روحانيات فقه �ل�سيام
» ال�سوم هلل » هذه العب�دة له� ميزة فريدة ، عرّب عنه� 

النبي عليه ال�سالة وال�سالم بقوله عن رب العزة : » 
ال�سي�م يل واأن� اأجزي به » كم� يف البخ�ري . ونقل ابن 

حجر يف الفتح اأراء اأهل العلم يف هذه العب�رة نخت�رسه� 
هن� للف�ئدة :

• اأن ال�سوم ل يقع فيه الري�ء كم� يقع يف غريه . ويوؤيد 
هذا الت�أويل قوله �سلى اهلل عليه و�سلم » لي�س يف ال�سي�م 

ري�ء » . 
• اأن املراد بقوله » واأن� اأجزي به » اأين اأنفرد بعلم 

مقدار ثوابه وت�سعيف ح�سن�ته . واأم� غريه من العب�دات 
فقد اطلع عليه� بع�س الن��س . ق�ل القرطبي : معن�ه اأن 
الأعم�ل قد ك�سفت مق�دير ثوابه� للن��س واأنه� ت�س�عف 
من ع�رسة اإىل �سبعم�ئة اإىل م� �س�ء اهلل ، اإل ال�سي�م ف�إن 

اهلل يثيب عليه بغري تقدير .. وهذا كقوله تع�ىل ) اإن� 
يوفى ال�س�برون اأجرهم بغري ح�س�ب ( .

• ث�لثه� معنى قوله » ال�سوم يل » اأي اأنه اأحب العب�دات 
اإيل واملقدم عندي ، وقد تقدم قول ابن عبد الرب : كفى 
بقوله » ال�سوم يل » ف�سال لل�سي�م على �س�ئر العب�دات .

�سهر �جلود ومد�ر�سة �لقر�آن 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ك�ن   «  : ق�ل   ، عب��س  ابن  عن 
و�سلم اأجود الن��س ، وك�ن اأجود م� يكون يف رم�س�ن حني 
يلق�ه جربيل ، وك�ن يلق�ه يف كل ليلة من رم�س�ن فيدار�سه 
اأجود ب�لري  ، فلر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  القراآن 

من الريح املر�سلة.

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي . بل ثورة �إر�دة .. وجهاد
اإن الت�أمل يف ح�لة ردود الأفع�ل يف املع�مالت مع الن��س ، لنجد اأن النبي عليه ال�سالة وال�سالم يحث على جت�هل ردود 
الأفع�ل يف ح�ل ال�سي�م حني يتعر�س امل�سلم ملن ي�سبه اأو ي�ستمه بل حتى يف طريقة �سوته ! : » ال�سي�م جنة ، واإذا ك�ن 
يوم �سوم اأحدكم فال يرفث ول ي�سخب ويف رواية: ول يجهل ف�إن �س�به اأحد اأو ق�تله ، فليقل: اإين امروؤ �س�ئم« متفق عليه 
، وجنده يف املق�بل يقول : »رب �س�ئم لي�س له من �سي�مه اإل اجلوع » رواه الن�س�ئي وابن م�جه واحل�كم . لأنه مل يتحكم 
يف نف�سه واأطلق له� العن�ن ، �سواء يف �سهواته� ، اأو يف ل�س�نه� . . . ف�ل�سوم م�نع من هذا الإطالق غري املوزون لل�سهوات 
التي قد تكون يف غريه له� م�سوغ ـ كمثل رفع ال�سوت مثال ـ ، ومن هن� ف�إن اإدراك حكم ال�سوم من هذا التبي�ن هو الأ�سل 

، ويف نظري ب�أن من اأكرب حكم ال�سوم هي ) تقوية الإرادة ( .

َل اهلل �سهر رم�س�ن على ب�قي �سهور ال�سنة، ومن ذلك تف�سيل العب�دة فيه؛ فيُب�رّس اهلل عب�ده ال�س�ئمني ب�جلّنة عند اإكث�رهم من  ف�سَّ
الأعم�ل ال�س�حلة؛ لأّن اهلل يُ�س�عف لهم احل�سن�ت يف رم�س�ن، كم� يُعينهم اهلل ب�إ�سع�ف َكيد ال�سيط�ن، ومّم� يزيد يف الأجر ومغفرة 
الذنوب �سي�م رم�س�ن اإمي�ن�ً بوجوبه، واحت�س�ب�ً لالأجر والثواب من اهلل، وحتّري�ً ل�ُسّنة النبّي -�سلّى اهلل عليه و�سلّم- فيه ومّم� يزيد 

يف اأجر ال�سي�م اأّن اهلل -تع�ىل- ا�ستثن�ه من حتديد اأجٍر له، بل جعل ثوابه مردوداً اإليه؛ وذلك لأّنه �رِسٌّ بني العبد و خ�لقه.

�سهر رم�سان تفتح فيه 
�أبو�ب �جلنة :

اهلل  �سلى  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  اأن�س  عن 
رم�س�ن ج�ءكم  �سهر  » هذا   : ق�ل  و�سلم  عليه 
الن�ر  اأبواب  فيه  وتغلق  اجلنة  اأبواب  فيه  تفتح 

وت�سل�سل فيه ال�سي�طني » 

�سيامه يكفر �لذنوب
اهلل  ر�سول  اأن   ، اهلل عنه  اأبي هريرة ر�سي  عن 
»ال�سلواُت  يقول  ك�ن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ورم�س�ُن   ، اجلمعِة  اإىل  واجلمعُة   ، الم�ُس 
اجتَنََب  اإذا  بينهَنّ  م�  راُت  مكِفّ  ، رم�س�َن  اإىل 

الكب�ئر« 
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باية ع 

وقال  ونوغي لدى نزوله �شيفا 
ال�شباح«  �شيف   « برنامج  على 
االإذاعية  القناة  تبثه  الذي 
اجلزائر  م�شار  يف  اأنه  االأوىل 
ال�شحافة  �شتتحرك  اجلديدة 
بف�شل  املواقع  كل  يف  بقوة 
اأن  اإىل  الفتا  املبارك  احلراك 
واالجتماعي  املهني  الواقع 
لل�شحفيني يتفاوت من �شحيفة 
واملتو�شط  اجليد  بني  الأخرى 
�شيف  واأ�شاف  وال�شيئ 
اجلديد  التوجه  اأن  ال�شباح 
البع�ش  يزعج  االحرتافية  نحو 
خ�شو�شا من �شماهم ب القوى 

غري االإعالمية 
الدو�ش  اأن  ونوغي  واأو�شح 

ترتب  االإعالم  قانون  على 
مهنة  على  دخالء  تواجد  عنه 
انحرافات  اإىل  واأدى  ال�شحافة 
كبرية واأثر على اأداء ال�شحفيني 
باملنا�شبة  الفتا  املحرتفني 
�شتفتح  االت�شال  وزارة  اأن  اإىل 
منح  ق�شية  يف  معمقا  حتقيقا 
املحرتف  ال�شحفي  بطاقة 
لهم  عالقة  ال  الأ�شخا�ش 

باملجال االعالمي.
يكمن  احلل  اأن  ونوغي  ويرى 
ال�شحفيني  احرتافية  مدى  يف 
املوثوقة  املعلومة  تقدمي  يف 
املهنة  باأخالقيات  وااللتزام 
ال�شحفيني  اأن  اإىل  م�شريا 
ب�شبب  لي�ش  حاليا  املحبو�شني 
�رشورة  على  م�شددا  اآرائهم. 
اأن توؤدي كل ال�شحافة اخلدمة 

عمومية  كانت  �شواء  العمومية 
اأو خا�شة.

من جهة اأخرى اأو�شح ونوغي اأن 
املوؤ�ش�شات االعالمية تكاثرت 
ب�شكل كبري يف ال�شنوات االأخرية 
لكنه �شبهها باجلمعيات اخلريية 
العمومي  االإ�شهار  تنتظر  التي 
يف حني اأنها يف اال�شل م�رشوع 
الف�شل  يواجه  قد  اقت�شادي 
اإىل  م�شريا  النجاح  يحقق  وقد 
ت�شم  االإعالمية  ال�شاحة  اأن 
530 ن�رشية من بينها منها 166 
تطرق  كما   واأ�شبوعية  يومية 
التي  الع�رش  للور�شات  ونوغي 
وزير  طرف  من  ت�شكيلها  مت 
االت�شال عمار بلحيمر الإ�شالح 
قطاع ال�شحافة كا�شفا اأن هناك 
ع�رش ور�شات �شتتكفل باملهمة 

فقط  ور�شتني  اأن  اإىل  م�شريا 
ور�شة  هما  العمل  يف  انطلقتا 

والور�شة  االلكرتونية  ال�شحافة 
التنظيمات  مبرافقة  املتعلقة 

ب�شبب  توقفتا  لكنهما  النقابية 
انت�شار بواء كورونا.

الرئي�س املدير العام للموؤ�ض�ضة الوطنية للن�ضر والإ�ضهار، العربي ونوغي

وزارة الت�شال �شتحقق يف منح بطاقات ال�شحفي املحرتف للغرباء
اأكد الرئي�س املدير العام للموؤ�ض�ضة الوطنية للن�ضر والإ�ضهار، العربي ونوغي، اأن اجلزائر �ضت�ضهد حركية اإعالمية معرتفا اأن الو�ضع الذي تعي�ضه 

ال�ضحافة يف الوقت الراهن �ضببه انحرافات ت�ضببت فيها جهات ل عالقة لها باملجال الإعالمي كما اأ�ضار اإىل عزم وزارة الت�ضال التحقيق فيما يخ�س 
منح بطاقات مهنية )ال�ضحفي املحرتف ( لغرباء ودخالء على مهنة املتاعب

ااالأوائل  اأيام   10 يف  عنا    رحل 
الفنان  الكرمي  رم�شان  �شهر  من 
"اإيدير" وا�شمه  القبائلي العاملي  
يف  �رشيط"  "حميد  احلقيقي 
الفرن�شية  بالعا�شمة  م�شت�شفى 
�شنة    71 يناهز  عمر  ،عن  باري�ش 
اجلزائرية  الفنية  ال�شاحة  لتفقد 
القبائلي   الفن  اأهرامات  اأحد 
جرجرة  جبال  ك�شموخ  ال�شامخ 
،حيث اأن  هذا العمالق  مل يتخلى 
لبلده  وحبه  اأ�شالته  عن  اأبدا 
قرية  ابن  كر�ش   ،فلقد  اجلزائر 
"اأيت حل�شني" التابعة لوالية تيزي 
وزو بالقبائل الكربى نف�شه خلدمة 
فهو  واإخال�ش  تفان  بكل  الفن 
اآالت  على  وعازف  وملحن  �شاعر 
مو�شيقية كثرية  ومن منا اليعرف    
اأغنيته " اأفافا ينوفا " التي حققت  
من  واحدة  فهي  عاملية   �شهرة 
اأ�شهر االأغاين اجلزائرية املكتوبة 
باللّغة االأمازيغية، واأكرثها  ترداداً 
من  اأكرث  عمرها  االأل�شن  على 
�شفريا  اأ�شبح  فبف�شلها  �شنة    30
لالأغنية القبائلية  يف العامل واأيقونة 

الفن اجلزائري بدون منازع .
فنيا   األبوما   2017 يف  طرح  ولقد 
ديوهات  "يت�شمن  وهناك  "هنا 

العاملي  الفن   عمالقة  مع 
الراحل  الفنان  راأ�شهم  على 
اأزنافور،وفران�شي�ش  �شارل 
برول،ومك�شيم  وباتريك  كابريل 
فرو�شيتيار،وجريارد لينورمان،تريو 
كروب   وغروند  �شلفادور،  ،هرني 
وابنته  الفيليي،  مالدي،وبرنارد 
ر�شيده  يف  جند  اأننا  كما   ، تانينة 
جمموعة من االأغاين الناجحة مثل 
: ا�شندو، زويت رويت ، �شا�ش لويز 
التي  الرائعة  اأغانيه  من  وغريها 

يع�شقها اجلميع  .
 

وزارة الثقافة
رحيل اإيدير �ضرخ عظيم يف 

ج�ضد الفن اجلزائري

الفنان  الثقافة  وزارة  نعت 
حميد  الراحل  الكبري   اجلزائري 
يف  اإيدير  با�شم  املعروف  �رشيط 
الو�شط  يومية"  حت�شلت  لها  بيان 
" على ن�شخة منه الذي اأكدت فيه 
اأنها ا�شتقبلت نباأ وفاته بحزن واأمل 
�شديدين  وبالتايل فاإن رحيل فنان 
من طينة اإيدير هو �رشخ عظيم يف 
خلّد  لقد  اجلزائري.  الفن  ج�شد 
الّثقافة  ومالمح  ا�شمه  الفقيد 

اجلزائرّية االأ�شيلة عرب فّنه طوال 
فنية  خ�شو�شية  ون�رش  عقود، 
العامل  اأرجاء  يف  حملية  وثقافية 
وعليه فاإن اجلزائر اإذ تفقده تطوي 
الفن  �شفحات  اأبرز  من  �شفحة 
من  اجلزائرّيون  و�شيظّل  امللتزم، 
ل�شوته،  ي�شغون  االأجيال،  خمتلف 
بيننا  و�شيخلد  باأغانيه،  ويتغّنون 
كواحد من املبدعني املكافحني. 
اإىل روحك ال�شالم واإىل عائلتك كل 
رحمك  وال�شلوان.  بال�شرب  الدعاء 
اإليه  واإنا  هلل  اإنا  اإّن  اإيدير  يا  اهلل 

راجعون
 

املخرج امل�ضرحي �ضوقي 
بوزيد

اأنت باق فينا يا اإيدير

امل�رشحي  املخرج  وقال 
عن  بوزيد   �شوقي  وال�شينمائي 
قررت  اإن  و  "اإيدير"حتى  الراحل 
بهكذا  متاأخر  جد  اأنت  الرحيل 
لهكذا  وقت  هناك  يعد  مل  قرار، 
فعل،  لي�ش باأيدينا االآن املوافقة، 
يقدر  االأرواح   برملان  حتى  ال  و 
لنا  �شلطة  ال  االأيادي،  رفع  على 
املد  هذا  كل  تغلغلت  قد  علينا، 
ا�شتطاعتك  يف  يعد  فلم  فينا 
و  �شتاءك  حار  هو  كم  الرحيل، 
اأرواحنا،  تلف  ن�شمة  �شم�شك 
�شبابنا  يف  اأترابي  من  كاالأغلبية 
لكن  تقول  كنت  ما  افهم  اأكن  مل 
ينبعث  الذي  الغريب  ال�شيء  ذلك 
ي�شدين  كان  نوتاتك  و  �شوتك  من 

اأنه  االآن  اأراأيت  كاأنه بي و مني،  و 
مل يعد يف مقدورك الرحيل، كيف 
تراها،  بب�شاطة  هكذا  !!؟  ترحل 
ي�شتطيع  ال  جدا  هزيل  ج�شدك 
اأن يحمل معه جيلني كاملني ، و ال 
حتى حقائب اجلن لن متكنك من 
معهم،  اأحالمهم  و  اجليلني  حمل 
و  الرحيل  يف  فكرت  تراك  كيف 
اأمثالك  اأن  اآمنوا  و  كيف �شدقوك 
يف  لي�ش  فينا  باق  اأنت  يرحلون، 
االأ�شف  مع  الرحيل  ا�شتطاعتك 
م�شاعدتك  اإمكاننا  يف  لي�ش 

للرحيل.

الفنانة دمية طرقان
اإيدير هو اجلزائر 

بالن�ضبة يل

طرقان   دمية  الفنانة  وا�شرتجعت 
"اإيدير"  االأ�شطورة  مع   ذكرياتها 
 " له  راأيته بكيت وقلت  "ملا  قائلة 
فراأيت  يل"  بالن�شبة  اجلزائر  اأنت 
اأثر فعال  الدمعة يف عيناه ، فلقد 
اأغانيه  على  وتربيت  طفولتي  يف 
العربي  طارق  ووالدي  عائلتي  يف 
طرقان كان يعنيها  اإىل غاية اليوم  
ولن اأن�شى اأبدا عندما اأخربين  اأنه 

والدي  ومو�شيقى  اأغاين  يعرف 
قابلت  فبعدما  وبالتايل   كثريا"،  
وكان  باجلزائر   " اإيدير  الفنان" 
روؤية  يف  ال�شبب   خمار  موؤن�ش 
من  اأ�شكره  والذي  اإيدير  الفنان 
قلبي  على حتقيق �شيء كان حلما 
تاأثرت   فلقد   ،ولهذا  يل  بالن�شبة 
مل  دموعي   و  اللقاء  بهذا  كثريا 
تبكي  النا�ش  وجعلت  تتوقف، 
دموع  كانت  وقتها   ولكن يف  معي 
ال�شيء  فرح ودموع �شخ�ش وجد  
منذ  وجدانه  من  جزء  كان  الذي 
�شغره فتلك  اللحظات لن اأن�شاها 
اللحظة   تلك  ومنذ   حياتي  يف 
النا�ش  �شعور  فعال  ا�شتوعبت 
التي تقابل  "فافا ينوفا"، تغمرك 
م�شاعر  نابعة من االأعماق ،وعليه 
فلالأ�شف ال�شديد  اليوم كلنا نبكي 
على فراقك ، والوجع بالقلب جد  
كبري ولن يفهمه  اإال الذي يعرفك، 
الفنية  ور�شالتك   اأغانيك  ولكن 
اأغانيك   نوؤدي  و�شنبقى  �شتبقى 
رموز  من  اأ�شا�شيا  رمزا  و�شتبقى  
وثقافتهن  ر�شالتهن  ومن  االأمازيغ 
بن�رشها،  اأ�شا�شيا  �شببا  كنت  التي 
واأنا جد فخورة لكوين جزءا منها.
حكيم مالك

فنانون ينعون �ضاحب رائعة " اأفافا ينوفا"

جرجرة كجبال  و�شاخما  قلوبنا  يف  حيا  "اإيدير"  �شتبقى 
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ن�ضيبتي لعزيزة 
الوليد فرج

فعل  �أو  �سلوك  من  نفو�سنا  تنفر  و  ن�سمئز  قد 
ر�سمي عمومي �أو �جتماعي ، �أو حتى �سخ�سي 
و�لذي ال يعنينا يف هذ� �ل�سدد ، قد ي�سبب لنا 
�سكل  يف  �أحيانا  �لدفاع  �آلية  فتتحرك  غ�سبنا 
�لتفّكه  بالزهو  تتغلف  �ل�سخرية  هذه  �سخرية 
�ل�سلوك �ملقرف  و�النب�ساط �لذي يحاول دفع 

بطريقة �ساخرة نقدية .     
تون�سية  �أفعال  ردود  علي  مرت  �أين  �أتذكر  ال   
�سل�سلة  �أو  كا�سي  كامري�  على  غا�سبة  �ساجبة 
�لتون�سي  �لرئي�س  تناولت  �أنها  ،�إدعت  فكاهية 
�لعالقات  عمق  تعك�س  ،وال  الئقة  غري  ب�سورة 
�جلز�ئرية �لتون�سية �لتي يفرت�س �أنها تناأى عن 
تافهة  فكرة  كانت  وفعال  �ل�سيادة  رموز  تناول 
�ساجمة ال روح فكاهه فيها وال �سخرية ناقدة وال 
تعدو �أن تكون جمموعة من �ملت�ساقطني وجدو� 
فر�غا فعمروه .  �أثار هذ� �ملو�سوع �لكثري من 
و  ممثليه  و  �ملو�سوع  فر�غ  �لفارغ  �لهر�ف 
  . �جلميع  من  برئ  �لفر�غ  و  بثتها  �لتي  �لقناة 
تقل  ال  مب�ساهد  �جلز�ئري  �مل�ساهد  ��سطدم 
دناءة و ت�سقطا و ت�سويها للمر�أة �جلز�ئرية يف 
ت�سويرها  مبحاولة  لعزيزة(  )ن�سيبتي  �سل�سلة 
و  من  تخرج  �لتي  �لطائ�سة  �ملر�أة  تلك  باأنها 
..فبعد  �جلامح  هو�ها  ور�ء  �سعيا  عائلتها  عن 
�أن ز�رت تون�س للعالج �سقطت يف غر�م طبيب 
تون�سي. وهذه ر�سالة �أخرى عن و�قع �ل�سياحة 
�لعالجية �ل�سحية �لبينية بني تون�س و �جلز�ئر 
و  لتنظيمها  �أ�ساليب  �لبحث عن  يفرت�س  و�لتي 
تبادل �خلرب�ت يف هذ� �ملجال ال  و  تطويرها 
�لذي ال يعك�س  �لتافه  �لتعري�س  �أبو�ق  ت�سويب 
ليتجاوز   . �ل�سعبني  �لعالقة �ملتينة بني  حقيقة 
�لتعري�س و جتريح �ل�سعب �جلز�ئري وت�سويره 
كاأنه غري مرحب به ببلد كان يظنه بلده �لثاين ، 
حني تظمنت بع�س �لتّكنيات �لتافهة على ل�سان 
حمل  �إال  يبق  ومل  تون�س  غزونا  باأننا  )ببو�سة( 

�لعلم �جلز�ئري يف �الأر�س �لتون�سية .
�ملنو�ل  هذ�  على  �لتفاهة  و  �لرد�ءة  بقيت  �إن 
عو�قبها  تر�سي  ال  فو�سى  يف  ندخل  �سوف 

�أحد�.

احلماية املدنية باملدية 

اإنقاذ 05 اأ�ضخا�ص 
تعر�ضوا لالختناق بالغاز

متكن م�سالح �حلماية �ملدنية لوالية �ملدية 
 05 �إنقاذ  من  �ملا�سية  �ساعة   48 خالل 
�أحادي  بغاز  لالختناق  تعر�سو�  �أ�سخا�س 
�لربو�قية  د�ئرتي  من  بكل  �لكربون  �أك�سيد 
�لو�سط  �إعالمي تلقت  وتابالط ح�سب بيان 

ن�سخة منه. 
بالتدخل  �لربو�قية  د�ئرة  وحدة  �أفر�د  قام   
على م�ستوى حي 150 م�سكن ببلدية عا�سمة 
�لد�ئرة ، الإنقاذ 04 �سحايا ترت�وح �أعمارهم 
جن�س  من   ) �سنة   28 و  �سنو�ت   03  ( مابني 
و�آالم  قيء  و  غثيان  حالة  يف  وجدو�  �أنثى، 
على م�ستوى �لر�أ�س �أ�سيبو� باالختناق جر�ء 
�لكربون  �أك�سيد  �أحادي  لغاز  ��ستن�ساقهم 
مت  حيث   ، �ملاء  م�سخن  من  �ملنبعث 
�إ�سعافهم يف عني �ملكان ونقلهم على جناح 
بذ�ت  نوفمرب  �ول  م�ست�سفى  �إىل  �ل�رسعة 

�لد�ئرة، .
ر. بوخدميي

الرئي�س تبون يرتاأ�س اجتماعا 
ملجل�س الوزراء

امل�ضادقة على امل�ضروع 
التمهيدي لقانون 
املالية التكميلي

�جتماعه  �الأحد،  �أم�س  �لوزر�ء،  جمل�س  عقد 
�لدوري برئا�سة �ل�سيد عبد �ملجيد تبون رئي�س 
�جلمهورية �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة وزير 
�أعمال �جتماع  �لوطني. ويت�سمن جدول  �لدفاع 
و�مل�سادقة  �لدر��سة  خا�سة  ب�سفة  �ملجل�س 
على �مل�رسوع �لتمهيدي لقانون �ملالية �لتكميلي 
تنظيم  باإعادة  �ملتعلقة  و�لعرو�س   2020 ل�سنة 
و�ملنظومة  �جلارية  �لدر��سية  �ل�سنة  نهاية 
باملو�د  �ل�سوق  وتاأطري  متوين  ملتابعة  �لرقمية 
دعم  جهاز  بعث  �إعادة  �إىل  باالإ�سافة  �الأ�سا�سية 

ت�سغيل �ل�سباب.
وكاالت

حتديد موعد عودة 
ريال مدريد للتدريبات

ريال  عودة  موعد  "ماركا"،  �سحيفة  ك�سفت 
�لدوري  ال�ستئناف  ��ستعد�د�  للتدريبات،  مدريد 
فرتة  بعد  وذلك  جمدد�،  �لقدم  لكرة  �الإ�سباين 
كورنا  فريو�س  تف�سي  خلفية  على  �لتوقف  من 
�ملقرر  من  فاإنه  �الإ�سبانية،  �ل�سحيفة  وبح�سب 
�أن يبد�أ �لفريق �مللكي، حتت قيادة �ملدرب زين 
�لدين زيد�ن و�جلهاز �لفني، �لتمرينات �لفردية 
ماي   11 يوم  "فالديبا�س"  �لتدريبات  مقر  يف 

�جلاري.

اإ�سبانيا

 اأدنى ح�ضيلة وفيات 
يومية بكورونا 

�مل�ستجد  كورونا  فريو�س  �سحايا  ح�سيلة  �سهدت 
�رتفاع  �أدنى  �الأحد  �أم�س  �إ�سبانيا  يف  "كوفيد-19" 
�ل�سلطات  بت�سجيل  �ملا�سي،  18 مار�س  يومي منذ 
�لوباء خالل  �ل�سحية 164 وفاة جديدة ناجمة عن 
�آخر 24 �ساعة. و�أعلنت وز�رة �ل�سحة �الإ�سبانية �أن 
عدد �لوفيات ب�سبب كورونا يف �لبالد بلغت حتى �الآن 
�الإ�سابات  عدد  �إجمايل  �رتفع  فيما  حالة،   25264
حالة  بـ884  �الأخري  �ليوم  خالل  ت�سجيلها  مت  �لتي 

جديدة، من 216582 �إىل 217466 �إ�سابة.

ماليني هواتف اأندرويد مهددة

من  "كا�ضبري�ضكي" حتذر 
برجميات خبيثة!

�أعلن خرب�ء يف �رسكة "كا�سبري�سكي" �ملتخ�س�سة 
باأمن �ملعلومات عن �كت�ساف �سيغة جديدة من 
على  خطر�  ت�سكل  قد  �الإلكرتونية  �لفريو�سات 

ماليني �لهو�تف �لعاملة باأنظمة �أندرويد.
خرب�ء  فاإن  �ملتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
�إ�سد�ر  �كت�ساف  من  متكنو�  كا�سبري�سكي" 
فئة  �إىل  ينتمي   Trojan فريو�سات  من  خا�س 
 PhantomLance �الإلكرتونية  �لفريو�سات 

�لتي هددت هو�تف �أندرويد �سابقا.

م.�س

�مل�رسوع  هذ�  �إطالق  و�سيتم 
يقول  �لتمويل،  �سوى  ينتظر  �لذي 
�ل�سيد موين، بحر �الأ�سبوع �جلاري 
بالتعاون مع جمموعة من �لطالب 
جامعة  يف  در��ستهم  يز�ولون 
تكمن  بحيث  للكيمياء،  "ر�ن" 
قما�س  �إعد�د  �لدر��سة يف  ماهية 
يعقم نف�سه ذ�تيا كنوع من �الإعانة 
�ل�سحة  وم�ستخدمي  لالأطباء 
�مليد�ن  �أر�س  على  �ملتو�جدين 
�أكرث من  �أنف�سهم  �أجل حماية  من 

هذ� �لفريو�س".

قدمها  �لتي  �ل�رسوح  وح�سب 
�ملبادرة  فاإن هذه  �جلامعة  مدير 
�لدعوة �ملوجهة،  �إطار  تندرج يف 
�إىل  �لفارط،  �أبريل   10 بتاريخ 
تقدمي م�ساريع من طرف �لوكالة 
ق�سد  �لفر�نكوفونية  �جلامعية 
�لطلبة  مبادر�ت  وت�سجيع  دعم 
�لباحثني  و�ل�سباب  و�ملهند�سني 
و�أ�ساف  �لوباء  لهذ�  للت�سدي 
من  ننتهي  �إن  "وما  �أن  موين 
�إعد�د �لقما�س �لذي يعقم نف�سه 
بتجارب  �لقيام  يف  ن�رسع  ذ�تيا، 
وزو  بتيزي  �ملخترب�ت  باأحد 
�الأ�ستاذ �حلكيم حو�يل  باإ�رس�ف 

هذ�  "�لقما�س  �أن  مربز�  كرمي"، 
ذو ��ستخد�م متعدد يتم �عتماده 
و�ملاآزر  �لكمامات  ل�سناعة 

و�ملاآزر �لو�قية و�لبطانيات".
�لبويرة  جامعة  فاإن  لالإ�سارة 
لطاملا �ساركت، منذ بد�ية تف�سي 
�لوطنية  �مل�ساعي  يف  �لوباء، 
ملجابهة فريو�س كورونا، ويذكر 
و�الأ�ساتذة  �لطلبة  من  فريقا  �أن 
و�حلياة  �لطبيعة  علوم  بكلية 

معتربة  كميات  باإنتاج  قامو� 
بحيث  �لكحولية  �ملعقمات  من 
�ملوؤ�س�سات  على  توزيعها  مت 
�لوالية  بذ�ت  �ال�ست�سفائية 
عن  بالتعبري  قوله  موين  و�ختتم 
جمهود�ت  لدعم  "��ستعد�ده 
�لت�سدي  يف  �أكرث  �ل�سحة  قطاع 
�لذي  �مل�ستع�سي  �ملر�س  لهذ� 
من  �الآالف  مئات  بحياة  �أودى 

�الأ�سخا�س يف �لعامل". 

جامعة اأكلي حمند واحلاج بالبويرة

اإطالق درا�ضة لإعداد قما�ص 
يعقم نف�ضه ذاتيا 

تعتزم جامعة اأكلي حمند واحلاج بالبويرة 
اإطالق درا�سة بحر االأ�سبوع اجلاري, بالتعاون 

مع مدر�سة ران للكيمياء )بفرن�سا(, الإعداد 
قما�س يعقم نف�سه ذاتيا, وهذا يف اإطار امل�ساعي 

احلثيثة ملجابهة فريو�س كورونا امل�ستجد, 
ح�سبما اأدىل به مدير اجلامعة, لطفي موين.

�لعاملة  �ل�رسطة   عنا�رس   متكنت 
باأمن والية �سيدي بلعبا�س من و�سع  
ور�سة خمت�س  لن�ساط �ساحب  حد� 
غري  بطريقة  �حللويات  �سناعة  يف 
قيام  بعد  متت  �لعملية  �رسعية، 
مر�قبة  بعمليات  �الأمن  عنا�رس 
للمحالت �لتجارية على م�ستوى عدة 
�أين  بلعبا�س،  �سيدي  مبدينة  نقاط 
�حللويات  لت�سنيع  ور�سة  �سبط  مت 
�رسعية  غري  بطريقة  �لتقليدية 
�لتجاري  �ل�سجل  �نعد�م  ظل  يف 
 ، �لنظافة   �رسوط  �أدنى  وغياب 
وتكللت  �لعملية بحجز كمية معتربة 
�سنع  يف  ت�ستعمل  �لتي  �ملو�د  من 

من  كي�س   32 غر�ر  على  �حللويات 
 18 للكي�س  كلغ   25 وزن  ذ�ت  �ل�سكر 
كلغ   25 وزن  ذ�ت  �لفرينة  من  كي�س 
للكي�س، 08 دالء من �لزيت ب�سعة 05 
لرت للدلو �لو�حد ، كما مت حجز �لعتاد 
�مل�ستعمل يف �سناعة �حللويات ، يف 
�لزيت  من  لرت   50 �إتالف  مت  حني 
من  ون�سف  بر�ميل   03  ، �مل�ستعمل 
للربميل  لرت   280 ب�سعة  �لع�سل  مادة 
كلغ   100 �إىل  باالإ�سافة  �لو�حد 
و�ملخ�س�س  �ملح�رس  �لعجني  من 
�ساحب  و�إحالة  �حللويات  ل�سناعة 

�لور�سة على �لعد�لة .
حممد بن ترار

اأمن �سيدي بلعبا�س  

ك�ضف ور�ضة ل�ضناعة 
احللويات بطرق م�ضبوهة 

لوالية  �لوالئية  �ل�سلطات  �أ�رسفت   
تلم�سان على تن�سيب  خو�ين بوجنان 
�لبلدي  للمجل�س  جديد�  رئي�سا 
بن  للرئي�س  خلفا  تلم�سان  ملدينة 
�لوالية   و�يل  قبل  من  �ملقال  مو�سى 
�لق�سائية رفقة  على خلفية �ملتابعة 

نائبه وجملة  من �لن�ساطات .
هذ� وقد جرت عملية �النتخاب د�خل 

�ملجل�س  مبقر  �الجتماعات   قاعة 
�لبلدي لتلم�سان �أين مت �ختيار خو�ين 
ليقود  �لتزكية   طريق  عن  بوجنان 
تعرف  مل  �لتي  تلم�سان  بلدية  قطار 
�سوء  بفعل   عهدتني  منذ  �ال�ستقر�ر 
�لتي  �لق�سائية  و�ملتابعات  �لت�سيري 
�ل�سفقات  بفعل  �الميار   تالحق 

�مل�سبوهة .

خلفا ل�سابقه املقال

تن�ضيب  خواين بوجالل رئي�ضا 
جديد  لبلدية تلم�ضان

بهجة  لغياب  كورونا  جائحة  �أدت 
رم�سان يف م�رس، وخا�سة يف  �سهر 
من  غريها  عن  تتميز  �لتي  �الأق�رس 
باالحتفاالت  �ل�سعيد  حمافظات 
يف  تنطلق  كانت  �لتي  و�مل�سري�ت 
�أبو  م�سجد  �ساحة  من  رم�سان 
م�سجد  و�أغلق  �الأق�رسي،  �حلجاج 
�لذي يجاور  �أبو �حلجاج �الأق�رسي، 
معبد �الأق�رس، الأول مرة منذ �إن�سائه 
�الكتفاء  ومت  ميالدي،   1286 عام 
�لذي  �الأمر  فقط،  �الأذ�ن  برفع 

باحلزن  عليه  �ملرتددين  �أ�ساب 
مرة  الأول  و�ساحته  �مل�سجد  لغلق 
لالإجر�ء�ت  ونتيجة  عاما.   734 منذ 
�ل�سلطات  و�سعتها  �لتي  �الحرت�زية 
�مل�رسية، حتولت �ل�ساحة �إىل مكان 
كانت  �أن  بعد  �لتجمعات،  من  خال 
�ملريدين  من  �سنو�ت  منذ  تخلو  ال 
وليايل  �لرحمن،  ومو�ئد  و�الأحباب 
رم�سان �لثقافية و�لدينية، و�الأن�سطة 
طو�ل  جتري  كانت  �لتي  �ملتنوعة 

ليايل �ل�سهر �لكرمي.

الأول مرة منذ 734 عاما

مدينة "املقابر واملعابد 
الفرعونية" خالية!

�سنقريحة،  �ل�سعيد  �للّو�ء  يقوم 
�لوطني  �جلي�س  �أركان  رئي�س 
�ليوم  من  �بتد�ء  بالنيابة،  �ل�سعبي 
�الثنني 04 ماي 2020، بزيارة عمل 
�لع�سكرية  �لناحية  �إىل  وتفتي�س 
�ست�سكل  �لزيارة  بب�سار  �لثالثة 

تنفيذ  على  لالإ�رس�ف  �سانحة 
�حلية  بالذخرية  تكتيكي  مترين 
�لعملياتية  �لقطاعات  وتفقد 
وعقد  �لوحد�ت،  وبع�س 
�إطار�ت  مع  توجيهية  �جتماعات 

و�أفر�د �لناحية.

الّلواء, رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة 

زيارة عمل اإىل الناحية الع�ضكرية 
الثالثة بب�ضار

�جلز�ئرية  �الأغنية  �أيقونة  تويف 
ليلة  �إيدير،  بالقبائلية،  �لناطقة 
م�ست�سفى  يف  �الأحد  �إىل  �ل�سبت 
بعد  �سنة   71 عمر  عن  بباري�س 
�لرت�ث  خدمة  يف  طويلة  م�سرية 
�إيدير  ولد  �جلز�ئري  �ملو�سيقي 
و ��سمه �حلقيقي حميد �رسيط، 
عام 1949 بتيزي وزو، �إذ ظهر يف 
و  �لدولية،  �ل�ساحات  �لعديد من 
"هنا و  �ألبومه �الأخري  �سارك يف 
 2017 �سنة  �سدر  �لذي  هناك" 
ذ�ت �سيت  فرن�سيني  مغنيني  مع 

�أزنفور  �سارل  غر�ر  على  عاملي 
برنار  و  كابريل  فرن�سي�س  و 

الفيليي.
�الأبدية  �الأغنية  موؤد  عاد  و 
"�أفافا �إينوفا"، �لتي �أعيد �أد�ئها 
جمهوره  �إىل  �أجنبية،  لغة   20 يف 
بالقاعة  حفل  �أثناء   2018 �سنة 
�الأوملبي  للمركب  �لبي�ساوية 
يناير  مبنا�سبة  بو�سياف  حممد 
ر�أ�س �ل�سنة �الأمازيغية �مل�سادف 
ل12 جانفي من كل �سنة، و ذلك 

بعد غياب قارب 40 �سنة.

�ملو�سيقي  �ل�سجل  ي�سمل  و 
للفنان �إيدير حو�يل 10 �ألبومات. 
�أ�سبح �إيدير م�سهور� يف �سنو�ت 
"�أفافا  �أغنية  بف�سل  �ل�سبعينات 
عاملية  �أغنية  هي  و  �إينوفا" 
ن�رست يف ما ال يقل عن 77 بلد� 
ع�رسين  حو�يل  �إىل  ترجمت  و 
لغة. و بالرغم من �نه كان كتوما، 
�أحب �لفنان تقا�سم مع �ملغنيني 
"زويت  تعبريه.  ف�ساء  �الآخرين 
�أ�سبحت  �لتي  خالد،  مع  رويت" 
�لر�ي،  "�لهربة وين" �أد�ها ملك 

�أخرى  �أغنية  هي  و  "�أزو�و"،  و 
غناها  �لتي  �إجناز�ته  بني  من 
�أو  "لفهامة  و  مامي  �ل�ساب  مع 
�ل�سعب(  )ند�ء  بوغذوذ  "ثغري 
�أدى �إيدير هذه �الأغنية �مللتزمة 
ترتجم  �لتي  تلك  �سك  -دون 
يف  للفنان-  مو�طنة  �أمل  �أح�سن 
و  كاتب  �أمازيغ  ثالثي جميل مع 
�لنجم �ل�ساعد لالأغنية �لقبائلية 

رزقي و�يل.
�مل�سرية،  من  �سنة   50 قر�بة  و 
�مل�سار  رهان  يف  �إيدير  جنح 

�لفني �ملنتظم يف خدمة �لرت�ث 
�إعطاء  مع  �جلز�ئري،  �لثقايف 
بعث للغته �الأم يف �أغنيته �الأخرية 
مع  �أد�ها  �لتي  هناك"  و  "هنا 
�أ�سماء كبرية يف �الأغنية �لفرن�سية 
�إيدير  �لفنان  �لتقى   ،2018 و يف 
مع جمهوره بعد غياب قارب 40 
كبريين  حفلني  خالل  من  �سنة 
مع  �لعا�سمة  باجلز�ئر  نظمهما 
على  مو�سيقيا  ثالثني  حو�يل 
يفوق  جمهور  �أمام  و  �ملن�سة 

5000 متفرج. 

اإيدير
 ترحل يف �ضمتاأيقون جزائرية

حممد بن ترار



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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