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الوزير املنتدب املكلف بال�ضناعة ال�ضيدلنية

حترير امللفات املجمدة 
وبطاقية للمنتجني ال�صيدالنيني 

	
.      اإنتاج الأدوية »ذات قيمة م�ضافة كبرية«

ك�ضف الوزير املنتدب املكلف بال�ضناعة ال�ضيدلنية، لطفي بن باحمد، اأم�س، عن التح�ضري 
لأربعة مرا�ضيم جديدة، لدعم ال�ضناعة ال�ضيدلنية املحلية، مما �ضي�ضمح بو�ضع �ضيا�ضة جديدة، 

يف جمال ال�ضناعة ال�ضيدلنية، التي �ضت�ضجع الإنتاج املحلي، على وجه اخل�ضو�س.

مرمي خمي�ضة

مداخلة	 خالل	 املنتدب،	 الوزير	 واأ�شار	
له	على	اأمواج	الإذاعة	الوطنية،	اأنه	عند	
يجب	 جديدة،	 منظومة	 بناء	 حماولة	
متمثلة	يف	 متينة	 اأ�ش�س	 هناك	 تكون	 اأن	
الن�شو�س،	 هذه	 اأن	 مو�شحا	 التنظيم،	
ومطابقتها،	 الأدوية	 بت�شجيل	 تتعلق	
بال�شترياد،	 املتعلقة	 ال�رشوط	 ودفاتر	
املوؤ�ش�شة	 وحتديد	 الوطني،	 والإنتاج	
اإذ	 الأ�شا�شية،	 والأدوية	 ال�شيدلنية،	
على	 العتماد	 اإىل	 تهدف	 ال�شلطات	 اأن	
هذه	املرا�شيم،	من	خالل	و�شع	�شيا�شة	
باملر�شى،	 التكفل	 على	 ترتكز	 جديدة،	
والأهمية	 العمومية،	 ال�شحة	 واأهمية	
الت�شدير،	 يف	 التفكري	 مع	 القت�شادية،	
يف	 يكمن	 الهدف	 فاإن	 الوزير،	 وح�شب	
جمرد	 يكون	 ل	 وطني،	 اإنتاج	 تطوير	
دمياغوجي									 ا�شتظهار	 اإرادة	 عن	 تعبري	
يتعلق	 الأمر	 اأن	 م�شيفا	 و�شيا�شي،	

بال�شتجابة	حقا	للطلب	املحلي.
ال�شيدلنيني	 للمنتجني	 بطاقية	 عر�س	

على	احلكومة	قريبا
كما	اأ�شار	الوزير	املنتدب،	يف	ت�رشيحاته	
توجيه	 �شيتم	 اأنه	 اإىل	 الوطنية،	 لالإذاعة	
قيمة	 »ذات	 الأدوية	 اإنتاج	 نحو	 العمل،	
اأدوية	مر�س	 م�شافة	كبرية«،	على	غرار	
الأمرا�س	 جميع	 و	 الأورام	 و	 ال�شكري،	
الوقت	 حان	 قد	 اأنه	 مو�شحا	 املزمنة،	
و	 العالج،	 ف�شاءات	 منطلق	 من	 التفكري	
الإنتاج،	 وحدات	 عدد	 منظور	 من	 لي�س	

اإنتاجية	 وحدة	 	95 لدينا	 باأن	 يهم	 فال	
بل	 مهما،	 العدد	 هذا	 كان	 وان	 حتى،	
�شنجني	 ماذا	 و	 ننتج،	 وكم	 ماذا	 املهم	
من	جانب	القيمة	امل�شافة	القت�شادية،	
العمومية،	 ال�شحة	 حماية	 جانب	 من	 و	
بطاقية	 اإعداد	 مت	 ذلك،	 لتحقيق	 حيث	
خا�شة	باملنتجني،	و	�شيتم	عر�شها	على	
القادمة«على	 الأ�شابيع	 احلكومة	»خالل	
ل	 البطاقية	 هذه	 اأن	 علما	 قوله،	 حد	
و	 الوحدات،	 جميع	 باإح�شاء	 تكتفي	
خطوط	 اأي�شا	 بل	 اجلغرايف،	 تواجدها	
الأدوية	 اأ�شكال	 و	 اأنواعها،	 و	 الإنتاج	
و	 العالجية،	 جمالتها	 و	 املنتجة،	

التكنولوجيات	امل�شتعملة	فيها.
حترير امللفات املجمدة اجلاهزة 

للتحقيق

عن	 باملنا�شبة،	 باحمد	 بن	 واأعرب	
البطاقية،	 هذه	 اإعداد	 خالل	 تفاجئه	
حمل	 وبامللفات	 املوجودة،	 بالطاقات	
جاهزة	 م�شاريع	 وجدنا	 حيث	 انتظار،	
لكنها	 الت�شجيع،	 تتطلب	فقط	 للتحقيق،	
اإدارية	 لعتبارات	 جممدة،	 �شبه	 بقيت	

تخفي	بالتاأكيد	م�شالح	مريبة.
ذاته،	 املتحدث	 وعد	 الإطار،	 هذا	 يف	
ال�رشورية،	 الت�شجيل	 طلبات	 بتحرير	
و	 اجلزائر،	 يف	 دواء	 اإنتاج	 يف	 لل�رشوع	
معربا	 املجمدة،	 امللفات	 حترير	 اأي�شا	
امل�شجل	 املعترب	 لتاأخر	 اأ�شفه	 عن	
التوجيه	 وغياب	 الطلبات،	 معاجلة	 يف	
بهدف	 وذلك	 الوطني،	 الإنتاج	 حلماية	

	70 اإىل	 املحلية،	 املنتجات	 ح�شة	 رفع	
املقدرة	 لالأدوية،	 الوطنية	 �شوق	 يف	 	%
حاليا،	 	% 	50 مقابل	 دولر،	 مليار	 ب4	
ت�شبح	 اأن	 اجلزائر،	 باإمكان	 اأن	 م�شيفا	
حقيقيا	 مركزا	 ثالثة،	 اإىل	 �شنتني	 خالل	
املنطقة	 يف	 ال�شيدلنية	 لل�شناعة	

والقارة	ككل.
لدينا	 اأن	 امل�شدر،	 	نف�س	 اأكد	 كما	
واجلامعات،	 الب�رشية،	 الإمكانيات	
والطاقة	وتهيئة	الإقليم،	التي	ت�شمح	للبلد	
باأن	ي�شبح	تنينا	يف	ال�شناعة	ال�شيدلنية،	
ال�شيا�شة،	 هذه	 تعزيز	 �شيتم	 حني،	 يف	
مب�شاريع	جديدة	يف	جمال	الرقمنة،	مما	
�شي�شمح	بتحكم	اأف�شل	يف	�شوق	الأدوية،	

على	حد	قوله.
اإن�ضاء نظام رقمي خا�س 

بال�ضناعة ال�ضيدلنية يف ظرف 
اأ�ضهر  6

يف	�شياق	مت�شل،	اأو�شح	الوزير	املنتدب	
لل�شناعة	ال�شيدلنية،	اأن	هناك	م�رشوع	
رقمي	يف	طور	الإجناز،	يهدف	اإىل	اإن�شاء	
للمنتجات	 ت�شل�شل	 لو�شع	 رقمي،	 نظام	
ال�شيدلنية،	بغية	�شمان	تتبع	كلي	لـ3500	
اأن	 م�شيفا	 ال�شوق،	 يف	 موجودة	 عالمة	
�شتة	 ظرف	 يف	 �شيج�شد	 النظام،	 هذا	
املعطيات	 تدوين	 �شيتم	 حيث	 اأ�شهر،	
التوزيع،	 و	 وال�شترياد	 الإنتاج،	 حول	
متناول	 وو�شعها	يف	 رقمنتها،	 �شيتم	 اأين	

امل�شريين	يف	وقتها.
�شتعتمد	 العمومية،	 ال�شلطات	 اأن	 كما	

ل�شيما	 ال�شبط،	 و�شائل	 ع�رشنة	 على	
للمنتجات	 الوطنية	 الوكالة	 ن�شاط	 مع	
خا�شة	 �شت�شمح	 التي	 ال�شيدلنية،	
وتفادي	 للمخزونات،	 اأح�شن	 بت�شيري	

الندرة	يف	ال�شوق.
توفري كمامات »القما�س« البديلة 	

للمواطنني قريبا

بال�شناعة	 املكلف	 املنتدب	 الوزير	 قال	
ال�شتعانة	 يجب	 اأنه	 اأم�س،	 ال�شيدلنية،	
من	 امل�شنوعة	 البديلة،	 بالكمامة	
يف	 وزارته	 �شت�شاهم	 التي	 القما�س،	
اأن	 باملنا�شبة،	 م�شريا	 للجميع،	 توفريها	
يف	 �رشعت	 قد	 العامل،	 دول	 من	 العديد	
ت�شنيع	كمامات	بديلة	من	قما�س،	والتي	
عدة	 وا�شتعمالها	 غ�شلها،	 اإعادة	 ميكن	

مرات.
اأن	خمزون	 باحمد،	 بن	 ك�شف	 حني،	 يف	
من	 للم�شت�شفيات	 املركزية	 ال�شيدلية	
الكمامات	الطبية	يتوفر	يف	الوقت	الراهن	
على	20	مليون	قناع،	كما	يتوقع	ا�شتالم	
املقبلة	 الأيام	 اأخرى،	خالل	 10	ماليني	
موؤكدا	 ال�شعبية،	 ال�شني	 جمهورية	 من	
يف	ذات	ال�شياق،	اأن	الأقنعة	امل�شتوردة،	
متعاملني	 اأربعة	 ينتجها	 التي	 وتلك	
اإىل	 اخل�شو�س،	 على	 توجه	 حمليني،	

م�شتخدمي	ال�شحة	العمومية.
بوترية 40 األف كا�ضف يوميا	

اإنتاج الكوا�ضف املخربية ال�ضريعة 
لفريو�س كورونا 

باحمد،	 بن	 الدكتور	 اأعلن	 جهته،	 من	
املخربية،	 الكوا�شف	 اإنتاج	 �شيتم	 اأنه	
من	 بداية	 كورونا،	 لفريو�س	 ال�رشيعة	
الأ�شبوع	الثالث،	من	�شهر	ماي	اجلاري،	
خالل	 اجتماع	 عقد	 �شيتم	 اأنه	 م�شيفا	
الأقنعة	 منتجي	 مع	 املقبل،	 الأ�شبوع	
على	 م�شاعدتهم	 اأجل	 من	 الطبية،	

ا�شتئناف	الإنتاج.
خالل	 ذاته،	 املتحدث	 اأفاد	 كما	
الوطنية،	 الإذاعة	 اأمواج	 على	 مداخلة	
من	 منتظم	 متوين	 �شمان	 �شيتم	 اأنه	
الذاتي،	 الكتفاء	 وبلوغ	 الأولية،	 املادة	
م�شريا	 الطبية،	 الأقنعة	 جمال	 يف	
التفكري	 يجري	 اأنه	 ذلك،	 مع	 باملوازاة	
كذلك،	يف	ت�شدير	منتجات	اأخرى،	على	
ال�رشيعة،	 والكوا�شف	 القفازات،	 غرار	
ينتجها	 التي	 املطهرة،	 واملحاليل	
واأن	 خا�شة	 جزائري،	 م�شنع	 	40 حاليا	
كانت	 اجلزائرية،	 ال�شيدلنية	 ال�شناعة	
الإنتاج	 تعزيز	 خالل	 من	 املوعد،	 يف	
املحلي،	للتجهيزات	والأدوية	ال�رشورية	

ملواجهة	الوباء.
م�شت�شفى	 لـ28	 تربع	 حملي	 متعامل	

بحوايل	مليون	لرت	من	الأك�شجني
واأكد	نف�س	امل�شدر،	يف	هذا	ال�شياق،	اأن	
متعامال	جزائريا	�شيقدم	لـ28	م�شت�شفى	
حوايل	مليون	لرت	من	الأك�شجني،	امل�شنع	
حمليا	ب�شكل	جماين،	من	خالل	وحدتني	

تقعان،	بكل	من	ورقلة	و	الأغواط.
الك�شوفات	 اأجهزة	 يخ�س	 فيما	 اأما	
ك�شف	 ل�رشائط	 منتجني	 فان	 الطبية،	

ن�شاطهم	 �شيحولون	 الدم	 يف	 اجللوكوز	
واأن	 خا�شة	 ال�رشيعة،	 الكوا�شف	 لإنتاج	
والوحدات	 اليوم،	 متوفرة	 التكنولوجيا	
وامل�شتخدمني	 م�شتعدة،	 والآلت	
ال�رشكاء	 قبل	 من	 بعد،	 عن	 مكونني	
الأ�شبوع	 خالل	 و�شيكونون	 ال�شينيني،	
الثالث	من	�شهر	ماي،	يف	طور	الإنتاج،	
	8 خالل	 كا�شف،	 	40000 بطاقة	

�شاعات.
حتقيق الكتفاء الذاتي فيما 

يخ�س مادة الأن�ضولني يف
 اآفاق 2022

اجلديدة،	 امل�شاريع	 بخ�شو�س	 اأما	
فقد	اأعلن	الوزير	بن	باحمد،	عن	اجناز	
وحدتني	لإنتاج	الأن�شولني،	و	التي	�شيتم	
اإطالقهما	على	التوايل،	يف	نهاية	2020	
�شنكون	 »اأننا	 م�شريا	 	،2021 ونهاية	
مكتفني	كليا	فيما	يخ�س	مادة	الأن�شولني	

يف	اآفاق	2022«.
وفرة	 حول	 �شوؤال،	 على	 رده	 يف	 و	
من	 للوقاية	 ال�رشورية	 التجهيزات	
املنتدب	 الوزير	 اأكد	 كورونا،	 فريو�س	
املخزونات	 اأن	 ال�شيدلنية،	 لل�شناعة	
الطبيني،	 للم�شتخدمني	 املخ�ش�شة	
و	 كبري«،	 ب�شكل	 »كافية	 وال�شت�شفائيني	
اأن	»جميع	الطلبات	قد	مت	تلبيتها«،	اأما	
فيما	يخ�س	املواطنني،	ف�شيتم	تدريجيا	
ا�شتحداث	اإنتاج	حملي	لالأقنعة	البديلة،	
وهذا	 مرات،	 عدة	 ا�شتعمالها	 ميكن	

بالتعاون	مع	الوزارات	املعنية.

24 �صاعة

يف تعليقه على قرارات جمل�س الوزراء، عبد القادر بري�س لـ"الو�ضط":

رئي�س اجلمهورية يفي بجزء من وعوده االنتخابية 
ثمن	رئي�س	املجل�س	ال�شت�شاري،	
اجلزائري،	 القت�شادي	 للمنتدى	
قرار	 اأم�س،	 بري�س،	 القادر	 عبد	
رفع	احلد	الأدنى	لالأجر	الوطني،	
الأجور،	 على	 ال�رشيبي	 والإعفاء	
ت�شاويها،	 اأو	 30000دج	 من	 الأقل	
القرارين،	 هذين	 اأن	 معتربا	
اجلمهورية،	 رئي�س	 من.	 وفاء	
بتعهداته	 تبون،	 املجيد	 عبد	

النتخابية.
يف	 بري�س	 الدكتور	 اأكد	 حيث	
ت�رشيح	خ�س	به	يومية	»الو�شط«،	
�شيعمل	 الإجراءات،	 هذه	 مثل	 اأن	
ال�رشيبي،	 العبء	 تخفيف	 على	

على	الفئات	ذوي	الدخل	ال�شعيف،	
م�شيفا	باملقابل،	اأن	قانون	املالية	
التكميلي،	مل	يقرر	بعد،	ال�رشائب.	

والر�شوم	اجلديدة.
املتحدث،	 ذات	 اعترب	 حني،	 يف	
ميزانية	 تخفي�س	 قرار	 اأن	
كما	 بدل%30،	 	%50 اإىل	 الت�شيري	
يطرح	عدة	 �شابق،	 وقت	 تقرر	يف	
علمنا	 اإذا	 خا�شة	 ا�شتفهامات،	
حوايل%60،	 الت�شيري	 ميزانية	 اأن	
اأجور،	 عن	 عبارة	 ماهو	 منها	
الجتماعي،	 الدعم	 وخم�ش�شات	
اأن	 ذاته،	 ال�شياق	 يف	 م�شريا	
امل�شا�س	 ميكن	 ل	 البابني	 هاذين	

ق�شد	 اإن	 اإل	 وتخفي�شهما،	 بهما	
الدولة	 ميزانية	 تخفي�س	 بذلك،	
يختلف	 الأمر	 هنا	 بـ%50،	 ككل،	
وعقالنية،	 منطقية	 اأكرث	 ويكون	
التخفي�س	هنا	مي�س	ميزانية	 لأن	
امل�شاريع	 وخا�شة	 التجهيز،		
ميكن	 والتي	 امل�شتعجلة،	 غري	
تاأجيلها	لوقت	لحق.	ولكن	ال�شيء	
اخلبري	 قول	 حد	 على	 املوؤكد،	
من	 احلكومة	 اإن	 هو	 القت�شادي،	
التكميلي،	 املالية	 قانون	 خالل	
امليزانية	 عجز	 تقلي�س	 تريد	
ت�شطر	 ل	 الدنيا،	حتى	 للحدود	
اإىل	ال�شتعانة	بالتمويل	التقليدي،	

اأو	املديونية	اخلارجية،	كما	�رشح	
رئي�س	اجلمهورية	�شابقا.

قانون املالية التكميلي2020

خالل	 امل�شدر،	 نف�س	 واأف�شح	
ينتظر	 اأنه	 »الو�شط«،	 مع	 حديثه	
امل�رشوع	 على	 امل�شادقة	 حتى	
املالية	 لقانون	 التمهيدي	
تفا�شيل	 ملعرفة	 التكميلي2020،	
ال�شعر	 تعلق	 ما	 خا�شة	 اأكرث،	
املرجعي	للربميل،	وكذلك	جمموع	
الإيرادات	 وجمموع	 النفقات،	

املتوقعة.
مرمي خمي�ضة

حالت الإ�ضابة والوفاة بوباء كورونا

وزير ال�صحة يوؤكد اأن اجلزائر تعرف ا�صتقرارا 
.     تو�ضيع قائمة امل�ضتفيدين من العالوة امل�ضتحدثة

اجلدل	 يف	 ال�شحة	 وزير	 ف�شل	
اخلا�شة	 املنحة	 اأثارته	 الذي	
العالوة	 اأن	 	 قائال	 كورونا	 بوباء	
رئي�س	 اأقرها	 التي	 ال�شتثنائية	
م�شتخدمي	 لفائدة	 اجلمهورية	
قطاع	ال�شحة،	من	حق	املجندين	
وباء	 ملواجهة	 الأول	 ال�شف	 يف	
كورونا	فقط.	و	اأردف	املتحدث:	
لالأ�شخا�س	 توجه	 »	هذه	املنحة	
للخطر	 اأنف�شهم	 عر�شوا	 الذين	

ال�شفوف	 واملتواجدين	يف	 فقط	
الأوىل	ملواجهة	الوباء،	ومن	غري	
من	 منها	 ي�شتفيد	 اأن	 املعقول	
هذه	 ظل	 يف	 �شيء	 باأي	 يقم	 مل	

الظروف.
وال�شكان	 ال�شحة	 وزير	 ك�شف	
عبد	 امل�شت�شفيات،	 واإ�شالح	
عن	 اأم�س	 بوزيد،	 بن	 الرحمن	
تو�شيع	منحة	اخلطر	التي	اأقرها	
مل�شتخدمي	 اجلمهورية	 رئي�س	

امل�ّشخرين	 ال�شحة	 قطاع	
كورونا	 فريو�س	 ملجابهة	
فئات	 عدة	 لت�شمل	 امل�شتجد	

اأخرى.	
زيارة	 خالل	 الوزير	 واأ�شار	
اأن	 �شلف	 ولية	 اإىل	 له	 ميدانية	
ال�شت�شفائية	 املوؤ�ش�شة	 مدير	
قائمة	 و�شع	 عن	 امل�شوؤول	 هو	
لهم	 يحق	 الذين	 الأ�شخا�س	
املنحة،	 هذه	 من	 ال�شتفادة	

م�شريا	اإىل	اأن	الأطباء	النف�شانيني	
املنحة	 بهذه	 معنيني	 والقابالت	
اأن	 اإىل	 الوزير	 واأو�شح	 اأي�شا	
يف	 ا�شتقرارا	 �شجلت	 اجلزائر	
بوباء	 والوفيات	 الإ�شابة	 حالت	
كورونا	بف�شل	جمهودات	الأطقم	
فريو�س	 اأن	 اإىل	 م�شريا	 الطبية،	
كل	 	 جتميد	 يف	 ت�شبب	 كورونا	

امل�شاريع	يف	القطاع.
عبدال�ضالم.غ

الفرن�شي	 الرئي�س	 ا�شتغل	
الفنان	 وفاة	 ماكرون	 اإميانويل	
اإيدير	 العاملي	 اجلزائري	
�رشيت	لإيقاظ	اأطماع		كولنيالية	
اجلزائر	 على	 فرن�شية	 واأحقاد	
القبائل	 ومنطقة	 عامة		 ب�شفة	
بهتانا	 ب�شفة	خا�شة	حيث	كذب	
عائلة	 اإىل	 تعزية	 ر�شالة	 يف	
يعي�س	 كان	 انه	 بقوله	 الفنان		
تنكر	 كما	 بفرن�شا	 املنفى	 يف	
للجن�شية	 الفرن�شي	 الرئي�س	
يعدد	 وظل	 للراحل	 اجلزائرية	
حماولة	 يف	 الأمازيغية	 اأ�شوله	
منه	لال�شطياد	يف	املياه	العكرة	
الفرن�شي		 اجلنب	 به	 عرف	 كما	

دائما.
يف	وقت	تعي�س	فيه	فرن�شا	بقيادة	
ال�شاب	ماكرون	اأ�شود	اأيامها	بفعل	
الفو�شى	 وقبلها	 كورونا	 جائحة	
ورحيل	 بالتغيري	 واملطالب	
الرئي�س	الفرن�شي	يف	مظاهرات	
ال�شفراء	 ال�شرتات	 �شباب	 قادها	
اأنواع	 لأب�شع	 تعر�شوا	 الذين	
عا�شمة	 يف	 وال�شتبداد	 القمع	
هذه	 كل	 اأمام	 	، الإن�شان	 حقوق	
باري�س	 تعي�شها	 التي	 الظروف	
الفرن�شي	حادثة	 الرئي�س	 ا�شتغل	
اجلزائري	 العاملي	 الفنان	 وفاة	
با�شم	 امل�شهور	 �رشّيط،	 َحميد	
�شموم	 لينفث	 بفرن�شا	 اإيدير	

اجلزائر	 �شد	 متطرفة	 واأحقاد	
فرن�شا	 على	 تتغلب	 بداأت	 الذي	
يف	معركة	التاريخ	وهو	النت�شار	
دوائر	 يف	 هيجان	 اأثار	 الذي	
القرار	الر�شمي	الفرن�شي	،	حيث	
جاء	يف	ر�شالة	رئي�س	فرن�شا	اأن		
اأغلب	 عا�س	 الراحل	 املطرب	
بفرن�شا	 والفنية	 املهنية	 حياته	
مع	 �شداقة	 عالقات	 وجتمعه	
الذي	 البلد	 يف	 الأو�شاط	 جميع	
اأي�شا	 طبيعي	 وهذا	 ا�شت�شافه،	
ذكر	 الفرن�شي	 الرئي�س	 اأن	 غري	
اأن	 العبارة	 ب�رشيح	 ر�شالته	 يف	
حياة	 يف	 كان	 الراحل	 الفنان	
لن	 �شيا�شية	 كذبة	 وهي	 املنفى	
بنفي	 يوما	 تقم	 مب	 ال�شلطات	
مبح�س	 اختيار	 الذي	 الراحل	
بداية	 بفرن�شا	 العي�س	 اإرادته	
حي	 من	 اإليها	 قادما	 	1973 من	
الرئي�س	 يذكر	 مل	 حيث	 املدنية	
الفرن�شي	ان	املدنية	احلي	الذي	
ترعرع	فيه	ايدير	هو	احلي	الذي	
الثورة	 �رشارة	 اأول	 منه	 اأطلقت	
التحريرية	كما	مل	يذكر	اأن	اإيدير	

والده	ثوري	وجماهد	.
ر�شالة	 يف	 احلقد	 معاين	 ومن	
جتاهله	 هو	 الفرن�شي	 الرئي�س	
اجلزائرية	 والهوية	 الأ�شل	
للمرحوم	اإيدير،	متعمدا	الرتكيز	
اأي	 القبائلية	 اجلذور	 على		

اهلل،	 للمطرب	رحمه	 الأمازيغية		
الدبلوما�شية	 بالقواعد	 �شاربا	
ين�شب	 اأن	 على	 تن�س	 التي	
الإن�شان	لوطنه	حني	يكون	خارج	
لل�شعب	 دخل	 ل	 واأنه	 الوطن،	
الفرن�شي	ول	قادة	راأيه	ول	حتى	
من	 كان	 اأي	 اأ�شل	 يف	 رئي�شهم	
خبث	 يبني	 ما	 وهو	 اجلزائريني،	
الفرن�شي	 الرئي�س	 لدى	 النية	
الذي	يق�شد	يريد	من	وراء	هذا	
والعن�رشية	 التفرقة	 حتريك	
اأبناء	 بني	 وال�شغينة	 والفتنة	
وزرع	 الواحد	 اجلزائري	 ال�شعب	
بينهم	 فيما	 وتغذيتها	 الفتنة	
مكا�شب	 ا�شرتجاع		 اأمل	 على	
مع	 باجلزائر	 �شاعت	 فرن�شية	
الذي	 املبارك	 ال�شعبي	 احلراك	
كان	 الذي	 ال�شابق	 النظام	 اأنهى	
يتفنن	ب�رشاء	ذمة	و�شمت	فرن�شا	

الر�شمية	وغري	الر�شمية.
 باية ع

كذب وبهتان واإ�ضعال للفتنة يف ر�ضالة تعزيته

ماكرون ي�صتثمر يف موت الفنان ايدير
.    تنكر مق�ضود للجن�ضية اجلزائرية



بوالية  املواطنني  عديد  اأبدى 
البويرة �شخطهم ال�شديد من حال 
العمومية  االإدارية  امل�شالح  جل 
جراء غلقها التام وعدم توفري على 
ما  بع�شها  يف  االأدنى  احلد  االأقل 
ا�شتخراج  عملية  يوؤجلون  جعلهم 
الحق  موعد  اإىل  الوثائق  بع�ض 
الو�شعية  امل�شوؤولون  اأرجع  ،فيما 
اإىل نق�ض العن�رش الب�رشي خا�شة 
اإثر  تعدادها  ن�شف  ت�رشيح  بعد 
بعد  احلكومة  اتخذه  الذي  القرار 
بالدنا  يف  كورونا  فريو�ض  تف�شي 
امل�شالح  معظم  تتواجد  حيث 
تعطل  حالة  يف  العمومية  االإدارية 
ح�شب  خدماتها  تقدمي  من  تام 
قادتنا  التي  اال�شتطالعية  اجلولة 
عرب اإقليم والية البويرة خا�شة ما 

بطاقات  م�شالح  غرار  على  تعلق 
الهوية و البطاقة الرمادية و رخ�ض 
البلديات  ببع�ض  وغريها  ال�شابقة 
وقد �شادف تواجدنا بعني املكان 
تلك  قا�شدين  مواطنني  توافد 
امل�شالح من اأجل ا�شتخراج بع�ض 
الوثائق لكنهم �شدموا لعدم تواجد 
قمة  يف  جعلهم  ما  بها  املوظفني 
ال�شخط والتذمر خا�شة هناك من 
يلح على ا�شتخدام ا�شتخراج وثائق 
التعامالت  يف  يحتاجها  مهمة 
اأو  ال�شياقة  كرخ�شة  اليومية 
نهاية  بعد  الهوية  بطاقات  جتديد 
االأمور  من  وغريها  �شالحيتها 
حمدثونا  طالب  حيث  امل�شتعجلة 
واحد  موظف  بوجود  االقل  على 
يف كل م�شلحة ل�شمان اأدنى خدمة 

طالت  التي  الظروف  هذه  و�شط 
منذ اأزيد من �شهرين ، ومن جهتهم 
الو�شعية  هذه  امل�شوؤولون  برر 
منه  تعاين  الذي  الفادح  بالنق�ض 
هذه امل�شالح االإدارية يف العن�رش 
ب�شبب  التوظيف  بتجميد  الب�رشي 
التق�شف اإ�شافة اإىل قرار احلكومة 

االأعمال  تعدادها  ن�شف  لت�رشيح 
الذي  الن�شوي  العن�رش  خا�شة 
فيها  املنا�شب  كثري  على  ي�شتويل 
ما جعل االأمور تتعطل بهذا ال�شكل 
وترهن م�شالح املواطنني اإىل اأجل 

غري م�شمى .
�أح�سن مرزوق
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 �أحمد باحلاج 

ويف ظل هاته الظروف ال�شعبة التي 
والبحث  العايل  التعليم  قطاع  م�شت 
الدولة  قطاعات  من  كغريه  العلمي 
ومن اأهمها م�شه ال�رشر حيال توقف 
على  البيداغوجية  االأن�شطة  جميع 
كافة امل�شتويات؛ ولقد بادرت وزارة 
القطاع حماولة حلحلة االأمر واإيجاد 
العام  االحتاد  وكون  منا�شبة؛  حلول 
اجتماعي  �رشيك  احلر  الطالبي 
وهمه ال يقل عن هم الوزارة الو�شية 
الإنقاذ  اأهم احللول املنا�شبة  الإيجاد 
ما تبقى من املو�شم اجلامعي. فلقد 
للبيداغوجيا  الوطنية  اللجنة  عقدت 
يوم اجلمعة 2020/05/02 م�شاء لقاء 
بعد  عن  التحا�رش  تقنية  طريق  عن 
الزووم باإ�رشاف ع�شو املكتب الوطني 
املكلف بالبيداغوجيا عبد الكرمي بن 
مالك وح�شور االأمني العام د. �شمري 
اأمري  الوطني  املكتب  عن�شل وع�شو 
القطاع  م�شوؤويل  وبح�شور  اأمعو�ض 
البيداغوجي يف الهياكل البيداغوجية 
اللقاء  وخل�ض  الوطن  ربوع  عرب 

البيداغوجي  للواقع  بو�شع  ورقة 
عرب  البيداغوجية  الهياكل  ملختلف 
لف�شل  ،اإ�شافة  الوطن  ربوع  خمتلف 
التعليم عن بعد وعدم جتاوب اغلب 
االلكرتونية  املن�شات  مع  الطلبة 
الذي خلف  و�شعتها جامعاتهم  التي 
من  وهذا  الطلبة  لدى  كبري  ا�شتياء 
العام  االحتاد  كان  نقاط  عدة  خالل 
الطالبي احلر قد نبه لها يف بيانات 
�شابقة ، ومما زاد الطني بلة  �شعف 

املناطق  بع�ض  يف  االنرتنيت  تدفق 
الولوج  يف  احلظوظ  ت�شاوي  وعدم 
للمن�شة، اإ�شافة ل�شعوبة فهم املواد 
نظرا ملا  املن�شة  التقنية من خالل 
حتتاجه من نقا�ض وعمل بني االأ�شتاذ 
خربة  عن  نق�ض  ناهيك  والطالب، 
التعامل  يف  والطلبة  االأ�شاتذة  بع�ض 
عن  ناهيك  من�شات،  هكذا  مع 
م�شتوى املحتوى العلمي الذي يو�شع 
االختالالت  ن�شيان  ،دون  باملن�شة 

ولقد  االنرتنيت،  تدفق  يف  املتكررة 
االحتاد  اقرتاح  �شابقا  الوزارة  ثمنت 
العام الطالبي احلر بخ�شو�ض عقد 
الثالث  ال�رشائح  �شبكات  اتفاقية مع 
املجاين  بالولوج  للطلبة  لل�شماح 
تدفق  جودة  وحت�شني  لالأر�شية 

االنرتنيت.
الطالبي  العام  االحتاد  يدعو  كما 
ما  العتبار  الو�شية  الوزارة  احلر 
عن  التعليم  من�شات  عرب  بثه  مت 
فقط  دعم  درو�ض  عن  عبارة  بعد 
اإىل  اجلامعي  املو�شم  متديد  مع 
هناك  يكون  اأن  على  الوباء  بعد  ما 
كل  تقدم  ح�شب  تعوي�شية  ح�ش�ض 
مع  العمل  املو�شم،  الإمتام  جامعة 
عن  التعليم  اأر�شية  حت�شني  على 
حال  يف  النقائ�ض  وا�شتدراك  بعد 
واإحالة  اأطول  ملدة  الوباء  ا�شتمر 
التكوين  العلمي على جلان  املحتوى 
مراعاة  مع  املن�شة  يف  و�شعها  قبل 
وجود  اخلا�شة،  الظروف  اأ�شحاب 
الية للمناق�شة بني االأ�شاتذة والطلبة، 
يف  املودعة  العلمية  املادة  مراقبة 

املن�شة من طرف جلنة التكوين.

قال عبد �لكرمي بن مالك ع�سو مكتب �لتنفيذي للمكتب �لوطني للطالبي �حلر ، �أن �لو�سع �لر�هن 
�لذي يعي�سه �لعامل ب�سفة عامة و�لوطن ب�سفة خا�سة ب�سبب هاته �جلائحة و�لتي �أقلقت �لعامل باأ�سره 

وجعلته مكتوف �لأيدي ينتظر حال لهذ� �لوباء �لعوي�ص.

وز�رة �ملو�رد �ملائية  

خمططات ل�سمان �سيف 
بدون عط�ش 

.     ف�سل جر مياه �ل�سط �لغربي  لدعم  �لوليات 
�ل�سهبية

 وباء كورونا باملدية

عائالت �أخفت �إ�سابتها بالوباء

با�رشت وزارة  الري واملوارد املائية 
�شباقا �شد الزمن من اأجل �شمان �شيف 
الكبري  بدون عط�ض يف ظل  االرتفاع 
للحرارة  املرتقب  هذه ال�شنة  خالل 
ف�شل ال�شيف ، �شف اإىل ذلك تدبدب 
املن�شاآت  بع�ض  يف  املياه  توزيع 
فاعليتها  اإن  تبني  التي  املهيكلة 
وثالثة  واأخرى  حتطمت   ، �شعيفة 
ذلك  �شف اإىل   ، تكتمل  بعد  مل 
وزارية  على  الفالحة  وزارة  اعتماد 
اإجناح م�رشوع  �شمان  اجل  من  الري 
الزراعة  جمال  يف  اجلمهورية  رئي�ض 
اله�شاب  ال�شحراوية  ومنطقة 
الوزارة  را�شلت  هذا  وقد  العليا. 
جلان  ت�شكيل  مديرياتها  ب�رشورة 
اخلا�ض  الو�شع  درا�شة  اأجل  من 
ا�شتغاللها  املياه  وطرق  بتوفر 
ل�شمان  الناجعة  بوالياتهم  واحللول 
جهة  من  الدولة  م�شاريع  جت�شيد 
و�شمان �شيف دون عط�ض من ناحية 
اإن  التقارير  ك�شفت  حيث  اأخرى  ، 
من  اخطر  تعد  ال�شمالية  املنطقة 
بالعط�ض  رغم  املهددة  املناطق 
قطاعية  م�شاريع  ا�شتهلكته  من  ما 
خا�شة  جناعة  تعطي  مل  كربى  التي 
البحر  والتي  مياه  حتلية   ، جمال  يف 
اتبعت  ال�شابقة  ال�شلطات  اأن  تبني 
تكلفة  احللول  واأكرثها  اأ�شعب 
امل�شاريع  هذه  اإن  تبني  حيث   ،
ملوؤ�ش�شات  واحتيال  ن�شب  هي 
من  اجلزائر  بتواطوؤ  على  اأجنبية 
ورجال  اأعمال  م�شوؤولني  جزائريني 
ال�شيانة  اإهمال  بنود  بعد  خا�شة   ،
يكلف  االتفاقيات  والذي  من 
كبرية  مبالغ  اجلزائرية  الدولة 
مببالغ  اأجنزت  حمطة   13 ان  حيث 
اقل  يف  بالتوقف  م�شاعفة  مهددة 
بع�ض  اأن  كما   ، �شنوات   10 من 
ما  مواقعها  اختيار  اأ�شيئ  املحطات 
توقفت  بعدما  للتوقف  جعلها عر�شة 
كما   ، تلم�شان  غرب  باأق�شى  االأوىل 
احرتام  ربطها  نتيجة  عدم  �شوء  اإن 
املياه  جعلها  ترجع  االأنابيب  حجم 
اأموالها  اجلزائر  تدفع  التي  املحالة 
للبحر  ل�شمان  ال�شعبة  بالعملة 
اأرخمدي�ض  ودافعة  ال�شغط  تقلي�ض 
ما  تفجرها  وهو  التي  باالأنابيب 
امل�شاريع  معرو�شة  هذه  يجعل 

اأ�شاليب  عن  والبحث  للمراجعة 
ل�شمان  �شمانا  اأكرث  طبيعية  جديدة 
مياه ال�رشب على غرار اإحياء م�شاريع 
على  واالعتماد  واالأنقاب  االآبار 
ال�شدود التي حتوي  خمزونا كايف من 
املياه  لل�رشب وال�شقي ،  وال�شقي مع 
لل�شقي  الكربى  املخططات  تفعيل 
بكل من تلم�شان ، مع�شكر ، م�شتغامن 
، �شهول املتيجة و�شلف مع العمل على 
ت�شفية  حمطات  ا�شتكمال  م�شاريع 

املياه ال�شتغالل املياه  امل�شتعملة .
 من جهة اأخرى اأدى ف�شل م�رشوع جر 
الغربي  لدعم  الواليات  ال�شط  مياه 
الواليات  بع�ض  وجنوب  ال�شهبية 
ا�شتدراك  اإىل  حماولة  ال�شاحلية 
تاأخره حلل هذه املنطقة واللجوء اإىل 
العليا  اله�شاب  مناطق  يف  االنقالب 
لتاأمني مياه ال�رشب من جهة واإعطاء 
دافعية مل�شاريع ال�شقي �شمن  برنامج 
رئي�ض اجلمهورية للنهو�ض باملناطق 
هي  التي  وال�شحراوية  ال�شهبية 
جناعة  م�رشوع  دعم  ورغم  االأخرى 
�شمن  باملياه  الكربى  ال�شحراء 
�شالح  مترنا�شت  عني  خمطط 
املنطقة  اأن  2008  اإال  �شنة  املنجز 
حفر  دعم  تفعيل  اإىل  تزال  ال 
املاحلة  وجتاوز  الطبقات  االنقالب 
وادي   ، ورقلة   ، باإدرار  خا�شة 
ا�شتغالل  و�شمان  �شوف وب�شكرة 
االآبار املهملة لل�شقي  ودعم املنطقة 
ومطمورة  خ�رشاء  لتكون  جنة 
اجلزائريني  بحكم  املياه  لغذاء 
باال�شتثمار  النهو�ض  اأ�شا�ض  هي 
الفالحي الذي اأظهر جناعته بكل من 
.  هذا  �شوف  ووادي  ،اإدرار  ب�شكرة 
املائية  واملوارد  الري  وزارة  وتنتظر 
الوالئية  املن�شبة  جلانها  تقارير 
لواقع  دقيقة  و�شع  خريطة  اجل  من 
القطاع وبعث �شبل حتريك دواليبه  عن 
من  التي  ت�شطريامل�شاريع  طريق 
العط�ض ودعم  على  الق�شاء  �شاأنها 
اأنحاء  األفالحي  مبختلف  القطاع 
الوطن وذلك ح�شب االأولويات ، وهذا 
اإطالق خمططات وم�شاريع  اأجل  من 
خا�شة اخلا�شة بالق�شاء على العط�ض 
ف�شل  بوابة  على  ونحن  خ�شو�ض 

ال�شيف.
حممد بن تر�ر

ال�شحة  مدير  �شاقوري  حممد  اأكد 
حديث  يف  املدية  بوالية  وال�شكان 
اأم�ض  اأول  ع�شية  املحلية  لالإذاعة 
تبقى  باملدية  الوبائية  الو�شعية  اأن 
يف دائرة اخلطر بالنظر لتجاوز عتبة 
بفريو�ض  موؤكدة  اإ�شابة  100حالة 
بلدية،   28 على  موزعة  كورونا 
جاءت  احلاالت  بع�ض  اأن  مو�شحا 
تعلق   �شوؤال  الوالية، وعن  من خارج 
بفتح ملحقة ملعهد با�شتور باملدية، 
قال �شاقوري اأن نتائج التحاليل باتت 
العا�شمة  من  كبرية  ب�رشعة  ت�شل 
عن  ال�شلطات  تراجع  اإىل  اإ�شارة  يف 
و�شعية  وعن  باملدية،  املخرب  فتح 
بعا�شمة  بو�شياف  م�شت�شفى حممد 
القطاع  مدير  �رشح  فقد  الوالية، 
�شي�شتدعي  ما  اآخره  اأنه ممتلئ عن 
اإذا  اأخرى  �شحية  بهياكل  اال�شتعانة 
ذات  يف  طماأن  كما  االأمر،  تطلب 
اخل�شو�ض بوجود حاالت �شفاء كثرية 
ت�شاعد  ليبقى  امل�شت�شفى،  غادرت 

بع�ض  لدى  الوعي  عدم  ظاهرة 
لالأطقم  مقلقا  ح�شبه  املواطنني 
بامل�شت�شفيات  املرابطة  الطبية 
لعدم  تاأ�شف  اأهلها، حيث  بعيدا عن 
الفريو�ض،  خلطورة  البع�ض  اإدراك 
حديثه  ختام  يف  �شاقوري  وجه  كما 
�شنع  يف  املتطوعني  لكل  نداءا 
مواكبة  موا�شلة  اأجل  من  الكمامات 
من  ال�شلطات  ودعم  اجلائحة  هذه 
املواطنني،  على  توزيعها  خالل 
خالل  ال�شحة  مدير  ورافقت  هذا 
اأكدت  التي  لعموري  الطبيبة  تدخله 
عائالت  هناك  اأن  اأ�شف  بكل 
تت�شل  ومل  بالوباء  اإ�شابتها  اأخفت 
تاأزم  حتى  ال�شحية  باملوؤ�ش�شات 
هناك  اأن  اأو�شحت  كما  و�شعهم، 
اأوليائهم  اإيل  املر�ض  نقلوا  اأطفال 
خامتة   ، هالكهم  يف  ليت�شببوا 
حديثها بح�رشة عن عدم وعي بع�ض 

املواطنني بخطورة الو�شع.
ر. بوخدميي

�لطالبي �حلر يقرتح �أر�سية النقاذ 
�ملو�سم �جلامعي 

.     لقاء وطني مل�سوؤويل �لبيد�غوجيا عرب من�سة �لتحا�سر عن بعد 

�مل�سرف �لرتبوي  خريجه عبد �لفتاح لـ"�لو�سط" :

ناأمل يف قر�ر�ت م�سريية �الأحد �لقادم

�حلد �لأدنى غري م�سمون

�إد�ر�ت مغلقة وم�سالح للمو�طن موؤجلة بالبويرة

بوي  الرترّ لل�شاأن  امٌلتابع  طالب 
الرتبية  وزير  الفتاح  عبد  خريجه 
التالميذ  لطماأنة  بالتدخل 
را�شي يف  بخ�شو�ض م�شريهم الدرّ
هذا الظرف االإ�شتثنائي،  يف حني 
ت�شكيل  قرار  بخ�شو�ض   علق  
يف  النهائي  للبت  الثالثيرّة  اللرّجنة 
را�شية،  نة الدرّ مقرتحات اإنهاء ال�شرّ
ينتهي   اأن  يف  اأمله  عن  عرب  كما 

من  العا�رش  القادم   االأحد  لقاء 
بقرار  للخروج  اجلاري  ال�شهر 
خارطة  ي�شع  ونهائي  حا�شم 
وبرزنامة  املعامل  وا�شحة  طريق 
للتجاذبات  ا  حدرّ ت�شع  دقيقة 
بخ�شو�ض  معلنة  والغري  املعلنة 
�شيما  ال  املدر�شية  االمتحانات 
نهاية  اأعمال  �شمية وكذا  الررّ منها 
توؤدى  قد  والتي  الدرا�شية  نة  ال�شرّ

التدابري الوقائية  اإطار  وتٌنجز يف 
التنفيذي  املر�شوم  يف  الواردة 
رقم 20-69 املوؤرخ يف 21 مار�ض 

.2020
قرار  الفتاح  عبد  خريجه  اإعترب  
ال�شنة  تاأجيل  م�شري   تاأجيل 
ونف�شيا   اجتماعيا  الدرا�شية 
من  للعديد  و�شادما  حٌمبَطا  كان 
االأ�رشة اجلزائرية خا�شة من لها  

االمتحانات  على  ٌمقبلني  اأبناء 
مرحلة  نهاية  �شهادة  �شمية  الررّ
 ) )ال�شانكيام  االبتدائي  التعليم 
)البيام(  املتو�شط  التعليم  �شهادة 
كانت  والتي  البكالوريا   و�شهادة 
حا�شم  بقرار  اخلروج  تتوقع 
ما  ة  خا�شرّ ال�شو�شبان�ض(   )الإنهاء 

تعلرّق باالمتحانات الر�شمية .
�إميان لو��ص
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اح�سن خال�ص   

اأن  موقنا  بيته  اإىل  عاد  فقد 
انتهت  لها قد  التي خلق  مهمته 
يوم  ربه  تكرمي  ينتظر  و�سار 
اإال  يخلقه  مل  الذي  وهو  يلقاه 
اإال  يكلفه  ومل  مكافحا  ليكون 
من  له  اإخوان  مع  العمل  مبهمة 
اأمثال ديدو�ص مراد وبن بولعيد 
اأجل  من  وغريهم  مهيدي  وبن 
النظام  من  اجلزائر  حترير 

اال�ستعماري.
القدر  من  ن�ستخل�ص  اأن  نحاول 
حياته  عن  املتوفر  القليل 
الثورة  واأثناء  قبل  الن�سالية 
اجلوانب  من  بع�سا  التحريرية 
 58 بعد  اليوم  ت�سيئنا  قد  التي 
فاملتتبع  اال�ستقالل.  من  �سنة 
اأن  حقا  يدرك  الثوري  مل�ساره 
فقد  بامتياز  ثوري  كائن  الرجل 
يف  يعتقد  لعمل  حياته  كر�ص 
غريه،  يتقن  ال  اأنه  نف�سه  قرارة 
فكانت حياته حتركات وم�ساعي 
وتعذيب  واعتقاالت  وات�ساالت 
فما اإن يطلق �رساحه حتى يعود 
الكفاح  املف�سلة يف  عاداته  اإىل 

والعمل ا�ستعدادا ليوم تلتقي فيه 
اجلزائر بقدرها. مل يكن يعرف 
مل  ال�سك  لكن  بال�سبط  تاريخه 

ي�ساوره يوما بقدومه.
كانت بدايته من ب�سكرة عام 1943 
بعد  �سنة   18 يتجاوز  ال  وعمره 
التقى البطل العربي بن مهيدي 
ملدة  و�ساحبه  معا  در�سا  فقد 
اأخذ فيها منه اأبجديات الن�سال 

يف  احلياة  دبت  فقد  ال�سيا�سي، 
باإن�ساء  الوطنية  احلركة  اأو�سال 
واأخذ  البيان  اأحباب  حركة 
يرت�سم اخلط امل�ستقيم املوؤدي 
الكل  كان  االأ�سمى.  الهدف  اإىل 
احلرب  عنه  ت�سفر  ما  ينتظر 
العاملية الثانية مل�سري اجلزائر 
نالت  كما  منه  نالت  اخليبة  لكن 
اإن�ساء  يف  فكر  الذي  جيله  من 

1947. مل  اخلا�سة يف  املنظمة 
يكن العمودي ين�سغل باالأحاديث 
يف  واالختالفات  ال�سيا�سية 
حركة  ال�سعب  حزب  �سفوف 
الدميقراطية  احلريات  انت�سار 
بل  االنتخابات  بانتظار  وال 
ت�سكيل  هو  الوحيد  همه  كان 
الوليدة  املنظمة  هذه  وتطوير 
الوحيد  الطريق  فيها  راأى  التي 

اال�ستعماري  النظام  لزعزعة 
اجلزائر  ت�سليم  اإىل  ودفع 
ل�سمان  ي�سعى  ظل  لذا  الأهلها، 
ال�رساعات  عن  ا�ستقاللها 
احلزب  زعيم  بني  اندلعت  التي 
م�سايل احلاج ومناوئيه اأع�ساء 
حر�ص  كما  املركزية  اللجنة 
على متديد ن�ساطها يف ال�رسق 
واجلنوب اجلزائري واأن�ساأ بهذا 
م�سقط  يف  لها  خلية  ال�سدد 

راأ�سه بوادي �سوف.
بداأت الرحلة اإذن رفقة بو�سياف 
وبن مهيدي وديدو�ص وقد فهم 
جيدا  الر�سالة  القادر  عبد  �سي 
قبل  املهمة  خطورة  وا�ستوعب 
اأن يلتقي ب�سيخ الثوار م�سطفى 
م�سوؤول  كان  الذي  بولعيد  بن 
يف  االأورا�ص  مبنطقة  احلزب 
العمودي  تقلد  الذي  الوقت 
اخلا�سة  املنظمة  م�سوؤولية 
الروح  فكانت  املنطقة  تلك  يف 
الرجلني  لتجمع  كافية  الثورية 
�سل�سا  بينهما  التن�سيق  وجتعل 
مع  يزداد  وهو  ال  كيف  و�سهال، 
�سي م�سطفى يقينا وعزما وهو 
يرى الرجل يبذل حياته وكل ما 

ومعامل  نقل  و�سائل  من  ميلك 
للتدريب  �سخرها  ومزارع 
اأنحاء  �ستى  من  الرجال  وتهيئة 
البالد للعمل امل�سلح يف اللحظة 
�سارك  وقد  املنتظرة،  القدرية 
يف التدريبات منا�سلون �ساركوا 
يف  بلقا�سم  كرمي  قيادة  حتت 
االأوىل مبنطقة  ال�رسارة  اإطالق 

القبائل.
لي�ص  ما�سة،  احلاجة  كانت 
فح�سب،  الرجال  لتح�سري 
فانطالق العمل امل�سلح يتطلب 
توفري الو�سائل من �سالح ذخرية 
لوج�ستية  وعدة  جلوء  ومرافق 
لذا عمل العمودي ورفاقه على 
التزود باملال من احلزب القتناء 
ال�سالح الذي اأ�رسف على جلبه 
من  املنا�سلني  رفقة  ليبيا  من 
واد �سوف حممد بلحاج وب�سري 
ظهور  على  واإي�ساله  مو�سى  بن 
اجلمال اإىل االأورا�ص ليتلقاه بن 
بولعيد وي�ستعمل بع�سه للتدريب 
للموعد  االآخر  بع�سه  ويدخر 
ال�سالح  جلب  كما  املن�سود. 
اإىل ق�سنطينة وعنابة و�سكيكدة 

و�سطيف.

عبد القادر لعمودي فقيد جزائر الثورة
حق لنا وعلينا يف الوقت ذاته اأن نقف وقفة اخل�ضوع والإجالل ونحن نودع املنا�ضل واملجاهد الكبري 
عبد القادر لعمودي، ع�ضو جلنة 22 التاريخية الذي اأحل موته احلداد بجزائر الثورة التي مل يعد 

اجليل اجلديد يعرف من رجالها اإل قلة تعد على الأ�ضابع فما بالكم برجل مثل لعمودي الذي كانت 
اأول واآخر اأيام له حتت الأ�ضواء تلك التي �ضارك فيها اأبناء �ضعبه الفرحة بال�ضتقالل. 

من اأواخر اأع�ضاء جمموعة 22 التاريخية

د.وليد بوعديلة،جامعة �ضكيكدة

من  يتطلب  الع�رس  هذا  اأن  معا  لنتفق 
الكثري من معامل احلكمة  االإن�سان معرفة 
التحديات  خمتلف  مواجهة  ي�ستطيع  لكي 
احلكمة  يجد  ال  تواجهه،وقد  التي 
الفعالة اال نادرا،وهنا  ال�سائبة  والن�سيحة 
الرتاث  كتب  يف  البحث  اأهمية  تتجلى 
ال�سعوب،للت�سلح  وقيم  االأفراد  وجتارب 
الف�سائل،يف  اأخالق  من  مايفيد  لكل 
،املمتد  الوا�سع  الرذائل،مبعناها  مواجهة 

بني االأخالق واالجتماع والعالقات.
الذي  العنوان  اأن  اإىل  القارئ  نحيل  هنا 
النفو�ص  ال�سانحة،اأي«مداواة  جعلناه لهذه 
واإ�سالح االأخالق«، هو لف�سل من ف�سول 
مداواة  يف  وال�سري  االأخالق  كتاب« 
النفو�ص«، ل�ساحبه االإمام اجلليل اأبو حممد 
بن �سعيد بن حزم،ال�سهري  علي بن احمد 
لوجود  يحيلنا  هو  االأندل�سي،و  حزم  بابن 
لذات اأو متع كثرية يغفل عنها العامة،الأنهم 
االأكل  مثل  املادية  اللذات  اإال  يعرفون  ال 
وال�رسب والك�سب وغريها،يف مقابل فرح 
العاقل بلذة متييزه،ولذة العامل بعلمه،ولذة 
هلل  املجتهد  لذة  بحكمته،وكذلك  احلكيم 

عز وجل باجتهاده.
�سهوة  عن  املقام  هذا  يف  نتحدث  قد 

وجود  وجوهر  العبادة،  ومتعة  املعرفة 
وكل  لالآخرة،  بالعمل  يتحقق  االإن�سان 
االأعمال  لفناء،اإال  الدنيا  هذه  �سيء،يف 
و  عاجال  ال�رسور  وجل،فعاقبتها  عز  هلل 
فقلة  العاجل  حزم:«اأما  ابن  اأجال،يقول 
معظم  به  النا�ص،وانك  به  يهتم  مبا  الهم 
من ال�سديق والعدو، واأما االأجل فاجلنة«، 
ت�سعى  النا�ص  كل  باأن  العامل  االإمام  ويرى 
لطرد  الدنيا  اأمور  يف  وتتحرك  وتن�سط 
يقول  النفو�ص،كما  عن  واإزاحته  الهم، 
كل  عند  الهم  طرد  �سبل  عن  بحث  باأنه 
والعامل،ال�سالح  االإن�سان،اجلاهل  اأنواع 
العمل  يف  اإال  يجدها  والطالح،فلم 
اإال  نف�سك  نا�سحا:«التبذل  لالآخرة،يقول 
يف  اإال  ذلك  ولي�ص  منها،  اأعلى  هو  فيما 
اإىل احلق،ويف  اهلل عز وجل،يف دعاء  ذات 
يوجبه  دفع هوان مل  حماية احلرمي، ويف 
مظلوم،ال  ن�رس  تعاىل،ويف  خالقك  عليك 
مروءة ملن ال دين له،العاقل ال يرى لنف�سه 

ثمنا اإال اجلنة«.
وباء  رم�سان،زمن  �سهر  يف  ونحن 
التطوعية  االأعمال  كل  كورونا،ت�سبح 
لل�سعادة،وخطوات  طريقا  واخلريية 
اإزاحة  باب  نفتح  ثمة  اهلل،ومن  الإر�ساء 
واجلماعية،وقد  ال�سخ�سية  الهموم 
اخلري  ر�سائل  اجلزائريون  قدم 

ومبادرات  والتعاون  والوطنية،بالت�سامن 
االجتماعي،وم�ساعدة  والتكافل  التعقيم 
كورونا،كما  من  واملت�رسرين  املحتاجني 
ومعها  الوطن  عرب  الك�سافة  اأفواج  فعلت 
التجار  العديدة.  اخلريية  اجلمعيات 
 ، الوطنيني،  ال�رسفاء  االأعمال  ورجال 
ال�سعب  الظرف  ا�ستغالل  اأراد  عك�ص من 
وحماولة  االحتكار  و  التكدي�ص  و  للنهب 
الوطني،  الوجع  ح�ساب  على  املال  جمع 
املال  رجال  واأ�سباه  جمرمني  جتار  من 

واال�ستثمار وع�ساق املال الفا�سد. 
النفو�ص،وهي  مداواة  مالمح  تت�سح  هنا 
اأن  والرذائل،ويبدو  الف�سائل  بني  تتحرك 
ال�سميد  باحتكار  املال  ك�سب  اأراد  من 
ال�سعادة  اأن  يعرف  والكمامات،مل  والزيت 
يف منح االبت�سامة ل�سفاه وقلوب الغري ومنح 
االأمل ملن يعاين يف ال�سمت،معاناة الفقر 
واملر�ص واحلاجة ،يقول ابن حزم«ال�سعيد 
و  والطاعات،  بالف�سائل  نف�سه  اأن�ست  من 
نفرت من الرذائل واملعا�سي، وال�سقي من 
ونفرت  واملعا�سي  بالرذائل  نف�سه  اأن�ست 
اال  هنا  والطاعات،ولي�ص  الف�سائل  من 

�سنع اهلل تعاىل وحفظه«.
جائحة  باأن  املرات  عديد  قلنا  وقد 
واخلائن،يف  الوطني  ك�سفت  كورونا 
العامل،والتاريخ  دول  كل  يف  اجلزائر،و 

�سي�سجل املواقف،مواقف من باع �سمريه 
ن�سيب  بحثا عن  روحه  ومزق  فعله  و�سوه 
الأجل  �سحى  من  ومواقف  زائل،  دنيوي 
القطاع  ون�ساء  رجال  من  �سعبه،بخا�سة 
االأمني واحلماية  اأبناء اجلهاز  ال�سحي،او 

املدنية وعمال النظافة...
واأ�سول الرذائل،ح�سب ابن حزم،هي يف اأربعة 
العدل،والفهم،والنجدة،واجلود،اأما  اأمور: 
من  ترتكب   الرذائل،فهي 
اأيها  اجلور،واجلهل،واجلنب،وال�سح،فانظر 
معاناة  و  العاملي،  الوبائي  القارئ،للواقع 
كيف  كورونا،لرتى  من  والدول  ال�سعوب 
الف�سائل  روح  االإن�سان؛بني  اأخالق  تتجلى 
تتجلى  كيف  معي  الرذائل،وتاأمل  زيف  اأو 
النجدة  وامل�ساعدة،اأو  النجدة  مبادرات 
حت�رس   البع�ص،وكيف  والت�سحية،عند 
معاين  جاهلة،فيها  �سلبية  ممار�سات 
قوة  واخليانة،لتعرف  واخل�سة  اجلنب 
وجود  اأهمية  حزم،وتعي  ابن  كلمات 
الزمن  هذا  حياة  يف  وقيمها  احلكمة 

ال�سعب املعقد.
النفو�ص  توؤدي ملر�ص  التي  االأمور  ومن 
احلر�ص  تعاظم  جند  القلوب  و�سواد 
فعل جمموعة  النا�ص،فيدخلون يف  عند 
ال�رسقة،القتل،الذل،  االأفعال،ومنها  من 
يعلمونها  �سيئاتهم،وقد  ،وتعظم  وغريها 

عيوب  عليه  خفيت  يجهلونها،ومن  اأو 
جهال،  وغريه  نف�سه  يظلم  فقد  نف�سه 
وقليل  التمييز  و�سعيف  �سخيفا  و�سار 
بابن  ن�ستعني  اأن  هنا  وميكن  الفهم، 
اال�ستهانة،لن�ست�سيء  عن  حزم،متحدثا 
به لتوجيه اخلطاب ملن ي�ستهني بالوباء 
والبالء الذي حل بالب�رسية كلها، و منها 
ابن  العزيزة،يقول  جزائرنا  يف  نحن 
اخليانة،  اأنواع  من  نوع  حزم،«اال�ستهانة 
برب  اال�ستهانة  دليل  باملتاع  اال�ستهانة 
تتحدث،  احلكمة  هي  املتاع،«،نعم 
وكيف ال  تكون اخليانة،اأمام خطر وباء 
املاليني  وفاة،وحا�رس  باملاليني  ذهب 
مر�سا،اأنها اخليانة لالإن�سان واالأوطان؟!

اأخريا..
للخالق  خال�سا  عملنا  من  لنجعل 
النفو�ص  با�سالح  الباريء،ولننبادر 
فعل  وطني،وبكل  عمل  واعطابها،بكل 
اعمالنا  لتكن  لغرينا،و  االبت�سامة  مينح 
خدمةاملجتمع  اهلل،والأجل  لوجه  �رسية 
حكم  من  حكمة  هنا  اأتذكر  الوطن،و  و 
ا�ست�رسافك  ال�سكندري:«  اهلل  ابن عطاء 
على  دليل  بخ�سو�سيتك  اخللق  يعلم  اأن 
عدم �سدقك يف عبوديتك«.اللهم احفظ 

اجلزاىر،وجنها من كل وباء ووبالء

راأي

مداواة النفو�س واإ�سالح الأخالق..زمن كورونا
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خل�ضر بن يو�ضف 

الأزمة  ظل  يف        .
مع  تتكيفون  كيف  الراهنة 
 ، ال�ضتعجايل  الظرف  هذا 
وماهي الأعمال التي تقومون 

بها الآن ؟

بكل  يعنى  طالبي  تنظيم  ب�صفتنا 
طالب جامعي على م�صتوى الوطن 
لزاما علينا اأن نقرتح على الوزارة 

الواقعية  احللول  الو�صية 
ال�صنة  لإنقاذ  والالزمة 
وبداية  احلالية  اجلامعية 
املقبلة  اجلامعية  ال�صنة 
الوباء  فرتة  امتداد  لأن  نظرا 
انتهائها  بعد  اآثار  لها  �صتكون 
املو�صم  ا�صتكمال  مع  نحن   ،
اجلامعي ح�صوريا بعد انتهاء 
اأن  نتمنى  الذي  الوباء  هذا 
واإن  وحتى  قريب  عن  يزول 
اأن  لبد  الزمنية  مدته  طالت 
ي�صتكمل ح�صوريا وبعيدا عن 
التي  الأخرى  القرتاحات  كل 
هناك  اأو  هنا  من  ن�صمعها 
املو�صم  با�صتكمال  املتعلقة 
التعليم  طريق  عن  اجلامعي 

عن بعد.
نحن نرف�ض متاما طريقة التعليم 
عن بعد اإل اأنه لوجود حلل يخفف 
من توقيف الدرا�صة نهائيا غريه ، 
امل�صلك  اعتباره  يجب  ل  كما 
املنقذ الوحيد  للمو�صم اجلامعي 
نظرا اإىل القدرات املادية للطلبة  
وعدم تكافئ الفر�ض بينهم واأي�صا 
�صعف تاأطري الأ�صاتذة والطلبة يف 
هذا النوع  نظرا لأن هاته اجلائحة  
اأن  الواجب  كانت فجائية كان من 
تهياأ الأر�صيات اللكرتونية من قبل 
الذي  التكنولوجي  للتطور  نظرا 
ي�صهده العامل اليوم ، وبالتايل فاإن 
املنظومة التعليمية  اأثبتت �صعفها  

يف هذا اجلانب.
اأوت  �صهر  اأواخر  فاإن  وبالتايل 
مبثابة  هو  واأكتوبر  و�صبتمرب 
الدخول  ل�صتكمال  الزمنية  املدة 
اجلامعي يف ظروف جيدة ،  حتى 
قريبا  الوباء  انتهاء  حالة  يف  اأنه  
رمبا �صتكون ارتدادات اأخرى بعد 
�صيعود  وبالتايل  مبا�رشة  انتهائه 
اأن  خ�صو�صا  الطلبة  على  �صلبا 
ف�صاء  مبثابة  تعترب  اجلامعات 
ببيداغوجيا  �صواء  للتالقي  كبري 
ف�صل  جانب  اإىل   ، اجتماعيا  اأو 
الأبواب  هوعلى  الذي  ال�صيف 
اجلنوب  طلبة  مراعاة  من  فالبد 
اأوت  نهاية  حتديد  يف�صل  لذلك 
حتى نهاية اأكتوبر كفرتة ل�صتكمال 

املو�صم اجلامعي احلايل.
الحتياطات  ماهي       .

ال�ضحية يف احلرم اجلامعي ؟

الأزمة  بداية  يف  اأكدنا  قد  كنا 

اجلمهورية  رئي�ض  قرار  بعد 
اأ�صبوعا  الدرا�صة  بوقف  القا�صي 
عدة  على  الربيعية  العطلة  قبل 
الأ�رشة  �صحة  يخ�ض  فيما  نقاط 
املوؤ�ص�صات  تعقيم  من  اجلامعية 
اجلامعية واملخابر وكذا القامات 
اجلامعية التي لتزال تاأوي الطلبة 
يف  اجلامعة  وا�رشاك  الأجانب 
ولي�ض  الوباء  هذا  حماربة  عملية 
هلل  احلمد  و  كاملتفرج  بقاءها 
راأينا ا�صتجابة الكثري من املخابر 

يف  اجلامعات  عرب  املنت�رشة 
واملطهرة  املعقمة  املواد  ت�صنيع 
البيداغوجية  املرافق  وتطهري 

والجتماعية .
كان  الوباء  تف�صي  قبل  اأن  ونظرا 
بوقف  اجلمهورية  رئي�ض  قرار 
يكن  مل  البيداغوجية  الأعمال 
اأو  الطلبة  بني  احتكاك  هناك 
ال�صتجابة  كانت  بل  الأ�صاتذة 
اجلامعات  واأغلقت  الفورية 
والإقامات  اجلامعية  واملراكز 
كما   ، الأجانب  الطلبة  با�صتثناء 
العايل  التعليم  وزارة  اأن  اإىل  اأ�صري 
م�صورة  تاأخذ  مل  العلمي  والبحث 
املعتمدة  الطالبية  التنظيمات 
م�صري  حول  راأيها  يخ�ض  فيما 
ندق  وهنا  جامعي  طالب  مليوين 
ناقو�ض اخلطر لأننا نعتربه موؤ�رشا 
خطريا لعدم فتح املجال للطالب 
حتدد  مقرتحات  يقرتح  اأن  يف 
م�صريه ، 13 تنظيما طالبيا وعلى 
اجلزائريني  الطلبة  جتمع  راأ�صهم 

الأحرار.

.     اختلفت الآراء ما بني 
اإنهاء  لتوجه  ومعار�ض  موؤيد 
العام الدرا�ضي  ...هل هناك 

خطط بديلة ؟

هي  الوباء  انتهاء  حالة  يف   ، اأكيد 
بعد  و  �صبتمرب  بداية  يف  العودة 
انهاء املو�صم اجلامعي لهذه ال�صنة  
اجلامعي  املو�صم  يف  الدخول 
تقلي�ض  مع  مبا�رشة  املقبل 
به  امل�صموح  للحد  الدرو�ض 

للحالة  نظرا  المتحانات  لإجراء 
البالد  بها  مرت  التي  ال�صتثنائية 
العك�ض  حدث  اإذا  ما  حالة  ويف   ،
بدرجة  وظل  الوباء  وا�صتمر 
من  بد  ل   ، معه  بالتعاي�ض  ت�صمح 
تهيئة اجلامعات من الآن ب�رشوط 
التدابري  اتخاذ  و  اخلا�صة  الوقاية 
و  الوباء  مع  للتعاي�ض  الالزمة 
ا�صتمرار الدرا�صة كما يف املرحلة 

الوىل.
، يف حالة مل ينته الوباء و ا�صتمرت 
الو�صية  الوزارة  نحث  الكارثة 
م�رشوع  درا�صة  ا�صتمرار  على 
الآن  من  اخلط  عرب  الدرا�صة 
لل�صنوات  م�صتقبلي  كاحتياط 
ت�صتغل  اأن  يجب   ، املقبلة 
لرقمنة  الفرتة  هذه  الوزارة 
ي�صاير  حتى  وتهيئته  القطاع 
والعلمي  التكنولوجي  التطور 
مناق�صة  نقرتح  اأننا  بالإ�صافة 
املذكرات عن بعد عرب تقنيات 
التحاور عن بعد اإن ا�صتمر الوباء 
املقبلني  الطلبة  بخ�صو�ض   ،
التخفيف   نقرتح  التخرج  على 
اإجراءات املناق�صة وجعلها  يف 
تطبيق  مع  جمهور  دون  مغلقة 
الجتماعي  التباعد  �صوابط 
يف  الالزمة  الحتياطات  وكل 

حال الرتخي�ض لفتح اجلامعات

تباينات  هناك     .
الن�ضاطات  تقدم  يف  م�ضجلة 
باأن  ترى  األ   ، البيداغوجية 
حقيقية  اأزمة  �ضي�ضكل  هذا 

يف تدارك هذا التاأخر ؟

حقيقة الأمر هو ا�صكال قدمي 
كورونا  باأزمة  متعلقا  ولي�ض 
فقط ،   يف هذا ال�صدد قدمنا 
اقرتاحات �صاملة ،  فلي�ض من 
اأو  تت�صبب جامعة  ان  املعقول 
اجلامعات  كل  تاأخر  يف  ق�صم 
تاأخر  و  الوطن  م�صتوى  على 
وهنا   ، اجلامعي  الدخول 
املقرتحات  بهذه  تقدمنا 
املحدد  التاريخ  حتديد   ،
و  اجلامعي  املو�صم  لإنهاء 
القرار  يكون  اأن  على  احلث 
تتوىل  جامعة  كل   ، �صارما 
الدرو�ض  بتقلي�ض  اإجراءاتها 
للحد امل�صموح به ، و اإذا اأردنا 
يجب  ال�صكال  هذا  معاجلة 
ذكر الق�صم املتاأخر كثريا بكل 
املتو�صط  ح�صاب  و  جامعة 

توحيد  من  للجميع   ي�صمح  الذي 
تاريخ انهاء املو�صم اجلامعي .

الرقمي  التعليم  ا�ضتعمال 
بعدم  الإقرار  من  ينق�ض  ل 
النبيلة  الغايات  كل  حتقيق 
�ضعوبات  ب�ضبب   ، للم�ضروع 
توافقني  هل   ، مو�ضوعية 

الراأي ؟

�صبه  الفكرة  من  جتعل  ال�صعوبات 
م�صتحيلة اإد وجب توفر الإمكانيات 
لتحقيق الغاية التي جتعل املوؤ�ص�صة 
اجلامعية اجلزائرية تواكب الع�رشنة 
الوباء  هذ   .. اأعلم  واهلل  اأظن   ،
�صيجعلنا نغري الطرق التقليدية التي 
ع�صناها .. وخا�صة يف ميداننا نحن 

التعليم ناهيك عن القت�صاد ووو
اأن نعرف حق املعرفة حجم  علينا 
الكارثة هذه واأن ل نكون على يقني 

باأنها اأيام اأو اأ�صهر و تزول ...
بع�ض  من  جمهودات  هناك  
املثال  �صبيل  على  اأذكر  اجلامعات 
جهدا  بذلت   3 ق�صنطينة  جامعة 
التعليم  النوع من  كبريا لإجناح هذا 
معهد  اأ�صاتذة  و  طلبة  مب�صاركة  و 
المكانيات  كانت  لو   ( الت�صال 
تقدمي   ) الأف�صل  لوجدنا  للطالب 
ا�صتعمال  على  لالأ�صاتذة  تو�صيات 
لغة التعاي�ض بني الطالب و الأ�صتاذ 
و معاملته معاملة خا�صة با�صتعمال 
كل اأدوات التوا�صل ما جعل الطالب 
مل  الذي  الطالب  عك�ض  ذلك  يحب 
ما   ، اأ�صتاذه  من  ات�صال  حتى  يجد 
هذا   ، المكانيات  فقط  منعهم 
الأدبية  بالتخ�ص�صات  فقط  يتعلق 

ولي�ض العلمية وهذا غري كاف .

احللول  عن  البحث       .
املخرج  تكون  اأن  ميكن  التي 
والعلمي  البيداغوجي 

للمع�ضلة ، ماهو يف راأيك ؟

حالة  يف  البيداغوجي  املخرج 
الدرو�ض  تقلي�ض  يف  يتمثل  العودة  
 ، به  امل�صموح  الأدنى  للحد 

لي�صان�ض  التخرج  مذكرات  مناق�صة 
الوباء  ا�صتمر  واإن  حتى  ما�صرت  و 
منا�صب  بربنامج  و  مغلقة  تكون  و 
ترك  بغر�ض  طبعا  الوقاية  مع 
للطلبة  �صاغرة  بيداغوجية  مقاعد 
الرا�صا   ( النقاذ  ا�صتعمال  اجلدد، 
قبل  العلمية  املجال�ض  ( من طرف 
بغر�ض  ال�صتدراكي  المتحان 
تدارك  و  الطالب  عن  التخفيف 

تاأخر خمتلف الأق�صام و اجلامعات 
، زيادة �صاعات ا�صافية تعوي�صية يف 
اليوم بالإ�صافة اإىل الدرا�صة كل اأيام 

الأ�صبوع .

لنا  تو�ضح  اأن  لك  هل       .
وح�ضن  املعرفة  تلقي  �ضبل 
التقييم يف ظرف عاملي ووطني 

ا�ضتثنائي ؟

ب�صاأن �صوؤالك هذا ميكنني اأن نقرتح  
مراعاة لالأزمة التي نحن فيها معز 
العتبار  بعني  واأخذ  التقدير اجليد 
طلبة اجلنوب وكذا  التخطيط اجليد 
الوقت   واقت�صار  الت�رشيع  اأجل  من 
حال  يف  هذا   ، الدرو�ض  وتقلي�ض 
جوان   �صهر  خالل  الأزمة  جتاوزنا 
املناق�صات  طرح  يف  التعجيل  وكذا 
على  اأق�صى  كحد  �صبتمرب  �صهر  يف 
الدخول اجلامعي اجلديد  يكون  اأن 
يف اأواخر اأكتوبر مع الأخذ بالتدابري 

الوقائية الالزمة.
يف  املعرفة  تلقي  عن  اأما 
يكون  ال�صتثنائية  الظروف 
بعد  عن  الدرا�صة  با�صتعمال 
اأعاقته  حل  هذا  و  طبعا 
على  ال�صعيفة  المكانيات 
اجلامعة  و  الطالب  م�صتوى 

باجلزائر.
طريق  عن  يكون  التقييم  اأما  
نهاية  يف  للطالب  موجه  عمل 
الدر�ض  كتلخي�ض  ح�صة  كل 
الأ�صا�صية  الأهداف  اعطاء  و 
اأن  على  بحث  تقدمي  زائد  له 
ح�صب  الطالب  الأ�صتاذ  يقيم  

مفهومه..
الظرف  يف  املعرفة  تلقي 
معاملة  اإىل  بحاجة  الوبائي 
مالئما  جوا  توفر  خا�صة 
لتعاي�ض معا و   " الأ�صتاذ  و  للطالب 
خمتلف  با�صتغالل  الدائم  التوا�صل 
اجراء   ،  " املتاحة  الت�صال  ادوات 
فيها  ي�صمح  اأي  مفتوحة  امتحانات 
حتديد  يتم  و  املراجع  با�صتعمال 
هكذا   ، لإر�صالها   املحدد  الوقت 
اإذا  ال�صتثنائي  الظرف  يف  تكون 
اإذا مل تتوفر  ما توفرت ال�رشوط و 

ال�صوؤال اخلا�ض  قدمت اقرتاحا يف 
اأول  يف  �صاألته  الذي  بالقرتاحات  

املحادثة.
يف  جديد  مقيا�ض  اقرتاح  اأ�صيف  
تدريب  من  ميكن  التخ�ص�صات  كل 
مع  اأكرث  التاأقلم  كيفية  يف  الطالب 

املن�صات مثل مقيا�ض املنهجية .

.     يف الأخري ماذا تريد اأن 
تقول؟

على  اأ�صكركم  اأن  اأود  الأخري  يف 
�صعة �صدركم وفتح املجال لتقدمي 
النظرة  التي نراها يف جتمع الطلبة 
و�صعية  حول  الأحرار  اجلزائريني 
الن�صاطات  وم�صتقبل  اجلامعة 
طالب  مليون  وم�صري  البيداغوجية 
عن  يدافع  طالبي  تنظيم  ب�صفتنا 
احلقوق املادية واملعنوية للطلبة ، 

كما ل يفوتني اأن اأتقدم باأحر التهاين 
جلريدتكم والأ�رشة الإعالمية عامة 
حلرية  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 
احلر  القلم  اأ�صحاب  لكم  ال�صحافة 
وال�صمري  النقية  الكلمة  النزيه 
ال�صلطة  اأ�صحاب  اإليكم  احلي 
الإعالم  بكم  اأ�صبح  الذين  الرابعة 
ب�صورة  املعا�ض  للواقع  ناقلة  مراآة 
ملونة يف جميع نواحي احلياة �صواء 
الثقايف  الجتماعي  املجال  يف 
والريا�صي  ال�صيا�صي  القت�صادي 
النزاهة   ، وال�صدق  بالدقة 

والحرتافية  
كما اأود اأن اأتقدم بجزيل ال�صكر اإىل 
جمابهة  يف  الأوىل  ال�صفوف  جنود 
قطاع  م�صتخدمي  من  الوباء  هذا 
ال�صحة ، احلماية املدنية  ، اجلي�ض 
 ، الوطني  الأمن   ، ال�صعبي  الوطني 
الك�صافة   ، العلمية  املخابر  وكذا 
الهالل   ، اجلزائرية  الإ�صالمية 
وال�صخ�صيات  اجلمعيات   ، الأحمر 

اخلرية التي لبت نداء هذا الوطن
ول نن�صى املواطنني الواعني الذين 
فال�صكر  املنزيل  احلجر  يلتزمون 
اإليهم  حارة  وحتية  لهم  مو�صول 
اأخريا ن�صاأل اهلل تعاىل اأن يرفع عنا 
والعباد  البالد  ويحمي  الوباء  هذا 

بربكة هذا ال�صهر الكرمي

عبد الوهاب بن مرزوق من مواليد 1989/08/15 برج بوعريريج ، طالب ال�ضنة الثانية ما�ضرت حقوق ، لي�ضان�ض ت�ضويق ، ع�ضو املكتب الوطني لتجمع الطلبة 
اجلزائريني الأحرار real ، تنظيم طالبي معتمد يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل والبحث العلمي تاأ�ض�ض �ضنة 2016

عبد الوهاب بن مرزوق ع�ضو املكتب الوطني لتجمع الطلبة اجلزائريني الأحرار 

هذه هي احللول لتجنب �سيناريو ال�سنة البي�ساء
.     نحن مع ا�ضتكمال املو�ضم اجلامعي ح�ضوريا

هي  الوباء  انتهاء  حالة  " يف 
العودة يف بداية �ضبتمرب و 
بعد انهاء املو�ضم اجلامعي 
لهذه ال�ضنة  الدخول يف 

املو�ضم اجلامعي املقبل 
مبا�ضرة مع تقلي�ض الدرو�ض 

للحد امل�ضموح به لإجراء 
المتحانات نظرا للحالة 

ال�ضتثنائية التي مرت بها 
البالد، ويف حالة ما اإذا حدث 
العك�ض وا�ضتمر الوباء وظل 

بدرجة ت�ضمح بالتعاي�ض معه "

طريقة  متاما  نرف�ض  " نحن 
التعليم عن بعد اإل اأنه 

لوجود حلل يخفف من 
توقيف الدرا�ضة نهائيا غريه 
، كما ل يجب اعتباره امل�ضلك 

املنقذ الوحيد  للمو�ضم 
اجلامعي نظرا اإىل القدرات 

املادية للطلبة  وعدم تكافئ 
الفر�ض بينهم واأي�ضا �ضعف 
تاأطري الأ�ضاتذة والطلبة يف 

هذا النوع  نظرا لأن هاته 
اجلائحة  كانت فجائية "
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ماذا تعني اأمننة "كورونا" للدول الأفريقية؟
ا تطورات تتك�ضف �ضريًعا، مثل اإ�ضفاء  لعل اأبرز التاأثريات املدمرة جلائحة )كوفيد-19( تزايد املخاوف من الإ�ضابة لدى كثري من املواطنني، بيد اأن هناك اأي�ضً

الطابع الأمني على الوباء، وهو ما يحتاج اإىل مزيٍد من الدرا�ضة والفهم لأنها توؤثر على م�ضتوى معي�ضة املجتمعات واأمنها ب�ضكل يومي. ُتربز املتابعات الفاح�ضة منذ 
تف�ضي املر�ض اأول مرة يف ال�ضني نهاية العام املا�ضي »اأمننة« وع�ضكرة املفهوم، بحيث اأ�ضحى ميثل اأكرب تهديد اأمني يف عامل اليوم. اأ�ضحى من املعتاد يف لغة الإعالم 
وال�ضيا�ضة و�ضف ال�ضتجابات باأنها »اإعالن حرب« باملعنى الرمزي والعملي. تبدو الأجواء وكاأننا اأمام م�ضرح عمليات ع�ضكرية يف بع�ض الدول الأجنبية، حيث تتم 

تعبئة قوات ال�ضرطة واجلي�ض، وُتغلق احلدود، وُتفر�ض رقابة خمتلفة الدرجات على املواطنني، حتى اأ�ضحت حالة الطوارئ الوطنية يف كثري من البلدان هي 
الو�ضع الطبيعي اجلديد. بيد اأن الأخطر من ذلك كله هو تو�ضيع م�ضرح العمليات لي�ضمل املجال املجتمعي العام، حيث فر�ضت �ضيا�ضات التباعد الجتماعي مفاهيم 

جديدة، مثل النظر اإىل الآخر على اأنه »تهديد«، وهو ما ي�ضتوجب اأن يتح�ضن اجلميع مبنازلهم من اأجل البقاء.

د. حمدي عبدالرحمن/
مركز امل�ضتقبل للدرا�ضات 

والأبحاث املتقدمة

معارك  خطوط  ر�سم  مت  لقد 
ي�ستدعي  ب�سكل  جديدة 
القدمية  العرقية  االنحيازات 
التي  الكربى  التحوالت  واأجواء 
كما  قبل.  من  العامل  �سهدها 
هيمنت مفاهيم االأمن على لغتنا 
ا�ستخدام  خالل  من  اليومية 
م�سطلحات »احلرب« و«املعركة« 
و«اجلي�ش  و«الدفاع«  و«الهجوم« 
لالأطقم  يرمز  الذي  االأبي�ش« 
الطبية يف ال�سفوف االأمامية، وهو 
للعمليات  النف�سي  اجلو  يُعزز  ما 
فاإن  ذلك  اإىل  اأ�سف  الع�سكرية. 
النيوليربالية  املوؤ�س�سات  ف�سل 
الدولة  اأعاد االعتبار ملفهوم  قد 
�سيطرة  ومنحها  املتدخلة، 

االقت�سادات  على  مطلقة 
االأخري  املالذ  باعتبارها 
لل�سلطة املجتمعية. مل يقف 
االأمر عند هذا احلد، حيث مت 
تعزيزه بقوانني الطوارئ التي 
حمدودة  غري  �سلطات  متنح 
واجلي�ش،  لل�رشطة  تقريبًا 
الدول  زعماء  بع�ش  اإن  بل 
كقادة  اأنف�سهم  يت�سورون 
»زمن احلرب«. يف العديد من 
ال�سيني  النموذج  بات  الدول، 
للجائحة  اال�ستجابة  يف 
منط  اإىل  طوًعا  امليل  يعني 
العودة  مع  املهيمنة،  الدولة 
كمربرات  ال�سلطة  ملركزية 
النهائي  االنت�سار  الإعالن 

على العدو. لقد بات من الوا�سح 
اإىل  العاملي  املجتمع  حتول 
لو كان حتت  عقلية احل�سار كما 
االعتداء من قبل القوى املعادية 

اخلفية.
بالن�سبة  كله  ذلك  يعني  ماذا 
االأمر  يبدو  وهلة  الأول  الإفريقيا؟ 
البلدان  ملعظم  بالن�سبة  كارثًيّا 
بنية  لديها  لي�ست  التي  االإفريقية 
وفعالة.  منا�سبة  �سحية  حتتية 
امل�ستجد  املر�ش  انت�رش  لقد 
منذ ظهوره الأول مرة يف اإفريقيا 
املا�سي  فرباير  �سهر  خالل 
يف  القارة  اأنحاء  جميع  لي�سمل 
الرغم  وعلى  ا.  جًدّ ق�سري  وقت 
علماء  بع�ش  يذهب  ذلك  من 
الدول  باأن  القول  اإىل  االأوبئة 
يف  طويلة  خربة  لديها  االإفريقية 
لتف�سي  واال�ستجابة  اال�ستعداد 
االأوبئة، ابتداء من االإيبوال وحمى 

ماربورغ ومروًرا باحلمى ال�سفراء 
والكولريا، وهو  باحل�سبة  وانتهاء 
الدرو�ش  تعلم  اإمكانية  يعني  ما 
والبناء عليها. ويف خ�سّم اجلدل 
حول تاأثري جائحة مر�ش كورونا 
ميكن  اإفريقيا  على  امل�ستجد 
روؤيتني  اأو  روايتني  بني  التمييز 
االنق�سام  حقيقة  تعك�سان 
يف  اإفريقيا  موقع  حول  املعريف 

تطور النظام العاملي.

�ضردية اخلطاب 
ال�ضتعماري اجلديد: 

مر�ش  انت�سار  وترية  ت�سارع  منذ 
اإفريقيا،  يف  امل�ستجد  كورونا 
كانت الرواية الرئي�سية يف و�سائل 
اإفريقيا  حول  الغربية  االإعالم 
تت�ساءل  )كوفيد-19(  وجائحة 
-وفًقا  اإفريقيا  كانت  اإذا  عما 

للت�سور الغربي الغالب بانحيازاته 
على  قادرة  املوروثة-  املعرفية 
ثمة  الو�سع.  هذا  مع  التعامل 
يف  الرواية  لهذه  طبًقا  ت�سكيك 
مواجهة  على  االأفارقة  قدرة 
اجلائحة  وتلك  عموًما،  االأزمات 
على وجه التحديد، واأنهم بحاجة 
اإىل مد يد العون اخلارجي اإليهم. 
وعلى اأية حال فاإن هذه الروؤية اأو 
الرواية تتجاهل ب�سكل كبري جتربة 
االأوبئة،  مواجهة  يف  اإفريقيا 
الناجحة،  اإيبوال  مكافحة  مثل 
النا�ش  عامة  ملعرفة  كان  حيث 
دور مهم  التكيف  وقدراتهم على 

يف املواجهة املجتمعية.
اال�ستعماري  اخلطاب  هذا  يعيد 
اخلربة  االأذهان  اإىل  اجلديد 
الغربية ومفاهيم التفوق العن�رشي 
يف اإفريقيا، حيث مت التعامل مع 
ل�سالح  جتارب  كفئران  االأفارقة 

االإن�سان الغربي. لقد اأعاد »جان 
العناية  ق�سم  -رئي�ش  مريا«  بول 
كوت�سني  يف  م�ست�سفى  املركزة 
لهذا  االعتبار  باري�ش-  يف 
اقرتاح  خالل  من  اخلطاب 
التطعيم  اختبارات  اإجراء 
يف  كورونا  فريو�ش  �سد 
اإفريقيا، حيث ال توجد اأقنعة 
وال  اإنعا�ش.  عالجات  وال 
اال�ستعماري  منطقه  ي�ستند 
الذي وجد ترحيبًا من بع�ش 
النخبة الطبية يف باري�ش اإىل 
ن�سبًيّا  العالية  امل�ستويات  اأن 
بها  يتمتع  التي  احلماية  من 
العزل  االأوروبيون يف  ال�سكان 
�سيكون  اأنه  ال�سحي  تعني 
فعالية  قيا�ش  ال�سعب  من 
الذي  التطعيم  هذا  مثل 
لعالج  قبل  من  يُ�ستخدم  كان 

املالريا.
بغ�ش النظر عن هذا الوجه القبيح 
فاإن  اال�ستعماري،  اخلطاب  لهذا 
هناك روؤية ت�ساوؤمية اأخرى ت�سري 
اإىل  القادمة  الكارثة  اأبعاد  اإىل 
جائحة  انت�سار  جراء  اإفريقيا 
كورونا. اإن اأو�ساع معظم البلدان 
يف اإفريقيا غري مواتية يف العديد 
حيث  من  �سواء  املجاالت،  من 
االأ�سا�سية  النظافة  احتياجات 
كما  ال�سحية.  البنية  التحتية  اأو 
توجد عوامل اأخرى مهمة ومثرية 
االأ�سخا�ش  وجود  هي  للقلق 
غري  ظروف  يف  يعي�سون  الذين 
 مواتية يف املدن الكربى، وكذلك 
والالجئني  النازحني  جمتمعات 
�سيما  وال  االإفريقية  البلدان  يف 
الذين  ال�سحراء  الكربى،  جنوب 
بلدان  اإىل  الهجرة  على  اأجربوا 
غري  بيئات  يف  والعي�ش  اأخرى 
معقمة يف املخيمات. اإذا انت�رش 

 الفريو�ش يف هذه املناطق، حيث 
يف  االأ�سخا�ش  هوؤالء  يكافح 
فاإن  احلياة،  اأجل  من  املخيمات 
امل�سيفة  للدول  بالن�سبة  النتائج 
تكون  قد  الدويل  واملجتمع 

كارثية . 
ال�سحية  الرعاية  اأنظمة  وتعاين 
اإفريقيا ب�سكل عام من نق�ش  يف 
دفع  لقد  التجهيز.  وقلة  التمويل 
املناخ  العنيف  وتغري  ال�رشاع 
والكوارث الطبيعية نحو 18 مليون 
�سخ�ش يف جميع اأنحاء القارة اإىل 
العي�ش يف خميمات �سيئة  اخلدمة 
والنازحني  بالالجئني  ومزدحمة 
التباعد  يكون  حيث  داخلًيّا، 

غ�سل  حتى  اأو  االجتماعي 
كما  اأمًرا  م�ستحياًل.  اليدين 
يحّول الفقر عمليات االإغالق 
حكم  اإىل  ال�سحي  والعزل 
ذلك  عن  ف�ساًل  باالإعدام. 
الثقة  باحلكومة  انعدام  فاإن 
ميثل  املجتمعات  هذه  يف 
ال�سائعات  بيئة خ�سبة لرتويج 
وانت�سار املعلومات اخلاطئة. 

التقديرات  بع�ش  وت�سري 
تباين  مع  الكارثي  لل�سيناريو 
القارة،  يف  املناخية  الف�سول 
اإىل اأن ربع اأو اأكرث من  ال�سكان 
ي�سابوا،  اأن  ميكن  االأفارقة 
ذلك  ي�سل  اأن  ميكن  اأي 
حالة،  مليون   250 نحو  اإىل 

توجد  ال  مرعب.  احتمال  وهو 
م�ستوى  على  دقيقة  اإح�ساءات 
القارة حول عدد اأجهزة التنف�ش 
العناية املركزة، لكن  اأو وحدات 
�سورة  تر�سم  اجلزئية   التقارير 
يف  املتاحة .    للخدمات  قامتة 
واملجتمعات  القرى  من  العديد 
النائية، قد ال يكون  هناك طبيب 
يف  يوجد  عام،  ب�سكل  واحد. 

اإفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى 
 اأقل عدد من االأطباء لكل ع�رشة 
اإح�سائية  وهي  ن�سمة،   اآالف 
لقيا�ش جودة  اال�ستخدام  �سائعة 
ما.  بلد  يف  ال�سحية  الرعاية 
يف  املثال،  يوجد  �سبيل  فعلى 
 243 لكل  واحد  طبيب  اإيطاليا 
ا، اأما يف دولة مثل زامبيا  �سخ�سً
فاإن الن�سبة هي  طبيب لكل  ع�رشة 

اآالف �سخ�ش.

�ضردية خطاب »اإفريقيا 
ت�ضتطيع«:

التي  املحتملة  الكارثة  �رشد  اإن 

-وفًقا  اإفريقيا  على  �ستاأتي 
الغربي  الت�ساوؤمي  للخطاب 
اأهمية  من  يقلل  �سايعه-  ومن 
املرتاكمة  االإفريقية  اخلربات 
يف التعامل مع االأوبئة من ناحية، 
اتخاذها  مت  التي  واخلطوات 
لالأزمة  اال�ستجابة  يف  بالفعل 
الوطنية  املوؤ�س�سات  قبل  من 
ناحية  من  االإفريقية  والقارية 

تاأثري  �سيناريوهات  اإن  اأخرى. 
اإفريقيا  على  كورونا  جائحة 
تعلمت  لقد  قامتة متاًما.  لي�ست 
من  بالفعل  الدول  من  العديد 
تعاملها  يف  ال�سابقة  التجارب 
وت�رشفت  اإيبوال،  فريو�ش  مع 
ب�رشعة الإجراء فحو�سات درجة 
احلرارة، واإلغاء الرحالت اجلوية 
عزل  اإجراءات  الدولية،  وفر�ش 
عليهم  تظهر  الذين  اأولئك  على 
ت�ساعد  ورمبا  املر�ش،  اأعرا�ش 
البلدان  بع�ش  االإجراءات  هذه 
على  تاأخري و�سول  )كوفيد-19(.

االإجابة  ال�سعب  ذلك، من  ورغم 
االإفريقية  الدول  كانت  اإذا  عما 
منحنى  تغيري  من  �ستتمكن 
بعد  الت�ساعدي  املر�ش  انت�سار 
بني  حملًيّا  يبداأ   يف  االنت�سار  اأن 
�سكانها. وتقوم العديد من الدول 
مبتكرة  بتبني  ا�سرتاتيجيات 
رمبا  املر�ش.  انت�سار  الحتواء 
ا،  ت�ستفيد البلدان االإفريقية اأي�سً
من  بع�ش  �سيناريو،  اأف�سل  يف 
فوائد املناخ والرتكيبة ال�سكانية 
علماء  ياأمل  اإذ  للقارة.  الفريدة 
االأوبئة اأن يكون فريو�ش كورونا، 
اأقل  املو�سمية،  مثل  االإنفلونزا 
درجات  يف  لالنتقال  قابلية 
الرغم  وعلى  املرتفعة،  احلرارة 
وجه  على  نعرف  ال  اأننا  من 
اليقني، فقد  اقرتح بع�ش اخلرباء 
يف  ن�سبًيّا  احلار  املناخ  اأن 
القارة قد ي�ساعد يف تف�سري 
للفريو�ش  البطيء  االنت�سار 

عرب  اإفريقيا . 
ال�سكانية  الرتكيبة  وتُعد 
اآخر  للقارة م�سدًرا حمتماًل 
اإفريقيا  اإن  حيث  للتفاوؤل، 
املتعارف  ومن  فتية.  قارة 
على  اأنه  االآن،  حتى  عليه 
فريو�ش  كون  من  الرغم 
وينت�رش  معدًيا  كورونا 
املخالطة،  عرب  ب�رشعة 
بدون  يكون  ما  غالبًا  فاإنه 
اأعرا�ش اأو باأعرا�ش خفيفة 
ومتو�سطة بني ال�سباب. نحو 
70% من �سكان  اإفريقيا حتت 
 %4 ن�سبة  اأن  كما  الثالثني.  �سن 
�سنة،  ال�سكان فوق   65  فقط من 
ا  وهي الفئة العمرية االأكرث تعر�سً
للخطر. ونظًرا الأن هذا الفريو�ش 
خمتلف  ب�سكل  االأجيال  ي�سيب 
تختلف  اأن  املمكن  فمن  متاًما، 
فريو�ش  اإفريقيا  مع  جتربة 
كورونا اختالًفا كبرًيا عن جتربة 

العاملني الغربي واالآ�سيوي.

التقديرات  بع�ض  " ت�ضري 
لل�ضيناريو الكارثي مع 

تباين الف�ضول املناخية 
يف القارة، اإىل اأن ربع اأو 

اأكرث من  ال�ضكان الأفارقة 
ميكن اأن ي�ضابوا، اأي ميكن 
اأن ي�ضل ذلك اإىل نحو 250 
مليون حالة، وهو احتمال 

مرعب. ل توجد اإح�ضاءات 
دقيقة على م�ضتوى القارة 

حول عدد اأجهزة التنف�ض اأو 
وحدات العناية املركزة "

ال�ضكانية  الرتكيبة  " ُتعد 
للقارة م�ضدًرا حمتماًل اآخر 
للتفاوؤل، حيث اإن اإفريقيا 
قارة فتية. ومن املتعارف 
عليه حتى الآن، اأنه على 

الرغم من كون فريو�ض 
كورونا معدًيا وينت�ضر 
ب�ضرعة عرب املخالطة، 

فاإنه غالًبا ما يكون بدون 
اأعرا�ض اأو باأعرا�ض خفيفة 

ومتو�ضطة بني ال�ضباب" 

م�ساهمة



الأربعاء 06  ماي  2020  املوافـق  ل 13 رم�ضان  1441ه 07

 متكنت م�شالح الأمن امل�شرتكة 
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة 
اجلرمية املنظمة والهجرة غري 
ال�رشعية باجلنوب الكبري خالل 
الن�شف الأول  من �شهر رم�شان 
واعتقال 100 رعية  توقيف  من 
جن�شيات  يحملون  اإفريقي 
الغري  الإقامة  بتهمة  خمتلفة 
�رشعية داخل الرتاب الوطني .

الفرقة  حما�رش  ك�شفت 
للدرك  املتنقلة  الإقليمية 

 ، مترنا�شت  بوليات  الوطني 
، ب�شار وب�شكرة  اأدرار   ، ايليزي 
خالل  واعتقال  توقيف  عن 
رم�شان  من  الأول  الن�شف 
يحملون  اإفريقي  رعية   100
دول  ل�شبع  خمتلفة  جن�شيات 
 – النيجر   – مايل  غرار  على 
ت�شاد – الكامريون – الغابون – 
ليتم   ، العاج  و�شاحل  ال�شينغال 
حتويلهم للم�شالح املعنية وبعد 
القانونية  الإجراءات  ا�شتكمال 

ق�شائية  ملفات  واجناز  معهم 
�شدهم  مت تقدميهم اأمام وكالء 
اإقليم  ح�شب  كل  اجلمهورية 
اإدانتهم  مت  اأين  اخت�شا�شه،  
موقوفة  �شجنا  ب�شنة  جميعا 
منهم  واحد  كل  وتغرمي  النفاذ 
ومن  جزائري  دينار  األف   48 بـ 
العبور  مراكز  نحو  ترحيلهم  ثم 
احلدودية بتيمياوين باملقاطعة 
قبل  باجي خمتار  برج  الإدارية 
الأ�شلية  بلدانهم  نحو  ترحيلهم 

�رشعية   الغري  الإقامة  بتهمة 
، وتندرج هذه  الوطني  بالرتاب 
يف  النوعية  الأمنية  العمليات 
اإطار التطبيق ال�شارم ملخطط 
�شالح  بقيادة  اخلا�ص  الأمن 
الدرك الوطني والرامي لتاأمني 
بجنوب  احلدودية  الوليات 
�شهر  خالل  الكبري  البالد 
اأوردته  الكرمي وفق ما  رم�شان 

م�شادرنا .
احمد باحلاج 

 
للمجتمع  اجلهوي  املن�شق  اأكد 
علي  ال�رشقي  باجلنوب  املدين 
بن عيوة يف ت�رشيح له �شحفي 
اأن  »الو�شط«،  يومية  به  خ�ص 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  تركيز 
التوجه  على  تبون  املجيد 
ال�شحراوية  الفالحة  لنعا�ص 
عن  البحث  منه  الغاية   ،
بواقع  للنهو�ص  حقيقية  بدائل 
يعترب  كما   ، الوطني  القت�شاد 
ينتظر  وكبري  حقيقي  رهان 
عبد  الأول  الوزير  حكومة 
، موؤكدا  يف ذات  العزيز جراد 
اأن ال�شحراء اجلزائرية  ال�شدد 
غري  فالحية  ثورة  �شت�شهد 
غذائية  �شلة  �شتكون  م�شبوقة 
�شتكون  متنوعة  و  �شخمة 
برتول اأخ�رشا للجزائر ، وذلك 

رئي�ص  تعليمات  خلفية  على 
بالإ�رشاع  القا�شية  اجلمهورية 
للفالحة  ديوان  ت�شكيل  يف 
ل�شت�شالح  فورا،  ال�شحراوية 
ال�شحراوية  الهكتارات  ماليني 

لتطوير الزراعة ال�شناعية.
طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
لفعاليات  اجلهوي  املن�شق 

باجلنوب  املدين  املجتمع 
ال�رشقي  يف خ�شم حديثه معنا 
رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 
لرفع  ال�شخ�شي  بالتدخل  تبون 
الإرهاب  و  ال�شتعباد  قيود 
�شغار  يواجهه  الذي  الإداري 
امل�شتثمرين  و  الفالحني 
الويالت  عانوا  الذين  اخلوا�ص 

األقت  التي  امل�شاكل  جملة  مع 
على  ن�شاطهم  على  بظاللها 
املربر  غري  التماطل  غرار  
اأرا�شيهم  و�شعية  ت�شوية  يف 
الفالحية ، ناهيك عن ا�شتمرار 
امل�شالك  غياب  مع  معاناتهم 
الفالحية  للكهرباء  والفتقار 
الو�شعية  هذه  اأن  حيث 
كبري  ب�شكل  �شاهمت  املتاأزمة 
يف تراجع منتجاتهم املو�شمية 

وحما�شيلهم الزراعية . 
ثمن  فقد  اأخر  �شعيد  وعلى 
ال�شيد  طلب  عيوة   بن  علي 
رئي�ص اجلمهورية من احلكومة 
الالزمة  الدرا�شات  يف  ال�رشوع 
للطريان  وطنية  وكالة  لت�شكيل 
للطاقة،  وطنية  ووكالة  املدين، 
اإىل  لالبتكار،  وطنية  ووكالة 
لالأمن  الوطنية  الوكالة  جانب 

ال�شحي.

ب�شيدي  ماي  اأول  حي  يغرق   
الواقعة  تقرت  ببلدية  بوعزيز 
كلم عن   150 بعد حوايل  على 
 ، ورقلة  الولية  عا�شمة  مقر 
التي  النقائ�ص  من  جملة  يف 
لركب  مواكبته   دون  حالت 

التنمية .
ماي  اأول  حي  �شكان  ا�شتكى 
اإداريا  التابع  بوعزيز  ب�شيدي 
املعروفة  تقرت   لبلدية 
الكربى   ريغ  وادي  بعا�شمة 
لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
الو�شعية  »من  مع«الو�شط 
املزرية التي يعي�شها حيهم عرب 
الف�شول الأربعة  ب�شبب ت�رشب 
�شعودها  عقب  القذرة  املياه 
ال�شحي  ال�رشف  قنوات   من 
ما  وحمالتهم  ل�شكناتهم   ،
يهدد �شحتهم و�شحة اأولدهم 
 ، للخطر  عر�شة  ويجعلها 
التنديدات  من  الرغم  على 
وال�شكاوي املتكررة لل�شلطات 
يف  النظر  اأجل  من  املحلية 
لهذه  وحل  امل�شكل  هذا 
الأزمة ، اإل اأن الو�شع املزري 
�شنوات  منذ  حاله  على  يبقى 
الذي زاد تذمرهم  الأمر  وهو 
ذلك  على  الأمر  يقت�رش  ول 
اجلهة  قاطني  يعاين  بل  فقط 
تاأخر  من  اأي�شا،   املذكورة 
منازلهم  اأمام  الأ�شغال  �شري 

ال�شري  عليهم  ي�شعب  والتي 
تلك  جراء  �شيارتهم  واإيقاف 
يف  املرتاكمة  والرمال  احلفر 
كل مكان واإىل حني اإيجاد حل 
ال�شكان  يطالب  معاناتهم  اإىل 
بالتفاتة جادة حليهم من طرف 
ال�شلطات املعنية ملراعاة كل 
جاء  ح�شبما  العالقة  الأمور 
الذين  حمدثونا  ل�شان  على 
يف  لل�شارع  باخلروج  هددوا 
مطالبهم  جتد  مل  ما  حالة 
يف  ،حمملني  �شاغية  اآذانا 
نف�ص ال�شياق م�شوؤولية تبعيات 
من  يكابدونها  التي  املعاناة 
الو�شية  لل�شلطات  لآخر  يوم 
التي حذروها  يف نف�ص ال�شدد 
اللتفاف  وخطورة  مغبة  من 
العتبار  اإعادة  مطلب  على 
لقنوات ال�رشف ال�شحي التي 
�شهل  باملهرتئة مما  و�شفوها 

من عملية ان�شدادها .
طالب  اأخر  �شعيد  وعلى 
احلي  مواطني  من  الع�رشات 
ورقلة    ولية  وايل  املذكور 
بو�شتة  ال�شديق  اأبوبكر 
زيارة  لهم  برجمة  ب�رشورة 
اأمهات  على  للوقوف  ميدانية 
يف  يكابدونها  التي  امل�شاكل 
ظل متل�ص ال�شلطات املحلية 

من الدور املنوط بها  .
�ضالح ،ب 

قال املن�ضق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�ضرقي ، اأن رئي�س اجلمهورية يراهن على الفالحة 
وخا�ضة ال�ضحراوية كخيار بديل للنهو�س بالقت�ضاد ورهان كبري ينتظر حكومة الوزير الأول عبد 

العزيز جراد .

املن�ضق اجلهوي للمجتمع املدين علي بن عيوة لـ«الو�ضط«

اأحمد باحلاج 

نتيجة تف�ضي ظاهرة �ضعود  املياه القذرة 

�سكان حي �أول ماي ب�سيدي 
بوعزيز تقرت متذمرون 

�أخبار �جلنوب

�لفالحة �ل�سحر�وية بديل حقيقي 
لإنهاء �لتبعية للمحروقات 

عرفت اأ�شعار اخل�رش والفواكه 
اأ�شعارا م�شتقرة  بولية غرداية 
رم�شان  �شهر  حلول  منذ 
الأ�شواق  كافة  م�شتوى  على 
واملحالت التجارية املخ�ش�شة 

لبيعها .
 اأبدى �شكان غرداية  يف حديثهم 
مع يومية »الو�شط« ، ارتياحهم 
يف  امللحوظ  الإ�شتقرار  من 
 ، والفواكه  اخل�رش  اأ�شعار 
البطاطا  �شعر  و�شل  حيث  
�شعر  تراوح  فيما  دج   50 اىل 
الطماطم مابني   40 اىل 70 دج 
للكيلوغرام  ح�شب نوعيتها كما 
حدود  يف  الب�شل   �شعر  ا�شتقر 
50 دج  واخل�ص ب 70 دج ،  كما 
على  الفواكه  ا�شعار  �شهدت 
غرار البطيخ الحمر انخفا�شا 
للكيلوغرام  دج   40 اىل  و�شلت 
رواجا  ي�شهد  والذي  الواحد 
احلار  املناخ  اىل  بالنظر  كبريا 
لهذه  الوا�شع  وال�شتهالك 
املواطنني  قبل  من  الفاكهة 
مائدة  على  يف�شلونه  والذين 

له  ارتاح  ما  وهو   ، الفطار 
خا�شة  املواطنني  من  العديد 
املحدود  الدخل  ذوي  منهم 
وزارة  م�شالح  اتخذت  بعدما 
اإجراءات  و  تدابري  التجارة 
عمليات  من  للحد  �شارمة 
يف  وامل�شاربة  الحتكار 
الأ�شعار والتي غالبا ما حتدث 
مع حلول �شهر رم�شان من كل 
اأ�شواق  فتح  على  �شنة  ف�شال 
الوطن  ربوع  عرب  الرحمة 
ال�رشائية  القدرة  على  حفاظا 

للمواطن .
اأعوان  يوا�شل  جهتهم  من 
امليدانية   خرجاتهم  الرقابة 
املواد  اأ�شعار  ملراقبة 
التجار  ال�شتهالكية  و 
ميتلكون  ل  والذين  املتنقلني 
مت  حيث  التجارية  ال�شجالت 
اتخاذ اإجراءات قانونية �شدهم 
للحد من امل�شاربة يف الأ�شعار 
التجار  وحماربة  جهة  من 

املتحايلني باملنطقة .  
جناة ،ح 

غرداية

�أ�سعار م�ستقرة للخ�سر 
و�لفو�كه  

بتهمة الإقامة الغري �ضرعية بالرتاب الوطني 

ق�ضر املرابطني بعني �ضالح  

توقيف 100رعية �إفريقي  باجلنوب 

بطالون يطالبون مبكتب ت�سغيل حملي  
�رشيحة  من  معترب  عدد  طالب 
و   ، مترنا�شت  بولية  البطالني 
بق�رش  القاطنني  منهم   خا�شة 
عن  يبعد  ل  الذي  املرابطني  
بب�شع  اإل  املنتدبة   الولية  مقر 
خا�ص  فرع  بفتح  كيلومرتات 
كمحاولة    . الت�شغيل  مبكتب 
الق�شاء  يف  ح�شبهم  �شت�شاهم 
التجاوزات  جملة  على  ن�شبيا 
الت�شغيل  قطاع  ي�شجلها  التي 
اأكرث  من  يعد  اأنه  خا�شة  و   ،
يجدر   ، ح�شا�شية  القطاعات 
اأجل  من   ، بدقة  معها  التعامل 

تنجم  التي  ال�شلبيات  كل  طرد 
معاجلة  عدم  عن  الأ�شا�ص  يف 
ال�شغل  تخ�ص  التي  الأمور  بع�ص 
 ، ممنهج  متاطل  و  تامة  بجدية 
من جهتهم الع�رشات من �رشيحة 
ال�شباب البطال و املعنيني اأعربوا 
من خالل حديثهم » للو�شط » و 
ذكره  ال�شالف  باحلي  القاطنني 
كذا  و  الكبري  اإ�شتيائهم  عن   ،
املرير  الواقع  من  امتعا�شهم 
ما  ذلك  يف  خا�شة  و   ، لل�شغل 
الوطنية  بال�رشكات  بالعمل  تعلق 
و البرتولية املتواجدة على تراب 

الولية ، و املتعلقة بطبيعة احلال 
بتلك ال�رشكات التي تتواجد على 
اأين   ، التيديكلت  عا�شمة  تراب 
جتاوز  الأوىل  الوهلة  منذ  يظهر 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  تعليمة 
ن�شها  يف  متنح  والتي   ، جراد 
الأولوية يف العمل لأبناء املنطقة 
بن�شبة مئوية �شاحقة ، مع �رشورة 
العاملة  اليد  تكوين  على  الرتكيز 
تاأهيلها  بغية  ذلك  و   ، املحلية 
الذي  و   ، املطلوب  املن�شب  يف 
الإهتمام  على  قالبه  يف  ي�شب 
عدم  و   ، املحلية  العاملة  باليد 

جلب نظريتها من خارج املنطقة 
العاملة  باليد  الإ�شتهانة  لعدم   ،
املحلية ، و يف �شياق ذي �شلة ، 
يكمن غ�شب البطالني يف ك�شفهم 
لعدة جتاوزات و �شلوكات حرمتهم 
الوطنية  بال�رشكات  العمل  من 
املح�شوبية  يف  اأغلبها  يف  تتمثل 
كانت  ما  هي  و   ، املحاباة  و 
خروجهم  و  البطالني  ثورة  وراء 
لل�شارع كل مرة ملطالبة املعنيني 
و  التجاوزات  تلك  على  بالوقوف 
متكينهم من من�شب عمل قار .  

جناة ،ح 
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خل�ضر بن يو�ضف

متغريات ا�ضتثنائية

واملتغريات  الراهن  ظل  يف 
بها  متر  التي  اال�ستثنائية 
رم�سان  �سهر  مع  اجلزائر 

املعظم وكذا انت�سار فريو�س 
باإعالن    19 كوفيد  كورونا 
واإطالق  ال�سحي  احلجر 
حمالت حت�سي�سية على اأو�سع 
نطاق الإعالم كافة املواطنني 
بخطورة  واملواطنات 
واالحتياطات  الفريو�س 
الواجب  وال�رضورية  الالزمة 
اتباعها مع توخي كل احليطة 
التي من  االأفعال  واحلذر من 
نتائج  اإىل  توؤدي  اأن  �ساأنها 
باالإ�سافة   ، وعك�سية  �سلبية 
كافة  وجتنيد  تعبئة  اإىل 
اأطباء  من  الطبية  الطواقم 

اأن  دون   ، ومعاونني  وممر�سني 
تلعبه  الذي  الدور  كذلك  نن�سى 
للبالد يف حث  اجلديدة  القيادة 
التقليل من احلركة  النا�س على 
والتجُوّل داخل املدن والتجمعات 
امللحة  لل�رضورة  اإال  ال�سكانية 
اأن  هو  اإليه  نطمح  ما  كّل  �سار 
تعودانه  ما  اإىل  احلياة  تعود 
، يف  وتنقالت  وعمل  من حركة 
هناك  اأن  يالحظ  ذلك  مقابل 
معركة مل تتوقف منذ البدء عن 
اإعالن اجراءات احلظر ال�سحي 
، وهذه املعركة بب�ساطة يعلنها 
من  املنزعجون  املواطنون 
باإجراءات احلظر  االلتزام  عدم 
اح�سا�س  مع  الوقاية  وتدابري 
من  كثري  فى  باخلطر  مفرط 
هناك  باملقابل   ، االأحيان 
اأعداد غفرية من املتهمني بعدم 

املوقف  يتطلبه  مبا  االلتزام 
احلايل من تدابري واجراءات.

حدود اللتزام

تبدو حدود االلتزام ماثلة للعيان 
نظريا واجرائيا من خالل فكرة 

واتباع   ” االجتماعي  التباعد   “
لكن   ، والوقاية  التعقيم  �سيا�سة 
بالن�سبة   ، االلتزام  فاإن  عمليا 
املجتمعية   االأطياف  من  للكثري 
، اأمر غري واقعى ال فى االأ�سواق 
وال حتى فى ال�سكن اأحيانا  وال 
 ، التجمعات  بع�س  يف  حتى 
غري  ورمبا  وارد  غري  االلتزام 
وقد  الكثريين  لدى  مفهوم 
اأو  امل�سوؤولية  بعدم  يتهمون 
اجلهل  ، رمبا علينا اأن نت�ساءل 
العامل  يلعب  مدى  اأي  اإىل   :
الثقايف دورا فى االلتزام اأو عدم 

االلتزام ؟
حقيقة االأمر اأننا على خطاأ اإذا 
اأمر  االلتزام  عدم  اأن  ت�سورنا 
فنحن   ، متوقع  غري  اأو  مفاجئ 
نعلم متاما اأن عدم االلتزام جزء 
من الثقافة العامة للجزائري  ، 

وميكن اأن نعطى فى هذا ال�سياق 
قواعد  من  بداية  عديدة  اأمثلة 
املرور،  قواعد  وحتى  النظافة 
بكل  منتهك  العام  فاملجال 
القانوين  االلتزام  عدم  �سنوف 
واالأخالقي ، هناك من ال يتقيد  
الب�سيطة  القواعد  من  بالكثري 
الرهان  اإذا   ، والعادية 
فيه  االلتزام  على  املفاجئ 
مغالطة واإنكار لواقع وثقافة 
االلتزام  بفكرة  كثريا  تعباأ  ال 
الدافع  يكون  رمبا  ولكن   ،
يربر �رضورة  الذى  االأ�سا�سي 
الوبائي  الظرف  فى  االلتزام 
 ، الن�سبي  االإكراه  هو  الراهن 
اأمر  وهو  الوباء  من  واخلوف 

ن�سبى كذلك.

الثقافة ال�ضعبية

من املتعارف عليه اأن الثقافة 
ال�سعبية اجلزائرية ككل  �سعوب 
هي  العربي  العامل  وجمتمعات 

تتاأرج  فهي   ، متناق�سات  ثقافة 
اخلوف   ، والتفاوؤل  الت�ساوؤم  بني 
بالقدر  واالميان  املجهول  من 
التحديد  نعرف على وجه  ، وال 
املعتقدات  توؤثر  مدى  اأي  اإىل 

االلتزام  مدى  على  املتناق�سة 
الراهن  الظرف  فى  عدمه  من 
يتفاوت   - �سك  بال   - لكن   ،
 ، النوعي  الوعي  م�ستوى 
؛  واملجتمعي  ال�سخ�سي 
فاالإدراك واالإح�سا�س مرادفات 
يعد  اإذ  ؛  الوعي  عميقة ملفهوم 
واملجتمعي  ال�سخ�سي  الوعي 

اإحدى اأهم ركائز االأمن ال�سحي 
واالقت�سادي وال�سيا�سي وغريها 
، من  �سلوك مكت�سب  فالوعي  ؛ 

اأبعاده اال�ستجابة للمتغريات 
احلياة  على  الطارئة 
البع�س  والعامة.  اخلا�سة 
على  يرتَبّ  مل  –لالأ�سف- 
والقوانني   بالقواعد  االلتزام 
اأ�سبحنا  لذا  ؛  عامة  ب�سورة 
مل   من  جماح  كبح  من  نعاين 
ال�سحي  باحلجر  يلتزموا 
اأنف�سهم  يعتربون  زالوا   وما 
دوا  غري مكلفني  مبا اأنهم تعَوّ
مع  البيت  خارج  ال�سهر  على 
يف  والتجُوّل   ، االأ�سدقاء 

حقيقية  فائدة  دون  ال�سوارع 
مما يعود على جمتمعنا بال�رضر 
تتطلب  الراهنة  الظروف   ،
من  نابًعا  �سخ�سًيّا  ان�سباًطا 

حماية  يف  امل�سوؤولية  اإدراك 
االأرواح باإذن اهلل ، ف�سعف التزام 
بع�س االأفراد بتعليمات اجلهات 
بتجنب املخالطة يف  املخت�سة 
د  االأماكن العامة وامل�ساكن �سَعّ
 ، بالفريو�س  االإ�سابة  اآثار  من 
كما مَدّ يف عمر احلجر ال�سحي 
ما  وهو  ؛  التجُوّل  حظر  ونظام 
قد يرجئ عودة احلياة لطبيعتها 

الأ�سهر طوال.

اخلرق عن اإدراك

بالقواعد  االلتزام  عدم  ثقافة 
وب�سكل  اإدراك  عن  والخرق 
انتهاك  هي   ، للقانون  متعمد 
�سافر للقواعد القانونية ورف�س 
العامة   ال�سلطة  الأوامر  التطبيق 
ا  وخ�سو�سً  ، جيدة  غري  ظاهرة 
يف اأو�ساع ح�سا�سة �سحًيّا كهذه 
؛ اإذ ميكن لنا اأن ن�سنفها �سمن 
من  باعتبارها  الع�سيان  جرائم 
العام  باالأمن  املا�سة  اجلرائم 
اأوامر �سادرة  ، الأن من يخالف 

م�سالح  وتهم  ال�سلطة  عن 
املواطنني جميعا هو دليل على 
الذي  الدافع  ودناءة  خ�سا�سة 
دفعه اإىل �رضب عر�س احلائط 

اأن  الت�سليم  مع  االأوامر  تلك 
�سيجنى  من  هو  املخالف  هذا 
املواطنني  من  وهو  ثمارها 
 ، بالنفع  عليه  �سرتجع  الذي 
مثل ما هو عليه االأمر يف حالة 
ملكافحة  ال�سحية  الطوارئ 

فريو�س كورونا .
كل  وراء   : ختامية   كنتيجة 
كورونا  ففريو�س   ، منحة  حمنة 
اإال  �سليبة  اآثار  عليه  ترتتب  كما 
علينا  ايجابية  انعكا�سات  له  اأن 
نحن   ، درو�سها  من  اال�ستفادة 
اليوم يف اأم�س احلاجة لفهم هذه 
ملعرفة  الثقافية  ال�سلوكيات  
مواجهة  فى  النا�س  يفكر  كيف 
التاأثريات  وماهي   ، االأزمات 
اال�ستجابات  على  الثقافية 
فقط  لي�س  واجلماعية  الفردية 
طارئة  اأحداث  مواجهة  فى 
، ولكن فى  كاالأوبئة واالأمرا�س 
ال�سالح  متطلبات  مع  التعامل 
العام على املدى الطويل ، و تتبع 
انت�سار االأمرا�س يف املجتمع ، 
عالج  تقنيات  خلق  ويف 
ندرك  اأن  يجب   ، فعالة 
اجلزائريني   ثقافة  اأن 
واحدة  ثقافة  لي�ست 
العديد  هناك  بل   ،
الفرعية  الثقافات  من 
 ، الثقافية  والتناق�سات 
بالعلم  يوؤمن  من  فمنهم 
على  تربى  من  ومنهم 
واالميان  العلم  ثنائية 
يزال  ال  من  ومنهم   ،
مبا  باخلرافات  يوؤمن 
فى ذلك خرافات ترتدي عباءة 
من  نخرج  اأن  اهلل  ندعو   ، العلم 
االأزمة �ساملني يف اجل�سد  هذه 

والعقل والروح والدين .

على هام�ش الأزمة

ل  وجرمية اخلرق عن اإدراك  كورونا ... حظر التجُوّ
اأمام هذا الظرف الع�ضيب الذي هز فيه وباء كورونا كوفيد 19 امل�ضتجد كيان العامل عموما  ، واجلزائر على وجه التحديد ب�ضكل مفاجئ  ، مل يكن 

معروفا من ذي قبل و مل ي�ضب به اأحــد من قبل ظهوره اأول مرة يف ال�ضني يف مدينة ووهان منت�ضف دي�ضمرب2019 ، عندما اأ�ضيب به اأ�ضخا�ش من ذات 
املدينة وحني ذاك اأخذت تتواىل الإ�ضابات و�ضجل ارتفاعا حم�ضو�ضا ومتزايدا  يف عدد الإ�ضابات وانت�ضاره الكبري، وقتله لعدد مهول ب�ضبب �ضرعته 
على النتقال بني النا�ش عن طريق الت�ضال املبا�ضر.، يف غياب دواء اأو م�ضل اأو لقاح لفريو�ش كورونا ، هذا الوباء العاملي الذي ا�ضطلح على ت�ضميته 
باجلــائحة  ، يحاول ذوو الخت�ضا�ش التعرف على اآلية عمل هذا العدو الغري مرئي  والذي كان به ابتالوؤنا ، لن�ضتطيع مقاومته والتغلب عليه ، الأمر 

قد يحتاج اإىل وقت طويل وجهد وداأب و�ضرب وعلى قارعة النتظار يف ذاك امل�ضوار بداأ رويداً رويداً ينزل �ضقف الأحالم.

يعلنها  بب�ضاطة  املعركة  "   وهذه 
املواطنون املنزعجون من عدم 

اللتزام باإجراءات احلظر 
وتدابري الوقاية مع اح�ضا�ش 
مفرط باخلطر فى كثري من 

الأحيان ، باملقابل هناك اأعداد 
غفرية من املتهمني بعدم اللتزام 

مبا يتطلبه املوقف احلايل من 
تدابري واجراءات "

 " ثقافة عدم اللتزام 
بالقواعد واخلرق عن اإدراك 

وب�ضكل متعمد للقانون ، 
هي انتهاك �ضافر للقواعد 
القانونية ورف�ش التطبيق 

لأوامر ال�ضلطة العامة  ظاهرة 
ا يف  غري جيدة ، وخ�ضو�ضً

ا كهذه ؛  اأو�ضاع ح�ضا�ضة �ضحًيّ
اإذ ميكن لنا اأن ن�ضنفها �ضمن 

جرائم الع�ضيان باعتبارها من 
اجلرائم املا�ضة بالأمن العام "
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

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

ال�ضرية الن�ضالية 

اإبراهيم  اإنعام  املحررة  الأ�سرية 
ال�ساد�س  مواليد  من  حجازي  يو�سف 
 1952 عام  اأول  كانون  من  والع�رشين 
الأ�سريات  من  وهي  غزة،  مدينة  يف 
القدامى، وقد روت جتربتها الن�سالية 
ال�ساد�س  يف   . جهاد  اأبو  ملركز 
من  دي�سمرب  �سهر  من  والع�رشين 
جي�س  من  قوة  اقتحمت   1970 العام 
يف  منزلنا  الإ�رشائيلي   الحتالل 
مدينة غزة، فت�سوا البيت ، فت�سوا كتبي 
قال  ال�سالة،  يف  جمعونا   ، ودفاتري 
عّدد  لوالدي:"  الإ�رشائيلي  ال�سابط  
ماذا  والدي:"  فرّد   ، اأولدك  اأ�سماء 
يف  ال�سغار  الأولد  هوؤلء  منهم  تريد 
معرفة  :"نريد  ال�سابط  فقال  العمر، 
اأ�سمائهم، فقام والدي بعدهم، ثم قال 
فقام  بناتك،  اأ�سماء  :"عّدد  ال�سابط 
"اإنعام"  ا�سمي  ذكر  وعندما  بعدهن، 
"اإنعام"،  نريد  نحن   ": ال�سابط  قال 
اإياها"، فقال والدي:"  هذه اللي بدنا 
اي�س بدكم فيها، قال ال�سابط:" �ساعة 

ونرجعها لكم.
والدي  قال  بيجامه،   ارتدي  كنت   
مالب�سها،  تغري  بنتي  خلي  لل�سابط:" 
يدّي  قيدوا  الفور  وعلى   ، فرف�س 
 ، راأ�سي  على  كي�ساً  وو�سعوا  ورجلي 
حاول اإخوتي واأخواتي واأمي الت�سدي 
للجنود لكن �ساروا يهددون بال�سالح، 
يح�رش  اأن  اجلنود  من  والدي  طلب 
له:"  وقالوا  ذلك،  فرف�سوا  معي 
اأن  رف�سوا  اأنهم  حتى   ، بالدار  خليك 
البيت.  لباب  يو�سلنا  اأو  معنا  ينزل 
�سجن  نحو  ع�سكري  بجيب  اقتادوين 
غزة املركزي، اأمروين بخلع مالب�سي، 
تقي  ل  �سيفية  مالب�س  واأعطوين 
عدة  بزنزانة  وو�سعوين  ال�ستاء،  برد 
اجلنود  من  عدد  جاء  ثم   ، �ساعات 
واأمروين  جمدداً،  بتغميتي  قاموا 
الطابق  اإىل  التفايف  درج  على  بال�سري 
على  ال�سري  اعرف  ل  كنت   ، العلوي 

 ، مغميتان  عيني  واأن  خا�سة  الدرج 
رفعوا  باحلائط.  راأ�سي ي�رشب  فكان 
بها  غرفة  يف  وجهي  عن  التغمية 
ي�ساأل  املحق  �سار  وجمندة،   حمقق 
اإخوانك"، فحكيت،  اأ�سامي  احكي   ":
�ساحباتك"،  اأ�سماء  احكي  قال:"  ثم 
قال:"   ، �ساحبات  يل  يوجد  قلت:"ل 
اي�س  اأ�سامي معلماتك، قلت:"  احكي 
بدك فيهم"، قال:" بدي حتدثينا عن 
خليتك" ، قلت له:" خلية النحل اي�س 
املخربني  خلية  قال:"  خليتي،  يعني 
انتي تعملي مع املخربني ومع ال�سباب 
الفل�سطيني وتطلعي معهم يف مواجهة 
اجلي�س الإ�رشائيلي"،  قلت له:" اأنا ما 
بطلع من الدار، اأبوي ما بيخلينا نطلع 
من الدار وما بعرف حد".كما قلت:" 
اأنا  حلد،  بروح  ول  حد  بعرف  ما  اأنا 
داري  من  فقط  الدار،  من  بطلع  ما 
للمدر�سة ومن املدر�سة للدار"، �سكت 
وارجعلك،  �سوية  اطلع  بدي   وقال:" 
فكري يف املو�سوع و�رشوري جتاوبي 
املكان،  املحقق  اأ�سئلتي"غادر  على 
يل:"اعرتيف  وقالت  املجندة  وجاءت 
اأح�سن لك بدلً ما تتعر�سي لل�رشب، 
حتى  �سيء  عملت  ما  اأنا  لها:"  قلت 
بيتنا  اقتحم  اجلي�س  ي�رشبني، 
الدار". من  واعتقلوين  علينا  واعتدى 
غريتي  هل  يل:"  فقال  املحقق  رجع 
 ": له  قلت  احكي،   ، اعرتيف   ، راأيك 
اأنا ما عملت �سيء " وما اإن حكيت له 
وعلى  راأ�سي  على  ب�رشبي  قام  ذلك  
وجهي ودفعني بقوة على احلائط، ثم 
بالأ�ساليب  معك  �ساأتعامل  اأنا  قال:" 
 ": ويقول  ي�رشب  و�سار  ال�سعبة، 
وين  برتوحوا،  وين  اعرتيف  اعرتيف 
�رشت  الفدائية،  مكان  وين  اخلنادق، 
ا�رشخ يف وجهه من الأمل واأقول له:" 
كل هذا الكالم اللي بتحكيه ما بعرفه، 
ما يل عالقة بالفدائية، ثم �ساألني عن 
الأ�سري حممود حجازي، فقلت  خايل 
من  وطلع  م�سجون  كان  خايل  له:" 
ال�سجن لكن ما �سفته حتى يومنا هذا. 
نظر يل املحقق بعنف واأجربين على 
على  والوقوف  بيدي  الكر�سي   رفع 

اأن  واأريد  اتعب  عندما   ، واحدة  قدم 
اأنزل قدمي ي�رشبني  بع�سا قا�سية ، 
بقيت على هذه الو�سعية حتى طلعت 
ال�سم�س  اأ�سعة  كانت  لقد   ، ال�سم�س 
تظهر  اجلدار  جانب  على  تنعك�س 
للمحقق:"  قلت   ، النوافذ  اأحد  من 
فرف�س  احلمام،  على  اأروح  بدي 
ذلك  نف�سك"بعد  على  بويل  وقال:" 
اأنزلوين حتت اإىل الزنزانة، ومن كرثة 
وحمل  الطويل  الوقوف  نتيجة  التعب 
 ، الزنزانة  داخل  وقعت  الكر�سي 
فجاأة  لكن  قلياًل،  ارتاح  اأن  اأريد  كنت 
ممنوع  و�رشخت:"  جمندة  جاءت 
يف  قعدت  الراحة.  ممنوع  النوم 
جاء  ثم   ، 3�ساعات  من  اأقل  الزنزانة 
حت�سرياً  قيدوين  اجلنود  من  عدد 
كانوا  التحقيق،  من  جديدة  جلولة 
حتقيق  بالراحة،  ا�سعر  يجعلوين  ل 
الوقت  ، يف  تعذيب   ، م�ستمر، �رشب 
الذي كنت اعتقد واأتوقع اأنني �ساأرتاح 
يح�رشون ب�رشعة لعقد جولة حتقيق 
جديدة، لقد كانوا ينفذون ذلك ب�سكل 
للتحقيق  اخ�سع  اأن  يريدون  مدرو�س 
واأنا متعبة مرهقة، ل يرتكون م�ساحة 
النف�س.  والتقاط  للراحة  الوقت  من 
كر�سي  بها  وا�سعة  غرفة  يف  اأخذوين 
حمقق  جاء  فقط،  وتلفون  وطاولة 
عن  اعرتيف  قال:"  �سيمون  يدعى 
حتدثي  بها"  تقومي  التي  الأعمال 
ل  اأنا  له:"  قلت  امل�سلحني،  عن  لنا 
الغرفة،  �سيمون  غادر  �سيء"،  اعرف 
اأ�سود  �سخ�س  جاء  حلظات  وبعد 
مبالب�سة،  يخلع  و�سار  القامة  طويل 
عند ذلك �رشبته بالتلفون على وجهه 
و�سال الدم منه ، جاء �سيمون ب�رشعة  
ثل ويدعي اأنه ل يعرف هذا  و�سار يمُ
الذي  له:" من  ال�سخ�س، و�سار يقول 
الغرفة،  من  وطرده  هنا  اإىل  بك  اأتى 
اأنتي  �سيمون:"  يل  قال  ذلك  بعد 
قدرتي عليه هذه املرة، املرة اجلاية 
هذا  عليه".حقيقة  حتقدري  م�س 
اأ�سلوب من اأ�ساليب التحر�س اجلن�سي 
الإ�رشائيلي  الحتالل  يار�سه  الذي 
بحق الأ�سريات، املحقق قام باإدخال 

�سخ�س لالعتداء علّي ب�سكل متعمد، 
ومن ثم �سار يدعي  اأنه ل يعرف �سيء 
يل  قال  عندما  لكن  الأمر،  هذا  عن 
اأنتي قدرتي عليه هذه املرة، واملرة 
اجلاية م�س حتقدري عليه،  فاإن هذا 
اإثبات اأن كل �سيء يتم ب�سكل متعمد. 
بعد هذه احلادثة �رشت اأمُجهز نف�سي 
الحتالل  من  حماولة  اأي  ل�سد 
هل  اأت�ساءل  �رشت  علّي،  لالعتداء 
الفل�سطينيات  الأ�سريات  تتعر�س 
ال�سجن  لالغت�ساب،  كنت جديدة يف 
من  زنزانتي  باب  عند  فذهبت   ،
اأ�سرية  اأي  انتظر  ال�سغرية   الطاقة 
متر من املمر ، لكي اأ�ساألها من خلف 
جمموعة  مّرت  وبالفعل  الق�سبان، 
�ساألت  الأ�سريات  وعند مرورهن  من 
ب�سوت عال هما بغت�سبوا الأ�سريات؟  
على  الأ�سريات  اإحدى  من  الرد  جاء 
عال:"  ب�سوت  قالت  التي  الدرج 
لكن   ، يغت�سبونا  بدهم  اإنهم  بيقولوا 
هذا كله كذب ودعايات ، كلوا تهديد  
ما  هم  بنات  يا  تخافو�س   ، نف�سي 
كالم  اأعطاين  علينا".لقد  يقدروا 
الأ�سرية نوع من الطماأنينة لكن بقيت 
من  اعتداء  لأي  وحذر  جهوزية  على 

قبل جنود الحتالل.

التعذيب الإجرامي

والإجرامية  اخلطرية  الق�س�س  من 
اأمامي  الحتالل  قوات  ارتكبتها  التي 
يف �سجن غزة املركزي اأنهم و�سعوين 
الذي  التعذيب  لأمُ�ساهد  غرفة  يف 
اذكر  ال�سباب،  الأ�رشى  له  يتعر�س 
ماء  و�سعوه يف  عاري  اأ�سري  اح�رشوا 
 ، اأخرجوه  ثم   ، الربد  اأجواء  بارد يف 
ورجليه  يديه  بتقييده من  قاموا   ثم 
يف  و�سبكوه  ق�سيبه  ب�سد  قاموا  ثم 
من  ويقفز  ي�رشخ  ف�سار  الكهرباء 
الأمل ، ثم اأخرجوه من الغرفة و�سط 
ال�رشب والركل. بعد ذلك جاء عدد 
اأنهم �سوف  من املحققني وقالوا يل 
بالأ�سري،  فعلوا  ما  نف�س  بي  يفعلون 
  ، رجاًل  ول�ست  �سيدة  اأنا  لهم  قلت 
كذلك،  بي  تفعلوا  اأن  ت�ستطيعون  ل 

عالقة  الإجرامية  الق�سة  هذه  بقيت 
عندما  التحرر  بعد  حتى  ذهني  يف 
الأ�سريات تعر�ست  اإحدى  اأن  علمت 
و�سعوا  عندما  بالكهرباء  للتعذيب 
يف  ثديها  حلمة  يف  الكهرباء  �ساعق 
تعذيب �سارخ وانتهاك فظيع حلقوق 

الإن�سان.

ك�ضر يدي
حمقق  جاء  والتجارب  الق�س�س  من 
من  وهو  �سامل،  اأبو  يدعى  اآخر 
عند  اأي�سا،  املجرمني  املحققني 
املرة  يف  ب�رشبي  قام  التحقيق 
بلف  قام  الثانية  املرة  ويف  الأوىل، 
اأدى  مما  قا�سي  ب�سكل  اليمني  يدي 
اإىل ك�رشها ، �رشخت باأمل ، ثم غادر، 
يعاجلوين  مل  اأيام  عدة  اأتاأمل  بقيت 
وحبل  اأكامول  اأعطوين  اأنهم  �سوى 
بعد  عنقي.  يف  يدي  لربط  ق�سرية 
اأ�سبوع من ك�رش يدي اأر�سلوين للعيادة 
يعاجلوين  �سوف  اأنهم  اعتقد  كنت 
لكن تفاجاأت واإذا بالطبيب يوجه يل 
اأ�سئلة وكاأنه حمقق فقلت له :" اأنت 
اأي�سا:"  له  قلت   ، حمقق  اأم  دكتور 
و�سوف  احتالل  واأنتم  بلدنا  هذه 
نحرر فل�سطني. ، حقيقة بقيت اأمُعاين 
هذا   يومنا  حتى  يدي  ك�رش  اأمل  من 
على  اأبنائي  حمل  من  رمت  حمُ لقد 
حرمت  ك�رشها،  ب�سبب  اليمنى  يدي 
يدي، حرمني  اأبنائي على  من حمل 
مثل  اأكون  اأن  الإ�رشائيلي  الحتالل 
اأ�سعر بالأمل عندما  باقي الأمهات،  
يومنا  حتى  بيدي  �سيء  اأي  احمل 
التي  التعذيب  اأ�ساليب  من  هذا. 
تعر�ست لها �رشب البوك�سات، الدفع 
على احلائط ، جري من �سعري على 
، ب�سكل يومي م�سك �سعري  الأر�س 
 15 مكثت  باحلائط.  راأ�سي  و�رشب 
 3 ثم  النفرادية،  الزنزانة  يف  يوماً 
مع  اأو  النفرادي  العزل  يف  اأ�سهر 

اإىل  نقلي  مت  ذلك  بعد   ، اأ�سريات 
الطابق  يف  الأ�سريات  مع  العي�س 
العلوي. اعتقدت اأنه انتهى التحقيق 
لكن طلبوين من جديد للتحقيق ، وجاء 
وهو   " "م�سلح  يدعى  جديد  حمقق 
اأي�ساً  املحققني  واأ�سوء  اأخطر  من 
وي�رشب  ويقر�س  ي�ساأل  كان  حيث 
اأعرا�س  يف  يخو�س  م�سلح  كان   ،
البذيء  الكالم  ويتحدث  الأ�سريات 
�سوكة  ك�رش  يهدف  كان  ال�سافل، 
ونواجهه،  له  نت�سدى  كنا  الأ�سريات، 
اأنت  له:"  قلت  املرات  اإحدى  يف 
كذاب ما ت�ستحي ، عند ذلك �رشبني 
ومت  لغيبوبة  فتعر�ست  قوي   ب�سكل 
الأ�سريات، حدثتني  غرفة  اإىل  نقلي 
اأن جنود الحتالل جاوؤوا  الأ�سريات 
اأجل  من  ج�سدي  يف  الإبر  يغرزون 
من  واإفاقتي  حالتي  على  التعرف 
الغيبوبة. مت متديد اعتقايل وجاءين 
املحقق اأبو �سامل وقال:" كل اللي يف 
حتّدودي  اأنتي  اإل  حريوحوا  ال�سجن 
عادي  اأدّود  له:"  قلت  ال�سجن  يف 
مب�سوطة  ال�سجن  يف  هيني  بيهم�س 
بيزوروين"،  واأهلي  وباأ�رشب  باأكل 
اأكون قوية واأواجه  كنت اأحاول دوماً 
فرتة  وبعد  عليه.  والرد  ال�سجان 
اأهلي  اإن  ال�سجن  م�سلحة  يل  قالت 
والدي  جاء   ، وبالفعل  �سيزوروين، 
عندما   ، ال�سجن  اإىل  اأخي  ومعه 
الزيارة  �سالة  يف  والدي  �ساهدين 
من  فقال:"   ، معلقة  يدي  اأن  �ساهد 
املحقق  قلت:"  يدك؟،  بك�رش  قام 
عليه  له  ،واأ�رشت  ك�رشها  �سامل  اأبو 
ال�سالة،   يف  متواجداً  كان  حيث 
املحقق  �رشب  يريد  اأبي  فاأ�رشع 
تك�رش  ملاذا  عليه  وي�رشخ  �سامل  اأبو 
واعتقلوا  احلرا�س  فهجم  بنتي،  يد 
اأتذكر  لحقاً،  عنه  اأفرجوا  ثم  اأبي 
هذا املوقف من والدي يف مواجهة 

ال�سجان رحمك اهلل يا اأبي.
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يوا�ضل مركز اأبو جهاد ل�ضوؤون احلركة الأ�ضرية يف جامعة القد�س ن�ضر جتارب الأ�ضرى، حيث ين�ضر 
بحلقة هذا الأ�ضبوع جتربة الأ�ضرية املحرر اإنعام حجازي من مدينة غزة .

�لأ�سرية �ملحررة �إنعام حجازي 
تروي جتربتها �لن�سالية

احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  طالب 
ل�سوؤون  جهاد  اأبو  مركز  عام  مدير 
جامعة  يف  الأ�سرية  احلركة 
بتكثيف  الدويل  املجتمع  القد�س 
دولة  على  ال�سغط  وزيادة  اجلهود 
امل�سعورة  حملتها  لوقف  الحتالل 

لآلف  الظاملة  العتقالت  ووقف 
ا�ستمرار  اإىل  م�سريا  الفل�سطينيني، 
دولة الحتالل اإتباع اأ�سلوب العقاب 
من  �سعبنا  اأبناء  بحق  اجلماعي 
حتت  بالعتقالت  املبالغة  خالل 
الوحيد  الثابت  اأن  م�سيفا   . ذرائع  

على  العتماد  هو  الحتالل  بنهج 
الأ�رشى  لآلف  اجل�سدي  التغييب 
همجي  ثاأري  نهج  على  والعتماد 
على  يقوم  الو�سطى  الع�سور  من 
مبداأ النتقام اجلماعي، لفتا اإىل اأن 
دولة الحتالل تثبت كل مرة ف�سلها 

فلو  الفل�سطيني  احلق  مواجهة  يف 
ملا  ناجعة  العتقال  �سيا�سة  كانت 
راأينا ا�ستمرار مقاومة الحتالل من 
جيل اإىل جيل، واأن الحتالل يتخبط 
طم�س  عن  عجزه  اأمام  باإجراءاته 
وانتزاع  باحلرية  الفل�سطيني  احلق 

اأن  مذكرا   . كاملة  الوطنية  حقوقه 
القيام  عن  الدولية  املنظومة  عجز 
بواجباتها جتاه دولة الحتالل يغري 
ب�سيا�سته  لال�ستمرار  الحتالل 
الأوان  اآن  قد  واأنه  العن�رشية، 
موقف  يقف  اأن  الدويل  للمجتمع 

تاريخي جتاه �سعبنا املنا�سل وف�سح 
املمار�سات الحتاللية كلها وب�سكل 
اآلف  اعتقال  ا�ستمرار  خا�س 
الأ�رشى والأ�سريات مبا يحمله ذلك 
من خمالفة فا�سحة لكافة القوانني 

والأعراف الدولية .

الدكتور فهد اأبو احلاج

�لثابت �لوحيد بنهج �لحتالل هو �لعتماد على �لتغييب �جل�سدي لآلف �لأ�سرى
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عبد النا�ضر فروانة، املخت�ص ب�ضوؤون الأ�ضرى واملحررين

خماوف من نقل االحتالل فايرو�س كورونا 
اىل غزة عرب "املت�سللني"

�ضكك عبد النا�ضر فروانة، املخت�ص ب�ضوؤون الأ�ضرى واملحررين الفل�ضطينيني يف نوايا قوات الحتالل 
الإ�ضرائيلي من الإفراج ال�ضريع عن "املت�ضللني" الفل�ضطينيني عرب حدود قطاع غزة.

تقرير: عبد النا�ضر فروانة

االحتالل  قوات  ان  فروانة:  وقال 
قطاع  من  فل�سطينيني   )8( اعتقلت 
ني�سان/ابريل  �سهر  خالل  غزة 
املن�رصم، وجميعهم مت اعتقالهم بعد 
اجتيازهم للحدود ال�رصقية وال�سمالية 
االأرا�سي املحتلة  باجتاه  لقطاع غزة 

عام 1948.
ال�سبان  عدد  يرتفع  بذلك  واأ�ساف: 
قوات  اعتقلتهم  الذين  الفل�سطينيني 
للحدود  اجتيازهم  بعد  االحتالل 
ال�رصقية اأو ال�سمالية لقطاع غزة وما 
مطلع  منذ  )املت�سللني(،  بـ  يُعرفوا 
واأن  معتقاًل،   25 اإىل  اجلاري،  العام 
خالل  اعتقالهم  مت  ن�سفهم  من  اأكرث 

ال�سهرين املا�سيني.
جي�ش  معاملة  اأن  فروانة  واأو�سح 
الذين  الفل�سطينيني  لل�سبان  االحتالل 
اعتقلهم على حدود غزة خالل �سهر 
حيث  خمتلفة،  كانت  املا�سي  ابريل 
�ساعات  ب�سع  بعد  �سبيلهم  اخالء  مت 
من االحتجاز واال�ستجواب والتحقيق 
نقاط  عرب  القطاع  اىل  واعادتهم 
ثالثة  يف  ر�سمية،  وغري  ع�سوائية 
ال�سهر  خالل  ذاته  بال�سياق  حوادث 
بحوزة  كان  اأنه  .بالرغم  املا�ش، 
ومواد  �سكاكني  املت�سللني  ال�سبان 

جي�ش  با�سم  متحدث  وفق  حارقة، 
االحتالل.

لتربير  حماولة  “يف  فروانة  وقال 
ادعى  امل�ستجد،  ال�سلوك  هذا 
االإفراج  عمليات  اأن  االحتالل  جي�ش 
يكون  اأن  خ�سية  تاأتي  ال�رصيعة، 
م�سابون  الفل�سطينيني  املعتقلني 

بفريو�ش كورونا."
و�سكك فروانة يف النوايا االإ�رصائيلية، 
تكون  اأن   من  خ�سيته  عن  واأعرب 
فايرو�ش  لنقل  اإ�رصائيلية  حماولة 
“كورونا” اإىل قطاع غزة، كما يحدث 

القد�ش  ومدينة  الغربية  بال�سفة 
املحتلتني حيث تعمد االحتالل ن�رص 
بالفعل  كان  ولو  هناك،  الفريو�ش 
الأوقف  الفريو�ش  نقل  من  يخ�سى 
الغربية  ال�سفة  يف  اليومية  اعتقاالته 

ومدينة القد�ش على حد قوله.
يف  تكمن  اخلطورة  باأن  فروانة  واأكد 
اأن من يفرج عنهم من املت�سللني يتم 
احلدود  عرب  القطاع   اىل  اإعادتهم 
ب�سكل  �سابقا  يتم  كان  كما  ولي�ش 
يف  الفل�سطيني  االرتباط  عرب  ر�سمي 
�سمايل  )ايرز(  حانون"  "بيت  معرب 

القطاع.
يكون  اأن  من  تخوف  “هناك  وقال 
هوؤالء  مع  حققوا  الذين  اجلنود 
م�سابني  هم  بهم  واختلطوا  ال�سبان 
يف  �سجل  واأنه  �سيما  ال  بالفريو�ش 
لغزة  املال�سق  )كو�سوفيم(  موقع 
حجر  ومت  اجلنود  من  عدد  اإ�سابة 

الع�رصات منهم”.
يف  امل�سابني  اأعداد  واأ�ساف: 
اأكرث  اجلي�ش  �سفوف  يف  الفريو�ش 
بكثري من االأعداد املحدودة يف غزة 
ومل  ال�سحي  احلجر  يف  هي  والتي 

تدخل القطاع.
االأمنية  االأجهزة  فروانة  ودعا 
الفل�سطينية يف غزة بتكثف تواجدها 
منوها  الت�سلل،  ملنع  احلدود  على 
ب�رصورة قيام االأ�سخا�ش الذين عادوا 
بت�سليم  احلدود  على  اعتقالهم  بعد 
واجلهات  االأمنية  لالأجهزة  اأنف�سهم 
فح�سهم  يتم  اأن  اأجل  من  املخت�سة 
من  قادمني  باعتبارهم  وحجرهم 

منطقة موبوءة.
اإبالغ  ب�رصورة  بالعائالت  واأهاب 
من  اأي  تعر�ش  لو  املخت�سة  اجلهات 
احلدود  على  اعتقال  الأي  اأبناءهم 
يت�سلمه  اأن  دون  البيت  اإىل  وعاد 
اأجل �سان �سالمتهم  االأمن وذلك من 

و�سالمة املجتمع.

طراأ  تدهوراً  اإن  االأ�سري  نادي  قال 
على الو�سع ال�سحي للمحرر امُل�ساب 
ب�سارات،  حممود  حممد  بال�رصطان 
وبني  طمون.  بلدة  من  عاماً(   42(
ب�سارات  اأن  له،  بيان  االأ�سري يف  نادي 
بعد  املا�سي  العام  عنه  اأُفرج  والذي 
اأن اأم�سى مدة حمكوميته البالغة )17( 
عاماً، عاين قبل حترره ب�ستة �سهور من 
اأعرا�ش �سحية خطرية، وخالل هذه 
اإدارة �سجون االحتالل  املدة ماطلت 
بنقله  واكتفت  املر�ش،  بت�سخي�ش 
واإعطائه  ال�سجون،  لعيادات  املتكرر 
امل�سكنات، اإىل اأن اأبلغه اأحد االأطباء 
االأعرا�ش  اأن  "جمدو"  �سجن  يف 
اإ�سابته  اإىل  ت�سري  عليه  الظاهرة 
بال�رصطان وكان ذلك قبل �سهرين من 
موعد االإفراج عنه. وبعد االإفراج عنه 
تراجع  طراأ   ،2019 حزيران  �سهر  يف 
حاد على و�سعه، حيث اأجرى �سل�سلة 
اأكدت  التي  الطبية،  الفحو�ش  من 
وبداأ  الغدد،  يف  ب�رصطان  اإ�سابته 
اليوم،  حتى  متوا�سلة  عالج  برحلة 
على  جديد  تدهور  طراأ  يومني  وقبل 
و�سعه ال�سحي، حيث فقد وعيه ونقل 
وجود  وتبني  امل�ست�سفى،  اإىل  جمدداً 
م�سكلة يف اأحد ال�رصايني الرئي�سية يف 
نادي  قال  ال�سياق  هذا  ويف  الدماغ. 

االأ�سري اإن حالة االأ�سري ب�سارات جتربة 
االإهمال  جرمية  على  �ساهدة  اأخرى 
يتعر�ش  التي  البطيء(  )القتل  الطبي 
اأدوات  من  تت�سمنه  االأ�رصى ومبا  لها 
اأبرزها �سيا�سة املماطلة. واأ�ساف اأنه 
عانى  املا�سية،  العقود  مدار  وعلى 
اأمرا�ش  من  املحررين  من  الع�رصات 
عنهم،  االإفراج  بعد  رافقتهم  خطرية 
اُ�ست�سهدوا  الذين  االأ�رصى  عن  فعدا 
لالإهمال  نتيجة  االحتالل  �سجون  يف 
اُ�ست�سهدوا  اآخر  عدد  فهناك  الطبي، 
من  وجيزة  عنهم  بفرتة  االإفراج  بعد 
زيد،  اأبو  هايل  منهم:  نذكر  التحرر، 
وفايز  اجلوالن،  من  الويل  و�سيطان 
وزكريا  �ساكوت،  اأبو  ومراد  زيدات، 
اأبو  واأ�رصف  لبادة،  وزهري  عي�سى، 
ذريع، وجعفر عو�ش، ونعيم ال�سوامرة. 
وجدد نادي االأ�سري مطالبته ب�رصورة 
االأ�رصى  عن  باالإفراج  جدي  تدخل 
املر�سى، خا�سة مع ا�ستمرار انت�سار 
اأ�سري  اأن قرابة 700  اإىل  يُ�سار  الوباء، 
من  يعانون  االحتالل،  �سجون  يف 
ع�رصة  قرابة  منهم  خمتلفة،  اأمرا�ش 
واأورام  ال�رصطان  من  يعانون  اأ�رصى 

بدرجات متفاوتة. 
فرتة  خالل  لالأ�سري  �سور  مرفق 

اعتقاله، وبعد االإفراج عنه

 جمعية نادي الأ�ضري الفل�ضطيني

عن ق�سية امُلحرر حممد ب�سارات 
امُل�ساب بال�سرطان

االأحد   يوم  االحتالل  حمكمة  قامت 
 ،2020 اآيار   3 املوافق  املا�سي 
اأبو  مي�ش  االأ�سرية  على  باحلكم 
 16 ملدة  الفعلي  بال�سجن  غو�ش 
 29 ال  يف  اعتقالها  تاريخ  من  �سهر، 
�سجن  اإىل  باالإ�سافة   ،2019 اآب  من 
ملدة  �سهراً   12 التنفيذ  وقف  مع 
خم�ش �سنوات من يوم االإفراج عنها 
�سيقل.   2000 قدرها  مالية  وغرامة 
مبحاكمة  االحتالل  حمكمة  وقامت 
مي�ش بناء على تهمتني وجهتا بحقها، 
حمظور  لتنظيم  "االنتماء  االأوىل 
يف  التقدمي  الطالبي  القطب  وهو 
ق�سم  يف  ون�ساطها  بريزيت،  جامعة 
باالإ�سافة  اجلامعة،  داخل  االعالم 

اإىل التوا�سل مع "العدو" واأنها التقت 
�سمن  اهلل  حزب  من  ن�سطاء  مع 
بريوت  يف  العودة  حق  حول  موؤمتر 
العمل  على  واملوافقة   ،2018 عام 
كمرا�سلة �سحفية لقناة النور. ويذكر 
اأن حمامي الدفاع عن االأ�سرية مي�ش 
اأبو غو�ش، اأكد على معاناتها من اآالم 
التعذيب  نتيجة  الظهر  يف  �سديدة 
التحقيق،  خالل  له  تعر�ست  الذي 
الع�سكرية  القا�سية  اأ�سارت  وبدورها 
التعذيب  مو�سوع  على  قرارها  يف 
وتبعات ذلك على االأدلة واأكد حمامي 
مي�ش  حق  على  ال�سمري  موؤ�س�سة 
التي  التعذيب  جرمية  مالحقة  يف 

تعر�ست لها. 

احلكم على االأ�سرية مي�س اأبو 
غو�س بال�سجن ملدة 16  �سهرًا 

احلديث  ميكن  التي  التجارب  ومن 
الطعام،  عن  االإ�رصاب  جتربة  عنها 
�رصنا   ، الطعام  عن  ا�رصبنا  اذكر 
باحلقوق  للمطالبة  الوجبات،  نرجع 
�سابونة،  توفري  ومنها  امل�رصوعة 
تنظيف،  مواد  توفري  اأم�ساط،  توفري 
واحل�رصات  القمل  لر�ش  مواد  طلبنا 
التي تكاثرت ب�سبب اإهمال النظافة يف 
ال�سجون من قبل م�سلحة ال�سجون، لقد 
ملطالبنا  ال�سجون  م�سلحة  ا�ستجابت 
باإح�سار  الأهلنا  ف�سمحوا  ما  نوعاً 
ال�سابون كما اح�رصوا مبيدات ح�رصية 
لتعقيم ال�سجن. اذكر كان الطعام �سيئ 
اأ�سود  م�سلوق  �سمك  عبارة عن  للغاية، 
 4 لنا  يح�رصون  كانوا  منظف   غري 
ن�سيبها  اأ�سرية  كل  فقط  خبز  اأرغفة 
اإدارة  طالبنا  خبز.  �رصيحتني  فقط 
مع  خا�سة  اخلبز  كمية  بزيادة  ال�سجن 
طلبنا  فقوبل  االأ�سريات  اأعداد  ازدياد 
ذلك  ويف  ن�سوم  اأن  فقررنا  بالرف�ش 
والغذاء.  اخلبز  ونوفر  اأجر  نك�سب 
ا�ستمرينا يف جوالت الت�سعيد ومواجهة 
من  املزيد  بتحقيق  للمطالبة  ال�سجان 
يف  ال�سيء  واقعنا  وتغيري  املطالب 
ال�سجن ، لقد كنا نعي�ش يف واقع �سعب 
احلياة  هذه  ومن مالمح  قا�سية  وحياه 

اإال  ممنوعة  املياه  ودورات  احلمام   :
مت�سخة،  املالب�ش  ق�سرية،  اأوقات  يف 
قطع  على  النوم  فر�سات،  اليوجد 
جلدية، كنا نتواجد60 اأ�سرية يف غرفة 
�سغري  �سباك  اإال  لها  اليوجد  �سغرية 
وباب حديدي، كانوا يفتحون التلفزيون 
يف  واحدة  مرة  املمر   يف  ال�سغري 
االأ�سبوع فقط مل�ساهدة فيلم اجلمعة، 
ممنوع اإدخال ال�سحف والكتب ، فقط 
وب�سعوبة  املدر�سية  الكتب  اإدخال  يتم 
بالغة، كانت اجلرائد ممنوعة ، ممنوع 
التطريز،  اأو  اخلياطة  اأدوات  اإدخال 
ومكان  جداً  قليل  الفورة  وقت  كان 
الفورة  ف�ساحة   ، جداً  �سغري  الفورة 
وعر�ش  مرت   6 طول  ممر  عن  عبارة 
مرت ون�سف، عندما نخرج للفورة كاأننا 
منها،  خرجنا  التي  الغرف  يف  نزال  ال 
وبعد  ال�سجن  من  حترري  بعد  اأتذكر 
اإىل  ذهبت  غزة  عن  االحتالل  اندحار 
ال�رصايا   اأو  املركزي  غزة  �سجن  مقر 
اآكل  و�رصت  زنزانتي  مكان  جل�ست 
البزر، وقلت هنا االآن اآكل البزر واقزقز 
اللب يف نف�ش املكان الذي كنت اأتعذب 
اأكرث  الطعام  عن  ا�رصبنا  لقد  فيه. 
جنود  من  للقمع  وتعر�سنا  مرة  من 
من  االإ�رصابات  هذه  وتعد   ، االحتالل 

الن�ساالت املهمة لالأ�سريات يف بدايات 
ال�سبعينات �سد الواقع االعتقايل ال�سيئ 
االأ�رصى  ن�سال  �سمن  تندرج  اأنها  كما 
خارج  يف  �سعبنا  ون�سال  ال�سجون  يف 
االعتقال  من  حترري  مت  ال�سجون. 
�سهر   11 ق�ساء  بعد  عام1971  االأول  
يف  كنا   1972 العام  ويف  االعتقال،  من 
اأول يوم بعيد االأ�سحى، يف ذلك الوقت 
منطقتنا  االحتالل  قوات  اقتحمت 
يعتدون على  و�ساروا   ، يف مدينة غزة 
ال�سكان  على  للتنغي�ش  كعادتهم  النا�ش 
بيتنا   اجلي�ش  اقتحم  االأعياد،  فرتة  يف 
عري�ش  كان  الذي  اأخي  على  واعتدوا 
على  اعتدوا  راأيتهم  عندما   ، جديد 
ودفعت  لهم  بالت�سدي  قمت  اأخي  
ورميته،  �سالحه  وم�سكت  اجلنود  اأحد 
وب�سبب ذلك اعتقلوين كما اعتقلوا اأخي 
اأن يخرجني فرف�سوا  يريد  اأبي  ، جاء 
وقدموين  ال�سجن  يف  �سهرين  ومكثت 
قرار  اإ�سدار  يتم  اأن  قبل  للمحاكمة  
 3500 مقدارها  بكفالة  عني  باالإفراج 
اأم�سيت  قد  اأكون  وهكذا  اأردين  دينار 
الذين  االعتقالني  جمموع  و�سهر  عام 
تعر�ست لهما االعتقال االأول 11 �سهراً 
والثاين �سهرين وكل ذلك يف �سجن غزة 

املركزي.

العمل الإجباري

املذاكرة  وا�سلت  اعتقايل  خالل 
وتقدمت المتحان ال�سف الثاين الثانوي  
وجنحت، كما ذاكرت المتحان الثانوية 
التحرر  بعد  له  تقدمت  الذي  العامة 
ن�سنع  املعتقل  يف  فيه،كنا  وجنحت 
الزيتون  حبات  من  والعقود  امل�سابح 
وبالط  حائط  على  نحتها  خالل  من 
اأدوات  باإدخال  ي�سمحوا  مل  ال�سجن، 
التي  التجارب  من  الر�سم.  اأو  التطريز 
اأجربتنا  ال�سجون  م�سلحة  اأن  اأذكرها 
العمل   على  املركزي  غزة  �سجن  يف 
مغلفات  ت�سنيع  خالل  من  االإجباري 
العمل فرتتني االأوىل  حلوى ولبان، كان 
وحتى  �سباحاً  الثامنة  ال�ساعة  من 
الرابعة  من  الثانية  والفرتة  الواحدة، 
اذكر  م�ساًء.  التا�سعة  حتى  ع�رصاً 
فقط  حلوى،  اأي  لنا  يح�رصوا  اأنهم مل 
يجعلونا ن�سنع غالف احللوى ولعل ذلك 
من ال�سغط النف�سي علينا، فهم يجعلونا 
ي�سمحوا  اأن ن�سنع غالف احللوى و ال 
لنا بتذوقها، اأتذكر اأن االأ�رصى ال�سباب 
�ساهدوا اأغلفة احللوى يف املمر فقالوا 
 ، وليدن  حلوى  االأ�سريات  يعطوا  اأنهم 

فقلنا لهم اأننا ن�سنع االأغلفة فقط.

الت�سدي لل�سجان

االحتالل يعتقل ع�سرة مواطنني من 
ال�سفة بينهم �سقيقان

االحتالل  قوات  اعتقلت 
املا�سية  الليلة  االإ�رصائيلي 
اليوم ع�رصة مواطنني من  وفجر 
وقال  �سقيقان.  بينهم  ال�سفة 
نادي االأ�سري اإن خم�سة مواطنني 
اأنحاء  عدة  من  اعتقالهم  جرى 
اإ�سحق  حممود  وهم:  اخلليل  يف 
اأبو ه�سه�ش )28 عاماً(، و�سقيقه 
�سابقان  اأ�سريان  وهما  حممد 
بلدة  من  اعتقالهما  جرى  حيث 

املواطنني  على  عالوة  دورا، 
واإ�سالم  الطيطي،  جابر  عبيده 
حممد جوابره من خميم العروب، 
بلدة  من  اُعتقل  اآخر  ومواطن 
اهلل  عطا  الفتاح  عبد  وهو  اإذنا 
اعتقال  اأبو جحي�سة. فيما جرى 
ق�ساء  قفني  بلدة  من  ملواطنني 
الرحمن  عبد  وهما:  طولكرم 
وبراء  عاماً(،   20( هر�سة  با�سل 

منري عمار )21 عاماً(.



قد يلعب ت�رشيح اجلثث دورا ثانويا 
لأخ�صائيي  اليومية  احلياة  يف 
يف  اأهميته  اأثبت  لكنه  الأمرا�ض، 
الأ�صئلة  بع�ض  على  ال�صوء  اإلقاء 
امللحة التي ل زالت دون اإجابة يف 

�صياق جائحة كورونا امل�صتمرة.
ك�صف الأخ�صائي الأملاين يف علم 
الطب  معهد  ورئي�ض  الأمرا�ض، 
الدكتور  هامبورغ،  يف  ال�رشعي 
كالو�ض بو�صل، عن اأن فح�ض جثث 
اإىل  اأ�صارت  بكورونا   امل�صابني 

الع�صالت،  على  كوفيد-19  تاأثري 
الأخرى  احليوية  الأع�صاء  وبع�ض 
بداية  يف  الباحثون  كان  كالقلب 
انت�صار الوباء قد ركزوا على تاأثري 
ولكن  الرئتني،  على  كوفيد-19 
عوامل  اإن  يقول  بو�صل  الدكتور 
متزايدة  اأهمية  ذات  اإ�صافية 
التعرف  يف  اأ�صا�صية  تكون  �صوف 
للفريو�ض  احلقيقية  الطبيعة  على 
اأن  الأملاين  الطبيب  اأو�صح  كذلك 
العديد من املر�صى كانوا من كبار 

يعانون  وممن  واملدخنني،  ال�صن، 
من ال�صمنة، اأو من اأمرا�ض مزمنة 
منط  اأن  اإىل  وخل�ض  كال�صكري. 
احلياة والعمر والأمرا�ض الأخرى 
مبخاطر  وثيقا  ارتباطا  ترتبط 

اأعلى.
كذلك �صدد بو�صل على اأن ت�رشيح 
ينتمون  ل  الذين  امل�صابني  جثث 
كالأطفال  اخلطر  جمموعات  اإىل 
يحمل  اأمر  الأ�صحاء  وال�صباب 
على  التعرف  يف  بالغة  اأهمية 

عن  اأعرب  لكنه  املر�ض.  طبيعة 
عندما  ال�صفافية  لنعدام  اأ�صفه 
يف  الوفيات  بت�صمني  الأمر  يتعلق 
ن�رش  يتم  الفريو�ض، حيث  ح�صيلة 
املعلومات  من  كافية  كميات غري 
يوؤدي  ا�صتثنائية،  حالت  حول 
بع�صها اإىل ت�صنيف مر�صى توفوا 
�صلة  ذات  غري  اأمرا�ض  نتيجة 
توفوا  اأنهم  كورونا، على  بفريو�ض 

نتيجة الفريو�ض.
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ن�صائح يجب اتباعها من الآن 
ل�صيام دون تعب

ي�صادف قدوم �صهر رم�صان لهذا العام خالل ف�صل ال�صيف، 
ما يعني ارتفاع درجات احلرارة، الأمر الذي يتطلب مراعاة 
عدد من الإر�صادات فيما يخ�ض ال�صيام اجلّيد وال�صحي دون 

التعر�ض للجفاف وم�صكالت ارتفاع احلرارة.
يقول ا�صت�صاري التغذية العالجية، اأنه بالن�صبة لل�صيام هناك 
قواعد واإر�صادات يجب تدريب اجل�صم عليها من الآن، تتمثل 

مبا يلي:
 - عدم تناول الع�صائر الثقيلة وا�صتبدالها بالليمون والكانتلوب 

)ال�صمام( بالكيوي لأنها تعو�ض التعب طول يوم احلر.
تناول  عن  والمتناع  وامل�صلوقة  امل�صوية  الأطعمة  تناول   -

الأطعمة املقلية.
- البتعاد عن تناول املخلالت والأطعمة املاحلة.

- عدم تناول اخل�رشاوات »امل�صبكة« ل�صحة القولون و�صالمة 
املعدة.

- اتباع نظام معني يف تناول الطعام بحيث يكون التمر والع�صري 
بعد ذلك ال�صلطة ثم الربوتينات على �صبيل املثال اللحوم ثم 

الن�صويات، مثل املكرونة والأرز حتى ل حتدث تخمة.
- تناول 3 وجبات يف اليوم حتى خالل اليوم الرم�صاين بتوفري 
طبق �صلطة فاكهة بني وجبتي ال�صحور والإفطار. - احلر�ض 
والكنتالوب  البطيخ  مثل  كثرية  األيافا  ال�صحور  ي�صم  اأن  على 

والقمح وال�صوفان والزبادى وال�صلطة.
- جتنب ال�صكريات والقطايف وتناول قطع �صغرية منها فقط، 
على  و�صغط  الدم  �صكر  يف  وارتفاع  اإم�صاك  يحدث  ل  حتى 

البنكريا�ض وتخمة.

لتجنب نوبات ال�صداع 
يف رم�صان ميكن التقيد 

بالن�صائح التالية

اأو على الأقل  * يجب ترتيب �صاعات واأوقات النوم وجتنب ال�صهر 
ا لدى مر�صى ال�صداع الن�صفي وال�صداع التوتري  تقليله، وخ�صو�صً

وال�صداع العنقودي، واأنواع ال�صداع املزمنة الأخرى.
* يجب تاأخري وجبة ال�صحور قدر الإمكان واحلر�ض على اأن حتتوي 
علي نظام غذائي متنوع ومتوازن ومتكامل، اأ�صف اإىل ذلك اأنها �صنة 

امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�صلم.
الإكثار من �رشب املاء  ال�صداع هو  لتجنب  العوامل املهمة  * من 
النق�ض  لتعوي�ض  وال�صحور  الفطور  وجبتي  بني  الأخرى  وال�صوائل 

احلا�صل يف اجل�صم خالل �صاعات ال�صيام.
ال�صاي  واأق�صد  باأنواعها،  املنبهات  �رشب  من  التقليل  يجب   *

-القهوة - امل�رشوبات الغازية - ال�صوكولته قدر الإمكان.
النظارات  لب�ض  على  احلر�ض  ا  اي�صً امل�صاعدة  العوامل  من   *
جميع  القبعة.  لب�ض   ال�صم�ض،  لأ�صعة  التعر�ض  جتنب  ال�صم�صية، 

ما�صبق هي عوامل مفيدة جًدا 
ا يف �صاعات  * يجب ترك ال�صد الع�صبي والرنفزة والتوتر. خ�صو�صً
النهار فقد توؤدي اإىل ماهو اأ�صد من نوبة ال�صداع، ومنها على �صبيل 
حتمد  مال  وحدوث  الدم  �صغط  ارتفاع   - اإغماءة  حدوث  املثال 

عقباه.
* يجب عليك الإ�صرتخاء، وتدليك ع�صالت الراأ�ض وع�صالت الرقبة 

امل�صدوده.
اإذا كنت تعاين من م�صاكل يف الأ�صنان - الأنف - العيون اأو كان   *
لديك �صداع مزمن اأو �صداع ن�صفي فالبد اأن تراجع الطبيب قبل 

رم�صان.

»نق�ص الأك�ضجة ال�ضعيد«

تاأثري غريب وغام�س لفريو�س 
كورونا يحريرّ الأطباء!

غريبة  حالة  حول  مريب  لغز  اأثار 
»كوفيد-19« حرية  ت�صيب مر�صى 
يف  للت�صكيك  ودفعهم  الأطباء 

املبادئ الأ�صا�صية لعلم الأحياء.
كورونا  مر�صى  بع�ض  اأن  وتبني 
حقيقة،  حمنة  يف  اأنهم  يبدو  ل 
منخف�صة  م�صتويات  لديهم  ولكن 
يكفي لإحداث  الأك�صجني مبا  من 

فقدان الوعي، اأو حتى املوت.
يعرفها  التي  الظاهرة،  وتثري هذه 
الأك�صجة  »نق�ض  با�صم  البع�ض 
م�صطلح  البع�ض  )يف�صل  ال�صعيد« 
كيفية  حول  اأ�صئلة  »�صامت«(، 
وما  للرئتني،  الفريو�ض  مهاجمة 
هناك  تكون  اأن  ميكن  كان  اإذا 
هوؤلء  لعالج  فعالية  اأكرث  طرق 

املر�صى.
ت�صبع  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
ال�صليم  ال�صخ�ض  لدى  الأك�صجني 
ولكن  الأقل.  على   ٪95 بن�صبة 
الأطباء يبلغون عن املر�صى الذين 
يدخلون العناية املركزة مب�صتويات 
ن�صب الأك�صجني يف الثمانينيات اأو 
احلالت  بع�ض  مع  ال�صبعينيات، 

احلادة اأقل من ٪50.
بانارد  جوناثان  الدكتور  وقال 
يف  ا�صت�صاري  وهو  �صميث، 
يف  والتخدير  احلرجة  الرعاية 
امللكي:  مان�ص�صرت  م�صت�صفى 
اإىل  نرى  اأن  لالهتمام  املثري  »من 
النا�ض  من  الكثري  يعاين  مدى  اأي 
نرى  نحن  الأك�صجني.  نق�ض  من 

جدا  منخف�ض  الأك�صجني  ت�صبع 
نرى  ل  وعادة  ذلك.  يدركون  ول 
اأو  الإنفلونزا  يف  الظاهرة  هذه 
اإنه اأعمق بكثري  اللتهاب الرئوي. 
الأع�صاء  ومثال على علم وظائف 
اأمام  يحدث  الذي  الطبيعي،  غري 

اأعيننا«.
ت�صارلزورث،  مايك  الدكتور  وقال 
م�صت�صفى  يف  التخدير  طبيب 
Wythenshawe يف مان�ص�صرت، 
اإنه يف حني اأن حالت الرئة الأخرى 
الأك�صجة  نق�ض  ت�صبب  اأن  ميكن 
ال�صديد، فاإن هوؤلء املر�صى عادة 
ما يبدون مر�صى للغاية. واأ�صاف: 

اأو الن�صداد  الرئوي  »مع اللتهاب 
ال�رشير  يف  يجل�صوا  لن  الرئوي 
يتحدثون معك. نحن فقط ل نفهم 
ذلك. ل نعلم ما اإذا كان ي�صبب تلفا 

لالأع�صاء ول ميكننا اكت�صافه«.
جتربة  ت�صارلزوورث  وخا�ض 
يعاين  كان  بينما  للحالة،  �صخ�صية 
مار�ض.  يف  »كوفيد-19«  من 
�صيئة  حالته  اأ�صبحت  اأن  وبعد 
 48 اأم�صى  واحلمى،  ال�صعال  مع 
ظهرت  حيث  ال�رشير،  يف  �صاعة 
اأنه يعاين من نق�ض  عالمات على 

الأك�صجني، على حد قوله.
اأر�صل  »كنت  مو�صحا:  وا�صتطرد 

للغاية على هاتفي.  ر�صائل غريبة 
نظرنا  اإذا  التام.  بالهذيان  �صعرت 
اأن  يجب  كان  رمبا  الوراء،  اإىل 
متاأكد  اأنا  امل�صت�صفى.  اإىل  اأذهب 
اأن م�صتويات الأك�صجني كانت  من 
اإن  زوجتي  وقالت  منخف�صة. 
ولكني  جدا.  داكنتان  كانتا  �صفتي 
بنق�ض  م�صابا  الأرجح  على  كنت 
ل  دماغي  كان  ورمبا  الأك�صجني 

يعمل ب�صكل جيد للغاية«.
يف  اأيام  ب�صعة  بعد  مايك  وتعافى 
يدركون  واآخرون  ولكنه  ال�رشير، 
نتائج  لها  احلالت  كل  لي�ض  اأنه 

اإيجابية.

ماذا يك�صف ت�صريح جثث امل�صابني 
بفريو�س كورونا؟

ما هي التغريات خالل ال�صوم؟
اأن  الأبحاث  من  الكثري  اثبتت 
احلرارية  الطاقة  )كمية   BMR
ج�صم  اإليها  يحتاج  التي  الأ�صا�صية 
الإن�صان يف حالة الراحة( تنخف�ض 
حتى  ال�صوم  خالل  يوم  كل   ٪1 بـ 
العادية،  اإىل 75٪ من قيمتها  ت�صل 
يحتاج  التي  الطاقة  كمية  اأن  اأي 
هي  ال�صوم  خالل  ال�صخ�ض  اإليها 
يف  اإليها  يحتاج  التي  تلك  من  اأقل 

الأيام العادية.
نتيجة  الوزن  ينخف�ض  عام،  ب�صكل 

لل�صوم واتباع ن�صائح غذائية �صليمة 
لفرتة ال�صوم. اأما يف حالة املبالغة 
يف تناول الأطعمة الغنية بالدهنيات 

وال�صكريات فيزداد الوزن.
لنخفا�ض الوزن تاأثري اإيجابي على 
توازن �صغط الدم، ال�صكري، الكبد 

الدهني وغريها من الأمرا�ض.
ينخف�ض  ال�صوم،  �صاعات  خالل 
يوؤدي  الدم مما  ال�صكر يف  م�صتوى 
هرمون  م�صتوى  انخفا�ض  اإىل 
هرمون  اإفراز  بالتايل  الأن�صولني، 

الذي   )Glucagon( اجللوكاجون 
يف  متوفر  )�صكر  الكلوجني  يق�صم 
الكبد( من اأجل حتويله اإىل الطاقة 
من  )�صكر  اجللوكوز  من  بدل 

الطعام(.
ال�صيام  من  الأوىل  الأيام  خالل 
الكول�صرتول  م�صتوى  ينخف�ض 
يعود،  ما  �رشعان  لكنه  الدم  يف 
قبل  ما  م�صتواه  اإىل  الوقت،  مع 

ال�صوم.
اأما بالن�صبة للدهنيات وتاأثري ال�صوم 

الأطعمة  بنوع  يتعلق  فهذا  عليها 
التي يتناولها ال�صائم خالل ال�صهر 
الأطعمة  ا�صتهالك  فعند  الكرمي. 
وال�صكريات  بالدهنيات  الغنية 

تزداد ن�صبتها ب�صكل ملحوظ.
اأي�صا  لكن  كثرية  فوائد  لل�صوم 
باتباع  ين�صح  لذلك،  خماطر. 
وا�صت�صارة  ن�صائح غذائية مالئمة 
التعب  الإرهاق،  حالة  يف  الطبيب 
اأعرا�ض  اأية  ظهور  اأو  ال�صديد، 

اأخرى تثري ال�صك.



لأندية  اجلماعية  التدريبات  تبداأ 
الدوري اليطايل يف غ�سون اأ�سبوعني، 
املو�سم  ا�ستئناف  م�ساألة  زال  ما  لكن 
اإيطاليا  اأن  رغم  موؤكد،  غري  اأمر 
املفرو�سة  القيود  تخفف  بداأت 
وقال  تدريجيا،  كورونا  فريو�س  ب�سبب 
الريا�سة،  وزير  �سبادافورا  فين�سينزو 
واإثر  ماي   18 »بعد   :»1 »راي  لإذاعة 
بروتوكول  العلمية على  اللجنة  موافقة 
�سيكون  القدم،  لكرة  الإيطايل  الحتاد 

ت�ستاأنف  اأن  للفرق  املمكن  من 
التدريبات �سويا«، ورف�س و�سع موعد 
اأن  اإىل  اأ�سار  ولكنه  الدوريات،  لبداية 
ح�سور  بدون  يحدث  اأن  ميكن  هذا 
التخ�س�سات  عك�س  وعلى  جمهور، 
مع  متوقفة  القدم  كرة  ظلت  الفردية، 
الذي  العام  للغلق  اجلزئي  الرفع  بدء 
ا�ستمر ل�سهرين، ولكن احلكومة وافقت 
على التدريبات الفردية يف املع�سكرات 
اأن  بعد  املن�رصم،  الأحد  م�ساء 

اإذن  على  اإيطالية  اأندية  عدة  ح�سلت 
اأنه  �سبادافورا  واأو�سح  اأقاليمها،  من 
يتوقع هذا الأ�سبوع رد فعل اإيجابي من 
املحدد  النهائي  املوعد  ب�ساأن  اللجنة 
له يوم 18 ماي، و�ستكون هناك حاجة 
لتقييمات اإ�سافية ل�ستئناف املباريات، 
والتي يعتربها البع�س خماطرة لريا�سة 

ت�سهد تالم�س مثل كرة القدم.
�سغوط  هناك  الأيام  هذه  »يف  وذكر:   
من النا�س الذين يريدونا حتديد موعد 
الحتمالية  لدينا  لي�س  واليوم،  فوري. 
�سي�ستاأنف  الدوري  كان  اإذا  ما  لقول 
منت�سف جوان اأم ل، اأمتنى اأن يحدث 
القرار  اأن  �سبادافورا  هذا«.واأو�سح 
فتح  اإعادة  تاأثري  كيفية  على  يعتمد 
ب�سكل  البالد  على  تدريجيا  الأن�سطة 
يف  �ست�ستمر  العدوى  كانت  واإذا  عام، 
الرتاجع يف ال�سابيع املقبلة«، واأكد اأنه 
املو�سم،  لإلغاء  ا�سطرت احلكومة  اإذا 
من  للحد  اإجراءات  اأي�سا  �ستتخذ 

الأ�رصار املالية على الأندية.
ق.ر.

ر�سمت اللجنة الدولية الرباملبية، تاأهل 
و�سيدات  رجال  الوطنيني  املنتخبني 
التي  بطوكيو،  الرباملبية  الألعاب  اىل 
 5 اىل  اأوت   24 من  برجمتها  اعيد 
�سبتمرب 2021، ح�سبما علم اأول ام�س 
لريا�سة  اجلزائرية  الحتادية  من 
الهيئة  وتلقت  اخلا�سة،  الحتياجات 
ر�سمية   ر�سالة  اجلزائرية  الفدرالية 
�رصورة  تت�سمن  الدولية  الهيئة  من 
الوطنيني  الفريقني  م�ساركة  تاأكيد 
الرباملبية  اللعاب  يف  اجلر�س  لكرة 
بطوكيو قبل غلق قائمة  امل�ساركني، 
الرجال  منتخبي  تاأهل  بذلك   لرت�سم 

وال�سيدات اىل املوعد الوملبي.،وتوج 
البطولة   بلقب  الوطني  املنتخب 
يف  مب�رص  جرت  التي  الفريقية 
مار�س املا�سي  واملوؤهلة اىل اللعاب 
.وعلى  طوكيو-2020    الرباملبية 
الرغم من تاأهل الالعبني اجلزائريني 
اللجنة  قرار  انتظار  عليهم  كان  فانه 
النهائي  للف�سل  الرباملبية  الوملبية 
اىل  التاأهل  مو�سوع   يف  والر�سمي 
قوانني  وتن�س   .  2020 براملبياد 
الرباملبية  لالألعاب  التاأهيلية   الدورة 
التي ت�رصف على مناف�ستها الحتادية 
الب�رص،  �سعاف  لريا�سات  الدولية 

مرهون  ر�سميا  املناف�سة  اعتماد  ان 
مب�ساركة  ا ل يقل عن اربعة منتخبات 
وهو ما مل يحدث يف دورة م�رص  حيث 
اجلزائر،  على   امل�ساركة  اقت�رصت 
يف  ان�سحاب  بعد  واملغرب  م�رص 
اللحظات الخرية  ملنتخبني،  وبهذا 
 2016 طبعة  بعد  الثاين  -وهو  التاأهل 
الوطنيان  املنتخبان  اكد  بالربازيل 
ال�سعيد  على  تفوقهما  اجلر�س  لكرة 
افريقية  القاب   8 بر�سيد  القاري 
للرجال يف ت�سع طبعات والثالث على 

التوايل عند ال�سيدات.
ق.ر.
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اجلزائري  الدويل  الالعب  اأ�سحى 
يو�سف عطال اأحد اأبرز الالعبني طلبا 
يف �سوق النتقالت ال�سيفية باعتباره 
النا�سطني  الالعبني  اأف�سل  اأحد 
من  العائد  وهو  الأمين،  الرواق  يف 
لها  تعر�س  التي  اخلطرية  الإ�سابة 
الأ�سهر  امليادين خالل  واأبعدته عن 
املا�سية، اأين ذكرت تقارير اإعالمية 
فرن�سية وايطالية اأن مدافع الت�سكيلة 
اهتمامات  �سمن  يتواجد  الوطنية 
اأجل  من  اليطايل  ميالن  نادي 
التعاقد معه خالل املركاتو ال�سيفي 
امكانياته  من  وال�ستفادة  املقبل 
لآخر  مو�سم  من  يتاألق  الذي  وهو 
رفقة ناديه ني�س الفرن�سي رغم لعنة 
ويرتبط  تطارده،  التي  ال�سابات 
خريج اأكادميية بارادو بعقد مع اإدارة 
النادي الفرن�سي اإىل غاية العام 2023 
يف  اللومباردي  النادي  فاإن  وبالتايل 

خدمات  على  احل�سول  اأراد  حال 
عرب  للمرور  م�سطر  فاإنه  عطال 
من  الفرن�سي  الفريق  مع  مفاو�سات 
اأجل اقناع م�سوؤوليه بالتخلي عن ابن 
امليالن  اإىل  وانتقاله  وا�سية  مدينة 

ابتداء من املو�سم الكروي املقبل.
يف  وزميله  مواطنه  تواجد  و�سيكون 
املنتخب الوطني ا�سماعيل بن نا�رص 
�سمن �سفوف ت�سكيلة »الرو�سونريي« 
عامال ايجابيا لإدارة ميالن من اأجل 
ال�ستعانة به ق�سد اقناع عطال ملنح 
موافقة �رصيعة بالنتقال اإىل الفريق 
ي�ساعده  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
�سعوبة  يجد  ولن  التاأقلم  على  الأمر 
يف ذلك يف حال التحق بامليالن هذه 
امليالن  م�سوؤولو  يعول  ال�سائفة،اأين 
ب�سفة كبرية على دعم من�سب الرواق 
الأمين مبهارات عطال الذي يتاألق يف 
وهو  الأخرية  الفرتة  خالل  املن�سب 

املعروف باللعب الدفاعي والهجومي 
يف اآن واحد، لالإ�سارة يتواجد عطال 
�سمن اهتمام عدد من اأندية اخرى، 
�سوف يجد م�سوؤولو امليالن اأنف�سهم 
التمكن  اأجل  من  قوية  مناف�سة  اأمام 
وذلك  التعاقد مع لعب اخل�رص  من 
على غرار فريقي ت�سيل�سي وتوتنهام 
جرمان  �سان  وباري�س  الجنليزيان 

الفرن�سي.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

راأ�س  على  من  اقالته  عند  ورف�س 
اأي حماولت  الوطنية  الفنية  العار�سة 
باي  ورفع  الطرفني،  بني  ودية  لت�سوية 
اإىل  �سدد  عندما  اللهجة  حدة  عبود 
وجود اأطراف ت�سعى اإىل ال�ساءة ل�سورة 
اجلزائر من خالل ت�رصيب حمتوى قرار 
الفيفا خالل هذا التوقيت بالذات رغم 

زط�سي  الدين  خري  الرئي�س  هيئة  اأن 
الريا�سية  املحكمة  لدى  طعنا  قدمت 
وتنتظر  الفيفا  قرار  حول  الدولية 
الفرتة  خالل  الق�سية  يف   الف�سل 
خالل  املتحدث  وا�ستطرد  املقبلة، 
امل�سوؤولني  ان  اإعالمية  ت�رصيحات 
التي  الأطراف  يعرفون  الفاف  على 
الهيئة  ا�ستقرار  �رصب  اإىل  ت�سعى 
ل�سالح جهة  الكروية يف بالدنا وتعمل 

معينة، ل تريد اخلري للفاف، واأ�ساف 
اأن ت�سفية احل�سابات مع الفاف ل يتم 
�سورة  اإىل  ت�سيئ  التي  الطريقة  بهذه 
الكاراز  ملف  اأن  وا�ستطرد  اجلزائر، 
لوزان  طاولة  على  مطروحا  لزال 
الفيفا  قرار  اأن  واحلديث  ال�سوي�رصية 

نهائي افرتاء وكذب ح�سبه.
على  العالم  بخلية  املكلف  وت�ساءل 
م�ستوى الفاف عن الدوافع التي جعلت 

خالل  عليها  يك�سفون  الوثيقة  م�رصبو 
هذه الفرتة رغم اأن القرار �سدر �سهر 
وا�ستلموا  املقبل  العام  من  �سبتمرب 
الفرتة،  نف�س  خالل  عنه  ن�سخة 
وا�ساف اأنهم قاموا بالطعن يف القرار 
اأن  مو�سحا  فيه،  الف�سل  وينتظرون 
الهيئة الكروية �سوف تقوم بن�رص قرار 
التا�س الدولية �سواء كان ل�سالح الفاف 
يف  تواجدها  اأن  مو�سحا  األكاراز،  او 

لتواجد  بالنظر  عاجي  املوقف  هذا 
ملفات  مواجهة  يف  احتاديات  عدة 
النوع، واختتم املعني حديثه  من هذا 
الفاف  اأن مروجو ق�سية  اإىل  بالإ�سارة 
ن�رصت  التي  الأطراف  نف�س  واألكاراز 
اإ�ساعة تعاقد الهيئة الكروية مع �رصكة 
والذي  الريا�سية  للمالب�س  »اأديدا�س« 
عادية  ب�سفة  معه  التعاقد  يتوا�سل 
ويقوم امل�سوؤولني عليها بتجهيز ح�سة 

الريا�سية  الألب�سة  للخ�رص من  جديدة 
ملختلف الفئات للت�سكيلة الوطنية.

على  زط�سي  هيئة  اأقدمت  للتذكري، 
راأ�س  على  من�سبه  من  األكاراز  اإقالة 
اأكتوبر  �سهر  الوطنية  الفنية  العار�سة 
ا�سهر فقط من  �ستة  بعج مرور   2017
يف  الف�سل  عقب  املن�سب  يف  تعيينه 
التاأهل اإىل مناف�سة كاأ�س العامل 2018 

برو�سيا.

اأكد اأن الهيئة الكروية طعنت يف ملف األكاراز و�ضوف تن�ضر قرار التا�س الدولية

باي عبود: اأطراف ت�ضفي ح�ضاباتها 
مع الفاف بالإ�ضاءة اإىل اجلزائر

املاليل ميدد العقد مع اأجنيه اإىل 2023

اقدمت اإدارة نادي اأجنيه على متديد 
العقد مع الالعب الدويل اجلزائري 
فريد املاليل ملو�سم اإ�سايف وميتد 

اإىل العام 2023 وذلك اقتناعا منهم 
الذي  ال�ساب  الالعب  بامكانيات 
اأن  قبل  قوية  مو�سم  بداية  قدم 
لحقته  ا�سابات  اأزمة  اإىل  يتعر�س 
على  كثريا  واأثرت  امو�سم  هذا 
م�ستواه يف ظل ابتعاده طيلة املو�سم 
املعاجلة  ب�سبب  املناف�سة  عن 
 8 جمموع  لعب  حيث  الإ�سابة،  من 
منها  املو�سم  هذا  فقط  مباريات 
اأين  الأ�سا�سية،  الت�سكيلة  يف  اأربعة 
ااتفاق  اإىل  اأجنيه  م�سوؤولو  تو�سل 
م�سوا  موا�سلة  ب�ساأن  الالعب  مع 
ره مع النادي وبعث م�ستواه جمددا 

ل منحه فر�سة  يف النادي الذي ف�سّ
على  الربهنة  اأجل  من  جديدة 
بداية  يف  بها  ظهر  التي  امكانايته 
وحتقيق  للتاألق  ور�سحته  املو�سم، 
م�سوار ايف امل�ستوى قبل اأن تطارده 
لعن الإ�سابات. و�سوف يعمل خريج 
اأكادميية بارادو على ا�ستغالل الثقة 
اإياه املدرب مولني من اأجل  منحها 
كان  الذي  وهو  مب�ستواه،  الإقناع 
 2020/2019 املو�سم  خالل  �سجل 
جمموع خم�سة اأهداف منها هدفني 

يف مناف�سة الكاأ�س.
ع.ق.

تواجد بن نا�ضر ي�ضهل عليه التاأقلم يف حال جناح ال�ضفقة

اإدارة امليالن مهتمة بالتعاقد رفقة عطال

رف�س الناطق الر�ضمي لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم �ضالح باي عبود الأخبار التي راجت خالل الأيام املا�ضية بخ�ضو�س ت�ضريب الوثيقة التي �ضربت حول احلكم 
ال�ضادر من طرف الحتادية الدولية للعبة ل�ضالح املدرب ال�ضابق للخ�ضر لوكا�س األكاراز من خالل اإلزام الفاف دفع تعوي�س للتقني ال�ضباين بقيمة 27 مليار �ضنتيم 

نظري ف�ضخ العقد من طرف واحد، اأين فاز األكاراز بالدعوى التي رفعها �ضد الفاف يطالب خاللها احل�ضول على كامل م�ضتحقاته املالية اإىل نهاية العقد 

حت�ضبا ملوعد الألعاب الرباملبية 2020 بطوكيو

اللجنة الدولية الرباملبية تر�ضم تاأهل 
منتخبي الرجال وال�ضيدات لكرة اجلر�س

وزير الريا�ضة الإيطايل ل ي�ضتبعد اإلغاء املو�ضم

نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  جدد 
على  البقاء  يف  رغبته  الكوكي 
للفريق،  الفني  اجلهاز  راأ�س 
م�ستبعدا انتقاله اإىل اأحد الأندية 
املهتمة باحل�سول على خدماته 
الكوكي  وقال  املقبل،  املو�سم 
يوجد  »ل  �سحفي:  ت�رصيح  يف 
مغادرة  اإىل  يدفعني  �سبب  اأي 
كل  احلا�رص،  الوقت  يف  الوفاق 
ف�سال  للعمل،  مواتية  الظروف 
من  اأتلقاه  الذي  التقدير  عن 

»اأريد  واأ�ساف:  النادي«،  اإدارة 
فرتة  لأطول  الوفاق  مع  البقاء 
من  الكثري  لتحقيق  ممكنة، 
طموح،  مدرب  فاأنا  الإجنازات، 
واأريد دائما التتويج بكل الألقاب 
املمكنة من اأجل اإثراء ر�سيدي، 
اأدربها«. التي  الأندية  ور�سيد 
بالثنائية  الفوز  »طموحي  وتابع: 
يبقى م�رصوعا، يف ظل امل�ستوى 
باملو�سم احلايل،  للوفاق  الراقي 
الثاين  املركز  يف  اأننا  بدليل 

بالدوري، كما تاأهلنا لربع نهائي 
كاأ�س اجلزائر«.

الكوكي: طموحي مع �ضطيف يدفعني اإىل البقاء

ق.ر.
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رم�سان �سهر �لقر�آن

ورباط  وطيدة  عالقة  ثمة 
و�شهر  �لقر�آن  بني  متني 
�لعالقة  تلك  �ل�شيام، 
م�شلم  كل  بها  ي�شعر  �لتي 
�أول  مع  نف�شه  قر�رة  يف 
�ل�شهر  هذ�  �أيام  من  يوم 
كتاب  على  فيُْقِبل  �لكرمي، 
بالغ،  ب�شغف  يقر�أه  ربه 
ويتاأمل  �آياته  فيتدبر 
و�أحكامه،  و�أخباره  ق�ش�شه 
ومتتلئ �مل�شاجد بامل�شلني 
و�لتالني، وتدوي يف �ملاآذن 
�آيات �لكتاب �ملبني، معلنة 

هو  �ل�شهر  هذ�  �أن  للكون 
جل  قال  �لقر�آن،  �شهر 
وعال: )�شهر رم�شان �لذي 
هدى  �لقر�آن  فيه  �أنزل 
�لهدى  من  وبينات  للنا�س 
)�لبقرة:185(،  و�لفرقان( 
كثري:  �بن  �حلافظ  قال 
�إنز�ل  -�أي  ذلك  »وكان 
رم�شان  �شهر  يف  �لقر�آن- 
يف ليلة �لقدر منه، كما قال 
ليلة  يف  �أنزلناه  )�إنا  تعاىل: 
�لقدر(، وقال �شبحانه :)�إنا 
مباركة()  ليلة  يف  �أنزلناه 

بعده  نزل  ثم  �لدخان/3(، 
مفرقاً بح�شب �لوقائع على 
عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول 
عليه  جربيل  وكان  و�شلم«، 
�ل�شالم ياأتي �إىل �لنبي �شلى 
فيد�ر�شه  و�شلم  عليه  �هلل 
ليلة يف رم�شان  �لقر�آن كل 
»�ل�شحيحني«-،  يف  -كما 
وكان يعار�شه �لقر�آن يف كل 
�لذي  �لعام  ويف  مرة،  عام 
�شلى  �هلل  ر�شول  فيه  تويف 
عار�شه  و�شلم  عليه  �هلل 

جربيل �لقر�آن مرتني.

حال �ل�سلف مع �لقر�آن يف رم�سان
حال �ل�شلف مع �لقر�آن يف رم�شان فعجب ُعجاب ، و�إليك طرفاً ي�شري�ً من هديهم معه :

كان �شفيان �لثوري : �إذ� دخل رم�شان ترك جميع �لعبادة و�أقبل على قر�ءة �لقر�آن .
وكان �لأ�شود بن يزيد : يختم يف كل ليلتني يف رم�شان . وكان قتادة : يختم يف كل �شبع د�ئما، ويف رم�شان يف كل ثالث 
، ويف �لع�رش �لأو�خر كل ليلة . وكان لل�شافعي يف رم�شان �شتون ختمة يقروؤها يف غري �ل�شالة ، وعن �أبي حنيفة نحوه 
. وكان حممد بن �إ�شماعيل يختم يف رم�شان يف �لنهار كل يوم ختمة ، ويقوم بعد �لرت�ويح كل ثالث لياٍل بختمة. وكان 
�أبو �لعبا�س بن عطاء : له يف كل يوم ختمة ، ويف �شهر رم�شان كل يوم وليلة ثالث ختمات. وكان �حلافظ بن ع�شاكر: 

يختم كل جمعة ، ويختم يف رم�شان كل يوم ، وكان كثري �لنو�فل و�لأذكار، ويحا�شب نف�شه على كل حلظة تذهب يف 
غري طاعة . و�أخبارهم يف هذ� كثرية جد�ً .

قيامك يف رم�سان
ما - �أتى جربيل عليه �ل�شالم �إىل ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم فقال: )يا حممد، ع�س 

�شئت فاإنك ميت، و�أحبب من �شئت فاإنك مفارقه، و�عمل ما �شئت فاإنك جمزي به، و�علم �أن �رشف 
�ملوؤمن قيامه بالليل، وعزه ��شتغناوؤه عن �لنا�س(.

- قام ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم مرة باأ�شحابه �إىل ثلث �لليل، ومرة �إىل ن�شف �لليل، فقالو�: لو 
نفلتنا بقية �لليل؟ فقال �شلى �هلل عليه و�شلم : )�إن �لرجل �إذ� �شلى مع �لإمام حتى ين�رشف، كتب له بقية 
ليلته(. - كان �شلى �هلل عليه و�شلم يف �شالة �لقيام ل مير باآية تخويف �إل وقف وتعوذ، ول باآية رحمة �إل 
ِ َقاِنِتنَي{ ]�لبقرة:  وقف و�شاأل. فا�شتح�رش �أخي عند قيامك �أنك متتثل لقول �هلل –تعاىل-: } َوُقوُمو� هلِلَهّ

]238

ما يحبط عمل �ل�سائم:
�لغيبة و�لنميمة، و�ل�شخب ولغو �لكالم و�لن�شغال بالألعيب �ملحرمة 

كاللعب بالرند، و�لكذب. وروى �لبخاري �أن �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم 
قال )من مل يدع قول �لزور و�لعمل به فلي�س هلل حاجة يف �أن يدع 

طعامه و�رش�به(. وروى �لبخاري �أن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم 
قال )�ل�شيام جنة ما مل يخرقها. قيل ومب يخرقها؟ قال: 

بكذب �أو غيبة(. وروى �بن خزمية �أن �لنبي �شلى �هلل 
عليه و�شلم قال:)لي�س �ل�شيام من �لأكل و�ل�رشب. 
�إمنا �ل�شيام من �للغو و�لرفث، فاإن �شابك �أحد �أو 

جهل عليك فقل �إين �شائم، �إين �شائم(.
ا �أن �لنبي �شلى �هلل  وروى �بن خزمية �أي�شً
عليه و�شلم قال( رب قائم حظه من قيامه 

�ل�شهر، ورب �شائم حظه من �شيامه �جلوع 
و�لعط�س(.

تناول �ل�سحور وتاأخريه

رم�سان و�لدعاء
�لآيات �لتي حتدثت عن �ل�شيام يف �شورة �لبقرة بد�أت 
يَاُم  هّ بقول �هلل تعاىل }يَا �أَيُهَّها �لَهِّذيَن �آَمنُو�ْ ُكِتَب َعلَيُْكُم �ل�شِ
َكَما ُكِتَب َعلَى �لَهِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَهُّكْم تَتَهُّقوَن {�لبقرة183، 
ثم تتالت �لآيات يف �حلديث عن �ل�شيام و�أحكامه ، لكن 
�آية �شمن هذ� �ملجموع من �لآيات حتدثت  كان هناك 
ِعبَاِدي  لََك  �َشاأَ �آخر وهي قول �هلل تعاىل }َو�إَِذ�  �أمر  عن 
�ِع �إَِذ� َدَعاِن َفلْيَ�ْشتَِجيبُو�ْ  َعِنهّي َفاإِيِنهّ َقِريٌب �أُِجيُب َدْعَوَة �لَدهّ
�هلل  يَْر�ُشُدوَن {�لبقرة186، فكاأن  لََعلَهُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل 
يف  وخا�شة  تعاىل  �شبحانه  بقربه  يذكرنا  جالله  جل 
كثري  �بن  �لإمام  قال   ، �ل�شيام  �أثناء  وخا�شة  رم�شان 
على  �لباعثة  �لآية  هذه  تعاىل  ذكره  ويف   ( �هلل  رحمه 
�لإجتهاد  �إىل  �إر�شاد  �ل�شيام  �أحكام  �لدعاء متخللة بني 
يف �لدعاء عند �إكمال �لعدة بل وعند كل فطر ، جاء يف 

�حلديث �ل�شحيح ) لل�شائم عند فطره دعوة لترد (

لنجعله فعاًل �سهر �لقر�آن
رم�شان  بني  �لكبري  �لربط  عن  ون�شمع  مانقر�أ  كثري�ً 
ِفيِه  �أُنِْزَل  �لَهِّذي  اَن  َرَم�شَ �َشْهُر   : �هلل  و�لقر�آن ففي كتاب 

�لُْقْر�آُن.. 
�ل�شالة  عليه  نبينا  يد�ر�س  �ل�شالم  عليه  جربيل  وكان 

و�ل�شالم �لقر�آن يف رم�شان .
و�أقرب �لنا�س فهماً للكتاب و�ل�شنة هم �شلفنا �ل�شالح ، 
ونتيجة لفهمهم هذ� فقد كانو� �شديدي �لعناية بكتاب �هلل 
يف رم�شان قد �رشفو� له جلهّ وقتهم و�شاعات نهارهم 

وليلهم تعظيماً للزمان ومبادرة لهذ� �لوقت �لفا�شل .
�نظر �إىل حال �شيدهم �شلى �هلل عليه و�شلم مع �لقر�آن 
قيام  يف  �لقر�ءة  يطيل  كان  فقد   ، رم�شان  يف  �لكرمي 
معه حذيفة  �شلى  وقد   ، �أكرث من غريه  بالليل  رم�شان 

ليلة يف رم�شان ، قال :
باآية  مير  ل  عمر�ن  �آل  ثم  �لن�شاء  ثم  بالبقرة  فقر�أ   (
تخويف �إل وقف و�شاأل ، فما �شلى �لركعتني حتى جاءه 

بالل فاآذنه بال�شالة ( �أخرجه �أحمد .

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 .
ختم �لقر�آن

عر، دون تدبر ول خ�شوع ول ترقيق للقلب ووقوف  ه كهَذهّ �ل�ِشهّ �إذن، فختم �لقر�آن لي�س مق�شود�ً لذ�ته، ولي�س �لق�شد من تالوته هَذهّ
عند �ملعاين، لي�شبح هُمهّ �لو�حد منا �لو�شول �إىل �آخر �ل�شورة، �أو �آخر �جلزء، �أو �آخر �مل�شحف، ومن �خلطاأ �أي�شاً �أن يحمل 
�أحدنا �حلما�س -عندما ي�شمع �لآثار عن �ل�شلف �لتي تبني �جتهادهم يف تالوة �لقر�آن وختمه- فيقر�أ �لقر�آن من غري متعن، ول 
تدبر، ول مر�عاة لأحكام �لتجويد، �أو خمارج �حلروف �ل�شحيحة، حر�شاً منه على زيادة عدد �خلتمات، وكون �لعبد يقر�أ بع�شاً 
من �لقر�آن جزء�ً �أو حزباً �أو �شورة بتدبر وتفكر خري له من �أن يختم �لقر�آن كله من دون �أن يعي منه �شيئاً، وقد جاء رجل لبن 
عر؟! �إن �أقو�ماً يقروؤون  �ً كهِذهّ �ل�ِشهّ م�شعود ر�شي �هلل عنه، فقال له: �إين �أقر�أ �ملف�شل يف ركعة و�حدة، فقال �بن م�شعود: »�أهذهّ
�لقر�آن ل يجاوز تر�قيهم، ولكن �إذ� وقع يف �لقلب فر�شخ فيه نفع«، وكان يقول: »�إذ� �شمعت �هلل يقول: يا �أيها �لذين �آمنو�! فاأ�شغ 

لها �شمعك، فاإنه خري تُوؤَْمر به، �أو �رش تُ�رْشَف عنه«، وقال �حل�شن: »�أنزل �لقر�آن ليُعمل به، فاتخذ �لنا�س تالوته عماًل«.

ومن �ل�شنن �مل�رشوعة يف �ل�شيام، تناول �ل�شحور وتاأخريه، ملا يف ذلك من عون على �شيام �لنهار، قال �شلى �هلل عليه 
ُل ما بني �شيامنا و�شيام �أهل  و�شلم: )ت�شحرو� فاإن يف �ل�شحور بركة( رو�ه �لبخاري وم�شلم، وقال يف �حلديث �لآخر: )َف�شْ
ْرنا مع �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم، ثم قمنا �إىل �ل�شالة«، متفق  َحر( رو�ه م�شلم. يقول زيد بن ثابت: »ت�شحهّ �لكتاب �أْكلَة �ل�َشهّ

عليه، وهو يدل على ��شتحباب تاأخري �ل�شحور.

من ف�سائل رم�سان �أحاديث 
كثرية منها

ر�شول  قال  قال:  عنه  �هلل  ر�شي  هريرة  �أبي  عن   -1
�آدم ي�شاعف  �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم )كل عمل �بن 
�شبعمائة �شعف، قال �هلل  �إىل  �أمثالها  بع�رش  �حل�شنة 
تعاىل: �إل �ل�شوم فانه ل، و�أنا �أجزي به، يدع �شهوته 
عند  فرحة  فرحتان:  لل�شائم  �أجلي،  من  وطعامه 
�ل�شائم  فم  وخللوف  ربه،  لقاء  عند  وفرحة  فطره، 
�أطيب عند �هلل من ريح �مل�شك. و�ل�شوم جنة )ب�شم 
�جليم �أي وقاية( و�إذ� كان يوم �شوم �أحدكم فال يرفث 
�أو  �أحد   - �لباء  بت�شديد   - �شابه  فان  ي�شخب،  ول 

قاتله، فليقل �إين �مروؤ �شائم( منفق عليه.
2- وعن �أبي �شعيد �خلدري ر�شي �هلل عنه قال: قال 
ي�شوم  عبد  من  )ما  و�شلم  عليه  �هلل  �شلي  �هلل  ر�شول 
يوما يف �شبيل �هلل تعاىل �إل باعد �هلل بذلك �ليوم وجهه 

عن �لنار �شبعني خريفا( متفق عليه.
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مكتبة خدا بخ�ش : حقائق 
تده�ضك

 
282904 مطبوعات،2136  من  »اأكرث 
جمالت  قيمة،  نادرة  خمطوطات 
وجرائد  حت�شى،  ال  اأكادميية 
�شوتية  وت�شجيالت  تتكد�ش، 
نادرة،  تاريخية  ودمغات  تده�ش، 
تنب�ش،  ور�شوم  جذابة  ونقو�ش 
ومقتنيات  كثرية،  جغرافية  وخرئط 
املالكة«  العائالت  اإىل  تنتمي  ثمينة 
مكتبة  عن  تختزل  �شور  هي  هذه 
علمية رمبا مل ت�شل اإىل اآذان الكثري، 
لتكون اأعجب عجائب الدنيا وعنوان 
قائمتها الوا�شح، فمكتبة خدا بخ�ش 
تقع يف عا�شمة والية بيهار الهندية، 
حتكي  االأزمان،  على  تطل  كمنارة 
بها  مر  الذي  املجد  عن  االأجيال 
بار  وولد  كرمي  والد  عن  وتتحدث 

حاملة ذكرياتهما يف كنفها الظليل.

خدا بخ�ش خان رجل مبكتبة 

عام  خان  بخ�ش  خدا  العالمة  ولد 
باأريحية  تتمتع  اأ�رشة  يف  م    1842
العلم وحب العلماء، ووالده املولوي 
اأر�شده  الذي  هو   ، بخ�ش  حممد 
واأو�شاه  ال�شعبة  املهمة  هذه  اإىل 
للحفاظ على تركته العلمية، واأ�رشته 
التي  املخملية  الطبقة  من  كانت 
ق�شور  يف  املنا�شب  اأعلى  تقلدت 

ملوك املغول، وكانت لديهم 
والر�شائل  الديوان  منا�شب 
كان  والده  باأن  يوؤكد  كما 
من �شمن 25 عاملا الذين 
وكلوا اإليهم اإعداد الفتاوى 
العاملغريية التي ا�شتهرت 
يف اأرجاء العامل بالفتاوى 
وحممد  الهندية، 
ثروة  خلف  بخ�ش 
املكتوبات  من  هائلة 
التي  واملخطوطات 
اإىل 1400  يبلغ تعدادها 
ور�شائل،  خمطوطة 
املر�ش  اأ�شابه  فلما 
وا�شتد به دعا ولده خدا 

لبناء  واأو�شاه  بخ�ش خان عام 1876 
وثروته،  كتبه  على  حتافظ  مكتبة 
اخلدمة  لهذه  نفائ�شه  كل  وقدم 

ناطقا  اأثرا  �شتكون  التي  الكبرية 
اأ�شيلت  التي  للدوات  وابن  اأب  بحب 
وللكرا�شات  اأجريت  التي  ولالأقالم 

التي طرزت وزرك�شت.
اأكمل خدا بخ�ش دار�شته االبتدائية 
يف  ووا�شل  بيهار  عا�شمة  باتنا  يف 
تابع  ثم  بنغال  والية  عا�شمة  كلكتا 
ال�شري على خطى اأبيه ليكون حماميا 
وذاع  الق�شايا،  نب�ش  يعرف  حمنكا 
اإجنازات  بعد  الهند  اآفاق  يف  �شيته 
املحاماة  �شبيل  يف  جققها  كبرية 
»خان  �رشف  و�شام  له  منح  حتى 
احلكومة  تقلده  الذي  بهادور«  
للنخبة الن�شطاء الذين يتفاعلون مع 
ق�شايا املجتمع اجتماعيا و�شيا�شيا، 
اأو�شمة  عدة  بخ�ش  خدا  وح�شد 
ونيا�شني من �شتى اجلهات حتى عني 
قا�شي الق�شاة يف حمكة حيدر اآباد 

عا�شمة الدولة االآ�شفية.
بخ�ش  خدا  خرج  الفرتة  تلك  واإبان 
الركائز  عن  بحثا  الهند  يجوب 
اأبيه  الأحالم  وحتقيقا  الثمينة، 
التي  و�شيته  ولتنفيذ  املحروم 
بار  ولد  اأخذ  عاتقه  على  اأخذها 
ويف، حتى اأ�ش�ش اأول مبنى مكون من 
اإليه اأكرث  طابقني عام 1888 م ونقل 
افتتاحه  كتاب، ومت  اآالف  اأربعة  من 
بابه  عام 1891 ب�شكل ر�شمي، وفتح 
كال  املكتبة  و�شمت  اأجمع،  لل�شعب 
والعربية  االأردية  املخطوطات  من 
لها  ودعما  والرتكية،  والفار�شية 
قبل  من  ا�شتئمانية  هيئة  اأ�ش�شت 
عليها  لالإ�رشاف  بنغال  حكومة 
الذي  الزلزال  وخالل  وعمارتها، 

الطابق  �شقط  م   1937 عام  حدث 
للمكتبة  �شعبا  اأ�شبح  مما  العلوي 
وزورها، وحينها قامت حكومة بيهار 

ببناء مبنى جديد يف نف�ش املكان.
ويف البداية كان ا�شم املكتبة مكتبة 
اأن  بعد  النا�ش  لكن  ال�رشقي  العام 
بخ�ش  خدا  بانيها  جهد  مل�شوا 
بخ�ش  خدا  اال�شم  على  اأ�شافوا 
مبكتبة  بعد  املكتبة  ا�شتهرت  حتى 
عمق  على  يدل  فمما  بخ�ش،  خدا 
اأنه  العالمة  بها  قام  التي  الت�شحية 
مباله  �شحى  اأن  بعد  الديون  قهرته 
الكبري  وما له يف حتقيق هذا احللم 
الهندية  احلكومة  اأدركته  حتى 
روبية   8000 مبنحة  له  ومنحت 
واأعطت له وظيفة يف نف�ش املكتبة.

املكتبة  هذه  حتققت  اأن  فبعد 
من  الكثري  اأنظار  حمط  اأ�شبحت 
اال�شت�رشاقيني حتى اأقبلوا ي�شاومونه 
يف اآخر حياته، وعر�شوا عليه عرو�شا 
ومل  اأبى  اأنه  اإال  ل�رشاءها  فاخرة 
ي�شت�شلم لهذه العرو�ش املغرية رغم 
اأنه كان يف حالة تختنق ويف م�شيق 
 « وجههم  يف  قال  لكنه  مرهق  فقر 
التي  امل�شنية  جهودي  نتيجة  هذه 
املرحوم،  والدي  اأجل  من  بذلتها 
و�شاأتركها على هذه االأر�ش من اأجل 
ع�شاق العلوم«، وهذه املكتبة لي�شت 
بالزائرين  تكتظ  مكتبة  جمرد  هي 
الندوات  قطب  هي  بل  وال�شياحيني 
واملوؤمترات العلمية التي تقدم فيها 

بحوث ودرا�شات علمية.
التي  العلمية  الكنوز  اأهم  فمن 
ديوان  املكتبة  هذه  يف  احتفظت 
ال�شاعر الفار�شي حافظ ال�شريازي، 
والن�شخة الوحيدة املتوفرة يف العامل 
لكتاب ح�شائ�ش الطب الذي األف يف 
القرن  يف  اليونانية  اللغة 
الواحد ثم ترجم اإىل اللغة 
العربية يف القرن ال�شاد�ش 
كثرية  موؤلفات  جانب  اإىل 
من  املختلفة  العلوم  يف 
اجلغرافيا والطب واحل�شاب 
والتاريخ والكيمياء والفل�شفة 
وعدة  واالأ�شعار،  واملنطق 
فيها  مبا  نادرة  م�شاحف 
العربي  اخلطاط  كتب  ما 
املعت�شم  ياقوت  امل�شهور 
الكتاب«،  ب«قبلة  املعروف 
وكذلك كتاب م�شند اأبي عوانة 
وغنية احل�شاب الأحمد بن ثابت 
املختوم بختام ملك غولغاندا، 
القرطا�ش  لكتاب  النادرة  والن�شخة 
الدين  �شم�ش  للعالمة  املنطق  يف 
حممد ال�شمرقندي وكتاب اللطائف 

القلوب  وقوت  احلنبلي،  رجب  البن 
عمر  وخريطة  املكي  طالب  الأبي 
احل�شاب  يف  ا�شتهر  الذي  اخليام 
تعليقات  نوادرها  ومن  والفل�شفة، 
على  الدهلوي  اهلل  ويل  �شاه  العالمة 
ن�شخها  والتي  البخاري  �شحيح 

تلميذه وعليها خطه.
الل  جوهر  زار  فلما 
رئي�ش  اأول  نهرو 
بزيارة  الهند  وزراء 
كتب  املكتبة  هذه 
بد  ال   « تقريره  يف 
هذه  تطوير  من 
ح�شب  املكتبة 
التقنية  اإمكانيات 
لتنت�رش  احلديثة 
وتعم  ر�شالتها 
يف  فائدتها 
العامل«،  اأرجاء 
لنداءه  فتلبية 

يف  بحتة  اأمنية  جمرد  كان  الذي 
حتبو  الهند  كانت  التي  الفرتة  تلك 
تدريجيا  املكتبة  تطورت  وتتعرث 
ثم  فمن  املرتهل،  وجهها  وتغري 
الوطنية،  املكتبة  اإىل  ترقيتها  مت 
وا�شعة  ترميمات  لعدة  وتعر�شت 
وميقات  الباحثني  قبلة  مما جعلتها 
ال�شكن  توفر  اأنها  حلد  االأكادمييني 
وت�شهيالت اأخرى ملدة اأربعة اأ�شهر 
عنها  واالكت�شاف  البحث  يريد  ملن 
باالإ�شافة اإنها توفر خدمة االطالع 
قارئ  على املخطوطات من جهاز 
عن  للبحث  واآلية  للميكروفيلم، 
موقعها  خالل  من  املخطوطات 
http://( االإنرتنت  على  الر�شمي 

.)/kblibrary.bih.nic.in
مكون  اخت�شا�شي  فريق  وهناك   
اخلدمات  لكل  موظف  اأربعني  من 
وتغليف  فهر�شة  من  املكتبية 
والت�شوير  واال�شتن�شاغ  وتنظيف 
جملة  هناك  من  وت�شدر  وطباعة، 
حتتوي  ف�شلية  حمكمة  علمية 

املبتكرة،  االأكادميية  الدرا�شات 
ول�شهولة  العلمية،  والنقا�شات 
الكتب  بيانات  جمعت  الزائرين 
والفار�شية  العربية  يف  املتوفرة  
واالأردو مما تزود للباحثني والعلماء 
عن  الكافية  املعلومات  من  مزيدا 
قانون  ومبوجب  وخدمتها،  املكتبة 
1969م  عام  الهندي  الربملان  من 
للمكتبة  م�شتقلة  هيئة  تعيني  مت 
والثقافة  ال�شياحة  وزارة  حتت 
جتري  تقريبا  عام  ومنذ  الهندية، 
خمطوطات  لرفع  جبارة  حماوالت 
وو�شل  االإنرتنت،  على  املكتبة 
رفعها  مت  التي  املخطوطات  عدد 
حوايل األف خمطوط وما زال العمل 

جاريا.
هذه  جتد  مل  ال�شديد  ولالأ�شف 
على  النبيلة  خدمتها  رغم  املكتبة 
رعاية  يف  ال�شنني  ع�رشات  مدى 
على  وحفاظتها  ون�رشها  الرتاث 
من  كافية  عناية  االأ�شيل  النمط 
حملة ال�شاد والرتاث، فلم تختطف 
العربية،  القنوات  اأ�شواء 
تكثيف جهودنا  بد من  فال 
املكتبة  هذه  مكانة  الإبراز 

وقدرها اأمام العامل.

املراجع
حما�رشة » مكتبة خدا بخ�ش 
عتيق  للدكتور  ونوادرها« 
الرحمن القا�شمي رئي�ش ق�شم 

املخطوطات باملكتبة
»خدا  ملكتبة  الر�شمي  املوقع 

بخ�ش«
اللغات  ن�رشت يف  عدة مقاالت 

الهندية )اأردو، مليامل(
جملة النه�شة التي ت�شدر من كرياال 

الهندية، 2018م
HYPERLINK »https://
w w w . a l u k a h . n e t /
https://»/22790/0/library
w w w . a l u k a h . n e t /

/22790/0/library
HYPERLINK »http://
w w w . n i d a u l h i n d .
k u d a - /0 6 /2 0 1 7 /c o m
baksh.html«http://www.
/06/2017/nidaulhind.com

kuda-baksh.html

 اأعجوبة الدنيا الثامنة

ماذا تعرف عن مكتبة خدا بخ�س
» اإنه من اجلدير اأن ن�ضيف اأعجوبة اأخرى يف قائمة عجائب الدنيا التي اأبهرت الأمم واأعيت الأيام على هزميتها« هكذا اختتم كالم ال�ضاعر الأردي 
�ضميم كاكوري وهو يتحدث عن مكتبة خدا بخ�ش التي �ضمت يف جوانحها ماليني الكتب واآلف املخطوطات النادرة التي ا�ضتقطبت كل ع�ضاق الآثار 

العلمية وا�ضتوقفتهم ما�ضيا وحا�ضرا، فق�ضة خدا بخ�ش لي�ضت هي حكايات عن مكتبة احرت�ضت الكتب ورابطت على ثغور الآثار العلمية واكتفت 
بحمايتها ورعايتها بل هي متتد اإىل ظاهرة ل تتكرر، اإنه العالمة خدا بخ�ش خان، عا�ضق الفنون والعلوم الذي اأفنى �ضبابه وا�ضتثمر �ضحته وطاقته 

يف حتقيق هذه املهمة ال�ضعبة التي ل يحلم بها الكثري،  فاإنها حكايات من املخاطرة ، وحياة على منت الت�ضحية والتفاين يف �ضبيل خدمة العلم والأقالم 
وحفاظة الرتاث من غبار الأيام.

هذه  جتد  مل  ال�ضديد  "ولالأ�ضف 
املكتبة رغم خدمتها النبيلة على 

مدى ع�ضرات ال�ضنني يف رعاية 
الرتاث ون�ضرها وحفاظتها على 
النمط الأ�ضيل عناية كافية من 

حملة ال�ضاد والرتاث، فلم تختطف 
اأ�ضواء القنوات العربية، فال بد من 
تكثيف جهودنا لإبراز مكانة هذه 

املكتبة وقدرها اأمام العامل"

التي احتفظت  العلمية  الكنوز  اأهم  "من 
يف هذه املكتبة ديوان ال�ضاعر الفار�ضي 

حافظ ال�ضريازي، والن�ضخة الوحيدة 
املتوفرة يف العامل اإىل جانب موؤلفات 

كثرية يف العلوم املختلفة من اجلغرافيا 
والطب واحل�ضاب والتاريخ والكيمياء 

والفل�ضفة واملنطق والأ�ضعار، وعدة 
م�ضاحف نادرة"
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عن الد�ضتور ..
الوليد فرج

اأعلنت موؤ�س�سة الرئا�سة ان يف بحر الأ�سبوع 
القادم �سيتم توزيع الن�سخة الأولية للد�ستور 
امل�ستح�رضة من طرف جلنة ال�سيد لعرابة 
 ، مهمته  نقد  يف   ، �سابقا  اكتفينا  الذي   ،
املغربي  نظريه  وبني  بينه  مقارنة  بعقد 
 ، امل�ستقبليات  عامل   ، املنجرة  املهدي 
�سديق  الثاين  احل�سن  للملك  رف�ض  الذي 
�رضد  مع   ، مرارا  املهمة  نف�ض  طفولته 

مربراته يف ذلك . 
�رضعية  جتاوزت  الآن  امل�ساألة  اأن  مبا 
مما   ، واقعا  �سار  اأمرها  و   ، اللجنة 
مع  التعامل  ال�سيا�سي  العقل  على  يوجب 
داخل  متغريات  بخلق  الثابته  املوجودات 

و�سف ثباتها .
ن�ض  من  اأ�سا�سيا  جزء  الديباجة  تعترب 
الد�ستور ي�ستفتح به ، و التي تاأتي يف الغالب 
كم�رضد يت�سمن مبادئ و اأ�س�ض التي تنبني 
عليها الدولة و مرجعياتها ، وبع�ض املالمح 
التاريخية و مركزية ت�سحيات ال�سعب على 
 ، الدولة  عليها  مرت  التي  املراحل  مدار 
ونالحظ بع�ض مالمح املنزع التاريخاين ، 
الذي ولد فائ�ض معنى جانب حا�رض روح 
الن�ض  بذكره يف  الكتفاء  الواجب  النتماء 

الد�ستوري.
املرتقب الذي يكاد يكون بديهي هو د�سرتة 
احلراك ال�سعبي كثورة بي�ساء ، يف ديباجة 

الد�ستور .
فهل يكتفي املوؤ�س�ض الد�ستوري بالتملحم 
نظرييه  غرار  على  ال�سعبي  باحلراك 

امل�رضي و التون�سي ؟ 
الثورة  اأبهرته  كما  العامل  يبهر  �سوف  اأم 
اأحكام  ي�ستحدث  و  البي�ساء  ال�سعبية 
املكت�سبات  حلماية  توؤ�س�ض  د�ستورية 

املح�سلة عرب و�سائل الثورة الناعمة ؟ 
هل ا�ستوعب امل�رضع الد�ستوري املفاهيم 
و  الثورة  ميادين  و  احلديثة  املعاين  و 
و  ال�سعب  ا�ستغلها  التي  اجلديدة  التجمع 
طبقها فنجح يف قلب عدة اأو�ساع متخطيا 
هل  ؟  التقليدي  الن�سال  اأ�ساليب  ذلك  يف 
ميكن للم�رضع اأن يعزز الأ�ساليب التقليدية 
ملمار�سة ال�سيادة اإىل ا�ستحداث موؤ�س�سات 
الن�ساط  �سيولة  مع  تتحاين  و  تت�ساوق 
عرب  اجلديد  ال�سباين  احليوي  ال�سيا�سي 

و�سائل التداول الأفقي؟
يقف  اأن  يجب  التي  التحديات  بع�ض  هذه 
النظر  ميعن  و  الد�ستوري  امل�رضع  عليها 
فامليثاليات  واإل  الو�سع  م�ستحدثات  يف 
بقيت  �سعوب  حياة  بها  تعج  الد�ستورية 

قابعة يف دهاليز التخلف .

م�صالح الدرك الوطني 
بوالية تيارت

حجز 1.240 وحدة 
من التبغ 

بولية  الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 
وحدة   1.240 حجز  من  موؤخرا  تيارت 
ال�سنع  املحلية  وال�سجائر  التبغ  من 
توقيف  مع  �سجل جتاري  ول  فوترة  دون 
الثنني  اليوم  به  اأفادت  ح�سبما  �سخ�ض 
م�سالح املجموعة الإقليمية لذات ال�سلك 

الأمني.
الدرك  اأفراد  قيام  خالل  العملية  ومتت 
حيث  الطريق  �رضطة  بخدمة  الوطني 
متكنوا من �سبط 1.240 وحدة من التبغ 
)�سمة ( و�سجائر حملية ال�سنع على منت 
�سيارة نفعية على م�ستوى الطريق الوطني 
رقم 23 عند مدخل بلدية النعيمة ل يحوز 
�سائقها على ال�سجل التجاري ول الفوترة 

وفق امل�سدر.
الفرقة  وفتحت  ال�سائق  توقيف  ومت 

الإقليمية للدرك الوطني بعني الذهب

رونالدو يعود اإىل اإيطاليا 

"الكالت�ضيو" قد 
يلغى اليوم

لاللتحاق  تورينو  اإىل  رونالدو  كري�ستيانو  عاد 
بفريقه يوفنتو�ض، تزامنا مع معاودة التمارين، 
لكن ذلك ل يعني بال�رضورة اأن م�ساألة ا�ستئناف 
الدوري الإيطايل حم�سومة، وقد يتم اإلغاوؤه يف 

اأي وقت.
واأفادت ال�سحف الإيطالية، باأن طائرة خا�سة 
م�ساء  حطت  وعائلته،  رونالدو  متنها  على 
اأم�ض الثنني، يف مطار تورينو، وذلك بعد اأن 
اأم�سى النجم الربتغايل فرتة العزل املنزيل يف 

م�سقط راأ�سه جزيرة ماديرا الربتغالية.
فينان�سا"  اأي  "كالت�سيو  ملوقع  ووفقا 
املتخ�س�ض، فاإن قرار عدم ا�ستكمال املو�سم 
رئي�ض  قبل  الأربعاء من  اليوم  يتخذ  قد  الذي 
الوزراء جو�سيبي كونتي، يطرح ت�ساوؤلت ب�ساأن 
عائدات حقوق النقل التلفزيوين املقدرة بـ400 
مليون يورو، مبا يف ذلك مبلغ 340 مليون يورو 
عن املو�سم احلايل، والتي كان من املفرت�ض 

اأن تدفع يف مايو.

و�صط خماوف ملكية

 ن�ضر ال�ضرية الذاتية 
مليغان وهاري
 هذا ال�ضيف!

الذاتية  ال�سرية  كتاب  اأن  مطلع  م�سدر  ك�سف 
يهدد  �سا�سيك�ض  ودوقة  لدوق  ن�رضه  املنتظر 

باإحلاق املزيد من ال�رضر بالعائلة امللكية.
ويعيد  للزوجني،  اإيجابية  �سورة  �سيقدم 
مع  املتوترة  وميغان  هاري  عالقة  �رضد 
بالن�سحاب  املوؤمل  والقرار  املالكة  العائلة 
للعائلة  مريحة  غري  بتفا�سيل  بريطانيا  من 

امللكية.
اأجريا  الزوجني  اإن  املطلع  امل�سدر  وقال 
�سحفيان،  وهما  الكتاب،  موؤلفي  من  مقابلة 
بدعمه  املعروف  �سكوبي  اأوميد  اأحدهما 
وهاري  ميغان  انتقال  قبل  �سا�سيك�ض،  لدوقة 
هذا  من  �سابق  وقت  ال�سمالية يف  اأمريكا  اإىل 
ب�سرية  امل�سارك  املوؤلف  اأن  ويفرت�ض  العام 
دوق ودوقة �سا�سيك�ض هو ال�سحفية الأمريكية 
مو�سوعات  تغطي  التي  دوراند،  كارولني 
من  املكون  الكتاب  اإن  ويقال  امللكية  العائلة 
وفقا  اأغ�سط�ض،   11 �سي�سدر يف  �سفحة   320
 Mail on Sunday �سحيفة  ذكرته  ملا 

الربيطانية.

م.�س

"اأوروبا  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
ا�سطدمت باأكرب اختبار منذ زمن 
اليوم  الثانية(.  )العاملية  احلرب 
تعي�ض الف�سل تلو الآخر يف حربها 
واإذا  )كورونا(.  الفريو�ض  مع 
الحتاد  فاإن  �سيء  اأي  يتغري  مل 
الأوروبي �سينهار"واأو�سحت اأن كل 
املوؤ�س�سات  اإىل  ان�سمت  اجليو�ض 
تف�سي  �سد  احلرب  يف  املدنية 
خالل  من  وذلك  كورونا،  فريو�ض 
الع�سكرية،  الطبية  الفرق  تدخل 
اجلهود  ملعا�سدة  واملخت�سني 

املدنية بطرق خمتلفة.
دور  اإىل  ال�سحيفة  وتطرقت 
يف  كورونا  مكافحة  يف  اجليو�ض 
التي  الأوروبية،  الدول  من  عدد 

ت�رضرا  الدول  اأكرث  من  تعترب 
غرار  على  الفريو�ض،  تف�سي  من 
وبريطانيا  واإيطاليا  فرن�سا 
اجلي�ض  اأن  واأكدت  واإ�سبانيا، 
الظرف  هذا  يف  متيز  الرو�سي 

لي�ض  تدخالته،  جناعة  خالل  من 
الداخلي،  امل�ستوى  على  فقط 
يف  م�ساركته  خالل  من  كذلك  بل 
كل  يف  الفريو�ض  لتف�سي  الت�سدي 

من اإيطاليا و�رضبيا.

اإىل  الأملانية  ال�سحيفة  واأ�سارت 
بناء  يف  الرو�سي  اجلي�ض  جناح 
الوظائف  متعدد  طبيا  مركزا   16
من  باأمر  وذلك  ق�سري،  وقت  يف 
والتي  بوتني،  فالدميري  الرئي�ض 
من املقرر اأن تكون جاهزة متاما 
و�ستبلغ  مايو،  منت�سف  بحلول 
األف   1.6 لها  الإجمالية  ال�سعة 

�سخ�ض.
ويعمل خمت�سون ع�سكريون رو�ض 
منذ مار�ض املا�سي يف واحدة من 
كورونا،  بوباء  تاأثرا  املناطق  اأكرث 
ب�سمايل  بريغامو  مدينة  وهي 
الدفاع  وزارة  قدمت  كما  اإيطاليا 
اإيطاليا  اإىل  م�ساعدات  الرو�سية 
حيث مت اإر�سال 15 طائرة حمملة 
بلوازم طبية، من 22 اإىل 25 مار�ض 

املا�سي.

�صحيفة "دير �صبيغل" االأملانية بخ�صو�س كورونا

الحتاد الأوروبي ف�ضل و اجلي�ش 
الرو�ضي اأثبت جناعته

قالت �صحيفة "دير �صبيغل" االأملانية اإن اأزمة تف�صي كورونا اأظهرت قدرة اجليو�س ومدى 
جناعة تدخلها، واأ�صارت اإىل اأن االحتاد االأوروبي ف�صل اأمام هذا التحدي، على عك�س ما 

اأظهره اجلي�س الرو�صي.

حلقوق  الوطني  الديوان  اأكد 
اأن  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف 
املت�رضرين  الفنانني  دعم  عملية 
اأعلنت  التي  كورونا  وباء  من 
بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  عنها 
و�ساق  قدم  على  "م�ستمرة  دودة، 
اأقرب  يف  لتكتمل  جمند  واجلميع 
بيان  يف  الديوان  وقت"وك�سف 
م�سجل   5517 اإح�ساء  "مت  اأنه  له 
عرب  الت�سجيل  اآجال  غلق  بعد 
والربيد،  والفاك�ض  الإنرتنيت 
امللفات  ا�ستيفاء  مراعاة  مع 
اإىل  النت�ساب  من  لل�رضوط، 
املوؤلف  حلقوق  الوطني  الديوان 

واملجل�ض  املجاورة  واحلقوق 
الوطني للفنون والآداب واكت�ساب 
واحتمال  البنكي،  التعريف  رقم 
لإحدى  الطلب  �ساحب  انت�ساب 

هيئات التاأمني املختلفة".
قامت  اأنها  الهيئة  ذات  واأعلنت 
ح�سابات  عرب  م�ستحقات  بدفع 
ل�سالح  مبا�رضة  وب�سيغة  بنكية 
 28 يوم  م�ستفيد  ع�سو   319"
اأفريل املا�سي، لتليها قائمة ثانية 
توا�سلت اإىل غاية 03 ماي اجلاري 
م�ستفيدا،  ع�سو   781 �سملت 
خالل  لحقة  عمليات  لتتوا�سل 

الأيام  القليلة القادمة".

الديوان الوطني حلقوق املوؤلف

دعم الفنانني املت�ضررين من 
كورونا "م�ضتمر

واإثر  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
مبنطقة  ومت�سيط  بحث  عملية 
بولية  الأخ�رضية  بلدية  الثعالبة، 
البويرة بالناحية الع�سكرية الأوىل، 
الوطني  للجي�ض  مفرزة  ك�سفت 
 ،2020 ماي   04 يوم  ال�سعبي، 

والذخرية  لالأ�سلحة   )01( خمباأ 
يحتوي على اأربعة )04( م�سد�سات 
خمازن   )04( واأربعة  ر�سا�سة 
قنبلة   )55( اإىل  بالإ�سافة  ذخرية، 
 )20( وع�رضين  ال�سنع  تقليدية 

.TNT كيلوغرام من مادة

اأم�ض  نفت وزارة الرتبية الوطنية، 
تعليمة  اأي  اإ�سدارها  الثنني، 
الأ�ساتذة  عقود  ف�سخ  بخ�سو�ض 
املتعاقدين وامل�ستخلفني، موؤكدة 

على 
�رضورة تق�سي املعلومة ال�سحيحة 

من "م�سدرها الر�سمي".
لها  بيان  يف  الوزارة  واأنهت 
املتعاقدين  الأ�ساتذة  علم  اإىل 
ال�سنة  بعنوان  وامل�ستخلفني 
ن�رض  "ما  اأن  اجلارية  الدرا�سية 
اليومية  اجلرائد  اإحدى  يف 
ال�سادرة يوم ال�سبت 02 ماي 2020 

الأ�ساتذة  عقود  ف�سخ  بخ�سو�ض 
ل  وامل�ستخلفني  املتعاقدين 
اأ�سا�ض له من ال�سحة" واأنها "تنفي 
يف  تعليمة  اأي  �سدور  قاطعا  نفيا 
اخل�سو�ض"ويف  بهذا  املو�سوع 
الرتبية  وزارة  ذكرت  ال�سدد،  هذا 
املعلومة  "تق�سي  باأن  الوطنية 
م�سدرها  من  يكون  ال�سحيحة 
بالطالع  وذلك  الر�سمي، 
الإلكرتوين  موقعها  على  الدوري 
مواقع  على  الر�سمية  و�سفحاتها 

التوا�سل الجتماعي".
وكاالت

منطقة الثعالبة بوالية البويرة

ك�ضف خمباأ للأ�ضلحة
بخ�صو�س ف�صخ عقود االأ�صاتذة املتعاقدين وامل�صتخلفني

وزارة الرتبية تنفي اإ�ضدار 
اأي تعليمة 

مت ليلة الأحد اإىل الثنني مب�ستغامن 
عائلة  من  اأطفال  و3  امراأة  اإنقاذ 
اأحادي  بغاز  الختناق  من  واحدة 
من  اأ�ستفيد  ح�سبما  الكربون، 
وقد  املدنية  احلماية  مديرية 
املدنية  احلماية  اأعوان  تدخل 

التي  العائلة  هذه  اأفراد  لإنقاذ 
تقطن باإحدى عمارات حي البحر 
تعر�سهم  بعد  م�ستغامن  ببلدية 
الكربون  اأحادي  بغاز  لالختناق 
املياه  ت�سخني  من جهاز  املنبعث 

وفق امل�سدر.

م�صتغامن 

اإنقاذ امراأة و3 اأطفال من موت 
حمقق  دائما حتت �سعار "عر�ض مهدى لكل 

عر�ض م�سرتى"، موبيلي�ض يوا�سل يف 
اإ�سعاد زبائنه املحرتفني واملوؤ�س�سات 
الثاين  الرتويجي  عر�سه  باإطالق 

 .2000 PixXPro
�سي�ستفيد  الف�سيل،  ال�سهر  طيلة 
،التجار  احلرفيني  الزبائن 
عر�ض  يف  امل�سرتكون  واملوؤ�س�سات 

اإ�سافيني  عر�سني  من   PixXPro
عر�ض  ت�سغيل  عند  جمانيني، 

.2000 PixXPro
القائمة  ا�ستعمال  خالل  من  وعليه، 
�سي�سمح  دج،   2000 ومقابل   ،*600#
 2000 PixXPro العر�ض الرتويجي
من  الإ�ستفادة  من  املهني،  للمجتمع 
عدة امتيازات �سخّية من املكاملات، 

الر�سائل الق�سرية والنرتنت:  
ϖ105 جيغا اإنرتنت 

نحو  �ساحلة  مكاملات  دج   ϖ12000
جميع ال�سبكات الوطنية

جمانية  ق�سرية  ور�سائل  ϖمكاملات 
وغري حمدودة نحو موبيلي�ض.

العر�ض  �سالحية  اأن  موبيلي�ض،  يعلم 
املهدى ينتهي يوم 31 ماي 2020.

العرو�س الرتويجية الرم�صانية 2020 

اأكرث" على  حتًما  �ضتتح�ضلون   2000  PixXPro عر�ش  "مع 

مترنا�صت 

توقيف 523 �ضخ�ضا وحجز 341 مركبة
وحجز  �سخ�سا   523 توقيف  مت 
دراجة   42 و  مركبة   341
تدابري  اأ�سحابها  خالف  ممن 
باحلجر  املتعلقة  الإجراءات 
لدى  علم  ما  ح�سب   ، ال�سحي 
العالقات  و  الإت�سال  خلية 
العامة باأمن ولية مترنا�ست ومت 

الأ�سخا�ض  هوؤلء  �سد  اتخاذ 
املمتدة  الفرتة  يف  املوقوفني 
املا�سي  اأفريل  و30   4 بني  ما 
مت  حني  يف  جزائية  اإجراءات 
الدراجات  و  املركبات  و�سع 
وفق   ، املح�رض  يف  املحجوزة 

ذات امل�سدر.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

