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املحلل ال�ضيا�ضي حممد بو�ضياف لـ" الو�ضط"

م�سودة الد�ستور ج�سدت مطالب احلراك 
.     ال�ضتفتاء ال�ضعبي �ضيف�ضل يف اإدراج الأمازيغية كمادة �ضماء 

اعترب املحلل ال�ضيا�ضي حممد بو�ضياف يف حوار خ�ص به جريدة »الو�ضط » باأن م�ضودة الد�ضتور  نقلة 
نوعية يف كثري من املجالت، لفتا باأنها ت�ضمنت م�ضائل مف�ضلية كان احلراك  وكذلك القوى ال�ضيا�ضية 
املختلفة يطالب بها، يف حني علق على اقرتاح اإدراج اللغة الأمازيغية كمادة �ضماء غري قابلة للتعديل، 

مربزا باأن  ل�ضتفتاء ال�ضعبي  �ضيف�ضل يف ذلك بالتاأكيد قبول او رف�ضا على حد قوله 

حاورته: اإميان لوا�ص 

على  ماتعليقك  بداية،       .
م�ضمون م�ضودة الد�ضتور؟  

تعريف  بطاقة  هي  الد�ستور  وثيقة 
النظام ال�سيا�سي وهي ح�سيلة ال�رصاع 
داخل املجتمع اجلزائري،  وهي بذلك 
تعمل على تنظيم �سوؤون احلكم باعتبار 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  احلقائق 
و  املختلفة  امل�سالح  وباعتبار   ،
فهي   ، والعاملية  االإقليمية  ال�سياقات 
وحتر�ص  التوازنات  تعك�ص  االأخري  يف 
على حماية اجلميع يف اإطار ال�رصعية 
امل�سودة  حاولت  لقد   ، القانون  ودولة 
اأنها  على  ن�ست  والتي  املقرتحة 
م�سائل  على  واالإثراء  للتعديل  قابلة 
القوى  وكذلك  احلراك   كان  مف�سلية 
اأ�سا�سية  كمطالب  املختلفة  ال�سيا�سية 
متكني  يلي،  ما  يف  اإيجازها  ميكن 
يف  مهامهم  اأداء  من  ال�سعب  ممثلي 
برنامج  وقيادة  واملراقبة  الت�رصيع 
الرئا�سة يف  مع  بالتعاون  ولو  االإ�سالح 
و�سع  يراعي  رئا�سي  �سبه  نظام  اإطار 
االختالف  مييزها  والتي  املعار�سة 
معه  ي�سعب  والذي  بينها  فيما  احلاد 
، ومن جهة  برملاين  نظام  اإىل  املرور 
اجلامد  الف�سل  تفادي  حماولة  اأخرى 
بني املوؤ�س�سات يف اإطار نظام رئا�سي 

بني  التعاون  فكرة  جت�سيد  ثم  ومن 
تن�سج  ريثما  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات 
، متكني املواطن  ال�سيا�سية   الو�سعية 
مبا  واجلماعية  الفردية  حقوقه  من 
وتطلعات  املجتمع  اأ�سالة  بني  يوائم 
مكافحة  اآليات  تعزيز   ، الع�رصنة 
االقت�سادية  املبادرة  وحترير  الف�ساد 
من خالل امل�سوؤولية اجلزائية ويف ظل 
ا�ستقاللية العدالة ، نزع فتيل الفتنة من 
خالل و�سع حد الأزمة الهوية ، وحماية 
هيئة  برت�سيم  االنتخابية  خياراتهم 
ومراقبتها.....،  االنتخابات  تنظيم 
رئي�ص  تعهدات   اإىل  االإ�سارة  جتدر  و 
االنتخابات  وبعد  قبل  اجلمهورية 
الرئا�سية، نعم تعهد الرئي�ص بكثري من 
مناخ  اإىل  يحتاج  تنفيذها  لكن  االأ�سياء 
وظروف ومرحلية لتحقيقها وقد اأجمع 
اجلزائريون اأننا نعي�ص مرحلة انتقالية 
حتتاج اإىل بناء التوافق والرتافق حلماية 
وتر�سيخه، من  الدميقراطي  امل�رصوع 
اجلزائرية  بالد�ساتري  املقارنة  حيث 
ال�سابقة اإيجابا و�سلبا،  تعترب امل�سودة 
 ، املجاالت  من  كثري  يف  نوعية  نقلة 
تقا�سم الرئي�ص ورئي�ص احلكومة ت�سيري 
الهيئة التنفيذية يف اإطار تعاون يفر�سه 
العملية  حماية   ، رئا�سي  �سبه  النظام 
الوطنية  الهيئة  بد�سرتة  ال�سيا�سية 
لتنظيم االنتخابات ومراقبتها ، حترير 
العدالة وحماية القا�سي  ب�سهادة نقابة 

الق�ساة،  من حيث  املعايري الد�ستورية 
اأن  اأعتقد  ال  العاملية،  الدميقراطية 
امل�سودة ق�رصت يف هذا الباب ومكنت 
للمواطن من خالل حترير العدالة وهي 
وكر�ست  للحقوق  االأ�سا�سية  ال�سمانة 
مبداأ االإن�ساء بعيد عن ت�سلط االإدارة،  
احلديث عن مقا�سد ال�رصيعة بادية يف 
امل�سودة التي تعمل على حماية بي�سة 
اجلزائريني   من تعزيز فكرة التما�سك 
والوحدة وحماية امل�سالح الوطنية ولو 
الف�ساد  ومكافحة  الوطن  اأر�ص  خارج 
اإىل  اخلدمات  وتقريب  منه  والوقاية 
الثورة  قيم  عن  والدفاع   ، املواطن 
امل�ستعمر  فعل  ردود  متابعة  ويكفي 
مت�سك  مدى  نكت�سف  حتى  القدمي 

الدولة بثورتها .

.    ما قراءتك لردود الطبقة 
ال�ضيا�ضية على امل�ضودة؟ 

مبدئيا   ولو  ال�سيا�سية  الطبقة  رحبت 
اجتماع  انتظار  يف  الد�ستور  مب�سودة 
اأبرز  يعترب  ورمبا  القيادية،   هيئاتها 
نقابة  رئي�ص  به  قام  الذي  هو  ت�رصيح 
بالتعديالت  اأ�ساد  والذي  الق�ساة 
ما  وثمن  العدالة  قطاع  م�ست  التي 
قاد  الذي  وهو   ، بخ�سو�سها  جاء 
حمالت �رص�سة من اأجل ذلك ، كما اأن 
ت�رصيحات بع�ص من �سارك يف �سباق 

ودعت  اإيجابية  جاءت  الرئا�سيات 
املواطنني اإىل عدم تفويت الفر�سة يف 
وتقدمي  االأ�سا�سية  الوثيقة  هذه  اإثراء 
االنتقادات املوؤ�س�سة والبناءة ، وننتظر 
الذي  الدميقراطي  البديل  فعل  ردود 
يف  كبرية  �سعوبة  �سيجد  اعتقادي  يف 
رد م�سامني امل�سودة بحكم ا�ستجابتها 
فقد   ، ن�ساالتها  حماور  من  كثري  اإىل 
ب�سكل  الهوية  م�سالة  الوثيقة  عاجلت 
جذري مل يتخيل اأحد جراأة ما قدمته 
العدالة وحماية  ، وكر�ست مبداأ حرية 
الفردية  للحريات  ومكنت   ، القا�سي 
واجلماعية ب�سكل يتالءم وكل املواثيق 
يج�سد  ذلك  وكل   ، احلقوقية  والعهود 
اجلزائر  ال�سيا�سي  للنظام  نوعية  نقلة 
واملواطنة  القانون  دولة  اجتاه  يفي 
تتحلى  اأن  الت�سكيلة  هذه  من  نتمنى   ،
العناد  عن  واالإبتعاد  بامل�سوؤولية 
عملية  يف�سد  اأن   �ساأنه  من  الذي 
جميع  ين�سده  الذي  واالإجماع  البناء 

اجلزائريني

موقف  على   ماتعليقك      .
حركة جمتمع ال�ضلم  من م�ضودة  

امل�ضودة ؟ 

للم�سودة  ال�سلم  نظرة حركة جمتمع 
�ساربة يف املثالية،  وذلك من خالل 
بلورة  اعتمدتها يف  التي  املحددات 

املوقف من م�سودة  الد�ستور،  وهي 
االندفاع  من  حالة  تتمثل  بذلك 
قّيم  بيان  اإ�سدار  يف  واال�ستعجال  
تكون  قد  �سلبي،  ب�سكل  الوثيقة 
فهم  وعدم  الروؤية  �سبابية  اأملتها 
وحتديد  دورها ) احلركة ( املنوط 
زادها   ، م�ستقبال  وموقعها  بها 
احلراك  فعل   ردة  من  اخلوف 
ارتباكا ،و�سنحاول فح�ص كل واحدة 
تتطلبه  وما  الواقع  باعتبار  منها 
اأ�سا�سية  قوانني  �سن  يف  املو�سوعة 
فاحلديث   ، كلهم  اجلزائريني  لكل 
للحركة  االإ�سالحية  الروؤية  عن 
ومواقفها  واآراوؤها  ومقرتحاتها 
من  مثالية  االإ�سالحات  بخ�سو�ص 
ان  لها  ي�سبق  مل  احلركة  اأن  حيث 
اأدارت ال�ساأن العام ومار�ست �سعوبات 
الت�سيري ، فنظرتها نظرية بعيدة عن 
حقيقة ما يجري يف  دواليب ال�سلطة 
وال�رصاعات البنيوية التي ت�سهدها ، 
ع�رصيات  موظفة  طيلة  كانت  وقد 
كما  الواجهة،  دميقراطية  اإطار  يف 
ال�سعب  تطلعات  عن   احلديث  اأن 
اجلزائري ومطالب احلراك ال�سعبي 
اأن  اأبانت  فالتجربة  كذلك  مثالية،  
اأوجه  على  املجتمع  داخل  ال�رصاع 
بني م�ساريع متناق�سة وقد اإعرتفت 
يتعر�ص  التي  باالخرتاقات  احلركة 

لها امل�رصوع الوطني .

قوله  ميكنك  ماذا      .
بخ�ضو�ص  اقرتاح اإدراج اللغة 
غري  �ضماء  كمادة  الأمازيغية 

قابلة للتعديل؟

يف  �سيف�سل  ال�سعبي   اال�ستفتاء 
، يف  رف�سا  اأو  قبوال  بالتاأكيد  ذلك 
للدولة  يكون  اأن  الميكن  اأنه  راأيي  
فذلك   ، اثنتني  لغتني  اجلزائرية 
�سيو�سو�ص على كثري من ال�سيا�سات 
يكر�ص  وقد  والتوا�سلية  التعليمية 
احلركة  ن�ساالت   ، االختالف 
الرببرية اأثمرت واأجربت ال�سلطات 
 ، االأمازيغية  اللغة  ترقية  على 
هذه  حماية  يف  تفكر  اأن  وعليها 
املطالب  برت�سيد  املكا�سب 
املجتمع  فعل  رّدات  تتفادى  حتى 
اأن  بع�ص  علمنا  اإذا  خ�سو�سا 
ال�سذوذ ال�سيا�سي يدخل على خط 
هذه امل�سالة ، قد يحتاج االأمر اإىل 
النقا�ص من طرف العقالء ثم قبول 
اال�ستفتاء  خالل  من  ال�سعب  قرار 
الد�ستور  اإقامته بخ�سو�ص  املزمع 
امل�سوؤولية  روح  ت�سود  اأن  نتمنى   ،
كل اجلزائريني ليتمكنوا من املرور 
ينتظرهم  وما  حتدي  هو  ما  اإىل 
وما  النفط  بعد  ما  عامل  ملواجهة 

يفر�سه من �سعوبات. 

24 �ساعة

اإجراءات اأكرث �ضرامة ملحا�ضرة كورونا

نحو متديد فرتة احلجر ال�سحي 
.   اإعادة النظر يف التوقيت بالوليات التي عرفت حتكما يف الوباء  

اإىل متديد  العمومية  ال�سلطات  تتجه 
فرتة احلجر ال�سحي مرة اأخرى  اإىل 
،  وكذا  اجلاري  ماي   15 بعد  ما 
بالن�سبة  توقيته  يف  النظر  اإعادة 
للواليات التي عرفت �سيطرة وحتكم 
هذا  و�سي�ساحب   ، كورونا  وباء  يف 
فر�ص  نوعه  من  الرابع  التمديد 
اأكرث �رصامة يخول  اإجراءات  وقائية 
للوالة اجلمهورية ال�سهر على تنفيذها 
منها اإجبارية ارتداء الكمامات خا�سة 
ت�سكل  التي  العمومية  الف�ساءات  يف 

اأماكن حمتملة لنقل العدوى .
وح�سب ما نقلته م�سادر مطلعة فان 
وباء  ومتابعة  العلمية لر�سد  اللجنة 
ال�سلطات  �ستن�سح  كورونا  فريو�ص 
فرتة  متديد  ب�رصورة  العمومية 
على  الرابعة  للمرة  ال�سحي  احلجر 
ماي   15 تاريخ  بعد  ما  التوايل  اإىل 
مو�سوعية  مربرات  اجلاري  لعدة 

االإ�سابات  ت�سجيل  ا�ستمرار  منها 
عدة  يف  يوميا  املوؤكدة  باحلاالت 
واليات وكانت عدد احلاالت املماثلة 
لل�سفاء هي االأخرى تبعث على االأمل 
ب�سبب  اآخر  اإىل  يوم  من  الرتفاعها 
االأوىل  االأيام  منذ  اجلزائر  اعتماد 
لت�سجيل الوباء  على بروتوكول العالج 
بالكلوروكني �سف اإىل ذلك اأن حاالت 
التزال  العاملي  الوباء  بهذا  الوفيات 
تراجعها  مع  لكن  باجلزائر  ت�سجل 
هذه  لتف�سي  االأوىل  باالأيام  مقارنة 
اجلائحة .  وت�سعى اجلزائر من متديد 
اإىل  حما�رصة  ال�سحي  احلجر  فرتة 
هذا الفريو�ص وال�سيطرة عليه نهائيا 
العمومية  ال�سحة  حماية  اأجل  من   ،
املواطنني  �سالمة  على  واحلر�ص 
�ست�ساحبه  التمديد  هذا  اأن  غري 
ح�سب  اجلديدة  االإجراءات  بع�ص 
متديد  وهي  امل�سادر  نف�ص  مانقلته 

اإىل  ت�سل  قد  التي  احلجر  �ساعات 
التي  الواليات  ببع�ص  م�ساءا  ال�سابعة 
اأعداد االإ�سابات ب�سكل  تراجعت بها 
الفت لالنتباه ، كما �ستفر�ص اإجبارية 
بالف�ساءات  خا�سة  الكمامات  ارتداء 
احلركة  فيها  تكرت  التي  العمومية 
العمل  مقرات  غرار  على  والن�ساط 
تخول  وقد   ، التجارية  والف�ساءات 
احلجر  مدة  خالل  للوالة  احلكومة 
االإجراءات  عديد  اتخاذ  اجلديدة 
الوباء  على  ال�سيطرة  من  متكن  التي 
ماتعلق  خا�سة  االأخرية  مرحلته  يف 
بالرتخي�ص لبع�ص الن�ساطات التجارية 
. لالإ�سارة كان وزير ال�سحة وال�سكان 
نهاية  اأكد  قد  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
تعي�ص  اجلزائر  اأن  الفارط  االأ�سبوع 
و�سعا م�ستقرا بعد حوايل �سهرين من 

املواجهة امليدانية .
باية ع 

املن�ضق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�ضرقي يوؤكد:

امل�سا�س باملوؤ�س�سة الع�سكرية اجلزائرية 
خط اأحمر

.    ت�ضريب اأ�ضرار الدولة خارج الوطن ي�ضنف خيانة عظمى

للمجتمع  اجلهوي  املن�سق   فتح 
علي  ال�رصقي  باجلنوب  املدين 
و�سفهم  من  على  النار   ، عيوة  بن 
باأمن  املرتب�سني  الوطن  باأعداء 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وا�ستقرار 
باخلط  و�سفها  التي  االأخرية  هاته 

االأحمر .
اأكد علي بن عيوة املن�سق اجلهوي 
لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب 
ال�رصقي  ،يف ت�رصيح �سحفي خ�ص 

االأ�سبوع  »بحر  »الو�سط  يومية  به 
باملوؤ�س�سة  امل�سا�ص  اجلاري  اأن 
 ، اأحمر  خط  يعترب  الع�سكرية 
املجتمع  �رصائح  خمتلف  داعيا 
االلتفاف  اإىل  اجلزائري  املحلي 
خلف القيادة العليا للجي�ص الوطني 
ال�سعبي وذلك من اأجل قطع الطريق 
ا�ستقرار  و  باأمن  املرتب�سني  اأمام 
 ، الوطني  الرتاب  وحدة  و�سالمة 
ت�رصيب  اأن  ال�سدد  ذات  يف  موؤكدا 

خيانة  يعترب  للخارج  الدولة  اأ�رصار 
معها  الت�سامح  ميكن  ال  عظمى 
مهما كلف االأمر ذلك ح�سب قوله .
اإىل جانب ذلك فقد ذهب علي بن 
اإىل  معنا  حديثه  معر�ص  يف  عيوة 
الظروف  اأن  موؤكدا  ذلك  من  اأبعد 
جراء  البالد  بها  متر  التي  ال�سعبة 
تقت�سي  كورونا  جائحة  تف�سي 
توحيد اجلهود خدمة لل�سالح العام 

.

مبوجب قرار �ضدر يف العدد 27 من اجلريدة الر�ضمية

متديد  �سن التقاعد اإىل غاية  65 �سنة
اأم�ص  نهار  احلكومة  م�سالح  األغت 
�سن  بلغ  الذي  العامل  اإحالة  اإجبارية 
60 على التقاعد مبوجب قرار جديد 
اجلريدة  من  االأخري  العدد  تناوله 
للعمال   اأعطى  والذي  الر�سمية 
ملدة  ن�ساطھم  موا�سلة  اإمكانية  

خم�ص �سنوات اإ�سافية .
التنفيذي  املر�سوم   واأ�سار  هذا 
اجلريدة   من  العدد27  يف  ال�سادر  
العامل  اأن   « اجلزائرية   الر�سمية 
للتقاعد  القانونية  ال�سن  بلغ  الذي 
قانون  يف  �سنة   60 بـ  واملحددة 
بطلب  يختار  اأن  اجلزائري،  التقاعد 

منه موا�سلة ن�ساطه يف حدود خم�ص 
تقدمي  مبوجب  وذلك  اأخرى  �سنوات 
من  ومم�سي  وموؤرخ  مكتوب   طلب 
طرفه  اإىل الهيئة امل�ستخدمة  وذلك 
اإحالته  من  االأقل  على  اأ�سهر   03 قبل 
الطلب  هذا  ومقابل   ، التقاعد  على 
و�سال  امل�ستخدمة  الهيئة  له  تقدم 
عن ذلك  وال ميكن للم�ستخدم رف�ص 
التقاعد  على  العامل  واإحالة  الطلب 
�سن  بلوغه  بعد  اإال  انفرادية  ب�سفة 

ال65 فما فوق.
اإر�سال  للعامل  يحق  اآخر  جانب  من 
طلبا  امل�ستخدمة  الهيئة  اإىل  طلبه 

قبل  اأ�سهر   03 الن�ساط  ال�ستمرار 
الربيد  بوا�سطة  التقاعد  على  اإحالته 
اإر�سال  و�سل  ليكون   امل�سمون  
اإيداع  على  دليال   وبلوغها  الر�سالة 
القرار  هذا   ، التمديد  طلب  ملف 
الذي األغى القرار ال�سابق ال�سادر عن 
على  العامل  يحيل  والذي   احلكومة 
التقاعد  مبجرد بلوغه �سن ال60 كما  
 ، االإطارات  على  االإجراء  هذا  األغى 
مل  الذي  العامل  يتمكن  القرار  وبهذا 
يبلغ ن�ساب التقاعد اإمتام الن�ساب  يف 

اأجل اأق�ساه 65 �سنة .

اخلبري القت�ضادي عبد القادر بري�ص لـ"الو�ضط":

هناك حاجة الإعادة النظر يف نظام احلماية االجتماعية 
اال�ست�ساري،  املجل�ص  رئي�ص  ك�سف 
للمنتدى االقت�سادي اجلزائري، عبد 
القادر بري�ص، اأم�ص، اأن اإقرار زيادات 
زيادات  هي   املتقاعدين،  ل�سالح 
ه�سا�سة  اإىل  بالنظر  ي�ستحقونها 

و�سعهم املايل، وقلة معا�ساتهم.
خ�ص  حديث  يف  بري�ص  اأكد  حيث 

القرار  هذا  اأن  »الو�سط«،  يومية  به 
لهوؤالء  ال�رصائية  القدرة  على  �سيوؤثر 
لهم  �سي�سمح  مما  املتقاعدين، 

بالعي�ص الكرمي.
ذاته،  املتحدث  اعترب  حني،  يف 
من  اخلروج  بعد  احلكومة  على  اأن 
ترتيب  اإعادة  وبعد  االأزمة،  هذه 

النموذج  واإعداد  االقت�سادي،  البيت 
باإعادة  مطالبة  اجلديد،  االقت�سادي 
االجتماعية  ال�سيا�سة  يف  النظر 
االجتماعية،  احلماية  ونظام  للدولة، 
والذي ن�سميه« منوذج نظام احلماية 

االجتماعية اجلديد«.
مرمي خمي�ضة

جناة ،ح 

حممد بن ترار



عقد خمرب تخطيط املوارد الب�رشية 
جامعة  مع  بالتن�سيق  الأداء  وحت�سني 
علمية  حوارية  ندوة    ، امل�سيلة  
اإلكرتونية تفاعلية يوم اأم�س ال�سبت و 
خطاب  مكافحة  اآليات   « بـ  املو�سوم 
 » الت�سامح   ثقافة  ون�رش  الكراهية 
لتقييم جتربة اخلطاب  بحيث تهدف 
و  التقليدي  اخلا�س  و  الر�سمي 
احلمولة  يف  احلا�سل  الختالف 
ظاهرة  وتنامي   ، والثقافية  الفكرية 
اأ�سحت  بحيث   ، الكراهية  خطاب 
خمتلف  يف  قدم  موطئ  لها  جتد 
اأمام  اليوم  بتنا  حتى   ، اخلطابات  
خالل  من  مبا�رشة  كراهية  خطاب 
يف  مور�ست  ج�سدية  اعتداءات 
فاإن  وبالتايل   ، مبا�رشة  مرة  ما  غري 
ي�سكل  اأ�سبح  الق�سائي  اخلطاب 
تعبريا للعديد من الفئات الجتماعية 
مبختلف ميولتها وتوجهاتها ، و�سار 
تربية  ينحو �سوب  ما  املجتمع غالبا 
يغذيها الإعالم اأول ، ثم التعليم ثانيا 

فالظواهر الجتماعية ثالثا.
حول  الأ�ساتذة  نقا�سات  متحورت 

مفهوم  يف  تتمثل  اأ�سا�سية  اأفكار 
وخطورة  والكراهية  التمييز  خطاب 
توجهاتها يف كل املجالت ، وحتديداً 
تاأثرياتها يف عقول وتوجهات ال�سباب 
، اأخلقة احلياة العامة و كيفية تكري�س 
ثقافة الت�سامح واحلوار وقبول الآخر، 
 ، والنذار  اليقظة  اآليات  اعتماد 
واإ�سرتاتيجية  امل�سمون  حيث  من 
خطاب  حتقيق  �سبل  كذا  و  اخلطاب 
بتفكيك  �سلة  ماله  كل  و   ، متوازن 
تعامله  وطبيعة  اجلزائري  اخلطاب 
ما بني املهنية ، امل�سداقية، احلر�س 
من جهة  املوثوقة  الأخبار  نقل  على 
التهويل   ، الدقة  عدم   ، الفو�سى  و   ،
نحو  انزلقت  لإ�ساعات  ال�ستناد  و 

خطاب الكراهية من جهة اأخرى
على  اأجمعوا  الندوة  يف  امل�ساركون 
اخلطاب  �سكل  اإىل  ينتبه  اأن  الإعالم 
امل�ستعمل الذي يحتوي على الأفكار 
العنف  على  حتر�س  التي  العدوانية 
الإعالمي  على  اأنه  كما   ، والكراهية 
ما  كل  عن  والبتعاد  احليادية  تبني 
اأطراف  بني  توترات  خلق  �ساأنه  من 

طالبوا  كما  املتحاورة،  املجتمع 
وطنية  ا�سرتاتيجية  اإعداد  ب�رشورة 
وخطاب  التمييز  جرائم  من  للوقاية 
املدين  املجتمع  باإ�رشاك  الكراهية 
حت�سريها  يف  اخلا�س  القطاع  و 
برامج  و�سع  وكذلك   ، وتنفيذها 
ون�رش  والتوعية  للتح�سي�س  تعليمية 
وامل�ساواة  الإن�سان  حقوق  ثقافة 
جمال  وحتديد  واحلوار،  والت�سامح 
حماية �سحايا هذه الأفعال الإجرامية 
الإن�سان  حقوق  جمعيات  واعطاء   ،
اأمام  �سكوى  اإيداع  حق  الوطنية 
اجلهات الق�سائية ، والتاأ�س�س كطرف 
املداخالت  ت�سمنت  كما   ، مدين 
اإن�ساء  م�رشوع   اإىل  التطرق  اأي�سا 
التمييز  من  للوقاية  وطني  مر�سد 
رئي�س  لدى  يو�سع  الكراهية  وخطاب 

اجلمهورية.
القوانني  لتفعيل  الدعوة  واأي�سا 
بات   ، الكراهية  خلطاب  الرادعة 
اأمرا ُملّحا اأمام تنامي ظاهرة العنف 
عدم  واأمام   ، واملعنوي  املادي 
والتعبري  الراأي  حرية  مببداأ  اللتزام 

عَلّ   ، للم�سوؤولية  تام  با�ستح�سار 
ذلك يوؤدي اإىل النفتاح وتعزيز ثقافة 
يف  الآخر  وَقبول  والختالف  احلوار 
اإعالمي  فكري  خطاب  اإيجاد  اإطار 

معتدل و�سطي.
الأ�ستاذ  باإدارة  كانت  الندوة    ، للعلم 
مدير  ميينة  بن  ال�سعيد  الدكتور 
املخرب واأ�ستاذ علم الجتماع بجامعة 
حممد بو�سياف بامل�سيلة ، الأ�ساتذة 
بن  اأحمد   ، حر�ساوي  الدين  حمي 
الوطنية  اللجنة  ورئي�س  كاتب  زليخة 
عادل   ، اليوني�سكو  العامل  لذاكرة 
بورقازن رئي�س �سبكة املجتمع املدين  
لتعزيز حقوق الطفل بالهيئة الوطنية 
ناجح   ، الطفولة  وتربية  حلماية 
خملوف اأ�ستاذ علم اجتماع واعالمي 
ونا�سط جمعوي ، فاحت عمرون اأ�ستاذ 
العالم الريا�سي واإعالمي ، ، لتتوج 
باخللو�س  الأخري  يف  الندوة  اأعمال 
واملقرتحات  التو�سيات  عديد  اإىل 
تعميما للفائدة و تعزيزا لدور البحث 

العلمي.
خل�سر بن يو�سف

الإثنني 11  ماي  2020  املوافـق  ل 18 رم�سان  1441ه 24 �ساعة3
وزير الداخلية كمال بلجود يوؤكد:

مرمي خمي�سة

اأفاد بلحود، خالل نزوله �سيفا  حيث 
 8.5 اأن   ، العمومي،  التلفزيون  على 
يعي�سون  اجلزائر،  يف  مواطن  مليون 
باملنا�سبة،  م�سريا  الظل،  مناطق  يف 
الظل،  مناطق  اإح�ساء  عملية  اأن 
قبل  من  ماراطونية،  عملية  يف  متت 
الولة،  من  املحليني،  امل�سوؤولني 

وروؤ�ساء الدوائر.

و�سع بطاقة تقنية لـ15 األف 
»منطقة ظل« 

كما اأ�ساف املتحدث ذاته، اأن الدولة 
على  نظرة  لديها  حاليا،  اجلزائرية 
امل�سوؤولني  وعلى  الظل،  مناطق  كل 
يف  يح�سل  ما  يدركوا  اأن  املحليني، 
الواقع  هذا  تغيري  ويحاول  مناطقهم، 
اإىل الأح�سن، خ�سو�سا اأن الهدف من 
اإح�ساء مناطق الظل، هو خلق توازن 
البالد، حيث من  بني خمتلف مناطق 
غري املعقول، اأن يعي�س بع�س ال�سكان 
حني  يف  ورفاهية،  ترف  حياة  يف 
الفقر  من  حالة  يف  اآخرون  يتواجد 

املدقع.
اأما بخ�سو�س دور املواطن يف العملية 
املحرومة،  املناطق  لهذه  التنموية 
يتو�سع  اأنه  امل�سدر،  نف�س  اأو�سح 

مراقبة  عملية  يف  اإ�رشاكه  خالل  من 
والكل  الظل،  مناطق  يف  امل�ساريع، 
الرقابة  مع  القوانني،  احرتام  عليه 
ال�سعبية عليها، منهوها باملنا�سبة اأن 
مناطق الظل عرب الوطن، مت ت�سنيفها 
ح�سب الت�ساري�س، من خالل 15 األف 
بطاقة تقنية، كانت مبثابة ثمرة العمل 

امليداين الدقيق.

حم�ساة  حي  جلنة  األف   30

من جهة اأخرى، اأف�سح وزير الداخلية، 
التلفزة  بالطو  يف  ا�ست�سافته  خالل 
الوطنية، اأن هناك 30 األف جلنة حي 
خالل  خرجات  يف  �ساركت  حم�ساة، 

�سهر رم�سان، م�سيفا يف ذات ال�سياق، 
اأنه ب�سدد تنظيم جلان الأحياء هاته، 
واإعطائهم  لهم،  الإعتمادات  وت�سهيل 
املجتمع  داخل  امل�ساركة،  فر�س 
اأكرث، حيث ميكنهم اأن يقدموا اأرائهم 
ب�سكل  اأحيائهم،  يف  يحدث  ما  حول 

دقيق، على حد قوله.
ويف نف�س ال�سدد، اأكد الوزير اأنه �سيتم 
متابعة كل امل�ساريع، للعمل على تغيري 
وجوه هذه املناطق، من خالل الرتكيز 
على تغيري اأمور الأ�سا�سية يف احلياة، 
وكذا  والكهرباء،  املياه  تو�سيل  منها 
الطرقات، م�سريا اأنه بالعمل الدءوب، 
فاأنه خالل �سنة فقط، �سوف نق�سي 

على الكثري من امل�ساكل، التي تعي�سها 
مناطق الظل، بالرغم من وباء كورونا، 
الأمور، ولكن نحن  الذي عطل بع�س 

عازمون على رفع التحدي.
اعترب  مت�سل،  �سياق  يف  تخ�سي�س  
بلجود اأن اإح�ساء املناطق املحرومة 
لل�سلطات  اأعطى  قد  البالد،  يف 
الو�سع،  عن  �ساملة  نظرة  العمومية، 
الذي �سي�ستفيد من 126 مليار دينار، 
بـ2000  للتكفل  اأويل،  مايل  كمبلغ 
 500 منها  املناطق،  بهذه  م�رشوع 
عرب  الأ�سغال،  بها  انتهت  م�رشوع 
ذكر  كما  البالد.  مناطق  خمتلف 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
اأن  واملدينة،  املحلية  واجلماعات 
عملية اإح�ساء مناطق الظل، قد متت 
بداية  املحليني،  امل�سوؤولني  قبل  من 

من الوايل، اإىل رئي�س الدائرة.
وللتذكري، فقد وعد رئي�س اجلمهورية، 
حملته  خالل  تبون،  املجيد  عبد 
املناطق  على  بالق�ساء  النتخابية، 
ملبداأ  كر�ست  التي  املحرومة،  الظل 
مواطن  هناك  اأن  باعتبار  الطبقية، 
حياة  يعي�س  واأخر  رفاهية،  يعي�س يف 
دعا  حيث  مطلق،  فقر  يف  بدائية 
امل�سوؤولني،  عديدة  منا�سبات  يف 
كل  توفري  مع  الواقع،  هذا  تغيري  اإىل 

الإمكانيات ال�رشورية لذلك.  

ك�سف وزير الداخلية واجلماعات املحلية واجلماعات املحلية واملدينة، كمال بلجود، اأن عملية 
اإح�ساء مناطق الظل، التي متت على م�ستوى الوليات، �سمحت باإح�ساء حوايل 08 ماليني ون�سف 

جزائري، يعي�سون يف 15 األف منطقة ظل، عرب الوطن.

 وزير الربيد واملوا�سالت اإبراهيم بومزار

�لألياف �لب�سرية �أقل تكلفة 
و�أكرث فعالية

وزارة التجارة با�سرت العملية 

تخفي�ض �لو�رد�ت من �لورق و�لأحذية

بعدما  اأن�سفتهم  املحكمة الإدارية �سبيحة اأم�س

توقيف 04 �إطار�ت مبديرية
 �لرتبية لغليز�ن  

واملوا�سالت  الربيد  وزير  اأ�رشف 
ال�سلكية والال�سلكية اإبراهيم بومزار، 
ع�رشنة  عملية  انطالق  على  اأم�س، 
�سبكة الت�سالت، على م�ستوى ولية 

اجلزائر.
امليدانية  خرجته  يف  الوزير  واأفاد 
العام  املدير  رفقة  للعا�سمة، 
جواهر،  منري  اجلزائر،  لت�سالت 
م�سرتكي  بداية  �ستم�س  العملية  اأن 
�سيدي  و  الو�سطى،  اجلزائر  بلديتي 
من  حتويلهم  �سيتم  الذين  اأحممد، 
الألياف  �سبكة  اإىل  القدمية،  ال�سبكة 
 ،FTTH الب�رشية ذات التدفق العايل
النموذجي،  اأن هذا امل�رشوع  م�سيفا 
الب�رشية  الألياف  تكنولوجيا  لتعميم 
قد  العا�سمة،  باجلزائر  املنزل،  اإىل 
الأنرتنت  تدفق  نوعية  ل�سمان  و�سع 

وا�ستقرارها.
الألياف  لتكنولوجيا  جتريبي  م�رشوع 

الب�رشية بالعا�سمة
بومزار  اأعلن  اأخرى،  جهة  من 
ع�رشنة  م�رشوع،  اإطالق  على 
الزمن  بتق�سيم  متعدد  الإر�سال 
العا�سمة،  اأو TDM باجلزائر 
القدمية  ال�سبكة  لطبيعة هذه  بالنظر 
جتريبي  م�رشوع  وهو  واملهرتئة، 
 ،TDM يتمثل يف ا�ستبدال اإر�سال الـ
الألياف FTTH التي  بتكنولوجيا 
ت�سمن تدفقا حقيقيا يبلغ 100 ميغا.

امليدانية،  خرجته  يف  الوزير  واأبرز 
لت�سالت  العام  املدير  رفقة 
اقتناء  اأنه مت  اجلزائر، منري جواهر، 
الب�رشي  اخلط  مق�سمة  اأجهزة 

باإمكانها  والتي  اأو OLT جديدة، 
باألياف  امل�سرتكني  اٱلف  اإي�سال 
هذه  اأن  اعتبار  على   ، FTTH الـ
الأكرث  التقنيات  من  التكنولوجيا 
ب�سبكة  الت�سال  ا�ستقرار   ، جناحا 

النرتنت.
يف  الدائم  التذبذب  �سبب  هو  هذا 

تدفق الأنرتنت يف العا�سمة
ذاته،  اأن  املتحدث  اأو�سح  حني  يف 
تزال  ل  والنرتنت  الهاتف  �سبكة 
باجلزائر  النحا�سية  الألياف  ت�ستعمل 
العا�سمة، وهو ناقل ل ميكنه �سمان 
يقول  لالإنرتنت،وتابع  م�ستقر  تدفق 
الهامة  القدرات  بف�سل  »�سنتمكن 
من  الب�رشي،  اخلط  ملحطات 
باجلزائر  بي�ساء  منطقة   256 تغطية 
مغطاة  مناطق غري  و هي  العا�سمة« 

حاليا بالهاتف والأنرتنت.
واملوا�سالت  الربيد  وزير  وطماأن 
نهاية  قبل  اأنه  والال�سلكية،  ال�سلكية 
�سنة 2020، �سيلم�س مواطنو العا�سمة، 
اإىل  الرامية،  العملية  نتائج هذه  اأوىل 
باأف�سل  وم�ستقر  عال  تدفق  توفري 
جودة خدمات، منوها باملنا�سبة، اإىل 
مرحلة  يف  �ستطلق  العملية  هذه  اأن 
تعميمها  قبل  ق�سنطينة  بولية  ثانية، 
فيما بعد على باقي الوليات، م�سيفا، 
تعليمات  اأعطى  اأنه  ذاته،  ال�سياق  يف 
لن�رش الألياف الب�رشية يف كل اأقطار 
على  ال�ستثمار  هذا  لأن  اجلزائر، 
اأقل  والطويل،  املتو�سط  املديني 

تكلفة واأكرث ربحا وفعالية.
مرمي خمي�سة

اآليات  التجارة  عن  وزارة  ك�سفت 
الوطني  املنتج  حلماية  جديدة 
التي  العادلة  غري  املناف�سة  من 
الع�رشين  خالل  الع�سابة  خلقتها 
طريق  عن  وذلك   ، املا�سية  �سنة 
القوانني  من  ا�ستحداث  رزنامة 
حلماية املنتج املحلي وت�سجيعه  مع 
خف�س  فاتورة املنتجات التي ميكن 

اإنتاجها حمليا .
يف  التجارة  وزارة  قررت  وقد  هذا 
حماية  �سعبتي  على  العمل  البداية 
من  والورق  واجللود  الأحذية 
من  وارداتها  خالل  تخفي�س 
على  والعمل  والأحذية  الورق 
ت�سجيع حتريك دواليب املوؤ�س�سات 
األف  ت�سغل  كانت  التي  والور�سات 
اأنواع  اأجود  وتنتج  املنتجني  العمال 
ومع�سكر  تلم�سان  يف  الأحذية 
م�سانع  اإىل  بالإ�سافة   ، وق�سنطينة 
والتي   ، بامل�سيلة  وم�ستغامن  الورق 
التي  العرجاء  ال�سيا�سة  عليه  ق�ست 

ال�سترياد  خالل  اعتمادها  من  مت 
حيث   ، الأموال  روؤو�س  وتهريب 
تطبيق  التجارة  على  وزارة  �ستعمل 
الواردات  تخفي�س  اإ�سرتاتيجية 
والورق  واجللود  الأحذية  من 
ت�سجيع  على  تدريجيا  والعمل 
من  وحمايته  املحلي  املنتج 
حاجيات  تغطية  املناف�سة  ل�سمان 

الوطن منهما .
با�رشت  وكانت  الوزارة  قد  هذا 
لقاءات مع روؤ�ساء �سعب ال�سناعات 
اخلروج  والتقليدية  بغية  املحلية 
تخفي�س  فاتورة  �ساأنها  من  بنتائج 
ال�سناعات  وت�سجيع  ال�سترياد 
الوطني  والإبداع  املحلية 
ال�سوق  وملا  حاجيات  لتلبية 
الت�سدير  وكذا خلق منا�سب ال�سغل 
الفني  والأداء  التكوين  وت�سجيع 
ب�سعبتي  البداية  وكانت   ، اخلا�س 

الأحذية واجللود والوطن
حممد بن ترار

 نا�سد الع�رشات من الإطارات النقابية  
وزير  غليزان   لولية   الرتبية  بقطاع 
اأجل  من  جعواط  اأو  حممد  الرتبية  
لعمليات   وزارة  حتقيق  جلنة  اإيفاد 
التي   الع�سوائي  التحفظي  التوقيف 
تعي�سها مديرية الرتبية لولية  غليزان 
اآخرها  كان  والتي  تع�سفية  بطرق 
املالية  مب�سالح  اإطارات   04 توقيف 

دون �سند قانوين .
بعد  الإطارات  مطالب  جاءت  هذا 
لولية  الإدارية  املحكمة  ق�ست  ما 
غليزان �سبيحة اأم�س الأحد  برف�س 
دعوى  مدير الرتبية �سد 04 م�سريين 
للمالية  موقوفني منذ 27 /2020/02 
تاأديبية  دون  العمل على عقد جل�سة 

التي  ال�سعبة  الو�سعية  رغم  لهم 
الكورونا   جائحة  بفعل  يعانونها 
لهم  ت�رشف  ومل  املعظم  ورم�سان 
عليه  املن�سو�س  الأجر  ثلثي  حتى 
الوظيف  قانون  من    174 املادة  يف 
التوقيف  �سبل  يحدد  الذي  العمومي 
اإن�ساف  وطرق تطبيقها ، هذا ورغم 
للم�سريين  العمومي  الوظيف  مديرية 
الولئية  اللجنة  وكذا  املاليني  
من  القت�سادية   امل�سالح  ملوظفي 
املالية   الفوائد  �سب  جتميد  خالل  
بعد  اإل  ل�سنة 2019  الت�سيري  وح�ساب 
وا�سرتجاع  التع�سفي   التوقيف   رفع 

احلقوق امله�سومة .
حممد بن ترار

ميكن تغيري و�سعية مناطق �لظل خالل عام و�حد
.     126 مليار دينار للتكفل بـ2000 م�سروع مبناطق الظل

خمرب تخطيط املوارد الب�سرية بجامعة امل�سيلة  

ندوة  تفاعلية تناق�ض �آليات مكافحة خطاب �لكر�هية 

من اجلريدة  الأخري  العدد  ك�سف 
باإحلاق موؤ�س�سة  قرارا  الر�سمية 
»اأن�ساج«  بوزارة املوؤ�س�سات ال�سغرية 
املعرفة بعد  واقت�ساد  والنا�سئة 
الأول،  قبل  الوزير  من  القرار  توقيع 
عبد العزيز جراد ليدخل حيز التنفيذ 

ر�سميا  نهار اأم�س الأحد .
�سدر  تنفيذي  مر�سوم  يف  وجاء 
�سلطة  اأن  الر�سمية،  اجلريدة  يف 

لدعم  الوطنية  الوكالة  على  الو�ساية 
وزير  اإىل  ت�سند  ال�سباب  ت�سغيل 
واملوؤ�س�سات  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
املعرفة. واقت�ساد  النا�سئة 

الت�سيري  رقابة  فر�س  اأجل  من 
بعدما   ، القرو�س  ومنح  واملراقبة 
اأن�ساوؤها  الوكالة   منذ  هذه  �سلت 
مبوجب  املر�سوم التنفيذي 296-96 

ال�سادر بتاريخ 08 �سبتمرب 1996 .

�ساأنه  تنظيم  من  الإجراء  هذا 
العديد  تعرف  التي  الوكالة  ت�سيري 
ت�سديد  عدم  تخ�س  امل�ساكل  من 
القرو�س ، وجود م�ستفيدين وممونني 
وهمني  ما كلف البنوك املاليري من 
منثورا  هباء  ذهبت  التي  الدينارات 
والرقابة  التكوين  غياب  بفعل   ،،
قبل  من   ، امل�ساريع  البعدية على 
وزارة العمل والت�سغيل ، هذا وينتظر 

اأن يتم اإطالق قرو�س جديدة لل�سباب 
اإطار مايعرف  فوائد  يف  بدون 
من  ما  الإ�سالمية  وهو  بال�سريفة 
�ساأنه رفع ن�سبة القبول على القرو�س 
لدعم  الوطنية  الوكالة  وم�ساريع 
القرو�س  كانت  التي  ال�سباب  ت�سغيل 
اغلب  مقاطعة  للبنوك  وراء  الربوية 

ال�سباب لهذه امل�ساريع .
حممد بن ترار

يف انتظار م�سروع القرو�س املعتمدة بال�سريفة الإ�سالمية

�إحلاق �أون�ساج بوز�رة �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية 
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اح�ضن خال�ص   

كل  يف  ت�شري  اللجنة  وكانت 
مرة، من خالل التقرير الذي 
اإىل  الأ�شباب،  فيه  عر�شت 
مبحتوى  ال�شارم  التزامها 
تلقتها  التي  التكليف  ر�شالة 
غري  تبون.  الرئي�س  من 
هي  تكن  مل  الر�شالة  هذه 
الوحيدة التي �شكلت الظل 
اأع�شاء  تفكري  رافق  الذي 
اللجنة، فقد ارتاأى التقرير 
اأهمية الإ�شارة اإىل ال�شياق 
واملتميز  العام  ال�شيا�شي 
التي  البالد  به  الذي متر 
املا�شي  العام  عا�شت 
انطلقت  �شعبية  »حركة 
 2019 فرباير   22 يف 
اخلا�س  الأثر  لها  وكان 
الوطني«  الو�شع  على 
يف نظر اللجنة، غري اأن 
هذه الإ�شارة مل تكن اإل 
لتربير  �شكليا  متهيدا 

الوطني  احلدث  هذا  و�شع 
دون  الد�شتور  ديباجة  �شمن 
اأن يرتقي لأن ي�شكل احلراك 
مرجعية  �رصاحة  ال�شعبي 

للجنة يف عملها. 
لعرابة حري�شة  وكانت جلنة 
عملها  يكون  اأن  على  كذلك 
كل  يف  ي�شتح�رص  تراكميا 
الد�شتورية  التجربة  مرة 
ح�رصتها  التي  اجلزائرية 
يف د�شتور 1989 والتعديالت 
غاية  اإىل  عليه  املتعاقبة 
دون   2016 يف  تعديل  اآخر 
الد�شاتري  كل  اإىل  الإ�شارة 
د�شتور  مثل  ال�شتقالل  منذ 
ود�شتور   1963 يف  بله  بن 
وقد   ،1976 يف   بومدين 
اللجنة  لعتبار  ذلك  يكون 

تنتمي  الد�شاتري  هذه  اأن 
�شابق.  د�شتوري  نظام  اإىل 
مرة  كل  يف  اللجنة  وكانت 
التعديالت  اإىل  حتيل 
ت�شري  ال�شابقة  الد�شتورية 
وال�شعوبات  الختاللت  اإىل 
اأو  تطبيقها  اعرت�شت  التي 

القانونية  للقوة  افتقارها 
للو�شوح  اأو  والإلزامية 
يجعل  الذي  املطلوب 
تطبيقها ل يرقى اإليه ال�شك. 
اأنها حذفت  كما اأ�شارت اإىل 
الن�شخة  من  كاملة  مواد 
جتاوزها  اأن  بعد  الأخرية 
بع�شها حتمل،  اإن  بل  الزمن 
تناق�شات  اللجنة،  نظر  يف 
مع مواد اأخرى من الد�شتور 

ذاته.
على  حري�شة  اللجنة  كانت 
مل  باأنها  العام  الراأي  تذكري 
بجوهر  بامل�شا�س  تكلف 
النظام  ال�شيا�شي، لذا اقت�رص 
دورها على تو�شيح وحتديد، 
مبا اأمكن من الدقة، احلدود 
ال�شلطات  بني  القائمة 

الثالث التنفيذية والت�رصيعية 
اإىل  الرجوع  دون  والق�شائية 
ما ت�شمنته ن�شخة عام 1989 
من تق�شيم لل�شلطة التنفيذية 
رئي�س  قطب  قطبني،  اإىل 
رئي�س  وقطب  اجلمهورية 
مع  ف�شلت  لكنها  احلكومة، 
تتخذ  اأن  ذلك 
بني  و�شطا  موقفا 
الأوىل  الأحكام 
التي  والأحكام 
جاءت بها تعديالت 
ميعت  التي   2008
ودورها  احلكومة 
نزعة  وكر�شت 
الرئا�شوي،  النظام 
هذا املوقف الو�شط 
حتقيق  اإىل  يرق  مل 
�شلطات  بني  توازن 
اجلمهورية  رئي�س 
رئي�س  و�شلطات 

احلكومة.
اإقرارها  من  وبالرغم 
مل  التكليف  ر�شالة  اأن 
جوهر  تغيري  منها  تطلب 
اأن  اإل  ال�شيا�شي  النظام 
تقدمي  يف  اجتهدت  اللجنة 
النظام  اجتنابها  مربرات 
اإىل  ا�شتندت  فقد  الربملاين 
ي�شكل  »ل  النظام  هذا  اأن 
اإىل  بالنظر  حقيقيا  بديال 
ال�شيا�شية  ال�شو�شيولوجيا 
للجزائر« ومن هذا املنطلق 
رف�شت حتى جمرد اخلو�س 
الختيار  مناق�شة  يف 
الربملاين  النظامني  بني 
اأنهما  »باعتبار  والرئا�شي 
جمرد بناء فقهي لال�شتعمال 
قائم  غري  البيداغوجي 
ومل  دقيق«.  معيار  على 
التي  املراجع  اللجنة  تذكر 
ا�شتندت اإليها يف اإقرار خيار 
النظام �شبه الرئا�شي ول ما 
اإىل  ا�شتندت  قد  كانت  اإذا 
جادة  �شو�شيولوجية  اأبحاث 
ال�شيا�شي  املجتمع  حول 
اإىل  منها  خل�شت  اجلزائري 
النظام  ا�شتبعاد  �رصورة 

الربملاين.
يالزم  ظل  بعد  اأهم  اأن  غري 
لدى  اللجنة  وعمل  فكر 

اجلديدة  امل�شودة  �شياغتها 
كان املرجعية الدولية، فقد 
عر�س  تقرير  اإليها  اأ�شار 
موا�شع،  �شبعة  يف  الأ�شباب 
ومن  �رصاحة  اأ�شارت  اإذ 
البداية اإىل اأن عملها ينطلق 
والتجارب  »الجتاهات  من 

امل�شتوى  على  املعتمدة 
لذا حر�شت على  الدويل« 
الد�شتور  ديباجة  ان�شجام 
والأو�شاع  التطورات  مع 
واأن  والدولية  الوطنية 
»الإ�شارة  تت�شمن 
التفاقيات  اإىل  اأي�شا 
املتعلقة  واملعاهدات 
وتلك  الف�شاد  مبكافحة 
بتكري�س  املرتبطة 
الإن�شان  حقوق 
وترقيتها«. ويف مو�شع 
اللجنة  اأعابت  اآخر 
الن�شو�س  على 
القدمية  الد�شتورية 
التي األغتها اأنها »غري 
للتطورات  مالئمة 
التي ي�شهدها الو�شع 

واملوؤ�ش�شاتي  ال�شيا�شي 
الوقت  يف  والدويل  الوطني 
اللجنة  اأن  ويبدو  الراهن«. 
كر�شت وقتا ثمينا للبحث يف 
الدولية  التفاقات  م�شمون 
التي �شادقت عليها اجلزائر 
اإىل  بحثها  اأف�شى  وقد 
اإدراج اأكرث من ع�رصين حقا 
يف  مكر�شة  جديدة  وحرية 
ومل  الدولية  التفاقات  تلك 
ال�شابقة  التعديالت  تدرجها 

لل�شلطات  ملزمة  لت�شبح 
اجلزائرية. 

الدويل  البعد  ظل  ويوا�شل 
اإىل  اللجنة  مرافقة 
باملحكمة  اخلا�س  الف�شل 
اقرتحت  التي  الد�شتورية 
اللجنة اأن ل يقف دورها عند 

القوانني  د�شتورية  مراقبة 
اإىل  والتنظيمات  والتفاقات 
مطابقتها لالتفاقات الدولية 
احلديث  مو�شع  يف  موؤكدة 
اأن  الف�شاد  مكافحة  عن 
»اجلزائر �شعت اإىل مراجعة 
يف  مبا  القانوين  نظامها 
يتما�شى  مبا  الد�شتور  ذلك 
الإفريقية  والتفاقيات 
الف�شاد  ملكافحة  والأممية 
�شدقت  التي   2003 ل�شنة 

عليها«.
يظهر النزوع الدويل وا�شحا 
لعرابة  جلنة  عمل  نتائج  يف 
طبيعة  اإىل  ذلك  يعود  وقد 
�شمن  الأخري  هذا  عمل 
املتحدة.  الأمم  موؤ�ش�شات 
عن  البحث  ميكن  اأننا  غري 
اأ�شباب اأعمق من ذلك، 
ال�شلطة  حر�س  يف 
اإىل  الد�شتور  لإخراج 
يف  الدويل  الف�شاء 
عن  النظام  بحث  ظل 
�رصعيات جديدة بعد اأن 
انتهت �رصعيته التاريخية 
�رصعيته  وا�شطربت 
بتقدمي  الدميقراطية، 
على  اجلزائري  الد�شتور 
لالجتاهات  ترجمة  اأنه 
الدولية يف جمال احلريات 
ما  وهو  الإن�شان،  وحقوق 
ميكن اأن ي�شد الطريق اأمام 
احلكومية  غري  املنظمات 
اجلزائر  تتهم  ظلت  التي 
يف  املوؤ�ش�شاتي  بالتق�شري 

هذا املجال. 
الد�شاتري  كانت  اأن  بعد 
ال�شابق  يف  اجلزائرية 
منطوية على الداخل هاهي 
تبحث  اجلديدة  التعديالت 
خارجي  ا�شتقطاب  عن  لها 
التفاقات  اتخاذ  خالل  من 
للد�شتور  مرجعا  الدولية 
هذه  و�شع  على  واحلر�س 
التفاقات على قدم امل�شاواة 
بينها وبني الد�شتور من حيث 

الرقابة على تنفيذها.

الد�ستور وحدود الداخل واخلارج
كنا يف املقال ال�ضابق قد وقفنا عند حدود ال�ضيا�ضية وحدود القانون يف مهام جلنة اخلرباء التي كلفها 
الرئي�ص تبون لإعداد الطبعة ال�ضاد�ضة لد�ضتور 1989، وقد خل�ضنا اإىل اأن اللجنة كانت وفية اإىل حد 

بعيد للطبيعة التقنية ال�ضرفة للمهمة التي اأنيطت بها، فكانت مقرتحاتها اأكرث نزوعا اإىل اإدخال 
حت�ضينات على الن�ضو�ص القائمة اإىل اليوم وحذف الن�ضو�ص التي مل ترها، بحكم اخلربة التقنية، 

اأنها ت�ضتجيب للمعايري الد�ضتورية املعمول بها.

هل هو البحث عن �ضرعيات جديدة

جلنة لعرابة  " كانت 
حري�ضة كذلك على 

اأن يكون عملها تراكميا 
ي�ضتح�ضر يف كل مرة 
التجربة الد�ضتورية 

اجلزائرية التي ح�ضرتها يف 
د�ضتور 1989 والتعديالت 

املتعاقبة عليه اإىل غاية 
اآخر تعديل يف 2016 دون 
الإ�ضارة اإىل كل الد�ضاتري 

منذ ال�ضتقالل مثل د�ضتور 
بن بله يف 1963 ود�ضتور 

بومدين يف    1976"

الد�ضاتري  كانت  اأن  " بعد 
اجلزائرية يف ال�ضابق 

منطوية على الداخل هاهي 
التعديالت اجلديدة تبحث 

لها عن ا�ضتقطاب خارجي 
من خالل اتخاذ التفاقات 

الدولية مرجعا للد�ضتور 
واحلر�ص على و�ضع هذه 

التفاقات على قدم امل�ضاواة 
بينها وبني الد�ضتور من حيث 

الرقابة على تنفيذها "
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�ضالح عو�ض

عندما  النا�س  من  نفر  يفعل  عبثا 
اأ�سئلة  اجلزائر  هو  بلد  على  يطرح 
واأبعادها  بالهوية  تتعلق  وجودية 
فاملو�سوع  احليوي..  وجمالها 
من  كواحدة  واأ�سبح  حم�سوم، 
الرا�سخة  الثابتة  الكون  م�سلمات 
االنتماء  اإ�سالمية  عربية  فاجلزائر 
والهوية، وجمالها احليوي يف دائرتها 

العربية وقارتها االإفريقية.
االأوطان  ان  يظنون  من  مغفلون 
ومزاجها  جلدها  من  تخرج 
مبجرد  النف�سي  تكوينها  وطبيعة 
فتهيمن  اأبناءها  الوهن  ي�سيب  ان 
كما  الراهنة  اللحظة  امل�سهد  على 
يف   1930 يف  الفرن�سي  الوايل  ظن 
الذكرى املئوية للحملة اال�ستعمارية 
مبوت  اليوم  »نحتفل  الفرن�سية: 
االإ�سالم يف اجلزائر«.. او كما يظن 
�سعبهم  تاريخ  املن�سلخني من  بع�س 
و�سمري وطنهم فيلقون حبالهم على 
امل�سجب الفرن�سي واالأجنبي ظانني 
نهر  اإيقاف  باأكفهم  ي�ستطيعون  اأنهم 

التاريخ العرم..
يف هذه االإ�سارات لعنا�رص �سخ�سية 
�رصورة  تت�سح  واأبعادها  اجلزائر 
بني  املنهجي  احلديث  عند  الف�سل 

ثالث م�سطلحات: 
 ، ل�سخ�سية ا
دورها.  اأبعادها، 
فقط  ولي�س 
اجلهل  باب  من 
خلط  اإىل  ي�سار 
املفاهيم  هذه 
بع�سها  وا�ستبدال 
يتم  اإمنا  ببع�س، 
لطم�س  ذلك 
ال�سخ�سية  معامل 
من  حماولة  يف 
يحاولها  التي  تلك 

االآخرون متهيداً جلعلها ممزقة بني 
اأبعادها  الأحد  منحازة  اأو  اأبعادها 
االأمر  �سخ�سيتها  عن  متخلية 
ومن  دورها  بفقدانها  ينتهي  الذي 
ال�رصاعات  خ�سم  يف  �سياعها  ثم 
هذا  �سبق  لقد  والدولية..  االإقليمية 
عن  فيه  حتدثنا  اآخر  مقال  املقال 
عبقرية  واقع   من  احل�ساري  الدور 

موقعها اجلغرايف.

ال�ضخ�ضية والهوية:

اأجل لقد �سبت يف اجلزائر ح�سارات 
�ستى  ب�رصية  اأعراقاً  حتمل  خمتلفة 
الفينيقية  من  متباينة  بثقافات 
واالإ�سالمية  والعربية  والزجنية 
اأح�ساء  يف  ي�ستقر  ومل  والرومانية.. 
تكوين  عنا�رص  اإال  اجلغرافيا  هذه 
االإ�سالمية، وهنا  العربية  ال�سخ�سية 
اجلريو�سكوب  حتديد  من  نقرتب 
توازنها  اجلزائر  على  يحفظ  الذي 
بكل  اإنه  االأبعاد،  تلك  خ�سم  يف 
�سد  يقاوم  الذي  انتماوؤها  جالء 
عروبة  اإنه  و�سغطها..  االأبعاد  تلك 
وحده  فهو  واإ�سالمها،  اجلزائر 

اجلغرافيا..  دوار  من  الذي حفظها 
هي  قرناً  ع�رص  خم�سة  مدار  فعلى 
باجلزائر  مرت  االنتماء  هذا  عمر 
حماوالت �سخمة لتن�سريها وتغريب 
ول�سانهم من احلمالت  اأهلها  ثقافة 
الفرن�سية  احلملة  اإىل  االإ�سبانية 
ال�سخمة التي ا�ستمرت قرابة القرن 
وثلث القرن.. حيث ظن الفرن�سيون 
كل  على  ال�سيطرة  من  متكنوا  انهم 
�سخ�سية  يف  حاربوا  لقد  و  �سيء 
وحاولوا  عنا�رصها  كل  اجلزائر 
االإن�سانية  م�سريتها  عن  اإخراجها 
بعد  و  احل�سارية..  ور�سالتها 
واملنظم  الدءوب  العمل  من  قرن 
الذهن  اإىل  يت�رصب  اأن  اإىل  و�سل 
يف  مات  االإ�سالم  ان  اال�ستعماري 
الفرن�سي  الوايل  قال  كما  اجلزائر 
فنية  فرق  له  جمعت  احتفال  يف 
الغربيني  املثقفني  من  وجمموعات 
االأمر �سوى  واملتغربني.. ومل يحتج 
اأدرك  طاهر  رجل  يطلقها  �رصخة 
�سخ�سية اجلزائر فانفلت ينفخ فيها 
تعيد  القليلة  باالأعوام  واإذا  الروح 
بتميزها  وحيويتها  اتزانها  للجزائر 
احل�ساري وا�ستقالل هويتها فتلفظ 
�رصخة  كانت  وكذلك  االأجنبي  

االأ�ستاذ الرئي�س ابن بادي�س:

�ضعب اجلزائر 
م�ضلم واإىل 

العروبة 
ينت�ضب

من قال حاد 
عن اأ�ضله اأو 

قال مات فقد 
كذب

اأو رام اإدماجًا 
له رام املحال 

من الطلب

اختالل  اإن 
حتت  التاريخ 
ي�سححه  لن  اجلغرافيا  اأبعاد  وطاأة 
�سخ�سية  اجلزائر:  انتماء  اإال 
اأن  قط  عاقل  يظن  وال  اجلزائر.. 
اأحد  اإىل  اجلزائر  ل�سد  حماولة  اأي 
مثاًل  يكون  كاأن  اجلغرافية  اأبعادها 
البعد االأوروبي الفرن�سي االأمريكي، 
البعد  اأو  املتو�سطي،  البعد  اأو 
االإفريقي، �ستنجح الأن ذلك بب�ساطة 

�سد �سخ�سية اجلزائر.
لي�ست  ال�سخ�سية  بهذه  اجلزائر  اإن 
اإمنا حافظة  لتوازنها فقط  حافظة 
واالإ�سالمي  العربي  لتوازن حميطها 
ليبيا،  موريتانيا،  املغرب،  )تون�س، 
لهذه  حمددة  كذلك  واإنها  مايل..( 
الذي  احل�ساري  دورها  املنطقة 
�سيختلف عن الدور احل�ساري مل�رص 
للعراق  احل�ساري  الدور  اأو  مثاًل 
تعامل ج�سمها وكيانها  نتيجة  وذلك 
على خطوط االأبعاد الثالثة التي ال 
العراق  اأو  م�رص  اأبعاد  مع  تتطابق 
فلكل بلد مركزي اأبعاده وان ا�سرتك 
ب�سكل  والواقع  امل�سري  يف  اجلميع 
هذه  من  واحدة  كل  اأن  مع  عام.. 
التكثيف  عن  تعرب  الثالثة  النماذج 

العايل لل�سخ�سية العربية االإ�سالمية 
والتي ال تف�سل االإ�سالم عن العروبة 
من  خطريا  نوعا  يعالج  منها  وكل 
االإ�سالمية  للعاملية  التحدي  اأنواع 
اأي�ساً  الوا�سح  من  ولعله  الثانية.. 
كل  جتمع  الثالثة  النماذج  هذه  اأن 
االإ�سالمية  العربية  ال�سخ�سية  اأبعاد 
يف حتديها احل�ساري. ويف �سخ�سية 
اجلزائر ت�سرتك املذاهب االإ�سالمية 
والتي متثل املالكية اأكرثها انت�ساراً 
كما  ال�سخ�سية.  لهذه  لوناً  لتعطي 
الديار  هذه  اإىل  جاوؤوا  من  ي�سرتك 
بعده يف ظل  الفتح ومن جاوؤوا  قبل 
واحلياة  بامل�ساهرة  امتزاجهم 
بدور  واحدة  راية  حتت  امل�سرتكة 
واحد يف تكوين ال�سخ�سية اجلزائرية 

العربية االإ�سالمية.
حماولة  اأي  فتكون  هذا  وعلى 
وحدة  خارج  �سيء  اأي  الإحداث 
جتان�سها وجوهر �سخ�سيتها من قبيل 
اجلزائر  يف  املذاهب  او  التكتالت 
اإمنا هو عبارة عن جزر انعزالية قد 
لكنه  ما..  لوقت  اجلزائر  دور  توؤذي 
الأن  باالندثار  م�سبقاً  عليها  حمكوم 
عار�س  تاريخي  �سذوذ  ذلك حم�س 

يقع خارج �سياق حركة التاريخ.

الأبعاد الإ�ضرتاتيجية  

والذي  ـ  اجلزائري  ال�ساحل  والأن 
هو  ـ  تون�س  �ساحل  ي�سمل  اأن  ميكن 
من  الأكرث  بروزاً  االأكرث  ال�ساحل 
واالأكرث  املتو�سط  �سمال  على  دولة 
انت�ساره  فاإن  به،  واحتكاكاً  اإثارة 
نتائج  يف  حا�سماً  يظل  انك�ساره  اأو 
ال�رصاع على كل حميطه احل�ساري 
االإ�سالمي”  والعامل  العربي  “الوطن 
اجلزائر  اأبعاد  تت�سح  وهكذا 
بعد  االإفريقي وهو  البعد  الرئي�سية: 
ح�سوراً  اجلزائر  من  يتطلب  ثقايف 
والر�سالة  الثقافة  م�ستوى  على 
حممياً بالقوة االأمنية اأحياناً حمققاً 
اقت�سادي..  لف�ساء  معرب  اإيجاد 
بعد  وهو  الغربي:  االأوروبي  البعد 
اأمني تكنولوجي يتطلب من اجلزائر 
اإعداداً متوا�ساًل يقظاً على ال�سعيد 
جملة  حلماية  والتقني  االأمني 
االقت�سادية  االإ�سرتاتيجية  امل�سالح 
املتو�سطي:  والبعد  والثقافية.. 
من  يتطلب  اقت�سادي  بعد  وهو 
على  دولية  جتارة  اإدارة  اجلزائر 
حممية  املتو�سط  �سفتي  م�ستوى 
للثقافة  وحاملة  اأحياناً  بالقوة 
لل�سيادة وامل�سلحة  كذلك وجم�سدة 

الوطنية.
هكذا كانت هذه االأبعاد تفعل فعلها 
املتتالية  القرون  عرب  باجلزائر 
يف  ا�ستقراراً  تعرف  مل  حيث 
وال�سخ�سية  الدور  الوجهة وحتديد 
واأحدث  االإ�سالم  جاء  اأن  بعد  اإال 
حيث  دورها  يف  جذرياً  انقالباً 
هي  االإ�سالمية  العرب  دولة  كانت 
التحرير  جغرافيا  يف  ف�سل  اأول 
العقائدي  امل�ستوى  على  لي�س 
فح�سب بل على امل�ستوى ال�سيا�سي 
الدولية  القوى  حيث حطمت  اأي�ساً 

دوره  مكان  لكل  واأعطت  الغا�سمة 
املميز املبدع يف خريطة العاملية 

االإ�سالمية االأوىل.
هي  وهذه  اجلزائر  هي  هذه 
من  اأكرب  حقيقة  اأبعادها.. 
من  واأعظم  اخلارجية،  التحديات 
الفو�سى  الداخلي..فبعد  االرتباك 
القهر  من  �سنوات  بها  مرت  التي 
امل�سايرة  من  و�سنوات  واالإرهاب 
نحو  ت�سري  هاهي  واملهادنة 
اجلودي كما ا�ستقرت بعد كل زلزال 
توحد ذاتها مع ر�سالتها عاملة على 
خطوط اأبعادها باتزان.. وهنا ياأتي 
احلديث عن دورها احل�ساري الذي 

ير�سحه املكان والثقافة..

مالحظات مهمة:

اأبعاد  على  االأوىل  املالحظة 
اجلزائر يف حميطها العربي لي�ست 
اأماميا  وخندقا  حربة  راأ�س  فقط 
او  العدوانية  مواجهة احلمالت  يف 
والدولية  االإقليمية  العالقات  اإدارة 
ح�ساريا  اإ�سعاعا  متتلك  هي  بل 
يتج�سد يف تراكم الكفاح عرب عديد 
قيمة  من  ولده  وما  القرون  من 
اال�ستعمار  على  لالنت�سار  نف�سية 
من  لنف�سيته..  دقيقة  ومعرفة 
خا�س  ب�سكل  العرب  ي�سبح  هنا 
يتنف�سون  عام  ب�سكل  وامل�سلمون 
رئة  من  املعنوية  وروحهم  وعيهم 

اجلزائر وب�سريتها واقتدارها.
االأخرى، حول حماولة   املالحظة 
االإطار  يف  اجلزائر  تقييد  البع�س 
واإن  ـ  اجلزائر  اأن  املغاربي.. 
فبطبعها  ـ  املنطقة  زعيمة  كانت 
مكاين  حيز  يف  تو�سع  اأن  ترف�س 
برتتيبات  ويعبث  دورها  من  يحد 
عدم  جمدداً  موؤكدة  �سخ�سيتها.. 
يحدد  اإطار  ا�ستحداث  اإمكانية 
بديلة  �سخ�سية  نهائي  ب�سكل 
ل�سخ�سيتها.. و تظل حماولة اإن�ساء 
اإطار �سيق مرفو�سة من اجلغرافيا 
وما فيها من مكنون قيمي وما عليها 
وان  لالأجيال..  ملهم  تاريخ  من 
كانت اجلزائر ت�ستقبل هذا االإطار 
العربي  االأكرب  انتمائها  �سياق  يف 
قرون  وخالل  فاجلزائر  االإ�سالمي 
الفاعل  ح�سورها  اأثبتت  عديدة 
ل�سقوطه  وتاأخريها  االأندل�س  يف 
ق�سايا  يف  اأثبتته  كما  قرون  اأربعة 
العربي  الوطن  من  االآخر  اجلزء 
اأ�سبحت  حتى  العربي«  »امل�رصق 
و  ال�سهيوين  للكيان  مواجهة  دولة 
القومي  االأمن  ق�سايا  يف  منهمكة 
العربي جملة.. بل لعلها هي االأقرب 
العرب  ق�سية  الفل�سطينية  للق�سية 
اجلغرايف  بعدها  رغم  املركزية 
وهنا تظهر مهمات البعد احل�ساري 

ودوره يف ت�سكيل الق�سايا.
مر�سحة  املنطقة  هذه  كانت  لقد 
با�ستمرار للتوتر فيما حولها واأحياناً 
توتر  اإىل  اخلارجي  التوتر  ينعك�س 
اأبعادها  �سد  بفعل  وذلك  داخلي 
املنطقة  نفاذية  وبفعل  و�سغطها 

وا�ستع�سائها على االبتالع.

املجال احليوي:

اجلمعي  ب�سمريها  اجلزائر  ت�رص 
على  متلي  ان  التاريخي  وبح�سها 
واالأحزاب  واملثقفني  ال�سا�سة 
يف  مواقفها  يف  ال�سيا�سية  عقيدتها 
الترتدد  فعندما  احليوي..  جمالها 

عن  اجلزائر 
فل�سطني  اأن  اإعالن 
احل�سابات  فوق 
�سك  بال  هذا  فان 
من  اجلزائر  يحرر 
احل�سابات  قيود 
ال�سيقة  االإقليمية 
اإىل  اجلزائر  وينقل 
العربي  الهم  لب 
ق�ساياه..  وجوهر 
يتوقف  ومل 
عند  املو�سوع 
ال�سمري  حدود 

بجالء  ترجمته  متت  بل  واحل�س 
وقوفها  اجلزائر  اأعلنت  عندما 
يف  وكفاحها  فل�سطني  مع  الكامل 
اآو  ظاملة  فل�سطني  كانت  حالة  اأي 
لت هذه الرتجمة اىل  مظلومة.. وف�سّ
الفل�سطيني وثورته بكل  ال�سعب  مد 
الفل�سطيني  القرار  لتحرير  وفر  ما 
من �سطوة حكام مفرطني، وانتزعت 
ودولية  عربية  قرارات  اجلزائر 
بحق  هي  فكانت  فل�سطني  ل�سالح 
الراعي االأمني للثورة الفل�سطينية.. 
الكبري  املوقف  هذا  من  ويتفرع 
مواقفها من كل مقاومة �سد الكيان 
دول  دعم  يف  وموقفها  ال�سهيوين 
بالرجال وال�سالح واملال  املواجهة 
النهج  وهذا  ال�سيا�سي..  واملوقف 
اأتاح للجزائر ح�سورا قويا ورائدا يف 
العربي يف مواجهة  امل�سهد  تركيب 

التحديات..
وبعد ت�سونامي الربيع العربي الذي 
اأ�سقط عوا�سم وع�سف مبجتمعات 
مواجهة  اجلزائر  على  اأ�سبح 
ناجتة  وغربية  اإقليمية  حتديات 
يتحرك  ال  هنا  واملوقف  عنه.. 
االأخالقي  الواجب  دائرة  يف  فقط 
جوانب  اإىل  ميتد  بل  والقيمي 
االإ�سرتاتيجية  االأمنية  امل�سلحة 
للجزائر بعد اأن اأ�سبح اجلوار �ساحة 
دفع  وفق  البلد  اأبناء  بني  لالقتتال 
الدول  وبع�س  االأجنبية  القوى  من 
االإقليمية لتعفني امل�سهد مما جلب 
اأمن  اأجهزة  االقتتال  �ساحة  اإىل 
دولية و�سهيونية باجلوار من حدود 

اجلزائر.. 
واإن خطوات اجلزائر نحو االنفكاك 
والثقافية  االقت�سادية  التبعية  من 
الفر�س  لفرن�سا وانفتاحها على كل 

وتنوع  االقت�ساد  لتطوير  املمكنة 
حالة  يفر�س  التجارة  م�سادر 
يقابل  لن  ذلك  اأن  اإىل  االنتباه  من 
برتحاب فرن�سي.. مما مينح �سانع 
الداخل  اإيقاع  �سبط  فر�سة  القرار 
بو�سوح  الوطنية  لق�سيته  وتوجيهه 
اإعالم  من  مدعوما  و�سفافية 
م�سئول، و تدبر 
اأنه  اجلوار على 
يكون  اأن  ميكن 
جوانب  اأحد 
كما  اخلطورة 
اأن  ميكن  اأنه 
واقيا  يكون 
وجماال  اأمنيا 
خلطط  حقيقيا 
ية  د قت�سا ا
يع  ر م�سا و
تنه�س  تنمية 

باملنطقة.
ب�سكل  وليبيا  تون�س  اأو�ساع  اإن 
م�ستعجل اأ�سبحت يف دائرة التحدي، 
البلدين يف عمق املجال  الأن هذين 
حتت  دوما  وهما  للجزائر،  احليوي 
حماية حقيقية ومعنوية من اجلزائر 
اجلزائريون  ال�سنو�سيون  كان  منذ 
يف  االيطايل  لال�ستعمار  يت�سدون 
اجلزائرية   الثورة  كانت  ومنذ  ليبيا، 
تون�س  اأحرار  لدعم  حقيقية  قوة 

لطرد الوجود الفرن�سي.
م�ستمرة  مواجهات  بلد  اجلزائر 
اأورث  قد  و  امل�ستعمرين  �سد 
ال�سيا�سي  القرار  �سانع  يف  هذا 
ملخ�سة،  بالغة  حكمة  اجلزائري 
متميزة،  اخلارجية  لل�سيا�سة  واإدارة 
وي�سهد العدو وال�سديق على �سالمة 
اجلزائرية  للدولة  ال�سيا�سي  اخلط 
اخلارجية  الق�سايا  مع  التعامل  يف 
عنها:  يحيد  ال  اأ�س�س  على  املبني 
تقرير  يف  ال�سعوب  حقوق  تعزز 
�سئون  يف  التدخل  وترف�س  امل�سري 
البلد  جنب  مما  الداخلية  الدول 
خ�سائر جمانية وجعلها يف مناأى عن 

مواجهات عبثية، 
 �سي�ستمر حترك اجلزائر يف الق�سية 
قلب  يف  احل�سور  اأي  الفل�سطينية 
العرب وحول امل�سجد االأق�سى حيث 
تبوءوا موقع الدفاع عن القد�س من 
باب املغاربة.. و للجزائر ح�سورها 
و�سالمته  االإقليم  اأمن  يف  اأي�سا 
حيوية  جماالت  وهذه  وا�ستقراره 
دور  متنحها  اجلزائرية  للدولة 
العربي  الوطن  ال�سدارة والريادة يف 
االأو�ساع  ترتيب  الإعادة  واإفريقيا 
ال�سعبة  املرحلة  وجتاوز  وتقويتها 
التي مير بها االإقليم يف اأقرب وقت.. 

واهلل غالب على اأمره.

لالأوطان كما الأ�ضخا�ض هوية، واأبعاد لل�ضخ�ضية، وجمال حيوي، فال تت�ضابه الأوطان، كما ل 
يت�ضابه الأ�ضخا�ض.. نعم تتكامل كما يتكاملون، ولكن مع بقاء التنوع، ليزيد امل�ضهد الإن�ضاين 

جمال واإبداعا، ولقد ا�ضتطاع اجلزائريون على مر تاريخهم اأن ينحتوا بفعلهم الفذ �ضخ�ضية وطنهم 
ويفّعلوا اأبعاد الوطن  ويتفاعلوا مبوقعه اجليوا�ضرتاتيجي ويتحركوا بجدية والتزام تاريخي يف 

جمالهم احليوي..

ما�ض وم�ضتقبل

�سخ�سية اجلزائر واأبعادها وجمالها احليوي

بهذه  اجلزائر  " اإن 
ال�ضخ�ضية لي�ضت 

حافظة لتوازنها فقط 
اإمنا حافظة لتوازن 

حميطها العربي 
والإ�ضالمي )تون�ض، 
املغرب، موريتانيا، 

ليبيا، مايل..( " 

 " �ضي�ضتمر حترك 
اجلزائر يف الق�ضية 

الفل�ضطينية اأي 
احل�ضور يف قلب العرب 
وحول امل�ضجد الأق�ضى 

حيث تبوءوا موقع 
الدفاع عن القد�ض من 

باب املغاربة "
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تتاأتى اأهمية وراهنية مو�ضوع العمل الفني يف املجتمعات وخا�ضة يف �ضل الأزمات لتبني وتظهر �ضرورة وقوة هذا احلقل الدليل واملعريف يف تاأمل 
ودرا�ضة وحتليل �ضتى املوا�ضيع، وحماولة التاأ�ضي�س حللول لتلك الإ�ضكالت واملع�ضالت مثله مثل باقي احلقول املعرفية والفكرية الأخرى. ولعل جائحة 

كورونا التي تندرج �ضمن ذلك الإطار العام من املع�ضالت، قد فر�ضت نف�ضها موؤخرا كمو�ضوع ذو وزن قوي وجب الوقوف عنده بحذر،فبالإ�ضافة اإىل 
التغيريات اجلذرية التي اأحدثتها يف حياة الب�ضرية ،فقد طرحت جملة من الأ�ضئلة اجلديد و املتجددة حول قدرة الفن على الوقوف يف مثل هكذا 

ظواهر اإن�ضانية. حيث و�ضعته يف موقف ليح�ضد عليه ومنه اأتى �ضوؤال من �ضاكلة ..كيف يت�ضرف الفن حيال هكذا طوارئ...هل ميكن للفن اأن يوؤدي 
دورا فعال وحا�ضما على غرار احلقول املعرفية الأخرى ...وماهو دور الفنان حيال ذلك ..

حاجي يحيى /طالب دكتوراه 
فنون تطبيقية جامعة م�ضتغامن 

الرتقب  حدة  اأن  جميعا  نعلم  .فكما 
والهلع  قد ت�صاعدا يف الآونة الأخرية 
�صوت  ،ول  كورونا  جائحة  ب�صبب 
اأو�صاط  �صوتها يف خمتلف  فوق  يعلو 
التوا�صل  و�صائط  وخمتلف  املجتمع 
الإلكرتوين التي اأ�صبحت حقال خ�صبا 
لتداول مو�صوع كورونا يف �صور �صتى، 
فتارة تتاأتى يف �صورة وم�صات تقارب 
اأخرى  واأحيانا  ال�صينمائية  الأعمال 
يف  واأحيانا  اأدبي  عمل  �صكل  يف 
من  وغريها  ت�صكيلي  فني  عمل  هيئة 
ال�صور التي فر�صت نف�صها بقوة على 
اجلزائري  املواطن  ويوميات  م�صهد 
وا�صع  نطاق  على  تتداول  واأ�صبحت 
.غري اأن الأهم ها هنا وخا�صة يف هذه 
من  التخفيف  هو  احل�صا�صة  الفرتة 
التعامل  طريق  عن  وذلك  الهلع  حدة 
بو�صفها  الإبداعية  الأعمال  تلك  مع 
التوازن  �صبط  ا�صتعادة  و�صائل  اأحد 
اجلزائري  املواطن  لدى  النف�صي 
من  الكثري  نف�صيته  اأنهكت  الذي 
بجائحة  بالك  فما  وامل�صاكل  املاآزق 
مثل كورونا  .حيث ترمز تلك الأعمال 
يف طياتها وم�صامينها ر�صائل مفعمة 
بالإيجابية مفادها اأن الب�رشية عموما 
طوال  ول�صنوات  بالأخ�ص  واجلزائر 
�صد  �رشو�ص  حرب  يف  انخرطا  قد 
خ�رشنا  كلما  ،واأنه  املميتة  الأوبئة 
من  تكمنا  فادحة  بخ�صائر  ولو  جولة 
التوازن وبناء ذواتنا من جديد  اإعادة 
وا�صتعادة دورة احلياة ب�صفتها العادية 

.
م�صمون  ا�صتعري  ال�صياق  هذا  ويف 
امل�صتغلني  الف�صالفة  لأحد  مقولة 
عن  تعبريه  يف  اجلماليات  حقل  يف 
اأهمية الفن ك�رشورة ملحة يف احلياة 
ل  اأنه  اإىل  وي�صري  فيكتب  املعا�رشة، 
العامل  هذا  يف  مطلقة  �صعادة  توجد 
عن  عبارة   هو  الفني  العمل  اأن  ،اإل 
وعد  هناك  ولطاملا  بال�صعادة  وعد 
بال�صعادة فهناك اأمل و هناك وعد بغد 

الفنان  من  اأف�صل  ول  واأجمل،  اأف�صل 
للقيام بتلك املهمة .وهنا تتاأتى اأهمية 
ما  جمتمعات  حياة  يف  الفن  مو�صوع 
بعد احلداثة واملجتمعات املعا�رشة 
التي  املقيتة،  املادية  اأنهكتها  التي 
اأتت على ذات الإن�صان وكيانه لتجعل 
لتلبية رغبات  اآلة خ�ص�صت فقط  منه 
اأما   . املريعة  الأجندات  بع�ص 
وهو  �صوبنهاور  الأملاين  الفيل�صوف 
امل�صهور يف تاريخ الفل�صفة بفيل�صوف 
لكي  �صيخوخته  يف  �صيعود  الت�صاوؤم 
نكون  اأن  فن   - بعنوان   كتابا  يكتب 
منزلة  للفن  يعطي  حيث   – �صعداء 
نوعا  كونه  يف  اأهميته  تتجلى  فريدة 
الذي يحررنا من  العزاء اجلمايل  من 
الأمل  ي�صدر  منها  التي  احلياة  اإرادة 
نوع  ويف  هاهنا  .م�صتذكرين  واحلزن 
من املقاربة قولة اإن الإن�صان اإذا حزن 
حزنا  وكاأن  اأحزانه  كامل  ا�صتدعى 
واحدا ل يكفيه ، كل هذا يف تو�صيف 
تلك  حتدثه  الذي  امل�صهد  لفظاعة 
الفجائع على م�صتوى النف�ص الب�رشية 
.اأي�صا نيت�صه الفيل�صوف الأملاين يرى 
بال  وبالأخ�ص   فن  بال  احلياة  باأن 
الفن  واأن  فادح،  باأنها خطاأ  مو�صيقى 

خا�ص  معنى  يف  بال�صعادة  وعد  هو 
جدا ،اأي اأنه اأكرب دافع للحياة  .

...الفنان  ذكره  ما�صبق  على  وبناءا 
العامل  فناين  باقي   مثل  اجلزائري 
احلجر  ووقت  اجلائحة  هذه  �صاير 
 ، ومراجعتها  مهاراته  بتطوير 
ومناهج  لطرق  التاأ�صي�ص  وحماولة 
احلدث  هذا  مل�صايرة  جديدة  واآفاق 
اإبداعية  باإنتاجات  وذلك   ، اجللل 
كعن�رش  الفن  فاعلية  مدى  لتبيان 
من  فحاول   . ال�صعوب  حياة  يف  مهم 
التطرق جلائحة  الفني  اإبداعه  خالل 
للتخفيف من  مغايرة  بطريقة  كورونا 
�صحابات  من  والتخفيف  الأمر  وطاأة 
خمتلف  تذيعها  التي  والرتقب  الذعر 
التخفيف  ،وحاولت  الإعالم  و�صائط 
املتعلقة  املعلومات  تلك  حدة  من 
بتزايد ارتفاع عدد احلالت امل�صابة 
جمالية  وتوليفات  بتكوينات   ، بالوباء 
احلالت  تلك  على  تطل  متفردة 
من  نوعا  الأخري  لتخلق يف  الإن�صانية 
بالإيجابية  املحمل  النف�صي  التوا�صل 
باأعمال  التفاوؤل  روح  وبث  والأمل 
الوباء  على  الق�صاء  على  كلها  تتفق 
يف نهاية املطاف .طبعا كل هذا كان 

لتبيان دور ر�صالة الفنان ال�صامية اإزاء 
جمتمعه كونه فاعال مهما فيه. ورمبا 
النا�صطني  لكل  الفر�صة  هذه  تعطي 
يف احلقل الفني ف�صحة لإعادة قراءة 
الذات بعد اأن اأ�صبحت التهم تتقاذف 
اأن  بعد  وذلك  وي�رشة  مينة  الفنان 
يف  الفنية  الأعمال  من  الكثري  �صقط 
من  الفني  العمل  اإفرغ  و  البتذال 
حمتواه، وهذه اأي�صا حقيقية لينكرها 
اأحد حتى اأ�صبح الغي رمتخ�ص�ص يرى 
ذلك عيانا ...حيث ت�صل هذه الفر�صة 
ومع  ذاته  مع  الفنان  لت�صالح  حمطة 
للتعبري  العنان  اإطالق  .وكذا  الآخر 
عن  بعيدا  الإن�صانية  الظواهر  عن 
واحل�صابات  الغايات  و�صط  التخندق 
قولة  من  تقتب�ص  مقاربة  ال�صيقة، يف 
نيت�صه  - حطب الإبداع هو الأمل - . 

اأ�صكال  اإىل  اأي�صا  يحيلنا  هذا احلدث 
فالفن   . الفن  ممار�صة  واأمناط 
فردي  اإطار  يف  كبري  ب�صكل  ميار�ص 
موؤ�ص�صات  اإطار  يف  اأو  جمموعات  اأو 
العام  الن�صق  �صمن  اأو  خا�صة 
 . الدولة  التابعة  الثقافة  للموؤ�ص�صات 
وهنا تتجلى اأهمية  توحيد الروؤية  من 
اأجل  جتاوز املحنة، وهنا اأي�صا تكمن 

القطاعات  جميع  تكاتف  �رشورة 
اإىل  ال�صحة  اإىل  الثقافة  من  الأخرى 
الإعالم اإىل جمعيات املجتمع املدين 
جمتمعي  توازن  اإحداث  اأجل  من   ،
التغلب  اإىل  املطاف  نهاية  يف  يوؤدي 
على هكذا مع�صالت . وهذا من خالل 
ج�صام  ت�صحيات  دون  �صل�ص  خروج 
والنف�صي  املادي  البعدين  على  �صواء 
للمواطن اجلزائري ، وكل ذلك بتوحيد 
منط روؤى جديد وذلك بعد توقف جل 
غلق  بعد  خا�صة  الفنية  الن�صاطات 
وحماولة  العر�ص،   ودور  امل�صارح 
لإي�صال  جديدة  لف�صاءات  التاأ�صي�ص 
ر�صالة الفنان حيث يكون مكان احلجر 
منطلقا لها وخمتلف و�صائط التوا�صل 
اللكرتوين و�صلية لإي�صال تلك الر�صالة 
اأفراد  من  عدد  اأكرب  اإىل  ال�صامية 
لظهور  ذلك  اأدى  ورمبا   . املجتمع 
ل  وهذا حتى  تعبريية جديدة  اأمناط 
يح�رش  الرتف  من  نوعا  الفن  ي�صبح 
فالفن   . فاعلة  غري  لأجندات  فقط 
يف منتهاه موا�صاة وي�صتلهم مو�صوعه 
مما يقع يف حميطه اإذ ل ميكن بحال 
من الأحوال ف�صل الفن عن احلياة وما 

يحدث فيها من م�صتجدات يومية .
وواقعنا احلايل ل يكتمل دون اخلو�ص 
نوع  يف  التاريخية  الوقائع  بع�ص  يف 
عالقة  فكرة  لتقريب  املقاربة  من 
هنا  فن�صتذكرها   ، نوازل  بهكذا  الفن 
والأزمان  الأم�صار  عرب  الأوبئة  رحلة 
ون�صتقر عند طاعون اأوربا يف القرون 
تاريخ  يف  فارقة  كعينة  الو�صطى 
الإن�صانية ..   فبالإ�صافة اإىل �صيطرة 
الكني�صة على كل مفا�صل احلياة ،اأدى 
انت�صار ذلك الطاعون اإيل الق�صاء على 
اإحداث تغريات  الآلف من الأرواح و 
الأوربي  والوجدان  الكيان  يف  جذرية 
اإىل تغري منط  الهزة  اأدت تلك  .حيث 
ورموز  ر�صائل  وطغيان  الفني  التعبري 
املوت  والكاآبة و�صور  احلزن  من 
غلبت  حتى  والأمل  والدفن  والتكفني 
معظم نتاجات الأعمال الفنية يف تلك 
لفرتة يف �صورة تدل على هول الكارثة 
الأوربي،  املجتمع  تغلبها على  ومدى 

فاأ�صبحت بادية يف كل مناحي احلياة 
اإىل  جليا  تاأثريها  وبقى  اليومية 
الفنية  الأعمال  من  العديد  يف  اليوم 
كاملو�صيقى والر�صم وامل�رشح  .فتلك 
والياب�ص  الأخ�رش  على  اأتت  الأوبئة 
الإ�صتثناء  ذلك  الفنان  جتعل  ومل 
اجلائحة  تلك  ح�صدت  كغريه،  بل 
الفنانني  من  واملئات  املئات  اأرواح 
املثال  �صبيل  على  هاهنا  ..فن�صتذكر 
ل احل�رش عرب تواريخ واأزمنة متفرقة 
الر�صام  البندقية   يف  الر�صم  �صيد 
تيتيان الذي تويف بطاعون 1576 اأي�صا 
الذي  مون�ص  اإدفارد  العظيم  نذكر   ،
�صفى باأعجوبة من جائحة الأنفلونزا 
من  الكثريون  يرى  ،والتي  الإ�صبانية 
تلك  اأن  الفني  احلقل  يف  املتمكنني 
يف  الكبري  الأثر  لها  كان  اجلائحة 
فوق  ال�رشاخ  لوحة  ومنها  اأعماله 
.اأي�صا نذكر غو�صتاف كليمت  اجل�رش 
الذي  العبقري  النم�صاوي  الر�صام 
ت�صري امل�صادر التاريخية اأنه ق�صى يف 
بلده  �رشبت  التي  الأنفلونزا  جائحة 
بهانز  ، مرورا  الفرتة  تلك  اأوربا يف  و 
هولبني الفنان الواقعي اليطايل الذي 
ب�صب   1543 لندن  طاعون  يف  تويف 

عدوى انتقلت اإليه .
اأيا  واملعاناة  الفن  القول  خال�صة  يف 
واحدة  لعملة  نوعها هما وجهان  كان 
يحاول فيها الفنان الغو�ص يف همومه 
الداخلية واملحيطة به حيث يتاأمل لها 
وياأمل بها،  فيعرب عن تلك الهموم من 
�صتى  �صور  يف  اخلالق  اإبداعه  خالل 
كون  حميطه  حقيقة  �صرب  تقارب 
املبدع اأكرث ح�صا�صية ملا يدور حوله 
الفنان  اإن معاناة  ال�صياق  نف�ص  . ويف 
املثلى  ال�صورة  هي  فنه  اإنتاج  خالل 
فنه  ليخرج  الفنان  جهود  ت�صهر  التي 
للنا�ص معربا فيه عن روؤيته الإبداعية 
وكاأن  اأي  جلدته.  واأبناء  وطنه  لهموم 
ذلك الأمل الذي �صببته تلك  اجلائحة 
اأفكار  اأ�صاء  الذي  امل�صباح  ذلك  هو 
الفنان لينتج اأعمال ل ي�صتهان بقوتها 
مواجهة  يف  واملعرفية   الدللية 

عوا�صف ال�صعاب مهما ا�صتدت .

تاأمالت جمالية يف ظل جائحة كورونا العاملية 

اأهل الكتاب  الذين دا�ضوا على الكتاب

)اأكل حلم اخلنزير منوذجا(
بقلم :جمال ن�ضراهلل

هم  الكتاب  اأهل  باأن  تتاأكد  عندما 
الأطياف  جل  من  والن�صارى  اليهود 
ال�صائبة  فيهم  مبا  ،امل�صيحيون 
عليهم  اأنزلت  ،الذين  واملجو�ص 
الكتب املقد�صة،وقد مت  ذكر ذلك يف 

القراآن الكرمي
اأن  البال  على  يخطر  اأن  مبكان  كان 
هذه.  لكتبهم  اأوفياء  هوؤلء  يظل 
ومطبقني لكل تعاليمها حرفا بحرف 
من  كثري  ال�صديد جتد  لالأ�صف  ،لكن 
والعمل  حتريفها  مت  قد  الن�صو�ص  
ما  تطبيق  البتة  ننتظر  ،ول  بعك�صها 
جاء يف كتب واأديان اأخرى ؟،منها ما 
مو�صوع  هنا..وهو  اإليه  التطرق  نود 
التحرمي  بني  اخلنزير  حلم  اأكل 
والعلماء  العلم  اأراء  وماهي  والإجازة 

اأن  من  الرغم  .وعلى  ال�صاأن  هذا  يف 
التطرق  مت  وقد  جدا  قدمية  الفكرة 
،اإل  الكثري  عنها  مرارا،وكتب  اإليها 
اأنها تو�صح باأن الذكاء والدهاء حتى 
هوؤلء  يف  املتف�صي  اخلبث  نقول  ل 
فعال  جتده  واأبدا  دائما  الأقوام 
ومتغلبا على العامة،نظري ما ي�صعونه 
م�صادة،اأونظريات  معادلت  من 
معكو�صة ت�صع لأرائهم اأحكام الإجازة 
كردودهم  والتحرمي.  النهي  وعدم 
على هذه الأ�صئلة باأنهم يعلمون ذلك 
ولكن هم ي�رشبون بعد اأكله  اأي حلم 
اخلمر  من  كبرية  كميات  اخلنزير 
طبعا  بالكحول،والكحول  املدجج 
لكل  قاتلة  وم�صادة  حية  مادة  هو 
اأن  قال  من  فيهم  اجلراثيم.بل  اأنواع 
بني  اجل�صم  ت�صفية  هو  الكحول  دور 
القاتلة  واحلم�صيات  اجلرثومات 

للج�صم.؟ا  املفيدة  الربوتينات  وبني 
الرتكيبات  وهم هنا قد خالفوا حتى 
ُخلق  التي  والبيولوجية  الفيزيولوجية 

عليها وبها الإن�صان ككائن ب�رشي.
العهد  وكتب  والتوراة  الإجنيل  يف 
وا�صحة  ن�صو�ص  على  تعرث  القدمي 
و�صوح ال�صم�ص ول حتتاج لأي تاأويل 
اأو اجتهاد حترم حلم اخلنزيرمثل)ل 
البهائم  هي  هذه  ما.  رج�صاً  تاأكل 
واملعز  وال�صاأن  البقر  تاأكلونها.  التي 
والوعل  واحلمري  والطبي  والإبل 
بهيمة  وكل  واملهاة.  والثيتل  والرئم 
وتق�صمه  ظلفاً  ت�صق  البهائم  من 
ظلفني وجترّت فاإياها تاأكلون اإل هذه 
ي�صق  ومما  يجرّت  مما  تاأكلوها  فال 
والأرنب  اجلمل  املنق�صم.  الظلف 
والوبر لأنها جترّت لكنها ل ت�صق ظلفاً 
فهي جن�صة لكم واخلنـزير لأنه ي�صق 

هوؤلء  وبعناد  ذلك  (ورغم  الظلف 
هو�صيد  اخلنزير  حلم  ظل  الأقوام 

الولئم
عنوة...اإحقاقا  اتخذوه  عندهم..بل 
القوانني  من  كثري  على  لتمردهم 
تاأكدوا  والب�رشية.وحينما  الكونية 
احلجج  خلقوا  مبني  ظالل  يف  باأنهم 
وفكرهم  تتنا�صب  التي  والرباهني 
نقول املتعجرف.. املتعايل حتى ل 
خمابر  جميع  يف  العلمية  الدرا�صات 
العامل تفيد باأن هذا احليوان النج�ص 
؟ا  بوله  حتى  وي�رشب  ف�صالته  ياأكل 
خلقه  ميتة..و�صبب  كل  ياأكل  وكذلك 
اأنه  ذلك  عن  البع�ص   يت�صاءل  كما 
القاذورات  من  الأر�ص  ويطهر  ينقي 
امل�صببة  القاتلة  والبكترييات 
لالأمرا�ص اأي اأن ج�صمه ي�صري خزانا 
لالأمرا�ص والفريو�صات التي تركن يف 

ج�صم كل من حاول ه�صم قطعة من 
حلمه..واهلل �صبحانه وتعاىل مل يخلق 
�صار  كحيوان  فقط  وحده   اخلنزير 
واحليات  والعقرب  الأفعى  خلق  بل 
ال�صامة..وبع�ص ال�صواري ودلنا على 
املفيدة لنا من الأنعام والطيور وحرم 
اأخرى رحمة بعباده ... لكن كما وردنا 
فاإن اأهل الكتاب... وعلى الرغم من 
اأ�رشوا  اأنهم  اإل  �صيء  بكل  علمهم 
الب�رشي.. متردهم  على  وواظبوا 
يريدون  ل  الذي  الإ�صالم  يف  نكاية 
اأن يتقبلوه كديانة �صماوية ويعتربونه 
..قراآنا مكتوبا بيد الب�رش ..واآخرون 
يقبلونه كدين ولكن لي�ص يف اأن ي�صبح 
�صاحلا لكل زمان ومكان بل..مقبول 
وهم  ؟ا  اإل  لي�ص  تاريخي  �صياق  يف 
باحلقائق  ي�صطدمون  يوم  بذلك  
بل  خمرجا  لك  ..يجدون  العلمية 

مهربا ..ينقذون به ع�صيانهم الأبدي 
اأبا  واملوروثة  املعهودة  وبالدتهم 
فقد  الأ�صا�ص  هذا  جد...وعلى  عن 
ال�صارخة  التاق�صات  واأورثوا  ورثوا 
اأومتنا�صني  حياتهم...نا�صني  يف 
بثمن  ال�صاللة  اإ�صرتوا  فعال  باأنهم 
حلم  اأن  عن  منهم  ...عرفانا  بخ�ص 
يومية  وجبة  يتخذونه  الذي  اخلنزير 
تت�رشب  وطفيليات  خاليا  يحوي 
لكنهم  التفكري؟ا  م�صدر  املخيخ  اإىل 
يفر�صون مادته و�صحومه وي�صدرونه 
واحللوى  ال�صكولطة  قطع  يف  لنا 
من  البع�ص  جلده  واخلمرية..ومن 
يدرك  ..فهل  واأحذيتنا  األب�صتنا 
وتلك  ال�صباب امل�صلم هذه امل�صادر 
اجلميع  يتدير  اأن  نتمنى  ل..؟ا  اأم 
اإىل  ي�صل  حتى  ويبحث  وي�صاأل 

احلقيقة الدامغة ثم يقرر

فنون
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نا�سد الأخ اأحمد جليد ال�ساكن 
بولية ورقلة اخلريين بالوقوف 
على  وم�ساعدته  جانبه  اىل 
التي  ال�سعبة  الظروف  جتاوز 
تعطل  بعدما  خا�سة  بها  مير 
موطو  يف  املتمثل  م�رشوعه 

طاك�سي  .
اأنه  جليد   اأحمد  ال�ساب  قال 

بالأم�س  اعاقته  حتدت  بعدما 
م�رشوع  با�ستحداث  القريب 
�سغري يتمثل يف حتويل دراجته 
منها  ا�ستفاد  التي  النارية 
موطو  اىل  القريب  بالأم�س 
تعطل  الأخري  هذا  طاك�سي 
ذوي  ملنا�سدة  دفعه  ما  وهو 
مب�ساعدته  الإح�سان  و  الرب 

تاركا  ال�سعبة  ظروفه  لتجاوز 
ملن التجارة مع اهلل رقم هاتفه 
طريق  عن  اأو   0660501615
 Ccp16529765 رقمه الربيدي
نف�سية  يف  يحز  ومما   ،87  clé
عدم  هو  جليد  اأحمد  ال�ساب 
ال�سابق  الولية  وايل  التزام 
واملتمثل  له  املقدم  بالوعود 

يف  منحه  �سيارة لتو�سيع ن�ساط 
م�رشوعه .

من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال�سلطات املعنية و اأهل اخلري 
جليد  ال�ساب  على  لزاما  يبقى 
لأجل  املزري  الو�سع  معاي�سة 

غري م�سمى .
اأحمد باحلاج 

 
الع�رشات من املواطنني  طالب 
املحلي  بال�ساأن  املهتمني 
مترنا�ست   ، ورقلة  بوليات 
الوادي   ، اأدرار   ، ايليزي   ،
مع  لهم  ت�رشيح  يف  وب�سكرة 
ال�سلطات   ، "الو�سط"  يومية 
العليا بالبالد بتحريك 25 ملف 
خلفية  على  بالف�ساد  �سلة  له 
العمليات  عديد  ا�ستنزاف 
دون  املاليري  ملئات  التنموية 

حتقيق النتائج املرجوة 
جدير   ، الأخري  هذا  حول  و   
من  العديد  باأن  بالتنويه 
املناطق ل تزال تفتقر ل�سبكات 
 ، ال�رشب  ال�ساحلة  املياه 
اأتعابا  الو�سع  كبدهم  حيث 
 ، حياتهم  اأنغ�ست  م�ساكل  و 
املتجددة  مبعاناتهم  ذلك  و 
على  احل�سول  اأجل  من  يوميا 
قطرات املاء لق�ساء حاجياتهم 
غرار  على   ، اليومية  املنزلية 
و  الغ�سيل  و  الطبخ  من  كل 
كمادة  املبا�رش  لال�ستهالك 

حيوية لل�رشب ، و من جهة ثانية 
ذاتها  اجلهات  ت�ساءلت  فقد 
التنمية  ميزانية  حقيقة  عن 
املحلية التي مل تظهر بوادرها 
اجلانب  م�ستوى  على  كذلك 
على  الأ�سا�س  يف  املح�سوب 
قطاع ال�سحة ، حيث اإ�ستنكروا 
يف ال�سياق ذاته ، الغياب ال�سبه 
التي  و   ، ال�سحية  للمرافق  تام 
يتخبطون  املر�سى  من  جعلت 
كل مرة عند البحث عن العالج 

من  الع�رشات  يقطعون  حيث   ،
طلب  قا�سدين  الكيلومرتات 
الذي  الفادح  للنق�س   ، العالج 
العناية  يف  مناطقهم  ت�سهده 
بهذا اجلانب ، ما يف�رشه النق�س 
الفادح لالإطارات الب�رشية بهذا 
من  العديد  يف  الأطباء  من 
جهته  من  و   ، الخت�سا�سات 
يعي�س  الآخر  هو  ال�سغل  قطاع 
وليات  يف  �ساخن  �سفيح  على 
اجلنوب ، و ذلك نظرا حلرمانهم 

مل  التي   ، �سغل  منا�سب  من 
منهم  العديد  ن�سيب  من  تكن 
العمل  يف  اأحقيتهم  من  بالرغم 
املوؤ�س�سات  و  ال�رشكات  ببع�س 

املتواجدة على ترابها .
التي  الف�ساد  ملفات  بني  ومن   
كتابة  حلد  حتريكها  يتم  مل 
القرن  م�رشوع  الأ�سطر  هاته 
جللب املال ال�سالح لل�رشب من 
مترنا�ست  باجتاه  �سالح  عني 
وم�رشوع تزويد الولية املنتدبة 
من  ال�رشوب  مبياه  �سالح  عني 
ا�سافة   ، العرب  فقارة   قرية 
�سبكة  لتاأهيل  القرن  مل�رشوع 
ورقلة  بولية  ال�سحي  ال�رشف 
الت�سجري  ن�سيان م�رشوع  دون   ،
ورقلة  بني  الرابط  بالطريق 
م�سافة  على  املمتد  وتقرت 
من  جملة  وهي  كلم   150
امل�ساريع التي مل جتد طريقها 
رغم  الفعلي  التج�سيد  نحو 
حتقيق  دون  املاليري  التهامها 
النتائج املرجوة وهو ما �ساهم 
معدلت  ارتفاع  كبري يف  ب�سكل 

احلركات  .

�سهدت ظاهرة ترويج املخدرات 
وامل�رشوبات الكحولية  بحي 324 
ا�ستفحال  ورقلة،  ببلدية  م�سكن 
غ�سب  حالة  ولد  مما  خطريا، 
ال�سكان  مبمثلي  دفع  �سعبي، 
مبطالبة امل�سالح الأمنية   ب�سن 
الناحية  لتنظيف  تطهري  حملة 

املذكورة من الدخالء .
حي  �سكان  من  الع�رشات  نا�سد 
يف  ورقلة،  ببلدية  م�سكن   324
يومية  مع  حديثهم  معر�س 
الأمنية  امل�سالح   ،" "الو�سط 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة 
من  التدخل  املنظمة،  اجلرمية 
الغرباء  من  احلي  تطهري  اأجل 
الذين  ق�سائيا  امل�سبوقني  و 
حولوه ملجاأ للمنحرفني من فئة 
الكحولية  امل�رشوبات  متعاطي 
املعالج  الكيف  وم�ستهلكي 
ما  وهو  املهلو�سة،  والأقرا�س 
وال�سخط  الغليان  من  حالة  ولد 
الذين  ال�سكان،  لدى  الكبريين 
لهجة  من  بالت�سعيد  توعدوا 
على  لل�سغط  الحتجاجات 
اأجل  من  املعنية  ال�سلطات 
الرئي�سي  مطلبهم  مع  التجاوب 
من  احلي  تطهري  يف   املتمثل 
املنحرفني، الذين زرعوا الرعب 
اأو�ساط  يف  واخلوف  والهلع 

ّبلة،  الطني  زاد  مما  و  ال�سكان 
افتقار حي 324 م�سكن بعا�سمة 
العمومية،  لالإنارة  الواحات، 
يف  يغرق  جعله  الذي  الأمر 
غروب  مبجرد  الدام�س  الظالم 
باجلناة  دفع  ما  وهو  ال�سم�س، 
خالل  ن�ساطاتهم  من  لتكثيف 

تلك الفرتة  .
م�سالح  عاجلت  جهتها،  من 
الق�سائية  الإقليمية  ال�رشطة 
الفارطة   ال�سنة  خالل  املتنقلة، 
باحليازة  تتعلق  ق�سية    76
بامل�رشوبات  واملتاجرة 
بطريقة  واملخدرات  الكحولية 
غري �رشعية، حيث مت توقيف41 
�سخ�سا وحجز وا�سرتجاع 9000 
قارورة خمر من خمتلف الأ�سكال 
والأنواع بدون رخ�سة، بالإ�سافة 
لـ 15.8 كلغ من الكيف املعالج، 
ليتم  مهلو�س،  قر�س  األف   45 و 
وت�سليمها  املحجوزات  م�سادرة 
وبعد  املخت�سة  للم�سالح 
القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال 
مع املوقوفني، مت تقدميهم اأمام 
اأمرت  التي  الق�سائية  اجلهات 
احلب�س  رهن  اجلميع  باإيداع 
حماكمتهم  انتظار  يف  املوؤقت 

بتهمة الإخالل بالنظام العام  
جناة ،ح 

يت�ضاءل الراأي العام بوليات اجلنوب الكبري عن الأ�ضباب احلقيقية التي تقف خلف التاأخر غري 
املربر يف حتريك تركة الع�ضابة بوليات اجلنوب الكبري ، خا�ضة اإذا علمنا اأن م�ضاريع القرن بوليتي 

مترنا�ضت وورقلة التهمت مئات املاليري دون حتقيق النتائج املرجوة .

م�ضاريع  فك العزلة باجلنوب

اأحمد باحلاج 

حي 324م�ضكن بورقلة 

تف�شي ظاهرة ترويج 
املمنوعات  

اأخبار اجلنوب

خ�شائر باملاليري دون حتقيق النتائج
.       25 ملف ف�ضاد من بينهما م�ضروعي القرن بورقلة ومترنا�ضت 

املواطنني  من  عدد  اأبدى 
الرانب   اأم  مبنطقة  القاطنني 
 25 حوايل  تبعد  التي  و  النائية  
 ، ورقلة  الولية  مقر  عن  كلم 
ال�سديدين  غ�سبهم  و  �سخطهم 
نتيجة جتاهل ال�سلطات املحلية 
عديد  يف  تقبع  التي  ملنطقتهم 
النقائ�س و الرتاكمات  منها  عدم 
ب�سبكة  ال�سكنية  جتمعاتهم  ربط 
الأمر   ، ال�سحي  ال�رشف  قنوات 
ال�ستعانة  اإىل  بهوؤلء  دفع  الذي 
املياه  لت�رشيف  الآبار  بحفر 
من  زاد  ما  هو  و   ، امل�ستعملة  
ال�سامة  احل�رشات  تكاثر  م�سكلة 
�سحتهم  يهدد  اأ�سبح   مما   ،
بانت�سار الأمرا�س  و الأوبئة على 
هذا  ياأتي   ، املالريا  داء  غرار 
فيه   خ�س�ست  الذي  الوقت  يف 
�سخمة  مالية  مبالغ  احلكومة 
بذات  املناطق  كافة  لربط 
عدد  ت�رشيح  وح�سب   . ال�سبكة 
 " الو�سط    " لـ  املواطنني  من 
و  املرا�سالت   عديد  رغم  فاإنه 
ال�سكاوي التي  وجهوها للجهات 
و�سعهم  على  للوقوف  املعنية 
و  بان�سغالهم  التكفل  و  املزري 
من  اأكبادهم  فلذات  و  حمايتهم 
 ، بهم  ترتب�س  التي  الأمرا�س 
ل  املطروح   امل�سكل  اأن  غري 

ال�ساعة  حلد  مكانه  يراوح  يزال 
اإىل  ، و هو و�سعا متعفن دفعهم 
ال�ستعانة  بحفر الآبار لت�رشيف 
الذي  الأمر   ، امل�ستعملة  املياه 
احل�رشات  تكاثر  يف  ت�سبب 
ال�سامة و انت�سار الروائح الكريهة 
ما   ، الآبار  ذات   من  املنبعثة 
على  خطرا  ي�سكل  اأ�سحى  
�سحتهم بالإ�سابة بعدد الأمرا�س 
منها اأمرا�س العيون التي تف�ست 
ال�سكان  اأو�ساط  يف  كبري  ب�سكل 
عن  ف�سال   ، ال�سن  كبار  خا�سة 
بداء  امل�سابني  عدد  زيادة 
هالك  يف  ت�سبب  الذي  املالريا 
عدد من  الأطفال الذين يعتربون 
لعدم  الداء  بهذا  امل�سابني  اأكرث 

قدرتهم على مكافحته  .
بذات  ال�سكان  جعل  ما  هو  و 
اجلهة ينا�سدون اجلهات املعنية 
بالتدخل العاجل  لربط جتمعاتهم 
عن  بعيدة  ظلت   التي  ال�سكنية 
اأعني امل�سوؤولني الذين يعتمدون 
مترير  يف  الأف�سلية  مبداأ  على 
مب�رشوع  التنموية  ت  امل�ساريع 
القرن الذي �رشفت عليه الدولة 
من  للتقليل  �سخمة  مالية  مبالغ 
من  حمايتهم  و  ال�سكان  معاناة 

خمتلف الأمرا�س .
جناة ، ح 

اأمرا�ص العيون و احل�ضا�ضية ترتب�ص بهم  

�شكان اأم الرانب النائية 
بورقلة ينا�شدون امل�شوؤولني 

ورقلة

بعد ت�ضجيل اأعطاب مب�ضخات اخلزان املائي 

�شاحب م�شروع موطو طاك�شي ينا�شد اخلريين 

اأزمة عط�ش ت�شرب اأحياء بلدية  العالية 
بلدية  اأحياء  قاطني  ي�سكو 
العالية بدائرة احلجرية الواقعة 
ولية  ولية  مقر  عن  كلم   100
اأرقت  اأزمة عط�س حادة  ورقلة 
ال�سيف  ف�سل  عز  يف  يومياتهم 
الن�سف  انق�ساء  مع  و  احلار 

الأول من ال�سهر الف�سيل . 
بلدية  اأحياء  �سكان  اأعرب 
العالية  التابعة لولية ورقلة عن 
ال�سديدين  وتذمرهم  ا�ستيائهم 
يف  العط�س  اأزمة  ا�ستمرار  من 

التي  ال�سديدة   عز موجة احلر 
جتتاح وليات اجلنوب ، بالرغم 
ت�سليمه  مت  الذي  البئر  اأن  من 
اأن  منه  ماأمول  كان   2018 �سنة 
الو�سع  لكن  الأزمة  هاته  ينهي 
لت�ستمر  عليه  ماهو  على  بقي 
بالإ�سافة  املواطنني  معاناة 
بامل�سخات  اأعطاب  وجود  اإىل 
املوجودة باخلزان املائي بحي 
امل�ستقبل و احلي الإداري و يف 
�سياق مت�سل يطالب املت�رشرين  

ولية  وايل  القائم  امل�سكل  من 
بو�ستة   ال�سديق  اأبوبكر  ورقلة 
علمنا   اإذا  خا�سة   ، التدخل 
و  ال�سيف  ف�سل  اأبواب  على 
تام  غياب  يف  الكورونا  انت�سار 
امل�ستوى  على  امل�سوؤولني  لكل 
هوؤلء  نا�سد  وعليه  املحلي. 
ال�سلطات املحلية  وعلى راأ�سها 
العاجل  بالتدخل  الولية  وايل 
اليومية  ملعاناتهم  حد  لو�سع 
التي يتخبطون فيها ، من خالل 

العمل على منحهم ر�سيدهم من 
لإخراجهم  الإمنائية  امل�ساريع 
والتهمي�س  احلرمان  �سبح  من 
منذ  طيلة  يالزمهم  ظل  الذي 
فرتة طويلة . ويف انتظار تدخل 
الو�سية  ال�سلطات  من  جاد 
للتكفل  املعنية  واجلهات 
لزاما  يبقى  القائم  بامل�سكل 
على املواطنني معاي�سة الو�سع 

املزري لأجل غري م�سمى.
اأحمد باحلاج 



توج اأول اأم�س الكاتب اجلزائري 
الإبداع   بدرع  بعلوج  يو�سف 
لأدب  قنرب  مل�سابقة  الف�سي 
الق�سة  العراق، فرع«  الطفل يف 
بعد   2020 ل�سنة  الق�سرية« 
حلوله  يف املركز الثاين  يف هذه 
التي  الهامة  الدولية  امل�سابقة  
لثقافة  املح�سن  مركز  ينظمها 
العلوية  للعتبة  التابع  الطفل 
املقد�سة  وح�سوله على مكافاأة 
مالية مقدارها األف دولر ،وبهذا  
ي�سجل  امل�ستحق  الأدبي  الفوز 
اجلزائر  ح�سور  املبدع  هذا 
لي�رشف   العربي   امل�ستوى  على 
اجلزائري   الأدب  اأخرى  مرة 
هذا  يف  الوطنية  الراية  ويرفع 

البلد  ال�سقيق.
قنرب  م�سابقة  �سهدت  ولقد  
يف  الطفل   لأدب  الدولية 

 500 من  اأكرث  تناف�س  العراق  
التي  الثالثة  فروعها  يف  عمل 
�سملت ال�سعر، الق�سة الق�سرية  
وجاء  امل�سورة،  والق�سة 
الف�سي  بالدرع  بعلوج  تتويج 
 ، الق�سرية  الق�سة  فرع  يف 
من  فائزين  جمموعة  �سمن 
وم�رش،  �سوريا  و  العراق 
الأعمال  طباعة  ف�سيتم  وعليه 
�سمن  اجلائزة  بهذه  املتوجة 
العلوية،  العتبة  من�سورات 
نطاق  على  توزيعها  و�سيتم 
لت�سجيع  وا�سع  �سمن م�رشوع 
و مت  الأطفال   لدى  املطالعة 
من  امل�سابقة   هذه  اإطالق  
طرف العتبة العلوية املقد�سة 
الأدبي  العمل  لأهمية  نظراً 
يف  الأطفال  ل�رشيحة  املوّجه 
بناء ثقافتهم واإثراء اإمكاناتهم 

وانطالقاً  واللغوية،  املعرفية 
رعاية  يف  الأبوي  موقعها  من 

الأجيال اجلديدة .

يو�سف بعلوج : �سعادتي 
بهذه اجلائزة ال تو�سف

عقب  بعلوج  يو�سف  وقال 
الف�سي  الإبداع  بدرع  تتويجه 
الطفل  لأدب  يف م�سابقة قنرب 
بهذه  »�سعادتي   : العراق  يف 
لأنها  اأول  تو�سف.  ل  اجلائزة 
العراق،  اأدب هو  بلد  تاأتي من 
حيث ت�سعب مناف�سة اأدبائه يف 
امل�سابقات عموما و ثانيا لأنها 
تقدير كبري  لها  تاأتي من جهة 
يف وجدان العراقيني، ما يجعل 
اعتباريا  بعدا  ياأخذ  التتويج 
والأو�ساط  العموم  لدى  كبريا 

الأدبية على حد ال�سواء«.

اأو�سح  للجائزة   ت�سلمه  عن  و 
بعلوج »بقدر �سعادتي بالتتويج، 
بقدر اأ�سفي على الأخبار التي 
حفل  اإلغاء  باإمكانية  و�سلتني 
فالظروف  اجلائزة،  توزيع 

كورونا  لفريو�س  احلالية 
حلفل  التح�سريات  على  اأثرت 
�رشف  على  �سيقام  كان  كبري 
اأمتنى  جهتي  من  الفائزين. 
يوؤجل  واأن  احلفل،  يلغى  األ 

اإىل وقت لحق بعد نهاية اأزمة 
الكورونا«.

 تتويج اأدبي م�ستحق 

كما اأن هذا التتويج الذي حظي 
به  الكاتب املبدع يو�سف  بعلوج 
يف جمال اأدب الطفل يف العراق، 
فلقد   ، م�سواره  يف  الأول  لي�س 
�سبق له  واأن فاز بجوائز عديدة 
داخل وخارج اجلزائر يف الق�سة 
ال�سارقة  جائزة  هي  وامل�رشح، 
جائزة   ،2012 العربي  لالإبداع 
جائزة   ،2013 اخلّيام  نادي 
رئي�س اجلمهورية 2014 وجائزة 
 ،2018 للم�رشح  العربية  الهيئة 
لت�ساف هذه اجلائزة اإىل م�ساره 

الإبداعي.
حكيم مالك
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حدثنا عن فكرة دخولك 
تقيم  وكيف  االعالم  جمال 

التجربة ؟

بداأت  قد  اأعتربها  ل  التجربة 
واآمالنا  تطلعاتنا   لأن  اأ�ساًل 
كبرية  املجال  يف  وطموحاتنا  
حدود...الفكرة  لها  ولي�س  جدا 
�سيئاآ  تكرب  الطفولة  من  كانت 
والتعبري  للرثثرة  حبنا   ، ف�سيئاآ  
اأ�سخا�س  تزعج  كانت  التي 
نقاط  تك�سبنا  املقابل  يف  كانت 
الذين  العربية  اللغة  اأ�ساتذة  مع 
جناحي  يتنبوؤون  اأغلبهم  كان 
مع   ، املحاماة  اأو  ال�سحافة  يف 
 ، الراأ�س.  �سكنت  الفكرة  الوقت 
والإعالم  ال�سحافة  جنون  وبداأ 
مع  يتكلم  ادري�س  فتجد  يركبنا 
ميثل  و  املجنون  مثل  املرايا 
بدون  وال�سحفي  املرا�سل  دور 
توجهنا  بعدها   ، ملل  ول  كلل 
اأين  خا�سة  مدار�س  يف  للتكوين 
مت اكت�ساف موهبتنا وهو ما زاد 
من ثقتنا يف اأنف�سنا و مع الوقت 
ك�سبنا ثقة امل�سوؤولني الذين كانوا 

يف  علينا  يعتمدون  مرة  كل  يف 
واملنا�سبات  اللقاءات  تن�سيط 
بعد   ، والحتفالية  الوطنية 
البكالوريا اخرتنا  جمال العالم 
طلبة  و�سط  اأنف�سنا  فر�سنا  اأين  
املجال و حزت على جائزة اأح�سن 
من�سط جامعي يف  كا�ستينغ اأقيم 
يف احلرم اجلامعي واأنا يف ال�سنة 
يف  ُوفقنا  ...بعدها  فقط  الأوىل 
الفوز بالكثري من امل�سابقات ومع 
الوقت   بداأنا نك�سب ثقة  النا�س  
مللتقيات  من�سطاآ  واأ�سبحت 
للتجربة  ودولية...تقييمي  وطنية 
عادي فيه الكثري من التوفيق من 

اهلل �سبحانه وتعاىل

وجودك  مع  باملوازاة 
لديك  هل  باالإعالم 
لو   ، اأخرى  اهتمامات 
جناحك  عن  اأكرث   حتدثنا 
التوفيق  ا�ستطعت  وكيف 
االأخرى   اهتماماتك  بني 

واالعالم ؟
الذي  هو  و  كممر�س  عملي 
على  العتماد  كثريا يف  �ساعدين 
اأت�رشع  ل  وجعلني  ماديا  نف�سي 
القدر هو من جعلني    ، اإعالميا 

ممر�سا ومل اأكن اأحب هذه املهنة 
مع  احتكاكي  بعد  مبا�رشة  لكن 
اكت�سف  جعلني  املر�سى  معاناة 
�سخ�سي  يف  ان�سانياآ  جانبا 
عن  اأتوقف  اأن  اأريد  ل  وجعلني 
ممار�سة هذه املهنة حتى ولو اأن 
ارتباطاتي الدرا�سية اأو يف العمل 
الريا�سة  وممار�سة  العالمي 
التوفيق  جعل  اخلا�سة  وحياتي 

بينهم �سعبا ل�سيق الوقت...

املراأة  لواقع  تنظر  كيف 
ال�سحافة  جمال  يف  العاملة 

واالإعالم؟
املجتمع  ن�سف  هي  املراأة 
عامل  من  اإق�ساءها  ميكن  ول 
العالم ، لكن اعتقد اأنها مازالت 
امليدان  يف  متاعب  من  تعاين  
ل  من  فيه  ملجتمع  تنزل  عندما 
وقوية  عاملة  مراأة  فكرة  يتقبل 
من  اأخرى  جهة  من  تعاين  و   ،
م�سوؤويل  ومطامع  ابتزازات 
)ل  الإعالمية  املوؤ�س�سات  بع�س 
ال�ساكنة  املراأة   ،  ) اهلل  �ساحمهم 
املدن  و  العا�سمة  عن  بعيدا 
من  يُ�سعب  واقعها  اأي�سا  الكربى 
واإطالق  قدراتها  اإبراز  ماأمورية 

العنان ملواهبها....
بقدرة  متفائلون  هذا  كل  رغم 
يف  نف�سها  فر�س  على  املراأة 

املجال اكرث فاأكرث

 ، ال�سحافة  جتربة  بعد 
جتربة  خلو�ض  تطمح  هل 
املكتوب   االعالم  يف  جديدة 

؟
الأنواع  اأنا عا�سق لكل   ! �رشاحة 
ال�سحفية  والطبوع  والألوان 
...الكتابة ال�سحفية لي�ست اأولوية 
بالن�سبة يل ...لكن اإن كانت هناك 
فر�سة و القليل من الوقت الأكيد 

اأنني لن اأ�سيعها

ما راأيك بتجربة االعالم 
االعالم  وخا�سة   ، باجلزائر 

اخلا�ض ؟
�سعادتنا مل تكن تو�سف بعد فتح 
اخلا�سة  القنوات  اأمام  املجال 
وجود  عدم  لكن   ،  2012 �سنة 
ن�سو�س تنفيذية لقانون ال�سمعي 
الب�رشي خلق الكثري من الفو�سى 
ال�سحفي  اأن  حقيقة  ...توؤ�سفني 
غري حممي يف مهنته واأعتقد اأننا 

تاأخرنا عن تنظيم املجال...

باأن  ترى  فعال  هل 
يعك�ض  اخلا�ض  االعالم 
املواطن  اهتمام  متاما 

اجلزائري ؟
اأكرب  لي�س  اخلا�س  العالم 
اهتماماته ان�سغالت واهتمامات  
املواطن ، العالم يجب اأن يكون 
قوة و�سلطة اأوىل تُنمي املجتمع 
الفرد  وتنمية  الوعي  �سناعة  يف 
...ل  لالأ�سف  نفتقده  ما  وهذا 
توجد قنوات  جل اهتمامها يف 
الطفل  وعامل  والعلوم  الرتبية 
الأ�رشية  امل�ساكل  حتليل  و 
ل  ذلك  ...ومع  والجتماعية 
العالم  على  اللوم  كل  نلقي 

اخلا�س

يف  يومك  تق�سي  كيف 
ظل احلجر ال�سحي ؟

الأيام يف احلجر ال�سحي �سارت 
ُخلق  فقد   ، لدي  ترتيبا  اأكرث 
بع�س الوقت الذي جعلنا ن�ستمتع 
بالبقاء مع عائالتنا لوقت اأطول 
ال�سالة  على  نحافظ  وجعلنا   ،
يف وقتها اأكرث ، بالإ�سافة للقليل 
من العمل و اخلروج من املنزل 

فقط لل�رشورة الق�سوى

كيف توفق بني عملك و 
البيت خا�سة و نحن يف �سهر 
رم�سان الكرمي وعز الوباء ؟

الآن  والبيت  العمل  بني  التوفيق 
�سار اأ�سهل نوعياآ )ههه( لأن قبل 
بالدرا�سة  مرتبطا  كنت  احلجر 
واأمور اأخرى ...مع احلجر  ُخلق 

لدي وقت اأعمل على ا�ستغالله

طموحاتك  عن  ماذا 
ك�سحفي؟

والإعالمية  ال�سحفية  طموحاتنا 
حدود  ول  �سقف  لها  لي�س 
الإعالم  نحرتف  اأن  ...نتمنى 
امل�سهد  يف  ا�سافة  نكون  واأن 
خدمة  نقدم  واأن  الإعالمي 

ملجتمعنا و وطننا

كلمة اأخرية 
واأ�سكر   اأ�سكرك  الأخري  يف 
 ، اللتفاتة  هذه  على  جريدتكم 
من  الكثري  القلب  من  لك  اأمتنى 
التوفيق و جلريدتكم املحرتمة ، 
اأمتنى من اهلل اأن ير�سى عنا واأن 
يُوفقنا ، اأن ي�سفي مر�سانا ويرحم 
موتانا و اأن يحفظنا ويجعل بلدنا 

اآمنا ، �سكرا جزيال لكم.

االإعالمي ادري�ض بو�ساقور الرحماين

عدم وجود ن�صو�ص تنفيذية لقانون 
ال�صمعي الب�صري خلق الفو�صى

اإدري�ض بو�ساقور الرحماين من والية عني الدفلى، ممر�ض و طالب يف االإعالم ، من�سط 
للعديد من التظاهرات واللقاءات الوطنية و حائز على جوائز عديدة يف املجال ، 

...Dm-Radio موؤ�س�ض و رئي�ض نادي اإعالمي جامعي ، حاليا اأعمل كمن�سط يف اإذاعة

يف فرع الق�سة الق�سرية مل�سابقة قنرب الأدب الطفل ل�سنة 2020

تتويج الكاتب يو�صف بعلوج بدرع الإبداع الف�صي يف العراق
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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  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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ومن خالل جتربته التي عا�رصها خلف 
الأحداث  لتطورات  ومتابعته  الق�ضبان 
يرى    ،" كورونا   " فريو�س  انت�ضار  منذ 
اأن" الرتفاع املت�ضارع لعدد امل�ضابني 
يف دولة الحتالل، وما يقابله من تزايد 
وجود  عندهم،وعدم  الوفيات  عدد 
الأعداد  هذه  تراجع  على  موؤ�رصات 
بالنظر لتخبط قيادات الدولة املحتلة 
يف التعامل مع هذه اجلائحة، والفو�ضى 
العارمة يف �ضفوف املتدنيني ال�ضكناز 
الذين   " "باجلرادمي  املعروفني 
يتمردون على طلبات احلكومة والدوائر 
اجلائحة  هذه  بتعاظم  ي�ضي  ال�ضحية  
كبري  الحتمال  و�ضيكون    ، بامل�ضتقبل 
�ضفوف  كافة  يف  الوباء  هذا  لتف�ضي 
الإ�رصائيليني،  ومنهم الأجهزة الأمنية 
و�رصكات  ال�ضجون  اإدارات  ووحدات 
بفئة  احتكاكا  الأكرث  املعتقلني  نقل 
،تهيئ  العوامل  هذه  كل   ، ال�رصى 
لأ�رصانا  العدوى  لنقل  كبرية  فر�س 
ال�ضديد  للخطر  ومعتقلينا،وتعر�ضهم 

يف �ضحتهم وحياتهم .

مذبحة ب�سكني كورونا

التعتيم  اأن  فيا�س،  املحرر  واعترب 

حجب  يف  الحتالل،   من  املق�ضود 
احلالة احلقيقية لواقع ال�رصى يف ظل 
هذه الظروف، خا�ضة بعد منع الزيارات 
نهائيا، وعدم وجود التوا�ضل بني الأهل 
بالقلق،  ال�ضعور  زاد  ال�رصى  واأبنائهم 
وجود  عن  اأبناء  توارد  بعد  خا�ضة 
من  اأ�رصى  لأربع  بها  م�ضتبه  حالت 
�ضجن جمدو احتكوا بعن�رص" ال�ضاباك 
" الذي كان يدير عملية التحقيق معهم 
يف احد مراكز التحقيق، م�ضرياً اىل  اأن 
اإخالء ق�ضم 7 يف �ضجن جمدو وتوزيع 
اأ�رصاه على باقي الأق�ضام، حيث يعترب 
ق�ضم �ضبعة اأكرب ق�ضم يف �ضجن جمدو 
وال�ضاحة  الزنازين  م�ضاحة  حيث  من 
يف  والثالث  الثاين  الطابقني  واإخالء   ،
ال�ضتعداد  بهدف  هدارمي،  �ضجن 
للم�ضابني  عزل  اأق�ضام  جلعلهما 
الأمنيني  اأو  املدنيني  املعتقلني  من 
عايل  واإنذار  خطري،  موؤ�رص  م�ضتقبال 
العامل  حترك  ل�رصورة  ينبه  الدرجة 
اإمكانية  حول  الدولية  وموؤ�ض�ضاته 
ح�ضول مذبحة بحق ال�رصى " ب�ضكني 
امل�ضوؤولة  اجلهات  مطالباً   كورونا"، 
ب�ضاعة  �ضاعة  الإحداث  هذه  متابعة 
امل�ضتوى  على  املخاوف  هذه  وتفعيل 
العامل  ان�ضغال  من  بالرغم  العاملي 
با�رصه بخطر هذه اجلائحة التي جتتاح 

العامل .

�سور خطرية ..

وراأى املحرر فيا�س يف قيام �ضلطات 
من  اأعداد  عن  بالفرج  الحتالل 
خطورة  بحجة  املدنيني،  املعتقلني 
عدم  باملقابل   ، كورونا  انت�ضار 
الأمنيني،  ال�رصى  باجتاه  التحرك 
يتم  حيث   ، بذلك  الكتفاء  وعدم 
طويلة،  لفرتات  حماكماتهم  تاأجيل 
العددي  بالتخفي�س  العمل  وجتميد 
 " با�ضم  املعروف  العتقال  ليام 
مبيته،  �ضيا�ضة  يف  اإمعانا  املنهلي" 
مو�ضحا اأنه كان من ال�رصوري الإبقاء 
على قانون " املنهلي" وعدم جتميده، 
بل كان اي�ضا على املحاكم الحتاللية 
تفعيل حماكم كانت لغاية الن �ضورية 
اأو  وهي حماكم ثلث املدة،  وتق�ضري 
اإلغاء مدد العتقال الإداري، والإفراج 
ال�ضن  وكبار  املر�ضى  ال�رصى  عن 
هذه  ظل  يف  وامل�ضابني  والن�ضاء 
ان�ضاين  باب  من  الأقل  على  الظروف 
لنهم قد يكونوا اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة 
تعر�س  وبالتايل  كورنا،  بفايرو�س 
وال�ضت�ضهاد  ال�ضديد  للخطر  حياتهم 
هو  بله  الطني  زاد  مما   " واأ�ضاف   ،
تباطاأ دخول الكنتينا لالأ�رصى بدعوى 
التي  الأ�ضا�ضية  اإدخال املواد  �ضعوبة 
يف  وخ�ضو�ضا  ال�رصى  يحتاجها 

املواد الغذائية الأ�ضا�ضية واملنظفات  
واملعقمات".

�ال�سرى يبادرون حلماية �أنف�سهم

اإن  فيا�س،  قال   ، ثانية  جهة  من 
من  عنهم  اأفرج  ال�رصى  من  جمموعة 
افادو   ، موؤخراً  وجلبوع  جمدو  �ضجن 
ال�ضجون  اإدارات  جتاهل  واقع  يف   اأنه 
وباء  من  حلمايتهم  ال�رصى  لطالبات 
الأ�ضرية  احلركة  بادرت  فقد  كورونا، 
حماية  بق�ضد  خطوات  بعدة  هناك 
عدة  يف  متثلت  الوباء  هذا  من  الذات 
النظافة  حول  اإر�ضادية   توجيهات 
العامة وتخفيف الحتكاك بني ال�رصى 
بهم،  اخلا�ضة  الزنازين  يف  خا�ضة 
وتقنني اخلروج للف�ضحة بحيت تكون 3 
غرف فقط بعد ان كانت �ضتة غرف يف 
كل نوبة، كما ا�ضرتطت احلركة الأ�ضرية 
مع  يتعاملون  الذين  ال�ضجانني  على 
الكمامات   لب�س  ب�ضكل مبا�رص  ال�رصى 
يتعر�س  واأن  دائم،  ب�ضكل  والقفازات 
ب�ضكل  اأ�ضبوعني  كل  للفح�س  ال�ضجان 
دوري قبل اإجازة املغادرة وعند قدومه 
�ضجن  اإدارة  كما ر�ضخت  الإجازة،  من 
بتخفيف  ال�رصى  ملطلب  اجللبوع 
التفتي�س اليومي  من مرتني يوميا اىل 
اليومي  العدد  واقت�ضار   ، واحدة  مرة 

من ثالث مرات يوميا اىل مرتني.

�إيجاد �ت�سال هاتفي

املعتقلني  توا�ضل  �رصورة  وحول 
اإن  فيا�س،  املحرر  ذكر  باأهاليهم 
قد  "جمدو"،   �ضجن  يف  ال�رصى 
ات�ضال  ب�رصورة  ال�ضجن  اإدارة  طالبوا 
كل �ضجني بذويه عرب الهاتف الأر�ضي 
خا�ضة  ال�ضيء،  بع�س  عليهم  ليطمئنوا 
واأ�ضاف   ،  ، الزيارات  انقطاع  ظل  يف 
الت�ضال  حتقيق  وهو  الأمر  هذا  اإن   "
املتوا�ضل عرب الهاتف الأر�ضي كان قد 
مت اعتماده بعد الإ�رصاب الطويل الذي 
خا�ضة ال�رصى بقيادة مروان الربغوثي 
لالأ�ضف  لكنه   ،2017 العام  �ضيف  يف  
با�ضتثناء  ال�ضاعة  هذه  اىل  ينفذ  مل 
اأ�ضبال جمدو  ال�ضماح  لعدد من  ق�ضم 
بالت�ضال مع اأهليهم ملدة ع�رص دقائق 
فقط يف كل اأ�ضبوع، وهذا مل ينفذ اىل 
واحدة"،  وملرة  منهم  حمدود  لعدد 
اإدارات  " املفرو�س دفع  وتابع فيا�س 
ال�ضجون لتطبيق ما تعهدت عليه �ضمن 
الذي ح�ضل يف  الإ�رصاب  اتفاقية فك 
لالأ�رصى  وال�ضماح   ،2017 العام  �ضيف 
عرب  اأهليهم  مع  الهاتفي  بالتوا�ضل 
يف  زرعه  املفرت�س  الأر�ضي  الهاتف 

�ضاحات الأق�ضام ب�ضكل فوري .

�الأخبار مقطوعة

وحول توا�ضله من اأبناءه الأ�ضريين   يف 
قال    ، اإ�ضالم وحممد   ، �ضجن جمدو 
نحو  منذ  معهم  نتوا�ضل  مل    " فيا�س 
توقف  ب�ضبب  تقريبا،  اأ�ضهر  ثالثة 
برنامج  يف  وحتى  الزيارات،  برنامج 
الزيارات مل يكن م�ضموحا يل زيارتهم 
"الإخبار  واأ�ضاف  �ضابق"،  اأ�ضري  كوين 
الإفراج  خالل  من  منهم   ت�ضل  التي 
يف  كانوا  الذين   ال�رصى  بع�س  عن 
نف�س املعتقل اأو نف�س الق�ضم �ضحيحة، 
الأق�ضام  بني  التنقل  كثرية  هو  وال�ضبب 
الذي  للق�ضم  املياه  ت�رصب  بحجة  مرة 
الق�ضم  اإخالء  ب�ضبب   ومرة  فيه  كانوا 
ملر�ضى  وحمجراً   معزول  جلعله 
اعتماد  وكذلك  اهلل،  �ضمح  ل  كورونا   
املحاكم  ملواعيد  التمديد  �ضيا�ضة 
اإبقاء  بق�ضد  طويلة  ولفرتات  بعد  عن 
ال�ضجون  اأكرث فرتة ممكنة يف  ال�رصى 
يعي�ضه  الذي  الواقع  هذا    " واأكمل   ،"
يواجهون  فهم  م�ضبوق،  غري  اأ�رصنا  
اليوم خطرين متوازيني خطر �ضيا�ضيات 
القمع الحتاللية �ضدهم وخطر الوباء 
نكون  لأن   يدفعنا  وهذا  املتف�ضي، 
اخلطرين  هذين  مبوازاة  مطالبني 
العامل  ت�ضمع  �ضارخة  فعاليات  عبارة 
القمع  براثني  من  وتنقذهم  �ضوتهم 
واملر�س الذي يهدد حياتهم كل �ضاعة 

وكل حلظة" .
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�إن �لتجربة �العتقالية يف �سجون ومعتقالت �الحتالل ، جتعلنا �سديدي �لقلق على �سحة وحياة �أبنائنا 
�ملعتقلني يف �سجون �الحتالل ، خا�سة و�ن هذ� �لوباء وهذه �جلائحة قد ك�سفت عورة �الحتالل �لذي 
طاملا �سّوق نف�سه �أنه دولة متقدمة ومتح�سرة يف جميع �ملجاالت �لعلمية و�لطبية ، لكنه ما ز�ل عاجز�ً 
و�سيا�ساته ت�سكل خطر�ً على حياة �أ�سر�نا ".. قال �الأ�سري �ملحرر �لكاتب و�العالمي ع�سري فيا�ض من 

خميم جنني ، يف م�ستهل حديثه وروؤيته عن حالة �الأ�سرى حاليًا ، حيث يقبع خلف �لق�سبان يف �سجن " 
جمدو "،  ولديه �الأ�سريين �إ�سالم 26 عامًا وحممد 22 عامًا  . �ملحرر ع�سري ، �لذي عا�ض جتربة �العتقال 

خا�سة �الإد�ري مر�ت عديدة ، و�عتقل �الحتالل ولديه قبل عدة �سهور .

�الأ�سري �ملحرر �لكاتب ع�سري فيا�ض :

التجربة االعتقالية جتعلنا �شديدي 
القلق على �شحة اأبنائنا بال�شجون

الناطق  الوحيدي  ن�ضاأت  كتب 
والأ�رصى  ال�ضهداء  مفو�ضية  با�ضم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
للقوى  الأ�رصى  جلنة  يف  فتح  حركة 
دولة  اأن  والإ�ضالمية  الوطنية 
الحتالل قامت يف 10 / 5 / 2002 
بعد  فل�ضطينيا  مواطنا   39 باإبعاد 
يف  املهد  لكني�ضة  همجي  ح�ضار 
يوما   39 ملدة  دام  حلم  بيت  مدينة 
حيث مت اإبعاد 26 مواطنا فل�ضطينيا 
اأنحاء  اإىل   13 اإىل قطاع غزة وعدد 
اأوروبا . وقال الوحيدي اأن القرارات 

مل  الإ�رصائيلية  العن�رصية  والقوانني 
اأو  �ضابا  اأو  طفال  اأو  �ضيخا  ترحم 
امراأة فل�ضطينية يف عمليات الإبعاد 
الفل�ضطيني  الكل  اأن  حيث  الهمجية 
ال�ضهيونية  ال�ضتهداف  دائرة  يف 
عددا  وا�ضت�ضهاد  وفاة  موؤكدا 
واملحررين  املواطنني  من  كبريا 
ويف  غزة  قطاع  اإىل  واملبعدين 
املنايف وال�ضتات حيث املر�س الذي 
والعتقال  احل�ضار  بفعل  اأ�ضابهم 
الإ�رصائيلي  الحتالل  التزام  وعدم 
بعودة  والتفاقات  التعهدات  بكل 
واأماكن  ذويهم  اإىل  املبعدين 

الوحيدي  ن�ضاأت  واأ�ضار   . �ضكناهم 
ال�ضهداء  مفو�ضية  با�ضم  الناطق 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رصى 
القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
والإ�ضالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رصى 
ال�ضنوية 18 لإبعاد  مبنا�ضبة الذكرى 
يف  املهد  كني�ضة  يف  املحا�رصين 
ت�ضادف غدا  التي   2002  /  5  /  10
الأحد املوافق 10 / 5 / 2020 اإىل 
اللواء  املبعد  املنا�ضل  ا�ضت�ضهاد 
 48  – الطرياوي  داوود  اهلل  عبد 
املر�س  �رصير  على  وهو   – عاما 

الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  يف  واملنفى 
اإثر   2010  /  3  /  24 يف  باجلزائر 
اإ�ضابته بنزيف يف القلب وانفجار يف 
ال�رصيان التاجي . واأفاد باأن املبعد 
�ضكان  من  داوود  اهلل  عبد  ال�ضهيد 
خميم بالطة لالجئني يف �رصق مدينة 
نابل�س وكان من اأبرز قيادات العمل 
الأوىل  املرة  اأبعد يف  وكان  الوطني 
الحتالل  دولة  قيام  اإثر   1992 عام 
النجاح  جامعة  بح�ضار  الإ�رصائيلي 
بعد  الوطن  لأر�س  عاد  ثم  الوطنية 
الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة  قدوم 
القا�ضم  باأبي  ويكنى  وابنة  ابن  وله 

وقد كانت اآخر اأمنياته اأن يودع اأمه 
بجوار  يدفن  واأن  وفاتها  وفاته  قبل 
�رصيحها و�رصيح �ضقيقته التي كانت 
توفيت اأثناء اإبعاده . وذكر الوحيدي 
تع�ضفيا  ا�رصائيليا  قرارا  هناك  اأن 
عن�رصيا بامتياز يحمل الرقم 1650 
كان اأقره ما ي�ضمى  مب�ضوؤول جي�س 
ت�ضمى  ما  يف  الإ�رصائيلي  الحتالل 
غادي  وال�ضامرة  يهودا  مبنطقة 
�ضامني يف 13 / 10 / 2009 ويق�ضي 
وتفريغ  لرتحيل  ويهدف  بالإبعاد 
املناطق من �ضكانها . و�ضدد ن�ضاأت 
مفو�ضية  با�ضم  الناطق  الوحيدي 

ال�ضهداء والأ�رصى واجلرحى بالهيئة 
القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
والإ�ضالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رصى 
ال�ضحية  رواية  ت�ضويق  على �رصورة 
ف�ضح  اأجل  من  والعمل  الفل�ضطينية 
الإ�رصائيلية  العن�رصية  اجلرائم 
وحدة  ي�ضتهدف  الذي  الإبعاد  يف 
الوطني  الن�ضال  و�رصعية  اجل�ضد 
على  القلق  عن  معربا  الفل�ضطيني 
واملنفيني  الفل�ضطينيني  املبعدين 
يف ظل انت�ضار وباء كورونا وا�ضتمرار 
مالحقة الحتالل الإ�رصائيلي لهم .

يف �لذكرى �ل�سنوية 18 الإبعاد �ملحا�سرين يف كني�سة �ملهد

املبعد ال�شهيد عبد اهلل داوود كان يتمنى اأن يدفن بجوار والدته و�شقيقته



الإثنني 11  ماي  2020  املوافـق  ل 18 رم�ضان  1441ه 11

الأ�صري مقداد حممد احليح ي�صارع 
املر�ض يف �صجون الحتالل

يف ح�ضرة مقام اأ�ضرانا البوا�ضل الأبطال واأ�ضرياتنا املاجدات القابعني يف غياهب ال�ضجون وخلف زنازين الحتالل 
الغا�ضم تنحني الهامات والروؤو�س اإجالل واإكبارا بعظمة �ضمودهم وحتمر الورود خجال من عظمة ت�ضحياتهم, 
اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�ضامدين ال�ضابرين الثابتني املتمر�ضني يف قالع الأ�ضر, اأعزائي 
القراء اأحبتي الأفا�ضل فما اأنا ب�ضدده اليوم هو ت�ضليط ال�ضوء على اأخطر حالت الأ�ضرى امل�ضابني بالأمرا�س 

املزمنة يف �ضجون الحتالل والذين يعانون الويالت من �ضيا�ضات الإدارة العن�ضرية التي تتعمد عالجهم بامل�ضكنات 
دون القيام بت�ضخي�س �ضليم حلالتهم ومعاناتهم امل�ضتمرة مع الأمرا�س لرتكه فري�ضة للمر�س يفتك بج�ضده..

بقلم :- �ضامي اإبراهيم فودة

احليح  مقداد  البطل  والأ�سري 
الطبي  الإهمال  �سحايا  اأحد  هو 
اإدارة  متار�سها  التي  املتعمد 
اإىل  اأن�سم  والذي  بحقه  ال�سجون 
املر�سي  اأ�سماء  من  طويلة  قائمة 
خلف  اخلام�س  عامه  اأنهى  وقد 
ال�ساد�س  عامه  ودخل  الق�سبان 
الحتالل  �سجون  يف  التوايل  على 
حكماً  يق�سي  والذي  ال�رسائيلي 

بال�سجن 16 عاًما ون�سف..
- الأ�سري:- الأ�سري املري�س مقداد 

حممد اإبراهيم احليح
- تاريخ امليالد:- 1995م

- مكان الإقامة :- من بلدة �سوريف 
�سمال مدينة اخلليل

- احلالة الجتماعية:- اأعزب
- املوؤهل العلمي:- طالب يف الكلية 

اجلامعية للعلوم الرتبوية
من  اأكتوبر   22 العتقال:-  تاريخ   -

عام 2015
- مكان العتقال:- �سجن "اي�سل"

- التهمة املوجه اإليه:- تنفيذ عملية 
�سيم�س"  "بيت  م�ستوطنة  يف  طعن 
يف اإحدى امل�ستوطنات جنوب غرب 

القد�س املحتلة.
- احلكم:- 16 عاًما ون�سف و غرامة 
مالية قدرها 25 األف �سيكل. اأى ما 

يعادل ت�سعة األف دولر اأمريكى.

مقداد   -: البطل  الأ�ضري  اعتقال 

حممد احليح
احليح  مقداد  الأ�سري  البطل  اتخذ 
البطل حممود  ال�سهيد  رفيقة  ومعه 
دفاعا  بال�ست�سهاد  قراراً  غنيمات 
الحتالل  كان  بينما  وطنه  عن 
والأطفال  الن�ساء  يعدم  ال�سهيوين 
اأبواب  وعلى  ال�سوارع  يف  وال�سبان 
الإبراهيمي  وامل�سجد  الأق�سى 
وم�سمع  مراأى  واأمام  النهار  و�سح 
العامل ال�سامت على جرائم املحتل 
األـ22  القد�س يف  انتفا�سة  بداية  يف 
من �سهر اأكتوبر العام املا�سي 2015 
�رسطة  من  نار  لإطالق  وتعر�سا 
قرب  تواجدهما  اأثناء  الحتالل 
"بيت  منطقة  يف  للحافالت  حمطة 
�سيم�س" بعد اتهامهما بتنفيذ عملية 
�سيم�س"  "بيت  م�ستوطنة  يف  طعن 

وهي اإحدى امل�ستوطنات التي تقبع 
على اأرا�سي املواطنني جنوب غرب 
البطل  اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  القد�س 
مقداد بر�سا�سة يف الرقبة والظهر 
اأنحاء اجل�سد  واأخريات يف خمتلف 
و�سديقه حممود اأ�سيب بر�سا�سات 
يف اجلزء ال�سفلي من ج�سده اإل اأن 
مقداد  وبقي  �سهيدا  ارتقى  الأخري 
على قيد احلياة وجرى اعتقاله وقد 
اأ�سدرت حمكمة عوفر بحقه حكماً 
عاماً   16 ملدة  الفعلي  بال�سجن 

ون�سف..
مقداد  لالأ�سري:-  ال�سحية  احلالة 

حممد احليح
على  النار  الحتالل  قوات  اطلقت 
2015م   /10/22 يف  احليح  الأ�سري 
�ساعة  ن�سف  ملدة  ينزف  وتركة 

وبال�رسيان  ال�سدر  يف  واإ�سابته 
باليد  وبر�سا�سة  بالرقبة  الرئي�سي 
بالظهر  �سظايا  وبقايا  الي�رسى 
م�سفى  اإىل  نقلة  جرى  وبعدها 
لأربع  وخ�سوعه  كارم  عني  هدا�سا 
اإ�سابته  ب�سبب  جراحية  عمليات 
احلرجة ومكث بامل�ست�سفى 40 يوماً 
املركزة  العناية  بغرفة  غيبوبة  يف 
الإ�سابة  من  يعاين  احليح  والأ�سري 
يف  الع�ساب  جممع  يف  بر�سا�سة 
فقد  وانه  الوجه  من  اليمنى  اجلهة 
و�سعوبة  اجلهة  هذه  يف  ال�سمع 
بالغة  اإ�سابة  من  ويعاين  بالنطق 
الوجه  وتغري مالمح  ال�سفل  بالفك 
التوازن  وعدم  باملعدة  وم�ساكل 
�سوى  اأدوية  ياأخذ  ول  امل�سي  اأثناء 
اإىل تخديره  امل�سكنات والتي توؤدي 
وان  الوعي،  فاقداً  اأو  نائماَ  واإبقاءه 
يف  اخدرار  من  اأي�ساً  يعاين  الأ�سري 

اجلهة الي�رسى من اجل�سم..
من على �سطور مقايل اأوجه ندائي 
والهيئات  املوؤ�س�سات  كافة  اإىل 
ال�سحة  منظمة  وخا�سة  الدولية 
ومنظمة  الحمر  وال�سليب  العاملية 
العاجل  بالتدخل  حدود  بال  اأطباء 
احليح  مقداد  الأ�سري/  حياة  لإنقاذ 
الالزم  العالج  لتقدمي  عنه  لالإفراج 
كل  احلرية  ال�سجون-  خارج  له 
واأ�سرياتنا  البوا�سل  لأ�رسانا  احلرية 
العاجل  وال�سفاء  املاجدات- 
باأمرا�س  امل�سابني  للمر�سى 

خمتلفة..

بقلم: يا�رس مزهر
الوطنية  للقوى  الأ�رسى  جلنة  ع�سو 

والإ�سالمية

فل�سطيني  طفل  منا�رسة  اأحمد 
بيت  �سكان  من  عام   12 يتجاوز  مل 
بتاريخ  اعتقل   ، القد�س  �سمال  حنينا 
من  عودته  خالل  2015م   -10-  12
ح�سن،  عمه  ابن  برفقة  املدر�سة 
وابن  هو  اأحمد  الطفل  الأ�سري  تفاجاأ 
عليه  الر�سا�س  باإطالق  ح�سن  عمه 
اإ�سابة  اإىل  اأدى  مما  كثيف،  ب�سكل 
ابن  وا�ست�سهاد  اأحمد  الأ�سري  الطفل 
اهلل"،  "رحمه  ح�سن  و�سديقه  عمه 
و�سقوطهم  عليهم  النار  اإطالق  وبعد 
ال�سهيوين  اجلي�س  قام  الأر�س  على 
منا�رسة  اأحمد  نقل  ومت  بدع�سهم، 
واملوت  احلياة  بني  امل�ست�سفى  على 
الكثري  اأعتقد  حيث  اليدين  مكبل 
اأحمد  على  النار  اإطالق  �ساهد  ممن 
اهلل  رعاية  لكنها  ا�ست�سهد،  ا  اأي�سً انه 
زلت  ما  جديد.  من  احلياة  له  كتبت 
فل�سطيني  كل  وذهن  ذهني  يف  عالقة 
الأ�سري  الفل�سطيني  الأ�سري  �رسخات 
ي�رسخ:  وهو  منا�رسة  اأحمد  البطل 
م�س  متذكر"  م�س  متذكر،  "م�س 
هذه  اأن  التلفزة  �سا�سات  على  عارف 
ال�رسخات والكلمات التي كان يرددها 
قلوبنا  متزق  كانت  منا�رسة  احمد 
عنه  لالإفراج  العامل  اأحرار  وت�ستنجد 
واتقاده من براثن هذا العدو املجرم. 
ا ان هذه ال�رسخات التي خرجت  واأي�سً
على  تدل  فاإنها  دلت  ان  اأحمد  من 
ال�سهيوين  العدو  واإجرام هذا  همجية 
املجرم،ان ما �ساهدناه على �سا�سات 
ال�سهيوين  التلفزة من �رساخ املحقق 
انتزاع  اجل  من  اأحمد  الطفل  على 
اتهم  التي  روايته  لتعزيز  منه  اعرتاف 
طعن  عملية  تنفيذ  وهي  احمد  فيها 
الطفل  له  تعر�س  ما  ان  القد�س.  يف 
القوانني  لكل  خمالف  هو  منا�رسة 

لتفاقية  وخمالف  والإن�سانية  الدولية 
املادة  يف  تن�س  التي  الطفل  حقوق 
اأي  يجري  ان  يجوز  ل  انه  على   16
للطفل  او غري قانوين  تع�سفي  تعر�س 
يف حباته اخلا�سة. ان انت�سار الفيديو 
يعنف  وهو  للمحقق  الف�سائيات  عرب 
عام   12 يتجاوز  مل  طفل  يف  وي�رسخ 
عن  وال�سورة  بال�سوت  جديد  دليل 
حالت التعذيب النف�سي والبدين التي 
يتعر�س لها اأطفالنا الذين يتم اعتقالهم 
يومًيا يف القد�س وال�سفة حيث و�سل 
عدد الأطفال الذين مت اعتقالهم اأكرث 
وبالتايل  اعتقال،  حالة  األف   50 من 
التخويف  هو  ا  اي�سً الفيديو  هدف 
والأمهات  لالأطفال  النف�سية  واحلرب 
له  تعر�س  ما  ان  ال�سجون.  خارج 
الأ�سري احمد منا�رسة كل يوم يتعر�س 
له الأطفال الذين يتم اعتقالهم ولدينا 
�سهادات حيه لأطفال مت الإفراج عنهم 
جرائم  هناك  الحتالل  �سجون  من 
متار�س  قانونية  وخمالفات  اإن�سانية 
طفل   183 الأطفال  ال�رسى  بحق 
�سهيونية،  �سجون  عدة  على  موزعني 
جميعهم مور�س عليهم نوع او اأكرث من 
اأنواع التعذيب النف�سي او البدين، جميع 
يتجاوز  مل  الأطفال  ال�رسى  هوؤلء 
اأعمارهم 18 عام فهم ح�سب القانون 
قا�رسين. نطالب ال�سلطة الوطنية اىل 
حمكمة  اىل  املهم  امللف  هذا  حمل 
جمرمي  ملالحقة  الدولية  اجلنايات 
ومن  ال�سهيوين  ال�ساباك  من  احلرب 
مت  واأخريا  ال�سجون.  م�سلحة  اأدارة 
احمد  البطل  الطفل  على  احلكم 
منا�رسة 12 عام وقد اأم�سى حتى الن 
ال�سجون  داخل  �سنوات من طفولته   5
املجرم  العدو  هذا  حرم  ال�سهيونية 
من  واإخوانه  منا�رسة  احمد  الطفل 
وزج  واعتقلهم  طفولتهم  من  الأطفال 
�سحية  وغري  معتمة  .زنازين  يف  بهم 
القريب  الفرج  يتم  اأن  اهلل  اأ�سال   ،...

جلميع اأ�رسانا واأ�سرياتنا املاجدات.

م�ض متذكر م�ض متذكر

على  العائلة  جتتمع  رم�سان  اأيام  يف 
غري عادتها، طقو�س عائلية وروحانية 
ل تتكرر اإل يف ال�سهر الف�سيل، وهذا 
على  الكرام  مرور  مير  ل  امل�سهد 
بكل  ياأتي  بل  وعائالتهم،  الأ�رسى 
على  والدموع  والوجع  الأمل  م�ساعر 
والزوجة،  والبن  والبنة  والأب  الأم 
مكانا  له  ترك  من  كل  جرح  ويفتح 
من  ال�سيام.  �سهر  ح�رسة  يف  فارغا 
غيبتهم  فل�سطيني  اأ�سري   5000 بني 
�سجون الظلم الإ�رسائيلية، ل زال 26 
اأ�سريا ولأكرث من ربع قرن، مغيبني عن 
اأقدمهم  الرم�ساين،  الإفطار  موائد 
يون�س  وماهر  يون�س  كرمي  الأ�سريين 
ال�سوم  �سهر  اأجواء  يعي�سا  واللذان مل 

عاما   38 منذ  عائالتهم  جوار  اىل 
والغياب  الفقد  م�ساعر  متوا�سال. 
يتجرعها الأ�سري يف الزنزانة والعائلة 
كل  وال�سحور  الإفطار  طاولة  على 
فارقوا  اأ�سخا�س  الأهل  ومن  يوم، 
اللقاء  بلحظة  يحلمون  وهم  احلياة 
معا،  املغرب  اأذان  وانتظار  والعناق، 
ويلتئم  املف�سلة  اأكالتهم  ليت�ساركوا 
جرحهم املرير. عميد الأ�رسى كرمي 
ونائل  يون�س  ماهر  والأ�رسى  يون�س 
واإبراهيم  الطو�س  وحممد  الربغوثي 
ور�سدي اأبو مخ، ووليد دقة واإبراهيم 
ابو  و�سمري  جابر  ابو  واأحمد  بياد�سة 
نعمة، وحممد داوود وب�سري اخلطيب، 
ابو  فلنة وحممود  اأدم وحممد  جمعة 

واإبراهيم  ال�سعدي،  ورائد  خرابي�س 
�سياء  اغبارية،  ويحيى  وحممد 
وحممود  ابو�رسور  ونا�رس  الفالوجي 
ونائل  عي�سى  وحممود  �رسور  ابو 
�سلهب وحممد وعبد اجلواد �سما�سنة 
رم�سان  يح�رسوا  مل  الكركي،  وعالء 
 27 من  اأكرث  منذ  وذويهم  اأهلهم  بني 

عاما.
من  اأكرث  ق�سوا  اأ�رسى  هناك  اأن  كما 
واأفرج عنهم  الأ�رس  ع�رسين عاما يف 
وزجهم  اعتقالهم  ليعاد  ق�سرية  لفرتة 
واإعادة  الحتالل  معتقالت  داخل 
وحرمانهم  بحقهم  ال�سابقة  الإحكام 
ال�سهر كحال الأ�رسى  اأجواء هذا  من 
اللذين افرج عنهم يف �سفقة �ساليط، 

وعالء  زلوم  ن�سال  الأ�سري  ومنهم 
ونا�رس  املحروم  و�سامر  البازيان 
وغريهم  �سالح  ابو  وجمال  ربه  عبد 
كل  كحال  هوؤلء  ي�سعر  ل  الع�رسات. 
القهر  والأ�سريات يف �سجون  الأ�رسى 
الإ�رسائيلية، بطعم رم�سان وروحانياته 
الإميانية اأو بلذة الأكل وطيب ال�رساب 
معاناتهم  تت�ساعف  بل  واحللوى، 
بفعل  ومي�سي،  ياأتي  رم�سان  كل  يف 
والقتحام  والإهمال  العزل  �سيا�سات 
لهم  فدعوا  واحلرمان.  والتعذيب 
يفرج  بان  الإفطار  موائد  على  وانتم 
اهلل كربهم وان ل ياتي رم�سان القادم 

ال وهم بني عائالتهم

هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين

26 اأ�صريا غيبتهم ال�صجون عن املوائد الرم�صانية لأكرث من 27 عاما
الكاتب  عمر  عماد  الدكتور  قال 
على  الهجوم  اأن  ال�سيا�سي  واملحلل 
دولة  قبل  من  ال�رسى  م�ستحقات 
عدم  ويجب  خطري  اأمر  الحتالل 
الن�سياع له والت�سدي له بكل ال�سبل، 
كونها  ال�رسى  ق�سية  متثله  ملا 
التي  الوطنية  الثوابت  اأهم  اإحدى 
واأكد  املحافل.  كل  عندها يف  ندافع 
للقانون  خمالف  القرار  هذا  اأن  عمر 
الدويل والقانون الدويل الإن�ساين وهو 
املتوا�سلة  اجلرائم  �سمن  انتهاك 
ال�رسى  بحق  اإ�رسائيل  ترتكبها  التي 
الفل�سطينيني، وهي جزء من املوؤامرة 
الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  حتاك  التي 
من  خطري  وطني  وانحدار  وق�سيته 
قبل البنوك الفل�سطينية يجب الوقوف 
ثقافتا  على  دخيل  اأمر  لأنه  اأمامه 
الوطنية. وطالب عمر ال�سلطة الوطنية  
الطرق  اإيجاد  ب�رسورة  الفل�سطينية 

م�ستحقاتهم  ال�رسى  لت�سليم  البديلة 
التي  البنوك  ل�رسوط  الكرتاث  دون 
مو�سحاً  عليهم،  الحتالل  فر�سها 
لتنفيذ  ي�سعون  واأ�سحابها  البنوك  ان 
ما ي�سب يف م�ساحلها. كما دعا عمر 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  لإجراء 
البنوك  تلك  مع  قانونية  مراجعة 
الفل�سطينية  الأرا�سي  تعمل يف  كونها 
وكيف لها الن�سياع لقرارات الحتالل 
واأ�سار  ال�رسى.  ق�سية  يف  وخا�سة 
الهجمة على م�ستحقات  اأن  اإىل  عمر 
ت�رسيحات  مع  تتزامن  ال�رسى 
لدى  الأمريكي  ال�سفري  بها  اأدىل 
يحر�س  فريدمان  ديفيد  )اإ�رسائيل(، 
من خاللها احلكومة الإ�رسائيلية على 
لأرا�سي  ال�سم  �سيا�سة  بتنفيذ  البدء 
امل�ستوطنات وهي اإحدى بنود �سفقة 
القرن التي ت�سعى )اإ�رسائيل( لتنفيذها 

بدعم وم�ساندة الإدارة الأمريكية.

الدكتور عماد عمر الكاتب واملحلل ال�ضيا�ضي

ا�صتهداف م�صتحقات ال�صرى اأمر 
خطري وتعاطي البنوك انحدار وطني



عن  بديال  رو�س  �أطباء  وجد 
�ملحو�سب  �ملقطعي  �لت�سوير 
 ،19-COVID عن  للك�سف 
لي�سبحو� بذلك �أول �مل�ستعينني 
�ملغناطي�سي  بالرنني  بالت�سوير 
وتعترب  �ملر�س  هذ�  لك�سف 
هذه �لطريقة �أكرث فعالية و�أمانا 
�ملوجات  ��ستخد�م  ب�سبب 
من  بدال  �لكهرومغناطي�سية 
ي�سمح  ما  �ل�سينية،  �الأ�سعة 
بالرنني  �لت�سوير  �إىل  باللجوء 
فح�س  عند  �ملغناطي�سي 

�لن�ساء �حلو�مل و�الأطفال.

�أجر�ها  در��سة  و�أظهرت 
�ملركز  يف  �الأخ�سائيون 
و�لتطبيقي  �لعلمي  �ل�رسيري 
�لتطبيب  وتقنيات  للت�سخي�س 
عن بعد يف �إد�رة �سوؤون �ل�سحة 
يف مو�سكو، �أن �لبيانات �لتي مت 
�لطريقة،  بهذه  عليها  �حل�سول 
باملقارنة  ودقة  �سمولية  �أكرث 
�ملقطعي  �لت�سوير  نتائج  مع 
ت�ستغرق  بينما  �ملحو�سب، 
حو�يل  باأكملها  �لفح�س  عملية 

ع�رس دقائق فقط.
�لرو�س  �الأطباء  و�كت�سف 

�لرنني  جهاز  ��ستخد�م  بف�سل 
�ملغناطي�سي، ت�سخي�سا جديد� 
عدوى  عن  �لناجم  للمر�س 
عليه  و�أطلقو�  كورونا،  فريو�س 

»عالمة   cloudy sky sign
وهي  بالغيوم«،  �مللبدة  �ل�سماء 
ت�سبه  �ل�سور  عبارة عن بقع يف 

�ل�سماء �لغائمة.

قالت رئي�سة �ملركز �الحتادي 
للعالج و�لطب �لوقائي، �لتابع 
رو�سيا،  يف  �ل�سحة  لوز�رة 
غامباريان،  مارينا  �لدكتورة 
�إنه ميكن �ال�ستفادة من فرتة 
من  للوقاية  �لذ�تية  �لعزلة 
و�ل�سيطرة  �لتدخني  تعاطي 
�ل�سارة  �لعادة  هذه  على 
�ل�سيئة،  �لعاد�ت  من  وغريها 
م�ساعدة  طلب  طريق  عن 
مر�كز �لدعم عن بعد لالإقالع 
و�أ�سافت:  �لتدخني  عن 
�لدعم  با�ستخد�م  »نو�سي 

��ستبد�ل  وعقاقري  بعد  عن 
بدون  �ملتوفرة  �لنيكوتني 

و�سفة طبية«.

»ر�سي�سكايا  �سحيفة  ونقلت 
�خلبرية  عن  �ليوم  غازيتا« 
عادة  نن�سح  كنا  »�إذ�  قولها: 

ب�سكل  �لتدخني  عن  باالإقالع 
فمن  ومتز�من،  مفاجئ 
عدد  تقليل  �الآن  �ملمكن 
تدخينها  يتم  �لتي  �ل�سجائر 
تدريجيا حتى يعتاد �ل�سخ�س 
على هذه �لفكرة وي�سهل عليه 
مت�سية  خالل  �لتدخني  ترك 

هذه �لفرتة �ل�سعبة«.
�أن  �أي�سا  غامباريان  و�أعلنت 
دعم جمموعة �مل�ساعدة عن 
كثري�  ي�سهم  �أن  ميكن  بعد 
وب�سكل فعال يف �لتخل�س من 

هذه �لعادة �ل�سيئة«. 
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ال�صيام عالج لبع�ض الأمرا�ض 
و دورة وقائية �صمولية

�الأوعية،  ويريح  �لدور�ن،  جهاز  عن  �لعبء  يخفف  �ل�سيام 
ن�سبة  و�نخفا�س  �لدم،  يف  �لد�سم  ن�سب  بانخفا�س  و�لقلب 
باإقالل  �لكليتني  يريح  �ل�سيام  و�إن  �لدم،  يف  �لبول  حم�س 

ف�سالت �ال�ستقالب، �ال�ستقالب عملية معقدة جد�ً 
ال�ضيام يريح الكليتني باإخفا�ض ال�ضتقالب

�ل�سيام  �سهر  يف  �الآن  طاقة،  �إىل  �أو  ن�سج  �إىل  �لغذ�ء  حتول 
�ل�سيام  �الآن  �أدنى م�ستوى ممكن،  �إىل  �ال�ستقالب  ينخف�س 

يحرك �سكر �لكبد، �لكبد م�ستودع لل�سكر
 

ال�ضيام يحرك �ضكر الكبد مما يجدد ن�ضاط الكبد

�أثناء �الإفطار كاأ�س �ساي، فنجان قهوة، كاأ�س ع�سري، يتلقى 
ي�سوم  ملا  ثابت  �لكبد  يف  �ل�سكر  خمزون  با�ستمر�ر،  �سكر 
ن�ساط  يجدد  و�إذ� حترك  �لكبد  �ل�سكر يف  يتحرك خمزون 
�ساعات،  �أكرث من ثالث  يعي�س  ال  كبد  بال  و�الإن�سان  �لكبد، 
يعي�س ع�رسين �سنة مع قلب م�ساب، �أما من دون كبد ثالث 

�ساعات فقط

بدون كبد ل يعي�ض الإن�ضان اأكرث من ثالث �ضاعات

 حتريك �ل�سكر يف �لكبد ين�سط �لكبد، �الآن �إذ� حترك �سكر 
�أوالً  �لكبد يتحرك معه �لدهن حتت �جللد، يتحرك �ل�سكر 
ثم �لدهن حتت �جللد ثانياً، تتحرك معه �لربوتينات وخاليا 
�لكبد و�ل�سيام كما قال بع�س �لعلماء يبدل �الأن�سجة وينظفها 

وكاأنه �سيانة �سنوية الأجهزة �جل�سم.
�ملعدة  اللتهاب  عالج  �الأمر��س،  لبع�س  عالج  هو  �الآن   

�حلاد، �إقياء�ت �حلمل �لعنيدة
 �ل�سيام عالج اللتهاب �ملعدة �حلاد

�رتفاع �ل�سغط �ل�رسياين، د�ء �ل�سكري
 �ل�سيام مفيد ملن لديه د�ء �ل�سكري

ق�سور �لكلية �ملزمن، وبع�س �الأمر��س �جللدية.
 �إذ�ً هو دورة وقائية �سمولية يتخفف �لد�سم، يتحرك �ل�سكر، 
ترتاح �الأوعية، يرتاح �لقلب، يرتاح جهاز �لدور�ن، لذلك هذ� 

جانب من جو�نب فو�ئد �ل�سيام

ن�صائح للتخل�ض من م�صاكل اله�صم
للتخلّ�س من هذه �مل�ساكل ين�سح باتباع �الإر�ساد�ت �لتالية:

تناول �لطعام ببطء، م�سغه جيد�ً و�لتوقف عن �الأكل فور�ً عند 
�ل�سعور بال�سبع.

�الإقالل من تناول �الأطعمة �لد�سمة �أو �ملقلية.
عدم �رسب �مل�رسوبات �لغازية مع وجبة �الإفطار.

عدم �ال�ستلقاء �أو �لنوم مبا�رسة بعد �لطعام.

اخلمول والنعا�ض
يعترب �خلمول و�لنعا�س من �ملظاهر �ل�سائعة يف رم�سان، 

خا�سًة بعد تناول وجبة �الإفطار، و�سببها �إما �لنق�س يف تناول 
�ل�سو�ئل و�الأمالح، �أو �الإفر�ط و�لتخمة من تناول �لطعام 

�لد�سم. للتغلب على قلة �لن�ساط و�حليوية ين�سح بتناول �ملزيد 
من �ل�سو�ئل وجتّنب �الإفر�ط يف �الأكل.

ال�صداع
يكرث �ل�سد�ع يف رم�سان خا�سًة عند �ملعتادين 

على �رسب كمياٍت كبريٍة من �لقهوة و�ل�ساي، وعند 
�ملدخنني، و�أحياناً يكون �سببه قلة �لنوم.

ملكافحته ين�سح بالتعّود على �لتخفيف من �رسب 
�لقهوة و�ل�ساي تدريجياً يف �الأ�سابيع �لقليلة �ل�سابقة 

ال�ستقبال �سهر رم�سان، و��ستبد�لها بامل�رسوبات 
�خلالية من �لكافيني، �إ�سافًة ل�رسورة تنظيم �لوقت 

و�لنوم ل�ساعاٍت كافيٍة يومياً.  

كيف ميكن اأن يكون �صوتك العالمة 
الأوىل لعدوى COVID-19؟

فريو�س  �أعر��س  ت�سمل 
�رتفاع  �سيوعا  �الأكرث  كورونا 
�لتنف�س  و�سيق  �حلر�رة  درجة 
و�مل�ستمر  �جلاف  و�ل�سعال 
يعمل  �الأزمة،  تو��سل  ومع 
حول  �ملزيد  فهم  على  �لعلماء 
�لفريو�س، من ذلك �لبحث عما 
مبكر�  موؤ�رس�  �ل�سوت  كان  �إذ� 

.19-COVID لعدوى
فيما  �أمريكيون  علماء  ويحقق 
�إذ� كانت �لتغيري�ت يف �لطريقة 
�لتي تتحدث بها ميكن �أن تكون 
ويعتقدون  للعدوى  موؤ�رس� 
على  �لطفيفة  �لتغيري�ت  �أن 
�الأ�سو�ت ميكن �أن تكون عالمة 
�جل�سم  كان  �إذ�  عما  و��سحة 
يحدد  وال  �لعدوى  يحارب 
كان  �إذ�  ما  حتديد�  �الختبار 
بفريو�س  م�سابا  ما  �سخ�س 
كورونا. ولكن، ميكن �أن يك�سف 
ما �إذ� كان يجب �إجر�ء �الختبار 
�إذ�  وما  للعدوى،  �ملخربي 
خلطر  معر�سا  �ل�سخ�س  كان 
�سديدة  مب�ساعفات  �الإ�سابة 
�لتغيري�ت  هذه  وتت�سمن 
عند  �ل�سوت،  يف  �ل�سغرية 

�لتحدث  �لعدوى،  حماربة 
و�أخذ  �ملعتاد،  �أبطاأ من  ب�سكل 
�لكلمات،  بني  �سغرية  �أنفا�س 
وحتى �ختالفا يف نغمة �ل�سوت 
وقال �لدكتور �أنيل �سينغ، مدير 
 Allegheny Health نظام 
Network: »ناأمل يف �أن يوفر 
معلومات  �ل�سوتي  �لتحليل 
�الأطباء  ت�ساعد  �أن  قيمة ميكن 

�لقادم  �لتعرف على �خلطر  يف 
�لعالج  على  ب�رسعة  و�حل�سول 
�لذي يحتاجه �ملر�سى، ما قد 
�حلالة  من  �لوقاية  �إىل  يوؤدي 

�ل�سديدة للمر�س«.
ي�سمح  �أن  »ميكن  و�أ�ساف: 
غري  من  �لذين  للمر�سى  �أي�سا 
مر�سهم  يتفاقم  �أن  �ملحتمل 
بالبقاء يف �ملنزل، ما يقلل من 

خطر �لتعر�س لالآخرين«ويعمل 
�لعلماء حاليا على تقييم ما �إذ� 
ميكن  �ل�سوتي  �ختبارهم  كان 
�أن يكون �ختبار� مبكر� فعاال لـ

.19-COVID
و�عدة،  �لنتائج  كانت  و�إذ� 
�إىل  �الختبار  ف�سياأخذون 
يف  �ملتمثل  �لتايل،  �مل�ستوى 

�لتجارب �ل�رسيرية.

اأثناء فرتة العزلة الذاتية

كيف تقلع عن التدخني ؟

رو�ضيا

اكت�صاف طريقة مبتكرة لت�صخي�ض كوفيد-19



اإدارة  اع�ضاء جمل�س  يجتمع 
يف  اليوم  اجلزائر  مولودية 
رئي�س  بقيادة  النادي  مقر 
النا�رص  عبد  الإدارة  جمل�س 
اإىل  اتطرق  اأجل  من  اأملا�س 
تتعلق  وملفات  عدة موا�ضيع 
مناق�ضة  اإىل  الأوىل  بالدرجة 
العليا  ال�ضلطات  قرارات 
اأم�س  �ضدرت  تكون  التي 
البطولة  م�ضري  بخ�ضو�س 
ي�ضعى  حيث  الوطنية، 
�ضاحب  على  امل�ضوؤولون 
جدول  يف  الثالث  املركز 
برنامج  �ضبط  اإىل  الرتتيب 
تر�ضيم  مت  حال  يف  الفريق 
البطولة  عجلة  عودة  قرار 

وذلك  الدوران  اإىل  الوطنية 
اتخذه  الذي  املوقف  وفق 
بعودة  الفدرايل  املكتب 
جتميد  وعدم  املناف�ضة 
اإىل  منهم  �ضعيا  املو�ضم، 
ما  منها  الأمور  كافة  �ضبط 
العودة  تاريخ  بتحديد  يتعلق 
بالتن�ضيق  التدريبات  جو  اإىل 
رفقة املدرب نبيل نغيز، اإىل 
"العميد"  اإدارى  جانب �ضعي 
الطريق  خارطة  ر�ضم  اإىل 

حت�ضبا للمرحلة املقبلة.
اإىل جانب ذلك، �ضوف يكون 
للم�ضوؤولني  فر�ضة  الجتماع 
من  العا�ضمي  النادي  على 
حول  النقا�س  باب  فتح  اأجل 

الأجور  تخفي�س  ق�ضية 
اجلهاز  واع�ضاء  لالعبني 
الفني يف ظل اأزمة تف�ضي وباء 
اأثر  والذي  بالنا  يف  كورونا 
كثريا على الأندية اجلزائرية 
مالية  ازمة  من  تعاين  التي 
مولودية  بينها  من  خانقة، 
من  تعول  التي  اجلزائر 
الأعباء  تخفيف  على  جهتها 
النادي  خزينة  على  املالية 
التي  املالية  ال�ضيولة  وتوفري 
ت�ضاعدها على ح�ضم ومتويل 
خالل  املنتظرة  ال�ضفيات 
ال�ضيفي  املركاتو  فرتة 

املقبل.
عي�شة ق.

ر�ضواين  �ضعدي  اأعطى 
�ضطيف،  وفاق  مدافع 
لتمديد  املبدئية  موافقته 
النادي ملو�ضمني،  عقده مع 
لتحقيق  �رصطا  و�ضع  لكنه 
املدير  اأن  وعلم  ذلك، 
�ضطيف،  وفاق  لنادي  العام 
مع  توا�ضل  حلفاية،  فهد 
الالعب وعر�س عليه فكرة 
وافق  ما  وهو  التجديد، 

اأ�رص  لكنه  ر�ضواين،  عليه 
م�ضتحقاته  �رصف  على 
العالقة قبل تر�ضيم التفاق، 
اأن  اأكدت  امل�ضادر  ذات 
يدين  الوفاق  دفاع  �ضخرة 
اأ�ضهر   10 مب�ضتحقات 
جمل�س  كاملة.ويخ�ضى 
ال�ضطايفي،  النادي  اإدارة 
باملجان  ر�ضواين  رحيل 
نهاية املو�ضم احلايل، لذلك 

ملطالبه  ال�ضتجابة  يرجح 
ق�ضد  ومقرتحاته  املالية، 
فور  اجلديد  عقده  توقيع 
عودة املدرب التون�ضي نبيل 
الكوكي، ومير الوفاق باأزمة 
انطالق  منذ  خانقة  مالية 
املو�ضم، لكنه يحتل املركز 
ترتيب  جدول  يف  الثاين 
البطولة الوطنية بر�ضيد 37 

نقطة.

الإثنني 11  ماي  2020  املوافـق  ل 18 رم�شان  1441ه 13

الدويل  الالعب  ميلك 
�ضليماين  اإ�ضالم  اجلزائري 
اإىل  جمددا  العودة  فر�ضة 
املمتاز  الجنليزي  الدوري 
فرتة  نهاية  بعد  فيه  واللعب 
خالل  ق�ضاها  التي  الإعارة 
احلايل  الكروي  املو�ضم 
رفقة نادي موناكو الفرن�ضي 
لي�ضرت  �ضفوف  من  قادما 
املركاتو  فرتة  خالل  �ضيتي 
حيث  املنق�ضي،  ال�ضيفي 
الإمارة   نادي  اإدارة  تبادر  مل 
باب  فتح  اإىل  الفرن�ضية 
ا�ضتغالل  حول  املفاو�ضات 
العقد  اأولوية �رصاء  بند منح 
اأبواب  فاإن  وبالتايل  لالعب، 
املنتخب  مهاجم  عودة 

اجنلرتا  اإىل  جمددا  الوطني 
واأن  خا�ضة  مفتوحا،  يبقى 
قناة "�ضكاي نيوز" الربيطانية 
ك�ضفت اأن الحتاد الجنليزي 
القدم �ضمحت لالأندية  لكرة 
اجلدد  لعبيها  بت�ضجيل 
جوان   18 تاريخ  من  ابتداء 
يكون  وبالتايل  املقبل 
م�ضموحا لهم بلعب اللقاءات 
ا�ضتئناف  اإقرار  مت  حال  يف 
الدوري  يف  الكروي  املو�ضم 
و�ضوف  املمتاز،  الجنليزي 
اأف�ضل  ثاين  عودة  تتطلب 
املنتخب  تاريخ  يف  هداف 
بينه  التفاو�س  الوطني 
الذي  لي�ضرت  ناديه  وم�ضوؤويل 
بعقد  معه  مرتبطا  يزال  ل 

بني  اتفاق  اإىل  والتو�ضل 
اإىل  بعودته  يق�ضي  الطرفني 
وموافقة  "الثعالب"  ت�ضكيلة 
للعبة  الجنليزية  الرابطة 
وح�ضب  ت�ضجيله.  على 
عودة  فاإن  املعطيات 
لي�ضرت  �ضفوف  اإىل  �ضليماين 
املدرب  مبوقف  مرتبطة 
براندان روجر�س وا�ضتعداده 
اأحد  يف  الثقة  و�ضع  اإىل 
الدوري  يف  املمرين  اأح�ضن 
توقفت  التي  الفرن�ضي 
من  بقرار  ر�ضميا  مناف�ضتها 
وذلك  البالد،  يف  ال�ضلطات 
حتى يت�ضنى له العودة جمددا 

اإىل اللعب مع لي�ضرت.
عي�شة ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

البلوزدادي  النادي  اإدارة  خرجت 
طرف  من  موقع  ر�ضمي  ببيان 
رئي�س جمل�س الإدارة �رصف الدين 
خالل  من  اّيدت  والتي  عمارة 
موقف جمريها الريا�ضي وطالبت 
وعدم  املناف�ضة  توقيف  ب�رصورة 
التي خرج  القرارات  خلف  ال�ضري 
الفدرايل  املكتب  اجتماع  بها 

امل�ضادقة  خالل  من  الأخري 
وخو�س  املناف�ضة  ا�ضتئناف  على 
حيث  حمهور،  جون  املباريات 
ابناء  ت�ضكيلة  اإدارة  بيان  يف  جاء 
على  العمل  �رصورة  "العقيبة" 
وخمتلف  الالبني  �ضحة  حماية 
التف�ضي  ظل  يف  الأندية  اع�ضاء 
ال�رصيع لوباء كورونا والذي �ضوف 
اأي احد مهم يف حال  يهدد حياة 
ا�ضتئناف املناف�ضة مثلما تطالب 

الكرمي  عبد  الرئي�س  هيئة  به 
مدوار ح�ضبها.

اإدارة  ت�ضعى  منف�ضل  �ضياق  يف 
باكرا  التفكري  اإىل  بلوزداد  �ضباب 
من  اجلديد  الكروي  املو�ضم  يف 
الالعبني  باأبرز  خالل و�ضع قامة 
فتح  يف  ترغب  الذين  املتاألقني 
باب املفاو�ضات معهم واحل�ضول 
على موافقتهم يف ارتداء قمي�س 
كبرية  بن�ضبة  ي�ضتعد  الذي  النادي 

خالل  قارية  مناف�ضة  للعب 
الذي  وهو  اجلديد  املو�ضم 
البطولة  ترتيب  جدول  يت�ضدر 
ح�ضم  انتظار  –يف  الوطنية 
اأو  اللعب  موا�ضلة  بني  م�ضريها 
املدير  وجه  حيث  توقيفها-، 
توفيق  البلوزدادي  للنادي  الفني 
قري�ضي اأعينه �ضوب مهاجم نادي 
�ضباب باتنة عمران الذي يتاألق يف 
�ضفوفه ويعترب اأحد الأ�ضماء التي 

بني  تناف�ضا  ت�ضكل  اأن  ي�ضتبعد  ل 
على  احل�ضول  اأجل  من  الأندية 
يدخل  اأن  ينتظر  حيث  خدماته، 
مت�ضدر البطولة الوطنية مناف�ضة 
قوية رفقة اإدارة �ضباب ق�ضنطينة 
التي ابدت نيتها يف ال�ضتفادة من 
من  اقناعه  اإىل  وت�ضعى  خدماته 
اأجل املوافقة على حمل قمي�س 

"ال�ضيا�ضي".
بيان  على  مدوار  رد  جهته،  من 

وجهة  باعتباره  "ال�ضياربي"  اإدارة 
العا�ضمي  الفريق  لإدارة  نظر 
عن  البحث  لهم  يحق  والذين 
م�ضلحة ناديهم، لكنه ا�ضتطرد ان 
م�ضري  بخ�ضو�س  الأخري  القرار 
يعود  بالدنا  يف  الكروي  املو�ضم 
�ضوف  التي  العليا  ال�ضلطات  اإىل 
بالتن�ضيق  املو�ضوع  يف  حت�ضم 
الأمر  –وهو  ال�ضحة  وزارة  رفقة 

الذي يكون حدث ام�س-.

امل�شريون يناف�شون �شباب ق�شنطينة حول عمران

اإدارة �ضباب بلوزداد ت�ضغط 
لإيقاف املو�ضم والتتويج باللقب

م�شتقبله غري وا�شح والقوانني ت�شمح له اإكمال املو�شم بالربميرليغ

عودة �ضليماين للعب مع لي�ضرت 
باأيدي روجر�س

ي�شر امل�شوؤولون على فريق �شباب بلوزداد يف فر�ض ال�شغط على الرابطة املحرتفة والحتادية اجلزائري لكرة القدم من اأجل توقيف البطولة الوطنية 
والعالن عن تتويج فريقها باللقب ال�شابع يف تاريخه باعتباره مت�شدر جدول الرتتيب والأحق باحل�شول على البطولة هذا املو�شم، وبعدما خرج املدير 

الريا�شي توفيق قري�شي قبل اأيام بت�شريحات اأكد خاللها اأحقية ناديه يف احل�شول على لقب البطولة الوطنية من خالل املطالبة بتوقيفها 

وفاق �شطيف

ر�ضواين ي�ضرتط ت�ضوية م�ضتحقاته مقابل 
جتديد العقد

حالل اجتماع مربمج اليوم مبقر النادي متهيدا لو�شع خارطة الطريق

م�ضريو العميد يدر�ضون اليوم 
تخفي�س اأجور الالعبني

لكرة  الآ�ضيوي  الحتاد  اأعلن   
م�ضاركة  ام�س  اأول  القدم 
بوقرة  جميد  اجلزائري  النجم 
بحلقة  ال�ضابق،  الدحيل  لعب 
"اإيقاف  حملة  من  جديدة 
�ضل�ضلة املر�س"، بهدف التاأثري 
الإيجابي من خالل ن�رص ر�ضالة 
جهود  �ضمن  والوحدة،  الأمل 
كورونا،  فريو�س  �ضد  التوعية 
موقعه  عرب  الحتاد  واأو�ضح 
اأن  الإنرتنت  على  الر�ضمي 

م�ضاركة  اأي�ضا  �ضهدت  احللقة 
الباك�ضتاين  الدويل  الالعب 
منتخب  ولعبة  ح�ضني،  �ضدام 
ويدا  لل�ضيدات  اأفغان�ضتان 
"كورونا  بوقرة  وقال  زمياراي، 
من  املاليني  حياة  على  اأثر 
م�ضتويات،  عدة  على  النا�س 
اأن  ال�رصوري  من  وبالتايل 
نوا�ضل القيام بكل �ضيء ممكن 
املجال  يف  العاملني  لدعم 
الطبي، وكذلك دعم املحتاجني 

العامل"،  اأرجاء  كافة  يف 
كل  اأ�ضكر  اأن  "اأريد  واأ�ضاف: 
ك�رص  اأجل  من  بدوره  يقوم  من 
�ضل�ضلة انت�ضار املر�س، واأطلب 
من كل �ضخ�س اأن يعتني بنف�ضه 
هم  من  كل  م�ضاعدة  ويحاول 
"رغم  واأو�ضح:  لذلك"،  بحاجة 
اأن بع�س الدول بداأت بتخفيف 
اأن  علينا  يجب  احلركة،  قيود 
بالإجراءات  القيام  نوا�ضل 
م�ضاعدة  جانب  اإىل  الوقائية، 

الظروف  هذه  يف  الآخرين 
ال�ضعبة".

و�ضط  لعب  قال  ناحيته،  من 
منتخب باك�ضتان �ضدام ح�ضني: 
القدم،  كرة  احلال يف  "كما هو 
فاإن العمل اجلماعي هو مفتاح 
ونحن  العوائق،  جميع  جتاوز 
عدم  �ضمان  م�ضوؤولية  نحمل 
ترك اأي �ضخ�س دون م�ضاعدة 

خالل هذا الوباء اخلطري".
ق.ر.

اأعلنت وزارة ال�ضباب والريا�ضة 
املالية  امل�ضاكل  كل  ت�ضوية 
ال�ضينية  ال�رصكة  مع  العالقة 
املكلفة باإجناز ملعب براقي يف 
ل�ضت�ضافة  املر�ضح  العا�ضمة 
اأفريقيا  اأمم  بطولة  مباريات 
"ال�ضان"  املحليني  لالعبني 

عرب  الوزارة  وقالت   ،2022
التوا�ضل  موقع  على  �ضفحتها 
الجتماعي في�س بوك: "الوزير 
�ضيد علي خالدي، يرافقه وايل 
ولية  حمافظ  �رصفة  يو�ضف 
م�رصوع  اليوم  تفقدا  اجلزائر 
كل  حل  مت  اأن  بعد  امللعب 

مع  العالقة  املالية  امل�ضاكل 
ال�رصكة ال�ضينية التي عهد لها 
كان  اأنه  واأ�ضافت  امل�رصوع"، 
من  النتهاء  يتم  اأن  يفرت�س 
اإجناز ملعب براقي الذي ي�ضع 
�ضنوات،  قبل  مقعد  األف   40
وخططت احلكومة اجلزائرية، 

ل�ضتالم 4 مالعب جديدة قبل 
نهاية العام اجلاري، لكن بع�س 
والإدارية  املالية  ال�ضعوبات 
الريا�ضة  وزير  من  جعلت 
ت�ضلمها  باأن  يعرتف  خالدي، 

�ضيتخطى هذا املوعد.
ق.ر.

بوقرة ي�ضارك بحملة الحتاد الآ�ضيوي �ضد كورونا

الوزير خالدي تفقده مرفوقا بوايل العا�شمة

ت�ضوية اجلانب املايل يفتح �ضفحة جديدة 
مللعب براقي

ق.ر.
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�نتبهو�؛ حتى ال تخ�سرو�
 

انت�سف �سهر رم�سان املبارك ومل نكْد نُح�ُسّ بتلك الأيام، واهللُ -�سبحانه وتعاىل- قد جعل الليل والنهار ِخلفًة 
ر اأو اأراد �ُسكوًرا. كَّ ملن اأراد اأن يَذّ

فطوبى ملن جعل الأياَم والليايل م�ستودًعا للأعمال ال�ساحلة، والغافل هو الذي مل يَغتِنم تلك الأياَم التي ولَّت 
ولن تعود؛ مل يغتنمها بطاعة اهلل وعبادته، اأو ق�َصّ يف ذلك فكانت طاعاته قليلًة ل تتنا�سب مع عظمة ال�سهر، 
وكثري من النا�س - هداهم اهلل - يُ�سيبهم الفتور، ويَعرتيهم الكلَُل وامَللل يف و�سط رم�سان؛ فيَغُفلون عن هذه 

الأو�ساط وما فيها من الف�سل العظيم.
نعم، يَغفل الكثري اأن ا�ستح�سار النية م�ستِمر، واأن من ))�سام رم�سان اإمياًنا واحت�ساًبا، ُغفر له ما تقدم من 
ذنبه((، فهذا الحت�ساب م�ستمر؛ فل بد من �سْحذ الِهَمم، وال�ستمرار يف العمل، ولنحَذر التواين؛ فاأيام ال�سهر 
معدودة، وكما انتهى الن�سف الأول، ف�سيَنتهي الن�سف الآَخر، فماذا فعلْنا يف الن�سف امُلن�ِصم؟! واأي �سيء 
ا�ستودعناه يف تلك الأيام التي ُطويْت؟! هل زادت احل�سنات؟ هل ما زلنا يف م�سابقة نحو الأعمال ال�ساحلات؟ 

وهل اأ�صْعنا يف ر�سا رب الربيات يف �سهر الربكات؟

كيف نفوز يف رم�سان
 

من اأعظم ما يحر�س عليه العقلء، اإذا دخل عليهم �سهر رم�سان، اأن ل يغادرهم اإل بذنب مغفور، 
وعيٍب م�ستور، وجتارة مع اهلل لن تبور، وهذا هو الفوز العظيم، الذي ي�سعى العاقل اأن يظفر به 

يف مو�سم اخلري هذا.
م اهلل لنا الفوز يف هذا ال�سهر الكرمي؟اجلواب عن  ولكن كيف نظفر بالفوز، ونفرح بالفوز، ويُعِظّ

ذلك يف قول اهلل - تعاىل -: َوَمن يُطع اهلل ور�سولَه فقد فاز فوزاً عظيما.

رم�سان تقوى
اأنوار، ولكل ليل نهار، فاإنه لكل عبادة اأ�صار،  اأنه لكِلّ �سم�س  كما 
ولكل طاعة ثمار، لكن هناك ثمرة جتمع بني الطاعات، وت�ستخرج 

ِمن كِلّ العبادات ثمرًة يانعًة وارِفة الظلل، ووقايًة عا�سمًة 
اتقاء  ال�سهوات،  اتقاء  التقوى،  اإنها  لل؛  �سَ كل  ِمن 

اتقاء املعا�سي وال�سيئات، تقوى اهلل -  ال�سبهات، 
عز وجل - ما هي؟

حيث  يَفتِقدك  واأن  اأمرك،  حيث  اهلل  يراك  اأن 
يخافه  ما  وبني  بينه  العبُد  يجعل  اأن  نهاك، 
الذنوب  عن  ر  ت�سِمّ اأن  منه،  تقيه  وقاية، 
وال�سيئات، اأن يُطاع اهلل فل يُع�سى، ويذكر 

فل يُن�َسى، واأن يُ�سَكر فل يُكَفر.

و�سايا الغتنام �لع�سر �حل�سان

من ي�ستثمر زمن �لربح ؟!
هذا زمن الربح ، ويف تلك الليايل تق�سى احلوائج ؛ فعلق – 
اأخي امل�سلم – حوائجك باهلل العظيم ، فالدعاء من اأجل 
العبادات واأ�صفها ، واهلل ل يخيب من دعاه قال �سبحانه 
: } َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب لَُكْم { ] غافر : 60[ 
يُِحُبّ  اإِنَُّه لَ  َوُخْفيًَة  تَ�َصُّعاً  َربَُّكْم  اْدُعواْ  وقال تعاىل : } 
َلِحَها  اإِ�سْ بَْعَد  الأَْر�ِس  يِف  تُْف�ِسُدواْ  َولَ   }55{ امْلُْعتَِديَن 
َن امْلُْح�ِسِننَي{ َواْدُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً اإَِنّ َرْحَمَت اهلّلِ َقِريٌب ِمّ

] الأعراف :56[ .

�لعالقة بني �ل�سيام و�لدعاء
اآيات ال�سيام جاء عقبها ذكُر الدعاء } َواإَِذا �َساأَلََك ِعبَاِدي 
اِع اإَِذا َدَعاِن َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ  َعِنّي َفاإِيِنّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
لََعلَُّهْم يَْر�ُسُدوَن{] البقرة : 186[ قال  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  يِل 
بع�س املف�صين : )) ويف هذه الآية اإمياءٌ اإىل اأن ال�سائم 
 ، اأن �سهر رم�سان مرجوة دعواته  واإىل   ، الإجابة  مرجو 
واإىل م�صوعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رم�سان (( 
اإذا مل  ] التحرير والتنوير 179/2[ واهلل تعاىل يغ�سب 
ي�ساأل  مل  من   (( وال�سلم  ال�سلة  عليه  النبي  قال  ي�ساأل 
اهلل يغ�سب عليه (( ] رواه اأحمد 442/2 والرتمذي 3373 

. ]

رم�سان فرحة
فرحة ب�سيامه؛ ))لل�سائم فرحتان؛ فرحة عند فطره، وفرحة 
ا: ))من فرح بقدوم  عند لقاء ربه((؛ �سنن ابن ماجه، وورد اأي�سً

م اهلل على ج�سده النار((. رم�سان حَرّ
ِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفلْيَْفَرُحوا  ِل اهلَلّ يَفرحون برحمة اهلل؛ ﴿ ُقْل ِبَف�سْ

ا يَْجَمُعوَن ﴿ ]يون�س: 58[. ُهَو َخرْيٌ ِمَّ
ِلِه  َف�سْ ِمْن   ُ اهلَلّ اآَتَاُهُم  ا  ِبَ َفِرِحنَي   ﴿ اهلل:  بف�سل  ويفرحون 
َويَ�ْستَبْ�ِصُوَن ِبالَِّذيَن مَلْ يَلَْحُقوا ِبِهْم ِمْن َخلِْفِهْم اأََلّ َخْوٌف َعلَيِْهْم 

َوَل ُهْم يَْحَزنُوَن ﴿ ]اآل عمران: 170[.

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 .

احلمد هلل الذي جبل قلوب امل�سلمني على تعظيم الع�ص الأواخر من رم�سان بل 
حتى املفرط فيها معظم لها يف قرارة نف�سه ؛ وال�سلة وال�سلم على من اغتنم 

الع�ص خري اغتنام وعلى اآله و�سحبه 
لعلي يف هذا املقال اأُذكر نف�سي واإخواين با يعيننا على اغتنام الع�ص اإن �ساء 

اهلل ؛ وقد جعلت هذا التذكري يف نقاط كالتايل :
ليلة  الوتر خا�سة وعظمة  ليايل  الع�ص وعظمة  ا�ستح�ص يف قلبك عظمة   -1
القدر بالتحديد وق�ص ليل هذا الأيام و�صعة انق�سائها وعدم يقينك ببلوغها 

مرة اأخرى.
2- ا�ستح�ص يف قلبك قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم :)فيه ليلة من ُحرم خريها 

فقد ُحرم( ؛ فهل تطيب نف�س اأحدنا باأن يكون هو ذلك املحروم والعياذ باهلل .
3- حا�سب نف�سك ؛ وقل لها : لقد تركتك عاما كامل على ما ت�سائني اأما يف هذه 

الليايل فدعيني على ما اأ�ساء .
4- تاأكد يقينا اأن كل م�ساغل الدنيا ومتاعها

باإمكانك اإدراكه اإن فاتك يف هذه الليايل ول تدرك ليلة القدر اإن فاتت.

ملاذ� �لدعاء ؟!
ال�سار  النافع  اأن  ويعلم  اإل  موؤمن  يوجد  ل 
هو اهلل �سبحانه ، واأنه تعاىل يعطي من ي�ساء 
بغري  ي�ساء  من  ويرزق   ، ي�ساء  من  ومينع   ،
واأنه   ، بيده  �سيء  كل  واأن خزائن   ، ح�ساب 
تعاىل لو اأراد نفع عبد فلن ي�صه اأحد ولو 
متالأ اأهل الأر�س كلهم عليه ، واأنه لو اأراد 
ال�ص بعبد ملا نفعه اأهل الأر�س ولو كانوا 
بهذا  يوؤمن  وهو  اإل  موؤمن  يوجد  ل   . معه 
كله ؛ لأن من �سك يف �سيء من ذلك فلي�س 
بوؤمن ، قال اهلل تعاىل : }َواإِن مَيْ�َس�ْسَك اهلّلُ 
ِب�ُصٍّ َفَل َكا�ِسَف لَُه اإِلَّ ُهَو َواإِن يُِرْدَك ِبَخرْيٍ 
يُب ِبِه َمن يَ�َساءُ ِمْن ِعبَاِدِه  ِلِه يُ�سِ َفَل َراآَدّ ِلَف�سْ
ِحيُم { ] يون�س : 107[ . َوُهَو الَْغُفوُر الَرّ

�غتنام �لع�سر �الأو�خر من رم�سان
ها هي الأيام مت�سي �صيًعا، 
�سهر  ن�ستقبل  كنا  بالأم�س 
واليوم  والعطايا،  الهبات 
النهاية؛  على  ال�سهر  تقارب 
اأو  ثلثه  غري  منه  بقي  فما 
الأفق  يف  لنا  وتراءى  اأقل، 
بداأ  الرحيل، فال�سيف  موعد 
ي�ستعد ململًما اأيامه ونفحاته 
قلوب  يف  تارًكا  للرحيل، 
على  والندم  احل�صة  البع�س 
قلوٍب  يف  وتاركا  فرطوا،  ما 
اغتنموا  با  الفرحة  اأخرى 

من دقائقه.

مباركات،  اأيام  ع�ص  هي 
والثواب،  الأجر  م�ساَعفات 
اأوله عن  نامت يف  نف�س  لكل 
نف�سها  وك�ست  الطاعات، 
تنري  والك�سل،  الغفلة  بثوب 
رم�سان؛  من  بقي  ما  طريق 
فالع�ص ماهي اإل �ِصاٌج ُمنري 

يف عتمة قد ا�ستَّد ظلمها.
م�ساعفة  اأقبلت  هي  فها 
اأو  تكلَّمت  فلو  حل�سناتها؛ 
لقامت  الع�ص،  كت  حتَرّ
الغافلني،  قلوب  وجذبت 
اأنا  وقالت:  ب�سدة،  ونهرتْهم 

اأنا الباقية  اأنا اخلري،  الع�ص، 
الطاعات  �سباق  يف  لك 
يقول  اهلل؛  عبد  يا  فلتغتنمني 
اإذا  اخليل  اإن  اجلوزي:  ابن 
امل�سمار،  نهاية  �سارفت 
لتفوز  جهدها  ق�سارى  بذلت 
اخليل  تكن  فل  بال�سباق، 
الأعمال  فاإمنا  منك،  اأفطَن 
مل  اإذا  فاإنك  باخلواتيم، 
لعلك  ال�ستقبال  حت�سن 
حُت�سن الوداع؛ فلنح�سن فيما 

بِقي يُغَفر لنا ما م�سى.
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الثقافية،جامعة �ضكيكدة

الكبري   االأثر  ن�شهد  ومل 
القانون  بقوة  ال�شبط  ل�شلط 
املهنية،بل  واالأخالقيات 
واالإنذار  التاأ�شف  وجدنا 
فيها  الق�شية  اأن  اآم  فقط؟ 
اإ�شكال قانوين ما؟؟،و هل هيئة 
ا�شت�شارية  هي  ال�شبط  �شلطة 
نريد  تنفيذية؟؟،وهنا  ولي�شت 
االإعالمي  للنقا�ش  فتحا 

�شالحيات  حول 
التحرك  وحدود 
�شبط  ل�شلطة 
الب�رشي  ال�شمعي 
ل  وؤ لت�شا ا و ، نا عند
اإمكاناتها  حول 
والقوانني  املادية 
التي ت�شري وفقها،كما 
حتتاج  م�شوؤليتها  اأن 
لدعم مادي- معنوي 
كبري من اأعلى �شلطة 
يف الدولة،اأي الرئا�شة 
و احلكومة،الأن حمور 

املرجعية  هو  حتركها 
الوطنية وقيم املجتمع.

النجدة  االت�شال  وزير  فيا 
النجدة،ويا اأ�شتاذ حمند ال�شعيد 
برئا�شة  باالت�شال  املكلف 
النجدة،ويا  النجدة  اجلمهورية 
دكتور االإعالم والكاتب ال�شحفي 
حممد لعقاب،املكلف مبهة لدى 
النجدة،فنحن  النجدة  الرئا�شة 
نعاين مع قنواتنا يف رم�شان،يف 

حجر منزيل،ويف زمن كورونا،

بفتح  اأنادي  واأكاد 
على  حتقيقات،واالإحالة 
ال�رشطة  العدالة،وتدخل 
االأمر  يقع  الوطني،كما  والدرك 
جماعي  ت�شمم  وقوع  عند 
وجبات  اأكل  عن  بطني،ناجت 
اأن  ،اأم  فا�شد  غذائية،لطعام 
�شاأنا  اأقل  واالأخالق  القيم  اأمر 
اله�شمي  اجلهاز  من  واأهمية 
و  الراقي   الفني  ال�شوت  اأن  ،و 
اأقل  الرفيع  الرتبوي  العن�رش 
�شوت  من  عندنا  احرتاما 

املعدة؟؟

مل جند،كحال �شنوات االأخرية،مع 
اجلزائرية  القنوات  تعدد 
جتمع  التي  اخلا�شة،الربامج 
اجلزائرية،وتعطيها  العائلة 
قالب  والر�شالة،يف  االبت�شامة 
تهريج  كوميدي،دون  فني 
بع�ش  مايزال  و�رشاخ،بل 
يف  مبالهم  يغامرون  املنتجني 
فنية،ثم  ولي�شت  عفنية  اأعمال 
على  تتوفر  ال  لقنوات  يبعونها 

الأنها  ومراقبة  متابعة  جلان 
مقابل  املال  تدفع  اأن  التريد 
الفني  النقدي  املجهود 
تعودت  اأنها  املتخ�ش�ش،كما 
على ا�شتقبال حمللني يتحدثون 
امتالء  �شيء؟؟والنتيجة  كل  غي 
خمت�شة  بوجوه  البالطوهات 
واملعارف  العلوم  كل  يف 
يف  واملجاالت،وتتحدث 
واالقت�شاد،كما  الريا�شة 
جتادل  والدين،كما  الفن  حتاور 
وحتى  والزالزل  العمران  يف 
من  نوع  هذا  كورونا؟؟،اأولي�ش 
اأنواع  من  هو  الب�رش 
الفريو�شات  وهم وباء 

قاتل؟؟
اإن االأطفال واأولياءهم 
بربامج  حما�رشون 
ال�شخافة  تقدم 
واال�شتهزاء،وحتول 
ي  ئر ا جلز ا
تون�شية  لقنوات 
فيها  ، بية مغر و
وم�شل�شالت  برامج 
هزلية  و�شال�شل 
حقائق  عائلية،تنقل 
وقيمه  املجتمع 
عن  باإبداع،بعيدا  وم�شاكله 
برامج جزائرية اأنتجتها �رشكات 
ال�رشيع،  الربح  عن  تبحث 

تتدخل  اأن  هنا  ونتمنى 
بال�رشكات  املعنية  الوزارات 
والفنية)وزارات:  االإعالمية 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 
ت  �شنا حلا ا ، �شطة ملتو ا و
ون  ل�شوؤ ا لثقافة،االت�شال، ا ،
لفتح  الدينية،التجارة...( 
الفني  املنتج  حول  التحقيق 
ومعايري  املقدم  االإعالمي  و 
والفنية  الرتبوية  ال�شالمة 
املنتجات  مع  تفعل  فيه،كما 
وحتر�ش  والغذائية  املادية 

فيها  ال�شالمة  معايري  على 
جمعيات  كانت  اإن  ونت�شاءل 
للنفايات  انتبهت  امل�شتهلك قد 
تهجم  التي  والب�رشية  الفنية 
وهو  اجلزائري  امل�شاهد  على 
ي�شاهد بع�ش القنوات وما فيها 

من برامج؟؟

ال  برامج  مثال  �شاهدنا  لقد 
اجلرنيك  اإن  بل  فيها،  ر�شائل 
فيها اأطول من العمل نف�شه؟!،مع 
وال�شطيح  الرق�ش  من  توابل 
مب�شاركة  وال�رشاخ،ولالأ�شف 
جتد  جزائرية،مل  فنية  اأ�شماء 
الن�ش املحرتم،ومل جتد الق�شة 
النا�شجة،فاكتفى اغلب املمثلني 
اجلزائريني باحل�شور يف م�شهد 
اإعالمي  ،رديء،خرب،تافه...يف 
رهيب،لوال  جمتمعي  �شمت  ظل 
تدخل حمت�شم من �شلطة �شبط 
بع�ش  حول  الب�رشي  ال�شمعي 
الربامج يف قنوات حمددة،ب�شبب 

املرجعية  احرتام  عدم 
الرتاث  و  الهوية  يف  اجلزائرية 
الكوارث  املراأة....لكن  وحقوق 
التنديد  بيانات  كل  م�شرتة،رغم 
�شلطة  من  والتاأ�شف  والتهديد 

ال�شبط؟؟
�شامل،من  لتحرك  ندعو 

والدولة،حلماية  املجتمع 
اأبنائنا واأ�رشنا من هذا اخلراب 
العائلة  �شارت  اأن  الفني،بعد 
يف  حما�رشة  الكبرية  اجلزائرية 
احلجر املنزيل،وهي خائفة من 
جهة،والزبالة  من  كورونا  وباء 
اأخرى،بعناوين  جهة  من  الفنية 
بعناوين  اخلفية،اأو  الكامريا 
ليايل  يف  علينا  هجمت  اأخرى 
الكرمي،فاأرغمتنا  رم�شان 
عربية  قنوات  نحو  للتوجه 
فنية  اأعمال  عن  بحثا  اأخرى، 
واملتعة،يف  الفائدة  جتمع 
�شوريا،م�رش،ال�شعودية)�شل�شلة 
�ش  طا
ماطا�ش(،عمان..و 
تون�ش)�شل�شلة  يف 
�شوفلي حل و�شل�شلة 
لعزيزة(  ن�شيبتي 
�شبق  كما  واملغرب 

الذكر.
باأن  نرى  نحن 
الت�شمم  خطر 
والرتبوي  الذوقي 
الت�شمم  يفوق 
علينا  و ، لبطني ا
النظر فيه،و ال�رشب 
العقوبات،وملا  وتنويع  بقوة، 
والتعوي�ش  االعتذار  تقدمي  ال 
العمومية،ام  للخزينة  املادي 
نظل نهتم باملخالفات التي مت�ش 
اأبداننا وال نهتم مبخالفات مت�ش 
نبتعد  وكاأننا  وقلوبنا؟؟  اأرواحنا 
ونحر�ش  االن�شاين  بعدنا  عن 

على بعدنا)...(؟؟
اأخريا...

يحتاج الف�شاء ال�شمعي الب�رشي 
النظر،عرب  العادة  اجلزائري 
مفتوح  ونقا�ش  جل�شات 
االخطاء  ا�شالح  عاجل،وميكن 
باقي  يف  �شابقا  حدثت  التي 
ايام رم�شان،عرب العودة للربامج 
الدينية  واحل�ش�ش  االجتماعية 
القدمية،  الهزلية  وال�شال�شل 
�شابقا)يف  اقرتحنا  قد  وكنا 
رجال  على   )2019 عام  رم�شان 
ان�شاء  وم�رشوع  فكرة  االأعمال 
قد  اأو  زمان«،  قناة«اجلزائر 
الدولة،وجمع  الفكرة  هذه  تنجز 
اعمال  على  اجلزائربة  العائلة 
دينية،ثقافية،اجتماعية،وعلى 
الزمن  من  وافالم  م�شل�شالت 
والفن  االبداع  اجلميل،وفيه 
اجلمالية،كما  واال�شافة 
الدول  بع�ش  فعلت 
العربية،بعناوين خمتلة«ما�شلريو 
بي  د ، ت يا كر ذ ، ن ما ز
نحن،وهل  زمان...«،فاأين 
الرداءة  بيوميات  معلق  م�شرينا 
البحث  وال�رشاخ،بدل  والتنكاز 
العفن،وبدل  يف  نقع  الفن  عن 
الدار�شني  املبدعني  ت�شجيع 
نعتمد  الفر�شة،نبقى  ومنحهم 
على ا�شباه الفنانني،هنا �شن�شطر 
لتغيري القنات،فمن  ي�شمع؟اللهم 
احفظ اجلزائر و جنها من وباء 

كورونا وبالء قنوات احتقرونا.

رم�ضان والقنوات اجلزائرية:

نحن بني الت�سمم البطني والت�سمم الذوقي؟
بعد مرور اأيام �ضهر رم�ضان،وبعد الطالع على اأغلب عنا�ضر الربجمة الرم�ضانية للقنوات اجلزائرية،خا�ضة امل�ضتقلة اأو اخلا�ضة،ميكن للمالحظ اأن 
يخرج بفكرة واحدة،تخت�ضرها ال�ضيغة«نحن اأمام ت�ضمم اأخالقي وذوقي«،فكيف مل تتحرك اأجهزة الدولة وموؤ�ض�ضات الرقابة الفنية والإعالمية، اأم 

اأنها غري موجودة اأ�ضال يف ال�ضاحة اجلزائرية،عك�ض بع�ض الدول العربية.

الب�ضري  ال�ضمعي  الف�ضاء  " يحتاج 
اجلزائري لعادة النظر،عرب جل�ضات 
ونقا�ض مفتوح عاجل،وميكن ا�ضالح 
الخطاء التي حدثت �ضابقا يف باقي 

ايام رم�ضان،عرب العودة للربامج 
الجتماعية واحل�ض�ض الدينية 

وال�ضال�ضل الهزلية القدمية، وكنا قد 
اقرتحنا �ضابقا)يف رم�ضان عام 2019("

للنقا�ض الإعالمي  " نريد فتحا 
حول �ضالحيات وحدود التحرك 

ل�ضلطة �ضبط ال�ضمعي الب�ضري 
عندنا،والت�ضاوؤل حول اإمكاناتها 

املادية والقوانني التي ت�ضري 
وفقها،كما اأن م�ضوؤليتها حتتاج 
لدعم مادي- معنوي كبري من 

اأعلى �ضلطة يف الدولة "
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اأبواق الع�ضابة مازالت ..
الوليد فرج

ملف  �أو  �ملجتمع  يف  مف�صلي  حدث  �أي  عند 
�أ�صا�صي هام يف �لدولة ، تلجاأ �لكثري من و�صائل 

�لإعالم �إىل ما ي�صمى )�حلملة �لإعالمية( 
فنون  من  فن  �لإعالمية  �حلملة  نعترب  ل 
�لتحرير �ل�صحفي ، بل هي جمرد منهج جتميع 
��صتغالل فنون �لتحرير �ل�صحفي لغر�ض تعبئة 
�أو  معينة  فكرة  )�صد(   �و  )مع(  �لعام  �لر�أي 

قانون �صن حديثا �أو �صيا�صة ما .
و �أبرز مثال ي�رضب يف هذ� �ل�صدد �حلملة �لتي 
رتبتها �صحيفة )نيويورك تاميز( �لأمريكية عام 
1971 �صد جر�ئم �جلي�ض �لأمريكي يف �لفيتنام 
وثيقة   7000 على  �ل�صحيفة  حت�صلت  حيث   ،
�رضية من وثائق �لبنتاغون تك�صف �أ�رض�ر هذه 
�جلر�ئم ، وحت�صلت على هذه �لوثائق من بني 
بالبنتاغونو  �ملوظف  �لزوبرج(  )د�نيال  يدي 
�ل�صحيفة  جنحت  �لوثائق  هذه  على  �عتماد 
يف �صن حملة �إعالمية عبئت من خاللها �لر�أي 
بالن�صحاب  دفع  فيتنام مما  �صد حرب  �لعام 

�لأمريكي من �لأر�ض �لفيتنامية .
�أ�صحابها  لها  يريد  �إعالمية  حملة  �أي  �إن 
�لنجاح يجب �أن جتمع �أكرب كم من �ملعلومات 
�لر�أي  لإقناع  �حلجج  �صوق  و  �لر�أي  لتاأ�صي�ض 
و   ، �لإعالمية  �حلملة  ملو�صوع  �لد�عم  �لعام 
فتح �لباب �أمام �لر�أي �ملخالف ، ومنحه فر�صة 
�لرد ، من �أجل �إثبات �ملو�صوعية ، لزيادة ثقة 

�ملتلقي بنز�هة �حلملة �لإعالمية .
لغط  جمرد  لي�صت  �لإعالمية  �حلملة  �إن 
�إعالموي �أوهر�ف �إن�صائي يبثه منرب �إعالمي 
حماكمة  هي  بل   ، ��صرتز�قية  ماآرب  لتحقيق 
�إعالمية دون حكم ،  وكثري� ما جنح �لإعالم 
حمالت  خالل  من  مبهرة  نتائج  حتقيق  يف 
�إعالمية ��صتطاع من خاللها عزل �لكثري من 
�ل�صا�صة و كبار �مل�صوؤولني و ق�صية )و�لرتغيت( 
ف�صيحة  و  نيك�صون.  �لأمريكي  �لرئي�ض  و 
برئي�ض  �أطاحت  �لتي  لوكهيد  �رضكه  ر�صاوى 
�لهام  �لدور  على  مثال  خري  �لياباين  �لوزر�ء 

�لذي يلعبه �أ�صلوب �حلمالت �لإعالمية .
�لد�صتور  قانون  م�رضوع  �إطالق  ومبنا�صبة 
بكل  �ملجتمع  ي�صهد  �أن  �ملنطق  من  �جلديد 
و  موؤيد  بني  حرة  فعل  ردود  و  حركية  فئاته 
طرحه  يف  وكل  ور�ف�ض  مناق�ض  و  معار�ض 
و�صية  عن  بعيد  خلفياته  و  موؤهالته  ح�صب 

�حلكماء �جلدد .  
�أهم  �إحدى  �لتقليدية  �لإعالم  و�صائل  وتبقى   
�لتي ت�صتغل يف مثل هذه �ملنا�صبات  �لأدو�ت 
�أن ملفا مثل �لد�صتور بح�صا�صيته و ثقله  غري 
�صتى  من  خمت�صني  خرب�ء  لنقا�صه  ي�صتوجب 
و  �ل�صيا�صية  �ملهاتر�ت  عن  بعيد�  �لفنون 

�لتزلف �لإعالمي .
�إن �ملتاجرة و �ل�صرتز�ق مبهنة �لإعالم يزد�د 
�ملجتمع  د�خل  �لأ�صا�ض  �لق�صايا  يف  خطر� 
�لبيئة  نظافة  تتطلب  �حل�صا�ض  �مللفات   و   .
�لتي تنمو فيها ، و �صالمة �لر�أي من �أي �صغط 
�لآخر و خيارته  و �حرت�م   ، و حرية �لختيار 
حتى ولو كان ممن )ل يعجبه �لعجب ل �ل�صوم 
يف رم�صان و ل يف رجب( فهو خري ممن )طبل 
يف يناير لريق�ض يف فيرب�ير و�ليوم كاأنه ورث 

عن �أبيه �جلز�ئر( .

خا�ضا برم�ضان 2020!

جازي تطلق عر�ضا 
ترويجيا جديدا 

 

ا  خا�صً ترويجًيا  ا  عر�صً جازي  �رضكة  تطلق 
مكاملات  يقدم   2020 رم�صان  �صهر  مبنا�صبة 
�لدقيقة  بعد  جازي  �إىل  جازي  من  جمانية 

�لثانية جلميع م�صرتكي �لدفع �مل�صبق.
�لعر�ض �جلديد ل يحتاج �إىل �لت�صجيل يف باقة 
�أو �نتظار �لتاأكيد ،فمن �ليوم حتى نهاية �صهر 
رم�صان ، �صتكون جميع �ملكاملات نحو جازي 
جمانية بعد �لدقيقة �لثانية يتيح هذ� �لعر�ض 
من  و�ل�صتفادة  �لت�صال  �جلديد  �لرتويجي 
وقت  �أي  ويف  مر�ت  عدة  �ملجانية  �خلدمة 
م�صرتكي  جلميع  ميكن   ، �لعر�ض  هذ�  بف�صل 
مع  �ت�صال  على  �لبقاء  �مل�صبق  �لدفع 

�أ�صدقائهم وعائالتهم و�لتو��صل بكل حرية.
عرو�ض  �بتكار  على  �لعمل  جازي  تو��صل 
زبائنها  رغبات  بتلبية  ملتزمة  وتظل  جديدة 
من  �لفرتة  هذه  خالل  مر�فقتهم  خالل  من 

�حلجر �ل�صحي.

م�ضتجدات كورونا بالبويرة

خلية الإ�ضغاء ت�ضتقبل 
97 مكاملة هاتفية

��صتقبلت خلية �لإ�صغاء �لتي مت تن�صيبها لأول 
بولية  �لولئي  �ل�صعبي  �ملجل�ض  مبقر  مرة 
حلد  كورونا  وباء  تف�صي  �إثر  على  �لبويرة 
�رض�ئح  خمتلف  من  هاتفية  مكاملة   97 �لآن 
�مل�رضف  عنه  ك�صف  ما  ح�صب  �ملجتمع 
كمال   " �لدكتور  �لنف�صاين  �لأخ�صائي  عليها 
�لو�صط   " بجريدة  جمعه  �ت�صال  يف   " معنان 
�أغلب �ملكاملات يف ��صطر�بات  " ومتحورت 
�حلجر  فرتة  طول  و  �جلائحة  جر�ء  نف�صية 
�ملنزيل خا�صة ما تعلق بحالت رعب �لأطفال 
و غياب فن �لتعامل معهم يف مثل هذه �لأزمان 
من طرف �لأولياء خا�صة �لأمهات �إىل جانب 
فئة  �نتابت  �لتي  و�لقلق  �ل�صطر�ب  حالت 
�لعمال �لذين �نقطعو� عن عملهم لفرتة طويلة 
وهناك  �لقاتل  �لفر�غ  د�ئرة  يف  وقوعهم  و 
مكاملات خارج �ملجال �لنف�صي من عائالت مل 
ت�صتفد من منحة �ملليون �صنتيم ، ويف �ل�صدد 
�أنه مت تقدمي توجيهات ون�صائح  �أكد حمدثنا 
مع  �لتاأقلم  �أجل  من  �ملت�صلني  جلميع  نف�صية 
مر�حل  �إىل  �لأمور  و�صول  وتفادي  �لو�صع 
�لنف�صي  �لعالج  متابعة  جانب  �إىل  خطرية 
منزل  �إىل  �لتنقل  ت�صتدعي  �لتي  للحالت  مع 
�لذين  �ملو�طنني  هوؤلء  �رتياح  و�صط  �ملعني 
عليها  �أ�رضف  �لتي  �ملبادرة  هذه  كثري�  ثمنو� 

�لو�يل ورئي�ض �ملجل�ض �ل�صعبي �لولئي .
اأح�ضن مرزوق

وكاالت

�أفر�د  من   23 �أن  �لوثيقة  و�أكدت 
من  تعافو�  قد  �ل�رضية  �خلدمة 
�آخرين   60 و�صع  ومت  �ملر�ض 
�لآن،  وحتى  �ل�صحي  �حلجر  قيد 
بت�صجيل  �ل�رضية  �خلدمة  �أقرت 
بني  بكورونا  فقط  و�حدة  �إ�صابة 
مار�ض  يف  ذلك  وجاء  موظفيها، 
�أي  �لوثيقة  ت�رضح  ول  �ملا�صي 
�إذ�  ما  ب�صاأن  �إ�صافية  تفا�صيل 
تفاعلو�  قد  �مل�صابون  كان هوؤلء 
بين�ض  مايك  نائبه  �أو  تر�مب  مع 
�خلدمة  با�صم  �ملتحدث  ورف�ض 
�لتعليق  ويالن  جا�صتني  �ل�رضية 
عن  و�لك�صف  �لأنباء  هذه  على 
بني  بكورونا  �مل�صابني  ح�صيلة 

�أفر�د �جلهاز �لأمني �لفدر�يل.
حدة  من  �لتقارير  هذه  وز�دت 
تف�صي  خطر  ب�صاأن  �ملخاوف 

تر�مب،  �إد�رة  د�خل  كورونا 
حالتني  ر�صد  خلفية  على  وذلك 
�لأبي�ض  �لبيت  د�خل  للفريو�ض 
�أن  �إىل  �ملوقع  ولفت  موؤخر� 
�لبيت  يف  و�ملوظفني  �مل�صوؤولني 
من  كثري  يف  يلتزمون  ل  �لأبي�ض 

�حلكومية  بالتوجيهات  �لأحو�ل 
"كوفيد-19"،  مبحاربة  �خلا�صة 
�ملوظفني، مبن  بع�ض  �أن  م�صيفا 
فيهم �أفر�د يف �خلدمة �ل�رضية ل 
يرتدون كمامات طبية د�خل �لبيت 

�لأبي�ض.

موؤخر�  �لأبي�ض  �لبيت  و�أقر 
بت�صخي�ض كورونا لدى �أحد �أفر�د 
�ملرتبطة  �لع�صكرية  �لنخبة  قوة 
قناة  و�أفادت  �لأبي�ض،  بالبيت 
�لع�صكري  ذلك  باأن   CNBC
وثيق  تو��صل  على  كان  �ملري�ض 
مع تر�مب وبعد ذلك، �أكد تر�مب 
�إ�صابة كاتي ميلر، �ملتحدثة با�صم 
وهي  بـ"كوفيد-19"،  بين�ض،  نائبه 
م�صت�صاري  �أقرب  �أحد  زوجة 
يت�صح  ومل  ميلر  �صتيفن  �لرئي�ض، 
�ملتحدثة  زوج  كان  �إذ�  ما  بعد 
�حلجر  قيد  و�صع  �مل�صابة 
�أن  موؤخر�  تر�مب  و�أعلن  �ل�صحي 
جميع �ملوظفني يف �لبيت �لأبي�ض 
�لآن  من  �عتبار�  �صيخ�صعون 
�لأ�صبوعي  �ليومي ولي�ض  للفح�ض 
تف�صي  منع  بغية  �صابقا،  كان  كما 

�لفريو�ض �لتاجي.

املعنية بحماية قادة البالد يف الواليات املتحدة

كورونا ي�ضيب ع�ضرات اأفراد 
اخلدمة ال�ضرية 

ك�ضفت وثيقة م�ضربة اأن ع�ضرات اأفراد اخلدمة ال�ضرية التابعة لوزارة االأمن الداخلي االأمريكية 
اأ�ضيبوا بفريو�س كورونا امل�ضتجد "كوفيد19- واأفاد موقع Yahoo News ، باأن تقريرا يوميا �ضادرا 

عن وزارة االأمن الداخلي ن�س على ر�ضد 11 حالة ن�ضطة لكورونا حتى يوم اخلمي�س املا�ضي 
بني اأفراد اخلدمة ال�ضرية املعنية بحماية الرئي�س دونالد ترامب وغريه من كبار امل�ضوؤولني يف 

الواليات املتحدة وكذلك ال�ضيوف رفيعي امل�ضتوى من دول اأخرى.

عبد  ولية  وهر�ن  و�يل  �أمر 
�لقادر جالوي  بالرتحيل �لعاجل 
�إنقاذها  مت  �لتي  عائلة  ل12 
بعد  �جلمعة  �ملن�رضم  يوم 
�لتحقيق  مع  م�صاكنها  �نهيار 
وقفت  يف  �لتي  يف  �لأطر�ف 
وجه �لتكفل بها ،  ووجهت عو�ض 
ذلك �إىل د�ر �لرحمة مب�رضغني .
�صبيحة �أم�ض  و�أمر جالوي  هذ� 
بت�صكيل جلنة حتقيق متكونة  من 
مفت�صني من �لولية للوقوف على 
�أمر  �لتي  �لتكفل  عملية  عرقلة 
بها ، يف �أعطى تعليمات برتحيل 
�إىل �صكنات  �لعائالت  هذه 
د�ر  غادرت  حيث   ، جديدة 
منازلها  �إىل  �أم�ض  نهار  �لرحمة 

يكفي  �أنه  �لو�يل  �أ�صار  ،حيث 
بعد  باأعينها  �ملوت  ر�أت  �أنها 
�لذي  �مل�صكن  جدر�ن  �نهيار 
بيار  �صان  بحي  به  تقيم  كانت 
�أن  �أ�صار �لو�يل  كما   ، بوهر�ن 
�إىل عرقلة  �أطر�ف ت�صعى  هناك 
�لجتماعي  وتوقيف  �لتكفل 
�ل�صطياد  خالل  �لرب�مج من 
على  و�صيعمل  �لعكرة  �ملياه  يف 
�ت  ء � جر لإ � ذ   تخا � و ك�صفها  
�أن  ،للتذكري  �لالزمة  ب�صاأنها 
تعرف  �نت�صار�  وهر�ن  مدينة 
�له�صة  بالإحياء  رهيبا  لل�صكنات 
�لفرت�ت  �إىل  تعود  �لقدمية  �إىل 
�ل�صبانية و�لعثمانية  وما قبلهما 

.

وهران

اإعادة اإ�ضكان 12 عائلة 
انهارت �ضكناتها 

.    حتقيق يف االأطراف التي عرقلت عملية الرتحيل 
وحما�ضبتها

متكنت عنا�رض �لدرك �لوطني لولية 
دولية  ب�صبكة  �لإطاحة  من  م�صتغامن 
و�لوثائق  �لعملة   تزوير  يف  خمت�صة 
�لإد�رية  و مكنت مد�همة  �لور�صات 
�لتي يتم فيها �لعمل من ��صرتجاع مبلغ  
مايل هام مزور ودر�جتني  بالإ�صافة 

�إىل  وثائق �إد�رية ومعد�ت �لتزوير.
معلومات  �ثر  على  جاءت  �لعملية 

تلقتها م�صالح �لدرك �لوطني ، حول 
�ل�صبكة  هذه  من  عنا�رض   04 ن�صاط 
�صنة  و50  �ل25  بني  �أعمارهم  ترت�وح 
يف ترويج �لأور�ق �لنقدية �ملزورة من 
در�جتني  با�صتعمال  �ل2000دج  فئة 
ناريتني ، ليتم تتبع خطو�تهم وتوقيفهم 
�إىل   بالو�صول  �لعملية  وتكللت  تباعا  
حجز  مت  مبد�همتها  و�لتي  ور�صتهم 

ماليني  ب6  يقدر  مزور  مايل  مبلغ 
�أور�ق  �ألف دج مزور عبارة عن  و200 
�إد�رية   ووثائق   2000 فئة  من  نقدية 
بالإ�صافة  مزورة  ر�صمية  وحمرر�ت 
�إىل �لتجهيز�ت �مل�صتعملة يف �لتزوير  
و�إحالتهم  توقيفهم  ليتم  ودر�جتني  
�إىل   تقدميهم  قبل  �لتحقيق   على 

�لعد�لة.

االإطاحة ب�ضبكة دولية لتزوير العملة 

 حجز 6 ماليني و200 األف دج مزور مب�ضتغامن

الدرك الوطني بامل�ضيلة

حترير 128 خمالفة للحجر ال�ضحي 

مع�ضكر

ترحيل 13 عائلة نحو �ضكنات جديدة 

جمعية ال�ضباب الواعد االأزهرية تي�ضم�ضيلت

ح�ضيلة اأن�ضطة اجلمعية يف 
�ضهر رم�ضان  �لإقليمية  �ملجموعة  �أفر�د  متكن 

للدرك �لوطني بامل�صيلة، من و�صع 
36 �صيارة باملحا�رض �لبلدية،وحترير 
�إجر�ء�ت  ب�صبب  خمالفة   128
�حلجر �جلزئى، و�تخاذ �لإجر�ء�ت 
وحتويل  �ملخالفني  �صد  �لقانونية 
�لق�صائية،  �جلهات  �إىل  ملفاتهم 

�لأمنية  �خلرجات  وتتو��صل 
مل�صالح �لدرك �لوطني عرب �صو�رع 
�مل�صيلة،يف  ولية  وبلديات  و�أحياء 
�إطار �ل�صهر على تنفيذ هذ� �لقر�ر 
و�حلر�ض على �صالمة �ملو�طنني و 
�لوقاية من �نت�صار فريو�ض كورونا.

عبدالبا�ضط ب

مع�صكر  �ل�صبت مبدينة  �أم�ض  مت  
�صكنات  نحو  عائلة   13 ترحيل 
�نهيار  بعد  جديدة  �جتماعية 
كانت  �لذي  �له�ض  باملبنى  جد�ر 
تقطن به، ح�صبما علم لدى م�صالح 
�لد�ئرة و�أو�صح نف�ض �مل�صدر �أنه 
متت برجمة عملية �لرتحيل ب�صكل 

م�صتعجل بقر�ر من و�يل 
بعد  �صيودة  �خلالق  عبد  �لولية 
�نهيار جد�ر باملبنى �لو�قع بو�صط 
�أي  لوقوع  تفاديا  مع�صكر  مدينة 
حادث للعائالت �ملقيمة به و�لتي 

�لعائالت  �صمن  �إح�صاوؤها  مت 
وقت  يف  ه�صة  ب�صكنات  �ملقيمة 
�إمكانيات  �صخرت  وقد  �صابق 
لرتحيل  هامة  وب�رضية  مادية 
بعد  مبا�رضة  �ملعنية  �لعائالت 
�جلديدة  �صكناتها  نحو  �لإفطار 
ترحيل  عملية  تز�ل  ل  ولالإ�صارة 
ه�صة  ب�صكنات  �لقاطنة  �لعائالت 
متو��صلة وعلى مر�حل منذ بد�ية 
مع�صكر  مبدينة  �جلارية  �ل�صنة 
ليتم �لنتهاء قريبا من ترحيل 100 

عائلة معنية بالعملية.

�لو�عد  �ل�صباب  جمعية  عرفت 
ن�صاطات  من  عديدة  �لأزهرية 
تز�منا و�صهر �لف�صيل ووباء كورونا 
كفيد 19 وحيث قامت بتوزيع �أكرث 
من 135 يقوم متخمة مبو�د غذ�ئية 
من  �أكرث  و  ..�لخ   و�صكر  زيت  من 
200 كلغ من حلم �لأبي�ض �ملعوزين 
وباء  وملو�جهة  و�لأيتام  و�لأر�مل 
كورونا �مل�صتجد مت  �جناز حو�يل 
1200 كمامة و ممر تعقيم للحماية 

مع  بالتن�صيق  �لأزهرية  �ملدنية 
بالأزهرية  �ملهني  �لتكوين  مركز 
�أع�صاء �جلمعية بعمليات  كما قام 
د�ئرة  م�صتوى  على  دورية  تعقيم 
�لعائالت  �أن  ومبا  �لأزهرية 
تعي�ض �حلجر �ملنزيل قامت ذ�ت 
جيل  م�صابقة  بتنظيم  �جلمعية 
�لكرمي  �لقر�آن  لتجويد  �لقر�آن 

لأطفال عن طريق �لفي�صبوك.
حممد �ضبلي

حممد .ب حممد بن ترار

حت�ضريا ال�ضتقبال الطلبة

 مبا�ضرة تعقيم 
املدرجات واملعاهد

�مل�صتوى  على  �جلامعات  م�صالح  با�رضت 
و��صعة  تعقيم  حملة  �م�ض  �صبيحة  �لوطني 
�خلا�صة   و�ملكاتب   و�ملخابر  للمدرجات 
ل�صتقبال  لتح�صريها  و�ملعاهد   بالكليات 
�للجنة  �إعالن  قبل  قليلة  �صاعات  �لطلبة   
�ملو�صم  �إنقاذ  �إجر�ء�ت  بتحديد  �ملكلفة 
�لإجر�ء وح�صب م�صدر موؤكد  . هذ�  �جلامعي 
جاء تنفيذ� لقر�ر�ت �ل�صلطات �لعليا  بغية �لعمل 
على �صمان عدم  �نت�صار �لوباء و�صط �لطلبة يف 
و��صتكمال  �لدر��صة   مقاعد  �إىل  �لعودة  حالة  
�ل�صد��صي �لثاين  يف حني �أ�صارت م�صادر �أخرى 
عملية  �أن  �جلامعات  �إحدى  عمادة  من  مقربة 
مبناق�صة  �خلا�صة  بالقاعات  مرتبطة  �لتعقيم  
�للي�صان�ض  طلبة  خا�صة   �لتخرج  مذكر�ت 

م.بو�ملا�صرت و�لدكتور�ه



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/

