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الناطق الر�ضمي با�ضم رئا�ضة اجلمهورية حمند او�ضعيد بلعيد

ن�ستهدف د�ستورا توافقيا بعد نقا�ش وا�سع
.     جلنة جلمع الآراء حول تعديل م�ضودة الد�ضتور

.      الأموال املنهوبة �ضت�ضرتجع بعد �ضدور الإحكام الق�ضائية

ذكر الناطق الر�ضمي لرئا�ضة اجلمهورية حمند او�ضعيد بلعيد، اأم�س، اأن امل�ضروع التمهيدي لتعديل 
الد�ضتور لي�س �ضوى جمرد م�ضودة لالنطالق يف عملية تعديل �ضامل وعميق »وهو مبثابة اأر�ضية للنقا�س 

ل غري ومنهجية عمل حتى ل ينطلق النقا�س من فراغ« اذ ان الهدف من طرح م�ضروع تعديل الد�ضتور 
هو الو�ضول اإىل د�ضتور توافقي »يح�ضنها من ال�ضقوط يف احلكم الفردي ويقيها عواقب الوقوع يف الأزمات 

كلما حدث اهتزاز يف قمة ال�ضلطة«. 

اح�ضن خال�س

ن�شطها  �شحافية  ندوة  يف  و�أعلن 
مبقر رئا�شة �جلمهورية �أن �لرئا�شة 
�شكلت جلنة مهمتها ر�شد و�إح�شاء 
�لتي  �لآر�ء  ووكافة  �ل�رشكاء  �آر�ء 
عرب  �ملتدخلني  خمتلف  بها  يديل 
و�شائل �لإعالم ليتم �لأخذ يف �لنهاية 
مبادئ  حترتم  �لتي  �جلامعة  بالآر�ء 
�لذي  تنوعها  على  �لأمة  ومقومات 
�أن  و�أ�شاف  �لرت�جع عنه،   ل ميكن 
�لهدف هو �لو�شول �إىل د�شتور عابر 
للعهد�ت ولي�س د�شتور� على مقا�س 
�لدولة  يبني  د�شتور  �حلايل،  �لو�شع 
ويعطي �ملكانة �لالئقة للموؤ�ش�شات 
�لنتقاد�ت  على  �شمني  رد  يف 

ب�شاأن  �مل�شودة  �إىل  وجهت  �لتي 
لرئي�س  و��شعة  تكري�شها �شالحيات 
�حلكم  على  و�لإبقاء  �جلمهورية 
�لفردي، وعرب �أن �أمله يف رفع �لوباء 
�لذي �جتاح �جلز�ئر و�لعامل لنذهب 
بعيد� يف �لنقا�س قبل ��شتكمال بناء 
�ملوؤ�ش�شات �جلديدة قبل نهاية هذه 

�ل�شنة على �شوء �لد�شتور �جلديد.
كورونا  جائحة  مو�جهة  ملف  ويف 
عدد  �أن  �ل�شعيد  حممد  �أعلن 
لال�شتفادة  �مل�شجلني  �لأ�شخا�س 
�إىل  بلغ  �آلف دينار قد  ن منحة 10 
�شخ�س  �ألف   300 �لأول  �أم�س  غاية 
�لذين �شتدفع لهم �ملنحة قبل �لعيد، 
و�أ�شاف �أن 700 �ألف عائلة ��شتفادت 
من 22 �ألف طن من �ملو�د �لغذ�ئية 

�لتنظيف  مو�د  من  معتربة  وكميات 
و�مل�شتلزمات �لطبية م�شري� �إىل �أن 
74 باملائة من �لعائالت �مل�شتفيدة 
تقطن يف مناطق �لظل. وكان حو�يل 
مليوين و200 �ألف مو�طن قد ��شتفاد 
 10 مبلغ  من  �لف�شيل  �ل�شهر  ع�شية 

�آلف دينار موجهة لقفة رم�شان.
�ل�شعيد  حممد  �أ�شار  وباملنا�شبة 
على  كثري�  �عتمدت  �لدولة  �أن  �إىل 
�لأحياء  وجلان  �خلريية  �جلمعيات 
�لت�شامني  �لعمل  تاأطري  يف  و�لقرى 
�ألف جلنة  و�لتطوعي وقدرها ب30 
حملية يجري تنظيمها ق�شد هيكلتها 
متهيد� لت�شهيل �عتمادها لدى وز�رة 
�ملحلية.  و�جلماعات  �لد�خلية 
�لهبة  �لتطوعي  �جلهد  �إىل  ي�شاف 

�شملت  �لتي  �لوطنية  �لت�شامنية 
�لطبي  �لقطاع  منها  �ملجالت  كل 
و�ل�شيدلين �لذي تعزز باأد�ة �لك�شف 
و�لفح�س �ل�رشيع لوباء كورونا لي�شل 
باجلز�ئر لأن حتتل �ملرتبة �لأوىل 
بعد  �إفريقيا  و�لثانية  مغاربيا 
توفري  �إىل  �إ�شافة  �فريقيا  جنوب 
�لدولة 26 مركز� للفح�س و6 �آلف 
باجهزة  مزودة  لالإنعا�س  �رشير 
�لتنف�س �ل�شناعي. و�لنتيجة، يقول 
حممد �ل�شعيد �أن هناك ��شتقر�ر� 
و�لوفيات  �لإ�شابات  عدد  يف 
و�رتفاعا يف عدد �ملاثلني لل�شفاء 
 20 �إل  �لإنعا�س  قيد  يبق  ومل 
�أما �لتربعات فقد  �شخ�شا فقط. 
بالعملة  �شنتم  مليار   300 بلغت 

دولر  �ألف  و900  ومليون  �لوطنية 
�لدولة  �شتتوىل  �ل�شعبة  بالعملة 
جلنة  �شمن  ب�شفافية  توزيعها 
وتت�شمن  �لأول  �لوزير  ير�أ�شها 
�لهالل �لأحمر و�ملجتمع �ملدين. 
وعرب بهذ� �ل�شدد عن �أمله يف �أن 
ي�شاعد �ملو�طن على تقلي�س مدة 
ل�شو�بط  بامتثاله  �ل�شحي  �حلجر 
�حلجر  مو�قيت  و�لتز�م  �لتباعد 
و��شتعمال  �لكمامات  وو�شع 
�ملالية  قانون  وب�شاأن  �ملطهر�ت. 
لرئا�شة  �لر�شمي  �لناطق  ذكر 
در��شة  على  يقوم  �أن  �جلمهورية 
�ملتغري�ت  بدقة  وياأخذ  عقالنية 
�لبرتول  �شعر  ل�شيما  �مل�شتجدة 
�إ�شافة  كورونا  جائحة  ونفقات 

�إىل حر�س �لدولة على �ل�شتقر�ر 
رو�تب  دفع  و�شمان  �لجتماعي 
عن  �لتخلي  وعدم  �ملوظفني 
للدولة.  �لإ�شرت�تيجية  �مل�شاريع 
�أن  �أكد  �ملنهوبة  �لأمو�ل  وعن 
�لدولة تنتظر �شدور �أحكام نهائية 
�ملتورطني  �لأ�شخا�س  ب�شاأن 
��شرتجاعها.  عملية  يف  لل�رشوع 
حول �لعتقالت �لتي �شملت رو�د 
�أكد  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
�لدولة حري�شة  �أن  �ل�شعيد  حممد 
ب�رش�مة  �لقانون  تفعيل  على 
�لقذف  جتاه  �لرت�خي  عهد  و�أن 
موؤكد�  وىل  قد  و�ل�شب  و�لتجريح 
مكفولة وحممية  �لتعبري  �أن حرية 

ما مل تتعد حدود �لأخالق. 

24 �ساعة

الدكتور و الباحث القانوين خظري حمزة لـ"الو�ضط"

تغيري العقيدة الع�سكرية ملواجهة تق�سيم املنطقة  
.     د�ضرتة الأمازيغية عامل �ضامن للوحدة الوطنية

.      رفع احلظر عن مزدوجي اجلن�ضية اأكرب �ضلبيات هذا امل�ضروع
حاوره:وداد احلاج

�لو�شط   ليومية  �حلو�ر  هذ�  يف 
حمزة  �ملحامي  و  �لدكتور  يبدي 
�لقانونية  �لعلوم  كلية  عميد  خظري 
م�شمون  يف  ر�أيه  �مل�شيلة  بجامعة 
عر�شها  مت  �لتي  �لد�شتور  م�شودة 
قرئته  ويعطي  �أيام  قبل  للنقا�س 
لق�شية د�شرتة �لأمازيغية وت�شمينها 
�أي�شا  يتطرق  �ل�شماء،و  �ملو�د  يف 
و  �لع�شكرية  �لعقيدة  تغيري  لق�شية 

خلفياتها من وجهة نظره

الأوىل  انطباعك    
امل�ضروع  وثيقة  الطالع  بعد 

التمهيدي للتعديل الد�ضتوري ؟ 

�مل�رشوع �لتمهيدي لتعديل  �لد�شتور 
يف  خا�شة  نوعية  �قرت�حات  ت�شمن 
و  �لثالث  �ل�شلطات  تنظيم  جمال 
�لإ�شالحات  �أن  كما  بينها،  �لعالقة 
مع  من�شجمة  جاءت  �لد�شتورية 
�خلارجية  و  �لد�خلية  �لظروف 
�ل�شائدة  �لأو�شاع  �أن  بدليل  للبالد 
و  �لدويل  و  �لإقليمي  حميطنا  يف 
�لتهديد�ت و �ملوؤ�مر�ت �لتي حتاك 
�قرت�ح  �شبب  هي  �جلز�ئر  �شد 
�ل�شماح  و  �لع�شكرية  �لعقيدة  تغيري 
بامل�شاركة  �ل�شعبي  �لوطني  للجي�س 
خارج  �ل�شالم  حفظ  عمليات  يف 
و  �لربملان  مو�فقة  �رشط  �حلدود 
هو  و   ، �جلمهورية  رئي�س  مو�فقة 
�لأمر �لذي ينمو على �رشوع �جلز�ئر 
ملو�جهة  جديدة  ��شرت�جتيات  يف 
تق�شيم  لإعادة  �خلبيث  �مل�رشوع 

�ملنطقة  . 

جعل  اقرتاح  عن  ماذا    
لالأمازيغية  الر�ضمي  الطابع 
�ضمن املواد ال�ضماء غري القابلة 

للتعديل ؟ 

�لأمازيغية يف بالدنا لي�شت حم�شورة 
يف منطقة معينة بل هي عن�رش من 
كل  عرب  �جلز�ئرية  �لهوية  عنا�رش 
�لعنا�رش  �إىل  �إ�شافة  �لوطن،  ربوع 
�لإ�شالم  مقدمتها  يف  �لتي  �لأخرى 
�لعربية  و  �لدولة،  دين  باعتباره 

باعتبارها �للغة �لر�شمية للبالد . 
�لأمازيغية هي �لتارقية يف متنغا�شت 
�لأمازيغية  �ليزي،  و  �مينا�س  و عني 
هي �لقبائلية يف تيزي وزو  و بجاية 
و �لبويرة و  �شمال برج بوعريريج و 
�ل�شاوية يف  �لأمازيغية هي  �شطيف، 
باتنة و خن�شلة و �شوق �أهر��س و  �أم 
�ل�شلحية  هي  �لأمازيغية  �لبو�قي، 
يف تيبازة و تلم�شان، �لأمازيغية هي 
�مليز�بية يف غرد�ية و و�د ميز�ب .  

يف  �لوطنية  �لهوية  تكري�س  �إن 
�عتبار  ذلك  يف  مبا  �لد�شتور 
هو  �ل�شماء  �ملو�د  من  �لأمازيغية 
و  �لوطنية  للوحدة  �شامن  عامل 
وحدة �لرت�ب �لوطني خا�شة يف ظل 
�لتهديد�ت �ملتز�يدة على بالدنا من 
�لتي  �لقدمية   �ل�شتعمارية  �لقوى 
ت�شن حربا غري معلنة على �جلز�ئر و 

تعمل ليال نهار على �إ�شعافها .  

  ماذا عن د�ضرتة حرية 
ممار�ضة العبادات ؟ 

لي�شت  �لعباد�ت  ممار�شة  حرية 
�شبق  فقد  �جلز�ئر،  على  غريبة 

 03/06 �لقانون  بالدنا  �أ�شدرت  �أن 
�ل�شعائر  ممار�شة  ب�رشوط  �ملتعلق 
�لدينية لغري �مل�شلمني، و هو �لقانون 
�ألزم غري �مل�شلمني باحل�شول  �لذي 
�للجنة  من  م�شبقة  رخ�شة  على 
�لوطنية لل�شعائر �لتي يرت�أ�شها وزير 
�ل�شوؤون �لدينية و �لأوقاف قبل فتح 
�أماكن للعبادة، و كانت هذه �خلطوة 
�آنذ�ك  بالدنا  بها  قامت  �لتي 
�ملمار�شات  من  �حلد  �إىل  تهدف  
�لديانات غري  �ل�رشية ل�شعائر بع�س 
�أماكن  يف  تاأطريها  و  �لإ�شالمية 
عبادة معروفة حتى تكون حتت �أعني 
لثبوت خمططاتها  رقابتها  و  �لدولة 
وحدة  ت�شتهدف  �لتي  �لربيئة  غري 
�ملرجعية �لوطنية �لإ�شالمية �ل�شنية 

�ملالكية .   
�لعباد�ت  ممار�شة  حرية  د�شرتة  �إن 
�لر�مي  �إطار م�شعى �لدولة  ياأتي يف 
لغري  �ل�شعائر  ممار�شة  تاأطري  �إىل 
�مل�شلمني و جعلها يف �أماكن معروفة 
ياأتي  �أنه  �لدولة كما  لرقابة  خا�شعة 
لتنفيذ بع�س �لتز�مات �جلز�ئر �لتي 
وقعت عليها يف �إطار �لأمم �ملتحدة 
للحقوق  �لدولني  �لعهدين  ل�شيما 
و  جهة،  من  �ل�شيا�شية  و  �ملدنية 
�لعهد �لدويل للحقوق  �لقت�شادية و 
�حلقوق �لقت�شادية و �لجتماعية و 

�لثقافية . 

  ما هو اجلديد يف جمال 
تنظيم ال�ضلطات ؟ 

يف  ثريا  �لتمهيدي  �مل�رشوع  جاء 
باب  يف  فاقرتح  �ل�شلطات،  جمال 
نظام  �إىل  �لعودة  �لتنفيذية  �ل�شلطة 

�لوزير  عن  بدل  �حلكومة  رئي�س 
يختلف  �حلكومة  رئي�س  و  �لأول، 
�شخ�شية  �أنه  يف  �لأول  �لوزير  عن 
�شيا�شية حتمل برناجما م�شتقال عن 
يعمل  و  �جلمهورية  رئي�س  برنامج 
�أن  �شاأنه  من  هذ�  و  معه،  بالتو�زي 
يقلل  من تركيز �ل�شلطات يف يف يد 
رئي�س �جلمهورية و ي�شع حد� لنظام 
بالدنا  عرفته  �لذي  �لفردي  �حلكم 
طيلة �لع�رشين �شنة �ملا�شية ، و يف 
�إحد�ث  �قرت�ح  يكون  �ل�شياق  نف�س 
مع  متما�شيا  �لرئي�س  نائب  من�شب 
�ل�شلطات  تركيز  تخفيف  م�شعى 

د�خل �ل�شلطة �لتنفيذية. 
�لت�رشيعية فقد  �أما يف باب �ل�شلطة 
�لربملانية  �لعهدة  �قرت�ح حتديد  مت 
�حلكومة  �إلز�م  و  فقط  عهدتني  يف 
باأن تقدم كافة �لوثائق للربملان حتى 
�لربملانية  �لرقابة  ب�شط  من  يتمكن 
و  �لربملان،  ملكانة  تعزيز  ذلك  يف 
�لثلث  �إلغاء  نثمن  نف�شه  �ل�شياق  يف 
�ل�شعب  �شلطة  يعزز  �لذي  �لرئا�شي 

يف �ختبار ممثليه . 

ال�ضلطة  عن  ماذا    
الق�ضائية ؟ 

جت�شيد� ل�شتقاللية �لق�شاء مت د�شرتة 
و  للق�شاء  �لأعلى  �ملجل�س  ت�شكيلة 
�إبعاده عن �ل�شلطة �لتنفيذية باإخر�ج 
وزير �لعدل و �لنائب �لعام للمحكمة 
�لعليا من �لت�شكيلة زيادة على �إدخال 
�شمن  هام  كعن�رش  �لق�شاة  نقابة 
�لت�شكيلة و فتح �ملجال �أمام �لرئي�س 
�لأول للمحكمة �لعليا لرت�أ�س �أ�شغال 
�ملجل�س . و مت �قرت�ح د�شرتة مبد�أ 
�لقا�شي و كل ذلك يندرج  عدم نقل 
�شمن جت�شيد ��شتقاللية �لق�شاء  و 
ذلك  لعل  و  �ل�شلطات  بني  �لف�شل 
و  �لقانون  دولة  بناء  يف  �شي�شاهم 

�ملوؤ�ش�شات . 

اقرتاح  يف  راأيك  ما    
حمكمة د�ضتورية ؟ 

على  �ل�شيا�شية  �لرقابة  نظام  �أثبت 
�لتنظيمات  و  �لقو�نني  د�شتورية 
�لد�شتوري  �ملجل�س  يف  ممثلة 
�ملجل�س  �أثبت  و  حمدوديتها 
حماية  يف  حمدوديته  �لد�شتوري 
موؤ�ش�شات �لدولة عند مر�س رئي�س 
بات  لذلك  �ل�شابق،  �جلمهورية 
هذ�  على  �لعدول  �ل�رشوري  من 
�لنظام و �لتحول �إىل نظام �ملحاكم 
دول  معظم  �شاد  �لتي  �لد�شتورية 
�لعامل، �شجلت بارتياح ت�شكيلة هذه 
ممثلي  بني  جمعت  �لتي  �ملحكمة 
�لق�شاء و ممثلي  �لربملان و ممثلي 

قطاع �لتعليم �لعايل و �جلامعات . 

    ما هي �ضلبيات م�ضروع  
تعديل الد�ضتور ؟ 

�أن رفع �حل�رش على مزدوجي  �أرى 
�جلن�شية يف تويل �ملنا�شب �ل�شامية 
هو �أكرب �شلبيات هذ� �مل�رشوع، �إذ� 
جن�شية  حامل  يتوىل  �أن  يعقل  ل 
�لقر�ر  يف  ي�شنع  �شاميا  من�شبا 
يف  حمالة  ل  يكون  لأنه  �ل�شيا�شي 
م�شلحة  بني  م�شالح  تعار�س  حالة 
�لثاين  بلده  و م�شلحة  �لأ�شلي  بلده 
كحل  و  جن�شيته،  �كت�شب  �لذي 
�لز�م مزدوج �جلن�شية  �أقرتح  و�شط 
�لذي يرغب يف توىل من�شب �شامي 
جن�شيته  عن  بالتخلي  بالدنا   يف 

�ملكت�شبة . 
�لت�شخم  �ل�شلبيات  بني  من  �أن  كما 
و  �حلقوق  باب  يف  �لد�شتوري 
�أثر  �أي  له  لي�س  �لذي  و  �حلريات 
يف  �لن�شان  حقوق  ممار�شة  على 

بالدنا . 



اخلمي�س 14  ماي  2020  املوافـق  ل 21 رم�ضان  1441ه 24 �ساعة3
اخلبري ال�ضيا�ضي الأمريكي دافيد كني

عبدال�ضالم.غ

دخلت  وقت  »يف  �أنه  �ملحلل  وتوقع 
�مليز�نية  يف  �القتطاعات  فيه 
م�صالح  �صتقوم  �لتنفيذي  حيز 
مبعار�صتها.  ودولية  وطنية  خا�صة 
بو�صت«  »و��صنطن  يوميتي  و�صتقوم 
مقاالت  بن�رش  تاميز«  »نيويورك  و  
و�الأقليات  �لفقر�ء  �ل�صكان  حول 

�لتي �صتفقد  �مل�صاعدة«.
�أ�صار  تاميز  �لو��صنطن  مقال 
من  �خلروج  نحو  تتجه  �جلز�ئر 
�أزماتها بف�صل �خلطو�ت �لتي �أقدم 
ويف  �جلمهوريةموؤخر�  رئي�س  عليها 
مقدمتها خمطط �لت�صدي جلائحة 
كورونا و �نخفا�س �أ�صعار �لنفط. و 
تبون  �لرئي�س  �أن  »يبدو  كني  �أ�صاف 
عازم على �إتباع  �ل�صبيل �لذي يجعل 
�جلز�ئر قدوة حديثة يقتدى بها يف 
كيفية جتاوز �الأزمة و �خلروج منها 
�أكرث مما كانت عليه يف بد�ية  قوية 
تاميز،  و��صنطن  ح�صب  �الأمر«و 

و  قويا  قائد�  تبون  �لرئي�س  »يظهر 
حمنكا« يف �لوقت �لذي  يو�جه فيه 
على  كبري  ب�صكل  يعتمد  �لذي  �لبلد 
»حتديات  �ملحروقات،  مد�خيل 
باالأزمة  مرتبطة  م�صبوقة«  غري  
وباء  عن  �لناجمة  �القت�صادية 
فريو�س كورونا و �أ�صار د�فيد كني و 
هو حمرر يف و��صنطن تاميز و رئي�س 
�جلمهورية،  �لوطنية  للجنة  �صابق 

�إىل  �للجوء  تبون  �ل�صيد  رف�س  �إىل 
عبء  لتفادي  �خلارجية  �ال�صتد�نة 
�مل�صتقبلية،  �الأجيال  على  �لدين 
قرر  �جلمهورية  رئي�س  �أن  م�صيفا 
ميز�نية  تقلي�س  �ل�صياق،  هذ�  يف 
لتفادي »رهن  �لن�صف  �إىل  �حلكومة 

م�صتقبل �الأمة« لدى بلد�ن �أخرى.
و ت�صاءل د�فيد كني عن عدد �لقادة 
�صجاعة  لديهم  �لذين  �لوطنيني 

�النتقاد�ت  لتحمل  تبون  �لرئي�س 
�صمان  الأجل  �لق�صري«  �ملدى  على 
و�صعية  يف  �لوقوع  عدم  من  بالده 

�صعبة يف نهاية �لوباء.
 « كني  د�فيد  ي�صيف  �لوقائع  يف  و 
يخ�صون  �لذين  �لقادة  من  �لقليل 
�صغط �مل�صالح �خلا�صة، م�صتعدون 
�مليز�نية يف  تخفي�صات يف  الإجر�ء 
�الأخرية  هذه  تكون  �لذي  �لوقت 
يف  �صو�ء  كثرية  فاالأمثلة  �رشورية. 
يف  �أو  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 
جد�رة  مع  متطورة  �أخرى  بلد�ن 
�لقادة  ف�صل  حيث  جيدة،  �ئتمان 
�ال�صتد�نة  �إىل  �للجوء  �ملنتخبون  و 
من  عاتق  على  �لدين  عبء  جعل  و 

يخلفهم«.
تكمن  هنا  �أن  كني  د�فيد  قال  و 
مو�طني  على  هي  ثقيلة  �لنتائج، 
هذه �لبلد�ن �لتي وجب عليها حتمل 
زيادة �ل�رش�ئب و �لت�صخم الإمكانية 
�أبرمتها  �لتي  �لديون  ت�صديد 

�حلكومات.

توقع اخلبري ال�ضيا�ضي الأمريكي دافيد كني اأن تقوم جمموعات م�ضالح حملية و دولية بالتهجم على 
القرارات التي �ضدرت موؤخرا عن الرئي�س تبون و خا�ضة املرتبطة باجلانب الجتماعي و ب�ضبط  

التوازنات املالية و اأي�ضا املتعلقة بالت�ضدي لنت�ضار فريو�س كورونا ومل ي�ضتبعد كني اأن تدخل 
جرائد يومية دولية معروفة يف اللعبة لتتهجم على ال�ضيا�ضة الجتماعية للحكومة.

بعد ت�ضديد اإجراءات الوقاية

اأزمة كبرية يف احل�سول 
على  الكمامات 

م�ضاألة مناق�ضة مذكرات التخرج يف اجلامعات 

لهذا نقرتح عدم املناق�سة

 تعي�س �أغلب واليات �لوطن �أزمة 
�صديدة يف �لكمامات  و�لقفاز�ت 
م�صتوى  على  وندرة  كبرية 
�ل�صيدليات ،مع �رتفاع �أ�صعارها 
�ملو�طنني  جعل  �لذي  �الأمر 
 ، على  �رش�ئها  يعجزون 
�لكمامة  لدى  �صعر  و�ن  خا�صة 
�ملركزية  �لتي  �ل�صيدلية 
�إىل  �مل�صحات  جتاوز  توزعها 
�حت�صاب  دج  بدون  �ل104.5 
 124.3 وت�صل  �إىل  �ل�رشيبة 
�ل�رش�ئب  باحت�صاب  دج 
يجعل  �لذي  و�لر�صوم  �الأمر 
�أكرب �صف  �ل�صيدليات  يف  ثمنها 
�إىل ذلك �أن �صالحيتها ال تتجاوز 
��صتعمال  وذ�ت  �صاعات  �ل04 
يجعل  �لذي  �الأمر  فقط  وحيد 
ميكن  له  ال  �لب�صيط  �ملو�طن 

�قتنائها ال�صتعمالها .
�لوقت  يف  هذ�   يحدث 
�جلمهورية  �صارع  والة  �لذي 
واليات  �إىل  بع�رشة 
تعليمات  تق�صي  �إ�صد�ر 

�لكمامة  ب�رشورة  �رتد�ء 
�ملالية  �لغر�مة  حتت  طائلة 
و20   10 بني  ترت�وح ما  �لتي 
�إىل  خرجة  كل  دح  يف  �إلف 
�الإد�ر�ت �أو �الأ�صو�ق  مع ت�صديد 
و�ملحالت  �لتجار  �لرقابة  على 
�لذي  �لعمل  ،�الأمر  ومقر�ت 
خمري  �لب�صيط  �ملو�طن  جعل 
من  خا�صة  �خلروج  عدم  بني 
ذوي �لدخل �ل�صعيف �أو �لغر�مة 
يف  هذ�  يحدث   ، �ملالية 
�ملتاجرة  ظاهرة  تنامي  ظل 
�لغري  بالكمامات  �لع�صو�ئية 
غري  بيع  مطابقة مبحالت 
م�صالح  توقيف  بعد  قانونية 
�الأمن للعديد من ور�صات وحجز 
بها  للم�صاربة  موجهة  كميات 
ما   ، �لواليات  من  �لعديد  يف 
�لذي  �ملو�طن  معاناة  من  ز�د 
�لكمامات  وجهة  يت�صاءل  عن 
من  للجز�ئر  منحت  �لتي 

�ل�صني  ومن �مل�صتفيد منها .
حممد بن ترار

د. وليد بوعديلة/جامعة 
�ضكيكدة

بقر�ر  �لوزر�ء  جمل�س  �أمر 
يف  �لتخرج  مذكر�ت  مناق�صة 
جو�ن  �صهري  يف  �جلامعات 
كورونا  جاىحة  و�صبتمرب،ب�صبب 
وقابل،  ر�ف�س  �جلدل،بني 
يف  �لقلق   بع�س  �دخل  ما  وهو 
�جلامعية،لوجود  �الأو�صاط 
تعرقل  قد  مو�صوعية  عو�مل 

تطبيق �ملقرتح.
لقد قدمنا �صابقا مقرتحا  بعدم 
مناق�صة مذكر�ت �لتخرج،خا�صة 
بو�صع  �ملا�صرت،و�الكتفاء 
�أن  للعالمة،على  �مل�رشف 
طرف  من  �لعالمة  ت�صقف 
�لعلمية  و�ملجال�س  �للجان 
للموؤ�ص�صة،لتجنب �لت�صخيم،وهذ�  
عدة  الأ�صباب  فيه  نعود  �ملوقف 

منها :
- وجود ن�صبة عالية يف كل مو�صم 
يتح�صلون  �لذين  �لطلبة  من 
�ملذكرة،بل  يف  معدل  على 
تتجاوز 14و16،غالبا يف  �لعالمة 
و�الأدبية  �الإن�صانية  �لتخ�ص�صات 

و�الجتماعية و�القت�صادية 
�الآيل  �الإعالم  مكاتب  -كل   
و�الأعمال �ملكتبية مغلقة،و توجد 
ن�صبة عالية من مل حترر �أو تنجز 
كورونا،علما  زمن  �ملذكر�ت 
حترير  ينجزون  �لطلبة  �أن 
ونو�دي  مكاتب  لدى  �ملذكر�ت 
�جلامعي،  �حلرم  د�خل  طالبية 
يف  �لنو�دي  و  �ملنظمات   عند 

�الإقامات �جلامعية...
�الأ�رشة  �أع�صاء  ي�صتطيع  -ال 
يف  للجامعة  �لتوجه  �جلامعية 
��صتمر  �ملو��صالت،�ن  غياب 
�أيام  بع�س  يف  �ملنزيل  �حلجر 
تكون  �ملطاعم  �أن  جو�ن،كما 
�ملر�فق  من  مغلقة،وكثري 

�لتجارية.

جو�ن  يف  �ملناق�صة  -برجمة 
يتطلب �مكانات وقائية كثرية،مثل 
�لتعقيم و�لكمامات...وهذ� يربك 
،وهو�صعب  �ملوؤ�ص�صات  ميز�نية 
و�لطاقم  و�الأ�صاتذة  �لطلبة  لدى 
�الإد�ري �ملر�فق للعملية،،و بدل 
�ن حتافظ �لدولة على جتهيز�ت 
يف   �ملناق�صة  �صت�صهم  �لوقاية 
�إرباك �ملجهود �لوطني ملو�جهة 

�لوباء.
قاعات  توفري  �إ�صكال  -�صيطرح 
،فكيف  �صبتمرب  يف  �ملناق�صة 
�صتنظم �لدر��صة من جهة،وتنظم 
�أخرى،بل  جهة  من  �ملناق�صات 
هل يدر�س �الأ�صاتذة �أم يناق�صون 
�لربجمة  �إن  �ملذكر�ت،ثم 
�مل�صالح  على  �صاغطة  �صتكون 
مطالبة  �لبيد�غوجيا،الأنها 
�المتحانات،  برنامج  بتح�صري 
لالأ�صاتذة،ثم  �حلر��صة  تكاليف 
�جلديد،ثم  �ملو�صم  برنامج 
�ل�صنة  طلبة  توجيه  و  ��صتقبال 
بالنظام  وتعريفهم  �الأوىل 

�جلامعي.
مبناق�صة  �الكتفاء  -ميكن 

�لدكتور�ه فقط �صهر �صبتمرب.
وغريه،نعيد  �صبق  ما  لكل 
مذكر�ت  مناق�صة  �إلغاء  مقرتح 
�مل�صلحة  �لتخرج،الأجل 
�لعلمية،و  �لبيد�غوحية 
�لطلبة  على  �ل�صغط  لرفع 
م�صالح  على  و�الأ�صاتذة،وكذ� 
�لكليات  يف   �لبيد�غوجيا  �إد�رة 
و�الأق�صام،وربح �ملجهود و�لوقت 
�لبيد�غوجية  و�لف�صاء�ت 
باملو�صم  �أخرى،خا�صة  الأمور 
مع  �لقادم،تفاعال  �جلامعي 
�ملو�صم  هذ�  الإنقاذ  مقرتح  كل 
�أجو�ء  �جلامعي،وتوفري 
جديد،بعد  مو�صم  ومتطلبات 
�أحفظ  �لوباء،،�للهم  هذ�  ذهاب 
�لوباء  من  وجنها  �جلز�ئر 

و�لبالء.

جماعات م�سالح �ستهاجم �سيا�سة 
الرئي�س تبون

.       اجلزائر تتجه للخروج من اأزماتها اأكرث ثباتا و ثقة

جمل�س ق�ضاء العا�ضمة 

الهامل �ز�جته �اأبنا�ؤه جمددا اأمام العدالة
.      النيابة ا�ضتاأنفت الأحكام ال�ضادرة �ضهر مار�س املا�ضي

م�صلحة  �أن  م�صادر   ك�صفت 
�لعا�صمة  ق�صاء  مبجل�س  �جلدولة 
�لعام  �ملدير  ملف   برجمت   قد 
�للو�ء  �ل�صابق  �لوطني  لالأمن  
هامل  وعائلته  �لغاين  عبد 
للجمهورية  و�رشكاتهم  �ل24  ووالة 
خلفية  �حلايل على  �ل�صهر  نهاية 
قبل  من  �ملقدمني  �ال�صتئنافني 
من  و�لنيابة  جهة  من  �ملتهمني 
�لغري  �لرث�ء   ملف   يف  ثانية،  جهة 
و�صوء ��صتغالل �لوظيفة  وتهم ثقيلة 
�أخرى تخ�س �لف�صاد  ونهب �الأمو�ل 
�مللف  هذ�  �لعمومية.  و�لعقار�ت 
�ن  �البتد�ئية  للمحكمة  �صبق  �لذي 
ق�صت فيه  يوم 11 مار�س �ملن�رشم 

يف جل�صة علنية د�مت 05 �أيام كاملة 
باإد�نة �ملتهمني  بني 03 �صنو�ت و15 
�لذي  �لفاح�س  �لرث�ء  يخ�س  �صنة  
هامل  �لغاين  عبد  �للو�ء  على  ظهر 
 24 متلك  �أنها  تبني  �لتي  وعائلته  
و60  �ل�رشكات  كربيات  من  �رشكة 
 25 منها  كربى   بقيم  ر�قي  عقار 
ر�أ�صه  مب�صقط  و05   بوهر�ن  عقار 
عقار�ت  على  ناهيك  تلم�صان   يف 
�إ�صافة  وتيبازة   بالعا�صمة  �أخرى 
من  باملاليري  بنكي  ح�صاب  ل135 
�صيتم   و�ل�صعبة  �لوطنية  �لعملة 
ماي   31 يوم  فيه  �لف�صل  مبا�رشة  
��صتثمار�ت  عن  ناهيك   �ملقبل  ، 
تلم�صان   ، تيبازة  خيالية  يف واليات 

حت�صلو  و�لتي  ووهر�ن   �لبليدة   ،
يف  �صامني  م�صوؤولني  بتو�طوؤ  عليها  
�لدولة منهم والة �جلمهورية ، حيث 
يتابع معه كل من عبد �لغني زعالن 
ب�صفتهما  بو�صياف  �ملالك  وعبد 
وغالي   ، لوهر�ن  �صابقان  و�ليان 
ب�صفتهما  �صبان  بن  و�لزبري  مو�صى 
�إطار�ت  �إىل  تيبازة  باالإ�صافة   والة 
و�أ�صارت  هذ�   ، �أخرى  �صامية  
�لغاين  عبد  �أن ملف  مقربة  م�صادر 
ف�صاد  حجم  من  جزء  هو  هامل  
�إىل  �جلز�ئر  حولت  �لتي  عائلته  
�أن  حني  يف   ، �إمرب�طورية   خا�صة 
هناك من �جلو�نب ال تز�ل غام�صة 
مل يتم  ت�صليط �ل�صوء عليها  منها  

�صربة  يف  خا�صة  بتلم�صان   �أمالكه 
على  ح�صوله  وكيفية   ، و�لرم�صي 
�إىل   باالإ�صافة   ، كبرية  عقار�ت 
بعني  وحماجر  عقار�ت  �متالك 
متو�صنت و�رشكات مع رجال �أعمال  
عليهم  ظهر  و�لذين  عنه  حم�صوبني 
تلم�صان  من   بكل  فجاأة  �لرث�ء 
�لتي ميكن  ووهر�ن  وهي �مللفات  
�أويل  دفع  خالل  من  �إثارتها  للنيابة 
تطالب فيه بتحقيق تكميلي قد يجر 
عدة �إطار�ت �أخرى �إىل �لعد�لة ، �أو  
م�صتقلة  �أخرى   دعوى  حتريك  يتم 
حلماية �ملال �لعام و��صرتجاع  هبة 

�لدولة �لعمومية.
حممد بن ترار

حمكمة  لدى  �لتحقيق  قا�صي  �أمر 
�أم�س   �أول  م�صاء  �لدفلى  عني 
رهن  �صامية  �إطار�ت    04 باإيد�ع  
��صتفادة  مت  فيما  �ملوؤقت  �حلب�س 
يف  �لق�صائية  �لرقابة  من  �أخر   27
�أكرب  ق�صية  ف�صاد  هزت والية عني 
و�لتزوير  �لر�صوة  وتخ�س  �لدفلى 
�أمو�ل  ،وتبديد  �ملزور  و��صتعمال 
كاذبة  �إدالء�ت  وتقدمي  عمومية 

لل�صبط  �صبق  �لذي  �مللف  وهو 
�لق�صائية �لتحقيق فيه منذ مدة .

ديو�ن  مدير  من  بكل  يتعلق  �الأمر 
 ،« �إبر�هيم  »ق  �لدفلى   عني  و�يل 
غليز�ن  و�يل  ديو�ن  رئي�س  وكذ� 
باالإ�صافة  مدير   « �لقادر  عبد  »ل 
»ب  تيبازة  لوالية  �ملحلية  �الإد�رة 
�ل�صابق  و�ملدير   « �لقادر  عبد 
»ح  �لدفلى  بعني  �لبلدي  للحر�س 

عبد �لقادر » وهذ�  يف ملف يخ�س 
،�صوء  و  �ملزور  و��صتعمال  �لتزوير 
�أمو�ل  تبديد   ، �لوظيفة  ��صتغالل 
عمومية  ، وذلك فيما يخ�س ملفات 
�حلر�س �لبلدي ، يف حني ��صتفاد 27 
متهما �أخر من   �لرقابة �لق�صائية ، 
هذ� وكان �ملتهمني قد مت �إحالتهم 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�صيد  على 
حمكمة عني �لدفلى بعد حتقيقات  

�أحال  و�لذي  �لق�صائية   �ل�صبطية 
مع  �لتحقيق   قا�صي  على  �مللف 
 ، �جلميع  �صد  �الإيد�ع  �لتما�صات 
�صاعة  غاية  �إىل  �لتحقيق  لي�صتمر 
�أم�س   �أول  م�صاء  من   متاأخرة 
و�نتهى باإيد�ع 04 �إطار�ت من �أ�صل 
31 متهما  رهن �حلب�س �ملوؤقت يف 

�نتظار �ملحاكمة .
حممد بن ترار

يف ق�ضية ر�ضوة، تزوير و تبديد اأموال العمومية 

اإيداع 04 اإطارات من �الية عني الدفلى احلب�س 
.     و�ضع 27 اآخر حتت نظام الرقابة الق�ضائية .
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الدولة  وت�سعى  هذا 
اجلزائرية اإىل  دعم �سندوق 
التقاعد  من خالل التمويل 
الغري تقليدي ، بالإ�سافة 
اإىل  التقاعد  �سن  رفع  اإىل 
�ساأنه  ما من  وهو  �سنة   65

تخفيف ال�سغط عليه .
اأ�سار  خمت�سون   هذا وقد 
تقاعد  اأن  اقت�ساديون 
مية  ل�سا ا ت   ا ر طا لإ ا
النواب  وما  وخا�سة 
وراء  �سابه  قطاعهم 
العجز امل�سجل بحكم اأنهم 

التقاعد  على  يح�سلون 
مبجرد نهاية اخلدمة  دون 
�سابقا  التزام  بال�سرتاك 
لقانون  التقاعد  وفقا 
خالل  ت�سجيل  مت  كما   ،
قرابة  ال�سنوات  املا�سية 
يعملوا  متقاعد  مل   7600
من  لي�ستفيدوا  �سهورا  اإل 
الذي  كامل  الأمر  تقاعد 
الداخلي  التوازن  يجعل 
متنا�سق  ما  لل�سندوق 
ي�ستوجب اإعادة الدرا�سات 
لتحديد القواعد احلقيقية 
التقاعد  من  لال�ستفادة 

وقيمته .

ك�ضف عنه م�ضروع املالية التكميلي 

 عجز ب680 مليار دج يف  �سندوق التقاعد
.     رفع التقاعد اإىل 65 �ضنة غري كاف لإنقاذه

ك�ضف م�ضروع قانون املالية التكميلي ل�ضنة 2020 ارتفاع   عجز �ضندوق التقاعد اإىل  680 مليار دج  خالل �ضنة 
دينار  مليار  ب43.9  تاأكل  ال�ضرف  �ضجل  احتياطي  بعدما  مليار  فقط  وذلك   664 �ضنة  2019  كان  2020  بعدما 

خالل  نهاية �ضنة 2019  وتاأكل ن�ضبة الواردات  ب12.3 مليار دج  خالل نف�س الفرتة ، وهو ما يجعل ال�ضندوق يبحث 
عن حلول  لتجاوز هذه  املع�ضلة.

اآليات  اجلمركية  امل�سالح  اعتمد 
املنتجات  على  جديدة   رقابية 
اإطار  يف  اخلارج  من  القادمة 
ل  النرتنت  عرب  ال�رشاء  عمليات 
كميات  و�سول  ت�سجيلها  بعد  �سيما 
يف  للبيع  موجهة   ال�سلع  من  هامة 
اأم�س  الوطنية، ح�سبما علم  ال�سوق 
العامة  املديرية  لدى  الأربعاء 
ال�سدد �رشح  للجمارك.   يف هذا 
على  الت�سال  و  الإعالم  مدير 
جمال  املوؤ�س�سة  نف�س  م�ستوى 
بريكة قائال »�سجلنا موؤخرا حركة 
حتتوي  طرود  لو�سول  عادية  غري 
املواقع  �رشائها عرب  �سلع مت  على 
املخ�س�س  العاملية  اللكرتونية 
خا�سة  النرتنت  طريق  عن  للبيع 
اإىل  الهواتف  املحمولة مما دفعنا 

اتخاذ اإجراءات لتعزيز الرقابة«.
اجلمارك  �سجلت  بريكة  ح�سب  و 
 1609 و�سول  موؤخرا  اجلزائرية 
ماي   4 بتاريخ   703 بينها  من  طرد 
 573 و  ماي   7 يف   240 و  اجلاري 
اأن  يف 9 ماي يف حني جرت العادة 

يرتاوح عدد هذه الطرود ما بني 15 
اإىل 20 . 

هذه   « اأن  اإىل  املتحدث  اأ�سار  و 
للمعاينة  حاليا  تخ�سع  الكميات 
ال�سلع  اإل  ت�سلم  لن  و  اجلمركة  و 
ال�ستعمال  اأجل  من  اقتنيت  التي 
لأغرا�س  لي�س  و  ال�سخ�سي 
قيمة  اأن  به  املعمول  جتارية«و 
جمموع الطرود لل�سخ�س الواحد ل 
 100.000 قيمتها  تتجاوز  اأن  يجب 
دج   50.000 اإليها  ت�ساف  دج 
طبقا  بها  م�سموح  اأخرى  جزائري 
اجلمارك  م�سالح  تلجاأ  و  للقانون 
العمليات  تاريخ  من  التاأكد  اإىل 
اخلا�سة  البطاقية  و  ال�سابقة 
باملهربني ق�سد حتديد الأ�سخا�س 
طريق  عن  ال�رشاء  ي�ستغلون  الذين 

النرتنيت لأغرا�س جتارية. 
يف هذا ال�ساأن اأكد بريكة اأنه » بعد 
الطالع على قاعدة معطياتنا نقوم 
لأغرا�س  املوجهة  الطرود  بت�سليم 
�سخ�سية و التي ت�ستفيد من الإعفاء 
املعنيني  الأ�سخا�س  فاإن  اإل  و 

ت�سدير  باإعادة  ملزمني  �سيكونون 
�سلعهم«.

انه  قائال،  امل�سدر  ذات  اأ�ساف  و 
الأ�سخا�س  هوؤلء  كون  على  عالوة 
لي�ست لديهم �سفة التاجر ملمار�سة 
هذا النوع من العمليات، فان القانون 

مينع بجمركة بع�س املنتجات
اأوت  اأن مر�سوم 19  اإىل  اأ�سار   كما 
الر�سم اجلزايف  ي�ستثني من   ،2016
املواد  و  النقالة  الهواتف  من  كال 
اأو  الب�رشي  لال�ستهالك  الغذائية 
و  الطازجة  والفواكه  احليواين 
و  الأثاث  و  امل�سربة،  اأو  اجلافة 
و  املطاطية  الإطارات  و  اأجزائها 
املالب�س و اك�سي�سوارات املالب�س 
الأم�ساط  و  املبهرجة  احللي  و 

وامل�سابك والأ�سياء املماثلة.
وتابع قوله »حقيقة اأن ال�رشاء عرب 
يردد  كما  جرمية  لي�س  النرتنت 
بع�س الأ�سخا�س، لكن لي�س لإعادة 

بيع ال�سلعة القادمة.
و اأ�ساف ذات امل�سوؤول، اأن الن�ساط 
طبقا  وم�سري  مقنن  التجاري 

للقانون«، م�سريا اإىل اأن الهدف من 
»لإعاقة  لي�ست  املراقبة  اإجراءات 
هاتف  �رشاء  يريد  الذي  املواطن 
ل�ستعماله  اآخر  منتج  اأي  اأو  نقال 
مواجهة  اجل  من  لكن  ال�سخ�سي، 
فتئت  ما  التي  الغ�س  ظاهرة 
-ح�سب  الأمر  يتعلق  و  تنت�رش«. 
الغ�س  من  جديدة  »مبوجة  راأيه- 
ال�ستفادة  بهدف  تنظم«،  بداأت 
امل�ستفيد  اأن  مبا  الإعفاءات،  من 
م�ساريف  اإل  يدفع  ل  الطرد  من 
النقل و التخزين، و كذا الت�سهيالت 
املرتبطة بالأزمة ال�سحية لفريو�س 

كورونا.
و خل�س يف الأخري اإىل التاأكيد، باأن 
كميات  ي�سرتون  الغ�سا�سني  هوؤلء 
كبرية و يق�سمونها اإىل عدة طرود، 
»حيث  ذلك،  بعد  بيعها  لإعادة 
�سخ�سا  بان  نتخيل  اأن  ميكننا  ل 
ي�سرتي 20 هاتفا نقال لال�ستعمال 
ال�سخ�سي، يف ظرف �سنة و حتى يف 

اأقل من �سهر«.
عبدال�ضالم.غ

الوزير  برئا�سة  عمل  اجتماع  عقد 
املكلف  املالية  وزير  لدى  املنتدب 
ب�سري  وال�ست�رشاف،  بالإح�ساء 
خ�س�س  الوزارة  مبقر  م�سيطفى، 
لدرا�سة م�رشوع من�سة وطنية تفاعلية 
م�ساحله  تعكف  التي  لالإح�ساء 
عمل  لربنامج  تنفيذا  اإعدادها  على 
اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�سب  احلكومة، 

الأربعاء بيان الوزارة.
و اأكد الوزير املنتدب باملنا�سبة على 
»الأهمية البالغة التي توليها ال�سلطات 
الإح�ساء  ملو�سوع  البالد  يف  العليا 
و  ا�سرتاتيجيا  طابعا  يكت�سي  الذي 

واألويا �سمن برنامج عمل احلكومة«.

و اأفاد م�سيطفى - وفق ذات البيان- 
هذه  حتدث  اأن  املتوقع  من  »انه 
املن�سة، الأوىل من نوعها يف اجلزائر، 
تتيح  موؤ�رشات  توفري  يف  نوعية  نقلة 
املوؤ�رشات  متابعة  للم�ستخدمني 
وال�سكانية  القت�سادية  واملتغريات 
تغذيتها  يتم  اآين  ب�سكل  والجتماعية 
امل�ستوى  على  امل�سادر  من  مبا�رشة 
البيانات  قواعد  وكذا  املحلي 
و  لالإح�سائيات  املركزية  للم�سالح 

امل�سالح اخلارجية التابعة لها«. 
من  اللقاء،  يف  امل�ساركون  عكف  و 
املكلفني  الوزارية  القطاعات  ممثلي 
من  واإطارات  والت�سال  بالإح�ساء 

واملديرية  لالإح�ساء  الوطني  الديوان 
مناق�سة  على  لال�ست�رشاف،  العامة 
هذه  و�سع  تواجه  التي  التحديات 
تعلق  ما  التنفيذ خا�سة  املن�سة حيز 
و  املعلوماتية  ال�سبكة  بهيكل  منها 
اإىل  املركزي  امل�ستوى  على  بنيتها 
وتنظيم  املحلي،  امل�ستوى  غاية 
و  ومعاجلتها،  املعلومات  تدفقات 
اإدارة  لت�سيري  القانوين  الإطار  كذا 
املن�سة وما تعلق بالإمكانيات املادية 
و الب�رشية الالزمة،  ح�سب ما اأو�سح 
اأي�سا،  امل�ساركون  تناول  و  البيان. 
بالنقا�س  امل�سدر-  نف�س  ي�سيف 
ب�سمان  الكفيلة  وال�سبل  الكيفيات 

وكذا  املعطيات  ونوعية  م�سداقية 
التكنولوجيات  من  ال�ستفادة  اإمكانية 
يف  املنتدب   الوزير  دعا  و  احلديثة 
الت�ساور  تكثيف  اإىل  اللقاء  ختام 
املعنية  القطاعات  بني  والتن�سيق 
للو�سول اىل منظومة متكاملة موحدة 
ملنظومة  واجهة  تكون  اأن  �ساأنها  من 
اإح�سائية مبنية و فقا للمعايري الدولية 
املعطيات  من  خمرجات  ت�سمن 
ال�سفافية  معايري  احل�سبان  يف  تاأخذ 
والوفرة يف  الن�سيابية  و  املوثوقية  و 
متخذي  خدمة  يف  املالئم  الوقت 

القرار و م�ستعملي البيانات. 
ع.غ

اأمام توافدها باأعداد مريبة موؤخرا

ت�سديد الرقابة على الطرود القادمة من اخلارج
.    و�ضول 1609 طرد يف ثالثة اأيام

ملتابعة املوؤ�ضرات واملتغريات القت�ضادية والجتماعية

من�سة وطنية تفاعلية للإح�ساء

با�رشت وزارة ال�سيد البحري واملواد 
لإطالق  مو�سم  حت�سرياتها  ال�سيدية 
تاريخ  بداية من  التونة احلمراء  �سيد 
من  الفاحت  غاية  املقبل  اإىل  ماي   26
�سهر جويلية، هذا وك�سفت الوزارة ان 
�سيد  على  ح�سة  اجلزائر  حت�سلت 

تبلغ 1.650 طن هذه ال�سنة .
هذا وقد متكنت  اجلزائر من افتكاك 
هذه احل�سة من اأ�سل36 األف طن  من 
خمزون التونة احلمراء  بحو�س البحر 
املتو�سط  والتي ت�ساعف ثالث مرات 
خالل الع�رش �سنوات الأخرية حيث مل 
تكن تتجاوز ال12 األف طن خالل �سنة 
حمايتها  من طرف  تقنني  2010  لكن 
للحفاظ  على  �سمك  الدولية  اللجنة 
�سمح   « »اليكات  بالأطل�سي  التونة 
قد  وقد  هذا   ، املخزون  بارتفاع 
م�ستوى  على  التح�سريات  انطلقت 

ل�سيد  جتهيزها  مت  �سيد  �سفينة   23
�سفينتني  ال�سمك  منها  من  النوع  هذا 
ب�سفينتني  جديدتني  عو�ست 
وزارة  وكانت  .  هذا  جديدتني 
ا�ستقبلت 25 ملفا  البحري قد  ال�سيد 
على  و�سادقت  بالتونة  لل�سيد  خا�س 
�سيادوها  �سيمكن  منها  وهو  ما   23
من بيع  ماقيمته 05 ماليني يورو  من 
التونة امل�سطاد  يدفعون منها  �سمك 
للخزينة  552الدج  84مليون  قيمته  ما 
تتعزز  ان  املنتظر  ومن  العمومية  ، 
التونة  �سمك  من  اجلزائر  ح�سة 
اىل2000   2021 �سنة  خالل  احلمراء 
طن  وترتفع اىل 2500  طن خالل �سنة 
2025 وهو ما �سي�سمح برفع عدد �سفن 
التونة  وتعزيزها  بالتجهيزات  �سيد 

املتطورة .

بداية من الأ�ضبوع املقبل

جتهيز 23 �سفينة ل�سيد
 التونة احلمراء 

.      تعزيز ح�ضة اجلزائر اإىل 1650 طن 

الفـلكـية  العلمية   اجلمعية  ك�سفت 
القرتان  اأن  البوزجـاين   ـ 
بني  اجليومركزي  الفلكي 
هذا  والقمر�سيحدث   ال�سم�س 
املوافق  اجلمعة29رم�سان1441هـ 
ال�ساعة  على  ل22ماي2020، 
و39دقيقة)17:39( م�ساء  اخلام�سة 

العاملي)اجلزائر:+1�سا(.  بالتوقيت 
هالل  لتحري  املخ�س�س  اليوم  وهو 
العربية  الدول   بالدنا وجل  �سوال يف 
ال�سم�س  �ستغرب  حيث  والإ�سالمية، 
املدية  مدينتي  يف  اهلل  بحول 
حوايل  العا�سمة  واجلزائر  والبليدة 
)19:57( ال�ساعةال�سابعةو57دقيقة 
بالتوقيت املحلي، بينما يكون القمر قد 
غرب قبلها ب8دقائق اأي على ال�ساعة 
روؤيته  19و49دقيقة )19:49( ما يجعل 
م�ستحيلة متاما يف كل الوطن. اأما يف 
�ستغرب  ال�سم�س  فاإن  املكرمة،  مكة 
ال�ساعة18و58دقيقة   على  يومها 
يغرب  بينما  املحلي  بالتوقيت 
كاملة،  بحوايل10دقائق  القمرقبلها  

يف  متاما  م�ستحيلة  روؤيته  يجعل  ما 
اجلزيرة العربية و باقي الدول العربية 
والإ�سالمية من �رشق  اآ�سيا اإىل اأوروبا 

و اإفريقيا واأمريكا .
املوايل:ال�سبت30رم�سان  اليوم  يف 
الروؤية  فاإن   ،2020 ل23ماي  املوافق 
املجردة  بالعني  جدا  ممكنة  �ستكون 
غرب  وخا�سة  العامل  دول  اأغلب  يف 
يغرب  حيث  والمريكيتني،  افريقيا 
الثامنة  ال�ساعة  على  عندنا  القمر 
املحلي  بالتوقيت  و49دقيقة  م�ساء 
يف  ال�سم�س  غروب  من  51دقيقة  بعد 
العا�سمة وما جاورها وعمره23�ساعة 
و40د وهو على ارتفاع حوايل 8درجات 
فوق الأفق و با�ستطالة 11 درجة جنوبا 

عن نقطة غروب ال�سم�س.
جلان  فاإن  ذكره،  �سبق  ما  على  وبناء 
الأهلة يف اجلزائر وكذا الدول العربية 
�سيناريو   اأمام  �ستكون  الإ�سالمية  و 
حتمي يقت�سي اإمتام رم�سان 30يوما، 
ليكون غرة �سوال بحول اهلل موحدا يوم 

الحد24ماي. 

ا�ستعداداتها  اجلزائر  ا�ستكملت 
لأ�رشاب  املحتمل  اخلطر  ملواجهة 
الفالحة  وزير  اأ�سار  حيث  اجلراد 
جاهزة  اجلزائر  اأن  عماري،  �رشيف 
لأ�رشاب  حمتمل  تنقل  لأي  للت�سدي 
خالل  من  ل�سيما  البالد  اإىل  اجلراد 
املادية  الإمكانيات  جميع  ت�سخري 
به  اأفاد  ح�سبما  ال�رشورية،  والب�رشية 

بيان للوزارة.
التنفيذي  لالأمني  ا�ستقباله  خالل  و 
ال�سحراوي  اجلراد  مكافحة  لهيئة 
ملنظمة  التابعة  الغربية  املنطقة  يف 
حممد  )الفاو(،  والزراعة  الأغذية 
على  عماري  اأكد  حموين،  ولد  الأمني 
�سيناريوهات  لأي  اجلزائر  »جاهزية 
حمتملة« ب�ساأن اجتياح حمتمل للجراد 
و اأ�ساف باأن دائرته الوزارية »�سخرت 

الو�سائل  و  الب�رشية  الإمكانيات  كافة 
مع  ال�سلة  ذات  التقنية  و  املادية 
عمل  خطة  على  معتمدة  الآفة  هذه 

اإ�سرتاتيجية معدة لهذا الغر�س«.
اإىل  اللقاء  هذا  خالل  التطرق  مت  و 
ن�ساط  م�ستجدات  ومناق�سة  تقييم 
اإفريقيا  منطقة  يف  ال�سائدة  اجلراد 
الإفريقي  القرن  ومنطقة  الو�سطى 
للمنطقة  ميثله  الذي  والتهديد 
الغربية، ح�سب نف�س امل�سدر كما مت 
التي  ال�ستباقية  التدابري  ا�ستعرا�س 
الفاو  منظمة  مع  اجلزائر  اتخذتها 
مع  الآفة  هذه  مع  التعامل  اأجل  من 
تقدمه  اأن  ميكن  دعم  لأي  التخطيط 
وذلك يف اإطار الت�سامن الإقليمي بني 
ي�سيف  الهيئة،  يف  الأع�ساء  الدول 

البيان.

اجلمعية العلمية الفـلكـية ـ البوزجـاين

هذا تاريخ اليوم املخ�س�ص
 لتحري هلل �سوال

.    �ضيناريو  حتمي يقت�ضي اإمتام رم�ضان 30يوما

اخلطر املحتمل لأ�ضراب اجلراد

اجلزائر جاهزة  لأي
 �سيناريوهات حمتملة

ع.غ
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جاءت كورونا لتك�شف لنا ان اجليو�ش 
وبريطانيا  فرن�شا  يف  البي�شاء 
الأطباء  اأبناوؤنا  تقدمها  واأمريكا 
معركة  يف  �شهداء  منهم  لي�شقط 
ولنكت�شف  الأر�شية  الكرة  جتتاح 
جمالت  يف  عليا  كفاءات  فيهم  ان 

نادرة،  تخ�ش�شية 
تتم  حيلة  فاأي 
بلداننا  لتفريغ 
له  �شيء  كل  من 
يف  حمتملة  قيمة 

نه�شتنا؟
هذا  كان  و   ..
لكي  يكفي  وحده 
اأبناوؤنا  يغ�شل 
اأيديهم  املثقفون 
ح�شارة  من 

هو  ما  لكل  معادية  عن�رصية 
�شواها.. فكم يبدو رديئا تبني بع�ش 

اأولدنا الدعوة للنموذج الغربي.

مكتبة اجلزائر:

همجيا  �شلوكا  الوقائع  �شجلت 
كل  يف  والعلماء  املكتبات  نحو 
غزوه  من  جيو�شها  متكنت  مكان 
احل�شارة  هذه  روح  عن  يعرب  مما 
للنمو  املعادية  املادية  الهمجية 
والتنوع  الإن�شاين  والبعد  الروحي 
احل�شارة  هذه  ولزالت  الب�رصي  
الغربية مل تتحرر من الو�شمة التي 
بكل  حتاول  فهي  حمياها..  تطبع 
جد ان حترم �شواها من امل�شاركة 
كان  اذا  اإل  الإن�شانية  امل�شرية  يف 
�شخ�شيته  من  مفرغا  الآخر  هذا 
تفقري  على  وت�رص  ومنهجه، 
قتال  اإما  الكفاءات  من  جمتمعاتنا 
املعرفة  مقومات  وتدمري  جلبا  اأو 

املمثلة يف املكتبات.
الأوىل  اخلطوة  اأن  جميعا  نتذكر 
اجلزائر  على  الفرن�شية  للحملة 
اإحراقهم مكتبة اجلزائر  متثلت يف 

التي حتوي مئات اآلف الكتب وذلك 
يف الوقت نف�شه الذي مت رفع العلم 
الفرن�شي على ق�رص الداي وحتويل 
كاتدرائية..  اىل  كت�شاوة  م�شجد 
�شلوكا  بل  ن�شازا  الأمر  يكن  مل 
اأثناء  تكراره  نرى  اأ�شيال  منهجيا 
القادر  عبد  الأمري  مع  املواجهات 
ذهب  مرتني  مكتبته  حرقوا  حيث 

الثمينة..  املخطوطات  مئات  فيها 
ال�رصار  هذا  لفهم  حماولة  ويف 
ال�شتعماري يتبادر اىل الذهن فورا 
لدى  اجلزائري  الأر�شيف  م�شاألة 
على  فرن�شا  ت�رص  والذي  فرن�شا 
عدم ت�شليمه للجزائر مع اأنه حقها 
عديدة  عنا�رص  وتتجمع  القانوين.. 
لت�شكل لنا اخللفية النف�شية الفكرية 
ال�شتعماري  بالعقل  تتحكم  التي 

الفرن�شي.
حقائق  لكتاب  م�شتعجلة  قراءة  يف 
عبدالقادر  المري  عن  ووثائق 
وناق�شته  جمعته  الذي  اجلزائري 
بديعة  ال�شيدة  الأمري  حفيدة 
املقيمة  اجلزائري  احل�شني 
حجم  اكت�شفت  انها  نرى  بدم�شق 
عليه  ا�رصفت  الذي  التزييف 
وعمالوؤها  الفرن�شية  املوؤ�ش�شة 
بروايات  المري  �شورة  لت�شويه 
مفربكة عديدة مت�ش ب�شمعة المري 
وا�شدروا  با�شمه  كتبا  وادعوا  بل 
لإ�شقاط  ذلك  كل  تخ�شه  وثائق 
مكتبة  حرقت  فرن�شا  رمزيته.. 
اجلزائر ومكتبة الأمري عبد القادر 

اجلزائرية  الرواية  لتلغي  مرتني 
الرواية  ال  امل�رصح  على  يبقى  ول 
تكمن  وهنا  لل�رصاع  الفرن�شية 
اخلطورة الكربى حيث تظل فر�ش 
التمويه واخلديعة �شانحة ملوجات 
اأكرث من  تاأتي عرب  التي  ال�شتعمار 
قناة اقت�شادية او �شيا�شية او ثقافية  
ويف ال�شياق الت�شليلي نف�شه حتت�شد 
ع�رصات الروايات الكاذبة عن 
الثورة اجلزائرية واملقاومات 
بالأر�شيف  رهينة  اجلزائرية 
املرجع  هي  لتكون  الفرن�شي 

لكل حملل او موؤرخ.
�شكان  ا�شاب  نف�شه  والمر 
ال�شينية حيث مت حرق  الهند 
اخلا�ش  والتاريخ  املكتبات 
الأ�شليني  املناطق  باأبناء 
وكتابة كتب يف التاريخ والثقافة 
وال�شخ�شيات  ال�شعوب  عن 
م�شوهة  ثقافية  ل�شناعة مرجعيات 
ب�شاعة  وباأكرث  والأمر  لل�شعوب... 
احتاللهم  اأثناء  الأمريكان  �شلكه 
جاهدين  حاولوا  حيث  للعراق 
تراثه  بتدمري  العراق  معامل  تغيري 
الإن�شاين ليعود اإىل الع�رص احلجري 

ح�شب قول الأمريكان.
جعل  الذي  الغربي  ال�شتعمار  انه 
�شياغة  اإعادة  اأهمية  عينيه  ن�شب 
الوقائع  ملجريات  خمتلفة  رواية 
وتدمري  واحلا�رصة  التاريخية 
طاقات ال�شعوب العلمية واملعرفية 
والأجيال عن  النا�شئة  ق�شد حرف 
القائم  ال�رصاع  وطبيعة  هويتها 
الكارثية  النتائج  بهذه  انتهى  الذي 
احلقيقية  طاقتها  من  وحرمانها 

متمثلة يف علمائها ومكتبتها.  

ماذا ح�ضل يف العراق:

ومن هنا ن�شاأل ما هو م�شري العلماء 
اإىل  ن�شري  اأن  ويكفي  العراقيني؟ 
الإ�رصائيلية  الغتيالت  فرق  اأن 
علماء  من   310 حوايل  اغتالت 
واأ�شاتذة العراق، ولحقاً مت الك�شف 
علماء  من   500 من  اأكرث  اأن  عن 
على  مو�شوعون  واأ�شاتذته  العراق، 
قوائم الغتيال الإ�رصائيلية، وت�شري 
العلماء  من  األفاً   17 اأن  اإيل  اأي�شاً 
الرحيل  علي  اأجربوا  والأ�شاتذة 
الحتالل،  بدء  منذ  العراق  عن 
لعلماء  اجلماعية  الت�شفية  هذه 
العراق واأ�شاتذته، لي�شت �شوي اأحد 
عا�شها  الأمريكي  العدوان  اأوجه 
جامعاته  وتعي�شها  العراق،  اأ�شاتذة 

وموؤ�ش�شاته الأكادميية .
بفرتة طويلة،  العراق  احتالل  وقبل 
بت�شهيل  الأمريكي  القرار  �شدر 

الراغبني  العراقيني  العلماء  منح 
الدمار  اأ�شلحة  اأ�رصار  اإف�شاء  يف 
الأمريكية،  اجلن�شية  ال�شامل 
خا�ش  قانون  ل�شن  الأمر  وو�شل 
�شدق  العراقيني  العلماء  لهجرة 
العلماء  ملنح  ال�شيوخ  جمل�ش  عليه 
علي  يوافقون  الذين  العراقيني 
برامج  عن  مهمة  معلومات  اإف�شاء 
الهجرة  بطاقة  الت�شليحية  بالدهم 
الهدف  كان  اخل�رصاء،  الأمريكية 
وا�شحاً وهو ما عرب عنه ال�شيناتور 
م�رصوع  اأقرتح  والذي  بايران 
القانون �رصاحة باأن القانون ي�شعي 
الفنية  الكوادر  من  العراق  حلرمان 
كان  اإذن  ال�رصورية..  والهند�شية 
عقل العراق ال�شيد هو امل�شتهدف، 
او احلكم يف  راأ�ش �شدام  يكن  ومل 
العراق ال مبقدار ما يكون حمققا 

طموح العراق. 
فرن�شي  جلرنال  حديث  ويك�شف 
من  اآخر  جانب  عن  متقاعد 
اأكد وجود عدد من  املاأ�شاة، حيث 
الإ�رصائيلي  الكوماندوز  وحدات 
بهدف  العراقية  الأرا�شي  دخلت 
اغتيال العلماء العراقيني لقد اأ�شبح 
حمزناً،  العراقيني  العلماء  م�شري 
الأكرب منهم  العدد  اأن  ت�شوري  ويف 
ظروفه  يعي�ش  العراق  يف  مازال 
يف  جنحت  قلة  وهناك  القا�شية، 

البالد  لبع�ش  ال�شفر 
العربية.

 وكان الهدف بالطبع 
عليه  الق�شاء  هو 
اإنهائه  علي  والعمل 
لإرجاع  وانهياره، 
فقط،  العراق  لي�ش 
كلها  املنطقة  واإمنا 
الو�شطي  للع�شور 
وزير  �رصح  كما 
الأمريكي  اخلارجية 

لطارق عزيز، فاملنطقة كلها كانت 
دائماً  والهدف  م�شتهدفة،  و�شتظل 
تقوم  حماولة  اأية  علي  الق�شاء  هو 
علي  لالعتماد  عربية  دولة  اأي  بها 

نف�شها واإثبات تفوقها ووجودها..
علي  الق�شاء  هو  الهدف  ولأن 
فكان  العراقي  العلمي  ال�رصح 
القب�ش  لإلقاء  ال�شعي  هو  طبيعياً 
ومن  العلمي،  البحث  قيادات  علي 
هدى  ود.  طه  رحاب  د.  اأبرزهم 
ا�شتجوابهما،  جري  حيث  عما�شي 
علي  القب�ش  اإلقاء  عن  ف�شاًل 
العراقيني  العلماء  من  كبرية  اأعداد 
بوجود  العرتاف  علي  لإجبارهم 
حماولة  يف  �شامل  دمار  اأ�شلحة 
بعد  الوجه  ماء  حلفظ  م�شتميتة 

املزاعم  كذب  للجميع  انك�شف  اأن 
التي �شاقتها الإدارة الأمريكية ل�شن 

حربها �شد العراق...
اجلامعات  اأ�شاتذة  ي�شلم  ومل 
من  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 
ال�شطهاد الأمريكي- فقد اأ�شدرت 
رابطة اجلامعيني العراقيني تقريرا 
يف  عليهم  العتداءات  اأ�شكال  عن 
العراق ك�شف حقائق ماأ�شاوية �شواء 
العتداءات  اأ�شكال  يف  �شور  عن 
عن  اأو  واجلامعات،  الأ�شاتذة  علي 
اجلهات التي تنفذ هذه العتداءات 
من �شور العتداءات التي ير�شدها 
والعتقال  القتل  مثاًل:  التقرير 
من  الق�رصي  الإق�شاء  واخلطف 
حرمة  وانتهاك  الإدارية  املنا�شب 
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات 
الأمريكية  القوات  قبل  من 
وجهات  وقوي  خا�شة،  وميلي�شيات 
اإجرام منظمة،  طائفية، وع�شابات 
هي اإذن حملة ت�شفية واإبادة منظمة 
لكل علماء واأ�شاتذة العراق وعقوله، 
لكل  �شاملة  تخريب  حملة  وهي 

موؤ�ش�شاته العلمية وجامعاته!!
امل�شت�رصقون  كان  فلقد 
ومن  الغربيون  والإعالميون 

والعالم  الهوليود  �شناع  ثم 
يف  الأخطر  الفيلق  هم  المريكي 
على  ال�شتعمارية  احلمالت  هذه 
من  احد  منهم  ي�شتثنى  ول  امتنا 
وكتابه  لورن�ش  اىل  �رص�شل  هرني 
وريت�شارد  ال�شبعة  احلكمة  اعمدة 
ولني  وداوتي  الربيطاين  بورتون 
واأخريا  فليكر  الروي  وجيم�ش 
كما  كثري  و�شواهم  برناردلوي�ش 
�شعيد  ادوارد  العربي  املفكر  قال 
مبهمة  قاموا  امل�شت�رصقني  بان 
خطرية وهي حماولة �شناعة �رصق 
تبنت  ثم  ال�رصق احلقيقي  لي�ش هو 
وحاولت  امل�رصوع  الغربية  الدول 
البلدان  هذه  مثقفي  اقناع  بالقوة 
ان هذا هو ال�رصق فمن اتفق معهم 

كان مثقفا ومتنورا واما من اختلف 
الرخي�شة  لدعايتهم  وت�شدى  معهم 

فانه ارهابي متطرف رجعي.
لب  ذي  لكل  يت�شح  وهكذا   ..
نوايا  وان  م�شتمرة  املعركة  ان 
فيما  م�شتمرة  ال�شيئة  ال�شتعمار 
م�شادرنا  اإحراق  يتعمدون  هم 
لتدمري  علمائنا  وقتل  ومراجعنا 
جوهر  هو  هذا  احلقيقية..  ثروتنا 
العن�رصية  الفا�شدة  احل�شارة 
بالنتباه  تواجه  ان  ينبغي  التي 
للدعاية  الت�شدي  على  واحلر�ش 

ال�شتعمارية. 

ما العمل؟:

لدرا�شة  العميق  ال�شتخال�ش  اإن 
مبكتباتنا  ال�شتعمار  عالقة 
يدعونا  العلمية  وطاقاتنا  وعلمائنا 
فورا اىل الجتاه اىل ثالثة حماور من 
العمل املنهجي اجلاد اأولها تو�شيع 
على  تقوم  والتي  املعرفة  اأبواب 
العلم وتعميم الثقافة والعلوم بن�رص 
املكتبات والت�شجيع على ارتيادها، 
والبحث  الكتاب  �شناعة  وت�شجيع 
منا�شبة  ظروف  وتوفري  العلمي 
املتخ�ش�شة،  املكتبة  دور  لتو�شيع 
العمالء  حماية  وثانيها: 
وماديا  معنويا  واملفكرين 
وتوفري  اأمنية  بحماية  بدءا 
�رصوطها متاما وثالثها: اإيجاد 
مناخ مالئم ل�شتبقاء كفاءاتنا 
بالدنا  من  ت�رصيبها  يتم  التي 
وهي تعد بع�رصات الآلف يف 
الدول الغربية وهنا ي�شبح من 
بالقطاع  الهتمام  ال�رصورة 
خالل  من  والبحثي  ال�شحي 
يف  العاملني  مبعي�شة  الرتقاء 

املجال..
اإن اأي روؤية لبناء جمتمع قوي ينبغي 
�شحة  حماية  اإىل  فورا  تتجه  اأن 
من  معقولة  حدود  وتوفري  النا�ش، 
العطاء  �رصوط  وتوفري  املعي�شة، 
والعمل املفيد، وت�شخري موؤ�ش�شات 
والق�شاء  للت�شهيل  كلها  الدولة 
�شيادة  وفر�ش  البريوقراطية  على 
منتلك  �شك  بال  اإننا  القانون.. 
واملادية  املعنوية  املعطيات  كل 
الغرية  متتلك  نابهة  يقظة  ب�شعوب 
واإننا  الدينية  واحلمية  الوطنية 
التقدم  على  وقادرون  موؤهلون 
لتحقيق  علمية  ومرحلية  مبنهجية 
اأ�رصار  وامتالكنا  نه�شتنا  هدف 

القوة.. واهلل غالب على اأمره

ال توجعوا ذيول اال�ضتعماريني �ضربا.. بل عليكم بالراأ�س هكذا قال اأحد الثوار الكبار يف مواجهة 
اال�ضتعمار الربيطاين لفل�ضطني.. احلكمة بالغة الن الظل يزول بزوال االأ�ضل.. فكل ما ن�ضاأ عن 

هيمنة اال�ضتعمار يرحل معه وال يبقى يف الواد اال حجاره.. ق�ضة طويلة بيننا واال�ضتعماريني 
والأ�ضد ما يثري اال�ضتهجان ان�ضراف بع�س مثقفينا اىل حماربة مكوناتنا احل�ضارية واإ�ضرارهم على 

طم�س متيزنا احل�ضاري والرتويج ل�ضلوك احل�ضارة الغربية نحو االآخرين وما يكررونه من اأحاديث 
عن الليربالية الغربية كنهج بديل عن منهجنا، وحديثهم عنها بروح التقدي�س ورفعها اىل م�ضاف 

القدوة وهي ملوثة االأيدي يف جرمية �ضنعاء لي�س فقط تلك التي �ضجلتها التقارير املحايدة يف 
�ضاحات القتل واالإبادة لل�ضعوب امل�ضاملة بل والتقارير التابعة للحمالت اال�ضتعمارية نف�ضها.

الإ�ضعافنا

حرقوا مكتباتنا وقتلوا علماءنا و�سرقوا الكفاءات

ينبغي  قوي  جمتمع  لبناء  روؤية  اأي  " اإن 
اأن تتجه فورا اإىل حماية �ضحة النا�س، 

وتوفري حدود معقولة من املعي�ضة، 
وتوفري �ضروط العطاء والعمل املفيد، 

وت�ضخري موؤ�ض�ضات الدولة كلها للت�ضهيل 
والق�ضاء على البريوقراطية وفر�س 

�ضيادة القانون "

االأوىل  اخلطوة  اأن  جميعا  " نتذكر 
للحملة الفرن�ضية على اجلزائر 

متثلت يف اإحراقهم مكتبة اجلزائر 
التي حتوي مئات اآالف الكتب وذلك 
يف الوقت نف�ضه الذي مت رفع العلم 
الفرن�ضي على ق�ضر الداي وحتويل 

م�ضجد كت�ضاوة اىل كاتدرائية "
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بقلم د. حممد مرواين 
/اأ�ضتاذ جامعي
 وكاتب �ضحفي

قد  الذي  وال�س�ؤال 
بروز  خالل  من  يطرح 
العمل  يف  الظاهرة  هذه 
قطاع  برتكيز  الإعالمي 
القائمني  من  وا�سع 
من  تعددي  اإعالم  علي 
ه�  ما  على  املفرو�ض 
اأحيانا خارج نطاق اهتمام 
الق�م  وخا�سة  اجلمه�ر 
الأداء  اقرتاب  مدى  ه� 
من  بالبالد  الإعالمي 
ين�سد  الذي  العام  العمل 
م�ست�يات  حتقيق  منه 
يف  وعالية  ن�عية  اأداء 
 , العام  ال�ساأن  اإدارة 

يعرب  هل  اأدق  مبعنى 
احلايل  الإعالمي  الأداء 
ق�سايا  مع  تعاطيه  يف 
مهما  امل�ستجدة  ال�طن 
من  م�ست�ى  عن  كانت 
العمل العام اجليد الذي 
اأداء  يف  جنده  اأن  يجب 
الهامة  امل�ؤ�س�سات  احد 
منها  املجتمع  كيان  يف 
امل�ؤ�س�سات الإعالمية ؟

الأداء  اأن  اأعتقد 
رغم  احلايل  الإعالمي 
بقن�ات  امل�سهد  ثراء 
يجتهد  عديدة  اإعالمية 
من يجتهد منها يف تقدمي 
اإعالمية  وقراءة  ت��سيف 
املتغريات  لتفا�سيل 
وامل�ستجدات  وال�قائع 
ال�ساحة  على  ال�اقعة 
ال�طنية ل يعرب هذا الأداء 

الإعالمي على الأقل فيما 
نراه من نقا�ض على منابر 
عن  تلفزي�نية  قن�ات 
العمل  من  عال  م�ست�ى 
مب�قع  املت�سل  العام 
العامة  احلياة  الإعالم يف 
وقدرته على تغيري ال�اقع 
القرار  على  والتاأثري 
يف  املنتهجة  وال�سيا�سات 

ال�ساأن العم�مي .
هذا  اأن  قائل  يق�ل  قد 
قيميا  يك�ن  قد  حكم 
هذا  يك�ن  قد  رمبا  ولكن 
اأي  ل�سان  على  الراأي 
متابع عادي لأداء اإعالمنا 
ودوره يف احلياة العم�مية 
فالكثري مما نراه الآن ه� 
وقائع  عن  حديث  جمرد 
يف  نرى  ل  ولكن  واأحدث 
ظل هذا الزخم اإعالميني 

مقالتهم  خارج  يتحدث�ن 
الإعالمية  ومنابر 
اأي�سا  كنخب  ي�ؤ�س�س�ن 
ال�سيا�سية  احلياة  مالمح 
اأن  املهم  ومن  والثقافية 
يح�رض هذا الأداء اأي�سا يف 
باحرتافية  املهني  عملهم 
لق�سايا  م��س�عي  بطرح 
ي�اجه  وما  املجتمع 

الدولة من حتديات .
يك�ن  اأن  قبل  الإعالم 
اإىل  خرب  لنقل  و�سيلة 
وعمل  اأداء  ه�  جمه�ر 
الدولة  ن�سيج  داخل  عام 
والإعالمي  مب�ؤ�س�ساتها 
له دور ومكانة يف املجال 
العم�مي لأنه باإمكانه من 
وما  عمله  جمال  خالل 
العمل  هذا  له  ي�ؤ�س�ض 
يق�ل  اأن  وروؤية  اإبداع  من 
يجري  فيما  نظره  وجهة 
هذا  من خالل  يك�ن  وان 
العمل  قادة  احد  الأداء 
جمرد  ل  البالد  يف  العام 

نقال لن�ساطاته واأح�اله .
نخط�  ونحن  الآن  علينا 
جمال  يف  التعددية  نح� 
وه�  الب�رضي  ال�سمعي 
الذي  الهام  ال�سقف 

تعددية  اأي  به  تت�ج  قد 
من  بلد  اأي  يف  اإعالمية 
بني  نفرق  اأن  املعم�رة 
اجتاه  الإعالم  وظيفة 
عنه  تعربه  وما  اجلمه�ر 
عم�مية  كخدمة  ال�ظيفة 
يف الأخري وبني ما نن�سده 
الذين  الإعالميني  من 
اأدائهم  يعرب  اأن  يجب 

املهني واملعريف عن عمل 
امل�سم�ن  يف  ن�عي  عام 
امل�سهد  اإثراء  يف  وهام 
مبختلف  للبلد  العام 
وهذا  احلي�ية  ج�انبه 
اأداء  تقيم  اإىل  يحيلنا 
الإعالمية  امل�ؤ�س�سات 
وطرح  العام  العمل  يف 
عندنا  يغيب  يكاد  كهذا 

كاإعالميني.

رهانات كربى
ال�سحافة  رهانات  اإن 
الظرف  مع  ال�طنية 
ال�سيا�سي  وال�سياق 
يف  تتمثل  امل�ستجد 
الرتقاء بدورها يف احلياة 

ويف  امل�ؤ�س�ساتية 
خدمة املجتمع بعيدا 
مت�قعات  اأي  عن 
اأ�رضت  وممار�سات 
باملمار�سة  ل�سن�ات 
وميعت  الإعالمية 
امل�سهد الإعالمي بعد 
للعمل  وا�سح  ت�سيي�ض 
وتراجع يف  الإعالمي 
اأن   « املهني  الأداء 
القان�نية  الت�رضيعات 

امل�ج�دة حاليا يف قان�ن 
منطلقا  ت�سكل  الإعالم 
 « �سحافة  لبناء  هاما 
, م�س�ؤولة , حمرتفة  حرة 
الإ�سكال  اأن  غري   «
عدم  يف  يكمن  املطروح 
من  وا�سع  قطاع  التزام 
واملمار�سني  القائمني 

بال�س�ابط  الإعالم  ملهن 
وامل�اثيق  القان�نية 
ما  وه�  الأخالقية 
الجتاهات  اأي�سا  ك�سفته 
يف  م�ؤخرا  الإعالمية 
التي  التلفزي�نية  القن�ات 
بال�سياق  كثريا  اأ�رضت 
والرمزي  الجتماعي 
يجب  لذا  للمجتمع  
�رضورة  على  ال�ستغال 
املجل�ض  اإىل  الرج�ع 
الذي  لل�سحافة  الأعلى 
غاية  يف  مقاربة  يعترب 
الأهمية ل�سبط املمار�سة 
خمتلف  يف  الإعالمية 
ومتكني  الإعالم  و�سائل 
املهنيني والأكادمييني من 

جديدة  ت�س�رات  اإعطاء 
لل�سحافة ال�طنية ودرا�سة 
والتطلعات  الن�سغالت 
التي يرافع عنها املهني�ن 
مل�رضوع  احلامل�ن 
وم�س�ؤول  هادف  اإعالم 
التعبري  حرية  تعززه 
»الف��سى  تعني  ل  التي 

املرحلة  وبخ�س��ض   «
من  يطلب  وما  املقبلة 
الي�م  تبعا لإحياء  الإعالم 
التعبري  حلرية  العاملي 
ال�ستثمار  فيجب  م�ؤخرا 
احلراك  خمرجات  يف 
بجعل  الراقي  ال�سعبي 
ف�ساءا  ال�طنية  ال�سحافة 
لتن�ير الراأي العام وتعزيز 
الدميقراطية يف البالد اإذ 
اعترب اأن النطالق يف بناء 
يتم  مل  جديدة  �سحافة 
احلايل  ال�سياق  ولكن  بعد 
املختلفة  باأبعاده  حمفز 
بالكفاءات  الهتمام  مع 
الإعالمية ال�طنية القادرة 
على طرح ت�س�رات هامة 

الإعالم  م�ؤ�س�سات  لبناء 
البالد  يف  والت�سال 
والنه��ض بر�سالة الإعالم 
واأبعادها  املجتمع  يف 
من  لها  يراد  عن  متاما 
قبل اأطراف ت�سعى لتمييع 
الإعالمية  املمار�سة 
يد  يف  ال�سحافة  وجعل 

الظروف  وجتار  الدخالء 
ال�سحفي  يجب حماية  اذ 
من كل مظاهر ال�ستغالل 
حرا  وجعله  وال�سغط 
ومهنيا يف مممار�سة مهنته 
يف كنف ق�انني اجلمه�رية 
اذ  الخالقية  وامل�اثيق 
ال�سحفيني  دور   ان  ن�ؤكد 
احلالية  املرحلة  يف  هام 
ويجب عليهم ان يتحدث�ا 
خارج مقالتهم ال�سحفية 
بفعالية  ي�ساهم�ا  وان 
امل�ؤ�س�ساتية  احلياة  يف 
فقط  يك�ن  ان  فال ميكن 
ال�سحفي والعالمي ناقال 
لجتاه  و�سانعا  ملحت�ى 
فاعال  يك�ن  ان  يجب  بل 
ي�ساهم  املجتمع  يف 
يف  وم�ساريع  بافكار 
اجلديدة  الدولة  بناء 
امل�سار  هذا  ويرتكز 
ن�ساط  يف  الن�عي 
ب�سكل  العالمي 
دور  تعزيز  على  عام 
يف  ال�طنية  ال�سحافة 
وترقية  الدولة  كيان 
وتاطري  ن�ساطها 
العالمي  امل�سهد 
وحمايته  والت�سايل 
عن  به  ا�رض  من  كل  من 
التمييع  ثقافة  طريق 
ن�رضه  مت  وما  املمنهج 
خارج  ممار�سات  من 
ال�سياق يف قطاع الت�سال 
عق�د  مر  على  والعالم 

من الزمن .

ميديا

الإعالمي الفاعل يف ال�ضاأن العام ...ر�ضيد �ر�ؤية
ال ينتبه الكثري ممن ي�ضعون على �ضفحات ومنابر اإعالمهم ما هو ثانوي يف احلا�ضر ال�ضيا�ضي ويتغا�ضون اإن �ضهوا اأو ق�ضدا يف تقدمي ما هو 
ها ج�س للمجتمع ورهان تتطلع النخب اإىل حتقيقه على اأر�س الواقع من خالل ما تطرحه من بدائل لتجاوز ما تراه من منابرها احلزبية 

والوظيفية واقعا موؤ�ضفا يف االأداء ...قد الينتنه هوؤالء اأنهم بهذا ال�ضلوك االإعالمي اإن �ضح القول  يف موقع املتفرج على م�ضتوى العمل العام 
باإ�ضقاطاته املختلفة بالبالد ولي�ضوا كاإعالميني بناة له وموؤ�ضرا داال على نوعيته وم�ضتوى اأدائه.

املرحلة  يف  هام  ال�ضحفيني  دور   ان  " نوؤكد 
احلالية ويجب عليهم ان يتحدثوا خارج 

مقاالتهم ال�ضحفية وان ي�ضاهموا بفعالية يف 
احلياة املوؤ�ض�ضاتية فال ميكن ان يكون فقط 

ال�ضحفي واالعالمي ناقال ملحتوى و�ضانعا الجتاه 
بل يجب ان يكون فاعال يف املجتمع ي�ضاهم بافكار 

وم�ضاريع يف بناء الدولة اجلديدة "

ثراء  رغم  احلايل  االإعالمي  االأداء  اأن  " اأعتقد 
امل�ضهد بقنوات اإعالمية عديدة يجتهد من يجتهد 
منها يف تقدمي تو�ضيف وقراءة اإعالمية لتفا�ضيل 

املتغريات والوقائع وامل�ضتجدات الواقعة على ال�ضاحة 
الوطنية ال يعرب هذا االأداء االإعالمي على االأقل 

فيما نراه من نقا�س على منابر قنوات تلفزيونية عن 
م�ضتوى عال من العمل العام املت�ضل مبوقع االإعالم يف 

احلياة العامة "
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 600 جتزئة  �سكان  جدد 
احلريان  ق�رص  ببلدية  م�سكن 
للجهات  ،دعوتهم  بالأغواط 
من  لإنت�سالهم  بالتدخل  الو�سية 
منذ  يعي�سونها  التي  الفو�سى 
�سنوات طويلة رغم كل النداءات 
والوعود التي كانوا يتلقونها من 
على  تعاقبوا  الذين  املنتخبني 
فرتة  منذ  البلدية  �سوؤون  ت�سيري 
دفعهم  الذي  الأمر  الت�سعينيات. 
امل�سوؤول  منا�سدة  اإىل  اليوم 

بالولية  التنفيذية  للهيئة  الأول 
بغية نف�ض الغبار عنهم من خالل 
ال�ستفادة  من   �سكناتهم  متكني 
منها  املحرومني  الكهرباء  من 
فو�سى  توديع  لهم  يت�سنى  ،كي 
للكهرباء  الع�سوائية  الأ�سالك 
من خطورة حقيقية  ت�سكله  وما 
بالإ�سافة  عائالتهم،  حياة  على 
تاأخر  م�ساألة  اإثارتهم  اإىل 
امللكية  عقود  على  احل�سول 
كبري  اندها�ض  و�سط  قالوا  التي 

من  البع�ض  منها  ا�ستفاد  »اإنه 
دون الآخر بدون دفع اأي مقابل، 
من  اأخرى  جهة  من  وحرمانهم 
تعينهم  التي  الريفية  الإعانات 
املرتاكمة  ديونهم  ت�سديد  على 

جراء ت�سييد ال�سكنات. 
كما طالب هوؤلء بتعميم خمطط 
عرب  للبلدية  احل�رصية  التهيئة 
التي  و�سوارعه  احلي  طرقات 
والتبليط  للرت�سيف  تفتقر 
�سكل  التي  العمومية  والإنارة 

حولت  حقيقية،  معاناة  غيابها 
يطاق،  ل  جحيم  اإىل  لياليهم 
اإىل  ذاته  ال�سياق  يف  ملوحني 
للحي  املحاذية  ال�سعاب  خطر 
جريانها  ت�رصيف  اإمكانية  مع 
بعيدا عن ال�سكان الذين يعي�سون 
زاد  كلما  �سديد  قلق  و�سط 
ت�ساقط الأمطار ،  واأدى ت�رصبها 
اإحداث  اإىل  ال�سكنات  بداخل 

م�ساكل ل ح�رص لها.
جناة ، ح ث

 
املدين  املجتمع  ممثلي  نا�سد 
انقو�سة  ببلدية  البور  بقرية 
ولية  مقر  عن  كلم   25 الواقعة 
ورقلة يف ت�رصيح لهم مع يومية 
عبد  الأول  الوزير   " الو�سط   "
النزول  اأجل  من  جراد  العزيز 
حقيقة  على  للوقوف  امليداين 
التي  واخلروق  التجاوزات 
املتمثل  و  عنها  م�سكوت  ظل 
امل�سوؤولني  بع�ض  تورط  يف 
جتزاأتني  حتويل  يف  املحليني 
نحو  البور  قرية  من  عقارتني 
يف  يحز  ومما   ، اأخرى  وجه 
نفو�ض حمدثينا هو عدم التزام 
احتواه  مبا  املحلية  ال�سلطات 
الذي جمعهم برئي�ض  املح�رص 
برجمة  يف  واملتمثل  الدائرة 

الأمني  مع  اأم�ض  يوم  لقاء  لهم 
يتفاجاأ  اأن  قبل  للولية  العام 
بهذا  علمه  بعدم  الأخري  هذا 

اللقاء .
املجتمع  ممثلي  اأن  ومعلوم 

�سددوا  قد  البور  بقرية  املدين 
الرد  يف  الإ�رصاع  �رصورة  على 
اي  لتفادي  ت�ساوؤلتهم  على 
ت�سعيدات ل تخدم م�سلحة اأي 
احد خا�سة واأننا يف ظروف ل 

لنقل  التنقل  حتى  رمبا  تتحمل 
هذا الن�سغال .

من  جاد  تدخل  انتظار   ويف 
لتقدمي  املعنية  ال�سلطات 
قطع  م�سري  حول  تو�سيحات 
يبقى  البور  بقرية  الأرا�سي 
و  عامة  املواطنني  على  لزاما 
املجتمع املدين خا�سة معاي�سة 
م�سري  يكتنف  الذي  الغمو�ض 

هذه ال�سيغة من ال�سكنات .
رئي�ض  اأن  بالذكر  جدير 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
احلكومة  لقاء  خالل  وجه  قد 
بالولة تعليمات �سارمة تق�سي 
وال�ستماع  للميدان  بالنزول 
لن�سغالت املواطنني و ال�سعي 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
الإمكانات  و  الأولويات  ح�سب 

املتاحة .

لالأمن  الولئية  امل�سلحة  �سجلت 
خالل  اأدرار  ولية  باأمن  العمومي 
�سهراأفريل من �سنة 2020 ، مايزيد 
عن 250 خمالفة ا�سافة211  حالة 
 33 �سحب  مع  للمركبات  توقيف 

رخ�سة �سياقة . 
اأفاد بيان خللية العالم والت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  العالقات  و 
حت�سلت  قد  كانت  اأدرار   ولية 
" على ن�سخة منه   "الو�سط  يومية 
كانت  العمومي  الأمن  م�سلحة  اأن 
قد اأح�ست خالل ال�سهر املن�رصم 
ج�سمانية،  08حوادث مرور 
ت�سجيل 08 اإ�سابات  اأ�سفرت عن 
متفاوتة اخلطورة لأ�سباب تعود يف 

الغالب اإىل العن�رص الب�رصي.
البيان  نف�ض  به  اأفاد  وح�سبما 
من  امل�سلحة  ذات  متكنت  فقد  
املرورية  املراقبة  حواجز  خالل 
خمارج  و  مداخل  عرب  املنت�رصة 
الراكبة  والدوريات  ادرار  مدينة 
اإقليم  م�ستوى  على  والراجلة 
ت�سجيل94 جنحة  الخت�سا�ض من 
بقيادة  مرورية تعلقت يف جمملها 
الدارجات النارية دون احليازة على 
رخ�سة ال�سياقة مع انعدام �سهادة 
حما�رص  �رصيان  عدم  التاأمني 
و  للمركبات  التقنية  املراقبة 
ال�ستمرار يف قيادتها رغم التبليغ 

عدم  ال�سياقة،  رخ�سة  ب�سحب 
القيادة  و  التامني  �سهادة  �رصيان 
بالإ�سافة  ال�سياقة  رخ�سة  بدون 

اإىل 18 جنحة تن�سيقية .
�سمحت  الإح�سائيات  نف�ض 
مع  بت�سجيل 251 خمالفة، 
قيف  تو لة  حا  2 1 1 ء  ح�سا اإ
النارية  والدراجات  للمركبات 
يف  و�سع 70 حالة  ا�ستوجبت 
ال�سياق  نف�ض  يف  ليتم  احلظرية، 
لرخ�ض  �سحب  ت�سجيل 33 حالة 

ال�سياقة لغر�ض التعليق .
عالوة على ذلك فقد �سجلت فرقة 
البيئة  وحماية  العمران  �رصطة 
عددا من املخالفات وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�سة 
ت�سجيل 05 خمالفات متعلقة  يف 

بالعمران .
اأدرار  ولية  اأمن  ي�سعى  و  هذا 
الولئية  امل�سلحة  يف  ممثال 
تكثيف  اإىل  العمومي  لالأمن 
حوادث  من  لتقليل  املجهودات 
املرور و ال�سهر على تنظيم حركة 
املرور و حت�سي�ض املواطنني عرب 
تنظيم حمالت توعوية مل�ستعملي 

الطريق من �سواق و راجلني .
اأحمد باحلاج 

 �ضب ممثلي املجتمع املدين بقرية البور ببلدية اأنقو�ضة التابعة لوالية ورقلة جام غ�ضبهم ، على 
ال�ضلطات العمومية التي حملوها م�ضوؤولية تبعات العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن حتويل 243 

قطعة ار�س من قريتهم نحو وجهة اأخرى .

بعد حتويل جتزئتني عقاريتني من قرية البور 

اأحمد باحلاج 

اأمن والية اأدرار 

250 خمالفة ، 211 
حالة توقيف للمركبات 

.    �ضحب 33 رخ�ضة �ضياقة 

اأخبار اجلنوب

جراد مطلوب باأنقو�شة لتفكيك �شفرة 
243 قطعة اأر�ض

الواد  قطع  حي  �سكان  يتخبط 
الإ�ستقالل   فجر  ،منذ  بتمرنا�ست 
التي  امل�ساكل  من  جملة  يف 
غياب  ظل  يف  يومياتهم  اأرقت 
البلدية   م�سالح  من  حقيقية  اإرادة 
الفتقار  م�سكل  من  للتخل�ض 
ال�سبه تام لالإنارة العمومية وهو ما 
الع�رصات  نا�سد    . حياتهم   نغ�ض 
ببلدية  الواد  قطع  حي  �سكان   من 
مترنا�ست ، م�سالح البلدية ب�رصورة 
الإنارة  ب�سبكة  دعمهم  على  العمل 
غالبية  يف  املفقودة  العمومية 
يف  يغرق  الذي  ال�سكني  التجمع 
غروب  مبجرد  الدام�ض  الظالم 
ال�سم�ض ، و�سعا ا�ستغله املجرمون 
املختلفة  ن�ساطاتهم  من  لتكثيف 
و  املخدرات  ترويج  غرار  على 
اخلمور مبختلف اأنواعها واأ�سكالها 
دون احلديث عن ال�رصقة املو�سوفة 
ما  وفق  الليل  بظرف  املقرونة 
طالب  وقد   . م�سادرنا  اأوردت 
�سكان التجمع ال�سكني املذكور  يف 
من  "الو�سط"  يومية  مع  حديثهم 
وايل ولية مترنا�ست دومي اجلياليل 
يف  عاجل  حتقيق  وفتح  بالتدخل 
الغلفة املالية ال�سخمة املر�سودة 
بان�سغالت  التكفل  اأجل   من 

اجلبهة الجتماعية املحلية ح�سب 
 ، املتاحة  والإمكانات  الأولويات 
باخلروج  الوقت  نف�ض  يف  مهددين 
لهجة  من  والت�سعيد  لل�سارع 
الحتجاجات لل�سغط على اجلهات 

الو�سايا ولفت انتباهها .
ويف انتظار تدخل جاد من ال�سلطات 
قاطني  على  لزاما  يبقى  املحلية 
الو�سع  معاي�سة  الواد  قطع  حي 

املزري لأجل غري م�سمى 
ال�سغل  ملف  يعترب  ذلك  جانب  اىل 
الهقار   بعا�سمة  الواد  قطع  بحي 
عجزت  التي  ال�سائكة  امللفات  من 
يف  ممثلة  املحلية  ال�سلطات 
عن  البحث  يف  الت�سغيل  وكالة 
البطالني  ملطالب  جذرية  حلول 
ال�رصكات  يف  بالعمل  املتم�سكني 
هدد  كما   ، �سواها   دون  الوطنية 
العاطلني عن العمل بالت�سعيد  من 
لهجة الحتجاجات  للتنديد بتف�سي 
واملحاباة  املح�سوبية  مظاهر 
الأدوات  وتفاوت  ال�سغل  لطالبي 
التطبيق  دون  حالت  التي  الرقابية 
الأول    الوزير  لتعليمة  ال�سارم 
للعاطلني  الأولية  مبنح  والقا�سية 

عن العمل من اأبناء املنطقة  .
جناة ،ح ث

حي قطع الواد بتمرنا�ضت  

تف�شي مظاهر الإجرام 
و ال�شرقة املو�شوفة 

 .     االإنارة العمومية يف خرب كان

جتزئة 600 م�ضكن بق�ضر احلريان

حتولت اإىل كابو�س حقيقي يح�ضد اأرواح م�ضتعمليها يوميا  

حرمان من الكهرباء و عقود امللكية 

75 باملائة من طرقات اجلنوب يف و�شعية �شيئة 
الوطنية  الطرقات  �سبكة  ت�سهد   
و�سعية  عديدة،  حماور  عرب 
اجلمهورية  ولة  اأدخلت  �سيئة، 
مترنا�ست،  ورقلة،  بوليات 
الوادي،  اأدرار،  اإيليزي،  غرداية، 
حتول  نتيجة  الزجاجة،  عنق  يف 
لكابو�ض حقيقي يهدد  الطرقات 
الرتفاع  حياة م�ستعمليه يف ظل 
املخيف حلوادث املرور املميتة 

.
ا�ستكى الع�رصات  من م�ستعملي 
 46،51  ،01 الوطنية  الطرقات 
تقرت،  و  ورقلة  بني  الرابطة 
غرداية  �سالح،  وعني  مترنا�ست 

عمر  وبرج  اإيليزي  واملنيعة، 
امل�ستمر  التدهور  من  اإدري�ض، 
الوطنية  الطرقات  ل�سبكة 
يف  املربر  غري  الكبري  والتاأخر 
اإعادة تهيئتها، وهو ما �ساهم يف 
مبركبات   ج�سيمة  اأ�رصار  اإحلاق 
الإدارية،  امل�سالح  و  اخلوا�ض 
تو�سل  عن  احلديث  دون 
الدرك  م�سالح  من  املحققني 
الوطني خالل ال�سنة الفارطة اإىل 
امل�سجلة  مرور  حادث   1900 اأن 
�سببها  ذكرها،  �سالف  بالطرق 
الو�سعية  اإىل  راجع   الرئي�سي 
اأودى  ما  وهو  للطرقات،  ال�سيئة 

خلف  و  �سخ�سا   212 بحياة 
الذي  الأمر  جريحا،   1500
فيما  لل�سارع  املواطنني  اأخرج 
احتجاجية  حركة   114 عن  يزيد 
تطالب ولة اجلمهورية بالتدخل 
الأ�سغال  لوزارة  طلباتهم  ورفع 
اأغلفة  ور�سد  للتدخل  العمومية 
يف  النظر  اإعادة  اأجل  من  مالية 
اأ�سبحت  التي  ال�سوداء،  النقاط 
�سائقي  م�ساجع  يق�ض  هاج�سا 
و�ساحنات  النفعية  املركبات 

الوزن الثقيل  .
ويف �سياق ذي �سلة، قال م�سدر 
الأ�سغال  وزارة  من  موثوق 

 75 عن  يزيد  ما  اأن   ، العمومية 
الوطنية  الطرقات  من  باملائة 
الكربى  اجلزائرية  بال�سحراء 
غري  والغربي،  ال�رصقي  ب�سقيها 
ورف�ست  لال�ستعمال،  �ساحلة 
نف�ض اجلهات تقدمي تو�سيحات 
عن نتائج التفتي�ض الوزارية التي 
اأر�سلها الوزير الأول  عبدالعزيز 
للجنوب  الفارطة  ال�سنة  جراد  
من اأجل تق�سي حقيقة التالعب 
باملال العام يف عديد القطاعات، 
ولعل من اأبرزها ال�سحة والفالحة 

والأ�سغال العمومية  .
اأحمد باحلاج 
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وجدت املدار�س اخلا�ضة نف�ضها، يف الآونة الأخرية، يف ورطة حقيقية، نتيجة توقف ن�ضاطها من جهة، نتيجة تف�ضي وباء كورونا، وفر�س احلجر 
ال�ضحي، ونتيجة اإلزامية دفع رواتب موظفيها من جهة اأخرى، حيث اعترب العديد من الفاعلني، يف ال�ضاأن الرتبوي، خالل حديثهم مع »الو�ضط«، اأن �ضعي 
هاته املوؤ�ض�ضات الرتبوية موؤخرا، لإجبار الأولياء على الدفع، م�ضتحقات الف�ضل الثالث، غري املدر�س اأ�ضال، ق�ضد حل م�ضاكلهم املالية، يعد مبثابة جتاوز 
خطري، واأمر ل يجب ال�ضكوت عنه، خ�ضو�ضا مع الإعالن الر�ضمي عن اإنهاء ال�ضنة الدرا�ضية، واإلغاء الف�ضل الثالث، والذي األقى بانعكا�ضاته على اجلميع، 

دون ا�ضتثناء، م�ضتف�ضرين باملنا�ضبة، اإىل متى �ضتبقى املوؤ�ض�ضات الرتبوية، يف القطاع اخلا�س، ت�ضري على هواها، دون ح�ضيب اأو رقيب، �ضاربة بعر�س 
احلائط قانون ، بكل ما يحويه من بنود وقيود، يدفع ثمنها كل مرة الأولياء، خوفا على م�ضتقبل اأبنائهم.

مرمي خمي�ضة

رئي�س املنظمة الوطنية 
لأولياء التالميذ

جتاوزات طال ال�ضكوت 
عنها

املنظمة  رئي�س  ك�شف  بداية، 
علي  التالميذ،  لأولياء  الوطنية 
يتلقوا  مل  اأنهم  اأم�س،  زينة،  بن 
قبل  من  �شكاوي  ال�شاعة،  حلد 
مطالبة  بخ�شو�س  الأولياء، 
اخلا�شة،  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
الف�شل  م�شتحقات  بت�شديد 
عدم  رغم  لأبنائهم،  الثالث 
ا�شتفادة اأبنائهم من التعليم، مبا 

اأن الف�شل الثالث ملغى.
واأكد بن زينة يف ت�رصيح خ�س به 
جريدة »الو�شط«، اأن اأزمة كورونا 

حقيقيا  م�شكال  خلقت  قد 
التعليم  لقطاع  بالن�شبة 
باقي  مثل  مثله  اخلا�س، 
الإعالن  فبعد  القطاعات، 
ال�شنة  اإنهاء  عن  الر�شمي 
الف�شل  واإلغاء  الدرا�شية 
املدار�س  وجدت  الثالث، 
ورطة  يف  نف�شها  اخلا�شة 
عليها  جهة  فمن  حقيقية، 
موظفيها  اأجور  تدفع  اأن 
واملراقبني،  الأ�شاتذة  من 
تواجه  اأخرى،  جهة  ومن 

دفع  الأولياء،  بع�س  رف�س 
الثالث،  ال�شطر  م�شتحقات 
ي�شتفيدوا  لن  اأبنائهم  اأن  طاملا 
من خدمات هذه املدار�س، مبا 
بل  األغي،  قد  الثالث  الف�شل  اأن 
الأولياء  هناك  ذلك،  من  اأبعد 
�شددوا  واأن  �شبق  ممن  اآخرين، 
مبا  كاملة،  العام  م�شتحقات 
الثالث،  الف�شل  فيها م�شتحقات 
املوؤ�ش�شات،  هذه  يطالبون 
عدم  نتيجة  اأموالهم،  باإرجاع 
التعليم،  من  اأبنائهم  ا�شتفادة 

معتربا اأن مثل هذه املمار�شات 
املنطق  مع  تتنافى  التع�شفية، 
على  وجب  وبالتايل  والقانون، 
اهتمام  اإيالء  الو�شية،  اجلهات 
نظرا  املو�شوع،  لهذا  خا�س 
ال�شتثنائية  املرحلة  لطبيعة 
والتي  ككل،  العامل  يعي�شها  التي 

األقت ب�شاللها على اجلميع.
ذاته،  املتحدث  دعا  حني  يف 
الأولياء املعنيني بهذه امل�شاألة، 
لدى  مبا�رصة  �شكاويهم  تقدمي 
مديرية التعليم اخلا�س، التابعة 
رد  لت�رصيع  الرتبية،  لوزارة 
مثل  لوقف  لتحرك  ال�شلطات 
املمار�شة  ال�شغوطات  هذه 
باملقابل  مطالبا  �شدهم، 
من  ن�شخ  اإر�شال  اإىل  الأولياء 
هذه ال�شكاوي، ملنظمة الوطنية 
لأولياء التالميذ، لتكثيف اجلهود 

يف  العادل  للف�شل  الوزارة،  مع 
باملنا�شبة،  مربزا  ق�شيتهم، 
الأولياء  على  حتايل  هناك  اأن 
اخلا�شة،  املدار�س  طرف  من 
فمطالبهم غري منطقية وعادلة، 
مطالبة  الرتبية،  وزارة  وبالتايل 
اإجبار  اأجل  من  بالتدخل 
اخلا�شة،  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
على اإرجاع اأموال الأولياء، الذين 
مل ي�شتفد اأبنائهم من التمدر�س، 
عدم  مع  الثالث،  الف�شل  خالل 
اإجبار الآخرين، على دفع اأموال 

خدمات  ،مقابل  ي�شتحقونها  ل 
مل ي�شتفد منها.

معظم املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة 
تخرق القانون 

م�شتحقات  دفع  بخ�شو�س 
املدرا�س  وموظفي  اأ�شاتذة 
اأن  زينة:  بن  قال  اخلا�شة، 
عبارة  اخلا�شة،  »املدرا�س 
،وعليها  جتارية  موؤ�ش�شات  عن 
دفع  م�شوؤولية  تتحمل  اأن 
مثلها  موظفيها،  م�شتحقات 
مثل باقي املوؤ�ش�شات ال�شناعية 
تعر�شت  التي  والتجارية، 
خل�شائر، ب�شبب احلجر املنزيل 
وجائحة كورونا« م�شريا يف ذات 
مثل  حدوث  توقع  اأنه  ال�شياق، 
يف  خ�شو�شا  امل�شاكل،  هذه 
اخلا�س،  القطاع 
ي�شهده  ملا  نظرا 
غري  ممار�شات  من 
كل  بعيدة  قانونية، 
البعد، عن الأهداف 
لهذا  النبيلة، 

القطاع.
رئي�س  طالب  كما 
الوطنية  املنظمة 
التالميذ،  لأولياء 
املعنية،  ال�شلطات 
واإعادة  مبراجعة 
امل�شرية،  القوانني  يف  النظر 
مبا  اخلا�س،  التعليم  لقطاع 
اعتمادات  تقدمي  �رصوط  فيها 
املوؤ�ش�شات،  لهذه  وتراخي�س 
منوها باملنا�شبة، اأن معظم هاته 
اخلا�شة،  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
جهة  من  للقانون،  خارقني 
باعتبارهم  واملناهج،  الربامج 
للتالميذ،  برناجمني  يدر�شون 
بالإ�شافة  اجلزائرية،  الن�شخة 
اإىل الربنامج التعليمي الفرن�شي، 
وهذا ممنوع قانونا، لكن ب�شبب 
الرتبية  مديري  بع�س  ت�شرت 
واملفت�شني الرتبويني، على هذه 
املوؤ�ش�شات، �شاهم يف ا�شتفحال 
عن  الأمور  وخروج  الظاهرة، 
مع  باملوازاة  حممال  ال�شيطرة، 
من  كبريا  جزءا  الأولياء  ذلك، 
عن  �شكوتهم  نتيجة  امل�شوؤولية، 
لأبنائهم،  امل�رصوعة،  احلقوق 
م�شلحتهم  يف  ت�شب  والتي 

بالدرجة الأوىل.

املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة
 تتهرب ..

امتنعت  اأخرى،  جهة  من 
العديد من املوؤ�ش�شات الرتبوية 
اخلا�شة، عن الإدلء بت�رصيحات 
ذلك  عواقب  من  خوفا  لنا، 
منطقية  لعدم  نظرا  م�شتقبال، 
ما يطالبون به، والذي يعد نوعا 
بارد،  بدم  اخلطري  التعدي  من 
الأولياء  وم�شالح  حريات  على 
ل  واهية،  بحجج  التالميذ، 
قد طالت  فقط،  عليهم  تقت�رص 
العامل ككل، جراء تف�شي فريو�س 

كورونا امل�شتجد.

الأولياء يتخبطون 

ك�شفت والدة تلميذ يف املتو�شط، 
درا�شته، مبدر�شة خا�شة  يزاول 
مع  لها  حديث  خالل  بدرارية، 

»الو�شط«،  يومية 
مدر�شة  اأن 
را�شلتها  قد 
المييل،  عرب 
ت�شديد  بغية 
م�شتحقات الف�شل 
الثالث، وهو الأمر 
ا�شتغربته،  الذي 
توقف  مع  خا�شة 
ب�شبب  الدرا�شة 
كورونا، بل والأكرث 

والدة  ذكرا  حيث  هذا،  من 
التلميذ اأن مدر�شته مل تفي حتى 
بوعودها بتقدمي درو�س عن بعد 
لبنها، يف فرتة احلجر ال�شحي، 
وتطالب  تاأتي  اليوم  بها  فكيف 
منطقية،  غري  مب�شتحقات 
قد  املدر�شة،  مدير  اأن  م�شرية 
معهم  بعد،  عن  اجتماع  عقد 
بهذا   ، التالميذ«  »اأولياء  هم 

كما  الدفع،  ورف�شوا  اخل�شو�س 
طلب غريهم ممن دفعوا م�شبقا 
باإرجاع اأموالهم، يف حني ت�شائلوا 
ما الغاية من دفع قرابة 50 األف 
�شمان  كم�شتحقات  دينار، 
احلايل  العام  بداية  اجتماعي 
املدير  مطالبني  للموؤ�ش�شة، 
من  موظفيه،  رواتب  بدفع 
املو�شوعة  امل�شتحقات،  هاته 
لهذه الغاية، مهددين باملقابل، 
بداية  مع  املدر�شة،  بتغيري 
ا�شتمر  اإن  املقبلة،  ال�شنة 

الو�شع على حاله.
كما اأ�شاف ويل تلميذ ابتدائي، 
يزاول درا�شته مبدر�شة خا�شة 
مع  له  حديث  يف  ببئرخادم، 
ابنه  مدر�شة  اأن  »الو�شط«، 
قطعا،  اأمواله  اإرجاع  رف�شت 
م�شتحقات  دفع  لأنه  نظرا 

العام  بداية  عند  كاملة،  العام 
تتهرب  اليوم  وهي  الدرا�شي، 
زاد  الذي  الأمر  ات�شالته،  من 
نتيجة  املالية،  �شائقته  من 
توقف ن�شاطه هو الآخر نتيجة 
كورونا، م�شريا اأن على موؤ�ش�شة 
ابنه حتمل م�شوؤولياتها يف هذا 
باقي  مثل  مثلها  اخل�شو�س، 

املوؤ�ش�شات املت�رصرة.

حماية امل�ضتهلك ترا�ضل 
ال�ضلطات 

اأكدت املنظمة اجلزائرية حلماية 
اأم�س،  لها،  بيان  يف  امل�شتهلك، 
ال�شكاوي  ع�رصات  تلقت  اأنها 
التالميذ  اأولياء  طرف  من 
املوؤ�ش�شات  يف  املتمدر�شني، 
لالحتجاج  اخلا�شة،  الرتبوية 
لهم،  املوؤ�ش�شات  مطالبة  حول 
من  املتبقي  ال�شطر  بت�شديد 
عدم  رغم  التمدر�س،  حقوق 
ا�شتفادة اأبنائهم من التعليم، مبا 

اأن الف�شل الثالث ملغى.
بيانها،  يف  املنظمة  واأفادت 
اخلا�شة،  املدار�س  خدمة  اأن 
تلقني  جمال  يف  تنح�رص  ل 
الدرا�شية  واملناهج  املقررات 
احلرا�شة  الإطعام،  واإمنا  فقط، 
...الخ،  ال�شتدراكية  ،والدرو�س 
مو�شحة باملنا�شبة، اأن اإرغام 
ت�شديد  على  التالميذ  اأولياء 
ي�شتفد  مل  خدمات،  حقوق 
مطلبا  يعترب  اأبناوؤهم،  منها 
املنظمة  وتدخل  تع�شفيا، 
لل�شلطات  مرا�شلة  بتوجيه 
حال  فيها  تقرتح  املعنية، 
ثلث  بدفع  يق�شي  توافقيا، 
يغطي  مبا  املتبقي،  ال�شطر 
للموؤ�ش�شات،  الثابتة  الأعباء 
انتظار  ب�شدد  اأنها  موؤكدة 

الرد.
حماية  منظمة  اإعتربت   كما 
التهديد من  امل�شتهلك، �شيا�شة 
بعدم  املوؤ�ش�شات،  هذه  بع�س 
لالأبناء،  الدرا�شي  امللف  منح 
مبني  غري  ا�شتفزازي،  �شلوك 
اأن  موؤكدة  قانونية،  قواعد  على 
دولة القانون فوق اجلميع، واأنها 

�شرتافقهم يف كل الإجراءات.

املدار�ض اخلا�ضة تفر�ض منطقها بالتهديد والوعيد 
فاعلون يف ال�ضاأن الرتبوي لـ "الو�ضط":

املتو�ضط،  يف  تلميذ  والدة  " ك�ضفت 
يزاول درا�ضته، مبدر�ضة خا�ضة 

بدرارية، خالل حديث لها مع 
يومية »الو�ضط«، اأن مدر�ضة قد 

را�ضلتها عرب المييل، بغية ت�ضديد 
م�ضتحقات الف�ضل الثالث، وهو الأمر 

الذي ا�ضتغربته، خا�ضة مع توقف 
الدرا�ضة ب�ضبب كورونا "

املوؤ�ض�ضات  من  العديد  " امتنعت 
الرتبوية اخلا�ضة، عن الإدلء 

بت�ضريحات لنا، خوفا من عواقب 
ذلك م�ضتقبال، نظرا لعدم منطقية 

ما يطالبون به، والذي يعد نوعا 
من التعدي اخلطري بدم بارد، على 
حريات وم�ضالح الأولياء التالميذ، 

بحجج واهية "
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

�أول  تلقيت  بقلوب ر��ضية بق�ضاء �هلل وقدره 
تعاىل  �هلل  باإذن  له  �ملغفور  وفاة  نباأ  �أم�س  
�ضويف   « �لطيب   و�لغايل  و�ضديقي  �أخي 
�أنور  » �ملعروف با�ضم » منور«  �لذي �نتقل 
 ، �ضنة     23 ناهز   عمر  عن  ربه  جو�ر  �إىل 
و�ل�ضديق  �لأخ  يتقدم  وبهذ� �مل�ضاب �جللل 
» حممد . بن يو�ضف »  »�ملقنني » �إىل كافة 
�أ�رسة �لفقيد باأحر �لتعازي و�أ�ضدق م�ضاعر 
�لعلي  �ملوىل  �ضائال   ، و�لتعاطف  �ملو��ضاة 
�لقدير �أن يثبته عند �ل�ضوؤ�ل ويتغمده بو��ضع 
عليه  وينعم   ، جناته  ف�ضيح  وي�ضكنه  رحمته 
بعفوه ور�ضو�نه ، و�أن يلهم ذويه جميل �ل�ضرب 

و�ل�ضلو�ن ، و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

تعـــــــــــزية

بقلوب ر��ضية بق�ضاء �هلل وقدره تلقت عائلة  
" �ضالح غ�ضري "  نباأ وفاة �ملغفور لهما باإذن 
" عمر  " و �لعم  "  مليكة  �هلل تعاىل �لأخت 

فنغور"  
 " �لأ�ضتاذ  يتقدم  �جللل  �مل�ضاب  وبهذ� 
خل�رس . بن يو�ضف " �إىل �لأخت �لدكتور " 
�ضامية غ�ضري"  وكافة �أ�رسة �لفقيدين باأحر 
�لتعازي و�أ�ضدق م�ضاعر �ملو��ضاة و�لتعاطف 
، �ضائال �ملوىل �لعلي �لقدير �أن يثبتهما عند 
�ل�ضوؤ�ل ويتغمدهما بو��ضع رحمته وي�ضكنهما 
ف�ضيح جناته ، وينعم عليهما بعفوه ور�ضو�نه 
 ، و�ل�ضلو�ن  �ل�ضرب  جميل  ذويه  يلهم  و�أن   ،

و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

ANEP N°:  2016008276الو�ضط:2020/05/14



ق.ف

الأ�سري يو�سف تركمان..
 �سرية وم�سرية 

من  تركمان،  ح�سن  عبداهلل  يو�سف 
�سكان   ،1969/8/11 عام  مواليد 
اأربعة  ولديه  متزوج  جنني،  مدينة 
الإعدادي  التعليمي  م�ستواه  اأطفال، 
�رشكة  يف  حاليا  يعمل  مكتمل،  غري 

وا�سل الربيد ال�رشيع.

كيفية الندماج بالعمل 
الوطني

خالل  من  الن�ساطات  بداية  كانت 
الوطنية  الفعاليات  يف  امل�ساركة 
املختلفة من م�سريات ورفع الإعالم 
اجلدران  على  والكتابة  والروايات 
ذلك  وكان  خمتلفة،  �سعارات  من 
هذا  على  وا�ستمرينا   1983 عام  يف 
اإىل  كامال  عاما  يقارب  ما  احلال 
حني مت اإر�سال بالغ با�ستدعائي اىل 
مركز اجلي�ش حيث مت التحقيق معي 
وتفاجاأت بوجود جمموعة اعرتافات 
اعتقالهم  مت  �سبان  قبل  من  جاهزة 
قبلي ولكن ب�سبب عمري ال�سغري مت 
ومنعي  تهديدي  عني،ومت  الإفراج 
وطنية.  م�ساركات  باأي  اأقوم  باأن 
ا�ستدعائي  مت  تاريخ1984/8/8  يف 
للمحكمة بح�سور ثالثة  ق�ساة، ومت 
ع�رشون  ملدة  بال�سجن  علي  احلكم 
�سغري  عمري  لن  ولكن  عاما 
خم�سه  ايل  احلكم  مده  اإنزال  مت 
مطوله  مفاو�سات  وبعد  �سنوات، 
حمكمه  يف  ذلك  وكان  الق�ساة  بني 
حكم  ون�سف  �سنه  الع�سكرية،  جنني 
وبعد  تنفيذ،  حكم  والباقي  فعلي 
املحكمة مت اإر�سايل اإيل مقر �رشطة 
اإر�سايل  مت  الليلة  وبنف�ش  نابل�ش، 
اأم�سيت  قلقيلية،  �رشطة  مركز  اإىل 
يتم  كان  فرتة  كل  �سهور  ثالثة  فيها 
املركزي  جنيد  �سجن  ايل  اإر�سايل 
ويتم رف�سي ب�سبب �سغر �سني حيث 
عمري  من  عام   14 اأجتاوز  ل  كنت 
املدنيني  الأ�رشى  مع  و�سعوين  ثم   ،
اإر�سايل  مت  وبعدها  قلقيلية،  ب�سجن 
الأ�رشى  نابل�ش مع  اإىل �سجن جنيد 
ون�سف  �سنه  وام�سيت  الع�سكرين 
زيارة  اول  متت  �سهور  �ستة  وبعد 
 1986/2/6 تاريخ  ويف  يل.  لالأهل 

اأ�سارك  وبداأت  عني،  الإفراج  مت 
ولكن بحذر �سديد ب�سبب حكم وقف 
ا�ست�سهاد  مت   1988 عام  يف  التنفيذ 
خالل  تركمان  حلمي  اخي  ابن 
مواجهات مع جي�ش الحتالل ب�سبب 
ابو جهاد،  ا�ست�سهاد  الحتجاج على 
وكنت  نف�سيتي  على  تاأثري  له  كان 
جي�ش  مع  مبواجهات  اأي�سا  اأ�سارك 
ورفع  حجارة  اإلقاء  من  الحتالل 
دخلت  �سعارات،حيث  كتابه  اعالم 
جمموعات  كنا  التنظيمي،  بالن�ساط 
منظمة  امل�ساربة،  ال�سعبية  القوات 
املواجهات  وخالل  ر�سمي  ب�سكل 
تاريخ1990/11/15  يف  اعتقايل.  مت 
كنت  حيث  بالبلدية  جتول  منع  كان 
باإعالن  ال�سوت  مبكربات  انادي 
جنني،  يف  القدمية  بالبلدية  الدولة 
اجتاحت  اأن  بعد  بي  الإم�ساك  مت 
قوات الحتالل البلدة ومت الإم�ساك 
بي من داخل احد البيوت، ومن هنا 
قاموا  حيث  التعذيب  �سل�سلة  بداأت 
بتع�سيب العيون وو�سع القيود بيدي 
واأخذي  الع�سوائي،  بال�رشب  وبداأوا 
اإىل مقر جي�ش الحتالل يف جنني. يف 
وبعدها  عادية،  اأ�سئلة  كانت  البداية 
مت العر�ش علي العمل معهم وبحجه 
التجارة، رف�ست ذلك واأجبتهم اأنني 
العمل بها  اأريد  التجارة ول  اأحب  ل 
وكنت اأدرك اأن هذا اأ�سلوب اإ�سقاط 
واأخربوين اإذا مل اعمل معهم بالتجارة 
�سوف يقومون بتحويلي اإىل العتقال 
الإداري، وبعد �ساعات من التحقيق 
مت اإر�سايل اىل اخليام اأم�سيت فيهم 
مده اأ�سبوع ل اأحد يتكلم معي ، وبعد 
�سجن  اىل  بالبو�سطة  نقلي  مت  ذلك 
حماكم،  بدون  اأ�سهر  �سته  النقب 
كنا ن�سكن باخليام معامله �سيئة ول 
مرة  املحامي  الإطالق،  على  زيارة 
واحدة بال�سهر ول يوجد اأي توا�سل 
والزيارات ممنوعة، مت الإفراج عني 
بعد ق�ساء �سته اأ�سهر، وعند خروجي 
التنظيمي  عملي  تابعت  ال�سجن  من 
و�ساركت بفعاليات النتفا�سة ب�سكل 
عام من نداءات، �سعارات، م�سريات، 
يقارب  ما  احتجاجية  ووقفات 
خا�سة  قوات  جاءت  كامال.  عاما 
كنت  ال�سوق  بداخل  يل  حمل  على 
بحجة  جاءت  الكا�سيت،  فيه  اأبيع 
اأ�سخا�ش  اأربعة  كانوا  ت�سرتي  اأن 

�ساألوين ال�سم،اأجبتهم يو�سف، اخرج 
يل  قال  براأ�سي  وو�سعه  امل�سد�ش 
اأي  خا�سة  قوات  نحن  معنا  اخرج 
حركة اأو ت�رشف �سوف نقوم بقتلك 
يف و�سط مدينه جنني، مت اأخذي اىل 
مركز جنني جلي�ش الحتالل م�سوؤول 
�سوف  اأنه  يبدو  ما  املخابرات على 
�سوف  لذلك  لنا  م�ساكل  بعمل  تقوم 
نقوم بتحويل اإىل �سجن الإداري، يف 
�سجن  اإىل  اإر�سايل  مت  التايل  اليوم 
النقب ثالثة  النقب مكثت يف �سجن 
اأ�سهر ل زيارات فقط املحامي، ويف 

�سهر 1991/10 مت الإفراج عني.
�ساركت بالنتفا�سة ومل اأوقف 
ن�ساطاتي حيث كنا مبواجهات 
م�ستمرة مع جي�ش الحتالل.

قوات  جاءت  تاريخ1993/1/5  يف 
الحتالل يف حوايل ال�ساعة الواحدة 
املنزل  مبداهمة  قامت  ليال، 
بتقييد  قاموا  اأ�سمي  عن  و�سوؤايل 
اإىل  الأيدي وتع�سيب عيوين واأخذي 
اإبالغي  مت  جنني.  يف  اجلي�ش  مقر 
اأنني اإداري ومت اإعطائي ورقه ملف 
اأ�سهر  ثالثة  حمكوم  باأنني  �رشي 
اجلي�ش،  مقر  يف  اأ�سبوع  اإداري، 
مت  وبعدها  الأمور  مبختلف  واأ�سئلة 
اأم�سيت  الفارعة  �سجن  اإىل  نقلي 
فيه اأ�سبوع وبعدها اىل �سجن النقب 
اأم�سيت الثالثة اأ�سهر. وبعد الإفراج 
عني �ساركت مب�سريات �سلمية لدعم 
وخميمها  جنني  يف  ال�سالم  م�سرية 
دخول  حلني  املجاورة  والقرى 

ال�سلطة.

مرحلة التحقيق

مرة  كل  يف  التحقيق  اإجراء  مكان 
اأ�سماء  من  اذكر  جنني،  مركز 
كانت  ع�ساف،  يدعى  املحققني 
على فرتات خمتلفة منها ما يتجاوز 
ذلك،  من  اقل  ومنها  ال�ساعات 
املحققني  اتبعها  التي  الأ�ساليب 
النف�سي اكرث مما هو  التعذيب  معي 
ج�سدي حيث كنت اعي�ش بحاله من 
معر�ش  باي حلظة  ال�ستقرار  عدم 
كان  اجل�سدي  التعذيب  لالعتقال، 
الثانية  العتقال  مبرحله  ذلك 
و�رشبي  علي  العتداء  مت  حيث 
من  الدم  ونزول  بالبنادق  ج�سديا 

تقدمي  ومت  التعذيب  ب�سبب  راأ�سي 
اأتعر�ش  مل   ، الأولية  ال�سعافات 

لتجربة الع�سافري.

مرحلة املحاكمة
مكان التوقيف مركز جنني،واملحكمة 
مكان  ق�ساه،  ثالثة  ع�سكرية،بوجود 
املحكمة يف جنني داخل مقر قوات 
جل�ستني  على  الحتالل،  جي�ش 
بنف�ش اليوم كل جل�سة �ساعه، احلكم 
كان بعد جل�سات اإثبات واعرتافات 
ال�سبان،  بع�ش  قبل  من  جاهزة 
والتهم  جرار،  زهري  املحامي 
املوجهة امل�ساركة يف اإلقاء حجارة 
على جي�ش الحتالل وامل�ساركة يف 
احلكم  �سعارات.  وكتابة  م�سريات، 
وثالث  فعلي  ون�سف  �سنه  كان 
تنفيذ والعتقالت  �سنوات ون�سف 
اإدارية  اأحكام  كلها  كانت  الأخرى 
اي  ذلك  يرافق  ومل  اأ�سهر،  لعدة 

اإجراء اآخر.

مكان اإم�ساء فرتة احلكم

اأم�سيت فرتة. اعتقالت يف �سجون 
و�سجن  جنني،  �سجن  منها  عديدة 

النقب، و�سجن الفارعة
يف  وقا�سية  �سعبة  احلياة  ظروف 
جميع ال�سجون ويف جميع اجلوانب 
من  قليلة  كميات  الطعام  اأن  حيث 
اأجل البقاء على قيد احلياة، وجبات 
يوم  الفا�سوليا  بي�ش،  فول،  مكررة 
فقط  بال�سم  املقلوبة  يوم،  بعد 
عبارة عن قطع دجاج ورز، يف �سجن 
نابل�ش الأ�رشى يعدون الطعام بينما 
باقي ال�سجون من الإدارة. امل�سكن 

حيث  الآدمي  لل�سكن  �سالح  غري 
كانت الغرف تعاين من رطوبة عالية 
ملقاة،وما  الأر�ش  على  وفر�سات 
ليوجد  بالغرفة،  ا�سريا   40 يقارب 
الغرفة.  داخل  املياه  ودورة  تهوية 
�سعب  اأي�سا  للخيام  بالن�سبة  الأمر 
وحار  �ستاء،  الربودة  �سديدة  حيث 
جدا �سيفا، احلال كما بالغرف اأي�سا 
من  ونعاين  الأر�ش،  على  فر�سات 
واجلرذان،ودورة  احل�رشات  وجود 
مي�سى  الق�سم  �ساحه  يف  املياه 
الأ�سري م�سافه حلني الو�سول اليها.

الرعاية ال�سحية لتتوفر 
نهائيا، ل يتم تقدمي �سوى 

عالج حبه اكامول.

معاناة  الأهل  زيارة  ظروف 
ولكن  مذله،  واإجراءات  وتفتي�ش 
اأم�سيت  بالعتقال  وجودي  اأثناء 
اأ�سهر مينع فيها الزيارة يل. الفورة 
كانت فرتة �سباحية من ال�ساعه8-7 
 5-4 ال�ساعة  من  م�سائية  وفرتة 
ولكن  املركزي،  بال�سجن  ذلك  كان 
يوجد  ل  خمتلف  الأمر  باخليام 
فورة طوال الوقت م�سموح اخلروج 
م�سموحة  الزيارات  ال�ساحة،  اإىل 
منار�ش  كنا  والأق�سام،  الغرف  بني 
الريا�سة ومنها كرة الطائرة وطاولة 
التن�ش. معامله اإدارة املعتقل �سيئة 
مبداهمات  تقوم  كانت  حيث  جدا 
على  وتعمل  مفاجئ  ليلي  وتفتي�ش 
اأكرث  ثالثة فقط  اي جتمعات  قمع 
من ذلك ممنوع. �ساركت بخطوات 
ن�ساليه احتجاجية يف �سجن نابل�ش 
املركزي، قمنا على اإرجاع وجبات 

وكان   1985 عام  ويف  يومني  ملدة 
ذلك ب�سبب معاملة الإدارة ال�سيئة، 
لفرتة  ولكن  املتطلبات  حتقيق  مت 
مع  نت�سامن  كنا  وحمدودة  ق�سرية 
�سجون اأخرى. عالقتي مع تنظيمي 
على  قائمة  جدا  جيدة  عالقه 
التفاهم، عالقة  املتبادل  الحرتام 
اأهلة  بني  انه  الأ�سري  ي�سعر  اأخوية، 
لتنظيم  توجد لئحة  نعم  واإخوانه. 
من  بع�سا  بع�سهم  الأ�رشى  عالقة 
حيث الحرتام املتبادل كل �سخ�ش 
ما يرتتب علية من واجبات وحقوق، 
ال�ستفادة من خربات البع�ش، يوجد 
اإفراز قيادات  نظام عقوبات، ويتم 
التنظيم عن طريق النتخاب حيث 
املتحدثة  القوية  ال�سخ�سية  نختار 
واملثقفة والتاريخ الن�سايل وت�ستمر 
مدتها اربع �سنوات، يف �سجن نابل�ش 
واخرى  �سباحية  جل�سه  يوم  كل 
النقب كل  بينما يف �سجن  م�سائية، 
يوم جل�سة، ويوجد التزام وان�سباط 
تنظيمي حتى لو كان الأ�سري مري�ش 
يجب علية ان يح�رش ويجل�ش باأدب 

دون اأي حركة.
فرته  الف�سائل  بني  العالقة   -
على  قائمة  ممتازة  الثمانينات 
يوجد  ل  املتبادل  الحرتام 
مينع  التنظيمات  بني  فروق  اأي 
يوجد  ،ل  والتهجمات  امل�ساكل 
م�سكله  اي  حدوث  عند  قيود  اأي 
الق�سم  م�سوؤول  ايل  الرجوع  يجب 
او اخليام حلل الأمر. الأمر بالن�سبة 
الف�سيل  عنها  امل�سوؤول  الكانتينا 
�سخ�ش  يعني  غرفه  كل  ويف  الأكرب 
مبا  يهتم  من  هو  الكانتينا  م�سوؤول 
وتوفري  بالغرف،  الأ�رشى  يحتاجه 

الحتياجات الأ�سا�سية.
من  منظمة  الإدارة  مع  العالقة   -
به  تعرتف  معتقل،  ممثل  خالل 
الف�سيل  معه،  وتتعامل  الإدارة 
ي�ساركون  هممن  والأ�رشى  الأكرب 
من  املنا�سب  ال�سخ�ش  اختيار  يف 
املنا�سبة  ال�سخ�سية  فيه  تتوافر 
لتمثيل هذا املن�سب، ولقد تقلدت 
من�سب م�سوؤول ق�سم اأثناء تواجدي 
يف العتقال. ل يوجد لدي اأي مواد 
تلقيت  املعتقل،  داخل  من  ثقافية 

دورة حالقة من تاأهيل الأ�رش.
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يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�ش ن�سر جتارب الأ�سرى ، حيث ين�سر بحلقة هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر يو�سف 
تركمان من مدينة جنني .

�سفحات من ن�سال احلركة الأ�سرية ..

جتربة االأ�صري املحرر يو�صف تركمان فى �صجون االحتالل ال�صهيونى

هيئة  عن  �سادر  تقرير  اأفاد 
اأن   ، واملحررين  الأ�رشى  �سوؤون 
عاما   47 جنازرة  �سامي  الأ�سري 
مبحافظة  الفوار  خميم  من 

اإ�رشاب  يف  اليوم  دخل  اخلليل، 
جتديد  �سد  الطعام  عن  مفتوح 
الهيئة،  ولفتت  الإداري.  اعتقاله 
العليا  باملحكمة  ت�سمى  ما  اأن 

اأيام،  قبل  رف�ست  الإ�رشائيلية 
اللتما�ش املقدم من قبل الطاقم 
القانوين بالهيئة �سد اأمر العتقال 
الأ�سري  بحق  ال�سادرة  الإداري 

الهيئة،  واأو�سحت  �سامي جنازرة. 
�سعبان  حممد  �سامي  الأ�سري  اأن 
خميم  من  )47عاماً(،  جنازرة 
الفوار جنوب اخلليل، كانت قوات 

اأعادت  الإ�رشائيلية  الحتالل 
اعتقاله بتاريخ  2019/9/16، بعد 
اقتحام منزله، و�سدر بحقه قرار 
اأ�سهر،  اأربعة  اإداري ملدة  اعتقال 

جدد  النتهاء  على  قاربت  وحني 
اعتقاله  ثانية  ملرة  الحتالل  له 

الإداري لأربعة �سهور اأخرى.

الأ�سري �سامي جنازرة 

اإ�صراب مفتوح عن الطعام �صد اعتقاله االإداري



اخلمي�س 14  ماي  2020  املوافـق  ل 21 رم�ضان  1441ه 11

هدَم اأربعة منازل لعائالت اأ�ضرى منذ مطلع العام اجلاري 2020

االحتالل �سّعد من �سيا�سة العقاب اجلماعي
اأفاد نادى الأ�ضري الفل�ضطينى اأن �ضلطات الحتالل الإ�ضرائيلي �ضّعدت منذ عام 2019، ومطلع العام اجلاري 

اأبرزها  �ضجونها،  يف  الفل�ضطينيني  واملعتقلني  الأ�ضرى  عائالت  بحق  اجلماعي  العقاب  �ضيا�ضة  من   ،2020
�ضيا�ضة هدم املنازل، واإ�ضدار اأوامر ع�ضكرية ملالحقة خم�ض�ضات عائالتهم، عرب �ضيا�ضة الإرهاب. واعترب 
نادي الأ�ضري يف بيان له اليوم الثنني، اأن �ضلطات الحتالل الإ�ضرائيلي، وبكافة اأجهزتها، تنفذ حربًا على 

عائالت الأ�ضرى، يف حماولة ل�ضتهداف الوجود الفل�ضطيني

ق. ف

التنكيلية  اأدواتها  من  وتُ�صّعد 
�صمت  يرافقه  الذي  واالنتقامية، 
املتوا�صل  انتهاكها  رغم  دويل 
الدويل  القانون  قواعد  لكافة 
الدولية.  واالتفاقيات  االإن�صاين، 
من  جمموعة  االأ�صري  نادي  وبني 
نفذها  التي  املمنهجة  االأ�صاليب 
االأ�رسى،  عائالت  بحق  االحتالل 
العقاب  �صيا�صة  �صمن  تندرج  والتي 
عائالت  ا�صتدعاء  منها:  اجلماعي، 
لل�صغط  واملعتقلني  االأ�رسى 
اأجل  من  املعتقلني،  اأبنائهم  على 
فرتة  خالل  منهم  اعرتافات  انتزاع 
التحقيق اأو اعتقالهم بغية احل�صول 
االنتقام،  اأو ملجرد  على معلومات، 
املعتقلني  واأمهات  اأباء  ذلك  و�صمل 
عمليات  اإىل  اإ�صافة  واأ�صقائهم، 
ملنازلهم،  املتكررة  االقتحامات 
وعمليات  اعتداءات  وتنفيذ 
هدم  �صيا�صة  وبرزت  تخريب. 
ممنهجة  ك�صيا�صة  االأ�رسى،  منازل 
�صلطات  مار�صتها  حيث  تاريخياً، 
االأعوام  يف  عالية  بكثافة  االحتالل 
فمنذ  عالية.  مواجهة  �صهدت  التي 

هدمت   ،2020 اجلاري  العام  مطلع 
تعود  منازل  اأربعة  االحتالل  قوات 
لعائالت اأ�رسى يف �صجون االحتالل 
ووليد  جنني،  من  قنبع  اأحمد  وهم: 
حنات�صة، ويزن مغام�س من رام اهلل، 
اإ�صافة اإىل منزل عائلة االأ�صري ق�صام 
فجر  هدمه  جرى  الذي  الربغوثي 
رام  ق�صاء  كوبر  بلدة  يف  اليوم  هذا 
االأ�صري  اأن  االأ�صري  نادي  وبني  اهلل. 
اأوت   26 منذ  واملعتقل  الربغوثي 
يف  ال�صديد  للتعذيب  تعر�س   ،2019
ا�صتمر  "امل�صكوبية"  حتقيق  مركز 

عائلته  وواجهت  يوماً،   )80( قرابة 
متكررة،  واعتقال  تنكيل  عمليات 
وداد  د.  والدته  اعتقال  حيث جرى 
الربغوثي، و�صقيقه كرمل الربغوثي 
يف بداية �صهر �صبتمرب 2019، واأُفرج 
عن والدته ب�رسوط، وعن �صقيقه بعد 
مدة اعتقال ا�صتمرت �صبعة �صهور. 
مار�س  من  اخلام�س  تاريخ  ويف 
2020، هدمت منزيل االأ�صريين يزن 
مغام�س، ووليد حنات�صة يف رام اهلل، 
علماً اأن االأ�صري مغام�س معتقل منذ 
 ،2019 �صبتمرب  من  ع�رس  احلادي 

خالل  �صديد  لتعذيٍب  تعر�س  حيث 
التحقيق معه يف معتقل "امل�صكوبية" 
والذي ا�صتمر ملا يقارب ال�صهرين، 
الذي  حنات�صة  االأ�صري  اإىل  اإ�صافة 
ال�صديد منذ  للتعذيب  اأي�صاً  تعر�س 
تاريخ اعتقاله يف الثالث من اأكتوبر 
�صهرين.  من  الأكرث  وا�صتمر   ،2019
كما وهدمت قوات االحتالل مطلع 
االأ�صري  عائلة  منزل  اجلاري  العام 
قنبع للمرة الثانية يف تاريخ ال�صاد�س 
من فرباير، حيث جرى هدم املنزل 
اأنه معتقل  �صابقاً، عام 2018، علما 
يناير  من  ع�رس  ال�صابع  تاريخ  منذ 
2018، وما يزال موقوفاً. ويُ�صار اإىل 
العام  وخالل  االحتالل،  قوات  اأن 
املا�صي 2019 ، هدمت منزل االأ�صري 
خليل يو�صف جبارين من بلدة يطا، 
وعا�صم الربغوثي من بلدة "كوبر"، 
كما  �صالح،  ال�صهيد  �صقيقه  ومنزل 
اإ�صالم  االأ�صري  عائلة  منزل  هدمت 
اإ�صافة  الرابعة،  للمرة  حميد  اأبو 
بلدة  من  اأ�رسى  اأربعة  منازل  اإىل 
بيت كاحل �صمال غرب اخلليل هم: 
قا�صم،  و�صقيقه  ع�صافرة،  اأحمد 
ويو�صف  ع�صافرة،  �صالح  ون�صري 

�صعيد زهور.

مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  التقى 
احلركة  ل�صوؤون  جهاد  اأبو  مركز  عام 
ال�صيد  القد�س  جامعة  يف  االأ�صرية 
جريدة  حترير  مدير  لبدة  اأبو  حممد 
التطورات  خ�صم  عل  وذلك  القد�س، 
التي تع�صف مبلف احلركة االأ�صرية وما 
اأبناء  كل  ووقوف  اأخطار  من  يهددهم 
ال�صعب الفل�صطيني والقادة الفل�صطينية 
 . حقوقهم  وحماية  عنهم  الدفاع  يف 
�صكره  عن  احلاج  اأبو  د.  عرب  حيث 
جريدة  تبذله  الذي  اخلا�س  للمجهود 
القد�س يف ن�رس كل التفا�صيل املتعلقة 
على  وذلك  االأ�صرية  الوطنية  باحلركة 
لعقود،كما  املمتد  م�صوارها  مدار 
جريدة  الحت�صان  اخلا�س  �صكره  قدم 
منذ  جهاد  اأبو  مركز  الأن�صطة  القد�س 
اأ�صبوعية  زاوية  وتخ�صي�س  انطالقته 
واالإخبارية  التوثيقية  باأن�صطته  متعلقة 
التي  املرحلة  خطورة  اإىل  ونوه   .
التهديد  ظل  يف  �صعبنا  اأبناء  بها  مير 
يعنيه  وما  ال�صفة  اأرا�صي  ب�صم 
احلقوق  ل�صطب  حماوالت  من  ذلك 

الدولية،  بالقوانني  الثابتة  الفل�صطينية 
املمنهجة  االحتاللية  الهجمة  واأي�صا 
وبالذات  الفل�صطينيني  االأ�رسى  على 
حما�رستهم وذويهم وحماولة تدفيعهم 
اأبناء  كل  اأن  م�صريا  ن�صالهم  اأثمان 
عن  الدفاع  معركة  موحدين يف  �صعبنا 
االأ�رسى وحقوقهم . وقدم د.اأبو احلاج 
ملخ�صا �صمل ما يقوم به املركز حاليا 
الناطق  املتحف  مل�رسوع  اإكماله  من 
م�صتعر�صا ما �صي�صفيه على امل�رسوع 
العام  الراأي  قنوات خطاب  تطوير  من 
االأ�رسى  ن�رسة  على  الكبري  وتاأثريه 
اأبو  ال�صيد  اأثنى  بدوره  وحقوقهم. 
يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  على  لبده 
التوثيقية  ال�صعد  على خمتلف  املركز 
واالإعالمية، موؤكدا باأن جريدة القد�س 
كل  بن�رس  الوطني  بواجبها  �صت�صتمر 
بنيل  الفل�صطيني  �صعبنا  حق  يعزز  ما 
�صت�صتمر  كما  امل�رسوعة،  حقوقه 
بدعم حقوق االأ�رسى واإ�صناد مركز اأبو 
بهذه  املعنية  املوؤ�ص�صات  وكافة  جهاد 

الق�صية .

الدكتور اأبو احلاج

كل اأبناء �سعبنا موحدين يف معركة 
الدفاع عن االأ�سرى وحقوقهم

با�صم  الناطق  الوحيدي  ن�صاأت  اأكد 
واجلرحى  واالأ�رسى  ال�صهداء  مفو�صية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
فتح يف جلنة  قطاع غزة وممثل حركة 
اأن  االأ�رسى للقوى الوطنية واالإ�صالمية 
دماء االأ�رسى واجلرحى ال�صهداء اإيهاب 
ملكة وايهاب عامر ووليد عزام هي لعنة 
االإ�رسائيليني  احلرب  جمرمي  تالحق 
الذي  االإ�رسائيلية  اجلرافة  و�صائق 
بدفن   2004  /  5  /  11 يوم  يف  قام 
اجلرحى الثالثة وهم اأحياء يف انتهاك 
املواثيق  وكل  االإن�صان  حلقوق  فا�صح 
وقال   . الدولية  واالتفاقات  واالأعراف 
الوحيدي مبنا�صبة الذكرى ال�صنوية 20  
الثالثة  اجلرحى  االأ�رسى  ال�صت�صهاد 
 /  5  /  11 االثنني  غدا  ت�صادف  التي 
احلقوقية  املنا�صلة  قاتل  اأن   2020
االجتماعية  االأمريكية  والنا�صطة 
االأمريكية اجلن�صية را�صيل كوري خالل 
االجتياح العدواين االإ�رسائيلي ملحافظة 

رفح يف جنوب قطاع غزة يف 16 / 3 / 
2003 هو نف�س �صائق اجلرافة احلربية 
اجلرحى  بدفن  قام  الذي  االإ�رسائيلية 
ملكة  الكرمي  عبد  �صعيد  اإيهاب حممد 
حي  من  وكالهما  عزام  خالد  ووليد 
حممد  واإيهاب  غزة  �رسق  يف  الزيتون 
عامر من خان يون�س ودفنهم بوا�صطة 
اجلرافة بدم بارد وهم اأحياء يف غرب 
خالل  مرت   100 مب�صافة  دولة  عمارة 
االجتياح االإ�رسائيلي العدواين الهمجي 
وهو   2004 /  5  /  11 الزيتون يف  حلي 
نف�س ال�صائق املجرم الذي قام يف �صباح 
االأحد املوافق 23 / 2 / 2020 ب�صحل 
منطقة  الناعم يف  علي  ال�صهيد حممد 
بجثمانه  والتمثيل  يون�س  خان  �رسق 
انتهاك  يف  باأ�رسه  العامل  اأمام  الطاهر 
فا�صح حلرمة املوتى وحقوق االإن�صان 
. واعترب ن�صاأت الوحيدي الناطق با�صم 
واجلرحى  واالأ�رسى  ال�صهداء  مفو�صية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 

فتح يف جلنة  قطاع غزة وممثل حركة 
واالإ�صالمية  الوطنية  للقوى  االأ�رسى 
يرتكب  االإ�رسائيلي  االحتالل  اأن 
جرائم حرب عن�رسية بامتياز يف دفن 
اأحياء  وهم  الفل�صطينيني  اجلرحى 
الدويل  املجتمع  قيام  ي�صتوجب  ما 
مبالحقة  الدولية  اجلنايات  وحمكمة 
االإ�رسائيلي  احلرب  جمرمي  واعتقال 
اإ�رسائيل  اأن  واأ�صاف   . وحماكمتهم 
دولة احتالل واإرهاب تتفنن يف �صناعة 
مع  تاريخيا  تتعامل  واأنها  املوت 
الدموي  للقانون  وفقا  الفل�صطينيني 
الفل�صطيني  هو  اجليد  الفل�صطيني  باأن 
وتختطف  تقتل  اأنها  حني  يف  امليت 
الفل�صطينيني  االأحياء  وتدفن  وحترق 
موته  بعد  االإن�صان  وتعاقب  بارد  بدم 
�صيا�صة  يف  ال�صهداء  جثامني  باحتجاز 
مربجمة الإبادة اجل�صد والذاكرة العربية 
اأخ�رس  ب�صوء  والتاريخية  الفل�صطينية 
االحتالل  دولة  يف  احلاكمة  النخبة  من 

االإ�رسائيلي من مناحيم بيجن وعوفاديا 
و�صوال  اإيتان  ورفائيل  وباراك  يو�صف 
وبن  وبنيت  ونتانياهو  ليربمان  اإىل 
بن دهان  وايلي  ريغيف  كا�صبت ومريي 
االأطفال  و�صفت  التي  �صكيت  واليت 
يف  ال�صغرية  بالثعابني  الفل�صطينيني 
ن�صاأت  وطالب   . للقتل  �رسيحة  دعوة 
مفو�صية  با�صم  الناطق  الوحيدي 
بالهيئة  واجلرحى  واالأ�رسى  ال�صهداء 
قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
غزة وممثل حركة فتح يف جلنة االأ�رسى 
املجتمع  واالإ�صالمية  الوطنية  للقوى 
اجلنايات  وحمكمة  واالإن�صاين  الدويل 
�صائق  مالحقة  يف  بال�رسوع  الدولية 
ال�صهيد  بجثمان  مثل  الذي  اجلرافة 
النا�صطة  قتل  والذي  الناعم  حممد 
املنا�صلة را�صيل كوري و�صائق اجلرافة 
وهم  الفل�صطينيني  اجلرحى  دفن  الذي 
من  االحتالل  قادة  وحماكمة  اأحياء 

جمرمي احلرب االإ�رسائيليني .

يف الذكرى 20 ل�ضت�ضهادهم

دماء االأ�سرى واجلرحى ال�سهداء اإيهاب ملكة واإيهاب عامر 
ووليد عزام لعنة تالحق جمرمي اإ�سرائيل

االأ�رسى  �صوؤون  هيئة  رئي�س   التقى 
 ، بكر،  اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
االأحمر  ال�صليب  بعثة  رئي�س  بنائب 
اأوليفا  ال�صيد  الغربية  ال�صفة  يف  الدويل 
حيث   ،  "Olivier chassot" كا�صوت 
التي  الق�صايا  من  عدد  يف  التباحث  مت 
�صجون  يف  االأ�صرية  احلركة  �صوؤون  تهم 
يف  و�صارك  االإ�رسائيلية.  االحتالل 
برام  الهيئة  مبقر  عقد  الذي  االجتماع 
الدولية  العالقات  مدير  من  كل  اهلل، 
رائد اأبو احلم�س، ومدير عام العالقات 
ومدير  الهوديل،  فوؤاد  واالإعالم  العامة 
اهلل  رام  يف  االأحمر  ال�صليب  مكتب 
االجتماع  وخالل  م�صلح.  �صهى  واأريحا 
الهيئة ردودا على  �صلم كا�صوت، لرئي�س 
ر�صائل �صابقة مت اإر�صالها من قبل الهيئة 
الدويل،  االأحمر  ال�صليب  بعثة  لرئي�س 
والتي مت املطالبة فيها ب�رسورة التن�صيق 
املحدثة  والبيانات  املعلومات  وتبادل 
العمل وحت�صينه  تطوير  �صاأنها  من  التي 

خالل  الطرفان  واأكد  املوؤ�ص�صتني.  بني 
ال�صليب  دور  اأهمية  على  االجتماع، 
يف  االأ�رسى  زيارة  يف  الدويل  االأحمر 
�صجون االحتالل واالطالع على ظروفهم 
اجتياح  ظل  يف  �صيما  ال  االعتقالية، 
اأن  وخطورة  اأجمع  العامل  كورونا  وباء 
يت�رسب اإىل داخل �صجون االحتالل. كما 
تباحث الطرفان يف االأو�صاع االعتقالية 
االأ�رسى  فيها  يحتجز  التي  والظروف 
االأطفال واالأ�صريات واالأ�رسى املر�صى، 
املتابعة  يف  االأحمر  ال�صليب  وعمل 
الهاتفي  االت�صال  عمليات  الإمتام 
لالأ�رسى بذويهم يف ظل جائحة كورونا 
والتي بداأت قبل اأيام يف بع�س ال�صجون 
باالت�صال  لالأ�رسى  ال�صماح  يتم  حيث 
 15 ملدة  االأوىل  الدرجة  من  بذويهم 
�رسورة  على  الطرفان  و�صدد  دقيقية. 
امل�صتمر  والتعاون  امل�صرتك  العمل 
�صجون  يف  االأ�رسى  ق�صايا  متابعة  يف 

االحتالل ومواكبتها.

اللواء اأبو بكر يلتقي نائب رئي�س بعثة 
ال�سليب االأحمر الدويل 

"نحن ملن ال يعرف يف الزمن املوازي 
الباردة  انتهاء احلرب  به قبل  قابعون 
ومع�صكره  ال�صوڤيتي  االحتاد  وانهيار 
�صور  انهيار  قبل  نحن  اال�صرتاكي.. 
والثانية  االأوىل  اخلليج  وحرب  برلني 
وقبل  واأو�صلو  مدريد  قبل  والثالثة... 
والثانية،  االأوىل  االنتفا�صة  اندالع 
عمرنا يف الزمن املوازي من عمر هذه 
الثورة وقبل انطالقة بع�س ف�صائلها.. 

قبل الف�صائيات العربية وانت�صار ثقافة 
نحن  بل  عوا�صمنا..  يف  الهمبورجر 
وانت�صار  النقال  اجلهاز  اخرتاع  قبل 
اأنظمة االت�صاالت احلديثة واالنرتنت 
.. نحن جزء من تاريخ، والتاريخ كما 
هو معروف حالة وفعل ما�ٍس انتهى، 
ينتهي..  ال  م�صتمر  ما�ٍس  نحن  اإاّل 
نخاطبكم منه حا�رًسا حتى ال ي�صبح 

م�صتقبلكم.."

الأ�ضري وليد دقة يكتب:

اإىل �سلطة النقد والبنوك ولكل من 
ت�سّول له نف�سه العبث بق�سية االأ�سرى



ولدى كثري من النا�س، حتى هذه 
املعطلة  املناعية  اال�ستجابة 
الفريو�س.  على  للتغلب  كافية 
مفهومة  غري  الأ�سباب  ولكن 
متاما، يدخل بع�س االأ�سخا�س 
يف حلقة مفرغة. وبينما ي�ستمر 
يبداأ  التكاثر،  يف  الفريو�س 
يحاربه  الذي  املناعة«  »جي�س 
مهاجمة  بعمله:  القيام  يف 
وه�سم  امل�سابة،  اخلاليا 
التي  الكيميائية  واملواد  البقايا 
وحتى  امليتة،  اخلاليا  تطلقها 
يف  املجاورة  اخلاليا  قتل 
ول�سوء  ال�رضر.  لوقف  حماولة 
الفريو�س  ا�ستمر  اإذا  احلظ، 
فقد  الرئة،  خاليا  اخرتاق  يف 
اأ�رضار  يت�سبب هذا اجلي�س يف 
اأن�سجة  وت�سبح  النفع.  اأكرث من 
ميوؤو�س  ب�سكل  ملتهبة  الرئة 
الدموية  االأوعية  وتبداأ  منه، 

الرئة.  اإىل  ال�سوائل  بت�رضيب 
وقال تينيفري اإن هذا هو ال�سبب 
ي�سابون  النا�س  بع�س  اأن  يف 
اأ�سبوعني  بعد  �سديد  مبر�س 

من اإ�سابتهم االأوىل.
الذي  النظام  لكون  ونظرا 
اخلاليا  جي�س  ي�ستدعي 
جيد،  ب�سكل  يعمل  املناعية، 
الناجني  اأن  املحتمل  من  يبدو 
�سيحتفظون   »19 »كوفيد  من 
الفريو�س.  �سد  باحل�سانة 
الدرا�سات  وجدت  وبالفعل، 
االأج�سام  من  عالية  م�ستويات 
 2-SARS-CoV لـ  امل�سادة 
املتعافني  املر�سى  لدى 
امل�سادة  واالأج�سام  موؤخرا. 
خاليا  ت�سنعها  بروتينات  هي 
اجلهاز املناعي ت�سمى اخلاليا 
الدم  يف  تلت�سق  حيث  البائية، 
ترتبط  اأن  وميكن  العدوى  بعد 

باإبطال مفعوله  اإما  بالفريو�س، 
عليه  عالمة  و�سع  اأو  مبا�رضة 
لتدمريه بوا�سطة خاليا مناعية 

اأخرى.
قامت  املثال،  �سبيل  وعلى 
الباحث  اأجراها  درا�سة 
علم  معهد  من  دونغ  ت�سن 
بجامعة  الطب  وكلية  املناعة 
بتحليل  بكني،  يف   Tsinghua
دم 14 مري�سا بفريو�س كورونا، 

اأعرا�س  من  عانوا  الذين 
يوما من   14 بعد  ن�سبيا  خفيفة 
اخلروج من امل�ست�سفى. ووجد 
اأظهروا  منهم   13 اأن  الباحثون 
االأج�سام  من  عالية  م�ستويات 
 ،2-SARS-CoV لـ  امل�سادة 
املناعية  احلماية  اإىل  ي�سري  ما 
اأخرى.  مرة  االإ�سابة  من 
جملة  يف  للن�رض  النتائج  وُقبلت 

املناعة.

بني  اجلديد  كورونا  فريو�س  انت�رض 
امل�سيفني الب�رض، منذ 5 اأو 6 اأ�سهر فقط، 
ما يعني اأنه ال توجد طريقة ملعرفة ما اإذا 
لفرتة  ت�ستمر  املر�س  �سد  املناعة  كانت 
اأطول من ذلك. وقال دونغ لـ«اليف �ساين�س« 
ا�ستمرار  مدة  اإن  االإلكرتوين،  الربيد  عرب 

احل�سانة �سوؤال كبري.
ميكننا  لنتائجنا،  »وفقا  مو�سحا:  وكتب 
 »19 »كوفيد  مر�سى  اأن  نوؤكد  اأن  فقط 
لـ  التكيفية  املناعة  على  احلفاظ  ميكنهم 

بعد  اأ�سبوعني  ملدة   2-SARS-CoV
اخلروج من امل�ست�سفى«.

وقال فابريت اإن االأدلة من فريو�سات كورونا 
ت�ستمر  اأن املناعة رمبا  اإىل  االأخرى ت�سري 
لفرتة اأطول من ذلك. وبالتعاون مع زمالئه 
�سام�ستني  روبرت   ،Mount Sinai يف 
ومرييام مرياد، قاد فابريت طالب دكتوراه 
وباحثني بعد الدكتوراه يف حماولة ملراجعة 
التي  اأبحاث علم املناعة،  الهائل من  الكم 
املجالت  يف  كورونا  فريو�س  حول  ظهرت 

العلمية وعلى خوادم ما قبل الطباعة، التي 
مراجعة  قبل  العلمية  االأوراق  ت�ست�سيف 

االأقران.
الوراثة  وعلم  الربوتينات  درا�سات  وت�سري 
اأن  اإىل   2-SARS-CoV بـ  اخلا�سة 
الفريو�س يبدو اأنه من املحتمل اأن يوؤدي اإىل 
ا�ستجابة مناعية طويلة املدى مماثلة لتلك 
التي ت�سببها فريو�سات كورونا االأخرى، مثل 
ال�رضق  متالزمة  اأو   ،2002 لعام  ال�سار�س 

. )MERS( االأو�سط التنف�سي
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بعد التعايف من »كوفيد 19«.. 
هل ت�صبح حم�صنا �صده؟

يف  كورونا  فريو�س  انت�سار  مع 
جميع اأنحاء العامل، ظهر �سوؤال 
العدوى،  من  التعايف  بعد  مهم: 

هل النا�س حم�سنون؟.
لفهم  هاما  ال�سوؤال  هذا  ويعد 
العمل  اإىل  العودة  ميكنه  من 
باأمان، وكذلك لفهم املدة التي 
فيها  ت�ستمر  اأن  املحتمل  من 
اأ�سواأ اآثار الوباء. والأن الفريو�س 
االإجابة  فاإن  للغاية،  جديد 

لي�ست مفهومة بالكامل.
العلماء  يقول  االآن،  حتى  ولكن 
رمبا   2-SARS-CoV اإن 
فريو�سات  مثل  املناعة  يحفز 
يعني  وهذا  االأخرى.  كورونا 
اأن ج�سم االإن�سان يحتفظ على 
االأرجح بذاكرة للفريو�س لب�سع 
يحميه  ما  االأقل،  على  �سنوات 
على  اأخرى،  مرة  االإ�سابة  من 

املدى الق�سري.
فابريت،  نيكوال�س  وقال 
بكلية  امل�ساعد  الطب  اأ�ستاذ 

 Mount Sinai Icahn
علم  يف  واملتخ�س�س  للطب 
»لي�س  واملناعة:  الفريو�سات 
اأن  الفرتا�س  �سبب  اأي  لدينا 
�ستكون  املناعية  اال�ستجابة 

هو  عما  كبري«،  ب�سكل  خمتلفة 
كورونا  فريو�سات  مع  موجود 

االأخرى.
الدرا�سات  اأ�سارت  ذلك،  ومع 
 ،2-SARS-CoV حول 

اال�ستجابة  اأن  اإىل  االآن،  حتى 
ت�ساهم  للفريو�س  املناعية 
املدمرة  التاأثريات  يف  اأي�سا 
للمر�س لدى بع�س االأ�سخا�س.

اإىل متى �صت�صتمر مناعة »كوفيد 19«؟

اال�صتجابة املناعية املعطلة كافية
 للتغلب على الفريو�س

اال�صتجابة املناعية 
لفريو�س كورونا

 Mount كلية  االأحياء يف  علم  اأ�ستاذ  تينيفري،  بنجامني  قال 
Sinai Icahn للطب، اإنه عندما يهاجم فريو�س خليته االأوىل 
يف اجل�سم، فاإن لهذه اخللية وظيفتني قبل اأن متوت. وحتتاج 
اخللية امل�سابة اإىل اإ�سدار اإ�سارة للتعزيزات، واإر�سال �سل�سلة 
اخلاليا  من  جي�سا  �ستن�سط  التي  الكيميائية  االإ�سارات  من 
اإ�سدار  اإىل  وحتتاج  الغازي.  الفريو�س  �سد  للقتال  املناعية 
حتذير للخاليا االأخرى حولها لتح�سني نف�سها، وهو ما تفعله 

عن طريق اإطالق بروتينات ت�سمى اإنرتفريون.
فاإنها  املجاورة،  اخلاليا  على  االإنرتفريون  تهبط  وعندما 
من  اخلاليا  وتبطئ  دفاعي.  و�سع  يف  الدخول  على  حتفزها 
واجلزيئات  الربوتينات  نقل  وتوقف  الغذائي،  التمثيل  عملية 
االأخرى حول املناطق الداخلية، وتبطئ الن�سخ، وهي العملية 
التي ت�سبح بها التعليمات اجلينية، بروتينات وجزيئات اأخرى.
اأن  وزمالوؤه  تينيفري  وجد   ،Cell ملجلة  مقبولة  درا�سة  ويف 
ما  االإنرتفريون،  اإ�سارة  على حجب  يعمل   2-SARS-CoV
يعني اأنه يعبث بالوظيفة الثانية للخلية. لذا فاإن املهمة االأوىل 
ب�سكل جيد،  تعمل  لتقوية جهاز املناعة -  االإنذار  اإطالق   –
وبالتايل  دفاعي  و�سع  تدخل يف  ال  الرئتني  يف  اخلاليا  ولكن 

تظل عر�سة للعدوى الفريو�سية.
يوا�سل  »اإنه  تينيفري:  قال  �ساين�س«،  »اليف  مع  حديثه  ويف 
التكرار يف رئتيك ويتكاثر، طوال الوقت الذي ت�ستمر فيه يف 

اإطالق االإنذار للح�سول على مزيد من التعزيزات«.

مناعة االأج�صام امل�صادة
االأبحاث  اإن  �سام�ستني  وقال 
ال�سار�س  على  اأجريت  التي 
االأو�سط  ال�رضق  ومتالزمة 
بع�س  اأن  اإىل  ت�سري  التنف�سية، 
االأج�سام  مناعة  م�ستويات 
�سنتني  ملدة  ت�ستمر  امل�سادة 
اأو 3 �سنوات على االأقل، وتبداأ 
مبرور  تدريجيا  التقل�س  يف 

الوقت. وينتج اجلهاز املناعي اأي�سا نوعا من اخلاليا املناعية 
لعدوى  ا�ستجابة  بالفريو�س،  اخلا�سة  التائية  اخلاليا  ي�سمى 
عن  القليل  يُعرف  و�سام�ستني،  فابريت  من  كل  وقال  كورونا. 
ال�سعب  من  الأنه  امل�سادة،  باالأج�سام  مقارنة  التائية  اخلاليا 
العثور عليها يف الدم. ولكن، يبدو اأن فريو�سات كورونا االأخرى 
ت�ستمر  التائية  اخلاليا  هذه  اأن  ويبدو  اإنتاجها،  اإىل  توؤدي 
ل�سنوات يف تلك احلاالت. ووجد الباحثون يف اإحدى درا�سات 
الذاكرة  خاليا  اأن   Vaccine جملة  يف  املن�سورة  ال�سار�س 

التائية، ت�ستمر ملدة ت�سل اإىل 11 عاما بعد االإ�سابة.
من  متاأكدين  غري  الباحثون  يزال  ما  املطاف،  نهاية  ويف 
م�ستوى الذاكرة املناعية طويلة املدى مبا يكفي للحماية من 
عدوى فريو�س كورونا يف امل�ستقبل. وقال فابريت و�سام�ستني 
اإنه لي�س من الوا�سح حتى ما اإذا كان �سخ�س لديه مناعة ميكن 
اأن ين�رض العدوى لالآخرين اأثناء حماربة العدوى الثانية. وقاال 
ملحاربة  يكفي  مبا  قوية  املناعية  اال�ستجابة  كانت  اإذا  اإنه 
اأكرث  ينقله  لن  ال�سخ�س  اأن  الفريو�س ب�رضعة، فمن املحتمل 

من ذلك.
اللقاح.  اآمال  من  يقلل  ال  هذا  اليقني  عدم  فاإن  ذلك،  ومع 
وتتمثل اإحدى فوائد اللقاحات يف اأنه ميكن للباحثني حماكاة 
املناعية  اال�ستجابة  اإىل  توؤدي  التي  الفريو�سية،  الربوتينات 
االأكرث فعالية. وبالتايل، ميكن اأن يوؤدي التح�سني يف كثري من 
الناجتة  اأطول من احل�سانة  اإىل مناعة ت�ستمر لفرتة  االأحيان 

عن االإ�سابة باملر�س.



�أكد نبيل نغيز مدرب مولودية 
�لدوري  ��ستئناف  �أن  �جلز�ئر 
ح�سور  بدون  �ملحلي 
جماهريي، �سيكون بال معنى، 
و�أنه لن يعود باملنفعة  خا�سة 
�لريا�سية،  �أو  �القت�سادية 
ت�رصيحات  يف  نغيز  وقال 
��ستئناف  �أن  �أظن  »ال  متلفزة 
هذه  يف  �جلز�ئري  �لدوري 
باملنفعة  �سيعود  �لظروف، 
على �أي فريق، �ل�سيء �لوحيد 
هو �أننا �سنعرف هوية �لبطل، 
ومن �سي�سارك يف �ملناف�سات 
�أي  �أرى  »ال  وتابع:  �لقارية«، 
�لن�ساط  ��ستئناف  من  جدوى 

�أغلب  فنًيا،  �أو  �قت�سادًيا 
طرف  من  ممولة  �الأندية 
�لدولة، كما �أن عودة �ملباريات 
�جلماهري  ح�سور  بدون 
.و�أ�ساف  نكهة،  بال  �ستكون 
»�أعتقد �أننا مطالبون بالتفكري 
من  بداًل  �ملقبل،  �ملو�سم  يف 
ما  ��ستكمال  على  �لرتكيز 
و�أمت  �ملو�سم«،  هذ�  تبقى 
خ�سم  يف  �للقب  »ح�سد 
بدون  �سيكون  كورونا  جائحة 
�للقب  منحو�  لو  حتى  طعم، 
�أن  �أظن  �جلز�ئر،  ملولودية 

�للقب �سيكون رمزًيا فقط«.
ق.ر.

�لدويل  �لالعب  �أ�سحى 
عكال  يو�سف  �جلز�ئري 
للتعاقد  و�سباق  �هتمام  حمل 
�الأندية  كبار  طرف  من  معه 
�الأوروبية �لر�غبة يف �حل�سول 
فرتة  خالل  خدماته  على 
�ملقبل،  �ل�سيفي  �ملركاتو 
وذلك نظري �لتاألق و�لتطور يف 
بفريق  �لتحاقه  منذ  م�ستو�ه 
يلعب  �لذي  �لفرن�سي  ني�س 
�لعائد  وهو  �أ�سا�سيا،  معه 
�ل�سوء  تلقيه  �إثر  �إ�سابة  من 
�أجل  من  موؤخر�  �الأخ�رص 

بعد  �لتدريبات  �إىل  �لعودة 
موقع  وك�سف  منها،  �لتعايف 
�اليطايل  مريكاتو«  »توتو 
�أحد  ميالن  �أنتري  نادي  �أن 
يف  �لر�غبة  �لكبرية  �لفرق 
�الأمين  �ملد�فع  مع  �لتعاقد 
�أحد  يعترب  و�لذي  للخ�رص 
من�سبه  يف  �لالعبني  �أح�سن 
و�لذي  �لكبرية،  �لدوريات  يف 
من  عدد  �أعني  بني  يتو�جد 
بينها  من  �الإيطالية  �الأندية 
�لتي  »�لنري�تزوري«  �إد�رة 
ت�سكيلتها  تدعيم  �إىل  ت�سعى 

مبد�فع �أمين �ساب قوي قادر 
�ملرجوة  �الإ�سافة  منح  على 
�ملدرب  ت�سكيلة  يف  منه 

�نتونيو كونتي.
يف �سياق ذلك، ك�سفت تقارير 
�إد�رة  �أن  فرن�سية  �إعالمية 
�لذي  �لفرن�سي  ني�س  نادي 
ومرتبط  �ألو�نه  �لالعب  يحل 
�لعر�س  رف�ست  بعقد  معه 
ميالن  �أنتري  لنظريتها  �الأول 
عطال  ت�رصيح  �أجل  من 
مالية  قيمة  مقابل  ل�ساحلها 
قدرها 20 مليون �أورو، حيث 

ترف�س �إد�رة �لنادي �لفرن�سي 
عد�  ما  العبها  عن  �لتنازل 
ماليا  عر�سا  تلقت  حال  يف 
عن  بالتخلي  يقمعها  كبري� 

خدماته.
عي�شة ق.
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مت تن�سيب �للجنتني �ملكلفتني 
�لريا�سة  بعث  باإعادة 
بهدف  و�جلامعية  �ملدر�سية 
قادرة  �سابة،  مو�هب  �كت�ساف 
�لنخبة  جتديد  �سمان  على 
و�رصح  م�ستقبال،  �لوطنية 
�سيد  و�لريا�سة  �ل�سباب  وزير 
تن�سيبه  خالل  خالدي  علي 
�ملكلفتني  �لوز�ريتني  للجنتني 
�لو�سطني  �مللف:«  بهذ� 
ي�سكالن  و�جلامعي  �ملدر�سي 
للمو�هب  حقيقيا  خز�نا 
تدعيم  على  �لقادرة  �ل�سابة 
�ستى  يف  �لوطنية  �ملنتخبات 
و�أ�ساف   ،« �الخت�سا�سات 
تن�سيب  -مبنا�سبة  خالدي 
�للجنتني بح�سور وزير �لرتبية 
و�جعوط  حممد  �لوطنية 
�لدين  �سم�س  �لعايل  و�لتعليم 
�ملنظور  هذ�  من   « �سيتور: 
�سنعطي �الأولوية لبعث وتطوير 
�ملمار�سة �لريا�سية  يف هذين 
مر�فقة  ق�سد  �لو�سطني، 
�بطال �مل�ستقبل �ىل �مل�ستوى 

�لعايل » .

و�لريا�سة  �ل�سباب  وزير  وقال 
�ن �للجنتني �سيمنح لهما �سهر 
�عد�د  قبل  �لتفكري  �جل  من 
ورقة طريق، تطبق على �أر�سية 
�لدخول  من  �بتد�ء  �مليد�ن 
يف  و�رصح  �ملقبل،  �ملدر�سي 
هذ� �الطار: »�أع�ساء �للجنتني 
خمطط  باإعد�د  �سيتكفالن 
من  ملمو�سة  و�آليات  عمل 
�سانها �إعادة بعث �لريا�سة يف 
مد�ر�سنا وجامعتنا »، من خالل 
�لريا�سية  �ملمار�سة  »تدعيم 
و�ال�ستعمال  �ملدر�سة  يف 
�لريا�سية  للمن�ساآت  �ملتكافئ 
�ملدربني  تكوين  �ىل  �إ�سافة 

�لوزير   وذكر  و�ملربني.«، 
»بعث  ذلك:  على  كمثال 
و�جلامعية   �ملدر�سية  �الألعاب 
�ملو�هب  عن  �لتنقيب  ق�سد 
�سيكونون  �لذين  �ل�سابة 
م�ستقبال«.  �جلز�ئر  �بطال 
�ل�سباب  لوز�رة  �سبق  للتذكري، 
عدة  على  �لتوقيع  و�لريا�سة 
وز�رتي  �تفاق مع  بروتوكوالت 
و�لتعليم  �لوطنية  �لرتبية 
�لعايل، من �جل �مل�ساهمة يف 
�عد�د قر�ر�ت تهدف �ىل بعث 
�لن�ساط  �لريا�سي يف �لو�سطني 

�ملدر�سي و�جلامعي .
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

�ملدرب  رفقة  عليها  يعمل  و�لتي 
منري زغدود، �أين ينتظر �أن تعرف 
مبجموع  تدعيما  �الحتاد  ت�سكيلة 
نف�س  ح�سب  جدد  العبني  ت�سعة 
يتم  �سوف  و�لذين  �مل�سدر، 

�لوطنية  �لبطولة  من  ��ستقد�مهم 
وخارج �لوطن.

�لالعب  فاإن  �ل�سدد،  هذ�  ويف 
ح�سني بن عيادة يتو�جد يف مفكرة 
�ين  »�سو�سطارة«،  �أبناء  ت�سكيلة 
يكون تلقى �ت�ساال من �أجل معرفة 
قمي�س  حمل  �مكانية  من  موقفه 

�الحتاد جمدد�، وهو �لذي �سبق له 
يغادر  �ن  قبل  �لفريق  مه  �لتو�جد 
مع  �ل�سديدة  �ملناف�سة  ب�سبب 
�لالعب ربيع مفتاح، حيث مل مير 
مع  عيادة  بن  ي�سجله  �لذي  �لتاألق 
�لذي  وهو  ق�سنطينة  �سباب  ناديه 
يعتربه �لعديد من �ملتتبعني �أف�سل 

�لوطنية  �لبطولة  يف  �أمين  مد�فع 
نحوه  يلفت  �ن  دون  �ملو�سم  هذ� 
�لتعاقد  حماولة  �أجل  من  �الأنظار 
�ختار  منف�سل،  �سياق  يف  معه. 
و�الأ�سود  �الأحمر  �للونني  ع�ساق 
يف  العب  �أف�سل  كودري  حمزة 
�سفوف �لت�سكيلة هذ� �ملو�سم بعد 

�إحدى  بها  �آر�ء قامت  عملية �سرب 
�سفحات �أن�سار �لفريق على موقع 
»فاي�سبوك«،  �الجتماعي  �لتو��سل 
ميد�ن  متو�سط  تناف�س  حيث 
�الحتاد بقوة مع زمالئه وكان رفقة 
�حلار�س حممد �أمني زمامو�س يف 
�لت�سويت  من  �الأخرية  �ملرحلة 

ل�ساحله، يف  �الأمر  يح�سم  �أن  قبل 
باأنه  �الحتاد  جماهري  �قتناع  ظل 
�ملو�سم  هذ�  منازع  دون  �الأف�سل 
�لتي  �لر�ئعة  �مل�ستويات  نظري 
�ملباريات  �طو�ر  يف  يقدمها  كان 
�مل�ستقر  م�ستو�ه  على  وحفاظه 

خالل �ملو��سم �الأخرية.

كودري اأح�شن لعب يف املو�شم بت�شويت الأن�شار

اإدارة احتاد العا�ضمة مهتمة 
با�ضتقدام بن عيادة

يف اجتماع وزاري م�شرتك مبقر وزرة ال�شباب والريا�شة

تن�ضيب جلنتني مكلفتني باإعادة بعث 
الريا�ضة املدر�ضية واجلامعية

�شرعت اإدارة نادي احتاد العا�شمة يف التح�شري للمو�شم الكروي اجلديد من خالل ت�شطري الأهداف 
املتعلقة بالالعبني الذين يحتاجهم التعداد حت�شبا لتدعيم الت�شكيلة باأف�شل العنا�شر القادرة على منح 
الإ�شافة وم�شاعدة اإدارة الفريق على لعب الأدوار خالل املو�شم اجلديد، ولهذا الغر�س فاإن م�شادر من 

جاخل النادي العا�شمي اأكدت اأن م�شوؤويل �شركة »�شريبور« مالكة اأغلبية اأ�شهم الحتاد منحت ال�شوء 
الأخ�شر اإىل املدير الريا�شي عنرت يحي من اجل ال�شروع بالت�شال بالالعبني والتفاو�س مع العنا�شر 

القادرة على تدعيم الت�شكيلة 

اإدارة ني�س ترف�س عر�شا اأوليا بقيمة 20 مليون اأورو

انتري ميالن مهتم بالتعاقد رفقة عطال

نغيز: ا�ضتئناف البطولة لن يعود بالفائدة 
ماليا واقت�ضاديا على الأندية

ر�ئد  بلوزد�د  �سباب  فريق  �أكد 
ترتيب �لر�بطة �الأوىل �ملحرتفة 
مار�س  منذ  �ملعلقة  �الأوىل 
�لفارط ب�سبب جائحة فريو�س 
»جاهز«  �لفريق  �أن  كورونا 
�ملناف�سة،  ��ستئناف  حال  يف 
�لبيان  فهم  �سوء  بعد  وهذ� 
�لنادي �لعا�سمي  �أ�سدره  �لذي 
م�سري  حول  �ملن�رصم  �ل�سبت 
�ل�سباب  �د�رة  وقالت  �لبطولة، 
يف بيان مقت�سب على �سفحتها 
»لفائدة من مل   : فاي�سبوك  يف 

�د�رة  تعلن  موقفنا،  ي�ستوعب 
لبلوزد�د  �لريا�سي  �ل�سباب 
�ل�سلطات  تقرر  حال  يف  �نه 
�لبطولة  ��ستئناف  للبالد  �لعليا 
وكان  لها«،  جاهزون  فنحن 
�أ�سدر  قد  �لعا�سمي  �لنادي 
تاأييده  عن  فيه  يعرب  بيانا 
�اليقاف  لفكرة  م�ساندته  و 
�لكروية  للمناف�سة  �لنهائي 
بع�س  به  قامت  ما  غر�ر  على 
�لبلد�ن، د�عيا يف نف�س �لوقت 
�ىل �ل�رصوع يف �لتح�سري بهدوء 

للمو�سم �جلديد 2021-2020.، 
وقال �لفريق �أن �سحة و�سالمة 
و�الن�سار  و�لطاقم  �لالعبني 
�أولوية  هي  �ملو�طنني  ككل 
�لذي  بلوزد�د  ل�سباب  بالن�سبة 
�حرت�م  على  بدقة  يحر�س 
وخمتلف  �ل�سلطات  قر�ر�ت 
�لبيان  هذ�  �ل�سحة.  هيئات 
�أثار �لكثري من ردود �لفعل على 
�الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
قال  �أين  �لكروية،  �ل�ساحة  ويف 
رئي�س �لر�بطة �ملحرتفة لكرة 

�أكد  مدو�ر  �لكرمي  عبد  �لقدم 
�لفريق،  �أنه يحرتم وجهة نظر 
�ر�سال  �الأف�سل  من  كان  ولكن 
�أو  �لر�بطة  �ىل  �ملقرتح 
مو�قع  �ىل  �للجوء  دون  �لفاف 
و�أ�سار:  �الجتماعي،  �لتو��سل 
هنا  �أنا  �لر�بطة،  رئي�س  »كوين 
جميع  مقرتحات  ال�ستقبال 
و  ال�سيما  �ملحرتفة،  �الندية 
من  �لكثري  يتطلب  �لو�سع  �أن 
طرق  هناك  لكن  �مل�ساور�ت، 

لذلك«.

يف بيان تو�شيحي اأ�شدرته اإدارة النادي

�ضباب بلوزداد جاهز للعب يف حال ا�ضتئناف البطولة

مكتب الكوا ير�ّشم ا�شتقالة برياف من املن�شب

مريجة رئي�ضا موؤقتا للجنة الأوملبية اجلزائرية
م�سطفى  عهد  ر�سميا  �نتهى 
�للجنة  ر�أ�س  على  بري�ف 
بعدما  �جلز�ئرية  �الأوملبية 
ر�ّسم �ع�ساء �لهيئة �لريا�سية 
��ستقالة  �أم�س  �أول  ببالدنا 
رئي�سها �لذي �سبق له �الإعالن 
مكتب  الأع�ساء  �سفهيا  عنها 
وو�سائل  �الأوملبية  �للجة 
�الإعالم قبل �ن ي�سعها كتابيا 
�لريا�سية،  �لهيئة  على طاولة 
يف  عليها  و�فقت  حيث 
�الجتماع �لذي �أجرته بح�سور 
�أع�ساء �ملكتب وغياب بري�ف 

�لذي مل يح�رص �الجتماع من 
جهته، �ين �نتهى �جلدل حول 
�لرحيل  �سحة  يف  �ل�سكوك 
�لهيئة  من  للمعني  �لنهائي 
بعج �سنو�ت من تو�جده على 
رمي  يقرر  �أن  قبل  ر�أ�سها، 
�ل�سنة  هذه  نهائيا  �ملن�سفة 
�ل�سغوطات  �إثر  و�لرحيل 
عليه  مفرو�سة  كنت  �لتي 
�لتي  �خلالفات  بعد  خا�سة 
�ل�سباب  وزير  مع  جمعته 
عبد  �ل�سابق  و�لريا�سة 
من  وعدد  برناوي  �لروؤوف 

قبل  �لريا�سية،  �ل�سخ�سيات 
�أن يربر رحيله من �ملن�سب 
بعدم قدرته على �ملو��سلة 

الأ�سباب �سحية ح�سبه.
�ختار  ذ�ته،  �ل�سياق  ويف 
»�لكو�«  مكتب  �أع�ساء 
�لنائب �الأول حممد مريجة 
�لهيئة  تر�أ�س  �أجل  من 
و�لتح�سري  موؤقتا  �لريا�سية 
�النتخابية  �جلمعية  النعقاد 
�أق�ساها  مّدة  غ�سون  يف 
عليه  تن�س  مثلما  يوما   45
�ملادة 15 من قو�نني �للجنة 

يو��سل  حيث  �الأوملبية، 
مريجة �ملهام �ملوكولة �إليه 
وهو �لذي كان يتوىل من�سب 
للرئي�س،  �الأول  �لنائب 
�لكو�  ت�سيري  توىل  بعدما 
خالل  حماد  �لرحمان  عبد 
ميلك  �أين  �ل�سابقة،  �لفرتة 
�لت�سيري  �لتجربة يف  �ملعني 
تر�أ�س  له  �سبق  �لذي  وهو 
�الحتادية �جلز�ئرية للجيدو 
خبري  من�سب  يف  وين�سط 

باالحتاد �لدويل للعبة.
عي�شة ق.

ق.ر.
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جده و�جتهاده �سلى �هلل عليه و�سلم يف �لع�سر �الو�خر
عن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها قالت : كان 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يجتهد 
يف  يجتهد  ال  ما  االأواخر  الع�رش  يف 
ر�ضي  اأي�ضاً  وقال   ، رواه م�ضلم   . غريه 
اهلل عنها فيما رواه االإمام م�ضلم : )كان 
ليله،  اأحيا  الع�رش،  دخل  اإذا  اهلل  ر�ضول 

واأيقظ اأهله، وجَد ، و�ضد املئزر ( .
طلب  يف  اجلهد  بذل  هو:  واجلّد   (
ما  بذل  اأي:  فعلها،  يف  اأو  الطاعات، 
اأن  ي�ضتدعي  وذلك  الو�ضع،  من  ميكنه 
و�ضدق  ورغبة،  بن�ضاط  الطاعة  ياأتي 
نف�ضه  عن  يبعد  اأن  وي�ضتدعي  وحمبة، 
واأ�ضباب  والتثاقل،  واخلمول  الك�ضل 
ذلك، ففي اأي �ضيء يكون هذا اجلّد؟ . 

اجلد يف ال�ضالة في�ضلي يف الليل والنهار ما ا�ضتطاع. 
واجلد يف القراءة اأن يقراأ ما تي�رش من القراآن بتدبر وخ�ضوع وقلب حا�رش. 

واجلد يف الذكر اأن يذكر اهلل وال ين�ضاه، وال يزال ل�ضانه رطبا بذكر اهلل. 
واجلد يف الدعاء اأن يدعو ربه ت�رشعا وخفية واأن يكرث من الدعاء. 

واجلد يف االأعمال اخلريية املتعددة من الن�ضائح والعبادات، وما اأ�ضبه ذلك. 
واجلد يف العلم والتعلم وما يت�ضل بذلك، اأي االجتهاد يف االأعمال كلها (

حريه �سلى �هلل عليه و�سلم لليلة �لقدر : 
ليلة القدر ، ليلة عظيمة مباركة ، قال اهلل تعاىل عنها :) اإِنَّا اأَنَزلْنَـٰهُ ِفى لَيْلَِة اٱلَْقْدِر ، َوَما اأَْدَراَك 

وُح  ُل اٱمْلَلَـِٰئَكُة َواٱلُرّ َما لَيْلَُة اٱلَْقْدِر، لَيْلَُة اٱلَْقْدِر َخرْيٌ ّمْن اأَلِْف �َضْهٍر ، تَنََزّ
ِفيَها ِباإِْذِن َرّبِهم ّمن ُكّل اأَْمٍر ،�َضلَـٌٰم ِهَى َحتَّىٰ َمْطلَِع اٱلَْفْجِر( ]�ضورة 

القدر[
القدر  ليلة  قام  من   : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  وقال 

.رواه  ذنبه  له ما تقدم من  ، غفر  اإميانا واحت�ضابا 
البخاري وم�ضلم .

) وقد اأخرب النبي - �ضلى اهلل عليه و�ضلم - : اأنها 
اأوتار  واأن   ، رم�ضان  من  االأواخر  الع�رش  يف 

عليه   - فقال   ، غريها  من  اأرجى  الع�رش 
ال�ضالة وال�ضالم - : ) التم�ضوها يف الع�رش 
االأواخر من رم�ضان ، التم�ضوها يف كل وتر 

)

حتريه �سلى �هلل عليه و�سلم لليلة �لقدر 

عنايته �خلا�سة �سلى �هلل عليه 
و�سلم بليايل �لع�سر 

ورد يف ال�ضحيحني عن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها اأنها قالت: »كان 
النبي اإذا دخل الع�رش �ضد مئزره، واأحيا ليله، واأيقظ اأهله«. ويف 
امل�ضند عنها ر�ضي اهلل عنها قالت: »كان النبي يخلط الع�رشين 

ب�ضالة ونوم فاإذا كان الع�رش �ضمر و�ضد املئزر«.
�ضهره  اأي   ) ليله  واأحيا   (  : اهلل  رحمه  ابن حجر  احلافظ  قال 
بالطاعة ،وقال االإمام النووي رحمه اهلل : اأي ا�ضتغرقه بال�ضهر 
يف ال�ضالة وغريها،وقال يف عون املعبود: اأي بال�ضالة والذكر 

وتالوة القراآن .

�عتكافه �سلى �هلل عليه و�سلم :
االعتكاف هو لزوم امل�ضجد بنية خم�ضو�ضة ، لطاعة اهلل 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  : وهو �ضنة موؤكدة عن  تعاىل 
تركوا   ! للم�ضلمني  عجباً   (  : اهلل  رحمه  الزهري  قال   ،
اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم ، ما تركه  االعتكاف ، مع 

منذ قدم املدينة حتى قب�ضه اهلل عز وجل ( .
فعن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
كان يعتكف الع�رش االأواخر من رم�ضان حتى توفاه اهلل عز 
وجل ثم اعتكف اأزواجه من بعده . رواه البخاري وم�ضلم 

.

ليايل �لدعاء
وتنزل   ، الهبات  فيها  تعُظم  لياٍل   ، الليايل  اأف�ضل  نعي�ش  نحن 

الرحمات ، وتقال العرثات ، وترفع الدرجات .
 ، والزور  الليايل يف جمال�ش اجلهل  تلك  اأن تق�ضى  يعقل  فهل 
ورُب العاملني ينزل فيها ليق�ضي احلوائج . يطلع على امل�ضلني 
داعني  �ضائلني  م�ضتغفرين   ، خا�ضعني  قانتني   ، حماريبهم  يف 
ربنا  ربنا   : دعاءهم  ويرددون   ، امل�ضاألة  يُلحون يف  خمل�ضني، 
. النت قلوبهم من �ضماع القراآن ، وا�رشاأبت نفو�ضهم اإىل لقاء 
امللك العالم ، واغرورقت عيونهم من خ�ضية الرحمن . فهل 
هوؤالء اأقرب اإىل رحمة اهلل واأجدر بعطاياه اأم قوم ق�ضوا ليلهم 
فيما حرم اهلل ، وغفلوا عن دعائه و�ضوؤاله؟ كم يخ�رشون زمن 
اأحط  وما   ، هممهم  اأ�ضعف  ما  ؟  عملوا  ما  و�ضاء  ؟  االأرباح 

نفو�ضهم ، ال ي�ضتطيعون ال�ضرب ليايل معدودات !!

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

ليلة القدر ، ليلة عظيمة مباركة ، قال اهلل تعاىل عنها :) اإِنَّا اأَنَزلْنَـٰهُ ِفى لَيْلَِة اٱلَْقْدِر ، َوَما اأَْدَراَك َما لَيْلَُة اٱلَْقْدِر، لَيْلَُة 
وُح ِفيَها ِباإِْذِن َرّبِهم ّمن ُكّل اأَْمٍر ،�َضلَـٌٰم ِهَى َحتَّىٰ َمْطلَِع اٱلَْفْجِر( ]�ضورة  ُل اٱمْلَلَـِٰئَكُة َواٱلُرّ اٱلَْقْدِر َخرْيٌ ّمْن اأَلِْف �َضْهٍر ، تَنََزّ

القدر[
وقال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم : من قام ليلة القدر اإميانا واحت�ضابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه .رواه البخاري وم�ضلم 

.
) وقد اأخرب النبي - �ضلى اهلل عليه و�ضلم - : اأنها يف الع�رش االأواخر من رم�ضان ، واأن اأوتار الع�رش اأرجى من غريها ، 

فقال - عليه ال�ضالة وال�ضالم - : ) التم�ضوها يف الع�رش االأواخر من رم�ضان ، التم�ضوها يف كل وتر (
وقد دلت االأحاديث ال�ضحيحة عن ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم - : اأن هذه الليلة متنقلة يف الع�رش ، ولي�ضت يف 
ليلة معينة منها دائًما ، فقد تكون يف ليلة اإحدى وع�رشين ، وقد تكون يف ليلة ثالث وع�رشين ، وقد تكون يف ليلة خم�ش 
وع�رشين ، وقد تكون يف ليلة �ضبع وع�رشين وهي اأحرى الليايل ، وقد تكون يف ت�ضع وع�رشين ، وقد تكون يف االأ�ضفاع 

. فمن قام ليايل الع�رش كلها اإمياًنا واحت�ضاًبا اأدرك هذه الليلة بال �ضك ، وفاز مبا وعد اهلل اأهلها ( .

�لذل هلل تعاىل حال �لدعاء
الدعاء فيه ذٌل وخ�ضوع هلل تعاىل وانك�ضار وانطراح بني  اإن 
بع�ش  كان  وقد   : تعاىل  اهلل  رحمه  رجب  ابن  قال   ، يديه 
يديه  وميد  براأ�ضه  مطرقاً  �ضاكناً  بالليل  يجل�ش  اخلائفني 
كحال ال�ضائل ، وهذا من اأبلغ �ضفات الذل واإظهار امل�ضكنة 
واالفتقار ، ومن افتقار القلب يف الدعاء ، وانك�ضاره هلل عز 
وجل ، وا�ضت�ضعاره �ضدة الفاقِة ، واحلاجة لديه . وعلى قدر 
كان   : االأوزاعي  قال   ، الدعاء  اإجابة  تكون  والفاقِة  احلرقِة 

يقال : اأف�ضل الدعاء االإحلاح على اهلل والت�رشع اإليه (( 

�ل�سيغة �حل�سنة يف �لدعاء
 ، اأثر االأنبياء يف الدعاء  – اأن تقتفي  – اأيها امل�ضلم  ينبغي 
 ((  : �ضيدي فقال  يا   : يقول  الداعي  مالك عن  االإمام  �ضئل 
يعجبني دعاء االأنبياء : ربنا ربنا (( ] نزهة الف�ضالء 621[ 

.

من خ�سائ�ص ع�سر �الأو�خر 
من رم�سان

ذكرته  ما  الع�رش:  من خ�ضائ�ش هذه 
عائ�ضة من اأن النبي – �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم- كان يحيي ليله، وي�ضّد مئزره، 
لل�ضالة  ليتفرغ  ن�ضاءه  يعتزل  اأي 
والعبادة. وكان النبي – �ضلى اهلل عليه 
اغتناماً  الع�رش  هذه  يحيي  و�ضلم- 
هي  التي  القدر  لليلة  وطلباً  لف�ضلها 

خري من األف �ضهر.
عن  م�ضلم  �ضحيح  يف  جاء  وقد 
– ر�ضي اهلل عنها- قالت: ما  عائ�ضة 
قام  و�ضلم-  عليه  اهلل  �ضلى   – اأعلم 

ليلة حتى ال�ضباح« وال تنايف بني هذين 
الثابت يف  الليل  اإحياء  احلديثني، الأن 
الع�رش يكون بال�ضالة والقراءة والذكر 
وال�ضحور ونحو ذلك من اأنواع العبادة، 
بالقيام  الليل  اإحياء  هو  نفته،  والذي 
فقط. ومن خ�ضائ�ش هذه الع�رش اأن 
عنها:  اهلل  قال  التي  القدر،  ليلة  فيها 
األف �ضهر، تنزل  )ليلة القدر خري من 
ربهم من  باإذن  فيها  والروح  املالئكة 
كل اأمر �ضالم هي حتى مطلع الفجر(. 
وقال فيها: )اإنا اأنزلناه يف ليلة مباركة 

اأمر  كل  يفرق  فيها  منذرين،  كنا  اإنا 
حكيم( اأي يف�ضل من اللوح املحفوظ 
اإىل املالئكة الكاتبني كل ما هو كائن 
واالآجال  االأرزاق  من  ال�ضنة  تلك  يف 
اأوامر  من  ذلك  وغري  وال�رش،  واخلري 

اهلل املحكمة العادلة.
�ضلى اهلل عليه و�ضلم-   – النبي  يقول 
من  �ضهر  األف  من  خري  ليلة  »وفيه 
ُحرمها فقد ُحرم اخلري كله، وال يُحرم 
�ضحيح  حديث  حمروم«  اإال  خريها 

رواه الن�ضائي وابن ماجه.
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برنامج  فكرة  عن  حدثنا       
وهل  وال�ضنة،  القراآن  يف  امل�ضهدية 
علمنا  اإذا  هذا  �ضهال  تنفيذها  كان 

اأنها تقدم اأطباقا ثقافية متنوعة 
ولقيت  متباعدة  اأماكن  ومن 
حدود  تخطى  كبريا  رواجا 

اجلزائر؟

برنامج  فكرة  تعد  احلقيقة  يف 
وليدة  وال�شنة  القراآن  يف  امل�شهدية 
�شمن  نعي�شه  الذي  العام  ال�شياق 
فبالتن�شيق  املنزيل،  احلجر  ظروف 
عكفنا  العلمة  اجلهوي  امل�رشح  مع 
تقام  ثقافية  ح�ش�ش  ت�شجيل  على 
مع  امل�رشح«  »عوامل  ندوات  �شكل  يف 
والدكتور  عائ�شة  بن  ليلى  االأ�شتاذة 

مفتاح خلوف، حيث ن�شت�شيف يف كل مرة 
عالقة  لها  واأكادميية  ثقافية  �شخ�شيات 
ل�شهر  التح�شري  ومع  لكن  امل�رشح،  بفن 
اقرتاح  حول  نقا�ش  بيننا  دار  رم�شان 
مو�شوعات ت�شاير قدا�شة ال�شهر الف�شيل 
على اأن ال نخرج عن دائرة املو�شوع العام 
برنامج  فكان  امل�رشح،  وهو  اأال  للنقا�ش 
امل�شهدية يف القراآن وال�شنة وهي الفكرة 
ثم  خلوف  مفتاح  الدكتور  طرحها  التي 
جزئياتها حماور  لت�شكل يف  معا  تبنيناها 
تواكب  ح�ش�ش  خالل  للنقا�ش  عديدة 
وباملنا�شبة  املبارك،  رم�شان  �شهر  اأيام 
فقد كان البحث يف امل�شهدية يف القراآن 
وال�شنة ممتعا جدا ومنتجا جدا للمعرفة، 
ت�شتقطب  التي  املو�شوعات  من  اأنه  كما 

اهتمام املتلقي.
�شمن  الفردية  اجلهود  هذه  اأن  ويبقى 
)بتقنية  بعد  عن  العلمية  الندوات  جتربة 
ال�شكاييب( جتربة حتتاج اإىل التنويه، كونها 
املتدخل  الرتكيز من  الكثري من  ت�شتهلك 
فهو  وبالتايل  يراه،  ال  متلق  يخاطب  الأنه 
كما  يقول،  مما  االآين  انطباعه  يعرف  ال 
وال�شنة  القراآن  يف  امل�شهدية  برنامج  اأن 
يحاور م�شاحتني معرفيتني �شا�شعتني جدا 
ودقيقتني جدا وهما القراآن وال�شنة، و نحن 
نعرف باأن اخلطاأ يف حق الن�ش املقد�ش 
قراآنا اأو �شنة من جهة الفهم اأو التاأويل ال 
هو  بل  النقد فح�شب  يحيل على حمكمة 
جتني على اهلل و ر�شوله ن�شاأل اهلل العافية.

ولذلك فقد كان التح�شري لكل ح�شة ياأخذ 
فكرة  يف  والبحث  القراءة  اأجل  من  وقتا 
اأنك ملا حترتم املتلقي  النقا�ش، واالأكيد 
وتخاطبه ب�شدق فاإن ذلك يك�شبك اهتمام 
يف  عنه  عربمت  الذي  وهو  االأخري  هذا 

اإذ  رواجا  يالقي  الربنامج  باأن  �شوؤالكم 
م�شاهد   االألفي  امل�شاهدين  عدد  يتعدى 
فهو  بالغبطة  ي�شعرنا  ما  بقدر  رقم  وهو 
كلمة  كل  اجتاه  م�شوؤولية  كذلك  يحملنا 
تقدمي  يف  اإليها  ن�شري  اإ�شارة  اأو  نقولها 

القراآن  يف  للم�شهد  املكونة  العنا�رش 
الكرمي واحلديث ال�رشيف.

تقيم  اأن  لك  ميكن  هل       
نوعها  من  الأوىل  التجربة  هذه  لنا 
ومدى  املتلقي  مع  عالقتها  يف 

ا�ضتجابته؟
�شابق  التجربة  تقييم  عن  احلديث  رمبا 
الأوانه كوننا ما نزال يف اإطار العمل على 
حت�شني نوعية التدخالت التي نهدف من 
اهتمامات  مبختلف  االإملام  اإىل  خاللها 
اأن  نحاول  مرة  كل  يف  اأننا  كما  املتلقي، 
اخ�شاعها  يجب  التي  االأ�شئلة  نت�شور 
باأن  املتلقي  على  اأخفي  وال  للنقا�ش، 
يف  امل�شهدية  برنامج  من  احل�ش�ش  هذه 
للنقا�ش  فتحت جماال  قد  وال�شنة  القراآن 
خالل  من  للح�شة،  احليزالزمني  خارج 
االت�شاالت الهاتفية التي تردين من اأ�شاتذة 
على  ت�شلني  التي  الر�شائل  وكذا  زمالء 

م�شتوى ف�شاءات التوا�شل املختلفة.
اأن  القول  باإمكاين  �شبق  ما  كل  ومع  لكن 
حققت  الربنامج  من  االأوىل  احل�ش�ش 
جمال  فتح  وهو  تروم،  الذي  هدفها 
�شواء  املتتبعني  اأطياف  كل  لدى  النقا�ش 
اأو طلبة و كذلك  اأكانوا باحثني اأكادمييني 
عام،  ب�شكل  امل�شهدية  مبو�شوع  مهتمني 
عدد  من  �شابقا  اإليه  مااأ�رشت  ورمبا 
و�شول �شوتنا  دليل على  للح�شة  متابعني 
لبلوغ  قائما  التحدي  ويبقى  املتلقي،  اإىل 

االأف�شل دوما.  

اأن  بعد  الثقايف  الفعل       
يف  والروتني  النمطية  يعي�س  كان 
والربامج،  والأ�ضاليب  الأ�ضكال 

منحها  من  التي  كورونا  اأزمة  جاءت 
و  الأفكار  من  الكثري  ك�ضفت  اأن 
مع  الثقايف  الفعل  فتكيف  املهارات، 
على  وفر�س  حتم  مما  الأزمة  هذه 
براجمها  وترحيل  نقل  املوؤ�ض�ضات 
من�ضات  اإىل  ون�ضاطاتها 
الفرتا�ضي،  والعامل  التوا�ضل 

كيف تقيم هذه التجربة؟
باأن  القدير  العلي  اإىل  نتوجه  بدًء 
يرفع عنا كل بالء ووباء، الأن عقيدة 
من  العافية  يطلب  جتعله  امل�شلم 
ربه دوما، لكن يبقى اأمر املوؤمن كله 
خري، ويف هذا ال�شياق جاءت فكرة 
اال�شتثمار يف الو�شع ال�شحي الذي 
وبدل  عام،  ب�شكل  املجتمع  يعي�شه 
املنزيل  احلجر  جراء  ن�شمت  اأن 
من  الو�شع  مع  نتكيف  اأن  حاولنا 
الن�شاطات  من  جمموعة  خالل 
امل�رشح«  »عوامل  بندوات  بداية  العملية 
اإىل  بن عائ�شة، و�شوال  ليلى  االأ�شتاذة  مع 
ندوات رم�شانية �شمن ح�ش�ش«امل�شهدية 
مع  بالتن�شيق  وذلك  وال�شنة«  القراآن  يف 
امل�رشح اجلهوي العلمة، وا�شتغل الفر�شة 
امل�رشح  اإدارة  على  القائمني  الأ�شكر  هنا 
يف  لنا  مرافقتهم  على  العلمة  اجلهوي 
هذه احل�ش�ش وعلى راأ�شهم التقني البارع 

»اأمني«.
يف احلقيقة اإن الفعل الثقايف ن�شال 
كيفما  باملعيقات  يوؤمن  ال  م�شتمر 
اأنواع  كل  اأحرتم  اأنا  ولذلك  كانت، 
خرجت  التي  الثقافية  املبادرات 
ومراكزها  الثقافة  قاعات  من 
لتوؤ�ش�ش  االفرتا�شي  العامل  اإىل 
حال  مع  للتعامل  جديد  ملنهج 
ولعّل  اجلزائر،  يف  كورونا  جائحة 
اأ�شهم  قد  الواعي  التعامل  هذا 
اأفكار جديدة  اإبراز  ب�شكل كبري يف 
ومهارات كبرية لدى مثقفينا، وهذا 
اأن  مفادها  التي  للمقولة  اإحقاق 
الهّمة«، فهّمة املثقف  تلد  »االأزمة 

اجلزائري اأكرب من اأن ينطوي و يتقوقع يف 
بيته يبكي حظه، وذلك من اأجل اأن ي�شهم 
ب�شكل واع يف جتاوز هذه املحنة ال�شحية 

ب�شالم.

م�ضرحي  ناقد  اأنك  مبا       
هذه  من  ال�ضتفادة  ميكن  كيف   ،
ثقافيا  خملفاتها  وا�ضتغالل  الأزمة 

بال�ضكل الأمثل م�ضتقبال؟
العامل  يعي�شه  الذي  اإن  نافعة،  �شارة  رّب 
وهو  احلياة  معاين  الأبرز  فقده  من  اليوم 
احلقيقة  يف  هو   واحلركة،  العي�ش  حرية 

بع�ش  يف  املفرط  للج�شع  حتمية  نتيجة 
ال�شيا�شات االقت�شادية التي حتكم العامل، 
حيث عملت على ت�شيء االإن�شان وابتذاله 
حتى اأ�شبح االإن�شان العامل جمرد رقم يف 
م�شانع الراأ�شمالية اجل�شعة، واإن املاأمول 
االنت�شار  يحدث  اأن  اجلائحة  هذه  بعد 

لالإن�شان مرة اأخرى.
وعلى  اأنواعه  بكل  الثقايف  الفعل  وعلى 
كيف  يعرف  اأن  وال�شينما  امل�رشح  راأ�شه 
من  الوبائي  للراهن  �شليمة  قراءة  يقدم 
اأجل اأن ينحاز لالإن�شان ويخرجه من دائرة 
�شهدنا  وقد  احلياة،  مركز  اإىل  التهمي�ش 
مثل هذا اال�شتثمار الفني اجلميل للو�شع 
بعد  حتى  انهزام  حالة  كل  بعد  االإن�شاين 

ي�شتفيد  اأن  اأنتظر  واإين  العاملية،  احلرب 
الفعل الثقايف من الوعي االأكادميي الذي 
للمحنة  ال�شحيحة  القراءة  اأدوات  ميتلك 
من اأجل التاأ�شي�ش ملرحلة ما بعد الوباء.   

     اأنت ناقد و من مهام الناقد 
النقائ�س  عن  والك�ضف  الت�ضويب 
والتقييم والتقومي، الأكيد كمثقف 
هنا  يقال  الذي  ال�ضجال  تابعت 
الرباجمية  ال�ضبكة  حول  وهناك 
هو  وما  فيها  راأيك  ما  الرم�ضانية، 

تعرفه  الذي  الفني  الفتقار  �ضبب 
تاأثرياتها  وما   ، اجلزائرية  الذائقة 

على املجتمع ؟
الثقافية هذا  ال�شاحة  يعد غريبا على  مل 
اجلدل حول ال�شبكة الرباجمية الرم�شانية 
اإذ يعاد يف كل مرة، لكن ال�شوؤال اجلوهري 
ال�شنوات  يف  ذلك  من  ا�شتفدنا  هل  هو 
نطرح  مرة  كل  يف  اأننا  اأم  املا�شية؟ 
بال  ومن�شي  نلوكها  نف�شها  االأفكار 
واحلق  النقا�ش؟  مل�شتخل�شات  تفعيل 
الهوة  يف  كامن  اخللل  باأن  اأجد  اأنني 
من�شطي  بني  املوجودة  ال�شحيقة 
ممثلني  من  الرم�شاين  الثقايف  امل�شهد 
ميتلك  من  وبني  ومنتجني  وخمرجني 
باحثني  من  الفاح�ش  النقد  اأدوات 
اإبقاء دائرة  اأن  اإذ  اأكادمييني،  ونقاد 
النقا�ش مغلقة بني املمثل واملخرج 
اجلديد  يقدم  اأن  ال ميكنه  واملنتج 
دائرة احلوار  تنفتح  املرجو، ما مل 
على الناقد املتخ�ش�ش، وهو الذي 
ومنهج  بحيادية  قراءته  �شيقدم 
كل  هفوات  ترميم  اأجل  من  �شارم 

عمل فني.
اأننا  نظري  وجهة  من  اأجد  كما 
فنية  طاقات  منتلك  اجلزائر  يف 
املمثلني  م�شتوى  على  اإن  ممتازة 
الكثري  �شقوط  لكن  املخرجني،  اأو 
غياب  �شببه  الفنية  االأعمال  من 
للمهتمني  الدعوة  اأوجه  وهنا  الن�ش، 
احلكائي  املنجز  اال�شتثمار يف  ب�رشورة 
ون�شو�ش  ورواية  ق�شة  من  اجلزائر  يف 
تاأثييها  على  اأ�شحابها  عكف  م�رشحية 
�شطحية  عن  نبتعد  حتى  مكثف  ب�شكل 
خمزون  ففي  القراءة،  غثائية  الفكرة 
الفعل  ي�شنع  ما  مثال  اجلزائرية  الرواية 
امل�رشحي وال�شينمائي بكثري من التميز، 
املوروث  اقتبا�ش  العمل على  كما وجب 
ال�شعبي م�رشحيا و�شينيمائيا وا�شتنها�شه 

من ركوده على رفوف املكتبات.

اأ�ضتاذ النقد امل�ضرحي،والنظريات الفل�ضفية يف الأدب بجامعة خن�ضلة " عبد احلميد ختالة "

على الفعل الثقايف اأن ي�شتعد ملرحلة ما بعد الوباء 
الدكتورعبداحلميد ختالة من �ضطيف اأ�ضتاذ النقد امل�ضرحي،والنظريات الفل�ضفية يف 
الأدب بجامعة عبا�س لغرورخن�ضلة، ع�ضوموؤ�ض�س للرابطة الوطنية اأهل القلم وكاتبها 

العام ،مهتم بالأدب اجلزائري وق�ضاياه ،له الكثري من الدرا�ضات التي يتناول فيها الأدب 
اجلزائري نقدا وتوجيها ، �ضارك يف العديد من جلان التحكيم اخلا�ضة بامل�ضابقات 
الأدبية،له م�ضاركات دورية يف الكرا�س الثقايف جلريدة الن�ضر ،�ضارك يف ع�ضرات 

امللتقيات الوطنية والدولية.

ال�ضاحة  على  غريبا  يعد  " مل 
الثقافية هذا اجلدل حول ال�ضبكة 

الرباجمية الرم�ضانية اإذ يعاد يف 
كل مرة، لكن ال�ضوؤال اجلوهري هو 

هل ا�ضتفدنا من ذلك يف ال�ضنوات 
املا�ضية؟ اأم اأننا يف كل مرة نطرح 
الأفكار نف�ضها نلوكها ومن�ضي بال 

تفعيل مل�ضتخل�ضات النقا�س؟ "

اأنواعه  بكل  الثقايف  الفعل  " وعلى 
وعلى راأ�ضه امل�ضرح وال�ضينما اأن 
يعرف كيف يقدم قراءة �ضليمة 

للراهن الوبائي من اأجل اأن ينحاز 
لالإن�ضان ويخرجه من دائرة 

التهمي�س اإىل مركز احلياة، وقد 
�ضهدنا مثل هذا ال�ضتثمار الفني 

اجلميل للو�ضع الإن�ضاين بعد كل حالة 
انهزام حتى بعد احلرب العاملية "
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قلم جاف16

هل اأتاك حديث 
املهدي املنجرة

الوليد فرج

 ، ، عامل اجتماع مغربي  املهدي املنجرة 
وافته املنية �صنة 2014، تخ�ص�ص يف علم 
امل�صتقبليات و برع فيه ، له مكانة عاملية 
يابانية و كان  اإىل عمادة جامعات  اأو�صلته 
اليوني�صكو حيث  له مركز قوي يف منظمة 
ال�صمال  بني  عادل  عالقة  اأجل  من  نا�صل 
و اجلنوب تبنى على الإن�صانية خلف وراءه 
و  القيم  قيمة  كتاب  راأ�صها  كتب على  عدة 
الكتاب املهم : احلرب احل�صارية الأوىل و 

كتاب الإهانة يف عهد امليغا امربيالية .
معارفه  و  ثقافته  و�صعة  القوية  ل�صخ�صيته 
اخلام�ص  حممد  امللك  وله  بداياته  يف   ،
 ، التلفيزيون  و  الإذاعة  موؤ�ص�صة  اإدارة 
بعدم  الأيام  اأحد  يف  امل�صوؤولون  لين�صدم 
اإذاعة املهدي املنجرة خطاب امللك ، و 
عندما �صئل يف ذلك ، رد بب�صاطة فقط اأن 
اخلطاب مل يكن مربجما ، وا�صتقال ملجرد 
م�صاألته ، فالعقول اأمثال املهدي يرف�صون 
تنفيذ  طرق  و  �صالحياتهم  يف  التدخل 
التزاماتهم فعندما عينه امللك على راأ�ص 
املوؤ�ص�صة و طلب منه اأن يجعلها كالبي بي 
كان يف  لو  انه  يعلم  اأي�صا  فاملهدي   ، �صي 

الوجود اآلهتان لف�صد .
يرحل حممد اخلام�ص و ياأتي احل�صن الثاين 
ثالثة  يف  الإغراء  �صقف  من  رفع  الذي 
عليه  اقرتح  فمرة  املهدي  �صي  مع  مرات 
باأ�رسها كمن�صب  رئا�صة جامعات املغرب 
الثانية  املرة  ويف   ، ورف�ص  م�صتحدث 
اقرتح عليه من�صب وزير املالية و املهدي 
يرف�ص ، ويف الثالثة من�صب رئي�ص الوزراء 
و رف�ص ، لأن املهدي كان يعلم اأن الدخول 
يف ال�صلطة �صوف ين�صف عمرانه الفكري و 
يظهره باملتناق�ص ومركزه الثقايف العاملي 
، وكما اأن تلك املنا�صب مل يكن اقرتاحها 

بريئا خا�صة ال�صتوزار . 
العامل  �صبا  �صديق  الثاين  احل�صن  كان 
املهدي املنجرة يغريه باملن�صب و يطلب 
منه فقط تراأ�ص جلنة تعد م�صودة د�صتور 
للمغرب فكان املهدي يرف�ص هذه اللجنة 
اأي  م�رسوع  اأن  مرارا  م�رسحا   ، عملها  و 
د�صتور تعده جلنة منتخبة من ال�صعب متثل 

كل طاقات و ف�صيف�صاء املجتمع . 
املهدي  الفذ  العامل  حديث  اتاك  فهل 

املنجرة

الق�ضاء العراقي 

احلكم على �ضخ�س 
اأ�ضاء للنبي حممد
 يف "الفي�ضبوك"

رئا�صة  يف  عفك  جنح  حمكمة  اأعلنت 
ا�صتئناف حمافظة القاد�صية بالعراق، اليوم، 
على  باحلب�ص ملدة  �صنتني  اإ�صدار حكم  عن 
النبي حممد )�ص( عرب  ملقام  "اأ�صاء"  مدان 
جمل�ص  وقال  الجتماعي.   التوا�صل   مواقع 
"املتهم  اإن  �صحفي  بيان  الأعلى يف  الق�صاء 
قام بالإ�صاءة اإىل  مقام النبي )�ص( على �صبكة 
اأحد  اأثناء  )الفي�صبوك(  التوا�صل  الجتماعي 
النقا�صات". واأ�صاف اأن "املدان قام بالتهجم 
التعليقات  يف  بيته  واآل  النبي  مقام   على 
الإجراءات  اتخاذ  وبعد  بذيئة،  وبكلمات 
القانونية بحق املتهم مت القب�ص عليه وبعد 
واأن  ال�صفحة  بعائدية  اعرتف  معه   التحقيق 
قبله  من  �صدرت  قد  كانت  التعليقات  جميع 
اأن  اإىل  بيان املجل�ص  واأ�صار   لكونه ملحدا". 
اأ�صاء  قد  هذه  بفعلته  اأن  وجدت  "املحكمة 
اإىل مقام النبي واآل  بيته وهذا مي�ص ال�صعور 
الديني ملاليني امل�صلمني يف م�صارق الأر�ص 
ارتكب  قد  املتهم  يكون  ومغاربها  وبذلك 
/1و5   372 املادة  اأحكام  عليه  تنطبق  فعال 

من قانون  العقوبات العراقي".

حدث يف ورقلة

فاعل خري يعيد 50 مليون 
�ضنتيم فقدتها عجوز

�صنتيم  مليون   50 مبلغ  وفرت  فقرية  عجوز 
ال�صجن  يف  املوجود  ابنها  التزامات  ل�صداد 
تاك�صي...تتفاجاأ  �صيارة  يف  �صيعتها  لكنها 
كي�صا  لها  يعيد  ال�صيارة  ب�صاحب  �صاعات  بعد 
فلذة  على  وحزنها  �صدتها  فتحولت  املبلغ  به 
الت�رسفات  ..بهذه  يو�صف  ل  فرح  اإىل  كبدها 
و�صتبقى  بخري  اجلزائر  اأن  نقول  اأن  ن�صتطيع 

كذلك اإىل يوم الدين.

دوار املطمر جنوب بلعبا�س

انتحار �ضاب يف ال25 
من العمر �ضنقا 

اأقدم  �صاب يف ال25 من العمر على النتحار 
لبلدية  التابع  مطمر  دوار  مبنطقة  �صنقا 
اأول  م�صاء  بلعبا�ص  �صيدي  اأدان جنوب  عني 
معلق  جثته   على  العثور  مت  حيث  اأم�ص 
يتعلق  الأمر   . بحبل   م�صتودع   �صقف   اإىل 
املعطيات  اأ�صارت  والذي   " م  "ل  بال�صاب 
الآونة  �صعبة يف  نف�صية  بحالة  كان مير  اأنه 
احلماية  م�صالح  تنقلت  وقد  ،هذا  الأخرية 
�صفيزف   بدائرة  الثانوية  للوحدة  املدنية 
لنقل جثة ال�صحية اإىل م�صلحة حفظ اجلثث 
للت�رسيح  لإخ�صاعها  �صفيزف  مب�صت�صفى 
وكيل  اإبالغ  بعد  ال�رسعي  الطبيب  قبل  من 
اجلمهورية املخت�ص اإقليميا يف حني فتحت 
م�صالح الدرك الوطني  حتقيقا يف مالب�صات 

الق�صية .
حممد بن ترار

علماء اأمريكيون يك�ضفون

 "عميل" �ضري ي�ضاعد 
كورونا على الت�ضلل 

اإىل اأج�ضامنا
اأكرث  اأحد  اأن  عن  اأمريكيون  علماء  ك�صف 
التاجي،  الفريو�ص  لعدوى  �صيوعا  الأعرا�ص 
يتمثل بفقدان حا�صة ال�صم وعدم تن�صم الروائح 
نتائج  يف  وقالوا  كريهة.  اأو  قوية  كانت  مهما 
 ACS Chemical مبجلة  ن�رسوها  درا�صة 
اإجراء  "بعد  العلمية:   Neuroscience
اأن  اخلرباء  وجد  الفئران،  على  التجارب 
الربوتينات  مب�صاعدة  اجل�صم  تدخل  العدوى 
والتي  الروائح،  على  التعرف  يف  ت�صاهم  التي 
هذه  وتكون  الأنف،  جتويف  يف  اإنتاجها  يتم 
�صنا  الأكرب  الأ�صخا�ص  لدى  عادة  الربوتينات 
اأكرث مما عند ال�صباب الذين ما زالوا يف عمر 
هذه  كانت  اإذا  اأنه  الباحثون  واعترب  الفتوة". 
الآلية �صحيحة اأي�صا بالن�صبة لالأ�صخا�ص، فاإن 
هذه الدرا�صة تو�صح اأي�صا �صبب كون كبار ال�صن 

اأكرث عر�صة لالإ�صابة بالفريو�ص التاجي.
وخل�ص العلماء للقول، اإن تغطية الأنف بالقناع 
اأي  حجب  اأو  تغطية  من  اأهم  وحجبه  الواقي 
فريو�ص  مواجهة  يف  اجل�صم  يف  اآخر  ع�صو 
كورونا ووفقا لأحدث البيانات، جتاوز اإجمايل 
عدد امل�صابني يف العامل 4.1 مليون �صخ�ص، 

تويف منهم اأكرث من 285 األفا. 

روؤى

ومن احلقد ما قتل...

موبيلي�ص يرافق كل زبائنه خالل 
اإطالق  عن  ويعلن  رم�صان،  �صهر 
خدماته  على  جمانية  ا�صرتاكات 
 MobiliStore و   MobInfo

MobMic و Naghmati و
الف�صيل،  ال�صهر  طيلة  وعليه 
زبائنه  لكل  موبيلي�ص  ي�صمح 
يف  جمانا  والإ�صرتاك  الولوج 
مبحتوياتها  وال�صتمتاع  خدماته 

بكل اأريحية.  
ت�صمح  خدمة   MobInfo
للزبائن الولوج لعدة باقات، وذلك 
بتلقي يوميا وفوريا عرب الر�صائل 
املرغوب  املعلومات  الق�صرية، 

فيها.
ت�صمح  خدمة    MobMic
م�صّخ�صة  ر�صائل  باإدراج  للزبائن 
املت�صل  �صا�صات  على  لتظهر 

بهم.
هذه  ت�صمح   Naghmati
اخلدمة بف�صل قائمة غنية وثرية 
من النغمات، من تخ�صي�ص نغمة 
نغمة  اختيار  بك،  خا�صة  اإنتظار 
باإهداء  اأو  مت�صل  بكل  خا�صة 

نغمة ل�صديق. 
MobiliStore هي بوابة ت�صمح 
الألعاب  مبختلف  بالإ�صتمتاع 

اخلا�صة بالهاتف النقال.

موبيلي�س 

العرو�س الرتويجية الرم�ضانية 2020 

�ضفيقة العرباوي

فريو�ضكورونا بتيبازة

متاثل 130 م�ضابا لل�ضفاء بف�ضل عالج الكلوروكني 
عبدال�ضالم .غ

متاثل 130 م�صابا بفريو�ص كورونا 
لل�صفاء منذ انت�صار اجلائحة عرب 
بروتوكول  بف�صل  تيبازة  ولية 
ح�صبما  "الكلوروكني"،  العالج 
اأعلنت عنه اأم�ص الأربعاء املديرة 

املحلية لل�صحة بالنيابة.
اأن  برانكية  مهدية  واأو�صحت 
 130 متاثل  اأح�صت  م�صاحلها 

كورونا  بفريو�ص  م�صابا  �صخ�صا 
لل�صفاء منذ انت�صار اجلائحة عرب 
الدولة  واعتماد  الولية  اأرجاء 
"هيدروك�صي  العالج  لربوتوكول 
وناجع  فعال  كدواء  كلوروكني" 
الإ�صابة  تعقيدات  ملواجهة 
التام  ال�صفاء  قبل  بكوفيد-19 

لأغلب احلالت املوؤكدة.
متاثلت  التي  احلالت  بني  ومن 
موؤكدة  حالة   100 التام،  لل�صفاء 

للمعهد  التحاليل املخربية  اأثبتت 
املرجعي با�صتور اإ�صابتها يف وقت 
ح�صب  حمتملة  حالة  و30  �صابق 
وال�صكانري،  بالأ�صعة  التحليل 

ت�صيف نف�ص امل�صوؤولة.
واأبرزت يف هذا ال�صياق اأن حالت 
التماثل التام لل�صفاء اأعطت جرعة 
اأمل قوية وحمفزة للطواقم الطبية 
من  بالإ�صابات  للتكفل  املجندة 
بكل  مهامهم  تاأدية  موا�صلة  اأجل 

�صجاعة وعزمية.
ويف هذا ال�صدد ك�صفت عن ت�صجيل 
اأو  "معقدة  اإنعا�ص  حالة  "�صفر" 
ال�صطناعي  التنف�ص  ا�صتعمال 
ا�صتعمال  يقت�رس  فيما  والتنبيب" 
"التنف�ص بالأوك�صجني" فقط على 
بع�ص احلالت القليلة التي ت�صجل 
بحالت  مقارنة  ما  نوعا  معاناة 
ل  ال�صحي  و�صعها  اأن  اإل  اأخرى 

ي�صتدعي القلق، تقول برانكية.

خل�رس بن يو�صف 
بعني   130 حي  �صكان  ا�صتكى 
من   ، امل�صيلة  ولية  احلجل 
وهو  العمومية  النارة  غياب 
ال�صكان  تذمر  اأثار  الذي  الأمر 
منذ  الأخرية  هذه  غياب  جراء 
قرابة 5 اأ�صهر ، وجراء ما فر�صه 
ت�صبب  دام�ص  ظالم  من  الو�صع 
قاطني  لدى  يف حدوث خماوف 

وقوع  ال�صكاين  من  التجمع  هذا 
 ، وال�رسقة  العتداءات  خمتلف 
فح�صب اآراء القاطنني دوام هذا 
حرمهم  طويلة  فرتة  منذ  احلال 
الليلية  الفرتة  يف  التجوال  من 
ب�صبب غياب  خوفا على حياتهم 
رغم  العمومية  النارة  م�صابيح 
اإ�صرتاتيجية  مبنطقة  متوقعهم 

قرب موؤ�ص�صات عمومية .

حي 130 م�ضكن بعني احلجل

ال�ضكان ي�ضتكون غياب الإنارة العمومية 

عنا�رس  عنا�رس  متكنت  متكنت 
اأول  ليلة  الوطني  ال�صعبي  اجلي�ص 
اإغراق  حماولة  اإحباط  من  اأم�ص 
الكيف  كلغ  من  ب560  اجلزائر 
من  املغرب  مهربة  كانت  املعالج 

على منت  �صيارة رباعية الدفع .
 22 على  موزعة  كانت  التي  الكمية 
و27  بني  25  وزنها  يرتاوح  حقيبة 

كلغ  مت �صبطها اثر  دورية لعنا�رس 
ال�صعبي  التابعة  الوطني  اجلي�ص 
الثالثة  على  الع�صكرية  للناحية 
بني  امل�صماة  املنطقة  م�صتوى 
احلدودي  ال�رسيط  على  ونيف 
احلدود  ب�صار  يف  الغربي  �صمال 
هذا   ، املغربية  فقيق  منطقة  مع 
ا�صتغلوا  املهربني  اأن  تبني  وقد 

احلجر  واإجراء  رم�صان  �صهر 
هذه  تهريب  ملحاولة  ال�صحي 
نحو  ن�صاطهم  كما  حولوا   ، الكمية 
الذي  الت�صييق  اجلنوب على خلفية 
بفعل  ال�صمال  من  ناحية  تلقوه 
امل�صتمرة  اخلنادق  والدوريات 

لعنا�رس الأمن  .
حممد بن ترار

ببني ونيف �ضمال ب�ضار

حجز مركبة  رباعية الدفع حمملة ب560 كلغ كيف 
دخلت ملحقة معهد با�صتور بولية 
اخلدمة،ر�صميا،  امل�صيلة،حيز 
عن  الك�صف  بتحاليل  للتكفل 
الذي  الأمر  وهو  كورونا،  فريو�ص 
للحالت   ، الك�صف  عملية  �صي�رسع 
امل�صتبه يف اإ�صابتها يف اأقرب وقت 
بعا�صمة  با�صتور  ملحقة  ،وتتواجد 
الولية، حتت اإ�رساف جمموعة من 
والأخ�صائيني  البيولوجيني  الأطباء 
للقيام مبختلف التحاليل الطبية يف 
وقت اأقل،حيث مت جتهيز امللحقة 

ال�رسورية  التجهيزات  بكافة 
ابتداء  عملها  �صتبا�رس  ،و  الالزمة 
با�صتور  ملحقة  دخول   ، اليوم  من 
تخفف  اأن  �صاأنها  ،من  بامل�صيلة 
بالإ�صافة  العا�صمة  على  ال�صغط 
التحاليل  نتائج  على  احل�صول  اإىل 
الطبية يف اأقل من �صاعة ،حيث عرب 
�صكان الولية عن ارتياحهم لدخول 
التي  اخلدمة  حيز  امللحقة  هذه 
�صتوفر خدمة ظهور نتائج الك�صف 

يف اليوم ذاته.

للتكفل بتحاليل فريو�س كورونا

ملحقة معهد با�ضتور بامل�ضيلة 
تدخل حيز اخلدمة

مواقع  ن�صطاء  اأم�ص  اأطلق 
عرب  الجتماعي  التوا�صل 
نداءات  الوطن  وليات  خمتلف 
�صن حملة  اأجل  للم�صتهلكني من 
اللحوم  �رساء  ملقاطعة  وطنية 
اأ�صعارها  ارتفعت  التي  البي�صاء 

مفاجئ  ب�صكل  الأ�صبوع  هذا 
 370 حدود  و�صلت  و�صاروخي 
اأن  بعد  الواحد  الكيلوغرام  دج 
�صعر  تتعدى  ل  اأيام  قبل  كانت 

190 دج .
اأح�ضن مرزوق

ب�ضبب ارتفاع اأ�ضعارها

نداءات حلملة مقاطعة اللحوم البي�ضاء

يف  اخلو�ص  اأريد  يوما  اأكن   مل 
الأمازيغية  بني  ال�رساع  ق�صية 
عن  اإحداهما  واأولوية  والعربية 
اأن كالهما  الأخرى - اإميانا مني 
الوطن- لول  جينات  من  جينا 
على  الفنت  اأ�صوات  بع�ص  تهافت 
اعتقدنا  مبو�صوع  ال�صدع  اإثارة 
اأنه دفن منذ زمن ومل تعد له اأية 
ذلك  اليوم،  اهتماماتنا  يف  لزمة 
واحلقيقة  يناق�ص  ل  الأ�صل  لأن 
ال�صتف�صار.  اأو  للت�صاوؤل  تطرح  ل 
العربية والأمازيغية ل  اأن  اإذ 
اأن نطرحهما للجدال   ميكن 
العقيم لأنهما من بديهيات الهوية 
ال�صخ�صية  وثوابت  اجلزائرية 
للمجتمع  الأ�صيلة  التاريخية 
اجلزائري، لياأتي الإ�صالم وي�صفي 
العتقاد  ب�صمة  مر�صخا،عليهما 

والثقايف  احل�صاري  والجتاه 
اأية  من  املمنوع  الثابت  والفكري 

حماولة للتهجني اأو ال�صك.
 واإثارة الأمازيغية اليوم اأو العربية 
كمحور اإختالف وخالف بني اأبناء 
لعبة  اإل  هو  ما  الواحد  الوطن 
�صيا�صوية يريد اأن ميتطيها بع�ص 
الذين ف�صلوا يف اللعب  وال�صتهزاء 
الأ�صيل،  الفكري  مبوروثنا 
فتقم�صوا اأدوار البطولة يف الدفاع 
الإن�صانية  واحلقوق  احلريات  عن 
املت�صابكة  حبالها  يف  لي�صقط 
الب�صطاء  املواطنني  من  الكثري 
اأن  متنا�صيني  املثقفني،  واأي�صا 
املطلق  زالت  ول  كانت  احلرية 
املطالب  اإعتمدته  الذي  الوحيد 
منذ  م�صاربها  مبختلف  ال�صعبية 
اإىل  الفرن�صي  الإ�صتعمار  بداية 

فلم  الثورة،   يد  على  نهايته 
للم�صاومة  متاحا   املجال  يعد 
للح�صول  واحلقوق  باحلريات 
اآنية قد تكون مادية  على م�صالح 
ايديولوجية  فكرية  اأو  �صلطوية 
فكرة  من   الغر�ص،  لنف�ص  توؤدي 
لأجل  والتغيري  ال�صيا�صي  النظام 
دميقراطية اأكرث اأو حريات اأو�صع، 
احلرية  ذكرنا  وكما  اأنه  ذلك 
�صنع  الذي  الوحيد  الثابت  هو 
غابر  منذ  اجلزائرية  الكاريزما 
واإمنا  غرورا  لي�ص  وهذا  الع�صور 
من  الكثري  به  ت�صت�صهد  تاريخيا 
الب�صيطة،  عرب  وال�صعوب  الأمم 
امل�صطلح يف  �صيميولوجيا  وحتى 
الأمازيغي  اأو  العربي  ذاته  حد 
احلرية  اأ�صباب  على  تنطوي 

والتحرر.

قيادات  يف  ت�صكيكا  يكفيهم   فلم 
م�رسبا  كانو  وعلماء  تاريخية 
حقيقيا واأ�صا�صيا للفكر اجلزائري 
ودرعا واقيا لأمن الوطن من جميع 
يكفهم  مل  الطم�ص،  حماولت 
ا�صتخدام مق�صلة التدمري والعنف 
والعقلي  الفكري  والغت�صاب 
وثوابت  و  قيم  على  للت�صوي�ص 
الوطن، راحو اليوم  يريدونها نارا 
وغرابيب بني املواطنني م�صتغلني  
يف ذلك كل اأ�صاليب التفرقة، دليال 
اآخرا اأن من يوؤجج لهذه املفاهيم 
و الأطروحات ل يهمه يف الق�صية 
يحققها  اأن  ميكن  ل  م�صالح  اإل 
والكراهية،  الفتنة  م�صتنقع  خارج 
قارات  يف  اأ�رساره  تخيط  الذي 
اأدعت  يوما ما اأن الإن�صان مبتغى 

للح�صارات… ؟ 

عبدالبا�ضط بديار



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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