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نائب رئي�س حركة البناء اأحمد الدان يف حوار »الو�ضط«:

م�سودة الد�ستور حتتوي نقائ�ص كثرية
.     ت�ضريحات القن�ضل املغربي يف وهران  تعد �ضابقة خطرية

.      لبد من دعم الإقالع اقت�ضادي ولي�س معاجلة الت�ضدعات املوروثة

اأكد نائب حركة رئي�س البناء اأحمد الدان يف حوار خ�س به جريدة« الو�ضط« باأن  م�ضودة الد�ضتور هي 
م�ضودة فقط ولي�ضت م�ضروعا متكامال ، لفتا باأن احلوار الوا�ضع والعميق كفيل باإعطاء مقرتح اأكرث قوة 
يليق باجلزائر اجلديدة النخب ال�ضيا�ضية اأن تناق�ضها بعمق، يف حني فتح النار على الت�ضريحات الأخرية 

للقن�ضل املغربي يف وهران التي اأثارت جدل وا�ضعا. 

حاورته : اإميان لوا�س

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

م�سودة  هي  �أوال  �لد�ستور  م�سودة 
متكامال  م�رشوعا  ولي�ست  فقط 
تناق�سها  �أن  �ل�سيا�سية  �لنخب  وعلى 
�جلديدة  �الأفكار  �أن  �أعتقد  بعمق،  
تبناها  و  �حلر�ك  طرحها  �لتي 
�مل�سودة،  تظهر يف  تبون مل  �لرئي�س 
م�سودة  �إنتاج  يف  توفق  مل  و�للجنة 
حتقق �لف�سل يف �ل�سلطات وال حتقق 

�إىل  حتتاج  وبالتايل  �لهوية  تر�سيخ 
كل  بنب  وتو�فق  وت�سويب  ��ستكمال 

مكونات �ملنظومة �لوطنية، 
�حلو�ر و�لو��سع و�لعميق كفيل باإعطاء 
باجلز�ئر  يليق  قوة  �أكرث  مقرتح 
جز�ئر  تكون  �أن  يجب  �لتي  �جلديدة 
د�ستور  ود�ستورها  وقوية  م�ستقرة 

�سعب ولي�س د�ستور �سخ�س.

احلركة  �ضرعت  هل        
الطبقة  مع  امل�ضاورات  يف  

ال�ضيا�ضية ؟

�الأحز�ب  �إىل  مبادرتنا  �أر�سلنا  نحن 
بع�س  و�إىل  �ملجتمعية  �لقوى  و�إىل 
�إىل  ونقلناها  مدة  منذ  �ل�سخ�سيات 
جميع  �إ�رش�ك  �أجل  من  �لعام  �لر�أي 
يريد �مل�ساهمة معنا يف �سناعة  من 
�جتماعية  وتهدئة  �سيا�سية  هدنة 
من  �خلالفات  خاللها  من  توؤجل 
�لتحدي  مو�جهة  يف  �لتعاون  �أجل 
�الجتماعية  و�نعكا�ساته  �القت�سادي 
ال�ستكمال  و�لتعاون   ، جهة  من 
على  �لقادرة  �لقانونية  �ملنظومة 
وتطلعات  �ل�سعب  طموح  ��ستيعاب 
موؤ�س�سات  يف   �ملبارك  �حلر�ك 

حتقق  موؤ�س�سات  ودولة  منتخبة 
بني  �حلقيقي  و�لف�سل  �لدميقر�طية 

�ل�سلطات.
املالية  قانون  بخ�ضو�س         

التكميلي، ماذا ميكن  قوله ؟

�إىل  �سيحتاج  �لتكميلي  �ملالية  قانون 
حلماية  �جلميع  من  حقيقية  وقفة 
�الأزمة  �إنعكا�سات  من  �ملو�طن 
�لهروب  الأن  معها  �لو�قعي  و�لتعامل 
�ملو�طن  كلها  �أثقال  نحو  �مل�ستمر 
�ال�ستقر�ر  ي�سنع  ال  �ملز�يد�ت 
حتت  مو�سوع  قانون  �أنه  �أعتقد 

بنظرة  ياأت  ومل  �لو�قع  �إكر�هات 
متكننا من حتقيق �النفالت من قيود 
حتتاج  �ليوم  و�جلز�ئر  �ملا�سي،  
نحو  �الإنزالق  من  �قت�سادها  حماية 
�ملديونية ولكن �أي�سا حتتاج �إىل دعم 
�إقالع �قت�سادي ولي�س فقط معاجلة 

�لت�سدعات �ملوروثة.

ت�ضريح   على  تعليقك        
يف  املغربية  اململكة  قن�ضل 

وهران؟

بها  �أدىل  �لتي  �لت�رشيحات  مو�سوع 
مو�طنيه  لبع�س  �ملغربي  �لقن�سل 
من  وحالة  خطرية  �سابقة  تعد 
�ملنطقة،   يف  �لتوتر  �سناعة  حاالت 
و�الإجر�ء�ت �لتي قامت بها �خلارجية 
هوؤالء  فمثل  كافية  غري  �الآن  حلد 
�الأعر�ف  يدر�سون  �لذين  �الأ�سخا�س 
حرمة  وينتهكون  �لدبلوما�سية 
�جلز�ئر  تقبلهم  �أن  ينبغي  ال  �جلو�ر 
�الأمن  على  خطر  الأنهم  �أر�سها  على 

�لقومي للبالد.

24 �ساعة

تزامنا مع م�ضادقة الربملان على امل�ضروع، خرباء اقت�ضاديون لـ«الو�ضط«:

قانون املالية التكميلي ال�ستيعاب اأ�سرار الكورونا 
.     رفع اأ�ضعار الوقود �ضيوقع احلكومة يف ورطة 

.      رقمنة البطاقة الرمادية لرت�ضيد ال�ضتهالك
�قت�ساديني،  خرب�ء  من   عدد  �أكد 
يومية  مع  حديثهم  خالل 
»�لو�سط«، �أن حتليل م�سودة م�رشوع 
قانون �ملالية �لتكميلي، ل�سنة 2020، 
من  م�ساع  هناك  �أن  جليا،  يو�سح 
�أ�رش�ر  لتقلي�س  جر�د،  حكومة  قبل 
�ملدى  على  �الإمكان،  قدر  كورونا، 
�أن  معتربين  و�ملتو�سط،  �لقريب 
�لقانون،  يف  �ملوجودة  �لقوة  نقاط 
البد  �لتي  �ل�سعف،  نقاط  غلبت  قد 
�إنعا�س  ل�سمان  ��ستدر�كها،  من 

�قت�سادي كامل ومتكامل.
 

بري�س عبد القادر
امل�ضروع �ضيحدث الفرق 

�ملجل�س  رئي�س  ك�سف  بد�ية، 
�القت�سادي  للمنتدى  �ال�ست�ساري، 
بري�س،  �لقادر  عبد  �جلز�ئري، 
قانون  م�رشوع  �إعد�د  �أن  �أم�س، 
ظرف  يف  ياأتي  �لتكميلي،  �ملالية 
جائحة   تاأثري�ت  نتيجة  ��ستثنائي، 
�جلو�نب  على  و�نعكا�ساتها  كورونا، 
جانب  من  وخا�سة  �القت�سادية، 
�لعاملي، وتر�جع  �نكما�س �القت�ساد 
و�نخفا�س  �لبرتول،  على  �لطلب 
مع تر�جع   ،%50 من  باأكرث  �أ�سعاره. 
هو�م�س  وتقل�س  �جلز�ئر،  عائد�ت 
خا�سة  �حلكومة،  �أمام  �لتحرك، 
�أما  �لبرتولية،  �جلباية  باب  يف 
�ملتوقع  فمن  �ل�رشف،  يف �حتياطي 
مع  دوالر،  مليار  �ىل44  يرت�جع  �أن 
ناأمل  وبالتايل   ،2020 �ل�سنة  نهاية 
على  منه،  �ملرجو  �لفرق  يحدث  �أن 

�سعيد �القت�ساد �لوطني.
به  خ�س  ت�رشيح  يف  بري�س   و�أفاد 
معطيات  هناك  »�لو�سط«، �أن  يومية 
�لتكميلي  �مللية  قانون  لتاأطري  مالية 
كل  تخفي�س  ت�سمل   ،2020 ل�سنة 
بـ7372.7  �لعمومية  من: �لنفقات 
باملائة،   5.8 بن�سبة  دينار،  مليار 
بن�سبة  بـ4752.4،  �لت�سيري  ونفقات 
�لتجهيز  وكذ� نفقات  باملائة،   2.9
بن�سبة  �أي  دينار  مليار  بـ2620.3 
�لعمومية  و�الإير�د�ت  باملائة،   10.6

 14.2 بن�سبة  دينار،  مليار  بـ5395.5 
باملائة، �أما �جلباية �لعادية 2858.6 
دينار، و�جلباية �لبرتولية بـ 1394.7  
مليار، يف حني �سادر�ت �ملحروقات 
دينار،  مليار   18.4 بـ  تر�جعت 
 13.1 بـ  تر�جعت  �ل�سلع،  وو�رد�ت 
ت�سجيل عجز  باملقابل  ومت  باملائة، 
مليار   18.8 بـ  �لتجاري  �مليز�ن  يف 
دوالر، عجز يف �مليز�نية،بـ 1976.9 
�خلزينة  يف  عجز  مع  دينار،  مليار 
دينار،  مليار   2954.9 بـ  �لعمومية، 
 2.6-  : بـ  متوقع  منو  مبعدل  وهذ� 
باملائة، ومعدل �لت�سخم: 3 باملائة، 

هذ� من جهة.

هذه هي نقاط القوة 
املوجودة يف امل�ضروع املقرتح

وفيما يخ�س �إجر�ء�ت حت�سني �لقدرة 
�ل�رش�ئية للطبقات �له�سة، قال �خلبري 
�القت�سادي، �أن م�رشوع قانون �ملالية 
�لتكميلي 2020، قد ت�سمن جملة من 
�لقدرة  حت�سني  �جتاه  يف  �لتد�بري، 
وذلك  �له�سة،  للطبقات  �ل�رش�ئية 
من  �أقل  �ملد�خيل  �إعفاء  خالل  من 
�ل�رشيبة،  دينار جز�ئري من   30000
على �لدخل �الإجمايل، مع رفع �حلد 
�الأدنى لالأجر �لوطني �مل�سمون �إىل 

20000دينار.
�أنه  ذ�ته،  �ملتحدث  �أبرز  حني،  يف 
ذلك،�عتماد  مع  مت باملو�ز�ة  قد 
�لتحفيزية  �لتد�بري  من  جملة 
لالقت�ساد �لوطني، خا�سة يف قطاع 
و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات 
ن�ست  ما  �لنا�سئة،وهذ�  و�ل�رشكات 
باإعفاء  �لقانون،  عليه �ملادة 33 من 
�ل�رشكات �لنا�سئة، من tva و�لر�سوم 
�لدخل،  على  و�ل�رشيبة  �جلمركية 
ملدة  �ل�رشكات  �أرباح  وعلى 
�أدو�ت  تكييف  جانب  �ىل  3�سنو�ت، 
ن�ساط  لتنا�سب  �لتمويل،  وم�سادر 
�ل�رشكات �لنا�سئة، من خالل تعديل 
ر�أ�س  ب�رشكات،  �خلا�س  �لقانون 
جاء  ما  ح�سب  �ال�ستثماري،  �ملال 
�ملادة  �أن  باالإ�سافة   ،47 �ملادة  يف 

 %50 بـ  تخفي�س  على  ن�ست   32
ل�رشيبة على �الأرباح، و�ل�رشيبة على 
�لدخل �الإجمايل للمد�خيل، �لناجتة 
واليات  يف  و�ل�رشكات،  لالأ�سخا�س 
بهدف   ،2025 لغاية  �لكبري  �جلنوب 
يف  �ملقاوالت،  على  �لعبء  تخفيف 
�لعمومية،  و�الأ�سغال  �لبناء  قطاع 
ن�ست �ملادة 12، بال�سماح بتخفي�س 
�حت�ساب  قيمة  من   ،%25 بن�سبة 
يف  �ملهني،  �لن�ساط  على  �لر�سم 
�الإعفاء  �أقرت   ،36 �ملادة  �أن  حني 
 ،tvaو �جلمركية،  �لر�سوم  من 
�ل�سيدالنية،  للمو�د  موؤقتة  ب�سفة 
ملو�جهة  �لطبية،  و�لتجهيز�ت 

جائحة كورونا.
جلنة  رئي�س  ذكر  مت�سل،  �سياق  يف 
لدى  و�الإح�ساء،  و�ليقظة  �لر�سد  
�لتكتل �لوطني للت�سامن و�الإغاثة، �أن 
قانون �مللية �لتكميلي، جاء لت�سحيح  
نهائيا،  �لباب  وغلق  �الختالالت 
تركيب  ملف  يف  �لف�ساد،  بوؤر  �أمام 
skd-_الإعفاء� ونظام  �ل�سيار�ت، 
�لدولة  خزينة  كبد  ckd، �لذي 
و��ستنزف  كبرية،  مالية  خ�سائر 
�حتياطي �ل�رشف، وهذ� ما ت�سمنته 
�ملادة 43 من م�رشوع �لقانون، مثمنا 
باإعادة  �خلا�س  �الإجر�ء  باملنا�سبة، 
�ل�سيار�ت  ��ستري�د  لوكالء  �لت�رشيح 
�لطلب،  لتلبية  �جلديدة،  �ل�سياحية 
�ل�سيار�ت  �سوق  تن�سيط  والإعادة 
�جلديدة، يف �نتظار �إعادة �لتح�سري 
متكاملة  وخطة  الإ�سرت�تيجية، 
�مليكانيكية،  �ل�سناعات  لقطاع 
على  جديد،  من  بعثه  �إعادة  مع 
�إعفاء  بعد  خ�سو�سا  �سلبة،  �أ�س�س 
�رشكات �ملناولة �لنا�سطة يف جمال 
�مليكانيك، و�الإلكرتونيك، و�الأجهزة 
�إطار    يدخل يف  و�لذي  �لكهربائية، 
�ل�سناعية،  �ل�سعب  هذه  ت�سجيع 
�لتي تعتمد على  مو�د �أولية حملية، 
�ل�رشكات  من  �سبكة  خلق  لت�سجيع 
يف  و�لنا�سئة  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية 

جمال �ملناولة �ل�سناعية.
قاعدة  �إلغاء  جانب  يف  �أما 
باال�ستثمار�ت  51\49 �خلا�سة 

يف  فقط  و�إبقائها  �الأجنبية.، 
و�لتي  �الإ�سرت�تيجية،  �لقطاعات 
و51،   50 �ملادة  مبوجب  حددت 
�لطاقة  بقطاع  يتعلق  فاإن �الأمر 
وقطاع  �لع�سكرية،  و�ل�سناعات 
�لنقل بال�سكك، وقطاع �لنقل �جلوي 

و�لنقل �لبحري.
خمتار لعاليل

رفع اأ�ضعار الوقود �ضيوقع 
احلكومة يف ورطة 

خمتار  �القت�سادي،  �خلبري   ن�سح 
لعاليل، �أم�س، �حلكومة بالعدول يف 
�لفرتة �حلالية، عن فر�س ر�سم جديد 
�إياهم  �لوقود، د�عيا  ��ستهالك  على 
�إىل و�سع �إ�سرت�تيجية جديدة بديلة، 
ت�ستهدف �آلية �لت�سعري �لتلقائي، ملثل 
هذه �ملنتجات، و هذ� بتعديل �أ�سعار 
يف  �لبرتولية،  منتجاتها  بع�س  بيع 
ا،  �ل�سوق �ملحلية، �رتفاعا و�نخفا�سً

كل ربع �سنة.
به  خ�س  ت�رشيح  يف  لعاليل  و�أكد 
جريدة »�لو�سط«، �أن مقرتحه يجب 
يحدث،  �لذي  للتطور  وفًقا  يتم  �أن 
لتكلفة  وحمددين  موؤثرين  الأهم 
�لبرتولية،  �ملنتجات  وبيع  �إتاحة 
�ل�سعر  وهما:  �ملحلية،  �ل�سوق  يف 
�لعاملي لربميل خام برنت، وبال�سبط 
�لدوالر  بلند، ومتغري �سعر  �سحاري 
بخالف  �جلز�ئري،   �لدينار  �أمام 

�الأعباء و�لتكاليف �الأخرى �لثابتة.
الإعادة  ذ�ته،  �ملتحدث  دعا  كما 
�ملتبعة  �لدعم،  �سيا�سة  يف  �لنظر 
ي�ستفيد  �لتي  �ملنتجات،  هذه  على 
�رشورة  ومنها  و�لفقري،  �لغني  منها 
ورفعه  �لبع�س،  دعم  يف  �لتفكري 
رقمنة  عرب  �الآخر،  �لبع�س  عن 
�لكرتونية  ببطاقات  �ال�ستهالك، 
لنتمكن  �قتنائها،  �إىل  �جلميع  تدفع 
�الأكرث  �لفئات  حتديد  من  بالتايل 
�ملنخف�سة  و�لفئات  ��ستهالكا، 
جديدة  �آليات  لتحديد  �ال�ستهالك، 
يف �تخاذ �لقر�ر، يتيح لنا و�سع لوحة 

�لقيادة، لرت�سيد �ال�ستهالك.

رقمنة البطاقة الرمادية 
هي ال�ضبيل لرت�ضيد 

ال�ضتهالك
�القت�ساد  �أ�ستاذ  ك�سف  حني،  يف 
�الإ�سكال  �أن  تي�سم�سيلت،  بجامعة 
�أ�سعار  رفع  بعد  �سيطرح  �لذي 
على  ذلك  �نعكا�سات  هو  �لوقود، 
�أ�سعار �لنقل، باالأخ�س تنقل �الأفر�د 
لهذه  �خلدمات  وحاجيات  و�ل�سلع، 
فان  ح�سبه،  وبالتايل  �ملنتجات، 
�أ�سعار  من  �سرتفع  �لنقل،  �ساحنات 
�سيتاأثر  مما  �لواليات،  عرب  �لنقل 
ال�سيما  �ل�سلع،  �أ�سعار  يف  حمالة  ال 
يف  �أكرث  لرتتفع  �لد�خلية،  باملناطق 
�سعر  الرتباط  �جلنوبية،  �لواليات 
�أ�سعار  على  �إ�سافية  بتكاليف  �لنقل، 
�أنه  باملنا�سبة،  منوها  �ملنتجات، 
يف هذه �حلالة، �ست�سطدم �حلكومة 
�أمام حالتني، ال ثالث لهما، �إما �أ�سعار 
مرتفعة �أو نذرت هذه �ملنتجات ، ما 
�أو  �ل�سلع،  دعم  يف  تكاليفها  �سريفع 
دعم �لنقل خا�سة للمنتجات �لغذ�ئية، 
لتكون بذلك، �أمام حلقة جديدة، يف 
�أن  ن�سيان،  دون  �لفو�تري،   ت�سخيم 
�سيوؤدي  �ملنتجات،  هذه  �أ�سعار  رفع 
يوؤثر  مما  �لنقل،  �أ�سعار  �رتفاع  �إىل 
على �مل�سافرين، خا�سة ذوي �لدخل 
مليا  �لتفكري  وجب  ولهذ�  �ل�سعيف، 
على حد قول �خلبري، يف �إ�سرت�تيجية 
�مل�ستهدفة،  �لفئات  لتحديد  بناءة، 
وكذ�  �ال�ستهالك،  تقلي�س  يف عملية 
�لدخل  ح�سب  �لفئات،  بني  �لف�سل 
رقمنة  عرب  �ملنقوالت،  و�متالك 

�لبطاقة �لرمادية.
�عترب  نف�س  مت�سل،  �سياق  يف 
�حلكومة  مقرتح  �أن  �مل�سدر، 
جمل�س  يف  قدمته  �لذي  �جلز�ئرية، 
على  جديد  ر�سم  بفر�س  �لوزر�ء، 
للمرة  زيادة  هو  �لوقود،  ��ستهالك 
�لر�بعة، يف هذه �ملنتجات منذ بد�ية 
تذبذب  خلفها  �لتي  �ملالية،  �الأزمة 
�أ�سعار �لنفط، منت�سف جو�ن 2014، 
تر�وحت  زيادة  �حلكومة  �أقرت  �إذ 
بني 11% و18%، مطلع �سنو�ت 2016 
ذ�ت  يف  م�سري�  و2018،  و2017 

زيادة  �إىل  �سيوؤدي  هذ�  �أن  �ل�سياق، 
�الإجر�ء،  هذ�  ياأتي  حيث  �أ�سعارها، 
�الإنفاق،  لتقلي�س  �إجر�ء�ت  �إطار  يف 
خلف�س  �حلكومة  من  وحماولة 
�ال�ستهالك �لد�خلي، ق�سد تخفي�س 
ظل  يف  باملقابل،   �لو�رد�ت  فاتورة 
تد�عيات تف�سي فريو�س كورونا، وما 
من  �لنفط،  ت�سدير  عائد�ت  ت�سهده 
يف  و�النهيار  �لتذبذب  بعد  تر�جع 

�ل�سوق �لعاملية.

هذه هي الزيادات املتوقعة 
يف اأ�ضعار الوقود

�لر�سم  �أن  لعاليل،  �لدكتور  وقال 
يبلغ  �حلكومة،  جانب  من  �ملقرتح 
1500 دينار، �أي 12 دوالر�ً للهكتولرت، 
و�لذي يعادل 100 لرت للبنزين �ملمتاز، 
�إىل  بالن�سبة  للهكتولرت،  دينار  و1600 
�لبنزين �لعادي ودون ر�سا�س، و700 
بينما  �ملازوت،  من  للهكتولرت  دينار 
يُعفى غاز �لربوبان �ل�سائل، من هذه 
حديثه  �أعقاب  يف  م�سيفا  �لر�سوم، 
�أنه يتوقع بالتايل رفع  مع »�لو�سط«، 
�لر�سوم �ملقرتحة، يف �أ�سعار خمتلف 
لرت  �سعر  لي�سبح  �لوقود،  �أنو�ع 
بدالً  دينار�ً،  �ملمتاز 44.35  �لبنزين 
و�لبنزين  حالياً،  دينار�ً   41.97 من 
من  بدالً  للرت  دينار�ً   41.32 �لعادي 

38.94 دينار�ً.
قيمة  رفع  تكر�ر  بخ�سو�س  �أما 
من  �لر�بعة،  للمرة  �ملنتجات  هذه 
لتقلي�س  منها،  �سعيا  �حلكومة  قبل 
�أكد  �ال�ستهالك،  نحو  �مليول  من 
�القت�سادية،  �ل�سوؤون  يف  �ملخت�س 
منه،  ��ستناد�  جاء  هذ�  مقرتحه  �أن 
على بيانات حديثة، ن�رشتها �ل�رشكة 
�جلز�ئرية، لت�سويق وتوزيع �ملنتجات 
�أظهرت  و�لتي  نفطال،  �لنفطية 
بلغ  حيث  �ال�ستهالك،  تر�جع  عدم 
�لعام  طن  مليون   15 نحو  �إجمالّيه 
�ملا�سي )2019(، منها 3 ماليني طن 
�مل�سجل  �لعجز  ملو�جهة  م�ستوردة، 
ر  تقَدّ بفاتورة  �الإنتاج،  �سل�سلة  يف 

بنحو 1.5 مليار دوالر.
مرمي خمي�ضة
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مرمي خمي�ضة

بوزيد، ملنزل  بن  زيارة  جاء هذا خالل 
 29 يناهز  عمر  عن  املتوفاة  الطبيبة 
يف  حامل  وهي  بودي�سة«،  عاما،«وفاء 
ال�سابع، متاأثرة بفريو�س كورونا،  ال�سهر 
اأن  باملنا�سبة،  م�سريا  �سطيف،  بوالية 
رئي�س اجلمهورية �سخ�سيا، قد كلفه مع 
اخلال�سة  تعازيه  بنقل  الت�سامن،  وزيرة 

الأهل الفقيدة.
لبيت  ال�سحة،  وزير  زيارة  يف  ورافق 
الوطني  الت�سامن  وزيرة  الفقيدة، 
كريكو،  كوثر  املراأة،  وق�سايا  واالأ�رسة 
تعازيها،اإىل  االأخرى  هي  قدمت  التي 
ال�سلك  اأ�رسة  كل  واإىل  الفقيدة،  عائلة 

الطبي.
فتح حتقيق لك�ضف مالب�ضات 

الوفاة 

العام  املفت�س  كلف  قد  اأنه  الوزير  اأكد 
لدى وزارة ال�سحة، بفتح حتقيق داخلي 
الطبيبة  وفاة  مالب�سات  لك�سف  اإداري، 
راأ�س  م�ست�سفى  يف  العاملة  احلامل، 
بعد  بوعريريج،  برج  بوالية  الوادي، 
اإ�سابتها بفريو�س كورونا، و هذا ملعرفة 
على  اأرغمت  فعال  الطبيبة  كانت  اإذا 

العمل، رغم و�سعها ال�سحي.
واأو�سح امل�سوؤول االأول عن القطاع، يف 
العام  املفت�س  كلف  اأنه  نف�سه،  ال�سياق 

حتقيق  باإجراء  اأي�سا،  ال�سحة  لوزارة 
ملعرفة الدافع الذي جعل هذه الطبيبة 
تعمل، على الرغم من اأنها حامل، علما 
وا�سحة  االإطار  هذا  يف  التعليمات  اأّن 
العمل،  من  احلوامل  الن�ساء  بت�رسيح 
قا�سية  عقوبات  �ست�سلط  باأنه  م�سددا 
على مدير امل�ست�سفى، وكذلك م�سوؤولها 
املبا�رس يف العمل، اإذا ما ك�سف التحقيق 
على  العمل،  على  اأُرغمت  الفقيدة  اأن 

الرغم من اأن ن�س القانون وا�سح.

عائلة وزمالء ال�ضحية يلقون 
اللوم على اإدارة امل�ضت�ضفى 

اتهمت عائلة الطبيبة وفاء بودي�سة، التي 
توفيت ليلة اأول اأم�س اإثر اإ�سابتها بوباء 
الوادي،  راأ�س  م�ست�سفى  اإدارة  كورونا، 
وراء  بالوقوف  بوعريريج،  برج  يف والية 

ماأ�ساة رحيلها، نتيجة رف�س ت�رسيحها.
وك�سف زوج ال�سحية التي دفنت، اأم�س، 
ت�رسيحها  رف�س  امل�ست�سفى  مدير  اأن 
يف  الثامن،  ال�سهر  يف  حامل  اأنها  رغم 
يف  تعليقات  الراحلة،  زمالء  ن�رس  حني 
اإدارة  ن�رسته  الذي  التعزية،  من�سور 
اأن  وك�سفوا  الوادي،  راأ�س  م�ست�سفى 
االإعفاء  من  حقها،  من  حرمت  االأخرية 
تنقلت  وقد  مر�سها،  ب�سبب  العمل  من 
وقدمت  امل�ست�سفى،  اإىل  والدها  رفقة 
عمال  تداول  حيث  جدوى،  دون  الطلب 

املن�سور،  نف�س  يف  ال�سحي  القطاع 
فيها  تقول  للراحلة،  �سابقة  تعليقات 
رف�س  وقد  الثامن،  ال�سهر  حامل  اإنها 
طلبها للخروج يف عطلة، رغم اأنها قامت 
اإ�سابتهما  تاأكد  مري�سني،  بت�سخي�س 

بفريو�س كورونا.

الوزير الأول يعزي عائلة الطبيبة 
وفاء بودي�ضة

جراد،  العزيز  عبد  االأول،  الوزير  قدم    
الطبيبة  اإىل عائلة  تعازيه  ال�سبت،  اأم�س 
اأم�س اجلمعة  التي توفيت  وفاء بودي�سة 
وكتب  �سطيف.  مب�ست�سفى  حامل  وهي 
تويرت:  على  الر�سمي  ح�سابه  يف  جراد 
بها  اأنعي  التي  الكلمات  »تخونني 
بودي�سة  الدكتورة  اجلزائر  وابنة  ابنتي 
حامل  وهي  اأم�س  املنية  وافتها  التي 
جانب  اإىل  كانت  �سطيف،  مب�ست�سفى 
زمالئها يف ال�سفوف االأمامية ملواجهة 
الوباء، لت�ساب وتلتحق وجنينها بالرفيق 

االأعلى، وهي يف زهرة �سبابها«.
وختم الوزير االأول بالقول: »اللهم تغمد 

الر�سوان،  جنة  يف  الطاهرة  روحها 
م�سابهم  وجرب  العائلة  اأجر  اهلل  وعظم 

ورحم الفقيدة«. 
وال�سكان  ال�سحة  وزير  فاإن  لالإ�سارة، 
الرحمن  عبد  امل�ست�سفيات،  وا�سالح 
بن بوزيد كان قد حل �سباح اليوم بوالية 
الوطني  الت�سامن  وزيرة  رفقة  �سطيف 
كريكو،  كوثر  املراأة،  وق�سايا  واالأ�رسة 
لتقدمي واجب العزاء لعائلة الطبيبة وفاء 
الكبرية  عني  مبنطقة  املقيمة  بودي�سة 
باملوؤ�س�سة  تعمل  كانت  والتي  )�سطيف( 
الوادي.  براأ�س  العمومية  اال�ست�سفائية 
وقال الوزير اأنه »كلف بنقل تعازي رئي�س 
اجلمهورية والطاقم احلكومي اإىل عائلة 
يف  لوفاتها  اأ�سفه  عن  معربا  الفقيدة«، 
اأعلن  هذه الظروف.  وبذات املنا�سبة، 
بن بوزيد اأن املفت�س العام للوزارة توجه 
الوادي  راأ�س  م�ست�سفى  اإىل  اليوم  �سباح 
اأن  موؤكدا  الوفاة،  ظروف  يف  للتحقيق 
املفت�س  �سيعده  الذي  التقرير  »نتائج 
من  وكل  اإجراءات،  عنه  �سترتتب  العام 

اأخطاأ �سيدفع الثمن«.

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير  دعا 
بن  الرحمن  امل�ست�سفيات  عبد 
امل�ست�سفيات  اإىل  بوزيد  مدراء 
اإجراءات  اخلتان  كافة  تاأجيل 
تنظم  خالل  كانت  التي  اجلماعي 
ليلة القدر باأغلب م�ست�سفيات الوطن 
اإىل  اإ�رساف جراحني خمت�سني  حتت 
عدوى  تفاديا  النت�سار  الحق  وقت 

اأ�سار الوزير  كما  كرونا   فريو�س 
عن  خمتلف  ال�سادرة  اإن  التقارير 
حتولت  التي  الواليات  يف  امل�سالح 
راجعة  النت�سار  الوباء  بوؤر  اإىل 
االإعرا�س  يف  النا�س  اإىل  اجتماع 
والوالئم واالأ�سواق ، وهو االأمر الذي 
ال�سحة  على  حفاظا  حماربته  يجب 

العمومية.

بوزيد  زيارة  بن  واأ�سار  هذا 
ممنوعة  املر�سى  بامل�ست�سفيات 
،  وحتى  اجلمعيات  اأو  االأفراد  على 
امل�ست�سفى  اإدارة  العيد  متنع  يوم 
املر�سى  لزيارة  املواطنني  دخول 
حفاظا  واإمنا  حرمانا  لي�س  وهذا   ،
املري�س  �سحتهم  و�سحة  على 
الدولة  يكلف  الفريو�س  انتقال  ،الن 

للدولة  كبرية  خ�سائر  واملجتمع 
واملجتمع ، وعلى اجلميع التجنيد من 
منع  خالل  من  الوباء  حما�رسة  اأجل 
التجمعات  التي تعد ال�سبب الرئي�سي 
الميكن  الذي  انت�سار  الوباء  يف 
باحلجر  والعزل  اإال  عليه  الق�ساء 
وحماية  باملر�سى  والتكفل  ال�سحي 

االأ�سحاء  .

�ضرح وزير ال�ضحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اأم�س، 
اأن تعليمات رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 

وا�ضحة ب�ضاأن ت�ضريح املراأة احلامل من العمل، موؤكدا 
اأنه �ضيتم اتخاذ اإجراءات �ضارمة، لكل من خالف 

اأوامر ال�ضلطات العليا.

بالإ�ضافة اإىل فقدان 12 األف عامل ملنا�ضبهم  

اإ�سابة 20 �سيديل  بوباء 
كورونا وحالة  وفاة واحدة 

ب�ضبب وباء كورونا امل�ضتجد

تن�سيقية الأئمة تدعو للإ�سراع 
يف اإخراج زكاة الفطر 

اأن   لل�سيادلية  الوطنية  النقابة  ك�سفت 
التي  �سكلتها تو�سلت  جلنة االإح�ساء 
�سيديل    20 اإ�سابة  ت�سجيل   اإىل 
واحدة  وفاة   وحالة   الكورونا  بوباء 
،باالإ�سافة اإىل  وفقدان 12 األف عامل 
األف   11 من  ملنا�سبهم   بال�سيدليات 
�سيدلية على امل�ستوى الوطني وذلك 
بفعل  غياب النقل والتنقل ناهيك عن 
تراجع مداخل اغلب ال�سيدليات بفعل 

الوباء مند 2 مار�س املا�سي .
هذا واأ�سارت النقابة اأنها �سجلت وفاة  
�سيديل متاأثرا بفريو�س كرونا  بوالية 
ب11  اآخرين   20 واإ�سابة  م�ستغامن 
يوا�سلون  اليزالون   08 منهم  والية  
يزال  ال  فيما  اآخر   11 و�سفاء  العالج 
يف  يوميا  املر�س  يكابدون  البقية 
�ساهمت  كما   ، الوعي  نق�س  ظل 
األف عامل   12 فقدان  النقل يف  اأزمة 
حني  يف   ، ملنا�سبهم  بال�سيدليات  

تقليل   يف  ال�سحي  احلجر  �ساهم 
باملائة   ل83.2  ال�ساعي   احلجم 
واأرغمت الظروف املادية  63.8  من 
طاقمهم  تخفيف  على  ال�سيدليات 
بن�سبة  قل�سوه  باملائة   40.8 العامل  
والبقية  باملائة  30و50  بني  ترتاوح 
قل�سوه اإىل اقل  من 30 باملائة بفعل 
اأكرث  بلغت  التي  املداخيل  تراجع 
من  باملائة  ل90.6  باملائة   45 من 
ال�سيادلة  يف حني جتاوزت ال80 من 
املداخيل ل21.3 باملائة وهو ما اثر 
�سلبا عليهم و�سارو مهددين باالإفال�س 
خا�سة يف ظل عجز 57.5 باملائة  من 
من   اأ�سحابها  يتمكن  مل  ال�سيدليات  
ت�سوية ملفاتهم مع �سناديق الت�سامن 
ي�ستوجب  ما  وال�رسائب   االجتماعي 
البحث عن اآليات  ملعاجلة امل�سكل يف 

حالة ا�ستمرار الوباء
حممد بن ترار

دعا رئي�س التن�سقية الوطنية لالأئمة، 
اجلزائريني  اأم�س،  حجيمي،  جلول 
اإىل امل�سارعة يف اإخراج زكاة الفطر، 
االأُ�رس  من  ي�سحقها  ملن  وت�سليمها 
باإجراءات  تاأثرت  التي  املحتاجة 
الظرف  اأن  موؤكدا  ال�سحي،  احلجر 
البالد،  تعي�سه  الذي  اال�ستثنائي 
اإخراج  يفر�س  كورونا،  وباء  نتيجة 
وت�سليمها  وقتها  قبل  الفطر،  زكاة 
و�ساطة  دون  للمحتاجني،  مبا�رسة 

�سندوق الزكاة.
واأفاد حجيمي يف ت�رسيح لـل�سحافة، 
للجزائريني  نداء  وجهوا  االأئمة  اإن 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب 
بهدف حثهم على اإخراج زكاة الفطر 
وجود  ظل  يف  خ�سو�سا  اآوانها،  قبل 

كبرية  ب�سفة  دخلها  تاأثر  عائالت، 
ب�سبب الوباء، ما �سي�ساهم يف حتقيق 
االجتماعي  التكافل  اأنواع  من  نوع 
باملنا�سبة،  م�سريا  اجلزائريني،  بني 
وتعليق �سالة  اأن غلق امل�ساجد  اإىل 
حت�سي�س  من  �سعب  اجلماعة، 
وقتها  قبل  اإخراجها  باأهمية  النا�س، 
اأيام  بثالثة  املالكية  لدى  املعروف، 

قبل العيد.
الفتوى،  جلنة  اأن  االإ�سارة،  وجتدر 
الدينية،  ال�سوؤون  وزارة  م�ستوى  على 
اإخراج  فيه  اأجازت  بيان،  اأ�سدرت 
بداية  مع  ال�سنة  لهذه  الفطر،  زكاة 
الزكاة  قيمة  حمددة  رم�سان،  �سهر 

هذا العام بـ120 دينار.
مرمي خمي�ضة

عقوبات قا�سية تنتظر خمالفي التعليمات 

نقابة الوكالت ال�ضياحية تطالب تدخل 
وزير ال�ضياحة 

م�سري جمهول ل 10اآلف موظف 
.      �ضغط  �ضركات املالحة لدفع 

م�ضتحقات تذاكر مل ت�ضتعمل
الوطنية  رئي�س  النقابة  طالب 
للغرب  واالأ�سفار  ال�سياحة  لوكاالت 
وزير  توفيق  من  ميدون  »�سناف« 
اجل  من  العاجل  التدخل  ال�سياحة 
يتلقاها  التي  التحر�سات  وقف 
من  ال�سياحية  الوكاالت  اأ�سحاب 
من  اجلوية  املالحة  �رسكات  قبل 
التذاكر  �سب  م�ستحقات  اجل 
الكورونا  قبل  جائحة  حجزت  التي 
ت�ستعمل  مل  ح�ساباتها  والتي  يف 
ال�سحي وغلق املجال  الو�سع  بفعل 
باملائة   90 اأن  حيث   ، اجلوي 
ت�ستعمل  وامل�سافرين  مل  منها 
ي�ساعف  الذي  االأمر   ، يتنقلوا  مل 
ال�سياحية  معانات  الوكاالت  من 
توقف  بفعل  باالإفال�س  املهددة 
ن�ساطها منذ 03 اأ�سهر  خا�سة واأنها 
رم�سان  �سهر  عمرة  من  حرمت 
 ، ال�سحراوية  وموا�سم  ال�سياحة 
ويعد هذا املو�سم اأهم مو�سم  الذي 
ال�سياحية  فيه  الوكاالت  حتقق 
عامل  اآالف   10 مداخيلها  واأن 
وموظف مهددون بفقدان منا�سبهم 

.
واأ�سار ميدون يف مرا�سلته  انه  هذا 
الوكاالت  تواجه  الذي  الوقت  ويف 

وكالة   3000 عن  عددها  يزيد  التي 
دفعها  بفعل  �سياحية االإفال�س 
الذين  العمال  لكراء املقرات،واأجور 
عامل  10اآالف  عن  عددهم  يزيد 
اأ�سهر  لثالثة  وموظف وال�رسائب 
�رسكات  مدخول جند  اأي  بدون 
ب�سب  تطالبها  اجلوية  املالحة 
ت�ستعمل ،  مل  تذاكر  م�ستحقات 
حق  يف  اإجحافا  يعد  الذي  االأمر 
وزارة  تنتظرمن  الوكاالت التي 
ال�سياحة التدخل بغية اإنقاذها مقرتحا 
ال�رسيبي املقدر  الر�سم  ا�ستعمال 
مرت�سح  كل  يدفعه  الذي  ب2500دج 
احلج  بديوان  العمرة  منا�سك  الأداء 
والعمر  ل�سندوق  ل�سمان  م�ساعدة 
من  ال�سياحية  الوكاالت  واإنقاذ 
ك�سندوق  لدعم  االإفال�س واعتباره 
عو�س  الكوارث  خالل  الوكاالت 
اللجوء اإىل خزينة الدولة ،كما اأ�ساف 
اأن اإقرار هذه امل�ساعدات  يتم على 
املحقق الأن  املال  راأ�س  ح�ساب 
بالتعرف  �سي�سمح  االأجراء  هذا 
يف  توجد  على  الوكاالت  التي 
م�سالح  مع  قانونية  غري  و�سعية 

ال�رسائب. 
حممد بن ترار

ك�سفت م�سادر ر�سمية من وزارة  التكوين 
املهني والتعليم اأن م�ساحلها قد قررت 
فرباير  ا�ستثنائية  اإلغاء  دورة  ب�سفة 
خالل  2012  واعتماد  دورة  واحدة 
تدارك  اجل  من  وذلك  املقبل  العام 
على  التكوينات  خمتلف  يف  التاأخري 
التابعة  واملعاهد  املراكز  م�ستوى 

للتكوين املهني.
اأن  امل�سادر  ذات  واأ�سارت  هذا 
خا�سة  جلنة  �سكلت  الوزارة  قد 
بعد  التدريجي  للتكوين  ،  لل�سبط 
 ، للتكوين  املعاهد  مقاعد  اإىل  العودة 
ا�ستثنائية  القرار ب�سفة  حيث جاء هذا 
داخل  واالزدحام  لتفادي  ال�سغط 

املهني  وال�سماح  التكوين  مراكز 
االأوىل  الدورة  يف  �سجلوا  ملن 
با�ستكمال  تكوينهم يف ظروف عادية ، 
خا�سة يف ظل تاأخر  التخرجات  نتيجة 
خلفتها  التي  التي  ال�سلبية  االآثار 
اأ�سارت امل�سادر  كما   ، الكرونا  جائحة 
خالل  ا�ستثنائي  �سيكون  اأن  االإلغاء 

كرونا  وما  ب�سب  جائحة   2021 �سنة 
�سببته من ارجتاج يف الربامج والتكوين 
بداية  الدورة  اأن  تعود  والتخرج  على 
االختالالت  جتاوز  بعد   2022 �سنة  من 
التي تركتها كرونا يف القطاع  على غرار 
باقي القطاعات املت�رسرة من فريو�س 

كوفيد 19.

وزارة التكوين والتعليم املهنني 

 اإلغاء دورة فرباير 2021  

فيما يخ�س تاريخ اإجراء �ضهادة "البيام "

نقابات الرتبية ترفع �سكوى اإىل رئي�س اجلمهورية
اأولياء  وجمعيات  فيدرالية  رفعت 
الرتبية  نقابات  وبع�س  التالميذ 
رئي�س اجلمهورية  اإىل   الوطنية طعنا 
عبد املجيد تبون حول القرار القا�سي 
املتو�سط  التعليم  �سهادة  باإجراء 
اإلغائه   ب�رسورة  طالبوا  والذين  »بيام« 
الف�سلني  معديل  على  واالعتماد 

امل�ستحيل  من  الأنه   ، فقط  لالنتقال 
اأ�سهر عطلة  اإرغام تالميذ ق�سوا 05 
على التقدم الإجراء امتحان م�سريي . 
ويف هذا ال�سدد اأكدت رئي�سة جمعية 
اإن  خياري  جميلة   التالميذ  اأولياء 
التعليم  �سهادة  امتحان  اإجراء  قرار  
جلمعية   بالن�سبة  مفاجئ  املتو�سط  

اأولياء التالميذ التي تلح على  تعديله 
نتائج  على  واالعتماد  ال�سهادة  واإلغاء 
الف�سلني فقط ، من جهته اأكد املكلف 
 « الكناب�ست  م�ستوى  على  بالتنظيم 
الرتبية  نقابات  اإن   « بوديبة  م�سعود  
تقف اإىل جانب جمعية اأولياء التالميذ  
 ، املتو�سط  التعليم  �سهادة  اإلغاء  يف 

البيداغوجية   الناحية  من  اأنه  موؤكدا 
ق�سى  لتلميذ  ميكن  ال  و  والنف�سية 
 ، امتحان  يجري  اأن  عطلة  اأ�سهر   05
ينا�سد رئي�س اجلمهورية   وان اجلميع 
االمتحان  واإلغاء  القرار   مبراجعة 

واالعتماد على االنتقال .
 حممد بن ترار

حممد بن ترار

حممد بن ترار
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اح�ضن خال�ص   

التي  وحدها  اجلزائر  ولي�ست 
دينية  اإ�سكالية  اعرت�ستها 
الدينية  احلريات  ومكانة  الدولة 
كل  لزمت  فقد  ا�ستقاللها  عند 
وجلت  التي  الإ�سالمية  البلدان 
احلديثة  الوطنية  الدولة  عهد 
البلدان  ل�سيما  ا�ستقاللها  بعد 
تعددية  تعي�ش  تكن  مل  التي 
تركيبتها  يف  وطائفية  دينية 
مثل  الأ�سا�ش،  يف  املجتمعية، 
فرن�سا  له  تركت  الذي  لبنان 
حقوق  حلماية  خا�سة  د�ستورا 

الأقلية امل�سيحية. 
البلدان  من  اجلزائر  وتعترب 

التي مل يكن فيها 
الإ�سالمي  الدين 
م�سار  يف  حمايدا 
عهد  من  تطورها 
ال�سعبية  املقاومة 
اإىل  وال�سيا�سية 
الدولة،  بناء  عهد 
يف  ت�سهد  مل  بل 
املتاأخرة  الفرتات 
للمذاهب،  تعددا 
عليها  غلب  فقد 
املالكي  املذهب 
احلنفي  واملذهب 

ال�سني  املجال  يف  اأقل  بدرجة 
الإبا�سي،  املذهب  جانب  اإىل 
م�سيحية  اأقليات  اإليها  وي�ساف 

ويهودية. 
التحريرية  الثورة  جاءت  وقد 
مبداأ  الأول  ندائها  يف  لتكر�ش 
دميقراطية  دولة  تاأ�سي�ش 
حتت  �سيادة  ذات  اجتماعية 
املبداأ  وهو  الإ�سالمية  املبادئ 
الذي مل يثن منا�سلني م�سيحيني 
يف  النخراط  عن  و�سيوعيني 
النظام  من  التحرري  امل�سار 

بع�سهم  اإن  بل  ال�ستعماري، 
بعد  اجلزائرية  املواطنة  اختار 
الزوج  غرار  على  ال�ستقالل 
ال�سومام  وثيقة  اأن  غري  �سويل. 
تهدف  ل  الثورة  اأن  اإىل  نبهت 
اإن�ساء دولة دينية بل دولة وطنية 
اأجل  من  اجتماعية  دميقراطية 
لتك�سب  للثورة  الفر�سة  اإعطاء 
تعاطفا دوليا واأن ل تعترب جبهة 
دينية  حركة  الوطني  التحرير 
على غرار اجلماعات الإ�سالمية 
يف  ظهورها  مع  تزامنت  التي 
م�رص وبلدان خليجية واآ�سيوية. 

العامل  اأن  يف  املفارقة  وتكمن 
من  الإ�سالم  اأبعد  الذي  ذاته 
لوائح  وخمتلف  ال�سومام  وثيقة 

للثورة  الوطني  املجل�ش  دورات 
موؤمتر  غاية  اإىل  اجلزائرية 
العوامل  من  �سار  طرابل�ش 
وراء  وقفت  التي  الرئي�سية 
للدولة  دينا  الإ�سالم  اإدراج 
العديد  ا�ستقالل  عهد  يف 
التي  اجلزائر  مثل  الدول  من 
من  تفلت  اأن  من  تتوج�ش  ظلت 
لتقع  الدينية  ال�رصعية  يديها 
اإ�سالمية  معار�سة  اأح�سان  يف 
املجتمع  يف  تت�سكل  بداأت 
 - الجتماعي  البعدين  وت�سمل 

فاحت�سان  وال�سيا�سي.  الثقايف 
اأن  �ساأنه  من  لالإ�سالم  الدولة 
على  لل�سيطرة  مربرا  يعطيها 
التيارات  ولقمع  العبادة  مواقع 
الإ�سالمية النا�سئة ل�سيما التيار 
املمتد جلمعية العلماء امل�سلمني 
تيارات  اأو  الإخواين  التيار  اأو 
الأخرى.  ال�سيا�سي  الإ�سالم 
الت�سعينيات  بداية  يف  راأينا  وقد 
من القرن املا�سي كيف تطورت 
بني  اندلعت  التي  املواقع  حرب 
وبني  لالإنقاذ  الإ�سالمية  اجلبهة 
الر�سمية  الدينية  املوؤ�س�سات 
وتعميم  امل�ساجد  احتالل  حول 
اخلطاب الديني الراديكايل على 
نزعت  اإذ  احلياة،  نواحي  جميع 
الإنقاذ  جبهة 
�سعار »من ال�سعب 
من  ال�سعب«  واإىل 
البلديات  بنايات 
التي كانت متلك 
الأغلبية  فيها 
ب�سعار  لتعو�سه 
ية  لبلد ا «
 » مية �سال لإ ا
قادتها  وكان 
ن  و ي�ستند
اإىل  ذلك  يف 
جعية  مر

الإ�سالم دين الدولة.
يف  الإ�سالم  مكانة  وتختلف 
الد�ساتري بني البلدان الإ�سالمية 
�سوريا  عدا  ما  اأغلبها،  اأن  ولو 
اعتبار  على  يتفق  ولبنان، 
بينما  الدولة  دين  الإ�سالم 
التطبيقية  التفا�سيل  يف  تختلف 
واللواحق فمنها من ي�سيف اإليها 
جعل  اإلزامية  على  التن�سي�ش 
مرجعية  الإ�سالمية  ال�رصيعة 
وبني  الدولة  لقوانني  اأ�سا�سية 
عامة  مبفاهيم  يحتفظ  من 
مثل  الإ�سالمية،  الأخالق  مثل 
وا�سرتاط  اجلزائر،  حال  هو  ما 
رئي�ش  للرت�سح ملن�سب  الإ�سالم 
على  الق�سم  واأدائه  اجلمهورية 
وح�سوره  الإ�سالمية  الطريقة 
اإحياء  مثل  الدينية  ال�سعائر 

العيدين وليلة القدر. 
التي  ال�سغوط  من  وبالرغم 
تتلقاها من حني لآخر، من خالل 
والأمريكية  الغربية  التقارير 
و�سع  تنتقد  والتي  بالأخ�ش 
اأن  اإل  فيها،  الدينية  احلريات 

على  حري�سة  ظلت  اجلزائر 
للمجال  الدولة  احتكار  مبداأ 
ال�سارم  و�سبطها  الديني 
الإ�سالمية  الدينية  للممار�سة 
وزارة  �سمن  الإ�سالمية  وغري 
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  �سميت 
بدل ال�سوؤون الإ�سالمية، اإذ متتد 
جميع  على  الوزارة  هذه  �سلطة 
ر�سميا  بها  املعرتف  الديانات 

الديانة  ول�سيما 
�سقها  يف  امل�سيحية 
ل  بينما  الكاثوليكي. 
الدولة �سمنيا  تعرت�ش 
عبادة  دور  وجود  على 
قد  اأنها  ولو  يهودية 
ذاتها  العناية  جتد  ل 
الكنائ�ش  جتدها  التي 
وباملقابل  الكاثوليكية. 
بحذر  الدولة  تتعامل 
التيارات  مع  �سديد 

ل�سيما  الأخرى  امل�سيحية 
التي  اجلديدة  الربوتي�ستانتية 
منظما  تب�سرييا  برناجما  متلك 
ال�سباب  اأو�ساط  وقد تغلغلت يف 
بوا�سطة  واملدن  الأرياف  يف 
متكني  ل�سيما  مادية  اإغراءات 
اإىل  الهجرة  من  ال�سباب  هوؤلء 

اأوروبا.
�سلطتها  الدولة  تدعم  ولكي 
املمار�سة  على  املب�سوطة 
 2006 عام  اأ�سدرت  الدينية 
ال�سعائر  ي�سبط ممار�سة  قانونا 
هو  الإ�سالمية،  غري  الدينية 
ملحاربة  قانوين  غطاء  مبثابة 
الربوت�ستانتية  املمار�سات 
تلك  مثل  واملوازية  الفو�سوية 
التي ترتاد م�سليات �رصية وغري 

جمعيات  ت�سكل  اأو  بها  م�رصح 
دينية دون احل�سول على اعتماد 
من ال�سلطات املخت�سة. وتناط 
حماربة هذه املمار�سات املوازية 
بوزارة الداخلية انطالقا من اأنها 
متاما  الأمني  ال�ساأن  يف  تدخل 
الأمن  م�سالح  تتدخل  مثلما 
�سيام  حرمة  منتهكي  ملتابعة 
التوقيفات  �سل�سلة  اأو  رم�سان، 

الطائفتني  دعاة  طالت  التي 
الأحمدية والكركرية يف اجلزائر 
منذ اأعوام قليلة م�ست، اأو حتى 
املمار�سات  و�سبط  مراقبة 
الدينية الإ�سالمية اخلارجة عن 
حددتها  التي  الدينية  املرجعية 
العقيدة  على  واملرتكزة  الدولة 
املالكي  والفقه  الأ�سعرية 
وهي  الت�سوف  يف  اجلنيد  ونهج 
برعاية  حتظى  التي  املرجعية 
الدولة عن طريق وزارة ال�سوؤون 
بوا�سطتها  ت�سارك  التي  الدينية 
الأخرى مهمة  الدولة  موؤ�س�سات 
اإىل  الديني،  التطرف  حماربة 
ك�رصيك  الزوايا  اإ�رصاك  جانب 
اإر�ساء هذه  للدولة يف  اجتماعي 
املرجعية والتغلب على التيارات 

املجتمع  يف  النا�سطة  ال�سلفية 
جمال  يف  الدولة  تزاحم  والتي 
يف  والبت  الزكاة  وتوزيع  الإفتاء 

ثبوت روؤية هالل رم�سان.
 لقد عرفت جتربة حتكم الدولة 
فرتات  الديني  املجال  يف 
والرتخاء  الت�سدد  بني  متباينة 
ينخف�ش  التي  ال�سياقات  وفق 
الديني  املد  فيها  يرتفع  اأو 
نطاق حتكم  عن  اخلارج 
التي  املعنية  ال�سلطات 
القدرات  بعد  جتد  مل 
ال�رصورية  الب�رصية 
للتحكم  ونوعا  كما 
الديني  املجال  يف 
جاءت  وقد  الوطني. 
تعديل  مقرتحات 
الد�ستور اجلديدة يف 
لإزالة  املجال  هذا 
اللتبا�ش جتاه موقف 
العبادات.  ممار�سة  من  الدولة 
فقد اأ�سيف يف املادة 51 بندان 
يحمي  �سابق  بند  جانب  اإىل 
حرية املعتقد، يق�سيان ب�سمان 
دون  متار�ش  التي  العبادة  حرية 
وبالتزام  القانون  اإطار  متييز يف 
العبادة  اأماكن  بحماية  الدولة 
وحيادها. ولو اأن الن�ش مل يحدد 
املذكور  احلياد  مفهوم  بدقة 
العبادة.  باأماكن  املق�سود  وما 
على  ينطبق  ذاته  والإ�سكال 
اإذا  ما  ذاتها،  العبادة  مفهوم 
الديانات  على  مقت�رصة  كانت 
ال�سماوية اأم مفتوحة على جميع 
ل�سيما  العبادات  واأ�سكال  اأنواع 
عدم  على  يوؤكد  الن�ش  واأن 

التمييز. 

الد�ستور وحدود دينية الدولة 
اأعادت املقرتحات املتعلقة باحلريات الدينية اإىل الواجهة مكانة الدين اأو بالأحرى الديانات يف بناء 
الدولة اجلزائرية واأ�ضفت توابل جديدة على نقا�ص جمتمعي وفكري و�ضيا�ضي قدمي دون اأن يكون 
له تاأثري على املوؤ�ض�ص الد�ضتوري، فقد حر�ضت الد�ضاتري اجلزائرية املتعاقبة على اإر�ضاء الإ�ضالم 

دينا للدولة قبل يتطور تدريجيا العرتاف بالتعددية الدينية يف حدود ما هو متاح ر�ضميا و�ضمن 
ت�ضريع �ضارم يت�ضل مبمار�ضة ال�ضعائر الدينية غري الإ�ضالمية.

بني القيود واحلريات

الدولة  حتكم  جتربة  عرفت  " لقد 
يف املجال الديني فرتات متباينة بني 

الت�ضدد والرتخاء وفق ال�ضياقات التي 
ينخف�ص اأو يرتفع فيها املد الديني 

اخلارج عن نطاق حتكم ال�ضلطات املعنية 
التي مل جتد بعد القدرات الب�ضرية 

ال�ضرورية كما ونوعا للتحكم يف املجال 
الديني الوطني "

التي  البلدان  من  اجلزائر  " تعترب 
مل يكن فيها الدين الإ�ضالمي 

حمايدا يف م�ضار تطورها 
من عهد املقاومة ال�ضعبية 
وال�ضيا�ضية اإىل عهد بناء 

الدولة، بل مل ت�ضهد يف الفرتات 
املتاأخرة تعددا للمذاهب"



الأحد 17  ماي  2020  املوافـق  ل 24 رم�ضان  1441ه 24 �ساعة5

خل�ضر بن يو�ضف 

 هن� ي�أتي ال�سوؤال : َمن عليه حتويل 
ذهبية  فر�سة  اإىل  التحدي  هذا 
القول  خالل  من   ، الأ�رسة  بن�ء  يف 
على  ق�درون  مع�ً  اأنن�   « لالأبن�ء 
جت�وز هذه الأزمة «؟ ب�لرغم من كل 
ال�سيئ�ت التي خلفه� هذا الفريو�س ، 
اإل اأن وجود الن��س يف بيوتهم كنتيجة 
الجتم�عي  التب�عد  ل�سرتاتيجية 
-  قد يبدو مم�ر�سة جديدة ف�سلى 
كن�  اإذا  للنج�ة  فر�سة  ب�عتب�ره� 
ن�قلني حمتملني للغري - وامل�س�ف�ت 
الآمنة والعزل املنزيل واحلظر، كل 
اإظه�ر القيم الع�ئلية  ذلك �س�هم يف 
تواجد  خالل  من   - ق�رساً  ولو   -
من  ب�لقرب  من�زلهم  يف  الع�ئالت 
بع�سهم مك�ني�ً وزم�ني� ليعي�سوا ح�لة 
ال�سواء  على  القلوب  ميل  القرب يف 
يف  الع�ئالت   و  الأ�رس  تواجد   ،
القي�دة  قرارات  مع  مت��سي�ً  بيوته� 
يُوؤ�رسرّ  البالد   التي حتكم  ال�سي��سية 
لحرتام الن��س للغة الق�نون وخوفهم 
اأن  من  وع�طفة  حمبة  بع�س  على 
الفريو�س  الأ�رسة  اأفراد  اأحد  يحمل 
ذلك ع�طفة  ويف   ، الآخرين  ويعدي 
الق�رسي  ف�لتواجد   ، واإيث�ِر  يرّة  وَغريرْ
اأو الطوعي للن��س يف بيوتهم جعلهم 

وزم�ني�  مك�ني�ً   بع�س  من  قريبني 
والتوا�سل  الع�ئلة  قرب  ح�لة  لتن�س�أ 
وذكري�ت  وامل�ستقبل  والت�س�ل 
امل��سي القريب والبعيد على �سبيل 

تعزيز اأوا�رس املحبة والألفة .

اإعادة لت�ضكيل العالقات

 عودة اجتم�ع الأ�رس اجلزائرية  يف 
 ، املنزيل  احلجر  ب�سبب   ، البيوت 
العالق�ت  لت�سكيل  اإع�دة  اإل  هو  م� 
عالق�ت  اإىل  وانتق�له�  اأفراده�  بني 
خالل   ، انزاحت  بعدم�   ، واقعية 
عالق�ت  اإىل   ، الأخرية  ال�سنوات 
تن�مي  جراء   ، وهمية  افرتا�سية 
احلديثة  التوا�سل  و�س�ئل  ا�ستعم�ل 
، تواجد الوالدين والأبن�ء يف بيوتهم 
من  للتع�رف  ون  ي�سطررّ يجعلهم 
جديد ويخلق ح�لة من الألفة و يعزز 
ثغرة  وي�سد  بينهم  املحبة  ويقوي 
الفرتة  هذه  يف  جداً  الكبري  الفراغ 
ت�س�ركية  منزلية  برامج  و�سع  اأو   ،
حتفز الأبن�ء على ملء وقت فراغهم 
�سحي�ً  لهم  مفيد  هو  مب�  ب�حلجر 
ح�ل  يف  خ�سو�س�ً   ، واجتم�عي�ً 
ق�سرياً  ك�ن  والوقت  يعملون  كونهم 
 ، البع�س  بع�سهم  مع  لتواجدهم 
املنزيل  العزل  يف  الوالدين  بتواجد 
على  يرتكز  الدور  �سنجد  ف�إنن� 

الأ�رسة  هذه  عم�د  هم�   ، فرَدين 
املحوري  والداعم  واملحرك   ،
للحف�ظ على الأ�رسة يف زمن كورون� 
وعم�د  قوام  والأب(  )الأم  اإنهم�   ،
املجتمع ، فهم� من عليهم� احتواء 
الأبن�ء يف ظل هذه الأزمة وتوعيتهم 
تخلق ح�لة من ال�سعور عند الأطف�ل 
حتديداً ب�أن الرجل م�سوؤول ويتحمل 
الأفراد  اجت�ه  امل�سوؤولي�ت  ك�فة 
واملجتمع و�رسورة تعميق املواطنة 
 ، لديهم  الثقة  وا�سرتج�ع  الإيج�بية 
احلي�تية  ال�سي��س�ت  على  ب�لرتك�ز 
التي ت�سع احلف�ظ على حي�ة الإن�س�ن 
وحم�يته على راأ�س الأولوي�ت ، كم� 
اأنهم� امل�سوؤولن عن غر�س وتعزيز 
اأهمية اللتزام ب�لتوجيه�ت الوق�ئية 
واجللو�س ب�ملنزل فج�ئحة »كورون�  
» ، �ستجعل الآب�ء والأمه�ت يعيدون 
النظر يف طريقة تع�ملهم مع اأبن�ئهم 
 ، املراقبة  قيم  �ستتعزز  حيث   ،
فكورون� �ستعيد عالقة » املرْ�س�حبة 
 ، والأبن�ء  الآب�ء  بني   « واملع�ي�سة 
ال�سيئة  الع�دات  كل  ك�رس  خالل  من 
من  ال�سب�ب  خلقه�  التي  والرتيبة 
الرقمي  الع�مل  يف  انغم��سهم  خالل 
اليوم  اجلزائري  ال�س�ب  وعي  لأن 
الع�مل  من  عن��رسه  ويلتقط  ل  يت�سكرّ
عرب  متت  تن�سئته  اأن  كم�   ، الرقمي 

 ، الجتم�عي  التوا�سل  و�س�ئط 
وعلى الوالدين ا�ستثم�ر هذه الأزمة 
م�  ل�ستع�دة  فر�سة  اإىل  بتحويله� 
فقدته بع�س الأ�رس من توا�سل �سحي 
ودائم بني اأفراده� ، انطالق� من هن� 
�ست�سرتجع  ة  الأ�رسرْ اأن  القول  ميكن 
حيث   ، للتن�سئة  كمح�سن  دوره� 
اكت�س�ف  من  ال�سحي  احلجر  ن  مكرّ
اأبن�ئهم  ل�سخ�سي�ت  والأمه�ت  الآب�ء 
وب�لت�يل   ، امل�ستقبلية  وتطلع�تهم 
ووجه�ت  الروؤى  يف  تق�رب  ح�سول 
التفكري  بني الطرفني لتتج�سد القيم 
الع�ئلية يف العمل والع�طفة وال�سعور 

حتى   ، وغريه�  واملحبة  والحرتام 
ل�سب�ب  امل�ستقبلية  اخلطط  ر�سم 
العزل  اإبرّ�ن  اأوجه  على  يكون  الع�ئلة 
ير�سم�ن  الوالدين  حيث  املنزيل 
خطوط الروؤى امل�ستقبلية للتخطيط 
وفق  ع�رسية  حي�ة  �سوب  ل�سب�بهم 
وال�سي��س�ت  واملتغريات  الراهن 

احلي�تية .

بعد جائحة »كورونا »

 « »كورون�  ج�ئحة  بعد  م�  مرحلة 
والتوا�سل  احلوار  للغة  تعزيز  هي 
 ، امل�سرتكة  واملحبة  والت�س�ل 

الع�ئلية  القيم  من  ح�لة  وخلق 
وحتويل  النموذجية  الإيج�بية 
التحدي�ت اإىل فر�س خالقة حقيقية 
وج�دة ، ولال�ستثم�ر الأمثل للوقت و 
الع�ئلية وجتديده�  العالق�ت  تعزيز 
املتغريات  و�رسورات  يتوافق  مب� 
والظرفية  الآنية  وامل�ستجدات 
الزمنية وك�رس روتينه� وتعظيم القيم 
حد  دون  الأوق�ت  كل  يف  الع�ئلية 
 ، كورون�  زمن  يف  خ�سو�س�ً  قيد  اأو 
الع�ئلي  والقرب  الت�س�لح  فح�لة 
مليء  ع�ئلي  جو  خللق  �رسورية 
وال�سع�دة  والن�س�ط  ب�حليوية  مفعم 
والتع�ون  والتم��سك  الرتا�س  قوامه 
والتطلع�ت  التوجه�ت  يف  والتف�ق 
�سبيل  على  للم�ستقبل  والتخطيط 

اخلروج من جو الك�آبة وامللل .
 يبدو اأن هذه الأزمة – الأزمة الوب�ئية 
ل�ستع�دة  فر�سة  لتكون  ُخلقت   -
الأ�رسة مفهومه� القدمي يف الرتابط 
الأ�رسي الوثيق ، وهي خطوة لن� يف 
عن  اأبن�ئن�  مع  والن�سج�م  التوا�سل 
قرب ، والجتم�ع معهم لفرتة طويلة 
، وهذا م� ي�س�عد يف غر�س وتعزيز 
قيمة التع�ون ، وا�ستغالل الوقت يف 
ال�ستف�دة الق�سوى لتطوير مه�راتهم 

و�سلوكي�تهم لالأف�سل.

فر�ضت جائحة كورونا ال�ضتثنائية التي يعي�ضها العامل يف مواجهة فريو�س كورونا امل�ضتجد »كوفيد 19« وحتت وطاأة انت�ضار الفريو�س وتف�ضي رائحة 
املوت يف ردهات امل�ضت�ضفيات هواج�ضا خميفة اأرقت النا�س واأرعبتهم و�ضجلت حتولت اجتماعية ظرفية ، خملفة تاأثريات �ضلبية متعددة يراها العامل 

باأ�ضره يف هذا الفريو�س الفتاك ، بالرغم من تعب العلماء من بحثهم يف اإيجاد لقاح اأو م�ضل لكورونا ، واإجهاد الأطر الطبية رغم حمدودية موارد 
املنظومات ال�ضحية ، وجهود اجلي�س والأجهزة الأمنية اجلبارة ، حالة ترّقب يعي�ضها النا�س  يف ظل ظروفنا الراهنة مع جائحة كورونا ، يواجه جميع 

اأفراد الأ�ضر �ضعوبات كثرية للتاأقلم مع الإجراءات الحرتازية ، ومنها احلجر املنزيل ، نظراً لالنفتاح والأمان ال�ضابَقني..

زمن كورونا 

يف متثالت الأ�سرة .. احلجر املنزيل والقيم العائلية 

د.وليد بوعديلة

نريد لهذه ال�س�نحة اأن تكون فر�سة 
يف  الأخالق  اأ�سل  من  لالقرتاب 
املع�مالت  جمتمع،وطبيعة  كل 
جوهر  على  يحيالن  فيه،وهم� 
ومعنى ر�س�لة الإن�س�ن يف احلي�ة،من 
مع  وتف�عله  ب�هلل  عالقته  حيث 
بزمن  املع�ين  و�سرنبط  الن��س. 

كورون� واآث�ره عل جزائرن�.
الديني  الرتاث  كتب  يف  جند 
حول  عميقة  م�س�هم�ت  الإ�سالمي 
اأ�سول الأخالق و جتلي�ته� يف الفرد 
الإم�م  ،مثال،  واملجتمع،ويرجع 
الأخالق  اأ�سل  اجلوزية  القيم  ابن 
وامله�نة  الكرب  اإىل  املذمومة 
املحمودة  الأخالق  والدن�ءة،واأ�سل 
يف  وجند  الهمة،  وعلو  اخل�سوع  اإىل 
الأفع�ل،  من  جمموعة  الكرب  خلق 
بني  التف�عل  عند  تتجلى  التي 
وجدن�ه�  قد  اأنن�  الن��س،واحلق 
كورون�،يف  وب�ء  زمن  يف  ح��رسة 
متعددة،  اجلزائري،بطرق  جمتمعن� 
ترجع  التي  الأخالق  هذه  ومن 
�سكر  نذكر:الفخر،عدم  للكرب 
حب  ، لظلم ا ، لبغي ا ، لعجب ا ، لنعم ا
قبول  اجل�ه،التجرب،عدم 
الأ�سع�ر  رفع  الن�سيحة،اأولي�س 
ظلم�؟،اأولي�س  الغذائية  املواد  يف 
احتك�ر ال�سلع واأدوات التعقيم و�رسقة 

املن�زل واملوؤ�س�س�ت بل وامل�س�جد 
)كم�وقع يف م�س�جد ب�سكيكدة( زمن 
الوب�ء هو بغي؟اأولي�س رف�س ن�س�ئح 
املنزيل  ب�حلجر  لاللتزام  تدعو 
هو  الوب�ء  زمن  التجمع�ت  وجتنب 
بحي�ة  وال�ستهت�ر  الكرب  اأنواع  من 

الن��س؟....
و من اأخالق امله�نة والدن�ءة نذكر 
مثال:الكذب،اخل�سة،اخلي�نة،الري�
ء،الطمع،البخل،الك�سل،...وميكن 
الت�رسف�ت  بع�س  يف  ذلك  كل  ت�أمل 
كورون�،مثل  زمن  ح��رستن�  التي 
�سبك�ت  يف  والإ�س�عة  الكذب  ن�رس 
على  التعدي  التوا�سل،وحم�ولت 
الوب�ء  ملواجهة  الوطني  املجهود 
ب�لنهب وال�سلب والختال�س وت�سويق 
يف  حدث  الف��سدة،وهذا  ال�سلع 
الوب�ء،كنوع  �سهدت  التي  الدول  كل 
اإرادات اخلري �سد  بني  ال�رساع  من 

اإرادات ال�رس.
الأخالق  نلقى  اآخر  ج�نب  ويف 
ومنه�:ال�سرب،ال�سج�عة،ال الف��سلة 
عفة،اجلود،الإيث�ر،التوا�سع،ال�سدق
الن��س...،وهي  زلت  عن  ،التغ�فل 
ن��سئة يف الغ�لب عن اخل�سوع وعلو 

الهمة ح�سب ابن القيم.
عن  الأمثلة  نقدم  اأن  ال�سهولة  ومن 
اأفع�ل  من  اجلزائريون  اأجنزه  م� 
مواجه  ال�سعبية،يف  الوطنية  الهبة 
الفريو�سي،مبم�ر�س�ت  الوب�ء 

عن  كثرية،اأب�نت  ت�س�منية  واأفع�ل 
مك�رم وف�س�ئل الأخالق عن اأحف�د 
ال�سهداء،ودلت على وجود اخلري يف 

هذه الدي�ر.
القيم  ونقراأ هن� كالم� جميال لبن 
نت�ئج  على  كبرية،حتيلن�  مبع�ين 
وعلو  اخل�سوع  اأهل  تنتظر  جليلة 
على  كلم�ته  ن�سقط  الهمة،ونحن 
ال�سلك  واأبن�ء  املتطوع  ال�سب�ب 
الأبي�س،يقول  اجلي�س  اأو  الطبي 
الإم�م ابن القيم:« واهلل �سبح�نه اأخرب 
خ��سعة،ثم  تكون  ب�أنه�  الأر�س  عن 
وتربو  فتهتز   امل�ء  عليه�  ينزل 
وبهجته�،فكذلك  زينته�  وت�أخذ 
اأ�س�به حظه من  اإذا  منه�  املخلوق 

التوفيق«.
واإن عدن� للحجر املنزيل،عندن� يف 
اجلزاىر،وعند كل جمتمع  مع��رس 
فوائد  من  فيه  ب�لوب�ء،وم�  حم��رس 
املواطن   عند  العزلة،ف�سنقف 
فيه�  القلب  يكون  التي  واملوا�سع 
ليثبت  ،ح��رسا،متب�رسا،  مت�أمال 
الروحي  الن�س�ين  البعد  وجود 
�سم�ع  عند  هي  و  املخلوق،  عند 
الذكر،ويف  جم�ل�س  القراآن،ويف 
اأوق�ت اخللوة، ويطلب ابن القيم من 
الن�س�ن الذي مل يجد قلبه يف هذه 
املواطن اأن ي�س�ل اهلل اأن مين عليه 
نقول  ونحن  له.  قلب  ل  لأنه  بقلب 
الفر�سة  اإنه�  كورون�:  زمن  لن�س�ن 

لنوؤكد وطنيتن� ونقدم كل فعل يرجع 
دا�ستهم�  اأن  بعد  وقلوبن�  روحن�  

املدنية الزائفة.
وخم�طر  ال�سعبة  ظروفن�  ورغم 
الوب�ء،ف�إن امل�ستقبل �سيك�سف لأبن�ء 
ع�مل  ودول  �سعوب  اجلزاىر،ولكل 
ال�رسيفة  النفو�س  كورون�،اأن  زمن 
الدنيئة،ومع  النفو�س  على  �ستنت�رس 
اأ�رسف  اأن  لن�  ت�أكد  رم�س�ن  �سهر 
من  وقدرا  همة  واأعالهم  الن��س 
لذته يف معرفة اهلل وحمبته وال�سوق 
واأكمل  القيم:«  ابن  لق�ئه،يقول  اإىل 
لذة  بني  له  جمع  من  لذة  الن��س 
القلب والروح ولذة البدن،فهو يتن�ول 
ينق�س  ل  وجه  على  املب�حة  لذاته 
يقطع  الآخرة،ول  الدار  من  حظه 
عليه لذة املعرفة واملحبة والأن�س 
وتع�ىل:«قل  �سبح�نه  بربه.«يقول 
من حرم زينة اهلل التي اأخرج لعب�ده، 
للذين  هي  الرزق،قل  من  والطيب�ت 
يوم  خ�ل�سة  الدني�  احلي�ة  يف  اآمنوا 

القي�مة.«
يف هذا الظرف الوب�ئي ال�سعب،نريد 
ترك  اجلزاىري  جمتمعن�  من 
العوائد ال�سلبية،التي ت�سهم غي ن�رس 
كوارث الوب�ء، والعوائد هي كل األفه 
الن��س من يومي�تهم خ�رج املنزل،و 
قد تهدد حي�ة غريهم،مثل الطوابري 
على احلليب ويف الربيد ويف املراكز 
هي  الع�دات  هذه  التج�رية...وك�أن 

العب�دات؟؟،اأوك�أن  و  ال�رسع  من 
وعط�س�؟؟  جوع�  �سيقتلن�  تركه� 

ن�س�أل اهلل اللطف والع�فية.
كم� نذكر هن� ف�سال ه�م� يف كت�ب« 
»هجر  هو  القيم  بن  ل  الفوائد« 
العوائق« ، و بعده نقراأ ف�سل »هجر 
-قراءة  قراأن�  العالئق«،وفيهم� 
لزمن  خفية  اإح�لة  عرثية-�سوت 
للب�رسية، والعوائق  الوب�ء املح��رس 
ظ�هره�  املخ�لف�ت  اأنواع  هي 
القلب عن �سريه  تعوق  وب�طنه�،هي 
،والعالئق  طريقه  اهلل،وتقطع  اإىل 
اهلل  دون  القلب  به  علق  كل  هي 
و�سهواته�  الدني�  مالذ  من  ور�سوله 
و ري��س�ته� و�سحبة الن��س و التعلق 
لبق�ء  تف�سري  اأي  اأجد  ....ول  بهم 
ال�سوارع  يف  الأفراد  من  الكثري 
وقت،بل  كل  ويف  يومي�  وال�س�ح�ت 
والتجمع يف املحالت والأ�سواق،من 
بع�س  تب�عد،لجل  او  كم�م�ت  دون 
غذاء  اأي  اأو  الزلبية  اأو  اخلبز  من 
بطني،والتف�سري الوحيد هو ان نداء 
التوبة  نداء  على  تغلب  قد  البطن 
وال�ستغف�ر و الذكر يف �سهر القراآن 

وال�سي�م؟؟

اأخريا...

العبد  �سع�دة  مراتب  اأول  ك�نت  اإذا 
يعقل  وقلب  واعية  اأذن  له  تكون  اأن 
يخرقون  من  الأذن،فلي�س�رع  م�تعيه 

للمن�زل  املنزيل،للدخول  احلجر 
وامل�س�همة يف احلد من انت�س�ر وب�ء 
كورون�،فال لق�ح ول عالج له،والوق�ية 
واللتزام  الن�سب�ط  يف  كله� 
اخلطر  الن�س�ئح،لتجنب  و�سم�ع 
بق�ء  املنطقي  غري  املهدد،ومن 
م�س�هد �سلبية غريبة للكر والفر من 
بع�س ال�سب�ب مع ال�رسطة،والختب�ء 
العودة  ثم  الدوري�ت  مرور  عند 
لل�سوارع و ال�سهر اجلم�عي،يومي�،و 
وواجب  ر�س�لة  نفهم  مل  ك�أنن� 
من  يطلبون  بعد،وهم  الأمن   رج�ل 
الفريو�س  لتجنب  ب�لدخول،  اجلميع 
اأرق�م  ر�س�ئل  اأن  اخلبيث،اأم 
ال�سح�ي�  والإ�س�ب�ت عرب الع�مل مل 
ت�سل،اأم اأن م�س�هد الدفن اجلم�عي 
للمتوفني ب�لوب�ء يف ايط�لي� و امريك� 
مل ي�س�هده� جيل الهواتف الذكية و 
فوعين�  الفي�سبوك؟!،ب�خت�س�ر 
لنتوا�سل  اليوم  يحمين�،ولننعزل 
كل  لعودة  م��سة  بح�جة  غدا،ونحن 
الأخالق املحمودة بف�س�ئله� العلي� 
ينت�رس  للتغلب على فريو�س  الراقية 
ب�أفع�ل الأخالق املذمومة،برذائله� 

ال�س�قطة العفنة...
وتوا�سل  �ستنت�رس  اجلزائر  اإن 
و�رسامتن�  بدعواتن�  جمده� 
احفظ  جم�عي�،واللهم  وان�سب�طن� 
الوطن وجنبه كوارث الوب�ء وخب�ئث 

البالء.

املجتمع اجلزائري :

 طبائع الأخالق و جوهر املعامالت
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بقلم د.حممد مرواين /
اأ�ضتاذ جامعي يف الإعالم 

والت�ضال

لعدة  وتبعا  ال�شباب  اأ�شبح  فقد 
قابلة  وم�ؤ�رشات  معطيات 
للقيا�ض كتلة هامة تفر�ض اإيقاعا 
وحتى  امل�ؤ�ش�شات  على  وواقعا 
االجتماعية  اجلماعات  على 
باملفه�م »ال�ش��شي�ل�جي » التي 
ت�شعى لتاأطري »ال�شباب » ال�شيد 
م�ؤخرا  ح�رشت  لقد  ال�زير 
املنظمة  ال�طنية  اجلل�شات 

ال�شبانية  »ال�شيا�شة  ح�ل 
مب�شتغامن  نظمت  التي   «
 « »ال�شناباب  نقابة  قبل  من 
لعمال  النقابية  واالحتادية 
قطاع ال�شباب والريا�شة وقد 
قدمت مداخلة يف امل��ش�ع 
من م�قعي كاأ�شتاذ جامعي يف 
واإعالمي  واالإعالم  االت�شال 
ال�شباب  ق�شايا  على  ي�شتغل 
واأداء م�ؤ�ش�شات ال�شباب وقد 
ال�طني  الن�شاط  هذا  كان 
وجهات  لتبادل  فر�شة  الهام 
النظر مع العديد من اإطارات 
دواوين  م�شريي  من  القطاع 
واملراكز  ال�شباب  م�ؤ�ش�شات 
ن�شاطها  ي�ؤطر  التي  الثقافية 

ه�  يحتاج  بيداغ�جي  طاقم 
االآخر الإعادة النظر يف اأ�شاليب 
تخاطب  التي  خا�شة  العمل 
ال�شباب ويف و�شائل الن�شاط التي 
يجب اأن تك�ن خا�شة مع ظه�ر 
ن�شاطات  من  جديد  ت�شكيل 

ال�شباب واهتماماتهم .
�ضبكة ات�ضال واإعالم 

جديدة موجهة لل�ضباب

التي  الهامة  االأول�يات  من 
يجب اال�شتغال عليها يف ال�قت 
الراهن خا�شة مع من� مهارات 
ن�عية لفئات وا�شعة من ال�شباب 
التكن�ل�جيات  نح�  اجلزائري 

واالإعالم  لالت�شال  احلديثة 
اعتماد وزارة ال�شباب والريا�شة 
جديدة  واإعالم  ات�شال  ل�شبكة 
على  ميكن  لل�شباب  م�جهة 
اأ�شا�شها حتقيق اأهداف يف غاية 
االأهمية ترتبط باأهداف ال�زارة 
يف  ومب�قع  اأعبائها  ودفرت 
التدابري  فاأول  ال�شبانية  احلياة 
اإطار  يف  اعتمادها  ميكن  التي 
واالإعالمية  االت�شالية  »ال�شبكة 
ي�شمى  ما  ا�شتحداث   « لل�شباب 
االجتماعي  للت�ا�شل  بقن�ات 
على  »الي�تي�ب«  تقنية  عرب 

�شبيل املثال ال احل�رش يتم من 
اإعالمية  اأعمال  عر�ض  خاللها 
ال�شباب  اهتمامات  ت�شتهدف 
من  يريدونه  وما  ومي�التهم 
ملن�شات  ا�شتخدامهم  خالل 
خا�شة  االجتماعي  الت�ا�شل 
»الفاي�شب�ك » وميكن مثال ن�رش 
م�شاريع  تت�شمن  مثال  اأعمال 
�شباب م�ه�ب ون�شط يف جمال 
ثقايف  اأو  �شباين  اأو  اجتماعي 
هذا  ويفر�ض  ريا�شي  وحتى 
الن�رش ت�ازنا هاما على م�شت�ى 
انه  حيث  من  ال�شباين  االت�شال 
ا�شتقطاب  على  قدرة  يحقق 
مييل  ال�شباب  من  هام  جزء 

ال�شباب  م�شاريع  متابعة  نح� 
اأو  طم�حاتهم  مع  والت�ا�شل 
حتى ان�شغاالتهم وميكن ل� تبنت 
االت�شايل  الت�جه  هذا  ال�زارة 
االإعالمي التفاعلي اأن ت�شرتجع 
قطاعا وا�شعا من ال�شباب الذي 
الثالثني �شنة  اأعماره  ال تتجاوز 
مكثف  ا�شتخدام  نح�  مييل�ن 
االجتماعي  الت�ا�شل  مل�اقع 
االأحيان  غالب  يف  ويت�اجدون 
يف م�قع »املتلقي » ال »النا�رش » 
ل«املحت�ى » وهذه م�شالة هامة 
يجب االنتباه اإليها �شمن �شيا�شة 
ل  ت�شا ال ا
واالإعالم التي 
اإليها  ن�شري 
م�شت�ى  على 
ت  �ش�شا مل�ؤ ا
ال�شبانية ويتم 
اأ�شا�شها  على 
طبة  خما
ب  ل�شبا ا
به  �شتقطا ا و
نح� م�شامني 
ت  يا حمت� و
احد  ت�شكل 
االهتمامات 
ت  ال ملي� ا و
فة  �شا الإ با
احد  ي�شمى  ما  اعتماد  اإىل 
االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 
الي�تي�ب   « التفاعلية  وقن�اته 
اإىل  اأي�شا  االجتاه  ميكن   «
اال�شتثمار يف »الفاي�شب�ك » من 
خالل اعتماد عملية هامة وهي 
 « ال�شباب  ن�رشات   « ا�شتحداث 
عرب م�اقع الت�ا�شل االجتماعي 
يف  »قادة  خالل  من  يقدم  التي 
»املراكز  عرب   « ال�شباب  خدمة 
الثقافية ودور ال�شباب » »اأخبار 
خمتلف  لفائدة   « وخدمات 
ويتم  لل�شباب  العمرية  الفئات 
ن�رشها هذا املحت�ى التفاعلي 
عالية  ج�دة  ذات  بطريقة 
ون�عية  االإخراج  حيث  من 
يجب  التي  املعرو�شة  املادة 
اال�شتقطاب  غاية  حتقق  اأن 
املتابع  ال�شباب  لدى  والتفاعل 
اعتماد  خالل  من  ميكن  كما 
عرب   « ال�شباب  »قادة  فكرة 
االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائط 
»ال��شط  يف  جديدة  لغة  فر�ض 
»التاأطري  نح�  متيل   « ال�شباين 
 « ال�شبانية  احلياة  و«حتريك   «
نح� الن�شاط واملبادرة وت�شجيع 
ثقافة االإبداع والتك�ين ال�شباين 
و�شعية  يف  ال�شباب  ترك  بدل 
التي  للم�شامني  ا�شتهالك 

الت�ا�شل  م�اقع  عرب  يجدها 
اأي  فيه  حترك  وال  االجتماعي 
وا�شح  ات�شايل  و�شل�ك  حركة 
بني  الفج�ة  من  وتزيد  املعامل 
وبالن�شبة  وامل�ؤ�ش�شة  ال�شباب 
املكت�بة  االإعالم  ل��شائل 
فاأعتقد  واملرئية  وامل�شم�عة 
والريا�شة  ال�شباب  وزارة  اأن 
و�شمن م�رشوع يف هذا  ميكنها 
�شيا�شة  لتفعيل  نطرحه  االإطار 
لل�شباب  م�جهة  واإعالم  ات�شال 
 « للدولة  وطنية  »�شيا�شة  �شمن 
اأن تعتمد على ما ي�شمى بقن�ات 
 « ال�شباين  ل«االإعالم  جديدة 
ال�زارة  خاللها  من  تفر�ض 
اإعالميا �شبانيا  ال��شية م�شهدا 
يف  عملية  على  ي�شجع  م�ؤطرا 
غاية االأهمية وهي ظه�ر ثقافة 

ميني  عال الإ ا «
ال�شباب » الذي 
يهتم�ن بربامج 
ت  يا حمت� و
�شيع  ا م� و
لها  متخ�ش�شة 
وطيدة  عالقة 
ت  ال مبي�
ت  ما هتما ا و
ب  ل�شبا ا
تهم  ال ن�شغا ا و
اجتماعية  كفئة 
يف  هامة 

املجتمع .
هذا  يف  ونحتاج 

امل�ؤ�ش�شاتي  االإعالمي  اجلانب 
ل«قناة لل�شباب » يجب اأن تعتمد 
اأ�شا�ض  على  براجمها  باقة 
املرحلة  بعد  يالم�ض  مدرو�ض 
احلالية التي حتدد م�قع ال�شباب 
ولغته اجتاه ما ه� عام ور�شمي 

اجلانب  هذا  يف  نحتاج  كما 
الإذاعات  اأي�شا  االإعالمي 
�شبانية » يتم ا�شتحداثها خا�شة 
تنمي  املحلية  امل�شت�يات  على 
 « ب«ال�شباب  االت�شال  ثقافة 
وت�ؤطر طاقاته وم�اهبه وت��شل 
مهني  اإيقاع  �شمن  ان�شغاالته 
ر�شمي ي�شتهدف خدمة ال�شباب 
اإعالميا وهذا غري متاح بال�شكل 
االإعالمية  املنابر  يف  الكايف 
م�ا�شيع  تتناول  التي  احلالية 
�شمن  واهتماماته  ال�شباب 
اأو  ظرفية  اإعالمية  م�شاحات 
حمدودة للغاية ترتبط يف الغالب 

مبنا�شبات وتظاهرات .

تكوين اإطارات ال�ضباب 
على اأعباء جديدة...

الني  املقرتحات  اأهم  ومن 
درا�شات  يف  كباحث  ندع� 
ال�شباب واالت�شال واالإعالم اإىل 
اال�شتغال عليها تك�ين االإطارات 
»دور  ت�ؤطر  التي  البيداغ�جية 
الثقافية  »املراكز   « ال�شباب 

التابعة للقطاع » »بي�ت ال�شباب 
 « لل�شباب  ال�الئية  »الرابطات   «
يرتكز  جديد  اأعباء  دفرت  على 
العمل  اأ�شاليب  مراجعة  على 
»املربي  جتعل  التي  التقليدية 
ينتظر  م�قع  يف   « البيداغ�جي 
فيه  وي�شري   « »املنخرطني  فيه 
التاأطري  يف  فادح  نق�ض  ب�شب 
وطنيا املرفق ال�شباين بل يجب 
دور   « ع�رشنة  نح�  الت�جه 
ال�شباب » ب��شائل ات�شال فعالة 
ب«مقاهي  ي�شمى  ما  وت�شجيع 
م�ا�شيع  تتناول  التي   « ال�شباب 
بال�شباب  �شلة  لها  هامة 
وتنخرط  عام  ب�شكل  واملجتمع 
وم�ؤ�ش�شاتها  ال�زارة  بذالك 
ي�شمى  فيما  بق�ة  املنفذة 
بت�شلية علمية �شبانية ميكن على 
رفع  اأ�شا�شها 
ال�شباب  ر�شيد 
اخلربات  من 
ف  ر ملعا ا و
قالب  �شمن 
غري م�شي�ض وال 
م�جه كما يجب 
على ال�زارة اأن 
مقاربة  جت�شد 
يف  جديدة 
ال�شباب  تاأطري 
للطاقم  تتيح 
جي  غ� ا لبيد ا
يحتاج  الذي 
عمل  لبيئة 
م�شاعدة ت��شيع �شبكة العالقات 
م�ؤ�ش�شات  باقي  مع  العامة 
ال�شاحة  يف  والفاعلني  ال�شباب 
لتج�شيد  ال�شبانية  اجلمع�ية 
فيها  ال�شباب  يك�ن  م�شاريع 

الفاعل واملنفذ واملربمج.

بخ�ضو�ص "ال�ضيا�ضة الوطنية لل�ضباب"

ر�سالة اإىل ال�سيد وزير ال�سباب والريا�سة
ال�ضيد وزير ال�ضباب والريا�ضة "�ضيدي علي خالدي " ن�ضع اأمامكم �ضمن هذه امل�ضاهمة ال�ضحفية جلريدة " الو�ضط اجلزائرية " عدد 

من املقرتحات التي تخ�ص مو�ضوع "�ضيا�ضة الدولة لل�ضباب " وما يجب اأن يكون تبعا للظرف الوطني امل�ضتجد الذي انبثقت عنه م�ضارات 
احلراك ال�ضعبي الراقي الذي اإبان عن لغة �ضبانية مطلبية خارج منظومة الإيقاع الر�ضمي واملوؤ�ض�ضاتي ومنابر التمثيل التقليدية

 "ندعو كباحث يف درا�ضات ال�ضباب 
والت�ضال والإعالم اإىل ال�ضتغال 

عليها تكوين الإطارات البيداغوجية 
التي توؤطر "دور ال�ضباب " "املراكز 
الثقافية التابعة للقطاع " "بيوت 

ال�ضباب " "الرابطات الولئية لل�ضباب 
اأعباء جديد يرتكز على  " على دفرت 

مراجعة اأ�ضاليب العمل التقليدية 
التي جتعل "املربي البيداغوجي " يف 

موقع ينتظر فيه "املنخرطني"

ال�ضتغال  يجب  التي  الهامة  الأولويات  " من 
عليها يف الوقت الراهن خا�ضة مع منو مهارات 

نوعية لفئات وا�ضعة من ال�ضباب اجلزائري 
نحو التكنولوجيات احلديثة لالت�ضال 

والإعالم اعتماد وزارة ال�ضباب والريا�ضة 
ل�ضبكة ات�ضال واإعالم جديدة موجهة لل�ضباب 

ميكن على اأ�ضا�ضها حتقيق اأهداف يف غاية 
الأهمية ترتبط باأهداف الوزارة ودفرت 

اأعبائها ومبوقع يف احلياة ال�ضبانية "



يتخبط قاطني حي 100 م�سكن 
التابعة  خويلد  �سيدي  ببلدية 
من  جملة  يف  ورقلة  لوالية 
جراء  الالمتناهية  امل�ساكل 
توفري  يف  امل�ستمر  التذبذب 
خالل  وذلك  احلنفيات  مياه 
�سهر رم�سان املبارك و يف عز 

ف�سل احلر .
�ساكني  من  كبري  عدد  اأعرب 
�سيدي  ببلدية  100م�سكن  حي 
حديثهم  يف   ، بورقلة  خويلد 
عن   " "الو�سط  يومية  مع 
ال�سديدين  وتذمرهم  ا�ستيائهم 
توا�سل  مع�سلة  توا�سل  من 
توفري  يف  احلا�سل  التذبذب 

زاد  ومما  باحلنفيات  املياه 
من حجم معاناتهم خالل �سهر 
ن�سيان  دون  املبارك  رم�سان 
احلر  ملوجة  املقلق  االرتفاع 

ال�سديد .

ويف مو�سوع مت�سل فقد طالب  
املت�رضرين من امل�سكل القائم 
وايل  معنا  حديثهم  خ�سم  يف 
ال�سديق  اأبوبكر  بورقلة  الوالية 
االأول  امل�سوؤول  ب�سفته  بو�ستة 

ب�رضورة  التنفيذية  الهيئة  على 
لهم  ميدانية  زيارة  برجمة 
معاناتهم  حجم  على  للوقوف 
وذلك يف اطار التطبيق ال�سارم 
اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات 
املوجهة  تبون  املجيد  عبد 
باحلكومة  لقائهم  خالل  للوالة 
بفتح قنوات احلوار  القا�سية  و 
الن�سغاالت  اال�ستماع  و  البناء 
و  النائية  باملناطق  ال�سكان 
ال�سعي  و  باجلنوب  احلدودية 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
االإمكانات  و  االأولويات  ح�سب 

املتاحة .
�أحمد باحلاج 
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املواطنني  اأ�سوات  تعالت 
الكبري  البالد  جنوب  بواليات 
اإيليزي   ، مترنا�ست  غرار  على 
االأغواط   ، غرداية   ، ورقلة   ،
املطالبة   ، وب�سكرة  الوادي   ،
لوزير  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
واإ�سالح  ال�سكان  و  ال�سحة 
امل�ست�سفيات عبد الرحمان بن 
بوزيد من اأجل اإيفاد جلنة حتقيق 
على  للوقوف  امل�ستوى  عالية 
يتخبط  التي  النقائ�س  حقيقة 
بواليات  ال�سحي  القطاع  بها 
خلفية  على  وذلك  اجلنوب 
ت�سجيل اأعطاب متكررة الأجهزة 
امل�ست�سفيات  ببع�س  ال�سكانري 
الكربى وافتقارها باملوؤ�س�سات 
بالن�سبة  ال�سيء  نف�س  اجلوارية 
ومما  باالأ�سعة  الك�سف  الأجهزة 
افتقار عدد من  بلة  الطني  زاد 
يف  الأخ�سائيني  امل�ست�سفيات 

االأنف   ، االأع�ساب  جماالت 
و  العيون  وطب  واحلنجرة 
بغالبية  دفع  ما  وهو   ، االأطفال 
فئة  من  املنحدرين  املر�سى 
للتوجه  املحدود  الدخل  ذوي 
عن  للبحث  اخلا�سة  للعيادات 

�سبل العالج .
غالبية  نفو�س  يف  يحز  ومما 
باملناطق  خا�سة  اجلهة  �سكان 

احلدودية و النائية بجنوب البالد 
اأن مر�ساهم امل�سابني  الكبري  
وعلى  امل�ستع�سية  باالأمرا�س 
داء  احل�رض  ال  املثال  �سبيل 
يرف�سون  الفتاك  ال�رضطان 
التنقل للعالج بواليات ال�سمال، 
نظرا لبعد امل�سافة التي ترتاوح 
كلم،   2000 و   1500 الـ  بني  ما 
وذلك ب�سبب التاأخر غري املربر 

يف دعم الهياكل ال�سحية مبراكز 
الك�سف باالأ�سعة .

ن�سطاء  طالب  جهتهم  من 
حقوقيون وجمعويون من الرجل 
االأول بالبالد ب�رضورة التحرك 
العاجل لتطهري القطاع ال�سحي 
من  ذكرها  ال�سالف  بالواليات 
الذين  املتقاع�سني  امل�سوؤولني 
وذلك  االأحداث  جتاوزتهم 
بهدف تفادي تقدمي قافلة من 

ال�سحايا .
اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
بقوة  مطروح  الت�ساوؤل  يبقى 
يف  املربر  غري  التماطل  حول 
الذي  ال�سحة  قطاع  برجمة 
حتوم حوله الكثري من ال�سوائب 
العادية  الدورات  اأ�سغال  �سمن 
ال�سعبي  للمجال�س  الفارطة 
بع�سها  فقد  التي  الئية  الو 
تعاطيها  ب�سبب  امل�سداقية 
لها  التي  الق�سايا  مع  ال�سلب 

�سلة بيوميات املواطن .

املركزي  الربيد  يتخبط   
بتمرنا�ست يف جملة من امل�ساكل 
بريد  زبائن  يوميات  اأرقت  التي 
تدين  من  ال�ساخطني  اجلزائر 
عمومي وذلك  مبرفق  اخلدمات 
التنازيل  العد  بدء  مع  تزامنا 

حللول عيد الفطر املبارك .
بريد  زبائن  من  الع�رضات  ندد 
اجلزائر املقيمني باأحياء تهقارت 
، قطع الواد، �سري�سوف ، انكوف 
تربكات   ، احلفرة   ، مالطا   ،
حديثهم  معر�س  يف   ، وال�سموع 
بالنقائ�س  "الو�سط"،  يومية  مع 
الربيد  م�ستوى  على  امل�سجلة 
املركزي بتمرنا�ست ، وذلك بعد 
االحتقان  انفجار  بوادر  ظهور 
تف�سي  خلفية  على  املحلي، 
غري  الب�رضية  الطوابري  ظاهرة 
ال�سحب  اأجهزة  اأمام  املتناهية  
يف  عادة  يت�سبب  ما  وهو  االآيل، 
م�سادات  اأو  مال�سنات  وقوع 
كالمية بني الزبائن حول الدور اأو 
الربيد ب�سبب تقاع�س  اأعوان  مع 
البع�س منهم، وعدم ال�سهر على 
املواطنني،  بان�سغاالت  التكفل 
والدفع  ال�سحب  يف  الراغبني 

اأر�سدتهم  على  االطالع  وكذا 
الزبائن  طالب  وقد   . الربيدية 
املزرية   الو�سعية  من  الغا�سبون 
للموؤ�س�سة االأم بربيد اجلزائر يف 
ت�رضيحات متفرقة لهم معنا، من 
برجمة  ب�رضورة   ، القطاع  وزير 
للوقوف  اإليهم،  ميدانية  زيارة 
على اأمهات امل�ساكل التي تنخر 
حمل  وقد  الربيد،  قطاع  ج�سد  
القطاع  القائمني على  حمدثونا، 
م�سوؤولية ما قد ينجر عن تبعات 
بالربيد  امل�سجلة  النقائ�س 

املركزي.
اأبدى  اأخر،  �سعيد  وعلى 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  الزبائن 
احلادة  الندرة  من   ال�سديدين، 
يف  املوؤقتة،  ال�سكوك  توفري  يف 
االأك�ساك  اأ�سحاب  ا�ستغل  وقت 
لبيع  الو�سعية  االنرتنت  ومقاهي 
جزائريا،  دينارا   30 بـ  ال�سكوك 
اجلهات  على  ي�ستلزم  بات  و�سع 
م�سالح  راأ�سها  وعلى  املعنية، 
بالتدخل  املتخ�س�سة،  االأمن 
مالب�سات  وك�سف  حتقيق  لفتح 

احلادثة �سالفة الذكر  .
جناة ،ح 

يئن قطاع �ل�ضحة بوليات جنوب �لبالد �لكبري حتت �طاأة �لت�ضا�ؤل عن م�ضري �لأمو�ل �ل�ضخمة 
�ملوجهة لتح�ضني �ملنظومة �ل�ضحية �من ثم جت�ضيد مفهوم �لوز�رة �لو�ضية لتقريبها من �ملو�طن .

باأق�ضى �جلنوب

�أحمد باحلاج 

بعد تف�ضي ظاهرة �لطو�بري �لالمتناهية 

 االكتظاظ بالربيد املركزي 
بتمرنا�ست يعود للواجهة 

اأخبار اجلنوب

ال�سكانري ، الك�سف بالراديو ونق�ص االأخ�سائيني
.     غياب مر�كز �لك�ضف بالأ�ضعة يوؤرق �مل�ضابني بال�ضرطان 

املواطنني  من  جمموعة  اأعرب 
التابعة  �سكرة  مبنطقة  القاطنني 
تبعد  والتي  الروي�سات  لبلدية 
الوالية  مقر  عن  كلم   05 حوايل 
ورقلة ، عن امتعا�سهم  وتذمرهم 
عمال  تخلف  نتيجة  ال�سديدين 
عديد  القمامة  رفع  عن  النظافة 
جتمعاتهم  زيارة  اأو  املرات 
ال�سكنية مرة يف االأ�سبوع ، وهو ما 

اعتربه املواطنني بغري الكايف .
 االأمر الذي ت�سبب يف زيادة عدد 
و  منازلهم  اأمام  القمامة  اأكيا�س 
الكريهة  الروائح  انت�سار  بالتايل 
يف  �ساهم  مما   ، منها  املنبعثة 
التي  ال�سامة  احل�رضات  تكاثر 
تف�سل العي�س يف مثل هذه االأماكن  
على  خطرا  ي�سكل  اأ�سحى  ما   ،
اأكبادهم   فلذات  كذا  و  �سحتهم 

باالإ�سابة بالل�سع العقربي   .
 ، اجلهة  ذات  �سكان  طالب  و 
على  و  املعنية   ال�سلطات  من 
املذكورة  البلدية  م�سالح  راأ�سها 
الحتواء  العاجل  بالتدخل   ،
اأثارت  التي  القائمة  املع�سلة 
احل�رضات  انت�سار  من  تخوفهم 
ال�سامة منها العقارب التي ت�سببت 
يف وفاة عددا من ال�سحايا ، حيث 
العي�س يف  احل�رضات  تف�سل هذه 
مثل هذه  االأماكن للتكاثر وتر�سد 
حركة �سحاياها   .   ورغم  عمل 
زيادة  على  البلدية  ذات  م�سالح 

احلاويات  توفري  و  العمال  عدد 
ال�سكنية  التجمعات  من  بعدد 
بالوالية نف�سها ،  اإال  اأن  مع�سلة 
تراكم اأكوام القمامة  ال تزال قائمة 
عمال  تخلف  جراء  ال�ساعة  حلد 
النظافة عن عملهم  و العمل على 
واحدة  مرة  القمامة  اأكيا�س  رفع 
اعتربه  ما  وهو   ، االأ�سبوع  يف 
هذا    ياأتي   ، الكايف  بغري  ال�سكان 
ال�سكان  فيه  رفع  الذي  الوقت  يف 
املت�رضرين من امل�سكل املطروح 
املعنية  للجهات  ال�سكاوي  عديد 
من  وحمايتهم  بان�سغالهم  للتكفل 
يرتب�س  الذي  العقربي  الت�سمم  
التي  االأمرا�س  عن  ف�سال   ، بهم 
الروائح  انت�سار  نتيجة  تالحقهم 
املرتاكمة  القمامة  من  الكريهة 
يف  �ساهم  مما   ، بيوتهم  مبحاذاة 
على  ال�سامة  احل�رضات  تكاثر  
الذين  الذباب  و  الباعو�س  غرار 
االأمرا�س  نقل  يف  ي�ساهمون 
الأج�سادهم  . وعليه نا�سد  هوؤالء 
ذاتها  البلدية  م�سالح  املواطنني 
بالتدخل  و العمل على تخ�سي�س 
االأقل  على  االأ�سبوع  يف  مرتني 
لرفع القمامة التي اأ�سبحت ت�سكل 
فلذات  و  �سحتهم  على  خطرا 
الروائح  اإىل  باالإ�سافة   ، اأكبادهم 
اأكيا�س  من   املنبعثة  الكريهة 

القمامة .
جناة،ح 

رغم �لتكثيف من عدد �لعمال  

�سكان منطقة �سكرة 
بورقلة م�ستاءون

�رقلة

�سكان حي عني ال�سحراء  بتقرت  يغرقون يف الظالم 
اأعرب �سكان حي عني ال�سحراء 
التابعة  تقرت  لدائرة  التابعة 
جتاور  الذين   ، ورقلة  لوالية 
م�ساكنهم الطريق الوالئي رقم 
املركبات  �سائقي  كذا  و   309
عن  الطريق  لهذا  امل�ستعملني 
م�سكل  من  ا�ستيائهم  مدى 

انعدام االإنارة ليال.
يوؤرق  امل�سكل  هذا  اأ�سحى  و 
حد  عل  ال�سائقني  و  ال�سكان 
احلالك  الظالم  ب�سبب  �سواء 

الذي ي�سهده  هذا الطريق بعد 
اأ�سبح  مما  فيه  االإنارة  غياب 
املرور  حوادث  يف  يت�سبب  
االأ�سخا�س  اأرواح  حت�سد  التي 
ح�سب  ملحوظ  وب�سكل 
املواطنني  بع�س  ت�رضيحات 
ليومية "الو�سط"، كما اأن غياب 
االإنارة يف هذه املنطقة اأ�سبح 
االإجرامية  االأعمال  يخدم 
املركبات  �سائقي  جعلت  التي 
من  اأنف�سهم  على  يخافون 

ا�سطرهم  مما  الطرق،  قطاع 
هذا  ا�ستعمال  عن  للتوقف 
   ، مبكر  وقت  يف  الطريق 
خا�سة اأ�سحاب النقل العمومي 
متا�سني  دائرة  اإىل  املوؤدي 
وبلدية بلدة عمر مما ولد اأزمة 
اأن  ،كما  املنطقتني   يف  النقل 
ال�سحراء  عني  حي  �سكان 
اأ�سبحوا يخافون على اأنف�سهم 
ال�رضقة  وممتلكاتهم من خطر 
بال�سلطات  ا�ستنجادهم  رغم 

حد  وو�سع  للتدخل  املعنية 
لالأزمة لكن دون جدوى ح�سب 
مما  املواطنني  ت�رضيحات 
ن�ساطاتهم  ميار�سون  جعلهم 
اأكرث  اأخرى  اأحياء  التجارية يف 
حياة وذلك على ح�ساب حيهم 
الذي اأ�سبحت تنعدم فيه اأدنى 
ب�سبب  اليومية  احلياة  �رضوط 
التي  الليلة  االإنارة  انعدام 

ع�سفت به و عزلته . 
جناة، ح

ببلدية �ضيدي خويلد بورقلة

العط�ص يحا�سر قاطني حي 100 م�سكن 
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غالًبا ما يظهر جيٌل جديٌد من �ضبكات التوا�ضل الجتماعي كل 10 �ضنوات على الأكرث، مدفوًعا بالتطورات التكنولوجية اخلا�ضة بتقنيات الت�ضال 
ال�ضلكية والال �ضلكية وخ�ضائ�ص �ضبكات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية، وقد اأ�ضبح العامل على اأعتاب مرحلة جديدة من تغري خريطة ال�ضبكات 

الجتماعية، وظهور جيل جديد من مواقع التوا�ضل الجتماعي، بداأ ذلك مع توجه عدد كبري من املراهقني و�ضغار ال�ضن اإىل تطبيقات جديدة غري تلك 
املعهودة يف العقد املا�ضي، مثل: في�ضبوك، وتويرت، ل�ضالح تطبيقات اأخرى اأبرزها: تيك توك TikTok، وفريو Vero، وغريها، بالإ�ضافة اإىل الإن�ضتجرام 

و�ضناب �ضات وغريها من التطبيقات التي تعتمد على خدمات الفيديو والبث املبا�ضر live اأكرث من كونها تعتمد على التغريدة اأو ال�ضورة.

 د. اإيهاب خليفة/مركز 
امل�ضتقبل للدرا�ضات والأبحاث 

املتقدمة

�إىل  �لتحليل  هذ�  ي�سعى  هنا  ومن 
حتديد �الجتاه �جلديد مل�سار تطور 
�أهم  ومعرفة  �الجتماعية،  �ل�سبكات 
�لقادم  �جليل  و�سمات  خ�سائ�ص 
وتقييم  �الجتماعية،  �ل�سبكات  من 
و�الجتماعية  �القت�سادية  �لتد�عيات 
عنها،  تنجم  �أن  ميكن  �لتي  و�الأمنية 

�ملجتمعات  جتد  ال  حتى 
�أمام  نف�سها  و�لدول 
غري  جديدة  م�سكالت 
معهودة ت�رض باملجتمع كان 
من  تقنينها  �أو  ميكن جتنبها 

�لبد�ية.

تغري خريطة »التوا�ضل 
الجتماعي«:

�ل�سبكات  بد�ية  كانت 
ت�سعينيات  يف  �الجتماعية 
فظهرت  �ملا�سي،  �لقرن 
�سبكة  مثل  �جتماعية  �سبكات 
�لتي   ،)sixdegrees.com(
يف  �ملتفاعلني  �الأفر�د  منحت 
ملحات  طرح  فر�سة  �إطارها 
�أ�سدقائهم.  و�إدر�ج  حياتهم  عن 

»ر�ندي  �سمم   ،1995 عام  ويف 
Classmates.(( موقع  كونر�دز« 

م�ساعدة  منه  �لهدف  وكان   ،com
جمعتهم  �لذين  و�لزمالء  �الأ�سدقاء 
معينة  حياتية  مر�حل  يف  �لدر��سة 
�لعملية  �حلياة  ظروف  وفرقتهم 
�اللتقاء  على  متباعدة  �أماكن  يف 
هذ�  وكان  �ل�سد�قات،  و��ستمر�ر 
�الأ�سدقاء  هوؤالء  رغبة  يلبي  �ملوقع 
�إلكرتونًيّا.  بينهم  فيما  �لتو��سل  يف 
كما مت �إن�ساء مو�قع �أخرى مثل موقع 
 cyworld وموقع   ،live journal
وموقع  كوريا،  يف  �أُن�سئ  �لذي   1999
تكوين  �إىل  يهدف  كان  �لذي   Ryze
�الأعمال  لرجال  �جتماعية  �سبكات 
ومل  �لتجارية.  �لتعامالت  لت�سهيل 

ب�سبب  �لبقاء  �ملرحلة  لهذه  يُكتب 
�سعف �الإمكانيات �لتي كانت تقدمها 
عن  ف�ساًل  لرو�دها،  �ملو�قع  هذه 
�الإنرتنت  ل�سبكة  �ملحدود  �النت�سار 
حول �لعامل، وعدم قدرة �جليل �لثاين 
�سلكية  �لال  �الت�سال  �سبكات  من 
يف  �الإنرتنت  خدمات  تقدمي  على 
هذه �لفرتة، حيث كان مق�سوًر� على 
�لن�سية  و�لر�سائل  �ل�سوت  �إر�سال 

�لق�سرية فقط.
تطور �أدو�ت �لتو��سل �الإلكرتوين

وظهور  �لثانية  �الألفية  بد�ية  ومع 
�جليل �لثالث G3 من �سبكات �الت�سال 
نقل  على  �لقدرة  وزيادة  �لال�سلكية 
�لبيانات، ومع تطور خ�سائ�ص �لويب 
من  به  تتميز  مبا   web2 وظهور 
�الإلكرتوين،  �لتو��سل  �أدو�ت  تطوير 
�أو  �لفورية  �ملحادثات  عرب  �سو�ء 
�ل�سور �أو مقاطع �لفيديو، ذ�ع �سيت 
يف  �سهرية  كانت  وبر�مج  تطبيقات 
ما�سنجر،  ياهو  )مثل:  �لفرتة  هذه 
مو�قع  وبد�أت  ميل(،  �لهوت  وبريد 
�لظهور من  �الجتماعي يف  �لتو��سل 
 My جديد، ويعترب �ملوقع �الأمريكي
�لثاين  �جليل  لتد�سني  بد�ية   Space
تتابع  ثم  �الجتماعية.  �ل�سبكات  من 
�لتو��سل  مو�قع  من  �لعديد  ظهور 

 ASmallWorld، Bebo، مثل: 
 LinkedIn،  ،Diaspora، Hi5
 Ning، Orkut، Plaxo،
 Tagged، XING ،IRC،
Yammer؛ �إال �أن �ملناف�سة �لقوية 
�أفرزت  �الجتماعية  �ل�سبكات  بني 
يوتيوب،  �أبرزها:  ناجحة  مناذج 
��ستطاعت  وتويرت، حيث  وفي�سبوك، 
خ�سائ�ص  ��ستغالل  �ل�سبكات  هذه 
متميزة  عنا�رض  �إدر�ج  يف   Web2
و�ل�سور،  �لفيديو،  بها، مثل: خا�سية 
�لفورية،  و�ملحادثات 
لالأفكار  �الآنية  و�مل�ساركة 
�الجتماعية.  و�حلاالت 
�جليل  هذ�  حقق  وقد 
�الجتماعية  �ل�سبكات  من 
�الإجناز�ت  من  �لعديد 
�لتعارف  م�ستوى  على 
وجتميع  �ل�سخ�سي، 
و�لت�سويق  �لبيانات، 

�لتجاري.
�جليل  بد�ية  ومع 
�لر�بع G4 من �سبكات 
�سلكية  �لال  �الت�سال 
تطورت   ،2010 عام 
�ملادية  �ملكونات 
للبنية  و�لربجمية 
لالإنرتنت،  �لتحتية 
�جليل  وظهور 
مبا   )3.0  Web( �لويب  من  �لثالث 
وقدرة  �سناعي  ذكاء  من  به  متيز 
�ملعلومات،  وت�سنيف  تبويب  على 
��ستخد�م  �نت�سار  �إىل  باالإ�سافة 
على  �ملحمول  �لهاتف  �إنرتنت 
�ل�سبكات  فا�ستطاعت  و��سع،  نطاق 
هذه  من  �ال�ستفادة  �الجتماعية 
تطوير  على  و�لعمل  �ملميز�ت، 
م�ستخدميها،  بني  �لتو��سل  �أدو�ت 
و�نت�رضت  �أ�سو�قها،  و�ت�سعت 
�لتي  �الجتماعي  �لتو��سل  تطبيقات 
مثل:  �لذكية،  �لهو�تف  على  تعتمد 
وبوتيم،  والين،  وويت�سات،  و�ت�ساب، 
�لتطبيقات  مئات  من  وغريها 
ف�ساًل  �لفورية،  بالدرد�سة  �خلا�سة 
عن ظهور نوع جديد من �لتطبيقات 
�ملرئي  �ملحتوى  على  ركزت  �لتي 
وبخا�سة �ل�سور و�لفيديوهات، مثل: 
وغريها  �سات،  و�سناب  �إن�ستغر�م، 
�سمة  �أ�سبحت  �لتي  �لتطبيقات  من 
رئي�سية خالل �لفرتة من 2010 حتى 

.2020
انت�ضار فريو�ص كورونا امل�ضتجد

�الألفية  من  �لثالث  �لعقد  بد�ية  ومع 
�إن�سانية  بكارثة  بد�أ  و�لذي  �لثانية 
كورونا  فريو�ص  �نت�سار  يف  متثلت 
�مل�ستجد، جنم عنها حجر عدد كبري 
وتز�يد  �ملنازل،  د�خل  �الأفر�د  من 
�ملرئية  �ملحادثات  على  �العتماد 

وذ�ع  كونفرن�ص،  �لفيديو  تقنية  عرب 
�لتو��سل  تطبيقات  من  كثري  �سيت 
موؤخًر�  ظهرت  �لتي  �الجتماعي 
و�لتي تعتمد باالأ�سا�ص على م�ساركة 
توك  تيك  تطبيق  مثل  �لفيديو 
يجذب  �أن  ��ستطاع  �لذي  �ل�سهري، 
�لذين  �ملر�هقني  من  كبرية  �رضيحة 
خلفية  على  فيديو  مقاطع  يبثون 
��سكت�سات  �سكل  يف  �أو  مو�سيقية 
��ستطاع  كما  �سغرية.  م�رضحية 
�أن  �لتطبيق خالل فرتة �حلظر هذه 
جنوم  و�أهمها  �أخرى،  فئات  يجذب 
�لفن و�ل�سينما حول �لعامل، فاكت�سب 
�لتطبيق مزيًد� من �ل�سهرة و�الهتمام 

من قبل �مل�ستخدمني.

تقنيات اجليل اخلام�ص

�خلام�ص  �جليل  تقنيات  دخول  ومع 
�أن  يتوقع  �سلكية،  �لال  لالت�ساالت 

�سبكات  �نت�سار  يزد�د 
�الجتماعي  �لتو��سل 
على  تعتمد  �لتي 
�ملرئي،  �لتو��سل 
 live �لاليف  و�أ�سبح 
�سبكات  �سمات  �أحد 
�الجتماعي  �لتو��سل 
�لقادم،  �لعقد  خالل 
�لتغريدة  كانت  �أن  بعد 
�ل�سمة  هي  �لتعليق  �أو 
�لعقد  خالل  �لرئي�سية 
�ملا�سي، و�سيكون عامل 
�ال�سطناعي  �لذكاء 
يف  �حلا�سم  �لعامل  هو 
بعد  �ل�سناعة  هذه  �إد�رة 
�لب�رضي،  �لعامل  كان  �أن 
ذلك  عن  ينجم  و�سوف 
خريطة  يف  كبري  تغري 

وما  �الجتماعي،  �لتو��سل  �سبكات 
حتليل  �أدو�ت  تغري  من  ذلك  يتبع 
وكذلك  �ل�سبكات،  من  �لنوع  هذ� 
و�ل�سيا�سية  �الجتماعية  �لتبعات 
�لتي ينجم عنها تز�يد �العتماد على 
تغري  �إىل  باالإ�سافة  �ل�سبكات،  هذه 

و�لدعاية  �لت�سويق  و�أدو�ت  طرق 
و�الإعالن.

اجليل)Z(.. ت�ضكيل ال�ضبكات 
الجتماعية:

�سًنّا  و�الأ�سغر  �الأحدث  �جليل  يُعترب 
عاًما،   13 عمره  يتجاوز  ال  �لذي 
 ،Generation Z عليه  ويطلق 
هو �لعامل �لرئي�سي و�ملوجه الإعادة 
ت�سكيل �سبكات �لتو��سل �الجتماعي، 
حيث وجد هذ� �جليل عامله �خلا�ص 
تعتمد  �لتي  �لتطبيقات  هذه  د�خل 
ملا  و�لاليف،  �لفيديو  خا�سية  على 
بعيًد�  ومرح  خفيف  طابع  من  لها 
�لفي�سبوك  من�سور�ت  تعقيد�ت  عن 
بنى  وقد  تويرت.  تغريد�ت  وفل�سفة 
و�أ�سدقاءه  جمهوره  �جليل  هذ� 
عليها، و�عتاد على �أ�ساليبها وطرقها 
�. ومع تقّدم هذ�  يف فرتة ق�سرية جًدّ

تعّقد  �ل�سن تدريجًيّا، ومع  �جليل يف 
د�خل  و�سد�قاته  عالقاته  وتد�خل 
�سوف  �جلديدة،  �لتطبيقات  هذه 
منها  �خلروج  على  قادر  غري  ي�سبح 
ت�سكيل  �إعادة  يتم  حتى  م�ستقباًل 
�أخرى،  مرة  �ل�سبكات  هذه  خريطة 

�إىل  �لوقت،  يوؤدي، مع مرور  وهو ما 
�ل�سبكات  م�ستخدمي  عدد  زيادة 
�ل�سبكات  ح�ساب  على  �جلديدة 
�لقدمية �لتقليدية، لتبد�أ �لقدمية يف 
�ل�سبكات  ل�سالح  �لتدريجي  �الندثار 
�رض�ئح  جذبت  �لتي  عمًر�  �الأحدث 

عمرية �أ�سغر و�سّبت د�خلها. 

اإعادة ت�ضكيل خريطة مواقع 
التوا�ضل الجتماعي

�ساهم  فقد  �أخرى،  ناحية  ومن 
ب�سورة  كورونا  فريو�ص  �نت�سار 
خريطة  ت�سكيل  �إعادة  يف  مبا�رضة 
مو�قع �لتو��سل �الجتماعي، فنتيجة 
لت�سبح  و�لتعليم  �لعمل  �أ�ساليب  تغري 
�لفيديو  بر�مج  خالل  من  بعد  عن 
كونفرن�ص فقد �عتادت �رضيحة كبرية 
من �مل�ستخدمني على بر�مج �لفيديو 
ب�سورة عامة، وهو ما مّهد ل�رضيحة 
�ملر�هقني  من  -خا�سة  كبرية 
قبل  ما  �لدر��سية  �ملر�حل  يف 
هذ�  على  �العتياد  �جلامعية- 
�لنمط من �ل�سبكات �الجتماعية 
�لفيديو  خا�سية  على  �لقائمة 
ومع  �سو�ه.  ما  على  وتف�سيله 
�ملنزيل،  �حلظر  �أوقات  زيادة 
و�لتز�م جميع �الأفر�د منازلهم، 
و�لتوقف عن ممار�سة هوياتهم 
وجد  �ملف�سلة؛  وريا�ساتهم 
كثري من م�ستخدمي �ل�سبكات 
توك  �لتيك  يف  �الجتماعية 
للتعبري عن طاقاتهم  متنف�ًسا 
�ملنازل،  د�خل  �ملحبو�سة 
��ستعر��ص  يف  وبدءو� 
�لغناء  يف  �سو�ء  مو�هبهم 
ممار�سة  �أو  �لتمثيل  �أو 
�لريا�سة عرب �لتطبيق. ومع 
بد�ية �نت�سار تقنيات �جليل �خلام�ص 
توفره  مبا  �سلكية  �لال  لالت�ساالت 
�لبيانات،  نقل  �رضعة  يف  مز�يا  من 
�لفيديوهات  »تطبيقات  ت�سبح  قد 
على  �مل�سيطرة  هي  �الجتماعية« 

�سبكات �لتو��سل.

مالمح التحول نحو اجليل اجلديد لل�شبكات االجتماعية
التيك توك.. مالمح التحول

:Generation Z

الجتماعية  ال�ضبكات  بداية  " كانت 
يف ت�ضعينيات القرن املا�ضي، فظهرت 

esixd )�ضبكات اجتماعية مثل �ضبكة 
الأفراد  منحت  التي   ،)grees.com

املتفاعلني يف اإطارها فر�ضة طرح ملحات 
عن حياتهم واإدراج اأ�ضدقائهم. ويف عام 

موقع  كونرادز«  »راندي  �ضمم   ،1995
))Classmates.com، وكان الهدف 
منه م�ضاعدة الأ�ضدقاء والزمالء 

الذين جمعتهم الدرا�ضة يف مراحل 
حياتية معينة وفرقتهم ظروف احلياة 

العملية يف اأماكن متباعدة على اللتقاء 
وا�ضتمرار ال�ضداقات "

ب�ضورة  كورونا  فريو�ص  انت�ضار  " �ضاهم 
مبا�ضرة يف اإعادة ت�ضكيل خريطة 

مواقع التوا�ضل الجتماعي، فنتيجة 
تغري اأ�ضاليب العمل والتعليم لت�ضبح 

عن بعد من خالل برامج الفيديو 
كونفرن�ص فقد اعتادت �ضريحة كبرية 

من امل�ضتخدمني على برامج الفيديو 
ب�ضورة عامة، وهو ما مّهد ل�ضريحة 

كبرية eخا�ضة من املراهقني يف 
 eاملراحل الدرا�ضية ما قبل اجلامعية

العتياد على هذا النمط من ال�ضبكات 
الجتماعية القائمة على خا�ضية 
الفيديو وتف�ضيله على ما �ضواه"  

اجلزء 01
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بقلم : عي�سى قراقع

ان  تعلن  اإ�رسائيلية  اإنذار  �صافرة 
حتت اأركان هذه الدولة العابرة مقابر 
وكوا�صني  واأبار  واأ�صجار  وجماجم 
واأرواح كنعانية واألف حكاية و رواية. 
خالل  الإنذار  �صافرة  ن�صمع  مل 
اقتحام مئات القرى واملدن يف حرب 
الر�صا�ص  �صوت  �صمعنا  بل   ،1948
اأكواما  ويرتكهم  النا�ص  يح�صد  وهو 
�صاردين  هائمني  اأو  مذبحة،  فوق 
اإ�رسائيل  لحقهم.  الذي  املوت  من 
اإنذار،  ب�صافرة  ا�صتقاللها  تعلن 
الفل�صطيني  ال�صعب  بنكبة  متباهية 
وتاريخ  وذكرياته  اأر�صه  واحتالل 
�صفارتها  يف  وم�صتدعيه  ميالده، 
امل�صلحة  ومزامريها  اأ�صاطريها  كل 
وهي تقتحم بلدا اآمنا، تدمر ح�صارته 
ينابيعه  وجتفف  اأ�صماءه  وت�صادر 
�صافرة  الذاكرة.  تعب  على  وتراهن 
دائما،  باحلرب  املرتبطة  الإنذار 
واملتال�صقة لروح الع�صكرة والتطرف 
القومي وال�صتعداد الدائم لالعتداء 
على الآخرين، تتكرر على مدار األ 72 
عاما من اللجوء الكارثي الفل�صطيني، 
قلقلة،  لزالت  اإ�رسائيل  دولة  وكاأن 
اأن  واثقة  غري  املع�صكر،  يف  جتل�ص 
وان  لها،  ا�صتقرت  قد  النكبة  اأر�ص 
�صافرة  متاما.  ينطفئ  مل  الرماد 
الإ�رسائيلية  الهوية  الإنذار: هي قلق 
ال�صارخ  والتناق�ص   ، امللتب�صة 
الأولني  لآبائهم  اخلرافة  وحي  بني 

مل  فالراوي  يجف،  مل  الذي  والواقع 
عادت  وال�صجرة  الراوية،  يف  ي�صكت 
 ، الرباري  يف  اأغ�صانها  واأطلقت 
الدولة  ول  اكتملت،  الأ�صطورة  فال 
ولو  قامت  قد  املفرت�صة  املدنية 
ت�صتدعي  الإنذار  �صافرة  حني.  اإىل 
من  والأطفال  واحلاخاميني  اجلنود 
ت�صتدعي  واأحالمهم،  مدار�صهم 
والن�صاء  والعمال  واملحامني  الق�صاة 
وامل�صافرين ، تطلب منهم اأن يلب�صوا 
امل�صد�ص  يح�صوا  اأن  الع�صكر،  زي 
الأر�ص  لأن  يناموا،  ل  اأن  جيدا، 
الفل�صطينيون  ويلتقط  تنقلب،  قد 
ويعودوا  مفاتيحهم،  احلنني  ب�صنارة 
الإنذار  �صافرة  واثقني.  خيامهم  من 
تعلن عدم وجود �صالم يف الأر�ص ول 
البحر  مغلق،  �صيء  كل   ، ال�صماء  يف 
ال�صبابيك  مغلقة،  والطرق  مغلق، 
ينت�رس  مل  عاما   72 وبعد  مغلقة، 
نور  على  الإ�رسائيلي  الدفاع  جي�ص 
الب�صرية الفل�صطيني، ومل ي�صتطع اأن 
يخرج القرية من خارطتها، اأو ميحو 
ال�صم عن قبور حتر�صها الغزلن يف 
اليقني. �صافرة الإنذار ل زالت توؤجج 
روح املحرقة يف نفو�ص الإ�رسائيليني، 
الآخرين،  وي�صعلون  ا�صتعال  ليزدادوا 
ال�صحايا  اأن  وا�صح  اإقرار  وهي 
جالدين  اإىل  حتولوا  الإ�رسائيليني 
خائفني ل يرون �صحايا غريهم، ول 
والأخالقي  الإن�صاين  للحوار  حدود 
حتى يف الق�صائد واملدر�صة. �صافرة 
الإنذار لزالت تقول لالإ�رسائيليني مل 

كلما   ، تكونوا  اأن  اأردتكم  كما  تكونوا 
لدى  الغد  ا�صتيقظ  م�صتوطنة  اأقمتم 
على  راهنتم  وكلما  الفل�صطينيني، 
اقرتب  والروحي،  الثقايف  املنفى 
الفل�صطينية،  الذاكرة  من  اأكرث  الظل 
ينبغي  كما  ما�صيه  احلا�رس  وا�صتهى 
من اإح�صا�ص بالرطوبة وامللح وطعم 
تهرب  اإنذار...  �صافرة  الرتاب. 
يتحرك  الغيوم،  تبتعد  الع�صافري، 
الطلبة  ي�صاأل  الأبدية،  يف  املوت 
عن  العادية  الأ�صئلة  كل  معلميهم 
وبوابة  زيتونة  ير�صمون  املكان، 
الإ�رسائيليون  اجلنود  بينما  وبحرا، 
يبنون املتاري�ص الع�صكرية ، يحر�صون 
خلف  ويختبئون  امليعاد  مملكة 
من  عائدا  الندى  يراقبون  اجلدار، 
تُذكر  ل  اإنذار  �صافرة  ال�صيف.  ذلك 
الرمادي  فرحهم  بغري  الإ�رسائيليني 
باإبادة قرى فل�صطني، وتطهريها من 
انت�رسوا  اأنهم  وبتذكريهم  �صكانها، 
يف املعارك ومل ينت�رسوا يف ال�صالم 
ولأولدهم،  لهم  الأمل  زراعة  ويف 
اإل  العربية  اأ�صماءهم  ي�صكنوا  مل 
غري  الأر�ص  يهدوا  مل  بامل�صد�ص، 
حتيتهم الع�صكرية وروحهم العن�رسية 
الطاردة  �صافرتهم  غري  وال�صماء   ،
العالية.  عزلتهم  يف  والطيور  للهواء 
الربيع  بقي  مطرودة  خطوة  كل  يف 
ودعنا  م�صيناه  مرت  كل  ويف  وراءنا، 
�صيء ما ظل يالحقنا حتى ن�صتعيده، 
لأن  والقادمة  الأوىل  اآثارنا  نقتفي 
الإياب  يف  مكتملني  معنا،  حياتنا 

اأو  خرافة  اإىل  نحتاج  ل  والغياب، 
ول  املعنى،  اإىل  الو�صول  يف  دبابة 
اإىل �صيف يحرث كالم الأر�ص عندما 

ي�صقيها املطر.
�صافرة اإنذار لهم وحدهم كي ميالأوا 
الفراغ الروحي والوجداين ، ليكون لهم 
واأ�صنان  حديدية،  بعقب  هنا  اأقدام 
الرحمة،  تعرف  ل  التي  جلرافاتهم 
كل  اإىل  حتتاج  اأر�صنا  اأن  معتقدين 
و�صوتها،  �صكلها  لتغري  الغزوات  هذه 
لكن اأر�صنا حبلى باحلكايات، حليبها 
�صاخن ، فال ترى حتت اأنقا�ص البيوت 

اإل احلديقة والع�صب الطري.
اأجرا�ص  دوي  لي�ص   ، اإنذار  �صافرة 
تدعو النا�ص لل�صالة يف الكني�صة، ول 
باآيات  العاملني  يف  يكرب  جامع  اآذان 
الغرباء  زفري  بل  وامل�رسة،  الرحمن 
حولهم  من  الأرجاء  تهرب  عندما 

ويظلوا وحدهم، ل جمال ول اأغنية، 
بال�صهداء  اجلوع  يطفئ  خميم  �صوى 
اإنذار  �صافرة   . ال�صنا�صل  واأ�صالع 
اإ�رسائيلية  تتكرر كل عام يف حماولة 
البحر  لرتوي�ص  و  التاريخ  لإ�صكات 
احلرب مل  الكرمل،  وجبل  املتو�صط 
لالأ�رسى كرمي  الإعدام  تنته، م�صانق 
واحمد  الربغوثي  ومروان  يون�ص 
الربغوثي  ونائل  دقه  ووليد  �صعدات 
حبالها  لزالت  املعتقلني  من  واآلف 
اأجيال  نه�صوا،  الأموات  م�صدودة، 
يرثون  ال�صهداء  تغفر،  ومل  تن�ص  مل 
للركوع،  ل  للجوع  نعم  ال�صهداء، 
اإنذار  �صافرة  الكرامة.  او  ال�صهادة 
اإ�رسائيلية يف ذكرى النكبة تك�صف ان 
امنة  لي�صت  اإ�رسائيل م�صتنفرة،  دولة 
زالت  ل  الع�صكري،  ت�صخمها  برغم 
على مرمى حجر يف خميم المعري 

الفوار  خميم  ويف  يعبد  قرية  ويف 
امل�صتوطنون  والدهي�صة،  وقلنديا 
وبط�صوا  تكاثروا  مهما  املتطرفون 
كتاب  بها  يخاطبون  لغة  يجدوا  مل 
اثقالها  اأخرجت  التي  الأر�ص 
وحماريثها  وفوؤو�صها  و�صخورها 
اإنذار  �صافرة  املقاومة.  وجمرات 
�صفقة  رغم  اإ�رسائيل  دولة  ان  تعلن 
و�صيا�صة  الأمريكي  والدعم  القرن 
ت�صتطع  مل  والهدم  وال�صم  التهويد 
القد�ص  مدينة  على  القب�ص  اإلقاء 
والأجرا�ص  الأذان  �صوت  وتطفي 
ومواعيد  العظيم  الفجر  يف  والهبات 
ال�صالة يف حمراب العا�صمة. �صافرة 
�صنع  يف  القوة  ف�صل  تعلن  اإنذار 
من  اإ�رسائيل  دولة  بلغت  مهما  احلق 
هذه  يف  وطغيان  وعن�رسية  فا�صية 
بحق  متم�صك  �صعب  هنا  املنطقة، 
العودة واحلرية والدولة امل�صتقلة، ل 
الإنذار  �صافرة  م�صاومة.  ول  تراجع 
تن�صف  ان  ت�صتطع  مل  الإ�رسائيلية 
مع  نغني  ونحن  التاريخية  اأن�صودتنا 

�صاعرنا حممود دروي�ص:
يا �سخرة �سلى عليها والدي

لت�سون ثائر
انا لن اأ�سافر

لن اأ�سافر
اأ�سوات احبابي ت�سق الريح

تقتحم احل�سون
يا اأمنا انتظري اأمام الباب

اإنا عائدون
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يف الذكرى األ 72 للنكبة، ن�سمع �سافرة الإنذار، اإعالنا اإ�سرائيليا باحتالل فل�سطني وتهجري �سكانها وت�ستيتهم وتطهريهم من املكان والزمان، هذه 
ال�سافرة هي اإعالن ر�سمي من دولة اإ�سرائيل تقول: اإنها اأقامت ما ي�سمى ا�ستقاللها فوق مئات املذابح واملجازر التي ارتكبتها ول زالت بحق �سعبنا 

الفل�سطيني منذ دير يا�سني اإىل الدوامية اإىل الطنطورة وكفر قا�سم و ال�سف�ساف و�ساتيال حتى قطاع غزة. �سافرة اإنذار اإ�سرائيلية تعلن تقدي�س 
املوت وكره احلياة، هي نفري املوت، ترق�س وحتتفل على �سوت احلرب واملعارك، تفتخر ان ع�ساباتها ال�سهيونية مار�ست التطهري العرقي والتدمري 

والتهجري الق�سري والإعدامات امليدانية، ن�سفت القرى ونهبت املنازل و�سرقت الرتاث واحل�سارة، اغت�سبت الن�ساء وزجت بالآلف يف مع�سكرات 
العتقال والإبادة.

يا �أمنا �نتظري �أمام �لباب �إنا عائدون

الأ�رسى  ب�صوؤون  املخت�ص   قال 
فروانة،  النا�رس  عبد  واملحررين، 
عام  نكبة  اأعقبت  التي  املرحلة  اأن 
حٍد  اإىل  وغائبة-  مهم�صة   ،1948
تاريخ  ووثائق  �صجالت  عن  ما- 
الفل�صطينية،  الأ�صرية  احلركة 
وعندما يعكف الباحثون على توثيق 
من  ي�صتهلونه  تراهم  التاريخ،  هذا 
بداية الحتالل عام 1967، ثم ل يتم 
الهامة،  املرحلة  هذه  اإىل  التطرق 
زال  ما  ت�صتحقه. وا�صاف:  مبا 
كل هذه  فيه  توثق  الذي  اليوم  ذلك 
املعتقلني  بحق  املقرتفة  اجلرائم 
تلك  خالل  والعرب  الفل�صطينيني 
القدوم. واأو�صح  ينتظر  املرحلة 

اأعقبت  التي  املرحلة  اأن  فروانة: 
وحتى  اخلام�ص   1948 عام  نكبة 
يونيو/حزيران عام1967، كانت  من 
هي الأكرث خطورة واإجراماً وق�صوة 
وب�صاعة بحق املعتقلني الفل�صطينيني 
تلك  يف  العتقالت  واأن  والعرب، 
املرحلة، كانت جماعية وع�صوائية، 
تزج  كانت  الحتالل  قوات  اأن  و 
مع�صكرات  يف  الأبرياء  باملواطنني 
من  اأع�صاء  ي�رسف عليها  اعتقال 
و"�صترين"  "الأرغون"  منظمات 
يو�صح  الذي  الأمر  و"الهاغاناة"، 
وال�صيئة  القا�صية  املعاملة  طبيعة 
املعتقلني  يتلقاها  كان  التي 
بداخلها. واأكد فروانة على اأن تلك 

والتعذيب  بالعنف  املرحلة ات�صفت 
املحتومة  واأن النهاية  اجل�صدي، 
لأغلب الأ�رسى واملعتقلني، يف تلك 
والدفن يف  القتل  كانت هي  الفرتة، 
مقابر  وكبرية وداخل  �صغرية  حفر 
الذين  ذويهم،  علم  ودون  جماعية، 
الوقت يف عداد  اعتربوهم يف ذاك 
املفقودين، وفقاً لروايات و�صهادات 
الفل�صطينيني. وقال  من  جنوا  من 
فروانة باأن العتقالت الإ�رسائيلية 
ومل  يوما،  تتوقف  مل  للفل�صطينيني 
عام  نكبة  منذ  واحدا،  �صكال  تاأخذ 
متعرج  ب�صكل  �صارت  وامنا   ،1948
عدة، واأ�صحت  باأ�صكال  ومور�صت 
الفل�صطينيني  حياة  من  جزءا 

يوم  مي�صي  يكاد  ل  حيث  اليومية، 
اعتقالت،  فيه  وتُ�صجل  اإل  واحد 
 1948 عام  نكبة  �ُصجل منذ  وقد 
اأكرث من مليون حالة اعتقال �صملت 
املجتمع  و�رسائح  فئات  كافة 
�صغارا  واناثا،  ذكورا  الفل�صطيني، 
وكبارا. واأ�صتطرد قائاًل: كما مل تعد 
التاريخية  فل�صطني  يف  بقعة  هناك 
اإل واأقامت عليها �صلطات الحتالل 
توقيف.  مركز  اأو  معتقال  اأو  �صجنا 
للتعذيب  اأماكن  منها  وجعلت 
البطيء. واأ�صاف:  والقتل  والقمع 
الإ�رسائيلي  الحتالل  ان �صلطات 
�صيا�صة،  العتقالت  انتهجت 
يومياً  و�صلوكاً  منهجاً  واعتمدتها 

الفل�صطينيني،  مع  تعاملها  يف  ثابتاً 
و�صيلة  وانتهجتها  النكبة،  منذ 
لالإذلل  واأحيانا  والنتقام،  للعقاب 
وامل�صاومة،  لل�صغط  اأو  والهانة، 
العتقالت جزءاً  تلك  وا�صحت 
يف  الحتالل  منهجية  من  اأ�صا�صياً 
الفل�صطيني،  ال�صعب  ال�صيطرة على 
وقهراً  قمعاً  الأكرث  والو�صيلة 
ويف  الفل�صطيني.  للمجتمع  وخراباً 
اأن  على  فروانة  اأكد  ذاته  ال�صياق 
وما  مرارتها  ورغم  العتقالت 
والأ�رسة  بالفرد  �رسر  من  تلحقه 
اإل اأنها  الفل�صطيني،  واملجتمع 
يقاوم  حي  �صعب  م�صرية  توقف  مل 
اأجل  من  ويكافح  غا�صب  حمتل 

حتقيق اأهدافه وانتزاع حريته. ويف 
فروانة  دعا  تقريره  ختام 
بق�صايا  املعنية  كافة املوؤ�ص�صات 
ومراكز  الإن�صان  وحقوق  الأ�رسى 
والتوثيق،  والدرا�صات  الأبحاث 
وو�صائل  الأكادميية،  واملوؤ�ص�صات 
الإعالم املختلفة، اإىل العمل اجلاّد 
جتربة  توثيق  اأجل  من  واحلثيث 
العتقال بكافة مراحلها واأ�صكالها، 
انتهاكات ج�صيمة  وما �صاحبها من 
الفرتة  وايالء  فظيعة،  وجرائم 
عام1948  نكبة  من  املمتدة 
الأرا�صي  احتالل  ا�صتكمال  وحتى 
الفل�صطينية عام 1967 الأهمية التي 

يجب اأن ت�صتحقها.

عبد النا�سر فروانة - املخت�س ب�سوؤون الأ�سرى واملحررين

�لنهاية �ملحتومة لأغلب �ملعتقلني، عقب �لنكبة، كانت �لقتل و�لدفن يف مقابر جماعية



الأحد 17  ماي  2020  املوافـق  ل 24 رم�ضان  1441ه 11

ي�ضارع املر�ض يف �ضجون الحتالل

الأ�صري اأحمد �صعادة م�صاب باجللطة الدماغية 
)1982م - 2020م(

يف ح�ضرة القامات ال�ضاخمة جرنالت ال�ضرب وال�ضمود القاب�ضني على اجلمر واملتخندقه يف قالعها كالطود ال�ضامخ, 
اإنهم اأ�ضرانا البوا�ضل الأبطال واأ�ضرياتنا املاجدات القابعني يف غياهب ال�ضجون وخلف زنازين الحتالل الغا�ضم 

تنحني الهامات والروؤو�ض اإجالًل واإكباراً اأمام عظمة �ضمودهم وحتمر الورود خجاًل من عظمة ت�ضحياتهم, اإخوتي 
الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�ضامدين ال�ضابرين الثابتني املتمر�ضني يف قالع الأ�ضر.

بقلم :- �ضامي اإبراهيم فودة

فما  الأفا�ضل  اأحبتي  القراء  اأعزائي 
ال�ضوء  ت�ضليط  هو  اليوم  ب�ضدده  اأنا 
على اأخطر حالت الأ�رسى امل�ضابني 
�ضجون  يف  املزمنة  بالأمرا�ض 
الويالت  يعانون  والذين  الحتالل 
التي  العن�رسية  الإدارة  �ضيا�ضات  من 
دون  بامل�ضكنات  عالجهم  تتعمد 
حلالتهم  �ضليم  بت�ضخي�ض  القيام 
الأمرا�ض  مع  امل�ضتمرة  ومعاناتهم 
لرتكه فري�ضة للمر�ض يفتك بج�ضده.. 
جابر  عادل  اأحمد  البطل  والأ�ضري 
ربيعاً  والثالثون  الثامنة  ابن  �ضعادة 
الطبي  الإهمال  �ضحايا  اأحد  هو 
املتعمد التي متار�ضها اإدارة ال�ضجون 
مطرقة  بني  يعي�ض  والذي  بحقه 
و�ضندان  حياته  يهدد  الذي  املر�ض 
والقابع  ملعاناته,  الحتالل  جتاهل 
ال�ضحراوي(  )رميون  �ضجن  يف  حالياً 
من  طويلة  قائمة  اإىل  ان�ضم  والذي 
ال�ضجون  غياهب  يف  املر�ضى  ا�ضماء 
ال�ضابع  عامه  اأنهى  وقد  ودياجريها, 
عامه  ودخل  الق�ضبان  خلف  ع�رس 
�ضجون  يف  التوايل  على  ع�رس  الثامن 
يق�ضي  والذي  ال�رسائيلي  الحتالل 

حكماً بال�ضجن 12 موؤبد و5�ضنوات..
- الأ�ضري:- اأحمد عادل جابر �ضعادة

ماي  من-  الرابع  امليالد:-  تاريخ   -
عام 1982

املاحلة  قرية  ال�ضلية:-  البلدة   -
يف  ويقطن  القد�ض  جنوب  املهجرة 

مدينة القد�ض
جبل  القد�ض   -: الإقامة  مكان   -
الطور املطل على �ضاحات الأق�ضى/ 
من  وجزء  طفولته  منذ  وترعرع  ن�ضاأ 
القد�ض  مدينة  يف  ال�ضباب  مرحلة 
بيت  اإىل  عائلته  مع  انتقل  ذلك  وبعد 
الثانية  النتفا�ضة  بداية  يف  حلم 
الأق�ضى  �ضارون  بدخول  املرتبطة 

عام 2000م
- احلالة الجتماعية:- اأعزب

عائلة  تتكون  الفا�ضلة:-  العائلة   -
والوالد  الوالدة  من  اأحمد  الأ�ضري 
والأخوات  الإخوة  من  وله  املتويف 
الوحيدة  اأختهم  فيهم  مبا  ع�رس 

مي�ضاء..
تعليمه  تلقى  العلمي:-  املوؤهل   -
ال�ضا�ضي والعدادي والثانوية العامة 
مهنة  يف  وعمل  القد�ض,  مدار�ض  يف 
وقبل  والق�ضارة  والبناء  النجارة 
اعتقاله تقدم لرخ�ضة قيادة �ضحن ويف 
داخل ال�ضجن اأكمل درا�ضته اجلامعية 
البكالوريو�ض  متطلبات  جميع  واأنهى 
يف جامعة الأق�ضى كلية الآداب ق�ضم 
تاريخ وح�ضل داخل �ضجن رميون على 
�رسف"  "نحو  بعنوان  تدريبية  دورة 
على  وح�ضل  ,كما  �ضاعة   90 بواقع 
اأعمال  اإدارة  دورة  اجتياز  �ضهادة 
املنعقدة يف �ضجن رميون خالل فرتة 
 45 بواقع  2016/4/5م -2016/6/4م 
التدريب  مركز  من  تدريبية  �ضاعة 
والتطوير احتاد مدربني الفل�ضطينيني 
القراآن  تالوة  اإجازه  على  وح�ضل 
الأ�ضول  ح�ضب  مرتاًل  كاماًل  الكرمي 
عا�ضم  عن  حف�ض  برواية  املعتمدة 
جمل�ض  من  امل�ضحف  من  نظراً 

الأوقاف واملقد�ضات الإ�ضالمية..
اأبريل   -12 العتقال:-  تاريخ   -

2003م

رميون  �ضجن  العتقال:-  مكان   -
ال�ضحراوي

النتماء  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
الق�ضام  الدين  عز  ال�ضهيد  لكتائب 

وقيامه بعمليات ون�ضاطات ع�ضكرية
- احلكم:- 12 موؤبد و 5 �ضنوات

وبعدها  العتقال  قبل  ما  مرحلة   -
لالأ�ضري:- احمد �ضعادة

من  جمموعة  مع  احمد  ا�ضرتك 
التدريب  الق�ضام  الدين  عز  مقاتلي 
عمر  ال�ضهيد  يد  على  ال�ضالح  على 
القد�ض  داخل  لعملية  لتجهيز  �ضعادة 
مت  وقد  الغتيالت  وحدة  �ضمن 
اأفرادها  من  واحداً  ليكون  جتهيزه 
احمد  وا�ضل  عمر  ا�ضت�ضهاد  وبعد 
وكان  املقاوم  اخته عمله  زوج  برفقة 
حلم  بيت  مدينة  اجتياح  اأثناء  ذلك 
ومن اأهم العمليات التي نفذها اآنذاك 
املوالح  جبل  يف  لدبابة  عبوة  و�ضع 
ور�ضد  للجي�ض  للت�ضدي  بالإ�ضافة 
حتركاته وبالذات اأثناء اجتياح كني�ضة 
املهد يف �ضهر اذار لعام 2002م فقد 
وحدة  جمموعة  اأفراد  بع�ض  جلاأ 
الغتيالت للكني�ضة ومت ابعادهم بعد 
بالتخطيط  احمد  و�ضارك  كما  ذلك, 
القد�ض  مدينة  يف  كارم  عني  لعملية 
ا�ضفرت عن مقتل 12 �ضهيونيا وجرح 
نائل  ال�ضهيد  منفذها  وكان  الع�رسات 

ابو هليل من بلدة اخل�رس ق�ضاء بيت 
حلم وجاءت رداً على اغتيال ال�ضهيد 
ال�ضيخ �ضالح �ضحادة والأطفال الذين 
عام  متوز  يف  معه  الحتالل  قتلتم 
العملية  لتلك  املهند�ض  وكان  2002م 

ال�ضهيد على عالن..
على  احمد  الأ�ضري  اعتقال  جرى 
حاجز  خالل  من  القد�ض  مدخل 
الأول  يف  ذلك  وكان  الحتالل  لقوات 
مت  بعد  فيما  2003م  لعام  ني�ضان  من 
امل�ضكوبية  حتقيق  ملركز  اقتياده 
لأكرث  معه  التحقيق  لي�ضتمر  القد�ض 
قوت  مع  ا�ضطحابه  ومت  �ضهر  من 
منزله  اإىل  اعتقاله  بعد  الحتالل 
ومل  وتفتي�ضه  املنزل  مداهمة  وجرى 
من  عامني  مرور  وبعد  �ضيئاً  يجدوا 
مدى  بال�ضجن  حماكمته  مت  التوقيف 
احلياة 12 مرة بتهمة قتل 12 �ضهيونيا 
ال�ضحية  احلالة  اآخرين..  وجرح 
لالأ�ضري:- اأحمد �ضعادة,تعر�ض الأ�ضري 
احمد �ضعاد جللطة دماغية يف �ضجن 
رميون وعلى اثرها نقل اإىل م�ضت�ضفى 
�ضوروكا يف 16/ دي�ضمرب 2019م حيث 
من  ويعاين  ق�ضطرة  لعملية  خ�ضع 
الرطوبة  نتيجة  ال�ضدر  يف  ح�ضا�ضية 
ممثل  �ضعادة  الأ�ضري  اأن  اإىل  وي�ضار 
الق�ضم رقم 1 يف �ضجن "رميون", الذي 
و�ضعت فيه اإدارة ال�ضجن اأكرث من 20 
املعلومات  وح�ض  ت�ضوي�ض,  جهاز 
غالبية  اإن  ال�ضجن  داخل  من  الواردة 
الأ�رسى يعانون من اأوجاع م�ضتمرة يف 
اأوجه  الراأ�ض. من على �ضطور مقايل 
ندائي اإىل كافة املوؤ�ض�ضات والهيئات 
ال�ضحة  منظمة  وخا�ضة  الدولية 
ومنظمة  الحمر  وال�ضليب  العاملية 
العاجل  بالتدخل  حدود  بال  اأطباء 
اأحمد  املري�ض  الأ�ضري  حياة  لإنقاذ 
العالج  لتقدمي  عنه  لالإفراج  �ضعادة 
الالزم له خارج ال�ضجون- احلرية كل 
واأ�ضرياتنا  البوا�ضل  لأ�رسانا  احلرية 
املاجدات- وال�ضفاء العاجل للمر�ضى 

امل�ضابني باأمرا�ض خمتلفة..

والأ�رسى  ال�ضهداء  مفو�ضية  نددت 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
ب�ضيا�ضة  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
الإداري  العتقال  وجرمية 
التع�ضفي وجتديد العتقال الإداري 
الحتالل  دولة  متار�ضه  الذي 
�ضامي  الأ�ضري  بحق  الإ�رسائيلي 
اأبناء  من  الأ�رسى  وكافة  جنازرة 
اأماكن  كافة  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
الوحيدي  ن�ضاأت  واأفاد   . تواجدهم 
ال�ضهداء  مفو�ضية  با�ضم  الناطق 
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة القيادية 
غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا 
وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�رسى 
للقوى الوطنية والإ�ضالمية اأن قوات 
يف  قامت  الإ�رسائيلي  الحتالل 
فجر يوم الثنني املوافق 16 / 9 / 
�ضامي  الأ�ضري  باقتحام منزل   2019
حممد �ضعبان جنازرة مبخيم الفوار 
واأعادت  اخلليل  مدينة  جنوب  يف 
مفتوحا  اإ�رسابا  ليخو�ض  اعتقاله 
عن الطعام منذ يوم الثنني املوافق 
على  احتجاجا   2020  /  5  /  11
العتقال الإداري وجتديد العتقال 
الثالثاء  اأم�ض  له  التع�ضفي  الإداري 
للمرة   2020  /  5  /  12 املوافق 
الثالثة على التوايل ملدة 4 �ضهور . 
�ضامي  الأ�ضري  اأن  الوحيدي  واأو�ضح 
النقب  �ضجن  يف  املعتقل  جنازرة 
ال�ضحراوي من مواليد خميم الفوار 
بجنوب مدينة اخلليل يف 17 / 9 / 
1973 وبلدته الأ�ضلية عراق املن�ضية 
وهو متزوج وله 3 اأبناء ) فرا�ض 17 
عاما   13 دروي�ض  حممود   – �ضنة 
اأمني �رس  ( وهو  �ضنوات  – ماريا 8 
حركة فتح مبنطقة خميم الفوار يف 
جنوب مدينة اخلليل وكان والده قد 
تويف يف 22 / 7 / 1992 وزوجته على 
اأيام  بعد  الرابع  ابنهم  و�ضك اجناب 

�ضامي  الأ�ضري  باأن  واأ�ضاف   . قليلة 
تعليمه  اكمال  ي�ضتطع  مل  جنازرة 
ومطاردة  مالحقة  ب�ضبب  اجلامعي 
له  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات 
واعتقاله مرتني حيث كان العتقال 
اأواخر الثمانينات واأم�ضى  الأول يف 
يف ال�ضجن عامني ون�ضف والعتقال 
الثاين كان اإداريا يف 15 / 11 / 2015 
ال�ضورية  املحاكم  يف  متديده  ومت 
ليعلن  مرتني  الإ�رسائيلية  العن�رسية 
اإ�رسابا  حينها  يف  جنازرة  الأ�ضري 
مفتوحا عن الطعام يف 3 / 3 / 2016 
يف مواجهة العتقال الإداري ا�ضتمر 
اإ�رسابه ملدة 72 يوما . ودعا ن�ضاأت 
مفو�ضية  با�ضم  الناطق  الوحيدي 
ال�ضهداء والأ�رسى واجلرحى بالهيئة 
القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
الأ�رسى للقوى الوطنية والإ�ضالمية 
واإ�ضناد  لدعم  الفل�ضطيني  الكل 
الأ�رسى مبا يليق وحجم ت�ضحياتهم 
ت�ضويق  يف  اجل�ضام  ون�ضالتهم 
الرواية الفل�ضطينية وهزمية الرواية 
الإ�رسائيلية  العن�رسية  واملاكينة 
التي تعمل على مدار ال�ضاعة لإبراز 
الأ�رسى الفل�ضطينيني يف ثوب اجلالد 
هم  احلقيقية  ال�ضحية  اأن  حني  يف 
و�ضدد   . الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأبناء 
لل�ضليب  الدولية  اللجنة  دور  على 
الأحمر واملجتمع الدويل والإن�ضاين 
لالأ�رسى  احلماية  توفري  يف 
الفل�ضطينيني خا�ضة يف ظل انت�ضار 
الحتالل  وت�ضعيد  كورونا  وباء 
الإ�رسائيلي ل�ضيا�ضة الإهمال الطبي 
املتعمد الذي اأودى بحياة 68 اأ�ضريا 
فل�ضطينيا من بني 223 اأ�ضريا ق�ضوا 
ال�ضيا�ضات  مق�ضلة  حتت  نحبهم 

والقوانني واجلرائم الإ�رسائيلية . 

الأ�ضري �ضامي جنازرة 

العتقال الإداري التع�صفي وزوجته 
على و�صك الجناب 

بقلم الأ�ضري املحرر: اأكرم 
نعيم بني عودة

ُقم وا�ضنع من حلمك ثورة وقاتل ... قم 
وا�ضنع بارودا يغتال اخلوف ... قم من 
ِفرا�ضك يا مقاتل ل تنحني, رتل اآيات 
اأيوب يا �ضربا �ضابر  القراآن يا ج�ضد 
... دعا�ض انه�ض ولي�ض مثلي يدعوك 
لتنه�ض... اأُرجم مر�ضك ل تنحني ... 
التليد قف  امُلحمد وجمدك  با�ضمك 

الزيتون  ك�ضجر  �ضاخما   ... تنحني  ل 
تفوح  منك  وعاند...  طمون  كجبل 
رائحة الأجماد و يف ظالل الأ�رس كنت 
الأجماد... قل ل�رسطان اجل�ضد متهل 
, فقد هزمت ال�رسطان املحتل واأكرث 
... قل له كفى ل تتوغل , فاأنا ال�ضاهد 
حممد  يا  له  قل  ِخنجر...  كفي  ويف 
عمري  امِلنجل...  وانت  عا�ض  الَدّ انا 
قل  �َضرتحل...  كاملحتل  وانت  طويل 
كانت  مهما  بيدي  القمح  �ضاأزرع  له 

ال�ضنني ِعجاف , و�ضاأ�رسب امُلر َعلقم 
قل   ... امُللثم  ذاك  �ضاأبقى  ولكنني   ,
لهم يا فار�ضا �ضاأمتطي �ضهوة اجلواد 
واأك�رِس املنجل ... �َضينبُُت القمح , ل 
تنحني اأخي حممد ... �ضينبت القمح 
وا�ضنع  قم   .. املرحلة  اأنت  وتبقى 
َوْق�ُض�ض   ... ب�ضمة  ثغرك  من  لأهلك 
امُلفعم...  ما�ضيك  من  تاريخا  لنا 
زال  ُجرحا  كم  اليوم  اأجيال  حدث 
العدا  كم مرة هزمت  ويَثْلم.. حدثهم 

وهل ِمثِلَك يُهزم .... ّدعا�ض انه�ض , 
.... ل اأريد اأن اذرف الدموع ... كنت 
انتظر قليال حتى نخرج معا , جنل�ض 
امتداد  ونرقب  احلجارة  تلك  على 
وعي  بال  كالأطفال  ون�ضري  الأر�ض, 
اخي  قم   , ال�ضم�ض  غروب  ن�ضاهد  و 
حممد فقد اثقلني احِلمل ... وتذكر 
 ... الدمع  اذرف  ولن  القمح  �ضينبت 

�ضينبت القمح ولن اذرف الدمع.

قل ل�صرطان اجل�صد متهل ، فقد هزمت ال�صرطان املحتل واأكرث
ال�رسى  �ضوؤون  هيئة  تقدمت 
بطلب  الثالثاء,  اليوم  واملحررين 
الإ�رسائيلية  الحتالل  ملحكمة 
اياد  املري�ض  الأ�ضري  عن  لالإفراج 
الهيئة,  وقالت  )34عاًما(.  اجلرجاوي 
من  يعاين  اجلرجاوي  الأ�ضري  اإن 
يف  الع�ضبية  الكتلة  يف  �رسطاين  ورم 
اإدارة  اأبلغت  اأن  بعد  وذلك  الدماغ, 
بنتائج  الأ�ضري  ال�ضجون  م�ضلحة 
اأجراها قبل  التي  الفحو�ضات الطبية 
اأ�ضهر. واأ�ضافت اأن الأ�ضري اجلرجاوي 
من  جراحية  عملية  لإجراء  بحاجة 
اأجل ا�ضتئ�ضال ذلك الورم ال�رسطاين, 
الب�رس,  لفقدان  �ضي�ضبح معر�ضاً  واإل 
وفقدان الإح�ضا�ض يف اجلانب الأمين 
اإفادة  ح�ضب  وذلك  اجل�ضم,  من 

الأطباء الإ�رسائيليني له. واأ�ضارت اإىل 
اأن الأ�ضري اجلرجاوي يعاين منذ فرتة 
طويلة من �ضداع مزمن واآلم حادة يف 
اجل�ضم,  من  خمتلفة  واأنحاء  الراأ�ض 
اإدارة  وقد تعر�ض ملماطلة كبرية من 
التابعني  والأطباء  ال�ضجون  م�ضلحة 
لفحو�ضات  اإخ�ضاعه  اأجل  من  لها 
حالته  تطورات  على  للوقوف  طبية 
من  اجلرجاوي  والأ�ضري  ال�ضحية. 
قطاع  جنوب  يون�ض  خان  مدينة 
بتاريخ  الإحتالل  قوات  اعتقلته  غزة, 
2011/06/13م, واأ�ضدرت بحقه حكًما 
بتهمة  �ضنوات,  ت�ضع  الفعلي  بال�ضجن 
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هيئة الأ�صرى تتقدم بطلب للإفراج 
عن الأ�صري املري�ض جرجاوي
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كيف ُيقارن فريو�س كورونا 

اجلديد بالإنفلونزا؟
كورونا  فريو�س  اكت�شاف  منذ 
قارنه  يناير،  يف  مرة  لأول  اجلديد 
العديد من الأ�شخا�س مبر�س اأكرث 
العديد  واأ�شارت  الإنفلونزا  �شهرة: 
اخل�شائر  اإىل  املقارنات  هذه  من 
التي رمبا ل حتظى بالتقدير الكايف 
املاليني  ي�شبب  الذي  لالإنفلونزا، 
الآلف  وع�رشات  الأمرا�س  من 
الوليات  يف  عام  كل  الوفيات  من 
مو�شم  )خالل  وحدها.  املتحدة 
مراكز  تقدر  احلايل،  الإنفلونزا 
والوقاية  الأمرا�س  على  ال�شيطرة 
 39 هناك  كان  اأنه   )CDC( منها 
اأمرا�س  من  مليون   56 اإىل  مليون 
 62000 اإىل  و24000  الإنفلونزا 
يف  الإنفلونزا  ب�شبب  وفاة  حالة 
الرغم من  املتحدة، على  الوليات 
اأن هذا الرقم تقديري يعتمد على 
دخول امل�شت�شفيات ب�شبب اأعرا�س 
العدد  على  بناء  ولي�س  الإنفلونزا، 
ب�شبب  مات  �شخ�س  لكل  الفعلي 

الإنفلونزا(.
ويعد كل من »كوفيد 19« والإنفلونزا 
من اأمرا�س اجلهاز التنف�شي. وت�شري 
»كوفيد  اأن  اإىل  الآن  الأبحاث حتى 
19« ينت�رش ب�شهولة اأكرب واأن معدل 

الوفيات اأعلى من الإنفلونزا.
ويت�شابق العلماء ملعرفة املزيد عن 
فريو�س كورونا اجلديد، وقد يتغري 
املعلومات  اأ�شبحت  كلما  فهمنا 
ما  على  وبناء  متاحة.  اجلديدة 
كيفية  اإليك  الآن،  حتى  نعرفه 
لتقرير  وفقا  بالإنفلونزا،  مقارنته 

ن�رشه »ليف �شاين�س«.

- الأعرا�ض واخلطورة
املو�شمية  الربد  فريو�شات  من  كل 
الإنفلونزا  فريو�شات  ت�شمل  )التي 
هي   ،»19 »كوفيد  واأي�شا   )Bو  A
اأمرا�س  ت�شبب  معدية  فريو�شات 

اجلهاز التنف�شي.
الإنفلونزا  اأعرا�س  وت�شمل 
وال�شعال  احلمى  النموذجية، 
الع�شالت  واآلم  احللق  والتهاب 
اأو  الأنف  و�شيالن  وال�شداع 
القيء  واأحيانا  والتعب  الن�شداد، 
ال�شيطرة  ملركز  وفقا  والإ�شهال، 
تظهر  ما  وغالبا  الأمرا�س.  على 
ويتعافى  الإنفلونزا فجاأة.  اأعرا�س 
ي�شابون  الذين  الأ�شخا�س  معظم 
اأ�شبوعني.  من  اأقل  يف  بالإنفلونزا 
ولكن لدى البع�س، ت�شبب الإنفلونزا 
اللتهاب  ذلك  يف  مبا  م�شاعفات، 

الرئوي.
ما   ،»19 »كوفيد  لـ  بالن�شبة  اأما 
يزال الأطباء يحاولون فهم ال�شورة 
و�شدته.  املر�س  لأعرا�س  الكاملة 
عنها  املبلغ  الأعرا�س  وتفاوتت 
اإىل  خفيفة  من  املر�شى  لدى 
احلمى  ت�شمل  اأن  وميكن  �شديدة، 
وفقا  التنف�س،  و�شيق  وال�شعال 
الأمرا�س.  على  ال�شيطرة  ملركز 
الأخرى  الأعرا�س  ت�شمل  وقد 
احلمى والق�شعريرة واآلم الع�شالت 
وفقدان  احللق  والتهاب  وال�شداع 
اأن  ويبدو  ال�شم.  اأو  للذوق  جديد 
اجلديد  كورونا  فريو�س  اأعرا�س 
من  اأكرث  تدريجي  ب�شكل  تظهر 
لـ  وفقا  الإنفلونزا،  اأعرا�س 

.Healthline

والأ�شخا�س  ال�شن  كبار  اأن  ويبدو 
طبية  حالت  من  يعانون  الذين 
اأمرا�س  ذلك  يف  مبا  كامنة، 
مر�س  اأو  الرئة  اأمرا�س  اأو  القلب 
اأكرب  ب�شكل  معر�شون  ال�شكري، 
اأكرث  مب�شاعفات  الإ�شابة  خلطر 
مقارنة   ،»19 »كوفيد  من  خطورة 
العمرية  الفئات  يف  بالأ�شخا�س 
لديهم  لي�س  والذين  �شنا  الأ�شغر 

حالت كامنة.
عدد  لأن  ونظرا 

�س  �شخا لأ ا
اأ�شيبوا  الذين 

 »19 بـ«كوفيد 
الوليات  يف 
 ، ة ملتحد ا
على الأرجح، 

من  اأقل 
اأ�شيبوا  الذين 

فاإن  بالإنفلونزا، 
دخول  احتمالت 

حالة  لديك  كان  اإذا  امل�شت�شفى 
كورونا،  بفريو�س  لالإ�شابة  موؤكدة 
احتمالت  من  اأعلى  اأنها  يُعتقد 
ب�شبب  امل�شت�شفى  دخول 

الإنفلونزا.
عالية  جمموعة  الأطفال  ويعد 
الإنفلونزا،  مل�شاعفات  اخلطورة 
احلال  هو  هذا  اأن  يبدو  ل  ولكن 
مت  فقد   ،»19 لـ«كوفيد  بالن�شبة 
اإىل  الأطفال  من  قليل  اإدخال عدد 
كورونا  فريو�س  مع  امل�شت�شفى 
حلالت  درا�شة  ووجدت  اجلديد. 
الوليات  يف  كورونا  فريو�س 
املتحدة، ن�رشت يف 18 مار�س، اأنه 
من بني 4226 حالة اأُبلغ عنها، اأُدخل 
اإىل  508 �شخ�شا على الأقل )٪12( 
اأقل  هوؤلء،  بني  ومن  امل�شت�شفى، 

من 1٪ كانوا اأ�شغر من 20 عاما.
ُربط  الأخرية،  الآونة  يف  ولكن 
التهابية  مبتالزمة   »19 »كوفيد 
لدى  خطرية  ولكنها  نادرة، 
اللتهاب  ت�شمى متالزمة  الأطفال، 
املتعدد الأنظمة لالأطفال. واأكدت 
اإ�شابة  حالة   100 نيويورك  مدينة 
وفقا  الأطفال،  عند  باملتالزمة 

ل�شحيفة »نيويورك تاميز«.

اأعرا�ض م�ضابهة
اأنه نظرا لأن  ومن املهم مالحظة 
ت�شبب  التنف�شي  اجلهاز  فريو�شات 
من  يكون  فقد  م�شابهة،  اأعرا�شا 

فريو�شات  بني  التمييز  ال�شعب 
اجلهاز التنف�شي املختلفة بناء على 
ملنظمة  وفقا  وحدها،  الأعرا�س 

ال�شحة العاملية.
وعلى الرغم من اأن معدل الوفيات 
ت�شري  وا�شح،  غري   »19 »كوفيد  لـ 
جميع الأبحاث املوثوقة تقريبا اإىل 
اأنه اأعلى بكثري من معدل الإنفلونزا 

املو�شمية.
التي  الإنفلونزا  عك�س  وعلى 
فاإن  لقاح،  لها  يوجد 
ال�شكان  جميع 
نظريا  عر�شة 
ـ  »كوفيد  لـ 
لذا،   .»19
توؤثر  بينما 
ا  نز نفلو لإ ا
من   ٪8 على 
الوليات  �شكان 
عام،  كل  املتحدة 
ال�شيطرة  ملركز  وفقا 
ي�شاب  اأن  ميكن  الأمرا�س،  على 
بـ  ال�شكان  من  و٪80   ٪50 بني  ما 
»كوفيد ـ 19«، وفقا لدرا�شة ن�رشت 
 .The Lancet 30 مار�س يف جملة
الوليات  يف  اأنه  التقارير  وذكرت 
املتحدة، قد يرتجم ذلك اإىل مليون 
 ،»19 ـ  »كوفيد  ب�شبب  وفاة  حالة 
بالعدوى  ال�شكان  ن�شف  اأ�شيب  اإذا 
اأو تدابري  ومل تكن هناك عالجات 

للتباعد الجتماعي.

انتقال الفريو�ض
ي�شتخدمه  الذي  املقيا�س  يُعرف 
�شهولة  مدى  لتحديد  العلماء 
»رقم  با�شم  الفريو�س  انت�شار 
وهو   .R0 اأو  الأ�شا�شي«،  التكاثر 
الأ�شخا�س  ملتو�شط   عدد  تقدير 
من  بالفريو�س  ي�شابون  الذين 
قيمة  وتبلغ  م�شاب،  واحد  �شخ�س 
وفقا   ،1.3 زهاء  لالإنفلونزا   R0

ل�شحيفة »نيويورك تاميز«.
وما يزال الباحثون يعملون لتحديد 
وقدرت   .»19 ـ  لـ«كوفيد   R0
 R0 قيمة  اأن  الأولية  الدرا�شات 
لفريو�س كورونا اجلديد ترتاوح بني 
2 و3، وفقا لدرا�شة مراجعة ن�رشت 
 .JAMA جملة  يف  فرباير   28
م�شاب  �شخ�س  كل  اأن  يعني  وهذا 
 3 اإىل  مبتو�شط   2  الفريو�س  ن�رش 

اأ�شخا�س.
لي�س   R0 اأن  مالحظة  املهم  ومن 

تختلف  اأن  وميكن  ثابتا،  رقما 
اعتمادا  التقديرات ح�شب املوقع، 
على عوامل مثل عدد املرات التي 
بع�شهم  مع  النا�س  فيها  يتوا�شل 
للحد  املبذولة  واجلهود  البع�س 
من النت�شار الفريو�شي، كما ذكرت 

»ليف �شاين�س« �شابقا.

الأوبئة
الإنفلونزا  بني  اخللط  ينبغي  ل 
تف�شي  ت�شبب  التي  املو�شمية، 
الإنفلونزا  مع  عام،  كل  املر�س 
اأو تف�شي عاملي لفريو�س  الوبائية، 
عن  متاما  خمتلف  جديد  اإنفلونزا 
ويف  عادة.  تنت�رش  التي  ال�شاللت 
ال�شحة  منظمة  اأعلنت  مار�س،   11
جائحة  تف�شي  ر�شميا  العاملية 

»كوفيد ـ 19«.

الوقاية

املو�شمية،  الإنفلونزا  عك�س  على 
من  للحماية  لقاح  لها  يوجد  التي 
العدوى، ل يوجد لقاح �شد »كوفيد 
الوليات  يف  الباحثني  ولكن   .»19 ـ 
املتحدة وحول العامل يعملون على 

تطوير لقاح فعال.
وبالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن الإنفلونزا 
العالجات  من  العديد  لديها 
الأغذية  اإدارة  قبل  من  املعتمدة 
النقي�س  وعلى   .)FDA( والأدوية 
حتى  الإدارة  توافق  مل  ذلك،  من 
ـ  »كوفيد  لـ  عالجات  اأي  على  الآن 
19«، على الرغم من كون املوافقة 
وهو  »رميي�شيفري«،  على  معلقة 
يف  تطويره  مت  للفريو�شات  م�شاد 

البداية لعالج الإيبول، .
وب�شكل عام، تو�شي مراكز مكافحة 
يلي  مبا  منها  والوقاية  الأمرا�س 
اجلهاز  فريو�شات  انت�شار  ملنع 
التنف�شي: اغ�شل يديك كثريا باملاء 
على  ثانية   20 ملدة  وال�شابون 
واأنفك  عينيك  مل�س  جتنب  الأقل؛ 
جتنب  مغ�شولة؛  غري  باأيد  وفمك 
الذين  النا�س  مع  الوثيق  الت�شال 
يعانون من املر�س؛ ابق يف املنزل 
تنظيف  مع  مري�شا؛  تكون  عندما 
التي  والأ�شطح  الأ�شياء  وتطهري 

تلم�شها ب�شكل متكرر.
الوجه  اأقنعة  بارتداء  اأي�شا  ويو�شى 
العامة  الأماكن  يف  القما�شية 

وممار�شة التباعد الجتماعي.

فائدة �صحية مده�صة ل�صرب 
القهوة يوميا!

درا�شة  ك�شفت 
تناول  اأن  جديدة 
يوميا ميكن  القهوة 
فوائد  يوفر  اأن 
مده�شة،  �شحية 
للن�شاء  خا�شة 
الدرا�شة  وتو�شلت 
الن�شاء  اأن  اإىل 
ي�شتمتعن  الالتي 

باثنني اأو 3 فناجني من القهوة يوميا، تكون لديهن دهون اأقل من 
غريهن، اللواتي ي�رشبن اأقل اأو ل يتناولن القهوة على الإطالق.

خ�شائ�س  لها  مركبات  على  حتتوي  القهوة  لكون  ذلك  ويرجع 
م�شادة لل�شمنة، ما يوؤدي اإىل انخفا�س الن�شبة املئوية الإجمالية 
جميع  من  الن�شاء  لدى  النمط  هذا  ويظهر  اجل�شم  يف  للدهون 
الأعمار، بغ�س النظر عما اإذا كانت القهوة حتتوي على الكافيني 

اأو منزوعة الكافيني.
وي�رشبن  �شنة  و44   20 بني  اأعمارهن  ترتاوح  اللواتي  الن�شاء  اأما 
تقل  لديهن  البطن  دهون  فاإن  يوميا،  القهوة  من   3 اأو  فنجانني 
بن�شبة 3.4٪ مقارنة مع غريهن. والن�شاء الالئي ترتاوح اأعمارهن 
بني 45 و69 �شنة وي�رشبن 4 فناجني اأو اأكرث يوميا، تقل الدهون يف 

منطقة البطن لديهن بن�شبة ٪4.1.
وب�شكل عام، وجد العلماء الربيطانيون اأن متو�شط   اإجمايل ن�شبة 
الن�شاء من جميع  بن�شبة 2.8٪ بني  اأقل  الدهون يف اجل�شم كان 
الأعمار، الالئي تناولن فنجانني اأو 3 من القهوة يوميا ومل يكن 
هناك فرق ما اإذا كانت املراأة امل�شاركة يف الدرا�شة تعاين من 

مر�س مزمن اأو مدخنة.
ولكن  الرجال،  على  اإيجابي  تاأثري  اأي�شا  لها  القهوة  اأن  ويبدو 
الختالفات كانت اأقل و�شوحا فالرجال الذين ترتاوح اأعمارهم 
يوميا،  اأكرث  اأو  فنجانني  ي�رشبون  والذين  عاما،   44 اإىل   20 بني 
يعد اإجمايل الدهون يف اأج�شامهم اأقل بن�شبة 1.3٪، مقارنة مع 

اأولئك الذين ل ي�رشبون القهوة.
املتحدة  الوليات  يف  بيانات  اإىل  امل�شتندة   - النتائج  وت�شري 
ون�رشت يف جملة التغذية - اإىل اأن القهوة ميكن اأن ت�شبح جزءا 
مكافحة  يف  ت�شاعد  وقد  ال�شحي  الغذائي  النظام  من  رئي�شيا 
الدكتور يل �شميث، من  للدرا�شة  الرئي�شي  ال�شمنة. وقال املعد 
جامعة »اأجنليا رو�شكني«: »ت�شري اأبحاثنا اإىل اأنه قد تكون هناك 
مركبات ن�شطة بيولوجيا يف القهوة بخالف الكافيني، التي تنظم 
يكون  لل�شمنة. وقد  ا�شتخدامها كمركبات م�شادة  الوزن وميكن 
ا�شرتاتيجية  يف  الفعالة،  مكوناتها  اأو  القهوة،  دمج  املمكن  من 
املرتبطة  املزمنة  احلالت  عبء  لتقليل  �شحي  غذائي  نظام 

مبر�س ال�شمنة«.

هذه اأهم اأعرا�س الإ�صابة 
بكورونا وهذا اأخطرها!

الأطباء  كبري  حدد 
املخت�شني  الرو�س 
الأ�شعة،  جمال  يف 
�شريغي موروزوف، 
اأعرا�س  ثالثة  اأهم 
الإ�شابة  توؤكد 
كورونا  بفريو�س 
الأكرث  والعار�س 

خطورة.
اأخطرها!«جونز  وهذا  بكورونا  الإ�شابة  اأعرا�س  اأهم  هذه 
العامل وقال  اأكرث من 4.5 مليون م�شاب بكورونا عرب  هوبكنز«: 
اإن  الأوىل،  الرو�شية  القناة  بثته  تلفزيوين  برنامج  يف  موروزوف 
ارتفاع درجة احلرارة وجتاوزها 38.5  يتمثل يف  الأول  العار�س 
درجة مئوية، والثاين هو ال�شعال، اأما العار�س الثالث فهو �شيق يف 
التنف�س واأو�شح اأنه يف حال كان معدل التنف�س عال، اأي بلغ ما بني  
20-30 حركة يف الدقيقة، فاإن ذلك مرتبط بانخفا�س الأك�شجني 
يف الدم جتدر الإ�شارة اإىل اأن املعدل عند الإن�شان الطبيعي يكون 
بني 12 و20 نف�شا يف الدقيقة وبح�شب كبري املخت�شني فاإن �شيق 
لدى  العوا�س  اأخطر  اأحد  الأك�شجني  بنق�س  وال�شعور  التنف�س 
امل�شابني بفريو�س كورونا التي ت�شتوجب نقل امل�شاب فورا اإىل 
امل�شت�شفى ولفت اخلرباء موؤخرا اإىل اأن فريو�س كورونا قد ي�شبب 

زرقة يف �شفاه امل�شاب واأظفاره.



القادر  عبد  املدرب  اأو�ضح 
تردد  ما  حقيقة  عمراين 
مغادرة  اعتزامه  عن  م�ؤخرا 
وقال  اجلديدي،  الدفاع 
ت�رصيحات  يف  عمراين 
اأم�س:  اأول  مار�س«  »لرادي� 
تخ�س  ق�ض�س  »�ضمعت عدة 
م�ضتقبلي ورحيلي عن الدفاع 
اأين  تاأكيد  اأريد  اجلديدي، 
مبا�رصة  اجلزائر  اإىل  عدت 
بعد ت�قف الأن�ضطة الكروية، 
رئي�س  مع  باتفاق  وذلك 
بد  ل  »كان  وتابع:  النادي«، 
عائلتي  جانب  اإىل  اأك�ن  اأن 
ال�ضعبة،  ال��ضعية  هذه  يف 
م�ض�ؤول  �ضخ�ضا غري  اأكن  مل 
اأخذل  ومل  م�ض�اري  طيلة  
اأي فريق، األتزم بالعقد الذي 

اجلديدي،  بالدفاع  يربطني 
هديف  لأن  للتمديد،  والقابل 
فريقي  مع  امل��ضم  اأنهي  اأن 
وا�ضتطرد:  ب�اجبي«،  واأق�م 
جيدة  عالقة  »تربطني 
والالعبني  بامل�ض�ؤولني 
اجلديدة،  مدينة  و�ضكان 
اأت�ا�ضل  كما  واأحرتمهم، 

�ضفري  منذ  الالعبني  مع 
تدريباتهم  واأتابع  للجزائر، 
بالربامج  اأي�ضا  ومنَدهم 
قائال:  وختم  التدريبية«، 
يف  اجلديدة  اإىل  »�ضاأع�د 
الرحالت  فيه  تُفتح  ي�م  اأول 

اجل�ية«.
ق.ر.

الريا�ضي  املدير  عربرّ 
احتاد  لنادي  اجلديد 
عن  يحي  عنرت  العا�ضمة 
جاهزيته وا�ضتعداده من اأجل 
وال�ضعي  الفريق  مع  العمل 
على  الإدارة  م�ضاعدة  اإىل 
امل�ضطرة  الأهداف  حتقيق 
املقبلة،  الفرتة  خالل 
ال�ضابق  القائد  واأو�ضح 
اقتنع  اأنه  ال�طني  للمنتخب 
مع  جمعه  الذي  باحلديث 
املدير العام ل�رصكة �ضريب�ر 
اأغلبية  مالك  جل�ل  عا�ض�ر 
اأ�ضهم الفريق اأين متكن من 
اجلديدة  باملهمة  اقناعه 
واترّفق  اإليه  امل�ك�لة 

الرجالن على جميع الأم�ر 
املتعلقة بحيثيات امل�رصوع 
مالك  ي�ضعى  الذي  اجلديد 
حيث  جت�ضيده،  النادي 
اأنه مل يجد عراقيل  اأ�ضاف 
من اأجل التفاق مع عا�ض�ر 
على  وق�فه  ظل  يف  جل�ل 
نف�س طريقة التفكري بينهما 
ايجاد  من  كثريا  �ضهلت 

طريق لالتفاق بينهما.
واأ�ضار عنرت يحي اأنه يت�اجد 
التجهيز  ب�ضدد  حاليا 
للم�رصوع الريا�ضي من اأجل 
اإدارة  اإليه  ت�ضعى  ما  تطبيق 
و�ض�ف  العا�ضمي،  النادي 
بن�ده  �رصح  على  يعمل 

اللتحاق  عند  العري�ضة 
الفرتة  خالل  ال�طن  باأر�س 
املتحدث  واأكد  املقبلة، 
الثانية  التجربة  يخ��س  اأنه 
كمدير  املهني  م�ض�اره  يف 
نف�س  �ضغل  بعدما  ريا�ضي 
املن�ضب رفقة ناديه ال�ضابق 
اأورليان الفرن�ضي، وا�ضتطرد 
هذه  يف  يعمل  �ض�ف  اأنه 
يعرفه  الذي  بلده  يف  املرة 
و�ضع  اإىل  وي�ضعى  جيدا 
كالعب  وخربته  جتربته 
يف  النجاح  اأجل  من  وم�ضري 

م�ضاعدة الحتاد.
ال�ضابق  الالعب  واأ�ضاد 
باحتاد  الأملاين  لب�خ�م 

اأنه  �ضدد  عندما  العا�ضمة 
قاعدة  وميلك  كبري  فريق 
وخارج  داخل  جماهريية 
هذا  يف  ودعا  ال�طن، 
النادي  يف  اجلميع  ال�ضدد 
املا�ضي  �ضفحة  طي  اإىل 
من  العمل  على  والرتكيز 

اأجل امل�ضتقبل.
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الناخب  م�ضاعد  دافع 
ال�ضالم  عبد  ال�طني 
الدويل  الالعب  عن  وادو 
اجلزائري ريا�س حمرز على 
التي  العالمية  احلرب  اإثر 
فتحتها �ضده بع�س ال��ضائل 
الإعالمية عندما حتدث عن 
له  مبا�رص  بث  يف  املغاربة 
اجلزائري  العالمي  رفقة 
ب�عبد  ا�ضماعيل  الأ�ضل 
الت�ا�ضل  م�قع  عرب  اهلل 
»اأن�ضتغرام«،  الجتماعي 
املغربي  الدويل  و�ضدد 
ي�ضغل  الذي  وادو  ال�ضابق 
مرتب�س  م�ضاعد  من�ضب 
للمنتخب  الفني  الطاقم  يف 
الذي  احلديث  اأن  ال�طني 
عن  الرجلني  بني  دار 

املغاربة احدث �ضجة كبرية 
ح�ضبه،  احلدود  جتاوزت 
له  من�ض�ر  يف  وا�ضتطرد  
على  ح�ضتبه  عرب  ن�رصه 
الجتماعي  الت�ا�ضل  م�قع 
التي  اجلملة  اأن  »ت�يرت« 
�ضكلت  املغاربة  عن  قالها 
وكانت  ال�ضنغاليني  اي�ضا 
جمرد دعابة ل اأكرث م�ضددا 
اأن قائد اخل�رص لعب ملتزم 

ريا�ضيا و�ضخ�س رائع.
لالإ�ضارة اأحدثت الت�رصيحات 
الالعب  بها  اأدىل  التي 
نادي  �ضف�ف  يف  املحرتف 
الجنليزي  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
اأن  قال  عندما  كبرية  �ضجة 
يف  وال�ضنغاليني  املغاربة 
اخل�رص  ي�ضجع�ن  ل  فرن�ضا 

يف مبارياتهم ب�ضبب ال�ضجة 
اجلزائري�ن  يحدثها  التي 
عملت  والتي  يف�زون  عندنا 
الأطراف  بع�س  خاللها  من 
ال�ضعي  مغر�ضة  باأهداف 
خاللها  من  ال�ضطياد  نح� 
اجل  من  العكرة  املياه  يف 
ال�ضعبني  بني  العالقة  ت�تري 

اجلزائري واملغربي.
عي�ضة ق.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

نح�  الأطراف  بع�س  من  �ضعيا 
اليقاع ب�ضخ�ضه وتعطيل �ضل�ضلة 
يحققها  التي  اليجابية  النتائج 
بلقب  التت�يج  نح�  �ضعيه  يف 
الإدارة  جمل�س  ورف�س  البط�لة، 
التهم امل�جهة اإىل املعني م�ؤكدا 
الفرتة،  هذه  يف  معه  ت�ضامنه 

التحقيق  نتائج  انتظاره  واأعلن 
احلقيقة،  عن  الك�ضف  ق�ضد 
يف  الفريق  بحق�ق  والحتفاظ 
ق�ضائيا،  املت�رطني  متابعة 
اأن  الإدارة  جمل�س  بيان  و�ضدد 
ت�ضكيلة  حققتها  التي  النتائج 
بف�ضل  كانت  الأ�ض�د«  »الن�رص 
اأر�ضية  على  الالعبني  جه�د 
امليدان والطاقم الفني ول جمال 

للت�ضكيك فيها.
تت�جه  منف�ضل،  م��ض�ع  يف 
نح�  �ضطيف  وفاق  نادي  اإدارة 
ال�ضبان  لعبيها  من  عدد  ت�رصيح 
هذا  الفريق  باأل�ان  املتاألقني 
جتربة  خ��س  اأجل  من  امل��ضم 
حيث  ال�طن،  خارج  احرتافية 
ال�ضطايفي  الفريق  اإدارة  متلك 
بخ�ض��س  العرو�س  من  عددا 

التح�ل  اأجل  من  ال�ضبان  لعبيها 
وال�ضعي  ال�طن  خارج  اللعب  اإىل 
نح� الحتكاك بامل�ضت�ى العايل، 
بالرباعي  الأمر  يتعلق  حيث 
دغم�م  غ�ضة،  ح�ضام  ب��ض�ف، 
خا�ضة  ب�ضفة  املتاألق  وقندو�ضي 
الكروي  امل��ضم  انطالق  منذ 
اأنظار  لفت  والذي  اجلاري 
اجل  من  والأندية  املناجرة 

التناف�س للح�ض�ل على خدماته، 
ما  الرباعي  وجهة  �ضتك�ن  حيث 
واأوروبا،  الت�ن�ضي  الدوري  بني 
ب��ض�ف  فاإن  ال�ضدد  هذا  ويف 
جتربة  خ��س  نح�  يت�جه 
باعتبار  اأوروبا  يف  احرتافية 
الفرق  بع�س  اهتمام  حمل  انه 
ب�ردو ورين  الفرن�ضية على غرار 
معه  التعاقد  اإىل  ي�ضعيان  اللذان 

ال�ضيفية،  التح�يالت  خالل فرتة 
وجهة  تك�ن  اأن  ي�ضتبعد  ل  بينما 
غ�ضة الن�ضمام اإىل نادي الرتجي 
من  بعدد  والحتاق  الت�ن�ضي 
األ�ان  يحمل�ن  الذين  م�اطنيه 
بدران،  �ضتي،  غرار  على  النادي 
املقابل  يف  ومزيان،  غيث  بن 
تبقى وجهة الثنائي الآخر دغم�م 

وقندو�ضي جمه�لة حاليا.

وفاق �ضطيف يتوجه نحو ت�ضريح 4 لعبني نحو الحرتاف

جمل�س الإدارة يدعم حلفاية 
ويرف�س الت�ضكيك بنتائج الفريق

دافع عن قائد اخل�ضر �ضد احلملة ال�ضر�ضة التي تعر�ض لها

وادو: حديث حمرز �ضمل ال�ضنغاليني 
وكان دعابة

اأعلن جمل�ض اإدارة نادي وفاق �ضطيف م�ضاندته ودعمه اإىل املدير العام للفريق فهد حلفاية يف ظل 
اتلهم املوجهة له بالعمل على ترتيب املباريات ل�ضالح فريقه يف �ضبيل ال�ضعي نحو التتويج بلقب البطولة 
الوطنية هذا املو�ضم، حيث اأ�ضدر جمل�ض الإدارة بيانا جاء يف ختام الجتماع الذي عقده اأع�ضاوؤه والذي 
اكد من خالله تربوؤ حلفاية من التهم املوجهة له وقيامه برفع �ضكوى اإىل م�ضالح الأمن املخت�ضة من اأجل 

ال�ضعي اإىل فتح حتقيق ق�ضد الك�ضف عن خيوط املوؤامرة التي يتواجد يف قلبها 

�ضدد اأن احتاد العا�ضمة فريق كبري وميلك قاعدة جماهريية كبرية

عنرت يحي: اأح�ضر للم�ضروع الريا�ضي 
و�ضاأمنح خربتي للفريق

عمراين يو�ضح حقيقة الرحيل عن 
الدفاع اجلديدي

خملويف: اأخطط لال�ضتمرار حتى اوملبياد باري�س
اجلزائري  العداء  ك�ضف 
البطل  خمل�يف  ت�فيق 
مرت،   1500 ل�ضباق  الأوملبي 
يك�ن  باأن  يحلم  كان  اأنه 
ب�ضن  وه�  للعامل  بطال 
يف  يفكر  ل  اأنه  م�ؤكدا   ،14
العتزال حاليا، واأنه يخطط 
للم�ضاركة يف اأوملبياد باري�س 
2024، وفاز خمل�يف بذهبية 
�ضباق 1500 مرت يف اأوملبياد 
�ضباقي  وف�ضية   ،2012 لندن 
800 مرت و1500 يف اأوملبياد 
 ،2016 جانريو  دي  ري� 
اجلزائري  الريا�ضي  لي�ضبح 
دورات  يف  تت�يجا  الأكرث 
ت�ج  كما  الأوملبية،  الألعاب 
واحدة  مبيدالية  خمل�يف، 
عندما  العامل  بط�لة  يف 
حل يف املركز الثاين ل�ضباق 
التي  البط�لة  يف  مرت   1500
العام  الدوحة  ا�ضت�ضافتها 
يف  خمل�يف  وقال  املا�ضي، 

برنامج للتلفزي�ن اجلزائري 
ام�س: »يف ذهني  اأول  م�ضاء 
حتى  لال�ضتمرار  اأخطط 
الأوملبية  باري�س  دورة 
واإذا كنت قادرا على   ،2024
اجلري فلن اأعتزل حتى �ضن 

45 عاما«.
اأن  عاما   32 خمل�يف  واأكد 
الإرادة والطم�ح هما اأ�ضا�س 
النجاح، لفتا اإىل اأنه عندما 
كان يف �ضن 14 كان يحلم باأن 
واأ�ضاف  للعامل،  بطال  يك�ن 
عندما  اأنه  جيدا  »اأتذكر 
من  الأوىل  ال�ضنة  يف  كنت 
على  نق�ضت  العامة  الثان�ية 
الطاولة التي كنت اأجل�س بها 
فيه  اأدر�س  الذي  الق�ضم  يف 
للعامل«،  ملكا  اأك�ن  اأن  اأريد 
بطل  »حلم  خمل�يف  وتابع 
 ،2003 منذ  راودين  العامل 
عندما كنت اأتدرب مع فريق 
املدنية  احلماية  جمعية 

ب�لية �ض�ق اأهرا�س م�ضقط 
خمل�يف  وذكر  راأ�ضي«، 
على  ال�ضهل  من  لي�س  اأنه 
مبيدالية  الف�ز  الإطالق 
ب�ضعادة  �ضعر  واأنه  اأوملبية، 
ل ت��ضف اإثر تت�يجه ب�ضباق 
لندن  اأوملبياد  1500 مرت يف 
2012، كما وعد اجلزائريني 
ببذل املزيد من الت�ضحيات 
يف  اإ�ضعادهم  اأجل  من 
املقبلة،  ال�ضتحقاقات 
ال�ضنة  هذه  »هديف  واأردف 
الأوملبية  الألعاب  دورة  كان 
انطلقت   ،2020 ط�كي� 
غري  لها،  الإعداد  يف  جيدا 
اح�ل  جعلني  تاأجيلها  اأن 
للعام  وتركيزي  اهتمامي 

املقبل«.
اأنا  »حاليا  يق�ل  وا�ضتطرد 
اأفريقيا  جن�ب  يف  م�ج�د 
املا�ضي،  مار�س   17 منذ 
البلد  لهذا  انتقلت  حيث 

التح�ضري  مرحلة  مل�ا�ضلة 
اجلزائر  اإىل  عدت  بعدما 
قادما من باري�س بتاريخ 11 
تف�ضي  اإثر  ال�ضهر  نف�س  من 
وا�ضتمر:  ك�رونا«،  جائحة 
هنا  ال��ضع  لالآ�ضف  »لكن 
لي�س اأح�ضن حال من فرن�ضا 
فقط  اأتدرب  واجلزائر، 
للحفاظ على اللياقة وح�ضب 
املت�فرة«. الإمكانيات 
وك�ضف خمل�يف، عن املعاناة 
عندما  عا�ضها  التي  الكبرية 
اأفريقيا  جن�ب  اإىل  و�ضل 
اآخرين،  �ضخ�ضني  رفقة 
لفح�س  اإخ�ضاعهم  مت  اإذ 
ك�رونا  فريو�س  عن  الك�ضف 
ليتبني اأن اأحدهم كان حامال 
اإىل  نقلهم  للفريو�س، وجرى 
نظرات  و�ضط  امل�ضت�ضفى 
ت�ضببهم  من  خ�فا  م�ضب�هة 

بن�رص العدوى.
ق.ر.
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�أعمال يجتهد فيها �ل�سادقون خالل �لع�سر :
- القيام يف هذه الليايل , وف�سل قيامها قد جاءت به الن�سو�ص املعلومة , واجتهادات ال�سلف يعلمها كل مطلع على اأحوالهم ,بل 

ومن عباد زماننا من �سار على هديهم ,
يذكر اأحد الإخوة اأن رجاًل معروفاً يف م�سجد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سلي الرتاويح مع الإمام ثم يتنفل بال�سالة اإىل �سالة 
القيام ثم ي�سلي مع اجلماعة �سالة القيام ثم ي�سلي اإىل قبيل الفجر , هذا ديدنه كل عام . اأراأيت الهمة ؟ هل عرفت كم نحن 

ك�ساىل ؟
ومن م�سايخنا من يختم القراآن يف هذه الع�رش كل ليلتني مرة يف �سالة القيام .

ويبقى الأمر املهم ما الذي جعلهم يقومون وننام ؟ وين�سطون ونك�سل ؟
اإنه الإميان واليقني مبوعود اهلل الذي وعد به اأهل القيام , ولهذه الليايل مزايا على غريها , اأ�سف اإىل اللذة التي تذوقوها حتى 
اآثروا القيام , وما اأجمل ما قاله بع�ص العلماء –عن لذة املناجاة – حيث قال : لذة املناجاة لي�ست من الدنيا اإمنا هي من اجلنة 

اأظهرها اهلل تعاىل لأوليائه ل يجدها �سواهم .

قبل �أن يرحل رم�سان
وداعاً يا �سهر يا رم�سان ! وداعاً يا �سهر اخلريات والإح�سان ! وداعاً يا �سيفنا الراحل ! م�سى كثريك ومل يبق بني اأيدينا 

: منك اإل اأيام قالئل , ع�رش جتاورنا اليوم وهي اإىل الرحيل اأقرب من البقاء , ولئن قال ابن رجب يف لطائفه عند الفراق 
اأمل الفراق ت�سّقق . ع�سى وقفة للوداع تطفيء من نار  يا�سهر رم�سان ترّفق , دموع املحبني تدّفق , قلوبهم من 
, ع�سى �ساعة توبة واإقالع ترقع من ال�سيام ماتخّرق , ع�سى منقطع من ركب املقبولني يلحق  اأحرق  , ال�سوق ما 
, وفعل يطفيء حرارة  بتدّبر قوله  اأحرانا  اهـ فما   . يُعتق  النار  ا�ستوجب  , ع�سى من  يُطلق  الأوزار  اأ�سري  ع�سى 

الوداع .

و�سايا الغتنام �لع�سر �حل�سان
احلمدهلل الذي جبل قلوب امل�سلمني على تعظيم الع�رش الأواخر من رم�سان بل حتى املفرط فيها معظم لها يف 

قرارة نف�سه ؛ وال�سالة وال�سالم على من اغتنم الع�رش خري اغتنام وعلى اآله و�سحبه ومن اقتفى اأما بعد
لعلي يف هذا املقال اأُذكر نف�سي واإخواين مبا يعيننا على اغتنام الع�رش اإن �ساء 

اهلل ؛ وقد جعلت هذا التذكري يف نقاط كالتايل :
1- ا�ستح�رش يف قلبك عظمة الع�رش وعظمة ليايل الوتر خا�سة وعظمة ليلة 

القدر بالتحديد وق�رش ليل هذا الأيام و�رشعة انق�سائها وعدم يقينك 
ببلوغها مرة اأخرى. 2- ا�ستح�رش يف قلبك قول النبي �سلى اهلل 

فهل  ؛  ُحرم(  فقد  خريها  ُحرم  من  ليلة  :)فيه  و�سلم  عليه 
والعياذ  املحروم  ذلك  هو  يكون  باأن  اأحدنا  نف�ص  تطيب 
عاما  تركتك  لقد   : لها  وقل  ؛  نف�سك  حا�سب   -3  . باهلل 

فدعيني  الليايل  هذه  يف  اأما  ت�سائني  ما  على  كامال 
على ما اأ�ساء . 4- تاأكد يقينا اأن كل م�ساغل الدنيا 

ومتاعها 
باإمكانك اإدراكه اإن فاتك يف هذه الليايل ول تدرك 

ليلة القدر اإن فاتت.

�أعمال يجتهد فيها �ل�سادقون خالل �لع�سر :

تذكر �أن :
غدا تويف النفو�ص ما ك�سبت --- ويح�سد الزارعون ما 

زرعوا
اإن اأح�سنوا اأح�سنوا لأنف�سهم --- واإن اأ�ساءوا فبئ�ص ما 

�سنعوا
واأنزل   , اهلل  عّظمها  التي  القدر  ليلة  فيها  اأن  تذكر   -
ليلة  قام  ف)من  فيها  العبادة  �ساأن  واأعلى   , كتابه  فيها 
القدر اإمياناً واحت�ساباً ُغفر له ما تقدم من ذنبه( اأخرجه 
ثالث  من  اأكرث  عبادة  تعدل  فيها  ,والعبادة   . ال�سيخان 
وثمانني �سنة قال تعاىل : )لَيْلَُة الَْقْدِر َخرْيٌ ِمْن اأَلِْف �َسْهٍر( 
ثالث  من  اأكرث  ربه  يعبد  اأن  لعابد  ُقِدر  ,فلو  )القدر:3( 
هذه  موفق  وقام   , القدر  ليلة  فيها  لي�ص  �سنة  وثمانني 
الليلة وُقبلت منه , لكان عمل هذا املوفق خري من ذاك 
تفرطنا  اأ�سد  وما   , الليلة  هذه  قدر  اأعلى  فما   , العابد 
فيها , وكم يتاأمل املرء حلاله وحال اإخوانه وهم يفرطون 
يف هذه الليايل وقد اأ�ساعوها باللهو واللعب والت�سكع يف 

الأ�سواق , اأُو يف توافه الأمور .
اأنك متاأ�سياً بخري اخللق حممد �سلى اهلل عليه  - تذكر 
فاجعله  الع�رش,  خالل  هديه  بع�ص  تقدم  وقد   , و�سلم 

حاماًل لك لغتنام هذه الليايل الفا�سلة .

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

اأنها  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن  ال�سحيحني  يف  ورد 
قالت: »كان النبي اإذا دخل الع�رش �سد مئزره, واأحيا ليله, 
اأهله«. ويف امل�سند عنها ر�سي اهلل عنها قالت:  واأيقظ 
»كان النبي يخلط الع�رشين ب�سالة ونوم فاإذا كان الع�رش 

�سمر و�سد املئزر«.
اأي   ) ليله  واأحيا   (  : اهلل  رحمه  حجر  ابن  احلافظ  قال 

�سهره بالطاعة , 
وقال الإمام النووي رحمه اهلل : اأي ا�ستغرقه بال�سهر يف 

ال�سالة وغريها, 
وقال يف عون املعبود: اأي بال�سالة والذكر وتالوة القراآن 

.

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

- القيام يف هذه الليايل , وف�سل قيامها قد جاءت به الن�سو�ص املعلومة , واجتهادات ال�سلف يعلمها كل مطلع 
على اأحوالهم ,بل ومن عباد زماننا من �سار على هديهم ,

اأن رجاًل معروفاً يف م�سجد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سلي الرتاويح مع الإمام ثم يتنفل  اأحد الإخوة  يذكر 
بال�سالة اإىل �سالة القيام ثم ي�سلي مع اجلماعة �سالة القيام ثم ي�سلي اإىل قبيل الفجر , هذا ديدنه كل عام . 

اأراأيت الهمة ؟ هل عرفت كم نحن ك�ساىل ؟
ومن م�سايخنا من يختم القراآن يف هذه الع�رش كل ليلتني مرة يف �سالة القيام . ويبقى الأمر املهم ما الذي جعلهم 

يقومون وننام ؟ وين�سطون ونك�سل ؟
اإنه الإميان واليقني مبوعود اهلل الذي وعد به اأهل القيام , ولهذه الليايل مزايا على غريها , اأ�سف اإىل اللذة التي 
تذوقوها حتى اآثروا القيام , وما اأجمل ما قاله بع�ص العلماء –عن لذة املناجاة – حيث قال : لذة املناجاة لي�ست 
من الدنيا اإمنا هي من اجلنة اأظهرها اهلل تعاىل لأوليائه ل يجدها �سواهم . ولتعلم يا رعاك اهلل اأن البعد عن 

الذنوب واملعا�سي اأثر يف التوفيق للطاعة , فالطاعة �رشف ورحمة من الرحمن ل ينالها اإل اأهل طاعته .

تذكر �أنها ع�سرة ليال فقط
زائر  كطيف  متر   , فقط  ليال  ع�رشة  اأنها  تذكر   -
يف املنام , تنق�سي �رشيعاً , وتغادرنا كلمح الب�رش , 
فليكن ا�ستق�سارك املدة معيناً لك على اغتنامها .

ندري  , ل  كامل  بعد عام  اإل  تعود  لن  اأنها  تذكر   -
ما اهلل �سانع فيه , وعلى من تعود , وكلنا يعلم يقيناً 
اأهلها يف  من  يكون  ل  من  الع�رش  هذه  اأهل  من  اأن 
العام القادم – اأطال اهلل يف اأعمارنا على طاعته - 
َمِيّتُوَن(  َواإِنَُّهْم  َمِيٌّت  )اإِنََّك  , وهذه �سنة اهلل يف خلقه 

)الزمر:30(
العمل  وتاأجيل  بالت�سويف  ال�سيطان  اأهلكنا  وكم 
هذا  اأبعد  بنا  نزلت  قد  الع�رش  فهاهي   , ال�سالح 

ن�سوف ونُوؤجل ؟

نزلت بك ع�سر مباركة
الغني  وهو   – بالعباد  اهلل  رحمة  من 
عنهم – اأن جعل اأف�سل اأيام رم�سان 
قرب  عند  تن�سط  النفو�ص  اإذ  اآخره 
رغبًة  فاتها  ما  وت�ستدرك   , النهاية 
الأواخر  والع�رش   , التعوي�ص  يف 
وهي   , رم�سان  م�سك  خامتة  هي 
من  لها  ملا  لل�سهر  العقد  كوا�سطة 
لي�ست  التي   , والف�سائل  املزايا 
�سلى  اهلل  ر�سول  كان  ولذا  لغريها 
احتفاًء  بها  يحتفي  و�سلم  عليه  اهلل 
 , جلياًل  تعظيماً  ,ويعظمها  عظيماً 
وعظيم  بف�سلها  لعلمه  اإل  وماذاك 
اأعلم  وهو   – تعاىل  اهلل  منزلتها عند 

اخللق باهلل وب�رشعه املطهر- .

ملاذا ن�ضتغل الع�ضر؟

املوا�سم  هذه  اأن  يعلم  املوؤمن  اإن 
 , كرمية  فيها  والنفحات   , عظيمة 
ولذا فهو يغتنمها , ويرى اأن من الغنب 
البني ت�سييع هذه املوا�سم , وتفويت 
هذه الأيام , وليت �سعري اإن مل نغتنم 

هذه الأيام فاأي مو�سم نغتنم ؟

اإن مل نفرغ الوقت الآن للعبادة 
فاأي وقت نفرغه لها؟

ال�سالة  عليه  الهدى  ر�سول  كان  لقد 
عناية  الأيام  هذه  يُعطي  وال�سالم 

اأكرث  فيها  العمل  يف  ويجتهد  خا�سة 
عن  م�سلم  �سحيح  غريها..ففي  من 
عائ�سة ر�سي اهلل عنها(اأن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم كان يجتهد يف الع�رش 
الأواخر مال يجتهد يف غريها ( رواه 

م�سلم.
مئزره  �سد  الع�رش  دخل  اإذا   (( وكان 
متفق   )) اأهله  واأيقظ   , ليله  واأحيا   ,
اهلل  ر�سي  عائ�سة  حديث  من  عليه 

عنها
النبي  : كان  ويف امل�سند عنها قالت 
�سلى اهلل عليه و�سلم يخلط الع�رشين 
�سمر  الع�رش  كان  فاإذا  ونوم  ب�سالة 

و�سد املئزر.
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بداية، ما هو �ضعورك        
وفيلم »اأبو ليلى« يتوج بجائزة 
النقد ملهرجان دا ال�ضينمائي  

يف بر�ضلونة باإ�ضبانيا؟
 

و  يل  �شينمائية  جتربة  اأول  هذه 
�شعيد  واأنا  بعد  الفيلم  اأ�شاهد  مل 
جدا مبا يحدث مع خمرج الفيلم« 
اأمني �شيدي بومدين« الأن  جناحه 
�شباب  لكل  اأمل  �شعاع  يعترب 
هذا  واأهدي  املن�شي  اجلزائر 
طاقم  كل  اإىل  امل�شتحق  التتويج  
العمل، و اأقول لهم �شكرا لكم على 
هو  الذي  و  املبذول  اجلهد  كل 
�شبب ت�رشيف الفيلم االآن للجزائر 

عامليا.
 

مع  تعاملك  كان  كيف        
املخرج اأمني �ضيدي بومدين؟

 
اإن هذا املخرج هادئ جدا و قد 
»اأبو  دور  يف  توزيعي  على  اأ�رش 
اأننا  مع  �شنة  من  اأكرث  منذ  ليلى« 
البع�ش ...  مل نكن نعرف بع�شنا 
فاأمني �شيدي بومدين خمرج يثق 
كثريا بفريق عمله و هذا ما يجعل 
يف  ب�شهولة  معه  ين�شجم   املمثل 
العملية االإبداعية ... اإنها جتربة 
جميلة حقا مع طاقم عمل رائع .

 
      كيف ان�ضجمت ب�ضرعة 
مع املمثلني الذين �ضاركوا يف 
هذا الفيلم الروائي الطويل؟

 
يف امل�شاهد التي مثلتها يف الفيلم 
�شاركني اأ�شدقاء مثل بطل الفيلم 
مهدي  فري  و  واري  بن  �شليمان 
اأكرثهم  �شبق  و  حممد و غريهم 
يل  التعامل معهم م�رشحيا ، لهذا 

مل اأجد اأي �شعوبة يف االن�شجام، 
كما اأن متعة العمل مع م�رشحيني 
 ... تو�شف  ال  �شينمائي  عمل  يف 
الروح م�رشحية و النتاج �شينمائي 

.
 

تركه  الذي  الأثر  ما       
فيك هذا الفيلم اجلزائري؟

 
 مل تكن الفكرة التي طرحها كاتب 
ال�شيناريو و املخرج اأمني �شيدي 
اإىل  تطرق  فقد  ب�شيطة  بومدين 
تاأثري الع�رشية ال�شوداء يف اجلزائر 
اإىل  يرافقنا  نف�شي  و هذا مر�ش 
اإىل  اأعود  اأن  اأريد   ... يومنا هذا 
جتربة مماثلة جتربة ميكنك بلوغ 
درجة التطهري التي يتحدث عنها 
ال�شينما  اأحببت  لقد   ... اأر�شطو 

حقا بعد هذه التجربة .
 

عن  اأكرث  حدثنا        
التي ج�ضدتها  يف  ال�ضخ�ضية 

»اأبو ليلى« ؟
 

ما ميكنني قوله قبل دخول الفيلم 
و  اجلزائر  يف  �شينما  قاعات  اإىل 
 ... قائما  الت�شويق  يبقى  حتى 
�شخ�شية  ليلى«  اأبو  �شخ�شية« 
جت�شد فيها كل ال�رش الذي خلفته 

الع�رشية ال�شوداء يف اجلزائر.
 

اأيامك يف       كيف تق�ضي 
كورونا  اأزمة  ظل  يف  رم�ضان 

واحلجر ال�ضحي ؟
 

و  امل�شتقبلية  مل�شاريعي  اأح�رش 
ل�شهر  القو�ش  ليايل  باإدارة  اأقوم 
القو�ش  �شفحة  على  رم�شان 
اأ�شاعد  اأنني  كما  بالفاي�شبوك، 
و  املطبخ  يف  املري�شة  اأمي 
لها  اأدعو  التي  و  البيت  اأ�شغال 

بال�شفاء العاجل اإن �شاء اهلل.

 

الأعمال  اأهم  هي  ما       
ت�ضاهدها  التي  الرم�ضانية 

حاليا ؟
 

راب  عدا«  عمل  اأي  اأ�شاهد  مل 
نيوز« الذي يبث يف اليوتوب .. ال 

اأملك الوقت الكايف للم�شاهدة .
 

     ملن يقراأ ح�ضني خمتار ؟
 

اإبراهيم  كتب  اأت�شفح  �شنة  منذ 
الفل�شطينية  امللهاة  اهلل  ن�رش 
بلم�شة  تاريخية  روائية  جمموعة 
فهي  الكتب  بقية  اأما  �شحرية، 
املدر�شي  امل�رشح  عن  كتب 
يف  مل�رشوع  اأح�رش  اأنني  بحكم 

املدار�ش.
 

     باعتبارك مديرا لتجمع 
لك  هل   ، »القو�س«  الفنانني 
اأن تك�ضف لنا  عن ن�ضاطاتكم 
واأهدافكم  واإ�ضرتاتيجيتكم  

املن�ضودة ؟
 

لفنانني  جتمع  عن  عبارة  القو�ش 
ينا�شلون من اأجل اإر�شاء قيم فنية 
خا�شة  و  االإن�شان  تخدم  حقيقية 
اجلزائري.  والتكوين هو ن�شاطنا 
و  برجمة  اإىل  اإ�شافة  الرئي�شي 
اإنتاج عرو�ش و تظاهرات ثقافية 
و  رم�شان«  القو�ش  »ليايل  مثل 
نقوم  نحن   ... االرجتال  ليلة 
دعم  اأو  تدخل  اأي  دون  هذا  بكل 
الذي  الدعم  لكن  ال�شلطات  من 
من  الت�شحية  يف  ن�شتمر  يجعلنا 
فنانني  من  كله  الفكرة  هذه  اأجل 
اأحيانا  و  الوطن  اأرجاء  خمتلف 
هذه  يف  نقوم   ... خارجه  من 
�شفحة  على  برنامج  ببث  االأيام 
مار�شوا  الأنا�ش  لقاءات  القو�ش 
الفن اأثناء حروب و لقاءات اأخرى 
للتعريف بالقو�ش، كما اأننا اأطلقنا 
و  لالأطفال  واحدة  م�شابقتني 
اجلوائز  و  االأعمار  لكل  االأخرى 
ي�شاهم فيها املقهى الثقايف برج 
بلعابد  اأمينة  الفنانة  و  بوعريريج 
و الكاتب حممد �شلطاين، كما اأن 
العاملني يف هذا امل�رشوع  جميع 

متطوعون.
 

     لنعد قليال اإىل امل�ضرح، 
جديدة  م�ضاريع  من  هل 

ياترى ؟
 

من  م�رشوع  قبول  انتظار  يف  اأنا 
هو  و  العربية«  »اآفاق  موؤ�ش�شة 
ثلة  بني  يجمع  م�رشحي  م�رشوع 
�شاأحاول  العرب  الفنانني  من 
التعاي�ش  اإىل  التطرق  املرة  هذه 
كما   . اإليه  بحاجة  اأ�شبحنا  الذي 
بني  م�شرتك  موزع يف عمل  اأنني 
كان  عمل  هو  و  فرن�شا  و  تون�ش 
تون�ش بني املركز  نتاج ور�شة يف 
و  للتكوين  االإفريقي  العربي 
جمعية  و  امل�رشحية  البحوث 
ال�شغرية  اجلامعة  و  البديل 

للرق�ش بفرن�شا .
 

ثقايف  م�ضروع  من  هل       
اجلزائري  بامل�ضرح  للنهو�س 

عامة؟
 

احلكومة  بنجاح  متعلق  هذا 
الفنانني  ثقة  ك�شب  يف  اجلديدة 
عن  االإعالن  فقط  لي�ش  و  عمليا 
من  اكتفينا  فقد   .. نيتها  ح�شن 

الوعود الكاذبة .
 

املبادرة  يف  راأيك  ما       
التي اأطلقها املخرج امل�ضرحي 

حيدر بن ح�ضني ؟
 

اطلعت  و  يل  اأر�شلت  لقد   واهلل 
اأثق يف اأحد،  اأعد  عليها لكني مل 
فقد �شاركت �شابقا يف الكثري من 
هذا  مع  امل�شابهة،  املبادرات 

اأمتنى له التوفيق .
  

     ماذا عن الغناء، هل من 
جديد؟

 

بتاأدية  اأقوم  لكنني  مغنيا  ل�شت 
اأغاين يف م�رشحيات اأو يف لقاءات 
هذا  يكون  ورمبا  فنانني  مع 

م�رشوعا م�شتقبليا.
 

مدينة  عن  كلمة       
مع�ضكر؟

  
اجلزائر  عا�شمة  هي  مع�شكر 
جميع  يف  املن�شية  احلديثة 
من  االلتفات  تريد  امليادين 
ال�شباب  م�شاريع  اإىل  ال�شلطات 
خدمة  على  ي�رشون  الذين 

مدينتهم .
 

ح�ضني  �ضرنى  هل       
درامية  م�ضل�ضالت  يف  خمتار 

م�ضتقبال؟
 

ال اأظن م�شتقبل الفنان اجلزائري 
بالن�شبة  اأمل  ال  اجلزائر  خارج 
هنا  اأنا  طاملا  لكني  هنا  يل 
الفن و  �شاأحاول تقدمي ما يخدم 

االإن�شانية.
 

     فيم تتمثل طموحاتك 
واأحالمك يا ترى؟

 
و  للتكوين  مركز  اإن�شاء  اأريد 
هذا  و  امل�رشحية  البحوث 
اأنا  و   2016 �شنة  منذ  امل�رشوع 
املعنية  لل�شلطات  تقدميه  اأجدد 
. فاأنا اأرغب يف اأن يفتح املجال 
يف  الراغبني  ال�شباب  لتكوين 
حائزين  الغري  امل�رشح  ممار�شة 
لاللتحاق  عليا  �شهادات  على 

باملعاهد اأو اجلامعات.
 

     كلمة اأخرية ؟
 

رم�شان مبارك و اللهم ارفع عنا 
هذا البالء و املجد للفن.

املمثل  املبدع ح�ضني خمتار يفتح قلبه ليومية "الو�ضط"

اأمني �شيدي بومدين ينت�شر بفيلم
 »اأبو ليلى« للممثلني امل�شرحيني

ك�ضف املمثل املتاألق ح�ضني خمتار يف هذا احلوار مع يومية« الو�ضط " عن دوره يف الفيلم اجلزائري "اأبو ليلى«  املتوج موؤخرا  بجائزة النقد ملهرجان دا ال�ضينمائي يف 
بر�ضلونة باإ�ضبانيا ، وبالتايل فهذا  العمل الذي اأخرجه اأمني �ضيدي بومدين  يعد عالمة فارقة يف ال�ضينما اجلزائرية لكونه يوؤرخ ملرحلة الع�ضرية ال�ضوداء التي 

مرت بها اجلزائر يف الت�ضعينات ، كما اأننا  تطرقنا من خالل هذا اللقاء ال�ضيق مع هذا الفنان املتميز يف اأدواره امل�ضرحية اإىل جملة من املوا�ضيع والق�ضايا التي تعنى 
بالإبداع امل�ضرحي والثقافة ب�ضكل عام ، ولقد لحظنا اأي�ضا اأن ابن  مدينة مع�ضكر له رغبة جاحمة يف تقدمي اإ�ضافة للم�ضهد الثقايف اجلزائري ،ولهذا فعلى م�ضوؤويل 

الثقافة يف اجلزائر ترك املكان لهوؤلء املبدعني ال�ضباب احلاملني مل�ضاريع فنية جادة من اأجل الرتقاء بالفن يف بالدنا.



ووزير اخلارجية االيطايل 16
ينعيه بفيدي� م�ؤثر

وفاة املو�سيقار 
الإيطايل اإزيو بو�سو 

املر�ض رحل عن عاملنا  مع  معاناة  بعد 
اأمي املوؤلف املو�سيقي واملغني وعازف 
منزله  يف  بو�ّسو،  اإزيو  الإيطايل،  البيانو 

مبدينة بولونيا الإيطالية.
عاما،   48 يناهز  عمر  عن  بو�ّسو  تويف 
حيث كان يعاين من مر�ض التاآكل الع�سبي 
وظيفة  اأو  لبنية  التدريجي  )الفقدان 
ما   ،2011 عام  منذ  الع�سبية(،  اخلاليا 
البيانو  اآلة  التخلي عن عزف  على  اأجربه 
العام املا�سي. وقد ن�رش وزير اخلارجية 
من  مقطعا  مايو،  دي  لويجي  الإيطايل، 
يف  الراحل  للمو�سيقار  الأخري  احلفل 
"في�سبوك"،  على  ال�سخ�سية  �سفحته 
الإيطايل،  الثقافة  وزير  به  اأ�ساد  بينما 
رجال  "كان  بقوله:  فرانت�سي�سيني  داريو 
املوهبة  متفجر  فنان  وكرميا،  عميقا 
قادر على نقل ن�سوة العزف والعاطفة من 
مر�ض  من  الرغم  مو�سيقاه"،وعلى  خالل 
بو�ّسو، فقد ظل يعزف، وميار�ض التاأليف 
قريب  وقت  حتى  والتدري�ض  املو�سيقي، 

ن�سبيا.

ط�رها علماء االأحياء يف كندا

اأداة جديدة يف مكافحة 
ال�سرطان والفريو�سات

اأداة جديدة  كندا  الأحياء يف  طور علماء 
مع  الدائري  النووي  احلم�ض  لت�سل�سل 
كيفية  حول  دقة  اأكرث  معلومات  توفر 
حماربة بع�ض الآفات الرئي�سية التي تواجه 
والفريو�سات  ال�رشطانات  مثل  الب�رشية، 
وطور العلماء يف جامعة األربتا اأداة ت�سمى 
ت�سل�سل اإثراء احلم�ض النووي الدائري اأو 

."CIDER-Seq" اخت�سارا
العالية  التقنية  ذات  ت�سغيل احلزمة  ويقع 
النووي  ت�سل�سل احلم�ض  من خالل تقنية 
الإنرتنت،  عرب  اإتاحتها  ومت   ،PacBio
الأدلة،  جانب  اإىل  لال�ستخدام،  جمانا 
ت�سل�سل  كيفية  حول  بخطوة،  خطوة 
ت�رشيع  يف  للم�ساعدة  النووي،  احلم�ض 
البحث  جمالت  من  العديد  يف  العمل 
العلوم  اإىل  ال�رشطان  اأحدث درا�سات  من 

الزراعية.

لتعزيز ال��ص�ل اإىل االإنرتنت 
يف القارة

"في�سبوك" تبني 
اأ�سخم كابل بحري 

حول اإفريقيا 
اأعلن حتالف بني "في�سبوك" وعدة �رشكات 
بحري  كابل  لأكرب  خطط  عن  ات�سالت، 
�ساأنه خف�ض  من  الذي  الأمر  اإفريقيا،  يف 
يبداأ  اأن  املتوقع  ومن  البيانات  اأ�سعار 
عام  يف  ال�سخم   2Africa كابل  ت�سغيل 
بناوؤه من قبل احتاد  اأو 2024، ويتم   2023
ات�سالت  �رشكات  وعدة  "في�سبوك"  ي�سم 
واأوراجن  اإفريقية،  اجلنوب   MTN مثال 
 Chinaالفرن�سية وفودافون الربيطانية و
ال�سعودية   STCو ال�سينية،   Mobile

و�رشكة الت�سالت امل�رشية وغريها.

 

�صد النا�صرية ب�الية ب�مردا�س

وفاة 4 اأطفال غرقا 
يف  املدنية،  احلماية  م�سالح  ك�سفت 
بولية  وحدتها  تدخل  اأم�ض،  لها،  بيان 
دقيقة   45 و   21 ال�ساعة  على  بومردا�ض، 
متوفيني  4 جثث  وحتويل  انت�سال  لأجل   ،
النا�رشية،  ب�سد  مائي،  حو�ض  يف  غرقا، 
واأو�سح  الربج  قرية  امل�سمى  باملكان 
توفوا  قد  الأربع  الأطفال  اأن  البيان،  ذات 
غرقا، �سهرة اجلمعة، يف حو�ض مائي، يف 
حني مت انت�سالهم، من قبل فرقة احلماية 
واأ�ساف  الولية  وايل  بح�سور  املدنية 
نف�ض امل�سدر، اأن اأعمار ال�سحايا ترتاوح 
بني 7 �سنوات و11 �سنة، وهم ثالث ذكور 

واأنثى من عائلتني قاطنني باملنطقة.
مرمي خمي�صة

خالل ال48 �صاعة االأخرية

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 10 اأ�سخا�ص 

اأ�سخا�ض م�رشعهم واأ�سيب 273  لقي 10 
مرور  متفاوتة يف حوادث  بجروح  اآخرون 
�سجلت خالل ال48 �ساعة الأخرية مبناطق 
متفرقة من الوطن، ح�سب ح�سيلة اأوردتها 
اأم�ض ال�سبت م�سالح احلماية املدنية.                  
ح�سيلة  اأثقل  اأن  امل�سدر  نف�ض  واأو�سح 
�سجلت بولية الأغواط بوفاة 4 اأ�سخا�ض 
اثر  على  بجروح  اآخرين   4 ا�سابة  و 
انحراف �سيارة تبعه انقالب على م�ستوى 
الطريق الوطني رقم 01 ببلدية بن نا�رش 
بن �سهرة، دائرة ق�رش احلريان، حيث مت 
ثم  احلادث  مكان  يف  اجلرحى  اإ�سعاف 
علجية  بن  اأحمد  م�ست�سفى  اإىل  حتويلهم 
املدنية  احلماية  م�سالح  تدخلت  كما 
اأطفال   4 لنت�سال جثث  بومردا�ض  لولية 
توفوا  �سنة   11 و   7 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
امل�سمى  باملكان  مائية  بركة  يف  غرقا 

قرية الربج ببلدية النا�رشية. 

مع�صكر

نحو فتح خمرب لإجراء 
حتاليل كوفيد-19

ينتظر قريبا بجامعة "م�سطفى ا�سطمبويل" 
التحاليل  لإجراء  خمرب  فتح  مبع�سكر، 
اخلا�سة بالإ�سابة بفريو�ض كورونا، ح�سبما 
وال�سكان،  لل�سحة  الولئي  علم من املدير 
نف�ض  وذكر  العامري  حممد  الدكتور 
وال�سكان  ال�سحة  مديرية  لأن  امل�سوؤول، 
"م�سطفى  جامعة  مع  التن�سيق  ب�سدد 
لإجراء  خمرب  لفتح  للتح�سري  ا�سطمبويل" 
يف  امل�ستبه  باملر�سى  اخلا�سة  التحاليل 
اإ�سابتهم بفريو�ض كورونا )كوفيد 19( حيث 
�سيكون ذلك على م�ستوى خمرب تابع لق�سم 

البيولوجيا باجلامعة التي �سيتم جتهيزه.

املوؤ�س�سة  اأ�سخا�ض  اأربعة  غادر 
العمومية ال�ست�سفائية لربج بونعامة 
اجلمعة  اأم�ض  م�ساء  )تي�سم�سيلت( 
فريو�ض  من  التام"  "تعافيهم  بعد 
اأم�ض  به  اأفادت  ح�سبما  كورونا، 
وال�سكان.  ال�سحة  مديرية  ال�سبت 
هوؤلء  حتاليل  نتائج  كانت  وقد 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  املر�سى 
من  ال�سادرة  �سنة  و86   18 بني  ما 
بوهران  با�ستور  معهد  ملحقة 
مبغادرة  لهم  �سمح  مما  �سلبية، 

كما  املذكورة،  ال�سحية  املوؤ�س�سة 
وارتفع عدد  امل�سدر  ذات  اأو�سحه 
اإىل  كورونا  فريو�ض  من  املتعافني 
اإىل 61 �سخ�سا  اأم�ض اجلمعة  غاية 
املوؤ�س�سات  جميعا  غادروا  والذين 
العمومية ال�ست�سفائية لتي�سم�سيلت 
ا�ستنادا  بونعامة،  وبرج  احلد  وثنية 
ذات  واأكد  املديرية  نف�ض  اإىل 
هذا  من  املتعافني  باأن  امل�سدر 
للربوتوكول  يخ�سعون  كانوا  الوباء 

العالجي "هيدروك�سي كلوروكني"

تي�صم�صيلت 

تعايف اأربعة اأ�سخا�ص من كورونا 

طلبت فدية مالية قدرها 42 ملي�ن دوالر

�سبكة قر�سنة تهدد الرئي�ص ترامب بف�سح ملفاته!

عبدال�صالم .غ

من  كبرية  جمموعة  اأ�سدرت 
�رشكة  من  امل�رشوقة  امللفات 
 Grubman Shire املحاماة 
 .Meiselas & Sacks
 NBC News ا�ستعر�ست 
اأنها  وقالت  منها،  الوثائق  بع�ض 
�رشكة  قالت  بدورها  �رشعية 
زبونا  لي�ض  ترامب  اإن  املحاماة 
من زبائنها ومل يكن كذلك اأبدا. 
اإنه  ال�رشكة  با�سم  متحدث  واأكد 
مل يت�سح اأي من عمالئها تعر�ض 

للخطر.
برنامج  املجموعة  ت�ستخدم 
الربامج  من  نوع  وهو   - الفدية 
�سبكات  لقتحام   - ال�سارة 
مطالبة  وت�سفريها،  ال�سحية 

بدفع نقود لفتحها. واإذا مل تدفع 
املجموعة  ت�رّشب  ال�سحية، 
من  امل�سفرة  غري  الن�سخ  ببطء 
تلك  من  امل�رشوقة  امللفات 

ال�سبكات للمطالبة بالدفع.

ون�رشت اجلماعة الإجرامية على 
ملفات  بن�رش  تهديدا  مدونتها 
تتعلق برتامب.. "ال�سخ�ض التايل 
دونالد  هو  ملفاته  �سنن�رش  الذي 

ترامب".

من  الكثري  وجدنا  وتابعت:" 
الوقت  يف  القذر  الغ�سيل 
انتخابي،  �سباق  هناك  املحدد، 
الناخبون،  اأيها  لكم  "وبالن�سبة 
مثل  بعد  اأنه  نعلمكم  اأن  ميكننا 
ل  بالتاأكيد  فاأنتم  املن�سور،  هذا 
كرئي�ض"الع�سابة  روؤيته  تريدون 
مل ترتك اأي فكرة اإذا كان الأمر 
وحيلة  تهديد  جمرد  اأم  جديا 
املحاماة  مكتب  على  لل�سغط 
كالو،  بريت  املزيد.  لدفع 
ع�سابات  درا�سة  يف  املخت�ض 
برامج الفدية يف �رشكة مكافحة 
قال   ،Emsisoft الفريو�سات 
يعتقد  اإنه  �سي"  بي  "اأن  ل�سبكة 
اأن هذا "جمرد تهديد" لكنه قال 
تكون  اأن  يف  احتمال  هناك  اإن 

الق�سة جدية.

مفرزة  ودمرت  ك�سفت 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�ض 
مبنطقة   ،2020 ماي   15 يوم 
بالناحية  بق�سنطينة  تيدي�ض 
خمباأ  اخلام�سة  الع�سكرية 
يحتوي  الإرهابية  للجماعات 
اآليني،   )02( م�سد�سني  على 

خمزين )02( ذخرية، )21( لغما 
 )01( قنبلة  ال�سنع،  تقليدي 
 )01( قنبلة  ال�سنع،  تقليدية 
الذخرية،  من  كمية  يدوية، 
مولد  تفجري،  ومعدات  مواد 
 )01( م�سخة  كهربائي،   )01(

مياه  واأغرا�ض اأخرى.

منطقة تيدي�س بق�صنطينة

ك�سف وتدمري خمباأ للجماعات الإرهابية

للمطالعة  الرئي�سية  املكتبة  �سطرت 
مبدينة  رابح"  '�سعيداين  العمومية 
الف�سيل  ال�سهر  حلول  منذ  البويرة 
لفائدة  وترفيهيا  ثقافيا  برناجما 
بعد  عن  يبث  البويرية  العائالت 
يف  املكتبة  الر�سمية  ال�سفحة  عرب 
الفاي�سبوك ،حيث يتم يف كل �سهرة بث 
الأم�سيات  غرار  على  خا�ض  برنامج 
�سعراء  مب�ساركة  والأدبية  ال�سعرية 
احلفالت  جانب  اإىل  املنطقة  واأدباء 
الإن�سادية التي تن�سطها فرق اإن�سادية 
يف  املواهب  واأ�سحاب  حملية 
اأبدعوا  الذين  الديني  الإن�سادية 
والر�سول  الف�سيل  ال�سهر  مدح  يف 
الأكرم عليه ال�سالة وال�سالم ،كما مت 
الطفولة  لفئة  وا�سع  ف�ساء  تخ�سي�ض 

من خالل تنظيم م�سابقات يف الر�سم 
تعلق  ما  خا�سة  الق�س�ض  وكتابة 
باحلملة التح�سي�سية ملجابهة فريو�ض 
كورونا اإ�سافة لبث عرو�ض م�رشحية 
حتمل ر�سائل ومعاين هادفة مب�ساركة 
مليك�سي"  فايزة   " والفنانة  الأ�ستاذة 
البهجة  اأدخلت  اأن  و  لها  �سبق  التي 
اأطفال  على  �سابقة  منا�سبات  يف 
مديرة  ثمنت  ال�سياق  ،ويف  البويرة 
ح�سيني"  ن�سيمة   " ال�سيدة  املكتبة 
الو�سط"   " ليومية  ت�رشيحها  يف 
مع  البويري  للجمهور  الكبري  التفاعل 
الطريقة  بهذه  املربجمة  الن�ساطات 
متر  التي  اخلا�سة  الظروف  ب�سبب 

بها البالد .
اأح�صن مرزوق

املكتبة الرئي�صية بالب�يرة

برجمة ن�ساطات عن بعد للكبار والأطفال
بولية  اخلري  نا�ض  جمعية  تقدم 
املدية يوميا وجبات اإفطار �ساخنة 
م�ستوى  على  ال�سبيل  لعابري 
الوطني  للدرك  الأمني  احلاجز 
بالطريق ال�سيار ) �سمال- جنوب( 
هذه  انطلقت  حيث  �سكاو،  بنب 
رم�سان  �سهر  منت�سف  املبادرة 
مديريتي  مع  بالتن�سيق  اجلاري 
وال�سياحة يف  الجتماعي  الن�ساط 
ظل الظروف اخلا�سة التي تعي�سها 
كورونا  جائحة  وطاأة  حتت  البالد 
الرحمة  مطاعم  وجود  وعدم 
اأفراد  جعل  ما   ، ال�سنة  هذه 
متعة  عن  يتنازلون  اجلمعية  هذه 
من  وذويهم  اأ�رشهم  مع  الإفطار 
من خالل  ال�سائمني،  اأجل خدمة 
توزيع اأكرث من 160 وجبة حممولة 

املركبات  اأ�سحاب  على  يوميا 
الو�سول  من  يتمكنوا  مل  الذين 
مع  بالتعاون  وذلك  ملقا�سدهم، 
وتتم  هذا  الوطني،  الدرك  اأفراد 
باأحد  الوجبات  حت�سري  عملية 
قام  الذي  املدية،  مدينة  مطاعم 
الإمكانيات  كل  بت�سخري  �ساحبه 
الت�سامنية  الهبة  لهذه  العمال  و 
التي ت�ساهم فيها اإحدى ال�سيدات 
"بوراك"  150 قطعة  بتوفري  اأي�سا 
يجعل  ما  الإفطار،  لطبق  ت�ساف 
اإن�ساين  بعد  ذات  املبادرة  هذه 
تكافل  مدى  تظهر  بالغة  واأهمية 
رم�سان  مو�سم  خالل  اجلزائريني 
الذي جاء متفردا هذا العام ب�سبب 

وباء كورونا. 
ر. ب�خدميي 

جمعية نا�س اخلري باملدية 

اأكرث من 160 وجبة اإفطار
 يوميا لعابري ال�سبيل
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على  املهتمني  من  كغريي  اطلعت 
الذي  للد�ستور  التمهيدي  امل�رشوع 
مت ن�رشه بداية ال�سهر اجلاري والذي 
�سلبية  ونقاط  اإيجابية  نقاط  ت�سمن 
د�ستور  ولي�ض  م�سودة  كونه  طبعا 
على  بدوره  �سيعر�ض  والذي  نهائي 
ال�ستفتاء ال�سعبي والذي هو املخول 

الوحيد يف قبوله اأو رف�سه ..
اأنا بدوري لن اأحتدث عن مات�سمنه 
مل�سودة  التمهيدي  امل�رشوع 

عن  �ساأحتدث  ما  بقدر  الد�ستور 
وحيثيات  خطوات  من  به  اأحاط  ما 
اأراها اأنا اإيجابية واإيجابية جدا اأولها 
اإ�رشاك املعنيني من خرباء وباحثني 
املوؤ�س�سات  ومدراء  اأحزاب  وروؤ�ساء 
اأفتح قو�ض  اأن  اأريد  الإعالمية وهنا 
ال�سحف  مدراء  مرا�سلة  حول 
نوعها  من  �سابقة  وهي  الإلكرتونية 
وخطوة م�سافة للخطوة التي اأعلنها 
فيفري  �سهر  بداية  تبون  الرئي�ض 

الإلكرتونية  ال�سحافة  تقنني  حول 
الفو�سى  اأمام  الباب  ل�سد  وتنظيمها 
التي يعرفها هذا القطاع احل�سا�ض .

هذا  اأن  الإيجابية  النقاط  بني  ومن 
جميع  تعديله  يف  اأ�رشك  الد�ستور 
الوبائية  اجلائحة  رغم  الأطراف 
النهزامية  بدل  يعني  العاملية 
على  "اللطم"  و  "العويل"  و  والعبثية 
الأحرى  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
متوفرة  فالو�سائل  مقرتحات  تقدمي 

الإرادة  ترف�سه  �سيء  اأي  ملنع 
اأنه  املعقول  غري  فمن  ال�سعبية 
اأن  البوتفليقي  البعبع  اإ�سقاط  وبعد 
كل  وجود  رغم  اأخرى  مرة  نر�سخ 
اأن  تدل  التي  واملوؤ�رشات  الدلئل 
يتذكر  فاجلميع   . فعال  تغري  الواقع 
وقبله   2016 د�ستور  فر�ض  مت  كيف 
د�ستور 2008 الذي فتح جبهة التعفن 
اأدت  التي  القانوين  والعته  ال�سيا�سي 
تع�سف  كادت  لأزمة  مبا�رش  ب�سكل 

اأن  بالأخ�رش والياب�ض فالرئي�ض قال 
هذه م�سودة وهي حمل نقا�ض وعلى 
وتعديالته  تقدمي مقرتحاته  اجلميع 
الإ�ستفتاء  نحو  والذهاب  وت�سويباته 
ال�سعبي بدل ت�سويد وت�سفيه كل �سيء 
زمن  ففي  اإيجابية  اأمور  كلها  فهذه 
علينا  يفر�ض  �سيء  كل  كان  م�سى 
الوطن  اأبناء  ول�سنا  لجئني  وكاأننا 
�سيء  ذاته  حد  يف  الأمر  هذا  وتغري 

عظيم وكبري ومك�سب حقيقي .

اإيجابيات م�سودة الد�ستور جمرد كالم
 بقلم /عالء الدين مق�رة

اأ�صدرت م�ؤ�ص�صة اإجرامية معروفة جمم�عة كبرية من امللفات امل�صروقة، وهددت بن�صر ملفات "�صيئة" 
عن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اإن ه� مل يدفع فدية مالية قدرها 42 ملي�ن دوالر. وتدعي 

الع�صابة االإجرامية االإلكرتونية اأنها اخرتقت �صركة حماماة كربى و�صتن�صر معل�مات �صيئة عن الرئي�س 
دونالد ترامب، اإذا مل حت�صل على فدية قدرها 42 ملي�ن دوالر مل تقدم املجم�عة، وهي م�ؤ�ص�صة 

اإجرامية معروفة، اأي دليل على اأن لديها معل�مات تعر�س ترامب للخطر.
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