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رئي�س الجمهورية العربية ال�صحراوية اإبراهيم غالي 

ال�سعب ال�سحراوي ما�ض بكل عزم واإ�سرار من اأجل ا�ستكمال �سيادة دولته الم�ستقلة

اأبدى ا�ستعداده لتمديد عقده مع الفاف 

لغاية كان 2023، بلما�سي

"اأدعــــو الفيفا اأن تاأخذ 
ملف الجزائر بخ�ســـو�ض 
التحكيـم بعين االعتبار"
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تعالت اأ�سواتها في العيد العالمي لل�سغل لتح�سين القدرة ال�صرائية للم�ستخدمين

اأجور ال تقل على 7 ماليين �سنيتم .. مطلب نقابات التربية ل�سمان حياة كريمة للموظفين

ب�صبب تعطل عملية الجني وانخفا�ض 

العر�س في اأ�سواق الجملة

ارتفــاع جنوني في اأ�سعــار 
 الفواكــه وندرة في اأنــواع 
من الخ�ســر يومي العيــد

الثورة التحريرية في قلب ال�صحافة الدولية

  مجلــــــــة بولي�سيــز 
 ت�سلــــــط ال�ســــوء

 على "حرب المغارات"  
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 ح�صبما اأكده بلنوار 

وك�صفت عنه وزارة التجارة

 نجاح نظام المداومة 
وال �سكاوي للم�ستهلكين

جريدة "الرائد" ت�ستطلع اآراء اإعالميين في اليوم العالمي لحرية ال�صحافة

�سحفيون يتحدثون عن واقع �سعب 
للممار�سة االإعالمية ويتطلعون نحو االأف�سل
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للواجب  "تكريسا  أنه:  بوسليماني  قال 
الوطني والمهني, فإن الصحافة العمومية 
والخاصة مدعوة السيما في ظل الرهانات 
تجاذب  عن  الناجمة  والتحديات  القائمة 
مواقف  إبراز  إلى  الدولية  المصالح 
ودوليا",  إقليميا  والوازنة  الثابتة  الجزائر 
"مدعوة  الوطنية  الصحافة  أن  مضيفا 
خاصة ونحن على مشارف إحياء الذكرى 
إلى  الوطنية  السيادة  السترجاع  الستين 
الدولة غير المسبوقة في  إبراز إنجازات 
مختلف المجاالت والموجهة أساسا لحماية 
جسدته  ما  وهو  المواطن  حقوق  وتعزيز 
الجمهورية,  لرئيس  األخيرة  القرارات 
االجتماعي  بعديها  في  تبون,  المجيد  عبد 

واالقتصادي.«
حرية  بأن  مبرزا  االتصال  وزير  وتابع 
المكاسب  من  بكثير  "تعززت  الصحافة 
عملية  سهلت  التي  الجديدة  كالتقنيات 
مصادر  إلى  والوصول  اآلني  التواصل 
أداة  بالمقابل  أصبحت  لكنها  المعلومة, 
بخصوصيات  للمساس  تستخدم  خطيرة 
الدول",  األفراد وبأمن وسيادة واستقرار 
الجزائر  أن  إلى  السياق  هذا  في  الفتا 
مختصة  دولية  تقارير  بحسب  تعد  التي 
الجيل  لحروب  تعرضا  الدول  أكثر  "من 
تظل  اإللكترونية,  وللهجمات  الرابع 

وحقوق  الصحافة  حرية  بحماية  ملتزمة 
خالل  من  للمهنة  والمنتسبين  الصحافيين 

ما تحظى به من دعم الدولة.«
بوسليماني-  -حسب  الدعم  هذا  »ويتجلى 
رئيس  تكريس  منها  متعددة  صور  في 
لثقافة  تبون,  المجيد  عبد  الجمهورية, 
عبر  المواطنين  مع  المباشر  التواصل 
واللقاءات  االجتماعي  التواصل  مواقع 
والصحافيين«،  اإلعالميين  مع  الدورية 
كما تجلى هذا الدعم أيضا في "الضمانات 
الصحافة  حرية  وترقية  لحماية  القوية 

في  المعلنة  المبادئ  خالل  من  السيما 
المنظومة  تعزيز  على  والعمل  الدستور 
المادية  والمرافقة  الصلة  ذات  التشريعية 
فيها  بما  اإلعالم  وسائل  من  للعديد 

الخاصة.«
المساعي  هذه  نجاح  أن  الوزير  وتابع 
الفاعل  بدوره  الصحافي  بوعي  "مرتبط 
ومسؤولية  باحترافية  المواطن  إعالم  في 
واألخبار  المضللة  المعلومات  وتفادي 
الجزائر,  أعداء  يروجها  التي  المغلوطة 
الثابتة على مبادئها الدولية والعازمة على 

ومكانتها  بحجمها  الالئق  التطور  تحقيق 
االتصال  وزير  واستطرد  المتميزة.« 
فتئت  "ما  الذي  الدور  هذا  إن  قائال، 
به عبر  الوطنية تضطلع  الصحافة  أسرة 
يتأكد  المهني,  مسارها  محطات  مختلف 
تنافس إعالمي دولي قوي  اليوم في ظل 
القوي  والكيفي  الكمي  التموقع  يقتضي 
إسهاما في إنجاح برنامج الجزائر الجديدة 
الهامة  والجهوية  اإلقليمية  والمناسبات 

التي ستحتضنها بالدنا قريبا.«
ألسرة  بالمناسبة  بوسليماني  وتقدم 
مشيدا  التهاني,  بأجمل  الوطنية  الصحافة 
مرافقة  وفي  المهنة  ترقية  في  بدورها 
سياسة البناء الوطني والدفاع عن القضايا 
اليوم  هذا  أن  مؤكدا  العالم,  عبر  العادلة 
والستشراف  للتقييم  "محطة  يعتبر  الذي 
آفاق وفرص دعم حرية الصحافة", يشكل 
الصحافيين  ذكرى  لتخليد  "مناسبة  أيضا 
الذين سخروا وال يزالون أرواحهم للدفاع 

عن قيم المهنة وأخالقياتها.«
حرص  على  الختام  في  الوزير  وأكد 
التشاركية  المقاربة  تكريس  على  قطاعه 
ظل  في  الصحافة  مهنة  وترقية  لتعزيز 
القائمة  المهنة  وأخالقيات  آداب  احترام 
على ازدواجية متالزمة أال وهي الحرية 

والمسؤولية.

ع.ط

ع�صية االحتفال باليوم العاملي حلرية ال�صحافة

بو�صليماين يدعو ال�صحافة الوطنية مدعوة 
اإىل اإبراز مواقف اجلزائر الثابتة والوازنة

   

دعا وزير االت�صال، حممد بو�صليماين، اأول اأم�س، يف ر�صالة ع�صية اإحياء اليوم العاملي حلرية ال�صحافة امل�صادف للثالث مايو من كل �صنة، 

ال�صحافة العمومية واخلا�صة اإىل اإبراز مواقف اجلزائر "الثابتة والوازنة" اإقليميا ودوليا، ال�صيما يف ظل الرهانات القائمة والتحديات 

الناجمة عن جتاذب امل�صالح الدولية.

اأ�صاتذة خمت�صني يف االإعالم يوؤكدون على اأهمية امل�صداقية 

أبرز أساتذة من كلية الصحافة بجامعة جياللي بونعامة 
بخميس مليانة )عين الدفلى( أهمية تعزيز الجانب العملي 
في التكوين الصحفي, الذي من شانه المساهمة في بلوغ 
الصحافة مستوى "االحترافية" و اكتسابها  "المصداقية.«
نظري  الجزائر  في  الصحفي  "التكوين  أن  أكد  وبعدما 
الرزاق,  عبد  بوترعة  الدكتور  دعا  بالمائة"   80 بنسبة 
بجامعة  واالتصال  اإلعالم  علوم  بكلية  محاضر  أستاذ 
العالمي للصحافة,  باليوم  خميس مليانة, عشية االحتفال 
التطبيقي  للتكوين  المخصص  الساعي  الحجم  رفع  إلى 

لطلبة الصحافة.
إلى  الرامي  النظري  "التكوين  أن  الجامعي  نفس  ويرى 
المبادئ األساسية لعلوم االعالم واالتصال  تلقين الطلبة 
)مصادر المعلومة ومعالجتها( يفقد ماهيته إذا لم يقترن 

بتكوين نظري جدي.«
على  بالعمل  الشأن  هذا  في  بوترعة  الدكتور  وأوصى 
اإلعالم"  وسائل  مختلف  إلى  الطالب  زيارات  "تكثيف 
الصحافة",  أساسيات  "التعرف عن كثب على  أجل  من 
والمؤسسات  الجامعة  بين  اتفاقيات  توقيع  بفضل  وذلك 

اإلعالمية.

وانطالقا من قناعته بكون الصحافة "فن وعلم ومهنة", 
التي  التوظيف  إشكالية  إزاء  المحاضر  األستاذ  تأسف 
"عمليين"  توفر مرشحين  لعدم  راهنا,  الصحافة  تواجها 
في  تنتظرهم  التي  التحديات  مختلف  لمواجهة  مستعدين 

الميدان.
وشاطره الرأي الدكتور سعيد عبد الرزاق من نفس الكلية, 
التكوين الصحفي,  العملي في  الجانب  الذي أبرز أهمية 
مع التركيز على الطالب الذي هو بدوره مدعو, كما قال, 
و  العلمية  شخصيته  لبناء  الجهد  من  المزيد  بذل   " إلى 
تطوير قدراته في المجال, من خالل القراءة التي ستمكنه 

من اكتساب مهارات في الكتابة.«
كما يرى المتحدث ان الدور األساسي لألستاذ الجامعي 
متمثل في "توجيه الطلبة بالشكل الذي يمكنهم من تطوير 
نوه  ان  وجه.«وبعد  أحسن  على  واستغاللها  مهاراتهم 
التي  الطالب  لدى  الصحافة  حب  دافع  توفر  بضرورة 
تساعد بشكل كبير في "تسهيل" عمل المكون, أكد نفس 
للمهنة,  والشغف  الموهبة  هذه  تعزيز  أهمية  المتحدث 
بأدوات علمية تعرفه بالمجتمع الذي يعيش فيه, سيما من 

الناحية النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

معرفة  من  الصحفي  الطالب  ب"تمكين  األمر  ويتعلق 
هذا  من  األسمى  الهدف  تحقيق  اجل  من  اآلخر,  وتفهم 

التكوين", حسب األستاذ سعيد عبد الرزاق.
من جهته, تأسف الدكتور أحمد جبار, أستاذ في السمعي 
توفر  "عدم  إزاء  الجامعية,  المؤسسة  بنفس  البصري 
خميس  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  علوم  بقسم  استوديو 
جودة  على  سلبا"  "يؤثر  االمر  هذا  ان  معتبرا  مليانة", 
توفر  سجل  االختصاص.كما  هذا  في  التكوين  ونوعية 
والبصرية,  السمعية  المهن  في  العمل  فرص  من  العديد 
والمهن  بالتكنولوجيا  الشغوفين  لألشخاص  بالنسبة  سيما 
الصحفي  هذا  عام.وأبرز  بشكل  بالصورة  المرتبطة 
السابق باإلذاعة الجهوية لعين الدفلى والشلف, أيضا دور 
شبكات التواصل االجتماعي في ممارسة مهنة الصحافة.
بدون  الصحافة  ممارسة  تخيل  الصعب  "من  انه  وأكد 
تتيحها  التي  االجتماعي وكل االجهزة  التواصل  شبكات 
جديدة  تكنولوجية  ثورات  متوقعا  للمهنة",  األخيرة  هذه 
من شانها إحالل ممارسات أكثر ابتكارا خالل السنوات 

المقبلة.
اإ.�س

بن دري�س اأحمد اأ�صتاذ علوم االإعالم واالت�صال بجامعة وهران 1 ي�صرح

اللتزام باأخالقيـــات املهنــة عن�صر اأ�صــــا�صــي للرفع من اأداء و�صائــل الإعــــالم

الرئي�س تبون يهنئ ال�صعب 
اجلزائري مبنا�صبة حلول 

عيد الفطر املبارك

هنأ رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الشعب 
المبارك,  الفطر  عيد  حلول  بمناسبة  الجزائري, 
"الروحانية  واألجواء  التضامني  بالسلوك  مشيدا 

السامية" خالل شهر رمضان الكريم.
وقال الرئيس تبون في كلمة وجهها الى الشعب 
المبارك:  الفطر  بعيد  االحتفال  عشية  الجزائري 
رمضان  وقيام  بصيام  علينا  من  أن  هلل  "الحمد 
في  الفضيل  الشهر  بقضاء  علينا  وأنعم  المبارك 
التماسك  كنف  وفي  السامية  الروحانية  أجوائه 

والسكينة والرضا.«
قائال: "وإنني ونحن  الجمهورية  وأضاف رئيس 
أعرب  الكريم,  المبارك  رمضان  شهر  نودع 
عن خالص التقدير واالمتنان للسلوك التضامني 
يتجدد كل عام في شهر رمضان  الذي  المعهود 
الى  والجزائريين  الجزائريات  إحسان  بمظاهر 

المعوزين.«
وخلص إلى القول: "سنكون غدا إن شاء هللا على 
موعد مع البهجة في ظالل عيد الفطر المبارك. 
الجزائريات  كل  إلى  أتوجه  المناسبة,  وبهذه 
بخالص  وخارجه  الوطن  داخل  والجزائريين 
أن  تعالى  داعيا هللا  التبريكات,  التهاني وصادق 
يعيدها  وأن  والهناء  الصحة  وافر  عليكم  يديم 
على بلدنا العزيز وشعبنا األبي وعلى كافة األمة 

اإلسالمية بالخير واليمن والبركات".
ع.ط

الوزير الأول يهنئ 
ال�صعب اجلزائري

 بعيد الفطر املبارك
هنأ الوزير األول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, 
بعيد  والخارج,  الداخل  في  الجزائري  الشعب 
الفطر المبارك, داعيا المولى عز وجل أن "يديم 
نعمة األمن واالستقرار" في البالد .وكتب الوزير 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته  على  األول 
الرحمة  شهر  "أتممنا  "فايسبوك":  االجتماعي 
والتكافل, ويحل  التضامن  والغفران في جو من 
علينا عيد الفطر المبارك جامعا شمل أسرنا في 
هللا  أعاده  القلوب,  وصفاء  والود  المحبة  كنف 
علينا وعلى األمة اإلسالمية قاطبة بالخير واليمن 
جل  هللا  "ندعو  قائال:  والبركات .«وأضاف 
األمن  نعمة  يديم علينا  أن  جالله وعظم سلطانه 
في  الجزائريين  لكل  مبارك  فعيد  واالستقرار. 

الداخل والخارج.«
ع.ط

الصحفي عنصرا  العمل  في  باألخالقيات  االلتزام  يعد 
ثقة  وكسب  اإلعالم  وسائل  أداء  من  للرفع  أساسيا 
علوم  أستاذ  أحمد،  دريس  بن  أكد  حسبما  المواطن، 

اإلعالم واالتصال بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة.
قال بن دريس في لقاء مع وأج عشية إحياء اليوم العالمي 
لحرية الصحافة, أن "أخالقيات المهنة تلزم اإلعالمي 
رفع أدائه وتقديم المعلومات التي تشكل أولية للمواطن 
وتالمس واقع المجتمع وتعبر عن تطلعاته وهذا يكسب 

العمل اإلعالمي مصداقية لدى الجمهور.«
لسلوك  "مرشدة"  المهنة  أخالقيات  الجامعي  واعتبر 
لقراراته في  داخلية  بمثابة "توجيهات  اإلعالمي وهي 

في  يواجهها  التي  والموضوعات  المواقف  مختلف 
العمل المهني", موضحا أنها مجموعة من السلوكيات 
الحقوق  و  الواجبات  من  جملة  ممارسة  و  اإليجابية 
تكريس  خالل  من  اإلعالمية  المهنة  ضبط  تستهدف 
التوازن في التغطيات اإلعالمية و احترام خصوصية 

األفراد واالهتمام بالمصالح العامة للمجتمع.
وحذر الباحث, الذي سبق وأن صدر له كتاب حول "حرية 
الصحافة وأخالقيات العمل اإلعالمي في الجزائر", من 
العواقب الناجمة عن غياب األخالقيات بمحتويات مواقع 
تنشر  التي  االجتماعي  التواصل  وشبكات  إلكترونية 
معلومات خاطئة وتروج لإلشاعات والتشهير والمساس 

باألشخاص والمؤسسات, مالحظا أن هذه االنحرافات 
أن  السياق  ذات  في  جماهيري.وأوضح  وعي  قابلها 
التي  اإللكترونية  المواقع  تجاوزات  لمواجهة  السبيل 
تنشر الشائعات واألفكار المغرضة, هو إنشاء منظومة 
قانونية قوية تتماشى مع التطورات العالمية الحاصلة في 
المجال اإللكتروني. وأكد أحمد بن دريس أن لإلعالم 
العدوانية  المخططات  مواجهة  في  كبير  دور  الوطني 
المساس  تستهدف  التي  المغرضة  والدعاية  األجنبية 
والمساس  الجزائر  صورة  تشويه  و  الوطن  باستقرار 
اإلعالم  مسؤولية  أن  ودوليا.وأوضح  محليا  بسمعتها 
المغرضة  للدعاية  تتصدى  أن  فقط  يجب  "ال  الوطني 

و تشويه الحقائق, بل يجب أن تكون حصنا منيعا ألي 
اصطفاف  "أن  إلى  مشيرا  الوطن",  تستهدف  محاولة 
الجزائر  سيادة  و  مقومات  عن  للدفاع  اإلعالم  وسائل 
لنشر  تسعى  داخلية  أو  خارجية  تجاوزات  أي  يمنع 
الشائعات و األفكار المضللة.«كما أكد بن دريس على 
التي  التنموية  الجهود  مرافقة  في  اإلعالم  وسائل  دور 
و  الحوار  ثقافة  نشر  إلى  السعي  وكذا  البالد  تشهدها 
التسامح و نبذ كل أشكال التطرف و العنف و إشاعة 
األفكار التي تطور و تخدم تنمية قدرات أفراد المجتمع 
وإمكاناته وتقوية الروابط االجتماعية والوحدة الوطنية.
ف.م

التدريب يف فرتة التكوين �صروري لتحقيق �صحافة حمرتفة 



العالمي لحرية الصحافة يوم أمس  اليوم  تزامن إحياء 
المتواصلة من  المساعي  2022، مع  3 ماي  الثالثاء 
قبل السلطات العليا للبالد للعمل على تعزيز ضمانات 
بها  الخاصة  المفاهيم  وتدقيق  التعبير  حرية  حماية 
المحترف،  الصحفي  صفة  بمنح  يتعلق  فيما  خاصة، 
خطاب  وبناء  اإلعالمية  الخدمة  جودة  ترقية  ومعايير 
تمويل  شفافية  ضمان  عن  فضال  مسؤول،  إعالمي 
والسمعي  قانونين لإلعالم  وسائل اإلعالم، وهذا عبر 

البصري، ينتظر صدورهما قريبا.
الذي  الواقع  بخصوص  االعالم  قطاع  منتسبو  انقسم 
لبعض  عينة  الرائد  جريدة  ورصدت  القطاع،  يعيشه 
مختلف  في  الناشطين  واإلعالميين  الصحافيين  آراء 
الصحافة  قطاع  في  سواء  اإلعالمية،  المؤسسات 
المكتوبة، اإللكتروني وحتى القطاع السمعي البصري.
ترى سهام الصحافية بجريدة ورقية، بأن واقع اإلعالم 
في الجزائر انتقل خالل السنوات األخيرة من سيء إلى 
الصحفي  يفتقد  أين  الخاص  القطاع  أسوء، خاصة في 
يرقى  ال  الذي  الزهيد  باألجر  بداية  حقوقه  ألبسط 
الصحفي  يقدمها  التي  والخدمة  المجهود  لمستوى  أبدا 
المالئمة  والظروف  الوسائل  غياب  إلى  وصوال 
لممارسة العمل اإلعالمي على أكمل وجه، على غرار 
الوسائل التقنية وغيرها من المعدات الضرورية في هذا 
المجال، يضاف لها عدم كفاءة مسيري هذه المؤسسات 
باعتبار أن العديد منهم يعتبرون دخالء على المهنة، ما 
التسيير والتعامل مع  يجعلهم مقصرين جدا من ناحية 

الصحفيين، تقول سهام.
الذي  الجديد،  القانون  حول  بتطلعاتها  يتعلق  فيما  أما 
ينتظر صدوره قريبا، فقالت أعتقد أن هذه القوانين تأتي 
المؤسسات  هذه  ومدراء  مسيري  لزيادة رصيد  حقيقة 
بدل أن ترسم للصحفي والصحافة في بالدنا طريقا نحو 
بالدنا  في  الصحفي  أن  على  مشددة  والنجاح،  التميز 
تجرع من كأس التسويف والوعود لحد الثمالة، واليوم 
يبحث عن تغيير فعلي يعطي لكل ذي حق حقه بعيدا 
عن المحاباة و"المعريفة" التي انهكت ونخرت المهنة.

الجرائد  بإحدى  الناشط  يرى حميد  االتجاه،  ذات  وفي 
في  اليوم  االعالم  بأن  بالفرنسية،  الناطقة  الورقية 
قائال  األفق،  في  الضبابية  من  حالة  يعيش  الجزائر 
المحققة  المكتسبات  مع  بالمقارنة  تراجع  حالة  نعيش 
حالة  أيضا  نعيش  كما  والتعددية،  االنفتاح  في سنوات 
من الخوف، إذ أن العديد من العناوين والقنوات توقف 

نشاطها وأغلقت أبوابها في السنوات األخيرة.
المقدم،  المحتوى  في  التراجع  أحد  على  يخفى  ال  كما 
انحسار المقروئية، تراجع سحب الصحف وعدم تمكن 
المواقع اإللكترونية من فرض نفسها، لألسف الجزائر 
ننسى  أن  دون  الرقمي،  التحول  معرفة  في  تنجح  لم 
تدني  في  تتمثل  التي  للصحفيين  االجتماعية  الحالة 

األجور والتراجع الرهيب في القدرة الشرائية.
لإلعالمي  الجديد  القانون  يضمن  أن  محدثنا،  وتمنى 
عديد  تغيير  في  ويساهم  ومنتسبيه،  للقطاع  استقرارا 
الممارسات وتحقيق مكتسبات جديدة تساهم في ضمان 

خدمة عمومية مميزة.
وفي سياق متصل يقول عبد الناصر في حديثه لجريدة 
اإللكترونية،  المواقع  بعديد  اشتغل  الذي  وهو  الرائد، 
نوعية  قفزة  حقق  الجزائر  في  اإلعالم  أن  اعتقد 
باإلعالم  تعلق  فيما  السيما  األخيرة،  السنوات  خالل 
لكن  عموما،  المتخصص  واإلعالم  اإللكتروني، 
الصعوبات المالية التي تواجهها معظم وسائل اإلعالم، 
وعدم اتضاح الرؤية بخصوص كيفيات التحصيل على 
التمويل واالستفادة من االشهار العمومي يضع وسائل 

اإلعالم الوطنية أمام مستقبل غير واضح المعالم. 
قبل  من  حثيثة  مساعي  هنالك  أن  صحيح  وأضاف، 
الدخالء،  أمام  المنافذ  وغلق  القطاع،  لتنظيم  السلطات 
وذلك بالعمل على توطين نطاق هذه الجرائد االلكترونية 
في الجزائر، لكن قد يستدعي ذلك مزيدا من الجهود، 
لمجابهة  كبرى  بمجهودات  تقوم  األخيرة  وأن  السيما 

الدعايات والمزاعم المعادية لمصالح الجزائر. 
اإلعالم  قانون  بخصوص  والتطلعات  لآلفاق  وبالنسبة 
الجديد، فنحن نتطلع إيجابا، في أن يكون القانون يمثل 
الناشطين في حقل اإلعالم،  فعال طموحات وتطلعات 
واضح  بشكل  القطاع  هذا  في  النقاط  كافة  ويرصد 
والواجبات  بالحقوق  منها  تعلق  ما  السيما  ومباشر، 
االجتماعية  الحقوق  الصحافة،  مهنيي  على  المترتبة 
والمهنية، الحريات، وصوال إلى كيفيات استفادة وسائل 

اإلعالم من الدعم والمرافقة.
بأن  قال  الشروق،  بقناة  الصحفي  مهدي  جهته،  ومن 
التضييق  صعبة،  جد  العمل  وظروف  مرير  الواقع 
يزيد يوما بعد يوم وحيز حرية الممارسة يتقلص شيًئا 
فشيئا في ظل غياب قانون واضح وإستعمال العديد من 
األجهزة واآلليات القانونية لقمع الحريات، وهذا بغض 

النظر عن الظروف المهنية لمنتسبي هذا القطاع.
وبخصوص تطلعاته لما سيحمله القانون الجديد لإلعالم، 
الذي ينتظر صدوره قريبا، أكد بأن الممارسات ال تبشر 
أو  القانون  غياب  في  غير محصور  والمشكل  بالخير 
آليات  يجعل  ما  لتطبيقه،  إرادة  غياب  في  بل  نقصه 
تطبيقه على أرض الواقع تتعطل بالمقابل هنالك سعي 

لتكميم األفواه.
وفي االتجاه ذاته، تقول حليمة، بأن الممارسة اإلعالمية 
في الجزائر التزال بعيدة عن االعالم الحر فقيود السلطة 
واضحة والدليل التدخالت المتعددة لغلق بعض القنوات 
وترك المجال للفوضى، إذا أصبحت مواضيع  االعالم 
سطحية وال ترتقى لخدمة ومتطلبات المواطن، بما أنها 
المراءة العاكسة النشغاالته واحتياجاته، داعية في ذات 
الوقت لكسر القيود التي تكبل صوت  الصحفي وتهدد 
مالك المؤسسات بالغلق، مضيفة بأن كسرها سيساهم 
النزاهة على  في  تقديم خدمة عمومية متميزة تضفي 
والتي ستكون  مساومات،  ودون  وتجعلها حرة  المهنة 

كلها في خدمة الصالح العام والوطن.
وأضافت، بأن الصحفي ال يزال مهمشا وفاقدا لحقوقه 
قد  الوقت  بأن  قائلة  االعالمية،  المؤسسات  أغلب  في 
حان لتحسين وضعه االجتماعي والمهني، خاصة وأن 
على  مهامه  ألداء  القوة  تمنحه  به  المحيطة  الظروف 
المهن،  كباقي  ليست  الصحافة  مهنة  ألن  وجه،  أكمل 
المواطنين  انشغاالت  ونقل  لخدمة  يتفرغ  فالصحفي 
فإن  المقابل  في  ولكن  الممارسات،  مختلف  كشف  و 
ينصت  أحد  فال  الماء،  في  تسقط  للصحافيين  مطالب 

إليها.
في  الجديد  القانون  يحمل  أن  في  أملها  عن  وعبرت 
طياته حوافز وپوادر إصالح، "أمل أن يحقق القانون 
الجديد االحترافية للصحفي ولمنتسبي القطاع وال يبقى 
التعبير و  مجرد حبر على الورق، وأن يكرس حرية 
الصحفة بشتى عناوينها ومؤسساتها سواء  ينظم مهنة 

أداة  يكون  أن  وتمنت  االلكترونية،  أو  منها  التقليدية 
فاعلة اليصال صوت الشعب وليس تعرية المجتمع و 
من  القطاع  تطهير  في  ويساهم  الصحفي،  دور  تقزيم 
عنه،  التجريم  ورفع  الصحفي  بطاقة  وتفعيل  الدخالء 
تكبيل  ثقة اليصال معلوماته دون  وأن يمنح للصحفي 

وتكميم و دون قيود.
بقناة  الصحفي  بوغراب  موسى  يؤكد  جهته،  ومن 
بمختلف  تأثرت  بأنواعها  اإلعالم  وسائل  بأن  الحياة، 
كما  سنوات،  طيلة  الجزائر  بها  مرت  التي  المراحل 
انعكس التطور الذي عرفته وسائل اإلعالم عالميا على 
تكيفت  التي  اإللكترونية،  الصحافة  كظهور  واقعها، 
معها المنظومة القانونية في بالدنا، من خالل القانون 
العضوي لإلعالم لسنة 2012، والذي تضمن في بابه 
الخامس " وسائل اإلعالم اإللكترونية "، وحدد مفهوم 
النشاط  إلى  التطرق  إلى جانب  اإللكترونية،  الصحافة 

السمعي البصري عبر األنترنيت.
وقال بأن الصحافة في بالدنا عرفت قفزة، من خالل ما 
جاء في الدستور الجديد، الذي سنه رئيس الجمهورية 
لحرية  أعطى مساحة مهمة  والذي  تبون،  المجيد  عبد 
واإللكترونية،  البصرية  والسمعية  المكتوبة  الصحافة 
من خالل المادة 54 منه، ومن بينها  الحق في إنشاء 
مضيفا  بذلك،  التصريح  بمجرد  والنشريات  الصحف 
لوسائل  خاصة  أهمية  أولى  الجمهورية  رئيس  بأن 
اإلعالم من خالل اللقاءات الدورية معها، وتأكيده على 
والوسائل  واإلمكانيات  الظروف  كافة  توفير  ضرورة 

في إطار الدفاع عن السيادة الرقمية للجزائر.
أما بخصوص قانون اإلعالم الجديد الذي يتم تحضيره، 
فمن المهم جدا إشراك مختلف الشركاء من أجل تدارك 
بما  السابقة،  القوانين  عرفتها  التي  االختالالت  كل 
ومواكبة  رسالته  لتأدية  الوطني  اإلعالم  بتقوية  يسمح 
المواطن  حق  وتحقيق  الحاصلة،  التطورات  مختلف 
حد  وضع  مع  والموضوعية،  الصادقة  المعلومة   في 
لتمييع الساحة اإلعالمية، ودعم مختلف وسائل اإلعالم 

باإلمكانيات الالزمة لمواجهة مختلف التحديات.
يشار إلى أن الحكومة درست مؤخرا مشروعا تمهيديا 
عملية  إعطاء  بغية  باإلعالم  يتعلق  عضوي  لقانون 
أول  النص طابعا مجددا طبقا ألحكام دستور  إصالح 
نوفمبر 2020 وسعبا لمسايرة التغييرات الناجمة عن 

التطور التكنولوجي.
كما درست الحكومة في اجتماع آخر مشروعا تمهيديا 
لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري من أجل وضع 
إطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري، ويهدف 
السمعي  مجال  في  تنشط  التي  الهيئات  تحديد  إلى 
البصري والقواعد المتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها 
السمعي  لضبط  مستقلة  سلطة  إنشاء  إلى  باإلضافة 

البصري.
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الثورة التحريرية

 يف قلب ال�صحافة الدولية

 جملة بولي�سيز 
ت�سلط ال�سوء على 

حرب املغارات  
   

�صلطت املجلة ال�صهرية بولي�صيز يف 

عددها االخري، ال�صوء على احدى 

ال�صفحات ال�صوداء من تاريخ اال�صتعمار 

خالل الثورة التحريرية، التي جلا فيها 

اجلي�ش الفرن�صي اىل ا�صتعمال الغازات 

ال�صامة �صد املجاهدين واملدنيني من 

بينهم الن�صاء واالأطفال الذين يتم 

احتجازهم يف مغارات.

وتحت عنوان "حرب المغارات" عادت المجلة 
التي تصدرها يومية المجاهد، الى تناول هذا 
"الملف الخطير" الذي يبرز الى السطح بعد 
65 سنة" والمرفق بمقاالت وصور ارشيفية.
وتطرقت مجلة بوليسيز الى الجرائم "تحت 

ارضية" التي اقترفها االستعمار الفرنسي خالل 
الفترة الممتدة ما بين 1956 و1961 مشفوعة 
بتفاصيل حول هذه المرحلة القاتمة من التاريخ 

"و التي تعد من االسرار الفرنسية المحفوظة 
حول الثورة التحريرية".

وأشار كاتب المقال الى ان "قرار انشاء 
+وحدات خاصة+ منفصلة تماما عن الجيش 

الفرنسي، مكلفة بالقيام بحرب قدرة عن طريق 
استعمال الغاز في المغارات التي يستعملها 
جيش التحرير الوطني و في احيان كثيرة، 

مدنيون من نساء و اطفال ارغمتهم عمليات  
التمشيط والفضائع وقنابل النابالم، على مغادرة 

مساكنهم وقراهم".
إن الجنرال ديغول قد اعطى الضوء االخضر 

النشاء "وحدات خاصة" لتقوم بعملها في سرية 
تامة )حتى قوات الجيش االخرى لم تكن على 
علم بذلك(، وذلك بهدف "تنظيف" المغارات 

-حسب وصف الكاتب- مضيفا ان االمر يتعلق 
"بجريمة دولة مجهولة بسبب عدم امكانية 

الولوج الى االرشيف".
وفي هذا الصدد أكد استاذ التاريخ، كريستوف 

الفاي، في حديث لمجلة بوليسيز، انه من 
"الضروري" فتح جميع االرشيف، مؤكدا 

انه من خالل "حرب المغارات" فان وزارة 
الجيوش للجمهورية الرابعة " تقر باستعمال 
الكيمياء ألغراض عسكرية من اجل احراز 

النصر، وعليه تقرر استعمال الغازات 
السامة".

وفي مقال اخر قرر اعضاء اخرون في هذه 
الوحدات الخاصة، بانهم "تركوا جثتا لمحاربين 

جزائريين في المغارات، حيث يتم تهديم 
المداخل ان امكن ذلك"، مضيفين ان عدد 

المفقودين في هذه الحرب "تحت ارضية" يبقى 
"مجهوال" حيث تبقى عائالتهم تجهل ان كانوا 

متوفين و في اي ظروف".
وأضافت ذات الوسيلة االعالمية ان عديد 

المؤرخين والصحفيين، من بينهم كريستوف 
الفاي و جيل مونسيرون قد اطلقوا في 7 

ابريل 2022 نداء للسلطات الفرنسية، حتى 
تقوم ب"فتح" االرشيف العسكري "الموصد" 

حول استعمال الجيش الفرنسي لألسلحة 
الكيميائية في المغارات اثناء الثورة التحريرية.
كما اشارت الى ان فيلما وثائقيا حول "حرب 

المغارات" يجري انجازه، اال أن اصحابه 
يجدون صعوبات في اخراجه بسبب العراقيل 

المتعلقة بالوصول الى االرشيف. وجاء في 
المقال انه بعد 60 سنة من انتهاء االستعمار 
و الثورة التحرير الوطني ال زلنا "نتكلم عن 
+مصالحة الذاكرة+". لكن "هل ذلك ممكن، 

اذا لم يتم استرجاع الذاكرة و اذا لم يتم 
الوصول الى االرشيف بشكل كلي" يتساءل 

كاتب المقال.
ع.ط

ف.م

جريدة الرائد ت�صتطلع اآراء اإعالميني يف اليوم العاملي حلرية ال�صحافة

�سحفيون يتحدثون عن واقع �سعب للممار�سة الإعالمية 
ويتطلعون نحو الأف�سل

يحتفل العامل يف الثالث من ماي من كل عام باليوم العاملي حلرية ال�صحافة، وهو اليوم خ�ص�صته منظمة 

اليون�صكو، لتحيي عربه ذكرى اعتماد اإعالن ويندهوك التاريخي الذي مت يف اجتماع لل�صحافيني االأفارقة 

يف 3 ماي 1991، للحر�ش على �صمان بيئة اإعالمية حرة واآمنة لل�صحافيني.
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ب�سبب تعطل عملية اجلني وانخفا�ض العر�ض يف ا�سواق اجلملة

ارتفاع جنوين يف اأ�سعار الفواكه 
وندرة يف اأنواع من اخل�سر يومي العيد

عرفت ا�سعار عدد من املنتجات يف مقدمتها الفواكه يومي العيد وما بعده ارتفاعا كبريا حيث الهب التجار ا�سعار خمتلف الفواكه حتي 

املو�سمية منها والتي من املفرو�ض ان تكون ا�سعارها يف مو�سمها يف املتناول خا�سة وان هذه الفرتة تعترب فرتة جني.

�ض.زمو�ض

الحدث
األربعاء 04 ماي

 2022 المـوافق  
لـ 03 شوال 1443 ه  

وخالل عيد الفطر عرفت اسعار الخضر 
سجلتها  وندرة  كبيرا  ارتفاعا  والفواكه 
االسواق غير ان المالحظ هو االرتفاع 
الجنوني ألسعار الفواكه الموسمية على 
المفروض  من  والني  الخصوص  وجه 
وتكون  جنيها  موسم  في  فواكه  انها 
قادتنا  جولة  وفي  المتناول  في  اسعارها 
يومي  البيع  ونقاط  االسواق  من  لعدد 
ألسعار  مهول  ارتفاع  على  وقفنا  العيد 
الفواكه لم نجد له تفسير مقنع عند الباعة 
ان  رغم  الفرولة  اسعار  وصلت  حيث 
مواسمها  في  تباع  كانت  الفاكهة  هذه 
دج   120 ترتفع عن  ال  بأسعار  السابقة 
اسعار  بلغت  فقد  بالمقابل  تقدير  كأكثر 
الموز حدود ال500 رغم انه ومنذ ايام 
كانت ال يتعدي ال350دج بينما وصلت 
اسعار الكرز حدود ال800 دج في بداية 
 500 حوالي  الخوخ  واسعار  موسمه 
التفاح  اسعار  بلغت  بينما  وارتفعت  دج 
مستويات غير معقولة حيث سوق يومي 
تفسيرات  وحسب  دج  ب1000  العيد 
الجملة  اسواق  في  العرض  فان  الباعة 
تراجع يومي العيد وهو ما رفع االسعار 
ايام  الفواكه  على  الطلب  ارتفاع  بسبب 
لم  الفالحين  اغلب  ان  مؤكدين  العيد   
يتمكنوا من جني محاصيلهم ايام قبل العيد 
بسبب غياب اليد العاملة، من جانب اخر 
فان اسعار الخضر عرفت هي االخرى 

ارتفاعا كبيرا خالل يومي العيد والفترة 
التي تليها  حيث ارتفعت اسعار البطاطا 
لتصل 150 دج وبلغت اسعار الطماطم 
الفلفل  اسعار  ووصلت  دج   180 حدود 
بنوعيه 160 دج  فيما حلق سعر الكوسة 
عاليا ليتجاوز 230 دج، في وقت أرجع 
إلى  الجنوني  االرتفاع  هذا  مراقبون  
على  سنوات  منذ  قبضتها  المافيا  إحكام 
السوق،   بالمقابل عرفت  األسواق  ندرة 
كبيرة في الخضر األساسية في مثل هذه 

المناسبات على غرار الطماطم ، الخس 
، البطاطا و الكوسة ،وهو ما كان ايضا 
في  اسعارها  ارتفاع  في  مباشرا  سببا 
،وفي العاصمة وجد المواطنون صعوبة 
الخضر  من  حاجياتهم  سد  في  كبيرة 
طوال أيام العيد ،إذ اقتصر الباعة الذين 
فتحوا دكاكينهم على عرض الفواكه ،في 
حين ظلت الرفوف خاوية من كل أنواع 
خيالية  فبأسعار  وجدت  وإن  الخضر 
 ، اقتنائها  عن  العادي  المواطن  يعجز 

دكاكينهم  وجدنا  الذين  التجار  واشار 
في  والغالء  الندرة  هذه  برروا  مفتوحة 
أسعار الخضر والفواكه إلى قلة عرضها 
في أسواق الجملة لكون جلب هذه المواد 
من غرب البالد ومعظم المنتجين أوقفوا 
أن  على  مؤكدين  العيد  أيام  نشاطهم 
األسواق ستعود إلى نشاطها الطبيعي و 
الوفرة واألسعار إلى ما كانت عليه أيام 
بالنسبة  نقل أحسن وخاصة  لم  إن  العيد 

للخضر والفواكه الموسمية.

صّرح مدير غرفة الصناعات التقليدية والحرف، مراد 
العاصمة  في  العاملين  الحرفيين  عدد  أّن  سعيداني، 
المندمجين في الدائرة الرسمية يعرف تزايداً من أجل 
ضمان ديمومة نشاطاتهم وبالتالي الحفاظ على التراث 

الثقافي الوطني. 
سعيداني،  لسان  على  الجزائرية  األنباء  وكالة  ونقلت 
وأهلية  االجتماعية  التغطية  إلى  إضافة  أنّه  تأكيده 
للحرفيين  يمكن   ، البنكية  القروض  على  الحصول 
التكوين  االستفادة من  الغرف  المسجلين على مستوى 
في المجاالت ذات الصلة بتسيير مؤسساتهم المصغرة 
بين  من  أنه  سعيداني  وذكر   . منتجاتهم  وتسويق 
المواد التي تدرسها الغرفة لفائدة الحرفيين على وجه 
الخصوص بالمحاسبة والتسويق والتصميم مما يسمح 
مع  السوق  حاجيات  مع  منتجاتهم  بتكييف  للحرفيين 
الحفاظ على اللمسة التقليدية، كما أوضح: "إضافة إلى 
مرافقة الحرفيين وتطوير مهاراتهم في البيع والتسيير، 

الوطني  الثقافي  التراث  هذا  على  بالحفاظ  نهتم  فإننا 
ورشات  مستوى  على  جيل  إلى  جيل  من  ينتقل  الذي 
العمل العائلية". وعلى سبيل المثال، أشار المتحدث إلى 
والفخار  النحاسية  واألواني  اليدوي  والتطريز  النسيج 
أن  "يجب  التي  األخرى  التقليدية  النشاطات  وعديد 
تستمر ويتعين حمايتها" في مواجهة منافسة المنتجات 
في  "نأمل  قائاًل:  أضاف  كما  المستوردة،  الصناعية 
التكوين  مراكز  المهن على مستوى  هذه  تعليم  إنعاش 

المهني.«
22628 حرفيًا م�سجاًل عل م�ستوى العا�سمة

وأكد رئيس مصلحة سّجل الصناعات التقليدية والحرف 
االهتمام  راقي،  فيصل  الجزائر،  غرفة  مستوى  على 
أجل  من  قانوني  بشكل  العمل  في  للحرفيين  المتزايد 
التطور في مهنهم والخروج من الهشاشة، وأبرز: "في 
الوقت الحالي تضم الغرفة 22628 حرفياً، وهذا العدد 
ارتفع   ،2022 األول  الثالثي  وخالل  تزايداً".  يشهد 

عدد بطاقات الحرفيين الصادرة عن غرفة الصناعات 
بنفس  مقارنة  بالمائة   2.18 بنسبة  والحرف  التقليدية 
الفترة من سنة 2021 مع تسجيل 780 حرفياً جديداً، 
وتابع: "الحرفيون الناشطون في صناعة الخبز التقليدي 
الخياطون  يليهم  مسجلين   109 بـ  القائمة  يتصدرون 
مسجاًل".   79 بـ  التقليدية  المالبس  في  المتخصصون 
وفي سنة 2021، ارتفع عدد الحرفيين المسجلين على 
 18 بـ  والحرف  التقليدية  الصناعات  غرفة  مستوى 
 1148 من  ارتفع  حيث   ،2020 بسنة  مقارنة  بالمئة 
إلى 1403 حرفيين. وبخصوص الحرفيين الذين لديهم 
خبرة ولكن ال يملكون شهادة وهم عادة أشخاص تعلموا 
بالممارسة أو ورثوا المهنة من آبائهم، أشار مسؤولون 
إلى أّن الغرفة قبل أن تمنحهم بطاقة الحرفي، تعرضهم 
المهنية،  بمكتسباتهم  لالعتراف  التأهيل  لجنة  على 

وعليه يتم توجيه األقل كفاءة إلى مراكز التكوين.
�ض.ز

للتجار  الوطني  الجمعية  رئيس  قال 
إن  بولنوار،  الطاهر  الحاج  والحرفيين، 
الفطر  عيد  أيام  أول  خالل  المداومة  نسبة 
الشكاوي  انعدام  مؤكدا  كاملة،  شبه  كانت 
حماية  وجمعيات  المواطنين  طرف  من 

المستهلك.
وأكد بولنوار في تصريحات له أن المحالت 
خالل  المداومة  بضمان  معية  كانت  التي 
ما  تسوق  التي  المحالت  هي  العيد  يومي 
االستهالك  ذات  والمواد  المواطن  يطلبه 
الغذائية،  المواد  كالمخابز،  الواسع 
الجزارين، وحتى المطاحن ومصانع المياه. 

أزيد  تسويق  تم  أنه  ذاته  المتحدث  وكشف 
األخير  اليوم  بين  ما  خبزة  مليون   50 من 
األول  واليوم  المبارك  رمضان  شهر  من 
 6000 هناك  أن  مؤكدا  الفطر،  عيد  من 
عبر  العيد  يومي  بالمداومة  معنية  مخبزة 
من  العديد  “هناك  وأضاف:  بلدية.   1541
األمور التي أدت بالتجار إلى الحفاظ على 
بينها  ومن  بها  اإلخالل  وعدم  المداومة 
التاجر  بعقوبة  يؤدي  الذي  العقوبات  قانون 
 30 لمدة  الغلق  او  دينار   30.000 بغرامة 
أكثر  أصحبوا  اليوم  التجار  وتابع:”  يوم”. 
وعيا من الماضي ويريدون تفادي العقوبات 

والحفاظ على الزبائن الدائمين لهم”. كما أكد 
الحاج الطاهر بولنوار أن الكثير من التّجار 
 ) التّقديرات  حسب  آالف   10 من  أكثر   (
معنيين  غير  أنّهم  رغم  محاّلتهم  فتحوا 
القوائم  بالمداومة ولم يكونوا مسّجلين على 
التي أعّدتها مديريّات التّجارة، و هذا يرفع 
العدد االجمالي إلى أكثر من 60.000 تاجر 

و متعامل.
قد  انه  التجارة  وزارة  أعلنت  جهتها  من 
اليوم  بمداومة  التجار  التزام  نسبة  بلغت 
بالمائة على  الفطر 99،93  األول من عيد 
المناطق،  وحسب  الوطني،   المستوى 

على  بالمداومة  االلتزام  نسبة  بلغت  فقد 
وترقية  للتجارة  الجهوية  المديرية  مستوى 
بالمائة   100 الجزائر  لناحية  الصادرات 
لناحية  الجهوية  المديرية  مستوى  وعلى 
هذه  بلغت  بينما  بالمائة،   99،98 سطيف 
ناحية  مستوى  على  بالمائة   99،95 النسبة 
عنابة، و 99،83 بالمائة على مستوى ناحية 
باتنة، و 100 بالمائة بناحية بشار. أما في 
ناحية وهران، بلغت نسبة االلتزام 99،96 
بالمائة   99،98 البليدة  ناحية  وفي  بالمائة، 
بالمائة وفي ناحية  وفي ناحية ورقلة 100 
سعيدة 99،73 بالمائة، حسب نفس المصدر. 

وأشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات 
في بيانها بالتزام التجار المسخرين لمداومة 
اليوم األول من مداومة يومي العيد، مذكرة 
المتعاملين  لجميع  النشاط  عودة  بإلزامية 
االقتصاديين ابتداء من يوم األربعاء 4 مايو 
في  القانون  ينص عليه  ما  الجاري، حسب 
 49853 تسخير  تم  أنه  يذكر  الشأن.  هذا 
المجاالت،  مختلف  في  اقتصادي  متعامل 
ضمن برنامج مداومة عيد الفطر، بغرض 
بالمواد  للمواطنين  منتظم  تموين  ضمان 

والخدمات ذات االستهالك الواسع.
�ض.ز

بف�سل الت�سهيالت التي اأقرتها 

احلكومة للمنتجني

ارتفاع قيمة ال�سادرات 
عرب 5 واليـــــات

المصدرة من واليات وهران  المنتجات  قيمة  ارتفعت 
تموشنت  وعين  وتلمسان   بلعباس  وسيدي  ومستغانم 

خالل الثالثي األول من السنة الجارية.
التي  الواليات  هذه  من  المصدرة  المواد  قيمة  وبلغت 
ترقية  و  للتجارة  الجهوية  المديرية  عليها  تشرف 
الصادرات بوهران 323.9 مليون دوالر 75.7 مليون 
يورو  مليون  و38  دوالر  مليون   216 مقابل  يورو 
خالل نفس الفترة من سنة 2021 ، وحسب مدير غرفة 
في  المسجل  االرتفاع  فأن  وهران  لوالية  الصادرات 
الصادرات يرجع إلى التسهيالت التي أقرتها الحكومة 
المختلفة  التحفيزات  و  المصدرين  و  المنتجين  لصالح 
الدولية  األسواق  ولوج  من  لتمكينهم  لهم  قدمت  التي 
إضافة إلى المنشآت التي وضعتها الدولة تحت تصرف 
المصدرين على مستوى المعابر الحدودية. وذكر نفس 
المسؤول أن أهم المواد المصدرة خالل األشهر الثالثة 
اليوريا و  األمونياك و  الجارية هي  السنة  األولى من 
اإلسمنت األبيض و اإلسمنت الرمادي وبذور الخروب 
وهي المواد التي تمثل مجتمعة حوالي 89 بالمائة من 
حيث قيمة المواد المصدرة خالل تلك الفترة. وأضاف 
المتحدث أن واليات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس 
وتلمسان وعين تموشنت صدرت أيضا خالل الثالثي 
األول من السنة الجارية كميات من الزيوت واألسماك 
المجمدة و المواد البالستيكية و األلواح الجبسية والورق 
توجيه  تم  أنه  العلم  مع  أخرى  مواد  و  تدويره  المعاد 

الصادرات إلى عديد البلدان من مختلف القارات.
�ض.ز

تخ�سي�ص ميزانية
 باأكرث من 80 مليار دج 

ملنحة البطالة
تم في ميزانية 2022 تخصيص اعتماد جديد بأكثر من 
80 مليار دج للمساهمة في جهاز منحة البطالة, حسبما 
الرسمية  الجريدة  في  صدر  رئاسي  مرسوم  في  ورد 

)رقم .)27
ويتعلق األمر بالمرسوم الرئاسي رقم 22 -158 الذي 
 12 في  تبون,  المجيد  عبد  الجمهورية,  رئيس  وقعه 
أبريل الجاري, والمتضمن احداث باب وتحويل اعتماد 
إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل و الضمان 
جدول  في  "يحدث   : المرسوم  في  االجتماعي.وجاء 
الضمان  و  التشغيل  و  العمل  وزارة  تسيير  ميزانية 
االجتماعي, باب رقمه 44-13 و عنوانه "مساهمة في 

جهاز منحة البطالة.«
 2022 سنة  لميزانية  يخصص  االساس,  هذا  وعلى 
اعتماد قدره 228ر80 مليار دج يقيد في ميزانية تسيير 
وزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعي.ويتكفل 
الضمان  و  التشغيل  و  العمل  وزير  و  المالية  وزير 

االجتماعي بتطبيق هذا المرسوم كل فيما يخصه.
تجدر االشارة الى ان منحة البطالة التي اقرها رئيس 
من  المستفيدين  تمكن  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية 
على  و  دج  ألف  ب13  شهرية  منحة  على  الحصول 
الضمان  خدمات  من  لالستفادة  «الشفاء"  بطاقة 
االجتماعي. وإلى غاية 21 أفريل, تم قبول ملف أكثر 

من 900 ألف مستفيد من هذه المنحة.
ع.ط

ح�سبما اأكده بلنوار وك�سفت عنه وزارة التجارة

جنـــاح نظام املداومـــــة وال �سكــاوي للم�ستهلكــني

ح�سبما �سرح به مدير غرفة ال�سناعات التقليدية واحلرف

االأن�سطة احلرفية ت�ستقطب مزيد من النا�سطني واملتعاملني



تعلت اأ�سواتها  يف العيد العاملي لل�سغل لتح�سني القدرة ال�سرائية للم�ستخدمني

�أجور ال تقل على 7ماليني �سنيتم .. 
مطلب نقابات �لرتبية ل�ضمان حياة كرمية للموظفني

مع " احتفال  الطبقة ال�سغيلة يف اجلزائر ك�سائر عمال العامل، باليوم العاملي لل�سغل وذلك يوم اأول ماي من كل �سنة، جتددت مطالب ال�سركاء الجتماعيني من نقابات الرتبية باأهمية رفع "الأجور" ملوظفي 

هذا القطاع، و تعالت ا�سوات النقابات لتح�سي�ص ال�سلطات العليا ، لفتح حوار  اجتماعي من �ساأنه حت�سني القدرة ال�سرائية ورفع اجور ل تقل عن 7 ماليني ون�سف �سنتيم، من اجل امت�سا�ص الزيادات التي 

�سهدتها اأ�سعار خمتلف املواد الغذائية.

األربعاء 04 ماي
 2022 المـوافق  

لـ 03 شوال 1443 ه  
الحدث

يعي�سون بال�ستدانة طيلة هذه املدة

��ضاتذة متعاقدين ي�ضتغيثون "بلعابد" 
لدفع �أجورهم �لعالقة منذ 3 �ضنو�ت

ألساتذة  الجزائرية  المنظمة  رئيس  وجه   
الى    نداء "عاجل"  بوجمعة شيهوب  التربية 
بلعابد  الحكيم  عبد  الوطنية  التربية  وزير 
للتدخل وإنصاف األساتذة المتعاقدين الذين لم 
يتلق بعضهم رواتبهم منذ 3 سنوات كاملة، 
بعد تم ضرب القرار الوزاري الخاص  بدفع 

األجور شهريا ،عرض الحائط.
شبكة  على  في صفحته  شيهوب  بن  وقال  
األساتذة  بعض  أن  االجتماعي   "التواصل 
المتعاقدين بوالية برج بوعريريج استنجدوا 
به بعد ان  لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ 3 
سنوات، وهو ما ضاعف معاناتهم بمناسبة 
المعنيين  أن   " المتحدث  الفطر.ونقل  عيد 
على  قدرتهم  دون  بالديون  يعيشون   باتوا 
سدادها ووصل االمر بهم الى غاية استدانة 
التعليمية   بالمؤسسة  االلتحاق  مبلغ  حتى 
ان   مشيرا  انتظارهم،  مدة  لطول  نظرا 
رمضان  شهر  مع  أكثر  تأزمت  الوضعية 
وعيد الفطر، علما انهم مسؤولين على اوالد 

ومصاريف كثيرة تنتظرهم. 
طمأنت   قد  كانت  انه  االشارة  يجدر 
أبريل  منتصف  الوطنية  التربية  وزارة 

الماضي  األساتذة المتعاقدين  لدفع رواتب 
مستحقاتهم"المتراكمة" والمعطلة منذ أشهر 
ما  وفق  الجاري  ماي  شهر  خالل  طويلة 
التربية  بوزارة  المالية  مدير  به  صرح 
لوالية  المتعاقدين  االساتذة  خاصة  الوطنية 
بالمنظمة  استنجدوا  الذين  بوعريريج  برج 
الجزائرية الساتذة التربية حول تاخر كثير 
عبروا  الذي  األستاذات  وخاصة  لمرتباتهم 
عن معاناتهم الشديدة، اين تدخل ممثل النقابة  
محمد بوجمعة شيهوب لدى  وزارة التربية 
الوطنية أين  اعلمه مدير المالية بأن األغلفة 
لهم  ستدفع  مستحقاتكم  وأن  جاهزة  المالية 
شهر ماي على انه تم االتصال بمدير التربية 

لوالية برج بوعريرج لمباشرة االجراء.
وقال شيهوب" ان األساتذة المتعاقدين  لبرج 
للتدخل  بالمنظمة   استغاثوا  بوعريريج  
عددهم  فاق  ان   بعد  رواتبهم  لدفع  العاجل 
900أستاذ في الطورين االبتدائي والمتوسط 
حيث تم دفع رواتب أساتذة الثانوي فقط،  و 
يتقاضى وال  2019ولم  منهم من عمل منذ 

مرتبا واحدا إلى اليوم«. 
مرمي عثماين

فيما مت تاأجيل عملية التوظيف موؤقتا

قر�ر وز�ري جديد "مرتقب" لتنظيم عمليات 
�لتوظيف يف رتبة ��ضتاذ م�ضاعد ق�ضم "ب"

عن  صدرت  التي   ، التهنئة  رسالة  وفي 
المنضوية  التربية  لعمال  الوطنية  االتحادية 
تحت لواء االتحاد العام للعمال الجزائريين، 
بمناسبة عيد الشغل، أكد فيها رئيسها الحاج 
شابخ فرحات" أن هذا العيد يعتبر منذ عدة 
سنوات فرصة لجميع العمال عبر العالم و 
يتم االحتفاء به من خالل نشاطات عرفان 

واستحقاق لمختلف طبقات العمال«.
 2022 ماي  أول  "أن  البيان   وأضاف 
به االتحاد  الجزائر، احتفل  الشغل في  عيد 
من  السنة  هذه  الجزائريين  للعمال  العام 
ما  نوع  تجاوزنا  بعدما  الدفلى  عين  والية 
منا  أخذ  الذي   19 كوفيد  كورونا  فيروس 
السنتين  في  العامالت  و  العمال  من  العديد 
بلدنا  في  المناسبة  هذه  وكانت   األخيرتين 
والعامالت  للعمال  فرصة  الجزائر  العزيز 
لتجديد التزامهم بالقيم   النبيلة للعمل والجهد 
باعتبارهما السبيل الوحيد  لتعزيز استقرار 
البالد وضمان تطوره خدمة لشعبنا خاصة 
رفع  و  الدخل  على  الضريبة  تخفيض  بعد 
النقطة االستداللية متمنين إعادة النظر فيها 
أجر  بلوغ  و  الشرائية  القدرة  على  للحفاظ 

75000 دينار للعامل.
"ال�ساتاف" تدعو اىل حوار اجتماعي 

ل�سمان اب�سط احتياجات املوظفني

التربية  لعمال  الوطنية  النقابة  أما   
والتكوين"الساتاف" فقد أصدرت بيان دعت 
فيه السلطة الوصية الى االستجابة  لمطالب 
من  تتراكم  و  تزداد  التي  العمالية  الطبقة 
بعد   ، االجتماعي  االستقرار  تحقيق  أجل 
الجزائر  عمال   و  عامالت  قالتأن"   أن 
ظل  في  المناسبة  هذه  يحيون  كغيرهم  
معيشية صعبة  هموم  و  اقتصادية  ظروف 
تفاقمت بفعل االرتفاع الرهيب لمعظم السلع 

و الخدمات وندرة بعض المواد االستهالكية 
العامل  بات  إذ   ، السوق  في  الضرورية 
توفير  عن   األحيان  من  الكثير  في  يعجز 
أبسط احتياجات عائلته من مطعم و ملبس 
للعامل هو أن  الحقيقي  العيد  أن  "، مشيرة 
توفر له حقوقه و تستمع النشغاالته و تحقق 
مطالبه و أن يحظى بحياة تليق به كإنسان 
ثم كعامل يساهم في تنمية بلده و تطويره. 

يكون  أن  ترفض  أنها  "الساتاف"  وأكدت 
متخبطة  اجتماعية  سياسات  العمال ضحايا 
غير  اقتصادية  خيارات  فاتورة  يدفعوا  أو 
الجاد  العمل  مؤكدة ضرورة    ، مدروسة  
و المدروس من أجل مواجهة كل التحديات 
مع  تتضامن  و  العمل  بواقع  تتصل  التي 
و  المصالح  عن  الدفاع  في  العاملة  الطبقة 

المكتسبات.
وترى ، أنه بات ملّحا على السلطة الوصية 
عبر  والملموسة  الفاعلة  بالشراكة  الدفع 
ممثلي  فيه  يكون  فعال  اجتماعي  حوار 
العمال شريكا فعليا في السياسات و البرامج 
الى  داعية   ، العمالي  بالشأن  تُعنى  التي 

ضرورة توفير حياة كريمة لجميع العمال و 
الموظفين السيما العاملين في قطاع التربية 
للطاقات  منتجا  استراتيجيا  قطاعا  باعتباره 
التعليم  مخرجات  ربط  وضرورة  البشرية 
بمتطلبات سوق العمل للتخفيف من معدالت 
المواطنين  صفوف  في  تتسع  التي  البطالة 
بمن فيهم الجامعيين الحاملين لشهادات عليا 
غياب  ظل  في  الدكتوراه  و  الماستر  مثل 
المعالجات الحصيفة و الفاعلة للظاهرة التي 

تنهش الشباب.
 نقابة ال�سالك امل�سرتكة ترافع

  من اجل رفع الجور

"ا�سقاط التعاقد"
لألسالك  الوطنية    النقابة  جهتها  من 
التربية   لقطاع  المهنيين  والعمال  المشتركة 
الكفاف  حد  لتأمين  الحكومة  تدخل  ناشدت 
لفئة المهنيين واألسالك المشتركة  في ظل  
بيان  عبر  مشيرة   ، الشرائية  القدرة  تدني 
بعيد  االحتفال  أن  علي،   بحاري  لرئيسها 
الشغل تزامن هذه السنة  بفتح وزارة التربية  

التربية  لقطاع  الخاص  القانون  ورشات 
الضيقة  الرؤية  يعكس  انه   اال  الوطنية 
أسالك  فيه  تستأثر  الذي  الحاد  والملمح 
التعديالت  هذه  من   األسد  بنصيب  ورتب 
األسالك  فئتي  من  غيرها  دون  القانونية، 

المشتركة والعمال المهنيين, 
األسالك  فئتي  حق  الى  النقابة   ودعت 
المشتركة والمهنيين في اإلدماج في القانون 
العامة  الروح  يشكالن  كونهما  الخاص، 
بدون  والتربوية  اإلدارية  المؤسسات  لكل 
منازع، رغم ما قدمته النقابة من تضحيات 
في  واقتراحات  وبيانات  واحتجاجات 
المكتوبة  الوطنية  اإلعالم  وسائل  مختلف 
والمرئية والمسموعة في هذا الشأن، كانت 

الخلفية األساسية لقرار التعديل«.
التعاقد  نظام  إسقاط  الى  المتحدث  ودعا 
وإدماج هذه الفئتين بقطاع التربية وتناضل  
التعاقد، ألنه  أيضا من أجل إسقاط مخطط 
التربية  قطاع  الرئيسي لخصخصة  المدخل 
الطرق  بكل  ستتحرك  النقابة  إن  قائال   ،
تظل  لكي  و"سنحتج  حقوقها  لنيل  القانونية 
المدرسة العمومية مجانية لكل أبناء وبنات 
الشعب الجزائري ألننا جزء ال يتجزأ منهم-

يضيف بحاري.-
ويرى المتحدث  أن  نمط التوظيف بالنظام 
ما  بهدف  الحكومة  به  جاءت  التعاقدي، 
في  الحق  وتأمين  الخصاص  سد  سمي 
كانت  الحكومة  تبريرات  أن  إال  التوظيف 
مجرد ادعاءات، ألن التعاقد سيرسخ نوعا 
الوظيفي  باألمن  وسيعصف  الهشاشة  من 
وأفرز لنا نمط التوظيف بالتعاقد، نوع من 
مما  التعليمية،  األسرة  فئات  بين  التمايز، 
بالحقوق  وعصف  كبيرة،  مظلمة  خلف 
مجال  في  المشتركة  لألسالك  األساسية 
واالعتراف  الشهادات  وتثمين  الترقية 

بالخبرة المهنية المشروعة, 
وأوضح أن التوظيف داخل قطاع التربية، 

النفسي  االستقرار  أوال  يحقق  أن  يجب 
والمهني واالجتماعي، وأيضا يحقق األمن 
الوظيفي، الذي ال يمكن أن يكون إال على 

أساس أرضية قانونية صلبة.«
البحث  إطار  في  يهم  ما  أن   " واشار  
التربوية  االنعكاسات  هو  التربوي، 
التوظيف  من  النمط  لهذا  االستراتيجية 
نهيك  ضعيف  قانوني  مركز  على  المبني 
النظام  مردودية  على  التربوية  اآلثار 
تكافؤ  وعلى  جودته،  وعلى  التربوي 
المنظومة  داخل  اإلنصاف  وعلى  الفرص 
التربوية بذاتها ، مؤكدا انه يجب ان  يبنى 
التوظيف بقطاع التربية على أسس قانونية 
ألن نمط التوظيف بالتعاقد سيضر بالقطاع، 
أكثر  التربوي،  األداء  تجويد  مستوى  على 
فرض  التي  الفئتين  هذه  بحقوق  يضر  مما 
إن  معتبرا  التوظيف،  من  النمط  هذا  عليها 
التعديالت  هذه  من  األسالك  هذه  إقصاء 
ال  المهني  لمسارها  بالنسبة  المصيرية 
في  الجمهورية  رئيس  وتوجيهات  تتماشى 
الوظيفي  التوازن  وإحداث  العدل  إحقاق 

المفقود والمنشود.
في االخير  ثمن بحاري  رئيس الجمهورية 
في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل اإلعالم 
األجور  في  الزيادة  بخصوص   الوطنية، 
في بداية السنة القادمة قائال "انه يدل على 
العناية الخاصة التي توليها القيادة السياسية 
المهني  اإلطار  لتحسين  للبالد  العليا 
العمالي"،  للطبقة  والمعيشي  واالجتماعي 
ومع ذلك  تبقى -حسبه- هذه الزيادة التقليدية 
الجزافية ال تعكس أبدا التطلعات المشروعة 
الباهظة  الفوارق  للفئات الهشة، في تقريب 
بين المداخيل وتوزيع الدخل القومي توزيعا 
الفئات  لهذه  الكرامة  يضمن  بما  أعدل، 
االجتماعي،  الوئام  من  قدر  أقصى  ويحقق 
خاصة العمال البسطاء الذين فرض عليهم 

العمل بالنظام التعاقدي"

مرمي عثماين
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والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قررت   
يحدد  جديد  وزاري  قرار  اعداد  العلمي 
برتبة  لاللتحاق  التوظيف  عمليات  تنظيم 

استاذ مساعد قسم "ب. «
وجاء هذا في اعالن صادر عن  المدرسة 
المتعددة التقنيات مالك بن نبي بقسنطينة، 
حيث  أعلنت عن  الغائها اعالن توظيف 
خارجي لتسع مناصب برتبة استاذ مساعد 
 ،2022 المالية  السنة  بعنوان  قسم"ب" 
إعداد  العالي  التعليم  وزارة  قيام  بسبب 
عمليات  تنظيم  يحدد  جديد  وزاري  قرار 
سيتم  أن  ، على  الرتبة  هذه  في  التوظيف 
نشر إعالن جديد عن التوظيف الخارجي 

الحقا بعد صدور هذا القرار الجديد.
قرار  صدور  يرتقب  ذلك،   خالل  ومن 
أستاذ  لرتبة  التوظيف  معايير  يحدد  جديد 
 07 رقم  المنشور  يعدل  ب  قسم  مساعد 
المؤرخ في 28 أفريل 2011 يحدد معايير 
االنتقاء في مسابقات التوظيف في القطاع 
التوظيف  مسابقة  بينها  ومن  العمومي 

لرتبة أستاذ مساعد قسم ب.
المؤرخ   07 رقم  المنشور   على  وبناء 
بمعايير  المتعلق   ،2011 أفريــل   28 في 

أساس  على  المسابقات  في  االنتقاء 
الوظيفة  رتب  في  للتوظيف  الشهادات 
التوظيف  مسابقة  تفتح  فإنه   العمومية 
"ب"  مساعد  برتبة  لإللتحاق  الخارجي 
لها  التي  السلطة  من  قرار/مقرر  بموجب 
صالحية التعيين ، ومن شروط التعيين أن 
يتم التوظيف بصفة أستاذ مساعد قسم "ب" 
، من بين  الحائزين على شهادة) دكتوراه 
  LMD(دولة + دكتوراه علوم + دكتور او
،  الحائزين على شهادة الماجستير بتقدير 
علما   ، األقل  على  الحسن"  من  "قريب 
يوظفون  دولة  دكتوراه  شهادة  حاملي  ان 
أولوية  ويعتبرون  مسابقة  دون  مباشرة 
على دكتوراه علوم ودكتوراهLMD ، وفي 
حالة عدد الدكاترة أكبر من عدد المناصب 
المراد شغلها يتم التخلي على نمط التوظيف 
المباشر وتجرى مسابقة على أساس الشهادة 
فيما بينهم، وال يمكن توظيف المترشحين 
بشهادة الماجستير في حالة ترشح الدكاترة 
التخصصات  أو  التخصص  .وعن  تحديد 
المطلوبة ، فال ال يوجد نص قانوني يحدد 
لإللتحاق  المطلوبة  التخصصات  قائمة 
برتبة أستاذ مساعد قسم "ب"، ويتم التقدير 

أو التعبير عن التخصص أو التخصصات 
المطلوبة حسب إحتياجات كل مؤسسة أو 

كلية أو معهد او قسم ...إلخ
تطابق  فهناك  اإلنتقاء   معايير  عن  أما 
الرتبة  متطلبات  مع  الشهادة  تخصص 
المراد اإللتحاق بها )0-2 نقطتين(، يعتبر 
ـ حيث أن أي مؤسسة  هذ المعيار جوهريـ 
منظمة للمسابقة لها الحق من خالل قرار/
التخصص  تحديد  المسابقة،  فتح  مقرر 
التخصصات  من  العديد  أو  المطلوب 
تراها  التي  األولويات  وحسب  المطلوبة 
التنقيط  ويحدد  بالرتبة،  لإللتحاق  مناسبة 
الممنوح لكل تخصص على النحو التالي" 
لهم  تمنح  االولى  األولوية  تخصصات 
الثانية  األولوية  تخصصات  نقطتين،   02
تمنح لهم 1.5 نقطة ونصف، تخصصات 
األولوية الثالثة تمنح لهم 01 نقطة واحدة، 
لهم  تمنح  الرابعة  األولوية  وتخصصات 
المؤسسة  تقم  لم  وإذا  نقطة،  نصف   0.5
األولويات  حسب  التخصصات  بتحديد 
المذكورة أعاله، تمنح 02 نقطتين لجميع 

المترشحين.
مرمي عثماين
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املحيل

العيد بغرب البالد :

 تنظيم اأن�ضطة ت�ضامنية وفنية لفائدة 

املقيمني بدور امل�سنني

عرب واليات ال�ضرق

اأجواء بهجة وفرحة احتفاال بالعيد

ت�صخري 49853 متعامل اقت�صادي يف خمتلف املجاالت

ن�صبة املداومة بلغت 93ر99 باملائة خالل 

اليوم االأول من عيد الفطر

باقي  غرار  على  البالد  غرب  واليات  عرفت   

اأجواء  املبارك  الفطر  عيد  اأيام  الوطن  واليات 

الزيارات  وتبادل  والت�سامح  والتغافر  البهجة  من 

ت�سامنية  اأن�سطة  تنظيم  اإىل  اإ�سافة  العائلية 

وفنية لفائدة املقيمني بدور االأ�سخا�ص امل�سنني.

امل�سلون  �سرع  العيد  �سالة  اأداء  بعد  فمبا�سرة 

يف  والتعانق  التهاين  تبادل  يف  وهران  والية  يف 

ال�سنتني  يف  �سادت  التي  تلك  عن  مغايرة  اأجواء 

التي  والقيود  بالتباعد  متيزت  والتي  املا�سيتني 

�سرع  ال�سباح  منذ  و  كورونا.  جائحة  فر�ستها 

الرحم  ل�سلة  االأهل  زيارة  يف  املواطنني  بع�ص 

فيما  باالأقرباء,  وااللتقاء  العيد  فرحة  وتقا�سم 

اأبهى  خرج البع�ص رفقة االأطفال الذين يرتدون 

املالب�ص لق�ساء بع�ص الوقت يف احلدائق العمومية 

لق�ساء بع�ص الوقت واأخذ �سور تذكارية عن هذه 

املنا�سبة. و تواظب بع�ص العائالت يف هذه املنا�سبة 

املقابر للرتحم على موتاهم والت�سرع  على زيارة 

عرف  قد  و  مبغفرته.  يغمرهم  اأن  وجل  عز  هلل 

لتوفري  املداومة  �سمان  العيد  من  االأول  اليوم 

اخلدمات على م�ستوى واملتاجر واملخابز وحمطات 

ر�سد  ابن  غرار  على  وهران  باأحياء  الوقود 

جمال  وحي  واأي�سطو  الفجر  ومطلع  وال�سديقية 

ال�سباح  منذ  النقل  توفري  مت  لالإ�سارة  الدين. 

النقل  وحافالت  الرتامواي  بوا�سطة  ال�سيما 

مع�سكر  بوالية  اأما  االأجرة.  و�سيارات  احل�سري 

فقد متيزت اأجواء العيد باإقامة بداري االأ�سخا�ص 

ت�سامنية  اأن�سطة  و�سيق  مع�سكر  ملدينتي  امل�سنني 

املرفقني  بهاذين  ومقيمات  مقيمني  لفائدة  وفنية 

املبارك,  الفطر  عيد  فرحة  م�ساركتهم  بهدف 

االجتماعي  الن�ساط  مديرية  به  اأفادت  ملا  وفقا 

والت�سامن �ساحبة املبادرة. و �سملت هذه االأن�سطة 

املنظمة بالتعاون مع مديرية اأمن الوالية وم�سالح 

بلديتي مع�سكر و�سيق وخم�ص جمعيات ذات طابع 

اطمئنان  زيارات  تنظيم  حملية  وثقايف  اجتماعي 

على املقيمني واملقيمات بداري االأ�سخا�ص امل�سنني 

ف�سال  املبارك  الفطر  عيد  فرحة  وم�ساركتهن 

تراثية  اأغاين  تقدمي  خالله  مت  حفل  اإقامة  على 

باملنا�سبة  مت  كما  وفلكلورية.  ترفيهية  وعرو�ص 

وهدايا  والرجال(  )للن�ساء  تقليدية  األب�سة  توزيع 

وحلويات تقليدية مما اأ�سفى اأجواء بهيجة اأن�ست 

العائلي,  الدفء  من  احلرمان  باملرفقني  املقيمني 

املبادرة  هذه  تهدف  و  امل�سدر.  نف�ص  اإىل  ا�ستنادا 

اإىل حت�سي�ص املجتمع باأهمية التكفل بفئة امل�سنني 

واالهتمام  الرعاية  اإىل  حتتاج  والتي  ماأوى  بدون 

اجلمعيات  ت�سجيع  وكذا  ال�سرائح  كافة  طرف  من 

ت�سامنية  اأن�سطة  لتج�سيد  اجتماعي  طابع  ذات 

وثقافية لفائدة هذه ال�سريحة من املجتمع. و من 

االجتماعي  الن�ساط  مديرية  اأبرزت  اأخرى  جهة 

امل�سنني  االأ�سخا�ص  بداري  املقيمني  باأن  والت�سامن 

االأ�سبوع  نهاية  قبل  �سي�ستفيدون  و�سيق  ملع�سكر 

املعدنية  املحطة  اإىل  �سياحية  زيارة  من  اجلاري 

لبلدية بوحنيفية وذلك يف اإطار الربنامج اخلا�ص 

للتكفل االجتماعي وال�سحي والنف�سي بهذه الفئة 

املعد من قبل املديرية. كما قام الوايل عبد اخلالق 

اإىل دار االأ�سخا�ص امل�سنني ملع�سكر  �سيودة بزيارة 

وذلك  تيغنيف  لبلدية  امل�سعفة  الطفولة  ودار 

لالطمئنان على هذه الفئة وم�ساركتها فرحة عيد 

الفطر املبارك, ا�ستنادا اإىل خلية االت�سال مل�سالح 

الوالية.

ق.م

�سادت بواليات �سرق البالد اأجواء من البهجة و الرتاحم و التغافر 

بني املواطنني الذين احتفلوا على غرار باقي واليات الوطن بعيد 

الفطر املبارك.

بجموع  الباكر  ال�سباح  منذ  امل�ساجد  امتالأت  ق�سنطينة,  فبوالية 

اإىل  ا�ستمعوا  حيث  مكربين  و  مهللني  العيد  �سالة  الأداء  امل�سلني 

خطبتي �سالة العيد اللتني اأكد فيهما اأئمة امل�ساجد على �سرورة 

و  للمحبة  الداعية  ال�سمحاء  االإ�سالمي  الدين  تعاليم  تطبيق 

الت�سامح و التكافل و كذا زيارة ذوي القربى و عدم اإبطال االأعمال 

ال�ساحلة. عقب ذلك, �سارع االأطفال باخلروج اإىل ال�سوارع و هم 

يف اأبهى حلة, فارحني بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ال�سيما و اأن البع�ص 

منهم قد بادر ب�سيام بع�ص االأيام من �سهر رم�سان. كما ارت�سمت 

االإ�سالم  من  الرابع  الركن  باإمتام  املتعلقة  الفرحة  مظاهر  نف�ص 

باملنا�سبة  برزت  حيث  قاملة  و  عنابة  و  �سطيف  و  باتنة  بواليات 

والدعاء  التهاين  تبادل  خالل  من  التغافر  و  الرتاحم  اأجواء 

بقبول �سيام ال�سهر الف�سيل . و قد تكررت امل�ساهد نف�سها بباقي 

تزال  ال  التي  الدينية  املنا�سبة  هذه  خالل  البالد  �سرق  واليات 

متيزها املواظبة على �سلة الرحم بزيارة االأهل و االأقارب عالوة 

مل  من  مع  العيد  فرحة  لتقا�سم  امل�ست�سفيات  و  املقابر  زيارة  على 

ي�سعفهم احلظ يف معاي�ستها و�سط االأهل و االأحباب. 

�ص.ز/واج

خالل الثالثي االأول من �سنة 2022

تراجع يف الن�ساط 

التجاري مليناء م�ستغامن
عرف حجم الن�ساط التجاري مليناء م�ستغامن تراجعا طفيفا 

خالل الثالثي االأول من �سنة  2022, ح�سبما اأ�ستفيد من 

املديرية التجارية للميناء.

و اأو�سحت االأرقام التي قدمتها م�سلحة االإح�سائيات التابعة 

للمديرية التجارية مليناء م�ستغامن تراجعا يف الن�ساط التجاري 

مبا يفوق 20 األف طن باملقارنة مع نف�ص الفرتة من العام 

املا�سي. و جتاوز حجم الن�ساط التجاري للميناء اإىل غاية 

31 مار�ص املنق�سي 232.268 طن مقابل نحو 253 األف طن 

خالل الثالثي االأول من �سنة 2021. و قد عرفت الواردات يف 

ذات الفرتة ارتفاعا طفيفا ب 5 يف املائة )155.904 طن( فيما 

بلغت ال�سادرات 77 األف طن برتاجع يقدر ب 27 يف املائة, 

وفق نف�ص امل�سدر. و اأ�سارت احل�سيلة اإىل ارتفاع يف ا�سترياد 

املواد الفالحية وال�سيما احلبوب التي ت�ساعفت عدة مرات 

واخل�سب وبذور البطاط�ص مع تراجع ملواد البناء واالأ�سمدة 

واملواد الكيميائية و مل يتم خالل ذات الفرتة ا�سترياد مادة 

ااال�سفلت واملواد احلديدية واالإ�سمنت, ي�سيف امل�سدر ذاته. 

و مت خالل الثالثي االأول من هذه ال�سنة ت�سدير 84 األف طن 

من املواد احلديدية و 19 األف طن من مادة الكلينكر و1.573 

طن من املواد الغذائية )متور( و686 طن من الهليوم باجتاه 

العديد من االأ�سواق االأوروبية واالإفريقية واالأمريكية. كما 

�سهد ن�ساط احلاويات تراجعا خالل نف�ص الفرتة -ح�سب ذات 

احل�سيلة- �سواء بالن�سبة لعمليات اال�سترياد اأو الت�سدير حيث 

مت منذ بداية ال�سنة تفريغ 812 حاوية بوزن �سايف بلغ 9.929 

طن و�سحن 697 حاوية للخارج بوزن قدر باألفي طن. و للتذكري 

بلغ احلجم االإجمايل للن�ساط التجاري ملوؤ�س�سة ميناء م�ستغامن 

خالل العام املا�سي 1مليون و186 األف طن مع ت�سجيل منحنى 

ت�ساعدي لل�سادرات بلغ ن�سف مليون طن من خمتلف الب�سائع 

واملنتجات الفالحية واملواد التي مت �سحنها اإىل وجهات خمتلفة, 

كما اأ�سري اإليه.

�ص.ز/واج

م�ضتغامن : 

االإطاحة ب�سبكة 

اإجرامية لتنظيم 

الهجرة غري ال�ضرعية

 متكنت م�سالح ال�سرطة مب�ستغامن موؤخرا من االإطاحة ب�سبكة 

اإجرامية لتنظيم الهجرة غري ال�سرعية, ح�سبما علم  من االأمن 

الوالئي. 

و اأو�سح بيان خللية ال�سحافة واالت�سال اأن العملية متت من 

طرف فرقة مكافحة تهريب املهاجرين بعد �سكوى تقدم بها 

خم�سة اأ�سخا�ص مفادها تعر�سهم للن�سب واالحتيال و�سلب 

الأموالهم املقدرة ب 2 مليون و750 األف دج و4.500 يورو. و 

ذكر ال�سحايا اأن امل�ستبه فيه املقيم يف اإ�سبانيا قام بن�سر من�سور 

حتري�سي على الهجرة غري ال�سرعية انطالقا من ال�سواحل 

الغربية للوطن با�ستعمال مواقع التوا�سل االجتماعي وا�سعا 

رقما هاتفيا الأحد �سركائه بوالية م�ستغامن مكلفا باالتفاق مع 

املر�سحني لالإبحار ال�سري. و بينت التحقيقات التي با�سرتها 

م�سالح ال�سرطة اأن امل�ستبه فيه الرئي�سي يقود �سبكة متكونة 

من 3 اأ�سخا�ص اآخرين يقيمون داخل اأر�ص الوطن ويقومون 

باالتفاق مع املر�سحني للهجرة غري ال�سرعية مقابل مبالغ مالية 

اأو باالعتداء على ال�سحايا باالأ�سلحة البي�ساء قبل الفرار 

واالختفاء من م�سرح اجلرمية, وفق نف�ص امل�سدر. و بعد 

اإ�ستيفاء كافة االإجراءات متكنت م�سالح ال�سرطة من حتديد 

مكان امل�ستبه فيهم الثالثة وتوقيفهم واإثبات العالقة بينهم 

وبني املدبر الرئي�سي املقيم يف اخلارج. كما مت اأي�سا ا�سرتجاع 

مبلغ مايل قدره 1 مليون و20 األف دج, ي�سيف امل�سدر ذاته. 

و بتهمة تهريب املهاجرين يف اإطار جماعة اإجرامية منظمة 

من اأجل احل�سول ب�سورة غري مبا�سرة على منفعة مالية, مت 

اإجناز ملف اإجراء ق�سائي �سد امل�ستبه فيهم وقدم املوقوفون 

الثالثة اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة مب�ستغامن, كما اأ�سار 

اإليه البيان.

ق.م

بلغت  فقد  المناطق,  وحسب 
على  بالمداومة  االلتزام  نسبة 
الجهوية  المديرية  مستوى 
الصادرات  وترقية  للتجارة 
بالمائة   100 الجزائر  لناحية 
المديرية  مستوى  وعلى 
سطيف  لناحية  الجهوية 
بلغت  بينما  بالمائة,   99,98
بالمائة   99,95 النسبة  هذه 
و  عنابة,  ناحية  مستوى  على 
مستوى  على  بالمائة   99,83
بالمائة   100 و  باتنة,  ناحية 

بناحية بشار.
بلغت  وهران,  ناحية  في  أما 
نسبة االلتزام 99,96 بالمائة, 
 99,98 البليدة  ناحية  وفي 
ورقلة  ناحية  وفي  بالمائة 
100 بالمائة وفي ناحية سعيدة 
نفس  حسب  بالمائة,   99,73

المصدر.
وأشادت وزارة التجارة وترقية 
بالتزام  بيانها  في  الصادرات 
التجار المسخرين لمداومة اليوم 
األول من مداومة يومي العيد, 
النشاط  عودة  بإلزامية  مذكرة 
االقتصاديين  المتعاملين  لجميع 
ابتداء من يوم األربعاء 4 مايو 
الجاري, حسب ما ينص عليه 

القانون في هذا الشأن.

 49853 تسخير  تم  أنه  يذكر 
مختلف  في  اقتصادي  متعامل 
برنامج  ضمن  المجاالت, 
بغرض  الفطر,  عيد  مداومة 
ضمان تموين منتظم للمواطنين 
ذات  والخدمات  بالمواد 

االستهالك الواسع.
المداومة  ببرنامج  تام  التزام 
عبر سبع واليات بشرق البالد

عيد  أيام  أول  صبيحة  سجل 
الفطر المبارك إلتزام بالمداومة 
بسبع  بالمائة   99,89 بنسبة 
حسب  البالد,  بشرق  واليات 
الجهوي  المدير  لوأج  أكده  ما 

محمد  باتنة  ناحية  للتجارة 
سردون.

بأنه  المسؤول  ذات  أوضح  و 
التي  جالل  أوالد  باستثناء 
التجار والمتعاملون  سجل فيها 
استجابة  نسبة  االقتصاديون 
للمداومة قدرت ب 94 بالمائة, 
فإن باقي الواليات و هي باتنة 
خنشلة  و  قسنطينة  و  وبسكرة 
فيها  بلغ  تبسة  و  البواقي  وأم 
 100 نسبة  بالمداومة  االلتزام 
مصالح  سخرت  و  بالمائة. 
الصادرات,  ترقية  و  التجارة 
بالواليات  المصدر,  يضيف 

من  أزيد  باتنة  لجهة  التابعة 
اقتصادي  متعامل  آالف   6
عيد  يومي  المداومة  لضمان 
خبازا   728 بينهم  من  الفطر 
و 3.880 متعامل و تاجر في 
والخضر  العامة  التغذية  مجال 

والفواكه. 
إدراج  المرة  هذه  يالحظ  و 
الخدمات  مجال  في  الناشطين 
بهذه  المداومين  قائمة  ضمن 
ذلك  ومن  الدينية  المناسبة 
الخدمات  متعددة  األكشاك 
السيارات  مصلحي  وكذا 
ذات  يضيف  والدراجات, 
المصدر الذي كشف بأنه قد تم 
عبر  رقابة  عون   268 تجنيد 
تطبيق  مدى  لمتابعة  الجهة 
بالواليات  ميدانيا  المداومة 
التجار  طرف  من  السبع 
و  االقتصاديين.  والمتعاملين 
شهد عدد من أحياء مدينة باتنة 
التزام بعض تجار التجزئة بفتح 
ومزاولة  التجارية  محالتهم 
على  عادية  بصفة  نشاطهم 
مدرجين  غير  أنهم  من  الرغم 
ضمن قائمة المداومين وهو ما 
المناطق,  هذه  قاطنو  استحسنه 

حسب ما وقفت عليه وأج.

بلغت ن�سبة التزام التجار مبداومة اليوم االأول من عيد الفطر 99,93  باملائة على امل�ستوى الوطني, 

ح�سبما اأفاد به اأول اأم�ص بيان لوزارة التجارة وترقية ال�سادرات.
س.ز
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مجتمع

رجيم ما بعد رمضان

هوس أو حب السيطرة هو عبارة 
عن ميل الشخص إلى فرض آرائه 

على الشخص المقابل له، حيث 
يشعر بأن رأيه هو األفضل و 

األصوب وبأنه القادر على اتخاذ 
القرارات، واتخاذ هذا الشخص 
المقابل تابعاً له في كل شيء، 

فيتحّكم في تصرفاته وأقواله وحتى 
مشاعره، ويطلق على هذا الشخص 

المريض بـ " الُمسْيِطر" بينما 
الشخص اآلخر هو " الُمسْيَطر 

عليه".
  تظهر هذه المشكلة بشكٍل واضٍح 
عند األطفال فترى بعضهم يلعبون 

دور القائد والمتحكم بالمجموعة، 
وحب تملك كل شيء وعدم الرغبة 

في إعطاء األطفال اآلخرين إّل 
ما يريد هو، وتعتبر هذه مشكلًة 

ليست بالبسيطة، فبعض األهالي قد 
يشعرون بالفخر عندما يشاهدون 

ابنهم يتصف بالسيطرة على 
اآلخرين ألنهم يخلطون بين هذه 

الصفة وبين قوة الشخصية.
   قوة الشخصية يترافق معها 

إعطاء اآلخرين مساحًة من الحرية 
للتحّرك والتصّرف، وقد تكون 

في هذه المرحلة ليست بالمشكلة 
الكبيرة إّل أنه عندما يكبر الطفل 

ويصبح بالغاً وعضواً في المجتمع 
فإنه يفقد القدرة على التعامل مع 

الناس المحيطة، ويبحث دائماً 
عن األشخاص ضعيفي الشخصية 

ليسيطر عليهم. 
كما أنه يكتسب العداوات من 

اآلخرين والكره وعدم الرغبة في 
التعامل معه مما يوقعه في المشاكل 

وقد يصل إلى درجة الوحدة.
 وهناك طرق للتعامل مع الشخص 
الُمَسيِطر الشعور بالثقة في النفس 

فهي تكون الدافع للوقوف في وجهه.
•  تحليل شخصية المسيِطر من 

خالل تصرفاته فهذا يقود إلى 

الطريقة المثلى للتحّدث معه. 
• استخدام كلمة "ل" بشكٍل واضٍح 
وحازٍم في وجه الشخص المسيطر 

عندما يطلب أمراً للتنفيذ وكان 
خاطئاً، وأن يكون الشخص حازماً 
وصارماً في قراره وعدم التراجع 

فيه مهما كانت األسباب.
•  التعامل بلطف مع الشخص 

المسيِطر وليس معاداته فالهدف من 
مواجهته هو إيقافه عند حده و ليس 
قطع العالقة معه وخاصًة إذا كان 

من الدائرة القريبة.
•  تقديم الحلول المناسبة واألفكار 

المبدعة لعدم فتح المجال أمام 
الشخص المسيطر في فرض أوامره 

وتعليماته.

  حياة م�صباحي

• القراءة اإلجمالية 
للدرس تبدأ عملية الدراسة 

الصحيحة بقراءة الدرس 
قراءًة سريعًة وعامًة، 

وذلك ألخذ فكرة عاّمٍة عنه 
ومعرفة محتواه والفكرة 

الرئيسيّة التي يتحدث عنها، 
وحتى تكون هذه القراءة 

ناجحة يتوجب إتباع األمور 
اآلتية: 

• محاولة تجزئة الدرس 
إلى عناوين رئيسية 

وفرعية حسب المحتوى، 
وحفظ هذه العناوين كونها 

تعتبر شاملًة ومفّصلًة 
لمحتوى الدرس. 

• ربط أجزاء الدرس 
بعضها ببعض، وعدم حفظ كّل جزء بشكٍل مستقٍل عن اآلخر. 

• قراءة الدرس قراءًة تفصيليًّة ممعنًة لتحفيز القدرة على التركيز، وبالتالي الحفظ 
السريع للماّدة. محاولة إجابة األسئلة العاّمة المطروحة في نهاية الدرس. 

• الحفظ والمذاكرة تعتبر هذه المرحلة من أهّم المراحل للحصول على نتائج ُمرضية، 
ول بّد من اإلشارة إلى أّن المراجعة ل تقتصر على الحفظ فحسب، وإنما يتوّجب فهم 

المادة مّما يسرع من القدرة على الحفظ، إضافًة إلى أنّه يثبت المعلومات، وهناك أمور 
مهّمة ل بّد من إتباعها لتسهيل الحفظ، وهي كاآلتي:

•  تحديد النقاط المهّمة والرئيسيّة، والحرص على تكرارها مراراً لتثبيتها في الذاكرة. 
• فهم النقاط التي تعتمد على الفهم بشكٍل أساسي، مثل القوانين، والمعادلت الرياضيّة، 

وغيرها، ومن ثم حفظها. 
• وضع أسئلة شاملة للدرس، واإلجابة عنها.

•  التسميع تعتبر هذه الطريقة مفيدة وناجحًة، حيث يظهر تأثيرها اإليجابي أثناء اإلجابة 
عن أسئلة المتحان، وللتسميع أهميته المتمثلة في اآلتي:

•  يكشف مواطن القّوة والضعف. 
• يحّدد مواضع الخطأ، مّما يساعد على تصحيحها. 

• يثبّت المعلومات، ويزيد القدرة على حفظها لفتراٍت طويلة، وبالتالي إمكانيّة تذّكرها. 
• يحّد من مشكلة السرحان التي يعاني منها معظم الطالب أثناء دراستهم.

•  طرق التسميع: ل بّد من اإلشارة إلى أّن طرق التسميع تختلف باختالف الماّدة 
ونوعها ومقدرة الطالب وإمكانيّته على المراجعة، وفيما يأتي بعض هذه الطرق: 

• التسميع الشفوي: ويعتبر أسهل طرق التسميع وأسرعها، ولكن يتوجب أثناء هذه 
المرحلة مراجعة األخطاء التي تقع فيها ومحاولة حفظها والتأّكد منها قبل أن تنتقل إلى 

المادة التالية، كما يعتبر التسميع مع شخٍص آخر أفضل من التسميع للذات، ويفضل 
أن يكون هذا التسميع على هيئة جلسة نقاس ومحاورة، حتى ترسخ المعلومات ويتّم 

حفظها.
•  التسميع التحريري: أي بكتابة األفكار المهّمة، والقوانين، والقواعد، وغيرها، ومن 

ثم التأكد منها بالعودة إلى محتوى المادة، وينصح بعدم الهتمام بنوعية الخط، وطريقة 
الترتيب، حيث إّن التركيز على هذه األمور يشتت من التركيز عن األمور األهم وهي 

مضمون ما يكتب. 

كيفية الحصول على صحة جيدة أمــــــــــــــومة و طفــولة �صحة

هو�س

أفضل طرق المراجعة قبل االمتحان 

ال�صيطرة هو�س 

تغيير نمط الحياة في الحقيقة، هناك عدٌد من السلوكيّات التي يُنصح بإتباعها للحفاظ على صّحة وسالمة الجسم، ومن هذه النصائح يُمكن أن نذكر ما 
يأتي: الحصول على قدٍر كاٍف من النوم:

• يجب الحرص على النوم لعدٍد كاٍف من الساعات يومياً، إذ إّن قلّة النوم تسهم بشكٍل كبيٍر في زيادة مقاومة الجسم لإلنسولين، واضطراب هرمونات 
الشهية، وإضعاف األداء العقلي والجسدي للشخص، وهنا يمكن القول إّن قلّة النوم تعّد من أهم العوامل التي تسهم في زيادة خطر اإلصابة بالسمنة 
وزيادة الوزن، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى ارتباط قلّة النوم بزيادة خطر اإلصابة بالسمنة بنسبة %89 لدى األطفال، و بنسبة %55 لدى 

البالغين.
•  تجنّب مصادر اإلضاءة الساطعة قبل الخلود للنوم: حيث إّن التعّرض للضوء الساطع في فترة المساء، يُعّطل إنتاج هرمون الميالتونين الذي يساعد 
على النوم، ومن الجدير بالهتمام أنّه يمكن استخدام نظاراٍت خاّصٍة تحجب الضوء األزرق عن العينين في المساء، وهذا يسمح بإنتاج الميالتونين، 

كما لو كان المكان مظلماً تماماً، مّما يساعد على النوم بشكٍل أفضل. 
• الحرص على ممارسة التمارين الرياضية: إذ يجب الحرص على ممارسة التمارين الّرياضية، وخاصًة الهوائيّة أو القلبيّة، فهي من أفضل التمارين 
التي تدعم الصّحة العقليّة والجسديّة للشخص، كما أنّها تعّد طريقًة فّعالًة يمكن من خاللها التخلّص من الدهون الزائدة التي تتراكم حول األعضاء في 
منطقة البطن؛ والتي تعّد من أسوأ أنواع الدهون في الجسم، كما تُعّد ممارسة رياضة حمل األوزان الثقيلة أو التمارين الُمعتمدة على وزن الجسم؛ من 

أفضل الطرق التي يمكن من خاللها تقوية الجسم، وتحسين عمليات األيض فيه، وزيادة حساسية الخاليا لإلنسولين.
•  الحرص على تقوية العالقات الشخصيّة والجتماعية: فالعالقات الجتماعية تعّد من أهم األمور التي تحافظ على الصحة النفسية والجسدية لألفراد، 

فقد أظهرت الدراسات أّن األشخاص القريبين من األصدقاء والعائلة ينعمون بصّحة أفضل. 
• اإلقالع عن التدخين: فتجنّب التدخين يحّسن من الدورة الدموية في الجسم، كما يحّسن صّحة الجلد، والشعر، واألسنان، ويقلّل من خطر اإلصابة 

باألمراض الخطيرة، كما يجب المتناع عن تناول المشروبات الكحولية.
•  تنفس الهواء النقي: فالخروج في الهواء الطلق، ل يدعم الصحة الجسدية فحسب، بل يدعم الصحة العقليّة والنفسية أيضاً، فهو يُتيح الفرصة للقاء 
اآلخرين وتحسين العالقات الجتماعية، كما أّن التعّرض ألشعة الشمس يمّد الجسم بفيتامين د الضروري لتحسين صّحة األسنان والعظام وتحفيز 

الشعور بالسعادة.
•  الحرص على صحة العقل ونشاطه: وفي الحقيقة، هناك عّدة طرق يمكن من خاللها الحفاظ على نشاط العقل، كقراءة الكتب، والدخول في نقاشاٍت 

وحواراٍت فّعالة، وحل األلغاز والكلمات المتقاطعة، وتناول الغذاء الصحي المتوازن.
•  زيارة الطبيب بانتظام: حيث ينصح بزيارة طبيب األسنان وطبيب العيون بشكٍل منتظم، خاّصًة مع التقدم بالعمر، إذ تعطي فحوصات األسنان 

والعيون انطباعاً عن صحة الجسم بشكٍل عام، ويمكن من خاللها الكشف عن احتماليّة معاناة الشخص من أمراٍض ومشاكل صحيٍّة أخرى.

أوجد هللا سبحانه وتعالى طريقة مثلى للتخلص من الوزن الزائد خالل 
شهر رمضان، وهي صوم األيام الستة من شوال، يختلف صوم شوال 
عن صوم رمضان بغياب األكالت الرمضانية الدسمة، مما يساعد على 
خسارة بعٍض من الوزن الزائد أو كله، والحرص على اإلفطار على أكل 
مغذٍّ وصحي كالسلطة والخضار والزبادي قليل الدسم والدجاج المشوي، 
الليل،  ساعات  في  بالجوع  الشعور  عند  الفواكه  تناول  إلى  باإلضافة 

والتركيز على شرب كميات كبيرة من الماء بين اإلفطار والسحور.
يمكن إتباع نظام غذائي صحي بعد شهر رمضان للتخلص من الوزن 
الزائد، عن طريق تقسيم الطعام على عدة وجبات خالل اليوم، فعلى 
اإلفطار يمكن تناول البيض المسلوق والشاي بدون سكر، وفي فترة 

على  أما  سكر،  إضافة  بدون  الطبيعي  العصير  شرب  يمكن  الظهر 
خبز  مع  مشوية  لحم  أو  دجاج  قطعة  على  الحصول  فيمكن  الغداء 
محمص وشريحة جبن، وفي فترة المغرب يمكن الحصول على حلو 
منزوع  زبادي  مع  سلطة  طبق  محلّى،  غير  قهوة  فنجان  مع  خفيف 

الدسم على العشاء.
التي  بعد شهر رمضان  العيد  توفر عطلة  الرياضية  التمارين  ممارسة 
من  والتخلص  الرياضة،  التمارين  لممارسة  كافياً  وقتاً  أيام  لعدة  تمتد 
الوزن الزائد المكتسب خالل رمضان، مع التركيز على القيام بالتمارين 
بشكل واضح،  الدهون  فيها  تجمعت  التي  بالمناطق  الخاصة  الرياضية 

كالبطن أو األرداف أو الخلفية.
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برنابيو«  »سانتياغو  ملعب  يستضيف 
اليوم،  سهرة  مدريد،  اإلسبانية  بالعاصمة 
ريال  بين  تجمع  التي  الحاسمة  المواجهة 
الدور  إياب  في  سيتي  ومانشستر  مدريد 
نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 

لموسم 2021 - 2022.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعا ناريا 
بين الفريقين من أجل حجز بطاقة التأهل إلى 
أخيرة  خطوة  واالقتراب  النهائية،  المباراة 
من حصد اللقب األهم على مستوى أوروبا.

صعبا  فوزا  خطف  سيتي  مانشستر  وكان 
على  الذهاب  مباراة  في  مدريد  ريال  على 

مقابل  أهداف  بأربعة  »اإلمارات«  ملعب 
في  قائمة  الفريقين  فرص  لتصبح  ثالثة، 

العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويتسلح الفريق الملكي بملعبه وجماهيره في 
يدخل  حيث  اإلنجليزي،  العمالق  مواجهة 
العبوه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد حسم 
عن  باحثا  رسميا،  اإلسباني  الدوري  لقب 
ودوري  الليغا  بين  بالجمع  جديد  مجٍد  كتابة 

أبطال أوروبا في موسم واحد.
في المقابل يبحث مانشستر سيتي تحت قيادة 
مديره الفني اإلسباني بيب غوارديوال، عن 
التأهل  بطاقة  مقتنصا  إسبانيا  من  العودة 

الالعبين  يمنح  ما  وهو  النهائية،  للمباراة 
الثقة لمواصلة الموسم الرائع، الذي يتصدر 
الدوري  مسابقة  جدول  السيتيزينس  خالله 
اإلنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

ريال  بين  اليوم  مباراة  من  الفائز  وينتظر 
مباراة  من  الفائز  سيتي،  ومانشستر  مدريد 
اإلسباني  فياريال  جمعت  التي  أمس 
وليفربول اإلنجليزي في إياب نصف نهائي 
مباراة  أن  ويذكر  أوروبا،  أبطال  دوري 
بفوز  انتهت  »أنفيلد«  ملعب  على  الذهاب 

الريدز بثنائية نظيفة.
الوكاالت

�إياب ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا

�سراع ناري بين الريال وال�سيتي
 على بطاقة التاأهل للنهائي

بعد قر�ر �لفيفا �لأخير بخ�صو�ص مو�جهة �لفر�عنة لل�صنغال

االتحاد الم�سري 
يلوح باللجوء 

للمحكمة الريا�سية 
ال�ستعادة حقه

التي  القرارات  على  المصري  الكرة  اتحاد  إدارة  مجلس  داخل  مصدر   علق 
التي  القدم "فيفا" بشأن األحداث  لكرة  الدولي  باالتحاد  أصدرتها لجنة االنضباط 

شهدتها مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال.
وأبدى مصدر داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري استغرابه من القرارات 
الصادرة من لجنة االنضباط بالفيفا، وتحديدا فيما يتعلق بتغريم االتحاد المصري 
مبلغ 6 آالف فرنك سويسري، وفي هذا الصدد قال المصدر: "دي قلة أدب هو إحنا 
عملنا إيه«.وعن الخطوة المقبلة التحاد الكرة ردا على القرارات الصادرة من لجنة 
االنضباط بالفيفا، أشار المصدر إلى أن مجلس اتحاد كرة القدم المصري استقر 
قبل فترة على تصعيد ملف مباراة مصر والسنغال إلى المحكمة الرياضية الدولية 
بسويسرا، موضحا أن هذا الملف بأكمله موكل إلى جمال عالم رئيس مجلس إدارة 
اتحاد الكرة، والذي سيتخذ بدوره خالل األيام المقبلة تحركاته في سبيل تصعيد 

الملف إلى المحكمة الرياضية.
بسبب  بالفيفا  االنضباط  للجنة  بشكوى  تقدم  القدم،  لكرة  المصري  االتحاد  وكان 
شكواه  في  الكرة  اتحاد  وطالب  والسنغال،  مصر  مباراة  شهدتها  التي  األحداث 
باحتساب نتيجة المباراة لصالح منتخب مصر، نظرا للظروف التي أحاطت باللقاء 
والتجاوزات التي ارتكبتها الجماهير السنغالية، تجاه العبي منتخب مصر خالل 
المباراة.وقررت لجنة االنضباط بالفيفا، تغريم االتحاد السنغالي مبلغ 175 ألف 
فرنك سويسري، مع إقامة مباراة واحدة بدون جمهور للمنتخب السنغالي، بجانب 
بسبب سوء  فرنك سويسري،  آالف   6 مبلغ  القدم  لكرة  المصري  االتحاد  تغريم 

سلوك منتخب مصر.
الوكاالت

رئي�ص �لتحاد �ل�صنغالي

 يعلق على �لعقوبات:

"تعر�سنا لعقوبات 
الفيفا قا�سية  وندر�س 

التقدم باحتجاج"
قال أوغستين سينغاهور، رئيس االتحاد السنغالي لكرة القدم، إن عقوبات االتحاد 
إياب  مباراة مصر في  أحداث  بشأن  التيرانغا،  أسود  "فيفا" ضد منتخب  الدولي 
المرحلة الفاصلة بالتصفيات األفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، كانت 
"قاسية«.وقررت لجنة االنضباط بالفيفا تغريم االتحاد السنغالي 175 ألف فرنك 

سويسري مع إقامة مباراة بدون جمهور للمنتخب السنغالي.
جاء ذلك بدعوى "الفشل في تنفيذ قواعد السالمة والفشل في تطبيق القانون والنظام 
النارية وأقالم  المقذوفات واستخدام األلعاب  الملعب، ورمي  في الستاد، واقتحام 
الليزر، واستخدام أشياء لنقل رسائل غير مناسبة لألحداث الرياضية، ورفع الفتات 
مسيئة في المدرجات«، وغرمت لجنة االنضباط أيضا، االتحاد المصري، 6 آالف 
أن  سبورت"  موقع "ويو  نقلها  تصريحات  في  سينغاهور  سويسري.وأكد  فرنك 
هناك اتهامات واجهها المنتخب السنغالي بإلقاء المقذوفات واستخدام الالفتات التي 
تم اعتبارها غير مناسبة، موضحاً أن هناك بعض األمور التي أدانها الفيفا، خاصة 
غزو الملعب مع نهاية المباراة.وأضاف: "دافعنا عن أنفسنا أمام فيفا وأكدنا أننا كنا 
في سياق معين وكان علينا االستفادة من هذه الظروف، وأن السنغال ليست معتادة 

على وجود هذا السلوك ومصر كان لديها نفس التصرفات في مباراة الذهاب«.
وتابع: "توقعنا فرض عقوبات ضدنا ولكننا لم نتوقع أن تكون قاسية لهذه الدرجة، 

سنتابع مع اإلدارة القانونية وندرس تقديم استئناف أو تظلم لتخفيض العقوبات«.
الوكاالت

�لجامعة �لمغربية تفند �إقالة مدرب �أ�صود �لأطل�ص وتعلن:

م�سر خليلوزيت�س �سيتم تقريره
 بعد اجتماعه مع لقجع

مدرب  إقالة  مفادها  إعالمية  تقارير  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  نفت 
إلى  األطلس"  "أسود  قاد  الذي  خليلوزيتش،  وحيد  الفرنسي،  البوسني  منتخبها 
نهائيات مونديال 2022.وقال االتحاد في بيان رسمي: "ردا على ما تداولته بعض 
المنابر اإللكترونية وما نشرته من أنباء زعمت أنه تم يوم اإلثنين 02 ماي 2022 
اتخاذ قرار إقالة الناخب الوطني السيد وحيد خليلوزيتش من طرف الجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم، وسعيا منا إلى تنوير الرأي العام ورفع كل لبس، فإنه لم يتم 
عقد أي اجتماع هذا اليوم بين رئيس الجامعة والناخب الوطني«.وأشار البيان إلى 
أن خليلوزيتش "الذي مازال في عطلة خاصة خارج المغرب، سيلتحق بمركب 
محمد السادس لكرة القدم خالل األسبوع الجاري، كما تم اإلعالن عنه مسبقا«، 
البوسني من  المدرب  الطرفين عقب عودة  بين  اجتماع حاسم  المقرر عقد  ومن 

إجازته، سيتم خالله تقرير مصيره على رأس اإلدارة الفنية لـ"أسود األطلس«.
وتضاربت التصريحات بين لقجع وخليلوزيتش في اآلونة األخيرة، فكلما خرج 
الهولندي،  للتأكيد على عودة نجمي تشلسي االنجليزي وأياكس أمستردام  األول 
يرد البوسني متشبثا بقرار االستبعاد، آخرها في 22 أفريل الماضي عندما صرح 
لقناة "نوفا تي في" األوكرانية أن قراره بعدم استدعاء زياش ومزراوي "قصة 

وانتهت" بالنسبة إليه.
الوكاالت

يعتبر �لالعب �لأكثر تتويجا 

بالبوندي�صليغا في تاريخ �لنادي

بايرن ميونيخ يمدد عقد 
مولر لغاية 2024

عقد  تجديد  �أم�ص،  ميونيخ  بايرن  �أعلن 

�صيف  حتى  �لفريق  نجم  مولر  توما�ص 

2024، وقال بايرن، في بيان على موقعه 
�لر�صمي: "�تفق �لنادي وتوما�ص مولر على 

تمديد عقده مبكًر� حتى عام 2024«.

من  �لبالغ  �لمهاجم  "يتو�جد  و�أ�صاف: 

�لعمر 32 عاًما مع �لنادي منذ �صن �لعا�صرة، 

حتى  �أخرى  �إلى  عمرية  فئة  من  وتقدم 

وتابع:   ،»2008 عام  في  محترًفا  �أ�صبح 

على  �لعا�صر  ميونخ  بايرن  لقب  "كان 
بمثابة  �لألماني  �لدوري  في  �لتو�لي 

�لأحمر،  بالقمي�ص  له   11 رقم  �لتتويج 

ولم يتوج �أي لعب �آخر بالدرع في تاريخ 

�لدوري �لألماني �أكثر منه«.

�لتنفيذي  �لرئي�ص  كان،  �أوليفر  وقال 

�صارة  ويحمل  رمز  مولر  لبايرن: "توما�ص 

بايرن  تميز  لطالما  قلبه،  في  �لنادي 

�ل�صتمر�رية،  على  بالحفاظ  ميونخ 

وبالتالي ي�صعدنا تمديد عقد هذا �لالعب 

في  مهمة  و�صخ�صية  قائد  �إنه  �لمهم، 

غرفة �لمالب�ص«.و�صرح مولر: "ي�صعدني 

حتى  ميونخ  بايرن  مع  عالقتي  ��صتمر�ر 

عام 2024. �إن �لرحلة �لتي قطعناها منذ 

�لن�صمام �إلى �لأكاديمية عام 2000 وحتى 

�لآن ق�صة نجاح ر�ئعة«.

و�ختتم: "هذه �لق�صة تمنحني �لكثير من 

�ل�صعادة بالدفاع عن االألوان �لحمر�ء عاًما 

لو  حتى  �لملعب،  وخارج  د�خل  عام،  بعد 

كانت هناك فتر�ت �صعبة، لذا، فلنو��صل 

�لعمل مًعا".

الوكاالت

ذرف البرتغالي كريستيانو رونالدو الدموع 
برينتفورد  أمام  فريقه  مباراة  نهاية  عقب 
في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
عريضا  فوزا  الحمر"  "الشياطين  وحقق 
على ضيفهم برينتفورد بثالثية بيضاء في 
المباراة التي جمعتهما اول أمس في ختام 

الجولة الـ35 من "البريميرليغ«.
بتسجيله  وتألق  وشارك رونالدو كأساسي 
هدفا تم إلغاءه، وأحرز ثان من ركلة جزاء 

بالدقيقة 61.
وهو  وظهر  رونالدو  دموع  وانهمرت 
يلوح بيده للجماهير المتواجدة في مسرح 
األحالم ملعب "أولد ترافورد" على اعتبار 
أن هذه المباراة األخيرة لمانشستر يونايتد 

البرتغالي  وبدا  الموسم،  لهذا  على أرضه 
اإلنجليزي،  النادي  جماهير  يودع  وكأنه 
إلى  انتقاله  من  فقط  واحد  موسم  بعد 

اليونايتد.
سبورتس"  "سكاي  شبكة  وذكرت 
عاما   37 البالغ  رونالدو  أن  البريطانية، 
وهو  المباراة  نهاية  عقب  للكاميرات  قال 

يودع الالعبين: "أنا لم أنته بعد«.
مغادرة  إمكانية  حول  األنباء  وتتردد 
القادم،  الصيف  يونايتد  معقل  رونالدو 
واحتمال االنتقال إلى باريس سان جيرمان 
مدريد  لريال  مجددا  العودة  أو  الفرنسي، 

اإلسباني.
الوكاالت

حديث عن �قتر�به من �لبي �أ�ص جي �و �لعودة لمدريد

رونالدو يبكي عقب مواجهة
 برينتفورد ويوجه ر�سالة "غام�سة"



القدم،  لكرة  الجزائري  االتحادية  كشفت 
األول  الجولتين  خوض  مواعيد  عن 

والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس األمم 
األفريقية، »2023 بكوت ديفوار«.

موقعها  عبر  بيان  في  الفاف  وذكرت 

حدد  األفريقي،  االتحاد  أن  الرسمي، 
مواجهة المنتخب الوطني األولى، يوم 4 
األولمبي  المجمع  بملعب   ،2022 جوان 
األوغندي،  المنتخب  أمام  بوهران، 
بقيادة  مصري  رباعي  المباراة  وسيدير 
سمير  محمد  مساعديه  مع  عادل،  محمد 
علي،  تليب  توفيق  وأحمد  سعد،  جمال 

والحكم الرابع إبراهيم نور الدين.
مباراة  الوطني،  المنتخب  وسيخوض 
الجولة الثانية التي ستجرى بإدارة الحكم 
أمام  محمود،  علي  محمود  السوداني 
المنتخب التنزاني، يوم األربعاء 8 جوان 

2022 بالملعب الوطني بدار السالم.
في  يلعبون  الذين  الخضر،  وسيواجه 
أوغندا  منتخبات  السادسة،  المجموعة 

والنيجر وتنزانيا.
ق.ر

 م�صادر برتغالية ت�ؤكد رحيله

 عن ل�صب�نة بعد نهاية امل��صم اجلاري

�سليماين يلتقي مبناجريه يف باري�س 
للتباحث حول م�ستقبله

يبدو أن الدولي الجزائري اسالم سليماني لن يواصل مسيرته الكروية مع 
ناديه الحالي سبورتينغ لشبونة، سيما بعدما قام المدرب أموريم باستبعاده 
من التشكيلة مؤخرا، حيث أكدت تقارير إعالمية عديدة أمس أن الالعب 
الخص  مناجيره  مع  للتباحث  باريس  الفرنسية  العاصمة  في  متواجد 

بخصوص مستقبله.
فقد كشفت مجلة »أبوال« البرتغالية أمس أن الهداف التاريخي للمنتخب 
الوطني استغل فترة الراحة التي منحت لالعبي سبورتينغ لشبونة للتنقل 
إلى باريس، من أجل قضاء عطلة قصيرة رفقة العائلة من جهة، وااللتقاء 

بوكيل أعماله.
باريس  إلى  تنقله  خالل  من  يريد  سليماني  أن  المصدر  ذات  وأوضح 
االبتعاد عن الضغط الذي اصبح يشعر به في لشبونة، سيما بعد المشاكل 
اليومين  خالل  سيعود  بانه  مضيفة  أموريم،  مدربه  مع  له  حدثت  التي 

القادمين من أجل حسم مصيره مع ناديه بصفة رسمية.
واستبعدت ذات المصادر بقاء مهاجم شباب بلوزداد األسبق مع شبورتينغ 
تدهورت  بمدربه  عالقته  وأن  خاصة  عوامل،  لعدة  بالنظر  لشبونة، 
مدربه  من  لها  تعرض  التي  االتهامات  بعد  األخيرة،  اآلونة  في  كثيرا 
بعدم االنضباط، وهو ما أصر على ان يرد عليه بطريقته الخاصة في 
التدريبات التي شارك فيها مع ناديه، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر 
عديدة أن المدرب طالبه بعدم صيام شهر رمضان المعظم، وهو ما رفضه 

الالعب جملة وتفصيال.
ق.ر

09 األربعاء 04 ماي
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ق.ر

بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  أبدى 
استعداده لتمديد عقده على االقل الى غاية 
ستقام  التي   2023 لألمم  افريقيا  كاس 
في كوت ديفوار من 23 جوان الى 23 
التظلم  ملف  ألخذ  الفيفا  داعيا  جويلية، 
مواجهة  بخصوص  الفاف  قدمته  الذي 

الخضر للكاميرون بعين االعتبار.
قال  الخضر  رأس  على  مستقبله  وبشان 
امواج  على  له  تدخل  خالل  بلماضي 
كارلو:  مونتي  راديو  الفرنسية  االذاعة 
»انا مرتبط بعقد يمتد الى ديسمبر 2022 
لكنني مستعد للبقاء على االقل الى غاية 
مراجعة  دائما  علينا  يجب   ،2023 كان 
انفسنا سواء حال الفوز او الخسارة، علينا 
السابق  من  أقوى  العودة  و  التحدي  رفع 
و استعادة ما ضاع منا، يجب علينا اوال 

النهوض و الفوز«.
العالم  كأس  نهائيات  من  االقصاء  وعن 

االمل  خيبة  كانت  :«لقد  بلماضي  قال 
المونديال خاصة  اقصائنا من  بعد  كبيرة 
وأننا عملنا معا لمدة اربع سنوات من اجل 
بلوغ هذا الهدف، لقد تفانى الالعبون من 
اجل هذه الغاية ألنه كانت لهم رغبة شديدة 
الذهاب الى قطر، سوف ننهض من  في 
جديد وسيكون علي ان اخلق هذه الروح 
تصفيات  لبدء  شهر  نلتقي خالل  ان  قبل 

كان 2023«.
التي  الشكوى  حول  سؤال  على  وردا 
قدمتها الفاف على مستوى الفيفا ضد حكم 
مباراة العودة الفاصلة لكأس العالم 2022 
ضد الكاميرون، الغامبي باكاري غاساما، 
تم  شكوى  »هناك  المتحدث:  ذات  قال 
تقديمها، لكن ال يمكنني قول المزيد حول 
هذا الموضوع، أهم شيء بالنسبة لي هو 
أن تأخذ الفيفا بعين االعتبار ملف التحكيم، 
سواء  أخرى،  مرة  يتكرر  أن  يجب  فال 
التي  األخرى  للفرق  أو  للجزائر  بالنسبة 
التحكيم«،  ضحية  راحت  بأنها  شعرت 

إلى  إنفانتينو  جياني   الفيفا  رئيس  داعيا 
»إصالح التحكيم«.

بشأن  األخيرة  تصريحاته  وبخصوص 
الوطني:  المدرب  أبرز  باكاري غاساما، 
االعتراف  في  مشكلة  لدي  »ليس 
بتصريحاتي  يتعلق  وفيما  بأخطائي، 
تم  أنه  أعتقد  غاساما،  حول  األخيرة 

إخراجها من  وتم  بشكل خاطئ  تفسيرها 
سياقها، ولكن في األساس أعتقد أنه كان 
فحين  نظري،  بوجهة  أخبره  أن  علي 
تحدثت إليه في المطار، لم يحرك ساكنا 
ولم يرفع رأسه ولم ينطق بكلمة، وأعتقد 
أن مشكلة التحكيم في إفريقيا هي مشكلة 

عميقة ».

 عندما ي�اجه ريال مدريد

 يف �صانتياغ� برينابي� الي�م

حمرز �أمام فر�سة تاريخية للعب نهائي 
�لأبطال للمرة �لثانية على �لتو�يل

 

المنتخب الوطني فرصة تاريخية ليكون أول  قائد  يملك رياض محرز 
التاريخي يصل لنهائي كأس رابطة أبطال أوروبا  العب جزائري في 
مرتين متتاليتين، عندما يواجه مع ناديه مانشيستر سيتي، المضيف لاير 
المنافسة  نهائي  نصف  إياب  لحساب  بيرنابيو  سانتياغو  بملعب  مدريد 

األوروبية العريقة.
ويتواجد مانشيستر سيتي في أفضل رواق للفوز ببطاقة التاهل للنهائي، 
على اعتبار ان مباراة الذهاب انتهت لصالح بنتيجة أربعة أهداف مقابل 
من  المزيد  تسجيل  على  قادرة  السيتزنس  تشكيلة  أن  ومعروف  ثالثة، 

األهداف رغم ان عاملي األرض والجمهور في صالح الخصم.
بإشراك العب  السيتي  مدرب  غوارديوال  بيب  يقوم  أن  المرتقب  ومن 
الذهاب،  مباراة  في  عليه  كان  مثلما  اليوم،  مباراة  في  أساسيا  الخضر 
وفي أكبر المباريات األوروبية، بدليل أنه أبقى عليه في كرسي االحتياط 
هو وزميله البلجيكي ديبروين في المواجهة األخيرة التي جمعت الفريق 

بنادي ليدز لحساب الجولة الـ35 من البرومييرليغ.
على  للتألق  للعودة  لمحرز  بالنسبة  حقيقية  فرصة  اليوم  مباراة  وتمثل 
المستوى األوروبي، ووضع لمسته على النتيجة، خاصة وأنه كان قاب 
قوسين أو أدنى من تسجيل أحد أهداف فريقه في مباراة الذهاب، لوال 
سوء الحظ أحيانا، والقائم األيمن للحارس كورتوا الذي حال دون دخول 

الكرة إلى الشباك.
اأمري.ل

اأبدى ا�صتعداده لتمديد عقده مع الفاف 

لغاية كان 2023، بلما�صي

 »�أدعــــو �لفيفــــا �أن تاأخــــذ
  ملف �جلز�ئــــر بخ�ســــو�س
 �لتحكيــــم بعني �لعتبــــار«

االتحاد  رئيس  عمارة،  الدين  شرف  أكد 
الجزائري لكرة القدم، عدم صحة األخبار 
التي راجت حول رفض فيفا إعادة مباراة 
كأس  لنهائيات  المؤهل  الفاصل  الدور 
رئيس  وأدان  الكاميرون،  أمام  العالم، 
لها  تعرض  التي  الشرسة  الجملة  الفاف 
الناخب الوطني جمال بلماضي من بعض 
اإلعالميين الكاميرونيين داعيا العقالء في 
لتهدئة األمور وإرجاعها  السمراء  القارة 

لنصابها.

»األخبار  للفاف:  بيان  في  عمارة  وقال 
المتداولة تفيد بأن االتحاد الدولي قد رفض 
طلب الجزائر، وعاقبه بغرامة مالية، لكن 
األكبر  جزئه  في  الخبر  أن  هي  الحقيقة 

والمهم ال أساس له من الصحة«.
تخص  والتي  المالية  »العقوبة  وأضاف 
المواجهة  خالل  وقعت  التي  األحداث 
من  أكثر  منذ  الجزائري  االتحاد  بلغت 
أسبوع من طرف لجنة االنضباط، ونحن 
نعترف بهذه األخطاء، ونتمنى أال تتكرر، 

وأال نرى هذه التصرفات في مالعبنا«.
يفصل  لم  األساسي  »الطلب  وواصل 
لجنة  أيدي  بين  فالملف ما زال  بعد،  فيه 
التحكيم، والبعض خلط بين عقوبة مباراة 
الجزائر«،  وعقوبة  والسنغال،  مصر 
وختم »أنفي نفيا قاطعا خبر رفض تظلم 
من  له  أساس  ال  الجزء  فهذا  الجزائر، 

الصحة«.
الدولي،  باالتحاد  االنضباط  لجنة  وكانت 
 3 الجزائري  االتحاد  تغريم  قررت  قد 
شغب  بسبب  سويسري،  فرانك  آالف 
مصطفى  ملعب  مدرجات  في  الجماهير 
تشاكر، بإلقاء المقذوفات وإشعال األلعاب 
تقدم  قد  الجزائري  االتحاد  النارية.وكان 
إلعادة  اللعبة،  الدولي  لالتحاد  بطلب 
المؤهل  الفاصل  الدور  إياب  مباراة 
الكاميرون،  أمام  العالم،  كأس  لنهائيات 
بدعوى »األخطاء التحكيمية العديدة التي 
ارتكبها الحكم الغامبي باكاري غاساما«.

عبر  الفاف  عبرت  أخرى،  جهة  من 
االنزالق  من  استيائها  عن  أمس  بيان 
الالأخالقي لإلعالم الكاميروني، والتهكم 
له  والتعرض  الوطني  الناخب  على 
االتحاد  على  المسؤولين  داعيا  باإلساءة، 
التصرفات،  هذه  يدين  أن  الكاميروني 
متمنيا تدخل العقالء لتهدئة األمور، مؤكدا 

مجددا  ستلتقي  والشعوب  النوادي  ان 
إطار  وفي  ودية  اللقاءات  هذه  وستكون 

الروح الرياضية«
ق.ر

الفاف تدين االنزالق الالاخالقي لالإعالم الكامريون، وعمارة ي�ؤكد

»ملفنا مل يف�سل فيه و�أمتنى �أن تن�سفنا �لفيفا«

حددت طاقم حتكيم 

م�اجهته لالأهلي امل�صري

 »�لكاف« يتغنى 
بحار�س وفاق �سطيف

أثنى االتحاد األفريقي لكرة القدم، على 
سفيان خضايرية حارس وفاق سطيف، 
أبطال  دوري  في  المميز  مستواه  بعد 

أفريقيا هذا الموسم.
عبر  للحارس  فيديو  الكاف  ونشر   
التواصل  بمواقع  الرسمية  حساباته 
أبرز  يتضمن  المختلفة،  االجتماعي 
»مذهل،  قائاًل:  عليه  وعلق  تصدياته، 
سطيف  وفاق  حارس  من  كبير  أداء 
أبطال  دوري  في  خضايرية  سفيان 

أفريقيا هذا الموسم«.
الحكام  لجنة  حددت  أخرى،  جهة  من 
طاقم  القدم،  لكرة  األفريقي  باالتحاد 
سطيف  ووفاق  األهلي  مباراة  تحكيم 
أبطال  دوري  نهائي  نصف  إياب  في 
أفريقيا، التي تقام يوم 14 ماي المقبل 

على ملعب 5 جوليه بالجزائر.
ويدير المباراة طاقم تحكيم جاء كالتالي: 
التونسي الصادق السلمي حكما للساحة، 
يعاونه خليل حساني من تونس وعطية 
محمد عيسى من ليبيا، والتونسي يوسف 
السرايري حكما رابعا، ويتولى التونسي 
هيثم قيراط مهمة حكم الفيديو، ويعاونه 
الثنائي المغربي زكريا البرنيسي وعادل 
زوراق في مهمة مساعدي حكم الفيديو.
ق.ر

�صيلعب�ن اأوىل مبارياتهم يف وهران ي�م 4 ج�ان

�لفاف تعلن موعد مبار�تي �خل�سر �أمام �أوغند� وتنز�نيا

رياضي
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 يُجِمـع الكثير من العلماء والباحثين المتخصصين، 
وكذلك المهنيين اإلعالميين، على أن وسائل التّواصل 

اإلجتماعي أتاحت الفرص للجميع للكالم والتّعبير، 
دون مراعاة التّمايز الثّقافي والمعرفي ألفراد 

المجتمع، وفي ذلك خطورة متعددة األبعاد. مفرزًة 
عدة مشكالت طرحها التّطور الكبير في تكنولوجيا 
اإلعالم واإلتصال راهناً، وهيمنة مواقع التواصل 

اإلجتماعي على حياتنا اليومية.. لعل من أهمها مشكلة 
الّصراع المحتدم بين اإلعالم الكالسيكي واإلعالم 
الجديد، والذي بلغ أوّجه في وقتنا الّراهن. بكل ما 

يحمله هذا الصراع مميزات، تمظهرات، أبعاد، 
ورهانات المستقبلية. كذلك أفرزت جدال آخر كبير 

على مستوى مختلف الفضاءات األكاديمية والّسياسية 
حول التأثير الّسلبي والمتزايد لمواقع التواصل 
اإلفتراضي على النّسيج اإلجتماعي في الدول 

المعاصرة، لدرجة وصف اإلعالم الجديد بالسالح 
بالغ الخطورة في الّسياقات الّراهنة، رغم اختالف 

وتباين حـّدة ومستوى ذلك التأثير بحسب طبيعة 
المجتمعات وتمايز الشعوب والثقافات، وخصوصيات 

الدول وطريقة تعاملها مع المستجدات الطارئة.. 
بما في ذلك التّعامل مع خطر تحول كل مستخدم 

لهذه الوسائل الذكية والتفاعلية إلى إعالمي وصانع 
للمعلومة، وذلك تحت ذريعة ما يسمى بـ “صحافة 

المواطن”. ومع ذلك يبقى االمل في بلوغ حلول ناجعة 
من شأنها تقليص خطر اإلعالم التّفاعلي ومواقع 

التواصل االجتماعي على الوحدة الوطنية و النّسيج 
اإلجتماعي للدول والمجتمعات أماًل وطموحا مشروعا 

حتى لحظة كتابة هذه األسطر .
تنبؤات “نيكوال تيسال “ ثم “مارشال ماكلوهان، 
ومقاربات “بيير بورديو” و “أومبرتو إيكو”: 

واقع نلمسه باليدين!
ال يمكن فهم عالم اإلتصال بتغييره المستمر وتسارعه 

المجنون في وقتنا الراهن، قبل التّدرج في محاولة 
فهم الظروف التي نشأت فيها هذه الوسائل اإلعالمية 

واإلتصالية الجديدة، والتي تُـعد بتقنياتها المعقدة 
ووسائطها اإلتصالية ومختلف برامجها وتطبيقاتها.. 

ذروة ما توصل إليه العقل البشري من منتجات تقنية، 
حّولت النظريات العلمية من مجرد معارف مجردة 

إلى تقنيات مذهلة! ولعلها تذكرنا بمقولة عالم الفيزياء 
والكهرباء الشهيرنيكوال تيسال alseT alokiN حين 

تنبأ واستشرف منذ أكثر من قرن قائال: “ستعيشون 
لتشاهدون أشياء مذهلة من ابتكار البشر.. قد تفوق 

قدرتكم على اإلستيعاب” .
 و بالفعل، لم يمضي على هذا التصريح إال عقود 
قليلة، حتى شهد العالم ثورة علمية غير مسبوقة، 
بدأت باكتشاف العديد من تكنولوجيات اإلتصال 

الحديثة، بداية من الراديو ثم تطوير تقنيات اإلذاعة 
والتّلفزيون، بإرسال واستقبال الصوت والصورة 

عبر الموجات الكهرومغناطيسية، وصوال إلى الشبكة 

العنكبوتية “اإلنترنت”، كنظام إتصالي عالمي يعمل 
على نقل البيانات عبر مختلف الوسائط، وشبكة 

عالميّة تربط العديد من الشبكات الخاّصة أو العاّمة أو 
التجاريّة أو حكوميّة.. و غير ذلك، بواسطة تقنيّات 

السلكية أو ألياف ضوئية. فقد رفعت شبكة اإلنترنت 
معايير الشبكات العاديّة إلى المعايير العالمية، وحققت 

نبوءة العالم والمنظر في مجال اإلعالم واإلتصال 
 ”nahulcM lahsraM - مارشال ماكلوهان“

)القرية الكونية لإلمبراطورية العالمية(. وقد نَحَت 
العالم الكندي الشهير هذا المفهوم على ضوء 

تأسيسه لنظريته اإلتصالية “الحتمية التكنولوجية”، 
والتي أعلت من مكانة وسائل وتقنيات اإلتصال 

وجعلتها فوق كل اعتبار، فوق الجماهير والمشاهدين 
والمستخدمين، وفوق المضامين والرسائل، وفوق 

كل المفاهيم القيمية التي كانت متداولة من قبل، 
فالعالم أصبح مثل قرية صغيرة بفضل التقدم الهائل 
في تكنولوجيا اإلعالم واإلتّصال، لنبلغ مرحلة نهاية 
الجغرافيا وكسر الحدود السياسية وإعادة النظر في 

مفاهيم المسافة والزمن ووحدات قياسها، ولم يعد يهم 
ما نتلقاه من رسائل و مضامين.. بل ما نستخدمه 

من وسائل و تقنيات.. إنها أهم فرضية أّسس عليها 
ماكلوهان دراساته المستقبلية، فرضية “الرسالة هي 

. ”egassem el tse aidém eL - الوسيلة
  اليوم، أكثر من ثالثة أرباع سكان األرض 

يستخدمون شبكة األنترنت، وثالثة مليارات شخص 
حول العالم يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي، 

و بمعدل نحو ساعتين يوميا لكل شخص متصفح 
للويب أو السوشيال ميديا التفاعلية، ما جعل من مواقع 
التواصل اإلجتماعي والتّطبيقات اإللكترونية الّذكية أهم 

وسائل اإلعالم واإلتصال في وقتنا الراهن، ُمِزيحة 
وسائل االتصال الجماهيري )الماس-ميديا( من الساحة 

اإلعالمية، وفارضة إعالما جديدا )النيو-ميديا( كأهم 
وسيلة إتصال وإعالم في الوقت الراهن وعالم اليوم .
  تُـعّرف مواقع التّواصل االجتماعي بأنها مجموعة 

من التطبيقات أو المواقع اإللكترونية عبر الويب، 
تتيح لمستخدميها إمكانية فتح حساب يتم من خالله 
التّواصل مع غيره من األشخاص إلكترونيا، وذلك 

بهدف التعارف والدردشة و مشاركة المعلومات 
واألفكار واآلراء وغيرها من المحتويات المكتوبة 

أوالمرئية أو الصوتية.. الخ ومن أمثلة هذه المنصات، 
 ،)rettiwT تويتر( ،)koobecaF فايسبوك(

 ،)buTuoY يوتيب( ،)margatsnI انستغرام(
)تيك توك koTkiT(.. الخ، فضال عن مواقع اخرى 
ذات صبغة معنية على غرار nIdekniL، إضافة 

إلى المدونات المدونات والمنتديات.. وغير ذلك. 
وال شك أن هذا التقدم الكبير في تقنيات اإلتصال، 
أثر على حياتنا في العديد من الجوانب الهامة، وال 
يزال كذلك بالموازاة مع تقدمه المستمر وسيطرته 
المتواصلة على حياتنا، فقد صار استخدام منصات 

وشبكات التواصل االجتماعي جزءا ضروريا في 
حياتنا اليومية، إذ نضطر يوميا للتواصل مع الغير 

واستقبال أو إرسال المعلومات المختلفة، ونجد كذلك 
فيه هذا االستخدام شيئ من التسلية والتّرفيه .

 لكن، إستدراكا لما تقدم، و على الّرغم من النّجاح 
الكبير الذي حققته تكنولوجيا اإلتصال، وخاصة 

وسائل وشبكات وتطبيقات التواصل اإلجتماعي، إال 
أن التحدي الكبير الذي يواجهها كوسائل إعالمية 
مستحدثة ومبتكرة، يتمثل في تحويلها لمستخدميها 
من متلقيين سلبيين للمعلومات، أي دون فحص أو 
تمحيص وتدقيق.. إلى جمهور نشط وباحث عن 

أو “معلومة أخبار صحيحة وحقائق موضوعية، 
نقية” كما يسميها “بيير بورديو”، فصار الّرهان 

حاليا هو أن يكتسب رواد النيوميديا التّفاعلية وعياً 
يدفعهم لإلستخدام المناسب واآلمن لهذه التّقنيات، 

والبحث عن دّقة المعلومة التي يتلقاها يومياً، وكذلك 
معرفة سبل التّـأكد من ِصّحتها. نقول ذلك في سياقات 

تحّول وسائل التواصل اإلجتماعي إلى أحدى أهم 
مصادر المعلومات، ُمناِفسًة في ذلك وسائل اإلعالم 
الجماهيري وخاصة التلفزيون كوسيلة “ماس-ميديا” 

كان لها تأثيرها الكبير و اليزال، رغم المنافسة 
الّشرسة من عائلة الميتا )فايسبوك وأنستغرام. 

وواتساب( وكذلك يوتيوب وتيك توك وكلوب هاوس.. 
وأصدقائهم .

اليوم، وفي هذا العصر فائق السرعة والمتميز 
بحداثته السائلة كما وصفه عالم اإلجتماع “زيجمونت 

باومان” ، يُمكننا القول أن اإلعالم الجديد بأهم 
وسائله وعلى رأسها “شبكات التواصل االجتماعي”، 

َصنع إنساناً جديدا، يمكن وصفه بـمصطلح “أبناء 
الٌسوشيال ميديا” أو “المتواصلون الجدد”، هؤالء 

الذين استفادوا من مكانة وسائل التّواصل اإلجتماعي 
في حياتنا اليومية بعالم اليوم، ونقصد بأبناء الٌسوشال 

ميديا أو المتواصلون الجدد، ذلك الجيل الجديد من 
البشر الذين تزامن نُموهم وتطورهم البيولوجي 

والسيكولوجي والسوسيولوجي مع تطور التّقنيات 
اإلعالمية واإلتصالية منذ الشبكة العنكبوتية إلى 
غاية تبلور العالم الرقمى في صورته الّراهنة، 
ويمكن القول أن تنشئتهم اإلجتماعية ومختلف 

مراحل نضجهم البيولوجي والسيكولوجي تماشت 
وتماهت مع استخدامهم لهذه التقنيات المعلوماتية 

حتى صارت جزءا مهما في حياتهم، وتحولت إلى 
ٱيديولوجيا متجاوزة كونها مجرد تكنولوجيا على 
حد تعبير “مارتن هايدغر”، وأخطر ما في األمر 

هو أن هذه الوسائل وفضاءاتها اإلفتراضية أتاحت 
فرص الكالم والتّعبير لجميع النّاس، دون النّظر إلى 

اختالف مستوياتهم التّعليمية والمعرفية، وتمايُـز 
وضعهم اإلجتماعي و اإلقتصادي، وهنا نتذكر الكاتب 

والفيلسوف اإليطالي “أمبرتو إيكو” الذي انتقد ذلك 
في كثير من كتاباته ومؤلفاته، ُمنتقدا و ُمـتّهما مواقع 

التّواصل اإلجتماعى الّشهيرة بأنها جعلت الجميع 
يتحدث كمن يحمل جائزة نوبل، و ساوت بين المتعلم 

واألمي، المثقف والعامي.. .
  اإلعالم الكالسيكي واإلعالم الجديد: هل 

حسمت النيوميديا معركة االستقطاب الجماهيري 
على حساب الماس ميديا ؟!

لقد صار الّصراع بين اإلعالميين، الجماهيري 
)الماس-ميديا( والجديد )النيو-ميديا(، أهم 

إشكالية يتناولها الخبراء والباحثون اإلعالميون 
والٌسوسيولوجيون، وكذلك رجال مهنة الصحافة 

و اإلعالم راهنا، ومن الواضح بجالء أّن اإلعالم 
الكالسيكي “الماس-ميديا” بمختلف وسائله )التلفزيون، 

اإلذاعة، الّصحافة المكتوبة والمطبوعة، الّسينما، 
دور النشر والطبع، مؤسسات اإلشهار..( قد تراجع 

كثيرا أمام إعالم الشبكات والموبايل، وذلك بعدما 
فقد الكثير من قوته وتأثيره بصورٍة تدريجيٍة أمام 

الغريم الجديد المسمى “النيو-ميديا” ووسائلها المختلفة 
أهمها شبكات ومنصات التّواصل االجتماعي، 

والتي اكتسحت المشهد السوسيو-إعالمي مؤخراً. 
ولئن تميز هذا اإلكتساح بالطابع الهاوي من حيث 

الممارسة اإلعالمية، والّشعبوي من حيث المضامين 
ومعالجتها، إال أنه جعلنا نخسر اإلثنين  معاً، الحظ 

معي أنّه ال وسائل اإلعالم الجديدة تقدمت بالممارسة 
نت ُمستواها، وال اإلعالم القديم حافظ  اإلعالمية وحسَّ

على مكانته التّأثيرية وقوته التّوجيهية !
 اآلن، صار لزاماً منع تمدد سيطرة وسائل التّواصل 

اإلجتماعي على المشهد اإلعالمي الّراهن، وإيقاف 
زحِفها نحو مكانة تكون فيها بدياًل نهائياً عن الوسائل 
اإلعالمية الجماهيرية، فالعالقة بينهما يجب أن تظل 

تكاملية ال إلغائية، وذلك رغم تراجع اإلقبال عن 
الوسائل التقليدية لإلعالم، والتي يجب أن تكونا مالذا 

معلوماتيا آمنا خاصة أثناء األزمات، وفي معالجتها 
للقضايا الجوهرية التي تنهض بالدول والمؤسسات، 

وهي كذلك مهمة منوطة بالحكومات، نقول ذلك 
ونحن تدعوها لدعم إنشاء وتأسيس مؤسسات إعالمية 

حقيقية، تقّدم نشاطا إعالمياً محترفاً ومنتجاً، يلبي 
الحاجات اإلعالمية للمجتمع  ويخدم القضايا الوطنية 

للدولة و يحفظ أمنها القومي، ويراعي الخدمة 
العمومية اإلعالمية التي قوامها المساواة والمرونة 

والتكيف، واإلستمرارية.. وغير ذلك .
 أما فيما يخص الصحافة المكتوبة )المطبوعة( 

على سبيل الحصر، وفيما يخص الجانب المهني و 
اإلحترافي، فحلها الوحيد راهناً هو مواكبة المبتكرات 

والمستحدثات اإلتصالية الّراهنة، وذلك باإلعتماد 
على الفضاءات اإللكترونية، كذلك غزو الفضاءات 
اإلفتراضية بطرق منظمة وممنهجة، لقطع الطريق 

أمام أخطار صحافة المواطن من ناحية، وملئ الفراغ 
المعلوماتي الذي صارت تستغله و تملؤه وسائل 

التواصل اإلجتماعي من ناحيٍة أخرى .

و�سيال ميديا.. يف زمن احلداثة ال�سائلة ! الإعالم اجلديد وال�سُّ
اإبراهيم اخلليل بن عـــّزة 

 اأ�صتاذ و باحث يف علوم الإت�صال / كاتب �صحفي وناقد اإعالمي

مدر�سة عمر ابن اخلطاب  لتحفيظ القران تكرم النجباء من حافظي كتاب اهلل
بمناسبة ليلة القدر المباركة، كرمت مدرسة “ عمر بن الخطاب “ الفتية لتحفيظ القران 41 طالبا من حفظة 
كتاب هللا 30 طالبا من حفاظ  المتن  وسط جمع غفير من المصلين واألولياء وسكان الحي وذلك بتقديم جوائز 

معتبرة  وشهادات للمكرمين .
ومنذ نشأتها في 2018 بحي عدل 800 مسكن بالقطب الحضري بربيح بالجلفة ورغم العراقيل و الصعوبات 
التي واجهتها و الزالت تواجه القائمين على المدرسة ومنها جائحة كورونا وما شهده المصلى من توسيعات 
كثيرة، تم بحمد هللا تخصيص قاعتين كبيرتين لحفظ القران للجنسين و ذلك بمساهمة اهل البر واإلحسان، كما 

تداول على تحفيظ كتاب هللا في هذه المدرسة عدة شيوخ و أئمة مجازين .
وتتكون المدرسة القرآنية حاليا من ثالثة افواج للذكور وفوج لإلناث وقد تمكن القائمون على هذه المدرسة في 
فترة وجيزة من تحفيظ حوالي 100 طالب كتاب هللا عز و جل بتفاوت، باإلضافة تحفيظ 03 طالبا متن تحفة 

االطفال و الغلمان و متن الجزرية  “المقدمة” حفظا كامال.
وتعتمد طريقة التدريس على طريقتي، األولى وهي الطريقة التقليدية التي تعارف عليها المغاربة وهي طريقة 
االلواح ابتداء من قصار السور الى سورة البقرة والتي  توجت باقتراب طالبين من صف الخامس االبتدائي 

من ختم كتاب هللا حفظا، باإلضافة الى طريقة التلقين بالمصحف حيث ختم اثنا عشر طالبا حفظ سورة البقرة و على مقربة من االنتهاء من حفظ سورة آل عمران و 
اغلبهم من الصف االبتدائي.

ورغم ما يبذله المشرفون من مجهودات على تحفيظ كتاب هللا في “مدرسة عمر ابن الخطاب “ بحي عدل 800 مسكن بالقطب الحضري بربيح، اال ان هناك عدة 
نقائص تعيق تقدمهم وتعرقل الطلبة وهذا ما أكده االستاذ “حاجي محمد “ وهو أحد القائمين المجازين على تحفيظ القران الكريم.

- لعجاج حمود عزيز-
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مرت �سنتان على رحيل اأيقونة الأغنية القبائلية حميد 

�رشيط املعروف فنيا با�سم »اإيدير«، وذلك بعد رحلة 

العطاء  من  قرن  ن�سف  مدار  على  امتدت  طويلة  فنية 

الرثي  اجلزائري  املو�سيقي  الرتاث  وخدمة  الإبداع  و 

بتنوعه الذي اأو�سله اإىل العاملية.

انتاجاته  خالل  من  اإيدير  الراحل  الفنان  �ساهم  و    

اجلزائري  الثقايف  املوروث  على  احلفاظ  يف  الفنية 

عمق  من  روحها  ت�ستمد  التي  الأغاين  من  �سل�سلة  عرب 

الرتاث الأمازيغي و الأ�ساطري خا�سة منها اأغنية »اأفافا 

بولوج  له  �سمحت  فنية  اأيقونة  �سكلت  التي  اينوفا« 

العاملية.

حميد  احلقيقي  ا�سمه  و  اإيدير  الراحل  الفنان  لد  و    

�رشيط، عام 1949 يف قرية اآيت حل�سن بتيزي وزو، 

و اأظهر مبكرا اهتماما بالفن و الطرب، حيث بداأ تعلم 

العزف على اآلة الغيتار مع متابعة دار�سته اجلامعية 

كان  بالفن  �سغفه  اأن  غري  اجليولوجيا،  تخ�س�ص  يف 

الأقوى و ف�سل الغناء الذي بداأه يف عام 1973 وبلغ 

ال�سهرة العاملية يف عام 1976 باأغنيته »فافا اإينوفا« 

التي اأذيعت يف 77 بلدا وترجمت اإىل 20 لغة.

  و ي�سمل ال�سجل املو�سيقي للفنان اإيدير حوايل 10 

الإرث  على  احلفاظ  يف  خاللها  من  �ساهم  األبومات، 

جل  يف  اإيدير  كرمها  التي  للمراأة  الأمازيغي  ال�سفهي 

الفنان  اأحب  كتوما،  كان  اأنه  من  بالرغم  و  اأغانيه 

»زويت  تعبريه  ف�ساء  الآخرين  املغنيني  مع  تقا�سم 

اأداها  وين«  »الهربة  اأ�سبحت  التي  خالد،  مع  رويت« 

بني  من  اأخرى  اأغنية  هي  و  »اأزواو«  و  الراي،  ملك 

اأو  »لفهامة  و  مامي  ال�ساب  مع  غناها  التي  اإجنازاته 

»ثغري بوغذوذ« )نداء ال�سعب(.

   و قرابة 50 �سنة، جنح الراحل اإيدير يف رهان امل�سار 

و  اجلزائري،  الثقايف  للرتاث  خدمة  املنتظم  الفني 

�سارك يف األبومه الأخري »هنا و هناك« الذي �سدر عام 

2017، معنيون فرن�سيون ذوي �سيت عاملي على غرار 
�سارل اأزنفور و فرن�سي�ص كابريل و برنار لفيليي.

اإينوفا«،  »اأفافا  العريقة  الأغنية  موؤدي  عاد  و     

بالقاعة  حفلني  خالل  من   2018 عام  جمهوره  اإىل 

البي�ساوية للمركب الأوملبي حممد بو�سياف مبنا�سبة 

اأمام  و   ) يناير   12( الأمازيغية  ال�سنة  راأ�ص  يناير، 

جمهور يفوق 5000 متفرج، و ذلك بعد غياب قارب 

40 �سنة عن الركح اجلزائري.
بالعا�سمة   2020 ماي   2 يف  اإيدير  الفنان  تويف     

الفرن�سية باري�ص عن عمر يناهز 70 عاما.

   �أحيت فرقة »بهجة بروجيكت »م�ساء �أم�س 

الأول، بالعا�سمة حفال فنيا ملو�سيقى اجلاز 

بنغمات متو�سطية و�سرقية و هذا مبنا�سبة 

اليوم العاملي ملو�سيقى اجلاز امل�سادف 30 

اأبريل من كل عام.

  و قد عا�ش اجلمهور بقاعة ابن زيدون 

بديوان ريا�ش الفتح جولة ت�سبه احللم 

ت�سمنت عدة مراحل من خالل ع�سر 

مقطوعات اأدتها الفرقة بقيادة الثنائي 

اجلزائري و البلجيكي خري الدين مكا�سي�ش 

على اآلة الكمان و �سمويل هريميا على األة 

ال�ساك�ش و بان�سوري و كالرينيت.

   و تعزز هذا الثنائي باجلزائري زينو كندور 

على لوحة املفاتيح و البلجيكي فران�سوا 

غارين على األة البا�ش و الفرن�سي فرانك 

فايان على الإيقاع والطبول، و يتعلق الأمر 

باأحد اأوىل اللقاءات املو�سيقية منذ الوباء 

مما �سمح للمو�سيقيني »الأجانب« بالعزف يف 

اجلزائر والندماج مع الفنانني اجلزائريني 

وهو م�سروع ملو�سيقى اجلاز تاأ�س�ش يف 2018 

بعد لقاء جمع بني خري الدين مكا�سي�ش 

ومانويل هرميا، املو�سيقيني الثنني املوهوبني 

و اأ�سحاب �سهرة كبرية.

  كما تدعو » البهجة« اإىل رحلة مو�سيقية 

غنية بالعواطف تربز اجلزائر التي تعترب 

مفرتق طرق ثقايف بني امل�سرق واملغرب 

واأفريقيا العميقة، و قد كلف املو�سيقيون 

خري الدين مكا�سي�ش بالتحدث نيابة عنهم 

لإهداء حفل »م�سروع بهجة«، لذكرى الفقيد 

�سكيب بوزيدي، الذي تويف قبل اأيام قليلة 

متاأثرا مبر�ش عن عمر يناهز 38 عاًما.

  بعدها جاء دور خري الدين مكا�سي�ش، الذي 

اأو�سح للجمهور اأن هذا الندماج اجلميل 

يف احلفل هو نتيجة درو�ش جمعت حوايل 

خم�سة ع�سر مو�سيقا، من بينهم العازف على 

ال�ساك�سفون مهدي جمعة الذي ا�ستدعي 

ل�سعود اخل�سبة حتى يوؤدي مع الفرقة 

مقطوعة »بهجة« مع نغمات �سرقية، و 

قد ترعرع خري الدين مكا�سي�ش، عا�سق 

املو�سيقى اجلزائرية التقليدية و املولع 

بالنفتاح الثقايف على تقاليد املو�سيقى 

العربية- الأندل�سية وال�سعبي و احلوزي.

  و من جهته، كثف مانويل هريميا اللقاءات 

املو�سيقية مع امل�سرق حيث يقدم م�سروعه » 

هم�سة من امل�سرق« )ن�سر يف جزئني ( مو�سيقى 

تتغذى يف نف�ش الوقت على راغا الهند و 

املقامات العربية و جميع ثقافات امل�سرق.

  و على مدار �ساعة ون�سف من الزمن قدم 

خري الدين مكا�سي�ش و�سمويل هريميا 

مقطوعاتهما املو�سيقية يف حفل نظمته 

الوكالة اجلزائرية لالإ�سعاع الثقايف.

   تعد هانيا بركات اولب�سري فنانة جزائرية، 

تداعب اأناملها الرقيقة مادة اخل�سب لتحولها 

اإىل حتف فنية اأخاذة بجمالها و دقة اأ�سكالها 

و دفئ ر�سوماتها واألوانها امل�ستلهمة من 

الرتاث املحلي الأ�سيل، كما تعمل احلرفية 

على اإعادة مادة اخل�سب اإىل اأهميتها و 

مكانتها يف الديكورات الداخلية للبيوت 

اجلزائرية و على ترميم القطع الأ�سيلة و 

النادرة.

  و اختارت هانيا التي تع�سق هذه الأعمال 

ال�ستغال على اخل�سب الذي الهم ب�سالبته 

و نبله كبار املبدعني من اأ�ساتذة النحت و 

النق�ش، و كذا م�سممي الديكورات على 

مدى الع�سور، و ت�سارك الفنانة عادة  يف 

املعار�ش احلرفية مبجموعات اأنيقة من 

التحف اخل�سبية، و التي تتنوع بني الفنيق، 

اأو �سندوق لعرو�سة عند العا�سمني، و الذي 

له مكانة كبرية يف قلوبهم، و اأي�سا املائدة اأو 

»امليدة » بالعامية، هذه ال�سفرة التقليدية 

التي لها وقع و مكانة خا�سة يف خميال 

املجتمع، و طاقم من الكرا�سي تنا�سبها.

  كما تعر�ش احلرفية حتف اأخرى من 

بينها املرايا املزينة بر�سومات م�ستلهمة 

من الطبيعة و حتف فنية �سغرية مزينة 

بر�سومات تعرب عن اللبا�ش التقليدي املحلي 

مثل احلايك و املاليا التي ج�سدتها هانيا على 

»�سادات ال�سفحة«، التي تو�سع بني �سفحات 

الكتاب اإىل جانب اأواين منزلية م�سنوعة 

من اخل�سب و مزينة اأي�سا بر�سومات و اأ�سكال 

هند�سية متنوعة و كذا حتف اأخرى ت�ستعمل 

يف حمل امل�ساحف.

  و بكثري من اجلراأة و العزمية اقتحمت 

هانيا عامل الفن و احلرف، منذ اأكرث من 

خم�ش �سنوات، من خالل مهنة كانت حكرا 

على الرجال، و زادت وترية عملها خالل 

فرتة  احلجر ال�سحي، حيث اكت�سفت 

اجنذاب كبري للر�سم على اخل�سب و اأي�سا 

ترميم التحف القدمية، م�سيفة اأنها كانت 

منذ ال�سغر »منبهرة بالتحف امل�سنوعة من 

اخل�سب و �سمنها �سندوق قدمي خم�س�ش 

حلفظ الثياب ملك جلدتها، حيث جلبت 

الر�سومات و الألوان اجلميلة التي تزين 

ال�سندوق اهتمامها و حركت فيها موهبة 

دفينة قررت فجاأة اأن تفجرها«.

  كما اقتحمت احلرفية اأي�سا جمال الرتميم، 

بالرغم من تكوينها يف معهد الريا�سة و كونها 

اأول امراأة جزائرية حكم تدير مباريات كرة 

القدم الن�سوية، و تتذكر اأول جتربة لها 

يف هذا املجال بداأت برتميم �سندوق قدمي 

بطلب من �ساحبته التي توارثته عن اأ�سالفها 

و كان �سندوقا جميال لكن دون ر�سومات، و 

بعد ذلك وجدت نف�سها مولوعة بهذا الفن و 

بداأت يف ت�سنيع و ترميم التحف اخل�سبية.

  و بخ�سو�ش م�سالة الرتميم، قالت احلرفية 

اأن هذا التخ�س�ش »كان حكرا على الرجال 

لكنها اقتحمته بعزم و اإ�سرار و هي تقوم 

حاليا بتعليم �سباب يف ور�سات تكوينية 

ق�سرية املدى« )يومني اإىل 3 اأيام (، و ياأتي 

ال�سباب من عدة مناطق كما تقدم اأي�سا 

تكوينا على املدى الطويل، واأكدت اأن ن�سبة 

كبرية من املرتب�سني من الن�ساء.

   و اأ�سافت اأنها جتد نف�سها جمربة يف بع�ش 

حالت الرتميم على اإدخال تغيريات على 

التحفة عند ال�سرورة، و ذلك على م�ستوى 

ال�سكل و اأي�سا الألوان لتعطي وهج للتحفة 

، و جند �سمن الأعمال التي قامت برتميمها 

املهود )اأ�سرة الأطفال( املعروفة بالدوح عند 

العامة، و كذا حامالت البنادق التي مازالت 

حتتفظ بها بع�ش الأ�سر، و تتميز هذه التحف 

باأ�سكال و ديكورات متاألقة كما ت�سمل اأعمال 

هانيا على حتف اأخرى من بينها ال�سينيات 

امل�سنوعة من اخل�سب و مربعات ال�سرياميك 

كما بداأت اأي�سا يف اإدخال مادة النحا�ش و 

ت�ستعمل اأي�سا يف اإبداعاتها ر�سومات و اأ�سكال 

فار�سية.

اإعداد: حياة م�سباحي

 اأيقونة الفن اجلزائري

�سنتان متر على رحيل الفنان 

العاملي اإيدير

بنغمات متو�سطية بالعا�سمة

»بهجة بروجيكت« تحيي 

حفال فنيا لموسيقى الجاز

بلم�سة ع�سرية و �سخ�سية

هانيا بركات فنانة تطوع 
الخشب لصنع تحف من التراث 

الفيلم الجزائري »جسر« في مسابقة 
مهرجان القدس للسينما العربية

القصير«الجسر«  الفيلم     يشارك 
الطاهر  محمد  الجزائري  للمخرج 
شوقي بوكاف في منافسة الدورة الثانية 
لمهرجان القدس للسينما العربية، الذي 
من  الممتدة  الفترة  خالل  فعالياته  تعقد 
14 إلى غاية 19 ماي المقبل بمشاركة 
26 فيلما عربيا تتنوع بين أفالم روائية 
للجنة  وفقا  قصيرة  وأفالم  ووثائقية 

المنظمة.
  وسيتنافس ضمن فئة األفالم القصيرة 
من  كل  »الجسر«  فيلم  جانب  إلى 
)السعودية(،  شمس«  »طنور  أفالم 
»القاهرة-  )األردن(،  »أزرار« 
توك«  و«توك  و«خديجة«  برلين« 
الثورة«  »روح  )مصر(،  و«الهرم« 
و »ثم يأتي الظالم« )لبنان(، »مريم« 

)فلسطين(، »هل سيأتي والداي لرؤيتي؟« )الصومال(.
  وقد تم تتويج الفيلم القصير »جسر« بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي لعام 2021 في طبعتها 
15 كما فاز بالجائزة األولى للطبعة الثالثة )ديسمبر 2021( لأليام الوطنية للفيلم القصير للهواة بالبويرة، كما حضي الفيلم 
شهر فبراير المنصرم بـ« تنويه خاص« من لجنة تحكيم مسابقة أفالم الرسوم المتحركة للدورة الثامنة لمهرجان اإلسكندرية 

للفيلم القصير.
  و أشارت مديرة المهرجان، نيفين شاهين إلى إطالق النسخة الثانية من المهرجان »رغم المعيقات التي يمكن أن تواجه 
أي مبادرة ثقافية في مدينة القدس ويأتي إصرارنا على هذه المبادرة من منطلق إدراكنا لحاجة المدينة لما يعزز هويتها 

المكانية وفضائها الثقافي ويعزز تواصلها الثقافي مع امتدادها العربي«.
   وأضافت ذات المتحدثة أن الدورة الثانية من المهرجان تتميز »بمشاركة عدد أكبر من األفالم مقارنة مع النسخة الماضية، 
والتي تعرض للمرة األولى إضافة لتنوع مواضيع هذه األفالم وجنسياتها كما أن البرنامج المرافق للمهرجان سيركز على 

النقاشات واستضافة تجارب مخرجين من خلفيات مختلفة«.
  ويأتي المهرجان هذا العام تحت شعار »السينما ألجل القدس« في احتفاء بالمدينة التي تستضيف المهرجان وتعلن عن 
أفالم  الطويلة  الروائية  األفالم  فئة  المهرجان ضمن  المشاركة في  األفالم  قائمة  وثقافيا، وتضم  إنسانيا  المستمر  وجودها 
على غرار  »غدوة« )تونس(، »يوروبا« )العراق(، »قلتلك خلص« )لبنان (، فيما تشمل فئة األفالم الوثائقية »كابتن 
الزعتري« )مصر(، »يوميات شارع جبرائيل« )فلسطين(، »محكوم عليه في غزة« )فرنسا(، »من القاهرة« )مصر(، 
»إعادة تدمير« و«السجناء الزرق« )لبنان(، كما يعرض أفالم خارج مسابقة المهرجان ومنهم أفالم »الجدار« )لبنان(، 

»تقي« و »ضارب مدفع رمضان« )فلسطين(.
  كما ينظم إلى جانب عروض األفالم عدة ورشات وندوات أهمها ورشة كتابة السيناريو تحت عنوان »القدس 2050، 

وورشة حول النقد السينمائي وستعقد ندوه خاصة يجري خاللها عرض أفالم وثائقية قصيرة عن القدس ومناقشتها.
  للتذكير، مهرجان القدس للسينما العربية هو مبادرة ثقافية تحتفي بإنجازات السينما في العالم العربي كما تتيح الفرصة 

للجمهور لالطالع على المنتوج السينمائي العربي والتعرف عليه والتفاعل مع صناعه.
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تهنئة  رسالة  في  ذلك  جاء 
غالي  ابراهيم  الرئيس  وجهها 
السياسيين  المعتقلين  إلى 
السجون  في  الصحراويين 
مجموعة  من  المغربية 
األسرى  وكل  ازيك"  "أكديم 
والمناضلة  الصحراويين, 
خيا  سلطانة  الجسورة 
الفطر  عيد  حلول  بمناسبة 

المبارك.
في  الصحراوي  الرئيس  وأبرز 
الشعب  أن  التهنئة  رسالة 
بعيد  يحتفل  الصحراوي 
هذه  في  المبارك  الفطر 
خاصة  المتميزة,  المرحلة 
المسلح  العمل  استئناف  بعد 
و دولة   ،2020 13 نوفمبر  منذ 

تتوان  "لم  المغربي  االحتالل 
أساليبها  وتنويع  تكثيف  عن 
ضد  الوحشية  القمعية 

المدنيين العزل".
المتواصلة  المعاناة  ولعل 
وعائلتها  خيا  لسلطانة 
 ، غالي-  ابراهيم  -يضيف 
التوجه  هذا  على  دليل  "أكبر 
فرض  يروم  الذي  العدواني 
إرادة  وكسر  الواقع  األمر 
األفواه  وتكميم  الصحراويين 
الرعب  من  حالة  وخلق 
عن  لثنيهم  والترهيب 

مواقفهم وقناعاتهم".
وتابع يقول "لكن الرد البطولي 
خيا  سلطانة  من  الحاسم 
و  مناضالت  وكل  وعائلتها، 

رغم  المحتلة،  األرض  مناضلي 
األساليب  وأرذل  أنذل  و  أبشع 
منزل  حول  الدنيئة،  المخزنية 
من  خيا  إبراهيم  سيد  أهل 
والحصار  للقمع  دائم  هدف 
نضالية  منارة  إلى  والتضييق 
فوقها  ترفرف  صحراوية، 
نهار  ليل  الوطنية  األعالم 

.")..(
أكديم  ملحمة  غالي،  أبرز  كما 
من  مثاال  تعد  "التي  إزيك, 
التي  التحدي  و  البطولة  أمثلة 
جماهير  وتقدمها  قدمتها 
األرض  في  الصحراوي  الشعب 
المغرب،  جنوب  و  المحتلة 
هذه  سبق  ما  إلى  مشيرا 
وقفات  من  تالها  و  الملحمة 

تاريخية و من صمود منقطع 
المدنيين  لألسرى  النظير 
السجون  في  الصحراويين 
التي  ولعائالتهم،  المغربية 
تستحق بدورها كل التضامن".
الى  االطار  هذا  في  وأشار 
األسرى  عائالت  تعانيه  ما 
"هي  قائال   ، الصحراويين 
فراق  جراء  األمرين  تعاني 
في  الجائرة  األحكام  و  أبنائها 
مراكز  إلى  ونقلهم  حقهم 

اعتقال بعيدة عن ذويهم".
الصحراوي  الرئيس  وشدد 
هذه  "كل  أن  على  بالمناسبة 
تشكل  الناصعة  المحطات 
الزخم  هذا  من  يتجزأ  ال  جزءًا 

الشعب  لكفاح  العام  النضالي 
مواقعه,  كل  في  الصحراوي, 
الشاملة  الوطنية  الهبة  وتلك 
العمل  وترافق  رافقت  التي 
التحرير  لجيش  الميداني 

الشعبي الصحراوي".
خالل  "من  يقول  واستطرد 
المتواصل,  و  الشامل  النضال 
الذي  الصحراوي,  الشعب  فإن 
الكريمة  المناسبة  هذه  يخلد 
والتشريد  الحرب  ظروف  في 
للعالم  ترك  قد  والشتات, 
رسالة قاطعة ال رجعة فيها", 

الشعب  بأن  تأكيده  مجددا 
عزم  ماض"بكل  الصحراوي 
العادل  كفاحه  في  وإصرار 
في  المستميتة،  ومقاومته 
مبادئ  حول  التفاف  و  إجماع 
و  الشرعي  ممثله  وأهداف 
الشعبية  الجبهة  الوحيد, 
الحمراء  الساقية  لتحرير 
الطرق  بكل  الذهب,  ووادي 
استكمال  حتى  المشروعة, 
المستقلة’  دولته  سيادة 
على  الصحراوية’  الجمهورية 

كامل ترابها الوطني".

طالب حزب "فوكس" اإلسباني، سلطات 
بالده بإنهاء اتفاق حسن الجوار مع 

المغرب، بعد تفكيك شبكة تزوير للوثائق 
الرسمية بغرض منح الجنسية اإلسبانية 

لألطفال المغاربة المولودين في مستشفى 
مليلية. 

وافاد الحزب االسباني في بيان : "إنه خطأ 
آخر )...( تجاه عدو لألمة، حيث لم يحترم 
اتفاق )حسن الجوار( إال الجانب اإلسباني، 

الذي كان دائما تحت رحمة القرارات 
األحادية الجانب واألهواء التعسفية لسلطات 

المملكة المغربية".
وهكذا يؤكد الحزب أن هذا الوضع هو نتيجة 
اإلعفاء من التأشيرة الممنوحة للمغاربة من 

تطوان واتفاقية حسن الجوار بين مدريد 
والرباط، ألنه بفضل هذه التسهيالت، تمكنت 
مغربيات في حالة حمل متقدمة من الوصول 

الى مليلية.
وأضاف البيان إن تفكيك شبكة تزوير 

الوثائق الرسمية "هو مجرد مثال آخر 

على الحالة الكارثية التي أحدثها في مليلية 
هذا اإلعفاء من التأشيرة واالتفاقية )لعام 
1991(، التي ال تزال سارية المفعول"، 

مشيرا إلى أن معاهدة الصداقة وحسن 
الجوار مع الرباط "لم يفد إسبانيا".

وأعرب الحزب عن أسفه، قائال: "لقد 
أعاد لنا )أي االتفاق( الجريمة والهجرة 
غير الشرعة والقصر غير المصحوبين، 
والمشاكل األمنية الخطيرة للمواطنين".
وقد ضبطت الشرطة اإلسبانية في 22 

أبريل، شبكة تزوير لوثائق رسمية كانت 
تتيح إمكانية منح الجنسية اإلسبانية 

لألطفال المغاربة المولودين في مستشفى 
"كوماركال" في مليلية. و ذكرت صحيفة 
"الباييس" اإلسبانية أن العملية أسفرت 

حتى اآلن عن اعتقال 51 شخصا في مليلية 
و 28 في كل البالد، بينما صدرت أوامر 

بالبحث عن 38 مشتبها آخرين.
يشار الى ان األمهات العازبات أو 

المتزوجات في المغرب، جميعهن مقيمات 

في الناظور، ودخلن مليلية بدون تأشيرة 
في حالة متقدمة من الحمل للوالدة هناك.
وبمجرد وصولهم إلى الجيب اإلسباني، 

يقوم الوسطاء بإقناع رجال، الذين غالبا ما 
يكونون من أصل مغربي ويحملون الجنسية 

اإلسبانية، باالعتراف بالمواليد الجدد 
كأطفالهم البيولوجيين في السجل المدني 
لمدينة مليلية، مقابل مبالغ تتراوح بين 

1500 و 3000 يورو.
وقد تم تسجيل 78 طفال مغربيا، وفقا 

للشرطة، في السجل المدني للمدينة المتمتعة 
بالحكم الذاتي على أنهم إسبان، حسب 

صحيفة "الفارو لمليلة". وتساءل الحزب 
عما "سيحدث عند إعادة فتح الحدود )مع 

المغرب( و ما هي اإلجراءات الصحية 
واألمنية المخطط لها للسيطرة على الدخول 
إلى مدينتنا"، مشيرا الى انه ال يفهم أسباب 

"سر الدولة" حول هذه اإلجراءات.

قال إدريس الراضي، والد الصحفي 
المغربي المسجون عمر الراضي، إن 

"حقوق اإلنسان في المغرب تتدهور يوما 
بعد يوم"، مشيرا الى أن "األجهزة األمنية 

و القضائية أصبحت تشتغل بأقصى 
سرعتها". 

وكانت محكمة مغربية ادانت الصحفي 
عمر الراضي بالسجن ستة أعوام بتهمتي 

"التخابر" و"االعتداء الجنسي"، لكن 
الصحفي اكد أنه يحاكم "بسبب آرائه"، 

و طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية 
وسياسيون ومثقفون باإلفراج عنه.

وأضاف الحقوقي المغربي في رسالة 
البنه عمر الراضي، نشرها على صفحته 
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 

"فايسبوك"، أن "محاكم المغرب و 
خصوصا محاكم الدار البيضاء أصبحت 
توزع سنوات الحبس النافذ على كل من 

حملته إليها تدوينة بسيطة لكنها غاضبة"، 
مضيفا : "كل من يدخل هذه المحاكم يقاد 

مباشرة إلى السجن".
وأبرز في هذا اإلطار، إدانة المدونة 

والحقوقية سعيدة العلمي بسنتين سجنا 
وغرامة مالية، وإدانة الناشط ربيع األبلق 

بأربع سنوات سجنا على خلفية حراك 
الريف. هذه الوضعية الحقوقية المتدهورة، 

يضيف إدريس الراضي، "دفعت عددا 
كبيرا من الجمعيات الحقوقية المغربية 

والدولية و العديد من الشخصيات السياسية 
و األكاديميين إلى التحرك والتعبير عن 
تضامنهم مع معتقلي الرأي واستنكارهم 
لالعتقاالت التعسفية واألحكام الجائرة 

في حق الصحفيين المستقلين والمدونين 
والنشطاء"، مطالبين بوضع حد لحبس 

هؤالء األبرياء بتهم "من صنع و ترتيب 
األجهزة".

كما نبه الى "األدوات التي يستخدمها 
النظام من إعالم مدعوم من األجهزة و 

من صحفيي األرصفة، التي تتكلف بالرد 
عبر اتهام كل من تضامن مع المعتقلين، 

بالخيانة واالنفصال و خدمة أجندات 
أجنبية واالغتصاب والمثلية وغسيل 

األموال وإهانة المؤسسات وتهديد األمن 
الداخلي والخارجي للبلد )...(".

وأكد ادريس الراضي ان "هذه المقاربة 
وصلت حد التخمة من شدة التكرار، 

و تسببت في أذية الدولة التي هي نحن 
جميعا، محكومون وحاكمون، و ليست 

الدولة هي المخزن وطبقته المفترسة 
اقتصاديا والمستبدة سياسيا".

كما أكد أن "من يسكت على هذا الفساد 
و يغطي عليه هو متواطئ وفاسد، و 

من تحركه الغيرة والوطنية فيفضح ما 
يقع أمامه من فساد و إفساد، هو الوطني 

الحقيقي ولن يزيده السجن الظالم إال 
وطنية وتقديرا".

وأردف قائال: "توقفوا و امنحوا ضباط 
الشرطة القضائية والقضاة وموظفي 

السجون قسطا من الراحة"، ليستطرد 
"لكن مع من أتكلم، و الوزير يزف لنا 

خبرا بأن الحكومة برمجت بناء 11 سجنا 
جديدا، وبشكل متزامن ومتناغم مع قرار 

وزير التعليم العالي إغالق الجامعات 
متعددة االختصاصات"، واصفا الحكومة 
المغربية "بحكومة بناء السجون وتدمير 

التعليم و تكميم األفواه".

الذين  لألساتذة  المغربية  التنسيقية  قالت 
الشغل  التعاقد أن ذكرى عيد  فرض عليهم 
نظام  وضع  استمرار  وسط  اليوم  تحل 
على  القانونية  القيود  من  للمزيد  المخزن 
خالل  من  والحريات"  "الحقوق  أعناق 
مخالفتها  رغم  قائمة  تزال  ال  نصوص 
للمزيد  إعدادها  يجري  وأخرى  للدستور، 

من التكبيل. 
بمناسبة  لها  بيان  في  التنسيقية  وأضافت 
في  يحل  العالمي  اليوم  هذا  أن  ماي،  فاتح 
ظرفية عنوانها األبرز، االرتفاع الصاروخي 
لألسعار، مقابل تخفيض األجور و"السرقة" 
من  التربية  عمال  أن  إلى  مشيرة  منها، 
أبرز المتضررين من هذه الظرفية. ودعت 
الشغل  عيد  إحياء  إلى  فروعها  التنسيقية 
أوضاع  إليه  آلت  مما  البالغ  قلقها  مسجلة 

المدرسة والوظيفة العموميتين.
وأكد أساتذة التعاقد على مطلبهم األساسي 
في  وإدماجهم  التعاقد  إسقاط  في  المتمثل 
ألي  ورفضهم  العمومية  الوظيفة  أسالك 
العمومية  الوظيفة  خارج  أساسي  نظام 
مخطط  لشرعنة  أساس  مجرد  باعتباره 
في  المشاركة  النقابات  محملين  التعاقد، 

الحوار مسؤولية إقبار الوظيفة العمومية.
بوقف  التنسيقية  طالبت  أخرى  جهة  من 
المتابعات في حق األساتذة، مجددة مطالبتها 
األستاذ  السياسي  المعتقل  سراح  بإطالق 
السياسيين  المعتقلين  وكافة  جلول  محمد 

ومعتقلي الرأي.
األربعاء  اعلنت،  قد  التنسيقية  وكانت 
على  العمل  عن  إضراب  خوض  الماضي، 
المنصرم  إبريل   22 في  األولى  مرحلتين. 
بإجمالي  الجاري،  مايو   9 في  والثانية 
عشرة أيام، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة 

العمومية.
وباإلضافة إلى اإلضراب، ينتظر أن يواصل 
"مسار"  تطبيق  مقاطعة  التعاقد  أساتذة 
أوضاعهم  على  االطالع  من  يمكنهم  الذي 
اإلدارية والمالية، وحركة انتقاالتهم ولوائح 
حصصهم  وجداول  وأقسامهم  تالميذهم 
المنزلية،  للواجبات  التالميذ  إنجاز  وتتبع 
المفتشين  زيارات  مقاطعة  عن  فضاًل 

للصفوف.
هذه  إن  التعاقد"  "أساتذة  تنسيقية  وقالت 
"المطالبة  هدفها  التصعيدية  الخطوات 

لوزارة  العمومية  الوظيفة  في  باإلدماج 
التربية الوطنية، والتعبير عن رفض النظام 
تطرحه  الذي  الجديد  الموحد  األساسي 
الوزارة"، مشددين على أنهم غير معنيين 
في  اإلدماج  خارج  حوار  أو  نقاش  بأي 

أسالك الوظيفة العمومية.
تتخذها  التي  اإلجراءات  األساتذة  واستنكر 
أحدثته  الذي  النقص  لتدارك  الوزارة 
إدانة كل  السابقة، معبرين عن  اإلضرابات 
التضييقات التي يتعرض لها األساتذة على 
والتأهيل  الصفية  للزيارات  مقاطعتهم  إثر 

المهني.
الذين فرض  تنسيقية األساتذة  وقال عضو 
عليهم التعاقد، عبد هللا قشمار، إن "المتتبع 
أننا  سيلحظ  لألساتذة  النضالي  للمسار 
استنفدنا جميع األشكال االحتجاجية التي من 
في  التالميذ،  مسار  في  التأثير  عدم  شأنها 
اآلذان  اتباع سياسة  الوزارة  اختارت  حين 
المحتجين  األساتذة  ومتابعة  بل  الصماء، 

قضائيا".
في  التعاقد  بنظام  العاملون  األساتذة  ودخل 
سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير الماضي، 
كرد فعل على األحكام التي أصدرتها المحكمة 
االبتدائية بالرباط بحق 45 من زمالئهم، إذ 
موقوفة  شهرين  بالسجن  منهم   44 أدانت 
بالسجن  وقضت  مالية،  غرامة  مع  التنفيذ 

النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة.
التجمهر  بتهم  المتعاقدون  األساتذة  وتوبع 
حالة  وخرق  رخصة،  بغير  المسلح  غير 
القوة  رجال  وإيذاء  الصحية،  الطوارئ 
العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم. ونظام 
التعاقد برنامج أطلقته حكومة المخزن سنة 
المدارس  في  أساتذة  لتوظيف   ،2016
الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد غير 
الذين  األساتذة  بين  احتجاجات  خلف  أنه 
القطاع  في  بإدماجهم  ومطالبات  وظفوا 

العام.
عام  في  المغربية  التربية  وزارة  ولجأت 
نهائيا،  النظام  عن  التخلي  إلى   2019
بموجبه  يصبح  أساسي  نظام  وإحداث 
غير  باألكاديميات،  أطراً  األساتذة  هؤالء 
إصرار  بسبب  استمرت  االحتجاجات  أن 
األساتذة على إدماجهم في الوظيفة العمومية 
تابعة  المالية  مناصبهم  تكون  أن  مطالبين 

لوزارة التربية، ال األكاديميات.

 رئي�س اجلمهورية العربية ال�صحراوية اإبراهيم غايل 

ال�صعب ال�صحراوي ما�ض بكل عزم واإ�صرار من 

اأجل ا�صتكمال �صيادة دولته امل�صتقلة
قال رئي�س اجلمهورية العربية ال�صحراوية اإبراهيم غايل، اإن دولة االحتالل املغربي "كثفت ونوعت اأ�صاليبها 

القمعية �صد املدنيني ال�صحراويني منذ ا�صتئناف الكفاح امل�صلح"، م�صددا على اأن ال�صعب ال�صحراوي "ما�س بكل عزم 

و اإ�صرار يف كفاحه العادل من اأجل ا�صتكمال �صيادة دولته امل�صتقلة على كامل ترابها الوطني".

 اأدان ممار�صات نظام املخزن وجتاوزاته

حزب ا�صباين يطالب باإلغاء اتفاق 

ح�صن اجلوار مع املغرب

 والد ال�صحفي املغربي امل�صجون عمر الرا�صي ي�صرح

حقوق االإن�صان يف املغرب "تتدهور 

يوما بعد يوم"

 التن�صيقية املغربية لالأ�صاتذة تدق ناقو�س اخلطر

نظام املخزن ي�صع املزيد من القيود 

القانونية على اأعناق احلقوق واحلريات

الوكاالت
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فلسطين

"ال  "ويندهوك":  �إعالن  ون�ص 

�ل�صحافة  حرية  حتقيق  ميكن 

�إعالمية  �إيجاد بيئة  �إال من خالل 

على  تقوم  وم�صتقلة،  حرة 

�لتعددية، ك�رشط م�صبق ل�صمان 

تاأدية  �أثناء  �ل�صحفيني،  �أمن 

يف  �لتحقيق  ولكفالة  مهامهم، 

�ل�صحافة  حرية  �صد  �جلر�ئم 

حتقيقا �رشيعا ودقيقا".

�ل�صحافة  �لعاملي حلرية  �ليوم 

�لذين  �ل�صحفيني  لتذكر  منا�صبة 

�إي�صال  �صبيل  يف  �أرو�حهم  فقدو� 

و�جبهم،  وتاأدية  ر�صالتهم 

و�لتاأكيد على �ملبادئ �الأ�صا�صية، 

وتقييم حالة حرية �ل�صحافة يف 

عن  �لدفاع  �إىل  �إ�صافة  �لعامل، 

�صد  �الإعالم  وو�صائل  �الإعالميني 

�النتهاكات �لتي يتعر�صون لها، 

و�صد �نتهاك حريتهم.

�صلطات  تو��صل  فل�صطني،  ويف 

�ل�صحفيني  مالحقة  �الحتالل 

عليهم،  و�لت�صييق  �لفل�صطينيني 

�ل�صيا�صات  من  جملة  عرب 

و�أبرزها  �ملمنهجة،  �لّتنكيلية 

�إىل  م�صري�  �العتقال،  عمليات 

�جلاري  �لعام  مطلع  منذ  �أنه 

�عتقال  يف  �الحتالل  ��صتمر 

ونّفذ  و�لن�صطاء،  �ل�صحفيني 

بحّقهم  �العتد�ء�ت  من  �لعديد 

ت�صببت باإ�صابات بني �صفوفهم، 

�أفريل  �صهر  خالل  وحتديد� 

�ملا�صي.

تقريرها  يف  "وفا"  ور�صدت 

�صهيونيا  �نتهاكا   72 �ل�صهري 

�لفل�صطينيني  �ل�صحفيني  بحق 

�ملا�صي.  �بريل  �صهر  خالل 

و�أكدت �أن �النتهاكات �ل�صهيونية 

�ل�صحفيني  �صد  تو��صلت 

قو�ت  و�أطلقت  �لفل�صطينيني، 

�حلي  �لر�صا�ص  �الحتالل 

�مل�صيلة  و�لقنابل  و�ملعدين 

بال�رشب  عليهم  و�عتدت  للدموع 

بتقدميهم  �أو  �ملبا�رش  و�العتقال 

�صيا�صتها  �صمن  للمحاكمات 

�حلقيقة  مل�صادرة  �لهادفة 

وتكميم �الأفو�ه وقمع حرية �لر�أي 

و�لتعبري؛ للتغطية على جر�ئمها 

�لعزل  �ملو�طنني  بحق  �ليومية 

�لعام  �لر�أي  �إىل  �إي�صالها  ومنع 

�لعاملي.

�أن  تقريرها؛  يف  "وفا"  و�أ�صافت 

�مل�صجد  يف  �الحتالل  ممار�صات 

خالل  �لقد�ص  مبدينة  �الأق�صى 

�نتهكت  �ملبارك  رم�صان  �صهر 

�لتي  و�حلريات  �حلقوق  كافة 

�الإن�صان،  حقوق  قانون  يكفلها 

بتعر�صها لكافة حقوق وحريات 

فئاتهم،  مبختلف  �لفل�صطينيني 

�العالم  و�صائل  ��صتهد�ف  خا�صة 

و�ل�صحفيني للحيلولة دون ن�رش 

و�العتد�ء�ت  �النتهاكات  حقيقة 

على  جتري  �لتي  �ل�صهيونية 

�الأر�ص �لفل�صطينية.

ور�صد �ملركز �لفل�صطيني حلقوق 

�ملن�رشم  �لعام  خالل  �الإن�صان 

�ل�صحفيني  على  �عتد�ًء   )051(

يف  �لعاملة  �الإعالمية  و�لطو�قم 

من  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص 

قبل قو�ت �الحتالل. و�صملت تلك 

نار،  �إطالق  جر�ئم  �العتد�ء�ت، 

�أدت يف �إحد�ها �إىل قتل �صحفي، 

و�عتد�ء�ت  �آخرين؛   )04( و�إ�صابة 

�ل�رشب  ذلك  يف  مبا  ج�صدية 

و�لدفع وبلغت )53( حالة؛ و)82( 

حالة �حتجاز و�عتقال �صحفيني؛ 

وتدمري )32( مكتب �صحفي جر�ء 

�لق�صف؛ و)02( حالة �إبعاد ومنع 

من �لتغطية �ل�صحفية؛ و��صتمر�ر 

منع طباعة �صحيفتني يف �ل�صفة؛ 

وحالة �إغالق مطبعة.

ويف �صياق مت�صل، �صدر بيان عن 

�الثنني،  �أم�ص  �أول  �الأ�صري  نادي 

�الحتالل  �صلطات  �إّن  فيه،  جاء 

يف  �صحفيا   51 �عتقال  تو��صل 

�ل�صحفية  بينهم  من  معتقالتها 

�إد�رّيا،  �ملعتقلة  �لطويل  ب�رشى 

�عتقالية  ظروف  عليهم  وتفر�ص 

�الأ�رشى  كافة  كما  قا�صية، 

و�الأ�صري�ت يف معتقالت �الحتالل

�ل�صحفيني  نقابة  وكانت 

و�الحتاد  �لفل�صطينيني، 

و�ملركز  لل�صحفيني،  �لدويل 

للفل�صطينيني  للعد�لة  �لدويل 

للمحكمة  ق�صية  رفعت   ،"PICI"
ب�صاأن  �لدولية  �جلنائية 

لل�صحفيني  �ملمنهج  �ال�صتهد�ف 

�لفل�صطينيني.

�لقانونية  �ملذكر�ت  تقدمي  ومت 

�لتي تتهتم �الحتالل باال�صتهد�ف 

�ملمنهج لل�صحفيني �لعاملني يف 

فل�صطني، وعدم �لقيام بالتحقيق 

��صت�صهاد  يف  �لو�جب  بال�صكل 

�الإعالم،  و�صائل  يف  �لعاملني 

جر�ئم  مل�صتوى  يرقى  و�لذي 

�جلنائية  �ملحكمة  �إىل  حرب، 

�لدولية.

وقدمت هذه �لق�صية بالتعاون مع 

حمامني بارزين يف جمال حقوق 

و"دوتي  "بايندمانز"  من  �الإن�صان، 

شكوى  بتقديم  تشامبرز"،  ستريت 
�جلنائية  �ملحكمة  �إىل  ر�صمية 

ني�صان/  �صهر  بد�ية  يف  �لدولية 

�أبريل 2202.

�لعام  �ملدعي  مكتب  و�أعلن 

يف  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة 

��صتالم  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

�بريل  يف  ر�صميا  �ل�صكوى 

بارتكاب  و�ملتعلقة  �ملن�رشم، 

�صد  جر�ئم  �الحتالل  قو�ت 

يوؤدي  قد  �لذي  �الأمر  �ل�صحفيني 

وحماكمة،  ر�صمي  حتقيق  �إىل 

وفقا للبيان �لذي �أ�صدره �الحتاد 

�لدويل لل�صحفيني.

�ملرفوعة  �ل�صكوى  و�أو�صحت 

بالتف�صيل،  �لدولية"  "للجنائية 
لل�صحفيني  �ملمنهج  �ال�صتهد�ف 

�أربعة  عن  نيابة  �لفل�صطينيني 

�صحفيني وهم: �أحمد �أبو ح�صني، 

ويا�رش مرجتى، ومعاذ عمارنة، 

��صت�صهدو�  ��صتية، �لذين  ون�صال 

قنا�صة  �أيدي  على  �صوهو�  �أو 

�أثناء  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص 

�صلمية،  مل�صري�ت  تغطيتهم 

�صرت�ت  يرتدون  كانو�  وجميعهم 

و��صحة  عالمة  حتمل  �صحافة 

عليهم.  �لنار  �إطالق  وقت 

تفا�صيل  �ل�صكوى  وتعر�ص 

�الإعالم وتفجري  ��صتهد�ف و�صائل 

و�جلوهرة  �ل�رشوق  برجي 

�لعام  ماي  يف  غزة  مدينة  يف 

�ملا�صي، مبا يف ذلك ق�صايا علم 

وميادين  �حلياة  و�صحيفة  نيوز 

ميديا و�لبو�بة 42 وغريها.

يوا�صل نحو 500 معتقل اإداري مقاطعتهم ملحاكم االحتالل لليوم 

الـ123 على التوايل، للمطالبة باإنهاء �صيا�صة االعتقال االإداري. 
وت�صكل مقاطعة حماكم االحتالل اإرباكا لدى اإدارة �صجون االحتالل، 

حيث ي�صبح هناك انقطاع بينها وبني املعتقلني، اإ�صافة لتعريف الوفود 

االأجنبية التي تزور املعتقالت كل فرتة بق�صية االعتقال االإداري، 

وبالتايل تداولها وت�صليط ال�صوء عليها ونقلها للعامل.

وعادة ما تتخذ �صلطات االحتالل اإجراءات عقابية �صد املعتقلني 

املقاطعني ملحاكمها كاحلرمان من الزيارة، وجتديد االعتقال االإداري 

لهم. وكان املعتقلون االإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل باإعالن 

املقاطعة ال�صاملة والنهائية لكل اإجراءات الق�صاء املتعلقة باالعتقال 

االإداري )مراجعة ق�صائية، ا�صتئناف، عليا(.

واأعلنت احلركة االأ�صرية يف معتقالت االحتالل دعمها وتاأييدها الكامل 

لقرار املعتقلني االإداريني باملقاطعة ال�صاملة للمحاكم الع�صكرية، 

مو�صحة اأن هيئاتها التنظيمية �صتقوم مبتابعة القرار. ودعت جميع 

املعتقلني االإداريني يف خمتلف املعتقالت اإىل االلتزام الكامل بهذه 

اخلطوة، والتحلي بال�صرب والنف�س الطويل، من اأجل حتقيق االأهداف 

املرجوة باإلغاء �صيا�صة االعتقال االإداري.

واالعتقال االإداري هو اعتقال دون تهمة اأو حماكمة، ودون ال�صماح 

للمعتقل اأو ملحاميه مبعاينة املواد اخلا�صة باالأدلة، يف خرق وا�صح 

و�صريح لبنود القانون الدويل االإن�صاين، لتكون اإ�صرائيل هي اجلهة 

الوحيدة يف العامل التي متار�س هذه ال�صيا�صة.

وتتذرع �صلطات االحتالل واإدارات املعتقالت، باأن املعتقلني االإداريني 

لهم ملفات �صرية ال ميكن الك�صف عنها مطلقا، فال يعرف املعتقل مدة 

حمكوميته وال التهمة املوجهة اإليه. وغالبا ما يتعر�س املعتقل االإداري 

لتجديد مدة االعتقال اأكرث من مرة ملدة ثالثة اأ�صهر اأو �صتة اأ�صهر اأو 

ثمانية؛ وقد ت�صل اأحيانا اإىل �صنة كاملة، وو�صلت يف بع�س احلاالت اإىل 

�صبع �صنوات كما يف حالة املنا�صل علي اجلمال.

ويف �صياق مت�صل، يوا�صل املعتقالن خليل عواودة )40 عاما( من بلدة 

اإذنا يف اخلليل اإ�صرابه عن الطعام لليوم الـ63، ورائد ريان )27 عاما( 

من قرية بيت دقو �صمال مدينة القد�س لليوم الـ27، رف�صا العتقالهما 

االإداري.

 يف اليوم العاملي حلرية ال�صحافة

 توا�صل انتهاكات االحتالل بحق 

الفل�صطينيني  ال�صحفيني 

ي�صادف، الثالث من ماي، اليوم العاملي حلرية ال�صحافة واالإعالم وقد اختارت منظمة االأمم 

املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة »اليون�صكو«، الثالث من ماي لالحتفال بهذه املنا�صبة، اإحياء لذكرى 

اعتماد اإعالن »ويندهوك« التاريخي لتطوير �صحافة حّرة وم�صتقّلة وتعددّية، الذي �صدر خالل 

اجتماع لل�صحفيني االأفارقة يف ناميبيا عام 1991.

 احلركة االأ�صرية يف معتقالت االحتالل توؤكد دعمها للقرار

املعتقلون االإداريون يوا�صلون مقاطعة 

حماكم االحتالل لليوم الـ123

 عيد االأ�صريات.."من رحم 

املعاناة ي�صنعن الفرح"
 

بفرحة كبيرة استقبلت األسيرة المحررة أمل طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم عيد 
الفطر السعيد، والذي يمر عليها ألول من منذ سبع سنوات وهي حرة خارج معتقالت االحتالل. 
تقول أمل إن فرحة العيد بين األهل واألحباب ال تضاهيها فرحة وال تساويها بهجة، مضيفًة 
أن أجواء العيد بين األهل مفعمة بالحياة والسرور، وأن هناك رونقا خاصا لصوت التكبيرات 

في المساجد.
تضييقات  رغم  السارة  األجواء  يفتعلن  االحتالل  معتقالت  داخل  األسيرات  أن  إلى  وتشير 
االحتالل عليهن، حيث أن التحضير لـ "معمول العيد" يتطلب إجراءات كثيرة وكتب رسمية 
لمخاطبة إدارة معتقالت االحتالل بالسماح لهن بتوفير السميد قبل أشهر من يوم العيد، وفي حال 
الموافقة على الطلب يتم شراء السميد والذي يكون ذو جودة متدنية من "الكنتين" بأسعار عالية.
تدفع  أسيرة  وكل  تنظيمية،  لجنة  األسيرات  تشّكل  تقريًبا،  أيام  بعشرة  العيد  قبل  أن  وتضيف 
العيد من مواد خاصة بصناعة  النقود وتقسيمها على مستلزمات  يتم تجميع  مبلغ معين حتى 

"المعمول" والقهوة والسكاكر والزينة.
الجميع،  المهام على  يقسمن  أسيرات  أربع  يبلغ عددها  التي  اللجنة  أن كل واحدة من  وتشير 
وتتمحور المهام حول إعداد القهوة وتجهيزها وترتيب الطاوالت وتزيين المكان وتنظيف القسم 

وغيرها. أما عملية خبز "المعمول" فتحتاج ليومين كاملين.
"ال خيار آخر أمامنا، إما أن نصنع الفرح بكل ما أوتينا من قوة، أو أن نستسلم للقهر والحزن 
االنشغال  أن  كما  مراده،  ينال  االحتالل  نجعل  أن  المستحيل  ومن  االحتالل،  يريده  ما  وهذا 

بالتجهيزات يجعلنا ال نفكر كثيًرا ببعدنا عن األهل واشتياقنا لهم" تتابع أمل.
وتروي أمل: صبيحة يوم العيد في المعتقالت، تبدأ "الفورة" قبل بساعة على غير العادة بحدود 
لتفقد األسيرات، تسلم األسيرة  به مجندات االحتالل  تقوم  الذي  العدد  الخامسة صباًحا، وبعد 
التي ُوكل إليها إعداد خطبة العيد نسخة عنها إلدارة المعتقل، ويقوم السجانون بمقارنة الخطبة 
فلسطين  بأن ال تتضمن شيئا عن  فيها  إلقاؤها، ويشترط  يتم  التي  الخطبة  لديهم مع  المكتوبة 
أو النضال ضد االحتالل، ثم تتبادل األسيرات التهاني بالعيد وينشدن األناشيد الدينية ويكبرن 
التكبيرات حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، ثم تعود كل األسيرات إلى غرفهن وينتظرن 

الفورة الثانية التي تكون في حدود الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الرابعة عصرا.
والسكاكر  المعمول  ترتيب  ويتم  القسم،  في  أكبر غرفة  اختيار  يتم  الثانية  الفورة  في  وتتابع: 
التي  المسرحيات  والمسابقات وبعض  األلعاب  الفترة  الطاوالت، وتتضمن هذه  والقهوة على 

تتدرب عليها األسيرات تحضيرا لهذا اليوم.
أما عن مالبس العيد، فتقول أمل إن األسيرات يخصصن خزانة خاصة للمالبس الجديدة تسمى 
"خزانة العام"، ويكون األهالي قد أرسلوا المالبس لبناتهن األسيرات قبل أسبوعين، وتُبقي كل 
أسيرة بعًضا من تلك المالبس في الخزانة ليتسنى لألسيرات الجدد واللواتي لم يُسمح لهن بعد 
باستقبال الحاجيات من ذويهن االرتداء منها، وبذلك الجميع يلبسن ثيابا جديدة رغما عن كل 
التقييدات، مؤكدًة أن هذا النوع من التكافل بين األسيرات يخلق أجواًء من المودة واألخّوة ما 

يخفف عليهن وطأة األسر.
وبين أنه ال يوجد زيارات خاصة لألسيرات فترة العيد، فالزيارة مرة واحدة كل شهر تكون 
عبارة عن رحلة عذاب ألهالي األسيرات بسبب إجراءات التفتيش المذل والمهين، حيث يخرج 
األهالي من ساعات الفجر األولى للتوجه إلى معتقل "الدامون" في رحلة تستغرق عدة ساعات 

من أجل اللقاء مع بناتهن لمدة 54 دقيقة فقط.

الوكاالت

اأدى اأكرث من 200 األف م�صل فل�صطيني، اأول 

اأم�س، �صالة عيد الفطر يف امل�صجد االأق�صى 

املبارك. 

دعا ال�صيخ حممد �صليم خطيب امل�صجد 

االأق�صى، اإىل »�صرورة التواجد امل�صتمر يف 

امل�صجد، وذلك ل�صد املخططات امل�صبوهة 

واخلطرية التي ي�صعى االحتالل اإىل فر�صها« 

،موؤكدا على اأن امل�صجد االأق�صى »خط اأحمر، 

وال مُيكن لل�صعب الفل�صطيني اأو االأمة 

االإ�صالمية يف م�صارق االأر�س ومغاربها ال�صماح 

بتدني�صه، اأو امل�صا�س بحرمته وقد�صيته«.

وكان امل�صجد االأق�صى قد �صهد خالل �صهر 

رم�صان، مواجهات عنيفة اإثر تهديدات 

جماعات �صهيونية باقتحام امل�صجد . وت�صدى 

مئات ال�صّبان الفل�صطينيني للم�صتوطنني 

الذين اقتحموا باحات امل�صجد بالقّوة، بحماية 

�صرطة االحتالل ال�صهيوين التي قمعت 

ال�صبان واعتدت عليهم بال�صرب والّر�صا�س 

والقنابل الغازية وال�صوتية ما اأدى لت�صجيل 

مئات االإ�صابات واعتقال املئات اأي�صًا.

ويف �صياق اآخر، اعتقلت قوات االحتالل فجر 

اليوم اأ�صريين حمررين من بلدة (حزما) �صمال 

�صرق القد�س.وذكرت م�صادر فل�صطينية اأن 

قوات االحتالل اعتقلت االأ�صريين املحررين 

بعد مداهمة منزليهما وتفتي�صهما، و�صط 

اندالع مواجهات مع ال�صبان، دون اأن يتم 

التبليغ عن اإ�صابات.

وكانت قوات االحتالل ال�صهيوين اقتحمت 

الليلة املا�صية اأي�صا قرية )مردا( �صمال �صلفيت 

�صمال ال�صفة الغربية، اأطلق جنود االحتالل 

خاللها قنابل ال�صوت بكثافة يف اأرجاء 

القرية، االأمر الذي ت�صبب بحالة من اخلوف 

والهلع خا�صة بني االأطفال.

وت�صن قوات االحتالل حملة اعتقاالت 

ومداهمات ب�صورة �صبه يومية يف مناطق 

ال�صفة الغربية ومدينة القد�س املحتلة، 

يف اإطار ممار�صاتها القمعية بحق ال�صعب 

الفل�صطيني.

بعد مواجهات عنيفة اإثر تهديدات جماعات �صهيونية باقتحام امل�صجد يف رم�صان

اأكرث من 200 األف م�صل يوؤدون �صالة 

عيد الفطر يف امل�صجد االأق�صى
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أّما بعُد فيا عباد هللا ..
باله  على  المسلم  يخطره  أن  ينبغي  سؤاٌل 
وهو يتجه بسلوكه إلى مرضات هللا سبحانه 
وتعالى، أيهما يقود المسلم إلى اآلخر الحب 
يقود المسلم إلى طاعة هللا عز وجل أم طاعة 
هللا سبحانه وتعالى تقوده إلى محبته؟ سؤاٌل 
وأن  فكره  مسلٍم على  يخطره كل  أن  ينبغي 
يتبين الجواب منه ليعلم كيف السبيل الموصل 
إلى هللا هل الحب هو السبيل إلى طاعة هللا؟ 
أم طاعة هللا عز وجل هي السبيل إلى محبته؟
الحق أن محبة هللا عز وجل هي السبيل إلى 
طاعته سبحانه وتعالى، فمن كان قلبه فارغاً 
عن محبة هللا عز وجل لن يجد سبياًل يدفعه 
العكس  يتصور  من  ويخطئ  طاعته.  إلى 
هي  وجل  عز  لربه  العبد  طاعة  إن  فيقول: 
السبيل إلى محبته. إذا لم تكن محبة هللا عز 
وجل مهيمنة على القلب فلن يقوى العبد على 
لن  وتعالى،  سبحانه  طاعة هللا  على  الصبر 
ولن  أوامره،  تنفيذ  على  الثبات  على  يقوى 
يقوى على الثبات على االبتعاد عن النواهي 

التي حذره هللا سبحانه وتعالى منها.
وهي  المحور  هي  لربه  العبد  فمحبة  وهكذا 
العبد البد أن  المنطلق، ولكن  األساس وهي 
يسأل عندما يسمع هذه الحقيقة فكيف السبيل 
إلى أن تُغرس محبة هللا عز وجل في القلب 

حتى تقوده المحبة إلى الطاعة؟
أيها  وتعالى  سبحانه  لربه  العبد  محبة  سبيل 
اإلخوة أن يتذكر النعم الكثيرة التي ال تحصى 
والتي يغدقها هللا سبحانه وتعالى على عباده 
التقلبات واألحوال،  صباح مساء وفي سائر 
فإذا تنبه العبد إلى نعم هللا عز وجل المتواصلة 
المتنوعة والمختلفة التي تتوالى عليه وربط 
بالمنعم اهتاجت محبة هللا سبحانه  النعم  هذه 
ألن   - وجدت  أقول  وال   - قلبه  في  وتعالى 
محبة العبد للرب موجودة حتى ولو كان هذا 
العبد من أفسق الفاسقين، بل حتى لو كان هذا 
العبد من التائهين الملحدين، ولكنها قد تكون 
سبحانه  هللا  نعم  تذكر  يوقظها  وإنما  راقدة 

وتعالى ثم ربط هذه النعم بالمنعم.
عز  الخالق  محبة  نوقع  اإلخوة  أيها  فتعالوا 
وجل بين جوانحنا عن طريق التنبه إلى هذه 
والمتنوعة  تحصى  ال  والتي  الكثيرة  النعم 
وكيف  كانوا  أياً  عباده  عن  تنقطع  ال  والتي 
النعم  هذه  تذكرنا  إذا  عندئٍذ  أحوالهم،  كانت 
وربطناها بالمنعم سبحانه وتعالى وثبتنا على 
هذا النحو فال شك أن القلب يتحول عندئٍذ إلى 
له، أال وهو حب  ثاني  وعاٍء لحب واحٍد ال 

هذا المنعم جل جالله.
وعلى  عليه  هللا  صلى  المصطفى  يقول 
نعمه  من  يغذوكم  لما  هللا  (أحبوا  وسلم  آله 

وأحبوني لحب هللا عز وجل إياي].
انظروا إلى نعم هللا أيها اإلخوة. انظروا إلى 
هذه النعمة التي تهمي من سماء هللا سبحانه 
وتعالى والتي ال تنقطع وقارنوا بين ما يصل 
من هللا إلينا من نعمه وهذه واحدة منها وبين 
ما يرقى من عندنا إلى هللا سبحانه وتعالى من 
واجب شكره، من واجب العمل على تحقيق 

تجدون  وذاك  هذا  بين  قارنوا  له،  عبوديتنا 
أمراً يُخجل، تجدون أن واقع أكثر المسلمين 
اليوم يجعل اإلنسان يذوب خجاًل من موقفه 
سبحانه  هللا  معاملة  ومن  وجل  عز  هللا  من 

وتعالى له.
انظروا إلى واقع المسلمين اليوم في أي قطر 
من أقطارهم وفي أي بلدة من بالدهم، انظروا 
إلى واقع المسلمين في أكثر فئاتهم بدءاً من 
التي  األخرى  الفئات  إلى  وحكامهم  قادتهم 
تعيش في رحاب أرض هللا سبحانه وتعالى، 
عز  عن هللا  واإلعراض  السائدة  هي  الغفلة 
وجل هو األمر المستمر، بل إن األمر ليزيد 
على ذلك في كثير من األحيان، االستخفاف 
هللا،  بشرائع  االستخفاف  هللا،  بحرمات 
االمتهان بشعائر هذا الدين العظيم. هذه هي 
المسلمون  فيها  يتقلب  والتي  المتغلبة  الحال 

اليوم.
ولكن انظروا إلى معاملة هللا عز وجل لعباده 
انقطعت نعمة من نعمه سبحانه  هؤالء! هل 
وتعالى عنا؟! هل انقطع فضٌل من فضل هللا 
سبحانه وتعالى عنا؟! هذه النعمة التي تهمي 
قريب  من سماء هللا عز وجل ستعانق عما 
هذه  أرضكم  من  تتفجر  التي  المختلفة  النعم 
تتجلى  كلها  مختلفة  كثيرة  متنوعًة  أرزاقاً 
هللا  سخرها  التي  األرض  هذه  من  وتتفجر 
هذا  يتقلب  قريب  وعما  لكم  وتعالى  سبحانه 
اإلنسان في هذه النعم المختلفة المتنوعة التي 
ال تحصى ينعم بأكلها، ينعم بشرب ما يُشرب 
منها، يتفكه بما يتفكه به منها، يتقلب منها في 

سعادٍة ال توصف.
وال يزيده ذلك إال إعراضاً عن هللا وال يزيده 
فهل  وتعالى،  غفلًة عن هللا سبحانه  إال  ذلك 
بسبب  عباده  عن  وجل  عز  هللا  نعم  تنقطع 
وجل  عز  سنة هللا  هي  تلك  تنقطع.  ال  ذلك 
يكرمهم  أن  العلية  ذاته  على  آل  عباده  في 
عز  ربنا  آل  عنهم،  إكرامه  يقطع  ال  وأن 
العلية أن يعطيهم وال يقطع  وجل على ذاته 
أن  األكرم  األعز  موالنا  آل  عنهم،  عطاؤه 
يبقي مائدته مبسوطة مليئة بالنعم الكثيرة التي 

تبقى  أن  العلية  ذاته  على  وآل  تحصى،  ال 
(ُكال  تُغلق  ال  مفتحًة  المائدة  هذه  إلى  أبوابه 
نُِمدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك َوَما َكاَن 

َعَطاُء َربَِّك َمْحُظوًر].
أال يخجلكم هذا أيها اإلخوة؟! أما ينبغي للعبد 
كيف  العجيب  األمر  هذا  فيرى  يتأمل  وهو 
يعامل هللا عز وجل لو أن اإلنسان ربط هذه 
بها  علينا  بالمتفضل  بمنزلها  بخالقها  النعم 
مكان  من  يرحل  ال  يتحرك  ال  جالس  وهو 
إلى مكان النقدح من جراء ذلك حب المولى 
ال  العشق  من  شعور  ولفاض  جوانحه  بين 
المتفضل الوهاب  أقول من الحب لهذا اإلله 
أن  أفيعجزكم  هذا!؟  أفيعجزكم  المعطي، 
تكونوا جالسين في بيوتكم ال تتحركون لكن 
بهذا  الشعور،  بهذا  إلى هللا  قلوبكم  توجهون 
التذكر، أفيعجز العبد أن يتذكر مواله وخالقه، 
أن يستجيب لنداءه الحلو العذب األخاذ (َكَما 
آَياِتَنا  َعلَْيُكْم  َيْتلُو  ِمْنُكْم  َرُسواًل  ِفيُكْم  أَْرَسْلَنا 
َويَُعلُِّمُكْم  َواْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب  َويَُعلُِّمُكُم  يُكْم  َويَُزكِّ
 َفاْذُكُروِني أَْذُكْرُكْم  َما لَْم َتُكونُوا َتْعلَُموَن 

َواْشُكُروا لِي َوال َتْكُفُروِن].
هذا هو السبيل إلى أن تستيقظ محبة هللا عز 
وجل بين جوانحنا، فإذا استيقظت هذه المحبة 
قادت أصحابها إلى الطاعة، قادت أصحابها 
إلى السير الحثيث إلى مرضاة هللا، سار العبد 
عندئذ إلى هللا وهو يقول: وعجلت إليك ربي 

لترضى ... وعجلت إليك ربي لترضى.
كانت  كيف  الدابر  اإلخوة  أيها  باألمس 
أراد  لو  بالبالء  ذكرنا هللا عز وجل  حالتنا؟ 
الينابيع،  جفت  األرض،  جفت  به  يبتلينا  أن 
تراجعت األرزاق، أطلت النكبات برؤوسها 
علينا، ولكن هللا عز وجل تدارك عندما طرق 
المسلمون بابه طرقات ذل، طرقات اعتراف، 
طرقات تجديد بيقيٍن باهلل سبحانه وتعالى أبدل 
هللا عسرنا يسرا، أكرمنا هللا سبحانه وتعالى 
بما غاب عنا لمدة قصيرة تنبيهاً لنا ال قطعاً 
للرفد، والتنبيه نعمٌة من أجل النعم التي يكرم 
هللا سبحانه وتعالى بها عباده أال نشكر هللا؟ 

أال نشكر الخالق؟

وعندما أقول: أال نشكر هللا ال أتوجه بكالمي 
الذين  أمثالكم  إلى  وال  فقط  أنتم  إليكم  هذا 
تفيض بهم المساجد، لكنني أتوجه بهذا الكالم 
إلى عباد هللا المؤمنين به الذين يرفعون فوق 
وجل  عز  باهلل  اإليمان  شعارات  رؤوسهم 
يكونوا  أن  ينبغي  أال  المسلمين،  قادة  وأولهم 
أما  هللا؟  حمد  في  هللا،  شكر  في  أئمتنا  هم 
ينبغي أن يكونوا هم قادتنا في إيقاظ محبة هللا 
عز وجل بين الجوانج، أما ينبغي أن يكونوا 
هم السباقين إلى التأمل في قول هللا عز وجل 
رُّ  ُكُم الضُّ ِ ثُمَّ إَِذا َمسَّ ن نِّْعَمٍة َفِمَن هللاَّ (َوَما ِبُكم مِّ

َفإِلَْيِه َتْجأَُروَن].
وما بكم من نعمة الحظوا االستقصاء في هذه 
العبارة، ما بكم من نعمة تخيل تخيل أي نعمة 
يكرمك هللا عز وجل بها. اعلم أيها العبد أنها 
تأتك من شرق وغرب وإنما جاءتك من  لم 
جاءتك  موالك  خالقك،  األوحد  الكريم  لدن 
ُكُم  َمسَّ إَِذا  (ثُمَّ  وتعالى  سبحانه  هللا  عند  من 
ليكشف  تجأرون  إليه  َتْجأَُروَن]  َفإِلَْيِه  رُّ  الضُّ
الضر عنكم، أليس كذلك؟  وكشف الضر بل 
إلى  التجاؤك  نعمة أخرى،  إلى هللا  التجاؤك 
هللا في أن يكشف عنك الضر ثم يستجيب هللا 
عز وجل لدعائك نعمة من أجل النعم، ومن 

ثم فنعم هللا عز وجل ظاهرة وخفية.
نتبينها  أن  ينبغي  اإلخوة  أيها  الحقيقة  وهذه 
وينبغي أن نعرفها والحل عندئٍذ سيكون سهاًل 
لكل من يسأل، كيف أستسهل الصعب الذي 
كلفني هللا عز وجل به؟ كيف أسلك الطريق 
إلى صبٍر  يحتاج  شاق  طريق  وهو  إلى هللا 

ومعاناة؟
إنك تسأل هذا السؤال ألنك توجهت إلى طاعة 
هللا قبل أن يوجد الوقود الالزم بين جوانحك، 
الوقود المحرك والوقود المحرك هو الحب، 
حب هللا سبحانه وتعالى، أيقظ محبة هللا بين 
جوانحك وسبيل ذلك سهل كما قلت أن تربط 
نعم هللا عز وجل بذاته العلية، أن تعلم من أين 
جاءتك هذه النعمة صغرت أو كبرت، خاصًة 
كانت أو عامًة، اذكر أنها جاءتك من عند هللا 
عز وجل والقاعدة تقول: جبلت النفوس على 
محبة  تستيقظ  عندئٍذ  إليها،  أحسن  من  حب 
مشاعر  وتهتاج  جوانحك  بين  وجل  عز  هللا 
إلى طاعته، عندئٍذ  فتندفع  قلبك  في  له  حبك 
الطريق  تجد  ولسوف  الصعب  ستستسهل 
الطويل قصيرا، محبة هللا عز وجل هي التي 
االعوجاج  وتقيم  الحديد  وتلين  البعيد  تقرب 

وتصلح الحال وتزيل كل أسباب الفساد.
وهو  يُعشق  الذي  هو  ربنا  إن  وهللا  ويحكم 
أفئدتنا  يجعل  أن  سبحانه  أسأله  يُحب،  الذي 
أوعيًة لحبه، ال ألي حٍب آخر وأسأله سبحانه 
أن يذيق قادتنا وحكامنا لذة هذا الحب، اللهم 
من  قلوبهم  طهر  اللهم  لك،  حبهم  لذة  أذقهم 
مما  الحجب  اللهم مزق  واألدران،  الشوائب 
بيننا  المسدلة  الحجب  ومزق  وبينهم  بينك 
الكون غيرك،  هذا  في  نرى  وبينك حتى ال 
نرى  ال  حتى  إالك،  منعماً  نرى  ال  حتى 

متفضاًل سواك.
أقول قولي هذا وأستغفر هللا العظيم.

ال�ضيخ رم�ضان البوطي

ال�سبيل اإىل حمبة اهلل عز وجل
احلمد هلل ثم احلمد هلل احلمد هلل حمداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده, يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالِل وجهك ولعظيم �سلطانك, 

ك, واأ�سهُد اأن ال اإله اإال اهلل وحدُه ال �سريك له واأ�سهُد اأّن �سّيدنا ونبينا  �سبحانك الّلهم ال اأح�سي ثناًء عليك اأنت كما اأثنيت على نف�سِ

حممداً عبُده ور�سوُله و�سفّيه وخليله خرُي نبٍي اأر�سَله, اأر�سله اهلُل اإىل العامل كلِّه ب�سرياً ونذيراً, الّلهم �سلِّ و�سلِّم وبارك على �سيدنا 

حممد وعلى اآل �سّيدنا حممد  �سالًة و�سالماً دائمني متالزمني اإىل يوم الدين, واأو�سيكم اأيها امل�سلمون ونف�سي املذنبة بتقوى اهلل تعاىل.
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"اأوريدو" ي�سيد بمجهودات الأ�سرة الإعالمية 
الجزائرية في عيدها العالمي

اإطالق م�سابقة "نجمة االعالم" 
في ن�سختها الخام�سة ع�سرة قريبا
قال ب�سام يو�سف اآل اإبراهيم، المدير العام لمتعامل 

الهاتف النقال "اأوريدو"، في ر�سالته اإلى الإعالم 

الجزائري بمنا�سبة اليوم العالمي لحرية ال�سحافة 

الم�سادف لـ 3 ماي من كل �سنة، اأود اأن اأتقدم با�سمي 

الخا�ص وبا�سم اأوريدو، باأطيب تمنياتنا بالنجاح 

والتوفيق ل�سحفيي ومهنيي الإعالم الجزائري. 

وا�ستطرد المتحدث موؤكدا باأن هذا اليوم يمثل فر�سة 

للتذكير بالدور الجوهري لالإعالم داخل المجتمع. 
وقال في هذا ال�سدد، اأود اأن اأحييهم على مجهوداتهم 

ل�سمان حق العالم للمواطن. كما اأترحم على روح 

ال�سحفيين الذين فارقونا ل�سيما خالل هذه الفترة 

من جائحة كورونا. نوؤكد اليوم عن التزامنا تجاه 

ال�سحافة الوطنية وعن اإرادتنا في تعزيز �سراكتنا 

اأكثر.«
وب�سفتها �سركة مواطنة، تعمل Ooredoo منذ ن�ساأتها 
على تعزيز ال�سراكة مع و�سائل الإعالم الجزائرية من 

خالل مبادرات فريدة لفائدة ال�سحفيين والمهنيين 

في قطاع الإت�سال.

 ويتعلق المر بم�سابقة "نجمة العالم"، التي �سيتم 
اإطالق ن�سختها الخام�سة ع�سرة قريبا، والتي اأ�سبحت 

على مر ال�سنين موعدا هاما في الم�سهد الإعالمي 

الجزائري، التي تعرف اقبال متزايد من ال�سحفيين 

الم�ساركين.

وفي اإطار ن�ساطات نادي ال�سحافة التابع لها الذي 

اأُطلق �سنة 2006، نّظمت Ooredoo ما يقارب �سبعين 

دورة تكوينية لفائدة مهنيي العالم ُتعنى بمختلف 

المجالت والموا�سيع المفيدة لممار�سة مهنتهم.

 Ooredoo وعلى �سعيد اآخر، اأعلنت مجموعة

لالت�سالت يوم الخمي�س 28 افريل 2022، عن نتائجها 

المالية للثالثي الأول ل�سنة 2022، بموؤ�سرات اإيجابية 

لـ اأوريدو الجزائر مقارنة بنف�س الفترة ل�سنة 2021 . 
 وقد تج�سد هذا المنحنى الت�ساعدي في النتائج 
لـ اأوريدو الجزائر، بف�سل ال�ستراتيجية الناجحة 

التي انتهجتها الموؤ�س�سة والقائمة اأ�سا�سا على التحول 

  Ooredooالرقمي.  وبلغة الأرقام، بلغت عائدات

الجزائر 21،1 مليار دينار جزائري نهاية مار�ص 2022 ، 

اأي بزيادة 5٪ مقارنة بنف�س الفترة ل�سنة 2021.

وفيما يخ�ص عدد الزبائن، فقد بلغ 12،9 مليون 

م�سترك في نهاية مار�ص 2022، اأي بزيادة 2 ٪ 

مقارنة بنف�س الفترة ل�سنة 2021. وفي الثالثي 
الأول من �سنة 2022، ُقدرت الإيرادات المحققة قبل 

احت�ساب الفوائد وال�سرائب وال�ستهالك والإطفاء 

)EBITDA(  بـ 8 مليار دينار جزائري مقابل 6،9 مليار 
دينار جزائري،  اأي بزيادة قدرها ٪17.

كما بلغت ا�ستثمارات Ooredoo الجزائر في الثالثي 
الأول 3 مليار دينار جزائري، ل�سيما لمرافقة 

ا�ستراتيجيتها المبتكرة في التحول الرقمي، اأي 

بزيادة تقدر بـ 106 % مقارنة بنف�س الفترة لل�سنة 

الما�سية.

عزيز طواهر

في عملية ت�سامنية 

بمنا�سبة عيد الفطر

 ثالثة مخابر 
�سيدالنية تتبرع 
 بلعب لفائدة

االأطفال المر�سى
   

شاركت ثالثة مخابر صيدالنية وطنية 
في عملية تضامنية, بمناسبة عيد الفطر, 

من خالل التبرع بلعب لفائدة األطفال 
المرضى في المستشفيات, حسبما أفاد 
به, أول أمس, بيان لوزارة الصناعة 

الصيدالنية.
وتم تنظيم هذه العملية التي أطلق عليها 
"طفل- لعبة- ابتسامة", تحت الرعاية 

السامية لوزير الصناعة الصيدالنية 
بالتعاون مع القناة الثالثة لإلذاعة 

الجزائرية, وبمشاركة مجمع صيدال 
العمومي ومخبر بيوفارم ومخبر سوفال, 
حسب البيان الذي نشره بالموقع الرسمي 

للوزارة.
ومن خالل هذه المبادرة, "عبر 

المتعاملون الصيدالنيون عن دعمهم 
وتضامنهم مع األطفال المرضى 

وأسرهم", يضيف نفس المصدر، كما 
ذكر مسؤولي المخابر بالمناسبة بالتزامهم 
بالمساهمة في التكفل بهم من خالل إنتاج 

األدوية المضادة للسرطان, اعتبارا من 
عام 2022, لتغطية االحتياجات من 

المواد الموجهة لمعالجة األورام و وضع 
حد الضطرابات اإلمداد والتوفير في 

المستشفيات.
كما أوضحت الوزارة ان "محور التنمية 
الجديد هذا, سيسمح للصناعة الصيدالنية 

الوطنية بالحفاظ على ديناميكية نموها 
من أجل تلبية األولويات الصحية للبالد 

والتنمية االقتصادية للجزائر".
اإ.�ص

ف.م

ونشر العمل بمناسبة معرض الجزائر 
الدولي األخير للكتاب الذي نظم نهاية 

مارس الماضي، حيث يقدم ترجمة إضافية 
للقراء الناطقين بالفرنسية الشغوفين 

والراغبين في اإلطالع على القرآن الكريم 
ومعرفته رغبة "في سد فراغ أو إكمال ما 
هو موجود بالفعل" والذي ال تخفى أهميته 

بالنسبة للقراء الناطقين بالفرنسية سواء 
كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

ويعود المؤلفان في تقديم العمل إلى تاريخ 
ترجمات القرآن الكريم والتي كانت أقدمها 
إلى لغة التينية في 1141 قبل نشر ترجمة 

أخرى إلى اللغة الفرنسية في 1647 بقلم 
المستشار أندريه دي راير الذي كان يشغل 

منصب القنصل العام السابق لفرنسا في 
تركيا ثم في مصر.

وذكرا أعمال بعض المثقفين الجزائريين 
بما في ذلك مؤلف عميد الجامع الكبير في 
باريس السابق سي حمزة بوبكر الذي ألف 
سنة 1979 ترجمة بحواشي واألستاذ أحمد 

العيمش الذي نشرت ترجمته ألول مرة 
في وهران في ثالثينيات القرن الماضي 

ثم في باريس في 1984 وكذا ترجمة عالم 
األنثروبولوجيا مالك شبل في 2009.
كما يذكر المترجمان العمل الذي ألفه 

األستاذان الهاشمي حفيان )أستاذ متقاعد( 
والمرحوم حسين رايس األستاذ السابق 

في معهد الغزالي بالمسجد الكبير بباريس 

نشر سنة 2010 وترجمة غير منشورة 
إلى غاية اليوم للفيلسوف والمترجم 

الجزائري محند تازروت في الستينيات 
والتي عثر عليها في أرشيفه الشخصي 

بعد وفاته سنة 1973.
وكتب الصحفي والكاتب والمترجم 

مسعود بوجنون حوالي عشرين كتابا 
حول الفكر اإلسالمي ونحو سبعين 

ترجمة لكتب قديمة مثل صحيح البخاري 
وتفسير ابن كثير وتفسير عبد الرحمن 

السعدي ورياض الصالحين لإلمام 
النووي وسيرة ابن كثير. ويعمل حاليا 
في المجلس االسالمي األعلى ومجلة 

الدراسات االسالمية التي ينشرها 

المجلس.
وولد عالم االديان كمال شكات سنة 

1967 في الجزائر العاصمة ويخاطب 
الجمهور الناطق بالفرنسية بشكل أساسي 

وهو منتج ومنشط برامج دينية باللغة 
الفرنسية في التلفزيون واإلذاعة ويعمل 

في مجلة الدراسات اإلسالمية.
وقد بدأ كمال شكات الذي يتقن الفرنسية 

واإليطالية واأللمانية مساره في علم 
األديان على يد المفتي الكبير الشيخ محمد 

الطاهر آيت عجلت وتخصص في الفقه 
االسالمي وهو عضو مؤسس لرابطة 

علماء وأئمة ودعاة دول الساحل وعضو 
بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

يقدم ترجمة اإ�سافية للقراء الناطقين بالفرن�سية 

 �سدور ترجمة جديدة للقراآن الكريم
 لكمال �سكات وم�سعود بوجنون

   
تقدم من�سورات "البيازين" للقراء عمال جديدا يتمثل في ترجمة معاني اآيات القراآن الكريم 

و�سروحها من تاأليف عالم الأديان كمال �سكات وال�سحفي المترجم م�سعود بوجنون.

ANEP : 2216008251 الرائد: 2022/05/04

إشـهـــار
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رئي�س الجمهورية العربية ال�سحراوية اإبراهيم غالي 

ال�سعب ال�سحراوي ما�ض بكل عزم واإ�سرار من اأجل ا�ستكمال �سيادة دولته الم�ستقلة

اأبدى ا�ستعداده لتمديد عقده مع الفاف 

لغاية كان 2023، بلما�سي

"اأدعــــو الفيفا اأن تاأخذ 
ملف الجزائر بخ�ســـو�ض 
التحكيـم بعين االعتبار"

09

04

تعالت اأ�سواتها في العيد العالمي لل�سغل لتح�سين القدرة ال�سرائية للم�ستخدمين

اأجور ال تقل على 7 ماليين �سنيتم .. مطلب نقابات التربية ل�سمان حياة كريمة للموظفين

ب�سبب تعطل عملية الجني وانخفا�ص 

العر�ص في اأ�سواق الجملة

ارتفــاع جنوني في اأ�سعــار 
 الفواكــه وندرة في اأنــواع 
من الخ�ســر يومي العيــد

الثورة التحريرية في قلب ال�سحافة الدولية

  مجلــــــــة بولي�سيــز 
 ت�سلــــــط ال�ســــوء

 على "حرب المغارات"  
04

05

04
03

 ح�سبما اأكده بلنوار 

وك�سفت عنه وزارة التجارة

 نجاح نظام المداومة 
وال �سكاوي للم�ستهلكين

جريدة "الرائد" ت�ستطلع اآراء اإعالميين في اليوم العالمي لحرية ال�سحافة

�سحفيون يتحدثون عن واقع �سعب 
للممار�سة االإعالمية ويتطلعون نحو االأف�سل
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