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في شأن الرياضة والجائحة
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الشروق اليومي ،ص01 .
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م .عبد الحفيظ ،ص00.
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 مجاهدون داخل وخارج البساط األخضر«الســرب األسـود »..قصة “فريق الشهــداء” ،إلياس
بكوش ،ص07 .
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شارك في هذا العدد

عواب عمر ،بلقاسم سفيان ،عرزور رضوان ،ليلى تنسي ،بن أوسعد يسين
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في شأن الرياضة والجائحة

اختلفت نظرة األخرين للرياضة كل حسب شخصيته فهناك من يعتبرها مجهوود
بدني وجسدي ووسيلة لصيانة الصحة وآخرون يعتبرونها تقونويوة لوتوخولوو مون ضوغووطوات
الحياة دون نسيان ،وهناك قلة أخرى ترى أن الرياضة ال يشترط فيها االجهاد فحمية غواائويوة
كفيلة وتغني عن ممارسة الرياضة .
خاصة مع انتشار فيروس كورونا الدي جعل محبي الرياضة يحاولون التأقولوم موع الوجوائوحوة
وايجاد بدائل نظرا لغلق الصاالت الرياضية .

فأصبحت المنازل خير بديل للقاعات الرياضيوة بول اكوثور مون يلوا حويون اضوحوت قونووات
اليوتيوب تحضي استقطابا اكثر وهدا ان دل فإنما يدل مهما اختولوفوت وجوهوات الونوظور حوول
ممارسة الرياضة فالقاسم المشترك بينها هو انها لألدب واخالق ورقي تكريسا لمقولة الوعوقول
السليم في الجسم السليم.
عرزور رضوان
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ممارسة الرياضة في الجزائر بين العادة
الصحية و"البريستيج"
جوووزائوووريوووون كوووثووور يوووعوووتووورفوووون
بفائدة الرياضة ،وكثيرون يعتبرونوهوا
ركنا صحويوا أ أسواسويوا ،لوكون قولويولويون
يمارسونها ولوو مورة فوي األسوبووع.
يراها بعضهم من األموور الوثوانوويوة،
يوووووووجووووووودهوووووووا آخووووووورون مووووووون
مظاهر الرفاهية أو "بريستيج" فقط.
هناك من يهرب من الوريواضوة ألنوهوا
"تحتاج إلوى الووقوت والوموزاج" عولوى

حد قول مروان سوعودي  40عواموا
لـ"العربي الجديد" ،معلال عزوفه عن
ممارسة الرياضة بسبب عمله اليومي
الواي ال يوتوورك لوه موجوواال لولووتوفووكويوور
بوووووووووووووووالوووووووووووووووريووووووووووووووواضوووووووووووووووة…
ونووهووايووة األسووبوووع "غووالوويووة الووثووموون"
بالنسبة للجزائريين ،فهي موخوصوصوة
للراحة؛ وغالبا ما يقضيها الوكوثويورون
في النوم إلى ساعة متأخرة من نوهوار
الجمعة ،على ح ّد تعبير عبد العالوي
 17عاما  ،ويشير إلوى رييوة األهول
أيضا ،في حين تغيب الوريواضوة عون
برنامجه بالرغم من أن لوديوه ولوديون
صغيرين يمارسان رياضة الكاراتيوه.
ويوضح أن االلتزامات اليومية تجبره
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على تخصيو كامول وقوتوه لوألوسورة
والعمل.
من مفارقات األسرة الجزائوريوة أنوهوا
تشجع أبناءها الصغار على موموارسوة
إحدى الرياضات ،خصوصا السباحوة
والكاراتيه ،وهي ثقافة بودأت تونوتوشور
في المجتمع الجزائري ،بحسوب قوول
المختو في التربية البدنية في إحدى
المدارس االبتدائية ،نور الدين شوار.

ويوضح أن ممارسة الرياضة تحوتواج
إلى الدافع أوال ،والوموواصولوة ثوانويوا،
فنجد اآلبواء يودفوعوون أبونواءهوم نوحوو
موومووارسووة إحوودى الووريوواضووات ،لووكوون
بشوورط "إن وجوودت قوواعووات خوواصووة
بووالووريوواضووة قووريووبووة موون أحوويووائووهووم
السوووووووووووووووووكووووووووووووووووونووووووووووووووووويوووووووووووووووووة".
ويولوفوت شووار إلووى أن "الوطوفول مووع
مرور الوقت يوتووقوف عون موموارسوة
الووريوواضووة ووصووولووه إلووى الووموورحوولووة
المتوسطة والثوانوويوة ،لوعودم موتوابوعوة
األهوول ألبوونووائووهووم وتشووجوويووعووهووم عوولووى
مووواصوولووة موومووارسووة الووريوواضووة".

ملف

ويشير إلى وجود عشرات الوموالعوب
في مختلف المدن الجزائرية ،إال أنوهوا
"تفتقر لوخوطوة اسوتوراتويوجويوة تسواعود
األسوور وتووحووفووزهووم عوولووى موومووارسووة
الوووريووواضوووة" ،الفوووتوووا إلوووى غووويووواب
"الووموومووشووى" الوومووخووصووو لوولوومووشووي
الووجووموواعووي فووي األحوويوواء السووكوونوويووة
الووجووديوودة ،أو مسوواحووات مووخووصووصووة
لوولووريوواضووة ،خصوووصووا فووي الووموودن
الوووووووووووووووووداخووووووووووووووووولووووووووووووووووويوووووووووووووووووة".

وعن حجة "انعدام الووقوت" ،توطورق
رواد مواقع التواصل االجتماعي فوي
الجزائر إلى مالحظة هامة "مضحكة
ومووبووكوويووة"
فوووووي آن،
وهووووي أن
"الجزائري
حووواول أن
يقلود غويوره
فوووووووووووووووووووووي
الووونوووهووووض
بوووووووواكوووووووورا
وموومووارسووة
الوووريووواضوووة
وأخا دوش
يوغووتووسوول ،
ثووم يووفووطوور
ويوووووووقوووووووورأ
الوووجوووريووودة
ويووووواهوووووب
للعمل ،فوجد أنه تأخر ووصول وقوت
الوومووغوورب" .وبووالوورغووم موون عووزوف
األسوور الووجووزائووريووة عوون موومووارسووة
الرياضة ،غير أن الالفت أن الشوبواب
الجزائري يتأثر باألفالم السنيوموائويوة،
ويووقووبوولووون عوولووى ريوواضووة "كوومووال
األجسام" .وبحسب تصوريوح حسويون
بودالي  08عاما فإن هاا النوع مون
الرياضة انتشر في السنوات األخيرة،
وخصوووصووا فووي كووبووريووات الووموودن 0
الجزائرية ،نتيجة تأثر الشباب بوأفوالم
السينما وتقليد الممثلين.
عثمان لحياني
0221-20-21

ملف
ملف

استراتيجية تواصل األجيال لضمان تسجيل النجاحات
جيل جديد من الرياضيات رفعن راية الجزائر في المحافل الدولية
مازالت الرياضة النسوية تسواهوم فوي
رفع الورايوة الووطونويوة فوي الوموحوافول
الدولية بفضل إجتهاد وعمل نخبة من
الرياضيات الالئي أبين إال أن يقطعن
طريوقوا شواقوا وصوعوبوا ،لوكون حوالوة
اإلنجاز والتتويج تنسي هموم المآسوي
واألزمات ،حويون عورفوت الوريواضوة
النسوية خالل السنتين الماضيتين فوي

يتغير والنظرة كالا ،ألن الوموجوتوموع
الجزائري بحكم أنه محافظ موازال لوم
يتحرر من فكرة منح الفرصة لولومورأة
فووووووي مووووووجووووووال الووووووريوووووواضووووووة.
العديد من الوريواضويوات الومووهووبوات
والالتي كانت لهن فورصوة الووصوول
إلووى أعوولووى الوومووراتووب ،إال أنووهوون لووم
يستطعن توحوقويوق يلوا وبوقوي األمور

الجزائور ،طوفورة نووعويوة مون خوالل
ظهور جيل جوديود أبوى إال أن يورفوع
المشعل ويواصل التألق والسير عولوى
خطى بوولومورقوةوبونويودةوسوواكوري...

حووبوويووس األحووالم والووخوويووال بسووبووب
العراقيل والصوعووبوات مون الوموحويوط
القريب بودايوة بواألسورة وصووال إلوى
الحي والمدينة هو ما جعل العديد مون
الرياضويوات يوتووقوفون عون موموارسوة
الرياضة بعد أن وصلن إلى المستوى
الوووووووووووووووووووووووعوووووووووووووووووووووووالوووووووووووووووووووووووي…
نوووجووواحوووات كوووثووويووورة لوووجووويووول واعووود
عرفت السنتان الماضيتان بروز جيل
جديد من الوريواضويوات فوي موخوتولوف
المجاالت حققن الكثير من اإلنجازات
المهوموة ،خواصوة عولوى الوموسوتوويويون
اإلفريقي والعربي وهو موا يوؤكود أن
الرياضة النسويوة تسويور فوي طوريوق
التألق مستقوبوال ،بوالونوظور إلوى تووفور
المواهب القادرة على رفوع الوتوحودي.
يكفي فقط أن ناكر التوتوويوجوات الوتوي
تحوقوقوت فوي السونوة الومواضويوة عولوى
المستوى اإلفريقي ،حين نالت أمويونوة

عرفت الجزائر مراحل متونووعوة مون
اإلنجازات في مختلف المجاالت مثول
الوومووجووال الووريوواضووي وعوولووى وجووه
الخصوص الرياضة النوسوويوة ،الوتوي
غالبا ما تكون منسية إلوى أن توظوهور
بطلة ترفع التحدي وتحقوق موا عوجوز
عنه الكثيرون وتساهم في رفع الرايوة
الوطنية في محفل أولمبي أو قاري أو
إقووووووووووووووووولووووووووووووووووويوووووووووووووووووموووووووووووووووووي…
تحدي المجتمع والواهونويوات السولوبويوة
ممارسة الرياضة في الجزائر مكفوول
للجميع وكل واحد يستطيع القيام بهواا
األمر ألنه مرتبط بالحرية الشخصية،
لكن عندما يتعلق األمر بالمرأة األمور
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بلقاضي يهبويوة الوجويودو فوي بوطوولوة
إفووريووقوويووا وبوووعووالم رموويووسوواء يهووبوويووة
الوومووالكوومووة ،إيوومووان خوولوويووف يهووبوويووة
المالكمة ،حاج سعيد كامويولويوا يهوبويوة
الوووكووواراتوووي ،وداد دراعوووو يهوووبووويوووة
الووكوواراتووي ،صووونوويووا زبوووج يهووبوويووة
المبارزة اإلفريقية ،لبنة مقداس يهبية
الووكوواراتووي ،لوويوونوودة مووازاري يهووبوويووة
البادمنتون ،أمل حميوش يهوبويوة
الوووووووووووموووووووووووصوووووووووووارعوووووووووووة…
ضوووموووان توووواصووول األجووويوووال
إستمرارية الونوتوائوج اإليوجوابويوة
والنجاحات بالنسبة لولوريواضويوة
النسوية فوي الوجوزائور لوم يوكون
موجودا من قبول ،حويون كوانوت
تمر فترات تعرف فويوهوا بوروز
جيل يحقق إنوجوازات جويودة ثوم
يتراجع وتمر بعدها فترة قاحولوة
وخالية مون الونوجواحوات بسوبوب
غياب سياسة توواصول األجويوال
لضوومووان تووواصوول الوونووجوواحووات.
بروز جيل مميز وموهوب هوو
ثمورة عومول توم الوقويوام بوه مون
طوورف موودربوويوون ومووؤطووريوون موون
المستوى العالي حملوا على عواتوقوهوم
تووقووديووم الوودعووم الوومووعوونوووي والووفوونووي
لرياضيات كانت لهن الفرصة للبروز
والتألق فيما بعد ،لكن األمور لوم يوكون
سهال في الوبودايوة ولوكون السوؤال هوو
كوووويووووف سووووتووووكووووون الوووونووووهووووايووووة .
لكل جيل بداية ونهاية لكن نهاية جيول
يجب أن تكون بالضرورة بداية جويول
آخر حتى تبقى الجزائر حاضرة على
مستوى الرياضة النسوية في المحافل
الوودولوويووة ونووتووجوونووب الووفووتوورة الووقوواحوولووة
والجرداء التي قد تدوم لسنوات عديدة 5
قوبول أن يووظوهوور جوويول جوديوود يووحوموول
المشعل ويعويود الوريواضويوة الونوسوويوة
للتألق من جديد…
عمار حميسي
0202-20-20

ملف
الرياضة المدرسية صنعت مرسلي وبولمرقة وال بد من قرار سياسي
للنهوض بها
بعيدا عن مشاهير الكرة والريواضوات
األخرى ،نسلط الضووء هواه الومورة،
على الرياضة المدرسية ،التي تعوتوبور
أول فرصة يتحصل عولويوهوا الوتولومويوا
إلبراز قدراته ومهواراتوه وتوفوجويورهوا
مسووتووقووبووال ،غوويوور أن االهووتوومووام بووهووا
ضعيف جدا ،برغم أنها كانوت قواعودة

كل الترب الوطني ،إلوى حود السواعوة
لدينا 122ألف منخرط فوي الوريواضوة
المدرسية في مختلف األطوار ،يوقووم
تسلسل االنتقاء فيها في الوموسوابوقوات،
بداية من الودوائور فوي الوواليوات ،ثوم
االنتقال إلوى الوواليوة ،لوتوتووسوع إلوى
الووموونوواطووق ،بووعوودهووا عوولووى الوومووسووتوووى

صوولووبووة لوولووكووثوويوور موون الووريوواضوويوويوون
الجزائريين ،سمحت لهم بأن يصيروا
نووجووومووا فووي عوودة اخووتووصوواصووات
ريواضوويووة ،ومووثوولوووا الووجووزائوور أحسوون
تمثيل في مختلف الوموحوافول الودولويوة.
نزلنا ضيوفا عونود رئويوس االتوحواديوة
الجزائرية للرياضة المدرسويوة السويود
ايزم عبد الحفيظ ،للحديون عون واقوع
هاا القطاع واهتماماته.

الجهوي ،إلى أن تصل إلى الموسوتووى
الوطني...

مووا هووو الووهوويووكوول الوواي تووقوووم عوولوويووه
االتووحوواديووة الووجووزائووريووة لوولووريوواضووة
المدرسية
تعتبر ثاني اتحادية في الوجوزائور بوعود
االتحادية الجزائرية لكرة القدم ،تضوم
 48رابطة والئية ،أي متواجدة عوبور
العدد  ، 21جويلية 0202

أال ترون أن عدد  122ألف مونوخورط
في الرياضة المودرسويوة قولويول إيا موا
قورن بعدد التالميا
ال ،بووالووعووكووس ،هووو رقووم ال بووأس بووه
ومعقول ،صحويوح هونواك  8مواليويون
تلميا في كل األطوار المدرسية ،وهو
عدد كبير ،لكن ال يخفى عليكم أنه في
المدارس ال توجد إال الرياضوة فوقوط،
فقد يتجه التولومويوا إلوى هووايوة أخورى
ثووقووافوويووة مووثووال ،موون مسوور وتوومووثوويوول
وغيرهما ،لاا يتفورع الوتوالمويوا عولوى
مووخووتوولووف الوونووشوواطووات ،ولوويووس فووي
االختصاصات الرياضية فحسب ،لواا

أرى أن عوودد الووموونووخوورطوويوون فووي
الرياضة المدرسية مقبول جدا….
حصة مادة الرياضة في المدارس لهوا
ساعتين فقط فوي األسوبووع ،هول هوو
وقت كاف في رأيكم
هو حجم ساعي ضويويول جودا ،إيا موا
قورن بمختلف الودول
األخرى ،حين يصول
التوقيوت فوي الوكوثويور
من البلدان إلوى أربوع
ساعات في األسبووع،
أما في الجوزائور فوهوو
سووواعوووة ونصوووف إيا
احتسبنا توقيت تغيويور
الوومووالبووس وغوويوورهووا،
وهو زمن غيور كواف
لتقديم كل المعلووموات
للتلميا ،لكنها الفرصة
األولوووى لوووه إلبوووراز
مووووهوووبوووتوووه فوووي أي
تخصو وتفجيرها مستقبال…
ما هو البرنامج المسطر مستقبال
ككل مووسوم لوديونوا بورنواموج فوي عودة
اختصاصات ،يكون  0أفوريول بودايوة
موسم الرياضة الومودرسويوة ،إلوى حود
الساعة بدأت البطووالت فوي الودوائور
والواليات من أجل االنتقاء الووطونوي،
الوواي يووكووون هوواه السوونووة فووي واليووة
بجاية ،من أجل االختيوار لولوموشواركوة
6
في البوطوولوة الوموغواربويوة فوي سواقويوة
سيدي يوسف ،كما سطرنوا بورنواموجوا
للبطولة العالمية في فرنسا.
0221-22-20

إقبال رهيب للشباب على صاالت كمال األجسام

ملف

يدفعون مبالغ ضخمة في ”الميغاماس“ للحصول على عضالت مفتولة

صارت رياضة كمال األجسام ورفوع
األثقوال مون أكوثور الوريواضوات الوتوي
تستهوي الشباب مؤ ّخرا وتسوتوقوطوبوه،
فبالرغم من الهدف الوحيد الاي يجمع
عليه كافوة موموارسوي هواه الوريواضوة
والمتمثل فوي الوحوصوول عولوى جسوم
رشوويووق وعضووالت مووفووتووولووة إال أن
الغايات اختلفت من رياضي إلى آخور
كل حسب مبتغاه فمنهم مون يوحورص
على رفع لياقته البدنية بالتخلوو مون
الوودهووون الووزائوودة وتووقووويووة عضووالتووه
ومنهم من أضحى ه ّمه الوحيد البحون
عن جسوم أنويوق لوموسوايورة الومووضوة
ومواكبوة الوعوصور مون خوالل توقولويود
النجوم والمشاهير في ج ّل خرجاتهوم،
وفي يات السويواق فوقود قواموت «آخور
ساعة »بجولة استطالعية قادتهوا إلوى
قاعات رياضة بنواء األجسوام ،حويون
وجدناها مكتظة وممتلية عون آخورهوا
نظرا إلقبال الشباب الرهويوب عولويوهوا
موون أجوول موومووارسووة هوواا الوونوووع موون
الرياضات الاي كوثويورا موا يسوتوفوحول
داخل أوساط الجزائريين خالل موسم
اإلصطياف ألسباب متعددة إخوتولوفوت
حسب أفكوار وتوطولّوعوات موموارسويوهوا
الاين وجدناهم يعيشون عالما مغوايورا
العدد  ، 21جويلية 0202

تماما يسوده ج ّو من
الحماس والهيوجوان،
… ،إضووافوووة إلوووى
هاا ،فقد ش ّد إنتباهنوا
كووووووثوووووورة صووووووور
الوومووشوواهوويوور أمووثووال
«أرنوووووووووووولووووووووووود »
و»فوندام »وغيرهم
مووووووون نوووووووجووووووووم
«هوليوود »وأبوطوال
الوومووصووارعووة كـوو «جووون سوويوونووا »
و»باتيستا »الاين علّقووا عولوى كوامول
الجودران وكوأنوهوم مون يوقوفوون عولوى
تدريب هؤالء الشبان ويبوعوثوون رو
الوتوحوودي داخوول قوولووبووهوم الوتووي تووفوعووم
بالنشاط كلما دخولووا صواالتوهوم ،كوموا
جابنا من جهة ثوانويوة صووت صودى
اآلالت الحديدية الموموزوجوة بصوراخ
رافعي األثقال الوايون يورون مون هواا
الضجيج الطاغي على الموكوان نووعوا
من أنواع الصرامة والوهويوجوان الواي
يضيف من طاقوتوهوم وتوركويوزهوم فوي
ميدان كوموال األجسوام وهوي الوجوولوة
التي أحسسنا من خاللها بوأنونوا دخولونوا
عالما ثانيا يختلف تماما عن عوالومونوا،
…
«الميغامواس »يسويوطور عولوى عوقوول
الرياضيين رغم ثمنه المرتفع
أدى هوس الشباب واهتمامهم المفرط
بووكوومووال األجسووام واسووتووعووراضووهووم
لعضالتهم متى كانت الفرصة سانحوة
إلى دخوولوهوم فوي رحولوة بوحون عون
مختلف األسباب التي تجعل جسوموهوم
مووحوول إعووجوواب ،وموون بوويوون السووبوول
المستعملة تناول الرياضييون لوألدويوة

المغاية الوموعوروفوة بواسوم «بوروتويون
الوحوولوويوب واي »والوومووجوفووفووة لوولوودهووون
«أسوويووود أمووويوونوووو »وكوووالووا األدويوووة
الطاقوية «كوريواتويون »حويون يوعوتومود
عليهوا الشوبواب بصوفوة كوبويورة بوغويوة
حصووولووهووم عوولووى عضووالت مووفووتووولووة
وبهدف تغيويور شوكول أجسواموهوم إلوى
األحسن ،حين أوضوح لونوا «عولوي »
وهو صاحب قواعوة لوكوموال األجسوام
وسط مدينة عنابة بوأن األدويوة الوتوي
يتناولها الرياضيون تباع عولوى شوكول
مساحيق وأقراص يطلق عولويوهوا إسوم
الموكوموالت الوغواائويوة ،وأهوم األنوواع
الشوووائوووعووووة «بووووروتووويوووون الوووواي »
»الميغاماس»« ،السيريووس مواس»،
«الميسكل تاك »وغيرها من األدويوة
الوووتوووي توووتووووفووور عووولوووى نسوووبوووة مووون
الهيدروكربوهات والدسم التوي توفووق
 52بووالوومووائووة والووبووروتوويوون الوومووغوواي
لوولووعووضووالت ،حوويوون سوويووطوورت هوواه
المنشطات على أغلب عقوول الشوبوان
الوومووهووووسوويوون بووأجسووام كووبووار نووجوووم
الرياضة ،وأمسى اهتمامهوم الوموفورط
بووكوومووال األجسووام واسووتووعووراضووهووم
لعضالتهم السبب الرئيسي لوتونواولوهوم
لمواد تباع بأسعار خيالويوة توفووق فوي
العديد مون األحويوان موبولوغ  05ألوف
دينار للعلبة الواحدة باعتبارها أسورع
سوبويول لوبونوواء عضوالت قوويوة ومووا ّدة
لزيادة الطاقة يعتومود عولويوهوا الشوبواب
1
بصفة كبويورة كوي توظوهور أجسواموهوم
موافقة للمقاييس المعمول بها عالميوا،
…
وليد سبتي
0221-26-00

ملف

الرياضة في الهواء الطلق تقوي الجسم والنفس
اختالف درجة الحرارة والرياح يعمالن على تنشيط جهاز المناعة.
كولن -كشفت الدراسات الوعولومويوة أن
ممارسة رياضة الوجوري أو الوموشوي
في الهواء الوطولوق يوموكون أن توكوون
مفيودة وفوعوالوة فوي عوالج االكوتويواب
الخفيف والمتوسط كما تعود بوالوفوائودة
على صحة الجسم.

وقال البروفيسور إنوجووفوروبووزه إن
ممارسة الرياضة في الوهوواء الوطولوق
تووعووود بووفوووائوود عووديوودة عوولووى الووجووسووم
والنفس على حد سواء.
وأوضح عالم الرياضوة األلوموانوي أن

وأثووبووتووت الووعووديوود موون األبووحووا أن
مموارسوة الوتومواريون الوريواضويوة فوي
الهواء الطلق تسواعود عولوى الوتوعورق
بشووكوول أفضوول األموور الوواي يسوواعوود
على تخلو الجسم من جومويوع أنوواع
السموم ،كما أنها تساعد على خوفو
مسوووتوووويوووات الوووتووووتووور واالرتوووبووواك
والغضب ،مما يساهم بشكل فعّال فوي
تجنب اإلصابة باالكتياب.
كما تعد ممارسة الرياضة في الوهوواء
الطلق مفيدة لومورضوى الوربوو حويون
يوووصووي األطووبوواء الووموورضووى الووايوون
يووعووانووون موون مشوواكوول فووي الووتوونووفووس
بممارسة الرياضة وخواصوة الوموشوي
السريع في الهواء الطلق ألنها تساعود
على توسع الرئوتويون والوحوفواظ عولوى
صحة القصبات الهوائية.

وفووي دراسووة أجووريووت عووام ،0200
وجد الباحثون أن قضواء الووقوت فوي
الهواء الطلق يوجوعول الونواس سوعوداء
بنسبة  52في المية أكثر من ممارسوة
الووتووموواريوون الووريوواضوويووة فووي صوواالت
الجيم ،كما ربطت دراسات سابقة بين
التمارين في الخوارج وبويون تونواقوو
الشعور بالوتووتور والوقولوق والوغوضوب
واالكتياب.
أظهرت دراسة أجريوت موؤخورا ،أن
األطفال الوايون يوعوانوون مون مورض
اضووطووراب نووقووو االنووتووبوواه وفوورط
النشاط ،أصوبوحووا أكوثور قودرة عولوى
التركيز بعد المشي لمدة  02دقيقة في
حديقة ،في حين لم يتحوسون الوتوركويوز
لديهم عند ممارسة نفس النوشواط بويون
األبنية والمناطق السكنية.
العدد  ، 21جويلية 0202

اخووتووالف درجووة الووحوورارة والووريووا
يعمالن على تنشيط جهواز الومونواعوة،
مشويورا إلوى أن موموارسوة ريواضوات
أو ركوووب
الووتووجووول أو الووركوو
الدراجات الهوائية في الهواء الوطولوق
تعمل عولوى توقوويوة الوجوهواز الوقولوبوي
الوووعووائووي وتووحووصوون الووجووسووم ضوود
األمراض.
كما تسواعود موموارسوة الوريواضوة فوي
الحدائق العامة وعلوى الشوواطوي فوي
تحسين عملية التونوفوس وزيوادة نسوبوة
األكسجين في الدم ،كما تنشط الودورة
الوودمووويووة بوومووعوودالت أعوولووى لوودى
ممارسيها بالمقارنة مع أولويوا الوايون
يفضلون األندية الرياضية.

ويوؤكوود الووخووبووراء أن لضوووء الوونووهووار
تأثيرا إيجابيا على توازن الهرمونوات
من ناحية ويعمل على تحسين الحوالوة
النفسية والمزاجية من ناحية أخرى.
وكشووفووت دراسووة حووديووثووة أن مووجوورد
التعرض لضوء الشمس في الصوبوا
الباكر يؤدي إلى فقدان الوزن بشوكول
واضح ،كما يؤثر الضوء بشكل كبير
على عمل ساعة الجسم الوبويوولووجويوة
وتغيير معدالت الوحورق فوي الونوهوار
والليل .كما أن ممارسة الرياضة فوي
أحضووان الووطووبوويووعووة تووحووارب الووتوووتوور
الوونووفووسووي وتسوواعوود عوولووى الشووعووور 1
باالسترخاء والهدوء النفسي.
0202-20-02

ملف
 :0202فيروس كورونا يشل الرياضة الجزائرية والعالمية
الجزائر -شولوت جوائوحوة كووفويود09-
الممارسة الرياضية في الجزائر كوموا
في العالم سنوة  0202الوتوي سوجولوت
تأجيالت بالجملة مست خاصة ألعواب
الوموتووسوط وهوران-
البحور االبويو
 ،0200االلعاب االولمبويوة طووكويوو-
 ،0202بطولة اوروبوا 0202-لوكورة
القدم وغيرها من المنافسات المجومودة
والقاعات الرياضيةالموصدة.
السوورعووة الووفووائووقووة النووتووشووار الووعوودوى
عجلت بإصودار الومونوظوموة
العالمية للصحة ،تعلويوموات
تقضي بتقليو التجوموعوات
الووتووي قوود تسوواعوود عوولووى
استفحال الوفويوروس ،وهوو
ما دفع السلطات العموومويوة
بالجوزائور فوي  06موارس
الماضي الى االعوالن عون
تجميد النشاطات الرياضية
كلها وبدون استثناء.
كما أجولوت أحودا ريواضويوة اخورى
بالجوزائور الوى  ،0200عولوى غورار
كأس افريقيا للدراجات على الوطوريوق
بوهران والبطولة االفريقية للدراجات
الجبلية ) ،(VTTبينما ألوغوي طوواف
الجزائر الدولي الواي كوان موبورموجوا
شهر مارس الفارط…
ونفس الشيء بوالونوسوبوة لولومونوتوخوبويون
الجزائريين لفيوة اقول مون  08سونوة،
يكور وانا  ،اللاين ضيعا الومورحولوة
النهائية لولوبوطوولوة االفوريوقويوة0202-
لكرة السلة بمصر لنفس السبب.
ابووتووداء موون  9يووولوويووو ،طوورأ بووعو
التحسن بالجوزائور بوعود قورار وزارة
الشوووبووواب والوووريووواضوووة ،السوووموووا
للرياضيين "المتأهلين او المرشوحويون
العدد  ، 21جويلية 0202

للتأهل" الى االلعاب االولمبية او شبه
االولمبية بطوكيو ،باستيناف الونوشواط
الرياضي وهاا باحترام تدابير الوقاية
من فيروس كورونا.
لتبدأ االتوحواديوات الووطونويوة بوتونوظويوم
تربصات وتوجوموعوات عولوى مسوتووى
المنشآت الرياضية بتيكجدة البويورة
 ،السويودانويوة الوجوزائور الوعواصوموة
وسووورايووودي عووونوووابوووة توووحوووسوووبوووا
لالستحقاقات المقبلة.

ومن اجل الوتوكوفول االموثول بوالوجوانوب
الصحي للرياضيين ،وضوع الوموركوز
الوطني لطب الوريواضوة بوروتووكووال
صووحوويووا لوولوووقووايووة موون كوووفوويوود،09-
بالتنسيق موع لوجونوة رصود وموتوابوعوة
فيروس كورونا.
وموونووا أيووام قووالئوول كووالووا ،سوومووحووت
السوولووطووات الووعووموووموويووة بووالووعووودة الووى
ممارسة الرياضة في الوهوواء الوطولوق
لعدد مون االخوتوصواصوات ،ويوتوعولوق
األموور بووألووعوواب الووقوووى ،الوودراجووات،
التنس ،التوجوايوف والوكوانووي كويواك،
الريشة الطائرة ،الشراع ،الريواضوات
الميكانيكية ،الوتوزحولوق والوريواضوات
الووجووبوولوويووة ،الووفووروسوويووة ،الووريوواضووات
التقليدية والترياتلون.

كانت تداعيات إلوغواء أو توأجويول كول
االحدا الوريواضويوة الوموموارسوة مون
طرف الوهوواة او الوموحوتورفويون عوبور
العالم ،ثقيولوة وبوات مونوالصوعوب ألي
كان التخطيط لوضع رزنامة رياضية
لسنة .0200

أحد أكبر المواعيد الدولويوة ،االلوعواب
االولمبية ،أجلت هوي االخورى لسونوة
 0200وهي سابقة اولوى فوي تواريو
االولوومووبوويوواد .وتووم االعووالن عوون هوواا
التأجيل شوهور موارس ،فوي
الوووقووت الوواي اسووتووفووحوول
الووفوويووروس فووي كوول ارجوواء
العالم ،ومع يلوا بورموجوت
االلعاب االولمبية من جديود
في الفترة من  01يوليو الى
 8اغسطوس  0200وشوبوه
االولمبية من  04اغسوطوس
الى  5سبتمبر.
وفي شهر مارس الومواضوي
كالا ،قرر اإلتحواد األوروبوي لوكورة
القدم تأجيل دورة أورو 0202-لوعوام،
ونووووفووووس الوووومووووصوووويوووور عوووورفووووتووووه
البطوالتالمحلية في العالم بأسره… ،
اإللغاء القسري للمنافسات الريواضويوة
توورك آثووارا كووارثوويووة عوولووى اقووتووصوواد
البلدان ،لتخيم على كورة الوقودم ازموة
مالويوة خوانوقوة بوحورموان االنوديوة مون
مووداخوويوولووهووا .فووالووخووسووائوور الووموورتووبووطووة
بمداخيل بيع التااكر ،العقود التجاريوة
والوورعووايووة ،ال سوويوومووا حووقوووق الووبوون
0
التلفزيوني… ،
0202-20-06

القانون
ملف

رسميا ..صدور األمر المتضمن تعديل قانون العقوبات الخاص
بتصنيف األشخاص والكيانات اإلرهابية

صدر في العدد األخير من الجريدة الرسمية ،أمر يتوضومون
تعديل األمر رقم  056-66الوموؤرخ فوي  8جووان 0966
المتضمن قانون العقوبات.
و يهدف هاا األمر إلى تعزيز المنظومة القانونية لمكافوحوة
اإلرهاب ،والسيموا مون خوالل اسوتوحودا قوائوموة وطونويوة
لألشخاص والكيانات اإلرهابية.
وحسبما نو عليه األمر ،تعدل وتتمم المادة  87مكرر من
االمر رقم  66-056المؤرخ في  28جوان  0966وتحرر
كما يلي" :المادة  87مكرر ،يعتبر فعال إرهابيا أو تخريبيوا
كل فعل يستهدف أمن الدولة واستقرار المؤسسات وسيرها
العادي ،عن طريق أي عمل غرضه من 0الى  01بودون
تغيير ...
"-السعي بأي وسيلة الوصول إلى السلطة او تغيويور نوظوام
الحكم بالطرق الدستورية أو التحري على يلا".
"-المساس بأي وسيلة بالسالمة الترابية أو التحري
يلا".
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علوى

كما تضمن االمر تعديل المادة  87مكرر  :01تنشأ قوائوموة
وطنية لألشخهاص والكيانات اإلرهابية التي تورتوكوب أحود
األفعال المنصوص عليها في الوموادة  87موكورر مون هواا
القانون الاين يتم تصنيفهم شخصا إرهابيا مون قوبول لوجونوة
تصنيف األشخاص والكيانات اإلرهابية والتي تدعى أدنواه
"اللجنة".
كما ال يسجل أي شخو أو كيان في القائمة الومواكوورة اال
ايا كان محل تحريات اولية أو متابعة جزائية او صدر فوي
حقه حكم أو قرار باإلدانة".
ويمكن اللجنة أن تشطب أي شخو أو كيوان مون الوقوائوموة
تلقائيا أو بناء على طلب الشخو أو الوكويوان الوموعونوي ايا
اصبحت أسباب تسجيله غير مبررة.
محمد.ق
0202-26-22
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القانون
ملف

قانون جديد لحماية المعلومات والوثائق اإلدارية الرسمية
 22سنوات حبسا لكل موظف عمومي يفشي أسرار المهنة
صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية العدد  45نوو
قانوني جديد يتعلق بآليات الحماية للوموعولووموات والووثوائوق
اإلدارية للسلطات العموومويوة وااللوتوزاموات الومولوقواة عولوى
الموظف العمومي تجاهها ،إلى جانب المسؤوليوة الومودنويوة
والتأديبية والقواعد االجرائية واألحكام الجزائية الوموتورتوبوة
عن افشاء السر المهني والمعلومات والوثائق.

بمناسبة ممارسة مهامه ،ما لم ينو عليه الوقوانوون خوالف
يلا ،على أن يبقى هاا المنع ساريا لمدة  02سونووات مون
توقف أو انتهواء الوعوالقوة الوموهونويوة لولومووظوف الوعومووموي
باالستقالة أو التسريح أو العزل أو اإلحالة على التقاعود أو
ألي سبب آخر ،إلى حين رفوع السوريوة عون الوموعولووموات
والوثائق المصنفة من قبل السلطات العمومية.

وهاا في إطار تجريم االعتداء على سرية الوثائق اإلدارية
التي حظيت بعناية كبيرة ألول مورة مون طورف الوموشورع
الجزائري والاي تجسد بعد إصدار هاا األمر رقم 29-00
المؤرخ في  07شوال  0440هجرية الموافق لـ 28جووان
 0200المتعلق بحماية المعلومات والوثائق االدارية.

وجاء في الفصل الرابع الاي هو بعنوان المسؤولية المدنية
والتأديبية ،أنه يجوز للسلطات المعنية طلب تعويو عوموا
أصابها من ضرر نتيوجوة نشور وثويوقوة مصونوفوة أو إفشواء
معلومات تخصها طبقا للقوواعود الومونوصووص عولويوهوا فوي
التشريع المعمول به ،دون اإلخالل بالمتوابوعوات الوجوزائويوة
المحتملة ،وفي حالة إقدام الموظف العموموي عولوى الوقويوام
بتسريب وافشاء المعلومات وإخراج الوثوائوق ونسوخوهوا…
فإنه يتعرض إلى المساءلة التأديبية طبقا للتشريوع السواري
المفعول المعمول به ،وقد يصل به األمر إلى حد التوسوريوح
من العمل.

واحتوى األمر الرئاسي الجديد على عدد من اآلليات لتأكيد
هاه الحماية للوثائق والمعلومات ،والمشرع في انتهاج هاا
الونووو الووقوانووونوي الووجوديوود يووهودف بوواألسواس إلوى حومووايووة
المعلومات والوثائق االدارية للسلطات الوعوموومويوة ،حويون
عرف هاا األمر في فصله األول عددا من المفاهيم وتتمثل
في الموظف العمومي – الوثيقة – الووثويوقوة الوموصونوفوة –
المعلومات ،فيما أشارت المادة الخامسة منه بأن أحكام هاا
األمر الرئاسي ال تمس بحق الموواطون فوي الووصوول إلوى
المعلومة.
فيما احتوى الفصل الثاني على قواعد حمايوة الوموعولووموات
والوثائق المصنفة حسب درجة حساسيوتوهوا سوري جودا -
سري -واجب الكتمان -توزيع محدود  ،وجاء في الوفوصول
الووثووالوون موون يات األموور الوورئوواسووي الووتووزامووات الووموووظووف
العمومي ،والتي تتمثل أسواسوا فوي السور الوموهونوي ،وعودم
افشاء محتوى أي وثيقة أو معلومة اطلوع عولويوهوا أثونواء أو
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فيما تضمن الفصل الخامس مون األمور أعواله جومولوة مون
القواعد اإلجرائية ،أما الفصل السادس فتطرق إلى األحكام
الجزائية التي تختلف حسب درجة حسواسويوة الوموعولووموات
والوثائق المصنفة محل نشور أو تسوريوب سوري جودا –
سري – واجب الكتمان – توزيوع موحودود  ،كوموا أشوارت
المادة  17من األمر الرئاسي رقم  29-00المؤرخ في 28
جوان  0200إلى أنه ودون اإلخالل بالعقوبات األشد ،فإنه
يعاقب بالحبس من  5إلى  02سنوات وبغراموة تصول إلوى
حد  022مليون سنتيم ،كل من يدخول دون تورخويوو إلوى
منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني أو شبكة الكوتورونويوة
أو وسوويوولووة اخوورى موون وسووائوول تووكوونووولوووجوويووات االعووالم
واالتصال للسلطات المعنية ،بقصد الحوصوول بوغويور وجوه
حق على معلومات أو وثائق مصنفة.
كما يتعرض كل موظف عمومي إلى عقوبة الحبس الونوافوا
والغرامة المالية في حوالوة نشوره لولوموعولووموات والووثوائوق
اإلدارية نتيوجوة عودم موراعواتوه لوألحوكوام الوتوشوريوعويوة أو 22
التنظيمية أو القواعد االحترازية المرتبطة بطبيعوة موهواموه
كموظف.
م .عبد الحفيظ
0202-26-22

اإلقتصاد
ملف

إنعاش الحركية االقتصادية ..رهان الجزائر في 0202
تبحن الجزائر خالل العام الجديد  0200عن إيجاد فورص
لإلنعاش االقتصادي ،بعد سنة صعوبوة مورت بسوبوب وبواء
"كوفيد ،"09-الاي ساهوم فوي فوقودان الووظوائوف وإغوالق
المحال التجارية وتراجع دخل األفراد ،إضافة إلى انوهويوار
أسعار النفط في األسواق العالمية ،وموا تورتوب عولويوه مون
تراجع للمداخيل من الوعومولوة الصوعوبوة .وتوريود الوحوكووموة
الجزائرية "بعون" الوحوركويوة االقوتوصواديوة بوعود عوام مون
الركود ،خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصوحوي فوي
الوبووالد ،وهوواا مون خووالل زيووادة اإلنووتوواج والووحوفوواظ عوولووى
الوظائف ،مما يترتب عولويوه مون موحوافوظوة عولوى الوقودرة
الشرائية للمواطن .ومع بداية  ،0200خو الرئويوس عوبود
المجيد تبون ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمول ،بوأول
لقاء لبحن القضايا المتعلقة بوإنوعواش االقوتوصواد الووطونوي،
حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

تحديات االقتصاد الجزائري:
وبالنسبة للجزائر ،فإن الخروج من اقتصواد الوموحوروقوات
أصبح ضرورة ملحة ،إي أن مستقبل اقوتوصوادهوا الووطونوي
يكمن في بناء صناعة تنافسية ،وفالحة موتونووعوة ،وقوطواع
خدماتي متطور ،يكون بديال حقيقيا للنفط .وحسب الخوبويور
االقتصادي هارون عمر ،فإنه كانت لجائحة كوورنوا "آثوار
مدمرة على االقتصاد الجزائري ،خاصة بعد تراجع أسعار
المحروقات وضعف الوطولوب عولويوهوا" .ويورى عومور فوي
تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" ،أن أهم تحدي خوالل
المرحلة المقبلة هو "البحن عن موارد جوديودة لوالقوتوصواد
الجزائري ،غير الموارد الريعية التي تراجعت إلوى حودود
 08مليار دوالر ،بعد أن كانت تراو  12مولويوار دوالر،
من خالل سياسة مالية مبتكرة" .كموا دعوا إلوى "موراجوعوة
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سياسة الدعم االجتماعي المنتهجوة ،دون إغوفوال ضورورة
المسارعة في تحسيون مونواخ األعوموال ،الواي توحوتول فويوه
الجزائر المرتبة  057وفق تقرير دوييونوغ بويوزنوس  ،موع
مراجعة جارية للمنظومة البنكية والضريبية والجموركويوة،
ليبقى التحدي األكبر هو رقمنة االقتصاد الجزائري
كورونا ..النفط والدينار:

شكل تاباب أسعار النفط في األسواق العالمية خالل السنة
الماضية ،تحديا آخر للجزائر التوي تونوشوط داخول مونوظوموة
"أوبا" ،خاصة أن التراجع جاء بسبوب فويوروس كوورونوا
الاي عمق األزمة ،التي أدت إلوى هوبووط مسوتومور لوقويوموة
الدينار الجزائري أمام العوموالت الصوعوبوة .وبوهواا الشوأن،
يرى هارون أن هناك "مساع حوثويوثوة مون قوبول الوجوزائور
لتنويع مداخيولوهوا ،خواصوة تولوا الوتوي توأتوي مون توطوويور
الصناعة المنجومويوة موع موحواولوة
تطوير عمولويوات توكوريور الونوفوط،
لتقليوو فواتوورة الوواردات الوتوي
تراجعت  8مولويوارات دوالر هواه
السنة" .وأضواف" :موع موحواولوة
العمول عولوى تورقويوة الصونواعوات
المحلية إلحاللها محل الومونوتوجوات
الوومووسووتوووردة ،والوومووراهوونووة فووي
المرحلة المقبلة على عوائد تحوول
الجزائر إلى بووابوة إلفوريوقويوا مون
خالل ميناء الحمدانية ،الاي يعتبر
األكبر في شمال إفريقيا والطريوق
السيار شمال جونووب الواي يصول
إلى قلب إفوريوقويوا" .وبوخوصووص
واقع الدينار الجزائري الاي يعورف توراجوعوا لوقويوموتوه فوي
اآلونة األخيرة ،يرى الخبير االقتصادي أن ارتوفواع سوعور
الصرف سيكون "أمرا تلقائيا" في حالة توعوافوي االقوتوصواد
الوطني .وأكد أن الجزائر تعول على "تعافي أسواق النفوط
في السنة الجديدة بعد تووفور لوقوا كوورونوا ،موموا سويووفور
احتياطي صرف يدعم مكانوة الوديونوار الوجوزائوري موحولويوا
ودوليا" .ولإلشارة ،فوإن موداخويول الوجوزائور مون تصوديور
المحروقات تراجعت نهاية السنة المنقضيوة بـو 8بوالوموائوة20 ،
حين أنه في عام  0202بلغت صادرات الموحوروقوات 00
مليار دوالر ،في حين بلغت خالل سنة  11 ،0209مولويوار
دوالر...
إسالم كعبش
0202-22-01

المجتمع
اإلقتصاد

خالل الثالثي األول من السنة الجارية
ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات بأكثر من  52من المائة

سجلت الصادرات الجزائرية خوارج قوطواع الوموحوروقوات
ارتفاعا بنسبة  58.81بالوموائوة خوالل الوثوالثوي األول مون
السنة الجارية  0200موقوارنوة بونوفوس الوفوتورة مون السونوة
الماضية.
ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة التوجوارة ،بولوغوت قويوموة
صادرات الثالثوي األول  872.11مولويوون دوالر موقوابول
 547مليون دوالر في الفتورة الومونواظورة مون  ،0202أي
بزيادة قدرها  58.81بالمائة ،حسب نفس المصدر.
وشكلت الصادرات خارج المحروقات في الوفوتورة يونوايور-
مارس  0200حصة تقدر بـ 00.12بالوموائوة مون إجوموالوي
قيمة الصادرات الجزائرية في هاه الفترة.
وجسدت عمليات التصدير خالل الثالثة أشهر األولوى مون
العام الجاري  704مؤسسة مصدرة ،حسب نفس المصدر.
وبخصوص أهم المنتجات الموصودرة خوالل هواه الوفوتورة،
أظهرت الحصيلة ارتوفواع صوادرات اإلسومونوت بـو96.09
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بالمائة مقارنة بالثالثي األول  0202لوتوصول إلوى 17.85
مليون دوالر بينما بلغوت صوادرات السوكور  020مولويوون
دوالر  65.70 +بالمائة والتمور  17.00ملويوون دوالر
) 42.60 +بووالوومووائووة وصووادرات األسووموودة الوومووعوودنوويووة
والكيميائية األزوتية  006.85مولويوون دوالر 02.96 +
بالمائة .
كوموا ارتوفوعوت صوادرات الوزيووت والومونوتوجوات األخورى
المحصل عليها من تقطير الفحم الحجري الى  004مليوون
دوالر أي بزيادة بلغت  75بالمائة.
أما صادرات المواد الغاائية فبلغت  069مليون دوالر أي
بارتفواع قودره  50بوالوموائوة ،حسوب االرقوام الوواردة فوي
حصيلة وزارة التجارة.
0202-25-20
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الثقافة/ميديا

الجامعة دعامة نوعية القتصاد البالد
حتمية التأقلم مع متطلبات العصرنة
ي ْنمي توجه الجزائر الجوديودة فوي موجوال دعوم االقوتوصواد
الوطني و التح ّول به إلى اقتصاد معرفة  ،منتج و موحوفوز
على االجتهاد عن سياسة نوعية في سوبويول إرسواء دعوائوم
متينة تواكب التطور و تأخا بأسباب الحداثة التوي توتوموتّوع
بها االقتصادات العالمية.

و تضع الجزائر ثقلها على قطاعات إستراتيجية مون أجول
تجسيد و إنجا التحدي و أ ّولها التعليم الوعوالوي و الوبوحون
العلمي الاي يش ّكل في االقتصاد المنتج أهم حلقات المضي
بمشاريع الدول نحو األمام  ،و قد أولوى موجولوس الووزراء
المنعقد األحد أهمية لبسط انشغاالت الوقوطواع و الومووافوقوة
على جملة من االقتراحات  ،التي تح ّولت إلى مشاريع أكد
بشأنها رئيس الجوموهووريوة عوبود الوموجويود توبوون ضورورة
تحويلها إلى برامج و تمكينها من كل األسباب البيداغوجية
و الفنيّة لوتوجوسويود هواه الوبوراموج موثول الومودارس الوعولويوا
المتخصصة منها المدرسة العليا للوريواضويوات والومودرسوة
العليا للاكاء االصطناعي  ،و هو ما من شأنه وقف نزيف
األدمغة الوطنية نحو الخارج  ،و التي باسوتوطواعوة الوبوالد
االحتفاظ بها من خوالل توحوفويوزهوا عولوى الوبوحون و فوتوح
ورشات تكوينها في الداخل بضمان شروط عالويوة الوجوودة
في هاا المجال  ،و هاا بدوره أيضا من شأنوه أن يور ّشود
نفقات التربصات فوي الوخوارج  ،الوتوي صوارت تصورف
عليها خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة  ،اللهم التخصوصوات
العدد  ، 21جويلية 0202

غير الموجود في الجامعات و المعاهد الوعولويوا الووطونويوة .
كما يتّضح من خالل البرامج التي يضعها قوطواع الوتوعولويوم
العالي العمل على ربط الصلة بالبوحون الوعولوموي لوتوفوعويول
الووعووالقووات بوويوون الووجووامووعووة ومووراكووز الووبووحوون والوومووحوويووط
االقتصادي ،و أيضوا خولوق ديونواموكويوة االرتوبواط بوجوديود
االختراعات و االكوتوشوافوات و
مواكبة جديد التط ّور عبر العالم
 ،و عولوى ضووء هواه الوعوالقوة
تُووعوورف احووتوويوواجووات السوووق و
أيضووا مووجوواالت الووتووكووويوون و
قطاعات البحن التوي يضومونوهوا
التعليم العوالوي  ،و هواا بودوره
واجووب إخضوواعووه لوودراسووات و
استطالعات مووكولوة لولوجواموعوة
الوووجوووزائوووريوووة ،موووع توووحوووديووود
التخصصات التي تعود بالفوائودة
على تنمية اقتصاد الجزائر .و
تجسيدا لكل هاا ّ
فإن الوتوخوطويوط
على جميع المدد و اسوتوشوراف
مووا يووجووب أن يووكووون عوولوووى
االقووتووصوواد مسووألووة جوووهووريووة
ّ
موتوأن ،
بدورها في حاجة إلى دراسوة خوبورة و توطوبويوق
لتدخل الجامعة الجزائرية و مجال بحثها مرحلة الوتوجو ّدد و
االرتباط بتوفير احتياجات الوبوالد  ،و ال يونوكور أحود ّ
أن
الجامعة هي المؤسسة الوحيدة التي يمكون عون طوريوقوهوا
القيـام بنـشاطات األبحا بصورة علمية وكالا يمكن لهوا
أن تقـدم الخـدمات االستـوشواريوة لولوهويويوـوات واألفوراد فوي
القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية و الطبية  ،و
هاا بدوره يوتوطولوب توموويوال لوموشواريوع الوبوحون فوي كول
التخصصات و التزويد بالعتاد و أيضا اللجوء إلى مك ّونين
يوي صيت عالمي لتحفيوز الوموبوادرة الوجواموعويوة و حومول
الجامعيين على المونوافسوة  .ويوجوب أن تولوهوم الوموبوادرات
الناجحة المطبقة في مناطق أخرى مون الوعوالوم موؤسوسوات 20
التعليم العالي لنقل الخبرة خاصة تولوا الوموحوقّوقوة ألهوداف
التنمية المستدامة و تخليو االقتصاد من االعوتومواد عولوى
مورد أو موارد تنمية وحيدة.
فاطمة شمنتل
0202-20-02

الثقافة/ميديا

مديرة «راديو رميم» ،سهام فاضلي:
فخورة بحمل صوت الجزائر إلى العالمية
الشعب  :كيف جاءت فكرة إنشاء راديو رميوم بوالوموهوجور
سهام فاضلي :جاءت فوكورة إياعوة رمويوم ،وقود كونوت قود
افتقدت الميكروفون ،بوعود هوجورتوي إلوى فورنسوا وتوغويويور
مساري المهني من اإلعوالم إلوى موجوال األمون الوخواص،
وهاا ما سأطلع القوار الوكوريوم عولويوه قوريوبوا فوي ركون-
رمضانيات مثقف لجريدتكم الموقرة – وقد شجعني العوديود
من األصدقاء للرجوع إلى أمواج األثير ومن بيونوهوم عولوى
وجه الخصوص الدكتورة رشيدة محومودي الشواعورة الوتوي
تعد أول إسم عربي يدخل «أنطولوجيا العالم في الشوعور»،
وفي سنة  0207انطلقت في تجوسويود الوفوكورة وقوررت أن
تكون «رميم »إياعة جمعوية تشمل الكثير مون الوثوقوافوات.
 كيييييف تييخييدمييون الييجييالييييية الييجييزائييرييية فييي الييمييهييجيير«رميم »ليست إياعة فقط للجالية ،لكننوا نسواعود الوجوالويوة
الجزائرية والجاليات المغاربية والعربية األخرى بالمهجور
وتخدم قضايا البلد األم ونحتفل باألعياد الوطنية والوديونويوة
ونتطرق لكل ما يتعلق بالجزائور ،وعونود إطوالقوي لوراديوو
«رميم »لم أرد أن أحصر اهتمامها فقط بشؤون الوجوالويوة،
بل أردناها أمواجا أثيرية خارج الحودود الوفورنسويوة ،فوهوي
مووووفووووتوووووحووووة لوووولووووجووووموووويووووع وعوووولووووى الووووجووووموووويووووع.
 ومييا هييي الييمييواضيييييع الييتييي يييتييم الييتييطييرق اليييييهيياتحظى إياعة رميم بكل طواقوتوي وموكونوونواتوي اإلعوالمويوة
والتقنية ،تفرغت منا مدة لتكويون مشوروعوا فوي الورقومونوة
وتفوقت فيه ،وهاا سيساعدني في تعزيز وتطوير البوراموج
مسووووووووووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووووووووووقووووووووووووووووووووووووووووووبووووووووووووووووووووووووووووووال.
وحاليا لدينا الكثير من البرامج التي تعرف موتوابوعوة قوويوة
وتجاوبا كبيرا من قبل المستمعين ،أيكر مون بويونوهوا عولوى
سبيل المثال ،حصة الكاتبة والموتورجوموة الوفورنسويوة «حونوا
سالم» ،وبرنامج «غدائر الرو »للكاتبة الجزائريوة هودى
درويش والتي تحاكي فيها كل ما يوعونوى بوالوموجوال األدبوي
والثقافي ،إضافة إلى حصة سناء الفال من المغرب وهوي
شووواعووورة وفووونوووانوووة تشوووكووويووولووويوووة «relire a lire».
وأنا أقدم برنامجا يحكي عن األمثوال الشوعوبويوة ،والوكواتوبوة
كورال منبوز تقدم برنامجا بالغة اإلسبانية يهتم باالسبانويوة
ويووعوونووى بووالوونووشوواطووات الووثووقووافوويووة بوومووديوونووة موودريوود.
 ما هي اللغات التيي تيبيه بيهيا «رميييم» ،خياصية أنيهياميييييينييييييفييييييتييييييحيييييية عييييييلييييييى كييييييل الييييييثييييييقييييييافييييييات
تبن راديو رميم برامجها وحصوصوهوا حوالويوا بوالوعوربويوة
والفرنسية واإلسبانية وقريبا اإلنجليزية ونقوم بالعديود مون
التغطيات العالمية والمحلية ،كل ما يتعلق بمحاربة مورض
العدد  ، 21جويلية 0202

السرطان والعنف ضد النساء ونتوطورق لولوموسواواة فونوحون
إياعوووووووة الوووووووعووووووويوووووووش موووووووعوووووووا فوووووووي سوووووووالم.
 على ذكر العيش معا في سالم ،تم اختيييار إذاعية رميييمللمشاركة هذه السنة فيي إحييياء اليييوم اليعياليميي ،كيييف
جيييياءت الييييفييييكييييرة ومييييا هييييو بييييرنييييامييييجييييهيييييا
من المعلوم أن الشي خالد بن تونس هو من قدم المشروع
سنة  0207إلى هيية األمم المتحدة ،وقد قامت هاه األخيرة
بالمصادقة على توصية أعلنت من خاللها الـ  06ماي مون
كوول السوونووة ،يووومووا عووالووموويووا لوولووعوويووش مووعووا فووي سووالم.
وللعلم تم تعيين إياعة «رميم »كعضو في المجموعة التي
تنظم االحتفال بهاا اليوم في بوردو ،وكان مقررا أن يكون
هناك برنامج ثري لكن تفشي فيروس كوورونوا الوموسوتوجود
وإقرار الحجر الصحي حاال دون يلا ،و تم اختبار وألول
مرة إياعتنا لتحتفي باليوم العالمي للعيش موعوا بسوالم عون
طووووووووريووووووووق الوووووووورقوووووووومووووووووي واالفووووووووتووووووووراضووووووووي.
وينطلق بن البرنامج مباشر من الساعة  00:22إلى غوايوة
منتصف الليل ،ولوقود سوطورنوا موجومووعوة مون الوحوصوو
والمداخالت والحوارات وتدخل لـ 52شوخوصويوة موعوروفوة
تساهم بقوة في الترويج لفكرة ومبادرة العيش معا في سالم
دكاترة ومثقفين عولوى غورار الودكوتوورة الشواعورة رشويودة
محمدي التي ستقدم مداخلة باللغة االنجليزية تحت عونووان
«أدب ازرق ..مفهوم أبي » ،باإلضافة إلى حوار مطوول
مع العالمة التونسويوة-الوفورنسويوة فوي فويوزيواء الوكوم إيونواس
الصافي وهي بواحوثوة فوي حووار الوديوانوات والوحوضوارات
وخاصة حول مكانة المرأة في الدين والوتوصووف وايوزابول
بوي من فرنسا ومداخلة حول «التربية في السلم ».
وماذا يعني لسهام فاضلي العيش معا في سالم
 العيش معا في سالم بوالونوسوبوة لوي هوو حووار الوديوانواتوالثقافات ،وأبعاد هاا اليوم العالمي مهمة جدا بالنسبة لوي،
فأنا فخورة جدا أنني احمول رايوة السوالم عولوى أسواس أن
الجزائر هي من قدمت المشروع أمام هيية األمم الموتوحودة.
أنا جد فخورة ايضا ألنني احمل الجزائر بوطوريوقوتوي إلوى 25
العالمية وإلى السالم والعيش معا فوي سولوم وبسوالم ،ولوقود
برهن الجزائريون للعالم كله مون خوالل «الوحوراك »أنوهوم
شعب مسالم محب للسلم وللعيش معا في سالم…
حبيبة غريب
0202-25-25

التاريخ

زاوية سيدي موالي العربي بن عطية بتيسمسيلت:
مخطوطات تؤرخ لجيل من العلماء والمثقفين بمنطقة الونشريس
الشرعية وعلم الوتوزكويوة فوي
عصر علماء الجزائور ،وكواا
علماء منطقة الونشريس ...

كتيب حول سيرة ومؤلفات الشي الطويل والشويو الوحواج
العربي عمر بن عابد .
تزخر زاوية الشي موالي العربي بن عطية الواقعة ببلديوة
برج بونعامة بوالية تيسمسيلت بمخطوطوات هواموة توؤرخ
لجيل من التاري واألدب والثقوافوة بومونوطوقوة الوونشوريوس،
ويعود الفضل لشي الزاوية ومؤسسها مووالي بون عوطويوة
في كتابة العديد من المخطوطات حول الثوقوافوة اإلسوالمويوة
األصيلة للشعب الجزائري والمتمثلة في كتابات لمصاحوف
قرآنية من عهد ما قوبول االحوتوالل خوالل مورحولوة ازدهوار
الثقافة الجزائرية
باإلضافة إلى مخوطووطوات أصويولوة لولوشويو عومور الوحواج
العربي بن عابد سنة  0891برج بوونوعواموة ،وكواا نسوخوة
مصورة من اإلستمدادات الربانية للشي موالي العربي بن
عطية الونشريس الملقب بالطويول بوزاويوة موتويوجوة ،وكواا
عرض لخطب منبرية والتي هي صالحة لعصرنا الوحوالوي
وتعالج عدت قضايا محولويوة ووطونويوة مونوهوا فوي الوجوانوب
االجتماعي واالقوتوصوادي ،ويسوتونوتوج مون الوموخوطووطوات
السالفة الاكر أنها متعددة االختصاصات منوهوا فوي الوعولووم
العدد  ، 21جويلية 0202

تأسست الجمعية سنة 0226
 ،وهووي يات طووابووع تووراثووي
وديوونووي تووهوودف إلووى إحوويوواء
الترا ودراسته ونشره وفوق
معايير علمية ودينويوة  ،كوموا
تهدف الوجوموعويوة كوالوا إلوى
مواصلة رسالوة الوزاويوة فوي
جانب التعليم القرآني والعلوم
الشرعية وفق برنامج وزارة
الشؤون الدينويوة واألوقواف،
كوومووا لوولووزاويووة مسووار ثووقووافووي
وديني ووطني ،حين يتجولوى
المسار الثقافي في دور التوعولويوم والوتوهوايوب ،أموا الوموسوار
الديني يتمثل في التعليم القرآنوي والوفوقوه اإلسوالموي وعولوم
التزكية ،فيما يكمن الوموسوار الووطونوي لولوزاويوة فوي جوموع
المحطات التاريخية من الموقواوموة الشوعوبويوة إلوى الوحوركوة
الوطنية إلى ثورة نوفمبر إلى االستقالل ،وللوزاويوة رمووز
دينية وثقافية على غورار مشوايو كول مون الشويو مووالي
العربي عمر بن عابد  ،وعمر الحاج أحمد وعمر الجياللي
في الحركة الوطنية وجمعية علماء الوونشوريوس ،وموطووي
الهاشمي عضو مجلس مقاومة األمير عوبود الوقوادر ،وفوي
مرحلة انطالق الثورة أقيمت أول جولوسوة آنوااك فوي بويوت
الشي الحاج العربي بن عوابود بوموتويوجوة بوبورج بوونوعواموة،
ونشير فقط أن للجمعية الدينية موكوتوبوة تشومول الوعوديود مون
المخطوطات ،كما للجوموعويوة أيضوا مولوخوو حوول سويورة
ومؤلفات الشي موالي العربي بن عطية الملقب بوالوطوويول
والشي الحاج العربي عمر بن عابد في كتيب يحتوي على 26
 122صفحة .
جطي .ب
0202-21-00

االقتصاد

مجاهدون داخل وخارج البساط األخضر
«الســرب األسـود »..قصة “فريق الشهــداء”
أطفأ الترجي الرياضي القالمي الشمعة السابعة والتسعيون..
السرب األسود كما يحلو لمحبيه تسميته كوان لووقوت غويور
بعويود مونوارة مضويويوة فوي تواريو الوريواضوة الوجوزائوريوة
والوووووووووووووووووووووووووووووعوووووووووووووووووووووووووووووربووووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووووة..
أبناء الجيل الحالي يجهلون تاري فريق ،أبهر متتبعيوه فوي
عصووره ،لووه توواريو حووافوول وشووكوول موودرسووة كوورويووة فووي
خمسينيات القرن الومواضوي ،موثولوه موثول وفواق سوطويوف،

وحمراء عنابة ،وشبيبة سكيكدة ،وشباب قسنطيونوة ،فوريوق
كان يعتمد على الالعبين المحليين دون الحاجة إلى العبين
أجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب.
لعب الترجي دورا كبيرا في تدعيم أكبور الوفورق الووطونويوة
بالالعبين ،وقدم الكثير من النجوم للكرة الجزائرية ،مونوهوم
سريدي وحشوف وفريد غازي وصالوحوي عوبود الووهواب،
وفوزي كردوسي المدعوو “كورابوا”  ،إضوافوة إلوى بوعو
الالعبين في السنوات األخيرة عولوى غورار أمويور سوعويوود
زيوووووووووووايوووووووووووة.
الوووووووووووموووووووووووالوووووووووووا
وعوووووووووووبووووووووووود
كان الوتورجوي الوريواضوي االسوالموي الوقوالوموي ،فوي فوتورة
الخمسينيات ،من أقوى الفورق الوجوزائوريوة ،حوقوق الونوادي
بطولة رابطة قسنطينة الجهوويوة سونوة  ،0955موا مونوحوه
بووطوواقووة الوومووشوواركووة فووي بووطووولووة شوومووال إفووريووقوويووا.
تنافس الترجي القالوموي موع أبوطوال الوبوطووالت الوجوهوويوة
األخرى ،على غرار نادي الوتورجوي الوتوونسوي ،والوغوالويوة
الجزائر وكاا سبوورتويونوغ بولوعوبواس ،والووداد الوبويوضواوي
المغربي ،وأحرز الفريق كأس بطولة شمال أفوريوقويوا سونوة
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 0955بالدار البيضاء المغرب ،أموام الووداد الوبويوضواوي،
وكان هاا اللقب هو أول لقب قاري للجزائور ،ولوم يسوعوفوه
الحظ بعدها أن يحصل على أي بطولة أخرى.
سويـداني بوجمعــة عنـوان بـــارز
سويداني بوجمعة ،اسوم مسوجول بودفواتور تواريو الوجوزائور
كعضو مجموعة اإلثنين والعشرين التواريوخويوة ،الوموفوجورة
الوووووووووووووموووووووووووووبووووووووووووواركوووووووووووووة.
لووووووووووووولوووووووووووووثوووووووووووووورة
سويداني ،الاي يوحومول مولوعوب
الووتوورجووي حووالوويووا اسوومووه ،كووان
عضوووا بووارزا فووي جوومووعوويووة
الترجي القالمي ،الاي لوم يوكون
فووريووق كوورة قوودم ،بوول موودرسووة
حقيقية لتكوين الوطنيين ،أمثال
الشووهووداء سووويوودانووي بوووجوومووعووة
وعلي عبودة ،وحورشوة حسوان.
يفهم من كولوموة إسوالموي ،أنوه
تمويوز عون الوفورق الوفورنسويوة،
تووعووبوويوورا عوون موودى توومووسووا
الجزائريين بهويوتوهوم الوعوربويوة
ّ
زف الووفووريووق 6
اإلسووالموويووة،
شووهووداء فووي أحوودا  28موواي
 0945لترتوفوع الوحوصويولوة فوي
نهاية ثورة التحوريور ،إلوى 40
شهيدا ،وكان هاا الرقم سببا في تغيويور ألووان الونوادي مون
األزرق إلى األسود واألبي حزنا على ضحايا المجازر.
مجد أصبـح حبــيس الااكـرة
الفريق العريق يبحن عن استعادة مجوده وصوورتوه ،الوتوي
تأثرت طيلة سنوات ،بعدما أصبح ينشط اآلن فوي األقسوام
الدنيا ،وتحديدا في بطولوة الوقوسوم الووطونوي الوثوانوي هوواة.
يعاني الفريق من ضائقة مالويوة ،اضوطورت إدارة الونوادي
إلعالن استقالة جماعية في حالة لم تكن هنالا مسواعودات.
وأكد رئيس النادي الرياضي الوقوالوموي شورقوي ريواض أن
إدارته تعبت من تسيير النادي من مالهم الخواص ،مونواشودا
السلطات المعنية ،ووزير الرياضة ،االلتفاف حوول أعورق 21
النوادي الجزائرية ،ومساعدتها على الووقووف مون جوديود،
والنظر إليها على أنها جزء من تواريو الوجوزائور الوموجويود
وليست مجرد أندية كرة قدم.
إلياس بكوش
0202-21-01

مجالت
مجلة اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي تصدر
عن المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء
واالقتصاد التطبيقي
العدد 20
جوان 0209

التمويل التنمية تصدر عن صندوق النقد
الدولي
عدد 58
جوان 0200

كتب
الدار الكبيرة تتناسخ من جديد
رواية
حشالفي حميد
الماهر للطباعة والنشر والتوزيع

حماية التراث العمراني والمعماري
خلف هللا بوجمعة
ديوان المطبوعات الجامعية
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