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يعقد موؤمترا ا�ضتثنائيا يومي 28 و29 ماي 

حماولت ع�سرية لتغيري قيادة الأرندي
.    هاج�س االبتعاد عن الزبونية احلزبية والف�ضاد

يتجه  حزب االأغلبية يف املجال�س املنتخبة، التجمع الوطني الدميقراطي  اإىل عقد موؤمتر ا�ضتثنائي له النتخاب 
اأمني عام جديد، بعد اأن جرى ت�ضيريه باأمني عام بالنيابة منذ مدة تزيد عن الثالثة اأ�ضهر، اأين �ضيعقد حزب 

التجمع الوطني الدميقراطي  موؤمتره اال�ضتثنائي يومي 28 و29 ماي النتخاب اأمني عام جديد للحزب وكذا 
اأع�ضاء املجل�س الوطني وامل�ضادقة على اللوائح التي اأعدتها اللجنة الوطنية لتح�ضري املوؤمتر.

اإميان لوا�س 

ك�ضف  اللجنة ال�طنية لتح�ضري امل�ؤمتر 
بيان  خالل  من   لالأرندي  اال�ضتثنائي 
لها باأن  التجمع ال�طني الدميقراطي  
�ضيعقد  م�ؤمتره اال�ضتثنائي ي�مي 28 
جديد  عام  اأمني  النتخاب  ماي  و29 
للحزب ، الفتة باأن   ترتيبات عقد هذا 
كل  االعتبار  بعني  اأخذت  قد  امل�ؤمتر 
�رشوط ال�قاية ال�ضحية التي تفر�ضها 
عدد  تقلي�ص  وال�ضيما  املرحلة  هذه 
املحدد  بالعدد  مقارنة  امل�ؤمترين 

�ضابقا”.
وياأتي ت�ضارع االأرندي يف عقد م�ؤمتره 
من اأجل جتنب اإق�ضائه يف االنتخابات 
وكذا  املقبلة،  والت�رشيعية  املحلية 
الدين  وقع خ�ضارة مر�ضحها عز  على 
دي�ضمرب   12 رئا�ضيات  يف  ميه�بي 
2019، واإق�ضائه قبلها يف احل�ار الذي 
اأ�رشفت عليه جلنة كرمي ي�ن�ص خريف 
2019، وكذا هتافات رف�ضه من طرف 
احلراك  م�ضرية  طيلة  اجلزائريني 

ال�ضعبي.

عبد الرزاق �ضاغور
قيادات يف ال�ضجن متهمة يف 

ق�ضايا الف�ضاد

الرزاق  عبد  ال�ضيا�ضي  املحلل  اأكد 
االأرندي �ضيجد  حزب  بان  �ضاغ�ر 
�ضع�بة يف اأن يجدد نف�ضه عند الراأي 
العام، خا�ضة بعد الرف�ص الذي تعر�ص 
الذي  ال�ضعبي  احلراك  قبل  من  له 
امل�ضهد  من  واإق�ضاءه  بحله  طالب 

ال�ضيا�ضي املقبل.
الرزاق  ال�ضيا�ضي عبد  واعترب املحلل 
�ضاغ�ر يف ت�رشيح خ�ص به »ال��ضط« 
باأن قيادات من  االأرندي  يف ال�ضجن 
باأن  مربزا  الف�ضاد،  ق�ضايا  يف  متهمة 
الدميقراطي  ال�طني  التجمع  حزب 
�ضيعاين يف املرحلة املقبلة الأنه حزب 
منب�ذة �ضعبيا و من بني اأحزاب ال�ضند 

لالإدارة يف الفرتة املا�ضية.

على ربيج
االأرندي اأمام خيارين  

ربيج،  علي  ال�ضيا�ضي  املحلل  بدوره، 

االأرندي  حزب  االأرندي  باأن  اعترب 
ترميم  تعيد  اأن  اإما  خيارين  اأمام 
وال�ضل�ك  اخلطاب  ومراجعة  البيت 
واالبتعاد  ال�ضيا�ضية،  وامل�ضاركة 
واإما  والف�ضاد  احلزبية  الزب�نية  عن 

التال�ضي واالندثار.
وقال علي ربيج يف ت�رشيح »لل��ضط« باأن 
وخما�ص  اجلديد  ال�ضيا�ضي  ال��ضع 
اأو�ضاع  اجلارية افرز  التح�الت 
ال�ضيا�ضية  اخلارطة  جديدة وجعل 
احلالية جمربة بهده التح�الت، م�ضريا 
ال�ضيا�ضية  املمار�ضة  الق�اعد  اأن 
حكم  ال�ضيا�ضية  لالأحزاب  ال�ضابقة 
عليها احلراك بالزوال وتغيري جدري.

بن طرمول
غياب حزبي ال�ضلطة من امل�ضهد 

اأمر وارد 

ت�قع املحلل ال�ضيا�ضي عبد العزيز بن 
املقبلة  ال�ضيا�ضية  اخلارطة  طرم�ل 
من  ال�ضلطة  حزبي  غياب  �ضتعرف 
االأزمة  ب�ضبب  ال�ضيا�ضي،  امل�ضهد 

تك�ن  اأن  قبل  تعي�ضها  التي  الداخلية 
اأزمتها مع النظام ، م�ؤكدا باأن اأحزاب 
ال�ضلطة تتحمل م�ض�ؤولية اإق�ضاءها من 
امل�ضهد ال�ضيا�ضي خا�ضة بعد الرف�ص 
م�ضريا  اجتاهها،  احلراك  عرب  الذي 
باأن املرحلة املقبلة �ضتعرف �ضع�بات 
كانت  من االأحزاب التي  �ض�اء  جديدة 
كانت  بع�ص االأحزاب التي  اأو  حتكم 

داخل التحالف .
وت�قع املتحدث باأن املرحلة املقبلة 
يف  جديدة  اأحزاب  ميالد  �ضتعرف 
اإطار ت��ضيع اخلريطة احلزبية، خللق 
طرم�ل:«  وقال  اجلماهريي«.  الدعم 
اإن حزبي ال�ضلطة يعي�ضان اأزمة داخلية 
حيث  النظام،  مع  اأزمة  تك�ن  اأن  قبل 
اأ�ضبحت قيادتها تطالب بالذهاب اإىل 
م�ضارها  لت�ضحيح  جامعة  م�ؤمترات 

والع�دة اإىل ال�رشعية احلزبية«.

حممد بو�ضياف
االأرندي يتاأهب ال�ضتحقاق 

انتخابي بات و�ضيكا
 

حممد  ال�ضيا�ضي  املحلل  اعترب 
ب��ضياف باأن خط�ة االأرندي للذهاب 
اأمني  النتخاب  ا�ضتثنائي  م�ؤمتر  اإىل 
عام جديد تاأهبا ال�ضتحقاق انتخابي 
التجمعات  باأن  مربزا  و�ضيكا،  بات 
دماء  لتجديد  فر�ضة  التنظيمية 
فر�ضة  هي  كما  وتن�ضيطه  احلزب 
بخ�ض��ص  امل�اطن  لتح�ض�ص �ضدى 
ع�ضا  يعد  كان  الذي  احلزب  هذا 
للع�ضابة واأبرز قادتها على امل�ضت�ى 

ال�طني واملحلي.
ت�رشيح  يف  ب��ضياف  حممد  وقال 
خ�ص به »ال��ضط«  باأن »امل�ؤمترات 
بهذا ال�ضكل �ضي�ضاعد على ت�ضحيح 
امل�اطن  �ضي�ضدره  ملا  وفقا  اخلط 
 ، ال�طن  بخ�ض��ضه يف كل جهة من 
ال��ضعية  من  بالرغم  التجمع  حزب 
من  له  اأن  اإال  يعرفها  التي  ال�ضعبة 
به  ي�ضتطيع  ما  واالأم�ال  االإطارات 

ا�ضتدراك ر�ضيده الذي يهدده  الفناء 
بعد حراك فيفري ،خا�ضة اإذا عرفنا 
قب�ل  يف  ال�ضيا�ضية  املنظ�مة  �ضح 
ال�ضيء  جديدة  اأحزاب  اعتمادات 
ال�ضتعادة  االأرندي  �ضي�ضجع  الذي 
مع  التطبيع  وحماولة  املبادرة 

ال��ضع«.
حممد  واأو�ضح املحلل ال�ضيا�ضي 
�ضكلت  التي  االأحزاب  باأن  ب��ضياف 
ال�ضابقة  املرحلة  يف  للحكم  قاعدة 
ال�ضيا�ضية  اخلارطة  يف  �ضتختفي 
عنها،  ال�ضعب  لعزوف  املقبلة 
ميالد  املت�قع  من  باأنه  م�ضريا 
�ضيا�ضية  وديناميكيات  جديدة  ق�ة 
لهذه  ت�ضتجيب  جدية  واجتماعية 
اأن  حيث  بادية  وب�ادرها  االإرادة 
بع�ص االأحزاب الفتية تتاأهب وبع�ص 
االأحزاب تعرف حركات ت�ضحيحية.

24 �ساعة

حتقيقات وزارة ال�ضحة 

التجمعات العائلية وراء ارتفاع العدوى
.     معاقبة كل امتناع عن حمل القناع

.     حجر منزيل من ال�ضاعة الواحدة زواال يومي العيد
قررت احلك�مة  تطبيق على جميع ال�اليات خالل 
ي�مي عيد الفطر حجر جزئي منزيل من ال�ضاعة 
�ضباحا  ال�ضابعة  ال�ضاعة  غاية  اإىل  زواال  ال�احدة 
من الي�م امل�ايل، مع تعليق حركة املرور بالن�ضبة 
النارية بني  الدراجات  فيها  ال�ضيارات مبا  جلميع 
بيان  به  اأفاد  ح�ضبما  ال�الية،  وداخل  ال�اليات 

مل�ضالح ال�زارة االأوىل.
العزيز  االأول  عبد  ال�زير  قرر  البيان  يف  جاء  و 
اجلمه�رية  عبد  رئي�ص  لت�جيهات  تطبيقا  جراد 
مع  االجتماع  خالل  ال�ضادرة  املجيد  تب�ن 
جائحة  تط�ر  متابعة  ل  العلمية  اللجنة  اأع�ضاء 
فريو�ص ك�رونا )ك�فيد 19( و�ضع تدابري تكميلية 
اإليها  االمتثال  يتعني  التي  لل�قاية  التنفيذ  حيز 
االإطار -- ي�ضيف  الفطر ويف هذا  مبنا�ضبة عيد 
ال�اليات  جميع  على  �ضيطبق  امل�ضدر--  ذات 
خالل ي�مي02 عيد الفطر حجر جزئي منزيل من 
ال�ضابعة  ال�ضاعة  غاية  اإىل  زواال  ال�احدة  ال�ضاعة 
الي�م امل�ايل كما �ضيتم خالل هذين  �ضباحا من 
جلميع  بالن�ضبة  املرور  حركة  تعليق  الي�مني 
ال�ضيارات مبا فيها الدراجات النارية بني ال�اليات 
وداخل ال�الية. كما اأ�ضار البيان اإىل اأن التحقيقات 
ال�بائية التي اأجرتها امل�ضالح املتخ�ض�ضة ل�زارة 

ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات قد ك�ضفت 
مبنا�ضبة  �ضجلت  قد  العدوى  حاالت  اأغلبية  اأن 
االأ�ضخا�ص واأو�ضح  وجتمعات  عائلية  اأحداث 
املعاينة،  هذه  من  انطالقا  انه  امل�ضدر  ذات 
بروح  التحلي  اإىل  امل�اطنني  تدع�  احلك�مة  فاإن 
درجات  وباأق�ضى  واجلماعية  الفردية  امل�ض�ؤولية 
كل  جتنب  على  ال�ضاأن  بهذا  وحتثهم  اليقظة، 
فريو�ص  وباء  انت�ضار  يف  ت�ضاهم  التي  االأو�ضاع 
والتجمعات  النا�ص  من  احل�ض�د  وال�ضيما  ك�رونا 
العائلية وبهذه املنا�ضبة ذكرت احلك�مة جميع ال 
م�اطنني ب�رشورة االمتثال لتدابري ال�قاية وق�اعد 
اإلزامية  وكذا  االجتماعي  والتباعد  النظافة 
وال�ضيما يف  الظروف  كل  ال�اقي يف  القناع  حمل 
كال  املفت�حة  اأو  املغلقة  العم�مية  الف�ضاءات 
اأن  العلم  مع  واملقابر،  واالأ�ض�اق  الكربى  متاجر 
كل امتناع عن حمل القناع �ضتتم معاقبته وخل�ص 
كل  ح�ضد  على  وعالوة  الغر�ص  لهذا  اأنه  البيان 
فاإن احلك�مة  ال�طنية الإنتاج املنتجات  القدرات 
والتجزئة  باجلملة  البيع  متاجر  بفتح  ترخ�ص 
لالأقم�ضة وال من�ض�جات وور�ضات اخلياطة ق�ضد 

ت�ضجيع اإنتاج االأقنعة لعامة النا�ص
باية ع 

يف ات�ضال مع الرئي�س تبون

زروال ي�سيد بجهود مكافحة كورونا
تلقى رئي�ص اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن االأربعاء، 
الرئي�ص االأ�ضبق اليمني زروال  مكاملة هاتفية من 
يف  الدولة  ملجه�دات  تقديره  عن  له  عرب  الذي 
مكافحة وباء فريو�ص ك�رونا  ح�ضب بيان لرئا�ضة 
اجلمه�رية. وجاء يف البيان تلقى رئي�ص اجلمه�رية 
عبد املجيد تب�ن �ضباح اأم�ص مكاملة هاتفية من 
اأخيه رئي�ص اجلمه�رية االأ�ضبق اليمني زروال، بلّغه 
فيها تهانيه بحل�ل عيد الفطر املبارك، وعرّب له 
ملكافحة  الدولة  تبذلها  التي  للجه�د  تقديره  عن 

تف�ضي جائحة ك�رونا، وما تقّدمه من م�ضاعدات 
وعد  كما  املحدود،  الدخل  وذوي  اله�ضة  للفئات 
اإىل  بالّتنقل  الظروف  له  ت�ضمح  عندما  بزيارته 
العا�ضمة وتابع البيان بدوره �ضكر رئي�ص اجلمه�رية 
وبادله  مكاملته،  على  زروال  اليمني  الرئي�ص  اأخاه 
تهاين العيد ومتنياته له ولعائلته بال�ضحة والهناء، 
وجّدد له بالغ االحرتام والتقدير اللذين يكنهما له، 
اجلامعة  واالأخ�ة  ال�ضداقة  م�ضاعر  عن  معرّبا  و 

بينهما منذ زمن بعيد.

حماية حلق املواطن الب�ضيط

النواب يرف�سون الزيادات يف اأ�سعار الوقود
وامليزانية،  املالية  جلنة  اأع�ضاء  رافع 
ملنع  اأم�ص،  ال�طني،  ال�ضعبي  باملجل�ص 
عن  تنتج  قد  التي  النقل،  اأ�ضعار  زيادات 
زيادات اأ�ضعار ال�ق�د، وكذا زيادات ر�ض�م 
بتخفيف  مطالبني،  امل�ضت�ردة،  ال�ضيارات 
الب�ضيط  للم�اطن  لل�ضماح  الر�ض�م،  هذه 

باقتناء �ضيارة.
الي�م  يف  املالية،  جلنة  اأع�ضاء  حيث دافع 
قان�ن  م�رشوع  م�ضم�ن  ملناق�ضة  الثاين، 
حق  عن   ،2020 ل�ضنة  التكميلي  املالية 
امل�اطن يف احلفاظ على م�ضت�ى معي�ضي 
مقب�ل، وه� ما لن يتاأتى، يف حال مت رفع 
اأ�ضعار  زيادة  اأعقاب  يف  النقل،  اأ�ضعار 
بتقدمي  املالية  وزير  مطالبني  ال�ق�د، 
الب�ضيط،  امل�اطن  حق  حلماية  �ضمانات 
�ضيارات  باحلافالت  يتعلق  فيما  خا�ضة 

االأجرة، والقطار بالدرجة االأوىل.
مديرة  باأن  اإعالمية،  م�ضادر  واأ�ضارت 
ال�رشائب، اآمال عبد اللطيف، قد ح�رشت 
املنتف�ضني،  الن�اب  على  وردت  اجلل�ضة، 
باأنها لي�ضت من �رشعت هذه الر�ض�م، وهذه 
اأيديهم  بني  الي�م  القان�ن  واأن  الزيادات، 
للنقا�ص، م�ضددة على اأن احلك�مة �ضتتكفل 
بتدعيم النقل العم�مي، اإ�ضافة اإىل النقل، 

عرب خط�ط امليرتو والرتام�اي.
اإقرار  اأن  املتحدثة، على  نف�ص  واأ�ضافت 
الراهن،  الظرف  النقل، يف  اأ�ضعار  زيادات 
ال�ضغرية  الزيادات  اإىل  بالنظر  مربر،  غري 
ال�ضياق،  ال�ق�د، من�هة يف ذات  اأ�ضعار  يف 
امل�ضت�ردة،  ال�ضيارات  ر�ض�م  زيادات  اأن 
ال�ضيارات  كربى،  بدرجة  وت�ضمل  �ضتم�ص 
الفارهة ذات اال�ضط�انات ال�ضخمة، ولي�ص 

هذه  �ضت�ضتثني  فيما  ال�ضغرية،  ال�ضيارات 
ال�ضيارات  تركيب  م�ضانع  ح�ضبها،  الر�ض�م 
التي  ال�طنية،  ال�ض�ق  يف  املت�اجدة، 
احرتامها  حال  يف  بامتيازات،  �ضتحظى 
اإدماج  ال�رشوط، والتزامها مب�ضت�ى  لدفرت 

معني.
لالإ�ضارة، فقد قرر مكتب املجل�ص ال�ضعبي 
ال�طني، يف وقت �ضابق، عقد جل�ضة عامة، 
من 31 ماي اإىل 4 ج�ان املقبل، ملناق�ضة 
ل�ضنة  امليزانية  ت�ض�ية  قان�ن  م�رشوعي 
ل�ضنة  التكميلي  املالية  وقان�ن   ،2017
2020، بعد اأن اأحال هذا االأخري على جلنة 
مناق�ضة  ي�ؤجل  ما  امليزانية،  و  املالية 
قان�ن املالية اجلديد، ملا بعد عيد الفطر 

املبارك.
مرمي خمي�ضة

وزير ال�ضياحة ح�ضن مرموري

م�سروع لإعادة بعث الن�ساط ال�سياحي بعد كورونا
التقليدية  وال�ضناعة  ال�ضياحة  وزير  ك�ضف 
والعمل العائلي، ح�ضن مرم�ري، اأم�ص، اإىل 
اأن قطاعه قد ت�رشر جدا، جراء تف�ضي وباء 
اأن م�ضاحله  اإىل  باملنا�ضبة،  ك�رونا، من�ها 
تبحث يف ال�قت احلايل، بالتن�ضيق مع خرباء 
الإعادة  م�رشوع  اإعداد  يف  القطاع،  ومهنيي 
اإىل  �ضي�جه الحقا  ال�ضياحي،  الن�ضاط  بعث 
خلية اليقظة واملتابعة، على م�ضت�ى ال�زارة 

االأوىل.
كما اأو�ضح مرم�ري، لدى نزوله �ضيفا على 
كانت  اجلزائر  اأن  االأوىل،  االإذاعية  القناة 
برتحيل  قامت  التي  الدول،  اأوائل  بني  من 
م�اطنيها العالقني يف اخلارج، والتكفل بهم 

�ضحيا، طيلة 14 ي�ما من احلجر ال�ضحي.
التكفل بـ 9700 م�اطن اأجلتهم اجلزائر من 

اخلارج
حيث اأكد مرم�ري، يف نف�ص ال�ضياق، اأنه قد 
مت التكفل بـ 9700 م�اطن، اأجلتهم اجلزائر 
من اخلارج، والعدد قابل لالرتفاع م�ضتقبال، 

التي  اجله�د  اأن  اإىل  ال�ضياق،  ذات  الفتا يف 
القطاعني  فيها  ،و�ضاهم  اجلزائر  بذلتها 
اإي�اء  من  �ض�اء،  حد  على  واخلا�ص،  العام 
اإ�ضادة  كانت حمل  �ضحية،  وتغطية  واإطعام 

من املنظمة العاملية لل�ضحة.
 يف حني، اأفاد ال�زير اأن التكفل بامل�اطنني 
القادمني من اخلارج، مل يكن باالأمر الهني، 
بني  وتن�ضيق،  تكاثف  نتيجة  كان  ذلك  واأن 
العملية،  يف  الفاعلة  ال�زارات  خمتلف 
م�ضريا باملنا�ضبة، اأن الدولة قامت بت�ضكيل 
خلية على م�ضت�ى احلك�مة، مهمتها متابعة 
اجلزائريني،  الرعايا  وان�ضغاالت  اأح�ال 

العالقني يف اخلارج.

قطاع ال�ضناعات التقليدية يهدف 
لبلوغ مليون كمامة يوميا

اأنه  اأف�ضح املتحدث ذاته،  اآخر،  من جانب 
فريو�ص  تف�ضي  مكافحة  جه�د  اإطار  يف 
ا�ضرتاتيجيها  م�ضاحله  غريت  فقد  ك�رونا، 

قطاع  حرفيي  باإقحام  وهذا  ال�باء،  ب�ضبب 
الكمامات،  اإنتاج  يف  التقليدية،  ال�ضناعات 
ب�ضبب  ال�طني،  املجه�د  يف  للم�ضاعدة 
االأمر  املجال،  هذا  يف  امل�ضجل  النق�ص 
الذي �ضاهم يف اإنتاج كمامات، ي�ضل عددها 
بني200 األف، و250 األف كمامة ي�ميا، م�ضريا 
اأن الرقم مر�ضح لي�ضل يف مرحلة اأوىل، اإىل 
ه�  الهدف  يبقى  وقت  ي�ميا، يف  األف   500

بل�غ ملي�ن كمامة ي�ميا. ع.غ
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الربملان الأوربي

باية ع 

وعزت هذه امل�صادر حتركات نظام 
املخزن بالربملان الأوربي بربوك�صل 
عن طريق الوكالة الر�صمية املغربية 
�صهيونية  اأو�صاط  مع  بالتحالف 
ملحاولة �رضب ا�صتقرار اجلزائر عن 
اأم�س  املغربية  الوكالة  ن�رض  طريق 
بربوك�صل,  مكتبها  من  برقية  الثنني 
 751 ي�صم  الذي  الأوروبي  للربملان 
نواب   7 ياأمل  الذي  املوقف  نائبا 
ينتمون اإىل اللوبي املغربي-ال�صهيوين 
حتت  الربقية  وت�صمنت  عليه  فر�صه 
يطالب  الأوروبي  »الربملان  عنوان 
الأوروبي  الحتاد  من  عاجل  بتدخل 
اجلزائر,  يف  للقمع  حد  لو�صع 
العديد  اإىل  ن�صبت  ر�صالة  حمتوى 
من النواب الأوروبيني الذين ياأملون, 
انتباه  جلب  امل�صدر,  نف�س  ح�صب 
الأوروبي  لالحتاد  ال�صامي  املمثل 
والأمن  بال�صيا�صة اخلارجية  املكلف 
يف  ال�صحافة  حرية  واقع  بخ�صو�س 
طالت  التي  التجاوزات  و  اجلزائر 
نواب  ب7  الأمر  ويتعلق  ال�صحفيني 
غلوك�صمان  رفائيل  هم  اأوروبيني 
وبرنار غيتا و�صليمة ينبو من فرن�صا, 
وماريا  اأملانيا,  من  نيومان  وحنه 
اأرينا من بلجيكا, وتيناك �صرتيك من 

هولندا, وهايدي اأوتال من فنلندا.
رفائيل  اإن  امل�صادر  هذه  وك�صف 
ال�صيا�صي  امل�صار  ذو  غلوك�صمان 
امللتوي مت اقرتاحه كمرت�صح للحزب 
اأبدا  يحظ  مل  اأنه  علما  ال�صرتاكي, 
بالتوافق يف �صفوف هذا احلزب اأما 
عائلة  من  ينحدر  الذي  غيتا  برنار 
مغربية,  اأ�صول  من  �صفردية  يهودية 
 , املبادرة  هذه  يف  اإ�رضاكه  مت  فقد 
وت�صاءل اأطراف برملانية اأوربية  عن  
ما مدى م�صداقية دعم هذا التحالف 
ياأتي  عندما  التعبري  حرية  لق�صية 
دعما لنظام يقبع فيه مئات معتقلي 

معظمهم  يجد  �صجون  يف  الراأي 
فيها اآخر ملجاأ لهم على هذا الأدمي 
ويتعلق  يتعلق باأكدز اأو قلعة امكونة اأو 
تازمامارت اأو درب مولي ال�رضيف, 
فاإن مراكز العتقال للمملكة معروف 
عنها اأنها حتت�صن معار�صني تعر�صوا 
يتم  اأن  قبل  التعذيب  اأ�صكال  لأب�صع 
تامة  �رضية  يف  بعيد  غري  دفنهم 
ال�رضي  تازمامارت  معتقل  ويبقى 
ال�صيا�صي  للقمع  جت�صيدا  التاريخ  يف 
اآخر.  مكان  اأي  يف  له  مثيل  ل  الذي 
كما يعد نقل و ت�صخيم وكالة الأنباء 
اأهمية  ل  حلدث  لالأنباء  املغربية 

دافعه  كبري  حتم�س  عن  تعبريا  له 
لل�صعب  الباهرة  النجاحات  الوحيد 
الدويل  املجتمع  �صمن  ال�صحراوي 
تقرير  يف  امل�رضوع  حقه  ملمار�صة 

امل�صري.
ما  اكرب  ان  امل�صادر  ذات  واأكدت 
الوقت  يف  املغربي  النظام  يقلق 
به  تقوم  الذي  الدور  هو  احلايل 
اجلزائر ل�صتعادة المن وال�صتقرار 
العاملي وهو اعرتفت به وثيقة حديثة 
للملكة  الع�صكرية  لالإ�صرتاتيجية 
ا�صرتاتيجية  اأجل  »من  عنوان  حتت 
للمغرب«,  املدمج  للدفاع  جديدة 
امل�صلحة  القوات  حمررو  كتب 
العودة  “تظهر   : امللكية, دون خجل 
التي  امل�صاعب  باأن  املا�صي  اإىل 
عندما  بداأت  املغرب  يعي�صها  كان 
اأبواب  ال�صلطان مولي �صليمان  غلق 
اأوروبا  مع  العالقات  اأمام  املغرب 
البحر  عرب  اأ�صا�صا  تتم  كانت  التي 
لأ�صباب  ال�رضق  نحو  التوجه  وقرر 
دينية و ثقافية كما قرر منح الوحدات 
)العثمانية(  لالإمرباطورية  البحرية 
تابعتني  كانتا  اللتني  وتون�س  للجزائر 
با�صطنبول  العايل  الباب  اإىل  اآنذاك 
» كما يعزز هذا الطرح الت�رضيحات 
باجلزائر  املغربي  للقن�صل  الأخرية 

الذي و�صف اجلزائر بالبلد العدوى

اتهمت جهات برملانية بالحتاد الأوربي املغرب بالتحالف مع لوبي �ضهيو مغربي يعمل بالربملان للتهجم 
على اجلزائر واإطالق حمالت دنيئة �ضدها لت�ضود �ضورتها يف املحالف الدولية و الت�ضوي�س على ن�ضاطها 

الدبلوما�ضي الهادف اإىل اإحالل ال�ضالم العاملي .

الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني

نطالب برفع املنحة  
اجلامعية ورقمنة اجلامعة

موؤ�ض�ضة النقل لولية اجلزائر )ايتوزا(

�سمان نقل عمال قطاع 
ال�سحة يومي العيد 

للطلبة  الوطنية  الرابطة  ك�صفت 
اجلزائريني  »LNIA« على ل�صان 
ع�صو مكتبها الوطني عبد القادر 
جلريدة  ت�رضيح  يف  خالد  بن 
التطورات  تثمن  اأنها  الو�صط  
التي ت�صهدها اجلامعة اجلزائرية  
تلفيزيونيه  اإطالق قناة  من خالل 
ومعها برناجما للنهو�س باجلامعة 
ي�صهده  ملا  وفقا   اأدائها  وتطوير 
اأن  بحكم  تطورات  من  العامل 
واإطاراتها هي م�صتقبل  اجلامعة  
اجلزائر ب�صفتها اليد التي ت�صاهم  
طريق  عن  اقت�صادها   تطوير  يف 
ظهرت  التي  الكفاءات   اإنتاج 
الكورونا   جائحة  خالل  من  جليا 
تطوير  يف  امل�صاهمة  خالل  من 
املواد  واإنتاج  الك�صف  حمركات 

املطهرة باملخابر .
مت�صك  خالد  بن  وجدد   هذا 
للطلبة  الوطنية  الرابطة 
رقمنة  بتطوير  اجلزائريني 
العتماد  �رضيطة  لكن  اجلامعة  
اخلا�صة  الف�صاءات  تو�صيع  على  
التكوين  على  والعتماد   بذلك 
اخلا�س للطلبة والأ�صاتذة والطاقم 
ل�صمان  �صواء   حد  على  الإداري 

جناح املخطط وال�صري باجلامعة 
وفقا  للتطورات اجلديدة ومواكبة 
  , العامل  يف  اجلامعات   حركية 
خالد   بن  اأ�صار  ال�صدد  هذا   ويف 
ت�صتوجب  الإجراءات  هذه  اأن 
للطالب  الجتماعي  التح�صني 
على غرار  رفع منحته اجلامعية  
الرقمنة   و�صائل  حت�صيل  ل�صمان  
والأحياء  , وكذا ربط اجلامعات  
الرقمنة  و�صائل  بكافة  اجلامعية 
الرتدد  ذات  النرتنيت  غرار  على 
الأخطاء  وا�صتدراك   , العايل 
ومنها  الكورونا  وباء  ك�صفها  التي 
ف�صل التعليم عن طريق الو�صائط  
والو�صائل  التقنيات  لغياب  نتيجة 
وا�صتحداث  امل�صتمر   والتكوين  
يف  للطلبة  الرتب�صات   من  نوع 
جمال الإعالم الآيل واملعلوماتية  
اجلامعات  خمابر  مع  بالتعاون 
وتدعيم  تفعيلها  ي�صتوجب  التي 
من  باجلامعة  للنهو�س  ادائها 
املوارد  يف  ال�صتثمار  خالل 
وال�صتاذ«  »الطالب  الب�رضية 
لأنهما الأ�صا�س يف جناح اجلامعة 

اجلزائرية .
حممد بن ترار

احل�رضي  النقل  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
اجلزائر  لولية  احل�رضي  وال�صبه 
بيان  يف  الأربعاء  )ايتوزا(,اأم�س 
بعمال  اخلا�س  النقل  لها,اأن 
قطاع ال�صحة واخلدمات احليوية 
املواقيت  ح�صب  »ي�صتمر« 
املحددة خالل يومي عيد الفطر 
املبارك . وجاء يف البيان اأنه تبعا 
املتخذة من طرف  لالإجراءات   «

ال�صلطات العمومية لوقف احلركة 
تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  املرورية 
خالل  اجلزئي  احلجر  اإجراءات 
موؤ�ص�صة  فان   , الفطر  عيد  يومي 
احل�رضي  و�صبه  احل�رضي  النقل 
لولية اجلزائر )اإيتوزا( , تعلن اإن 
النقل اخلا�س بعمال قطاع ال�صحة 
واخلدمات احليوية ي�صتمر ح�صب 

املواقيت املحددة  » .

لوبي �سهيوين مغربي للتهجم على اجلزائر
.     دور م�ضبوه  لرفائيل غلوك�ضمان

املجل�س الوطني امل�ضتقل ملديري الثانويات 

رف�ض القيام باأعمال ال �سلة 
لها ب�سالحيات املدراء

اأعلن  املجل�س الوطني امل�صتقل 
رف�صه  عن  الثانويات  ملديري 
الوزارة  ملرا�صالت  القاطع 
اأعمال  الرتبية لإجراء  ومديريات 
ل  الدرا�صية  ال�صنة  نهاية  تخ�س 
املدير,  ب�صالحيات  لها  �صلة 
الأربعاء   اأم�س  به  اأفاد  ح�صبما 

بيان للمجل�س.
الوطني  املجل�س  بيان   واأو�صح 
اأن  الثانويات,  ملديري  امل�صتقل 
هذا الأخري تفاجاأ مبرا�صالت من 
وزارة الرتبية والكثري من مديريات 
املدير  حتميل  تت�صمن  الرتبية 

ب�رضورة  الكاملة  امل�صوؤولية 
اجناز اأعمال, هي من �صالحيات 
موظفني  اأو  املجال�س,  خمتلف 
لتقيدهم  املوؤ�ص�صة  عن  غائبني 
ال�صحي املفرو�س  بقرار احلجر 
�صهرين  منذ  احلكومة  طرف  من 
نف�س  يف  املجل�س,  واأ�صاف, 
البيان, اأن هذه املرا�صالت جاءت 
لوباء  اخلطري  التف�صي  ظل  يف 
الإ�صابات  رقعة  وات�صاع  كورونا 
بهذا الفريو�س الفتاك يف خمتلف 

اأنحاء الوطن.
ع.ب

التّجار  لحتاد  العام  املن�ّصق  ك�صف 
علي  اجلزائريني,  واحلرفيني 
املحالت  باأن  اأم�س,  بوكرو�س, 
حاليا,  لها  املرخ�س  التجارية 
�صاعات,   6 ملدة  املناوبة,  �صت�صمن 
يومي  خالل  للتجار,  اإلزامية  ب�صفة 
�صباحا  ال�صابعة  ال�صاعة  من  العيد, 

اإىل ال�صاعة الواحدة زوال.
على  له  ت�رضيح  يف  بوكرو�س,  واأفاد 
املعنية  حمالت  اأن  »النهار«,  قناة 

الغذائية,  املواد  حمالت  هي  بهذا, 
املواد  بيع  حمالت  وكل  واملخابز, 
مادة  موّزعو  ل�صيما  الأ�صا�صية, 
احلليب, م�صريا اأن حمالت الأن�صجة 
موؤخرا,  لها  املرخ�س  والأقم�صة, 

�صتفتح بعد عيد الفطر املبارك.
يف نف�س ال�صياق, اأكد املتحدث ذاته, 
والفواكه,  اخل�رض  اأ�صواق  حتى  باأن 
واأ�صواق بيع املواد الغذائية باجلملة, 
العيد,  يومي  خالل  باملناوبة  ملزمة 

م�صيفا  الوطني,  الرتاب  كامل  عرب 
اأن مديرية التجارة, قد قامت بو�صع 
املواد  ل�صمان  للمناوبة,  خمطط 
بن�صبة  للمواطنني,  ال�صتهالكية 
�صتعّر�س  خمالفة  واأّي  باملئة,   50
غلق  يف  تتمثل  عقوبة  اإىل  �صاحبها, 
املحل ل�صهر كامل, مع غرامة مالية 
وذلك  �صنتيم,  ماليني   10 و   5 بني 
لتوفري م�صتلزمات املواطنني, خا�صة 
يف الظرف ال�صحي ال�صتثنائي, الذي 

تعرفه البالد. واأعاب نف�س امل�صوؤول, 
املواد  اقتناء  يف  اللهفة  ظاهرة 
املواطنني,  قبل  من  ال�صتهالكية 
التجار,  بع�س  حتى  م�ّصت  والتي 
الذين يقومون بتكدي�س ال�صلع واملواد 
الأ�صلي,  ثمنها  بغري  بيعها  واإعادة 
داعيا  امل�صاعف,  الربح  ليحققوا 
امل�صلحة  وتف�صيل  للتعقل  اإياهم 

العامة على اخلا�صة.
مرمي خمي�ضة

املن�ّضق العام لحتاد التّجار واحلرفيني اجلزائريني

التجار ملزمون باملناوبة لـ6 �ساعات كاملة يومي العيد 

جمل�س املحا�ضبة حول تركة بن غربيط 

اختفاء 2105 مدر�سة من اخلريطة الرتبوية
.      اكتظاظ يف الأق�ضام وخلل يف توظيف الأ�ضاتذة  

جمل�س   املحا�صبة   فجر 
الثقيل  يف  العيار  ف�صيحة  ت�صري من 
الوزيرة  عهد  يف  الرتبية  قطاع 
طالب  غربيط  والتي  بن  نورية 
باإحالتها على الق�صاء نتيجة  الف�صاد 
الكبري  امل�صجل خالل عهدتها  التي 

ا�صتوزرت فيها القطاع .
املحا�صبة  وقف  جمل�س  وقد  هذا 
يف  العجز  كارثة  على  تقريره  يف 
ب2105  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
اأرقام  , بفعل عدم مطابقة  موؤ�ص�صة 
�صابقة  يعترب  ما  الواقع  مع  الوزارة 
حيث  الوطنية ,  الرتبية  قطاع  يف 
للمو�صم  الوزارة  تقديرات  ت�صري 
عدد  اأن   2018/2017 الدرا�صي 
موؤ�ص�صة   28808 اإىل  ي�صل  املدار�س 
عدد  اأن  ك�صف  تربوية  لكن  الواقع 
املدار�س املتوفرة  اآنذاك لتزيد عن 

26703 , رغم ا�صتهالك مبالغ  مالية 
 , املدار�س  هذه  لجناز  كربى 
ت�صاوؤل  حول  من  اأكرث  يطرح  ما 
الأمر   , الأموال  واملدار�س  وجهة 
اكتظاظا  وتقل�صا  خلق  الذي 
 , واملعلمني  الأ�صاتذة  عدد  يف 
بدلته  الدولة  من  ما  ورغم  هذا 
املعلمني  بناء  لتوظيف  برامج 
املعطيات   واعتماد  على  هذه 
لكن  الأ�صاتذة  الحتياطيني 
ن�صاء  املدار�س  واختفاء  نق�س  اإ
من  مدر�صة   20105 من  اأكرث 
عدد  الرتبوية  جعل  اخلريطة 
بحث   , تتقل�س  املفتوحة  املنا�صب 
يف  عدد  التالميذ  الزيادة  ورغم 
عدد  فان  باملائة   20 من  باأكرث 
منو  ن�صبة  مل  يتجاوز  الأ�صاتذة 
فاأن  هذا  من  ,ـاأكرث   9.33 اإىل  ت�صل 

كان  الذي  واملعلمني  الأ�صاتدة  عدد 
الدرا�صي  املو�صم  427097خالل 
 471059 يف  يتجاوز  مل   2008/2007
يطرح  ا�صتوزراها  ما  نهاية  يف 
اإقامة  فحوى  ما  كبريا  ت�صاوؤل 
الأموال  المتحانات  و�رضف 
الآمال  لدى  الكبرية  عنها  ترك 
ين  لذ ا طيني   حتيا ل ا ة   تذ �صا لأ ا
اإدماجهم  يف  املفرو�س  من  كان 
من  حذفت  التي  املوؤ�ص�صات  هذه 
غام�صة  بطريقة  تبقى  اخلريطة 
�صوء  يف  ت�صب  التي  امللفات  هذه   ,
 , العام  املال  الت�صيري  وتبديد 
امل�صوؤولية  ا�صتعمال  والرعونة  يف 
اجلزائري  تهدد  املجتمع  والتي   ,
قطاع  ظل  ت�صيري  يف  خا�صة   ,
الدولة  مب�صتقبل  ح�صا�س مرتبط 
ه�صا�صة  ظل  يف  ,خا�صة  واملجتمع 

الربامج وحتطيمها .
الأ�صوات  وقد  تعالت  هذا 
بن  نورية  املطالبة  مبحا�صبة 
ف�صائح  تنامي  غربيط   بفعل 
اإىل حتطيمها  ت�صيرييها  فالإ�صافة 
لبنية الربامج الرتبوية ,طالبت جمعيات 
اأولياء التالميذ  مبتابعتها  والتحقيق 
الذي  املدر�صي  الكتاب  ملف  يف 
يف  طباعة  املاليري  تبديد  مت 
منح  ومت  الربامج  �صعيفة  كتب 
ملقربيها  وطبعها  امتياز تاأليفها 
باملاليري  ودون  مبالغ  مقابل 
البيداغوجية  ما  املجال�س  اإ�رضاك 
اجلزائري  املجتمع  مبقومات  م�س 
النبوية  الأحاديث  تعوي�س  ومت   ,
وال�صور القراآنية برق�صات الواي واي 
ون�صو�س خاطئة  و�صعيفة املحتوى 

حممد بن ترار.
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اح�ضن خال�س   

ال�سيا�سية  التجربة  بينت  لقد 
كان  اأنه  اجلزائري  للنظام 
يعتمد ال�سيادة ال�سعبية مرجعا 
على  الر�سمية،  مواثيقه  يف 
الأقل منذ عام 1976، حيث كان 
يف  �سعبويا  البومديني  النظام 
الق�ساء  بغية  ال�سيا�سي  خطابه 
التاريخية  ال�رشعيات  على 
التي  التحريرية  الثورة  لقادة 
وحاولت  كالظل  النظام  لزمت 
نف�سها،  فر�ض  مرة  كل  يف 

ال�سيا�سي  اخلطاب  لكن 
ينطلق  كان  املهيمن 
بطل  اأن  من  باملقابل 
الوحيد  التحريرية  الثورة 
الثورة  واأن  ال�سعب  هو 
بها  يقوم  ال�سرتاكية 
ال�سعب ليجني ثمارها دون 

�سواه. 
ظل ال�سعب منذ ال�ستقالل 
متوا�سلة  مطلبية  حركة  يف 
مكانة  اإثبات  اأجل  من 
الهوية  مقومات  من  مقوم 
�رشورة  لتاأكيد  اأو  اجلزائرية 
الجتماعية  العدالة  حتقيق 
الوطنية  الرثوات  توزيع  يف 
املطلبية  احلركة  اأن هذه  غري 
الحتجاج  اإطار  تتجاوز  مل 
ال�سيادة  بافتكاك  لتطالب 
اتخذها  نظام  من  ال�سعبية 
ي�سعر  اأن  دون  �سيا�سيا  �سعارا 
املواطنون بوجودها يف الواقع 
�سوت  اأن  فمنذ  ال�سيا�سي، 
على   1962 جويلية  يف  ال�سعب 
م�سريه  ترك  الأر�ض  ا�ستعادة 
بني يدي قوى �سيا�سية م�سلحة 
مت�سارعة على ال�سلطة دون اأن 

يطالب بحقه يف اأن يكون م�سدر 
القرارات  اأن  ومبا  القرار. 
بداية  منذ  املتخذة  ال�سيا�سية 
فقد  �سعبوية  كانت  ال�ستقالل 
اإىل  احلاجة  ال�سعب عن  اأغنت 
�سنع  يف  احلقيقية  امل�ساركة 
الدولة  وتوجهات  قرارات 
اآلة القمع اجلهنمية  ف�سال عن 
ول�سان  بذلك،  يطالب  من  لكل 
يقول:  اآنذاك  ال�سعب  حال 
وهو  يفكر.  القائد  فاإن  ا�سكت 
معمر  ب�سطه  الذي  ال�سعار 
طرابل�ض  �سوارع  يف  القذايف 

قادة  على  �سمنيا  ينطبق  لكنه 
الأنظمة العربية والإ�سالمية. 

بومدين  هواري  نظام  يكن  مل 
ال�ساذيل  نظام  بعده  ومن 
 ،1989 عام  قبل  جديد  بن 
ملمثلي  احلر  الختيار  يتيح 
يج�سد  الذي  بال�سكل  ال�سعب 
اأبواب  اإن  بل  ال�سعبية  ال�سيادة 
تكن  مل  املنتخبة  املجال�ض 
الثورية«  ل«القوى  اإل  مفتوحة 

د�ستور  وفق  متثل  كانت  فقد 
قاعدية  »موؤ�س�سات   1976
الإرادة  عن  للتعبري  للدولة 
الدميقراطية  ال�سعبية وحتقيق 
وم�ساهمة  والالمركزية 
ت�سيري  يف  ال�سعبية  اجلماهري 
جميع  على  العمومية  ال�سوؤون 
متثل  اأن  ويجب  امل�ستويات. 
املنتخبة،  ال�سعبية  املجال�ض 
الب�رشي،  حمتواها  بحكم 
واأن  للثورة  الجتماعية  القوى 
العمال  من  اأغلبيتها  تتكون 
فيهم  تتوفر  الذين  والفالحني 
الكفاءة  مقايي�ض 
واللتزام  والنزاهة 
مبا يتنافى مع الرثاء 
م�سالح  امتالك  اأو 
وبالرغم  مالية«. 
ال�رشوط  هذه  من 
للتمثيل  املحتكرة 
اأن اختيار نواب  اإل 
املجال�ض  هذه 
ملا  يخ�سع  كان 
»التعيني  ي�سبه 
اإذ  النتخابي« 
الرت�سح  يكن  مل 
ملن  اإل  متاحا 
اأعلى  تزكية  نال 
ليتبواأ  والدولة  �سلطات احلزب 
الوطني  املجل�ض  من  مقعده 
فقد  املحلية.  املجال�ض  اأو 
املطلقة  التعيني  �سلطة  كانت 
املجال  اإىل  متتد  وال�ساملة 
ال�سيق الذي كان ي�سمى متثيل 

الإرادة ال�سعبية.
ظلت ال�سيادة ال�سعبية يف حدها 
ول  تتاآكل  امل�رشوط  الأدنى 
جتد من يدافع عنها حتى بعد 
اعتماد د�ستور 1989 الذي كان 
اأكرث و�سوحا يف تبيان اأن ال�سعب 
ال�سيادة  واأن  �سلطة  م�سدر كل 
التاأ�سي�سية  وال�سلطة  الوطنية 
ملك لل�سعب وهي ال�سيادة التي 
املوؤ�س�سات  بوا�سطة  ميار�سها 
عن  يختارها  التي  الد�ستورية 
انتخاب  اأو  ال�ستفتاء  طريق 
ظل  الذي  املبداأ  وهو  ممثليه 
طبعات  يف  تغيري  دون  قائما 
اإل  1996 و 2016 من الد�ستور 
ديكورية  مواد  يف  جت�سد  اأنها 

ال�سيا�سي  بالواقع  لها  �سلة  ل 
لدى  ل�سيما  ال�سارخ،  والتوجه 
اإفراغ  اإىل  بوتفليقة  الرئي�ض 
ال�سيادة  اأ�سكال  من  �سكل  اأي 
ال�سعبية من حمتواه. وكان هذا 
ا�ستقالة  �ساحبته  قد  التوجه 
يف  وقع  الذي  لل�سعب  جماعية 
الجتماعية  املطالب  �سبكة 
تتوقف  مل  التي  القطاعية 
وبعدها،  الألفني  �سنوات  طيلة 
اجلزائريني  اأغلب  اأن  حتى 
 8 و   7 املادة  على  يعرثوا  مل 
اندلع  بعد  اإل  الد�ستور  من 

احلراك ال�سعبي.
الدولة  كانت 
منذ  اجلزائرية 
ول  ال�ستقالل 
اليوم  اإىل  تزال 
�سلطة  على  تقوم 
يكن  ومل  التعيني 
الإرادة  متثيل 
ن�ض  التي  ال�سعبية 
الد�ستور  عليها 
وب�سكل  عر�سا  اإل 
ما  �سوهه  طاملا 
ال�ستحقاقات  اعرتى 
�سبهة  من  النتخابية 
ي�رشف  الذي  التزوير 
املعينون  الولة  عليه 

املال  ودخول  الذمم  و�رشاء 
النيابي  التمثيل  يف  اخلا�ض 
ويف  الت�رشيعيتني  الغرفتني  يف 
ف�سال  املحلية  املجال�ض 
التمثيل  هذا  من  جزءا  اأن  عن 

يخ�سع لتعيني ال�سلطة التنفيذية 
مثل ما هو حال الثلث الرئا�سي 

ورئي�ض جمل�ض الأمة.
اهتمامات  من  كان  لقد 
من  التخل�ض  ال�سعبي  احلراك 
دولة التعيني والنتقال النوعي 
جميع  يف  التمثيل  دولة  اإىل 
ا�ستقاللية  ل�سمان  املجالت 
ب�سكل  وتوازنها  املوؤ�س�سات 
هو  الطموح  كان  فقد  فعلي 
من�سوب  رفع  اإىل  الو�سول 
القرار  يف  ال�سعبية  الإرادة 
جمالت  وتقلي�ض  ال�سيا�سي 
اأغلبها  مركزة  واإلغاء  التعيني 

اجلمهورية  رئي�ض  موؤ�س�سة  يف 
اإل اأن الذي فاجاأت به م�سودة 
هو  الد�ستورية  التعديالت 
تكري�ض  يف  الغلو  اإىل  النزعة 
�سملت  التي  التعيني  �سلطة 

فيها  مبا  املنا�سب  اأغلب 
من�سب نائب رئي�ض اجلمهورية 
واملدعو  امل�ستحدث 
الرئا�سية  العهدة  ل�ستكمال 
للرئي�ض يف حالة ح�سول مانع 
لهذا الأخري. لقد كان الطموح 
التمثيلية  الإرادة  متتد  اأن 
مناق�سة  جمرد  وتتجاوز 
والن�سو�ض  احلكومية  الربامج 
عليها  وامل�سادقة  الت�رشيعية 
تعيني  على  امل�سادقة  اإىل 
بت�سويت  احلكومة  اأع�ساء 
منها  ع�سو  كل  على  الثقة 
من  العديد  يف  جار  هو  كما 

البلدان.
ل يزال من�سوب الإرادة 
ويرتك  يتاآكل  ال�سعبية 
التعيني  لإرادة  مكانه 
ت�ساأ  مل  التي  املركزية 
القرتاحات الد�ستورية 
الأخرية مراجعتها اإل 
مبا يعززها اأكرث. ويف 
خ�سم هذا الو�سع لن 
ي�سبح لال�ستحقاقات 
دور  اأي  النتخابية 
على  التاأثري  يف 
ال�سيا�سي  القرار 
يبقى  الذي 
مب�ساره  يحتفظ 
التقليدي املنطلق من ال�سلطة 
بالإدارة  مرورا  التنفيذية 
واملجال�ض  ال�سبط  و�سلطات 
للهيئات  املوازية  ال�ست�سارية 

التمثيلية.

الد�ستور بني اإرادة التمثيل واإرادة التعيني 
عندما انطلق قطار احلراك ال�ضعبي العام املا�ضي لوقف زحف الوالية اخلام�ضة للرئي�س ال�ضابق بوتفليقة 
اأدرك ال�ضعب اأن ما ميكن اأن يعطي لتلك احلركة ال�ضعبية العارمة بعدا تاريخيا هو اغتنام تواجد ال�ضعب 

يف ال�ضاحة العمومية لينادي باأعلى �ضوته با�ضتعادة ال�ضيادة ال�ضعبية التي مل يكن يطالب بها من قبل اإال عن 
طريق قلة من املنا�ضلني ال�ضيا�ضيني الذين يرمون عادة باخليانة ويزج بهم يف ال�ضجون بالرغم من اأن د�ضتور 
1976 يف املادة 5 منه ود�ضتور 1989 يف املادتني 6 و 7 واآخر طبعة للد�ضتور لعام 2016 ن�ضت يف املادة 7 و 8 على 

اأن ال�ضيادة الوطنية ملك لل�ضعب وحده ميار�ضها عن طريق اال�ضتفتاء اأو انتخاب ممثليه يف املوؤ�ض�ضات.

ال�ضيادة ال�ضعبية يف تاآكل دائم

من اهتمامات احلراك  كان  " لقد 
ال�ضعبي التخل�س من دولة 

التعيني واالنتقال النوعي اإىل 
دولة التمثيل يف جميع املجاالت 

ل�ضمان ا�ضتقاللية املوؤ�ض�ضات 
وتوازنها ب�ضكل فعلي فقد كان 
الطموح هو الو�ضول اإىل رفع 
من�ضوب االإرادة ال�ضعبية يف 

القرار ال�ضيا�ضي وتقلي�س جماالت 
التعيني واإلغاء مركزة اأغلبها يف 

موؤ�ض�ضة رئي�س اجلمهورية "

يف  منذ اال�ضتقالل  ال�ضعب  " ظل 
حركة مطلبية متوا�ضلة من اأجل 

اإثبات مكانة مقوم من مقومات 
الهوية اجلزائرية اأو لتاأكيد �ضرورة 

حتقيق العدالة االجتماعية يف 
توزيع الرثوات الوطنية غري اأن 

هذه احلركة املطلبية مل تتجاوز 
اإطار االحتجاج لتطالب بافتكاك 

ال�ضيادة ال�ضعبية من نظام اتخذها 
�ضعارا �ضيا�ضيا دون اأن ي�ضعر املواطنون 

بوجودها يف الواقع ال�ضيا�ضي "
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�ضالح عو�س

وب�رسعة وحتى ال نتوه يف غابة الفو�ضى نقول: ان 
هذا الكالم ين�ضحب فقط على االإعالم الر�ضمي 
املعادي  واالإعالم  املت�ضارعة  القوى  واإعالم 
لالأمة اأما �ضمري �ضعوبنا وهمها ووعيها ويقينها 
اأنها  فهو مكثف ومركز حول فل�ضطني والقد�س 
هي الق�ضية املركزية واالأوىل دوما وال تنازعها 
التحديات  كل  واإن  مكانتها..  اأخرى  ق�ضية 
انت�ضارات  تتويج  تق�ضد   اإمنا  املطروحة 
اال�ضتعمار علينا يف �ضتى الق�ضايا بفوزه بالقد�س 
املعارك  تكون  االعتبار  هذا  فعلى  وفل�ضطني.. 
تف�رس  هي  اإمنا  العربية  االأر�س  على  الدائرة 
الفل�ضطيني  املو�ضوع  بني  االرتباط  فهم  اأهمية 
جملة  والوطنية  االإقليمية  العربية  والق�ضايا 
لال�ضتعمار  الكلية  الروؤية  يك�ضف  وحده  فهذا 
من  واأدواته..  وبراجمه  وخططه  واإ�ضرتاتيجيته 
ق�ضية  الأي  معاجلة  اأي  اأن  وا�ضحا  ي�ضبح  هنا 
مب�رسوع  ربطها  دومنا  اأمتنا  ق�ضايا  من  قطرية 
الفراغ..  يف  و�رسب  عبث  هي  اإمنا  القد�س 
األف خلف.. فال امن وال  و�ضيطعنها الف�ضل من 
�ضيا�ضي  ا�ضتقرار  وال  �ضيادة  وال  تكنلوجي  تقدم 
ان مل ننتبه ان كل هذا مرتبط مب�رسوع القد�س.

م�ضروع القد�س:

الكامل  التام  النقي�س  هو  القد�س  م�رسوع 
�رسح  من  البد  وهنا  اخلالقة  الفو�ضى  مل�رسوع 
املنطقة  يف  احل�ضاري  ال�رساع  حلركية  مب�ضط 
فلقد كانت القد�س قبل االإ�ضالم تتويجا النت�ضار 
الرومانية  او  الفار�ضية  االإمرباطوريتني  اأحد 
فاملنت�رس يتوج انت�ضاره بو�ضع يده على القد�س 
فل�ضطني  فحرروا  باالإ�ضالم  العرب  جاء  حتى 
واأعادوا للقد�س مكانتها املقد�ضة ولكن بعد اأن 
حققوا االنت�ضار على االإمرباطورية الفار�ضية يف 
الريموك  الرومانية يف  القاد�ضية واالإمرباطورية 

مبعنى اأن القد�س ال تكون اإال  بيد االأقوى 
مدار  على  تاريخنا  �ضجل  وهكذا  دوما، 
1500 �ضنة انه كلما �ضعفت االأمة �ضقطت 
حترك  القد�س  فتعود  يدها  من  القد�س 
تنه�س  حتى  جديد  من  االأمة  م�ضاعر 
كانت  وعندما  القد�س..  فتعيد  موحدة 
عنها  تغيب  ال  الربيطانية  االإمرباطورية 
ال�ضم�س كان البد لها من و�ضع يدها على 
فل�ضطني وكان ذلك على اأنقا�س اخلالفة 
ب�ضياع  �ضقوطها  تكر�س  التي  العثمانية 

القد�س منها
 وعندما انتقل مركز الفعل اىل الواليات 
واقع  يف  املتحكمة  اأ�ضبحت  املتحدة 
كانت  ولذلك  اعتقادها  ح�ضب  القد�س 
معنية بتقرير م�ضري القد�س و ما الكيان 
االمربيالية  اأداوت  من  اأداة  اال  ال�ضهيوين 
والعامل  العربي  الوطن  يف  االأمريكية 

االإ�ضالمي.
لالأمة  بالن�ضبة  القد�س  م�رسوع  يتجلى  وهكذا 
القوى  على  وانت�ضارها  لنه�ضتها  برنامج  انه 
عدة  توفري  امل�رسوع  هذا  وي�ضتلزم  العدوانية 
مركزية  قوى  االأقل  -على  الوحدة  اأولها  عوامل 
يف االأمة- وتوفري �رسط القوة واالإعداد واالنتباه 
والوعي وح�ضد الطاقات لتحقيق �رسوط ال�ضيادة 
النافذة  فتح  ميكن  هنا  ومن  املعقول..  بحدها 
املغلقة  غرفهم  يف  االأعداء  يخطط  كيف  لرنى 
ل�رسب كل عنا�رس القوة يف امتنا ب�ضتى الو�ضائل 
ووجوده  ال�ضهيوين  بالكيان  كله  ذلك  وما عالقة 
وتفوقه اال�ضرتاتيجي ودوره يف تخريب املنطقة 
واخرتاقها ب�ضتى الو�ضائل ودعمه لكل احلركات 
االنف�ضالية يف بالد العرب.. ومن هنا ي�ضبح من 

املمنوع ان يكون احلديث عن القد�س وفل�ضطني 
عربي  اإطار  يف  بل  واإقليمي  وطني  اإطار  يف 
واإ�ضالمي واإن�ضاين الن عالقته ع�ضوية بكل هذه 
االأبعاد. فهكذا يتجلى م�رسوع القد�س بعناوينه: 

“النه�ضة والوحدة والتحرير”. 
االأمة  دافع  من  املنطلق  هو  القد�س  م�رسوع   
اأر�ضها  على  واملتحرك  والعقائدي  احل�ضاري 
وباإمكانياتها فهو م�رسوع اأ�ضيل ومن جهة اأخرى 
لها وحدتها  الأنه يحقق  ا�ضرتاتيجي  هو م�رسوع 
اأمني النه يق�ضى على بوؤر التوتر  وتكاملها وهو 
�ضفتيه  بني  يجمع  طبيعي  م�رسوع  وهو  فيها 
متجان�ضة  ملنطقة  جلغرافيا  تنتمي  مكونات 
يقول  القد�س  م�رسوع  ثقافتها..  يف  ومتداخلة 
التحرك  يقت�ضي  الواجب  فقط  لي�س  باخت�ضار 
امل�ضلحة  اأي�ضا  ولكن  وفل�ضطني  القد�س  نحو 
جزيرة  لي�س  “القطر”  الن  وال�رسورية  الوطنية 
يعي�س مبفرده يف الكون بل هو جزء موؤثر او واقع 
حتت تاأثري و ال ي�ضتطيع االكتفاء بنف�ضه وقدراته 
االإقليم وال  ا�ضتقرار  دون  ا�ضتقرار  يكون يف  وال 
بعالقات  اال  م�ضتقبله  من  طماأنينة  يف  يكون 
بان  يقول  القد�س  م�رسوع  جريانه..  مع  بينية 
االإقليمي  والتعاون  واال�ضتقرار  اال�ضتقالل 
الذي  الوحيد  الطريق  هو  واالإ�ضالمي  العربي 
دعايات  املتاهات خلف  اجلري يف  من  يحررنا 
وثرواتنا  طاقاتنا  فنبدد  ا�ضت�ضاراتهم  و  الغرب 

ونخ�رس ما باأيدينا.
اأهمية  لنا  يوؤكد  من  هو  القد�س  م�رسوع 
و�رسورة  الع�ضكري  والت�ضنيع  التكنولوجيا 
جميعا  والرثوات  واملعادن  الذرة  من  اال�ضتفادة 
اخلربات  من  اال�ضتفادة  باب  لنا  يفتح  وهو 
والطاقات باخت�ضار هو من يدفعنا اىل االعتماد 
على العلم والعزمية والتفتح فيعود ذلك كله على 
املواطن العادي بالرفاه والكرامة فتغدو البطالة 
ال  املبتكرات  تنفيذ  عن  والتعطل  لها  وجود  ال 
مع  مفتوحة  خطوط  للجامعة  ويكون  له  ح�ضور 

امل�ضانع..
ان م�رسوع القد�س يقول بو�ضوح ان ال قد�س لكم 
اإال اإن كنتم اأقوياء ولن تكونوا اأقوياء اإال بالوحدة 
والتكامل االقت�ضادي وبجيو�س قوية ومبجتمعات 
قوية، لالإن�ضان فيها كرامة وعزة وهذا كله يتاأتى 
احلرب  ت�ضت�ضعر  ا�ضرتاتيجيات  بناء  خالل  من 

احلقيقية الدائرة مع الغرب واأهدافها.

الفو�ضى اخلالقة:

اإال  يعرف  ال  االمربيايل  العن�رسي  اال�ضتعمار    
�ضيا�ضة اإلغاء االآخر ككيانات م�ضتقلة ذات �ضيادة 
وهوية �ضواء كان االآخر �ضعوبا اأو ثقافات واالجتاه 
يخرج  ومن  م�ضاحله  مع  متوائمة  �ضياغات  اإىل 

ومتخلف  اإرهابي  فهو  له  املر�ضوم  ال�ضياق   عن 
االأر�س وحترك  النفي من  ي�ضتوجب  و متطرف 
هذا الغرب باآلته االإعالمية لت�ضويق م�ضطلحات 
فيها مفاهيم خا�ضة يتم تعميمها ب�ضتى الو�ضائل 
وينه�س اجلميع يف بلدان العامل املتخلفة برتديد 
امل�ضطلحات التي ال تعني اال حتطيم خ�ضائ�س 

ال�ضعوب وثقافاتها ومرجعياتها.
  اال�ضتعمار ال يقبل بتعددية �ضيا�ضية اقت�ضادية 
ثقافية قطبية على وجه االأر�س فهو لي�س فقط 
يعمل على تكري�س مناذج �ضيا�ضية وثقافية معينة 
يف البلدان ولكن اأي�ضا على تغيري املزاج والذوق 
وكل من خرج عن ال�ضياق فله املوت كما ح�ضل 

والفل�ضطينيني  احلمر  الهنود  �ضان  يف 
واجلزائريني و�ضواهم يف قارات االأر�س.

االأمريكية  االإدارة  اأطلقت  هنا  ومن    
م�رسوع الفو�ضى اخلالقة على نهاية قرن 
من �ضايك�س بيكو لتعميق الو�ضع القائم يف 
والتنازل..  والتجزئة  التخلف  على  بلداننا 
حر�س  التي  القطرية  الدولة  تعد  فلم 
قرن  قبل  حدودها  ر�ضم  على  اال�ضتعمار 
االأمريكي  القرار  �ضنع  دوائر  لدى  مقبولة 
اإثنياتها  على  تفتيتها  من  البد  واأ�ضبح 
العرقية واملذهبية وقد و�ضعت يف مكاتب 
اأجهزة االأمن الغربية الروؤى واملقوالت ومت 
باأ�ضماء  وجماعات  وديانات  اأفكار  ت�ضنيع 
اجلاهلية  واحلمية  النعرات  تثري  وعناوين 
االأوطان  لتفجري  املقيتة  والع�ضبيات 

ه�ضة  كيانات  ت�ضكيل  بعد  فيما  لي�ضهل  وبعرثتها 
هند�ضيا  احرتابا  بذلك  وي�ضمنون  متناحرة 

متواليا..  

املواجهة بني امل�ضروعني:

 البد من التنبه للمرجعية النف�ضية والثقافية لكال 
امل�رسوعني الن كال منهما ي�ضري يف فلك نقي�س 
�ضاحات  يف  اإال  يتالقيا  اأن  ميكن  ال  و  لالآخر 
يعتمد  القد�س  فم�رسوع  املواجهة.. 
يت�ضاوق  كما  لالأمة  احل�ضارية  املرجعية 
امل�ضتقبل  وا�ضت�رساف  التاريخ  حركة  مع 
احلا�ضلة  العميقة  التطورات  �ضوء  على 
يف اخلريطة ال�ضيا�ضية الدولية واالإقليمية 
اأما م�رسوع الت�ضارع الداخلي يف اأكرث من 
ح�ضارية  اأ�ض�س  ال  فمرجعيته  عربي  بلد 
اأو علمية اأو اإن�ضانية لها وهو يبعرث ال�ضنن 
ال  خارجية  لتوجيهات  ويرتكز  والقوانني 
عالقة لها بالعلم.. وهذا ما نراه عيانا يف 
حجم اخلراب الرهيب حيثما حل م�رسوع 
بلداننا  اأورث  ولقد  اخلالقة  الفو�ضى 
باملاليني  وت�رسيدا  وقتلى  وتخلفا  خرابا 
لبلداننا من هذه  مرادا  كان  ما  وهذا هو 
لي�س  يدعو  وهذا  اخلالقة..  الفو�ضى 
حججه  لتفنيد  اأي�ضا  اإمنا  الإدانته  فقط 

من  اأكرث  يف  دارت  التي  ومقوالته 
والتعددية  احلريات  حول  مكان 

ال�ضيا�ضية وحماربة الف�ضاد دومنا 
تدبر ملا ينتظره امل�ضتعمر من 
ميثله  وما  ال�رساع  تداعيات 

�ضانحة  فر�ضة  من  ذلك 
ترتيب  الإعادة  لتدخله 

ملنطقة  ا

بحدود جديدة.
يف �ضريورة الت�ضادم بني م�رسوع القد�س وم�رسوع 
االإن�ضانية  امل�ضلحة  تكمن  اخلالقة  الفو�ضى 
بها  التم�ضك  يكون  عناوين  حول  مكثفة  العليا 
واقع  ل�ضناعة  حقيقية  معطيات  مليالد  داعيا 
راأ�س  نفوذ  هيمنة  من  االإنعتاق  واقع  هو  جديد 
�ضتجد  التي  اال�ضتحواذية  وال�ضيا�ضات  املال 

م�رسوع  انت�ضار  مواجهة  يف  حقيقية  هزمية 
القد�س م�رسوع النه�ضة والوحدة والتحرر.. انه 
لواقع  املنتج  بال�ضك  وهو  متاما  كبري  انت�ضار 
هنا  من  والعدل..  واالإن�ضاف  االإن�ضانية  القيم 
االإن�ضاين  الطموح  ليكثف  القد�س  م�رسوع  ياأتي 
بكل ما فيه من بعد اإن�ضاين بارز وحيوية وان اأي 
كما  االآخر  تراجع  يعني  امل�رسوعني  الأي  تقدم 
اأن االنت�ضار الأحدهما يعني بو�ضوح التخلي عن 

االآخر بنف�س القيمة واملقدار.
وعدم  و�ضعوبتها  املواجهة  لهيب  مع  ولكن 
يتم  ما  تغطية  اال�ضتعمارية على  االإدارات  قدرة 
االإن�ضاين  ال�ضمري  نتابع  املنطقة  يف  جرائم  من 
الثقافة  يواجه  وهو  متكاملة  يقظة  حالة  يف 
فيعلن  اال�ضتعمارية  وال�ضيا�ضات  العن�رسية 
االإدارة  �ضيا�ضات  ان   االأوربي  العام  الراأي  ثلثا 
متثل  التي  هي  ال�ضهيوين  والكيان  االأمريكية 
ت�ضدى  كيف  ونرى  العامل  امن  على  اخلطر 
من  وحرموهم  ال�ضهاينة  للقادة  االأوربيون 
الوا�ضعة  املقاطعة  حركة  وكذلك  اأوربا  زيارة 
لتزويد  والت�ضدي  امل�ضتوطنات  ملنتوجات 
ع�ضابات القتل واالإرهاب يف املنطقة بال�ضالح..
ويف هذا ال�ضدد ال ميكن ن�ضيان ما قام به ماليني 
من  عموما  واالأوربيني  واالأ�ضبان  الربيطانيني 
االأمريكية  احلرب  تنديدا مب�رسوع  مظاهرات 
بعني  النظر  ميكن  االآن  وحتى  العراق..  على 
االحرتام البالغ ملا يقوم به االأمريكان 
برفع  وحمالتهم  كنائ�ضهم  يف 
امل�ضلمني  مع  التعاطف  �ضاأن 
يف مواجهة امليز العن�رسي 
كبار  ان  حتى  االأمريكي.. 
مثل  االأمريكان  ال�ضا�ضة 
وموظفي  العدل  وزيرة 

وزارة الهجرة و�ضيا�ضيني  كمدلني اولربايت وزيرة 
اخلارجية االأمريكية ال�ضابقة و�ضواهم  ي�ضحون 
بكل �ضيء وهم يت�ضدون للعملية العن�رسية التي 

يقودها ترمب.
لي�ضبح  و�ضوحا  القد�س  م�رسوع  يتجلى  وهكذا 
من  للخروج  للب�رسية  الطبيعي  املنتظر  هو 
�ضقها  يف  العامل  على  الغربية  احل�ضارة  هيمنة 
وافقدهم  النا�س  ا�ضتعبد  الذي  القيمي 
راأ�س  اأرباح  ت�ضخم  �ضبيل  يف  هوياتهم 
عادت  التي  الدولية  وع�ضاباته  املال 
والثقافة  ال�ضيا�ضة  على  املهيمن  هي 

واالإعالم..

. نتائج ال�ضراع:

جتلياتها  بكل  القد�س  معركة  الأنها 
االإن�ضانية فلي�س عبثا او ترفا ما نراه من 
انحياز مفكرين ون�ضطاء غربيني م�ضيحيني 
الفل�ضطينية  الق�ضية  اىل  م�ضيحيني  وغري 
بل هو تعبري واع عن حاجة اإن�ضانية قائمة 
على الوعي والب�ضرية بالتخل�س من منهج 
�رسير يتم تنفيذه بربامج متوالية لتحطيم 
ما تبقى لالإن�ضانية من قيم روحية يكتنزها ال�رسق 
بعد ان حول الغرب الراأ�ضمايل كل القيم اىل تعليب 
مادي افقدها كل ما لها من مثاليات وروحانيات.. 
اىل  و�ضيا�ضيون  ومثقفون  مفكرون  يقف  عندما 
جانب فل�ضطني اإمنا يقولون مبلء الفم اأن اجلرمية 
العن�رسية التي يتم تنفيذها �ضد العرب وامل�ضلمني 
والتي جتد رواجها االآن على ل�ضان “ترمب” و�ضواه 
على  تعمل  اإمنا  اأوربا  يف  املت�ضهني  اليمني  من 
وحتويلها  االإن�ضانية  اأبعادها  من  الب�رسية  حرمان 
اإىل غابة باأب�ضع احليوانات املفرت�ضة املتوح�ضة.. 
وهاهو ترمب يعري الطبيعة الراأ�ضمالية لدولة ت�ضن 
احلروب يف �ضتى بقاع االأر�س وتعجز عن مواجهة 
ثرواتها  �ضخرت  ان  بعد  كورونا  لفريو�س  حقيقية 

لل�ضالح وبيعه و�ضن احلروب اخلارجية.
من هنا يربز م�رسوع القد�س الباحث عن بعث 
الروح يف امة كبرية مليار ون�ضف املليار ن�ضمة 
منطلقا من وعد اهلل لها باالنت�ضار ومن املكانة 
على  وقدرتها  للقد�س  اال�ضتثنائية  الروحية 
نه�ضوي  مل�رسوع  املطلوب  العاطفي  التحريك 
الو�ضائل  وتطوير  االإمكانيات  وتكامل  كبري 
واالحتياجات  االأدوار  وتكامل  واالأ�ضاليب 
واملجموع  ال�ضخ�س  يفيد  ما  على  والرتكيز 
ما  هو  فقط  ذلك  الن  االإن�ضانية  قيمها  واإبراز 
على  القد�س  م�رسوع  جناح  يحقق  اأن  ميكن 
م�ضتوى االأمة.. وهو بعد ذلك ومعه يكون مبثابة 
االإن�ضان  اليه  يلجا  الذي  الكبري  الب�رسي  الواقع 
ال�ضقي يف الغرب. ومن الوا�ضح انه لي�س �ضوى 
امل�ضلمني والعرب يف جوهرهم من ميتلك بذور 
الغربي  امل�رسوع  فهاهو  امل�ضتقبل  م�رسوع 
امل�رسوع  ان  كما  اأولية  مواجهات  يف  يتهاوى 
ي�ضلح  ال  نف�ضه  على  مغلق  عن�رسي  ال�ضيني 
اأن يحمل قيما وال اأفكارا وال م�ضاحلا اإن�ضانية 
والغزو  العوملة  دخوله جمال  بعد  ال�ضيما  عليا 
فتحول  العامل  القت�ضاديات  اجلبار  االقت�ضادي 
من حيث ال يدري وجها جديدا من االمربيالية 
االقت�ضادية.. ووا�ضح ان م�رسوع امل�ضتقبل هذا 
االإن�ضاين  ب�ضموها  القد�س  اال  منطلق  له  لي�س 
االآخرين  وتدمري  اال�ضتغالل  م�رسوع  لدحر 

واإق�ضائهم.. واهلل غالب على امره.

 يظن �ضّناع القرار الدويل اأنهم متكنوا من دفع اأمتنا بعيدا عن ق�ضايا وجودها ويطرب 
كثري منهم اأنهم ا�ضتطاعوا اإ�ضغالنا يف حروب بينية نظرية وعملية، ويلوك البع�س منا 

ما يوافق ذلك جمال ال م�ضتندا علميا لها: اإن “الفو�ضى اخلالقة” وتداعيات اأحداث 
الربيع العربي غطت على الق�ضية الفل�ضطينية، واأنها قد اأن�ضاأت ق�ضايا جديدة ت�ضغل 

اهتمام املواطن العربي ف�ضال عن امل�ضئول العربي وين�ضاق البع�س اإىل الرتديد بان 
اال�ضتباك يف املنطقة العربية دفع بالق�ضية الفل�ضطينية اىل اخللف ومل تعد بذات 

االأولوية التي كانت لها..

ملن الغلبة

حترير القد�س يف مواجهة الفو�سى اخلالقة

دافع  من  املنطلق  هو  القد�س  " م�ضروع 
االأمة احل�ضاري والعقائدي واملتحرك 
على اأر�ضها وباإمكانياتها فهو م�ضروع 

اأ�ضيل ومن جهة اأخرى هو م�ضروع 
ا�ضرتاتيجي الأنه يحقق لها وحدتها 

وتكاملها وهو اأمني النه يق�ضى على بوؤر 
التوتر فيها وهو م�ضروع طبيعي يجمع 
بني �ضفتيه مكونات تنتمي جلغرافيا 

ملنطقة متجان�ضة ومتداخلة يف ثقافتها "

امل�ضلمني  �ضوى  لي�س  انه  الوا�ضح  " من 
والعرب يف جوهرهم من ميتلك بذور 

م�ضروع امل�ضتقبل فهاهو امل�ضروع الغربي 
يتهاوى يف مواجهات اأولية كما ان 

امل�ضروع ال�ضيني عن�ضري مغلق على 
نف�ضه ال ي�ضلح اأن يحمل قيما وال اأفكارا 

وال م�ضاحلا اإن�ضانية عليا ال�ضيما بعد 
دخوله جمال العوملة والغزو االقت�ضادي 

اجلبار القت�ضاديات العامل فتحول 
من حيث ال يدري وجها جديدا من 

االمربيالية االقت�ضادية" 
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اأفاد بيان لديوان وايل والية ورقلة 
كانت قد ت�سلمت يومية »الو�سط 
» ن�سخة منه اأنه  خالل خمتلف 
الوالية  اأكد  وايل  الزيارة  نقاط 
برئي�سي  مرفوقاً  كان  الذي 
واملمثلي  الربمة  وبلدية  دائرة 
�رضورة  على  املعنية  امل�سالح 
اإ�ستكمال اإي�سال الكهرباء لباقي 
التجمعات ال�سكنية )با�ستثناء 80 
م�سكن التي مت اإي�سال الكهرباء 
اإجناز  م�رضوع  ت�سجيل  مع  لها، 
اإ�سافة   ، بالقرية  طبية  عيادة 
اخلا�سة  الدرا�سة  الإ�ستكمال 
الفالحي  املحيط  مب�رضوع 
هكتار   300 مب�ساحة  باملنطقة 
. اأما فيما يخ�ص م�رضوع اإجناز 
باملنطقة  خدمات   حمطة 
�ست�ساهم  والتي  اخلوا�ص  الأحد 
من  التقليل  يف  كبري  ب�سكل 
الرجل  فاأكد  الوقود  اأزمة 
تقدمي  على  بالوالية   االأول 

الت�سهيالت الالزمة فيما يخ�ص 
اإي�سال الكهرباء واإمتام خمتلف 
لالإنطالق  االإدارية  االإجراءات 
تعهد  مع  االإ�ستغالل.،  يف 
اأبناء  بت�سغيل  املحطة  �ساحب 
�رضورة  عن  ناهيك   ، املنطقة 
املاء  �سبكة  م�رضوع  اإ�ستكمال 
القرية،بتقدمي  ل�سكان  ال�رضوب 
ملختلف  املحلية  ال�سلطات 

يف  لل�سكان  والت�سهيالت  الدعم 
جلنة  ت�سكيل  عرب  منظم  اإطار 

للحي .
يخ�ص  فيما  و  ذلك  جانب  اإىل 
�سدد  فقد  االإبتدائية  م�رضوع 
الهيئة  على  االأول  امل�سوؤول 
امل�سالح  مع   اللهجة  التنفيذية 
التقنية للقيام باملتابعة ال�سارمة 
ل�سريورة االأ�سغال، نف�ص ال�سيء 

املوارد  للم�سالح  بالن�سبة 
الدرا�سات  الإ�ستكمال  املائية 
اخلا�سة بنظام ال�رضف ال�سحي 

للقرية.
غرد  قرية  اأن  االإ�سارة  جتدر 
اإجناز  من  ا�ستفادت  الباقل 
اإي�سال  مت  ريفي  �سكن   80
مائيني  وبئرين  لها،  الكهرباء 
)االأول يف 2011 م�ستغل والثاين 
توزيع  �سبكة  اإجناز  اإنتظار  يف 
واأي�سا م�رضوع  ال�رضوب(،  املاء 

اإبتدائية ب 06 اأق�سام.
مت  الزيارة  خالل  اأنه  للعلم 
امل�ساعدات  من  عدد  توزيع 
اإىل  باالإ�سافة  لل�سكان  الغذائية 
الكمامات، اأين اأ�سار اإىل �رضورة 
ال�سكان  على  الكمامات  توزيع 

اأ�سبوعيا من طرف البلدية.
من جهة ثانية كان  لوايل الوالية 
اأبوبكر ال�سديق بو�ستة  لقاء مع 
�سكان احلي اإ�ستمع الإن�سغاالتهم 
فيما يخ�ص الفالحة ، ال�سحة ، 

التطهري ، الت�سغيل ، الطاقة .

لواليات  االأمنية  امل�سالح  قامت 
ورقلة ، غرداية ، االأغواط ،ب�سكرة  
،اأدرار ، ب�سار ، تيندوف، البي�ص 
، االأغواط ، اإيليزي و مترنا�ست 
بت�سخري 14 األف �رضطي و دركي 
املبارك  الفطر  عيد  يومي 
واإجراءات احلجر ال�سحي الذي 
ينطلق  بداية من الواحدة زاوال 
اإىل غاية ال�ساعة ال�سابعة �سباحا 

من اليوم املوايل  .
 و ح�سبما اأفادت به م�سادرنا فاإن 
عنا�رض االأمن و الدرك الوطنيني 
قد تقرر توزيعهم  عرب  خمتلف 
خا�سة  و   ، االأحياء  و  املناطق 
ت�سهد  التي   بال�سوارع  منها 
حركية  يف مثل هذه املنا�سبات 
، على غرار الطرق الرئي�سية  و 

ال�سوارع الفرعية  .
االأمني  اجلانب  الأهمية  نظرا   
الطماأنينة  و  الراحة  بعث  يف 
الذين   ، العيد  يوم  جتولهم  يف 
و  اأقاربهم  بني  ق�سائه  يف�سلون 
 ، للمقابر  التوجه  و  اأ�سدقائهم 
حتت  املواطنني  �سيبقى  حيث 
يندرج  و   ، االأمنية  الرقابة  اأعني 
ذلك يف اإطار حمايتهم  و حماية 
ممتلكاتهم من ال�رضقة و غريها 
�سلوكيات  و  االإعتداءات  من 
االأ�سخا�ص  من  االإجرام 
يكفون عن  ال  الذين  املنحرفني 
اإحلاق ال�رضر و ترويع املواطنني 

حتى يف مثل هذه املنا�سبات . 
اأفادت   ، ال�سياق  ذات  يف  و 
امل�ستوى  رفيعة  اأمنية  جهات 
اأيام  خالل  براجمها  تكثيف  اأن 
عيد الفطر  يف الواليات ال�سالفة 
الذكر ، يندرج يف اإطار ال�سيا�سة 
قبل  من  املنتهجة  االإت�سالية 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
العامة  القيادة  مع  وبالتن�سيق 
تلك   ، الوطني  الدرك  جلهاز 
ال�سيا�سة التي ترمي اإىل تكري�ص  
هذا  و   ، اجلواري  االأمن  مبداأ 
بتقريب قوات ال�رضطة و الدرك 
الوطني من املواطن و التوا�سل 
بني كافة �رضائح املجتمع ، و ذلك 
على غرار جميع واليات الوطن ، 
عليه  �سي�رضف  االأمني  الربنامج 
تطبيقه  على  ال�سهر  اأجل  من 
اأعوان و م�سالح الدرك الوطني 
اأعوان  و  رتباء  و  اإطارات  كذا  و 
�رضطة ، كما �سيتم التكثيف من 
عدد احلواجز االأمنية و مراقبة 
اإجها�ص  �سبيل  يف  املركبات 
املهربني  و  املروجني  ن�ساط 

للمخدرات ، و يف �سياق اآخر .
مواطني  باأن  االإ�سارة  جتدر   
عن  عربوا  املعنية  الواليات 
االأمن  لتوفري  ال�سديد  اإرتياحهم 
رم�سان  �سهر  خالل  بوالياتهم 

املبارك .
اأحمد باحلاج 

اأعرب جمموعة من  املواطنني 
بقرى  القاطنني  املثقفني  و 
�سالح   عني  االدارية  املقاطعة 
تذمرهم  و  ا�ستياءهم  عن   ،
التذبذب  جراء  ال�سديدين 

احلا�سل يف �سبكة االنرتنت .
االأمر الذي جعل ال�سكان بقرى 
و  ال�رضقية  ال�ساهلتني   ، الربكة 
الغربية وهنو وايق�سطن وحا�سي 
حلجار  يعي�سون حالة من العزلة  
رغم  هذا  ياأتي   ، واحلرمان  
اأبرقها  التي  ال�سكاوي  عديد 
بغية  املعنية  للجهات  هوؤالء 
خا�سة  القائم  بامل�سكل  التكفل 
�سعوبة  وجدوا  الذين  الطالب 
،  و  يف اجناز بحوثهم  العلمية 
مع  التوا�سل  من  حرمانهم  كذا 
التوا�سل  �سبكة  عرب  رفقائهم 

االجتماعي » الفي�سبوك » .
و  املواطنني   اغلب  يعاين 
املوظفني مبختلف املوؤ�س�سات 
العمومية واخلا�سة وكذا الطلبة 
�سبكة  تدفق  نق�ص  م�سكلة  من 
عدد  حرم  مما   ، االنرتنت 

اأعمالهم  اجناز  من  هوؤالء  من 
الطلبة  ومتكني  االإدارية 
العلمية  بحوثهم  اجناز  من 
عرب  اأ�سدقائهم  مع  والتوا�سل 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكة 
الذي  االأمر    ،  « الفي�سبوك   «
العمال  و  الطلبة  جعل عدد من 
ي�ستنجدون  بتقنية اجليل الثالث 
و  ب�سيط   ب�سكل  خففت  التي 
مقبول من معاناتهم اليومية مع 

�سبكة النت .
ال�سكان  هوؤالء  نا�سد  عليه  و   
من  املنطقة  بذات  واملثقفني 
التدخل   ، املعنية  ال�سلطات 
حلحلة  على  والعمل  العاجل 
طال  التي  املتعفنة  املع�سلة 
اأمدها بغية التقليل من معاناتهم 
التي يعي�سونها و التي دفعت بهم 
واالأحياء  للمناطق  التنقل  اإىل 
م�ساحلهم  لق�ساء  املجاورة 
 ، االنرتنت  ب�سبكة  املرتبطة 
باهظة  م�ساريف  كلفتهم  والتي 

اأثقلت كاهلهم .
�ضالح ، ب

تنفيذاً لتعليمات رئي�س اجلمهورية فيما يخ�س التكفل مبناطق الظل، ويف اإطار برنامج متابعة امل�ضاريع 
التنموية بها، قام  وايل الولية بورقلة منت�ضف الأ�ضبوع اجلاري  بزيارة تفقدية ملنطقة غرد الباقل 
بدائرة الربمة، اإّطلع فيها على الظروف املعي�ضية ل�ضكان املنطقة وكذا �ضريورة امل�ضاريع التنموية بها 

كم�ضروع الإبتدائية .

تنفيذا لتعليمات رئي�س اجلمهورية 

اأحمد باحلاج 

اجلنوب الكبري

طالبو بحلحلة امل�ضكل القائم 

14 �ألف �شرطي و دركي 
لت�أمني يومي �لعيد 

�شك�ن قرى عني �ش�لح 
يعي�شون �لعزلة 

�أخب�ر �جلنوب

و�يل ورقلة يع�ين �لنق�ئ�ص بغرد 
�لب�قل ب�لربمة 

حول اإلزامية ارتداء الكمامات بالن�ضبة للتجار واملواطنني 

  منظمة �ل�شب�ب  وترقية �ملو�طنة ب�ينغر تنظم حملة حت�شي�شية 
الوطنية  املنظمة  نظمت 
مواطنة  وترقية  وال�سغل  لل�سباب 
مكتبها  مع  بالتن�سيق  مترنا�ست 
حت�سي�سية  حملة  اإينغر  بدائرة 
واإلزامية  اأهمية  حول  توعوية 
للتجار  بالن�سبة  الكمامات  لب�ص 
جلائحة  للت�سدي  واملواطنني 

كورونا.
الوالئي  املكتب  رئي�ص  قال 
لل�سباب  الوطنية  للمنظمة 
لوالية  املواطنة  وترقية  وال�سغل 

مترنا�ست اأحمد �سقة يف ت�رضيح 
�سحفي خ�ص به يومية »الو�سط« 
اأن الغاية من تنظيم هذه احلملة 
التح�سي�سية التوعوية بدائرة اينغر 
�سالح  عني  االإدارية  باملقاطعة 
الوقاية  هي   مترنا�ست  بوالية 
وعدم اإنتقال الفريو�ص باالإ�سافة 
اإحرتام م�سافة التباعد واخلروج 
مطويات  وتوزيع  لل�رضورة  اإال 
واملواطنني  للتجار  وكمامات 
املجل�ص  رئي�ص  مب�ساركة  وهذا 

اإينغر  لبلدية  البلدي  ال�سعبي 
وممثل مديرية التجارة ومندوب 
ال�سوؤون الدينية واالأوقاف باإينغر 
متمثلة  االأمنية  وال�سلطات 
اإ�سافة  اينغر  دائرة  اأمن  يف 
للحماية  الثانوية  الوحدة  الأعوان 
اإذاعة اجلزائر  املدنية ومرا�سل 
طلبة  ممثل  واإ�رضاك  بتمرنا�ست 
بتمرنا�ست  اجلامعي  املركز 
وهذه اجلهود كلها من اأجل ن�رض 
الوعي وتكاتف اجلهود خا�سة اأن 

بني  و�سل  همزة  تعترب  املنطقة 
حدود  والية اأدرار ومترنا�ست .

نف�ص  دعا  فقد  ثانية  جهة  من 
املتحدث ال�سلطات العليا بالبالد 
من  ممكن  عدد  اكرب  توفري  اىل 
الكمامات لكي ت�سل لكل مناطق 
ب�سكل  امل�ساهمة  ثم  ومن  الظل 
يف  املنخرطني  طرف  من  فعال 
تف�سي  لتطويق  الوطني  اجلهد 

جائحة فريو�ص كورونا .
جناة ،ح 

�ضددوا على �ضرورة نزول امل�ضوؤولني للميدان 

�شك�ن حي �أنكوف  بتمرن��شت يط�لبون ب�لإن�رة 
يتخبط �سكان حي اأنكوف ببلدية 
مترنا�ست يف جملة من امل�ساكل 
غري  التاأخر  ،جراء  الالمتناهية 
يف  املحلية  لل�سلطات  املربر 
التكفل بان�سغاالتهم وعلى راأ�سها 

مطلب توفري االنارة العمومية .
التابع  اأنكوف  حي  �سكان  نا�سد 
يف  مترنا�ست  لبلدية  اإداريا 
 ،« »الو�سط  يومية  مع  حديثهم 
ب�رضورة  املحلية  ال�سلطات 
التدخل العاجل للتكفل بان�سغالهم 
املتمثل يف دعمهم ب�سبكة االإنارة 

�سبح  من  النت�سالهم  العمومية 
من  والتخفيف  الدام�ص  الظالم 

حجم تبعات عواقبه الوخيمة .
�سدد  فقد  ثانية  جهة  من 
القائم  امل�سكل  من  املت�رضرين 
معنا  حديثهم  معر�ص  يف 
الو�سايا  التزام  �رضورة  على 
اجلمهورية  رئي�ص  بتعليمات  
خالل  تبون  املجيد  عبد  ال�سيد 
القا�سية  بالوالة و  لقاء احلكومة 
جميع  على  امل�سوؤولني  باإلزام 
للميدان  بالنزول  امل�ستويات 

اجلبهة  الن�سغاالت  واال�ستماع 
املحلية باالأحياء النائية و القرى 
وال�سعي  املعزولة  املدا�رض  و 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
االإمكانات  و  االأولويات  ح�سب 
م�ساعي  اإطار  وذلك يف  املتاحة 
لرفع  بالبالد  العليا  ال�سلطات 
معامل الغنب و التهمي�ص وحتقيق 
تعزيز  ثم  ومن  امل�ساواة  مبداأ 
و  املحلية  االإدارة  بني  الثقة 

املواطن .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 

ال�سلطات املعنية للتكفل مبطلب 
املذكور  ال�سعبي  احلي  �ساكنة 
تنجم  قد  املع�سلة  اأن  خا�سة 
باعتبار  وخيمة  عواقب  عنها 
اأننا يف ف�سل ال�سيف اأين تعرف 
قيا�سي  ارتفاع  احلرارة  درجة 
ي�ساهم يف  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو 
،حيث  ال�سامة  احل�رضات  تكاثر 
املواطنني  على  لزاما  يبقى 
الأجل  املزري  الو�سع  معاي�سة 

غري م�سمى .
جناة ،ح 
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حاوره حممد .م 

حكم  النا�س  اأدرك  هل     
ال�ضهر  يف  البالء  ومعاين 

الف�ضيل ؟

اللقاء ال�صحفي  البداية هذا  يف 
"الو�صط  بيومية  يجمعني  الذي 
من  �صل�صة  �صمن  املحرتمة   "
اأتقدم  ال�صحفية  اللقاءات 

بال�صكر اجلزيل لكم وملنربكم 
هذه  على  الهام  الإعالمي 
املتميزة  الإعالمية  اللتفاتة 
تعاىل  املوىل  من  راجيا 
الأمة  خدمة  يف  نوفق  اأن 
امل�صجدية  املوؤ�ص�صة  يف 
الأمة  وجدان  يف  حتتل  التي 
املوقع  الإ�صالمي  واملجتمع 
على  واإجابة  البالغ   والأثر 
فان  والهام  العميق  �صوؤالكم 
ثم  البالء  هذا  حكم  اأهم  من 
اأ�صاب  الذي  الفتاك  الوباء 
خمتلف دول العامل هي درو�س 
حفظ النف�س وتوحيد ال�صف 
وعودة  الأمة  مكونات  بني 

اأ�صيلة اإىل تعاليم الدين احلنيف 
احلياة  اأخلقة  اإىل  الداعية 
اأعمار  يف  الإن�صان  دور  وترقية 
الدرو�س  ومن  واحلياة  الأر�س 
اأي�صا اأخي الفا�صل التي يوؤ�ص�س 
لها هذا البالء رفعه اهلل �صبحانه 
تعزيز  الأمة  عن  قريبا  وتعاىل 
املجتمعي  الوطني  التالحم 
املحتاج  لإعانة  والر�صمي 

والتقدير  ال�صكر  وكل  واملري�س 
لأ�صحاب البذلت البي�صاء الذين 
الأطباء  واأق�صد  برقي  ينا�صلون 
العظيمة  الدرو�س  من  اأن  كما 
والأ�رسة  املنزل  اإىل  العودة 
يف  غابت  التي  الواحدة  واللمة 
ب�صبب طغيان  الأخرية  ال�صنوات 
التكنولوجيا املتدفقة على بيوت 
عقول  لالأ�صف  وخطفت  النا�س 
نعمم  ان  دون  و�صباب  اأطفال 

يف ال�صياق لذا وجب ا�صتح�صار 
الهامة  والعرب  الدرو�س  هذه 
"فريو�س  وباء  مع  التعاطي  يف 
اإعادة  والنطالق يف   " الكورونا 
تهذيب النف�س والرتقاء باخللق 
وقد  التهلكة  من  النف�س  وحفظ 
بحفظ  احلنيف  الإ�صالم  اأو�صى 
احلياة الإن�صانية واإعمار الأر�س 
اأن  منذ  احلياة  يف  درو�س  وهي 

وتعاىل  �صبحانه  تعاىل  اهلل  خلق 
وجب  لذا  ال�صالم  عليه  اأدام 
يف  ال�صالح  بال�صلف  القتداء 
مع  والتعاطي  التعامل  اإ�صكال 
بالء  وهي  والأمرا�س  الأوبئة 
وال�صرب  باهلل  الإميان  يخترب فيه 

.

   ما هو الدور الذي ميكن 
هذه  يف  الإمام  به  يقوم  اأن 

الظروف ؟

الأهمية  غاية  يف  �صوؤال 
ويحيل املتابع والفاعل اإىل 
دور ديني ورمزي واأخالقي 
الإمام يف  به  يقوم  وتربوي 
بارز  دور  له  اإذ  املجتمع 
اللحظات  هذه  يف  وهام 
فيها  يتعاطى  التي  ال�صعبة 
املجتمع مع الأزمة ال�صحية 
اخلطرية فالإمام له مكانة 
قوية  ورمزية  جمتمعية 
النا�س  وجدان  يف  وفعالة 
واأ�صيل  معروف  وهذا 
الدعاة  فكل  لذا  الأثر  يف 
اأئمة وعلماء لهم دور  للخري من 
والإر�صاد  والتوجيه  الرتبية  يف 
يوجهون  الأئمة  من  والعديد 
احلديثة   التوا�صل  من�صات  عرب 
التفاعل  لقت  هامة  درو�صا 
الطيب وهلل احلمد ون�صكر وزارة 
التي  والأوقاف  الدينية  ال�صوؤون 
رعت هذه املبادرات الت�صالية 
قدموا  الذين  لالئمة   الراقية 

املواعظ والإر�صادات ولهم دور 
والأيام  اللحظات  فعال يف هذه 
بارز  دور  له  فالإمام  ال�صعبة 
الوعظ  وثم  والت�صويب  للتقومي 
ال�صياق  هذا  ويف  والإر�صاد 
اجلزائري  املجتمع  اعترب 
مطالب اليوم باحلفاظ على قيم 
الت�صامن  ثقافة  وتعزيز  التعاون 
وامل�صاهمة بفعالية يف مبادرات 
حفظ  اأن  اإذ  املتنوعة  اخلري 
احلياة الب�رسية من اأهم مقا�صد 
ال�صمحة  الإ�صالمية  ال�رسيعة 
التي دعت يف ر�صالة امل�صطفى 
عليه ال�صالة وال�صالم اإىل حترمي 
قتل النف�س ون�رس العنف وتغليب 
اإدارة  يف  والتعاون  احلوار  لغة 
اأمور الرعية وبخ�صو�س "الوباء 
�صائر  انت�رس يف  الذي   " الفتاك 
اإل  اجلزائر  ولي�صت  العامل  دول 
اأدعو   العامل فانا  جزءا من هذا 
اإىل �رسورة اأن يتحلى املواطنون 
وان  امل�صوؤولية  يف  عايل  بح�س 

يحفظوا حياتهم وحياة اأبنائهم

اأهمية  ترون  كيف     
هذه  يف  الت�ضامني  العمل 

املرحلة ال�ضعبة ؟

ل  اخلري  اأن  اهلل  نحمد 
ينقطع يف الأمة وما تقوم 
اجلمعيات  من  العديد  به 
الفاعلة يف وليات الوطن 
احلفاظ  ثقافة  ن�رس  من 
على حياة النا�س من خالل 
توزيع الكمامات والأدوية 
بالن�صبة  الغذائية  واملواد 
التي  املحتاجة  للعائالت 
مايل  �صيق  من  تعاين 
يعترب  واجتماعي  ومادي 
واأ�صيل  ونبيل  راقي  عمل 
ثم  الإ�صالم  به  اأو�صى 
الراقي  ال�صلوك  هذا  اإن 

التي  اخل�صال  اأهم  من  يعترب 
اجلزائري  املجتمع  عليها  منى 
املعروف عنه ن�رس قيم التعاون 
الأزمات  والتاآخي يف  والت�صامن 
هذا  يف  واأدعو  الأزمات  وخارج 
املوؤ�ص�صة  م�صاهمة  اإىل  ال�صياق 
امل�صجدية التي اإبان ن�صاطها يف 
هذه الأزمة عن دور بارز يف حياة 

يف  يجتمعون  الذين  اجلزائريني 
قيم  ولن�رس  للعبادة  امل�صجد 
والت�صامن  والتعاون  اخلري 
ثم  الأ�صيل   الهام  الجتماعي 
اإن العديد من الأعمال اخلريية 
معانيها  يف  الرثية  واجلمعوية 
وترافقها  امل�صاجد  توؤطرها 
موجود  مظهر  وهو  امل�صاجد 
املجتمع  حياة  يف  ومعتاد 
اجلزائري الذي مييل للم�صاهمة 
خمتلف  يف  اإخوانه  حماية  يف 

م�صيبة  بهم  حتل  حن  الوليات 
الأ�صيل  الأر�صيف  ولعل  بالء  اأو 
يحتفظ ببطولت خالدة ووقفات 
عظيمة يف حفظ النف�س واإعانة 

املحتاجني

التي  الر�ضالة  هي  ما     
توؤكدون عليها تبعا للظرف ؟

 " "الو�صط  خالل  من  اأدعو   
النا�س اإىل حفظ حياتهم وحياة 
اأبنائهم واللتزام بتدابري الدولة 
من  خري  تبقى  التي  الوقاية  يف 
باحلجر  واللتزام  عالج  األف 
اأهم  من  يعترب  ل  ال�صحي 
عرب  املواطنني  وندعو  املنافع 
اأن�صطة حت�صي�س اإىل اللتزام به 
الأزمة  هذه  اأي�صا  اأعادت  وقد 
ال�صحية التي �صريفعها اهلل بعون 
اهلل وتتجدد الآفاق للواجهة 
ومكانته  امل�صجد  قوة 
النا�س  جمع  يف  الفعالة 
وخط  واحدة  كلمة  على 
مرتكزات  من  وهذا  جامع 
الإ�صالمية  املرجعية 
منى  التي  والجتماعية 
وتوؤكد  املجتمع  عليها 
تاريخيا اللحظات الع�صيبة  
الغالية  بالبالد  مرت  التي 
ال�صهداء  دماء  �صقتها  التي 
وبدون جمال لل�صك والريبة  
هو  والتعاون  الت�صامن  باأن 
والنجاح  الفالح  مفتاح 
الذي  املتني  والأ�صا�س 
الداخلية  اجلبهة  يقوي 
طاقاتها  ان�صجام  يف  ويزيد 
تواجه  التي  قطاعاتها  وفواعل 
اليوم كل يف موقعها بثبات ويقني 
وخطريا  فتاكا  وباءا  الن�رس  يف 
لن ي يدوم بعون اهلل بف�صل اهلل  
اأن يجعل اهلل بعد هذه  فع�صىى 
اإىل  يقودنا  �صديدا  حكما  الهزة 

منهج اهلل.

يف لقاء �ضحفي مع "الو�ضط " ا�ضتعر�س  اخلطيب مب�ضجد عمار بن يا�ضر ر�ضي اهلل عنه الإمام "لعري�س عمر " بلدية �ضوقر الدرو�س واملحا�ضرات التي 
مت تقدميها يف �ضهر رم�ضان الف�ضيل ولقت ا�ضتح�ضان املحبني واملتابعني واأ�ضار الإمام اخلطيب امل�ضاهم يف العديد من الأن�ضطة التطوعية ويف تن�ضيط 

درو�س ومواعظ ببيوت اهلل اإىل اأهمية هذه الدرو�س التي مت تقدميها عن طريق التحا�ضر عن بعد يف �ضهر رم�ضان الذي واجه هذه ال�ضنة وباءا وبالءا 
فيه حكم ومعاين تقد�س احلياة وتوؤ�ضل العودة اإىل اهلل �ضبحانه وتعاىل واعترب الإمام اخلطيب "عمر لعري�س" اأن الإجراءات التي بادرت بها ال�ضلطات 

العمومية ملواجهة وباء "فريو�س الكورونا " ت�ضب يف خانة ال�ضالح العام ويف �ضالح حفظ النف�س الب�ضرية املقد�ضة داعيا يف ذات ال�ضياق املواطنني اإىل 
ا�ضتح�ضار قيمة احلياة والنف�س يف هذه اللحظات ال�ضعبة التي تق�ضتي رفع م�ضتويات الت�ضامن الوطني املجتمعي واملوؤ�ض�ضاتي معتربا اأن الظروف 

ال�ضعبة التي يتقا�ضم املواطنون العي�س فيها وهم يطبقون احلجر ال�ضحي توؤ�ضل ب�ضكل وا�ضح قيمة الوقاية التي تبقى خري من األف عالج 

الإمام و الداعية "لعري�س عمر "  لـ"الو�ضط " 

يف وباء كورونا درو�س مفيدة لنا  
.       حفظ احلياة الب�ضرية مقدم يف ال�ضريعة الإ�ضالمية

.       مالمح الوحدة والإح�ضان جت�ضدت يف ال�ضهر الف�ضيل

"الو�ضط  خالل  من  " اأدعو 
حياتهم  حفظ  اإىل  " النا�س 

وحياة اأبنائهم واللتزام 
بتدابري الدولة يف الوقاية 

التي تبقى خري من األف عالج 
واللتزام باحلجر ال�ضحي ل 
يعترب من اأهم املنافع وندعو 

املواطنني عرب اأن�ضطة حت�ضي�س 
اإىل اللتزام به وقد اأعادت 
اأي�ضا هذه الأزمة ال�ضحية " 

اأئمة  من  للخري  الدعاة  " كل 
وعلماء لهم دور يف الرتبية 

والتوجيه والإر�ضاد والعديد 
من الأئمة يوجهون عرب من�ضات 
التوا�ضل احلديثة  درو�ضا هامة 

لقت التفاعل الطيب وهلل 
احلمد ون�ضكر وزارة ال�ضوؤون 
الدينية والأوقاف التي رعت 

هذه املبادرات الت�ضالية الراقية 
لالئمة  الذين قدموا املواعظ 

والإر�ضادات" 
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د.خمتار عاليل/جامعة 
تي�ضم�ضيلت

املطلب الثالث :حمتوى 
امليزانية ومكوناتها

على  البلدية  ميزانية  حتتوي 
ق�سم  يف  واملتمثالن  �سقني 
التجهيز  وق�سم  الت�سيري 
عليه  ن�ص  ما  وهو  واال�ستثمار، 
خالل  من  اجلزائري  امل�رشع 
رقم10/11،  البلدية  قانون 
اإيرادات  من  كماتتكون 

ونفقات.

الفرع الأول: حمتوى 
امليزانية 

ق�سمني  البلدية  ميزانية  ت�سمل 
وق�سم  الت�سيري  ق�سم  هما: 
وينق�سم  واال�ستثمار،  التجهيز 
ونفقات  اإيرادات  اإىل  ق�سم  كل 

تتوازن وجوبا.
حيث يقتطع مبلغ من مداخيل 
لتغطية  يخ�س�ص  الت�سيري  ق�سم 
واال�ستثمار  التجهيز  نفقات 
ح�سب ما جاء يف املادة 151 من 
قانون البلدية: »كل ق�سم يحتوي 
على  النفقات واالإيرادات ويكون 
اقتطاع  مع  اإجباريا  متوازنا 
من  االأقل  %على   10 لـ  اإجباري 
ق�سم الت�سيري، خم�س�ص لتمويل 

ق�سم التجهيز واال�ستثمار«.

اأول: ق�ضم الت�ضيري

لنفقات  توقعات  على  يحتوي 
ت�سمح  دائمة  واإيرادات 
ال�سعبي  املجل�ص  لرئي�ص 
احل�سن  بالت�سيري  البلدي 
البلدية،  امل�سالح  جلميع 
حيث تنق�سم نفقات الت�سيري 

اإىل ثالثة اأ�سناف:
مثل  اإجبارية:  نفقات 

االأجور.
ال�رشورية  النفقات 

للم�سالح، مثل: الهاتف واأدوات 
املكتب.

مثل:  االختيارية  النفقات 
االإعانات.

وي�سمل ق�سم الت�سيري االإيرادات 
والنفقات التالية:

النفقات
االإيرادات

نفقات االأجور وتكاليف موظفي 
البلدية 

 امل�ساهمات املقررة 
 نفقات �سيانة االأموال املنقولة 

والعقارية 

�سيانة الطرقات 
نفقات ت�سيري امل�سالح

ـ فوائد الديون
التجهيز  لنفقات  االقتطاع 

واال�ستثمار
حما�سيل املوارد اجلبائية

متنحها  التي  امل�ساهمات 
الدولة

ر�سوم واأجور وحقوق اخلدمات 
حما�سيل واأمالك البلدية 

امل�سرتك  ال�سندوق  ح�سة 
للجماعات املحلية 

ونواجت  ا�ستثنائية  نواجت 
اال�ستغالل 

ثانيا: ق�ضم التجهيز 
وال�ضتثمار

يعمل ق�سم التجهيز واال�ستثمار 
املجل�ص  رئي�ص  متكني  على 
احلفاظ  من  البلدي  ال�سعبي 
�سواء  البلدية،  اأموال  على 
اأو اخلا�سة، املنقولة  العمومية 
طريق  عن  العقارية،  اأو 
اال�ستهالك او الزيادة فيها عن 
اأو االنفاقات  طريق االقتناءات 

اجلديدة .
اأخرى  جهة  من  له  ي�سمح  كما 
بو�سع خطة للتدفقات املالية، 
والهبات  االإعانات  القرو�ص، 
االأخرى،   االأطراف  وبني  بينه 
حيث اأن هناك �سلة بني ق�سمي 

ميزانية البلدية يظهر من خالل 
ي�سمى  ما  اأو  الذاتي   التمويل 
نفقات  اأجل  من  باالقتطاع 

التجهيز العمومي .

وي�سمل فرع التجهيز واال�ستثمار 
على ما يلي :

النفقات
الإيرادات

باال�ستهالك  اخلا�سة  االأعباء 
العمومي 

نفقات التجهيز العمومي
مال  براأ�ص  امل�ساهمة  نفقات   

على �سبيل اال�ستثمار 
من  احلا�سلة  االقتطاعات 

اإيرادات الت�سيري 
ال�سندوق  من  البلدية  ح�سة 
للجماعات  امل�سرتك 

املحلية 
امل�سالح  فائ�ص   
الطابع  ذات  العمومية 

ال�سناعي والتجاري 
اإطار  يف  الدولة  اإعانات 

برامج التنمية املحلية 
القرو�ص  حما�سيل 
الدولة  وتخ�سي�سات 

والوالية
 امل�ساهمات وامل�ساعدات

ـ الهبات والو�سايا 

الفرع الثاين: مكونات 
امليزانية البلدية

من  تتكون  البلدية  ميزانية  اإن 
يف  البلدية  ت�ستخدمها  نفقات 
ترمي  التي  االأهداف  حتقيق 
متثل  التي  اإيرادات  ومن  اليها 
املداخيل املتنوعة و�سنو�سحها 

فيما يلي :

اأول: النفقات العامة
باأنها  العامة  النفقات  تعرف 

مبلغ من املال ي�سدر عن الدولة 
عام  معنوي  �سخ�ص  اأي  عن  اأو 

بق�سد حتقيق منفعة عامة .
حيث اأن النفقات العامة حتكمها 

قواعد تتمثل يف :
العامة  النفقة  ا�ستهداف  قاعدة 
اإ�سباع حاجة عامة : اأي اأن تكون 
عامة  حلاجة  �سدادا  النفقة 

ولي�ست مل�سلحة خا�سة.
بها  قاعدة االقت�ساد: املق�سود 
واالإ�رشاف  التبذير  عن  البعد 
االأموال  �سياع  اإىل  يوؤدي  الذي 
املمكن  من  كان  التي  العامة 
اأخرى  جماالت  اإىل  توجيهها 

اأكرث منفعة .
من  امل�سبقة  املوافقة  قاعدة 
اأن  تعني  الت�رشيعية:  ال�سلطة 
االأموال  اأي مبلغ من  ال ي�رشف 
االرتباط  يح�سل  اأن  اأو  العامة 
اإال اإذا �سبق ذلك موافقة اجلهة 

املخت�سة.
ويظهر التكامل بني هاته القواعد 
يف اأن قاعدة املوافقة امل�سبقة 

الت�رشيعية  ال�سلطة  من 
املنفعة  قاعدة  حتقق 
من  والتاأكد  واالقت�ساد 
حتققهما.  ا�ستمرار 
وتق�سم النفقات العامة 
عادية  نفقات  اإىل 
ونفقات  عادية،  وغري 

اختيارية واإجبارية.
العادية  النفقات 
غري  والنفقات 

العادية :

ا/ النفقات 
العادية :

بنظام  تتم  التي  النفقات  وهي 
حمددة  مدة  يف  وتكون  ودورية 
النفقات  اأن  اإذ  فيها،  لت�ستوعب 
العادية ت�ساهم يف تكوين روؤو�ص 

االأموال العينية .
الت�سيري  نفقات  ت�سمل  اإذ 
تتطلبها  التي  واللوازم  واالأدوات 

اجلماعات املحلية.

ب/ النفقات غري العادية : 
هي النفقات التي ال تتم بانتظام 
غري  املالية  الفرتة  كانت  واإذا 
الفرتة  هذه  وتعدت  حمددة 
املالية فهي نفقات غري عادية، 
وت�ساهم يف تكوين روؤو�ص االأموال 
اأ�سغال  ت�سمل  فهي  العينية، 
للبنايات،  اجلديدة  الت�سييد 
قنوات  املياه،  جماري  الطرق، 
لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  �رشف 

واأعمال التهيئة العمرانية.
والنفقات  االختيارية  النفقات 

االإجبارية:

ا/ النفقات الختيارية :
هي النفقات التي تاأخذ الطابع 
اال�ستغناء  وميكن  االختياري 
التي  النفقات  وهي  عنها، 
ال�سلطة  املحلية  للمجال�ص 
اإدراجها  عدم  اأو  اإدراجها  يف 
بامليزانية املحلية مثل: تقدمي 

االإعانات للجمعيات.

ب/ النفقات الإجبارية : 
ميكن  ال  التي  النفقات  هي 
حالة  يف  حتى  عنها  اال�ستغناء 

االأزمات لكونها �رشورية 
   والبد منها يف ت�سيري �سوؤون 
وهي  املحلية،  اجلماعات 
تاأخذ الطابع االإجباري وت�سمل 

ما يلي :
نفقات اأجور املوظفني .

نفقات �سيانة االأموال املنقولة 
املحلية  للجماعات  والعقارية 

.
الوالئية  الطرق  �سيانة  نفقات 

والبلدية .

�سندوق  يف  امل�ساركة  نفقات 
ال�سمان االجتماعي .

م�سالح  ت�سيري  نفقات 
اجلماعات املحلية .

ثانيا: الإيرادات العامة
البلدية  مداخيل  جممل  هي 
مالية  اإيرادات  اإىل  وتنق�سم 
ذاتية وا يرادات مالية خارجية 

:

اإيرادات مالية ذاتية :
توفري  عملية  باأنها  تعرف     
لدفع  الالزمة  النقدية  املبالغ 
وتطوير م�رشوع خا�ص اأو عام، 
اأو  املوؤ�س�سة  اإمكانية  هي  اأي 
بنف�سها  نف�سها  متويل  الهيئة 
ن�ساطاتها املختلفة  من خالل 
للبلدية  الذاتية  واملوارد 
اجلبائية  املداخيل  يف:  تتمثل 
املمتلكات  ومداخيل  والر�سوم 
املداخيل  وهي  واال�ستثمارات 

غري اجلبائية.

اإيرادات مالية خارجية:
الذاتي  التمويل  م�سادر  اأن  مبا 
احلاجات  لتغطية  تكفي  ال 
اللجوء  مت  فبالتايل  ال�رشورية 
املركزية  ال�سلطة  اإعانات  اإىل 
قرو�ص.   على  احل�سول  اأو 
للبلديات  احلكومية  فاالإعانات 
يف  هاما  موردا  و�ستبقى  بقيت 
خا�سة  ماليا،  البلديات  دعم 
التجهيز  بعمليات  يتعلق  فيما 
واال�ستثمار وتتمثل هذه االإعانات 

يف:
اإن  احلكومية:  الإعانات  اأ/ 
تخ�س�ص  املركزية  ال�سلطات 
التنمية  بهدف  للبلدية  اإعانات 
االقت�سادية واالجتماعية وت�سعى 
تعميم  اإىل  الدولة  خاللها  من 
خمتلف  يف  والرخاء  الرفاه 
اإىل  وتنق�سم  واملناطق،  اجلهات 
اإعانات غري خم�س�سة: هي غري 

املخ�س�سة لغر�ص معني.
التجهيزات  اإعانات  ب/ 
وال�ضتثمارات : هي املقدمة 
امل�ساريع  اال�ستكمال 
خمتلف  يف  املعطلة 

البلديات.
امليزانية:  اإعانات  ج/ 
عجز  تعوي�ص  بها  يق�سد 
الفقرية  البلديات  بع�ص 
املوارد  يف  التفاوت  وتقليل 

املالية .
تعوي�ضية:  اإعانات  د/ 
لإلغاء  نظريا  تقدم 

�ضريبة معينة .
اأالأغرا�ص  اإعانات  ه/ 
حتقيق  اأجلل  تقدم  اقت�سادية: 
االقت�سادية  االأهداف  بع�ص 
املحلية  العامة  االأ�سغال  كتو�سع 
ق�سد مكافحة البطالة وغريها .

هي  املحلية:  القرو�س  اأما     
عليها  تتح�سل  التي  املبالغ 
باعتبارها  املحلية  املجال�ص 
باأهلية  تتمتع  معنوية  اأ�سخا�ص 
اإىل  بردها  وتتعهد  التعاقد 
زمنية  فرتة  بعد  املانحة  اجلهة 
معينة. وتنق�سم اإىل نوعني وهما: 
لل�سندوق  املبا�رشة  القرو�ص 
واالحتياط  للتوفري  الوطني 
البنوك  مع  املربمة  والقرو�ص 

التجارية.
والهبات:  التربعات  و/ 
والعينية  النقدية  املبالغ  هي 
يقدمها  التي  والو�سايا  والهبات 
اخلا�سة  والهيئات  املواطنون 
ودون  طوعا  املحلية  للمجال�ص 

تكليف.
:اعداد  الثاين  املبحث 
البلدية)التح�سري،  ميزانية 

الت�سويت،امل�سادقة والتنفيذ(

التنظيم الإداري اجلزائري للجماعات املحلية

مفهوم امليزانية و حت�سريها وامل�سادقة و الرقابة عليها
يف التنظيم الإداري اجلزائري تتمتع اجلماعات املحلية بال�ضخ�ضية املعنوية وال�ضتقالل املايل وعلى ال�ضلطات املحلية اإعداد وتنفيذ ميزانيتها 

ال�ضنوية، التي تختلف متاما عن ميزانية الدولة اإل اأن هذه اجلماعات املحلية يجب ان تاأخذ بعني العتبار عند اإعداد ميزانيتها كل التوجيهات 
احلكومية لإدراج بع�س النفقات ال�ضرورية التي تراها تتما�ضى واخلطة التنموية ال�ضاملة للبالد .

وال�ضتثمار  التجهيز  ق�ضم  " يعمل 
على متكني رئي�س املجل�س 

ال�ضعبي البلدي من احلفاظ على 
اأموال البلدية، �ضواء العمومية 

اأو اخلا�ضة، املنقولة اأو العقارية، 
عن طريق ال�ضتهالك او الزيادة 

فيها عن طريق القتناءات اأو 
النفاقات اجلديدة "

البلدية  ميزانية  "حتتوي 
على �ضقني واملتمثالن يف 

ق�ضم الت�ضيري وق�ضم التجهيز 
وال�ضتثمار، وهو ما ن�س عليه 

امل�ضرع اجلزائري من خالل 
قانون البلدية رقم11/10، 

كماتتكون من اإيرادات ونفقات"

اجلزء 02
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية ورقلة

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
م�ضلحة التنظيم العام

الرقم :52-2020

و�ضل ت�ضجيل الت�ضريح 
بتاأ�ضي�س جمعية حملية

�صفر   18 امل�ؤرخ يف   06-12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
1433 امل�افق لـ12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا الي�م 22-04-2020 ت�صليم و�صل  الت�رصيح 
ال�صباين  الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�صي�س 

امل�صماة:
جمعية م�ضعل ال�ضباب للتنمية

 امل�ضتدامة –ورقلة
الكائن مقرها بحي الزواتني املخادمة –ورقلة

لرئي�س اجلمعية ال�صيد :ميل�د زيت�ين
تاريخ ومكان امليالد :28-11-1985 ب�رقلة

العن�ان ال�صخ�صي :بحي املخادمة ورقلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
اإعالن

يعلن املحافظ املحقق ال�صيد : مقبل ي��صف املعني مب�جب القرار ال�الئي رقم 197 امل�ؤرخ 
يف 11 ماي 2020 عن فتح التحقيق العم�مي العلني مل�رصوع اإجناز وحدة اإنتاج العجائن و 
الك�صك�س )الرمال الذهبية( مبنطقة الن�صاطات ال�اقعة بحي احلكمة بلدية تندوف للم�صتثمر 
ال�صيد : »كرمي وارتي » ح�ل املالئمة اأو عدم املالئمة لدرا�صة مدى التاأثري يف البيئة لهذا 

امل�رصوع ) اأ�صغال و اإجناز ( 
و عليه و بغر�س اإجناح هذا التحقيق ، ندع� كافة امل�اطنني الراغبني باإيداء اأرائهم ح�ل 
هذا امل�رصوع، من خالل ال�صجل املفت�ح لهذا الغر�س ، التقرب من م�صالح بلدية تندوف 
) القاعة الكربى بالطابق االأول ( اأو االت�صال املبا�رص باملحقق على الرقم 0696637687 اأو 

الربيد االإلكرتوين mockbel_youcef@hotmail.fr   اأو على �صفحة الفاي�صب�ك 
)Facebook( و هذا خالل ع�رصة )10( اأيام من اإ�صهار هذا االإعالن .

ح�ص�ركم ي�رصفنا و اأرائكم تهمنا
املحافظ املحقق 
د.مقبل يو�ضف

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



الكاتب: اأكرم عطا اهلل العي�سة

هذا  �صدور  قبل  الوا�صح  من  كان 
واللوبيات  االحتالل  دولة  اإن  املر�صوم 
ي�صنون حملة  لها  واملوؤيدون  ال�صهيونية 
الفل�صطينيني  اال�رسى  على  منظمة 
فعال  جنحوا  وقد  اإرهابيني  ويعتربونهم 
داخل  للنقا�ش  املو�صوع  هذا  طرح  يف 
االأوروبية  الربملانات  من  الكثري  اأروقة 
مثال اجنلرتا، وهولندا وبلجيكا والرنويج 
االمريكي،  الكوجنر�ش  اإىل  اإ�صافة 
املانحة  الدول  اجتماعات  يف  وكذالك 
وهذا ما حذا بالكثري من الدبلوما�صيني 
من  الكثري  لفتح  واالأمريكيني  االوروبني 
من  لبع�صا  اأحيانا  و�صلت  النقا�صات 
بال�صغط  والتلويح  ال�صيا�صي  ال�صغط 
اجل  من  الفل�صطينيني  على  املايل 
تغيري اآليات عملهم مع مو�صوع اال�رسى 
الرئا�صي  املر�صوم  فكان  واملحررين، 
يالقي  مل  والذي  هيئة،  اإىل  بتحويلها 
املوؤ�ص�صات  من  الكثري  لدى  القبول 
الن�صطاء  اأو  اال�رسى  بق�صية  املعنية 
بع�ش  اإن  بل  احلقل،  هذا  يف  العاملني 
اخلجولة  واالحتجاجات  التظاهرات 
خرجت هنا وهناك تنديدا بذلك، اإال اأن 
الوزارة  حتويل  اأن  اعترب  االأخر  البع�ش 
اإىل هيئة لن مي�ش باملوقف الف�صطيني 
انها م�صتمرة  اال�رسى طاملا  من ق�صية 
باأداء نف�ش اخلدمات لالأ�رسى. يف �صياق 
ليربمان  افيغدور  اأورده  الذي  التو�صيح 
ال�صندوق  بحظر  قرارا  ا�صدر  والذي 
اآذار  منت�صف  يف  الفل�صطيني  القومي 
" اأن ال�صندوق يعترب اخلط  2017 يقول 
املايل االأكرب واملمول لل�صلطة بع�رسات 
حتول  والتي  ال�صواقل  من  املاليني 
ال�صجون  يف  االأمنيني  لالأ�رسى  �صهريا 
اأن  وا�صحة  دالله  هذا  االإ�رسائيلية" 
متابعة  على  م�رسه  االحتالل  دولة 

واإظهارهم  اال�رسى  لق�صية  مالحقتها 
فقط  ويجب  واإرهابيني  جمرمني  باأنهم 
اإىل  الفل�صطينيني  وعاد  معاقبتهم، 
وزارة  وهي  االأوىل  ومرجعيتهم  قناتهم 
و�صوح  بدون   ، الفل�صطينية  املالية 
�صابها  والتي  العالقة  هذه  الآليات  كامل 
عديدة.  اأحيان  يف  التوتر  من  الكثري 
مالحقة  يف  االإ�رسائيلي  االإ�رسار  كان 
خم�ص�صات اال�رسى واالأ�رسى املحررين 
وا�صح جدا فاالأحزاب االإ�رسائيلية تبدي 
تناف�صا حادا حول مقدار تطرفها حول 
متت  بحيث  وخم�ص�صاتهم  اال�رسى 
واالأحزاب  االإ�رسائيلي  الكني�صت  تهيئة 
االإ�رسائيلية لهذا املو�صوع اإىل اأن قامت 
الكني�صت بتمرير قانون خ�صم خم�ص�صات 
ال�صلطة  وال�صهداء من �رسائب  اال�رسى 
الثانية  بالقراءتني  وتثبيته  الفل�صطينية 
يف   .2018 حزيران   11 بتاريخ  والثالثة 
�صهر �صباط2019 �صادق جمل�ش الوزراء 
ما  خ�صم  على  االحتالل  لدولة  االمني 
اأموال  من  دوالر  مليون   138 يقارب 
االحتالل  دولة  تقوم  التي  املقا�صة 
الفل�صطينية  ال�صلطة  ل�صالح  بتح�صيلها 
يذهب  املبلغ  هذا  اإن  اعتبار  على 
ل�صالح اال�رسى واملحررين . على �صوء 
املعلن  الفل�صطيني  املوقف  كان  ذلك 
حا�صما وقطعيا باأنهم لن ي�صتلموا اأموال 
املقا�صة منقو�صة وقد بدا يف حينه اأن 
هنالك اإ�رسارا على تنفيذ املوقف بغ�ش 
وكانت  االقت�صادية،  التبعات  عن  النظر 
الهرم  �صلم  من  ال�صيا�صية  الت�رسيحات 
احلكومة  ومن  الفل�صطيني  ال�صيا�صي 
وان  منقو�صة  االأموال  ن�صتلم  لن  باأننا 
حمورية  الفل�صطينيني  اال�رسى  ق�صية 
االأولوية  �صيعطون  الفل�صطينيني  وبان 
لدفع خم�ص�صات اال�رسى واملحررين ، 
ال �صك اإن هذا القرار الفل�صطيني القى 
من  الرغم  على  وا�صعا  فل�صطينيا  قبوال 

يف  املوؤملة.  االقت�صادية  وتبعاته  اآثاره 
�صوء  وعلى   2019 الثاين  ت�رسين  بداية 
عديدة  ا�رسائيليه  فل�صطينية  لقاءات 
باإعادة  الفل�صطينية  ال�صلطة  قبلت 
ا�صتالم اأموال املقا�صة منقو�صة بحيث 
م�صممه  االحتالل  دولة  اإن  وا�صحا  بدا 
اأو  احلكومة  بيد  قرارا  لي�ش  االأمر  وان 
هو  اإمنا  االإ�رسائيلية  االأمنية  االأجهزة 
قانون مت اإقراره من قبل الكني�صت وبداأ 
املوقف الفل�صطيني خجوال غري وا�صح 
وان ال�صلطة ال تريد الدخول يف مواجهة 
فان  اللحظة  وحتى  االحتالل،  دولة  مع 
مت  ما  هي  املعروفة  االتفاق  حيثيات 
االإ�رسائيلية،  ال�صحف  قبل  من  اإعالنه 
فيكاد  الفل�صطينيني  تراجع  ملاذا  اأما 
فل�صطيني  ر�صمي  ت�رسيح  اأي  يوجد  ال 
وخم�ص�صاتهم  اال�رسى  ق�صية  وتبقى 
اإ�رسائيلية  حرب  هي  خالفية.  ق�صية 
ورمبا  الفل�صطينية  الرواية  على  معلنه 
ال�صيا�صية  الق�صايا  كل  من  اخطر  تكون 
بذلك  تعرب  االحتالل  فدولة  االأخرى، 
عن رف�صها اإنها دولة احتالل وال تعطي 
وان  الدولية  القوانني  لكل  اعتبار  اأي 
لها  تاريخي  ملك  الفل�صطينية  االأرا�صي 

اإرهابي  فهو  لذلك  يت�صدى  من  واأما 
فان  لهذا  معاقبته،  يجب  وجمرم 
االأحزاب االإ�رسائيلية وبع�ش املوؤ�ص�صات 
ال�صهيونية اأبقت على مالحقتها لق�صية 
لقوانني جديدة  بال�صعي  �صواءا  اال�رسى 
او  والنيل من حقوقهم  لتجرمي اال�رسى 
التي  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صات  بتهديد 

تتعامل معهم.
اأن ي�صدر قائد جي�ش االحتالل يف  قبل 
باعتبار  القا�صي  قراره  الغربية  ال�صفة 
اأمواال  اال�رسى  خم�ص�صات  اأموال 
حمظورة بداأت دولة االحتالل باال�صتيالء 
عرب  املقد�صيني  اال�رسى  اأموال  على 
اأموال  اأية  وم�صادرة  بيوتهم  مداهمه 
للخناق  ت�صيقا  مثل  ما  وهذا  يجدونها 
عندما  واأما  وعائالتهم،  اال�رسى  على 
�صدر القرار يف ني�صان 2020 فقد اأخذت 
االأمور منحى اآخر ميثل ا�صتمرار للحرب 
اما  الفل�صطينية.  الوطنية  الرواية  على 
ا�صتهجانا  مثل  والذي  االأمر  الغريب يف 
االأحيان  بع�ش  يف  ر�صميا  وحتى  �صعبيا 
التي  الفل�صطينية  البنوك  موقف  فهو 
بداأت باإغالق ح�صابات اال�رسى واأعادت 
مطلع  املالية  وزارة  اإىل  خم�ص�صاتهم 

ر�صالة  تلقت  اأنها  حيث  احلايل،  ني�صان 
والذي  هري�ش  موري�ش  من  حتذريه 
االإ�رسائيلي  العام  املدعى  يوما  كان 
مدير  حاليا  وهو  الغربية،  ال�صفة  يف 
الفل�صطيني"  لالإعالم  نظره   " موؤ�ص�صة 
ر�صمي  احتاليل  موقع  اأي  ميثل  وال 
ب�رسورة  الفل�صطينية  البنوك  يذكر 
قائد  بقرار  ويذكرهم  بالقانون  االلتزام 
مبخ�ص�صات  اخلا�ش  االحتالل  جي�ش 
باملالحقة  ويهددهم  اال�رسى  واأموال 
ا�صتجابت  البنوك  اإن  القانونية" الغريب 
موؤ�ص�صة  من  الر�صالة  اإن  الرغم  على 
اأثار  ما  وهذا  حكومية،  غري  ا�رسائيليه 
اللغط يف ال�صارع الفل�صطيني حول والء 
احلكومة  موقف  الفل�صطينية.  البنوك 
البنوك  لدى  التدخل  فكان  الفل�صطينية 
قراراها  جتميد  على  معها  واالتفاق 
واإعادة تفعيل ح�صابات اال�رسى وت�صكيل 
واخلروج  املو�صوع  لدرا�صة  جلنة 
بتو�صيات، وهنا تربز العديد من االأ�صئلة 
منها  وبع�صا  واملحورية  اجلوهرية 
التعامل مع قرارات  معتمدا على �صياق 
خم�ص�صات  جتاه  اإ�رسائيل  وقوانني 

اال�رسى.
اأوال – هل النقا�ش يجري يف اإطار اإيجاد 
�صمنيا  القبول  وبالتايل  ؟  للبنوك  بدائل 
مبوقف البنوك وتخوفاتها من املالحقة 
يذكرنا  وهذا  االإ�رسائيلية،  القانونية 
لهيئة  املالية  املتابعة  حتويل  مبوقف 
اال�رسى من وزارة املالية اإىل ال�صندوق 
القومي وبعد اإغالقه العودة ثانية لوزارة 

املالية.
ال�صلطة  �صتتخوف  هل   – ثانيا 
�صدام  يف  الدخول  من  الفل�صطينية 
بع�صها  يهدد  التي قد  البنوك  جدي مع 
الفل�صطيني  ال�صوق  من  باالن�صحاب 
وتقبل اي ال�صلطة بايجاد بديل مثل بنك 
الربيد، مع العلم اإن بنك الربيد لن يكون 

للعلم  اال�رسائيلية؟  املطاردة  عن  بعيدا 
فان احد البنوك الفل�صطينية قد توقف 
لالأ�رسى  ح�صابات  فتح  عن  عامني  قبل 
�صده  ودعاوي  ق�صايا  رفعت  اإن  بعد 
موقف  يكن  ومل  املتحدة  الواليات  فى 

ر�صمي او �صعبي اجتاه هذا البنك.
– طاملا يدور احلديث عن بدائل  ثالثا 
تطرح  االأوروبية  الدول  من  بع�صا  فان 
وخم�ص�صاتهم  اال�رسى  حتويل  يتم  ان 
بحيث  االجتماعية  التنمية  وزارة  اإىل 
خم�ص�صات  بتلقي  اال�رسى  ا�رس  تقوم 
لها  معيال  فقدت  لكونها  وثابتة  حمددة 
اأو احد االأفراد املعيلني لها، وهذا احد 
اخطر احللول فهو يفرغ ق�صية اال�رسى 
بني  وي�صاوي  ن�صالية  م�صامني  اية  من 
العامل  يف  الدول  بع�ش  تعامل  طريقة 
ويف  وا�رسهم،  املدنيني  �صجنائها  مع 

اعتقادي لن ير�صي دولة االحتالل.
كان ال�صعار الفل�صطيني دوما اإن االأ�رسى 
احمر،  خط  واأ�رسهم  وخم�ص�صاتهم 
ولكننا جتنبنا املواجه اأمام هذه الق�صية 
البحث  �صيا�صة  دوما  وتقبلنا  املحورية 
عند بدائل وهربنا اإىل االأمام تخوفا من 
الدوائر  بع�ش  اأوهمتنا  ورمبا  املواجهة 
بدائلنا  بان  االأمريكية  و  االأوروبية 
اإن  اال�رسائليني،  على  مقبولة  �صتكون 
ما  يوما  �صمت  التي  االحتالل  دولة 
القد�ش وه�صبة اجلوالن و�صتقوم قريبا 
الغربية  ال�صفة  وا�صعة من  ب�صم مناطق 
وعلى  علينا  باحلرب  دوما  �صت�صتمر 
روايتنا، وان القبول با�صتمرارية الهروب 
�صيفرغ  اال�رسى  ق�صية  يف  لالأمام 
حمتوى  اأهم  من  الوطني  م�رسوعنا 
اال�رسى  ق�صية  فان  لهذا  له،  ن�صاله 
اإىل  بحاجة  لي�صت  البنكية  وح�صاباتهم 
اإىل  بحاجة  اإمنا  فيها  للنظر  فنيه  جلنة 

قرارات �صيا�صية ورمبا م�صريية.
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يف �سهر ماي من عام 2014 ا�سدر الرئي�س الفل�سطيني مر�سوما بتحويل وزارة اال�سرى واملحررين الفل�سطينيني اىل هيئة تابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية ، وفيما 
بعد متت عملية امل�سادقة على ذلك من قبل جمل�س الوزراء الفل�سطيني، حيث توقف منذ ذلك احلني ح�سور رئي�س الهيئة والذي هو وفق القوانني الفل�سطينية 
برتبة وزير من ح�سور جل�سات جمل�س الوزراء وحتولت مرجعية رئي�س الهيئة من الناحية االإدارية اإىل رئا�سة منظمة التحرير الفل�سطينية بدال اأن كانت تابعه 

ملجل�س الوزراء، اأما املرجعية املالية فاأ�سبحت بيد ال�سندوق القومي الفل�سطيني بدال من وزارة املالية الفل�سطينية.

احلرب على الأ�سرى الفل�سطينيني هي حرب على الرواية الفل�سطينية

الباحث   - مرجتى  /اأ�صامة  بقلم    
واملخت�ش يف �صوؤون االأ�رسى

كرث احلديث موؤخراً عن قرب التو�صل 
اإىل �صفقة تبادل لالأ�رسى بني املقاومة 
م�رسية  برعاية  اإ�رسائيل  الفل�صطينية 
،وتوؤكد  الدوليني  الو�صطاء  وبع�ش 
غري  مفاو�صات  هناك  باأن  امل�صادر 
التو�صل  بهدف  الطرفني  بني  مبا�رسة 
ح�صب   "2 االأحرار  وفاء  �صفقة"  اإىل 
اأن  اإال   ، الفل�صطينية  املقاومة  ت�صمية 
هذه امل�صادر توؤكد �صعوبة املفاو�صات 
نظراً الأن هناك اإ�رسار فل�صطيني على 
وكبار  القدامى  االأ�رسى  �رساح  اإطالق 
واملر�صى  والن�صاء  واالأطفال  ال�صن 
غري  اإ�رسائيل  تعتربه  االأمر  وهذا   ،
ممكن وم�صتحيل اإذا كان من بني هوؤالء 
 " بالدم  ملطخة  اأياديهم   " اأ�صخا�ش 

واأي�صا   ، لهم  ا�رسائيل  ت�صمية  ح�صب 
تعترب اإ�رسائيل اأن الثمن الذي �صتدفعه 
مع  مقارنة  جداً  كبري  اأ�رساها  مقابل 
ما ح�صل يف �صفقة �صاليط . املبادرة 
املكتب  رئي�ش  اأطلقها  التي  االإن�صانية 
ال�صيا�صي حلركة حما�ش يف قطاع غزة 
يحيى ال�صنوار  والتي تفيد باالإفراج عن 
للحديث  الذكر كمدخل  �صابقة  الفئات 
عن م�صري اجلنود االإ�رسائيليني " هدار 
اأحياء  " هل هم  اأرون  جولدن و�صاوؤول 
منغ�صتو  اإىل  باالإ�صافة   ، اأموات  اأم 
مواطني  من  هم  اي�صاً  والذان  وال�صيد 
بعد  جاءت  املبادرة  وهذه   ، ا�رسائيل 
م�صري  على  الفل�صطينيني  تخوف 
و  كورونا  جائحة  ظهور  بعد  ا�رساهم 
وال�صحية  الطبية  احلماية  تقدمي  عدم 
فري�صة  وتركهم  ال�صجون  يف  لالأ�رسى 

لهذا الفريو�ش اللعني . ولكي ال نقع يف 
وفاء  �صفقة  يف  له  تعر�صنا  ما  اأخطاء 
االأحرار 1 فاإنني ا�صع بع�ش التو�صيات 
للمفاو�صني حتي تكون ال�صفقة القادمة 
يكون  و  الفل�صطيني  املريان  يف  اأقوى 
هناك نوعية يف العدد واالأ�رسى املفرج 

عنهم وهي على النحو التايل :
م�صرتكة  جلنة  ت�صكل  اأن  �رسورة   .1
وبعيداُ  الفل�صطينية  الف�صائل  كل  من 
لتقوم  الفل�صطيني  االنق�صام  عن 
يف  املقبلة  املرحلة  يف  باملفاو�صات 

�صفقة "وفاء االأحرار 2".
2. �صورة ت�صكيل طاقم فل�صطيني موؤهل 
االإ�رسائيليني  مع  التفاو�ش  على  قادر 
ولديه اطالع ومعرفة بتجارب ال�صعوب 
يف عمليات التبادل عرب و�صطاء دوليني، 
م�رسفة  �صفقات  اإىل  ن�صل  حتى 

ال�صجون  يف  اال�رسى  بت�صحيات  تليق 
االإ�رسائيلية. املفاو�ش املقاوم".

3. البد من وجود ناطق اإعالمي واحد 
قادر  ويكون  التفاو�ش.  لعمليات  فقط 
ت�صتثمر  اإعالمية  حرب  اإدارة  على 

ل�صالح املفاو�ش الفل�صطيني.
4. �رسورة العمل على حتديث البيانات 
داخل  املتواجدين  باالأ�رسى  املتعلقة 
ال�صجون االإ�رسائيلية حتى يتم الرجوع 

اإلها يف اأي عملية تفاو�ش جديدة.
العاملة  االأج�صام  توحيد  �رسورة   .5
اأي  يف  وا�صت�صارتهم  االأ�رسى  ملف  يف 
خطوة لها عالقة باالأمور اال�صرتاتيجية 

ك�صفقات التبادل.
بحيث  االإ�رسائيلي  ال�صارع  اإثارة   .6
ي�صغط على املفاو�ش حتى ي�صتجيب، 
املفاو�ش  تثقل  اأن  دوماً  وحتاول 

ت�صتطيع  حتى  باالأوزان  االإ�رسائيلي 
الو�صول اإىل قرار.

يف  االأ�رسى  ملف  دمج  �رسورة   .7
غزة  قطاع  عن  احل�صار  رفع  مو�صوع 
كورقة �صغط، مع التاأكيد على �رسورة 
احلديث عن ق�صية االأ�رسى مع اأي وفد 

يدخل االأرا�صي الفل�صطينية.
التجارب  من  اال�صتفادة  �رسورة   .8
ال�صابقة، واال�صتفادة من عمليات حزب 
واملراوغة  التفاو�ش،  عمليات  يف  اهلل 
حتي  املعلومات  يف  االإمكان  قدر 
البدء   .9 معهم.  �صفقة  اأى  اإبرام  يتم 
من  القدامى،  اال�رسى  عن  باالإفراج 
النظر عن هويته  االأقدم �صجناً، بغ�ش 
الذي  يون�ش  كرمي  كاالأ�صري  التنظيمية، 
منذ  معتقل  وهو  ال�صفقات  كل  غفلته 

العام 1982.

10. ال�صغط باجتاه منع عمليات االإبعاد 
خارج االأرا�صي الفل�صطينية اأو داخلها؛ 
الفل�صطيني  االنق�صام  يعزز  ذلك  الأن 
ويعمل على تفريغ االأر�ش الفل�صطينية 

من �صكانها.
والقد�ش،   48 الـ  الأ�رسى  االنتباه   .11
من  اأنهم  االحتالل  يعتربهم  حيث 

مواطني "دولة اإ�رسائيل".
احلوار  تفا�صيل  ن�رس  يجب   .12
ال�صفقة؛  يف  دارت  التي  واملفاو�صات 
الأنها الزالت �رسية حتى االأن، حتى ال 
يقوم االحتالل باخرتاق االتفاق واإعادة 

اعتقال االأ�رسى.
ظهور  القادمة  املرحلة  يف  وننتظر 
اإيجابية حول ال�صفقة واأن يكون  نتائج 
الفل�صطينيني  هو  فيها  االأكرب  الرابح 

واالأ�رسى على وجه التحديد. 

�سفقة وفاء الأحرار " ن�سيحة وتو�سيات "



اخلمي�س 21  ماي  2020  املوافـق  ل 28 رم�ضان  1441ه 11

الأ�ضري اجلريح اأمين الكرد

 م�صاب ب�صلل ن�صفي ي�صارع املر�ض 
يف �صجون االحتالل

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

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

�ضامي اإبراهيم فودة

فما  الأفا�ضل  اأحبتي  القراء  اأعزائي 
ال�ضوء  ت�ضليط  هو  اليوم  ب�ضدده  اأنا 
امل�ضابني  الأ�رسى  حالت  اأخطر  على 
بالأمرا�ض املزمنة يف �ضجون الحتالل 
�ضيا�ضات  من  الويالت  يعانون  والذين 
تتعمد عالجهم  التي  العن�رسية  الإدارة 
بت�ضخي�ض  القيام  دون  بامل�ضكنات 
�ضليم حلالتهم ومعاناتهم امل�ضتمرة مع 
يفتك  للمر�ض  فري�ضة  لرتكه  الأمرا�ض 

بج�ضده..
حممد  ح�ضن  اأمين  البطل  والأ�ضري 
هو  ربيعاً  وع�رسين  الأربعة  ابن  الكرد 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �ضحايا  اأحد 
بحقه  ال�ضجون  اإدارة  متار�ضها  التي 
املر�ض  مطرقة  بني  يعي�ض  والذي 
جتاهل  و�ضندان  حياته  يهدد  الذي 
 ( يف  حالياً  والقابع  ملعاناته,  الحتالل 
اإىل  ان�ضم  والذي  الرملة(  �ضجن  عيادة 
يف  املر�ضى  ا�ضماء  من  طويلة  قائمة 
غياهب ال�ضجون ودياجريها, وقد اأنهى 
ودخل  الق�ضبان  خلف  اخلام�ض  عامه 
�ضجون  التوايل يف  على  ال�ضاد�ض  عامه 
يق�ضي  والذي  ال�رسائيلي  الحتالل 

حكماً بال�ضجن35 عاماً
اأمين  اجلريح:-  املقد�ضي  الأ�ضري   -

ح�ضن حممد الكرد

- تاريخ امليالد:- 5/14/ 1996
العامود  راأ�ض  حي   -: الإقامة  مكان   -

ببلدة �ضلوان جنوب امل�ضجد الأق�ضى.
- احلالة الجتماعية:- اأعزب

- املهنة :- عامل
- تاريخ العتقال:- 2016/9/19

- مكان العتقال:- عيادة �ضجن الرملة
القتل  حماولة  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
يف  ال�رسطة  لأفراد  �ضكني  بوا�ضطة 

منطقة باب ال�ضاهرة بالقد�ض
عليه  وفر�ضت  عاًما   35 احلكم:-   -
مايل  تعوي�ض  دفع  الحتالل  حمكمة 
األف   330 قدره  امل�ضابني  للجنديني 

�ضيكل )حوايل 93 األف دولر(.
- اعتقال الأ�ضري البطل :- اأمين الكرد

- اعتقلت قوات الحتالل ال�ضاب اأمين 
اأن  بعد  2016/9/19م  بتاريخ  الكرد 
عملية  تنفيذه  بعد  عليه  النار  اطلقت 
بحر�ض  ي�ضمى  ما  عن�رسين  �ضد  طعن 
يف  الحتالل  لقوات  التابعة  احلدود 
القد�ض  مبدينة  ال�ضاهرة  باب  منطقة 
على  خطرية  بجروح  هو  ا�ضيب  وقد 
اأثر اإطالق جنود الحتالل 13 ر�ضا�ضة 
م�ضجي  وبقي  قريبة  م�ضافة  من  عليه 
اأي رعاية طبية لأكرث  ينزف دون  اأر�ضاً 
من �ضاعة حتى ظن اجلميع اأنه ا�ضت�ضهد 

"هدا�ضا بعني كارم  ونقل اىل م�ضت�ضفى 
اإىل  مكباًل  املحتلة,"  القد�ض  غرب 
اأ�ضابت  حيث  للوعي,  فاقدا  ال�رسير 
الفقري  وعموده  ظهره  الر�ضا�ضات 
اأرجاء  يف  الأخريات  وتركزت  حتديدا 
با�ضتدعاء  فورا  الحتالل  وقام  ج�ضده, 
للتحقيق  الكرد  عائلة  اأفراد  من  عدد 
التي  الطعن  عملية  خلفية  على  معهم 

نفذها اأبنهم اأمين.
الأ�ضري  لالأ�ضري:-  ال�ضحية  احلالة 
يف  خلل  من  يعاين  الكرد  اأمين  اجلريح 
�ضلل  ومن  واله�ضمي  الع�ضبي  اجلهاز 
ن�ضفي يف اأطرافه ال�ضفلية جراء اإطالق 
النار اجتاهه عقب تنفيذه عملية الطعن 
ويتنقل بوا�ضطة كر�ضي متحرك,ويعي�ض 
م�ضت�ضفى  يف  �ضعبة  �ضحية  ظروفاً 

�ضجن الرملة.
ندائي  اأوجه  مقايل  �ضطور  على  من 
الدولية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات  كافة  اإىل 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  وخا�ضة 
بال  اأطباء  ومنظمة  الحمر  وال�ضليب 
حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل  حدود 
الأ�ضري اأمين الكرد لالإفراج عنه لتقدمي 
العالج الالزم له خارج ال�ضجون- احلرية 
واأ�ضرياتنا  البوا�ضل  لأ�رسانا  احلرية  كل 
للمر�ضى  العاجل  وال�ضفاء  املاجدات- 

امل�ضابني باأمرا�ض خمتلفة.

تقرير : م�ضطفى �ضريى – جريدة 
القد�س 

النقب  �ضجن  اأ�ضري يف  اآلف  ثالثة  نحو 
احلدود  من  بالقرب  ال�ضحراوي 
ماأ�ضاوية  ظروفاً  يعي�ضون  امل�رسية 
ب�ضبب ارتفاع درجات اجلرارة بالتزامن 
النقب  يف  فاحلرارة  ال�ضيام.  �ضهر  مع 
ت�ضل لأكرث من 40 درجة مئوية, ما ي�ضكل 
خطراً على حياة الأ�رسى القابعني خلف 
اأج�ضادهم  اأن  حتى  النقب,  ال�ضجون يف 
ول  بالنار,  امل�ضهورة  كاملادة  باتت 
تبليل  اإل  معاناتهم  عن  للتخفيف  �ضبيل 
حتدثوا  حمررون  اأ�رسى  باملاء.  ثيابهم 
واآلية  ال�ضابقة,  الأعوام  احلرارة يف  عن 
باملاء  ثيابهم  ببل  تتمثل  التي  التربيد 
للفورة, وو�ضع  با�ضتمرار وعدم اخلروج 
املروحة  اأمام  باملاء  مبتلة  �ضا�ضة 
املروحة  من  املندفع  الهواء  لتالم�ض 
بربودة.  الأ�ضري  وي�ضعر  فيربد  املاء 
املحرر الأديب وليد الهوديل من البرية 
يقول:” الأ�رسى باإمكانيات ب�ضيطة كانوا 
ينجحون يف التقليل من اآثار موجة احلر 
ال�ضديدة, ولكن اليوم فاإن اإدارة ال�ضجون 
كرفانات,  اإىل  الأق�ضام من خيام  حولت 
وما  الأق�ضام  هذه  يف  حم�ضور  فالهواء 
حتى  للماء  اللجوء  اإل  الأ�رسى  على 
حالة  ويف  اأج�ضادهم  حرارة  تنخف�ض 
من  اإيالماً  اأكرث  الو�ضع  يكون  ال�ضيام 
القيادي  ويقول  الأخرى”.  الأوقات 
املحرر جمال الطويل من مدينة البرية 
وقد اأم�ضى يف �ضجن النقب عدة �ضنوات 
قبل  عنه  واأُفرج  الإداري  العتقال  يف 
خم�ضة اأ�ضهر:” اأتذكر اإخواين يف �ضجن 
اللحظات  هذه  يف  ال�ضحراوي  النقب 
فال �ضك اأن احلر ال�ضديد قد نال منهم, 
الكرفانات  وو�ضع  الأق�ضام  فتفا�ضيل 
الهواء  ويبقى  الريح  بدورة  ت�ضمح  ل 
وهذا  الكربى,  الطامة  وهنا  حمجوزاً, 
الأمر ي�ضكل مع�ضلة بيئية قاتلة, فاإدارة 
الأمنية  التدابري  على  حتر�ض  ال�ضجن 

ال�ضحية,  البيئية  ال�رسوط  عن  وتتغافل 
فهي تقتلهم بطريقة غري مبا�رسة, ويكون 
حالة  يف  ال�ضجن  �ضتوديو  يف  ال�ضجان 
كاأنهم يف مرجل حتت  تكييف والأ�رسى 
التخفيف  الأ�رسى  حاول  ومهما  النار, 
معاناتهم  تبقى  احلر  موجة  وطاأة  من 
تعذيبهم  يتفنن يف  احتالل  �ضاهدة على 
املناخية,  الف�ضول  مدار  على  ب�ضمت 
“.املحرر  �ضواء  واحلر  الربد  يف  فهم 
اأم�ضى  الذي  �ضتات  املحامي م�ضطفى 
النقب  �ضجن  يف  ون�ضف  �ضنوات  اأربع 
كنا  يقول:”  العام  قرابة  قبل  وحترر 
املتواجدين يف  احلرا�ضة  ن�ضاهد جنود 
الأبراج الع�ضكرية املكيفة يخرجون من 
املاء  وي�ضكبون  املكيف  الربج  �ضندوق 
التربيد  فجهاز  اأج�ضامهم,  على  البارد 
يعي�ض  مبن  فكيف  للتربيد,  كاف  غري 
مروحة  اإل  فيها  توجد  ل  كرفانات  يف 
حترك الهواء ال�ضاخن, كمن يلقي حجراً 
ما  اأتخيل  واأ�ضاف:”  راكدة”.  مياه  يف 
ارتفاع  ظل  يف  الأ�رسى  لإخواين  يجري 
 45 عن  زادت  والتي  احلرارة  درجات 
ولول  عليهم  خطري  اأمر  فهذا  درجة, 
فاجعة,  لكانت  حتملهم  وقوة  �ضربهم 
اأن  اإل  ال�ضن,  وكبار  املر�ضى  فهناك 
املتفرج  موقف  تقف  ال�ضجن  اإدارة 
وحتر�ض على العدد وفح�ض الأر�ضيات 
�ضواهنة  اأن�ضام  الأ�ضرية  “.والد  فقط 
 ”: يقول  قلقيلية  �رسق  اأماتني  بلدة  من 
اخلام�ض  العتقايل  عامها  يف  ابنتي 
�ضجن  يف  عليها  بخطر  اأ�ضعر  والأخري, 
يف  اأوجاع  من  تعاين  فهي  الدامون, 
العظام ومع موجة احلر احلالية وظروف 
ينتابني  ال�ضحية,  غري  الدامون  �ضجن 
فالأ�ضريات   , ال�ضديد  باخلوف  �ضعور 
التخفيف  ي�ضتطعن  ول  خا�ض  و�ضعهن 
من ثيابهن كما هو احلال عند الأ�رسى, 
املتهالك  الدامون  �ضجن  طبيعة  اأن  كما 
ي�ضكل خطراً عليهن, والأ�ضل بجمعيات 
خقوق الإن�ضان وال�ضليب الأحمر التدخل 
ومعاينة ال�ضجون يف هذا الو�ضع املوؤمل.

يف �ضجن النقب

احلرارة فوق الـ40 واالأ�صرى يفرون 
بتبليل ثيابهم باملاء

نادي الأ�ضري

قوات االحتالل تعتقل )18( مواطنًا 
من ال�صفة غالبيتهم من القد�ض

الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  اعتقلت 
اأم�ض,  �ضباح  وحتى  املا�ضية  الليلة 
غالبيتهم  ال�ضفة  من  مواطناً   )18(
الأ�ضري,  نادي  وقال  القد�ض.  من 
ع�رسة  اعتقلت  الحتالل  قوات  اإن 
اأحمد  وهم:  الأقل  على  مقد�ضيني 
وعبد  اجلولين,  وحممد  غزالة,  اأبو 
الزعرتي,  واأدهم  اجلولين,  اهلل 
وحممد  جابر,  وعلي  الزغري,  ورائد 
من  وجميعهم  الزغري  ونزار  الدقاق, 
مواطنني  وا�ضتدعت  القدمية,  البلدة 
وه�ضام  زغري,  ن�ضال  وهما:  اآخرين 
حار�ض  اعتقال  اإىل  اإ�ضافة  ب�ضيتي, 
امل�ضجد الأق�ضى حمزة منر, �ضباحاً, 
اآخر من خميم  مواطن  واعتقلت  كما 
رام  ق�ضاء  وكوبر  بلدة  ومن  �ضعفاط. 
اهلل والبرية, اعتقل الحتالل مواطنني 

وهما: قي�ض حممد الربغوثي, ون�ضار 
حمرم الربغوثي. كذلك جرى اعتقال 
لثالثة مواطنني من اخلليل وهم: وعد 
وم�ضعب  عاماً(,   25( البدوي  جمال 
تي�ضري  ون�ضيم  عاماً(,   27( ع�ضفور 
و�ضلمت  كما  عاماً(,   17( الطيطي 
لعائلة  ا�ضتدعاء  الحتالل  قوات 
ال�ضاب اآدم طاف�ض من خميم العروب, 
لت�ضليم نف�ضه. وجمدداً اقتحمت قوات 
جنني,  ق�ضاء  يعبد  بلدة  الحتالل 
اأبو  الرحيم  عبد  املواطنني  واعتقلت 
يُ�ضاف  وقي�ض عمارنه.  بكر, وحممد 
اإىل املعتقلني املواطن مو�ضى حممود 
العبيدية, حيث جرى  بلدة  خليفة من 
بهدف  منزله,  مداهمة  بعد  اعتقاله, 
لت�ضليم  قتيبه  جنله  على  ال�ضغط 

نف�ضه.

)1945م - 2020م(

االأ�صري �صعدي خليل الغرابلي ي�صارع �صرطان الربو�صتاتا 
بقلم :- �ضامي اإبراهيم فودة

وال�ضمود  ال�ضرب  جرنالت  ح�رسة  يف 
واأ�ضرياتنا  الأبطال  البوا�ضل  اأ�رسانا 
ال�ضجون  غياهب  يف  القابعني  املاجدات 
تنحني  الغا�ضم  الحتالل  زنازين  وخلف 
اأمام  واإكباراً  اإجاللً  والروؤو�ض  الهامات 
خجاًل  الورود  وحتمر  �ضمودهم  عظمة 
الأماجد  اإخوتي  ت�ضحياتهم,  عظمة  من 
اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�ضامدين 
قالع  يف  املتمر�ضني  الثابتني  ال�ضابرين 
الأفا�ضل  اأحبتي  القراء  اأعزائي  الأ�رس, 
ال�ضوء  ت�ضليط  هو  اليوم  ب�ضدده  اأنا  فما 
امل�ضابني  الأ�رسى  حالت  اأخطر  على 
الحتالل  �ضجون  يف  املزمنة  بالأمرا�ض 
�ضيا�ضات  من  الويالت  يعانون  والذين 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رسية  الإدارة 
بت�ضخي�ض  القيام  دون  بامل�ضكنات 
مع  امل�ضتمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �ضليم 
يفتك  للمر�ض  فري�ضة  لرتكه  الأمرا�ض 

بج�ضده..
ابن  الغرابلي  �ضعدي  البطل  والأ�ضري 
اخلام�ضة وال�ضبعني ربيعاً هو اأحد �ضحايا 
متار�ضها  التي  املتعمد  الطبي  الإهمال 
بني  يعي�ض  والذي  بحقه  ال�ضجون  اإدارة 
يهدد  الذي  الربو�ضتاتا  �رسطان  مطرقة 

والذي  ملعاناته  الحتالل  و�ضندان  حياته 
ان�ضم اإىل قائمة طويلة من اأ�ضماء املر�ضى 
يف غياهب ال�ضجون ودياجريها, وقد اأنهى 
عامه  ودخل  الق�ضبان  خلف   25 الـ  عامه 
الحتالل  �ضجون  يف  التوايل  على   26 الـ 
بال�ضجن  ال�رسائيلي والذي يق�ضي حكماً 

املوؤبد مدى احلياة..
- الأ�ضري:- �ضعدي حممود خليل الغرابلي 

)75عاماً( ,
- تاريخ امليالد:- 1945م

- مكان الإقامة :- حي ال�ضجاعية - قطاع 
غزة

واأب  متزوج  الجتماعية:-  احلالة   -
 2002 عام  اأحدهم  ا�ضت�ضهد  اأبناء  لـ10 
مع  ا�ضتباك  يف  الغرابلي  اأحمد  وهو 
العمر  من  يبلغ  وكان  الحتالل,   - جنود 
وفتاة  رجال  ت�ضعة  ترعرع  عاماً,حيث   20
الأ�ضري  تركهم  اأن  بعد  اأمهم  ح�ضن  يف 
ف�ضقوا  اأطفال,  ومعظمهم  الغرابلي 
والطبيب  التاجر  منهم  فاأ�ضبح  طريقهم 

واأ�ضحاب مهن خمتلفة يف مدينة غزة.
- تاريخ العتقال:- 1994/1/1م

- مكان العتقال:- يف �ضجن اإي�ضل
�ضابط  قتل  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
ال�ضابع  يوم  اأبيب"  "تل  مبدينة  اإ�رسائيلي 

من نوفمرب عام 1994,

- احلكم:- املوؤبد مدى احلياة
الحتالل  ميعن  وظامل:-  تع�ضفي  اإجراء 
ال�ضهيوين يف موا�ضلة اإجرامه بحق الأ�ضري 
زوجته  زيارة  من  مبنعه  الغرابلي  �ضعدي 
اآخر  واإن   1999 عام  منذ  الع�رسة  واأبنائه 
انتهت   2003 عام  كانت  لزيارته  حماولة 
بالف�ضل بعد اأن منع الحتالل �ضقيقه من 
اجتياز معرب بيت حانون و�ضمحت للعائلتة 
بزيارته 8 مرات منذ اعتقاله وحتى اليوم 
وزيارته  روؤيته  يف  حّقهم  من  حترمهم 

ب�ضبب املنع الأمني..
�ضعدي   -: البطل  الأ�ضري  اعتقال   -

الغرابلي
الغرابلي كان مطارداً ومالحقاً  - الأ�ضري 
ثم  حتى  ال�ضهيوين  الحتالل  لقوات 
على  من  1994/11/4م  تاريخ:  اعتقاله 
تن�ضبها  التي  الع�ضكرية  احلواجز  اإحدى 
ما  يتنقل  كان  حيث  الغربية,  ال�ضفة  يف 
بني ال�ضفة والقطاع ومت اقتياده اإىل اأحد 
مراكز التحقيق والعتقال وخ�ضع لتحقيق 
قا�ضي على اأيدي �ضباط خمابرات "ال�ضني 
بيت" وحكم بال�ضجن مدى احلياة وتعر�ض 
عام  ل�ضنوات طويلة من  النفرادي  للعزل 
�ضجون  يف  خاللها  تنقله   )2006-1994(

الحتالل,
�ضعدي  لالأ�ضري:-  ال�ضحية  احلالة   -

الغرابلي,- يعّد الأ�ضري الغرابلي املري�ض 
الأ�ضري  بعد  ال�ضن  يف  الكبار  الأ�رسى  من 
اأقدم  ال�ضوبكي يف قطاع غزة واأحد  فوؤاد 
الأ�رسى الفل�ضطينيني يف �ضجون الحتالل, 
ومن الذين يعانون من الأمرا�ض املزمنة 
وارتفاع  املناعة  �ضعف يف  مقدمتها  ويف 
ال�ضكر و�ضغط الدم وزيادة ن�ضبة الدهون 
والب�رس  ال�ضمع  حاد يف  و�ضعف  الدم,  يف 
طبّية  نّظارة  بامتالك  له  ال�ضماح  وعدم 
ولديه ك�رس يف احلو�ض وقد تراجعت حالته 
ال�ضحية يف الآونة الأخرية وظهرت اأورام 
ل يعرف طبيعتها يف الربو�ضتاتا وامل�ضالك 
من  متنعه  �ضديدة  اآلم  له  ت�ضبب  البولية 
القدرة على النوم واأ�ضبح مر�ضه ب�رسطان 
حياته  على  خطراً  ي�ضّكل  الربو�ضتاتا 
املتعمد  الطبي  الهمال  �ضيا�ضة  نتيجة 
ندائي  اأوجه  مقايل  �ضطور  على  من   ...
الدولية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات  كافة  اإىل 
وخا�ضة منظمة ال�ضحة العاملية وال�ضليب 
الحمر ومنظمة اأطباء بال حدود بالتدخل 
امل�ضن  الأ�ضري  حياة  لإنقاذ  العاجل 
لتقدمي  عنه  لالإفراج  الغرابلي  واملري�ض 
ال�ضجون- احلرية  له خارج  الالزم  العالج 
واأ�ضرياتنا  البوا�ضل  لأ�رسانا  احلرية  كل 
للمر�ضى  العاجل  وال�ضفاء  املاجدات- 

امل�ضابني باأمرا�ض خمتلفة..
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ملاذ� يكون �ملدخن �أكرث عر�صة 
للإ�صابة بـ »كوفيد-19«

�أمريكية  در��سة  نتائج  �أظهرت 
ي�ؤدي  ط�يلة  لفرتة  �لتدخني  �أن 
 ACE2 لربوتني� تعبري  زيادة  �إىل 
يف  �لفريو�س  ي�ستخدمه  �لذي 

�لت�غل �إىل �خلاليا �ل�سليمة.
 Developmental وتفيد جملة
Cell، باأن �لعلماء، بعد در��ستهم 
يف  �كت�سف��  �ل�رسيرية،  للبيانات 
�ملر�سى  من  جمم�عات  ثالث 
تلفا يف  »ك�فيد-19«  بـ  �مل�سابني 
�ل�سن  وكبار  �لرجال  لدى  �لرئة 
قارن   ، ذلك  بعد  و�ملدخنني. 
رئات  يف  �جلينات  ن�ساط  �لعلماء 
�لأعمار  خمتلف  من  �لأ�سخا�س 
�ملدخنني  يف  وكذلك   ، و�جلن�س 

وغري �ملدخنني.
رئي�سة  �سيلتزر،  جاي�س�ن  وتق�ل 
ك�لد  خمترب  من  �لبحث،  فريق 
»بد�أنا  لل�رسطان،  �سربينغ-هاربر 
من  متكنا  �لتي  �لبيانات  بجمع 
در��ستها  وبعد  عليها،  �حل�س�ل 
وحتليلها، �كت�سفنا �أنه كما �لفئر�ن 
�ملخترب،  يف  للدخان  �ملعر�سة 
  ACE2 لديهم   �ملدخنني  كذلك 
دخان  لأن  وذلك  جد�«.  ن�سط 
�جلني  تعبري  يحفز  �ل�سجائر 

.ACE2
�لرئتان  تعترب  معروف،  ه�  وكما 
 ACE2 لإنتاج  �لأ�سا�سي  �ملكان 

. ولتقييم �لتاأثري �ملبا�رس للتدخني 
يف   ACE2 �جلني  تعبري  يف 
�لباحث�ن  �كت�سف  وقد  �لرئتني. 
يف   ACE2 تعبري  مقارنة  بنتيجة 
رئتي �ملدخن مع �لذين مل يدخن�� 
�بد�. �أن �لتدخني ت�سبب يف زيادة 
 ACE2 �جلني  تعبري  يف  كبرية 
غري  عند  مما   %35-30 بن�سبة 
�ملدخنني. ولكنهم مل يكت�سف�� �أي 
تاأثري للعمر �أو �جلن�س يف م�ست�ى 

ACE2 يف �لرئتني.

�أن  لالهتمام   �ملثري  ومن 
يف   ACE2 م�ست�ى 

�لذين  �لأ�سخا�س 
�لتدخني  عن  يقلع�ن 
مل�ست��ه  م�سابًها  كان 

�ملدخنني.  غري  لدى 
�لباحث�ن  يعتقد   ، لذلك 

�أن �لتغري�ت �حلا�سلة يف �لرئة 
عن  �لإقالع  عند  تزول  �أن  ميكن 
�لتدخني، ما يقلل من خطر تط�ر 

�ملر�س �خلطري.

هذ�،  على  وعالوة 
هذه  نتائج  ك�سفت 
�أن  �لدر��سة، 
 ACE2 تعبري  
خطر  من  يزيد 
بعدوى  �لإ�سابة 
ت  �سا و لفري �
�لأخرى، مثل �لإنفل�نز� 
و�لن�سد�د  �لرئ�ية  و�للتهابات 
�لرئ�ي  �لتليف  و  �ملزمن  �لرئ�ي 

�ملجه�ل �ل�سبب.

نافار  جامعة  علماء  �أعلن 
�لإ�سبانية، �أن �مل��د �لغذ�ئية �لتي 
خ�سعت لدرجة عالية من �ملعاجلة 
�ل�سناعية، ت�رسع �سيخ�خة خاليا 

�جل�سم.
 La �سحيفة   وتفيد 
�ملعجنات  باأن   ،Vanguardia
و�مل�رسوبات  �خلفيفة  و�لأطعمة 
�حلل�يات  �ن��ع  وخمتلف  �لغازية 
و�مل��د  �ل�سكر  مع  �لذرة  ورقائق 
�لتي  و�للح�م  م�سنعة  �لن�سف 
من  عالية  لدرجة  خ�سعت 
عادة  تتميز  �ل�سناعية،  �ملعاجلة 
عالية  ن�سبة  على  باحت��ئها 
و�لأ�سباغ  �حلافظة  �مل��د  من 

و�لأمالح،  و�لده�ن  و�ل�سكر 
ولكنها يف نف�س �ل�قت تتميز بقلة 

�لفيتامينات و�لألياف �لغذ�ئية.
تناول  �أن  �إىل  �لباحث�ن،  وي�سري 

ط�ل  من  يقلل  �مل��د،  هذه 
�لنهائية  �لأجز�ء  �لتيل�مري�ت- 
�لأجز�ء  وهذه  للكروم��س�مات. 
ب�سبب  بالعمر  �لتقدم  مع  ت�سغر 

جتري  �لتي  �لطبيعية  �لعمليات 
�مل��د  �أن  بيد  �جل�سم.  د�خل 
هذه  ت�سارع  �مل�سنعة  �لغذ�ئية 

�لعملية.
جتربة  خالل  �لباحث�ن  حلل  وقد 
ترت�وح  متط�عا   886 فيها  �سارك 
�أعمارهم بني 57-91 �سنة. �لعالقة 
للم�سرتكني  �لغذ�ئي  �لنظام  بني 

وط�ل �لتيل�مري�ت.
�لأ�سخا�س  �أن  �لنتائج،  و�أظهرت 
�لذين تناول�� �أكرث من ثالث وجبات 
يف  �مل�سنعة  �لغذ�ئية  �مل��د  من 
فر�س  عندهم  تت�ساعف  �لي�م 

تق�سري �لتيل�مري�ت.

مو�د غذ�ئية ت�صرع عملية �ل�صيخوخة

منظمة �ل�صحة �لعاملية 
ت�صنف �لإعياء مر�صا

من  ع�رس  �حلادي  �لإ�سد�ر  يف  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  و�فقت 
�لت�سنيف �لدويل لالأمر��س، على �عتبار �لإعياء مر�سا.

�أن  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  و�سفت  �جلديد،  لالإ�سد�ر  ووفقا 
باأنها  �لقمار،  على  و�لإدمان  �لتعب  مثل  �لنف�سية  �ل�سطر�بات 
»متالزمة �لإعياء« �لتي تعرب عن »�لإرهاق �جل�سدي و�لنف�سي �لناجت 

عن �لإجهاد �ملزمن �ملرتبط بالعمل«.
ومن �أجل �لعرت�ف بالإفر�ط يف ��ستخد�م �أجهزة �لكمبي�تر و�ألعاب 
�لفيدي� كمر�س، يجب �أن تالحظ على �ملري�س عالمات �ل�سطر�بات 
�لتي ت�ؤثر بدورها �سلبا يف حياة �لأ�رسة و�ملجتمع و�لتعليم وجمالت 

�حلياة �لأخرى«.
�سهر  من  �لأول  من  �عتبار�  �ملفع�ل  �ساري  �لإ�سد�ر  هذ�  �سي�سبح 

يناير عام 2022.

�لتغري�ت �ل�صحية �مل�صببة 
لت�صاقط �ل�صعر

�أنه  بيد  �جلن�سني،  من  �سخ�س  �أي  لدى  قلقا  �ل�سعر  ت�ساقط  ي�سبب 
يزعج �لن�ساء �أكرث. وقد حدد خرب�ء من �أملانيا �لتغري�ت �ل�سحية �لتي 

ميكن �أن ت�رسع يف ت�ساقط �ل�سعر.
وهذه �لتغري�ت �ل�سحية �حلا�سلة يف ج�سم �ملر�أة هي:-

بدوره  وهذ�  �لإجهاد  م�ست�ى  يزد�د  �حلمل  فرتة  �أثناء  يف  �حلمل- 
ينعك�س على حالة �ل�سعر. ولكن حل�سن �حلظ بعد ولدة �لطفل، تع�د 

حالة �ل�سعر �إىل �سابق عهدها.
�نخفا�س ن�ساط �لغدة �لدرقية- عندما ينخف�س ن�ساط �لغدة �لدرقية، 

ي�سبب �نخفا�س م�ست�ى �لهرم�ن، ما ي�ؤدي �إىل ت�ساقطه.
منظ�مة  خاليا  تبد�أ  ب�سببه  ذ�تي،  مناعي  مر�س  �حلمر�ء-  �لذئبة 
د�خليا،  �لتهابا  م�سببة  �ل�سليمة،  �جل�سم  خاليا  مهاجمة  يف  �ملناعة 

�لذي بدوره قد ي�سبب ت�ساقط  �ل�سعر.
�لت�تر �لنف�سي �حلاد- ي��جه �لإن�سان بعد كل حادث م�ؤمل و �نفعال 

�سديد �نخفا�س معدل من� �ل�سعر ب�س�رة طبيعية.
�لهرم�نات  تفرز  �لدرقية  �لغدة  �أن  �أي  �لدرقية-  �لغدة  ن�ساط  فرط 
�لدورة  و��سطر�ب  �ل�زن،  زيادة  �إىل  ي�ؤدي  ما  �ملطل�ب،  من  �أكرث 

�ل�سهرية وت�ساقط �ل�سعر.

ملاذ� يجب غ�صل �مللب�س 
�جلديدة قبل �رتد�ئها؟

ميكن �أن يك�ن من �ل�سعب مقاومة �رتد�ء �لثياب �جلديدة بعد �رس�ئها،  
ولكن طبيبا يف �لأمر��س �جللدية ك�سف عن خماطر هذه �لعادة.

�لطبي  �ملركز  يف  �جللدية  �لأمر��س  �أ�ستاذ  بيل�سيت�،  دونالد  وقال 
ميكن  غ�سلها،  دون  �جلديدة  �ملالب�س  �رتد�ء  �إن  ك�ل�مبيا،  جلامعة 
�أن ي�ؤدي �إىل تهيج �جللد �أو �جلرب �أو �لقمل �أو �لإ�سابة بالفطريات 
و�أو�سح بيل�سيت�، �أن �لثياب �لتي ن�سرتيها من �ملتجر معر�سة للكثري 
من �لتل�ث، نتيجة �رتد�ئها وجتريبها من قبل �سخ�س �آخر رمبا �أر�د 
�لقمل.  �أو  يك�ن م�سابا باجلرب  �أن  �سابق، وميكن  �رس�ءها يف وقت 
وتق�ل طبيبة �لأمر��س �جللدية، ليند�سي ب�ردون، من �ملركز �لطبي 
�أمر  �رتد�ئها،  �إن غ�سل �ملالب�س �جلديدة قبل  يف جامعة ك�ل�مبيا، 
بالغ �لأهمية وميكن للمتاجر �أن ت�ست�سيف جمم�عة متن�عة من �مل��د 

�لكيميائية، �لتي ميكن �أن تنتقل �إىل ب�رستك وتلحق بها �ل�رسر.

طريقة جديدة للك�صف 
�ملبكر عن ف�صل �لقلب

�قرتح باحث�ن من جامعة �ستانف�رد يف كاليف�رنيا �إ�سافة عامل جديد 
ميكن من خالله �لتنب�ؤ �ملبكر باحتمال ف�سل �لقلب، وه� قيا�س مدى 
�سه�لة مرور �مل�جات �لكهربائية �لب�سيطة يف �أن�سجة ده�ن �ل�ساق. 
وت��سف حالة ف�سل �لقلب باأنها ��ستمر�ر �لقلب يف �خلفقان دون �أن 
يقدر على �سخ ما يكفي من �لدم �إىل �أجز�ء �جل�سم. كرثة �جلل��س وقلة 
�حلركة ت�ؤخر �كت�ساف ف�سل �لقلب ونُ�رست نتائج �لأبحاث �جلديدة 
يف دورية جمعية �لقلب �لأمريكية، ويتم قيا�س مقاومة ده�ن �جل�سم 
�ل�ساق،  يف  ب�سيطة  م�جات  مترير  طريق  عن  �لكهربائية  للم�جات 
�لكهربي  �لتيار  مرور  كان  كلما  �ل�ساق  يف  و�ل�س��ئل  �ملاء  ز�د  وكلما 
�سهاًل، وعند زيادة �لده�ن ي�سعف مرور �مل�جات �لكهربائية، ومن 

خالل ذلك ميكن �لتنب�ؤ �ملبكر باحتمال ف�سل �لقلب.

ملر�س  عالجات  عن  �لبحث  و�سل 
بعد  م�سدود  طريق  �إىل  �ألزهامير 
�لف�سل �ملتتايل يف �ل�سن��ت �لأخرية، 
ما ي�سري �إىل �أننا قد نحتاج �إىل �إعادة 
ح�ل  �لفر�سيات  بع�س  يف  �لتفكري 

هذ� �ل�سكل �ل�سائع من �خلرف.
�لدر��سات  يف  �لرتكيز  معظم  وت�جه 
�لربوتينات،  تر�كم  نح�  �ل�سابقة 
عن  مبا�رسة  م�س�ؤولة  كانت  ل�  كما 

�لفقد�ن �لتدريجي ل�ظيفة �ملخ.
�لأملاين  �لنف�سي  �لطبيب  و�أبلغ 
و�أخ�سائي �لأمر��س �لع�سبية، �أل�ي�س 
عام،   100 من  �أكرث  منذ  �ألزهامير، 
خرف  ل�يحات  وج�د  عن  مرة  �أول 
و�أدى  باألزهامير.  مري�س  دماغ  يف 
�ل�سالئف  بروتني  �كت�ساف  �إىل  ذلك 
ينتج  �لذي   ،)APP( �لأميل�يد 
رو��سب �أو ل�يحات �سظايا �لأميل�يد 
�إ�سابته مبر�س  يف �ملخ �مل�ستبه يف 

�ألزهامير.
در��سة  متت  �حلني،  ذلك  ومنذ 
على  �لأميل�يد  �ل�سالئف  بروتينات 
�رتباطها مبر�س  ب�سبب  و��سع  نطاق 
�ألزهامير. ومع ذلك، فاإن ت�زيع هذه 
�لع�سبية  �خلاليا  د�خل  �لربوتينات 
وخارجها، ووظيفتها يف هذه �خلاليا 

ل تز�ل غري و��سحة.
�لأع�ساب  علماء  من  فريق  و�سعى 
بقيادة معهد �لدماغ بجامعة فل�ريد� 
�أتالنتيك لالإجابة على �س�ؤ�ل �أ�سا�س 
يف �سعيهم ملكافحة مر�س �ألزهامير: 
�لأميل�يد  �ل�سالئف  بروتينات  »هل 
�لإ�سابة  ور�ء  �ملدبر  �لعقل  هي 

باألزهامير �أم �أنها جمرد �رسيك؟«.
�مل�ج�دة  �لطفر�ت  ربط  ومت 
�لأميل�يد  �ل�سالئف  بروتينات  يف 
�ألزهامير  مر�س  من  نادرة  بحالت 

�ملت��رث.

قد  �لعلماء  �أن  من  �لرغم  وعلى 
ح�ل  �ملعرفة  من  �لكثري  �كت�سب�� 
ل�يحات  �إىل  �لربوتني  حت�ل  كيفية 
�لقليل  يعرف�ن  �أنهم  �إل  �أميل�يد، 
�خلاليا  يف  �لأ�سلية  وظيفته  عن 

�لع�سبية.
ويف حالة مر�س �ألزهامير، �ملتقطع 
�خلطر  عامل  فاإن  �سي�عا،  �لأكرث 
�لذي  �لربوتني  ه�  �لأكرب  �ل�ر�ثي 
ولي�س  �لك�لي�سرتول  نقل  يف  ي�سارك 
هذ�.  �لأميل�يد  �ل�سالئف  بروتني 
�لعديد  ف�سلت  ذلك،  على  وعالوة 
�مل�سممة  �ل�رسيرية  �لتجارب  من 
�ألزهامير عن طريق  ملعاجلة مر�س 
�لتقليل من تك�ين ل�يحات �لأميل�يد، 
 »Biogen« من  جتربة  ذلك  يف  مبا 

مت �لإعالن عنها �ل�سهر �ملا�سي.
ن�رست  �لتي  �جلديدة  �لدر��سة  ويف 
 Neobobiology of« جملة  يف 

يف  �لرئي�س  �ملعد  تتبع   ،»Disease
يف  �لباحث  ت�سانغ،  ت�سي  �لدر��سة، 
و�لأ�ستاذ   ،»FAU Brain« معهد 
جامعة  يف  �لطب  كلية  يف  �مل�ساعد 
جانب  �إىل  �أتالنتيك،  فل�ريد� 
فاندربيلت  جامعة  من  متعاونني 
�حلركات  تتبع��  تيني�سي،  ولية  يف 
بروتني  جزيئات  يف  و�لتغري�ت 
با�ستخد�م  �لأميل�يد،  �ل�سالئف 

�لت�س�ير �لكمي بدقة غري م�سب�قة.
بني  �لتفاعل  ور�ثيا،  �لفريق  وعطل 
�ل�سالئف  وبروتني  �لك�ل�ستريول 
للده�سة،  �ملثري  ومن  �لأميل�يد، 
ومن خالل فك �لرتباط بني �لثنني، 
�لتالعب  هذ�  �أن  �لباحث�ن  �كت�سف 
�ل�سالئف  بروتينات  حركة  يعطل  ل 
يف�سد  بل  فح�سب،  �لأميل�يدية 
�أي�سا ت�زيع �لك�لي�سرتول على �سطح 

�خلاليا �لع�سبية.

در��صة تك�صف عن نظرية جديدة حول �مل�صببات �لأ�صا�صية لألزهامير



�سبادافورا  فينت�سينزو  اأكد 
اأن  الإيطايل،  الريا�سة  وزير 
عودة  على  وافقت  احلكومة 
لأندية  اجلماعية  التدريبات 
�سبادافورا  وقال  الكالت�سيو، 
راى  لقناة  ت�رصيحات  يف 
نباأ  هذا  اأن  »يبدو  �سبورت: 
ا�ستئناف  ميكن  لذا  جيد، 
اجلماعية«،  التدريبات 
الإيطايل  »الحتاد  واأ�ساف 

ملراجعة  ا�ستعداد  على 
لعودة  الأول  القرتاح 
تعديالت  هناك  التدريبات، 
احلجر  توقيت  ب�ساأن 
الالعبني  وعزل  ال�سحي 
»تو�سلنا  وتابع  امل�سابني«، 
ب�ساأن  التفاقية  هذه  اإىل 
احلجر ال�سحي، لأن الو�سع 
حت�سن ب�سكل عام، مما �سمح 

لنا مبراجعة القواعد«.

ين�ص  الأول  القرتاح  وكان 
على عزل الفرق بالكامل يف 
حالة اإ�سابة اأي لعب، بينما 
ي�سمح التعديل الأخري بدخول 
احلجر  يف  فقط  امل�ساب 
ال�سحي، ووا�سل �سبادافورا 
»خالل الفرتة التي بداأ فيها 
تخفيف  الإيطاليني  جميع 
يجب  الإغالق،  اإجراءات 
ا اأن  ال�سماح لكرة القدم اأي�سً

»بحلول  واأمت  باأمان«،  تعود 
موعد  �سنحدد  ماي   28
واإذا  الدوري،  ا�ستئناف 
لقد  ا�ستكماله،  ميكن  كان 
دعوت لجتماع مع جرافينا 
بينو  ودال  الحتاد  رئي�ص 
حيث  الرابطة،  رئي�ص  باولو 
الإح�سائيات  اأمامنا  �سيكون 

وميكننا ح�سم الأمر«.
ق.ر.

الدويل  الالعب  ان�سّم 
بن  ا�سماعيل  اجلزائري 
نا�رص اإىل قائمة اهتمامات 
بيب  ال�سباين  املدرب 
اأجل  من  غوارديول 
خدماته  على  احل�سول 
رفقة  اللعب  اإىل  والنتقال 
�سيتي  مان�س�سرت  نادي 
الجنليزي، ويف هذا ال�سدد 
ك�سف موقع »فوت مريكاتو« 
غوارديول  ان  الفرن�سي 
خط  تدعيم  يف  يرغب 
قوية  ب�سفقة  فريقه  و�سط 
الكروي  املو�سم  نهاية  مع 
متو�سط  وو�سع  اجلاري، 
الوطني  املنتخب  ميدان 

من  اهتمامه  قائمة  �سمن 
اأجل احل�سول على خدماته 
التحويالت  لفرتة  حت�سبا 
ال�سيفية املقبلة، اأين يدرك 
ح�سب  الكتالوين  املدرب 
اأن بن نا�رص  نف�ص امل�سدر 
الرحيل  تعوي�ص  على  قادر 
دافيد  لالعب  املحتمل 
النادي  �سفوف  من  �سيلفا 
نهاية هذا املو�سم من جهة، 
ال�ستثمار  اأجل  من  والعمل 
ل  الذي  وهو  �سنه  يف �سغر 
العمر  من  عاما   22 يتجاوز 
وح�سب  اأخرى.  جهة  من 
نف�ص امل�سدر فاإن بن نا�رص 
اهتمام  دائرة  يف  يتواجد 

غوارديول منط فرتة والطي 
معاينته  يف  خاللها  �رصع 
عن  احل�سول  على  والعمل 
رغبة  ل�سمان  ا�سارات 
لنادي  ال�سابق  الالعب 
اأر�سنال الجنليزي يف حمل 
»ال�سبريز«،  قمي�ص  األوان 
مرحلة  اإىل  النتقال  قبل 
اإدارة  اإىل  العر�ص  تقدمي 
ناديه ميالن اأ�سي اليطايل، 
الك�سف عن  له  �سبق  والذي 
بالتفريط  ال�سماح  عدم 
ال�ساب  لعبه  خجمات  يف 
التاألق  ظل  يف  الواعد، 
على  قدمه  الذي  الالفت 
الكروي  املو�سم  مدار 

النادي  رفقة  اجلاري 
اللومباردي والذي كان تعاقد 
معه ال�سائفة املا�سية بعقج 
لن  اين  اأعوام،  ميتد خم�سة 
هينا  برحيله  ال�سماح  يكون 
اأن  رغم  امليالن،  مل�سوؤويل 
الالعب يتواجد اأي�سا �سمن 
اهتمامات اإدارة نادي باري�ص 
�سان جرمان الفرن�سي، ويف 
�سوف  ال�سفقة  متت  حال 
نف�سه  نا�رص  بن  يجد 
جماورا ملواطنه وزميله يف 
ريا�ص  الوطني  املنتخب 
بقمي�ص  يلعب  الذي  حمرز 
الثاين  للمو�سم  �سيتي  املان 

على التوايل.

نادي  اإدارة  جمل�ص  تو�سل 
بقيادة  ق�سنطينة  �سباب 
واملدير  رجراج  ر�سيد 
النا�رص  عبد  الريا�سي 
مع  نهائي  اتفاق  اإىل  جموج، 
املدرب عبد القادر عمراين، 
وكان عمراين قد ف�سخ عقده 
الدفاع  اإدارة  مع  بالرتا�سي 
رفقة  اجلديدي  احل�سني 
كمال  البدين  املح�رص 
ا�ستحالة  بدعوى  بوجنان، 
الفرتة  يف  للمغرب  عودتهما 
جائحة  ب�سبب  الراهنة 
م�سادر  من  وعلم   كورونا. 
�سباب  اإدارة  اأن  الفريق  من 
مع  توا�سلت  ق�سنطينة 
على  معه  واتفقت  عمراين، 
الذي  العقد  تفا�سيل  كافة 
غري  بالنادي،  �سريبطه 
عن  النهائي  الإعالن  اأن 
عيد  بعد  �سيكون  ال�سفقة 
اأن  امل�سادر  واأكدت  الفطر، 
الكلمة  له  �ستكون  عمراين 

ق�سية  يف  والأخرية  الأوىل 
والالعبني  النتدابات 
من  بتاأييد  امل�رصحني، 
ال�رصكة  اإدارة  جمل�ص 
املالكة لغالبية اأ�سهم النادي، 
ويعترب عمراين من املدربني 
القالئل الذين تركوا ب�سمتهم 
مع �سباب ق�سنطينة، بعد اأن 
العام 2018 لتحقيق  قاده يف 

ثاين لقب يف تاريخه.
اللطيف  عبد  وكان 
نادي  رئي�ص  املقرتي�ص 
اأن  اأكد  اجلديدي  الدفاع 
رحيل  على  وافق  النادي 

املدرب عبد القادر عمراين 
بعد  بالرتا�سي،  والنف�سال 
تفهم و�سعيته ب�سبب الظروف 
احلالية التي فر�سها فريو�ص 
املقرتي�ص:  وقال  كورونا، 
عمراين  اأن  �سحيحا  »لي�ص 
الواقع  الأمر  علينا  فر�ص 
»لقد  واأ�ساف:  مبغادرته«، 
تفهمنا و�سعيته مبكوثه منذ 
اجلزائر،  بالده  يف  اأ�سهر 
حيث مي�سي حجره ال�سحي 
هناك، والروؤية غري وا�سحة 
الرحالت  م�ستقبل  ب�ساأن 
لذلك  البلدين،  بني  اجلوية 
بالرتا�سي  النف�سال  قررنا 
الطرفني«،  م�سلحة  فيه  ملا 
مع  تعاقدنا  »منذ  وتابع: 
هو  الو�سوح  كان  عمراين 
لعالقتنا،  املميزة  ال�سمة 
مل  لذلك  هذا،  يعلم  وهو 
موافقتنا  يف  �سعوبة  يجد 
اأبلغنا  حني  مغادرته  على 

بظروفه«.

ال�سباب  وزارة  اأودعت 
�سد  �سكوى  والريا�سة 
م�ستوى  على  جمهول 
بخ�سو�ص  الأمن  م�سالح 
امل�رّصب  ال�سوتي  الت�سجيل 
نادي  رئي�ص  يتهم  والذي 
حلفاية  فهد  �سطيف  وفاق 
بخ�سو�ص  فيه  بالتورط 
املباريات  ترتيب  عملية 
من  تبقى  ملا  حت�سبا 
اجلاري  الكروي  املو�سم 
فريقه  م�ساعدة  اأجل  من 

البطولة  بلقب  التتويج  على 
يف  املو�سم  لهطا  الوطنية 
املناف�سة،  توا�سلت  حال 
علي  �سيد  الوزير  قرر  اأين 
يف  الت�ساهل  عدم  خالدي 
من  بيد  وال�رصب  الأمر 
حديد من اأجل حماربة مثل 
ت�رص  التي  ال�سلوكيات  هذه 
ب�سمعة كرة القدم اجلزائرية 
وذلك من خالل رفع �سكوى 
لدى اجلهات املخت�سة التي 
اإظهار  على  تعمل  �سوف 

احلقيقة وك�سف املتورطني 
احلقيقيني يف امللف يف ظل 
للنادي  العام  اإ�رصار املدير 
ال�س�سطايفي على التربوؤ مما 
ال�سوتي  الت�سجيل  يف  جاء 
عالقة  ل  اأنه  والتاكيد 
من  ول  بعيد  من  ل  به  له 
رفع  الغر�ص  ولهذا  قريب، 
اجلهات  لدى  �سكوى  بدوره 
عن  للك�سف  املخت�سة 
املت�سببني  وف�سح  احلقيقة 
الوفاق  ا�ستقرار  �رصب  يف 

خالل الفرتة احلالية.
التي  اخلطوة  هذه  وتظهر 
الو�سية  الوزارة  اتخذتها 
يف  الوزير  ت�ساهل  عدم 
يعول  الذي  وهو  املو�سوع 
من  كبري  بحزم  ال�سري  على 
اأجل الك�سف عن املتورطني 
مثلما  الأمور  ترك  وعدم 
من  املا�سي  يف  عليه  كانت 
وتركه  امللف  غلق  خالل 

حبي�ص الأدراج
عي�شة ق.
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مدرب  الزلفاين  يامن  اأكد 
اأن  القبائل،  �سبيبة  نادي 
التتويج  يف  فريقه  حظوظ 
بلقب الدوري ل تزال قائمة، 
ت�سكيلته  اأن  على  م�سددا 
التحدي  رفع  على  قادرة 
البطولة  من  تبقى  فيما 
�سباب  ويت�سدر  الوطنية، 
الرتتيب  جدول  بلوزداد 
بر�سيد 40 نقطة مع مباراة 
يف  الزلفاين،  وقال  موؤجلة، 
اأم�ص:  اإعالمي  ت�رصيح 
ما  اللقب  على  »املناف�سة 
زالت ممكنة، نحن يف املركز 
مباريات   8 لنا  تتبقى  الرابع 
داخل  منها   4 الدوري،  يف 
�سد  كلها  و�ستكون  الديار، 

عن  املبا�رصين  املناف�سني 
واأ�ساف:  املقدمة«،  مراكز 
البطولة  عودتنا  »لقد 
البوح  عدم  على  اجلزائرية 
باأ�رصارها اإىل اآخر اجلولت، 
ب�سكل  يحفزنا  الأمر  وهذا 
حظوظنا  عن  للدفاع  كبري، 
خا�سة  حلظة،  اآخر  اإىل 
نقطة   24 عن  نتحدث  واأننا 
اأن  »اأعتقد  وتابع:  ممكنة«، 
الأف�سلية �ستكون من ن�سيب 
نف�سها  �ستجهز  التي  الفرق 
الن�ساط  ل�ستئناف  جيدا 
دام  تعليق  بعد  الريا�سي، 
اأن  اأمتنى  �سهرين،  من  اأكرث 
نكون  واأن  التوقف،  يفيدنا 
الهدف  لتحقيق  لئقني 

اإ�سعاد  يف  وننجح  املن�سود، 
»لدي  وختم:  الأن�سار«، 
النادي  مع  طموح  م�رصوع 
ما  بكل  و�ساأعمل  القبائلي، 
لت�رصيف  قوة  من  اأوتيت 
الأهداف،  وحتقيق  عقدي، 
وملا ل قيادة النادي للتتويج 

بدوري اأبطال اإفريقيا«.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

للرابطة  املجحف  القرار  بعد 
بربجمة  القدم  لكرة  املحرتفة 
تاريخ  يف  العا�سمي  الديربي 
الفيفا رغم اأن قوانني الحتادية 

الأندية  تعفي  للعبة  اجلزائرية 
دوليني  لعبني  متلك  التي 
من  ا�ستدعاءات  يتلقون 
اللعب  من  الوطنية  منتخباتهم 
يف نف�ص التاريخ، وهو ما حدث 
»�سو�سطارة«  اأبناء  ت�سكيلة  مع 

الليبي  لعبهم  تواجد  الذين 
موؤيد الاليف يف ترب�ص منتخب 
مقاطعة  وقرروا  بالده، 
اإىل  التنقل  وعدم  املواجهة 
تعنت  ب�سبب  جويلية   5 ملعب 
الكرمي  عبد  الرئي�ص  هيئة 

مدوار يف تطبيق القوانني، جنم 
عنه خ�سارة الحتاد اللقاء على 
نقاط  ثالث  وخ�سم  الب�ساط 
ع�ساق  وينتظر  الر�سيد.  من 
اللونني الأحمر والأ�سود واإدارة 
الفريق التي رفعت �سكوى على 

ا�ستنفاذ  بعد  التا�ص  م�ستوى 
م�ستوى  على  الطعن  حقوق 
كبري  ب�سغف  املحلية  الهيئات 
ت�سدره  �سوف  الذي  القرار 
امللف  بخ�سو�ص  »التا�ص« 
اأ�سبوعني،  بعد  �سيكون  والذي 

رغبة منهم يف ا�ستعادة النقاط 
والتناف�ص  املخ�سومة  الثالث 
امل�ساركة  اإىل  التاأهل  على 
القارية املو�سم املقبل يف حال 

ا�ستئناف املناف�سة.

اإدارة واأن�شار الفريق ينتظرون القرار بخ�شو�س ا�شتعادة النقاط املخ�شومة

التا�س تدر�س طعن احتاد 
العا�ضمة يف 5 جوان املقبل

الزلفاين:

 اأطمح للفوز بدوري اأبطال اإفريقيا

ك�شفت االحتادية الدولية لكرة القدم اأن املحكمة الريا�شية الدولية حددت تاريخ اخلام�س جوان املقبل من اأجل 
درا�شة ملف الطعن الذي تقدمت به اإدارة نادي احتاد العا�شمة على خلفية مقاطعة مقابلة الديربي العا�شمي 

امام اجلاري مولودية اجلزائر الذي كان مربجما يف مقابلة الذهاب من البطولة الوطنية للمو�شم الكروي اجلاري، 
حيث اأزاحت الفيفا ال�شتار اخريا عن موعد درا�شة »التا�س« للق�شية التي كانت والزالت يف اذهان اأن�شار الفريق 

الذين يتابعون تطوراتها عن كثب

على خلفية الت�شجيل ال�شوتي املن�شوب لرئي�س وفاق �شطيف

وزارة ال�ضباب والريا�ضة تودع �ضكوى �ضد جمهول

بعدما ف�شخ العقد ر�شميا مع الدفاع احل�شني اجلديدي

عمراين يتفق على العودة اإىل تدريب
 �ضباب ق�ضنطينة

احلكومة الإيطالية توافق على ا�ضتئناف التدريبات اجلماعية

يواجه مهمة �شعبة يف ظل اإ�شرار امليالن على عجم التفريط يف خدماته

غوراديول مهتم با�ضتقدام بن نا�ضر اإىل مان�ض�ضرت �ضيتي

عي�شة ق.

ق.ر.
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حال �ل�سلف مع �لقر�آن يف رم�سان
حال ال�سلف مع القراآن يف رم�سان فعجب ُعجاب ، واإليك طرفاً ي�سرياً من هديهم معه :

كان �سفيان الثوري : اإذا دخل رم�سان ترك جميع العبادة واأقبل على قراءة القراآن .
وكان الأ�سود بن يزيد : يختم يف كل ليلتني يف رم�سان . وكان قتادة : يختم يف كل �سبع دائما، ويف رم�سان 
يف كل ثالث ، ويف الع�رش الأواخر كل ليلة . وكان لل�سافعي يف رم�سان �ستون ختمة يقروؤها يف غري ال�سالة 
، وعن اأبي حنيفة نحوه . وكان حممد بن اإ�سماعيل يختم يف رم�سان يف النهار كل يوم ختمة ، ويقوم بعد 
الرتاويح كل ثالث لياٍل بختمة. وكان اأبو العبا�س بن عطاء : له يف كل يوم ختمة ، ويف �سهر رم�سان كل 
يوم وليلة ثالث ختمات. وكان احلافظ بن ع�ساكر: يختم كل جمعة ، ويختم يف رم�سان كل يوم ، وكان كثري 

النوافل والأذكار، ويحا�سب نف�سه على كل حلظة تذهب يف غري طاعة . واأخبارهم يف هذا كثرية جداً .

قيامك يف رم�سان
ع�س  حممد،  )يا  فقال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اإىل  ال�سالم  عليه  جربيل  اأتى  ما - 

�سئت فاإنك ميت، واأحبب من �سئت فاإنك مفارقه، واعمل ما �سئت فاإنك جمزي به، واعلم اأن 
�رشف املوؤمن قيامه بالليل، وعزه ا�ستغناوؤه عن النا�س(.

الليل،  اإىل ن�سف  الليل، ومرة  اإىل ثلث  باأ�سحابه  - قام ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مرة 
فقالوا: لو نفلتنا بقية الليل؟ فقال �سلى اهلل عليه و�سلم : )اإن الرجل اإذا �سلى مع الإمام حتى 

ين�رشف، كتب له بقية ليلته(.
- كان �سلى اهلل عليه و�سلم يف �سالة القيام ل مير باآية تخويف اإل وقف وتعوذ، ول باآية 
 { –تعاىل-:  اهلل  لقول  متتثل  اأنك  قيامك  عند  اأخي  فا�ستح�رش  و�ساأل.  وقف  اإل  رحمة 

ِ َقاِنِتنَي{ ]البقرة: 238[ َوُقوُموا هلِلَهّ

�ملر�جعة �لفكرية
مقدار  عن  ويت�ساءل  وقناعاته،  اأفكاره  املرء  يراجع  اأن  وهي 

راجعوا  جميعاً  النا�س  اأن  ولو  فيها،  وال�سواب  احلق 
يغريوا  اأن  ا�ستطاعوا  لرمبا  وانتماءاتهم،  اأفكارهم 

الأخطاء والنحرافات فيها، غري اأن ل�سان حال 
ٍة  اأَُمهّ َعلَى  اآبَاَءنَا  َوَجدنَا  }اإِنَهّا  النا�س  الكثري من 
]الزخرف:23[  ُمقتَُدوَن{  اآثَاِرِهم  َعلَى  َواإِنَهّا 

يف  قوياً  نف�سه،  مع  حراً  الإن�سان  وليكن 
اأنه على خطاأ ما، فال  اإذا اكت�سف  ذاته. 

يتهيب اأو يرتدد من التغيري والت�سحيح. 

دعاءمن �لذي ��ستفاد من رم�سان؟

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

ها نحن ودعنا رم�سان املبارك ... ونهاره اجلميل ولياليه العطره .
فماذا جنينا من ثماره اليانعة ، وظالله الو ارفه ؟!

هل حتققنا بالتقوى ... وتخرجنا من مدر�سه رم�سان ب�سهادة املتقني ؟!
هل تعلمنا فيه ال�سرب وامل�سابرة على الطاعة ، وعن املع�سية ؟!

هل ربينا فيه اأنف�سنا على اجلهاد باأنواعه ؟!
هل جاهدنا اأنف�سنا و�سهواتنا وانت�رشنا عليها ؟!

هل غلبتنا العادات والتقاليد ال�سيئة ؟!
هل ... هل ... هل...؟!

اأ�سئلة كثرية .. وخواطر عديدة .. تتداعى على قلب كل ُم�سلم �سادق .. ي�ساأل نف�سه ويجيبها ب�سدق و�رشاحة .. ماذا 
ا�ستفدت من رم�سان ؟

اأنه مدر�سة اإميانية ... اإنه حمطة روحيه للتزود منه لبقية العام ... ول�سحذ الهمم بقيه الغمر 

هل ُقِبل �سيامكم وقيامكم
 �أم ال ؟

اإن الفائزين يف رم�سان ، كانوا يف نهارهم �سائمون ، ويف   
ليلهم �ساجدون ، بكاءٌ خ�سوٌع، ويف الغروب والأ�سحار ت�سبيح 
، وتهليل ، وذكٌر ، وا�ستغفار ، ما تركوا باباً من اأبواب اخلري 

اإل وجلوه ، ولكنهم مع ذلك ، قلوبهم وجله وخائفة ...!!
ل يدرون هل ُقبلت اأعمالهم اأم مل تُقبل ؟ وهل كانت خال�سة 
م  ههّ يحملون  ال�ساحلون  ال�سلف  كان  ؟فلقد  ل  اأم  اهلل  لوجه 
َوالَهِّذيَن   { تعاىل:  قال   ، نف�سه  العمل  من  اأكرث  العمل  قبول 
 } َراِجُعوَن  َرِبهِّهْم  اإِىَل  اأَنَهُّهْم  َوِجلٌَة  َوُقلُوبُُهْم  اآتَوا  َما  يُوؤْتُوَن 

املوؤمنون 60 .
هذه هي �سفة من اأو�ساف املوؤمنني اأي يعطون العطاء من 
اخلري  اأفعال  من  القربات  باأنواع  ويتقربون  و�سدقة،  زكاٍة 

والرب وهم يخافون اأن ل تقبل منهم اأعمالهم

من عالمات قبول �لعمل :
رم�سان  بعد  امل�سلمون  فاإتيان  احل�سنه  بعد  احل�سنه   )1
دليل على ر�سى اهلل  والُقربات واملحافظة عليها   ، بالطاعات 
الطاعة  عمل  اإىل  وفقه  العبد  عن  اهلل  ر�سى  واإذا   ، العبد  عن 

وترك املع�سية.
2( ان�رشاح ال�سدر للعبادة وال�سعور بلذة الطاعة وحالوة الإميان 
، والفرح بتقدمي اخلري ، حيث اأن املوؤمن هو الذي ت�رشه ح�سنته 

وت�سوءه �سيئته .
3( التوبة من الذنوب املا�سية من اأعظم العالمات الدالة على 

ر�سى اهلل تعاىل .
4( اخلوف من عدم قبول الأعمال يف هذا ال�سهر الكرمي !!

والعمل  اهلل  ُحرمات  اأنتُهكت  اإذا  والغ�سب  للدين  الغرية    )5
لالإ�سالم بحرارة ، وبذل اجلهد واملال يف الدعوة اإىل اهلل .

�حلر�ص على قيام �لليل
قيام  قلبك:  يف  بها  اإميانك  يزيد  التي  الإميانية  الثوابت  ومن 
الليل، فيا من عودت نف�سك على قيام الليل يف رم�سان يف �سالة 
الرتاويح ل تتخل عن هذا الزاد، فواهلل يوم اأن خرجت الأمة من 

مدر�سة قيام الليل هانت وق�ست القلوب، وجمدت العيون.
كان �سعد بن اأبي وقا�س يف القاد�سية مير على خيام الأبطال 
واملجاهدين، فاإذا راأى خيمة قام اأهلها هلل جل وعال لل�سالة، 

يقول �سعد: من هنا ياأتي الن�رش اإن �ساء اهلل.

�ملد�ومة على قر�ءة �لقر�آن
عنها  ي�ستغني  ل  التي  الإميانية  الثوابت  من  القراآن  وقراءة 
موؤمن بعد رم�سان، وقد راأينا ال�سائمني -وهلل احلمد- يف اأ�سد 
احلر�س على قراءة القراآن يف رم�سان، فمنهم من قراأ القراآن 
كله مرة؛ بل ومنهم من قراأ القراآن كله مرتني، بل ومنهم من قراأ 
القراآن كله ثالث مرات، ومنهم من زاد على ذلك، فال تتخل عن 
القراآن بعد رم�سان، ول ت�سع امل�سحف يف عزلته مرة اأخرى، 
اأرفف املكتبة يف بيتك يف رم�سان، فاإن  وت�سعه على رٍف من 

امل�سلم ل غنى له اأبداً عن كتاب اهلل جل وعال.

عدم �الغرت�ر مبا ح�سل من طاعات
اجتهدوا  النا�س  بع�س 
وحفظوا  �ساموا  فعاًل، 
جوارحهم، وختموا القراآن 
مرة،  من  اأكرث  وبع�سهم 
وعملوا عمرة يف رم�سان، 
رم�سان  قيام  و�سلوا 
اآخره،  اإىل  اأوله  من  كله 
اأو  يوماً  منه  يخرموا  مل 
فعلوا  ما  وفعلوا  ليلة، 
وقدموا  ال�سدقات  من 
يف  وجل�سوا  قدموا،  ما 
الفجر  بعد  من  امل�ساجد 
وبعد  ال�سم�س،  ارتفاع  اإىل 
القراآن،  يقرءون  ال�سالة 
ينتظرون  ال�سالة  وقبل 

عبادات  ح�سلت  ال�سالة، 
كثرية، لكن اإذا كانت النف�س 
�سيئة، اإذا كان الطبع متعفن 
تنفع،  ل  العبادة  كرثة  فاإن 
يو�سو�س  ال�سيطان  اإن  بل 
اأ�سياء  فعلت  لقد  ويقول: 
عظيمة،  وطاعاٍت  كثرية 
رم�سان  من  خرجت 
اجلبال،  اأمثال  بح�سنات 
ر�سيدك يف غاية الرتفاع، 
�سحائف ح�سناتك مملوءة 
وكثرية فال عليك بعد ذلك 
ما عملت، وي�ساب بالغرور 
نف�سه  ومتتلئ  وبالعجب، 
اآية من  ولكن  وفخراً،  تيهاً 

كله،  ذلك  متحو  اهلل  كتاب 
وتبني  حده،  عند  وتوقفه 
وهي  الأمر  حقيقة  له 
قول اهلل تعاىل: }َول مَتُْنْ 
]املدثر:6[  تَ�ْستَْكرِثُ{ 
اأتظن  اهلل؟  على  اأمتن 
هذه  له  فعلت  عندما  اأنك 
قدمت  قد  تكون  الأ�سياء 
تظنها  عظيمة؟  اأ�سياء  له 
كخدمة من خدمة الب�رش؟ 
تَ�ْستَْكرِثُ{  مَتُْنْ  }َول 
متن  ل  ]املدثر:6[ 
على اهلل بعملك، ل تفخر، 
ل تغرت، ل ت�ساب بالعجب 
تَ�ْستَْكرِثُ{  مَتُْنْ  }َول 

اأن  وتتخيل  ]املدثر:6[ 
النبي  فاإن  كثرية،  اأعمالك 
قال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
)لو  احل�سن:  احلديث  يف 
وجهه  على  يجر  رجاًل  اأن 
من يوم ولد اإىل يوم ميوت 
اهلل  مر�سات  يف  هرماً 
القيامة(  يوم  تعاىل حلقره 
فراآه  القيامة  يوم  جلاء 
عمله  لراأى  �سعيفاً،  قلياًل 
لو  فاإنه  �سيئاً،  ي�ساوي  ل 
من  واحدٍة  بنعمة  قارنه 
اأو  الب�رش  كنعمة  النعم 
ل  قلياًل  هذا  ل�سار  غريه، 

ي�ساوي �سيئاً.
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�ضهادة

هوؤلء عرفتهم...حبيبي وا�شيني...
عبدالعزيز بوباكري

باعدت بيننا امل�شافات والكورونا، واإال طرت 
اأنت  جئت  اأو  بلقائك،  الأ�شعد  فرن�شا  اإىل  اأنا 
لي�ش يف  لكن  ب�شرية،  العني  للقائي.  بيتي  اإىل 

اليد حيلة.
قراأت ر�شالتك اإىل �شديقنا ال�رشيف مريبعي، 
و�رشرت بجملتها االأخرية »طمئني على �شحة 
العزيز �شديقنا بوباكري« التي نزلت على قلبي 
الأن  تاأملت،  نف�شه  الوقت  ويف  و�شالما،  بردا 
يتجرع  وال�رشيف  وقت  يف  جاءت  الر�شالة 
مرارة خيانة الرجال، واأنت حما�رش بالكورونا 

يف باري�ش، واأنا طريح الفرا�ش.

ولي�ش كما قلت يف اليد حيلة...
بيننا 36 �شنة �شداقة، مّرت كلمح الب�رش، ويف 
غفلة منا ومن الزمن. كنت تاأتي اأنت وزينب اإىل 
اآنذاك، لكن املفعم دفئا وحمبة،  البارد  بيتي 
نتقا�شم االأفراح وما بقي لنا من اأوهام. كنت 
�شنبلة  مثل  متوا�شع  كالطود،  �شاخما  دائما 
كنت  بل  كلمة جارحة،  منك  ن�شمع  لن  حبلى، 
اخل�شنة  واألفاظنا  ال�شمجة  نكاتنا  من  تخجل 
وغفرت  االأب،  بحنان  اأحطت طلبتك  اأحيانا. 

ملن اأ�شاءوا لك من اأ�شباه املثقفني.
عدت من �شوريا حممال باأثقال الهموم، هموم 
هناك  معك  در�ش  من  اأراد  والعباد،  البلد 
ال�شفري،  اإىل  وا�شتكوك  رواية،  ب�شبب  �شحلك 
نفاقا،  لك  يتزلفون  �شنني  بعد  اأ�شحوا  ثم 
وكان منهم من اأ�شحاب االأحذية اخل�شنة من 
اجلزائر،  بجامعة  االلتحاق  لك  يريد  يكن  مل 
وكان منهم من يغار منك الأن الطلبة يحبونك، 
القامة  طويل  الأنك  يكرهك  من  منهم  وكان 
اأراد  من  منهم  وكان  االأر�ش،  اإىل  قريب  وهو 
دفع الوزير لالنتقام منك ملا التحقت بجامعة 

ال�شوربون.
وكان منهم من ال يحبك الأنك جنحت يف احلياة 

والكتابة...
وا�شيني ما زلت اأذكر كلماتك:« يا عزيز، اأنت 
ل�شت جمعوال لل�شيا�شة، ال�شيا�شة مهلكة، اأنت 

اأ�شاعك االأدب«
حماولة  اأذكر  زلت  ئتك وما  تهد

مالحظاتي  ب�شبب  لوطار 
له  ورواية  مواقفه  على 

اأذكر لومك يل  ،ومازلت 
وحماوالتك  ك�شلي  على 
االآداب  نقل  على  حثي 

العاملية اإىل العربية
اأذكر...  زلت  وما 

وما زلت اأذكر...
يا وا�شيني من  اأنت 
املوؤ�ش�شني  االآباء 
اجلديد  للتيار 
اجلزائرية  للرواية 

احلّية  اجلديدة 

وعن  التعبري  يف  جديدة  و�شائل  عن  الباحثة 
قالته  ما  وا�شيني  يا  تذكر  هل  جديدة.  لغة 
�شاحي  جون  الدامناركية  امل�شت�رشقة  فيك 
يف خن�شلة:«تت�شم كتابة لعرج وا�شيني االأدبية 
معان  اأحيانا  الكلمات  على  ت�شفي  ب�شعرية 
غري مقروءة بالعني والعقل. ومتتاز ن�شو�شه 
بح�شّية هي اأحيانا �شمعية اأكرث منها ب�رشية، 
اأكرث  القارئ  �شمع  يوؤثر على  ه  ن�شّ اأن  مبعنى 
مما يدفعه للت�شّور الذهني، ويف مقاطع كثرية 
ما  ي�شبهان  وخفوت  بت�شاعد  القارئ  ي�شعر 
نعرفه من املقاطع املو�شيقية. فلكي ننجح 
يف نقل مثل هذا الن�ّش اإىل لغة اأخرى يجب 
علينا التخلي عن حواجز العقل واال�شت�شالم 
الكامل للن�ّش لن�شتفيد من القراءة الرتجمية، 
القراءة  عن  تختلف  التي  التعبري،  �شّح  اإن 

العادية«.
ابن  اأنا  ن�شمع منك مرة تقول متفاخرا:«  مل 
الثورية  االأ�رشة  جي�ش  اإىل  تنظم  ومل  �شهيد، 
العرمرم، الذي ن�شي ت�شحيات االآباء، واأ�شبح 
ياأكل يف ماأدبة اللئام يف جممع ال�شباع، وقلت 

:«ن�شال الوالد ال يوّرث«.
التعي�شة،  جامعتنا  من  التقاعد  تريد  كنت 
 7 من  اال�شتفادة  تريد  ومل  طلبك،  ورف�ش 
�شنوات التي هي من حق اأبناء ال�شهداء. وملا 
تقاعدت ن�شي القوم خدماتك اجلليلة تدري�شا 
اأرخت للجزائر وماآ�شيها  وتاأطريا ون�شحا... 
»ملهاته  يف  فرن�شا  لتاريخ  بلزاك  اأرخ  كما 

االن�شانية« وهذا يكفيك فخرا واعتزازا...

الكورونا،  حتا�رشها  بباري�ش  بوؤرة  يف  اأنت 
واأنا هنا يف اجلزائر اأي�شا حتا�رشين اجلائحة 

واجلّياح...
ارحت وا�شيني

من  بجملة  اأذكرك  اأن  اأريد  ختاما 
غار�شيا  غابرييل  وداع  ر�شالة 
التي  الأ�شدقائه  ماركيز 
ياأتي  ال  :«املوت  حتبها 
مع  لكن  ال�شيخوخة،  مع 

الن�شيان فقط«.
العمر  طويل  يا  مودتي 

والقامة...
تن�ضر الو�ضط املقال 

باإذن من الكاتب

احلبيب الغايل على القلب العزيز..
وا�ضيني الأعرج

عذرا يا غايل مل اأنتبه لر�شالتك العظيمة، 
التي اأعادت يل بع�ش الروح يف هذه العزلة 
القا�شية، حتملنا الوحيد لها يتاأتى من كوننا 
الكائنات  من  ماليري  �شتة  مع  نتقا�شمها 
هزتني  غايل  يا  ر�شالتك  اليوم.  الب�رشية 
بعمق، بل اأبكتني ب�شدقها وفي�ش حمبتها. 
�شداقة عمرها اليوم قرابة االأربعني �شنة.

 اأربعون �شنة من التقا�شم واملحبة والعزلة 
بلحظة  حلظة  اأتذكرها  علينا،  املفرو�شة 
ب�شياعاتنا  اأي�شا  ولكن  اجلميلة،  باأيامها 
عمري  كان  العا�شمة،  �شوارع  يف  الليلية 
كم  القلب.  دم�شق  من  وقادم  �شنة  ثالثون 
كنا جديني ولكن كنا اأي�شا ن�شحك ون�شخر 
من حياة كانت متر ب�رشعة وت�شعنا يوميا 
وفيك  لك  قلته  ما  كل  احلب،  حمك  على 
قلبي.  من  اأقوله  كنت  وقتها،  عزيزي  يا 
خالقة  موهبة  ال�شادقة.  اأعماقي  من 
ومتينة،  ثقيلة  وثقافة  نوراين  وعقل  اأنت 
دوما  اأقول  كنت  كحطبة.  جافة  بالد  يف 
اأبو  الغايل  واملرحوم  اأنت  حتديدا  عنك 
بامل�رشق  كانا  لو  يرحمه،  اهلل  دودو  العيد 
يف  برتجماتهما  لعا�شا  اآخر  مكان  باأي  اأو 
املوؤلفات  من  الع�رشات  ولرتجما  رخاء 
العاملية املهمة. لغتك الرو�شية والفرن�شية 
والعربية طبعا ت�شمح لك باأن متنح الثقافة 
لكن  اإليه.  الو�شول  ت�شتطيع  ال  ما  العربية 
�شطط العي�ش وق�شوة البالد �شيعا كل �شيء 
ومل نحتفظ اإال بعن�رش املقاومة واحلفاظ 
عليها  بالد هجم  النقاء يف  من  قليل  على 
وكنت  لك.  والكلمة  اجلدد،  االإنك�شاريون 
حمقا. االنك�شاري ال اأخالق له اإال ال�شلطان 
�شداقتنا  من  وباإ�رشار  ذلك  ومع  واملال. 
من  بالرتجمة  العظيم  م�رشوعك  بداأت 
ال�شدى  وكان  العربية  اإىل  الرو�شية  اللغة 
على  عيونهم  النا�ش  وفتح  وكبريا  جميال 
اأكن  مل  الرو�شية.  الثقافة  يف  �شورتهم 
الوحيد املنده�ش من اأناقتك اللغوية واأنت 
ترتجم يف جامعة اجلامعة اجلزائر فوريا 

لل�شاعر الكبري والعظيم اإيفتي�شينكو.
قراءة  تعيق  اأن  دون  فوريا  ترتجم  كنت 

بال�شاعر  منبهرين  وخرجنا  ال�شاعر، 
من خاللك.

قراأته  قلوبنا.  يف  اأدخله  من  اأنت   
جعلت  ترجمتك  لكن  بالفرن�شية 
الكثريين يبحثون عن هذا ال�شاعر 

العا�شمة.  مكتبات  كل  يف 
تعرف  كما  بالدنا  لكن 

اأحد  ال  غايل  يا 
يف  ي�شاهيها 

اإجها�ش كل 

قتال  تقتلنا  اأن  اإما  العظيمة،  امل�شاريع 
الطاهر  �شديقنا  مع  حدث   كما  حقيقيا 
جاووت الذي كنا نتقا�شم برفقته قهوتنا يف 
االأ�شبوع يف البرا�ش،  الكثري من �شباحات 
جزءا  ون�شبح  �شعاراتها  لرندد  تخ�شينا  اأو 
ثقتنا  ممكنا،  يكن  مل  وهذا  اأتباعها،  من 
املنفي  اأو  كبرية،  كانت  نحمله  كنا  ما  يف 
القا�شي كحالتي اأو ال�شمت واالنعزال كما 
�شاربا  واملفكر  ال�شويف  عزلة  حالتك، 
ما  كل  املغريات.  بكل  احلائط  عر�ش 
حيث  القلب  يف  وهو  و�شل  غايل  يا  قلته 
ال�شداقة  غريب.  نف�ش  وال  يد  مت�شه  ال 
رويته  ما  بال�شبط  هي  بوباكري  عزيزي 
حياتنا  يف  نحب  ممن  ن�شمعه  اأن  وجميل 
�شيختلط  وقتها  منوت  عندما  الأننا 
احلابل بالنابل؟ احلبيب الغايل، يوم �شاألت 
ال�رشيف  واالأبي  اجلميل  �شديقنا  عنك 
له�شا�شة  قلبي  كل  من  عليك  خائفا  كنت 
�شحتك، ون�شيت ه�شا�شة قلبي واأين كنت 
يف املنطقة احلمراء االأكرث وباء يف باري�ش 
و�شواحيها. لي�ش اإيثارا ولكنه القلب نطق. 
اأحيانا اأ�شكر �شدنة ال�رش وميلي�شيا الثقافة 
املواقع  يف  جديد  من  يتمركزون  الذين 
عليهم  الرد  اإىل  دفعوين  الأنهم  الثقافية، 
وكان احلبيب �رشيف مريبعي هناك ليقول 
كلمة حق ويرد بدوره عليهم ولو اأنه متناين 

اأن اأظل خارج كل هذا.
 ربحت من هذا لقاءك من جديد، وال�شوؤال 
عنك ولو اأنك دوما يف الروح والقلب. لك 
ال�شكر بعدد جنوم القلب. طول العمر وكل 
الو�شع. نحلم،  اأمام جربوت هذا  ال�شحة 
من  لنلتقي  الكثري  ال�شيء  احللم  يكلف  ال 
وبال�شبط  البحر  حافة  على  جديد 
منا،  تُ�رشق  اأن  قبل  ملادراغ 
مروا  من  كل  �شن�شتعيد  وهناك 
عربها رمبا كان املرحوم اأحمد 
الطاهر  وعمي  اأحدهم  ملني 
وغريهما،  عي�شة  بن 
معهم  ون�شحك 
كانوا  ولو  حتى 
البحر  خلف 
يدغدغ  الذي 

اأقدامنا.
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توزيع 4 اآالف طردا 
على العائالت املعوزة

عياط  "لكحل  البويرة  وايل  اأم�س  اأ�رشف 
عبد ال�ضالم" بقاعة املركب الريا�ضي "رابح 
توزيع  عملية  على  البويرة  مبدينة  بيطاط" 
والعائالت  على  غذائيا  طردا   4 يقارب  ما 
خمتلف  عرب  الظل  مبناطق  الكائنة  املعوزة 
بلديات الوالية 45 ، حيث اأكد ذات امل�ضوؤول 
الر�ضمية  االإحتفاالت  على  اإ�رشافه  مبنا�ضبة 
الت�ضامنية  العملية  هذه  اأن  الطالب  بعيد 
اآالف   10 حوايل  بتوزيع  االن  حلد  �ضمحت 
طردا منذ بداية ال�ضهر الف�ضيل من ميزانية 
قام  كما   ، املح�ضنني  م�ضاهمات  و  الوالية 
الوايل بذات املنا�ضبة بزيارة جماملة لفائدة 
البويرة  مبدينة  املقيمني  االأجانب  الطلبة 
والتكفل  لالإقامة  ظروف  على  اطماأن  اأين 
ا�ضتدعت  التي  الظروف اخلا�ضة  بهم و�ضط 
حفظة  تكرميه  جانب  اإىل  الدرا�ضة  توقف 
القراآن الكرمي و ممثلي االأ�ضالك والقطاعات 

التي ت�ضاهم يف حماربة فريو�س كورونا .
اأح�سن مرزوق

بعد النزاعات والتعوي�سات

وقف بيع بودرة 
جون�سون لالأطفال

جون�ضون،  اآند  جون�ضون  �رشكة  اأعلنت 
باودر(  )بيبي  م�ضحوق  بيع  عن  التوقف 
الواليات  لالأطفال، يف  ال�رشكة  تنتجه  الذي 
النزاعات  من  �ضنوات  بعد  وكندا،  املتحدة 
مليارات  بدفع  األزمتها  التي  الق�ضائية 

الدوالرات كتعوي�ضات.
وذكرت ال�رشكة العمالقة يف جتارة منتجات 
االأ�ضهر  يف  �ضتوقف  اأنها  ال�ضحية  الرعاية 
ت�ضكل  التي  امل�ضحوق،  مبيعات  املقبلة 
نحو 0.5 يف املائة من جتارتها يف الواليات 
بالتجزئة  الباعة  يوا�ضل  اأن  على  املتحدة، 
�رشكة  واأ�ضافت  احلايل  املخزون  بيع 
جون�ضون اآند جون�ضون اأن هذه اخلطوة تاأتي 
اأزمة  بعد  منتجاتها  تقييم  اإعادة  من  كجزء 

جائحة "كوفيد-19".

من اأجل النجاة من عقوبة 
احلرمان الأوروبي

الفر�سة االأخرية 
ملان�س�سرت �سيتي 

حددت املحكمة الدولية للتحكيم الريا�ضي 
والعا�رش  الثامن  بني  ما  الفرتة  "كا�س" 
عقوبة  يف  للنظر  املقبل  جوان  �ضهر  من 
مان�ض�ضرت �ضيتي لعامني ب�ضبب خمالفة لوائح 
العا�رش  و�ضيكون  النظيف  املايل  اللعب 
يف  للنظر  اأخريا  موعدا  املقبل  يونيو  من 
االإجنليزي  �ضيتي  مان�ض�ضرت  نادي  ا�ضتئناف 
من  الفريق  حرمان  قرار  �ضد  القدم،  لكرة 
ويتعني  االأوروبية  البطوالت  يف  امل�ضاركة 
قرعة  موعد  قبل  الق�ضية  هذه  يف  الف�ضل 

دوري اأبطال اأوروبا للمو�ضم املقبل.

معهد لغول لعلم املناعة يف كاليفورنيا

االإ�سابة بنزالت الربد تعزز مناعتنا �سد 
فريو�س كورونا!

ع.غ/وكالت

ال  معهد  من  العلماء  ويعتقد 
جوال لعلم املناعة يف كاليفورنيا، 
تاأثر  �ضبب  يف�رش  قد  هذا  اأن 
اأكرث  بالفريو�س  ب�ضدة  البع�س 
كانوا  ذلك،  ومع  االآخرين.  من 
تثبت  مل  فنتائجهم  حذرين 
املخترب  خارج  بعد  �ضحتها 
وبحثت الدرا�ضة، التي ن�رشت يف 
جملة cell، يف اخلاليا املناعية 
التائية،  اخلاليا  با�ضم  املعروفة 
والتي تختلف عن اخلاليا البائية 
امل�ضادة  االأج�ضام  تنتج  التي 
بالفريو�س،  االلت�ضاق  من  وبدال 
اآخر  خطا  التائية  اخلاليا  تقدم 
من الهجمات با�ضتهداف اخلاليا 

امل�ضابة ب�ضكل مبا�رش.
امل�ضادة،  االأج�ضام  غرار  وعلى 
التائية  اخلاليا  اإنتاج  يقع 
بعد  وتبقى  للعدوى،  ا�ضتجابة 
حيث  املناعي،  النظام  يف  ذلك 
التي  اخلاليا  هذه  بع�س  تتحول 
ا�ضرتكت يف مقاومة م�ضت�ضد اإىل 
خلية يف الذاكرة، وبالتايل، فاإنها 
�ضتتعرف ب�رشعة على امل�ضت�ضد 

اأخرى  مرة  اجل�ضم  اأ�ضاب  اإذا 
الفور  وتعمل على مقاومته على 

بف�ضل ذاكرتها عنه.
علم  اأ�ضتاذ  ديفي�س،  دان  وقال 
مان�ض�ضرت،  بجامعة  املناعة 
"عندما  "تاميز":  ل�ضحيفة 
كورونا،  بفريو�س  اخللية  ت�ضاب 
يتم تقطيع جزيئات الربوتني يف 
الفريو�س اإىل قطع �ضغرية جدا. 
ال�ضغرية  القطع  تلك  وتو�ضع 
اخللية"واأ�ضاف:  �ضطح  على 
"عندما ترى اخلاليا التائية هذه 
موجودة  تكن  مل  التي  اجلزيئات 
يف اجل�ضم قبل اأن تتكاثر، فاإنها 

اخلاليا  لتلك  وت�ضتجيب  تذهب 
من  العلماء  ونظر  امل�ضابة". 
يف  للمناعة  جوال  ال  معهد 
املر�ضى  دماء  اإىل  كاليفورنيا 
"كوفيد-19".  من  تعافوا  الذين 
التي  التائية  اخلاليا  اأن  ووجدوا 
ا�ضتجابت  كانت لديهم يف دمهم 
للفريو�س اجلديد وي�ضري العلماء 
لفريو�ضات  التعر�س  اأن  اإىل 
الربد  نزالت  مثل  اأخرى،  تاجية 
اخلاليا  اأعّدت  االإنفلونزا،  اأو 
للتعرف  ما  بطريقة  التائية 
ومهاجمته  على"كوفيد-19" 
ميكن  هذا  اأن  الفريق  ويقرتح 

للفريو�س  قابليتهم  يوؤثر على  اأن 
طريق  عن  اإما  اجلديد،  التاجي 
االإ�ضابة  اأو  االإ�ضابة  من  منعهم 
مبر�س �ضديد ثم نظروا اإىل الدم 
ما  ملعرفة    2018 يف  املتجمد 
اإذا كانت اخلاليا التائية موجودة 

دون "كوفيد-19" .
الذي  �ضت،  األي�ضاندرو  وقال 
�ضارك يف قيادة الدرا�ضة: "راأينا 
اأن  االأ�ضخا�س  ن�ضف  نحو  يف 
فريو�س  �ضد  ن�ضاطا  هناك 

."Sars-CoV2
مركز  من  كروتي،  ل�ضني  ووفقا 
واأبحاث  املعدية  االأمرا�س 
جوال  ال  معهد  يف  اللقاحات 
واعدة  اأخبار  اإنها  املناعة،  لعلم 
"تت�ضق  ملطوري اللقاحات الأنها 
اجليدة  الطبيعية  املناعة  مع 

وامل�ضادة للفريو�ضات".
اال�ضتجابات  "اأنواع  وقال: 
املناعية التي ت�ضتهدفها العديد 
تظهر  املر�ضحة  اللقاحات  من 
االآن اأنواع اال�ضتجابات املناعية 
حاالت  يف  �ضوهدت  التي 
بنجاح  تعافت  التي  "كوفيد-19" 

من املر�س".
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يدعي اخلرباء اأن الإ�سابة بنزلت الربد ميكن اأن ت�ساعد يف حماربة فريو�س كورونا، ما يزيد الآمال 
لدى البع�س باأن لديهم درجة من احلماية واكت�سف العلماء خاليا ميكنها مهاجمة "كوفيد19-" يف 

جمرى الدم لدى الأ�سخا�س الذين اأ�سيبوا بنزلت برد فقط من قبل، وكلها ناجمة عن �ساللت اأخرى 
من الفريو�سات التاجية.

قلم جاف

كونف�سيو�س مبت�سما 
الوليد فرج

حت�ضيل  و�ضائل  بني  من  جديدة  لغة  ِتعلُّم 
االطالع  و  مهارات  وتعلم  جديدة  معرفة 
الفرد  يزيد  مما   ، جديدة  ثقافات  على 
العامل اخلارجي و مرونة يف  انفتاحا على 

تنفيذ مهامه .
التمدد  ذات  الدول  ت�ضعى  الغالب  يف 
لغتها  ن�رش  اإىل   ، اخلارجي  االقت�ضادي 
بوابة  خالل  من  مكانتها  تثبيت  لغر�س 
و  العالقات  ج�ضور  متتني  و  التوا�ضل 
ثقافية  فتح مراكز  الغالب  لذلك يف  تنتهج 
تهتم بتعليم اللغات ، كمعهد غوته االأملاين 
معهد   اال�ضباين  �ضارفنتو�س  معهد  و 

كونف�ضيو�س ال�ضيني . 
اخلارجية  عالقاتها  يف  ال�ضني  انتهجت 
بجوار م�ضاريعها اال�ضتثمارية الكربى عرب 
العامل ، ما ميكن اأن ن�ضطلح عليه ال�ضفارة 
اللغة  ن�رش  تعميم  على  اعتمادا   ، الثقافية 
قد  العامل.  اأنحاء  كل   ، ال�ضينية  الثقافة  و 
اأكرث من 400 معهد كونفو�ضيو�س  تاأ�ض�ضت 
و 500 حجرة در�س يف 108 دولة عاملية يف 
جامعة  اأعلنته  ما  ح�ضب   2012 عام  نهاية 

الدرا�ضات الدولية ب�ضانغهاي .   

ال�ضغب  مكافحة  �رشطة  انت�رشت 
الفرن�ضية باأعداد كبرية بعد اإ�رشام 
ببع�س  �ضيارات  يف  النار  �ضبان 
املناطق ال�ضكنية الفقرية ب�ضواحي 
باري�س وذلك و�ضط توترات تاأججت 
العام الحتواء فريو�س  العزل  ب�ضبب 
يف  التوتر  فتيل  وا�ضتعل  كورونا. 
وفاة  بعد  الباري�ضية  ال�ضواحي 

العمر 18 عاما مطلع  يبلغ من  فتى 
نارية  دراجة  حادث  يف  االأ�ضبوع، 
ب�ضاحية اأرجونتوي وقال االدعاء يف 
منطقة بونتواز، والذي يتوىل االأمور 
الق�ضائية يف اأرجونتوي، اإن التحقيق 
يف وفاة الفتى، �ضربي �ضوبي، ال يزال 
جاريا، واأ�ضاف اأن النتائج االأولية مل 
التي كان  النارية  الدراجة  اأن  تظهر 

ب�ضيارة  ا�ضطدمت  �ضوبي  يقودها 
اأ�ضدقاء  بع�س  قال  كما  لل�رشطة، 
"تويرت"  على  موقع  لكن   ، ال�ضحية 
وا�ضمه "اأنونيم �ضيتوين" و�ضكانا يف 
مقاطع  ن�رشوا  اأرجونتوي  �ضاحية 
حمرتقة  ل�ضيارات  و�ضورا  فيديو 
والأفراد �رشطة مكافحة ال�ضغب يف 

املنطقة.

باري�س

اأعمال �سغب وال�سرطة تتدخل
ب�سبب ق�سايا ف�ساد يف �سوق اأهرا�س

توقيف رئي�سي بلديتي اخل�سارة 
والزعرورية 

اأهرا�س،  �ضوق  والية  وايل  قرر 
توقيف  اأم�س،  لونا�س،  بوزقزة 
لبلدية  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س 
من  نائبني  رفقة  اخل�ضارة، 
البلدية، ورئي�س املجل�س  نف�س 
الزعرورية،  لبلدية  ال�ضعبي 
املتهمني بجنح تتعلق بالف�ضاد.

اأوردته،  ما  ح�ضب  وذلك 
ال�ضفحة الر�ضمية للوالية، على 
هذا  ياأتي  حيث  الفي�ضبوك، 
املعنيني،  تورط  نتيجة  القرار، 
وا�ضتغالل  ف�ضاد،  ق�ضايا  يف 
تقدميهم  انتظار  يف  النفوذ، 

مرمي خمي�سةاأمام العادلة.

جامعة البويرة

اإن�ساء خلية اإ�سغاء ملجابهة
 اأ�سرار اجلائحة

بلدية تابالط باملدية 

متطوعون يبدعون يف
 تزيني االأحياء 

 " جامعة  اإدارة  موؤخرا  بادرت 
بالبويرة  اأوحلاج"  حممد  اأكلي 
لتن�ضيل خلية اإ�ضغاء متكونة من 
عدة اأ�ضاتذة يف علم النف�س وعلم 
االجتماع تتكفل بالرد عرب �ضفحة 
اإن�ضغاالت  على  فاي�ضبوكية  
الطلبة وعامة املواطنني يف ظل 
التي متر  ظروف جائحة كورونا 
بها البالد على غرار دول العامل 
والتي غريت املوازين من خالل 
توقف الدرا�ضة والعمل و اللجوء 
وحيد  كحل  ال�ضحي  احلجر  اإىل 
 ، الفتاك  الوباء  هذا  ملجابهة 
االأخ�ضائية  ال�ضياق �رشحت  ويف 
حمند  ولد  االأ�ضتاذة"  النف�ضانية 

اأن  الو�ضط"   " ليومية   " المية 
اخللية و�ضلتها عديد االإن�ضغاالت 
النف�ضية واالجتماعية من طرف 
املواطنني منهم حتى املنت�ضبني 
يعتربون  الذين  ال�ضحي  للقطاع 
مواجهة  يف  االأمامية  القاطرة 
يحاولون  اأنهم  موؤكدة  الفريو�س 
االإر�ضادات  تقدمي  االإمكان  قدر 
للتخفيف  الالزمة  والتوجيهات 
من القلق وال�ضغط النف�ضي الذي 
ي�ضاحب االأ�ضخا�س يف االأزمات 
ب�رشورة  توعيتهم  جانب  اإىل 
احلايل  الو�ضع  مع  التاأقلم 

والتعاي�س معه ب�ضكل ايجابي
اأح�سن مرزوق

بادر �ضباب متطوع ببلدية تابالط 
تنظيف  حملة  اإىل  املدية  بوالية 
حيث  االأحياء،  من  لعدد  وتزيني 
اخلا�ضة  الظروف  هوؤالء  ا�ضتغل 
التي متر بها البالد يف ظل احلجر، 
وقاموا بتغيري الكثري من املظاهر 
ال�ضلبية باأحيائهم وحتويل عدد من 
اإبداعات  اإىل  العمارات  واجهات 
مبادرة  يف  الناظرين،  ت�رش  فنية 
املواطنني  ا�ضتح�ضان  القت 
72م�ضكن،  542م�ضكن،  باأحياء 
اأين  ،وحي30م�ضكن،  153م�ضكن 
اإيجابيا  تناف�ضا  الفعل  هذا  �ضكل 
بني �ضباب خمتلف اأحياء تابالط 
من  املعنوي  الدعم  تلقوا  الذين 

ر�ضالة  وجه  الذي  الدائرة  رئي�س 
الر�ضمية  ال�ضفحة  لهم عرب  �ضكر 
للدائرة على الفاي�ضبوك ت�ضمنت 
من  لكل  امتنان  و  �ضكر  عبارات 
املبادرة،  هذه  اإجناح  يف  �ضاهم 
اأن  اخل�ضو�س  ذات  يف  متمنيا 
تعمم العملية عرب جميع االأحياء، 
من  امل�ضوؤول  هذا  طالب  كما 
مقدمتها  ويف  املحلية  ال�ضلطات 
م�ضالح البلدية مبرافقة وت�ضجيع 
توفري  و  املبادرات  هده  مثل 
و  املادية  االإمكانيات  جميع 
على  للحفاظ  الالزمة  الب�رشية 

نقاوة و نظافة املحيط.
ر. بوخدميي

عني متو�سنت 

تفكيك �سبكة لتهريب 
املخدرات  

املخدرات  تهريب  مكافحة  فرقة  متكنت 
الق�ضائية  لل�رشطة  الوالئية  للم�ضلحة  التابعة 
لتهريب  �ضبكة  تفكيك  من  متو�ضنت  لعني 
وحجز  اأ�ضخا�س   5 من  م�ضكلة  املخدرات 
7ر8 كلغ من الكيف املعالج، ح�ضبما علم اأم�س 
االأربعاء لدى خلية االت�ضال والعالقات العامة 
ان  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  و  الوالئي  باالأمن 
تفيد  موؤكدة  معلومات  على  بناء  متت  العملية 
بن�ضاط م�ضبوه الأفراد �ضبكة اإجرامية خمت�ضة 
ال�رشيط  من  انطالقا  املخدرات  تهريب  يف 
بني  مبدينة  مرورا  تلم�ضان  بوالية  احلدودي 
والية  غاية  اإىل  و�ضوال  )عني متو�ضنت(  �ضاف 
بجاية. واأ�ضاف ان التحريات ومراقبة حتركات 
اأفراد هذه ال�ضبكة مكنت من توقيف اأحدهم يف 
حالة تلب�س بحوزته 7ر8 كلغ من الكيف املعالج 
متديد  بعد  وذلك  تلم�ضان(  )والية  ب�ضبدو 
بتحديد  التحقيقات  و�ضمحت  االخت�ضا�س  
متديد  بعد  ومت  للموقوف  �رشكاء  اأربعة  هوية 
)والية  �ضيق  مبدينة  توقيفهم  االخت�ضا�س، 
ت�ضتعملها  �ضياحية  مركبة  منت  على  مع�ضكر( 
ما  االإجرامي،وفق  ن�ضاطها  يف  ال�ضبكة  ذات 

ذكره ذات امل�ضدر.

درا�سة توؤكد
 نقل عدوى كورونا من 

دون ظهور اأعرا�س
يظهرون  ال  الذين  املر�ضى  اأن  درا�ضة  اأكدت 
لديهم  كورونا  بفريو�س  اإ�ضابتهم  اأعرا�س 
البيئات،  اأن تلوث  حمولة فريو�ضية عالية ميكن 
وتنقل العدوى اإىل من حولهم ب�ضهولة واأظهرت 
"االأمرا�س  جملة  يف  ن�رشت  التي  الدرا�ضة 
كورونا  فريو�س  وجود  ر�ضد  النا�ضئة"  الوبائية 
عزل  فندق  غرفتي  يف  خمتلفة  اأ�ضطح  على 
فيهما طالبان �ضينيان قبل ت�ضخي�س اإ�ضابتهما 
باحثون يف  الدرا�ضة فح�س  باملر�س. يف هذه 
ال�ضني غرفتي الفندق التي بقي فيهما الطالبان 
اللذان عادا اإىل ال�ضني يف 19 و20 مار�س.  ومل 
يف  كورونا  لفريو�س  اأعرا�س  اأي  عليهما  تظهر 
ليخ�ضعا  فندق  اإىل  نقلهما  ومت  الوقت،  ذلك 
من  الثاين  اليوم  ويف  يوما   14 ال�ضحي  للحجر 
بكوفيد- اإ�ضابتهما  اأثبتت  ال�ضحي،  احلجر 
واأدخال  اأعرا�س  اأي  يظهرا  مل  اأنهما  رغم   19
من  �ضاعات  ثالث  نحو  وبعد  امل�ضت�ضفى  اإىل 
كورونا،  الختبار  اإيجابية  نتائج  اإظهارهما 
يف  خمتلفة  اأ�ضطح  من  عينات  الباحثون  اأخذ 

غرفتيهما.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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