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الثالثاء 26  ماي  2020  املوافـق  ل 03 �شوال  1441ه 2
الأفالن ي�شارع لإعادة ترتيب بيته 

اجتماع اللجنة املركزية اأثناء احلجر 
ال�سحي يثري الت�سا�ؤالت

.     علي �شديقي : عقد اجتماع اجلنة املركزية قرار �شرعي 
.     جهاد بن را�شد : الأولوية لنتخاب اأمني عام جديد 

ي�شارع حزب جبهة التحرير الوطني لإعادة ترتيب بيت الأفالن والتح�شري لال�شتحقاقات املقبلة، اأين دعا 
الأمني العام للحزب العتيد علي �شديقي لعقد اجتماع للجنة املركزية للحزب يومي 28 و29 ماي اجلاري، 

بدورهم  قياديون بارزون يف جبهة التحرير الوطني اأكدوا  على �شرورة الذهاب باحلزب اإىل موؤمتر وطني، 
من اأجل انتخاب اأمني عام جديد، �شيما مع ال�شمت والرتدد الذي مييز خطاب الأفالن منذ الإعالن عن نتائج 
النتخابات الرئا�شية ل12 دي�شمرب 2019، على اثر دعم قيادة العتيد ل�شاحب املركز الثالث بهذا ال�شتحقاق 

الدميقراطي عز الدين ميهوبي.
اإميان لوا�س 

وي�سعى  حزب جبهة التحرير الوطني، نحو 
ال�رسعة الق�سوى، لرتتيب البيت الداخلي، 
دعا  الذي  احلوار  من  ها  اإق�ساء  لتفادي 
تبون  اإليه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
، و اإعادة �سياغة الد�ستور و املحليات و 
من  ها  اإق�ساء  بعد  خا�سة   ، الت�رسيعات 
اأن غياب الأفالن يف  حكومة جراد حيث 
�سابقة  يعترب  اجلديد  احلكومي  التمثيل 

من نوعها .

علي �شديقي 
القرار �شرعي وقانوين 

بالنيابة حلزب جبهة  العام  �سدد  الأمني 
اأن   على  �سديقي  علي  الوطني  التحرير 

املركزية  للجنة  اجتماع  لعقد  الدعوة 
من  اجلاري  ماي  و29   28 يومي  للحزب 
اأجل انتخاب قيادة جديدة قرار �رسعي 
ال�رسوري  من  بات  باأنه  لفتا  وقانوين، 
قيادة  انتخاب  اأجل  من  اللجنة  انعقاد  
 6 اإىل  الدورة  ومتديد  للحزب  جديدة 
املوؤمتر  انعقاد  غاية  اإىل  اأخرى  اأ�سهر 
احلادي ع�رس للحزب، خا�سة واأن القانون 
و لوائح حزب جبهة التحرير تن�س على 
جديدة  ت�رسف  قيادة  انتخاب  �رسورة 

على حت�سري املوؤمتر.
واأ�سار علي �سديقي، باأن  القيادة احلالية 
للحزب العتيد مل تكن يوما �سد الذهاب 
تعترب  التي  املركزية  اللجنة  عقد  نحو 
�سيدة  يف قراراتها وهي من �ستف�سل يف 
�رسعية  وتقرر  للموؤمتر  التح�سري  كيفية 

باأن  ك�سف  حني  يف  اجلديدة،  القيادة 
جدول اأعمال الدورة التي �ستكون يف 30 
ماي اجلاري �سيتمحور يف انتخاب اأمني 
�ستوكل  التي  اللجنة  وت�سكيل  عام جديد 
احلادي  للموؤمتر  التح�سري  مهام  لها 

ع�رس.

يو�شف ناحت 
موؤمتر جامع للعودة اإىل حالة 

ال�شرعية 

التحرير  جبهة  حزب   يف  القيادي  �سدد 
�رسورة  على  ناحت  يو�سف  الوطني 
اإىل  للعودة  موؤمتر  اإىل  باحلزب  الذهاب 

حالة ال�رسعية املطعون فيها .
على  »للو�سط«  ت�رسيح  يف  نحات  �سدد 

الإن�سقاقات  و  اخلالفات  ترك  �رسورة 
التي يعي�سها احلزب جانبا، و الذهاب اإىل 
اإنعقاد موؤمتر لتحيني ال�رسعية املطعون 
احلزب  يف  الأزمة  باأن  م�سريا  فيها، 
العتيد هي عميقة و كارثية و ل حل لها 
�سوى الذهاب اإىل موؤمتر وطني وت�سكيل 
جلنة وطنية و جلان ولئية و بلدية جامع 

لت�سحيح م�سار احلزب.
الهروب  �سيا�سة  املتحدث«  اأ�ساف  و 
اإىل الأمام لن جتدي نفعا، الهيئات كلها 
اإىل  الذهاب  من  ولبد  فيها  مطعون 

موؤمتر للعودة اإىل حالة ال�رسعية » .
جهاد بن را�شد 

اأولويتنا �شرعن القيادة

بن  جهاد  املركزية  اللجنة  ع�سو   اأكد 

را�سد يف ت�رسيح »للو�سط« باأن الأولوية 
الآن هو اإنعقاد اللجنة املركزية لنتخاب 
على  م�سددا   ، للحزب  جديد  عام  اأمني 
يجمع  موؤمتر  اإىل  الذهاب  �رسورة 
موؤكدا  منا�سليه،  و  احلزب  �سخ�سيات 
باأنه �سد انتخاب اأمني عام جديد بلجنة 
يف  كبريا  دورا  �سعيداين  لعب  مركزية 

ت�سكيلها.
حاليا  احلزب   « را�سد  بن  جهاد  وقال 
يعي�س مرحلة �سعبة لعدة اأ�سباب ال�سبب 
الأول والأ�سا�سي هي اأن �رسعية احلزب 
بني  احلزب  قيادة  لن   ، فيها  مطعون 
والأمني  املركزية  اللجنة  هي  موؤمترين 
العام م�سوؤول اأمامها، واملكتب ال�سيا�سي 
والأمني  العام  الأمني  اأمام  م�سوؤول 
الأمني  طرف  من  مكلف  احلايل  العام 

املنتخب  العام  والأمني  املنتخب  العام 
يبحث  ،واحلزب  ال�سجن  يف  حاليا  هو 
ل  احلايل  مكتبه  لأن  ال�رسعية  عن  الآن 
اإل من خالل  اأي �سيء  اأن يغري  ي�ستطيع 
اأمني  لنتخاب  املركزية  اللجنة  اجتماع 

عام جديد«.
اللجنة  »اجتماع  املتحدث  اأ�ساف  و 
املوؤمتر  عن  خرجت  التي  املركزية 
جتتمع،  اأن  جدا  ال�سعب  من  العا�رس 
الأبعد اإعالن حالة �سغور من�سب الأمني 
العام ثم انتخاب اأمني عام،  لذا وحفاظا 
على احلزب و �رسعيته لبد من الذهاب 
�سخ�سيات  يجمع  موؤمتر  اإىل  مبا�رسة 
قويه  ت�سكيل جلنه  يف  وال�رسوع  احلزب، 
املوؤمتر  لتح�سري  احلزب  اإطارات  من 

احلادي ع�رس«.

24 �ساعة

اإثر تقارير جلان التحقيق واملعاينة

 االنطالق يف  يف ف�سخ �سفقات علي حداد 
.    التحقيق يف عمليات ن�شب واحتيال جديدة على �شركات دولية

الأ�سغال  �سلطات   با�رست 
والريا�سة  وال�سباب  العمومية 
والعديد من القطاعات الأخرى يف 
علي  �رسكة  عقود  اإجراءات  ف�سخ 
تربطها  التي  العقود  حداد واإلغاء 
مع جممع »ETRHB« الذي اأعلن 
ف�سله يف اجناز امل�ساريع املتعاقد 
ل�سلب  ا�ستغاللها  ب�ساأنها  ومت 
يف  النطالق  مع  لغري،  الأموال 
الن�سب  تخ�س  جديدة  حتقيقات 
 ، الكاذب  الت�رسيح   ، والحتيال 
خالل  الدولة  من  م�سالح  وتهديد 
تقدمي ت�رسيحات واإدلءات كاذبة.

ملعب  م�رسوع  البداية  من  كانت 
حداد  جممع  ف�سل  بعد  وزو  تيزي 

اإمتام  الرتكية  املناولة  و�رسكة 
كارثية  قنابل  واإقامة   ، امل�رسوع 
ك�سفتها  الأ�سغال  التي  �سوء  تخ�س 
وزير  عنها  اأعلن  التي  التقارير 
زيارته  والريا�سة  خالل  ال�سباب 
املا�سي  الأ�سبوع  خالل  للم�رسوع 
الأ�سغال  مديرية  با�رست  ،كما 
ازدواجية  باإلغاء  �سفقة  اجللفة 
1  الرابط  رقم  الوطني  الطريق 
م�سافة  والأغواط على  اجللفة  بني 
177.5 كلم  والذي انطلق منذ �سنة 
وقدر  الآن  حلد  ينته  2015  ومل 
غالف بقيمته 1600مليار  وانطلقت 
منح  يف  التزوير  حتقيقات  حول 
مل  اأنها  ال�سفقة  حلداد  رغم 

مت  اخر  جانب  من   ، عليه  تر�سو 
احلديدية  ال�سكة  م�رسوع  �سحب 
تيارت  ـ  ـ  مابني  غليزات  الرابط 
�رسكة  ف�سل  تي�سم�سلت  بعدما 
املناولة  الهندية  وال�رسكة  حداد 
تلقت  ،الذي  امل�رسوع  اجناز  يف 
من  اأمواله  هام  جزء  حداد  �رسكة 
خط  ي�سهده  الو�سع  نف�س   ،
الرابط  املزدوج  ال�سكة  احلديدية 
الغربية  واحلدود  تلم�سان  بني  ما 
�سبب  حداد  �رسكة  اأن  تبني  بعدما 
مناولتها  يف  ن�سبت  بعدما  تاأخره 
�رسكة  ا�سبانية   وبعدها  على 
اجلزائر  جعل  ما  تركية  �رسكة 
مهددة باللجوء التي التحكيم الدويل 

م�رسوع  الطريق  �سحب  مت  ،كما 
�سوى  ينجز منه  الذي مل  ال�ساحلي 
ب�سعة كيلومرتات باملنطقة  الغربية 
وتلقت ال�رسكة اأموال اأكرث من جزء 

دون  اجناز.
�رسكة  اأن  اآخر  تبني  جانب   من 
ال�رسكات  على  ن�سب  حداد 
 ، ا�سبانية  منها  الأجنبية  املناولة 
اأ�سبحت  تركية  وهندية   والتي 
نهبها  مب�ستحقاتها  التي  تطالب 
�سيحرك  الذي  الأمر  حداد  جممع 
ملفات كبرية يف هذا املجال  والتي 
واأخرى  مالية  باإطارات  تع�سف  قد 
ف�ساد  ملفات  يف  كربى  بوزارات 

جديدة .

على  خلفية تقارير مفت�شيات الوليات

حتقيق يف ت�سيري البلديات قد يطيح بر�ؤ��س كثرية
 

.    ملف ال�شكن يف املقدمة
الق�سائية  ال�سبطية  با�رست  م�سالح 
املئات  يف  ت�سيري  معمقة  بتحقيقات 
من البلديات باأمر من ال�سلطات العليا 
الكارثية  التقارير  على خلفية  للبالد 
التي تلقتها وزارة الداخلية واجلماعات 
البلدية  اأغلب  ت�سيري  املحلية  حول 
روؤ�ساء  من  العيد  يوجد  التي 
يف  متابعات  ق�سائية  البلديات  حمل 
توقيف  على  ف�ساد  ناهيك  ق�سايا 
مهامهم  اأداء  الآخرين عن  الع�رسات 
وتبديد  الت�سيري  و�سوء  الف�ساد  ب�سبة 

املال العام. هذا واأ�سارت املعطيات 
�ست�سمل  التحقيقات  اإن  الأولية 
ال�سيانة  واإ�سغال  العمومية  ال�سفقات 
باملائة   90 اإن  تبني  بعدما  والتجهيز 
مطابقة  واأخرى  غري  ال�سفقات  من 
م�سبوهة ، ناهيك عن وجود جتاوزات 
يف اختيار املقاولت ، من جانب اأخر 
موجودة  التحقيق  م�ساريع  ي�سمل 
على  ناهيك  فقط  ،  الورق  على 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  جتهيز  عمليات 
اأ�سارت  حيث   ، البلدية  وامللحقات 

املفت�سني  قبل  من  املنجزة  التقارير 
متت  التجهيزات  اأعلب  الولئيني  اإن 
بفواتري  م�ساعفة  اأو  مزورة  بفولتري 
جتهيزات  يخ�س  فيما  خا�سة   ،
 ، اأخرى  ناحية  من   ، املدار�س 
وما  الفواتري  مطابقة  عدم  تبني 
البلديات  من  حظائر  حتتويه 
وقطع  للوقود  جتهيزات  وا�ستهالك 
الغيار التي جتاوزت قيمتها احلقيقية 
اأخرى  جتاوزت  جهة  من   ، بكثري 
البلديات  اأغلب  يف  الت�سيري  نفقات 

مقدمتها  ما  ويف  املعقول 
من  وقود  البلديات  ا�ستهلكته 
وجتهيزات  ال�سيارات  والأوراق 
املكاتب ،اأكرث من هذا  فاأن  التقارير 
الت�رسف  يف  كبرية  جتاوزات  ك�سفت 
العقار  الدولة  ونهب  عقارات  يف 
والعقارات   ، وال�سياحي  الفالحي 
املناطق  يف  لال�ستثمار  املوجهة 
التعامل مع  اإىل  بالإ�سافة  ال�سناعية، 

ملفات ال�سكن .
ب.حممد

خالل املوؤمتر ال�شتثنائي للحزب

اأمني عام جديد لالأرندي نهاية االأ�سبوع 
لتح�سري  الوطنية  اللجنة  اأعلنت 
لـ«الأرندي«،  ال�ستثنائي  املوؤمتر 
عقد  �سيتم  اأنه  لها،  �سابق  بيان  يف 
للحزب،  ال�ستثنائي  املوؤمتر 
املقبلة،  واجلمعة  اخلمي�س  يومي 
للحزب،  عام جديد  اأمني  لنتخاب 

الوطني،  املجل�س  اأع�ساء  وكذا 
،التي  اللوائح  على  وامل�سادقة 
لتح�سري  الوطنية  اللجنة  اأعدتها 

املوؤمتر.
ترتيبات  اأن  احلزب،  بيان  واأفاد 
اأخذت  قد  املوؤمتر،  هذا  عقد 

الوقاية  �رسوط  كل  العتبار،  بعني 
هذه  تفر�سها  التي  ال�سحية، 
عدد  تقلي�س  ول�سيما  املرحلة، 
املوؤمترين، مقارنة بالعدد املحدد 

�سابقا.
يعي�س  احلزب  اأن  الإ�سارة،  وجتدر 

الأمني  دخول  بعد  ع�سريا  خما�سا 
العام ال�سابق، اأحمد اأويحيى، �سجن 
بـ 15 �سنة �سجنا  احلرا�س، واإدانته 
تتعلق  بتهم  لحق  وقت  يف  نافذة، 

بالف�ساد.
مرمي خمي�شة

مبنا�شبة عيد الفطر

الرئي�س يهنئ اأفراد اجلي�س �االأ�سالك 
االأمنية � ال�سلك الطبي 

عبد  اجلمهورية،  رئي�س  هناأ 
اجلي�س  اأفراد  تبون،  املجيد 
الوطني ال�سعبي والأ�سالك الأمنية 
وعمال ال�سلك الطبي و�سبه الطبي 
املبارك  الفطر  عيد  مبنا�سبة 
ح�سابه  يف  تبون  الرئي�س  وكتب 
الر�سمي عرب تويرت: »اإىل كل اأفراد 
البوا�سل،  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
وجنود،  �سف  و�سباط  �سباط  من 
املرابطني  اأولئك  بالذكر  واأخ�س 

�سعيد  مبارك  عيد  حدودنا،  على 
املفدى  وطننا  و  اأنتم  عام  وكل 
بخري، ومن انت�سار اإىل انت�سار اإن 

�ساء اهلل«.
اجلمهورية  رئي�س  تقدم  كما 
الدرك  اأفراد  كل  اإىل  بتهانيه 
واحلماية  وال�رسطة  الوطني 
بالقول:  اإياهم  خماطبا  مدنية، 
عام  وكل  �سعيد  مبارك  »عيدكم 
اأنتم ووطننا باألف خري، دمتم ذخرا 

للجزائر«.?
»عيدا  اجلمهورية  رئي�س  ومتنى 
الأطباء و�سبه  لكل  �سعيدا ومباركا 
ال�سفوف  الطبيني وكل من هم يف 
كورونا«،  وباء  ملجابهة  الأوىل 
نن�سى  لن  و  »مل  بالقول:  موؤكدا 
ت�سحياتكم من اأجل اجلزائر، فكل 
انت�سار  باألف خري ومن  واأنتم  عام 
عافية  اهلل  واأدام  انت�سار،  اإىل 

اجلزائر بحول اهلل«. 

على ذمة �شحيفة »ه�شربي�س« الإلكرتونية

ات�سال هاتفي بني �زيري خارجية اجلزائر �املغرب
»ه�سربي�س«   �سحيفة  ذكرت 
وزير  باأن  الإلكرتونية،  املغربية 
نا�رس  املغربي  اخلارجية  ال�سوؤون 
بوريطة، اأجرى ات�سال هاتفيا، مع 
بوقادوم  �سربي  اجلزائري  نظريه 

بوريطة  الوزيرين،  بني  احلديث 
وبوقادوم تناول تطورات العالقات 

الثنائية بني البلدين.
بعد  الهاتفية،  املكاملة  وتاأتي 
اجلدل حول ت�رسيح �سابق من�سوب 

وهران  مدينة  يف  املغرب  لقن�سل 
�ساخبة  فعل  وردود  جدل،  اأثار 
القن�سل  واأن  خا�سة  اجلزائر،  يف 
الأخرية،  هذه  و�سف  ال�سابق 

بـ«البلد العدو«.

مع التدعم ب�شواريخ اأر�شية فرن�شية

املغرب يقيم  قاعدة ع�سكرية قرب 
احلد�د اجلزائرية 

.   اقتطاع قطعة اأر�شية غابية مبنطقة جرادة
املغربية  ال�سلطات  با�رست 
مبنطقة  ع�سكرية  اإقامة  قاعدة 
على  وجدة  جنوب  كلم   60 جرادة 
بعد  احلدودي على  ال�رسيط 
على  ال�رسيط  كلم   50 من  اأقل 
البويهي  بنواحي  احلدود 
واأن  خا�سة  جنوب  تلم�سان 
املركز تابع للقوات امللكية  ، على 
ت�سهدها  التي  الت�سنجات  خلفية 

املنطقة  .
اأنه  مغربية  تقارير  اأ�سارت 
غابية  اأر�سية  قطعة  تقرر اقتطاع 
لإقامة  جرادة  مبنطقة  باحلدود 

�سمن  متطور  ع�سكري  مركز 
الذي  املغربي  الت�سليح  خمطط 
قر�س  ب�ساأنه  املغرب  طالب 
مغربي  مليار  �سنتيم   200 بقيمة 
من  متطور  حربي  عتاد  ل�رساء 
والتي  اأفرون�س«  دي  بي  »اأم  �رسكة 
ال�سواريخ  من  تخ�س  �سحنة 
الأر�سية  املتطورة ، وهي ال�سفقة 
ال�سحف  اأعلنت  عنها  التي 
ت�سل  قيمتها  اأن  واأكدت  الفرن�سية 
اإىل  حدود 192 مليون يورو ، يحدث 
اجلزائرية  الت�سنجات  ظل  يف  هذا 
حتامل  بعد  املغربية  خا�سة 

اجلي�س  على  املغربية  ال�سحف 
وت�رسيحات   ، جهة  اجلزائري  من 
والذي  املغربي  بوهران  القن�سل 
من  العدو  بالبلد  اجلزائر  و�سف 
الن�سيج  عن  ناهيك   ، اأخرى  ناحية 
ال�سهيوين باملنطقة والذي يرتب�س 
منافذ  عن  باجلزائر  ويبحث 
احلدود  وعرفت  هذا  جديدة، 
تعزيزات  املغربية  اجلزائرية 
العابد  من  بكل  اأمنية  قوية 
ع�سفور  جبل  �سبدو  وحمطة 

املطلة على املنطقة.
حممد. ب

حممد بن ترار
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مت   قرارا  اأن  امل�س�ؤول   ذات  ذكر 
للقيام بزيارات لبع�ض مراكز معاجلة 
على  والعمل  ال�طن   عرب  ال�رسطان 
اإىل  م�سريا  مردودية«,  »اأكرث  جعلها 
قريبا,  اأخرى  مراكز  فتح  �سيتم  اأنه 

على غرار مركز اجللفة.
بعث  باإعادة  ال�سياق  ذات  يف  وذكر 
اخلا�سة  والعالج  ال�قاية  جلان 
مبكافحة ال�رسطان واملخطط الثاين 
اإطالقه  املفرو�ض  من  كان  الذي 
تاأجيله  ومت  اجلاري  ماي  �سهر  يف 
ك�رونا, مربزا  تف�سي فريو�ض  ب�سبب 
املجيد  عبد  اجلمه�رية,  »رئي�ض  اأن 
لهذا  خا�سا  اهتماما  ي�يل  تب�ن, 
�سيما  ج�انبه,  جميع  يف  املخطط 
كل  باإ�رساك  وذلك  ال�قائي  اجلانب 

القطاعات«.
�سيتم  اأنه  ال�سحة  وزير  واأ�ساف 
اأن�اع  كل  ح�ل  بدرا�سات  »القيام 
بالنظر  امل�ست�ردة,  الغذائية  امل�اد 
اأن البع�ض منها قد يك�ن عامال  اإىل 
اأن�اع  ببع�ض  الإ�سابة  ع�امل  من 
ال�رسطان يف اجلزائر«, مربزا يف ذات 
ال�قت اأهمية م�ساركة كل القطاعات 

يف هذا املجال.
ك�سف وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
عبد  الربوف�س�ر  امل�ست�سفيات, 
املحاور  عن  ب�زيد,  بن  الرحمان 
باأول�يات  و�سفها  التي  الأ�سا�سية 

القطاع بعد رفع احلجر ال�سحي.
خ�ض  حديث  يف  ال�سحة  وزير  وقال 
به اأن املح�ر الأول من هذا الربنامج 
كل  و�سع  بعد  تنفيذه  يف  �رسع  الذي 
بالتكفل  يتعلق  القان�نية,  الن�س��ض 
اأ�سفه  بالأمهات احل�امل, معربا عن 
حلالة الكتظاظ التي عرفتها م�سالح 

الت�ليد بامل�ست�سفيات
ال��سعية  هذه  اأن  ب�زيد  بن  واعترب   
دفع  مما  بالقطاع«,  تليق  »ل 
قال--  --كما  العم�مية  ال�سلطات 
اإىل »البحث عن حل�ل ناجعة يف هذا 
ت�قيع  اإىل  اللج�ء  املجال من خالل 

التابعة  امل�ست�سفيات  بني  اتفاقية 
ال�طني  وال�سندوق  اخلا�ض  للقطاع 
التكفل  لتح�سني  لل�سمان الجتماعي 
ال�طن  مناطق  كل  عرب  باحل�امل 

و�سع حد لهذه ال��سعية«.
مدة  ط�ل  اإىل  ب�زيد  بن  تطرق  كما 
ل�سيما  بالأ�سعة,  العالج  م�اعيد 
والبليدة,  العا�سمة  اجلزائر  ب�ليتي 
يجد  �س�ف  امل�سكل  اأن  م�ؤكدا 
طريقه اإىل احلل بعد اإطالق الأر�سية 
امل��س�ع,  بهذا  اخلا�سة  الرقمية 
ك�فيد- تف�سي  ب�سبب  تاأخرت  والتي 
19 واأ�سار من جهة اأخرى اإىل م�سكل 

الإ�ستعجالت  م�سالح  الكتظاظ 
للم�ست�سفيات  اجلراحية  الطبية 
كا�سفا عن »خمطط  لل�طن,  الكربى 
لتنظيم هذه امل�سالح والتخفيف من 
من  بدءا  منها,  تعاين  الذي  العبء 
من  ال�ستفادة  غاية  اإىل  ال�ستقبال 

العالج«.
اأنه  ال�زير  اأو�سح  الإطار,  هذا  ويف 
ج�ارية  عيادة   80 »جتهيز  �سيتم 
تزويدها  بعد  املهمة  لهذه  م�ؤهلة 
حمل  لتحل  التخ�س�سات  مبختلف 
الطبية  ال�ستعجالت  م�سالح  بع�ض 
قريبة  تك�ن  للم�ست�سفيات  اجلراحية 
حيز  قريبا  و�ستدخل  امل�اطن  من 
ك�فيد- من  التخل�ض  بعد  اخلدمة 

.»19
»كل  فاإن  امل�س�ؤول,  ذات  وح�سب 
القطاع  منها  يعاين  التي  الختاللت 
ال�طنية  ال�كالة  تن�سيب  بعد  �ستحل 
دورا  �ستلعب  التي  ال�سحية  لليقظة 

هاما يف اإ�سالح القطاع«.
ال�سحي  احلجر  رفع  وبخ�س��ض 
ك�رونا,  فريو�ض  تف�سي  ب�سبب 
اأن  ب�زيد  بن  الربوف�س�ر  اعترب 
منها«,  لبد  »�رسورة  الإجراء  هذا 
»ح�رست  اجلزائر  اأن  اإىل  م�سريا 
لذلك بعد ت�سجيل انخفا�ض يف عدد 
على  عالوة  وال�فيات,  الإ�سابات 
التزام امل�اطن بالإجراءات ال�قائية 
وارتداء  ال�سحي  باحلجر  املتعلقة 

الكمامات«

ك�شف وزير ال�شحة بوزيد عبد الرحمان اأن م�شاحله تتوجه نحو تبني تدابري وقائية �شارمة للتعامل مع م�شادر 
ال�شرطان وخا�شة املواد الغذائية امل�شتوردة التي ي�شتبه اأن تكون م�شدرا حمتمال لبع�ض اأنواع ال�شرطان .

وزارة ال�شياحة

بروتوكول �سحي خالل
 مو�سم اال�سطياف  

يف خمتلف املوؤ�ش�شات الإعالمية

وزير االت�سال يثمن جهود 
عمال القطاع 

مهددون باملوت جوعا

2000 عامل بدون اأجور 
منذ اأ�سهر  

املقبلة«  »الأيام  خالل  �سيتم 
بروت�ك�ل  عن  الر�سمي  الإعالن 
�سحي يجرى اجنازه من طرف جلنة 
تقنية تت�سكل من خرباء واأخ�سائيني 
ومتعاملني يف جمال ال�سياحة وذلك 
امل�اطنني  �سحة  حماية  اأجل  من 
ك�رونا  فريو�ض  انت�سار  وتفادي 
ال�سطياف  م��سم  خالل  ل�سيما 
م�ست�سار  عنه  ك�سف  كما  املقبل, 
التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة  وزير 
والعمل العائلي, عبد القادر غ�تي.

اللجنة  هذه  اأن  غ�تي  اأو�سح  و 

على  م�ؤخرا  ن�سبت  التي  التقنية 
م�ست�ى ال�زارة على »و�سك النتهاء 
من حت�سري هذا الربت�ك�ل ال�سحي 
الذي يحت�ي على جملة من الق�اعد 
وال�سحية  وال�قائية  الحرتازية 
وكذا  الفندقية  للم�ؤ�س�سات  م�جهة 
لل�كالت ال�سياحية ولكل املتعاملني 
بعد  ما  ملرحلة  حت�سبا  الخرين 
بعث  واإعادة  ال�سحي  احلجر  رفع 
الن�ساط ال�سياحي يف ظروف �سحية 
م��سم  اقرتاب  مع  ل�سيما  اآمنة 

ال�سطياف« .

ثمن وزير الت�سال الناطق, الر�سمي 
 , بلحيمر,  الدكت�ر عمار  للحك�مة, 
عيد  مبنا�سبة  تهنئة  ر�سالة  يف 
الفطر املبارك, اجله�د التي يبذلها 
خمتلف  يف  القطاع  عمال  كافة 
لإي�سال   الإعالمية  امل�ؤ�س�سات 
انت�سار  ظل  يف  الإعالمية  الر�سالة 

وباء ك�رونا.
هذا  »اأمام   : الر�سالة  يف  جاء  و 

الظرف الع�سيب الذي جتتازه بالدنا 
يثمن  ك�رونا,  تف�سي جائحة  ب�سبب 
الر�سمي  الناطق  الت�سال,  وزير 
جه�د  بلحيمر,  عمار  للحك�مة, 
خمتلف  يف  القطاع  عمال  كافة 
لإي�سال  الإعالمية  امل�ؤ�س�سات 
كل  وال�سطالع  الإعالمية  الر�سالة 
مب�س�ؤولياته يف الت�سدي لهذا ال�باء 

على ال�جه الأكمل والأمثل«. 

يف  عامل   2000 من  اأكرث  طالب 
العليا  ال�سلطات  اجلزائر  من 
�سب  اأجل  من  العاجل  التدخل 
�سه�ر  عدة  منذ  اأج�رهم  العالقة 
الحتجاجات  يف  الدخ�ل  مهددين 
عارمة بعدما �ساقت بهم ال�سبل ومل 
يتمكن�ا يف ال�ستمرار يف ال�سرب على 
عائالتهم  يهدد  �سار  الذي  اجل�ع 
بامل�ت , حيث ق�س�ا �سهر رم�سان 
وعيد الفطر بدون مدخ�ل يكابدون 
بفعل  احلجر  اإىل  بالإ�سافة  الفقر 
معاناة  من  �ساعفت  التي  الك�رونا 
العمال  وك�سفت  من  كبرية  فئة 
حتايل م�ستخدميهم  . ففي منطقة 
عمال  بتيارت  ي�اجه  زعرورة 
م�ؤ�س�سة »« التابعة لطحك�ت و�سعية 
ال�رسكة  متكن  بفعل  عدم  مزرية 
التي ي�جد مالكها ب�سجن  احلرا�ض 
لهم  وبعث  العمال  اأج�ر  بدفع 
حني  جند  يف   , للت�رسيح  مبرا�سلة 
اإن املئات من جممع حداد بكل من 
وهران   , غليزان  ـ  تيارت   , تلم�سان 

اأج�ر  , بجاية وجدوا  اأنف�سهم دون 
ت�قف  ال�رسكة  عقب  �سه�ر  لعدة 
اجناز  لها  خم�ل  كان  التي 
الأو�ساع  ,  نف�ض  كربى  م�ساريع 
جممع  من  عمال  كل  منها  يعاين 
من  �س�فاك  بغليزان  والعديد 
م�ؤ�س�سات �سناعة ال�سيارات  والآلت 
ت�قفت  والتي  مبغنية  الفالحية 
عن  وتخلت  دواليبها  الإنتاجية 
عمالها  ومل تدفع اأج�رهم منذ عدة 
اأ�سهر , ونف�ض الأو�ساع  يعي�سها ما 
عامل  مب�ؤ�س�سة   500 عن  يزيد 
منذ  للغزوات  املت�قفة  الزنك 
امل�ؤ�س�سة  جتديد  �سن�ات  ورغم 
الفعلية  النطالقة  اإل  باملائة  ب98 
للم�سنع  ل تزال مل تتم وبقي العمال 
بدون اأج�ر ملدة فاقت  ال04 اأ�سهر 
ي�اجه  عمال  اأخرى  جهة  ,  من 
الرملة  مبنطقة  من�ذجية  مزرعة 
يتلق�ا  مل  ال��سع  حيث  نف�ض 

اأج�رهم منذ 5 اأ�سهر  .
حممد بن ترار

مراقبة خا�سة للمواد الغذائية امل�ستوردة
.      رفع احلجر ال�شحي حتمية لكن ب�شروط

.      اأر�شية رقمية خا�شة بتاأخر مواعيد الك�شف بالأ�شعة

�شوناطراك توؤكد 

عودة العمال �ستكون ب�سكل تدريجي
بيان  يف  �س�ناطراك  �رسكة  نفت 
الر�سمية  �سفحتها  عرب  ن�رسته  لها 
املعل�مات  كافة  فاي�سب�ك  مب�قع 
الت�ا�سل  م�اقع  عرب  ن�رست  التي 
ع�دة  تخ�ض  والتي  الإجتماعي 
ماي   31 بتاريخ  للعمل  امل�ظفني 

اجلاري.
ل�رسكة  العامة  الإدارة  وذكرت  
ع�دة  اأن  بيانها  يف  �س�نطراك 
تدريجي  ب�سكل  �سيك�ن  امل�ظفني 
املتخذة  للت�جيهات  وبالمتثال 
واأحكام  العامة  ال�سلطات  قبل  من 
املتعلقة  الداخلية  املذكرة 

للن�ساط  التدريجي  بال�ستئناف 
عن  امل�س�ؤول�ن  اأن  مربزة  
الأن�سطة والهياكل احلي�ية لل�رسكة 
بهذه  م�ظفيهم  باإبالغ  �سيق�م�ن 
جلدول  وفًقا  التدريجية  الع�دة 
كما  الإدارية  الهياكل  و�سعته  الذي 
اأو�سحت اأنه �سيتم اإبالغ امل�ظفني 
ب�سكل فردي وفًقا للجدول الزمني 
ال�رسكة  دعت  كما  هيكل  لكل 
اإىل  الن�سياق  عدم  اإىل  امل�ظفني 
غري  وامل�اقع  الكاذبة  املن�س�رات 

املعروفة وغري امل�ث�ق بها.
ع.ب

جندت ال�رسكة ال�طنية للنقل احل�رسي 
و�سبه احل�رسي »ايت�زا« 1000 عامل و 
و�سعت 157 حافلة يف متناول م�ستخدمي 

باإقليم  تت�اجد  ال�سحية  م�ؤ�س�سة   35
فر�ض  منذ  العا�سمة  اجلزائر  ولية 
احلجر ال�سحي. واأكد املكلف بالإعالم 

اأنه  ت�رسيح  عبا�ض يف  بال�رسكة ح�سان 
 35 م�ستخدمي  متناول  يف  و�سع  مت 
م�ؤ�س�سة ا�ست�سفائية اإىل جانب معهدي 

حافلة   157 وبا�ست�ر  العم�مية  ال�سحة 
بني  عامل   1000 ت�سيريها  على  ي�سهر 

�سائق ومراقب.

�شركة »ايتوزا« بالعا�شمة

157 حافلة لنقل م�ستخدمي ال�سحة 

املكتب الوطني للتجمع الطلبة اجلزائريني الأحرار:

معطيات الوزارة حتمل مغالطات
.       برجمة مناق�شة مذكرات اللي�شان�ض واملا�شرت يف �شبتمرب �شروري

املن�رسم  الأ�سب�ع  نهاية  اجتمع 
التنفيذي  ال�طني  املكتب  اأع�ساء 
اجلزائريني  الطلبة  لتجمع 
املكاتب  الأحرار »ريال« مع  روؤ�ساء 
زووم  تطبيق  عرب  وذلك  ال�لئية 
عديد  ملناق�سة  وهذا   ٫ للمحادثة 
جناعة  مدى  مبا  املتعلقة  النقاط 

التعليم عن بعد ومذكرات التخرج
ال�طني  املكتب  اجتماع  �سمح  
عليه  الذي  اأ�رسف  املذك�ر 
املكلف  ال�طني  املكتب  ع�س� 
بالبيداغ�جيا ال�سيد عبد ال�هاب بن 
ع�س�  ب�نعحة  اآمال  والآن�سة  مرزوق 
اإقليم  رئي�ض  واأي�سا  ال�طني  املكتب 
ياحي  الرحمان  عبد  الدكت�ر  ال�رسق 
طرف  من  الجتماع  افتتح  حيث 
ال�سيد ع�س� املكتب ال�طني املكلف 
واأثريت  ,بنقا�ض  بالبيداغ�جيا 
الأر�سيات  طريق  عن  التعليم  نقطة 
والتزام  جناحه  ومدى  اللكرتونية 
من  النمط  بهذا  والأ�ستاذ  الطالب 
احل�ار  خمرجات  اأن  حيث  التعليم 

 30 اإىل   20 من  مان�سبته  اأن  اأثبتت 
اإىل  دخل�ا  الطلبة  من  فقط   %
الأر�سيات !! وهذا عك�ض ما �رسحت 
الإر�سالية  ال��سية ل�سيما  ال�زارة  به 
امل�ؤرخة يف 2020/05/14  رقم 634 
يلقى  النمط  هذا  اأن  ت�ؤكد  التي 
جناحا والتزاما و �رسح وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي اأن ن�سبة 80 % 
اإىل  الدخ�ل  ا�ستطاع�ا  الطلبة  من 
النظرية  الدرو�ض  الأر�سيات وحمل�ا 
لآراء  متاما  خمتلف  منها . وهذا 
الطلبة فالكثري منهم ل ميلك�ن اأ�سال 
مع  العلمي  البحث  املادية  ال��سائل 
التي لت�جد  النائية  املناطق  اعتبار 
تكاف�ؤ  عدم  مببداأ  عمال  تغطية  بها 
فقد  مت�سل  م��س�ع  ويف  الفر�ض . 
على  الطالبي  التنظيم  ذات  �سدد 
باعتباره  احلل  احل�س�ري  التعليم 
ماتبقى  ل�ستكمال  وال�حيد  الأمثل 
واإجراء  الثاين  ال�سدا�سي  برنامج  من 
اخلا�سة  ال�ستدراكية  المتحانات 
بال�سدا�سي الأول يف اأغلب اجلامعات 

با�ستثناء بع�ض جامعات ال�طن التي 
مل تعرف تاأخريا واأجرت المتحانات 
الأن�سطة  ا�ستمرت  و  الإ�ستدراكية 
اإىل  ثالث  ملدة  فيها  البيداغ�جية 
الأمثل  فاحلل  اأ�سابيع . لذلك  اأربعة 
اجلزائريني  الطلبة  جتمع  نظر  يف 
ول�  احل�س�ري  التعليم  ه�  الأحرار 
لالأر�سيات  يلج�ن  الطلبة  بع�ض  كان 
فتبقى درو�سا نظرية اختيارية لبع�ض 
الإن�سانية  و  الأدبية  التخ�س�سات 
من  اأنه  حيث   .. القت�سادية  و 
ال�ستحالة اأن يطبق هذا النمط على 
التي  والعلمية  التقنية  التخ�س�سات 

تعتمد على التطبيق.
الطلبة  جتمع  يرى  ثانية  جهة  من 
الرج�ع  اأن  الأحرار  اجلزائريني 
�سهر  يف  يك�ن  الدرا�سة  مقاعد  اإىل 
تكفي  ون�سف  �سهرين  ومدة  �سبتمرب 
واإجراء  الثاين  ال�سدا�سي  لإ�ستدراك 
وال�ستدراكية  العادية  المتحانات 
وجب  ا�ستثنائي  ظرف  اأنه  وحيث 
حتمل  ككل  اجلامعية  الأ�رسة  على 

ال�سغط لإجناح امل��سم احلايل , اأما 
فيك�ن   2021/2020 املقبل  امل��سم 
اأكت�بر  �سهر  نهاية  انطالقه  يف 
ومنت�سف  القدامى  للطلبة  بالن�سبة 
اجلدد  للطلبة  بالن�سبة  ن�فمرب  �سهر 
العطل  اإلغاء  مع  تقدير  اأق�سى  على 

الف�سلية لتدارك التاأخر .
اأما بالن�سبة لنقطة مناق�سة املذكرات 
واملا�سرت  اللي�سان�ض  بطلبة  اخلا�سة 
�سهر  يف  اإجرائها  على  ت�رس  ال�زارة 
تربمج  اأن  الأف�سل  و�سبتمرب  ج�ان 
تفاديا  �سبتمرب  �سهر  اإىل  املناق�سات 
الإجراءات  كانت  ول�  لالحتكاك 
التباعد  يخ�ض  فيما  م�سددة 
الذين  فالطلبة  والتعقيم  الإجتماعي 
اإلكرتونية  وم�سادر  مراجع  ليجدون 
من  النقل  و�سيلة  اأ�سال  وليجدون 
جامعاتهم  وليات  اإىل  ولياتهم 
..... اجلامعية  املطاعم  الإقامات 
يف  مناق�ساتهم  اإجراء  ي�ستطيع�ن  ل 

�سهر ج�ان .
اأحمد باحلاج            
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اح�شن خال�ص   

احلزب  اأن  وال�سبب 
قد  كان  اال�سرتاكي 
عهدتني  ا�ستهلك 
�سبع   7 من  رئا�سيتني 
�سنوات لكل واحدة منهما 
)يف ذلك الوقت(، يف ظل 
ميرتان  فران�سوا  حكم 
ثالثة  لعهدة  وي�ستعد 
لي�سل عدد �سنوات حكمة 
متو�سط  وهو  �سنة   21
واالأحزاب  الروؤ�ساء  عمر 
اإفريقيا.  يف  احلاكمة 
يتمنون  املراقبون  كان 

�سرياك  فوز 
كان  فوزه  الأن 
مبثابة املنقذ 
التداول  ملبداأ 
ال�سلطة  على 
يعترب  الذي 
ركائز  اأهم 

الدميقراطية.
احلفاظ  وكان 
مبداأ  على 
على  التداول 
اأي�سا  ال�سلطة 
اأ�سا�سيا  دافعا 

اأن  اإذ  ال�سعبي،  للحراك 
خام�سة  لعهدة  الطموح 
الد�ستور  عّدل  لرئي�س 
الرئا�سية  العهدات  لفتح 
و�سمان رئا�سة اأبدية كان 
قبل اأن يغلقها يف خريف 
عمره، مبثابة القطرة التي 
الندالع  الكاأ�س  اأفا�ست 
املطالبة  ال�سعبية  الهبة 

امل�رشوع  باإيقاف 
دون  م�ستقبال  واحليلولة 
حتريف  حماوالت  بروز 
هو  وها  التداول.  مبداأ 
التعديالت  م�رشوع 
ال  اليوم  الد�ستورية 
اقت�سار  عند  فقط  يقف 
رئا�سة البالد يف عهدتني 
منف�سلتني  اأو  متتاليتني 
حتديد  اإليها  اأ�ساف  بل 
الربملانية  العهدات  عدد 

يف عهدتني. 
للتجربة  واملتتبع 
هذا  يف  اجلزائرية 
اجلانب يالحظ اأن البالد 

على  تداوال  تع�س  مل 
منتظمة  ب�سورة  ال�سلطة 
مرة  كل  يقع يف  يكن  ومل 
ب�سكل �سل�س ودميقراطي 
كما اأنه ظل تداوال داخليا 
دائرة  عن  يخرج  مل  اإذ 
واحدة  �سيا�سية  عائلة 
جبهة  حزب  عائلة  وهي 
ببعديه  الوطني  التحرير 

والع�سكري،  ال�سيا�سي 
منا�سبا  يكن  مل  اأنه  ثم 
العهدات  عن  احلديث 
االأمر  كان  بل  االنتخابية 
حيث  بعهود،  يتعلق 
انتقلت اجلزائر من عهد 
اإىل  �سنوات(   3( بله  بن 
عهد بومدين )13 �سنة( ثم 
عهد بن جديد )13 �سنة( 
قبل اأن تدخل يف ع�رشية 
�سوداء ثم تعود من جديد 
 20( بوتفليقة  عهد  اإىل 
 1990 بني  وما  �سنة(. 
البالد  عرفت   2000 و 
بن  هم  روؤ�ساء  خم�سة 
وبو�سياف  جديد 
وزروال  وكايف 
مبا  وبوتفليقة 
رئي�س  معدله 
كما  عامني  لكل 
على  تداول 
�سبعة  ت�سيريها 
من  حكومات 
 18 جمموعة 
تولت  حكومة 
البالد  ت�سيري 
منذ 1989 اإىل 
وهي  اليوم، 
فوق  للتداول  معدالت 
املعايري املتعارف عليها 
يف اأعرق الدميقراطيات، 
اإال  تكن  مل  اأنها  غري 
اال�سطراب  عن  تعبريا 
والتخبط الذي كان يعي�س 
املحا�رش  النظام  فيها 
باأزمات اأمنية واقت�سادية 
يكن  ومل  و�سيا�سية، 

خا�سعا  �سحيا  التداول 
بل  د�ستورية  ملرجعية 
طوارئ  حالة  �سمن  كان 
امل�سار  اإلغاء  بعد  جاءت 
مكن  الذي  االنتخابي 
الأول مرة قوة خارج حزب 
الوطني  التحرير  جبهة 
توؤهلها  التي  االأغلبية  من 

الأخذ زمام احلكم.
ال ميكن قيا�س حفاظ اأي 
التداول  مبداأ  على  بلد 
التجربة  من  انطالقا 
يكن  مل  اإذ  اجلزائرية، 
احلكم  �سدة  اعتالء 
تناف�س  عن  نابعا  يوما 
عمق  من  نابعني  رجال 
ت�سع  برامج  اأو  املجتمع 
خيارات  اأمام  الناخب 
اأغلبه  كان  بل  خمتلفة 
االنقالب  طريق  عن 
على النظام ال�سابق فقد 
بله عام  بن  انقلب احمد 
جي�س  بوا�سطة   1962
احلكومة  على  احلدود 
ينقلب  اأن  قبل  املوؤقتة 
 1965 عام  بومدين  عليه 
ثم ي�ستخلف هذا االأخري 
مل  بطريقة  وفاته  بعد 
ت�سمن االختيار حتى بني 
ال�سيا�سية  االأ�رشة  اأفراد 
الواحدة مثل عبد العزيز 
بوتفليقة وحممد ال�سالح 
بن  جاء  فقد  يحياوي 
قبل  من  مفرو�سا  جديد 

اآنذاك  اجلي�س  قيادة 
خمابرات  من  وبتوجيه 
ليتوىل  مرباح  قا�سدي 
جاءت  حتى  البالد  اأمر 
فيها  نقل  التي  اللحظة 
اإىل  احلكم  الجي�س 
حممد بو�سياف بطريقة 
وهكذا  دميقراطية  غري 
لكايف  بالن�سبة  دواليك 
اإىل  وبوتفليقة  وزروال 

اإىل  اأن و�سلنا 
تبون  الرئي�س 
ينتمي  الذي 
عائلة  اإىل 
جبهة  حزب 
ير  لتحر ا
ولو  الوطني 
حرا  تر�سح  اأنه 
زروال  مثل 
وها  وبوتفليقة 
على  يقرتح  هو 
اليوم  اجلزائريني 
تعديال عميقا من 

اأجل اإيجاد د�ستور »عابر 
قيادة  ويربط  للعهدات« 
ال�سعبية  باالإرادة  البالد 

واالختيار احلر.
الذي  التداول  هو  هذا 
تداول  اجلزائر،  عهدته 
اال�ستمرارية،  �سمن 
على  يتفتح  مل  حيث 
يف  للم�ساركة  املجتمع 
يف  حتى  القرار  �سنع 
النظام  فرتات  اأحلك 

 ،1962 عام  منذ  القائم 
داخل  التداول  وحتى 
يكن  مل  ذاته  النظام 
ما  �رشعان  اإذ  مفتوحا 
فتح  الذي  القو�س  اأغلق 
يف 1997 بظهور التجمع 
الدميقراطي  الوطني 
جبهة  حلزب  بديال 
الذي  الوطني  التحرير 
احلميد  عبد  قاده 

املعار�سة،  نحو  مهري 
بوتفليقة  اأعاد  حيث 
التحرير  جبهة  حزب 
واجهة  اإىل  الوطني 
للتجمع  وترك  حكمه 
الدميقراطي  الوطني 
تركيبة  الو�سيف يف  دور 
اإال  لها  دور  ال  برملانية 
تزكية قراراته وتوجهاته 
يدعى  ما  مثل  متاما 
وهما  اليوم  احلزبان 

يتاأهبان لعقد موؤمتريهما 
مبداأ  ركيزتي  ليكونا 
هو  الذي  اال�ستمرارية 
النظام  ا�ستقرار  اأ�سا�س 
عرفها  التي  الهزة  بعد 

جراء احلراك ال�سعبي.
التداول  يزال  ال 
يبحث  الدميقراطي 
حتت  مكان  عن  له 
ال�سم�س اإذ اأن الن�سو�س 
�سي�سية  لتاأ ا
ال  لوحدها 
الإقامته  تكفي 
دون  وتر�سيخه 
ظل  يف  رجعة 
حكم  نظام 
التداور  يف�سل 
التداول  على 
القوى  بني 
�سية  ل�سيا ا
واالجتماعية 
يف  القائمة 
 . ملجتمع ا
ي�ساعد  ال  مما  اأن  غري 
التداول  حتقيق  على 
اجلزائر،  يف  ال�سحي 
املحافظة  النزعة  لي�س 
للنظام  واملت�سددة 
الطبقة  الأن  بل  فح�سب 
وال  ه�سة  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  البدائل  متلك 
قوى  موازين  ل�سنع 
التداول  لتفر�س  جديدة 

يف الواقع.

الد�ستور بني اال�ستمرارية والتداول
خالل االنتخابات الرئا�شية الفرن�شية عام 1995 طرحت على الناخب الفرن�شي م�شاألة ذات اأهمية تتعلق 

باحلفاظ على مبداأ التداول كاأ�شا�ص من اأ�ش�ص النظام الدميقراطي يف هذا البلد، فقد جمع املعركة الرئا�شية 
رئي�ص التجمع من اأجل اجلمهورية اليميني جاك �شرياك باالأمني العام للحزب اال�شرتاكي الي�شاري ليونيل 

جو�شبان وهي االنتخابات التي فاز بها �شرياك، اإال اأن فوز جو�شبان يف ال�شباق كان �شيظهر فرن�شا كبلد 
متخلف �شيا�شيا واأ�شبه ما تكون ببلدان العامل الثالث التي تعمر فيها االأحزاب يف احلكم لعقود من الزمن.

يف �شلب اإ�شكاالت احلراك ال�شعبي

ال يزال التداول الدميقراطي 
يبحث له عن مكان حتت 
ال�شم�ص اإذ اأن الن�شو�ص 

التاأ�شي�شية لوحدها ال تكفي 
الإقامته وتر�شيخه دون رجعة 

يف ظل نظام حكم يف�شل 
التداور على التداول بني 

القوى ال�شيا�شية واالجتماعية 
القائمة يف املجتمع.

ال ميكن قيا�ص حفاظ اأي بلد 
على مبداأ التداول انطالقا من 

التجربة اجلزائرية، اإذ مل يكن 
اعتالء �شدة احلكم يوما نابعا 
عن تناف�ص رجال نابعني من 
عمق املجتمع اأو برامج ت�شع 

الناخب اأمام خيارات خمتلفة 
بل كان اأغلبه عن طريق 

االنقالب على النظام ال�شابق
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�شالح عو�ض

ر�صيد  بني  الرتتيب  اإبداع  ميكننا  فكيف 
التجربة  وحكمة  التاريخ  بحركة  الوعي 
اإمكانات  ودالالتها؟ وتفعيل ما لدينا من 
واقعية؟ لنتقدم بال تلعثم وال اتكال على 
لها  قيمة  ال  نرج�صية  على  اأو  املا�صي 

الكربى؟  االإرادات  تدافع  يف 
ما  الكبري:  ال�صوؤال  اإىل  لننتهي 
العمل؟ ون�صع ذلك اأمام فريقني 
ينق�صمان بت�صادم عجيب فريق 
فهمه  ح�صب  االأ�صالة  اإىل  يلجاأ 
رجال  مواقف  اإىل  م�صتندا 
جاعال  �صابقة  اأجيال  واأحوال 
على  و�صلطانا  مرجعيته  منها 
وفريق  و�صعائره..  م�صاعره 
له  ما  كل  من  يديه  نف�ض  اآخر 

اأمته وذهب ممعنا يف  بتاريخ  من عالقة 
تاأكيد موقفه بالنقد والت�صكيك يف اأجماد 
احل�صارية  ر�صالتها  اأهداف  ويف  اأمته 
وا�صتخل�ض له منهجا تلفيقيا قائما على 
يف  وم�صريه  جمتمعه  جتاه  الالم�صئولية 

مرحلة من اأخطر ما يواجهنا.

التاريخ قيمة:
يقارب  ما  يحوي  الكرمي  القراآن  اإن    
ثلثيه اآيات من الق�ص�ض مما يعني اأهمية 
حقيقية للحدث التاريخي يف حياة �صعب 
تناول  مت  القراآين  الق�ص�ض  ويف  فرد  او 
كيفيات املواجهة لقوى االنحراف �صواء 
كانت جماعية كبني اإ�رسائيل اآو اأ�صحاب 
الناقة وقوم عاد وثمود اأو فردية كفرعون 
والنمرود و كيفية ت�صكل منطق امل�صلحني 
و�صيدنا  نوح  ك�صيدنا  اأفرادا  كانوا  �صواء 
بني  كاأنبياء  اأو  اإبراهيم  �صيدنا  اأو  يون�ض 
اإ�رسائيل اأو جماعات كاأهل االأخدود واأهل 
دوما  يتجه  ولكنه  االإ�صالم  واآمة  الكهف 
ويناق�صها  الق�صة  فيقدم  املعاجلة  اإىل 
الفاعلة  ال�صنن والقوانني  ويظهر نامو�ض 
واالنهيار مبنهجية  التقدم  واأ�صباب  فيها 
عادلة معجزة لتف�صري الظواهر اجتماعيا 
ونف�صيا و�صيا�صيا ويحولها اإىل قيمة فاعلة 
من  ينتهي  ثم  واملجتمع  الفرد  حياة  يف 
اأن  االأول:  مهمني  ا�صتخال�صني  اإىل  ذلك 
تلك اأمم قد خلت لها ما ك�صبت وعليها ما 
اكت�صبت، والثاين اأن هذه الق�ص�ض تتوارد 
اإليكم لعلكم تعقلون ولعلكم تنتهون ولعلكم 
النهى  اأويل  ويا  االألباب  اأويل  يا  تفكرون 
فيما انتهت اإليه من نتائج عندما تفاعلت 
الروؤية  هذه  املذكورة..  العنا�رس  فيه 

وترتقي  ومنهاجا..  فكرة  التاريخ  جتعل 
تطوير  يف  عليا  كقيمة  مكانته  اىل  به 
ا�صتعداداته  رقي  واىل  الب�رسي  ال�صلوك 
حلياة اإن�صانية تليق به.. ويف هذا امليدان 
يقدم القراآن معجزته يف معاجلة املنهج 
اأن  والفكرة �صواء.. فعلى �صعيد الفكرة: 
احلدث التاريخي حدث واقعي يف مرحلة 

معينة زمانا ومكانا مبالب�صات خا�صة ال 
وان  فيها  اأطرافا  كانوا  من  اإال  يحا�صب 
�صلة  له  من  على  تنعك�ض  اآثارها  كانت 
مبنهج  التقدم  ثم  التاريخية،  بالواقعة 
الظاهرة بتق�صي  الب�صرية والعدل ل�رسح 
كله  هذا  من  واالنتهاء  جميعا  اأبعادها 
اأكدنا �صابقا وهي  اإىل حيث الفائدة كما 

االنطالق نحو فعل اإن�صاين كرمي.
كاأي قيمة جميلة فاعلة يف حياة ال�صخ�ض 
فمن  التاريخ  قيمة  تتجلى  واملجتمع 
اجتاه  بال�صبط  يعرف  ال  له  تاريخ  ال 
على  القدرة  فاقدا  يكون  بل  م�صتقبله 
حتديد معامل �صخ�صيته وهويته وغاياته 
ال  التاريخ  وقيمة  م�صريته..  و�صريورة 
تقف عند حد تلك املعرفة بل اإنها تطفح 
والتجاوبات  واالأحا�صي�ض  بامل�صاعر 
كثري  يف  تعود  التي  العديدة  مب�صتوياتها 
على  يتحرك  واقع  وكاأنها  االأحيان  من 
قدمني وحتدث االنفعاالت لدى كثري من 
النا�ض مع اأحداث التاريخ ووقائعه كما لو 
كان يدور يف زمانهم وبالقرب من ديارهم 
وي�صتهلكون  اأخرى  دون  فيتحزبون جلهة 
الزمن  طواها  معارك  يف  طاقتهم 
الرواة  كالم  جني  اإال  منها  ي�صلهم  ومل 
م�صقطة  ومبواقف  متناق�صة  باأمزجة 
التاريخ في�صبح املوقف وليد ق�صة  على 
و  وال�صيا�صة..  باللغة  ملعوبة  مفربكة 
الب�رسية  النف�ض  تكوين  اىل  يعود  ل�صبب 
يف  االأ�صطوري  اجلانب  اىل  النا�ض  مييل 
�صورة  وي�صتح�رسون  ي�صخمون  التاريخ 
ذلك  يف  وهم  البطل  واملنقذ  املخل�ض 
احلقيقة..  اىل  منهم  لالأوهام  اقرب 
والأ�صد ما تكون العملية مغرقة يف الوهم 

عندما ترتبط ببطوالت عرقية اأو طائفية 
هاالت  العن�رسيات  اأبطال  حول  وت�صنع 
واالأ�صطورة اخلرافية  والتبجيل  القدا�صة 
اأي باأبعاد عن�رسية حينها يتحول التاريخ 
من كونه ج�صما ماديا واقعيا اإىل �صل�صلة 

من تلب�ض العن�رسية باخلرافة.. 

التاريخ كمخدر:
و�صادة  على  النوم  يختار  من  هناك 
قبل  من  باإتقان  امل�صنوعة  التاريخ 
عوامل  اإىل  خيالهم  اأخذهم  دهاقنة 
عوامل  و�صناعة  والفتيا  التخيل 
اإمنا  احلياة  اآليات  يف  موجودة  غري 
الطائفية  احلبكة  �رسوط  ا�صتلزمتها 
فيه  هم  ملا  تعلة  ففيها  العن�رسية  او 
الواقع  ونكبات  كوارث  عن  و�صلوان 
وفيها تلذذ مبا كان حتى لو على طريقة 
الظهور  من  الدم  واإ�صالة  النف�ض  تعذيب 
الروؤو�ض  وامل�صي حبوا كالكالب وغم�ض 
ت�رسفات  من  ذلك  �صوى  او  بالطني 
اهلل  ير�صاها  وال  االإن�صاين  احل�ض  ياأباها 

اأنها  هذا  يف  القول  جممل  لعباده.. 
عالج  فهي  وعاطفي  نف�صي  هروب 
�صيئا  يفيد  وال  ووهمي  م�رس  ولكنه 
الذي  واالأفيون  كما هي املخدرات 
ال يقف عند حدود لفائف ال�صيجارة 
واإمنا يتنوع يف اأفكار واأ�صاليب تتلب�ض 
لبو�صات عديدة توؤدي الغر�ض نف�صه 
اأذية  نحو  احل�صي�ض  �صيجارة  من 
والدخول  احلياة  وتعطيل  االآخرين 
�صابقة..  تاريخية  اأجيال  م�صاعر  يف 
احلالة  هذه  مثل  يف  التاريخ  وي�صبح 

نوعا من االأفيون والطاقة ال�رسيرة نحو 
االآخر االإن�صاين.

وهنا كانت املنبهات واملحفزات تتواىل 
من  النا�ض  الإخراج  القراآين  ال�صياق  يف 
اإىل  االأحالم  والفلتان يف عامل  التوهيم 
ومواجهته  واقع  فيه من  ما هم  اإدراك 
بحلول حقيقية.. فتلك اأمة قد خلت لها 
ما ك�صبت وعليها ما اكت�صبت.. وان كان 
البد من العربة اال انه لي�ض عليكم من 
خطاهم وال لكم ح�صنات اأفعالهم فانتم 
وهم اأمم ولكل امة اجل وكتاب ومهمات 
والتزامات من طبيعة ما تعي�صه يف واقع 

النا�ض.
اأقل  لي�ض  التاريخ  و�صادة  على  النوم   
�رسرا من االنهماك مع االأفيون.. الأن 
الغياب  اإنه  واحد  احلالني  يف  ال�رسر 
واالأ�صواأ  ال�صهود..  حياة  عن  املذهل 
معارك  يف  االنهماك  هو  احلالتني  من 

التاريخ وح�صد القوى ال�صتباكات دامية 
االأقوال  وا�صتح�صار  رجعي..  باأثر 
وال�صوالت وكاأننا ننتقل ب�صفينة ف�صائية 

لعدة قرون �صابقة.
ي�رس  التاريخ  و�صادة  على  النوم 
باالأ�صخا�ض واملجتمع ويدفع النائمني 
اإىل العي�ض يف عامل اآخر هو من ف�صيلة 
ما يرى النائم من اأحالم فيها اأ�صغاث 
متنيات  فيها  كما  كوابي�ض  وفيها 
اأال يت�رسب  وت�صليات.. ومع هذا يجب 
دعوة  نحمل  اأننا  حلظة  الذهن  اإىل 
واإدراك  التاريخ  فهم  عن  التخلي  اإىل 
والتغريات  والتطورات  التحوالت  �صنن 
اهلل  اإىل  بها  نتقرب  عبادة  فذلك  فيه 
جتاه  احلقيقية  امل�صوؤولية  اأنها  كما 
اأن  ينبغي  اأي�صا  وجمتمعاتنا..  اأنف�صنا 
ال يت�رسب اإىل بع�ض العقول اأننا ب�صدد 
ا  النا�ض  لفئة من  تاريخية  وقائع  اإلغاء 
وان ننمط التاريخ الب�رسي ح�صب هوانا 

او ما ينحاز الأ�صطورتنا.!!
وهنا البد من تاأمل جملة يف غاية الدقة 

ي�صد  وال  اأحدا  يحمي  ال  التاريخ  اأن 
اأ�صوار املدينة وال ي�صتطيع  الغزاة عن 
وي�صد  امل�صتعمرين  حديد  يذيب  ان 
غاراتهم واإن كل احلكايات والق�ص�ض ال 
جتدي نفعا يف �صد بطن جائع اأو تاأمني 
واالأ�صاطري  الروايات  كل  اإن  خائف.. 
ليلي  مبنظار  وال  ببندقية  تزودنا  ال 
من  القادمة  العدو  غارات  به  نكت�صف 
خلف كل رابية.. نعم انه مفيد جدا يف 
التدبر والتاأمل ومعرفة �صننه ونوامي�صه 
وفهم  واأ�صاليبهم  االأعداء  واكت�صاف 
بكل  االعداد  ثم  ومن  ال�رساع..  اآليات 
عجلة  لدفع  وناجع  ومفيد  حقيقي 
االأ�صعدة  كل  على  والنماء  التقدم 
اأ�صحاب  من  نحرره  اأن  يجب  ولكن 
لكي  ال�صيا�صية  وامل�صالح  االيدولوجيا 
داخل  و�رساع  تفجري  مادة  ي�صبح  ال 
تنتقل  اأن  يجب  وهنا  الواحدة  االأمة 

اإىل نواد علمية ت�صتند  دوائر مناق�صته 
العلمي..  واملنهج  العلمي  الدليل  اإىل 
التاريخ  و�صادة  عن  روؤو�صنا  نرفع  فهل 
اأن نراه؟ وننطلق نحو  لرناه كما ينبغي 

م�صتقبلنا

كلمة البد منها:
الإنقاذ  عملية  كبرية  مهمات  علينا 
والتخلف  الفقر  من  جمتمعاتنا 
القوة  عنا�رس  من  منطلقني  والتبعية 
لدينا  املتوفرة  الواقعية  واالإمكانات 
املجاالت..  �صتى  تطويرها يف  واإبداع 
وهنا نفتح باب التدافع احل�صاري على 
و�صعه ونفتت كل املعطالت التي حتول 

بيننا و حتقيق اأهدافنا الكبرية.
ان املعركة حقيقية واخل�صوم – ان مل 
وهم  اأ�صاليبهم  يطورون  االأعداء-  نقل 
م�رسون على موا�صلة حربهم بخطط 
ولفح  ومتبدلة،  متطورة  و�صيناريوهات 
عوا�صمنا  كل  اإىل  ي�صل  يكاد  نريانهم 
يف  الإهداره  وقت  مت�صع  هناك  ولي�ض 
بتدافعه  الواقع  من  الهروب 
التمحك  اإىل  و�رساعاته 
باحلكايات واملواقف املرتهنة 

بواقعها التاريخي..
ونحن  يغرينا  ما  كل  ورغم 
اأخالق  مكارم  عن  نتحدث 
واجنازاتهم  ال�صابقني 
اإن  ينبغي  اأننا  اإال  االأ�صطورية 
ندرك انه باإمكاننا عمل ما مل 
ي�صتطيعوا فعله؟ فنحن منتلك 
عنا�رس قوة مل ميتلكوها ونحن 
يف حالة وعي كوين مل تكن لهم والقراآن 
تكن  مل  مبعان  علينا  يتفتح  الكرمي 
متفتحة لهم يف اأزمنتهم ونحن منفتحون 
على جتارب االأمم يف ال�صيا�صة والعلوم 
لل�صابقني.  يت�صن  مل  كما  واالقت�صاد 
فن�صيف ذلك اىل مكارم اأخالقهم، نحن 
االأمم  تقراأه  تاريخا  ن�صنع  اأن  ن�صتطيع 
القادمة بفخر، وت�صتند اإليه نف�صيا كما 
نحن نفعل االآن اإزاء تاريخ من �صبقونا، 
املن�صغلني  اأن  اوؤكد  املقال  نهاية  و يف 
ب�صيطنة التاريخ والت�صكيك يف �صواهده 
الذي  ذلك  مثل  متاما  مثلهم  ووقائعه 
التاريخ  و�صادة  على  النوم  ا�صتغرقه 
ان�صغال يف م�صيعة  وحكاياته فكالهما 
مهمات  اأمام  نحن  واجلهد..  الوقت 
بعد  اإال  اإليها  ال�صري  ن�صتطيع  ال  كبرية 
اأن نتحرر من الوهم ومن ال�صف�صطة .. 

واهلل غالب على اأمره.

كلما اأ�شبح على اأمة ما اأن ترد على التحدي املفرو�ض عليها تربز اإجابتان واحدة تغرق 
يف نومها على و�شادة التاريخ واأخرى ت�شيطنه وتنفيه وهنا البد من القول اأن املنجزات 

التاريخية الأمة يف مرحلة ما ت�شبح نقمة عليها يف حا�شرها عندما ت�شتكني ل�شرد روايات 
جمدها وعزها وانت�شاراتها غافلة باأن اخل�شوم التاريخيني اتخذوا من تلك املنجزات �شببا 

الإ�شرارهم على حتطيم عنا�شر القوة فيها، فيما هي ترتك �شالحها يف معركة ال تعرف 
توقفا، وتبدو هذه املنجزات املختلطة بني االأ�شطورة واحلقيقة معطال حقيقيا عن التقدم 
وبذل اجلهد، ولكن من زاوية اأخرى تبدو االأمم التي تتحرك يف حيز ال�شراع دومنا اإرث 

تاريخي كالواليات املتحدة والكيان ال�شهيوين كما لو كانت ت�شري على دراجة بعجلة واحدة 
ممنوع عليها التوقف، وغري قابلة للتجربة، فهزميتها االأوىل هي هزميتها االأخرية، فهي 

كيانات بال حكمة اخل�شارة، و بال يقني احلياة يف ظروف اال�شمحالل، مبعنى اأدق اأنها 
كيانات طارئة مل تنم منوا طبيعيا بل فر�شتها القوة الغا�شمة، ولذلك فهي بال تقاليد الكر 

والفر، والربح واخل�شارة، واالنت�شار واالنك�شار..

نحن

بني و�سادة التاريخ وميدان التدافع احل�ساري    

البد من تاأمل جملة يف غاية الدقة 
اأن التاريخ ال يحمي اأحدا وال ي�شد 

الغزاة عن اأ�شوار املدينة وال ي�شتطيع 
ان يذيب حديد امل�شتعمرين وي�شد 

غاراتهم واإن كل احلكايات والق�ش�ض 
ال جتدي نفعا يف �شد بطن جائع اأو 

تاأمني خائف..

رغم كل ما يغرينا ونحن نتحدث عن 
مكارم اأخالق ال�شابقني واجنازاتهم 
االأ�شطورية اإال اأننا ينبغي اإن ندرك 

انه باإمكاننا عمل ما مل ي�شتطيعوا 
فعله؟ فنحن منتلك عنا�شر قوة مل 
ميتلكوها ونحن يف حالة وعي كوين
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عرب  زبائنها  املديرية  وذكرت  
بالتزامها  الوالية  تراب  كامل 
النوعية  ب�ضمان  بتعهداتها 
توزيع  يف  واالإ�ضتمرارية 
ر�ضد  عمليات  الطاقة،وتعليق 
و  الفواتري  وتوزيع  العدادات 
هذا للحد من حتركات اأعوانها 
اجلميع  �ضالمة  على  حفاظا 

طيلة مدة احلجر.
توؤكد  ال�ضياق  هذا  ويف  
التدابري  اتخذت  اأنها  املديرية 
الالزمة من اأجل احرتام رزنامة 
تراكم  لتفادي  الدورية  الفوترة 
ا�ضتفادة  �ضمان  و  االإ�ضتهالك 
م�ضتويات  خمتلف  من  الزبائن 
التعريفات اإذ يتم تقدير الفواتري 
اآليا و وفق معدل ا�ضتهالك كل 

زبون.

الراغبني  الزبائن  هذا، وتدعو  
فواتريهم  على  االإطالع  يف 
اخلا�ص  املوقع  لزيارة 
 HYPERLINK بال�رشكة 
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على  التعرف  خالله  من  ميكن 
القيام  كذا  االإجمايل و  املبلغ 
اإلكرتونيا،  فواتريهم  بت�ضديد 
االطالع  لزبائننا  يت�ضنى  كي  و 
اىل  اإ�ضافة  فواتريهم  على 
، �ضوف  اأعاله  املوقع املذكور 

تعود �رشكتنا تدريجيا و بح�ضب 
احرتام  ومع  اجلائحة   ظروف 
الفواتري  بتوزيع  احلجر  قواعد 

على زبائنها .
�ضونلغاز  ذكرت  ثانية  جهة  من 
اأي�ضا بجاهزية  بورقلة زبائنها  
و  الكهربائية  التقنية  فرقنا 
ا�ضالح  و  للتدخل  الغازية 
عرب    ، يطراأ  قد  عطب  اأي  
 24 ورقلة    والية  تراب  كامل 
خالل  �ضاعة   24 على  �ضاعة 
باالخ�ص  و  االأ�ضبوع  اأيام  كل 
املبارك  الفطر  عيد  يومي 
مبركز  االت�ضال  خالل  من 
الوطني  لالت�ضاالت على الرقم 
اخلدمة  يف  يبقى  3303الذي 
على مدار ال�ضاعة لالإجابة عن 
اليومية  االن�ضغاالت  خمتلف 
الرتاب  كامل  عرب  الزبائن  لكل 

الوطني .

دقت عديد اجلمعيات املحلية 
البالد  بواليات جنوب  الفاعلة  
الكبري ، ناقو�ص اخلطر حمذرة 
من مغبة العواقب الوخيمة التي 
ارتفاع  تبعات  عن  تنجر  قد 
الوفيات  و  اال�ضابات  معدالت 

جراء الت�ضمم العقربي 
اجلمعيات  ممثلي  طالب 
املحلية املهتمة بال�ضاأن البيئي 
ورقلة  بواليات  ال�ضحي  و 
 ، اأدرار   ، ايليزي   ، ،مترنا�ضت 
يف  االأغواط  و  ب�ضكرة   ، ب�ضار 
«الو�ضط»  يومية  لهم  ت�رشيح 
من ال�ضلطات املعنية   التدخل 
املع�ضلة  الحتواء  العاجل 
القائمة التي اأثارت تخوفهم من 
منها  ال�ضامة  انت�ضار احل�رشات 
وفاة  يف  ت�ضببت  التي  العقارب 
عددا من ال�ضحايا خالل ال�ضنة 
هذه  تف�ضل  حيث   ، الفارطة  
املظلمة  االأماكن  احل�رشات 
للتكاثر وتر�ضد حركة �ضحاياها 
ال�ضحة  م�ضالح  �ضجلت  وقد   ،
اأكرث من  اإ�ضابة  الواليات  بذات 
العقربي  بالت�ضمم  �ضخ�ص   300
، وح�ضب اأخر االإح�ضائيات فاإن 

الن�ضبة تراجعت مقارنة بال�ضنة 
املا�ضية .

ال�ضخمة  املالية  املبالغ  ورغم 
الإعادة  احلكومة  ر�ضدتها  التي 
العمومية  االإنارة  �ضبكة  تهيئة 
واإ�ضالح امل�ضابيح من االأعطاب 
اأغلب  اأن  غري   ، ت�ضيبها  التي 
الواحات تقبع  االأحياء بعا�ضمة 
ربع  قرابة  الدام�ص  الظالم  يف 
قرن من الزمن ،  يف الوقت الذي 
املت�رشرين  ال�ضكان  فيه  رفع 
عديد  املطروح  امل�ضكل  من 
املعنية  للجهات  ال�ضكاوي 
وحمايتهم  بان�ضغالهم  للتكفل 
الذي  العقربي  الت�ضمم   من 

يواجههم .
املواطنني  هوؤالء  طالب  وعليه 
التدخل  املعنية  اجلهات  من 
الذي  الظالم  من  الإخراجهم 
يتخبطون فيه، و  الذي حرمهم 
من  خوفا  ليال  التنقل  من 
العقربي،  بالت�ضمم  االإ�ضابة 
يف  تتكاثر  التي  احل�رشة  وهي 
ف�ص ال�ضيف نتيجة تراكم اأقوام 

القمامة اأمام البيوت  .   
جناة ،ح 

ال�ضكان  من  جمموعة  ا�ضتكى 
بوعامر  بحي  القاطنني 
الظروف  من   ، ورقلة   ببلدية 
التي  املزرية  االجتماعية 
فرتة  حوايل  منذ  منها  يعانون 
من  اإق�ضاءهم  جراء   ، طويلة 
للتقليل  التنموية  امل�ضاريع 
ما  وهو   ، ال�ضكان   معاناة  من 
وا�ضتياءهم  امتعا�ضهم  اأثار 
جملة  جراء  ال�ضديدين 
اجلهات  متاطل  منها  النقائ�ص 
�ضبكة   تهيئة  اإعادة  يف  املعنية 
و   ، ال�ضحي  ال�رشف  قنوات 
له  التي خ�ض�ضت  امل�رشوع  هو 
 ، مالية �ضخمة  مبالغ  احلكومة 
ت�رشب  يف  ت�ضبب  الذي  االأمر  
املياه القذرة من ذات القنوات. 
بذات  ال�ضكان  من  عدد  اأعرب 
احلي  ، عن ا�ضتياءهم وتذمرهم 
الو�ضعية  نتيجة  ال�ضديدين  
منذ  يعي�ضونها  التي  املزرية 
يعانون  جعلتهم  والتي  �ضنوات 
الرتاكمات  ب�ضبب  �ضمت  يف 
احلا�ضلة واإتباع مبداأ االأف�ضلية 
يف مترير امل�ضاريع التنمية من 
 ، املحليني  املنتخبني  طرف 
من  ال�ضكان  هوؤالء  يعاين  حيث 
قنوات  �ضبكة  اهرتاء  م�ضكلة 
تتواجد  التي  ال�ضحي  ال�رشف 
وهو   ، كارثية  و�ضعية  يف 

خ�ض�ضت  الذي  القرن  م�رشوع 
�ضخمة  مالية  مبالغ  الدولة  له 
للتقليل من معاناة ال�ضكان ،  و 
ما زاد الطني بلة ت�رشب املياه 
  ، القنوات املهرتئة  القذرة من 
الروائح  انت�ضار  يف  �ضاهم  مما 
ذات  من  املنبعثة  الكريهة 
اإىل  اأدى  الذي  االأمر   ، القنوات 
على  ال�ضامة  احل�رشات  تكاثر 
التي  والعقارب  الباعو�ص  غرار 
ف�ضل  يف  كبري  ب�ضكل  تتكاثر 
اإىل  باالإ�ضافة      ، ال�ضيف 
مبختلف  باالإ�ضابة  تهديدهم 
تكون  التي  االأوبئة  و  االأمرا�ص 
يف  ال�ضبب  ال�ضامة  احل�رشات 

نقلها عن طريق لل�ضع .
املواطنني  هوؤالء  نا�ضد  وعليه 
ال�ضلطات املحلية وعلى راأ�ضها 
العاجل  بالتدخل  الوالية  وايل 
املعاناة  دائرة  من  واإخراجهم 
فرتة  منذ  عليهم  املفرو�ضة 
منحهم  خالل  من   ، طويلة  
ر�ضيدهم من امل�ضاريع التنموية 
 ، املعي�ضية  ظروفهم  لتح�ضني 
اأهمية  اإعطاء  العمل على  وكذا 
بقى  الذي  ال�ضكني  لتجمعهم 
امل�ضوؤولني  اأعني  عن  بعيدا 
من  اإق�ضاءه  يتعمدون  الذين 

امل�ضاريع االإمنائية .
اأحمد باحلاج 

طماأنت  ال�شركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ممثلة يف مديرية التوزيع بورقلة  زبائنها 
الكرام ، من خالل التاأكيد على اأن كل التدابري اال�شتثنائية املتخذة موؤخرا يف اإطار الوقاية من 

انت�شار جائحة كورونا تدخل كلها �شمن م�شاعي ال�شركة يف احلفاظ على �شحة و�شالمة االأعوان 
والزبائن على حد �شواء.

للوقاية من تف�شي جائحة كورونا 

اأحمد باحلاج 

بعدما اأخلطت جائحة كورونا اأوراق  ال�شلطات العمومية 

حي بوعامر  بورقلة

احل�سرات ال�سامة تهدد 
�سالمة املواطنني  باجلنوب 

ال�سكان يطالبون بتهيئة 
�سبكة قنوات ال�سرف ال�سحي

اأخبار اجلنوب

تدابري لفائدة زبائن �سركة توزيع 
الكهرباء والغاز بورقلة 

�شرطة مترنا�شت

حجز �سلع وب�سائع اأجنبية ال�سنع عن طريق التهريب
*  توقيف �شخ�س وحتجز 56800 قر�س مهلو�س  

اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
االإجتار  و  بالتهريب  املتعلقة 
و  باملخدرات  امل�رشوع  غري 
متكنت    ، العقلية  املوؤثرات 
 )BRI( والتحري  البحث  فرقة 
لل�رشطة  الوالئية  بامل�ضلحة 
�ضخ�ص  توقيف  من  الق�ضائية 
)36�ضنة(  العمر  من  يبلغ   )01(
من  معتربة  كمية  وحجز 
نوع  من  العقلية  املوؤثرات 
بـ  كميتها  قدرت  ريفوتريل 
وكذا  مهلو�ص(،  قر�ص   56800(
ال�ضلع  من  معتربة  كمية  حجز 
داخلة  ال�ضنع  اأجنبية  والب�ضائع 

طريق  عن  الوطني  للرتاب 
الق�ضية  حيثيات  التهريب. 
وردت  موؤكدة  ملعلومات  تعود 
اإ�ضتغالل  مفادها   ، مل�ضاحلنا 
اأحد االأ�ضخا�ص الأحد امل�ضاكن 
تخزين  اأجل  من  اأزرزي،  بقرية 
العقلية  املوؤثرات  وترويج 
االأجنبية  والب�ضائع  ال�ضلع  وكذا 
التهريب  طريق  عن  الداخلة 
ميدانية  خطة  اإعداد  ليتم   ،
ال�ضيد  مع  وبالتن�ضيق  حمكمة  
حممة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اإذن  اإ�ضت�ضدار  ،  مت  مترنا�ضت 
ال�ضالف  للم�ضكن  بالتفتي�ص 

الذكر ، اأين كانت نتائجه اإيجابية 
مع  �ضخ�ص  توقيف  مت  حيث 
العثور على كمية من املوؤثرات 
ليفوتريل  نوع  من  العقلية 
قر�ص   56800( بـ  كميتها  قدر 
مهلو�ص 02 ملغرام( ، باالإ�ضافة 
م�رش  �ضيدالنية  مواد  اإىل 
بال�ضحة قدرت كميتها بـحوايل 
مع  األف قر�ص �ضيدالين(،   15(
حجز كمية معتربة من ال�ضجائر 
االأجنبية قدرت كميتها بـ )5500 
معتربة  كمية  وحجز  علبة(، 
واملراهم  التجميل   مواد  من 
واالأك�ضي�ضوارات  الدهون  و 

االأجنبية ال�ضنع ، باالإ�ضافة اإىل 
حجز كمية من املواد الغذائية 
ليتم  االأجنبي،  املن�ضاأ  ذات 
وامل�ضتبه  املحجوزات  حتويل 
يف  حتقيق  وفتح  للمقر   فيه 

الق�ضية.
والية  اأمن  م�ضالح  وتبقى 
لكل  باملر�ضد  تقف  مترنا�ضت 
وهذا  للحدود  العابرة  اجلرائم 
وامل�ضتمر  الدائم  بالتن�ضيق 
االأمنيني  ال�رشكاء  خمتلف  مع 
حماية  اأجل  من   ، امليدان  يف 

املواطن يف نف�ضه وممتلكاته .
اأحمد باحلاج 

�شبط بحوزته 224 غ من املخدرات 

اأمن دائرة عني �سالح يطيح باأربعيني 
يف اإطار مكافحة اجلرائم املتعلقة 
العقلية،  واملوؤثرات  باملخدرات 
عني  دائرة  اأمن  عنا�رش  متكنت 
توقيف  من  الوالية،  باأمن  �ضالح 
 40 (�ضنة  العمر  من  يبلغ  �ضخ�ص 
على  احليازة  ق�ضية  يف  )لتورطه 
لغر�ص  معالج(  )كيف  املخدرات 

املتاجرة.

لورود  تعود  الق�ضية  حيثيات 
الدائرة  اأمن  لعنا�رش  معلومات 
مفادها وجود �ضخ�ص يقوم برتويج 
املخدرات و يحوز على كمية من 
املخدرات يقوم باإخفائها مبنزله 
الكائن بحي ال�رشيط بعني �ضالح 
و  عليه  بها،  املتاجرة  الأجل 
ال�ضادر  بالتفتي�ص  اإذن  مبوجب 

لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد  عن 
تفتي�ص  مت  �ضالح،  عني  حمكمة 
اأين مت العثور  منزل امل�ضتبه فيه 
على قطعتني من املخدرات من 
ب  وزنها  يقدر  معالج  كيف  نوع 
ثالثة  اإىل  باالإ�ضافة  غرام   224
قواطع حديدية )كيتور( خم�ض�ضة 
لتقطيع قطع املخدرات وتهيئتها 

فيه  امل�ضتبه  حتويل  ليتم  للبيع، 
و  املقر  اإىل  املحجوزات  رفقة 

فتح حتقيق يف الق�ضية.
بعد اإمتام اإجراءات التحقيق اأجنز 
ملف جزائي �ضد امل�ضتبه فيه مع 
الق�ضائية  اجلهات  اأمام  تقدميه 
اأ�ضدرت يف حقه  التي  املخت�ضة 

اأحمد باحلاج اأمر اإيداع. 
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د.وليد بوعديلة
جامعة �شكيكدة

وخطره،  كورونا  وعرفنا،مع 
�صحة  من  الأبدان  �صحة  اأن 
تاأتي  الدين  الأديان،وتعاليم 
وتربطه  الإن�صان  تخدم  لكي 
بخالقه. ولكي متنحه ال�صعادة،و 
لي�س لكي تق�صو عليه اأو تعذبه 

ومتنحه ال�صقاوة.
على  لزاما  كان  هنا  ومن 
غلق  العامل  عرب  امل�صلمني 
يف  امل�صاجد،وال�صالة 
التجمعات  لتجنب  املنازل 
الفريو�س  والزدحام،ون�رش 
اأغلق  كيف  اخلبيث،و�صاهدنا 
رواده  وجه  يف  املكي  احلرم 
ال�صعودية  ال�صلطات  واأوقفت 
له  تاأملت  م�صهد  العمرة،يف 
العيون،لكن  اأدمعت  و  القلوب 
من  الب�رشية هو  النف�س  حفظ 
مقا�صده  ومن  الإ�صالم  جوهر 

الرئي�صة.
يقول خطيب امل�صجد الأق�صى 
جمعة  املبارك،الدكتور 
الن�صائح  اإتباع  �صالمة:"اإن 
الوقاية  اأ�صباب  يعزز  الطبية 
يوؤدي  اإتباعها  ال�صحية،وعدم 
والأمرا�س  مهلكة،  نتائج  اإىل 
�صبحانه  اهلل  بقدر  كلها 

اإل  اأحد  ي�صاب  وتعاىل،فلن 
مبا كتبه اهلل عليه،فقد جاء يف 
احلديث ال�رشيف" واعلم اأن ما 
ليخطئك،وما  يكن  مل  اأ�صابك 

اأخطاأك مل يكن لي�صيبك".
املجتمع  نتاأمل  عندما  و 
يعلم  اجلزاىري،ف�صنجده 
طرق  من  هو  الدعاء  اأن  
وم�صارات الدين يف رفع البالء 
يتجاهل  بع�صه  والوباء،لكن 
وال�صعي  الأ�صباب  اتخاذ  اأن 
حفظ  من  العدوى،هو  لتجنب 
كل  وحمايتها،وتكون  النف�س 
�صلوكات �صلبية ت�صهم يف خرق 

وال�صحي،هي  املنزيل  احلجر 
التي  اأوامره  و  باهلل   الكفر  من 
تدعو لإحياء الأنف�س،والإ�صهام 

الفردي يف حماية املجتمع.
مل  الر�صالة  اأن  يبدو  و     
املتهورين  من  لكثري  ت�صل 
لنتيجة  ا و ، ئني مل�صتهز ا
املر�صى  قوائم  تالحق 
و  اللطف  اهلل  واملتوفني،ن�صاأل 

العافية.
�صالمة  الدكتور   ويقول 
الر�صالة  دللت  عن  جمددا 
الإ�صالمية يف زمن الوباء":من 
الإ�صالمي  ديننا  اأن  املعلوم 

ب�صحة  اهتم  قد  احلنيف 
واجلماعات،حيث  الأفراد 
الالزمة  ال�صوابط  لها  و�صع 
والعناية  مبراعاتها  واأمر 
�صيء  اأ�صابه  اإذا  بها،فالن�صان 
املعدية،فعليه  الأمرا�س  من 
اأن يتجنب خمالطة الآخرين...

يجب اأن نعي باأن �صحة الأبدان 
من �صحة الأديان واأن املوؤمن 
ودينه  عقيدته  يف  القوي 
وعافيته  و�صحته  واأخالقه 
املوؤمن  من  اهلل  اإىل  اأحب 

ال�صعيف،ويف كل خري".
الر�صالة-اأبناء  ت�صل  فمتى 

الأحرار-  الأمازيغ  جزائر 
و�رشرهم  اأذاهم  عن  للغافلني 
الذين  اأق�صد  �صعبهم،  �صد 
من  ال�صوارع  يف  يت�صكعون 
يف  هدف،ويتزاحمون  دون 
كل  ويف  جتاري  مو�صع  كل 
وي�صاألون  عمومي،،بل  مرفق 
الإ�صابات  عدد  عن  يوم  كل 
وعي  والعامل،فاأي  اجلزائر  يف 
معكو�س  منطق  هذا؟واأي 

م�صوه هذا؟اللهم اهدنا.

اأخريا...
ملحاربة  الوطني  املجهود  اإن 
كورونا  وباء  انت�صار  ومواحهة 
كبري جدا،و اأ�صهم فيه اخلريون 
والمن  ال�صحة  ورجال 
اأ�صحاب  و  املدنية  واحلماية 
تخ�ص�س،كما  كل  يف  الأقالم 
اأ�صهمت اجلمعيات املتخ�ص�صة 
كل  ويف  املر�صى  رعاية  يف 
ابواب اخلري والح�صان،وكذلك 
الك�صافة،وكل  واأحرار 
و�صائل  لجناز  املتطوعني 
الوقاية والتعقيم،والكل م�صكور 
الوطن،وهو  ابناء  كل  من 

وماأجور اإن �صاء اهلل.
هو  احلل  اأن  يبدو  لكن 
ورفع  العقاب،  قوانني  تفعيل 
اأكرث،ق�صد  املالية  الغرامات 

للمجتمع،  الفعلية  احلماية 
والتعريف  التح�صي�س  فبعد كل 
الوباء  التنبيه،يبقى  و 
الت�صحيات  يالحقنا،ورغم 
وقطاع  و  الطب  لأهل  اجل�صام 
ال�صحة،ورغم اأخبار اإ�صاباتهم 
لنا  تو�صالتهم  ووفاتهم،ورغم 
الغرور  املنزيل،لكن  باحلجر 
كلها  الآخر  واحتقار  والكرب 
بعد  بع�صنا  يفهم  حا�رشة،ومل 
هو  الوقاية  يف  تهاونهم  اأن 
التوا�صل  ومينحه  للوباء  ن�رش 
اجلزائريني،وهنا  يوميات  يف 
والتدخل  ال�رشامة  تكون 
الفي�صل  هي  القانوي  الأمني 
م�صهد  اأو  جناحنا  م�صهد  بني 

ف�صلنا.
وا�رشف  الوطن  احفظ  اللهم 
كل  وارجع  والوباء  البالء  عنه 
املنزيل  للحجر  خارق  متهور 
الر�صع  والعقل،لأجل  لل�صواب 
باأفعال  يعلمون  ل  الذين 
ال�صيوخ  ولأجل  ال�صالني  الكبار 
ولأجل  و  ال�رشفاء  املوؤمنني 
يعانون  الذين  املر�صى 
الوجع،وارحمنا واعفو عنا بكل 
وعطره  رم�صان  �صهر  جمال 

وقدا�صته....يا اهلل.

من نقاط ال�شوء التي اأ�شعلتها اأزمة وباء كورونا لالإن�شانية جميعا،نقطة انفتاح قيم الإ�شالم ومرونته وتفاعلها مع امل�شتجدات يف 
املجتمع،ومن ثمة العودة ملبداأ اأو ت�شور م�شهور،هو �شالحية الإ�شالم لكل زمان ومكان.

اجلزائر زمن الوباء...

بني �صحة الأبدان و�صحة الأديان

بقلم: اأ. مغزي اإ�شماعيل 
)اأ�شتاذ التعليم البتدائي(

الثاين  اجليل  مناهج  تعتمد 
املوارد  من  العديد  على 
تكنولوجيات  اأهمها  التعليمية 
فقط  لي�س  والت�صال  الإعالم 
اأو  املتو�صط  امل�صتوى  على 
الثانوي بل حتى على امل�صتوى 
جتربتي  خالل  فمن  البتدائي 
املجال  هذا  يف  الق�صرية 
يف  للتعليم  كاأ�صتاذ  لحظت 
ميل  البتدائية  املدر�صة 
م�صموع  هو  ما  لكل  التالميذ 
هو  مما  اأكرث  و�صفوي  وب�رشي 
املالحظة  خالل  ومن  كتابي 
التجريب  ومرات  الدقيقة 
اأن  اأدركت  العينات  بع�س  على 
املتمدر�صني  اأغلب  امتالك 
لهذه الو�صائل التعليمية احلديثة 

يتفاعلون  يجعلهم  املنازل  يف 
التعليمية  املوا�صيع  جل  مع 
اأو  �صمعي  ب�صند  امل�صحوبة 
لأن  ب�رشي  �صمعي  اأو  ب�رشي 
لديهم  يكون  منهم  الأغلبية 
خلفية عن امل�صهد وهذا �صيء 
ال�صتعمال  كيفية  لكن  اإيجابي 
اآخر  اإىل  تلميذ  من  تختلف 
وطريقة فر�س الرقابة تختلف 
اأخرى، وو�صائل  اإىل   اأ�رشة  من 
موؤ�ص�صة  من  تختلف  التوجيه 
اأخرى،  اإىل  اجتماعية  تن�صئة 
من  الأعظم  ال�صواد  وباعتبار 
م�صتخدمي هذه التكنولوجيات 
احتمالية  فاإن  الطفولة  �صن  يف 
الجنراف وراء اخلطر الرقمي 
الكبرية  امل�صوؤولية  وهنا  وارد 
ملقاة على عاتق كل موؤ�ّص�صات 
التن�صئة الجتماعية الأولياء يف 
الأ�رشة، رجال الدين من اأعلى 

املعلمني،  املربني،  املنابر، 
املوؤ�ص�صات  يف  والأ�صاتذة 
التعليمية، لت�صخي�س الو�صع اأول 
وتبقى م�صاألة الرتبية الإعالمية 
ملّحة  و�رشورة  �رشعي  مطلب 
بل قدر حمتوم يف زمن الطوفان 
الرقمي وهذا اأمر قد ل يختلف 

فيه اثنان..... 
النف�صي  الأ�صا�س  يف  فالبحث 
والجتماعي لبناء �صلوك املتعلم 
الرتبية  )التلميذ( يطرح مفهوم 
يف  الأ�صا�صية  املفاهيم  كاأحد 
مهارات  لأن  التعليم  قامو�س 
درجات  على  تُقا�س  التالميذ 
�صواء  يتلقونها  التي  الرتبية 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  داخل 
ت�صاعدهم  والتي  خارجها  اأو 
وتكوين  جديدة  اأفكار  بناء  يف 
واإذا  قبلية  ومكت�صبات  معارف 
التكنولوجيا  بحتمية  �صلمنا  ما 

جيل  مع  جديد  تعليمي  كخيار 
ميدانيا  لتج�صيدها  �رّشع  ثاين 
�صلوك  من  تنتقل  الرتبية  فاإّن 
التقنية  لأن  ممار�صة  اإىل 
الطابع  �صتكون  )الو�صيلة( 
الّتعليمية  العمليات  يف  الغالب 

الّتعلُِّمّية.
احلا�صل  التطور  هذا  ومع 
الرتبية  باإدراج  املناداة  فاإن 
اأ�صا�صية  كمادة  الإعالمية 
البتدائي  التعليم  برامج  �صمن 
الت�صاوؤلت  من  العديد  يطرح 
امل�صتوى  باعتبار  اجلوهرية 
ال�رشيحة  والثانوي  املتو�صط 
امل�صتخدمني  من  الأكرب 
الأكرث تعر�صا وتاأثرا مب�صامني 
حيث  من  التكنولوجيات  هذه 
ناهيك  واملمار�صة  التوظيف 
عن �رشعة الندماج مع التقنية 
لهذا اخلطاب يكون موجه على 

اأعلى م�صتوى لهذه الفئات دون 
وهم  الأدنى  الفئة  نهمل  اأن 
البتدائي،  امل�صتوى  تالميذ 
الإعالمية  الرتبية  تاأخذ  وهنا 
الفرتة  توجيهي يف هذه  منحى 
رقابة  تفعيل،  اإىل  وتتعداه 
امل�صتويات  باقي  وممار�صة يف 
الأخرى، وهذا ما تناولته نظرية 
التي  الجتماعي  الت�صكيل 
ثالثية  على  طرحها  يف  ركزت 
والتطبيق(  )الو�صيلة  التقنية 
وامل�صتخدمني  وال�صتخدام 
ال�صخ�صية  ال�صمات  )مراعاة 
الفردية(  والفروقات  العامة 
اأنه  اإىل  الأخري  يف  وخل�صت 
جديدة  تقنية  ظهرت  كلما 
)و�صيلة اأو تطبيق( ظهر نوع من 
وطريقة  اجلدد  امل�صتخدمني 

ا�صتخدام جديدة.
اإذن هي موؤ�رشات خطر توحي 

لنا بت�صاوؤل: هل �صتنجح الرتبية 
الزحف  وقف  يف  الإعالمية 
ي�صعنا  كهذا  و�صوؤال  الرقمي؟ 
مناخ  يف  الأوىل  الوهلة  منذ 
مناخ  عن  ويبعدنا  التحديات 
التناق�س  اإىل  نظرا  التربيرات، 
الوزارة  جهة  فمن  احلا�صل 
�رشورة  على  تُلّح  الو�صية 
ا�صتخدام تكنولوجيات الإعالم 
كحتمية  التعليم  يف  والت�صال 
التقدم يف  تكنولوجية مل�صايرة 
املجال الرتبوي ومن جهة اأخرى 
الطوفان  بخطورة  واعية  غري 
م�صري  يهدد  الذي  الرقمي 
التالميذ والأ�رشة الرتبوية ككل 
يف غياب الرقابة التي ل تتاأّتى 
اإىل با�صتحداث �رشعية الرتبية 
بني  و�صل  كهمزة  الإعالمية 
وامل�صتخدم  )الو�صيلة(  التقنية 

)الأ�صتاذ واملتعلم(.

نحو املناداة باإدراج الرتبية الإعالمية كمادة اأ�شا�شية �شمن برامج التعليم البتدائي

هل ُتوقف الّتبية الإعالمية الطوفان الّتكنولوجي
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دكتور خمتار عاليل/
جامعة تي�شم�شيلت

التعليم  وزارة  اأ�صبحت  بعدما 
قف�ص  يف  العلمي  والبحث  العايل 
الف�صاد  هذا  عن  ب�صكوتها  االتهام 
بعمل  قامت   ، القطاع  نخر  الذي 
اللجنة  اأعدت  ميداين  من خالله  
تقريرا  الو�صية  للوزارة  التابعة 
االأموال  ت�صيري  �صوء  عن  اأ�صودا 
اخلدمات  لقطاع  املوجهة 
باجلملة  وجتاوزات   ، اجلامعية 
ما  العمومية،  ال�صفقات  ت�صيري  يف 
املالية  التغطية  يف  عجز  عنه  نتج 
والنقل  االإطعام  �صفقات  الأغلبية 
اجلامعي، وعدم احرتام عدد االأيام 
املتكفل بها يف هذا االإطار اإ�صافة 
لفائدة  عالقة  ديون  ت�صجيل  اإىل 
االقت�صادية  العمومية  املوؤ�ص�صات 
واجلزائرية  �صونلغاز  غرار  على 
جانب  واالت�صاالت.اىل  للمياه 
ديون �صخمة يف ف�صول الن�صاطات 

الثقافية والريا�صية وكذا ف�صل 
ال�صيانة .

جتاوزات ونقائ�ص 
باجلملة

اأهم االعرتافات  اإحدى  تعود 
من الوزارة الو�صية بعدمااأفرج 
وزير التعليم العايل ال�صابق ، 
م�صمون  عن  بوزيد،  الطيب 
بح�صيلة  اخلا�ص  التقرير 
اخلدمات  مديريات  عمل 
 ،  2018 بعنوان  اجلامعية 

اأ�صار  حيث   ،2019 عمل  وبرنامج 
اإىل جتاوزات ونقائ�ص باجلملة يف 
امل�صتويات،  جميع  على  الت�صيري 
والتاأطري  بداية من اجلانب املايل 
داخل  الطلبة  مبعي�صة  والتكفل 

االإقامات اجلامعية.
قائال  الوزير  ذات  �رصح  حيث 
يف  النظر  اإعادة  يتم  الأن  “نطمح 
عملية ت�صيري اخلدمات اجلامعية” 
درا�صة  اأعددنا  “لقد  كالمه  وتابع 
جوانب  خمتلف  حول  �صاملة 
قريبا  �صيعر�ص  الذي  امللف  هذا 
للمناق�صة على م�صتوى احلكومة”. 
من  كان  الذي  التقرير  ذاك  ورغم 
الق�صاء  على  يحال  ان  املفرو�ص 
اال  الوزارة كطرف مدين  وتتاأ�ص�ص 
الفرتة  تلك  يف  يحدق  مل  ذلك  ان  

الأ�صباب جمهولة .
اأن  ال�صابق  الوزير  اأبرز  حيث 

الدرا�صة التي �صملت هذا امللف من 
تناولت جميع  الوزارية  دائرته  قبل 
اجلوانب املرتبطة مبلف اخلدمات 
اجلامعية واأخذت بعني االعتبار كل 
قدم  الذي  والتقييم  االقرتاحات 
كما  املخت�صة،  اللجان  قبل  من 
االقت�صادي  اجلانب  مراعاة  متت 
بني  فارق  ت�صجيل  مع  حيثياته،  يف 
لل�صفقات  واالأق�صى  االأدنى  احلد 
جتاوز 20 باملائة، ليفوق يف بع�ص 
 100 التقرير،  ح�صب  املديريات، 
جتديد  رف�ص  اإىل  اإ�صافة  باملائة، 
اأغلب  �صفقات الطلبات من طرف 
احلمراء،  اللحوم  حل�صة  املمونني 
مما اأدى اإىل اطالق طلبات عرو�ص 
نظر  يف  يعترب  ذلك  كل  جديدة، 
ف�صاد  وملفات  جرائم  القانون 
كانت  كما   ، القانون  عليها  يعاقب 
فيما  قبله  من  باجلملة  جتاوزات 
التي  بالرتا�صي  الرتخي�ص  يخ�ص 
على  اال�صتناد  اىل  بغ�صهم  ذهب 
ن�رصوا  الذين  دون  متعاملني  دعوة 
كانت  كما   ، املوؤقت  املنح  يف 
على  كارثة  اأكرث  الطلبات  �صفقات 
اأدت  حيث  اجلزائري  االقت�صاد 
املوؤ�ص�صات  من  العديد  غلق  اىل 
التي كانت تتناف�ص يف ذاك القطاع 
اىل  البطالة  انت�صار  اىل  ادى  مما 
من  الدولة  ميزانية  خ�صارة  جانب 
تلك  تدفعها  كانت  التي  ال�رصائب 
القطاع  بهذا  وتكون  املوؤ�ص�صات 

مظاهر  وكرثت  اآخرون  اباطرة 
الر�صوة ومنح امتيازات غري مربرة 

للغري .

تعادل 240 يوما
عدم احرتام عدد الأيام 

املتكفل بها يف النقل والإطعام 

الو�صية  الوزارة   كما ت�صمن تقرير 
�صهرين  اإعداده  ا�صتغرق  الذي   ،
كاملني من جوان اإىل جويلية 2019 
مبعدل  و  جل�صة،   12 مبجموع   ،
االأ�صبوع  يف  مديرية   12 اإىل  �صت 
املتكفل  االأيام  عدد  احرتام  عدم 
تعادل  التي  النقل واالإطعام  بها يف 
اأغلبية  لدى  ال�صنة،  يف  يوما،   240
ديون  ت�صجيل  و  املديريات، 
املوؤ�ص�صات  لفائدة  عالقة  معتربة 
غرار  على  االقت�صادية  العمومية 

واالإ�صهار  للن�رص  الوطنية  الوكالة 
و  للمياه  واجلزائرية  و�صونلغاز 
غياب  و  لالت�صاالت،  اجلزائرية 
بخ�صو�ص  دقيقة  اإح�صائيات 
مع  ال�صنوية  االيرادات  حت�صيل 
بالنفقات  مقارنة  تغطيتها  �صعف 
االإطعام  تذاكر  بيع  اأي  بها  امللتزم 
غياب  و  اجلامعي،  النقل  حقوق  و 
الرقابة على اخلدمات املقدمة ال 

�صيما املتعلقة باالإطعام و النقل.
�صجلت  التاأطري،  يخ�ص   وفيما 
اللجنة، �صغورا كبريا يف املنا�صب، 
بع�ص  يف  مرتفعة  بن�صب  و 
املوظفني  وعزوف  املديريات، 
العليا،  املنا�صب  بع�ص  �صغل  عن 
مع تعيني موظفني يف منا�صب عليا 
ال�رصوط  ا�صتيفائهم  دون 
من�صبي  ال�صيما  القانونية، 
اجلامعية  اخلدمات  مدير 
ومدير اإقامة جامعية، وعدم 
التوازن يف التوظيف بني فئتي 
وامل�صتخدمني  املتعاقدين 
يف  كبري  تاأخر  و  الدائمني، 
ال�صنوي  التوظيف  عمليات 
توزيع  يف  خلل  ت�صجيل  مع 
م�صتوى  على  امل�صتخدمني 
االإقامات و يف توزيع املنا�صب 
باأ�صالك  اخلا�صة  املالية 
تخ�صي�ص  عدم  و  ال�صحة، 
الفئة  هذه  لرتقية  مالية  منا�صب 
ا�صت�رصافية  خمططات  غياب  و 

لت�صيري املوارد الب�رصية .

جتريد مديري اخلدمات من 
�شالحيات التعيني 

ال�صابق الطيب بوزيد،  الوزير  وجه 
الذي  التقرير  نتائج  خلفية  على 
ت�صمن �صوء ت�صيري الأموال اخلدمات 
مديري  جتريد  قرار  اجلامعية، 
الوطن،  عرب  اجلامعية  اخلدمات 
واإنهاء  التعيني  �صالحيات  من 
التابعة  العليا  املنا�صب  يف  املهام 
الذي  للتطهري  قرار  وهو  للقطاع، 
ف�صيحة  بعد  مبا�رصة  الوزير،  �صنه 
االأعمال  رجل  مع  النقل  اتفاقية 

املوجود حاليا يف ال�صجن.
معاناة  على  بناءا  كان  القرار  هذا 

جامعات  من  عدد  عرب   ، الطلبة 
الوطن ال�صيما بعد قيامهم بوقفات 
بال�صعوبات  للتنديد  احتجاجية 
التي تعرت�ص الدخول اجلامعي كل 
املنظمات  قامتبع�ص  ، حيث  �صنة 
الطالبية، بغلق املداخل الرئي�صية 
وقفات  عدة  بعد  للجامعات 
احتجاجية ب�صبب اأزمة النقل وعدد 
من امل�صاكل املرتاكمة خا�صة على 
اإال ان  م�صتوى اخلدمات اجلامعية 
الأجل  اجلامعات  مدراء  تدخل 
نهائية   حلول  وجود  دون  التهدئة 
القطاع  اأف�صدت  تراكمات  اىل  اأدى 
خا�صة وان الطلبة حياءا من مدراء 
ا�رصاباتهم  يعلقون  اجلامعات 
واحتجاجاتهم مما يعر�ص بع�صهم 
واالبتزاز  والتهديد  لال�صتفزاز 

م�صوؤويل  بع�ص  طرف  من 
االمر  اجلامعية  اخلدمات 
�صياع  اىل  يوؤدي  الذي 
الطلبة  اأغلبية  حقوق 
القليل  وا�صتفادة   ،
يخ�صعون  الذين  من 
للم�صاومات او يتخوفون 
خا�صة  التهديدات  من 
امل�صوؤولني  بع�ص  وان 

ا�صتعملوا البلطجية ، 
احلاالت  هاته  مثل  يف 
اىل  الطلبة  يلجاأ 
فيتعر�صون  العدالة 
من  التهديد  اىل 
اأو   ، خارجية  اأطراف 

الأيام  اجلامعات  مداخل  غلق  اإىل 
نتيجة  حتقيق  دون  �صاعات  اأو 
غري  املفاو�صات  تبداأ  وخاللها 
اخرى  اطراف  وتتدخل  الر�صمية 
لتغيري  والناقلني  املوردين  خا�صة 
والتعبري  تاأييد  اىل  االحتجاجات 
تبقى  االغلبية  ولكن  االرتياح  عن 
كما  املاأ�صاوية  االو�صاع  رهينة 
ما  كثريا  االحتجاجات  تلك  اأن 
املرور  حركة  تعطيل  يف  ت�صبب 
الطرق  وامام  اجلامعات  مبدخل 
مقاطعني  والطلبة   ، لها  املقابلة 
ورغم   واملحا�رصات،  الدرو�ص 
ت�صميمهم على اإيجاد حلول عاجلة 
احلركات  واأن  خا�صة  ملطالبهم 
تلق  مل  ي�صنونها  التي  االحتجاجية 

اأي اآذان �صاغية يف بع�ص احلاالت 
، على م�صتوى اخلدمات اجلامعية، 
النقل  حافالت  نق�ص  ت�صبب  حيث 
الدخول  بداية  منذ  اجلامعي 
متكن  عدم  يف  �صنة   كل  اجلامعي 
مقاعد  اإىل  الو�صول  من  الطلبة 
عن  اجلامعة  بعد  ب�صبب  الدرا�صة  

مقر �صكناهم يف بع�ص االأحيان.
�صوؤالهم   عن  اأمثلة  اأعطينا  اإذا 
طالب،   1200 الإقامة حتوي  “كيف 
حافالت  خم�ص  على  اإال  تتوفر  ال 
ا�صتنزاف  عن  ف�صال  نقل؟”، 
ال  م�صاريع  يف  اخلدمات  ميزانية 
متت ب�صلة مل�صلحة الطالب، منها 
اخلارجية  اجلدران  �صقف  تزيني 
يف  االقامات  ببع�ص  لالأجنحة 
حني اأن االهرتاء ينخر داخلها منذ 

�صنوات طويلة .

 22 مقابل  نقل  حافلة   50
األف طالب

نقل  حافلة   50 توجد  اآخر  وكمثال 
عن  ف�صال  طالب،  األف   22 مقابل 
انعدام االأمن ودخول الغرباء داخل 
موقف حافالت الطلبة، اىل جانب 
�صوء وجبات االإطعام وانعدام املاء 
مطاعم  داخل  لل�رصب  ال�صالح 
االإقامات، والتاأخر يف فتح الطوابري 
اجلامعية  املطاعم  م�صتوى  على 

ال�صيما  املركزية.
بلغ  اجلامعية  املطاعم  اأن  رغم 

امل�صتوى  2017على  �صنة  عددها 
الوطني “520 مطعمــا �صهرت على 
تقدمي زهاء مليون وجبة يوميا وفق 
و    ،” م�صتقر  غري  غذائــي  برنامج 
حظيـــرة النقل اجلامعي التي كانت 
“ت�صــم 5923 حافلة” بنقل الطلبة. 
الذي  �صيتوت  الوزير  عهد  يف  اما 
وجد اخلدمات اجلامعية يف مرحلة 
العام  املدير  حماولة  يف  �صعبة 
احلايل للخدمات حماوال اال�صالح 
ظروف  يف  �صعب  القطاع  لكن 
ا�صالحه ،و االو�صاع مل تتغري كثريا 
العقلية   بنف�ص  بفيت  القاعدة  الأن 
امل�صوؤولني  يف  فقط  التغيري  وكان 
واالبقاء على البع�ص فقط حتويلهم 
تغري  دون  مديرية  اىل  مديرية  من 

ف�صل  ورغم  وال�صلوك  العادات  يف 
منا�صبهم  يف  وابقائهم  البع�ص 
 ، خرى  مناطق  اىل  حتويلهم  او 
ب�صاعة  القادمة  االيام  و�صتثبت 
�صفقات  بتوا�صل  خا�صة  االمور 
يف  جرمية  تعترب  التي  الطلبات 
ان  حيث  الوطني  االقت�صاد  حق 
احلا�صل  جتعل  ال�صفقات  هاته 
بتموينه  مطمئن  ال�صفقة  على 
�صنوات   05 ملدة  جامعي  نقل  او 
بفكر  ميتاز  يجعله  مما  متوا�صلة 
قانون  �صماه  ما  وهذا  االحتكار 
امتيازات  مبنح  الف�صاد  مكافحة 
يف  ت�صبب  واأنه  خا�صة  مربرة  غري 
التي  املوؤ�ص�صات  من  كثري  افال�ص 
التموين  مناف�صة يف ح�ص�ص  كانت 
الأنها  النقل  اأو  لالقامات اجلامعية 
 05 ملدة  تواجدها  بعدم  تعلم 
الغلق  اىل  تتوجه  وبالتايل  �صنوات 
الذي  وهذا  االفال�ص  اعالن  قبل 
�صببته �صفقات الطلبات باخلدمات 
عن  غيارة  هي  وبالتايل  اجلامعية 
جرمية اقت�صادية يف حق االقت�صاد 
الوطني والبد من حما�صبة كل من 
ت�صبب يف ذلك ومن تواطاأ يف ذلك.

الأجل  جذرية  حلوال  نقرتح  ولهذا 
حتى  وهذا  القطاع  هذا  خو�ص�صة 
بالقطاع  اخلدمات  حت�صني  يتم 
ومنه حت�صني م�صتوى وجودة التعليم 

العايل ولهذا نو�صح مايلي :
نعطي مثاال  يف مديرية اخلدمات 
اجلامعية كانت ميزانيتها تتكون من 

الف�صول الوحيدة التالية :
املنح 210.000.000.00
التغذية700.000.000.00

النقل150.000.000.00
املجموع   

1.060.000.000.00
وكان عدد الطلبة جميعا 11800 
طلبة   03 كل  ي�صكنون  وانهم 

بغرفة معناه لدينا 3900غرفة 
ولذلك  جامعية   اقامات   06 يف 
كالتايل  احل�صابية   العملية  تكون 

:
x1000دج  �رصب  39000غرفة   
يف  للغرفة  الكراء   �صعر 
بالدرا�صة  اخلا�صة  10ا�صهر 
من  مداخيل  =39000000.00دج  
رغم  االقامات  هذه  بتاأجري  يقوم 

اننا مل نح�صب كل الغرف بها 
اقامة  كل  توؤجر  والدولة 
ان  ولنفر�ص  اال�رصة  ح�صب 
غرفة    39000 جمموعة  بها 
مدخول  ب20.000.000.00دج 
12ا�صهر  مبعنى انها امنح امتيازات 
اجلامعية  االقامات  ي�صتاأجر  ملن 

لتقدمي خدمات مميزة للطلبة 
اخلو�ص�صة  هذه  عن  التنجم  حتى 
ا�صتهالك  يخ�ص   فيما  نزاعات 
لكل  تو�صع  والغاز  واملاء  الكهرباء 
الكهرباء  عداد  هيكل  وكل  جناح 
ون�صبة  يدفعه  املطعم  اماالغاز 

05باملائة من النادي .

لتح�شني جودة التعليم العايل اجتماعيا وبيداغوجيا

قطاع �خلدمات �جلامعية يف عني �لإع�سار و�آفاق خو�س�سته 
كرث احلديث عن مو�شوع اخلدمات اجلامعية وما انتج من مظاهر للف�شاد حيث مع بداية حما�شبة الع�شابة ظهر للجميع عالقة هذا القطاع بخيوطها 

كما تاأكد للمجتمع مدى �شطوة املال الف�شاد يف هذا القطاع ، خا�شة واأنه كان مالذا لإطارات �شامية ونواب برملان ومنتخبني حمليني ملا يحتويه من مراكز 
اطماع مادية وب�شرية ، وهذا الذي ك�شفه تقرير اللجنة املكلفة بدرا�شة ح�شيلة عمل مديريات اخلدمات اجلامعية بعنوان ال�شنة املالية 2018 وبرنامج 

عمل �شنة 2019 الذي كان باقرتاح الوزارة الو�شية

كانت جتاوزات باجلملة من قبله 
فيما يخ�ص الرتخي�ص بالرتا�شي 

التي ذهب بغ�شهم اىل ال�شتناد 
على دعوة متعاملني دون الذين 
ن�شروا يف املنح املوؤقت ، كما كانت 
�شفقات الطلبات اأكرث كارثة على 
القت�شاد اجلزائري حيث اأدت اىل 

غلق العديد من املوؤ�ش�شات التي 
كانت تتناف�ص يف ذاك القطاع

توجد 50 حافلة نقل مقابل 22 
األف طالب، ف�شال عن انعدام 
الأمن ودخول الغرباء داخل 

موقف حافالت الطلبة، اىل جانب 
�شوء وجبات الإطعام وانعدام 

املاء ال�شالح لل�شرب داخل مطاعم 
الإقامات، والتاأخر يف فتح 

الطوابري على م�شتوى املطاعم 
اجلامعية ل�شيما  املركزية

اجلزء 01
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

الرقم :56 /2020

و�شل ت�شجيل الت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية حملية

�صفر   18 امل�ؤرخ يف   12-06 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
1433 امل�افق لـ12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا الي�م 10-05-2020 ت�صليم و�صل الت�رصيح 
الريا�صي  الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�صي�س 

امل�صماة :
النادي الريا�شي للهواة جنوم مولودية الق�شر –ورقلة

الكائن مقرها بـ:بحي �صعيد عتبة رقم -03 ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�صيد عبد ال�صمد  كن��س
تاريخ ومكان امليالد :21-09-1993 ورقلة

العن�ان ال�صخ�صي حي �صعيد عتبة رقم 03-ورقلة 

ANEP N°:  2016008627الو�شط:2020/05/26

ANEP N°:  2016008653الو�شط:2020/05/26



بقلم: الكاتب ح�سن عبادى

الأ�رسى  "اإىل  روايته  الكاتب  يُهدي   
وهذا  الق�ضبان"  خلف  والأ�ضريات 
ال�ضنني  فرغم  �ضخ�ضّيته،  على  يدّل 
مكاًنا  للأ�رسى  زال  ما  م�ضت  التي 
جّل  يكّر�س  وفعًل،  قوًل  قلبه،  يف 
وقته لق�ضاياهم، بعك�س البع�س مّمن 
يُثار  وحني  والأ�رسى،  الأ�رس  تنا�ضوا 
كاأّن  الأحرار،  باأ�رسانا  يتعلّق  اأمر 
بل�ضان حالهم يقول: "اأوف، كمان مّرة 

الأ�رسى؟ بكّفينا عاْد"!!!
القد�س  يف  الرواية  اأحداُث   تدوُر 
تبقى املجدل  والأردن، ويف اخللفّية 
ف�ضاء  يف  حتلّق  حا�رسة  املهّجرة 
الغرتاب  طعم  ذاق  فن�رس  الرواية، 
بلدة  اإىل  بعودة  حامًلا  قد�ِضه  عن 
ال�ضتات  اأردن  يف  وهناك  اأجداده، 
يرحل  مل  قلبه  ولكن  لطيفة،  تزّوج 
ي�ضل  علّه  القد�س  يف  وبقي  معه 
عربها اإىل املجدل وع�ضقلن، يرتك 
زوجته هناك لتّخلف ابنتهما انت�ضار 
ي�ضري  برفيق،  لريزقا  ِنعمة  ويتزّوج 
من  ومطارًدا  م�رّسًدا  �ضلبًا  منا�ضًل 
ابنه  مر�س  خربرَ  الحتلل،  قّوات 
م�ضت�ضفى  اإىل  لينقله  وعاد  فغامر 
املقا�ضد ويف طريقهم باغتهم العدو 
ابراهيم  ورفيقه  وزوجته  لي�ضت�ضهد 
ويكون رفيق الناجي الوحيد، ليعي�س 
حمبوبة،  ح�ضن  يف  ويرتّبى  يتيًما، 
حممد.  ابنها  برفقة  ابراهيم،  اأرملة 
�ضّن  يف  الدرا�ضة  مقاعد  رفيق  ترك 

تعليم  ن  ويوؤِمّ "والدته"  ليعيل  مبّكرة 
الطّب  ودرا�ضة  الثانوّية  يف  "اأخيه" 
لآخر،  عمل  من  ويتنّقل  الأردن  يف 
ك�ضك  يف  ا�ضتغل  الزراعة،  يف  عمل 
بائع  والتبغ،  واملجلت  لل�ضحف 
متجّول يف ال�ضوق لكن بلدّية القد�س 
املقد�ضّيني  على  ت�ضّيق  وال�رسطة 
غرامات  وفر�س  املخالفات  بكتابة 
مالّية على الباعة املتجّولني، وت�ضِجن 
عربة  �ضاحب  و�ُضِجن،  خمالف،  كّل 
من  الطلبة  احتياجات  لبيع  متنّقلة 
وامل�رسوبات  والأطعمة  القرطا�ضّية 
كاجِلمال  حتف  ا�ضرتى  واحللوى، 
لل�ضياح  ليبيعها  وال�ضل�ضل  والعقود 
وزّوار بيت املقد�س. عاي�س مذبحة 
الأق�ضى يف اأكتوبر 1990 واملواجهات 
يف القد�س حني خّفت ال�ضياحة فرتك 
�ضوق  يف  عّتاًل  ا�ضتغل  التحف،  بيع 
وانك�رست  �ضّيارة  �ضدمته  املدينة، 
تاجر  �ضائقها،  على  ليتعّرف  �ضاقه، 
اجلملة اأبو يو�ضف ، ا�ضتغل معه وتعلم 
التجارة على اأ�ضولها. �ضار على درب 
والده ال�ضهيد؛ دعم املنا�ضلني باملال 
وتوفري ال�ضلح وتاأمني املطاردين يف 
فطوِرد  املقاومة  ودعم  النتفا�ضة 
اإ�ضابة  اأ�ضيب  الحتلل،  قبل  من 
بالغة واأعتقل. ي�ضّور الكاتب التعذيب 
امل�ضكوبّية  يف  والنف�ضّي  اجل�ضدي 
ي�ضغطون على  "كانوا  التحقيق  اأثناء 
حادة...اإن  باأداة  ويلم�ضونه  اجلرح 
مل تعرتف �ضوف نعتقل اأّمك واأخاك 
بيتكم".  الليلة  و�ضنهدم  وخطيبتك 

والتهب  رفيق  يوًما على  �ضبعون  "مر 
وال�ضغط  الطّبي  الإهمال  اجلرح من 
اجل�ضدي  بالتعب  و�ضعر  النف�ضي، 
كر�ضي  على  واجللو�س  النوم  قلّة  من 
�ضغري مقّيد اليدين من اخللف و�ضّب 
راأ�ضه  على  وال�ضاخن  البارد  املاء 
النفرادي  للحجز  ونقله  وج�ضده 
وموا�ضلة تهديده و�رسبه وهّز راأ�ضه 
وباقي  رقبته  يف  �ضديد  باأمل  ف�ضعر 
العار  غرفة   ،)55 ج�ضمه")�س. 
ي�ضّورهم  الذي  الأنذال  والع�ضافري 
مّنا  لي�ضوا  "اإّنهم  املحتّل:  املحّقق 
ل�ضعبه  فمن خان �ضعبه ول خري منه 
خانوكم  وكما  لنا،  فيه خري  يكون  لن 
فقط  فنحن  ما،  يوًما  ف�ضيخونوننا 
نع�رسهم ثم نرميهم؛ لأّنهم ل ي�ضاوون 
يل  و�ضفهم  وكما   ،)59 �ضيًئا")�س. 
"مثل  املحّرر:  الأ�ضري  �ضديقي 
امل�ضتعملة". ي�ضّور  الذنني  نّكا�ضات 
املركزي  ع�ضقلن  �ضجن  الكاتب 
بعد  ما  مرحلة  ال�ضعبة، يف  وظروفه 
الن�ضيج  من  مزيج  الأ�رسى  التوقيف، 
ابن  والأمّي،  املثّقف  الفل�ضطيني؛ 
وال�ضّفة  غزة  ابن  والقروي،  املدينة 
و"فل�ضطني املحتلّة" )اهلل ي�ضاحمك، 
املتدّين  راأفت!!!(،  يا  اأنت  حّتى 
ة وموقف  والعلمان...ولكّل اأ�ضري ق�ضّ
والتكاتف  الأ�رسى  بني  الألفة  واأمل. 
النق�ضام  قبل  بينهم  الجتماعي 
ّية  �ضِ املررَ احلالت  وهناك  املقيت، 
من  بالختناق  ي�ضعر  من  املزمنة؛ 
الكفيف  املزمنة،  ال�ضدرّية  الأزمة 

ان�ضانّية  حيوات  ي�ضّور  وغريهم. 
ترك  من  هناك  الأبدان؛  لها  تق�ضعّر 
جًدا  واأ�ضبح  عامان  وعمره  ابنه 
بروؤيتهم  يحظرَ  مل  اأطفال  لثلثة 
�ضجني  وهو  الأم متوت  واحت�ضانهم، 
م  ويُحررَ اأولده  يزّف  ل  عناق،  دون 
وطلعتها،  ُطلبتها  ابنته  م�ضاركة  من 
وتويف  �ضيارة  �ضدمته  الوحيد  البن 
خلف  وهو  امل�ضت�ضفى  ي�ضل  اأن  قبل 
بال  يحلم  اإن�ضان  الأ�ضري  الق�ضبان! 
الفّلح  ملنظر  ي�ضتاق  العادّية؛  حياة 
اإىل  يتوق  بعرقه،  اأر�ضه  روى  الذي 
�ضوًقا  الدمع  ذرفت  التي  الأم  حنان 
ليلة  املوقد يف  للهب  يحّن  ملحّبيها، 
املحّبون،  حولها  اجتمع  ممطرة 
الزيتون،  و�ضجرة  التني  ثمرة  اإىل 
اللوز...وعزاوؤه  وزهرة  العنب  لدالية 
�ضجن  يف  املجدل  هواء  يتن�ّضم  اأّنه 
ال�ضجن  يدّمروا  اأن  حلمه  ع�ضقلن! 
واأ�ضجار  و�ضنابل  حلدائق  ويحّولوه 
رفيق  يتحّرق  جميلة!  وزهور  برتقال 
حمبوبة  احلاجة  ُمنعت  ال�ضجن،  يف 
اأمه  لي�ضت  اأّنها  بحّجة  زيارته  من 
ُحكم  التوقيف  من  عامني  وبعد 
تعليمه  ليتّمم  �ضنوات  �ضت  بال�ضجن 
لينتقم  البكالوريو�س،  على  ويح�ضل 
من احلرمان وال�ضّجان. يتناول مهزلة 
الأخوة  بني  والنقا�س  و�رسابه  اأو�ضلو 
داخل ال�ضجن، هناك من يراه كاخلمر 
اأو املي�رس، ولكن من "حما�ِضنها" اأنها 
يف  تفّوقت  التي  لنت�ضار،  �ضمحت 
احلركة  يف  ن�ضيطة  وكانت  اجلامعة 

حممد،  على  وتعّرفت  الطّلبّية 
اإليها  يُ�ضار  طبيبة  و�ضارت  بالعودة 
بالبنان، تعالج رفيق لترَترَعّرُف عليِه...
حمكومّيته  رفيق  ق�ضى  اأخيها. 
باأّيام،  اإفراجه  يوم  قبل  ليًل،  وحّرر 
مذاق  ليحرموه  مفاجئ  ب�ضكل 
به  حّدثني  ما  )جاءن  ال�ضتقبال 
و�ضو�ضن  �ضهيلة  با�ضل؛  �ضديقي 
�ضجن جميدو  باب  تنتظران حتريره 
بواّبة  من  "ًتهّربه"  ال�ضجون  و�ضلطة 
الرواية  حمور  العفولة!(.  اإىل  خلفّية 
واأهاليها  والقد�س؛  املجدل  هو 
املهّجرين يف ال�ضتات يحلمون بعودة 
والعودة  اللجوء  حمالة،  ل  قادمة 
حّق  ا�ضرتداد  �ضبيل  يف  هو  والن�ضال 
يف  والأجداد  الآباء  اأر�س  م�ضلوب، 
القد�س،  يف  ومقّد�ضاتنا  املجدل 
اإلزامّية دفعها  والعتقال هو �رسيبة 
اأجل  اأبناء �ضعبنا الأحرار من  غالبّية 
والأ�ضري  ال�ضليب،  والوطن  احلرّية 
احلكاية... يحكي  من  اأ�ضدق  هو 
اأّن  فلن�ضمع ملا يقوله! ولي�س �ضدفة 
احلب،   – للرواية  "الفرعي"  العنوان 
جاء  واحلرّية.  ال�ضجن  املقاومة، 
لأ�ضماِء  باختياِره  موّفًقا  الكاتب 
ِه؛ رفيق، ن�رس، خالد، لطيفة،  �ضخو�ضِ
حمبوبة،  ابراهيم،  نعمة،  انت�ضار، 
اأبو  ح�ضن،  ال�ضيخ  منال،  حممد، 
دللته  ا�ضم  فلكّل  وغريها،  يو�ضف 
حكاية  ويحكي  الرواية  يف  ودوره 
بعيدة  وب�ضيطة  �ضل�ضة  بلغة  �ضاحبه، 
الع�ضلت  �ضّد  التعقيد وحماولة  عن 

يكتبون  باأ�رسى  لقائي  اأثناء  املقيت. 
رغم  باحلرية  ي�ضعرون  وجدتهم 
يحلّقون  الزنازين،  وظلمة  العتقال 
بنقاوة  ليعانقوا �ضم�ضها  نحو احلرّية 
مل  وموبقاتها  فاأو�ضلو  و�ضفاء، 
والعتزاز  بالفخر  ي�ضعرون  تلّوثهم، 
حاملني تفاوؤلهم على اأكتافهم...فغًدا 
�ضتهتّز اأبواب زنازينهم لتبتّل اأرجلهم 
الهّم  يحملون   . حيفا  بحر  مياه  يف 
ته،  وق�ضّ حكايته  لكٍلّ  الفل�ضطيني، 
راأفت  كتبه  فما  متنّف�ضهم،  والكتابة 
رتو�س،  دون  �ضادًقا  �ضافًيا  جاء 
وهنا تكمن اأهمّيته، يحلم بغٍد جميل 
اأن  لت�ضحيته  يريد  ل  لأّنه  واأف�ضل 
ون�رسها  الأ�ضري  كتابة  �ضدًى،  تذهب 
لل�ضّجان  ومقاومة  للمحتل  حتّدي 

وقيوده.
 ملحظة: ل بّد منها؛ اأ�رسف الكاتب 
اأثقلت  قراآنّية  باآيات  بال�ضتعانة 
لأّننا  الروائي  الن�س  �ضريورة  على 
واأخرًيا،  دينّية.  موعظة  ب�ضدد  ل�ضنا 
الأ�رسى  من  الكثريون  اأّن  فوجئت 
الأخرية  الأ�ضهر  يف  التقيتهم  الذين 
لرفيق  قيل  ما  حالهم  ل�ضان  يقول 
على يد من �ضبقوه يف الأ�رس: "األي�س 
من الغريب يا رفيق اأن يكون �ضخ�س 
مّنا بطًل عند تنظيمه خارج ال�ضجن 
ال�ضجن  دخل  واإذا  فيُطاع  يطلب 
من  ال�ضتفادة  لأن  تنتهي �ضلحّيته؛ 
قد  وت�ضحياته  وقدراته  اإمكانّياته 

توّقفت.
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 ر�سد ب�سام الكعبي يف كتابه "جمر املحطات" جمموعة عناوين فل�سطينّية تناولت جتربة االعتقال، ومنها رواية 
يف  واأم�سى   1990 عام  اأُعتقل  لالجئني،  جباليا  مع�سكر  يف  )ُولد  حمدونة  خليل  راأفت  د.  املحّرر  "ال�ستات" لالأ�سري 
�سجون االحتالل خم�سة ع�سر عامًا؛ ومن موؤّلفاته: اجلوانب االإبداعّية لالأ�سرى الفل�سطينّيني، جنوم فوق اجلبني، 

عا�سق من جنني، ما بني ال�سجن واملنفى حتى ال�سهادة، قلبي واملخّيم، لن ميوت احللم، �سرخة من اأعماق الذاكرة 
وغريها(، )حتوي الرواية 91 �سفحة، �سادرة عن موؤ�س�سة مهجة القد�س؛ موؤ�س�سة اأهلّية م�ستقّلة غري ربحّية 

تاأ�ّس�ست عام 2007، تعمل على التوا�سل مع االأ�سرى يف ال�سجون وترعى اأُ�َسر ال�سهداء واالأ�سرى واجلرحى(.

رواية ال�ستات .. 

اإىل الأ�ضرى والأ�ضريات خلف الق�ضبان

والأ�رسى  ال�ضهداء  مفو�ضية  نددت 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
ب�ضيا�ضة  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
التع�ضفي  الإداري  العتقال  وجرمية 
والعزل  الإداري  العتقال  وجتديد 
دولة  متار�ضها  التي  النفرادي 
الأ�ضري  بحق  الإ�رسائيلي  الحتلل 
من  الأ�رسى  وكافة  جنازرة  �ضامي 
كافة  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأبناء 
ن�ضاأت  واأفاد   . تواجدهم  اأماكن 
مفو�ضية  با�ضم  الناطق  الوحيدي 
بالهيئة  ال�ضهداء والأ�رسى واجلرحى 
قطاع  فتح يف  العليا حلركة  القيادية 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
والإ�ضلمية  الوطنية  للقوى  الأ�رسى 

اأن قوات الحتلل الإ�رسائيلي قامت 
يف فجر يوم الثنني املوافق 16 / 9 
/ 2019 باقتحام منزل الأ�ضري �ضامي 
الفوار  �ضعبان جنازرة مبخيم  حممد 
واأعادت  اخلليل  مدينة  جنوب  يف 
اعتقاله ليخو�س اإ�رسابا مفتوحا عن 
 11 املوافق  الثنني  يوم  منذ  الطعام 
/ 5 / 2020 احتجاجا على العتقال 
الإداري  العتقال  وجتديد  الإداري 
املا�ضى  الثلثاء  يوم  له  التع�ضفي 
للمرة   2020  /  5  /  12 املوافق 
 . �ضهور   4 ملدة  التوايل  على  الثالثة 
�ضامي  الأ�ضري  اأن  الوحيدي  واأو�ضح 
النقب  �ضجن  يف  املعتقل  جنازرة 
الفوار  مواليد خميم  من  ال�ضحراوي 

 /  9  /  17 اخلليل يف  مدينة  بجنوب 
1973 وبلدته الأ�ضلية عراق املن�ضية 
 17 فرا�س   ( اأبناء   3 وله  متزوج  وهو 
 – عاما   13 دروي�س  حممود   – �ضنة 
ماريا 8 �ضنوات ( وهو اأمني �رس حركة 
فتح مبنطقة خميم الفوار يف جنوب 
مدينة اخلليل وكان والده قد تويف يف 
22 / 7 / 1992 وزوجته على و�ضك 
اأيام قليلة .  اجناب ابنهم الرابع بعد 
وحذر ن�ضاأت الوحيدي الناطق با�ضم 
مفو�ضية ال�ضهداء والأ�رسى واجلرحى 
بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
والإ�ضلمية  الوطنية  للقوى  الأ�رسى 
التي  النفرادي  العزل  �ضيا�ضة  من 

�ضجن  م�ضلحة  اإدارة  متار�ضها 
الأ�ضري  بحق  ال�ضحراوي  النقب 
ال�ضبت  يوم  منذ  جنازرة  �ضامي 
لجباره   2020  /  5  /  16 املوافق 
على  الحتجاجي  اإ�رسابه  فك  على 
العتقال  وتجديد  الإداري  اعتقاله 
 . التوايل  على  الثالثة  للمرة  الإداري 
جنازرة  �ضامي  الأ�ضري  باأن  واأ�ضاف 
اجلامعي  تعليمه  اكمال  ي�ضتطع  مل 
قوات  ومطاردة  ملحقة  ب�ضبب 
واعتقاله  له  الإ�رسائيلي  الحتلل 
الأول  العتقال  كان  حيث  مرتني 
يف  واأم�ضى  الثمانينات  اأواخر  يف 
والعتقال  ون�ضف  عامني  ال�ضجن 
الثان كان اإداريا يف 15 / 11 / 2015 

ال�ضورية  املحاكم  يف  متديده  ومت 
ليعلن  مرتني  الإ�رسائيلية  العن�رسية 
اإ�رسابا  حينها  يف  جنازرة  الأ�ضري 
مفتوحا عن الطعام يف 3 / 3 / 2016 
يف مواجهة العتقال الإداري ا�ضتمر 
اإ�رسابه ملدة 72 يوما . ودعا ن�ضاأت 
مفو�ضية  با�ضم  الناطق  الوحيدي 
ال�ضهداء والأ�رسى واجلرحى بالهيئة 
العليا حلركة فتح يف قطاع  القيادية 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
والإ�ضلمية  الوطنية  للقوى  الأ�رسى 
واإ�ضناد  لدعم  الفل�ضطيني  الكل 
يليق وحجم ت�ضحياتهم  الأ�رسى مبا 
ت�ضويق  يف  اجل�ضام  ون�ضالتهم 
الرواية  الفل�ضطينية وهزمية  الرواية 

الإ�رسائيلية  العن�رسية  واملاكينة 
التي تعمل على مدار ال�ضاعة لإبراز 
ثوب  يف  الفل�ضطينيني  الأ�رسى 
اجللد يف حني اأن ال�ضحية احلقيقية 
 . الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأبناء  هم 
الدولية  اللجنة  دور  على  و�ضدد 
الدويل  واملجتمع  الأحمر  لل�ضليب 
والإن�ضان يف توفري احلماية للأ�رسى 
انت�ضار  ظل  يف  خا�ضة  الفل�ضطينيني 
الحتلل  وت�ضعيد  كورونا  وباء 
ل�ضيا�ضة الإهمال الطبي  الإ�رسائيلي 
املتعمد الذي اأودى بحياة 68 اأ�ضريا 
فل�ضطينيا من بني 223 اأ�ضريا ق�ضوا 
ال�ضيا�ضات  مق�ضلة  حتت  نحبهم 

والقوانني واجلرائم الإ�رسائيلية

االأ�سري �سامي جنازرة يف اإ�سراب مفتوح عن الطعام

مق�ضلة العتقال الإداري والعزل النفرادي يف �ضجن النقب ال�ضحراوي
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رحيل اأيقونة العمل الفدائي 
املنا�سلة ترييز الهل�سة

اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات اأعزائي القراء اأحبتي الأفا�شل فما اأنا ب�شدده اليوم هو ت�شليط ال�شوء على �شرية 
عطرة وذكرى طيبة للمنا�شلة الفدائية الأردنية الفل�شطينية ترييز الهل�شة اأيقونة العمل الفدائي الثوري �شاحب 

الولء والنتماء والوفاء ال�شادق للوطن واحدة من اأ�شر�س الفدائيات يف تاريخ الن�شال الفل�شطيني ومثاًل للمراأة املنا�شلة 
الفل�شطينية الأردنية العربية التي قدمت الغايل والنفي�س من اأجل ق�شية فل�شطني وبعد حتررها من �شجون الحتالل 

ال�شهيوين وا�شلت بتحٍد م�شوار حياتها.
 بقلم:- �شامي اإبراهيم فودة

ِرَجاٌل  اْلُ�ؤِْمِننَي  "ِمَن  تعاىل:  قال 
َفِمنُْهْم  َعلَيِْه   َ الَلهّ َعاَهُدوا  َما  َدُق�ا  �صَ
ى نَْحبَُه َوِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظُر َوَما  َمْن َق�صَ

لُ�اتَبِْديال" بََدهّ
�صدق الل العظيم

وحتملت  ال�اقع  من  العديد  وت�لت   
ال�ص�ؤوليات وكان اآخرها قيادة رابطة 
يف  الفل�صطينية  الث�رة  جرحى  �ص�ؤون 
الحررة  الأ�صرية  النا�صلة  الأردن. 
م�ص�ؤولة ملف اجلرحى يف الأردن ترييز 
زوجها  مع  عا�صت  �صلمان”  هل�صه”اأم 
وا�صحق  �صلمان  الثالثة,  واأولدها 
من  وظلت حمرومة  عمان  ونادية يف 
وروؤية  الفل�صطينية  الأرا�صي  دخ�ل 
وافتها  حتى  وحيفا.  عكا  يف  عائلتها 
النية ي�م ال�صبت ال�افق 28 مار�س 
عمان  الأردنية  العا�صمة  يف  2020م 
الرئة  �رسطان  مر�س  مع  �رساع  بعد 
حياة  بعد  عاما   66 يناهز  عمر  عن 
دفاعاَ  والعطاء  بالن�صال  زاخرة 
وحق�ق  الفل�صطينية  الق�صية  عن 
مقاومة  يف  الفل�صطيني  �صعبنا 
اأجل  ومن  ال�صهي�ين  الحتالل 
الدولة  واإقامة  وال�صتقالل  احلرية 
وعا�صمتها  ال�صتقلة  الفل�صطينية 

القد�س ال�رسيف..
ولدت النا�صلة الأردنية الفل�صطينية/
الهل�صة  ع�دة  �صلمان  اإ�صحاق  ترييز 
هل�صة”  ترييز  با�صم  ت�صتهر  والتي 
يف  القدمية  البلدة  يف  �صلمان”  اأم 
 1 بتاريخ  اإ�رسائيل  �صمال  عكا  مدينة 
اأ�رسة  كنف  يف  ون�صاأت  1954م  يناير 
اأ�ص�ل  من  لعائلة  وترجع  منا�صلة 
بني  الثالثة  وهي  م�صيحية  اأردنيَهّة 
اأخ�اتها. والدها ا�صحاق هل�صة اردين 
اإىل  هاجر  الكرك  مدينة  من  ال�صل 
نادية  ها  واأمهّ 1946م  عام  فل�صطني 
اجلليل  يف  الرامة  قرية  من  حنا 
اأنهت  العلمي/  الأعلى…ال�ؤهل 
درا�صتها الثان�ية يف مدر�صة تريا�صنتا 
ا,ثم اأكملت درا�صتها يف  الأهلية يف عكهّ

الإجنليزي  ال�صت�صفى  يف  التمري�س 
اللغة  وجتيد  النا�رسة  مدينة  يف 
يف  م�صيئة  والعربية,حمطات  العربية 
الأردنية  والفدائية  النا�صلة  حياة 
هل�صة"والتى  "ترييز  الفل�صطينية 
الن�صمام  قرار  عاتقها  على  اأخذت 
يف  الث�ري  ال�صلح  الكفاح  اإىل 
�صف�ف منظمة التحرير الفل�صطينية, 
من  الكثري  عينها  باأم  �صاهدت  بعد 
العديد  باأذنيها  و�صمعت  الأحداث 
بحق  والقا�صية  ال�ؤلة  ال�قائع  من 
عام  عكا يف  وخا�صة يف  �صعبها  اأبناء 
1970. ومن هذه ال�قائع ال�ؤلة هي 
على  البحر  عر�س  يف  القب�س  واقعة 
ما ُعرف لحقاً بـ جمم�عة عكا حيث 
قتل اأحد اأع�صائها من اأبناء عكا وعند 
الإ�رسائيلية  الق�ات  منعت  ت�صييعه, 
الدفن  قبل  جثته  روؤية  من  عائلته 
لنع ك�صف التعذيب الذي تعر�س له, 
وكانت هذه احلادثة نقطة مف�صلية يف 
اإىل  بالإ�صافة  هذا  وقرارها  حياتها 
تاأثرها بالعديد من العمليات الفدائية 
مطلع  يف  ال�رسائيلي  الختالل  �صد 

ال�صبعينات..

هل�صة  غادرت   ,1971 ن�فمرب   23 يف 
عائلتها  علم  دون  الحتلة  فل�صطني 
وهربت اإىل ال�صفة الغربية ثم اإىل لبنان 
, برفقة �صابة زميلة لها يف الدرا�صة. 
الأردنية  والفدائية  النا�صلة  ان�صمت 
فتح  حلركة  هل�صة  ترييز  الفل�صطينية 
يف  وانخرطت  البكر  �صبابها  منذ 
ماي   8 يف  الأ�ص�د  اأيل�ل  جمم�عة 
يف  هل�صة  النا�صلة  ا�صم  1972,برز 
�صف�ف القاومة وهي �صابه تبلغ من 
العمر �صبعة ع�رس عاما, عندما نفذت 
ل�رسكة  تابعة  طائرة  اختطاف  عملية 
بروك�صل  مطار  يف  البلجيكية  �صابينا 
اإ�رسائيل  يف  اللد  مطار  اإىل  التجهة 
اآخرين  فدائيني   3 برفقة   ,1972 عام 
“جمم�عة  ا�صم  اأنف�صهم  اأطلق�ا على 
قائد  طه  علي  وهم  ار”  ن�صهّ وليم 
الأطر�س  الروؤوف  وعبد  الجم�عة 
وال�صابة رميا عي�صى يف واأ�صبح ركابها 
الـ 140 رهائن. والتي خطط لها علي 
وراء  من  الهدف  كان  �صالمة,  ح�صن 
الرهائن  مبادلة  ه�  العملية  هذه 
واأثناء  وفل�صطينيني,  اأردنيني  باأ�رسى 
من  خمت�صة  فرقة  قامت  الهج�م 

الطائرة  باقتحام  الإ�رسائيلية  الق�ات 
الأحمر  ال�صليب  بهيئة  متخفني 
بنيامني  بينهم  من  وكان  الدويل 
نتانياه� الذي باغتته هل�صة واأ�صابته 
العملية  ف�صلت  بالكتف.  بر�صا�صة 
الإ�رسائيلي  الدفاع  جي�س  وا�صت�ىل 
وانتهت  اللد,  مطار  يف  الطائرة  على 
رميا  زميلتها  مع  واعتقالها  باإ�صابتها 
الآخرين  الفدائيني  ومقتل  عي�صى 
قدمت  الأطر�س,  وزكريا  طه  علي 
عليها  وحكم  اإ�رسائيل  يف  للمحاكمة 
عام,  واأربعني  مرتني  ال�ؤبد  بال�صجن 
ال�صجن  يف  �صن�ات   10 منها  ق�صت 
الإفراج  بعد  بالنفي  انتهت  اأن  اإىل 
عام  لالأ�رسى  تبادل  ب�صفقة  عنها 
1983,واأكملت حياتها يف الأردن. نظرة 
النا�صلة  لرحيل   .. الأخرية  ال�داع 
الهل�صة,باغت  ترييز  الفدائية:- 
الفدائيات  اأ�رس�س  من  واحدة  ال�ت 
الفل�صطيني  الن�صال  تاريخ  يف 
الأردنية  والفدائية  النا�صلة  وهي 
الهل�صة يف ظروف  ترييز  الفل�صطينية 
مهيبة  بجنازة  ت�صييعها  معها  ي�صعب 
والن�صايل  الكفاحي  بتاريخها  تليق 
يف  الفرو�س  التج�ل  حظر  ب�صبب 
البالد يف حماولة لحت�اء وباء ك�رونا 
الأمر  اخت�صار  ثم  ولهذا  العالي. 
واألقيت  والأقارب  الأ�رسة  اأفراد  على 
ودع  عليها  الأخرية  ال�داع  نظرات 
جثمانها الطاهر يف اأج�اء من احلزن 
اإىل مث�اها الأخري, حيث وارت الرثى 
يف مقربة اأم احلريان بالأردن.. بقل�ب 
وبالأ�صالة عن  والأ�صى  احلزن  مل�ؤها 
نف�صي وعائلتي اأتقدم بخال�س العزاء 
لعائلة الفقيدة والنا�صلة الرح�مة/ 
ترييز الهل�صة. �صائلني ال�ىل عز وجل 
واأن  ب�ا�صع رحمته,  الفقيد  يتغمد  اأن 
اأهله  يلهم  واأن  ف�صيح جناته,  ي�صكنها 

وذويه ال�صرب وال�صل�ان”
اْرِجِعي  اْلُْطَمِئنَهُّة  النَهّْف�ُس  اأَيَهّتَُها  يا 
يِف  َفاْدُخِلي  يَهًّة  ْر�صِ َمهّ يًَة  َرا�صِ َرِبهِّك  اإِىَل 
واإنا  لل  واإنا   . َجنَهِّتي  َواْدُخِلي  ِعبَاِدي 

اإليه راجع�ن

الأ�رسى  ب�ص�ؤون  الخت�س  قال 
فروانة,  النا�رس  عبد  والحررين 
عيد  مبنا�صبة  اأ�صدره  تقرير  يف 
 )4800( نح�  اأن  البارك:  الفطر 
�صج�ن  يف  يقبع�ن  فل�صطيني  اأ�صري 
 )39( بينهم   , الإ�رسائيلي  الحتالل 
والع�رسات  طفال,  و)170(  اأ�صرية 
ف�ؤاد  الأ�صري  مثل  ال�صن  كبار  من 
جتاوز  الذي  حازم"  "اأب�  ال�ص�بكي 
من  ويعاين  العمر  من  عاما  الثمانني 
عروق  م�فق  والأ�صري  عدة,  اأمرا�س 
مر�س  من  يعاين  والذي  عاما,   )75(
ال�رسطان ومعتقل منذ 2003. وتابع: 
يف  عربًيا  اأ�صرًيا   )21( وي�جد  كما 
واأن  الإ�رسائيلي,  الحتالل  �صج�ن 
بع�صهم  اأردني�ن,  هم  جميع ه�ؤلء 
والبع�س  الأردنية,  اجلن�صية  يحمل 
ولديهم  فل�صطينية  اأ�ص�ل  من  الآخر 
اأن  واأ�صاف:  اأردنية.  وطنية  اأرقاما 
قرابة  على  م�زعني  الأ�رسى  ه�ؤلء 
ت�قيف  ومركز  ومعتقال  �صجنا   23
وبئر  ونفحة  ورام�ن  النقب  اأبرزها: 
وع�صقالن  وهدارمي  والنقب  ال�صبع 
وع�فر  و�صطة  وجلب�ع  والدام�ن 
..الخ.  وال�صك�بية  والرملة  وجمدو 
وبالرغم  اأنه  اإىل  فروانة  واأو�صح 
وما  الحتجاز  ظروف  ق�ص�ة  من 
فهم  حرمان,  من  الأ�رسى  يعانيه 
له  ونظرتهم  الفطر  عيد  ي�صتقبل�ن 
العقائدي  الأول  بعدين؛  من  تنطلق 
والديني وهذا يجعل الأ�صري ي�صت�صعر 
باعتباره  مكانة العيد بفرحة و�صعادة 
دللة  ذات  عظيمة  اإ�صالمية  منا�صبة 
فه�  الآخر  البعد  اأما  يف ال�رسيعة. 
تلك  الأ�صري يف  نف�صية  يف  التمثل 
بتقليب  يبداأ معها  التي  اللحظات 
نف�صه  ويتخيل  الذكريات,  �رسيط 
يك�ن  اأن  ويتمنى  وعائلته,  بني اأهله 
النا�صبة  هذه  ي�صاطرهم  بينهم 
حزنا  فيزداد  الفرحة,  وي�صاركهم 
داخل  وال�صاعر  فاحلياة  واألاً. 
عن  فروانة  خمتلفة. واأعرب  ال�صجن 
بالغ قلقه جراء ا�صتمرار العتقالت 
ال�صتهتار  وا�صتمرار  الي�مية 
الإ�رسائيلي بحياة الأ�رسى والعتقلني 
تقدمي  وعدم  ال�صحية  واأو�صاعهم 
ورف�س  لهم,  الالزمة  الطبية  الرعاية 
�صلطات الحتالل الإفراج عن الأطفال 
والن�صاء والر�صى وكبار ال�صن يف ظل 
تف�صي فايرو�س "ك�رونا" و�صحة م�اد 
اإجراءات وتدابري  التعقيم وحمدودية 
ال�صج�ن.  داخل  وال�قاية  ال�صالمة 
وي�صتدعي  عليهم.  ي�صكل خطرا  مما 
خطر  من  حلمايتهم  دوليا  تدخال 
قبل  حياتهم  وانقاذ  بال�باء  الإ�صابة 
ف�ات الأوان. وبنيهّ اىل اأن القلق يزداد 
لدى الأ�رسى وع�ائلهم, يف ظل ت�قف 
وانقطاع  والحامني  الأهل  زيارات 
الطرفني  بني  فيما  الت�ا�صل  اآليات 
وتف�صي  ك�رونا  جائحة  ا�صتمرار  مع 
"الفايرو�س" وارتفاع اأعداد ال�صابني 
ذلك على  الإ�رسائيليني وخط�رة  بني 
اأنه ي�جد  العتقلني. واأو�صح فروانة 
من بني الأ�رسى اأكرث من )700( اأ�صري 

يعان�ن من اأمرا�س خمتلفة وبحاجة 
وتقدمي  عاجل  عالجي  تدخل  اإىل 
 )300( بينهم  لهم,  النا�صب  العالج 
مزمنة  اأمرا�س  من  يعان�ن  اأ�صري 
وخطرية مثل مر�س القلب وال�صغط 
وال�صكري وال�رسطان والف�صل الكل�ي 
القدرة  فقدوا  من  ومنهم  وال�صلل, 
على احلركة ب�صكل طبيعي, وبحاجة 
لن ي�صاعدهم على ق�صاء حاجاتهم 
يعان�ن  ه�ؤلء  وكل  الأ�صا�صية. 
وال�صتهتار  التعمد  الطبي  الهمال 
الت�ا�صل. واأ�صار  الإ�رسائيلي 
قد  كان  ا�صريا   )541( اأن  اإىل  فروانة 
�صدر بحقهم اأحكاما بال�صجن ال�ؤبد 
)مدى احلياة( لرة واحدة اأو لرات 
الربغ�ثي  الل  الأ�صري عبد  واأن  عدة, 
5اآذار/ منذ  العتقل  و  )48عاما( 
مار�س2003, يعترب الأعلى حكما من 
حكما  بحقه  �صدر  حيث  ه�ؤلء,  بني 

بال�صجن  لدة )67( م�ؤبداً.
القدامى  بالأ�رسى  يتعلق   وفيما 
اأ�صرياً  اأن نح� )51(  اإىل  اأفاد فروانة 
فل�صطينياً معتقلني منذ اأكرث من 20, 
بينهم )26( اأ�صرياً معتقلني منذ ما قبل 
"اأو�صل�" عام1993, ومن بينهم ي�جد 
)14( اأ�صريا م�صى على اعتقالهم اكرث 
من 30 عام ب�صكل مت�ا�صل, اأقدمهم 
ي�ن�س  وماهر  كرمي  الأ�صريين 
عام1948  الحتلة  الناطق  من 
وذكر  يناير1983.  منذ  والعتقالن 
فروانة اأنه وبالإ�صافة اىل ه�ؤلء فان 
الع�رسات ممن حترروا يف �صفقة وفاء 
واأعيد  عام2011,  )�صاليط(  الأحرار 
اعتقالهم عام 2014, اأم�ص�ا20 �صنة, 
فرتتني,  على  �صنة   30 من  واأكرث  بل 
ويعترب الأ�صري نائل الربغ�ثي اأكرثهم 
قرابة  اأم�صى  حيث  لل�صن�ات  ق�صاء 
يف  زال  وما  فرتتني  على  �صنة   40
قائمة  فروانة  الأ�رس. وا�صتح�رس 
�صهداء احلركة ال�طنية الأ�صرية منذ 
العام  ارتفعت هذا  عام 1967  والتي 
جابر  "ن�ر  الأ�صري  ا�صت�صهاد  بعد 
الذين  �صهيدا   )223( اإىل  الربغ�ثي" 
�صقط�ا بعد العتقال وداخل ال�صج�ن 
اأو  الطبي  والإهمال  التعذيب  جراء 
ب�صبب القتل العمد واإطالق الر�صا�س 
اأب�  قا�صم  اأمثال:   , ال�صجن  يف  وهم 
وعمر  الفحم  اأب�  القادر  وعبد  عكر 
واإبراهيم  مراغة  وا�صحق  القا�صم 
وعبد  العكاوي  وم�صطفى  الراعي 
الزعانني  وعطية  حريزات  ال�صمد 
ال�صايح  وب�صام  علي  ال�صيخ  وخالد 
و�صامي اأب� دياك ومي�رسة اأب� حمدية 
غريهم. واأ�صار  تط�ل,  والقافلة 
تزال  ل  الحتالل  �صلطات  اأن  اإىل 
ال�صهداء  من  حتتجز جثامني خم�صة 
ال�صج�ن  الذين �صقط�ا قفي  ال�رسى 
اأني�س  وهم:  خمتلفة  اأوقات  يف 
�صجن  يف  اُ�صت�صهد  دولة الذي 
ع�صقالن عام 1980, عزيز ع�ي�صات 
بارود  وفار�س  عام2018,  ا�صت�صهد 
ال�صايح  ب�صام  و  طقاطقة  ون�صار 
العام  خالل  ا�صت�صهدوا  وثالثتهم 

الن�رسم2019. 

املخت�س ب�شوؤون الأ�شرى واملحررين عبد النا�شر فروانة

 )4800( اأ�سري يف �سجون االحتالل، 
بينهم )39( اأ�سرية و)170( طفل

لليوم العا�شر

االأ�سري جنازرة يوا�سل ا�سرابه املفتوح عن الطعام
ي�ا�صل الأ�صري �صامي جنازرة اإ�رسابه 
العا�رس  للي�م  الطعام  عن  الفت�ح 
على الت�ايل, رف�صا لتجديد اعتقاله 
الإداري. وقال التحدث با�صم هيئة 
ح�صن  والحررين  الأ�رسى  �ص�ؤون 

عبد ربه, اإن اإ�رساب الأ�صري جنازرة 
الغ�صب  حالة  على  وا�صح  م�ؤ�رس 
الأ�صرية  احلركة  �صف�ف  والقلق يف 
�صج�ن  ادارة  �صيا�صات  جراء 
وعدم  الأ�رسى  بحق  الحتالل 

التزامها مبا يتم التفاق عليه يف كل 
مرة. واأ�صار عبد ربه يف ت�رسيحات 
اأن  اإىل  فل�صطني",  "�ص�ت  لإذاعة 
زالت  ما  الحتالل  �صج�ن  ادارة 
متنع زيارة الحامني وذوي الأ�رسى 

اأنه  م��صحا  ال�صج�ن,  يف  لأبنائهم 
حتى اللحظة ل م�ؤ�رسات على ع�دة 
جائحة  تف�صي  بذريعة  الزيارات, 
ك�رونا, م�ؤكدا الت�ا�صل مع منظمة 

ال�صليب الأحمر بهذا اخل�ص��س.
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ك�شفت عنه درا�شة جديدة

 متى يتوقف مر�صى »كوفيد-19« 
عن نقل العدوى للآخرين!

�أن مر�ضى  در��ضة جديدة  ك�ضفت 
عن  يتوقفون  كورونا  فريو�س 
من  يوما   11 بعد  �لعدوى  نقل 
مع  حتى  باملر�س،  �لإ�ضابة 
بـ«كوفيد-19«  �إيجابيا  �ختبارهم 
�لثاين ع�رش وقال خرب�ء  �ليوم  يف 
�ضنغافورة،  يف  �ملعدية  �لأمر��س 
�إنهم وجدو� �أن �لفريو�س »ل ميكن 
عزله �أو زر�عته بعد �ليوم �حلادي 
لورقة  وفقا  �ملر�س«،  من  ع�رش 
بحثية م�ضرتكة من �ملركز �لوطني 
و�أكادميية  �ملعدية  للأمر��س 

�لطب )NCID( يف �لبلد.
»�حلمل  �لباحثون  وحلل 
مري�ضا   73 لدى  �لفريو�ضي« 
�إذ� كان  بـ«كوفيد-19«، لقيا�س ما 
للحياة  قابل  يز�ل  ما  �لفريو�س 
�ضخ�س  �أي  ي�ضيب  �أن  وميكن 

�إىل  »��ضتناد�  مو�ضحني:  وكتبو� 
منذ  �ملرت�كمة  �لبيانات 

»كوفيد- جائحة  بد�ية 
�لفرتة  تبد�أ  قد   ،»19
�لأفر�د  لدى  �ملعدية 
من  يعانون  �لذين 

يومني  زهاء  �لأعر��س، 
وت�ضتمر  ظهورها،  قبل 

ملدة 7-10 �أيام تقريبا بعد ظهور 
�لأعر��س«.

وقال فريق �لبحث �إن �ملر�ضى قد 

�ختبار  يف  ي�ضتمرون 
بعد  �إيجابية  نتائج 
ولكن  �أ�ضبوعني، 
قد  �لختبار�ت 
�أجز�ء  تلتقط 
مل  �لفريو�س  من 
لن�رش  �ضاحلة  تعد 
�لعدوى وكتب �لباحثون: 
�لفريو�ضي  »ينخف�س   �لتكاثر 
�لن�ضط ب�رشعة بعد �لأ�ضبوع �لأول، 

ومل يُعرث على فريو�س قابل للحياة 
بعد �لأ�ضبوع �لثاين من �ملر�س«. 
�أن  ميكن  �لنتائج  �أن  و�قرتحو� 
تدعم قر�ر�ت �مل�ضت�ضفيات ب�ضاأن 

موعد �إخر�ج �ملر�ضى.
تتطلب  �ملتحدة،  �لوليات  ويف 
فح�س  �مل�ضت�ضفيات  من  �لعديد 
�ملر�ضى �ضلبيا بالفريو�س مرتني، 
من  يتعافون  �أنهم  على  لي�ضنفو� 
�أن  من  �لرغم  »كوفيد-19«وعلى 

�ضغري�،  كان  �لدر��ضة  عينة  حجم 
�أن  من  و�ثقون  �لباحثني  �أن  �إل 
�لنتائج �ضيتم تكر�رها يف در��ضات 
�أكرب، كما قالت �ملديرة �لتنفيذية 
لـ NCID ليو يي �ضني، ل�ضحيفة  
�ل�ضنغافورية   Strait Times
�لعلمية،  �لناحية  »من  و�أ�ضافت: 
�أدلة  وجود  من  متاما  و�ثقة  �أنا 
يعد  مل  �ملري�س  �أن  على  كافية 

معديا بعد 11 يوما«.

�أكد علماء ر�ضد فريو�س كورونا 
�أم مر�ضعة،  �مل�ضتجد يف حليب 
غري �أنهم قالو� �إن �نتقال �ملر�س 
يز�ل  ل  �حلليب  �لطفل عرب  �إىل 
ورقة  يف  وجاء  موؤكد  غري  �أمر� 
 The جملة  يف  ن�رشت  علمية 
�أن باحثني يف  Lancet �لطبية، 
�أخذو� عينات من حليب  �أملانيا 
م�ضابتني  �مر�أتني  من  �لثدي 
�حلليب  تلوث  وملنع  بكورونا، 
�خلطاأ،  طريق  عن  بالفريو�س 

�ل�ضيدتني  حلمات  تطهري  مت 
با�ضتخد�م  �حلليب  جمع  قبل 

م�ضخة.
�حلليب  بتحليل  �لباحثون  وقام 
ح�ضا�ضة  »تقنية  با�ضتخد�م 
وتقي�س  تكت�ضف  للغاية« 
�لنووي  �حلم�س  م�ضتويات 
�ملو�د  �أو  للفريو�س،  �لريبوزي 
عينات  �أربع  وجمعت  �لور�ثية 
و�حدة  مرة  �لأوىل  �ل�ضيدة  من 
يف �ليومني 12 و 13 من دخولها 

�ليوم  يف  ومرتني  �مل�ضت�ضفى، 
�لر�بع ع�رش، وكانت نتيجة حتليل 

حليبها �ضلبية يف كل مرة.
نتيجة حتليل  كانت  �ملقابل،  يف 
�إيجابية  �لثانية  �لأم  من  �حلليب 
بينما  متتالية،  �أيام  �أربعة  ملدة 
منها  �أخذتا  عينتني  نتائج  كانت 

لحقا �ضلبية.
�لأم  طفل  �إ�ضابة  ثبتت  وقد 
�لفريق  لكن  بالفريو�س،  �لثانية 
�إذ� كان �لر�ضيع  غري متاأكد مما 

حليب  من  �لفريو�س  �لتقط  قد 
طريقة  هناك  كانت  �إذ�  �أو  �لأم 
و�أن  خا�ضة  للنتقال،  �أخرى 
منذ  قناعا  ترتدي  كانت  �لو�لدة 
و�تخذت  كورونا،  �أعر��س  بدء 
مع  �لتعامل  عند  �لحتياطات 
ذلك  يف  مبا  و�إطعامه،  طفلها 
وتعقيم  وثدييها،  يديها  تنظيف 

�مل�ضخات، وفقا للباحثني.

لأول مرة

العثور على فريو�س كورونا يف حليب اأم مر�صعة

�صكري احلمل يهددك 
باكتئاب ما بعد الوالدة    

خطر  يرفع  �حلمل  �ضكري  �إن  لل�ضكري  �لأملانية  �جلمعية  قالت 
�إىل نتائج در��ضة  �لإ�ضابة باكتئاب ما بعد �لولدة، وذلك ��ضتناد�ً 
حديثة. و�أو�ضحت �جلمعية �أن �أ�ضباب عدة تقف ور�ء �لأمر، منها 
عمليات تتعلق بالغدد �ل�ضماء �لع�ضبية مثل �ختلل �لتفاعل بني 
على  �لدم  يف  �لأن�ضولني  �رتفاع  تاأثري  �أو  �لكظرية،  و�لغدة  �ملخ 
�لغدة �لدرقية، �أو ��ضطر�ب �إفر�ز هرمون �ل�ضريوتونني �ملعروف 
عن  �لناجم  �لنف�ضي  �لتوتر  جانب  �إىل  �ل�ضعادة«،  »هرمون  با�ضم 

�ل�ضكري.

اأنواع من التوت حتارب 
التهاب املفا�صل

منها  يعاين  �ضائعة  �ضحية  م�ضكلة  �ملزمن  �ملفا�ضل  �لتهاب  يعد 
�لكثريون يف جميع �أنحاء �لعامل وميكن �لتقليل من �أعر��س �لتهاب 
�لغذ�ئي،  �لنظام  �لتغيري�ت يف  �إجر�ء بع�س  �ملفا�ضل عن طريق 
ذلك  يف  مبا  لللتهاب  م�ضادة  خ�ضائ�س  ذ�ت  �أطعمة  تناول  مثل 

عدة �أنو�ع من �لتوت.
�أنو�ع رئي�ضية من �لتوت ت�ضاعد يف حماربة �لتهابات  فيما يلي 3 
�ملفا�ضل و�لتقليل من حدتها، وفق ما ورد يف �ضحيفة �إك�ضرب�س 

�لربيطانية:

الأحمر -1التوت 
يحتوي �لتوت �لأحمر على ن�ضبة مرتفعة جد�ً من �لفلفونويد وهي 
ولها  �ل�ضليمة،  �لدموية  �لأوعية  تعزيز  ميكنها  نباتية  م�ضتقبلت 
تاأثري�ت م�ضادة للأك�ضدة و�للتهابات. كما يحتوي �لتوت �لأحمر 
على كميات كبرية من فيتامني C �لذي ي�ضاعد يف تخفي�س خطر 

�لإ�ضابة بد�ء �لنقر�س وي�ضاعد يف حماربة �لتهاب �ملفا�ضل.

الفراولة  2-
فيتامني  كمية  على  وحتتوي  �لفر�ولة،  يف  �ل�ضكر  ن�ضبة  تنخف�س 
�لتهاب  ملوؤ�ض�ضة  ووفقاً  �لربتقال،  يف  �ملوجودة  �لكمية  تفوق   C
�ملفا�ضل �لربيطانية، فاإن تناول 16 حبة من �لفر�ولة �أو �أكرث يف 
�لناجمة  �ملفا�ضل  �آلم  تخفيف  كبري يف  ب�ضكل  ي�ضاهم  �لأ�ضبوع، 

عن �للتهابات.

الالذع -3الكرز 

على نقي�س �لكرز �حللو، يحتوي �لكرز على �لأنثو�ضيانني، �لذي 
فاإن  �لتغذية  خرب�ء  وبح�ضب  �لغني.  �لأحمر  لونها  �لثمرة  يعطي 
�لأنثو�ضيانني له تاأثري فعال يف حماربة �لتهابات �ملفا�ضل، ويقلل 

من خطر �لتوهجات عند �مل�ضابني بد�ء �لنقر�س.

تعرف على اأف�صل زيت للطهي 
للوقاية من املوت املبكر

�لتمارين  وممار�ضة  ومتو�زن،  �ضحي  غذ�ئي  نظام  �تباع  يوؤدي 
�لتي قد  �لأمر��س �خلطرية  �إىل �حلماية من  بانتظام،  �لريا�ضية 

تت�ضبب باملوت �ملبكر.
 ويعترب نوع �لزيت �لذي ي�ضتخدمه �ملرء يف �لطهي عامًل هاماً 
يف �حلماية من �لأزمات �لقلبية، و�رتفاع �ضغط �لدم وزيادة ن�ضبة 
�لتغذية جولييت كولو فاإن زيت  �أخ�ضائية  �لكولي�ضرتول ،وبح�ضب 
�لزيتون هو �أف�ضل �أنو�ع �لزيوت �ملفيدة ل�ضحة �لقلب، وذلك لأن 
85% من �لدهون �ملوجودة فيه هي دهون �ضديقة للقلب، ت�ضاعد 

يف �لتقليل من ن�ضبة �لكولي�ضرتول.
�رتفاع  ي�ضاهم يف �حلماية من  �لزيتون  �أن زيت  �لرغم من  وعلى 
كولو  تن�ضح  بال�ضن،  بالتقدم  �ملرتبطة  و�لأمر��س  �لدم  �ضغط 
يوم، لأنه  �لزيتون كل  �أكرث من ملعقة كبرية من زيت  تناول  بعدم 
يحتوي على ن�ضبة عالية من �ل�ضعر�ت �حلر�رية، من جهتها ذكرت 
�أخ�ضائية �لتغذية �لربيطانية �ضارة بروير، �إن فو�ئد زيت �لزيتون 
ل تقت�رش على �ضحة �لقلب فح�ضب، و�إمنا ت�ضاعد �أي�ضاً يف منع 
�أنو�ع معينة من �ل�رشطان، �إ�ضافة �إىل �حتو�ئه على كمية جيدة من 
E. وبح�ضب �لأخ�ضائيني فاإن زيت �لزيتون يحتوي على  فيتامني 
�ملرتفع،  �لدم  �ضغط  خف�س  على  ي�ضاعد  �لذي  �لأوليك  حم�س 
�لأمر �لذي ي�ضاهم يف �حلماية من �لإ�ضابة باجللطات �لدموية، 

وفق ما ورد يف �ضحيفة �إك�ضرب�س �لربيطانية.

�ضتانفورد  علماء جامعة  �كت�ضف 
�لطبيعي  �لنتقاء  �أن  �لأمريكية، 
�لأدوية،  ��ضتخد�م  عن  �لناجم 
للعلج  مقاومة  �لنقائل  يجعل 
 Nature جملة  وتفيد 
Genetics، باأن �خلرب�ء �أخذو� 
باأنو�ع  م�ضابني  مري�ضا   136 من 
عينات  �ل�رشطان،  من  خمتلفة 
و�لأور�م  �لأولية  �لأور�م  من 
�لنبثاث(.  )�أور�م  �لثانوية 
من  عينة   100 �لباحثون  وعر�س 
�لأدوية  لتاأثري  �لثانوية  �لأور�م 
تعر�س  مل  �أخرى  عينة  و99 
�لعلج.  يف  �مل�ضتخدمة  للأدوية 
ي�ضبب  �لعلج  �أن  لهم  فات�ضح 
يف  وطفر�ت  تغري�ت  حدوث 

�خلليا �ل�رشطانية.

�لنفائل  �أن  �إىل  �لباحثون،  وي�ضري 
خلية  من  تتكون  �أن  ميكن 
�أو  و�حدة  متغرية  �رشطانية 
م�ضتن�ضخة �أو من عدة خليا. و�أن 
عادة  �لأ�ضكال  متعددة  �لنفائل 
�لليمفاوية  �لعقد  يف  تتطور  ما 

يتلقو�  مل  �لذين  �ملر�ضى  عند 
�لعلج، وبدرجة �أقل يف �لأن�ضجة 
�لبعيدة عن �لورم  �لرئي�ضي لدى 
للعلج.  خ�ضعو�  �لذين  �ملر�ضى 

ب�ضكل عام.
�لنقائل  �أن  �لعلماء  �كت�ضف  و 

�رشطانية  خليا  من  تتكون 
�لطفر�ت  من  �ضغري  عدد  مع 
�لأور�م  يف  نوعها  من  �لفريدة 
�لنقائل  �أن  يعني  وهذ�  �لثانوية. 
حدثت يف وقت مبكر جًد� ، و�أن 
�لأور�م �لثانوية ت�ضبه ور�ثًيا �لورم 

�لأ�ضا�ضي.
عند  تختلف  �ل�ضورة  ولكن 
للعلج،  خ�ضعو�  �لذين  �ملر�ضى 
�لثانوية تختلف  �أن �لأور�م  حيث 
�لرئي�ضية،  �لأور�م  عن  جوهريا 
مقاومة  خليا  من  وتتكون 
�لثانوية  �لأور�م  تكون  للأدوية. 
�لعلج  ولكن  �لبد�ية،  �ضعيفة يف 
يثريها  �لأدوية  با�ضتخد�م 
جتعلها  طفر�ت  حدوث  وي�ضبب 

�أكرث عدو�نية ومقاومة للعلج.

العلماء يكت�صفون ال�صبب الرئي�صي لعدم اإمكانية علج ال�صرطان



الق�سم  من  بطوالت  ع�رش  اختتمت 
ال�رشيف و قبل ال�رشيف على م�ستوى 
القدم  لكرة  الوالئية  الرابطات 
 2020-2019 مو�سم  مناف�سات 
به  اأفادت  ما  ح�سب  البطل،  بتتويج 
القدم.و  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
اأم  واليات  من  بكل  االأمر  يتعلق 
�رشيف،  قبل  بجاية  �رشيف،  البواقي 
ب�سكرة �رشيف وقبل �رشيف، تلم�سان 
واأول  �رشيف  �سطيف  �رشيف،  قبل 
�رشيف  عنابة  �رشيف،  قبل  جمموعة 
�رشيف،  املدية  �رشيف،  وقبل 
قبل  الوادي  �رشيف،  قبل  بومردا�س 
مل  باملقابل  �رشيف،  وتيبازة  �رشيف 
واليتي  من  كل  بطولتي  اإقامة  تتم 

نف�س  وفق  وتي�سم�سيلت  تندوف 
املكتب  الإجتماع  امل�سدر.و حت�سبا 
جلنة  �ستحدد  املقبل،  الفيدرايل 
الرابطات  وق�سم  الرابطات  تن�سيق 
ال�رشيف  الق�سم  رابطات  كل  و�سعية 
وقبل ال�رشيف على م�ستوى الرابطات 
الوالئية. و يبدو اأن 19 بطولة �ستكون 
بينما  اللقب،  معنية مبقابالت دورة 
�ستخو�س 3 بطوالت مباراة فا�سلة، 
وعني  اإيليزي  قاملة،  واليات  وهي 
 14 �ستتوا�سل  حني  يف  تيمو�سنت، 
بطولة بلعب ما بني جولة واحدة و4 
جوالت، و�سيدر�س املكتب الفيدرايل 
هذه الو�سعية ويعمل على امل�سادقة 
على م�سري هذه البطوالت، ح�سبما 

موقعها  عرب  االحتادية  اأو�سحته 
البطوالت  جميع  وُعلقت  الر�سمي، 
والتظاهرات الريا�سية الوطنية منذ 
16 مار�س املا�سي بقرار من وزارة 
تف�سي  ب�سبب  والريا�سة  ال�سباب 

جائحة كورونا.

نادي  العبو  ا�ستاأنف 
�سيتي  مان�س�سرت 
التدريبات  االجنليزي 
توقف  بعد  اجلماعية 
�سهرين  ملدة  عنها 
اجتياح  ب�سبب  ون�سف 
اأرجاء  كورونا  وباء 
اجنلرتا،  منها  املعمورة 
حيث وجد رفقاء الالعب 
ريا�س  اجلزائري  الدويل 
امللعب  اأجواء  حمرز 
اأول  وخا�سوا  جمددا 
تدريبية  ح�سة  اأم�س 
اإ�رشاف  حتت  ام�س  اأول 
بيب  اال�سباين  املدرب 
اأقدم  والذي  غوارديوال، 
الفتي  الطاقم  رفقة 
الدوري  لقب  حلامل 
االجنليزي املمتاز خالل 

املو�سمني االأخريين على 
تدريبات  برنامج  و�سع 
الت�سكيلة  بالعبي  خا�س 
بعد فرتة توقف طيلة ما 
كاملة  اأ�سابيع   10 يقارب 
عن التدريبات اجلماعية، 
تق�سيم  على  اقدم  حيث 
جمموعات  على  التعداد 
خم�سة  منها  كل  ت�سم 
تنفيذ  ظل  يف  العبني 
يف  الوقائية  االجراءات 
وباء  توقف  عدم  ظل 
كوفيد 19 وعدم التخل�س 
مت  حيث  نهائيا،  منه 
تدريبية  ح�سة  تنفيذ 
تدريبات  على  تركزت 
واللعب  بال�رشعة  خا�سة 
�سعيا  انفراد  على  بالكرة 
اللياقة  ا�سرتجاع  اإىل 

لالعبني  البدنية 
تدريجيا.

اأن  ينتظر  لالإ�سارة 
املنتخب  قائد  يعرف 
الدوي  والعبي  الوطني 
اإىل  العودة  االجنليزي 
اللعب وا�ستئناف الدوري 
املمتاز  االجنليزي 

االأندية  اتفاق  بعد 
االجنليزية على العودة 

التدريبات  اإىل 
قبل  اجلماعية، 
الدوري  ا�ستئناف 
االجنليزي املمتاز 
يف  وا�ستكماله 
بداية �سهر جوان 

الداخل.
عي�سة ق.
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تاأبى اأرحام اجلزائريات التوقف عن 
اإجناب املواهب يف �ستى القطاعات 
وخمتلف الريا�سات، وتتلون كل حقبة 
بربوز �سبان واعدين، يلفتون االنتباه 
»ال�سغري«  فعل  كما  فر�سة،  اأول  من 
االأخرية  اإفريقيا  كاأ�س  يف  نا�رش  بن 
املنتخب  خطف  ومثلما  مب�رش، 
العام  �سيف  االأنظار  اجلزائري 
القاري،  باللقب  بتتويجه  املنق�سي 
االنتباه  االأ�سماء  بع�س  تخطف 
والنقاد  املتتبعني  على  وتفر�س 

احرتام اإمكاناتهم.

�شعيد بن رحمة

مان�س�سرت  العب  حمرز  ريا�س  �سغل 
اأوروبا  االأخرية  ال�سنوات  يف  �سيتي 
بفنياته و�سحر قدمه الي�رشى، غري اأن 
االإجنليز  بالد  يف  اجلزائريني  توهج 
مل يعد حكرا على ابن حي »�رش�سال« 
�سعيد  مواطنه  بات  بعدما  بباري�س، 
على  كبار  وجنوم  يناف�سه  رحمة  بن 
ت�سدر واجهات ال�سحف الربيطانية، 
مبي�سي  يلقب  بات  اأنه  حتى 
االإ�سابة  غيبت  اأن  وبعد  اجلزائر، 
اإفريقيا  كاأ�س  عن  برينتفورد  العب 
عودته  كورونا  اأزمة  وعطلت   ،2019
تكون  اأن  يتوقع  الوطني،  للمنتخب 
ال�سحراء  ملحاربي  املقبلة  الفرتة 
الالعب  هذا  �سيقدمه  مبا  مو�سومة 
من  لكل  حقيقيا  تهديدا  بات  الذي 
رغم  و�سوادين  وبراهيمي  باليلي 

اأزمته ال�سحية.

ه�شام بوداوي

بن  رامي  وقبله  بوداوي  ه�سام  يعترب 
�سبعيني، اأمثلة حية عن جناح التكوين 
يف اجلزائر، فخريجا مدر�سة بارداو 
فرن�سا  اإىل  مبكرة  �سن  يف  انتقال 
يف  املواهب  اأف�سل  بني  من  و�سارا 
ابن  اأن  العجوز، حتى  القارة  دوريات 
مدينة ب�سار نال يف اأول مو�سم له مع 
اأف�سل  لقب  الفرن�سي  اجلنوب  فريق 
تطور  فاإن  �سك  ودون  العب �ساعد، 
اإمكانات بوداوي حتت قيادة املدرب 
باتريك فيريا، جعل املدرب الوطني 
�سعادة،  النا�س  اأكرث  بلما�سي  جمال 
عن  يتحدث  بات  اجلميع  اأن  حتى 
وبوداوي  ميالن  بنا�رش العب  ثنائية 

يف و�سط ت�سكيلة بطل اإفريقيا.

اآدم اأونا�س

اآدم  املهاجم  مو�سم  كان  واإن  حتى 
من  متوا�سعا  ني�س  نادي  مع  ونا�س 
ناحية العطاءات واملردود، لكن هذه 
»النك�سة« غري املتوقعة لن توؤثر حتما 

االأ�سبق  بوردو  العب  ت�سنيف  على 
كواحد من اأف�سل املواهب اجلزائرية 
الالعب  هذا  ويكفي  ال�ساعدة، 
باملراوغات،  املهوو�س  الي�ساري 
اال�ستقرار مع فريق يعيد له بع�سا من 
الثقة، حتى يتحول لقطعة اأ�سا�سية يف 
منتخب بلده اجلزائر، وهو الذي كان 
لبلما�سي  الرابحة  االأوراق  اأهم  اأحد 
الرواق  فاإن  �سك  ودون  م�رش،  يف 
اجلزائر،  منتخب  هجوم  من  االأي�رش 
بني  االأغلى  م�ستقبال  يكون  قد 
بتواجد  االإفريقية،  القارة  منتخبات 
ومواطنيه  االإيطايل  نابويل  العب 

يو�سف باليلي، �سعيد بن رحمة.

ا�شحاق بو�شوف

يف  الكرة  نقاد  من  الكثري  يجزم 
ال�ساب  ميلة  مدينة  ابن  اأن  اجلزائر 
ال�سبب  يعترب  بو�سوف،  اإ�سحاق 
الت�رشيب  ف�سيحة  يف  املبا�رش  غري 
املنظومة  زعزع  الذي  ال�سوتي 
الكروية يف اجلزائر قبل اأيام؛ ب�سبب 
اإىل  حتويله  توكيل  على  التكالب 
الف�سيحة،  هذه  عن  وبعيدا  اخلارج، 
الفنان  هذا  يتحول  اأن  املتوقع  فمن 
اأوروبي،  نادي  اإىل  قريبا  املوهوب 
املنتخب  باب  طرق  الذي  وهو 
الوطني، ودخل دون ا�ستئذان مفكرة 
�سريته  يف  حامال  بلما�سي،  جمال 
الذاتية عالمة الفنان ال�ساحر القادم 

من ال�رشق اجلزائري.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

بقوة يف  الوفاق عاد  اأن  ، مو�سحا 
اللعب على البطولة الوطنية بعدما 
اأ�رشف عليه وهو يف املركز االأخري 
املركز  يف  حاليا  يتواجد  ان  قبل 
بعد  وعلى  الرتتيب  جلدول  الثاين 
املت�سدر  عن  فقط  نقاط  ثالث 
اإىل  باالإ�سافة  بلوزداد،  �سباب 
و�سعه قجما يف ن�سف نهائي كاأ�س 
اجلمهورية، وهو االأمر الذي يجعل 
اكر  بلقب  املو�سم  الوفاق  اإنهاء 
املتحدث،  ي�سيف  م�ستحق  من 

اإليه  و�سل  ما  الكوكي  ارجع  حيث 
الفريق بعد بداية مو�سم �سعبة اإىل 
وقف  الذي  ال�سطايفي  اجلمهور 
التي  ال�سعبة  االأوقات  يف  بقوة 
مرت على ت�سكيلة »الن�رش االأ�سود« 
التي  اال�ستفاقة  يف  الف�سل  ولديه 
الكوكي  واعترب  الفريق.  يحققها 
يف حوار مطول اأن جتربته ناجحة 
املقايي�س،  كافة  على  الوفاق  مع 
وجد  التي  الو�سعية  على  بناء 
على  تعيينه  عند  الوفاق  عليها 
وتواجده يف  الفنية  العار�سة  راأ�س 
الو�سافة ويلعب ربع نهائي ال�سيدة 

برتقية  قيامه  جانب  الكاأ�س،اإىل 
ي�سنعون  ا�سبحوا  العبني  اربعة 
اأن  واأردف  املو�سم،  هذا  احلدث 
تقييم  اأحل  من  تكفي  االأمور  هذه 
ال�سطايفي  النادي  مع  جتربته 
بالناجحة، واأو�سح امل�سوؤول االأول 
اأنه  للوفاق  الفنية  العار�سة  على 
خا�سة  النادي  مع  بالراحة  ي�سعر 
فاحته  حلفاية  فهد  الرئي�س  واأن 
حول جتديد العقد مع النادي نظري 
مع  �سجلها  التي  االيجابية  النتائج 
توقفت  املحادثات  لكن  النادي 
وانتقاله  كورونا  وباء  انت�سار  بعد 

يتواجد هناك منذ  اأين  تون�س  اإىل 
عرو�سا  انه ميلك  واأ�سار  �سهرين. 
خدماته  تريد  اأخرى  اأندية  من 
الوفاق  اإىل  االأولوية  مينح  ملنه 
م�رشوعا  اإدارته  متلك  الذي 
خالله  من  ت�سعى  طموحا  ريا�سيا 
ال�ساحة  على  النادي  اإعادة  اإىل 
الكوكي  االإفريقية جمددا. وك�سف 
املنتخب  تدريب  اإىل  يهدف  اأنه 
التون�سي م�ستقبال ويكون امل�سوؤول 
االأول على العار�سة الفنية لت�سكيلة 
»ن�سور قرطاج« بعدما كان يف وقت 

م�سى العبا يف �سفوفها.

اأعراب: لن ن�شمح بو�شول 
ق�شية توري اإىل الفيفا

اأكد عز الدين اأعراب رئي�س جمل�س 
حر�س  �سطيف،  وفاق  نادي  اإدارة 
الالعب  اأزمة  اإنهاء  على  مكتبه 
و�سولها  قبل  توري،  مليك  املايل 
لكرة  الدويل  االحتاد  اأروقة  اإىل 
القدم، وقال اأعراب يف ت�رشيحات 
�سحفية: »النادي ال�سطايفي عانى 
يف  االأجانب  الالعبني  مع  كثريا 
اإىل  دفعنا  االأمر  وهذا  ال�سابق، 
ق�سية  لت�سوية  ب�رشعة  التحرك 

الفيفا«،  اإىل  و�سولها  قبل  توري 
حري�سة  الوفاق  »اإدارة  واأ�ساف: 
النادي،  م�سالح  حماية  على 
من  اأوتيت  ما  بكل  عنه  والدفاع 
لن يتعر�س  الفريق  اأن  واأوؤكد  قوة، 
الأي عقوبة �سواء يف ق�سية توري، 
فهد  العام  املدير  ق�سية  اأو 
حلفاية«، وختم: »حلفاية اأكد لنا اأن 
الت�سجيل مفربك، واأوؤكد اأن الوفاق 
لن يت�رشر اأبدا ب�سبب الق�سية، اإذا 
اأثبتت التحقيقات �سحة الت�رشيب، 
فقوانني االحتاد الدويل وا�سحة يف 

هذا ال�سدد«.

اأكد اأنه مينح الوفاق الأولوية يف ظل العرو�س التي و�شلته

الكوكي: الوفاق ي�ضتحق لقب هذا املو�ضم 
واأطمح اإىل تدريب ن�ضور قرطاج

مواهب �ضاعدة تهدد كوادر املنتخب الوطني

�شّدد مدرب نادي وفاق �شطيف نبيل الكوكي على احلظوظ الوافرة التي ميلكها الفريق من اأجل اعتالء من�شة 
التتويج نهاية هذا املو�شم يف حال منحت ال�شلطات ال�شوء الأخ�شر للعودة اإىل ا�شتكمال املناف�شة جمددا، حيث 

اأو�شح اأن ت�شكيلة الوفاق ت�شتحق احل�شول على لقب على الأقل نظري امل�شوار الرائع الذي قدمته على مدار هذا 
املو�شم، واأردف يف حوار ملوقع »كووورة« اأنهم ينتظرون موقف الحتادية اجلزائرية لكرة القدم من العودة اإىل 

املناف�شة جمددا، من اأجل موا�شلة ما توقفوا عنده

عودة مناف�شة الربميرليغ مقررة بداية جوان الداخل

حمرز ي�ضتاأنف التدريبات اجلماعية 
رفقة مان�ض�ضرت �ضيتي

اختتام 10 بطوالت للرابطات الوالئية املناف�ضة

ق.ر.
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دعاء

اَلّلُهَمّ ال َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�شِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  الَت�شِربني ِب�شِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

ف�سائل �سوم �ست من �سو�ل
مطالب  امل�سلم  اأن  �سك  ال 
الطاعات،  على  باملداومة 
على  احلر�ص  يف  واال�ستمرار 
هذه  اأجل  ومن  النف�ص  تزكية 
العبادات  عت  �شرُ التزكية 
ن�سيب  وبقدر  والطاعات، 
تكون  الطاعات  من  العبد 
تزكيته لنف�سه، وبقدر تفريطه 
لذا  التزكية  عن  برُعده  يكون 
اأرق  الطاعات  اأهل  كان 
واأهل  �سالحاً،  واأكرث  قلوباً، 
واأ�سد  قلوباً،  اأغلظ  املعا�سي 
تلك  من  وال�سوم  ف�سادا 
القلوب  ر  تطِهّ التي  العبادات 
من  وت�سفيها  اأدرانها،  من 
�سهر  فاإن  لذلك  اأمرا�سها.. 

للمراجعة،  مو�سماً  رم�سان 
واأيامه طهارة للقلوب.

يجنيها  عظيمة  فائدة  وتلك 
ال�سائم من �سومه، ليخرج من 
وحالة  جديد،  بقلب  �سومه 
اأخرى و�سيام ال�ستة من �سوال 
تلك  من  فر�سة  رم�سان،  بعد 
يقف  بحيث  الغالية،  الفر�ص 
طاعة  اأعتاب  على  ال�سائم 
اأخرى، بعد اأن فرغ من �سيام 
اإىل  اأمته  اأر�سد  وقد  رم�سان 
ف�سل ال�ست من �سوال، وحثهم 
ب يف �سيام هذه  باأ�سلوب يرِغّ
 – اهلل  ر�سول  قال  االأيام.. 
�سلى اهلل عليه و�سلم -: }من 
�سام رم�سان ثم اأتبعه �ستاً من 

الدهر{  ك�سيام  كان  �سوال 
قال  وغريه[  م�سلم  ]رواه 
االإمام النووي - رحمه اهلل -: 
قال العلماء: )واإمنا كان ك�سيام 
بع�ش  احل�سنة  الأن  الدهر، 
بع�شة  فرم�سان  اأمثالها، 
ب�سهرين..(  وال�ستة  اأ�سهر، 
عن  رجب  ابن  احلافظ  ونقل 
�سيامها  )قيل:  املبارك:  ابن 
ب�سيام  يلتحق  �سوال  من 
رم�سان يف الف�سل، فيكون له 
اأجر �سيام الدهر فر�ساً( اأخي 
ال�ست  هذه  �سيام  امل�سلم: 
على  دليل  رم�سان  بع�ص 
ال�سائم لربه تعاىل على  �سكر 
توفيقه ل�سيام رم�سان، وزيادة 

�سيامها  اأن  كما  اخلري،  يف 
الطاعات،  حب  على  دليل 
ورغبة يف املوا�سلة يف طريق 
احلافظ  قال  ال�ساحلات 
 :- اهلل  رحمه   - رجب  ابن 
التوفيق  نعمة  مقابلة  )فاأما 
بارتكاب  ل�سيام �سهر رم�سان 
من  فهو  بعده،  املعا�سي 
كفراً(  اهلل  نعمة  بدل  من  فعل 
للطاعات  لي�ص  امل�سلم:  اأخي 
انق�سى  اإذا  ثم  معيناً،  مو�سماً 
االإن�سان  عاد  املو�سم  هذا 
مو�سم  اإن  بل  املعا�سي!   اإىل 
الطاعات ي�ستمر مع العبد يف 
ينق�سي حتى  كلها، وال  حياته 

يدخل العبد قربه..

كبائر �لّذنوب
نوبرُ واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلفرُ الذرُّ

يف النَّف�ص ويف نتيَجِتها واالأ�شار 
املرُرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتِكرُ يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفقرُ العرُلماءرُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوبرُ ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دالالٌت تقودرُ 
اإىل امَلعنى، فالَكبائررُ جمعرُ الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيمرُ من الذرُّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَّبرُ عليها اأو يَجنيِه الَعبدرُ ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللرُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبرُوا َكبَاِئَر َما ترُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْم  ْم َونرُْدِخلْكرُ ْم �َسِيّئَاِتكرُ ْر َعنْكرُ َعنْهرُ نرَُكِفّ
ْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكررُها على  مرُ

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الذرُّ َحّ �سِ
غاِئر، وكرُلرُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  فرُ بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبرُ منهرُ، فالَقتلرُ اأكرَبرُ من ال�ِسّ

كرُ اأكربرُ من القتل، ويف قوِل  وال�ِشّ
العرُلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�شار، واأمثلرُ االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَّبرُ عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حدرُّ يف الدرُّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القولرُ اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�ض 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
االأخذ بيده ، قيوم �شيغة 

مبالغة �شديد العناية 
بخلوقاته ، قائم على كل 

نف�ض با ك�شبت ، اأنت مراقب 
، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

ف�سل �لدعاء
وِن اأَ�ْستَِجْب  مرُ اْدعرُ قال تعاىل: َوَقاَل َربرُّكرُ
ْم ]غافر:60[، وقال: َواإَِذا �َساأَلََك  لَكرُ
اأرُِجيبرُ  َقِريٌب  َفاإِِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْستَِجيبرُواْ  َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة 
وَن  درُ يَْر�سرُ ْم  لََعلَّهرُ ِبي  َولْيرُوؤِْمنرُواْ  ِل 
الدعاء   {  : وقال  ]البقرة:186[، 
مرُ  َربرُّكرُ َوَقاَل  قراأ:  ثم   ،} العبادة  هو 
ْم ]غافر:60[.  وِن اأَ�ْستَِجْب لَكرُ اْدعرُ

 } الدعاء  العبادة  اأف�سل   {  : وقال 

على  اأكرم  �سئ  من  لي�ص   {  : ،وقال 
 {  : ،وقال   } الدعاء  من  تعاىل  اهلل 
كرمي  حيي  وتعاىل  تبارك  ربكم  اإن 
ي�ستحي من عبده اإذا رفع يداه اإليه اأن 
يردهما �سفراً خائبني { ،وقال : } ال 
يزيد يف  وال  الدعاء،  اإال  الق�ساء  يرد 

العمر اإال الرب {. 
اهلل  يدعو  م�سلم  من  ما   {  : وقال 
بدعوة لي�ص فيها اإثم وال قطيعة رحم 

اإال اأعطاه اهلل بها اإحدى ثالث: اإما 
اأن تعجل له دعوته، واإما اأن يدخرها 
له يف االآخرة، واإما اأن ي�شف عنه 
من ال�سوء مثلها {، قالوا: اإذاً نكرث 
 : اأكرث {وقال  اهلل   { قال:  الدعاء، 

اإنه من مل ي�ساأل اهلل تعاىل يغ�سب   {
من  النا�ص  اأعجز   {  : وقال   } عليه 
من  النا�ص  واأبخل  الدعاء،  عن  عجز 

بخل بال�سالم {.

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ص العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

معت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت  على واجب الوجود ، واهلل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها ، جرُ
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا عليرُّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�ص كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ص اأ�سياًل 
ْم اإِاَلّ اأَْن َقالرُوا  ْن ِفتْنَترُهرُ ، الكفر و االإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَكرُ
ْر َكيَْف َكَذبرُوا َعلَى اأَنْفرُ�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انْظرُ �ْشِ ِ َرِبّنَا َما كرُنَّا مرُ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال املرُ�شكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخال�ص، َمردرُّ  قال املرُف�ِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�ص، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�ص، حيث َروى اأرُبيرُّ بن كعب  -عليه ال�سّ

رُ  َو اهلَلّ ْل هرُ رُ تعاىل: )قرُ رُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�ِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
، واإَنّ  ، وال �سيء ميوترُ اإاَلّ �سيوَرثرُ : الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يرُولَْد؛ الأنَّهرُ لي�َص �سيءٌ يولَدرُ اإاَلّ �سيَموترُ َمدرُ (، وال�سَّ َمدرُ رُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

ًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَكرُن لَهرُ �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َص كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  ْن لَهرُ كرُفرُ ، َو)مَلْ يَكرُ َ ال ميوترُ وال يوَرثرُ اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخال�ص كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخال�ص. ، فررُِوي عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللرُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) رُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفةرُ رّبي عَزّ وجَلّ َو اهلَلّ ْل هرُ : )قرُ ، فاأنزل اهللرُ عَزّ وجَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبدرُ �سِ

�أجر �سيام �ل�ستة من �سو�ل
كان  �سوال  من  و�ستا  رم�سان  �سام  ومن 
كلها  ال�سنة  �سام  من  كاأجر  وثوابه  اأجره 
ف�سهر  اأمثالها  بع�ش  احل�سنة  الأن  وذلك 
اأ�سهر و�ستا من �سوال  رم�سان عن ع�شة 
العام  ذلك  جمموع  فيبلغ  يوما  �ستني  عن 
)�سيام  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  كله. 

�ستة  و�سيام  اأ�سهر  بع�ش  رم�سان  �سهر 
رواه  ال�سنة(  �سيام  فذلك  ب�سهرين  اأيام 

الن�سائي.
بعد  الثان  اليوم  من  ال�ست  �سيام  ويبتداأ 
العيد وميتد وقتها اإىل اآخر يوم من �سوال. 
على  دليل  وال  العيد.  يوم  ال�سوم  ويحرم 

تف�سيل البدء بها يف اليوم الثان بل االأمر 
على  وينبغي  اخلرب.  لعموم  ذلك  وا�سع يف 
ابتداء �سومها  يكون فقيها يف  اأن  امل�سلم 
فاإن كان ثم اجتماع للقرابة اأو اإدخال �شور 
على الوالدين ونحو ذلك اأخر �سومها واإال 

بادر بها.
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حممد مرواين

الإ�شالم كرم احلياة الإن�شانية
بومدين  الربوفي�شور  واأ�شار  هذا 
اإىل  بعد  عن  حما�رشته  بوزيد يف 
االإن�شانية  للحياة  االإ�شالم  تكرمي 
يف  خليفة  االإن�شان  جعل  وقد 
اأن االآيات  االأ�شتاذ  االأر�ش واعترب 
القراآنية الدالة واملعربة على قيمة 
االن�شان واحلياة الب�رشية على تنوع 
االأجنا�ش والعقائد واخل�شو�شيات 
وكثرية  ثرية  والعقائدية  االثنية 
يف  قوية  اإ�شارات  وحتمل  ومعربة 
تعاليم  اإن  موؤكدا  التاأكيد  خانة 
اإىل  االأ�شا�ش  يف  تدعو  االإ�شالم 
احرتام ثفافة التعدد وعدم االإكراه 
العداء واخلالف  ونبذ كل مظاهر 
م�شداقا  الب�رشية   احلياة  يف 
بحبل  واعت�شموا   « تعاىل  لقوله 
اهلل جميعا وال تفرقوا » كما �شدد 
االأ�شتاذ املحا�رش على اإن التاريخ 
هزات  من  مهما عرف  االإ�شالمي 
اخلالفات  �شقف  ارتفاع  جراء 
و�شيا�شية  عقائدية  م�شائل  على 
اإىل  اإ�شالمية  رافق ظهور دويالت 
يف  احلياة  قيمة  على  احلفاظ  اأن 
عليه  امل�شطفى  و�شرية  االإ�شالم 

�شكل  وال�شالم   ال�شالة 
الدعوة  جوهر  والزال 
يجب  اإذ  االإ�شالمية 
احلفاظ  اأن  اإىل  االنتباه 
احلياة  مقا�شد  على 
تقوم على  التي  االإن�شانية 
النافع  واالأثر  االأعمار 
واالأمان  ال�شالم  ون�رش 
ال�شلوك  يف  والتح�رش 
والعمل والتوا�شل الدينية 
وقراءة  تعمقا  يتطلب 
تعاليم  يف  م�شتفي�شة 
وما  احلنيف  االإ�شالم 
املرجعيات  له  توؤ�ش�ش 

هذا  يف  ثراء   من  االإ�شالمية 
يتطلب  الذي  بالذات  املو�شوع 
عديدة  بعلوم  الرتباطه  الدرا�شة 

بوزيد  بومدين  الباحث  واأكد 
النخب  ت�شاهم  اأن  �رشورة  على 
الدينية يف ن�رش قيم احلفاظ على 
كل  ونبذ  احلياة  يف  االن�شان  قيمة 
مظاهر التمييز والعنف واالإرهاب 
الفكري الذي يق�شي االآخر موؤكدا 
منفتحا  والزال  كان  االإ�شالم  اأن 
كان  تاريخا  وانفتاحه  االآخر  على 

من موقع قوة

لالإمام دور يف توجيه
 املجتمع ..

يف اإ�شهامات عديدة يوؤكد الباحث 
على  بوزيد  بومدين  واملفكر 
خا�شة  اجلزائر  يف  االأئمة  دور 
الدقيق  الوطني  الظرف  ظل  يف 
لالإمام دور  اأن  واحل�شا�ش معتربا 
املجتمع  يف  وات�شايل  اإر�شادي 
يف  بقوة  حا�رشا  يكون  اأن  يجب 
يف  وخا�شة  الن�شاطات  خمتلف 
لغة التخاطب بينه وبني املجتمع 
العلمية  امل�شتويات  اأن  معتربا 
على  جيد  موؤ�رش  العالية  احلالية 
امل�شجدية  املوؤ�ش�شة  امتالك 
لقوة دينية ونخبوية قادرة على بناء 
االإ�شالح  قيم  وتكري�ش  املجتمع 
والتعاون بني مكونات االأمة واأ�شار 

عباد  بجل�شات  نوه  الذي  الباحث 
مب�شتغامن  املتوا�شلة  الرحمان 
عن طريق التحا�رش عن بعد على 

رم�شان  �شهر  من  اأ�شابيع  مدار 
منابع  تنويع  اأن  اإىل  الف�شيل 
لالأمام  والديني  العلمي  التكوين 
يجب  وجوهرية  هامة  م�شالة 
عدة  م�شتويات  على  بها  يهتم  ان 
الوا�شعة  التعاليم  ن�رش  اأن  معتربا 
يخاطب  الذي  احلنيف  لالإ�شالم 
كل العامل بدليل قوله تعاىل » وما 
ب�شريا  للنا�ش  كافة  اإال  اأر�شلناك 
ونذيرا« يوؤكد اأن ن�رش هذه 
مثال  تدعو  التي  التعاليم 
واحرتام  والتعاون  للحوار 
وخ�شو�شيات  االآخر 
يكون  اأن  يجب  املجتمعات 
اأولوية يف الربامج واالإذاعات 
هي  بالتي  االإ�شالم  ون�رش 
احلفاظ  قيم  وبث  اأح�شن 
وتكرمي منزلته  االإن�شان  على 
االأ�شلية  التعاليم  هذه  نابعة 
ويجب  االإ�شالم  تاريخ  من 
الديني  اخلطاب  يف  ن�رشها 
اإال  اليتداوله  اأن  يجب  الذي 
ويتخ�ش�ش  قيمته  يزن  من 
اأن  معتربا  ومنابعه  اأ�شوله  يف 
الكرمي  للقراآن  العميقة  القراءة 
�رشاحه  من  العديد  يد  وعلى 

اإىل  وا�شتندت  ل�شنوات  ا�شتمرت 
وهامة  مرافقة  عديدة  علوم 

املن�شغل  منها  يتمكن  اأن  يجب 
وامل�شتغل حتى يف هذا الزمان 
بناء فكر  اإىل  فيه  نحتاج  الذي 
قيمة  يقوي  ديني  مرجعي 
انتماء النا�ش لدينهم ويجعلهم 

مرتبطني به .

�شهر رم�شان حمطة 
لتهذيب النف�س 

الب�شرية

رم�شان  �شهر  ويبقى  هذا 
تعبري  حد  على  الف�شيل 
بومدين  الباحث  االأ�شتاذ 

هامة  و�شانحة  فر�شة  بوزيد 
التي  الب�رشية  النف�ش  لتهذيب 
وهو  واللهو  املغريات  اإىل  متيل 
اأمر طبيعي يف حياة النا�ش معتربا 
اخلري  وعمل  والعبادة  ال�شوم  اأن 
فيها  تخ�شع  قيم  كلها  واالإح�شان 
االأرحام  فيها  وتت�شل  االأبدان 
بالعديد من  الباحث  االأ�شتاذ  ونوه 
ينفرد  التي  الت�شامنية  املبادرات 
منها  الف�شيل  رم�شان  �شهر  بها 
االجتماعي  التكافل  قيم  تكري�ش 

وا�شتعر�ش  النا�ش  بني  والت�شامن 
بوزيد  بومدين  الباحث  االأ�شتاذ 
القيم الهامة التي تكرم االإن�شان يف 
احلياة االجتماعية كميول االإن�شان 
اإىل خدمة املجتمع عرب اإ�شهامات 
الب�رشية  وتاريخ  وعلمائه  نخبه 
املفهوم  هذا  توؤ�شل  بنماذج  ثري 
املجتمع  اأن  االأ�شتاذ  اعترب  كما 
من  العديد  يف  اأ�شيل  اجلزائري 
ميال  فهو  والقيم  املمار�شات 
النا�ش  وم�شاعدة  الت�شامن  اإىل 
عقيدته  غري  من  كانوا  لو  حتى 
اجلزائري  املجتمع  ن�رش  وقد 
جمتمعات اإميانا منه بنبل الق�شية 
وينا�شل  اجلها  من  يرافع  التي 
اأكد  كما  النا�ش  اأ�شا�شها  على 
على  بوزيد  بومدين  الربوفي�شور 
التي  الت�شامنية  القيم  هذه  اأن 
يف  متاأ�شلة  الب�رشية  القيمة  تقدر 
وركيزة  اجلزائري  ال�شعب  وجدان 

من ركائز �شلوكه اجلمعي االأ�شيل 
اأن  االأ�شتاذ  واعترب  التاريخ  عرب 
التاريخية  املحطات  من  العديد 
العربية  االأمة  �شهدتها  التي 
واالإ�شالمية وما انفردت به ع�شور 
يف هذا التاريخ من مالمح وميزات 
احلفاظ  اأهمية  على  اأكدت  معينة 
ت�شويه  وعدم  االإن�شان  كيان  على 
قيمته يف احلياة مهما كانت وقائع 
الزمن موؤكدا اأن اخلري يف االإن�شان 
يف  الكرمي  القران  ويوؤكده  موجود 

االأنبياء  لر�شالة  قوي  ا�شتعرا�ش 
ومواقفهم يف ن�رش ر�شالة التوحيد  

.
الربفي�شور بومدين بوزيد 

ينوه بطبعة هذه ال�شنة

هذا ونوه الربفي�شور بومدين بوزيد 
االإ�شالمي  للمجل�ش  العام  االأمني 
بعد  عن  يحا�رش  وهو  االأعلى  
بطبعة هذه ال�شنة ملجال�ش الذكر 
والتذكري التي مت تنظيمها عن بعد 
العلمية  اللجنة  رفعته  حتدي  يف 
العربي  الدكتور  تراأ�شها  التي 
على  االأ�شتاذ  اأثنى  كما  بوعمامة 
فالح  حممد  االإمام  جمهودات 
على  الرحمان  عباد  م�شجد  اإمام 
رغم  ال�شنة  هذه  لطبعة  تن�شطيه 
واأن  �شبق  وقد  ال�شعبة   الظروف 
بومدين  الربفي�شور  تكرمي  مت 
املا�شي  رم�شان  بوزدي يف طبعة 
التظاهرة  نظري م�شاركته يف دعم 
بومدين  الباحث  وقال 
بوزيد اأن م�شتغامن لها 
قلبه  يف  خا�شة  مكانة 
اإذ حا�رش  الباحث الذي 
يف العديد من ملتقياتها 
العلمية  وتظاهراتها 
اذ  االأكادميية  وخا�شة 
خمرب  قام  وان  �شبق 
االت�شالية  الدار�شات 
جلامعة  واالإعالمية 
االأ�شتاذ  بدعوة  م�شتغامن 
الباحث لتقدمي حما�رشات 
والباحثني  للطلبة  اأكادميية 
حول  االأ�شتاذ  حما�رشة  اآخرها 
قدمها  الذي   « ال�شبكي  »املجتمع 
املتميزة  وم�شاركته  بجامعة  
التي  الكاذبة  االأخبار  ندوة  يف 
الباحثني يف علوم  نظمتها جمعية 
االإعالم واالت�شال  وح�رشها طلبة 
وباحثون يف  واإعالميون  جامعيون 
قبل  من  تكرميه  ومت  الدكتوراه  
العربي  الدكتور  املخرب  مدير 

بوعمامة وهيئة الباحثني .

يف تظاهرة "عباد الرحمان" مب�شتغامن

الباحث بومدين بوزيد يحا�شر حول 
" الن�شانية  احلياة  " مقا�شد 

ا�شت�شافت خيمة »عباد الرحمان » مب�شتغامن الباحث واملفكر الربوفي�شور »بومدين بوزيد » الأمني العام للمجل�س الإ�شالمي الأعلى  الذي قدم حما�شرة 
حملت عنوان » احلياة مق�شد اجتماعي« وقد عرج الباحث اإىل املعاين الراقية الإ�شالمية الداعية اإىل احلفاظ على قيمة الإن�شان يف احلياة التي تقوم 

على الأعمار والأثر النافع للخليقة م�شريا اإىل العديد من الآيات الكرمية التي تعرب عن هذه القيمة الهامة يف احلياة م�شتندا اإىل �شرية امل�شطفى عليه 
ال�شالة وال�شالم الذي بعث اإىل كافة النا�س ب�شريا ونذيرا ور�شالته الداعية لل�شالم والعي�س امل�شرتك وقد اأكد الباحث بومدين بوزيد على اأهمية ن�شر 

ثقافة الو�شطية والعتدال يف اخلطاب الديني معتربا اأن ق�شايا املجتمع تتغري وتتباين وحتتاج لفكر اإ�شالمي متجدد يبني املجتمع على القيم دون 
ا�شتنزاف الطاقة العلمية يف م�شائل ثانوية اأكل الدهر عليها و�شرب .

يف اإ�شهامات عديدة يوؤكد الباحث 
واملفكر بومدين بوزيد على دور الأئمة 

يف اجلزائر خا�شة يف ظل الظرف 
الوطني الدقيق واحل�شا�س معتربا 
اأن لالإمام دور اإر�شادي وات�شايل يف 
املجتمع يجب اأن يكون حا�شرا بقوة 

يف خمتلف الن�شاطات وخا�شة يف لغة 
التخاطب بينه وبني املجتمع

هذا ونوه الربفي�شور بومدين بوزيد 
الأمني العام للمجل�س الإ�شالمي 

الأعلى  وهو يحا�شر عن بعد بطبعة 
هذه ال�شنة ملجال�س الذكر والتذكري 

التي مت تنظيمها عن بعد يف حتدي 
رفعته اللجنة العلمية التي تراأ�شها 
الدكتور العربي بوعمامة كما اأثنى 
الأ�شتاذ على جمهودات الإمام حممد 
فالح اإمام م�شجد عباد الرحمان على 

تن�شطيه لطبعة هذه ال�شنة رغم 
الظروف ال�شعبة
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الوكالة اجلزائرية للإ�شعاع 
الثقايف  

ور�شة تدريبية " 
الكتابة الروائية"

يف اإطار برناجمها االفرتا�ضي، ي�رس الوكالة 
تنظم  اأن  الثقايف   للإ�ضعاع  اجلزائرية 
اإ�رساف  حتت  الروائية"  الكتابة  "ور�ضة 
التدريبية  الور�ضة  ق�ضيمي،  �ضمري  الروائي 
مهارات  اكت�ضاب  يف  للراغبني  موجهة 
فن  يف  خا�ضة  االأدبية،  الكتابة  وتقنيات 
الرواية، و�ضيكون ذلك عرب ور�ضات  تدريبية 
 ، زووم  تطبيق  با�ضتعمال  متكررة  اأ�ضبوعية 
و �ضتتوج هذه الور�ضة باإ�ضدارات من تاأليف 

امل�ضاركني.

�شام�شونغ

اأحدث هواتف خم�ش�شة 
للجي�ش والقوات اخلا�شة

اعتادت �ضام�ضونغ اأن تطلق كل مدة منوذجا 
من الهواتف امل�ضفحة املخ�ض�ضة ل�رسيحة 
هذا  قررت  لكنها  امل�ضتهلكني،  من  وا�ضعة 
للع�ضكريني  االأجهزة  هذه  تخ�ضي�ص  العام 
اخلا�ضة  املهمات  ورجال  اجلي�ص  وقوات 
ولتحقيق هذه الغاية طورت �ضام�ضونغ هذا 
 Tactical Edition  S20 هاتف  العام 
 S20 اأجهزة  عن  معدلة  ن�ضخة  جاء  الذي 

ال�ضهرية.
من  حممي  باأنه  اجلديد  الهاتف  وميتاز 
متني  بهيكل  والغبار  واملاء  ال�ضدمات 
وزود  واملطاط،  البل�ضتيك  من  م�ضنوع 
والكامريا  بال�ضوت  للتحكم  خارجية  باأزرار 
الناحية  من  اأما  الهاتف  مزايا  من  والعديد 
التقنية فقد ح�ضل هذا اجلهاز على �ضا�ضة 
ومعالج  بو�ضة،   6.2 مبقا�ص   OLED
و�ضول  ذاكرة  وعلى   ،865  Snapdragon
تخزين  وذاكرة  غيغابايت،   12 ع�ضوائي 
اأما  للتو�ضيع،  قابلة  غيغابايت   128 داخلية 
مماثلتان  فهما  واخللفية  االأمامية  كامريتاه 
التي   S20 هواتف  يف  املوجودة  للكامريات 

اأطلقتها �ضام�ضونغ هذا العام.
وزودت �ضام�ضونغ الهاتف اأي�ضا بالعديد من 
يف  العاملني  احتياجات  تلبي  التي  املزايا 
اجلي�ص، مثل القدرة على االت�ضال ال�ضلكيا 
اأخرى  وميزة  الليلية،  الروؤية  نظارات  مع 
تدعى "و�ضع التخفي" تقوم بتعطيل االت�ضال 
مع �ضبكات LTE وتكتم جميع ترددات البث 
الل�ضلكي يف حال مل يرد م�ضتخدمه ك�ضف 

مكان ترددات الهاتف.

عيد  اأيام  اأول  �ضبيحة  قام 
اأع�ضاء  املبارك  الفطر 
امل�ضعفني  الوالئية  اجلمعية 
اإىل  زيارة  بتنظيم  بالبويرة 
ت�ضتغل  التي  القطاعات  بع�ص 
تقدم  بقيت  و  باملناوبة 
االأعياد  منا�ضبات  يف  اخلدمة 
م�ضالح  غرار  على  والعطل 
و  املدنية  واحلماية  االأمن 
الن�ضيج  وعمال  الطبي  ال�ضلك 
،حيث  القطاعات  من  وغريها 
بادرت اجلمعية مب�ضاركة اأفراد 
وفرحة  بهجة  االأ�ضلك  هذه 
عليهم  بتوزيع  املنا�ضبة  هذه 
و�ضط  امل�رسوبات  و  احللويات 
رائعة  واأخوية  عائلية  اأجواء 

ج�ضدت روح الت�ضامن الرا�ضخة 
ويف   ، اجلزائري  املجتمع  يف 
العامة  االأمينة  اأكدت  ال�ضياق 
للجمعية ال�ضيدة " ليلى باهي " 
الو�ضط   " ليومية  يف ت�رسيحها 
اإىل  الوقوف  الواجب  من  اأنه   "
التي  االأ�ضلك  هذه  جانب 
خدمة  يف  جبارة  جهود  تبذل 
الظرف  هذا  يف  خا�ضة  العام 
الع�ضيب بتف�ضي الوباء ، م�ضرية 
جميلة  اأوقات  ق�ضت  اأنها 
العمال مع هذه  بتجاوب هوؤالء 
املبادرة الت�ضجيعية والتحفيزية 
يف منا�ضبة يق�ضونها بعيدا عن 

اأح�ضان عائلتهم .
اأح�شن مرزوق

جمعية امل�شعفني بالبويرة

زيارة معايدة لالأ�شالك املناوبة

اأول مبادرة من نوعها يف بلدية تاقديت 

م�شابقة للقراآن الكرمي عرب الإنرتنت بالبويرة

خل�شر بن يو�شف 
 

القائمون على هذه املبادرة وهم 
�ضباب فاعل وحمب للخري والعمل 
مييز  ما  اأن  اأكدوا   ، التطوعي 
بامل�ضابقات  مقارنًة  امل�ضابقة 
بع�ص  تتبناها  التي  القراآنية 
تلك  اأَنّ  والهيئات  املوؤ�ض�ضات 
الدعوات  ه  توِجّ امل�ضابقات 
 ، اأكرث  اأو  مبت�ضابق  للم�ضاركة 
 ، م�ضابقة  كل  فروع  بح�ضب 
فيها  امل�ضاركات  فاإن  وبالتايل 

حمدودة.
تاقديت  بلدية  م�ضابقة  اأما   
يريد  من  لكل  فمفتوحة 
امل�ضاركة فيها ، بغ�ص النظر عن 
 ، اإقامته وم�ضتواه  جن�ضه ومكان 
على  الدخول  على  قادراً  مادام 
اأمر  وهو   ، االإنرتنت  �ضبكة 
متناول  ويف  متي�رساً  اأ�ضبح 
اجلميع تقريباً ، ما �ضيكفل لهذه 
ح�ضوراً  اهلل  �ضاء  اإن  امل�ضابقة 
عاماً  متزايداً  وانت�ضاراً  قوياً 

فتحت  امل�ضابقة  عام.  بعد 
الباب وا�ضعاً ال�ضتك�ضاف مواهب 
رمبا   ، عذبة  واأ�ضوات  مبدعة 
حمدودية  ب�ضبب  مغمورة  تكون 
وا�ضرتاطات امل�ضابقات احلالية 
فيه  جنح  حقيقي  حتٍدّ  وهو   ،
ال�ضباب املتطوع لبلدية تاقديت 

بوالية البويرة 
االأخ  قال   : امل�ضابقة  اآلية  وعن 
امل�ضابقة  اإَنّ  �ضللو  النور  عبد 

هي االأوىل من نوعها يف البلدية 
من  جمموعة  مع  بتبنيها  قام   ،
االأخ  اأمثال  من  اخلري  ال�ضباب 
جامعي  طالب   ، ر�ضا  مهني 
 ، االقت�ضادية  العلوم  بكلية  
تقت�رس  مل  امل�ضابقة  اأن  م�ضيفا 
ال�ضن  وا�ضرتاط  الذكور  على 
من  لكل  مفتوحة  كانت  بل   ،
اأين   ، امل�ضاركة  ا�ضتطاعته  يف 
متت امل�ضاركة فيها عرب اإدخال 

وت�ضجيل  املت�ضابق  بيانات 
على  امل�ضابقة  موقع  يف  تلوته 
تقوم  ثم  ومن   ، االإنرتنت  �ضبكة 
جلان فنية متخ�ض�ضة  من وادي 
�ضوف - يعقوب غرغوط - تعمل 
املت�ضابقني  بت�ضفية  بُعد  عن 
عرب 4 مراحل هي اأحكام التلوة 
االأخطاء   ، احلروف  خمارج   ،
و�ضوالً   ، ال�ضوت   ، االإملئية  
عبد  بوجمعة  بها  الفائز  لتتويج 
يف  �ضيكرم  الذي   ، الرحمان 
اجلواري  الريا�ضي  املركب 

لبلدية تاقديت 
مو�ضم  اأول  يف  امل�ضاركة  وحول 
مهني  اأكد  القراآنية  للم�ضابقة 
يف  �ضتمتد  امل�ضابقة  اأَنّ  ر�ضا 
اأو�ضع  لتكون  القادمة  دوراتها 
واأ�ضمل  ، وحفظ القراآن الكرمي 
اأي�ضاً ، واأَنّ التدرج يف هذا ال�ضاأن 
�ضيهيئ عوامل النجاح للم�ضابقة 
التطويرية  اخلطوات  وي�ضهل 
االأعوام  يف  عليها  �ضتدخل  التي 

القادمة.
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يف مبادرة هي الأوىل من نوعها حمليا ، قامت املنظمة الوطنية حلماية الطفولة وال�شباب مكتب بلدية 
تاقديت - ولية البويرة - ، بتنظيم م�شابقة لتلوة القراآن الكرمي عرب الإنرتنت.

قلم جاف

َيا�شي ْح�شِ احلجر ال�شِ
الوليد فرج

البيانات  و  الن�رسيات   ، يوم  نكاد نطالع كل 
املت�ضمنة   ، العمومي  للأمن  االإخبارية 
�ضد  املتخذة  االإجراءات  اإح�ضائيات 
من  احلماية  و  الوقاية  للتدابري  املخالفني 
فريو�ص كورونا ، من فر�ص غرامات و غلق 
حملت و حجز مركبات .. لنتفاجاأ بتداول 
خرب  ترخي�ص االإدارة حلزب جبهة التحرير 
الوطني و االأرندي بعقد موؤمتراتهما ، مما 
و�ضلمة  �ضحة  على  فعليا  تهديدا  ي�ضكل 
املواطنني و يعك�ص تناق�ص �ضارخ ، �ضاربة 
و  االحتياطات  كل  طوله  و  احلائط  عر�ص 
االحرتازات التي فر�ضتها على املواطنني . 
الت�رسف  من  منع  باعتباره  احلجر  لعل 
لعيب يلحق باالإرادة ، غري اأن ف�ضاد االإرادة 
اإراديا ، يف متظهر  ال�ضيا�ضة يكاد يكون  يف 
العامة  االأخلق  تنايف  �ضلوكات  خلل  من 
اأ�ضباب  بتل�ضي  ال�ضيا�ضي  ال�ضيء  مهددة   ،
و  الفو�ضى   ، حمله  حتل  بذلك  و   ، وجوده 
اال�ضطراب و منهما تولد احلرية ال�ضيا�ضية 
قد  االأخرية  هذه   ، العام  احلق  جرائم  اأو 
يُحيَّد الفاعل فيها طبقا الإجراءات حتريك 
الدعوى العمومية. تبقى اجلرائم ال�ضيا�ضية 
تتفلت   ، الف�ضاد  عهد  ظل  يف   ، االأخلقية 
من طائلة العقوبة .  اإن الثابت يف منعطف 
الناعمة  الثورات  عرب   ، املجتمعات  حتول 
الرف�ص  و  العتاب  حول حمور  تدور  التي   ،
فتت�ضكل   ، الف�ضاد  مظاهر  لكل  اجلذري 
فيها ميكانيزمات مناعة ، تقاوم اأي انبعاث 
ال�ضيا�ضية  للفريو�ضات  ن�ضاط  اأو  جتدد  اأو 
ال�ضيا�ضي  ال�ضيء  اأ�ضابت  التي   ، االأ�ضا�ضية 
العفونة  رطائن  كانت  ومّل   . بالف�ضاد 
ي�ضعب  مما  بالتجذر  تت�ضم  ال�ضيا�ضية 
دفع  مما   ، �ضعبيا  لها  الت�ضدي  يعقد  و 
احلجر  لتقنني  بالدعوة  املجتمعات  بع�ص 
ال�ضيا�ضي على االأ�ضخا�ص و الهيئات م�ضدر 
حل  كاأجنع   ، ال�ضيا�ضي  االأخلقي  الف�ضاد 
لتوفري بيئة نظيفة و اأ�ض�ص �ضليمة ، لتحول 

دميقراطي حقيقي . 
رئي�ص  فتئ  ما  التي  ال�ضمنية  الر�ضائل  اإن 
اجلمهورية ت�ضمينها خطاباته مرارا بدعوته 
و  منظمات  من  مدين  جمتمع  تاأ�ضي�ص  اإىل 
جمعيات ودعمه لكل ن�ضاط نظيف و فعلي 
منظم داخل املجتمع و ي�ضارك من خلله 
�ضتى  يف   ، العمومية  احلياة  يف  املواطن 
النداءات قرائن على  ، تعترب هذه  مناحيها 
ال�ضيا�ضية  االأندية  على  ال�ضيا�ضي  حجره 
التقليدية و دعوة اإىل جتاوزها ، واملوؤ�ضف 
اأن هذه الر�ضائل مل تلتقط بطريقة �ضحيحة 
الف�ضاد  م�ضانع  اأن  موؤخرا  �ضمعنا  حتى   ،
ملحاولة  قواها  ت�ضتجمع  و  �ضتاتها  تلملم 

اإعادة االنبعاث .
ن�ضطت  متى   ، اأ�ضله  اإىل  االأمر  وبرجوع 
ج�ضم  داخل   ، ال�ضيا�ضي  الف�ضاد  جراثيم 
االأبي�ص  الثوري  بالفعل  املح�ضن  املجتمع 
اأجهزة املناعة من خلل حترك  ، ن�ضطت 

جيو�ص الكريات الدم البي�ضاء الثورية .

اأنهيت خلل االأيام القليلة املا�ضية 
مهام مدير ال�ضحة و ال�ضكان بوالية 
ورقلة م�ضدق فا�ضل ، الذي يحمله 
التي  الرتاكمات  م�ضوؤولية  الكثريين 
يعي�ص على وقعها القطاع ال�ضحي ، 
موازاة مع ذلك فقد تعالت االأ�ضوات 
واليات  بالكف يف حتويل  املطالبة 
عقابية  ملوؤ�ض�ضة  الكبري  اجلنوب 

للم�ضوؤولني الفا�ضلني .

لل�ضاأن  املتتبعني  من  العديد  اأجمع 
حديثهم  يف  ورقلة  بوالية  ال�ضحي 
قرار  اأن  "الو�ضط"،  يومية  مع 
اإنهاء مهام مدير ال�ضحة و ال�ضكان 
للجنوب  املركزية  بالعا�ضمة 
ال�رسقي كان منتظرا بالنظر حلجم 
الت�ضيب  و  الت�ضيري  و�ضوء  الفو�ضى 
ملدة  القطاع  فيها  يتخبط  التي 
ال�ضخمة   املالية   بالرغم  طويلة  

بواقع  للنهو�ص  �ضنويا  تر�ضد  التي 
اأن  ، حيث  ال�ضحة املحلية  اآفاق  و 
دفعت  املزرية  ال�ضحية  الو�ضعية 
يف العديد من املنا�ضبات بال�ضاكنة 
بتطهري  للمطالبة  لل�ضارع  للخروج 
وكذا   ، املتقاع�ضني  من  القطاع 
فتح حتقيق معمق لك�ضف ملب�ضات 

عديد حاالت الوفيات .
اأحمد باحلاج

ورقلة

اإنهاء مهام مدير ال�شحة بورقلة 

ي�شم كل الطاقات العلمية يف البلدين

جمل�ش م�شرتك للبحث العلمي 
جزائري- تون�شي

املدية

تعايف 31  مري�ش بداء
 كورونا باملدية 

قرر كل من رئي�ص اجلمهورية، 
ونظريه  تبون،  املجيد  عبد 
�ضعيد،  قي�ص  التون�ضي، 
م�ضرتك  اأعلى  جمل�ص  تاأ�ضي�ص 
حتت  يو�ضع  العلمي،  للبحث 
و  لهما،  املبا�رس  االإ�رساف 
يف  العلمية  الطاقات  كل  ي�ضم 
لرئا�ضة  بيان  وح�ضب  البلدين 
اجلمهورية، فقد ذلك يف خ�ضم 
تبون،  اأجراها  هاتفية،  مكاملة 
قي�ص  التون�ضي،  الرئي�ص  مع 
التهاين  فيها  تبادل  ال�ضعيد، 
مبنا�ضبة، عيد الفطر املبارك، 

لبع�ضهما،  خللها  متمنني 
مع  وال�ضعادة،  ال�ضحة  موفور 
واالزدهار  التقدم  من  املزيد 

واال�ضتقرار.
اأن  البيان،  ذات  اأو�ضح  كما 
الرئي�ضان، قد تبادال املعلومات 
الو�ضائل  فاعلية  حول 
البلدين،  كل  يف  امل�ضتخدمة، 
للحّد من تف�ضي جائحة كورونا، 
تطور  باملنا�ضبة،  م�ضتعر�ضني 
العلقات املتميزة بني ال�ضعبني 

ال�ضقيقني.
مرمي خمي�شة

اأعلنت مديرية ال�ضحة وال�ضكان 
 31 متاثل  عن  املدية  لوالية 
كورونا  داء  من  لل�ضفاء  �ضخ�ص 
خلل 72 �ضاعة املا�ضية، حيث 
الوالية  م�ضت�ضفيات  هوؤالء  غادر 
فرحة  و�ضط  جيدة  �ضحة  يف 
واأهاليهم  الطبية  للأطقم  كبرية 

على حد �ضواء.
 عرف م�ضت�ضفى حممد بو�ضياف 
بعا�ضمة الوالية مغادرة اأكرب عدد 
من املتعافني ب21 �ضخ�ص، يف 
تابلط  م�ضت�ضفى  �ضجل  حني 
ببني   3، اأ�ضخا�ص   4 مغادرة 
�ضليمان ،2 بالربواقية ،ومتعافى 
من  و  العذاورة،  ب�ضللة  واحد 
بني الذين متاثلوا لل�ضفاء بجناح 
مدير  جند  باملدية  "كوفيد19" 
ابنته  و  وزوجته  بالوالية  النقل 
�ضخ�ضني  و   ، �ضنوات  ال6  ذات 
اال�ضطناعي،  للتنف�ص  اخ�ضعا 
اأحدهما قريب الدركي املتوفى 
بلدية  من  الفارطة  االأيام  خلل 
املعاقات، حيث   اإحدى  ،و  وزرة 
متايل"  "نطاح  الطبيبة  �رسحت 

االأمرا�ص  م�ضلحة  رئي�ضة 
توديع  هام�ص  على  املعدية، 
ل"الو�ضط"،  املر�ضى،  هوؤالء 
من   06 فقد  الدركي  قريب  باأن 
فريو�ص  ب�ضبب  عائلته،  اأفراد 
باأن  كا�ضفة  اخلطري،  كورونا 
هذه  من  باأمان  هوؤالء  خروج 
انت�ضار  اأكرب  هو   ، امل�ضلحة 
عمال  من  املجند  العمل  لفريق 
االأطباء  و  واملمر�ضني  النظافة 
عدد  باأن  مو�ضحة  االإدارة،  اإىل 
االإ�ضابات ال يزال يف ارتفاع كبري 
رغم حاالت ال�ضفاء التي يعرفها 
م�ضرية  يوميا،  اجلناح  هذا 
املر�ضى  من  عدد  اأكرب  اأن  اإىل 
من  هم  للإنعا�ص  اخلا�ضعني 
الوالية،  عا�ضمة  دائرة  خارج 
واليات  من  قادمني  بينهم  ومن 
اإىل  املواطنني  داعية  جماورة، 
وعدم  باليقظة،  التحلي  وجوب 
اال�ضتهتار بالوباء و عدم اإخفائه 
يعد  عليه  الت�ضرت  اأن  باعتبار   ،

جرمية يعاقب عليها القانون. 
ر. بوخدميي

ميلة

توزيع 600 �شكن 
عمومي اإيجاري 

�ضنة  من  الثاين  ال�ضدا�ضي  خلل  �ضتوزع 
�ضكنية  وحدة   600 عن  يقل  ال  ما   2020
اأجنزت  االإيجاري  العمومي  �ضيغة  �ضمن 
)ميلة(،  مروان  ب�ضيدي  "فر�ضوة"  مبنطقة 
املدير  من  االأحد  اليوم  علم  ما  ح�ضب 
املحلي لديوان الرتقية والت�ضيري العقاري، 
اأن   ، امل�ضوؤول  ذات  واأو�ضح  لعور.  يو�ضف 
لطالبي  موجهة  ال�ضكنية  احل�ضة  هذه 
ال�ضكن االجتماعي ببلدية ميلة، م�ضريا اإىل 
وتبقى   2019 عام  نهاية  منذ  م�ضتلمة  اأنها 
مبختلف  ربطها  اأ�ضغال  اإجناز  فقط  منها 

ال�ضبكات لتوزيعها على م�ضتحقيها.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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