
رفقة ر�شيد بالدهان

ب�قادوم ميثل اأمام جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية 

يف حماية ال�شيادة والدفاع عن الثوابت الوطنية

املجاهد عثمان بل�زداد يدعم م�شاعي الرئي�س تب�ن 
�ص2

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا www.elwassat.com1 €  اجلمعة 29 - ال�شبت 30  ماي  2020  امل�افـق  ل 07 �ش�ال  1441ه العدد:5255   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا

بعد اإقامتهم حفال يف عز كرونا  بوهران

الرقابة الق�شائية 
ملدير فندق زنيت 

ومديرة قناة الباهية

فقيدة اجلزائر 
حماربة حم� الأمية

�ص16 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص3

�ص8

�ص3

�ص3

اإىل غاية 13 جوان املقبل

متديد احلجر ال�شحي يف 16 ولية 

ثمنوا قرار ا�شتدعاء �شفري اجلزائر بباري�ص 

الإ�شالمي�ن يدع�ن اإىل  تق�ية اجلبهة الداخلية  

القيادة اجلديدة تعرف اليوم

الأفالن بني لعنة "الإيعاز" وحرب الك�الي�س
�ص2

الذكرى الأوىل لرحيل عائ�شة باركي

ISSN
 2761-7771

بني الحتقان والوئام

الد�شت�ر واحلراك خلف امل�شتقبل
ماليزيا منوذجا

م�شروع النه�شة.. وطريقة اإدارة ال�شراع
املوم�ص و ال�شريفة 

الث�رة العاهرة تطاول الث�رة الطاهرة 

�ص4

�ص5

�ص6

مقالت

  .           �شتة مرت�شحني يتناف�ش�ن على الأمانة العامة 

  .           راأي وم�قف ح�ل اإنتخاب اأمني عام الأفالن 



اجلمعة 29 - ال�شبت 30  ماي  2020  املوافـق  ل 07 �شوال  1441ه 2
بني التخل�ص من زمن بوتفليقة و اال�شتعداد للت�شريعيات

القيادة اجلديدة للأفاالن تعرف اليوم
.    �شتة مرت�شحني يتناف�شون على االأمانة العامة 

يعقد اليوم ال�شبت حزب جبهة التحرير الوطني اجتماع جلنته املركزية يف ظروف ا�شتثنائية النتخاب 
اأمني عام جديد من بني اأكرث من �شتة مرت�شحني يتناف�شون على هذا املن�شب  واملوافقة على متديد 

تاريخ املوؤمتر ب�شتة اأ�شهر اإ�شافية  وتبقى كافة االحتماالت والتوقعات ورادة يف اجتماع احلزب العتيد 
الذي يحاول اإعادة االعتبار لنف�شه بعد اإ�شقاط العهدة اخلام�شة للرئي�ص املخلوع عبد العزيز بوتفليقة 
وكذا اإعادة التموقع يف ال�شاحة ال�شيا�شية على عقارب االأجندات ال�شيا�شية املرتقبة يف مقدمتها تعديل 

الد�شتور والتح�شري للت�شريعيات القادمة .

باية ع 

تتوجه اليوم اأنظار املراقبني ال�سيا�سيني 
اجلزائر  غرب  املوؤمترات  ق�رص  اإىل 
العا�سمة الذي يحت�سن اجتماع ا�ستثنائي 
التحرير  جبهة  حلزب  املركزية  للجنة 
اختيار  عن  ت�سا�ؤالت  ��سط  الوطني 
انعقادها يف هذا الظرف بالذات �بهذه 
غرار  على  البالد  �ان  خا�سة  ال�رصعة  
كافة د�ل العامل تواجه ظر�ف ا�ستثنائية 
جراء تف�سي �باء فري��س كور�نا �يبقى 
اال�سثتناء الوارد �ساعات قبل موعد هذا 
اأعلنت  التي  االأ�سماء  غياب  االجتماع 
العامة  االأمانة  ملن�سب  تر�سحها  ر�سميا 

�سجن  منذ  �ساغرا  ظل  الذي  للحزب 
اأمينه العام ال�سابق حممد جميعي �تويل 
بالنيابة  املن�سب  هذا  �سديقي  علي 
كوالي�س  اأن  غري   , الفارط  �سبتمرب  منذ 
�جود  عن  ك�سفت  املوعد  هذا  حت�سري 
يف  نيته  اأبدت  اأ�سماء  �ستة  من  اأكرث 
االأمني  من�سب  �سباق  مناف�سة  دخول 
العام للحزب العتيد الذي يواجه مرحلة 
م�رص�ع  م�سوؤ�لية  حتميله  ب�سبب  �سعبة 
عبد  املخلوع  للرئي�س  اخلام�سة  العهدة 
يف  حلفائه  جانب  اإىل  بوتفليقة  العزيز 
مقدمتهم التحالف الوطني الدميقراطي 
يف  م�سوؤ�ليته  احلزب  هذا  يحمل  كما 
اجلزائر  عرفتها  التي  االإخفاقات  كافة 

على مدار اأربع عهدات رئا�سية للرئي�س 
الذي  االأغلبية  حزب  باعتباره  املخلوع 
يومنا هذا يف  اإىل  اليزال يحافظ عليها 
�طنيا  �سواء  املنتخبة  املجال�س  كافة 
اأ� حمليا �من بني هذه االأ�سماء التي مل 
تعلن بعد ر�سميا انتخابها ملن�سب االأمني 
اأي�سا  مثل  الذي  بن حمودة  العام جمال 
حزبه بالربملان عن �الية برج بوعريرج 
 ,)  2002/  1997( الت�رصيعية  العهدة  يف 
�يحظى بن حمودة بدعم بع�س  االأ�سماء 
اأمثال  من  للحزب  التاريخي  الباع  من 
عبد  للحزب  ال�سابق  العام  االأمني  جناح 
 , بلعياط  الرحمان  بلخادم �عبد  العزيز 
كما يدعم جمال بن حمودة الذي تر�سح 

اأمام   2019 �سائفة  يف  املن�سب  لنف�س 
العام  املن�سق  جناح   , جميعي  حممد 

ال�سابق للحزب معاذ بو�سارب .
لنف�س  يرت�سح  اأن  اأي�سا  املتوقع  �من 
ال�سحفي  االأمة  جمل�س  ع�سو  املن�سب 
اأي�سا  تر�سح  الذي  �سبوتة  فوؤاد  ال�سابق 
لهذا املن�سب يف �سائفة 2019 �كذا ع�سو 
جمل�س االأمة عبد الوهاب بن زعيم الذي 
عرف بانتقاداته ال�سديدة لت�سيري احلزب 
يف فرتة جمال �لد عبا�س  اإىل جانب  اأبو 
ف�سل بعجي الذي كان ع�سوا نا�سطا يف 
احلزب العتيد خالل فرتة  عمار �سعداين 
�زير  جانب  اإىل  العام  االأمني  ملن�سب 
ال�سياحة ال�سابق  نور الدين بونوار �كذا 

 , معز�زي  م�سطفى  ال�سابق  القيادي 
ال�سباق  يدخل  اأن  اأي�سا  املحتمل  �من 
علي  للحزب  املوؤقت  العام  االأمني  �سري 
اأ�سماء  تر�سح  يحتمل  كما   , �سديقي 
عند  االأ�سماء  هذه  ان�سحاب  اأ�  اأخرى 
يخوله  كما  االجتماع  اأ�سغال  انطالق 
ال�سق  يف  للحزب  االأ�سا�سي  القانون 

املتعلق بانتخاب االأمني العام
العتيد  للحزب  املركزية  اللجنة  اجتماع 
املرة  هذه  هند�سته  عن  �ستغيب   الذي  
بالثقيلة  تو�سف  كانت  التي  االأ�سماء 
باحلزب ب�سبب منطقي هو رف�سها �سعبيا 
اإىل  �سف  الواجهة  اإىل  للعودة  حزبيا  اأ� 
ذلك ا�ستقالة العديد من قيادات اللجنة 

احلراك  اإرها�سات  ب�سبب  املركزية 
ال�سعبي الذي انطلق يف 22 فيفري 2019 
التوقعات  كافة  على  مفتوحا  �سيجعله 
للعودة  للحزب  حما�لة  �االحتماالت يف 
لن  التي  ال�سيا�سية  ال�ساحة  �اجهة  اإىل 
للم�ساركة  اأ�راقه  �ترتيب  �سهلة  تكون 
يف  املرتقبة  ال�سيا�سية  االأجندات  يف 
مقدمتها م�رص�ع مراجعة الد�ستور الذي 
االنتخابات  حت�سري  �كذا  للنقا�س  طرح 
موعدها  يف  متت  �سواء  الت�رصيعية 
الد�ستور اأ� متت م�سبقا �يحا�ل يف ذلك 
على  حيازته  ا�ستمرار  ا�ستغالل  االأفالن 
يف  املنتخبة  املجال�س  مقاعد  غالبية 

مقدمتها مقاعد الربملان .

24 �ساعة

االأرندي بوجه جديد

 هاج�س التحول من جهاز اإىل حزب عادي
على  �سل�سا  حتوال  الراند�«  �سهد« 
م�ستوى القيادة حيث ح�سم ابن مدينة 
الكوالي�س  معركة  بتيارت  الر�سايقة 
لعزالدين  مفاجئ  قرار  بعد  ل�ساحله 
الرت�سح  عن  باالأحجام  ميهوبي 
الرت�سيحات  جلنة  من  ملفه  ��سحب 
ال  قريب  �قت  اإىل  كان  الذي  �هو 
يخفي نيته يف نزع �سفح االأمني العام 

بالنيابة �خالفة عرابه اأ�يحي.
حلزب  اجلديد  العام  االأمني  دعا 
الطيب  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
خمتلف  العا�سمة,  باجلزائر  زيتوين, 
»جبهة  بناء  اإىل  ال�سيا�سيني  ال�رصكاء 
كل  من  اجلزائر  لتح�سني  داخلية 
خالل  زيتوين  �قال  التهديدات« 
الذي  اال�ستثنائي  املوؤمتر  اأ�سغال 
لتحويله  الئحة  على  امل�سادقة  متت 
باملركز  �ساد�س  عادي  موؤمتر  اإىل 
خالله  �مت  للموؤمترات,  الد�يل 
تزكيته اأمينا عاما للحزب, اأنه يحمل 
»نظرة �سيا�سية جديدة تنتهج �سيا�سة 
امل�سلحة  لفائدة  امل�سوؤ�ل  التوافق 
خمتلف  داعيا  للبالد«,  العليا 
»جبهة  بناء  اإىل  ال�سيا�سيني  ال�رصكاء 
كل  من  اجلزائر  لتح�سني  داخلية 
ال�سياق,  ذات  �اأكد يف    التهديدات«. 
للد�لة  اخلارجية  ال�سيا�سة  دعم  على 
اأ�ساد مبوقفها جتاه  التي  اجلزائرية, 
 � الر�سمي  الفرن�سي  االإعالم  حتامل 
»حما�الت التدخل ال�سافر �امل�سا�س 
ال�سعب  ��سيادة  الد�لة  مبوؤ�س�سات 

للنظرة  تف�سيله  اجلزائري«�لدى 
ال�سيا�سة اجلديدة, اأ��سح زيتوين اأنها 
ترتكز على »النقا�س الداخلي الإعداد 
الق�سايا  ملختلف  م�سوؤ�لة  حلول 
�ذلك بعيدا عن ال�سعوبية, من خالل 
جتنيد املنا�سلني �احلد من االإق�ساء 
الطاقات  ا�سرتجاع  مع  �التهمي�س 

التي فقدها احلزب«.
»خطوات  عن  العام  االأمني  �اأعلن 
داخل  التالحم  لتعزيز  ميدانية 
االإطارات  �تكوين  احلزب 
على  بالعمل  ملتزما  �املنا�سلني«, 
عن  �االبتعاد  املنا�سلني  �سمل  »مل 
اجلزائر  ظل  يف  التفرقة  عوامل  كل 
ال�ساأن  اإىل  تطرقه  اجلديدة«�لدى 
بالقرارات  زيتوين  اأ�ساد  ال�سيا�سي, 
رئي�س  اتخذها  التي  »اجلريئة« 
منذ  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
م�رص�ع  م�سودة  اإىل  م�سريا  انتخابه, 
عر�ستها  التي  الد�ستور  تعديل 

الرئا�سة للنقا�س.
منا�سلي  ال�سدد,  هذا  يف  �دعا 
احلزب اإىل تقدمي اقرتاحاتهم حول 
هذه الوثيقة, معلنا عن تن�سيب جلنة 
خرباء على م�ستوى احلزب »�ستقدم 
املقبلة«اأما  االأيام  يف  اقرتاحاتها 
ف�سيحر�س  االقت�سادي,  اجلانب  يف 
العام-,  اأمينه  -ح�سب  احلزب 
لالإقالع  جديدة  »نظرة  اإعداد  على 
االقت�سادي �جت�سيد م�رص�ع رقمنة 
االقت�ساد الوطني, مع دعم الطبقات 

�ر�سة  تن�سيب  عن  كا�سفا  اله�سة«, 
خرباء للنظر يف ميكانيزمات الدعم 
احلالية »التي اأثبتت عدم جناعتها«.
مبواقفه  العام  االأمني  �ذكر 
ال�سابقة  لل�سيا�سات  »املعار�سة« 
متيزت  اأنها  قال  �التي  للحزب, 
�االنحراف  �االإق�ساء  ب«الت�سلط 
حر�سه  موؤكدا  احلزب«,  مبادئ  عن 
احلزب  �حدة  على  العمل  على 
املكلفة  اللجنة  اأن  يذكر  م�ستقبال 
تر�سح  ملف  تلقت  املوؤمتر  بتنظيم 
�احد ملن�سب االأمني العام للحزب, 
�يتعلق االأمر بال�سيد الطيب زيتوين, 
العام  االأمني  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
الذي  ميهوبي  الدين  عز  بالنيابة 
اأ�سغال املوؤمتر,  اأعلن لدى افتتاحه 
قيادية  م�سوؤ�لية  اأي  من  تنحيه  عن 
�سفوف  اإىل  �العودة  احلزب  يف 

املنا�سلني.
عبد ال�شالم .غ

القمة العاملية لالأمم املتحدة

اجلزائر تدعوا اإىل اآليات متويل ما بعد كورونا

يف حماية ال�شيادة والدفاع عن الثوابت الوطنية

املجاهد عثمان بلوزداد يدعم 
م�ساعي الرئي�س تبون 

دعا الوزير االأ�ل, عبد العزيز جراد, 
رفيع  اجتماع  يف  امل�ساركة  الد�ل 
امل�ستوى, اإىل مبا�رصة احلوار الد�يل 
اآليات متويل  اأجل حتديد  من  البناء, 
اجلائحة  من  الـمت�رصرة,  البلدان 
كور�نا, م�ستعر�سا االأ�رصار املتعددة 
كوفيد -19,  بها فري��س  ت�سبب  التي 
اخل�سو�س,  �جه  على  اأفريقيا  يف 
�التي ت�ستوجب اإيجاد حلول ملمو�سة 
خالل  من  التنموية,  الطارئة  لهذه 

�ا�سع,  نطاق  على  �التن�سيق  التعا�ن 
�متكينها  املحتاجة,  البلدان  لدعم 
�ما  كور�نا  ع�رص  يف  التعايف,  من 

بعده.
لر�سالة  قراءته,  يف  جراد  اأكد  حيث 
املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�س 
العاملية  القمة  اأ�سغال  خالل  تبون, 
لالأمم املتحدة, حول »متويل التنمية 
بعده«, على  �ما  يف ع�رص كوفيد 19 
�رص�رة اتخاذ تدابري ملمو�سة, تطبق 

حد  لو�سع  العاملي,  ال�سعيد  على 
امل�رص�عة,  غري  املالية  للتدفقات 
الهجرة,  اأموال  حتويل  �ت�سجيع 
م�سددا  الـمن�ساأ,  بلدان  تنمية  لدعم 
حترتم  اأن  �رص�رة  على  باملنا�سبة, 
فيما  التزاماتها  الـمتقدمة,  البلدان 
للتنمية,  العمومية  بالـم�ساعدة  يتعلق 
مبا ي�سمح ب�سمان تدفق مايل منتظم 

لفائدة البلدان النامية.
مرمي خمي�شة

اخر  بلوزداد  عثمان  املجاهد  عرب 
التي  التاريخية  ال22  اأع�ساء جمموعة 
التحريرية املجيدة عن  الثورة  فجرت 
عبد  اجلمهورية  رئي�س    لعزم  ارتياحه 
ال�سيادة  حماية  على    تبون  املجيد 
االأمة  ثوابت  عن  �الدفاع  الوطنية 
�االعتناء  االجتماعية  العدالة  �ن�رص 
بالذاكرة الوطنية باعتبارها من  �سميم 
االأبرار  ال�سهداء  لت�سحيات  الوفاء 
اأ�ل  �بيان  االأحرار  �املجاهدين 

نوفمرب التاريخي.
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  �عرب 

املجاهد    ا�ستقباله  اأم�س خالل  تبون 
 22 جمموعة  ع�سو  بلوزداد  عثمان 
ثورة  لتفجري  خططت  التي  التاريخية 
يف  جاء  ما  ح�سب  املجيدة  نوفمرب 
�سعادته  عن    اجلمهورية  لرئا�سة  بيان 
لثورة  االأ�ائل  الرموز  اأحد  با�ستقبال 
التحرير املباركة الذي اأدى �اجبه مع 
من  الوطن  حترير  يف  االأخيار  رفاقه 
بعد  �رف�س  البغي�س  اال�ستعمار  براثن 
يف  م�سوؤ�لية  اأية  يتقلد  اأن  اال�ستقالل 
الد�لة, مف�سال ا�ستئناف حياته العادية 
كمواطن ب�سيط كما عرب عن اأ�سفه لعدم 

اأبطال  لقاء  من  املقام  هذا  متكنه يف 
جمموعة 22 االآخرين الذين انتقلوا اإىل 
جوار ربهم �اآخرهم كان املجاهد عبد 
جميعا,  اهلل  رحمهم  العمودي  القادر 
الكرمي  �سيفه  الرئي�س  ال�سيد  اأطلع  ثم 
على الو�سع العام يف البالد �اخلطوات 
اجلمهورية  لبناء  تنفيذها  يجري  التي 
اجلديدة يف اإطار االحرتام الكامل لبيان 
بعديه  يف  �سيما  ال   ,1954 نوفمرب  اأ�ل 
الدميقراطي �االجتماعي, �ا�ستمع اإىل 
الن�سالية  جتربته  من  لال�ستفادة  اآرائه 

الطويلة .

اإ�سالح � اإرجاع حزب االأفالن  ل�سكته ال�سحيحة 
فيها  يتخبط  التي  “الال�رصعية”  من  �اإخراجه 
قزموا  الذين  احلاليني  امل�سريين  ل�سنوات جراء 
ال�سيا�سية  احلياة  يف  �مكانته  �د�ره  حجمه 
القيادة  بتزكية  فيها  ��سع  التي  للورطة  ��سوال 
الذي  ميهوبي  عزالدين  املرت�سح  �رصعية  الغري 
الرجوع  بد�ن  الفارطة  الرئا�سيات  يف  دعمته 
اإ�ست�سارتها ك�سفت عورتهم    � الن�سالية  للقواعد 
�تبني فيما بعد اأن قرارها بدعم هذا املر�سح هو 
يخ�سها �حدها فقط,  �ارجتايل  اإنفرادي  قرار 
دعمهم  منحوا  املنا�سلني  اأغلبية  اأن  الوقت  يف 
تبون,القيادة  املجيد  عبد  الرئي�س  للمرت�سح 
احلالية من املفر��س عليهم اليوم ترك مفاتيح 
اأموره  باإ�سالح  منهم  اأجدر  هم  ملن  احلزب 
�القيادة  جديد  من  ال�سيا�سية  للواجهة  �اإعادته 

احلالية مل يعد لها مربر للبقاء على راأ�س احلزب 
 � ا�ستقالتهم  يقدمون   � ب�رصف  فلين�سحبوا 
على  حفاظا  ال�سيا�سية  ال�ساحة  من  ين�سحبون 
اإىل قيادة    اليوم بحاجة ما�سة  الوجه كوننا  ماء 
القادمة  التحديات  م�ستوى  يف  تكون  جديدة 
�ميكن لها التعامل مع الرئي�س اجلديد فمن غري 
ملرت�سح  دعمهم  باالأم�س  اأعلنوا  ملن  املعقول 
يعلنوا  اأن  للحزب  ال�رصعية  االأطر  خارج  اآخر 
اليوم ا�ستعدادهم التعا�ن مع الرئي�س ما ي�سبب 
على  نوؤكد  اأن  البد  هنا   � املواقف,  تناق�س يف 
�رص�رة ترك اأمور اإ�سالح احلزب للجنة م�سرية 
موؤقتة  توكل لها مهمة حت�سري املوؤمتر �انتخاب 
اأمني عام جديد,تت�سكل هذه اللجنة من خمتلف 
بد�ن  احلزب  داخل  التوجهات   � احل�سا�سيات 
اإق�ساء اأ� تهمي�س اأي جهة � نكون بذلك ��سلنا 

�مل�ساره  للحزب  اخلادمة  املثلى  الطريقة  اإىل 
املنا�سلني  �مترد  الت�سحيحيات  عن  بعيدا 
�التي مل تزد يف ال�سابق اإال بتعميق اأزمة احلزب 
�ات�ساع رقعة اخلالفات..فاالأفالن مطالب اليوم 
اأكرث من اأي �قت م�سى باأن يراجع نف�سه, يتاأمل 
اإىل  اأنه مدعو  �يتدبر �ي�ست�رصف �ي�سحح, كما 
تاأكيد قدرته على التاأقلم �التكيف مع املتغريات 
امتحانات  خالل  من  �الربهنة  �امل�ستجدات, 
ع�سرية على اأنه اأكرث قربا من املواطن, �ا�سعا 
عرب  ما  اإ�سارته,�هذا  �رهن  طلبه  حتت  نف�سه 
�يتميز  يتفرد  اأن  بقوة-  ال�سعبي  احلراك  عنه 
ثم  اأ�سوله,  اإىل  يعود  �اأن  �طر�حاته  مبرجعيته 
اإن االأفالن ال ينبغي اأن يكون ذلك احلزب الراكد 
التاريخي  خمز�نه  على  يعي�س  الذي  �اجلامد, 
�رمزية �سعاره �اأجماد ما�سيه, بل يجب اإعطاء 

بعزم  املتجه  الع�رصي,  احلزب  �سورة  االأفالن 
تراكم  على  يعتمد  امل�ستقبل,  نحو  �قوة  �ثبات 
يف  »الذخرية«  منها  ي�ستمد  لكي  احلية,  اأفكاره 
العام  حميطه  على  �انفتاحه  جتدده  م�سرية 
ال�سباب  �على الطاقات احلية يف املجتمع, من 
عليه  العاملة,�  �النخبة  �الكفاءات  �االإطارات 
يف  يتجدد  اأن  االأفالن  على  املفر��س  من 
ال�سيا�سي,  للفعل  تعاطيه  يف  خطابه,  يف  فكره, 
املتغريات  مع  باإيجابية  التكيف  على  قدرته  يف 
�كذا مواكبة االأحداث مبواقف �ا�سحة ��سارمة 
الدميقراطية,  مثل:  االأ�سا�سية,  الق�سايا  من 
العربية,  اللغة  االإ�سالم,  االجتماعية,  العدالة 
االأمازيغية, الق�سايا االقت�سادية, �اإىل غري ذلك 
باهتمامات  املبا�رصة  ال�سلة  ذات  امل�سائل  من 
يجعلنا  ذلك  االأجيال..كل  �م�ستقبل  املواطن 

لت�سيري  موؤقتة  اأكرث مت�سكا مبطلب جلنة �طنية 
منه  تنبثق  جامع  ملوؤمتر  به  الذهاب   � احلزب 
قيادة جماعية �رصعية من منا�سلني � منا�سالت 

�سعارهم خدمة الوطن � املواطن � احلزب.
عبدالقادر �شداد/منا�شل اأفالين

 وبرملاين �شابق

راأي وموقف حول اإنتخاب اأمني عام االأفلن

ب.ع
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اإىل غاية 13 جوان املقبل

مرمي خمي�شة

هذا  بان  الأوىل،  الوزارة  بيان  واأفاد 
القرار، �سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 
اأن  اإىل ال�سبت 13 جوان، مو�سحا  اليوم، 
احلجر مت متديده يف 16 ولية، و�سيكون 
 17:00 ال�ساعة  من  املفعول،  �ساري 
م�ساءا اإىل 7 �سباحا، بينما ميتد احلجر 
املطبق، من ال�ساعة 19:00 م�ساءا اإىل 7 

�سباحا، بباقي الوليات.
كما اأ�ساف البيان ذاته، الوليات املعنية 
بجاية،  باتنة،  من  كل  وهي  بالتمديد، 
وزو،  تبزي  تيارت،  تلم�سان،  البليدة، 
بلعبا�س،  �سيدي  �سطيف،  اجلزائر، 
عني  الربج،  وهران،  عنابة،  ق�سنطينة، 

الدفلى، تيبازة واملدية.

لهذا ال�شبب مت الرفع يف 4 
واليات فقط

للحجر  الكلي  الرفع  مت  حني   يف 
تندوف،  وهي:  وليات   4 على  املنزيل، 
ب�سبب  ومترنا�ست،  اإليزي،  و�سعيدة، 
النتائج الإيجابية التي �سجلت، من حيث 
ا�ستقرار عدد احلالت اجلديدة التي مت 
اإح�ساوؤها خالل 15 اليوم املا�سية، ويقل 

معدل التكاثر الأ�سا�سي يف هذه الوليات 
العدوى  اأنه يف حالة  1، علًما  الأربع عن 
يزيد  التكاثر  هذا  معدل  فاإن  الكبرية، 

عن 3.
كما اأ�سار نف�س امل�سدر، يف ال�سياق ذاته، 
للحجر  الكلي  للرفع  الإجراء  هذا  اأن 
على  بالإبقاء  مرفوقا  �سيكون  ال�سحي، 
على  ال�سارم،  ال�سحي  التاأطري  نظام 
تعزيز  مع  وذلك  الوليات،  هذه  م�ستوى 
نقاط  م�ستوى  على  ال�سحية،  الـمراقبة 
الدخول، والقيام يف حالة انتقال العدوى، 
لالأ�سخا�س  والتلقائي   الفعال  بالبحث 

�سل�سلة  ك�رس  بهدف  للعدوى،  احلاملني 
انتقال فريو�س كورونا، ب�رسعة كما جرت 

العادة منذ بداية اجلائحة.

التهاون يف االن�شباط كفيل 
بتعزيز تدابري احلجر من جديد

دعوة  احلكومة،  جددت  حني  يف 
املواطنني اإىل موا�سلة اجلهود املبذولة، 
النظافة،  لتدابري  المتثال  جمال  يف 
والتباعد  الواقي،  القناع  ارتداء  واإلزامية 
الـموؤ�رسات  هذه  اأن  م�سرية  الجتماعي، 
تبقى ه�سة، وقد ت�سهد تدهوًرا �رسيًعا يف 

حالة التهاون يف الن�سباط، ويف �سلوكنا 
الحرتازية  التدابري  تطبيق  جمال  يف 
ذلك  يوؤدي  اأن  ميكن  حيث  الـمتخذة، 
بال�سلطات العمومية، يف هذه احلالة، اإىل 

تعزيز تدابري احلجر من جديد.

رفع احلجر ال�شحي لي�س �شهال
العلمية،  اللجنة  ع�سو  اأكد  جهته،  من 
بوزارة  كورونا  فريو�س  تف�سي  ملتابعة 
رفع  اأن  م�سباح،  اإ�سماعيل  ال�سحة، 
اأن  خا�سة  �سهال،  لي�س  ال�سحي  احلجر 
اأن  يجب  امل�سريي،  القرار  هذا  مثل 
يتما�سى مع مدى تطبيق التدابري الوقائية 
اأن الإبقاء عليه  من قبل اجلميع، معتربا 

من عدمه، بيد ال�سلطات العليا للبالد.
على  �سيفا  نزوله  خالل  م�سباح،  و�سدد 
الإذاعية  بالقناة  ال�سباح،  �سيف  برنامج 
الأفراد  تغيري  �رسورة  على  الأوىل، 
بالتدابري  اأكرث  واللتزام  ل�سلوكياتهم، 
منوها  عليها،  املن�سو�س  الوقائية 
باملنا�سبة اأن اجلزائر ل زالت متم�سكة، 
العالجي،  الربوتوكول  ا�ستعمال  بقرار 
كورونا،  بفريو�س  امل�سابني  ملعاجلة 
اأعطى  الذي  كلوروكني،  هيدروك�سي 

فعالية.

قرر الوزير االأول، عبد العزيز جراد، متديد احلجر ال�شحي املفرو�س، على بع�س واليات الوطن، اإىل غاية 
الـ13 جوان املقبل .

تفاوؤل قوي بارتفاع اال�شتهالك العاملي للطاقة

اجلزائر مر�سحة لرتميم 
اأ�سرارها املالية

تتفاعل ال�ساحة القت�سادية الدولية 
رئي�س  فاحت  بريول  ت�رسيحات  مع 
اأن  اأكد  الذي  الدولية  الطاقة  وكالة 
من  العاملي  ال�ستهالك  انخفا�س 
فقط  موؤقت  انخفا�س  هو  النفط 
تعوي�س  نحو  اجلزائر  تتجه  ومنه 
املالية  خ�سائرها  من  مهم  جزء 
ب�سبب الظروف التي مير بها �سوق 

الطاقة العاملي.
النفط  اأ�سعار  اأن  املتحدث  اأكد 
برميل  �سعد  بعدما   ، �سرتتفع 
دولرا،  الـ36  م�ستوى  فوق  »برنت« 
تاأثرا بت�رسيحات  يوم26ماي2020  
مدير الطاقة الذرية ووزير الطاقة 
التفاوؤل  تزايد  مع  وذلك   ، الرو�سي 
التوازن  يف الأ�سواق ب�ساأن ا�ستعادة 
بني العر�س والطلب، بعد تاأكيدات 
الطاقة  على  الطلب  بتعايف  رو�سية 

.
بلومربغ  وكالة  واأ�سارت  و�سبق 
لالأنباء اإىل اأن متو�سط ال�ستهالك 
املا�سي  العام  يف  للنفط  العاملي 
كان حوايل 100 مليون برميل يوميا، 
اأن هذه هي ذروة  البع�س يرى  واأن 
على  للنفط،  العاملي  ال�ستهالك 
اأ�سا�س اأن جائحة فريو�س »كورونا« 
�ستوؤدي   )19 )كوفيد  امل�ستجد 
القت�ساد  يف  جذرية  تغيريات  اإىل 
العمل  يف  التو�سع  مثل  العاملي 
ال�سفر  حركة  وتقلي�س  املنزل  من 
الطاقة  ا�ستهالك  وتقليل  الدويل 

ب�سورة دائمة.
من  احلكومات  حذر  بريول  ولكن 
نتيجة  النفط  ا�ستهالك  تراجع  اأن 
تراجع  جمرد  هو  »كورونا«  جائحة 
قد  الذي  ال�ستهالك  واأن  موؤقت، 
اإىل  احلايل  العام  خالل  يرتاجع 
�سيعاود  يوميا،  برميل  مليون   91

الرتفاع يف 2021 وما بعده.

اخلبري االقت�شادي عاليل 
خمتار

وجود التزام بتخفي�شات 
االإنتاج موؤ�شر اإيجابي

الأ�ستاذ  و  القت�سادي  اخلبري  قال 
الدكتور  تي�سم�سيلت  بجامعة 
النفط  اأ�سعار  اأن  عاليل  خمتار 
�ستتعايف قريبا، بعدما �سعد برميل 
دولرا،  الـ36  م�ستوى  فوق  »برنت« 
تاأثرا بت�رسيحات  يوم26ماي2020  
مدير الطاقة الذرية ووزير الطاقة 
التفاوؤل  تزايد  مع  وذلك   ، الرو�سي 
التوازن  يف الأ�سواق ب�ساأن ا�ستعادة 
بني العر�س والطلب، بعد تاأكيدات 
الطاقة  على  الطلب  بتعايف  رو�سية 
العقود  بارتفاع  برز  الذي  وهذا   .
الآجلة خلام »برنت« بن�سبة %2.08 
هذا  يف  للربميل  دولر   36.27 اإىل 
الآجلة  العقود  زادت  فيما  اليوم 
بن�سبة  اخلفيف  الأمريكي  للخام 
للربميل،  دولر   34.47 اإىل   %3.67

وفقا ملا اأظهره موقع »بلومربغ«.
يف  امل�ستثمرين  تفاوؤل  و�سي�ستمر  
�سوق النفط بف�سل عالمات وا�سحة 
بتخفي�سات  التزام  وجود  على 
الإنتاج من قبل دول اتفاق »اأوبك+«، 
الدول  من  املزيد  لقيام  بالإ�سافة 
بداية  ال�سحي  احلجر  قيود  برفع 
تعايف  يف  �سي�ساهم  ما  من01جوان 
ن�ساط  واإعادة  اخلام.  على  الطلب 
و  العاملية.  وال�رسكات  املوؤ�س�سات 
اخلرباء  كل  اأن   املتحدث  ا�ساف 
العاملي  القت�ساد  تعايف  يوؤكدون 
يف  احلجر  رفع  اأو  كورونا  بزوال 
للطاقة  امل�ستهلكة  خا�سة  البلدان 
مما يرفع ن�سبة الطلب عليه يف ظل 
اإىل  يوؤدي  العر�س  تخفي�س  اتفاق 

ارتفاع الأ�سعار .

متديد احلجر ال�سحي يف 16 والية 
.     لهذا ال�شبب مت الرفع يف 4 واليات فقط

املحلل االإقت�شادي عبد الرحمان هادف يف حوار خ�س به »الو�شط«:

�سرورو تبني خمطط اإ�سرتاتيجي بعيد املدى 
.   البد مراجعة ال�شيا�شة االإقت�شادية يف ظل االأزمة النفطية 

اإعترب املحلل الإقت�سادي عبد الرحمان 
هادف يف حوار خ�س به »الو�سط« بان 
م�سودة الد�ستور  جاءت بروؤية اإ�سالحية  
جديدة �ساملة لكل القطاعات،  مثمنا  
ما ت�سمنته م�سودة الد�ستور بخ�سو�س  
من  والوقاية  لل�سفافية  عليا  هيئة 
�سمن  واإدراجها  ومكافحته  الف�ساد 
الهيئات الد�ستورية الرقابية، لفتا باأنه 
للمال  �سن�سهد رقابة د�ستورية �سارمة 
العام  تعزيزا للرقابة على املال العام 
ومكافحة التالعب به حماية لالقت�ساد 

من كل ظواهر الف�ساد.

ماقراءتك  بداية،        
االقت�شادية مل�شودة الد�شتور ؟

اإعدادها  ثم  التي  الد�ستور  م�سودة 
لتحيني  خمت�سون  خرباء  طرف  من 
القانون الأول يف الدولة، جاءت بروؤية 
الو�سع  مع  تتما�سى  �ساملة  اإ�سالحية 
اإثراءها  يتم  اأن  ميكن  واأفكار  احلايل، 
من طرف اخلرباء و النخب اجلزائرية 

طرف  من  قابلية  اأكرث  ت�سبح  لكي 
اأول  قانون  ت�سبح  ثم  ومن  املجتمع، 
يوؤطر البالد اإجتماعيا اإقت�ساديا ثقافيا 
اأمنيا،   فيما يخ�س ال�سق القت�سادي 
اأظن اأن الفريق اإعداد م�سودة الد�ستور 
التوجهات  بع�س  اإر�ساء  على  عمل 
بال�سفافية  تعلق  فيما  خا�سة  اجلديدة 
التجارة  احلوكمة،  ع�رسنة  حتيني   ،

اخلارجية، .

رقابة  �شن�شهد  هل        
د�شتورية �شارمة للمال العام ؟

رقابة املال العام و د�سرتتها يف م�سودة 
اإن�ساء  الد�ستور كان بو�سوح من خالل 
الف�ساد  حماربة  و  ال�سفافية  جمل�س 
ثم  واإذا  العام،  املال  على  الرقابة  و 
امل�سادقة على ذلك �ستتمكن ال�سلطات 
على  القائمة  الهيئات  كل  و  العمومية 
الرقابة يف اأن يكون لها دور يف مراقبة 
و  فعالة،   و  �سفافة  ب�سفة  العام  املال 
الوطني  اإيجابية  �سورة  اإعطاء  ثم  من 
لل�رسكاء  اإيجابية  ر�سائل  يعطي  وذلك 
الأجانب و خا�سة امل�ستثمرين،  ونحن 

ال�ستثمارات  جلذب  بذلك  مطالبني 
م�ستوى  لنخفا�س  كبديل  الأجنبية 
اإيجابي  �سيء  كذلك  ال�سعبة،  العملة 
الدرا�سات  و  ال�ست�رساف  جمال   يف 

الإ�ست�رسافية  .

تداعيات  ماهي        
االقت�شاد  على  كورونا  وباء 

اجلزائري؟

اأزمة  نعي�س  باأننا  اليوم  يجمع  الكل 
لها  الأبعاد،   متعددة  عاملية  �سحية 
خا�سة  الأ�سعدة  جميع  على  تداعيات 
الجتماعي،  و  القت�سادي  اجلانب 
من  العديد  تبني  من  لبد  لذلك 
ملواجهتها  الحرتافية  الإجراءات 
ويجدر  الأ�رسار،   باأقل  جتاوزها  و 
الإ�سارة باأنه اإ�سافة اإىل الأزمة ال�سحية 
التي تعي�سها البالد، تعي�س البالد اأزمة 
يف  واأزمة  اقت�ساديا  وركودا  اقت�سادية 
النظام املايل خا�سة بعد اإنهيار اأ�سعار 
ك�سلطات  نحن  اليوم  وبالتايل  النفط، 
ن�سدد  اإقت�ساديني  فاعلني  و  عمومية 
للخروج  اجلهود  تظافر  �رسورة  على 

اإ�سرتاتيجي  مرحلي  عملي  مبخطط 
بعيد املدى .

      انخفا�س �شعر الربميل 
هل  ال�شرف،   اإحتياطي  تراجع  و 
هذه  تواجه  اأن  للجزائر  ميكن 

ال�شدمة؟

تعي�س  مرحلة حرجة خا�سة  اجلزائر 
تراجع  و  الربميل  �سعر  انخفا�س 
ال�سدمة  هذه   ال�رسف،  اإحتياطي 
�ستنخف�س  مواجهتها،  �سي�سعب  كبرية 
من  خا�سة  النفطية  العائدات  كثريات 
العملة ال�سعبة،  مطالبني باإعادة النظر 
الإقت�سادي على مرحلتني  النموذج  يف 
اإعادة  �ستمكننا من  اإ�ستعجالية  مرحلة 
اخلطوة  و  القت�سادي   الن�ساط  بعث 
بعيد  هيكلي  اإ�سالح  يف  تتمثل  الثانية 
 ، الوطني  الإقت�ساد  لتنويع  املدى 
احلايل   الو�سع  باأن  الإ�سارة  ويجدر 
تبعية  ال�رسيع من  يزيد قناعة اخلروج 
هذا املورد اخلا�سع للتقلبات العاملية 
املوقع  متتلك  اجلزائر  واأن  خا�سة 
القارات  يربط  اجليد  ال�سرتاتيجي 

حاورته : اإميان لوا�س الثالث .

الإ�سالمية يف اجلزائر   الأحزاب  عربت 
الفرن�سية  الإ�ساءات  من  انزعاجها  عن 
واجلزائر  اجلزائري   لل�سعب  املتكررة 
�سعبا وجي�سا  التي تدل على مدى قبح 
ونظرته  اجلزائر   اإىل  الفرن�سي  الوجه 
امل�سالح  ل�سرتجاع  ال�ستعمارية 
وف�سل  باجلزائر  املهددة  الفرن�سية 
 ، ا�ستعادتها  يف  ال�سيا�سية  ال�سغوط 
الدولة  لقرار  م�ساندتها   عن  موؤكدة 
بفرن�سا  اجلزائري  ال�سفري  با�ستدعاء 
للت�ساور داعية اإىل �رسورة تقوية اجلبهة  
اجلبهات  لتهديد  للت�سدي  الداخلية 
التي  الأحداث  ظل   يف  اخلارجية 

عرب  القوى  قبل  من  باجلزائر  ترتب�س 
دول اجلوار .

انه  العدالة واحلرية   هذا واأ�سار حزب 
يوؤيد قرار الدولة اجلزائرية ا�ستدعائها 
خلفية  على  بباري�س   ل�سفريها 
الإ�ساءات  الفرن�سية املتكررة  للجزائر 
واجلزائريني  يف حماولة ال�سيطرة على 
امل�سلل  بالإعالم  ال�سعب   مقدرات 
على  ذلك  يف  ال�سيا�سة  ف�سل  بعد 
الذي  الكبري  ال�سيا�سي  الن�سج  خلفية  
اأظهره اجلزائريون يف احلراك ال�سلمي  
وتعامل الأمن معه و الذي اجتث جذور 
حلمها  على  وق�سى  باجلزائر  فرن�سا 

من  جليا   ظهر  الذي  ال�ستعماري 
ال�سفراء  ال�سرتات  مع  تعاملها  خالل  

واحتجاجاتهم .
البناء  حركة  ثمنت  اآخر   جانب  من 
اجلزائرية  للدولة  امل�سوؤول  املوقف 
يف الرد على الإ�ساءات الفرن�سية  التي 
تريد  اإعادة  حادثة املروحة  من جديد 
، م�سرية اأن اجلزائر اجلديدة  لي�ست يف 
عهد الدايات اأو عهد اجلرنالت ، داعية 
اإىل اليقظة اأكرث مع رفع من�سوب الوعي  
الداخلية  اجلبهة  �سفوف  ر�س  واإعادة 
تهدد  التي  اخلارجية  اجلبة  ملواجهة 
اجلزائر خا�سة يف ظل ال�رساعات التي 

تعرفها دول اجلوار  والعمل على  النيل 
يحدث  ما  الدول على غرار  �سيادة  من 

يف ليبيا .
من جهتها فندت  حركة جمتمع ال�سلم 
من  لها  وجهت  التي  الدعاءات  بعد 
 ، �سيا�ستها  على  احلاقدين  بع�س  قبل 
مثمنة قرار الدولة اجلزائرية با�ستدعاء 
القناة  بثته  ما  حول  للتباحث  �سفريها 
ت�سويه   اإىل  ت�سعى   التي   ، الفرن�سية  
والإ�ساءة للجزائر داعية اجلزائريني اإىل 
للت�سدي  الداخلي  التما�سك  ا�ستمرار 

للتهديدات اخلارجية  املتنوعة .
حممد بن ترار

ثمنوا قرار ا�شتدعاء �شفري اجلزائر بباري�س 

االإ�سالميون يدعون اإىل  تقوية اجلبهة الداخلية  

اإجراءات االنتقال باملتو�شطات  واملدار�س االبتدائية

ا�ستدعاء م�سريف الرتبية 
واملدراء  

.     انتهاء ال�شنة الدرا�شية با�شتثناء الرابعة 
متو�شط والبكالوريا

رفقة ر�شيد بالدهان

بوقادوم ميثل اأمام جلنة 
ال�سوؤون اخلارجية 

ا�ستدعت مديريات الرتبية بوليات 
اجل  من  الرتبية  الوطن  م�رسيف 
العمل  بغية  مبنا�سبهم   اللتحاق 
التالميذ  معدلت  احت�ساب  على 
يف امل�ستوى الأوىل والثانية والثالثة 
متو�سط بالإ�سافة اإىل ال�سنة الأوىل 
 ، الثانوي   التعليم  من   والثانية 
املدار�س  مديرو  يدر�س  حني  يف 
تالميذ  انتقال  معدلت  البتدائية 
تقرر   البتدائي  بعدما  امل�ستوى 
نهاية ال�سنة الدرا�سية بالن�سبة لهذه 

ال�سنوات .
الوطنية  الرتبية  وزارة  وقالت   هذا 
نتائج  على  بالإمكان الطالع  اأنه 
اأبنائهم انطالقا من الأ�سبوع الثاين 
كاآخر   حدد  الذي  جوان  �سهر  من 
املن�سة  يف  النتائج  لإيداع  اأجل 
وذلك على خلفية احت�ساب معدلت 

الإنقاذ التي اأقرتها الوزارة من خالل 
 ، فقط  الف�سلني   معدل  احت�ساب 
من  التاأكد   اإىل  الوزارة  دعت   كما 
النقاط  ك�سوف  حترير  قبل  النتائج 
و�سب املعدلت يف املن�سة  لتفادي 
لالأولياء   ميكن  كما  الإ�سكالت  ، 
اأبنائهم  على   نتائج  على   الطالع 
املواقع اللكرتونية دون التوجه اإىل 
جانب  من   ، الرتبوية   املوؤ�س�سات 
قدم  على  التح�سريات  جتري  اآخر 
�سهادتي  امتحانات  لإجناح  و�ساق 
التعليم املتو�سط والبكالوريا خالل 
�سهر �سبتمرب املقبل ، و�سط دعوة 
لإلغاء �سهادة التعليم املتو�سط ،من 
اإ�سكال يف  ت�سجيل  مت  اأخرى  جهة 
يزاولون  التالميذ  الذين  انتقال 

درا�ستهم باملرا�سلة
حممد بن ترار

اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  تعقد 
والتعاون واجلالية، للمجل�س ال�سعبي 
الوطني، يوم الثنني املقبل، جل�سة 
اخلارجية،  ال�سوؤون  وزير  مع   عمل 

�سربي بوقادوم.
واأفاد املجل�س يف بيان له، اخلمي�س 

�ستكون  اجلل�سة  هذه  اأن  املن�رسم، 
راهنة،  ق�سايا  ملناق�سة  خم�س�سة 
الدولة  �سي�سارك فيها كذلك، كاتب 
املكلف باجلالية الوطنية والكفاءات 

باخلارج، ر�سيد بالدهان.
مرمي خمي�شة

عبدال�شالم.غ
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اح�شن خال�ص   

م�رشوع  وثیقة  وكانت 
الد�ستوریة  التعدیالت 
قبل  من  اقرتحت  قد 
ال�سعبیة  احلركة  اإدراج 
الد�ستور  دیباجة  يف 
ی�سود  الذي  الوقت  يف 
واقع  عن  الت�ساوؤل 
الهبة  هذه  وم�ستقبل 
الدور  وما  ال�سعبیة 
تلعبه  اأن  میكن  الذي 
ال�سیا�سیة  احلركیة  يف 
من  ال�سلطة  تتجه  التي 
تن�سیط  اإىل  خاللها 
اأجندة التطبیع ال�سیا�سي 
م�سودة  طرح  خالل  من 
الد�ستوري  التعدیل 

�ش  للنقا
ء  �ستفتا ال ا و
تعقبه  ثم 
ت  با نتخا ا
بینما  برملانیة 
یتوج�ش ال�سارع 
التداعیات  من 
یة  د قت�سا ال ا
عیة  جتما ال ا و
وباء  الأزمة 
 ، نا و ر كو
ر  ا �رش الأ ا و

�ستعرفها  التي 
ن�ساطات حیویة اإنتاجیة 
اأ�رشار  وخدماتیة، وهي 
تقدیرها  ی�سعب 
بالنظر  واإح�ساوؤها 
االقت�ساد  انت�سار  اإىل 
ال�سیما  بكثافة  املوازي 

يف املدن. 

هل میكن يف هذه احلال 
م�ستقبل  عن  احلدیث 
وا�سح یطمئن له اجلمیع 
ال�سلطة  بنی  للعالقة 
واجلموع النا�سطة �سمن 
وكافة  ال�سعبي  احلراك 
توا�سل  واأمام  املجتمع 
ن�سطاء  توقیف  عملیات 
مواقع  على  ومدوننی 
االجتماعي  التوا�سل 
یتزامن مع متدید  الذي 
اإىل  ال�سحي  احلجر 

اآجال اأخرى.
اإنها  احلكومة  تقول 
خطة  اإعداد  ب�سدد 
االآلة  لتن�سیط  حمكمة 
زوال  فور  االقت�سادیة 

خطر جائحة كورونا لكن 
ال اأحد اطماأن باأن موعده 
قریب وال اأحد على علم 
اخلطة  هذه  بتفا�سیل 
وعلى ثقة بقدرتها على 
التوجهات  اأمام  النجاح 
�سعر  لتقلبات  ال�رشیعة 
والركود  املحروقات 

االقت�ساد  یعرفه  الذي 
العاملي.

تفر�ش  كثریة  ت�ساوؤالت 
لها  جتد  وال  نف�سها 
هل  جاهزة.  اأجوبة 
عرب  احلراك  �سی�ستاأنف 
االأ�سبوعیة  امل�سریات 
الوباء؟  انق�ساع  مبجرد 
وحتت اأي �سكل �سی�ستمر 
اإذا ا�ستمر وباأي حمتوى؟ 
�سیكون  مدى  اأي  وعلى 
يف  واحت�سانه  انت�ساره 
�ستكون  وهل  املجتمع؟ 
حجة  احلراك  د�سرتة 
يف ید ال�سلطة لتقف منه 
لطبعة  الراف�ش  موقف 
تفلت  قد  منه  جدیدة 
من یدها وی�سعب 
�سبطها  علیها 
ورقابتها ال�سیما 
خطاب  واأن 
یوؤكد  ال�سلطة 
اأنه  یوم  كل 
د�سرتة احلراك 
خطوة اأوىل يف 
تلبیة  اجتاه 
مطالبه  جمیع 
داعي  فال 
ر  ا �ستمر لال
وال  فیه 
اإن  بل  منه  جدوى 
يف  ورد  كما  ا�ستمراره 
خمتلفة  ت�رشیحات 
احلكومة  الأع�ساء 
الداخلیة،  وزیر  ومنهم 
اأجنبیة  اأجندات  یخدم 
الكیان  اأجندة  فیها  مبا 

ال�سهیوين.

هذا  على  اأدل  ولی�ش 
ال�سیغة  من  املوقف 
االعرتاف  بها  ورد  التي 
م�سودة  يف  باحلراك 
اإذ  اجلدیدة  الد�ستور 
املبادرة  �ساحب  یقرتح 
عن  »یعرب  ال�سعب  اأن 
ترجمة  على  حر�سه 
هذا  يف  طموحاته 
باإحداث  الد�ستور 
اجتماعیة  حتوالت 
بناء  اأجل  من  عمیقة 
والتي  جدیدة  جزائر 
منذ  �سلمیا  عنها  عرب 
التي  ال�سعبیة  احلركة 
فربایر   22 يف  انطلقت 
مع  تام  تالحم  2019 يف 
جی�سه الوطني ال�سعبي«، 
ب�سیغة  جاء  تعبری  وهو 
على  للداللة  املا�سي 
حركیة  احلراك  اأن 
اجتماعیة �سیا�سیة بداأت 
وانتهت يف الزمن ومل یبق 
ذكراها  اإحیاء  اإال  منها 
وجعلها  �سنة  كل  يف 
معلما تاریخیا مثلها مثل 
نوفمرب1954   اأول  ثورة 
اأقدمت  ما  یوؤید  وهذا 
مبنا�سبة  ال�سلطة  علیه 
االأوىل  الذكرى  اإحیاء 
 22 يف  احلراك  الندالع 
حیث  املا�سي  فربایر 
الیوم  هذا  من  جعلت 
بتالحم  لالحتفال  یوما 

ال�سعب بجی�سه«.
ويف ال�سفة االأخرى، عند 

املیدانینی،  النا�سطنی 
اآخر  مفهوما  جند 
من  ینطلق  للحراك 
النظام  تغیری  ور�سة  اأن 
واأن  مفتوحة  تزال  ال 
احلراك دینامیكیة �سعبیة 
امل�ستقبل  نحو  موجهه 
ذكریات  جمرد  ولی�ش 
يف  حتفظ  املا�سي  من 
ون�ستذكرها  االأر�سیف 
من  بالرغم  �سنة  كل  يف 
توقف  قد  احلراك  اأن 

اإنتاج  عن 
ت  بیا د اأ
بل  جدیدة 
یجرت  ظل 
با  خطا
وهو  م�ستهلكا 
على  �سجع  ما 
تنامي مظاهر 
التعامل االأمني 
امل�سریات  مع 
یوقفها  اأن  قبل 
الوباء اإىل حنی.

غری اأن الغمو�ش 
اإلیه  اأ�رشنا  الذي 

قد یر�سح الو�سع ملزید 
یهدد  من االحتقان وقد 
ویرجح  احلراك  �سلمیة 
ال�سدام  احتماالت 
�سیا�سة  واأن  ال�سیما 
جتاه  احلدیدیة  القب�سة 
واملدوننی  الن�سطاء 
جدیدا  ت�سعیدا  عرفت 
رم�سان  �سهر  خالل 
یدل  �سيء  وال  املن�رشم 

على اأنها
ف�سال  قریبا  �سرتتخي 
عن اأن التدابری احلكومیة 
املت�رشرین  جتاه 
قد  الوباء  من  اقت�سادیا 
اآثاره  ملواجهة  تكفي  ال 

الوخیمة.
متدید  من  وبالرغم 
احلجر هذه االأیام اإال اأن 
حتركات حكومیة واأخرى 
م�ستوى  على  حملیة 
الوالیات تدل على قرب 

احلجر  عن  التعوی�ش 
ال�سحي بت�سدید التدابری 
الوقائیة وعلى ا�ستئناف 
تلك  ال�سیما  الن�ساطات 
لها عالقة مبا�رشة  التي 
باحلیاة الیومیة للمواطن 
يف  التح�سری  بداأ  فقد 
ال�ساحلیة  الوالیات 
يف  اال�سطیاف  ملو�سم 
ال�سحي  الو�سع  ظل 

اجلدید كما اأن قطاعات 
ال�ستئناف  مدعوة  كثریة 
ن�ساطها بقوة بالرغم من 
فرتة  على  مقبلون  اأننا 
باملخاطر  ملیئة  �سیفیة 
الرتقب  حالة  ظل  يف 

ال�سائدة.
ال �سيء یدفع اإىل اجلزم 
ال�سیا�سیة  االأجندة  باأن 
ال�سلطة  اقرتحتها  التي 
اآمنا  خمرجا  ت�سمن  قد 
نعی�ش  الذي  الو�سع  من 
فیه اإذ اأن امل�سودة 
یة  ر �ستو لد ا
املقرتحة مل ترق 
بعث  م�ستوى  اإىل 
جاد  عام  نقا�ش 
یف�سي اإىل توافق 
بنی كل ال�رشكاء 
يف  والفاعلنی 
ثم  ال�ساحة 
مقرتحات  اأن 
لعرابة  جلنة 
خمیبة  جاءت 
حتى  لالآمال 
االأو�ساط  لدى 
ال�سلطة  من  املقربة 
مت�ش  مل  اأنها  حیث 
احلكامة  نظام  بجوهر 
انفجار  اإىل  اأدى  الذي 
وال  ال�سعبي  احلراك 
اأن  على  یدل  �سيء 
لتغیری  ملمو�سة  اإرادة 
بالرغم  القائم  النظام 
املطمئن  اخلطاب  من 

للرئی�ش تبون.

الد�ستور واحلراك خلف امل�ستقبل
عاد احلراك اإىل واجهة احلدیث والنقا�ص بقوة ال�شیما بعد اأن �شاعد على ذلك ما بثته قناة 
فرن�شیة من اأفكار اعتربها ن�شطاء يف احلراك انحرافا وا�شحا عن املقا�شد االأ�شا�شیة للهبة 

ال�شعبیة الذي عرفتها اجلزائر منذ اأكرث من عام واأثار ردة فعل ر�شمیة جزائریة.

بني االحتقان والوئام

اجلزم  اإىل  یدفع  �شيء  "ال 
باأن االأجندة ال�شیا�شیة التي 

اقرتحتها ال�شلطة قد ت�شمن 
خمرجا اآمنا من الو�شع الذي 

نعی�ص فیه اإذ اأن امل�شودة 
الد�شتوریة املقرتحة مل ترق 
اإىل م�شتوى بعث نقا�ص عام 

جاد یف�شي اإىل توافق بني كل 
ال�شركاء والفاعلني يف ال�شاحة"

من  املوقف  هذا  على  اأدل  "لی�ص 
ال�شیغة التي ورد بها االعرتاف 

باحلراك يف م�شودة الد�شتور 
اجلدیدة اإذ یقرتح �شاحب 

املبادرة اأن ال�شعب »یعرب عن 
حر�شه على ترجمة طموحاته 

يف هذا الد�شتور باإحداث حتوالت 
اجتماعیة عمیقة من اأجل بناء 

جزائر جدیدة"
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�شالح عو�ض

�أزماتنا  �أمام  حلول  من  نطرحه  ما  كل  �إن 
�صحيح ومنطقي ومعقول.. كما �أن ت�صخي�صنا 
�أزمة  يف  فنحن  كذلك  �صحيح  فيه  نحن  ملا 
بنيوية،  و�أزمة  �قت�صادية،  و�أزمة  �أخالقية، 
و�أزمة علمية، و�أزمة تكنولوجية.. و�لرد �لذي 
نبديه على كل �أزمة من �أزماتنا �صحيح كذلك 
و  �صحيح؟  �لف�صيلة  معاين  فن�رش  ذ�ته،  يف 
و�مل�صت�صفيات حمق،  �جلامعات  لبناء  �لدعوة 
و�لعمل على تو�صيع د�ئرة �ملو�رد �القت�صادية 
�لقو�نني  تر�صيم  على  و�لعمل  �ل�صو�ب،  عني 
�أال  لكن  �حلكمة..  عني  �لد�صتورية  و�ملو�د 
ترون �إننا يف بالدنا �لعربية خا�صة و�الإ�صالمية 
�صلم  على  �ل�صفر  نقطة  م�صتوى  دون  عامة 
الأنها  م�صاريعنا  كل  �أحبطت  وقد  �لنه�صة، 
جزئية �أو عرجاء، وكاأننا نعود يف كل مرة �إىل 
ثرو�تنا  �صياع  و  ف�صلنا  لنناق�ش  �ل�صفر  نقطة 
ندير  وكاأننا  و�ملتفاقمة..  �ملتكررة  و�أزماتنا 
�أزمة �ل�رش�ع ولي�ش نحل �أزمة �إد�رة �ل�رش�ع.. 

نتابع م�صل�صل �لتجارب و�الأخطاء.. 
�أر�ش �نطالقها،  �إن غياب روؤية �صاملة حتدد 
وخططها  مر�حلها،  تنظم  �لعناوين  �أي  ونحو 
�ل�رشط  فقدنا  �أننا  يعني  و�إ�صرت�تيجيتها، 
غري  فمن  �لبد�ية،  منذ  �لنه�صة  يف  �الأ�صا�ش 
مد�ر  وعلى  �لعربية  بالدنا  يف  �أننا  �ملعقول 
�لوطنية  �لدولة  عمر  يف  �ل�صنني  ع�رش�ت 
�ملعا�رشة نعاين من تبدل �مل�صاريع و�الأولويات 
كلما تغري نظام �حلكم وكاأننا يف دول م�صطربة 
يف فل�صفتها وعقيدتها وروؤيتها ونعيد كل مرة 

على �أنف�صنا �أ�صئلة وجودية م�صتفزة..
ترتيب  عملية  ت�صبح  بال�صبط  هنا  ومن 
بناء  �لتو�يل  على  �م  �لتو�زي  على  �الأولويات 
�خلطوة  هي  �إمنا  حقيقية  علمية  روؤية  على 
م�صحوبة  بلد�ننا  نه�صة  مل�رشوع  �الأ�صا�ش 
�الأفكار  يف  �لفو�صى  يجنبنا  �صارم  بالتز�م 
مبا  �صاردنا  ويلزم  �ملمار�صة  يف  و�لت�صتت 
�حلكماء  �صبيل  هو  فذلك  و�ردنا،  به  يقوم 
�لذين �أ�ص�صو� مل�صاريع دولهم يف �لعامل قدميا 
�ملاليزي  �لنموذج  �صاأطرح  وهنا  وحديثا.. 
للنقا�ش و�لعربة ولي�ش بال�رشورة لال�صتن�صاخ.

النموذج املاليزي:

قد يكون منا�صبا ��صتح�صار �لنموذج �ملاليزي 
نه�صوية  خلطة  وفقا  �لدولة  حققت  حيث 
و�لبعيد  �لقريب  له  ي�صهد  معترب�  تقدما 
�أكرث  يف  �لتخلف  د�ئرة  من  خرجت  وقد 
حتديات  دون  ذلك  يتم  ومل  جمال..  من 
�الأعر�ق  تعدد  من  تبد�أ  وخطرية  كبرية 
و�لديانات حيث تتمتع ماليزيا بتنوع �صكاين 
�ملالوي  �لعرق  �أكرب؛منها  ديني  وتنوع  كبري 
يقارب 50% من �إجمايل �صكان دولة ماليزيا 
�ل�صيني  و�لعرق  �صنة،  م�صلمني  معظمهم 
ما يقارب 23% من �إجمايل �صكان ماليزيا، 
�صكان  �إجمايل  من   %7 ويغطي  و�لهندي 
دولة ماليزيا، و�الإ�صالم هو �لدين �لر�صمي 
يف دولة ماليزيا. �أما �لتوزع �لديني: فيمثل 
�الإ�صالم:61.3 يف �ملائة ، و�لبوذية: 19.3 
�ملائة  يف   9.2 و�مل�صيحية:  �ملائة،  يف 

و�لهندو�صية :6.8 يف �ملائة.

م�شروع النه�شة:

�لنه�صة يف  بد�أت  �لتوزع  �أو  �لتنوع     يف هذ� 
قدمها  روؤية  وهي   »2020 ب«روؤية  ماليزيا 
خالل  حممد  مهاتري  ماليزيا  وزر�ء  رئي�ش 
طرحه خطة ماليزيا �ل�صاد�صة يف عام 1991. 
دولة  �إىل  مباليزيا  �لو�صول  �إىل  �لروؤية  تدعو 
�صناعية مكتفية ذ�تيا بحلول عام 2020، حيث 
�الزدهار  مثل  �حلياة،  جو�نب  جميع  �صملت 

و�مل�صتوى  �الجتماعي  و�لرفاه  �القت�صادي 
�ل�صيا�صي،  و�ال�صتقر�ر  �لعاملي  �لتعليمي 
نف�صها  وجدت  لروؤية  مذهلة  �لنتائج  فجاءت 
�لتنفيذ فقد تقدم معدل �لدخل �ملحلي  قيد 
و�حتلت ماليزيا باقت�صادها �ملرتبة 25 عامليا 
ويُعّد �القت�صاد �ملاليزي قوًيا ومتنوًعا للغاية 
و يعي�ش �ملو�طنون �ملاليزيون يف منط حياة 
�أكرث ترًفا مقارنًة مع نظر�ئهم يف �لدول ذ�ت 
�لدخل �ملتو�صط �الأعلى كاملك�صيك، وتركيا، 
دوالًر�،   28.681 يبلغ  للفرد  بدخل  و�لرب�زيل 
 ،2018 �صنة  �إىل  عائدة  لتقارير  وفًقا  وذلك 
لالأغذية  �ملنخف�صة  �لكلفة  �ىل  ذلك  يرجع 
مدعومة  �صحية  رعاية  ووجود  �ملحلية، 
بالكامل و��صتحقاقات رعاية �جتماعية �صاملة 
ثالث  ماليزيا  تُعترب  مبا�رش.  نقدي  مع حتويل 
بلغت  ولقد  �آ�صيا  �رشق  جنوب  يف  دولة  �أغنى 
�ملتطورة  منتجاتها  �صادر�ت  قيمة  موؤخر� 
وهي  �أمريكي،  دوالر  مليار   65 تكنولوجًيا 
�آ�صيا  �رشق  جنوب  دول  ر�بطة  يف  �لثانية 
�أكرب  ماليزيا  وتُعترب  �صنغافورة.  بعد  )�آ�صيان( 
�مل�صتوى  على  �لنخيل  زيت  ملنتجات  م�صدر 
�لعاملي بعد �إندوني�صيا. ولقد ظهر �لتطور يف 

جماالت رئي�صية عدة.
يف  �لفقر  معدل  �نخف�ش  �القت�صاد  ففي  
ماليزيا من 49.3 يف �ملائة يف عام 1970 �إىل 
و�أحرزت ماليزيا  3 يف �ملائة يف عام 015 2، 
على مدى �لثالثة عقود �الأخرية تقدماً �رشيعا 
�لنظر  ب�رشف  و�جلوع  �لفقر  على  للق�صاء 
�أو �الأ�صل �الإثني. كان معدل  عن نوع �جلن�ش 
�لبطالة 5.1 يف �ملائة يف عام 1990 و�نخف�ش 
�إىل 2  يف �ملائة يف عام 2018. وكما هو و��صح 
بالقوة  دعمه  تطلب  �القت�صادي  �لتحول  فان 
�لعاملة باأعلى �لكفاء�ت و�ملهار�ت �جلديدة.  
�الآن«.. �الإجناز  �أوالً،  �صعار«�ل�صعب  حتت   
�عتمدت �حلكومة برنامج �لتحول �القت�صادي 
للتحول  �صاملة  خطة  عن  عبارة  وهو 
جماالً  ع�رش  �ثني  على  مركزة  �القت�صادي 
منطقة  تو�صيع  هي:  وطنياً  رئي�صياً  �قت�صادياً 
و�لغاز  و�لنفط   ، كالنغ  /و�دي  ملبور  كو�ال 
�جلملة  وجتارة  �ملالية؛  و�خلدمات  و�لطاقة؛ 
و�لتجزئة؛ وزيت �لنخيل و�ملطاط؛ و�ل�صياحة؛ 
و�الأجهزة �لكهربائية و�الإلكرتونية؛ و�خلدمات 
و�لهياكل  �الت�صاالت  وحمتوى  �لتجارية؛ 
و�لرعاية  و�لزر�عة؛  و�لتعليم؛  �الأ�صا�صية؛ 

�إ�صرت�تيجية  مبادر�ت  �صت  وقدمت  �ل�صحية، 
و�إ�صالح  و�ملعايري؛  �ملناف�صة  هي:  لالإ�صالح 
�لعامة؛  �خلدمات  وتوفري  �لعامة؛  �ملالية 
وتقلي�ش �لفو�رق؛ و�حلد من دور �حلكومة يف 
�الأعمال �لتجارية؛ وتنمية �لر�أ�صمال �لب�رشي.. 
كما ��صرتط برنامج �لتحول �القت�صادي تنفيذ 
حتتاجه  �لذي  �ل�صامل  �لهيكلي  �الإ�صالح 
ماليزيا لتحقيق م�صتويات م�صتد�مة من �لنمو 

�القت�صادي..  

�ال�صتجابة  على  �حلكومة  برنامج  وينطوي 
من  �حلد  �إحلاحاً:  �ل�صعب  �ن�صغاالت  الأكرث 
وحت�صني  �لف�صاد،  مكافحة  و  �جلرمية، 
�حلياة،  لتكاليف  و�لت�صدي  �لطالب،  دخل 
�لدخل  ذ�ت  �الأ�رش  معي�صة  م�صتويات  ورفع 
يف  �الأ�صا�صية  �لهياكل  وحت�صني  �ملنخف�ش، 
يف  �لعام  �لنقل  وحت�صني   ، �لريفية  �ملناطق 
معظم  حققت  وقد  �حل�رشية.  �ملناطق 
جماالت �لنتائج �لرئي�صية �لوطنية �أكرث من 90 

يف �ملائة من �أهد�فها. 
ويف جمال �لتعليم ��صتحق كل طفل يف ماليزيا 
�مل�صاو�ة يف فر�ش �لتعليم �جليد �لذي �صيمّكن 
وي�صتند  طاقاته.  كامل  بلوغ  من  �لطالب 
�لتعليم   « مبد�أ  �إىل  �ملاليزي  �لتعليمي  �لنظام 
لالألفية  �الإمنائية  �الأهد�ف   « و�إىل   « للجميع 
لتحقيق  �ملعتمدة  �ال�صرت�تيجيات  وتتمثل   ،«
هذه �لتطلعات يف تعزيز �لتعليم �لتقني.. وقد 
لوز�رة  �ملرتفعة  �ل�صنوية  �مليز�نية  خ�ص�صت 

من  �ملائة  يف   20 يقارب  مبا  �لتعليم 
وخ�ص�صت  �لوطنية،  �ل�صنوية  �مليز�نية 
بناء  �أجل  من  �صخمة  مبالغ  �حلكومة 
�لتدري�ش.  مهنة  تعزيز  و  �ملد�ر�ش 
�لدوالر�ت  ماليني  ع�رش�ت  وُخ�ص�ش 
�أد�ًء  حتقق  �لتي  �ملد�ر�ش  ملكافاأة 
�ملد�ر�ش  نُّظار  عن  ف�صال ً  عالياً، 
و�ملدّر�صني  �لرئي�صيني  و�ملدّر�صني 
�ملخ�ص�صات  هذه  وتبنّي  �ملتميزين. 
وتركيزها  �حلكومة  �لتز�م  �لكبرية 
�الأدو�ت  �إحدى  بو�صفه  �لتعليم  على 
�لوقت  ويف  �الأمة.  لتقدم  �لرئي�صية 
نف�صه يجري تعزيز �ملهار�ت �الأ�صا�صية 
يف �لقر�ءة و�لكتابة و�حل�صاب من خالل 
فح�ش  ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  بر�مج 
برنامج  و  و�حل�صاب  و�لكتابة  �لقر�ءة 

�لطالب  �آالف  مئات  �إبتعاث  ومت  �النتعا�ش.. 
�لتقنية  بالعلوم  للتزود  �لغربية  �جلامعات  �ىل 

�حلديثة و�للغة �الجنليزية  
بناء  و�لثانوي  �البتد�ئي  �لتعليم  وي�صتهدف 
و�الن�صباط  بالوحدة  يت�صم  ماليزي  جمتمع 
ويتلقى  و�ملهار�ت،  �ملعارف  على  ويتوفر 
�لوطني  �لتعليم  نظام  يف  و�لفتيات  �لفتيان 
ويخ�صعون  م�صرتك  منهج  �إىل  ي�صتند  تعليماً 

للتقييم من خالل �ختبار�ت وطنية موحدة.
 20 توفر  �الأ�صا�صي،  �لتعليم  على  زيادة  و 
خا�صة،  جامعة  و26  عامة  جامعة 
عالوة على 22 كلية جامعية خا�صة 
جلامعات  فرعية  �أق�صام  وخم�صة 
�لعايل  �لتعليم  ماليزيا،  يف  �أجنبية 
الأكرث من 750 �ألف طالب، منهم �أكرث 
من 65 �ألف طالب �أجنبي. ولزيادة 
حت�صني جودة �لتدري�ش و�لبحث يف 
ر�صدت ماليني  �لعامة،  �جلامعات 
ملتابعة  للمحا�رشين  �لدوالر�ت 

در��صاتهم ق�صد نيل �لدكتور�ه. 
للنهو�ش  �لعام  �ملخطط  يرتكز  و 
بالتعليم على �ملحاور �الإ�صرت�تيجية 
وتنمية   ، �الأمة  بناء  وهي:  �ل�صتة، 
وتعزيز   ، �لب�رشي  �ملال  ر�أ�ش 
�لفجوة  و�صد  �لوطنية،  �ملد�ر�ش 
�لعملية  م�صتوى  ورفع  �لتعليمية، 
�ملوؤ�ص�صات  يف  �لتميز  وت�رشيع  �لتعليمية 

�لتعليمية.
حتول  بفرتة  حالياً  ماليزيا  يف  �لتعليم  ومير 
لتغيري  �لالزمة  �الأ�ص�ش  �إر�صاء  يخ�ش  فيما 
ع�رشة  ثالث  غ�صون  يف  �لتعليمي  �لنظام 
 )2025-2013( �لتعليم  خمطط  وي�صتند  �صنة. 
�لو�صول،  وهي:  نظامية  تطلعات  خم�صة  �إىل 
و�لكفاءة.  و�لوحدة  و�الإن�صاف،  و�جلودة، 
حتوال ً  ع�رش  �أحد  يدعمها  �لتطلعات  وهذه 

توفر �أر�صية م�صرتكة لتح�صني �ملجاالت �لتي 
يتفق  و�لتي  م�صرتك  �هتمام  مو�صع  ت�صكل 
ب�صفة  و�جلمهور  �مل�صلحة  �أ�صحاب  عليها 
: توفري  عامة. و�لتحوالت �الإحدى ع�رش هي 
تعليم جيد  على  �حل�صول  مت�صاوية يف  فر�ش 
كل  متكني  �صمان  �لدولية  للمعايري  ي�صتجيب 
طفل من �إتقان لغة »�لباها�صا« �ملاليزية و�للغة 
�إ�صافية؛  لغة  تعلم  على  وت�صجيعه  �الإنكليزية 

بناء �ل�صعب �ملاليزي �ملت�صبع بالقيم؛ حتويل 
�صمان  مف�صلة؛  مهنة  �إىل  �لتدري�ش  مهنة 
توفر كل مدر�صة على قائد من م�صتوى عال؛ 
متكني �إد�ر�ت �لتعليم بالواليات و�إد�رة �لتعليم 
على  قادرة  تكون  لكي  و�ملد�ر�ش  �الإقليمية 
�الحتياجات؛�ال�صتفادة  تنا�صب  حلول  تقدمي 
و�الت�صاالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  من 
�أنحاء  جميع  يف  �جليد  �لتعلّم  نطاق  لتو�صيع 
ماليزيا؛زيادة �ل�صفافية فيما يتعلق بامل�صاءلة 

�لعامة �ملبا�رشة.
ثالث  على  �لتحول  هذ�  تنفيذ  يتم  و�صوف 
تكون  و�صوف  �لنظام،  نتائج  تعالج  مر�حل 
بني  �مل�صرتك  �الأ�صا�صي  �لعامل  هي  �جلودة 
�هتماماً  �لتحوالت، وهو جانب يتطلب  جميع 
�ملخطط  بهذ�  ماليزيا،  وتت�صدى  عاجاًل.. 
للتحديات �لتي يطرحها �رتفاع معايري �لتعليم 
�أطفال  �إعد�د  على  �حلكومة  وتعمل  �لدولية، 
ماليزيا على نحو �أف�صل لتلبية متطلبات �لقرن 

�حلادي و�لع�رشين و �لتوقعات �لعامة.
ويف جمال �ل�صحة متكنت �حلكومة من خالل 
�جلهود �لتي بذلتها على نحو متو��صل لتوفري 
�إىل  و�لو�صول  و�لطفل  لالأم  �ل�صحية  �لرعاية 
�ل�صحة �جلن�صية و�الإجنابية، وخدمات تنظيم 
�الأ�رشة، وبر�مج �لوقاية من �ل�رشطان وبر�مج 
�صحة �ملر�هقني، ور�صدت ميز�نية عام 2014 
�مل�صت�صفيات  لت�صييد  دوالر  مليار�ت   6.8
�الأطباء و�ملمر�صات،  وحتديثها، وزيادة عدد 
ف�صال ً عن �إمد�د�ت �الأدوية و�ملعد�ت. و�إىل 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  �حلكومة  جهود  جانب 
خدمات �لرعاية �ل�صحية، حت�صن عدد �ل�صكان 
لكل طبيب فاأ�صبح لكل طبيب 500 مو�طن يف 

عام 2018، مقارنة ب630 يف عام 2014.

مقاربة �شرورية:

بلد  فلكل  �لب�رشية  �لتجارب  ن�صخ  ميكن  ال 

و�أولويات  و�إمكاناته  وظروفه  خ�صو�صياته 
هناك  ولكن  متاما  �صحيح  وهذ�  حتدياته 
نو�مي�ش عامة وقو�نني لالنت�صار ال تفرق بني 
�رشق و غرب، ومبقد�ر �اللتز�م بها يتم حتقيق 

�لفوز.
مل  �لنه�صة  �أن  �مل�صهد:  يف  مالحظة  �أهم 
�لنا�ش  باالإيديولوجية بل برب�مج حياة  تن�صغل 
�لعرقي  �لتنوع  �نها مل جتعل من  و  ورفاههم، 
فهي  و�لتقدم  بينها  حائال  و�لديني 
و�لعمل  �لتعليم  يف  �لنا�ش  مع  تعاملت 
�صو��صية بغ�ش �لنظر عن �لعرق و�لدين 
فا�صمحلت �لدعو�ت �ل�صوفونية �لعرقية 
جتفيف  مت  و��صح  مبعنى  �لدينية..  �و 

�مل�صتنقعات.
باب  يف  �ل�رش�مة  �لثانية:  و�ملالحظة 
�ملعي�صي  بامل�صتوى  و�الرتقاء  �لتعليم 
و�الإنفاق  باملدر�صة  و�الهتمام  للمعلم 
بعجلة  وربطه  وتطويره  �لتعليم  على 
�لتقدم ووجد �لتعليم يف م�صتوياته كلها 
�صتى  يف  �الأمر  وكذلك  بالغا  �هتماما 

�مليادين.
�ملالحظة �لثالثة: حماربة �لف�صاد بقوة 
ومالحقة �ملرت�صني و�لفا�صدين بقو�نني 
دو�ئر  يف  �لف�صاد  ح�رشت  �صارمة  و�إجر�ء�ت 

�صيقة وجعلته قيمة مرذولة يف �ملجتمع.
تدبرها..  من  البد  مهمة  نقاط  هناك  لكن 
�صاحب  �ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ش  �أكد  فلقد 
كبرية  معرقالت  هناك  �أن  �لنه�صة  م�رشوع 
�أجنبية  دو�ئر  حتكم  يف  تكمن  طموحه  �أمام 
يف �أ�صعار �ملو�د �خلام فمثال رغم �أن ماليزيا 
يتم  �صعره  �أن  �إال  للق�صدير  �أ�صا�صي  م�صّدر 
مهمة  نقطة  �ىل  و�أ�صار  بريطانيا  يف  حتديده 
�ل�صيارة  م�رشوع  جناح  عدم  وهي  �أخرى 
�تفاقيات  �ل�صوق �ملفتوح بدون  �ملاليزية الأن 
بينية مع �لدول حا�رش �ملنتج �ملحلي، وكذلك 
يف �صتى �ملجاالت مبعنى �أنها نه�صة م�صقوفة 
يف  باال�صتمر�ر  لها  ي�صمح  لن  معني  مب�صتوى 
�لتقدم.. ن�صتفيد من هذ� �لكالم �ن ال �إمكانية 
�رشوط  توفر  عن  مبعزل  �لنه�صة  ال�صتمر�ر 
�لدول  تكامل جمموعة من  توفر  �إنها  جديدة 
لفتح  م�صرتكة  ح�صارية  روؤية  حول  و�لتقائها 

�صوق تكاملي بينها.
�لعرب  ينخدع  ال  �أن  يجب  �الأخرى..  �لنقطة 
ترك  فان  �ملاليزي،  �لنموذج  تكر�ر  باإمكانية 
مهاتري حممد ينجز م�رشوع �لنه�صة على مد�ر 
ثالثني �صنة لي�ش م�صمونا الأي م�رشوع نه�صة 
�ملفاعل  و�جهه  ما  فان  �لعربية..  �لدول  يف 
�لنووي �لعر�قي و�ملفاعل �لنووي �ل�صوري من 
�لذرية  بالقنبلة  �ل�صماح  يتم  حني  يف  تدمري، 
�إ�صارة  �الإير�ين  �لنووي  و�ملفاعل  �لباك�صتانية 
�ال�صتعمارية  �لدو�ئر  تعامل  لكيفية  و��صحة 
�لنه�صة يف �لوطن �لعربي �مل�صاد طبيعيا  مع 
�لكالم  لنا هذ�  �ل�صهيوين.. وهنا يفتح  للكيان 
�متالك  �نه  �صبق  لكل ما  �الإ�صايف  للعمل  بابا 
�لقوة �الأمنية و�لع�صكرية وهذه �أي�صا لن تكون 
�إطار  ويف  �لعربي  جمموعنا  بني  بتكامل  �إال 
�الإ�صالمية..  �لد�ئرة  حيث  �أمكن  كلما  �أو�صع 

و�هلل غالب على �أمره.

نحن اأمة عظيمة يف تاريخها واإمكاناتها ور�شالتها ول�شانها ويف موقعها اجليوا�شرتاتيجي 
وال ينق�شها من املعطيات الذاتية ما يجعلها تتبواأ ال�شدارة يف العامل فما الذي يعطل 

حركيتها؟ اإنها حقائق ال خالف عليها.. اأما ما ينق�شنا فهو املثال والتجربة الرائدة 
الإخراجنا من اإطار النظرية اإىل االجناز.

ماليزيا منوذجا

م�سروع النه�سة.. وطريقة اإدارة ال�سراع

تكرار  باإمكانية  العرب  ينخدع  ال  اأن  "يجب 
النموذج املاليزي، فان ترك مهاتري حممد 
ينجز م�شروع النه�شة على مدار ثالثني 
�شنة لي�ض م�شمونا الأي م�شروع نه�شة يف 
الدول العربية.. فان ما واجهه املفاعل 

النووي العراقي واملفاعل النووي ال�شوري 
من تدمري، يف حني يتم ال�شماح بالقنبلة 

الذرية الباك�شتانية واملفاعل النووي 
االإيراين اإ�شارة وا�شحة لكيفية تعامل 

الدوائر اال�شتعمارية مع النه�شة يف الوطن 
العربي امل�شاد طبيعيا للكيان ال�شهيوين"

اأر�ض  حتدد  �شاملة  غياب روؤية  "اإن 
انطالقها، ونحو اأي العناوين تنظم 

مراحلها، وخططها واإ�شرتاتيجيتها، يعني 
اأننا فقدنا ال�شرط االأ�شا�ض يف النه�شة منذ 

البداية، فمن غري املعقول اأننا يف بالدنا 
العربية وعلى مدار ع�شرات ال�شنني يف 

عمر الدولة الوطنية املعا�شرة نعاين من 
تبدل امل�شاريع واالأولويات كلما تغري نظام 
احلكم وكاأننا يف دول م�شطربة يف فل�شفتها 

وعقيدتها وروؤيتها ونعيد كل مرة على 
اأنف�شنا اأ�شئلة وجودية م�شتفزة "
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اإذا كان الثورة حركة �شعبية اجتماعية يج�شدها فعل  حاد يروم اإىل  دفع الظلم وتغيري و�شع فا�شد , فال نت�شور اأنها ت�شتعمل و�شائال 
فا�شدة , فلي�س من املنطق اأن نغري الف�شاد بالف�شاد , و الميكن اأن يولد من الف�شاد �شده , و اجلزء باأ�شله يعرف .

املوم�س و ال�شريفة 

الثورة العاهرة تطاول الثورة الطاهرة 
الوليد فرج

 , العامل  عرب  ال�سذج  يتغنى 
 1789 الفرن�سية  الثورة  مباآثر 
احلمراء  حقيقتها  جاهلني   ,
التي   , احلقيقية  خلفياتها  و   ,
خل�سها  )�سكادر( يف كتابه اأمري 
الدم , و هو ب�سدد احلديث عن 
بوؤرة الثورة الأوىل ق�رص الباليه 
الق�رص  هذا  كان  لقد   : رويال 
اأكرث   , ال�رصطة  رجال  ي�سغل 
يف  املناطق  بقية  ت�سغلهم  مما 

باري�س كلها جمتمعة .
هذا  يف  يجري  كان  فماذا 

الق�رص ؟ 
الأكرب  ال�رصق  حمافل  طفقت 
املا�سونية )اليهودية( يف فرن�سا 
, ت�سنع �سبكاتها ال�رصية و تعد 
للثورة على يد الدوق )دورليان( 
الذي   , فرن�سا  ما�سوين  كبري 
ليكون   , اخلفية  اليد  اختارته 
 , الفرن�سية  للثورة  الواجهة 
وبعد توريط  �سديقه )املاركيز 

مريابو(, يف وحل الدعارة .
م�رصوع  دورليان  الدوق  بقي 
 , الواهم  امل�ستقبلي  القائد 

ملفه نظيفا , مما ل يت�ساوق مع 
 , الثورة  بعد  ما  مرحلة  خدمة 
لذا كلف جمددا املركيز الطِيّع 
و  اخلنى  دن�س  يف  اإ�سقاطه  يف 
املركيز  يعترب  الذي   , العهر 
كان  الدوق  وكاأن   , فيه  خبريا 
العامل  ل�ستك�ساف  مت�سوقا 
يف  بكله  فانخرط  الأحمر, 
عليه  مت�سي  ومل  الرذيلة  عامل 
اأربعة �سنوات حتى بلغت ديونه 
األف لرية فرن�سية , ليجده   800
�سهلة  فري�سة  اليهود  املرابون 
باملعونات   , ميدونه  بداأوا  و   ,
ل  ديون  يف  واإغراقه  املالية 
به  لينتهي   , ب�سدادها  له  ِقبل 
املطاف اإىل رهن كل ممتلكاته 
من اأرا�سي و ق�سور , مبا فيها 
املخ�س�س  امللكي  الق�رص 
 , بذمته  للديون  ك�سمان   , له 
مبوجبه  يتم  عقدا  توقيعه  مع 
باإدارة  اليهود  لدائنيه  الإذن   ,
ويكون  ال�سداد  لتاأمني  اأمالكه 
بذلك قد وقع يف اأ�رص ال�سيطان 
, هنا يظهر على خ�سبة امل�رصح 
 , املتف�سخ  ال�سباين  اليهودي   ,
اخلفية  القوى  عينته  الذي 

ك�سنديك )م�سيري م�رصف( على 
وعلى   , دورليان  الدوق  اأمالك 
 , رويال  الباليه  امللكي  ق�رصه 
دي  )�سودرلو�س  ا�سمه  وكان 
بكتابه  املعروف  لكلو�س( 
ل  وكان   , اخلطرة  العالقات 
يرعوي باإعالن ف�سقه عرب كتبه 
الدوق  ق�رص  ليحول   , اجلن�سية 

فاح�سة  دار  لأكرب  املنك�رص 
وتهتك .

م�رصوع  دورليان  الدوق  بقي 
 , الواهم  امل�ستقبلي  القائد 
ملفه نظيفا , مما ل يت�ساوق مع 
 , الثورة  بعد  ما  مرحلة  خدمة 
لذا كلف جمددا املركيز الطِيّع 
و  اخلنى  دن�س  يف  اإ�سقاطه  يف 

, الذي يعترب  العهر و الدعارة  
املركيز خبريا فيه , وكاأن الدوق 
كان مت�سوقا ل�ستك�ساف العامل 
الأحمر, فانخرط بكله يف عامل 
اأربعة  عليه  ومل مت�سي  الرذيلة 
 800 ديونه  بلغت  حتى  �سنوات 
ليجده   , فرن�سية  لرية  األف 
�سهلة  فري�سة  اليهود  املرابون 

باملعونات   , ميدونه  بداأوا  و   ,
ل  ديون  يف  واإغراقه  املالية 
به  لينتهي   , ب�سدادها  له  ِقبل 
املطاف اإىل رهن كل ممتلكاته 
من اأرا�سي و ق�سور , مبا فيها 
املخ�س�س  امللكي  الق�رص 
 , بذمته  للديون  ك�سمان   , له 
مبوجبه  يتم  عقدا  توقيعه  مع 
باإدارة  اليهود  لدائنيه  الإذن   ,
ويكون  ال�سداد  لتاأمني  اأمالكه 
بذلك قد وقع يف اأ�رص ال�سيطان 
, هنا يظهر على خ�سبة امل�رصح 
 , املتف�سخ  ال�سباين  اليهودي   ,
اخلفية  القوى  عينته  الذي 
ك�سنديك )م�سيري م�رصف( على 
وعلى   , دورليان  الدوق  اأمالك 
 , رويال  الباليه  امللكي  ق�رصه 
دي  )�سودرلو�س  ا�سمه  وكان 
بكتابه  املعروف  لكلو�س( 
ل  وكان   , اخلطرة  العالقات 
يرعوي باإعالن ف�سقه عرب كتبه 
الدوق  ق�رص  ليحول   , اجلن�سية 
يف  دعارة  دار  لأكرب  املنك�رص 
ثوراتنا  غ�ست  تبقى    . اوروبا 
لن   حلقهم  يف  �سوكة  الطاهرة 

ثوراتهم داعرة

بقلم االأ�شتاذة :الزاهي دنيا

قدمي  »,وباء  فريو�س  »كورونا 
التعبري  �سح  اإن  جديدة  بحلة 
غري  2020,وعلى  عام  ومو�سة 
الفلكيني  توقعات  اأتت  العادة 
ال�سنة  عك�س ما خططوا  لهاته 

له.
اجلديدة  ال�سنة  تكن  مل  حيث 
على  ل  الت�سنيع  و  الرتقاء  عام 
ال�سخ�سي  ول  املهني  ال�سعيد 
�سنة  كانت  بل  متوقع,  كان  كما 
خا�سة  اجلزائر  فيها  �سهدت 
الويل,  عامة  ب�سفة  والعامل 
الذي  باجلفاف  كانت  بدايتها 
ميز ال�ستاء  ودام قرابة �سهرين 
ليليها   انقطاع,  دومنا  متتاليني 
كما  اأو  زلزايل  ن�ساط  بعد  فيما 
اأر�سية  بهزات  معروفة  هي 
هلع  الأخرى  هي  خلفت  ن�سطة 
ولية  وقاطني  املواطنني  و�سط 
�سهدت  حيث  خا�سة,  باتنة 
ن�ساط  زمانتها  يف  املنطقة 
راح  �سنة2017  قوي  زلزايل 
وب�رصية  مادية  هياكل  �سحيته 
اأتراه  نت�ساءل  جعلنا  ما  معتربة, 

ال�سيناريو �سيعيد نف�سه؟.
لبداية  موؤ�رصات  تكون  قد 
على  �سنعي�سه  جديد  �سيناريو 
اعالن  منذ  منذ,  اأ�سابيع  بعد 
ال�سني عن اأول اإ�سابة »بفريو�س 

كورونا«.
املوازين ودخل  انقلبت  من هنا 
نف�سية  حرب  يف  اأجمع  العامل 
الكل  الكورونا«,  »فوبيا  ا�سمها 
وينتظر  يرتقب  الكل  خائف 
�ساعة  اأو  اخلام�سة,  ال�ساعة 
التعبري  �سح  ان  امل�سري  تقرير 
حيث نتمنى اأن ن�سمع عن نهاية 
نف�سه  يح�رص  والكل  الكابو�س, 
اأحد  فال  البعيدة,  للمواجهة 
 19  covide اأن  يتوقع  كان  منا 

�سيزوره بهاته ال�رصعة.
التوقعات  تخيب  اأخرى  ومرة 
غري  ثقيال  �سيفا  الوباء  ويحل 
اجلزائر  اأر�س  على  به  مرحب 

والعامل باأ�رصه.
عنوانه  م�سل�سل  بداأ  هنا  ومن 
فخامة  اأبطاله  فوبي«  »كورونا 
اأو  كان  مثقفا  اأجمع  ال�سعب 
اأمي كبري اأو �سغري الكل ت�سارك 
الذي  الأخري  هذا  البطولة, 

اختلفت اأدواره فنق�سم بدوره اإىل 
موؤيد ومعار�س لوجود الوباء.

الأطباء  نداء  البع�س  فلبلى 
التلفزيونية,  والإعالنات 
عرب  التوعوية  واحلمالت 
الجتماعي,  التوا�سل  من�سات 
منفذا  فيها  البع�س  وجد  اأين 
ي�ستقي منه معلوماته, ملواجهة 
حميطه,  من  وطرده  الوباء 
يف  املواطنني  ترجمه  ما  وهذا 
مبختلف  تزينت  حيث  �سوارعنا 
التوعية  واحلمالت  �سعارات 
ورجال  املواطن  فيها  ت�سارك 
م�سوؤويل  من  وغريهم  الأمن 
قطاع ال�سحة, حتث يف غالبيتها 
وامتثال  التزام  �رصورة  على 
هذه  الوقاية,,  ل�سبل  املواطنني 
البع�س  اأعتربها  التي  الأخرية 
واأتت  حقه  يف  وظاملة  �سارمة 
تاأملنا  لو  حني  يف  ح�سابه,  على 
التي  واحلالة  الكارثي  الو�سع 
و�سلنا لها يف الأ�سبوع الرابع من 
احت�سان الفريو�س, مقارنة بعدد 
تزايد  يعرف  الذي  الإ�سابات 
مقارنة    يوميا,  كبرية  باأرقام 
فنحن  ال�سئيلة,  ال�سفاء  بحالت 

وت�سديد  تكثيف  اإىل  بحاجة 
القوانني ان مل اأقل الت�سييق على 
للحجر  التوجه  ال�سارع و�رصورة 
احلجر  عجز  بعدما  الكلي, 
و  املواطن  حجر  عن  اجلزئي 

الوباء.
اأين ا�ستنكر البع�س وجود الوباء 
ب�سكل  اليومي  ن�ساطه  زاول  و 
القوانني  بذلك  �ساربني  عادي, 

و�سحتهم عر�س احلائط.
باأن«  بذلك  متحججني 
لعبة  اإل  هو  ما   ,»covide19
�سيا�سية ل�رصب حراكنا واإيقافنا 

عن املطالبة بحقوقنا.
ومعار�س  موؤيد  هو  من  وبني   
اأرواح و�ستدخل اجلزائر  زهقت 
الو�سع  بقى  ان  الآلف  خانة 
الوباء  بوؤرة  ات�سعت  كما  هكذا, 
البليدة  الورود  مدينة  كانت  اأين 
الأوىل,  بالدرجة  له  م�رصحا 
باقي  عددها  فاق  اإ�سابات  بعد 
لتليها  باأ�سواط  الوطن  وليات 
وليات  جميع  لت�سمل  العا�سمة 

الوطن .
وبغ�س النظر اإن كانت الكورونا 
عن  م�رصب  غاز  اأو  جرثومة 

حتليل  خمرب  من  اخلطاأ  طريق 
ا�ستغفال  الغرب  يحاول  كما 

ال�سعب.
والتي  الثابتة  احلقيقة  تبقى 
هي  اثنان,  حولها  يختلف  ل 
اأعوام  منذ  الوباء  وجودية 
نتحد  مل  واأن  موؤخرا,.  وتف�سيه 
جميعنا اأطباء وم�سوؤولني و�سعب 
م�سل�سل  و�سيطول  ننت�رص.  لن 
اللعبة  تنقلب  ,و  قوبي«  »كورونا 
و الأدوار, واإن حدث ما نخ�ساه 
مر�سية   النتائج  تكون  فلن 

للجميع.
فامل�سكل اليوم ما عاد الكورونا  
واأيتام,  وفيات  من  تخلقه  ما 
الأ�سباب  تعددت  واإن  فحتى 
�سيبقى املوت واحد و م�سرينا 
عامل  بل يف  منه,  مفر  ل  اأجمع 

واإن�سان ما بعد الكورونا.
الوباء  ويزول  الأزمة  �ستتال�سى 
له  هو  فريو�س  كاأي  حمالة,  ل 
للحد  وعالج  معينة  حياة  دورة 

منه مهما طال الزمن اأو ق�رص.
نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  لكن 
عن  الغد  مالمح  �ستتغري  هل 

الأم�س؟

ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة  و 
الأ�سئلة,  هاته  ت�ستوقفنا 
ما  اأي  الغد  �سعب  هل  واأهمها 
اأكرث  �سيكون  الفريو�س  بعد 
من  وم�سوؤولية  واحتادا  وعيا 
اأننا �سن�سهد تفكك  ذي قبل؟ اأم 
طبقات جديدة يف  وبروز  للبنى 
اأبطال  �سيختفي  وهل  ال�سارع؟ 
ومن  فوبي«  »كورونا  م�سل�سل 

�سيعي�س؟
باإحلاح,  نف�سها  تطرح  اأ�سئلة 
ومدى  العالج  مق�سية  متاما 
جمرد  الإجابات  تبقى  فعاليته, 
ما  اأكرث,  ل  نظرية  احتمالت 
وجتيبها  منها  التحقق  يتم  مل 
كاحتمالية  متاما  ميدانية, 
كانت  التي  الوباء  تال�سى 
لت�سبح  اأفريل,   4 يف  مزعومة 

اليوم اإىل اأجل غري م�سمى.
وال�سفاء  اليوم  هذا  ولبلوغ 
علينا  وجب  املنتظر  العاجل 
باحليطة  التحلي  كمواطنني 
واحلذر, وتبقى الوقاية خري من 
العالج يف الوقت الراهن, ولن�سع 
�سعيدة  نهاية  لنوقع  فاليد  اليد 

.»19 covide« ل�سيناريو

" فوبي  " كورونا 
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الرتبوي  النا�شط  و  النقابي  ثمن 
ت�رصيح  يف  فرقني�س  نبيل 
�شحفي خ�س به يومية »الو�شط 
واملبذولة  الكبرية  »املجهودات 
لوالية  الرتبية  مديرة  طرف  من 
بو�شبيعات  �شكتو  مترنا�شت 
وتقريبا  مثال  اأنه   قال  حيث 
وب�شفة نهائية ق�شت على م�شكل 
الرتبية  قطاع  لعمال  ال�شكن 
وحتى الوافدين من خارج الوالية 
ولهذا فهي مثال للعمل واملثابرة 
العمل  يف  عالية  كفاءة  ولها 
اأن يحذوا زمالوؤها على  ونتمنى 
ذات  ذهب  حيث   ، الوترية  نف�س 
معنا  حديثه  معر�س  يف  النقابي 
اأن  موؤكدا  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
�شكتو بو�شبيعات ت�شتحق  مكانة 
مرموقة يف قطاع الرتبية ، خا�شة 
اإذا علمنا يقول اأنها  قامت بتوزيع 
القطاع  موظفي  على  م�شكن   70

و15  و25للمتو�شط  االبتدائي   30
للثانوي و�شهد القطاع نقلة نوعية 
بال�شنوات املا�شية فهي  مقارنة 
اأثبتت �شيا�شة  الن�شاء الالتي  من 
لوالية  الرتبية  قطاع  يف  ناجعة 
مترنا�شت حيث قبل و�شولها اإىل 
ذيل  يف  الوالية  كانت  مترنا�شت 
الرتتيب يف �شهادة البكالوريا وثم 
انتقلت اإىل املرتبة 22 واأما العام 

 14 املرتبة  اإىل  انتقلت  املا�شي 
الو�شائل  ب�شتى  حاولت  حيث  و 
القطاع  لعمال  ال�شند  تكون  اأن 
،كما قامت بفتح مركز لالأطفال 
ذات التوحد والذي يعترب املركز 

الوحيد يف اجلنوب الكبري.
فرغني�س  قال  ذلك  جانب  اإىل 
ميتدحه  م�شوؤوال  جند  قلما  اأنه 
املوظفون ... »�شكتو بو�شبيعات« 

مترنا�شت  لوالية  الرتبية  مديرة 
الثناء . ترى ما الذي  مثال لهذا 
الثناء  لتلقى  ال�شيدة  هذه  تفعله 
اأن مل نقل كل  اأغلب  اأن  يف حني 
يف  فيهم  مرغوب  غري  املدراء 
خمتلف الواليات . موظفي قطاع 
اأكيد  مترنا�شت  والية  يف  الرتبية 
م�شيفا  ....!؟،  االإجابة  يعرفون 
املراأة  هي  نعم  ال�شدد  ذات  يف 
املراأة  وحتديدا  اجلزائرية 
للمنا�شب  ت�شلح  ال�شحراوية 
ل�شيدة  به  يقتدى  مثال  العليا 
من اجلنوب الكبري والية تندوف 
كانت  �شكتو  :بو�شبيعات  ال�شيدة 
تندوف  لوالية  الرتبية  مديرة 
مديرية  اىل  حتويلها  مت  التي  و 
هي  مترنا�شت  لوالية  الرتبية 
ثانوي  تعليم  اأ�شتاذة  االأ�شل  يف 
رئي�شة  ثم  الريا�شيات  ملادة 
جلنة الرتبية يف املجل�س ال�شعبي 
لهذه  فهنيئا  لتندوف  الوالئي 

ال�شيدة النموذج.

تعاين اأزيد من 400 عائلة تقطن 
من  اأدرار  بوالية  �شايل  ببلدية 
التاأخر الفا�شح يف دعمها ب�شبكة 
غاز املدينة التي ال تزال اأ�شغال 
لتبقى  مكانها،  تراوح  اجنازه 
م�شتمرة  العائالت  هذه  معاناة 
قارورات  عن  البحث  رحلة  مع 
حاجياتهم  ل�شد  البوتان  غاز 

اليومية .
العائالت  من  العديد  نا�شدت   
ال�شكنية  بالتجمعات  القاطنة 
موالي  غرار  على  �شايل  ببلدية 
العربي والعلو�شية و 100 م�شكن، 
ب�رصورة  الوالئية  ال�شلطات 
التدخل لت�رصيع من وترية اأ�شغال 
املدينة،  غاز  م�رصوع  اجناز 
الذي مل تتجاوز به ن�شبة االإجناز 
�شخط  اأثار  مما  باملائة،   28
ي�شتفيدوا  لن  الذين  ال�شكان  
ويف   ، احليوية  املادة  هذه  من 
ممثلون  ك�شف  �شلة  ذي  �شياق 
عن هذه التجمعات ال�شكنية يف 
الو�شط   « جريدة  مع  حديثهم 
التنقل على  مع  معاناتهم  اأن   ،«
دائرة  باجتاه  بعيدة  م�شافات 
رقان ال تزال م�شتمرة، وهو ما 
بات يكلفهم دفع تكاليف باهظة 

اخلوا�س  �شيارات  الإيجار 
غاز  قارورات  عن  للبحث 
املدينة التي يكرث عليها الطلب 
يف خمتلف املوا�شم ، ويف �شياق 
على  حمدثونا  �شدد  �شلة،  ذي 
ميدانية  زيارة  برجمة  �رصورة  
 ، الوالية   وايل  طرف  من  لهم 
حقيقة  على  الوقوف  اأجل  من 
اإجناز  ال�شديد يف عملية  البطء 
امل�رصوع املذكور الذي ُر�شدت 
له تكلفة مالية هامة بهدف اإنهاء 
امل�شكل القائم وفك العزلة عن 
التي  ال�شكنية  التجمعات  هاته 
تئن حتت وطاأة التخلف التنموي  

.
�شايل  بلدية  اأن  بالذكر،  جدير 
بلديات  الثالث  بني  من  تعترب 
باجي  برج  جانب  اإىل  بالوالية 
خمتار وتيمياوين التي كانت قد 
احلكومة  برنامج  من  ا�شتفادت 
بتنمية  اخلا�شة  اال�شتعجايل 
باجلنوب  النائية  املناطق 
للتكفل  العليا  واله�شاب  الكبري 
ح�شب  املواطنني  بان�شغاالت 
االأولويات و االإمكانات املتاحة 

.
جناة ،ح

املوؤ�ش�شات  من  العديد  ت�شهد 
لوالية  اجلوارية  العمومية 
النقائ�س  من  العديد  مترنا�شت  
الب�رصي  باملورد  يتعلق  فيما 
خ�شو�شا االأعوان ال�شبه الطبيني 
العديد  جعل  مما  االأمن  واأعوان 
من املوؤ�ش�شات اجلوارية ال تلبي 
للمواطنني  العمومية  اخلدمة 
اجلوارية  املوؤ�ش�شة  غرار  على 
والتي  �شري�شوف  بحي  التابعة 
ا�شتقبال  كبريا يف  �شغطا  ت�شهد 
املر�شى يوميا ناهيك عن نق�س 
االأخ�شائيني  االأطباء  مكاتب 
حيث   ، املوؤ�ش�شة  ل�شيق  نظرا 
العديد  ال�شياق  هذا  يف  طالبت 
الو�شاية  من  اجلمعيات  من 
�رصورة تدعيم املوؤ�ش�شة مبرفق 
حالة  فك  �شاأنه  من  والذي  اآخر 
املوؤ�ش�شة  تعي�شها  التي  ال�شغط 
على م�شتوى احلي والذي ي�شهد 

كثافة �شكانية كبرية .
من جانب اآخر ا�شتكت جمعيات 
نق�س   من  املدين  املجتمع 
االأطباء املناوبني  وهو ما ا�شطر 
بالعديد من املر�شى  التنقل اإىل 

م�شباح  اال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة 
بغداد بعا�شمة الوالية  .

م�شادرنا  اعرتفت  ذلك  اإىل 
التي  بالنقائ�س  اخلا�شة  
بالوالية  ال�شحة  قطاع  ي�شهدها 
تعمل  م�شاحله  اأن  ك�شف  حيث 
على قدم و�شاق لتح�شني اخلدمة 
ال�شحي  املجال  يف  العمومية 
القطاع  كان  بعدما  للمواطنني 
خ�شو�شا  متدهورة  و�شعية  يف 
ما تعلق منها بامل�شاريع اجلاري 
عا�شمة  م�شتوى  على  اجنازها 
لها  التابعة  والبلديات  الوالية 
كبريا  تاأخرا  �شهدت  والتي   ،
باالإ�شافة اىل نق�س  يف املعدات 

و االأجهزة الطبية .
بوالية  ال�شحة  قطاع  اأن  ومعلوم 
مترنا�شت احلدودية يعترب من بني 
ت�شتدعي  بات  التي  القطاعات 
الإخراجه  حقيقية  اإرادة  توفر 
من غرفة االنعا�س ومن ثم اإنهاء 
على  التنقل  يف  املر�شى  معاناة 
م�شافات بعيدة للبحث عن �شبل 

العالج .
جناة ،ح 

دعا نبيل فرقني�س  نقابي ونا�شط تربوي ، وزارة الرتبية و ال�شلطات العمومية بوالية مترنا�شت 
،دعم مديرة الرتبية بالوالية �شكتو بو�شبيعات من خالل تثمني املكا�شب املحقق وتوحيد 

اجلهود لتج�شيد خمطط عملها الهادف للنهو�س بواقع و اأفاق القطاع .

فرقني�س نبيل نقابي ونا�شط تربوي يك�شف لـ "الو�شط" 

اأحمد باحلاج 

ببلدية �شايل باأدرار

فيما ت�شهد بع�س العيادات غياب
 االأطباء املناوبني

400 عائلة حمرومة من
 �شبكة غاز املدينة 

نقائ�ص باجلملة بقطاع 
ال�شحة لوالية مترنا�شت 

اأخبار اجلنوب

مديرة الرتبية بتمرنا�شت 
قدمت اال�شافة للقطاع 

.    70 �شكن وظيفي ، فتح ق�شم مر�شى التوحد 

لتحديث وع�شرنة القناة الرئي�شية  الناقلة للكهرباء 

منظمة املجتمع املدين ترا�شل مدير الطاقة 
للمنظمة  البلدي  املكتب  طالب  
وترقية  املدين  للمجتمع  الوطنية 
التابعة  العالية  ببلدية  املواطنة 
مدير  من   ، احلجرية  لدائرة 
بالتدخل  ورقلة  لوالية  الطاقة 
العاجل  لتحديث وع�رصنة القناة 

الرئي�شية الناقلة للكهرباء .
الوطنية  املنظمة  نا�شدت 
للمجتمع املدين وترقية املواطنة 

 ، احلجرية  بدائرة  العالية  ببلدية 
يف مرا�شلة موجهة ملدير الطاقة 
ت�شلمت  قد  ،كانت  ورقلة  بوالية 
منها  »ن�شخة  »الو�شط  يومية 
ب�رصورة العمل على ر�شد عملية 
الهرتاء  حد  لو�شع  ا�شتعجالية 
العايل  لل�شغط  الرئي�شية  القناة 
للكهرباء الرابطة بني بلدية العالية 
ودائرة احلجرية وذلك لقدم القناة 

ومما   ،  1981 �شنة  منذ  املنجزة 
زاد الطني بلة وقوعها يف منطقة 
غابية ذات رمال كثيفة ، حيث مل 
بتقنيات  يتم حتديثها وع�رصنتها 
متطلبات  مع   تتما�شى  حديثة 
الع�رص ، حيث  اأن هذه الو�شعية 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  املزرية 
مبدينة  املتكررة  االنقطاعات 
العالية ، االأمر الذي نغ�س يوميات 

ال�شاكنة و اأخرها االنقطاع الذي 
حدث يف �شهر رم�شان الفارط ، 
املح�شو�س  االرتفاع  مع  موازاة 
انتظار  ويف   . احلرارة  درجة  يف 
تدخل جاد من ال�شلطات املعنية 
املت�رصرين من  لزاما على  يبقى 
الو�شع  معاي�شة  القائم  امل�شكل 

املزري الأجل غري م�شمى .
اأحمد باحلاج 

بلدية الروي�شات

450 م�شتفيد من الدعم الريفي ينا�شدون الوايل
الدعم  من  امل�شتفيدين  ا�شتكى 
ببلدية  ال�شوف  بقارة  الريفي 
ورقلة  لوالية  التابعة  الروي�شات 
والعراقيل  الكبري  التاأخر  من 
التي يواجهنها وهو ما حال دون 

ح�شولهم على امللكية .
طالب ممثلي زهاء 450 م�شتفيد 
من الدعم الريفي بقارة ال�شوف 
ببلدية الروي�شات الواقعة 05 كلم 
عن مقر والية ورقلة ، يف حديثهم 

مع يومية »الو�شط«، وايل الوالية 
ب�شفته  بو�شتة  ال�شديق  اأبوبكر 
على  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
التدخل  ب�رصورة  العقار  قطاع 
احل�شول  من  لتمكينهم  العاجل 
ندد  حيث  امللكية،  عقود  على  
القائم  امل�شكل  من  املت�رصرين 
من  االإدارة  بتمل�س  اأ�شموه  مما 
الدور املنوط بها الهادف لتذليل 
الت�شهيالت  وتقدمي  ال�شعوبات 

بني  الثقة  ا�شرتجاع  بهدف 
اإذا  خا�شة   ، االإدارة  و  املواطن 
على  االأول  امل�شوؤول  اأن  علمنا 
الهيئة التنفيذية كان قد �شدد يف 
اأكرث منا�شبة على اإلزامية التكفل 
مبختلف  امل�شجلة  بالنقائ�س 

هياكل االإدارة العمومية .
اأكرث  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اأن  املو�شوع  يف  متحدث  من 
مطالبة  العمومية  ال�شلطات 

ت�شلح  ال  التي  االأرا�شي  بتغيري 
فيها احلياة بالن�شبة للم�شتفيدين 

منها .
ل�شناع  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
املعروفة  بالوالية  القرار 
للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 
هوؤالء  على  لزاما  يبقى  ال�رصقي 
القائم  امل�شكل  من  املت�رصرين 
الأجل  املزري  الو�شع  معاي�شة 

اأحمد باحلاج غري م�شمى .
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الأ�شتاذ احلاج نورالدين 
بامون رئي�س مكتب جمعية 

اقراأ مبتليلي ال�شعانبة / 
غرداية 

ذكرى م�شيئة
وقته,  و  مكانه  يف  بقي  �شيء  كل 
بيننا  تعي�ش  وكاأنها  تغري  �شيء  ال 
تغادر  ومل  ترحل  مل  و�شطنا  يف 
الذكرى  حلت  فجاأة  لكن  عاملنا, 
اأنوار  اأنطفاأت  بعدما  االأوىل 
و  منرية  كانت  التي  ال�شمعات 
امل�شباح امل�شيء الذي عم اأرجاء 
ف�شولها,  و  االأمية  حمو  اأق�شام 
الفذة,  ال�شخ�شية  برحيل  لتذكرنا 
و  اأبدعت  و  عملت  طاملا  التي 
واالأهل  باجلهد  و�شحت  تفننت 
اأثرت  �شخ�شية  الثمني,  وبالوقت 

على  التطوعي  اخلريي  العمل 
املادي, �شخ�شية ف�شلت خدمة 
�شخ�شية  نف�شها,  على  غريها 

اأثرت الغري عليها.
الب�رش  �شخ�شية عربت يف دنيا 
لترتك  و�شفافية,  عالنية 
ال  حي  �شاهد  لتبقى  ب�شمتها 
�شخ�شية  ين�شى,  ال  و  يحمى 
كانت تعمل وال تكل غري اأبها 

باأي �شيء.
مرورها  �شجلت  �شخ�شية 
احلياة  هاته  حمطات  عرب 
�شخ�شية  الفانية,  و  الزائفة 
مرتاكمة  ح�شارة  تركت 

منقو�شة  مازالت  التي  بب�شماتها 
على كل �شيء ويف كل �شيء واأرث 
عربت  �شخ�شية   , بثمن  يقدر  ال 
اهلل  دنيا  اإىل  ورحلت  الب�رش  دنيا 

اإىل مثواها االأخري بدار القرار.
احلياة  اأن  اإال  ذلك  كل  رغم  ولكن 
تبقى متوا�شلة, تنق�شي فيها اأنا�ش 
اأنا�ش وتزول منها اأخرى  وتنه�ش 
منها  يتعلم  مدر�شة  االأيام  وتبقى 
االإختبارات  فيها  تتنوع  و  اجلميع 
االمتحان  اإىل  ,و�شوال  والتجارب 
يحدد  الذي  النهائي,  احلا�شم 
م�شري كل واحد منهم, وال يدري 
فيه اأي اأحد حلول اأجل موعده و 

جميء وقت رحيله االأبدي.

ب�شمة يف احلياة

اأ�شخا�ش  هوؤالء  بني  من  يبقى 
اأن  ياأبون  الدنيا,  يعربون يف هذه 
الدنيا  هاته  يف  مرورهم  يكون 
يف  احل�شارة  بناء  الأن  عاديا, 
ت�شحية  ت�شورهم  و  نظرهم 
عرب  ب�شمات  تراكم  اإال  ون�شال, 
ما  وعادة  املحطات,  هاته 
لعبور اخلري و  يكون هوؤالء ج�رش 
املكارم ليوفيهم اهلل اأجرهم بغري 
ح�شاب و يجازيهم اأح�شن اجلزاء 

االأوفى.
ن�شاءه  ال  ما  وجل  عز  اهلل  وي�شاء 
الذكرى  حتل  و  الب�رش  نحن 
بينكم  هنا  اأقف  لكي  ليوم  االأوىل 
لنتذكر  املنرب,  هذا  خالل  من 

فقيدتنا عائ�شة باركي رئي�شتي يف 
اجلمعية ومديرتي يف حمو االأمية 

ذات عام رحمة اهلل عليها.
عرف  من  كل  وبا�شم   فبا�شمي 
رافقها  و  عا�رشها  و  الراحلة 
اأمانة  يحمل  من  كل  وبا�شم 
االأخالق  و  والوفاء,  ال�شدق 
احل�شنة,  ال�شرية  و  احلميدة 
 , جهودها  ونثمن  الراحة  نتذكر 
الهامة  هاته  عن  اأحتدث  ال  فاأنا 
روحها  امتزجت  التي  العالية 
جنان  فما  ورحمة,  مودة  وذابت 
اهلل,  رحمها  فقيدتنا  لدى  العلم 
�شجرة  وغر�ش  بذرة  زرع  اإال 
طريق  لتعرف  واملعرفة  العلم 

جتذر  و  ثمارها  ولتجدد  النجاح 
اأعماق االأر�ش طيبة و يف  اأ�شلها 
بنور  عاليا  فرعها  يعلوا  ال�شماء 
يروى   , املنري  كال�رشاج  م�شعا 
العطرة  �شريتها  و  ماآثرها  لنا 
وخ�شالها احلميدة احل�شنة, التي 
طاملا اأحبها واأخل�ش لها اجلميع 
بكل �شدق الأجل حماربة االأمية و 
و  التخلف  و  اجلهل  على  الق�شاء 

اقتالعهم من جذورهم.

عمل دوؤوب
العمل  يف  به  يقتدى  مثال  اإنها 
االإ�رشار  مع  الدوؤوب  التطوعي 
عائ�شة  فقيدتنا  فاإن  واملثابرة, 
باإ�شمها,  احلياة  تغادر  مل  باركي 
اأن  طاملا  فقط,  باجل�شد  واإمنا 
يف  ترفرف  باقية  روحها 
كل  ويف  ويوم  �شاعة  كل 
ق�شم و در�ش و مو�شم من 
يف  و  االأمية  حمو  ف�شول 
كل �شفحة كرا�ش و كتاب 
التالوة  و  للقراءة  بفتح 
وب�شماتها  باقية  فاإنها 
�شاهدة ال متحى وال تزول 
واإ�شمها رنن �شنفونية تعزف 

اأحلانه كل يوم.
منا�شبات  يف  يقال  ما  اإن 
ي�شعب  ذكراها  بعد  تذكرها 
كون  تعددها  و  ذكرها 
و  وطويل  عري�ش  مرياثها 
كنز ال يفنى, ففي كل بيت ويف 
كل ق�شم ويف كل حي و يف حائط 
و  دفرت  كل  ويف  �شبورة  كل  يف  و 
حما�رشة  كل  ويف  ك�شف,  كل  يف 
اأو  اجتماع  اأو  لقاء  اأو  ندوة  اأو 
خميم اأو مهرجان ,اإال ولها ب�شمة 
منقو�شة و ح�شور مميز بق�شمات 
وابت�شامتها  الب�شو�ش  وجهها 
الرزين,  وثباتها  ويقينها  الهادئة 
وكفاحها  �شربها  لها  ت�شهد  كلها 

و�شهرها وتعبها و حتملها.
ال�شهادة  موقع  يف  هنا  ل�شت  اأين 
لها و ال تزكتيها, فهذا اأمر اأتركه 
لكم بعد اهلل وال ميكن لل�شان مهما 
اأوتي من بالغة وح�شن ت�شوير اأن 
يوفيها حقها, ولكن اأملي و طلبي 
من هذا املنرب و املنتدى و بهاته 
اأرى �شورة وجهها يف  اأن  الذكرى 
خالل  من  منكم  واحد  كل  عيون 
و  لها  تذكركم  وبعد  تذكرهم 
الدعاء لها, حتى نوا�شل امل�شرية 
جميعا بيد واحدة وعقد العزمية 
من  وخلفته  تركته  ما  اإمتام  على 

اإرث وتركة.

اآخر لقاء

بالور�شة  بها  لقائي  اآخر  كان 
ال�شيفية  باجلامعة  التكوينية 
مبدينة  االأمية  حمو  الإطارات 

اأوت  �شهر  جيجل  والية  الطاهر 
ال�شحية  ظرويف  وب�شبب   2014
ب�شرتا�شبورغ  للعالج  انتقايل  و 
اللقاء  و  االت�شال  اإنقطع  بفرن�شا 
طريق  عن  ال�شوؤال  وبقي  بها 

املكتب.
رحمك اهلل يا رئي�شة, فمهما قلنا 
و كتبنا و خطبنا فلن نوفيك حقك 
فحقك حمفوظ و اأجرك عند اهلل 

باإذنه تعاىل م�شمون و م�شون.
كتابته  و  قوله  بو�شعنا  ما  فكل 
هو الت�رشع للموىل عز و جل, اأن 
اأن  و  الوا�شعة  برحمته  يرحمك 
قربه  وينور  جناته  ف�شيح  ي�شكنك 
و يطيب تراك و يعو�شك خريا اإنا 

هلل و اإنا اليه راجعون .
يف  الفقيدة  عن  جيزة  و  نبذة 

وم�شة وجيزة:
االأ�شتاذة عائ�شة باركي من مواليد 
ب�شام  بعني   1946 جويلية   12
وجلت  باجلزائر  البويرة  والية 
�شنة  االأمية  حمو  بفروع  التعليم 
ذات  الزهور  �شن  يف  �شابة   1963
بالتعليم  مولعة  �شغوفة  �شنة   18
,لتتح�شل على من�شب م�شتخلفة 
يف ف�شول حمو االأمية و مبثابرتها 
و اجتهادها وموا�شلتها للتعليم و 
على  ح�شلت  والتكوين  الدرا�شة 
من�شب عمل بالتدري�ش باحلرا�ش 
وتتنقل بعدها اإىل مدر�شة حممد 
تتدرج  ثم  العا�شمة  و�شط  اإقبال 
مدر�شة  مديرة  اإىل  معلمة  من 
اأخذ  وتقرر  باجلزائر  املوحدين 
تقاعدها بعد اأن اأم�شت 32 �شنة 

يف جمال التعليم.
باركي  ال�شيدة  عرفت  وقد 
جماالت  يف  الكبرية  بن�شاالتها 
من  كانت  حيث  االإن�شان  حقوق 

للمر�شد  املوؤ�ش�شني  بني 
االإن�شان  حلقوق  الوطني 
نائب  من�شب  فيه  و�شغلت 
الرئي�ش ونا�شلت يف االإحتاد 
للن�شاء اجلزائريات  الوطني 
التحرير  جبهة  حزب  ويف 
يف  ع�شوا  وكانت  الوطني 
فاأمينة  املركزية,  جلنته 
مع  احلزب  يف  وطنية 

التعددية احلزبية.

حتدي حماربة 
الأمية

حماربة  يف  حتديها  وا�شلت 
حمو  يف  حريتي  ب�شعارها  االأمية 
اأميتي  و موا�شلة مل�شارها قررت 
“اقراأ  جمعية  تاأ�شي�ش  ذلك  بعد 
دي�شمرب   29 يف  االأمية”  ملحو 
ر�شميا  عنها  اأعلن  والتي   1990
يف 8 جوان1991 تزامنا مع اليوم 
وا�شلت  االأمية.  ملحو  العربي 
من  طويل  مب�شار  اجتهادها 

الق�شاء  اأجل  من  والعمل  الن�شال 
الن�شاء  بني  االأمية  ظاهرة  على 

وتعليم الكبار يف اجلزائر.
على  الق�شاء  يف  تو�شعا 
حماربتها  و  االأمية  حمو 
اإ�شرتاجتية  خطة  ,و�شعت 
االأمية  باجلزائر,  ملحو 
حمو  ن�شبة  بحيث  انخف�شت 
عدد  12% وبلغ  اإىل  االأمية 
حمو  ف�شول  يف  امل�شجلني 
انت�رشت  اإىل 130 متعلم و  االأمية 
مكاتب حمو االأمية عرب 48 والية 
جوهرة  غرداية  والية  بينها  من 
الواحات التي تتميز وطنيا مبكتب 
يحتل  كونه  ال�شعانبة  متليلي 
حيث  من  وطنيا  الرتتيب  �شدارة 
اأ�ش�شه  الذي  املتمر�شني  عدد 
حممد  احلاج  بوزيد  االأ�شتاذ 
من  ثلة  رفقة  اإبراهيم  احلاج  بن 
اخلريين من اأهل لرتبية و التعليم 
و خلفه الراحل كبري جلول  رحمه 
وطيدة  عالقة  تربطه  الذي  اهلل 
بزيارته  قامت  التي  و  بالفقيدة 

ميدانيا و اأعادت الزيارة لنعييه و 
اأهله و متمدر�شي املدينة  تعزية 
�شنة  �شبتمرب  �شهر  وموؤطريهم 
االأ�شتاذ  ذلك  بعد  وخلفه   ,2013
احلاج نورالدين بامون لغابة �شنة 

.2019
اإ�شدار كتاب »اأحمو اأميتي«

وم�شاعي  جمهودات  وتكللت 
»اأحمو  كتاب  باإ�شدار  الراحلة 

الالعنف  بثقافة  اأميتي« 
كم�شاهمة منها يف االإ�شرتاتيجية 
التي  العنف  ملكافحة  الوطنية 
الت�شامن  وزارة  عليها  ت�رشف 
وهذا  االأ�رشة  وق�شايا  الوطني 
جمتمع  اأجل  من  ب�شعار  حتت 
اأخرها  جمهوداتها  وا�شلت  اآمن, 
انطالق م�رشوع تعليم االأمازيغية 
للكبار يف اإطار حمو االأمية ليكتمل 
الوطن  اأرجاء  عامة  امل�رشوع 
اأي  يحرم  ال  و  ال�شتثناء  بدون 
مواطن يف جميع القطر يف حقه 
من التعليم و حمو اأميته. واأكملت 
التكوين  ور�شات  باإن�شاء  امل�شوار 
و  للمتمر�شات  التمهني  و  املهني 
اإيجابية  كثرية  نتائج  اأعطت  التي 
متليلي  ور�شة  منها  م�شجع  جد 
الطبخ  للحالقة,  ال�شعانبة 
واحلياكة,  الن�شيج  واحللويات 
والطرز  واخلياطة  االآيل  االإعالم 

اإلخ.
املحافل  عديد  يف  �شاركت 
العاملية  و  القارية  و  الدولية 
اأح�شن  اجلزائر  ومثلت 
متثيل وكانت ع�شو فعال 
املوؤ�ش�شات  عديد  يف 
االأمية  ملحو  التعليمية 

عرب العامل و�شبكاتها .
عديد  على  ح�شلت 
و  ال�شهادات  و  اجلوائز 
اهلل  رحمها  التكرميات 
جامعة  طرف  من  منها 
للثقافة  العربية  الدول 
�شريتها  وتبقى  النوعية 
فيا�ش  �شالل  العطرة 
وال  ينب�ش  ال  جداوله  متدفقة 
ونرتك  اخلط  فنحيل  يتوقف 
املتعاقب  للجيل  و  للقراء  الكلمة 
البحث  و  الإمتامها  اهلل.  حفظهم 

يف مناقبها وماآثرها.
بالرتحم  جلميع  ندعوا  اأخريا 
تعاىل  اهلل  اأ�شاأل  تذكرك  و  عليك 
الوا�شعة  برحمته  و  يرحمك  اأن 
ويطيب  جناتك  ف�شيح  ي�شكنك  و 

تراك وينور قربك.

الذكرى الأوىل لرحيلها

 فقيدة اجلزائر حماربة حمو الأمية وتعليم الكبار عائ�شة باركي
حتل ذكرى فقيدة اإٌقراأ ال�شيدة عائ�شة باركي يف �شمعتها الأوىل من رحيلها الأبدي, لكن رغم ذلك تبقى احلياة م�شتمرة قافلتها �شائرة بال توقف ,رغم 
تعاقب الليل والنهار و مرور الأيام, فال �شيء تغري ول �شيء تبدل �شوى رحيلها اجل�شدي لكن بقيت اأثارتها و ب�شماتها و خطواتها و تنقالتها و �شورتها 
املر�شومة و املنقو�شة يف الذاكرة التي ل متحي ول تن�شى و ل حتذف عالقة يف الأذهان على مر ال�شنني و التي بتداولها الآباء و الأمهات بنقلها لالأبناء 
لعر�شها على الأجيال املتعاقبة م�شتقبال لتحكي لهم الأ�شطورة التاريخية عائ�شة باركي جماهدة امليدان و حماربة حمو الأمية و قاهرة التحدي يف 

الق�شاء على اجلهل و منع تف�شيه من جديد يف كل مناطق املعمورة باأرجاء الوطن بني قراه و مدا�شره و اأحيائهم املرتامية الأطراف هنا و هناك.

عرب  مرورها  �شجلت  "�شخ�شية 
حمطات هاته احلياة الزائفة و 

الفانية, �شخ�شية تركت ح�شارة 
مرتاكمة بب�شماتها التي مازالت 

منقو�شة على كل �شيء ويف كل 
�شيء واأرث ل يقدر بثمن , �شخ�شية 

عربت دنيا الب�شر ورحلت اإىل دنيا 
اهلل اإىل مثواها الأخري بدار القرار"

و  اجلوائز  عديد  على  " ح�شلت 
ال�شهادات و التكرميات رحمها 

اهلل منها من طرف جامعة الدول 
العربية للثقافة النوعية وتبقى 

�شريتها العطرة �شالل فيا�س 
متدفقة جداوله ل ينب�س ول 
يتوقف فنحيل اخلط ونرتك 

الكلمة للقراء و للجيل املتعاقب 
حفظهم اهلل. لإمتامها و البحث يف 

مناقبها وماآثرها" 
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ق.ف

هالل  واملبعد  املحرر  الأ�سري 
مواليد  من  جرادات  اأحمد  حممد 
عام  الثاين  ت�رشين  من  التا�سع 
1966 يف بلدة اليامون غرب جنني، 
الن�سريات  خميم  يف  حاليا  وي�سكن 
وهو  غزة،  قطاع  و�سط  لالجئني 
واأم�سى  فتح  حركة  ن�سطاء  من 
عاما،   27 الحتالل  �سجون  يف 
اأبو جهاد جتربته  روى ملركز  وقد 
الن�سالية . منذ �سغري كنت اأُ�ساهد 
التي  الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات 
البيوت  وتقتحم  �سعبنا  تعتدي على 
ناقمة  �سخ�سية  لدي  فت�سّكلت   ،
على هذا العدو الذي يحتل وطننا. 
املظاهرات  يف  اأ�سارك  �رشت 
 1982 العام  ويف  املدر�سية، 
احلرب  �سد  مظاهرة  يف  �ساركت 
الإ�رشائيلية على لبنان، هجم جي�ش 
واعتقل  املظاهرة  على  الحتالل 
من  وكنت  الطلبة  من  جمموعة 
التحقيق  مراكز  اإىل  نقلونا   ، بينهم 
اأيام،   10 مدة  اعتقالنا  وا�ستمر 
حتت  طوابري  ي�سفونا  كيف  راأيت 
ويدفعونا  والإرهاب  البنادق  تهديد 
املحاطة  العتقال  خيم  اإىل 
قامت   1983 العام  ويف  باجلنازير. 
�سامة  مواد  بو�سع  الحتالل  قوات 
يف خزانات �رشب املياه يف مدر�سة 
اليامون  للبنات بجنني،  لقد حدثت 
حالت ت�سمم، وقام الحتالل اأي�ساً 
بو�سع اأدوية يف املياه بهدف تعقيم 
الفتيات ومنع قدرتهن على الإجناب 
مظاهرة  فخرجنا  امل�ستقبل،  يف 
اعتقلت  الفرتة  تلك  ويف   ، حا�سدة 
اعتقايل  وا�ستمر  الثانية  للمرة 
 1985 العام  ويف  ون�سف،  عام  مدة 
اأعادت قوات الحتالل الإ�رشائيلي 
ون�سف  عام  ملدة  جمدداً  اعتقايل 

اأي�ساً. ويف العام 1987جاء العتقال 
قوات  اعتقلتني  حيث  الطويل 
عملية  تنفيذ  بتهمة  الحتالل 
 ، فتح  حلركة  والنتماء   ، فدائية 
مدة  بال�سجن  علّي  حكموا  حيث 
ما  ال�سجن  يف  ومكثت  عاماً،     99
يقارب من 24 عاماً حتى مت الإفراج 
عني يف �سفقة وفاء الأحرار بتاريخ 
قطاع  اإىل  واأُبعدت   2011/10/18
ال�سجون   يف  طويلة  م�سرية  غزة. 
تعذيب  لأ�ساليب  خاللها  تعر�ست 
كي�ش  ربطوا  وقاهرة،  قا�سية 
ع�رشات  راأ�سي  على  الأو�ساخ 
الأيام، ل ا�ستطيع التنف�ش، كلب�سات 
اأياماً  ا�ستمرت  والرجلني  اليدين 
ُعزلت  الدماء،  نزيف  و�سط  طويلة 
اخلنق   ، الزنازين  الأر�ش يف  حتت 
، ال�سبح يف اأعلى احلائط، حقنوين 
يف  ت�سخم  عندي  و�سار  اإبرة  
اخل�سيتني �رشت اأعاين من الأمل يف 
اجلهاز البويل،  تراكمت احل�سوات 
لتفتيت  عمليات  عملت  الكلى،  يف 
جراحية  عملية  عملت  احل�سى، 
لالإهمال  تعر�ست  املرارة،  لإزالة 
اأُعاين  لزلت  ال�سجون،   يف  الطبي 
من األم يف العمود الفقري والظهر 
يف  ل�سدمات  تعر�ست  واليدين، 
تعر�ست  املخ،  يف  وارجتاج  راأ�سي 
الكهربائية،  ال�سعقات  لتعذيب 
 3 ملدة  النفرادي  للعزل  تعر�ست 
اأ�سهر ، كانت من اأ�سواأ الأيام حيث 
فيه  اعرف  ل  مكان  يف  عزيل  مت 
لأي  النتظار  دائم  كنت  الأوقات 
�سوت يقرتب ويخفف من وحدتي.

)التعذيب النف�سي(
 ، النف�سي  للتعذيب  تعر�ست 
فالحتالل ل يتوانى عن ا�ستخدام 
النف�سية  ال�سدمات   اأ�ساليب  كل 
يحدد  اأن  مبجرد  اإنه  اأقول  وهنا   ،

ال�سجان لالأ�سري ما ياأكل وما ي�رشب 
اأي  اأو  زنزانة  اأي  ويف  يلب�ش   وما 
غرفة اأو اأي ق�سم اأو اأي �سجن يكون 
فهذا تعذيب نف�سي. منع الزيارت، 
منع الطعام، تقدمي الطعام ال�سيء، 
الأ�سري  حرمان   ، الطبي  الإهمال 
هو  والكتب  والقراءة  الر�سائل  من 
التاأثري  تعذيب نف�سي، لقد لم�ست 
التعذيب  مراحل  نتيجة  النف�سي، 
لم�ست   ، بها  مررت  التي  والعزل 
احل�سي  اجلانب  قتل  ال�سجن  اأن 
لدّي، اأحيانا متر اأحداث  اأو اأ�سمع 
واأهلنا،  عائالتنا  عن  حتى  اأخبار 
اأو قريبي تزوج فال  اأخي  اأن  ن�سمع 
فال  العيد  يوم  ياأتي  ب�سيء،  اأ�سعر 
اأ�سعر ب�سيء، كنت مع باقي الأ�رشى 
على  التغلب  الإمكان  قدر  نحاول 
هذه ال�سعوبات من خالل ال�سمود 

وال�سرب.

)جتربتي التعلمية(
التعليمية،  جتربتي  وبخ�سو�ش 
ال�سجن وجدت  وجودي يف  وخالل 
اأن  لبد  فراغ  وقت  عندي  اأن 
خالل   ومن   ، العلم  يف  ا�ستثمره 
ومتابعتي لبع�ش الو�سائل الإعالمية 
دولة  اأن  وجدت   ، الإ�رشائيلية 
الحتالل تتطور ب�سبب العلم،  لهذا 
كل  بت�سخري  املهم  القرار  اتخذت 
والعلم  املعرفة  لتح�سيل  وقتي 
العربية  اللغة  تعلمت  والثقافة. 
العربية  ال�سحف  قراءة  يف  للتعمق 
�رشت  كما  يفكرون،  كيف  ومعرفة 
فكرية  كتب  من  اأجد  ما  كل  اأقراأ 
ال�سحف  اإىل  اإ�سافة  وثقافية، 
واملجالت التي تدخل مثل �سحيفة 
القد�ش املحلية. كان هناك �سابط 
بانتقاء  يقوم  للتعليم  اإ�رشائيلي 
ال�سحف والكتب التي تدخل لل�سجن، 
الرقابية  النتهاكات  من  يُعد  وهذا 

التي متار�سها �سلطات الحتالل يف 
من  الأ�سري  يحرمون  فهم  ال�سجون 
اذكر  يريدها.  التي  الثقافة  تلقي 
اأن �سابط التعليم يتدخل يف نوعية 
التي  والكتب  واملجالت  ال�سحف 
تدخل، اأحياناً يح�رش كتباً ل فائدة 
الأ�رشى  اإ�سغال  هدفها  فقط  منها 
بل ت�سبب لهم املزيد من ال�سدمات 
احر�ش  كنت  عموماً  لكن  النف�سية، 
على انتقاء الكتب املفيدة. ح�سلت 
علمي يف  فرع  العامة  الثانوية  على 
ح�سلت  ثم   1989 عام  جنيد  �سجن 
على درجة البكالوريو�ش  يف التاريخ 
اجلامعة  من  ال�سيا�سية  والعلوم 
اللغات حتى  لتعلّم  اجتهت  العربية. 
اعتمد على نف�سي يف فهم ما يُقال 
على  يجوز  ل  اأنه  عرفت  ويكتب، 
الأ�سري اأن ي�ستمر يف �سوؤال زمالئه 
ما هو ترجمة مقال كذا اأو ما معنى 
اأن  الأ�سري  على  يجب   ، كذا  كلمة 
نف�سه  وهذا ما عملته  يعتمد على 
اعتمد  حتى  اأتعلم  ف�رشت  فعلياً 
على نف�سي وابني ذاتي. تعلمت اللغة 
يف  ا�ستفدت  �سهرين،  يف  العربية 
اإدارة  التحدث مع  التعلم من خالل 
وبعدما   ، الأخبار  متابعة  و  ال�سجن 
اأتقنت العربية، �رشعت يف تعلّم لغات 
والفرن�سية،  كالإجنليزية،  جديدة، 
والرو�سية،  والأملانية،  والإ�سبانية، 
والالتينية،  والرتكية،  الإيطالية،  و 
بالإ�سافة  والإثيوبية،  والفار�سية، 

عن  املعلومات  بع�ش  ك�سب  اإىل 
اللغة اليونانية القدمية، والرومانية، 
والآرامية  وال�رشيانية،  والرببرية، 
ال�سجن  تعلمت يف  اأكون قد  وبذلك 
خالل  من  اأتعلمها  كنت   . لغة   16
يف  تتوفر  والتي  اللغات  تعليم  كتب 
لطلب  اأ�سعى  كنت  كما  ال�سجن، 
بع�ش الكتب من اخلارج ، اإن توفري 
الكتب مهمة �ساقة لقد اأ�رشبت اأكرث 
هدف  حتت  الطعام  عن  مرة  من 
لل�سجن  كتب  اإح�سار  وهو  رئي�ش 
خا�سة كتب تعلم اللغات حتى اأكمل 
م�سواري يف هذا الأمر، كنت ارغب 
اإتقانها  بهدف  اللغات  تعلم  يف 
اق�سي  كنت  والتثقيف.  والقراءة 
قرابة ثماين �ساعات يومياً يف قراءة 
التاريخية  الكتب  وحتديداً  الكتب، 
ال�سيا�سية  بال�سوؤون  واملهتمة 
بجانب  الدولية،  والعالقات 
اخلا�سة  الإ�سدارات  على  الطالع 
والقت�ساد  والإعالم  النف�ش  بعلم 
والطب والفل�سفة. حفظت 7 اأجزاء 
قراأت  كما  الكرمي،  القراآن  من 
الأحاديث النبوية ال�رشيفة ، �رشت 
كنت   ، ب�سورة خمتلفة  القراآن  اقراأ 
الت�سويرية  امل�ساهد  واأتخيل  اأقراأ 
واكت�ساب  القراآنية  الآيات  يف 
خالل  من  والتفا�سري.  املعاين 
الطويل  الذاتي  والتثقيف  القراءة 
اكت�سبت ملكة الكتابة فاألّفت العديد 
حول  واخلواطر  املذكرات  من 

كتاباً  األفت  والعتقال،  ال�سجن 
غزة  على  بعنوان"احلرب  خا�ساً 
2008" فيه معلومات وم�ساهد حول 
احلرب واملواقف املحلية والعربية 
من  كتب   عدة  ترجمت  والدولية، 
اإىل  وال�سبانية  الفرن�سية  اللغات 
اأطفال،  ق�س�ش  ترجمت   ، العربية 
ال�سعر  وفق  واأ�سعار   خواطر  كتبت 
احلر اأو العمودي حول احلنني للوطن 
واحلرية والفكاك من ال�سجن. ومن 
�سجن  اأتذكر يف  الطريفة  املواقف 
يُخبيء  الأ�رشى  اأحد  كان  �سطة 
مع جنب  لنب  معمول  وهو  "الكتج"  
فاإثر  كنافة،  به  ي�سنع  اأن  اأجل  من 
قلت  هزلية  ق�سيدة   نظمت  ذلك 
رغم  الُكتج  اأكل  من  ُحرمنا  بها:" 
كرث الزاد يف الدرج.. و�سكوت لزيد 
هذه احلالة وهو �سيد العرج.." بعد 
بكالوري�ش  على  ح�سلت  التحرر 
اإعالم  وهو  جديد  جمال  يف  اأي�سا 
وترجمة من جامعة فل�سطني بغزة،  
ثم ماج�ستري درا�سات �رشق اأو�سطية 
يف  دكتوراه  ثم  الأزهر،  جامعة  من 
لقد  ال�سودان،  ال�سيا�سية من  العلوم 
والإ�رشار،  التحدي  ال�سجن  علّمني 
وبناء  ذاتي   بناء  على  دفعني 

طموحي العلمي والثقايف.
... يتبع
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يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر 
جتارب ، حيث ين�سر بحلقة هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر واملبعد اإىل 

قطاع غزة هالل جرادات من جنني .

�سفحات من ن�سال احلركة الأ�سرية 

الأ�ضري املحرر هالل جرادات يروي جتربته الن�ضالية 

يو�سف  الدكتور  الأ�ستاذ  ا�ستقبل 
القد�ش  جامعة  رئي�ش  ذياب 
املفتوحة- فرع نابل�ش يف مكتبه 
مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور 
ل�سوؤون  جهاد  اأبو  مركز  عام 
جامعة  يف  الأ�سرية  احلركة 
تي�سري  برفقة  وذلك  القد�ش 
الثوري  ن�رش اهلل ع�سو املجل�ش 
حلركة فتح ورجل الأعمال غالب 
عودة واأبو ح�سني الكعابنة ، وقد 

اأ�سا�سي  ب�سكل  الزيارة  هدفت 
على  ذياب  الدكتور  اطالع  اإىل 
وت�سليمه  املركز  منجزات  اآخر 
املركز  عمل  تقرير  من  ن�سخة 
اأكد  حديثه  م�ستهل  ويف   .
الدكتور اأبو احلاج اأن اللقاء ياأتي 
التي  ال�سابقة  للقاءات  ا�ستمرار 
الفرتة  خالل  الطرفني  جمعت 
ج�سور  اأبقت  والتي  املا�سية 
اأجل الإفادة  التوا�سل قائمة من 

اإىل  وال�ستماع  املقرتحات  من 
برامج  كل  ول  النظر  وجهات 
املنجزات  اأهم  وعدد  املركز، 
التي قام عليها املركز يف الآونة 
التقرير  والتي ج�سدها  املوؤخرة 
اأبو  ال�سنوي العام لأن�سطة مركز 
با�ستعرا�سه  قام  والذي  جهاد 
الواردة  املنجزات  بع�ش  وذكر 
اآخر  عدد  وا�ستعر�ش  كما  فيه. 
م�سريا  املركز،   منجزات  من 

اإىل اأنها اقل ما ميكن عمله وفاًء 
الأ�رشى  اآلف  مئات  لت�سحيات 
والأ�سريات الفل�سطينيني والعرب 
واآلمهم التي تكبدوها ول يزالوا 
الإ�رشائيلي  الحتالل  �سجون  يف 
من  احلالية  بالظروف  وخا�سة 
انت�سار فايرو�ش كورونا، كما وركز 
الأكادميي  اجلانب  على  حديثه 
للمركز املتعلق بالعمل املتوا�سل 
احلركة  م�ساق  تدري�ش  على 

الأ�سرية باجلامعات الفل�سطينية، 
م�سريا اإىل اأن املركز قطع �سوطا 
ال�سوء على  ت�سليط  باجتاه  كبريا 
الأ�سلوب الأكادميي بطرح ق�سية 
جدا  املفيد  ملن  وانه  الأ�رشى، 
ا�ستمرار التوا�سل مع املوؤ�س�سات 
الأكادميية الوطنية، وان مركز اأبو 
حفظ  باجتاه  بثبات  ي�سري  جهاد 
 . الأ�سرية  الوطنية  احلركة  ارث 
بدوره اأبدى الدكتور ذياب اإعجابه 

ال�سديد مبنجزات املركز، معربا 
املركز  ر�سالة  بان  يقينه  عن 
ومن  بها  ونفتخر  م�رشفة  ر�سالة 
على  املركز  يح�سل  اأن  الطبيعي 
املوؤ�س�سات  كافة  واإ�سناد  دعم 
على  �سيعينه  والذي  الوطنية 
عن  وعرب   ، م�سريته  اإكمال 
�سكره ل�ستالم ن�سخة من تقرير 
الوطنية  القيمة  ذو  املركز  عمل 

الكبرية . 

الدكتور اأبو احلاج.. 

املركز قطع �ضوطا كبريا باجتاه ت�ضليط ال�ضوء على الأ�ضلوب الأكادميي بطرح ق�ضية الأ�ضرى

اجلزء 01



ق. ف

ذهابها  الر�سالة  يف  مي�س  وو�سحت 
اأ�سهر   4 حوايل  قبل  للم�ست�سفى 
اأوجاع  اثر  عاجل  لعالج  وحاجتها 
الفقري  وعمودها  عظامها  جتتاح 
اإ�سافة  وراأ�سها،  ويداها  واأقدامها 
ن�سف  ت�رضب  بكهرباء  لإح�سا�سها 
اإدارة  تقدم  فيما  الأي�رض،  راأ�سها 
ال�سجون املراهم وامل�سكنات فقط. 
اأنها  الر�سالة  يف  مي�س  واأردفت 
لل�سليب  ال�سحي  و�سعها  �رضحت 
اأو كيفية  الحمر دون اأن تعرف الرد 
موؤكدة  ال�سليب،  قبل  من  املتابعة 
امل�ست�سفى  يف  للمتابعة  حاجتها 
م�ساكل  بوجود  اخبارها  بعد  خا�سة 
حتقيق  بعد  ذلك  جاء  العظام.  يف 
نف�سي  تعذيب  ت�سمن  ع�سكري 
وج�سدي ممنهج، وتخلله �سبح بطرق 
خمتلفة و�رضب على الوجه واجل�سد 
ا�ستمر ل32 يوماً، وذلك بعد اعتقالها 
يف اأوت من العام 2019 ليحكم عليها 
وتعترب  �سهراً.   16 مدة  بال�سجن 
لالأ�رضى  الطبي  الإهمال  �سيا�سة 
النتهاكات  العديد من  واحدة �سمن 
التي متار�سها �سلطات الحتالل بحق 
الفل�سطينيني،  والأ�رضى  الأ�سريات 

املر�سى ح�سب  اأعداد  و�سلت  حيث 
املخت�س ب�سوؤون الأ�رضى واملحررين 
عبد النا�رض فروانة قرابة 700 بينهم 
مزمنة  اأمرا�س  من  يعانون   300
وخطرية وبحاجة اإىل تدخل عالجي 
�سوء  ظل  يف  حياتهم  لإنقاذ  عاجل 
واخل�سية  ال�سجون  داخل  الأو�ساع 
كورونا.  بفريو�س  الإ�سابة  من 

بانتهاك  الحتالل  �سلطات  عن  ومتمُ
مبوجب  املكفولة  الأ�رضى  حقوق 
فيما  الدولية  واملواثيق  التفاقيات 
العالج  بتلقي  املعتقلني  بحق  يتعلق 
الطبية، حيث كفلت  والرعاية  الالزم 
املواد  يف  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
)76( و)85( و)91( و)92( حق الأ�رضى 
الدورية،  الطبية  الرعاية  بتلقي 

من  لهم  الالزم  العالج  وتقدمي 
وتن�س  منها،  يعانون  التي  الأمرا�س 
�سحية  عيادات  توفري  وجوب  على 
واأطباء متخ�س�سون ملعاينة الأ�رضى، 
من  الحتالل  �سلطات  تتن�سل  حيث 
الدولية  املواثيق  مبوجب  التزاماتها 
الأو�ساع  تفاقم  اإىل  يوؤدي  مما 

ال�سحية لالأ�سريات والأ�رضى.
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بعد التعذيب واحلكم املجحف

الحتالل ينتهج �سيا�سية الإهمال 
الطبي بحق الأ�سرية مي�ش اأبو غو�ش

ك�شفت االأ�شرية مي�ش اأبو غو�ش من �شكان خميم قلنديا يف ر�شالة و�شلت لعائلتها عن اإهمال االحتالل املتعمد 
لو�شعها ال�شحي ال�شعب وحاجتها للمتابعة يف امل�شت�شفى اثر التعذيب الذي تعر�شت له اأثناء التحقيق.

بقلم :االأ�شتاذ يا�شر مزهر 
ع�شو جلنة اال�شرى للقوى 

الوطنية واالإ�شالمية

حددت اتفاقية جنيف الدولية الرابعة 
فيها  يحق  التي  الفرتة    1949 لعام 
للجهة املحتجزة لالأ�سري اأن يتم عزله 

انفراديا ملدة اأ�سابيع فقط .
اأ�رضانا  عزلت  الحتالل  دولة  لكن 
ملده  البع�س  وعزلت  �سنوات  لعدة 
وان  متتالية  �سنوات  ع�رض  عن  تزيد 
دل هذا فانه يدل اأن العدو ال�سهيوين 
اتفاقية جنيف  ن�ست عليه  ما  خالف 
بالأ�رضى  اخلا�سة  والرابعة  الثالثة 

الفل�سطينيني
ال�رضى   معاناة  مظاهر  اأهم 

املعزولني:-
اأول. يتم و�سع الأ�سري الفل�سطيني يف 
ويتعر�س  اجلنائيني  املدنيني  اأق�سام 
لكل اأ�سكال الإ�ساءة وال�ستائم �سباحا 

وم�ساءا والتهجم .
زنازين  يف  الأ�سري  يتعر�س  ثانيا. 

العزل للعدد كل فرته ق�سرية.
الأ�سري  عزل  متديد  يتم   . ثالثا 

مبحكمه �سوريه.
رابعا. الزنازين التي يعزل بها الأ�سري 

رديئة التهوية ويتم و�سع جنائيني مع 
ال�رضى 

خام�سا . مدة الفورة لالأ�سري املعزول 
اليدين  من  ومقيد  �ساعة فقط  ملدة 
والقدمني مع العلم اأن م�ساحة الفوره 
وغالبا  مرت  يف  مرت  خم�سه  لتتجاوز 

تكون قذرة.
�ساد�سا . العزل النفرادي يرتك اأثار 

نف�سيه كبريه على الأ�سري.
�سابعا . متار�س على الأ�سري املعزول 

ا�سد العقوبات لأتفه الأ�سباب.
املعزول  الأ�سري  مر�س  اإذا   . ثامنا 
فعليه النتظار لليوم املحدد للعيادة.

تا�سعا . زنازين العزل التي يعزل فيها 
الأ�سري �سيئة التهوية والنظافة ومليئة 

بالفئران وال�رضا�سري والبعو�س
�سالة  ول  جماعه  ل�سالة   . عا�رضا 

جمعه ول عيد .
ونهار  ليل  تفتي�س  ع�رض.  احلادي 
اأي �سبب   وتك�سري الإغرا�س من دون 

يذكر.
وجميع ال�رضى املعزولني حمرومني 
اأهاليهم ملدة طويلة وهذا  زيارة  من 
اأ�رضانا  له  يتعر�س  ملا  ب�سيط  جزء 

الإبطال.
احلرية لكل اأ�رضانا الإبطال.

) عيد ... والعزل النفرادى(

 الأ�سري �سعدي خليل الغرابلي ي�سارع 
�سرطان الربو�ستاتا 

اأهايل االأ�شرى االأبطال ي�شنعون الكعك ويوزعونه 

على العائالت امل�ستورة يف ظل جائحة 
كورونا امل�ستجد...

فل�سطني  ت�سهد  زمن طويل مل  منذ 
اإحداثيات وتطورات �سعبة كادت اأن 
توقع وتنهي ال�سعب الفل�سطيني على 
اأر�سه ب�سبب هذه الظروف ال�سعبة 
�سعبنا  اأبناء  جميع  منها  يعاين  التى 
الفل�سطيني عامة والأ�رضى  وذويهم 

خا�سة. 
الفل�سطينية  النخوة  ا�ستدت  لذلك 
تو�سل  ما  العتبار  عني  يف  اآخذة 
اأن  الذي  املثابر  ال�سعب  هذا  اإليه 
واجهته  التي  الظروف  كل  يواجه 
�سنعت  والذي  ال�سابقة  ال�سنني  يف 
منه القوة والب�سالة ليقف يف جانب 
�سعبه وقفة كرامة لتزيل كل العواقب 
اإىل ثوران بركان كان يف  اأدت  الذي 
طيات ال�سفحات املجهولة الذي مل 
الذي  ال�سعب  هذا  ح�سبان  يف  تكن 
قدم الغايل والنفي�س من اأجل هوؤلء 

الق�سبان   خلف  القابعني  الأبطال 
عاجزة  وقفت  والتي  احلديدية 
اأمامه واأمام جربوت الحتالل الذي  
ل يرحم ل كبري ول �سغري ول طفل 

اأو امراأة و�ساب اأو مري�س وجريح .
من هنا نقف وقفة عز وكرامة من 
تلني  ل  التي  ال�سلبة  ال�سخور  اأجل 

اأمام اإدارة �سجون الحتالل. 

من  قيمة  مبادرة  انطلقت  لذلك 
حبهم  عن  ليعربوا  الأ�رضى  اأهايل 
ال�سف  ليتالحم  و�سعبهم  لوطنهم 
وي�سعروا  املنا�سل  الفل�سطيني 
اأب�سط   ويقدموا  الوطنية  بالوحدة 
الواجبات من خالل العمل التطوعي 
يف �سناعة كعك العيد وتوزيعه على 
العائالت امل�ستورة رغم الأمل وبعد 
حب  مل�سة  وهذه   . عنهم  اأبنائهم 
لثورة  واإنها   . العظيم  ل�سعبنا  ووفاء 
حتى حترير الأ�رضى والأ�سريات من 

�سجون الحتالل 
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وكل عام و�سعبنا املغوار باألف خري

*ن�شطاء الأجل االأ�شرى- 
فل�شطني

عنهم/اإنعام عبد اهلل اأبو قين�ش

بقلم :- �شامي اإبراهيم 
فودة

يف ح�رضة جرنالت ال�سرب وال�سمود 
واأ�سرياتنا  الأبطال  البوا�سل  اأ�رضانا 
غياهب  يف  القابعني  املاجدات 
الحتالل  زنازين  وخلف  ال�سجون 
والروؤو�س  الهامات  تنحني  الغا�سم 
اإجاللً واإكباراً اأمام عظمة �سمودهم 
عظمة  من  خجاًل  الورود  وحتمر 
ت�سحياتهم، اإخوتي الأماجد اأخواتي 
ال�سامدين  دربي  رفاق  املاجدات 
يف  املتمر�سني  الثابتني  ال�سابرين 

قالع الأ�رض،
الأفا�سل  اأحبتي  القراء  اأعزائي 
ت�سليط  هو  اليوم  ب�سدده  اأنا  فما 
الأ�رضى  حالت  اأخطر  على  ال�سوء 
يف  املزمنة  بالأمرا�س  امل�سابني 
يعانون  والذين  الحتالل  �سجون 
الإدارة  �سيا�سات  من  الويالت 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رضية 
بت�سخي�س  القيام  دون  بامل�سكنات 
امل�ستمرة  ومعاناتهم  �سليم حلالتهم 
مع الأمرا�س لرتكه فري�سة للمر�س 

يفتك بج�سده..
والأ�سري البطل �سعدي الغرابلي ابن 
اأحد  هو  ربيعاً  وال�سبعني  اخلام�سة 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �سحايا 
بحقه  ال�سجون  اإدارة  التي متار�سها 
�رضطان  مطرقة  بني  يعي�س  والذي 
الربو�ستاتا الذي يهدد حياته و�سندان 
الحتالل ملعاناته والذي ان�سم اإىل 
قائمة طويلة من اأ�سماء املر�سى يف 
وقد  ودياجريها،  ال�سجون  غياهب 
الق�سبان  خلف   25 الـ  عامه  اأنهى 
يف  التوايل  على   26 الـ  عامه  ودخل 

�سجون الحتالل ال�رضائيلي والذي 
املوؤبد مدى  بال�سجن  يق�سي حكماً 

احلياة..
خليل  حممود  �سعدي  الأ�سري:-   -

الغرابلي )75عاماً( ،
- تاريخ امليالد:- 1945م

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

- احلالة الجتماعية:- متزوج واأب 
لـ10 اأبناء ا�ست�سهد اأحدهم عام 2002 
اأحمد الغرابلي يف ا�ستباك مع  وهو 
من  يبلغ  وكان  الحتالل،   - جنود 
ت�سعة  ترعرع  عاماً،حيث   20 العمر 
اأن  اأمهم بعد  رجال وفتاة يف ح�سن 
ومعظمهم  الغرابلي  الأ�سري  تركهم 
فاأ�سبح  طريقهم  ف�سقوا  اأطفال، 
واأ�سحاب  والطبيب  التاجر  منهم 

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

- مكان العتقال:- يف �سجن اإي�سل
- التهمة املوجه اإليه:- قتل �سابط 
يوم  اأبيب"  "تل  مبدينة  اإ�رضائيلي 

ال�سابع من نوفمرب عام 1994،
- احلكم:- املوؤبد مدى احلياة

ميعن  وظامل:-  تع�سفي  اإجراء 
موا�سلة  يف  ال�سهيوين  الحتالل 
�سعدي  الأ�سري  بحق  اإجرامه 
زوجته  زيارة  من  مبنعه  الغرابلي 
واإن   1999 عام  منذ  الع�رضة  واأبنائه 
اآخر حماولة لزيارته كانت عام 2003 
انتهت بالف�سل بعد اأن منع الحتالل 
�سقيقه من اجتياز معرب بيت حانون 
مرات   8 بزيارته  للعائلتة  و�سمحت 
حترمهم  اليوم  وحتى  اعتقاله  منذ 
ب�سبب  وزيارته  روؤيته  يف  حّقهم  من 

املنع الأمني..



�أن  ميل«  »ديلي  �صحيفة  ذكرت 
�لكائنات �حلية  در��صة مقاومة 
)كورونا(،  �حلالية  للجائحة 

�لتاجي  �لفريو�س  �أن   �أظهرت 
– 2«، يتكيف  – كوف  »�صار�س 
�خلاليا  مع  �أكرب  ب�صهولة 

�أن  �خلرب�ء  ،وبينّ  �لب�رشية 
يدخل   ،»2  – كوف   – »�صار�س 
م�صتقبالت   خالل  من  �جل�صم 
باخلاليا  ويلتحم   ،ACE2
�لربوتينات، م�صريين  مب�صاعدة 
�أقوى عالقة  �أن  �ت�صح  �أنه  �إىل 

لديه هي مع �لب�رش.
�ملقارنة،  �صبيل  على  ويُذكر 
�لتاجي  �لفريو�س  �صاللة  �أن 
�ملوجودة   )كورونا(  �جلديد 
�أقل  �أنها  لدى �خلفافي�س، تبي 

تكيًفا مع حاملها.

برتوف�صكي،  نيكوالي  وقال 
فليندرز  بجامعة  �الأ�صتاذ 
�لفريو�س  »هذ�  �الأ�صرت�لية: 
يف  مثيل  له  ي�صبق  مل  جديد 
م�صتوى  ولديه  �الإن�صان،  ج�صم 
�الرتباط  من  للغاية  عاٍل 
�أمر  مب�صتقبالت �الإن�صان، وهو 
مثري للده�صة للغاية«ور�أى كذلك 
�جلديد  �لتاجي  �لفريو�س  �أن 
تكينّف مع ج�صم �الإن�صان ب�صكل 
جيد �إىل درجة �أنه ال يحتاج �إىل 
�لتحور للحفاظ على �الت�صال.
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3 �أخطاء نرتكبها ت�ؤدي �إىل 
�نتفاخ �لبطن �ملزعج!

�ملعدة  �نتفاخ  يكون  ما  غالبا 
�الأطعمة  تناول  يف  �الإفر�ط  نتيجة 
يبلغ  ما  وعادة  �لغازية،  و�مل�رشوبات 
�لنا�س عن �حلالة على �أنها �إح�صا�س 
بانتفاخ ممتد يف �لبطن مع تقل�صات 
و�صمان  �حلالة  هذه  وملنع  موؤملة 
�ملزعج،  �النتفاخ  من  �أقل  معاناة 
�الأخطاء  هذه  تتذكر  �أن  حاول 

�لثالثة.

- تناول الطعام ب�شرعة

 :Medical News Today قالت 
لالنتفاخ  �صائع  �صبب  هو  �الأكل  »�إن 
�لطعام  �جل�صم  يه�صم  عندما  الأنه 
فاإنه ينتج �لغاز. ويبتلع �لنا�س �لهو�ء 
�ل�رشب،  �أو  �لطعام  تناول  عند  �أي�صا 
�جلهاز  يف  ذلك  بعد  يدخل  و�لذي 
ب�رشعة  �لطعام  تناول  �إن  �له�صمي. 
�لتي  �لهو�ء  كمية  من  يزيد  كبرية 
�إىل  يوؤدي  قد  ما  �ل�صخ�س،  يبتلعها 
تر�كم �ملزيد من �لغاز�ت يف �جلهاز 

�له�صمي.
تناول  معدل  �إبطاء  ي�صاعد  وقد 

�لطعام على تقليل �مل�صكلة.

- اإ�شافة الكثري من امللح اإىل 
الطعام

تو�صلت در��صة حديثة �إىل �أن معدتك 
من  �لكثري  تناول  ب�صبب  تنتفخ  قد 

�مللح.
وقال �الأ�صتاذ �مل�صاعد يف كلية جونز 
يف  �لعامة  لل�صحة  بلومربغ  هوبكنز 
تقليل  »�إن  ميولر:  نويل  بالتيمور، 
مهم  غذ�ئي  تدخل  هو  �ل�صوديوم 
وميكن  �النتفاخ،  �أعر��س  من  للحد 
لنظام  �المتثال  لتعزيز  ��صتخد�مه 
�الألياف«وحلل  عايل  �صحي  غذ�ئي 
�لبيانات من  �لباحثون  وزمالوؤه  مولر 
يف  �أجريت  كبرية،  �رشيرية  جتربة 
با�صم  و�ملعروفة  �لت�صعينيات  �أو�خر 
�صغط  �رتفاع  لوقف  �لغذ�ئية  �لنهج 
DASH- �أو  �لدم-�ل�صوديوم، 

.Sodium
��صتهالك  �أن  �إىل  �لباحثون  وخل�س 

�لكثري من �مللح يزيد من �النتفاخ.
وعلى �لرغم من �أنه لي�س من �لو��صح 
بال�صبط كيف ي�صاهم �مللح يف ذلك، 
�ل�صو�ئل  �حتبا�س  �أن  مولر يف  ي�صتبه 

قد يكون �مل�صبب �لرئي�س.
�أجريت  �لتي  �لدر��صات  و�أظهرت 
على �لفئر�ن �أن �مللح �لغذ�ئي ميكن 
�أن يغري تركيبة بكترييا �الأمعاء. وقال 
يوؤثر  �أن  ميكن  بدوره  هذ�  �إن  مولر 

على �إنتاج �لغاز يف �لقولون.

- عدم �شرب كمية كافية
 من املاء

كمية  �رشب  لعدم  يكون  �أن  ميكن 
يف  �لعو�قب  بع�س  �ملاء  من  كافية 

�جل�صم، مبا يف ذلك �لبطن �ملت�صخم 
و�الإم�صاك وزيادة �لوزن.

وقالت �لدكتورة عائ�صة �أكرب، �أخ�صائية 
�أمر��س �جلهاز �له�صمي يف م�صت�صفى 
يقلل �رشب  �أن  »ميكن  مارك:  �صانت 
�لكثري من �ملاء من �حتمالية �النتفاخ 
ميكن  �لتو�زن  و�ختالل  �جلفاف  الأن 
وعندما  �له�صم.  عملية  يوقف  �أن 
�جلفاف،  �آثار  مو�زنة  �جل�صم  يحاول 
فاإنه يعتمد على �ملياه �لز�ئدة«ويعد 
للماء  �ل�صحيح  �لتو�زن  على  �حلفاظ 
عمل  على  للحفاظ  �رشوريا  �أمر� 
�أثناء  خا�صة  �صحيح،  ب�صكل  �جل�صم 
من  يكون  عندما  �لد�فئ  �لطق�س 

�ل�صهل جد� �أن ي�صاب باجلفاف.

تيماكوف،  يفغيني  يرى 
�الأخ�صائي �لرو�صي يف �الأمر��س 
جمال  يف  و�خلبري  �ملعدية، 
�لفريو�س  عدوى  �أن  �للقاحات، 
�ملحتمل  من  )كورونا(  �لتاجي 
�إىل  �مل�صتقبل  يف  تتحول  �أن 

جمرد مر�س مو�صمي.
�ملتخ�ص�س  �خلبري  و�أعرب 
�لفريو�س  �أن  مفاده  �عتقاد  عن 
مر�صا  �صيكون  �جلديد  �لتاجي 
مو�صميا مثل �الإنفلونز�، مفرت�صا 
يف �لوقت ذ�ته �أن �حلالة �لوبائية 
�صتزد�د �صوء� يف �أو�خر �خلريف 

�أو �أو�ئل �لربيع �لقادمي.
�ل�صياق  هذ�  يف  تيماكوف  وقال 

�لتاجي :  متحدثا عن �لفريو�س 
»درجة �حلر�رة �ملريحة بالن�صبة 
درجات   10-5 من  �صتكون  له 
�ملحتمل  فمن  لذلك  مئوية، 
�أو�خر  يف  �لعدوى  تنت�رش  �أن 

�لربيع«ولفت  و�أو�ئل  �خلريف 
جمايل  يف  �الخت�صا�صي 
و�للقاحات  �ملعدية  �الأمر��س 
�تخذت  �لتي  �لتد�بري  �أن  �إىل 
يف رو�صيا تهدف �إىل منع �نهيار 

نظام �لرعاية �ل�صحية، و�لتقليل 
�لناجمة  �لوفيات  ن�صبة  من 
نف�س  ويف   ،»19  – »كوفيد  عن 
�خلروج  �ل�رشوري  من  �لوقت، 
�ملو�طني  ب�رشيحة مناعية من 
و�أكد تيماكوف �أن �لوباء ي�صري يف 
�إيجابي،  ل�صيناريو  وفقا  رو�صيا 

مقارنة بالدول �الأخرى.
وكان علماء �صينيون قد عرفو� 
ينت�رش  طق�س  �أي  يف  موؤخر�، 
ووفقا  �أف�صل،  ب�صكل  �لفريو�س 
الأبحاثهم، مت ت�صجيل �أكرب عدد 
درجات  �الإ�صابة يف  من حاالت 
حر�رة جوية من 5 �إىل 15 درجة 

مئوية.

توقعات عامل رو�شي 

»تروي�س« �لفريو�س �لتاجي يف �مل�صتقبل

�كت�صاف خا�صية »غريبة« لدى �لفريو�س �لتاجي �جلديد

طريقة جديدة حلجب 
ر�ئحة �لعرق

تكنولوجيا جديدة حلل  و�أك�صفورد  يورك  �قرتح خرب�ء من جامعتي 
م�صكلة ر�ئحة �لعرق �لكريهة ون�رش �لعلماء نتائج در��صتهم يف جملة 
eLife، حيث ت�صري �إىل �أن جلد �الإن�صان يف منطقة ما حتت �الإبط 
هو مكان فريد لن�صاط �لبكترييا، ب�صبب ن�صاط �إفر�ز�ت �لغدد يف هذه 

�ملنطقة، ما يجذب �مليكروبات و�لبكترييا.
لكن �مل�صكلة تكمن يف �أن بع�س �لبكترييا �لتي حتيا على جلد �الإن�صان 
�لذي  �لوقت  يف  �لكريهة،  �لر�ئحة  هذه  ي�صبب  منها  وقليل  مفيدة، 
يت�صبب فيه ��صتخد�م �لبخاخات بالق�صاء على كافة �أنو�ع �لبكترييا، 

�ل�صارة منها و�ملفيدة على حد �صو�ء.
معينة  �أنو�ع  من  بالتخل�س  ت�صمح  طريقة  �إىل  �لعلماء  ل  تو�صنّ لذلك، 
من �لبكترييا، مبعنى �لتعرف على �الأنو�ع �مل�صببة للر�ئحة �لكريهة، 
من خالل حتديد وفك �صيفرة �ملادة �لور�ثية لتلك �الأنو�ع، ومن ثم 
�مت�صا�س �ملركبات �لتي حتمل �لر�ئحة �لكريهة للعرق. ووفقا لهوؤالء 
�إنتاج بخاخات عرق  �خلرب�ء، فاإن ذلك �الكت�صاف �صوف ي�صاعد يف 

�أكرث فعالية و�أقل خطورة على جلد �الإن�صان.

ملعقة �صغرية من �ل�صكر تعزز 
ذ�كرة ومز�ج كبار �ل�صن

�أكد بحث بريطاين جديد �أن ملعقة من �ل�صكر ميكن �أن تعزز 
ذ�كرة كبار �ل�صن، من خالل توفري �لطاقة للدماغ، ما يجعلهم 

ي�صعرون بد�فع �أكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة �أكرب بالنف�س.
وي�صري �لباحثون من جامعة ُوِرك �إىل �أن �لنتائج �لتي تو�صلو� 
�إليها ميكن �أن ت�صاعد يف �صياغة تو�صيات غذ�ئية لالأ�صخا�س 
�لذين يحاولون حت�صي �أد�ء �أدمغتهم خالل فرتة �ل�صيخوخة، 
وقال خرب�ء يف �جلامعة �إن كمية �صغرية من �ل�صكر ميكن �أن 
حت�صن �لذ�كرة يف �صن 65 عاما، وحتفز �مل�صني للعمل بجد 
ق�صرية  �لطاقة  �إن  وقالو�  جيدة.  مز�جية  حالة  يف  وت�صعهم 
�الأمد، �ملتمثلة يف م�صتويات مرتفعة من �ل�صكر يف �لدم، ميكن 
بع�س  �أد�ء  �ل�صن على  كبار  ت�صجيع  تكون عامال مهما يف  �أن 
�ملهمات. ووجد �لباحثون �أن �رش�با يحتوي ملعقة �صغرية من 
�أولئك �لذين  �لذ�كرة و�ملز�ج و�لرتكيز لدى  �لغلوكوز، يح�صن 
تزيد �أعمارهم عن 65 عاما، مقارنة مع �أولئك �لذين ي�رشبون 
�ملحليات �ال�صطناعية يف حي �أن �لذين ترت�وح �أعمارهم بي 
18 و27 عاما، و�لذين ح�صلو� على �مل�رشوب نف�صه، مل ي�صعرو� 
�ملحاوالت  �أن  �لباحثون  ويو�صح  وذ�كرتهم  مز�جهم  بتح�صن 
�جلادة الأد�ء �ملهام �ل�صعبة لدى كبار �ل�صن، هي و�صيلة رئي�صية 
لتجنب تدهور �لدماغ، وميكن �أن يكون �ل�صكر و�صيلة لتحفيز 

�لنا�س على �ال�صتمر�ر يف حتدي �أنف�صهم.
ويقول �لباحثون �إن هناك حاجة �إىل مزيد من �الأبحاث لفهم 
ميكنهم  وبذلك  �لدماغ،  تفاعالت  على  �لطاقة  تاأثري  كيفية 
من  �ل�صن،  لكبار  مالئمة  غذ�ئية  وتو�صيات  �إر�صاد�ت  تطوير 

�أجل تفادي �الأمر��س �ملتعلقة بال�صيخوخة.



�سطيف  وفاق  نادي  رئي�س  ك�سف 
من  م�ؤامرة  اإىل  تعر�س  انه 
رف�سه  ب�سبب  به  االطاحة  اأجل 
و�سلته  التي  االأوامر  اإىل  االن�سياع 
مناف�سة  على  التنازل  اأجل  من 
مهمة  وت�سهيل  اجلمه�رية،  كاأ�س 
املناف�س من اأجل التاأهل وال�رصاع 
على التت�يج باللقب، حيث �سدد اأن 
الت�سجيل ال يح�ز على مدة دقيقة 
ون�سف مثلما اأراد م�رصب� الت�سجيل 
به  الريا�سي  الراأي  اإيهام  ال�س�تي 
وه� اأط�ل من ذلك، حيث اراد من 
عن  للتنازل  فريقه  ابتزاز  اأخرجه 
من  وذلك  الكاأ�س  ال�سيدة  مقابلة 
املكاملة  وتركيب  فربكته  خالل 
ثانية  مكاملة  باإدخال  الهاتفية 
ت�هم  للمكاملة  مب�نتاج  والقيام 

ترتيب  اإىل  �سعيه  اإليها  ي�ستمع  من 
املقابالت رغم اأنه دافع عن نف�سه 
بق�ة وا�رص اأنه ات�سل برئي�س احتاد 
ب�سكرة من اأجل احلديث عن ح�سة 
اأن�سار فريقه من التذاكر ولي�س من 
الناديني،  بني  املقابلة  ترتيب  اأجل 
املكاملة  يف  جاء  ما  اأن  وا�ستطرد 
كالمه  وحرف�ا  متنا�سق  غري 
يف  املتهم  م�قف  يف  ي�سع�ه  حتى 

الق�سية.
من  باأنه  �سعدوي  حلفاية  واتهم 
خا�سة  ال�س�تي  الت�سجيل  �رصب 
واأنه ميلكه منذ تاريخ الثالث مار�س 
املنق�سي، اأين ا�ساف ان �سخ�سيات 
عنها  ي�سقط  �س�ف  نافذة  ريا�سية 
من  االنتهاء  بعد  وت�سقط  القناع 

التحقيقات على م�ست�ى العدالة.

يف �سياق اآخر، حتدثت م�سادر من 
حلفاية  اأن  االأ�س�د«  »الن�رص  بيت 
من  ي�ستقيل  �س�ف  اأنه  ك�سف 
من�سبه عند اثبات برائته من التهم 
املغر�سة التي واجهها ولن يع�د اإىل 
الفريق جمددا، مف�سال ترم ال�ساحة 

الريا�سية.
عي�شة ق.

باعتماد  تلم�سان  وداد  فريق  يطالب 
ال�ساعدين  لتحديد  احلايل  الرتتيب 
عدم  حال  يف  االأوىل  الرابطة  اإىل 
واأنه  �سيما  الكروي  امل��سم  اإكمال 
االرتقاء  من  اأدنى  اأو  ق��سني  قاب 
�رصح  ما  ح�سب  النخبة  ق�سم  اإىل 
عزيز  الفريق  مدرب  ام�س  اأول  به 
خمتلف  اإلغاء  �سبح  ويخيم  عبا�س، 
على  اجلزائر  يف  الكروية  البط�الت 
ت�رصب  التي  ال�سحية  االأزمة  خلفية 
اأكرث  منذ  العامل  بلدان  و�سائر  البالد 
ت�قيف  ا�ستدعى  ما  �سهرين  من 
اإجراء  يف  الريا�سية  الن�ساطات 
جائحة  تف�سي  مل�اجهة  احرتازي 
مدرب  رغبة  ورغم  ك�رونا،  فريو�س 
ال�داد يف ا�ستكمال املناف�سة لتحقيق 
�ساحة  اإىل  الع�دة  يف  النادي  حلم 
من  اأكرث  منذ  غادرها  التي  الكبار 

مراعاته  ي�ؤكد  اأنه  اإال  �سن�ات،  �سبع 
باملقابل  داعيا  العامة،  للم�سلحة 
اعتماد  اإىل  املعنية  الكروية  الهيئات 
االأندية  لتحديد  احلايل  الرتتيب 
ال�ساعدة اإىل الرابطة االأوىل يف حال 
واأ�ساف  للمناف�سة،  النهائي  الت�قيف 
م�ؤ�سفا  �سيك�ن  باأنه  ال�سدد  هذا  يف 
حقا ل� مت اإقرار م��سم اأبي�س يتم من 
امل�سجلة  النتائج  كافة  اإلغاء  خالله 
املجه�دات  كل  �سيجعل  ذلك  الأن 
الريح.  مهب  يف  تذهب  املبذولة 
�سيعت  قد  الزيانيني  ت�سكيلة  وكانت 
اآخر  يف  االأوىل  الرابطة  اإىل  ال�سع�د 
ولكنها  الفارط،  امل��سم  من  ج�لة 
للعب ورقة  عادت بق�ة هذا امل��سم 
ال�سف  حتتل  حيث  جمددا  ال�سع�د 
باأربع  متقدمة  ج�لة   23 بعد  الثاين 
املركز  �ساحبي  عن  كاملة  نقاط 

وجمعية  االأربعاء  اأمل  اخلام�س 
املفرو�س  من  اأنه  علما  اخلروب 
االأربع  املراتب  اأ�سحاب  ي�سعد  اأن 

االأوىل اإىل �ساحة الكبار.
ال�سع�د  مهند�س  عبا�س  وتابع عزيز 
الرابطة  اإىل  مقرة  لنجم  التاريخي 
املن�رصم،  امل��سم  نهاية  يف  االأوىل 
لكل  م�ستعدون  والعبيه  باأنه 
يتابع  اأنه  على  م�سددا  االحتماالت، 
الفردية  اأ�سباله  حت�سريات  بدقة 
املهمة يف ظل  ب�سع�بة  اإدراكه  رغم 
الريا�سي،  الن�ساط  جتميد  ت�ا�سل 
حظ�ظ  بخ�س��س  تفاوؤله  اأبدى  كما 
فريقه يف نيل اإحدى البطاقات االأربع 
االأوىل يف حال  الرابطة  اإىل  امل�ؤهلة 
الرزنامة  رغم  البط�لة،  ا�ستئناف 
تنتظره خالل اجل�الت  التي  ال�سعبة 

ال�سبع املتبقية.
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اجلزائرية  االحتادية  ا�ستنكرت 
تتعّر�س  التي  احلملة  القدم  لكرة 
لها الهيئة الكروية ببالدنا ورئي�سها 
خري الدين زط�سي من طرف عدد 
وخارج  داخل  من  اجلهات  من 
يف  الفاف  اعتربت  حيث  ال�طن، 
ام�س  ن�رصته  الذي  التنديد  بيان 
على م�قعها االلكرتوين اأن جهات 
دون  الهيئات  من  عدد  وم�س�ؤويل 
ت�س�يه  على  تعمل  عنها  الك�سف 
عام  قبل  وزط�سي  الفاف  �س�رة 
االأوملبية  العهدة  نهاية  على 
وحت�سري   2021 العام  املقررة 
رئي�س  الختيار  انتخابية  جمعية 
للعهدة  حت�سبا  الكروية  للهيئة 
البيان  و�سّدد  املقبلة،  االأوملبية 
ترد  لن  زط�سي  هيئة  اأن  املط�ل 
بنف�س االأ�ساليب التي تتبعها هاته 
ه�ؤالء  يفعله  ما  وكل  االأطراف 
البيان  و�سف  –ح�سب  املرتزقة 
ذاته- ال يقلل من قيمة االجنازات 

الفدرايل  املكتب  بها  قام  التي 
الذي جاء  القاري  واللقب  احلايل 
يف عهدته بتت�يج املنتخب ال�طني 
خالل  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  بلقب 
واالألقاب  مب�رص،   2019 �سائفة 
على  احل�س�ل  الفردية من خالل 
العب  اأف�سل  منتخب،  اأف�سل 
واأجمل  مدرب  اأف�سل  حملي، 
هدف خالل حفل الكاف الأف�سل 
العب اإفريقي للعام املن�رصم، اإىل 
على  يعمل  التي  امل�ساريع  جانب 

العهدة  من  االنتهاء  قبل  اإجنازها 
احلالية.

ترد  لن  انها  الفاف  وا�ستطردت 
هج�م  من  له  تتعر�س  ما  على 
بنف�س  ل�سمعتها  وم�سّ�ه  �رص�س 
ال�سري  على  تع�ل  اأين  الطريقة، 
عرب االأ�ساليب القان�نية التي ترد 
اجلهات  خالل  ومن  االعتبار  لها 
تعر�ست  ما  كل  ونفت  الر�سمية، 
العمل  يتم  وما  االنتقادات  من  له 

على ن�سبه لها.

ي�سعى �رصيف مالل رئي�س جمل�س 
حد  ل��سع  القبائل،  �سبيبة  اإدارة 

التي مير  اخلانقة  املالية  لالأزمة 
الن�ساط  ت�قف  بعد  الفريق،  بها 
جائحة  انت�سار  ب�سبب  الريا�سي 
قد  ال�سبيبة  اإدارة  وكانت  ك�رونا، 
مع  مفاو�ساتها  فرتة  منذ  بداأت 
لتقدمي م�ساعدات  النادي  مم�يل 
مالية جديدة، لت�س�ية م�ستحقات 
فرتة،  منذ  املتاأخرة  الالعبني 
ب�سبب ال�سائقة املالية التي يعاين 
اأول  مالل  وذهب  الفريق،  منها 

اأم�س اإىل مقر الرابطة اجلزائرية 
لكرة القدم، حيث طالب باالإ�رصاع 
يف �سخ عائدات النقل التلفزي�ين، 
احت�اء  على  النادي  مل�ساعدة 
اأزمة امل�ستحقات التي طفت اإىل 
النادي  ويحتاج  م�ؤخرا،  ال�سطح 
ال  كبرية  مالية  ل�سي�لة  القبائلي 
لت�سديد  ي�رو  األف   500 عن  تقل 

االأج�ر ومنح املباريات العالقة.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

املباريات  بنتائج  التالعب  يف 
تركت  حيث  وال�رصاء،  بالبيع 
مفت�حا  الق�سية  ملف  اللجنة 
بعدما ا�ستدعت بن حمادي وبن 
مقر  اإىل  احل�س�ر  اإىل  عي�سى 
اجلل�سة  يف  بالعا�سمة  الهيئة 
اأجل  من  الغد  �سباح  املقررة 

الدفاع عن نف�سيهما.
جلنة  فاإّن  ذلك  جانب  واإىل 

بني  م�اجهة  قررت  االن�سباط 
�ساحبي الت�سجيل ال�س�تي رئي�س 
ن�سيم  واملناجري  حلفاية  ال�فاق 
�سعداوي بعدما مت اال�ستماع اإىل 
اأق�ال االأخري يف جل�سة اول ام�س 
والتي دافع خاللها بق�ة عن نف�سه 
ال�فاق  رئي�س  �سد  التهم  واأثبت 
اجلديدة  الدالئل  خالل  من 
االف�ساح  ورف�س  قجمها  التي 
ويف  االإعالم،  و�سائل  اأمام  عنها 
الذي  حلفاية  فاإن  ال�سياق  هذا 

�سده  م�ؤامرة  اإحاكة  على  ي�رص 
وينفي ن�سب ال�س�ت يف الت�سجيل 
ي�اجه  �س�ف  و�سعداوي  اإليه 
اأع�ساء  اأمام  �سعداوي يف جل�سة 
جلنة اال�سباط واملقررة االثنني 
املقبل من اأجل معرفة احلقائق 

خلف الق�سية

�شعداوي: الت�شجيل حقيقي 
والتحقيقات �شوف تن�شفني

�سعداوي  ن�سيم  املناجري  اأكد 
املن�س�ب  ال�س�تي  الت�سجيل  اأن 
اإىل رئي�س وفاق �سطيف حلفاية 
حقيقي ولي�س مفربكا مثلما ي�رص 
اأو�سح  اإثباته، حيث  االأخري على 
جلنة  اإىل  التقدم  على  وافق  انه 
االن�سباط من اأجل اال�ستماع اإىل 
اأق�اله ك�ساهد اأقدم خاللها على 
التي  والدالئل  الرباهني  تقدمي 
ت�ؤكد كالمه، وا�ستطرد اأنه وافق 
بعد  اللجنة  اأمام  االمتثال  على 

الق�سية  يف  ا�سمه  اقحام  مت  اأن 
ومنح  االأم�ر  ت��سيح  اجل  من 
م�سار  يف  الكافية  املعل�مات 
�ستك�ن  حيث  بامللف  التحقيق 
اإظهار  اأجل  من  كفيلة  االأيام 
مفربكا،  اأو  حقيقيا  الت�سجيل 
اإىل  يلجاأ  �س�ف  اأنه  واأ�سار 
حقه  ا�سرتجاع  اأجل  من  العدالة 
بعد ت�س�يه �س�رته اإثر ذكر ا�سمه 
رئي�س  طرف  من  الق�سية  يف 

ال�فاق.

فيما  نف�سه  عن  �سعداوي  دافع 
م�ل�دية  العب  بق�سية  يتعلق 
اجلزائر مرواين الذي اتهم باأخذ 
لي�س  اأنه  رغم  االنتقال  منحة 
مناجريه، و�سدد على اللج�ء اإىل 
اإدارتي م�ل�دية اجلزائر وجمعية 
ال�سلف من اأجل معرفة احلقيقة، 
رئي�س  اقحام  املتحدث  ورف�س 
ونفى  زط�سي  الدين  الفاف خري 
كبري  اأنه  م��سحا  به  �سداقته 

ويعرف م�سلحته جيدا.

قررت تو�شيع التحقيق با�شتدعاء رئي�س اأهلي الربج واحتاد ب�شكرة غدا

جلنة االن�ضباط تواجه حلفاية 
و�ضعداوي االثنني املقبل

يف بيان ا�شتنكاري حلمالت الت�شويه من داخل وخارج الوطن

الفاف ترد على ال�ضائعات وتلّوح
 بالعدالة جمددا

ي�شعى اإىل اخلروج من ازمة امل�شتحقات املالية

مالل يطالب الرابطة ت�ضوية اموال 
النقل التلفزيوين

تتوّجه ق�شية ال�شاعة املتمثلة يف ت�شريب الت�شجيل ال�شوتي اخلطري الذي يوّرط نادي وفاق �شطيف فهد 
حلفاية نحو الذهاب بعيدا والتحقيق فيها من خمتلف اجلوانب، بعدما قررت جلنة االن�شباط التابعة 
للرابطة املحرتفة لكرة القدم تو�شيع رقعة التحقيقات من خالل توجيه اال�شتدعاء اإىل رئي�شي فريق 

اأهلي برج بوعريريج اأني�س بن حمادي واحتاد ب�شكرة عبد اهلل بن عي�شى من اأجل االمتثال اأمامها واالإدالء 
باأقوالهما بعد ورود ا�شميهما يف الت�شجيل اخلطري الذي يوّرط عددا من ال�شخ�شيات الكروية 

يف حال قرار ال�شلطات العليا اإلغاء املو�شم الكروي

وداد تلم�ضان يطالب باعتماد الرتتيب 
احلايل لتحديد ال�ضاعدين

قّرر اال�شتقالة من من�شبه عقب ثبوت الرباءة

حلفاية: كالم �ضعداوي متناق�ض واأتعر�ض 
ملوؤامرة ب�ضبب االبتزاز

ق.ر. 

عي�شة ق. 
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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 .

من رحمة �هلل �سرت �لذنوب 
• عن ابن عمر - ر�ضي اهلل عنهما 
اأنه عر�ض له رجل فقال: كيف   -
�ضمعت ر�ضول اهلل - �ضلَّى اهلل عليه 
و�ضلَّم - يف النجوى؟ فقال: �ضمعت 
ر�ضول اهلل - �ضلَّى اهلل عليه و�ضلَّم 
املوؤمن،  يُدنيِ  اهلل  ))اإن  يقول:   -
في�ضع عليه كنفه وي�ضرته، فيقول: 
ذنب  اأتعرف  كذا؟  ذنب  اأتعرف 
حتى  رب،  اأي  نعم،  فيقول:  كذا؟ 
نف�ضه  يف  وراأى  بذنوبه،  ره  قَرّ اإذا 
يف  عليك  �ضرتتها  قال:  هلك،  اأنه 
اليوم،  لك  اأغفرها  واأنا  الدنيا، 
ا الكفار  فيُعَطى كتاب ح�ضناته، واأَمّ

الأ�ضهاد:  فيقول  واملنافقون، 
األ  ربهم  على  كذبوا  الذين  هوؤلء 

لعنة اهلل على الظاملني((.
 - الأ�ضعري  مو�ضى  اأبي  عن   •
ر�ضي اهلل عنه -: اأن ر�ضول اهلل - 
�ضلَّى اهلل عليه و�ضلَّم - قال: ))اإن 
اهلل - عز وجل - يب�ضط يده بالليل 
يده  ويب�ضط  النهار،  ليتوب م�ضيء 
حتى  الليل،  م�ضيء  ليتوب  بالنهار 
مغربها((؛  من  ال�ضم�ض  تطلع 

اأخرجه م�ضلم.
اأن�ض بن مالك - ر�ضي اهلل  • عن 
اأن ر�ضول اهلل - �ضلَّى اهلل  عنه -: 

اآدم  بني  ))كل  قال:   - و�ضلَّم  عليه 
ابون((؛  ائني التَوّ خطاء وخري اخلَطّ

الرتمذي.
اأبي هريرة: قال ر�ضول اهلل  • عن 
- �ضلَّى اهلل عليه و�ضلَّم -: ))يقول 
ظن  عند  اأنا   :- وجل  عز   - اهلل 
عبدي بي، واأنا معه حني يذكرن، 
يف  ذكرته  نف�ضه  يف  ذكرن  فاإن 
نف�ضي، واإن ذكرن يف ملأ، ذكرته 
ب  يف ملأ هم خرٌي منهم، واإن تقَرّ
بت اإليه ذراًعا، واإن  اإيل �ضرًبا، تقَرّ
بت اإليه باًعا،  ب اإيَلّ ذراًعا تقَرّ تقَرّ

واإن اأتان مي�ضي اأتيته هرولة((.

�آد�ب �لدعاء �إىل �هلل عز وجل:
اأن تخل�ض يف دعائك اإىل اهلل عز وجل.

اأن تبداأ الدعاء بحمد اهلل، وال�ضلة على 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

الو�ضوء، وا�ضتقبال القبلة، ورفع الأيدي 
اأثناء الدعاء من �ضنن الر�ضول �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم.
�ضي�ضتجيب  اهلل  اأن  موقًنا  تكون  اأن 

لدعائك، ول تقنط من رحمة اهلل.

الدعاء،  طلب  يف  والإ�رصار  الإحلاح 
والتذلل هلل �ضبحانه وتعاىل.

اأثناء  القلب  حا�رص  خا�ضًعا،  تكون  اأن 
الدعاء، ول تن�ضغل باأي اأمر اآخر.

يف  والتق�ضري  بالذنب،  العرتاف 
العبادات، وطلب العفو واملغفرة من اهلل 
عز وجل. الدعاء �رًصا، وخف�ض ال�ضوت 
اإجابة  اأوقات  حتري  الدعاء.  اأثناء 

الدعاء، والإكثار من الدعاء فيها.
باأ�ضمائه  وتعايل  �ضبحانه  هلل  التو�ضل 
احل�ضنى، وبالأعمال ال�ضاحلة، وبكرثة 

النوافل بعد الفرائ�ض.
اأو  اأو الأهل  عدم الدعاء على النف�ض 

النا�ض ب�ضوء اأو اإثم، والإكثار من الدعوة 
للمظلومني، وامل�ضت�ضعفني من النا�ض.

رحمة �هلل بعباده يوم �لقيامة
عن اأبي هريرة، عن ر�ضول اهلّل �ضلى اهلّل 
دخل  رجلني ممن  »اإن  قال:  و�ضلم  عليه 
النار ا�ضتد �ضياحهما فقال الرب تبارك 
قال  اأخرجا  فلما  اأخرجوهما،  وتعاىل 
قال  �ضياحكما؟  ا�ضتد  �ضيء  لأي  لهما 
فعلنا ذلك لرتحمنا، قال رحمتي لكما اأن 

اأنف�ضكما حيث كنتما من  تنطلقا فتلقيا 
النار فينطلقان.

عليه  فيجعلها  نف�ضه  اأحدهما  فيلقي 
يلقي  فل  الآخر  ويقوم  و�ضلما،  بردا 
وتعاىل:  تبارك  الرب  له  فيقول  نف�ضه، 
األقى  كما  نف�ضك  تلقي  اأن  منعك  ما 

اأن  لأرجو  اإن  رب  يا  فيقول  �ضاحبك؟ 
ل تعيدن فيها بعد ما اأخرجتني، فيقول 
رجاوؤك  لك  وتعاىل:  تبارك  الرب  له 
فيدخلن اجلنة جميعا برحمة اهلّل« رواه 

الرتمذي.

�آيات �لقر�آن و قو�نينه و�سننه 
لة يف �سرية �لنبِيّ  متمِثّ

الأحداُث  اأن تكون هذه  اأمتنى عليكم ل  اأنا  اإًذا   
بها،  نتبارك  ق�ض�ضاً  اأو  تُروى،  ممتعة  ق�ض�ضاً 
باأنها ق�ضة نبييِّنا عليه ال�ضلة و ال�ضلم، ل، الأمر 
در�ٌض  ال�ضرية  يف  جاء  الذي  هذا  بكثري،  اأخطر 
تقل  اأمل   - ال�ضرية  اأي  الكرمي-  للقراآن  تطبيٌق 
�َضاأَلُْت  َقاَل:  �َضاٍم  هيِ بْنيِ  �َضْعديِ  َعْن  عائ�ضة  ال�ضيدة 
لَّى  يِ �ضَ ينيِي َعْن ُخلُقيِ َر�ُضوليِ اهلَلّ يِ َعائيِ�َضَة َفُقلُْت: اأَْخربيِ
َعلَيْهيِ َو�َضلَّم؟ فقالت:  )) َكاَن ُخلُُقُه الُْقْراآَن ((    ُ اهلَلّ
القراآُن  اإًذا  �َضاٍم[   هيِ بْنيِ  �َضْعديِ  َعْن  البخاري   [
لذلك   ، النبييِّ �ضرية  يف  م�ضاهد  م�ضاهد،  و  متلٌوّ 
قال بع�ُضهم جتاوزاً: النبُيّ عليه ال�ضلة و ال�ضلم 
قوانني  كل  و  القراآن،  اآيات  فكُلّ  مي�ضي،  قراآن 
القراآن، و كل �ضنن القراآن متمثيِّلة يف �ضرية النبييِّ 
ا�ضتنباط  اأول  نحن  اإًذا  ال�ضلم،  و  ال�ضلة  عليه 
قري�ض،  زعماء  و  قري�ض  كفار  املوقف  هذا  من 
الرجال الأقوياء الذين اأمرهم نافٌذ يف بلدهم، بل 
روا و اأخذوا  و يف اجلزيرة العربية اجتمعوا و قَرّ
احتياطات ودبَّروا و ائتمروا، قال تعاىل:    اإيِنَُّهْم 
] �ضورة الطارق:  َكيْداً ﴾   يُد  َواأَكيِ  * َكيْداً  يُدوَن  يَكيِ
15-16[  و�ضتان بني كيد الب�رص و بني كيد خالق 
الب�رص، و �ضتان بني كيد املخلوق و كيد اخلالق، 
و �ضتان بني كيد ال�ضعيف و بني كيد القوي، �ضتان 
، �ضتان بني كيد  بني كيد اجلاهل و بني كيد العامليِ
احلادث و بني كيد القدير، فاإذا كنت مع اهلل كان 
اهلل معك، كان اهللُ معك، و اإذا كان اهللُ معك فمن 
عليك؟ و اإذا كان اهلل عليك فمن معك؟ هذا در�ٌض 
اإذا  اأنك  دائماً  ا�ضُعر  يوم،  كَلّ  تطبيِّقه  اأن  يجب 
وقعت يف ظرٍف حرج بني اأن تطيع اهلل عز وجل و 
دك زيد و  تغ�ضب زيداً و يحنق عليك زيٌد و يتوَعّ
ح لك زيد مبا عنده من عقوبات، اإذا وقعت يف  يلويِّ
ظرف حرج بني اأن تطيع اهلل عز وجل واأن تغ�ضب 
خالقاً،  تغ�ضب  و  خملوقاً  تطيع  اأن  اأو  خملوقاً، 
وجل  عز  اهلل  اأطعَت  اإذا  اأنك  اليقني  علَم  فاعلم 
منعك من خ�ضومك، لأنهم يف قب�ضته، وحركاتهم 
على  تكتب  اأن  عنده، ممكن  كيدهم  و  علمه،  يف 
ورقة �ضيئاً بعد فرتة ب�ضيطة ي�ضل اإىل خ�ضمك ما 
نَْد  يف الورقة، قال تعاىل:    َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوعيِ

يِ َمْكُرُهْم ﴾  ] �ضورة اإبراهيم: 46 [ اهلَلّ
 اأي وهم ميكرون مكرهم عند اهلل عز وجل، هذا 

�ضيء فوق طاقة الب�رص.

�لنوم وفاة موؤقتة و �ملوت نوم �أبدي :
ل اأن يقراأ اآية الكر�ضي ، وقد ذكر   اأيها الأخوة ، تعلَّمنا من درو�ض الدين اأن الإن�ضان اإذا اأوى اإىل فرا�ضه يُف�ضَّ

النبي عليه ال�ضلة و ال�ضلم يف بع�ض اأحاديثه ال�رصيفة اأنها اأعظم اآية يف القراآن الكرمي ، و نظراً اإىل اأن 
َها    َها َوالَّتيِي مَلْ مَتُْت يفيِ َمنَاميِ نَي َمْوتيِ ى اْلأَنُْف�َض حيِ الإن�ضان كان اإذا نام توّفى اهلل نف�ضه ، قال تعاىل:   اهلل يَتََوَفّ

]�ضورة الزمر: 42[  فالنوم وفاة موؤقتة ، و املوت نوم اأبدي ، قال تعاىل:
َها  ]�ضورة الزمر: 42[  فالإن�ضان حينما ينام يفقد  َها َوالَّتيِي مَلْ مَتُْت يفيِ َمنَاميِ نَي َمْوتيِ ى اْلأَنُْف�َض حيِ  اهلل يَتََوَفّ
الوعي ، و يفقد ات�ضاله بالعامل اخلارجي ، يا ترى هناك عدو ، هناك ح�رصة ، هناك اأفعى ، هناك م�ضكلة 
ُيّ  ُ َل اإيِلََه اإيَِلّ ُهَو احْلَ ، هناك حريق ، هناك �ضارق ، فالإن�ضان حينما ياأوي اإىل فرا�ضه يتلو قوله تعاىل :   اهلَلّ
الَْقيُّوُم  ]�ضورة البقرة : 255[  اأردت اأن تكون هذه ال�ضورة حمور هذا الدر�ض ل على اأنه در�ض تف�ضري ، 
بل على اأنه توجيه نبوي كرمي ، من فقه الرجل اأنه اإذا اأوى اإىل فرا�ضه يقراأ هذه ال�ضورة اأو يقراأ هذه الآية 

التي �ضميت باآية الكر�ضي ، وهي من اأعظم القراآن الكرمي .

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�ضهم : علَم على واجب الوجود ، كلمة علم 

اأي ا�ضم ، و عندنا يف اللغة ا�ضم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و ممكن وجود و م�ضتحيل 
وجود ، م�ضتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ضتحيل اأن يكون البن اأكرب من اأبيه ، هذه اأ�ضياء م�ضتحيلة ، اأما 
الأ�ضياء املمكنة ما �ضوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، 

اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم على واجب الوجود ، واهلل �ضاحب الأ�ضماء احل�ضنى 
كلها ، ُجمعت الأ�ضماء احل�ضنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ 
، اإذا قلت : يا اهلل الأ�ضماء احل�ضنى جمتمعة يف لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود 
، هل �ضمعتم يف الأر�ض كلها اأن جهة ت�ضتطيع اأن ت�ضمي نف�ضها » اهلل« ؟ م�ضتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم 

و تعظيم ربهم ، اأما الكفار وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �ضينتقم منهم ، لأن 
تْنَتُُهْم  كفرهم لي�ض اأ�ضيًل ، الكفر و الإحلاد �ضطحي ، هم يف اأعماق اأنف�ضهم ي�ضهدون اأن اهلل موجود :    مَلْ تَُكْن فيِ

ْم  ]�ضورة  هيِ نَي   ]�ضورة الأنعام: 23[ قال تعاىل:   انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ضيِ كيِ ّنَا َما ُكنَّا ُم�رْصيِ يِ َربيِ اإيَِلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ
الأنعام: 24[
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      بداية من هي ح�شناء 
بودهان؟

 15 مواليد  من  بودهان   ح�شناء 
،طالبة  نقاو�ش  مبدينة   1999 �شبتمرب 
قا�شم  �شيدي  القراآنية  املدر�شة  يف 
 2017 عام  االأدبي  م�شواري  ،بداأت 
حيث عملت على كتابة روايتي االأوىل 
مهب  يف  حب  عنوان«  حملت  التي 

الريح«.
عامل   دخلت         متى 

الكتابة والإبداع؟

مل  لكني  ال�شغر  منذ  هوايتي   الكتابة 
اأكت�شفها اإال يف مرحلة الثانوية ثم بعد 
ذالك بداأت يف كتابة هذه الرواية عام 
2017 قدمتها اإىل دار الن�رش يف اأواخر 

نف�ش العام لت�شدر عام 2019.

      ماذا عاجلت من خالل 
مهب  يف  »حب   اأعمالك  باكورة 

الريح«

دون  العالقات  خطورة  فيه   عاجلت 
مي�ش  مو�شوع  هو  ،و  الزواج  رابط 
اأبرز  اأن  اأردت  و   ، فئات املجتمع  كل 
الهائل من اخل�شارة  الكم  من خاللها  
التي مت�ش الطرفني و خطورتها على 

املجتمع.

الدللة  التي  ماهي        

يحملها عنوان روايتك؟ 
 

»حب يف مهب الريح« كناية عن ف�شل 
يف  فقولنا  ال�رشعية،  الغري  العالقات 
يبقى  فلم  الريح  ذراه  اأي  الريح  مهب 
اأنها  القول  اأ�شلفت  كما  و   ، �شيء  منه 
ال تدوم فقد يقول يل اأحد اأن الكثريين 
دامت  حب  عالقات  بعد  تزوجوا 
البيوت  لكن  نعم  �شاأجيب  ل�شنوات 
بداخلها  ما  ندري  ال  نحن  و  اأ�رشار 
و  الكثرية  الطالق  حاالت  غري  هذا 
بع�شهم  من  االأزواج  ملل  عن  الناجتة 
خلفية  لها  نرى  التي  امل�شاكل  كرثة  و 
جميع  ك�شف  فيها  يتم  التي  العالقات 
االأ�رشار بني الطرفني و هذا ما ي�رشع 
امللل بينهما فتن�شب امل�شاكل و ت�شل 
واإن  الطالق  اإىل  احلاالت  غالبية  يف 
داخلي حيث  ف�شيحدث طالق  يتم  مل 
ينتهي احلب و تتفرق االأنف�ش و تبقى 
اأمام  ظاهري  ب�شكل  فقط  جمتمعة 

النا�ش و غالبا من اأجل االأطفال.
 

      ملن اأهديت هذا املنتج 
الأدبي ؟

مل تكوين جتربة خا�شة ،لكنك حملت 
الكثري مني،جعلت فيك ح�شناء التي مل 
اأحد،اأنت اليوم بطاقة تعريف  يعرفها 
لكل  �شاأهديك   ، ذكية  بطريقة  يل 
عا�شق كوى احلب قلبه ، و ن�شج له يف 
و   ، بقلبه  تفتك  كادت  اأحالما  الهوى 
الريح  ذراه  رمادا  م�شاعره  من  جعلت 

، ف�شار غرامه حبا يف مهب الريح اإىل 
،ع�شى  لك  خا�ش  اإهداء   : عا�شق  كل 

كلماتي ترمم قلبك.
 

      كيف كان   ن�شر عملك 
الأول ؟

 
ناجحة مبعنى  تكن  مل  االأوىل  جتربتي 
املجال  هذا  يف  معرفتي  فقلة  الكلمة 
الب�رشية  االأطماع  �شحية  اأقع  جعلتني 
منها  تعلمت  جتربة  كانت  لكنها   ،
احلذر  �شاأتوخى  فاإين  الكثري،ولهذا 

منها يف املرات املقبلة .

      العناوين التي ت�شرتعي 
انتباهك

،لكني  له  اأقراأ  معني  كاتب  لدي   لي�ش 
رواية  فاأي  الروايات كثريا  اأحب قراءة 
اأطالعها  قد  كتبته  ما  طابع  نف�ش  من 
ما  بني  ،من  كاتبها  اإىل  النظر  دون 
 ، ينبغي  مما  اأكرث  :اأحببتك  طالعته 

رواية اأنت يل.
 

      ب�شبب فريو�س كورونا ، 
ماهي ن�شائحك لالأدباء ؟

على  املر�ش  هذا  اأثر  من  نراه   ملا 
العامل فاإنه علينا و على وجه الوجوب 
بالتعقيم   ، ال�شالمة  قواعد  التزام 
امل�شتمر و التزام احلجر ال�شحي و كذا 
القفازات يف حاالت  و  الكمامات  لب�ش 
التزام  اأهمها  و   ، ال�رشورية  اخلروج 
و  الفرد  �شالمة  على  حفاظا  البيوت 
باالإ�شابة  ال�شك  حالة  يف  ،و  املجتمع 
االت�شال باجلهات املخت�شة فورا لنقله 
اإىل امل�شت�شفى الإجراء الفح�ش ، كذلك 
اأن�شح اأن يكون لالأديب دور يف التوعية 
و االإر�شاد كل على طريقته،فرب كلمة 
هذا  من  له  اإنقاذا  و  لنا�ش  نفعا  تكون 

اخلطر املحدق بنا جميعا.

تقييمني  كيف        
الفرتا�شية  الثقافية  الن�شاطات 

؟
مكتب  يقوم  كورونا  جائحة  خ�شم   يف 
بربنامج  باتنة  فرع  الكتاب  اإحتاد 
ن�شاطات  جمموعة  يت�شمن  افرتا�شي 
حتت  ن�شاط  منها  ا�شتلمت  ثقافية، 
عنوان »مقتطفات«، اأقوم فيه بالقراءة 
لعدة كتاب عامليني و من ثم ين�رش على 

�شكل فيديو يف �شفحة االحتاد، و هذا 
اإثراء  و  املطالعة  ي�شجع على  الن�شاط 

الر�شيد املعريف اأكرث.

ح�شناء  تق�شي  كيف        
يومياتها يف احلجر ال�شحي؟

 
و   ، الكتابة  يف  وقتي  اأق�شي  ككاتبة 
اأمور جديدة يف جمايل  تعلم  و  البحث 
اأنا  ،اأ�شعى لتعلم فن كتابة ال�شيناريو و 

ب�شدد البحث يف هذا املجال .

      ماذا اأ�شافت لك املدر�شة 
القراآنية �شيدي قا�شم ؟

املدر�شة القراآنية منارة للعلم ال�رشعي 
و قد تعلمت منها الكثري و حملت منها 
ناهيك  العلم  وافر  و  االأخالق  جميل 
القراآن  لن�شف  يقارب  ملا  عن حفظي 
الكرمي الذي اأنار  قلبي بنوره فاأب�رشت 
بعدي  �شنوات  ب�رشي  ما خفي عن  به 
التي  �شنوات  الثالث  ،خالل  عنه 
اأدركت  القراآنية  املدر�شة  يف  ق�شيتها 
العلم  تقول  التي  احلكمة  معنى  فيها 
نور و اجلهل ظالم ، عمت بركة القراآن 
اأنا به اليوم كله ما هو اإال  حياتي و ما 
بركة القراآن و اإن �شاء اهلل اأكمله حفظا 
و اإتقانا و اأتطلع لقراءة روايات اأخرى 
كحف�ش و قالون و غريها من الروايات 

اإن �شاء اهلل.
�شاهمت   مدى  اأي  اإىل        

العائلة يف دعمك ؟

املجال  لهذا  ميل  لها  يكن  مل  عائلتي 
جديدة  ب�شفة  لهم  ظهرت  ،فقد  اأبدا 
العمل  اأود  اأحمل هذه املوهبة و  اأنا  و 
بها مل يكن لهم وافر الت�شجيع يل كنت 
وحيدة يف هذا الطريق ما عدا م�شاعدة 
والدي املادية يل يف دفع تكاليف الطبع 
الثقافية  الن�شاطات  اإىل  ،وا�شطحابي 
املعر�ش  و  باإهداء  البيع  كجل�شات 
الوطني للكتاب ،كوننا عائلة حمافظة.

      هل �شاهم الفاي�شبوك  يف  
التعريف بك ؟ 

 الفاي�شبوك له ف�شل علي فقد عرفني 
يل  عونا  و  يل  �شندا  كانوا  اأنا�ش  على 
اأكون  جعلني  اأنه  كما   ، تعاىل  اهلل  بعد 
هذا  يف  القول  �شح  اإن  �شهرة  اأكرث 

املجال بني النا�ش .

      املوا�شيع التي ت�شتغلني 
عليها ؟

منذ خط قلمي حروفه مل اأجد نف�شي 
اأكتب اإال عن احلب، و لذالك قررت اأن 
اأ�شتغل االأمر الإي�شاح املفاهيم اخلاطئة 
التي تداولت يف املجتمع، و رواية« حب 
االأوىل  خطوتي  كانت  الريح«  مهب  يف 
خطى  يل  �شيكون  و  الطريق  هذا  يف 

اأخرى يف هذا املجال اإن �شاء اهلل.
  مل تكن ن�شاطاتي الثقافية كثيفة ،غري 
مكتبة  بها يف  قمت  باإهداء  بيع  جل�شة 
كذا  نقاو�ش،و  العمومية  املطالعة 
للكتاب  الوطني  املعر�ش  يف  جل�شة 
الثقافية«،  »ال�رشوق  جمعية  جناح  يف 
وكذلك كانت يل م�شاركة و مت تكرميي 
نظم  النا�شئني  بالكتاب  خا�ش  يوم  يف 

باملعر�ش الوطني للكتاب بباتنة .
      حدثينا عن م�شاركتك  

يف املعر�س الوطني للكتاب ؟

معر�ش  يف  رائعة  جد  م�شاركة  كانت 
ناجح بامتياز ، تعرف فيه على الكثري 
اأهل  من  العديد  و  ال�شخ�شيات  من 
االخت�شا�ش كان حقا معر�ش رائع بكل 
معنى الكلمة تنظيما و برجمة و من كل 
ب�شهادة  فيه  تكرميي  مت  ،كما  جوانبه 

م�شاركة .
 

مدينة  عن  كلمة        
نقاو�س وباتنة ؟

ظاهرا  جميلة  مدينة  نقاو�ش  مدينة 

كلم   80٫45 م�شاحتها  تبلغ   ، باطنا  و 
مربع ، و هي مدينة تابعة لوالية باتنة 
املعروفة بتاريخها الثوري ،فال يخفى 
يف  دورها  و  االأورا�ش  تاريخ  اأحد  عن 
اأنها  على  ،ناهيك  التحريرية  الثورة 
اأ�شد  البطل  اأم   ، ر�شا�شة  اأول  منطلق 
لو  ،و  بولعيد  بن  م�شطفى  االأورا�ش 
،فهي  ت�شاري�شها  عن  احلديث  اأردنا 
تقع يف منخف�ش و�شط اجلبال،حتدها 
من ال�شمال �شل�شلة جبال البلزمة، و من 
متتاز  االأورا�ش  جبال  �شل�شلة  اجلنوب 
مدينة  اأما  عموما،  التفاح  باأ�شجار 

نقاو�ش فتمتاز بثمار امل�شم�ش .
      هاج�شك امل�شتقبلي؟ 

اأمتنى اأن تكون كتاباتي كلها اإ�شالحية 
ر�شالة  توجيه  اأحاول  مرة  كل  يف  فاأنا 
معينة  فئة  اإىل  موؤلفاتي  يف  م�شفرة 
اإن  ما،  اجتماعي  مو�شوع  فيها  اأعالج 

�شاء اهلل �شتكون يل موؤلفات اأخرى .
كاتبة كبرية م�شتقبال  اأكون   اأ�شعى الأن 
اأ�شعى  ،اأي�شا  اخلا�ش  و  العام  يعرفها 
اأن  و  ال�شيناري�شت  اأجنح يف جمال  الأن 

اأدخل عامل الفن من بابه الوا�شع.

كلمة اأخرية ؟  
اأقدم �شكر خا�ش لكل �شخ�ش �شاندين 
و �شجعني و لو بكلمة ، اأقدم ر�شالة لكل 
تذهب  موهبته  يدع  ال  اأن  موهبة  ذو 
�شدى عليه اأن يبدع و اأن يفجر طاقاته 
يخاف  اأهدافه فمن  لبلوغ  ي�شعى  اأن  و 
بني  الدهر  اأبد  يبقى  اجلبال  �شعود 

احلفر.

الكاتبة الواعدة ح�شناء بودهان تفتح قلبها ليومية "الو�شط"

امل�شاعر  الريح"... ترمم  مهب  يف  "حب 
.      تعلمت الكثري من املدر�شة القراآنية

 ك�شفت  الكاتبة  ال�شاعدة ح�شناء بودهان يف هذا  احلوار اخلا�س مع يومية »الو�شط«  عن م�شمون مولودها الأدبي الأول املو�شوم بـ  »حب يف مهب الريح«  والذي 
�شلطت فيه ال�شوء على مو�شوع اجتماعي جاد خاطبت من خالله كل ما تبقى من ال�شمائر احلية يف املجتمع لإيجاد حل فعلي  ب�شبب النت�شار الوا�شع يف  للعالقات 

دون رابط الزواج يف الآونة الأخرية ، وهذا ما جعل جمتمعنا يدق ناقو�س اخلطر حتذيرا من  العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة التي تعود بال�شلب على الفرد ، 
لذا فمن اجلميل اأن يغو�س الكاتب اجلزائري يف م�شاكل جمتمعه لي�شتاأ�شل الورم ويق�شي على امل�شكلة من اأ�شلها ، بعدما اأ�شبحت تهدد القيم الأخالقية ب�شكل 
عام ،وللتذكري فلقد حت�شلت هذه املبدعة على �شهادة �شكر وتقدير من طرف املدير الولئي للثقافة بباتنة عرفانا لدورها الإبداعي املتميز يف اإثراء احلركة 

الأدبية والثقافية يف اجلزائر والوطن العربي وجاء هذا التكرمي بعد م�شاركتها الالفتة  يف املعر�س الوطني للكتاب يف طبعته الرابعة 2020 بولية باتنة ،كما اأن 
ابنة  الأورا�س الأ�شم تكتب اخلواطر اأي�شا ،وهذا ما ينباأ مبيالد كاتبة جزائرية �شاملة �شاحبة ح�س اإبداعي منقطع النظري اأين �شيكون لها �شاأن عظيم يف امل�شتقبل 

لكون جل كتاباتها مميزة حتاكي الواقع بالدرجة الأوىل .
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جمل�س ق�ضاء تيبازة يو�ضح

طابو رف�ض مبح�ض اإرادته 
اإجراء مكاملة هاتفية 

له  بيان  يف  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س  �أكد 
�ملوقوف  كرمي  �ل�ضيا�ضي  �لنا�ضط  �أن 
طابو رف�س �إجر�ء مكاملة هاتفية مع  �أفر�د 
عائلته مبح�س �إر�دته رغم مو�فقة �جلهات 
به يف  �لق�ضائية �ملخت�ضة على طلب تقدم 

هذ� �ل�ضاأن .
باية ع 

خمالفة احلجر ال�ضحي بالبليدة

توقيف اأكرث من 11 
األف �شخ�ض 

�أوقفت م�ضالح �أمن والية �لبليدة منذ بد�ية 
على  �ل�ضامل  �ل�ضحي  �حلجر  قر�ر  تطبيق 
و�لذي  �ملن�رصم  مار�س   24 يوم  �لوالية 
�جلزئي,  باحلجر  �ضهر  عقب  ��ضتبدل 
هذ�  ملخالفتهم  �ضخ�س  �ألف   11 من  �أكرث 
تف�ضي  من  �حلد  �إىل  �لر�مي  �الإجر�ء 
فريو�س كوفيد-19 ,ح�ضبما �أفادت به خلية 
�الإعالم و�ل�ضحافة على م�ضتوى هذه �لهيئة 

�الأمنية.
وفقا لذ�ت �مل�ضدر فقد مت منذ بد�ية تطبيق 
�حلجر �ل�ضحي على �لوالية توقيف 11.323 
�لقر�ر وحتويل ملفات  �ضخ�ضا خالفو� هذ� 

جز�ئية �ضدهم و�إر�ضالها �إىل �لعد�لة.

جيجل

حجز 5 كلغ من القنب 
الهندي 

�ملتنقلة  للفرقة  �ل�رصطة  عنا�رص  متكن 
زيامة  د�ئرة  باأمن  �لق�ضائية  لل�رصطة 
من  كلغ   5 حجز  من  بجيجل  من�ضورية 
�لقنب �لهندب و تفكيك �ضبكة وطنية لرتويج 
�خلمي�س  �ليوم  علم  ما  ح�ضب  �ملخدر�ت, 
�لعالقات  و  �الت�ضال  خلية  م�ضوؤولة  من 
�ل�رصطة,  حمافظ  �لوالية,  باأمن  �لعامة 

عزيزة جرورو.

بتهم ف�ضاد  �ضوق اأهرا�س 

اإيداع �شاحب ملبنة 
خا�شة احلب�ض املوؤقت  

�ضوق  حمكمة  لدى  �لتحقيق  قا�ضي  �أودع 
وحما�ضب  خا�ضة  ملبنة  �ضاحب  �أهر��س 
بذ�ت �مللبنة �حلب�س �ملوؤقت فيما مت و�ضع 
11 موظفا حتت �لتز�مات �لرقابة �لق�ضائية 
و�الإفر�ج �ملوؤقت عن 7 موظفني �آخرين بتهم 
تزوير يف حمرر�ت جتارية و يف وثائق �إد�رية 
و �ختال�س و تبديد �أمو�ل عمومية و �لغ�س, 
ح�ضب ما �رصح به �لنائب �لعام لدى جمل�س 

ق�ضاء �ضوق �أهر��س, بلخري مر�بط.

للتجار  �لوطنية  �جلمعية  طالبت 
بعودة  �أم�س,  و�حلرفيني, 
وفتح  �القت�ضادّية,  �لن�ضاطات 
و�حلرف,  �لتجارة,  حماّلت 
من  للتخفيف  و�خلدمات, 
�الجتماعّية,  �مل�ضاعب 
و�ملحافظة على منا�ضب �ل�ّضغل, 
و�أعلنت  �ملوؤ�ّض�ضات.  وحماية 
باإعد�د  �ل�رصوع  عن  �جلمعية 

بد�ية  �خلياطة,  ور�ضات  جلنة 
من �ضهر جو�ن 2020, يف �ضناعة 
�إمكانية  مع  �لو�قية,  �الأقنعة 
طريق  عن  وكذ�  �ملبا�رص,  �لبيع 
�ملحالت �لتجارّية �ملرّخ�س لها, 
على �أن تكون تلك �الأقنعة, ح�ضب 
وبال�ّضعر  �ملطلوبة  �ملقايي�س 

�ملنا�ضب, متو�ضط 30 دينار.
مرمي خمي�ضة

جمعية التجار واحلرفيني

 مطالب بعودة الن�شاطات 
االقت�شادّية ب�شروط

بعد اإقامتهم حفال يف عز كرونا  بوهران

الرقابة الق�شائية ملدير فندق زنيت 
ومديرة قناة الباهية ومن�شطني 

.    املتهمون وجهت لهم  تهم تعري�س حياة الأ�ضخا�س للخطر

حممد بن ترار

نظمو�  قد  وكان  �ملتهمون  هذ� 
حفال فنيا بقاعة �حلفالت لفندق 
�لر�بط  بالطريق  �لو�قع  �لزنيت 
و�ملطار  م�ضاء  �لباهية  حي  بني 
نقله  �لفطرومت  يوم  عيد 

�لباهية  قناة  على  مبا�رصة 
�ملو�يل ما  �ليوم  يف  بثته  �لتي 
�لتو��ضل  مو�قع  على  �أثار زوبعة 
�الجتماعي  �الأمر �لذي جعل و�يل 
معمق  حتقيق  بفتح  وهر�ن  ياأمر 
مدير  �إىل  �التهام  بتوجيه  �نتهى 
قناة  �لباهية  ومديرة   , �لفندق 

و�لذي  �لقناة  بذ�ت  ومن�ضطني   ,
�خلمي�س  �ضباح  مت  تقدميهم 
�جلمهورية  وكيل  �ل�ضيد  �أمام 
بوهر�ن  �لدين  جمال  مبحكمة 
�إىل  بدوره  �مللف  �أحال  �لذي 
قا�ضي �لتحقيق �لذي �أمر باإيد�ع 
حتت  تد�بري  �خلم�ضة  �ملتهمني 

�نتظار  يف  �لق�ضائية  �لرقابة 
�لتحقيق  و�إحالتهم  ��ضتكمال 
على �ملحاكمة .هذ� وك�ضف بيان 
قد  �لنيابة  �جلمهورية  �ن  وكيل 
�لق�ضية  يف  حتقيق  �أمرت  بفتح 
�إقامة �حلفل ومت  بلوغها  مبجرد 

تقدمي �ملتهمني للتحقيق .
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اأمر قا�ضي التحقيق لدى حمكمة جمال 
الدين  بوهران  نهاية الأ�ضبوع بو�ضع 05 اأ�ضخا�س 

رهن تدابري الرقابة الق�ضائية  يف ق�ضية حفل 
فندق الزنيت ويتعلق الأمر مبدير الفندق 

ومديرة  قناة الباهية ومن�ضطو  احلفل بعدما  وجهت 
لهم تهم  خمالفة املرا�ضيم  والتنظيمات وتعري�س 
حياة الغري اأو �ضالمتهم اجل�ضدية للخطر  للخطر 

اجل�ضيم  من خالل انتهاك  متعمد لواجب الحتياط 
وال�ضالمة خالل فرتة  احلجر ال�ضحي .

من  مقربة  ق�ضائية  م�ضادر  ك�ضفت 
�لعام  �لنائب  �ن  تلم�ضان  جمل�س ق�ضاء 
�لتحقيقات يف ملفات  بتحويل  �أمر  قد 
على  تلم�ضان  ببلدية  �خلا�ضة  �لف�ضاد 
حمكمة مغنية ,بفعل �المتياز �لق�ضائي 
�ل�ضبطية  ميتلك  �لذي  �لبلدية  لرئي�س 
للمجل�س  رئي�ضا  ب�ضفته  �لق�ضائية 

�لبلدي.
قا�ضي  يبا�رص  �ملنتظر�أن  ومن  هذ� 
خالل  مغنية  حمكمة  لدى  �لتحقيق 

�الأ�ضابيع �ملقبلة يف �ال�ضتماع �إىل رئي�س 
�لبلدية  ونائبه  و�لعديد  من �ملقاولني  
على خلفية �ضفقات م�ضبوهة  ح�ضبما 
�لتحقيق   من  مقربة  م�ضادر  من  علم 
�الأمني �لذي كانت م�ضالح �من تلم�ضان  
على  �مللف  �إحالة  قبل  به  تكفلت  قد 
,�الأمر  �لعام  و�لنائب  �جلمهورية  وكيل 
�لذي عجل باإقالة رئي�س �لبلدية ونائبه 
من طرف و�يل �لوالية , من جانب �آخر 
�لق�ضائية  �ل�ضبطية  م�ضالح  �نطلقت 

�لعديد  يف  �لتحقيق  �لوطني  للدرك 
من  بجملة  �لعمومية  �ل�ضفقات   من 
م�رصوع  ملف  مقدمتها   يف  �لبلديات  
كلم   40 �ضبدو  لبلدية  �لعمومية  �الإنارة 
جنوب تلم�ضان , باالإ�ضافة �إىل �ضفقات 
,�أوالد  �لرم�ضي  ببلديات  �لعقار  نهب 
ميمون  و�ضربة  وهنني  وهي �مللفات 
من  �لعديد  جتر  �أن  �ضاأنها  �لتيمن 

�ملنتخبني �ىل  �لعد�لة.
حممد بن ترار

ل�ضتكمال التحقيق

اإحالة ملف رئي�ض بلدية تلم�شان ونائبه على  حمكمة مغنية 

حي الوئام ببلدية �ضيادة مب�ضتغامن

جناة ر�شيع �شقط من اإحدى 
العمارات

الأكادميية اجلزائرية للعمل الإن�ضاين بتي�ضم�ضيلت

توزيع 3500 وجبة 
حممولة يف رم�شان 

اإنفاذ تدابري احلجر ال�ضحي يومي العيد

اأمن االأغواط يوقف 96 �شخ�ض

جنا ر�ضيع بعد �ضقوطه من �إحدى 
�لعمار�ت حي �لوئام ببلدية �ضيادة 
من  علم  ح�ضبما  مب�ضتغامن, 
�ملديرية �لوالئية للحماية �ملدنية 
�إ�ضعاف  فرقة  �أن  �أو�ضح  �لذي 
الإجالء  تدخلت  �ملدنية  للحماية 
و�حدة  �ضنة  �لعمر  يبلغ من  ر�ضيع 
�لثاين  �لطابق  من  �ضقوط  بعد 
باإحدى عمار�ت حي �لوئام ببلدية 

�ضيادة )جنوب م�ضتغامن(.
�الأولية  �الإ�ضعافات  تقدمي  ومت 
الإ�ضابات  تعر�س  �لذي  للر�ضيع 
قبل  �لر�أ�س  م�ضتوى  على  خفيفة 
م�ضتقرة  حالة  يف  وهو  حتويله 
�لطبية  �ال�ضتعجاالت  �إىل م�ضلحة 
�ال�ضت�ضفائية  للموؤ�ض�ضة  �جلر�حية 
مب�ضتغامن  غيفار�"  ت�ضي  "�أرن�ضتو 

,كما �أ�ضري �إليه.

�جلز�ئرية  �الأكادميية  رئي�س  �أكد 
�الإن�ضان  وحقوق  �الإن�ضاين  للعمل 
حممد  بابو  تي�ضم�ضيلت  مكتب 
كان  �الأكادميية  نا�ضط  �أن  �الأمني 
مع  مع  تز�من  و�أنه  خا�ضة  مكثفا 
�لف�ضيل  �ضهر  و  كورونا  جائحة 

وعيد �لفطر �ملبارك 
وباء  مو�جهة  كانت  �لبد�ية 
�مل�ضاركة  خالل   من  كورونا 
تر�ب  �لتي م�ضت  �لتعقيم  بعمليات 
�لربيد  طو�بري  وتنظيم  �لوالية 
و�ملو��ضالت وكذ� �لقيام بحمالت 
ذ�ت  و�أ�ضار  هذ�  �ملقابر  تنظيف 

من  �أزيد  توزيع  مت  �أنه  �ملتحدث 
�ملت�رصرة  �لفئات  ل�ضالح  859قفة 
مت  �ل�ضياق  وذ�ت  كورونا  من 
16520كمامة  من  �أزيد  توزيع 
بع�س  ودعم  و�قي  لبا�س  و120 
�جلمعيات ب100مرت قما�س خا�س 
بالكمامات و مت تنظيم حملة �لتربع 
وتوزيع  �الأحد  ثينة  بد�ئرة  بالدم 
100كي�س بطاط بذ�ت �ملكان ,كما 
مالية  مبالغ  �الأكادميية  خ�ض�ضت 
للعائالت �ملعوزة و�لفقرية  �ضهرية 
�الحتياجات  ذو  بفئة  ,و�الإعتناء 

م.  �س�خلا�ضة .

�لبويرة  والية  مو�طنو  يتو�جد 
�أمرهم  من  حرية  يف  �الأيام  هذه 
�لوقائية  �لكمامات  توفري  ب�ضاأن 
كورونا  بفريو�س  �الإ�ضابة  من 
�حلكومة  قر�ر  مع  خا�ضة 
باإجبارية �رتد�ئها بد�ية من عيد 
�لفطر �ملبارك يف مر�ضوم �ضدر 
جولة  ويف  �لر�ضمية,  باجلريدة 
يومية  بها  قامت  ��ضتطالعية 
�ضو�رع  عرب  �أم�س  �لو�ضط"   "

بع�س  �أر�ء  تباينت  �لبويرة  مدينة 
منهم  تقربنا  �لذين  �ملو�طنني 
غري  �الأغلبية  �أن  الحظنا  حيث 
��ضباب  لعدة  �لقر�ر  بهذ�  ملتزمة 
منها غالء �أ�ضعارها يف �ل�ضيدليات 
ح�ضب ما �رصح به �أحد �ل�ضباب" 
�أنا ال ��ضتطيع توفري كمامة ب�ضعر 
 3 و�أ�ضتبد�لها  �لو�حدة  دج   70

مر�ت يف �ليوم هذ� غري ممكن 
اأح�ضن مرزوق

بني ندرتها و غالئها

املواطن البويري حائر يف 
توفري الكمامات

ب�ضكرة 

توقيف رئي�ض بلدية 
�شتمة عن ممار�شة مهامه 

نو�ر,  �أبي  �هلل  عبد  ب�ضكرة,  و�يل  �أ�ضدر 
�ملجل�س  رئي�س  بتوقيف  يق�ضي  قر�ر� 
�رصق  �ضمال  كلم   8( �ضتمة  لبلدية  �ل�ضعبي 
على  وذلك  مهامه  ممار�ضة  عن  ب�ضكرة( 
خلفية متابعات ق�ضائية, ح�ضبما علم �ليوم 

�خلمي�س من م�ضالح �لوالية.

خالل 2019   

2.278 بوؤرة حريق  3 
تتلف 21 األف هكتار 

خالل  �ملدنية  �حلماية  م�ضالح  �أح�ضت 
�ضنة 2019 نحو  2.278 بوؤرة حريق م�ضت 
م�ضاحة �إجمالية قدرت ب 21.048 هكتار, 
ح�ضبما علم لدى هذه �لهيئة و �أ�ضاف ذ�ت 
�لوطنية  �للجنة  �نعقاد  خالل  �مل�ضدر 
�الإجمالية  �مل�ضاحة  �أن  �لغابات  حلماية 
�لتي طالتها �حلر�ئق و �ملقدرة ب 21.048 
من  هكتار   6.045 على   توزعت  هكتار 
و  �الأحر��س  من  هكتار   4.428 و  �لغابات 

10.575 هكتار من �حل�ضائ�س.

بوزريعة

حملة تنظيف ا�شتدراكية 
باأربع بلديات

لبوزريعة  �الد�رية  باملقاطعة  �نطلقت 
تنظيف  حملة  �لعا�ضمة(  �جلز�ئر  )�أعايل 
��ضتدر�كية و��ضعة على م�ضتوى �أربع بلديات, 
للمقاطعة  �العالم  خلية  من  ُعلم  ح�ضبما 
وقد دعت �لو�يل �ملنتدب لبوزريعة, فريدة 
�ل�ضكنية  �الأحياء  مو�طني  جميع  بودربالة, 
لتنظيف  �ال�ضتدر�كية  بالعملية  �ملعنية 
�لغري  �ملنزيل  �الأثاث  الإخر�ج  �ملحيط 
�ملخ�ض�ضة  �الماكن  يف  وو�ضعه  و  �ضالح 
كذ�  و  رفعها  �أجل  من  �لنفايات  لرمي 
�ملنفعة  ذ�ت  �لعمليات  هذه  يف  �لتطوع 

�لعامة, ح�ضب نف�س �مل�ضدر.

املنحة املخ�ض�ضة للمت�ضررين 
من كورونا

ا�شتفادة 332 
األف مواطن 

ك�ضفت وز�رة �لد�خلية �أن عدد �مل�ضتفيدين 
رئي�س  �أقرها  قد  كان  �لتي  �ملنحة  من 
لفائدة  تبون,  �ملجيد  عبد  �جلمهورية, 
�ملت�رصرين من �آثار جائحة فريو�س كورونا 

)كوفيد-19(, قر�بة 322 �ألف م�ضتفيد.
و�أو�ضحت �لوز�رة �أن عدد �مل�ضتفيدين من 
منحة 10 �أالف دينار, �مل�ضجلني يف �لقو�ئم 
�ملدر�ء  عليها من طرف  �لتاأ�ضري  �لتي مت 
�الأربعاء  يوم  غاية  �إىل  �ملعنيني  �ملحليني 
�لفارط  بعد عملية تطهري �لقو�ئم, قد بلغ 
321.955 م�ضتفيد وذكر نف�س �مل�ضدر �أن 
عدد �مل�ضتفيدين �لذين �ضبت لهم �ملنحة 
�ملوجودة  �مللفات  وعدد   135.687 بلغ 
على م�ضتوى �مل�ضالح غري �ملركزية للدولة 

بلغ 76.674  
باية ع 

اأمن ولية ب�ضار

تفكيك �شبكة دولية  
لتهريب املخدرات

�ل�رصطة  �أفر�د  متكن  نوعية,  عملية  يف 
و�ضع  من  ب�ضــار   والية  باأمن  �لق�ضائية 
حد لن�ضاط �ضبكة �إجر�مية منظمة وحجز 
جاوزت  �ملعالج,  �لكيف  من  معتربة  كمية 
توقيف  مع  كيلوغر�ما,   )80( �لثمانني 

�ضخ�ضني م�ضتبه فيهما.

من  �ملتخذة  للن�ضاطات  مو��ضلة 
�الأغو�ط  والية  �أمن  م�ضالح  قبل 
تد�بري  باإنفاذ   �خلا�س  �ضقها  يف 
�ل�ضادرة  �جلزئي  �ل�ضحي  �حلجر 
عن �ل�ضلطات �لعليا للبالد مبنا�ضبة 
�ملبارك,  �لفطر  عيد  يومي 
عرب  �لوالية  �أمن  م�ضالح  متكنت 
توقيف  من  �الخت�ضا�س  قطاع 

�إجر�ء�ت  خالفو�  �ضخ�س   )96(
�أين  �لعيد,  يومي  �جلزئي  �حلجر 
�الإجر�ء�ت  �إتخاذ  حقهم  يف  مت 
نف�س  خالل  مت  كما  �لقانونية, 
للمح�رص  وحتويل  حجز  �لفرتة 
نارية  در�جة   )27( و  مركبة   )17(
�إجر�ء�ت �حلجر  �أ�ضحابها  خالف 

�ل�ضحي �جلزئي.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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