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مقالت

  .          رفع تخفي�س ميزانية الت�سيري من 30 اإىل 50 باملائة  
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الف�ضل يف م�ضري ال�ضنة الدرا�ضة الأحد القادم

رفع �لأجر �لوطني و �إلغاء 
�ضر�ئب �لأجور �ل�ضعيفة

قرر جمل�س الوزراء اأم�س برئا�ضة الرئي�س عبد املجيد تبون ت�ضكيل جلنة يراأ�ضها الوزير 
الأول تتوىل تقدمي القرتاحات الالزمة لإنهاء ال�ضنة الدرا�ضية احلالية على اأن 

يتخذ القرار النهائي حولها الأحد القادم اأثناء اجتماع جمل�س الوزراء كما تقرر يف هذا 
الجتماع رفع  الأجر الوطني الأدنى امل�ضمون اإىل 20 األف دج بدل 18  ابتداء من الفاحت 

جوان القادم اإىل جانب اإلغاء ال�ضريبة على املداخيل التي تقل اأو ت�ضاوي 30 األف دج .

باية ع 

بيان ملجل�س  به  �أفاد  وح�سبما 
رئي�س  قرر  فقد  �لوزر�ء 
نف�س  �جلمهورية  خالل 
ميز�نية  تخفي�س  �ملجل�س 
�إىل 50 باملائة  �لت�سيري من 30 
�لوطني  �لأجر  رفع  عن  ف�سال 
�ألف   20 �ىل  �مل�سمون  �لأدنى 
جو�ن  �لفاحت  من  �بتد�ء  دج 
جمل�س  �أقر  كما   , �لقادم 
عن  �سادر  بيان  ح�سب  �لوزر�ء 
�أنه  بعد  �جلمهورية  رئا�سة 
�ملالية  لوزير  عر�س  مناق�سة 

�لتمهيدي  بامل�رشوع  �خلا�س 
�ملالية  بقانون  �خلا�س 
2020  رفع  ل�سنة  �لتكميلي 
من  �لت�سيري  ميز�نية  تخفي�س 
باملائة  وي�سمل   50 �إىل   30
�لدولة  نفقات  �لتخفي�س 
�إىل  لها  �لتابعة  و�ملوؤ�س�سات 
على  �ل�رشيبة  �إلغاء  جانب 
ت�ساوي  �أو  تقل  �لتي  �ملد�خيل 
�لفاحت  من  �بتد�ء  دج  �ألف   30
�أقر �ملجل�س  جو�ن �لقادم كما 
�لأدنى  �لوطني  �لأجر  رفع 
�أي  دج  �ألف   20 �إىل  �مل�سمون 
بزيادة تقدر ب �ألفي 2.000 دج 

( وذلك �بتد�ء من �لفاحت جو�ن 
�أي�سا  �ملجل�س  �أقر  �لقادم, و 
�ملر�قب  �لت�رشيح  نظام  �إلغاء 
�عتماد  و  �حلرة  �ملهن  على 
�ل�سناعة  وز�رة  �قرت�حات 
باإنعا�س  �ملتعلقة  و�ملناجم 

�لقطاع �ل�سناعي.

الف�ضل النهائي يف م�ضري 
ال�ضنة الدرا�ضية الأحد 

القادم

قرر جمل�س �لوزر�ء بعد نقا�س 
حتت  جلنة  ت�سكيل  معمق, 
من  موؤلفة  �لأول  �لوزير  رئا�سة 

و�لتعليم  �لوطنية  �لرتبية  وزر�ء 
و  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
�ملهنيني,  و�لتعليم  �لتكوين 
�لقرت�حات  تقدمي  تتوىل 
�لالزمة لإنهاء �ل�سنة �لدر��سية 
�لتالميذ  م�سلحة  ي�سمن  مبا 
�لقر�ر  باأن  م�سيفا  و�لطلبة 
يوم  �سيتخذ  حولها  �لنهائي 
�جتماع  �أثناء  �لقادم  �لأحد 

جمل�س �لوزر�ء .

تعميم الرقمنة

�ملجل�س  هذ�  وخالل 
�إىل  �جلمهورية,  دعا  رئي�س 

جميع  على  �لرقمنة  تعميم 
من  �خلروج  ق�سد  �لقطاعات 
�لتي  �لتقريبية  �لح�ساء�ت 
�قت�ساد  خلق  على  ت�ساعد  ل 
عر�س  على  تعقيبه  قوي  و يف 
كمال  �لتجارة  وزير  قدمه 
�لرقمية  �ملنظومة  حول  رزيق 
�ل�سوق  �خلا�سة مبتابعة متوين 
و�لفالحية  �لغذ�ئية  باملو�د 
كورونا  جائحة  تف�سي  ظل  يف 
رم�سان,  �سهر  خالل  خا�سة  و 
هذه  على  �لرئي�س  �أثنى 
معترب�  �لرقمية  �ملنظومة 

�إياها خطوة �أوىل على �لطريق 
وطني  �قت�ساد  لبناء  �ل�سحيح 
به  �أفاد  ما  ع�رشي ح�سب 
حث  �لوزر�ء و  جمل�س  �جتماع 
تبون على �حلر�س على حتيني 
تعطينا  حتى  �ملنظومة  هذه 
�لقطاع  عن  حقيقية  �سورة 
كل  يف  �مل�سبوطة  بالأرقام 
على  تعميمها  �إىل  وقت د�عيا 
كل �لقطاعات ويف عموم �لرت�ب 
�لوطني  و يف ذ�ت �ل�سياق �سد 
�أن  على  �جلمهورية  رئي�س  د 
�لرقمنة و �ل�ست�رش�ف عامالن 

د�ئرة  من  للخروج  �أ�سا�سيان 
ل  �لتي  �لتقريبية  �لإح�سائيات 
ت�ساعد على خلق �قت�ساد قوي 
يف  �ل�سفافية  على  ول  وحديث 
�ملعامالت �لقت�سادية بل �إنها 
حقيقية  ح�سبه, عرقلة  ت�سكل, 
�لقت�سادي  �لتطور  وجه  يف 

وهدر� للجهد و�ملو�رد
�لع�رشنة حتمية  �أن   و�ألح على 
فعال  وطني  باقت�ساد  للنهو�س 
خيار  وهي  �إليه  ن�سبو  كما 
من  ولبد  للدولة  ��سرت�تيجي 

تنفيذه حال

24 �ضاعة

املحلل ال�ضيا�ضي حممد بو�ضياف يف حوار مع "الو�ضط":

�أتوقع �أن ت�ضمل م�ضودة �لد�ضتور �لعديد 
من مطالب �حلر�ك 

.     اإعادة غلق املحالت قرار �ضائب 

.     تعليقك على قرار  عودة 
الن�ضاطات  و  للمحالت  الغلق 

التجارية ؟

خمتلف  �حلكومة عرب  متتلك 
يتوفر  ملا  �لتقدير  �سلطة  م�ساحلها 
�لو�سع  حول  معلومات  من  لديها 
�لقت�سادية  و�إنعكا�ساته  �ل�سحي 
و�لجتماعية , وهي بذلك موؤهلة �أكرث 
من �أي كان يف �لتقرير و�أخذ �حليطة , 
وعلى �جلميع �أن ين�ساع �إىل تد�بريها 
وت�سعف  �لأمور  تت�ستت  ل  حتى 
لكن   , �لوباء  مو�جهة  �إ�سرت�تيجية 
عليها �أن ت�ستمع  �إىل �لتنبيهات من هنا 
وهناك , فاجلز�ئر كبرية ومتنوعة ول 
ي�سلح لها �لقالب �لو�حد , وعليه فاإنه 
وترك  �لوليات  ت�سنيف  �لأح�سن  من 
�أن  على  �لتقييم  يف  �لولة  �إىل  �لأمر 
�لقت�ساديني  �ملتعاملني  �إ�رش�ك   يتم 
بو�سفهم  �لقر�ر  �تخاذ  يف  و�لتجار 
�أكرب �ملت�رشرين , فالتجار هم كذلك 
مو�طنون ولتوفري �ل�سلع و�لحتياجات 
�ملختلفة لبد لهم من �سيولة و�أمو�ل 
كما   , بهم  ت�رش  �ملطلقة  و�لقر�ر�ت 
�لغارب فيه كثري  �أن ترك �حلبل على 
يجب  وعليه     , و�لأذى  �لف�ساد  من 
وتخ�سع  مرنة  �لقر�ر�ت  تكون   �أن 
للم�ساور�ت  وتتميز بالذكاء �جلماعي 
, وقد يحتاج �لأمر �إىل تنظيم باعتبار 
�ملكان  وحتى  و�لحتياجات  �لوقت 
م�ستمر  تفكري  �إىل  حتتاج  �لعملية   ,

وتطوير لتنفيذه..

حتتاج  �مل�سالة  �أن  �أ�رشت  و�أن  �سبق 
�إىل حتليل م�ستمر , فالوليات لي�ست 
يف نف�س �لو�سع , فالوليات �ملوبوءة 
�سي�رشها  �لفتح  قر�ر  �أن  �ملوؤكد  من 
�إعد�د  لكن   , ما�ساتها  من  ويزيد 
م�ستوى  على  �لفتح  وتنظيم  خطط 
هو  �ملت�رشرة  غري  �لوليات  بع�س 
�لقت�سادي  �لو�سع  عن  تنفي�س 
�حرت�م   �إلز�مية  مع   , و�لجتماعي 
�لتنفيذ  يف  و�ل�رش�مة  �لتنظيم  �رشط 
�لقر�ر�ت  �لنا�س على  �سيحتال  و�إل   ,
كما هو حا�سل يف �لو�قع ول لن تاأتي  
�إ�رش�ك  من  لبد   , ثمرتها  �لقر�ر�ت 
�ملعنيني يف �سناعة �لقر�ر , و جتدر 
�لإ�سارة �إىل  �أن عدد كبري من   �لتجار 
طائلة  حتت  فهم  كثري�  مت�رشرين 
�لإيجار وي�سريون عمال,  ومن �ملوؤكد 
من  �ملزيد  يف  ترغب  ل  �لدولة  �أن 
�لذي   , �إفال�سهم  حتى  �أو  معاناتهم 
بخ�سو�سياته  �لأمر  وياأخذ  يفكر 
�لقاعدة  يتمثل  �لذي  �حلل  �سيجد 
نحن  �رش�ر,   ول  �رشر  ل  �جلليلة 
ل�سنا �ل�سني �أو �يطاليا �أو  غريهما من 
توفري  ميكنها  �لتي  �ملتقدمة  �لدول 

�حتياجات مو�طنيها .

توزيع  على  تعليقكم        .
م�ضودة الد�ضتور ؟

�لكربى  للدول  �لطبية  �لوكالت  كل 
مع  �لتعاي�س  �رشورة  عن  تتكلم 
�لوباء لأنه م�ستع�س وقد تطول فرتة 

�لتدريجية  �لعودة  فاإن  وعليه   , بقاءه 
�لتد�بري  كل  �أخذ  مع  للحياة �رشورية 
م�سودة  وتوزيع   , و�لحتياطات 
وقوع  لول  مربجمة  كانت  �لد�ستور 
قدرت  وم�ساحله  �لرئي�س   , �لوباء 
وعر�س  �ل�سيا�سية  �حلياة  �إ�ستئناف 
فيها  م�ساألة  �ملعنييني  على  وثيقتها 
كثري من �حلكمة ملو�جهة مرحلة ما 
بعد كورونا و�إنعكا�ساتها  مبوؤ�س�سات  
�أكرث فعالية ومرونة �سو�ء على م�ستوى 
تنظيم �ل�سلطات �ل�سيا�سية  �لثالثة �أو  
�حلياة   وترتيب  بتنظيم   يتعلق  فيما 
 , و�ملالية  �لتجارية   , �لقت�سادية  
فامل�رشوع �لقت�سادي �ليوم على �سلم 
من  ولبد  �لتنفيذية  �لهيئات  �أولويات 
�لنتهاء من معركة �لن�سو�س و�لتنظيم 
وروؤية  �للتز�مات  تنفيذ  �إىل  للمرور 
بعيد�  جت�سد  �لقت�ساد  تنويع  فكرة 
عن كل �رتباط بالنفط �لذي يبدو �أننا 

نعي�س �خر �أيامه عامليا..

الأحزاب  اأن  ترى  هل       .
على  قادرة  حاليا  والتنظيمات 

الت�ضاور ملناق�ضة هذه امل�ضودة ؟

نحن نعي�س يف زمن �ملعلوماتية , وكل 
�قت�ساد  �أجل  من  تر�فع  �لأحز�ب 
لرفع  �لتكنولوجيا  و��ستغالل  �ملعرفة 
مو�تية  �لفر�سة  هاهي   , �لتحدي 
ليكون �جلميع حتت �لختبار ,  بع�س 
�لأحز�ب جنحت يف �لقيام بذلك وهي 
�نتظار  يف  ونقدرها  نثمنها  نقطة 

�أن �ملناق�سة يف مثل  �لبقية , �سحيح 
لكن  �سعبة  �ستكون  �لظروف  هذه 
خربة  لها  �لتي  �لتنظيمات  يعجز  لن 
بذلك  �لقيام  يف  عزمية  ولها  وجتربة 
�جلديرة  و�ملناهج  �لطرق  و�ستجد 
باإجناح �لتد�ول , فقط نتمنى �أن يتم 
مناق�سة  �مل�سودة بكل م�سوؤولية ويتم 
يف  و�لر�أي  �لتخ�س�س  �أهل  �إ�رش�ك  
�جلميع  من  يحتاج  �لأمر   لأن  ذلك, 

�مل�ساركة و�للتز�م..

التي  التغيريات  ما       .
تتوقعها مب�ضودة هذا الد�ضتور ؟

�حللول  بع�س  �مل�سودة  تت�سمن  قد 
�لتي �أرقت �جلز�ئريني منذ �ل�ستقالل 
ينتظر  و�لتي  �لرئي�س  ك�سالحيات   ,
 , �حلكومة  رئي�س  مع  يتقا�سمها  �أن 
و�لتاأ�سي�س ل�ستقاللية �لق�ساء �لذي 
يعترب �ل�سمانة �لوحيدة لدولة �حلرية 
و�لعد�لة من خالل ��ستكمال �جلهود 
�ملبذولة �سابقا وتنازل �لرئي�س عن  
 , للق�ساء  �لأعلى  للمجل�س  تر�أ�سه 
�ل�سعبي  �ملجل�س  �سالحيات  تعزيز 
بتفعيل  �لرقابة  حيث  من  �لوطني 
�لرتباك  من  و�خلروج  �أدو�تها 
�ملوؤ�س�سة يف �ملر�حل  �لذي عا�سته 
�لأغلبية هي  �ل�سابقة من حيث كون 
تر�سيم   , �ملجل�س  لقيادة  �ملوؤهلة 
ومر�قبة  لتنظيم  �مل�ستقلة  �لهيئة 
�لنتخابات و�سبطها ملو�جهة حتدي 
لالمركزية  �لتاأ�سي�س   , �ل�رشعية 

وذلك بتو�سيع �سالحيات �جلماعات 
�ملدين  �ملجتمع  وم�سوؤولية  �ملحلية 
�ل�ساأن  �إد�رة  يف  �مل�ساركة  يف 
�ملحلي , �لتاأ�سي�س لو�سع �قت�سادي 
�لتمكني   , �نفتاحا  �أكرث  و�جتماعي 
و�لتو�زن  �ملو�طنة  حقوق  مل�ساألة 
وحق  �ل�سحافة   �جلهوي حرية 
�لتظاهر , �سبط �لعهد�ت �لرئا�سية 
وغريها من �لق�سايا �لتي من  �ساأنها 
معاجلة ما ��سطر �ل�سعب �جلز�ئري 
من  لأكرث  د�م  حر�ك  يف  للخروج 

�سنة.

النتقادات  من  العديد       .
طالت الطبقة ال�ضيا�ضية ب�ضبب 

غيابها ؟

وما ع�ساها �أن تفعل , خري ما يتوجب 
لاللتز�م  �ملو�طن  دعوة  هو  عليها 
معنوياته  ورفع  �ل�سحي  باحلجر 
ور�ء �حلكومة حتى  �ل�سفوف  ور�س 
�إن  مل يكن  و  �لوباء  يت�سنى مو�جهة 
ورغم   , ذلك  من  �أكرث  منها  مطلوبا 
تبخل  مل  �لأحز�ب  بع�س  فاإن  ذلك 
وحتفيز  �ملادي  �لدعم  تقدمي  يف 
�لقريبة منها  �جلمعيات و�ملنظمات 
�لأزمة  خاليا  حتت   لالنخر�ط 
ولية  كل  يف  �حلوكمة  �أ�س�ستها  �لتي 
وقد   , �لوباء  ملوجهة  كاإ�سرت�تيجية 
م�سوؤولية  عن  �جلمعيات  �أظهرت  
يف  �لنظري  منقطعة  وقدرة  كبرية 
�ملت�رشرة  �لوليات  مع  �لت�سامن 

�ملحتاج   �ملو�طن  �إىل  �لو�سول  �أو 
ودعمه مبا يلزم ولو بال�سيء �لقليل.

ما تعليقك على ماقاله       .
اأن   بخ�ضو�س  تبون  الرئي�س 
اجلزائر  حل  عرقلت  اأطرافا 

لإنهاء اأزمة ليبيا؟

يف  و�سليع  خم�رشم  رجل  لعمامرة 
باإمكانه  وكان  �لدبلوما�سية  �ل�سوؤون 
�لليبي  �مللف  يف  �لإ�سافة  يقدم  �أن  
منحنيات  ياأخذ  بد�أ  و�لذي  �ملتعرث 
�لتي  �لأطر�ف  بع�س  ب�سبب  خطرية, 
 , �ملنطقة  يف  تاأثريها  يوم  كل  تفقد 
ففرن�سا �لتي تعي�س على وهم ��ستمر�ر 
ل  �لإفريقية  �لدول  على  �سيطرتها 
باأن تر�سم  �أن ت�سمح  تر�سى ول تريد 
ذلك  كان  ولو  �إد�رتها  �سيا�سات خارج 
�أن  �سحيح   , ��سطر�بات  يف  يت�سبب 
وميكنها  �لأمن  ع�سو  جمل�س  فرن�سا 
و�لت�سوي�س  كثري من �خلر�ئط  عرقلة 
تدرك  لكنها   , حترر  حركة  كل  على 
كذلك �أن �أحجار �لدومينو �إذ� تد�عت 
�أظن   , �جلميع  على  وقعها  �سيكون 
�أن حليفتها �أمريكا حتاول �ل�ستدر�ك  
ودفعها �إىل �لتعقل حتى ل  تنفرد قوى 
مناف�سا  �لغربية  �ملنظومة  تعتربها 
على �ملنطقة , لالإ�سارة  �لرئي�س تنباأ 
تتبناه  �لذي  �ملوقف  ح�سا�سية  عن 
�أمننا  على  و�خلطورة  �لأطر�ف  هذه 

�لقومي .
حاورته : اإميان لوا�س

علق اخلبري ال�ضيا�ضي حممد بو�ضياف يف حوار خ�س به جريدة » الو�ضط« على قرار  عودة الغلق للمحالت و الن�ضاطات التجارية 
املرخ�ضة موؤخرا يف عدة وليات الوطن، لفتا باأن  احلكومة  متتلك  عرب خمتلف م�ضاحلها �ضلطة التقدير ملا يتوفر لديها من 
معلومات حول الو�ضع ال�ضحي وانعكا�ضاته القت�ضادية والجتماعية ، وهي بذلك موؤهلة اأكرث من اأي كان يف التقرير واأخذ 

احليطة ، وعلى اجلميع اأن ين�ضاع اإىل تدابريها حتى ل تت�ضتت الأمور وت�ضعف اإ�ضرتاتيجية مواجهة الوباء على حد قوله،  يف 
حني اعترب باأن توزيع م�ضودة الد�ضتور على الطبقة ال�ضيا�ضية يف غ�ضون اأ�ضبوع لالطالع عليها  قرار حكيم  ملواجهة مرحلة ما 

بعد كورونا واإنعكا�ضاتها  مبوؤ�ض�ضات  اأكرث فعالية ومرونة.
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ملفات الف�ضاد يف قطاع الثقافة 

حممد بن ترار

من  التي  اجلديدة  التحقيقات 
�سابقني  وزراء  ب03  الإطاحة  �ساأنها 
يف  تنفيذيني   ومدراء  وبرملانني 
على  الوقوف  خلفية  على  القطاع 
م�ساريع  يف  باملاليري  تبديد  عمليات 
يكتمل  واأخرى بقيت  مل  بع�سها 
الذي  الوقت  يف  م�ساريع  عن  عبارة 
و�سفت  مبالغها التي  �رصف  مت 
هذا   ، للحقيقة  امل�ساعفة  باملبالغ 
اإن  املت�رصبة  املعطيات  واأ�سارت 
ال�سينمائي  مت�س الإنتاج  التحقيقات  
الن�ساطات  وتغطية  الكتب  وطبع 
تبني  حيث   ، والتظاهرات  الثقافية 
من  وخمرجني   منتجني  تورط 
نهب  عملية  يف  واأجانب  اجلزائر 
تنجز  مل  اأفالم  م�ساريع  يف  املاليري 
مبلفات  اأجنزت   تاريخية  واأخرى    ،
الثورة  تاريخ  اإىل  ت�سيء  غري حقيقية  
اجلزائرية ، اأما يف جمال املن�سورات 
حم�سوبية  على   التحقيقات   فوقفت 

طبع  اإ�سناد  يف  وبزن�سة  كبرية 
تظاهرات   يف  خا�سة  الكتب  بع�س 
الإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة  تلم�سان 
وق�سنطينة  عا�سمة  الثقافة العربية  
وحت�سري  احتفالت بذكرى اخلم�سني 
ال�سفقات   اأن  حيث   ، لال�ستقالل 
تنفيذيني  مدراء  من  ملقربني  منحت 
منطقة  على  ،واقت�رصت  بالوزارة 
ب�سكرة فقط التي حتولت اإىل مطابع 
عن  ليزيد  اأجل  يف  الثقافة   وزارة 

، حيث مت طبع كتب حتوي  ال�سهرين 
ببع�س  مت�س  فادحة واأخرى  اأخطاء  
التفرقة  وتزرع  املجتمع   مقومات 
وتنمي الكراهية  ، ناهيك عن عناوين 

�رصفت اأموالها ومل تطبع .
 هذا وقد �سبق واأن تكللت التحقيقات 
الأولية ب�سجن منتجة �سينمائية ووزيرة 
جواز   و�سحب  تومي  خليدة  الثقافة 
�سفر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي  
يف حني مت�س التحقيقات وزراء اآخرين 

تداولوا على حقيبة الثقافة منها وزير 
وطني  اإنتاج  بتهريب  متهمة  �سابقة  ة 
قبل  من  ممول  تون�س  نحو   ممول 
فازت   بعدما  اإىل  تون�س   الدولة  
بعدة �سفقات لإنتاج اأفالم عن طريق 
با�سم  املعروفة  لالإنتاج   �رصكتها 
قطاع  يف    « اأنرتنا�سيونال  »بروكوم 
الثقافة  ما جعلها  حتقق اأرباحا كبرية 
على ح�ساب القطاع ، خا�سة وانه مت 
الأفالم كان  مببالغ  اإنتاج  اأن  ت�رصيب 
م�ساعفة ومل يخ�سع اإىل  املناق�سات 
 ، للقانون  خمالفا  يعد  ما  الدولية 
للقطاع  وزيرة  باأنها  ذلك   اإىل  �سف 
، ونف�س  الفوز ب�سفقات  لها   وليحق 
تنفيذيني  ملدراء   بالن�سبة  الو�سع 
الذين حولو �سفقات طبع الكتب اإىل  
ذويهم دون مناق�سات  قانونية ، هذا 
ومن املنتظر اإحالة 03 وزراء للقطاع 
من  كبرية  وجمموعة  العدالة   على 
املدراء التنفيذيني بتهم الف�ساد و�سوء 
ممتلكات  نهب  و  الوظيفة  ا�ستغالل 

الدولة وتبديد اأموال عمومية .

تبا�ضر اجلهات املخت�ضة حتقيقات كربى يف منتجات وزارة الثقافة  يف الع�ضرين �ضنة املا�ضية  للوقوف 
على جتاوزات جمة مت ك�ضفها  من طرف حتقيقات  �ضملت العديد من امللفات  اخلا�ضة بالقطاع ويف 
مقدمتها التظاهرات الثقافية التي اأ�ضرفت عليها الوزارة والتي �ضبق التحقيق فيها  خا�ضة يف عهد 

الوزيرة خليدة تومي التي اأودعت ب�ضجن احلرا�ش  .

بعد حرمانهم من االمتحان اال�ضتدراكي

و�سعية غام�سة ل 1000 
طبيب و�سيديل مقيم 

جمل�ش الدولة 

تاأجيل اجلل�سات املقررة 
يومي 7 و 14 ماي 

طبيب   1000 يزيد  ما  يعي�س 
حالة  و�سيديل مقيم يف  مقيم 
على خلفية  توقف  معلقة 
حرمهم  الذي  العمل  باجلامعات 
فيما  من  المتحان ال�ستدراكي 
التخ�س�س  بامتحان  نهاية  يعرف 
من  حرمهم  الذي   )DEMS(
بحكم  املهنة  حق ممار�سة 
اأن م�سالح اجلامعة وال�سحة تعتمد 
على نتائجه يف امل�سادقة على كافة 

امل�سار العلمي رغم عدم اأهميته .
التي  الفئة  نا�سدت  هذه  وقد   هذا 
اإليها  يحتاج  التي  النخبة  تعترب من 
الوطن يف ظل الأو�ساع ال�سحية التي 
تعرفها البالد  كل من وزيري التعليم 
وال�سحة  العلمي  والبحث  العايل 
العمومية وال�سكان بالتدخل لإيجاد 
حال لهم  خا�سة واأن هذا المتحان 
ل يوؤثر على �سفافية  التكوين  ، ول 
مي�س بكفاءة الطبيب اأو ال�سيديل ، 
رمزية  دو  �سكلي  امتحان  انه  حيث 
تخلت عليه اغلب الدول ، هذا  وقد 
جتاوزت  الأوىل التي  الفئة  اأن  تبني 
العادية  مت  فرتته  يف  المتحان 
حني  يف  م�سارهم  على  امل�سادقة 

وطبيب  مابني �سيديل   1000 بقى 
جائحة  ظل  يف  خا�سة  معلقني 

الكورونا التي عطلت  العملية .

تدخل النائب اأحمد �ضادوق

ال�سعبي  املجل�س  يف  النائب  دعا 
اأم�س،  �سادوق،  اأحمد  الوطني 
جراد،  العزيز  عبد  الأول  الوزير 
اأزيد  و�سعية  يف  النظر  لإعادة 
و�سيديل  مقيم،  طبيب   1000 من 
بالمتحان  معنيني  اأي�سا،  مقيم 

ال�ستدراكي.
مرا�سلته،  يف  �سادوق  اأو�سح  حيث 
املقيمني،  وال�سيادلة  الأطباء  باأن 
خمتلف  يف  تكوينهم  اأنهوا 
بالنتظار  واملعنيون  التخ�س�سات، 
على  النهائية  امل�سادقة  على 
واأن  خا�سة  والتخرج،  تخ�س�سهم 
واملراكز  املوؤ�س�سات  خمتلف 
اأم�س  يف  للوطن،  ال�ست�سفائية 
احلاجة اإليهم، للم�ساهمة والتجنيد، 
كوفيد- فريو�س  مكافحة  اأجل  من 
وتدعيم  زمالئهم  وموؤازرة   ،  19

الطاقم الطبي.
م.بن ترار-مرمي خمي�ضة

الثنني  اأم�س  الدولة،  جمل�س  اأعلن 
اجلل�سات  تاأجيل  عن  له،  بيان  يف 
اخلمي�س  يوم  انعقادها  املقرر 
بالغرفة  اخلا�سة  اجلاري  ماي   7
كذا  و  الثالثة  باأق�سامها  الوىل 
بق�سميها  الثانية  الغرفة  جل�سات 
اإىل  ماي   14 يوم  انعقادها  املقرر 
»بناء  البيان  يف  جاء  و  لحق  تاريخ 
على املر�سوم التنفيذي رقم 69-20 
 2020 �سنة  مار�س   21 يف  املوؤرخ 
انت�سار  الوقاية من  بتدابري  املتعلق 
و  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  وباء 
الوزير  بتعليمة  عمال  و  مكافحته، 
الأول رقم 79 املوؤرخة يف 07 مار�س 
نظام  تنفيذ  اإىل  الرامية  �سنة 2020 

و  كورونا  وباء  من  للوقاية  وطني 
احليلولة دون انت�ساره و نظرا لتمديد 
العمل بنظام  احلجر ال�سحي ، وكذا 
جممل التدابري الوقائية املرافقة له 
وهذا اإىل غاية 14 مايو 2020 املعلن 
يعلم  الأول،  الوزير  طرف  من  عنها 
و  م�ستخدميه  كافة  الدولة  جمل�س 
تاأجيل اجلل�سات  تقرر  اأنه  مرتفقيه 
 7 اخلمي�س  يوم  انعقادها  املقرر 
مايو  2020 اخلا�سة بالغرفة الأوىل 
اجلل�سات  كذا  و  الثالثة  باأق�سامها 
مايو   14 يوم  انعقادها  املقرر 
بق�سميها  الثانية  بالغرفة  واخلا�سة 

وهذا اإىل تاريخ لحق«.
عبدال�ضالم .غ

التحقيق يلتف حول رقبة ثالثة وزراء �سابقني
اجلنح  حمكمة .     ع�ضرات االإطارات اأمام العدالة  قريبا حمكمة  ق�ست 

اأول  متو�سنت  نهار  عني 
يف  باإدانة  النا�سط  اأم�س 
احلراك  مليك  رياحي ب18 �سهرا 
حب�س نافدة وغرامة  مالية قدرها 
50 األف دج . هذا وكان النا�سط يف 
احلراك ال�سعبي مت توقيفه يوم 30 
ن�رصه  خلفية  على  املن�رصم  ابريل 
التوا�سل  فيديو  على  و�سائط 
اأ�سئلة  فيه  يطرح  الجتماعي 

باملا�سة  بوحدة  البالد  و�سفت 
على  اإحالته  و�سعبها  ليتم 
الق�ساء  اأين طالب وكيل اجلمهورية 
باإدانته  متو�سنت  حمكم  عني  لدى 
بعامني حب�س و100 األف دج مع اأمر 
دج  وبعد املداولة نطقت املحكمة 
األف دج  مع  ب18 �سهر حب�س و50 
�سيدي  طريق  ب�سجن  الإيداع  اأمر 

بن عدة .
حممد بن ترار

حمكمة عني متو�ضنت 

اإدانة النا�سط مليك رياحي 
ب18 �سهرا حب�سا نافذة

 رئي�ش »االأف�ضيو« �ضامي عقلي يوؤكد:

جمل�س الوزراء اأعاد الثقة بيننا وبني ال�سلطة
.     تعميم الرقمنة اأ�ضرع حل لبعث منوذج اقت�ضادي جديد

ك�سف رئي�س منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات، 
�سامي عقلي، اأم�س، اأن تعميم الرقمنة 
بناء  يف  لال�رصاع  احلقيقي  احلل  هو 
اقت�ساد جديد، وبالتايل يجب اأن تكون 
هذه  لتحقيق  حقيقية  مرافقة  هناك 
الغاية، يف جميع املجالت والقطاعات، 
الوحيدة  باعتبارها  ا�ستثناء،  دون 
جائحة  ظل  يف   ، جدارتها  اأثبتث  التي 
ال�سيا�سية  اخلارطة  غري  الذي  كورونا، 

والقت�سادية للعامل ككل.
ومن جهته اأكد رئي�س اأكرب جتمع لرجال 
حلوله  لدى   ، اجلزائر  يف  الأعمال 
اإن  الأوىل،  الإذاعية  القناة  على  �سيفا 
القت�سادية  ال�رصكات  من  باملائة   80
اأزمة  جراء  ت�رصرت  قد  اجلزائرية، 
�رصورة  اإىل  باملقابل،  داعيا  »كورونا«، 
اعتماد قرو�س بال فوائد، للحفاظ على 

منا�سب ال�سغل بهذه املوؤ�س�سات.
مرافقة  اأجل  من   ، عقلي  رافع  كما 
واملوؤ�س�سات  لل�رصكات  البنوك 
م�سددا  »كورونا«،  وباء  من  املت�رصرة 
يف  الإ�رصاع  �رصورة  على  باملنا�سبة، 
جديد،  اقت�سادي  منوذج  اإىل  الذهاب 
القيود  ورفع  ال�ستثمار،  حترير  عرب 

البريوقراطية، ورقمنة القطاع، واإ�سالح 
املنظومة البنكية.

البنوك االإ�ضالمية �ضتمكننا 
من االإفالت من جائحة النفط 

امل�ضتجدة
حيث اأف�سح املتحدث ذاته، اإن اجلزائر 
اإ�سالح  يف  بالإ�رصاع  الآن،  مطالبة 
الكتلة  ل�ستقطاب  البنكية،  املنظومة 
النقدية من ال�سوق املوازية، التي قدرها 
ما بني 60 اإىل80 مليار دولر، م�سيفا اأن 
بعث ديناميكية اقت�سادية جديدة، وفتح 
املزيد من �سبابيك البنوك الإ�سالمية، 
من �ساأنها ا�ستعادة هذه الكتلة النقدية، 
بدورها  �ست�سمح  والتي  م�ستغلة،  الغري 
اأزمته،  بتمويل القت�ساد، واإخراجه من 
ووباء  النفط،  اأ�سعار  انهيار  �سببها  التي 

كوفيد 19 العاملي.
�رصورة  اإىل  امل�سدر،  نف�س  دعا  كما 
فتح فر�س ال�ستثمار، ومرافقتها باإنهاء 
البريوقراطية، وت�رصيع اإ�سالح املنظمة 
م�ستقطبة  امتيازات  وتقدمي  البنكية، 
والأجنبية،  اجلزائرية،  الأموال  لروؤو�س 
اأن منظمته  م�سريا يف هذا اخل�سو�س، 

منوذج  لبعث  اقرتاحا،   30 قدمت 
اقت�سادي جديد.

�ضمان بقاء ال�ضركات و احلفاظ 
على منا�ضب ال�ضغل هي من اأوىل 

اأولوياتنا حاليا
منتدى  رئي�س  اأبرز  اأخرى،  جهة  من 
روؤ�ساء املوؤ�س�سات، اأنه من اأهم اأولوياتنا، 
الوترية  على  احلفاظ  الفرتة،  هذه  يف 
ال�رصكات،  بقاء  و�سمان  القت�سادية، 
منا�سب  على  احلفاظ  اإىل  بالإ�سافة 
العمل املتاحة، م�سيفا اأنه يجب مرافقة 
توفري  القت�سادي، من خالل  املتعامل 
ت�سهيلية،  اإجراءات  واإتاحة  اإمكانيات، 
القت�سادية،  الديناميكية  لتحريك 
الأجنبية  بال�رصكات  باملنا�سبة،  مرحبا 
امل�ستثمرة حقيقة، وامل�سنعة، اخلالقة 
لبيع  تاأتي  التي  لل�رصكات  ولي�س  للرثوة، 
منتوجاتها فقط، م�سريا يف ذات الوقت، 
كورونا،  بعد  مليا ملا  التفكري  يجب  اأنه 
والبدء بتعديل قانون ال�ستثمار، موؤكدا 
احلقيقي  احلل  هو  الرقمنة  تعميم  اأن 
جديد،  اقت�ساد  بناء  يف  ل�رصعة 
مرافقة  هناك  تكون  اأن  يجب  وبالتايل 
املجالت  جميع  يف  للرقمنة،  حقيقية 

باعتبارها  ا�ستثناء،  دون  والقطاعات، 
، يف ظل  اأثبتث جدارتها  التي  الوحيدة 
اخلارطة  غري  الذي  كورونا،  جائحة 

ال�سيا�سية والقت�سادية للعامل ككل.
املفقودة  الثقة  اأعاد  الوزراء  جمل�س 

بيننا وبني ال�سلطة
ذات  يف  »الأف�سيو«،  رئي�س  قدم  كما 
�سحايا  لكل  احلارة  تعازيه  ال�سياق، 
كما  الأزمة،  بداية  منذ  كوفيد-19، 
على  الطبي  ال�سلك  كل  باملنا�سبة،  حيا 
املجهودات التي يقوم بها للت�سدي لهذا 
اأن الأزمة م�ست  العاملي، موؤكدا  الوباء 
جميع القطاعات، دون ا�ستثناء، لي�س يف 

اجلزائر فقط، بل يف كل دول العامل.
ويف تعليقه على قرارات جمل�س الوزراء، 
قال عقلي اأنه على العموم هي قرارات 
اأعطت  اأنها  التفاوؤل، خا�سة  تبعث على 
لتحقيق  و�سعت  م�ستقبلية،  �سمانات 
اأنها مبثابة  العدالة الجتماعية، معتربا 
الدولة،  يف  هرم  اأعلى  من  ثقة  ر�سالة 
الواقع  لتغيري  الفعلي  اهتمامه  تو�سح 
اقت�سادي  منوذج  اإىل  وامل�سي  جذريا، 
ال�سفافية  على  مبني  جديد،  فعلي 

والرقمنة.

لدى حمكمة   التحقيق   قا�سي   اأحال  
الوزير  ملف  اأحال   قد  اأحممد  �سيدي 
على  بدوي  الدين  نور  ال�سابق  الأول 
املحكمة   لدى  املحقق  امل�ست�سار 
العليا بعد  توجيه التهام اإليه  واإبالغه 
وفقا  فيها  بتورطه  امل�ستبه  بالتهم 
بالمتياز  يتمتع  اأنه  بحكم   ، للقانون 

الق�سائي .
اأوردت  التي   امل�سادر  وح�سب  هذا 

اأول  وزير  ثالث  يعد  بدوي   فاأن  اخلرب 
متابع يف ق�سايا ا�ستعمال النفوذ  و�سوء 
من  اأكرث  تزوير  يف  الوظيفة   ا�ستغالل 
املر�سح  ل�سالح   توقيع  ماليني   05
ع�سية  امل�ستقيل  بوتفليقة  العزيز  عبد 
بعد  تاأجيلها  مت  التي   2019 انتخابات 
اندلع احلراك ال�سعبي يوم 22 فرباير 
الوزير  يكون  اآخر  جانب  من   ،2019
الأول قد اأ�سدر اأوامر للولة  والهيئات  

ا�ستغالل   ومنها   ، التوقيعات  جلمع 
قاعد البيانات  للمواطنني للقيام بذلك 

دون علم منهم.
التحقيق  قا�سي  وجه  اآخر   جانب  من 
ا�ستدعاء  اأحممد  �سيدي  حمكمة  لدى 
الدين  �سالح  ال�سابق  الداخلية   لوزير 
وال�ستماع  اأمامه   للمثول  دحمون  
كان  اإن  ال�سفة  تعيني  دون  اأقواله  اإىل 
اإن   اإل   ، ال�سبب  ول  متهما  اأم  �ساهدا 

اأن الأمر متعلق   اأكدت  بع�س الأطراف 
ذات  اأكدت  التي  ال�ستمارات   مب�سدر 
انها طبعت  مبطبعة الحتاد  امل�سالح 
اأمينها  من  بتورط  اجلزائريني  للعمال 
العام اآنذاك  �سيدي �سعيد عبد املجد 
علي  يتقدمهم  اإعمال   رجال  وثالث 
الأيام  تك�سفه  ما  انتظار  يف  حداد  

املقبلة.
حممد بن ترار

فيما مت توجيه ا�ضتدعاء لوزير الداخلية �ضالح الدين  دحمون لال�ضتماع القوله

قا�سي التحقيق يحيل ملف بدوي  اخلا�س بتزوير 
ا�ستمارات تر�سح بوتفليقة  على املحكمة العليا

احلجر اجلزئي بالبويرة

الأمن ي�سجل 345 
خمالفة للراجلني

بولية  الأمن  م�سالح  �سجلت 
لالأ�سخا�س  خمالفة   345 البويرة 
املمتدة  الفرتة  خالل  الراجلني 
ماي   4 اإىل  اأفريل   28 تاريخ  من 
اإجراءات  يحرتموا  مل  اجلاري 
على  املفرو�س  اجلزئي  احلجر 
ال�سابعة  ال�ساعة  من  الولية 

�سباحا  ال�سابعة  غاية  اإىل  م�ساءا 
الإجراءات  حقهم  يف  اتخذت 
القانونية الالزمة، كما مت توقيف 
بذات  الت�سال  خلية  بيان  ح�سب 
امل�سالح  39مركبة مت و�سعها يف 

املحا�رص .
اأح�ضن مرزوق

مرمي خمي�ضة
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اح�ضن خال�ص   

وجود  للأزمة  يعد  مل 
بل  اليوم  الأذهان  يف 
على  وجودها  اقت�رص 
الفرتا�ضية  املواقع 
التي  الإعلم  وو�ضائل 
نتائج  يوم  كل  تبث 
�ضحايا  عدد  تطور 
اجلائحة، فقد غادرت 
اأن ق�ضى  الأذهان بعد 
و�ضفد  رم�ضان  عليها 
�ضياطينها. ونكاد جنزم 
اأنه لو فتحت امل�ضاجد 
ل�ضهدت جموعا غفرية 
وقد  امل�ضلني  من 
الأئمة  وراء  ا�ضطفت 

�ضلة  لتاأدية 
ولو  الرتاويح 
املقاهي  فتحت 
عم  ملطا ا و
عن  لمتلأت 
وكذا  اآخرها 
ت  حا مل�ضا ا
التجارية الكربى 
ت  ها ملنتز ا و

وامللعب.
املفارقات  من  ولعل 
وقت  يف  اأنه  العجيبة 
يرتقي  اأن  ينتظر  كان 
�ضلوك احلجر ال�ضحي 
الإكراه  م�ضتوى  من 
ال�ضلوك  م�ضتوى  اإىل 
املتبنى  الجتماعي 
من طرف املجتمع فاإن 
موؤ�رصات  قدم  الواقع 
لهذه  متاما  خمالفة 

كانت  فقد  الفر�ضيات 
قوية  التوعوية  احلملة 
و�ضارك  البداية  يف 
ور�ضي  اجلميع  فيها 
كملجاأ  باحلجر  الكل 
من  للوقاية  وحيد 
قبل  الفريو�س  انت�ضار 
جمرد  اإىل  تتحول  اأن 
اإكراهات تتوىل م�ضالح 
على  ال�ضهر  الأمن 
المتثال لها تفاديا ملا 

ل حتمد عقباه.
كانت اجلمعية الوطنية 
واحلرفيني  للتجار 
للحكومة  تقدمت  قد 
باقرتاح فتح املحلت 
لإتاحة  التجارية 

املهن  بع�س  تن�ضيط 
التي ت�رصرت يف املدة 
التوقف  جراء  الأخرية 
عن العمل وكان رئي�ضها 
بولنوار  الطاهر  احلاج 
قد اأكد اأن امل�ضكلة ل 
تكمن يف فتح املحلت 
قواعد  احرتام  يف  بل 
نظافة  من  الوقاية 
غري  وتباعد  وتعقيم 
بدل  احلكومة  اأن 

ال�رصوط  توفر  اأن 
اإىل  جلاأت  املطلوبة 
من  املحلت  غلق 
مراعاة  دون  جديد 
اأن  الذي ميكن  ال�رصر 
الذين  بالتجار  يلحق 
مونوا  قد  يكونون 
حملتهم مبخزون من 
�ضانعي  ل�ضيما  ال�ضلع 
الرم�ضانية  احللويات 
حت�ضبا لقرتاب العيد.

مناطق  �ضهدت  لقد 
الوطن  من  عديدة 
منها  الريفية  ل�ضيما 
عن  وا�ضحة  ردة 
اإجراءات الوقاية وعلى 
راأ�ضها احلجر ال�ضحي 
التي  وهي 
مثال  كانت 
به  يقتدى 
التاأهب  يف 
عي  جلما ا
اأجل  من 
حجر  اإجناح 
كامل  �ضحي 
ب  م�ضحو
بتدابري وقائية �ضارمة، 
اأن  ف�ضلت  مناطق 
ل�ضحر  ت�ضت�ضلم 
الرم�ضانية  اخلرجات 
اأن  اعتادت  التي 
ا�ضتهلك  �ضهر  جتعله 

بامتياز.
التي  اجلمعيات  اأما 
العمل  يف  جنحت 
البدايات  يف  الإغاثي 
للحجر  الأوىل 

بالعمل  امل�ضحوب 
اأن  فيبدو  التح�ضي�ضي 
ن�ضاطها تراجع يف �ضهر 
اإىل  تقل�س  اأو  رم�ضان 
�ضيما  ل  الأدنى  احلد 
الدولة  �رصف  بعد 
اإعانة الـ10 اآلف دينار 
لذوي الدخل ال�ضعيف 
التي  اله�ضة  والفئات 
من  طوابري  اأثارت 
املواطنني اأمام مكاتب 

الربيد.
الردة  نحو  الجتاه  اإنه 
اجلماعية عن �رصامة 
التدابري الوقائية وميل 
الذي  الرتاخي  اإىل 

انتكا�ضة  ولدته 
اجتماعية  نف�ضية 
حلول  �ضاحبت 
رم�ضان  �ضهر 
بتقاليده الأ�رصية 
عية  جتما ل ا و
على  القائمة 
ت  ا ر يا لز ا
ت  ا ء للقا ا و

ال�ضاي  موائد  على 
واحللويات.

يقرتب احلجر ال�ضحي 
اخلم�ضني  يومه  من 
اآثارا  خلف  وقد 
الفرد  على  نف�ضية 
اجلزائرية  والأ�رصة 
علقات  على  واأثر 
والتعاملت  العمل 

جمتمع  يف  التجارية 
مل يتهياأ اأبدا ملثل هذه 
احلالت، وحتى انت�ضار 
واللجوء  النرتنت 
التوا�ضل  مواقع  اإىل 
ينجح  مل  الجتماعي 
من  التخفيف  يف  اإل 
النف�ضي  ال�ضغط  وطاأة 
على  هيمن  الذي 
واجلماعات  الأفراد 
متاما  يعو�س  اأن  دون 
اإىل  احلاجة  عن 
الجتماعي  التوا�ضل 
وال�ضفر  الواقعي 
وال�ضلوات  والتنزه 
يف  ل�ضيما  اجلماعية 

�ضهر رم�ضان.
متقدمة  بلدان  ت�ضتعد 
بالفريو�س  يف الإ�ضابة 
الرفع  يف  للبدء 
احلجر  التدريجي 
غرار  على  ال�ضحي 
�ضينطلق  التي  فرن�ضا 
 11 من  ابتداء  فيها 
ماي اجلاري ويتوا�ضل 

طوارئ  حالة  ظل  يف 
�ضحية ت�ضاحب عملية 
احلجر  عن  الرجوع 
عر�ضتها  خطة  الكلي، 
الفرن�ضية  احلكومة 
الذي  الربملان  على 
عليه  و�ضادق  ناق�ضها 
لتو�ضع حيز التنفيذ يف 
غري  املحدد.  الوقت 
اأن بلوغ هذه الأهداف 
يف  املنال  بعيد  يعترب 
التي  اجلزائر  مثل  بلد 
رهيبا  تراجعا  تعي�س 
ف�ضل  التاأهب،  يف 
ل  احلكومة  اأن  عن 
وا�ضحا  ت�ضورا  متلك 

لت�ضيري ما بعد اخلروج 
من احلجر ودليل ذلك 
تتخذ  التي  الرجتالية 
بها القرارات املتعلقة 
الجتماعي  بالتعامل 
الفريو�س  مع  الوقائي 
املحلت  فتح  مثل 
وتقلي�س  وغلقها 
احلجر  مواقيت 

وغياب  رم�ضان  يف 
ال�ضارم  التطبيق 
يف  التباعد  لتدابري 
وبالأخ�س  الأ�ضواق 
اخل�رص  اأ�ضواق 

والفواكه واللحوم.
ا�ضتنجد  لقد 
برم�ضان  اجلزائريون 
كورونا  من  للنتقام 
على طريقتهم اخلا�ضة 
التحدي  ي�ضبه  ما  يف 
يقول:  حالهم  ول�ضان 
�ضهر  �ضنق�ضي  نحن 
رم�ضان كما كنا نق�ضيه 
افعل  واأنت  قبل  من 
فنحن  �ضئت  ما  بنا 
ن�ضت�ضلم  ل 
ول  لتهديداتك 
املوت  نهاب 
به،  تلوح  الذي 
�ضتذهب  اأنت 
ملوما  قريبا 
اأما  مدحورا 
رم�ضان فلن يعود 
لو  �ضنة،  بعد  اإل 
رفع  ال�ضلطات  تقرر 
احلجر من اليوم فاإننا 
بكرة  عن  �ضنخرج 
ال�ضوارع  جنوب  اأبينا 
املقاهي  ونعمر 
م�ضرتيات  ونقتني 
العيد، �ضننتقم منك يا 
ال�ضهر  بف�ضل  كورونا 

الف�ضيل.

رم�سان ينتقم من كورونا 
ل تزال الأزمة التي منر بها تولد الروائز التي ت�ضرب غور املجتمع ومدى قدرته على مواجهة الأزمات 

وامل�ضاعب من خالل رد فعل جماعي من�ضبط ومن�ضجم وواع. فبعد يومني اأو ثالث من قرار احلكومة فتح 
املحالت التجارية التي ظلت مغلقة طوال الأيام اخلالية من احلجر تبني اأن عمليات التوعية والتح�ضي�ص 
املكثفة التي �ضارك فيها الإعالم وال�ضلك الطبي مل جتد نفعا اأمام الإقدام املكثف للم�ضتهلكني على ال�ضلع 

ل�ضيما الألب�ضة واحللويات وهو ما ا�ضطر احلكومة ذاتها اإىل اإعادة غلقها جمددا تفاديا للكارثة.

اأحيا ما قبله من العادات

عن �ضرامة  الردة اجلماعية  نحو  الجتاه  " اإنه 
التدابري الوقائية وميل اإىل الرتاخي الذي 
ولدته انتكا�ضة نف�ضية اجتماعية �ضاحبت 

حلول �ضهر رم�ضان بتقاليده الأ�ضرية 
والجتماعية القائمة على الزيارات واللقاءات 

على موائد ال�ضاي واحللويات" 

" مل يعد لالأزمة وجود يف 
الأذهان اليوم بل اقت�ضر 

وجودها على املواقع 
الفرتا�ضية وو�ضائل الإعالم 
التي تبث كل يوم نتائج تطور 

عدد �ضحايا اجلائحة" 
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اإن النظرة الأوىل ملناط نبل مهنة الإعالم ، هو نقل النباأ ، و بث واخلرب ، و تداول للمعلومة يف ال�ضاأن العام ، ب�ضدق و اأمانة ، 
لتنوير الراأي العام حول ت�ضيري ال�ضاأن العمومي ، واإدارة مرافقه ، لغر�ض اإ�ضفاء ال�ضفافية ، و اإحكام اأ�ضاليب الراقبة ال�ضعبية 

بهدف الت�ضيري ال�ضرتاكي ، من اأجل تاأ�ضي�ض امل�ضداقية ، باعتبارها ال�ضارية  الأوىل يف ج�ضر الثقة بني احلاكم الذي نال 
�ضلطته وحازها بتنازل املحكوم له عنها . 

قل فيه دون تردد

ي�ساألونك عن الإعالم 

الوليد فرج

التذكري  القول  نافلة  من 
لالإعالم  الفعال  بالدور 
ا�ستجماع  و  الوعي  بث 

و  املبادرة  روح 
على  التحفيز 
بعجلة  الدفع 
انه  كما   ، التنمية 
ال�رشيك  يعترب 
الأول يف �سناعة 
املعرفة  اإن�سان 
مواد  بن�رش   ،
بناءة  تثاقفية 
باحلياة  تت�سل 
لالأفراد  العامة 

والعك�س   ، اجلماعات  و 
فاإذا   ، يعرف  بالعك�س 
والربامج  املواد  كانت 
الإعالمية فا�سدة هابطة 
، ل حتمل معايري اإعالمية 
يتخرب  �سوف   ، هادفة 
ينخر  و   ، العام  الذوق 
العام  الأخالق  الف�ساد 
اىل  باملتلقي  يهوي  مما 
ليبقى  الأ�سفل  الدرك 
حبي�سا داخل ال�سلبيات .   
ورغم التطور الهائل الذي 
الإعالم  ميدان  �سهده 
الأ�سعدة  جميع  وعلى 
عندنا  العالم  مزال   ،
الإ�سفاف  نري  حتت  يرزح 
عن  بعيد   ، والرداءة 

لقلة  وهذا  الأ�سيل  دوره 
و  جهة  من  الحرتافية 
الفاعلني  م�ستوى  تدين 

فيه من جهة اأخرى .
ي�ساألونك عن الإعالم : 

و  كثرية  بوائق  فيه  قل 
جمة  مهاون  و  فوا�سق 
غري  و  معتمد  وتهتك  ؛ 

معتمد ، 
للمعلومة  ت�سنيع  فيه  قل 
لت�سويه عني  الطلب  حتت 
اأو �سخ�سية اأو تلفيق خرب 

اأو بث قلق اجتماعي .
قل فيه عدم توخي التبنينّ 

و ال�سدق يف نقل النباأ .
قل فيه بيع للذمم و الجتار 
و  بامللفات  ال�سرتزاق  و 
الإيجار ال�سيا�سي للمنابر 

الإعالمية .
يف  يتعاون  قطاع  هو  قل 
الرداءة بني �سحالة  
مج  ا لرب ا

تدين  و  للمتلقي  املقدمة 
م�ستوى اأهل الإعالم .

املحظيني  بع�س  فيه  قل 
ابتدعوا  قد  املتنفذين 
مف�سوحة  م�سهدانية 
م�رشحوا  و 
مل�سهد  ا
مي  عال لإ ا
يف  فنجحوا 
على  ال�سيطرة 
الإ�سهار  روافد 
الذي يعترب املورد 
الوحيد  املايل 
منه  يعي�س  الذي 
ال�سوت  و  القلم 

الإعالمي . 
فيه  التوافه  بع�س  اإن  قل 
من  يجتهدون  �ساروا 

الإعالمية  منابرهم  على 
الف�سابكة  مبن�سورات 
ل  التي  ال�ساقطة 
ت�ستقيم ل لغة ول 

لإ�سباع   ، اأدبا 
على  ال�سخ�سية  نزواتهم 
وما  امل�ساهد  ح�ساب 
مادة  من  منهم  يتلقاه 

اإعالمية رديئة .

ك�سف  رم�سان  اإن  قل 
منابر  و  تيليقمامة 
الإعالمية  ال�سحالة 
ن�ساء  �سيدة  و�سف  حني 

خديجة  اأمنا  العاملني 
بـ  عنها  اهلل  ر�سي 

)الهجالة(
ف�سح  رم�سان  اإن  قل 
تيليقمامة عندما ا�ستهزئ 
منه  �سخر  ب�سعب 
حقه  مار�س  عندما 
الد�ستوري  ال�رشعي 
اإىل  الذهاب  يف 
�سناديق القرتاع 
و اختيار رئي�سا 
للبالد ، لتفادي 
يف  الغرق 

الفراغ بكل اأ�سكاله .
رم�سان  اإن  قل 
التيليقمامة  ك�سف 

الرهيب  وفراغها   ،
متلوؤه  مبا  جتد  مل  الذي 
التافه  ال�ستهزاء  �سوى 

من  القذرة  ال�سخرية  و 
�سخ�س رئي�س دولة جارة 
و �سقيقة بطريقة ل متت 
املجتمع  لأخالق  ال�سلة 

لأخالق  ول  اجلزائري 
مهنة الإعالم .

التيليتافهه �سارت  اإن  قل 
منربا للذر يبث منها هراء 
مغالطاتهم  و  تنابزهم 

و  للحقائق  تزييفهم  و 
ال�سمجة  تهويالتهم 
الفا�سلة  مقارباتهم  و 

املف�سوحة .
فكرة  اأول  مع  اإن  قل 
ال�ساحة  يف  م�ستجدة 
التوت  ورقة  ت�سقط   ،
امل�ستوى  كا�سفة 
احلقيقي لالإعالم و نخبه 
هالة  اأمامك  فتنف�سح   ،
اأولئك النجوم امل�سطنعة 
من  ال�سا�سات  خلف   ،
ال�ساحة  وجدوا  الذين 
دون  فتقحموها  فارغة 
اأو  ثقافية  ذخرية  اأدنى 
معريف  مهني  راأ�سمال 
الرداءة  ن�رش  من  فزادوا 
وتعميم التفاهة بني فئات 

املجتمع .
فكرة  م�سخرة  تبقى  قل 
و�سمة  اأكرب  )احلا�سنات( 
للرداءة  دمغة  و  عار 
احلقيقة ، يحفظها تاريخ 
راحت  حني  الإعالم 
البال�ستيكية  جنومه 

 ، القطاع  على  املتطفلة 
يتناولون فكرة احلا�سنات 
الأمهات  تعني  اأنها  على 

بعيدا  لالأولد  احلا�سنة 
زاد  وما   . الأباء  عن 
باأن  اقرارهم  بلة  الطني 
جمرد  كانت  احلا�سنات 
الت�سامن  بوزارة  مديرية 
منك  يتطلب  ل  قل    .
اإقامة الدليل على اأن هذا 
اأ�سيلة  �سمة  هي  الرداءة 
او  عر�سية  ولي�ست  فيهم 
اىل  وانظر  اذهب   ، هفوة 
مراتع الإ�سفاف و معاطن 
التهتك  الت�سقط و اوحال 
�سوف جتدهم من �سناعه 
و ادواته تغذيته و ترويجه 

الأوىل .
ي�ساألونك عن الإعالم ..

قل اإن فئة قليلة يف قطاع 
تنا�سل  مزالت  الإعالم 
لأجل �رشف املهنة و نبلها 
، باأب�سط الإمكانيات واأقل 
اأجل حتقيق  من  الو�سائل 
مهني  اإعالمي  عمل 
نظيف وحمرتف 
الهم  يف  ي�سارك 
مب�سوؤولية  العام 
مهني  �سمري  و 
ملف  ويكفي   .
و  كورونا  جائحة 
التعاطي  طريقة 
على  لتقف  معه 
و  الوطني  املهني 
منرب  و   . املتاجر 
الو�سط  �سحيفة 
املنابر  اعلى  يبقى 
اإحرتافية و طهرا بثلة من 

ال�سباب الربئ

الفعال  بالدور  التذكري  القول  نافلة  "من 
لالإعالم بث الوعي و ا�ضتجماع روح املبادرة 

و التحفيز على الدفع بعجلة التنمية ، كما 
انه يعترب ال�ضريك الأول يف �ضناعة اإن�ضان 

املعرفة ، بن�ضر مواد تثاقفية بناءة تت�ضل 
باحلياة العامة لالأفراد و اجلماعات"

.. الإعالم  عن  " ي�ضاألونك 
قل اإن فئة قليلة يف قطاع 

الإعالم مزالت تنا�ضل لأجل 
�ضرف املهنة و نبلها ، باأب�ضط 
الإمكانيات واأقل الو�ضائل من 

اأجل حتقيق عمل اإعالمي 
مهني نظيف وحمرتف"
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اجلانب  ترون  كيف     .
النف�ضي يف التكفل بامل�ضابني 

ب«الفريو�س الفتاك » ؟

ليومية  اجلزيل  بال�شكر  *اأتقدم 
االلتفاتة  هذه  على  »الو�شط« 
تتيح  التي  املتميزة  االإعالمية 
الراهن  مو�شوع  تناول  لالأطباء 
 « الكورونا  »فريو�س  وهو 
الدولة  وجمهودات  امل�شتجد 
املوجودة  باحلاالت  التكفل  يف 
يف  النف�شي  للجانب  بالن�شبة 
يتح  مل  لذي  والعالج  املرافقة 
بعد فهو جانب هام للغاية خا�شة 
حل�ش�س  يحتاج  امل�شاب  وان 
م�شتمرة  وملتابعة  نف�شية  دعم 
نف�شانيني  اأخ�شائيني  من 

لكل  وال�شتماع 
ته  ال ن�شغا ا
ل�شحية  ا
اأن  واعتقد 
م  هتما ال ا
اجلانب  بهذا 
اأهمية  يكت�شي 
مع  خا�شة 
ت  ا �رش موؤ
عن  هامة 
ر  ا �شتقر ا
يف  احلاالت 
من  عدد 

اأن  اعتقادي  ويف  الواليات 
يف  تكمن  النف�شية  املرافقة 
امل�شاب  لدى  االطمئنان  و�شع 
من  و�شيتخل�س  �شيعالج  باأنه 
واملرافقة  بالعالج  الوباء 
النف�شي  اجلانب  يوؤكد  كما 
متخ�ش�س  طبي  فريق  وجود 
واإمكانيات متاحة اأمام امل�شاب 
وهذا  ال�شحية  بحالته  تتكفل 
اعتقادي  يف  مهني  خطاب 
الذين  للم�شابني  ي�شل  اأن  يجب 
يجب اإبعادهم عن اأي انفعاالت 

واإ�شاعات .

.   ما هي اأهم املقرتحات 
التي ترافعون عنها ملواجهة 

»الوباء »؟

املقرتحات  من  بعدد  *تقدمت 
للوزارة الو�شية واللجنة الوطنية 

واأعمال  املكلفة �شمن ح�ش�س 
التوا�شل  من�شات  عرب  من�شورة 
بع�س  يف  وحتى  االجتماعي 
»الو�شط«  منها  االإعالم  و�شائل 
تكثيف  �رشورة  على  اأكدت  اإذ 
اأجهزة الك�شف الطبية للفريو�س 
الذي  رم�شان  �شهر  حلول  قبل 
اأن يكون �شهر خري علينا  ندعو 
الفتاك  الوباء  هذا  مواجهة  يف 
فاأجهزة الك�شف الطبية ومراكز 
منظومة  يف  هامة  التحليل 
نرافع  اأننا  كما  ال�شحي  القطاع 
عن �رشورة اجناز مراكز �شحية 
معاجلة  يف  متخ�ش�شة  طبية 
الفريو�س وهذا اعتقد انه توجه 
ر�شمي للدولة بعد اأن تخرج من 
اأكدنا  كما  الفتاك  الوباء  هذه 
على �رشورة االهتمام باجلانب 
املتخ�ش�س  الطبي  الب�رشي 
ه  حتفيز و
وقد  ودعمه 
كفاءة  اأبانت 
ء  طبا الأ ا
ملعيني  ا
جهة  ا ملو با
كفاءة  عن 
يف  عالية 
مل  لتعا ا
الوباء  مع 
خلطري  ا
ملنت�رش  ا
عتقد  ا و
مبراجعة  اليوم  مطالبون  اأننا 
القطاع  ملنظومة  �شاملة 
للتعامل  اأكرث  لتح�شريه  ال�شحي 
واالأكرث  املعقدة  االأزمات  مع 
تاأثريا يف املجتمع كما اقرتحت 
االإعالم  دور  ترقية  اإىل  االجتاه 
يف  هاما  يبقى  الذي  ال�شحي 
اإ�شاعات  نراه  ما  مواجهة 
وت�شعف  الدولة  جمهود  ت�شوه 
القلق  على  وتبعث  التعبئة  من 

والتوج�س لدى الراأي العام .
اأدوات  عن  ماذا       .
مواجه  يف  ودورها  التعقيم 

انت�ضار الوباء ؟

اأوؤكد من موقعي كطبيب  اإين   *
اأن دور مواد التعقيم يف مواجهة 
يبقى   « »الكورونا  فريو�س  وباء 
للغاية  حمدود  احلال  بطبيعة 

وهذه االأدوات ما هي اإال تدابري 
ويجب  عالجية  ولي�شت  وقائية 
جيدا  امل�شالة  هذه  اإىل  االنتباه 
اإذ هناك فرق وا�شع بني الوقاية 
وبني  ا�شتباقي  �شلوك  وهي 
ت�شجيل  بعد  يكون  الذي  العالج 
نو�شي  ولكن  بالداء  االإ�شابة 
مواد  ا�شتعمال  على  تاأكيد  بكل 
منها  الب�شيطة  خا�شة  التعقيم 
يف البيوت الأنها حتمي املواطن 
جراء  متوقعة  خماطر  اأي  من 
ل«الفريو�س  �رشيع  انت�شار 
اخلطري » ونوؤكد يف هذا ال�شياق 
�شوائل  ا�شتعمال  �رشورة  على 
ودون  بحذر  املعقمة  واملواد 
حمدود  اإطار  يف  وذالك  مبالغة 
فقط  املواطن  يتحرك  حني 
بطريقة  ا�شتعمالها  ميكن  وال 
ع�شوائية كما اأين اأن�شح االأعوان 
وحتى بع�س ال�شباب الذي يبادر 
اىل  ال�شكنية  االأحياء  تعقيم  اإىل 
واحليطة  احلذر  توخي  �رشورة 
للخطر  حياتهم  تعري�س  وعدم 
خا�شة واإين اأ�شاهد اأن الكثري من 
بالذات  العملية  لهذه  املوؤطرين 
الواقية  االألب�شة  يرتدون  ال 
تدابري  جند  وال  ال�رشورية 
يف  كاأطباء  عليها  نوؤكد  وقائية 
هذه العملية الدقيقة لذا ا�شتغل 
هذه ال�شانحة االإعالمية لنتقدم 
بر�شالة لكل من يعنيه االأمر انه 
يجب على اجلميع توخي احلذر 
مواد  ا�شتعمال  يف  واحليطة 
التعقيم التي ت�شبب هي االأخرى 
الوقاية  تدابري  تراعى  مل  اإذا 
يف  اأمرا�س  اال�شتعمال  اأثناء 

غاية اخلطورة

و�ضعية  ترون  كيف     .
الوباء على �ضوء امل�ضتجدات 

الأخرية ؟

املقام  هذا  يف  ميكنني  *ال 
اإال  الهام  �شوؤالكم  على  واإجابة 
كطبيب  موقعي  من  اأجيب  اأن 
وطنية  جلنة  االآن  لها  فالدولة 
مكلفة من رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون بعر�س املعطيات 
 « »الوباء  انت�شار  عن  الوطنية 
تخ�س  التي  احلالية  و«الو�شعية 
اأن  ثم   « الفريو�س اخلطري  هذا 

وزارة ال�شحة وال�شكان واإ�شالح 
هذا  �شمن  تعمل  امل�شت�شفيات 
تاأطري  تدابري  و�شمن  التوجه 
القطاعات  الو�شع مب�شاركة كل 
فيها  مبا  الوطن  وطاقات 
االإعالم الذي اأوؤكد اأن دوره هام 
وفعال يف اإدارة جوانب هامة يف 
التي  اخلطرية  ال�شحية  االأزمة 
وبالدنا  العامل  بلدان  تواجه 
للو�شعية  وبالن�شبة  الغالية 
يجب  �رشاحة  فبكل  احلالية 
ال�شحي  احلجر  على  التاأكيد 
واالإبقاء عليه وهو البديل املتاح 
مع وجود موؤ�رشات جدية للغاية 
املفعل  العالج  برتوكول  تخ�س 
غاية  يف  نتائج  يحقق  الذي 
االأهمية ح�شب تاأكيدات ر�شمية 

ولكن رغم هذا 
االنتباه  يجب 
التعبئة  اأن 
ملة  ل�شا ا
طنني  ا للمو
اأن  يجب 
تتوا�شل بنف�س 
االإيقاع احلايل 
يفر�س  الذي 
يف  �رشامة 
تطبيق احلجر 
وال  ال�شحي 

كثريا  الو�شع  جنامل  اأن  ميكن 
ويتطلب  للغاية  خطري  فالوباء 
لكافة  وجتنيدا  ويقظة  حذرا 
واملوؤ�ش�شات  القطاعات 

املدين  املجتمع  فيها  مبا 
ملحا�رشته والق�شاء عليه بعون 

اهلل باردة �شلبة .

متار�ضون  كيف     .
هذه  يف  الطبي  ن�ضاطكم 

الظروف ال�ضعبة ؟
وجهدي  نف�شي  ا�شخر  اإنني   *
يف  العظيم  ول�شعبنا  وللوطن  هلل 
واعر�س  ال�شعبة  الظروف  هذه 
املجاالت  خمتلف  يف  خدماتي 
هامة   خربات  فيها  املك  التي 
الدولة اجلزائرية  حتت ت�رشف 
جزائري  طبيب  كل  نب�س  وهو 
اأمار�س  واأين  وطنه  على  غيور 
ب�شكل  طبيب  املهني  ن�شاطي 
بحكم  كثب  عن  واأتابع  عادي 
يل  �شتغا ا
يف  اأي�شا 

تن�شيط 
برامج اإذاعية 
ب  ا قرت ا و
الن�شاط  مع 
ي  خلري ا
ي  جلمعو ا و
جماالت  يف 
دعم ومرافقة 
�شى  ملر ا
بني  مل�شا ا
ون�شخر  مزمنة  باأمرا�س 
والبدين  العلمي  جهدنا  كل 
اخلطري  الوباء  هذا  ملواجهة 
احلقيقة حاجة  ك�شف يف  الذي 

نوعية  �شحية  ملنظومة  الدولة 
ال�شحية  الوقاية  على  ترتكز 
ظروف  وحت�شني  االأطباء  ودعم 
بعون  و�شن�شعى  املهنية  العمل 
هامة  تقدمي مقرتحات  اإىل  اهلل 
اهلل  باإذن  �شاملني  اخلروج  بعد 
وزارة  اإىل  اخلطري  الوباء  من 

ال�شحة

.   ر�ضالتكم للمواطن يف 
هذه الظروف ال�ضعبة ؟

جميع   « »الو�شط  من  *اأدعو 
اإىل االلتزام باحلجر  املواطنني 
التدابري  وتطبيق  ال�شحي 
حلماية  املنازل  يف  الوقائية 
اأين  كما  اأبنائهم  وحياة  حياتهم 
ال�شلطات  توا�شل  اأن  اأرجو 
جمهوداتها يف التكفل باحلاالت 
وتعمل  بالفريو�س  امل�شابة 
درو�س  من  اال�شتفادة  على 
يفر�س  الذي  ال�شعب  الظرف 
ثقافة  اإىل  االنتباه  احلقيقة  يف 
كما  حياة  �شلوك  لتكون  الوقاية 
يفر�س الظرف مراجعة �شاملة 
لو�شعية القطاع ال�شحي خا�شة 
التي  االأزمات  اإدارة  جمال  يف 
موجودة  وهي  بالقطاع  ترتبط 
اأي وقت والكورونا  ومتوقعة يف 
ن�شتخل�س  اأن  يجب  حي  مثال 
وننطلق  والعرب  الدرو�س  منه 
الإدارة  فعالة  موؤ�ش�شات  بناء  يف 
القطاع بروؤية عميقة يكون فيها 
العن�رش الب�رشي مفتاح النجاح.

الدكتور "حممد كوا�س"  لـ"الو�ضط " 

رفع املعنويات ثقافة هامة يف اإدارة الأزمات
.     احلجر ال�ضحي هو البديل املتاح للوقاية 

.     التعقيم لي�س كافيا للحد من انت�ضار الفريو�س 
يف حوار �ضحفي خ�س به »الو�ضط« قال الدكتور الطبيب العام »حممد كوا�س »  اأن عدد الهتمام باجلانب النف�ضي للم�ضابني بفريو�س »الكورونا » 
الذين يتلقون لعالج طبي مكثف باملراكز الطبية املتخ�ض�ضة قد يوؤدي اإىل تفاقم احلالت و�ضعوبة التكفل باحلالة التي ترف�س تدابري عالجية 

معنية وحذر الطبيب العام والذي ين�ضط يف جمال الإعالم ال�ضحي من ال�ضتعمال املفرط والغري مدرو�س لأدوات التعقيم باملنازل ومبختلف 
املوؤ�ض�ضات ومرافق الدولة العمومية م�ضريا اإىل طرق �ضليمة يف ا�ضتعمال و�ضائل الوقاية التي ت�ضتعمل ب�ضكل يومي ملواجهة خماطر وباء »فريو�س 
الكورونا » واعترب املخت�س واخلبري الدويل يف ال�ضالمة املروية والطب العام اأن هناك انعكا�ضات �ضلبية وخطرية للغاية على الأعوان والإطارات 

املكلفة بت�ضيري الأزمة خا�ضة املعنية باملواجهة املبا�ضرة اإذ مل تكن هناك مرافقة نف�ضية نوعية ورفع للمعنويات وتنظيم اأن�ضطة دعم وحتفيز 
ر�ضمية وجمعوية ويف ذات ال�ضياق نوه الدكتور باملجهودات اجلبارة التي يبذلها اأعوان واإطارات الدولة من عمال البلديات وموظفي خمتلف 

م�ضالح الإدارات املعنية باملواجهة واأ�ضالك الأمن والدرك واجلي�س الوطني ال�ضعبي يف مواجهة »فريو�س الكورونا »

حوار

"الو�ضط"   من  "اأدعو 
جميع املواطنني اإىل 

اللتزام باحلجر 
ال�ضحي وتطبيق 

التدابري الوقائية 
يف املنازل حلماية 

حياتهم وحياة 
اأبنائهم"

من  اأوؤكد  "اإين 
موقعي كطبيب اأن 
دور مواد التعقيم 
يف مواجهة وباء 

فريو�س "الكورونا " 
يبقى بطبيعة احلال 

حمدود للغاية"
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�ضالح عو�ض

 نخبة متتلك الرثوة الهائلة وتوجه دوال 
عظمى وموؤ�س�ساتها وحترك اجليو�ش 
وتكون االأحزاب والثقافات والديانات 
وت�سعل  ال�رصاع  مناطق  يف  امل�سوهة 
ثم  الربح  اإال  لها  هم  ال  احلروب  نار 
لدى  مقد�ش  كل  ح�ساب  على  الربح 
على  الق�ساء  مت  لو  حتى  ال�سعوب 
الب�رصية كما �رصحت  اأو ن�سف  ع�رص 
نواديهم وموؤمتراتهم.. اإن امل�ستهدف 
من خطط هذه الع�سابات لي�ش �سعب 
بدا  ولئن  بعينهم  دين  اأهل  وال  بعينه 

بالدنا  يف  اإننا  للبع�ش 
عر�سة  االأكرث  العربية 
انتماء  ال  لل�سو�سيتهم.. 

لهم اإال الأموالهم.
  اإنها حماولة لقراءة بع�ش 
�سمحوا  التي  االأ�سطر 
اإننا  ولالأ�سف  بن�رصها 
يف  الت�سطيح  من  نعاين 
فيما  �سيما  �سيء  كل 
يخ�ش م�ستقبلنا وواقعنا 
�سريك  يف  كنا  لو  كما 
حباله  على  يالعبنا 
مدرب جمرم حّولنا اإىل 
اأ�سباه اآدميني ال نكرتث 
لنا  �سنعوا  مبا  نن�سغل 

على  ي�ستحوذون  هم  فيما  اأدوار  من 
والتنفيذ  والتفكري  التخطيط  عملية 
والنهب واللعب بنا.. فما الذي يجري 

يف العامل وكيف نواجهه؟

الدولة يف الغرب:

من  متاما  االأمر  لنا  يتجلى  وحتى 
الدولة  تطور  اإىل  ننظر  اأن  ال�رصوري 
درجة  اأي  واىل  واأمريكا  اأوربا  يف 
و�سل هذا التطور..يف اأوربا متركزت 
وواقعها  فكرتها  ن�سجت  وقد  الدولة 
بيدها  �سيء  كل  متتلك  واأ�سبحت 
اىل  و�سلت  باأنها  القول  لدرجة ميكن 
مرحلة ديكتاتورية الدولة ويف حماولة 
حتدي  على  االإجابة  حتاول  دءوبة 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  التطورات 
الغربية  الدولة  منط  على  للمحافظة 
اأخرى  اأحيانا  وتف�سل  اأحيانا  فتنجح 
اإىل املجتمع  يت�رصب  الذي قد  االأمر 
الغ�سب  كوامن  وتنفجر  منه  فينفر 
كالتي  كله يف مظاهرات  النظام  على 
الدول  وبع�ش  فرن�سا  يف  ن�ساهدها 
االأوربية.. ويف هذا ال�سدد يجد بع�ش 
املفكرين الغربيني �رصورة التحلل من 
�سلطان ديكتاتورية الدولة يف ظواهر 
مل  و  فو�سوية..  وثقافية  اجتماعية 
ي�ستطع الفكر ال�سيا�سي الغربي اإيجاد 
فكرة  اأزمة  على  العميقة  االإجابات 
الدولة وفكرة الدميقراطية وواقعهما 

املعا�رص..
قد  االأمور  تبدو  اأمريكا  يف  ولكن 
اأن  بعد  الدولة  مرحلة  جتاوزت 
اأ�سبحت ت�سري من قبل قوى راأ�سمالية 
�سخمة فاأ�سبحت جمرد اأداة بيد تلك 
ح�ساب  على  م�ساحلها  حتقق  القوى 
جيب املواطن وال�رصائب املت�ساعدة 
مبوؤ�س�ساتها  قائمة  فالدولة  عليه.. 
من  مقيدة  ولكنها  جميعا  الفاعلة 

تنفذ  �رصية  بحكومة  �ستار  خلف 
الرئي�ش  ترمب  ولقد �رصح  رغباتها.. 
القيادات  ان  مرة  من  اأكرث  االأمريكي 
االأمريكية ال�سابقة مل تخ�ش معاركها 
من  اإمنا  اأمريكا  اأجل  من  اخلارجية 
اأجل  من  اخلا�سة  م�ساحلها  اأجل 

م�سالح �رصكاتها وروؤو�ش اأموالها.
دون  فالزلنا  العربية  بالدنا  يف  اأما 
ت�ستند  اأنظمة  فعندنا  الدولة  م�ستوى 
احلياة  بدواليب  تتحكم  ع�سبيات  اىل 
يف البلد من نظام قبلي وع�سائري اىل 
نظام  اىل  او حزبي  اأيديولوجي  نظام 
�سيا�سية  البلد  فئات  من  فئة  يعتمد 

البلدان  معظم  يف  نزال  وال  اأمنية  او 
العربية دون م�ستوى الدولة التي تقوم 
على �سلطة املوؤ�س�سات وا�ستقالليتها 

وقوة �سلطة القانون.
يبدو وا�سحا اأن عهد الدولة الغربية يف 
اآخر مراحله.. وان هناك نظام دويل 
وجاء عهد ع�سابات  �سيت�سكل  جديد 
الب�رص..  حياة  يف  املتحكمة  املال 
ما  ت�سقط  العنيفة  كورونا  هزة  ولعل 
كما  الغربية  للدولة  هيبة  من  تبقى 
ودولية  اإقليمية  منظمات  اأ�سقطت 
ما  وهذا  ودولية..  اإقليمية  واأحالفا 
يجعل التو�سيف العلمي لكورونا قريبا 
لل�سحة على اأنه م�سنع وله خ�سائ�ش 
يتجه  حيث  الفريو�سات  عن  تختلف 
عن  ف�سال  لالإجناب  مدمرة  اأثار  اىل 
خ�سارة  من  يلحقه  وما  الوباء  تف�سي 
ولروؤو�ش  ال�سغرية  لل�رصكات  فادحة 
تدمري  اإىل  اأي  املحدودة  االأموال 
ان  �سبق  ولقد  التقليدي..  االقت�ساد 
ت�رصب عن موؤمتر روما لهذه الع�سابة 
الب�رصية  الكتلة  تخفيف  من  البد  انه 

اأما باحلروب او االأوبئة.

املتحكمون يف العامل:
العامل؟  يحكم  من  نت�ساءل   عندما 
اإىل  "يتبادر  لت�سوم�سكي-  -والقول 
الذهن الفاعلون يف �سئون العامل وهم 
العظمى، هذه  الدول  وخا�سة  الدول، 
الت�سليل  من  كثري  يتخللها  االإجابة 
تركيبة  لها  فالدول  واخلداع.. 
قراراتها  يف  وتتحكم  معقدة،  داخلية 
ال�سيا�سية  القيادات  واختياراتها 
لها  اأخرى،  قوى  تاأثري  حتت  الواقعة 
نفوذ داخل تلك الدول،".. اإنهم "اأ�سياد 
الب�رصية" كما اأ�سماهم رائد االقت�ساد 
�سميث"  "اآدم  اال�سكتلندي  ال�سيا�سي 
عام  االأمم"  "ثروة  ال�سهري  كتابه  يف 

1776 وهم "التجار واأ�سحاب املعامل 
ويف  اآنذاك،  اإجنلرتا  يف  وامل�سانع" 
وال�رصكات  "التكتالت  هذه  اأيامنا 
واملوؤ�س�سات  اجلن�سيات"  املتعددة 
يتوزع  اأمريكا..  يف  ال�سخمة  املالية 
املتحكمون يف عدة جمموعات متتد 

من اأمريكا اإىل بريطانيا:
الدولية  االأزمات  جمموعة   : اأوال 
 International Crisis Group
هى جمموعة دولية ت�سعل ال�رصاعات 
اأن  بعد  ت�سعى حللها  العامل مت  داخل 
تكون قد حققت غايتها واأهدافها من 

ال�رصاع.
املجموعة  ولهذه 
متخ�س�سون  م�ست�سارون 
واالأمن  احلروب  يف 
واالقت�ساد  وال�سيا�سة 
فيها  ال�سهاينة  وي�سغل 
ولها  متميزا..  موقعا 
مكونة  ممولة  هيئات 
تهدف  موؤ�س�سات  من 
واالأفكار  التعاليم  ن�رص 
يف  التطور  لتمويل  واأخرى 
وموؤ�س�سات  املجتمعات 
واأخرى  لال�ستثمار 

لال�ست�سارات واالإدارة.
ثانيا: معهد بروكينجز :

للدرا�سات  معهد  هو 
يتمتع  واالإ�سرتاتيجية  ال�سيا�سية 
املحللني  بتقارير  تعج  مبكتبة 
باالأحداث  مريب  ب�سكل  تتنباأ  التي 
وال�رصاعات حول العامل كحالة الربيع 
مدونة  احلكم  اأنظمة  �سد  العربي 
حتليلية  تقارير  فى  تف�سيلي  ب�سكل 
احلظر  حتى  وقوعها  قبل  �سابقة 
فى  متاحا  كان  ليبيا  على  اجلوى 
يتخذ جمل�ش  اأن  قبل  درا�سة حتليلية 
واأع�ساء  بهذا احلظر..  القرار  االأمن 
ت�سري  مالية  �سخ�سيات  املعهد 
عمالقة..  �رصكات  ومتلك  �رصكات 
و�رصكات  موؤ�س�سات  املعهد:  وممويل 
والبنوك  وال�سيارات  لالأدوية  عمالقة 
وااللكرتونيات  والطريان  والبرتول 
وميكرو�سوفت  لال�ستثمار  وموؤ�س�سات 

وجوجل وامل�رصوبات الغازية
العالقات  جمل�ض  ثالثا: 

: CFR اخلارجية
درا�سة  اإىل  يهدف  جمل�ش  هو 
اخلارجية  ال�سيا�سات  وحتليل 
اأن  واحلقيقة  املتحدة،  للواليات 
املجتمع  �سفوة  ي�سم  املجل�ش  هذا 
�سخ�سية  خم�سمائة  اأغنى  ي�سم  فهو 
االإعالميني  اأكرب  ي�سم  كما  اأمريكية 
وامل�رصعني القانونيني وكبار ال�سا�سة 
هذا  اأع�ساء  واأن  وامل�ست�سارين، 
املجل�ش هم �سناع القرار فى الواليات 
القوانني..  م�سنو  وهم  املتحدة 
واملمول هنا جمموعة بنوك اأمريكية 

و�رصكات مالية �سخمة.
رابعا: �ضاثام هاو�ض :

الدولية  لل�سئون  امللكى  املعهد  وهو 
بربيطانيا وهو يعترب الفرع االإجنليزى 
اخلارجية  العالقات  ملجل�ش 
حكومية  غري  منظمة  وهو  االأمريكى 
االأحداث  ودرا�سة  لتحليل  تهدف 
عنها،وعلى  تقارير  وتقدمي  الدولية 
اخلارجية  العالقات  جمل�ش  غرار 

املتدخل  هو  هاو�ش  �ساثام  يعترب 
العاملية.  النزاعات  كل  فى  الرئي�سى 
و�رصكات  بنوك  له  املمولني  واهم 
يحكمون  من  هم  هوؤالء  بريطانية.. 
اجتاه العامل ويتحكمون يف ق�ساياه...
العامل  يف  املنت�رصة  احلكومات  اأما 
متفاوتة  بن�سب  خا�سعة  فهي 
ملخططات هوؤالء الل�سو�ش الدوليني 
دولية  نوادي  يف  املنت�رصين  الكبار 

عديدة.
بيلدلربغ”  “نادي  النوادي  هذه  ومن 
تاأ�س�ش يف �سنة 1954 يف �رصية  الذي 
الئحة  ين�رص  بداأ  ولكن  مطلقة.. 
مع  موا�سيعه  وعناوين  اأع�سائه 
ال�سحافة  ح�سور  عدم  على  حر�سه 
يف  اجلارية  النقا�سات  ت�رصيب  اأو 
النادي  هذا  اأع�ساء  ويتكون  اأروقته.. 
العامل  يف  املوؤثرة  ال�سخ�سيات  من 
ووزراء  �رصكات  وروؤ�ساء  ملوك  من 
و�سخ�سيات  اأمنية  اأجهزة  وم�سئويل 
او  وطنية  ح�سا�سة  منا�سب  تتوىل 
 120 بني  ما  عددها  ويرتاوح  عاملية 
بالتنبيه  وجدير  �سخ�سية..   150 اإىل 
املنظمات  من  العديد  هناك  ان 
بينها �سالت ومنافع م�سرتكة تن�سبط 
روما  كنادي  كربى  نوادي  يف  جميعا 
نوادي..  من  ذلك  و�سوى  دافو�ش  او 
الروتاري  لنوادي  باالإ�سافة  هذا 
واملا�سونية املنت�رصة يف بالد العرب 
الدويل  االإعالم  وي�سمي  وامل�سلمني.. 
ال�رصية  ب”احلكومة  النادي  هذا 
اأخرى  اآراء  هناك  لكن  للعامل”، 
ال  �رصية  اأكرث  جمعيات  عن  تتحدث 
ال�سحافة  اىل  �سيء  اأي  يت�رصب عنها 
النادي  وبقي  العاملي..  العام  والراأي 
طيلة عقود من الزمن مقت�رصا فقط 
على اأوروبا الغربية واالأمريكان، ولكنه 
االأخرية  ال�سنوات  خالل  ينفتح  بداأ 
وبع�ش  ال�رصق  من  اأوروبيني  على 
الالتينية  اأمريكا  من  امل�سئولني 

وتركيا، وال ي�سمح للعرب 
ورغم  بح�سوره.  نهائيا 
االأمراء  بع�ش  حماولة 
ال�سعودية  من  االأغنياء 
لكن  خا�سة،  امل�ساركة 

مل يتم تلبية طلباتهم.

الع�ضابة املتحكمة:

كل  من  القلب  يف     
املجموعات والنوادي 
تتموقع  املنت�رصة 
اأ�سخا�ش  جمموعة 
م�سري  يقررون 

موؤ�س�سة  قالت  لها  تقرير  ففي  العامل 
اأوك�سفام اخلريية الدولية اإن اأغنى 26 
يعادل  ما  ميلكون  العامل  يف  �سخ�ساً 
االأر�سية..  الكرة  �سكان  ثروة  ن�سف 
املالية  املوؤ�س�سات  ميتلكون  وهوؤالء 
القارات  عابرة  وال�رصكات  العمالقة 

وبيدهم االإعالم وهوليود.
ذكر التقرير الذي اأعد بني يدي موؤمتر 
دافو�ش االأخري اأن معدل ارتفاع ثروة 
بلغ   2018 �سنة  يف  املجموعة  هذه 
يوميا..  دوالر  مليار   2.5 قيمته  ما 
وتتحرك هذه املجموعة والتي ميثل 
االأمريكان فيها الن�سبة االأكرب متجاوزة 

القيم واالأعراف و هي تقف وراء كل 
االأو�ساع الكربى يف العامل.. كما انها 
ال تتقيد يف ا�ستثماراتها ببقعة معينة 

فهي ت�سيطر على دول وموؤ�س�سات
كثري  مليزانيات  درا�سات  خالل  من 
العامل  دول  او  االإفريقية  الدول  من 
امل�ست�سعف نكت�سف انها ال ت�سل اىل 
جزء من ثروات بع�ش االأ�سخا�ش يف 
هذه املجموعة والتي تنعث باحلكومة 
فح�سب  العامل  يف  املتنفذة  ال�رصية 
يف  رجل  اأغنى  ثروة  فاإن  التقرير 
العامل، وهو الرئي�ش التنفيذي ل�رصكة 
ارتفعت  بيزو�ش-،  -جيف  اأمازون 
املا�سي،  العام  دوالر  مليار   112 اإىل 
املائة فقط  واحد يف  اأن  اإىل  م�سرية 
من ثروته يعادل امليزانية املخ�س�سة 
يبلغ  التي  اإثيوبيا،  يف  ال�سحة  لقطاع 

عدد �سكانها 105 مليون ن�سمة.
لهذه  الربح  معدالت  يف  االزدياد  ان 
بن�سبة  انخفا�ش  يقابلها  املجموعة 
11 باملائة العام الفائت من ثروة 3.8 
الن�سف  ي�سكل  من  هم  �سخ�ش  مليار 
قال  وكما  الب�رص..  تعداد  من  االأفقر 
اال  الغنى غنا  ازداد  "ما  االمام علي: 
يعني  مما  فقرا"..  الفقري  بازدياد 
االأغنياء  بني  الفجوة  زيادة  اطراد 
مزيد  اىل  ذاهبة  وامل�ساألة  والفقراء 
الظروف  وتهيئة  الكوين  التمزق  من 
لال�سطرابات الكربى يف العامل.. واىل 

�سياغات جديدة للكيانات الب�رصية.
كان  ممار�ساتها  من  ممار�سة  يف 
تهربها ال�رصيبي الفا�سح فقد �سجلت 

اجلبايات  تراجع  ال�رصائب  �سجالت 
املدخوالت  ارتفاع  برغم  ال�رصيبة 
اأبواب  املجتمعات  على  يفتح  مما 
ميكن  وبب�ساطة  االحتياجات  من 
�سخ�ش  اآالف   10 من  اأكرث  ر�سد 
على  ح�سولهم  عدم  جراء  ميوتون 
معقولة..  بتكلفة  �سحية  رعاية 
كورونا  يح�سد  كيف  نرى  نحن  وها 
كا�سفا  اأمريكا  يف  االآالف  ع�رصات 
على  املعتمد  ال�سحي  القطاع  عورة 
اإدخال  عن  العاجزة  الدولة  موازنة 
ان  احلق..  الوجه  على  ال�رصائب 
يف   0.5 على  االأغنياء  من  احل�سول 

على  اإ�سافية  ك�رصائب  فقط  املائة 
ثرواتهم "ميكن اأن يجمع اأموال تفوق 
مليون   262 لتعليم  املطلوبة  االأموال 
طفل خارج املدار�ش وتوفري الرعاية 
حياة  تنقذ  اأن  ميكن  التي  ال�سحية 

3.3 مليون �سخ�ش".

املوقف العربي:

لقد اأ�سبح وا�سحا متاما ن ال�رصاعات 
الداخلية النا�سبة يف بلداننا يف العراق 
مهياأة  عملية  وليبيا  واليمن  و�سورية 
االأمريكي  القرار  مطابخ  يف  متاما 
ال�سيا�سات،  �سنع  دوائر  يف  والغربي 
الدوليني  باملبعوثني  علينا  تغطى 
تقدم  دولية  وموؤ�س�سات  بلداننا  اىل 
�سيغ الت�سوية والقرارات التي تكر�ش 
التمزق والتجزئة واالنف�سال.. فكيف 
ميكننا اخلروج من �سطوتهم والتحرر 
من حبائلهم؟ لقد اأ�سبح وا�سحا عجز 
باملهمة  القيام  عن  الوطنية  الدولة 
اخلارجية  لال�سرتاطات  خل�سوعها 
اجلانب  يف  وذلك  علنيا،  اأو  �رصيا 
وال�سيا�سي،  واالأمني  االقت�سادي 
املناط  الدور  االأزمة  هذه  ويعمق  
يقوم  الذي  التغريبي  الفكري  بالتيار 
بتمويه اخلطة ويزين ف�سادها ويقدم 
خانة  يف  لبقائنا  مو�سوعية  مربرات 

اخل�سوع والتبعية..
من  البد  ب�رصاحة:  نقولها  وهنا 
قوية  بدعائم  م�سنودة  كبرية  تكتالت 
احل�ساري  واملحرك  الهوية  من 
ي�سبح  هنا  و  املادية  واالإمكانات 
بلداننا  تكامل  العمل على 
وحت�سينها  العربية 
عميقة  عملية  بتفاهمات 
اقت�سادية واأمنية و�سيا�سية 
لتحقيق  اأوحدا  �سبيال 
من  والتحرر  ال�سيادة 
والنهب  االبتزاز  عمليات 
اأحد  يظنن  ال  ذلك  وبدون 
اأن هناك بلد عربي م�ستقل 
نتابع  نحن  ها  و  و�سيد.. 
ثروتنا  اأ�سعار  يف  التالعب 
النفطية وكيف اأ�سبح البرتول 
لعملية  وم�سو�سا  علينا  عبئا 
خلططنا..  ومربكا  التنمية 
يف  امل�سرتكة  اأ�سواقنا  ت�سبح  هنا 
�رصورة  واالإ�سالمية  العربية  دائرتنا 

فورية.
ان التكامل االقت�سادي بني دول عربية 
بو�سوح  يعني  مهمة  واإقليمية  وازنة 
�رصورة تعزيز التجارة البينية والتبادل 
التجاري واال�ستثمار املحلي والتعليم 
واالرتقاء  العلمي  البحث  ومراكز 
التقنية  جماالت  يف  باملتخ�س�سني 
يف  املعنوية  الروح  وحتفيز  والطب 
النا�سئة التي تتعر�ش لعمليات ت�سويه 
منظمة لتاريخها وقيمها.. واهلل غالب 

على اأمره.

 اأفقدونا قيمة نفطنا فاأربكوا خططنا.. واخرتقوا اأ�ضواقنا فدمروا �ضناعتنا.. قابلوا حر�ضنا على 
ال�ضالم بعدوان مت�ضاعد على اأر�ضنا ومقد�ضاتنا و�ضيادة دولنا.. �ضوهوا كل قيمة لدينا.. اإنهم يدفعون 

بالفقراء يف دول اجلنوب للتلهي ب�ضراعات االأيدولوجيا وال�ضعارات الوطنية وال�ضراع العرقي 
واجلهوي والطائفي ويزيدونها �ضراما لتحقيق م�ضاحلهم وهم ميلكون كل �ضيء من حولنا بدءاً من 

و�ضائل االت�ضاالت واالإعالم والتكنولوجيا حتى البرتول وال�ضالح والبنوك وال�ضيا�ضة.. اإنها النخبة 
التي متتلك القرار ال�ضيا�ضي العاملي ويع�ضدها فى ذلك �ضيطرتها على روؤو�ض االأموال العاملية.

املتحكمون بالعامل

نوادي املجرمني الكبار.. اأوكار الإرهاب العاملي

عربية  دول  بني  االقت�ضادي  التكامل  "ان 
وازنة واإقليمية مهمة يعني بو�ضوح 

�ضرورة تعزيز التجارة البينية والتبادل 
التجاري واال�ضتثمار املحلي والتعليم 

ومراكز البحث العلمي واالرتقاء 
باملتخ�ض�ضني يف جماالت التقنية والطب 

وحتفيز الروح املعنوية يف النا�ضئة 
التي تتعر�ض لعمليات ت�ضويه منظمة 

لتاريخها وقيمها.."

وتوجه  الهائلة  الرثوة  متتلك  " نخبة 
دوال عظمى وموؤ�ض�ضاتها وحترك اجليو�ض 

وتكون االأحزاب والثقافات والديانات 
امل�ضوهة يف مناطق ال�ضراع وت�ضعل نار 

احلروب ال هم لها اإال الربح ثم الربح على 
ح�ضاب كل مقد�ض لدى ال�ضعوب حتى لو مت 

الق�ضاء على ع�ضر اأو ن�ضف الب�ضرية كما 
�ضرحت نواديهم وموؤمتراتهم"
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�شديدة  حر  موجة  اجتاحت   
وورقلة  �شالح   عني  واليتي  
خالل الن�شف االأول  من  ال�شهر 
الف�شيل ، مما اأرغم الع�رشات من 
م�شاكنهم  التزام  على  املواطنني 
ل�رشبات  تعر�شهم  من  خوفا 

ال�شم�س احلارقة .
درجات  يف  الكبري  االرتفاع  اأدى 
جتاوزها  و  االأيام  هذه  احلرارة 

الظل يف  ل�شقف 46 درجة حتت 
بع�س االأحيان، اإىل فر�س ح�رش 
واليتي  مناطق  بجميع  التجوال 
تزامنا مع   ، عني �شالح وورقلة  
تنقطع  رم�شان،  بحيث  �شهر 
يف  تقريبا  نهائي  ب�شكل  احلركة 
منت�شف  من  املمتدة  الفرتة 
النهار اإىل غاية ال�شاعة اخلام�شة 
م�شاء، اأين تخلو معظم ال�شوارع و 

االأحياء من حركة ال�شري، و ي�شطر 
جل اأ�شحاب املحالت التجارية 
تفاديا  غلقها،  اإىل  املخابز  و 
الكهربائية  الطاقة  ال�شتهالك 
الت�شوق،  حركة  انعدام  مقابل 
بدورها  النقل  حركة  تعرف  كما 
توقف  خالل  من  تاما  �شلال 
مركبات النقل اجلماعي العاملني 
الداخلية،  على حماور اخلطوط 

ب�شبب عزوف املتنقلني يف هذه 
الفرتة من اليوم.

معظم  اأجرب  احلرارة  ارتفاع 
العائالت العني �شاحلية والورقلية  
على ا�شتعمال املكيفات الهوائية 
و املكوث داخل ال�شكنات هروبا 
من �شدة احلر، مع اقتناء كميات 
مبختلف  امل�رشوبات  من  كبرية 

اأنواعها

 
واإ�شتمرار يف االإجراءات االأمنية 
امل�شالح  قبل  من  املتخذة 
مترنا�شت  والية  باأمن  العملياتية 
اإنت�شار  من  الوقاية  �شبيل  يف 
خالل  من  كورونا  فريو�س 
يف  وامل�شتمر  الدائم  التواجد 
التطبيق  على  لل�شهر  امليدان 
احلجر  الإجراءات  ال�شارم 
على  اجلزئي  املنزيل  ال�شحي 
قامت  مترنا�شت،  والية  م�شتوى 
الفرتة املمتدة من  م�شاحلنا يف 
غاية  اإىل   2020/04/04 تاريخ: 
من  العديد  برفع   2020/04/30
توقيف  يف   متثلت  املخالفات 
قاموا  خمالف  �شخ�س   523
املنزيل  احلجر  اإجراءات  بخرق 
يف  اأتخذت  اجلزئي  ال�شحي 
حقهم اإجراءات جزائية  ، اإ�شافة 
لتوقيف 341 مركبة و 42 دراجة 

�شد  نارية  مت حترير خمالفات 
ال�شيارات  و�شع  مع  �شائقيها 

والدراجات يف املح�رش.  
والية  اأمن  م�شالح  تدعو  كما    
املواطنني  جميع  مترنا�شت 
بالتقيد  مترنا�شت  بوالية 
لتفادي  الوقائية،  باالإجراءات 

اإنت�شار فريو�س كورونا من خالل 
اإحرتام  مواقيت احلجر ال�شحي 
بتعليمات  االأخذ  وكذا  اجلزئي، 
الوقاية و احلماية بتفادي اخلروج 
من املنازل اإال لل�رشورة الق�شوى 
، مع �رشورة ترك م�شافة التباعد 
االجتماعي املو�شى بها يف هذا 

الظرف لتجنب اإنتقال العدوى .

اأمن  م�شالح  �شاركت  لالإ�شارة 
عملية   22 يف  مترنا�شت  والية 
ملختلف  وتطهري  بتعقيم  خا�شة 
واأحياء مدينة مترنا�شت،  �شوارع 
والربنامج  املخطط  �شمن 
والية  طرف  من  امل�شطر 

مترنا�شت والعملية متوا�شلة .
والية  اأمن  م�شالح  تدعو  كما 
للتحلي  املواطنني  مترنا�شت، 
عن  االأمنية   والثقافة  باحل�س 
عرب  معها  التوا�شل  طريق 
اخلط  الهاتفية:  اخلطوط 
االأخ�رش 48-15، خط النجدة17 
اله�شة  بالفئات  اخلا�س  واخلط 
اإ�شتعمال  طريق  عن  اأو   ،104
تطبيقة األو �رشطة، باالإ�شافة اىل 
التوا�شل عرب �شفحة الفاي�شبوك 
اخلا�شة باملديرية العامة لالأمن 

الوطني .

خلويلدات  حي  �شكان  حتدث 
  20 حوايل  بعد  على  الواقعة 
الدائرة  عا�شمة   مقر  عن  كلم 
  ، ورقلة   بوالية  م�شعود  حا�شي 
يومية  مع  لهم  ت�رشيحات   يف 
واقعهم  ،  مبرارة عن  »الو�شط« 
املزري وزيادة على هذا اجلحف 
هذه  اأهايل  فيه  يتخبط  الذي 
امل�شاكل  من  جملة  يف  القرية 
بحياتهم  املبا�رشة  العالقة  ذات 
يطرحون  جعلهم  مما  اليومية 
انعدام  �شبب  عن  ت�شاوؤالت  عدة 
التنمية بهذا احلي ال�شعبي الذي 
التي  100عائلة  زهاء  ي�شكنه 
تق�شري  اإىل  ال�شكان  يرجعها 
اإعطاء  وعدم  البلدية  م�شئولو 
التنمية  من  حقا  خلويلدات  
بع�س  انطالق  من  بالرغم 
وقنوات  كالطرقات  امل�شاريع 
ال�شحي يف قلب املدينة  �رشف 

هذه  مت�شه  مل  حيهم  لكن  االأم 
النداءات  من  بالرغم  التنمية 
لل�شلطات  وجهت  التي  املتكررة 
القرية  هذه  باأخذ  الو�شية 
ق�شط  واإعطائها  االعتبار  بعني 
اإ�شافة  امل�شاريع  بع�س  من 
و  ال�شالة  الكالب  انت�شار  اإىل 
حمملني  ال�شناعية  الف�شالت 
امل�شوؤولية  البلدية  م�شالح 

الكاملة عن تدهور هذا احلي.
خلويلدات  قرية  تفتقر  كما 
ملمهالت    ، النفط  بعا�شمة 
  ، امل�شاعدة  �شاأنها  من  قانونية 
على تنظيم حركة املرور للتقليل 
حيث    ، املرور  حوادث  من 
طالب �شائقي خمتلف املركبات 
مديرية  املذكورة  بالناحية 
بالتدخل  العمومية  اال�شغال 

للتكفل بامل�شكل القائم .
جناة ،ح 

يف اإطار تطبيق تعليمات القيادة العليا للبالد، من اأجل احلد من تف�ضي واإنت�ضار فريو�س كورونا 
امل�ضتجد كوفيد – 19، �ضخر اأمن والية مترنا�ضت ومنذ بداية تطبيق اإجراءات احلجر ال�ضحي املنزيل 
اجلزئي على م�ضتوى والية مترنا�ضت منذ تاريخ : 2020/04/04 ، اإبتداء من ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء 
اإىل غاية ال�ضاعة ال�ضابعة �ضباحا من اليوم املوايل ، اإمكانيات ب�ضرية ومادية معتربة الهدف منها هو 

الوقوف على التنفيذ والتطبيق ال�ضارم لهذه االإجراءات االإحرتازية .

للوقاية من فريو�س كورونا 

اأحمد باحلاج 

حملوا ال�ضلطات املحلية مرارة العي�س 

 �سكان خلويلدات بحا�سي 
م�سعود  يعانون يف �سمت 

اأخبار اجلنوب

اأمن مترنا�ست يوقف 523 
�سخ�ص و341 مركبة 

.     اأمن الوالية �ضارك يف 22 عملية تعقيم وتطهري 

اأعرب جمموعة من املواطنني 
القاطنني بحي الن�رش املعروف 
باخلفجي  و�شط مدينة ورقلة 
وا�شتياءهم  امتعا�شهم  عن   ،
ال�شديدين جراء تفاقم مع�شلة 
انت�شار احل�رشات ال�شامة منها 
يغزو  اأ�شحى  الذي  البعو�س 
باملنطقة  ال�شكنية  التجمعات  
املذكورة  ، و ما زاد من حدة 
انعدام  املطروح  امل�شكل 
قنوات ال�رشف ال�شحي وجلوء 
االآبار  حفر  اإىل  املواطنني 

لت�رشيف املياه امل�شتعملة .
ال�شكان  من  جمموعة  طالب 
ال�شلطات  من  ذاته  باحلي 
املعنية التدخل العاجل والعمل 
على توفري املبيدات ملكافحة 
اأدت  التي  البعو�س  ح�رشة 
خا�شة  منهم  عدد  اإ�شابة  اإىل 
لهم  �شببت  بحبوب  االأطفال 
حكة واحمرار يف اجللد ، و هو 
�شحة  يهدد  بات  الذي  االأمر 
البعو�س  واأن  خا�شة  ال�شكان 
االأمرا�س  نقل  يف  يت�شبب 
واالأوبئة   التي فتكت بعدد من 

ال�شحايا .
من  جمموعة  ت�رشيح  وح�شب 
املواطنني لـ » الو�شط » فاإنهم 
باحة  يف  النوم  من  حرموا 
الرهيب  بيوتهم جراء االنت�شار 
خا�شة  يزداد  الذي  للنامو�س 
جعلهم  مما   ، الليل  فرتة  يف 
ونغ�س  �شمت  يف  يعانون 
اأن  اإىل  م�شريين   ، حياتهم 
تواجد  نتيجة  تفاقم  امل�شكل 
بيوتهم مبحاذاة غابات النخيل 
بها  يتكاثر  التي  االأماكن  وهي 
ب�شكل كبري ، و ما زاد من حدة 

امل�شكل املطروح ا�شتنجادهم 
املياه  لت�رشيف  االآبار  بحفر 
امل�شتعملة ب�شبب انعدام قنوات 
ومتاطل  ال�شحي  ال�رشف 
ربط  يف  املعنية  اجلهات 
الذي  القرن  مب�رشوع  اأحيائهم 
�شخمة  ميزانية  له  ر�شدت 
الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي   ،
وجهت فيه عدد من اجلمعيات 
ال�شكاوي   عديد  الفاعلة 
لربط  املعنية  لل�شلطات 
ناهيك   ، ال�شبكة  بذات  حيهم 
املعنية  ال�شلطات  تعهد  عن 
 ، القائمة  باملع�شلة  بالتكفل 
الو�شع املتعفن ال يزال  اأن  اإال 
 ، ال�شاعة  حلد  مكانه  يراوح 
ليبقى  املواطن الب�شيط يدفع 
ظل  يف  ال�شحية   الفاتورة 
املحليني  امل�شوؤولني  التزام 
ال�شمت حيال املو�شوع  الذي 
بانت�شار  �شحتهم  يهدد  اأ�شبح 

االأمرا�س واالأوبئة .
من  املواطنني  طالب  وعليه 
التدخل  املعنية  اجلهات 
غزو  من  حلمايتهم  العاجل 
لتجمعهم  الباعو�س  ح�رشة 
على  خلطورتها  نظرا  ال�شكني 
فلذات  على  خا�شة  �شحتهم 
ظهور  مع  �شيما   ، اأكبادهم 
اأ�شيب  الذي  الكورونا   مر�س 
به عدد من املواطنني ، وذلك 
من خالل العمل على مكافحة 
باملبيدات  احل�رشة  ذات 
للتقليل  نهائيا  عليها  والق�شاء 
يعي�شونها  التي  املعاناة  من 
كل  مع  جتدد  والتي  �شمت  يف 

بداية ف�شل �شيف . 
جناة،ح   

املع�ضلة تثري قالقل املواطنني

البعو�ص يوؤرق �سكان حي 
الن�سر بورقلة

خالل الن�ضف االأول  من ال�ضهر الف�ضيل 

اإجها�س تهريب 18400 لرت من الوقود

احلرارة تفر�ص حظرا للتجوال بعني �سالح وورقلة   

 ت�سديد اخلناق على بارونات التهريب باحلدود اجلنوبية  
امل�شرتكة  االأمن  م�شالح  توا�شل 
املتخ�ش�شة يف مكافحة التهريب 
بال�رشيط  املنظمة  واجلرمية 
جت�شيد   ، اجلنوبي  احلدودي 
التهريب  منابع  جتفيف  خمطط 
وذلك   ، الف�شيل  ال�شهر  خالل 
بعدما متكنت دوائر االخت�شا�س 
االأول   الن�شف  خالل  املعنية 
من  املبارك   رم�شان  �شهر  من 
 18400 تهريب  حماولة  اإجها�س 

لرت من الوقود .

املن�رشم   االأ�شبوع  خالل  عرثت 
الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 
اأق�شام  مفت�شية  مع  وبالتن�شيق 
وعنا�رش  اجلزائرية  اجلمارك 
م�شتودع  على  احلدود  حر�س 
الطاقوية  املواد  لتخزين  �رشي 
 50 بالـ  امل�شماة  باملنطقة 
باجي  برج  االإدارية  باملقاطعة 
حوايل  بعد  على  الواقعة  خمتار 
اأدرار  والية  مقر  عن  كلم   800
،حيث مكنت هذه العملية االأمنية 

التي جاءت خالل دورية روتينية 
لرت   18400 وحجز  م�شادرة  من 
من الوقود كانت معدة يف براميل 
 200 منها  الواحد  �شعة  حديدية 
اإقليم  لرت بغر�س تهريبها باجتاه 
عملية  تبقى  فيما   ، مايل  �شمال 
متوا�شلة  االأمني  التحقيق 
املجهويل  اجلناة  اأثار  لتقفي 
اأمام  لتقدميهم   ، والهوية  العدد 
يف  للنظر  الق�شائية  اجلهات 
املعطيات  وح�شب   ، و�شعيتهم 

العملية  فاإن  املتوفرة  االأولية 
االأخرية الأجهزة االأمن امل�شرتكة 
ال�شارم  التطبيق  اإطار  تندرج يف 
بتاأمني  اخلا�س  االأمن  ملخطط 
دول  مع  احلدودي  ال�رشيط 
وجمابهة  االإفريقي  ال�شاحل 
الطاقوية  املواد  تهريب  ظاهرة 
يف  حادة  ندرة  ت�شهد  التي   ،
نقاط بيعها  مبحطات اخلدمات 

العمومية واخلا�شة.
اأحمد باحلاج 

جناة ،ح 
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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
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communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad
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Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
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 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

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

ال يوجد منا�ضبة اأروع من قدوم مولود جديد للحياة ، 
لذا نهنئ اأهل املولود " نزمي ي�ضري" بقدومه :

 يا طري طاير باالأجواء ميل و غرد 
باأحلى غناء الأحلى مولود

مربوك عليكم ون�ضال اهلل ال�ضفاء لالأم

تهنئة
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بقلم :ح�سن عبادي

�إىل  جمّدًد�  �لزيارة  تلك  �آخذتني 
جمموعة  �لرملة"؛  �سجن  من  "�آهات 
لبادة  "ق�س�سّية" خّطها �لر�حل زهري 
�إىل  �إبعاده  ومت  مر�ت  عّدة  )�عتقل 
مرج �لزهور يف �أو�خر عام 1992، عاد 
بف�سل كلوّي ليُعتقل ثانيًة و�أم�سى فرتة 
�سجن  م�ست�سفى  يف  طويلة  �عتقال 
حالته  تدهور  بعد  عنه  �أُفرج  �لرملة، 
�إىل  نقله  مت  غيبوبة،  بحالة  �ل�سحية 
م�ست�سفى  يف  �ملكّثفة  �لعناية  غرفة 
نابل�سّي ليموت بعد �أ�سبوع من �إطالق 
عذ�ب  رحلة  فيها  دّون  �رس�حه(؛ 
�سيا�سة  نتيجة  �ملر�سى  �لأ�رسى 
 14 �لكتاب  �لطبي.)يروي  �لإهمال 
مكتبة  �إ�سد�ر  �سفحة،   180 ة"،  "ق�سّ
د�ر �لأعالم للن�رس و�لتوزيع، نابل�س(. 
�لكال�سيكّي  �ل�سجون  �أدب  يُعنى 
بت�سوير �حلياة خلف �لق�سبان، يناق�س 
�لظلم �لذي يتعّر�س له �ل�سجناء، �أدب 
وعامل  �سجناء  �أبطاله  �سجناء،  كتبه 
وماّدته،  ومو�سوعه  حموره  �ل�سجن 
يقوم �سجناء بتدوين يومّياتهم وتوثيق 
ما مّرو� به، هم وزمالئهم، من �أحد�ث 
�لتعبري،  �سّح  �إذ�  فهو  �ل�سجن،  د�خل 
"رو�ية �ل�سرية �لذ�تية"؛ وهذ� ما جاء 
يف �لكتاب �لذي �سّور عذ�ب �ساحبه 
عنونَها:  ف�سول  عرب  �لأ�رسى  ورفاقه 
�آخر  �لآلم،  رحلة  مفاجئة،  �لدّو�مة، 
و�لكلب  �لرو�سية  �أ�رسف،  �لأوفياء، 
�لأ�سود، �لزيارة �ل�سامتة، �ل�رس�سور، 
�حلمر�ء،  �لوردة  ولكن....،  �إفر�جات 
�لكابو�س و�لذكرى، �ل�سدور �ملمزقة، 
�لأحالم.  حار�س  و�سالح،  مربوك 
�لأ�سري حني  �سعور  ي�سّور  "�لدّو�مة": 
�لتي  �جلوّية  �لغار�ت  �سور  ي�ساهد 
فتكت باملئات يف �لقطاع �ملحا�رَس، 
�سكناه  منطقة  عن  �لأخبار  تتكلّم 

و�أهله،  بيته  هدم  وعمارته،  و�سارعه 
ق�سف �ل�سجر و�حلجر و�لب�رس، متوّتر 
ل يعرف م�سريهم، و�ل�سّجان يرف�س 
لالطمئنان  بالت�سال  له  �ل�سماح 
عليهم. "مفاجئة": ي�سّور طريق �لآلم 
ة  وخا�سّ لالأ�رسى،  �لعذ�ب  ورحلة 
لآخر  �سجن  من  وتنّقلهم  �ملر�سى 
يف �لبو�سطة، "�ساحنة حتمل �سندوق 
حديدي به مقاعد على طوله يف �أربعة 
وكان  متقابلني،  �ثنني  كل  �سفوف 
و�ملدنيني  �لأمنيني  �لأ�رسى  يجل�س 
و�أمتعتهم، يف تكتل �آدمي منهك �أ�سناه 
�ملقعد �حلديدي وم�سنده �حلديدي، 
من  خانق،  جو  يف  �ل�سفر  وطول 
�لتوقيف،  مر�كز  �إىل  �آخر  �إىل  �سجن 
�ملحامل...  جمل  كانت  فالبو�سطة 
كاماًل  يوًما  �ل�سري  يبقى  بحيث 
ويزيد  �ملرهقة،  �حل�رسة  تلك  يف 
�لآلم  و�أ�سحاب  �ملر�س  بلّة  �لطني 
ة؛ �آلم �لظهر و�لرجلني  �ملزمنة خا�سّ
ترحم")�س.22(،  ل  �لتي  و�لبو��سري 
وفرمالتهم  �ل�سائقني  ت�رّسفات 
�لتعذيب،  ليتمّتعو� مب�ساهدة  �ل�سادّية 
بر�ئحة  �خلانق  جّوها  عن  ناهيك 
�لعرق و�لأحذية، ومنع �لأ�رسى ق�ساء 

�حلاجة �أو �رسب �ملاء.
زوجة  معاناة  ي�سّور  �لأوفياء":  "�آخر 
بو�سع  و"تكتفي  وت�سحيتها  �لأ�سري 
وتاًجا  �سدرها  على  ني�ساًنا  �لأ�سري 
حكمه  رغم  وتنتظره  ر�أ�سها"  على 
عرو�ًسا  يتزّوج  ورمّبا  نهائي...  �لال 
و�لكلب  "�لرو�سية  �ل�سبا!!   ريعان  يف 
�لأ�رسى  تفتي�س  ي�سّور  �لأ�سود": 
�مل�ست�سفى/�مل�سلخ،  يف  �ملر�سى 
بالكالب  م�ستعينون  �أحياًنا،  عر�ة 
باأغر��سهم  عابثون  �أخرى،  �أحياًنا 
�حللوى  و"حبات  وخ�سو�سّياتهم... 
�لزيارة  يوم  ل�سغارنا  حفظناها  �لتي 
بعد  باأقد�مهم،  د��سوها  �ملوعود، 

من  خلوها  من  ليتاأكدو�  فتحوها  �أن 
�ل�سامتة":  �ملمنوعات"."�لزيارة 
و�سفه لوفاة �لأعّزة دون ود�ع، فحني 
وفاتها  "كانت  يقول:  �لو�لدة  متوت 
�سكيًنا حاًد� قطع و�سائجي مع �لدنيا 
�لأوىل  �ل�سكني  وكانت  �ل�سجن،  خارج 
�سنو�ت")�س.  �سبع  قبل  و�لدي  وفاة 
�لهتمام  عن  �لأخوة  و�نقطاع   ،)93
وم�ساحلهم  �ن�سغالتهم  ب�سبب  به 
بعد  �أخوه  يزوره  وحني  وفائهم  وقلّة 
يبدو  عاًما،  ع�رس  �سبعة  د�م  �نقطاع 
لأّن حتريره يقرتب في�سخر يف وجهه: 
"ل بد �أنك �أتيت لتح�ّسن عالقتك بي 
ياأذن يل بالفرج،  لتزرعني ني�ساًنا يوم 
تريد �أن تلعق من بقّية حياتي فخًر� ل 
ت�ستحّقه...لقد ذهبت �إىل �حلج وزرت 
وتركت  قربي  ون�سيت  �لر�سول  قرب 
"�إفر�جات  زيارتي"!!)�س.100(  
�لأ�رسى  لدى  �لتوّتر  ي�سّور  ولكن...." 
�لتحرير،  �سفقات  مفاو�سات  فرتة 
�أ�رسى  ت�سمل  �أّنها مل  نف�سه  ويحّز يف 
حما�س �أو �جلهاد �لإ�سالمي �أو "حاملي 
�حلمر�ء":  "�لوردة  �لزرقاء".  �لهوية 
ي�سّور تهريب �ستلة نبات زينة منزلّية 
وعاء  وزر�عتها يف  �ل�سجن  د�خل  �إىل 
�سغري حتى مّت م�سادرتها و�إعد�مها. 
�ل�سغرية،  لأ�سيائه  ي�ستاق  �ل�سجن  يف 
وبع�سهم ي�ستاق �إىل �لإ�سفلت �لذي مل 
�إىل  يد�سه منذ ع�رسين عاًما! ومنهم 
زهر �للوز و�آخر للُخ�رسة فيزرع قطعة 
بر�عمها  ليتاأمل  ماء  كاأ�س  يف  جزرة 
�أبو  بنا�رس  للقائي  �أخذين  �خل�رس�ء. 
�سجن  يف   31.07.2019 يوم  �رسور 
�لثقب  عن  حتّدثنا  حني  هد�رمي 
حّدثني  �ملثقوبة،  و�لكتابات  �لأ�سود 
وفنجان  وحديقة  ب�رسفة  حلمه  عن 
قهوة و�أور�ق ليكتب، فاأقنع نف�سه باأن 
يكتب...  فبد�أ  �رسفته  �ل�سجن  �سّباك 
�لأحالم":  "حار�س  يتوّقف.  ومل 

�أّمه  زيارة  ت�رسيح  طلب  ُرف�س 
وكذلك  لة،  ب�سِ له  مِتت  ل  �أّنها  بحّجة 
بالو�سول  فحلم  �لت�سعينّي،  �أبيه  طلب 
حلم  يديها،  وتقبيل  بيتها  باب  �إىل 
�إىل حديقة و�لده ولثم يديه،  بالت�سلّل 
وحلمه  باملر�ساد  �أحالمه  وحار�س 
�سم  ��ستطعت  �آخر  حلم  "ويف  �لأكرب 
لها  يا  و�سّمه".  و�سّمه  �ل�سغري  ولدي 
�أبلغه  حتى  يحلم  و�سار  �أحالم!!!  من 
"بوجود جلنة حر��س  �للئيم  �حلار�س 
�لأحالم  و�أد  يف  متخ�س�سة  جديدة 
�لكتاب  يتناول    )180 �لكبرية".)�س. 
تعّج  و�أمر��سهم؛  �لأ�رسى  �أحو�ل 
ُمزمنني،  مبر�سى  �لحتالل  �سجون 
�لف�سل  بال�رسطان،  �ملري�س  منهم 
�لكلى  لغ�سيل  و�ل�سطر�ر  �لكلوي 
ثالث مر�ت �أ�سبوعًيا، �أمر��س �لقلب، 
هناك من يعاين �سّل ن�سفّي، �لبو��سري، 
�أمل �لأ�سنان، �أمل �لر�أ�س، وجع �لظهر، 
م�ساكل  �لعيون،  يف  عمليات  �لأزمة، 
حالتهم  وتتدهور  وغريها،  �لقولون 
مّما  �ملتعّمد  �لطّبي  �لإهمال  نتاج 
ظاهرة  �أودت  �لبطيء.  �ملوت  يَ�سّبب 
�لأ�رسى  جتاه  �لطبي  �لإهمال 
منهم،  كبري  عدد  بحياة  �لفل�سطينّيني 
�لع�رس�ت،  حيو�ت  تهّدد  ز�لت  وما 
بعر�س  �ساربة  تتجاهل  و�ل�سلطات 
�حلائط �لقانون �لدويل.  ي�سّور رحلة 
ووطنه  �أر�سه  على  ليتعّرف  �لأ�سري 
و�ل�سجون  �لبو�سطة  عرب  �ل�سليب 
�لتي مّر بها خالل رحلته �لإعتقالّية؛ 
�سّطة،  �لرملة،  �جللمة،  تكفا،  بتاح 
�سلمون،  حرمون،  جميدو،  �جللبوع، 
�لد�مون، عتليت، كفار يونا، ه�سارون، 
هد�رمي، رمونيم، ع�سقالن، تل موند، 
�ل�سحر�وّي  �لنقب  نفحة،  �ل�سبع،  بئر 
�سجًنا  يرتك  مل  به  وكاأيّن  وغريها، 
�لأخري  بلقائي  وذّكرين  عليه!!  يعتب 
يوم  �ساهني  �لأ�سري ح�سام زهدي  مع 

نفحة  �سجن  2020 يف  ثاين  كانون   15
�لأّول  �للقاء  �أن كان  بعد  �ل�سحر�وي، 
�لثاين  و�للقاء  �جللبوع،  �سجن  يف 
"هّياتك  وقوله:  "جميدو"  �سجن  يف 
ب�سببي تعّرفت على جغر�فية فل�سطني 

مثل �أهلي، كّل زيارة مبحّل �آخر".
�لد�خل  �أ�رسى  م�ساألة  تناول 
وتعّرفه  بهم  ولقائه  �لفل�سطيني 
�لن�سيان  د�ئرة  د�خل  كونهم  عليهم؛ 
خارج  فُهم  �لوطني،  �حل�ساب  وخارج 
�رس�ساوي،  �سمري  )�لأ�سري  �ل�سفقات 
�بن �بطن، حوكم بال�سجن مدّة ثالثني 
ورد  كما  و�أربعني  خم�سة  ولي�س  عاًما 
يف �سفحة 113(.  مل يرق يل ت�سوير 
"جممعات  لعرب  وو�سفه  �لكاتب 
فل�سطينّية يف فل�سطني 48" وكاأّنه جيل 
نخرت �ل�سموم عظامه وع�سع�ست يف 
ودخل  تفكريه،  على  و�سيطرت  عقله، 
عامل �لإجر�م بكل موبقاته")�س. 24( 
وكاأّن غالبّيتنا جّتار خمّدر�ت وقّو�دون 
ول�سو�س؟!؟ يلجاأ �لكاتب �إىل �ل�سخرية 
�ل�سود�ء، ي�سف �لطبيب �لرو�سي �لذي 
"يقولها مازًحا وهو يق�سدها  يعاجله 
بكل تاأكيد، يجب �أن تاأخذ �لدو�ء حتى 
بخبث،  ي�سحك  �حلكم...ثم  تكمل 
 )11 )�س.  يفعله"  ما  هذ�  وحقيقة 
وليد  �لأ�سري  به  حّدثني  ما  وجاءين 
هد�رمي  �سجن  يف  �لتقيته  حني  دّقة 
حول كاريكاتور ر�سمه وعرّب عن �أمله 
حو�يل  �ل�سلطات  لحتجاز  وح�رسته 
ثالثمائة جّثة فل�سطينّية ومنها جثمان 
�لأ�سري فار�س بارود �لذي تويّف خالل 
فرتة �سجنه وما ز�لت جّثته حمتَجزة 
�سّجانه  بوجه  فار�س حمّدًقا  وت�ساءل 
�سلطة  �ستحتفظ  "هل  با�ستهجان: 
فرتة  تنتهي  حّتى  بجّثتي  �ل�سجون 
�سخريته  لتحريرها؟؟"،  حمكومّيتي 
خدمات  حرمانه  مع  �لتعامل  من 
ة  حمام فيقول "ل �أملك تو�سية خا�سّ

و�لإن�سانية"  �حلقوقّية  �جلمعيات  من 
حمامي  �إىل  �للجوء  ي�سطّره  مّما 
ومل  �سوؤ�يل،  يتابعو�  "مل  �ل�سيكل 
هدوء  وبكل  حايل  ول  �أهلي  يتابعو� 
وماذ�  و�سحتي  حايل  عن  ي�ساألني 
عندي...عندي  ما  قلت  عندي... 
وعندي  وحرمان،  وعزل  وقهر  �سجن 
عن  �لأخبار  ونق�س  �حلرية  عذ�ب 
م�سريهم"  �أعرف  ل  �لذين  �أهلي 
حّدثني  ما  جاءين  وهنا   ،)18 )�س. 
لقائنا  يف  خندقجي  با�سم  �لأ�سري  به 
حمامي  فرتة  قبل  "قابلت  �لأخري: 
�إنت  ب�سوؤ�له: تقولّك على �سو  باغتني 
)من  حالنا"  وبكيت  ف�رسفته  موّقف؟ 
�جلدير بالذكر �أّن با�سم �أُعتقل يوم 2 
حمكمة  حكمت   ،2004 �لثاين  ت�رسين 
يق�سي  حكماً  بحّقه  �لع�سكرّية  �سامل 
ومنه  مر�ت،  ثالث  �ملوؤبد  بال�سجن 
�ل�سيكل!!(  "حمامي  م�سطلح  �سمعت 
�ساعة  ي�سّور  حني  �أوجها  وت�سل 
عظمه  "رمبا  �مُلقعد  �أ�رسف  �عتقال 
وحلمه  ب  �ملخ�سّ �ليور�نيوم  من 
��ستعمل  يدريّ".   ل  وهو  متفّجر 
بالن�س  �أحلقها  �لكتاب،  يف  �لهو�م�س 
يف �أ�سفل �ل�سفحة وتهدف �إىل ت�سهيل 
ذلك:  يف  ق  وُوِفّ �لقارئ  على  �لن�س 
�ملعتقلني،  ممّثل   - �ل�سجن"  "دوبري 
�ل�سيارة  على  يُطلق  "��سم  "�لبو�سطة 
�لتي تنقل �لأ�رسى �إىل �ملحكمة ومن 
�سجن �إىل �آخر وكذلك يُطلق على رحلة 
يو�سع  ق�سم  "�ملعبار"  نف�سها،  �لنقل 
لتحديد  موؤقت  ب�سكل  �لأ�رسى  فيه 
)ولي�س  "همتناه"  لحًقا،  وجهتهم 
�لنتظار،  مكان  وهي  "�لأمتناه"( 
بني  للنقل  خا�سة  فرقة  "�لنح�سون" 
وتّت�سف  �ملحاكم  و�إىل  �ل�سجون 
�أ�سبقّيات  ولها  و�ل�رس��سة  بالقوة 
موؤملة بالتعامل مع �لأ�رسى، "كنتينا" 

�ملق�سف �لذي ي�سرتي منه �لأ�رسى
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زرت يوم 17 مار�س 2020 �سجن ع�سقالن للقاء ثالثة اأ�سرى، و�سبح الكورونا يخّيم يف ف�سائنا؛ 
التقيت بدايُة بالأ�سري "X"، وجدته مرتبًكا �ساحًبا بعك�س الطّلة التي اعتدتها مّمن التقيت من 

الأ�سرى يف الأ�سهر الأخرية، �ساألته عن �سبب �سحوبه فاأجابني اأّنها ُخزعة من قبل "مطّببة" اأ�سنان 
يف ال�سجن، قلبت حياته راأ�ًسا على عقب! تبّي اأّن تلك اخُلزعة اخلبيثة �سّببت له خدًرا وجعلته 
مهوو�ًسا، يعاين من اأوجاع يف احللق واملعدة، خدر يف اأطرافه ول ينام الليل، ورغم ذلك مل يتلَقّ 

اأّي عالج غري امل�سّكنات التي ل ُت�سمن ول تغني عن جوع. توّجه لإدارة ال�سجن يومًيا ومل يفح�سه 
طبيب خمت�ّس حتى اليوم وكّل طلباته باأن يفح�سه طبيب من خارج ال�سجن باءت بالف�سل. كان 

ريا�سًيا متمّيًزا ُقبيل اأ�سره وحالته ال�سحّية ت�سوء من يوم اإىل اآخر! �سكا يل انعدام الظروف ال�سحّية 
املالئمة داخل الأ�سر مّما يزيد خماوفهم وقلقهم يف ظّل العّمة كورونا وزيارتها املباغتة لعاملنا.

اآهات من �سجن الرملة

�ل�سحافيني  ��ستهد�ف  �إن 
�لفل�سطينيني مل يتوقف يوما م�سى، 
�نتفا�سة  �ندلع  منذ  ت�ساعد  لكنه 
وقد    ،، �كتوبر2015  يف  �لقد�س 
�لنتهاكات  مئات  ووثقنا  ر�سدنا 
�عتقال،  و  �حتجاز  من  بحقهم 

و�عتد�ء و �قتحام، و�إغالق موؤ�س�سات 
و�أجهزة،  معد�ت  وم�سادرة  �إعالمية 
و��ستدعاء  مالحقة  �إىل  بالإ�سافة 
�ل�سحفيني  من  �لكثري  حركة  وتقييد 
هذ�  �إن  �ل�سفر.  من  �آخرين  ومنع 
ن�سطاء  �أي�ساً  طال  �ل�ستهد�ف 

"�لفي�سبوك" �لذين عربو� عن �آر�ئهم 
بب�سع كلمات على �سفحات �لتو��سل 
قمعهم  بهدف  وذلك  �لجتماعي، 
يف  �خلوف  وبث  منهم  و�لنتقام 
و�لتاأثري  �أفو�ههم،  وتكميم  نفو�سهم 
على توجهاتهم وطبيعة �هتماماتهم، 

وحجب  �حلرة  �أقالمهم  وحرف 
عد�سات  تلتقطها  �لتي  �حلقيقة 
تغييبهم  �أو  وحتييدهم  كامري�تهم، 
�ملهنية.  مبهامهم  �لقيام  عن  ق�رس� 
جل  فيه  ن�سجل  �لذي  �لوقت  ويف 
�حرت�منا وتقديرنا لكل �لإعالميني، 

عام  ب�سكل  �لوطني  بدورهم  ون�سيد 
�ل�رسى  ق�سية  بجانب  ووقوفهم 
كافة  ندعو  فاإننا  خا�س  ب�سكل 
�لحتاد�ت �لدولية ذ�ت �لخت�سا�س 
�لعاملني  وكافة  و�ل�سحافة  بالإعالم 
عن  و�ملد�فعني  �لإعالم  و�سائل  يف 

�لتحرك  �إىل  و�لتعبري  �لر�أي  حرية 
�لقابعني  زمالئهم  لن�رسة  �جلاد 
وتوفري  �لإ�رس�ئيلية،  �ل�سجون  يف 
�لفل�سطينيني  لل�سحفيني  �حلماية 
�ل�سحافة  جمال  يف  �لعاملني  ولكل 

و�لإعالم يف �لأر��سي �لفل�سطينية.

عبد النا�سر فروانة

دولة االحتالل تكبل ال�سحافة باالأغالل وتقيد ال�سحفيني باال�سفاد
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يالزمه املذياع ملتابعة اأخبار "كورونا " خا�ضة على الأ�ضرى

والد عميد اأ�سرى جنني رائد ال�سعدي 
يعي�ش اأوجاع فقدانه الب�سر

.    عجز عن زيارة ابنه ورف�ض الحتالل اإطالق �ضراحه 
ل�ضنوات طويلة ، ق�ضى امل�ضن الثمانيني حممد �ضريف حممد ال�ضعدي ، غالبية اأوقات حياته يف متابعة الإخبار املتعقلة 

ب�ضفقات تبادل الأ�ضرى وعمليات الإفراج عنهم ، متمنيًا اأن ينطق املذياع با�ضمه جنله عميد اأ�ضرى حمافظة جنني ال�ضيخ 
رائد ال�ضعدي ، ويزف له ب�ضرى حريته التي ما زال ي�ضادرها ويحرمها منه الحتالل ال�ضرائيلي ، ورغم فقدانه الب�ضر 

ب�ضبب حزنه واأمله على مدار 31 عامًا وقطار العمر مي�ضي ورائد خلف الق�ضبان .

تقرير: علي �ضمودي

لكنه   ، بالأمل  متم�سكاً  �سرب  فانه 
ي�سعر �ليوم بقلق وتوتر �كرب و�أ�سبح 
ملتابعة  حلظة  �ملذياع  يفارقه  ل 
فريو�س  حول  �لإخبار  تطور�ت 
يتعلق  فيما  وخا�سة   ،" كورونا   "
وتقول   ، �لق�سبان  خلف  بالأ�رسى 
كرميته �ملربية قمر �ل�سعدي " �أم 
يو�سف ":" كلنا ن�سعر بقلق وخوف 
من هذ� �لوباء �لعاملي �لذي يتهدد 
م�ساعرنا  ولكن   ، باأ�رسه  �لعامل 
�أ�رس�نا  على  خلوفنا  كثري�ً  متوترة 
نالت  �لذي  و�لدنا  مقدمتنا  ويف 
�أ�سبح عاجز�ً  �لأمر��س حتى  منه 
يغيب  ل  �لذي  ر�ئد  زيارة  عن 
فقد  منذ  ل�سانه  عن  وذكره  ��سمه 
زيارته  على  قادر�ً  يعد  �لب�رس ومل 
نهار  ليل  يجل�س   " وتكمل   ،"
ليتابع  يفارقه  ل  و�ملذياع  بغرفته 
�ملر�س  حول  �لإخبار  تطور�ت 
و�أو�ساعهم  و�لأ�رسى  عام  ب�سكل 
ول�سانه   ، حتديد�ً  �لق�سبان  خلف 
ليحميهم  �لدعاء هلل  يتوقف عن  ل 
ويرعاهم "، وتتابع " و�لدي يعي�س 
قدرته  عدم  فمن  �سديدة  �أوجاعا 
�ملر�س  ب�سبب  �بنه  زيارة  على 
�سفقات  من  ��سمه  �سطب  وتكر�ر 
�إطالق  �لحتالل  ورف�س  �لتبادل  
ظل  يف  �لأ�رسى  وباقي  �رس�حه 
هذه �لظروف و�لقاهرة و�ملخيفة 
بني كافة �أ�رس�نا و�أهاليهم ، فنحن 
نعلم  ل  كبرية  جائحة  يف  جميعا ً 
�ين �ستقودنا ، ون�ساأل �هلل �ن يرفع 
وكل  ويحمينا  و�لبالء  �لوباء  هذ� 

�أ�رس�نا  منه ".

بوؤرة اخلطر ..

�لأ�سري�ت  وعو�ئل  كو�لدها    
�أم  �ملربية  �أي�سا  تهتم   ، و�لأ�رسى 
�حد�ث  من  يجري  مبا   ، يو�سف 
خلف ق�سبان �لحتالل �لتي يرزح 
فيها �سقيقها ر�ئد �ملولود يف بلدة 
-2-20، بتاريخ  �حلارثية   �ل�سيلة 
و�ملعتقل منذ 1989-8-8   ،  1966
، وتقول " �ذ� كنا كاحر�ر يف بيوتنا 
�لأمنة و�حلمد �هلل ل يوجد ��سابات 
�لعاملني  رب  ويكرمنا  ومر�سى 
باحلماية ، ن�سعر بتوتر وقلق على 
و�سعورنا  بحالنا  فكيف   ، �بنائنا 

على �بنائنا جميعا د�خل �ل�سجون 
يحتجزهم  �لحتالل   " "،وت�سيف 
بوؤرة  مقومات  فيها  ظروف  يف 
�لتف�سي  من خالل �جبارهم على 
�لد�خلني  �ل�سجانني   خمالطة 
و�لجر�ء�ت  للعدد  و�خلارجني 
ميكن  فال   ، وغريها  �لمنية 
حياتهم  على  بالأمان  ن�سعر  �أن 
جميع  من  بهم  يحيط  و�خلطر 
�جلهات "، وتكمل " �د�رة �ل�سجون 
�لوقاية  و�سائل  لأ�رس�نا  توفر  ل 
�خلطر  بوؤرة  يف  ،فهم  و�حلماية 
تتابع  �لتي  �ملوؤ�س�سات  وننا�سد   ،
حقوق  ومنظمات  �ل�رسى  ملف 
جهدهم  ق�سارى  ،بذل  �لن�سان 
�ل�رسى  وكل  �سقيقي  لتخلي�س 
ذلك  يتحقق  وحتى   ، وحتريرهم 
�لرعاية  بتوفري  �لحتالل  �لز�م   ،

و�حلماية لهم ب�سكل عاجل ".

حلظات قلق ..

 " يو�سف  �أم  تقول   ، و�أمل  بحزن 
وتزد�د  معاناتنا  تتفاقم  يوم  كل 
�لتز�م  لعدم  �أ�رس�نا  على  خماوفنا 
�لحتالل بتوفري �ل�رسوط و�ملعايري 
�ملطلوبة حلمايتهم ووقايتهم ، فهم 
يحتجزونهم باعد�د كبرية يف غرف 
من  بينما   ، �لمنة  غري  �لعتقال 
و�مل�ساحة  �لبتعاد  �ل�رسوط  �هم 
و�دو�ت  �ملعقمات  و��ستخد�م 
�لتنظيف �لتي ل يوفرها �لحتالل 
�ل�ساعة  مد�ر  على   " وت�سيف   ،"
و�ملوؤمتر�ت  �لخبار  نرتقب   ،
و�لقلق  �لرعب  و�سط  �ل�سحفية 
�ملر�سى  وخا�سة  ��رس�نا  على 

وكبار �ل�سن و�لطفال ،فاأي �رسيعة 
�عتقالهم  ��ستمر�ر  يجيز  وقانون 
 ،" بالفريو�س  �ملهددين  �أكرث  وهم 
وتكمل " مل نعد قادرين على �ل�سرب 
�لوجع  �سنو�ت  فكل   ، و�لحتمال 
حلظة  ت�ساوي  ل  �لعتقال  خالل 
�لتي  و�لرعب  �جلحيم  حياة  من 
�لرئي�س  وننا�سد   ، �ليوم  نعي�سها 
حممود عبا�س وكافة �مل�سوؤولني ، 
جميعاً  �رس�حهم  لطلق  �ل�سغط 
لالحتالل  رهائن  تركهم  وعدم 
وعذ�بهم  عقابهم  يف  تفنن  �لذي 

وقتلهم ب�سكل بطيء ".

الأ�ضري رائد ..

عائلة  منزل  جدر�ن  تتزين 
بلدة  ر�أ�سه  م�سقط  يف  �ل�سعدي 
�ل�سيلة �حلارثية ب�سوره �لتي تروي 
حتى  �عتقاله  بد�ية  منذ  حكايته 
وتقول   ، �خلام�س  �لعقد  جتاوز 
" ن�ساأ  �أم يو�سف  �سقيقته �ملربية 
وعا�س وتعلم يف بلدتنا �لتي ت�سهد 
له بالبطولة و�ل�سجاعة منذ نعومة 
�لدر��سة  مقاعد  فعلى   ، �أظفاره 
�سارك يف �مل�سري�ت و�ملو�جهات 
وكان   ، �حلجر  �نتفا�سة  خالل 
�لحتالل  يتحدى  طفل  �أول 
فاعتقل   ، فل�سطني  علم  برفع 
 " وت�سيف   ،" �سنه  �سغر  رغم 
�لثانوية  مرحلة  حتى  تعليمه  تابع 
�لعامة ، لكنه �نتمى خللية فد�ئية 
و�لتعذيب  لالعتقال  وتعر�س 
 ، مرتني  �ملوؤبد  بال�سجن  وحوكم 
وتكررت �لنك�سات بحياتنا برف�س 
�إطالق �رس�حه يف كافة �ل�سفقات 

�سدمته  وكانت   ، و�لفر�جات 
ق�ست  �لتي  و�لدتي  وفاة  �لكبرية 
عمرها على بو�بات �ل�سجون وهي 
حتدى   " وتكمل   ،" حريته  تنتظر 
 ، و�لدر��سة  بالتعليم  �لحتالل 
�لعامة  �لثانوية  يف  �لنجاح  وحقق 
على  وح�سل   للجامعة  و�نت�سب 
تخ�س�س   بكالوريو�س  �سهادة 
وتتابع   ،  " �لتاريخ  يف  در��سات 
ب�سمود  و�عتز�ز  بفخر  ن�سعر   "
ب�سابه  �لذي �سحى  و�سالبة ر�ئد 
وما ز�لت يتفانى ويقدم  من �جلنا 
�أر�سه  وحرية  �لوطن  �جل  ومن 
و�سعبنا ، وباإذن �هلل لن تذهب هذه 

�لت�سحيات هدر�ً  ".

�ضور اأخرى ..

تروي  كما   ، للعائلة  �لأكرب  �لوجع 
�ل�سقيقة ، �أن �لحتالل حرم ر�ئد 
عندما   ، �حلرية  عبري  تن�سم  من 
�أوقف �لإفر�ج عن �لدفعة �لر�بعة 
 2014 عام  �لقد�مى  �لأ�رسى  من 
بعد  �لعائلة  ��ستعدت  وبعدما   ،
�لحتالل  نغ�س   ، ��سمه  �إعالن 
�لذي  لل�سجن  باإعادته  فرحتها 
، فقد عاين  من  �ثر على �سحته 
عدة  له  و�أجريت  �سحية  م�ساكل 
عمليات   د�خل �ل�سجون  وحاليا 
و�لدي   " وتقول   ، م�ستقر  و�سعه 
وتعليم  برتبية  عمره  �أفنى  �لذى 
وعا�س   ، تقاعد  حتى  �لأجيال 
جتربة �لعتقال ،  ، بقي حمافظا 
 29 مد�ر   على  ر�ئد  زيارة  على 
 ، نهائيا"  ب�رسه  فقط  حتى  عاماً 
"   كو�لدتنا  كان يتمنى  وت�سيف 
روؤيته حر� وعناقه و�لفرح بزفافه 
على  و�حلزن  و�لمل  �لهم  ولكن   ،
�سياع زهرة �سبابه خلف �لق�سبان  
ورحيل رفيقة دربه و�لدتنا  وهي  
تتمنى �حت�سانه ، �ثر على �سحته 
حتمل  على  �لقدرة  فقد  حتى 
لل�سجون  �لزيارة  وعذ�ب  م�ساق 
، ن�سلي لرب  " كو�لدنا  "، وتكمل 
�لعاملني ليمد بعمره حتى تتحطم 
 31 �أخي  كبلت  �لتي  �لقيود  هذه 
كل  رغم  خاللها  نفقد  مل  عاماً 
�سنوف �ملر�رة �لمل مبكرمة رب 
�لأ�سري�ت  وكافة  حريته  �لعاملني 
�لفرج  �هلل  �ساء  و�ن  و�لأ�رسى 

قريب ".

�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  طالبت 
�سادر  تقرير  يف  و�ملحررين 
لل�سحفيني  �لدويل  �لحتاد  عنها، 
و�ملنظمات �لدولية �حلقوقية، بالعمل 
�ل�سحفيني  �لأ�رسى  حماية  على 
�سجون  يف  �لقابعني  �لفل�سطينيني 
�لحتالل، وبذل �جلهود لل�سغط على 
�رس�حهم.  لإطالق  �لحتالل  حكومة 
و�أو�سحت �لهيئة يف بيانها �أنه يف �ليوم 
باملبادئ  �أجمع  �لعامل  يحتفي  �لذي 
ويكرم  �ل�سحافة  حلرية  �لأ�سا�سية 
�لعامل  دول  خمتلف  يف  �لإعالميني 
على جهودهم بنقل �حلقيقة، تو��سل 
�سلطات �لحتالل �حتجاز 12 �سحفياً 
�سعبة  �إعتقالية  بظروف  فل�سطينياً 
�ندلع  �أنه منذ  و�أ�سارت  للغاية. 
�ل�سعبية  و�لهبة  �لقد�س  �نتفا�سة 
من  �أكتوبر  �سهر  خالل  �لفل�سطينية 
عام 2015، �سعدت �سلطات �لحتالل 
هجمتها �ل�رس�سة على و�سائل �لإعالم 
بهذه  م�ستمره  ز�لت  ول  �لفل�سطينية، 
�حلملة �لعنيفة �سدهم، وذلك لإ�سكات 
�لطرق من  ب�ستى  وردعهم  �سوتهم 
نقل �حلقيقة وف�سح جر�ئم �لحتالل 
و�أ�سافت  و�لكلمة.  و�ل�سوت  بال�سورة 
�أن �لحتالل ل يكتف فقط مبالحقة 
و�عتقالهم  �لفل�سطينيني  �لإعالميني 
بل  �ل�سحفي،  و�جبهم  تاأدية  خالل 
عليهم  �خلناق  ت�سييق  �أي�ساً  يتعمد 
بال�سجون،  وزجهم  �عتقالهم  بعد 
حماميهم  روؤية  من  مبنعهم  وذلك 
وفر�س  ذويهم  زيارة  من  وحرمانهم 
غر�مات مالية بحقهم. وذكرت �لهيئة 
�ملحتجزين  �ل�سحفيني  بني  من  �أن 
�لحتالل،  معتقالت  يف  حالياً 

من  عي�سى  حممود  �ل�سحفي �لأ�سري 
�ملحتلة  �لقد�س  ق�ساء  عناتا  بلدة 
�أقدم  وهو  عام 1993،  منذ  و�ملعتقل 
قبل  �ملعتقلني  �ل�سحفيني  �لأ�رسى 
بني  حكماً  و�لأعلى  �أو�سلو،  �تفاقية 
تعر�س  حيث  �لأ�رسى،  �ل�سحفيني 
فرتة  �أثناء  و�ل�سبح  و�لتعذيب  لل�رسب 
�سهور�ً  د�مت  و�لتي  معه  �لتحقيقات 
طويلة قبل �حلكم عليه بال�سجن ثالثة 
�لأ�سرية  كذلك  و 46 عاماً.  موؤبد�ت 
ب�رسى �لطويل من مدينة �لبرية و�لتي 
�آخر  �عتقالها عدة مر�ت وكان  جرى 
بتاريخ 2019/12/11،  لها  �عتقال 
مت  �إد�ري  �عتقال  �أمر  بحقها  و�سدر 
�إىل  بال�سافة  مر�ت،  عدة  جتديده 
�لأ�سرية مي�س �أبو غو�س وهي طالبة يف 
كلية �لإعالم بجامعة بري زيت، حيث 
لتحقيق  غو�س  �أبو  �لأ�سرية  تعر�ست 
توقيف  مركز  يف  قا�س  ع�سكري 
"�مل�سكوبية"، تخلله �سبح على طريقة 
)�لقرف�ساء و�ملوزة(، قبل �أن يتم نقلها 
�إىل معتقل "�لد�مون". و�سددت �لهيئة 
يف ختام تقريرها على �رسورة �إر�سال 
جلان حتقيق دولية لتوثيق �لنتهاكات 
و�لطو�قم  �ل�سحفيني  بحق  �ملرتكبة 
�لأر��سي  يف  �لعاملة  �لإعالمية 
�لفل�سطينية، وحما�سبة دولة �لحتالل 
�سدهم  ترتكبها  �لتي  �جلر�ئم  على 
�ملهني،  و�جبهم  ميار�سون  وهم 
تز�ل  ل  �لحتالل  �سلطات  باأن  لفتة 
�سعياً  وذلك  لهم  با�ستهد�فها  عن  متمُ
منها لتطبيق �سيا�سة "تكميم �لأفو�ه" 
�لتي  و�لتعبري  �لر�أي  و�حلد من حرية 
كفلتها كافة �ملو�ثيق �لدولية وقو�نني 

حقوق �لن�سان.

هيئة الأ�ضرى 

مطالبة املنظمات احلقوقية بالعمل على 
حماية الأ�سرى ال�سحفيني واإطالق �سراحهم

حمامرة  عز�لدين  �لفد�ئي  �لأ�سري 
�سجون  يف  عاما   14 �أم�سى  و�لذي 
بت�سع  و�ملحكوم  �لغا�سب  �ملحتل 

موؤبد�ت .
�سجن  يف  للفد�ئي  �لعائلة  زيارة  بعد 
وبعد   24.4.2018 بتاريخ  جمدو 
من  لكرث  د�م  �لزيار�ت  عن  �نقطاع 
�سهرين ون�سف ب�سبب �لعزل �لنفر�دي 
جنوب  �سجون  بني  �لتع�سفي  و�لتنقل 
�ل�سفة و �سمالها نود تو�سيح مايلي : - 
�أول :مت نقل �لأ�سري عز�لدين حمامرة 
�سجن  �إىل   6 ق�سم  رميون  �سجن  من 
.ب�سكل   7.3.18 بتاريخ  هد�رمي 
على  بناء  لي�س  تع�سفي  نقل  �عتيادي 
بتوديعه  �ل�سباب  قام   ! �لأ�سري  طلب 
مالب�س  من  �أغر��سه  كافة  وترتيب 
وكتب و�أجهزة كهربائية كاملعتاد ولكن 
�لوحيد  �حلذ�ء  على  �لتحفظ  مت 
رميون  من  وخرج  �لأ�سري  �لذي ميلكه 
ثانيا   . حذ�ء  �أي  دون  �لقدمني  حايف 
هد�رمي  �سجن  �إىل  نقله  مت  �ن  :بعد 
�إد�رة �ل�سجن ��ستقبال �لأ�سري  رف�ست 
�لأق�سام متعذرة بعدم وجود مكان  يف 
�لأق�سام ل�ستقباله .مما مت و�سعه  يف 

يف زنازين �لعزل �لنفر�دي دون �سبب 
 ، �سيكل   250 تغرميه  مت  ،وقد  يذكر 
،ب�سكل  �مريكى  دولر   80 مايعادل 
حايف  ماز�ل  �نه  نن�سى  ول  تع�سفي 
�لعزل  من  نقله  ثالثا:مت  �لقدمني. 
جلبوع  �سجن  �إىل  هد�رمي  ب�سجن 
�سجن  �إىل  �لدخول  �لأ�سري  ،رف�س 
جلبوع ب�سبب بعد �مل�سافة على و�لدته 
�أمر��س  من  تعاين  وهي  �لزيارة  �أثناء 
مما  بالظهر  غ�ساريف  وخا�سة  عدة 
 . عليها  جد�  �سعبة  �لزيارة  �ستكون 
�لنفر�دي  �لعزل  يف  �لأ�سري  و�سع  مت 
�لأيدي  مكبل  وهو  جلبوع  �سجن  يف 
على  ينام  ،وكان  حذ�ء  ودون  و�لأقد�م 
�لرب�س وهو مكبل �لأيدي و�لأرجل !مت 
تقلي�س �لوجبات من 3 �إىل 2 . مل يكن 
�سباحا  �لوقت  كان  �ذ�  �لأ�سري  يعلم 
وقت  من حتديد  حرمه  م�ساء مما  �أم 
�أن  �ل�سالة ،كان ي�ساأل �ل�رسطة تخربه 
�ل�ساعة 1 ليال وبعد فرتة وجيزة تخربه 
كم  يعلم  ،مل  ليال  �لعا�رسة  �ل�ساعة  �أن 
هي �ملدة �لتى ق�ساها يف عزل جلبوع 
دون  و  و�لأرجل  �لأيدي  مكبل  وهو 

حذ�ء 

الفدائي عزالدين حمامرة اأ�سري 
خلف الق�سبان فى �سجون الحتالل



ك�شفت �إيلينا �شامي�شينا ، مر�شحة 
�أطباء  وكبرية  �لطبية  �لعلوم 
�أن  مبو�شكو،   3 رقم  �مل�شت�شفى 
لك�شف  �لفعالة  �لرئي�شية  �لطريقة 
بعدوى  �مل�شابني  �ملر�شى 
�لت�شخي�ص  هي  �لتاجي  �لفريو�ص 
وقالت  �ملقطعية  بالأ�شعة 
�شابق  وقت  يف  يعتقد  �إنه:«كان 
على  فقط  يعتمد  �لت�شخي�ص  �أن 
ولكن  �ملخترب�ت،  يف  �لفح�ص 
مع  حتى  �أنه  �ت�شح  ما  �رسعان 
ورود نتيجة �شلبية، قد يكون لدى 
�ملر�شى عالمات �رسيرية و��شحة 

لاللتهاب �لرئوي �لفريو�شي«.
�أنباء  وكالة  �شامي�شينا  و�أبلغت 
مو�شكو:«نحن مقتنعون متاما �ليوم 
باأن معيار �لت�شخي�ص �لرئي�شي هو 

�ملقطعية،  بالأ�شعة  �لت�شخي�ص 
مميزة  �أعر��ص  عن  يك�شف  �لذي 
زجاج  يف  )�لتاأثري  ت�شبه  للمر�ص 
�أنه  �إىل  �لطبيبة  و�أ�شارت  بلوري(« 
عن  �لك�شف  ميكن  �لطريقة  بهذه 
�ملتدرجة  �لأربع  �ملر�حل  �إحدى 
�شعود� من �للتهاب �لرئوي، ففي 
يتم  و�لثانية   �لأوىل  �ملرحلتني 
�إر�شال �ملر�شى للعالج يف �ملنزل، 
�لر�بعة  �أو  �لثالثة  �ملرحلتني  ويف 
�إدخال  يتم  �لإ�شابة  تقدم  من 

�ملر�شى فور� �إىل �مل�شت�شفى.
و�أكدت �أن خطوة �لفريو�ص �لتاجي 
به  �ملعرفة  درجة  قلة  من  نابعة 
وبخ�شائ�شه وحتور�ته، لذلك يتعلم 
عنه  �شيئا جديد�  يوم  كل  �لأطباء 

من حيث �لت�شخي�ص و�لعالج.

�لفريو�شات  عدوى  وباء  و�نت�رس 
دول  �مل�شتجدة يف جميع  �لتاجية 
منظمة  وبح�شب  تقريبا.  �لعامل 
�ل�شحة �لعاملية، �أ�شيب حتى �لآن 

�شخ�ص  ماليني  ثالثة  من  �أكرث 
�لعامل،  يف  �لتاجي  بالفريو�ص 
�ألف   230 من  �أكرث  منهم  وتويف 

�شخ�ص.
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منظمة ال�صحة العاملية تقدم 
ن�صائحها حول رم�صان

قدمت منظمة �ل�شحة �لعاملية٬ثمان ن�شائح  ملن  يخ�شون زيادة 
�لوزن يف �شهر رم�شان �لكرمي، ب�شبب تناول �أ�شناف متنوعة من 

�لأطعمة و�مل�رسوبات �لتي ت�شم �شعر�ت حر�رية مرتفعة.
وقالت �ملنظمة يف �أحدث تقاريرها، �إن هذه �لن�شائح ل متّكن من 

جتّنب زيادة �لوزن وح�شب، بل توؤّمن �أي�شا خ�شارة �لوزن �لز�ئد.
وهي كالتايل:

وجبات ثالث   1-

�أذ�ن  عند  باخلفيفة  تبد�أ  وجبات،  ثالث  �إىل  �لإفطار  تق�شيم 
�ملغرب، وهي مكونة من كوب و�حد من �ملياه وثالث حبات متر 

وطبق من �حل�شاء.
ت�شم  �شاعة،  بن�شف  �لإفطار  بعد  رئي�شية  ثانية  وجبة  يتبعها  ثم 
و�خل�رس�و�ت  �لكربوهيدر�ت  مثل  متنوعة  غذ�ئية  عنا�رس 

و�لربوتينات، ثم وجبة ثالثة بعد �لع�شاء حتتوي على �لفو�كه.

�ضحي متنوع..  متوازن..   3-

ومتنوع،  متو�زن  غذ�ء  على  بالعتماد  �ل�شائم  �ملنظمة  ن�شحت 
ويحتوي على كميات كبرية من �خل�رس�و�ت �لغنية بالألياف، فهي 

ت�شاعد على �ل�شعور بال�شبع و�لمتالء.
كما ن�شحت ب�رسورة حت�شري �لأطعمة بطريقة �شحية، و�لبتعاد 
�لن�شب �ملرتفعة من �مللح و�لبهار�ت لأنها  عن �ملقليات، وذ�ت 

تعيق خ�شارة �لوزن.

الغازية امل�ضروبات  عن  االبتعاد   3-

�لغازية  و�مل�رسوبات  �ل�شناعية  �لع�شائر  �رسب  عن  �لبتعاد 
ن�شب  على  حتتوي  لأنها  �أي�شا  مهم  و�ل�شحور  �لإفطار  وجبة  يف 
بال�شمنة  �لإ�شابة  وتزيد من خطر  و�لدهون،  �ل�شكر  مرتفعة من 
و�ل�شكري، و��شتبد�لها باللجوء �إىل �رسب �لع�شائر �لطازجة دون 

�إ�شافة �شكر.

الريا�ضة  4-

�إنقا�ص �لوزن، �شددت �ملنظمة على  باعتبارها �أمر� حموريا يف 
�أف�شل  �أن  �إىل  و�أ�شارت  �لريا�شية.  �لتمارين  ممار�شة  �رسورة 
للمعدة  فر�شة  لإعطاء  ب�شاعتني،  �لإفطار  للتدريبات عقب  وقت 

لله�شم.
كما ن�شحت بالبتعاد عن ممار�شة �لريا�شة خالل �شاعات �لنهار 
�ل�شديد  للعط�ص  �ل�شائم  تعر�ص  لأنها  �ل�شيف،  ف�شل  وخا�شة 
�ل�شو�ئل  و�جلفاف، وهذ� ينجم عنه م�شاكل �شحية نتيجة نق�ص 

باجل�شم.

املاء �ضرب   5-

�لإفطار،  �شاعات  خالل  �ملياه  من  كاف  مقد�ر  �رسب  يجب 
حيث يحتاج �جل�شم 8-12 كوبا يوميا، وهذ� يو�زي حو�يل لرتين 
�لإفطار  وجبتي  بني  �لكمية  هذه  توزيع  يف�شل  لكن  �ملياه،  من 

و�ل�شحور.

احللويات تناول  جتنب   6-

لحتو�ئها  �حللويات  تناول  عن  بالبتعاد  �أي�شا  ن�شحت  �ملنظمة 
تزيد  �لتي  �مل�شبعة  و�لدهون  �ل�شكريات  من  مرتفعة  ن�شب  على 
�لوزن، و�إذ� لزم �لأمر فيكفي �ل�شائم قطعة �شغرية من �حللويات 

بعد �لإفطار ب�شاعتني.

�ضحي نوم   7-

�ملتو�زن  �لنوم  لأن  �أمر حموري،  نوم �شحي  �حلفاظ على منط 
ي�شاعد �جل�شم على حرق كميات كبرية من �لدهون.

الكافيني تفادي   8-

ولنوم هادئ، ن�شحت �ملنظمة بعدم �لإكثار من �مل�رسوبات �لتي 
�أي  ممار�شة  وعدم  و�لقهوة،  �ل�شاي  مثل  �لكافيني  على  حتتوي 

ن�شاط بدين قبل �شاعة من �لنوم.
كما يف�شل جتنب تناول �لأطعمة �لغنية بالدهون و�ل�شكريات على 

وجبة �ل�شحور لأنها قد توؤدي �إىل �لأرق

ال�ضني 

اإنتاج 100 مليون من لقاح "كورونا 
فاك" الواعد

�أكد باحثون من خمترب »�شينوفاك 
بيوتيك« Sinovac Biotech يف 
لإنتاج  ت�شتعد  �ل�رسكة  �إن  بكني، 
بد�أت  لقاح  مليون جرعة من   100
ب�رسيا  بتجربته  ق�شرية  فرتة  منذ 
على  �لختبار  يف  جناحه  بعد 
حاليا  �ل�رسكة  وجتري  �حليو�نات 
�للقاح  على  كلينيكية  جتارب   4
�لذي ل يتجاوز حجمه عن ن�شف 
ميليليرت بعد �أن �أثبت جناعته على 
�لقردة وجرى تغليف �آلف �لعبو�ت 
وت�شتند  �نتجت  �لتي  �للقاح  من 
خامل،  طفيلي  عن�رس  توليد  على 
بي�شاء  بعبو�ت  تغليفها  وجرى 
»كورونافاك«  ��شم  مع  وبرتقالية 
وقامت  عليها   )Coronavac(
كبرية من  دفعات  باإر�شال  �ل�رسكة 
�للقاح لل�شلطات �لطبية يف �ل�شني 
�أن  �إل  �ملو�فقات،  على  للح�شول 
على  قادرة  �أنها  تظهر  �ل�رسكة 
بكميات  و��شع  نطاق  على  �نتاجه 

كبرية جد�.
وكانت �ل�رسكة قد �أكدت �أن �للقاح 
مل يرتك �أي �آثار جانبية و��شحة يف 
�لقردة، و�أن �ملخترب بد�أ �لتجارب 

على �لب�رس يف 16 �أبريل.
»�شينوفاك  خمترب  باحثو  و�أعطى 
من  خمتلفتني  جرعتني  بيوتيك« 
ثمانية  جمموعه  ما  �إىل  �للقاح 
ثالثة  وبعد  ري�شو�ص،  قردة 
�لقرود  رئتي  يف  �أدخلو�  �أ�شابيع، 
 ،2-CoV جرعة فريو�ص �شار�ص 
ي�شبب  �لذي  �لفريو�ص  وهو 
�أنابيب  خالل  من   ،»19 »كوفيد- 

�أ�شفل �لق�شبة �لهو�ئية، ومل ي�شب 
بح�شب  كاملة  بعدوى  منهم  �أي 
�لتي  للقرود  ب«وكان  ف  »�أ  وكالة 
��شتجابة  �لأكرب  �جلرعة  �أعطيت 
تلقيها  من  �أيام   7 فبعد  جيدة، 
عدوى �لفريو�ص، مل يعرث �لباحثون 
�أو رئتي  �آثار له يف بلعوم  �أي  على 
�لقرود و�أكد ليو بيت�شنغ وهو مدير 
�ل�رسكة  �إن  �شينوفاك  �رسكة  يف 

�شتكون  متى  بالتحديد  تعرف  ل 
قادرة على توزيع �للقاح.

�ل�شوؤون  مديري  كبري  وقال 
�لتنظيمية �خلارجية يف �شينوفاك، 
منغ وينينغ، يف ت�رسيحات �شحفية 
�إن  حملية  �إعالم  و�شائل  نقلتها 
�لثقة«  من  �لكثري  »متنحنا  �لنتائج 

باأن �للقاح �شيوؤثر يف �لب�رس.

عاملة طب تك�ضف 

الطريقة الأكرث فعالية لت�صخي�ص 
فريو�ص كورونا

�صبب جديد مفاجئ لرتفاع معدل الوفيات بكورونا
معدل  �رتفاع  يرتبط 

عن  �لناجمة  �لوفيات 
كورونا  فريو�ص 
�لبلد�ن  بع�ص  يف 
 D فيتامني  بنق�ص 
تو�شلت  �جل�شم.  يف 

در��شة  �ل�شتنتاج  لهذ� 
�مللكة  م�شت�شفى  لعلماء 

�إليز�بيث وجامعة �رسق �إجنلرت� يف 
بريطانيا.

در��شتهم  يف  �لعلماء  وقارن 
يف  ن�رسوها  �لتي 
 Research جملة 
متو�شط     Square

 D فيتامني  م�شتويات 
دولة   20 مو�طني  عند 
�إح�شاء�ت  مع  �أوروبية، 
وباء  عن  �لناجمة  �لوفيات 

.19-COVID
�أن هذه  و�ت�شح من هذه �ملقارنة 

�ملوؤ�رس�ت مرت�بطة، ففي �لبلد�ن 
�لتي يعاين مو�طنوها من نق�ص يف 
هذ� �لفيتامني، كان هناك �ملزيد 

من �لوفيات.
وجاء يف �لدر��شة �أنه »مت ت�شجيل 
خا�ص  ب�شكل  منخف�شة  م�شتويات 
من فيتامني D بني �شكان �إ�شبانيا، 
كانت  حيث  و�شوي�رس�«  �إيطاليا، 
بفريو�ص  و�لوفيات  �لإ�شابات 
�لقارة  يف  �لأعلى  هي  كورونا 

�لأوروبية.
بالإ�شافة �إىل ذلك، ذكرت �لدر��شة 
�أنه غالبا ما يالحظ نق�ص فيتامني 
يكونو�  لذلك  �ل�شن،  كبار  عند   D
هم �لأكرث عر�شة يف �لغالب للوفاة 
بالفريو�شات  �لإ�شابة  ب�شبب 
يعمل  �حلايل،  �لوقت  ويف  �لتاجية 
من  للوقاية  تو�شيات  على  �لعلماء 
�ملر�ص مب�شاعدة �ملو�د �لن�شطة 

بيولوجيا.



الدويل  الربتغايل  النجم  اأن  يبدو 
نادي  هداف  رونالدو  كري�ستيانو 
اإىل  للعودة  ي�ستعد  جوفنتو�س 
اإيطاليا\ن ياأتي ذلك بعدما هبطت 
طائرته اخلا�سة يف م�سقط راأ�سه 
ح�سبما  الربتغالية،  ماديرا  جزيرة 
ديللو  »كوريريي  �سحيفة  اأفادت 
ام�س،  اأول  الإيطالية  �سبورت« 
باأن  مفادها  تقارير  وترددت 
يف  متوقفة  كانت  رونالدو  طائرة 

ب�سبب  مدريد  الإ�سبانية  العا�سمة 
ب�سبب  املفرو�سة  ال�سفر  قيود 
فريو�س كورونا امل�ستجد.واأ�سارت 
هبطت  الطائرة  اأن  اإىل  ال�سحيفة 
يف مدينة فون�سال عا�سمة جزيرة 
لأم�س،  �سابق  وقت  يف  ماديرا، 
م�سيفة اأن رونالدو من املرجح اأن 
يعود لإيطاليا يف وقت متاأخر من 
م�ساء البارحة، واأ�سافت ال�سحيفة 
 »24 رادار  »فاليت  موقع  اأن 

املتخ�س�س  الإلكرتوين،  ال�سويدي 
اأن  اأو�سح  الطائرات  حركة  يف 
طائرة من طراز »جولف�سرتمي 200 
طائرة  اأنها  يُزعم  غالك�سي«  جي 
العا�سمة  فوق  مرت  رونالدو 

الإ�سبانية.
رونالدو  يق�سي  اأن  املقرر  ومن 
من  اأ�سبوعني  عاما،   35 البالغ 
ا�ستئناف  قبل  الذاتية  العزلة 
يذكر  جوفنتو�س،  مع  التدريب 
يف  ماديرا  اإىل  غادر  رونالدو  اأن  
عقب  املا�سي،  مار�س  التا�سع 
مباراة جوفنتو�س مع اإنرت بالدوري 
اإغالق  قبل  مبا�رشة،  الإيطايل 
كورونا،  فريو�س  ب�سبب  احلدود 
اأ�سيبت  التي  والدته  على  ليطمئن 
الوقت،  ذلك  يف  دماغية  ب�سكتة 
املحتملة  رونالدو  عودة  وتاأتي 
اليطالية  احلكومة  �سماح  عقب 
با�ستئناف  الإيطايل  الدوري  لفرق 

التدريبات على انفراد.

اإدارة ناي �سباب بلووداد نحو  تتوّجه 
لعبي  اأجور  من  اخل�سم  تطبيق 
التي  املالية  الأزمة  ب�سبب  الفريق 
ترتبت على اجتياح وباء كورونا على 
البالد مثلما هو الأمر يف كافة اأرجاء 
املعمورة، ويف هذا ال�سدد فاإن مالك 
�سوف  مدار  �رشكة  العا�سمي  النادي 
اأجور  تقوم بخ�سم ن�سبة الن�سف من 
من  بو�سار  �سفيان  الالعب  رفقاء 
ال�سخمة  الأعباء املالية  تفادي  اأجل 
يف اإطار الأزمة املالية التي مير بها 
الوطنية  البطولة  توقيف  بعد  الفريق 

املداخيل  انعدام  عليه  ترتب  والطي 
من  التذاكر  بيع  لعملية  بالن�سبة 
مداخيل  من  ال�ستفادة  وعدم  جهة 
عائدات البث التلفزيوين ب�سبب توقف 
املباريات يف جميع املباريات. و�سبق 
للمدير العام للنادي البلوزدادي توفيق 
اأن  �سابق  وقت  يف  الت�رشيح  قري�سي 
الأجور  نف�س  يتقا�سوا  لن  الالعبني 
املناف�سات  توقف  خالل  ال�سهرية 
نخفي�سا يف ظل  تعرف  �سوف  والتي 
يدل  الكروية  املناف�سات  تعليق  اأن 
تطبق  اأن  ينتظر  الثاين، حيث  ال�سهر 

اإدارة �سباب بلوزداد تخفي�س الأجور 
واإىل  املناف�سة  توقف  فرتة  خالل 

غاية ا�ستئناف التدريبات جمددا.
ع.ق.
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نيوكا�سل  نادي  اإدارة  اأدرجت 
الدويل  الالعب  ا�سم  الجنليزي 
�سمن  ماندي  عي�سى  اجلزائري 
قائمة الالعبني املهتمة بالتعاقد 
النتقالت  فرتة  خالل  معهم 
ك�سفت  حيث  املقبلة،  ال�سيفية 
اأن  ا�سبانية  اإعالمية  تقارير 
للت�سكيلة  املحوري  املدافع 
اإىل  لالنتقال  مر�سح  الوطنية 
يف  جديدة  جتربة  خو�س 
اختار  بعدما  الجنليزي  الدوري 
والن�سمام  ا�سبانيا  الحرتاف يف 
ناديه  من  قادما  بيتي�س  ريال  اإىل 
نف�س  وح�سب  رمي�س،  ال�سابق 
اجلدد  املالك  فاإن  امل�سدر 
ا�سرتاه  الذي  نيوكا�سل  لنادي 

ا�ستغالل  على  يعملون  �سعوديون 
فر�سة عدم جتديد ماندي العقد 
من  بيتي�س  ريتل  ناديه  اإدارة  مع 
ال�سفقة  على  النق�سا�س  اأجل 
خالل  من  الالعب  مع  والتوقيع 
ال�رشط اجلزائي املدون يف  دفع 
تبلغ قيمته مبلغ 30  العقد والذي 

مليون اورو.
نيوكا�سل  اإدارة  مهمة  تكون  ولن 
�سهلة يف ا�ستقدام ماجني بالنظر 
يتواجد �سمن مفكرة عدد  ملونه 
تريد  التي  الأوروبية  الأندية  من 
معه  والتوقيع  خدماته  ا�ستغالل 
نادي  غرار  على  ال�سائفة  هذه 
منذ  يعاينه  الذي  مدريد  اأتلتيكو 
فرتة يف ظل التاألق الذي يظهر به 

يف �سفوف النادي الأندل�سي، هذا 
الأخري لزال م�سريوه يرغبون يف 
متديد العقد رفقة ماندي مقابل 
اإىل  اجلزائي  ال�رشك  قيمة  رفع 

مبغ 50 مليون اأورو.
عي�ضة ق.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

بقيمة  تعوي�س  اإىل  بالإ�سافة 
عام  كل  عن  القيمة  من   %5
ويف  الت�سوية،  من  تاأخري 
الهيئة  اأ�سدرت  ال�سدد،  هذا 
�سهرة  اجلزائرية  الكروية 

ت�رش  تكذيبي  بيان  ام�س  اول 
خالله على اأن قرار الفيفا لي�س 
اأنها  الأمر  يف  ما  وكل  نهائيا 
اودعت طعنا فيه على م�ستوى 
املحكمة الريا�سية الدولية من 
ف�سل  على  التاأكيد  رف�س  اأجل 
امل�سوؤول ال�سابق على العار�سة 

الفنية الوطنية يف جت�سيد بنود 
العقد املوقع معه قبل 6 اأ�سهر 
قاد  اأنه  رغم  معه،  التعاقد  من 
لنهائيات  التاأهل  اإىل  اخل�رش 
واأ�سارت  لالأمم،  اإفريقيا  كاأ�س 
التو�سيحي  البيان  يف  الفاف 
الذي ن�رشته اأن املبلغ املذكور 

من  تلقتها  التي  املرا�سلة  يف 
طرف الفيفا غري ملزمة الدفع 
توا�سل  اأنها  باعتبار  حاليا 
ال�سباين  املدرب  مع  املعركة 
وتنتظر  »التا�س«  م�ستوى  على 
يف  لي�سب  الأخرية  هذه  قرار 

�ساحلها ح�سبها.

احلدة  الفاف  وا�ستعملت 
توجيه  خالل  من  اللهجة  يف 
التهديد على املتابعة الق�سائية 
لو�سائل الإعالم التي تعمل على 
ال�سياق  هذا  يف  موا�سيع  ن�رش 
اأن امللف لزال جاريا  باعتبار 
الدولية  التا�س  م�ستوى  على 

نهائيا،  فيها  الف�سل  يتم  ومل 
ا�ستغرابها  عن  عربت  اأين 
لالنت�سار ال�رشيع للخرب وهو ما 
ت�سبب للهيئة الكروية يف اأ�رشار 
التي  وهي  ح�سبها،  معنوية 
كانت تلقت مرا�سلة الفيفا �سهر 

نوفمرب من العام املن�رشم.

عقب ت�ضريب وثيقة اإلزام هيئة زط�ضي دفع 27 مليار �ضنتيم للتقني اال�ضباين

الفاف تنفي خ�ضارة ق�ضية 
األكاراز وتلّوح بالق�ضاء

نيمار ُي�ضحي من اأجل بر�ضلونة

نيمار جنم  باأن  تقرير �سحفي  اأفاد 
باري�س �سان جريمان، على ا�ستعداد 
للموافقة على خ�سم 50% من راتبه، 
لفريقه  اأخرى  مرة  العودة  اأجل  من 
ال�سيف،  هذا  بر�سلونة  ال�سابق 
مع  بالتعاقد  بر�سلونة  ا�سم  وارتبط 
نيمار قبل انطالق املو�سم احلايل، 

ل  الكتالوين  النادي  اأن  اأ�سيع  لكن 
يرغب يف دفع 200 مليون يورو، وهو 
وذكرت  باري�س،  يطلبه  الذي  املبلغ 
اأم�س  ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة 
العودة  على  ب�سدة  عازم  نيمار  اأن 
ال�سيفي  املريكاتو  يف  لرب�سلونة 
نيمار  اأن  التقرير  ويفيد  املقبل، 
ا لتجديد عقده  رف�س بالفعل عر�سً
�سان  من  يورو  مليون   100 بقيمة 
بقوة  ال�سغط  اأجل  من  جريمان، 

للعودة اإىل اإ�سبانيا.
بتخفي�س  باري�س  يقوم  ورمبا 
طلباته املادية اإىل 150 مليون يورو 
واأن  خا�سة  املقبلة،  الأ�سابيع  يف 
العقد  جتديد  يف  يرغب  ل  نيمار 
الفريق  مع  يبقيه  الذي  احلايل 

وقد   ،2022 �سيف  حتى  الفرن�سي 
لإعادة  منفتًحا  بر�سلونة  يكون 
ال�سابق  الربازيلي  �سانتو�س  لعب 
ا�سم  ارتبط  لكن  الإ�سباين،  للدوري 
ا برغبته يف �سم لوتارو  الفريق اأي�سً
مارتينيز مهاجم اإنرت ميالن، ويوجد 
�رشط جزائي بقيمة 111 مليون يورو 
ميالن،  اإنرت  مع  مارتينيز  عقد  يف 
ن�سطا  �سي�سبح  الذي  ال�رشط  وهو 
جويلية  ل�سهر  اأ�سبوعني  اأول  يف 
التاأثري املايل جراء  املقبل.وب�سبب 
يتعاقد  األ  فاإنه يرجح  وباء كورونا، 
بر�سلونة مع الالعبني، مما يعني اأنه 
نيمار  اختيار  �سيتينت،  على  �سيتعني 

اأو لوتارو.
ق.ر.

اإدارة ريال بيتي�س ت�ضعى لتمديد العقد ورفع ال�ضرط
 اجلزائي اإىل 50 مليون اأورو

اإدارة نيوكا�ضل مهتمة بالتعاقد مع ماندي

تتواجد االحتادية اجلزائرية لكرة القدم يف ورطة حقيقية بعد ن�ضر القيمة املالية التي ي�ضتحقها املدرب ال�ضابق للمنتخب الوطني لوكا�س األكاراز بعدما رفع 
االأخري �ضكوى على م�ضتوى االحتاد الدويل لكرة القدم من اأجل حت�ضيل م�ضتحقاته املالية على اإثر اإقدام هيئة الرئي�س خري الدين زط�ضي على ف�ضخ العقد 

معه من طرف واحد وذلك �ضهر اكتوبر 2017، حيث فاز التقني اال�ضباين بالدعوى �ضد الفاف واأ�ضدرت الفيفا حكما ل�ضاحله ينبغي خالله تعوي�ضه قيمة 1.3 
مليون اورو وهو ما يعادل قيمة تقارب 27 مليار �ضنتيم

االإجراء يخ�س فرتة توقف املناف�ضة

اإدارة �ضباب بلوزداد تخف�ض اجور 
الالعبني اإىل الن�ضف

رونالدو ي�ضتعد للعودة اإىل اإيطاليا

ق.ر.

وفاق  نادي  اإدارة  جمل�س  قرر 
حلفاية،  فهد  برئا�سة  �سطيف 
مع  املفاو�سات  خط  فتح 
الكوكي،  نبيل  التون�سي  املدرب 
بنهاية  ينتهي  الذي  عقده  لتجديد 
م�رش  حلفاية  اأن  وعلم  املو�سم، 
اأقرب  يف  للكوكي  التجديد  على 
وجه  يف  الباب  لغلق  ممكن،  وقت 

على  باحل�سول  املهتمة  الأندية 
املوؤ�رشات  كل  وتتجه  خدماته، 
اإىل اأن املدرب التون�سي �سيوا�سل 
ال�سطايفي،  الفريق  مع  م�سواره 
التي  الإيجابية  النتائج  بعد 
جنح  حيث  قدومه،  منذ  �سجلها 
املناف�سة  اإىل  الفريق  اإعادة  يف 
اللقب، بعد ما كان من  على ورقة 

وي�سعى  بال�سقوط،  املهددين  بني 
ق�سية  ح�سم  اإىل  الوفاق  م�سريو 
النطالق  قبل  للكوكي،  التجديد 
يف الإعداد للمو�سم املقبل، خا�سة 
الب�رشية،  الرتكيبة  م�ستوى  على 
التون�سي  للتقني  �ستوكل  حيث 
امل�رشحني  قائمة  حتديد  مهمة 

واملنا�سب املعنية بالدعم.

اإدارة وفاق �ضطيف تتحرك لتجديد عقد الكوكي
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تفتح �أبو�ب �جلنة وتغلق �أبو�ب �لنار 

يفتح  املبارك  رم�ضان  �ضهر  يف 
اجلنة  اأبواب  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل 
توبة  تائب  لكل  م�رصاعيها  على 
ال�رصعية  �رصوطها  وفق  ن�ضوحة 
اأبواب  كل  بوجهه  وتغلق  املعتربة 
اجلحيم . عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل 
اهلل عليه  اهلل �ضلى  ر�ضول  اأن  عنه 
رم�ضان  دخل  اإذا   (  : قال  و�ضلم 
فتحت اأبواب اجلنة وغلقت اأبواب 

اجلحيم ( - متفق عليه .
ماجه  وابن  الرتمذي  رواية  ويف 
وغريهما : ) اإذا كانت اأول ليلة من 

ال�ضياطني  �ضفدت  رم�ضان  �ضهر 
النار  اأبواب  وغلقت  اجلن  ومردة 
وفتحت   , باب  منها  يفتح  فلم 
باب  منها  يغلق  فلم  اجلنة  اأبواب 
اخلري  ياباغي   : منادي  وينادي 
وهلل  اأق�رص  ال�رص  وياباغي  اأقبل 
عتقاء من النار , وذلك كل ليلة ( .
الع�ضاة  من  كثرياً  اأن  نرى  لذلك 
يف  ن�ضوحة  توبة  اهلل  اإىل  يتوبون 
امل�ضاجد  فيلزمون  رم�ضان  �ضهر 
ويحافظون على ال�ضلوات وال�ضيام 

وغري ذلك من اخلريات

غفران ما تقدم من الذنب 
اهلل  تف�ضل  رم�ضان  �ضهر  ويف 
من  باأنه  علينا  وتعاىل  �ضبحانه 
واحت�ضاباً  به  اإمياناً  رم�ضان  �ضام 
تقدم  ما  له  تعاىل  اهلل  غفر  له 
هريرة  اأبي  عن  جميعاً  ذنوبه  من 
ر�ضي اهلل عنه اأن ر�ضول اهلل �ضلى 
�ضام  من   (  : قال  و�ضلم  عليه  اهلل 
غفر  واحت�ضاباً  اإمياناً  رم�ضان 
اهلل تعاىل له ماتقدم من ذنبه ( – 

متفق عليه .

َياِم: ّ ُل �ل�سِ َف�سْ
َقاَل ابُْن الَْقِيِّم ر�ضي اهلل عنه:

نَي ِمْن بنَْيِ �َضاِئِر اْلأَْعَماِل؛  ِبنَي, َوُهَو ِلَرِبّ الَْعامَلِ ُة اْلأَبَْراِر َوامْلَُقَرّ اُم امْلُتَِّقنَي, َوُجنَُّة امْلَُحاِرِبنَي, َوِريَا�ضَ »َفُهَو جِلَ
بُوبَاِت النَّْف�ِس  ْجِل َمْعبُوِدِه, َفُهَو تَْرُك َمْ َا يرَْتُُك �َضْهَوتَُه َوَطَعاَمُه َو�رَصَابَُه ِمْن اأَ اِئَم َل يَْفَعُل �َضيًْئا؛ َواإَِنّ َفاإَِنّ ال�ضَّ
ِلُعوَن ِمنُْه  ِلُع َعلَيِْه �ِضَواهُ, َوالِْعبَاُد َقْد يََطّ اِتِه, َوُهَو �رِصٌّ بنَْيَ الَْعبِْد َوَرِبِّه؛ َل يََطّ ِ َوَمْر�ضَ َذاِتَها اإِيثَاًرا مِلََحبَِّة اهلَلّ َوتَلَُذّ
ِلُع  ا َكْونُُه تََرَك َطَعاَمُه َو�رَصَابَُه َو�َضْهَوتَُه ِمْن اأَْجِل َمْعبُوِدِه, َفُهَو اأَْمٌر َل يََطّ اِهَرِة, َواأََمّ َراِت الَظّ َعلَى تَْرِك امْلَُفِطّ

ْوِم. َعلَيِْه بَ�رَصٌ؛ َوَذِلَك َحِقيَقُة ال�ضَّ
اِلِب لََها امْلََواَدّ  اِهَرِة َوالُْقَوى الْبَاِطنَِة, َوِحْميَِتَها َعِن التَّْخِليِط اجْلَ َواِرِح الَظّ ْوِم تَاأِْثرٌي َعِجيٌب يِف ِحْفِظ اجْلَ َوِلل�ضَّ
ْوُم يَْحَفُظ  ِتَها, َفال�ضَّ َحّ ِديئَِة امْلَاِنَعِة لََها ِمْن �ضِ ْف�َضَدتَْها, َوا�ْضِتْفَراِغ امْلََواِدّ الَرّ الَْفا�ِضَدَة الَِّتي اإَِذا ا�ْضتَْولَْت َعلَيَْها اأَ
ْكرَبِ الَْعْوِن َعلَى التَّْقَوى؛  َهَواِت, َفُهَو ِمْن اأَ تََها, َويُِعيُد اإِلَيَْها َما ا�ْضتَلَبَتُْه ِمنَْها اأَيِْدي ال�َضّ َحّ َواِرِح �ضِ َعلَى الَْقلِْب َواجْلَ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن - ]البقرة:  ّ َكَما َقاَل تََعاىَل: يَااأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�ضِ

ْوُم ُجنٌَّة«اهـ]8[. 183[, َوَقاَل النَِّبُيّ �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ال�ضَّ

َلّم  َلّى �هلُل َعَلْيِه َو�سَ معرفة هدي �لنبي �سَ
يف �إفطاره و�سحوره

َعلَيِْه َو�َضلََّم,  لَّى اهللُ  ومن الآداب التي ينبغي على كل م�ضلم التحلي بها, متابعة هدي النبي �ضَ
لَّى اهللُ َعلَيِْه َو�َضلََّم تعجيل الفطر؛ فَعْن �َضْهِل  واقتفاء اأثره يف كل حركة و�ضكنة, ومن هدي النبي �ضَ

لُوا  لَّى اهللُ َعلَيِْه َو�َضلََّم َقاَل: »لَ يََزاُل النَّا�ُس ِبَخرْيٍ َما َعَجّ ِ �ضَ ي اهللُ َعنُه اأََنّ َر�ُضوَل اهلَلّ بِْن �َضْعٍد َر�ضِ
يُن َظاِهًرا َما  ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم: »لَ يََزاُل الِدّ لَّى اهلَلّ ِ �ضَ الِْفْطَر«  َوَعْن اأَِبي ُهَريَْرَة, َقاَل: َقاَل َر�ُضوُل اهلَلّ

ُروَن«  َوَعْن اأَِبي َعِطيََّة,  اَرى يُوؤَِخّ َل النَّا�ُس الِْفْطَر لأََنّ الْيَُهوَد َوالنَّ�ضَ اأَنَا َعَجّ َدَخلْت  َقاَل: 
ِمْن  َرُجَلِن  َم�رْصُوٌق:  َفَقاَل  َعنَْها  اهللُ  َي  َر�ضِ َعاِئ�َضَة  َعلَى  َوَم�رْصُوٌق 
اْلإِْفَطاَر  ُل  يَُعِجّ اأََحُدُهَما  َو�َضلََّم  َعلَيِْه   ُ اهلَلّ لَّى  �ضَ  ِ اهلَلّ َر�ُضوِل  َحاِب  اأَ�ضْ

امْلَْغِرَب؟  ُر  َويُوؤَِخّ اْلإِْفَطاَر  ُر  يُوؤَِخّ َواْلآَخُر  امْلَْغِرَب,  ُل  َويَُعِجّ
ُل امْلَْغِرَب؟ َقاَل:  ُل اْلإِْفَطاَر َويَُعِجّ َقالَْت: َمن الَِّذي يَُعِجّ

ُ َعلَيِْه  لَّى اهلَلّ ِ �ضَ ِ. َقالَْت: »َهَكَذا َكاَن َر�ُضوُل اهلَلّ َعبُْد اهلَلّ
ي  نَُع«. ملا ثبت َعْن �َضْهِل بِْن �َضْعٍد َر�ضِ َو�َضلََّم يَ�ضْ
لَّى اهللُ َعلَيِْه َو�َضلََّم َقاَل:  ِ �ضَ اهللُ َعنُه اأََنّ َر�ُضوَل اهلَلّ

لُوا الِْفْطَر«. »لَ يََزاُل النَّا�ُس ِبَخرْيٍ َما َعَجّ
»َما  َو�َضلََّم:  َعلَيِْه  اهللُ  لَّى  �ضَ قوله  ومعنى 
َظْرِفيٌَّة  َفَما  تَْعِجيِل  َة  ُمَدّ اأَْي:  لُوا«,  َعَجّ
ِل  ُروا َعْن اأََوّ َوامْلَُراد                 ُ َما َلْ يُوؤَِخّ

ِق الَْوْقِت ُقّ َوْقِتِه بَْعَد َتَ

�سنن �ل�سيام

قطرة الأذن

يف رم�سان، قد ي�سطر �ملري�ض �إىل 
��ستعمال �لقطرة يف �لأذن، فهل 

تعترب مفطرة؟
و�ضع الدواء يف الأذن يف نهار رم�ضان ومثلها ا�ضتعمال 
الكحل, رمبا ي�ضل بع�ضها اإىل اجلوف, ولكنها ل ت�ضل 
اأن  �ضاأنها  من  ولي�س  طبيعي,  منفذ  من  اجلوف  اإىل 
اأونحو  بانتعا�س  بعدها  الإن�ضان  ي�ضعر  اأن  ول  تغذي 
ذلك, وقد اختلف العلماء قدمًيا وحديًثا يف �ضاأنها ما 
بني مت�ضدد وما بني مرتخ�س. فمن العلماء من حكم 
باأن  قال  من  العلماء  ومن  مفطرة.  الأ�ضياء  هذه  باأن 
فهي  اجلوف,  اإىل  طبيعًيا  منفًذا  لي�ضت  الأ�ضياء  هذه 
لذلك ل تفطر, واحلقيقة اأن هذه الأ�ضياء اأي ا�ضتعمال 
الكحل ومثله القطرة يف العني, ومثل ذلك التقطري يف 
ملن  الدبر  يف  ونحوها  املراهم  و�ضع  وكذلك  الأذن, 
عنده مر�س البوا�ضري وما �ضابه ذلك... كل هذه الأمور 

ل تفطر,

هل جتوز �لقر�ءة من �مل�سحف 
يف �سالة �لرت�ويح؟

رم�ضان,  قيام  يف  امل�ضحف  من  القراءة  يف  حرج  ل 
القراآن,  جميع  املاأمومني  اإ�ضماع  من  ذلك  يف  ملا 
ولأن الأدلة ال�رصعية من الكتاب وال�ضنة قد دلت على 
قراءته  تعم  وهي  ال�ضلة,  يف  القراآن  قراءة  �رصعية 
من امل�ضحف, وعن ظهر قلب, وقد ثبت عن عائ�ضة 
ر�ضي اهلل عنها اأنها اأمرت مولها ذكوان اأن يوؤمها يف 
قيام رم�ضان, وكان يقراأ من امل�ضحف, ذكره البخاري 

رحمه اهلل يف �ضحيحه معلقاً جمزوماً به.

دعاء

اَلّلُهَمّ ل َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�ضِ ِلَتَعُرّ

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي . �سهر رم�سان �سهر مغفرة �لذنوب
يقول اهلل تبارك وتعاىل: َو�َضاِرُعوا اإِىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َرِبُّكْم - ]اآل عمران: 133[, ويقول يف اآية اأخرى: �َضاِبُقوا اإِىَل َمْغِفَرٍة 
ِمْن َرِبُّكْم - ]احلديد: 21[, ويف اآخر احلديث ال�ضابق: ))وهلل ُعتقاءُ من النار, وذلك كَلّ ليلة((. ف�ضياُمك اأيها الإن�ضان 
بالنهار, وقيامك بالليل, واإعمارك للوقت بتلوة القراآن, وذكر اهلل عز وجل, كل هذه الأمور - وغريها كثرٌي - من اأ�ضباب 
غفران الذنوب يف هذا ال�ضهر الكرمي, يقول النبي عليه ال�ضلة وال�ضلم: ))َمن قام رم�ضان اإمياًنا واحت�ضاًبا, ُغِفر له 
ا: ))َمن قام مع الإمام حتى ين�رصَف, ُكِتَب له قياُم ليلٍة((]4[. يف وجِه الُع�ضاة؛  م من ذنبه((]3[, ويقول اأي�ضً ما تقَدّ
وا بذلك دخول  مات مرة اأخرى, وي�ضتحُقّ ليتوبوا ويرِجعوا اإليه, ويَبتعدوا عن طرِق اللهو والفجور؛ حتى ل يَقعوا يف املحَرّ

النار والعياذ باهلل.

1 ال�ضحور: اأي تناول الأكل وال�رصاب يف ال�ضحر وهو اآخر الليل بنية ال�ضوم, لقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: اإن ف�ضل ما بني 
�ضيامنا و�ضيام اأهل الكتاب اأكلة ال�ضحر, وقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: ت�ضحروا فاإن ال�ضحور بركة.

بركة فل  ال�ضحور  اهلل عنه:  �ضعيد اخلدري ر�ضي  اأبي  ماء, فعن  ولو بجرعة  وقليله  الطعام  بكثري  ال�ضحور  ويتحقق 
تدعوه, ولو يجرع اأحدكم جرعة ماء, فاإن اهلل وملئكته ي�ضلون على املت�ضحرين.

لل�سائم فرحتان 
اإن اهلل �ضبحانه وتعاىل ي�ضاعف ال�ضالح من عمل 
�ضبعمائة  اإىل  اأمثالها  بع�رص  احل�ضنة  اآدم  ابن 
خا�س  نوع  من  جزاءه  جعل  ال�ضوم  اإل  �ضعف 
فالذي  به  يجزي  وهو  تعاىل  هلل  ال�ضوم  اأن  اإذ 
ي�ضع �ضهوته وطعامه و�رصابه من اأجل الرحمن 
الرحيم يعطيه اهلل تعاىل فرحتان : فرحة عند 

فطره وفرحة عند لقاء ربه .
اهلل  ر�ضول  اأن  عنه  اهلل  ر�ضي  هريرة  اأبي  عن 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم قال : ) كل عمل ابن اآدم 
�ضبعمائة  اإىل  اأمثالها  بع�رص  احل�ضنة  ي�ضاعف 
فاإنه يل  ال�ضوم  اإل  وجل  عز  اهلل  قال   , �ضعف 
واأنا اأجزي به , يدع طعامه و�رصابه من اأجلي 
وفرحة  : فرحة عند فطره  لل�ضائم فرحتان   ,
عند لقاء ربه , وخللوف فيه اأطيب عند اهلل من 

ريح امل�ضك ( – متفق عليه .
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يف ظل جائحة كورونا ... عني احلجل تتوحد 

اجلمعيات اخلريية ، �شند املت�شررين من احلجر 
.    مبادرات اإن�ضانية ر�ضمت الب�ضمة على الوجوه يف �ضهر الرحمة 

ت�ضابق اجلمعيات اخلريية بعني احلجل ولية امل�ضيلة ، الزمن ملواكبة ال�ضهر الف�ضيل  ، من خالل جمع اأكرب قدر ممكن  من الإعانات 
الغذائية لإعادة توزيعها على املحتاجني واملعوزين واملت�ضررين من احلجر ال�ضحي ، خا�ضة اأن �ضهر رم�ضان يحل هذا العام يف ظروف 

ا�ضتثنائية ، تزامنا مع اجراءات احلجر ال�ضحي املفرو�ض من قبل الدولة اجلزائرية ملنع تف�ضي فريو�ض كورونا ، وهو العامل الذي يفر�ض 
جهدا م�ضاعفا من اخلريين واملح�ضنني لنجدة الأ�ضر املعوزة والعائالت التي فقدت م�ضدر رزقها اأو دخلها جراء احلجر ال�ضحي .  

خل�ضر بن يو�ضف

فوج ال�ضالم الك�ضفي » يوّزع 60  
وجبة اإفطار يوميا  

دخلت مبادرة فوج » ال�شالم » الك�شفي  
انطالق  منذ   ، العا�رش  يومها   ، اأم�ش 
باإعداد وجبات كاملة   ، �شهر رم�شان 
العائالت  لبيوت  واإي�شالها  لل�شائمني 
وحتى   ، احلجل  عني  ببلدية  املعوزة 
ملن هم دون ماأوى ، اإذ اأ�شفرت هذه 
املبادرة عن توزيع ما يفوق الـ 60 وجبة 
من  متكونة  ال�شاعة،  حد  اإىل  يوميا  
اخلا�شة  االأ�شا�شية  االأطباق  خمتلف 
بال�شهر الف�شيل ، هذا كما يقدم الفوج 
وجبة ال�شحور للعائالت ذاتها  يوميا ، 
اأين يقدم ح�شة اأ�شبوع كامل من مواد 
املجفف  والعنب  والزبدة  الك�شك�ش 
واللنب للعائالت على اأن تقوم  باإعداد 
وجبة ال�شحور  بنف�شها ،  و ت�شاف لها 
 ، االأوىل   نفاذ  ثاين عند  اأ�شبوع  كمية 
من  يزيد  الفوج  جعل  الذي  االأمر 
من  اأكرث  احتياجات  لتغطية  جهوده 
60 عائلة ، كما يحر�ش القائمون على 
الفوج  وهم �شباب ين�شطون فى العمل 
اخلريى بجميع اأ�شكاله بعني احلجل  ،  
التح�شري  على  املتطوعني  م�شاركة 
مل�رشوع 100 قفة اخلا�شة بعيد الفطر 
ا�شافة اإىل ك�شوة العيد خالل الن�شف 
الثاين من رم�شان املعظم  ، فيما وجه 
املح�شنني  اإىل  نداء  الفوج  م�شوؤولو 
للم�شاركة يف هذه املبادرة و تزويدهم 
ببع�ش االحتياجات ، من مواد غذائية 

، لتمكينهم من اال�شتمرار يف 
معلنني   ، اخلريي  عملهم 
ال�شتقبال  ا�شتعدادهم  عن 
الفوج  مبقر  امل�شاهمات 
اأجل  من  البلدية  باملكتبة 
جدير   ، الغر�ش  هذا 
بالذكر اأن الفوج قدم  ما 
قفة      «  160  « يقاربــ  
ل�شهر  االأوىل  االأيام  قبل 

رم�شان .
فر�ضان اخلري ، جمعية 

الفردو�ض بالتعاون مع فوج 
الر�ضاد للك�ضافة ال�ضالمية 

اجلزائرية
توزيع 300 قفة على العائالت 

والرهان على الو�ضول لرقم 
قفة   1000

الف�شيل  رم�شان  �شهر  مع  تزامنا 
وت�شامنا مع العائالت املعوزة ، بادر 
يف  البلدي  الفردو�ش  جمعية  مكتب 
عني احلجل بالتعاون مع فوج الر�شاد 
 ، اجلزائرية  اال�شالمية  للك�شافة 
مواد  على  حتتوي   ، قفة   300 بجمع 

ا�شتهالكية كالزيت ،  القهوة ، ال�شكر،  
الفرينة ، امللح ، الطماطم  واخل�رش 
الفئات  على  توزيعها  مت   ، وغريها 
عرب  املتواجدة  واملحتاجة  اله�شة 
اأحياء البلدية ذاتها  ، جدير بالذكر اأن 
مثل هكذا عمليات ومبادرات خريية 
والت�شامن  التالحم  تعزز  وان�شانية 
يف  واملحتاجة  اله�شة  الطبقات  مع 
املجتمع اجلزائري ، تزامنا مع االأيام 
الع�شيبة التي متر بها اجلزائر نتيجة 
تف�شي وباء كورونا ، ويف ال�شياق نف�شه 
وهاب   : باالإعالم   املكلف  لنا  اأكد 
فريو�ش  تف�شي  منذ  مت  اأنه   ، في�شل 
الفردية  العمليات  تبني عديد  كورونا 
وخمتلف  ال�شلطات  مع  والت�شاركية 
ال�رشكاء االجتماعيني للقيام بحمالت 
اأحياء  ملختلف  والتعقيم  التطهري 
 ، ونهارا  ليال  وموؤ�ش�شاتها  املدينة 
اأنه مت  برجمة  اأي�شا  حمدثنا اأ�شاف 
عدة م�شاريع خالل االأيام القادمة من 
�شمنها م�رشوع �شقي االأ�شجار داخل 
اأطلقت   ، املدينة  واأحياء  حميط 
ذات اجلمعية دائما بالتعاون مع فوج 
الر�شاد للك�شافة اال�شالمية اجلزائرية 
مبادرة الرحمة تدعو من خاللها ذوى 
 1000 لرقم  للو�شول  واالإح�شان  الرب 
قفة ، وم�رشوع اقتناء مالب�ش  العيد 
والقيام  املحتاجة  العائالت  الأطفال 
وم�شاريع  اجلماعي  اخلتان  بعملية 

خريية اأخرى .
لالإ�شارة ، فقد القت هذه املبادرات 
حا�شة   ، املدينة  �شكان  ا�شتح�شان 
عن  ال�رشر  رفع  يف  ت�شاهم  واأنها 

يف   ، واملحتاجة  املعوزة  الفئات 
هذا الظرف اال�شتثنائي الذي تعي�شه 

البالد .

اأيادي اخلري يف �ضهر الرحمة 
جمعية كافل اليتيم بعني 

احلجل توزع 240  قفة كمرحلة 
اأولية وحت�ضر لك�ضوة الأيتام 

اليتيم مكتب عني  تعمل جمعية كافل 
برجمة  على  امل�شيلة  بوالية  احلجل 
خالل  اخلريية  االأن�شطة  من  العديد 
ال�شهر الف�شيل على غرار قفة رم�شان 
رم�شان  قفة  مييز  ما  اأبرز  ولعل    ،

لهذه ال�شنة التي ت�رشف عليها جمعية 
رم�شان  قفة  تخ�شي�ش  اليتيم  كافل 
لكل الفئات اله�شة من عائالت االأيتام 
والفقراء واملحتاجني ب�شبب الظرف 

اال�شتثنائي الذي تعي�شه اجلزائر  . 
واأفاد مكتب اجلمعية اأنه مت كمرحلة 
من   اأزيد  توزيع  العملية  من  اأولية 
170  قفة رم�شانية خالل االأيام التي 
تتوافر   ، رم�شان  �شهر  حلول  �شبقت 
الغذائية  ال�رشوريات  جميع  على 
 ، اجلزائرية  االأ�رشة  حتتاجها  التي 
الغذائية  واملواد  اللحم  ذلك  يف  مبا 
�شخرت  �شنة  وككل    ، ال�رشورية 
جمع  اأجل  من  طاقمها  اجلمعية 
على  توزيعها  اأجل  من  امل�شاعدات 
م�شتوى  على  امل�شجلة  العائالت 

مكتبها . 
وجتدر االإ�شارة اأن جمعية كافل اليتيم 
امل�شاعدات  تخ�شي�ش  على  عملت 

كما  واالأيتام   االأرامل  على 
اأين مت توزيع 70   ، اأنفا  ذكرنا 
قفة اأخرى خالل االأيام الع�رش 
االأوىل من �شهر رم�شان ،  الأن 
القائمني على العمل اخلريي 
رم�شان  قفة  يف  املتمثل 
ال�رشيحة  هذه  اأن  اعتربوا 
ال�رشائح  بني  من  تعد 
املجتمع  يف  احل�شا�شة 
واأنها تبحث عمن ي�شاعدها 
م�شتلزماتها   توفري  يف 

اأكد  ال�شياق  نف�ش  ويف   ، ومتطلباتها 
خمي�شي   « املكتب  عن  امل�شوؤول 
قفة  م�شاعدات  جمع  اأن  معمري«  
بداية  ت�شمل  ال  رم�شان 
رم�شان بل هي متوا�شلة 
 ، اأخرى  منا�شبات  حتى 
الفقراء  م�شاعدة  تتطلب 
اأن  كما   ، واملحتاجني 
ينظمها  التي  املبادرات 
�شارية  اجلمعية  اأع�شاء 
اإذ   ، ال�شنة  طول  على 
ك�شوة  اإىل  املكتب  يح�رش 
باالأرامل  اخلا�شة  العيد 
واالأيتام وهدفهم بذلك فعل 
اخلري واإحياء امل�شاهمات اخلريية ، 
فهذه ال�رشيحة باأم�ش احلاجة دائما ، 
فغالبا املراأة االأرملة تعاين من ق�شوة 
الظروف وعدم قدرتها على اأن تعيل 
لذا خ�ش�شت اجلمعية جل   ، اأبناءها 

م�شاعداتها لهذه ال�رشيحة . 
اأعمالها  با�رشت  اجلمعية  اأن  يذكر 
لتوا�شل    ، �شعبان  �شهر  اخلريية 
من  رم�شان  �شهر  طوال  جهودها 
اأجل اأن تعم الفائدة على اجلميع  يف 
خمتلف مناطق الدائرة ،  باعتبارها 
يحتاج  من  لكل  االأمل  الإعادة  ت�شعى 

امل�شاعدة . 

جمعية اجلزائر خلدمة وتنمية 
املجتمع تقدم 425 وجبة 

حممولة  ، 200 قفة ، وعمليات 
خمتلفة للتطهري والتعقيم  

وتنمية  خلدمة  اجلزائر  جمعية 
املجتمع - املكتب التنفيذي الوالئي 
مقرها  الكائن  اخلريية   - م�شيلة 
هي  احلجل  لعني  البلدية  باملكتبة 
االأخرى ت�شنع اال�شتثناء ، ومتكنت من 
فر�ش وجودها عندما قررت اكت�شاح 
بابه  من  اخلريي  بعملها  امليدان 
املحتاجني  م�شاعدة  الأجل  الوا�شع 
يف  خ�شو�شا  املجتمع  اأفراد  من 
علمنا  وقد   ، بالذات  الظرف  هذا 
قفة  اأنها وزعت 200  االإطار  يف هذا 
ت�شامنية على مرحلتني ، حتتوي على 
االأ�شا�شية  الغذائية  املواد  خمتلف 
ت�رشرت  التي  العائالت  بع�ش  على 
احلجر  وعملية  كورونا  وباء  ب�شبب 

ال  معوزة  عائالت  �شملت   ، ال�شحي 
حاجياتها  وتغطية  مواكبة  ت�شتطيع 
وزعت  الكرمي  رم�شان  �شهر  خالل 
البلدية ، هذا وقد  اأحياء  يف خمتلف 
اأنه  اجلمعية  رئي�ش  قبل  من  علمنا 
رم�شان  �شهر  من  الثالث  اليوم  منذ 
خلدمة  اجلزائر  جمعية  قامت 
وجبة   422 بتقدمي  املجتمع  وتنمية 
حممولة متكونة من خمتلف االأطباق 
الف�شيل  بال�شهر  اخلا�شة  االأ�شا�شية 
 ، ال�شبيل  وعابري  الفقراء  لفائدة 
من  بعدد  والتكفل  �شبط  مت  كما 
العائالت �شيتم متويلها بجميع املواد 
الغذائية املطلوبة طيلة �شهر رم�شان 
الن�شاط  يتوا�شل  اأن  على  الكرمي 
توزيع  بوا�شطة  القادمة  االأيام  خالل 
اأخرى على عائالت مل  مواد غذائية 
ت�شملها امل�شاعدة الت�شامنية ، اأي�شا 
احلديثة  اجلمعية  �شباب  اأن  يذكر 
لفعل  متطوع  طاقم  وهم  التاأ�شي�ش  
اخلري  قد قاموا بحمالت حت�شي�شية 
عن وباء كورونا باال�شافة اإىل تبنيهم 
العديد من عمليات التطهري والتعقيم 
وموؤ�ش�شاتها  املدينة  اأحياء  ملختلف 
وهياكلها ، هذا  وينا�شد طاقمها جميع 
تقدمي  املجتمع  اأفراد  من  اخلرييني 
توا�شل  حتى  للجمعية  م�شاعداتهم 

املحتاجني  نفو�ش  يف  ال�رشور  بعث 
لالإ�شارة  البلدية  اأحياء  وعرب خمتلف 
فاإن اجلمعية اأطلقت م�شابقة اإن�شادية 
البالغني  االأطفال   لفائدة  بعد  عن 
�شعار«   ، حتت  �شنة   14 اإىل  8�شنوات 
اأ�شمعنا �شوتك ، واأنت 
يف بيتك«  ،  تتمثل يف 
�شوتي  مقطع  ار�شال 
يتعدى  ال  م�شجل 
و�شيح�شل   ، دقيقتني  
جوائز  على  الفائزون 
ت�رشيح  ح�شب  قيمة 

رئي�ش اجلمعية . 

جمعية روؤية 
للم�ضرح وال�ضينما

هي  وال�شينما  للم�رشح  روؤية  جمعية 
االأيدي  مكتوفة  تبق  مل  االأخرى 
واأرادت اأن ت�شارك وتكون لها ب�شمتها 
بف�شل  املجتمع  داخل  وفاعليتها 
املبادرات  على  دوؤوب  متميز  �شباب 
واالأعمال اخلريية التطوعية ، اإ�شافة 
من  جو  خللق  فنية  م�شاهمات  اإىل 
الرتفيه والتنفي�ش عن املجتمع الذي 
يعي�ش  �شيق  حميط  يف  يتقوقع  بات 
على  يبعث  ال  قاتل  وروتني  منطية 
املتطوع  اجلمعية  �شباب   ، االرتياح 
كان يف ال�شفوف االأوىل  كخط دفاع 
االأزمة  عز  يف  لالأمان  و�شمام  اأول 
اأوىل  منذ  والعناء  امل�شاق  وحتمل 
حمالت  بف�شل  الوباء  تف�شي  اأيام 
التعقيم والتطهري يوميا ، ليال ونهارا 
مدا�رش  و  وقرى  اأحياء  خمتلف  يف   ،
املدينة وموؤ�ش�شاتها وهياكلها  ، ومل 
مدينة  اإىل  تعداها  بل  بذلك  يكتف 
واحــدة  يف   ، كاملة   هجر�ش  �شيدي 
�شطرها  التي  ال�شبابية  املالحم  من 

جند طاقم جمعية روؤية .
يوا�شل  اجلمعية  �شباب  اأن  اإىل  ي�شار 
افرتا�شي  فكاهي  عر�ش  تقدمي 
ال�شهرات  خالل  بعد  عن  تفاعلي 
 « بعنوان  لالأطفال  الرم�شانية  
من  وهي   « وفرفور  يوميات �رش�شور 

وباإمكانياتهم  اخلا�ش  اجتهادهم 
الفكرة  هذه  القت  وقد   ، الب�شيطة  
ا�شتح�شان االأولياء  ملا تلعبه من دور 
الروتني وظروف  التقليل من  كبري يف 
النف�شية  وتاأثرياتها  املنزيل  احلجر 

على االأطفال .
 

جمعية �ضدى للثقافة 
والإعالم  منرب للتح�ضي�ض 

ووا�ضطة خري بني املح�ضنني 
واملحتاجني 

للثقافة  �شدى  جمعية  توا�شل 
من  العديد  غرار  على  واالإعالم  
املجموعات الفي�شبوكية احلجيلية   ، 
فريو�ش  حول   التح�شي�شية  حمالتها 
يوم عرب  اأول  منذ  امل�شتجد   كورونا 

�شفحتها يف الفي�شبوك . 
الت�شجيالت  بع�ش  بف�شل  وذللك 
باإعدادها  تقوم  التي  والفيديوهات 
�شباب  مبادرات  من  اأو  هي  �شواء 
هاو متعدد املواهب والطاقات ، اأين 
اال�شهارية  الفوا�شل  بع�ش  �شجلت 
لتقدمي االر�شادات والن�شائح التوعوية 
�رشائح  ملختلف  و�شورة  �شوتا 
فيديوهات  �شجلنا  كما   ، املجتمع  
حتث على فعل اخلري وتبني مبادرات 
ت�شامنية  وهبات  وان�شانية  خريية 
واالإعالم  للثقافة  �شدى  تعترب  اإذ   ،
متعددة  اإعالمية  ريادية  من�شة 
ت�شاركيه  تفاعليه  و�شبكة   ، الو�شائط 
مدار  على  اليومية  بتقاريرها  تتميز 
ال�شاعة ، وتعمل على تقدمي خدمات 
وقناتها  �شدى  جمعة  وتعد  هذا   ،
على اليوتيوب ؛ من�شة اإعالمية تقوم 
ال�شباب  من  عدد  بني  التعاون  على 
 ، املدين  املجتمع  و   ، املتطوع 
املجتمعية  ال�شخ�شيات  من  وعدد 
حمتوى  خللق  معاً  يتعاونون  الذين   ،
اعالمي جديد وهادف ، ويت�شاركون 
يف انتاجه ون�رشه ؛ ويوؤكد على اأهمية 
اإي�شال �شوت املواطن  يف املجتمع ، 
ويعزز من فر�شه وت�شليط ال�شوء على  

اأهم امل�شتجدات الظرفية . 

الف�ضيل  �ضهر رم�ضان  مع  " تزامنا 
وت�ضامنا مع العائالت املعوزة ، 
بادر مكتب جمعية الفردو�ض 

البلدي يف عني احلجل بالتعاون مع 
فوج الر�ضاد للك�ضافة ال�ضالمية 

اجلزائرية ، بجمع 300 قفة "

للثقافة  �ضدى  جمعية  " توا�ضل 
والإعالم  على غرار العديد من 

املجموعات الفي�ضبوكية احلجيلية   
، حمالتها التح�ضي�ضية حول  

فريو�ض كورونا امل�ضتجد  منذ اأول 
يوم عرب �ضفحتها يف الفي�ضبوك " 

ربورتاج
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قلم جاف16

فتح حتقيق اآخر 
الوليد فرج

الإ�شهار  و  الن�رش  وكالة  مدير  ت�رشيح  بعد 
منح  يف  التحقيق  يف  ت�رشع  �شوف  الوزارة  باأن 
قطاع  ملنت�شبي  اأهلها  لغري  املهنية  البطاقات 
تطهري  عملية  هنا  باأن  يوحي  مما   ، الإعالم 
دون  للقطاع  املتقحمني  الوافدين  من  للقطاع 

وجه حق ! 
فمن هم الدخالء على قطاع الإعالم؟ هل تكفي 
تراكمات �شنني التواجد يف القطاع لال�شرتزاق 
معايري  هي  ما  اإعالميا؟  تعترب  كي  املهنة  من 

و�رشوط �شفة الإعالمي ؟ من هو الإعالمي؟ 
اأي  حتقيق يف حيازة بطاقة  اأنه قبل فتح  اأرى 
من  جمموعة  طرف  من  اإعالمي  اأو  �شحفي 
ول  ت�شمن  ل  التي  و  للمهنة  اجلهالء  الدخالء 
امل�شتوى  من  اأول  التحقق  جوع،   من  تغني 
املعريف الثقايف العام و املهني احلقيقي ل�شكان 
بقوة  اإعالميني  اعتربوا  الإعالمية ممن  مدينة 

الظروف و �شغط التواجد منذ زمن الفراغ .
اإن امل�شتوى الثقايف و الزاد املعريف هو املعيار 
اأي  ممار�شة  يف  الأ�شا�شي  ال�رشط  و  احلقيقي 
مهنة ، ول يعترب كل.من رتب احلروف اأو متكيج 

وراء عد�شة كامريا اإعالمي اأو �شحفي .
لذا يعترب التطهري احلقيقي للقطاع هو ت�شديد 
الرقابة و �شبط �رشوط التوظيف ،  مع مراعاة 
املرور  �شيما  ل  ذلك  يف  العامة  ال�رشوط 
اأمام  الباب  ل�شد  الت�شغيل  الإلزامي على مكتب 
.  عندها �شوف  القطاع  الفو�شى احلا�شلة يف 
بال�شدفة  الوافدون خطاأ واملتواجدون   يرمي 
وغريهم من الطفيليني بطاقاتهم التي �رشقوها 
و  معريف  راأ�شمال  يتطلب  املهنة  ..فنبل  يوميا 
ب�شتى  لتعالقها  اأخرى  اأي مهنة  اأكرث من  ثقايف 

مناحي احلياة و بكل موجود يف الوجود .

جمعية كافل اليتيم باملدية

توزيع 700 قفة على 
عائالت الأيتام 

بولية  اليتيم  كافل  جمعية  اأفراد  متكن 
ت�شامنية  قفة   700 توزيع  من  املدية 
خا�شة ب�شهر رم�شان على عائالت الأيتام 
 ، الأيام  هذه  الولية  بلديات  من  بعدد 
غذائية  مواد  امل�شاعدات  ت�شمنت  حيث 
تنظيف.   ومواد  خ�رش  حلوم،  متنوعة، 
�شملت هذه العملية الن�شانية ح�شب اأحد 
الظل  مناطق  من  العديد  املتطوعني  
ببلديات )احلمدانية - متزقيدة - املدية 
- ذراع ال�شمار - واد حربيل - حنا�شة - 
تيزي مهدي - بوعي�شون -�شي املحجوب 
- وزرة - بن �شكاو- اأولد اإبراهيم ( ،حيث 
متت تغطية كل عائالت الأيتام امل�شجلني 
بف�شل  وهذا   ، الولية  مكاتب  مبختلف 
زرع  دوما يف  ي�شاهمون  الذين  املح�شنني 
املحتاجني  الأيتام  وجوه  على  البت�شامة 
الذين  املتطوعني  جهود  وكذا   ، ح�شبه 
بدايتها  منذ  العملية  بتح�شري  قاموا 
هذه  توزيع  على  لوقوفهم  بالإ�شافة 
الإعانات مل�شتحقيها، كما يراهن اأع�شاء 
الأ�شتاذ  الإمام  برئا�شة   الولئي  املكتب 
التي مت   " "قفةرم�شان2  با�شن على  زبري 
منت�شف  لتوزع  لها  التح�شري  يف  ال�رشوع 

ر. بوخدمييال�شهر الف�شيل.

�سوناطراك
مذكرة تفاهم مع ال�ضركة 

الرو�ضية لوكويل 
الرو�شية  وال�رشكة  �شوناطراك  �رشكة  وقعت 
املناق�شات  لبدء  تفاهم  مذكرة  لوكويل 
لال�شتثمار  الطرفني  اإمكانيات  بهدف حتديد 
واإنتاج  ال�شتك�شاف  عمليات  يف  امل�شرتك 
التحفيزات  ظل  يف  اجلزائر،  يف  املحروقات 
اجلديد،  املحروقات  قانون  بها  جاء  التي 
ح�شبما اأفاد به اأم�س الثنني بيان ل�شوناطراك 
ت�شمل  املذكرة  فان   ، امل�شدر  ذات  و ح�شب 
الإنتاج  و  "فح�س حتديد فر�س ال�شتك�شاف 
الرو�شية  ال�رشكة  تعد  الطرفني"و  بني  الدويل 
لوكويل واحدة من اأكرب �رشكات النفط والغاز 
يف  عموديا  املتكاملة  البور�شة  يف  املدرجة 
العامل، حيث متثل اأكرث من 2 ?من اإنتاج النفط 
النفط  احتياطيات  من   ?  1 وحوايل  العاملي 

والغاز املثبتة، يربز ذات امل�شدر،

حتقيقات نيابة حمكمة
 �سيدي اأحممد  

متابعة املقاول �ضريج 
تك�ضف تورط اإطارات 

من وزارة ال�ضكن
حمكمة  نيابة  با�رشتها  التي  التحقيقات  ك�شفت 
�شيدي اأحممد  بالعا�شمة مع املقاول جمال �رشيج 
التحقيق  بعد  اأم�س  �شبيحة  اأمامها  قدم  الذي 
ق�شية  يف  الق�شائية  ال�شبطية  معه  با�رشته  الذي 
ف�شاد عن تورط اإطارات  �شامية يف وزارة ال�شكن 
تكون  والتي  البنوك   اإحدى  من  واآخران  �شابقا  
متورطة ف يف عدة ملفات م�شابهة . هذا  ويتابع 
روؤو�س  تهريب  ق�شايا  يف  �رشيج  جمال  املقاول 
اخلارج  اإىل  م�شاريع  عدة  تخ�س  عمومية  اأموال 
بتواطوؤ اإطارات �شابقة من وزارة ال�شكن والعمران 
له   �شهال  اللذان  البنوك   اإحدى   من  ،واإطارات 
حتت  اخلارج  اإىل  الأموال  روؤو�س  حتويل  مهمة  
الذي  الأمر  وهو   ، وال�شترياد  ال�شتثمار  غطاء 
�شبق  وقد  هذا   . الأموال  روؤو�س  حركية  يخالف 
وان ا�شتفاد  نف�س املقاول   من الإفراج يف ملف 
ب�شفتها  النيابة   �شاأـن  فيما من   ، اأيام  قبل  �شابق 
�شفقات  يف  التحقيق  بتعمق  العام  للمال  حامية 
املايل  والن�شاط  �شابقا   والعمران  ال�شكن  وزارة 
للعديد من البنوك التي  لها يد يف امل�شاهمة يف 

تهريب روؤو�س الأموال اإىل اخلارج.
حممد بن ترار

بالنعامة وغليزان وتلم�سان

�ضبط53.5 كلغ من 
الكيف املعالج

ويف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، 
عمليات  الوطني خالل  الدرك  عنا�رش  اأوقف 
منف�شلة بكل من بالنعامة وغليزان وتلم�شان/
بحوزتهم  خمدرات  جتار   )07( �شبعة  ن.ع.2، 
الكيف املعالج، يف حني  )53،5( كيلوغرام من 
 )10897( )01( خمدرات بحوزته  تاجر  اأوقفوا 

قر�س مهلو�س ب�شوق اأهرا�س/ن.ع.5.

م.�س

الالعب  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
�شيح�شل مبوجب  عاما   21 البالغ 
عقده اجلديد على راتب اأ�شبوعي 
ي�شل اإىل 600 األف جنيه اإ�شرتليني 
مليون   50 من  اأكرث  �شنوي  )راتب 
احلايل  راتبه  �شعف  وهو  يورو(، 
ونف�س ما يتقا�شاه زميله الربازيلي 
نيمار وذكرت ال�شحيفة اأن مبابي 
عن  الرحيل  على  عازما  كان 
بالفعل  الفرن�شية  العا�شمة  فريق 
واأخرب م�شوؤويل النادي برغبته يف 

الن�شمام ل�شفوف امللكي، اإل اأن 
اأزمة تف�شي فريو�س كورونا قلبت 
يعترب  زيدان  اأن  ورغم  املوازين 
مبابي اأحد الأهداف امل�شتقبلية، 
ريال  هجوم  قيادة  على  القادرة 
مدريد لأعوام قادمة، واأخرب اإدارة 
يف  الوا�شحة  برغبته  "املرينغي" 
ل  الأبي�س  النادي  اأن  اإل  �شمه، 
مع  للتعاقد  نية  اأي  لديه  توجد 
املقبل،  ال�شيف  خالل  مبابي 
نهاية  من  مو�شمني  قبل  وذلك 
مطالب  باأن  علمه  ب�شبب  عقده، 
�شتكون  املالية  جريمان  �شان 

باهظة يف ظل الأزمة القت�شادية 
التي يعاين منها النادي نتيجة وباء 
ريال  وكان  كوفيد-19  فريو�س 
مبابي  يقاوم  اأن  يف  ياأمل  مدريد 
وذلك  جريمان،  �شان  اإغراءات 
يف  معه  التعاقد  ي�شتطيع  حتى 

�شيف 2021 مببلغ منخف�س.
مع  تاألق  مبابي  اأن  بالذكر  جدير 
باري�س �شان جريمان بت�شجيل 90 
هدفا يف 120 مباراة، منذ انتقاله 

للفريق قادما من موناكو.

�سحيفة "ليكيب" الفرن�سية، اأن

راتب خيايل يقنع مبابي ويوجه 
�ضدمة لزيدان

ك�سفت �سحيفة "ليكيب" الفرن�سية، اأن كيليان 
مبابي، جنم باري�س �سان جريمان، �سي�ستمر 

ب�سفوف فريقه خالل املو�سم اجلديد، وبالتايل 
فهو لن يغادر اإىل اأي فريق اآخر.

ال�رشطة  عنا�رش  متكنت   
احلناية  دائرة  باأمن  الق�شائية 
 ، تلم�شان  ولية  لأمن  التابعة 
ملمار�شة  حمل  تفكيك   من 
القمار يف �شهرات �شهر رم�شان 
�شمال  كلم   11 احلنايا  مبدينة 
�شخ�شا   23 وتوقيف  تلم�شان  
باجلرم  متلب�شني  مرتاديه  من 
امل�شهود اغلبهم مبحوث عنهم 

يف ق�شايا اإجرامية   .
ا�شتغالل  اإثر  جاءت   العملية 
م�شالح  اإىل  وردت  معلومات 
اإن  مفادها  باحلنايا  ال�رشطة 
�شخ�شني م�شتبه فيهما يقومان 
وترويج  للقمار  حمل  باإن�شاء 

العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
اإذن  ا�شت�شدار  وبعد   ، باملحل 
بالتفتي�س من وكيل اجلمهورية 
لدى حمكمة الرم�شي املخت�س 
املكان  مداهمة  مت  اإقليميا 
حجز  من  مكن  الذي  الأمر    ،
خا�س  وعتاد  بي�شاء  اأ�شلحة 
بتغليف املخدرات - 15 قر�س 
خا�شة  علبة   14  - مهلو�س 
مايل  مبلغ  و  القمار  باأوراق 
حيث   ، دج   93835  : بـ  يقدر 
ترتاوح  �شخ�س   23 توقيف  مت 
اأعمارهم ما بني 25 �شنة و 40 

�شنة،  مبحوث عنهم ق�شائيا .
حممد بن ترار

اأمن  تلم�سان

 ك�ضف  حمل ملمار�ضة القمار 
يف عز رم�ضان  

نيمار  الربازيلي  املهاجم  رف�س 
لتمديد  مغريا  عر�شا  �شيلفا،  دا 
جريمان  �شان  باري�س  مع  عقده 
حتقيق  اأجل  من  وذلك  الفرن�شي، 
ال�شابق،  فريقه  اإىل  العودة  حلم 
بر�شلونة الإ�شباين. وذكرت �شحيفة 
 "El Mundo Deportivo"
الإ�شبانية، اأن باري�س �شان جريمان 
يورو  نيمار 100 مليون  عر�س على 
كمكافاأة لتمديد عقده، لكن الأخري 
واأو�شحت  والتمديد  العر�س  رف�س 
ال�شحيفة، اأن �شاحب الـ28 عاما، لو 

�شيحافظ  اأي�شا  لكان  العر�س،  قبل 
من  اأكرث  البالغ  ال�شنوي  راتبه  على 

50 مليون يورو.
 El Mundo" ولفتت 
بات  نيمار  اأن   ،"Deportivo
اأي�شا م�شتعدا للتخلي عن 50% من 
اإىل  العودة  اأجل  من  احلايل،  راتبه 
اأربعة  معه  ق�شى  الذي  بر�شلونة، 
 2013 العامني  بني  ناجحة  موا�شم 
باري�س  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  و2017، 
قيا�شية  �شفقة  يف  جريمان،  �شان 

بلغت قيمتها 222 مليون يورو .

من اأجل حتقيق حلم العودة اإىل فريقه ال�سابق، 
بر�سلونة

نيمار يتنازل عن 100 مليون 
يورو ون�ضف راتبه 

طالب عدد كبري من املوؤ�ش�شات 
وجمعيات  الفرن�شية  الإعالمية 
الفرن�شية  احلكومة  ال�شحفيني 
ملن�شة  الفوري  بالإغالق 
اإعالمية حكومية اأثارت غ�شبهم 
ممثلون  العري�شة  على  ووقع 
الفرن�شية  ال�شحف  اأهم  عن 
طالبوا  التلفزيونية،  والقنوات 
فيها احلكومة بالإغالق الفوري 
الإعالمية  للمن�شة  تاخري  دون 
 desinfox Corona"

اأن�شاأتها  التي   ،"virus
احلكومة.

ال�شحفية  الأو�شاط  واأعربت 
احلكومة  انتقاء  رف�شها  عن 
بالذات  )املن�شة(  املوقع  لهذا 
ال�شادرة،  والأخبار  للمقالت 
وذات  موثوقة  ت�شنفها  التي 
اأثار  ما  الوباء،  حول  م�شداقية 
الإعالمي  املجتمع  لدى  غ�شبا 
باخلطرية  اخلطوة  و�شف  الذي 

وغري الدميقراطية.

فرن�سا

حملة اإعالمية �ضر�ضة
 �ضد احلكومة

تيارت  ولية  اأمن  مديرية  ك�شفت 
اإطار  ويف  م�شاحلها  اأن  بيان  يف 
ال�شحي  احلجر  تنفيذ  خمطط 
وباء  انت�شار  تو�شع  وحماربة 
توقيف  من  متكنت   قد  الكورونا 
على  واإحالتهم  �شخ�شا   1378
اإجراءات  ملخالفتهم   الق�شاء 
 405 حجز  مع  ال�شحي  احلجر 
�شيارة و42 دراجة نارية واإحالتهم  
لتعليمات  وفقا  املحا�رش  على 

وايل ولية تيارت وذلك منذ بداية 
رم�شان املعظم. هذا واأ�شار البيان 
�شجلت  يف  قد  الأمن  اأن عنا�رش 
تخ�س   خمالفة   382 الفرتة  نف�س 
التجمع لأكرث و201 خمالفة  لعدم 
وذلك  الأمان   مب�شافة  التقيد  
املتعلق  التنفيذي  للمر�شوم  وفقا 
بتمديد  الأحكام املتعلقة بتدابري 

الوقاية من وباء الكورونا
م.ب

اأمن  تيارت  

توقيف 1378 �ضخ�ضا ملخالفتهم  
احلجر ال�ضحي

للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�شفت 
ماي   03 يوم  ال�شعبي،  الوطني 
2020، )19( قنبلة تقليدية ال�شنع 
ومت�شيط  بحث  عملية  خالل 
الع�شكرية  بالناحية  بتب�شة 

ك�شفت  حني  يف  اخلام�شة، 
ودمرت مفرزة اأخرى خمباأ )01( 
وبندقية  الإرهابية  للجماعات 
بالناحية  باجللفة  �شيد   )01(

الع�شكرية الأوىل.

تب�سة

تدمري 19 قنبلة تقليدية ال�ضنع
املوؤ�ش�شة   ،Ooredoo ترافق 
زبائنها  واملواطنة،  التكنولوجية 
يتزامن  الذي  رم�شان  �شهر  خالل 
العام مع فرتة احلجر ال�شحي،  هذا 
ا ترويجًيا جديًدا خا�س  وتطلق عر�شً

 Sahla بحلها الناجح �شاهلة بوك�س
box، �شالح من اليوم الأّول اإىل اليوم 

الأخري من �شهر رم�شان املبارك.
لكل عملية تعبئة �شاهلة بوك�س ابتداء 
رم�شان  �شهر  طوال  دج   2000 من 

 50 بـ   Ooredoo تتربع  املبارك، 
دج لفائدة الهالل الأحمر اجلزائري 
جزايف  ر�شيد  للزبون  وتهدي 
من  اأوكتي  جيغا   50 بـ  يقدر  اإ�شايف 

النرتنت.

عر�س ترويجي خا�س برم�سان

على  ترويجيا  عر�ضا  تطلق   Ooredoo
�ضاهلة بوك�س 

ع�سو جلنة 22

عبدالقادرالعمودي 
يف ذمةاهلل

ابن  عبدالقادرلعمودي  املجاهد  وفاة 
على  كان  من  اآخر  وهو  وادي_�شوف، 
قيد احلياة  من جمموعة لـ 22 التاريخية 
الثورةاجلزائرية  لتفجري  خططت  التي 

يف عام 1954. 
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
رحمه اهلل واأكرم مثواه.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

