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املا�شرت والدكتوراه

اإيداع الكرتوين ودورتان للمناق�شة

وزير التجارة كمال رزيق

هذا ما �شتقوم به م�شاحلنا بعد العيد
حمكمة بومردا�س

 تاأجيل ق�شية هامل وعائلته ليوم 2 جوان 

6 اأ�شماء مر�شحة ل�شباق الأمانة العامة للأفالن 

جناح بلخادم يدعم جمال بن حمودة
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الأفالن والأرندي والطالق الرجعي
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مقالت

  .           غياب الدينا�شورات ورجال بوتفليقة يف خرب كان
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6 اأ�شماء مر�شحة ل�شباق الأمانة العامة للأفالن 

جناح بلخادم يدعم جمال بن حمودة
.     غياب الدينا�شورات ورجال بوتفليقة يف خرب كان

.      دخول  �شديقي  املناف�شة  وارد

ك�شفت م�شادر قيادية من حزب جبهة التحرير الوطني اأن كوالي�س حت�شريات عقد القمة القادمة لجتماع 
اللجنة املركزية للحزب العتيد ت�شري بوجود اأكرث من �شتة اأ�شماء يحتمل تر�شحها ملن�شب الأمني العام , فيما 

يبقى احتمال تر�شح م�شري احلزب احلايل  بالنيابة علي �شديقي وارد جدا اأمام غياب » الدينا�شورات » من وزراء 
النظام البوتفليقي اأو رموز زمن احلزب الواحد

عطار ب

يف �سابقة اأوىل من  تاريخ اجتماعات 
عتيد  م�ؤمترات  اأو  املركزية  اللجنة 
ويف   , باجلزائر  ال�سيا�سية  الأحزاب 
انعقاد  تاريخ  اأيام عن  ثالثة  اأقل من 
حلزب  ال�ستثنائية  الدورة  اجتماع 
املخ�س�سة  ال�طني  التحرير  جبهة 
ومناق�سة  جديد  عام  اأمني  لنتخاب 
ع�رش  احلادي  امل�ؤمتر  تاأجيل  ملف 
 , اأ�سهر  ب�ستة  القان�ين  م�عده  عن 
يجر   الذي  اجلديد  ال�سم  يعرف  مل 
عربة العتيد نح� امل�اعيد ال�سيا�سية 
القادمة وما اأكرثها , كما مل يعلن يف  

ر�سميا عن املر�سحني الر�سمني ل يف 
ت�رشيحات ر�سمية وبيانات كما جرت 
 , اأي�سا  بتليمحات  ول  العادة   عليه 
اللجنة  من  ال��سط  م�سادر  اأن  غري 
حيثيات  على  املطلعة  املركزية 
ب�ج�د  اأ�رشت  الدورة  عقد  حت�سري 
�ستة اأ�سماء راغبة يف الرت�سح لكنها مل 
تعلن ر�سميا, لعدة اأ�سباب منها انتظار 
اأو لعدم  اأغلبية الأع�ساء  الإ�سارة من 
والتم�قعات  امل�ازين  حرب  ات�ساح 
اإل  منه  يبقى  مل  تاريخها  اأن  رغم 
نف�س  ح�سب  الأمر  ويتعلق   , �ساعات 
وع�س�  ال�سابق  بال�سحفي  امل�سادر 
حم�دة  بن  جمال  املركزية  اللجنة 

بالربملان  حزبه  اأي�سا  مثل  والذي 
العهدة  يف  ب�عريرج  برج  ولية  عن 
ويحظى   ,)  2002/  1997( الت�رشيعية 
بن حم�دة ح�سب نف�س امل�سادر بثقة 
التاريخي  الباع  من  الأ�سماء  بع�س 
العام  الأمني  اأمثال جناح  للحزب من 
بلخادم  العزيز  عبد  للحزب  ال�سابق 
يدعم  كما   , بلعياط  الرحمان  وعبد 
لنف�س  تر�سح  الذي  بن حم�دة  جمال 
املن�سب يف �سائفة 2019 اأمام حممد 
جميعي , جناح املن�سق العام ال�سابق 

للحزب معاذ ب��سارب .
ومن الأ�سماء املحتمل تر�سحها لهذا 
ح�سب  الأمة   جمل�س  من  املن�سب 

وال�سحفي  ال�سينات�ر  امل�سادر  نف�س 
ال�سابق ف�ؤاد �سب�تة الذي تر�سح اأي�سا 
لهذا املن�سب يف �سائفة 2019 وكذا 
بن  ال�هاب  عبد  الأمة  جمل�س  ع�س� 
زعيم الذي عرف بانتقاداته ال�سديدة 
ولد  جمال  فرتة  يف  احلزب  لت�سيري 

عبا�س .
لهذا  تر�سحها  ال�ارد  الأ�سماء  ومن 
حزب  تاريخ  يف  احلا�سم  املنعطف 
ن�سبت  الذي  ال�طني  التحرير  جبهة 
ال�سابق على  النظام  اإليه كل م�ساوئ 
الدميقراطي  ال�طني  التجمع  غرار 
ع�س�ا  كان  الذي  بعجي  ف�سل  اأب�   ,
خالل  ال�سيا�سي  املكتب  يف  بارزا 

ملن�سب  �سعداين  عمار  ت�يل  فرتة 
الأمني العام اإىل جانب وزير ال�سياحة 
وكذا  ب�ن�ار  الدين  ال�سابق  ن�ر 
معزوزي  م�سطفى  ال�سابق  القيادي 
, وب�ساأن م�سري الأمني العام امل�ؤقت 
للحزب حاليا علي �سديقي الذي وجد 
الأمني  �سجن  بعد  من�سبه  يف  نف�سه 
اأفادت  العام امل�ؤقت حممد جميعي 
نف�س امل�سادر اأن تر�سحه وارد جدا 
وان مل كان يحبذ مل يف�سل فيه الآن 
اجتماع  ك�الي�س  على  ومايالحظ   .
اللجنة املركزية للحزب العتيد الذي 
تعد اأعلى هيئة �سيدة بني امل�ؤمترين 
كانت  التي  ال�ازنة  الأ�سماء  غياب 

ت��سف عادة ب« دينا�س�رات احلزب 
العتيد » وه� عادة من وزراء النظام 
احلزب  زمن  رم�ز  اأو  الب�تفليقي 
منهم  العديد  وان  ل�سيما  ال�احد 
املركزية  اللجنة  من  ا�ستقالته  قدم 
احلراك  ارتدادات  بعد  للحزب 
العهدة  اأطاح مب�رشوع  الذي  ال�سعبي 
عبد  املخل�ع  للرئي�س  ال�سابقة 
اأي�سا  كان  الذي  ب�تفليقة  العزيز 
لغاية  ويبقى   , احلزب  لهذا  رئي�س 
وارد  �سيء  كل  الأ�سطر  هذه  كتابة 
التحرير  جبهة  حزب  م�ستقبل  يف 
ال�طني الذي حت�سن قيادته التم�قع 

التخالط  والتخياط .

24 �ساعة

ال�شيناتور بن زعيم بخ�شو�س ق�شية في�شل قفاز

ال ميكن معاقبة �سخ�ص عرب عن ر�أيه 
.     بن دادة ي�شتغل من�شبه لل�شغط على العدالة

اتهم ال�سينات�ر مبجل�س الأمة, عن 
حزب جبهة التحرير ال�طني, عبد 
اأم�س, كاتب  زعيم,  بن  ال�هاب 
الثقايف,  بالإنتاج  املكلف  الدولة 
ت�جيه  مبحاولة  دادة,  �سليم 
ع�سية  عليها,  وال�سغط  العدالة 
اأ�سبح  فيما  املعني,  حماكمة 
قفاز«,  »في�سل  بق�سية  يعرف 
مبثابة  يعد  تدخله  اأن  معتربا 
من  العدالة,  با�ستقاللية  اإخالل 
جهة, ويف حق املتهم يف حماكمة 

عادلة, من جهة اأخرى.
زعيم,  بن  ال�سينات�ر  اأف�سح  حيث 
جريدة  به  خ�س  ت�رشيح  يف 
»ال��سط«, اأن �سليم دادة, قد قدم 
قفاز,  في�سل  املعني  �سد  �سك�ى 
وبالتايل الق�سية بني يدي العدالة, 
القرار  اتخاذ  يف  ال�سيدة  وهي 
اأن ي�ستغل من�سبه  املنا�سب, دون 

يف ال�سغط عليها.
عن  املتحدث  دفاع  وياأتي 
على  الأخري  رد  اأن  بعد  املتهم, 
�سنها  التي  ال�سع�اء,  احلملة 
ب�سبب  الن�فمربي,  التيار  �سده 
ق�سية في�سل قفاز, والتي عرفت 
من  النظري,  منقطع  ت�سامن  
وعرب  ال�سعب,  �رشائح  خمتلف 
حني  يف  ال�طن.  وليات  جميع 
ال�زير  امل�سدر,  نف�س  طالب 
الق�سايا  هذه  مثل  يف  بالتحفظ 
ثقافة  مت�س  والتي  احل�سا�سة, 
ثقافاته  باختالف  ال�سعب, 
ب�سفته  الرد  وعدم  الجتماعية, 
جملة  باملنا�سبة,  مقدما  وزيرا, 

مقدمتها  يف  املالحظات,  من 
اأن رد بن دادة, يعد مبثابة ت�جيه 
التنفيذية,  ال�سلطة  من  للعدالة 
حماولة  يف  ال�زير,  ميثلها  والتي 
حماكمة  ع�سية  عليها,  لل�سغط 
يعترب  ذاته,  حد  يف  وه�  املعني, 
با�ستقاللية  �رشيح,  اإخالل 
يف  املتهم  حق  ويف  العدالة, 
حماكمة عادلة, وهذا ما ل يجب 

اأن يك�ن, على حد ق�له.
ع�س�  قال  اآخر,  جانب  من 
لي�ست  الق�سية  اأن  الأمة,  جمل�س 
ال�سعب,  وبني  بينكم  �سخ�سية 
الثقافة,  وزيرا  ب�سفتكم  لكن 
بطبيعة احلال, هنا الأمر يختلف, 
لكم,  ت�جه  اأن  الطبيعي  من  لأنه 
يراها  التي  والن�سائح  النتقادات 
ال�سعب منا�سبة, م�سريا اأن هناك 
املن�س�ر,  يف  باجلملة  تناق�سات 
ح�سابه  عرب  دادة,  بن  كتبه  الذي 
الر�سمي, على الفاي�سب�ك, فكيف 
ل�س�ر  بت�س�يه  قام  من  تق�ل 
احلراك  زمن  يف  كان  ال�سهداء, 
ل  بهذا  و  وزير,  تكن  مل  اأنك  و 
تتدخل يف ذلك, ويف نف�س ال�قت 
قام  الذي  ال�سخ�س  باأن  تق�ل 
املا�س�نيني,  جدارية  بتخريب 
والتي قام بفعلته يف اأكت�بر 2019, 
حتى  اآنذاك,  م�س�ؤول  كنت  فهل 
م�اقفه  اأن  م�سيفا  الآن,  حتا�سبه 
من  اأن  تاأكيدا,  زادتنا  قد  هاته, 
قام  من  و  اجلدارية,  وراء  كان 
دول  و  ثقافية,  جمعيات  هم  بها 
اأوربية, وهذا ما ي�ؤكد ما لحظه 

رم�ز  من  اجلزائري,  ال�سعب 
الر�س�مات,  تلك  يف  ما�س�نية 
كان  من  يعلم  الكل  اأن  ملمحا 
ل�سنني  الثقافة,  وزارة  راأ�س  على 
كانت  جمعيات  واأي  �سابقة, 
ال�سك  يقطع  ما  وهذا  تدعم, 
حق  من  ح�سبه  وبالتايل  باليقني, 
ال�سعب بعد احلراك, اإعادة النظر 
يف عدة اأم�ر كان غري را�س عنها, 

يف اإ�سارة منه للجدارية.
الأفالين,  ال�سينات�ر  واأف�سح 
»ال��سط«,  مع  حديثه  خالل 
الدولة  كاتب  من  ينتظر  كان  اأنه 
املكلف بالإنتاج الثقايف, برناجما 
الثقافات  كل  يجمع  ثريا,  ثقافيا 
والإ�سالمية,  العربية  اجلزائرية 
جزائرنا  بها  ت�ستهر  التي 
دع�تكم  مت  وانه  خا�سة  احلبيبة, 
هذا  لت�يل  مبا�رشة  اخلارج  من 
املن�سب, متمنيا يف ذات ال�سياق, 
من العدالة اأن تاأخذ جمراها, ولنا 
ثقة كبرية يف حكمها, م�ؤكدا اأنه ل 
ميكن اأن نعاقب �سخ�سا, عرب عن 

راأيه يف جدار عم�مي.
�سياق منف�سل, عرب ال�سينات�ر  يف 
جبهة  حزب  عن  الأمة,  مبجل�س 
من  اأمله  عن  ال�طني,  التحرير 
انفراج الأزمة التي يعي�سها حزبه, 
جديد  عام  اأمني  انتخاب  بعد 
ال�ستثنائي  امل�ؤمتر  يف  لالأفالن, 
القليلة املقبلة,  الأيام  حلزبه, يف 
حيث يعرب بن زعيم من بني اأوائل 
املحتملني,  الع�رشة  املر�سحني 
ظل  يف  الأفالين,  البيت  لقيادة 

كل  البعيدة  اجلديدة,  اجلزائر 
البعد عن ممار�سات املا�سي.

رئي�س  اأن  الإ�سارة,  وجتدر 
عبد  ال��سطى,  اجلزائر  بلدية 
دع�ة  برفع  قام  بطا�س,  احلكيم 
بعد  قفاز,  في�سل  �سد  ق�سائية, 
جدران,  من  لر�س�مات  اإزالته 
اجلزائر  يف  جه�ي  مبلعب 
اعترب  حيث  العا�سمة«�سندر�س«, 
اجلزائر,  بلدية  رئي�س  من  كل 
وكاتب الدولة للثقافة, �سليم دادة, 
ما قام به املعني بالفعل الرببري 
اأبناء  اعتربه  حني  يف  والهمجي, 
فعل  ردة  الن�فمربي,  التيار 
ترمز  ر�س�مات  �سد  جدا,  عادية 
للما�س�نية, وتقف وراءها جمعيات 
روتاري املا�س�نية, وراج, و اأخرى 
حم�س�بة على جهات اأجنبية, هذا 
املحامني,  اأحد  ت�رشيح  وح�سب 
في�سل قفاز, لل�سحافة, فقد تط�ع 
حمامي,   26 ح�ايل  الآن,  حلد 
لـ46  العدد  يرتفع  اأن  ينتظر  فيما 
اأمام  قفاز  مثل  حيث  حمامي, 
وكيل اجلمه�رية, ملحكمة �سيدي 
اأم�سى  بعدما  اأم�س,  اأحممد, 
ال�رشطة,  مبركز  العيد  ي�مي 
وذلك عمال بالإجراءات القان�نية 
طرف  من  عليها,  املن�س��س 
يف  واملعني  املخت�سة,  اجلهات 
حالة معن�ية جيدة, ح�سب الأخري, 
بعد حملة الت�سامن ال�ا�سعة معه, 
من �سيا�سيني وفاعلني اجتماعيني 

عرب ال�طن.
مرمي خمي�شة

املتابع لل�شاأن الرتبوي خريجه عبد الفتاح : 

ال عودة للٌم�ساعدين �لرتبويني 
�إاّل بقر�ر ر�سمي

الرتب�ي  لل�ساأن  املتابع  كذب 
ماثم  كل  الفتاح  عبد  خريجه 
تداوله بخ�س��س ٌوج�د ٌمرا�سلة 
تٌلزم  ال�طّنية  الرّتبية  وزارة  من 
ٌح�س�ر امٌل�رشفني و امٌل�ساعدين 
الرتب�ية  للم�ؤ�س�سات  الرتب�يني 
نهاية  اأعمال  ا�ستكمال  ق�سد 
م�سددا  الدرا�سية,  ال�سنة 
للٌم�ساعدين  ع�دة  ل  اأّنه  باأنه  
اإىل  الرتب�يني  وامٌل�رشفني 
وا�ستئناف  الرتب�ية  امٌل�ؤ�س�سات 
وعرب  ر�سمي  اإّل بقرار  العمل  

مر�س�م تنفيذي.
الرتب�ي  لل�ساأن  املتابع  اأكد 
كل  باأن  الفتاح  عبد  خريجه 
ماثم تداوله م�ؤخرا   بخ�س��س 
وج�د مرا�سلة من وزارة الرتبية 
امل�ساعدين  تٌلزم  ال�طنية 
وامل�رشفني الرتب�يني بالع�دة اإىل 
وا�ستئناف  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات 
العمل لإنهاء اأعمال نهاية ال�سنة 
من  لها  اأ�سا�س  ل  الدرا�سية 
عبد  خريجه  �سّدد   و  ال�سحة. 
الفتاح باأنه  ل ع�دة للٌم�ساعدين 
اإىل  الرتب�يني  وامٌل�رشفني 
وا�ستئناف  الرتب�ية  امٌل�ؤ�س�سات 
وعرب  ر�سمي  بقرار  اإّل  العمل  
ويتمم  يعّدل  تنفيذي  مر�س�م 
املر�س�م  اإليه  امل�سار  املر�س�م 

امل�ؤرخ   69-20 رقم  التنفيذي  
يف 21 مار�س 2020.

الرتبية  وزارة  املتحدث   ودعا 
كّل  اّتخاذ  �رشورة  اإىل  ال�طنية 
احلّد  �ساأنها  من  التي  التدابري 
يف  اخل��س  و  التعاطي  من 
للم�ظفني  امل�سريية  القرارات 
والعّمال ل�سيما يف هذا الظرف 
بالرج�ع  اإّل  ال�ستثنائي  
الر�سمية  امل�سادر  وعرب  اإليها 
امل�ث�قة , لفتا باأن امل�ساعدون 
اأعلم  وامل�رشف�ن الرتب�ي�ن هم 
مبهامهم  و�سي�ؤدونها على ال�جه 
املزايدات  عن  بعيدا  الأمثل 

والهرطقات الإعالمية .
ويف ذات ال�سدد, قال املتحدث 
جٌمرد  ه�  له  يٌرّوج  ما  كل    »:
اإعالمي  وتهريـــج  هرطقة 
م�ث�قة  غري  جريدة  من  �سادر 
تّدعيه  ما   , والأخبار  امل�سادر 
من  م�ث�ق  كم�سدر  اجلريدة 
ال�زارة  ه� يف احلقيقة ٌمرا�سلة 
مديريات  اإحدى  من   حملّية 
يف  م�قعها  على  نٌ�رش  الرتبية 
اجتهاد  وه�  ب�ك   الفي�س 
لأّنه  ال�س�اب    جانبه  و  خاطئ 
قفزت  قان�نية  حقائق  يتجاهل 
عليها املديرية واأهّمهـا اأّن قرار 
احلجر و اإعطاء ٌرخ�سة الٌعطلة 

الا�ستثنائية للٌم�ظفني والعّمال  
ك�رونا) ك�فيد  فريو�س   ب�سبب 
19( �سدر يف اجلريدة الر�سمية 
 69-20 رقم  تنفيذي  مبر�س�م 
 2020 مار�س   21 يف  امل�ؤرخ 
من  ال�قاية  بتدابري  واملتعلق 
ك�رونا  فريو�س  وباء  انت�سار 
ومكافحته,    )10 )ك�فيد- 
الٌعطلة  اأي  اإلغائها)  قرار  لذلك 
مبر�س�م  يك�ن  ال�ستثنائية(   
مدير  من  بقرار  تنفيذي  ولي�س 

الرتبية اأو حّتى ال�ايل.
الرتب�ي  لل�ساأن  املتابع  ون�ه 
باأّن اأعمال نهاية ال�ّسنة الدرا�سية  
اأفراد  بني  ت�ساركـــي  فعل 
ترب�يني  من  الرتب�ية  اجلماعة 
املنطقي  غري  ومن  واإداريني  
يف  ذلك  ح�رش  املعق�ل  ول 
»اإّننا  قائال  فقط,  الفئة  هذه 
ترب�يني  وم�رشفني  كم�ساعدين 
الأعمال  من  نتهّرب  ولن  مل 
امل�سندة  واملهام  بنا  املن�طة 
لنا قان�نا و�سن�ؤديها على ال�جه 
ولن  مل  باملقابل  لكن   , الأمثل 
اأو  بحق�قنا   م�سا�س  اأي  نقبل 
ا�ستعمال  يف  الّتع�سف  حماولة 
ال�ّسلطة من بع�س مدراء الرتبية 
اأو مدراء امل�ؤ�س�سات الرتب�ية ».

اإميان لوا�س 

الإبقاء على املدار�س القراآنية  مغلقة

فتح �مل�ساجد وقت �ل�سالة فقط 
.     ا�شتمرار غلق قاعات تعليم القراآن بامل�شاجد

وزارة  اأن  كثرية  م�ؤ�رشات  تفيد 
ال�س�ؤون الدينية والأوقاف تتجه 
نح� اإعادة فتح امل�ساجد بداية 
من الأ�سب�ع املقبل لع�دة منا�سك 
حتت  عادية  ب�سفة  ال�سالة 
,  مع  م�سددة  وقائية  اإجراءات 
التي  ال�قاية  اإجراءات  احرتام 
يتحملها الأئمة على غرار  عدم 
البقاء يف امل�ساجد لفرتة ط�يلة 

امل�سلني  لحرتام  مراقبة  وكذا 
غرار  على  ال�قاية  اإجراءات 
الكمامات  وا�ستعمال  ارتداء 
امل�ساجد  مبدخل  املعقمات 
من  م�ؤكد  م�سدر  واأ�سار  هذا   .
وزارة ال�س�ؤون الدينية والأوقاف 
فتح  اإعادة  ر�سميا  تقرر  اأنه 
لأداء  امل�سلني  اأمام  امل�ساجد 
اإبقاء  مع  اخلم�س  ال�سل�ات 

التعليم واحللقات  منع  اإجراءات 
احرتام  �رشيطة   , العلمية 
مقدمتها  ويف  ال�قاية  اإجراءات 
اأن  الكمامات  على  ارتداء 
ال�سالة  اأوقات  امل�ساجد  تفتح 
النتهاء  بعد  فقط  وتغلق 
مبا�رشة , يف حني يقع على عاتق 
التعقيم  ت�فري  م�اد  البلديات 
امل�ساجد  لتعقيم  ال�رشورية 

يتم  اآخر  جانب  من   , دوريا 
املدار�س  على  الغلق  اإبقاء 
القراآن  تعليم  وقاعات  القراآنية 
اإمام  ويكلف  هذا   , بامل�ساجد 
القيمني  وامل�ؤذنني  امل�سجد 
ال�قاية  مراقبة  اإجراءات  على 
ت��سع  انت�سار  لتفادي  بدقة 

ال�باء .
حممد بن ترار

العايل  التعليم  وزارة  حددت 
اأم�س,  العلمي,  والبحث 
مذكرات  ملناق�سة  دورتني 
لطلبة  بالن�سبة  التخرج  نهاية 
اأن  على  املا�سرت,والدكت�راه, 
�سهر  يف  الأوىل  الدورة  تك�ن 
ج�ان, والثانية يف �سهر �سبتمرب 

التعليمة  اأفادت  املقبل. ذكرت 
امل�ؤ�س�سات  اإىل  امل�جهة 
حتديد  مت  قد  اأنه  اجلامعية, 
للطلبة  بالن�سبة  ج�ان,  دورة 
مذكراتهم,  اأنه�ا  اللذين 
والراغبني يف املناق�سة يف �سهر 
 10 تاريخ  حتديد  مع  ج�ان, 

يف  لالإيداع  اأجل  كاآخر  ج�ان, 
هذه الدورة, اأما دورة �سبتمرب, 
يف  الراغبني  الطلبة  فتخ�س 
اإيداع  ويتم  املناق�سة,  تاأجيل 
املمتدة  الفرتة  يف  مذكراتهم 
من 1 اإىل 10 من �سهر �سبتمرب 

املقبل.

وزارة التعليم العايل

�إيد�ع �لكرتوين ودورتان ملناق�سة 
�ملا�سرت و�لدكتور�ه

مرمي خمي�شة
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حممد بن ترار

من  ب�أمر  انطلقت  التي  التحقيق�ت 
امل�شت�شفي�ت  واإ�شالح  ال�شحة  وزارة 
هذه  معلوم�ت  حول  تلقيه�  بعد 
والتي �شملت  ال�ش�ئكة  امللف�ت 
م�شت�شفي�ت الوطن يف  م�ش�ريع ق�تلة 
اإق�مته� 06 موؤ�ش�ش�ت كربى  وحوايل15 
موؤ�ش�شة �شغرية  ت�شيطر على اأ�شغ�ل 
الرت�شي�ص وتدعيم امل�شح�ت الطبية 
اإىل  الطبي  الأك�شجني  نقل  ب�أن�بيب 
تعر�شت  ال�شتعج�لت والتي  م�ش�لح 
وتهديد  والحتي�ل  الن�شب  اإىل 
من  �شواء  حد  على  املري�ص  �شحة 
نح��شية غري  اأن�بيب  ا�شتعم�ل  خالل 
املواطن  �شحة  على  وخطرية  طبية 
الإنع��ص  اأ�شع�ره�  قيد  املوجود 
بع�رشات  امل�رشوع  قيمة  عن  تقل 
دون  الأرب�ح  حتقيق  بغية  املرات 
وان  املري�ص  خ��شة  �شحة  مراع�ة 
له�  الأ�شلية  وال�شن�بري  الأن�بيب 
اأن  حني  يف  ب�ر   150 ا�شتقب�ل  ط�قة 
لتزيد  املحلية  والأن�بيب  ال�شن�بري 
من  ب�ر   20 عن  ا�شتقب�له�  ط�قة 
الغ�زات الطبية م� يخلق عدم التوازن 
يف  امل�شتعملة  الطبية  الغ�زات  يف 
 ، اجلراحية  الإنع��ص  والعملي�ت 
ب�رشعة  تتقل�ص  �شالحيته�   اأن  كم� 
�شحة  على  خطرا  ت�شكل  وت�شبح 
املواطن  يف اقل من �شهرين  وت�شبح 
لل�رشط�ن  امل�شببة  العوامل  اإحدى 

والأمرا�ص ال�شدرية اخلطرية  .
هذا واأ�ش�رت املعطي�ت التي حت�شلت 
رفيع   م�شدر  من  عليه�  الو�شط 
تكون  الدرك  الوطني  م�ش�لح  اأن 
ومب��رشة  امللف   على  اطلعت  قد 
التحقيق يف اأكرث من 30 م�شت�شفى على 
اإق�مة  مت  الوطني،  والتي  امل�شتوى 
بقنوات  الطبي  الأك�شجني  نقل  �شبكة 
مط�بقة عو�ص  وغري  نح��شية حملية 
النح��ص الطبي  املط�بق زي�دة على 
التي  وتوقيف  الغ�ز   �شخ  اأن�بيب 
عو�ص ا�شتعم�ل الطبية منه� ذات نوع 
مديك�ل  »كويفر  اأو   »2 اأو  »�شيمك�ص 
اخل�رج خ��شة  من  » امل�شتوردة  

فرن�ش� وا�شب�ني�  مت  ا�شتعم�ل  اأخرى 
وح�شب  هذا   . البن�ء  يف  امل�شتعملة 
املعطي�ت الأولية ف�ن الن�شب انطلق 
اخل��شة  ال�رشك�ت  هذه  �شيطرة  منذ 
امل�شت�شفي�ت  تزويد  �شفق�ت  على 
امل�ش�ريع   بعد  من    النوع  بهذا 
اإق�مته�  عن  �شيدال  موؤ�ش�شة  توقف 
لتنطلق   ، الت�شعين�ت  منت�شف 
�شعره  خطري  اإق�مة  نح��ص  عملية 
عو�ص  للمرت  450دج  عن  يزيد  ل 
امل�شتورد  املط�بق  الطبي  النح��ص 
�شن�عة  يف  خمت�شة  �رشك�ت  من 
الطبية  ب�أوروب�  ب�شعر  املنتج�ت 
فيم�  الواحد  للمرت  ب6500دج  يقدر 
الأك�شجني  توقيف  حنفي�ت  ت�شتعمل  
رديئة النوعية  وغري طبية  ول تط�بق 
املق�يي�ص ال�شحية املطلوبة ل يزيد 
�شعره� عن 950دج يف حني لن الطبية 
من  اأكرث  �شعره�  يبلغ  املطلوبة  

1400دج.
تورط  عن  الق�شية  وك�شفت  هذا 
ال�رشك�ت  هذه  مع  املت�بعة   مك�تب 
طيلة   كبرية  اأرب�ح�  حققت  التي 
طول  اأن   خ��شة  الأقل  على  25�شنة 
ترتاوح  امل�شت�شفي�ت   يف  الأن�بيب 
م�  ويحت�ج  كلم   و15  4000م  بني  م� 
وتوقيف  �شخ  حنفية  و200   150 بني 

التحقيق�ت  �شملت  وقد  هذا   ،
 ، ، تي�رت  ،اأدرار  م�شت�شفي�ت ولي�ت 
ال�شوقر ، برج ب�جي خمت�ر ، خن�شلة ـ 
ق�شنطينة ، اخلروب ،تيب�زة ،الع��شمة 
، الأغواط ،بج�ية ، تيزي وزو ،  والتي 
ال  ت�شتعمل  ل  ال�رشك�ت   ان  تبني 
يف  الطبي   النح��ص  ب�مل�ئة  من   10
ي�شتعمل  حني  يف  الظ�هرة   املخ�رج 
النح��ص ال�شن�عية يف ب�قي امل�رشوع 
، وتلج�أ ال�رشك�ت اىل تغليفه  لكي ل 
للعي�ن  لكن  ميكن ك�شف هذا  يظهر 
يف  الفراغ�ت  من�طق  يف  التج�وز 
التي  امل�شكل  اأكد  والذي   ، الأ�شقف 
يبدو ان اإط�رات يف �رشك�ت الأ�شغ�ل 
�شمريه�  حترك  من  هي  الرق�بة  اأو 
اخلطرية  التج�وزات  هذه  لك�شف 
التي تعمل على ت�شمم الغ�زات الطبية 
بفعل تف�عل النح��ص الغري طبي  مع 
تف�قم  يوؤدي  اإىل  م�  الغ�زات  هذه 
الأخط�ر اأو ت�شجيل وفي�ت ، حيث من 
التحقيق�ت  ا�شتكم�ل  املنتظر  بعد 
�رشيع  اأن  ب�شكل  انطلقت  التي 
تك�شف هذا امللف الذي قد يع�شف 
تبني  كم�   ، امل�شوؤولني  من  ب�لعديد 
العملي�ت  ق�ع�ت  تعقيم  عملية  اأن 
غري  بطرق  ب�مل�شت�شفي�ت  متت 
مط�بقة م� اأدى اإىل وجود فريو�ش�ت 

بهذه الق�ع�ت التي ا�شتهلكت املاليري 
من اأجل التعقيم .

اآخر لتزال  ج�نب   من 
م�شتمرة  يف  املعمقة  التحقيق�ت 
ح  �شال اإ و ل�شحة   ا ة   ر ا ز و
ثالثة  مع  امل�شت�شفي�ت 
�ش�بق  وزير  اإط�رات  يتقدمهم 
للوزارة   ومدير  الع�م  واملفت�ص 
الوزارة  ومدير  لذات  امل�لية 
تبديد  اأكرث  الب�رشية  تخ�ص  املوارد 
�شفق�ت  يف  ملي�ر   100 من 
 80 من  اأكرث  م�شبوهة  تخ�ص  منح 
منع  رغم  الدواء  ل�شترياد  رخ�شة 
اكرب  ولعل  ،  هذا  لذلك  الق�نون 
موؤ�ش�شة  مع  املربمة  تلك  ال�شفق�ت 
»تيكنو ف�رم� » املنحدرة من وهران 
ل�شترياد الأدوية  اخل��شة ب�ل�رشط�ن 
 2018 �شفق�ته�  �شنة  بلغت  والتي 
دج  والتي  ملي�ر  من  94  اأكرث 
حيث  ب�لدواء  له  عالقة  ل  �ش�حبه� 
لل�شي�رات  م�شتورد  ال�ش�بق  ك�ن  يف 
الذي  الوزير  مع  عالق�ته  ف��شتغل 
قبل  للفوز  م�  يف  لوهران  والي�  ك�ن 
ت�شحيمه�  مت  التي  ال�شفق�ت  بهذه 
مت  التي  الأدوية  اأن  كم�  تبني   ،
غري  امل�شت�شفى  �شيدلية  به�  متويل 
حني  يف  املطلوبة  للمع�يري  مط�بقة 
وتنب  هذا   ، م�ش�عفة  اأ�شع�ره�  اأن 
الأدوية  من  منح  ا�شترياد  اأن  قرار 
منح  يف  العجيبة  ال�رشكة  هذه  قبل 
اأ�شدرت  قد  احلكومة  ك�نت  وقت 
يعد  م�  الأدوية  ا�شترياد  مبنع  قرار 
الأدوية  وان  خم�لفة  خ�شو�ش� 
النوعية   الرديئة  من  امل�شتوردة 
مق�رنة مع تلك امل�شنعة حملي� والتي 
ج�نب  من   ، جودة  منه�  اأح�شن  هي 
اآخر تبني اأنه مت اإبرام اتف�قية م�بني 
امل�شت�شفى  ال�رشكة  و�شيدلية  هذه 
ب�رشوط ت�شب يف �ش�لح ال�رشكة على 
ب�شغط  العمومية  ال�شيدلية  ح�ش�ب 
من الوزير » ع م ب« واملفت�ص الع�م 
لوزارة ال�شحة »ب ع« ومدير امل�لية 
»ب ع ح« ومدير املوارد الب�رشية »ب 
ح«  والت مكنت �ش�حب �رشكة »تيكنو 

ف�رم� » من حتقيق اأرب�ح كبرية  .

فتحت امل�شالح املخت�شة  حتقيقات معمقة يف اجناز الع�شرات  من امل�شت�شفيات  على امل�شتوى الوطني 
والتي اأجنزت بطريقة م�شبوهة تهدد ال�شحة العمومية  بالإ�شافة اإىل �شفقات �شراء اأدوية 

كبرية  متورط فيها موؤ�ش�شات كربى التي ل تهتم اإىل  �شحة املواطن بقدر ما تهتم لإرباحها ، خا�شة 
بعدما تبني وجود اجنازات قاتلة للمر�شى مب�شالح ال�شتعجالت للعديد من كربيات امل�شت�شفيات 

املنجزة خالل ال20 �شنة  من 06 موؤ�ش�شات كربى ن�شبت على املواطن اجلزائري .

حمكمة بومردا�س

 تاأجيل ق�سية هامل وعائلته 
ليوم 2 جوان 

رئي�س جمعية حماية امل�شتهلك يك�شف

ال�سعر املرجعي للكمامة 15 دينار

وزير التجارة كمال رزيق
هذا ما �ستقوم به م�ساحلنا 

بعد العيد

اأم�ص  بومردا�ص  حمكمة  اأجلت 
الع�م  املدير  حم�كمة  الثالث�ء، 
لالأمن  الع�مة  للمديرية  الأ�شبق 
واأحد  ه�مل  الغني  عبد  الوطني 
امل�شوؤولني  من  وعدد  اأبن�ئه 
الأول  الوزير  بينهم  من  ال�ش�بقني 
ووزير  �شالل  امل�لك  عبد  ال�ش�بق 
الدين  نور  الأ�شبق  الداخلية 
ال�ش�بق ح�جي  امل�لية  بدوي  وزير 
ت�ريخ  اإىل  وزراء  وعدة  عمي  ب�ب� 

الث�ين من �شهر جوان املقبل.
مبحكمة  الته�م  غرفة  وتت�بع 
ال�ش�بق  الع�م  املدير  بومردا�ص 
التي  التهم  بنف�ص  الوطني  لالأمن 
�شيدي  حمكمة  �ش�بق�  به  ت�بعته� 
وهي  ال�رشاقة  وحمكمة  اأحممد 
على  ال�شتيالء  و  العق�ر  نهب 
اأن�شطة  ومم�ر�شة  فالحية  اأرا�ص 
النفوذ  وا�شتغالل  م�رشوعة  غري 
الع�م واحل�شول على  وتبديد امل�ل 

ك�نت  لالإ�ش�رة  مزاي� غري م�شتحقة 
ب�جلزائر  احممد  �شيدي  حمكمة 
من  الف�حت  يف  اأدانت  قد  الع��شمة 
الغ�ين  عبد  اللواء  الف�رط  اأفريل 
الن�فذة  الوجوه  اأبرز  الذي  ه�مل 
ب20  البوتفليقي  النظ�م  عهد  يف 
العقوبة  نف�ص  وهي  �شجن�  �شنة 
يف  املحكمة  ذات  به�  نطقت  التي 
حق عدد من اأبن�ئه وكذا عقوبة 15 
يف  حلرمه  �شنوات  و10  لبنته  �شنة 
الوزراء  من  عدد  فيه  تورط  ق�شية 
من  وم�شوؤولني  اجلمهورية  وولة 
اأمالك الدولة وكذا الديوان الوطني 
عبد  يت�بع  كم�   ، العق�ري  للت�شيري 
حمكمة  يف  اأي�ش�  ه�مل  الغ�ين 
لأمن  ال�ش�بق  املدير  رفقة  البليدة 
برا�شدي  الدين  نور  اجلزائر  ولية 
يف ق�ش�ي� ف�ش�د وهي الق�شية التي 

مت ت�أجيله� ملرتني متت�ليتني
باية ع  

حم�ية  جمعية  دع� رئي�ص 
اإىل  زبدي،  م�شطفى  امل�شتهلك، 
�رشورة ت�شويق الكم�مة الواقية من 
وب�ء كورن� ب�شعر مرجعي ل يتج�وز 
�شعر  اعتم�د  اأن  مو�شح�  دين�ر   15

40 دج مكلف .
على  �شيف�  نزوله  لدى  زبدي  وق�ل 
�شعر  اأن  الأوىل  الإذاعية  القن�ة 
األ يتج�وز  الكم�مة احلقيقي يجب 
ال�شعر  اأن  دين�ر جزائري مربزا   15

احلكومة  حددته  الذي  املرجعي 
ب40 دين�ر  ي�شتكي منه العديد من 
املواطنني لأنه كم� ق�ل �شعر مرتفع 
اأن  ومكلف كم� �شدد  على �رشورة 
الوق�ئية  الطبية  الكم�م�ت  تب�ع 
اأجل  من  ال�شيدلي�ت  م�شتوى  على 
�شم�ن جودته� ونظ�فته� وتعقيهم� 
حم�ية  جمعية  رئي�ص  ط�لب  كم� 

امل�شتهلك .
عطار ب

رزيق،  كم�ل  التج�رة،  وزير  ق�ل 
ك�ن  ال�شنة،  هذه  رم�ش�ن  اأن  اأم�ص، 
اأح�شن من ال�شنوات الف�رطة، كم� اأن 
العيد مر يف ظروف اأف�شل، ب�عتب�ر 
املداومة،  احرتموا  التج�ر  اأن 
يح�شل  ك�ن  م�  عك�ص  العيد،  يومي 
قد  اأنه  معتربا  الف�رطة،  ال�شنوات 
واأخلقة  العمل،  وقت  الآن  ح�ن 
رفقة  رزيق،  واأكد  التج�ري.  العمل 
ب�لتج�رة  املكلف  املنتدب  الوزير 
اخل�رجية، عي�شى بك�ي، على ه�م�ص 
مرا�شيم ته�ين عيد الفطر املب�رك، 
لإط�رات وموظفي الإدارة املركزية 
رم�ش�ن  �شهر  اأن  التج�رة،  بوزارة 
هذه ال�شنة مّر يف اأح�شن الظروف، 
من حيث وفرة املنتوج�ت، والأ�شع�ر 
ذاته،  املتحدث  واأف�شح  املعقولة 
جمهودات  اإىل  راجع  هذا  اأن  اإىل 
م�شريا  الرق�بة،  واأعوان  املوظفني، 

يف  �شتبداأ  الوزارة  اأن  ب�ملن��شبة، 
اأخلقة  خالل  من  ال�شحيح،  العمل 
ك�ن  العمل  لأن  التج�ري،  العمل 
داعي�  رم�ش�ن،  بعد  اإىل  موؤجال 
اإىل  القط�ع،  يف  الن��شطة  النق�ب�ت 
اإي�ش�ل  اأجل  من  والجته�د،  العمل 

مط�لبهم امل�رشوعة اإىل احلكومة.
على  التج�رة،  وزير  علق  حني،  يف 
اأن مداومة التج�ر يومي العيد، هي 
�ش�بقة من نوعه�، مق�رنة ب�ل�شنوات 
التج�ر  التزم  حيث  الف�رطة، 
م�شيف�  حمالتهم،  بفتح  املداومني 
يف  يكونوا  مل  التج�ر  بع�ص  اأن  اإىل 
حمالتهم  وفتحوا  املن�وبة،  ق�ئمة 
للمواطنني من جهته�، ك�شفت وزارة 
التج�ر  ا�شتج�بة  ن�شبة  اأن  التج�رة، 
لنظ�م املداومة، خالل ث�ين يوم من 

العيد، قد بلغت 99.45 ب�مل�ئة.
مرمي خمي�شة

�سفقات م�سبوهة ل�سترياد الأدوية 
واجناز امل�ست�سفيات  

املتنقلة  الفرقة  عن��رش   متكنت 
ولية  لأمن  الق�ش�ئية  لل�رشطة 
�شلف من الإط�حة ب�شبكة خمت�شة 
غري  الهجرة  رحالت  تنظيم  يف 
ال�رشعية انطالق� من �شواحل �شلف 
الغري  للهجرة  17 مر�شح�  وتوقيف 
للنقل  �رشعية كم� مت حجز  �شي�رة 
اجلم�عي ، �ش�حنة �شغرية  و�شي�رة 
من  3000ل  اإىل  �شي�حية  ب�لإ�ش�فة 
ب�لعملتني  ه�م  م�يل  مبلغ  و  الوقود 

الوطنية والأورو.

ملعلوم�ت  ا�شتغالل  ج�ءت  العملية 
بتجميع  تقوم  �شبكة  وجود  حول 
غري  للهجرة  رحلة  لتنظيم  ال�شب�ب 
�شواحل  من  انطالق�  ال�رشعية 
خمطط  ر�شم  ليتم   ، تن�ص  مدينة 
منهم  �شخ�ش�   17 بتوقيف  انتهى 
و40  بني17  اأعم�رهم  ترتاوح  ق�رش 
�شنة و حجز معدات الهجرة ، هذا 
معهم  ج�رية  التحقيق�ت  تزال  ول 

للو�شول اإىل  ب�قي عن��رش ال�شبكة
حممد بن ترار

الإطاحة ب�شبكة لتنظيم الهجرة غري ال�شرعية 

توقيف 17 حراقا ب�سواطئ تن�س

يف ملفات جديدة تخ�س عبد الغاين هامل وابنه 

بدوي  و �سالل اأمام الق�ساء يف ق�سايا ف�ساد ثقيلة
حتقيق�ت  العلي�  املحكمة  ب��رشت 
نور  الوزيرين الأولني  مع  معمقة 
�شالل  امل�لك  بدوي  وعبد  الدين 
ب�ب�  ح�جي  الأ�شبق  امل�لية  ووزير 
العمومي  الإ�شغ�ل  ووزير  عمي 
اإىل  ق��شي  ب�لإ�ش�فة  الق�در  عبد 
كم�ل  الدولة  لأمالك  الع�م  املدير 
م�شطفى  الواليني  خزن�جي  من 
ب�شفتهم�  غالي  ومو�شى  العي��شي 
والني �ش�بقني لتيب�زة ومدير الط�قة 
واملح�فظ  لتيب�زة   واملن�جم 
الرئي�ص  للدواودة  و�شقيق  العق�ري 
ال�ش�بق وم�شت�ش�ره ال�شعيد بوتفليقة 
العق�ر   ونهب  ف-�ش�د  ق�ش�ي�  يف 

الوطني  الأمن  مدير  اإىل  ب�لإ�ش�فة 
يف  �شفيق   وابنه  ه�مل  الغ�ين  عبد 
مت  بعدم�  اجلديد  امللف  هذا 
ومن  هذا   ، �ش�بق  ملف  يف  مت�بعته 
املنتظر اأن يتم اإح�لة املتهمني  على 
بعدم�  الع�جل  القريب  املحكمة يف 
تبني �شلوعهم� املب��رش يف ا�شتعم�ل 
الوظيفة  ا�شتغالل  و�شوء  ال�شلطة  
المتي�ز   طريق  عن  العق�ر  ونهب 
والتي ك�نت املحكمة الإدارية للبليدة 
قد الغت 57 قرار امتي�ز  من اأمالك 
�ش�مية   اإط�رات  اإىل  حولت  الدولة 
مقدمتهم  ويف  املتهمني  بتواطوؤ 
الولة الذي تلقوا اأوامر فوقية   من 

تبني  والتي  م�ش�ريع   اإق�مة  اجل 
امل�ل  لنهب  ا�شتغلت  وهمية   اأنه� 
الع�م لغري يف مقدمته�  موؤ�ش�ش�ت 
اإنت�ج احلرب ، ب�لإ�ش�فة   ، �شيدلنية 
على  وزعت  اأخرى   قطعة   60 اإىل 
اإىل  طلب  مبجرد  امل�شوؤولني  اأبن�ء 
الدولة حيث  اأمالك  اأو مدير  الوايل 
من  الأر�شية   القطعة  حتويل  مت 
ط�بعه� الأ�شلي اإىل ط�بع اآخر ، هذا 
على  املتهمني  اإح�لة  املنتظر  ومن 
المتي�ز  بفعل   اآخر  ق�ش�ء  جمل�ص 

الق�ش�ئي للولة  والوزراء  .
اأع�ش�ء  اأحد  اأ�ش�ر  اأخر  ج�نب  من 
الإف�ش�ح  اله�مل رف�ص  دف�ع ع�ئلة  

ب�لو�شط،اأن  ات�ش�ل  يف  ا�شمه  عن 
�شبق  الوطني  لالأمن  الع�م   املدير 
الوق�ئع  هذه  اأجل  من  مت�بعته 
�شمن  يجوز  ول  امللف   وهذا 
مت�بعة  اجلزائية  الإجراءات  ق�نون 
 ، واحدة  تهمة  ب�ش�أن   مرتني  متهم 
الني�بة   اأنن� يف ح�لة  مت�شك  موؤكدا 
دفوع  بتقدمي  ملزمون  ب�ملت�بعة 
اأولية نلتم�ص من خالله� بعدم قبول 
وفق�  فيه�  الف�شل  ل�شبق  الدعوى 
الإجراءات  ق�نون  من  للم�دة مكرر 
ق�نون  من   101 وامل�دة   اجلزائية 
الإجراءات املدنية التي نح�ل اإليه�  

حممد بن ترارللتعوي�ص.
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اح�شن خال�ص   

القائم  النظام  ا�ضطر 
الت�ضعني  �ضنوات  خالل 
املا�ضي  القرن  من 
الوطني  التجمع  لإن�ضاء 
ثاين  كحزب  الدميقراطي 
حزبها  بجوار  لل�ضلطة 
جبهة  حزب  التقليدي، 
الذي  الوطني،  التحرير 
الراحل عبد احلميد  جره 
غفلة  حني  على  مهري 
اإىل  القرار  اأ�ضحاب  من 
�ضف املعار�ضة يف الوقت 
ال�ضلطة  كانت  الذي 

احلاجة  باأم�س 
لتغطية  اإليه 
جهة  ا لو ا
�ضية  ل�ضيا ا
ت  جها للتو
التي  والقرارات 
تتخذ  كانت 
اأزمة  عز  يف 
و�ضيا�ضية  اأمنية 
حادة  واقت�ضادية 
مل ت�ضهد اجلزائر 

لها مثيال. 
م�ضارعة  من  وبالرغم 
قيادات تقليدية يف الأفالن 
اإىل اإجناز »انقالب علمي« 
عبد  العام  الأمني  على 
وا�ضتبداله  مهري  احلميد 
نهاية  يف  طيعة  بقيادة 
فكرة  اأن  اإل   1996 عام 
قد  النجدة  عجلة  اإيجاد 
وتقدم  جمراها  اأخذت 
بعد  تفا�ضيلها  التفكري يف 

التقنو-  القوى  قررت  اأن 
املدنية  بريوقراطية 
جانب  اإىل  والع�ضكرية 
»الأ�رسة  من  منظمات 
وجمموعات  الثورية« 
وهي  الذاتي،  الدفاع 
املكونات التي كان يقودها 
زروال  الرئي�س  م�ضت�ضار 
لالأمن حممد بت�ضني رفقة 
احلق  عبد  النقابة  زعيم 
يف  واإطارات  حمودة  بن 
اإدارة ال�ضلطة منهم احمد 
القادر  وعبد  اأويحيى 
جتربة  خو�س  �ضالح  بن 
تخلي�س الدولة من التبعية 

جبهة  حلزب  املطلقة 
باإن�ضاء  الوطني  التحرير 
عام  بداية  جديد  حزب 
1997، فكان ميالد التجمع 

الوطني الدميقراطي. 
تتحمل  ل  الطبيعة  ولأن 
ا�ضتوىل  فقد  الفراغ 
جميع  على  »الراندو« 
مت�ضلحا  الدولة  مفا�ضل 
ا�ضمها  جديدة  ب�رسعية 
ومتكن  الإرهاب  مكافحة 

الفوز  من  كذريعة  بها 
الربملانية  بالنتخابات 
واملحلية لعام 1997 وهي 
انتخابات طعن يف نزاهتها 
جميع ال�رسكاء ال�ضيا�ضيني 
وعلى راأ�ضهم حزب جبهة 
الذي مل  الوطني  التحرير 
ت�ضفع له رجعته بعد طالق 
اإىل  ليعود  �ضنوات  دام 
�ضيا�ضية  كاأداة  الواجهة 
عليه  وكان  لل�ضلطة  اأوىل 
 2002 انتخابات  انتظار 
الطبيعي  مكانه  اإىل  ليعود 
الرئي�س  �ضلطة  حتت 
العزيز  عبد  اجلديد 

بوتفليقة.
بوتفليقة  يكن  مل 
حلزب  يطمئن 
التحرير  جبهة 
طني  لو ا
تاما،  اطمئنانا 
تفكك  اأن  اإل 
التجمع الوطني 
طي  ا ميقر لد ا
عرف  الذي 
طه  ن�ضبا با
لل�ضلطة  �ضيا�ضي  كجهاز 
النتخابات  مبنا�ضبة 
اإىل   ،1999 لعام  الرئا�ضية 
لكل  متباينة  جماعات 
من  ملر�ضح  ولء  واحدة 
مر�ضحي تلك النتخابات، 
لال�ضتنجاد  ا�ضطره 
التحرير  جبهة  بحزبه 
اإليه  عاد  الذي  الوطني 
ترك  اأن  بعد   1989 عام 
عام  منذ  غ�ضة  حلقه  يف 

من  طرد  عندما   1981
اأغلبية  بت�ضويت  احلزب 
�ضاحقة من اأع�ضاء اللجنة 

املركزية.
رغبة  لبوتفليقة  تعرف  مل 
حزب  من  يجعل  اأن  يف 
جبهة التحرير الوطني ول 
اأحزاب املوالة  باقي  من 
�ضيا�ضي  اقرتاح  قوة 
من  تمكينها  من  بالرغم 
ويف  الربملانية  الأغلبية 
طيلة  املحلية  املجال�س 
اليوم  اإىل  تزال  حكمه ول 
يحب  كان  بها.  حتتفظ 
احلزب  من  يجعل  اأن 
ع�رسين  منذ  اأهانه  الذي 
�ضنة جمرد جلنة م�ضاندة 
التاأييد  دوره  يتعدى  فال 
له  واملطلق  الأعمى 
اخلا�ضع لأهوائه ومزاجه 
الواجهة  اإىل  دفع  الذي 
اأمثال  من  عامني  اأمناء 
وجمال  �ضعداين  عمار 
وحممد  عبا�س  ولد 
اأمر  واإىل قيادات  جميعي 
بلعياط  راأ�ضها  على  واقع 
وبو�ضارب وعلي �ضديقي. 
تدحرجت  قيادات  وهي 
باحلزب من مرتبة اجلهاز 
اإىل مرتبة امل�ضاند العابد 
اآخر  كان  فقد  للكادر 
الذي  التجمع  مظاهرها 
بالقاعة  احلزب  عقده 
حوله  الذي  البي�ضاوية 

الكا�ضري«  »حزب  اإىل 
مواطنني  تعبئة  ب�ضبب 
الوطن يف  وليات  كل  من 
التجمع  حل�ضور  حافالت 
من  �ضاندويت�س  مقابل 

الكا�ضري.
مل حتفظ قيادات الأفالن 
حميط  ن�ضبها  التي 
الرئي�س بوتفليقة الرئا�ضي 
لهذا احلزب اأدنى حد من 

ل�ضخ�ضية  ا
امل�ضتقلة عن 
املحيط  هذا 
كان  الذي 
من  يقني  على 
الرئي�س  متكني 
من  املري�س 
خام�ضة  عهدة 
ياأتي  اأن  قبل 
احلراك ال�ضعبي 
ليهدم املعبد مبن 
ي�ضبق  مل  اإذ  فيه، 

ال�ضتقالل  منذ  لالأفالن 
كالذي  م�ضريا  عرف  اأن 
فرباير   22 بعد  عرفه 
�ضجن  �ضهد  فقد   2019
العامني  اأمنائه  من  اثنني 
العام  الأمني  وا�ضتقالة 
وعزلة  �ضعداين  عمار 
قياداته القدمية من اأمثال 
وعبادة  وبلعياط  بلخادم 
اإ�ضافة  ن�ضاطه  وجتميد 
اإىل زيغ خياراته ال�ضيا�ضية 
اجلديدة  التوجهات  عن 

�ضاند  اأن  بعد  لل�ضلطة 
الرئا�ضية  النتخابات  يف 
غرمي  عام  اأمني  الأخرية 
احلزب عز الدين ميهوبي 
�ضد املر�ضح عبد املجيد 
يطلب  مل  الذي  تبون 
بالرغم  الأفالن  م�ضاندة 

من انتمائه له. 
تبون  فوز  كان  وقد 
مبثابة  البالد  برئا�ضة 

لظهر  القا�ضمة  ال�رسبة 
فقد  الذي  الأفالن 
وظل  ال�ضيا�ضية  البو�ضلة 
م�ضلول  تنظيميا  معلقا 
اللحظة  اإىل  �ضيا�ضيا 
اجتماع  عقد  تقرر  التي 
اأواخر  املركزية  للجنته 
اجتماع  وهو  ال�ضهر،  هذا 
اأمني  لنتخاب  تنظيمي 
عقد  �رسوط  وتهيئة  عام 
ع�رس  احلادي  املوؤمتر 
عرف  اأن  بعد  العادي 

خما�ضية  عهدة  احلزب 
من اأ�ضواأ العهدات.

وبالرغم من مرارة جتربة 
املا�ضية  �ضنوات  اخلم�س 
حيث  والإرندي  لالأفالن 
ال�ضيق  ارتباطهما  اأورث 
م�ضوؤوما  م�ضريا  بال�ضلطة 
من  كثرية  اإطارات  اأن  اإل 
جميع  وعلى  احلزبني 
اأن  تدرك  امل�ضتويات 
اإخراجهما  حماولة 
ال�ضلطة  فلك  من 
اأن  يحاول  كمن 
ال�ضمكة  يخرج 
فقد  البحر،  من 
بوادر  بداأت 
اإىل  حليمة  عودة 
القدمية  عادتها 
من  تظهر 
البيانات  خالل 
اأ�ضدرها  التي 
حيث  احلزبان 
على  الثناء  يف  اأمعنا 
الد�ضتور  تعديل  مبادرة 
وثيقة  حمتوى  وعلى 
يحدث  قد  لعرابة.  جلنة 
بني  الطالق  يكون  اأن 
اأبغ�س  وهو  الطرفني، 
يعدو  ل  اأنه  اإل  احلالل، 
يوؤكد  ا�ضتثناء  يكون  اأن 
احلزبني  فطالق  القاعدة 
تكرر  مهما  ال�ضلطة  مع 
دون  رجعي  طالق  فهو 

حاجة اإىل فتوى.

الأفالن والأرندي والطالق الرجعي
رجع احلديث هذا الأ�شبوع عن عودة اجلهازين ال�شيا�شيني لل�شلطة وهما حزب جبهة التحرير الوطني 
والتجمع الوطني الدميقراطي، بالرغم من اأن الأمر، يف ظل ان�شغال الراأي العام بتطور جائحة كورونا 

ومبناق�شة التعديالت الد�شتورية التي اقرتحتها ال�شلطة، مل يعد يف �شدارة الهتمام الإعالمي الذي كان 
ماألوفا يف منا�شبات عقد هذين احلزبني اجتماعات لهيئاتهما القيادية. ومع ذلك مل يكن با�شتطاعة املراقبني 
لل�شاأن ال�شيا�شي يف اجلزائر مقاومة الف�شول جتاه غرابة تزامن موعدي انعقاد اجتماع احلزبني يف جمل�شيهما 
الوطني ق�شد ت�شوية و�شعية القيادة احلزبية حت�شبا للذهاب يف موعد لحق اإىل موؤمتريهما العادي الذي قد 

يكون يف اخلريف املقبل.

يعودان هذا الأ�شبوع

البالد  برئا�شة  تبون  " كان فوز 
مبثابة ال�شربة القا�شمة لظهر 

الأفالن الذي فقد البو�شلة 
ال�شيا�شية وظل معلقا تنظيميا 

م�شلول �شيا�شيا اإىل اللحظة 
التي تقرر عقد اجتماع للجنته 

املركزية اأواخر هذا ال�شهر" 

خالل  القائم  النظام  " ا�شطر 
�شنوات الت�شعني من القرن 

املا�شي لإن�شاء التجمع 
الوطني الدميقراطي كحزب 
ثاين لل�شلطة بجوار حزبها 

التقليدي، حزب جبهة 
التحرير الوطني، الذي جره 
الراحل عبد احلميد مهري "
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�شالح عو�ض

هذه  على  الإجابات  من  القرتاب  يف حماولة 
الع�رص  يف  اإيران  �صورة  ن�صتح�رص  الأ�صئلة 
التي  اخلرائط  لإدراك  واملعا�رص..  احلديث 
كله  الإقليم  �صرت�صم املعامل اجليو�صيا�صية يف 

بالقرب من الكيان ال�صهيوين .

اإيـران احلديثـة:

الأمة  اإيران وباقي قالع    تعر�صت 
)تركيا، م�رص، املغرب العربي( منذ 
والثلث  ع�رص  التا�صع  القرن  مطلع 
حلملة  الع�رصين  القرن  من  الأول 
والتغريب،  الخرتاق  من  منظمة 
الإ�صالمي  تاريخها  عن  ل�صلخها 
حمالت  بعد  الأمة  عن  وعزلها 
من  بجيو�ش  جمهزة  ع�صكرية 
هذه  �صقطت  ولقد  امل�صت�رصقني.. 
القالع واحدة تلو الأخرى: اجلزائر، 
اجته  ولئن  م�رص،..  اإيران،  تركيا، 

والثقافة  الوعي  باخرتاق  مبتدئا  بالتدرج 
اإىل  واإي�صاله  الأمة  يف  التغريب  جيل  �صانعا 
نا�صية التحكم يف املجتمعات العربية ومن ثم 
ربطها باتفاقيات فلقد اجته امل�رصوع الغربي 
�صمن ح�صابات اإ�صرتاتيجية اإىل ح�صم ال�رصاع 
لتحطيم  اجلزائر  يف  بالغني  وعنف  بعجلة 
بالكامل  اإحلاقها  حماولة  ثم  ومن  �صخ�صيتها 

وتغيري معامل الدميغرافيا و الهوية.
بداأ  اإيران  يف  احلكم  ال�صفويون  ت�صلم  منذ 
يف  بخرباته  لال�صتعانة  الغرب  نحو  الجتاه 
اخلالفة  ملواجهة  الع�صكري  الت�صنيع  جمال 
بعد  الندفاع  وترية  ارتفعت  و  العثمانية.. 
ال�صاه  بني  وقعت  التي  )جالدران(  معركة 
يف  �صليم  العثماين  وال�صلطان  الأول  اإ�صماعيل 
بانت�صار  انتهت  والتي   ،1514 اأغ�صط�ش   23
تربيز  مدينة  واحتاللها  العثمانية  القوات 

عا�صمة الدولة ال�صفوية، 
ت�صعة وع�رصون طالباً كان قد اأر�صلهم )عبا�ش 
ليوؤ�ص�صوا  اأوروبا عادوا  اإىل  �صنة 1811  مربزا( 
)دار الفنون( التي جلبت اإليها اأ�صاتذة فرن�صيني 
فيها  الدرا�صية  واملادة  التدري�ش  نظام  وكان 
هذه  من  املتخرجني  معظم  وكان  فرن�صيني. 
الكلية  من اأبناء الأعيان والأ�رصاف واملالكني.. 
ومن هذه الطبقة تكون رواد حركة الد�صتور.. 
املرحلة  يف  املدر�صة  هذه  من  تخرج  ولقد 
الأوىل  النواة  �صكلوا  �صخ�ش   )1100( الأوىل 
وبالإ�صافة  املتغربني..  الإيرانيني  للمثقفني 
تعنى  مدر�صة  فتحت  املدر�صة  هذه  اإىل 

بالرتجمة واأخرى بالعلوم ال�صيا�صية. 
عام  بداأت  فقد  املنظم  التغريب  مرحلة  اأما 
اأمام  املتتالية  اإيران  هزائم  بعد  اأي   1828
الغرب  اإىل  الإيراين  البالط  اجته  الرو�ش.. 
الع�صكرية  الأ�صاليب  وبع�ش  ال�صالح  ل�صترياد 
بداأت  وهكذا  والإداري  التعليمي  والنظام 
اأي  التغريب  من  الأوىل  املرحلة  اإيران  يف 
ذروتها  وبلغت  �صاه(،  علي  )فتح  عهد  منذ 
باإ�صالحات )اأمري كبري( الذي ا�صتدعى لإيران 
م�صت�صارين فرن�صيني برئا�صة )م�صيو جاردان( 
املرافق اخلا�ش لإمرباطور فرن�صا فقام هوؤلء 
امل�صت�صارون بو�صع خرائط للطرق وال�صوارع 
واملوانئ، وو�صع اخلرائط الع�صكرية وتدريب 

اأفراد اجلي�ش وقد اأر�صلت احلكومة الإجنليزية 
عدداً من الوفود الع�صكرية اإىل اإيران للم�صاركة 
املطبعة  دخلت  كما  اجلي�ش..  اأفراد  بتدريب 
احلديثة والتلغراف.. ون�صطت عملية الرتجمة 

لالآداب والثقافة الأوروبية.
ثورة  فيها  انطلقت  التي  الفرتة  اعتبار  وميكن 
بداية  و1907   1905 عامي  بني  )الد�صتور( 
يف  وا�صح  ر�صمي  ب�صكل  التغريب  مرحلة 

اإيران.. فرغم اأن علماء الدين �صجعوا الدعوة 
اأن  اإل  البداية  يف  البالد  يحكم  د�صتور  اإىل 
التيار العلماين متكن من ال�صيطرة على التيار 
)ملكم  التيار  هذا  راأ�ش  على  وكان  وتوجيهه، 
وا�صعة  عملية  خا�ش  الذي  األأرمني  ويفرم( 
منظمة لتغريب البالد بدعم غربي وا�صع وقام 
باإ�صناده يف ذلك جيل من املثقفني املتغربني 
ومتكنوا من اإقامة برملان �صكلي للبالد.. وقد 
ت�صلم ر�صا خان ال�صلطة مدعوماً من الإجنليز 
وقد  الد�صتور(  )امل�رصوطة  برملان  مبوجب 
يف  درا�صته  اأكمل  الذي  ويفرم(  )ملكم  اأن�صاأ 
اإليه  �صم  طهران  يف  ما�صونياً  حمفاًل  باري�ش 
اأبناء الأعيان واملالك واملثقفني املتغربني.. 
والثقافة  القت�صاد  ربط  اإىل  دعوتهم  وكانت 
تغيري  اآخر مدى.. وطرحوا فكرة  اإىل  بالغرب 
اخلط العربي اإىل لتيني كما فعل اأتاتورك يف 
الإيرانيني جنحوا  الدين  اأن علماء  اإل  تركيا.. 
اللغة  حرف  هو  العربي  احلرف  يظل  اأن  يف 
فيما  تركيا  يف  مت  ما  عك�ش  على  الفار�صية 

بعد.
ذروتها  وبلغت  التغريب  مرحلة  وتوا�صلت    
ر�صا  وابنه حممد  ر�صا خان  كل من  يف عهد 
نظام  م�صت�صاري  معظم  كان  فلقد  بهلوي.. 
النظام  هذا  يف  واملعلمون  اجلديد  التعليم 
كانوا  الإيرانيني  الطالب  اإن  حتى  فرن�صيني 
هنا  من  البداية.  يف  فرن�صا  اإىل  ير�صلون 
احلني  ذلك  منذ  الفرن�صية  اللغة  �صارت 
وطبقات  املثقفني  حمافل  يف  ال�صائعة  اللغة 
الثقايف  اخلط  هذا  ترافق  العليا..  املجتمع 
الفرانكفوين بتوجهات �صيا�صية حيث مت ربط 
النفط،  اتفاقيات  يخ�ش  فيما  باأوروبا  البالد 
الغرب  نحو  با�صطراد  املتطورة  والعالقات 

بزعامة اأمريكا.
اإيران موقعها بو�صوح  يف هذه احلقبة حددت 
الغربية  ال�صتعمارية  القوى  مع  التحالف  انه 
الكيان  تكري�ش  يف  الإقليمية  خمططاتها  يف 
يف  النف�صالية  احلالت  تعزيز  ويف  ال�صهيوين 
الأمن  �صد  م�صتمر  حتد  وت�صكيل  املنطقة  
ال�صاأن  هذا  يف  ونتذكر  العربي..  القومي 
الكردية  ال�صاه مع احلركة النف�صالية  موؤامرة 
اجلزائر  معاهدة  وفق  وجتميدها  العراق  يف 

الرئي�ش  بومدين  الهواري  بو�صاطة  �صنة 1975 
اجلزائري الأ�صبق. 

اإيران حركات مقاومة من قبل علماء  �صهدت 
الدين مل�صاريع الإحلاق فكانت ثورة )التمباك( 
القاجاري  امللك  منح  حني  م،   1890 �صنة 
و�رصائه يف  التبغ  بيع  �صاه« حق  الدين  »نا�رص 
نحو  كان  ولقد  بريطانية  �رصكة  ل�صالح  اإيران 
التبغ  قطاع  يف  يعملون  الإيرانيني  من   %20
مبا�رصة..  مب�صاحلهم  ا�رص  الذي  الأمر 
يقارب ن�صف قرن جاءت حماولة  وبعد ما 
الوزراء م�صدق  رئي�ش  بقيادة  النفط  تاأميم 
على  دين  علماء  من  مدعوما  �صنة1951 
ال�صناعة  تاأميم  بهدف  الكا�صاين  راأ�صهم 
اآنذاك  عليها  ي�صيطر  كان  التي  النفطية 
خالل  من   1913 عام  منذ  الربيطانيون 
فاأ�صاب  الأجنلو-اإيرانية.  النفط  �رصكة 
فنظمت  الغربي  املع�صكر  عموم  الذعر 
وكالة ال�صتخبارات الأمريكية انقالبا �صده 

واأعادت ال�صاه اإىل احلكم.. 
  جاء التغيري بقيادة اخلميني بروؤية �صاملة 
متميزون  ومفكرون  دين  علماء  غماره  خا�ش 
يت�صاوقون مع  رواد النه�صة: الأفغاين وحممد 
التحرر  حركات  روح  ومع  ر�صا  ور�صيد  عبده 
يف املنطقة العربية حيث اأثر الإنتاج الفكري 
واملنطقة  م�رص  يف  والتحرري  الإ�صالمي 

العربية تاأثريا بالغا يف تنمية الوعي الإيراين 
ب�رصورة العودة اإىل الذات.. ت�صاعدت هذه 
احلركة حتى بلغت درجة الغليان يف 5 يونيو 
برحيل  مطالبة  الإيرانية  املدن  يف   1963
النظام ال�صيا�صي الثقايف الجتماعي وطرد 
ال�صاه  قمع  وال�صهيوين..  الأمريكي  النفوذ 
بق�صوة املحاولة اإل اأن املواجهات اأ�ص�صت 
�صعبي  بامتداد  �صيا�صية  رف�ش  قوة  لوجود 

يزداد ات�صاعا.
اإيران املعا�شرة:

وهو  املرحلة  هذه  اخلميني  الإمام  تزعم 
كان  التقليدي..  باملعنى  دين  �صيخ  يكن  مل 
يحمل م�رصوعا �صيا�صياً وثقافياً بروؤية خا�صة 
فعلى  وللخارج،  والإ�صالمي  الإيراين  للداخل 
امل�صتوى ال�صيا�صي خرج اخلميني عن املاألوف 
لدى ال�صيعة فك�رص الإطار الفكري والفل�صفي 
ملفهوم »اإنتظار املهدي«، و »التقية« مبفهومها 
الدين  لعامل  املاألوف  عن  وخرج  التقليدي.. 
امل�صلم التقليدي اإىل اإعالن )ولية الفقيه( اأي 
اأن قيادة املجتمع اإمنا هي للعلماء.. وراأى اأنه 
لبد من حكومة تقيم حدود ال�رصع وحتيي قيم 
فتكون  امل�صلمني  الفوارق بني  وتزيل  الإ�صالم 
حلماية  وجودها  فر�ش  من  تتمكن  قوة  منهم 
ون�رصة  العامل،  يف  وم�صاحلهم  امل�صلمني 
على  والعمل  القد�ش  وجعل  امل�صت�صعفني، 
اجتثاث الغدة ال�رصطانية -الكيان ال�صهيوين- 
اإ�صقاط ال�صاه  عنوانا لأطروحته.. لهذا اعترب 
احلكم..  نظام  كل  بل  ب�صخ�صه  فقط  لي�ش 
الأحكام  وا�صتنباط  الأدلة  جلمع  وحترك 
اإليها  جمعت  نظرية  م�صلمات  لأهم  ال�رصعية 
ع�رصات العلماء واملثقفني واملفكرين يف تيار 
انت�رص بني ال�صباب الإيرانيني متكن من اإزاحة 
املجتمع  يف  الثقافة  قيادة  عن  املتغربني 
والعلماء اخلاملني من املرجعية،واأظهر حيوية 
اأكرث  من  تعترب  كانت  عا�صمة  يف  وح�صورا 

عوا�صم امل�صلمني تغربا.
بالنت�صار املده�ش  تكللت  التي  الثورة  اأن  اإل 
كبرية  حتديات  واجهت  فرباير1979   12 يف 
على امل�صتوى الدويل: عدم اعرتاف ب�رصعية 
م�صلحاً  اأمريكياً  عدواناً  و  اجلديدة  احلكومة 
العربي  املال  وقف  واقليميا:  مبا�رصاً.. 
يف  النظام   لإ�صقاط  العربي  النظام  ومعظم 
اإيران من خالل حرب ا�صتمرت ثماين �صنوات 
)جماهدي  جمموعات  كانت  وداخلياً  مهلكة، 
اأوروبي  لوج�صتي  دعم  خالل  ومن  خلق( 
قادة  لت�صفية  منظمة  حملة  ت�صن  واإقليمي 
الثورة وكوادرها الرئي�صيني كرئي�ش اجلمهورية 
)رجائي( ورئي�ش الوزراء )بهنوار( ومفكر الثورة 
)مرت�صى مطهري( ورئي�ش الربملان )به�صتي( 
الكوادر  ومئات  برملانيا  ثالثني  من  واأكرث 
الإيرانية يف  املوؤ�ص�صات  الكثري من  وتعر�صت 

اإيران وخارجها للتخريب.

البحث عن دور:
قيود  اإنها مرحلة اخلروج من   ..  2003-1990
وجمالت  احل�صابات  دائرة  اإىل  اليدولوجيا 
واإقليمية  دولية  حتولت  فرتة  النفوذ، 
الحتاد  �صقط  الفرتة،  هذه  يف  اإ�صرتاتيجية.. 
وحا�رصت  ال�صرتاكية  الكتلة  و  ال�صوفييتي 
واأر�صت  عاماً،  ع�رص  ثالثة  العراق  اأمريكا 

قواعدها الع�صكرية يف اجلزيرة العربية ب�صكل 
بالأردنيني  واأتت  اأفغان�صتان،  واحتلت  حمكم، 
اإ�رصائيل؛  مع  مف�صلة  �صداقة  معاهدة  اإىل 
حملي  حكم  باتفاقية  الفل�صطينيني  واألزمت 
حمدود ح�صب اتفاقية “اأو�صلو“.. ثم حا�رصت 

الفل�صطينيني وقد اأفقدتهم ميزات اأو�صلو. 
غزت جيو�ش اأمريكا العراق �صنة 2003 فتحركت 
اإيران لالإفالت مب�رصوعها النووي الذي اأ�صبح 
العالقات  منظومة  لتحدي  كبريا  عنوانا 
عن  راف�صنجاين  ال�صيخ  �رصح  وكما  الدولية.. 
تن�صيقات بني الأمريكان والإيرانيني يف ملفني 
العراقي..  وامللف  الأفغاين  امللف  خطريين 
ج�رص  هو  كان  امللفني  يف  اإيران  تعامل  ولعل 
وقعت  الذي  النووي  امللف  لنجاح  العبور 
�رصحوا  كما  الإيرانيون  فاعتقد  اأمريكا  عليه 
بذلك اأنهم اأ�صبحوا �رصيكا اأ�صا�صيا يف ترتيب 
املنطقة.. ثم جاء ترمب ليلغي التفاق وي�صن 
حملة عقوبات اقت�صادية تت�صاعد �صد اإيران.

بالن�صبة  وهذا  ال�صوري  امللف  اإيران  دخلت 
اخلطوط  جتاوز  والأمريكان  لالأوربيني 
فهنا  لالإيرانيني..  بها  العرتاف  املمكن 
جوهر  وحيث  لفل�صطني  املتاخمة  �صورية 
يقت�صي  الأمريكي  والأمر  الكوين..  ال�رصاع 
او  ال�صورية  الدولة  تفريغ  اأو   �صورية  تفتيت 

واأدركت  عليها..  ميلى  مبا  للقبول  تركيعها 
اإيران اأن الدفاع عن دم�صق هو حماية لطهران 
قوتها  بكامل  اإيران  فدفعت  ال�صقوط..  من 
يف  اأ�صدقاءها  اأمريكا  وحركت  �صورية  يف 
املنطقة ليجعلوا �صورية م�صتنقعا يغرق طموح 
اإيران من �صورية �صمن  اإخراج  ثم  اإيران ومن 

تفاهمات رو�صية اإ�رصائيلية اأمريكية..
ويف حماولة جمع اأوراق القوة دخلت اإيران يف 
امللف اليمني للو�صول اإىل باب املندب وجعله 
فكان  لنفطها  ت�صديرها  حماية  يف  قوة  ورقة 
م�صتنقعا اآخر وكانت الإدارة الأمريكية ت�صتغل 
للمنطقة  كابتزاز  الإيرانيني  والطموح  الوجود 
الأ�صلحة  لبيع  م�صوغا  جتعله  لها  وتخويف 

وربط املنطقة بالتبعية التامة لأمريكا.
اإيران  تعامل  وكيفية  العراقي  امل�صتنقع  وكان 
مع الغزو الأمريكي للعراق ووقوفها اىل جانب 
العمالء  املرتزقة  ال�صيا�صيني  من  جمموعة 
الذين جاوؤوا خلف الدبابة الأمريكية فدمروا 
يف  الفج  التدخل  يف  ا�صتمرارها  ثم  الدولة 
ت�صكيل الواقع الطائفي وتكري�صه فمهما كانت 
نواياها بريئة فان هذا كان  من اخطر ما اثر 
على �صمعة اإيران بني العرب والعامل الإ�صالمي 
وقلل من حظوظ قبولها يف تفاعالت املنطقة 
وهذا  اأزماتها  كل  يف  �رصيكة  اأ�صبحت  حيث 
ف�صال على انه يفتح عليها جبهات ل�صتنزاف 
اإمكانياتها فهو كذلك �صنع اأمامها 
حواجز طائفية وقومية لن ت�صتطيع 

اخرتاقها..
الدولة  دعم  اإغفال  الظلم  من 
الفل�صطينية  للمقاومة  الإيرانية 
مبا جعلها رقما �صعبا يف املعادلة 
الردع  قوة  من  حدودا  لها  ووفر 
العربي  النظام  تخلي  مرحلة  يف 
ان  الوا�صح  ومن  انه  اإل  عنها.. 
اإدارة العالقة مع فل�صطني اكتنفها 
التقدير  وعدم  الفو�صى  من  �صيء 
اإيران  اأفقد  الذي  الأمر  ال�صليم 
مع  يقف  يناله من  الذي  الفل�صطيني  الإجماع 
نحو  الفل�صطيني  الإجماع  هو  كما  ق�صيتهم 

اجلزائر. 
مواجهة  ويف  حرجة  مرحلة  يف  الآن  اإيران 
من  كثريا  اأن  ويبدو  مرهقة  عديدة  جبهات 
اآخر..  اأو  ب�صكل  خ�صارة  اإىل  انتهت  معاركها 
عملية  جتري  اأن  ال�رصوري  من  واأ�صبح 
مراجعات عميقة لتجاوز ما �صنعته الع�رصيات 
ال�صابقة من اآثار.. ويف اجلهة املقابلة لبد من 
التذكر دوما ان اإيران دولة حمورية يف املنطقة 
وهي  يف الو�صع ال�صحي قوة لالأمة ومن العبث 
التفريط بها لدوافع قومية اأو مذهبية.. فلقد 
اأ�صبح وا�صحا انه لي�ش باإمكانها اختزال الأمة 
يف م�رصوع قطري اأو يف مذهب معني، فالأمة 
واملرجعيات  الرموز  من  كبريا  ر�صيدا  متتلك 
مدعو  اجلميع  ان  كما  الكفاحي..  والتاريخ 
مربرا  ولي�ش  اإيران  عن  ال�صغط  تخفيف  اإىل 
والأمريكان  ال�صهيوين  الكيان  م�صاركة  اأبدا 
يف حما�رصتها فلن ي�صتفيد من هذا اإل اأعداء 
جت�صيد  من  لبد  هذا  وعلى  جميعا..  الأمة 
تفاهمات عميقة واإ�صرتاتيجية و�صلوك وحدوي 
حكيم عاقل فوق الطائفية والعرقية وال�صعوبية 
واهلل  املجانية..  اخل�صارات  من  مزيد  لتجنب 

غالب على اأمره. 

اإيران اإىل اأين؟!! ما هو حجم الدور الإقليمي املتاح دوليًا لها يف املنطقة؟! وهل مبقدورها 
تغيري �شروط املجالت احليوية و�شناعة جمال حيوي يليق بطموحها يف دور ما؟! هل تكفي 
الأمنيات وال�شعارات واملواقف ل�شناعة واقع؟ حماولة النحت يف ال�شخر وامل�شابرة الطويلة 

هل تعو�ض حجم اخل�شارات يف امليدان؟ جبهات مفتوحة حتت كل العناوين يف اأكرث من �شاحة 
ما هي ماآلتها؟ ماذا اأثرت فيها الإجراءات الأمريكية بعد الن�شحاب من التفاق النووي 

اإىل العقوبات املتوالية؟ هل ت�شمد يف مواجهة حتديات الداخل الناجتة عن احل�شار؟ هل 
تنجح اإيران يف املناف�شة على الإقليم بجوار اآبار النفط حيث ف�شلت دولة عظمى كالحتاد 

ال�شوفييتي؟ وهل يكون هناك تفاهم ا�شرتاتيجي مع تركيا و الرو�ض يف حتديد حجم النفوذ؟ 
ما هي نتيجة تدخلها يف امللف العراقي و ال�شوري واليمني؟ ماذا تريد اإيران اأن تكون؟ دولة 

قوية قطرية اأم اإمرباطورية؟ اإىل اأي مدى ا�شتطاع الأمريكان ال�شتفادة من الطموح الإيراين 
يف ابتزاز املنطقة؟ لقد كانت اإيران يف �شراع مع جوارها العربي عندما كانت حليفة للأمريكان 

وال�شهاينة فلماذا ا�شتمر �شراعها مع جوارها بعد اأن اأ�شبحت خ�شما لأمريكا وال�شهاينة؟

قلق تاريخي

اإيران.. و حماولة البحث عن دور كبري!

ذروتها  وبلغت  التغريب  مرحلة  " توا�شلت 
يف عهد كل من ر�شا خان وابنه حممد ر�شا 
بهلوي.. فلقد كان معظم م�شت�شاري نظام 
التعليم اجلديد واملعلمون يف هذا النظام 

فرن�شيني حتى اإن الطلب الإيرانيني كانوا 
ير�شلون اإىل فرن�شا يف البداية" 

 2003 �شنة  العراق  اأمريكا  جيو�ض  " غزت 
فتحركت اإيران للإفلت مب�شروعها 

النووي الذي اأ�شبح عنوانا كبريا لتحدي 
منظومة العلقات الدولية.. وكما �شرح 

ال�شيخ راف�شنجاين عن تن�شيقات بني 
الأمريكان والإيرانيني يف ملفني خطريين 

امللف الأفغاين وامللف العراقي..
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الدبدابة  حي  قاطني   يئن 
ببلدية العالية بدائرة احلجرية 
الواقعة 100 كلم عن مقر والية 
ورقلة ،حتت وقع  التهمي�ش و 
االإق�ساء من طرف امل�سوؤولني 
و من بني امل�ساكل التي توؤرق 
العالج  قاعة  هي  املواطنني 
هي  التي  و  باحلي  املوجودة 
بالرغم  و  لها  يرثى  حالة  يف 
عديد  منا�ساداتهم  من 
اإجناز قاعة  اأجل  املرات من 
اإال  باحلي  عيادة  اأو  جديدة 
بعني  يوؤخذ  مل  مطالبهم  اأن 
االعتبار حلد ال�ساعة و بقيت 
جمرد وعود وهو االأمر الذي 
يتنافى مع تو�سيات وتعليمات 
بالنزول  القا�سية  املركزية 
امهات  لتدارك  للميدان 
خلف  ال�سعي  و  امل�ساكل 
حت�سني  بهدف   بها   التكفل 
لقاطني  املعي�سي  امل�ستوى 

النائية  و  البعيدة  املناطق 
ومما   ، الكبري  البالد  بجنوب 
اأن  حمدثينا  نفو�ش  يف  يحز 
املاليري  التهم  ال�سحة  قطاع 
مفهوم  جت�سيد  دون  �سنويا 
تقريب ال�سحة من املواطن .
من جهة ثانية فقد عرب هوؤالء 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  عن 
يف  النق�ش  من   ال�سديدين 
باالإ�سافة  ال�سوارع  االإنارة يف 

اإىل قربهم من امل�سب اخلا�ش 
مبياه ال�رصف ال�سحي و الذي 
و  النامو�ش  من  اأ�رصاب  اأنتج 
يوميات  توؤرق  اأ�سبحت  التي 
املواطنني ف�سال عن الروائح 
يف  كبري  و�سعف  الكريهة 
اأي  غياب  و  العمومية  االإنارة 
و  ثقافية  اأو  ريا�سية  من�ساأة 
ال�رصف  قنوات  بع�ش  حتطم 
�سعود  ظاهرة  و  ال�سحي 

الطرقات  اهرتاء  و  املياه 
مبياه  التزود  و�سعف  باحلي 
املواطنني  يوؤرق  احلنفيات 
عديد  من  بالرغم  اأي�سا 
الو�سع  اأن  اإال  االحتجاجات 

بقي على ماهو عليه .
زيارة  برجمة  انتظار  ويف 
اأبوبكر  الوالية  لوايل  ميدانية 
ال�سديق بو�ستة لبلدية العالية 
للوقوف على اأهم االن�سغاالت 
لدى ال�ساكنة يبقى قاطنو حي 
الدبدابة بنف�ش البلدية يعانون 

االأمرين .
اجلمهورية  رئي�ش  اأن  ومعلوم 
�سدد  قد  تبون  املجيد  عبد 
خالل  امل�سوؤولني  مع  اللهجة 
لقاء احلكومة االأخري مع الوالة 
من اأجل النزول للميدان وفتح 
اال�ستماع  و  احلوار  قنوات 
و  املواطنني  الن�سغاالت 
بها  التكفل  خلف  ال�سعي 
بتطبيق مبداأ ح�سب االأولويات 

و االإمكانات املتاحة .

طمئنت  ال�رصكة اجلزائرية لتوزيع 
الكهرباء والغاز ممثلة يف مديرية 
الكرام  زبائنها  بالوادي  التوزيع 
اال�ستثنائية  التدابري  بخ�سو�ش  
اإطار الوقاية  املتخذة موؤخرا يف 
انت�سار جائحة كورونا تدخل  من 
يف  ال�رصكة  م�ساعي  �سمن  كلها 
و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ 
االأعوان والزبائن على حد �سواء.

التوزيع  مديرية  ذكرت  حيث 
الوالية  تراب  كامل  عرب  زبائنها 
ب�سمان  بتعهداتها  بالتزامها 
توزيع  يف  واالإ�ستمرارية  النوعية 
ر�سد  عمليات  وتعليق  الطاقة، 
وهذا  الفواتري  وتوزيع  العدادات 
اأعوانها  حتركات  من  للحد 
حفاظا على �سالمة اجلميع طيلة 
ال�سياق  هذا  ويف  احلجر.  مدة 
الكهرباء  توزيع  مديرية  توؤكد 
التدابري  اتخذت  اأنها  والغاز 
رزنامة  احرتام  اأجل  من  الالزمة 
تراكم  لتفادي  الدورية  الفوترة 
ا�ستفادة  و�سمان  االإ�ستهالك، 
م�ستويات  خمتلف  من  الزبائن 
الفواتري  اإذ يتم تقدير  التعريفات 
ا�ستهالك  معدل  ووفق  اآليا 
زبائننا  وندعو  هذا،  زبون.  كل 

على  االإطالع  يف  الراغبني 
اخلا�ش  املوقع  لزيارة  فواتريهم 
 H Y P E R L I N K كة  ل�رص با
«http ://www .sadeg .
dz/» \t «_blank»www.
من  ميكن  sadeg.dz  الذي 
الفواتري  بت�سديد  القيام  خالله 
التعرف  ميكنهم  كما  اإلكرتونيا. 
لديونهم  االإجمايل  املبلغ  على 
الوطني  االإت�سال  مركز  اآليا عرب 
يبقى  3303 الذي  الرقم  على 
ال�ساعة  مدار  على  اخلدمة  يف 
االن�سغاالت  لالإجابة عن خمتلف 
كامل  عرب  الزبائن  لكل  اليومية 

الرتاب الوطني.
ا�ستمرارية  �سمان  اأجل  ومن 
الفطر  عيد  اأيام  خالل  اخلدمة 
مع  يت�سادف  والذي  املبارك 
عطلة نهاية االأ�سبوع تعلم مديرية 
فرق  اأن  الكرام  زبائنها  التوزيع 
جمندة  تبقى  االأعطاب  اإ�سالح 
ومتاأهبة 24�سا/24�سا، ويف حالة 
تذبذب  او  عطب  اأي  حدوث 
والغاز  بالكهرباء  التموين  يف 
االت�سال  الزبائن  جلميع  ميكن 

بالرقم 33—03.
اأحمد باحلاج

 فتح النا�سط احلقوقي عبد القادر 
املحلية  ال�سلطات  على  النار  تقار 
باملقاطعة االإدارية جانت وحملها 
ينجر  وما  بالعقار  العبث  م�سوؤولية 
االحتقان  تاأجيج  تبعات  من  عنه 
حقوق  ممثل  طالب   . املحلي 
االإن�سان عبد القادر تقار يف ت�رصيح 
«الو�سط  يومية  به  خ�ش  �سحفي 
العزيز  عبد  االأول  الوزير  من   »
ال�سخ�سي  التدخل  ب�رصورة  جراد 
املعنية  االخت�سا�ش  دوائر  لدى 
و  الداخلية  وزارة  راأ�سها  وعلى 
االإقليم  وتهيئة  اجلماعات املحلية 
عالية  اإيفاد جلنة حتقيق  اأجل  من 
امل�ستوى للمقاطعة االإدارية جانت 
معمق  واأداري  اأمني  حتقيق  لفتح 
لك�سف مالب�سات التالعب بالعقار 
اأن هذه  العمومي و اخلا�ش، حيث 
الو�سعية املتاأزمة --ح�سبه – من 
 ، املحلي  االحتقان  تاجيج  �ساأنها 
بالتعاطي  حمدثنا  و�سفه  ما  وهو 
اجلبهة  ان�سغاالت  مع  ال�سلبي 
تتطلع  التي  املحلية  االجتماعية 
قوامها  جديدة  جمهورية  لبناء 

العدل واإعطاء كل ذي حق حقه .
عبد  ذهب  فقد  ثانية  جهة  من 
تقار يف خ�سم حديثه معنا  القادر 
ملف  اأن  موؤكد  ذلك  من  اأبعد  اإىل 

نهب العقار يعترب من بني امللفات 
ال�سائكة ممنوع النب�ش فيها بواليات 
و  عموما  الكبري  البالد  جنوب 
وجه  على  جانت  املنتدبة  الوالية 
ما رهن جت�سيد  ، وهو  اخل�سو�ش 
الهادفة  التنموية  امل�ساريع  عديد 
التي اأ�سحى معظمها مهدد باالإلغاء 
االأكرث  اأخرى  لواليات  التحويل  اأو 
دعا  حيث   ، الحت�سانها  ا�ستعداد 
بالبالد  العليا  ال�سلطات  حمدثنا 
اجلمهورية  والة  اإلزام  يف  لالإ�رصاع 
ن�ساط  لتفعيل  الواليات  بتلك 
املجال�ش التنفيذية امل�سغرة التي 
ا�سند لها مهمة املتابعة و املراقبة 
ظلت  التي  الهدم  قرارات  ملئات 
املجال�ش  مبكاتب  االأدراج  حبي�سة 
هاته  كتابة  حلد  البلدية  ال�سعبية 
نهب  ملف  اأن  ومعلوم    . االأ�سطر 
العقار العمومي املوجه لال�ستغالل 
بواليات  العامة  املنفعة  اإطار  يف 
بني  من  يعترب  الكبري  اجلنوب 
والة  عجز  التي  ال�سائكة  امللفات 
طال�سمها  تفكيك  عن  اجلمهورية 
وا�سحة  عمل  خطة  غياب  ب�سبب 
لبارونات  الت�سدي  يف  املعامل 
التعدي على الف�ساءات املخ�س�سة 
�سلة  لها  تنموية  م�ساريع  لتج�سيد 

بيوميات املواطن .

ي�شكو قاطني حي الدبدابة ببلدية العالية التابعة لدائرة احلجرية بورقلة جملة من النقائ�ص 
التي اأرقت يومياتهم ب�شبب غياب اإرادة حقيقية من ال�شلطات العمومية للتكفل بان�شغالتهم يف 

امليدان ال�شحي ناهيك عن افتقارهم ل�شبكة الإنارة العمومية .

حي الدبدابة ببلدية العالية بورقلة 

اأحمد باحلاج 

مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي

النا�شط احلقوقي عبد القادر تقار بجانت

تدابري خا�صة يف اإطار الوقاية 
من انت�صار جائحة كورونا

نطالب باإيفاد جلنة للحقيق 
يف العبث بالعقار 

اأخبار اجلنوب

غنب وتهمي�ش وحلول موؤجلة
.     توفري عيادة و النارة العمومية حلم يراود ال�شاكنة  

جمعية ال�شالم اخلريية بالعالية 

 توزيع 400 قفة على العائالت املحتاجة
.     توزيع منحة 4000دج على 16 عائلة معوزة

اخلريية  ال�سالم  جمعية  جنحت 
احلجرية  بدائرة  العالية  ببلدية 
خالل   ، ورقلة  لوالية  التابعة 
�سهر رم�سان من توزيع 400 طرد 
غذائي على العائالت املحتاجة 
، فيما مت توزيع منحة 4000 دج 

على 16عائلة معوزة .
اجلهد  يف  لالنخراط  موا�سلة 
الوطني بهدف تغطية احتياجات 

املعوزة  و  املحتاجة  العائالت 
اخلريية  ال�سالم  جمعية  قامت 
احلجرية  بدائرة  العالية  ببلدية 
الواقعة على بعد حوايل 100 كلم 
عن مقر والية ورقلة خالل �سهر 
رم�سان املبارك من  توزيع اكرث 
العائالت  لفائدة  قفة   400 من 
عدة  �سملت  والتي  املحتاجة   
اأحياء من بينها قرية الطيبني و 

ال�سقة و كل اأحياء العالية كما مت 
 16 على  40000دج  مبلغ  توزيع 

عائلة معوزة.
من جهة ثانية فقد ثمنت جمعية 
املجهودات  اخلريية  ال�سالم 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
املح�سنني  وكذا  امل�ساهمني 
مما �ساهم يف اإجناح املبادرات 
اإذا  خا�سة   ، املذكورة  اخلريية 

العام  لهذا  رم�سان  اأن  علمنا 
ا�ستثنائية جراء  جاء يف ظروف 
وهو   ، كورونا  جائحة  تف�سي 
العمومية  بال�سلطات  دفع  ما 
اإجراءات  لتطبيق  مركزين 
احلجر ال�سحي واإلزام العائالت 
على املكوث يف منازلهم تفادي 

النت�سار هذا الداء الفتاك .
اأحمد باحلاج 

لك�شف الغمو�ص عن ال�شكن الوظيفي ببلدية العالية 

وايل ورقلة مطالب بالتدخل لدى مدير الرتبية 
الرتبية  بقطاع  موظف  طالب 
ب�رصورة  ورقلة  والية  وايل  من 
الإن�سافه  ال�سخ�سي  التدخل 
�سكن  على  احل�سول  يف  حقه 
ال�سهيد  بابتدائية  وظيفي 
العالية  ببلدية  اأحمد  عبيديل 

بدائرة احلجرية .
الرتبية  نا�سد موظف يف قطاع 
ورقلة  والية  العالية  ببلدية 

ينا�سد وايل والية ورقلة ب�سفته 
الهيئة  على  االأول  امل�سوؤول 
العاجل  بالتدخل  التنفيذية 
وظيفي  �سكن  بخ�سو�ش 
عبيديل  ال�سهيد  باإبتدائية 
بها  يعمل  والتي  يالعالية  اأحمد 
و  لل�سكن  اأحقيته  من  وبالرغم 
اأعباء  ب�سبب  له  حاجته املا�سة 
يف  االأحقية  له  اأن  كما  الكراء 

اأنه  من  بالرغم  منه  اال�ستفادة 
خالل  الوايل  لل�سيد  نداء  وجه 
يوم  العالية  لبلدية  زيارته 
هذا  طرح  ومت  6فيفري2020 
تقريبا  ال�سكن  الأن  االإ�سكال 
يتم  ومل  فاملائة  مائة  جاهز 
ت�سليمه ليبقى الت�ساوؤل يف نظره 
كل  وملاذا  امل�سكل  يكمن  اأين 
ثمنه  يدفع  الذي  التماطل  هذا 

هذا املوظف لذا ينا�سد الوايل 
التدخل العاجل الإيجاد حل لهذا 

امل�سكل يف اأقرب وقت.
امل�سوؤول  تدخل  انتظار  ويف 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
بورقلة يبقى لزاما على املعني 
القائم  امل�سكل  من  املت�رصر 
الأجل  املزري  الو�سع  معاي�سة 

اأحمد باحلاج اأحمد باحلاجغري م�سمى .
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خل�شر بن يو�شف

حتد ا�شتثنائي

هذه �لقر�ر�ت �لتي بد�أ تطبيقها حديثاً ويتوقع 
 ، مقبلة  �أ�شهر  ورمبا  �أ�شابيع  حتى  ت�شتمر  �أن 
�لعامل  للعائالت حول  ��شتثنائياً  �شكلت حتدياً 
�لتي بد�أت تطرح ت�شاوؤالت و��شعة حول كيفية 
"�حلجر  فرتة  طو�ل  �الأطفال  مع  �لتعامل 
ز�لت  ما  �أنها  من  �لرغم  على  �لتي  �ملنزيل" 
�أن م�شاكلها وحتدياتها ظهرت  �إال  يف بد�يتها 
�رسيعاً وبقوة ، ال �شيما فيما يتعلق باجلو�نب 
مع  للتعامل  و�ل�شحية  و�لرتبوية  �لعلمية 

�الأطفال . 
�إّن فر�ض هذه �لعزلة �جلديدة لديهم " �حلجر 
�ل�شحي " على ماليني �الأمهات و�الآباء �لبقاء 
�أغلقت �ملوؤ�ش�شات   ، �أطفالهم  يف �ملنازل مع 
و�حلد�ئق   ، و�ملد�ر�ض  و�لرتبوية   �لتعليمية 
حالة  يف  �لنا�ض  ودخل  �لعامة،  و�لف�شاء�ت  
�للعب  من  �الأطفال  فيها  منع  �لتي  �لعزل 
ومت�شية �الأوقات �لتي �عتادو� عليها ، �شينجّر 
عنها يف كثري من �الأحيان تفاقم مالمح �لعناد 

يف  �لّز�ئد  و�لقلق  و�لّتوّتر  و�لرف�ض 
�لو�شط �لعائلّي، وما توؤّدي �إليه بدورها 
حالة  �إىل  ت�شل  قد  �شلبّية  تاأثري�ت  من 
ائيون  �الأخ�شّ ي�شّدد  �لتي   ” �لهلع   ”
�لو�شول  عدم  �رسورة  على  �لّنف�شانيون 
نف�شّية  تد�عياتها على  �إىل  بالّنظر  �إليها 

�لّطفل �ملرهفة و�شخ�شيته �حل�ّشا�شة.

كيف نتعامل مع الأطفال يف هذه 
الظروف ؟

�ال�شتفادة  باإمكاننا  �لتي  �الأن�شطة  هي  ما 
منها �أثناء فرتة �حلجر؟ هل ممكن فعاًل �أن 

جنعل من هذه �لظروف م�شدر متعة و��شتفادة 
لالأطفال؟ كيف نقنع �الأطفال بالبقاء يف �حلجر 
مبخاطر  توعيتهم  ميكنني  كيف  ؟  �ملنزيل 
عليه  �لوقائية  �الإجر�ء�ت  وتطبيق  �لفريو�ض 
�تخاذها  �لو�جب  �ل�شحية  �الإجر�ء�ت  ما  ؟ 
�أوقاتهم  يق�شون  جنعلهم  كيف  �الأطفال؟  مع 
ندفعهم  كيف  ؟  ملل  ودون  مفيدة  باأ�شياء 
�إدمان  خطر  وجتنيبهم  �ملنزلية  للدر��شة 

�الأجهزة �الإلكرتونية ؟ وغريها من �الأ�شئلة.
كل هذه �الإغالقات " �حلجر �ل�شحي "  بك�رس 
�حلاء غري �حلجر بفتح �حلاء... فمعناه �لعزل 
، وللتاأكد من خلو  �أو وباء  لال�شتباه يف مر�ض 
ما  وباء  �أو  مر�ض  من  ما  حيو�ن  �أو  �شخ�ض 
�لذين  لالأطفال  و�إهمال  باختناق  ت�شبب   ...
�شيرتكون يف �أغلب �الأوقات الأجهزتهم �خلا�شة ، 
يجد �الأّطفال �أنف�شهم �ليوم حماطني بالّتقنيات 
منذ  �مل�شّطحة  �لّرقمّية  و�ل�ّشا�شات  �حلديثة 
من   : �ل�شّيق  ، يف حميطهم  �أظافرهم  نعومة 
و�لهو�تف  �اللكرتونّية  و�الألعاب  �لّتلفاز  بر�مج 
�لّذكّية…، وهو عامل �فرت��شّي خطري �ملدى 
وخطورته  حّدته  من  حّي  �ل�شّ �حلجر  يزيد   ،
خالل هذه �لّظرفّية �ال�شتثنائّية ، مع �نفالت 
�لّز�ئد  للوقت  مغّيبة  ورقابة  للو�لدين  و��شح 

�مل�شتهلك يومّيا.

الّتوّحد اللكرتويّن

للحديث  �لّزمن  هذ�  يف  دفعنا  ما  وهذ� 
�لّتوّحد   ” وهي  �أال  معا�رسة  ظاهرة  عن 

�إىل  بالّنظر   ، قبل  ذي  من  �أكرث   ” �اللكرتويّن 
ما  يف  �الأ�شعف  �حللقة  ميّثلون  �الأطفال  �أّن 
يتعلّق بالّتكنولوجيا، فهم قد علقو� يف دّو�متها 
خماطرها  �أخذ  دون  �إدمانها  على  و�أُْرِغُمو� 

و�آثارها �جلانبّية بعني �العتبار.
نظريه  �اللكرتويّن  �لّتوّحد  مر�ض  جتاوز  لقد 

�لّتوّحد �لّطبيعّي �مل�شتهدف للمرحلة �ملبّكرة 
و�نعز�له  ذ�ته  �لّطفل على  تقوقع  للطفولة يف 
عن عامله �خلارجّي وعن عالقاته �لتي تربطه 
باالأفر�د �ملحيطني به ، فالتكنولوجيا وو�شائل 
�لتو��شل �الجتماعي لي�شت بديال عن �لتفاعل 
�لطبيعي ، كما �أّن هوؤالء �الأطفال ، مل يعد لهم 
�إىل   ، للنوم و�للعب و�لريا�شة  مو�عيد حمددة 
جانب فقد�نهم �لتفاعل �جل�شدي مع �ملعلمني 
و�الأ�شخا�ض �لذين يقتدون بهم خارج �ملنزل ، 
�أي�شا فر�شة  �أن يفقد �الأطفال  مّما من �شاأنه 
يكون  قد  وعليه   ، �أ�شدقائهم  مع  �لرت�بط 
"�لتعلم عن بعد " ميثل حتديا لبع�ض �الأطفال 
�مل�شار  على  و�لبقاء  �لرتكيز  م�شاألة  يف   ،
على  �الأطفال  �إدمان  خطوة  �إّن   .. �ل�شحيح 
�أكرب  ب�شكل  ويزيد  ي�شاعف  �لرقمية  �الأجهزة 
و�أو�شع  دور �الأهل يف تر�شيخ مفاهيم �شليمة 
وعاد�ت �شحيحة ال�شتخد�مها ب�شكل مدرو�ض 
وممنهج ،  �إىل جانب �لت�شلية ، يجب ��شتخد�م 
فهو  �الإلكرتوين  �لتعليم  يف  �لرقمية  �الأجهزة 
كنز يف غاية �الأهمية وميكن حتويل �حلو��شيب 
�إىل مد�ر�ض �فرت��شية من  �لرقمية  و�الأجهزة 
وز�ر�ت  تقدمه  �لذي  �ملنهجي  �لتعليم  خالل 
�لتعلّم  �أو  �النقطاع  فرتة  لتعوي�ض  �لتعليم 
وغنية  مفيدة  مو��شيع  على  باالطالع  �حلر 
و�لتجارب  و�حليو�نات  �لطبية  كالفيديوهات 
معلومات  على  و�حل�شول   ، �ملمتعة  �لعلمية 
و�لكيمياء  و�لفيزياء  �لطق�ض  حول  مب�شطة 
و�مل�شابقات  �لتن�شيط  مهار�ت  �إىل  و�شوالً 
تخلق  �لتي  و�ملو�شيقى   و�ل�شينما  و�مل�رسح 
لديه  وتنّمي  �مل�شاركة  يف  رغبة  �لطفل  لدى 

ح�شب  كل  وذلك   ، و�لتحّدي  �الإبد�ع  روح 
عمره، غري �أنه لي�ض بال�رسورة �أن يبلغ �الأهايل 
�لتعليم،  بهدف  لهم  يختارونه  ما  �أن  �أطفالهم 
باالإ�شافة  هذ�  و�ملتعة  �لت�شلية  بهدف  و�إمنا 
�إىل �أن �ملكوث يف �لبيت يعّد فر�شة لدى �الأهل 
وهو  �أوالدهم  مع  �لوقت  من  �ملزيد  الإم�شاء 
�أكرب مل�شاركة  لهم فر�شة  يوّفر  �لذي  �الأمر 
رمّبا مل  �لتي  و�الأفكار  �الأن�شطة  �لكثري من 
�شاأنه  من  وهذ�   ، �ل�شابق  يف  متوفرة  تكن 
�عتبارها  لها  ويعيد   ، �لعائلة  دور  يعزز  �أن 
وال   ، �الأجيال  وتن�شئة  �لرتبية  يف  �لقدمي 
مفيدة  �شتكون  ذلك  حم�شلة  �أن  �شك 

للن�شيج �ملجتمعي ككل.

املر�ض املعا�شر

�ملعا�رسة  �ملر�شّية  �لّظاهرة  هذه 
�غرت�ب  حالة  يف  �لطفل  جعلت 
و�أغرقته يف عامل �آخر �فرت��شّي خيايّل جنح 
بح�شن  فيه  �لّرهيب  و�لّتاأثري  �نتباهه  لفت  يف 
وجاذبّية  �ملحاكاة  ودّقة  �لّت�شميم  جودة 
ور  �الألو�ن ب�شكل ي�شري بو��شطة �الألعاب و�ل�شّ
�ملتحّركة و�لّتطبيقات �لّذكّية وغريها �لكثري، 
ومن ثّمة عدم مفارقتها لل�ّشاعات �لّطو�ل حّد 

�الإدمان �لكلّي عليها.
�ل�شوؤ�ل  �أنف�شنا  على  نطرح  يجعلنا  ما  وهو 
�جتماعّيا  �لّطفل  منّو  يختّل  ال  كيف  �لّتايل: 
ووجد�نّيا  طاملا �أّنه يفتقد تدريجّيا حلميمّية 
عن  �لّناجت  و�ال�شمحالل  �حلقيقّية  �لعالقات 
و�حلو�ر  و�لّنقا�ض  �لّتفاعل  حلقات  غياب 

�ملتبادل ؟
و�لّتفكري  و�لّتخّيل  �الإبد�ع  روح  تال�شي  �إّن 
جمريات  خالل  من  �أبنائنا  لدى  و�الإنتاج 
�للّعب  عادة  �شيطرة  نتيجة  �ليومّية  حياتهم 

نف�ض  وت�شّفح  وم�شاهدة  �ملو�قع ، 
و�لّتطبيقات  و�لرب�مج 

مالمح  غدت  حّتى   ،
�لك�شل و�خلمول تتف�ّشى 
حّد  �شلوكياتهم  يف 

باأمر��ض  �إ�شابتهم 
مثل �ل�ّشمنة و�شغط 
و�أمر��ض  �لّدم 

�لعني .

ظاهرة تتفاقم

يوم  بعد  يوما  �ملر�ض  هذ�  تفاقم  ويزد�د 
غياب  ظّل  يف  خ�شو�شا  هذ�  زمننا  يف 
قبل  من  و�لّتوجيه  و�ملتابعة  و�لّن�شح  �لّرقابة 
�لّن�ضء  تاركني   ، ب�شوؤونهم  �ملن�شغلني  �الأهايل 
�لّربح  ور�ء  �لاّلهثة  �لكربى  �ل�رّسكات  الأطماع 

و�الحتكار.
من  البّد   ، �ملو�شوع  هذ�  نختم  �أن  وقبل 
�الإ�رس�ر على جملة تد�بري علّها حتّد من وطاأة 
هذ� �لو�قع �لذي ال مفّر منه ، وذلك ب�رسورة 
مر�قبة �لو�لدين لزمن تعاطي �لّطفل لالأجهزة 
ببد�ئل  �أوقاته  تق�شيم  وكذلك   ، �لّرقمّية 
باألعاب  و�لّتن�شيط  �لّريا�شة  كممار�شة  ممتعة 
ميوالته  ومعرفة  معه  �أكرث  و�جللو�ض  �حلركة 
للّتقرب  �لوقت  من  مزيد  و�إتاحة  و�هتماماته 
�إليه بغية عدم �إ�شعاره بالوحدة. �إ�شافة �إىل ذلك 
، حتميله �مل�شوؤولّية بامل�شاركة ببع�ض �ملهام 
ة  �ملنزلّية كالّتنظيف و�لّت�شجري و�لّطهي وخا�شّ
�أو  كاملطالعة  لديه  �لهو�يات  بع�ض  تكري�ض 
تعليمه  و�أي�شا  �ملو�شيقى  �أو  �لر�شم  �أو  �لكتابة 
للو�شائل  و�ملّوجه  �لفّعال  �ال�شتخد�م  مهار�ت 

�لّتكنولوجّية.

م�شوؤولية الأولياء

لهم  برناجما  ي�شعو�  �أن  لالأولياء  ينبغي 
والأطفالهم ، ميّكنهم من �أد�ء بع�ض مهامهم يف 
�أح�شن �لظروف... وميكنو� �أطفالهم من �لتمتع 
�لوقت...وي�شتح�شن  نف�ض  يف  و�لتعلّم  باللّعب 
الأعمار  ومر�عيا   ، منوعا  �لربنامج  يكون  �أن 

و�جل�شمية  �لذهنية  وم�شتوياتهم  �الأطفال 
�الإمكانات  ير�عي  و�أن  �ملتفاوتة،  و�لوجد�نية 
 ، جاوره  وما  �لبيت  يف  �ملتو�فرة  و�لو�شائل 
 ، �لق�شوة  ، وعدم  باملرونة  يت�شف  �أن  وينبغي 
و�ل�رس�مة ، وقبل كل �شيء بالتفهم و�ملحبة ، 

و�ل�شرب على �شغب �الأطفال.

تو�شيات

برنامج  يت�شمن  �أن  ميكن 
�لكبار  وبع�ض  �الأطفال 

�الأن�شطة  �أي�شا 
و�لتي   ، �لتالية 

ميكن تعديلها ، �أو 

�إ�شافة �أن�شطة �أخرى لها ح�شب �حلاجة :
هو�يات  ممار�شة  على  �الأطفال  م�شاعدة 
�أوليائهم  طرف  من  توجيه  مع  ميولهم  ح�شب 
كممار�شة �لر�شم و�الأعمال �لفنية �ملختلفة �أو 
�الأنو�ع  على  �لتعرف   ، و�لرتكيب  �لفك  �أعمال 
وفو�ئدها  تطبخ  �لتي  �الأطعمة  من  �ملختلفة 
�ل�شحية ، �لتعرف على فو�ئد �خل�شار و�لفو�كه 
على  �لتعرف   ، �ملو�شمية  وخا�شة  �ملختلفة 
فو�ئد �الأع�شاب �لطبية و�أ�رس�رها ، م�شاهدة 
 ، �ليوتيوب  من  وخا�شة  للتعلم  مفيدة  بر�مج 
م�شاهدة  و�حليو�نات...  �جلغر�فيا  وقنو�ت 
وغوغل  و�ليوتوب  �لتلفزيون  يف  ت�شلية  بر�مج 
يف  �شاعة  يتجاوز  ال  حمدود  لوقت  وغريها 
جل�شة و�حدة ، �ختيار وقت منا�شب ملمار�شة 
�الأ�رسة  �أفر�د  �أحد  مع  �لريا�شية  �لتمارين 
�لكبار ملدة ال تزيد عن ن�شف �شاعة ، �للعب 
يحب  كما  ولي�ض  هم  يحبون  كما  �الأطفال  مع 
�لكبار، قر�ءة �لق�ش�ض و�لرو�يات مع �الأطفال 
�أو من طرفهم لرتبية �خليال عندهم ، �ال�شتماع 
�إىل ملخ�ض �لق�ش�ض �لتي يقر�أها �الأطفال من 
من  يطلب  وكبار�"،  "�شغار�  �آخرين  طرف 
و�إلقائها،  طرفهم  من  ق�ش�ض  تاأليف  �الأطفال 
وكتابتها �إن �أمكن "ح�شب �لقدرة "، حل �الألغاز 
فيها  للتفكري  منا�شب  وقت  و�أخذ  و�الأحجيات 
كاحل�شاب  �لذهنية  �الألعاب  بع�ض  ممار�شة   ،
تعلم  يف  �لبدء   ، وتعلمهما  و�ل�شطرجن  �لذهني 
�لتمارين  حل   ، حملية  لهجة  �أو  جديدة  لغة 
متابعة   ، ، �ملطالعة �حلّرة  �حل�شابية وغريها 
من�شات �لكرتونية تعليمية وحل بع�ض �لو�جبات 
و�لتمارين لدرو�ض خمتلفة ، تعلم ريا�شة جديدة 
للحديث  للعائلة  وقت  تخ�شي�ض   ، �أمكن  �إن 
�الأطفال  �أ�شئلة  عن  و�الإجابة  �لعام 
 ، و�ملز�ح  للنكت  وقت  تخ�شي�ض   ،
�لكرمي  �لقر�آن  وقت حلفظ  تخ�شي�ض 
�الأ�شدقاء  مع  �لتو��شل   ، و�لتالوة 
و�لزمالء و�الأقارب ، تنظيم م�شابقات 
وتخ�شي�ض  و�الأخو�ت  �الإخوة  بني 
�أّية  ��شتغالل   ، ت�شجيعية  جو�ئز 
�للعب  من  �الأطفال  لتمكني  م�شاحة 
�حلّر، و�جلري و�حلركة كما يريدون 

لوقت حمّدد على �الأقل.
�الأطفال  مع  بالتعاون  لالآباء  ميكن 
برنامج  و�شع  منهم  �لكبار  وخا�شة 
 ، �ملختلفة  �الأعمار  ينا�شب  يومي 
ير�عي �مليول �ملتباينة لكي ميت�ض 
ونف�شيا  ج�شميا  ويفيدهم   ، �الأطفال  ن�شاط 
وروحيا... �لقاعدة �لذهبية يف كل ما ذكر، �أن 
يتعلم �الأطفال باللعب ومن �للعب ، و�أن يلعبو� 
برنامج  وفق  �أنف�شهم  على  ولريفهو�  ليتعلمو�، 
و�لقدر�ت  و�مليول   ، �لفردية  �لفروق  ير�عي 
�المكانات  وير�عي  لالأطفال،  �ملختلفة 
�ملختلفة... �حلجر  �الأن�شطة  الأد�ء  �ملوجودة 
 ، �الأ�رسية  �لعالقات  لتقوية  فر�شة  �ل�شحي 
و�ملحبة ، و�لتو��شل مع من نحب ، وم�شاعدة 
�جلري�ن و�الأقارب وكل من يحتاج م�شاعدة ولو 
ف�شيلة  �أطفالنا  لنعلم  وفر�شة   ، طيبة  بكلمة 
وف�شائل   ، �ل�شدة  �أوقات  يف  وخا�شة  �لتعاون 
كيف  �أي�شا  �لف�شائل  هذه  �أهم  ومن  �أخرى... 
و�شعبنا  �أنف�شنا  لنفيد  و�أن�شطتنا  �أوقاتنا  ندير 
ووطننا، و�لب�رسية جمعاء... ويف �الأخري تبقى 
 ، �لوقت  بفعل  ز�ئال  ظرفا  كورونا  وباء  �أزمة 
 ، ح�شا�شّية  �أكرث  هو  �أطفالنا  حمّك  �أّن  غري 
 ، �العتبار و�الهتمام  �أخذهم بعني  بنا  وحرّي 

كونهم بر�عم �مل�شتقبل و�أ�ّض جمتمع �لغد.

مع انت�شار فريو�ض كورونا وو�شوله اإىل معظم دول العامل ، ودخول املاليني من النا�ض احَلْجر املنزيل ب�شببه ، هذا يف خ�شّم قرارات عديدة فر�شتها 
حّية واإجراءات الوقاية الّذاتّية التي  حّي الّتام على مواطنيها دون ا�شتثناء ، تظّل معايري ال�ّشالمة ال�شّ ة قرار متديد فرتة احلجر ال�شّ احلكومات ، خا�شّ
غار ، برزت على الواجهة اإ�شكالية التعاطي  ينبغي اأن يتمّر�ض بها الّنا�ض وا�شحة ومّتفقا عليها على نحو عاّم ، ولكن لي�ض كذلك ال�ّشاأن لدى الأطفال ال�شّ

مع الأطفال وملء اأوقاتهم مبا هو مفيد خ�شو�شًا واأن التعليم اأ�شبح لدى الكثريين عن بعد ، لأّن طبيعة املرحلة التي ميّرون بها تقت�شي اإتاحة جمال 
وقدر وا�شع من احلرّية وال�شتقاللّية لهم ، �شواء اأكان يف احلركة اأو الّلعب اأو الّتنّقل اأو الرّتفيه اأو الّت�شّرف اأو الحتكاك والتفاعل ، وفق ما توؤّكده 

درا�شات واأبحاث الرّتبية ال�ّشليمة يف هذا العمر.

يف ظل احلجر املنزيل واأزمة كورونا 

حّي والّتوّحد االلكرتويّن ما الذي فقده اأطفالنا بني احلجر ال�صّ

املر�ض يوما  تفاقم هذا  " ويزداد 
بعد يوم يف زمننا هذا خ�شو�شا 
يف ظّل غياب الّرقابة والّن�شح 

واملتابعة والّتوجيه من قبل الأهايل 
املن�شغلني ب�شوؤونهم ، تاركني الّن�ضء 
ركات الكربى الاّلهثة  لأطماع ال�شّ

" احلجر وراء الّربح والحتكار"  الإغالقات  هذه  "كل 
ال�شحي "  بك�شر احلاء غري احلجر 

بفتح احلاء... فمعناه العزل 
لال�شتباه يف مر�ض اأو وباء ، وللتاأكد 

من خلو �شخ�ض اأو حيوان ما من 
مر�ض اأو وباء ما ... ت�شبب باختناق 

واإهمال لالأطفال الذين �شيرتكون يف 
اأغلب الأوقات لأجهزتهم اخلا�شة"
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دكتور خمتار عاليل/ جامعة 
تي�شم�شيلت

تاأجري الإقامات اجلامعية باملزاد العلني

املكلفة  هي  الدولة  امالك  ادارة  تكون  حيث 
العقارات  تقييم  بعملية  القيام  بعد  بالعملية 
االقامات  الأن  وو�ضعيتها  الغرف  خا�ضة 
بع�ض  حيث  خمتلف  ت�ضييدها  طرق  اجلامعية 
ان  كما  �ضقق  �ضمن  وبع�ضها  اأحادية  الغرف 
بع�ض االجنحة تتوفر على تهوية عالية وبع�ضها 
تتواجد  االقامات  بع�ض  ان  كما  منخف�ض 
امل�ضم  انتهاء  بعد  تاأجريها  ميكن  مناطق  يف 
ال�ضياحة  او  اال�ضطياف  فرتات  يف  اجلامعي 
ال�ضتوية يف مناطق تواجد احلمامات املعدنية 
يق�ضدها  التي  اجلميلة  ال�ضياحية  املناطق  او 
قبلة  اىل  تتحول  ان  ميكن  التي  وكذا  ال�ضواح  
تتغري  تقييمها  طرقة  وبالتايل  اجلدد  لل�ضواح 
وموقعها  الت�ضييد  وطرق  االمتيازات  ح�ضب 
وكذا القدم والرتميم  وبذلك البد من ان تختلف 
ا�ضعار تاأجريها من منطقة الأخرى وعلى العموم  
500دج  من  بداية  الغرف  تاأجري  اأ�ضعار  تنطلق 
 ، اجلامعي  املو�ضم  فرتة  اأثناء  �ضهريا  للغرفة 
ح�ضب  ال�ضياحية  واملناطق  ال�ضمال  يف  وتتغري 
ال�ضاحلية  للمناطق  بالن�ضبة  ترتفع  الواقع حيث 
اال�ضطفاف  يق�ضد  ملن  قبلة  ت�ضبح  انها  حيث 
ولذلك  يومية  ت�ضبح  اأ�ضعارها  وبالتايل  بالبحر 
ميكن اأن ت�ضرتط االقامات اجلامعية طريقة او 

ال�ضعر الذي ميكن اأن يكون فيها.

تاأجري املطاعم اجلامعية

الوحدات  احدى  اجلامعية  املطاعم  تعترب 
وجب  وبذلك  اجلامعية  االقامات  يف  املهمة 
تاأجري  يتم  ان  اخلو�ض�ضة  جمال  يف  كذلك 
املطاعم اجلامعية للخوا�ض بناءا على عمليات 
املزاد العلني وذلك باملزايدة  وتتم بعد عمليات 
التقييم التي تقوم بها ادارة امالك الدولة اآخذة 
واحلجرة  والتهوية  امل�ضاحة  االعتبار  بعني 
الرئي�ضية يف طريقة التقييم اىل جانب االرتفاع 
القدم  وكذا  االقامة   داخل  املوقع  وكذلك 

والرتميم وبهذا حتدد القيمة الدنيا التي الميكن 
قبول اال�ضعار االقل منها يف املزايدة والبد ان 
لهم  تاأجريها ملن  ويتم  تكون املناف�ضة �رشيفة 
اليد  للحفاظ على  االمكانيات املادية واملالية 
دفرت  يف  و�ضعه  الواجب  ال�رشط  وهذا  العاملة 
ن�ضف  من  بداية  باملزايدة  اخلا�ض  ال�رشوط 
مليون دينار لل�ضهر ،كما ي�ضرتط يف دفرت االعباء 
اأراد امل�ضتغل  اإذا  كما ي�ضرتط يف دفرت االأعباء 
ف�ضل  او  العطل  يف  لكرائه  املطعم  ا�ضتعمال 
ال�ضيف فان القمة تتغري بح�ضايها اأما اأن تو�ضع 
اأو باليوم ح�ضب اال�ضتغالل  01مليون دج لل�ضهر 

خا�ضة عند تاأجريها للحفالت واالأعرا�ض .
x30x10=30.000.000.00دج  01مليون  فر�ضا 
ا�ضهرx6اقامات   10 مدخول 

=180.000.000.00دج

تاأجري النوادي

اأمرها  يف  النظر  اإعادة  وجب  النوادي  هذه   
خا�ضة واأن بع�ضها غري مراقب يف مبيعاته كما 
اأ�ضبح بع�ضها  ملتقى الأمور غري مرغوب فيها 
النظر  من طرف الطلبة ولذلك البد من اعادة 
ي�ضري  فيها  داخلي  نظام  واحداث  تنظيمها  يف 
وفق �ضوابط ال ت�ضيئ لباقي املوؤجرين للغرف 
ما  يحدد  كما  اأخرى  وقاعات  للمطاعم  وكذا 
ي�ضمح ببيعه داخلها ويكون التاأجري ح�ضب تقييم 

التي  واللواحق  الدولة بح�ضب امل�ضاحة  اأمالك 
�ضهريا  دج  10اآالف  من  ابتداء  ليكون  يحتويها 
و�ضعة  الطلبة  وعدد  امل�ضاحة  ح�ضب  فوق  فما 
املطعم اجلامعي واالقامة على ان حتدد قيمة 
بعني  اآخذا  ببيعها  امل�ضتاأجر  يقوم  التي  املواد 

االعتبار انه معفي من بع�ض ال�رشائب 
10000.00x12=120000.00دج النادي   

x6اقامات =720000.00دج

تاأجري املحالت 

حمالت  على  اجلامعية  االقامات  حتتوي 
مداخيل  لتحقيق  تاأجريها  وجب  وملحقات 
مداخيل  تكوين  يف  م�ضداقية  وتكوين  للدولة 
للدولة وتكون كذلك عملية تاأجريها عن طريق 

املزايدة  بداية من 5000دج �ضهريا 
حملني 5000x2x12=120000.00دجx06اقامات 

=720000.00دج
 : الريا�ضة  قاعات 
ج 1د 0 0 0 0 0 . 0 0 =1 0 0 0 0 . 0 0 x 1 0

x06=600000.00دج
فاإن  الطلبة   مع  التعامل  لكيفية  بالن�ضبة  اأما 
الغرفة يتم تاأجريها للطالب ب�ضعر �ضرتاوح بني 
700دج يف اجلنوب و 1000دج يف ال�ضمال �ضهريا 
داخل  اأف�ضده  �ضيء  اأي  باإ�ضالح  يتعهد  كما 
150دج  ب�ضعر  حتدد  التغذية  وكذلك  الغرفة 
بالن�ضبة  وب150دج  للغداء  بالن�ضبة  للوجبة 

للع�ضاء كما ميكن اأن نوع يف وجبات حم�ضنة بني 
200دج اىل 500دج 

على  �ضهرية  ببطاقة  فيجب حتديدة  النقل  اأما 
لل�ضهر  1000دج  ماقيمته  الطالب  يدفع  اأ�ضا�ض 
وبالتايل تكون تكاليف الطالب جمموعة  �ضهريا 

املعادلة : -1الطلبة الداخليني اي 
املقيمني 

تكلفة   )300x30( �ضهريا،  النقل  تكلفة  1000دج 
الوجبة �ضهريا،1000 تكلفة الغرفة

 2-الطلبة اخلارجيني اأي غري املقيمني 
تكلفة   )300x30( �ضهريا،  النقل  تكلفة  1000دج 

الوجبة �ضهريا،1000 تكلفة الغرفة
يتم ح�ضابهما كما يلي : 

    1000+)300x30(+)1000 الداخليني   الطلبة 
=11000دج �ضهريا 

الطلبة اخلارجيني 150x22(+)1000(    =4300دج 
�ضهريا 

ويتم ح�ضاب جمموع الطلبة املقيمني باملعادلة 
االوىل وح�ضب امل�ضتوى والطلبة غري املقيمني 

كذلك 
عدد الطلبة املقيمني 5800  بينهم 1000ما�ضرت  

ومن بينهم 20دكتوراه
وغري املقيمني 6000      بينهم 1940ما�ضرت من 

بينهم  60 دكتوراه
  الدرا�ضة يف اللي�ضان�ض  يدفع 500دج  �ضهريا  

5000دج  لي�ضان�ض            طلبة  م�ضاريف 
43.900.000.00=x8780

  يف املا�ضرت   يدفع 1000دج       
  م�ضاريف طالب ما�ضرت               10000دج

29.400.000.00=x2940
 =x80يف الدكتوراه  يدفع 1500دج      15000دج  

1200.000.00

باالقامات  الطالب  يتحملها  التي  النفقات 
االجتماعيات  بني  اي  والدرا�ضة  اجلامعية 

والبيداغوجية : 
تكاليف يتحملها الطالب لي�ضان�ض خارجي  

4300+500=4800دج
داخلي   لي�ضان�ض  الطالب  يتحملها  تكاليف 

11000+500=11500دج
خارجي   ما�ضرت  الطالب  يتحملها  تكاليف 

4300+1000=5300دج
داخلي   ما�ضرت   الطالب  يتحملها  تكاليف 

11000+1000=12000دج
خارجي   دكتوراه  الطالب  يتحملها  تكاليف 

4300+1500=5800دج
داخلي   دكتوراه  الطالب  يتحملها  تكاليف 

11000+1500=12500دج
الدرا�ضي  م�ضتواه  ح�ضب  طالب  كل  ويح�ضل 

على منحة �ضهرية كما يلي مقارنة بالتكاليف :
�ضهريا                                        املنحة 

التكاليفاالجتماعية 
20000دج للداخليني يف الي�ضان�ض11500دج

الي�ضان�ض                  يف  للخارجيني  دج   15000
4800دج

25000دجاملا�ضرت الداخليني 12000دج
20000دج املا�ضرت اخلارجيني 5300دج

الدكتوراه الداخليني 30000دج  12500دج
الدكتوراه اخلارجيني 25000دج5800دج

تكاليفهم اأي جمموع التكاليف املنح والتغذية 
والنقل 

قيمة  له  تدرج  كل  اأ�ضهر   10 ملدة  املنحة 
اخرى  قيمة  ال�ضيفية  للعطلة  و�ضهرين 

للمنحة 
      املعادلة التالية : )اأ( ميثل عدد الطلبة ، 
)ب( متثل قيمة املنحة �رشب ع�رش ا�ضهر 
يف  �ضهرين  ملدة  املنحة  قيمة  متثل  )ج( 

ف�ضل ال�ضيف
xب+ج ( فاملعادلة هي                    )اأ

15000x+4780x20000x10اللي�ضان�ضالداخليني
2=956.030.000.00دج

15000+4000x15000x10اللي�ضان�ض اخلارجيني
x2=600.030.000.00دج

18000x+1000x25000x10املا�ضرت   الداخليني
2=250.036.000.00دج

�ضرت  ملا ا
 18000x2 +1940x20000x10 اخلارجيني

=388.036.000.00دج
20000x2+30000x20x10 الدكتوراه  الداخليني

=6.040.000.00دج
20000x+25000x60x10 اخلارجيني  الدكتوراه 

2=15.040.000.00دج
 = للمنح           بالن�ضبة  املجموع 

2.215.212.000.00دج 
اأي ك�رش اأو اإف�ضاد  داخل الغرفة يدفع  الطالب 

مقابله املايل
هكذا ت�ضبح مداخيل الدولة وا�ضحة لكل طالب 
اخلدمات  ايرادات  382.040.000.00دج 

اجلامعية
والنفقات =2.215.212.000.00دج

البيداغوجية  ايرادات  دج   65.680.000.00
باجلامعة 

اجلامعية   اخلدمات  يف  االيرادات  جمموع 
والبيداغوجية هي : 447.720.000.00دج

2.215.212.000.00-382.040.000.00دج=
1.833.172.000.00دج

هاته  مثل  متنح  الدولة  كانت  اخلو�ض�ضة  قبل 
املنح  بني  الوحدوية  الف�ضول  يف  االقامة 

واالطعام والنقل 1.060.000.000.00
ان  لكن  773.172.000.00دج   هو  الفارق 

بكل  معنية  غري  ت�ضبح  اجلامعية  االقامات 
اجلامعية  االإقامات  بت�ضيري  اخلا�ضة  التكاليف 
االإقامات   06 بني  املالية  قيمتها  تفوق  التي 
العمليات  وكذا   ، �ضنتيم   مليار  اجلامعية12 
اجلامعية  اخلدمات  مديرية  يف  املخ�ض�ضة 
مب�ضتحقات املوظفني واملنح وكذا االجور بني 

املجموع اجلزئي االول واملجموع اجلزئي الثاين 
من الق�ضم االول هو كاالآتي:18.600.000.00 +

00،000،000،532=550.600.000.00دج
رمبا ي�ضاهد بان الفارق كبري هذا اأننا مل نذكر 
جتهيز االقامات اجلامعية عند افتتاحها الذي 
بذلك  التجهيزات  كل  من  �ضنتيم  مليار   30 يبلغ 
فعن  التجهيزات  تلك  عن  بعيدة  الدولة  ت�ضبح 
 06 بها  اأن  ذكرنا  ملا  املديريات  بهاته  املثال 
املركزية  للمطاعم  اإ�ضافة  جامعية  اإقامات 
مبتو�ضط  التجهيز  يكون  امللحقة  والقاعات 
06اقامات بلواحقها بقيمة كل واحدة  30 مليار 

�ضنتيم = 180مليار �ضنتيم 
االول   الق�ضم  نفقات  مبلغ  اإىل  اإ�ضافة 
االدارة  ت�ضرتط  ولهذا  550.600.000.00دج 
القطاع �رشط  ال�رشوط يف خو�ض�ضة  يف دفاتر 
ويتم  بهم  يحتفظ  اأي  العمال  على  احلفاظ 
ال�رشورة لكن  االتفاق على تخفي�ضهم يف حالة 

مع توجيههم لقطاع البيداغوجيا :؟
مع العلم اأن ال�ضفقات التي كان الديوان الوطني 
االقامات  بتجهيز  خا�ضة  اجلامعية  للخدمات 
اجلديدة اأو اإعادة جتديد التجهيزات لالقامات 
تكلف  واحدة  واإقامة  جدا  �ضخمة  مببالغ  كان 
مايقارب 30مليار �ضنتيم ؟ وهكذا جند باإجراء 
نعتمد  جيل  وبناء  النفقات  تر�ضيد  اخلو�ض�ضة 
كما   ، احلديثة  اجلزائرية  الدولة  بناء  يف  عليه 
امللحقة  التكاليف  النتحمل  الت�ضيري  يف  اأننا 
الرتميم  وتكاليف   ) املاء  الكهرباء  )الغاز 
والريا�ضية  الثقافية  والن�ضاطات  وال�ضيانة 
واملطاعم  بالغرف  اخلا�ضة  التجهيزات  وحتى 
امل�ضتاأجرين  تكاليف  من  ت�ضبح  كلها  اجلامعية 
كبرية  ب�ضورة  التكاليف  تنخف�ض  وبالتايل 
كانت تربمها  التي  ال�ضحمة  ال�ضفقات  وتتوقف 
وتتوقف  اجلامعية  للخدمات  العامة  املديرية 
واالقامات  الوالئية  املديريات  �ضفقات 
خطوات  خطت  الدولة  تكون  وبذلك  اجلامعية 
ميزانياتها  نخر  قطاع  خو�ض�ضة  ف  جبارة 
واأف�ضد عقول �ضبابها  وبهذا االجراء �ضيتح�ضن 
املايل  الت�ضيري  علم  يتعلمون  والطلبة  امل�ضتوى 
وهم يف مقاعد الدرا�ضة وافكار حلول االزمات 
وبذلك �ضتنخف�ض كل مظاهر الف�ضاد باالقامات 
كما  وواعي  مثقف  �ضلب  جيل  ونبني  اجلامعية 
اأننا النحتاج للمنا�ضب النوعية ولهذا كثري 
القطاع يجب تكوينهم  من موظفي هذا 
وكذلك  احرى  لقطاعات  وتوجيههم 
نف�ضية  امتحانات  اإجراء  مع  للجامعات 
ظاهرة  من  للحد  بها  املخازن  الأمناء 
الغاء  ، كما يجب  الف�ضاد يف هذا القطاع 
اجلامعية  اخلدمات  ملديريات  نهائي 
تراقب  جهوية  مديريات  وتن�ضيب 
مدير  يكون  ان  على  اجلامعية  االقامات 
ملدة  متخ�ض�ض  لتكوين  خ�ضع  قد  االقامة 
املال  مراقبة  حقيقة  يتم  حتى  كاملة  �ضنة 
الن�ضاطات  وكل  ال�ضفقات  وان  العام خا�ضة 
ا�ضبحت م�ضندة للخوا�ض ويبقى على مدير 
االقامة اجلامعية التبليغ عن التجاوزات التي 
ميكن ان ت�ضدر عن اخلوا�ض مع املحافظة 
ممتلكات  على  للحفاظ  معهم  التن�ضيق  على 
االطعام  ت�ضيريهم يف  التدخل يف  دون  الدولة 
جتاوزات  حدثت  اإذا  اإال  االيواء  او  النقل  او 
املوؤ�ض�ضات  اأمن  اأو  الدولة  مبمتلكات  مت�ض 

وا�ضتقرارها . 
يف االأخري اأن الدولة ت�ضبح دائما حمققة ربحا 
حت�ضني  يف  وب�رشيا  ماليا  اخلو�ض�ضة  جمال  يف 
الت�ضيري  معنى  يعي  جيل  وبناء  التعليم  جودة 
العلم  مايتطلبه  وفق  املنحة  بربجمة  املايل 

واملو�ضوع قابل للنقا�ض.

لتح�شني جودة التعليم العايل اجتماعيا وبيداغوجيا

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

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

عمل �شنة 2019 الذي كان باقرتاح الوزارة الو�شية

احدى  اجلامعية  املطاعم  " تعترب 
الوحدات املهمة يف القامات 

اجلامعية وبذلك وجب كذلك يف 
جمال اخلو�ش�شة ان يتم تاأجري 
املطاعم اجلامعية للخوا�ص بناءا 
على عمليات املزاد العلني وذلك 

باملزايدة  وتتم بعد عمليات التقييم 
التي تقوم بها ادارة امالك الدولة 

اآخذة بعني العتبار امل�شاحة 
والتهوية واحلجرة الرئي�شية يف 

طريقة التقييم اىل جانب الرتفاع 
وكذلك املوقع داخل القامة  وكذا 

القدم والرتميم" 

اجلامعية  القامات  " حتتوي 
على حمالت وملحقات وجب 

تاأجريها لتحقيق مداخيل 
للدولة وتكوين م�شداقية 
يف تكوين مداخيل للدولة 

وتكون كذلك عملية تاأجريها 
عن طريق املزايدة  بداية من 

" �شهريا  5000دج 

اجلزء 02
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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  
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الكاتب: كلري نيكول

بحق  الق�صرية  املحاكمات  كانت  وقد 
تتجاوز  مل  -والتي  الأربعة  ال�صبية 
تعقد   - منهم  لكل  دقائق  اخلم�س 
كان  واأحياناً  العربية،  باللغة  بالكامل 
عربية  لغة  اإىل  بالرتجمة  جندي  يقوم 
اأن  ال�صبية  على  ال�صعب  من  ركيكة، 
خائفني  ال�صبية  بدا  وقد  يفهموها. 
النطق  ينتظرون  وهم  ومرتبكني 
وتكراراً  مب�صريهم، وقد حاولوا مراراً 
التحدث مع حماميهم، اإل اأن ذلك كان 

ممنوعا.
يف  الع�صكرية  عوفر  حمكمة  زرت 
حيث  �صباط،  يف  الغربية  ال�صفة 
ق�صاة  يديرها  حماكمات  ح�رضت 
مدنيني  �صد  اإ�رضائيليني  ع�صكريني 
فل�صطينيني. ومن اجلدير ذكره اأن نظام 
الأطفال  على  ينطبق  ل  هذا  املحاكم 
للقانون  يخ�صعون  الذين  الإ�رضائيليني 
املدين - كما هو احلال بالن�صبة ملعظم 

الأطفال يف جميع اأنحاء العامل.
القا�صي  اأقر  اأحمد،  دور  حان  عندما 
الإح�صار  بعد  املحاكمة  باإعادة 
بياأ�س  اأحمد  نظر  اإ�صافية.  باأدلة 
بجواري،  اجلال�س  منذر*،  والده  اإىل 

بال�صال�صل  املقيد  بابنه  ونظره حمكم 
منذر  ت�ّصلم  وقد  ال�صجن.  اإىل  لإعادته 
العربية،  باللغة  ورقة معلومات مكتوبة 
واأثناء  قراءتها.  ي�صتطع  مل  وبالطبع 
مغادرته قال يل: "اأ�صعر وكاأنني اأتخلى 
اأ�صاعده". كيف  اأعرف  ل  ابني،  عن 

وحماكمة  احتجاز  يتم  عام،  كل  يف 
يف  فل�صطيني  طفل   700-500 حوايل 
الإ�رضائيلية،  الع�صكرية  املحاكم  نظام 
رمي  هي  �صيوًعا  الأكرث  التهمة  حيث 
الأق�صى  احلد  يبلغ  والتي  احلجارة، 
للعقوبة عليها 20 عاًما. حالياً، ل يزال 
يقبعون  فل�صطينياً  190 طفاًل  اأكرث من 
معظمهم  الإ�رضائيلية؛  ال�صجون  يف 
ال�صابق  الحتجاز  رهن  اأحمد،  مثل 
اإدانتهم  تتم  مل  بحيث  للمحاكمة، 
الرغم  على  هذا،  بعد.  جرمية  باأي 
املتكررة  املتحدة  الأمم  دعوات  من 
فريو�س  انت�صار  قبل  �رضاحهم  لإطالق 
يف  كانوا  اأاأطفال  اأخربنا  لقد  كورونا. 
يحتجزون  التي  الظروف  اأن  العتقال 
مزرية،  الإ�رضائيلية  ال�صجون  يف  فيها 
والعدد  مكتظة،  الزنازين  ان  حيث 
ال�صحية  امل�صتلزمات  من  املتاح 
واخلا�صة بالنظافة قليل جداً، كما انهم 
طبية  م�صاعدة  على  األ  يح�صلون  ل 

 18 لوؤي*،  �رضاح  اإطالق  مت  حمدودة. 
عاماً، يف نهاية �صهر ني�صان 2020 حيث 
ق�صى يف ال�صجن ثالثة اأ�صهر. وقد كان 
عندما  عمره  من  ع�رضة  ال�صابعة  يف 
خم�صة  مع  زنزانة  يف  وو�صع  اعتقل 
اأحداّ  اإن  لوؤي  ويقول  اآخرين،  اأطفال 
جائحة  انت�صار  عن  الأطفال  يخرب  مل 
باأي  اإخبارنا  يتم  "مل  كورونا:  فريو�س 
�صيء عن كيفية احلفاظ على �صالمتنا 
اأهمية  مدى  مثل  كورونا،  فريو�س  من 
غ�صل اليدين اأو اأمور اأخرى ذات �صلة، 
التي تغريت،  ال�صجن هي  ولكن قواعد 
باخلروج  لالأطفال  م�صموحاً  بات  فقد 
اإىل ال�صاحة ملدة �صاعة فقط يف اليوم 
)فرتة  "طوال  اأ�صاف:  الواحد".كما 
اعتقايل( مل يقم حرا�س ال�صجن بتعقيم 
قاموا  فقد  فقط؛  مرتني  اإل  املرافق 
بتعقيم دور املياه لال�صتحمام وال�صالمل 
واملمر، لكن مل يقوموا بتعقيم زنازيننا 
زجاجة  اأعطونا  لقد  واحدة.  مرة  ول 
بعد  نفذت  لكنها  مطهرة،  مادة  فيها 
فتم  هبة*  فقط".اأما  يوما   15 حوايل 
اعتقالها عندما كانت يف الرابعة ع�رضة 
من عمرها، حيث �صجنت لفرتة ثمانية 
اأ�صهر. والآن بعد ثالثة �صنوات، ت�صتعد 
ولكنها  التوجيهي  لمتحانات  هبة 

الذي  الوقت  بو�صوح  تتذكر  زالت  ما 
ق�صته بال�صجن حيث قالت: "كنا خم�س 
اأكربنا  وتبلغ  واحدة؛  غرفة  يف  فتيات 
�صناً.  اأ�صغرهن  اأنا  وكنت  عاًما   17
وقد كانت زنازين ال�صجن بالكاد تت�صع 
التحرك  ن�صتطع  مل  لذا  ل�صخ�صني، 
داخلها، وكان هناك مرحا�س بال باب، 
يف ال�صيف، ل�رضا�صري ترتاك�س يف كل 
مكان. والغرفة مظلمة للغاية يف غياب 
تزويدنا  يتم  يكن  ومل  للتهوية.  نافذة 
مواد  باأي  املحتجزات  وزميالتي  اأنا 
باأنف�صنا.  �رضائها  اإىل  فن�صطر  �صحية 
اأما املاء فبالكاد ي�صلح لل�رضب، ولونه 
ابي�س ورائحة الكلور تفوح بقوة منه ".

اأبدا؛  �صاحًلا  يكن  فلم  الطعام  "اأما 
يقدمون  عندما  املثال،  �صبيل  على 
الأ�صبوع،  يف  واحدة  مرة  الدجاج  لنا 
موجوداً  يزال  ل  الري�س  بع�س  كان 
 ، جزئيا  املطهية  الدجاجة  على 
فالدم ما يزال بداخلها، لكن الأ�صعب 
الزيارات  حمدودية  هو  هذا،  كل  من 
�ُصمح  فقد  بها،  امل�صموح  العائلية 
فقط  مرات  ثالث  بزيارتي  لوالدّي 
خالل فرتة اعتقايل التي دامت ثمانية 
كورونا،  وباء  تف�صي  ومنذ  اأ�صهر." 
ال�صلطات  قبل  من  لزيارات  تعليق  مت 

من  العائالت  تتمكن  ومل  الإ�رضائيلية، 
زيارة 194 طفاًل ما زالوا يقبعون رهن 
احلالية،  لالإجراءات  ووفًقا  الحتجاز. 
هاتفية  مكاملة  اإجراء  لالأطفال  ميكن 
فقط  دقائق   10 ملدة  اأ�رضهم  مع 
يفلح  عملياً،  ولكن  اأ�صبوعني،  كل  مرة 
اأ�رضهم  مع  التحدث  من  معظمهم 
العزل  لهذا  و  ال�صهر.  يف  واحدة  مرة 
املطول تداعيات على نف�صيتهم. يوؤكد 
عالء*، 17 عاما، ما قاله لوؤي وهبة عن 
عندما  ال�صجن  يف  املزرية  الأو�صاع 
ق�صاها  التي  اأ�صهر  ال�صتة  عن  حتدث 
"كنا  قال:  ال�صجن، حيث  نف�صه يف  هو 
كل  وتعقيمه  املكان  تنظيف  نحاول 
احلرا�س  يدخل  ذلك  بعد  ولكن  يوم، 
القذرة  وكالبهم  باأحذيتهم  غرفنا  اإىل 
ومل  اليوم.  يف  مرات  خم�س  حوايل 
يكن ي�صمح يل باإجراء مكاملات هاتفية 
اأهلي، وقد كان ذلك حمبًطا جداً،  مع 
ما�صة  بحاجة  �صعرت  لطاملا  لأنني 
".ويعاين  واإخوتي  واأبي  باأمي  لالت�صال 
املحتجزون  الفل�صطينيون  الأطفال 
من  الإ�رضائيلية  ال�صجون  داخل 
والتي   ، ال�صيئة  ال�صحية  الظروف 
بالن�صبة  ال�صحة  خرباء  منها  حذر 
فبالإ�صافة  كورونا.  فريو�س  ملكافحة 

الإ�صابة  خطر  اإىل  تعري�صهم  اإىل 
بالفريو�س، يرتتب اأي�صا على ذلك عدم 
ي�صعني  القدرة على احتوائه. وهنا، ل 
الذين  الأطفال  جميع  يف  التفكري  اإل 
العزلة  هذه  يف  عالقون  وهم  قابلتهم 
بعيدين عن عائالتهم، غري مدركني   -
اأو حتى متى  ملا يخبئه لهم امل�صتقبل 
�صياأتي الوقت لال�صتماع اإىل ق�صاياهم. 
ل ميكننا اأن نتخلى عن اأحمد واأمثاله. 
لإعادة  �صانحة  فر�صة  هناك  تزال  ل 
منازلهم - حلماية  اإىل  الأطفال  هوؤلء 
على  وال�صيطرة  ال�صحة،  يف  حقوقهم 
من  املزيد  وجتنب  املر�س  تف�صي 
اإنقاذ  منظمة  تدعو  ولهذا،  املعاناة. 
جميع  عن  الفوري  الإفراج  اإىل  الطفل 
يتمكنوا  لكي  الفل�صطينيني  الأطفال 
اأ�رضهم  اإىل  �صاملني  العودة  من 
ال�صلطات  على  ويجب  وجمتمعاتهم. 
احتجاز  عن  تتوقف  ان  الإ�رضائيلية 
اأطفال اآخرين يف �صجونها وعليها اي�صاً 
ان حتافظ على حقوق هوؤلء الأطفال 
الذين ما زالوا رهن العتقال وحمايتهم 

من العنف والإيذاء وال�صتغالل.

* مت تغيري جميع الأ�صماء حفاظاً على 
اخل�صو�صية
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م�شت�شارة يف مو�شوع اإدارة الأزمات والإغاثة الإن�شانية يف اإنقاذ الطفل ل يزال نحو 200 طفل رهن الحتجاز 
ويجب الإفراج عنهم ليعودوا لأ�شرهم على الفور �شمعت �شرير ال�شال�شل قبل اأن راأيتهم يدخلون، كانوا اأربعة 

�شبية يف عمر املراهقة مكبلني معًا من املع�شمني والكاحلني حيث و�شعوا يف قف�ص الإدعاء يف قاعة املحكمة 
ال�شغرية، وقد بدا اأن اأحدهم ب�شكل خا�ص، ويدعى اأحمد*، �شغرياً يف العمر، لدرجة اأنه كان يقف على راأ�ص 
اأ�شابعه حماوّل النظر خارج القف�ص، بانتظار �شماع احلكم ال�شادر يف حقه من املحكمة الع�شكرية، حيث كانت 

تهمته -والتي اأنكرها- هي اإلقاء احلجارة.

يف زمن فريو�ص كورونا

ماذ� يعني �أن تكون طفاًل فل�سطينيًا
 يف �سجن �إ�سر�ئيلي 

بقلم :- �شامي اإبراهيم فودة

قال تعاىل: "اأُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِباأَنَُّهْم 
ِهْم  نَ�رْضِ َعلَىٰ   َ الَلّ َواإَِنّ   ٰ ُظِلُموا 

لََقِديٌر "�صدق الل العظيم
الليل  اإن   ! والكفني  العينني  دامي  يا 
ول  باقية  التوقيف  غرفة  ل  زائل 
ومل   ، مات  نريون   ! ال�صال�صل  زرد 
متت روما.. بعينيها تقاتل ! وحبوب 
�صنبلة جتف �صتمالأ الوادي �صنابل... 
ال�صاخمة  القامات  ح�رضة  يف 
القاب�صني  وال�صمود  ال�صرب  جرنالت 
قالعها  يف  واملتخندقة  اجلمر  على 
كالطود ال�صامخ، اإنهم اأ�رضانا البوا�صل 
املاجدات  واأ�صرياتنا  الأبطال 
ال�صجون وخلف  القابعني يف غياهب 
تنحني  الغا�صم  الحتالل  زنازين 
واإكباراً  اإجاللً  والروؤو�س  الهامات 
اأمام عظمة �صمودهم وحتمر الورود 
خجاًل من عظمة ت�صحياتهم، اإخوتي 

رفاق  املاجدات  اأخواتي  الأماجد 
الثابتني  ال�صابرين  ال�صامدين  دربي 
اأعزائي  الأ�رض،  املتمر�صني يف قالع 
القراء اأحبتي الأفا�صل فما اأنا ب�صدده 
اأخطر  على  ال�صوء  ت�صليط  هو  اليوم 
حالت الأ�رضى امل�صابني بالأمرا�س 
املزمنة يف �صجون الحتالل والذين 
يعانون الويالت من �صيا�صات الإدارة 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رضية 
بت�صخي�س  القيام  دون  بامل�صكنات 
امل�صتمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �صليم 
للمر�س  فري�صة  لرتكه  الأمرا�س  مع 
اجلريح  والأ�صري  بج�صده..  يفتك 
البطل عز الدين كراجة ابن الع�رضين 
ربيعاً هو اأحد �صحايا الإهمال الطبي 
املتعمد التي متار�صها اإدارة ال�صجون 
مطرقة  بني  يعي�س  والذي  بحقه 
و�صندان  حياته  يهدد  الذي  املر�س 
والقابع  ملعاناته،  الحتالل  جتاهل 
الرملة(  �صجن  عيادة   ( يف  حالياً 

من  طويلة  قائمة  اإىل  ان�صم  والذي 
اأ�صماء املر�صى يف غياهب ال�صجون 
الثالث  عامه  اأنهى  وقد  ودياجريها، 
الرابع  عامه  ودخل  الق�صبان  خلف 
الحتالل  �صجون  يف  التوايل  على 

ال�رضائيلي ومازال رهن التوقيف..
اإبراهيم  الدين  عز  الأ�صري:-   -

كراجة.
- تاريخ امليالد:- 2000م.

بلدة  �صكان   -: الإقامة  مكان   -
حلحول، ق�صاء مدينة اخلليل.

- احلالة الجتماعية:- اأعزب.
يف  طالب  العلمي:-  املوؤهل   -
�صناعي-  "ق�صم  العامة  الثانوية 

هند�صة كهرباء".
- تاريخ العتقال:- 2017/11/17م.
معتقل  عيادة  العتقال:-  مكان   -

الرملة.
تنفيذه  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
عملية مزدوجة بني الده�س والطعن 

بيت  بالقرب من مدينة  مل�صتوطنني 
حلم.

قيد  مازال   " موقوف  احلكم:-   -
التوقيف، وقد عقدت له اأكرث من 14 

حماكمة منذ اعتقاله"
ميعن  وظامل:-  تع�صفي  اجراء   -
موا�صلة  يف  ال�صهيوين  الحتالل 
اإجرامه بحق الأ�صري عزالدين حيث 
الع�صكرية  املحاكم  اأمام  عر�س 
ع�رضات  متحرك  كر�صي  على  وهو 
من  ذويه  الحتالل  ومينع  املرات 
زيارته اأو روؤيته اإل يف املحاكم وعن 

م�صافة بعيدة دون احلديث معهم.
عز  اجلريح:-  الأ�صري  اعتقال   -

الدين كراجة.
بجراح  الدين  عز  الأ�صري  اأ�صيب   -
يوم  الحتالل  جنود  بر�صا�س  بالغة 
ع�صيون  مفرق  يف   2017/11/17
مالحقته  بعد  حلم  بيت  جنوب 
واعتقاله اإذ اأخ�صع للعالج يف م�صفى 

هدا�صا الإ�رضائيلي ثم نقل اإىل عيادة 
�صجن الرملة - - - وتعر�س لتحقيق 
لو�صعه  مراعاة  اأدنى  دون  قا�صي 
اتهام  لئحة  له  وجهت  ال�صحي 
ت�صمنت تنفيذه �صت عمليات ده�س 
ومازال  تنفيذ عملية طعن  وحماولة 

رهن التوقيف..
عز  لالأ�صري:-  ال�صحية  احلالة   -

الدين كراجة.
حلظة  الدين  عز  الأ�صري  تعر�س   -
اعتقاله لإطالق ر�صا�س حي اأ�صيب 
يف منطقة الكتف وال�صدر واحلو�س 
مف�صل  يف  تهتك  اإىل  اأدت  اإحداها 
احلو�س وعلى اأثرها نقل اإىل م�صفى 
قليلة  اأيام  وبعد  الإ�رضائيلي  هدا�صا 
نقله  جرى  بامل�صت�صفى  مكوثه  من 

اإىل �صجن الرملة
واآلم  بال�صدر  ويعاين من وخزات   -
يف  واآلم  الي�رضى  بالرجل  وانتفاخ 
منطقة الكتف الأمين والأ�صري بحاجة 

ر�صا�صتني  واإخراج  مف�صل  لزراعة 
ول  ج�صده،  داخل  عالقة  زالت  ما 
على  والوقوف  التحرك  ي�صتطيع 
ال�صحي  نهائي و�صعه  ب�صكل  قدميه 
�صاقة  بخ�صو�س  للغاية  مقلق 
ا�صتمرت  اإذا  البرت  اإىل  املعر�س 
الإهمال  ب�صيا�صة  ال�صجن  اإدارة 
وجتاهل  بحقه  املتعمد  الطبي 
مقايل  �صطور  على  من  معاناته.. 
املوؤ�ص�صات  كافة  اإىل  ندائي  اأوجه 
منظمة  وخا�صة  الدولية  والهيئات 
الحمر  وال�صليب  العاملية  ال�صحة 
بالتدخل  حدود  بال  اأطباء  ومنظمة 
عز  الأ�صري  حياة  لإنقاذ  العاجل 
لتقدمي  عنه  لالإفراج  كراجة  الدين 
ال�صجون-  خارج  له  الالزم  العالج 
احلرية كل احلرية لأ�رضانا البوا�صل 
وال�صفاء  املاجدات-  واأ�صرياتنا 
العاجل للمر�صى امل�صابني باأمرا�س 

خمتلفة.

الأ�شري اجلريح عزالدين كراجة 

مقعد على كر�سي متحرك ي�سارع �ملر�ض يف �سجون �الحتالل
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الأ�سرى املقد�سيون ووجع ال�سجن
منذ احتالل ال�شطر ال�شرقي للقد�س عام 1967، فر�شت �شلطات الحتالل على �شكان القد�س قيوداً متعددة، واأعطتهم 

ت�شنيفًا قانونيًا �شاّذاً ي�شتهدف �شطبهم من �شجل الوجود وهم اأحياء، فتعاملت معهم على اأّنهم مقيمون دائمون لديها، 
واعتربت �شجنهم والأحكام ال�شادرة بحقهم �شاأنًا داخلّيًا واأن قوانينها تنطبق عليهم مثلهم مثل ال�شجناء اليهود. لكنها يف 

الوقت ذاته ل متنحهم ن�شف احلقوق التي متنحها لغريهم من ال�شجناء اليهود. فال هي اعرتفت بانتمائهم لالأرا�شي املحتلة 
عام 1967، ول هي منحتهم مواطنة الّدولة العربّية كبقّية املواطنني الفل�شطينيني يف اأرا�شي الـ48.

بقلم:عبد النا�شر عوين فروانة

هذا الو�ضع القانوين املبهم والّظامل، 
متتّد اآثاره لت�ضمل الأ�رسى املقد�ضيني 
يعاملون  الذين  الحتالل  �ضجون  يف 
حني  اأو  الزنازين  يف  كفل�ضطينيني 
ويعاَملون  بحقوقهم،  يطالبون 
يكون  حني  الحتالل  دولة  كمواطني 
اأو  الأ�رسى  لتبادل  �ضفقات  هناك 
الفل�ضطينيني  لالأ�رسى  نح  متمُ حقوق 
وغريها  الّطعام  عن  اإ�رسابهم  نتيجة 
وكما  الحتجاجّية.  اخلطوات  من 
يعاين  الفل�ضطينيني  الأ�رسى  بقّية 
ق�ضوة  من  املقد�ضّيون  الأ�رسى 
و�ضوء  النفرادي،  والعزل  التعذيب 
وال�ضحّية  املعي�ضّية  العتقال  ظروف 
ووح�ضّية تعامل جنود الحتالل معهم، 
الآخرين  عن  لعزلهم  الدائم  وال�ضعي 
وال�ضتفراد بهم. اإ�ضافًة اإىل الإهمال 
ا�ضت�ضهد  الذي  املتعّمد  الطّبي 
�ضهيدا   18 اأ�ضل  من  اأ�رسى   8 ب�ضببه 
�ضقطوا  املقد�ضيني  الأ�رسى  من 
ال�رسائيلي  الحتالل  �ضجون  يف 
منهم  اليوم،  وحّتى   1967 العام  منذ 
مراغة،  ا�ضحق  عكر،  اأبو  قا�ضم 
العكاوي،  م�ضطفى  القا�ضم،  عمر 
هدوان،  اأبو  حممد  عبيدات،  ح�ضني 
تقت�رس  ول  وغريهم.  عوي�ضات  عزيز 
على  املقد�ضيني  الأ�رسى  معاناة 
اأو  لبع�ضهم  ال�ضحّية  احلالة  تدهور 
عتقل  الكافية، فممُ العناية  تلّقيهم  عدم 

ق  يمُحَقّ الذي  القد�س  يف  امل�ضكوبية 
يمُعترب  املقد�ضّيني  الأ�رسى  مع  فيه 
من اأ�ضواأ املعتقالت على الإطالق يف 
دولة الحتالل، حّتى اأن الفل�ضطينيني 
اأو  املوت  معتقل  ا�ضم  عليه  يطلقون 
 )450( قرابة  يزال  ل  فيما  امل�ضلخ. 
�ضجون  يف  يقبعون  مقد�ضيا  اأ�ضريا 
الحتالل، بينهم ن�ضاء و�ضيوخ واأطفال 
�ضفقة  يف  حترروا  واأ�رسى  ونواب 
"�ضاليط" واأعيد اعتقالهم. ومنهم من 
ع�رسين  ال�ضجون  غياهب  يف  اأم�ضوا 
عاما  ثالثني  بل  يزيد.  وما  عاماً 

واأكرث. 
الأ�رسى  اأهايل  اأن  اإىل  بالإ�ضافة  هذا 
حتت  الزيارات  منع  من  يعانون 

ومن  الأمني"  "املنع  يمُ�ضمى  ما 
والتحر�ضات والإجراءات  امل�ضايقات 
امل�ضتمرة  الإ�رسائيلية  والعتقالت 
للزيارة. ولالأطفال  اأثناء توجههم  لهم 
املعاناة  من  تهم  ح�ضّ املقد�ضّيني 
اأي�ضاً فدولة الحتالل حتاكم الأطفال 
�ضيئة  ظروف  �ضمن  وحتتجزهم 
نف�ضها  املعاملة  يتلقون  وهم  ا،  جًدّ
الفل�ضطينيون  الأ�رسى  يتلّقاها  التي 
الآخرون. ومنذ بداية انتفا�ضة القد�س 
اأكتوبر2015  ت�رسين  من  الول  يف 
�ضيا�ضة  تنتهج  الحتالل  ودولة 
القد�س  �ضكان  ت�ضتهدف  منظمة 
والت�ضييق  القد�س  اطفال  وخا�ضة 
عليهم، فاعتقلت منذ اندلع انتفا�ضة 

القد�س نحو )2500(طفل من القد�س 
القمعية  اجراءاتها  من  و�ضعدت 
املحاكمة  اإجراءات  مثل  بحقهم 
الغرامات  الّطويلة واملعّقدة، وفر�س 
اأثناء  والتعذيب  الباهظة،  املالية 
التحقيق، وعدم وجود رعاية �ضحية، 
التعليم.  يف  احلق  من  واحلرمان 
الع�رسات منهم عن  ابعاد  اىل  ا�ضافة 
اأماكن �ضكناهم وحتويل مئات البيوت 
املقد�ضية  العائالت  و  �ضجون  اىل 
بعد  اأطفالهم  على  �ضجانني  اىل 
اأبنائهم  على  املنزيل  احلب�س  فر�س 
مما  في�س  من  غي�س  وهذا  القمُ�رس. 
وخا�ضة  القد�س  اهلنا يف  له  يتعر�س 
املرير  الواقع  هذا  واأمام  الطفال. 
القد�س  واأ�رسى  يعي�ضه مواطنو  الذي 
من  كافة  املعنّيني  على  يتوّجب  فاإنه 
يف فل�ضطني وخارجها التحّرك بكاّفة 
وتثبيت  اأو�ضاعهم  لتح�ضني  ال�ّضبل 
وجه  يف  �ضمودهم  وتعزيز  حقوقهم 
على  والعمل  وظلمه،  الحتالل  تعّنت 
حترير اأ�رساهم من �ضجون الحتالل، 
وحماية اأبنائهم واأطفالهم ون�ضائهم من 
اليومية.  واعتقالته  الحتالل  بط�س 
التم�ضك  عن  للحديث  معنى  فال 
واملقد�ضات  الأر�س  وحرية  بالقد�س 
واقعه  وحماية  الإن�ضان  حترير  دون 
املحتل  ا�ضتهداف  من  وم�ضتقبله 
مبقد�ضاتها  فالقد�س  الإ�رسائيلي. 
وتراثها وتاريخها واأروقتها وحجارتها 

واأهلها .. يف خطر.!

الفل�ضطينيني  ال�ضحفيني  نقابة  دعت 
الإعالم  وو�ضائل  ال�ضحفيني  كافة 
العاملة يف فل�ضطني اإىل ايالء ق�ضايا 
الأ�رسى مزيد من الهتمام، واإبقائها 
اليومية،  العمل  اأجندة  راأ�س  على 
الهجمة  ت�ضاعد  ظل  يف  خا�ضة 
وحقوقهم  الأ�رسى  على  الحتاللية 
يف  النقابة  واأكدت  ومكت�ضباتهم.  
الفل�ضطينيني  الأ�رسى  اأن  لها  بيان 
عنوان  يبقون  الحتالل  �ضجون  يف 
ويعي�ضون  املحتل،  مع  ال�رساع 
معه،  الدائم  ال�ضتباك  �ضاحة  يف 
وق�ضاياهم  اأوجاعهم  فان  وبالتايل 
هي اأوجاع وق�ضايا الكل الفل�ضطيني، 
واإبقاء  اإ�ضنادهم  يوجب  ما  وهو 
و�ضائل  يف  دائماً  عنواناً  ق�ضيتهم 
الإعالم، خا�ضة بعد �ضل�ضلة القوانني 
والإجراءات الحتاللية ومنها القرار 
من  يطلب  الذي  الأخري  الع�ضكري 
اإغالق  فل�ضطني  يف  العاملة  البنوك 
ح�ضاباتهم ووقف تلقي خم�ض�ضاتهم، 
لذلك  البنوك  من  عدد  وان�ضياع 

القرار دون اأدنى م�ضوؤولية وطنية.
اأن بيان احلركة  اإىل  النقابة  واأ�ضارت 
وخ�س  اليوم،  �ضدر  الذي  الأ�ضرية 
وال�ضحفيني  النقابة  بنوده  اأحد  يف 
حملة  بتنظيم  الإعالم  وو�ضائل 
اإعالمية وطنية تو�ضح خماطر القرار 
الأ�رسى  الحتاليل حول خم�ض�ضات 
تلقائياً  يحال  معها،  البنوك  وتعامل 
عاجلة  ودعوة  النقابة  من  قرار  اإىل 
الإعالم  وو�ضائل  ال�ضحفيني  لكافة 
يف  وال�رسوع  التنفيذ،  مو�ضع  لو�ضعه 
تغطية وا�ضعة وعميقة ملخاطر هذا 
القرار والرف�س الوطني وال�ضعبي له.
يكتوون  وهم  ال�ضحفيني،  اإن   
الحتالل  جرائم  بنار  با�ضتمرار 
واعتداءاته املتوا�ضلة عليهم، ومنهم 
جزء  يزال،  ل  من  ومنهم  كان  من 
�ضيبقون  الأ�ضرية،  احلركة  اأبناء  من 
لق�ضايا  الأول  الإ�ضناد  دوماً يف خط 
اآخر  اأن يتحرر  اإىل  الأ�رسى،  و�ضوؤون 
وي�ضقط. الحتالل  ويرحل  اأ�ضري، 

ح�ضب البيان.

قال نادي الأ�ضري ع�ضية عيد الفطر، اإن 
يواجهون  الحتالل  �ضجون  يف  الأ�رسى 
جّراء  م�ضاعف،  حرمان  العام  هذا 
بوقف  الحتالل  �ضجون  اإدارة  ا�ضتمرار 
وباء  انت�ضار  مع  عائالتهم،  زيارات 
املا�ضي.  مار�س  �ضهر  منذ  )الكورونا( 
�ضلطات  اأن  الأ�ضري  نادي  واأو�ضح 
ال�ضماح  عن  اأعلنته  ما  ورغم  الحتالل 
يف  بعائالتهم،  بالت�ضال  لالأ�رسى 
بعد  جاء  والذي  الزيارات،  وقف  ظل 
اإل  احلقوقية،  املوؤ�ض�ضات  من  �ضغوط 
الأ�رسى  غالبية  حرمان  وا�ضلت  اأنها 
اأنها  علماً  الت�ضال،  يف  حقهم  من 
مئات  حترم  العتيادية،  الظروف  ويف 
الأ�رسى،  اأبنائهم  زيارة  من  العائالت 
اإىل  الأ�ضري  نادي  ولفت  اأمنية.  لذرائع 
�ضجون  يف  يقبع  الأ�رسى،  بني  ومن  اأنه 
يحرمهم  طفاًل   )180( قرابة  الحتالل 
يف  عائالتهم  م�ضاركة  من  الحتالل 
العيد، اإىل جانب )16( اأّما وهن من بني 
)39( اأ�ضرية يقبعن يف �ضجن "الدامون"، 
من  حرمنهن  كذلك  الحتالل  ويوا�ضل 
 )26( عن  عدا  واأبنائهن.  عائالتهن، 
اأ�ضرياً وهم الأ�رسى القدامى املعتقلني 
وهم  اأو�ضلو،  اتفاقية  توقيع  قبل  منذ 
من  عقود  الأربع  قرابة  منذ  حمرومون 
اأو  والديه  فقد  من  ومنهم  عائالتهم 
�ضنوات  خالل  لهم  اأ�ضقاء  اأو  اأحدهما، 
وماهر  يون�س  كرمي  اأقدمهم  الأ�رس، 
كما  1983م.  عام  منذ  املعتقلني  يون�س 
مطلع  منذ  الحتالل  �ضلطات  وتوا�ضل 
�ضيا�ضة  تنفيذ   ،2020 اجلاري  العام 
العزل النفرادي بحق عدد من الأ�رسى، 
القوا�ضمة،  وحامت  خرواط،  عمر  منهم 
يواجهون  والذين  ال�رسباتي،  واأمين 
زيارات  وقف  مع  م�ضاعف  عزل 
الوحيدة  الو�ضيلة  تمُ�ضكل  التي  املحامني 

مع  للتوا�ضل  انفرادياً  املعزول  لالأ�ضري 
عائالتهم.

*معطيات عن الأ�رسى الفل�ضطينيني يف 
�ضجون الحتالل*

·       عدد الأ�رسى يف �ضجون الحتالل 
قرابة   ،2020 ني�ضان  �ضهر  نهاية  حتى 
�ضجون  يف  يقبعون  اأ�ضري/ة   )4700(

الحتالل.
�ضجن  يف  يقبعن  اأ�ضرية    ) 39(       ·

"الدامون"، من بينهن )16( اأّما.
وقا�رساً،  طفاًل   )180( ·       قرابة 
وجمدو  )عوفر  �ضجون  على  موزعني 

والدامون(.
قبل  املعتقلني  القدامى  ·       الأ�رسى 
 )26( عددهم  اأو�ضلو،  اتفاقية  توقيع 
يون�س،  الأ�ضريين كرمي  اأقدمهم  اأ�ضرياً، 
وماهر يون�س املعتقلني ب�ضكل متوا�ضل 

منذ عام 1983م.
يق�ضي  الربغوثي  نائل  ·       الأ�ضري 
احلركة  تاريخ  يف  اعتقال  فرتة  اأطول 
الأ�ضرية، ما جمموعها )40( عاماً، ق�ضى 
منها )34( عاماً ب�ضكل متوا�ضل، وحترر 
الأحرار(،  )وفاء  �ضفقة  يف   2011 عام 

اإىل اأن اأمُعيد اعتقاله عام 2014.
 )541( املوؤبدات  اأ�رسى  ·       عدد 
بينهم  من  اأ�ضري  حكم  واأعلى  اأ�ضرياً، 
 )67( ومدته  الربغوثي  اهلل  عبد  الأ�ضري 

موؤبداً.
عددهم  الإداريون:  ·       املعتقلون 

قرابة )400( معتقل اإداري.
·       الأ�رسى املر�ضى وعددهم قرابة 
حالة   )300( قرابة  منهم  اأ�ضري   )700(
م�ضتمر،  لعالج  بحاجة  مزمنة  مر�ضية 
حالت  ع�رسة  هناك  الأقل  وعلى 
بدرجات  وباأورام  بال�رسطان  م�ضابني 
متفاوتة، من بينهم الأ�ضري فوؤاد ال�ضوبكي 

)81( عاماً، وهو اأكرب الأ�رسى �ضّنا.

نقابة ال�شحفيني الفل�شطينيني

دعوة و�سائل الإعالم لل�سروع بحملة 
لإ�سناد ق�سايا الأ�سرى

الأ�سرى يف �سجون الحتالل يواجهون 
هذا العام حرمان م�ساعف

الذكرى ال�شنوية ملجزرة الأحد الأ�شود يف عيون قارة

ل يحق لأي جهة كانت اأن ت�ساوي ال�سحية باجلالد 
*اجلرائم الإ�شرائيلية ل ت�شقط بالتقادم

با�ضم  الناطق  الوحيدي  ن�ضاأت  كتب 
مفو�ضية ال�ضهداء والأ�رسى واجلرحى 
العليا حلركة فتح يف  القيادية  بالهيئة 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
والإ�ضالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رسى 
اأنه يف مثل هذا اليوم يف متام ال�ضاعة 
15 : 6 �ضباحا من يوم الأحد املوافق 
امل�ضتوطن  قام   1990  /  5  /  20
من  البالغ  بوبري  عامي  الإرهابي 
م�ضتوطنة  �ضكان  من  عاما   21 العمر 
بارتكاب جمزرة   ) ليت�ضيون  ري�ضون   (
عيون  يف  الفل�ضطينيني  العمال  بحق 
البيارات  عرب  توجه  اأن  بعد  قارة 
باجتاه العمال طالبا منهم الركوع يف 3 
طوابري واإبراز بطاقات الهوية ثم قام 
باإطالق النار عليهم ما اأدى ل�ضت�ضهاد 
وال�ضهداء  واإ�ضابة عدد كبري  7 عمال 
با�ضتثناء  يون�س  خان  من  جميعهم 
حمافظة  من  �ضويدان  زياد  ال�ضهيد 

رفح يف جنوب قطاع غزة وهم :

بركة  �ضامل  حممد  الرحيم  1-    عبد 
– خان يون�س

 ( �ضويدان  حممد  مو�ضى  2-    زياد 
رفح (

3-    زايد زيدان عبد احلميد العمور 
– خان يون�س

عنزة  اأبو  الرازق  عبد  4-    �ضليمان 
-خان يون�س

 – دهليز  اأحمد  حمدان  5-    عمر 
خان يون�س

 – قديح  حمدان  حممد  6-    زكريا 
خان يون�س

دقة  اأبو  اإبراهيم  من�ضور  7-    يون�س 
– خان يون�س

معاريف  �ضحيفة  اأن  الوحيدي  وقال 
 2017 يوليو  يف  ك�ضفت  كانت  العربية 
اأن الإرهابي عامي بوبري منفذ جمزرة 
عيون قارة يف طريقه للحرية بعد اأن 
لإدارة  التابعة  الثلث  جلنة  وافقت 
على  الإ�رسائيلية  ال�ضجون  م�ضلحة 

النظر باإيجابية لطلبه يف تق�ضري مدة 
�ضجنه حتت حجة موافقته على خطة 
اإعادة تاأهيله ليتم اإطالق �رساحه قبل 
13 عاما من اإنهاء مدة حكمه علماً اأن 
يف  وهو  تزوج  قد  كان  بوبري  املجرم 
ال�ضجن  من  ويخرج  واأجنب  ال�ضجن 
لالإجازات . واأ�ضاف ن�ضاأت الوحيدي 
ال�ضهداء  مفو�ضية  با�ضم  الناطق 
القيادية  بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا 
الأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل 
للقوى الوطنية والإ�ضالمية اأن م�ضادر 
اإعالمية عربية كانت اأفادت يف 18 / 
1 / 2007 اأن املجرم عامي بوبري كان 
اأ�ضيب ب�ضكل متو�ضط وتوفيت زوجته 
مدخل  على  �ضري  حادث  يف  وابنه 
املناطق  بجنوب  جروفيت  كيبوت�س 
الفل�ضطينية املحتلة عام 1948 الذي 
مدينة  �ضمال  كم   45 م�ضافة  يبعد 
اأثناء  �ضيارته  يقود  كان  اإيالت عندما 

اإجازته وكان قد تزوج للمرة الثالثة يف 
ال�ضجن بتاريخ 19 / 5 / 2013 تزامنا 
املجزرة  لرتكابه   24 الذكرى  مع 
الفل�ضطينيني  العمال  بحق  الإرهابية 
حمكمة  اأدانتها  يهودية  امراأة  من 
ولقبت  اأبنائها  بتعذيب  اإ�رسائيلية 
التي  بالأم  الإ�رسائيلي  ال�ضارع  يف 
�رسورة  على  و�ضدد   . اأبنائها  عذبت 
ال�ضفوية  املدر�ضة  واإنعا�س  اإحياء 
وتوثيق  الفل�ضطينية  والتاأريخية 
بحق  الإ�رسائيلية  احلرب  جرائم 
ي�ضمن  مبا  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأبناء 
احلرب  جمرمي  وحماكمة  مالحقة 
وجنودا  و�ضباطا  قادة  الإ�رسائيليني 
اإحقاق  طريق  على  وم�ضتوطنني 
احلرية  يف  الفل�ضطينية  احلقوق 
على  موؤكدا  امل�ضري  وتقرير  والعودة 
اأن  كانت  دولية  لأي جهة  يحق  ل  اأنه 
واجلرائم  باجلالد  ال�ضحية  ت�ضاوي 

الإ�رسائيلية ل ت�ضقط بالتقادم . 
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مع اقرتاب ال�شيف ومو�شم ال�شباحة 

هل ميكن لـ"كوفيد-19"
 اأن ينت�صر يف املاء؟

يف حني اأن الأن�شطة التي تبدو 
احل�شول  ذلك  يف  مبا  عادية، 
وتناول  �شعر  ق�شة  على 
املف�شل،  مطعمك  يف  الطعام 
للإ�شابة  عالية  خماطر  متثل 
بـ«كوفيد-19«، يبدو اأن ال�شباحة 

اأثناء اجلائحة اآمن ن�شبيا.
وي�شري اخلرباء اإىل اأن الفريو�س 
حو�س  مياه  يف  يعي�س  ل 
ملراكز  ووفقا  ال�شباحة، 
الأمرا�س  على  ال�شيطرة 
دليل  يوجد  »ل  منها،  والوقاية 
اأن  »كوفيد-19« ميكن  اأن  على 
ا�شتخدام  خلل  من  ينت�رش 
واأحوا�س  ال�شباحة  حمامات 

ال�شتحمام ال�شاخنة«.
حو�س  اإىل  التوجه  قبل  ولكن 

لل�شتمتاع  ال�شباحة 
حتتاج  ما  اإليك  بوقتك، 

للتاأكد  معرفته  اإىل 
البقاء  فرتة  اأن  من 
تنتهي  لن  امل�شبح  يف 

يف  الفريو�س  ب�شباحة 
جمرى الدم لديك.

فريو�س  الكلور  يقتل  هل   -
كورونا؟

اإن مياه امل�شبح املكلورة مميتة 
واأكدت  البائ�شة.  للميكروبات 
الطب  اأ�شتاذة  لفني،  روبرتا 
بجامعة  التمري�س  كلية  يف 
 US Masters لـ  تيني�شي، 
اأن متو�شط     «  :Swimming
�شيقتل  الكلور يف امل�شبح  كمية 

الفريو�س«.

املاحلة  املياه  تقتل  هل   -
فريو�س كورونا؟

العلماء  اأفاد 
غري  من  اأنه 
اأن  املرجح 
يزدهر الفريو�س 
مياه  يف  التاجي 
حيث  املحيطات، 
تف�شل  الفريو�شات  هذه  اأن 
يف الواقع اللعاب الب�رشي وعلى 
العذبة قد  املياه  اأن  الرغم من 
ل تقتل هذا الفريو�س ال�رشير، 
بالعدوى  الإ�شابة  احتمال  فاإن 

يف بحرية م�شتبعد.
اأ�شتاذة  كانون،  بول  وقالت 
اجلزيئية  الدقيقة  الأحياء  علم 
كيك  كلية  يف  واملناعة 
جنوب  جلامعة  التابعة  الطبية 
»لو�س  ل�شحيفة  كاليفورنيا، 
يتعني  »رمبا  تاميز«:  اأجنلو�س 
باأكملها  البحرية  �رشب  عليك 
معدية  جرعة  على  للح�شول 
تاأثري  اإن  كورونا.  فريو�س  من 

التخفيف )خف�س تركيز حملول 
اأحد الأملح( كبري للغاية«.

احلمام  عن  ماذا   -
ال�شم�شي؟

التاجي  الفريو�س  يكون  ل  قد 
ولكنه  ال�شباحة،  على  قادرا 
اأكرث من ماهر يف الت�شكع. لهذا 
ال�شبب، من املهم التاأكد من اأن 
كرا�شي  مثل  الأ�شطح،  جميع 
ب�شكل  تعقيمها  يتم  ال�شاطئ، 

روتيني.

حو�س  تتجنب  متى   -
ال�شباحة؟

املائية  الأن�شطة  تبدو  بينما 
على  احلفاظ  يبقى  اآمنة، 
م�شافة 6 اأقدام )180 مرتا( من 
الأ�شخا�س الآخرين داخل املياه 

وخارجها اأمرا بالغ الأهمية.

على  ال�شيطرة  مراكز  اأن  كما 
الأمرا�س تن�شح النا�س بتجنب 
ي�شعب  التي  العنا�رش  م�شاركة 
اأو التي من املفرت�س  تعقيمها 
الوجه،  مع  تتلم�س  اأن 
اعتماد  �رشورة  على  وت�شدد 
غط�س  معدات  م�شتخدم  كل 
به وعدم م�شاركتها مع  خا�شة 

اآخرين.

القناع  خلع  ميكنك  متى   -
اخلا�س بك؟

مكافحة  مراكز  تن�شح 
بعدم  منها  والوقاية  الأمرا�س 
املاء،  يف  الوجه  اأقنعة  ارتداء 
»اأغطية  اأن  ويحذر املركز من 
من  يكون  قد  القما�شية  الوجه 
طريقها  عن  التنف�س  ال�شعب 
وميكن  مبللة«،  تكون  عندما 
مثل  مميتا  اأمرا  ذلك  يكون  اأن 

»كوفيد-19«.

عامل اأرجنتيني

�صر خطورة كورونا يكمن يف 
وجود »موزعني فائقني«!

راأى عامل اأرجنتيني اأن عدم تنا�شب �شدة العدوى بفريو�س كورونا 
اأو  التاجي  الفريو�س  �شللة  على  يعتمد  ل  البلدان  خمتلف  يف 
اأنا�س  غياب  اأو  وجود  على  ولكن  الب�رشية،  املجموعات  ح�شانة 

»موزعني فائقني«.
ويق�شد العامل الأرجنتيني بذلك من و�شفهم باأنا�س ينقلون عددا 
بها  الفر�شية دفع  بهم هذه  اإىل املحيطني  الفريو�شات  كبريا من 
بابلو بيلدومينيكو، الباحث من جامعة ليتوراليا الوطنية، من خلل 
حتليله للزيادة يف الإ�شابة بالعدوى يف عدة بلدان وراأى اأن »نا�رشي 
الفريو�س الفائقني« هم حاملون لـ »ال�شار�س–كوف –2«، ويتميزون 
بقدرتهم على اإ�شابة عدد اأكرب من الأ�شخا�س، مقارنة بال�شخ�س 
العادي امل�شاب بالعدوى ويوؤكد الباحث الأرجنتيني اأن هذا الأمر 
هو ما يف�رش ن�شب الوفيات املتباينة يف خمتلف البلدان، والتي يف 

الغالب تكون متباعدة ب�شكل كبري.
 – بـ«ال�شار�س  الإ�شابة  حالة  يف  اأي�شا  بيلدومينيكو  ي�شتبعد  ول 
كوف – 2«، اأن تتحول بع�س حالت الإ�شابة من دون اأعرا�س اإىل 
حالت »انت�شار فائقة«ويلفت العامل الأرجنتيني اإىل م�شاألة اأخرى 
مهمة، حتدث عنها علماء اآخرون، وهي دور كثافة الفريو�شات اأو 
ما يعرف باحلمل الفريو�شي الذي ينتقل اإىل املحيطني، مبعنى اأن 
اأن ي�شبح  ال�شخ�س الذي تلقى عددا كبريا من الفريو�شات ميكن 

موزعا فائقا للعدوى.

اأف�صل الطرق حلماية نف�صك 
وكبح انت�صار الفريو�س هي:

على  يبدون  الذين  بالأ�شخا�س  قرب  الت�شال عن  •جتنب  	
غري ما يرام.

•جتنب مل�س عينيك واأنفك وفمك، حني تكون يداك غري  	
مغ�شولتني.

•ا�شتخدم منديل عند العط�س اأو ال�شعال، ثم األقه يف �شلة  	
املهملت واغ�شل يديك.

•اغ�شل يديك كثريا باملاء وال�شابون. 	

�صائعات طبية عليك  جتاهلها
ي�شتمر فريو�س كورونا يف النت�شار يف جميع اأنحاء العامل، ول يوجد 
له علج معروف حتى الآن. ول�شوء احلظ، مل يحد ذلك من انت�شار 
ي�شكل  الآخر  والبع�س  ن�شبيا  �شار  غري  بع�شها  واإر�شادات،  ن�شائح 

خطرا على ال�شحة.
قمنا بالنظر يف اأكرث املزاعم انت�شارا عرب الإنرتنت، وبحثنا عن راأي 

العلم فيها.
الثوم

انت�رشت ر�شائل كثرية عرب موقع في�شبوك تو�شي بتناول الثوم ملنع 
الإ�شابة بفريو�س كورونا.

الثوم »طعام  اأّن  الرغم من  اإنه على  العاملية  ال�شحة  وتقول منظمة 
�شحي وقد ي�شاعد يف مواجهة امليكروبات«، ل يوجد دليل على اأّن 

تناول الثوم قد يحمي من الإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد.
ويف الكثري من احلالت - طاملا اأن العلجات البديلة ل متنعك من 
العلجات قد ل  اأدلة مثبتة - فهذه  ن�شيحة طبية مبنية على  اتباع 

ت�رش يف حّد ذاتها.
�شحيفة  ن�رشت  فقد  الأحيان.  بع�س  يف  �شارة  ت�شبح  رمبا  لكن، 
امراأة  ق�شة  املثال،  �شبيل  على  بو�شت«،  مورنينغ  ت�شاينا  »�شاوث 
ا�شطرت لتلقي العلج يف امل�شت�شفى ب�شبب تعر�شها للتهاب �شديد 

يف احللق بعد تناولها 1.5 كيلوغرام من الثوم.
ومن املعروف اأّن تناول الفاكهة واخل�رشوات و�رشب املياه، جميعها 
اأمور ت�شاعدنا يف البقاء ب�شحة جيدة. لكن، ل يوجد اأي دليل على 

فائدة اأي نوع من هذه الأطعمة يف مكافحة فريو�س كورونا.
احلل »املعجزة«

يزعم جنم موقع يوتيوب جوردان �شاثر، الذي لديه اآلف املتابعني 
ثاين  اأّن  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  خمتلفة  من�شات  عرب 
اأك�شيد الكلور وهو عامل تبيي�س ي�شتخدم يف مواد التنظيف وتبيي�س 

الأقم�شة والبقع، ي�شاعد على »التخل�س« من فريو�س كورونا.
اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية العام املا�شي، من خماطر  وحذرت 
ال�شلطات  اأ�شدرت  كما  ال�شحة.  على  الكلور  اأك�شيد  ثاين  �رشب 

ال�شحية يف بلدان اأخرى تنبيهات حول هذا املو�شوع.
وتقول اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية اإّنها »لي�شت على علم باأي بحث 
يثبت اأن هذه املنتجات اآمنة اأو فعالة لعلج اأي مر�س«. وحذرت من 
اأّن �رشب »منتجات ثاين اأك�شيد الكلور ميكن اأن ي�شبب الغثيان والقيء 

والإ�شهال واأعرا�س اجلفاف ال�شديد«.

 130 من  اأكرث  للتجربة  يخ�شع 
وقد  »كوفيد-19«،  لعلج  دواء 
على  القدرة  بع�شها  ميتلك 
قد  بينما  الفريو�س  اإيقاف 
ي�شاعد بع�شها الآخر يف تهدئة 
ال�شتجابات املناعية املفرطة 

التي ت�رش بالأع�شاء.
خا�س  لقاح  وجود  اأن  ومبا 
يزال  ل  كورونا  فريو�س  �شد 
املبذولة  اجلهود  فاإن  بعيدا، 
القدمية  الأدوية  تناول  لإعادة 
الأمرا�س  يف  امل�شتخدمة 
يف  الأمل  توفر  الأخرى 
لـ«كوفيد-19«،  مبكرة  مواجهة 
ي�شع  ما  العلماء،  يقول  كما 
للفريو�شات  املكافحة  الأدوية 
املتناف�شني  قائمة  راأ�س  على 

املحتملني.

اأ�شابيع  ثلثة  من  اأكرث  وبعد 
بارز  اأمريكي  عامل  اإعلن  من 
رميي�شيديفري  ي�شمى  دواء  اأن 
ي�رشع   )remdesivir(
»كوفيد- مر�شى  �شفاء  من 
اإدخالهم  مت  الذين   »19
ن�رش  مت  امل�شت�شفى،  اإىل 
للدرا�شة  الكاملة  النتائج 

الوطني  املعهد  اأجراها  التي 
للح�شا�شية والأمرا�س املعدية 
العقار  هذا  على   ،)NIAID(

امل�شاد للفريو�شات.
مدير  فو�شي،  اأنتوين  وقال 
والأمرا�س  احل�شا�شية  معهد 
الذي   )NIAID( املعدية 
على  ال�رشيرية  التجربة  اأجرى 

يف  دول،   10 يف  مري�س  األف 
الأولية  البيانات  اإن  اأفريل،   29
اأظهرت »اأن رميي�شيديفري كان 
واإيجابي  وهام  وا�شح  تاأثري  له 

يف تقليل وقت التعايف«.
املتحدة  الوليات  واأذنت 
بال�شتخدام الطارئ للعلج يف 
امل�شت�شفيات يف 1 ماي، تليها 
اأوروبا  تدر�س  بينما  اليابان، 

اإمكانية اإتباع هذا الإجراء.
اأن عقار  وتو�شل الباحثون اإىل 
حقنه  مت  الذي  رميي�شيديفري، 
يف املر�شى، عن طريق الوريد، 
يف  �رشع  اأيام،   10 ملدة  يوميا 
يف  »كوفيد-19«  مر�شى  �شفاء 
باأولئك  مقارنة  امل�شت�شفى، 
الذين ح�شلوا على دواء وهمي 

يف الختبارات ال�رشيرية.

يف التعايف من »كوفيد-19«

عقار م�صاد للفريو�صات يثبت فعاليته 



يوا�صل الالعب اجلزائري حممد 
يف  الكروي  م�صواره  توقاي  اأمني 
التون�صي  الرتجي  فريقه  �صفوف 
ترويجها  مت  التي  الأخبار  عك�س 
موؤخرا حول درا�صة اإدارة النادي 
نهاية  يف  الالعب  اإعارة  امكانية 
لعدم  اجلاري  الكروي  املو�صم 
هذا  ويف  الفنية،  قدراته  اإثبات 
اللكرتوين  املوقع  ك�صف  ال�صدد 
اأن  نت«   تون�س  بور  »اأنفو�س 
عن  تتحدث  التي  الأخبار  كل 
ال�صتغناء  الرتجي  اإدارة  قرار 
يف  امل�صتقجم  الالعب  عن 
من  املنق�صي  ال�صتوي  املركاتو 
داي  ح�صني  ن�رص  ال�صابق  ناديه 

يف  باق  والالعب  �صحيحة  غري 
دوري  بلقب  املتوج  �صفوف 
املو�صمني  خالل  اإفريقيا  اأبطال 
ترويجه  يتم  ما  ال�صابقني، عك�س 
عنه، خا�صة واأن املدافع ال�صاب 
مل ي�صل �صوى حديثا اإىل الت�صكيلة 
مبدة  عقدا  وقع  كان  الذي  وهو 

اأربعة موا�صم.
وح�صب نف�س امل�صدر، فاإن اإدارة 
الالعبني  قائمة  تدر�س  الرتجي 
بنهاية  ت�رصيحهم  تنوي  الذين 
العنا�رص  وا�صتبعاد  املو�صم  هذا 
التي مل تقدم الأداء املنتظر منها 
مع التعداد اإل ان توقاي لي�س بني 
ينتظر  حيث  املعنية،  الأ�صماء 

مزياين  طيب  مواطنه  يكون  اأن 
تنوي  الذي  يف قائمة امل�رصحني 
خدماته  عن  ال�صتغناء  الدارة 
مو�صما  �صوى  يتبق  الذي مل  وهو 
مع  عقده  نهاية  على  واحدا 
 2022 جوان  يف  املنتظر  الفريق 
فر�س  يف  ف�صله  ب�صبب  وذلك 
جانب  واإىل  الت�صكيلة،  مع  نف�صه 
الثنائي ال�صالف الذكر فاإن تعداد 
لعبني  خم�صة  ي�صم  الرتجي 
الأمر  ويتعلق  اآخرين  جزائريني 
بكل من اإليا�س �صتي، عبد القادر 
غيث،  بن  الروؤوف  عبد  بدران، 
الرحمان  وعبد  �صاحة  بن  بالل 

مزيان.

خمتار  اجلزائري  اأكد 
النادي  مدافع  بلخيرث 
اأنه  التون�صي  الإفريقي 
ف�صخ  يف  جديا  يفكر 
يف  النادي،  مع  عقده 
على  ح�صوله  عدم  حال 
منذ  العالقة  م�صتحقاته 
املدافع  وكان  فرتة، 
اأر�صل  قد  اجلزائري 
الإفريقي  لإدارة  خطاًبا 
على  باحل�صول  يطالبها 
لدى  العالقة  م�صتحقاته 
الأ�صهر  خالل  النادي 
اللجوء  اأو  الأخرية، 

املنازعات  جلنة  اإىل 
الدويل  لالحتاد  التابعة 
لف�صخ  القدم  لكرة 
يف  بلخيرت  وقال  عقده، 
تلفزيونية  ت�رصيحات 
منحت  »لقد  اأم�س:  اأول 
مهلة  الإفريقي  اإدارة 
م�صتحقاتي  لت�صديد 
انق�صت  لكنها  العالقة، 
من  جدي  حترك  دون 
الأمر  وهذا  امل�صوؤولني، 
التفكري  اإىل  يدفعني 
جديا يف م�صتقبلي بعيدا 
وتابع:  النادي«،  عن 

ف�صخ  يف  جديا  »اأفكر 
عقدي يف حال مل تت�صل 
بي اإدارة النادي لتحديد 
اأنني  �صحيح  موقفها، 
اأمنح الأولوية لالإفريقي، 

لكنني اأمتلك العديد من 
اخلليجية  العرو�س 
م�صطًرا  و�صاأكون 

للرحيل«.
ق.ر.

اجلزائري  املدرب  ان�صم 
�صيحة  بن  احلق  عبد 
املوؤيدين  لقائمة 
املغربي  الدوري  لإلغاء 
ن�صاطه  ل�صتئناف 
بن  واأدىل  م�صتقبال، 
لراديو  بت�رصيح  �صيخة 
اأن  اأكد من خالله  مار�س 
عودة اللعب من جديد من 

�صاأنها اأن تت�صبب يف اإحلاق 
بع�س املخاطر بالالعبني 
اأو من �صريافقهم، وتابع: 
ال�صخ�صي  اعتقادي  »يف 
على  وبناء  املتوا�صع 
والو�صع  املعطيات 
جمال  اأري  ل  احلايل 
قريبا  اللعب  ل�صتئناف 
من  الأمر  ميثله  ملا 

اجلميع،  على  خطورة 
املالية  للتكلفة  وكذلك 
التي  الكبرية  واللوج�صتية 

تتطلبها العودة«.
وا�صرت�صل: »ميكن اللجوء 
مثل  اخليارت  لعديد 
الحتاد  اعتمدها  التي 
القدم  لكرة  الفرن�صي 
النقاط  عدد  باحت�صاب 

املباريات  عدد  من 
وحتديد  امللعوبة، 
اأو  والهابطني  البطل 
اأبي�س،  مو�صم  اإعالن 
املو�صم  ترتيب  واعتماد 
املن�رصم«، وختم: »هناك 
وكلها  خيار  من  اأكرث 
ا�صتئناف  خبار  تتقدم 

اللعب«.
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حتتفظ ذاكرة اجلمهور اجلزائري 
ببع�س  القدم  لكرة  املحب 
كانت  التي  املاأ�صاوية،  الأحداث 
على  �صاهدة  امل�صتديرة  مالعب 
لعبني  غيبت  بع�صها  حدوثها، 
كبار، وبع�صها اأنهت م�صرية اأ�صماء 
باملخيلة  ترت�صخ  كما  مميزة، 
حوادث اأقل ماأ�صاوية، لكنها كانت 
�صببا يف دفن مواهب مميزة، كانت 
قادرة على منح الكثري من املتعة 

واجلمال لكرة القدم اجلزائرية.

عز الدين رحيم 

مدلل  رحيم  الدين  عز  جنم  بزغ 
مبكرا،  العا�صمة  احتاد  اأن�صار 
ولقب يف بداية حقبة الت�صعينيات 
اجلديد،  اجلزائرية  الكرة  باأمل 
الذي  فريقه  مع  قدمه  ما  بف�صل 
عهدا  ال�صنوات  تلك  يف  ولج 
ال�صعيد  الرئي�س  بقيادة  جديدا 
دوري  اإىل  خالله  من  عاد  عليق، 
ذلك  اإثر  وعانق  الأوىل  الدرجة 
عام  البطولة �صيف  لقب  و�رصيعا 

.1996
ومل مير تاألق هذا الالعب وال�صاب 
الواعد مرور الكرام على الناخب 
الوطني اآنذاك رابح ماجر، الذي 
الأول،  املنتخب  ل�صفوف  �صمه 
اأن القدر قلب م�صواره الذي  غري 
كان قريبا من الحرتاف بالدوري 
لإ�صابة  تعر�صه  بعد  البلجيكي، 
�صد  فريقه  مباراة  يف  خطرية 
نهاية  يف  اجلزائر  مولودية  جاره 

مو�صم 1996-1995.

قا�شمي ح�شني

الالعب  وفاة  �صور  تكون  قد 
ملعب  يف  اإيبو�صي  الكامريوين 
الأكرث  وزو  بتيزي  نوفمرب  الفاحت 
الريا�صي،  للجمهور  اإيالما 
اأن  غري  القبائل،  �صبيبة  وحمبي 
قبل  قا�صمي  ح�صني  وفاة  ظروف 
اأر�س  وعلى  الزمن  من  عقدين 
يف  را�صخة  �صتظل  امللعب  ذات 
ويتذكر  اجلزائريني،  كل  اأذهان 
الالعب  وفاة  اجلزائريون مبرارة 
الراأ�س  يف  لإ�صابة  تعر�صه  اإثر 
بعد �صقوط �صعب اأعقب ت�صجيله 
عنابة،  احتاد  �صد  التعادل  هدف 
 ،2000 ماي   18 م�صاء  ذلك  وكان 
لينقل على عجل اإىل امل�صت�صفى، 
 3 بعد  تويف  اأين  فرن�صا  اإىل  ومنه 
التي  الإ�صابة  بحجم  متاأثرا  اأيام 

تلقاها.

نبيل حماين

يفتخر كل اجلزائريني مبا حققه 
مونديال  يف  بالدهم  منتخب 
الدور  اإىل  و�صوله  بعد  الربازيل، 
م�صاركاته،  تاريخ  يف  لأول  الثاين 

الرائعة  الذكريات  تلك  مع  لكن 
�صورة  تتجلى  اجلميلة،  وال�صور 
فارق  حيمانيالذي  نبيل  الالعب 
بعد   ،2014 جوان   13 يوم  احلياة 
حادث �صقوط ماأ�صاوي من اأعلى 
وت�صبب  الإجناز،  طور  يف  عمارة 
مهاجم  م�صرية  قرب  يف  املوت 
تقم�س  حمبوب،  ولعب  قنا�س 
غرار  على  عريقة  فرق  األوان 
�صطيف،  وفاق  القبائل،  �صبيبة 
ح�صني  ون�رص  ق�صنطينة  �صباب 

داي.

بلومي ومغراوي

اأح�صن  من  بلومي  خل�رص  يعترب 
الكرة  اأجنبتهم  الذين  الالعبني 
يبقى  ا�صمه  اأن  حتى  اجلزائرية 
الكروي،  وال�صحر  بالفنيات  مقرتنا 
الواقعة  مع�صكر  مدينة  ابن  ونال 
لقب   1981 عام  اجلزائري  غرب 
قربه  ما  اإفريقي  لعب  اأف�صل 
بعد  باأوروبا  الحرتاف  حلم  من 
اأنه كان قريبا من نادي  ذلك، حتى 
اإ�صابة  لكن  الإيطايل،  جوفنتو�س 
لقاء املنتخب  لها يف  تعر�س  لعينة 
اجلزائري واجلار الليبي اأثرت على 
ا�صتمراره  يف  وت�صببت  م�صواره، 

بالدوري املحلي.
مع   ،1998 �صنة  حدث  مثلما  متاما 
الدين  عز  يدعى  �صغريا  برز  �صاب 
اهتمام  جلب  يف  جنح  مغراوي، 
ك�رص  لكن  الربتغايل،  بورتو  فريق 
اجلزائر  مباراة  مبنا�صبة  القدم  يف 
الالعب  هذا  م�صرية  اأوقف  وليبيا 

وطم�س فنياته يف درج الن�صيان.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

اختيار  حتقيق  من  يتمكن  حتى 
فر�صة  اأمام  ي�صعه  امل�صتوى  يف 
متنح  وجهة  اف�صل  اإىل  الذهاب 
له الإ�صافة التي ي�صعى اإليها من 
له  ي�صمح  بفريق  اللتحاق  خالل 
والتتويج  الألقاب  على  باللعب 
املدافع  وا�صتطرد  يف �صفوفها، 

اأن  »ال�صيا�صي«  لت�صكيلة  الأمين 
الفرتة  يف  ي�صطره  الذي  الهدف 
القادمة خو�س جتربة احرتافية 
خارج الوطن واللعب يف امل�صتوى 
بني  التواجد  اأجل  من  العايل 
امل�صتوى  رفع  قادر على  لعبني 
اإىل  ي�صعى  واأنه  خا�صة  بينهم، 
تقم�س  اإىل  جمددا  العودة 
على  واحل�صول  الوطنية  الألوان 

الناخب الوطني م�صتقبال،  دعوة 
عرب  امل�صتوى  رفع  خالل  من 
وهو  اجلزائر،  خارج  اللعب 
الأمر الذي يعول عليه من خالل 
على  قادر  عر�س  اأف�صل  اختيار 
�صطرها  التي  الأهداف  حتقيق 
معه، وهو الذي ميلك عددا من 

العرو�س اخلارجية.
اأنه  وهران  مدينة  ابن  واأردف 

اإدارة  من  ر�صميا  عر�صا  تلقى 
تلقيه  العا�صمة عرب  نادي احتاد 
الريا�صي  مديره  من  ات�صال 
عليه  عر�س  الذي  يحي  عنرت 
اأبناء  اإىل �صفوف ت�صكيلة  العودة 
وحمل  جمددا  »�صو�صطارة« 
األوانه، لكنه قال يف هذا ال�صدد 
من  موقفه  بعد  يح�صم  مل  اأنه 
حامل  من  و�صله  الذي  العر�س 

املو�صم  الوطنية  البطولة  لقب 
املنق�صي، يف ظل منحه الأولوية 
ل  اأنه  واختتم  الحرتاف،  اإىل 
امل�صتقبل،  عنه  يخفيه  ما  يعلم 
و�صينتظر الأيام املقبلة من اأجل 

ح�صم وجهته اجلديدة.
يف  لعب  اأف�صل  فاإن  لال�صارة، 
هطا  ق�صنطينة  �صباب  �صفوف 
املو�صم و�صلته عرو�صا من اجنية 

على  احل�صول  اأجل  من  عربية 
احلايل  املو�صم  بنهاية  خدماته 
الدوري  عمالقي  �صورة  يف 
والأهلي،  الزمالك  امل�رصي 
طرف  من  بخدماته  والهتمام 
يف  ال�صعودية  الأندية  من  عدد 
�صورة اأهلي جدة الطي ي�صم يف 
تعداده الدويل اجلزائري يو�صف 

باليلي.

ك�شف تلقيه عر�شا ر�شميا من احتاد العا�شمة واأّجل احل�شم يف م�شتقبله

بن عيادة: �أمنح �لأولوية �إىل 
�لحرت�ف و�للعب يف �مل�ضتوى �لعايل

نهائيات ماأ�شاوية على ميادين الكرة امل�شتديرة

بلومي ورحيم �أبرز �ضحايا لعنة �لإ�ضابات

منح لعب نادي �شباب ق�شنطينة ح�شني بن عيادة الأولوية اإىل الحرتاف خارج اجلزائر من خالل درا�شة 
العرو�ض اخلارجية التي و�شلته من اأجل التعاقد معه مع نهاية املو�شم الكروي اجلاري، وقال بن عيادة يف 
ت�شريحات تلفزيونية اأنه يف�شل ا�شتغالل فر�شة امتالكه عرو�شا من خارج البالد من اأجل خو�ض جتربة 
احرتافية جديدة ت�شيف اإىل م�شواره الكروي، خا�شة واأنه اأمام فر�شة درا�شة العرو�ض التي و�شلته من 

اأجل اختيار اأف�شلها 

بلخيرث: �أملك عرو�ضا خليجية ومهلتي للإفريقي �نتهت

بن �ضيخة يعار�ض ��ضتئناف �لدوري �ملغربي

توقاي باق يف �لرتجي و�لإد�رة ل تنوي ت�ضريحه

ق.ر.

عي�شة ق.
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دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

�أدعية للوقاية من فريو�س كورونا 
عفان  بن  عثمان  عن 
 : قال  عنه  اهلل  ر�ضي 
لَّى  �ضَ  ِ اهلَلّ َر�ُضوَل  �َضِمْعُت 
ُ َعلَيِْه واآله َو�َضلََّم يَُقوُل  اهلَلّ
 ِ اهلَلّ ِب�ْضِم   : َقاَل  َمْن   (:
ا�ْضِمِه  َمَع  يَ�ُضُّ  َل  الَِّذي 
ِف  َوَل  اْلأَْر�ِض  ِف  �َضْيءٌ 
ِميُع  ال�َضّ َوُهَو  َماِء  ال�َضّ
َلْ  اٍت  َمَرّ ثََلَث  الَْعِليُم 
َحتَّى  بََلٍء  ةُ  َفْجاأَ بُْه  تُ�ضِ
ِبَح ، َوَمْن َقالََها ِحنَي  يُ�ضْ
َلْ  اٍت  َمَرّ ثََلُث  ِبُح  يُ�ضْ
َحتَّى  بََلٍء  ةُ  َفْجاأَ بُْه  تُ�ضِ

ُيْ�ِضَي (.
ِف  يَُقوُل  َعبٍْد  ِمْن  ما   -
َوَم�َضاِء  يَْوٍم  ُكِلّ  بَاِح  �ضَ
ِ الَِّذي َل  ُكِلّ لَيْلٍَة ِب�ْضِم اهلَلّ
يَ�ُضُّ َمَع ا�ْضِمِه �َضْيءٌ ِف 
َماِء  ال�َضّ ِف  َوَل  اْلأَْر�ِض 
الَْعِليُم  ِميُع  ال�َضّ َوُهَو 
هُ  يَ�ُضَّ َلْ  اٍت  َمَرّ ثََلَث 

�َضْيءٌ .
اأَنَُّه  ُهَريَْرَة  اأَِبي  َعْن   -
اإَِل  َرُجٌل  َجاَء   : َقاَل 
َعلَيِْه   ُ اهلَلّ لَّى  �ضَ النَِّبِيّ 
يَا   : َفَقاَل  و�َضلََّم  َواآله 

ِ  َما لَِقيُت ِمْن  َر�ُضوَل اهلَلّ
الْبَاِرَحَة  لََدَغتِْني  َعْقَرٍب 
ُقلَْت  لَْو  اأََما   (  : َقاَل   ،
اأَُعوُذ   : اأَْم�َضيَْت  ِحنَي 
اِت ِمْن  ِ التَّاَمّ ِبَكِلَماِت اهلَلّ
�َضِّ َما َخلََق ، َلْ تَ�ُضََّك 
)برقم  م�ضلم  رواه   )

.) 2709
بن  اهلل  عبد  عن    -  
عنه  اهلل  ر�ضي  خبيب 
لَيْلَِة  ِف  َخَرْجنَا   : قال 
�َضِديَدٍة  َوُظلَْمٍة  َمَطٍر 
لَّى  �ضَ  ِ اهلَلّ َر�ُضوَل  نَْطلُُب 

و�َضلََّم  َواآله  َعلَيِْه   ُ اهلَلّ
ْدَرْكنَاهُ  َفاأَ لَنَا،  ِلَّي  ِليُ�ضَ
لَّيْتُْم ؟ ( َفلَْم  َفَقاَل : ) اأَ�ضَ
اأَُقْل �َضيًْئا ، َفَقاَل : ) ُقْل ( 
، َفلَْم اأَُقْل �َضيًْئا ، ثَُمّ َقاَل 
: ) ُقْل ( ، َفلَْم اأَُقْل �َضيًْئا، 
َفُقلُْت  ثَُمّ َقاَل : ) ُقْل (، 
اأَُقوُل  َما   ِ اهلَلّ َر�ُضوَل  يَا   :
ُهَو  ُقْل   ( ُقْل    : َقاَل  ؟ 
َذتنَْيِ  َواْلَُعِوّ  ) اأََحٌد   ُ اهلَلّ
ِبُح  ِحنَي ُتْ�ِضي َوِحنَي تُ�ضْ
ِمْن  تَْكِفيَك  اٍت  َمَرّ ثََلَث 

ُكِلّ �َضْيٍء ( .

�لَتّعوُذ ِمن َجْهِد �لبالِء
ُذ  يَـتَـَعـَوّ و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى   ِ اهلَلّ َر�ُضوُل  »كان 
الق�ضاِء،  َو�ُضوِء  قاِء،  ال�َضّ وَدَرِك  البلِء،  َجْهِد  ِمْن 

و�َضماتَِة الأَعَداءِ«. رواه البخاري.

�مُلحافظُة على ُدعاِء 
�خُلروج من �مَلنزل

النَِّبَيّ  اأََنّ  عنه  اهلل  ر�ضي  ماِلٍك  بِن  اأَن�ِض  عن 
ُجُل  الَرّ َخَرَج  »اإِذا  قال:  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
 ،ِ اهلَلّ على  لُْت  تَـوَكّ  ،ِ اهلَلّ »ِب�ْضِم  فقاَل:  بَـيْـِتـِه  ِمْن 
يُـقـاُل  -قـال:-   »ِ ِباهلَلّ اإِل  َة  ُقَوّ ول  حْوَل  ل 
ى  فتَـتَـنََحّ َوُوِقيَت،  َوُكـِفيَت،  ُهِديَت،  ِحـيـنَــِئـٍذ: 
اآَخـُر: كيَف  لَُه �ضيـطاٌن  َفـيُقوُل  يَاِطـنُي،  ال�َضّ لَُه 
]رواه  وُوِقـَي؟«.  وُكـِفـَي  ُهـِدَي  َقـْد  ِبَرُجٍل  لك 

اأبو داود[.

عطاء �هلل هي رحمة �هلل 
اأو  الوا�ضع،  ال�ضامل،  الانع،  اجلامع،  العطاء 
الأ�ضح اأن نقول: مطلق، عطاء اهلل هي رحمة 
اهلل . من معاين الرحمة :  من معاين الرحمة 
اَء  قال: ﴿َواإَِذا اأََذْقنَا النَّا�َض َرْحَمًة ِمْن بَْعِد �َضَّ

تُْهْم﴿ ]�ضورة يون�ض الآية:21[ َم�َضّ
�َضّاء،  اجلفاف  رحمة،  الطر  معناها:   
الر�ض �ضاء، ال�ضحة رحمة، الفقر ال�ضديد 
الزوجية  اخللفات  رحمة،  الكفاية  �ضاء، 
الأولد  رحمة،  الزوجية  ال�ضعادة  �ضاء، 
ال�ضاك�ضون �ضاء، الأولد ال�ضاحلون رحمة، 

هذا معنى اآخر:
اَء  �َضَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َض  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اأَ�ْضَُع   ُ اهلَلّ ُقِل  اآَيَاِتنَا  ِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َضّ

َمْكراً اإَِنّ ُر�ُضلَنَا يَْكتُبُوَن َما َتُْكُروَن﴿
َذْقنَا  ]�ضورة يون�ض الآية:21[ الآن: ﴿َولَِئْن اأَ
اْلإِنْ�َضاَن ِمنَّا َرْحَمًة ثَُمّ نََزْعنَاَها ِمنُْه اإِنَُّه لَيَئُو�ٌض 

َكُفوٌر﴿ ]�ضورة هود الآية:9[
كل  اهلل  رحمة  مريح،  �ضيء  كل  ذلك:  معنى   
لك  ي�ض  �ضيء  كل  اهلل  رحمة  م�ضعد،  �ضيء 

اأمرك )رحمة( .
]�ضورة هود الآية:28[ 

دعاء رفع �لبالء و�ملر�س و�لوباء و�لطاعون وكورونا
والأمرا�ض  الأوبئة  انت�ضار  ف ظل 
من  الكثري  ي�ضعى   ، والبلء 
باأن  بالأدعية  للتح�ضن  ال�ضلمني 
ويبعد  �ض  كل  من  اهلل  يحفظهم 

عنهم الر�ض والبلء .
حماط  الدنيا  هذه  ف  فالرء 
وهو  جانب،  كل  من  بالأخطار 
الأخطار  فتنه�ضه  �ضعيٌف،  بطبعه 
من كل حدب و�ضوب، حتى يهلك 
لهلك  اهلل  لطف  ولول  اأنيابها،  بني 

باهلل  قوي  الرء  ولكن  اجلميع، 
تعال، وقد جعل اهلل له ما يحميه 
ال�ضور  من  اأقوى  ويجعله  بل 

والأخطار .
الذي  �ضلحك  هو  اهلل  ذكر  واإن 
ا  خ�ضو�ضً اهلل،  باإذن  يحميك 
حتفظ  التي  والأذكار  الأدعية 
كل  من  والن�ضان  وال�ضحة  النف�ض 

مكروه .
اهلل  �ضلى   - النبي  عن  ورد  فقد 

الأدعية  من  الكثري  و�ضلم-  عليه 
الإن�ضان  حتفظ  التي  النافعة 
هذه  ومن  �ض،  كل  من  وحتميه 
من  التح�ضني  دعاء  الأدعية 
ت�ضمل فريو�ض  والتي  الأمرا�ض، 

يردد  اأن  للم�ضلم  فينبغي  كورونا؛ 
التح�ضني  ودعاء  التح�ضني  اأدعية 
اأي  من  نف�ضه  ليحفظ  اليومي؛ 

مكروه يكن اأن ي�ضيبه.

دعاء مر�س كورونا 
الوباء،  اللهم ا�ضف عنا  العزة، واعت�ضمت برب اللكوت، وتوكلت على احلي الذي ل يوت،  »حت�ضنت بذي 

بلطفك يا لطيف، اإنك على كل �ضيء قدير«.

ما ُيـقال قبل نزول �لبالء
ماِء  ِ الذي ل يَـ�ُضُّ مع ا�ْضِمِه �َضيءٌ ف الأر�ِض ول ف ال�َضّ ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َمْن قاَل: »ِب�ْضِم اهلَلّ  قال ر�ضوَل اهلَلّ
بـُه  اٍت َلْ تُ�ضِ ِبُح ثلَث َمَرّ ِبَح، وَمْن قالها ِحنَي يُ�ضْ بْـُه َفْجاأَةُ بلٍء َحتَّى يُ�ضْ اٍت ْل تُ�ضِ ميُع الَعليُم« ثلَث َمَرّ وُهَو ال�َضّ

َفْجاأَةُ بلٍء َحتَّى ُيْ�ِضَي«. ]رواه اأبو داود وغريه[.

بحانَك �إِنّ  �الإْكثار من قوِل:  »ال�إله �إال �أنت �سُ
ُكنُت من �لظاملني«

لَُماِت اأَْن َل اإِلََه اإَِلّ اأَنَْت  بًا َفَظَنّ اأَْن لَْن نَْقِدَر َعلَيِْه َفنَاَدى ِف الُظّ قال اهلل عز وجل: }َوَذا النُّوِن اإِْذ َذَهَب ُمَغا�ضِ
]الأنبياء: 87- اْلُوؤِْمِننَي{  نُنِْجي  َوَكَذِلَك  الَْغِمّ  ِمَن  يْنَاهُ  َوَنَّ لَُه  َفا�ْضتََجبْنَا  اِلِني*  الَظّ ِمَن  ُكنُْت  اإِيِنّ  �ُضبَْحانََك 
88[  يقول النَّبِيّ �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »دعوةُ ذي النُّون اإِْذ َدعا بها وهو ف بَْطِن احُلوِت: »ل اإله اإل اأنت 
�ضبحانك اإين كنُت من الظالنَي«، َل يَـْدُع بها رجٌل ف �ضيٍء قُطّ اإل ا�ضتجاَب اهللُ له«. ]اأخرجه الإمام اأحمد 
ُدعاء  كان  ولذلك  التَّْوِحيد،  ِبثل  نيا  الُدّ �ضداِئد  ُدِفـَعْت  »فما  »الفوائد«:  القِيّم ف  ابُن  قـال  والرتمذي[. 

ج اهلل َكْربَُه ِبالتَّْوِحيِد. الَكْرِب ِبالتَّوِحيـِد، ودعوةُ ِذي النُّون التي ما دعا بها َمْكُروب اإَِلّ َفـَرّ
نُها  ك، ول يُنْجي ِمنها اإَِلّ التَّْوِحيد، َفُهَو َمْفـَزُع اخَلِليقِة وَملَْجوؤُها وِح�ضْ فل يُلْـِقي ف الُكـَرِب الِعظام اإَِلّ ال�ِضّ

ِ التَّْوِفيق«. وِغياثُها، وباهلَلّ

اء باِح و�مل�سَ وؤ�ُل �هلل �لَعافيَة ِعند �ل�سَّ �سُ
عن عبِد اهللِ بن ُعَمَر ر�ضي اهلل عنهما 
اهلل  �ضلى  اهللِ  َر�ُضوُل  يَـُكْن  »َلْ  قال: 
عواِت  الَدّ لِء  َهوؤُ يََدُع  و�ضلم  عليه 
اإِيِنّ  اللَُّهَمّ  ُيْ�ِضي:  وِحني  ِبُح  يُ�ضْ ِحنَي 

والآِخَرِة،  نيا  الُدّ فـي  العاِفيَـَة  اأَ�ْضاأَلَُك 
اأَ�ْضاأَلَُك الَعْفَو والعاِفيَـَة فـي  اإِيِنّ  اللَُّهَمّ 
اللَُّهَمّ  وماِل،  واأَْهِلي  وُدنْـياَي  ِديني 
اللَُّهَمّ  َرْوعاِتي،  واآِمْن  َعْوراِتي،  ا�ْضتُـْر 

، وِمْن َخلِْفي،  اْحَفْظِنـي ِمْن بَـنْيِ يََدَيّ
وِمْن  �ِضماِل،  وَعْن  يـِنـي،  َيِ وَعْن 
ْغتاَل ِمْن  َفْوِقي، واأَُعوُذ ِبَعَظَمـِتَك اأَْن اأُ

ِتـي«. ]رواه اأحمد وغريه[. حَتْ
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حاوره : حكيم مالك

عن  ،حدثنا  بداية        
يف  الرم�شانية  م�شاركتك  

ال�شل�شلة الفكاهية »الفايدة ؟

»الفايدة و احل�شاب« كان من كتاباتي 
مع  التفاهم  بعد  و  حوار  و  �شيناريو 
عداد   القادر  عبد  املمثل  و  املنتج 
مت التفاهم و اأنتج العمل و قمت فيه 

بدور و م�شاعدة املخرج.

تك�شف  اأن  لك  هل        
العمل  هذا  حيثيات  عن  لنا 

الكوميدي ؟

كان  واحل�شاب«  »الفايدة  �شيناريو 
كان مقررا  ،و  الكتابة  �شنة من  جهد 
اأن يكون يف  26 حلقة ،اإال اأن احلجر 
بع�ش  اختزال  على  اأجربنا  ال�شحي 
تلخي�ش  مت  و  اخلارجية  امل�شاهد 
امل�شاهد التي كانت مقررة ت�شويرها 
ليال ، ف�شيناريو هذه ال�شل�شلة عبارة 
معها  تفاعل  �شيقة  مغامرة  عن 
يف  كلماتها  يردد  واأ�شبح  اجلمهور 
جناحها  على  يدل  وهذا  ال�شارع 

احلمد هلل .

الف�شل  يعود  ملن        
جناح  يف 
ة  يد لفا ا «

واحل�شاب« ؟

و  حتية  األف 
لكل  �شكر  األف 
ال�شل�شلة  فريق 
 » هية لفكا ا
و  الفايدة 
من  احل�شاب«  
تقنيني و خمرج 
و منتج و ممثلني 
و  �شيوف  و 
اأن  يفوتني  ال 
من  كل  اأ�شكر 
معنا  وقفوا 
و  عائالت  من 
و  اأمن  رجال 
و  متعاطفني 
مو�شول  ال�شكر 

بالعمل  اآمن  و  بالفكرة  اآمن  من  لكل 
ها  و  �شعارنا  التحدي   كان  ،فلقد 
نحن نقدم حلم كان يراودنا والفريق 
كان متالحما مع بع�شه البع�ش و قدم 
�شعبة...  جد  جد  ظروف  يف  العمل 

ال�شجاعة والت�شامح ومن  هذا املنرب 
الذي  و  برافو  معنا  كان  من  اأقول 
اأم  اآجال  معنا  �شيكون  معنا  يكن  مل 
مواقع  عرب  و�شلتني  فلقد  عاجال  
كثرية  ر�شائل  االجتماعي  التوا�شل 
جدا  و خا�شة من اجلمهور العري�ش 
فاأنا  ولهذا  واالأ�شدقاء،  املتلقي  اأي 
يل  كتب  و  نف�شه  كلف  من  كل  اأ�شكر 
اخلا�ش  اأو  املن�شورات  على  �شواء 
فهاته   الهاتف  يف  كلمني  من  اأو 
�رشاع  يف  كنت  اأن�شاها  لن  التجربة 
مع �شخ�شياتها ملدة طويلة و ها اأنا 
املمثلني  ووجهت  و  �شاهدتها  االآن 
�شكرا  واأقول  تقم�شوها   الذين 
للفريق للمليون مرة ونيابة عن فريق 
» الفايدة و احل�شاب« اأقول للجمهور 
الفايدة اأنتم  واحل�شاب الكل يح�شب 
واإيل  ح�شبها مليح راه فالفايدة و يل 

ح�شابه غالط يقعد دميا غالط .

      ماذا عن م�شاركتك  يف 
�شل�شلة »دار الن�شا« ؟

»دار  �شل�شلة  يف  كممثل  م�شاركتي 
�رشف  ك�شيف  متميزة  كانت  الن�شا« 
اجلمهور  من  قويا  كان  التفاعل  و 
اأن »  ، كما  اأنني ممثل  الذي يعرفني 
دار الن�شا« فكرة ت�شل املتلقي يريد 
اأن يرى ما يدور حوله واملهم عملني 
واأ�شكر  فخرا  يكفينا  ال�شهر  هذا  يف 
اخل�شبة  ال�شيدة 
علمتني  التي 

الكثري.

كيف        
كان  الن�شجام مع 
ال�شل�شلة  فريق 
»دار  الفكاهية 

الن�شا » ؟

يل  قدم  اهلل  و 
املخرج ر�شيد نكاع  
ما يريد و مل اأتعبهم 
الدور مميز  كان  ،و 
ي�شهد  اجلميع  و 
بذلك و لكنني اأريد 
م�شل�شل  يف  دور 
اأنني   متاأكد  درامي 
يف  اإ�شافة  �شاأكون 
»دار  فـ  عمل  اأي 
الن�شا« فكرة ت�شل املتلقي مبا�رشة و 
هي اأن املتلقي يريد اأن يرى ما يدور 
ال�شهر  حوله،  املهم عملني يف هذا 
اخل�شبة   �شيدة  اأ�شكر  و  يكفينا فخرا 

التي علمتني الكثري.

واأنت  �شعورك  كان  كيف 
الكبري  الفنان  اأمام   تقف 

م�شطفى هيمون؟

كنت  اأمامه  و  كبرية  خربة  م�شطفى 
الت�شوير  نطيل  مل  و  جدا  طبيعي 
لكن  و  غرورا  ولي�ش  امل�شاهد   يف 
يف  الكثري  يزيد  ال�شا�شة  اأمام  وقويف 
امل�شاهد على غرار دور مهدي الذي 
و  احل�شاب«  و  »الفايدة  يف  تقم�شته 
الت�شوير لكل  انتهاء  الت�شفيقات بعد 

م�شهد.

      ما �شر متيزك ؟

و  ال�شخ�شية  درا�شة  هو  التميز   
يريده  ما  فهم  و  عليها  اال�شتغال 
يف  ال�شطور  بني  ما  و  املخرج 

امل�شهد.

»اأنفو   ل�شفحة  كان        
»على  اجلزائري  امل�شرح 
يف  كبري  ف�شل  الفي�شبوك 
ما  امل�شرحية  احلركة  تن�شيط 

تعليقك ؟

اختيار  و  �شنتني  جهد  هي  ال�شفحة 
املن�شورات و املعلومة يف وقتها كان 

لها �شدى كبري.

       ما اأبرز الأعمال التي 
تابعتها  ؟

»اأوالد مفيدة »هذا املو�شم اأبهرين و 
اجلمني  �شو�شن  التون�شية  املخرجة 
اأنها  مع  الكثري  تقدم  اأن  ا�شتطاعت  

م�شاعدة  كانت 
اأربعة  خمرج 
 ، موا�شم 
اإ�شافة الأعمال 
و  اللبنانني 
التي  ال�شوريني 
طفرة  كانت 
االإنتاج  يف 

العربي.

تقييمك 
ل  عما لالأ
نية  م�شا لر ا

اجلزائرية  التي بثت  هذا العام؟
االأعمال الرم�شانية برهنت اأن الفنان 
للمتلقي  يعطي ظهره  اأن  ي�شتطيع  ال 
واملتفرج و خري دليل اأن يف زمن وباء 
ن�شتمتع  ال�شحي  احلجر  و  الكورونا 

الأعمالهم.

تفوق  عن   حدثنا        
اجلزائريني  امل�شرحيني   وبروز 

يف دراما رم�شان 2020؟

امل�رشح  يف  اجلمهور  اأمام  يقف  من 
ي�شتطيع اأن يفجر ال�شا�شة ،و اجلدير 
لكن   و  امل�رشحيني  جل  اأن  بالقول 
اأن  اأن يربهنوا  ا�شتطاعوا  الكل  لي�ش 

التمكن ياأتي من التكوين.

متيز  يف  راأيك  ما         
يف  فرميهدي   حممد  املمثل  

م�شل�شل« ميا »؟

فرميهدي اأعرفه قرابة عقدين وهو 
م�شتقبل  له  و  الكبار  ممثل من طينة 
من  ،واأنا  العربية  الدراما  يف  حتى 
بكل  اأ�شيد  »الو�شط«  يومية  منرب 
اأح�شن  اأن  برهنوا  الذين  الفنانني 

تكوين هو فوق اخل�شبة.

على  تعليقك        
لبطل  وجهت   التي  النتقادات 

م�شل�شل »ميا »حممد رغي�س ؟

هو ممثل له  ح�شور قوي و له كاريزما 
رهيبة وعيبه الوحيد  يكمن يف النطق 
،ولهذا  فيجب عليه  اأن ي�شتغل  اأكرث 

على خمارج الكلمات و احلروف.

      راأيك يف اأداء » مليكة 
بلباي« يف م�شل�شل »ميا« ؟

اأنها  على  برهنت  بلباي  مليكة   
الكبار،  طينة  من 
ا�شتطاعت اأن تتكلم 
املواقف  يف  حتى 

ال�شامتة.

ملاذا        
برامج   ف�شلت 
اخلفية   الكامريا 

؟

املاألوفة  الروؤية 
والجديد،واجلمهور 

يريد اجلديد .

�شد  اأو  مع   اأنت  هل        
الإنتاجات الفنية امل�شرتكة ؟

ثم  من  حمليا  التميز  اأوال  يجب 
االنتقال اإىل اأعمال م�شرتكة.

النجوم  من  العديد        
األ  عربية  اأعمال  يف  �شاركوا 
ترى اأن  هذه امل�شاركات �شتخدم 
عربيا  اجلزائرية  الدراما 

ومغاربيا ؟

هذا برهان على اأن املمثل اجلزائري 
متمكن جدا  ف�شح االإنتاجات م�شكلة 

املمثلني فقط  ، اإ�شافة مل�شكل اآخر 
وهو جلان القراءة .

       اإىل اأين و�شل م�شروع 
اقتبا�س م�شرحية« كازانوفا« من 
»للروائي  رواية »ن�شاء كازانوفا 

الكبري وا�شيني الأعرج؟

الروؤية  و  القبول  تنتظر  امل�رشحية 
االإخراجية جد حديثة واأنا كتبتها من 

زاوية جديدة.   

 « حق  يف  كلمة         
حرودي«؟

حيزا  �شنعطيه  اأننا  واأظن  كبري  فنان 
فكاهية  �شل�شلة   فيه  كان  اإذا  كبريا 

جديدة يف رم�شان املقبل.

لع�شاق  ن�شيحتك        
التمثيل وهواة امل�شرح ؟

مثقفا  يكون  اأن  يجب  امل�رشحي 
وعليه اأن يركز على 3 اأ�شياء: التكوين 

،القراءة ،ال�شمود.

      وبالن�شبة ل » هواري 
بو�شو« ؟

دربه  على  ن�شري  نحن  و  اهلل  رحمه 
من  هو  و  الكبار،  طينة  من  وحممد 
ترك  من  ومتكن  الفكاهة  اأعمدة 
ب�شمته الوا�شحة يف ال�شاحة الثقافية 

والفنية.

      طموحاتك ؟

تلفزيونيا  خمرجا  اأكون  اأن  اأطمح 
اأنني اأخرجت للم�رشح و كتبت  ،ومبا 
كم�شتعد  وا�شتغلت  للتلفزيون   و  له 
االآن  الفر�شة  اأنتظر  ،فاأنا  خمرج 
الأنني اأ�شتطيع تقدمي الكثري للم�شاهد 

اجلزائري .

       فيم تتمثل م�شاريعك 
امل�شتقبلية ياترى؟

لل�شنة  دراما  �شيناريو  بكتابة  اأقوم 
املقبلة وم�شل�شلي اجتماعي و ق�شته 

من الواقع العميق للجزائر.

      كلمة اأخرية ؟
�شحا عيدكم اأحبكم وعلى اأمل اللقاء 

يف حمطات اأخرى .

املمثل وال�شيناري�شت مولي ملياين مراد حممد لـ "الو�شط"

م�شروعي القادم رواية "ن�شاء كازانوفا" لوا�شيني الأعرج
.      من يقف على امل�شرح ي�شتطيع اأن ميلأ ال�شا�شة

 فتح املمثل وال�شيناري�شت واملخرج امل�شرحي مولي ملياين مراد حممد قلبه ليومية »الو�شط« يف هذا احلوار احل�شري، كا�شفا لنا ابن مدينة عني 
تيمو�شنت عن م�شاركته يف رم�شان 2020  يف ال�شل�شلة الفكاهية »الفايدة واحل�شاب«، و�شيتكوم »دار الن�شا« مع  عمالقة الفكاهة يف الغرب اجلزائري على 

راأ�شهم الفنان القدير حزمي وم�شطفى هيمون  من )فرقة بلحدود( وبختة  وعبد القادر من )ثلثي الأجماد( وحرودي ور�شوان  والفنان ع�شري بن 
كعكع وغريهم من املمثلني الذين �شنعوا جمد الفكاهة يف اجلزائر ، كما يرى  �شاحب م�شرحية »الغلطة » اأنه  قد حان الوقت  ليخو�س جتربة الإخراج 

التلفزيوين فهو يطمح اأي�شا  يف امل�شاركة  كممثل يف عمل درامي جزائري يظهر من خلله  للم�شاهد  كل اإمكانياته الإبداعية على ال�شا�شة ال�شغرية 
،فهو ي�شعى جاهدا لتقدمي الكثري للم�شهد الفني يف اجلزائر بغية الرتقاء به.

' ' من يقف اأمام اجلمهور 
يف امل�شرح ي�شتطيع اأن 

يفجر ال�شا�شة ،و اجلدير 
بالقول اأن جل امل�شرحيني 

و لكن  لي�س الكل 
ا�شتطاعوا اأن يربهنوا اأن 

التمكن ياأتي من التكوين ' '

' ' م�شاركتي كممثل يف 
�شل�شلة »دار الن�شا« كانت 

متميزة ك�شيف �شرف 
و التفاعل كان قويا من 
اجلمهور الذي يعرفني 

اأنني ممثل ، كما اأن » دار 
الن�شا« فكرة ت�شل املتلقي 

يريد اأن يرى ما يدور 
حوله واملهم عملني يف هذا 
ال�شهر يكفينا فخرا واأ�شكر 

ال�شيدة اخل�شبة التي 
علمتني الكثري ' '
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�مل�ؤ�ش�شة �ال�شت�شفائية "�أول 
ن�فمرب" ب�هر�ن

تقلي�ص عدد م�صالح 
�لكوفيد من 10 �إىل 5 

"�أول  �ال�شت�شفائية  �مل�ؤ�ش�شة  قامت 
ن�فمرب" ب�هر�ن بتقلي�ص عدد �مل�شالح 
من  �لك�فيد  مبر�شى  تتكفل  �لتي 
تعليمة  �شدور  بعد  م�شالح   5 �إىل   10
�لعالجية  �الإجر�ء�ت  �أهم  وز�رية حتدد 
بها ق�شد  �لعمل  �ل��جب  و�ال�شت�شفائية 
حتديد معامل �ل�شفاء ملر�شى ك�فيد19، 
ح�شبما �أفاد به بيان خللية �ت�شال لهذه 
نف�ص  و�أو�شح  �ال�شت�شفائية  �مل�ؤ�ش�شة 
�ال�شت�شفائية  �مل�ؤ�ش�شة  �أن  �مل�شدر 
م�شالح  على  �أبقت  ل�هر�ن  �جلامعية 
�لفك،  وجر�حة  �حلنجرة،  و  �الأنف 
�ل�شدرية،  و�الأمر��ص  �لطبي  و�الإنعا�ص 
�الأذن،  وجر�حة  �لد�خلي  �لطب  وكذ� 
�إىل �جلناح �ملخ�ش�ص للح��مل  �إ�شافة 
و �الأطفال على م�شت�ى م�شلحة �أمر��ص 

�لن�شاء و �لت�ليد.

وباء ك�رونا بخن�شلة

مغادرة 19 �صخ�صا 
�مل�صت�صفى بعد 
متاثلهم لل�صفاء 

�الثنني  �أم�ص  ي�م  �شخ�شا   19 غادر 
عرب  �ال�شت�شفائية  �مل�ؤ�ش�شات  خمتلف 
من  �لتام  تعافيهم  بعد  خن�شلة  والية 
ما  ح�شب  �مل�شتجد،  ك�رونا  فريو�ص 
لل�شحة  �ملحلية  �ملديرية  به  �أفادت 

و�ل�شكان.
 7 غادر  فقد  �مل�شدر،  لذ�ت  و��شتناد� 
ببلدية  �جلديد  �مل�شت�شفى  �أ�شخا�ص 
�أثبتت  �أن  بعد  �الثنني  �أم�ص  ي�م  �ش�شار 
لها  �لتي خ�شع��  و�الختبار�ت  �لتحاليل 
ك�رونا  فريو�ص  من  �لكامل  تعافيهم 
فيه  غادر  �لذي  �ل�قت  يف  �مل�شتجد 
�آخرين م�شلحة �الأمر��ص  �أ�شخا�ص   10
�ال�شت�شفائية  بامل�ؤ�ش�شة  �ملعدية 
ببلدية  �ملجيد  عبد  حيحي  �لعم�مية 

قاي�ص بعد �شفائهم من ذ�ت �ل�باء.

غليز�ن 

م�صرع طفل يف 
حادث ده�ص 

حتفه  �لعمر  من  �لر�بعة  يف  طفل  لقي 
�الثنني  م�شاء  وقع  ده�ص  حادث  جر�ء 
كلم   45  ( �مليه�ب  �شيدي  �أوالد  ببلدية 
لدى  علم  ح�شبما   ،  ) غليز�ن  �شمال 

م�شدر ��شت�شفائي .

عيد  �أيام  ثاين  يف  �أم�ص  �أح�شت 
�ملدنية  �حلماية  م�شالح  �لفطر 
بالب�يرة �إندالع 4 حر�ئق مبختلف 
عدة  يف  ت�شببت  �ل�الية  �أنحاء 
و�حل�شائ�ص  �الأ�شجار  يف  خ�شائر 
�شهدت  حيث   ، �ل�شلب  و�لقمح 
�شاعة  يف  �لب�يرة  ر�أ�ص  منطقة 
�أتلف  �لنهار حريق مه�ل  منت�شف 
�لقمح  من  هكتار�ت   10 من  �أزيد 
�ل�شلب ويف قرية �ث ب�علي ببلدية 
�ث من�ش�ر �رشق �ل�الية �أتى حريق 
تغطي  �لتي  �لزيت�ن  �أ�شجار  على 

�ل�حدة  �أح�شت  ،فيما  �ملنطقة 
�لثانية ببلدية عمر حريق ت�شبب يف 
�إتالف �أ�شجار �لزيت�ن و�لكاليت��ص 
�أوالد  مبنطقة  كان  حريق  و�آخر 
ب��شية �أتلف ما يقارب 100 حزمة 
تنب وكادت �حل�شيلة �أن تك�ن �أكرب 
و�ملحكم  �ل�رشيع  �لتدخل  ل�ال 
�لتي  �ملدنية  �حلماية  لعنا�رش 
�أجل  من  للم��طنني  ند�ء  وجهت 
خا�شة  �لظاهرة  هذه  من  �حلذر 

ونحن على �أب��ب ف�شل �ل�شيف .
�أح�شن مرزوق

خ�شائر يف �الأ�شجار و�لقمح �ل�شلب

�ندالع 4 حر�ئق يف يوم 
و�حد بالبويرة

رئي�س م�شلحة ك�فيد 19 مب�شت�شفى �لب�يرة �أحمد ق�ر�ري

كفاكم ��صتهتار� يا نا�ص وخافو� �هلل يف �الأطباء

�أح�شن مرزوق

ت�رشيحات  يف  �ملتحدث  و�أكد   
�الآونة  يف  الحظ  �أنه  �إعالمية 
من  �ال�شتهتار  من  ن�عا  �الأخرية 
وج�د  ال  كاأن  �مل��طنني  طرف 
خطري  �أمر  وهذ�  �أ�شال  �ل�باء 
للعيان  تظهر  ع��قبه  بد�أت 
باالإ�شابة  حاالت  عدد  بارتفاع 
على م�شت�ى �ل�الية دون �حلديث 
�لتي  فيها  �مل�شتبه  �حلاالت  عن 
�أننا �شهدنا  تتز�يد ي�ميا و�لدليل 
�لفريو�ص  ظه�ر  منذ  مرة  الأول 
خالل  كاملة  حاالت   9 ت�شجيل 
�ل�شيناري�  يتكرر  وقد  و�حد  ي�م 
�إذ� ��شتمر �حلال على ماه� عليه 

�لبع�ص  مباالة  عدم  ظل  يف  �الآن 
�لكمامات  �رتد�ء  باال�شتغناء عن 
وعدم �حرت�م �لتباعد �الجتماعي 
�الأ�ش��ق و�ملحالت و�الأماكن  يف 

�لدكت�ر  �أ�شار  كما   ، �لعم�مية 
�أن  �ل�شياق  ذ�ت  يف  ق�ر�ري 
�شين�شف  �مل��طنني  ��شتهتار 
يقدم  �لذي  �لطبي  �ل�شلك  جه�د 

خدمات كبرية و�شط �شغط �لعمل 
بتز�يد حاالت باالإ�شابة و�مل�شتبه 
فيها لهذ� علينا جميعا �أن ن�شاهم 
عن  عليهم  �لعبء  تخفيف  يف 
طريق �حرت�منا �إجر�ء�ت �ل�قاية 
�ل�باء  نتمكن من حما�رشة  حتى 
و�لق�شاء عليه ، و�جلدير باالإ�شارة 
�أدى تز�يد حاالت باالإ�شابة على 
م�شت�ى والية �لب�يرة خالل �الآونة 
�الأخرية �إىل ت��شيع م�شلحة ك�فيد 
ب��شياف  حممد  مب�شت�شفى   19
�إ�شافيا  �رشير�   30 بالب�يرة 
جانب  �إىل  �رشير�   84 ب  لت�شبح 
مب�شت�شفى  خا�ص  جناح  حت�شري 
الأي  �رشير�   20 ب�شعة  ب�شام  عني 

طارئ .
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نا�شد رئي�س �مل�شلحة �ملرجعية ملر�شى فريو�س ك�رونا مب�شت�شفى حممد ب��شياف مبدينة �لب�يرة 
�لدكت�ر "�أحمد ق�ر�ري" �مل��طنني من �أجل �تخاذ مزيد �حليطة و�حلذر من تف�شي فريو�س ك�رونا 

وعدم �لتهاون يف �إجر�ء�ت �ل�قاية

 Mater Health مركز  قال 
�إن  �لطبية،  لالأبحاث   Services
ح��يل 130 متط�عا ترت�وح �أعمارهم 
يف  ي�شارك�ن  عاما،  و59   18 بني 
عمليات �ختبار لقاح م�شاد لفريو�ص 
ك�رونا، �لتي بد�أت يف �أ�شرت�ليا �لي�م. 
جتري  �الختبار�ت  �أن  �ملركز،  وذكر 
 Novavax �رشكة  رقابة  حتت 

�لبي�ل�جية،  للتكن�ل�جيا  �الأمريكية 
NVX- لقاح  �بتكرت  �لتي 
�الختبار�ت  باأن  ون�ه   .CoV2373
الحقا  و�شت�شتمر  ملب�رن  يف  بد�أت 
يف بري�شبان، وتهدف �الختبار�ت �إىل 
�إثبات �شالمة �لدو�ء للب�رش، و�شت�شمح 
�لنتائج  با�شتخال�ص  للباحثني  كذلك 

�الأوىل ح�ل فعالية �للقاح.

و�أو�شح ب�ل جريفني �خلبري يف �ملركز: 
باللقاح،  �ملتط�عني  حقن  "�شيتم 
�ملتخ�ش�شني  من  فريق  و�شيق�م 
حالتهم  �لتغيري�ت يف  جميع  مبر�قبة 
عن كثب، وبعد �أن نخل�ص �إىل �أنه �آمن 
�لثانية،  )للب�رش(، �شنق�م يف �ملرحلة 
مكافحة  يف  فعاليته  درجة  بتقييم 

فريو�ص ك�رونا �مل�شتجد".

�أ�شرت�ليا

بدء �ختبار�ت لقاح �صد كورونا 

على ر�أ�شها18 جرمية �لكرتونية  و167 ق�شية خمدر�ت

�أمن تلم�صان يوقف 1629 
�صخ�صا متورطا يف 1136 ق�صية 

تيزي وزو

عدم ت�صجيل �إ�صابة جديدة 
يف �الأيام �لفارطة 

�حتاد �لنقل �جل�ي �لدويل 

�ل�صفر جو� لن يعود �إىل 
طبيعته حتى 2023

لل�رشطة  �ل�الئية  ك�شفت  �مل�شلحة 
�لق�شائية �لتابعة الأمن والية تلم�شان 
ق�شية متعلقة  �شجلت  1136  قد 
هذه  يف  ت�رط  �لعام،  بالقان�ن 
ل  خال �شخ�ص   1 6 2 9 يا  لق�شا �
�لثالثي �الأول حيث مت تقدمي جميع 

�ملتهمني �أمام �لعد�لة.
هذ�  يف  �شجلت  �مل�شلحة 
متعلقة  �ل�شياق 407 ق�شية 
�الأفر�د  �شد  و�جلنح  باجلنايات 
ت�رط فيها 527 �شخ�ص، يف حني مت 
�إح�شاء 295 ق�شية متعلقة باجلنايات 
و�ملمتلكات  �الأم��ل  �شد  و�جلنح 
كما  فيها 452 �شخ�ص،  ت�رط  و�لتي 

�مل�شلحة 216 ق�شية  ذ�ت  �أح�شت 
�شد  و�جلنح  باجلنايات  متعلقة 
ت�رط  و�لتي  �لعم�مي  �ل�شيء 
فيها 278 �شخ�ص، ت�شجيل 18 ق�شية 
�اللكرتونية  باجلر�ئم  متعلقة 
كما  هذ�  فيها 19 �شخ�ص،  ت�رط 
�مل�شلحة 167 ق�شية  ذ�ت  �أح�شت 
و�ملتاجرة  باال�شتهالك  متعلقة 
�لعقلية  و�مل�ؤثر�ت  باملخدر�ت 
فيها 282 �شخ�ص  ت�رط  و�لتي 
قدرت  كمية  حجز  خاللها  من  مت 
بـ 146 كلغ 210 غر�م من �ملخدر�ت 

و 13168 قر�ص مهل��ص.
حممد بن تر�ر

جديدة  �إ�شابة  حالة  �أي  ت�شجل  مل 
تيزي  ب�الية  ك�فيد-19  بفريو�ص 
�ملا�شية  �لقليلة  �الأيام  خالل  وزو 
مما يدفع �إىل �الأمل باأن �جلائحة يف 
تر�جع بهذه �ل�الية �لتي تتز�يد فيها 
�لند�ء�ت �إىل �لتحلي باليقظة و �إىل 

�حرت�م �لتد�بري �الحرت�زية.
فقد عرف �ل��شع �ل�شحي حالة من 
�لفارط  ماي�   17 ي�م  منذ  �لهدوء 

منحى  �الإ�شابة  حاالت  ت�شجل  �إذ 
�لتي  �الإح�شائيات  ح�شبما  تنازيل، 
تن�رشها ي�ميا م�شالح قطاع �ل�شحة 
فلم ت�شتقبل هياكل �ل�شحة منذ تاريخ 
17 ماي �ش�ى 6 حاالت �يجابية منها 
حالتني من تيزي وزو و 3 حاالت من 
تيبازة تتلقى �لعالج مب�شت�شفى ندير 
بجاية  من  و�حدة  حالة  و  حممد 

مب�شت�شفى ب�زغن .

من �ملحتمل �أال تع�د �شناعة �ل�شفر 
ملدة  �لطبيعي  و�شعها  �إىل  �لدولية 
حيث  �الأقل،  على  �شن��ت  ثالث 
من جائحة  ت��زنها  ��شتعادة  حتاول 

فريو�ص ك�رونا.
�جل�ي  �لنقل  �حتاد  و�أفاد 
فتح  �إعادة  باأن   )IATA( �لدويل 
�أبطاأ  ب�شكل  �لعاملية  �القت�شاد�ت 
�لقي�د  جانب  �إىل  �ملت�قع،  من 
وخماوف  �ل�شفر  على  �مل�شتمرة 
�مل�شافرين  بني  "ك�فيد-19" 
طائر�ت  معظم  ت�قف  �أن  ميكن 
 ،2023 عام  حتى  �لعامل  يف  �لركاب 
ب�شبب  ج��  �ل�شفر  �إيقاف  يتم  كما 
�ل�باء،  �أثناء  �لطري�ن  مالئمة  عدم 
ووجدت در��شة ��شتق�شائية �أن %69 

يف  �لبقاء  يف�شل�ن  �مل�شافرين  من 
�حلجر  م��جهة  من  بدال  منازلهم 
�ل�شحي ملدة 14 ي�ما عند و�ش�لهم 
�الحتاد  حث  ما  وه�  وجهتهم،  �إىل 
�لدويل للنقل �جل�ي �حلك�مات على 
�الحتاد  و�أ�شار   . فيه  �لنظر  �إعادة 
�ل�شفر  لع�دة  �لطريق  �أن متهيد  �إىل 
�جل�ي يبد�أ عن طريق فتح �الأ�ش��ق 
من  �لتعايف  يجري  عندما  �ملحلية 
�ملرجح  غري  من  ولكن  �لفريو�ص، 
�إىل  �لعاملية  �لركاب  تع�د حركة  �أن 
عام  حتى  �ل�باء  قبل  ما  م�شت�يات 
�أن  2023 على �الأقل ويقدر �الحتاد 
�شيك�ن  �لدويل  �ل�شفر  على  �لطلب 
�أقل بن�شبة 24% عن م�شت�يات 2019 

بحل�ل �لعام �ملقبل .

�ل�شلطات  ت�زيع  عملية  دخلت 
على  للكمامات  ب�رقلة  �لعم�مية 
وذلك  �لثانية  �مل��طنني مرحلتها 
�الحرت�زية  �لتد�بري  �إطار  يف 
�ل�قائية للتقليل من تف�شي جائحة 
فريو�ص ك�رونا . ت���شل �ل�شلطات 
�لعم�مية ب�رقلة �لعملية �لثانية من 

�مل��طنني  عن  �لكمامات  ت�زيع 
عرب �الأحياء و �لتجمعات �ل�شكنية 
�لفاعلني  جتنيد  مت  حيث   ،
و  �الأحياء  جمعيات  ممثلي  من 
الإجناح  �ملدين  �ملجتمع  فعاليات 

هذه �لعملية  . 
�أحمد باحلاج 

ر�شد ح�شة 100 �ألف وحدة ب�رقلة

توزيع �لكمامات يدخل
 مرحلته �لثانية

نقابي �إيطايل

�صناعة �ل�صيار�ت 
تنهار جر�ء كورونا

قرع نقابي �إيطايل ناق��ص �خلطر، قائال �إن 
"�شناعة �ل�شيار�ت )يف �إيطاليا( تنهار، وتلزم 
رئي�ص  �ملبيعات"و�أ�شار  لتحريك  ح��فز 
�الحتاد �ل�شناعي يف ت�رين� �شمايل �إيطاليا، 
�إىل  �لثالثاء،  �لي�م  �شحفية  مقابلة  خالل 
�إيطالية  ��شرت�تيجية،  روؤية  �إىل  "�حلاجة 
و�أوروبية ب�شاأن قطاع �ل�شيار�ت"، �إىل جانب 
قطاع  م�شري  الإحياء  عاجلة  "�إجر�ء�ت 
�لذي  غالينا،  �أ�ش�د"و�شلط  ثقب  يف  �شقط 
ل�شال�شل  �ل�طنية  �لر�بطة  رئي�ص  مع  كتب 
�شناعة �ل�شيار�ت Anfia باول� �شك�ديريي 
ر�شالة �إىل رئي�ص �ل�زر�ء �الإيطايل ج�زيبي 
خطتني  "هناك  �أن  على  �ل�ش�ء  ك�نتي، 
من  قلق�ن  نحن  باالعتبار،  �أخذهما  يجب 
للقطاع  �لتكن�ل�جي  �لتح�ل  يتقاطع  �أن 
ك�فيد  بجائحة  �ملرتبطة  �ل�ش�ق  �أزمة  مع 
�ل�ش�ق  كارثية على  �آثار  �إىل  �شي�ؤدي  19 ما 

و�لت�ظيف".

بعدما ��شتخف به

 "�صائد فريو�صات" 
�صهري يقع فري�صة 

لكورونا
�أحد  وه�  عاما،   71 بي�ت،  بيرت  يز�ل  ال 
يكافح  و�الإيدز،  �الإيب�ال  �أبحاث  عمالقة 
�إن  قائال  ك�رونا،  فريو�ص  من  �لتعايف  من 
بعدما  مني  ينتقم  �مل�شتجد  "�لفريو�ص 
ما  �شعبة"ووفق  �لفريو�شات  حياة  جعلت 
ذكرت �شحيفة "ني�ي�رك تاميز" �الأمريكية، 
فاإن �لدكت�ر بيرت بي�ت، وه� مدير مدر�شة 
لندن لل�شحة و�لطب �ال�شت��ئي، عانى ب�شدة 

وما يز�ل يعاين من تد�عيات "ك�فيد-19".
�أ�شب�ع،  "قبل  وقال يف حديث عرب �شكايب 
�ملقابلة..  هذه  �إجر�ء  باإمكاين  يكن  مل 
بعدما  �لفريو�شات  من  �نتقام  هذ� 
هذه  حتاول  �الآن  �شعبة..  حياتها  جعلت 
�أن  كاد  ك�رونا  بي..  �الإيقاع  �لفريو�شات 
ي�دي بحياتي"و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن بي�ت 
ك�رونا  لكن  �لفريو�شات"،  بـ"�شائد  ي��شف 
ويف  به،  ��شتخف  بعدما  له  فري�شة  جعله 
عام 1976، �كت�شف بي�ت، �لذي كان �آنذ�ك 
طالبا يف علم �لفريو�شات، رفقة فريق دويل 
فريو�ص "�إيب�ال"، وذلك يف جمه�رية �لك�نغ� 
مكت�شفي  بني  من  كان  كما  �لدميقر�طية، 
�الإيدز يف عام 1980،وخالل �لفرتة �ملمتدة 
بي�ت  �لدكت�ر  تر�أ�ص  و1994،   1991 بني  ما 
برنامج  مدير  ثم  لالإيدز،  �لدولية  �جلمعية 
بفريو�ص  �ملعني  �مل�شرتك  �ملتحدة  �الأمم 

نق�ص �ملناعة �لب�رشية.

فريو�س ك�رونا

�إ�صبانيا تلغي �حلجر 
�ل�صحي للو�فدين 

لن يخ�شع �ل��فدون �إىل �إ�شبانيا الأ�شب�عني 
من  �الأول  من  �بتد�ء  �ل�شحي  �حلجر  من 
�حلك�مة  �أعلنت  ما  بح�شب  ج�يلية  �شهر 
�ل�زر�ء  جمل�ص  �جتماع  يف  �لقر�ر  �تخذ 
�أر�ن�شا  �خلارجية  وزيرة  وكانت  �الإثنني، 
�إلغاء  �أعلنت �شابقاً عن  غ�نز�ل�ص اليا، قد 
حتديد  دون  ي�لي�  �شهر  يف  �لتدبري  هذ� 
�حلك�مة  �إعالن  ويرت�فق  حمدد  م�عد 
�الإ�شبانية مع ��شتعد�د �حلك�مة �لربيطانية 
للقادمني  �ل�شحي  �لعزل  �إجر�ء�ت  لتطبيق 

�إىل �لبالد بد�ية من �لثامن من ج��ن.
يف  تعمل  وهيئات  لل�شفر  �رشكات  وقالت 
تخفيف  بريطانيا  على  �إن  �ل�شياحة  جمال 
�إىل  �لقادمني  على  �ملفرو�شة  �لقي�د 
ن�شبة  فيها  تنخف�ص  دول  من  �أر��شيها 
�الإ�شابة بالفريو�ص وعادة ما جتذب �إ�شبانيا 
�لقطاع  وي�شاهم  �شن�ياً،  �شائح  ملي�ن   80
�ل�شياحي باأكرث من 12 يف �ملائة من �لناجت 
�الإجمايل �ملحلي وتعترب �إعادة ت�شغيل هذ� 
�لقطاع قبل �نتهاء م��شم �ل�شيف، �أمر�ً بالغ 

�الأهمية لالقت�شاد �الإ�شباين



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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