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خرباء يطالبون باآلية م�صتقلة مل�صادرة الأمالك 

اإدانة علي حداد ب18 �سنة �سجنا 
اأدانت حمكمة �صيدي اأحممد الأربعاء وزير ال�صناعة ال�صابق عبد ال�صالم بو�صوارب ب20 �صنة �صجنا 
ومليون غرامة دينار غرامة فيما مت ادانة علي حداد ب18 �صنة و8 ماليني دينار مع م�صادرة جميع 
اأمالكه فيما حكم على الوزيران الأولن ال�صابقان اأحمد اويحيى وعبد املالك �صالل 12 �صنة  اأخرى 

ونف�س الغرامة املالية  لكل منهما فيما يعرف مبلف ف�صاد جممع حداد وا�صتحواذه على ال�صفقات 
العمومية والقرو�س البنكية بطريقة خمالفة للقانون والت�صريع .

باية ع 

عقوبة  املحكمة  ذات  نطقت  كما 
حق  يف  �سنوات   10 ملدة  ال�سجن 
وزير الأ�سغال العمومية ال�سابق عمر 
غول و8 �سنوات يف حق اأخوة املتهم 
الرئي�سي علي حداد مع غرامة مالية 
ب8 مليون دينار مع م�سادرة اأمالكهم 
و�سفيان  حممد  بربوح  الأمر  ويتعلق 
اأما �سقيقه �سفيان فقد مت اإدانته ب4 
�سنوات �سجن ونف�س الغرامة املالية 
بالإ�سافة اإىل حكم ب5 �سنوات و500 
األف دينار كغرامة مالية يف حق وزير 
�سابقا بوجمعة  العمومية  الأ�سغال 

التجارة  وزير  اإدانة  مت  كما  طلعي 
ال�سابق عمارة بن يون�س ب3 �سنوات 
مالية  غرامة  دينار  األف  و500  �سجنا 
حق  يف  املنطوق  احلكم  نف�س  وهو 
يو�سف  ال�سابقني  ال�سناعة  وزيرا 
توقيع  بدة كما مت  يو�سفي وحمجوب 
حق  يف  نافذا،  حب�سا  عامني  عقوبة 
من�سور  �سابقا  بن  البي�س  كل  وايل 
عبد اهلل ، ووايل عنابة ال�سابق �سلماين 

حممد.
كما حكمت ذات املحكمة بعد 5 اأيام 
واملتهمني  ال�سهود  اإىل  ال�ستماع  من 
العمومية  الدعوى  بانق�ساء  انق�ساء 
للحملة  اخلفي  التمويل  بتهمة 

للرئي�س  اخلام�سة  للعهدة  النتخابية 
ومت  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
التهم  من  املوانئ  تربئة  مدراء 

املن�سوبة اإليهم يف هذه الق�سية .
وكان ممثل احلق العام بهذه املحكمة 
اأحكام  الفارط  الأربعاء  التم�س  قد 
بال�سجن النافذ ملدة 18 �سنة يف حق 
يف  علي حداد و12  الرئي�س  املتهم 
حق �سقيقه ربوح و10 �سنوات يف حق 
حممد  و  �سفيان  عمر  مزيان  اأخواته 
التما�س 15 �سنة �سجن يف  ، فيما مت 
حق الوزيران الأولن ال�سابقان اأحمد 
وهي  �سالل  املالك  وعبد  اويحيى 
عبد  ال�سابق  للوزير  العقوبة  نف�س 

حق  يف  �سنة   20 وكذا  قا�سي  القادر 
الفار  املتهم  ال�سالم  عبد  بو�سوارب 
 12 عقوبة  التما�س  كما مت   ، بفرن�سا 
الأ�سغال  وزير  حق  يف  �سجنا  �سنة 
العمومية عمر غول فيما مت التما�س 8 
�سنوات يف حق وزير التنمية ال�سناعية 
يون�س  وهونف�س  بن  عمارة  �سابقا 
النقل  وزير  حق  يف  امللتم�س  احلكم 
بوجمعة  الأ�سبق  العمومية  وال�سغال 
طلعي وزير النقل والأ�سغال العمومية 
الأ�سبق زعالن عبد الغني وكذا وزيرا 
يو�سفي  ال�سابقني  يو�سف  ال�سناعة 
ممثل  التم�س  كما   ، بدة  وحموب 
ب2  غرامات  الق�سية  هذه  يف  احلق 

�سالل  حق  يف  جزائري  دينار  مليون 
املتابعني يف  الوزراء  وكافة  واويحيى 

هذه الق�سية .
والتم�س ممثل احلق اأي�سا عقوبات ب 
البي�س  7 �سنوات �سجنا يف حق وايل 
حممد  ال�سابق  عنابة  ووايل  �سابقا 
ب  عقوبات  اىل  بالإ�سافة  �سلماين 
مدراء  نافذ يف حق  �سنوات حب�س   5

وكذا  الق�سة  يف  املتابعني  املواينء 
وزو  بتيزي  والريا�سة  ال�سبيبة  ومدير 
الولية  املتابع يف �سفقة ملعب هذه 
 32 العام  احلق  التم�س  ممثل  كما 
عائلة  �رشكات  حق  يف  دينار  مليون 
امللف  هذا  يف  علي حداد املتابعة 
اخلزينة  اأ�رشار  عن  كتعوي�س 

العمومية.

الأحكام ال�صادرة  يف حق حداد و اأويحيى و �صالل و عمار غول

خرباء يطالبون باآلية م�ستقلة مل�سادرة الأمالك 
بن خالف: نطالب بالتعجيل يف اإجراءات اإ�صرتجاع الأموال املنهوبة

يف  نا�سطون   و  فاعلون  ثمن 
جريدة  به  خ�سو  ت�رشيح 
ال�سادرة  الأحكام  الو�سط 
و  حداد  علي  من  كل  حق  يف 
اأويحيى و �سالل و عمار غول، 
اإن�ساء  على  �رشورة  م�سددين 
بذاتها  قائمة  م�ستقلة  اآلية 
لإ�سرتجاع الأموال املنهوبة و 
م�سادرة الأمالك يف الداخل و 

اخلارج .
حمكمة  اأم�س  يوم  اأدانت  
�سيدي احممد  رجل الأعمال 
�سنة   18 بعقوبة  حداد  علي 
دج  ماليني   8 و  نافذا  حب�سا 
م�سادرة  مع  نافذة،  غرامة 
رجل  حماكمة  ومت  اأمالكه، 
يف  حداد،  علي  الأعمال 
الق�سية التي تتعلق با�ستفادته 
المتيازات  من   العديد  من 
العقارية واجلمركية واملنائية، 
والظفر بـ 125 �سفقة عمومية 
 452 و  قانونية  غري  بطريقة 
م�ساريع  وعدة  بنكي  قر�س 
اخرى، من بينها ق�سية الطريق 
وكذلك  غرب،  �رشق  ال�سّيار 
زرالدة  الجتنابي  ال�رشيع 
الإ�سمنت  م�سنع  بودواو، 
جانب   اإىل  بغليزان  املتواجد 
اجلزائر  املطار  مدخل 
املوانئ   ، اجلديد  الدويل 
وغريها كما متت اإدانة الوزير 
الأول الأ�سبق، اأويحيى احمد، 
بعقوبة 12 �سنة حب�سا، ومليون 

دج غرامة نافذة.
الوزير  املحكمة،  واأدانت 
عبد  �سالل  الأ�سبق،  الأول 
املالك بعقوبة 12 �سنة حب�سا 
مت  فيما  غرامة،  دج  ومليون 
العمومية  الدعوى  انق�ساء 
للحملة  اخلفي  التمويل  بتهمة 
بخ�سو�س   اأما  النتخابية 
غول،  عمار  الأ�سبق،  الوزير 

بتوقيع  املحكمة  ق�ست  فقد 
عقوبة 10 �سنوات حب�سا ومليون 
هذه  يف  وتورط  غرامة  دج 
الق�سايا ولة ووزراء �سابقون، 
تهم  للمتهمني  وجهت  حيث 
عمومية،  اأموال  بتبديد  تتعلق 
مربرة  غري  امتيازات  منح 
للغري و�سوء ا�ستغالل الوظيفة 
وتعار�س امل�سالح وامل�ساركة 
للحملة  اخلفي  التمويل  يف 

النتخابية
لوكيل  �سبق  لالإ�سارة،   
عقوبة  التم�س  اأن  اجلمهورية 
حق  يف  نافذا  حب�سا  �سنة   18
حداد  علي  الأعمال  رجل 
متفاوتة،  اأخرى  وعقوبات 
�سنة   20 و   5 بني  ما  تراوحت 
باقي  حق  يف  نافذ  حب�س 

املتهمني.

عمار خبابة
لبد من اإن�صاء اآلية 

م�صتقلة مل�صادرة الأمالك

القانون  يف  املخت�س  اأ�سار 
القوانني  باأن  خبابة   عامر 
علي  من  كل  حق  يف  ال�سادرة 
حداد و �سالل،غول و اأويحيى، 
�سدرت طبقا لقانون مكافحة 
فيه  الذي   01-06 الف�ساد 
اأق�سى عقوبة 20 �سنة ، مربزا 
ح�سب  كانت  الأحكام  باأن 
التهامات املوجهة لكل متهم 

.
ت�رشيح  خبابة  عامر  واإعترب 
باأنه  الو�سط  جريدة  به  خ�س 
بخ�سو�س   اإ�سكال  ليوجد 
املوجودة  الأمالك  م�سادرة 
باأن  لفتا  اجلزائر،  داخل 
على  املحجوزة  الأموال 
ملك  �ست�سبح  العدالة  م�ستوى 

اخلزينة العمومية.

باأن  خبابة  عامر  واأكد 
بالن�سبة  �سيكون  الإ�سكال 
لأموال املوجودة يف اخلارج،  
لآليات  تخ�سع  باأنها  لفتا 
داعيا   ، دولية  اإتفاقيات  و 
احلكومة اإىل  التعجيل لإيجاد 
الأموال  هذه  لإ�سرتجاع  اآلية 
يف  املوجودة  الأمالك  و 

اخلارج.
ال�ساأن  يف  املخت�س  و�سدد 
 »: خبابة  عامر  القانوين 
ظاهرة الف�ساد اإنت�رشت كثريا، 
م�ستقلة  اآلية  اإن�ساء  من  لبد 
تابعة  تكون  بذاتها  قائمة 
املالية  وزير  اأو  الأول  للوزير 
املتعلق  امللف  هذا  ملتابعة 
املنهوبة   الأموال  باإ�سرتجاع 
�سواء  تنفيذه  على  ال�سهر  و 
يف الداخل اأو اخلارج، وتقدمي 

التقرير للراأي العام :«.
الأموال   »: املتحدث  واأ�ساف 
�سواء  الأر�سدة  يف  املوجودة 
العملة  اأو  الوطنية  بالعملة 
ال�سعبة،  لبد من حتويلها اإىل 
اخلزينة العمومية،  لإ�سرتجاع 

اأموال ال�سعب املنهوبة :«.

بن خالف
نطالب بالتعجيل يف 

اإ�صرتجاع الأموال املنهوبة

الربملاين  النائب  ثمن 
الأحكام  خالف  بن  خل�رش 
علي  من  كل  حق  يف  ال�سادرة 
و  �سالل  و  اأويحيى  و  حداد 
طالب   حني  يف  غول،  عمار 
ب�رشورة الإجراءات الق�سائية 
لإ�سرتجاع الأموال املنهوبة و 
و  داخل  الأمالك يف  م�سادرة 

خارج الوطن.
خالف  بن  خل�رش  رف�س 
جريدة  به  خ�س  ت�رشيح  يف 

يف  مطول  اخلو�س  »الو�سط« 
كل  حق  يف  ال�سادرة  الأحكام 
و  اأويحيى  و  حداد  علي  من 
معتربا  غول،  عمار  و  �سالل 
اجلهة  هي  العدالة  باأن 
اأنها  باعتبار  لذلك  املخولة 

متلك حقائق امللفات .
و�سدد خل�رش بن خالف :« ما 
الأحكام  لي�س  هو  اليوم  يهمنا 
هوؤلء  حق  يف  ال�سادرة 
املتهمني، واإمنا هو ا�سرتجاع 
ونحن   ، املنهوبة  الأموال 
بالتعجيل  نطالب  ال�سدد  يف 
الق�سائية  الإجراءات  يف 
املنهوبة  الأموال  ل�سرتجاع 

داخل و خارج الوطن ».
ل  باأنه  خالف  بن  واأ�سار 
اأ�سئلة  خالل  من  حذر  طاملا 
املحكوم  ممار�سات  كتابية  
ينهبون  كانو  عندما  عليهم 
الهدايا  يتلقون  و  العام  املال 
فئة  من  ال�رشائب  و  اجلبائية 
املال الفا�سد ، لكن اآنذاك كام 

اجلميع متورط يف الف�ساد.
قام  :« حداد  بن خالف  وقال 
بطرق  �سفقة   125 بحوايل 
غري قانونية، واإ�ستفاد من 452 
قر�س بطرق غري �رشعية هو 
اويحي  اأ�رشته،  من  اأفراد  و 
ق�سايا  يف  تورطو  �سالل  و 
الوحيد  همهم  كان  الف�ساد 
هو ا�ستكمال العهدة الرابعة و 
اخلام�سة،كان هدفهم موا�سلة 

نهب املال العام ».
هوؤلء   »: املتحدث   واأ�ساف 
جازاهم  على  حت�سلو  اليوم 
البلد  يف  اأرتكبوه  ما  حق  يف 
التفكري  من  لبد  الآن  و   ،
الإجراءات  يف  التعجيل  و 
الأموال  ل�سرتجاع  الق�سائية 

املنهوبة:«.
من اإعداد: اإميان لوا�س

املحلل حممد بو�صياف معلقا على قرارات احلجر

�سحة و�سالمة املواطن قبل اأي اعتبار اآخر
حممد  ال�سيا�سي  املحلل  ثمن 
احلكومة  بو�سياف قرارات 
احلجر  متديد  بخ�سو�س  
ال�سحي يف الوليات 29 املعنية 
مع  جويلية   13 غاية  اإىل  به 
الإبقاء على رفعه يف 19 ولية، 
حذرة   قرارات   باأنها  معتربا 
املواطن  و�سالمة  �سحة  ت�سع 

قبل اأي اعتبار اآخر.
الأوىل  للوزارة  بيان  ك�سف  و 
ال�سحي  احلجر  متديد  عن 
اإىل  به  املعنية   29 الوليات  يف 
من  ابتداء  جويلية   13 غاية 
غاية  اإىل  م�ساء   20:00 ال�ساعة 
05:00 �سباحا، مع الإبقاء على 
اإىل  ويُ�سار  ولية،   19 يف  رفعه 
التي مت متديد  الوليات 29  اأن 
غاية  اإىل  فيها  ال�سحي  احلجر 
“بومردا�س،  هي  جويلية   13

تي�سم�سيلت،  اأهرا�س،  �سوق 
البواقي،  اأم  مع�سكر،  اجللفة، 
باتنة، البويرة، غليزان، ب�سكرة، 
ال�سلف،  امل�سيلة،  خن�سلة، 
�سيدي بلعبا�س، املدية، البليدة، 
 ، تيبازة، ورقلة  بوعريريج،  برج 
العا�سمة،  اجلزائر  ب�سار، 
�سطيف،  وهران،  ق�سنطينة، 
عنابة ، بجاية ، اأدرار ، الأغواط 

والوادي”.

وكلف الوزير الأول الولة وروؤ�ساء 
املجال�س  وروؤ�ساء  الدوائر 
البلدية باتخاذ اإجراءات اإ�سافية 
للحّد  املحلي  امل�ستوى  على 
كورونا، مبا يف  وباء  تف�سي  من 
اأو  كلّي  حجر  اإىل  اللجوء  ذلك 
البلديات  اأو  جزئي يف املناطق 
بوؤرا  حتت�سن  التي  الأحياء  اأو 
اأن  على  بالفريو�س  لالإ�سابة 
تكون ال�سلطة التقديرية للوايل، 
كما تقّرر توقيف ن�ساط الأ�سواق 
املوا�سي  واأ�سواق  الأ�سبوعية 
الوليات  يف  التجارية  واملراكز 
حالت  يف  ارتفاعا  تعرف  التي 
اإىل  كورونا،  بفريو�س  الإ�سابة 
الكمامة  ارتداء  جانب اإجبارية 
كانوا  �سواء  ال�سيارات  ل�سائقي 

مبفردهم اأو برفقة ركاب.
اإميان لوا�س

اعتريه يوؤدي للتميز ال�صلبي بني مناطق اجلمهورية

الأفالن يحذر من النظام اخلا�ض لبع�ض البلديات
التحرير  جبهة  حزب  اأكد 
بع�س  تخ�سي�س  اأن  الوطني 
يف  خا�س  بنظام  البلديات 
يوؤدي  القادم  الد�ستور  التعديل 
مناطق  بني  متييز  اإحداث  اإىل 
مقرتحاته  يف  داعيا  الوطن 
امل�رشوع  بهذا  اخلا�سة 
على  الإبقاء  اإىل  ال�سيا�سي 
والوا�سحة  الدقيقة  الفقرات 
الد�ستور  ديباجة  يف  الواردة 
اأفاد  ح�سبما  املفعول  ال�ساري 

به الأربعاء بيان للحزب .
يف  العتيد  احلزب  واأو�سح 
اأن و�سع نظام خا�س يف  بيانه 
اقرتحته  كما  البلديات  بع�س 
الد�ستوري  التعديل  م�سودة 
التي طرحها رئي�س اجلمهورية 
للنقا�س  تبون  املجيد  عبد 
ان�سجام  عدم  اإىل  يوؤدي 
املحلية  والهيئات  املوؤ�س�سات 
بالتوازن اجلهوي داعيا  ومي�س 

املايل  امل�سكل  معاجلة  اإىل 
القوانني  يف  البلديات  لبع�س 
 ، لها  امل�سرية  والتنظيمات 
انه  الإطار  هذا  يف  م�سيفة 
حتى لو كان نوايا وا�سعي هذه 
تفتح  اأنها  اإل  ح�سنة  املادة 
 . املغر�سة  التاأويالت  باب 
كما �سجل احلزب عدم و�سوح 

بع�س العبارات الواردة يف هذه 
ت�سويبات  مقرتحا  امل�سودة 
لتح�سني  واملو�سوع  ال�سكل  يف 
الد�ستورية  املواد  �سياغة 
دقيقية  بفقرات  والحتفاظ 
الد�ستور  يف  وردت  ال�سياغة 
�سنة  املعدل  املفعول  ال�ساري 

عطار ب2016 .
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مرمي خمي�سة

الوطنية  املنظمة  واأورد رئي�س 
زينة،  بن  علي  التالميذ،  لأولياء 
على  »الو�سط«  حتوز  له،  بيان  يف 
ن�سخة منه، اأن مثل هذه اللقطات 
ال�سهارية املقدمة، مت�س ب�سورة 
تاأ�سي�س  �رضورة  مربزا  املعلم، 
كل  على  ت�سادق  خمت�سة،  جلنة 
اإ�سهار، بعد الطالع عليه، تفاديا 
خلروج الأمور عن ن�سابها، اإميانا 
منها بتاأثريات اللقطات ال�سهارية، 
على تن�سئة اجليل، ذاكرة الإ�سهار 
�ساربونات  ي�سمى«  مبا  املتعلق 

ال�سياق،  ذات  ويف  كمثال.  بلو�س« 
اأن  بيانها،  يف  املنظمة  اأو�سحت 
املعلم  يقدم  املذكور  الإ�سهار 
ب�سورة  واملعرفة،  العلم  رمز  وهو 
املعلم،  ل�سمعة  م�سيئة  �ساخرة 
و�سار  بطنه،  انتفخ  وقد  فت�سوره 
و�سعيات  يف  للتالميذ  م�سحكة 
مبثل  تنديدها  جمددة  خمتلفة، 
اللقطات ال�سهارية امل�سيئة  هذه 
لرمزية املعلم، الإمام، رجل الأمن، 
هذه  مثل  ت�سوير  لن  القا�سي، 
على  �سلبا  يوؤثر  ب�سخرية،  الفئات 
اأخالقيات املجتمع، ويزيل الهيبة 
الأخري،  يف  مطالبة  والحرتام، 

ر�سالة  منها  بقدا�سة  اإميانا 
املعلم، و�سمو مرتبه الجتماعية، 
اإىل �رضورة تاأ�سي�س جلنة خمت�سة 
بعد  اإ�سهار  كل  على  ت�سادق 

ب�سفة  للق�ساء  عليه،  الطالع 
التجاوزات  هذه  مثل  على  نهائية 
تعود  خطرية،  دللت  حتمل  التي 

بال�سلب علينا م�ستقبال.

بعثت املنظمة الوطنية لأولياء التالميذ، اأم�س، بيان 
احتجاج، ل�سلطة ال�سبط ال�سمعي الب�سري، داعية 
اإياها للتدخل العاجل، وتوقيف الإ�سهار الإعالمي 
»�ساربونات بلو�س«، الذي تبثه العديد من القنوات 

اخلا�سة، التي اعتربته م�سيء ل�سورة املعلم.

ق�سد طي امللف نهائيا 

عريبي يدعو لت�سوية و�سعية 
الأ�ساتذة املتعاقدين وامل�ستخلفني 

يف بيان احتجاج وتنديد

بن زينة يطالب بتوقيف اإ�سهار م�سيء للمعلم
الإ�سهارات حمتوى  على  ت�سادق  جلنة خمت�سة  لتاأ�سي�س  الوقت  اأجل •       حان  من  الإحتاد  عن  النائب  دعا 

ح�سن  والبناء،  العدالة  النه�سة، 
الرتبية  وزير  اأم�س،  عريبي، 
اإىل  واجعوط،  حممد  الوطنية، 
املتعاقدين  الأ�ساتذة  اإن�ساف 
و�سعيتهم  وت�سوية  وامل�ستخلفني، 
وتلبية مطالبهم، خا�سة اأنهم يعانون 
�ساغرة،  منا�سب  على  الإجحاف 
دائمة،  منا�سب  يف  تثبيتهم  وعدم 
اأو حتى تثمني خربتهم املهنية عند 

اإجراء امل�سابقات.
ح�سابه  على  عريبي،  ون�رض 
ن�س  الفاي�سبوك،  على  الر�سمي، 
لوزير  املوجه  الكتابي  ال�سوؤال 
حول  مت�سائال  الوطنية،  الرتبية 
على  الرتبية  مديريات  موافقة 
اأو  املتعاقد  الأ�ستاذ  توظيف 
ميلك  ل  كان  اإذا  امل�ستخلف، 
وبالتايل  التدري�س  يف  الكفاءة 
ناق�سة  ومعلومات  درو�س  تقدمي 
للتالميذ، اأما اإن كان ميلك الكفاءة 
الإدماج  من  يحرم  فلماذا  فعال، 
ول  خربته  تثمن  ول  من�سبه،  يف 
عند  الأقل،  على  اأقدميته  حتت�سب 
التوظيف،  م�سابقات  يف  امل�ساركة 
اأن املعنيون قد قاموا بعدة  مربزا 
مطالب  رافعني  �سلمية  وقفات 
اخلربة  وتثمني  لالإدماج  �رضعية 
عند  الأقدمية  واحت�ساب  املهنية 
اأنه  باملنا�سبة،  موؤكدا  التوظيف، 
تتجراأ،  اأن  للوزارة  الوقت  حان  قد 
عرب  نهائيا،  امللف  هذا  طي  على 
تلبية مطالب الأ�ساتذة املتعاقدين 
حللحلة  تتفرغ  لكي  وامل�ستخلفني، 
الأ�رضة  وم�ساكل  حتفظات  باقي 

اأن  املتحدث،   ولفت  الرتبوية. 
حق  يف  املالحظ  الإجحاف 
الأ�ساتذة املتعاقدين وامل�ستخلفني 
على منا�سب �ساغـرة، وعدم تثبيتهم 
يف منا�سب دائمة، اأو تثمني خربتهم 
امل�سابقات،  اإجراء  عند  املهنية 
،فمنهم من ا�ستغل ل�سنوات طويلة، 
خدماته  وعن  عنه  التخلي  يتم  ثم 
عن  غريبا  وي�سري  �سهولة،  بكل 
عني،  رم�سة  يف  الرتبوية  الأ�رضة 
وكاأن  عمله  عقد  تنهي  قلم  وبجرة 
يقول  ح�سبه،  الو�ساية  حال  ل�سان 
ا�ستغليناك  بعدما  عنك  تخلينا  قد 
ع�سارة جهدك،  واأخذنا  واأنهكناك 
حمبطا،  خائبا  امل�سكني  فريجع 
التوا�سل  و�سفحات  اجلرائد  يتابع 
اإعالن  على  يعرث  عله  الجتماعي، 
الأ�ساتذة،  توظيف  م�سابقة  لتنظيم 
كي ي�سارك فيها دون تثمني خربته اأو 
احت�ساب اأقدميته، وي�سنف يف نف�س 
اأ�سال.  ي�ستغل  مل  من  مع  الرتتيب 
كما ا�ستغرب النائب الربملاين، عن 
العدالة  النه�سة،  اأجل  من  الإحتاد 
ظل  الظلم  هذا  اأن  كيف  والبناء، 
زمن  منذ  الفئـة،  م�سلطا على هذه 
على  واحلرب  الع�سابة،  وزارة 
�سمل  �ستت  التي  الوطنية،  الهوية 
الأ�رضة الرتبوية واأرهقت مفا�سلها، 
اندلع  على  عام  من  اأكرث  مر  وقد 
الذي  املبارك  ال�سعبي  احلراك 
من  كثريا  ،واأحبط  بالع�سابة  اأطاح 
بالبالد،  ال�سهيوفرن�سية  الأجندات 
ولكن الغريب اأن دار لقمان لزالت 

على حالها.
مرمي خمي�سة

وزير ال�سحة، عبد الرحمن بن بوزيد

ندوة �سحفية مع جمعية العلماء 
امل�سلمني الأ�سبوع املقبل

الرحمن  عبد  ال�سحة،  وزير  قال 
اإّن مهمة الوزارة  بن بوزيد، اأم�س، 
اأف�سل  عالج  توفري  يف  تكمن 
الوكالة  اأن  معتربا  للمواطنني، 
ال�سيدلنية،  للمنتجات  الوطنية 
املنظومة  يف  بالغة  اأهمية  لها 
من  وامل�ستقبلية،  احلالية  ال�سحية 
ال�ست�سفاء  ظروف  حت�سني  خالل 
خالل  بوزيد،  بن  واأكد  والعالج. 
مهمتها  اأن  للوكالة،  تد�سينه 
الأ�سا�سية، �ستكون ت�سجيل الأدوية 
واعتماد الأجهزة الطبية، والرقابة 
كما  الأدوية،  على  ال�سيدلنية 
على  احلفاظ  يف  �ست�ساهم  اأنها 
ال�سحة العمومية و�سحة املواطن، 
التزامات  اأ�سندت  قد  اأنه  مو�سحا 
جديدة اأخرى لها، من خالل تطوير 
رقمنة الأن�سطة، لإزالة القيود على 
م�سيفا  ال�سيدلنية،  املنتجات 
القطاع  تطوير  يف  �ست�ساهم  اأنها 
القت�سادي ال�سيدلين، مع اإعطاء 

الأولوية البالغة لالإنتاج املحلي.

ندوة �سحفية مع ق�سوم 
الثنني املقبل

امل�سوؤول  ا�ستقبل  اأخرى،  جهة  من 
نف�س  يف  ال�سحة،  قطاع  عن  الأول 
العلماء  جمعية  رئي�س  اليوم، 
امل�سلمني اجلزائريني، عبد الرزاق 
�سيفه  الوزير،  اأطلع  حيث  ق�سوم. 
خالل اللقاء الو�سعية احلالية لوباء 

كورونا يف بالدنا، والتدابري الوقائية 
املقررة لقطع �سل�سلة العدوى، وقد 
يف  التن�سيق  على  الطرفان  اتفق 
خا�سة  الفريو�س،  مكافحة  جمال 
و  التوعية،  الن�ساطات  جمال  يف 
خطورة  من  املواطنني  حت�سي�س 
من  الوزير  ا�ستلم  كما  الوباء.  ذات 
امل�سلمني  العلماء  جمعية  رئي�س 
يف  متمثلة  هبة  اجلزائريني، 
فريو�س  من  الوقاية  م�ستلزمات 
منها  مادية  كم�ساهمة  كورونا، 
املعنوية،  م�ساهماتها  غرار  على 
اإطار ال�سياق العام  والتي تدخل يف 
التوعية  يف  واملتمثل  للجمعية، 

والتح�سي�س.
الطرفان  اتفق  املنا�سبة،  وبذات 
�سحفية  ندوة  تن�سيط  على 
جويلية   06 الثنني  يوم  جتمعهما، 

2020 مبقر الوزارة.
مرمي خمي�سة

القت�سادي  املنتدى  بعث 
باملقرتحات  اأم�س،  اجلزائري، 
الد�ستور،  لتعديل  القت�سادية 
ب�سفة ر�سمية لرئا�سة اجلمهورية، 
داعيا من خاللها ال�سلطات العليا 
عن  احلظر  لرفع  البالد،  يف 
ال�ستثمار، يف قطاع النقل البحري 
احلديدية  وال�سكك  واجلوي، 
من   3 الفقرة  حذف  عرب  والتبغ، 
الد�ستور،  م�سودة  من   19 املادة 
والأو�ساع  الظروف  اأن  بحجة 
وت�سطر  م�ستقبال،  تتغري  قد 
احلكومة لتبديل القوانني، لت�سبح 
اأمام  مفتوحة  القطاعات  هذه 

اخلوا�س.
الذي  الوثيقة،  لن�س  ووفقا 
والذي  »الو�سط«،  عليه  اطلعت 
القت�سادي  املنتدى  �سلمه 
اجلمهورية،  لرئا�سة  اجلزائري، 
ت�سمنت  فقد  الأ�سبوع،  مطلع 
مب�رضوع  اخلا�سة  املقرتحات 
الد�ستور اجلديد، مطالب بتعديل 
فقرة  اإ�سافة  عرب  منه،   9 املادة 
القت�ساد  حماية  على  تن�س 
الف�ساد،  اأ�سكال  كل  من  الوطني، 
وتعديل املادة 16، باإ�سافة حتديد 
البلديات  ببع�س  خا�س  تنظيم 

خ�سو�سيات  لها  التي  الكبرية، 
دميوغرافية واقت�سادية وتنموية، 
املنتخبة  املجال�س  تقوم  اإذ 
احلكامة  اأ�س�س  على  املحلية 

املحلية واملقاربة الت�ساركية.
اأي�سا،  املنتدى  اقرتح  كما 
م�سودة  من   19 املادة  تعديل 
اإ�سافة  عرب  الد�ستور،  تعديل 
على  الدولة  »حتر�س  فقرة 
امللكية  �سكل  تغيري  عدم  �سمان 
اإىل  باملنا�سبة،  داعيا  العامة«، 
�رضورة حذف الفقرة 3 من هذه 
حتدث  قد  اأنه  باعتبار  املادة، 
اقت�سادية،  واإ�سالحات  حتولت 
ال�سماح  اإىل  احلكومة  وت�سطر 
بالدخول  اخلا�س،  للقطاع 
بال�سكك  النقل  قطاعات  يف 
احلديدية، والنقل اجلوي، والنقل 
ال�سلكية  واملوا�سالت  البحري، 

والال�سلكية، والتبغ.
ملراجعة  امل�سدر،  نف�س  ودعا 
املادة 20 التي تن�س على تكري�س 
حتقيق  ومتطلبات  البيئي،  البعد 
مع  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف 
اإعادة �سياغة املادة 24 منه، التي 
احلكم  اآليات  تطبيق  على  تن�س 
الرا�سد، يف اإدارة وت�سيري ال�سوؤون 

اأن  على  ت�سهر  واأن  العمومية، 
تت�سمن القوانني والنظم ال�سفافية 
الف�ساد،  ومكافحة  وامل�ساءلة 
اإليها  ت�ساف  التي   26 واملادة 
�سمان  على  الدولة  »تعمل  عبارة 
العمومي  املرفق  اأداء  حت�سني 
وحت�سني جودة اخلدمات العامة«، 
ت�سيري  »يخ�سع  فقرة  ت�ساف  كما 
اآليات  اإىل  العمومية  املرافق 
العمومي  الت�سيري  واأ�ساليب 
العمومية«  واحلوكمة  احلديث 

للمادة 27 .
اأما بخ�سو�س تعديل الفقرة 1 من 
املادة 61، اأفادت الوثيقة املر�سلة، 
اأنها ن�ست على اأن حرية التجارة 
م�سمونة،  وال�ستثمار  وال�سناعة 
املنظمة  القوانني  تكري�س  مع 
وال�سناعة،  والتجارة  لال�ستثمار 
 ،62 املادة  تعديل  وجوب  مع 
والتي توؤكد على اأنه تتوىل الدولة 
وت�ساف  ال�سوق،  وتنظيم  �سبط 
 66، املادة  وهي  جديدة،  مادة 
ت�سمن  الدولة  اأن  توؤكد  التي 
الغذاء  على  احل�سول  يف  احلق 
وامل�ستدام،  الآمن  ال�سحي 
والتي   ،67 املادة  اإ�سافة  مع 
احلق  ت�سمن  الدولة  اأن  تقول« 

الطاقة  م�سادر  اإىل  الو�سول  يف 
اأن  باعتبار  وامل�ستدامة،  الآمنة 
وال�سحي  والغذائي  املائي  الأمن 
جوهرية،  م�سائل  والطاقوي، 

مرتبطة بالأمن القومي.
املقرتحات  اأي�سا  وت�سمنت 
املنتدى  با�سم  املقدمة، 
اإ�سافة  اجلزائري،  القت�سادي 
اأن  على  تن�س  التي   86 املادة 
مت�ساوون  املجتمع  اأفراد  جميع 
العدالة  مبداأ  يف  ال�رضيبة،  اأمام 
ال�رضيبية، حيث يلتزم كل �سخ�س 
مقدرته  ح�سب  ال�رضيبة،  باأداء 
املادة  ت�ساف  كما  ال�رضيبية، 
�سالحيات  اإىل  ت�سيف  التي   96
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
تبون، تعيني رئي�س ال�سلطة العامة 
الف�ساد،  ومكافحة  لل�سفافية 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  وتعيني 
اقرتح  حني  يف  ال�ست�سارية. 
املنتدى يف الأخري، اإن�ساء جمل�س 
ا�ست�ساري يكون على هيئة جمل�س 
له  توكل  الغذائي،  لالأمن  اأعلى 
الإ�سرتاتيجية  حتديد  مهمة 

الوطنية للفالحة والتغذية.
مرمي خمي�سة

املنتدى القت�سادي اجلزائري« 

نطالب باإن�ساء جمل�س اأعلى للأمن الغذائي 

نظم مكتتبو »عدل 2 »، اأم�س، وقفة 
الوطنية  الوكالة  اأمام  احتجاجية، 
لكن  وتطويره،  ال�سكن  لتح�سني 
جعلهم  الذي  الأمر  جدوى،  دون 
وزارة  مقر  اإىل  الذهاب  يقررون 
ا�ستقبالهم  منهم، يف  اأمال  ال�سكن، 
على  واأجوبة  تف�سريات  واإعطائهم 

اأ�سئلتهم.
املحتجون، من  اأحد  اأكد  حيث 
الكوطة التي اختارت موقع �سيدي 

اأطفال،  لأربعة  اأب  وهو  اهلل،  عبد 
خالل حديثه مع »الو�سط«، اأنه مل 
يتمكن من �سحب �سهادة التخ�سي�س 
املا�سي،  مار�س  منذ  به،  اخلا�سة 
رغم اأنه �سدد ال�سطر الثالث، الأمر 
وتكرارا  مرارا  للقدوم  دفعه  الذي 
حمدين،  ب�سعيد  »عدل«،  مقر  لـ 
لإيجاد حل مل�سكلته، ولكن رف�سوا 
بحجة  لن�سغالته،  ال�ستماع  حتى 
كورونا، لي�سطدم بعد ذلك، بنف�س 

ا�ستئناف  اإعادة  عند  امل�سكل 
�سحب مقررات التخ�سي�س موؤخرا، 
وجود  ال�سياق،  ذات  يف  موؤكدا 
من  يعانون  ممن  مثله،  الع�رضات 
نف�س امل�سكل، الأمر الذي دفعهم، 
اإىل القدوم لوزارة ال�سكن، اأمال اأن 
ملطلبهم،  احلق  بعني  النظر  يتم 

الذي اعتربه جد منطقي.
الفر�سة،  املتحدث  انتهز  يف حني 
الو�سية  ال�سلطات  ملطالبة 

لن�سغالتهم،  والإن�سات  بالتدخل، 
مع ال�رضاع يف ت�سليم �سكناتهم، يف 

اآجالها املحددة.
قد  »عدل«،  وكالة  وكانت  هذا 
�سهادات  �سب  عملية  اأن  اأعلنت 
قد   ،2 عدل  ملكتتبي  التخ�سي�س 
لكن  الفارط،  مار�س  منذ  انطلقت 
توقفت ب�سبب جائحة كورونا، ليتم 
جوان   15 يوم  ا�ستئنافها  اعادة 

املا�سي.

مطالبني ب�سهادات التخ�سي�س

مكتتبو عدل2 يحتجون اأمام وزارة ال�سكن 

مرمي خمي�سة
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و اأو�ضح اللواء مادي, خالل ا�رشافه 
على افتتاح فعاليات احياء الذكرى 
الوطنية,  ال�ضيادة  ال�ضرتجاع  الـ58 
حتت  للجي�ش  املركزي  باملتحف 
عيد   1962 جويلية   05« �ضعار 
اأن  االأبطال«,  ...وذاكرة  احلرية 

»واجبنا اليوم هو احلفاظ 
بالعهد  والتم�ضك  االأمانة  على 
اآمال  لتحقيق  بالوعد  والوفاء 
ال�ضهداء واملجاهدين واملخل�ضني 

من اأبناء وطننا الغايل اجلزائر« .
و اعترب اللواء اأن اإحياء هذه الذكرى 
»حدث عظيم توج ع�رشات ال�ضنني 
والكفاح  ال�ضعبية  املقاومات  من 
اجلزائر  اأبطال  فيه  قدم  امل�ضلح, 
من الرجال والن�ضاء ماليني ال�ضهداء 
والت�ضحيات اجل�ضام و و�ضعوا حدا 
لليل طويل من املعاناة واال�ضطهاد 

والعبودية واال�ضتغالل«.
الفاحت  »يف  اأن  باملنا�ضبة  ذكر  و 
جويلية1962 هب ال�ضعب اجلزائري 
الف�ضل  كلمته  لقول  جارف  كموج 
االأجداد  وت�ضحيات  موقف  ويوؤكد 
ف�ضدح  تاريخي,  ا�ضتفتاء  ,عرب 
بديل  ال  اأن  مدوي  واحد  ب�ضوت 

احلرية  وا�ضرتجاع  اال�ضتقالل  عن 
قوافل  ثمنها  دفع  التي  وال�ضيادة«, 

ال�ضهداء واملجاهدين.
املتحف  مدير  دعا  جانبه,  من 
مراد  العقيد  للجي�ش,  املركزي 
نوفمرب  لقيم  »الوفاء  اإىل  �ضو�ضان, 
الثورة  بهذه  واالفتخار  اخلالدة 
كرتاث  �ضتبقى  التي  العظيمة 
لل�ضالم  املحبة  لل�ضعوب  عاملي 
رف�ش  �ضعب  ن�ضال  تعك�ش  ومراآة 

العبودية واآمن اأن احلرية توؤخذ وال 
تعطى«.

اال�ضتقالل  ذكرى  اأن  اعترب  كما 
الدرو�ش  اإحدى  تكون  اأن  »ينبغي 
بالوطن  اإمياننا  لتح�ضني  والعرب 
التي  اجل�ضام  والت�ضحيات  الغايل 
اإىل  داعيا   ,« اأ�ضالفنا  قدمها 
واإكبار  اإجالل  »وقفة  الوقوف 
ترحما على اأرواح �ضهدائنا االأبرار, 
الذين جنني ثمار ت�ضحياتهم اليوم 

عرب كفاح بطويل �ضاركت فيه جميع 
�ضالحها  كان  املجتمع  �رشائح 

ال�ضرب لنيل اال�ضتقالل املظفر«.
كال�ضجرة  »اال�ضتقالل  اأن  وقال 
تربة  يف  اإال  تنمو  ال  الطيبة 
الت�ضحيات و ت�ضقى بدماء ال�ضهداء 
الذين  االأجماد  الرجال  االأبرار 
الزكية  بدمائهم  اجلزائر  �ضقوا 
�ضاحة  يف  �ضقط  �ضهيد  باأول  بدء 
للثورة  �ضهيد  اآخر  اإىل  الوغى 
خالل  مت  و  املباركة«.  التحريرية 
عر�ش  الذكرى,  احياء  فعاليات 
�رشيط وثائقي من اإنتاج املوؤ�ض�ضة 
الع�ضكرية لل�ضمعي الب�رشي بعنوان 
التحريرية..ا�ضرتاتيجية  »الثورة 
عمار  الدكتور  األقى  كما  الن�رش«, 
حممد  جامعة  من  بو�رشبة 
حما�رشة  )امل�ضيلة(  بو�ضياف 

تاريخية باملنا�ضبة.
حية  �ضهادة  تقدمي  اأي�ضا  مت  و 
حول  مدان  معمر  للمجاهد 
ت�ضحيات جماهدي جي�ش التحرير 
احلرية  نيل  اجل  من  الوطني 
واال�ضتقالل, كانت متبوعة بتد�ضني 
ال22  مبجموعة  اخلا�ش  اجلناح 
ال�ضتة  الواليات  وقادة  التاريخية 

التاريخية باالإ�ضافة اإىل معر�ش.

اأكد مدير الي�شال والإعالم والتوجيه باأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي, اللواء بوعالم مادي, اأم�س 
الربعاء باجلزائر العا�شمة, على �شرورة »احلفاظ على الأمانة والتم�شك بالعهد لتحقيق اآمال 

ال�شهداء و املجاهدين«.

البليدة

100 �سرير �إ�سايف للم�سابني 
بفريو�س كورونا 

عنابة 

 �نطالق �ملرحلة �لأوىل من عملية 
�إعادة �إ�سكان 1235 عائلة 

بري�س  رئي�س املجل�س املهني ل�شعبة البطاطا 
لولية املدية

�لهتمام ب�سهل بني �سليمان 
�أعطى نتائج ممتازة 

مدير الإي�شال والإعالم باأركان اجلي�س اللواء بوعالم مادي

و�جبنا �حلفاظ على �لأمانة 
و�لتم�سك بعهد �ل�سهد�ء

نوي�رش,  كمال  البليدة,  وايل  ك�ضف 
م�ضت�ضفيات  اإ�ضتقبال  طاقة  رفع  عن 
وذلك  اإ�ضايف  �رشير   100 ب  الوالية 
من اأجل تكفل اأف�ضل بالعدد  املتزايد 
كوفيد- بفريو�ش  امل�ضابني  للمر�ضى 

19. وقال نوي�رش يف ت�رشيح اأنه »بفتح 
اجلديدة  للم�ضلحة  املقبل  االأ�ضبوع 
االإ�ضت�ضفائي  املركز  م�ضتوى  على 
ت�ضم  التي  فانون  فران�ش  اجلامعي 
االإجمايل  العدد  يرتفع  �رشير,   100
م�ضتوى  على  املتواجدة  لالأ�رشة 
م�ضت�ضفيات الوالية اإىل 700 �رشير مما 
ال�ضغط  تخفيف  يف  كثريا  �ضي�ضاهم 
على امل�ضالح املوجودة و مواجهة اأي 
�ضغط جديد حمتمل«واأو�ضح امل�ضوؤول 
االإقبال  رغم  اأنه  الوالية  عن  االأول 
امل�ضت�ضفيات  على  للمر�ضى  املتزايد 
حاليا  امل�ضغولة  االأ�رشة  عدد  اأن  اإال 
كان  اأن  بعد  �رشير   450 بحوايل  يقدر 
�رشير   355 اأيام  ع�رشة  حوايل  منذ 

هام�ش  »لدينا  اأنه  نقول  يجعلنا  مما 
اأن  اإىل  به«واأ�ضار  باأ�ش  ال  اإ�ضتقبال 
املر�ضى  لعالج  اجلديدة  الطريقة 
ملدة  املري�ش  بقاء  يف  املتمثلة 
له  مغادرته  ثم  امل�ضت�ضفى  يف  يومني 
الإ�ضتكمال العالج يف املنزل, �ضاعدنا 
على  االأ�رشة  عدد  تدوير  عملية   يف 
خ�ضو�ضا  اال�ضتقبال  هياكل  م�ضتوى 
هذا  ويف  املر�ضى  عدد  ارتفاع  مع 
اإمتعا�ضه  عن  الوايل  اأعرب  ال�ضدد 
وعدم  املواطنني  بع�ش  اإ�ضتهتار  من 
الوقائية  لالإجراءات  اإحرتامهم 
الفريو�ش,  اإنت�ضار  ملنع  املفرو�ضة 
التي  الطبية  »الطواقم  اأن  اإىل  م�ضريا 
تعمل منذ قرابة اخلم�ضة اأ�ضهر تعبت 
جمهودات  تبذل  واأ�ضبحت  كثريا 
املر�ضى  عدد  ارتفاع  مع  اإ�ضافية 
املواطنني  على  يتوجب  ولهذا 
يف  العمومية  ال�ضلطات  م�ضاعدة 

حماربة فريو�ش كورونا«.

اأو�ضح حمفوظ بري�ش  رئي�ش املجل�ش 
املهني ل�ضعبة البطاطا لوالية املدية, 
باأن  اهتمام ال�ضلطات املحلية بتطوير 
نتائج مر�ضية  �ضليمان منح  بني  �ضهل 
التي  البطاطا  مادة  اإنتاج  جمال  يف 
كما  الأخرى,  �ضنة  من  تطورا  تعرف 
القا�ضي  الدولة  قرار  اأن  اأكد حمدثنا 
للم�ضتثمرات  للتنقل  رخ�ش  باإعطاء 
االأثر  له  احلجر   زمن  الفالحية  
البطاطا  مادة   توفري  يف  االيجابي 
اجلني  مو�ضم  مع  وكمي  نوعي  ب�ضكل 
بداية  يف  باأنه  بري�ش  وذكر  اجلاري, 
جائحة فريو�ش كورونا  عرف الفالح  
ومتابعة  تفقد  يف   كبرية  �ضعوبة  
ال�ضلطات  تداركت  حيث  حم�ضوله 
املحلية اآنذاك هذه امل�ضكلة بتطبيق  
التعليمات لتمكينه من التنقل باأريحية 
يف الليل والنهار , باعتبار اأن الفالحة 
واملتابعة  التفقد  عملية   تتطلب 
كما  وقت,  كل  يف  للح�ضول  امليدانية 
اأبدى  الفالح  وقتها  اطالعا وتفهما  
اتخذ  حيث   , ال�ضحي  الو�ضع  لهذا  
لهذا  للت�ضدي  االأزمة  االإجراءات  كل 
غرار  على  للوالية  �ضمح  مبا  الوباء, 
الواليات من ال�رشوع يف عملية   باقي 
�ضهر  اأول  يف  البطاطا  حم�ضول  جني 
ا�ضتب�رش  كما   , ال�ضنة  جوان  من هذه 
بعدما  خريا,  ال�ضعبة   هذه  فالحوا  
تكبدوا  االأيام القليلة املا�ضية خ�ضائر 
�ضعرها يف حدود  تدين  ب�ضبب  فادحة 
االأرقام,  الواحد,  وبلغة   للكلغ  دج   12
اأو�ضح بري�ش بان اإنتاج عملية البطاطا 
خالل هذا املو�ضم و�ضل ما بني  350 
من  الهكتار,  يف  قنطار    400 اإىل  

كبذور,  قنطار  األف   200 حوايل  بينه 
خم�ض�ضة   قنطار  األف   800 وقرابة  
لال�ضتهالك, وقد �ضاعد ت�ضغيل  �ضهل 
بني �ضليمان يف اإعطاء  دفع كبري لهذه  
جمال  يف  وبخا�ضة   , احليوية  ال�ضعبة 
توفري منا�ضب �ضغل دائمة,  ومنا�ضب 
جني  وقت  اأثناء  مو�ضمية  �ضغل 
1600�ضخ�ضا,  حدود  يف  املح�ضول  
اهتمام  بان   ال�ضدد  هذا  يف  م�ضريا 
هذه  بتطوير  واملهنيني   ال�ضلطات 
ال�ضعبة مكن من الق�ضاء على  م�ضكل 
يف  مطروحا  كان  الذي  العاملة  اليد 
خالل  باأنه  موؤكدا  الفارطة,  ال�ضنوات 
اجلني  عملية  �ضهدت  املو�ضم   هذا 
اإقباال كبريا للعمال  , ناعتا بان اأ�ضعار 
مادة البطاطا  كانت جيدة  وتراوحت 
الواحد   للكلغ  دج   32 28   و  بني   ما 
الوثبة  هذه  اأن  غري  لال�ضتهالك, 
م�ضكلة  ت�ضوبها   تزال  ما  االإنتاجية  
�ضعب  حيث  التربيد,  غرف  نق�ش 
عملية   الفالحني  على  ذلك  غياب 
الكثري  ا�ضطر  الذي  االأمر   , تخزينها 
الوالية  يف  تربيد  غرف  لكراء  منهم 
اأن هذا امل�ضكل من  , على  املجاورة 
�ضاأنه اأن ي�ضاعف  ثمن منتجو البذور  
املخزن ب�ضبب  النقل , كون اأن  البذور 
اقل  للتربيد  يلزمها  فرتة   « الزريعة   «
مدة بنحو 45 يوما اإىل غاية 06 اأ�ضهر 
تكون  حتى   , البطاطا  نوعية  بح�ضب 
مع  ت�رشيفها  بعد  للغرا�ضة  �ضاحلة 
بداية �ضهر اأوت القادم, وهو ما يحتم 
على ال�ضلطات ح�ضبه التفكري يف حلول 

�رشيعة من اأجل تدارك هذا االأمر,.
ر. بوخدميي 

الوطنية  ال�رشكة  من  كل  وقعت 
املجمع  و  �ضوناطراك  للمحروقات 
االأربعاء  اأم�ش  ايني,  االيطايل 
عدة  على  العا�ضمة,  باجلزائر 
و  الغاز  قطاع  يف  تعاون  اتفاقات  
بفر�ش  تتعلق  تفاهم  مذكرة  على 
انتاج  و  ا�ضتك�ضاف  يف  اال�ضتثمار 

املحروقات.
و ت�ضمح مذكرة التفاهم املوقع عليها 
بح�ضور وزير الطاقة, عبد املجيد 
عطار و الرئي�ضني املديرين العامني 
لل�رشكتني املذكورتني, توفيق حكار 
للطرفني  دي�ضكالزي  كالوديو  و 
بتحديد فر�ش اال�ضتثمار يف جمال 
يف  املحروقات  اإنتاج  و  ا�ضتغالل 
اجلزائر يف اإطار قانون املحروقات 

اجلديد.
بحث  التفاهم  مذكرة  ت�ضمل  كما 
االنتاج  و  اال�ضتك�ضاف  فر�ش 
اأي�ضا  ومت  الدويل  امل�ضتوى  على 
اتفاقات   )03( ثالثة  على  التوقيع 

من  بت�ضويق  تتعلق  الغاز  جمال  يف 
االأطراف  ل�ضالح  �ضونطراك  قبل 
املذكورة, لكميات من الغاز اجلاف 
م�ضتخرجة من حقول اأرهود 2, �ضيف 
بحجم  العربي,  زملة  و   2 فاطمة 
مليار مرت   1,5 بحوايل  يقدر  �ضنوي 
مكعب, و ذلك اىل غاية عام 2049. 
و مت اأي�ضا التوقيع على ملحق لعقد 
�ضوناطراك  بني  املربم  الغاز  بيع 
التجارية  لل�رشوط  املحدد   , وايني 
 2021-2020 الغازية  ال�ضنة  بر�ضم 
الذي  املذكور  العقد  جتديد  مت  اإذ 
يف   ,1977 �ضنة  اىل  تاريخه  يعود 
ال�ضوق  متوين  2019,بغر�ش  مايو 
االيطالية, ملدة ثمانية )08( �ضنوات 
احت�ضاب  مع   2027 �ضنة  غاية  اىل 

�ضنتني )02( اختياريتني ا�ضافيتني.
ندوة �ضحفية على هام�ش  و خالل 
وزير  اأ�ضاد  هاته,  التوقيع  مرا�ضم 
بني  ال�رشاكة  بعالقات  الطاقة 
باأن  مذكرا  الطاقويني,  املجمعني 

ايني تعد اأزيد من 12 عقد تعاون مع 
�ضوناطراك يف جمايل اال�ضتك�ضاف 
االمر  اأن  عطار  وقال  اال�ضتغالل  و 
»يتعلق )اإيني مذكرة حترير( ب�رشيك 
بالن�ضبة  االأول  املقام  من  تاريخي 
املحروقات«  قطاع  يف  للجزائر 
التعاون  تطوير  اأهمية  اإىل  م�ضريا 
املنبع  قطاعات  يف  الطرفني  بني 
الت�ضويق  جمال  يف  وكذا  وامل�ضب 

مبا ي�ضمن امل�ضلحة امل�ضرتكة.
العام  املدير  للرئي�ش  وبالن�ضبة 
مذكرة  �ضت�ضمح  ل�ضوناطراك 
بني  العالقات  بتعزيز  التفاهم 
اال�ضتك�ضاف  جمال  يف  الطرفني 
حكار  وتابع  باجلزائر  واال�ضتغالل 
الفر�ش  من  الكثري  »يوجد  قائال 
التي يتعني درا�ضتها �ضويا, اإذ يتعلق 
االمر بتقييم الفر�ش املتاحة دوليا 
ال�ضم�ضية  الطاقة  م�ضاريع  وتطوير 
املتواجدة  احلقول  م�ضتوى  على 

�ضمن �رشاكة �ضوناطراك-اإيني«.

على  انه  فاأو�ضح  دي�ضكالزي,  اما 
املحروقات  قطاع  اأزمة  من  الرغم 
التي  و  الدويل  امل�ضتوى  على 
ا�ضتثمارات  تخفي�ش  ا�ضتوجبت 
ال�رشكة االإيطالية بحوايل 35 باملئة, 
اجلزائر  يف  البقاء  قررت  اإيني  فاإن 
بامليزانية  ن�ضاطها  وموا�ضلة 
ذاتها«واأردف بالقول اأن »ذلك يربهن 
من  �رشكائنا  مع  جيدا  نعمل  اأننا 
واالإجراءات«وح�ضب  الوقت  ناحية 
اللقاء  »هذا  فاإن  ل�ضوناطراك  بيان 
تطوير  يف  الطرفني  اإرادة  يوؤكد 
جماالت  خمتلف  يف  �رشاكتهما 
ال�ضناعة البرتولية والغازية وكذا يف 
املتجددة«واأ�ضاف  الطاقات  ميدان 
درا�ضات  اإطالق  �ضيتم  »اأنه  البيان 
الإقامة  جديدة  م�ضاريع  الجناز 
ال�ضم�ضية  الطاقة  توليد  حمطات 
اإجنازها  مت  التي  تلك  غرار  على 

مبوقع االإنتاج اجلديد بئر ربع.
ع.غ

�شوناطراك- اإيني 

�لتوقيع على ثالثة )03( �تفاقات يف جمال �لغاز

ك�ضف   250 من  اأكرث  اإجراء  يتم 
اأ�ضخا�ش  لفائدة  يوميا  طبي 
بكوفيد-19  اإ�ضابتهم  م�ضتبه 
بالتكفل  املعنية  ال�ضحية  بالهياكل 

باملر�ضى امل�ضابني بهذا الفريو�ش 
اليوم  علم  ما  ح�ضب  بق�ضنطينة, 
االأربعاء من املدير املحلي لل�ضحة 
ك�ضف  دعا�ضو  عديل  ال�ضكان,  و 

ت�ضجيل  يتم  باأنه  امل�ضوؤول  ذات 
بع�ش  يف  ي�ضل  يومي  قبول  معدل 
مر�ضى  من  حالة   36 اإىل  االأحيان 
احلال  عليه  كان  »مثلما  كوفيد-19 

داعيا  املن�رشم«  االأ�ضبوع  نهاية 
و  اليقظة  من  مبزيد  التحلي  اإىل 
من  االحرتازية  التدابري  احرتام 

اأجل مكافحة هذه اجلائحة.  

لالأ�شخا�س امل�شتبه اإ�شابتهم بكوفيد-19  ق�شنطينة

�أكرث من 250 ك�سف طبي يوميا 

املرحلة  االأربعاء  اأم�ش  انطلقت 
االأوىل من عملية اإعادة اإ�ضكان 1235 
عائلة من قاطني ال�ضكنات اله�ضة يف 
العمومي  �ضيغة  من  جديدة  �ضكنات 
بالقطب احل�رشي  اأجنزت  االإيجازي 
القنطرة  بحي  عمار  مرزوق  اجلديد 
عنابة.  بوالية  عمار  �ضيدي  ببلدية 
الدفعة  اإ�ضكان  اإعادة  عملية  ومتت 
بح�ضور  امل�ضتفيدين  من  االأوىل 
برميي,  الدين  جمال  عنابة,  وايل 

»موا�ضلة  باملنا�ضبة  اأكد  الذي 
اإ�ضكان  اإعادة  عملية  مراحل  على 
�ضكنية  ظروف  تعاين  التي  العائالت 
و  البلديات  خمتلف  عرب  �ضعبة 
اللجان  عمل  تقدم  مع  متا�ضيا  ذلك 
امليدانية  بالتحقيقات  املكلفة 
عمليات  يف  التامة  ال�ضفافية  ل�ضمان 
التوزيع«وتندرج هذه احل�ضة ال�ضكنية 
يت�ضمن  اإجمايل  برنامج  اإطار  يف 

1900 وحدة من ال�ضكن
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منذ بداية انت�شار الفريو�س يف اجلزائر 
ملف  تبعد  اأن  على  ال�شلطة  حر�شت 
ال�شيا�شية وبثت  التجاذبات  الوباء عن 
فيه  تبني  خطابا  املحلي  العام  للراأي 
الو�شعية  لت�شيري  املتبعة  ال�شيا�شة  اأن 
�شنع  من  هي  اإمنا  الوبائية  ال�شحية 
الرئي�س  زيارة  عرب  واأظهرت  اخلرباء 
تبون والوزير الأول اإىل ال�شلك الطبي 
والر�شائل التي كان يبعثها اأن القرارات 
والتدابري  احلكومة  من  ال�شادرة 
على  باحلجر  واملتعلقة  الوقائية 
اللجنة  اقرتاحات  من  هي  تذبذبها 
ولأن  ال�شحة.  بوزارة  املن�شبة  العليا 
ال�شحي  بالأمن  �شلة  ذات  امل�شاألة 
الذي هو جزء من الأمن الوطني فقد 
يف  دور  للأمن  الأعلى  للمجل�س  كان 
ر�شم التوجهات الكربى ل�شيا�شة الوقاية 
من انت�شار الفريو�س واتخاذ القرارات 
ال�شيادية كغلق احلدود الربية واجلوية 
غلق  اأو  الأفراد  نقل  اأمام  والبحرية 
قرار  جاء  وقد  وامل�شاجد  املدار�س 
اإليه  ذهبت  الأمنية خمالفا ملا  الهيئة 
ال�شوؤون  لوزارة  التابعة  الفتوى  هيئة 
الدينية وف�شلت ال�شلطة ال�شتماع اإىل 

راأي خرباء ال�شحة. 
وتو�شياتهم  اخلرباء  ملحظات  ولأن 
ال�شيا�شة  لتقلبات  تخ�شع  اأن  ينبغي  ل 
وقع  فقد  الطلب  حتت  ت�شدر  اأن  ول 
�رضورة  على  الأطباء  بني  الإجماع 
اتخاذ نهج �شارم لكبح جماح الفريو�س 

حتى  موؤقتا  املجتمع  حركية  واإيقاف 
يزول الوباء. وكان للمحامي م�شطفى 
اأن  احلراك  رموز  اأحد  وهو  بو�شا�شي 
التدابري  اإىل  المتثال  اإىل �رضورة  نبه 
الطبي،  م�شدرها  كان  مهما  الوقائية 
وزارة  عن  �شدرت  واإن  حتى  اأي 
تكون  من  للدولة.    كممثل  ال�شحة، 
تريد  التي  ال�شيا�شية  الأطراف  هذه 
وحماولة  كورونا  ت�شيي�س  يف  اخلو�س 
وبث  الفو�شى  خللق  فيه  ال�شتثمار 
من  املواطنني  اأو�شاط  يف  الت�شوي�س 
خلل ن�رض مزاعم باأن ال�شلطة ت�شتغل 
والزمان  املكان  يف  الفريو�س  امتداد 
لب�شط �شيطرتها على املجتمع وو�شع 
اإىل  بالعودة  يعد  الذي  للحراك  حد 
ال�شوارع مبجرد ذهاب الوباء. ل اأحد 
الطرف  لهذا  بالأ�شبع  الإ�شارة  ميكن 
ال�شلطة عن هذه  تعلن  ما مل  ذاك  اأو 
يف  الإبهام  على  واأبقت  الأطراف 
حتديدها وهو ما اعترب �شيحة حتذير 
يف  كورونا  اإقحام  مغبة  من  ا�شتباقية 

ال�رضاع ال�شيا�شي. 
وبغ�س النظر عن الو�شعية ال�شتثنائية 
تتاأهب  وهي  اجلزائر  بها  متر  التي 
د�شتورية  تعديلت  على  للم�شادقة 
هامة متهد لعملية جتديد املوؤ�ش�شات 
الوباء  مع  التعامل  فاإن  املنتخبة 
للخطاأ  تخ�شع  حكومي  ت�شيري  عملية 
نقد  حمل  تكون  اأن  وميكن  وال�شواب 
�شيا�شي من قبل املعار�شة كما يحدث 

عجزت  التي  البلدان  من  الكثري  يف 
الوباء،  احتواء  عن  احلكومات  فيها 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  ففي 
ترامب  دونالد  �شيا�شة  �شتخ�شع 
النتخابية  احلملة  خلل  للم�شاءلة 
نوفمرب  يف  املنتظرة  للرئا�شيات 
املعار�شة  عربت  فرن�شا  ويف  القادم 
عن حتفظها من �شيا�شة ماكرون حيال 
اجلائحة فلماذا نبعد ت�شيري احلكومة 
للأزمة ال�شحية عن النقا�س ال�شيا�شي 
وخلق  بالتمرد  فيه  يخو�س  ونتهم من 
حرج  يف  ال�شلطة  لو�شع  الفو�شى 
مبنا�شبة عر�س التعديلت الد�شتورية 

على ال�شتفتاء؟
ويبدو اأن الطبقة ال�شيا�شة جممعة على 
للأطباء  الوباء  من  الوقاية  اأمر  ترك 
ومواقفهم  م�شاربهم  اختلف  على 
ال�شيا�شية فالأمر يتعلق بالأمن القومي 
ولي�س �شاأنا �شيا�شيا فما عدا املوقف 
العدالة  جبهة  رئي�س  عنه  عرب  الذي 
والتنمية عبد اهلل جاب اهلل حيال غلق 
امل�شاجد وتعليق �شلة اجلماعة فاإن 
احلجر  فرتة   يف  لل�شلطة  انتقاد  اأهم 
ت�شميه  ما  على  من�شبا  كان  ال�شحي 
الو�شع ال�شتثنائي  اغتناما  املعار�شة 

لتكثيف اعتقال ن�شطاء احلراك. 
لأطراف  ال�شلطة  اتهامات  وتاأتي 
خللق  الوباء  با�شتغلل  �شيا�شية 
لعدد  رهيب  تزايد  خ�شم  يف  البلبلة 
اإجراءات  بعد  بالفريو�س  الإ�شابات 

التخفيف التي اتخذتها احلكومة منذ 
اأوقات  وتعديل  املا�شي  ال�شهر  بداية 
وليات  عدة  يف  اإلغائها  اأو  احلجر 
وفتح املحلت املغلقة لأ�شهر تفاديا 
احتواوؤه  ميكن  ل  اجتماعي  لنفجار 
اإذا ما ا�شتمرت و�شعية العائلت التي 
تقتات من القت�شاد املوازي يف العوز 
واأ�شحاب  التجار  �شغار  بقي  ما  واإذا 
وتوجد  احلال.  تلك  على  احلرف 
حت�شد  ل  و�شعية  يف  اليوم  احلكومة 
عليها ل ميكن اخلروج منها اإل بتوفر 
على  هائلة  وقدرة  �شيا�شية  حنكة 
يتوفر  ل  ما  وهو  احلكومي  الت�شال 
تذبذب  اأمام  حاليا  الكايف  بالقدر 
والذهاب  القرارات  وتغيري  اخلطاب 
مل  اأطراف  مرمى  يف  الكرة  رمي  اإىل 

حتددها للراأي العام بو�شوح. 
يجوز  هل  مطروحا:  الت�شاوؤل  ويبقى 
املواطنني  حياة  ن�شع  اأن  اأخلقيا 
الأرقام  األي�شت  ال�شيا�شة؟  مزاد  يف 
اأعادت  التي  هي  املرعبة  اجلديدة 
اجلدل اإىل ال�شاحة لت�شبح اأداة �شغط 
على ال�شلطة الت�شوي�س على اأجنداتها 
تائها  املواطن  يبقى  بينما  ال�شيا�شية 

و�شط جدل ل ناقة له فيه ول جمل؟ 
املواطن  يتمناه  �شيء  اأف�شل  اإن 
عي�شه  على  ياأمن  اأن  هو  الب�شيط 
ال�شيا�شة  تكف  واأن  وحياته  و�شحته 
اأنفها يف ق�شية تعترب اليوم  عن ح�رض 

ق�شية حياة اأو موت.

كورونا ينت�سر يف �أ�سو�ق �ل�سيا�سة

بقلم اح�سن خال�س   

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف

بعد اأن اأعلن الرئي�س تبون هذا الأ�سبوع 
عن اأ�سفه من ن�سر اأفكار �سيا�سية م�سللة 

ب�ساأن انت�سار فريو�س كورونا ها هو الوزير 
الأول عبد العزيز جراد يطلق �سيحة 
من تندوف حتمل اتهاما عندما اعترب 

اأن هناك اأطرافا حتر�س املواطنني على 
التمرد على تعليمات الوقاية التي اأقرتها 

احلكومة انطالقا من تو�سيات اللجنة 
العليا ملتابعة تطور انت�سار الفريو�س. 

وبهذا تكون ال�سلطة قد اقحمت كورونا 
يف املعرتك ال�سيا�سي واأدخلته يف جدل 
جديد ي�ساف اإىل اجلدل الذي اأثارته 

التعديالت الد�ستورية.

ال�سلطة تتهم اأطرافا بت�سليل املواطنني

يقف الن�سان والب�سرية قاطبة 
اليوم اأمام حلظة فا�سلة بني احلياة 
واملوت ب�سبب حالة مر�سية وبائية 

اأو ما ي�سطلح عليه بـ  فريو�س كورونا 
كوفيد 19 ، الفريو�س املجهول لي�س 

املقلق فيه هو تهديده حلياة النا�س ، 
بل تهديده حلياة جميع النا�س دون 

ى عدالة الطبيعة  ا�ستثناء ؛ هنا تتبَدّ
وم�ساواتها  ، وباء وبالء وابتالء ل 
يختار ول يفا�سل بني النا�س ، بني 
حاكم وحمكوم ول �سرق ول غرب 
، غري خارطة الأحداث اجلارية ، 

وجعل العامل  يعي�س حالة من القلق 
والهلع واخلوف واجلزع.

الفريو�س الكوروين  

حلظة فا�سلة بني �حلياة و�ملوت
الجتماعي  العاملي  النظام  خلخل   ،  
والثقايف  وال�شيا�شي  والقت�شادي 
العامل  عزل  يف  وت�شبب  والديني 
واإجبار النا�س يف اأن يعي�شوا يف بيوتهم 
واملطارات  الف�شاءات  واإغلق   ،
واملوانئ  وال�شالت و منع اجتماعات 
كانت  كارثي  واقع   ، والوزراء  الروؤ�شاء 
ووهان عا�شمة مقاطعة هوبي ال�شينية 
و�شط  يف  بال�شكان  اكتظاظا  والأكرث 
الوباء  مواجهة  يف  وحيدة   ، ال�شني 
 2019 العام  من  الأخرية  الأ�شابيع  يف 
ماهو   2020 الكئيب  العام  وبدايات 
التنني  تدمري  يف  اأمريكية  رغبة  �شوى 
املناف�شة  حلبة  من  وازاحته  ال�شيني 
على اإدارة العامل  ، فتزعزعت مفاهيم 
عدة ، وت�شكلت نظم ا�شتهلكية جديدة 
، وكونت  ثقافة جديدة. املفرو�س اأن 
ردة الفعل املنا�شبة جتاه جائحة كورونا 
ت�شتدعي منا اأن ننتبه جيدا لهذا اخلطر 
الوبائي لي�س بالوقاية فح�شب بل حتى 
ملواجهته  الأكرب  باحل�شن  بالهتمام 
واحلفاظ  لدينا  املناعة  تقوية  وهو  اإل 
على طاقة اأج�شامنا يف مواجهته ، واأن 
نكون عونا ملجتمعاتنا و حكوماتنا يف 
التنبه للخطر الذي األقي يف وجه العامل 
مفتتح  ليكون  وطور  وانتج  رحمة  دون 
البيولوجية   احلروب  من  جديد  عهد 
ولي�س  العظمى   القوى  تخو�شها  التي 
الغذائية  املواد  تخزين  على  التهافت 
ال�شلوك طبيعة يف  اأن هذا  يبدو  لكن   ،

الإن�شان وهو اأمر مرتبط بغريزة اخلوف 
نت�شابق  نحن  فبينما   ، املجهول  من 
املعقمات  عن  ونبحث  الكمامات  على 
واحت�شاب  ال�شحي  احلجر  يف  ونغرق 
الوقاية  طرق  ون�رض  امل�شابني  اأعداد 
م�رضوعة  اأمور  وكلها  والحرتازات 
وندعو ونحث عليها ، لكن غرينا ي�شارع 
ول  منفردا  عامليا  حاكما  البقاء  على 
ياأبه ملا ينتظر العامل من ويلت حرب 
نفهم  اأن  ميكن  ل  ولذلك  الفريو�شات 
املقايي�س  تطبيق  خلل  من  الظاهرة 
البع�س  ال�شارمة كما يحاول  املنطقية 

اأن يفعل ذلك
على  والتهافت  املجهول  من  اخلوف 
وال�شتهلكية  الغذائية  املواد  تخزين 
يتعلق  ل   ، كورونا  جائحة  ب�شبب 
باجلزائريني وحدهم ، ولي�س له علقة 
الوعي  اأو   ، والتقدم  التخلف  مبنطق 
وعدم الوعي.. لأن الظاهرة هذه الأيام 
اأ�شابها  التي  الدول  كل  يف  موجودة 
الفريو�س ، يف ال�شني واأمريكا وفرن�شا 
والكويت  اجلزائر  يف  كما  وبريطانيا، 
املواد  تخرين  اأن  وات�شور  واإيران... 
الوليات  يف  الأ�شا�شية  ال�شتهلكية 
املتحدة الأمريكية اليوم اأكرث بكثري مما 
يحدث عندنا، وقد �شبق للعامل اأن عرف 
مثل هذه الظاهرة ، كما يف العام 1962 
اندلع حرب  العامل يرتقب  عندما كان 
الكوبية.  ال�شواريخ  اأزمة  عز  يف  نووية 
كل احلكومات اليوم تواجه اأزمة اإ�شافية 

ب�شبب هذه الظاهرة ، يف الواقع هناك 
طورتها  وقدرات  اإمكانات  لديها  دول 
يف �شنوات من ال�شتقرار فهي �شامدة 
قادرة على مواجهة الوباء و�شت�شمد يف 
الأيام القادمة واأخرى لي�س بني يديها اإل 
اأن تطلب امل�شاعدة حتى من البلد الذي 
ظلت تتفرج عليه وهو يواجه الوباء من 
تهدئة  اإىل حماولة  تعمد  لذلك  البداية 
وفرة  على  التاأكيد  خلل  من  �شعوبها 
الأ�شا�شية  ال�شتهلكية  املواد  خمزون 
القت�شاد  يرهق  الو�شع  هذا  لأن   ،
الطلب  ب�شبب  والعاملي  الوطني 
، وبالتايل ترتفع الأ�شعار من  املتزايد 
جهة ويعاين قطاع وا�شع من النا�س من 
الدول  هذه  على  ينبغي   ، اأخرى  جهة 
من  جيدا  الدر�س  ت�شتوعب  اأن  اله�شة 
الأزمة احلالية ، وتفهم اأن ل اأحد ينفعها 
وقت ال�شدة ، غري اإمكانياتها اخلا�شة ، 
تراكمه من خربات  اأن  ا�شتطاعت  وما 
وتدبري  للطوارئ  واقعية  وخمططات 

الكوارث وهنا ميكن القول : 
زاد  ب�شببه  الذي  الطبقي  التفاوت 
وامل�شاكني  الفقراء  عدد  وارتفع 
قوت  ميلكون  ل  الذين  واملحتاجني 
يومهم ، ول القدرة على الغذاء واملاأكل 
يت�شورون  وهم  واملبيت  وامللب�س 
فقدمت  ما  ع�رض  �رضفتم  فلو   ، جوعاً 
دون  الأ�شواق  اكتناز  اأغنياء   لأ�شبحوا 
والرادعة  احلازمة  القرارات  تطبيق 
ومتابعة  ومراقبة  بالأ�شعار  للم�شاربة 

التجار ممن يعمدون اإىل تكدي�س ال�شلع 
العمل  فر�س  تكافوؤ  وعدم  والب�شائع 
بع�رضات  تذكريكم  يف  اأجنح  ولعلي   ،
الذين  العاطلني  ال�شباب  من  املليني 
 ، يجدونه  ول  العمل  عن  يبحثون 
وبالتايل فل ي�شتطيعون تكوين الأ�رضة 
لهم  وفرمت  فلو   ، الكرمي  العي�س  ول 
اأمنياتهم  لتحققت  فقدمت  مما   %2.5
والتعامل  املنتهجة  ال�شكوت  �شيا�شة 
ونهبوا  اأكلوا  الذين  الفا�شدين  مع 
ثروات �شعوبهم املظلومة دون مراقبة 
حق  يف  ارتكبوه  مبا  جزاء  ومعاقبة 
املواطن والوطن .  ختاما  اإنني اأذكركم 
واأ�شندمت  تعاىل  اهلل  ن�شي  معظمكم  اأن 
اأ�شبحتم  حتى   ، املادة  اإىل  �شيء  كل 
كاأنكم تعبدون املادة والتقنيات ون�شيتم 
ميكننا  ما  اأف�شل  هذا  رمبا   ، خالقكم 
احلالية  الفريو�شية  اجلائحة  تعلمه من 
اإنها   ، الفريو�شات  تهاجمنا  حينما   ،
بطريقة ما تعيد ر�شالتنا اإلينا ، الر�شالة 
بغريك   فعلت  ما  الآن  بك  اأفعل   : هي 
لأذكركم باهلل اخلالق القادر لتت�رضعوا 
بالت�رضع  تعاىل  اهلل  اإىل  ولرتجعوا 
اجلثة  وو�شعية   ، والبتهال  والتو�شل 
الهامدة وتدركوا اأّنه ما من اأحد اأف�شل 
من اأحد، واأنكم يف ح�رضة اخلالق �شواء 
اإل  متلكون  ول   ، َقَدُركم  هي  فاملوت 
ثم   ، والفردانية  الأنانية  عن  التخلّي 
ملعانقة  اهلل   كتاب  معانقة  اإىل  العودة 

الإن�شانية من جديد 
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لكي تكت�شفهم.. لي�س 
بال�شرورة اأنك متار�س 
مهمة اأمنية.. ف�شواء 

كانوا مثقفني اأو �شيا�شيني 
اأو فنانني اأو رجال دين 
يكفي فقط اأن تالحظ 

مواقفهم من عناوين 
اأمتك: فل�شطني ووحدة 

الأمة ونه�شتها.. انتبه!! 
اإن هذه هي دائرة ك�شفهم، 
ولتعرفنهم يف حلن القول 
عندما يتحدثون عن هذه 

الق�شايا.. فهل يكون من 
اأبناء الأمة من يتطوع 

خليانة فل�شطني ل�شالح 
عدو الأمة ويدفع اأموال 
يف ذلك؟ وهل من اأبناء 
الأمة من يقوم بتدمري 
بالد العرب يف العراق 

وال�شام واليمن وت�شويه 
الإ�شالم وحرفه متطوعا 

بال تردد؟ هل من اأبناء 
الأمة من يعمل على 

تفرقتها بكل الو�شائل 
وي�شحن بع�شها على 
بع�شها؟ هل من اأبناء 

الأمة من يحاول �شراء 
بيوت يف القد�س ليقدمها 

لل�شهاينة؟ 

جوا�شي�س

اأدوار خطرية يف وطننا العربي
�إيلي كوهني بدعا  �أو  مل يكن لور�ن�س �لعرب 
و�ل�صهيوين  �ال�صتعماري  �الخرت�ق  تاريخ  يف 
�إىل  و�صل  �الأمر  لعل  بل  �لعربي  الأمننا 
�الإعالم  مفا�صل  بع�س  يف  متقدمة  مرحلة 
باالأفكار  فقط  لي�س  و�الخرت�ق  و�ل�صيا�صة 
غر�س  خالل  من  �الأهم  وهو  �إمنا  و�لتجنيد 
على  وحملها  تدريبها  بعد  ب�رشية  عنا�رش 
�ل�صعوب  من  فئات  بتقليد  �ملخاطر  ركوب 
و�لت�صلح مبا  وعاد�تهم  ومذ�هبهم  بلهجاتهم 
يجب �أن يقومو� به.. ومن هنا تكرث �الألقاب 

�لوهمية �ملنا�صبة الأدو�ر معينة.
ومثيالته  �لهجان  ر�أفت  م�صل�صل  �أبهجنا 
م�صتنقع  يف  نعاين  �أننا  �ملريع  �الأمر  ولكن 
حد  عند  تتوقف  مل  �لتي  �الخرت�قات  من 
على  للتعرف  �الخرت�ق  فقط  فلي�س  معني 
يف  �لتغلغل  �أو  و�الأمنية  �لع�صكرية  �لقدر�ت 
و�صائل �الإعالم �إمنا و�الأخطر و�صول �لدو�ئر 
م�صاجد  و�أئمة  دين  علماء  من  �خلا�صة 

ومنخرطني يف جماعات و�أحز�ب.
�إال  �أ�صلوبا  �أو  و�صيلة  �الأمة  �أعد�ء  يدخر  مل 
��صتخدموه ومل يتوقفو� عند باب من �الأبو�ب 
ميار�صون  بهذ�  وهم  �قتحامه..  حاولو�  �إال 
�إنهم  جمامالت..  وال  عو�طف  بال  �حلرب 
وم�رشوعهم  خطر  يف  وجودهم  �أن  يدركون 
د�خل  بالتغلغل  يقومو�  مل  �إن  �لتبخر  بقيد 
وي�صتتونها  ميزقونها  �الأمة  ج�صد  مفا�صل 

وين�رشون فيها كل ما يخربها.
مل ي�صلم ف�صيل �و حزب �أو نظام �أو جماعة 
عر�صة  جميعا  جعلها  مما  �الخرت�ق  من 
لالنحر�ف و�لتحول �إىل قوة تدمري وتخريب 
يف�رش  ما  وهذ�  �لفريو�س،  منها  متكن  �إذ� 
كثرية  �أحيانا  �ملربر  غري  �لعنيف  �ل�صد�م 

د�خل �لبلد �لو�حد.
�إن �ملو�صوع لي�س خو�صا يف عامل �رّشي، بل 
هو قر�ءة �صيا�صية يف بع�س ما �صدر من كتب 
ودر��صات ومقارنتها مبا نحن فيه من متزق 
وت�صتت وحماولة �إغر�قنا يف م�صتنقعات �لدم 
�إىل  بها  نهتدي  بو�صلة  وفقد�ننا  و�لف�صل 

�أهد�فنا.
�شهادات مهمة:

�ل�صحف  ن�رشته  مقاٌل  �نتباهي  لفت 
جهاز  بها  متّيز  طريقة  عن  �الإ�رش�ئيلية 
عمدت  حيث  �الإ�رش�ئيلية..  �ملخابر�ت 
عزل  �ىل  �ملو�صاد  جهاز  من  خا�صة  وحدة 
من  �لقادم  �ليهودي  �ل�صباب  من  جمموعات 
حما�صن  يف  تن�صئته  و�إعادة  عربية  مناطق 
خا�صة باإ�رش�ف متخ�ص�صني زّودو� كل و�حد 
�إ�صالمية  وثقافة  جديد  با�صم  هوؤالء  من 
وتعّود على لهجات عربية حمددة وفل�صطينية 

ح�صب �ملنطقة.
ويف كتابه »جو��صي�س بال بلد: حيو�ت �رشية 
 SPIES OF NO �إ�رش�ئيل«  والدة  يف 
 COUNTRY: Secret Lives at
كتاب  ويتناول    ،   the Birth of Israel
»جو��صي�س بال بلد«، �الأحد�ث يف �لفرتة ما 
بني يناير 1948 و�أغ�صط�س 1949 ، وهي فرتة 
م�صطربة عندما �أعلنت دولة �إ�رش�ئيل وقاتلت 
من �أجل بقائها. يروي �ل�صحفي �الإ�رش�ئيلي 
ماتي فريدمان كيف �أن�صاأت جمموعة �صغرية 
يف  �صغرًي�  متجًر�  �ليهود  �جلو��صي�س  من 
��صتخبار�ت  مركز  �أول  نو�ة  ليكون  بريوت، 
�إ�رش�ئيلية يف دولة عربية بعد فرتة وجيزة من 
يحكي   ..1948 مايو  يف  �إ�رش�ئيل  دولة  قيام 
�صاركو� يف هذه  �أربعة عمالء  �لكتاب ق�صة  
و��صمه   ، كوهني«  »جميليل  وهم   �لعمليات، 
�صو�صان«  »�إ�صحاق  و  يو�صف«،    « �مل�صتعار 
�لكرمي«، و«هافاكوك  باإ�صم  »عبد  ، ويعرف 
 ، »�إبر�هيم«  باإ�صم  ا  �أي�صً ويعرف   ، كوهني« 
و«ياكوبا كوهني« و�إ�صمه �مل�صتعار » جميل«.. 
�ليهود  من  جميعهم  �الأربعة  �لرجال  وكان 

وكانو�   �لعربية،  باللغة  �لناطقني  �ل�صفاردمي 
يف �لع�رشينات من �لعمر عندما مت جتنيدهم، 
ولد  �لثالثة �الأو�ئل يف �لدول �لعربية، وكان  

�لر�بع من مو�ليد »�لقد�س.«
لقد �عتمدت �لقيادة �ال�صتعمارية �لربيطانية 
و �لقيادة �ل�صهيونية يف فل�صطني على �صبكة 
من �ملتعاونني �لعرب للح�صول على معلومات 
�أن  بيد  �لعرب..  �لفل�صطينيني  �أعد�ئهم  عن 
وغري  مكلفني  كانو�  �لعرب  �ملخربين  هوؤالء 
لهذ� جلاأت  �الأحيان..  من  كثري  موثوقني يف 
باملهمة  للقيام  يهود  جو��صي�س  تكوين  �ىل 
و�لديانة  و�للغة  �لثقافة  على  تدريبهم  بعد 
و�للهجة �ملحلية.. وكان  و�لتقاليد  و�لعاد�ت 
و  �لعربية  �للغة  يجيدون  �جلو��صي�س  هوؤالء 
قادرين على �الندماج ب�صهولة يف بيئة عربية، 
وتعلم هوؤالء �لعمالء �لقو�نني، و�أحكام �لقر�آن 
�لكرمي، و�لعبار�ت �لتي يرددها �لعرب، وكانو� 

خادعني بدرجة كافية وجو��صي�س جيدين.
�الأماكن  يف  تعليمهم  �لعمالء  هوؤالء  وتلقى 
يف  يتجولون  وهم  فل�صطني،  يف  �لعربية 
وحمالت  �ملطاعم  يف  ويجل�صون  �الأ�صو�ق، 
�ن  وبعد  �حلافالت  يف  ويتحدثون  �حلالقة 
لعل �الآالف، وّجهتهم  مت تدريب �ملئات، بل 
�إىل مناطق حمددة  �الأمنية �خلا�صة  �لوحدة 
و�نغر�صو� يف �ملجتمعات �جلديدة، وتزوجو� 
لهم  وكانت  �أوالد�،  و�أجنبو�  م�صلمات  بن�صاء 
حركات  من  يقرتبو�  �ن  وهي  خا�صة  مهمة 
و�ل�صيا�صية..  �لثقافية  و�لفعاليات  �لتحّرر 
مّتت  وقائع  �إىل  �ل�صهيوين  �لكاتب  وي�صري 
ل �ملو�صاد �إىل معلومات طازجة  وكيفية تو�صُّ
بف�صل  �مل�صدر  ومن  ح�صولها  وقت  يف 
منخرطني  يهودي  �أ�صل  من  �أ�صخا�س  وجود 
و�أحز�ب  حركات  من  �أمامية  �صفوف  يف 
دمج  مت  لقد  ومنظمات…و  وجمموعات 
�لق�صم �لعربي يف �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية يف 
مهام  �أجرى  �لذي  باملو�صاد،   1948 �صبتمرب 

خطرية يف �لدول �لعربية.
تعتمد �ملو�صاد على �ملر�أة �عتماد� قويا يف 
�لعمالء  و�إ�صقاط  �لتج�ص�س  بعمليات  �لقيام 
ولقد  و�الإغر�ء  �لرذيلة  ��صتخد�م  خالل  من 
�مل�صتغالت  �أكرب  من  وهي  ليفني  �رشحت 
�أدو�ر لها بال حياء ولقد  يف هذ� �حلقل عن 
�حلرج  رفعو�  باأن  يهود  حاخامات  �أ�رشع 
�إذ�  �إ�رش�ئيل  دولة  تخدم  �لتي  �ملر�أة  عن 
�أكدته  ما  و  �لفاح�س  �ل�صلوك  ��صتخدمت 
�أجهزة �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية �أن �ملجند�ت 
جنحن على مد�ر �الأعو�م �ملا�صية يف تنفيذ 
عمليات ع�صكرية مهمة بينها �غتيال �لقيادي 
�أ�رش�ر  �رشقة  و  �صالمة،  ح�صن  �لفل�صطيني 
�ل�صفارة �الإير�نية يف قرب�س، و مكاتب حزب 
�لنووي  �خلبري  و�ختطاف  �صوي�رش�،  يف  �هلل 

»فعنونو« من �يطاليا، 

خمطط اإ�شرتاتيجي:

ملوؤلفه  �لرمال”  من  “ق�صور  كتاب  �أ�صعفني 
عن  يتحدث  وهو  جريوليماتو�س”  “�أندري 
�الأنكلو�مريكي  و�لتدخل  �لتج�ّص�س  من  قرن 
يف  يجري  ما  �ن  لنكت�صف  �لعرب..  بالد  يف 
�صاعته..  وليد  لي�س  �ليوم  �لعربية  �ل�صاحة 
جمتمعاتنا  د�خل  �مل�صتِعرة  �حلرب  فهذه 
غ�صب  ر  لتفُجّ �لطبيعية  �لنتيجة  هي  لي�صت 
�ل�صعوب على حكامها �لذين �غتالو� �حلريات 
من  �أبعد  �الأمر  �إن  �لرثو�ت.  على  و��صتولو� 
ذلك؛ �نه نتيجة طبيعية لعمل دءوب قامت به 
�الأجهزة �الأمنية �لغربية يف بالد �لعرب منذ 

زمن بعيد.
يف �لكتاب �ملذكور جهٌد كبري بذله �ملوؤلف يف 
�لتق�صي و�لتحري من م�صادر �ملعلومات يف 
ون  �أكرث من بلد، وقد �صاركه يف ذلك خمت�صّ
ومتابعون يف �أكرث من موقع در��صات ومركز 
تقارب  �لتي  �لكتاب  �أهمية  وتاأتي  �أبحاث.. 

لالأحد�ث  متابعته  من  �خلم�صمائة  �صفحاته 
مت  وكيف  ت�صكلت؟  كيف  �الآخر:  بعد  و�حد� 
�إعادة  �آخر  مبعنى  لها؟  و�لتنفيذ  �لتخطيط 
و�ل�رش�عات  و�حلكومات  لالأحد�ث  قر�ءة 
هوال  نكت�صف  وهنا  مربرة..  ة  مف�رِشّ قر�ءة 
حدثت؟  كيف  �حلقائق:  معه  تت�صح  كبري� 
من  �ل�صهاينة  من  جمموعاٌت  متّكنت  كيف 
كيف  �صعبها؟  وطرد  و�أر�س  وطن  �غت�صاب 
تتمّكن ع�صابة “حمقورة” من �النت�صار على 
�لدول �لعربية؟ ملاذ� مل ي�صتطع �لعرب توحيد 
بلد�نهم، مع �أن �ل�صعوب كلها تطمح للوحدة 
وهي ت�صرتك يف �لثقافة و�لدين و�للغة؟ كيف 
�لتنمية  م�صاريع  �لعربية  �لبلد�ن  خ�رشت 

و�لنه�صة مع توفر كل �الإمكانات لذلك؟
�إنها  مف�صلة:  و��صحة  �الإجابات  تاأتي  وهنا 
��صتخبار�ت �الجنليز و�الأمريكان و�لفرن�صيني 
و�لرو�س كيف لعبو� والز�لو� يف �ملنطقة كاأنها 
�صبكات  فن�رشو�  �أيديهم،  بني  �صطرجن  رقعة 
�لتج�ص�س لت�صل �إىل كل �صيء للح�صول على 
�لعمالء  وت�صغيل  �الإ�صاعات  وبث  �ملعلومات 
و�أ�صخا�س  �أجهزة  من  يريدون  ما  وزرع 
نبي؛  بن  مالك  �صاحبنا  ر�أي  على  و�أفكار 
و�الأ�صخا�س  �الأفكار  عامل  يف  ��صتغلو�  �إنهم 
�ل�صيوعية  �نت�صار  حاربو�  و�الأ�صياء.. 
و�أفرغوها من حمتو�ها، وجندو� ملو�جهتها 
للغر�س  “دينية”  حركات  ودعمو�  �الأديان 
ذ�ته.. ودعمو� حركات وع�صابات، ونا�رشو� 
زعيما ونا�صبو� �آخر �لعد�ء، ثم بدلو� �الأدو�ر 
من  وحاورو�  باالأم�س  نا�رشو�  من  فقتلو� 
عادو� باالأم�س.. حر�صو� فئة على فئة و�أتباع 
مذهب على مذهب، م�صتغلنّي يف ذلك كله ما 
غر�صوه من منطق وفل�صفة يف عقول �لنا�صئة 
�الجتماعية  و�لقياد�ت  �ل�صيا�صيني  وبع�س 
من  �لثانوّيات  يف  و�نهماك  نظر  ِق�رش  من 
�صخ�صيات  تلميع  خالل  ومن  �مل�صائل.. 

زرعوها يف �ملجتمعات.
ال ميكن فهم ما نحن فيه من فو�صى م�صتبّدة 
�أن ور�ء ذلك  �إال عندما نكت�صف  وتيه حمكم 
قوى  �أ�صباحا..  ولي�صت  حقيقية  قوى  كله 
بع�صنا  وتغري  بع�صنا  على  بع�صنا  ت�صّجع 
على بع�صنا.. وعندما نعر�س �أي ق�صية من 
ال  و�مل�صلحة  �لعقل  على  �لد�خلية  ق�صايانا 
الأنها  و�لتبيان،  �ملنطق  �أمام  حلظة  ت�صمد 
�حلاكم  م�صلحة  هي  فما  وهمية،  ق�صايا 
�أبناء  دماء  وي�صتبيح  بلده  يدّمر  عندما 
�حلياة  من  ويحرمهم  �أفو�ههم  ويكمم  �صعبه 
�لكرمية؟ ما هي م�صلحة �ملعار�صات عندما 
تدّمر وتقتل وتنخرط يف تخريب �لبلد؟ ماذ� 

تريد من ذلك؟
�أجهزة ��صتخبار�ت تعمل من �جل  �إن هناك 
م�صالح �إ�صرت�تيجية لدولها، وهي لن تتوقف 
�لت�صتت،  مناخات  لتهيئة  �لدءوب  �لعمل  عن 
الإق�صاء  �ملنا�صبة  �للحظة  يف  تتقدم  وهي 
�حلياة  م�رشح  عن  ونبيه  و�رشيف  حر  �ي 
و�إما  و�الغتيال،  �لقتل  �إما  باأ�صاليب عديدة: 
�لت�صويه و�لتحري�س عليه من د�ئرته �خلا�صة 

الإ�صقاط �صدقيته وم�صد�قيته..
خّططت  �صخمة  معارك  نعي�س  �إننا  �أجل، 
و�لربيطانية  �الأمريكية  �ال�صتخبار�ت  لها 
�لقامتة  بظاللها  تلقي  الز�لت  و�لفرن�صية 
�لعربية،  و�ملجتمعات  �الأفر�د  حياة  على 
هناك،  ميكث  مل  �أفغان�صتان  يف  ح�صل  فما 
�لعنف  من  جديدة  �أطو�ر�  وفّرخ  �متّد  بل 
�لعربي  و�لوطن  �الإ�صالمي  �لعامل  �جتاحت 
هناك  ح�صل  ما  جذور  ومبتابعة  خا�صة. 
�ال�صتخبار�ت  �أجهزة  �أد�رت  كيف  نكت�صف 
�أمن  �أجهزة  ومعها  و�لربيطانية  �الأمريكية 
يف  �لعنف  لزرع  �لعملية  لها  كتابع  حملية 
��صتقر�رها  فر�صة  و�إلغاء  �ملجتمعات 
“�الإ�صالمي”  �لعنف  ت�صدير  بوؤرة  وجعلها 
�الإ�صالم  حتميل  ثم  �لعربي،  �لوطن  يف 

و�مل�صلمني جريرة كل فعل �إجر�مي ميكن �أن 
يحدث يف �لعامل تقوم به �أجهزة �أمن غربية 
الأغر��ٍس حم�صوبة �قت�صاديا و��صرت�تيجيا.. 
�أ�رشفت  كيف  �الإير�نية  �لعر�قية  �حلرب 
عليها �الأجهزة �الأمنية �لغربية، وكيف مّت جّر 
�الأمر  هّياأو�  وكيف  �لكويت،  �لعر�ق الجتياح 
متاما لذلك، وكيف جّهزو� �أنف�صهم للمرحلة 

�لتالية؟

ظاهرة الربيع العربي:

نقر�أ  �أن  دون  �لعربي  �لربيع  قر�ءة  ميكن  ال 
�صخ�صا متميز� بح�صوره يف �مل�صهد �لعربي 
�إنها عالمات ��صتفهام كبرية �أحاطت بالكاتب 
�لفرن�صي»يهودي  و�لفيل�صوف  و�ملفكر 
ليفي،  هرني  برنار  لل�صهيونية«  عا�صق 
�الأخرية  م�صريته  يف  �خلر�ب،خا�صة  عّر�ب 
على �ل�صاحة �لعربية منذ بد�ية �لعام 2011 
و�نطالق ثور�ت �لربيع �لعربي.. ومتاما يجب 
�إظهار �الهتمام مبنظمات �ملجتمع �ملدين 
�لتو��صل  �صبكات  على  فنية  كو�در  وتدريب 
باالأمو�ل.. كما  و�الإغد�ق عليها  �الجتماعي 
قمعية  دول  موقف  حقيقة  �إظهار  من  البد 
باملال  بدعمه  �لعربي  �لربيع  جتاه  �أحادية 

و�ل�صالح و�الإعالم.. �أو باالنق�صا�س عليه.
�إنكار  ينبغي عدم  �لذي  �لعربي  �لربيع   جاء 
��صرتد�د  �رشورة  من  �ملحقة  مربر�ته 
�أجل  من  و�لعمل  و�حلريات  و�لعزة  �لكر�مة 
�ل�صارقني  �أيدي  وقطع  و�لتنمية  �لرفاه 
منه  تت�صلل  �لذي  �ملناخ  هو  وهذ�  �لكبار.. 
ولكن  �لغربية،  �ال�صتخبار�ت  خمططات 
�أو�صاع   جملة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  من  بد  ال 
�صنع  من  هي  �ملزرية  �لعربية  جمتمعاتنا 
القت�صادنا  �لغربية  �الأمنية  �الخرت�قات 
وثقافتنا ومن خالل م�صت�صاريهم  و�صيا�صتنا 
�صيا�صيينا  على  و�صغوطهم  حكوماتنا  لدى 
ون�صائحهم  و�خرت�قاتهم  و�إغر�ء�تهم 
وحتذير�تهم وتطميناتهم.. مبعنى �أن �لدو�ئر 
�النفجار�ت  يهيئ  من  هي  �ال�صتعمارية 
بلد�ننا  باإرهاق  فيها  ت�صتثمر  لكي  �لعربية 
وثرو�تنا  ملوؤ�ص�صاتنا  و�لتدمري  بالتخريب 
�لربيع  �نتهى  و�لتطور.  �لتنمية  و�حتماالت 
�لعربي يف معظم �الأماكن كما �أر�دو� هم بعد 
يف  �جلميع  و�أ�صبح  �أ�صبابه،  لالأمر  هياأو�  �أن 
�مل�صهد مبثابة حجارة �صطرجن بيد �لالعبني 
دو�  رو� �حلرب �لد�خلية وزَوّ �لكبار �لذين �صَعّ
�ال�صتمر�ر،  مبربر�ت  �ملت�صارعة  �الأطر�ف 
ثم �صكلو� للمت�صارعني �أطر ت�صوية و�أ�صبحو� 
كل  بقبول  �لقادمة  �ملرحلة  مرجعية  هم 
�الأطر�ف بهم.. و�أ�صبحت خريطة �ملنطقة 
لونها ح�صب ترتيباتهم  �أيديهم يف�صِّ كلها بني 

وخططهم.

وماذا بعد؟:

عملية �صخمة الز�لت م�صتمّرة من �لتج�ّص�س 
و�لفرن�صي  و�الجنليزي  �الأمريكي  و�لتدّخل 
من  جي�صا  لها  و�صنعت  حياتنا  مفا�صل  يف 
�ال�صتعمار،  م�صالح  عن  يد�فعون  �لعمالء 
ويف مقابل ذلك قليٌل من �أجهزتنا �الأمنية من 
لالأجهزة  �لتبعية  عن  م�صتقل  �إطار  عمل يف 
من  �لكثري  و�نخرط  �الأجنبية..  �الأمنية 
�الأجهزة  �إ�صرت�تيجية  يف  �ملحلية  �الأجهزة 
�صاأن  كان  كما  �الأجنبية  �ال�صتخبار�تية 
بع�س  وكما  �ل�صاه  �أيام  �الإير�ين  �ل�صافاك 
�الأجهزة �لعربية �الآن يف تن�صيقها �الأمني مع 
�لعدو بحجج مو�جهة �الإرهاب و�صوى ذلك. 
�مل�صكلة،  ملو�جهة  متاما  �صهلة  �ملهمة 
فريو�صات  عن  �لك�صف  مبعيار  فالتزود 
مينحنا  فهو  �ملنقذ  هو  و�لعمالء  �لتج�ص�س 
�الأمة  وحدة  �لكر�مة:  ثالثية  �إبر�ز  فر�صة 
و�هلل غالب  ونقي�صها..  وفل�صطني،  ونه�صتها 

على �أمره.

اأقالم

بقلم: �شالح عو�س



طالب الع�رشات من قاطني مناطق ورقلة 
 ، تيممون   ، اأدرار   ، احلجرية   ، ،تقرت 
عني �سالح ومترنا�ست ، التدخل العاجل 
من  اأكبادهم  فلذات  حماية  اأجل  من 
خطر املوت الذي بات يرتب�ص بهم كل 
يوم طيلة ف�سل ال�سيف اجلاري ، و ذلك 
الأولياء  من  متفرقة  ت�رشيحات  ح�سب 
الأطفال  تدافع  ل�سبب  لـ"الو�سط" 
املتواجدة   املائية  الربك  اإىل  بالأفواج 
ذلك  و   ، ذكرها  ال�سالف  بالأماكن 
املو�سمية  الطق�ص  حرارة  من  هروبا 
الع�رشات  قال  املنطقة.  تعرفها  التي 
مبناطق  املحلي  لل�ساأن  املتتبعني  من 
اجلنوب املذكورة اأن النق�ص الفادح يف 
اجناز  املربر يف  والتاأخر غري  امل�سابح 
امل�سابح املوجودة يف طور الإجناز  جعل 
طرق  عن  يبحثون  الق�رش  الأطفال  من 
، يف  تلك  احلر  موجة  ب�سيطة ملقاومة 
حني اأن تلك الربك املائية �سارت تهدد 
�سالمتهم اإىل درجة املوت ، و هو متاما 
ما كان م�سري 03 اأطفال لقوا حتفهم بعد 
 ، املائية  الربك  ال�سباحة يف  حماولتهم 
الثانوية  الوحدات  اأعوان  �سارعت  حيث 
للحماية املدنية بتلك املناطق من اأجل 
اإنت�سال جثتهم اإىل م�سلحة حفظ اجلثت 

باملوؤ�س�سات ال�ست�سفائية  .

و يف ذات ال�سياق ذاته ، فقد نا�سد الأولياء 
اجلهات امل�سوؤولة حمليا ب�رشورة التكفل 
العاجل لإحتواء امل�سكل القائم ، و ذلك 
ثقيلة يف  الو�سع ح�سيلة  اأن يخلف  قبل 
، كما طالبوا من اجلهات ذاتها  الأرواح 
هياكل  و  ترفيه  ف�ساءات  خلق  ب�رشورة 
احلار  ال�سيف  ف�سل  مع  مكيفة  اأخرى 
 ، البلدية  امل�سابح  غرار  على  ذلك  و   ،
من  الذي  الأن�سب  احلل  اإياها  معتربين 
للم�سكل  جذريا  حدا  ي�سع  اأن  �ساأنه 
القائم ، و خا�سة بالن�سبة لأولئك الذين 
ال�سمالية  للمدن  التوجه  ي�ستطيعون  ل 
و  ال�سيف  ف�سل  لق�ساء  ال�ساحلية  و 
و�سعهم  ب�سبب  بال�سباحة  الإ�ستمتاع 
دون  يحول  الذي  املتدهور  املادي 

ذلك.
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على  الإعتداء  جرائم  حماربة  اإطار  يف 
عنا�رش  متكنت  املواطنني،  ممتلكات 
ولية  باأمن  الرابع  احل�رشي  الأمن 
مترنا�ست، من توقيف �سخ�ص يبلغ من العمر 
( متورط يف ق�سية ال�رشقة يف  )40 �سنة 
جتاري.    حمل  داخل  من  تلب�ص  حالة 
هاتفي  حيثيات الق�سية تعود اإىل ات�سال 

الأخ�رش  الرقم  على  الإر�سال  قاعة  اإىل 
1548 مفاده طلب تدخل لأحد املواطنني 
بحي باب الزوار مترنا�ست،  وعليه �سارعت 
املكان، من خال عني  اإىل  ال�رشطة  قوات 
ل الأبحاث والتحريات التي قامت بها تبي
متلب�سا  �سخ�ص  ب�سبط  يتعلق  الأمر  اأن  ن 
وعليه  جتاري،  حمل  داخل  من  بال�رشقة 

حتقيق  وفتح  الأطراف  للمقر  حتويل  مت 
اإجناز ملف جزائي �سد  مت  الق�سية  يف 
امل�ستبه فيه وتقدميه  اأمام اجلهات الق�ص
ائية املخت�سة التي اأ�سدرت يف حقه )01(
عام حب�ص نافذة  مع عدم الإيداع وغرامة 

مالية تقدر ب 20 األف دج.
�شيخ مدقن 

اأخبار اجلنوب

 
اأجمع العارفون بخبايا القطاع ال�سحي 
املنتدبة  الوليات  و  اجلنوب  بوليات 
ت�سيري  عن  عجزت  ال�سلطات  اأن 
وذلك   ، كورونا  فريو�ص  تف�سي  اأزمة 
حلقول  امل�ست�سفيات  حتولت  بعدما 
جتارب ، الأمر الذي فتح الت�ساوؤل عن 
للنهو�ص  املر�سودة  املاليري  م�سري 
تتجاوز  مل  التي  ال�سحية  باملنظومة 

عتبة غرفة الإنعا�ص .
قالت م�سادر مطلعة ليومية "الو�سط " 
اأن تف�سي املرعب ملعدلت الوفيات و 
الإ�سابات بجائحة فريو�ص كورونا التي 
اأمره  على  املغلوب  املواطن  تعدت 
طبية  ال�سبه  و  الطبية  الأطقم  ومت�ص 
الأمر  وهو   ، الكبري  اجلنوب  بوليات 
ا�سقط ت�رشيح رئي�ص اجلمهورية عبد 
املجيد تبون يف املاء ، بعدما اأكد يف 
اجلزائر  اأن  له  اإعالمية  خرجة  اآخر 
متتلك منظومة �سحية يف اإفريقيا مبا 
ال�سبه  العتاد و  الأطقم الطبية و  فيها 
بالعدوى  اإ�سابتهم  اكت�ساف  بعد  طبية 
من هذا الوباء القاتل ، الأخري قال عنه 
اأن  النا�سط احلقوقي عبد القادر تقار 
فتح باب الت�ساوؤل من جديد عن م�سري  
�سنويا  تر�سد  التي  املاليري  مئات 
للنهو�ص مبنظومة �سحية تتما�سى مع 

متطلبات الع�رش .
جمعيات  ممثلي  قال  ثانية  جهة  من 

حملية فاعلة بكل من مناطق  ورقلة ، 
اإيليزي   ، ب�سكرة   ، اأدرار   ، �سالح  عني 
والأغواط ، اأن ال�سلطات العليا بالبالد 
الولة  ما مدى قدرة  النظر يف  �ستعيد 
على ت�سيري اأزمات �سحية �سعبة كهذه 
خا�سة اإذا علمنا اأن �سناع القرار بالبالد 
تغيري  حركة  اإجراء  بقرار  متم�سكني 
، وذلك  الولة  �سلك  النطاق يف  وا�سعة 
احتجاجية  وعرائ�ص  �سكاوى  وجود 
مغلوطة  تقارير  برفع  بع�سهم  تتهم 
للمركزية حول الواقع ال�سحي الذي مل 
يتجاوز باملناطق املذكورة عتبة غرفة 
هوؤلء  نظر  يف  ناجت  هذا  كل  الإنعا�ص 
والنفراد  والإهمال  الت�سيري  �سوء  عن 

بالقرارات التي �ساهمت ب�سكل كبري يف 
امل�ساكل  دوامة من  القطاع يف  اإدخال 
هياكل  غياب  ب�سبب  الالمتناهية، 
باحلالت  التكفل  على  قادرة  �سحية 

ال�سحية احلرجة .
هوؤلء  عرج  فقد  ثانية  جهة  من 
نقطة مهمة متثلت يف  اإىل  املتحدثني 
الو�سية  لل�سلطات  ال�سمت غري املربر 
عو�ص  املتفرج  دور  لعب  ف�سلت  التي 
التحرك ومطالبة  وزارة الطاقة بالتدخل 
ل�سوناطراك من  العامة  املديرية  لدى 
اأجل دعم القطاع ال�سحي مب�ست�سفيات 
تف�سي  متنقلة لحتواء  كانت  وان  حتى 

هذا الداء الفتاك .

اأجمع العارفون بخبايا القطاع ال�شحي بواليات اجلنوب و الواليات املنتدبة اأن ال�شلطات 
عجزت عن ت�شيري اأزمة تف�شي فريو�س كورونا ، وذلك بعدما حتولت امل�شت�شفيات 

حلقول جتارب ، االأمر الذي فتح الت�شاوؤل عن م�شري املاليري املر�شودة للنهو�س 
باملنظومة ال�شحية التي مل تتجاوز عتبة غرفة االإنعا�س .

الو�شعية املتاأزمة و�شعت والة يف عني االع�شار 

اأحمد باحلاج 

تف�شي كورونا باجلنوب...
 اأين ذهبت ماليري القطاع ال�شحي 

.      تدخل �شوناطراك �شروري 

احتج اأول اأم�ص الطاقم الطبي للموؤ�س�سة 
العيون بب�سكرة على  ال�ست�سفائية لطب 
موؤخرا،  املتبع  الت�سيري  التنظيم  �سوء 
خا�سة بعد حتويل امل�ست�سفى املذكور 
طالب  اأين  للكوفيد19،  م�سلحة  اإىل 
املحتجون من اأطباء وممر�سني ب�رشورة 

توفري جملة من املطالب ال�رشورية.
طب  مل�ست�سفى  الطبي  الطاقم  طالب 
العيون بب�سكرة �رشورة مراعاة بروتوكول 
املوؤ�س�سة،  داخل  للعمل  احل�سن  ال�سري 
ل�سيما بعد حتويل الأخرية اإىل م�سلحة 
كورونا،  بفريو�ص  امل�سابني  ل�ستقبال 
امل�ست�سفى  اأن  امل�ستخدمون  اأكد  حيث 
والعتاد  الإمكانيات  اإىل  يفتقر  يزال  ل 
وكذا  الوقاية  و�سائل  جانب  اإىل  الطبي، 
اأدى  الت�رشع يف ا�ستقبال املر�سى، مما 
بالنابل هناك وزاد  اإىل اختالط احلابل 
انت�سار  من  والقلق  اخلوف  حدة  من 
الطبي  الطاقم  اأفراد  بني  الفريو�ص 

القائم على ا�ست�سفاء املر�سى.
املجتمع  يطالب  بعيد  غري  �سياق  ويف 
باإيفاد جلنة حتقيق وزارية نحو  املدين 
قطاع  و�سع  يف  للتحقيق  ب�سكرة  ولية 
ي�سهد  ل  الذي  الأخري  الراهن،  ال�سحة 
اأي حت�سن يذكر خالل الأ�سهر الأخرية، 
خا�سة مع املوجة العنيفة الأخرية للوباء 
والتي عرت القطاع متاما وكذبت حقيقة 

اأن كل �سيء حتت ال�سيطرة.

الفريو�س يق�شي على عائلة من 
اأفراد  04

على  خيمت  والغم  احلزن  من  اأجواء 
القليلة  الأيام  ب�سكرة  مدينة  اأرجاء 

الوفيات  عدد  ارتفاع  جراء  املا�سية، 
القاتل،  كورونا  فريو�ص  فيها  املت�سبب 
القاطنة  الهامل  عائلة  كان  اأبرزها  لعل 
ق�ست  التي  العائلة  املدينة،  بو�سط 
الب�ساكرة  يف  حركت  والتي  تباعا  نحبها 
م�ساعر اخلوف واحلزن والت�سامن معا.

توفوا  واحدة  عائلة  من  اأفراد  اأربع 
الواحد تلو الآخر بحر الأ�سبوع اجلاري 
باأخوين  الأمر  ويتعلق  �سبقه،  والذي 
ووالديهما، اأين تويف الأخ الأول ثم حلقه 
الثاين فالوالدة والوالد اأم�سية اأول اأم�ص، 
على  كال�سواعق  وقعت  العائلة  اأخبار 
التي  الأخرية  الزيبان،  عا�سمة  �سكان 
وفيات  عدد  يف  رهيبا  ارتفاعا  ت�سهد 
هذه  اخلطري  بالفريو�ص  امل�سابني 
عاملية  مبقايي�ص  �سحية  كارثة  الأيام، 
عن  التوقف  على  الب�ساكرة  اأجربت 
الالم�سوؤولة  واملمار�سات  ال�ستهتار 
اآل  ما  اإىل  الرئي�سي  ال�سبب  كانت  والتي 

اإليه الو�سع الراهن.

التجار يطلقون حمالت ت�شامنية 

مدينة  جتار  الأخريين  اليومني  اأطلق 
�سمن  تندرج  ت�سامنية  حملة  ب�سكرة 
م�ساعي املواطنني يف احلد من انتا�رش 
حيث  املجتمع،  اأو�ساط  بني  الوباء 
اإراديا  حمالتهم  اإغالق  التجار  اعتزم 
�سالمة  على  يحر�ص  وقائي  كاإجراء 
احلملة  ولقت  هذا  املواطن،  و�سحة 
فيما  هوؤلء  جانب  من  وا�سعة  ا�ستجابة 
ثمنتها حركات املجتمع املدين وطالبت 

بتعميمها على باقي بلديات الولية.
اأحمد نا�شري

تعترب املالذ االأف�شل ملجابهة موجة احلر

مديرية ال�شحة يف عني االإع�شار

الربك املائية بواليات
 اجلنوب تهدد حياة االأطفال 

قطاع ال�شحة ال�شلع
 املبتور يف ب�شكرة

بتهمة ال�شرقة يف حالة تلب�س من حمل جتاري 

بتهمة التعدي على االأ�شول بال�شرب

حمكمة مترنا�شت تدين اأربعيني بعام حب�شا نافذا

اأمن مترنا�شت يطيح بع�شريني 
قامت م�سالح ال�رشطة بتمرنا�ست ممثلة يف 
الأمن احل�رشي الرابع من توقيف �سخ�ص 
يبلغ من العمر )21 �سنة ( يف ق�سية التعدي 
على الأ�سول بال�رشب و اجلرح العمدي و 
ال�سب. وقائع الق�سية تعود اإىل تقدم اأحد 
بخ�سو�ص  اإيداع �سكوى  لأجل  املواطنني 

بال�رشب واجلرح  لالعتداء  تعر�سه 
على  اإبنه  طرف  من  وال�سب  العمدي 
وعليه  الفرياي،  �رش�سوف  حي  م�ستوى 
قامت عنا�رش ال�رشطة بتكثيف الدوريات 
مكان  اإىل  الو�سول  اأجل  من  الأبحاث  و 
اإىل  اأين مت توقيفه وحتويله  امل�ستبه فيه 

املقر وفتح حتقيق يف الق�سية .
اإجراءات التحقيق  بعد ا�ستكمال 
اأمام اجلهات الق فيه  امل�ستبه  مت تقدمي 
�سائية املخت�سة التي اأ�سدرت يف حقه 
نافذة  حب�ص  �سنوات  ثالثة   )03( عقوبة 

�شيخ مدقن مع الإيداع.

 اأحمد باحلاج 
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عي�شة ق.

الفدرايل  املكتب  اأع�ضاء  يوا�ضل 
املطلب  اإىل  اال�ضغاء  رف�ض  يف 
م�ضوؤويل  طرف  من  االإجماعي 
طالبوا خالل  كانوا  الذين  االأندية 
االجتماعات اجلهوية التي قام بها 
رئي�ض الرابطة املحرتفة للعبة عبد 
باالإعالن  واملتعلق  مدوار  الكرمي 
ف�ضلوا  حيث  اأبي�ض،  مو�ضم  عن 
املوا�ضلة يف ال�ضباحة عك�ض التيار 
متت  ال  انفرادية  قرارات  واتخاذ 
ب�ضلة اإىل االأخذ بالراأي اجلماعي 
الكرة  يف  الفاعلون  طرف  من 
عدم  وبالتايل  ببالدنا،  امل�ضتديرة 

املطلوبة،  باجلدية  االأمور  اأخذ 
التي  ال�ضفريات  نف�رس  كيف  واإال 
قام بهام مدوار متنقال عرب ثالث 
من  الوطني  الرتاب  من  واليات 
اجل االجتماع بروؤ�ضاء االأندية قبل 
اأن ي�رسب زط�ضي واأع�ضاء مكتب 
احلائط  عر�ض  راأيهم  الفدرايل 

ويرف�ض راأي الغالبية.
الفدرايل  املكتب  عجز  ظهر 
ت�ضبيق  خالل  من  وا�ضحة  ب�ضورة 
االأمور عرب رف�ضه اإيقاف املو�ضم 
واالإ�رسار يف ذات ال�ضياق على بقاء 
املناف�ضة بعد رفع احلجر ال�ضحي، 
حتديد  عن  عاجز  اأنه  وقت  يف 
جو  اإىل  العودة  اأجل  من  تاريخ 

التح�ضري  يف  وال�رسوع  التدريبات 
والذي  جمددا  اللعب  غلى  للعودة 
�ضتة  ت�ضل  جتريب  فرتة  يحتاج 
البدنية  اجلاهزية  لتحقيق  اأ�ضابيع 
لالعبني املتوقفني عن اللعب منذ 
ب�ضبب  املنق�ضي  مار�ض  منت�ضف 
كورونا، هذه اخلرجة  وباء  تف�ضي 
التي قام بها زط�ضي جتعله يرمي 
ال�ضباب  وزير  على  بامل�ضوؤولية 
من  خالدي  علي  �ضيد  والريا�ضة 
املناف�ضة  م�ضري  حتجيد  اأجل 
اإعادة  ال�ضالحيات يف  اأن  باعتبار 
من  الريا�ضية  املن�ضاآت  فتح 
العليا  ال�ضلطات  اإىل  يعود  جديد 
احلجر  متديد  يف  توا�ضل  التي 

ال�ضحي ب�ضبب توا�ضل انت�ضار وباء 
الو�ضاية  فاإن  وبالتايل  كوفيد19، 
االأخري  القرار  �ضاحبة  اأ�ضحت 
املناف�ضة  مب�ضتقبل  احل�ضم  يف 
يف  عدمه،  من  بعودتها  الكروية 
ظل عدم امتالك املكتب الفدرايل 
ال�ضلطة من اجل حتديد م�ضتقبل 
على  املتوقفة  الوطنية  البطولة 

جمار ثالثة اأ�ضهر ون�ضف.

الفاف تعد مبنح م�شاعدات
 مالية للأندية

اجلزائرية  االحتادية  وعدت 
م�ضاعدات  تقدمي  القدم  لكرة 

النا�ضطة  الفرق  لفائدة  مالية 
اأجل  من  الوطنية  البطولة  يف 
املو�ضم  من  تبقى  ما  ا�ضتكمال 
تخطي  على  وم�ضاعدتها  احلايل 
يف  تواجهها  التي  ال�ضعوبات 
خا�ضة  املالية  التزاماتها  ت�ضوية 
ما تعلق منها ت�ضوية امل�ضتحقات 
والعمل  لالعبني،  العالقة  املالية 
على تطبيق ما ورد يف الربوتوكول 
ال�ضحي يف حال ا�ضتئناف املو�ضم 
تبقى  الكروي اجلاري وخو�ض ما 
من البطولة الوطنية، حيث ك�ضف 
ان  للفاف  االلكرتوين  املوقع 
تقوم  �ضوف  املالية  امل�ضاعدات 
التي  الهبة املالية  باقتطاعها من 

عن  الكروية  الهيئة  منها  ت�ضتفيد 
طريق االحتاد االإفريقي واالحتاد 
الدويل لكرة القدم من اجل حتويل 
التي  لالأندية  املالية  امل�ضاعدات 
تعاين من اجلانب املايل، وت�ضعى 
زط�ضي  الدين  خري  الرئي�ض  هيئة 
الفرق  م�ضوؤويل  �ضمت  �رساء  اإىل 
من خالل اإ�رسارها على موا�ضلة 
ترف�ض  اأين  واللعب،  املو�ضم 
مو�ضم  االإعالن عن  رف�ضا قطعيا 
اأبي�ض رغم الت�رسيحات املختلفة 
عدم  الفرق  روؤ�ضاء  الأغلبية 
قدرتهم على العودة اإىل اللعب يف 
ظل ال�ضائقة املالية التي متر بها 

الفرق.

تفاجاأ ال�شارع الريا�شي من القرار الغريب الذي اتفق عليه اأع�شاء املكتب الفدرايل خلل اجتماعهم 
اأول اأم�س برئا�شة خري الدين زط�شي من خلل الإ�شرار على موا�شلة املو�شم الكروي احلايل ورف�شه اأخذ 
امل�شوؤولية بالعلن عن مو�شم اأبي�س كان الأقرب اإىل الواقع يف ظل اتفاق اأغلبية الأندية على ا�شتحالة 
موا�شلة اللعب لفتقارها اإىل املوارد املالية وعجزها عن تطبيق الربوتوكول ال�شحي الذي اأقرته الفاف 

واأر�شلته للعتماد من طرف وزارة ال�شباب والريا�شة

�شربت قرارات الجتماعات اجلهوية ملدوار وروؤ�شاء الأندية عر�س احلائط

الفاف تتهرب من امل�ضوؤولية وترمي بالكرة اإىل الو�ضاية

تعّر�ض الالعب الدويل اجلزائري مهدي 
م�ضاركته  خالل  اال�ضابة  اإىل  زفان 
كريليا  ناديه  خا�ضها  التي  املباراة  يف 
لوكوموتيف  امل�ضيف  امام  �ضوفيتوف 
الدوري  من   25 اجلولة  حل�ضاب  مو�ضكو 
االأمين  الظهري  دخل  حيث  الرو�ضي، 
للمنتخب الوطني اأ�ضا�ضيا رفقة ناديه اإال 
اأنه ا�ضطّر اإىل مغادرة اأر�ضية امليدان قبل 
خم�ض دقائق على نهاية ال�ضوط االأول من 
املقابلة، بعدما �ضعر باالآالم على م�ضتوى 
اأطوار  الي�رسى منعته من موا�ضلة  القدم 

حيث  اللعب،  على  القدرة  وعدم  اللقاء 
�ضبكة  كل  متعادال هدف يف  فريقه  ترك 
عليها  انتهت  التي  النتيجة  نف�ض  وهي 
الالعب  رفقاء  ويلعب  املواجهة،  اأطوار 
الفرن�ضي  ليون  اأوملبيك  لنادي  ال�ضابق 
يف  يتواجدون  حيث  البقاء،  حتقيق  على 
قبل  ما  املركز  باحتالل  اخلطر  منطقة 
 23 بر�ضيد  الرتتيب  جدول  من  االأخري 
على  جوالت  خم�ض  قبل  وذلك  نقطة 

نهاية املو�ضم.
عي�شة ق.

حاز ال�ضاب حمزة خال�ضي مدير التنظيم 
باالحتادية  واملناف�ضات  الريا�ضي 
�ضهادة  على  ام�ض  اأول  للتن�ض  اجلزائرية 
ما  وهو  الريا�ضي،  الت�ضري  يف  ما�ضرت 
والتحق  الفديرالية،  الهيئة  كثريا  اأ�ضعد 
خال�ضي بجامعة اوملبيك �ضوت�ضي رو�ضيا 
ت�ضعة  وبعد  حيث   ،2019 �ضبتمرب  يف 
حتت  اطروحة  قدم  التكوين،  من  ا�ضهر 
الريا�ضي"  الن�ضاط  توقف  "اأزمة  عنوان 
�ضمال  يف  للريا�ضة  الن�ضوية  و"املمار�ضة 
ا�ضاتذة  امام جلنة حتكيم ت�ضم  افريقيا" 
على  الريا�ضي،  الت�ضيري  جمال  يف  كبار 
�ضكيرن  جام�ض  جريجينوف  فازيل  غرار 

و الف بيلو�ضوف.
مع  للعمل   اقرتاح  خال�ضي  وتلقى 
الدكتورين ،  نورمن اوريل  وغزهاو ابيزا 
"جريدة   جملة  يف  بحثيه  ن�رس  ق�ضد   ،
الت�ضيري الريا�ضي" التي تعد موؤلفا علميا 
العلمي  االجتهاد  وهذا  املجال،  هذا  يف 
"هو االول من نوعه يف التاريخ ومل ي�ضبق 
البحوث  هذه  مثل  ن�رس  جزائري  الي 
العلمية"،  املجلة  هذه  يف  االكادميية 
ح�ضبما اكدته االحتادية اجلزائرية للتن�ض 
يف بيان لها، ويتواجد خال�ضي يف رو�ضيا 
اجلوية  الرحالت  ا�ضتئناف  انتظار  يف 

للدخول اىل ار�ض الوطن .

تتوا�ضل القب�ضة احلديدة بني رئي�ض 
النادي الهاوي الحتاد العا�ضمة �ضعيد 
الريا�ضية  ال�رسكة  وم�ضوؤويل  عليق 
"�ضريبور" فيما يتعلق مبطالبة االأول 
جت�ضيد احلكم الق�ضائي الذي �ضبق 
احممد  �ضيد  حمكمة  به  نطقت  اأن 

من اجل حت�ضيل مبلغ ملياري �ضنتيم 
منذ  الريا�ضية  ال�رسكة  من  تعوي�ضا 
حداد  علي  ال�ضابق  املالك  عهد 
دون  الفريق  �ضعار  ا�ضتعمال  على 
دعوى  عليق  رفع  حيث  ترخي�ض، 
االإدارة  رئي�ض جمل�ض  �ضد  ق�ضائية 

جلول،  عا�ضور  العا�ضمي  للنادي 
اإدارة  اإقدام  خاللها  يّدعي  والتي 
االإ�ضاءة  على  العا�ضمي  النادي 
من  وال�ضعي  وا�ضمه  �ضورته  غلى 
ن�رسته  الذي  الر�ضمي  البيان  خالل 
يف  الر�ضمي  ح�ضابها  على  االإدارة 

ا�ضمع  ت�ضويه  "الفاي�ضبوك"اإىل 
والعمل على حتري�ض الن�ضار �ضده. 
�ضد  خرجاته  عليق  يوا�ضل  حيث 
االإدارة احلالية حلامل لقب البطولة 
والتي  املن�رسم  املو�ضم  الوطنية 
مالكها  ل�ضان  على  ك�ضفت  اأن  �ضبق 

تعوي�ض  اأي  تدفع  لن  اأنها  اجلديد 
قرار  على  حت�ضلت  اأنها  باعتبار 
احلكم  تطبيق  بتجميد  العدالة  من 
جتميد  بخ�ضو�ض  �ضابقا  ال�ضادر 
وحت�ضيل  للفريق  البنكي  احل�ضاب 
ما قيمته ملياري �ضنتيم التي ح�ضل 

من  اأعوام  قبل  حكمها  على  عليق 
طرف حمكمة �ضيد احممد.

عي�شة ق.

بدعوى الإ�شاءة اإىل �شمعته وال�شعي لتحري�س الأن�شار �شّده

عليق يرفع دعوى ق�ضائية �ضج عا�ضور جلول

زفان يتعادل خارج القواعد ويتعر�ض للإ�ضابة

قدم اطروحة "اأزمة توقف الن�شاط الريا�شي"

خل�ضي يح�ضل على ما�ضرت الت�ضيري 
الريا�ضي من جامعة رو�ضيا

مزيان يهاجم رجراج وي�ضر على  نيل كامل م�ضتحقاته
هاجم اإليا�ض مزيان حار�ض مرمى نادي 
العام  املدير  ال�ضابق  ق�ضنطينة  �ضباب 
حول  معه  تفاو�ض  الذي  رجراج،  ر�ضيد 
االنتقاالت  فرتة  خالل  عقده،  ف�ضخ 
قرر  مزيان  وكان  املا�ضية،  ال�ضتوية 
بالرابطة  املنازعات،  للجنة  اللجوء 
الوطنية لكرة القدم لنيل كامل م�ضتحقاته 
وتعوي�ضات ف�ضخ عقده من طرف واحد. 
تلفزيونية  ت�رسيحات  يف  مزيان  وقال 
اأول ام�ض: "ق�ضيتي مع �ضباب ق�ضنطينة 
مع  عقدي  بف�ضخ  قمت  لقد  وا�ضحة. 
�ضمانات  على  ح�ضويل  بعد  النادي 
مكتوبة للح�ضول على كامل م�ضتحقاتي، 
واأ�ضاف  ذلك"،  بعد  �ضيء حدث  ال  لكن 

"تركت مكاين نظيًفا يف �ضباب ق�ضنطينة، 
مل  باإرادتي،  الوا�ضع  الباب  من  وخرجت 
عقدي  ف�ضخ  على  �ضخ�ض  اأي  يجربين 
اإدارة  لكن  م�ضتحقاتي،  كامل  تلقي  دون 
ال�ضيا�ضي مل تلتزم باالتفاق"، وتابع "لقد 
حاولت ب�ضتى الطرق االت�ضال مب�ضوؤويل 
�ضباب ق�ضنطينة، لكن ال اأحد اأجاب على 
ات�ضاالتي، وهذا االأمر دفعني للجوء اإىل 
حقوقي"،  كامل  لنيل  املنازعات  جلنة 
رجراج  اإن  تقول  ال�ضباب  "اإدارة  وختم 
اتفاقية  بالتوقيع على  جتاوز �ضالحياته 
ف�ضخ العقد، وهذا االأمر خطري جًدا وقد 

يجره للعدالة بتهمة التزوير".
ق.ر.

زط�ضي يتحرك لتطوير الكرة الن�ضائية 
ا�ضتقبل خري الدين زط�ضي رئي�ض االحتاد 
عن  ممثلني   9 القدم  لكرة  اجلزائري 
اأندية الكرة الن�ضائية من ال�ضعب املحلية 
واالإقليمية و�ضهد االجتماع،ح�ضور رئي�ضة 
رابطة كرة القدم الن�ضائية را�ضية فرتول، 
اإىل  �ضفيق،  الوطني عامر  الفني  واملدير 
الفيدرايل،  املكتب  من  اأع�ضاء  جانب 
زط�ضي  اإن  بيان،  يف  الكرة  احتاد  وقال 
االأندية  روؤ�ضاء  م�ضاكل  لكافة  ا�ضتمع 

ووعد  بالقطاع،  للنهو�ض  واقرتاحاتهم 
االقرتاحات،  هذه  على  بالعمل  زط�ضي 
وتقدميها خالل االجتماع القادم للمكتب 
اأن  البيان  واأكد  املقبل،  ال�ضهر  الفيدرايل 
خطة  باإعداد  يقوم  اجلزائري  االحتاد 
العمل  الن�ضائية، من خالل  الكرة  لتطوير 
القدم  كرة  رابطة  رئي�ضة  به  تقوم  الذي 

لل�ضيدات، ومدرب املنتخبات الوطنية.
ق.ر.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الأ�ستاذ / بختي �سليمان

حم�سر ق�سائي
مبحكمة ال�سراقة 

�سارع بوروة �سي الونا�س رقم 21
عني البنيان / اجلزائر 

حم�سر ن�سر و تبليغ م�سمون اأمر حجز تنفيذي على منقول
طبقا للمادتني 412 /4  من ق ا م ا

بناء على طلب ال�سيد / ال�رشكة ذات ال�سخ�ص الوحيد و امل�سوؤولية املحدودة ال�سيار- للأ�سغال العمومية و النقل بوا�سطة املحامية الأ�ستاذة :
 �سيف اهلل �سامية

بناء على املواد  404 اإىل 416  من ق ا م ا ٬ و بناء على الأمر ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص حمكمة تيبازة   بتاريخ : 2019/06/23 رقم الفهر�ص : 2019/00575  
املت�سمن اأمر بحجز تنفيذي  على املنقولت ل�سالح الدائن / ال�رشكة ذات ال�سخ�ص الوحيد و امل�سوؤولية املحدودة ال�سيار- للأ�سغال العمومية و النقل 
الكائن مقرها براقي اجلزائر و املختار موطن �سارع عيونة حممد تيبازة و ذلك ل�ستيفاء مبلغ الدين مقدر ب ) 1٬271٬649٬20 دج( مليون و مائتان و 
واحد و �سبعون الف و �ستمائة و اأربعون دينار جزائري و ع�رشون �سنتيم و مبلغ 305٬195٬80 دج ثلثمائة و خم�سة الف و مائة و خم�سة و ت�سعون دينار 
و ثمانون �سنتيم عن ال�رشار اللحقة به ، و مبلغ م�ساريف الق�سائية املقدر ب 133٬500 دج )مائة و ثلثة و ثلثون الف و خم�سمائة دينار ( زائد 

م�ساريف التنفيذ و احلجز 
بناء على اإر�سال حم�رش تبليغ الأمر عن طريق الربيد بر�سالة  م�سمنة بتاريخ : 2019/07/17 حتت رقم :    

، RR 001  024  520 42 بناء على حم�رش تبليغ الأمر عن طريق التعليق مبحكمة الخت�سا�ص ) تيبازة( و بلدية املعني )تيبازة ( بتاريخ : 2020/02/13 
اأمر باإذن بن�رش عقد التبليغ ر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة تيبازة  بتاريخ : 2020/06/03 حتت رقم :  ، و بناء على 

.20/00252
اأول/نبلغ ال�رشكة ال�رشكة ذات ال�سخ�ص الوحيد و امل�سوؤولية املحدودة ال�سايح للأ�سغال الكبرية ، الكائن مقره / حي 140 م�سكن حي امللعب تيبازة ، 

بالأمر املذكور اأعله .
ثانيا/اأخطرناه باأنه يف حالة عدم ت�سديد املبلغ املطالب به بالإ�سافة اإىل م�ساريف احلجز يف ظرف ع�رشة )10( اأيام من تاريخ هذا التبليغ عن طريق 

الن�رش �ستباع الأموال املنقولة التي قد تكون يف حيازته و التي �ستحجز باملزاد العلني طبقا للمادة : 704 من ق ا م ا 
املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذة /حا�سور الزهراء
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �سارع احمد �ساملي

الهاتف/021-77-82-94

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة 03 و ما يليها من ق اإ م اإ
لفائدة : �رشف ح�سني

العنوان : حي الب�ساتني �سارع 02 رقم 61 بئرمرادراي�ص اجلزائر
بناء على احكام املواد : 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية        

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة ح�سني داي   ، ق�سم : املدين بتاريخ : 19/10/07 رقم اجلدول 19/02535رقم الفهر�ص : 19/04674و املمهور بال�سيغة التنفيذية 
- مبوجب حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رش تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ستاذة حا�سور الزهراء املح�رشة الق�سائية . عن طريق التعليق 

الربيد بتاريخ 2020/02/09 .
مبوجب حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رش تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�ص املح�رشة الق�سائية – عن طريق التعليق بلوحة اإعلنات حمكمة 

ح�سني داي   بتاريخ 2020/03/18
-مبوجب حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رش تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�ص املح�رش الق�سائي عن طريق التعليق بلوحة اإعلنات بلدية 

ج�رش ق�سنطينة   بتاريخ 2020/03/12
بناءا على اإذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص حمكمة ح�سني داي    بتاريخ 2020/06/24 حتت رقم 20/687

بلغنا اإىل /ربيع اإبراهيم 
العنوان ب : حي 310 م�سكن عمارة 13 رقم 01 ج�رش ق�سنطينة اجلزائر 

العنوان احلايل : حي عني نعجة 1306 م�سكن عمارة 21 رقم 12 بالطابق الثالث ج�رش ق�سنطينة 
مبا ت�سمنه ال�سند التنفيذي املذكور اأعله و ل�سيما الق�ساء ب : 

- دفع 10٬000٬000دج ) ع�رشة مليني  دينار جزائري ( مقابل مبلغ الدين +مبلغ 750 دج م�ساريف ق�سائية+ مبلغ 6900 دج م�ساريف التنفيذ + مبلغ 323٬680 دج احلق التنا�سبي 
للمح�رش الق�سائي 

املبلغ الإجمايل : 10٬331٬330٬00 دج ) ع�رشة مليني و ثلثمائة وواحد و ثلثون الف و ثلثمائة و ثلثون دينار جزائري( 
و نبهناه / باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

و اثباتا لذلك  بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رش للمخاطب الكل طبقا للقانون 

 Avis de décès
La famille BENREJDAL، les 
familles parents et alliées، ont 
la douleur de faire part du 
décès، survenu à Alger le 28 juin 
2020، de leur cher et regretté: 
BENREJDAL a l’âge de 83 ans.
L’enterrement a eu lieu le jour 
même، au nouveau cimetière 
de Bainem Alger.

 A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons

املح�سرة الق�سائية 



بقلم: عي�سى قراقع

 وعلى �لأم�س و�حلا�رض و�لذ�كرة. �أم 
�لأخرية،  بح�رضجاتها  تكتب  حافظ 
لحت�ضان  ذر�عيها  فاحتة  متوت 
ت�ضمه  �ل�ضجن،  من  �لعائد  ولدها 
كانت  �أخرى،  مرة  يعتقل  �ن  قبل 
كم  �لليل،  يف  تر�ه  ول  �لنهار  يف  تر�ه 
ذر�عيها؟  فاحتة  وهي  �ضتموت  مرة 
�لفا�ضل  ي�ضدها،  �لع�ضكري  �حلاجز 
�لزجاجي يف غرفة �لزيارة يف �ل�ضجن 
�ملحكمة  قاعة  يف  �جلنود  ي�ضدها، 
ي�ضدونها،  عوفر  �ضجن  �لع�ضكرية يف 
ما ي�ضمى �ملنع �لأمني للزيارة بحجة 
�آم  ي�ضدها،  قر�بة  �ضلة  وجود  عدم 
حافظ ق�ضت عمرها تتنقل من �ضجن 
لرتى  �ضاعة  ن�ضف  �جل  من  �آخر  �إىل 
ولدها عبد �لر�زق، ولكن هذ� �لوقت 
�لق�ضري كان كافيا �أن يعو�ضها ع مائة 
عام من �لوجع و�حلنني و�لنتظار. �أم 
حافظ فر�ج تكتب لأبنها �لأ�ضري عبد 
�لر�زق وهي ل تدري �نه يف �ل�ضجن، 
وهو ل يدري �أن �أمه توفيت، كان يقبع 

يف  �لوح�ضي  �لتعذيب  طائلة  حتت 
�ضجن �مل�ضكوبية، وكانت هي تنتظره 
كان  �ملقربة،  �إىل   تابوتها  يحمل  �أن 
يف  تزوره  �أن  ينتظرها  �لر�زق  عبد 
�ملحكمة،  قاعة  ير�ها يف  �أو  �ل�ضجن 
على  يزرع  �أن  تنتظره  و�لدته  كانت 
�لفاحتة،  �ضورة  ويقر�أ  �لأزهار  قربها 
�لود�ع  ر�ضالة  له  تكتب  هي  كانت 
وكان هو يكتب لها ر�ضالة �للقاء، هي 
�ملتاأملة بني �حلي  �ملتبقية  �مل�ضافة 
�خلامتة.  ويف  �لبد�ية  يف  و�مليت 
عبد  ق�ضاها  عاماً  ع�رض  خم�ضة 
�لر�ق فر�ج يف �ضجون �لحتالل على 
فرت�ت خمتلفة منها ع�رض �ضنو�ت يف 
تعرث  مل  �لتع�ضفي،  �لإد�ري  �لعتقال 
تخريج  �حتفالت  يف  و�لدته  عليه 
كل  و�جلامعات،  �ملد�ر�س  من  �أبنائه 
لي�رضب  عليه  تعرث  مل  موؤجل،  �ضيء 
معها ��ل�ضاي بالنعنع على عتبة �لبيت 
يف �ضباح �ملخيم، كل �ضيء موؤجل،هي 
تنتظره د�ئما وهو ينتظرها د�ئما، ما 
هذ� �ملوؤجل �لذي �ضار حياة د�ئمة؟ 
�لأ�ضري  لبنها  تكتب  فر�ج  حافظ  �أم 

عبد �لر�زق لأنها بحاجة �إليه لي�ضمد 
�لالجئة  �ملر�أة  هذه  �لن�ضيان،  جروح 
ور�أت   1948 عام  �لنكبة  �ضهدت  �لتي 
ذلك  يف  متوز   10 يوم  يف  عينيها  باأم 
�رتكبتها  �لتي  �لد�مية  �ملذبحة  �لعام 
م�ضجد  يف  �ل�ضهيونية  �لع�ضابات 
م�ضقط  �للد  مدينة  يف  دهم�س 
ر�أ�ضها، �إطالق �لر�ضا�س و�لعد�مات 
�أكو�م  �ملدنيني،  لل�ضكان  �جلماعية 
و�لن�ضاء،  لالأطفال  و�لأ�ضالء  �جلثث 
و�لهدم  �لطرد  �مله�ضمة،  �جلماجم 
وتطهري  و�لتهجري  و�لنهب  و�لق�ضف 
�ملكان، ر�أت 426 �ضهيد�ً حرقو� جثثهم 
بعد تكدي�ضها فوق بع�ضها �لبع�س، يف 
�مل�ضجد كانت مذبحة. قو�ت �لباملاخ 
يف  �ملجزرة  �رتكبت  �لتي  �ل�ضهيونية 
�لتي  �لقو�ت  نف�ضها  هي  �للد  مدينة 
نف�ضها  حتا�رض خميم �جللزون، وهي 
فر�ج،  �لر�زق  عبد  �عتقلت  �لتي 
و�ملحققون  �ل�ضجانون  �أنف�ضهم  هم 
�م  تر�هم  �لذين  و�جلنود  و�لق�ضاة 
يقفون  �لذين  هوؤلء  يوم،  كل  حافظ 
�لإعد�مات  وينفذون  �حلو�جز  على 

�مليد�نية يف �ل�ضو�رع وعلى �لأر�ضفة، 
�لأر��ضي  ي�ضادرون  �لذين  هم  هوؤلء 
ويهدمون  �مل�ضتوطنات  ويبنون 
�لأق�ضى  �مل�ضجد  ويقتحمون  �لبيوت 
يد�همون  �لذين  هم  �لقد�س،  يف 
�لعتقال  حمالت  وي�ضنون  �ملنازل 
و�حللم  �لنوم  يقتحمون  �لليلية، 
�حلكومة  هم  هوؤلء  و�ملدر�ضة، 
�لق�ضاء  وجهاز  و�لربملان  و�جلي�س 
و�لثقافة  و�لفكر  �ملخابر�ت  وجهاز 
�لقمع  منظومة  هم  �إ�رض�ئيل،  يف 
�أم  م�ضتمرة.  �ملجزرة  �لكولونيالية، 
�إىل  �لأخرية  ر�ضالتها  تكتب  حافظ 
�لتي  وهي  �لر�زق  عبد  �لأ�ضري  �بنها 
�لغري  �لهمجية  �لتعذيب  ��ضاليب  ر�أت 
�بنها  بحق  مور�ضت  �لتي  م�ضبوقة 
�لتحقيق:  �أقبية  �ملعتقلني يف  ورفاقه 
ق�ضام  حنات�ضة،  وليد  �لعربيد،  �ضامر 
�لربغوثي، يزن مغام�س، نظام مطري، 
�لرمياو  �عرت�ف  غو�س،  �أبو  مي�س 
كر�جة،  ربحي  معروف،  �أي�رض  ي، 
�إ�رض�ر  كنعان،  كنعان  حزبون،  �أمري 
ت�رضخ  �لعجوز  �لأم  هذه  معروف، 

�لتعذيب  �أوقفو�  �لقيامة:  �رضخة 
يجري  �لذي  �ملت�ضاعد  �ملمنهج 
جر�ئم  �وقفو�  �لحتالل،  �ضجون  يف 
�حلرب �لتي ت�ضنها دولة �ملافيا على 
هوؤلء  �أوقفو�  �أبنائنا،  و�أرو�ح  �أج�ضاد 
وحو�س  �إىل  حتولو�  �لذين  �ملحققني 
ر�أت  من  هي  فر�ج  حافظ  �م  �آدمية. 
�ملنتفخ  وجهه  �ملك�ضورة،  �بنها  يد 
�أور�م  و�لتعذيب،  �ل�رضب  ب�ضبب 
ر�أته  �ملخنوقة،  �أنفا�ضه  عينيه،  حتت 
و�لآخرة،  �لدنيا  بني  معلقاً  م�ضبوحا 
�لقيود  �لقذرة،  �ل�ضيقة  �لزنازين 
�و�ضاع  �لقا�ضي يف  �ل�ضبح  �مل�ضدودة، 
و�ل�ضتائم  و�لب�ضق  �ل�ضفع  خمتلفة، 
و�لقرمزة  و�لقرف�ضة  و�لهز  و�لركل 
و�لتعرية و�حلرمان من �لنوم، �لتجويع 
حتى  �لنف�ضية،  و�ل�ضغوطات  ل  و�لعز 
قد  كثري�  حتبه  �لذي  وديع  حفيدها 
ما  �جلنازة،  يف  ي�ضارك  ومل  �عتقلوه 
�حلربية  �أجهزتها  بكامل  �لدولة  هذه 
و�لبلطجة  �لعدو�ن  متار�س  و�لأمنية 
هذه  �لر�زق؟  عبد  �بنها  ج�ضد  على 
�م  وخائفة.  قلقة  �ملت�ضخمة  �لدولة 

حافظ فر�ج تكتب لبنها �لأ�ضري عبد 
قيود  دون  ت�ضمه  �ن  تتمنى  �لر�زق، 
عينيه،  تغطي  وع�ضابة  يديه  تكبل 
�إىل  رحلتها  يف  ي�ضاركها  �أن  تتمنى 
قدرها لي�ضبح غيابها هو �حلا�رض يف 
رحيلي  رغم  تقول:  جديد،  �آخر  يوم 
�أعانق  �أن  منعي  ي�ضتطيع  لن  فاملوت 
ف�ضاء  �ىل  و�أعيده  باأجنحتي  ولدي 
حافظ  �م  �هلل  ر�م  ودعت  �لن�ضيد. 
فر�ج، توجعت ر�م �هلل، �ضكان 46 قرية 
مهجرة يف خميم �جللزون خرجو� يف 
�لينابيع  �لر�زق،  عبد  �ضوى  �جلنازة 
�لعتيقة �ملدفونة حتت بيوت �ملخيم 
تد�عت  بغز�رة،  وبكت  �نفجرت 
و�حل�رض�ت  و�لذكريات  �حلكايات 
و�رتفعت �حلر�رة، �نتف�ضت �لأر�س يف 
�ضهر �آذ�ر وتالحقت �لف�ضول �لأربعة، 
هذه جنازة �أم مظاهرة؟ و�أمام �ملقربة 
للم�ضيعني:  وقالت  حافظ  �م  نه�ضت 
�ضلمو� على عبد �لر�زق و�عتذرو� منه 
�لزيارة  يف  روؤيته  ��ضتطيع  لن  لأنني 

�لقادمة. 
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والدة الأ�سري عبد الرازق فراج

 ال �أ�ضتطيع �أن �أح�ضنك �إال ب�أجنحتي
لأول مرة اأقراأ ر�سالة من الغائبني اإىل احلا�سرين يف الغياب، ر�سالة عمرها ثمانون عامًا كتبتها احلاجة 

املرحومة جنية اأم حافظ فراج، اإىل ابنها الأ�سري عبد الرازق، عرثت على الر�سالة بعد وفاتها يوم 
2020/3/3 داخل خابية البيت يف خميم اجللزون، هذه املرة جنت الر�سالة من املداهمة والتفتي�س 

الذي يتعر�س له منزل عائلة فراج، رمبا لأن اأم حافظ خباأتها يف معارج روحها وحفظها اأولدها 
اخلم�سة وتناقلوها من زمن اإىل زمن ومن �سجن اإىل �سجن حتى �سارت حكاية الفجر املحمول على 

اأحالم الراحلني والعائدين. اأم حافظ اأكملت الر�سالة ومل تكن تدري اأن ابنها عبد الرازق قد اعتقلوه 
للمرة ال�سابعة يوم 2019/9/27 �سمن حملة اعتقالت وا�سعة طالت الع�سرات من الأ�سخا�س، مل 

ي�سعفها مر�سها وكرب �سنها وغيبوبتها من النتباه اإىل هذه احلملة امل�سعورة من العتقالت واىل هذه 
احلرب املتوا�سلة التي تخو�سها دولة الحتالل على ابنها عبد الرازق،

جمعية واعد

خطورة كبرية على �الأ�ضرى من �نت�ض�ر 
فريو�س كورون�

تقرير: عبد الرحمن مهنا

قالت جمعية و�عد لالأ�رضى و�ملحررين �أنه 
�لو��ضع و�ل�رضيع لفريو�س  �لنت�ضار  ويف ظل 
�ملجتمع  ويف  �ملحتلة  �لأر��ضي  يف  كورونا 
بني  �لفريو�س  �نت�ضار  خطر  فاإن  �ل�ضهيوين 
خا�ضة  جد�ً  و�رد�ً  �أ�ضبح  �لأ�رضى  �ضفوف 
لأعد�د  و�مللحوظ  �لكبري  �لإرتفاع  مع 
�أن  و�عد  و�أكدت  �لحتالل.  لدى  �لإ�ضابات 
�لآن  حتى  تتخذ  مل  �لحتالل  �ضجون  �إد�رة 
�أّياً من �لتد�بري و�لإجر�ء�ت �لوقائية �لالزمة 
و�أن  خا�ضة  �لوباء  من  �لأ�رضى  حلماية 
مثالياً  مكاناً  تعترب  �لد�خلية  �ل�ضجون  بيئة 
فاإن  وعليه  و�لأمر��س.  �لأوبئة  لنت�ضار 
�ملجتمع �لدويل وعلى ر�أ�ضه منظمة �ل�ضحة 
بال�ضغط  فوري  وب�ضكل  مطالبون  �لعاملية 
�لتد�بري  من  عدد  لتخاذ  �لحتالل  على 
و�ضول  منع  ل�ضمان  �لوقائية  و�لإجر�ء�ت 

كارثة حمققة لالأ�رضى وتتمثل يف:
�لتي  و�ملو�د  �لأ�ضناف  جميع  �إعادة   -  1
�إدخالها  �إد�رة �ضجون �لحتالل مبنع  قامت 
�لأ�رضى  لكانتينا  �أ�ضهر  �أربعة  حو�يل  منذ 

وعلى ر�أ�ضها مو�د �لتنظيف و�لتعقيم.
للمحاكم  �لأ�رضى  تنقالت  جميع  وقف   -  2

و�ل�ضجون �لأخرى.
بني  �لختالط  �أ�ضكال  جميع  وقف   -  3
�لأ�رضى  �أو  �ل�ضهيونية  و�ل�رضطة  �لأ�رضى 

�جلنائيني.
4 - تعقيم وتنظيف �لغرف �خلا�ضة بالأ�رضى 
ب�ضكل يومي و�ل�ضماح باإدخال �ملو�د �لالزمة 

لذلك.
5 - وقف �لإعتقالت �ليومية يف حمافظات 
مر�كز  يف  �لعمل  ووقف  �ملحتلة  �ل�ضفة 

�لتوقيف و�لتحقيق.
و�عد: جر�ئم �لحتالل �لوح�ضية بحق �أ�رض�نا 

على مد�ر �لتاريخ ترقى جلر�ئم �حلرب

�الأ�ضري �إ�ضالم و�ض�حي يو�جه �لعزل �النفر�دي منذ �أكرث من ع�م
�أفاد نادى �لأ�ضري �لفل�ضطينى �أن �إد�رة �ضجون 
�لحتالل تو��ضل منذ عام وثالثة �ضهور، عزل 
�لأ�ضري �إ�ضالم و�ضاحي )38 عاماً(، من جنني. 
و�أو�ضح نادي �لأ�ضري �أن �لأ�ضري و�ضاحي يقبع 
�ل�ضبع"،  بئر  "�أوهليكد�ر-  �ضجن  عزل  يف 
من  عائلته  تتمكن  �ضهور،  مل  ثالثة  ومنذ 
�ملحامني  زيار�ت  وقف  مع  عليه،  �لطمئنان 
بالوباء  �لإجر�ء�ت �ملرتبطة  كجزء من جملة 
�لحتالل  �ضجون  �إد�رة  عنها  �أعلنت  و�لتي 
فعلياً  �ضاهمت  و�لتي  �ملا�ضي،  �آذ�ر  �ضهر  يف 
له  يتعر�س  �لذي  �لعزل  م�ضتوى  م�ضاعفة  يف 

�إىل  �لأ�ضري  �أ�ضار نادي  �ل�ضياق،  �لأ�رضى. ويف 
تلقائياً  يُحرم  �إنفر�دياً  �ملعزول  �لأ�ضري  �أن 
له  �ملحامي  زيارة  وتُ�ضكل  �لعائلة،  زيارة  من 
�لو�ضيلة �لوحيدة للتو��ضل مع �لعامل �خلارجي، 
موؤخر�ً  �ضمحت  �ل�ضجون  �إد�رة  �أن  علماً 
�أن  بعد  لالأ�رضى،  زيار�ت  باإجر�ء  للمحامني 
نادي  ولفت  �ضهور.  �لثالثة  قر�بة  توقفت 
�لأ�ضري �إىل �أن �إد�رة �ضجون �لحتالل �أ�ضدرت 
خالل �ضهر جو�ن �جلاري، �أمر جديد يق�ضي 
�لأمر  وهو  و�ضاحي،  �لأ�ضري  عزل  بتمديد 
�خلام�س �لذي ي�ضدر بحقه منذ تاريخ عزله، 

و�ضاحي  �لأ�ضري  �أن  يذكر  �ضهور.  �ضتة  ومدته 
تعر�س  عاماً،   )19( ملدة  بال�ضجن  و�ملحكوم 
لعتد�ء وح�ضي على يد قو�ت �لقمع، يف �ضهر 
�ل�ضحر�وي"،  "�لنقب  �ضجن  يف   2019 مار�س 
وجروح،  وكدمات  بك�ضور  �إ�ضابته  �إىل  و�أدى 
وذلك �إثر عملية قمع نفذتها �إد�رة �ل�ضجون يف 
حينه، وكانت �لأ�ضد عنفاً منذ �ضنو�ت، خاللها 
وتطالب  هذ�  �لأ�رضى.  من  �لع�رض�ت  �أ�ضيب 
على  جديد  حكم  باإ�ضافة  �لحتالل  �ضلطات 
حكم �لأ�ضري و�ضاحي على �أن يكون �حلكم �أكرث 

من ع�رض �ضنو�ت.

�لليلة  �لإ�رض�ئيلي  �لحتالل  قو�ت  �عتقلت 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  وفجر  �ملا�ضية 
�ل�ضفة،  من  مو�طنني  ع�رضة   ،  2020/06/30
خم�ضة  �إن  �لأ�ضري،  نادي  وقال  �ضقيقان.  بينهم 
مو�طنني جرى �عتقالهم من خميم عايدة وبلدة 
نحالني يف بيت حلم وهم: �ضادي موفق بد�ونة 

)35 عاماً(، و�أحمد حمي �لدين فنون، وخلدون 
حممود فنون، وح�ضن حممد جناجرة، و�ضقيقه 
يف  كاحل  وبيت  �لظاهرية  بلدتي  ومن  عبد. 
�لقي�ضية  �عتقل �لحتالل، معاذ حممد  �خلليل، 
عاماً(.   22( �خلطيب  وعدي ح�ضن  عاماً(،   32(
وهما:  جنني  من  ملو�طنني  �عتقال  جرى  فيما 

حممود م�ضطفى مرد�وي من بلدة عر�بة، وهو 
�أ�ضري �ضابق، �إ�ضافة �إىل حمزة حممد فايد )20 
جي�س  من  خا�ضة  قوة  �ختطفته  و�لذي  عاماً(، 
�أحد  تو�جده يف  �أثناء  �ملا�ضية  �لليلة  �لحتالل 
منتزهات. يُ�ضاف �إىل �ملعتقلني مو�طن من بلدة 

بيت دقو وهو حممد علي حمد�ن )20 عاماً(. 

نادي الأ�سري الفل�سطينى 

 قو�ت �الحتالل تعتقل ع�ضرة مو�طنني من �ل�ضفة بينهم �ضقيق�ن



بقلم/عبد النا�صر فروانة
ا�صري حمرر وباحث خمت�ص 

ب�ص�ؤون الأ�صرى
رئي�ص وحدة الدرا�صات والت�ثيق 

يف هيئة الأ�صرى الفل�صطينية
 

لالتفاقيات  وفقاً  )طفل(  كلمة  �إن 
يتجاوز  مل  من  كل  ت�شمل  �لدولية 
لكن  عمره؛  من  ع�رشة  �لثامنة  �شن 
يف   - �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  ل�شلطات 
�خلا�ص:  قامو�شها   - �ل�شاأن  هذ� 
نظرها  يف  �لفل�شطينيون  فالأطفال 
هم  �أعمارهم-  عن  �لنظر  وبغ�ص   -
فئة م�شتهدفة بالعتقال، �شاأنهم �شاأن 
�لكبار، حتى و�ن كانو� �أقل من �لثانية 
فيهم  ترى  فهي  عمرهم.  من  ع�رش 
م�شاريع مقاومة وقنابل موقوتة موؤجلة 
�لنفجار حلني �لبلوغ. لذ� �شعدت من 
و�إناثا(،  )ذكور�  لالأطفال  �عتقالتها 
�أب�شع  و��شتخدمت  بق�شوة  وعاملتهم 
مر�عاة  دون  �شدهم،  �لإجر�ء�ت 
ل�شغر �شنهم وبر�ءة طفولتهم. وخالل 
و�أقر  ناق�ص  �لأخرية  �لأربع  �ل�شنو�ت 
�لكني�شت �لإ�رش�ئيلي )�لربملان( عدة 
وتهدف  �لأطفال،  ت�شتهدف  قو�نني 
�عتقالهم  �إجر�ء�ت  ت�شهيل  �إىل 
وت�شديد �لعقوبات بحقهم مثل: قانون 
�لأطفال دون �شن 14 عاماً،  حماكمة 
�لأدنى  �حلد  عقوبة  ت�شديد  قانون 
�لقد�ص،  يف  �حلجارة  ر��شقي  على 
�لأطفال  بحق  �لأحكام  رفع  قانون 

ر��شقي �حلجارة.
يوما  تخل  مل  �لإ�رش�ئيلية  و�ل�شجون 
�ملعطيات  كافة  وتفيد  متثيلهم،  من 
�لحتالل  �شلطات  باأن  �لإح�شائية 
من  �أكرث   1967 �لعام  منذ  �عتقلت 
تقل  قا�رش  طفل  �ألف  خم�شني 
�أن  بل  ع�رش،  �لثامنة  عن  �أعمارهم 
يتجاوزو�  ومل  �عتقلو�  من  هناك 
بني  ومن  �أعمارهم.  من  �لعا�رشة 
حالة   )16655( نحو  �ُشجل  هوؤلء 
بدء  منذ  فل�شطينيني  لأطفال  �عتقال 
28�أيلول/ يف  �لأق�شى"  "�نتفا�شة 
�لعام  نهاية  وحتى  �شبتمرب2000، 
�ل�شنوي  �ملعدل  و�شل  2018. وقد 
-2000( �ملا�شي  �لعقد  خالل 
2010( �إىل )700( حالة �عتقال �شنويا، 
 2018-2011 �لعام  منذ  �رتفع  فيما 
لي�شل �ىل معدل )1250( حالة �عتقال 
��شتمر�ر  �لأخطر  �شنوياً.. ولعل 
نحو  �عتقال  مت  �لعتقالت، حيث 
مطلع  منذ  فل�شطيني  طفل   )400(
�لعام �جلاري2019، وما ز�لت �شلطات 

طفل   )250( قر�بة  حتتجز  �لحتالل 
يف �شجونها ومعتقالتها.

تبدو  �لأطفال،  �عتقال  طريقة  �ن 
�أل  �ل�رشوري ذكرها هنا،  لفتة ومن 
وهي �أن غالبية من تعر�شو� لالعتقال 
�شلطات  درجت  �إمنا  �لأطفال  من 
بيوتهم  من  �عتقالهم  على  �لحتالل 
يف منت�شف �لليل - كما هو �ل�شاأن يف 
�عتقالت �لبالغني - حيث يدخل عدد 
�أن  وبعد  �لبيت،  �إىل  �جلنود  من  كبري 
حمتويات  ويخربو�  �لأبو�ب  يك�رشو� 
�لبيت و�أثاثه، يقومون بالعتد�ء على 
و�ل�شتم  بال�رشب  و�أ�رشته،  �ملعتقل 
با�شتخد�م �أ�شو�أ �لتعبري�ت و�أفح�شها، 
ثم بعد كل هذه �لنتهاكات �ملدرو�شة 
يدي  بتكبيل  �جلنود  يقوم  �ملتعمدة، 
�لطفل وع�شب عينيه، قبل �أن يجروه 
ذلك  كل  جمهول،  مكان  �إىل  بق�شوة 
�أي  باإبر�ز  �أنف�شهم  يكلفو�  �أن  دون 
�أن  ودون  بالعتقال،  ق�شائي  �أمر 
�لذي  باملكان  �لطفل  ذوي  يُعلمو� 
�أن كل  �لذكر  �إليه. وغني عن  �شيقتاد 
ب�شكل   - تخالف  �ملمار�شات  هذه 
�لتي  �لطفل،  حقوق  �تفاقية   - فظ 
تعر�ص  �أي  يُجرى  �أن  يجوز  ل  تقول: 
يف  للطفل،  قانوين،  غري  �أو  تع�شفي، 
�أو منزله،  �أ�رشته،  �أو  حياته �خلا�شة، 
غري  م�شا�ص  �أي  ول  مر��شالته،  �أو 

قانوين ب�رشفه �أو �شمعته.
�لفل�شطينيون،  �لأطفال  ويعاين 
و�ملعتقالت  �ل�شجون  يف  �ملعتقلون 
�حتجاز  ظروف  من  �لإ�رش�ئيلية، 
قا�شية وغري �إن�شانية، تفتقر �إىل �حلد 
حلقوق  �لدولية  �ملعايري  من  �لأدنى 
نق�ص  من  يعانون  فهم  �لأطفال، 
�لنظافة،  و�نعد�م  ورد�ءته،  �لطعام 
و�لكتظاظ،  �حل�رش�ت،  و�نت�شار 
فيها  يتوفر  ل  غرف  يف  و�لحتجاز 

و�لإهمال  منا�شبتني،  و�إنارة  تهوية 
�ل�شحية،  �لرعاية  و�نعد�م  �لطبي 
توفر  وعدم  �ملالب�ص،  ونق�ص 
و�لت�شلية،  و�لرتفيه  �للعب  و�شائل 
�خلارجي،  �لعامل  عن  و�لنقطاع 
و�لعزل،  و�ل�رشب  �للفظية  و�لإ�شاءة 
و�أخ�شائيني  مر�شدين  توفر  وعدم 
يف  حقهم  من  وحرمانهم  نف�شيني، 
كافة  تعر�ص  �إىل  �لتعلم. بالإ�شافة 
مّرو�  �لذين  �لفل�شطينيني  �لأطفال 
بتجربة �لعتقال وبن�شبة 100%  ل�شكل 
�أو �أكرث من �أ�شكال �لتعذيب �جل�شدي 
�ملعنوي  �لإيذ�ء  و�لنف�شي، �أو 
منهم  �لبع�ص  و�أن  و�لتنكيل،  و�لإهانة 
تعر�ص لل�شغط و�لبتز�ز و�مل�شاومة، 
للتفتي�ص  تعر�ص  منهم  �آخر  وبع�ص 
و�لتهديد  �جلن�شي  و�لتحر�ص  �لعاري 
�أحيان  ويف  �جلن�شي،  بالعتد�ء 
ملر�كز  �مل�شتوطنات  حتولت  �أخرى 

لالعتقال و�لتحقيق و�لتعذيب.
�لع�شكرية  �ل�شلطات  تتوقف  ول 
يف  �حلد،  هذ�  عند  �لإ�رش�ئيلية 
�لفل�شطينيني،  �لأطفال  مع  تعاملها 
دروعا  ��شتخدمتهم  ما  فكثري� 

ب�رشية.
فان  �أعاله  ذكر  ملا  وبالإ�شافة 
ل  �لإ�رش�ئيلية  �لع�شكرية  �ملحاكم 
�أو طبيعة  �لأطفال وحقوقهم،  تر�عي 
�لإجر�ء�ت �لتي مرو� بها منذ حلظة 
و�كبت  �لتي  �لظروف  �أو  �لعتقال، 
وطاأة  حتت  منهم  �لعرت�فات  �نتز�ع 
�لتعذيب، حيث يعتربونها �أدلة قانونية 
و�لتي  ب�شاأنها،  �لأحكام  وي�شدرون 
�ىل  �لأطفال  بع�ص  بحق  و�شلت 
هذ�  �حلياة(.  )مدى  �ملوؤبد  �ل�شجن 
بالإ�شافة �ىل فر�ص �لغر�مات �ملالية 
�لأحكام  غالبية  �أن  حيث  �لباهظة، 
جميعها  نقل  مل  �ن  �لأطفال،  بحق 

تكون مقرونة بفر�ص غر�مة مالية.
�لحتالل  �شلطات  و��شتمرت  هذ� 
�ملنزيل"  "�حلب�ص  �أو�مر  باإ�شد�ر 
و�لتي  �ملقد�شيني،  �لأطفال  بحق 
و�أن  ظاهرة،  �ىل  وحتولت  ت�شاعدت 
هذه �لقر�ر�ت تعترب بدياًل عن �ل�شجن 
وتعني �لإقامة �ملنزلية وتقييد حرية 
�لأ�شخا�ص. ويُعترب "�حلب�ص �ملنزيل" 
وخمالفًة  �أخالقياً  ول  تع�شفياً  �إجر�ًء 
�لدويل  �لقانون  و�أحكام  لقو�عد 
حلقوق  �لدويل  و�لقانون  �لإن�شاين 
�لإن�شان. كما وي�شكل عقوبة جماعية 
لالأ�رشة مبجموع �أفر�دها �لتي ت�شطر 
د�ئم،  ��شتنفار  حالة  يف  تَبقى  لأن 
�بنهم من خطر  حري�شة على حماية 
�ملفرو�شة.  لل�رشوط  جتاوزه  تبعات 
مما حّول �لبيوت �إىل �شجون و�لأهايل 

�إىل �شجانني على �أبنائهم �لأطفال.
و�أحيانا يكون �لقر�ر باإبعاد �لطفل عن 
منزل ذويه، وفر�ص �لإقامة يف منزل 
�أحد �لأقارب يف منطقة �شكنية خمتلة 
و�لأعباء  �لنف�شية  �ملعاناة  لزيادة 

�لقت�شادية على عائلة �لطفل.
لقد دفع �لأطفال �لأ�رشى ثمناً باهظاً، 
يقر�أ   ومن  بعده.  وما  �عتقالهم  �أثناء 
بالذهول  يُ�شاب  �لأطفال  �شهاد�ت 
غرف  �أن  ويكت�شف  و�ل�شدمة، 
�شوى  لي�شت  و�لتعذيب،  �لتحقيق 
م�شلخ للطفولة �لفل�شطينية و�فرت��ص 
و�أن  فيها،  ور�ئع  جميل  هو  ما  لكل 
ومعتقالته،  �لحتالل  �شجون  كافة 
وت�شويه  و�قعهم  لتدمري  �أماكن  هي 
م�شتقبلهم، و�أن حقوق �لطفل �لدولية 
لي�ص لها مكان حينما يتم �لتعامل مع 

�لأطفال �لفل�شطينيني.
�ن �عتقال �لأطفال يرتك �آثار� �شلبية 
�إل  و�ملجتمع،  و�لأ�رشة  �لفرد  على 
تلك �لعتقالت وما ي�شاحبها مل  �أن 
تنجح يف �لتاأثري على توجهات �لأطفال 
لالحتالل  كرها  فز�دتهم  ومو�قفهم، 
وغ�شبا عليه ورغبة يف �لنتقام منه. 
�أجد�دهم  بحقوق  للتم�شك  ودفعتهم 
حتقيق  نحو  قدما  و�مل�شي  و�آبائهم، 
�أهد�ف �شعبهم باحلرية و�ل�شتقالل.
وتخطئ دولة �لحتالل �لإ�رش�ئيلي �إن 
��شتمرت يف �عتقادها �أن حتقيق �أمنها 
و��شتقر�رها و�شالمة مو�طنيها �شوف 
يتاأتى عرب �عتقالها للمو�طنني �لُعزل. 
�أو �أن ��شتهد�فها لالأطفال و�جر�ء�تها 
روح  ي�شتاأ�شل  �شوف  بحقهم  �لقمعية 
خطر  من  ويحميها  لديهم  �ملقاومة 
و�ل�شتقر�ر  فالأمن  بلوغهم.  بعد  ما 

لن يتحقق �إل باإنهاء �لحتالل.
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اعتقال الأطفال الفل�سطينيني..
 هدف لالحتالل الإ�سرائيلي

لقد جلاأ الحتالل الإ�صرائيلي لالعتقالت باأ�صكالها املتعددة، واأن�اعها وم�صمياتها املختلفة، كاأداة 
للقمع والقهر والعقاب اجلماعي والنتقام من ال�صعب الفل�صطيني، وبث الرعب واخل�ف يف نف��ص 

امل�اطنني وترهيبهم وال�صيطرة عليهم. وا�صتخدم العتقالت و�صيلة لإحلاق الأذى )اجل�صدي والنف�صي 
واملعن�ي( املتعمد باملعتقلني، بغ�ص النظر عن جن�صهم وفئاتهم العمرية والجتماعية. وجمع يف �صج�نه 

ومعتقالته، جميع امل�صت�يات والطبقات الجتماعية الفل�صطينية، وعانى من اعتقالته كل �صرائح 
ر اأنف�صهم، ظل�ا عر�صة لالعتقال. املجتمع الفل�صطيني، دون ا�صتثناء؛ بل اإن الأطفال الُق�صّ

م�ص�ؤول ملف الأ�صرى يف اجلبهة ال�صعبية 
عالم كعبي

اأجهزة الحتالل تتحمل امل�س�ؤولية 
عن حياة الأ�سري القائد اجلاغ�ب 

حمل م�شوؤول ملف �لأ�رشى يف �جلبهة 
م�شلحة  �إد�رة  كعبي  عالم  �ل�شعبية 
�ل�شجون �ل�رش�ئيلية وجهاز �ل�شاباك 
�لأ�شري  حياة  عن  �مل�شوؤولية  كامل 
جرى  �لذي  �جلاغوب  و�ئل  �لقائد 
زنازين  �إيل  جلبوع  �شجن  من  نقله 
جمدو  �شجن  يف  �لنفر�دي  �لعزل 
�جلاغوب  �أن"  موؤكد�  �ليوم.  �شباح 
يف  �ل�شعبية  �جلبهة  فرع  يقود  �لذي 
فرتة  منذ  يتعر�ص  �لإحتالل  �شجون 
تبد�أ  مل  ممنهجة  قمع  حلملة  طويلة 
عند حرمانه من �لزيارة �لعائلية ومل 
�ليوم  �لإنفر�دي  للعزل  بنقله  تنتهي 
�لإرهاب  حلملة  كتتويج  جاء  �لذي 
دوره  خلفية  على  بحقه  و�لتنكيل 
وت�شديه  �ل�شجون  د�خل  �لقيادي 
�لكعبي  و�أ�شار  �ملجرمة."  لإد�رتها 
مركز  حترير  لغرفة  ت�رشيحات  يف 
�ملعتقل  �جلاغوب  �أن"  �إىل  حن�شلة 
�شجن  يف  يتو�جد  كان  عقدين  منذ 
جلبوع �ملبني على �لطريقة �لإيرلندية 
ونقل �ليوم �إيل عزل �شجن جمدو ذي 
�ل�شمعة �ل�شيئة حيث �لقمع �مل�شتمر 
كانت  متهالكة  زنازين  يف  و�لحتجاز 
ك�شجن   1988 �لعام  قبل  ت�شتخدم 

�خلطرية  �جلر�ئم  لأرباب  جنائي 
حجم  �إيل  يوؤ�رش  ما  �ل�شهاينة  من 
�ل�شتهد�ف و�لتنكيل �لذي يتعر�ص له 
�لأ�شري و�ئل." يذكر �أن �لأ�شري �لقائد 
�لأوىل  للمرة  �أعتقل  �جلاغوب  و�ئل 
عام 1992 وحكم بال�شجن ل�شتة �أعو�م 
ق�شاها كاملة د�خل �ل�شجون ومن ثم 
�لأ�رش  �لتحرر من  بعد  �عتقاله  �أعيد 
بثالث �شنو�ت وحتديد� يف �لفاحت من 
بال�شجن  حكم   حيث   2001 عام  �آيار 
قياد�ت  �أبرز  من  ويعترب  �حلياة  مدى 
لتجاربها  �أرخ  �لتي  �لأ�شرية  �حلركة 
�لإن�شانية و�لوطنية يف رو�يتيه �أحالم، 
و�أحالم موؤجله،ودر��شته �لتي �شدرت 
�لتجربة  يف  ر�شائل  بعنو�ن  موؤخر� 

�لعتقالية

با�شم  �لناطق  �لناعوق  منت�رش  �رشح 
جمعية و�عد لالأ�رشى و�ملحررين يف 
مل�شاندة  �لعاملي  �ليوم  �إحياء  ذكرى 
 ” �إننا  بالقول:  �لتعذيب  �شحايا 
�لأ�رشى  من  طويلة  قائمة  نتذكر 
�أقبية  يف  ق�شو�  �لذين  �لفل�شطينيني 
�لتعذيب  حتت  �لحتالل  وزنازين 
و�لتي  �لوح�شية،  و�ملمار�شات 
�أ�شري�ً   73 ��شت�شهاد  عن  �أ�شفرت 
�أ�شكال  لكافة  تعر�شو�  �لتاريخ  عرب 
و�أكد  و�لنف�شي”.  �جل�شدي  �لتعذيب 
�أن  له،  �شحفي  بيان  يف  “�لناعوق” 
�لتي  �لوح�شية  �جلر�ئم و�ملمار�شات 

�لأ�رشى  بحق  �لحتالل  مار�شها 
جلر�ئم  ترقى  �لتاريخ  مد�ر  على 
كافية  و�ل�شو�هد  و�لدلئل  �حلرب 
وجمرميه  �لحتالل  قادة  لتقدمي 
لدى  تو�فرت  �إذ�  �لدولية  للمحاكم 
للم�شي  �لإر�دة  �لر�شمية  �مل�شتويات 
“�لناعوق”  وطالب  �لإجتاه.  هذ�  يف 
�لأمم �ملتحدة وموؤ�ش�شاتها ب�رشورة 
لو�شع حد  و�لعاجل  �لفوري  �لتحرك 
�لأ�رشى  بحق  �لحتالل  ملمار�شات 
لإلز�م  �ل�شغط  �أدو�ت  وتفعيل 
�لحتالل باحرت�م �ملو�ثيق و�لأعر�ف 

�لدولية �خلا�شة بالأ�رشى.

على مدار التاريخ

جرائم الحتالل بحق اأ�سرانا 
ترقى جلرائم احلرب

الحتالل يحكم على اأ�سريين 
من بيت حلم

بيت حلم - �إعالم �لأ�رشى
�لحتالل  حمكمة  �أ�شدرت 
�لثنني  عوفر،  يف  �لع�شكرية 
 ،2020/6/29   �ملو�فق  �ملا�شى 
�أ�شريين  على  خمتلفني  حكمني 
حلم.  ببيت  فجار  بيت  مدينة  من 
�أن  �أفاد  �لأ�رشى  �إعالم  مكتب 
بحق  �أ�شدرت  �لحتالل  حمكمة 
�لأ�شري "طارق عقاب ديرية" حكما 
�أ�شهر،   10 ملدة  �لفعلي  بال�شجن 
بقيمة  مالية  غر�مة  �إىل  �إ�شافة 
بحق  �أ�شدرت  بينما  �شيكل،   3000

�لأ�شري "يون�ص يو�شف زكي ديرية" 
�لفعلي  بال�شجن  حلم  بيت  مبدينة 
ملدة 17 �شهر�ً، �إ�شافة �إىل غر�مة 
 1000  ( �شيكل   3000 بقيمة  مالية 
�إعالم  و�أو�شح   . �أمريكى(  دولر 
�لأ�رشى باأن قو�ت �لحتالل كانت 
بتاريخ  ديرية"  "طارق  �عتقلت 
2020/2/16 ، ونقلته �إىل �لتحقيق 
يف عت�شيون، بينما �عتقلت �لأ�شري 
بتاريخ  ديريه"  "يون�ص  �ملحرر 
�قتحمت  �أن  بعد   ،2020/1/19

منزل عائلته يف بيت فجار.



<
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الأ�ستاذة ملعيد هابط 

الثقافة الأمريكية املزيفة

نعم كان  ي�شعر باملهانة و الياأ�س كلما 
و  نف�شه  باع  كاأنه  و  ال�شياح  من  اقرتب 
اأن يتخلى عن  اليوم قرر غيتو   , هويته 
حلمه و عن زخارف الثقافة الأمريكية 
جني  اإىل  الطريق  اخت�رص  ,و  املزيفة 
فهي  اجلرمية  لعامل  �شعى  ,و  الأموال 
نظره  يف  املال  كثرية  ,و  اجلهد  قليلة 
هويته  مبعامل  ميار�شها  اأنه  الأهم  ,و 

احلقيقية .
الهوية التي مل ياأب غيتو اأن يتخلى عنها 
تكمن يف جممل ال�شمات التي متيز بها 
عن غريه من �شكله و ا�شمه و �شفاته و 
جن�شيته و عمره و تاريخ ميالده , هي 

مقوماته  و انتماءه و حتدياته , 
فمن ال�شائع عن الب�رص منذ القدم تبنيهم 
لكل قوى ال�رص, فمقولة اأن عدو الإن�شان 
 , ن�شبيا  حقيقية  الإن�شان  نف�شه  هو 
فهذا الأخري وّفر كل الو�شائل املمكنة 
و  لالإن�شانية  مغلوط  مفهوم  لإعطاء 

اإجناح كل ميادين اجلهل 
 , التمييز  و  التفرقة  و 
اأن  تعتقد  اأن  الغباء  فمن 
اأنت  خلقت  الذي  الطني 
اأعلى  و  بكثري  اأف�شل  منه 
الذي  الطني  من  منزلة 
ملجرد  الآخرين  منه  خلق 
بي�شاء  ب�رصتك  تكون  اأن 
اأنك تنتمي لعرق متفوق  اأو 
كان  هذا   التفوق  فمعيار   ,
ذوي  الأقلية  لهيمنة  �شببا 

�شيطرتهم  و  البي�شاء  الب�رصة 
نظام  يعترب  اليوم و  حتى  و   1948 منذ 
من  �شهرة  الأكرث  املثال  الأبارتايد 
اإفريقيا  يف  الإفريقية  الأقلية  حكم 
فهم م�شيطرون متاما على القت�شاد و 
ن�شبتهم  يتنا�شب مع  ال�شيا�شة ب�شكل ل 
العن�رصية  ا�شتفحلت  هكذا  ال�شكانية. 

بقاع العامل و كر�شت ممار�شاتها ال�شنيعة 
اأ�شبحوا عناوين تت�شدر  الزنوج و  على 
للعبودية  واجهة  و  الرقيق  بيع  اأ�شواق 
بالنفو�س  متاما  مرتبطة  كانت  التي 
ال�شوداء  } اأنت اأ�شود اإذا اأنت عبد { 
وهذه الظاهرة بداأت منذ خلق اهلل لهذه 
احلياة اأفيعقل اأن ت�شتعبدوا النا�س و قد 

ولدتهم اأمهاتهم اأحرار ؟؟؟؟ 

ثورة الزنوج ال�سلمية

املا�شي  القرن  بداية خم�شينيات  ففي 
هاهو  و  ال�شلمية  الزنوج  ثورة  اأينعت 
يرتاأ�س  اأفريقية  اأ�شول  من  اأ�شود  رجل 
العن�رصية نعم  التفرقة و  اأمريكا �شيدة 
 15 مواليد  من  كينج  لوثر  مارتن  اإنه 
الذين  الأوائل  من  كان  و   1929 جانفي 
كونه  لل�شالم  نوبل  جائزة  على  ح�شلوا 
اإىل  داعيا  اإن�شانيا  و  �شيا�شيا  نا�شطا 
اإنهاء العن�رصية يف بقاع اأمريكا و العامل 
كان �شامدا و منا�شال  دعى يف خطبه 
مع  امل�شيحيني  تقارب  اىل  النارية 
امل�شلمني حيث ثمة قربى بني الديانتني 
يحاول ال�شتعمار البغي�س طم�شها من 

اأجل اأهدافه الإحتاللية , لكنه �رصعان 
ما �شفي بالر�شا�س لعدم قدرة البي�س 
املتجذرة  لكراهيتهم  و  احلوار  على 

لالآخر .

لوثر كنغ و مانديال

ما رتن لوثر كنغ مل يكن وحده فاأيقونة 
الن�شال الزجني نيل�شون مانديال الثوري 
جلنوب  اأ�شود  رئي�س  اأول  كان  الذي 
نظام  اإرث  تفكيك  ركز على  اإفريقيا 
الف�شل العن�رصي من خالل الت�شدي 
و  الفقر  و  املوؤ�ش�شاتية  للعن�رصية 
امل�شاحلة  تعزيز  و  امل�شاواة  عدم 
قومي  فهو  �شيا�شيا  العرقية 
كان  اإ�شرتاكي  دميقراطي  اإفريقي 
ميوتون  اجلبناء  اأن  دائما  يقول 
الرجال  لكن  و  مرة  مئة  اليوم  يف 
ال�شجعان ل يذوقون املوت �شوى 
اأن  اأراد القول  مرة واحدة و كاأنه 
اأبد  يع�س  اجلبال  �شعود  ياأب  من 

الدهر بني احلفر 
كان على الأفارقة اإ�شماع �شوتهم للعامل 
كان  جتاهلوها  التي  ذاتهم  اإثبات  و 
و  لهم  ن�شبت  التي  الألقاب  عليهم حمو 

التي كانت تردد على األ�شنة البي�س.

�سيمبال ...�سويتو

من  الأدبي  الطالب  �شيمبال  هنا 
جنوب اإفريقيا يحكي ن�شاله يف مدينة 
�شويتو يف الن�شف الثاين من �شبعينيات 
اإثر  الثانوية  من  اأين طرد  الثاين  القرن 
 ,1976 يف  للطلبة  ال�شهري  الإ�رصاب 
الإ�رصاب  لذلك  التاريخية  فاخللفية 
الألقاب  لنزع  ال�شعي  يف  يكمن  غريه  و 
املهينة التي ربطوها بالزنوج كالأوبا�س 
و القذارة و اأكلة الرتاب و اأنهم يتكاثرون 

كما يتكاثر القمل و غريها....... 

ال�سهيدان 

�شعوا  الذين  الزجني  العرق  فمن جنود 
قيدتهم  التي  الأغالل  ك�رص  و  للحرية  
اأرا�شيهم  البي�س  اأقدام  وطاأت  اأن  منذ 
جند مالكومل اك�س الذي مل تكن نهايته 
حيث  كنج  لوثر  مارتن  من  دموية  اأقل 
 , مرجعية  اختياراته  و  حياته  كانت 
اعتقل اأول ما بداأ حراكه خلطورته على 
, كان معجبا  الإمربيايل  القومي  الأمن 
�شداقات  فاأقام  اخلطباء  بالثائرين 
منه  ا�شتعار  و  الراأي  �شجناء  اأحد  مع 
ال�شفحات التي كان يكتبها كل يوم عن 
ن�شاله املكبوت و يقوم بحفظها حيث 

عنه  اأفرج  عندما  و  قوية  بذاكرة  متيز 
خطبة  الأمريكي  ال�شعب  يف  خطب 
العزمية  و  الأمل  و  بالواقعية  مليئة 
اأمريكا  راأ�شها  على  الدول  كل  جمعت 
اأن اجلميع  اأهم فقرات اخلطاب  و من 
مت�شاوون اأمام القانون بغ�س النظر عن 

جن�شهم و لونهم و عرقهم و ديانتهم .
مالكومل  و  كنغ  لوثر  مارتن  هكذا رحل 
اك�س �شهيدين على مذبح احلرية ليبقى 
الذي  الأكرب  املنا�شل  مانديال  نل�شون 
خ�شوع  الطويل  �شجنه  �شنني  اأثمرت 
البي�س لدميقراطية احلق و اأن انتخاب 
اأ�شودا  اأم  كان  اأاأبي�شا  للوطن  رئي�س 
لي�س باملعيار املهم اأن يلتزم بالد�شتور 
 , اجلمهوري  النظام  على  يحافظ  و 

نيل�شون  خرج  فعندما 
مانديال من �شجنه الطويل 
ا�شتقبال  ال�شعب  ا�شتقبله 
تكرميا  بت�شحياته  يليق 
مل  الذي  الن�شايل  مل�شاره 
الو�شطى  باحللول  ير�س 
التي  للبالد  رئي�شا  فُعنِيّ 
و  العبودية  فيها  اختفت 
�شار الأ�شود فيها �رصيكا يف 
اتخاذ  و  بالده  م�شري  تقرير 
التي  ال�شيادية  القرارات 
حتفظ للوطن حريته و كرامته 

بني نظرائه الآخرين . 

بتوقيت جورج فلوويد

انتهى   الزمن  عرب  �شافرنا  الآن 
يف  نحن  العن�رصية  و  ال�شتعباد 
زمن   2020 الألفني  بعد  الع�رصين 
التنوع   و  احلريات  زمن  التكنولوجيا 
ال�شيا�شي و الجتماعي و الفكري زمن 
جورج   , التعبري  حرية  و  الدميقراطية 
مواطن  الزمن  هذا  من  رجل  فلوويد 
يف  يعي�س  اإفريقي  اأ�شل  من  اأمريكي 
مدينة منيابول�س ميني�شوتا يف الوليات 
املتحدة الأمريكية , حياته كانت عادية 
و عا�س مراهقة �شعيدة كان لعب كرة 
قدم و �شارك يف بطولة ولية تك�شا�س 
لعدة  ال�شجن  جتربة  خا�س   1992
بتهمة   2007 عام  توقيفه  بعد  �شنوات 
ال�رصقة ليموت يف الأخري حتت قدمي 

الب�رصة  اأبي�س  �رصطي  ت�شوفني  ديريك 
اأن يكمل  يناهز 46 �شنة دون  عن عمر 
رحلة البحث عن �شبل حت�شني اأو�شاعه 
و  الجتماعية  التحديات  خو�س  و 

ال�شخ�شية 
اأ�شتطيع  ل  التنف�س  اأ�شتطيع  ل   {
العبارات  كانت  هكذا   } التنف�س 
حتت  عنقه  و  الأ�شود  للرجل  الأخرية 
تدخل  دقائق   09 ملدة  ديريك  ركبة 
ال�رصطي  مطالبني  �رصخوا  و  املارة 
لكن ل حياة  ذلك  التوقف عن  و  برتكه 
, �رصعان ما توقفت حركة  تنادي  ملن 
جورج و توقف نب�شه و هو مقيد هكذا 
مت حتديث تطبيق العن�رصية و ترميمها 
فنظرات جورج فلويد و هو يودع هويته 
ال�شوداء كانت حتمل ر�شالة م�شفرة  } 
  } بقيت  اإن   { نعم   }  If I STAY
مرهونة  اللحظة  تلك  يف  حياته  كانت 
ال�رصطي  ديريك  اإن�شانية  مدى  على 
الأبي�س اأي اإما اأن يكون اأو ل يكون لكنه 
كان جاهال اأن العن�رصية كانت مرياث و 
اأن قمع احلريات يف زمن احلرية عينها 

عبادة .
وداعا جورج �شي�شاف ا�شمك اإىل لئحة 
الأبطال الذين كتبت اأ�شماءهم يف جملد 
قبل  من  طم�س  �شيء  لكل  العتبار  رد 
اأن ال�رصطة مل  التاريخ  البي�س فال�شهد 
لإ�شعافك حتى عند  اأي حماولة  تظهر 

و�شول الإ�شعاف . 
تاريخ اأمريكا غري امل�سرف

اإىل  جورج  جثة  اإ�شافة  مت  هكذا 
عامل  يف  امل�رصف  غري  اأمريكا  تاريخ 

العن�رصية . 
لك  و  جديد  مكان  يف  ت�شكن  كنت  اإن 
ل  الذين  من  جريانك,  اختيار  حرية 

ال�شوؤال  كان  هكذا  جريتهم؟؟  تف�شل 
العاملية  القيم  درا�شة  وجهته  الذي 
الن�شبة  كانت  و  العامل  حول  لالأفراد 
رف�شهم  اأجابوا  ملن  املرتفعة  املئوية 
هذا  اآخر  عرق  من  �شكان  جماورة 
تعترب  التي  العرب  لعن�رصية  مدخل 
الب�رصة  لون  عن�رصية  من  بكثري  اأكرب 
الأجنا�س  و  الأديان  عن�رصية  هي  بل 
و  متعجرفني  التي جتعلنا  الأمور  كل  و 
متحجري الراأي و التفكري و جتعل من 
و  اجلاهلية,  يف  كما  متخلفة  ال�شعوب 
بني  تكون  العرب  الوطن  يف  العن�رصية 
فيهم  جتد  و  نف�شه  العربي  و  العربي 
و  الالعن�رصية  يدعي  عن�رصي  اأي�شا 
يوجد منهم من يتحيز للغته و تاريخه و 
�شيا�شته و عاداته و تقاليده كل هذا يف 

بلد يرتبط ما�شيه بحا�رصه .

 هذا التمييز له عدة �سور:
بالتعامل  يكون  الذي  املبا�رص  التمييز 
�شاأن  من  التقليل  و  دوين  باأ�شلوب 
بدون  عليه  اآخر  تف�شيل  و  ال�شخ�س 

�شبب وا�شح
�شن  بغر�س  يكون  و  القانوين  التمييز 
و  معينة  فئات  خلدمة  توجه  قوانني 

تهمي�س و اإيذاء الفئات الأخرى 
التمييز املوؤ�ش�شي و هو توجيه اأهداف 
جمموعة داخل املوؤ�ش�شة على ح�شاب 

جمموعات اأخرى . 
و من اأقوى و اأق�شى �شور العن�رصية جند 
ال�شطهاد الذي ميار�س �شد الأفارقة 
ال�شود من جتارة الرقيق و حتويلهم اإىل 
م�شتعبدين فقط لأنهم ينتمون اإىل عرق 
قيمة  تتكلم  عندما  نعم  خمتلف  لون  و 
و  الأخرى.  القيم  جميع  ت�شقط  اللون 
على  الإ�رصائيلي  الحتالل  ميار�شه  ما 
بناء  و  عنف  من  الفل�شطيني  ال�شعب 
الفا�شل بني قطاع غزة  العازل  اجلدار 
بالإ�شافة  الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  و 
اإىل قطع �شلة التوا�شل بني املواطنني 
الفل�شطينيني و باقي املدن و العن�رصية 
املتواجدة يف اأوروبا �شد اليهود و �شد 
العرب امل�شلمني بحد ذاتهم .         اأم 
تعي�س  مغرتبة  الأ�شل  عربية  اآ�شية 
اأن  تريد  متحجبة  م�شلمة  اأملانيا  يف 
قبل  العن�رصية  در�شا يف  لبنتها  تعطي 
يكفي    , الهوية  حب  على  تربيها  اأن 
اأنها اأم�شكت يدها و عربت بها ال�شارع 
النظرات من بع�س  اآ�شيا تلك  لتالحظ 
و  حجابها  ب�شبب  اأمها  جتاه  الأملان 
ت�شاأل  بداأت  و  اختالفها عنهم  و  دينها 
اأمها اأ�شئلة كثرية مبهمة كيف �شتجيبها 
؟ كيف �شت�رصح لها هذا الختالف 
؟ رمبا �شتحدثها اأكرث عن الت�شابه 
الذي بينهم و عن اأن لالإن�شانية يف 
كل منهما ل عرق لها و ل دين  .                                                                        
لها  لت�شرتي  اآ�شية  اأخذْت  عندما 
عمرها  كان  حني  الأوىل  دميتها 
العديد  هناك  كانت  �شنة  تقريبا 
و  الأ�شكال  و  اخليارات  من 
الألوان يف املتجر معظمها طبعا 
اآنذاك  الأم  فتذكرت  �شقراء 
اخليارات  هذه  مثل  �شنع  اأن 
ابنتها �شيعطيها  اأمام  الب�شيطة 
درو�شا و عرب علمية رمبا يكون 
لها مفعول اأكرب من كل النظريات التي 

�شتحدثها عنها يف امل�شتقبل .
لتدرك  نعم   , �شوداء  دمية  لها  اختارت 
من  بلونها  اأف�شل  لي�شت  ك�شقراء  اأنها 
ال�شقراوات  البع�س  يُعاِمل  كما  غريها 
التفوق  و  اجلمال  اأن  اأي�شا  لتدرك  و 
ذلك  و ل يحدد  الب�رصة  بلون  يقا�س  ل 
و  النا�س  تعامالتنا مع  و  اأبدا خياراتنا 
و  حب  على  و  الختالف  على  لتتعود 
احتواء من نختلف عنهم هكذا علمتها 
اأن ترف�س  كيف ل تكون عن�رصية قبل 

العن�رصية عليها 
ل  و  اأعجمي  ل  و  عربي  بني  فرق  ل 
اأبي�س و ل اأ�شود اإل بالتقوى , مع اأمل 
و  العن�رصي  التمييز  اأ�شكال  جميع  نزع 

منعه مبوجب حق التكافوؤ.

يف كوخ قذر يف نواحي نيجرييا ي�سكن غيتو الفنان ال�سغري املليء بالأمل مع والده املدمن على الكحول و زوجة والده ال�سيئة 
ال�سمعة . غيتو فنان يحلم بغد اأف�سل طموح موهوب يع�سق املو�سيقى الأمريكية ال�ساخبة و تقليد ال�سخ�سيات املعروفة 
على امل�سرح . موهبة يلجاأ اإليها كلما �ساقت به زوايا احلياة  عمل مع فرقة متنقلة جلذب ال�سياح  الأمريكيني لكن لون 

ب�سرته ال�سوداء كان عائقا رهيبا يف م�سواره كفنان فلقد كان احلميع يعاملونه بالنفور وال�سمئزاز وال�سبب يف ذلك يكمن 
يف  لون ب�سرته الأ�سود  حيث قرر تغيريه با�ستخدام م�ساحيق التجميل و فعال جنح و اأ�سبح اأبي�س الب�سرة فبداأت الدولرات 

الأمريكية تنهال عليه كال�سراب.....  لكن ؟؟  يقول غيتو يف حوار مع نف�سه : } اأين اأنا من كل هذا ؟ من اأنا ؟ هل اأنا النيجريي 
الأ�سود الفنان الطموح اأو الأبي�س املت�سنع الذي غري لونه ليح�سى بالقبول .

جورج فلويد 

�سرخة اللون بني التمركز و ا�سرتاتيجية الإزاحة 

ا�سمك  " وداعا 'جورج' �سي�ساف 
اإىل لئحة الأبطال الذين كتبت 
اأ�سماءهم يف جملد رد العتبار 

لكل �سيء طم�س من قبل البي�س 
فال�سهد التاريخ اأن ال�سرطة مل 

تظهر اأي حماولة لإ�سعافك حتى 
عند و�سول الإ�سعاف  "

القرن  خم�سينيات  " يف بداية 
املا�سي اأينعت ثورة الزنوج 

ال�سلمية و هاهو رجل اأ�سود من 
اأ�سول اأفريقية يرتاأ�س اأمريكا �سيدة 
التفرقة و العن�سرية نعم اإنه مارتن 

لوثر كينج من مواليد 15 جانفي 1929 
و كان من الأوائل الذين ح�سلوا على 

جائزة نوبل لل�سالم " 

روؤى
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وكاالت

الأثرية  العديد من املعامل  وتعر�ض 
اإ�سقاط  ومت  لهجمات  والن�سب 
حني  املا�سي،  ال�سهر  بع�سها 
اإ�ساءة  على  املحتجون  ا�ستهدف 
الأفارقة  للأمريكيني  ال�رشطة 
�سخ�سيات من اجلنوب املوؤيد للرق 
يف احلرب الأهلية يف �ستينات القرن 
لإرث  اأخرى  ورموز  ع�رش  التا�سع 
احتجاجات  لكن  البلد  يف  العبودية 
اإىل  امتدت  التذكاري  الن�سب 
وتوما�ض  وا�سنطن  جورج  الرئي�سني 
جيفر�سون، وكلهما كانا من مالكي 
قررت  احلالت،  بع�ض  ويف  العبيد. 
�سغط  حتت  املحلية  احلكومات 

�سعبي اإزالة التماثيل نف�سها.
عن  ترامب  دونالد  الرئي�ض  واأعرب 
متظاهرون يف  حاول  عندما  غ�سبه 
البيت  اأمام  متثال  �سحب  يونيو   22
اأندرو  للرئي�ض  مبا�رشة  الأبي�ض 

للعبيد  اآخر  مالك  وهو  جاك�سون، 
اجلماعي  الطرد  عملية  تراأ�ض 
اأوطانهم  من  الأ�سليني  للأمريكيني 

يف ثلثينات القرن التا�سع ع�رش.

 10 �سنوات ملن يتلف

وطالب ترامب �سلطات اإنفاذ القانون 

اأي  وحماكمة  باعتقال  الأمريكية 
تذكاري  ن�سب  باإتلف  قام  �سخ�ض 
�سنوات.   10 اأق�ساها  ملدة  و�سجنه 
»وزارة  اإن  البيان  يف  وولف  وقال 
لدعوة  ت�ستجيب  الداخلي  الأمن 
اإنفاذ  اأفراد  ل�ستخدام  الرئي�ض 
القانون لدينا يف جميع اأنحاء البلد 

حلماية معاملنا التاريخية«.
يف  الأيدي  مكتويف  نقف  »لن  وتابع 
الفو�سويون  فيه  ي�سعى  الذي  الوقت 
لي�ض  ال�سغب  ومثريي  العنيفون 
اأمتنا  رموز  وتدمري  لتخريب  فقط 
ولكن لتعطيل القانون والنظام وزرع 
اإن  وقال  جمتمعاتنا«.  يف  الفو�سى 
املجتمعات  حماية  عمل  »فرقة 
�ستن�سق  اجلديدة  الأمريكية« 
املعلومات  وتوفر  القانون  اإنفاذ 
وكتب  الآثار  حلماية  ال�ستخبارية 
ترامب يف تغريدة يف وقت مبكر من 
الأخري  التنفيذي  اأمره  اأن  الأربعاء 
حلماية الآثار والتماثيل اأ�سبح �سارًيا 
املمتلكات  تدمري  باأن  مذّكًرا  الآن، 
الفدرالية ميكن اأن يوؤدي اإىل عقوبة 
�سنوات.   10 من  لأكرث  بال�سجن 
وكتب »من ف�سلك ل تعر�ض نف�سك 

للخطر. كثريون موقوفون الآن«.

اأعلنت وزارة االأمن الداخلي االأمريكية االأربعاء اإن�ساء قوة عمل خا�سة جديدة حلماية املعامل التاريخية 
يف جميع اأنحاء البالد، التي تعر�س بع�سها للتخريب ب�سبب متجيدها املا�سي العن�سري للبالد وقال وزير 

االأمن الداخلي بالنيابة ت�ساد وولف يف بيان اإنه �سين�سر »فرق انت�سار �سريع« يف اأنحاء البالد حلماية املعامل 
االأثرية والتماثيل خالل عطلة عيد اال�ستقالل يف الرابع من يوليو، وفق »فران�س بر�س«.

و�سط تظاهرات مناه�سة للعن�سرية

اأمريكا تن�شئ قوة حلماية التماثيل 

االحتاد االأوروبي 

منع دخول امل�شافرين القادمني من الواليات املتحدة
اأعاد الحتاد الأوروبي اأم�سالأربعاء 
من  امل�سافرين  اأمام  حدوده  فتح 
الوليات  بينها  لي�ض  لكن  بلدا   15
انت�سارا  ت�سهد  التي  املتحدة 
وحذر  امل�ستجد  كورونا  لفريو�ض 
اأنها  من  ال�سحيني  خربائها  كبري 
مع  اخلاطئ«  »الجتاه  يف  ت�سري 
العديد  يف  الإ�سابات  عدد  ارتفاع 

من الوليات.
يف  املعدية  الأمرا�ض  خبري  وقال 
الوليات املتحدة، اأنطوين فاوت�سي 
اأن  ميكن  املتحدة  الوليات  اإن 
جديدة  اإ�سابة  األف  مئة  ت�سجل 
فر�ست  بينما  بكوفيد-19،  يوميا 
ال�سحي  احلجر  اأمريكية   وليات 
امل�سافرين  على  يوما   14 ملدة 

القادمني من وليات اأخرى.
اأعلن  اأي�سا،  املتحدة  الوليات  ويف 
للرئا�سة  الدميقراطي  املر�سح 
جتمعات  يعقد  لن  اأنه  بايدن  جو 
خطوة  يف  الوباء  تف�سي  خلل 
ن�ساط  مع  وا�سح  ب�سكل  تتناق�ض 
الرئي�ض دونالد ترامب الذي ح�رش 
يف  عديدة  انتخابية  مهرجانات 

حملته النتخابية حاليا.
البالغ  ال�سابق  الرئي�ض  نائب  ووجه 
انتقادات حادة  77 عاما  العمر  من 
لطريقة معاجلة خ�سمه اجلمهوري 
لنت�سار  نوفمرب  انتخابات  يف 
فريو�ض كورونا امل�ستجد، وقال اإن 
البلد  »اأف�سَل«  اجلمهوري  الرئي�ض 
غري  حملة  اأكرث  »اإنها  بايدن  وقال 
عادية يف التاريخ احلديث« م�سيًفا: 
من  لي�ض  الطبيب  اأوامر  »�ساأتبع 
البلد  اأجل  من  بل  وحدي  اأجلي 
بتنظيم  اأقوم  لن  اأنني  يعني  وهذا 
مهراجانات« انتخابية يف بروك�سل، 
اللم�سات  الأوروبي  الحتاد  و�سع 
التي  الدول  لئحة  على  الأخرية 
اآمن  الو�سع ال�سحي فيها  اأن  اعترب 

للم�سافرين  لل�سماح  كافية  بدرجة 
من  اعتبارا  التكتل  بدخول  منها 
الأربعاء. ومن الدول التي ا�ستبعدت 
الوليات  وكذلك  والربازيل  رو�سيا 
املتحدة حيث جتاوز عدد الوفيات 
الأوىل  للمرة  الثلثاء  األف  اليومية 
وت�سم  يونيو،  من  العا�رش  منذ 
اجلزائر  الأوروبي  الحتاد  لئحة 
وجورجيا  واليابان  وكندا  واأ�سرتاليا 
الأ�سود(  )اجلبل  ومونتينيغرو 
ورواندا  ونيوزيلندا  واملغرب 
وتايلند  اجلنوبية  وكوريا  و�رشبيا 

وتون�ض والأوروغواي.
بدخول  ال�سماح  و�سيجري 
حيث  ال�سني  من  امل�سافرين 
العام  مرة  لأول  الفريو�ض  ظهر 
بكني  ترد  اأن  �رشط  املا�سي 
يف  للمقيمني  الباب  وتفتح  باملثل 
تخفيف  وي�سكل  الأوروبي،  الحتاد 
�ستجري  الذي  احلدود  على  القيود 
ويرتك  اأ�سبوعني  خلل  مراجعته 
حماولة  تنفيذه،  الأع�ساء  للدول 
للم�ساعدة يف اإنقاذ قطاع ال�سياحة 
بعدما  العجوز  القارة  يف  املنهك 
غري  ال�سفر  حظر  اإجراءات  خنقته 
مار�ض  منت�سف  منذ  ال�رشوري 
العاملية  ال�سحة  منظمة  وحذرت 
مليون   10،4 حوايل  بوجود  اأنه  من 
اإ�سابة معروفة يف العامل، فاإن الوباء 

»مل يقرتب حتى من نهايته«.

مقلقة جدا
الع�سو  فاوت�سي  وا�سنطن، حذر  يف 
يف فريق عمل ترامب ملكافحة وباء 
من  اأنه  من  الكونغر�ض  كوفيد-19، 
الوا�سح اأننا ل ن�سيطر )على الوباء( 
اأفاجاأ  »لن  م�سيًفا:  الآن،  بالكامل 
اإذا ارتفع العدد اإىل مئة األف يوميا 

اإذا مل يتغري ذلك«.
الرتفاع  اأن  على  فاوت�سي  و�سدد 

املقلق يف وليتي تك�سا�ض وفلوريدا 
على  اليومية  الإ�سابات  عدد  يرفع 
من  اأكرث  اإىل  الوطني  امل�ستوى 
�رشورة  موؤكدا  يوميا،  األفا  اأربعني 
ت�ساعد  لتجنب  ب�رشعة  منها  احلد 
من  اأخرى  اأماكن  يف  الوباء  يف 

البلد.
وحدها   تك�سا�ض  ولية  واأعلنت 
بكوفيد-19  جديدة  اإ�سابة   6975
ي�سجل  رقم  اأعلى  وهو  الثلثاء، 
قلق  اإنه  فاوت�سي  وقال  الآن.  حتى 
للغاية ولي�ض را�سيا عما يجري لأننا 
واأودى  اخلاطئ،  الجتاه  يف  ن�سري 
اأمريكي  األف   127 بحياة  الوباء 
اآلف   508 من  واأكرث  الآن  حتى 
ال�سيناتور  ودعا  العامل  يف  �سخ�ض 
ترامب  األك�سندر  لمار  اجلمهوري 
ت�سيي�ض  مل�ساألة  حد  و�سع  اإىل 
قناع  و�سع  عرب  الكمامات  و�سع 
الرئي�ض  اإن  وقال  بنف�سه.  �سحي 
املعجبني،  من  كبري  عدد  لديه 
اأن  م�سيًفا:  حذوه،  يحذون  و�سوف 
ذلك �سي�ساعد يف اإنهاء هذا اجلدل 
نيويورك  وليات  ورفعت  ال�سيا�سي 
ونيوجريزي وكونيتيكت الثلثاء اإىل 
التي  الأمريكية  الوليات  عدد   16
فر�ض على �سكانها احلجر ال�سحي 
اأي  بزيارة  قاموا  اإذا  يوما  ملدة 14 
ال�رشقية  ال�سمالية  الوليات  من 
منظمة  حذرت  نف�سه،  الوقت  يف 
اأن  من  الأمريكية  للدول  ال�سحة 
عدد الوفيات الناجمة عن الفريو�ض 
البحر  اللتينية ومنطقة  اأمريكا  يف 
األف   400 اإىل  ي�سل  قد  الكاريبي 
تتخذ  مل  ما  املقبل  اأكتوبر  بحلول 
تدابري اأكرث �رشامة لل�سحة العامة.

اأ�سعاف  اأربعة  العدد  هذا  و�سيمثل 
املنطقة  يف  بكوفيد-19  الوفيات 
الرئي�ض  حقق  اأخرى،  جهة  من 
انت�سارا  بول�سونارو  الربازيلي جاير 

حكما  قا�ض  األغى  عندما  الثلثاء 
اأجربه على و�سع كمامة يف الأماكن 
العامة. وراأى القا�سي اأنه ل حاجة 
لإ�سدار حكم من هذا النوع مبا اأن 
يف  اإلزامي  ال�سحية  الأقنعة  و�سع 

برازيليا.

ثورة يف البنية التحتية

اإيربا�ض الأوروبية  اأعلنت جمموعة 
اإلغاء  تنوي  اأنها  اجلوية  لل�سناعات 
جميع  يف  وظيفة  األف   15 حوايل 
من  باملئة   11 ت�سكل  العامل،  اأنحاء 
من  فيها  العاملة  القوى  اإجمايل 
جهتها، �سهدت بريطانيا التي �سجل 
فيها اأكرب عدد من الوفيات يف الوباء 
اأكرب انكما�ض ربع �سنوي منذ اأربعني 
عاما، وقد بلغت ن�سبة الرتاجع 2،2 

باملئة بني يناير مار�ض.
لكن الأ�سواأ مل يحدث بعد اإذ يتوقع 
الإنتاج  خرباء القت�ساد تراجعا يف 
الثاين،  الربع  خلل  رقمني  من 
ركود  حالة  بريطانيا يف  يجعل  مما 
بوري�ض  الوزراء  رئي�ض  وتعهد  تقني 
البنية  يف  بثورة  الثلثاء  جون�سون 
على  البلد  مل�ساعدة  التحتية 
اخلروج من النكما�ض القت�سادي.

معاجلتها  لقيت  التي  اأملانيا  ويف 
للوباء اإ�سادة، مددت مقاطعة �سمال 
رينانيا في�ستفاليا اإجراءات الإغلق 
ب�سدة  ت�رشرت  منطقة  تغلق  وهي 
من تف�سي كوفيد-19، ويف اأ�سرتاليا، 
اأدى الرتفاع يف عدد الإ�سابات يف 
فر�ض  اإىل  ملبورن  مناطق  بع�ض 
املنزل  مللزمة  جديدة  اإجراءات 
ويف  �سخ�ض  األف   300 نحو  تطال 
زالت  ما   ، العامل  اأنحاء  جميع 
عن  بعيدة  الريا�سية  الن�ساطات 
كاأ�ض  فيها  مبا  براجمها  اللتزام 
الأمم الأفريقية 2021 وما تبقى من 

بطولة العامل يف الركبي.

الليبية  الوفاق  حكومة  اأبدت 
املتمخ�سة عن اتفاق ال�سخريات 
ت�رشيحات  اإزاء  اأملها  خيبة 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض 
بلده  اإن  فيها  قال  التي  ماكرون 
ل تدعم »اجلي�ض الوطني الليبي« 

بقيادة خليفة حفرت.
يف  اخلارجية  وزير  وو�سف 
طاهر  حممد  الوفاق،  حكومة 
�سيالة، اأم�ض الثلثاء، ت�رشيحات 
جدا،  »متاأخرة  باأنها  ماكرون 
العدوان  بداية  منذ  كانت  ولو 
اأر�ض  على  �سدى  لها  لكان 
ن�رش  ما  ح�سب  الواقع«وتابع، 
وزارة اخلارجية يف  على �سفحة 
»في�سبوك«:  على  الوفاق  حكومة 
»كنا ناأمل اأن ي�سدر عن الرئي�ض 
برف�سه  يفيد  ت�رشيح  ماكرون 
العا�سمة  على  حفرت  لعدوان 
طرابل�ض منذ 14 �سهرا، اأي منذ 
وزارة  الغادر«وو�سفت  الهجوم 
اخلارجية التابعة حلكومة الوفاق 
»بعيدة  باأنها  ت�رشيحات ماكرون 
اإىل  م�سرية  الأر�ض«،  واقع  عن 

جمعها »اأدلة« على تقدمي باري�ض 
دعما اإىل »اجلي�ض الوطني«وذّكر 
املتحدث با�سم وزارة اخلارجية، 
ت�رشيح  يف  القبلوي،  حممد 
�سواريخ  على  بالعثور  م�سجل 
يف  ال�سنع  اأمريكية  »جافلني« 
تراجع قوات  بعد  مدينة غريان، 
لحقا  فرن�سا  اأقرت  عنها  حفرت 

بتبعيتها لها.
توقيف  اإىل  املتحدث  اأ�سار  كما 
تبني  تون�ض  يف  فرن�سيني  جنود 
كانوا  حيث  ليبيا  من  فروا  اأنهم 
الوطني«  »اجلي�ض  ميدون 
الع�سكرية  واخلطط  باملعلومات 
اعرتاف  اإىل  املتحدث  ولفت 
ال�سابق،  الفرن�سي  الرئي�ض 
مبقتل  هولند،  فران�سوا 

ع�سكريني فرن�سيني يف ليبيا.
قد  فرن�سا  كانت  »اإذا  وتابع: 
دعمها  اإزاء  موقفها  غريت 
خلليفة حفرت فهذا الأمر مرحب 
به وجيد، لكن ل ميكن اأن نرف�ض 
و�ساحبت  كانت  التي  احلقائق 
العدوان على العا�سمة طرابل�ض، 
نتج  الفرن�سي  الدعم  اأن  خا�سة 
مليلي�سيات  وت�سليح  تقوية  عنه 

خليفة حفرت«.
الدعم  اأن  على  املتحدث  و�سدد 
الفرن�سي اأ�سهم يف مقتل مدنيني 
جراء ق�سف العا�سمة وا�ستهداف 
من�ساآت مدنية فيها، م�سيفا: »كل 
هذه احلقائق ل ميكن اأن نغفلها 
ول بد اأن يكون ذلك وا�سحا لدى 
الراأي  ولدى  الدويل  العام  الراأي 

العام الفرن�سي«.

حكومة الوفاق

 ت�شريحات ماكرون حول عدم 
دعم حفرت بعيدة عن الواقع 

النق�ض امل�رشية  ق�ست حمكمة 
يا�سني  اأول  امللزم  طعن  بقبول 
النا�سطة  بقتل  املتهم  �سلح، 
�سيماء ال�سباغ، وحكمت بتخفيف 
�سنوات   7 بال�سجن  معاقبته 
حمكمة  واأ�سدرت   10 من  بدل 
اجلنايات يف وقت �سابق حكمها 
يا�سني  اأول  امللزم  ب�سجن 
قتل  بتهمه  �سنوات   10 �سلح 
التي  ال�سباغ،  �سيماء  النا�سطة 
البلد  بو�سط  م�سرية  يف  قتلت 
الإعلم  و�سائل  �سورتها  وهزت 

يد  على  قتلت  حيث  العاملية، 
بني  زوجها  وحملها  ال�سابط 

زراعيه.
وقتلت ال�سباغ اأثناء تفريق قوات 
التحالف  حلزب  وقفة  الأمن 
ال�سعبي ال�سرتاكي، كانت متوجهة 
اإىل ميدان التحرير، لو�سع اأكاليل 
الزهور عند ن�سب �سهداء الثورة، 
وك�سفت التحقيقات عن اأن مقتل 
خرطو�ض  طلق  اإثر  جاء  ال�سباغ 
الأمن  قوات  من  �سابط  اأطلقه 

املركزي.

م�سر

تخفيف حكم �شادر بحق �شابط 
قتل �شيماء ال�شباغ

اإيران ت�شتاأنف ت�شدير الغاز 
اإىل تركيا

الأربعاء،  اأم�ض  اإيران،  ا�ستاأنفت 
ت�سدير الغاز الطبيعي اإىل تركيا، 
بعد توقفه لنحو ثلثة اأ�سهر، منذ 
31 مار�ض املا�سي وقال املوقع 
بعد  الت�سدير  ا�ستئناف  مت  اإنه 
املا�سي  مار�ض  نهاية  توقفه يف 
من  اأجزاء  يف  انفجارات  ب�سبب 

خط الأنابيب داخل تركيا.
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حاوره  خل�سربن يو�سف 

املزيد  اإىل  يدفعه  الذي  ال�شيء  هذا 
من االجنازات يف هذا املجال ، عبد 
التوفيق  يف  التحدي  ينكر  مل  املوؤمن 
الت�شميم   يف  و�شغفه  الدرا�شة  بني 
يخفف  ما  اأن  غري   ، اجلرافيكي 
ت�شجيع  هو  التحدي  هذا  وطاأة  عنه 
وخا�شة  موهبته   تدعم  التي  اأ�رسته 
هو   وكما   ،  ، من�شوري  �شليمة  خالته 
اّتخذوا   اأّنهم  الفّنانني   معروف  عن  

باأ�شكاله   الفن  
»الّر�شم«  »الكتابة« 
 » �شيقى ملو ا «
اإلخ   ... »امل�رسح« 
ما   عن   للّتعبري  
دون  قوله  يريدون  
عبد  اّتخذ   ، كالم 
التلميذ  املوؤمن  
يدر�س  الذي 
املتو�شط  بالطور 
متو�شط  الثالثة   -
ال�شنة  اإىل  وانتقل  
الّت�شميم    - الرابعة 
امتة   ال�شّ اللغة  
التي  ميكنها  الّنطق 
بكتاٍب  كامٍل  ومبا  
بني  ُمر�شل   هو  

واالأورا�س  باتنة  مدينة  فابن   ، دّفتيه 
االأ�شم والذي يقطن حاليا بفي�شدي�س  
ال  يفّكر  يوًما  يف  الّتوّقف  عن  فنون  

الّت�شميم . 

من  يقف  مبدع  اأي     
احلوافز  ثمة  ومن  املوهبة  وراء 
ونطاق تاأثره بغريه ، كيف كانت 
عامل  يف  املوؤمن  عبد  بدايات 

الت�سميم الغرافيكي ؟

بدايتي كان فيها �شيء من الرتدد نظراً 
لقلّة احتكاكي باأهل اخلربة يف املجال 
، كانت اأحالمي اأ�شرية وحبي�شة نف�شي  
عنها  لالإفراج  الفر�شة  يل  تت�شن  ومل 
اإىل عامل النور، اإال اأنني وجدت الدعم 
من�شوري   �شليمة  وخالتي  العائلة  من 
الذين كانوا احلافز احلقيقي الإطالق 
قدراتي  اأ�رس  وفك  ملوهبتي  العنان 
بني  خمباأة  كانت  التي  االبداعية 
التي  احلوافز  اأّما   ، دواخلي  توابيت 
واملتابعة  البّناء  النقد  هي  �شجعتني 
)ال�شعيد  خايل  قبل  من  والتوجيه 

من�شوري( 

ناجح  مبدع  لكل  عادة     
اأهم  ماهي   ، متعرثة  خطوات 
التي  وال�سعوبات  العقبات 
يف  الأوىل  بداياتك  يف  واجهتها 
متكنت  وكيف   ، الت�سميم  عامل 
هذا  واقتحام  عليها  التغلب  من  

العامل البداعي ؟

جّد  كانت  الت�شميم  عامل  يف  بدايتي 
موفقة و بف�شل اهلل و والداي و اأخوايل 

حت�شنت و�رست اأف�شل مما كنت عليه 
، اأما فيما يخ�س العقبات ، ال�شك لكل 
مبدع �شعوبات يف اأوىل خطواته �شواء 
اأو خطوات العمل  يف طريقة التعامل 
بحكم اأنه جديد يف امليدان والبد له 
من خطوات ،  لذا كانت اأهم العقبات 
عدم  هي  طريقي  يف  وقفت  التي 
اإىل  باال�شافة  العمل  امكانيات  وجود 
اجليد  بال�شكل  االأنرتانت  تدفق  عدم 
علما اأن فنيات الت�شميم حتتاج الدقة 
ذلك  على  زد  وال�شرب،   والتدقيق 
يحتاج  الت�شميم 
جيد  جهاز  اإىل 
العمل  الإخراج 
 ، الئق   ب�شكل 
حلد  لالأ�شف 
مازلت  ال�شاعة 
كل  من  اأعاين 
�شابقا  ذكر  ما 
عن  اأما   ،
وكيفية  طريقة 
هذه   عن  تغلبي 
ت  با ل�شعو ا
الذي  اأن  اأظن 
النجاح  يريد 
ت�شلق  عليه 
اجلبال ومكابدة 
ل  �شو لو ا
�شرب  من  اأوتي  ما  بكل  قممها  اإىل 
الفن  اأو  املهنة  فحب   ، وقوة  وحتمل 
منك  يجعل  وتريده  تع�شقه  الذي 
للتحديات حمبا  عا�شقا  اآخر  �شخ�شا 
للمغامرات وهذا ما مكنني من التغلب 

على ال�شعوبات  .

فيك  اكت�سف  من     
على  �سجعك  الذي  ومن  املوهبة  
امل�سي قدما يف العمل البداعي ؟

ي�شكر  ال  من   « احلديث  من  انطالقا 
النا�س ال ي�شكر اهلل »  ، وبالتايل حينما 
وف�شائله  نعمه  على  اهلل  ت�شكر  ال 
مرحلة  يف  تدخل  فاإنك   ، عليك 
وجود  �رسورة  يعني  وهو   ، اجلحود 
عامل التقدير واالمتنان لدى االإن�شان 
�شواء  الب�رس،  له غريه من  يقدمه  ملا 
معونة،  اأو  م�شاعدة  هيئة  على  اأكان 
له  يح�شن  اإيجابي  طيب  فعل  اأي  اأو 
اأناة  دون  ومن�شفا  �شادقا  والأكون   ،
يعود  اهلل  بعد  كله  فالف�شل  نكران  اأو 
اإىل خالتي   )�شليمة من�شوري( املراأة 
القلب  �شاحبة   ، والطموحة  االإن�شانة 
موهبتي  اكت�شفت  من  هي   ، الكبري 
هي  اأنها  كما   ، وبقدراتي  بي  واآمنت 
التي كانت ت�شجعني للم�شي قدما يف 
اإىل  دفعا  وتدفعني   ، الت�شميم  جمال 
�شخ�شا  اأكون مبدعا  اأن  الأجل  االأمام 

واإبداعا .

يرتبط  عمل  لكل     
باملوهبة كالكتابة والر�سم يكون 
م�سدر  فما  اإلهام  م�سدر  هناك 

اإلهامك يف الت�سميم ؟
بكل �رساحة ، اأي عمل اأو هواية يقف 

وراءها احلب مبعناه ال�شامل ، مبعنى 
فاأنت   ، لهوايتك  حب  بدون  جناح  ال 
اأن  لك  فكيف  ما  هواية  حتب  مل  اإن 
تتفوق وتتمكن فيها ،  لذا اأرى م�شدر 
الهامي هو احلب ، حب الهواية وحب 
واملهارات  بالتقنيات  والتفنن  العمل 
حب  املفيد  باملخت�رس  االبداعية 

الفن واجلمال .

حالتك  اأف�سل  ما     
�سهيتك  تثري  التي  الذهنية 

للإبداع؟
اجلرافيك  بيئة عمل م�شمم  تتمثل    
ميكنه  حيث  �شتوديوهات  يف  عادة 
من  للعمل  الالزمة  لالأدوات  الو�شول 
ال�رسورية  والربامج  كمبيوتر،  اأجهزة 
اأن  من  وبالرغم    ، ت�شميماه  ل�شنع 
الكثريين منهم يعملون ب�شكل م�شتقل، 
�رسكات  ل�شالح  يعملون  من  اأن  اإال 
ما  عادة  ت�شميم جرافيك متخ�ش�شة 
ويتوا�شل   ، فريق  من  كجزء  يعملون 
نف�شي  عن   ، بُعد  عن  مًعا  بع�شهم 
بحكم اأين جديد ويف بداياتي يف هذا 
العامل االإبداعي ال�شا�شع اأعمل ب�شكل 
اأق�شي   لذلك   ، نف�شي  ل�شالح  م�شتقل 
بع�شا من وقتي يف البحث عن م�شاريع 
مهاراتي  وتطوير  تنمية  اأو  جديدة 
والر�شام  الفنان  كما  امل�شمم   ،
والكاتب وووو، يحتاج لظروف واأجواء 
 ، االإبداع  على  ت�شاعده  وبيئة  ومناخ  
تثري  التي  الذهنية  حاالتي  اأف�شل  اأنا 
االأقبال  يف  رغبتي  من  وتزيد  �شهيتي 
عن  بعيدا   ، الهدوء  هي  العمل  عن 
بطبيعتي   ، والفو�شى  ال�شو�شاء 
�شخ�س هادئ واأف�شل الهدوء والراحة 

النف�شية . 

ال�سن  �سغري  اأنت      
 ، املتو�سط  بالطور  وتدر�س 
ماذا   ، 30عمل  حوايل  و�سّممت 
التجربة  هذه  اإليك  اأ�سافت 
والبداعي  الفني  ر�سيدك  اإىل 
وفق  مبنية  ت�ساميمك  وهل   ،
معايري وموا�سفات معينة اأم هي 

ح�سب ذائقتك الفنية ..؟

 العمل كم�شمم غرافيك لي�س باالأمر 
البع�س  يت�شور  كما  دوماً  الرائع 
بالعك�س، قد تكون مهنة جمهدة جدا، 
حيث يجب على الفرد القيام بالعديد 
ومواجهة  املختلفة  االأمور  من 
ميكنني  يومًيا،  املختلفة  التحديات 
التي  اأعمايل  كل  اأعترب  اأنني  القول 
ذكرت هي يف مرحلة تدريبية للتمكن 
والفنيات  االآليات  يف  والتحكم  اأكرث 
اجلرافيكي  الت�شميم  لفن  املهارية 
الب�شيطة  التجربة  هذه  اأن  اأعترب   ،
مكنتني اأكرث من اكت�شاف هذا العامل 
عن قرب وفهم عوامله والتعرف على 
هذه  فاإن  لذا   ، فيه  العمل  اأبجديات 
التجربة اأعطتني �شورة جيدة وقريبة 
عن الت�شميم اجلرافيكي ، ت�شاميمي 
اأنا جّل ت�شاميمي هي  ب�شيطة جدا ، 
ح�شب ذائقتي الفنية ، فاأنا اعتمد على 

الب�شاطة اأكرث من اأي �شيء اآخر . 

مميزة  ت�ساميمك     
غريها،  عن  متامًا  وخمتلفة 
الدائم  العن�سر  هو  ما  لكن 
يف  اإدخاله  على  حتر�س  الذي 

الت�ساميم..؟

تتطور �شناعة الت�شميم تقنًيا واإبداعًيا 
تقريبًا،  اأخرى  �شناعة  اأي  من  اأ�رسع 
اأن  اجلرافيك  م�شمم  على  يجب  لذا 
االجتاهات  اأحدث  على  مطلع  يظل 
الت�شميم  برامج  وتعلم  واأف�شلها، 
اجلديدة، واأن يظل مبدًعا با�شتمرار، 
ياأتي مبفاهيم وت�شميمات مثرية  واأن 
من  وعواطف  عقول  وتاأ�رس  جتذب 
على  اأحر�س  اأنا   ، العمل  ي�شاهدون 
ادخال احلب يف ت�شاميمي مّما يزيد 
عن  واأعمايل  متيزين  �شبغة  اأعمايل 
مّنا  واحد  فلكل  امل�شممني  باقي 

مل�شته اجلمالية واأنا اخرتت احلب .

فكرة  لديك  كانت  هل     
عما  بدايتك  منذ  وا�سحة 
عليه  تكون  اأن  تريد  ول  تريد 

كم�سمم..؟

لدي  تكن  مل  وتوا�شع  �رساحة  بكل 
وال  اأريد  كنت  عّما  وا�شحة  فكرة  اأي 
واالآن قد ر�شمت  اأّما   ، اأريد كم�شمم 

اأنا  التي  طريقي 
اأطمح للو�شول لها 

وهي العاملية

عملك     
الكثري  يحتاج 
هل   ، الوقت  من 
يجعلك  هذا 
تخطئ اأحيانا يف 
عملية الت�سميم 
ها  تعيد و

ثانية..؟

من  كبريا  جزء  اإن 
م�شمم  وظيفة 
فيك  ا جلر ا
يكون  اأن  هي 
ومتيقظا  منتبها 

الحتياجات الزبون، ولديه حدث جيد 
، وقادر على اأن يفهم ما يعنيه الزبون 
من  اأكرث  هو  ما  االأمر  يتطلب   ، حًقا 
 ، جيدا  م�شمما  لتكون  الفنية  القدرة 
لفهم  ممتازة  توا�شل  مهارات  يتطلب 
والتعامل  الزبون  وانتقادات  توقعات 
معها ، ولكي اأو�شح عن نف�شي فاحلّق 
�شوى  ت�شتغرق  ال  اأعمايل   ، يقال 
10دقائق ولكن التفكري ب�شكل الغالف 
يتطلب مّني الكثري من الوقت وجهدا 

اأكرب  
يجب اأن تكون خمططاتك ور�شوماتك 
اأفكارك لالآخرين  قادرة على تو�شيل 
اأن  كما يجب عليك  زبونك   ، خا�شة 
فكلما   ، باالإحباط  ت�شاب  اأو  تقلق  ال 
مرتاحا  اأ�شبحت  كلّما  اأكرث،  تدربت 

وواثقا اأكرث. 

حتّول  جعلك  الذي  ما     
من  اجلرافيكي  الت�سميم  فن 
وحقيقة  واقع  اإىل  هواية  جمّرد 

وعمل ابداعي ؟
 ، مّني  اأو جماملة  اأو متلق  زيف  دون 
الت�شميم  عمل  اأج�شد  جعلني  الذي 
اجلرافيكي من جمرد هواية اإىل عمل 
ابداعي احرتايف  ، هو و بكل ب�شاطة 
لها  (التي  من�شوري    )�شليمة  خالتي 
بهكذا  كافية  ودراية  وا�شعة  ثقافة 
موا�شيع بحكم خربتها يف هذا املجال 
وتعاملها مع عديد امل�شّممني ، فلها 
ولها   ، واالمتنان  والتقدير  احلب  كّل 

من منربي هذا حتية خا�شة جّدا . 

الطرق  اأن�سب  هي  ما     
وكيف  امل�سمم  مهارة  لتنمية 

تنّمي مهاراتك ؟

الطرق  اأن�شب 
مهارة  لتنمية 
هي  امل�شمم 
بن�شائح  االأخذ 
فني  ملحرت ا
اخلربة  وذوي 
يقوم  اأن  و   ،
ب�رسية  بتغذية 
)ت�شميم غالف 
اأغلفة  من عدة 
قام مبراجعتها 
اأن  يجب    ،)
م�شمم  يبقى 
اجلرافيك على 
على  اإطالع 
برامج  اأحدث 
لت�شميم  ا
اإما  وجرافيك الكمبيوتر وحتديثاتها، 
تدريب  برامج  خالل  من  اأو  مبفرده 
يكون  اأن  ويجب   ، الر�شمية  الربامج 
مثرية  ت�شميمات  �شنع  على  قادرا 
لالهتمام فنًيا وجذابة  وعليه اأن ي�شنع 
 ، الت�شميم  تو�شيحات مبدئية الأفكار 
اإما من خالل املخططات اليدوية اأو 
با�شتخدام برامج كمبيوتر ، كما يجب 
اأن ت�شاميمه تعك�س  التاأكد من  عليه  
عن  وتعرب  املرغوبة  الر�شالة  بدقة 
املعلومات املطلوب تو�شيلها بفعالية 
ت�شميم  برامج  اأغلبية  وي�شتخدم   ،
الإعداد  املتخ�ش�شة  اجلرافيك 
قادرا  يكون  اأن  وعليه  ت�شاميمه 
لتو�شيل  جديدة  بطرق  التفكري  على 
اأن  املهم  من  للم�شتهلكني،  اأفكاره 

من   ، باأكملها  الت�شميم  عملية  حتب 
البداية اإىل النهاية ، واأن تظل مطلًعا 
التي  ال�شناعة  يف  تغيريات  اأي  على 
من  بالرغم  كبرية  ب�رسعة  تتحرك 
ال�شائدة  االجتاهات  تتبع  ال  ذلك، 
الرائعة،  االأفكار  وتتخلى عن  وح�شب 
الت�شميم  الأجل  بالت�شميم  القيام  اإن 
اأحياًنا   ، ال�شليم  باالأمر  لي�س  وح�شب 
�شتنغم�س متاًما يف ت�شميم تعمل عليه 
لدرجة اأنك �شتاأخذ و�شع دفاعي جًدا 
لو تتعر�س النتقاد ، ال ت�شبح ح�شا�شا 
منفتًحا  عقلك  وابقي   ، للنقد  جًدا 
ما  �شخ�س  كون  اإّن   ، لالقرتاحات 
م�شمم  اأنك  يعني  ال  عملك  يحب  ال 
�شيء، ا�شتثمر يف �شفحتك ال�شخ�شية 
ومعر�س اأعمالك ، وكن انتقائيا جًدا 
اأف�شل  على  ركز   ، فيه  ت�شعه  فيما 
لالإعجاب  مثرية  واجعلها  اأعمالك، 

قدر االإمكان

الو�سول  يطمح  ما  اإىل     
اأهدافه  وما  املوؤمن  عبد  اإليه 

وطموحاته امل�ستقبلية ؟

ر�شالة  تاأدية  اأجل  من  خلق  االإن�شان 
يكون  اأن  له  وقدر  �شلفا  لها  اأعد  قد 
اأّي  اأن  اأعتقد  ال   ، هكذا  بعد  فيما 
اإىل  ي�شبو  هدف  له  لي�س  مّنا  واحد 
فالكل  نيله  من  والتمكن  حتقيقه 
طموح ويطمح ل�شيء ما ، فقط هناك 
من يف�شل وهناك من يوفّق ومرّد ذلك 
وحتليلها  والنتائج  باالأ�شباب  لالأخذ 
وفهمها والتخطيط اجليد و�شوال اإىل 
مرحلة التنفيذ النهائية ، وهنا تختلف 
والغايات  االأهداف  لتحقيق  الطرائق 
واأهدايف  طموح  ان�شان  بطبعي  اأنا   ،
اإىل  الو�شول  هي  الت�شميم  عامل  يف 

العاملية واأعتقد اأنه طموح م�رسوع .

للقراء  اأخرية  كلمة     
اجلريدة

اأ�شكر جريدتكم الغّراء التي اأعطت لنا 
هذه الفر�شة من اأجل ابراز مواهبنا و 
جزيل ال�شكر لل�شحفي املتاألق خل�رس 
املجال  فتح  و  للم�شاعدة  يو�شف  بن 
لكل �شاب طموح ليتاألق يف �شماء الفن 
اإىل  اأي�شا  �شكري  اأوجه    ، االأدب   و 
املتوا�شل  لدعمهم  الكرميني  والداي 
املبدع  و  قوا�شمية  اأكرم  االأخ  اإىل  و 
باالأخ�س  و  �شاللو  النور  عبد  الفنان 
دعمني  الذي  رقاب  زكرياء  االأ�شتاذ 
منذ بدايتي يف عامل الت�شميم. بف�شل 

اهلل و بف�شلكم اأنا اأ�شتمر،  �شكرا

اأ�سغر م�سّمم غرافيك عبد املوؤمن راقدي 

موهبة فطرية وم�شّمم جرافيك �شاب بطموح عاملي 
ع�سقه  للإبداع  والختلف  جاءت بهما  املوهبة  ، الهو�س  والغرق  يف  تفجري  اجلمال  

الإبداعي  وم�َس  عنده منذ  ال�سغر، تخطفته  عوامل الت�سميم اجلرافيكي  فاأخذ يف  البحث  فيه  
والغو�س  اإىل  اأعماقه  ومعرفة  الأ�ُس�س  التي  ُياأخذ منها ، �سار الطفل  يرنو  ويتاأّمل  يف  ت�ساميم  

الكتب  مع  قراءة  حمتواها ، ثّم  يحاول  جاهًدا  اأن يلَقف  ما  ير�سلون  من  ق�سايا  وطرح  بني  دفّتيها  
والعلقة املُر�سلة  بني  الغلف  واملحتوى  املُدرج ، فكان  الت�سلح باملهارات هو طريق النجاح وهو ما 
دفع الطفل عبد املوؤمن راقدي اإىل تطوير �سغفه يف الت�سميم اجلرافيكي  ليحول هوايته احرتافا ، 

البداية كانت بت�سجيع اأ�سرته التي احت�سنت موهبته و�سجعته لي�سل اليوم اإىل ماهو عليه .

الطرق  " اأن�سب 
لتنمية مهارة امل�سمم هي 
الأخذ بن�سائح املحرتفني 
وذوي اخلربة ، و اأن يقوم 
بتغذية ب�سرية )ت�سميم 

غلف من عدة اأغلفة 
قام مبراجعتها (،  يجب 

اأن يبقى م�سمم اجلرافيك 
على اإطلع على اأحدث 

برامج الت�سميم وجرافيك 
الكمبيوتر وحتديثاتها "

اأو هواية  عمل  " اأي 
يقف وراءها احلب مبعناه 

ال�سامل ، مبعنى ل جناح 
بدون حب لهوايتك ، 

فاأنت اإن مل حتب هواية 
ما فكيف لك اأن تتفوق 
وتتمكن فيها ،  لذا اأرى 

م�سدر الهامي هو احلب ، 
حب الهواية وحب العمل 

والتفنن بالتقنيات واملهارات 
البداعية باملخت�سر املفيد 

حب الفن واجلمال "



القاهرةر�سالة
لفهم دقيق ووعي �شامل

كورونا....حديثال�ساعة�سنيوجيم
بالطبع ل فقد تزايدت ن�شبة الإ�شابة بكورونا ب�شكل كبري يف الفئات الأ�شغر 
عمرا مما يجعل فر�ص الإ�شابة بكورونا لدي اجلميع مت�شاوية ومل يعد الأمر 

قا�شرا على الفئات العمرية الأعلى من اخلام�شة وال�شتني من العمر. 

د.حممد فتحي عبد العال

يخ�ص  فيما  اجلديد  هو  ما   1-
اأعرا�ص كورونا؟

على  ال�سيطرة  مركز  اأ�ساف  م�ؤخرا 
الأمريكي  منها  وال�قاية  الأمرا�ض 
هي  جديدة  اأعرا�ض  ثالثة   )CDC(
والإ�سهال  الحتقان  اأو  الأنف  �سيالن 
ال�سابقة  للقائمة  اإ�سافة  وذلك  والغثيان 
واحلمى  ال�سعال  ت�سم  والتي  لالأعرا�ض 
والتهاب احللق  و�سيق التنف�ض وال�سداع 
وفقدان  والع�سالت  اجل�سم  واأوجاع 

حا�ستي ال�سم والتذوق.

نقيم  كيف  �شهور  م�شى   -2بعد 
لتطبيق  الدول  بع�ص  خيار 

مناعة القطيع لديها؟

اإعالن ب�ري�ض ج�ن�س�ن رئي�ض وزراء  مع 
القطيع  مناعة  انتهاج  عن  بريطانيا 
ك�رونا  م�اجهة  يف  لبالده  كا�سرتاتيجية 
الفل�سفة  تتبع  البع�ض  اعتربها  فقد 
الدروانية التي يك�ن فيها البقاء لالأ�سلح 
واأنها مبثابة حي�د غري اأخالقي عن القيم 
الت�سحية  من خالله  يتم  حيث  الإن�سانية 
�سحيحا  هذا  لي�ض  ولكن  ال�سن  بكبار 
تبعات  من  ماأمن  يف  لي�س�ا  فال�سباب 
رئي�ض  تراجع  ما  �رسعان  ثم  الكارثة! 

ال�زراء الربيطاين عن هذا الطرح.
ومناعة القطيع هي اأحد اأ�سكال احلماية 
املعدية  الأمرا�ض  من  املبا�رسة  غري 
ن�سبة  لدى  ي�سبح  عندما  حتدث  التي 
لعدوى  مناعة  املجتمع  اأفراد  من  كبرية 
مكت�سبة  كانت  �س�اء  كالفريو�سات،  ما 
طريق  عن  اأو  �سابقة  عدوى  خالل  من 

اجلهاز  عليها  يتعرف  حيث  التطعيم 
اإفراز م�اد م�سادة  ويتمكن من  املناعي 
تكبح املر�ض. وقد ظهر امل�سطلح لأول 
هيدري�ض  لحظ  حيث   1923 عام  مرة 
باحل�سبة  للعدوى  املعر�سني  انخفا�ض 
حم�سنني  الأطفال  غالبية  اأ�سبح  اأن  بعد 
مناعة  تطبيق  ميكن  ل  و  احل�سبة.  �سد 
على  ولكن  الأمرا�ض  على جميع  القطيع 
التي تنتقل من �سخ�ض  اأي  ال�سارية منها 
ك�رونا  فريو�ض  لطبيعة  ونظرا  لآخر. 
اأن  كما  بالفتاك  لي�ض  ك�نه  حيث  من 
وكذلك  اأعرا�ض  دون  به  الإ�سابة  معدل 
خف�ض  لذا  مرتفعني  منه  ال�سفاء  معدل 
البع�ض من حجم خط�رة ا�ستخدام هذه 
ال�سرتاتيجية للتعامل مع ك�رونا. وقررت 
وتعترب  تطبيقها  البي�ساء  ورو�سيا  ال�س�يد 

الدولة  البي�ساء  رو�سيا 
مل  التي  ال�حيدة  الأوروبية 
القدم  كرة  دوري  ت�قف 
النا�ض  ح�ست  كما  لديها 
على ممار�سة حياتهم ب�سكل 
الريا�سة  وممار�سة  عادي 
بكبار  اخلا�سة  العناية  مع 
ال�سن و�سلكت ال�س�يد نف�ض 
امل�سلك غري املقيد ل�سعبها 
اإىل  ماي�  بنهاية  هادفة 
ت�سل  ذاتية  مناعة  حتقيق 
التده�ر  ومع   .  ٪60 اإىل 
احلايل يف القت�ساد العاملي 
الزمنية  الفرتة  وط�ل 
القدرة  وعدم  لك�رونا 
اإجراءات  ا�ستمرار  على 
التباعد املجتمعي اإىل مال 

كفاءة  لعدم  البع�ض  لروؤية  اإ�سافة  نهاية 
ن�سب  من  التقليل  يف  احلالية  الإجراءات 
مناعة  عادت  فقد  وال�فيات  الإ�سابات 

�سك�ك  اأخرى مع  مرة  للمناق�سة  القطيع 
عدم  مبعثها  العلمية  الناحية  من  مثارة 
ك�رونا  من  املتعافني  متتع  من  التيقن 
مبناعة كافية و دائمة واأنهم لي�س�ا عر�سة 
منظمة  وتدعم  جمددا.  بها  لالإ�سابة 
والتي عرب  ال�جهة  هذه  العاملية  ال�سحة 
عنها مايك ريان كبري خرباء الط�ارئ يف 
غري  )املنظمة  اأن  من  العاملية  املنظمة 
متاأكدة مما اإذا كان وج�د اأج�سام م�سادة 
يف الدم يعطي حماية كاملة من الإ�سابة 
الأج�سام  اأن  و  امل�ستجد  بالفريو�ض 
ت�جد  ل  فعالة،  كانت  ل�  حتى  امل�سادة 
م�ؤ�رسات تذكر على اأن اأعدادا كبرية من 
ت�فري ما  وبدوؤوا يف  الأ�سخا�ض ط�روها 

ي�سمى “مناعة القطيع” لل�سكان(. 
يف  مف�سال  خيارا  القطيع  مناعة  وتعترب 

الآثار  النامية والتي واإن جنت من  الدول 
من  حتما  تنج�  فلن  لك�رونا  ال�سحية 
ت�قف  مع  لديها  القت�ساد  انهيار  تبعات 
خ��ض  اأن  نعلم  اأن  يبقى  ولكن  الإنتاج 
اأ�سبه  هذه التجربة يف الدولة النامية ه� 
باملقامرة فلرمبا اأف�سى اإىل كارثة �سحية 
يف ظل اأنظمة �سحية ه�سة بهذه البلدان 
وقلة عدد الأطقم الطبية لديها وقلة عدد 
امل�ست�سفيات و�سعتها ال�ستيعابية لتقدمي 
الرعاية ال�سحية لعدد هائل من امل�سابني 

يف حالة تف�سي العدوى.
مناعة  جتربة  نتائج  ظهرت  م�ؤخرا  لكن 
القطيع لدي ال�س�يد  واأنها كانت مقامرة 
معدلت  حلقت  حيث  املجه�ل  مع 
مرتفعة  م�ست�يات  اإىل  لديها  ال�فيات 

و�سط القارة الأوروبية. 
بتقوية  حاليا  اجلميع  -3يهتم 
املناعة ولهذا يحتل فيتامني �شي 
املف�شلة  الأدوية  قائمة  والزنك 
اجلرعات  هي  فما  الغر�ص  لهذا 

اليومية املو�شى بها؟ 

طبيعية  م�سادر  يف  �سي  فيتامني  يت�افر 
والفلفل  والطماطم  والت�ت  كاحلم�سيات 

والربوكلي وال�سبانخ. 
ال�سهري  كلينيك  ماي�  م�قع  .بح�سب 
من  بها  امل��سى  الي�مية  فاجلرعة 
فيتامني �سي للبالغني 
90ملجم  الرجال 
البالغات  ولل�سيدات 
األ  على  ملجم   75
2000ملجم  تتجاوز 
ت�ؤدي  حيث  ي�ميا 
العالية  اجلرعات 
الإ�سهال  اإىل  منه 
والقئ  والغثيان 
املعدة  وحرقة 
والأرق  وال�سداع 
وتك�ن ح�س�ات على 

الكلى. 
يخ�ض  فيما  اأما 
يت�فر  وه�  الزنك 
الدجاج  يف  طبيعيا 
احلمراء   واللح�م 
ويف  كالعد�ض  البق�ليات  يف  يت�افر  كما 
نف�ض  وبح�سب  كالكاج�   املك�رسات 
امل�قع فاجلرعة امل��سى بها من الزنك 
للبالغني من الرجال 11 ملجم ولل�سيدات 
8 ملجم  على األ تتجاوز اجلرعة الي�مية 

40 ملجم

القما�شية  الكمامات  -4هل 
العدوى  من  للوقاية  �شاحلة 

بالن�شبة لعامة النا�ص؟ 

  )WHO( ت��سي منظمة ال�سحة العاملية
ومركز ال�سيطرة على الأمرا�ض وال�قاية 
بت�سجيع   )CDC( الأمريكي  منها 
الكمامات  ارتداء  على  امل�اطنني 
القما�سية القطنية يف و�سائل النقل العام 

واملتاجر وال�سيدليات. 
عدة   اإىل  كلينيك  ماي�  م�قع  وي�سري 
اإر�سادات ح�ل ارتداء الكمامة القما�سية 

ونزعها:
-�سع الكمامة على فمك واأنفك.

-اربطها خلف راأ�سك اأو ا�ستخدم حلقات 
الأذن لتثبيتها وتاأكد من اأنها تغطي فمك 

واأنفك ب�سكل مريح وحْمَكم.
-ل تلم�ض الكمامة اأثناء ارتدائها.

اخلطاأ،  طريق  عن  الكمامة  مل�سَت  -اإذا 
اغ�سل يديك اأو عّقمهما.

-انزع الكمامة عن طريق فك الربطة اأو 
اأو  وجهك  مل�ض  دون  الأذن  حلقتي  رفع 

اجلزء الأمامي من الكمامة.
-اغ�سل يديك ف�ًرا بعد نزع الكمامة.

بال�ساب�ن  بانتظام  الكمامة  -اغ�سل 
مع  بغ�سلها  باأ�ض  ل  الغ�سالة.  يف  واملاء 

املالب�ض الأخرى.
القما�سية  الكمامات  فكرة  اأن  واحلقيقة 
لي�ست وليدة الي�م فهي تع�د اإىل اأكرث من 

مائة وع�رسين  عاما م�ست. 
الطبية  لن�سيت(  )ذا  دورية  بح�سب 
ا�ستخدام  بداية  كانت  الربيطانية 
مع   1897 عام  اجلراحية  املا�سكات 
اكت�ساف )ج�هان ميكل��زش( رئي�ض ق�سم 
اجلراحة بجامعة بري�سالو )  فروت�س�اف 
اجلراثيم  بب�لندا مبعاونة عامل  حاليا(   
)كارل فل�غ( اأن قطرات اجلهاز التنف�سي 
حتمل البكرتيا فبداأ   ميكل��زش ي�ستخدم 
والفم  الأنف  لتغطية  ال�سا�ض  من  قطعة 
ا�ستخدم  باري�ض  ويف  نف�سه  العام  ويف 
غرفة  يف  قناعا  بريغر(  )ب�ل  اجلراح 

العمليات.
عام  الإ�سبانية  النفل�نزا  جائحة  ومع 
ب�سكل  الكمامات  فر�ض  وبعد   1918
بداأت درا�سة  اإجباري مل�اجهة اجلائحة 
�س�رتها  يف  القما�سية  الكمامات  فاعلية 
على  البكرتيا  ر�ض  عرب  )ال�سا�ض(  الأوىل 
اخلي�ط  تاأثري  درجة  ملعرفة  ال�سا�ض 
ولزالت  العدوى  انتقال  على  والطبقات 
بني  جدل  م��سع  الآن  حتى  امل�ساألة 
اأية حال فاأقنعة ال�جه  العلماء لكن على 
قد  الطبقات  متعددة  القطنية  القما�سية 
ت�ساعد ب�سكل ن�سبي يف ال�قاية من ك�فيد 
19 لعامة النا�ض كما قد ي�سهم هذا احلل 
يف تخفيف ال�سغط على طلب الكمامات 
الطبية لتك�ن ح�رسا لالأطقم الطبية التي 

تعانى نق�سا حادا فيها يف هذه الآونة.
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8 وفيات يف اجلزائر خالل 
الـ 24 �ساعة

365 �إ�صابة جديدة  
بكورونا و143 حالة �صفاء  

كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�صابة   365 �صجلت 
�ل 24  و 8 وفيات جديدة خالل  )كوفيد-19( 
�لذي  �لوقت  يف  �جلز�ئر،  يف  �لأخرية  �صاعة 
ما  ح�صب  لل�صفاء،  مري�صا   143 فيه  متاثل 
�لر�صمي  �لناطق  �لأربعاء  �أم�س  عنه  ك�صف 
للجنة ر�صد ومتابعة فريو�س كورونا، �لدكتور 

جمال فور�ر.

يعد اأخطر بارونات املخدرات 
يف اجلزائر 

�لقب�ض عل �لبارون  تيجاين 
بن �صع�صوعة

�ألقت م�صالح �لأمن �أم�س �لأربعاء بغرب �لبالد 
�ملخدر�ت  بارونات  �أخطر  �أحد  على  �لقب�س 
يف �جلز�ئر ، ح�صب ما علم لدى هذه �مل�صالح 
و يتعلق �لأمر ح�صب نف�س �مل�صادر باملدعو 
تيجاين بن �صع�صوعة �لذي  لديه عالقات قوية 

مع �صبكات دولية للمتاجرة باملخدر�ت. 

جامعة م�ستغامن

�تفاق �إطار لإن�صاء مركز 
دعم للتكنولوجيا و�لبتكار 

بادي�س"  بن  �حلميد  "عبد  جامعة  وقعت 
�لوطني  �ملعهد  مع  �إطار  �تفاق  مل�صتغامن 
مركز  لإن�صاء  �ل�صناعية  للملكية  �جلز�ئري 
�أ�صتفيد  ح�صبما  و�لبتكار،  للتكنولوجيا  دعم 

�أم�س �لأربعاء من مديرية  ذ�ت �جلامعة.
و�أو�صح �مل�صدر �أن جامعة م�صتغامن و�ملعهد 
وقعتا  �ل�صناعية  للملكية  �جلز�ئري  �لوطني 
باإن�صاء  ي�صمح  �إطار  �تفاق  على  �لأ�صبوع  هذ� 
يف  �لتكوين  م�صائل  يف  ول�صيما  �ملركز  هذ� 
�لبحث  نتائج  وتعزيز  �لفكرية  �مللكية  جمال 

�لعلمي وتبادل �خلرب�ت بني �لطرفني.
ويتكفل �ملعهد �لوطني يف �إطار هذه �ل�رش�كة 
وتنمية  �لإن�صاء  قيد  �ملركز  موظفي  بتدريب 
ول�صيما  �ملعلومات  وتقدمي  مهار�تهم 
�ملرفق  هذ�  خدمات  لدعم  و�لعلمية  �لتقنية 

�لتكنولوجي �جلديد، ي�صيف ذ�ت �مل�صدر.

�إبر�هيموفيت�ض يعود 
لت�صكيلة ميالن �أمام �صبال

مليالن  �لفني  �ملدير  بيويل  �صتيفانو  �أعلن 
�لإيطايل، قائمة فريقه ملبار�ة �صبال �ملقررة 
�أم�س �لأربعاء، �صمن مناف�صات �جلولة  م�صاء 
�لقدم  لكرة  �لإيطايل  �لدوري  من  �لـ29 
"�لكالت�صيو"و�صهدت �ختيار�ت بيويل ��صتدعاء 
�إبر�هيموفيت�س  زلتان  �ل�صويدي  �ملهاجم 
عودة  منذ  مرة  لأول  �لإ�صابة،  من  �لعائد 
�نت�صار  من  للحد  تعليقه  عقب  �لن�صاط، 

فريو�س كورونا �مل�صتجد.
و�صمت قائمة ميالن 23 لعبا، كالتايل:

�أنطونيو  بيجوفيت�س،  �ملرمى:  حر��صة  يف   -
دوناروما وجيانلويجي دوناروما.

جابيا،  كونتي،  كالبريا،  �لدفاع:  خط  يف   -
هرينانديز، كايري، لك�صالت ورومانيويل.

بيليا،  نا�رش،  بن  �لو�صط:  خط  يف   -
كرونيت�س،  كي�صي،  ت�صالهانوجلو،  بونافينتور�، 

باكيت و�صاليميكر�س.
- يف خط �لهجوم: كا�صتيخو، �إبر�هيموفيت�س، 

لياو، مالديني وريبيت�س.
يذكر �أن ميالن يحتل �ملركز �ل�صابع يف جدول 
ترتيب �لدوري �لإيطايل بر�صيد 42 نقطة مع 

تبقي 10 جولت على نهاية �مل�صابقة.
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ب�سبب تزايد يف الإ�سابات

نحو حجر 3 بوؤر للوباء بالبويرة

اأح�سن مرزوق

خالل  �لو�يل  �أكد  �ل�صياق  ويف 
�لولئي  �ملجل�س  بدورة  كلمته 
جزئي  حجر  فر�س  �صيتم  �أنه 
يف  �ملناطق  بع�س  على  كلي  �أو 
�حلالية  �لو�صعية  ��صتمر�ر  حال 
مناطق   3 م�صتوى  على  خا�صة 
بوؤر  مبثابة  �لآن  حلد  تعترب 

وهي  �لفريو�س  لنت�صار  مقلقة 
بلديات �لبويرة وعني ب�صام و�صور 
�لغزلن ، و ك�صف ذ�ت �ملتحدث 
تتكون  خا�صة  فرق  ت�صكيل  عن 
و�ل�صحة  �لتجارة  م�صالح  من 
و�أع�صاء مكاتب �ل�صحة و�لنظافة 
تقوم مبهام حت�صي�صية  بالبلديات 
على  و�لتجار  للمو�طنني  لفائدة 
�أجل  من  �ملناطق  هذه  م�صتوى 

خا�صة  �لوقائية  �لتد�بري  �حرت�م 
�لتباعد  و  �لكمامات  �رتد�ء 
مرحلة  ناأتي  �أن  قبل  �لجتماعي 
�صارمة  عقوبات  وفر�س  �لردع 

غلق  حد  ت�صل  �ملخالفني  على 
�لتي  و�لف�صاء�ت  �ملحالت 
ت�صتقبل �جلماهري وكذ� �ملتابعة 

�لق�صائية .

تزامنا مع عيد ال�ستقالل

م�صابقة عاملية يف �ل�صعر
 لفائدة �لطفولة

عاملة يف جامعة اأك�سفورد

 لحظنا ��صتجابة مناعية 
مرجوة �أثناء �ختبار لقاح كورونا

�أطلقت منظمة �صوت �ملر�أة �لج
ز�ئرية لال�صتثمار بالتن�صيق مع ج

و  �لثقافية  و�لفنون  �لثقافة  �معة 
ر�بطة �جلالية �لعربية يف جورجيا 
م�صابقة عاملية لفائدة �لطفال 
تز�منا مع �لإحتفالت �ملخلدة 
5 ج لعيدي �ل�صتقالل و�ل�صباب 

نتحدى  "معا  �صعار    حتت  ويلية 
حب  مو��صيع  حتمل  �مل�صتحيل" 
�لوطن و�ل�صالم و�لت�صامح و�لعطاء 
ولة �ملنظمة  برزت م�صوؤ ، حيث �أ
و �صفرية �لتحدي �لدكتورة "�س
ليوم ت�رشيحها  كيحل" يف  مية  �
�مل�صا ن طريقة  �أ لو�صط"  � " ية 
ر�صال �لقر�ء�ت عن   ركة تتم باإ

طريق فيديوهات على �صفحتها ف
ي �لفاي�صبوك يف �أجل ل يتعدى 
3 جويلية �حلايل ليتم در��صة �لأع
مال �مل�صاركة من طرف جلنة خ

وزن  لهم  �أع�صاء  من  ��صة تتكون 
على  و�لثقافة  �لأدبية  �ل�صاحة  يف 
غر�ر �لدكتور حممد ذكي و�لأديبة 
�صامية  و�لدكتور  عقيلة  زلقي 
�صتعلن ع و�لتي  وغريهم  كيحل 
ن �لنتائج يوم �حلدث �خلا�س بت
�لفائزين  ويح�صى  �ريخ �جلز�ئر 
�صفري  بلقب  �لأو�ئل   �لثالثة 
�لتحدي بالوطن �لعربي و�لأوروبي 

ويتح�صل �لبقية على �صهاد�ت
 اأح�سن مرزوق

وهي  غيلربت،  �صارة  قالت 
لقاح  تطوير  جهود  تقود  عاملة 
فريو�س  �صد  �أك�صفورد  جامعة 
كورونا، �إن �لفريق �لعلمي لحظ 
�ملرجوة"  �ملناعية  "�ل�صتجابة 
دخلت  �لتي  �لختبار�ت  �أثناء 
حديثها  ويف  �لثالثة  مرحلتها 
�لأربعاء،  �ليوم  �لربملان  �أمام 
علم  تدّر�س  �لتي  غيلربت  قالت 
 8000 �إن  باجلامعة،  �للقاحات 
 AZD1222 متطوع �أخذو� لقاح
ل�رشكة  ترخي�صه  مت  �لذي 
�ملرحلة  يف  "�أ�صرت�زينيكا"، 
�لثالثة من �لختبار�ت، و�أ�صافت 
حمدد�  تاريخا  تقدم  لن  �أنها 

لفتة  جاهز�،  �للقاح  فيه  يكون 
نتائج  على  يعتمد  ذلك  �أن  �إىل 

�لختبار�ت.
�لعاملية،  وكانت منظمة �ل�صحة 
�رشكة  لقاح  باأن  �أفادت 
�لربيطانية  "�أ�صرت�زينيكا" 
كورونا  فريو�س  �صد  �ملر�صح 
هو "على �لأرجح" �للقاح �لر�ئد 

و�لأكرث تقدما يف �لعامل حاليا.
و�أو�صحت كبرية علماء �ملنظمة، 
لقاح  �أن  �صو�ميناثان،  �صمية 
�أي�صا،  مر�صح  "مودرنا"  �رشكة 
عن  بعيد�"  "لي�س  �أنه  م�صيفة 
�إليها  و�صل  �لتي  �لتقدم  مرحلة 

لقاح �رشكة "�أ�صرت�زينيكا".

تتوجه ال�سلطات الولئية بالبويرة نحو اتخاذ 
مزيد الإجراءات والتدابري الوقائية ملكافحة 
تف�سي وباء كورونا الذي �سهد خالل الفرتة 

الأخرية تزايدا مقلقا يف عدد الإ�سابات 
و�سلت يف اليومني الأخريين ما بني 14 و15 

حالة يوميا .

حمكمة �سيدي احممد

تاأجيل حماكمة رجل �لأعمال 
حميي �لدين طحكوت 

   
)�جلز�ئر  �حممد  �صيدي  حمكمة  قررت 
تاأجيل  �لأربعاء  �أم�س  ظهر  بعد  �لعا�صمة( 
�لدين  حميي  �لأعمال  رجل  حماكمة  جل�صة 
طحكوت �إىل �لثنني �ملقبل، وهذ� بطلب من 
هيئة دفاع �ملتهم كما طلبت هيئة �لدفاع من 
�ملحكمة ب�رشورة "توفري �لظروف �ملالئمة 
وباء  تف�صي  ظل  يف  �صيما  ل  للمحاكمة، 
كورونا".  لالإ�صارة، فاإن رجل �لأعمال حميي 
�صلة  ذ�ت  تهم  بعدة  متابع  طحكوت  �لدين 
بالف�صاد منها �حل�صول على �متياز�ت ومز�يا 
و�صفقات عمومية بطريقة خمالفة للت�رشيع.

غوارديول

�صاين قريب من �لنتقال 
لبايرن ميونخ

قال �لإ�صباين بيب غو�رديول مدرب مان�ص�صرت 
�جلناح  �إن  �لأربعاء،  �أم�س  �لإجنليزي  �صيتي 
على  ليبد�أ  �لنادي  مغادرة  قرر  �صاين  لريوي 
ميونخ  بايرن  مع  جديدة  م�صرية  �لأرجح 
بطل �أملانيا وتكهنت و�صائل �إعالم بريطانية 
تو�صل  �لبايرن  باأن  �لثالثاء  �أم�س  و�أملانية 
لتفاق مع �ل�صيتي ل�صم �لأملاين �صاين مقابل 
خم�س  ملدة  �لتعاقد  مقابل  يورو  مليون   45
بع�س  هناك  �أن  غو�رديول  و�أكد  �صنو�ت 
�لأمور �لعالقة بحاجة للحل قبل �لإعالن عن 
ع�صية  لل�صحفيني  غو�رديول  وقال  �ل�صفقة. 
مو�جهة فريقه لليفربول بطل "�لربميريليغ": 
"يبدو �أن �ل�صفقة يف طريقها لالمتام لكن مل 
تنجز كل �لأمور وتوجد بع�س �لتفا�صيل �لعالقة 
�إىل ميونخ"و�أ�صاف:  �أنه يف طريقه  لكن يبدو 
"نتمنى له �لتوفيق ون�صكره على �ل�صنو�ت �لتي 
ق�صاها معنا"وتابع: "�صيبد�أ ف�صال جديد� مع 
�أر�د �لرحيل وكل �صخ�س له حياته  ناد ر�ئع. 
�أن  �أود  كنت  ذلك.  �مل�صي يف  وقرر  �خلا�صة 
يبقى معنا لكنه يعتقد �أنه �صيكون �أف�صل و�أكرث 

�صعادة هناك".

مبيزات جديدة

غوغل تدعم قدر�ت 
�أ�صهر تطبيقاتها 

بعد �أن �أ�صبح �أحد �أهم �لتطبيقات �لتي يعتمد 
عليها �ملاليني للتو��صل عرب �لفيديو، قررت 
غوغل تطوير Meet ودعمه مبيز�ت �إ�صافية 
 Meet ومن �أهم ما وفرته غوغل مل�صتخدمي
�لتطبيق  من  جمانا  �ل�صتفادة  �إمكانية  هو 
حتى  �لفيديو  عرب  �ملحدود  غري  لالت�صال 
�ل�رشكة  تخترب  كما   . �لقادم  �صبتمرب  نهاية 
�صتجعل  �لتي  �مليز�ت  من  عدد�  حاليا 
لتطبيقي  �أ�صا�صيا  مناف�صا  �ملذكور  �لتطبيق 
�أهمها  من  �ل�صهريين،   Zoom و  "�صكايب" 
 end( ميزة  عرب  �ملكاملات  ت�صفري  �إمكانية 
�أثناء  �خللفية  متويه  و�إمكانية   ،)to end
�مل�صتخدمون  ليتمكن  �لفيديو،  مكاملات 
�خلا�صة  �لجتماعات  يف  عليه  �لعتماد  من 

بالعمل من �أي مكان يرغبون به.
وتخطط غوغل جلعل تطبيقها �ملذكور �أكرث 
��صتخد�م جديدة،  �أي�صا عرب و�جهات  عملية 
ت�صم  �ت�صالت فيديو جماعية  �صت�صتعمل يف 

49 �صخ�صا.

تب�سة

16 �ألف خمالفة خالل فرتة 
�حلجر �ل�صحي 

ما  تب�صة  ولية  �أمن  م�صالح  �أح�صت 
�ألف و206 خمالفات  ل يقل عن 16 
�حلجر  تد�بري  �حرت�م  بعدم  تتعلق 
للوقاية  �ملفرو�س  �جلزئي  �ل�صحي 
من كوفيد-19 خالل �لفرتة �ملمتدة 
�ملن�رشم  و14 جو�ن  مار�س   23 بني 
�ل�صحي  للحجر  �لكلي  �لرفع  تاريخ 
علم  ح�صبما  بالولية،  �جلزئي 
�لت�صال  خلية  من  �لأربعاء  �أم�س 
�ل�صلك  بذ�ت  �لعامة  و�لعالقات 
�لنظامي. و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر باأنه 

و�صفه  �لذي  �لعدد  هذ�  �إح�صاء  مت 
خالل  �ملخالفات  من  ب"�لهام" 
�لتي  �ملر�قبة  عمليات  خمتلف 
بالتن�صيق  �لأمن  م�صالح  بها  قامت 
مع خمتلف �لقطاعات بهدف �ل�صهر 
على �للتز�م بالتد�بري �لوقائية للحد 
وك�صف  كورونا  فريو�س  �نت�صار  من 
نف�س  خالل  مت  باأنه  �مل�صدر  ذ�ت 
و736  مركبة   5.446 حجز  �لفرتة 
�أ�صحابها  يلتزم  مل  نارية  در�جة 

بتد�بري �حلجر �ل�صحي �جلزئي.

للجي�س  م�صرتكة  مفرزة  �أوقفت 
مع  بالتن�صيق  �ل�صعبي،  �لوطني 
م�صالح �جلمارك، �أم�س �لثالثاء 
كانا  خمدر�ت  تاجري  بب�صار، 
رباعيتي   )2( مركبتني  منت  على 
�لدفع حمملتني بكمية كبرية من 
�لكيف �ملعالج تقدر ب4 قناطري 
و 9،2 كلغ، ح�صبما �أفاد به �أم�س 
�لدفاع  لوز�رة  بيان  �لأربعاء 
�مل�صدر  ذ�ت  و�أو�صح  �لوطني 
�لتهريب  حماربة  �إطار  "يف  �أنه 

ومو��صلة  �ملنظمة  و�جلرمية 
ل�صد  �لهادفة  �حلثيثة  للجهود 
باملخدر�ت  �لجتار  ظاهرة 
م�صرتكة  مفرزة  �أوقفت  ببالدنا، 
للجي�س �لوطني �ل�صعبي بالتن�صيق 
 30 يوم  �جلمارك،  م�صالح  مع 
عبا�س،  بني  قرب   2020 جو�ن 
�لع�صكرية  بالناحية  ب�صار  بولية 
خمدر�ت   )02( تاجري  �لثالثة، 
 )02( مركبتني  منت  على  كانا 
بكمية  حمملتني  �لدفع  رباعيتي 

تُقدر  �ملعالج  �لكيف  من  كبرية 
و)9.2(  قناطري   )04( باأربعة 

كيلوغر�م".

توقيف تاجري خمدرات بب�سار

حجز �أزيد من 4 قناطري من �لكيف �ملعالج 

عبا�س  بد�وي  �ملدية  و�يل  �أم�س   �أ�رشف 
�ملتنقل  للرتل  �لر�صمي  �لتن�صيب  على عملية 
 2020 ل�صنة  �لغابات  حر�ئق  ملكافحة  �لثاين 
على م�صتوى �لوحدة �لثانوية للحماية �ملدنية 
بعد  �ملو�صم  هذ�  ميز   ما  وهو  وزرة،  بد�ئرة 
حلماية  و��صحة  �إ�صرت�تيجية  معامل  ر�صم 
مت  ،�أين  �لزر�عية  و�ملحا�صيل  �لغابات 
م�صتوى  على  �لأول  �ملتنقل  �لرتل  تن�صيب 
لل�صدود  �لوطنية  للوكالة  �لتابع  �لتكوين  مركز 

�حلمد�نية  ببلدية  �صفة  بو�د  و�لتحويالت 
نوه  باملنا�صبة  كلمته  ويف  �صابق،  وقت  يف 
نظري  �ملدنية  �حلماية  �أفر�د  بجهود  �لو�يل 
كانو�  حيث  �جلائحة،  هذه  خالل  قدموه  ما 
�خلطر  ملو�جهة  �لأوىل  �ل�صفوف  �صمن 
�لبي�صاء،  رغم ما و�جهو� من  رفقة �جليو�س 
�لر�هن  �لتحدي  �ن  معترب�  �صحية،  خماطر 
�لزر�عية،  و�ملحا�صيل  �لغابات  حماية  هو 
مذكر� بالإ�صرت�تيجية �ملتبناة من قبل �لدولة 

كاأ�صلوب وقائي للغابات عرب متكني �ملو�طنني 
يف  للغابات  �ملجاورة  �لأر��صي  ��صتغالل  من 
�ل�رشيع  و�لتبليغ  حلمايتها  فالحية  ن�صاطات 
للتمكن من ح�رشها  ت�صجيل حر�ئق  يف حال 
،فقد مت  ولالإ�صارة  �نت�صارها،  دون  و�حليلولة 
ت�صجيل بدء� من منت�صف �صهر ماي �ملن�رشم 
 05 منها  حريقا   38 حو�يل  �ليوم  غاية  �ىل 
زر�عية  حما�صيل  حريق  و33  غابات  حر�ئق 

و�أ�صجار مثمرة.

احلماية املدنية باملدية 

�لو�يل ي�صرف على تن�صيب �لرتل �ملتنقل �لثاين 

ر. بوخدميي 
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