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وزارة الدفاع تفند 
تنحية وتوقيــــف 
عدد من القيادات 
املركزية باجلي�ش  

 "اإيني" االيطالية 
تعو�ش اجلزائر بـ24.5 
مليون دوالر عن ك�سبها 

غري امل�ســـــــروع

متديد اإجراءات احلجر ال�سحي 10 اأيام اإ�سافية
02

االإجراءات االحرتازية ت�سببت يف تدهور احلالة 
االجتماعية واملالية 

التجار واحلرفيون يئنــــــون 
حتت وطـــاأة اأزمة كورونا 

انطـالق حملـة تعقيـــــــم 
وا�سعة ب�سوارع واأحيــــاء 

عا�سمــــة الواليــــة

التطبيق ال�سارم ملخالفي احلجر 
ال�سحي اجلزئي بالوالية 

مبــــروج  تطيح   BRI
خمدرات اأثناء فرتة احلجر 

ال�سحي اجلزئـــــــي 

 توقيف 3 اأ�سخا�ش ي�سكلون 
�سبكة حملية لرتويج املهلو�سات 

ورقلة

الوادي

غرداية

�ص 06

�ص 05

�ص 06

�ص 06

�ص 03

�ص 03

�ص 05

انخفا�ش ملحوظ يف اأعداد الوفيات اليومية بكورونا

تعليمات للوالة مبنح ت�ساريح لتنقل الفالحني

�ساعة   24 خالل  حالة   48 وتعايف  جديدة  وفيات   3

من اأجل ت�سهيل ن�ساطهم داخل وخارج الواليات

اعتربت اأن معلومات مغلوطة هدفها بث البلبلة    لت�سوية اتهامات طالتها بخرق قوانني
 املحا�سبة على الف�ساد

04

16

03

03

حسب توقعات مركز الفلك الدولــــي

اجلمعة القادمة بداية �سهر رم�سان 
يف معظــم الدول االإ�سالميـــة

• بقاط بركاني : شهر رمضان سيكون حاسما للقضاء على وباء كورونا

02

ب�سرى �سارة للب�سريـــة 
من �سيكاغو بخ�سو�ش 

دواء كورونــــــا
11

"Remdesivir"حت�سن 123 مري�سا من اأ�سل 125 خ�سعوا للتجربة ال�سريرية لـ

منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات يدعو اإىل تدخل عاجل

اأزمة كورونا قد جترب 
املوؤ�س�سات ال�سغرية التخلي 

عن بع�ش العمال

بع�ش املر�سى مل يعرفوا اأين هم ويف اأي �سنة 
ح�سب درا�سة اأمريكية

اأي�سا  الدماغ  "كورونا" يهاجم 
ولي�ش الرئة فقط
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1980

10 اأيام اإ�سافية متديد اإجراءات احلجر ال�سحي 
لوؤي ي 

-----------------
النظام  باأن  الأوىل،  الوزارة  بيان  وذكر 
احلجر  يف  يتمثل  حاليا  به  الـمعمول 
البليدة.  لــوليــة  بالن�سبة  ال�سامل 
من  ابتداء  اجلزئي  احلجر  اإىل  بالإ�سافة 
ال�ساعة  غاية  اإىل  زوال  الثالثة  ال�ساعة 
ــوايل،  امل اليوم  �سباح  من  ال�سابعة 
تلم�سان،  بجاية،  لــوليــات  بالن�سبة 
�سطيف،  العا�سمة،  اجلزائر  وزو،  تيزي 
الدفلى. وعني  تيبازة  وهران،  الـمدية، 

باأن  اأي�سا  الأوىل  ــوزارة  ال واأ�ــســارت 
يف  يتمثل  حاليا  به  الـمعمول  النظام 
احلجر اجلزئي ابتداء من ال�ساعة ال�سابعة 
من  ال�سابعة  ال�ساعة  غاية  اإىل  م�ساء 
لباقي  بالن�سبة  الـموايل،  اليوم  �سباح 
الأول  الوزير  ذكر  الـ38.كما  الوليات 
بالقواعد  التقيد  ب�رضورة  جديد  من 
ال�سحي  احلجر  ميليها  التي  الوقائية 
التباعد  جمال  يف  الـمتخذة  والتدابري 
يف  تبقى  التي  والنظافة  الجتماعي 

الوقائية  الـموانع  الراهن،  الو�سع  ظل 
انت�سار  بــوقــف  الكفيلة  الــوحــيــدة 
."19 "كوفيد  فريو�س  كورونا  وبــاء 
عدم  اأن  اإىل  الأوىل  الــوزارة  واأ�سارت 
يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  القواعد  هذه  احرتام 
الوباء  هذا  م�سار  على  خطري  ب�سكل 
انطالقا  ال�ساعة،  حــّد  اإىل  املتوا�سل 
اقرتان وثيق بني  اأنه قد ثبت وجود  من 
التهاون  وحــالت  انت�سار"كوفيد19" 
املواطنني.ووعيا  ب�سلوكيات  الـمرتبطة 

والجتماعية  القت�سادية  بالآثار  منها 
للحجر، فاإن ال�سلطات العمومية تتطلع 
اإىل اأن ي�سمح جتديد العمل بهذه التدابري 
بتعزيز اجلهود التي بذلت والق�ساء على 
هذا الوباء.غري اأن ذلك لن يكون ممكنا اإل 
بالن�سباط  بقوة  الـمواطنون  حتلى  اإذا 
الو�سع.ولهذه  هذا  يفر�سه  الذي  العام 
وكذا  الـمواطنة  يقظة  فاإن  الأ�سباب، 
واجلماعية  الفردية  الـم�سوؤولية  روح 
ت�سكل اأمام هذا الوباء احلواجز الوحيدة 

الـممكنة التي �ست�سمح بتخفيف تدابري 
الأول  الوزير  ذكر  ال�سحي.كما  احلجر 
يف مرا�سلة وجهها اىل اأع�ساء احلكومة 
الن�ساطات  باأن  ال�سدد  بهذا  والــولة 
الغلق، تخ�س  باإجراء  التي كانت معنية 
ويركز  اجلمهور  ت�ستقبل  التي  تلك 
التي  بقوة وكذا تلك  الأ�سخا�س  عليها 
م�سيفا  للفريو�س،  ناقالت  ت�سكل  قد 
معنية  تكن  فلم  الن�ساطات  باقي  باأن 
اإجراء  اإن  الإجراء.كما  بهذا  اأي وقت  يف 
من  باملائة   50 عن  يقل  ل  ما  و�سع 
الـم�ستخدمني يف عطلة، الذي اتخذ يف 
املجال القت�سادي، مل يكن يرمي على 
الإطالق اإىل غلق الأن�سطة ذات ال�سلة، 
اإىل احلفاظ على  اأ�سا�سا  بل كان يهدف 
عليهم  يجب  الذين  امل�ستخدمني  �سحة 
ال�رضورية  التباعد  لقواعد  ميتثلوا  اأن 
يف مثل هذه الظروف.كما مت الرتخي�س 
كاإجراء  امل�ستخدمني  نقل  با�ستمرارية 
ي�سمح  للرخ�س  نظام  وو�سع  م�سهل 

بتنقل امل�ستخدمني لدواعي مهنية.

يكون  اأن  ــدويل  ال الفلك  مركز  توقع 
اأفريل،   24 املوافق  القادم  اجلمعة  يوم 
الدول  معظم  يف  رم�سان  �سهر  بداية 
روؤية  اإمكانية  نتيجة  وذلك  الإ�سالمية، 
الهالل من اأجزاء من العامل يوم اخلمي�س 

املقبل.
�سهر  اأن  له،  بيان  يف  املركز  واأو�سح 
يف  مار�س   26 اخلمي�س  يوم  بداأ  �سعبان 
اإندوني�سيا  منها  الــدول  من  كبري  عدد 
وباك�ستان  والهند  وبروناي  وماليزيا 
والإمـــارات  عمان  و�سلطنة  واإيـــران 
وليبيا  و�سوريا  والأردن  وال�سعودية 
ومعظم  وموريتانيا،  واملغرب  واجلزائر 

الدول الإ�سالمية غري العربية يف اإفريقيا، 
الدول هالل  هذه  معظم  �ستتحرى  لذلك 
�سعبان   29 اخلمي�س  يوم  رم�سان  �سهر 

1441هـ املوافق 23 اأفريل.
�سهر  بداأت  قليلة  هناك دول  اأن  يف حني 
لذلك  مار�س،   25 الأربعاء  يوم  �سعبان 
رم�سان  �سهر  هالل  الدول  هذه  �سرتى 
العراق  ومنها  اأفريل،   22 الأربعاء  يوم 

وم�رض وتركيا وتون�س.
الهالل  �ستتحرى  التي  للدول  وبالن�سبة 
يوم الأربعاء، فاإن القمر �سيغيب يف ذلك 
و�سيحدث  ال�سم�س  غروب  قبل  اليوم 
القرتان بعد غروب ال�سم�س، اأي اأن روؤية 

الهالل م�ستحيلة بعد غروب �سم�س يوم 
الأربعاء، وعليه فاإن هذه الدول �ستكمل 
�سهر  و�ستبداأ  يوما،  ثالثني  �سعبان  عدة 

رم�سان املبارك يوم اجلمعة 24 اإفريل.
الهالل  و�سع  يكون  اأن  املركز  وتوّقع 
املدن  بع�س  يف  اأبريل   23 اخلمي�س  يوم 
احل�سابات  اأن  علما  والإ�سالمية،  العربية 
ال�سم�س  للهالل وقت غروب  ال�سطحية 
�ستكون كما يلي: - جاكرتا: يغيب القمر 
ال�سم�س،  ــروب  غ من  دقيقة   18 بعد 
اأبو   - دقائق.  و10  �ساعات   10 وعمره 
من  دقيقة   20 بعد  القمر  يغيب  ظبي: 
13 �ساعة و43  غروب ال�سم�س، وعمره 

القمر بعد  املكرمة: يغيب  دقيقة. - مكة 
وعمره  ال�سم�س،  غروب  من  دقيقة   23
يغيب  عّمان:   - دقيقة.  و31  �ساعة   14
القمر بعد 22 دقيقة من غروب ال�سم�س، 
وعمره 14 �ساعة و47 دقيقة. - القاهرة: 
غروب  من  دقيقة   23 بعد  القمر  يغيب 
دقيقة.  �ساعة و57   14 ال�سم�س، وعمره 
- الرباط: يغيب القمر بعد 28 دقيقة من 
16 �ساعة و53  غروب ال�سم�س، وعمره 
 24 بعد  القمر  يغيب  اخلرطوم:   - دقيقة. 
 14 وعمره  ال�سم�س،  غروب  من  دقيقة 

�ساعة و52 دقيقة.
لوؤي.ي

�سروط جديدة 
لطالبي تاأ�سرية �سنغن 

ب�سبب كورونا

االأ�سبوع االأول من رم�سان بدون تراويح وال �سهرات  

مدد الوزير االأول عبد العزيز جراد العمل بنظام احلجر ال�سحي احلايل ملدة 10 اأيام اإ�سافية اإىل غاية الـ29 من �سهر اأفريل اجلاري.
مت فر�س �رضوط جديدة على الراغبني باحل�سول 
فريو�س  انت�سار  ب�سبب  �سنغن،  تاأ�سرية  على 

كورونا عرب العامل.
يف  م�سوؤول  عن  اليوم”،  “رو�سيا  موقع  ونقل 
الحتاد الأوروبي، اأن اأولئك الذين يرغبون بال�سفر 
اإىل  ي�سطرون  قد  م�ستقبال،  �سنغن  منطقة  اإىل 
اإ�سابتهم  عدم  من  للتاأكد  كورونا  اختبار  تقدمي 

بالفريو�س.
�سنغن  حــدود  تفتح  “عندما  امل�سوؤول:  ــال  وق
مقدمو  يحتاج  قد  ذلك،  حدث  اإذا  �سبتمرب،  يف 
اختبار  تقدمي  اإىل  �سنغن  تاأ�سرية  على  احل�سول 
اأن  يجب  الذي  كورونا،  بفريو�س  الإ�سابة  عدم 
لتقدمي  ال�سابقني  الأ�سبوعني  خالل  اإجــراوؤه  يتم 

طلب التاأ�سرية”.
امل�سافر  من  يطلب  “قد  امل�سوؤول:  ذات  واأ�ساف 
اإجراء اختبار جديد قبل ال�سفر اإىل منطقة �سنغن، 

للتاأكد من اأنه مل ي�سب بالفريو�س”.
ومبجرد تاأكيد التو�سل للقاح �سد كورونا واإتاحته 
للجميع، قد يطلب اأي�سا من املتقدمني للح�سول 

على تاأ�سرية اأن يتلقوا تطعيما، ح�سب امل�سوؤول.
ومن املوؤكد اأنه مبجرد تقليل خماطر الوباء، وبدء 
�ستبداأ  طبيعتها،  اإىل  العودة  يف  �سنغن  منطقة 
تتعلق  اإ�سافية  وثائق  طلب  يف  الأع�ساء  الدول 

بالظروف ال�سحية ملقدم الطلب.
ق/و

من طرف احلماية املدنية

 596 عملية حت�سي�سية 
لفائدة املواطنني عرب

 37 والية
�ساعة   48 خالل  املدنية  احلماية  وحــدات  قامت   
عملية   596 ب  الوطني  الرتاب  كافة  عرب  الأخرية 
حت�سي�سية لفائدة املواطنني عرب 37 ولية، مت خاللها 

تذكريهم ب�رضورة احرتام قواعد احلجر ال�سحي.
واأو�سح  بيان مل�سالح احلماية املدنية انه فيما يخ�س 
فريو�س  انت�سار  من  بالوقاية  املتعلقة  الن�ساطات 
كورونا كوفيد19-، قامت وحداتها خالل 48 �ساعة 
عملية   596 ب  الوطني  الرتاب  كافة  عرب  الأخرية 
حت�سي�سية لفائدة املواطنني عرب 37 ولية ، مت خاللها 
احلجر  قواعد  احــرتام  ب�رضورة  وتذكريهم  حثهم  

ال�سحي وكذا التباعد الجتماعي.
تعقيم  810 عملية  بـ  القيام  اإىل  امل�سدر  اأ�سار  كما 
47 ولية، م�ست عدة من�سئات وهياكل  عامة عرب 
وال�سوارع،  ال�سكنية  املجمعات  وخا�سة  عمومية 
حماية  عون   4062 العمليتني  لهاتني  وخ�س�س 
مدنية، بالإ�سافة اإىل و�سع جهاز اأمني لتغطية 21 

اإقامة خم�س�سة للحجر ال�سحي عرب 06 وليات.
احلماية  اأوردتها  ح�سيلة  ح�سب  اأخــرى،  جهة  من 
املدنية، لقي 04 اأ�سخا�س حتفهم واأ�سيب 02 اآخرون 
يف ثالثة حوادث مرور �سجلت خالل ال48 �ساعة 

الأخرية على م�ستوى مناطق متفرقة من الوطن. 
ولية  م�ستوى  على  ح�سيلة  "اأثقل"  و�سجلت 
اآخرين   02 واإ�سابة  �سخ�سني   02 بوفاة  الأغواط  
فالحي  ــرار  ج و  �سيارة  بني  ا�سطدام  ــر  اإث على 

بالطريق الوطني رقم 01 بحا�سي رمل.
كما قامت وحدات احلماية املدنية خالل ذات الفرتة 
الوطن،  من  خمتلفة  مناطق  يف  تدخل    5656 ب 
 27 لـ  الأولــيــة  الإ�سعافات  تقدمي  �سملت  حيث 
�سخ�سا خمتنقا جراء ا�ستن�ساقهم غاز اأحادي اأك�سيد 
املاء  �سخان  و  املدفئة  جهاز  من  املنبعث  الكربون  
اأ�سخا�س   10 املدية   ، اأ�سخا�س   08 تب�سة  بوليات 
بالإ�سافة اإىل  ق�سنطينة 06 اأ�سخا�س وغليزان 03 

اأ�سخا�س.
ق/و

املهنيني، هيام بن  والتعليم  التكوين  اأكدت وزيرة 
القطاع  اأ�ساتذة وعمال  اأن  ال�سبت،  اأم�س   فريحة، 
تطوعوا خلياطة اأكرث من مليون و 400 األف كمامة 
طيبة معقمة منجزة وفق املعايري املعمول بها دوليا.

لل�سحافة  ت�رضيح  يف  فريحة  بن  الوزيرة  وقالت 
على هام�س زيارة عمل وتفقد رفقة وزير ال�سحة 
من  املتطوعون  اإن  للقطاع  التابعة  املراكز  اإىل 
ي�سهرون  م�سوؤولني  و  عمال  و  مكونني  اأ�ساتذة 
واقية  األب�سة  الكمامات،  جانب  اإىل  اإجنــاز  على 
التعقيم. اأنفاق  عن  ف�سال  بال�سكيتية،  واأقنعة 

اإطــالق  عن  الــوزيــرة  اأعلنت  اأخـــرى،  جهة  من 
لفائدة  املوجهة  الدعم  درو�س  يف  يتمثل  م�رضوع 
املهنيني،  التعليم  و  التكوين  تالميذ  و  مرتي�سي 
النظري  الدور�س مق�سمة بني اجلانب  حيث تكون 
التطبيقي  اجلانب  بالتف�سيل  ي�رضح  فيديو  و 
بثها  �سيتم  الدرو�س  هذه  اإىل  للدر�س.واأ�سارت 
اجلزائري. للتلفزيون  التابعة  ال�ساد�سة  القناة  عرب 

دعت �سفارة اجلزائر يف الدوحة، الرعايا اجلزائريني 
موقع  عرب  بالت�سجيل  لالإ�رضاع  قطر  يف  العالقني 
وزارة  الداخلية، وذلك يف اأجل اأق�ساه اخلمي�س 23 

اأفريل 2020.واأو�سحت ال�سفارة يف اإعالن لها اأن 
اللجنة الوطنية املوؤقتة املكلفة مبتابعة وباء كورونا 
بيانات  قاعدة  اخلدمة  يف  و�سعت  قد  امل�ستجد 

اإلكرتونية لت�سجيل اجلزائريني العالقني باخلارج.
ق/و

وزيرة التكوين توؤكد: 

متطوعو القطاع اأنتجوا اأزيد من مليون كمامة

ح�سب توقعات مركز الفلك الدويل

اجلمعة القادمة بداية �سهر رم�سان يف معظم الدول االإ�سالمية

من خالل االلتزام اإجراءات احلجر املنزيل، بقاط بركاين:

�سهر رم�سان �سيكون حا�سما 
للق�ساء على وباء كورونا

على  "كورونا"  فريو�س  تف�سي  لر�سد  العلمية  اللجنة  ع�سو  اأكد 
م�ستوى وزارة ال�سحة ورئي�س عمدة الأطباء اجلزائريني، الربوف�سور 
�سيكون  ال�سنة  لهذه  رم�سان  �سهر  اأن  اأم�س  بركاين"  بقاط  "حممد 

حا�سما خا�سة فيما يتعلق باللتزام باحلجر ال�سحي.
واأكد بقاط خالل الجتماع ال�ستثنائي الذي عقدته وزارة الت�سامن 
والأ�رضة اأم�س على �رضورة  اللتزام باإجراءات احلجر ال�سحي املنزيل.
على  كورونا  فريو�س  تف�سي  لر�سد  العلمية  اللجنة  ع�سو  واأ�سار 
م�ستوى وزارة ال�سحة، اإىل اأن عدد حالت الإنعا�س وحالت املوت 
بقاط  اجلزائر.واأو�سح  يف  تراجعا  ت�سجل  كورونا  بفريو�س  اخلا�سة 
م�سببات  اأبرز  من  تعد  احلياة  و�سغوطات  النف�سية  ال�سغوطات  اأن 
امل�ساكل داخل الأ�رضة ، ويف املقابل يتوجب على الفرد تكييف حياته 

مع هذه ال�سغوطات التي يعي�سها.
لوؤي.ي

يناق�ش تن�سيط الدورة االقت�سادية بعد زوال "كورونا" والتكفل بالعائالت املت�سررة وملفات اأخرى

تبون يرتاأ�ش اليوم اجتماعا ملجل�ش الوزراء
يرتاأ�س عبد املجيد تبون رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، الجتماع 
الدوري ملجل�س الوزراء، بوا�سطة تقنية التوا�سل املرئي عن بعد، ح�سب ما اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية اأم�س  ال�سبت.و 
جاء يف البيان "يرتاأ�س عبد املجيد تبون رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم 
التوا�سل املرئي عن بعد.و يت�سمن جدول  2020، الجتماع الدوري ملجل�س الوزراء، بوا�سطة تقنية  اأفريل   19 الأحد 
التدابري  و  العقوبات،  قانون  بتعديل  اأ�سا�سا  تتعلق  و  عليها،  وامل�سادقة  الوزارية  العرو�س  من  عدد  مناق�سة  الأعمال 
و  ال�سناعي،  بالقطاع  احلوكمة  اإ�سالح  �سوء  يف  و  كورونا،  جائحة  زوال  بعد  القت�سادية  الدورة  لتن�سيط  املتخذة 
تف�سي جائحة كورونا )كوفيد19-(،  الناجمة عن  الوطنية  ال�سحية  الأزمة  العاملية، وتطور  البرتولية  ال�سوق  و�سعية 
بعملية ت�سامن رم�سان، و م�ساهمة  اخلا�سة  التدابري  اإىل جانب  ذلك،  املت�رضرة جراء  بالعائالت  الجتماعي  والتكفل 

ال�سباب و املوؤ�س�سات النا�سئة يف الوقاية من اجلائحة."
ق/و



الإيطالية  "اإيني"  جمموعة  ر�سخت 
ووافقت  الواقع  لالأمر  والغاز  للنفط 
قوانني  بخرق  اتهامات  ت�سوية  على 
ودفع  اجلزائر،  يف  الف�ساد  على  املحا�سبة 

مليون دولر.  24 اأكرث من 
ــة  ــي ــال امل الأوراق  ــة  ــئ ــي ه ـــت  ـــال وق
لها،  بيان  يف  الأمريكية  والبور�سات 
كل  "خرقت  اليطالية  "اإيني"  �رضكة  اإن 
املحا�سبية  والقيود  وال�سجالت  امللفات 
الف�ساد  اإجــــراءات  لقانون  الداخلية 
اأموال  دفع  بواقعة  يتعلق  فيما  اخلارجي 

قبل  من  اجلزائر،  يف  مالئم  غري  ب�سكل 
هيئة  "�سايبم".وذكرت  ال�سابقة  وحدتها 
الأمريكية،  والبور�سات  املالية  الأوراق 
يف  الــدخــول  على  وافــقــت  "اإيني"  اأن 
القيود  بنود  خــرق  عن  للكف  ت�سوية 
الأرباح  عن  دولر  مليون   24.5 ودفع 
غري  ب�سكل  عليها  احل�سول  مت  التي 
الق�سية  وكتعوي�س.وترتكز  م�رضوع 
"�سايبم"  �رضكة  ــاأن  ب اتــهــامــات  حــول 
لو�سطاء  دفعت  والغاز  النفط  ملقاولت 
احل�سول  ل�سمان  يورو  مليون   198 نحو 

مليارات  ثمانية  ت�ساوي  عقود  على 
"�سوناطراك".وبراأت  �رضكة  مع  دولر 
وقت  يف  الإيطالية  ال�ستئناف  حمكمة 
"اإيني"  �رضكة  اجلاري  العام  من  �سابق 
الف�ساد.وكانت  تهمة  من  و"�سايبم" 
وقت  "�سايبم"  من   %  43 متلك  اإيني 
"اإيني"  ومتلك  التهامات.  هذه  توجيه 
بري�ستيتي"  اي  ديبو�ست  "كا�سا  وبنك 
ب�سكل  "�سايبم"  �رضكة  ال�ستثماري 

بينهم. فيما  م�سرتك 
لوؤي ي

البلبلة    بث  هدفها  مغلوطة  معلومات  اأن  اعتربت 

وزارة الدفــاع تفند تنحيــة وتوقيف عدد 
من القيادات املركزية باجلي�ش 

لوؤي ي
----------------------

الــدفــاع  وزارة  اإن  الــبــيــان  يف  وجـــاء 
الدعايات  هــذه  قطعيا  تفند  الوطني 

وم�سالح  اأبواق  عن  ال�سادرة  املغر�سة 
با�رضها  التي  التغيريات  تعجبها  مل 
الأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد 
الوطني،  الدفاع  وزير  امل�سلحة  للقوات 
وزرع  البلبلة  لبث  يائ�سة  حماولة  يف 

الوطني  اجلي�س  �سفوف  يف  ال�سك 
املنيع  احل�سن  �سيظل  الــذي  ال�سعبي 
املوؤامرات  كل  من  بالدنا  يحمي  الذي 

لد�سائ�س. وا
الوطني،  الدفاع  "وزارة  البيان  وتابع 
املمار�سات  هــذه  بقوة  ت�ستنكر  التي 
القانونية  الإجــراءات  �ستتخذ  الدنيئة، 
احلملة  هــذه  مروجي  ملتابعة  املنا�سبة 
ملثل  حد  لو�سع  العدالة  اأمام  وتقدميهم 
والتحري�سية  الت�سليلية  احلمالت  هذه 
اأكــدت  ــرى،  اأخ جهة  العام".من  للراأي 
القرارات  كل  اأن  الوطني  الدفاع  وزارة 
التعامل  يتم  الإطار  هذا  يف  تتخذ  التي 
املطلوبة  ال�سفافية  بكل  اإعالميا  معها 
يف  عليها  الــعــام  ـــراأي  ال اإطـــالع  ويتم 

�سفافية. بكل  املنا�سب  الوقت 

التوا�سل  وو�سائط  االإلكرتونية  املواقع  بع�ش  يف  تداوله  مت  ما  اأم�ش  لها  بيان  يف  الوطني  الدفاع  وزارة  نفت 
االجتماعي يوم اجلمعة 17 اأفريل 2020 حول معلومات مغلوطة واإ�ساعات حتدثت عن تنحية وتوقيف عدد من 

القيادات املركزية واإطارات عليا باجلي�ش الوطني ال�سعبي.
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دوالر  مليون   24.5 بـ  اجلزائر  تعو�ش  "اإيني" االيطالية 
عن ك�سبها غري امل�سروع

لت�سوية اتهامات طالتها بخرق قوانني املحا�سبة على الف�ساد

اأزمة كورونا قد جترب املوؤ�س�سات 
ال�سغرية للتخلي عن بع�ش العمال

منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات يدعو اإىل تدخل عاجل

املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى  رئي�س  اأكد 
املوؤ�س�سات  اأن  عقلي"  �سامي  "حممد 
هي  اجلــزائــر  يف  النا�سطة  ال�سغرية 
فريو�س  جائحة  مــن  تــ�ــرضرا  الأكـــرث 
ت�رضيح  ــدم   ع ــد  اأك فيما  "كورونا"، 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  الــعــمــال 
وقال  الأزمــة.  هذه  ب�سبب  القت�سادية 
املوؤ�س�سات  اإن  اإذاعي  ت�رضيح  عقلي يف 
للتخلي  جمربة  نف�سها  جتد  قد  ال�سغرية 
قدراتها  ب�سبب  وذلك  العمال  بع�س  عن 
الأزمة  هذه  مواجهة  املحدودة يف  املادية 
و  البناء   و  اخلدمات  جمالت  اأن  مربزا 
املائية  ــوارد  امل و  العمومية  الأ�سغال 
وهي  احلــايل  الوقت  يف  متاما  متوقفة 

�سعبة  اأنها  املتحدث  يقول  و�سعية 
بني  كبري  ت�سامن  عن  اأبــانــت  لكنها 
�سيما  وعمالها  القت�سادية  املوؤ�س�سات 
املطلوب  احلد  �سمان  تدابري  دخول  بعد 
بـ50  والكتفاء  اخلدمة  حيز  اخلدمة  من 
مواقع  يف  املوظفني  تعداد  من  باملائة 
روؤ�ساء  منتدى  رئي�س  العمل.واأ�سار 
املوؤ�س�سات اإىل اأن طول اأمد هذه الأزمة 
و  اقت�سادية  انعكا�سات  له  �سيكون 
�ــرضورة  اإىل  داعيا  �سعبة  اجتماعية 
العاملية  ال�سوق  يف  اأكرث  اجلزائر  متوقع 
بعد  ما  ــة  ــي الأوروب لل�سوق  ك�رضيك 
كك العامل  ت�رضب  التي  كورونا  جائحة 
ل.                                        لوؤي ي

تن�سيقية االأئمة تطالب ب�سن قانون يحمي 
اأ�سحاب العمائم البي�ساء وامل�ساجد  

بعد ترويج اإ�ساعات طالت اإمام م�سجد بق�سنطينة

لالأئمة  الوطنية  التن�سيقية  ا�ستنكرت 
والأوقــاف  الدينية  ال�سوؤون  وموظفي 
م�سجد  ــام  اإم طالت  التي  الإ�ساعات 
و  م�سعود  ابراهيمي  املدعو  بق�سنطينة 
امل�سجد،  حرمة  انتهاك  مبحاولة  اتهامه 
الدعوة  جمــددة  طفل  على  والعــتــداء 
الأئمة  يحمي  قانون  �سن  �رضورة  اإىل 

. الدينية  واملقد�سات 
لالأئمة  الوطنية  التن�سيقية  وطالبت 
والأوقــاف  الدينية  ال�سوؤون  وموظفي 
احلــادث  هــذا  بخ�سو�س  لها  بيان  يف 
داعيا  عر�سه  و�سون  الإمام  هذا  بتربئة 
م�سوؤوليتها  حتمل  املعنية  اجلهات  كافة 
املجرمني  وحما�سبة  احلــق  اإظــهــار  يف 
الذين تعدوا على عر�س الإمام واتهامه 
امل�سدر  نف�س  ح�سب  ت�سبب  ما  بهتانا 
امل�سجد. الإمامة وقد�سية  اإهانة مقام  يف 
بولية  الأئمة  هبة  التن�سيقية  ثمنت  كما 
م�سعود  ال�سيخ  لن�رضة  ق�سنطينة 
العمائم  اأ�سحاب  كل  داعية  براهيمي 

اإيل  الــبــالد  جــهــات  بكافة  البي�ساء 
بالطرق  حقوقهم  عن  والدفاع  الت�سامن 
البيان  �سدد  .كما  امل�رضوعة  القانونية 
الأئمة  يحمي  قانون  �سن  �رضورة  على 
او  امل�سا�س  من  الدينية  واملقد�سات 
غري  غر�س  لأي  وال�ستغالل  التالعب 
خط  اأنها  قال  التي  الدينية  الأغرا�س 
بع�س  اإقــدام  اإىل  احلادثة  اأحمر.وتعود 
اإمــام  على  التجني  على  الأ�سخا�س 
بق�سنيطية،  ن�سري  بن  مو�سى  م�سجد 
�رضقة  عملية  اأحبط  اأن  بعد  الأخري  هذا 
ت�سويه  حلملة  تعر�س  الزكاة،  ل�سندوق 
باأن  جمهولون  اأطلقها  اإ�ساعة  بعد  اأكرب، 
قا�رض  على  العتداء  يف  تورط  الإمام 
اأن  بلة  الطني  يزيد  وما  امل�سجد،  داخل 
يتثبتوا  اأن  دون  الإ�ساعة  ن�رضوا  الآلف 
لالإمام،  املوجهة  التهامات  �سحة  من 
بح�سب  �سحية.  �سوى  يكن  مل  الــذي 

. لتن�سيقية ا
لوؤي ي

اإعفاء اجلمعيات اخلريية من الر�سوم 
اجلمركية

لل�رضائب،  العامة  املديرية  اأعلمت 
الإنــ�ــســاين  الــطــابــع  ذات  اجلــمــعــيــات 
الهالل  اإىل  بالإ�سافة  املعتمدة  واخلريي 
حقوق  من  �سُيعفون  اجلزائري  الأحمر 
امل�سافة  القيمة  على  والر�سم  اجلمركة 
على  ت�سلهم  التي  لل�سلع  بالن�سبة 
اإطــار  يف  ـــَوَزُع  ُت والتي  هبات  �سكل 

الت�سامن. اإجراءات 
على  املديرية  ن�رضته  بيان  يف  ــاء  وج
موقعها الإلكرتوين، "يف اإطار اإجراءات 
اجلبائية  الت�رضيعات  تن�س  الت�سامن، 
اجلمعيات  اأن  على  ال�سارية  واجلمركية 
اأو  الإن�ساين  الطابع  ذات  الأعمال  اأو 
الأحمر  الهالل  كذا  و  املعتمدة  اخلريي 
من  الإعفاء  من  ي�ستفيدون  اجلزائري 
على  ال�رضيبة  ومن  اجلمركية  الر�سوم 
الب�سائع  يخ�س  فيما  امل�سافة  القيمة 
واملخ�س�سة  كهبات  اإليهم  املر�سلة 
اأو  خريية  لأغــرا�ــس  املجاين  للتوزيع 
"ميكن  امل�سدر،  نف�س  ".وح�سب  طبية 

مديرية  من  التقرب  املعنية  للجمعيات 
)ملديرية  الولية  ال�رضائب على م�ستوى 
يقع  التي  اجلبائية(  للعمليات  الفرعية 
احل�سول  اأجل  من  الرئي�سي  مقرهم  فيها 
على  الر�سم  من  الإعفاء  �سهادة  على 
تقدمي  خالل  من  وذلك  امل�سافة،  القيمة 
من  الإعفاء  ُيطلب  التي  ال�سلع  قائمة 
التوجه  كذلك  عليهم  يتعني  اأجلها.كما 
املخت�سة  اجلمارك  اأق�سام  مفت�سية  اإىل 
ترخي�س  ا�ستخراج  اأجــل  من  اإقليميا 
ال�سترياد  حقوق  من  بالإعفاء  جمركي 
خطي  تعهد  تــقــدمي  ــالل  خ مــن  وذلــك 

ال�سلع. هذه  وجهة  حتديد  مع  ب�سيط 
"عمليات  اأن  العامة  املديرية  واأ�سافت 
ال�سلع  لــهــذه  اجلــمــركــي  التخلي�س 
داعية  التعجيل"  ــراء  اإج من  ت�ستفيد 
من  الــتــقــرب  اإىل  املعنية  اجلمعيات 
املخت�سة  واجلمارك  ال�رضائب  م�سالح 

اإ�سافية. ملعلومات  اإقليميا 
لوؤي ي

الذين  الأطباء  اأن  اأمريكية  درا�سة  ك�سفت 
نيويورك  كوفيد19- يف  مر�سى  يعاجلون 
احلمى  مع  اأنه  متزايد  ب�سكل  يالحظون 
اأعرا�س  تظهر  التنف�س،  و�سيق  وال�سعال 
ارتباكًا  املر�سى  بع�س  يبدي  اإذ  اأخرى: 
اأي  ويف  هم  اأين  يعرفون  ل  اأنهم  لدرجة 

. �سنة
املكان  حتديد  على  القدرة  عدم  ويرتبط 
بنق�س  ــان  ــي الأح بع�س  يف  ــان  ــزم وال
بع�س  لدى  ولكن  الــدم،  يف  الأك�سجني 
غري  الرتــبــاك  م�ستوى  يبدو  املر�سى 
يف  اللــتــهــاب  م�ستوى  مــع  متنا�سب 
اأخ�سائية  فرونتريا،  جنيفر  وتقول  الرئتني. 
لنغون  جامعة  م�ست�سفى  يف  الأع�ساب 
ب�ساأن  �سوؤاًل  يطرح  هذا  اإن  بروكلني،  يف 
امل�ستجد  كــورونــا  فريو�س  تاأثري  مــدى 
بداأت  الع�سبي.  واجلهاز  الدماغ  على 
ويف  الظاهرة،  بو�سف  الدرا�سات  بع�س 
)جاما(،  الأمريكية  الطب  جمعية  جملة 
 %  36 اأن  املا�سي  الأ�سبوع  اأطباء  ذكر 
عليهم  ظهرت  �سينيًا  مري�سًا   214 من 
حا�سة  فقدان  بني  تراوح  ع�سبية  اأعرا�س 
الإ�سابة  وحتى  الأع�ساب  واآلم  ال�سم 

دماغية. و�سكتات  بنوبات 
اأوف  جــورنــال  اإنغلند  "نيو  جملة  ويف 

املرموقة،  الأمريكية  الطبية  مدي�سني"، 
�سرتا�سبورغ  يف  فرن�سيون  اأطباء  اأفــاد 
العناية  وحدة  مر�سى  ن�سف  من  اأكرث  اأن 
كانوا  مري�سًا   58 عددهم  البالغ  املركزة 
�سور  وك�سفت  م�سطربني.  اأو  مرتبكني 
وقال  لديهم.  حمتمل  التهاب  عن  الدماغ 
ق�سم  رئي�س  جوزيف�سون،  ــدرو  اأن �ــس. 
يف  كاليفورنيا  جامعة  يف  الأع�ساب 
بر�س:  فران�س  لوكالة  فران�سي�سكو  �سان 
تتعلق  م�سكلة  اإنها  يقولون  "اجلميع 
�سيء  على  اأي�سًا  توؤثر  لكنها  بالتنف�س، 

الدماغ". وهو  لنا  بالن�سبة  جداً  ثمني 
متامًا  الــفــريو�ــســات  علماء  يــفــاجــاأ  ول 
على  �سار�س-كوف2  فــريو�ــس  بــقــدرة 
الع�سبي،  واجلهاز  الدماغ  على  التاأثري 
فريو�سات  مع  الرتباط  هذا  لوحظ  اإذ 
املناعة  نق�س  فريو�س  ذلك  يف  مبا  اأخرى، 
ــول  ــق ــدز(.وي )الإي املكت�سبة  الب�رضية 
الأع�ساب  طبيب  توليدانو،  مي�سيل 
ولية  يف  كلينيك  مايو  م�ست�سفى  يف 
توؤثر  اأن  ميكن  الفريو�سات  اإن  ميني�سوتا، 
الأوىل  رئي�سيتني؛  بطريقتني  الدماغ  على 
غري  مناعية  ا�ستجابة  ــارة  اإث طريق  عن 
ال�سيتوكني"،  "عا�سفة  ت�سمى  طبيعية 
ُي�سمى  الدماغ  يف  التهابًا  ت�سبب  والتي 

والثانية  الذاتي.  املناعي  الدماغ  التهاب 
ما  اأو  للدماغ  املبا�رضة  العدوى  طريق  عن 

الفريو�سي.   الدماغ  التهاب  ي�سمى 
الدموي  احلاجز  ي�سمى  مبا  حممي  الدماغ 
ت�سلل  منع  على  دوره  ويقوم  الدماغي 
ميكن  احلاجز  هذا  ولكن  اإليه،  �سارة  مواد 
الأنف  اأن  فر�سية  البع�س  اخرتاقه.يطرح 
اإىل  يو�سل  الذي  امل�سار  يكون  اأن  ميكن 
�سائع  ال�سم  حا�سة  فقدان  لأن  الدماغ، 

مر�سى كوفيد19-. من  لدى عدد كبري 
كما  ــك،  ذل مــن  التحقق  يتم  مل  ولكن 
يفقدون  الذين  املر�سى  من  العديد  اأن 
م�سكالت  لديهم  لي�ست  ال�سم  حا�سة 
الرئي�سي  امل�سار  اإن  مقلقة.  ع�سبية 
عرب  املناعية  ال�ستجابة  الواقع  يف  هو 
متامًا  للتحقق  اجل�سم.  حـــرارة  ارتــفــاع 
الفريو�س  عن  الك�سف  يجب  ذلــك،  من 
وجرى  النخاعي.  الدماغي  ال�سائل  يف 
 24 عمره  ياباين  لدى  واحــدة  مرة  ذلك 
الدولية  املجلة  يف  حالته  وو�سفت  عامًا 
من  يعاين  املري�س  املعدية.كان  لالأمرا�س 
دماغه  �سور  واأظهرت  ونوبات  ارتباك 
التحقق  بعد  يتم  مل  لكن  التهاب.  وجود 

العلماء زال  وما  الختبار  من جناعة 
 حذرين.                                       لوؤي ي

فقط الرئة  ولي�ش  اأي�سا  الدماغ  "كورونا" يهاجم 
بع�ش املر�سى مل يعرفوا اأين هم ويف اأي �سنة ح�سب درا�سة اأمريكية

بالن�سبة لل�سلع التي ت�سلهم يف اإطار اإجراءات الت�سامن
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التاأمينات ال تغطي اخل�سائر االقت�سادية 
املرتتبة عن جائحة  كورونا 

حممد علي 
----------

ــح اخلــبــري و  ــس يف هـــذا الإطـــــار، اأو�
الرئي�س  و  التاأمينات  جمال  يف  املكون 
التامني  ل�رضكة  ال�سابق  العام  املدير 
ناوري  خمتار   ،)CASH( للمحروقات 
باإمكانها  لي�س  التاأمني  �رضكات  "اأن 
عن  اخلــوا�ــس  و  ال�رضكات  تعوي�س 
وباء  عن  املرتتبة  ال�ستغالل  خ�سائر 
كوفيد19- لكون هذه اخل�سائر مل تنجر 
لكنها  و  اجلائحة  عن  مبا�رضة  ب�سفة 
يوجد  "ل  انه  م�سيفا  اإحدى خملفاتها"، 
عن  ناجتة  اأ�ـــرضار  على  تاأمني  حاليا 

الكوارث ال�سحية".
خليفاتي  حــ�ــســان  ـــد  اأك جــهــتــه،  ــن  م
األيان�س  ل�رضكة  العام  املدير  الرئي�س 
 )Alliance assurances( اأ�سريون�س 
هكذا  تتوقع  ل  التاأمني  بولي�سات  اأن 
منتج  اأو  عر�س  اأي  يوجد  ل  و  خماطر 
الكوارث  ي�سمل  تامني  اإعادة  اأو  تامني 
التاأمني  �رضكات  لدى  حتى  ال�سحية 

العاملية.
العامل حالة غري  "يعي�س  وتابع خليفاتي 
القت�ساد  م�ست  اجلائحة  لن  م�سبوقة 
التاأمني عرب  مبا�رضة حيث جتد �رضكات 
العامل �سعوبات يف اإيجاد م�سادر مالية 
�سيما  ل  ــة،  الأزم هذه  لتغطية  فورية 
لالأمر".و  امل�ستعجل  للطابع  بالنظر 
اأمام هذا الو�سع ال�ستثنائي الذي اأثقل 
املتعاملون  العاملي يرى  كاهل القت�ساد 
هي  احلكومات  اأن  التاأمينات  جمال  يف 
لإنقاذ  خمططات  و  اآليات  و�سعت  من 

اقت�ساداتها و موؤ�س�ساتها.
الرئي�س  تطرق  ال�سياق،  ــذا  ه يف  و 
التاأمينات  ل�رضكة  ال�سابق  العام  املدير 
التي  املالية  التدابري  اإىل   "CASH"

العامل  دول  غرار  على  اجلزائر  اتخذتها 
اإفال�س  جتنب  و  اقت�سادها  لإنعا�س 
ل  التجارية  و  ال�سناعية  ال�رضكات 
�سيما املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة 

و امل�سغرة.
و  الت�سالت  التزام �رضكات  اأبرز  كما 
الطاقة و املوارد املائية ب�سمان ا�ستمرار 
املت�رضرة  لل�رضكات  اخلدمات  تقدمي 
متديد  طريق  عن  ذلك  و  الوباء  ب�سبب 

اآجال دفع م�ستحقاتهم.
و اأ�ساد ذات اخلبري بدعم البنوك للقطاع 
متديد  اإجــراءات  خالل  من  القت�سادي، 
القرو�س  جدولة  واإعادة  القرو�س  اآجال 

اجلارية بالن�سبة للموؤ�س�سات.
اأما بالن�سبة ل�رضكات التاأمني فقد قامت 
�سيما  ل  تلقائيا  التاأمني  عقود  "بتجديد 
بالن�سبة  خا�سة  املركبات"،  جمال  يف 
املو�سوعة  البليدة،  ولية  يف  لزبائنها 

حتت احلجر ال�سحي الكامل.
لأليان�س  العام  املدير  الرئي�س  اأ�سار  و 
اأ�سريون�س اإىل اأن العديد من دول العامل 
حمــدودة  املادية  قدراتها  كانت  مهما 
منح  خالل  من  حلول  تقدمي  حاولت  قد 
مداخيل �ساملة موؤقتة للمعوزين. و من 
بني الإجراءات التي اتخذتها الدول اأمام 
هذه اجلائحة ذكر نف�س امل�سوؤول ب�سمان 
منحة  و  الــدولــة  طــرف  من  القرو�س 

البطالة و دفع العطل.
احلزمة  "هذه  اأن  الإطــار  هذا  يف  قال  و 
الن�ساطات الت�سامنية  من الإجراءات و 
و  ال�رضكات  اإفال�س  بتجنب  �سمحت 
على  احلفاظ  و  البطالة  ن�سبة  ارتفاع 
بالن�سبة  الجتماعية".اأما  اللحمة 
التاأمينات،  ــال  جم يف  للمتعاملني 
اإىل  الو�سعية  ان حتملهم هذه  فيفرت�س 
الأزمة  هذه  لتغطية  اآليات  يف  التفكري 

ال�سحية.

التاأمني على املخاطر ال�سحية: 
�سمانات الدولة ال غنى عنها

 وبالن�سبة للمدير العام ل�رضكة �سالمة 

فاإن  عربية،  بن  حممد  باجلزائر،  للتاأمني 
ولو  ال�سحية،  ــات  الأزم على  التاأمني 
ب�سكل جزئي، ي�سمح بتخفيف العواقب 
واخلوا�س  املوؤ�س�سات  على  الوخيمة 

والأ�رض.
من  الــنــوع  ــذا  ه ا�ستحداث  اأن  غــري 
ممكن  غري  اأمر  املتحدث،  يقول  التاأمني، 
تاأمني عمومية  واإعادة  الدولة  دعم  دون 
اخلطر،  لهذا  الكارثي  للطابع  نظرا 
العمومية  ال�سلطات  "فم�ساركة  لذا 
قطاع  يف  التوازن  ب�سمان  �ست�سمح 

التاأمينات".
و يف هذا ال�سدد، يقرتح ال�سيد بن عربية 
و�سع نظام تاأمينات �سبيه بنظام تغطية 
اإطــار  يف  وذلــك  الطبيعية  الــكــوارث 

�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�س.
هذا  يتكيف  "اأن  اعتباره،  على  وينبغي، 
ال�سحية  الكوارث  وخ�سائ�س  النظام 
ولكم هي خمتلفة عن ميزات الكوارث 
املقرتح  التغطية  نظام  اأن  املناخية".ومبا 

"غري قادر على تغطية عواقب هذا النوع 
يقرتح  كلية"،  ب�سفة  الــكــوارث  من 
اإدارة  يف  "التفكري  عربية،  بن  ال�سيد 
�سندوق  مثل  خا�س،  �سندوق  ميزانية 
التاأمني  اأو �سندوق  الطبيعية  الكوارث 
من  جملة  بوا�سطة  يدعم  الفالحي، 
ما  وهو  حتديدها،  يتم  والأعباء  الر�سوم 
�سي�سمح بتكملة تغطية نظام التاأمينات 

املحبذ اإن�ساوؤه".
يدعم  بحيث  نــاوري،  الــراأي  وي�ساطره 
ت�سامن  �سناديق  ا�ستحداث  فكرة 
واملحالت  املوؤ�س�سات  مل�ساندة  خا�سة 
عن  جراء  خ�سائر  تواجه  التي  التجارية 
هذا النوع من الكوارث ال�سحية، ورمبا 

قد يتوقف ن�ساطها كليا.
"تعدد  اأن  بالقول  املتحدث  وا�ستطرد 
للتدخل  اخلا�سة  الت�سامن  �سناديق 
هي  �سحية  خماطر  ــود  وج حالة  يف 
ال�سياق  ذات  يف  م�سريا  جيدة"،  فر�سة 
هذه  لتمويل  املــوارد  وفرة  م�سكل  اإىل 
"بحدة"  يطرح  م�سكل  وهو  ال�سناديق 
ال�سعب  الظرف  هــذا  خــالل  ل�سيما 
اقت�سادية  مزدوجة  باأزمة  منر  ونحن 

و�سحية".

مل يتوقع قطاع التاأمينات يف العامل تغطيات للكوارث ال�سحية على غرار جائحة فريو�ش كورونا امل�ستجد )كوفيد19-( التي اأ�سحت 
تداعياتها تاأثر ب�سكل كبري على ال�سركات و اخلوا�ش و االأ�سر بفعل ال �سيما تدابري احلجر ال�سحي املفرو�سة يف اإطار مكافحة هذا 

الفريو�ش، ح�سب ما اأكده مهنيو القطاع.

من اأجل ت�سهيل ن�ساطهم داخل وخارج الوالياتتداعياتها تاأثر ب�سكل كبري على ال�سركات و اخلوا�ش و االأ�سر

تعليمات للوالة 
مبنح ت�ساريح من اأجل 

تنقل الفالحني
العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأن  الفالحة  وزارة  ك�سفت 
اأجل  من  اجلمهورية  ولة  اإىل  تعليمات  وجه  جراد 
اإعطاء  و  الفالحة  ت�سجيع  و  املزارعني  عمل  ت�سهيل 
للمهنيني  الولية  وخــارج  داخــل  التنقل  ت�ساريح 
اأخذ التدابري ال�سارمة للوقاية  ملزاولة ن�ساطاتهم، مع 

من فريو�س كورونا امل�ستج "كوفيد19".
الذي ن�رض عرب ح�سابها  الفالحة  واأو�سح بيان وزارة 
الر�سمي على موقع التوا�سل الجتماعي "في�سبوك"، 
على  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  من  بطلب  اأنه 
اأ�سا�س عري�سة من الفالحني واملربني والنحالني،اأعطى 
الوزير الأول تعليمة من اأجل ت�سهيل ن�ساط املزارعني 
داخل  التنقل  ت�ساريح  واإعطاء  الفالحة  وت�سجيع 
اأخذ  مع  ن�ساطهم  ملزاولة  للمهنيني  الولية،  وخارج 
"كورونا"،  فريو�س  من  للوقاية  ال�سارمة  التدابري 
وذلك يف اإطار احلفاظ على اآلة الإنتاج وتقوية املنتوج 
واأننا  خا�سة  على  الغذائية  املــواد  وتوفري  الفالحي 
الوزارة  دعت  املبارك.كما  رم�سان  �سهر  اأبواب  على 
بالوليات  الفالحة  مب�سالح  الت�سال  اإىل  الفالحني 
التي التابعني لها، مع التحلي بالنظام و والن�سباط و 
روح امل�سوؤولية من اأجل تفادي التجمعات والفو�سى.
لوؤي ي

دعا االأ�سرة اجلامعية ملواجهة اجلهل بالعمل اجلاد واالن�سباط

�سيتور يكلف جامعة التكوين املتوا�سل بالتكفل باجلامعة االفرتا�سية
�سوؤون  عن  الأول  امل�سوؤول  كلف 
والبحث  الــعــايل  التعليم  قطاع 
�سيتور،   الدين  �سم�س  العلمي، 
العلم  بــيــوم  الحــتــفــاء  مبنا�سبة 
كل  من  اأفريل   16 لـ  املت�سادف 
املتوا�سل  التكوين  جامعة  عــام، 
املطلوبة  الــتــغــيــريات  بــاإحــداث 
الفرتا�سية،  باجلامعة  للتكفل 
وجامعة احلظ الثاين، مثنيا على ما 
من  التقليدية  اجلامعة  اإليه  و�سلت 
ومن�سات  رقمية  اأر�سيات  خالل 
اجلامعية  الأ�رضة  داعيا  اإلكرتونية، 
ــاد  اجل بالعمل  اجلــهــل  ملــواجــهــة 
التعليم  وزير  والن�سباط.اغتنم  
�سم�س  العلمي،  والبحث  العايل 
العلم  عيد  منا�سبة  �سيتور،  الدين 
الأ�رضة اجلامعية  اأجل  خماطبة  من 
خالل  ومن  قطاعه،  م�ستوى  على 
وطالباته  واأَ�ساتذته  اأُ�ــســتــاذاِتــه 
وطلبته دعا ملواجهة اجلهل بالعمل 
اجلاد واملن�سبط والدائم، من خالل 
التو�سل اإىل اإيجاد احللول املنا�سبة 
يف  املن�سود  بالتقدم  ت�سمح  التي 
"اإّننا  قائال  املعارف،  ك�سب  جمال 

ُمدعوون، كل يوم، لبتكار طريقة 
خا�سة  املعرفة،  لكت�ساب  جديدة 
فيه  نواجه  الــذي  الظرف  هذا  يف 
هذه اجلائحة، التي تاأتي كعدو خفي 
درو�سنا  تقدمي  من  متنعنا  ُيرى،  ل 
وتعليمنا على الطريقة املثلى"، كما  
املتوا�سل  التكوين  جامعة  طالب 
باإحداث التغيريات املطلوبة للتكفل 
باجلامعة الفرتا�سية، وجامعة احلظ 
الثاين، من خالل توفري كل املعارف 
والعلوم غري اأن الأهم ح�سبه  يكمن 
ذكية،  بطريقة  تقبلها،  كيفية  يف 
املتحدث  الطلبة.اأ�ساف  قبل  من 
-من خالل بيان ن�رض على ال�سفحة 
"تويرت"-  يف  به  اخلا�سة  الر�سمية 
باملوؤ�س�سات  الباهر  بالنجاح  تنويها 
جامعة  من  حتويلها  و  اجلامعية  
تقليدية اإىل حديثة من خالل اجلهود 
املبذولة على م�ستوى القطاع  من 
املواقع  و  الرقمية  الأر�سية  خالل 
عمن  مت�سائال  ــة،  ــي ــرتون ــك الإل
اجلامعة  تنفتح  اأن  يعتقد  ــان  ك
ما  يوما  ــي(،  اأب )جامعة  التقليدية 
و  الرقمي،  والتعليم  احلداثة،  على 

اأر�سية  و  الإلكرتونية،  ات  املن�سّ
 ،)Zoom( زوم   ،)Moodel(مودل
بيانه  ختام  اخلط.يف  الدرو�س على 
رفع �سيتور �سعار " نحن ن�ستطيع 
" من اأجل النهو�س بقطاع التعليم 
العايل و التو�سل اإىل اإيجاد احللول 
بالتقدم  ت�سمح  التي  املنا�سبة 

املعارف،  ك�سب  جمال  يف  املن�سود 
ت�سورات  و�ــســع  على  ــذا  ك و 
�سلبة و امتالك روح املقاومة التي 
عامل  يف  اأهدافنا  حتقيق  من  متكننا 
النخبة  دور  على  مثنيا  م�سطرب، 

يف الو�سع الراهن خا�سة.
ق/و

ت�سجيعا الحرتام التدابري الوقائية خالل 
فرتة احلجر ال�سحي

اإطالق من�سات 
رقمية القتناء املواد 

الغذائية عن بعد
�رضعت احلكومة على اإطالق من�سات رقيمة لفائدة 
الغذائية  املواد  من  حاجياته  اقتناء  اأجل  من  املواطنني 
وزارة  ك�سفت  حيث  املحل،  اإىل  للتنقل  احلاجة  دون 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملوؤ�س�سات النا�سئة و اقت�ساد 
متعاملي  و  قطاعات  عدة  مع  بالتعاون  و  املعرفة 
التجارة الإلكرتونية، عن اإطالقها ملبادرة تعمل على 
توفري من�سات رقمية.و اأفادت الوزارة، يف بيان لها، 
اقتناء  الرقمية �ستمكن املواطن من  اأن هذه املن�سات 
املواد الغذائية عربها دون احلاجة اىل التنقل اإىل اخلارج 
فرتة  خالل  الوقائية  التدابري  لحرتام  ت�سجيعا  وذلك 
توفري  الرقمية  املن�سات  ت�سمن  ال�سحي.و  احلجر 
اإىل  اأو  املنزل  اإىل  الت�سليم  الدفع و  الطلب و  خدمات 

اأقرب متجر للمواد الغذائية.
اأن اإطالقها لهذه املبادرة  اأ�سافت  الوزارة يف بيانها  
تهدف اإىل توفري عرب املن�سات الرقمية خدمات الطلب 
والدفع والت�سليم �سواء اإىل املنزل او اإىل اأقرب متجر 
الغر�س  ان  ال�سياق  ذات  يف  الغذائية.م�سريا  للمواد 
من املبادرة هو ت�سجيع املواطنني على احرتام مواقيت 

احلجر ال�سحي ملكافحة فريو�س كورونا.
ق/و

�سوناطراك توقع مذكرتي 
تفاهم مع �سركتني نفطيتني 

رو�سية وتركية
مذكرتي  على  �سوناطراك،  للمحروقات  الوطني  املجمع  وقع 
�رضكة  و  نفط"  "زاروبز  للنفط  الرو�سية  ال�رضكة  مع  تفاهم 
�سي�سمح  �سوناطراك،  لإدارة  بيان  "تباو".بح�سب  الرتكية  البرتول 
التفاقان بـ"بحث الفر�س املتعلقة با�ستك�ساف وتطوير وا�ستغالل 
املحروقات يف اجلزائر ل�سيما بعد اإ�سدار القانون اجلزائري اجلديد 
توؤكدان على  "املذكرتني  اأّن  اإىل  املجمع  اأ�سار  املحروقات".و  حول 

عودة الديناميكية للمجال املنجمي اجلزائري يف اإطار الأحكام اجلديدة املحفزة التي جاء بها القانون حول ن�ساطات املحروقات".وخل�س البيان 
اإىل التاأكيد اأّن مذكرتي التفاهم "�ست�سمحان خا�سة ببعث ن�ساط ال�ستك�ساف بال�رضاكة و تقا�سم من�سف لالأخطار يف هذه الن�ساطات ذات 

الكثافة الراأ�سمالية".
ق/و
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الوايل  اأو�سح  ذاته،  ال�سياق  ويف 
اإطـــار  يف   " ـــه  ن اأ �ــســعــيــد،  ــن  ب  "
م�ستوى  على  الأزمــة  خلية  عمل 
�سق  املهام،  �سمن  من  الــوليــة، 
والــقــرى  ــاء  ــي ح الأ بعقيم  يتعلق 
الــوليــة،  م�ستوى  على  واملـــدن 
امل�سرتكة  العملية  انطلقت  حيث 
ــة،  ــولي ال مــ�ــســالــح  خمتلف  ــع  م
الوطنّيني،  والــدرك  ــن  الأم منها 
املدنية  احلماية  الغايات،  م�سالح 

للمجتمع  الفعالة  وامل�ساهمة 
التعقيم  عملية  ــل  اأج مــن  ــدين  امل

نه  اأ اإل  يوم  كل  م�ستمرة  تعد  التي 
وم�ساركة  اأكرب  زخم  فيها  كانت 

اأحياء  على  تعمم  حتى  اأ�سخم 
"هذا  اأن  اإىل  مــ�ــســريا  ــة.  ــن ــدي امل
املجهود  اإطــار  يف  يندرج  العمل 
الذي  املجهود  اإىل  اإ�سافة  املزدوج 
على  ال�سحية  الطواقم  به  يقوم 
من  ال�سحية  املوؤ�س�سة  م�ستوى 
هذه  من  املت�رّضرين  معاجلة  اأجل 
املواطنني،  حماية  وكذلك  اجلائحة 
وتندرج  جًدا  مهمة  التعقيم  عملية 
رئــيــ�ــس  ــات  ــه ــي ــوج ت اإطـــــار  يف 
ووزير  الأول  والوزير  اجلمهورية 

خلية". لدا ا

االإدارات  وكذا  وابرز طرقاتها  املدنية  �سوارع  الوادي، خ�ست خمتلف  ببلدية  للتعقيم  وا�سعة  حملة  اأم�ش،  يوم  انطلقت، 
الوالية. اإ�سراف وايل  تواجد اجلمهور، حتت  واأماكن  وال�ساحات  العمومية 

املدنية  �سوارع  خمتلف  خ�ست 

التجاين  حممد  جمعية  بـــادرت 
بالوادي  الأ�سنام  بحي  اخلريية 
ــ�ــســلــع  ــل ال ــي ــس ــو� ــة ت ــي ــل ــم ــع ب
لل�سكان  ال�رضورية  واحلاجيات 
ــر الــ�ــســحــي  ــج ــاحل ــني ب ــزم ــت ــل امل
والعجزة  ال�سن  كــبــار  خا�سة 
التنقل  ــى  عــل الــقــادريــن  غــري 
املفرو�س  ال�سحي  احلجر  ب�سبب 
كويف  جائحة  جــراء  املدينة  على 
يتحدث  العملية  طبيعة  19وعن 
بن  مــبــارك  بــن  اجلمعية  ع�سو 
جاءت  املبادرة  هذه  اإن  على  �سامل 
م�ساعدة  ــرضورة  ــ� ب مــنــا  ــا  ــان مي اإ
ال�سحي  باحلجر  امللتزمة  �ــرض  الأ
اقتناء  يف  ــك  وذل احلــي  ل�سكان 
يريدونها  التي  وال�سلع  املوؤونة 
الغذائية  ــواد  امل بيع  حمــالت  من 
والــلــحــوم،  ــفــواكــه  وال كاخل�رض 
وغري  والعجزة  الكبار  ل�سيما 
مبهمة  الــقــيــام  عــلــى  ــن  ــادري ــق ال
تفاديا  الظرف  هــذا  يف  الت�سوق 
من  خوفا  والحتكاك  لــالزدحــام 
�سكان  ا�ستح�سان  وعن   ، العدوى 
مبارك:  بن  يوا�سل  الأ�سنام  حي 

املبادرات  لكل  مفتوحة  جمعيتنا 
الن�سمام  اأراد  من  ولكل  اخلرية 
ال�سالح  ــة  خــدم يف  والــتــجــنــد 
الرتحيب  كل  لقينا  ولقد   ، العام 
والــتــ�ــســجــيــع، وحــيــنــا مــعــروف 
وت�سامنه  ون�ساطه  بحيويته 
الظروف  هــذه  مثل  يف  ومواقفه 
قبل  ن�ساط  لنا  كــان  اأن  و�سبق 
الكمامات،   توزيع  يف  متمثل  هذا 
رم�سان  �سهر  بواب  اأ على  ونحن 
خريية  ن�ساطات  لنا  تكون  �سوف 
ولبد   ، الله  بحول  واجتماعية 
ل�رضاكة  املبادرة  هذه  يف  لالإ�سارة 
يف  ممثلة  بالوادي  التجارة  غرفة 
نبيل  الغرفة  رئي�س  نائب  ح�سور 
ولية  امن  مديرية  وكذلك  قنوعة 
ال�رضطة  رجال  من  بطاقم  الوادي 
يف  البارز  الــدور  لهم  كان  الذي 
وحثهم  التجار  وحت�سي�س  التوعية 
ما  وكل  البيع  عملية  ت�سهيل  على 
املبادرات  هذه  ينجح  اأن  نه  �ساأ من 
وق�ساء  للمواطن  خدمة  ال�سبانية 

 . ته جيا حا
ديدي احمد 

الطريق  ازدواجية  م�رضوع  انطلق 
العابر  �سقه  يف  رقم16  الوطني 
الــواقــعــة  خليفة  حــا�ــســي  ملــديــنــة 
ـــوادي  ـــة ال �ــرضقــي عــا�ــســمــة ولي
خريا  املدينة  هــايل  اأ ا�ستب�رض  حيث 
ـــذا املـــ�ـــرضوع الــذي  ــالق ه ــط ــان ب
هذه  لكن  املواطنون  انتظره  طاملا 
اأهايل  من  ترحيبا  تلق  مل  الب�رضى 
البلدية  لذات  التابع  ال�رضقية  حي 
اأ�سفهم  عن  للتحرير  عربوا  الذين 
حيهم  حلرمان  ال�سديدين  وا�ستيائهم 

ا�ستفادت  التي  الزدواجية  هذه  من 
يعتربها  التي  الأحياء  جميع  منها 
ل�سيء  ل  رقم16  الوطني  الطريق 
ممثلة  املحلية  ال�سلطة  �سماح  اأن  اإل 
عهدة  يف  البلدية  املجال�س  احد  يف 
البناء  على  ت�سجع  التي  �سابقة 
�سيا�سوية،  لأ�سباب  الفو�سوي 
وكما   ، مواطنون   قاله  ما  بح�سب 
هــذا  تــنــاولــت  اأن  للتحرير  كـــان 
بتف�سي  مــرة  من  لأكــرث  املو�سوع 
احلي  ــذا  ه يف  الــفــو�ــســوي  الــبــنــاء 

يقولون  تنادي،  ملن  حياة  ل  لكي 
قنابل  اإىل  ــي  احل ــذا  ه ليتحول  ن 
الف�ساد  ع�سابة  حكم  بان  اإ موقوتة 
الجتماعي  ال�سلم  ــرضاء  � بتعبئة 
النتهازيني  بع�س  ا�ستغلها  التي 
يف  للتوغل  ال�سيا�سة  ــرتيف  وحم
ــي عــرفــت  ــت مــفــا�ــســل الـــدولـــة ال
ما  بح�سب   ، اخرتاقا  موؤ�س�ساتها 
حيث  للتحرير،  املواطنني  اأحد  قاله 
مكان  واملح�سوبية  املحاباة  �سادت 
الفو�سى  جعل  مما  الدولة  قوانني 

للتحرير  حديث  ويف  املوقف،  �سيدة 
املدينة،  بذات  املواطنني  بع�س  مع 
الرتياح  بني  مواقفهم  ت�ساربت 
امل�رضوع  هذا  انطالق  بعد  والتاأ�سف 
ماليري  الدولة  خزينة  كلف  الــذي 
القت�سادية  الأزمة  رغم  الدينارات 
�سعر  انــخــفــا�ــس  ب�سبب  اخلــانــقــة 
وباء  تف�سي  ومواجهة  املحروقات 
اقت�ساديات  اأنهك  الذي  كوفيد19 

الدول.  اأغنى 
مبارك قدودة 

موا�سلة  البيا�سة  بلدية  عمال  قرر 
املــّرة  هــذه  الت�سامنية   عملياتهم 
ليوم  مايل  مببلغ  التربع  يف  تتمثل 
اأفريل  ل�سهر  اأجــرتــهــم  مــن  ــد  واح
الطيبة  اللتفاتة  وجاءت   ، اجلاري 
يف  زميلهم  �ــرضة  اأ م�ساعدة  بهدف 
 ، بــاقــي  الب�سري  ــوم  ــرح امل الــعــمــل 
وافته  الــذي  "الطيب"  الرجل  هذا 
املا�سي  الأ�سبوع  منت�سف  املنية 
ع�سال  مر�س  مــع  معاناة  بعد   ،

الأخــري  مــثــواه  نحو  برحيله  عّجل 
الــعــمــال  جــمــيــع  ـــب  رح ــعــدمــا  ب  ،
يعملون  الذين  واملهنيني  داريني  الإ
مل�سالح  التابعة  املــرافــق  مبختلف 
اأقرتحها  التي  بالفكرة  البلدية  
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
ختام  يف  طــلــب  ــد  ق كــان  ـــذي  ال  ،
التنظيم  مب�سلحة  بينية  التاأ كلمته 
ــة وحــ�ــرضهــا  ــام ــع والـــ�ـــســـوؤون ال
ــة  داري الإ امل�سالح  موظفي  جميع 

اأي�سا  املهنيني  العمال  من  وبع�س 
اأ�رضته  فــراد  اأ منها  ي�ستفيد  حتى   ،
الفرتة   هذه  خالل   ، اأي�سا  بنائه  واأ
بهم  حل  الــذي  اجللل  امل�ساب  بعد 
�سهر  ــالل  خ منها  ال�ــســتــفــادة  اأو 
الوقت  يف  مقرتحا   ، الكرمي  رم�سان 
حميدة  �سنة  الفكرة  تكون  اأن  نف�سه 
يف  بالبلدية  العامل  منها  ي�ستفيد 
نحو  عامل  فيها  يــغــادر  ــّرة  م كــل 
 ، مفاجئة  وب�سورة  الأخــري  مثواه 

ت�سامنهم  العمال  ــوؤلء  ه ليوؤكد 
وكذا  املرحوم  زميلهم  جتاه  وتاآزرهم 
واملحن  ال�سدائد  كل  يف  متا�سكهم 
مفاجئ  ب�سكل  لهم  حتــدث  التي 
العملية  �سبقت  نـــه  واأ ل�سيما   ،
بها  قام  خريية  مبادرات  الت�سامنية 
�سابقني  زمالئهم  مل�ساعدة  هــوؤلء 
عمليات  ــراء  اإج من  حمنتهم  ثناء  اأ

. وغريها  جراحية 
زياد     بو  اأ

لبلدية  التابع  احلــرائــزة  حي  اهتز 
�رضقي  ــعــة  ــواق ال خليفة  حــا�ــســي 
على  الأول  اأم�س  الــوادي  عا�سمة 
العقد  يف  �سخ�س  انتحار  خرب  وقع 
وامل�سمى  الــعــمــر  ــن  م الــ�ــســاد�ــس 
حلياته  حــدا  و�سع  والــذي  )ب.م( 
وراءه  تاركا  املنزل  مطبخ  يف  �سنقا 
ل  اأكربهم  اأطفال  وت�سعة  امراأتني 

 ، العمر  من  ع�رض  ال�سبعة  يتجاوز 
هامدة  املنتحر  جثة  اكت�ساف  مت  حيث 
التي  ــني  ــت زوج ـــدى  اإح طــرف  ــن  م
الذين  اجلريان  جندة  طالبة  �ساحت 
ال�سحية  بيت  اإىل  احلني  يف  تنقلوا 
قليم  الإ درك  اإخطار  مبا�رضة  ليتم 
الذين  واحلــمــايــة  خليفة  بحا�سي 
امل�ست�سفى  اأطباء  اأحد  رفقة  تنقلوا 

وكــذا  خليفة،  بحا�سي  ـــواري  اجل
لــدرك  التابعة  العلمية  ال�رضطة 
لدى  اجلمهورية  ووكــيــل  قليم  الإ
معاينة  متت  حيث  الدبيلة  حمكمة 
حفظ  م�سلحة  اإىل  ونقلها  اجلثة 
اجليالين،  عمر  بن  مب�ست�سفى  اجلثث 
الق�سائية  ال�سبطية  فتحت  فيما 
ملفا  خليفة  حا�سي  قليم  اإ ــدرك  ل

وحيثيات  ــروف  ظ حــول  للتحقيق 
النتحار. هذا 

بع�س  مــع  للتحرير  حــديــث  ويف 
كان  ال�سحية  اأن  اأكــدوا  ــارب  ق الأ
واجتماعية  نف�سية  اأزمة  من  يعاين 
العقلي  توازنه  يفقد  جعلته  حــادة 

تعبريهم.. ح�سب  لآخر  حني  من 
مبارك  قدودة 

التدخل  و  البحث  فــرقــة  متكنت 
خالل  الوادي  ولية  لأمن  التابعة 
فرتة  ــاء  ــن ث واأ ــن  الأخــريي اليومني 
و�سع  من  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
من  يــنــحــدر  �ــســاب  لن�ساط  حــد 
جرم  يف  لتورطه  الولية  عا�سمة 
للمخدرات  البيع  لغر�س  حيازة 
وزنها  واملــقــدر  مــعــالــج(   )كــيــف 

كلغ. بـن�سف 
حت�سل  اإىل  تعود  الق�سية   وقائع 
على  املــ�ــســلــحــة  ذات  عــنــا�ــرض 
مــعــلــومــات تــفــيــد بــنــ�ــســاط احــد 
يقوم  كــان  ــذي  ال فيهم  امل�ستبه 
ال�سباب،  و�سط  ال�سموم  برتويج 

خطة  و�ــســع  ــور  ــف ال عــلــى  ليتم 
من  مكنتهم  لــه   حمكمة  اأمنية 
حيازة  بجرم  متلب�سا  به  الإطاحة 
�سبط  حيث  خمــدرة  مــواد  بيع  و 
مبلغ  و  كيلوغرام  ن�سف  بحوزته 
500 دينار  األف و   31 بـ  مايل قدر 
،ليتم  الرتويج  عائدات  جزائري 
ملقر  املحجوزات  و  اجلاين  حتويل 
التحقيقات،  ل�ستكمال  الفرقة 
ــراءات  الإج كافة  ا�ستيفاء  وبعد 
مت  و  �سده  ملف  اأجنــز  القانونية 
الق�سائية  اجلــهــات  مــام  اأ تقدميه 

قليميا. اإ املخت�سة 
ق.م

الطالب  دائرة  امن  م�سالح  متكنت 
الوادي  ولية  لأمن  التابعة  العربي 
و�سع  من  الأخريين  اليومني  خالل 
يــنــحــدر من  ــاب  ــس � لــنــ�ــســاط  ــد  ح
البيع  لغر�س  حــيــازة  يف  الــوليــة 
واملقدر  معالج(   )كيف  للمخدرات 
وقــائــع  غــــرام،   200 بــــــ  ــا  ــه وزن
ورود  اإىل  تعود  الق�سية  الق�سية 
هذا  بتحركات  تفيد  معلومات 
خطة  و�سع  الفور  على  ليتم  الأخري، 

الإطاحة  من  مكنت  حمكمة   اأمنية 
�سبط  التفتي�س  عمليات  ثناء  اأ و  به 
املــذكــورة  الكمية  على  بحوزته 
املحجوزات  و  اجلاين  حتويل  ،ليتم 
ل�ستكمال  ـــرة  ـــدائ ال امـــن  ملــقــر 
كافة  ا�ستيفاء  وبعد  التحقيقات 
ملف  ــز  اأجن القانونية  الإجـــراءات 
اجلــهــات  اإىل  تــقــدميــه  مت  و  �ــســده 

قليميا. اإ املخت�سة  الق�سائية 
ق.م

لحتاد  الولئي  املكتب  اأع�ساء  دعا 
الــوادي،  بولية  واحلرفيني  التجار 
املحلية  الــعــمــومــيــة  الــ�ــســلــطــات 
تن�سيق  على  العمل  ــرضورة  � اإىل 
من  العديد  متكني  خالل  من  اجلهود، 
العودة  من  املهنية  احلرف  اأ�سحاب 
عادي،  ب�سكل  ن�ساطهم  ممار�سة  اإىل 
من  العمل  اإىل  العودة  اأن  ل�سيما 
الذي  العام  الو�سع  يقلق  ل  طرفهم 
وبــاء  جائحة  ــراء  ج الــبــالد،  بــه  متــر 
خمتلف  عرب  انت�رض  الذي  "كورونا" 

العامل. بقاع 
التي  احلرفية  الن�ساطات  اأهم  بني  من 

الولئي  املكتب  اأعــ�ــســاء  يطالب 
اعتبار  على  عــودتــهــا،  ــ�ــرضورة  ب
ال�ستغناء  ميكنه  ل  ــواطــن  امل اأن 
املنزلية،  اللوازم  غرار  على  عنها، 
بالتوابل  اخلا�سة  ال�سغرية  املطاحن 
احللويات  و�سناعة  والأعــ�ــســاب 
ــرف  ــن احل ــا م ــريه الــتــقــلــيــديــة، وغ
من  اأ�سحابها  ت�رضر  التي  الأخرى 
مدخول  ت�سمن  كونها  توقفها، 
ممار�ستها  يقاف  واإ ملحرتفيها،  يوميا 

متاما. تاأزما  الو�سع  يزيد  ل 
املكتب  التي جعلت  الأ�سباب  اأهم  من 
واحلرفّيني  التجار  لحتــاد  الولئي 

املعنية  العمومية  ال�سلطات  يرا�سل 
ح�سب  املنا�سبة،  القرارات  باتخاذ 
هو  �سلغوم،  جمال  الولئي،  الأمني 
من  املهنيني  من  الفئة  هــذه  متكني 
اأ�سبحوا  التي  املادية  املعاناة  جتاوز 
املــنــزيل  احلــجــر  جـــراء  يعي�سونها 
وال�سلل  ملحالتهم،  التام  والغلق 
من  هــو  الـــذي  لن�ساطهم  الكلي 
يف  املحلية  التنموية  احلركة  �سلب 

العموم. وجه  على  الولية 
من  املــحــتــاجــني  ــدد  ع فـــاإن  للعلم، 
خالل  كبري  ب�سكل  تزايد  املواطنني 
ب�سبب  ـــن،  الأخـــريي ــوعــني  ــب ــس � الأ

خمتلف  ملــ�ــســالــح  الــكــلــي  الــغــلــق 
يوجد  ل  التي  تلك  �سيما  ل  املهن، 
ومتكن  املواطنني  بني  ات�سال  فيها 
من  العديد  وتقدمي  داء  اأ من  املهنيني 

املوطنني.  لفائدة  اخلدمات 
اإدراج  هــو  ذلـــك،  عــلــى  ــدل  ي ــا  وم
امل�ستفيدين  قوائم  يف  منهم  الكثري 
باتت  التي  امل�ساعدات  خمتلف  من 
والولية  البلديات  م�سالح  تقدمها 
اخلــرييــة،  اجلمعيات  مــن  والــعــديــد 
املهني  الــنــ�ــســاط  ــوقــف  ت ب�سبب 

منهم. للعديد 
ي�سني حممد 

مبادرات يف دعم احلجر ال�سحي بحي 
االأ�سنام بالوادي

انطالق م�سروع ازدواجية الطريق بحا�سي خليفة

عمال بلدية البيا�سة يتربعون بيوم من اأجرهم للمرحوم الب�سري باقي 

�ستيني ي�سع حدا حلياته �سنقا بحا�سي خليفة
مت حجز ن�سف كيلوغرام من مادة الكيف و مبلغ مايل

خمدرات  مبروج  تطيح  الوادي   BRI
اأثناء فرتة احلجر ال�سحي اجلزئي 

يف عملية نوعية من قبل م�سالح اأمن دائرة الطالب العربي 

توقيف �سخ�ش بحوزته 200 غرام 
من الكيف املعالج

ب�سبب حاجة املواطنني لبع�ش اخلدمات

احتاد التجار يطالب برفع احلجر عن احلرف
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التجار واحلرفيون بورقلة يئنون حتت وطاأة اأزمة 
كورونا 

التجاين  ن-ق- 
---------------- 

اأ�سحاب  من  التجار  عديد  عرب  حيث 
لب�سة  الأ لبيع  التجارية  املحالت 
املكتبات  و  الأواين  و  الأحــذيــة  و 
ال�سوق  و  بورقلة  بلعبا�س  ب�سوق 
ــذمــرهــم و  ــن ت الــكــبــري بــتــقــرت ع
املـــزري  الــو�ــســع  ــن  م ا�ستيائهم 
الأزمـــة  جـــّراء   ، يعي�سونه  الـــذي 
التي  و   ، ــالد  ــب ال تــعــرفــهــا  ــي  ــت ال
�ساروا  اأ و   ، البطالة  على  اأحالتهم 
تراكمت  املالية  اللتزامات  اأن  اإىل 
التي  الأو�ساع  �سوء  ب�سبب  عليهم 
املبالغ  دفــع  مطرقة  بني  و�سعتهم 
تلبية  �سندان  و  للكراء  الباهظة 
دفع  عن  ف�سال   ، عائالتهم  حاجيات 
ال�رضائب  و  املاء  و  الكهرباء  فواتري 
ت�ساءل  و   ، العمال  اأجـــرة  ــع  دف و 
تطول  اأن  ميكن  التي  املدة  عن  هوؤلء 

.. ؟  الأو�ساع  ا�ستمرار  حالة  يف 
ـــرضرون رئــيــ�ــس  ـــ� ـــت ونـــا�ـــســـد امل
التدخل  الأول  الوزير  و  اجلمهورية 

ق�سيتهم  يف  الف�سل  و  الــعــاجــل 
على  ــحــن  ن و  ــة  خــا�ــس ــة  ــق ــال ــع ال
الف�سيل  ال�سهر  حلول  م�سارف 
حمالتهم  بفتح  بال�سماح  هــذا  و   ،
على  ال�سرتزاق  من  يتمكنوا  حتى 
منهم  الكثري  ن�ساط  اأن  اعــتــبــار 
متعهدين   ، رم�سان  �سهر  يف  يزدهر 
من  املتخذة  القرارات  بكل  باللتزام 
تعلق  فيما  خا�سة  ال�سلطات  طرف 
على  للمحافظة  ال�سالمة  ب�رضوط 
التدابري  اتــخــاذ  و  الــزبــائــن  �سحة 

 .. الالزمة  الوقائية 
لحتاد  الــولئــي  املن�سق  اأو�ــســح  و 

عرب  ورقلة  بولية  احلرفيني  و  التجار 
ال�سلبية  النعكا�سات  ورقلة  اذاعة 
يعاين  التي  اجلائحة  عــن  املرتتبة 
اأن  اعتبار  على  بورقلة  التجار  منها 
التجار حمالتهم  من  باملئة   90 و  اأ  80
اأ�سحاب  اأن  على  م�ستاأجرة..ف�سال 
حرفيني  ي�سّغلون  الذين  الور�سات 
ا�ستطرد  ..و  معطل  ن�ساطهم  و 
ــذه  اأخ مت  ــذا  ه كــل   : قــائــال  املن�سق 
لقاءاتنا  خــالل  من  العتبار  بعني 
كا�سفا   ، التجارة  مدير  و  الوايل  مع 
ليات  اآ خالل  من  الأفق  يف  حلول  عن 
ننا  اأ قال  و  الدعم  و  للمرافقة  عملية 

تقرير  يف  بلورناها  اقرتاحات  قدمنا 
نتطلع   : اأ�ساف  و   .. الولية  لوايل 
من  الكثري  تعو�س  حلول  اإيجاد  اإىل 
عن  اجنرت  التي  امل�ساكل  و  اخل�سائر 
املتحدث  ذات  �سار  اأ ..و  اجلائحة  هذه 
تعمل  ـــة  اأزم خلية  هــنــاك  اأن  اإىل 
التجار  احتــاد  ومقر  يومي  ب�سكل 
 ، غرار  على  التجار  جلميع  مفتوح 
اخلدمات   ، الناقلني   ، احل�رضي  النقل 

.. احلرفيني  و 
قري�سي  ال�سيد  ك�سف  جهته  من 
ــجــارة و  ــت حمــمــد رئــيــ�ــس غــرفــة ال
امل�سدر  لذات  الواحات  ال�سناعة 
عدة  غرفة  كرئي�س  اقرتاحه  ..عــن 
باأجور  التام  التكفل  منها   : اإجراءات 
للموؤ�س�سات  التابعني  العمال  كل 
اعفاءات   ، للبطالة  خ�سعت  للتي 
و  اجلباية  من  الكلي  الإعفاء   ، جبائية 
مبا�رضة  اأموال  �سخ   ، اجلباية  ال�سبه 
النهو�س  ــل  اأج مــن  للموؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات  لهذه  الــروح  عـــادة  واإ

.. امل�سوؤول  ذات  ح�سب 

اأجرب  اأن  بعد  "كورونا" امل�ستجد،  ملحا�سرة فريو�ش  املتخذة  االإجراءات  امل�ستكني من تداعيات  قائمة  اإىل  التجار واحلرفيون  ان�سّم 
اأغلب املحالت  اإغالق  ، وقرار  ال�سحية  الطوارئ  اأملتها حالة  التي  للتدابري االحرتازية  امتثاال   ، اإغالق حمالتهم  اأغلبهم على 

ربوع اجلنوب  التجار عرب  واملالية ملعظم  االأو�ساع االجتماعية  "ت�سبب يف تدهور  ال�سلطات  املحددة من طرف  و احلرفية  التجارية 
�ستكون كبرية جدا وموؤثرة على اخلوا�ش .. باأن تداعياتها االقت�سادية  التنبوؤ  اإذ مل يكن ع�سريا   ، الكبري على غرار والية ورقلة 

واملالية  االجتماعية  احلالة  تدهور  يف  ت�سببت  االحرتازية  االإجراءات 

العربي  بهلول  اأدرار  وايل  اأعطى 
ال�سعبي  املجل�س  رئــيــ�ــس  رفــقــة 
ــطــات املــدنــيــة  ــل ــس ــ� ـــي وال ـــولئ ال
اخلمي�س  يوم  للولية  والع�سكرية 
ــارة  ــس � ــوع املــا�ــســي  اإ ــب ــس � ــن الأ م
ــة الــتــ�ــســامــنــيــة  ــل ــاف ــق انـــطـــالق ال
فنوغيل  و  اأدرار  لدوائر  املوجهة 
جــــراءات  اإ اإطـــار  يف  وتــا�ــســبــيــت، 
وتعد  كورونا،  فريو�س  من  الوقاية 
على  نوعها  من  الثالثة  القافلة  هذه 
ا�ستفادت  والتي  الولية،  م�ستوى 
للدوائر  تابعة  بلديات  ثماين  منها 
القافلة  ووزعــت  الذكر،  ال�سالفة 
من  طنا  وخم�سون  مبائة  املحملة 

ال�ستهالك  ذات  الغذائية  املـــواد 
وعن  عائلة،   2000 على  الوا�سع 
يقول  الت�سامنية  القافالت  هــذه 
م�سكورة  الدولة  املواطنني،  بع�س 
ــة  ــب ــال ــط عــلــى جمـــهـــوداتـــهـــا وم
وتطهري،  و�سبط  اإح�ساء  ب�رضورة 
عملية  اأي  من  امل�ستفيدين  قوائم 
الأحياء  جمعيات  باإ�رضاك  ت�سامنية 
واجلهات  املواطنني  من  واملخل�سني 
جــانــب  اإىل  ــوقــوفــهــا  ب ــة  ــروف ــع امل
الذين  الأ�سخا�س  وكذا  املعوزين، 
اإىل  الإعانات  اإل و�سول  لهم  هم   ل 
                                                          . م�ستحقيها
الرحمن عبد  بلوايف 

احلجر  ــــراءات  ج اإ تطبيق  ـــار  اإط يف 
على  ــفــرو�ــس  امل ــي  ــزئ اجل ال�سحي 
ــى غــــرار بــاقــي  وليــــة ورقــلــة عــل
انت�سار  من  للوقاية  الوطن  وليــات 
الذي   "19 كوفيد   " كورونا  فريو�س 
طرف  من  ال�سارم  بــالحــرتام  حظي 
لــالإجــراءات  واملــواطــنــات  املواطنني 
الفريو�س  تف�سي  ملجابهة  الوقائية 
تطبيق  مــن  الأول  �ــســبــوع  الأ خــالل 
بدورهم  الذين  ال�سحي،  احلجر  اإجراء 
احرتام  باأهمية  وعيا  اأكــرث  اأ�سبحوا 
خالل  من  ــة  الحــرتازي ال�سلوكيات 
من  اخلروج  وعدم  التجمعات  تفادي 
وفقا  الق�سوى  لل�رضورة  اإل  منازلهم 
�رضطة  اأن  كما  بها.  املعمول  للقوانني 
الإجــراءات  من  جملة  اتخذت  ورقلة 
املراقبة  خالل  من  ال�سارمة  امليدانية 
احلــواجــز  جلميع  املــ�ــســددة  ــة  ــي مــن الأ
وكذا  الخت�سا�س  بقطاع  الأمنية 

على  ثــابــتــة     مراقبة  نقاط  و�سع 
للمدينة،  الكربى  املحاور  م�ستوى 
الــدوريــات  تكثيف  اإىل  بالإ�سافة 
املدينة  اأحياء  عرب  الراجلة  و  الراكبة 
الفعلي  التطبيق  مدى  على  للوقوف 
بع�س  ت�سجيل  مت  حيث  الإجراء،  لهذا 
لــتــزام  الإ لعدم  املخالفني  املواطنني 
والتي  اجلزئي  املنزيل  احلظر  باإجراءات 
مت   - مــايــلــي:  يف  املــخــالــفــات  تكمن 
�سواق  لفائدة  خمالفة    219 ت�سجيل  
مع  النارية.   والــدراجــات  املركبات 
والــدراجــات  املركبات  جميع  و�سع 
لبلدية  الــبــلــدي  باملح�رض  الــنــاريــة 
ولية  اأمــن  م�سالح  اأن  كما  ورقلة. 
�سخ�سا   184 باإخ�ساع  قامت  ورقلة 
 111 لـ حالة  درا�سة  و  الهوية  لتحقيق 
 46 توقيف  اإىل  بالإ�سافة  �سخ�سا 

ق�سائية. متابعة  حمل  �سخ�سا 
ق/ج

ــدا لـــــروح الــتــ�ــســامــن  ــي ــس ــ� جت
والـــتـــكـــافـــل الجـــتـــمـــاعـــي 
املنزيل  احلجر  ظل  يف  ن�ساين  والإ
من  جمموعة  وال�سحي،قامت 
مع  بالتعاون  املتطوع  ال�سباب 
اخلــريي  للعمل  الــربكــة  جمعية 
الإر�ــســاد  وجمعية  نــ�ــســاين،  والإ
املنتدبة  بــالــوليــة  ــالح  ــس والإ�

كورونا  ــة  اأزم بداية  فلو،منذ  اأ
اليد  يف  "اليد  مــبــادرة  بــاإطــالق 
نا"لتوفري  فقراوؤ يجوع  ل  حتى 
�ــرض الــفــقــرية و  اخلــبــز جمــانــا لــالأ
والأرامـــل  واملــر�ــســى  املحتاجة 
ــاء  حــي يـــتـــام،عـــرب خمــتــلــف اأ والأ
بلديات  وبــعــ�ــس  ــو  ــل ف اأ مــديــنــة 
اأزيــد  بتوزيع  الأغــواط،،وذلــك 

لفائدة  يوميا،  خبزة  األف  من3 
مــعــوزة  عــائــلــة  من200  ـــرث  اأك
معظم  العملية  وحمتاجة،�سملت 
عن  التخفيف  اأجل  من  الأحياء، 
ول�سيما  اله�سة  الفئات  هــذه 
قوت  توفري  ت�ستطيع  ل  التي 
احلجر  ظـــروف  ــل  ظ يف  يــومــهــا 
انطلقت  يام،وقد  الأ هذه  ال�سحي 

هـــذه املـــبـــادرة مـــن عــا�ــســمــة 
اأغلب  ،لت�سمل  الأغواط  الولية 
وا�سعا  �سدى  ولقت  البلديات، 
املخابز  واأ�سحاب  املح�سنني  بني 
ـــل اخلــري الــذيــن  ه ــالت واأ ــح وامل
وا�ستح�سانا  بقوة  فيها  �ساهموا 

امل�ستفيدين. طرف  من 
بو�رضيط    القادر  عبد 

القغ  بوخامي  ــاج  احل جثمان  �سيع 
احلــدوديــة  ــزام  ق عــني  بلدية  رئي�س 
الأخــري  مثواه  اإىل  مترنا�ست  بولية 
مبــقــربة الــقــريــة املــقــاومــة املــجــاهــدة 
لبلدية  قليميا  اإ التابعة  �سلي�سكني  اأ
الولية  عا�سمة  غرب  كم   50 بل�سة  اأ
املدنية  ال�سلطات  بح�سور  وذلك   .
فعاليات  املنطقة  اأعيان  والع�سكرية 
قاربه  واأ الفقيد  عائلة  املدين  املجتمع 

. ومعارفه 
ال�ساعة  على  املنية  وافته  الفقيد   
اخلمي�س  ليلة  من  والن�سف  التا�سعة 
مــ�ــســوان   اأ مب�ست�سفى  اجلمعة  اإىل 
 68 يناهز  عمر  عن  مترنا�ست  بولية 
ع�سال  مر�س  مع  �رضاعه  بعد  �سنة 

الفرا�س.   لزمه  اأ
جميع  له  ي�سهد  القغ   بوخامي  احلاج   
بالطيبة  يت�سم  كان  نــه  اأ يعرفه  من 
يدافع  وكـــان  احل�سنة   والأخــــالق 
حوائجهم  ويق�سي  ال�سعفاء  عن 

. املختلفة 
�سنة  ــد  ول ــذي  ال ــرحــوم   امل ويعترب 
�سمال  كم   450 اأهنت  مبنطقة   1952

مملكة  تواجد  مكان  مترنا�ست  غرب 
هــقــارن  اأ قبيلة  مــن  الــغــرب  تــوارق 
نا�سطا  لها  التابعة  والقبائل  تايتوق 
جبهة  حزب  كــوادر  واأحــد   �سيا�سيا 
قزام  عني  مبحافظة  الوطني  التحرير 
ال�سيا�سية  املنا�سب  من  العديد  تقلد 
ال�سعبي  باملجل�س  عــ�ــســوا  منها 
�سنة  من  قــزام  عني  لبلدية  البلدي 
ممثال   ،  1995 �ــســنــة  اإىل   1990
والقن�سلية  اجلزائرية  اجلالية  عن 
خالل  النيجر  دولة  باأقديز  اجلزائرية 
 1995 �سنة  ــن  م املــمــتــدة  ــرتة  ــف ال
احلاج  مار�س  كما   1997 �سنة  اإىل 
لرئي�س  نائبا  مهامه  القغ  بوخامي 
عني  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
 2019 اإىل �سنة   1997 قزام من �سنة 
للمجل�س  رئي�سا   2019 جانفي  ومن   ،
اإىل  البلدية  لذات  البلدي  ال�سعبي 
 17 ليلة  الأعلى  الرفيق  اإىل  رحل  اأن 
اأم�سوان   مب�ست�سفى   2020 فــريــل  اأ

 . مترنا�ست  بولية 
مهناوي بوجمعة 

نوعها  من  الأوىل  تعد  مبادرة  يف 
العمائم  اأ�سحاب  من  جمموعة  قام 
بهبة  ــة  ــل ورق ــة  ــولي ب الــبــيــ�ــســاء  
ـــاآزر  امل ــحــاب  اأ�ــس ــع  م ت�سامنية 
احلجر  مب�سلحة  العاملني  البي�ساء 
بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى  ال�سحي 
معنوياتهم  من  الرفع  ق�سد  وهــذا 
مهمتهم  ت�سهيل  على  لهم  والدعاء 
ملواجهة  بها  يقومون  التي  النبيلة 

كورونا فريو�س 
عمر  مولي  الدينية  ال�سوؤون  مدير 

التي  املبادرة  هذه  اأن  اأكــد  ح�ساين 
الطواقم  ل�سالح  ئــمــة  الأ بها  قــام 
باجلي�س  عليهم  يطلق  ما  اأو  الطبية 
الليل  يوا�سلون  الــذيــن  بي�س  الأ
بعدما  اجلــائــحــة  ملــواجــهــة  بالنهار 
من  وال�سكينة  الراحة  من  حرموا 
املواطنني  اأرواح  على  احلفاظ  اجل 
اإىل  م�سريا  ــر  الأخ البع�س  وانقاذ 
ر�سالة  ال  ماهي  املــبــادرة  هــذه  اأن 
من  يقدمونه  ملا  الكون  بحجم  �سكر 

الوطن �سبيل  يف  ت�سحيات 

واملمر�سون  الأطباء  جهتهم،  ومن 
ال�سحي  احلجر  مب�سلحة  العاملون 
ـــاء كــورونــا ثــمــنــوا هــذه  �ــســد وب
التي  الطيبة  ميــانــيــة  الإ اللتفاتة 
ميانهم  اإ وقــوت  معنوياتهم  جــددت 
على  عازمون  وهم  وجل  عز  بالله 
�سد  حربهم  اأو  مهمتهم  موا�سلة 
بات  ــذي  ال القاتل  الفريو�س  هــذا 
عرب  الأرواح  ــن  م الآلف  يفتك 

العامل خمتلف 
املرابطة  الطبية  الطواقم  وجهت  كما 

ر�سالة  بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى 
ي�ستهرتون  الــذي  املــواطــنــني  اإىل 
يبالون  ول  احلجر  ويك�رضن  بالأمر 
اجلماعية  واللقاءات  الولئم  قامة  باإ
خالل  البيوت  التزام  �ــرضورة  اإىل 
واحلياة  يام  الأ احلجر  لن  الفرتة  هذه 
التقيد  عليهم  ينبغي  وانه   ، اأعــوام 
هذا  تطويق  يف  مل�ساعدتهم  باحلجر 

. القاتل  الفريو�س 
فا�سل بن  يو�سف   

انطالق القافلة الت�سامنية لدوائر 
اأدرار 

بعد مرور اأ�سبوع من قرار احلجر املنزيل 

التطبيق ال�سارم ملخالفي احلجر 
ال�سحي اجلزئي بورقلة 

بالتعاون مع جمعيتي الربكة واالإر�ساد واالإ�سالح

مبادرة �سبانية لتوزيع اخلبز على العائالت املحتاجة يف اأفلو باالأغواط

بعد �سراع مرير مع املر�ش 

رئي�ش بلدية عني قزام  بتمرنا�ست ي�سيع 
اإىل مثواه االأخري  

ق�سد الرفع من معنوياتهم 

اأ�سحاب العمائم البي�ساء يف وقفة ت�سامنية مع اأ�سحاب املاآزر البي�ساء بورقلة

و�سع  حد ل�سارق املنازل باأدرار 
الق�سائية  ال�رضطة  فرقة  متكنت 
باأمن  الثاين  احل�رضي  لالأمن  التابعة 
ل�سارق  حد  و�سع  من  اأدرار  ولية 
مدينة  و�سط  م�ستوى  على  املنازل 
الق�سية  وقائع  تعود  حيث  اأدرار، 
بناءا  ــاري،  اجل اأفريل  اإىل12  تعود 
اأحد  بها  تقدم  ر�سمية  �سكوى  على 

لل�رضقة  تعر�سه  مفادها  املواطنني 
ال�رضطة  قوات  م�سكنه،  داخل  من 
تلقيها  فور  الثاين  احل�رضي  بالأمن 
املكان،  عني  اإىل  انتقلت  ال�سكوى 
حمكمة  خــطــة  و�ــســع  ــرضت  ــا� ب و 
�سبط  والذي  فيه،  امل�ستبه  لتوقيف 
واأبدى  امل�ستكي  املنزل  بهو  داخل 

ــرار،  ــف ال حمـــاول  عنيفة  مــقــاومــة 
الذين  ال�رضطة  رجــال  فطنة  لكن 
فراره،  دون  حالت  امليدان  يف  كانوا 
اإىل  وحتويله  توقيفه  من  ومتكنوا 
و  التحقيق،  ل�ستكمال  الأمن  مقر 
اجلاري  اأفريل   14 بتاريخ  تقدميه  مت 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام 

امللف  ــال  اأح ــذي  ال اأدرار،  حمكمة 
لي�سدر  الفوري  املثول  جل�سة  اأمام 
مع  نافذة  حب�س  �سنوات   5 حقه  يف 
جزائري  دينار  األف   500 و  يداع  الإ
مالية.                                      غرامة 
الرحمن عبد  بلوايف   
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حجز اأزيد من 1800 كي�ش حليب فا�سد كان معرو�سا 
للبيــع بخن�سلــة

عي�ش علجية 
-----------------

ورود  اإثــر  تعود  الق�سية  حيثيات 
قيام  مفادها  الفرقة  اإىل  معلومات 
مواد  يف  بالغ�س  الأ�سخا�س  اأحــد 
موجهة  الإن�سان  لتغذية  �ساحلة 
ا�ستغالل  خالل  من   ، لال�ستهالك 
بحي  الــكــائــن  العائلي  م�سكنه 
كور�سة   ، خن�سلة  بلدية  لورباكو 
ليتم   ، احلليب  و تخزين  اللنب  لإنتاج 
على الفور اإعداد خطة اأمنية حمكمة 
، مت على اإثرها التنقل اإىل عني املكان 
اأين  التجاري  املحل  اإىل  الولوج  و 
من  كي�سا   1875 علــى  العثور  مت 

�سناديق  يف  مو�سبة  احلليب  مادة 
عادي  حليب  متمثلة يف  بال�ستيكية 
و حليب بقرة ، مع العثور على  450 
منتهي  فارغا غري  بال�ستيكيا  كي�سا 

اأكيا�س  اإىل   بالإ�سافة   ، ال�سالحية 
كلغ   25 وزن  ذات  فارغة  ورقية 
فتح  ليتم  احلليب،  ببودرة  خا�سة 
حتقيق يف الق�سية بخ�سو�س الغ�س 

الإن�سان  لتغذية  �ساحلة  مــواد  يف 
و  عر�س  لال�ستهالك،  خم�س�سة 
ن�ساط  ممار�سة  مغ�سو�سة،  مواد  بيع 
القيد  دون  و  به  جتاري غري م�رضح 
احرتام  عدم   ، التجاري  ال�سجل  يف 
�رضوط النظافة و ال�سحة امل�ساربة 
يف مادة احلليب ، ليتم توقيف امل�ستبه 
فيه رفقة �رضيك له مع اإخطار وكيل 
خن�سلة  حمكمة  لــدى  اجلمهورية 
احلليب  مــادة  اإتــالف  مع  بالق�سية، 
التقني  الــردم  مركز  م�ستوى  على 
ال�رضطية  امل�سالح  قبل  من  بباغاي 
خن�سلة  بلدية  عن  ممثلني  بح�سور 

ممثلي عن مديرية التجارة خن�سلة .

متكنت قوات ال�سرطة بالفرقة االقت�سادية و املالية من اكت�ساف ملبنة دون رخ�سة مع حجز اأزيد من 1800 كي�ش حليب مو�سب يف �سناديق 
بال�ستيكية اإ�سافة اإىل اآلتني ت�ستغالن يف تخزين و تربيد احلليب ، العملية تاأتي يف اإطار حماربة ظاهرة البيع بامل�ساربة يف املواد الوا�سعة 

اال�ستهالك، والتي تعرف اإقباال كبريا من قبل املواطنني يف ظل الظروف الراهنة التي تعرفها البالد بانت�سار الوباء.

م�ساربون يفتحون ملبنة دون رخ�سة لبيع احلليب بطريقة غري م�سروعة

وال�سكان  ال�سحة  مديرية  اأعلنت 
نهار  لها  بيان  يف  خن�سلة  لولية 
لـيوم  املوافق   اخلمي�س  اأم�س  اأول 
ت�سجيل  عن   2020 افريل  الـ16 
موؤكدتني  جديدتني  حلالتني  الولية 
 19 ــا كــوفــيــد  ــورون بــفــريو�ــس ك
من  يبلغ  ب�سخ�س  الأمــر  ويتعلق 
بعا�سمة  مقيم  �سنة   63 العمر 
اآخــر  و�سخ�س  خن�سلة  الــوليــة 
من  يبلغ  ب�ساب   ــر  الأم ويتعلق 

من  ــو  وه فقط  �سنة   37 العمر 
لريتفع  خن�سلة  مدينة  �سكان 
ــدة مــن قبل  ــوؤك امل ــدد احلـــالت  ع
 16 اخلمي�س  ليوم  با�ستور  معهد 
مديرية  بيان  بح�سب   2020 افريل 
 07 منها  حالة   14 اإىل  ال�سحة 
حالت  و04  لل�سفاء  متاثلت  حالت 
وال�ستطباب  العالج  حتت  اأخــرى 
ح�سب  ــات  ــي وف و03  ــني  ــالزم ال
البيان.                      ونا�س لزهاري

ت�سجيل حالتني جديدتني موؤكدتني 
بفريو�ش كورونا بخن�سلة

فيما ارتفع عدد احلاالت ليوم اخلمي�ش اإىل 14 حالة موؤكدة بالوالية

ا�سرتجاع 166 اإبرة اأن�سولني

لل�رضطة  املتنقلة  الفرقة  جنحت 
باأمن ولية  اخلروب  مبدينة  الق�سائية 
يف  نوعية  عملية  يف  ق�سنطينة 
من  تتكون  اإجرامية  �سبكة  تفكيك 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س   05
من   02 بينهم  من  �سنة  و31     24
يف  متورطني  العدلية  ال�سوابق  ذوي 

ت�سليم  و  اإخفاء  نقل،  حيازة،  ق�سية  
اأقــالم  يف  متثلت  �سيدلنية  ــواد  م
ال�سكري  الأن�سولني اخلا�سة مبر�سى 
و عددها 166ابرة اأي مبعدل 33 علبة 
، بالإ�سافة اإىل حيازة اأ�سلحة بي�ساء 
حمظورة العملية جاءت اثر معلومات  
مفادها اعتزام م�سبوهني ترويج كمية 

اأ�سخا�س،   04 متنها  ، على  دواء  من 
العثور  مت  للتفتي�س  اإخ�ساعها  بعد  و 
بريغابلينب  دواء  مــن  علب  على 
ليتم   ، كب�سولة   687 بـ  تقدر  بكمية 
ل�ستكمال  الفرقة  مقر  اإىل  حتويلهم 
تلتها  العملية   ، الالزمة  ــراءات  الإج
فيهم،  امل�ستبه  اأحد  اإقامة  تفتي�س مقر 

حيث  مت العثور على كمية اأخرى من 
ذات الأدوية بغرفة نومه و املقدرة بـ 
 166 اإىل  بالإ�سافة   ، كب�سولة   180
اأ�سلحة  و  املطبخ  داخل  اأن�سولني  اإبرة 
الكبري  احلجم  من  �سيفني   ( حمظورة 

و خنجر( .            
                                   علجية عي�س

تفكيك �سبكة اإجرامية تتاجر يف دواء مر�سى ال�سكري بق�سنطينة

على  املــديــة،  ــة  ولي وايل  اأ�ـــرضف 
انطالق القافلة الت�سامنية، املتوجهة 
الــبــلــيــدة، حمملة  ـــة  ولي �ــســوب 
عدة  من  امل�ساعدات  و  بالإعانات 
الفرينة  مادتي  حمملة  �ساحنات، 
اأخرى  مواد  و  الزيوت  و  ال�سميد  و 
هذه  على  ــوايل  ال اثنى  متنوعة.و 
برهن  التي  الت�سامنية  املــبــادرات 
مدى  اجلزائري،  ال�سعب  خاللها  من 
اأكدت  التي  و  ت�سامنه  و  تالحمه 
مواطني  بني  الأخــوة  روابــط  على 
الوطني.واأ�ساد  تراب  عرب  الوليات 
ملختلف  الفعالة  بامل�ساهمة  كذلك 

عمليات  يف  واخلــرييــن  الــ�ــرضكــاء 
الت�سامن خا�سة يف ظل هذا الظرف 
ت�سهده  الذي  ال�ستثنائي  ال�سحي 
اجلزائر على غرار كامل دول العامل.
بان  ال�سياق  نف�س  يف  الوايل  واأكد 
متوا�سلة  الت�سامنية  الــقــوافــل 
10الف  اإىل  التوزيع  عمليه  لت�سل 
غ�سون  يف  توزيعها  ينتظر  قفة 
لتم�س خمتلف �سكان  املقبلة،  الأيام 
من  املت�رضرين  وكــذا  الظل  نقاط 
اإجراءات احلجر ال�سحي عرب بلديات 

الولية 64.
العي�سي �رضيف 

وايل املدية ي�سرف على قافلة 
ت�سامنية ل�سكان البليدة

الق�سائية  ال�رضطة  قــوات  متكنت 
داود  بنب  اخلارجي  احل�رضي  بالأمن 
من و�سع حد لن�ساط �سبكة اإجرامية 
املــنــازل  �ــرضقــة  يف  متخ�س�سة 
ا�سرتجاع  مع  مقرتفيها،  وتوقيف 
على  جــاءت  الق�سية  امل�رضوقات، 
مفاده  ال�سحية  به  تقدم  بالغ  اثر 
التي  ال�رضقة  اإىل  م�سكنه  تعر�س 
اأجهزة  العتاد املنزيل و  طالت بع�س 
قامت  الفور  على  كهرومنزلية، 
امل�سلحة  لــذات  ال�رضطة  قــوات 
وتكثيف  الق�سية،  يف  حتقيق  بفتح 
الأبحاث والتحريات التي مكنت من 
حتديد هوية اأفراد ال�سبكة الإجرامية 
وتوقيف 07 اأ�سخا�س، وبعد تفتي�س 
منازلهم ، مت العثور مبنزل اأحد اأفرادها 
على جميع امل�رضوقات وا�سرتجاعها 
مت اجناز ملف اإجراء ق�سائي يف حقهم 

وتقدميهم اأمام العدالة

و7 �سنوات نافذة ملروج 
االأقرا�ش املهلو�سة بوادي 

ارهيو
اأواخر  ارهيو  وادي  حمكمة  نطقت 
يق�سي  ابتدائيا  حكما  الأ�سبوع 
ب07  الثاين  العقد  يف  �ساب  باإدانة 
مالية  وغرامة  نافذة  �سجنا  �سنوات 
جزائري عن  دينار  األف   100 قدرها 
مت  املتهم  والــرتويــج  احلــيــازة  تهمة 
من  املا�سي  الأ�سبوع  بحر  توقيفه 
الق�سائية  ال�رضطة  عنا�رض  طرف 
بالأمن احل�رضي الأول بوادي ارهيو 
واردة  ملعلومات  ا�ستغالل  وهــذا 
لذات امل�سالح مفادها وجودها �ساب 
اأو  املهلو�سة  الأقرا�س  يقوم برتويج 
اأو�ساط �سكان  املوؤثرات العقلية يف 

حي بودالية بوادي ارهيو.
اأبو ع�سام

تفكيك �سبكة اجرامية خمت�سة 
يف �سرقة املنازل بغليزان 

�سائقي �سيارات  طالب ،جمموعة من 
الأجرة بولية �سيدي بلعبا�س يف وقفة 
العليا  ال�سلطات  بتدخل  احتجاجية 
مل�ساعدتهم واإيجاد حلول لن�سغالتهم 
املتخذة بعد تعليق ال�سري وراء جائحة 
اأ�سحاب  اأ�سحى  حيث   ، كــورونــا 
مدة  دخل  دون  من  الأجــرة  �سيارات 

دفعهم  ا�ستمرار  رغم  اأ�سابيع  عدة 
اأن  ويذكر  النقل،  رخ�سة  لتكاليف 
العديد من فئات املجتمع تاأثرت كثريا 
التجار  غرار  على  ال�سحي،  باحلجر 
واخلــوا�ــس  احلــرة  املهن  واأ�ــســحــاب 
م�سدر  يعد  الذي  ن�ساطهم  بانقطاع 
الحرتازية،  القرارات  مبوجب  رزقهم 

لدى  اجتماعية  م�ساكل  عنه  جنم  ما 
الكثري منهم، يف وقت مل يجد العديد 
عي�سه  قوت  به  ي�سمن  �سبيال  منهم 
فلم يجدوا اإل منا�سدة لل�سلطات العليا 
املاأزق  من  خروجهم  اأجل  من  للبالد 
فيه  يتخبطون  باتوا  الذي  الجتماعي 
الفئة  هاته  بحماية  املتخذ  القرار  بعد 

اأخــرى،   جهة  من  والــزبــون  جهة  من 
الأجرة  �سيارات  ل�سائقي  يكون  فهل 
مببلغ  الت�سامن  منحة  من  ا�ستفادة  ل 
رئي�س  اأقــرهــا  ــذي  ال دينار  10الف 
املحتاجة  الأ�رض  مل�ساعدة  اجلمهورية 

واملنا�رضة باأزمة كورونا.                
                                             زنازل.ن

�سائقو �سيارات االأجرة من بلعبا�ش ينا�سدون ال�سلطات العليا 

ظاهرة  مكافحة  لعمليات  ا�ستمرارا 
طرف  مــن  وامل�ساربة  الحتكار 
وتكثيف  الوطني  الأمــن  م�سالح 
الغ�س  ــواع  اأن كل  ملحاربة  الرقابة 
عنا�رض  اأمــ�ــس  متكن  ــجــاري،  ــت ال
زغاية  اخلــارجــي  احل�رضي  الأمــن 
ماء  من  لرت   1000 حجز  من  مبيلة 
اجلافيل بعالمة جتارية غري معروفة 
مطابقة  وغــري  امل�سدر  جمهولة   ،
مركبة  مــن  على  كانت  للو�سم، 
خلية  بيان  به  اأفــاد  ح�سبما  جتارية 
لأمن  العامة  والعالقات  الت�سال 

الولية .
ــــه ا�ــســتــغــالل  ــان اأن ــي ــب وذكــــر ال

وا�سرتجاع  حجز  مت  للمعلومات 
ب�سعة  اجلافيل  ماء  قارورة من   200
منعزل  مكان  من  للوحدة  لرت   5
خمباأة  كانت  زغاية  مدينة  خــارج 
�سائق  من  الأ�سجار يف حماولة  بني 

املركبة للتن�سل من املخالفة. 
اخلارجي  احل�رضي  الأمــن  م�سالح 
م�سالح  مع  وبالتن�سيق  بزغاية 
املواد  بحجز  قامت  التجارة  مديرية 
منها  عينة  واإر�سال  الذكر  ال�سالفة 
 ، عليها  التحاليل  لإجراء  املخرب  اإىل 
مع اإجناز ملف �سد املخالف ي�سيف 

البيان  .
                          بوجمعة مهناوي 

حجز 1000 لرت من ماء اجلافيل 
جمهولة امل�سدر يف زغاية مبيلة الراهن  الو�سع  متابعة  اإطــار  يف 

والوقوف  منه  ال�سحي  خ�سو�سا 
لآليات  املواطن  جتاوب  مدى  على 
عمليات  ،تتوا�سل  ال�سحي  احلجر 
الأمــن  لعنا�رض  الليلية  املداهمة 
�سوارع  م�ستوى  على  الوطني  
ملبداأ  تنفيذا  �سعيدة  مدينة  ــة  واأزق
احلجر اجلزئي الذي بداأ بتاريخ  -05
 19:00 ال�ساعة  من    04-2020

07:00�سا  غاية  اإىل  م�ساءا  �سا  
الأ�سبوع   هذا  حجز  مت  حيث  �سباحا 
خالف  نفعية  �سيارة   17 من  اأكــرث 
باحلجر  املتعلقة  الإجراءات  اأ�سحابها 
ال�سحي  يف حني تتوا�سل عمليات 
ال�رضطة  اأفراد  طرف  من  التح�سي�س 
كحل  اللتزام  ب�رضورة  للمواطنني 
وقائي ل بد منه ، حيث �رضح ال�سيد" 
لدى  بالإعالم  املكلف  خمتار"  مكي 

مديرية الأمن بولية �سعيدة انه هناك 
ا�ستجابة كبرية  لدى املواطنني ما عدا 
الأماكن  بع�س  يف  اخلروقات  بع�س 
والتي  ال�سباب  بع�س  طــرف  مــن 
العمل  موا�سلة  دائــمــا  ت�ستدعي 
 ، امليداين  والتح�سي�سي  التوعوي 
ت�سهد  �سعيدة  ولية   فان  لالإ�سارة 
وا�سعة  وتطهري  تعقيم  حــمــالت 
من  وم�ساء   بلدياتها    �سباحا  عرب 

املدنية  احلماية  رجال  من  كل  طرف 
وبع�س  الوطني  والدرك  وال�رضطة 
خا�سة  املدين   املجتمع  يف  الفاعلني 
اإ�سابة  حــالــة  اأول  ت�سجيل  بعد 
املا�سي  الأ�سبوع  كورونا  بفريو�س 
الوقاية  تبقي  الوباء  هذا  ظل  ويف 
هاته  لتخطي  عالج  األف  من  اأح�سن 

املرحلة.             
                                    عامر ال�سباعي 

 حمالت مداهمة ليال الأفراد "البياري"عرب اأزقة اأحياء مدينة �سعيدة 

بعد عطب تقني يف املحوالت الكهربائية  

�سيدي  وليـــة  �سكان  ـــزال   ي ل 
لها  املجاورة  والبلديات  بلعبا�س 
تلموين  تريد،  ،�سهالة، عني  ت�سالة 
، �سيدي حل�سن، حا�سي زهانة ، ابن 
علي  �سيدي   ، ب�رضابني  بادي�س، 
ابراهيم،  �سيدي  ،ملطار،  بو�سدي 
والبواعي�س  ـــة  ،زروال ــادة  ق عني 

اأيام  خم�سة  مدار  على  وغريها... 
العطب  وراء  العط�س  من  يعانون 
الكهربائية  املحولت  يف  التقني 
 sp1 ال�سخ  حمطة  م�ستوى  على 
جعل  ما  وهو   ، العبديل  ب�سيدي 
التزود  بعدم  حــادة  عط�س  ــة  اأزم
وح�سب   ، لل�رضب  ال�ساحلة  باملياه 

اأ�سار  للمياه  اجلزائرية  وحدة  بيان 
بكل  ت�سعى  املعنية  امل�سالح  اأن 
جهودها لإ�سالح العطب ، غري اأن 
ل�سكان  قبل  ما  اأ�سحى غري  الأمر 
بلعبا�س وما جاورها نظرا ملا يلزمه 
التنظيف  متطلبات  من  الو�سع 
وتفادي  الوقاية  ق�سد  والتعقيم 

مطالبني  كورونا  فريو�س  عدوى 
امل�ستوى  على  املعنيني  امل�سوؤولني 
يف  ــالإ�ــرضاع  ب والــولئــي  املحلي 
اإيجاد �سبيل كفيل من اأجل اإ�سالح 
باملياه  تزويدهم  ل�سمان  امل�سخة 
ب�سفة منتظمة ودائمة.                                                        
                                        ن.زنازل

العط�ش  دوامة  يف  وبلدياتها  بلعبا�ش  �سكان  تدخل  اأيام   5

بعد تاأزم اأو�ساعهم االجتماعية

التي  بالدم  التربع  حملة  ــار  اإط يف 
وال�سكان  ال�سحة  مديرية  نظمتها 
عدد  مع  بالتن�سيق  تلم�سان  بولية 
اجلزائر  وفرقة  الك�سفية  الأفواج  من 
املتحدة نهاية الأ�سبوع املنق�سي على 

م�ستوى م�ست�سفى تلم�سان اجلامعي 
وباإ�رضاف طاقم طبي متخ�س�س فقد 
على  الت�سامنية  العملية  اأ�سفرت 
احليوية  املادة  هذه  من  70كي�سا  جمع 
وهو ما �سريفع املخزون على م�ستوى 

له  و�سيكون  فعال  ب�سكل  الدم  بنك 
باملر�سى  للتكفل  الإيجابي  ــر  الأث
ال�سعبة  الفرتات  هاته  خ�سو�سا يف 
فاإن  اجلزائر.لالإ�سارة  تعي�سها  التي 
ينتظرون  لزالــوا  املر�سى  ع�رضات 

لكنهم  املختلفة  الطبية   املواعيد  يف 
النتظار  اإىل  م�سطرين  لالأ�سف 
اإجــراءات  من  عدد  اتخاذ  يتم  ريثما 
فريو�س  انت�سار  ظــل  يف  الوقاية 
كرونا.                          ع بوتليتا�س

جمع 70 كي�سا من الدم لفائدة املر�سى مب�ست�سفى تلم�سان 



مورينو: مل اأ�ساأ حتطيم 
�سليماين وهذا كان �سبب 

ا�ستبعاده

ال�سد ُيعلن خ�سوع بوجناح 
لعملية جراحية

ـــو كـــــرة الـــقـــدم  ـــب يـــتـــخـــوف الع
ــوزن  ال مــن  عموما  والــريــا�ــســيــون 
وذلك  يراكمونه،  قد  الذي  الزائد 
التي  ال�سحي  احلجر  فرتة  ب�سبب 
البدين  الن�ساط  تقلي�ص  اإىل  اأدت 
كــورونــا  فــرو�ــص  تف�سي  ب�سبب 

امل�ستجد.
واإذا كانت م�ساهد بطون جنوم كبار 
مارادونا  دييغو  االأرجنتيني  اأمثال 
والفرن�سي  ــو  ــان اأدري والــربازيــلــي 
الإيطايل  و  جينياك  اأندريه  بيار 
ماثلة  ــزال  ت ال  كا�سانو  اأنطونيو 
البلجيكي  -ومــوؤخــرا  ـــان  االأذه يف 
مدريد  ريــال  جنم  ــازارد  ه اإيدين 
منذ  الزائد  الوزن  من  يعاين  الذي 
املنتظر  فمن  امللكي-  اإىل  انتقاله 

ــــة بــعــ�ــص الــالعــبــني الــذيــن  روؤي
عندما  الزائد  الوزن  من  �سيعانون 

يعاودون متارينهم.
يكون  لن  املرة  هذه  يف  ال�سبب  لكن 
حــالوة  بــل  متاأخر  لوقت  ال�سهر 
ذلك  يلخ�ص  كما  العائلي،  املطبخ 
الويلزي  يوفنتو�ص  و�سط  العــب 
اأتبع  "اأنا  يقول  اإذ  رام�سي،  اأرون 
النادي،  اإلينا  اأر�سله  عمل  برنامج 
التدريب  عن  خمتلف  ــر  االأم لكن 
االنتباه  علّي  يتعني  اجلــمــاعــي. 
ــد.  ــزائ ـــدم مــراكــمــة الــــوزن ال وع
اأع�سق  ــا  واأن الطبخ  حتب  زوجتي 
خطرة.  خلطة  وهـــذه  االأكــــل، 
قطع  من  الكثر  لدينا  املنزل  يف 
اأتناولها  واأنا  لالأطفال  الب�سكويت 

يف كل مرة اأحت�سي فيها ال�ساي".
ويف موازاة تقلي�ص الن�ساط البدين 
وزيادة ال�سعرات احلرارية، يواجه 
الكتل  خ�سارة  خطر  الريا�سيون 
الدهون،  زيادة  مقابل  يف  الع�سلية 
وهو ما يقلق املعد البدين كزافييه 
كرة  العبي  مع  يعمل  الذي  فريزا 

قدم حمرتفني.
ــزا يف هـــذا الــ�ــســدد  ــري ــول ف ــق وي
الكثر  ــيــون  الــريــا�ــس "ميار�ص 
ــايل فهم  ــت ــال ــن، وب ــاري ــم ــت ال مــن 
مرتبطة  غنية  تغذية  يتبعون 
ن�ساطهم  تقل�ص  اإذا  باخت�سا�سهم. 
وحافظوا  االآن-  يح�سل  ما  -وهــو 
عــلــى احلــمــيــة الــغــذائــيــة ذاتــهــا، 
زيادة  يواجهون  الأنهم  خطر  فهذا 

م�ستوى  تراجع  ــوازاة  م يف  وزنهم 
لياقتهم".

على  جدية  ــر  اأك اخلطر  ويبدو 
حميات  يتبعون  الذين  الريا�سيني 
�ساقة  تــدريــبــات  ملتابعة  معينة 

جدا، من اأمثال ال�سباحني.
فلوران  الفرن�سي  ال�سباح  ويقول 
الفرن�سية  االأنباء  لوكالة  مانادو 
هي  يل  بالن�سبة  الكربى  "امل�سكلة 
اأود  ــل.  االأك يف  نهم  الأنني  الغذاء 
اأدرك  الأنني  بلياقتي  االحتفاظ 
�ستكون  العك�ص  حال  يف  اأنه  متاما 

العودة اإىل املياه �سعبة".

اإدارة جيدة

يف  التغذية  اخت�سا�سية  وتقول 
فرن�سا  يف  للريا�سة  الوطني  املعهد 
احلايل  الوقت  "يف  تيولييه،  اإيف 
جيدة،  باإدارة  )الريا�سيون(  يقوم 
م�ستقرا.  يبقى  ـــوزن  ال فموؤ�سر 
ريا�سيا  برناجما  ميلك  جميعهم 
ب�ساأن  قلق  موؤ�سر  اأي  لــدي  ولي�ص 
اأو  النف�سي  و�سعهم  على  التاأثر 

�سلوكهم".
ماذا  فــرتة  بعد  "�سرنى  واأ�سافت 
الأن  خروجهم،  حلظة  �سيح�سل 
ــه  ذات بــحــد  ــــوزن  ال لي�ص  ــــم  االأه
الع�سلية  الكتل  بني  التوزيع  بل 
اإىل  اأن يوؤدي  والدهون الذي ميكن 
على  ذلك  روؤيــة  دون  من  اختالل 
يوؤدي  قد  االأمر  هذا  الــوزن.  جهاز 
قد  ــابــات  واإ�ــس اأكـــرب  خمــاطــر  اإىل 

تلحق بالريا�سيني".

خمتلف  ا�ستئناف  اإمــكــانــيــة  �ستكون 
ــرة الــقــدم  ــك ــوالت الــوطــنــيــة ل ــط ــب ال
مت  بعدما  جمهور"،  دون  "منطقيا 
ب�سبب  الفارط،  مار�ص   16 منذ  تعليقها 
وذلك  فرو�ص،  كورونا  جائحة  تف�سي 
اجلمعة  بــهــا  اأدىل  ت�سريحات  وفـــق 
م�سوؤول االإعالم باالحتادية اجلزائرية 

لكرة القدم، �سالح باي عبود.
قال  الوطنية  لالإذاعة  ت�سريحه  ويف 
يكون  اأن  املنطقي  "من   : عــبــود  ــاي  ب
خمتلف  يف  البطولة  مباريات  ا�ستئناف 
اجلــمــهــور،  حــ�ــســور  دون  م�ستوياتها 
الهدف  بحتة.  �سحية  الأ�سباب  وذلــك 
و  الــالعــبــني  �سحة  على  احلــفــاظ  هــو 

اال�سخا�ص االآخرين"
الريا�سة،  و  ال�سباب  وزارة  وكــانــت 
ـــد  فــــرتة تــعــلــيــق كل  ـــدي قـــــررت مت
يف  املتمثلة  الــريــا�ــســيــة،  املــنــافــ�ــســات 
يف  الــكــوؤو�ــص  و   الوطنية  الــبــطــوالت 

اأبريل   19 غاية  اإىل  التخ�س�سات  جميع 
وقت  يف  تاأجليها  مت  بعدما  اجلـــاري، 
يف  ال�سهر،  نف�ص  من  اخلام�ص  اإىل  �سابق 
بالوقاية  املتعلق  احلكومة  خمطط  اإطار 

وحماربة وباء كورونا.
و�سجلت اجلزائر اإىل غاية ح�سيلة اأم�ص 

جديدة  اإ�سابة  حالة   108 اخلمي�ص، 
ال24  خــالل  كورونا  بفرو�ص  موؤكدة 
االجمايل  العدد  لرتفع  املا�سية  �ساعة 
�سجلت  فيما  مــوؤكــدة،  حالة   2268 اىل 
العدد  لي�سل  جديدة  وفــاة  حالة   12
حالة،   348 اىل  للوفيات  االإجــمــايل 

الر�سمي  الناطق  عنه   ك�سف  ما  ح�سب 
كورونا  فرو�ص  ومتابعة  ر�سد  للجنة 

الدكتور جمال فورار.
"اجلميع  باالحتادية  امل�سوؤول  واأ�ساف 
جمهور.  دون  اللعب  مو�سوع  على  متفق 
يف  تطبيقه  �سيتم  احرتازي  اإجراء  فهو 
�سنتخذ  العامل.  عرب  البطوالت  باقي 
تقلي�ص  �سبيل  يف  مرافقة  قرارات  عدة 
داخل  االأ�سخا�ص  من  ممكن  عدد  اأكــرب 
قــرار  الــــوزارة  ــدار  ــس اإ� امللعب".وقبل 
بلوزداد  �سباب  كان  املناف�سات،  توقيف 
الرابطة  بطولة  ترتيب  �سدارة  يحتل 
نقطة   40 بر�سيد  االأوىل  املــحــرتفــة 
مولودية  و  �سطيف  وفــاق  على  متقدما 
بينما  لكليهما(.  نقطة   37( اجلــزائــر 
ترتيب  �سلم  ــة  ــدي امل ــي  ــب اأومل يت�سدر 
نقطة   42 مبجموع  ــاين  ــث ال ــرتف  ــح امل
 40( �سكيكدة  �سبيبة  بفريقي  متبوعا 

نقطة( و وداد تلم�سان )39 نقطة(.

لكرة  القطري  ال�سد  نادي  اأعلن 
ان�سمام  اجلمعة،  يــوم  الــقــدم، 
ــداد  ــغ مــهــاجــمــه اجلـــزائـــري ب
عن  املتنازلني  لزمالئه  بوجناح 
جزء من رواتبهم، لدعم اجلهود 
املــبــذولــة ملــكــافــحــة فــرو�ــص 

كورونا امل�ستجد.
لنادي  الر�سمي  احل�ساب  ونقل 
ــع الــتــوا�ــســل  ــوق الــ�ــســد عــرب م
"تويرت" ر�سالة عن  االجتماعي 

"اأعلن بكامل  بوجناح قال فيها: 
رغبتي عن تنازيل عن جزء من 

راتبي خالل الفرتة القادمة".
ــري،  ــزائ واأو�ـــســـح املــهــاجــم اجل
للظروف  نظرا  القرار  هــذا  اأن 
العامل  بها  ميــر  الــتــي  ال�سعبة 
احلالية،  الفرتة  خــالل  اأجمع 
فرو�ص  انت�سار  عن  والناجتة 
كــــورونــــا، ومــــن بــــاب �ــســعــوره 
ــود  ــه ــــاه اجل ــة جت ــي ــوؤول ــس ــ� ــامل ب

املبذولة ملحاربة هذا الوباء.
اأن�سق  "�سوف  بوجناح:  واأ�ساف 
لالعبني  القطرية  الرابطة  مع 
املثلى  الطريقة  اإىل  للتو�سل 

لتنفيذ تلك الرغبة".
جنــوم  دوري  بــطــولــة  وكــانــت 
ــت مــنــافــ�ــســاتــهــا  ــف ــوق قــطــر، ت
االحرتازية  ــراءات  االإج �سمن 
ـــص كـــورونـــا  ـــرو� ملـــواجـــهـــة ف

امل�ستجد.

القدم  لــكــرة  ــة اجلــزائــريــة  ــادي اأعــلــنــت االحت
اىل  جارية  تبقى  الالعبني  عقود  اأن  )الفاف( 
 ،)2019-2020( اجلــاري  املو�سم  نهاية  غاية 
ب�سبب  الــفــارط  مار�ص   16 منذ  واملتوقف 

تف�سي وباء كورونا )كوفيد19-(.
واأو�سحت "الفاف" يف بيان لها على موقعها 
املناف�سة  نزاهة  على  "للحفاظ  الر�سمي 
الالعبني  عقود  تبقى  االندية،  وم�سالح 
احلــايل  املو�سم  نهاية  غــايــة  اىل  جــاريــة 
هذه  نهاية  تاريخ  كان  مهما   ،2019-2020
نهاية  يف  هو  من  بني  العب   200 هناك  العقود. 
 105 بينهم  من  الــقــرار،  بهذا  معني  اأو  عقده 
الرابطة  يف   95 و  االأوىل  الرابطة  يف  ين�سطون 
يف   5(  9 املعارين  الالعبني  عدد  ويبلغ  الثانية. 

الرابطة االوىل و 4 يف الرابطة الثانية(".
غــرار  على  موا�سيع،  عــدة  اىل  التطرق  ومت 
اجلوانب القانونية والتنظيمية واملالية، يف اأول 
اجتماع عمل، جرى يوم الثالثاء عرب فيديو، 
زط�سي،  الدين  خر  الفاف  رئي�ص  وتراأ�سه 
التي  بال�سعوبات  التكفل  اىل  يهدف  والــذي 
ظهرت ب�سبب الو�سع ال�سحي احلايل اثر تف�سي 

وباء كورونا )كوفيد19-(.

نهاية  مــع  املنتهية  الــعــقــود  يــخــ�ــص  وفــيــمــا 
اأكدت  فقد  ابرامها،  مت  التي  اأو  اجلاري  املو�سم 
عالقة  "الغاء  على  �ستوافق  اأنها  الفيدرالية 
الالعبني/املدربني/اأع�ساء  تربط  التي  العمل 
امل�ستخدمة  واالأندية  جهة  من  الفني  الطاقم 
توقف  اىل  بالنظر  وذلـــك  ـــرى،  اخ جهة  مــن 
قاهرة  قوة  ب�سبب  الكروية  الن�ساطات  جميع 

وهي جائحة كوفيد19-".
الــالعــب  بـــني  ـــالف  خ اأي  حلــــدوث  ــا  ــادي ــف وت
الطرفني  بني  عليه  املتفق  العقد  حول  والنادي 
االندية  من  "كال  االحتادية  دعت  فقد  �سابقا 
والتفاو�ص  التن�سيق  اىل  -املدربني  والالعبني 
اىل  تقدم  منها  )ن�سخة  مكتوب  اتفاق  الإيجاد 
العمل  بظروف  واملتعلقة  الكروية(  الهيئات 
ــرتة الــتــي تــوقــفــت فيها  ــف املــتــاحــة خـــالل ال
املناف�سات وذلك حفاظا على م�سالح الطرفني. 
ــة الــرابــطــة  ــاي ــت رع ــات جتـــرى حت ــس ــاو� ــف وامل

املحرتفة لكرة القدم".
املقبلة  الت�سجيالت  مرحلة  يخ�ص  وفيما 
اأنها  الــفــاف  اأو�ــســحــت  ال�سيفي(،  )املــركــاتــو 
املو�سم  نهاية  تــواريــخ  مــع  من�سبطة  �ستكون 
املقبل  املو�سم  وبداية   )2019-2020( اجلــاري 

يف   ،)2020-2021(
الفرتة  احرتام  حدود 

اأ�ــســبــوع(،   16( ــددة  ــح امل
مرحلة  �ست�سهد  والــتــي 

الت�سجيالت.
با�ستئناف  يتعلق  وفيما 
املـــنـــافـــ�ـــســـة، اعـــتـــربت 
ـــه  ــل اأن ــم ــع ــة ال ــوع ــم جم
عن  احلديث  املبكر  "من 
روؤية  غياب  ظل  يف  ذلك 
ــة حـــول انــتــهــاء  ــح ــس وا�
ال�سحي  ــر  ــج احل فـــرتة 
والـــعـــودة الــتــدريــجــيــة 
الطبيعية.  احلــيــاة  اىل 
الرابطة  تكليف  مت  كما 
ترتبط  جلنة  بتن�سيب 
ـــة  ـــري ـــدي ـــل مـــــن امل ـــك ب
الطبية  واللجنة  الفنية 
ــة  ــة لــدرا�ــس ــي ــدرال ــي ــف ال
لو�سع  اإمــكــانــيــة  اأفــ�ــســل 
ــم من  ــالئ الــ�ــســيــنــاريــو امل
اجل ا�ستئناف املناف�سة".

الربيطانية  ـــــة  االإذاع هيئة  قــالــت 
االحتاد  اإن  لها  تقرير  )بي.بي.�سي(يف 
يدر�ص  )يويفا(  القدم  لكرة  االأوروبــي 
دوري  مــن  تبقى  مــا  بــاإقــامــة  مقرتحا 
كبطولة  اأ�سبوع  ــدار  م على  االأبــطــال 
النهائية  املباراة  اأن تكون  م�سغرة، على 

يف 29 اأغ�سط�ص/اآب يف اإ�سطنبول.
القدم  ــرة  ك بــطــوالت  اأغــلــب  وتوقفت 
فرو�ص  تف�سي  ب�سبب  الــعــامل  ــول  ح
كورونا مع توقف اأكرب بطوالت الدوري 
يف اأوروبا ودوري االأبطال منت�سف دور 

.16
يريد  اليويفا  اأن  اإىل  التقرير  واأ�ــســار 
 26 يف  االأوروبــي  ــدوري  ال نهائي  اإقامة 
البولندية،  غدان�سك  يف  اأغ�سط�ص/اآب 
دوري  نهائي  ــام  اأي بثالثة  ذلــك  وبعد 

االأبطال.
دور  اإقامة  اأحدها  خيارين  اليويفا  ويدر�ص 
الــذهــاب  بنظام  النهائي  قبل  ثــم  الثمانية 
والـــعـــودة يف يــولــيــو/متــوز واأغــ�ــســطــ�ــص/اآب، 
ا�ستئناف  مــع  فــقــط  ممــكــنــا  ـــذا  ه و�ــســيــكــون 

البطوالت املحلية يف يونيو/حزيران.
دوري  من  تبقى  ما  اإقامة  فهو  الثاين  اخليار  اأما 
نهاية  بعد  واحـــدة  مــبــاراة  بنظام  ــال  ــط االأب

على  املحلية  البطوالت 
مدار اأ�سبوع واحد.

"بي.بي.�سي"  واأو�سحت 
اللجنة  اأن  التقرير  يف 

لليويفا  الــتــنــفــيــذيــة 
نــاقــ�ــســت اخلــيــاريــن 

يوم  اجتماعها  يف 
اخلمي�ص.

الوزن الزائد يهدد جنوم الريا�سة بعد انتهاء
احلجر ال�سحي

الفاف : "ا�ستئناف البطولة �سيكون حتما دون جمهور"

بوجناح يتنازل عن جزء من راتبه ملكافحة كورونا

عقود الالعبني تبقى جارية اىل غاية نهاية املو�سم احلايل

�سيناريوهان الإنقاذ دوري االأبطال والدوري االأوروبي

الرجل الطيب واملدرب الناجح..

بلما�سي بعيون جزائرية وفرن�سية
للمنتخب  احلايل  الفني  املدير  يعي�ص 
جتربة  بلما�سي،  جمال  ــري،  ــزائ اجل
من  بداية  التدريب،  عامل  يف  ناجحة 
)خلويا  الدحيل  لنادي  وقيادته  قطر 
االألقاب  على  ال�سيطرة  اإىل  �سابقًا( 
منتخب  مع  تتويجه  وكذلك  املحلية، 
 ،2015 اخلــلــيــج  بــكــاأ�ــص  "العنابي" 
"حماربي  منتخب  قيادته  اإىل  و�سواًل 
اأفريقيا  اأمم  بلقب  للفوز  ال�سحراء" 
2019 مب�سر، بعد اإخفاق دام 30 عامًا.
فوتبول"  "فران�ص  جمــلــة  و�سلطت 
الفرن�سية، ال�سوء على النجاحات التي 
حققها بلما�سي، حيث ا�ستجوبت بع�ص 
وكذلك  عليه،  اأ�سرفوا  الذين  املدربني 
جانبه  اإىل  لــعــبــوا  �سابقني  العــبــني 
اأوملبيك مر�سيليا، باري�ص �سان  �سواء يف 
جرمان ومان�س�سرت �سيتي، اإ�سافة اإىل 

املنتخب اجلزائري.
الفرن�سي  ــدرب  امل مع  البداية  وكانت 
وراء  كــان  الـــذي  فــرنــانــديــز،  لوي�ص 
مع  مرة  الأول  الفر�سة  بلما�سي  اإعطاء 
فقال:  جرمان،  �سان  باري�ص  فريق 
كان  الفر�سة  اإعطاءه  قررت  "عندما 
ديديه  مــع  فعلته  ملــا  ا�ــســتــمــراراً  ذلــك 
ميكود  ويوهان  اأنيلكا  ونيكوال  دومــي 
ا�ستحق  بلما�سي  فــيــرا،  وبــاتــريــك 
بعدما  خــا�ــســة  بــالــكــامــل،  فــر�ــســتــه 
وميلك  تكتيكيًا  من�سبط  هو  كم  راأيت 
لديه  كــانــت  لقد  قــويــة،  تــ�ــســديــدات 
مل  هي  النف�ص،  يف  الثقة  من  الكثر 
جداً،  متوا�سعًا  كان  بل  غطر�سة  تكن 
وجمع الكثر من ال�سفات للنجاح على 

امل�ستوى العاملي".
اجلزائري  املنتخب  العب  كذلك  وقال 
بلما�سي:  عــن  ديــلــور  اأنـــدي  احلـــايل، 
"اإنه �سخ�ص �سادق، عندما يقول اأ�سياء 
�سيفعلها، يجربك على احرتامه وهذا 
اأفريقيا،  اأمم  يف  جناحنا  اأ�سباب  من 
لكن  كــالعــب،  عنه  فكرة  ــدّي  ل كانت 
مع  اإال  ــه  ــرف اأع مل  احلقيقي  الــرجــل 
التي  االأوىل  املرة  يف  اجلزائر،  منتخب 
لكني  بالتوتر،  �سعرت  بي  فيها  ات�سل 
ــت  راأي مــا  ـــادراً  ن مقنعًا.  ــان  ك خطابه 

ومن  مثله،  العبيه  مع  �سارمًا  مدربًا 
الرائع اأنه يف منتخبنا اجتمعت املواهب 
اإىل  �سيوؤدي  اأكيد  هذا  مثله،  مدرب  مع 

النتائج االإيجابية".
"نت�سل  مــونــبــولــيــيــه:  العـــب  ــع  ــاب وت
اإنه  ــر،  الآخ حني  من  البع�ص  ببع�سنا 
عمله  ويحب  للغاية  ب�سيط  �سخ�ص 
التدريبات  يف  كثراً  اأ�ستمتع  كثراً، 
العاج  �ساحل  مباراة  يف  اأن�سى  وال  معه، 
خمالفة  على  وح�سولنا  اأفريقيا  باأمم 
يف الدقيقة االأخرة، وقال يل �سرتى 
اأن  عليك  يجب  الــذي  الــدور  حان  لقد 

تلعبه، لقد كانت حلظات ال تن�سى".
وزميل  ال�سابق  اجلزائري  الــدويل  اأما 
اإبراهيم  مر�سيليا  اأوملبيك  يف  بلما�سي 
مبادئ  ذو  رجــل  "هو  فقال:  حمداين 
بيئة  يف  جداً  �سادق  �سخ�ص  اإنه  وقيم، 
مليئة بالنفاق، يكره الظلم وي�سارحك 
بالقول مهما كانت النتيجة، باملخت�سر 
تتحدث  اأن  قبل  عظيمة  �سخ�سية  هو 
لقد  ــدرب.  امل اأو  الالعب  بلما�سي  عن 
املنتخب  اأن  رغم  للجزائر  اللعب  اختار 
هذا  باليوم،  مقارنة  حينها  يعاين  كان 

فحمل  لــه،  بالن�سبة  م�سكلة  يكن  مل 
مقد�سًا،  �سيئًا  يعتربه  كــان  القمي�ص 
اأن فرتته كالعب مع املنتخب  واأعتقد 

�ساعدته كثراً كمدرب".
جيان  مهدي  املدافع  كذلك  �سرح  كما 
ــان حــا�ــســراً كذلك  تــاهــرات والـــذي ك
)كان(  بلقب  فازت  التي  الت�سكيلة  مع 
2019 مب�سر فقال: "مدرب يجب عليك 
و�سادق  حقيقي  �سخ�ص  الأنه  تقديره، 
فيه  يعجبني  ما  اأكر  للغاية،  و�سارم 
اخل�سارة،  يحب  ال  مــدرب  اأنــه  كذلك 
التدريبات،  يف  بو�سوح  ــك  ذل ونــرى 
اأن اأذكر خمالفة حمرز التي  مثلما علّي 
جمال  اأتذكر  نيجريا،  مبرمى  �سجلها 
اأمر  هذا  �سي�سجلها  ويقول  يجل�ص  كان 
ــذه االأيــــام ال يـــرتدد يف  ــد. يف ه ــوؤك م
حالتنا  على  واالطمئنان  بنا  االت�سال 
العديد  هناك  حقًا  االأزمة،  هذه  و�سط 
اأخ  مبثابة  جتعله  التي  االأ�ــســبــاب  مــن 

بالن�سبة لنا".
ميالن  ال�سربي  الالعب  �سرح  بدوره، 
بقوله:  بلما�سي  ــن  ع بي�سيفات�ص 
للغاية،  حمرتم  �سخ�ص  اإنــه  "بالفعل 

بالالعبني  كثراً  رحب  فالن�سيان  يف 
التي  االأ�ــســبــاب  لــك  يقدم  هــو  اجلـــدد، 
يف  يـــرتدد  ال  حتــرتمــه،  فــعــاًل  جتعلك 
بدورنا  ال�سباب،  الالعبني  م�ساعدة 
كنا ن�سغي اإليه ونراه مثل االأخ الكبر، 
وفرتتي معه الحظت اأنه �سخ�ص لديه 
م�ستقبل كبر يف عامل التدريب، الأنه 

رائع اإن�سانيًا".
ال�سهر  الفني  املدير  كذلك  ويتحدث 
فقال:  بلما�سي  عن  كروبي�ص  روالن 
اأوملــبــيــك  فــريــق  اإىل  ــه  ــدوم ق "قبل 
يتابع  رجــل  علينا  اقرتحه  مر�سيليا 
ب�سكل كبر الالعبني املغاربيني، طبعًا 
نحن كانت لدينا فكرة عنه لقد تركته 
هذا  اأن  متوقعًا  وكنت  ــادرت  وغ �سابًا 
اأين  ولو  ليقدمه،  الكثر  لديه  الفتى 
بيننا  وقع  خالف  عن  اأحتدث  اأن  يجب 
حتى  كذلك  احلال  وبقي  مر�سيليا،  يف 
الن�ص  فريق  مع  وعدت  غادرت  بعدما 
ال�ستقبايل  هو  جاء  مر�سيليا،  ملواجهة 
�سيء،  يــحــدث  مل  اأن  وكــمــا  وقبلني 
م�سرته  يف  �ساعدته  اأنني  يرى  الأنه 
جداً،  �سعيداً  جعلني  وهــذا  الكروية، 
وهذا بحكم �سخ�سيته الرائعة، واليوم 
الالعبني  ويــجــعــل  كــبــر  ـــدرب  م ــو  ه
و�سعهم  رغم  لديهم،  ما  كل  ُيقدمون 
له يف مقاعد االحتياط مثل �سليماين".
فوتبول"  "فران�ص  جمــلــة  وخــتــمــت 
بت�سريحات  بلما�سي  عــن  حديثها 
العب اجلزائر ال�سابق وزميل بلما�سي 
الــذي  الفرن�سي،  فالن�سيان  ــادي  ن يف 
كالعب  م�سرته  �ساعدته  "لقد  قال: 
ــم هو  ــب، اأعــــرف ك ــدري ــت يف جمـــال ال
�سخ�ص يحب الفوز حتى يف التدريبات، 
فالن�سيان  يف  معًا  جتربتنا  يف  اأتــذكــر 
بقينا حوايل �ساعة يف ميدان التدريب 
االألعاب،  اإحــدى  يف  يفوز  اأن  اأجــل  من 
لالعبيه،  اأو�ــســلــهــا  اخلا�سية  وهـــذه 
يف  وعــاداًل  رائعًا  اإن�سانًا  لكونه  اإ�سافة 
باحرتام  يحظى  هو  االآن  خياراته، 
كبر يف اجلزائر مبا يتعلق ب�سخ�سيته 

ونتائجه".

عا�ص النجم اجلزائري اإ�سالم �سليماين ظروفًا معقدة 
عند ا�ستالم االإ�سباين روبرتو مورينو تدريب فريق 
موناكو الفرن�سي، خلفًا للربتغايل ليوناردو جاردمي، 

منذ �سهر دي�سمرب/ كانون االأول املا�سي.
االحتياط،  مقاعد  على  �سليماين  و�سع  مورينو  وقرر 
قرار  يف  خدماته،  عن  اال�ستغناء  حماولة  حتى  بل 
اأظهره  الــذي  الكبر  للتاألق  نظراً  مفاجئًا،  يعترب 
بعد  املو�سم  االأول  الن�سف  يف  ــري  ــزائ اجل الــهــداف 
يف  االإنــكــلــيــزي،  �سيتي  لي�سرت  مــن  مــعــاراً  ان�سمامه 

ال�سيف املا�سي.
وك�سف املدير الفني ال�سابق ملنتخب اإ�سبانيا، يف حديث 
جعلته  التي  االأ�سباب  الفرن�سية،  �سي"  اآم.  "اآر.  لقناة 
كان  البداية  "منذ  قائاًل:  �سليماين،  تهمي�ص  يقرر 
االأوىل،  اللقاءات  يف  احتياطيًا  �سليماين  و�سع  قراري 
وهذا الأنني اأردت االعتماد على الر�سم التكتيكي )-4
3-3(، وبالفعل جنحنا يف الفوز على رمي�ص يف الكاأ�ص، 
وكان من االأجدر اال�ستمرار على نف�ص اخلطة يف لقاء 

باري�ص �سان جرمان يف الدوري".
اأ�سيب  ذلــك  "بعد  بقوله:  التربير  مورينو  وتابع 
اعتمدت  عافيته  ا�ستعادته  مبجرد  ولكن  �سليماين، 
عليه، مل اأرغب يف اأي وقت تدمر عمله، والدليل اأنه 
لديه  املــدرب،  حياة  هذه  ذلك،  بعد  معي  كثراً  لعب 

ت�سكيلة ثرية وال ي�ستطيع اإ�سراك اجلميع".
بداية  يف  موناكو  فريق  مع  تاألق  قد  �سليماين  وكــان 
و7  اأهــــداف   9 بت�سجيله  حــالــيــًا،  املــتــوقــف  املــو�ــســم 
الــدوري  بطولة  يف  مباراة   18 يف  حا�سمة  متريرات 

الفرن�سي لكرة القدم.

اأعلن فريق ال�سد القطري، يف بيان على موقع الر�سمي 
بغداد  اجلزائري  جنمه  خ�سوع  االإنــرتنــت،  ب�سبكة 
بوجناح لعملية جراحية ناجحة على م�ستوى الع�سلة 

ال�سامة �سيبتعد ب�سببها عن املالعب الأربعة اأ�سابيع.
عودة  �ستعرف  املــدة  تلك  فــاإن  نف�سه  للبيان  ووفقًا 
طبيعي،  ب�سكل  اجلماعية  للتدريبات  بوجناح  بغداد 
التون�سي  ال�ساحلي  للنجم  ال�سابق  املهاجم  اأن  يبدو  اإذ 
ا�ستغل فرتة توقف الدوريات ب�سبب فرو�ص كورونا 
حت�سبًا  منها  وال�سفاء  العملية  هذه  الإجــراء  اجلديد 

ال�ستئناف املناف�سة.
وكانت اللجنة االأوملبية القطرية قد اأعلنت يف االأيام 
الريا�سية  الن�ساطات  اإيقاف  متديد  املا�سية  القليلة 
املحلية اإىل غاية الـ30 من �سهر ني�سان/ اإبريل احلايل، 
يف  الفرو�ص  هذا  انت�سار  احتواء  خاللها  يتم  ولرمبا 

دولة قطر.
قطر  جنــوم  دوري  مناف�سات  اختتام  على  ويتبقى 
خم�ص مباريات، يف مناف�سة يبدو فيها نادي الدحيل 
يف طريق مفتوح للفوز بهذه الن�سخة من البطولة، اإذ 
نقاط  وع�سر  الريان  املالحق  عن  نقاط  باأربع  يبتعد 

على نادي ال�سد الثالث.
�سدارة  بوجناح  بغداد  اجلزائري  املهاجم  ويت�سدر 
13 هدفًا وبفارق هدف واحد  هدايف الدوري بر�سيد 
عن زميله اأكرم العفيف، يف وقت يبدو فيه اأن تتويج 
"الزعيم" بلقبه الثاين تواليًا ُيعد اأمراً بالغ ال�سعوبة.

كاتب الدولة املكلف بريا�سة النخبة، نور الدين مر�سلي: 

لتح�سري  مراكز  فتح  "نتمنى 
النخبة الوطنية ولكن بعد 
اإجراء التحاليل الطبية"

�سباب ق�سنطينة يتحرك 
للتعاقد مع مدرب جديد

جمال بلعمري ُينا�سد 
ال�سلطات الإجالئه اإىل 

اجلزائر

دعا كاتب الدولة املكلف بريا�سة النخبة، نور الدين 
مر�سلي، اىل فتح املركبات الريا�سية من اأجل ال�سماح 
احلجر  ظل  يف  التدريب  مبوا�سلة  النخبة  لريا�سي 
�سريطة  لكن  و  كورونا  وبــاء  جــراء  احلــايل  ال�سحي 

اإجراء التحاليل الطبية وح�سور طاقم طبي.
اأو�سح   اجلزائرية  االنباء  وكالة  به  خ�ص  حوار  ويف 
"ريا�سيي  اأن  النخبة  بريا�سة  املكلف  الدولة  كاتب 
النخبة الوطنية يتواجدون حاليا يف مرحلة احلجر 
ال�سحي، منهم من ي�ستطيع التدرب يف املنزل من اأجل 
ميكنه  ال  ذلك  لكن  البدنية،  لياقته  على  احلفاظ 
تعوي�ص التح�سر على م�ستوى املركبات الريا�سية".

املــرافــق  "فتح  اىل  مر�سلي  ــا  دع ال�سياق  ــذا  ه ويف 
الريا�سية من اأجل ال�سماح لريا�سي النخبة مبوا�سلة 
وباء  جراء  احلايل  ال�سحي  احلجر  ظل  يف  التح�سر 
الطبية  التحاليل  اإجـــراء  �سريطة  لكن  و  كــورونــا 
بع�ص  يف  به  معمول  هو  كما  طبي،  طاقم  وح�سور 

الدول على غرار الواليات املتحدة االمريكية".
هي  والــريــا�ــســي  املــواطــن  �سحة  اأن  ـــول  اأق "دائما 
كل  �ستتخذ  اجلزائرية  ال�سلطات  و  �سيء  كل  اأ�سا�ص 
مر�سلي  يقول  اجلميع"  �سالمة  ــل  اأج من  الــقــرارات 
عن  التوقف  ميكنه  ال  النخبة  "ريا�سي  اأن  اأكد  الذي 

التدريب والتح�سر".
التي  التح�سي�ص  حمالت  املنا�سبة  بهذه  ثمن  كما 
على  كانت  �سواء  اجلزائريون  الريا�سيون  بها  قــام 
خالل  من  اأو  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  م�ستوى 
املبادرات االن�سانية وامل�ساعدات املادية التي قدموها 
كل  واجب  "من  اأن  معتربا  الوطن  اأنحاء  خمتلف  يف 
ريا�سي امل�ساعدة مبا هو متاح يف ظل الظرف ال�سحي 

احلايل الذي متر به البالد".
وعن تاأجيل االلعاب االوملبية 2020 بطوكيو و األعاب 
البحر االبي�ص املتو�سط 2021 بوهران، اعترب مر�سلي 
اأنحاء  للريا�سيني يف كل  "الوقت احلايل ال ي�سمح  اأن 
"قرار  اأن  العامل بالتح�سر يف ظروف جيدة" موؤكدا 
يف  ي�سب  وهــو  منطقي  التظاهرتني  هاتني  تاأجيل 

�سالح الريا�سيني".
بريا�سة  املكلف  الــدولــة  كاتب  ــه  وج االخــر  ويف 
بغية  اجلزائريني  الريا�سيني  كل  اىل  ر�سالة  النخبة 
احلالية  الظروف  ظل  يف  والعزمية  بال�سرب  التحلي 
التي تعي�سها البالد داعيا اإياهم اىل موا�سلة ن�ساطهم 
بن�سبة  ولو  البدنية  لياقتهم  على  للحفاظ  الريا�سي 
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ق�سنطينة  ــاب  ــب ــس � نـــــادي  بـــــداأ 
ــرة الـــقـــدم، يف  ــك اجلـــزائـــري ل

التخطيط للتعاقد مع مدرب 
للمرحلة  حت�سًبا  جــديــد، 

املقبلة.
ــد رجــــراج  ــي ــس ــف ر� ــس ــ� وك
ــادي يف  ــن ــل املـــديـــر الـــعـــام ل

ت�سريح لالإذاعة اجلزائرية 
اليوم اجلمعة، اأنه حدد قائمة 

بينهم  من  املر�سحني  املدربني  من 
النهاية  اأن يفا�سل يف  ـــــني جزائري واحد، على  ب

ا�سمني اأو ثالثة.
الأهداف  املنا�سب  املدرب  مع  التعاقد  "�سيتم  واأ�ساف 
جمل�ص  موافقة  بعد  امل�ستقبلية  ق�سنطينة  �سباب 

االإدارة".
ل�سباب  احلـــايل  ـــدرب  امل ــرر  ق اأن  بعد  ــك  ذل يــاأتــي 
املن�سب  عــن  الرحيل  خـــوذة،  ــرمي  ك ق�سنطينة، 

بنهاية املو�سم اجلاري.
واأ�سار رجراج اإىل اأن االأموال التي �سيجرى توفرها 
الــالعــبــني،  رواتــــب  تخفي�ص  عــلــى  ــاق  ــف االت بــعــد 

�ست�ستثمر يف بناء مركز التدريب اخلا�ص بالفريق.

الدين  جمال  اجلــزائــري،  املنتخب  دفــاع  جنم  ــرز  اأب
وبع�ص  هــو  يعي�سها  التي  املعاناة  حجم  بلعمري، 
اجلزائريني املقيمني يف ال�سعودية خالل هذه الفرتة 
اإذ  هناك،  كورونا  لفرو�ص  كبر  تف�ٍص  ت�سهد  التي 
ت�سريحات  يف  اجلزائرية  احلكومة  اإىل  نداًء  اأر�سل 

لقناة "الهّداف".
اأنه يرغب، مثله مثل بقية الراغبني،  واأّكد بلعمري 
يف  اأهله  من  قريبًا  يكون  واأن  للجزائر،  العودة  يف 
الريا�سيون  "لي�ص  ف�سّرح:  ال�سعبة،  الظروف  هذه 
للجزائر،  العودة  يف  يرغبون  من  فقط  اجلزائريون 
ينتظرون  الذين  املقيمني  من  الكثر  التقيت  بل 

التفاتة من الدولة".
بع�ص  "يعاين  ــــال:  وق حــديــثــه  بــلــعــمــري  ــع  ــاب وت
اجلزائريني هنا يف �سمت، ولقد توا�سلت مع اأحدهم 
عائلته  اأفــراد  من   4 واأن  تويف،  والده  باأن  واأخــربين 
اأقرب  اأن نعود لديارنا يف  يعانون من كورونا، نتمنى 
وقت، اأما عن نف�سي فلقد تلقيت ال�سوء االأخ�سر من 
يل،  موفرة  الظروف  كل  اأن  ورغــم  لل�سفر،  فريقي 

لكنني ل�ست يف بلدي".
لعائلته  افتقاده  عن  بلعمري  جمال  الالعب  وعرب 
جعله  ما  وهــو  بـــاالأذى،  اإ�سابتهم  وخ�سيته  كثراً 
يقول: "اأمتنى اأن اأعود للجزائر واأكون بقرب عائلتي 
وال  ال�سعيدة،  املنا�سبات  يف  كما  ال�سعبة  الظروف  يف 
قررت  ملا  برفقتي  عائلتي  كانت  لو  اأنه  عنكم  اأخفي 

ال�سفر".
اإىل عدة دول  واأر�سلت احلكومة اجلزائرية طائرات 
واالإمارات،  وتركيا  فرن�سا  من  رعاياها  اإجالء  ق�سد 
وذلك بعد طلبهم العودة لديارهم خالل هذا الظرف 
ال�سعب، كما عمدت اإىل االأخذ بكل تدابر الوقاية 
يومًا   14 دام  اإجباري  �سحي  حلجر  اأخ�سعتهم  عندما 

يف الفنادق واملراكز التي ُو�سعت حتت ت�سرفهم.
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ملاذا رف�ش فيغويل لعب مونديال 2010؟
بحب  فيغويل،  �سفيان  اجلزائري  النجم  ا�سم  يرتبط 

جمهوده  تــقــدمي  على  ال�سديد  وحر�سه  وطــنــه 

"حماربي  مباريات  يف  ي�سارك  عندما  الكامل 

الالعبني  ــرب  اأق بني  من  ويعترب  ال�سحراء"، 

عالقته  قوة  مدى  الإدراكهم  امل�سجعني،  لقلوب 
بهم وامل�ساعر التي يحملها جتاههم.

غازي،  بالل  "ليكيب"،  جمّلة  �سحايف  وك�سف 

اأبناء  ومــن  فيغويل  اأ�سدقاء  من  يعترب  الــذي 

كان  ممــيــزة  حــادثــة  عــن  غــرونــوبــل،  مدينته 

اأول  بطلها العب غلطة �سراي احلايل، عندما تلقى 

املنتخب اجلزائري، وهذا يف بث مبا�سر  ا�ستدعاء له مع 
على ح�سابه بـ"اإن�ستغرام".

العامل  كاأ�ص  يف  اجلزائري  املنتخب  م�ساركة  فيغويل  ا�ستدعاء  و�سادف 

2010 بجنوب اأفريقيا، حيث اأ�سّر املدير الفني اآنذاك، رابح �سعدان، على 

رف�ص  �سفيان  اأن  غر  املتاأّلقة،  ال�سابة  االأ�سماء  ببع�ص  ت�سكيلته  تدعيم 
قبول الدعوة واأجلها لوقت الحق.

ل�سان  على  و�سعدان  فيغويل  بني  وقتها  حدث  ما  ق�ّص  الذي  بالل  وقال 

الدعوة،  �ساأرف�ص  ولهذا  العامل  كاأ�ص  ت�سفيات  يف  اأ�سارك  "مل  �سديقه: 

يف  املنتخب  عن  ودافــع  �سارك  العب  ملجهود  �سرقة  ف�ستكون  قبلتها  ولو 
الت�سفيات".

االآن،  لي�ص  لكن  اجلزائري،  املنتخب  األــوان  عن  اأدافــع  اأن  "اأريد  وتابع: 

اأرف�ص رف�سًا �سديداً اأن اأ�سرق مكانة العب اآخر".

واأّكد ال�سحايف اأنه تلقى وعدين من �سديقه فيغويل، كان االأول مب�ساركة 

اأخرى يف كاأ�ص العامل، وهو ما حدث يف ن�سخة 2014، والتتويج بكاأ�ص اأمم 

اأفريقيا، االأمر الذي كان خالل الن�سخة االأخرة 2019.

اجلزائري  املنتخب  متثيل  اختاروا  الذين  الالعبني  من  فيغويل  وُيعترب 

عندما كان يلعب مع فريق فالن�سيا االإ�سباين الذي كان يتاأّلق معه، عك�ص 

وبلد  االأ�سلي  بلدهم  اختيار  بني  ترتدد  التي  ال�ساعدة  االأ�سماء  بع�ص 
االإقامة.
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اأ�سرى فل�سطينيون

نبيل عودة
--------------------

عرف عن الفيل�سوف الأملاين فريدريك 
ع�رض،  التا�سع  ــقــرن  ال مــن  نيت�سة 
ولكل  امل�سيحي  الميان  لثوابت  رف�سه 
الأخالق ال�سائدة. لن اأدخل ول يعنيني 
والكني�سة  نيت�سه  بني  ال�رضاع  جوهر 
انه  بفل�سفته  نيت�سه  ادعى  امل�سيحية. 
اخلطورة  وبالغة  مهمة  ظاهرة  يــرى 
بع�س  ت�سود  الب�رضي،  العقل  على 
لفكرة  املتع�سبة  الجتماعية  الفئات 
وقد  ميولهم،  يدغدغ  ما  ل�سخ�س  او 
تعبري  الظاهرة  هذه  على  نيت�سه  اأطلق 
اأطيقا  ".. لأنها تطرح  القطيع  اأخالق   "
)وهي  نظره  وجهة  من  طبيعية  غري 
عديدة  جمــالت  يف  تتكرر  ظــاهــرة 
اخل�سوع  ال�سيا�سي، ويف  املجال  اأهمها 
لقيادات  او  فا�سدة  لأنظمة  املربر  غري 
فا�سدة(، وذهب نيت�سه نحو ايجاد اأطيقا 
الكن�سية  الأطيقا  عن  بعيدة  جديدة 
بالعظمة".  الرغبة   " �سماها  )الدينية(، 
املوجود خارج  العادي  الوحيد غري  وان 
الأعلى،  النجم  هو  القطيع"  "اأخالق 
اأو  مميزا،  �سخ�سا  ال�سوبرمان،  اأي 
ملثل  �سهود  نحن  وكم  مميزة،  جمموعة 
ح�سب  اليوم.  عاملنا  يف  الظواهر  هذه 
عدة  كل  "ال�سوبرمان"  يظهر  نيت�سه 
حزب  )اأو  �سخ�س  وهو  قرن،  اأو  عقود 
اأو ع�سابة مافيا مثال( يحق  اأو منظمة 
عن  بحرية  يعرب  ان  عقله،  ح�سب  له 
القطيع.  على  وتفوقه  الطبيعية  قوته 
�سخ�سيا  هو  انــه  ينفي  ل  هــذا  طبعا 
اأ�سبه  نيت�سه كان  بالطبع  القطيع.  قائد 
ينت�رض  الذي  بوي  الكاو  افالم  ببطل 
بكل الأحوال بقوته اخلارقة ولو واجهه 

جي�س من ع�رضات امل�سلحني.
تقّل�س  فل�سفته  يف  يوؤّكد  نيت�سه  كان 
"الّله  لأن  التقليدّية،  للقيم  التاأثري 
ويجب  مـــات(  )اجلنائني  مات"  قــد 
القّوة  عن  تعرّب  جديدة  لقيم  الّتاأ�سي�س 
اإرادة  عن  وتعرّب  والنبل  وال�ّسجاعة 
اإرادة  عن  بالأحرى  اأو  الأعلى  الإن�سان 
نيت�سه  فل�سفة  بني  الربط  جرى  القّوة. 
النازية  وان  النازية،  والأيديولوجيا 

عن  النيت�سية،  من  فل�سفتها  اقتب�ست 
وال�سجاعة  والقوة  الأعلى  الإن�سان 
والنبل، البع�س يدعي ان هذه الفل�سفة 
بال�سدفة  لي�س  هتلر.  �سخ�سّية  اأجنبت 
لدى  املف�سل  كان  وفل�سفته  نيت�سة  ان 
�سعبه  قاد  الذي  هتلر،  النازي  الزعيم 
و�سعوب العامل لكارثة ان�سانية رهيبة 
)الزعيم  الفوهرر  ابراز عظمة  اأجل  من 
بالعظمة،  الفوهرر  رغبة  او  النازي(، 
اثني  ال�سوبرمان لأرقى عن�رض  بكونه 
ظهر فوق الأر�س. وما زلنا نعاين من 
هذه البدع باأ�سكال خمتلفة حتى اليوم، 
النازي،  ال�سوبرمان  �سحايا  من  حتى 
الذين مل يرتددوا بتنفيذ �سيا�سة تطهري 
املوؤرخ  اأي�سا  يف�سحه  ما  وهذا  عرقية. 
بكتابه  بابه  ايالن  الإن�ساين  اليهودي 
فل�سطني".  يف  العرقي  "التطهري  الهام 
ويف بروتوكولت حزب مباي، احلزب 
اعرت�س  اإ�رضائيل،  لدولة  املوؤ�س�س 
لفون )وزير دفاع اآنذاك( على م�رضوع 
تهجري الفل�سطينيني الباقني يف وطنهم 
ومل يهربوا من املجازر، بقوله: "النازية 
باأيدي  نفذت  لــو  حتى  ــازيــة،  ن هــي 
قتال  قد  غوريون  بن  وكان  يهودية". 
عن العرب الباقني يف وطنهم فل�سطني 
48:"ننظر اإليهم كما ننظر اىل احلمري"!

يف  �سيء  �سيء  بكل  نيت�سة  اتهم 
الهتلرية،  املانيا  الق�سد  اجلديدة،  املانيا 
وحتى  املجنونة  الع�سكرية  بروز  من 
ير�سي  ل  ب�سكل  املكبو�س  امللفوف 

ذوق الطعام عند الأملان.
الرايخ  م�سري  نعرف  كلنا  بالطبع 
النازية  املــانــيــا  وم�سري  وزعــيــمــه 
الع�سكرية،  واليابان  الفا�سية  وايطاليا 
ــــا واآ�ــســيــا  ومــ�ــســري �ــســعــوب اوروب
فكرة  وانعكا�س  افريقيا  و�سمال 
حتى  العامل  �سيا�سة  على  ال�سوبرمان 
اأبقت  التي  الأمريكية،  بن�سختها  اليوم 
الرقي  دون  ما  ال�رضق  دول  ق�سدا 
)اإنكلرتا  الدوري"  "ال�سوبرمان  ليبقى 
وعظيما،  م�سيطرا  واأمريكا(  وفرن�سا 
اأح�رضوا لنا املتفوق الدوري ونحن نيام 
وما زلنا، جاء هذا املتفوق على �ساكلة 
يف  العرب  ليبقى  ال�سهيونية  احلركة 

مو�سوعنا  لي�س  ولكنه  القطيع.  اإطار 
الآن !!

يوؤمن  زال  ما  بع�سنا  ان  امل�ستهجن 
مفاهيمها،  ح�سب  ويت�رضف  بالنيت�سية 
دون ان يفهمها ودون اأن يعرفها ودون 
ال�ستعالئية  الوهم  فل�سفة  ان  يفهم  ان 
النحطاط،  اىل  عديدة  �سعوبا  قادت 
باأوهامها  الرقي  قاع  �سعوبا يف  وابقت 
واأن   ... اأرقى ح�سارة  متلك  انها  القاتلة 
انهم  ظنهم  يحركهم  اجلدد  النيت�سيني 
يتمتعون بالتميز الب�رضي عن بقية اأبناء 
ال�ستعالء  م�ساعر  وحتركهم  �سعبهم 
�سيا�سيا  لي�س  القطيع.املو�سوع  على 
هذه  فــقــط.  اجتماعيا  ولي�س  فقط 
الظاهرة تنت�رض على الأخ�س بني اأ�سباه 
املثقفني املتكاثرين يف ظل اأزمة الثقافة 
العربية والفكر العربي، و�سيادة الفكر 
الغيبي، فكر اخلرافات وال�سعوذة، فكر 
فكر  املنطق،  وتغييب  العقل  تغييب 
التهريج بال اأي ح�س ان�ساين اأو القدرة 
والو�سائل  للواقع  �سليم  فهم  على 
يف  وتاأثريا  مالءمة  الأكــرث  الن�سالية 

ظروف بالغة التعقيد والرتكيب.
قد  فكرية  قدرات  ميلك  من  حقا  هناك 
املغلقة  احللقات  من  تخل�س  لو  تتطور 
دخول  جمــرد  لكن  فكره،  تقيد  التي 
على  و�سيطرتها  فكرهم  اىل  النيت�سية 
بدونه  او  بوعي  وت�رضفاتهم،  عقولهم 
اأحالتهم  للنيت�سية،  احلقيقي  للم�سمون 
اىل نرج�سيني مغرورين، م�رضتهم اأكرث 
من فائدتهم و�سمتهم وعزلهم مك�سبا 

كبريا ملجتمعاتهم.
من  الكثري  ان  اأي�سا  املــوؤ�ــســف  مــن 
املثقفني يف اأيامنا نيت�سيني يف عقليتهم 
للنيت�سية  فهمهم  دون  وت�رضفاتهم، 
يتنا�سون  اأو  وين�سون  حقيقتها،  على 
من  كاأفراد  عمرهم  جل  عا�سوا  انهم 
روح  من  ذهنيتهم  تتحرر  ومل  القطيع 
بقرار  تظهر  ل  النيت�سية  ان  القطيع. 
ان طار  �سخ�سي وح�سب توقيت، بعد 
القطيع.  داخل  العمر  ن�سف  من  اأكرث 
على  القدرة  يفتقد  ملن  م�سار  هي  امنا 
من  مفرغة  حلقة  يف  ويــدور  التفكري 
ومن  للنقا�س،  القابلة  غري  املقولت 

يف  �سوبرمان  انه  توهمه  التي  العقائد 
كل ن�ساطه وعقائده وكتاباته.

الفال�سفة  من  نيت�سة  فريدريك  يعترب 
اىل  وقته  يف  دعــا  العقالنيني،  غري 
الأخالقية  القواعد  على  الق�ساء 
كان  بالالاأخالقية.  ونعتها  القائمة 
يرى بالفن والأخالق جمرد ترياق من 
التي   ،) العدمية   ( "النيهيلية"  �سموم 
الرفيعة  القيم  ان  نيت�سه  ح�سب  تعني 
تعبريه  ح�سب  وتوازي  قيمتها  تفقد 
ــالق  الأخ بذلك  اتهم   ، النحطاط 
على  الن�سانوية  والنظريات  الدينية 
النظريات  ذلــك  يف  مبا   ، �سواء  حد 
بداأت  التي  وال�سرتاكية  الدمقراطية 
الأوروبــي  النه�سة  فكر  يف  تنت�رض 
 " ال�سلطة  ارادة   " مذهب  وطــور   ،
الأقــويــاء   " الأفـــراد  ي�سيطر  حيث 
احلــواجــز  خــلــع  عــلــى  ــن  ــادري ــق ال  "
فكرة  اىل  تو�سل  هكذا   ، الأخالقية 
نافيا   ) ال�سوبرمان   ( الأعلى  الإن�سان 
كل  اأعجبت  ما  وهي   ، متاما  الأخالق 
نيت�سه  من  وجعلت  الفا�سية  احلركات 
منهجهم  وفيل�سوف  الروحي  زعيمهم 
ال�ستبدادي  والديكتاتوري  القمعي 
احل�ساب  يف  �سعوبهم  على  والكارثي 

الأخري .
الإ�ــســارة  املهم  من  هامة:  مالحظة 
بفل�سفة  الباحثني  معظم  ان  اىل 
وبني  بينه  الربط  يرف�سون  نيت�سه 
على  ويعتمدون  ــازي،  ــن ال الفكر 
كل  يف  اأفّكر  عندما  اأرجتــف   " قوله 
بعُد  اجلاهزين  غري  الأ�سخا�س  هوؤلء 
�سوف  ذلــك  ومــع  اأفــكــاري،  لتلّقي 
املعادة  وانتقد  ل�سلطتهم"  ي�ستغّلونها 
كان  نيت�سه  ان  ويوؤكدون  لل�سامية. 
ذلك  رغم  امل�ستقبل.  لإن�سان  يكتب 
نيت�سه  فل�سفة  بــني  الــربــط  ــرى  ج
النازية  وان  النازية،  والأيديولوجيا 
عن  النيت�سية،  من  فل�سفتها  اقتب�ست 
وال�سجاعة  والقوة  الأعلى  الإن�سان 
�سخ�سّية  اأجنبت  فل�سفتة  وان  والنبل، 
القوة  على  اعتمدت  النازية  هتلر، 
ظاهرة  وهي  القومي،  وال�ستعالء 

باأ�سكال خمتلفة.  وقتنا  تتكرر يف 

فل�سفة مب�سطة: فكر ال�سعب املميز جلب الكوارث الأ�سحابه ولالإن�سانية

�سحايا التطهري العرقي للنازية، مل يرتددوا بتنفيذ �سيا�سة تطهري عرقية 
�سد ال�سعب الفل�سطيني

يف  املخت�س  فروانة،  النا�رض  عبد  قال 
املجل�س  ان  واملحررين،  الأ�رضى  �سوؤون 
 ،1974 عام  اأقر  الفل�سطيني  الوطني 
التحرير  العليا ملنظمة  ال�سلطة  باعتباره 
ني�سان/ابريل،   17 يوم  الفل�سطينية، 
يف  واملعتقلني  ــرضى  الأ� لن�رضة  يوما 
ووفاء  ال�رضائيلي،  الحتالل  �سجون 
لت�سحياتهم. وتابع: انه ومنذ اأن مت اقراره 
الفل�سطيني  وال�سعب  عاما،   46 قبل 
يحييه يف فل�سطني وال�ستات ومب�ساركة 
العامل يف  واأحرار  العربية  الدول  جامعة 
كثري من الدول واملدن العربية والعاملية، 
ي�ساهم يف  مبا  واأ�سكال متعددة  بو�سائل 
وابراز  معاناتهم  على  ال�سوء  ت�سليط 
لل�سجان،  وحتديهم  �سمودهم  ا�سكال 
القانونية  مكانتهم  مــن  يــعــزز  ــا  وم
الحتالل  �سد  ن�سالتهم  وم�رضوعية 
اأجل احلرية. مما  باعتبارهم حماربون من 
يوما وطنيا وعربيا  اليوم  هذا  جعل من 
الفل�سطيني،  الأ�سري  لن�رضة  وعامليا 
الفل�سطيني  وا�ساف:  لقد قدم ال�سعب 
على مدار �سني الحتالل الطويلة اأرقامًا 
الذين  وال�سريات  الأ�ــرضى  من  كبرية 
الإ�رضائيلية،  ال�سجون  داخل  بهم   زج 
فما  واحلــرمــان،  الــعــذاب  اأ�سد  ونــالــوا 

مــرارة  وذاق  اإل  فل�سطيني  بيت  من 
العتقال، حيث يقدر عدد من اعتقلتهم 
الفل�سطينيني بنحو  قوات الحتالل من 
 )17.000( فل�سطيني،   )1.000.000(
 )50.000( واكرث من  الن�ساء،  منهم من 
الأ�رضى  ق�سية  منح  مما  الأطفال،  من 
ون�سالية  معنوية  قيمة  واملعتقلني 
ا�سري  وهو  فروانة،  واأ�سار  و�سيا�سية. 
عدة،،  ول�سنوات  مــرات  لأربــع  �سابق 
واناثا،  ذكــورا  جميعا،  الأ�ـــرضى  ــاأن  ب
متعددة  اأ�سكال  عانوا  وكبارا،  �سغارا 
من  وحــرمــوا  ــة،  ــان والإه الإذلل  مــن 
وال�سا�سية  الن�سانية  احلقوق  اب�سط 
املواثيق والتفاقيات  التي ن�ست عليها 
خمتلفة  ل�سنوف  وتعر�سوا  الدولية، 
حيث  والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب  من 
بتجربة  اأن جميع من مروا  القول:  ميكن 
فيهم  مبن  الفل�سطينيني،  من  العتقال، 
 ،)%  100( وبن�سبة  والن�ساء،  الأطفال 
واحد  اإىل   - الأقل  على   - تعر�سوا  قد 
اجل�سدي  التعذيب  اأ�سكال  من  اأكرث  اأو 
وظلت  املعنوي،  ــذاء  والإي النف�سي  اأو 
-ومنذ  دومــًا  الإ�رضائيلية  ال�سجون 
اإن�سائها- و�سائل عقابية لالأ�رضى  حلظة 
املتعمد  الأذى  واإحلاق  للقمع  و�ساحات 

اجل�سدية  والت�سفية  للقتل  ومكانًا  بهم، 
من  جعل  ممــا  والبطيئة،  التدريجية 
تتجلى  منوذجا  الإ�رضائيلي  ال�سجن 
على  الحتالل،  يف  الأ�سواأ  احلالة  فيه 
ان  على  فروانة  اكد  و  التاريخ.  مدار 
مل  اليومية   ال�رضائيلية  العتقالت 
اجل  من  يكافح  �سعب  م�سربة  توقف 
وكرامه  بحرية  والعي�س  حقوقه  انتزاع 
فل�سطينية  دولة  ظل  ويف  ار�سه  فوق 
ال�رضيف.  القد�س  وعا�سمتها  م�ستقلة 
وما  امل�ستمرة  العتقالت  تلك  وان 
متار�سه �سلطات الحتالل بحق املعتقلني 

عديدة  وجرائم  ج�سيمة  انتهاكات  من 
الفل�سطيني  ال�سعب  نظرة  من  تغري  مل 
واملعتقلني،  ال�رضى  جتاه  العامل  واحرار 
وجعل  ق�سيتهم  مكانة  من  عزز  وامنا 
من  وجزء  وطني  اجماع  ق�سية  منها  
باعتبارها  والدولية،  العربية  الق�سايا 
التحرير  اأ�سا�سيًا من ن�سال حركة  جزءاً 
منح  ما  وهــذا  الفل�سطيني،  الوطني 
من  كثري  الفل�سطيني  ال�ــســري  ــوم  ي
لدى  لي�س  والقيم،  والــدللت  املعاين 
العرب  لدى  وامنــا  فقط  الفل�سطينيني 

وكل الحرار يف العامل.

واأرقام حقائق  الفل�سطيني..  االأ�سري  يوم   ... 17ني�سان 
اأخبار فل�سطني

االأ�سري كميل اأبو حني�ش
ــــي و�ــســاعــر  روائ

بت�سعة موؤبدات
حني�س  اأبـــو  كميل 
الــعــامل  اإىل  حــ�ــرض 
وقبل   ،1975 ــام  ع
من  الثالثني  يتم  اأن 
عام  اعتقل  عــمــره، 
قد  ـــان  وك  ،2003
على  قبلها  ح�سل 
اللغة  بكالوريو�س 
جامعة  من  العربية 
الوطنية،  الــنــجــاح 
بـ9  عليه  حكم  وقد 

�سيكل  مليون   60 غرامة  اإىل  اإ�سافة  عاما،  و78  موؤبدات، 
]16 مليون دولر[، من املفرو�س اأن يدفعها لأ�رضة م�ستوِطنة 
حزيران  يف  "اإيتمار"  عملية  يف  ُقتلوا  الذين  الثالثة  واأبنائها 

.2002
ــداف  اأه �سد  ع�سكرية  ن�ساطات  ممار�سة  كانت  تهمته 
للجبهة  الع�سكري  اجلناح  برتوؤ�س  مبا�رضة  واتهم  اإ�رضائيلية، 
يف  م�سطفى"،  علي  اأبو  "كتائب  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية 
الطوابق  ذا  عائلته  منزل  هدم  مت  وقد  الغربية،  ال�سفة  �سمال 
اعتقال  وفوؤاد  جورج  �سقيقيه  اأن  كما  اعتقاله،  قبل  الثالث 
عرب  اغتيال  ملحاولة  كميل  تعر�س  متفاوتة.  لفرتات  اأي�سًا 
�سيارة مفخخة عام 2001 اأثناء فرتة مطاردته، اأ�سيب خاللها 
بجروح متو�سطة.يف ال�سجن كتب كميل عدداً من الروايات، 
ن�رض بع�سها مثل رواية "خرب عاجل"، و"ب�سائر"، و"وجع بال 
انتظار  يف  ال�سعرية  والأعمال  الروايات  بع�س  وله  قرار"، 
اإنهاء  ال�سجون  اإدارة  قررت   ،2017 عام  بداية  الطباعة.يف 
عزل كميل، بعد �ساعات قليلة من اإعالنه اإ�رضابًا مفتوحًا عن 
الطعام، اإ�سافة اإىل تهديد اجلبهة ال�سعبية يف ال�سجون بالبدء 
بخطوات احتجاجية يف كافة ال�سجون احتجاجا على ا�ستمرار 
بعنوان  له  �ساأختتم عن كميل مبقاطع من مقالة  قائدها.  عزل 

"اأر�س اللنب والع�سل":
"كان �سباحا قار�س الربودة يف ال�سابع والع�رضون من كانون 
الأول 2016، وها نحن اأثناء نقلي من �سجن جلبوع املركزي 
البو�سطة  �سيارة  اإىل  اأ�سعد  ال�سحراوي،  نفحه  �سجن  اإىل 
الفل�سطينيني  بالأ�رضى  تعج  ال�سيارة  كانت  بالقيود،  مكبال 
واجلنائيني اليهود والعرب، يرتدي الأ�رضى الفل�سطينيني الذين 
اجلنائيون  يرتدي  بينما  البني  اللون  "الأمنيني"  عليهم  يطلق 
الزي الربتقايل، اأخط خطاي داخل البو�سطة باحثًا عن مكان 
فارغ ومل اأجد يومها �سوى مكان واحد بجانب �ساب من ذوي 
الزي الربتقايل ومالحمه توحي باأنه لي�س عربيا"."يف الدقائق 
الأوىل من احلوار تك�سف يل باأنه ل يعرف �سيئًا عن �سكناه 
ول عن البلد التي يعي�س فيها ول عن تاريخها اأو جغرافيتها 
اأو جمتمعها، اأده�سني "راج" وهو يروي يل حكايته بب�ساطة 
وعفوية وكاأنه �سديق قدمي، قال يل باأنه قادم منذ 3 �سنوات 
من املك�سيك...""...ومل بجد اأمامه خيار �سوى ال�ستماع اإىل 
والإقامة مع جدته  "اإ�رضائيل"  اإىل  بالهجرة  الذي دفعة  والده 
العجوز يف نهاريا..." "...جده اإيراين اجلن�سية بينما جدته من 

مدينة حلب ال�سورية..."
الفكرة  رف�س  لكنه  اجلي�س  يف  النخراط  جده  عليه  "اقرتح 
قادته  اأن  اإىل  املخدرات  نف�سه منخرطا يف عامل جتارة  ووجد 
راج  اإىل  ا�ستمع  واأنا  اأت�ساءل  ال�سجن...""...كنت  اإىل  قدماه 
الهويات  التعددية يف  لهذه  حياته، كيف  يروي يل عن  وهو 
اأن تتعاي�س داخل الإن�سان..." "... �ساألته هل تعرف �سيئا عن 
تاريخ هذا البلد وعن ال�رضاع الدائر فيها، وجدت راج يجهل 
البلد ول حتى  كل �سيء وهو ل يعرف �سيئا عن تاريخ هذا 
عن اأر�س �سهيون اأو امل�رضوع ال�سهيوين، واأين ن�ساأت دولة 
اإ�رضائيل ل يعرف ول عن النكبة اأو حرب حزيران 67 ل يعرف 
ما هي الق�سية العربية وقطاع غزة ول ال�سفة، كل ما يعرفه 
هو خليط م�سو�س من املعلومات التي يجمعها من هنا اأو هناك، 
والتاريخ  واحلروب  ال�رضاع  عن  باخت�سار  له  رويت  وحني 
والدعاءات ال�سهيونية اأبدى راج ده�سته وبدا متعاطفا كليا 
مع الق�سية الفل�سطينية وعندها اأدركت متاما اأن راج ل ينتمي 
نهائيا لهذه الدولة ول للم�رضوع ال�ستيطاين...""...متنيت لراج 
احلرية من كل قلبي، كما متنيت اأن نلتقي ويدعوين اإىل بيته 
ال�سهاينة  ي�سف  ماذا  اأتعرف  له،  "قلت  املك�سيك..."  يف 
اأجاب:  اإليها  للهجرة  اليهود  ت�سجيع  بهدف  البلد؟  هذه 
لنب  بها  التي  بالبلد  ي�سفونها  اإنهم  له:  قلت  اأعرف،  ل 
يقول:  اأن  قبل  طويال  و�سمت  مبرارة  راج  ابت�سم  وع�سل، 

املر..." والع�سل  الأ�سود  اللنب  بلد  اإنها 
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مت حت�سن 123 مري�سا من اأ�سل 125 خ�سعوا للتجربة ال�سريرية

ب�سرى �سارة للب�سرية من �سيكاغو بخ�سو�ش دواء 
كورونا

قراءة: حممد علي
------------------ 

عرب  تغريدة  يف  من�سور  واأ�ساف 
ــع الــتــوا�ــســل  حــ�ــســابــه عــلــى مــوق
تبدو   " ــه:  ن اأ "تويرت"  الجتماعي 
واعــدة  للدرا�سة  ولــيــة  الأ النتائج 
من  مري�سا   123 حت�سن  مت  حيث 
للتجربة  خــ�ــســعــوا   125 ــل  ــس اأ�
النتائج  بقية  بانتظار  ال�رضيرية، 
ت�سارك  التي  ــرى  الأخ املراكز  من 
النتائج  لكن  نف�سها  الدرا�سة  يف 
درا�سة  واأظهرت  مب�رضة".  الأولية 
اجلمعة  ــس  ــ� م اأ نــ�ــرضهــا  مــريــكــيــة  اأ

املعدية  لالأمرا�س  الوطني  املعهد 
املــ�ــســاد  الــتــجــريــبــي  ــار  ــق ــع ال اأن 
 "Remdesivir" لــلــفــريو�ــســات 
لدى  كورونا  فريو�س  تطور  يبطئ 
على  الختبار  اإجراء  مت  حيث  القرود. 

مت  قرود،   6 من  مكونتني  جمموعتني 
ال�سار�س،  بفريو�س  جميعا  تلقيحهم 
 .Covid-19 مر�س  عن  امل�سوؤول 
العالج  املجموعات  اإحــدى  وتلقت 
مــريــكــي  الـــذي طـــوره املــخــتــرب الأ

مل  فيما   ،"Gilead Sciences"
عالج  اأي  الأخــرى  املجموعة  تتلق 
املعهد  وقال  املقارنة.  من  للتمكن 
من  �ساعة   12 بعد  نه  اإ له  بيان  يف 
تلقت  الــقــرود،  يف  الفريو�س  حقن 
عالجها  �سيتم  الــتــي  املــجــمــوعــة 
ب�سكل   "remdesivir" من  جرعة 
العلماء  وحر�س  يام.  اأ  6 ملدة  يومي 
قبل  للقرود  الــعــالج  اإعــطــاء  على 
الرئتني،  يف  الفريو�س  يت�سعب  اأن 
املحددة  املدة  انتهاء  بعد  ولحظوا 
واجه  بينما  قرود،   5 حالة  يف  حت�سنا 
يف  خفيفة  �سعوبات  ال�ساد�س  القرد 

. لتنف�س ا

اختبار  بخ�سو�ش  االأمريكية  �سيكاغو  من  اإيجابية  معلومات  اإن  من�سور  عا�سم  االأردين  لل�سرطان  احل�سني  مركز  مدير  قال 
"Remdesivir" على مر�سى بفريو�ش كورونا. دواء 

وفاة �سعد القذايف يف اأحد �سجون طرابل�ش

االإ�سكوا: 74 مليون �سخ�ش يف املنطقة العربية معر�سون للوباء

هكذا ُت�ْسَتْخَدُم املياه كورقة �سغط
 اأو ك�سالح حرب يف زمن كورونا

'القاتل ال�سامت' الرو�سي ي�ستطيع تدمري حاملة طائرات اأمريكية

العفو الدولية تدعو ال�سعودية لالإفراج عن �سجني راأي دخل يف غيبوبة

اآخر تطورات كورونا يف الدول اخلليجية

القذايف  م�سعود  �سعد  اللواء  تويف 
للقذايف  ال�سخ�سية  احلرا�سة  مــر  اآ
مكث  ـــوام  اأع  9 عقب  �سجنه  يف 
رغم  طرابل�س،  �سجون  داخل  فيها 
فرباير  عنه  بالإفراج  قرار  �سدور 

ملا�سي. ا

�سعد  اأن   "24 "ليبيا  قناة  فــادت  واأ
�سجنه  يف  ــيــوم  ال ــويف  ت ــذايف  ــق ال
عنه  فــراج  ــالإ ب حكم  �ــســدور  رغــم 
فرباير  يف  احلكم  وتاأكيد   2017 عام 
م�سعود  �سعد  اللواء  وكان  املا�سي. 
 2017 مايو  يف  ح�سل  قد  القذايف 

من  ليه  اإ ن�سب  مما  بالرباءة  حكم  على 
يف  اعتقاله  �سا�سها  اأ على  مت  تهم، 
حكم  تاأكيد  ومت   ،2011 اأغ�سط�س 

املا�سي. فرباير  يف  الرباءة 
عدة  القذايف،  م�سعود  �سعد  وتقلد 
�رضية  مــر  اآ اأهمها،  اأمنية  منا�سب 

القذايف،  مبعمر  اخلا�سة  احلرا�سة 
باجلي�س،  ال�سمود  كتيبة  مـــر  واآ
الريا�سي  املجال  يف  ا�ستهر  ولكنه 
من�سب  تقلد  وقد  للريا�سة،  ودعمه 

�سنوات. لعدة  الحتاد  نادي  رئي�س 
ق/د

ليبي  مليون   02 من  اأكرث   -
من  يعانون  طفل،  لــف  اأ  600 منهم 

املياه انقطاع 
اأعلنت  فــقــط  �ــســنــوات  ـــع  رب اأ مــنــذ 
دولية  ومنظمات  عاملية  �ــرضكــات 
ملف  يف  والتدقيق  بالبحث  تهتم 
ــن ظــهــور حــرب مــيــاه يف  ــاه، ع ــي امل
بداية  �ستكون  مواجهتها  اأن  و  العامل، 
القوى  ت�ستعد  و   ،  2030 عــام  من 
هو  و   ، لذلك  العدة  لإعــداد  العاملية 
منذ  املتحدة  الأمم  تقرير  ليه  اإ ا�سار  ما 
جفاف  بوقوع  تنباأ  الذي  �سنوات   05
من  باملائة   47 اأن  ا�ــســار  و  عــاملــي، 
مناطق  يف  �سيعي�سون  العامل  �سكان 
 ،2030 عام  املائي  لالإجهاد  خا�سعة 
بع�س  يف  املــيــاه  ــنــدرة  ل و�سيكون 
على  كــبــرية  ثـــار  اآ القاحلة  املناطق 
العاملية  القوى  بع�س  اأن  اإل  الهجرة، 
اأو  �سغط  كورقة  ــاء  امل ا�ستخدمت 
ال�سعوب  اأن  و  خا�سة  حرب،  ك�سالح 
م�سى   وقت  اأي  من  اأكرث  مهددة  اليوم 
فــات  الآ و  ــة  ــئ وب الأ انت�سار  بخطر 
ــغــازات  ال انــبــعــاث  و  مـــرا�ـــس  الأ و 
التي  و  اجلــوي  الغالف  يف  املوجودة 
امت�سا�س  عــلــى  بــقــدرتــهــا  تتميز 

الأر�س تفقدها  التي  الأ�سعة 
النظافة   اأن  على  العامل  يتوافق  بينما 
انتقال  من  للوقاية  و�سيلة  اأف�سل 
ــذه  ــحــول ه ــت ـــا، ت ـــورون فـــريو�ـــس ك
معقد  مــر  اأ اإىل  الب�سيطة  التو�سية 
اأكرث  يفتقر  حيث  العربية  املنطقة  يف 
املنطقة  يف  �سخ�س   مليون   74 من 
اليدين،  غ�سل  مرافق  اإىل  العربية 
جاء  كورونا،  لفريو�س  معر�سون  و 
فيها  ك�سفت  اأممية  درا�سة  يف   ذلك 
مياه  اإىل  يفتقرون  مليون   87 اأن  
توقعت  و  قامتهم،  اإ مكان  يف  ال�رضب 
لجئ  مليون   26 يكون  اأن  الدرا�سة 
الإ�سابة  خلطر  عر�سة  اأكــرث  ونــازح 
الأمم  جلــنــة  ـــرت  ذك و  ــفــريو�ــس،  ــال ب
والقت�سادية  الجتماعية  املتحدة 
موقعها  على  "الإ�سكوا"  �سيا  اآ لغربي 
�سلطت  الدرا�سة   اأن  لــكــرتوين،   الإ
العاملي،  ــاء  ــوب ال ثــر  اأ على  الــ�ــســوء 
ب�سكل  ينطبق  مـــر  الأ اأن  وذكـــرت 
يف  والفتيات  الن�ساء  على  خا�س 
املدن  و�سواحي  الريفية  املجتمعات 
املت�سلة  غري  الع�سوائية  حــيــاء  والأ
ما  غالبا  ذ  اإ املياه،  ــداد  م اإ ب�سبكات 
توقعت  كما   املهمة،  هذه  هن  يتولني 
املنزيل  الطلب  زيادة  معدل  اأن  اللجنة 
 05 و   04 بني  �سيرتاوح  املياه  على 
املنطقة،   يف  يوميا  مكعب  مرت  ماليني 
�سوءا  الو�سع  يزيد  ما  اأن  اإىل  ولفتت 
املنقولة  املياه  اإمدادات  كفاية  عدم  هو 
دول  ع�رض  يف  للمنازل  نابيب  بالأ
و�سّددت   دولة،    22 اأ�سل  من  عربية 
�سمان  امللح  من  نه  اأ على  الإ�سكوا 
على  مكان  كل  يف  و  اجلميع  ح�سول 
ال�سحي،  والــ�ــرضف  املــيــاه  خــدمــات 
ت�سديد  ي�ستطيعون  ل  ــن  مل حــتــى 
عدوى  تف�سي  دون  للحيلولة  كلفتها، 
اأن  الدرا�سة  وتظهر  كورونا،  فريو�س 
مناطق  يف  يعي�سون  ومن  الالجئني 
اإ�سافيا  عبئا  يتحملون  الــنــزاعــات 
مليون   26 يــكــون  اأن  يتوقع  حيث 
عر�سة  اأكرث  املنطقة  يف  ونازح  لجئ 
بفعل  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  خلطر 
وال�رضف  املياه  خدمات  اإىل  افتقارهم 

امل�ستمرة. والنظافة  ال�سحي 
تعي�س  الــتــي  الــعــربــيــة  ـــدول  ال يف   
كما  داخلية  �رضاعات  و  اأهلية  حروبا 
مهددة  فهي   ، ليبيا  يف  حاليا  يجري 
الكهرباء،  و  املياه  اإمدادات  بانقطاع 
مليون   02 من  اأكرث  اأن  التقارير  ت�سري 
طفل،  األف   600 بينهم  من  �سخ�س، 
املناطق  و  طرابل�س  يف  يعي�سون  ممن 
انقطاع  من  يعانون  الأخــرى  الليبية 

يثري  ليبيا  يف  يــحــدث  فــمــا  ــاه،  ــي امل
خا�سة  الوباء،  انت�سار  اأمام  التخوف 
الأكرث  الفئة  هي  و  لالجئني،  بالن�سبة 
كورونا  بفريو�س  لالإ�سابة  عر�سة 
ما  الــ�ــرضاعــات،  اأنهكتها  ــة  دول يف 
يف  للدعم  املتحدة  الأمم  بعثة  جعل 
قلقها  عن  تعرب  )اأون�سميل(  ليبيا 
امل�ستمر  العنف  ت�سعيد  حيال  الكبري 
ظرف  يف  ليبيا  �سجلت  فقد  ليبيا،  يف 
 2019 اأفريل  من  اأي  فقط  واحد   عام 
اأكرث  مقتل  �سجلت   2020 اأفريل  اإىل 
لــف  اأ  150 ونـــزوح  مــدين   300 مــن 
الهدنة  اتفاقيات  كل  باءت  و  �سخ�س 
خليفة  امل�سري  �سّن  اأن  منذ  بالف�سل، 
الليبي  الوطني  "اجلي�س  قائد  حفرت 
العا�سمة  على  لل�سيطرة  هجومه 
تعاين  الآن  هي  و  طرابل�س،  الليبية 
و   ، ال�سحية  الــبــنــيــة  �سعف  ــن  م
التي  لليمن  بالن�سبة  نف�سه  ال�سيئ 
ــدلع  ان مــنــذد  منها  �سبه  قطاعها 
ا�ستمرار  ظل  يف   ،  2014 يف  احلرب 
التي  كذلك  �سوريا  يف   و  القتال، 
حيث   الأخــرى،  هي  احلــرب  انهكتها 
الع�سكرية  العمليات  جــانــب  اإىل 
فريو�س  يف  يتمثل  اآخر  تهديدا  تواجه 
من  تعاين  هــي  و  خا�سة  ــا،  كــورون
الكوادر  و  ال�سحية  املرافق  نق�س 
و  لالإعتقالت   تعر�ست  التي  الطبية 

تع�سفي. ب�سكل  التعذيب 
ينبغي  ل  ــه  ن اأ مالحظون  اعترب  و   
كورقة  املياه  ا�ستخدام  الإطالق  على 
خا�سة  حــرب،  ك�سالح  اأو  �سغط 
اأكرث  مهددة  اليوم  ال�سعوب  اأن  و 
انت�سار  بخطر  م�سى   وقت  اأي  من 
و  ــس  ــرا� م الأ و  ـــات  ف الآ و  ــة  ــئ وب الأ
الغالف  يف  املوجودة  الغازات  انبعاث 
على  بقدرتها  تتميز  التي  و  اجلــوي 
تفقدها  الــتــي  �ــســعــة  الأ امت�سا�س 
يزداد  الو�سع  اأن  نبهوا  و  الأر�ــس،  
ترامب  ــرار  ق بعد  تــاأزمــا  و  تعقيدا 
تقوم  كانت  ــذي  ال الــدعــم   بتجميد 
ال�سحة  ملنظمة  املتحدة  الوليات  به 
على  تعمل  فتئت  ما  التي  العاملية 
دول  من  الكثري  يف  ال�سحة  حت�سني 
ــرث  الأك وال�سعوب  الفقرية  الــعــامل 
ترامب  قــرار  نــه  اأ قــالــوا  و  �سعفا، 
و  �سيا�سيا،  �ــســاذج  رجــل  مــن  ينبع 
خا�سة  امل�سوؤولية  �سيحمله  التاريخ 
فيه  بلغ  بالذات  الظرف  هذا  مثل  يف 
التطور  من  معينة  مرحلة  الفريو�س 
�سبكات  و  حمطات   غياب  ظل  يف 
الــدول  معظم  يف  ال�سحي  ال�رضف 
البنى  خدمات   على  تتوفر  ل  التي 
فقط  حتارب  ل  فاملنظمة  �سا�سية،   الأ
�سلل  جمــال  يف  تعمل  بل  كــورونــا، 
يبول  واإ واملالريا  واحل�سبة  الأطفال 
التغذية  و�ــســوء  والــ�ــســل  يــــدز  والإ
وال�سحة  والــ�ــســكــري  والــ�ــرضطــان 
مـــرا�ـــس  ــن الأ ــا م ــريه الــعــقــلــيــة وغ
الوقت  لي�س  بالتايل  و  ـــالت،  واحل
ال�سحة  منظمة  مورد  لوقف  املنا�سب 
ت�سامن  وقت  هو  الوقت  بل  العاملية 
يق�سي  يكاد  م�سرتك،  عدو  ملواجهة 
ال�سعوب  ل�سيما   ، الب�رضية  على 
دائم،  تهديد  من  تعاين  التي  الفقرية 
النهائي  الق�ساء  اأن  مالحظون  قال  و 
بالق�ساء  مرتبط  التهديد  هذا  على 
�ــســ�ــس الــنــظــام الإحــتــكــاري  عــلــى اأ
املتحدة  الــوليــات  متــار�ــســه  ـــذي  ال
بانقالب  اأو  ترامب  بقييدة  الأمريكية 
ال�سعوب،  مل�سلحة  الــقــوى  مــيــزان 
ممار�سة  عــن  عــاجــزا  ي�سبح  حــيــث 
او  لل�سعوب  �سواء  التهديد  �سيا�سة 
اجتثت  ذا  اإ املنظمات  اأو  احلكومات  
هذا  و  العوانية،  روح  اجلــذور  حتى 
جبهة  يف  تقع  منفردة   مبعركة  يتم  ل 

كثرية. معارك  خالل  بل  واحدة، 
عي�س تقريرعلجية 

قراءها  اأمريكية  �سحيفة  ــرت  ذّك
رو�سيا  يف  لها  املخطط  بالختبارات 
"ت�سريكون"  ــاروخ  ــس � لإطـــالق 
الغوا�سة  من  ال�سوت  من  الأ�رضع 
الغوا�سة  وهي  "يا�سن"،  احلديثة 
الرو�سية. البحرية  يف  تقدما  الأكرث 

"نا�سيونال  ل�سحيفة  ووفــقــا 
اإطــالق  من�سات  ــاإن  ف انتري�ست"، 
ــة قــــادرة عــلــى اإطـــالق  ــغــوا�ــس ال
و"اأونيك�س"،  "كاليرب"  �سواريخ 
�ــســاروخ  نــفــ�ــســه  الـــوقـــت  ويف 
�رضعته  ت�سل  الــذي  "ت�سريكون" 

�رضعة  اأ�سعاف   5 )اأي  ماخ   5 اإىل 
ل�سوت. ا

بني  اجلمع  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
فرط  و�سواريخ  احلديثة  الغوا�سة 
اأمام  كبرية  ميزة  يعطيها  �سوتية 
الغوا�سة  اأن  اإىل  م�سرية  الأعــداء، 
حتت  طويلة  ملــدة  البقاء  ت�ستطيع 
بتوجيه  تقوم  احلاجة  وعند  ــاء،  امل
حتى  تدمري  ميكنها  مفاجئة  �رضبة 

الطائرات. حاملة 
اأن  اإىل  الــ�ــســحــيــفــة  �ـــســـارت  واأ
ميلكون  "ت�سريكون"  �ــســواريــخ 

ولكن  نووية،  غري  حربية  روؤو�ــس 
حركية  طاقة  توفر  الفائقة  �رضعتها 
كبري  ثقب  اإحداث  على  قادرة  هائلة 

الطائرات. حاملة  يف 
ت�ستطيع  ل  ــك،  ذل اإىل  بالإ�سافة 
ال�سواريخ  اعرتا�س  الدفاع  و�سائل 
قدرتها  ب�سبب  �سوتية  ــفــرط  ال
م�سريين  ــاورة،  ــن امل على  العالية 
م�سممة  اجلــوي  الدفاع  اأنظمة  اأن 
هـــداف حمــددة  ــدمــري اأ ملــواجــهــة وت
احلــا�ــرض،  وقتنا  اإىل  تت�سمن،  ل 
�رضعتها  تــفــوق  الــتــي  �ــســلــحــة  الأ

ال�سوت. �رضعة 
�ساروخها  جتربة  رو�سيا  وتوا�سل 
"ت�سريكون"  با�سم  املعروف  اجلديد 
ميكن  ال�رضعة  فائق  �ساروخ  وهو 
اأمثال   9 ( مــاخ   9 �رضعته  تبلغ  اأن 
اإ�سابة  وي�ستطيع  ال�سوت(،  �رضعة 
بعد  على  والــرب  البحر  يف  ــداف  ه اأ
اإىل  ي�سار  كــم.   1000 على  يزيد 
يبلغ  "ت�سريكون"  �ساروخ  طول  اأن 
يزن  املدمر  وراأ�سه  اأمتار،   10  -  8

400 كغ.  300-
ق/د

دعـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
الإفراج  اإىل  ال�سعودية  ال�سلطات 
الدكتور  ــراأي  ال �سجني  عن  فــوراً 
حالته  ب�سبب  احلــامــد،  الــلــه  عبد 
لفتة  غيبوبة،  يف  ودخوله  احلرجة 
�سهر  ــل  وائ اأ بجلطة  اإ�سابته  اإىل 

اجلاري. بريل  اأ
البحوث  مديرة  معلوف،  لني  وقالت 
العفو  منظمة  يف  الأو�سط  لل�رضق 
يبقى  اأن  املفجع  “من  الــدولــيــة: 
رهن  احلــامــد  عبدالله  الــدكــتــور 
حالة  يف  وهــو  حــتــى  ــجــاز،  ــت الح

. ” بة غيبو
لــلــدكــتــور  يــنــبــغــي  كـــان  “فما 

يف  الــراأي  �سجناء  وجميع  احلامد، 
بال�سجن  يــزّجــوا  اأن  ال�سعودية، 
اإىل  ــة  ــي داع الأول“،  ــام  ــق امل يف 
�رضط  اأو  قيد  دون  الفوري  الإفراج 
ملجرد  �سجنوا  الــذيــن  جميع  عــن 
ن�سانية  الإ حلقوقهم  ممار�ستهم 

�سلمية. ب�سورة 
اإىل  ال�سلطات  املنظمة  دعت  كما 
فــراج  الإ يف  العتبار  بعني  النظر 
امل�سنني،  الــ�ــســجــنــاء  ــن  ع فــــوراً 
ظروف  من  يعانون  الذين  واأولئك 
يزالون  ل  والذين  حالية،  �سحية 
بفريو�س  الإ�سابة  خلطر  عر�سة 
جميع  وكــذلــك   ،“19  – كوفيد 

انــتــظــار  يف  يـــزالـــون  ل  الــذيــن 
. كمة ملحا ا

احلامد  الله  عبد  الدكتور  ويق�سي 
ويق�سي  بارز  حقوقي  نا�سط  وهو 
�سنة   11 ملــدة  بال�سجن  حــكــمــًا 
ويعاين  ال�سلمي،  ن�ساطه  ب�سبب 
اأخربه  وقد  الدم،  �سغط  ارتفاع  من 
نــه  اأ اأ�سهر،  ثالثة  قبل  الطبيب، 
جراحية  عملية  لإجراء  اإىل  بحاجة 
وقد  املقبلة.  الأ�سهر  يف  القلب  يف 
ذا  اإ نه  باأ ال�سجن  �سلطات  هددته 
ال�سحية،  حالته  عن  عائلته  اأخرب 
بعائلته. ات�ساله  تقطع  ف�سوف 
ما  الذين  الــراأي  �سجناء  بني  ومن 

اململكة،  يف  الحتجاز  رهن  زالــوا 
البارزات  النا�سطات  من  العديد 
بينهن  ومن   ، ة  املراأ حقوق  جمال  يف 

الهذلول. جلني 
العديد  يف  ــروف  ــظ ال اأن  يــذكــر 
املكتظة  ال�سعودية  �سجون  مــن 
تــزيــد  الــبــحــريــن  يف  كــنــظــريتــهــا 
انت�سار  خطر  مــن  كبري  ب�سكل 
�سبق  وقد   .19  – كوفيد  فريو�س 
الإعــراب  الدولية،  العفو  ملنظمة 
ال�سلطات  تقاع�س  اإزاء  قلقها  عن 
الكافية  الطبية  الرعاية  توفري  عن 

البالد. �سجون  يف 
ق/د

ال�سبت،  خليجية،  دول  �سجلت 
فريو�س  من  و�سفاء  اإ�سابة  حالت 
الذي   ،)19 )كوفيد  امل�ستجد  كورونا 
وزارة  العامل.  دول  عموم  يف  ينت�رض 
ت�سجيل  عن  اأعلنت  القطرية  ال�سحة 
موؤكدة  جديدة  اإ�سابة  حالة   345
حالة   46 و�سفاء  كورونا،  بفريو�س 
حالت  اإجمايل  لي�سل  املر�س  من 
 510 اإىل  قطر  دولــة  يف  ال�سفاء 
حالة  ت�سجيل  اإىل  بالإ�سافة  حالت، 
ال�سحة  وزارة  واأعلنت  جديدة.  وفاة 
اإ�سابة  حالة   111 ت�سجيل  الُعمانية 

 33 منها  كورونا،  بفريو�س  جديدة 
لوافدين  حالة  و78  لُعمانيني،  حالة 

ال�سلطنة. يف 
للحالت  الكّلي  العدد  اأن  واأ�سافت 
 1180 بلغ  ال�سلطنة  يف  امل�سجلة 

حالت. �ست  الوفيات  وعدد  حالة، 
ال�سحة  وزيـــر  ــن  اأعــل جــانــبــه  مــن 
ال�سباح،  با�سل  ال�سيخ  الكويتي، 
من  ــة  ــال ح  22 ــاء  ــف ــس � ــت،  ــب ــس ــ� ال
بح�سب  كورونا،  بفريو�س  امل�سابني 
"كونا".  الكويتية  نــبــاء  الأ وكالة 
ــا�ــســل الــ�ــســبــاح  وقـــال الــ�ــســيــخ ب

والفحو�س  "التحاليل  اإن  للوكالة: 
�سفاء  ثبتت  اأ والإ�سعاعية  املخربية 
كورونا،  فريو�س  من  احلــالت  تلك 
التاأهيلي  اجلناح  اإىل  نقلها  و�سيتم 
ل�ستقبال  املخ�س�س  امل�ست�سفى  يف 
خلروجها  متهيداً  بالفريو�س  امل�سابني 
الــيــومــني  خـــالل  امل�ست�سفى  ــن  م

. " ملقبلني ا
با�سم  الر�سمي  املتحدث  اأعلن  كما 
ت�سجيل  الكويتية  ال�سحة  وزارة 
كورونا  مبر�س  جديدة  اإ�سابة   93
املا�سية   24 الـ الــ�ــســاعــات  ــالل  خ

امل�سجلة  احلــالت  اإجمايل  لي�سبح 
وزارة  اأعلنت  البحرين  ويف   .1751
اإ�سافية  حالة   15 تعايف  عن  ال�سحة 
من  واإخراجها  كورونا،  فريو�س  من 

والعالج. العزل  مركز 
حول  كورونا  م�سابي  عدد  وجتاوز 
تويف  لــفــًا،  اأ و248  مليونني  العامل 
تعافى  فيما  لفًا،  اأ  154 من  اأكرث  منهم 
بح�سب  لــفــًا،  اأ  571 على  يزيد  مــا 
يف  املتخ�س�س  ميرت"  "وورلد  موقع 

اجلائحة. �سحايا  اأعداد  ر�سد 
ق/د
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تاأ�سي�ش جمعية وطنية تاريخية حتمل ا�سم 
العقيد حممد ال�سالح يحياوي

عي�ش علجية 
---------------- 

�ــســيــ�ــس  ــــداأ بــتــاأ ـــرضوع ب ـــ� امل
ــة وطــنــيــة لــكــن  ــس ــ� ــس � ــوؤ م
يرتاأ�س  من  حول  وقع  �ــرضاع 
تاأ�سي�س  اإىل  فتحول  املوؤ�س�سة، 
احللم  هذا  تبنى  وطنية،  جمعية 
قا�سمي  حمزة  ا�سمه  �ساب 
ال�سباب  من  وهو   ، )موظف( 
مـــنـــون بــالــعــمــل  الـــذيـــن يـــوؤ
تاريخ  يف  البحث  و  اجلمعوي 
لنتمائه  و  اجلزائرية  الثورة 
الروح  دفتعه  الثورية  لالأ�رضة 
امل�رضوع   هذا  لتبني  الوطنية 
 ، تاريخيا  ف�ساًء  يعد  ــذي  ال
تربويا،  و  اجتماعيا  ثقافيا 
من  موافقة  املقرتح  لقي  وقد 
على  الفقيد،  عائلة  فراد  اأ اأحد 
مع  بالتن�سيق  العمل  يتم  اأن 
التوزيع  و  للن�رض  الأوطان  دار 
ــب  دي الأ عليها  يــ�ــرضف  الــتــي 
كانت  الــذي  يحياوي  الطاهر 
العقيد  ثار  اآ طبع  يف  مبادرة  له 
من  يحياوي  ال�سالح  حممد 
تعود هذه  و  خطب و مذكرات، 
من  الفقيد  تركه  ملا  املــبــادرة 
و   عائلته  فراد  اأ قلوب  يف  فراغ 
اأحبوه  الذين  املقربني  اأ�سدقائه 
 ، الثورة  رجال  من  عاي�سوه  و 
و  طاله  الذي  التهمي�س  رغم 
بغر�س  احلــيــاة،  قيد  على  هو 
كان  حيث  احلكم،  عن  بعاده  اإ
للرئي�س  خليفة  ليكون  مر�سحا 
لكن  بومدين،  هواري  الراحل 
من  ــاز  ــع ي ــاإ ب ــالب  ــق ان حـــدث 
حممد  العقيد  يكن  مل  اأطراف، 
�سخ�س  يــحــيــاوي  الــ�ــســالــح 
يتمتع  رجــال  كــان  بل  ــادي،  ع
الكاريزماتية  ال�سفات  بكل 

و  م�سوؤول  ليكون  توؤهله  التي 
للبالد. حاكما  و  قائدا 

موؤ�س�سة  تاأ�سي�س  لعل  و   
وطنية  جمعية   اأو  وطنية  
لأعمال  تــوؤرخ  اأن  نها  �ساأ من 
و  ـــاره،  ـــك ف اأ و  ــل  ــرج ال هـــذا 
و  للدرا�سة  خطاباته  تعر�س 
اإىل  بها  الرتــقــاء  و  التحليل 
 ، الجتماعية  احلقائق  �سلم 
كان  التي  الأفكار  و  ل�سيما 
اأمينا  كان  يام  اأ الفقيد  يطرحها 
التحرير  جبهة  حــزب  عــلــى 
م�ساريع  اإىل  حتولت  الوطني 
منظمات  و  ـــزاب  اأح تبنتها 
ــيــة مــثــل الــدميــقــراطــيــة  وطــن
من  غــريهــا  و  الــتــ�ــســاركــيــة، 
هي  الأطــروحــات،  و  فــكــار  الأ
مراجعتها  تتطلب  اأفكار  طبعا 
يف  ركنها  اأو  عنها  الرتاجع  ل 
الن�سيان(  ــة  )زاوي الأر�سيف 
الفقيد  كون  الغبار،  يغطيها 
اإىل  فكرة  كل  مع  يدعوا  كان 
الواقع،  و  املنطق  مع  التعامل 
ماأزق  اأي  من  الهروب  عدم  و 
التعامل  كذلك  اإخفاقات،  و  اأ
بكل  احلــقــائــق  و  ــع  ــواق ال مــع 
الرتــقــاء  اأجـــل  مــن  �سفافية 
هناك  طاملا  الوطن،  و  بالأمة 
�رضاع  و  تعدديات  و  كيانات 
تكن  مل  اأطــراف  لكن  اأ�سداد، 
اأطــروحــاتــه،  مــع  وفــاق  على 
خطبه  يف  الفقيد  �سخ�س  فقد 
الــواقــع  ولــيــة  مــ�ــســوؤ بــكــل  و 
حزب  يقود  هو  و  ال�سيا�سي 
يوم  الوطني  التحرير  جبهة 
و  ت�سيريه  مــهــام  لــه  اأوكــلــت 

دارته. اإ
ــة بــحــ�ــســب  ــل ــام ــس جم ــ� ــي ول
خطاباته   اأن  قلنا  لو  مراقبني،  

يدر�س  مقررا  تكون  لأن  تليق 
فالعقيد  اجلامعة،   يف  للطلبة 
ل  يــحــيــاوي  ال�سالح  حممد 
يعترب  ل  و  اجلي�س  رجل  يعترب 
يجمع  هو  بل  ال�سيا�سة،  رجل 
�سفة  العن�رضين  هذين  بني 
الكاتب،  و  املفكر  هي  اأخــرى 
يجد  خطبه  على  يطلع  الذي  و 
عربيٍّ  باأ�سلوب  يتمتع  ــه  ن اأ
احلـــرارة،  �ــســديــد  حــمــا�ــسٍ  و 
الوطني،  بــاحٍلــ�ــسِّ  م�سحون 
"الباحث"  �سفة  يحمل  كما 
التي   بالق�سايا  ينفعل  الــذي 
ذلك  اإىل  �سف  عنها،  يعرب 
يكفي  و  موقٍف،  �ساحب  نه  اأ
�سديد  بعروبته،  مــوؤمــن  ــه  ن اأ
اأن  ــذكــر  ي ــه،  ــرتاث ل احلــمــا�ــس 
الف�ساء  هذا  تاأ�سي�س  م�رضوع 
كان  حيث   كثرية،  عقبات  لقي 
من  طــرح  قد  مــر  الأ بداية  يف 
مبدينة  املنطقة  بناء  اأ اأحد  طرف 
تاأ�سي�س  اقرتح  الذي  امل�سيلة 
تليق  وطنية"  "موؤ�س�سة 
لها  تكون  و   الفقيد،  مب�ستوى 
موؤ�س�سة  مبهام  �سبيهة  مهام  
بــوهــران  ــقــادر  ال عبد  مـــري  الأ
احلميد  عــبــد  �ــســ�ــســة  مــوؤ اأو 
بق�سنطينة،اأي  بادي�س  ــن  اب
�ــســ�ــســة تــــوؤرخ لــلــذاكــرة  مــوؤ
ن�ساطها  يقف  ل  اجلماعية، 
اإحياء  و  امللتقيات  تنظيم  عند 
بل  فقط،  الوطنية  املنا�سبات 
من  الأجيال  لتكوين  بابا  تفتح 
تكوينية  دورات  تنظيم  خالل 
ال�سباب،  و  الطلبة  لفائدة 
الثقافة  فيهم  غر�س  اأجل  من 
التاريخية و حب الوطن و روح 
كذلك  مت�سكهم   و  الت�سحية، 
يتم  اأن  على  الثقايف  مبوروثهم 
خالل  عنها  الر�سمي  الإعالن 
يف  الثانية  وفاته  ذكرى  اإحياء 
اجلارية  ال�سنة  من  املقبل  اأوت 
عني  �ــســه  راأ مب�سقط   )2020 (
الأحزاب  كعادة  لكن  اخل�رضة، 
حول  خالف  وقع  التنظيمات  و 
م�سدر  و  املوؤ�س�سة  يراأ�س  من 

. يلها متو
ك�سفته  حــ�ــســبــمــا  ــرة  ــك ــف ال
عر�ست  مــطــلــعــة  ــادر  ــس ــ� م
منظمة  على  ــر  م الأ بــادئ  يف 
املنظمة  لكن  املجاهدين  بناء  اأ
واجهت  خالفة  اأمبارك  بقيادة 
نف�سها  وجدت  حيث  عقبات، 
من  ترخي�س  بتقدمي  مطالبة 
بالنظر  و  املجاهدين،  منظمة 
املنظمات  بني  املكهرب  للجو 

بــنــاء  اأ املــجــاهــديــن،   ( الــثــالث 
ال�سهداء(    بناء  اأ و  املجاهدين 
الولئية  ال�سلطات  على  كان 
اأي  ــدمي  ــق ت ــرفــ�ــس  ت اأن  اإل 
لــة ل  ــون املــ�ــســاأ تــرخــيــ�ــس، ك
تــعــدوا عــن كــونــهــا �ــرضاع 
ــاءت كل  ــب ف لــقــاب،  الأ ــول  ح
تقل�س  و  بالف�سل،  املحاولت 
وطنية  موؤ�س�سة  من  امل�رضوع 
تكفل  حيث  وطنية،  جمعية  اإىل 
نفا،  اآ ا�سمه  ذكر  الذي  و  �ساب 
قا�سمي  حمزة  قال  و  بتبّنيها 
هذا  ن�ساء  اإ من  الوحيد  هّمنا  اأن 
راية  اإعالن  اأجل  من  الف�ساء 
الوطن  رجال  اإن�ساف  و  احلق 
ميكن  ما  باأغلى  �سحوا  الذين 
املتعط�س  اجليل  هذا  اأجل  من 
و  الــدميــقــراطــيــة،  و  للحرية 
اإىل  تهدف  ح�سبه   اجلمعية 
و  التاريخي  باجلانب  الهتمام 
باعتباره  احل�ساري  و  الثقايف 
تاريخ  فهم  يف  الأهم  القاعدة 
الن�سالية. م�سريتها  و  اجلزائر 

الــ�ــســالــح  حمــمــد  الــعــقــيــد  و 
الثورة  جمل�س  ع�سو  يحياوي 
من  الثورة،   قادة  برز  اأ من  يعد 
بامل�سيلة،  اخل�رضة  عني  مواليد 
والده  يد  على  بربيكة  ترعرع 
ــ�ــســيــخ عــيــ�ــســى يــحــيــاوي  ال
عــ�ــســو بــجــمــعــيــة الــعــلــمــاء 
عمل  ــريــني،  اجلــزائ امل�سلمني 
الع�سكرية  لالأكادميية  قائدا 
على  �ــــرضف  اأ و  ــال  ــس ــ�ــرض� ب
جريح  اأكــرب  يعد  و  تعريبها، 
كانت  اجلــزائــريــة،  الــثــورة  يف 
و  دول  زعماء  مع   لقاءات  له 
ل  و  النا�رض،  عبد  جمال  منهم 
مقولته  يتذكر  ل  اأحدا  اأن  �سك 
بقائد  التقى  ــوم  ي ال�سهرية 
الفرن�سي  الع�سكري  الفريق 
لنزع  اجلــزائــر  اإىل  جــاء  ــذي  ال
الفرن�سي:"  ال�ستعمار  لغام  اأ
لرجال..و  رجال  حاربناكم  لقد 
رجـــال  ن�ستقبلكم  الـــيـــوم 
املقربني  من  كــان  و  لرجال"، 
بــومــديــن،  ـــواري  ه للرئي�س 
2018 بعني  اأوت   10 تويف يف 
�سنة   81 ناهز  عمر  عن  الّنعجة 
 ، املر�س  مع  مرير  �رضاع  بعد 
عبد  ــد  ــاه ــج امل ـــال  ق ــا  كــم و 
قيادي  ع�سو  بلعياط  الرحمان 
الوطني  التحرير  جبهة  بحزب 
ال�سالح  حممد  املجاهد  ــاإن  ف
ومات  منا�سال  عا�س  يحياوي  
وجلبهة  لــلــجــزائــر  مــنــا�ــســال 

الوطني. التحرير 

التاريخ و احلفاظ  ال�سالح يحياوي من اجل تدوين  العقيد حممد  ا�سم  تاريخية حتمل  تاأ�س�ش جمعية وطنية  يتم االإعالن عن  اأن  املنتظر  من 
التحرر و  التاريخيني و دورهم يف حركة  القادة  اأ�سماء  ال�سهادات احلية حول  التاريخي حتى يكون مرجعا لالأجيال مع جمع  الثقايف  املوروث  على 
الع�سكرية  لالأكادميية  قائدا  عمل  الثورة،  قادة  اأبرز  من  يعد  الثورة  جمل�ش  ع�سو  يحياوي  ال�سالح  حممد  والعقيد  اال�ستعمارية،  االآلة  مواجهة 

التقى بقائد الفريق  ال�سهرية يوم  النا�سر، و عرف مبقولته  له لقاءات مع  زعماء دول و منهم جمال عبد  اأ�سرف على تعريبها، كانت  و  ب�سر�سال 
لرجال"،  ن�ستقبلكم رجاال  اليوم  و  لرجال  الفرن�سي:" لقد حاربناكم رجاال  اال�ستعمار  األغام  لنزع  اإىل اجلزائر  الذي جاء  الفرن�سي  الع�سكري 

81 �سنة بعد �سراع مرير مع املر�ش 2018 بعني الّنعجة عن عمر ناهز  اأوت   10 كان من املقربني للرئي�ش هواري بومدين، تويف يف 

بالتن�سيق مع دار االأوطان و  اأفراد عائلته  اأحد  مبوافقة 

املوؤ�س�سات  وزارة  اأطلقت 
و  ــنــا�ــســئــة  ال و  ــغــرية  ــ�ــس ال
م�سابقة  املــعــرفــة  اقــتــ�ــســاد 
تطبيق  عرب  ال�سغري  القارئ 
يــوم  مبنا�سبة  "كويزيتو" 
لــفــائــدة  ــوجــهــة  امل و  الــعــلــم 
به  ـــاد  ف اأ ح�سبما  الأطــفــال، 
هذه  للوزارة.وت�سرتط  بيان 
لالأطفال  ،املوجهة  امل�سابقة 
 5 من  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
ق�س�س  قراءة  �سنة،   14 اإىل 
على  اللعب  ثــم  الكرتونية 
ــز.و  ــوائ اجل لــربــح  �سئلتها  اأ
امل�ساركة  يف  الراغبني  على 
التطبيق  موقع  اإىل  الدخول 
family.quizitto. عــرب 
الــفــائــزون  يــتــوج  و     com
ــان-  ــي ــب ال ذات  ــف  ــي ــ�ــس -ي

و  لالأطفال  املطالعة  بجوائز 
لأف�سل  ت�سجيعية  �سهادات 
لباب  ت�سلهم  قـــارئ   100
امل�سابقة  هذه  تهدف  منزلهم.و 
يف  ــرضة  � الأ دور  تفعيل  اإىل 
القراءة  على  الأطفال  حتفيز 
التكنولوجيات  با�ستخدام 
خلق  و  الإيجابي  ثــر  الأ ذات 
الأطفال  بني  املناف�سة  روح 
الثقايف،  بامل�ستوى  لالرتقاء 
يعترب  امل�سدر.و  نف�س  ي�سيف 
معريف  تطبيق  "كويزيتو" 
النا�سئة  لت�سجيع  تناف�سي 
قراءة  حتبيب  و  املطالعة  على 
و  اللعب  عرب  لهم  الق�س�س 
التكنولوجيات  ا�ــســتــخــدام 

الإيجابي. ثر  الأ ذات 
ق/ث

كــ�ــســفــت وزيــــرة الــثــقــافــة 
الوزارة  مبقر  دودة  بن  مليكة 
جملة  مــن  الأول  الــعــدد  عــن 
التي  الثقافية  "انزياحات" 
�سعار  حتت  وزارتها  اأطلقتها 
�ــرضاف  ــاإ ب التغيري"  "فكرة 

جزائريني". ومثقفني  "كتاب 
حتدثت  مت�سل  �سياق  ويف 
ـــرة عـــن الــتــحــ�ــســري  ـــوزي ال
على  تــبــث  ـــة  ذاعـــي اإ ــرتة  ــف ل
عنوان  حتت  الثقافية  ذاعة  الإ
من  ام"  اف  "انزياحات 
غاية  اإىل  النهار  منت�سف 
تعنى  يوميا  اخلام�سة  ال�ساعة 
بال�رضاكة  الثقايف  بال�ساأن 

الت�سال. وزارة  مع 
اأكدت  العلم  يوم  ومبنا�سبة 
ت�سعر  "م�ساحلها  اأن  الوزيرة 
يعترب  ـــذي  ال ــوم  ــي ال بــثــقــل 
رموز  لتكرمي  �سنويا  موعدا 
بالدنا"  يف  واملعرفة  العلم 
على  حــالــيــا  "تعكف  وهــي 

الــوزارة  يف  الو�سع  ترتيب 
الذي  التغيري  م�سار  ملواكبة 

الدول". تتبناه 
التي  ـــالم  ق الأ وبخ�سو�س 
املجلة  �سفحات  يف  �ست�سارك 
"و�سيلة  نها  اأ الوزيرة  اأجابت 
لكل  مفتوحة  ثقافية  اإعالمية 
يعني  ما  �سمن  اجلزائريني 
ويرثيها  اجلــزائــريــة  الثقافة 
اأن  على  م�سددة  ويثمنها" 
"انزياحات"  العنوان  اختيار 

ومق�سديته. دللته  له 
رهانها  اأن  الوزيرة  وركزت 
ــالق  الإط "لي�س  املجلة  مــع 
ــط ولــكــن  ــق ـــفـــاء ف والحـــت
ــطــور  ــت ــة وال ــراري ــم ــت ــس ال�
والنت�سار"  امل�سمون  يف 
ــقــة  مــراف يف  ــة  ــم ــاه ــس ــ� وامل
وتثمينها  اجلزائرية  الثقافة 
اأ�س�سه  و�سع  يتم  "ما  وهو 

. " ليا حا
ق/ث

 مبنا�سبة يوم العلم

وزارة املوؤ�س�سات ال�سغرية والنا�سئة 
تطلق م�سابقة "القارئ ال�سغري" 

حتت �سعار "فكرة التغيري" باإ�سراف "كتاب ومثقفني جزائريني"

وزارة الثقافة تطلق "انزياحات" جملة 
ثقافية جديدة
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عبد  العالمة  وفــاة  ذكــرى  اإحــيــاء  لعل  و 
ع�رض  لل�ساد�س  امل�سادفة  بادي�س   ابن  احلميد 
للعودة  فر�سة  �سنة  كل  من  اأفريل  )ني�سان( 
بالثوابت  مت�سكه  و  الإ�سالحية  م�ساراته  اإىل 
جمتمع  بناء  و  الهوية  على  احلفاظ  اأجل  من 
واعي ، ل�سيما و هو القائل اأن الأمة اجلزائرية 
كان  فقد  كذلك،  تكون  لن  و  فرن�سا  لي�ست 
على  ترتكز  دولة  بناء  هو  بادي�س  ابن  رهان 
للبالد،  والتاريخي  الثقايف  و  العلمي  الرقي 
التاريخ واحد من املرجعيات التي  اأن  باعتبار 
تبنى بها الهوية الوطنية، فقد متيزت م�سرية 
بت�سحيح  بادي�س   بن  احلميد  عبد  ــام  الإم
البدع  اإليها  ت�رضبت  التي  األإ�سالمية  العقائد 
املمار�سات  بع�س  جــراء  من  اخلــرافــات   و 
ال�سيا�سية،  ال�رضاعات  كذا  و  الطرفقية، 
وطاأة  حتت  ترزح  اجلزائرية   ال�ساحة  كانت 
الب�رضية  عرفته  ا�ستعماري  نظام  اأب�سع 
ا�ستهدفت فيه العقائد، فكان على ابن بادي�س 
اإل اأن يقف يف وجه الفرن�سة و التغريب، حيث 
اإثراء اللغة العربية و اأ�سول احلكم  اأ�سهم يف 
ل  كتاباته  و  ن�سو�سه  فكانت  اإ�سكالياته،  و 
مفهوم  عن   ُ ُيَعربِّ هو  و  ال�سيا�سة  من  تخلو 
على  اأما  حديث،   بتعبري  الهوية  و  الوطنية 
لإبن  كان  فقد  الفل�سفي،  الفكري  ال�سعبد 
بادي�س ثقافة فل�سفية دينية، قريبة اإىل حد ما 
اإ�سافات يف  بفل�سفة حممد عبده، فكانت له 

هذا اجلانب.
ببع�س  تاأثر  بادي�س  ابن  اأن  درا�سات  ت�سري    
الزيتونة على  التقى بهم بجامع  العلماء حني 
�سفر،  الب�سري  حممد  ال�سيخ  اأ�ستاذه   غرار 
ابن بادي�س  الف�سل يف اطالع   الذي كان له 
على اأمته و وطنه و بث فيه الروح التي جعلت 
منه عاملا م�سلحا، كما تاأثر ابن بادي�س بالفكر 
، حيث  حر�س حر�سا �سديدا على  اخللدوين 
درا�سة مقدمته ال�سهرية و تدري�سها لتالمذته 
ال�سيخ حممد  الفجر،  كذلك  بعد كل �سالة 
النخلي املتويف عام 1824، و كان هذا الأخري 
قد وّجه ابن بادي�س اإىل الرتكيز على التاريخ 
الأ�سويل يف الأندل�س، و كتابات ابن العربي، 
على  بادي�س  ابن  عكف  املنطلق  هذا  ومن 
الذي   ، القوا�سم"  و  "العوا�سم  كتاب  درا�سة 
 1928 عام  بن�رضه  تكفل  و  عربي،  ابن  الفه 
بق�سنطينة  الإ�سالمية  باملطبعة   ، نفقته  على 
اأقام  يقال  كما  الذي  و  جزئني،  يقع يف  هو  و 
واحدة  هي  و  اأخرى  واأ�سقط  اإمرباطوريات 
من خمطوطات ابن العربي،  و لعل حتقيقاته 
جتعل  التي  الدلئل  اإحــدى  املخطوطة  لهذه 
من ابن بادي�س حمققا و مدققا، حينما عكف 
النبوة،  بعد  ما  و  النبوة  مرحلة   درا�سة  على 
و حتليله جمتمع اخلالفة الرا�سدة، بعدما راأى 
م�ّست  ال�سيا�سية  و  املذهبية  الت�سورات   اأن 
و   ، الوا�سعة  الإ�سالمي يف حمطاته  التاريخ 
باخل�سو�س املرحلتني الأموية و الأندل�سية، و 

ما �سهدته من �رضاعات قومية �سعوبية.
املخطوطة  هذه  عن  الباحثون  حتدث  قد  و   
ل�سيما الدكتور  الطاهر بونابي  خمت�س يف 

، حتدث  امل�سيلة  الو�سيط من جامعة  التاريخ 
هذا الأخري عن  امل�رضوع النه�سوي عند ابن 
حالة  هو  التاريخي  الوعي  اأن  قال  و  بادي�س 
�سّماه  ما  اإطار  الهوية يف  و  بالذات  ال�سعور 
حالة  هو  الذي  الذاتي  بالإ�سالم  بادي�س  ابن 
من التحقيق و النقد يف مناهج العلوم، م�سريا 
اأن ابن بادي�س مل ي�ستمد وعيه التاريخي من 
اإمنا هناك دوافع جعلته  النظرية، و  الفل�سفات 
يف  الإ�سالمي  العربي  التاريخ  على  يقف 
للميالد  العا�رض  اأي  هجري  ال�ساد�س  القرن 
لعبت  لقد  املوحدين،  بعد  ما  اإن�سان  �سّماه  و 
تربية  يف  هاما  دورا  البادي�سية  املدر�سة 
و  مــوؤرخــون  و  كتاب  منها  بــرز  و  الن�سء 
اإىل  �سهرتها  اأ�سبحت  و  فال�سفة  و  ــاء  اأدب
حممد  اإىل  ن�سبة   ( العبدوية  املدر�سة  جانب 
هناك  و  الغرب،  و  ال�رضق  يف  عاملية  عبده(  
املوؤرخ  منهم  و  وفاته،  بعد  رايته  حمل  من 
اجلزائري امبارك امليلي، و جنله حممد امليلي،  
الفقيه ال�سيخ اأحمد حماين، و اأحمد رم�سان، 
قال  و كما  �سيبان و غريهم،  الرحمان  و عبد 
احلايل  الرئي�س  ق�سوم  الرزاق  عبد  الدكتور 
فاجلزائر    ، اجلزائيني  امل�سلمني  العلماء  جلمعية 
البادي�سي،  املنهج  اإىل  ما�ّسة   بحاجة  اليوم 
الإجتماعي  التفكك  ظواهر  على  للق�ساء 
ت�سحيح  اإعــادة  و  الثقايف،  و  ال�سيا�سي،  و 
خا�سة  معانيها  تاأ�سيل  و  احل�سارية  املفاهيم 
�ستى  تعاين  اأ�سحت  بالذات  الظرف  هذا  يف 

اأنواع الإ�سطرابات.
التجربة البادي�سية يف الدفاع 

عن الهوية الوطنية
يف  بادي�س  بن  احلميد  عبد  الإمــام  كان  لقد 
و  باملا�سي  الإملام  اإىل  طلبته  يدعو  درو�سه 
الوطنية  الهوية  عن  الدفاع  و  التاريخ،  قراءة 
على  يردد  درو�سه  و  حلقاته  كل  يف  كان  و 
م�سامعهم باأنه وجب معرفة التاريخ، و يوؤكد 
يتخذ  بــاأن  جدير  تاريخه  عرف  من  اأن  لهم 
لنف�سه منزلة لئقة به يف هذا الوجود، ال�سوؤال 
الذي وجب اأن يطرح اليوم هو كالتايل: كيف 
ابن  تراث  من  ي�ستفيد   اأن  اجليل  لهذا  ميكن 
بتنزيل  �سيكون  الرد  اأن  �سك  ل   ، بادي�س؟ 
فكرة  يبقى جمرد  ل  حتى  الواقع  على  تراثه 
بل وجب حتويله اإىل ممار�سة يومية من خالل 
معاجلة الق�سايا احل�ّسا�سة التي اآمن بها اجليل 
احلايل الذي خرج يف م�سريات �سعبية لأكرث 
ل  بادي�سية  جزائر  "نريدها   : قال  و  �سنة  من 
باري�سية" و نا�سد بالتغيري اجلذري يف خمتلف 
و  الإجتماعي  اجلانب  ل�سيما  احلياة  جمالت 
"الفرن�سة"  و  "التغريب"  وحماربة  الثقايف، 
الثقافة  يف  تكري�سها  ــراف  اأط حتــاول  التي 
التعبري  اأراد  بذلك  و هو  الأ�سيلة،   اجلزائرية 
اأكرث  اأ�سبح  بل  واع  جيل  اليوم  جيل  بــاأن 
ابن  الإمــام  منهج  على  ال�سري  يريد  و  وعي 
الإنفتاح  و  الأ�سول  على  باملحافظة  بادي�س، 
و  التفتح  و  بالأ�سالة  املعروف  الع�رض  على 
"الهوية" الوطنية من دين و لغة  الدفاع عن 
"لقد   : بادي�س  ابن  يقول  انتماء ح�ساري،   و 
تنه�س  الأمم  فوجدت  الأمم،  تاريخ  در�ست 
بكرثة  اإما  و  العلم،  بكرثة  اإما  اثنني:  ب�سيئني 
الظلم، اأما العلم فنحن فيه فقراء، و اأما الظلم 

فنحن فيه اأغنياء، اللهم اإن كنت تريد اإنها�سنا 
بكرثة الظلم فنحن لك من ال�ساكرين"، فابن 
بادي�س كما يقول الدكتور م�سطفى باجو من 
الإ�سالمية  للعلوم  القادر  عبد  الأمري  جامعة 
من  الع�رض  اأبدعه  ما  يغفل  مل  ق�سنطينة 
و�سائل التاأثري و ت�سكيل الراأي العام و التاأثري 
على جمريات  الأحداث فتوّجه  لل�سحافة و 
اأن�ساأ اجلرائد ملتابعة الأحداث و معاجلة الأدواء 
الذي  الإ�ستعمار   بحقيقة  النا�س  تب�سري  و 

اأراد اأن تكون اجلزائر فرن�سية.
و هو يرافع ل�سالح الهوية الوطنية، قال الإمام 
عبد احلميد ابن بادي�س: " اإن اأبناء يعرب و اأبناء 
ب�سعة  منذ  الإ�سالم  بينهم  جمع  قد  مازيغ 
ع�رض قرنا، ثم داأبت تلك القرون متزج ما بينهم  
من ال�سّدة و الرخاء، و توؤلف بينهم يف الع�رض 
و الي�رض و توحدهم يف ال�رّضاء و ال�رّضاء حتى 
كّونت منهم منذ اأحقاب بعيدة عن�رضا م�سلما 
جزائريا، اأّمه اجلزائر و اأبوه الإ�سالم"،  يف هذه 
الرتبية  اأثر  يتجلّى  املقد�سة  الذهبية  العبارة 
الإ�سالمية يف �سناعة ال�سمري اجلزائري احلّر،  
القائم على الوئام و امل�ساحلة و الت�سامح مع 
اأن  بادي�س  ابن  بنّي  فقد  اختلفوا،  مهما  النا�س 
الهوية الوطنية تت�سابك فيها خيوط العروبة 
راية  حتت  اجلميع  ي�ستظل  و  الأمازيغية  و 
�سهرت  و  ال�سفوف  وّحدت  التي  الإ�سالم 
جتربة  �سك  ل  هي  و  التاريخ،  عرب  القلوب 
�ساملة و رائدة توؤكد عظمة ال�سعب اجلزائري 
لطم�س  ذكية  خمططات  اليوم  يواجه  الذي 
معامل ال�سخ�سية اجلزائرية و ال�سعي للهيمنة 
الثقافية  العوملة  �ستار  حتت  عليها  الفكرية 
مواقع  لإحتالل  الأقــويــاء،  �ــرضاع  اإطــار  يف 
النفوذ يف عامل الفكر و الثقافة و الإقت�ساد، 
اخلروج  الع�رضنة  بجيل  دفعت  الظروف  هذه 
عرفت  �سعبية  م�سريات  يف  ال�سوارع  اإىل 
ماهو  لكل  للت�سدي  فــربايــر،   22 بــثــورة 
تنوع  و  التقنيات  تطور  من  بالرغم  تغريبي 
الذي  الإنرتنت  ع�رض  دخول  و  الإمكانيات 

جعل العامل كله قرية �سغرية.
فرن�سا وظفت جمعية االآباء البي�ش �سد 

جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني
العلماء  جمعية  و  بادي�س  ابن  فكر  يقراأ  فمن 
امل�سلمني اجلزائريني يقف على حقيقة اأنه داع 
) ل هي عربية و ل هي  الإ�سالمية  للقومية 
بعثية(  هي  ول  علمانية  هي  ل  و  اأمازيغية 
الإ�سالمية  الرتبية  على  ذلك  يف  مرتكزا 
وحدة  على  لي�س  و  الإ�سالمية  الثقافة  و 
بع�س  ذهــب  قــد  و   ، "العرقية"  الأ�ــســول 
الباحثني يف هذا الإجتاه و منهم الدكتور اأحمد 
املغالطات  بحوثه  يف  عالج  الذي  نعمان  بن 
العرقية يف القومية عند ابن بادي�س  و منهجه 
 ، الإ�سالمي  و  العربي  الواقع  ت�سخي�س  يف 
قال  الإجتاهات فمنهم من  فيه  تعددت  واقع  
امل�سرتك هو  الإجتماعي  الثقايف و  الرتاث  ان 
اأعطوا  العربي، و  التجن�س يف الوطن  اأ�سا�س 
�سمنيا فكرة الِعْرق اأهمية بالغة و منهم الأمري 
م�سطفى ال�سهابي الذي يف�سل الدم العربي 
معار�سون  عرّب  فيما  الأقـــوام،  باقي  على 
تكوين  يف  العرق  وحدة  فكرة  رف�سهم  عن 
عمل  لذا  و  اأ�سا�سها،  من  القومي  املجتمع 

اإبعاد  ابن بادي�س على 
يف  العرقي  العامل 
املبنى  الأّمــة   تكوين 
وحــدة  على  اأ�سا�سا 
اللغة  وحدة   و  الدين 
من  فبالرغم  اآدابها،  و 
فقد  قّح،  اأمازيغي  اأنه 
بادي�س  ــن  اب كــّر�ــس 
حياته  ال�سنهاجي 
اللغة  ــن  ع مــدافــعــا 
العروبة  و  العربية 
عن  ذلــك  يف  خمتلفا 
ــاب الإجتــــاه  ــح ــس اأ�
يعتمد  ــذي  ال الأممــي 
ــده  ــن وح ــدي عــلــى ال
العوامل  ي�سقط  و 
و  كاللغة  الأخــــرى 
و  التاريخ،  و  الثقافة 
عن  كــذلــك  خمتلفا 
الإجتاه العلماين الذي 
الدين  عــامــل  ينفي 
خا�سة  و  القومية  يف 

الإجتاه البعثي لأ�سباب طائفية.
قيم،  و  اأفكار  حرب  البادي�سية  احلرب  كانت 
جمعية  يف  رفاقه  و  بادي�س  ابــن  قــدم  فقد 
زاهية  �سورا  اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 
املا�سي  من  بفرتات  التذكري  من  تنطلق 
مب�ستقبل  الآمــال  تغذية  و  الزاهر  التاريخي 
تكن  مل  الإ�ستعمار،  مــن  منه  يتحررون 
ع�سكرية  حربا  فرن�سا  و  اجلزائر  بني  احلرب 
بكل  دينية  حربا  كانت  بل  فقط  واقت�سادية 
متكافئة،  غري  حربا  كانت  لكنها  املقايي�س، 
علماء  لفائدة  راجع  فيها  القوى  ميزان  لأن 
العربي  الــوطــن  و  اجلــزائــر  ــالح  يف  ــس الإ�
الذين  الإ�ستعماريني،  اأنفا�س  قطعوا  الذين 
امل�سلمني اجلزائريني و  العلماء  لحقوا جمعية 
يف  تاأ�سي�سها  منذ  حماربتها  و  لها  الت�سدي 
و   ،)1931  ( الأوىل  العاملية  احلرب  اأعقاب 
حما�رضتها اإعالميا من خالل توقيف �سحفها 
من قبل الإدارة الفرن�سية على غرار �سحيفة 
ابن  ال�سيخ  اأ�س�سها  التي  الأ�سبوعية  املنتقد 
حرب  من  موقفها  ب�سبب   1924 عام  بادي�س 
و  اخلطابي،   الكرمي  عبد  الزعيم  و  الريف 
الكتابات  توؤكد  و  �سحف،  من  حلقها  ما 
بادي�س  ابن  احلميد  عبد  الإمام  اأن  التاريخية 
الفرن�سي  الإحتالل  مواجهة  يف  جهوده  ركز 
على منطقتني هما:  الأورا�س من جهة و بالد 
القبائل من جهة اأخرى، و هذا ما جعله يفكر  
مقرها  يكون  حركة  تاأ�سي�س  يف   1924 منذ 

مدينة ق�سنطينة.
الآباء  جلمعية  الت�سدي  حربه  اأوىل  كانت   
اإىل توظيفها،  التي �سعى الإ�ستعمار  البي�س 
للتب�سري  البي�س  الأخـــوات  جمعية  كذلك 
الذي  اوقت  يف  القبائل  بالد  يف  بامل�سيحية 
الطرقية  الزوايا  بع�س  اف�ستعمار  فيه  حرك 
لإقناع �سكان الأورا�س باخل�سوع و الت�سليم 
و  ق�ساء  الإ�ستعمار  اأن  على  الواقع  بالأمر 
عنيفة  مواجهات  يف  بادي�س  ابن  فكان  قدر، 
من  متكن  قــد  و  الطرقيني،  و  ــا  ــزواي ال مــع 

لأن  القبائل،  بالد  الو�سع يف  على  ال�سيطرة 
تكن  مل  و  بال�سكان  مرتبطة  كانت  الزوايا 
متحالفة مع الإ�ستعمار، و من ثم اأدت خدمة 
كبرية للغة العربية  و نت�سط ابناوؤها يف خدمة 
حركة الإ�سالح الديني �سواء كانوا من اجليل 
اأو  ــزواوي،  ال يعلى  ابو  ال�سيخ  مثل  القدمي  
�سعيد  ال�سيخ  مثل  بعده  جاء  الذي  اجليل  من 
هذا  و  البيباين،  �سعيد  ال�سيخ  و  �ساحلي، 
من  كل  خلفه  الــذي  الــرتاث  على  بااإعتماد 
ن�سومر،  فاطمة  و  املقراين  و  احلداد  ال�سيخ 
اأما يف الأورا�س فقد لعبت الزاوية الدردورية 
فعلى  الإ�ستعمار،  ملخططات  الت�سدي  ريف 
الرغم من اأن د�ستور جمعية العلماء امل�سلمني 
اجلزائريني غري �سيا�سي، اإل اأنه كان لها دور 
وطنية  �سيا�سية  حركة  فكانت   ، �سيا�سي 
املوؤرخ  يقول  معانيها،  و  جتلياتها  كل  يف 
جمعية  حركة  اإن  اأجـــرون:  ــري  روب �سارل 
مواقف  اتخذت  اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 
مع  مطلقة  ب�سورة  تتعار�س  �سيا�سية  
عن  التفرن�س  حاربت  فقد  الفرن�سي،  النفوذ 
هذه  كانت  عربية"،  �سحافة  تطوير  طريق 
ابن  ر�سمها  التي  ال�سيا�سية  الإ�سرتاتيجية 
ال�ساملة  الإ�سالحية  خطته  �سمن  بادي�س 

لبعث الوعي يف النفو�س و ر�سد الأفكار.
اإعداد/ علجية عي�س

مراحلها  كل  يف  كانت  البادي�سية  التجربة   
ال�سعب  عظمة  توؤكد   ، و�ساملة  رائــدة 
خمططات  اليوم  يواجه  ــذي  ال اجلــزائــري 
و  اجلزائرية  ال�سخ�سية  معامل  لطم�س  ذكية 
�ستار  حتت  عليها  الفكرية  للهيمنة  ال�سعي 
الأقوياء  �رضاع  اإطار  يف  الثقافية  العوملة 
و  الفكر  عامل  يف  النفوذ  مواقع  لإحتالل   ،

الإقت�ساد و  الثقافة 
جمع  قد  مازيغ  اأبناء  و  يعرب  اأبناء  اإن   "  
ثم  قرنا،  ع�رض  ب�سعة  منذ  الإ�سالم  بينهم 
داأبت تلك القرون متزج ما بينهم  من ال�سّدة 
و الرخاء، و توؤلف بينهم يف الع�رض و الي�رض 
و توحدهم يف ال�رّضاء و ال�رّضاء حتى كّونت 
م�سلما  عن�رضا  بعيدة  اأحقاب  منذ  منهم 

جزائريا، اأّمه اجلزائر و اأبوه الإ�سالم"

مالمح من االإ�سرتاتيجية ال�ّسيا�سّية لالإمام عبد احلميد ابن بادي�ش

للمرة الثانية يغيب االإحتفال بذكرى وفاة العالمة اجلزائري عبد احلميد ابن بادي�ش، رائد النه�سة االإ�سالمية و احلركة االإ�سالحية  يف اجلزائر و يف الوطن العربي 
2019  التي اأرادها جزائريون اأن تكون بادي�سية  22 فرباير  و موؤ�س�ش جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني، االأوىل كانت ب�سبب احلراك ال�سعبي الذي انطلق يف 
ال باري�سية و هذ ا العام بعد فر�ش احلجر ال�سحي اإثر ظهور فريو�ش كورونا كوفيد 19 ، و كما هو معلوم فقد حفلت م�سرية العالمة االإمام عبد احلميد ابن بادي�ش 
اأعداء حاولوا تك�سري  انتقادات و هجوم من  العروبة، فكانت حياته كلها مواقف، جعلته مو�سع  الهوية و  التاريخية يف الدفاع عن  الفكرية و  بامل�ساهد والتحديات 

م�سريته، و الطعن يف منهجه االإ�سالحي، بالرغم من اأن منهجه كان منهجا حامال للقراآن هدفه االإن�سان.

ابن بادي�ش �سّحح فل�سفة ابن عربي و جرب الك�سر الذي وقع يف التاريخ

اإعداد/ علجية عي�ش
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�سر واالإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

املغفور  نباأ وفاة  تلقينا  بقلوب را�سية بق�ساء اهلل وقدره 
له باإذن اهلل "احلاج بوخامي القغ " رئي�ش بلدية اإن قزام 
بوالية مترنا�ست، وذلك بعد مر�ش ع�سال األزمه الفرا�ش 
بوجمعة  االإعالمي  يتقدم  اجللل  امل�ساب  هذا  اإثر  .على 
كل  عن  ونيابة  نف�سه  عن  اأ�سالة  ميلة  والية  من  مهناوي 
اأفراد العائلة واالهل بعبارات التعازي واملوا�ساة اىل اإبن 
م�سطفى"   اأمد  املجاهد  مت�سنا  و  ناهقار  "اأمنوكال  عمه  
ب�سفة عامة راجيا من اهلل  الفقيد  اأ�سرة  و  ب�سفة خا�سة 
عز وجل اأن يتغمده برحمته الوا�سعة ويلهم ذويه ال�سرب 

وال�سلوان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

تعـزيـة

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
الضمانات  بكل  األفراد، جيب محايتها  لكل  طبيعي 

الدستورية.
راقية،  حضارية  رسالة  اإلعالم  بأن  وتؤمن   -  3
بيئة  يف  وتزدهر  املجتمعية.  املشاركة  على  تقوم 

تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، 
ما  فجميع  ولذا  ومهنية.  وموضوعية  حيادية  بكل 
ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.

من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
ارتباطها بضمري الشعب، ومن والئها للحق واحلقيقة، 
ومن متسكها بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون 

واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
 ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
فحرية اإلعالم من حرية الوطن، وااللتزام بالدفاع 

عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية  ضمانات 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لــذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
أو  احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
أو  الشخصية  ــاءة  اإلس أو  التشهري  أو  االبــتــزاز 
احلقائق خلدمة  تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية 
غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات والوثائق 
بالسرية،  ستحـاط  اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 

تقتضى  اإلعــالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف  األمة  تراث  احترام 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض 

أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا 
اإلعالمي  الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة 

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا االإعالمي

1من بغداد طاف بكل البالد o سب وشتم
2األدوات لتحقيق هدف ما

3حرك شيئا داخل فمه o ملل o فائدة حمرمة
4فكرة حول موضوع ما )معكوسة( o نبات ذو زهرة صفراء 

له استخدامات طبية
5تسبب يف حدوث تيار هوائي لطيف o قروض مستحقة 

o نصف تامر
6اشفط السائل قليال قليال من كوب أو حنوه o سائل 

احلياة األمحر
7قوام o يطلب برجاء شديد

8مدينة السندباد o جهة اليمني )معكوسة(
9الشخص الذي يراقب سري العمل يف مصلحة ما o اسم 

اجنيب مبعىن يوحنا
10ثالثة متشاهبة o جمموعة أحوال الطقس خالل سنة

أفقــــــــــــــــــي

1أبو االنبياء عليه السالم 
)معكوسة(

2نتعاون بشكل وطيد o ناتج 
املحصول يف هناية يوم عمل

3متهيد يف بداية أي عمل
4قوة وقدرة واحتمال o لباس 

وطين يف اخلليج
5األكثر هيافة o لولو

6قطع لعب من البالستيك أو 
اخلشب عليها جمموعات من 

النقاط o عضو يف الوجه
7عزف غري موجه على العود
8زورق o فاكهة تشتهر هبا 

اهلند ومصر
9اناث الذئب o علو وأنفة

10شخصية تراثية عربية 
ارتبطت بالفانوس السحري

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرة،داخل  مربعات   9 من  �سودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �سغرة لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغرا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرة باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :

 1.اأن اليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة الكبرة رقم  اأي  اليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة

الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “ عدل”
رقم التعريف الجبائي 1600105697 0000

تجزئة سعيد حمدين بئر مراد رايس الجزائر
برنامج 000 230 مسكن بصيغة البيع باإليجار

المديرية الجهوية بورقلة
العنوان: شارع روابح عبد الرحمان، ورقلة

إعالن عن منح مؤقت للصفقة
مشروع: إنجاز أشغال الطرقات والشبكات المختلفة لـ 150 مسكن بصيغة البيع باإليجار

 ببلدية جامعة، والية الوادي

في  المؤرخ   247/15 رقم  الرئاسي  المرسوم  من  و82   80  -  79-78 المواد  ألحكام  طبقا                     

2015/09/16 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 
الممثلة بالمديرية الجهوية ورقلة تعلم جميع المتعهدين الذين شاركوا في طلب عروض مفتوح مع اشتراط 
قدرات دنيا رقم: 004/ م ج و/ عدل /2020 المؤرخة في 2020/02/19 وبناءا على جلسة تقييم العروض 

بتاريخ 2020/03/17 فإن الصفقة قد منحت مؤقتا للمقاولة التالية:

رقم التعريف الجبائيالمشروعالمتعهد المختار
النقطة اإلجمالية المتحصل 

عليها على 100 نقطة

مقاولة مسعودي
إبراهيم

إنجاز أشغال الطرقات والشبكات المختلفة 
لـ 150 مسكن بصيغة البيع باإليجار ببلدية 

جامعة والية الوادي.
171301500371124100/80.00

مدة انجاز المشروعمعايير منح الصفقة
المبلغ بكل الرسوم المعتمد من قبل

لجنة تقييم العروض

00 ,811 925 .94 دج08 أشهرالمؤهل تقنيا واألقل عرض مالي

لتقييم عروضهم مدعوون لالتصال بمصالحنا في  نتائج مفصلة  الراغبين في االطالع على  المتعهدين        
أجل أقصاه )03( أيام ابتداء من اليوم األول من نشر إعالن المنح المؤقت في الجرائد الوطنية أو في النشرة 

الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.
 بإمكان كل متعهد معارض لهذا االختيار تقديم طعن لدى لجنة الصفقات المختصة، وهذا في أجل 10 أيام ابتداء 

من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن.
اذا صادفت هذه األيام يوم عطلة أويوم راحة قانونية فإنها تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.

  ANEP Nْ 2030000533      التحرير 2020/04/19 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي
دائرة الدبيلة
بلدية الدبيلة

مكتب اجلمعيات
رقم :06/ 2020

اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع
للقانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات

املتعلق   2012/01/12 يف  املوؤرخ   06/12 القانون  الأحكام  طبقا 
19( منه،  باجلمعيات ذات الطابع االإجتماعي، ال �سيما املواد )18 و 
لقد مت عقد جمعية عامة عادية و اأودع الت�سريح لدى بلدية الدبيلة 
لتجديد الهيئة القيادية للجمعية ذات ال�سبغة املحلية.امل�سماة : جمعية 

اأكفادو الفالحية املعتمدة حتت رقم : 69 بتاريخ : 2008/09/13
رئي�ش  الدبيلة   - باأكفادو  القدمي  االإداري  الفرع  مقر   : بـ  املقيمة 
 1977/09/15  : االإزدياد  مكان  و  تاريخ  عمار  احرثيب   : اجلمعية 

بالوادي عنوان الرئي�ش: اأكفادو - الدبيلة
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حـدث وال حـرج

جناح كبر 
لتجربة 
زراعة 
الدالع 

االأ�سفر يف 
اأحد املزارع 
بوادي �سوف

صـــورة و تعــليق 

الثالثة  العني 

  بادئ ذي بدء نثمن جهود الأطباء 
املرابطني يف امل�ست�سفيات لإنقاذ 

املواطنني، و كذلك الأ�سالك 
الأمنية ال�ساهرة على راحة و 

�سالمة املواطن اجلزائري، و يرتحم 
على الذين ا�ست�سهدوا يف امليدان 

وهم يوؤدون واجبهم الوطني 
و الإن�ساين لكن؟... ال�سعب 

يريد احلقيقة و ل يريد العي�س 
يف الأوهام، لأن املواطن اجلزائري ي�سمع ما يروج هنا و هناك و 

يقراأ اأن الدولة م�سيطرة على الو�سع، و اأن �ساعة الفرج اقرتبت، 
و حتولت تلك الت�رضيحات اإىل ا�ستفهامات ، فالدولة تدرك اأمّيا 

اإدراك اأن ال�سعب اجلزائري يتحلى بالقوة والإميان و العزمية يف 
مواجهة اأّي خطر يحدق به، و جتده يواجهه كما واجه من قبل 

فريو�س ا�سمه "الإحتالل الفرن�سي" و هو معروف عنه بال�سجاعة، 
فال يخاف املوت، طاملا هو حق و حتمية.  و كما هو معلوم..، ل 
اأحد ميكنه الهروب من املوت حتى لو ُوِجَدِت "الِعلَّة" ) فريو�س 

كورونا(، و قد اأثبت ال�سعب اجلزائري وعيه طيلة احلراك ال�سعبي 
الذي انطلق يف 22 فرباير2019 ، هذا ال�سعب الذي هو اليوم 

يبحث عن "كّمامة" يقي بها نف�سه عند خروجه من املنزل لق�ساء 
حاجاته، و ل يعرث عليها عند ال�سيادلة ، يف الوقت الذي تعلن 

فيه الأجهزة الأمنية عن توقيف م�ساربني يف الكّمامات الطبية 
و القفازات، و على غرار كل الدول املت�رضرة، كان احلل طبعا هو 
احلجر ال�سحي، و منع املواطنني من اخلروج، لكن على ما يبدو اأن 

ال�سحية الأول هو املواطن الب�سيط الذي ل ميلك �سيارة يتنقل بها، 
و نحن نرى الع�رضات من ا�سحاب املركبات يجوبون ال�سوارع 
يف النهار بعائالتهم و اأبنائهم، لقد كان هذا ال�سعب يف م�ستوى 

الوطنية يوم اختار رئي�سه عن قناعة و ذهب اإىل �سناديق القرتاع 
و �سّوت ل�ساحله من اأجل كفكفة الدموع و بناء جزائر جديدة، 

اآمنة م�ستقرة، كيف ميكن اليوم اإبعاده عن ال�ساحة و اإخفاء عليه ما 
يحدث، ال�سوؤال الذي يتبادر اإىل الذهن هو: طاملا الو�سع م�سيطر 
عليه، ملاذا متديد احلجر ال�سحي اإذن؟ و ال�سوؤال يفر�س نف�سه، من 

اأين تاأتي هذه الأرقام التي ُيْعَلُن عنها بني احلني و الآخر، ل�سيما و 
الإ�سابات هي يف ارتفاع متزايد. 

اآخر الأرقام تقول بت�سجيل )90 اإ�سابة جديدة، 10 وفيات جدد و 
2160 حالة اإ�سابة يف املجموع( ، طبعا ل ميكن اأن ننكر اأنَّ من 

م�سلحة اجلهات امل�سوؤولة اأن تهدئ الو�سع و تزرع ال�سكينة 
يف قلوب املواطنني، لكن كيف ميكن ذلك يف ظل التطور 

التكنولوجي، و ظهور مواقع التوا�سل الجتماعي؟، مل يعد 
باإمكان اإخفاء ما يحدث، لأن املعلومة ت�سل اإىل املواطن عرب 

مواقع التوا�سل الجتماعي ) الفاي�سبوك، تويرت ..الخ( و كذلك 
ـُْن�رَض يف ال�سحف الورقية، فلماذا يتم  القنوات الف�سائية قبل اأن ت

ا�ستغفاله اإذن؟ من حق ال�ّسعب اأن يكون اأكرث اطالعا، خا�سة و هو 
يقف يوميا على �سحايا يتوفون متاأثرين بالوباء، و لذا ل ينبغي 

ان نوهم ال�سعب باأن الو�سع م�سيطر عليه، فال�سعب �ساحب عزمية 
و الدليل اأنه قام بهّبة ت�سامنية للوقوف اإىل جانب اإخوانه يف هذه 

املحنة التي نرجوا من الله اأن يخرجه منها �ساملا و كل ال�سعوب 
يف العامل.

ال�ّسعب �ساحب عزمية..

بقلم: علجية عيش

ممثلة فرن�سية: فريو�ش 
كورونا اأكرث اإثارة من 

الثورة اجلزائرية

ترى املمثلة والنا�سطة الفرن�سية، بريجيت 
باردو اأن جائحة فريو�س “كورونا” اأكرث اإثارة 

من الثورة التحريرية اجلزائرية.وقالت بريجيت 
باردو خالل مقابلة مع �سحيفة ” لتريبون دو 
جنيف” ال�سوي�رضية: “عانيت من اأ�سياء كثرية 
مبا يف ذلك الثورة اجلزائرية، فالو�سع الذي مير 

به العامل اإثر الفريو�س التاجي �سعب جدا”.
واأ�سافت املمثلة الفرن�سية: “ميكنني اأن اأخربكم 

اأنني مل اأخترب اأي �سيء درامي مثل ما منر به 
الآن، العدو خارج عن ال�سيطرة لقد كان هناك 

اإيبول واإيدز و اأنفلونزا اخلنازير، لكنها مل تاأخذ 
اأبًدا الن�سب التي يتخذها الفريو�س كورونا. 

لي�س لدي اأي فكرة عما اإذا كنا �سنفوز”.

ال�سوؤال االأكرث بحثا على 
كورونا  "غوغل" ب�ساأن 

يخفي جانبا نف�سيا

�سهدت جملة “هل �ستعود احلياة اإىل طبيعتها؟” 
تزايدا كبريا يف عمليات البحث عرب “غوغل”، 

هذا الأ�سبوع، يف ظل ا�ستمرار اأزمة فريو�س 
كورونا.وت�ساعف عدد الأ�سخا�س الذين يبحثون 

عن امل�سطلح عامليا يف الأ�سبوع املا�سي، وفقا 
لقائمة اإح�سائيات غوغل )غوغل ترند( عرب 

�سفحة coronavirus trends page التابعة 
لعمالق التكنولوجيا، والتي �سملت اأي�سا اأ�سئلة 

اأخرى متكررة، من قبيل: “كيف ت�سعر باأنك 
طبيعي؟” و”هل �ست�سبح احلياة �سليمة مرة 
اأخرى؟”.وقال بيرت بروفيت، عامل النف�س يف 
نيويورك، ل�سحيفة “ذي بو�ست”، اإن النا�س 
رمبا يتجهون اإىل لوحات املفاتيح اخلا�سة بهم 
للتعامل مع “اخلوف من املجهول”.واأو�سح: 

“هذا الوباء ماأ�ساوي وغري م�سبوق، وجميعنا 
نبحث عن اإجابات. ما نقوم به الآن عن طريق 

احلجر ال�سحي، وعزل اأنف�سنا، لي�س طبيعيا، بل 
يتعار�س مع ن�سيج الطبيعة الب�رضية.” واأ�ساف: 
“هذا له تاأثري نف�سي كبري”.واأ�سار اخلرباء اإىل اأن 

ال�سعور بالعامل املقلوب راأ�سا على عقب يزداد 
�سوءا ب�سبب ال�سعور بالوحدة الجتماعية بفعل 

البتعاد، وميكن اأن يثري القلق.وتابع الطبيب 
النف�سي بنيامني �رضيفا�ستافا، ومقره مانهاتن: 
“لقد انقلب العامل اخلارجي متاما، واختفى منط 
احلياة الطبيعي الذي اعتدنا عليه. اإن ذلك يثري 
القلق لتعامل مع تلك امل�ساعر “غري العادية”، 

اأو�سى بروفيت مبحاولة اإيجاد ال�سعادة يف 
الأ�سياء ال�سغرية يف املنزل.وقال: “الآن، بينما 

اأنت يف املنزل، ميكنك روؤيته على اأنه فر�سة 
ل�ستخدام دراجة التمرين التي مت طيها يف اخلزانة 
ملدة عامني، اأو لقراءة رواية رائعة اأو اإجراء حمادثة 
هاتفية ذات مغزى. حاول ال�ستفادة الق�سوى من 
املوقف املاأ�ساوي من خالل الرتكيز على العادات 

ال�سحية والعمل املنتج والعالقات الإيجابية”

طفل �سغري يت�سرع هلل لرفع الوباء 
بوا�سطة لوحة فنية ترابية 

رغم الظروف املعنوية ال�سعبة 
التي مير بها اجلميع ب�سبب حمنة  
وباء فرو�ص كورونا الذي ال زال 
يح�سد االأرواح يف جميع مناطق 
العامل دون �سابق اأعذار اأو اإنذار 

، اإال اأن خماطره مل  ت�ستطيع 
توقيف اآلة  التعاي�ص معه من قبل 

اجلميع واالبتكار اأو التفنن يف �سبل 
طلب الرحمة والتخل�ص من هذا 

الفرو�ص القاتل يف اأقرب االآجال 
املمكنة ، وذهب بع�ص االأطفال 

ال�سغار كما تو�سحه ال�سورة 
اإىل الت�سرع من اهلل بوا�سطة 

لوحة فنية ج�سدها على الرتاب 
مبجموعة من احلجارة ، جاءت من فكرته لتوؤكد رغبته يف عودة احلياة الطبيعية واال�ستمتاع بها 

من جديد بعدما �سرق منهم الوباء ابت�سامتهم ، حيث كتب الطفل ال�سغر " اللهم اأرفع عنا الوباء 
" بعثا يف الوقت نف�سه  من خالل جت�سيده لهذه اللوحة الفنية اأنه ال مفر من العودة حلامل ال�سماء 

دون عمد واالإكثار من الدعاء باإخال�ص والت�سرع له واال�ستغفار طيلة �ساعات اليوم حتى تعود 
الب�سمة املفقودة للجميع من جديد

بناءان ي�سطوان على جموهرات و100 مليون 
من �سقة بالعا�سمة 

مت توقيف املتهمني بعد �سكوى تقدم بها ال�سحية مفادها تعر�سه �سقته لل�سرقة، حيث ت�سلال اجلناة 
بعد ك�سر زجاج النافذة وقاموا باال�ستيالء علي جموهرات من الذهب اخلال�ص ومبلغ مايل قدر ب 

قد  كانا  بنائني  حول  حتوم  �سكوكه  واأن  نومه،  بغرفة  اخلزانة  يف  بها  يحتفظ  كان  �سنتيم  100مليون 
ا�ستقدمهما يف وقت الإجناز بع�ص الرتميمات بال�سقة، وعليه تنقلت م�سالح االأمن اإيل م�سرح اجلرمية 

وتوقيف امل�ستبه فيهما ومت مطابقة ب�سماتهما بتلك املرفوعة اأين مت رفع الب�سمات، 
من م�سرح اجلرمية، جاءت تقرير اخلربة ايجابي، وخالل 

اإخ�ساعهما للتحقيق اعرتفا اأنهما كانا يرت�سدان لل�سحية من اأجل 
�سرقة منزله حيث الحظوا اأوقات خروجه من منزله اأين كان يف 

تلك الفرتة يخرج �سباحا ليعود يف امل�ساء، وهو ما جعلهما يحددان 
موعد الزوال لتنفيذ خطتهما حيث متكنا من ك�سر نافذة ال�سقة 

التي تقع يف الطابق االر�سي للعمارة وت�سلال اإليها و�سرقا منها  
جموهرات ومبلغ مايل معترب، ما جعلهما يواجهان جنحة ال�سرقة 

بالك�سر.



  

ت�ساعد االنتقادات املوجهة  للجولة التفقدية 
التي قادت رئي�ص اجلمهورية لبع�ص املن�ساآت 

اال�ست�سفائية و�سلت اإىل حد انتقاد الكمامة التي 
كان ي�سعها على وجهه من قبل بع�ص الفاي�سبوكيني، 

وهذه املالحظة  تبدو اأكر من غريبة كون رئي�ص 
اجلمهورية يرتدي نف�ص الكمامة التي كان يرتديها 

بع�ص االأطباء، لدرجة اأن ظهر اأحد االأطباء يف 
فيديو على مواقع التوا�سل االجتماعي بنف�ص 

نوعية الكمامة، موؤكدا تواجدها لدى بع�ص الطواقم 
الطبية، طبعا ح�سب هوؤالء الفاي�سبوكيني ال يتجاوز 
�سعر هذا النوع من االأقنعة ـ الكمامات ـ  16 يورو، ومع 

ذلك فقد اآثر البع�ص منهم الرتكيز على الهوام�ص 
والق�سور دون اللباب.

كان من ال�سعب على هوؤالء اأن يالحظوا  زيارة 
الرئي�ص الرو�سي بوتني الأحد امل�ست�سفيات الرو�سية 
وما كان يرتديه مما يقيه من كورونا وكاأنه يدخل 

حربا ، وال الرئي�ص الفرن�سي ماكرون كذلك يف 
زيارته مل�ست�سفى يف مار�سيل�سا جنوب فرن�سا، فقد 

كان من االأجدر بهم اأن ي�سكروا الرجل على �سجاعته 
ووقوفه بنف�سه على اال�ستعدادات اجلارية اإىل 

جانب اجلي�ص االأبي�ص من رجال ال�سحة يف هذا 
الظرف الع�سيب الذي مير به العامل اأجمع، ففي مثل 

هذه املحن من ال�سرورة مبكان جتاوز كل اخلالفات، 
الأن االأمن ال�سحي والقومي للوطن مهدد، وعلى 

اجلميع التعاون جنبا اإىل جنب دون مزايدات، الأن 
االإح�سا�ص بامل�سوؤولية امل�سرتكة يكون واجبا وطنيا 

ال حمالة.
   فاإذا كان من واجب الدولة ولي�ص احلكومة فقط 

ك�سلطة تنفيذية العمل على توفر التجهيزات 
بكل الطرق والو�سائل، فاإن م�ساهمة كل الفواعل من 
قطاع خا�ص وجمتمع مدين ومواطنني يعد اأكر من 

�سرورة لتجاوز انهيار النظام ال�سحي الذي قد يوؤدي 
اإىل انهيار كيان الدولة ، ال قدر اهلل، ولي�ص �سقوط 

النظام ال�سيا�سي فح�سب، بيد اأن ذلك ال يتم يف 
مثل هذه االأحوال دون تكاثف اجلهود يف ظل تدين 

اأ�سعار البرتول، ومرور اجلزائر مبرحلة انتقالية 
جد �سعبة، حيث ال يزال الوطن وال�سعب اجلزائري 

يح�سدان تداعيات مراحل �سابقة ا�ست�سرى فيها 
الف�ساد كما ت�ست�سري الكورونا اليوم.

بقلم: بيزيد يو�سف

كمامات الرئي�ش

دعوات ل�سن ت�سريعات عاجلة حتكم العمل بدوام جزئي 
اأو العمل عن بعد

بعد اإجبار اأرباب العمل موظفيهم اأخذ اإجازتهم ال�سنوية م�سبقا ب�سبب "كورونا"

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

حبيب  العمل  قانون  يف  امل�ست�سار  واأكــد 
نظمها  بعد  عن  ــدوة  ن خــالل  علي  �سي 
ت�سير  حول  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى 
ـــــراءات  �ـــســـوؤون املــوظــفــني عــقــب االإج
اأن  احلكومة  اتخذتها  التي  الوقائية 
ــار  اإط اىل  يحتاجون  العمل  "اأرباب 
خالل  العمل  عالقات  لت�سير  قانوين 
هذه الفرتة. نحن بحاجة اإىل ت�سريعات 
مثل  املفاهيم  بع�ص  لتو�سيح  عاجلة 

العمل بدوام جزئي اأو العمل عن بعد".
ــذت عــدة  ــخ ــد ات ــت احلــكــومــة ق ــان  وك
فرو�ص  النت�سار  للت�سدي  ـــراءات  اإج
كورونا من بينها تعليق بع�ص االأن�سطة 
من   ?50 بت�سريح  وااللــتــزام  التجارية 
العام  القطاعني  يف  ال�سركات  موظفي 

واخلا�ص.
االمتثال  اأجل  من  اأنه  على  �سي  واعترب 

التاأثر  اإىل  وبالنظر  االأحــكــام  لهذه 
دخل  على  االقت�سادي  للو�سع  ال�سلبي 
�سركاتهم حتتم على اأرباب العمل اإجبار 
املتبقية  اإجازاتهم  اأخذ  على  موظفيهم 
اأو اأخذ اإجازتهم ال�سنوية م�سبقا وهو ما 
القانون  يف  به  "م�سموحا  اإجــراء  يعترب 

ال�ساري املفعول".
املمكن  من  لي�ص  ــه  اأن املقابل  يف  واأ�ــســار 
ــص اإجـــــازة بــــدون اأجــر  ــر� قــانــونــيــا ف
بني  م�سبق  اتفاق  دون  املوظفني  على 

الطرفني.
علي  �سي  اعترب  باالأجور،  يتعلق  وفيما 
اأ�سا�ص  على  املوظفني  ــور  اأج تغير  اأن 

وقت العمل الفعلي اإجراء "قانوين".
واأو�سح اأن "اأ�سحاب العمل لي�سوا ملزمني 
حتديدها  مت  التي  باالأجور  بااللتزام 
حتويل  مت  اإذا  العمل"  عقد  يف  م�سبقا 
ب�سبب  جزئي  بــدوام  نظام  اإىل  العامل 

اإجراءات احلجر.

اأكد  اجلزئية،  للبطالة  تطرقه  ولــدى 
امل�ست�سار اأن اجلزائر لديها اآلية حلماية 
الوطني  ال�سندوق  خالل  من  الوظائف 
 1994 عــام  منذ  االجتماعي  لل�سمان 
من  الــنــوع  ــذا  ه مــع  مكيفة  غــر  لكنها 

احلاالت.
املحامي  اأ�ــســار  النقطة  هـــذه  ـــول  وح
-بيرب  اآ  ال  )دي  مكتب  ــدى  ل امل�ساعد 
اأمنــاط  اأن  بلقا�سم  اآيــت  منر  افريكا( 
تعتمد  ان  يجب  التقنية  البطالة  هذه 
مع  اجلماعية  املفاو�سات  على  حاليا 
تغطية  من  �سيمكن  مما  العمال،  ممثلي 
التوقف  فرتة  خالل  االأجــور  من  جزء 

عن الن�ساط.
ومن املهم اأي�سا مراجعة االإطار القانوين 
تغطية  من  خا�سة  للتمكن  اجلــزائــري 
طرف  مــن  ـــر  االأج مــن  املتبقي  اجلـــزء 

الدولة.
اآيت  ــرز  اأب بعد،  عن  للعمل  وبالن�سبة 

حتيني  يــجــب  اأيــ�ــســا  هــنــا  انـــه  بلقا�سم 
اأف�سل  الت�سريع احلايل من اجل حتديد 
حلقوق وواجبات كل طرف لهذا النمط 

من العمل.
انه  اخلــبــر  ــح  ــس اأو� ال�سياق  ــذا  ه ويف 
والعطل  العطل  موؤخرات  اىل  باالإ�سافة 
فتح  امل�ستخدم  على  يتعني  ال�سنوية، 
التخاذ  العمال  ممثلي  مــع  مفاو�سات 
العمال  ت�سير  بخ�سو�ص  قـــــرارات 
والبطالة  العمل  واأوقات  وعطل  )اأجور 

اجلزئية وغرها(.
ا�ستخال�سها  يجب  التي  الدرو�ص  وحول 
ايت  اأو�سح  ال�سحية،  ــة  االأزم هذه  من 
م�سار  ت�سريع  ال�سروري  من  انه  بلقا�سم 
والقانونية  االقت�سادية  االإ�سالحات 
يف  حتى  لل�سغل  دميومة  �سمان  ق�سد 

هذا النوع من االأو�ساع.
منذ  النفطية  "االأزمة  اأن  ــرب  ــت واع
منذ  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  وعدم   2014
هي   2020 ال�سحية  ــة  االزم ثم   2019
االخــتــالالت  عــن  ك�سفت  احلقيقة  يف 
�سعوباتنا  يف  اأ�سبابا  ولي�ست  الداخلية 

االقت�سادية".
اأزمــة  اأن  على  �سي  اعترب  جهته  ومــن 
فر�سة  ــون  ــك ت اأن  يــجــب  كوفيد19- 
اأمنــاط  جنــاعــة  ملــراجــعــة  للموؤ�س�سات 
وتامني  الب�سرية  لــلــمــوارد  ت�سيرها 

العقود وو�سع حد لبع�ص االختالالت.
املرئية  الندوة  هذه  يف  تدخله  واثناء 
روؤ�ــســاء  منتدى  رئي�ص  دعــا  بعد،  عــن 
املوؤ�س�سات �سامي اغلي اىل "الت�سامن بني 
حلول  اإيجاد  ق�سد  والعمال"  امل�ستخدم 

ملمو�سة ملواجهة الظرف.
لدينا  البلدان  من  بالعديد  "ومقارنة 
احلفاظ  جمال  يف  قليلة  مناورة  هوام�ص 
من  التاأقلم  وعلينا  العمل  منا�سب  على 

خالل اإجراءات ملمو�سة".

اأو�سى خبريان يف القانون ب�سرورة التفكري يف تعزيز االإطار القانوين الذي يحكم عالقات العمل عرب اإجراءات تتيح التعامل 
مع حاالت الطوارئ خالل اأوقات االأزمات على غرار جائحة كوفيد- 19.
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يف ت�سريح لرئي�ش املخابرات الربيطانية ال�سابق

اتهامات خطرية تالحق 
ال�سني الإخفائها خرب ظهور 

وباء كورونا

�ساعة   24 خالل  حالة   48 وتعايف  جديدة  وفيات   3

انخفا�ش ملحوظ يف اأعداد الوفيات اليومية بكورونا  

فيما مت حجز 120 قر�سا مهلو�سا 

توقيف 3 اأ�سخا�ش ي�سكلون �سبكة لرتويج املهلو�سات بغرداية 

�سرورية  اإ�سالحات  بــاإجــراء  بريطانيون  نــواب  طالب 
احلكومة  ـــوا  دع و  بــكــني،  ــع  م ــم  ــالده ب عــالقــة  تخ�ص 
ــع الــ�ــســني يف املــجــال  ــاون م ــع ــت الــربيــطــانــيــة بــوقــف ال
ال�سناعي، و عدم  ال�سماح لل�سركات ال�سينية باال�سرتاك 
 5G ( يف اإن�ساء �سبكة االت�ساالت اجلديدة للجيل اخلام�ص
(، باملقابل ت�سر ال�سني على رف�سها تلك االتهامات، على 
اأ�سا�ص اأنها تتحلى بال�سفافية حول االإعالن عن حيثيات 

انت�سار الفرو�ص
ال�سني  تواجه  االإخبارية  املواقع  بع�ص  ن�سرته  ح�سبما 
فرو�ص  ظهور  اإخفاوؤها  يتعلق  فيما  خطرة  اتهامات 
الرئي�ص  لها  وجهها  التي  التهمة  وهي   ،19 كوفيد  كورونا 
احلامل  �ساورز  جون  الربيطاين  املخابرات  جلهاز  ال�سابق 
كود )اإم.اآي 6(، اأم�ص االأربعاء، باأن ال�سني اأخفت معلومات 
امل�ستجد عن بقية  انت�سار فرو�ص كورونا  جوهرية عن 
العامل، وبالتايل وجب حما�سبتها على خيانتها لل�سعوب و 
احلكومات، و كان من نتائج هذه الت�سريحات اأن الرئي�ص 
منظمة  متويل  عن  بالتوقف  ــرارا  ق اأ�ــســدر  االأمريكي 
ترويج  يف  الوحيد  املت�سبب  كونها   ، العاملية  ال�سحة 
وقال  الفرو�ص  ب�سان  ال�سني  ن�سرتها  مغلوطة   معلومات 
الربيطانية  للمخابرات   ال�سابق  الرئي�ص  �ساورز  جون 
منذ عام 2009 حتى عام 2014 يف حديث لهيئة االإذاعة 
الربيطانية )بي.بي.�سي( اإن بكني مل تكن �سادقة عندما 
امل�سوؤولية  اإلقاء  االأف�سل  من  و  مــرة،  الأول  املر�ص  ظهر 
ال�سني  حممال  العاملية  ال�سحة  منظمة  على  ولي�ص  عليها 
التعامل  يف  اخفاقها  و  �سرر  من  اأحلقته  ما  و  امل�سوؤولية 
عقب  �ساورز  ت�سريحات  وجاءت  البداية،    يف  الوباء  مع 
ت�سريح وزير اخلارجية الربيطاين ال�سابق، ويليام هيغ، 
الذي قال فيه ب�سرورة توقف اململكة املتحدة االعتماد 
اأظهرت  بعدما  التكنولوجيا،  يف  االآ�سيوية  القوى  على 

االأزمة عدم تقيدها بالقواعد املتفق عليها.
علجية عي�ص

حاالت  اأدنــى  ال�سحة  وزارة  �سجلت 
كــورونــا  بــوبــاء  اأمــ�ــص  يومية  وفـــاة 
وفيات  بثالث  اأ�سابيع  منذ  امل�ستجد 
جديدة خالل الـ24 �ساعة االأخرة.
عدد  يف  ارتفاعا  الوزارة  �سجلت  لكن 
كورونا  بفرو�ص  املوؤكدة  االإ�سابات 
العدد  ليبلغ  جديدة،  116حالة  بـ 

االإجمايل لالإ�سابات 2532.
فقد  ال�سحة،  وزارة  بيان  وح�سب 
لرتفع  جــديــدة،  وفيات   3 �سجلت 

العدد االإجمايل اإىل 367 فيما ارتفع 
حالة،   48 بـ  ال�سفاء،  حــاالت  عــدد 

لي�سبح عدد املتعافني 894.
"مزافران"  بفندق  اأم�ص  رفــع  ومت 
 748 عن  ال�سحي  احلجر  بالعا�سمة، 
املحددة  املــدة  انتهاء  بعد  مــواطــن 
اإطــار  يف  تــنــدرج  والــتــي  يوما   14 بـــ 
من  للحد  الــوقــائــيــة  ــــــراءات  االإج

انت�سار وباء فرو�ص كورونا.
ملوؤ�س�سة  العام  املدير  الرئي�ص  واأكــد 

اأرزقي  لزرالدة  ال�سياحي  الت�سير 
اأن الفوج الثاين من املواطنني  تواتي 
ال�سحي  احلجر  يف  "و�سعوا  قد  كانوا 
فندق  م�ستوى  على  اأفــريــل  بداية 
من  اإجالئهم  مت  اأن  بعد  مــزافــران 

مطار ا�سطنبول برتكيا.
خــروج  عقب  انــه  تــواتــي  واأو�ــســح 
ال�سحي  امل�سرحني من احلجر  هوؤالء 
حافلة   13 متناولهم  يف  "و�سع  مت 
�سكناهم  مقر  اإىل  لنقلهم  معقمة 

مذكرا  الوطن"،  واليـــات  مبختلف 
بان فندق مزافران كان قد ا�ستقبل 
"الفوج  املن�سرم  مار�ص  �سهر  خالل 
فــاق  ــن  ــذي ال املــواطــنــني  ــن  م االأول 
من  ــــاوؤوا  ج ــن  ــواط م  760 ــم  ــدده ع
و�سعوا  حيث  )فرن�سا(   " مار�سليا 
"جد  ظــروف  يف  ال�سحي  احلجر  يف 

ح�سنة ومريحة".

لوؤي ي

اليومية  التدخل  لعمليات  موا�سلة 
حفاظا  بــغــردايــة،  ال�سرطة  مل�سالح 
اأمن  و  �سالمة  و  العامة  ال�سكينة  على 
مبحاربة  تعلق  ما  خا�سة  املواطنني، 
امل�سروع  غــر  االإجتــــار  اأ�ــســكــال  كــافــة 
متكنت  العقلية   املوؤثرات  و  باملخدرات 
ـــــن احلــ�ــســري الــثــالــث  ــالــح االأم مــ�ــس
ببوهراوة، من  حجز 120 قر�ص مهلو�ص 
من نوع بروبازيبام، مع توقيف ثالثة 
)03( اأ�سخا�ص، من بينهم امراأة ي�سكلون 

�سبكة حملية لرتويج هذه ال�سموم.
الفارط  اخلمي�ص  ليوم  تعود  الق�سية 
احل�سري  االأمن  عنا�سر  حت�سلت  اأين   ،
الثالث على معلومات، بناء على ات�سال 
عرب  املواطنني،  اأحد  طرف  من  هاتفي 
تواجد  مفاده   ،  1548 االأخ�سر  الرقم 
ــن  ــاك االأم ــد  ــاأح ب �ــســنــة(   35( �سخ�ص 
يقوم   ، بوهراوة  حي  باأعايل  امل�سبوهة 
تدخلت  الفور  على  املهلو�سات،  برتويج 
مــداهــمــة  و  بــتــطــويــق  املــ�ــســالــح  ذات 

يف  فيه  امل�ستبه  �سبطت  ــن  اأي املــكــان، 
مبجرد  الــفــرار  ــاوال  حم تلب�ص،  حالة 
بدورها  التي  ال�سرطة،  ــوات  ق روؤيــة 
اأنه  ليتبني  عليه،  القب�ص  من  متكنت 
عملية  الق�سائية،  ب�سوابقه  معروف 
�سبط  على  اأ�سفرت  اجل�سدي  التلم�ص 
نوع  من  العقلية  املوؤثرات  من  علب   04
كلي  مبجموع  مــلــغ،   06 بــروبــازيــبــام 
يقدر بـ 120 قر�ص، لتقوم ذات امل�سالح 
بتوقيف امل�ستبه فيه اإىل مقر امل�سلحة 
الق�سية.التحقيقات  يف  حتقيق  فتح  و 
عنا�سر  با�سرتها  الــتــي  التحريات  و 
احل�سري  باالأمن  الق�سائية  ال�سبطية 
مع  الــدائــم  بالتن�سيق  هــذا  و  الثالث، 
من  مكنت  اجلمهورية،  وكيل  ال�سيد 
 26 و   25( اثنني  �سريكني  اإىل  التو�سل 
�سنة( للم�ستبه فيه يف الق�سية، اأين مت 
توقيفها على التوايل، من بينهما امراأة 
حني  يف  االأول،  فيه  امل�ستبه  �سريكة 
الطرف الثالث يعد املمون الرئي�سي لهما 

العقلية. املــوؤثــرات  ترويج  عملية  يف 
باالأمن  الق�سائية  ال�سبطية  عنا�سر 
ا�ستكمال كافة  الثالث، و بعد  احل�سري 
االإجراءات القانونية �سد امل�ستبه فيهم 
�سبكة  ي�سكلون  كانوا  الذين  الثالثة، 
بني  ال�سموم  هاته  مثل  لرتويج  حملية 
 15 بتاريخ  تقدميهم  مت  احلــي  �سباب 

الق�سائية،  اجلهات  اأمــام   2020 اأفريل 
عن  باالإيداع،  اأمر  حقهم  يف  �سدر  اأين 
عقلية  مــوؤثــرات  �ــســراء  و  بيع  جنحة 
غر  بطريقة  مهلو�سة(  )اأقـــرا�ـــص 

م�سروعة ق�سد املتاجرة بها.

 بن عامر .ع
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