
"كورونا" جائحة  من  ت�ضرروا  حريف  األف   150
جمعية التجار تتوا�ضل مع ال�ضلطات لبعث اأن�ضطة ور�ضات اخلياطة واملالب�س واحلالقة
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 متوين ال�ضوق �ضي�ضتمر وحمطات اخلدمات �ضتفتح خالل  رم�ضان

ا�ضتقرار يومي يف اأعداد االإ�ضابات وحاالت ال�ضفاء يف اجلزائر

نفطال ت�ؤكد:

الأخرية �ساعة  الـ24  خالل  وفيات  و8  جديدة  اإ�سابة   93
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اأع�ساء "اوبك" يناق�س�ن تخفي�سا ف�ريا لالإنتاج و�سط نك�سة تاريخية للبرتول الأمريكي
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الوكاالت ال�ضياحية تعر�س 
على احلكومة حلوال 

الإنقاذها من �ضبح االإفال�س

برميل النفط اجلزائري يفقد 5 دوالرات متاأثرا بتداعيات "كورونا"
16

من بينها اإجبار البن�ك على زيادة الت�سهيالت 
وتاأجيل اللتزامات ال�سريبية واجلبائية  

 زغماتي يؤكد أن محاربة خطاب الكراهية ال يمس بحرية التعبير  

هذه تفا�ضيل ت�ضديد العقوبات يف حق نا�ضري 
موا�ضيع االمتحانات واملعتدين على االأئمة

 10 باحلب�س  • عقوبات 
�ضنوات �ضجنا لنا�ضر خطاب 

التمييز والكراهية

• جترمي خم�ض�س للم�ضا�س 
باأمن الدولة

بق�ضاء  العام  • النائب 
اجلزائر:  متابعات ق�ضائية 
�ضد نا�ضري معلومات كاذبة 

عرب الفاي�ضبوك  

16/03

اأو�ضعيد: التربعات ملحاربة 
كورونا بلغــــت 230 مليار 
�ضنتيم وحوايل مليون دوالر

16

: "اجلزائر اأخذت احتياطاتها مل�اجهة انهيار الأ�سعار و ل جل�ء لال�ستدانة" • او�سعيد 
وقتا   يتطلب  احلجر  اإجراءات  من  وم�ؤ�س�سات  عمال  من  املت�سررين  • ح�سر 

ت�ضجل 35 اإ�ضابــــــــة 
موؤكـــــــدة من بينهـم 
الـوالية يف  وفيات   07

مواطنون يثمنون جمهودات 
الطاقم الطبي مب�ضت�ضفى 

�ضليمان عمريات

�ضاحب م�ضنع يوفر 200 
األف لرت جافيل جمانا لتعقيم 

�ضوارع واأحياء املدينــــة

مغادرة 6 متعافيـــــــن 
من "فريو�س كورونا" 

امل�ضت�ضفـــــــــــى 

فنانــــون ت�ضكيليــون 
ير�ضمـــــــــون جداريات 

للتوعية بوباء كورونا

ال�ادي

تقرت

ورقلة

الأغ�اط

�ص 05

�ص 06

�ص 06

�ص 06

�ص 05
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مطالب باإدماج خريجي جامعة 
التكوين املتوا�ضل يف الوظيف 

العمومي ومتكينهم من الت�ضنيف 
يف الرتبة 11 تاأطري )اأ(

02



02 األربعاء 22 أفريل 2020 م الموافق لـ 28 شعبان 1441هـ
العدد
1983

مطالب باإدماج خريجي جامعة التكوين 
املتوا�ضل يف الوظيف العمومي 

علجية عي�س
-----------------

خلريجي  الوطنية  اللجنة  وطالبت 
املتوا�صل  التكوين  جامعة  طالبة  و 
يف بيان لها و بالتن�صيق مع املنظمة  
الكفاءات  ذزي  لل�صباب  الوطنية 
اجلزائر  اأجل  من  املهنية  و  العلمية 
وزير  و  الأول  الوظزير  من  كل  من 
العلمي  البحث  و  العايل  التعليم 
التعليمة  حمتوى  يف  النظر  اإع��ادة 
جانفي  يف  موؤرخة   01/2017 رقم 
من نف�س ال�صنة و املحددة لكيفيات 
التنفيذي  املر�صوم  اأحكام  تطبيق 
نوفمرب  يف  م��وؤرخ   16/280 رق��م 
العامة  املديرية  ال�صادرة عن   2016
اأق�صت  التي  العمومي  للوظيف 
املتوا�صل  التكوين  جامعة  خريجي 
الت�صنيف  يف  الإدم��اج  عملية  من 
الدرا�صات  �صهادات  حلملة  اجلديد 
من  امل�صلمة  التطبيقية  اجلامعية 
الرد  مع  املتوا�صل،  التكوين  جامعة 
اأر�صلت  التي  املرا�صالت  كافة  على 
هذه  لإن�صاف  املعنية  اجلهة  اإىل 

و  العقل  لغة  انتهاج  و  ال�رشيحة 
امللف  هذا  مع  التعامل  يف  ال�صمري 
احل�صا�س، مو�صحني اأن اإق�صاءهم من 

الت�صنيف ل مربر قانوين له.
 و قد رفعت اللجنة الوطنية خلريجي 
املتوا�صل  التكوين  جامعة  طلبة  و 
راأ�صها   على  املطالب،  من  جملة 
للطلبة  َمة  املُ�َصلَّ بال�صهادة  الإعرتاف 
�صهادة  انها  ا�صا�س  على  اخلريجني 
مدى  ع��ايل  تكوين  ذات  جامعية 
يف  اجلامعة  خريحي  ح��ق  ق�صري، 
و  العمومية  الوظيفة  يف  الإدم��اج  
متكينهم من الت�صنيف يف الرتبة 11 
امتحان  اإلغاء  الرتاجع عن  )اأ(،  تاأطري 
الإلتحاق بجامعة التكوين املتوا�صل، 
الإعرتاف بجميع التخ�ص�صات التي 
خريجي  حق  و  اجلامعة،  تدر�صها 
اجلامعة يف اإكمال م�صارهم الدرا�صي 
خا�س  ميثاق  اإن�صاء  ثم  الأكادميي، 
يراعي  املتوا�صل  التكوين  جلامعة 

خ�صو�صيتها العاملية.
الوطنية  اللجنة  رئي�س  حّمل  قد  و   
العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية 

قوانني  �رشبها   يف  امل�صوؤولية  كل 
على  التي  الأحكام  و  اجلمهورية 
التكوين  جامعة  اإن�صاء  مت  اأ�صا�صها 
املر�صوم  اأحكام  ل�صيما  املتوا�صل 
يف  موؤرخ   90/149 رقم  التنفيذي 
ماي 1990 و ما جاء يف املادة الأوىل 
منه التي جعلت اجلامعة حتت و�صاية 
البحث  و  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 
���رشوط  ح���ددت  ال��ت��ي  و  العلمي 
الطالب  يكون  اأن  اإما  بها،  الإلتحاق 

�صهادة  اأو  البكالوريا  ل�صهادة  حامال 
النجاح يف الإمتحان اخلا�س بالدخول 
اإىل جامعة التكوين املتوا�صل، مما ل 
طبيعة  يف  للت�صكيك  جم��ال  ي��دع 
ال�صهادة اجلامعية ذات تكوين عايل 
ق�صري املدى، لكونها متنح من طرف 
وزارة التعليم العايل على اأ�صا�س اأن 
�صهادة التكوين املتوا�صل لها نف�س 
اجلامعة  متنحها  التي  العلمية  القيمة 

اجلزائرية.

 رزيق يدعو اإىل تخفي�س 
�ضعر ال�ضكر

اللجنة الوطنية خلريجي وطلبة جامعة التكوين املتوا�ضل

وجهت اللجنة الوطنية خلريجي و طلبة جامعة التكوين املتوا�ضل ممثلة يف رئي�ضها ال�ضيد من�ضري ابراهيم نداًء للوزير االأول و وزير التعليم 
العايل و البحث العلمي لتج�ضيد مطالبهم امل�ضروعة املتمثلة يف اإدماجهم و متكينهم من الت�ضنيف يف الرتبة 11 تاأطري )اأ(، و حق خريجي 

اجلامعة يف اإكمال م�ضارهم الدرا�ضي االأكادميي، ثم اإن�ضاء ميثاق خا�س جلامعة التكوين املتوا�ضل يراعي خ�ضو�ضيتها العاملية، و قد حددت 
اللجنة الوطنية مهلة اإىل غاية 30 اأفريل اجلاري باتخاذ اإجراءاتها القانونية يف حالة عدم اال�ضتجابة ملطالبهم امل�ضروعة .

مادة  م�صنعي  رزيق،  كمال  التجارة  وزير  دعا 
تخفي�س  اإىل  الوطني  امل�صتوى  على  ال�صكر 
يف  خا�صة  رم�صان،  مبنا�صبة  امل��ادة  هذه  �صعر 
البالد  تعي�صه  ال��ذي  احل��ايل  ال�صحي  الظرف 
بيان  اأورده  ح�صبما  العامل،  دول  كل  غرار  على 

للوزارة.
وخالل تروؤ�صه لالجتماع مبقر الوزارة، دعا كمال 
ال�صكر  مادة  م�صنعي  ل�صعبة  املتعاملني  رزيق 
على امل�صتوى الوطني، اإ�صافة لكل املجهودات 
الت�صامنية التي يقومون بها، اإىل تخفي�س �صعر 
الكرمي،  رم�صان  �صهر  مبنا�صبة  ال�صكر  م��ادة 
خا�صة يف الظرف ال�صحي احلايل الذي تعي�صه 
البالد على غرار كل دول العامل، ي�صيف نف�س 
امل�صدر موؤكدا ان املتعاملني القت�صاديني اأبدوا 

موافقتهم املبدئية على هذا الطلب.
دائرته  اأن  رزيق  كمال  التجارة  وزير  اأكد  كما 
الت�صهيالت  كل  لتقدمي  م�صتعدة  ال��وزاري��ة 
ل�صعبة  القت�صاديني  للمتعاملني  املرافقة  وكذا 
الوطني  امل�صتوى  على  ال�صكر  مادة  م�صنعي 
اإطار عمليات ت�صنيع وحتويل مادة ال�صكر  يف 

وذلك خلف�س ن�صبة الواردات للمواد الأولية.
ق/و

للمحروقات  الوطنية  ال�رشكة  وقعت   
املجمع  مع  تفاهم  مذكرة  على  �صوناطراك 
البرتويل و الغازي الأمريكي اك�صن موبيل، 
من اجل ال�رشوع يف حمادثات م�صرتكة حول 
الفر�س الكبرية لال�صتك�صاف و التطوير يف 

اجلزائر، ح�صبما اكدته ال�رشكة يف بيان لها.
التفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  البيان  واأو�صح 
بتقييم خيارات  اجلانبني  اهتمام  "ينم عن  هذه 
للقانون  موؤخرا  ال�صدور  بعد  �صيما  التعاون 

اجلزائري حول املحروقات".
وكان املجمع اجلزائري قد وقع على مذكرتي 
و  زاروبزنافط  الرو�صية  ال�رشكة  مع  تفاهم 
كما  اورتاكالوي،  للنفط  الرتكية  ال�رشكة 
يف  للمحروقات  الوطنية  ال�رشكة  وقعت 
مذكرة  على  الأخ��ري  مار�س  �صهر  منت�صف 
الأمريكية  البرتولية  ال�رشكة  مع  تفاهم 

�صيفرون.
توقيع  ان  بيانها،  يف  �صوناطراك  وتابعت 
عودة  على  "يوؤكد  ه��ذه  التفاهم  مذكرات 
اإطار  يف  اجلزائري  املنجمي  للمجال  احلركية 
يف  جاءت  التي  اجلديدة  التحفيزية  الأحكام  

القانون حول ن�صاطات املحروقات".
حول  اجلديد  القانون  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
�صهر  التطبيق  حيز  دخل  الذي  املحروقات 
 49/51 جانفي  الفارط قد ابقى على قاعدة 
عرب  النقل  لن�صاط  �صوناطراك  واحتكار 
باملائة   20 من  باأكرث  خف�س  كماد  الأنابيب، 
�صوناطراك  تتحمله  الذي  اجلبائي  العبء  من 
و �رشكائها لينتقل من 85 % اىل 60-65 %.
العبء  املح�صو�س يف  النخفا�س  هذا  ويعود 
الثالث  ال�رشائب  تخفي�س  اإىل  اجلبائي 
اجلبائي  النظام  يت�صمنها  التي  الأ�صا�صية 
يف  املتمثلة  و  باملحروقات  املتعلق  اجلزائري 
الدخل  على  الر�صم  و  الإنتاج  على  الإت��اوة 

البرتويل و ال�رشيبة التكميلية على الناجت.

العام  املدير  الرئي�س  اأك��د  ال�صدد  ه��ذا  يف 
اأي  اإلغاء  بعدم  انه  حكار  توفيق  ل�صوناطراك 
فقط  الثالثة  الر�صوم  هذه  تخفي�س  و  ر�صم 
"نكون قد انتقلنا اإىل عبء جبائي يرتاوح بني 
65-60 % وذلك ما يتطابق مع املعدل العاملي 

يف هذا املجال".
اجلديد  القانون  ف��ان  اجلباية  على  وع��الوة 
تتعلق  عميقة  اأخ��رى  اإ�صالحات  ادخ��ل  قد 
باجلانب املوؤ�ص�صاتي ليو�صح لأول مرة ادوار 
وزير الطاقة و�صوناطراك و الوكالة الوطنية 
�صبط  �صلطة  و  املحروقات  م��وارد  لتثمني 

املحروقات.
املعدل   05-07 املحروقات  قانون  ين�س  و 
على  فيها  يتحتم  حالة  ثالثني  على  املتمم  و 
املحروقات  موارد  لتثمني  الوطنية  الوكالة 

باحل�صول على موافقة الوزير.
ل  الوزير  فان  اجلديد،  القانون  هذا  مع  لكن 
الإ�صرتاتيجية  للقرارات  بالن�صبة  اإل  يتدخل 
املتعلقة بال�صيا�صة العامة للقطاع و لي�س يف 

امل�صائل التقنية.

ال��ذي ج��اء به  الهام  اأم��ا الإ���ص��الح الأخ��ري 
القانون اجلديد فيتمثل يف العودة اإىل النظام 
قانون  يف  جاء  الذي  الإنتاج  لتقا�صم  القدمي 
باجناز  �صمح  ال��ذي   86-14 امل��ح��روق��ات 

الكت�صافات الكربى ل�صنوات 1990.
يكون  ل  الإنتاج  تقا�صم  نظام  يف  اأن  كما 
مع  مبا�رش  ات�صال  اأي  الأجنبي  لل�رشيك 
لكون  الأخرى  الإدارات  اأو  اجلبائية  الإدارة 

التزاماته اجلبائية تتكفل بها �صوناطراك.
العقد  ه��ذا  مبوجب  ملزم  ال�رشيك  اأن  كما 
و  التكنولوجية  و  املالية  م�صاهمته  بتقدمي 
باملقابل  له  يدفع  ان  و  تكاليفه  ا�صرتجاع 
عليها  املتفاو�س  النفطي  الإنتاج  من  ح�صة 
باملقابل  ملزمة  هي غري  التي  �صوناطراك  مع 

بتحمل الأخطار مع �رشيكها.
ين�س   )05-07( ال�صابق  القانون  اأن  علما 
ل  و  مرونة  اقل  العقود  من  واحد  نوع  على 
امل�صاريع.  لكن  اأ�صكال  ي�صتجيب اىل جميع 
اإىل  اجلزائر  عادت  النموذج  هذا  ف�صل  وبعد 
يف  املت�صمنة  العقود  من  الثالثة  الأن��واع 

قانون 14-86 و التي األغاها قانون 05-07. 
القانون  فان  الإنتاج،  تقا�صم  على  وع��الوة 
اجلديد ين�س على العودة اىل "عقد امل�صاركة" 
حيث يكون ل�صوناطراك و املوؤ�ص�صة البرتولية 
والواجبات من حيث  احلقوق  نف�س  ال�رشيكة 
دفع  و  الج��ر  و  النفقات  و  الأخطار  حتمل 

اجلباية و تقا�صم الإنتاج اأي�صا.
اما العقد الثالث الذي اأعيد اأدراجه يف القانون 
اجلديد فيتمثل يف عقد خدمات املخاطر الذي 
يتم اعتماده عندما ل ترغب �صوناطراك يف اأن 

تقا�صم �رشيكها الإنتاج.
ي�صتثمر  الأجنبي  امل�صتثمر  ف��ان  وعليه 
ويتحمل الأخطار قبل اأن يح�صل على  الأجر 
تقا�صم  مقابل  ولي�س  نقدا  فعاليته  ح�صب 
الإنتاج. و يتم تبني هذا النوع من العقود من 
او  ال�صتك�صاف  �صعبة  احلقول  تطوير  اجل 
ويتوقف  امل�صتغلة.  احلقول  ا�صرتجاع  حت�صني 
طبيعة  على  الثالث  ال�صيغ  اإح��دى  اختيار 

احلقول املقرتحة لال�صتك�صاف وال�صتغالل.
ق/و

�ضوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع اك�ضن موبيل االأمريكية 

)اأ( تاأطري   11 الرتبة  يف  الت�سنيف  من  •متكينهم 
 • اإن�ساء ميثاق خا�ص جلامعة التك�ين املت�ا�سل يراعي خ�س��سيتها العاملية

نفطال توؤكد:

متوين ال�ضوق �ضي�ضتمر 
وحمطات اخلدمات �ضتفتح 

خالل �ضهر رم�ضان
املنتجات  لت�صويق  الوطنية  املوؤ�ص�صة  اأك��دت 
الإج��راءات  كامل  اتخذت  اأنها  نفطال  النفطية 
خالل  خدماتها  ا�صتمرارية  ل�صمان  الالزمة 

ال�صهر الكرمي.
لها،  بيان  يف  الثالثاء  اأم�س   ال�رشكة،  واأف��ادت 
وغاز  بالوقود  الوطنية  ال�صوق  متوين  �صمان  اأن 
�صهر  خالل  يومي  وب�صكل  �صي�صتمر  البوتان 

رم�صان الكرمي.
كما اأكدت ال�رشكة اأن حمطات اخلدمة التابعة لها 
مفتوحة  �صتكون  الوطني  الرتاب  عرب  واملوزعة 
اأمام املواطنني خالل �صهر رم�صان وذلك ح�صب 
اإطار  يف  احلكومة  عنها  اأعلنت  التي  املواقيت 
فريو�س  تف�صي  ملواجهة  الوقائية  الإج���راءات 

كورونا.
احلجر  مواقيت  وخالل  اأنه  ال�رشكة  اأ�صافت  كما 
ل�صمان  املناوبة  خدمة  �صمان  �صيتم  ال�صحي 

التزويد للحالت ال�صتثنائية والإ�صتعجالية.
ق/و

مقري يعلق على انهيار 
�ضعر البرتول االأمريكي

الرزاق  عبد  ال�صلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  علق 
بن�صبة  الأمريكي  اخلام  �صعر  انهيار  مقري، على 
دولرا   37.63 الربميل  �صعر  بلغ  حيث   306%

حتت ال�صفر.
وكتب مقري يف تغريدة له على تويرت: “جربوت 
لالأمريكان،  الراأ�صمالية  احل�صابات  ك�رش  كورونا 
اإليها  �صعت  التي  البرتولية  الحتياطات  �صحن 
اأمريكا �صابقا تتحول اإىل خ�صارة ب�صبب ا�صتمرار 
عبئا  املخزون  البرتول  اأ�صبح  الأ�صواق  انغالق 

لرتفاع كلفة التخزين فيتم هدره”.
ق/و

باجلزائر �صل�صلة  ا�صبانيا  برجمت �صفارة 
عمل  حول  الفرتا�صية  الن�صاطات  من 
وذلك  ثريفنتي�س"،  دي  "ميقال  الروائي 
"اأ�صبوع  اإط��ار  يف  اخلمي�س  غاية  اإىل 
به  اأفاد  ح�صبما  الإلكرتوين"،  الكتاب 

معهد "ثريفنتي�س" باجلزائر العا�صمة.
طبعة  يف  الكتاب  اأ�صبوع  تكييف  ومت 
اإ�صبانيا  �صفارة  تنظمها  افرتا�صية 
ثريفنتي�س  معهد  مع  بالتن�صيق  باجلزائر 
املتخذة  التدابري  اإط��ار  يف  بالعا�صمة، 

كورونا  ف��ريو���س  انت�صار  م��ن  للحد 
امل�صتجد.

التي  ال��ق��راءة  ح�ص�س  ن�رش  و�صيتم 
وك��ذا  رقمية  اأر���ص��ي��ة  على  �صتبث 
دي  "ميقال  ميالد  مكان  حول  فيديو 
فاي�صبوك  �صفحة  على  ثريفنتي�س" 
�صي�صتمر  كما  امل�صدر.  ي�صيف  املعهد، 
لدون  "قراءة متوا�صلة  ال�صنوي  التقليد 
علما  الفرتا�صي،  العامل  يف  كيخوتي" 
اأن معهد "ثريفنتي�س" ينظم �صهر اأبريل 

وكذا  الكتاب"  "اأ�صبوع  �صنة  كل  من 
عن  عبارة  وهو  ثريفنتي�س"،  "طريق 
م�صار تربوي يتتبع م�صرية كاتب "دون 
اأ�صريا  عا�س  الذي  ال�صهري  كيخوتي" 

باجلزائر من 1575 اإىل 1580.
قد  باجلزائر  ا�صبانيا  �صفارة  وكانت 
حتت  ال�صور  اأح�صن  م�صابقة  اأطلقت 
�صعار "ا�صبانيا من دارنا"، وذلك لل�صماح 
اأثناء  منازلهم  يف  القابعني  للجزائريني 
�صور  مب�صاركة  ال�صحي  احلجر  فرتة 

يف اإطار �ضل�ضلة ن�ضاطاتها االفرتا�ضية متا�ضيا مع احلجر ال�ضحي

ال�ضفارة اال�ضبانية باجلزائر ُتطلق اأ�ضبوع الكتاب االلكرتوين



والكراهية التمييز  خطاب  لنا�ضر  �ضجنا  �ضنوات   10 باحلب�س  •• عقوبات 
الدولة باآمن  للم�ضا�س  خم�ض�س  •• جترمي 

التعبري   الكراهية ال مي�س بحرية  اأن حماربة خطاب   زغماتي يوؤكد 

هذه تفا�ضيل ت�ضديد العقوبات يف حق نا�ضري موا�ضيع 
االمتحانات واملعتدين على االأئمة

لوؤي ي
----------------------

عر�صه  خ��الل  زغ��م��ات��ي  اأم�����س  وق���ال 
العقوبات  ق��ان��ون  تعديل  مل�����رشوع��ي 
من  بالوقاية  املتعلق  القانون  وم�رشوع 
اللجنة  اأم��ام  الكراهية  وخطاب  التمييز 
الوطني،  ال�صعبي  باملجل�س  القانونية 
على  املحافظة  على  يعمل  امل�رشوع  اأن 
لذلك  م�صداقية المتحانات وامل�صابقات، 
نا�رشي  حق  يف  قا�صية  عقوبات  يقرتح 

وم�رشبي موا�صيع المتحانات.
ظاهرة  �صهدت  "لقد  زغماتي  وق��ال 
ويف  الم��ت��ح��ان��ات  موا�صيع  ت�رشيب 
وقد  وا�صعا،  انت�صارا  امل�صابقات  خمتلف 
التوا�صل  و�صائل  تنميتها  يف  �صاهم 
الت�رشيبات  "وهذه  الجتماعي".واأ�صاف 
ت��خ��ل��ق ج���وا م��ن ال���ص��ط��راب على 
م�رشوع  يقرتح  وعليه  الوطني،  امل�صتوى 
م�صداقية  على  املحافظة  ق�صد  القانون 

وامل�صابقات". المتحانات 
معاقبة  امل�����رشوع  "ين�س  قائال  وتابع 
اأ�صئلة  اأو  ملوا�صيع  ت�رشيب  اأو  ن�رش  كل 
اأو  م�صابقات  اأو  المتحانات  اأجوبة  اأو 
امتحانات  اأو  العايل،  التعليم  امتحانات 
اأثناء المتحانات  اأو  التكوين املهني، قبل 
من  مالية  وغرامة  �صنوات،   3 اىل  ب�صنة 
ونف�س  300.000دج  اإىل  100.000دج 

حمل  يحل  اأن  يحاول  من  لكل  العقوبة 
العقوبة  وترفع   " قائال  املرت�صح".وختم 
وغرامة  �صنوات   10 اإىل  �صنوات   5 من 
مالية من 500.000 اإىل 1.000.000 يف 
الأ�صخا�س  من  اجلرمية  هذه  مرتكب  حق 
على  الإ����رشاف  اأو  بتح�صري  املكلفني 
المتحانات  ت��اأط��ري  اأو  الم��ت��ح��ان��ات، 
العدل  وزير  اأي�صا  وامل�صابقات".وك�صف 
 10 باحلب�س  يق�صي  العقوبات   قانون  اأن 
التمييز  خطاب  لنا�رش  �صجنا  �صنوات 

والكراهية عالوة على الغرامة املالية.
واأ�صاف الوزيىر اأن العقوبة �صتت�صاعف 
وا�صتغل  طفال،  ال�صحية  كان  حال  يف 
الفاعل حالة ال�صحية الناجتة عن مر�صها 
اأن  كما  البدين.  عجزها  اأو  اإعاقتها  اأو 
خم�ص�س  جت��رمي  اإىل  ي��ه��دف  ال��ق��ان��ون 
ترتاوح  والعقوبة  الدولة  بامن  للم�صا�س 

من 5 اإىل 7 �صنوات.
وم�صاعفة  العقوبات  يحدد  وامل�رشوع 
العقوبة يف حال تلقي الأموال من جماعة 
اإذا  خا�صة  �صكله،  كان  مهما  تنظيم  اأو 
 10 اإىل   5 من  فاحلب�س  مدبرة  خطة  كان 
�صنوات.واأكد وزير العدل حافظ الأختام، 
الإهانة  جرائم  يف  العقوبات  ت�صديد  على 
لوزارة  ا�صتجابة  اّلإم��ام،  على  والتعدي 
ال�صوؤون الدينية. وقال زغماتي اأن العديد 
ج�صدية،  لعتداءات  تعر�صوا  الأئمة  من 

اأحكام  اإىل  يخ�صع  الإم��ام  اأن  م�صيفا 
القانون الوظيفي العمومي.

يقرتح  احلماية  تعزيز  "ق�صد  وت��اب��ع 
الإه��ان��ة  ع��ق��وب��ات  ت�صديد  امل�����رشوع 
الإهانة  حالة  يف  تكون  حيث  والتعدي، 
احلب�س من �صنة اإىل 3 �صنوات مع غرامة 
 500.000 اإىل  200.000دج  من  مالية 

دج".
تكون  الع��ت��داء  حالة  "ويف  واأ���ص��اف 
العقوبة ال�صجن من 5 اإىل 10 �صنوات مع 
الأفعال  امل�رشوع  يقرتح  مالية،  غرامات 
تدني�س  اأو  ه��دم  اأو  بتخريب  املتعلقة 
اجلزائر  اأن  الوزير،  العبادة".واأكد  اأماكن 
دون  والإن�صاف  العدل  قوامها  اجلديدة 
تعمل على  الدولة  اأن  اإىل  اإق�صاء، م�صريا 
العن�رشي  التمييز  اأ�صكال  على  الق�صاء 
واأن  خا�صة  ب�رشامة،  لها  والت�صدي 
م�صاواة  على  ين�س  اجلزائري  الد�صتور 

املواطنني اأمام القانون.
الوقاية  قانون  زغماتي، م�رشوع  وعر�س 
من التمييز وخطاب الكراهية، اأمام اللجنة 
العامة  الأحكام  اأعلن عن  القانونية، حيث 
لو�صع  بالأ�صا�س  ج��اء  ال��ذي  للقانون، 
خطاب  من  للوقاية  قانونية  اإ�صرتاتيجية 
اإن�صاء مر�صد وطني  الكراهية، من خالل 

للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
واأورد وزير العدل، اأن املر�صد يو�صع لدى 
تتمتع  وطنية  كهيئة  اجلمهورية،  رئي�س 
وتتمثل  والإداري،  امل��ايل  بال�صتقالل 
التمييز  اأ�صكال  كل  ر�صد  يف  مهامه 
الإ�صرتاتيجية  وو�صع  الكراهية،  وخطاب 
وخطاب  التمييز  من  للوقاية  الوطنية 
كفاءات  من  املركز  الكراهية.ويت�صكل 
اجلمهورية،  رئي�س  يختارها  وطنية، 
ويكون ممثال من عدة هيئات وطنية، على 
الإن�صان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  غرار 
و�صلطة  الطفولة  وترقية  حماية  وهيئة 
وغريها،  الب�رشي  ال�صمعي  ال�صبط 
�صنوات  خم�صة  مل��دة  يعينون  وال��ذي��ن 
اإىل  العدل،  وزير  للتجديد،واأ�صار  قابلة 
لرئي�س  �صنويا  تقريرا  يرفع  املر�صد  اأن 
اإ�صرتاتيجية  تنفيذ  ح��ول  اجلمهورية، 
الكراهية،  وخطاب  التمييز  من  الوقاية 
يف  تو�صياته  اجلمهورية  رئي�س  ويعطي 

هذا املجال.

الكراهية دخيل على جمتمعنا، فهو يعيق حقوق  اأن خطاب  بلقا�ضم زغماتي،  العدل حافظ االأختام،  ك�ضف وزير 
االإن�ضان ويهدم قيم املجتمع وما زاد من تف�ضيه مواقع التوا�ضل االجتماعي، موؤكدا اأن حماربة خطاب التمييز ال 

مي�س بحرية التعبري.

اإلربعاء 22 أفريل 2020 م الموافق لـ 28 شعبان 1441هـ 03
العدد
1983

متابعات ق�ضائية �ضد نا�ضري معلومات 
كاذبة عرب مواقع التوا�ضل االجتماعي  

تلك التي مت�س بالنظام العام، النائب العام بق�ضاء اجلزائر يو�ضح:

ق�صاء  جمل�س  لدى  العام  النائب  اأكد 
اأحمد  �صيد  م��راد  العا�صمة  اجلزائر 
خالل  من  كاذبة  معلومات  ن�رش  اأن 
ول   ، الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
بكرامة  مت�س  التي  تلك  منها  �صيما 
وب�صكل   ، الدولة  اأمن  اأو  الأ�صخا�س 
�صتعر�س   ، ال��ع��ام  ال��ن��ظ��ام   ، اأع���م 
اأمام  الق�صائية  للمتابعة  مقرتفيها 

املحاكم.
اأن  اإذاعي  ت�رشيح  يف  النائب  واعترب 
بن�رشه  يقوم  ما   على  م�صوؤول  الكل 
قائال:  الجتماعي  التوا�صل  بو�صائط 
م�صوؤولون  نحن   ، املفاتيح  لوحة  "اأمام 

." اأعمالنا  عن  ق�صائيا 
التي  القوانني  مب�صاريع  يرحب  واإذ 
على  للق�صاء  احلكومة  و�صعتها 
اأحمد  �صيد  مراد  اأ�صار   ، الظاهرة  هذه 
الوقت  يف  "تاأتي  الأخرية  هذه  اأن  اإىل 
الإجرائية  الردود  لتعزيز    ، املنا�صب 
التي  املمار�صات  هذه  مثل  ملجابهة 
والتي  املا�صي.  يف  معروفة  تكن  مل 
ال�صنوات  يف  ب��ا���ص��ط��راد  ت��ت��زاي��د 

الأخرية".
امل�صوؤولني  الأ�صخا�س  اأن  اإىل  م�صريا 
يف  الآخ���ذة  "املمار�صات  ه��ذه  ع��ن 
�صي�صتفيدون   ، والتزايد"  النت�صار 

مينحها  التي  ال�صمانات  جميع  من 
دفاعهم. ل�صمان  الد�صتور 

املتابعات  حت��ري��ك  ميكن  ن��ه  اأ واأك���د 
"التمويل  ق�صايا  يف  الق�صائية 
اأفعال  اأن   معتربا   ، املريبة"  ومنابعها 
من  "تن�صاأ  اأن  ميكن  ل  القبيل  هذا  من 
تدبري  "نتيجة  حتما  فهي  العدم". 
يحبكون  خبيثني  اأ�صخا�س  من  نابع 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  �صيناريوهات 

ت�صديًدا". اأكرث  عقوبات 
ما  حول  �صوؤال  عن  رده  معر�س  ويف 
-التي  الن�صو�س  بع�س  كانت  اإذا 
بغرفتيه  ال��ربمل��ان  على  �صتعر�س 
"قمع  اإىل  �صتوؤدي  واملناق�صة-  لالإثراء 
لالأ�صخا�س"الناقدين"،  التعبري"  حرية 
من�صو�س  التعبري  حرية  باأن  اأج��اب 
عمل  "كل  واأن  الد�صتور  يف  عليها 

م�صوؤولية". على  ينطوي  اأن  يجب 
لوحظت  التي  اجلرائم  مواجهة  ويف 
امتحانات  دورات  خمتلف  اإجراء  اأثناء 
تعلق  ما  منها  �صيما  ول   ، العام  نهاية 
الختبارات،  مو�صوعات  بت�رشيب 
هناك  "�صيكون  ن��ه  اأ املتدخل  لح��ظ 
ت�صمح  حم���ددة  ق��وان��ني   ، واأخ����رًيا 

. " بقمعها
لوؤي ي

الوكاالت ال�ضياحية تعر�س على احلكومة 
حلوال الإنقاذها من �ضبح االإفال�س

للوكالت  الوطنية  الفدرالية  دعت 
الو�صية  اجلهات  بتدخل  ال�صياحية 
التي  ال�صياحية  الوكالت  مل�صاعدة 
"كورونا". وباء  انت�صار  من  ت�رشرت 
حجوزات  كل  توقفت  بعدما  وذلك 

العمل. جمال  يف  والتنقل  ال�صفر 
كل  اأن  لها  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
جمال  يف  والتنقل  ال�صفر  حجوزات 
ملحاربة  وذل��ك  توقفت،  قد  العمل 
بفعالية  العاملي  الوباء  هذا  انت�صار 
ال��دول  من  العديد  ومثل  وك��ف��اءة، 
تدابري  اجلزائرية  ال�صلطات  اعتمدت 
واأم��رت  التنقل  حركة  على  وقيود 
تعطيل  يف  ت�صبب  مما  احل��دود،  بغلق 
ال��ربي  ال�صحن  اأ���ص��ط��ول  اأر���ص��ي��ة 
متخ�ص�صة  وكالت  واجلوي.�صواء 
ال�صتقبال  اأو  للت�صدير  ال�صياحة  يف 
�صياحة  املتخ�ص�صة،  ال�صياحة 
حيث  ع��م��رة  اأو  ح��ج  اأو  الأع��م��ال 
ال�صداد  طلبات  ال��وك��الت  عرفت 
اخلدمات  جلميع  ال��زب��ائ��ن  قبل  م��ن 
الغياب  مع   ، حجوزاتها  اإلغاء  ب�صبب 
جديدة  حجوزات  اأي  ل�صتالم  التام 
الإلغاءات  هذه  القادمة.كل  لالأ�صهر 
ل��ل��ح��ج��وزات وط��ل��ب��ات ا���ص��رتج��اع 
ال��زب��ائ��ن  ط���رف  م��ن  امل�صتحقات 
 ، معتربة  خ�صائر  اإىل  حتما  �صتوؤدي 
وكالت  خزينة  على  ب�صدة  و�صتوؤثر 
اأمام  وم�صداقيتها  ال�صفر  و  ال�صياحة 
النزاع  اإىل  الأمر  ي�صل  ورمبا  الزبائن 

خ�صو�صا   ، الق�صائية  امل�صالح  اأمام 
هي  والفنادق  الطريان  �رشكات  اأن 
وكالت  تعوي�س  عن  عاجزة  بدورها 
قادرين  غري  اأنف�صهم  لأنهم  ال�صفر 
ال�صياق،اقرتحت  هذا  ذلك.ويف  على 
ال��ف��درال��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��وك��الت 
لو�صع  م�صتعجلة  درا�صة  ال�صياحة 
ال�صفر  بقطاع  اخلا�س  الدعم  تدابري 
امل�صاورات  اإطار  وهذا يف  اجلزائر  يف 
احلكومة  بها  قامت  التي  القطاعية 
دفع  بتعليق  مقرتحاتنا  خ��الل  م��ن 
لأ�صحاب  الجتماعية  ال��ر���ص��وم 
الرحالت  ا�صتئناف  غاية  اإىل  العمل 
اجل���وي���ة، واإع�����ادة ف��ت��ح ال��ف��ن��ادق 
الإق���رارات  وت��اأج��ي��ل  كلية  ب�صفة 
الل��ت��زام��ات  جلميع  وامل��دف��وع��ات 
 31 غاية  اإىل  واجلبائية  ال�رشيبية 
باإجبار  طالبت  .كما  القادم  دي�صمرب 
الت�صامن  على  امل�رشفية  املوؤ�ص�صات 
وتوفري  الت�صهيالت  زيادة  خالل  من 
مبعدل  الت�صغيلي  امل�رشيف  الئتمان 
الئتمان  ا�صتحقاق  وتاأجيل   ، �صفر 
�صهًرا،   12 اإىل  اجل��دول��ة  اإع��ادة  اأو 
�رشكات  تغطية  ع��ن  ف�صال  ه��ذا 
ال�صياحة  وكالت  و  املتعاقدة  التاأمني 
من  جزء  اأو  اخل�صائر  جلميع  والأ�صفار 
الأقل  على  تكبدتها  التي  التكاليف 
امل�صتجد  ك��ورون��ا  فريو�س  ب�صبب 

."19 "كوفيد
لوؤي ي

للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  دع��ا 
يف  بولونوار"  "الطاهر  واحل��رف��ي��ني 
اإعادة بع�س  اإىل  اأم�س  اإذاعية  ت�رشيحات 
ور�صات  غرار  على  التجارية  الأن�صطة 
وغريها  واحل��الق��ة  وامل��الب�����س  اخلياطة 
توقف  خلفه  الذي  الكبري  لل�رشر  نظرا 
التجار  من  اأ�صحابها  على  الأن�صطة  هذه 

واحلرفيني.
واأ�صاف الطاهر بولنوار اأن اأزيد من 150 
من  مبا�رش  ب�صكل  ت�رشروا  حريف  األف 
اأغلبها  يف  تعتمد  التي  ن�صاطاتهم  توقف 

املتحدث  اليومي.واأ�صار  املدخول  على 
ذاته يف هذا ال�صدد اإىل اأن جمعيته جتري 
اجل  من  املعنية  اجلهات  مع  ات�صالت 
ال�صحي  احلجر  اإج��راءات  من  التخفيف 
وعودتها  املجتمع  من  الفئة  هذه  على 
الالزمة  الوقاية  �رشوط  وفق  للن�صاط 
الفرتة  وحت��دي��د  وال��ت��ب��اع��د  كالتعقيم 
رم�صان  �صهر  بخ�صو�س  الزمنية.اأما 
ال�صلع  توفر  على  "بولنوار"  اأكد  الكرمي 
خالل هذا ال�صهر الف�صيل مبخزون غذائي 
،حيث  اإ�صافية  اأ�صهر  �صتة  ملدة  يكفي 

نحو  اإىل  والفواكه  اخل�رش  خمزون  ي�صل 
خمزون  يبلغ  بينما  قنطار  مليون   12
اإىل  والبي�صاء  احلمراء  بنوعيها  اللحوم 
يف  بولنوار  نا�صد  طن.كما  األ��ف   120
الأخري املواطنني اإىل جتنب التبذير واإتباع 
خالل  م��ن  ر�صيدة  ا�صتهالكية  ثقافة 
جدول  وفق  الأ�صا�صية  احلاجات  اقتناء 
يف  الوقوع  تفادي  اأجل  من  منظم  زمني 
ال�صهر  خالل  الأ�صعار  وارتفاع  امل�صاربة 

الف�صيل.
لوؤي ي

"كورونا" جائحة  من  ت�ضرروا  حريف  األف   150
جمعية التجار تتوا�ضل مع ال�ضلطات لبعث اأن�ضطة ور�ضات اخلياطة واملالب�س واحلالقة

من بينها اإجبار البنوك على زيادة الت�ضهيالت وتاأجيل االلتزامات 
ال�ضريبية واجلبائية  
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كورونا  ب�ضبب  والتظاهرات  املعار�س  جمال  يف  ع�ضرية  �ضنة   ..2020

حممد علي 
----------

واأو�صح زيتوين انه "منذ بداية الأزمة 
ال�صحية املرتبطة بتف�صي وباء فريو�س 
يف  )كوفيد19-(  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
منت�صف �صهر مار�س، اأ�صحت ال�رشكة 
الت�صدير  و  للمعار�س  اجل��زائ��ري��ة  
اأو  تاأجيل  على  مرغمة  )�صافيك�س( 
كانت  التي  التظاهرات  جميع  اإلغاء 
ابريل  و  مار�س  �صهري  خالل  مربجمة 
على م�صتوى ق�رش املعار�س )ال�صنوبر 

البحري- اجلزائر العا�صمة(".
من  عملية   25 اأ�صل  من  انه  اكد  كما 
كانت  التي  ومعار�س(  )�صالونات 
الوطني،  امل�صتوى  على  م��ربجم��ة 
 )07( �صبعة  اإل  تنظم  مل  ال�رشكة  فان 
على  اأما  ال�صحية،  الأزم��ة  بداية  قبل 
امل�صتوى الدويل فقد مت اإلغاء نحو ع�رش 
تظاهرات اأي�صا اأو مت تاأجيلها لالأ�صباب 
ذاتها با�صتثناء ثالث تظاهرات �صاركت 

فيها �صافيك�س.
اأمام  انه  امل�صوؤول،  ذات  يقول  وتابع 
على  �صواء  الوباء  و�صعية  ا�صتمرار 
فان  ال���دويل،  اأو  الوطني  امل�صتوى 
ت��ظ��اه��رات اأخ����رى م��ربجم��ة خ��الل 
ويونيو(  )م��اي��و  املقبلني  ال�صهرين 

مع  "حتى  لأنه  امل�صري،  نف�س  �صتعرف 
التظاهرات  قطاع  فان  الوباء  تراجع 
عليه  �صي�صعب  طبيعته  اإىل  بالنظر 
الطبيعي".و  م�صتواه  اإىل  ال��ع��ودة 
خ�صائر  فان  زيتوين-  -ي�صيف  بالتايل 
ال  الآن  حتى  حتقق  مل  التي  �صافيك�س 
خالل  املتوقع  اأعمالها  رقم  من   %  20
قد   ،2020 �صنة  من  الأول  ال�صدا�صي 
قدرت ب80 %.و عليه فانه بعد خ�صائر 
ناهزت 60 % يف �صنة 2019 على اثر 
و  معار�س  من  التظاهرات  عديد  اإلغاء 
ال�صيا�صية  الو�صعية  ب�صبب  �صالونات 
 2020 �صنة  فان  اجلزائر،  عرفتها  التي 
كذلك  "�صعبة"  �صتكون  اأنها  يظهر 
لل�رشكة  و  للتظاهرات عموما  بالن�صبة 
ب�صكل خا�س، �صيما "مع غياب الروؤية 
اأ�صار  اأفاق ال�صدا�صي الثاين".كما  حول 
اإىل اأن تظاهرات كربى و معار�س مثل 
ذلك اخلا�س برب�صلونة و باري�س اأو دبي 
قد مت اإلغاوؤها، موؤكدا اأن "اإبقاء اأو تاأجيل 
الثاين  ال�صدا�صي  التظاهرات يف  اإحدى 
مرهون كذلك بحركة املالحة اجلوية و 
البحرية العاملية التي مت تعليقها اإىل اجل 
غري م�صمى مما يوؤدي اإىل ا�صطراب يف 

التوقعات".
واأ�صاف اأن اإعداد طبعة من �صالون او 
�صتة  يتطلب  قبل  من  معروف  معر�س 

اأن  حني  يف  التح�صري،  من  اأ�صهر   )06(
 18 يتطلب  قد  جديد  �صالون  اإط��الق 
انه  ال�صياق  ذات  يف  مو�صحا  �صهرا، 
روؤية  احلالية  الو�صعية  مع  توجد  ل 
عرب  الن�صاط  هذا  اإقالع  حول  وا�صحة 
كبار  يخ�س  فيما  حتى  باأ�رشه  العامل 

منظمي التظاهرات.
حوايل 50 موؤ�ض�ضة تن�ضط يف 

املجال مت�ضررة باالأزمة ال�ضحية
ال�صيد زيتوين  اأو�صح  اأخرى،  من جهة 
اأن �صافيك�س لي�صت الوحيدة املت�رشرة 
كورونا  لفريو�س  ال�صحية  بالأزمة 
لكون  عليها  القت�صادية  نتائجه  و 
نف�س  تواجه  موؤ�ص�صة  خم�صني  "حوايل 

الو�صع على امل�صتوى الوطني".
الأعمال  رقع  تراجع  ميثل  هذا، ل  مع  و 
اأي�صا  بل  لل�رشكات  الوحيد  امل�صكل 
للموظفني  الأج���ور  كتلة  تكاليف 
اإىل  اإ�صافة  اجتماعيا  للموؤمنني  و 

ال�رشائب على حد قوله.
لهذا الغر�س، اأعرب ال�صيد زيتوين عن 
مع  ال�صحي  الو�صع  "حت�صن  يف  اأمله 
حلول �صهر مايو" مما قد ي�صمح بالعمل 
ا�صتدراك  و  الثاين  ال�صدا�صي  خالل 
و  ن��دوات  تنظيم  مع  خا�صة  الأم��ور 
على  التظاهرات"  بع�س   "

مت  اللتني  جازاغرو  اأو  باتيماتيك  غرار 
املربمج  الدويل  املعر�س  اأو  تاأجيلهما 

ل�صهر يونيو القادم.
تنظيم  �صافيك�س  ق��ررت  اذا  اأن��ه  غري 
فان  الوباء  تراجع  حالة  يف  تظاهرات 
غري  اأم��ر   " الأجانب  امل�صاركني  ق��دوم 
�صياأخذ  العامل  لأن  قوله  ح�صب  موؤكد" 
الأمور  ا�صتدراك  اأجل  من  الوقت  كل 

بعد الأزمة.
�صالون  م�صري  ح��ول  ���ص��وؤال  عن  و 
لدى  اهتماما  يثري  ال��ذي  ال�صيارات 
اأن وك��الء  اجل��زائ��ري��ني ذك��ر زي��ت��وين 
ال�صيارات هم من طالبوا بتاأجيل طبعة 
 2020 ل�صنة  بالن�صبة  اأن��ه  و   2019

عن  للتحدث  �صعبا  الأم��ر  "�صيكون 
�صالون يف غياب ا�صترياد ال�صيارات و 

تركيبها" ي�صيف املتحدث.
التي  الأم��وال  با�صرتداد  يتعلق  فيما  و 
دفعها العار�صون بعد اإلغاء ال�صالونات 
اأن  زيتوين  ال�صيد  اأك��د  املعار�س،  و 
"لن  �صافيك�س  اأن  على  ين�س  القانون 
خارج  الإل��غ��اء  ك��ان  اإذا  �صيئا  ت�صدد 

اإرادتها".
 " فان  قاهرة  بقوة  يتعلق  الأمر  اأن  مبا  و 
املفاو�صات �صت�صمح باإيجاد حل توافقي 
حول جميع التظاهرات و املعار�س التي 
فريو�س  وباء  انت�صار  ب�صبب  اإلغاوؤها  مت 

كورونا"، ي�صيف املتحدث.

 مل يتجاوز رقم اأعمال ال�ضركة اجلزائرية للمعار�س و الت�ضدير ال 20 % منذ بداية ال�ضنة وذلك ب�ضبب تاأجيل اأو اإلغاء عديد ال�ضالونات و املعار�س والتظاهرات ب�ضبب تف�ضي 
وباء فريو�س كورونا امل�ضتجد )كوفيد19-(، ح�ضبما اأكده مديرها العام الطيب زيتوين.

الطيب زيتوين يوؤكد:

خالل املو�ضم ال�ضيفي

جت�ضيد عدة م�ضاريع من اأجل تزويد منتظم  
مبياه ال�ضرب 

للجزائر  والتطهري  امل��ي��اه  �رشكة  اأعلنت 
من  العديد  جت�صيد  عن  )�صيال(  العا�صمة 
يف  الأ�صغال  مديرية  طرف  من  امل�صاريع 
اإطار خمطط ا�صتمرارية الن�صاطات من اجل 
للمو�صم  للماء  عمومية  خدمة  اأف�صل  تقدمي 
ال�صيفي 2020 ح�صبما اورده بيان لل�رشكة.

�صفحة  على  ن�رش  ال��ذي  البيان  ي�صيف  و 
الظرف  اأم��ام  انه  "في�صبوك"  على  ال�رشكة 
املتميز بانت�صار وباء COVID-19، "حت�رش 
�صيال با�صتمرار للمو�صم ال�صيفي 2020 يف 
لهذا  الن�صاطات  ا�صتمرارية  خمطط  اإط��ار 
امل�صاريع  من  العديد  بعث  خالل  الظرف،من 
توؤكد  التي  الأ�صغال  مديرية  ط��رف  من 
عمومية  خدمة  اأف�صل  تقدمي  يف  طموحها 
و  العمل  اجتماعات  بت�صل�صل  و  للماء 
الن�صاطات امليدانية مع ال�رشيك الجتماعي".
باجتماع  ال�رشكة  ذك��رت  الإط��ار،  هذا  يف 
عمل عقد موؤخرا مع وزارة املوارد املائية من 
الأولويات  ت�صطري  و  الأو�صاع  درا�صة  اأجل 
املو�صم  �صتح�صن  التي  بامل�صاريع  املتعلقة 
تتقدم  التي  امل�صاريع  تلك  منها  ال�صيفي، 

بالتن�صيق مع مديرية الإنتاج.

ح�صب  امل�صاريع،  هذه  تتعلق  و 
حتت  بالو�صع  امل�صدر،  نف�س 
 "42 اجل��دي��دة  للقناة  اخل��دم��ة 
)جتارب ال�صتالم جارية(، اإنهاء 
م�صاريع ت�صالة املرجة )SP1( و 

غابة ديكار وال�صحاولة.
واأو�صحت ال�رشكة ان م�رشوع 
انطلق  قد   )SP1( املرجة  ت�صالة 
 250 بو�صع  اأب��ري��ل   13 يف 
 ،DN500 قنوات  من  مليلرتا 
يتم  الذي  الطريق  معرب  فيه  مبا 
ا�صتالم  عند  مبا�رشة  اإجن���ازه 

الرخ�صة.
 وعلى م�صتوى غابة ديكار، تتمثل الأ�صغال 
يف تثبيت 5 قالدات DN300 بعد احل�صول 
على الرتخي�س و ا�صتالم القطع ال�رشورية.

يتعلق  ال�صحاولة،  م�رشوع  يخ�س  فيما  و 
 DN قنوات  من  مل   2000 بو�صع  الأم��ر 
الربط  كاأ�صغال  عملية   18 فيها  مبا   400
معابر  زي��وت،  اإن�صاء  �صمامات،  و�صع  و 

الطريق و الأودية و حماولت ال�صغط.
تنظيم  و�صع  مت  امل�رشوع،  لهذا  بالن�صبة  و 
جديد م�صرتك بني مديرية الأ�صغال ومديرية 
التي ت�صمح  امل�رشوع  3 جبهات  التوزيع مع 

بو�صع 114 مل يف اليوم.
الأ�صغال  هذه  جميع  اإنهاء  ال�رشكة  تتوقع  و 
2020. يف ذات  31 ماي  املربجمة يف حدود 
مديرية  جندت  اأنها  �صيال  تقول  ال�صياق، 
املادية  ال�رشورية،  الإمكانيات  الأ�صغال كل 
والب�رشية من "اأجل رفع التحدي على الرغم 

من ال�صعوبات والعوائق".
ق/و

ارتفاع بـ 8 % يف اإيرادات اجلمارك خالل  
جانفي وفيفري 

 بلغت الإيرادات اجلمركية للجزائر 
دينار  مليار  42ر172  قيمته  ما 
وفيفري  جانفي  �صهري  خ��الل 
2020، مقابل 78ر159 مليار دينار 
يف نف�س الفرتة من �صنة 2019 ما 
ميثل ارتفاع بن�صبة 8 باملئة ، ح�صب 

املديرية العامة للجمارك.
و�صاهمت هذه املبالغ التي ح�صلتها 
م�صالح اجلمارك يف ميزانية الدولة 
دي��ن��ار،  مليار  09ر146  بقيمة 
يف  دينار  مليار  31ر136  مقابل 
2019 ، بزيادة 17ر7 باملئة، ح�صب 
و  الدرا�صات  ق�صم  اإح�صائيات 
ال�صت�رشاف التابع مل�صالح اجلمارك.
مثلت  امل�����ص��در،  لنف�س  وف��ًق��ا  و 
مليزانية  املخ�ص�صة  الإي����رادات 
جملة  من  باملئة  73ر84  الدولة 
يناير  التح�صيالت اجلمركية خالل 
ح�صة  بلغت  و   .2020 فرباير  و 
ل�صندوق  املمنوحة  الإي����رادات 
التابع  وال��ت�����ص��ام��ن  ال�����ص��م��ان 
مليار  71ر13  املحلية  لل�صلطات 
دينار  مليار  21ر14  مقابل  دينار 

بانخفا�س قدره 52ر3 باملئة.
ف��اإن   ، امل�����ص��در  ذات  وبح�صب 
خ�ص�صت  ال��ت��ي  الإي�������رادات 
بلغت  للتقاعد  الوطني  لل�صندوق 
قرابة  مقابل  دينار  مليار  35ر11 
8ر8 مليار دينار، اأي بزيادة 80ر38 
املخ�ص�صة  الإي���رادات  اأم��ا  باملئة. 
اخلا�صة  التخ�صي�س  حل�صابات 
مقابل  دج  مليار  12ر1  بلغت  فقد 
98ر903 مليون دينار بزيادة بلغت 

18ر24 باملئة.
املخ�ص�صة  الإي����رادات  ب�صاأن  و 
ب06ر14  تراجعت  فقد  للبلديات، 
 2020 باملئة يف جانفي  وفيفريي  
مقارنة مع نف�س الفرتة يف 2019، 
دينار  مليون  18ر143  بلغت  حيث 
مقابل قرابة 61ر166مليون دينار، 
بها  اأدىل  التي  التفا�صيل  ح�صب 

نف�س امل�صدر.
و فيما يتعلق بتوزيع التح�صيالت 
و  الإي�����رادات  ح�صب  اجلمركية 
الق�صم  اأن  لوحظ  فقد  املناطق، 
خالل  املح�صل  املبلغ  من  الأك��رب 
ه��ذه ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام اجل��اري 
اأي  م�صدرا  ع�رش  خم�صة  م�صدره 
اإجمايل  مببلغ  باملائة  14ر96  نحو 
دينار،  مليار  ب77ر165  يقدر 
ح�صب اإح�صائيات ق�صم الدرا�صات 
مل�صالح  التابع  ال�صت�رشاف  و 

اجلمارك.
امل�صادر  ب���اأن  اجل��م��ارك  وتفيد 
هي  الإي���رادات  لهذه  الأ�صا�صية 
العا�صمة  للجزائر  اجل��اف  امليناء 
الذي يت�صدر قائمة من 83 م�صدر 
هذا  ويغطي  اجلمركية  لالإيرادات 
اأي  46ر15باملئة   ، لوحده  امل�صدر 
مببلغ اإجمايل ح�صلته اجلمارك مقدر 

ب 66ر26 مليار دج.
التح�صيالت  ت�صنيف  يظهر  و 
اأن  اجلمركية  الإي����رادات  ح�صب 
ب�  اجلزائر  مليناء  يعود  الثاين  املركز 
)14ر15باملئة  دينار  مليار  10ر26 
84ر15  بقرابة  بجاية  ميناء  يليه   ،)

ثم  باملائة(  )19ر9  دي��ن��ار  مليار 
مليار  26ر13  ب  اأرزي���و  ميناء 
باملائة( و ميناء عنابة  )69ر7  دينار 
باملئة(  )43ر7  دينار  مليار  80ر12 
55ر11  ب  ب��وم��ردا���س  ميناء  و 
و  باملائة(  70ر6   ( دي��ن��ار  مليار 
مليار  ب25ر11  �صكيكدة   ميناء 
دار  ميناء  و  باملئة(  دينار)53ر6 
دينار  مليار  84ر8  ب  البي�صاء 
بال�صنوبر  اجل��اف  امليناء  اأخ��ريا   و 
البحري باجلزائر العا�صمة ب30ر8 

مليار دج )82ر4 باملئة(.
و �صجلت املوانئ اجلزائرية الأخرى 
حيث  اأق��ل  نطاق  على  اإي����رادات 
ترتاوح ما بني 2 و7 مليارات دينار.
اجلزائرية  اجلمارك  بلغت عائدات  و 
ي��ع��ادل  م��ا   2019 �صنة  خ���الل 
بزيادة  اأي  دج  مليار  86ر1،097 
هذه  �صمحت  حيث  باملائة   7 بلغت 
الدولة  ميزانية  بدعم  الإي���رادات 
ب�قيمة مالية قدرت 05ر947 مليار 
�صندوق  ،و  36ر7باملئة(   +( دينار 
للجماعات  الت�صامن  و  ال�صمان 
ما  دينار  مليار  ب2ر93  املحلية 
مليار  و47ر50   ، باملئة  ميثل52ر4 
لل�صندوق   ) باملئة  84ر8   +( دينار 
مليار  06ر6  و  للتقاعد  الوطني 
حل�صابات   ) )97-ر3باملئة  دينار 
التخ�صي�س اخلا�صة و اأخريا، بلغت 
للبلديات  املخ�ص�صة  الإي���رادات 
074ر1 مليار دينار م�صجلة بذلك 

انخفا�صا باأكرث من 17ر53 باملئة.
ق/و
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فنانون ت�ضكيليون ير�ضمون جداريات للتوعية 
بوباء كورونا 

.ع منلـي 
---------------- 

جمال  الثقافة،  دار  مدير  وح�صب 
باأهمية  ميانًيا  "اإ اأو�صح،  عبادي،  الدين 
الر�صالة  اإي�صال  يف  الفن  ودور 
التي  املبادرة  هذه  فاإن  للمجتمع"، 
التابع  ال��رمي  ن��ادي  فنانو  ج�صدها 
العمودي  الأمني  حممد  الثقافة  لدار 
عن  تعرب  وال��ت��ي  ال���وادي،  ل��ولي��ة 
العامل،  حول  كورونا  وب��اء  ماأ�صاة 
بطرق  املواطنني  لتوعية  وتهدف 
ر�صمها  مت  جدارية  عرب  منه،  الوقاية 
الثقافة  لدار  الأمامي  اجل��دار  على 

املدينة..  و�صط 
ر�صمها  التي  اللوحة  وت�صمنت 
للكرة  "�صورة  ت�صكيليون  فنانون 
الأبي�س  اجلي�س  بجانبها  الأر�صية 
الذين  ال�صحة  قطاع  منت�صبي  وكل 
ملواجهة  الأوىل  ال�صفوف  يف  هم 
املجّندين  العمال  وك��اف��ة  ال��وب��اء 
باجلهود  والإ�صادة  �صعبهم  حلماية 
الوطني  اجلي�س  يبذلها  التي  اجلبارة 
التحرير  جي�س  �صليل  ال�صعبي 
من  الأمنية  قواتنا  وك��ل  الوطني 
املدنية  احلماية  وكذا  و�رشطة  درك 

ي�صيف  الدولة"،  موؤ�ص�صات  وكل 
"التحرير". ل�  الثقافة  دار  مدير 

الدين  جمال  ال�صيد  اإىل  وا�صتناًدا 
لتو�صيع  يخططون  اأنهم  ع��ب��ادي، 
ع���دًدا  لت�صتمل  امل���ب���ادرة  ن��ط��اق 
بعا�صمة  والأح��ي��اء  ال�صوارع  من 
ذات  تنظيم  ث��م  وم���ن  ال���ولي���ة، 
طريق  عن  البلديات  عّدة  يف  املبادرة 
ولوحات  عمالقة  جداريات  ر�صم 
وذكر  وتوعوية  وتثقيفية  اإر�صادية 
تبحث  زالت  ل  اخلطة  اأن  املتحدث، 

الدعم. عن 
امل��ب��ادرة،  يف  الفاعلني  اأح��د  وق��ال 
الرحيم  عبد  الت�صكيلي،  الفنان 
اأنهم  ال���رمي،  ن���ادي  رئي�س  ح��م��ي، 
اإيجابي  ���ص��يء  ت��ق��دمي  يف  ف��ك��روا 

اجل��ه��ود  اإط����ار  امل��ج��ت��م��ع يف  جت���اه 
كورونا،  فريو�س  ملكافحة  اجلارية 
من  املبادرة  بدوؤوا  اأنهم  اإىل  م�صرًيا 
التوعوية  الر�صائل  تو�صيل  اأج��ل 
ب��امل��ر���س، ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ف��ن��ون 
على  ال��ق��درة  لها  التي  الب�رشية، 
بح�صب  ال��ف��ئ��ات،  لكل  ال��و���ص��ول 

. يثه حد
الت�صكيلي،  ال��ف��ن��ان  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
الفكرة،  �صاحب  لبزة،  رزاق  الطاهر 
نطاق  لتو�صع  خّططوا  ن��ه��م  اأ ق��ال 
حتقيق  ت�صتطيع  ح��ت��ى  امل���ب���ادرة 
عرب  اأنهم  اإىل  م�صرًيا  مقا�صدها، 
لتطوير  يخّططون  الرمي"  "نادي 
�صاملة  م��ب��ادرة  وق��ي��ادة  ال��ف��ك��رة 

كورونا. بفريو�س  للتوعية 

يا�صني  الت�صكيلي،  الفنان  ب��دوره، 
"كفنان  حديثه،  يف  اأ�صار  احمادي، 
الذي  املجتمع  جتاه  كبري  دور  لدي 
امل�صوؤولية  وت�صبح  فيه،  اأعي�س 
لذلك  الأزم���ات،  اأوق���ات  يف  اأك��رب 
املبادرة  ه��ذه  يف  امل�صاركة  ق��ّررت 
كورونا  وباء  حماربة  يف  للم�صاهمة 

واأ�رشاره". خماطره  من  والتقليل 
الت�صكيلي  ال��ف��ن��ان  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�صوا�صي،  الب�صري  حممد  القدير، 
يعترب  الب�رشي  الفن  ب��اأن  اأو�صح، 
الر�صائل  لتو�صيل  �صهلة  و�صيلة 
امتنانه  ع��ن  واأع���رب  للمتلقني، 
وج��دت��ه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  للتفاعل 
ومواقع  املحلي  ال�صارع  يف  املبادرة 

الإجتماعي. التوا�صل 

وحملت  كورونا،  بفريو�س  للتوعية  جداريات  لر�ضم  مبادرة  الوادي،  بوالية  الت�ضكيليني  الفنانني  من  جمموعة  اأطلقت 
لكم". �ضكًرا  جميعكم..  "اإىل  �ضعار:  املبادرة 

لكم" �ضكًرا  جميعكم..  "اإىل  �ضعار:  حتت 

ال�صحة  بقطاع  م�صوؤول  ك�صف، 
الولية  اأن  "التحرير"  ل�  بالوادي 
���ص��ج��ل��ت م��ن��ذ ان��ت�����ص��ار ف��ريو���س 
دخول  اأم�س،  يوم  غاية  اإىل  كورونا 
�س  املخ�صّ للمكان  ا  مري�صً  80

بامل�صت�صفى. ال�صحي  للحجر 
الولية  اأن  املتحدث،  نف�س  واأو�صح 
موؤكدة  اإ�صابة  حالة   35 اأح�صت 
موزعني  وف��ي��ات،   07 بينهم  م��ن 
�صة  املخ�صّ م�صت�صفيات  ع��ل��ى 
باملغري  م��ن��ه��ا  ال�����ص��ح��ي  ل��ل��ح��ج��ر 

 13 بينهم  م��ن  وال����وادي،  جامعة 
جانب  اإىل  الوباء،  من  تعافوا  مري�صا 
للمر�صى. �صلبية  حالة   38 ت�صجيل 

هناك  اأن  امل�صوؤول،  ذات  واأ���ص��اف 
حالت   5 منهم  اآخرين،  حالت   07
يوم  دخلوا  و2  النتائج  انتظار  يف 
بامل�صت�صفى  ال�صحي  للحجر  اأم�س 
بفريو�س  اإ���ص��اب��ت��ه��م  يف  م�صتبه 

كورونا.
.ع منل�ي 

ذوي  باإح�صاء  ال��وادي  بلدية  تقوم 
من  واملت�رشرين  اليومي  ال��دخ��ل 
ماديا،  مل�صاعدتهم  ال�صحي،  احلجر 
العائالت  قائمة  �صمن  ودجم��ه��م 
قفة  م��ن  ت�صتفيد  ال��ت��ي  امل��ع��وزة 
الغذائية،  امل��واد  من  اأي  رم�صان، 

البلدية. رئي�س  اأكد  ح�صبما 
م�صالح  اأن  زومايل،  العيد  واأو�صح 
جلان  مع  بالتن�صيق  قامت  البلدية 
باإح�صاء  امل��دين  واملجتمع  الأح��ي��اء 
قفة  م��ن  ت�صتفيد  التي  العائالت 
بداية  يف  الأحياء  مبختلف  رم�صان 
تزامنا  لكن  ع��ادي،  ك��اإج��راء  م��ر  الأ
البالد  تعي�صه  ال��ذي  الو�صع  م��ع 
ف��ريو���س  ان��ت�����ص��ار  يف  وامل��ت��م��ث��ل 
اإج��راءات  :"اتخذنا  يقول  كورونا، 
الدخل  اأ�صحاب  ك��ل  مت�س  ج��دي��دة 
العمل  عن  توقفوا  والذين  املحدود، 
املتحدث. يقول  الأزمة"،  هذه  ب�صبب 
م�صالح  اأن  امل�����ص��وؤول  واأ���ص��اف 
الغذائية  املواد  بع�س  وزعت  البلدية 
ب�صورة  وجتري  تتوا�صل  والعملية 
يتم  اأن  بعد  لآخر،  حي  من  تدريجية 

واملحتاجني. املت�رشرين  كل  اإح�صاء 
البلدية  اإن  املتحدث  نف�س  وق��ال 
بهذا  خ��ا���ص��ة  م��ي��زان��ي��ة  اق��ت��ط��ع��ت 
تعي�صه  ال��ذي  ال�صتثنائي  الظرف 
يجري  العمل  اأن  اإىل  م�صرًيا  البالد، 
التي  اخلريية  اجلمعيات  مع  بالتعاون 
من  للمحتاجني  امل�صاعدة  يد  تقدم 

الغذائية. املواد  توزيع  خالل 
عمل  جلنة  هناك  اأن  زومايل  واأو�صح 
الذين  امل��واط��ن��ني  ب��اإح�����ص��اء  ت��ق��وم 
ب�صبب  عملهم  منا�صب  ت��رك��وا 
تعمل  حيث  ال�صحي،  احلجر  تطبيق 
مع  بالتعاون  نهارا  ليال  توقف  بدون 
عن  للك�صف  املدين،  املجتمع  فراد  اأ

البلدية. باأحياء  هويتهم 
ك��م��ا وّج���ه رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة ن��داء 
واملح�صنني  اخلريية  اجلمعيات  اإىل 
ل��دع��م��ه��م واإع���ان���ة امل��ت�����رشري��ن 
ال��ذي  ال�����ص��ع��ب  ال��ظ��رف  ه���ذا  يف 
لتخطي  م�صرتكا  جمهودا  يتطلب 
مع  تزامن  نه  اأ ل�صيما  ال�صعوبات، 

املبارك. رم�صان  �صهر  حلول 
ي�صني حممد 

بلديات  ���ص��ك��ان  م��ن  ع���دد  ع��رب 
ال��وادي  ل��ولي��ة  اجلنوبية  اجل��ه��ة 
الباعة  ملمار�صة  ارتياحهم   عن 
لن�صاطهم  ال�صوارع  يف  املتجولني 
اخل�رش  ببيع  اليوم  �صاعات  طيلة 
الفواكه  وك��ذا  نواعها  اأ مبختلف 
قبل  م��ن  وطلب  عر�صة  الأك��رث 

قللت  بعدما   ، البيوت  اأ�صحاب 
لكبار  خ�صو�صا  اخل��دم��ة  ه��ذه 
ال�����ص��ن م��ن ن�����ص��ب��ة حت��رك��ات��ه��م 
ونحو  منازلهم  خ��ارج  اليومية 
هو  ما  لقتناء  التجارية  املحالت 
ل�صيما   ، لال�صتهالك  مطلوب 
احلجز  لإج���راءات  تطبيقهم  م��ام  اأ

اأطفالهم  قبل  م��ن  حتى  امل��ن��زيل 
فريو�س  انت�صار  ب�صبب  اأي�صا 
العوامل  على  ناهيك   ، كورونا 
الأ�صعار  منها  الأخ��رى  املحفزة 
متناول  يف  تعد  التي  املطروحة 
اخل�رش  ج��ودة  وك��ذا  امل�صتهلكني 
هي  جعلتهم  طرفهم  من  املطلوبة 

ال�صتغناء  يف  يفكرون  ل  الأخرى 
ع��ل��ى ه�����وؤلء ال��ب��اع��ة ال��ذي��ن 
من  وكثفوا  اأي�صا  هم  ا�صتثمروا 
ال��وب��اء  اج��ت��ي��اح  ب��ع��د  ن�صاطهم 
ربح  منها  خمتلفة  لأ�صباب  للبالد 

. اأي�صا  املوطنني  وراحة  املال 
زياد  بو  اأ

حلول  ع��ن  تف�صلنا  قليلة  ي���ام  اأ
 2020 ال��ك��رمي  رم�����ص��ان  �صهر 
العامل  دول  كباقي  تعي�س  واجلزائر 
حركة  �صل  يف  ت�صبب  قاتال  وباءا 
احلجر  ج��راء  العامل  يف  القت�صاد 
اعتربه  ال���ذي  امل��ن��زيل  ال�صحي 
الوحيد  ال�صبيل  نه  اأ ال�صحة  علماء 
لالأ�صخا�س  العدوى  تف�صي  نقاذ  لإ
ظل  يف  الف�صيلة  املنا�صبة  وبهذه 
املرجان  جمعية  نظمت  احلجر،  هذا 
بحا�صي  ال�صياحي  الرتاث  لرتقية 
عا�صمة  �رشقي  الواقعة  خليفة 
نظافة  ح��م��الت  ال����وادي  ولي���ة 
التي  امل��دي��ن��ة  مل�صاجد  وتعقيم 
جراء  روح  دون  هياكل  اإىل  حتولت 
�صلوات  داء  لأ امل�صلني  جتمعات 
ل  التي  اجلمعة  و�صالة  اخلم�صة 
من  الوقاية  لإج��راءات  ت�صتجيب 
ال�صوؤون  وزارة  دفع  مما  الوباء  هذا 
اإ���ص��دار  اإىل  والأوق���اف  الدينية 
الوطن  عرب  امل�صاجد  ئمة  لأ تعليمة 

توقيت  ق��ب��ل  ف��رتة  لتخ�صي�س 
ال��ق��راآن  ل�صماع  ال�صحي  احلجر 
يتبع  ال�صوت  مكرب  عرب  الكرمي 
بع�س  يف  اأحيانا  تنظم  بدرو�س 
الدينية  بالتو�صيات  امل�صاجد 
خ�صو�صيات  اإىل  التطرق  دون 
�صبيل  يف  الع�صيبة  املرحلة  هذه 
م��واج��ه��ة ه���ذا ال��وب��اء ال��ق��ات��ل، 
بع�س  م��ع  للتحرير  حديث  ويف 
عن  عربوا  الذين  املجتمع  اأطياف 
اأعاد  الذي  الإجراء  لهذا  ارتياحهم 
الجتماعي  دوره  امل�صجد  اإىل 
للتحرير  ك���ان  ك��م��ا  وال��دي��ن��ي، 
املرجان  جمعية  رئي�س  مع  حديث 
بدور  �صاد  اأ ال��ذي  حمزة  خاليفة 
يف  امل�صاهمة  يف  جمعية  �صباب 
ابتليت  الذي  الوباء  هذا  مقاومة 
تعهد  كما  قاطبة  ن�صانية،  الإ به 
لت�صمل  احلمالت  ه��ذه  مبوا�صلة 

املدينة. م�صاجد  جميع 
مبارك قدودة 

البلديات  عديد  اأم�س،  يوم  �رشعت، 
الطريفاوي،  غ��رار  على  بالولية 
ال��ب��ي��ا���ص��ة، ك��وي��ن��ني وع��ا���ص��م��ة 
باملبيدات  ر�س  عملية  يف  الولية، 
الق�صاء  بهدف  وذل��ك  احل�رشية، 
ع��ل��ى ح�����رشة ال��ن��ام��و���س، ال��ت��ي 
كبرًيا  هاج�ًصا  ت�صكل  اأ�صبحت 
�صكنية  اأحياء  عدة  عرب  لل�صكان 

لولية.  با
�صتعرف  امل���ذك���ورة،  ال��ع��م��ل��ي��ة 
عمومية  هيئات  ع��ّدة  م�صاركة 
كل  ل��ت��وف��ري  املحلية  وامل��ج��ال�����س 

الإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة وال��ب�����رشي��ة 
 . حها جنا لإ

اجتماع  عقب  العملية،  وج���اءت 
اأك��دوا  حيث  الولئية،  لل�صلطات 
امل�صتمرة  املتابعة  ���رشورة  على 
كل  وت�صخري  ال��ر���س  لعمليات 

لإجناحها. الالزمة  الإمكانات 
بله  اأو�صح جنيب  ذاته،  ال�صياق  ويف 
ال�صحة  حفظ  مكتب  رئي�س  با�صي، 
اإطار  يف  نه  اأ الوادي،  ببلدية  والبيئة 
وتدعيًما  البعو�س  مكافحة  حملة 
داخل  الكيميائية  املكافحة  لعملية 

عملية  �صتم�س  امل��ائ��ي��ة،  ال���ربك 
على  الأحياء  عديد  املبيدات  ر�س 
وت�صتمر  ال��وادي،  بلدية  م�صتوى 
ف�صل  ن��ه��اي��ة  غ��اي��ة  اإىل  احل��م��ل��ة 
حمافظة  مب�صاركة  وذلك  ال�صيف، 
والت�صّيري  الرتقية  ديوان  الغابات، 
م�صالح  البيئة،  مديرية  العقاري، 
اجلزائرية  ال��ري،  مديرية  البلدية، 
املدين  املجتمع  وفعاليات  للمياه 

الإ�صالمية. والك�صافة 
من  اأن  امل��ت��ح��دث،  نف�س  ���ص��ار  واأ
منطقة  ب��ال��ب��ل��دي��ة،  امل��ن��اط��ق  ب��ني 

ليبيا  �صوق  ت�صم  التي  ال�صط، 
واحلديثة  والفواكه  اخل�رش  و�صوق 
اجلامعي  القطب  جانب  اإىل  النباتية، 
اإىل  اإ�صافة  الغيطان،  عديد  لوجود 
على  حتتوي  التي  املاحلة  منطقة 
الطاليبة،  م�صتور،  �صيدي  اأحياء 
وال�صعادة  والثاين  الأول  ال�صحن 
القارة  اأحياء  وكذلك  والزده��ار، 
ال�رشقية  وت��ك�����ص��ب��ت  ال�����رشق��ي��ة 

القدد. نزلة  وكذا  وال�صمالية 
.ع منل�ي 

املحافظة  اأم�س،  اأول  يوم  نظمت، 
ال���ولئ���ي���ة ل��ق��دم��اء ال��ك�����ص��اف��ة 
الأ�صالك  رفقة  بالوادي  الإ�صالمية 
زي��ارة  اجلمعيات  وبع�س  الأمنية 
وال�صبه  الطبية  للكوادر  جماملة 
الأوب��ئ��ة  مب�صلحة  العامل  الطبي 

باملوؤ�ص�صة  امل��ع��دي��ة  م���را����س  والأ
اجليالين  عمر  ب��ن  ال�صت�صفائية 
رفع  بهدف  وذلك  الولية،  بعا�صمة 
وحتفيزهم،  وت�صجيعهم  معنوياتهم 
يقوم  ال��ذي  الكبري  للدور  عرفاًنا 
ال�صحة،  قطاع  وعمال  الأطباء  بها 

يف  معهم  وق��وف��ه��م  اأك����دوا  ح��ي��ث 
بها  يقومون  التي  النبيلة  مهامهم 
بفريو�س  بامل�صابني  الأمثل  للتكفل 

. كورونا
املحافظ  اأو�صح  ذاته،  ال�صياق  ويف 
علي  الك�صافة  ل��ق��دم��اء  ال��ولئ��ي 

تدخل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  بوخ�صبة، 
الت�صامنية  العمليات  اإط���ار  يف 
يقومون  التي  اليومية  ن�صطة  والأ
ب��ه��ا ل��ف��ائ��دة خم��ت��ل��ف ال��ف��اع��ل��ني 

كورونا. فريو�س  جلائحة  للت�صدي 
.ع منل�ي 

منذ انت�ضار فريو�س كورونا

ت�ضجل 35 اإ�ضابة موؤكدة من بينهم 07 
وفيات يف الـوالية

بلدية الوادي

اإح�ضاء املت�ضّررين من احلجر ال�ضحي

اجلودة واالأ�ضعار يف م�ضلحتهم 

الباعة املتجولون يريحون �ضكان بلديات اجلهة اجلنوبية 

قبل اأيام من حلول ال�ضهر الف�ضيل

جمعية املرجان لرتقية الرتاث 
ال�ضياحي بحا�ضي خليفة تنظم حمالت 

نظافة وتعقيم للم�ضاجد

عرب عديد البلديات بالوالية

حمالت مكثفة ملكافحة النامو�س واحل�ضرات

عرفاًنا للدور الكبري الذي يقوم بها االأطباء وعمال قطاع ال�ضحة

قدماء الك�ضافة االإ�ضالمية يف وقفة ت�ضامنية وزيارة جماملة للكوادر الطبية
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مواطنون بتقرت يثمنون جمهودات الطاقم 
الطبي مب�ضت�ضفى �ضليمان عمريات

التجاين  ن-ق- 
---------------- 

الولية  مقر  من  انطلقت  امل�صرية 
املوظفني  كل  بتكرمي  قاموا  حيث   ،
و�صبه  وط��ب��ي  داري  اإ ط��اق��م  م��ن 
وك��ان   ، املهنيني  والعمال  الطبي 
 ، امل�صت�صفى  مدير  ا�صتقبالهم  يف 
تقدمي   اإطار  يف  املبادرة  هاته  تاأتي  و 
واملمر�صون  لالأطباء  املعنوي  الدعم 
وامل�����ص��ع��ف��ون ال��ع��ام��ل��ني ب���ذات 
ملكافحة  امل�صخرين  امل�صت�صفى 
ومنع  امل�صتجد  ك��ورن��ا  ف��ريو���س 
وحتية  م�صاعديهم  تثمني  و  تف�صيه. 

يف  وتفانيهم  جهودهم  على  �صكر  
واملجهود   .. احل�صا�صة  الظروف  هذه 
حيث  يقدمونه..  الذى  ال�صتثنائى 
�صعبية  ا�صتجابة  امل��ب��ادرة  لق��ت 

ت�صفيق  ���ص��وت  ودوى   ، ك��ب��رية 
هتافات  باإطالق  املمتزج  املواطنني 
واملمر�صني  لالأطباء  واملحبة  التحية 
امل�صت�صفى  �صاحة  ف�صاء  وامل�صعفني 

جمموعة  قام  �صلة  ذي  �صياق  ويف   ،
ما  ب��ت��ق��دمي  ب��ت��ق��رت  امل��ت��ربع��ني  م��ن 
يف  متمثلة  �صنتيم"  "مليار  يقارب 
تنف�س  اأجهزة  اأهمها  طبية   جتهيزات 
بالإ�صافة  للم�صت�صفى  ا�صطناعي 
بتقرت  املهني  التكوين  قطاع  اإىل 
بالو�صائل  ال��ت��م��وي��ل  وم��رك��ز  و 
و�صيانتها  التعليمية  والتجهيزات 
�صم�س  جمعية  و    ) تقرت  )ملحقة 
�صرتات  و   ، بكمامات  تربعت  التي 
معدات  و�صول  نتظار  اإ يف  وقاية 
ط��ب��ي��ة اأخ�����رى لح���ق���ًا مل��ك��اف��ح��ة 

املتف�صي. الفريو�س 

ال�ضلطات   ، االأمنية  امل�ضالح  املدين ممثلة يف  املجتمع  قامت جمموعة من جمعيات   ، والعرفان واالمتنان  ال�ضكر  انطالقا من واجب 
بتقرت   �ضليمان عمريات  مل�ضت�ضفى  الدور  يف زيارة جماملة  �ضايب  الوالية بن عبد اهلل  املحلية واملدنية لوالية تقرت يرتاأ�ضهم وايل 

. للمر�ضى  املقدمة  املجهودات  املوؤ�ض�ضة على  لكل عمال  ال�ضكر  اأجل تقدمي  من 

تكرميية  وقفة  يف 

ق�رش  دائ���رة  اأم��ن  م�صالح  متكنت 
معاجلتها  الأغواط،من  بولية  احلريان 
بالتعدي  متعلقتان  لق�صيتني 
ث��رات  امل��وؤ وح��ي��ازة  الأ���ص��ول  على 
ال��ع��ق��ل��ي��ة ق�����ص��د ال��ب��ي��ع،ح��ي��ث��ي��ات 
اإىل  اأط���واره���ا  ت��ع��ود  ال��ق�����ص��ي��ة 
م��ام  اأ �صخ�س  بها  ت��ق��دم  �صكوى 
�صد  هناك  الق�صائية  ال�رشطة  فرقة 
و  لل�صب  تعر�صه  بخ�صو�س  ابنه 
بحيازة  قيامه  مع  قبله،  من  التهديد 
وا�صعا  العقلية،  ث��رات  امل��وؤ بيع  و 
كمية  امل�صالح  تلك  ت�رشف  حتت 
يف  متمثلة  املهلو�صة  الأقرا�س  من 
ت�رشيحاته  عن  كدليل  14قر�س 
ثرها  اإ على  لتقوم  الذكر،  ال�صالفة 
امل�صتكى  بتوقيف  ال�رشطة  عنا�رش 
�صنة   23 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  منه 

احل��ال.و  ق�صية  يف  حتقيق  فتح  و 
اجلزائية  الإج��راءات  ا�صتكمال  بعد 
اأمام  فيه  امل�صتبه  تقدمي  مت  للق�صية 
حمكمة  ل��دى  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل 
على  ملفها  اأح��ال  ال��ذي  الأغ��واط، 
للجل�صة،  الفوري  املثول  اإج��راءات 
ح��ك��م��ني،الأول  ح��ق��ه  يف  لي�صدر 
نافذة  حب�س   02 ب�صنتني  يق�صي 
املوؤقت،وغرامة  احلب�س  ي��داع  الإ مع 
تهمة  عن  دج  األف   50 قدرها  مالية 
ق�صد  العقلية  ث��رات  امل��وؤ ح��ي��ازة 
حب�س   01 ب�صنة  ثاين  حكم  البيع، 
و  املوؤقت،  احلب�س  يداع  الإ مع  نافذة 
األف   50 كذالك  قدرها  مالية  غرامة 
الأ�صول. على  التعدي  تهمة  عن  دج 
ع.ق

تبدلها  التي  املجهودات  خالل  من 
انت�صار  من  للحد  ال�رشطة  قوات 
قوات  توا�صل  كورونا،  فريو�س 
اأدرار  ولي���ة  ب��اأم��ن  ال�����رشط��ة 
املواطنني  تطبيق  على  حر�صها 
اجلزئي  ال�صحي  احلجر  لإجراءات 
ال�صابعة  ال�صاعة  من  ميتد  ال��ذي 
ال�صابعة  ال�صاعة  غاية  اإىل  م�صاءا 
خمتلف  بتجنيد  وه���ذا  �صباحا 
املنت�رشة  العملياتية  ال��وح��دات 
من  مت��ك��ن��ت  ح��ي��ث  امل���ي���دان،  يف 
 33 و�صجلت  حمل،   109 مراقبة 
امل�صاربة  مبحاربة  تتعلق  خمالفة 
ال�صليمة،  ال��ت��خ��زي��ن  و����رشوط 
كمية  حجز  مت  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
موجهة  كانت  الغذائية  املواد  من 
  956.75 ب���  ت��ق��در  للم�صاربة 
الغذائية  املواد  خمتلف  من  قنطار 
�صد  ق�صية   61 ت�صجيل  م��ع   ،
لإج��راءات  املخالفني  الأ�صخا�س 

اجناز  و  اجلزئي،  ال�صحي  احلجر 
و�صع  مع  �صدهم،  ق�صائي  ملف 
النارية  دراجات  و07    مركبة   16
ت�صجيل  اإىل  اإ�صافة  املح�رش،  يف 
النقل  يخ�س  فيما  خمالفة   21
ويوا�صل  ه��ذا  ترخي�س،  ب��دون 
وحت�صي�س  دعوة  اأدرار  ولية  اأمن 
التجمعات  جتنب  اإىل  املواطنني 
يف  وال��ب��ق��اء  ���ص��ك��ال��ه��ا  اأ مبختلف 
اإطار  يف  ال�رشطة  وقامت  منازلهم، 
ب�   ك��ورون��ا  فريو�س  من  الوقاية 
عمليات  و10  حت�صي�صية  حملة   42
خمتلف  ع���رب  وت��ط��ه��ري  ت��ع��ق��ي��م 
العمومية  وال�صاحات  ال�صوارع 
من  الجتماعيني  ال�رشكاء  رفقة 
املدنية  واحلماية  الوطني  ال��درك 
ومكتب  الإ�صالمية  والك�صافة 
من  والعديد  بالولية  الن�صاء  اإحتاد 

املتطوعني. واملواطنني  اجلمعيات 
الرحمن    عبد  بلوايف 

التام  لل�صفاء  اأ�صخا�س  �صتة  متاثل 
بالأغواط  كورونا"  "فريو�س  من 
غ��ادروا  ،وق��د  م���راة  اإ بينهم  م��ن 
من  اأوىل  ك��دف��ع��ة  امل�صت�صفى 
الطبية  التحاليل  ثبتت  اأ الذين 
احلجر  ف��رتة  عالجهم،ليكملوا 
م��ن��ازل��ه��م،وه��ذا  يف  ال�����ص��ح��ي 
اأحميدة  م�صت�صفى  مدير  بح�صب 
يف  بو�صارب"  "حممد  عجيلة  بن 
هام�س  على  به  خ�صنا  ت�رشيح 
ق��ام  ال��ت��ي  التحفيزية  ال��زي��ارة 
ال��ق��ادر  عبد  ال��ولي��ة  وايل  بها 
ال�صعبي  املجل�س  ورئي�س  برادعي 
مرفوقني  التاج  عطالله  الولئي 
وال�صلطات  التنفيذية  بالهيئة 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة ل��ل��ط��اق��م ال��ط��ب��ي 
مب�صلحة  العامل  الطبي  و�صبه 
بامل�صت�صفى  املعدية  م��را���س  الأ
جمهودات  الوايل  ثمن  هناك،حيث 

عالج  يف  البي�صاء  امل��اآزر  جنود 
بحالتهم  واله��ت��م��ام  امل�صابني 
يف  والنف�صية،موؤكدا  ال�صحية 
مرافقتهم  على  ال�صياق  ذات 
م��ي��دان��ي��ا وال��ن��ظ��ر مل��ط��ال��ب��ه��م 
نهم  واأ وان�صغالتهم،خ�صو�صا 
هذا  مكافحة  يف  الأوىل  ال�صفوف 
يقدمونه  ما  منظور  من  ال��وب��اء 
اأج��ل  م��ن  ج�صام  ت�صحيات  م��ن 
ال�صفاء،كما  حتى  املر�صى  عالج 
التنفيذية  الهيئة  م�صوؤول  اطلع 
التعقيمية  املمّرات  على  بالولية 
ال�صباب  بع�س  من  مببادرة  املنجزة 
امل�صاهمة  بغر�س  امل��ت��ط��وع��ني، 
ه��ذا  ان��ت�����ص��ار  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف 
دعمه  و  �صكره  قّدم  حيث  الوباء، 
احلمالت  لهذه  املبادرين  لكافة 

بالولية. التعقيمية 
ع.ق

املعتدي على والده بق�ضر احلريان 
باالأغواط وراء الق�ضبان

يف اإطار اإجراءات الوقاية من فريو�س كورونا

مراقبة 109 حمالت وت�ضجيل 33 خمالفة 
باأدرار 

الوايل يقوم بزيارة حتفيزية للطاقم الطبي للوقوف على مطالبهم 
يف مكافحة الوباء 

مغادرة 6 متعافني من "فريو�س كورونا" 
م�ضت�ضفى االأغواط

االإطاحة ب�ضبكة اإجرامية تن�ضط يف جمال ال�ضطو على املنازل بورقلة 

ال�ضلطات الوالئية لورقلة ت�ضتجيب لنداء �ضاحب امل�ضنع امل�ضلول وتزوده بالكهرباء

�ضاحب م�ضنع يوفر 200 األف لرت جافيل جمانا لتعقيم �ضوارع واأحياء ورقلة

�ضهر الرتاث بورقلة

برنامج ثقايف متنوع عرب الف�ضاء االأزرق

ب�صتى  اجل��رمي��ة  مكافحة  اإط���ار  يف 
ال�����رشق��ة، جنح  ل���ص��ي��م��ا  ن��واع��ه��ا  اأ
اخل��ارج��ي  احل�����رشي  م���ن  الأ عنا�رش 
حد  و�صع  من  بورقلة  الروي�صات 
تتكون  اإج��رام��ي��ة  �صبكة  لن�صاط 
ال�رشقة.  جرم  احرتفا  �صخ�صني  من 
وقائعها  تعود  الق�صية  تفا�صيل 
ل�صكاوى  الأمن  م�صالح  تلقي  عقب 
م���ن ب��ع�����س امل���واط���ن���ني م��ف��اده��ا 

ممتلكاتهم   طالت  لل�رشقة  تعر�صهم 
لدى  معروفني  �صخ�صني  طرف  من 
العدلية   ب�صوابقهما  الأمن   م�صالح 
مفادها  موؤكدة  ملعلومات  تلقيهم  بعد 
مب�صكن  املخدرات  من  كمية  وج��ود 
منهم  امل�صتكى  ���ص��خ��ا���س  الأ اأح��د 
مت  املحلية  النيابة  مع  بالتن�صيق  و 
مل�صكن  بالتفتي�س  اإذن  ا�صت�صدار 
على  العملية  اأ�صفرت  ي��ن  اأ املعني 

���ص��ل��ح��ة  ح��ج��ز ع���دد م��ع��ت��رب م��ن الأ
ذخرية  �رشعي،  مربر  دون  البي�صاء 
اقتياد  ليتم  الأول،  ال�صنف  م��ن 
امل�صلحة  م��ق��ر  اإىل  ف��ي��ه  امل�صتبه 
ونظرا  م��ع��ه،  التحقيق  وم��ب��ا���رشة 
من  مطلوب  فيه  امل�صتبه  ل��ك��ون 
ق�صية  يف  امل�صلحة  ذات   ق��ب��ل 
وجناية  اأ�رشار  جمعية  تكوين  جناية 
مع  فيها  واملتابع  بالعنف  الغت�صاب 

يف  توقيفه  مت  الذي  الآخر  فيه  امل�صتبه 
ما  وا�صتكمال  قيا�صي  زمني  ظرف 
القانونية.  الإجراءات  من  معه  تبقى 
مت  التحقيق  اإجراءات  من  النتهاء  بعد 
امل�صتبه  حق  يف  جزائية  ملفات  اإجناز 
وكيل  م��ام  اأ مبوجبها  قدما  فيهما، 
الذي  ورقلة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 

العقابية. املوؤ�ص�صة  يداعهما  باإ اأمر 
ق/ج

لنداء  الولئية  ال�صلطات  ا�صتجابت 
باجلنوب  للجافيل  م�صنع  اكرب  �صاحب 
بالكهرباء  بتزيده  قامت  اأين  الكبري 
امل�صنع  ليعود  منها  حرم  لطاملا  التي 
التي  اجلافيل  مادة  نتاج  اإ يف  لن�صاطه 
يام  الأ هذه  خالل  متزايدا  طلبا  تعرف 
الأحياء  تعقيم  عملية  يف  ل�صتعماله 

كورونا ملجابهة  وال�صوارع 

م�صنع  اك��رب  ���ص��اح��ب  وج��ه  ب��ع��دم��ا 
ال��واق��ع  الكبري  ب��اجل��ن��وب  للجافيل 
عثمان  �صالح  خويلد  �صيدي  ببلدية 
الأول  للم�صوؤول  ا�صتغاثة  �صالة 
ق�صيته  يف  التدخل  اجل  من  بالولية 
هذه  ا�صتجابت  �صونلغاز  موؤ�ص�صة  مع 
تزويده  اجل  من  وتو�صطت  الأخ��رية 
يف  لن�صاطه  امل�صنع  ويعود  بالكهرباء 

اجلافيل مادة  نتاج  اإ
ب��ادرة  ك��ان  لن�صاطه  امل�صنع  ع��ودة 
من  انت�صلوا  الذين  العمال  على  خري 
ب�صبب  ليها  اإ ح��ول��وا  التي  البطالة 
منها  عانوا  لطاملا  والتي  امل�صنع  �صلل 
بالولية  امل�صوؤولني  جمهودات  مثمنني 
ليقوم  للم�صنع  الن�صاط  اإع��ادة  يف 

اجلافيل نتاج  باإ

ك�صف  امل�صنع  �صاحب  جهته  وم��ن 
من  لرت  ل��ف  اأ  200 قرابة  توفري  عن 
ورقلة  ل��ولي��ة  جم��ان��ا  اجلافيل  م��ادة 
الأحياء  تعقيم  عملية  يف  لت�صتعمل 
النائية  املناطق  غرار  على  وال�صوارع 
امل��ادة  ه��ذه  توفريه  مبوا�صلة  متعهدا 

كورونا. ملجابهة 
فا�صل بن  يو�صف   

ثقايف  ب��رن��ام��ج  تن�صيط  ي��ج��ري 
مبختلف  الأزرق  الف�صاء  عرب  متنوع 
ورقلة  بولية  الثقافية  املوؤ�ص�صات 
 18 ( ال��رتاث  �صهر  اإحياء  اإط��ار  يف 
ابقى  �صعار"  حتت  اأفريل18-ماي( 
�صيفك  الثقايف  الرتاث  و  بيتك  يف 
لدى  الثنني  ي��وم  علم  ح�صبما   ،"
الثقافة.ويتم  ق��ط��اع   م�����ص��وؤويل 
يف  ال�صنة  هذه  الرتاث  �صهر  اإحياء 
للحالة  بالنظر  عادية  غري  ظ��روف 
بها  متر  التي  ال�صتثنائية  ال�صحية 
كورونا  فريو�س  تف�صي  جراء  البالد 
فر�س  مما   ، )كوفيد19-(  امل�صتجد 
بينها  ومن  الوقائية  التدابري  عديد 
اجلزئي.ويت�صمن  ال�صحي  احلجر 
يبث  ال��ذي  الثقايف  الربنامج  ه��ذا 
التوا�صل  و�صائط  �صفحات  عرب 
����رشاف م��دي��ري��ة  الج��ت��م��اع��ي ب���اإ
بينها  من  الفقرات  عديد  الثقافة، 

ين�صطها  ن���دوات  و  حم��ا���رشات 
مهتمني  و  الثقايف  باملجال  خمت�صني 
تثمني  ب��ه��دف   ، املحلى  ب��ال��رتاث 
ر�صيد  م��ن  ال��ولي��ة  ب��ه  ت��زخ��ر  م��ا 
وال��ت��ع��ري��ف   ، وت��راث��ي  ت��اري��خ��ي 
تعترب  التي  العريقة  ثرية  الأ باملعامل 
احل�صارية  ال�صواهد  م��ن  واح���دة 
الثقافة. مدير  ح�صب   ، باملنطقة 
الفعاليات  ه��ذه  �صمن  وب��رجم��ت 
ن�����ص��ط��ة  ي�����ص��ا ب��ث ب��اق��ة م��ن الأ اأ
الرتفيهية  و  العلمية  و  الثقافية 
مفدي  الثقافة  دار  نظمتها  التي 
املا�صية  ال�صنوات  خ��الل  زك��ري��ا 
مثلما  الرتاث،  �صهر  اإحياء  اإطار  يف 
خم��ت��ار. ق��رم��ي��دة  ال�صيد  اأ���ص��اف 
بث  خالل  قرميدة  برز  اأ وباملنا�صبة 
الر�صمية  ال�صفحة  ع��رب  مبا�رش 
�صتى  الثقافة  ملديرية  "فاي�صبوك" 
العتبار  لإع��ادة  املحققة  املكا�صب 

 ، بالولية  املبني  الثقايف  للرتاث 
عديد  ت�صنيف  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
تكت�صي  التي  الثقافية  املمتلكات 
 ، وفنية  معمارية  و  تاريخية  قيمة 
معلم   48 نحو  ت�صجيل  بينها  من 
قائمة  يف  ق�����رشا   15 و  ت��اري��خ��ي 
العملية  انطالق  منذ  الإ�صايف  اجلرد 
ذات  ا�صتعر�س  2009.كما  �صنة 
الرتميم  عمليات  خمتلف  امل�صوؤول 
ثقافية  هياكل  عرب  جت�صيدها  مت  التي 
منت�رشة  ودي��ن��ي��ة  ث��ري��ة  اأ وم��واق��ع 
البلدي  املتحف  بينها  من  بالولية 
�صابقا(  ال�����ص��ح��راوي  )امل��ت��ح��ف 
الكبري  اجلامع  و   ، الولية  بعا�صمة 
وواجهة   ، ال��ك��ربى  تقرت  مبدينة 
.ودائ��م��ا  بورقلة  العتيق  الق�رش 
املادي  بالرتاث  الهتمام  اإط��ار  يف 
هناك  اأن  الثقافة  مدير  ذكر  للمنطقة 
بع�س  لرتميم  ال��درا���ص��ات  عديد 

غرار"  على  الأخرى  ثرية  الأ املعامل 
 ، العتيق  ورقلة  بق�رش  القا�صي"  دار 
وذلك   ، بتقرت  "م�صتاوة"   وم�صجد 
الثقافية  اجلمعيات  مع  بالتعاون 
التاريخية  باملعامل  املهتمة  املحلية 
الثقافة  مديرية  جهود  .و�صرتتكز 
اأي�صا  العتبار  اإعادة  على  م�صتقبال 
التي  الأخرى  ثرية  الأ املواقع  لبع�س 
اأعمال  طالتها  و  الإهمال  من  تعاين 
ب��الن��دث��ار،  م��ه��ددة  اأو  التخريب، 
عريقة  تاريخية  مواقع  بينها  ومن 
ثرية  الأ �صدراتة  مدينة  غرار  على 
التي  ورقلة(  غرب  جنوب  كلم   10 (
مغمورة  منها  هامة  ا  اأجزاء  لزالت 
"�صيرتون"  ومعلم   ، ال��رم��ال  حتت 
بتقرت  "دوفيك"  و  "رانو"  وبرجي 
 ) الولية  عا�صمة  �صمال  كلم   160 (

امل�صدر. ذات  اإىل  ،ا�صتنادا 
ق/ج
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العائالت البجاوية الوجه االآخر الذي يخفي املعاناة 
االجتماعية

 كرمي . تقلميمت
-----------------

 حيث ل جمال للنقا�س اأو الت�رشف 
ملزم  اجلميع  بل   .. الفرد  ي�صاء  كما 
يف  املتمثلة  القوانني  بتلك  بالتقيد 
ت�صون  التي  والتقاليد  ال��ع��ادات 
على  وحت��اف��ظ  عائلة  ك��ل  ك��ي��ان 
حماولة  ورغم  و�صكينتها،  هدوئها 
عديد من العائالت التي ت�صب يف 
احلفاظ على متتني الروابط الأ�رشية 
املنزيل  احل��ج��ر  م��ف��رزات  اأن  اإل 
يف  طويلة  ل�صاعات  وامل��ك��وث 
ع�صبية  توترات  يولد  احلّيز  نف�س 
خالفات  لن�صوء  ميهد   مما  ونف�صية 
ونظرا   ، الواحدة  الأ�رشة  يف  بينية 
اجلميع   التزام  و  الو�صع  حل�صا�صية  
بقوانني العائلة ذات الأ�رشة الواحدة 
بتلك  ي�صهر  اأن  لأحد  ي�صمح  ل   ،
وبالتحديد  النزاعات  اأو  اخلالفات 
وزوجته  الرجل   بني  تتموقع  التي 
التغا�صي  ي��ح��اول  ط��رف  فكل 
الزوجة  ورمب��ا حت��اول  الآخ���ر  ع��ن 
الذي  زوجها  ترهات  تتحمل  اأن 
ويحاول  الأ�صباب  لأتفه  ينزعج 
ل   ، البيت  اأ�صغال  يف  يناف�صها  اأن 
اإعداد  من  باملطبخ  املتعلقة  �صيما 
ظنا   ، الغذائية  والوجبات  للطعام 
اأولده يف هذه  اأم  اأنه  ي�صاعد  منه  
احلالة ، كما يزعج الأطفال اأوليائهم 
ورمب��ا  ال�صجيج  واإث���ارة  باللعب 
يجرب  مما   ، بينهم  ال�رشاع  احتدام 
والف�صل  للتدخل  الوالدين  اأح��د 
تتوقف طيلة  التي ل  يف خالفاتهم 
ا�صتعمال  على  خالفات   ، النهار 
اأجهزة  احلا�صوب ، الهواتف النقالة 
التلفزيون واختيار  ،  اجللو�س وراء 
القنوات املرغوبة مل�صاهدتها ، فالأم 
م�صل�صالتها  متابعة  على  حتافظ 
الف�صائية  القنوات  يف  اليومية 
والأولد يقع اختيارهم على الر�صوم 
وما  الكرتونية  والأفالم  املتحركة 
امل�صاهد  هذه  وكل   ، ذلك  غري  اإىل 
النف�صية  اجل��ان��ب  تثري  الأ���رشي��ة 

وتخلق توترات ع�صبية ، يف بداية 
التكيف  عائلة  كل  حت��اول  احلجر 
اأن ا�صتمراره  بالو�صع اجلديد ، غري 
فلم   ، للغاية  وموؤثرا  حم�صوبا  بات 
 ، قبل  ما هي من  الأمور على  تعد 
لالأفراد    النف�صية  احلالة  اأخذت  بل 
تتدهور وجتعل من الأجواء املحيط 
النف�صي  الكبت   يغطيها  بهم 
 ، والع�صوي  احلركي  وال�صمور 
قبل  من  تدخال  يتطلب    ما  وهو 
الخت�صا�س  واأه��ل  النف�صانيني 
مل  التي  العائالت  ه��ذه  مل�صاعدة 
هذه  مثل  تعرف  اأن  تتوقع  تكن 
الظروف الع�صيبة ، لكن اأين احلل ؟  
اخلروج من مثل هذا املاأزق يقت�صي 
الطابع  ذات  ب�صيكولوجية  ثقافة 
جندها  ما  ن��ادرا  التي  الجتماعي 
عند العائالت ، فاأغلبيتها  حتاول ان 
تتم�صك بالتقاليد والعادات ممزوجة 
بال�صلوك الرتبوي والأخالقي الذي 
خا�صة  اجتماعية  لقاعدة  يوؤ�ص�س 
 ، اجلزائرية  و  البجاوية  بالعائالت 
حتول  ل�صمان  املطلوبة  واملرافقة 
�صل�صال يف النمط الجتماعي اأثناء 
مدرو�صا  يكون  اأن  ينبغي   ، احلجر 
الطماأنينة  تعود  اأن  وغايته  وهادفا 
هذه  اأف��راد  قلوب  اإىل  وال�صكينة 

ومن  ناحية  م��ن  ه��ذا  ال��ع��ائ��الت 
اأن الظروف  اأخرى  ل نن�صى  ناحية 
ي�صاهم  عائلة   لكل  الجتماعية  
ماهية  حتديد  يف  مبا�رش  كعامل 
ت�صتجيب  ان  ميكن  التي  العوامل 
لطموحاتها ورغباتها  الجتماعية ، 
فالعائالت يف املدن مثال لها �صاأنها 
القاطنة  تلك  عن  يختلف  اخلا�س 
 ، النائية  واملناطق  الأري���اف  يف 
هذه  م��ن  حالة  ك��ذا  مناق�صة  اإن 
اأن   اإىل  بالقول  يوؤدي  الو�صعيات 
طبيعة املجتمع لها تاأثري كبري على 
حال  ي�صّكل  ان  ميكن  الذي  ال��دور 
عدة  يطرح  مما   ، اإيجابيا  و  توافقيا 
اأن  حلول على ب�صاط البحث ، كما 
قدرة الأفراد على جتاوز هذه املحنة 
النف�صية تتباين من فرد اإىل فرد اآخر 
يتوقف  ح�صب  احلال  بطبيعة  وهذا 
والبيولوجية  الفطرية  العوامل 
الفردية  املوؤهالت    التي تدخل يف 
ل�صك   ، املكت�صبة  وامل��ه��ارات 
ال�صمعي  الوطني  الع���الم  اأن 
يف  املبا�رش  تاأثريه   له  والب�رشي 
اأن  يجب  حيث   ، ال��ظ��روف  ه��ذه 
الوطنية  الف�صائية  القنوات  تلعب 
ال��ب�����رشي��ة دوره����ا الإع���الم���ي 
العائالت   هذه  لإخ��راج  والتثقيفي 

واخلالفات   النزاعات  براثن   من 
تقدير  �صوء  من  الناجمة  اليومية 
طرف  فكل   ، البينية  املعامالت 
يحاول اأن يرى الأ�صياء كما تبدو له 
، وهنا يكمن اخلالف ويبداأ الت�صاحن 
بني اأطراف الأ�رشة الواحدة ، ول�صوء 
متلك  ل  العائالت  اأغلبية  فاإن  احلظ 
ثقافة الطالع وال�صتفادة من تلك 
لزمن  الغبار  غطاها  التي  الكتب 
اخلزانة  يف  مرفوفة  وه��ي  طويل 
 ، اآخر  اأو يف موقع  الدواليب  اأو يف 
العائالت  اإهتمام  اآخر  هو  فالقراءة 
الأخ��رية  ال�صنوات  يف  البجاوية  
م��وج��ودة  احل��ل��ول  ف���اإن  وعليه   ،
ب�صبل  ا�صتغاللها  علينا   ، ومتعددة 
ومن  واأنف�صنا  ذواتنا  لنفيد  اأح�صن 
واكت�صاف  فاملطالعة   ، بنا  يحيط 
يف  والتفكري  الفردية  امل��واه��ب  
على  واحل��ف��اظ  ال�صالح  العمل 
ال�صكينة   واإقرار  الأع�صاب  هدوء 
فرد  كل  م�صوؤولية  من  الأ���رشي��ة 
وهوما   ، الواحدة  العائلة  اأفراد  من 
متينة  اأخ��وي��ة  ع��الق��ات  ين�صج 
وقوية ت�صمح باجتياز مرحلة احلجر 
حياة  اإىل  قريبا  والنتقال  املنزيل 
نف�صية  اإيجابية  مبوؤ�رشات  اأف�صل 

واجتماعية.

تعاين العائالت البجاوية على غرار العائالت اجلزائرية من تداعيات الوباء الفريو�ضي – كوفيد -19والتي ال تتعلق فقط باجلانب ال�ضحي 
الذي ي�ضّكل خطورة على االأرواح واالأج�ضاد، بل ي�ضمل جوانب خفّية تبقى حم�ضورة يف تلك التي تن�ضاأ من جراء احلجر املنزيل الذي يلزم 
جميع اأفراد االأ�ضرة الواحدة البقاء وراء اجلدران االأربعة، حريتهم تنح�ضر بني املطبخ وغرفة النوم واإىل غرف اأخرى اإن كانت موجودة، 

فهذه الو�ضعية ال�ضعبة التي تخّيم عل كل العائالت اأفرزت و�ضعا �ضعبا للغاية.

احلجر اأفرز و�ضعا �ضعبا للغاية 

الت�صامن،  اإج����راءات  اإط���ار  يف 
اأمام مقر الولية ال�صيخ  ا�رشف من 
على  امل�صيلة  ولي��ة  وايل  العرجا 
امل�صاعدات  قافلة  انطالق  اإ�صارة 
املعوزة  للعائالت  املوجهة  الغذائية 
امل�صيلة  ولي��ة  اإقليم  بلديات  عرب 
ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  بح�صور 
الولئي، الأمني العام للولية، املدير 
الولئي  املدير  للتجارة،  اجلهوي 
الجتماعي  الن�صاط  مدير  للتجارة، 
وال��ت�����ص��ام��ن والأم����ني ال��ولئ��ي 
املح�صنني  من  وعدد  التجار  لحتاد 

وال�صدقات.هذه  اخلري  واأ�صحاب 
ب�  �صاحنة حمملة   21 ت�صم  القافلة 
الغذائية  املواد  من  قنطارا   3.054
الزيت،  الفرينة،  )ال�صميد،  املختلفة 
وغريها  ال�صكر  امل�صربة،  الطماطم 
مت  ال�صياق  ذات  امل����واد.ويف  م��ن 
عائلة  األف   65. من  اأكرث  اإح�صاء 
منحة  من  ت�صتفيد  والتي  معوزة 
بلديات  خمتلف  عرب  دج   10.000
امل�صاعدات  على  زي��ادة  ال��ولي��ة، 

العينية .
ر�صيد غربي

انطالق قافلة امل�ضاعدات الغذائية 
لفائدة العائالت املعوزة بامل�ضيلة 

يف اإطار اال�ضتعدادات ال�ضتقبال �ضهر رم�ضان املعظم 2020 

ك��ورون��ا  وب���اء  مواجهة  اإط���ار  يف 
مركز  م�صالح  قامت  منه  والوقاية 
ال�صهيد  والتمهني  املهني  التكوين 
بو�رشوال خل�رش ببلدية زمورة باإجناز 
جماعي  واآخ��ر  ف��ردي  تعقيمي  ممر 
املوا�صفات  جميع  الأجهزة  تت�صمن 
ذو  معقمة  مبياه  وي�صغل  بها  املعمول 
وكانت م�صالح  املفعول  عالية  جودة 
�صاهمت كذلك يف خياطة  قد  املركز 
 50% مبعدل  كمامة   8000 من  اأكرث 
املوؤ�ص�صات  اأنتجت  ما  جممل  من 
اأ�صاتذة  وكان   17000 بلغت  والتي 
وعمال التكوين املهني بالولية ومنذ 
الوطن  نداء  لبوا  الوباء  هذا  انت�صار 
مل�صاندة  التطوعي  العمل  مف�صلني 
والعمال  الطبية  الأطقم  وم��وؤازرة 
ال�صتثنائية  العطلة  عن  املهنيني 
اجلدير  الت�صامن  م��ن  ج��و  و�صط 
ذكره اأن موؤ�ص�صة عني كرمان ما�صني 
ل�صناعات الآلت امليكانيكية بوادي 
ارهيو �صبق لها وان قامت هي الأخرى 

باجناز اأجهزة اأو بالأحرى ممرات تعقيم 
اآلية وزعت على عدة قطاعات منها 
ويف  ودائما  والأم��ن  ال�صحة  قطاع 
اأح�صت  الت�صامنية  العمليات  اإطار 
 5800 نحو  غليزان  بلدية  م�صالح 
قفة  منحة  من  معنية  معوزة  عائلة 
 2020 اجلارية  ال�صنة  رم�صان خالل 
وهي العملية التي ر�صد لها اأكرث من 
05 ماليري �صنتيم . وح�صبما علم من 
م�صادر عليمة انه �صيتم ال�رشوع يف 
القادمني  اليومني  خالل  املنحة  �صب 

حت�صبا ل�صهر رم�صان املعظم .
بلدية  م�صالح  �صجلت  جهتها  ومن 
عائلة   2800 من  اكرث  ارهيو  وادي 
 2.8 عن  يزيد  مايل  بغالف  معوزة 
مليار �صنتيم فيما تبقى عملية اإعداد 
اأزمة  من  املت�رشرة  العائالت  قائمة 
حاليا  جتري  حيث  متوا�صلة  كورونا 
غربلة ودرا�صة جميع امللفات وحتيني 
القائمة ال�صمية للعائالت املت�رشرة.
  اأبو ع�صام 

مركز التكوين بزمورة  بغليزان 
ينتج اأكرث من 08 اآالف كمامة

متكنت عنا�رش ف�صيلة مكافحة �رشقة 
ال�صيارات بامل�صلحة الولئية لل�رشطة 
من  مع�صكر  ولي��ة  باأمن  الق�صائية 
خمت�صة  اأ����رشار  جمموعة  تفكيك 
من  متكونة  امل��رك��ب��ات،  �رشقة  يف 
ولية  من  ينحدرون  اأ�صخا�س  ثالثة 
 21 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح   ، جم��اورة 
م�صالح  تلقته  بالغ  اإثر   ، �صنة   43 و 
الرقم  عرب  ال�صحية  من  الولية  اأمن 
تعر�س  ح��ول   48-15 الأخ�����رش  
جلرمية  �صاحنة  يف  متمثلة  مركبته 
قاموا  جمهولني  ط��رف  من  ال�رشقة 
ليتم  مع�صكر،  مدينة  خارج  بالفرار 
الأمنية  الإج��راءات  اتخاذ  الفور  على 
تلقت خاللها م�صالح  ، حيث  الالزمة 
ال�رشطة معلومات من طرف ال�صحية 
حول العثور على املركبة حمل ال�رشقة 
باإحدى �صواحي دائرة عني فار�س، ليتم 
املعلومات  مكنت  كما   ، ا�صرتجاعها 
امل�صتبه  وجهة  حتديد  من  امل�صتقاة 
اأمن  التن�صيق مع م�صالح  ، ليتم  فيهم 
ن�صب  بعد  متكنت  التي  الربج  دائ��رة 
حاجز اأمني من توقيف اأحدهم ، البالغ 
املدينة  مبدخل  �صنة   42 العمر  من 
التوقف  لأم��ر  المتثال  رف�صه  بعد 
اإثرها  ت�صبب  خطرية  مبناورة  القيام  و 
بال�صطدام بعمود كهربائي ، فيما لذ 
�رشيكاه بالفرار ، ليحول اإىل مقر اأمن 

الولية ، اأين فتح حتقيق على م�صتوى 
ال�صيارات   �رشقة  مكافحة  ف�صيلة 
املجرمة  الب�صمات  تبني خالله تطابق 
مع  امل�رشوقة  املركبة  من  املرفوعة 
الفارين  فيهما  امل�صتبه  اأحد  ب�صمات 
تبني  كما   ، �صنة   21 العمر  من  البالغ 
متورط  امل��وق��وف  فيه  امل�صتبه  اأن 
من  الغري  هوية  انتحال  ق�صية  يف 
اأخرى  هويات  خم�صة  انتحال  خالل 
 ، الأم��ن��ي��ة  امل�صالح  م��ن  ل��الإف��الت 
اإ�صافة اإىل تورطه يف ق�صية الإ�صاءة 
اجلمهورية  رئي�س  ال�صيد  ل�صخ�س 
النقال  هاتفه  معطيات  ا�صتغالل  ،بعد 
قام  فيديو  التحقيق ،عرب مقطع  خالل 
اإجراءات فرتة  انتهاكه  بالتقاطه خالل 
التحقيق  لي�صتمر   ، ال�صحي  احلجر 
وتنفيذ  �رشيكيه  بتوقيف  الق�صية  يف 
عمليات تفتي�س مل�صاكن امل�صتبه فيهم 
ترقيم  لوحات  ا�صرتجاع  من  مكنت 
�رشقة  عمليات  خالل  ت�صتعمل  كانت 
املركبات لالإفالت من املراقبة الأمنية 
يف  التحقيق  اإج���راءات  لت�صتكمل   ،
اإجراء ق�صائي �صد  اأجنز  ثم   ، الق�صية 
اأمام  وقدموا  الثالثة  فيهم  امل�صتبه 
العدالة التي اأمرت بو�صع اثنني رهن 
احلب�س فيما و�صع الثالث حتت الرقابة 

الق�صائية .  
 ن. مزادة

تفكيك جمموعة اأ�ضرار خمت�ضة 
يف �ضرقة املركبات مبع�ضكر                  

ثالث  اإطالق  بلعبا�س  ب�صيدي  مت 
ب1997  حمملة  ت�صامنية  قافلة 
العائالت  لفائدة  غذائيا  ط��ردا 
املت�رشرة  اله�صة  والفئات  املعوزة 
وذلك  ال�صحي  احلجر  تبعات  من 
الولية  بجنوب  بلدية   11 عرب 
املحلي  املدير  لدى  علم  ما  ح�صب 
والت�صامن  الجتماعي  للن�صاط 
ذات  اأو���ص��ح  ،و  جن���ادي  دح���و 
طرود  تخ�صي�س  مت  اأنه  امل�صئول 
خمتلف  ع��ل��ى  حت��ت��وي  غ��ذائ��ي��ة 
حتتاجها  ال��ت��ي  الغذائية  امل���واد 
اليومي  ا�صتعمالها  يف  العائالت 
مثل  الأ�صا�صية  املواد  مقدمتها  يف 
م�صريا  والزيت،  وال�صكر  ال�صميد 

بلديات  م�صت  العملية  اأن  اإىل 
دوائر  عرب  منت�رشة  ظل  ومناطق 
ومرحوم  �صلي�صن  مولي  من  كل 
ذات  واأ�صاف  وتنرية  املاء  وراأ�س 
مت  التي  الغذائية  املواد  اأن  امل�صدر 
املت�رشرة  الفئات  على  توزيعها 
والعائالت  ال�صحي  احلجر  من 
م�صاهمات  م��ن  ه��ي  امل���ع���وزة 
خوا�س  من  املح�صنني  واإعانات 
باأنه  م��ربزا   ، عمومية  وهيئات 
امل��رك��ب  خم���زن  تخ�صي�س  مت 
ل�صتقبال  فرباير   24 الريا�صي 
امل��واد  م��ن  امل�صاهمات  خمتلف 
وايل  جهته  من  اأ�صار  الغذائية،و 
لدى  ليماين  م�صطفى  الولية 

العملية  هذه  اإطالق  على  اإ�رشافه 
املبادرة  هذه  اأن  اإىل  الت�صامنية 
رم�صان  �صهر  خالل  �صتتوا�صل 
من  املعنية  الفئات  كل  لتم�س 
جراء  واملت�رشرة  املعوزة  الأ���رش 
تراب  كافة  عرب  ال�صحي  احلجر 
ال�صياق  ه��ذا  يف  داعيا  ال��ولي��ة 
البلدية  ال�صعبية  املجال�س  روؤ�صاء 
خاليا  اإ�رشاك  اإىل  بالقافلة  املعنية 
املجتمع  فعاليات  وبع�س  الأحياء 
مع  املبا�رشة  ال�صلة  ذات  امل��دين 
اإح�صاء  عملية  يف  امل��واط��ن��ني 
ت�صتحق  التي  املت�رشرة  العائالت 
،لالإ�صارة  الإعانات  على  احل�صول 
الت�صامنية  القافلة  هذه  �صمت 

مقطورة  �صاحنات  بني  مركبة   22
اإ�صافة  نقل  �صغرية  و�صاحنات 
التي  النفعية  املركبات  بع�س  اإىل 
الأماكن  نحو  مبا�رشة  توجهت 
ال��ت��ي ت��ت��واج��د ب��ه��ا ال��ع��ائ��الت 
روؤ�صاء  من  باإ�رشاف  وذلك  املعنية 
�صملتها  التي  البلدية  املجال�س 
مت  الت�صامنية،للتذكري  العملية 
من  مماثلة  كميات  توزيع  موؤخرا 
�صكان  لفائدة  الغذائية  امل���واد 
من  املعزولة  واملناطق  امل�صاتي 
�صابقتني  قافلتني  اإط��الق  خ��الل 
من  كل  ملدريتي  مببادرة  منظمة 

. الفالحية  وامل�صالح  التجارة 
م.رم�صاين

اإطالق قافلة ت�ضامنية لفائدة العائالت املعوزة ببلعبا�س 
بحوايل األفي طرد غذائي



رئي�س اللجنة االأوملبية 
اجلزائرية ينفي تورطه يف 

ق�ضايا ف�ضاد

العبي  "الفاف" يرا�ضل 
االأندية اجلزائرية لتخفي�س 

الرواتب

لالعبي  الـــــدويل  الحتـــــاد  ــــد  اأك
ــ�م  ــي ــن ال ــرتف ــح كـــرة الـــقـــدم امل
ــاع كبري يف  ــف ارت الثــنــن وجـــ�د 
عن  اأبلغ�ا  الذين  الالعبن  اأعــداد 
اأو  الكتئاب  اأعرا�ص  من  معاناتهم 

ب�سبب  الن�ساط  ت�قف  منذ  القلق 
جائحة فريو�ص ك�رونا.

وقال الحتاد اإن %22 من الالعبات 
�سارك�ا  الذين  الالعبن  و%13 من 
ب�ج�د  اأفــادوا  للراأي  ا�ستطالع  يف 

عــدم  مــثــل  "اكتئاب"،  اأعـــرا�ـــص 
ــالة وفــقــدان  ــب ــالم الهــتــمــام وال
وقلة  الــطــاقــة  ونــقــ�ــص  ال�سهية 

العتزاز بالذات.
مماثل  ا�ستطالع  مع  باملقارنة  هذا 

الأول  دي�سمرب/كان�ن  يف  جــرى 
املا�سين،  الثاين  ويناير/كان�ن 
 11% كــانــت  الن�سب  اأن  واأظــهــر 

لالعبات و%6 لالعبن.
من   18% اأن  الحتـــــاد  ـــاف  ـــس واأ�
الالعبن  ــن  م و16%  الــالعــبــات 
العام  للقلق  اأعرا�ص  ب�ج�د  اأفادوا 

مثل الت�تر.
وقال فن�سن غ�تيبارغ كبري اأطباء 
يجب  فجاأة  القدم  كرة  "يف  الحتاد 
ال�سبان  والالعبات  الالعبن  على 
الجتماعية  العزلة  مع  التعامل 
�سك�ك  ظــل  يف  عملهم،  وتــ�قــف 

ب�ساأن ا�ستئناف الن�ساط".
غم��ص  من  اجلميع  "يعاين  وتابع   
وعائالتهم  لالعبن  امل�ستقبل 
ــاأن  ــــــان بــ�ــس بــ�ــســبــب غـــيـــاب الأم
م�ستقبلهم والعزلة الجتماعية".

املحرتفن  الالعبن  احتــاد  وقــال 
املركز  اأجراه  الذي  اإن ال�ستطالع، 
اأم�سرتدام، �سمل  الطبي يف جامعة 
 26 عمر  مبت��سط  لعبا،   1134
عمر  مبت��سط  لعبة  و468  عاما، 

دولة.  16 يف  عاما،   23

ــرة الــقــدم  ــك يــّتــجــه احتـــاد اإيــطــالــيــا ِل
هذا  يف  الريا�سة  وزارة  مع  ِبالتن�سيق 
ِبالع�دة  لالأندية  ال�سماح  اإىل  البلد، 
اإىل اأج�اء التدريبات يف الّرابع من ماي 

املقبل.
لعبن  ــة  ــع اأرب ين�سط  ـــه  اأن ومــعــلــ�م 
الأّول  الق�سم  بط�لة  يف  جــزائــريــن 
الإيطايل، وهم: الدوليان املدافع حممد 
فار�ص من نادي �سبال، ومت��سط امليدان 
ميالن  فريق  من  نا�سر  بن  اإ�سماعيل 
اآ�سي، ولعب اخلط اخللفي ف�زي غالم 
غزال  ر�سيد  واملهاجم  ناب�يل،  نادي  من 

من فريق في�رنتينا.
اأوقف  قد  الإيطايل  الكرة  احتاد  وكان 
مار�ص  من  التا�سع  يف  املحلية  البط�لة 
املا�سي، ِب�سبب تف�ّسي فريو�ص “ك�رونا” 

املُميت.
تقريرا  الإيطايل  الكرة  احتاد  وا�ستلم 
ِلهيئته،  التابعة  الطبية  اللجنة  من 
ــى الإجــــــــراءات الــتــالــيــة  ــل ــصّ ع ــ� ــن ت
ما  اإىل  ا�ستنادا  التدريبات.  ِبخ�س��ص 
“ل  ال�سهرية  املحلية  ال�سحيفة  اأوردته 

غازيتا ديل� �سب�رت”، الإثنن:
واملـــدربـــن  ــن  ــب ــالع ال ــاع  ــس ــ� اإخ  -  1
اأّيــام  اأربعة  اإىل  ثالث  الطبي  للفح�ص 
التدريبات.  اأجـــ�اء  اإىل  الــعــ�دة  قبل 
اجلماعية،  املراقبة  اإجــراء  تفادي  مع 
املُرادف ِلتجّنب احل�س�ر املُكّثف يف حّيز 

�سّيق، منعا ِلت�سّرب حُمتمل للعدوى.
اأو  لعب  ِلكّل  الدم  من  عّينة  اأخذ   -  2
من  الأّول  الأ�ــســبــ�ع  يف  ي�ميا  مـــدرب، 
التدريبات. واأي�سا قيا�ص درجة حرارة 
والّرئَتن  القلب  عمل  وفح�ص  اجل�سم، 
الت�س�ير  جــهــاز  طــريــق  عــن  والــكــبــد 

ِبالّرنن املغناطي�سي )ال�سكانري(.
نح�  على  الفريق  لعبي  تق�سيم   -  3
خ��ص  اأثناء  اأفــ�اج،  اأربعة  اإىل  ثالثة 
اإىل  الإ�سارة  مع  التدريبية.  احل�س�ص 
 25 اإىل   20 بــن  مــا  ي�سّم  الــفــريــق  اأن 

لعبا.
4 - �سرورة ابتعاد كل لعب عن زميله 

اأو  الــتــدريــبــات،  اأثــنــاء  مــرَتيــن  ِبنح� 
وقت  يف  اأو  الطعام،  تناول  فرتة  خالل 
البداية  َوْلتكن  اأ�سب�َعن  مِلّدة  الفراغ. 

من فرتة انطالق احل�س�ص املرانية.
اجلهاز  واأع�ساء  الالعبن  اإجبار   -  5
مقّر  يف  الإقــامــة  على  للفريق  الفني 

معزول، ط�ال اأّيام التدريبات.
هذه  على  اأ�سب�َعن  مــرور  بعد   -  6
الطبية  اللجنة  ُت�سدر  الإجــــراءات، 
ــــاد الــكــرة الإيـــطـــايل،  الــتــابــعــة لإحت
لالعبن  ال�سماح  فح�اه  اآخــر،  تقريرا 

ِباإجراء تدريبات جماعية من عدمه.

اأو  لعــب  اإ�سابة  طبيا  ثُبت  اإذا   -  7
ف�را  ُيبعد  “ك�رونا”،  ِبفريو�ص  مدرب 
اآخر  مكان  اإىل  وُينقل  التدريبات،  من 
ُي�سمح  ولن  للعالج،  مثال(  )امل�ست�سفى 
حتى  املــرانــيــة  احل�س�ص  ِبح�س�ر  لــه 
)هنا  نهائية  ِب�سفة  لل�سفاء  يتماثل 
املدرب يخلفه زمالوؤه يف اجلهاز الفني، 

اإذا تعّر�ص لالإ�سابة(.
من  الــطــبــيــة  الــلــجــنــة  ــبــت  وطــل  -  8
تزويد  الإيطالية،  ال�سحية  ال�سلطات 
الالعبن،  ِبفح�ص  املُــكــّلــف  الــطــاقــم 
)لبا�ص  الـــالزمـــة  ــة  ــاي ــ�ق ال مِبـــعـــّدات 
لإ�سابة  تفاديا  قفاز..(،  قناع،  خا�ص، 
اإجبار  مع  “ك�رونا”.  ِبفريو�ص  اأفــراده 
ح�س�ر  رخ�سة  لــه  مُتنح  �سخ�ص  كــل 
مقر  مــن  الإقــــــرتاب  اأو  ــات  ــب ــدري ــت ال

الإقامة، ِبارتداء قناع وقفاز.
احتاد  اأن  الطبي،  التقرير  هذا  ويعني 
اإيطاليا ِلكرة القدم، ُيخّطط ِل�ستئناف 
يف  املحّليَتن  والكاأ�ص  البط�لة  ن�ساط 
ج�ان  �سهر  يك�ن  وقد  املقبل،  ال�سيف 

القادم م�عد �سربة الإنطالقة.
العامل  بلدان  اأكرث  اإحدى  اإيطاليا  وُتعّد 
حيث  “ك�رونا”،  ِبــفــريو�ــص  تــ�ــســّررا 
واإ�سابة  �سخ�ص،   23660 وفــاة  �ُسّجلت 
اآخــر.   47055 و�سفاء  ــرد،  ف  178972
الطّبية  البيانات  ــدث  اأح اإىل  ا�ستنادا 

الّر�سمية ِبهذا البلد.

اجلــزائــريــن  الــدولــيــن  بع�ص  ا�ستفاد 
باأ�سره  العامل  اأ�سابت  التي  اجلائحة  من 
الذي  ك�رونا  فريو�ص  وباء  تف�سي  بفعل 
مبا  العامل  بقاع  �ستى  يف  عــام  �سلل  اأدى 
الريا�سية  الن�ساطات  جتميد  ذلــك  يف 
ومناف�سات كرة القدم، ما اأدخل الالعبن 
باحلجر  لاللتزام  اإجــبــاريــة  عطلة  يف 
من  للحد  حتمي  وقائي  كاإجراء  ال�سحي 
اأو�سع،وهي  نطاق  اإىل  الفريو�ص  انت�سار 
الالعبن  بع�ص  �ساعدت  التي  الظروف 
و�س�داين  عطال  غرار  على  اجلزائرين 

وب�جناح.
واأدى ت�قف املناف�سات اإىل تاأخري م�عد 
نهاية امل��سم اجلاري الذي ل يزال ختامه 
ــرار الحتـــاد الــدويل  جمــهــ�ل، رغــم اإ�ــس
“فيفا” على انهائه وتكييف  لكرة القدم 
التي  ال�ستثنائية  الظرف  مع  الربجمة 
يف  �سب  الذي  الأمر  وه�  العامل،  بها  مير 
العربي  وهــالل  عطال  ي��سف  م�سلحة 

ــر  لأم ا�ست�سلما  الأخـــــريان  �ـــســـ�داين، 
هذا  للم�ساركة  ع�دتها  بخ�س��ص  ال�اقع 
ني�ص،  لنادي  ــن  الأمي فاملدافع  امل��سم، 
دي�سمرب  �سهر  يف  اأ�سيب  عطال،  ي��سف 
ناجحة  جراحة  عملية  واأجــرى  املا�سي 
اإجبارية  ــة  راح فــرتة  يف  دخــل  بعدها 
ع�دته  م�عد  كان  التعايف،كما  اأجل  من 
امل��سم  هذا  مطروح  غري  املناف�سة  اإىل 

بعد  لــه  بالن�سبة  تغريت  ـــ�ر  الأم لكن 
ما  مبفرده،وه�  التدريبات  ا�ستاأنف  اأن 
وطاقمه  فريا  باتريك  مدربه  له  ارتاح 
ح�ل جاهزيته عند م�عد بعث البط�لة 

الفرن�سية يف �سهر ج�ان بالتقريب.
اأمـــا هـــالل الــعــربــي �ـــســـ�داين فــهــ� جد 
يف  رفاقه  مع  ا�ستئنافه  حــ�ل  متفائل 
ع�دة  تاريخ  حتديد  عند  اأوملبياك��ص 

فرتة  ا�ستغل  حيث  الي�نانية،  البط�لة 
التدريبات  تكثيف  يف  املناف�سة  ت�قف 
اأنه  علما  البدنية،  لياقته  ل�سرتجاع 
فيفري  �سهر  خــطــرية  ــة  ــاب ــس اإ� تلقى 
نــاجــحــة،  ــة  ــي ــراح ج عملية  واأجـــــرى 
ح�ل  الــيــ�نــان  يف  الكثريين  وتــ�ــســاءم 
ا�سرتجاعه قبل نهاية هذا امل��سم، اإل اأن 
اأمال  يعلق  باأن  له  �سمح  البط�لة  ت�قف 
ت�سكيلة  �سف�ف  اإىل  الع�دة  على  كبرية 
من  تبقى  ما  ل�ستكمال  اأوملبياك��ص  نادي 

مباريات البط�لة.
املنتخب  جنم  ا�ستغل  ثانية،  جهة  من 
ال�طني، والهداف “الأ�سط�ري” يف قطر، 
معاجلة  يف  الفرتة  هذه  ب�جناح،  بغداد 
اإ�سابة كانت يعاين منها منذ فرتة، حيث 
قبل  ناجحة  جراحية  عملية  اأجـــرى 
للمناف�سة لن تك�ن ط�يلة  اأيام وع�دته 
وباإمكانه اأن يجهز عند ا�ستئناف الدوري 

القطري.

اجلزائرية  الأندية  من  العديد  واجهت 
كبرية  م�ساكل  الأخرية،  الأع�ام  خالل 
الالعبن  وم�ستحقات  حق�ق  ت�س�ية  يف 
متّر  التي  املالية  الأزمة  ب�سبب  الأجانب 
على  تلعب  التي  الأنــديــة  خا�سة  بها، 
عق�بات  اإىل  جّرها  مما  الهب�ط،  مراكز 

من طرف الحتاد الدويل لكرة القدم.
دفاع  نادي  على  املرة  هذه  الــدور  وجاء 
الثانية  الدرجة  اإىل  املنتمي  تاجنانت 

عق�بة  "فيفا"  اأ�ــســدر  اإذ  اجلــزائــريــة، 
عدم  ب�سبب  النادي،  هذا  حق  يف  ق�ية 
دفع م�ستحقات الالعب امل�ريتاين حممد 

بن عبد اهلل �س�داين.
تاجنانت  دفاع  فريق  منع  "فيفا"  وقرر 
من �سم لعبن جدد يف الثالث املراحل 
املقبلة لفرتة النتقالت، ودفع مبلغ 3.5 
مليارات �سنتيم )ح�ايل 170 األف ي�رو( 
الفريق  مثل  الـــذي  �ــســ�داين،  لــالعــب 

امل��سم املا�سي يف الدرجة الأوىل.
تاجنانت  دفــاع  فريق  "فيفا"،  وهــدد 
بعق�بة م�ساعفة يف حالة اإخالله بقرار 
امل�ريتاين،  الالعب  م�ستحقات  ت�س�ية 
النادي  ر�سيد  من  نقاط   6 بخ�سم  وهذا 
الثالثة  العق�بة  ثــم  ثانية،  كعق�بة 

واملتمثلة يف اإنزال الفريق درجتن.
تلقى  قد  تاجنانت،  دفــاع  فريق  وكــان 
 12 بتاريخ  "فيفا"  ــرف  ط مــن  خطابا 

فيها  ُيثبت  املــا�ــســي،  �سباط  ــر/  ــرباي ف
بناًء  الالعب،  م�ستحقات  بدفع  التزامه 
على �سك�ى مقدمة للجنة املنازعات ي�م 

املا�سي.  2019 الأول  دي�سمرب/كان�ن   5
لكرة  اجلزائري  الحتــاد  "فيفا"  ورا�سل 
لتطبيق  فيه  يــدعــ�  بخطاب  ــدم،  ــق ال
اأو  م�ساعفتها  انتظار  يف  العق�بات،  هذه 
الالعب  م�ستحقات  ت�س�ية  عند  رفعها، 

امل�ريتاين.

بر�سل�نة  نـــادي  اإدارة  تخطط 
خالل  كــبــرية  بتحركات  للقيام 
�س�ق النتقالت ال�سيفية املقبلة، 
الفريق  دمـــاء  لتجديد  وت�سعى 
لعبا   13 خدمات  عن  بال�ستغناء 

مقابل التعاقد مع اأربعة اآخرين.
ك�رونا  فــريو�ــص  تف�سي  وفــر�ــص 
القدم،  واقعا جديدا يف عامل كرة 
ــص يف  ــريو� ــف وتــ�ــســبــب انــتــ�ــســار ال
ملختلف  كــبــرية  مــالــيــة  خ�سائر 
املناف�سات  ت�قف  ب�سبب  الأندية 
ال�سهر  مــطــلــع  مــنــذ  الــريــا�ــســيــة 

املا�سي.
قدرات  من  اخل�سائر  هذه  و�ستحّد 
�س�ق  يف  التحرك  على  ــة  ــدي الأن
املقبلة،  ال�سيفية  ــالت  ــق ــت الن
تراجعا  اإعالمية  تقارير  وت�قعت 

حادا يف قيمة ال�سفقات.

ـــرز  ــيــكــ�ن بــر�ــســلــ�نــة مـــن اأب و�ــس
الأندية يف �س�ق النتقالت املقبلة 
الذي  الكبري  اخللل  اإىل  بالنظر 
الأ�سهر  الفريق  ت�سكيلة  على  ظهر 
كيكي  املدرب  ا�سطر  فقد  املا�سية، 

�سيتن اإىل العتماد على جمم�عة 
�سغرية من الالعبن ب�سبب تراكم 
الإ�سابات وعدم تعاقد الإدارة مع 
النتقالت  ــرتة  ف ــالل  خ بــدائــل 

ال�ست�ية املا�سية.

النادي  اأن  ماركا  �سحيفة  وذكــرت 
 13 ــع  ــي ــب ــط ل ــط ــخ الــكــتــالــ�ين ي
اإيفان  الكرواتي  بينهم  من  لعبا 
فيدال،  اأرت�ر  وال�سيلي  راكيتي�ص 
اأومتيتي  �سام�يل  والفرن�سيان 
التعاقد  مقابل  دميبلي،  وعثمان 

مع اأربعة غريهم.
يخطط  بر�سل�نة  اأن  واأو�ــســحــت 
من  نيمار  الربازيلي  مع  للتعاقد 
واملهاجم  جريمان،  �سان  باري�ص 
الأرجنتيني لوتارو مارتينيز من 
اإىل  اإ�سافة  الإيطايل،  ميالن  اإنرت 

مدافع حم�ري وجناح هج�مي.
وت�سعى اإدارة النادي لتقليل نفقات 
ومارتينيز  نــيــمــار  ــع  م الــتــعــاقــد 
يف  الالعبن  من  عدد  اإدراج  عرب 
�سان  من  كل  مع  التبادلية  ال�سفقة 

جريمان واإنرت ميالن.

الإنكليزية  الكرة  اأ�ساطري  �سّن 
الأملــاين  النجم  على  حــاداً  هج�مًا 
و�سط  خــط  قائد  اأوزيـــل  م�سع�د 
الذي  القرار  بعد  اأر�سنال،  نــادي 
"املدفعجية"،  اإدارة  جتاه  به  قام 
الالعبن  جميع  مع  التفاق  عقب 
ب�سبب  اأجــ�رهــم،  تخفي�ص  على 

اأزمة فريو�ص ك�رونا اجلديد.
"مريور"  �ــســحــيــفــة  ــت  ــف ــس ــ� وك
ــل  اأوزي م�سع�د  اأن  الربيطانية، 
اأر�سنال، ح�ل  قام برف�ص مطالب 
بن�سبة  ال�سن�ي  ــره  اأج تخفي�ص 
�سهراً،   12 ملــدة  املــائــة  يف   12.5
ال��سط  خــط  قائد  اأن  وبخا�سة 
اإىل  ي�سل  اأ�سب�عيًا  راتبًا  يتقا�سى 

اإ�سرتليني. جنيه  األف   350
مبخاطبة  قام  اأوزيل  اأن  واأ�سافت 
بعد  مبا�سرة،  اأر�سنال  نادي  اإدارة 
يف  الالعبن  جميع  مع  اتفقت  اأن 
رواتبهم،  خف�ص  حــ�ل  الفريق، 
املقرتحات  على  م�افق  غري  لأنه 
ــة مـــن قــبــلــهــم، مـــا جعل  ــدم ــق امل
وفريق  اإنكلرتا  منتخب  اأ�سط�رة 
غاري  ال�سابق،  ي�نايتد  مان�س�سرت 
على  غ�سبه  ــام  ج ي�سب  نيفيل 

الأملاين.
وقال نيفيل: "قرار اأوزيل يك�سف 
ــي حتــدث  ــت مـــدى الــتــعــقــيــدات ال
الإنكليزي  ــدوري  ال اأندية  داخــل 
�سك  دون  من  القدم،  لكرة  املمتاز 
هناك  نف�سها،  تاأكل  باتت  اللعبة 
ــات وا�ــســحــة لــيــ�ــص بن  ــالف ــت اخ
الإدارات  بن  بل  فح�سب،  الفرق 
مالمح  تــ�جــد  ول  ــن،  ــب ــالع وال

ـــرب كــبــرية،  ــاك ح ــن اتـــفـــاق. ه
والالعب�ن ل يثق�ن بالأندية".

يتفق  مل  اأوزيل  "م�سع�د  واأ�ساف: 
مع املجم�عة يف اأر�سنال، وهذا اأمر 
�سخ�سيًا  اأنا  عنه.  الدفاع  ميكن  ل 
�سخ�ص  اأي  مــع  لأتــ�اجــد  ــن  اأك مل 
فعله  ــا  وم ــه،  ــالئ زم مــع  يتفق  ل 
�سيت�سبب  الآخرين  الالعبن  مع 
�سيء  كل  يع�د  عندما  بانعزالهم 
يتفق  عندما  لأنــه  ـــرى،  اأخ ــرة  م
وعــدم  امل�افقة  فيجب  اجلميع، 

العرتا�ص".
اأ�ــســطــ�رة منتخب  �ــســارع  بـــدوره، 
ال�سابق،  ليفرب�ل  ونادي  اإنكلرتا 
على  التعليق  اإىل  كاراغر،  جيمي 
ما فعله اأوزيل بق�له: "لقد �سعرت 
�سي�سبب  احلــايل  ال��سع  اأن  دائمًا 

ال�سعب  مــن  لأنـــه  كـــربى،  اأزمـــة 
خلع  ــرف  غ يف  �سخ�سا   25 اإقــنــاع 
املالب�ص براأي واحد، وكنت اأنتظر 
الالعبن  من  اثنن  م�افقة  عدم 

على ذلك".
اأن ياأتي  "لقد كنت اأنتظر  واأردف: 
من  القرارات،  على  امل�افقة  عدم 
على  يح�سل  ل  �ساب  لعــٍب  قبل 
اأو  رفاقه،  بقية  مثل  كبري  اأجــر 
نهاية  يف  ــٍب  لع بذلك  يق�م  اأن 
يح�سل  ومل  الــفــريــق،  مــع  عقده 
م�سريته  ــ�ال  ط كبري  ــر  اأج على 
ح�سل  الأمـــر  لكن  الحــرتافــيــة، 
اأعلى راتب يف  من قبل جنم ياأخذ 

اأر�سنال".
اأوزيــل  م�سع�د  فعله  "ما  ووا�سل: 
عليه  لأن  لــلــغــايــة،  غــريــب  ـــر  اأم

ــى قــــرار الــفــريــق  ــل املـــ�افـــقـــة ع
يف  املجم�عة  مع  وال�سري  واملدرب، 
كرة  اأن  وبخا�سة  ــد،  واح طريق 
وكان  فردية،  لعبة  لي�ست  القدم 
على النجم الأملاين اأن يك�ن املثال 

يف نادي اأر�سنال".
اأ�ساطري  على  ــر  الأم يقت�سر  ومل 
ان�سم  ــل  ب الإنــكــلــيــزيــة،  ــرة  ــك ال
�سد  احلــمــلــة  اإىل  الــ�ــســحــافــيــ�ن 
التلفزي�ين  املقدم  قال  اإذ  اأوزيل، 
بري�ص  بــريــطــانــيــا،  يف  الــ�ــســهــري 
اأوزيل  م�سع�د  فعله  "ما  م�رغان: 
مــفــاجــاأة،  دون  ــن  م لكن  ُمــ�ــســن، 
جنيه  األــف   350 يتقا�سى  لأنــه 
عدم  على  اأ�سب�عيًا  اإ�سرتليني 

القيام باأي �سيء منذ 2017".

االكتئاب ي�ضرب العبي كرة القدم ب�ضبب كورونا

جزائريو البطولة االإيطالية �ضيخ�ضعون ِلهذه االإجراءات

عطال و�ضوداين ي�ضارعان للعودة وبوجناح يعالج اإ�ضابة قدمية

جتنانت دفاع  على  قا�ضية  عقوبة  "فيفا" يفر�س 

بر�ضلونة ي�ضحي بـ 13 العبا من اأجل 4 �ضفقات

اأ�ضاطري الكرة االإجنليزية غا�ضبون من اأوزيل !!

وزارة الريا�ضة ت�ضرف م�ضتحقات املدربني العالقة
�سرف �سيد علي خالدي، وزير ال�سباب 
والريا�سة اجلزائري، تع�ي�سات ل�سالح 
تاألق�ا  الــذيــن  واملــدربــن  الريا�سين 
يف  والعاملية  القارية  املناف�سات  خالل 
جتاوز  على  مل�ساعدتهم  املا�سي،  العام 
التي ترتبت عن تف�سي  ال�سلبية  الآثار 

فريو�ص ك�رونا امل�ستجد.
والــريــا�ــســة  الــ�ــســبــاب  وزارة  وذكــــرت 
ــذه  ه اأن  الإثــــنــــن،  يــــ�م  بـــيـــان،  يف 
احل�سابات  يف  �ست�سب  التع�ي�سات 
طبقا  الريا�سية  بــالحتــادات  اخلا�سة 

لالإجراءات ال�سارية املفع�ل.
ــرار  ــق ال هـــذا  اأن  الــبــيــان،  واأو�ـــســـح 
وتخفيفا  للريا�سين  ت�سجيعا  يــاأتــي 
جـــراء  عــلــيــهــم  ـــع  وق الــــذي  لل�سغط 

الإجــراءات  اإطــار  يف  املناف�سات  ت�قف 
ال�سلطات  اتخذتها  التي  ال�ستثنائية 

لل�قاية من انت�سار وباء ك�رونا.
كما ن�ه اأنه �سيقام حفل ر�سمي لتكرمي 
به  �سمح  مــا  ــال  ح الريا�سين  هـــ�ؤلء 

ال��سع ال�سحي.
العام  اجلزائري�ن  الريا�سي�ن  وح�سد 
املا�سي 1152 ميدالية منها 339 ذهبية.
وبع�سهم  الريا�سين  من  عدد  وا�ستكى 
تاأخر  مــن  ط�كي�  اأوملــبــيــاد  اإىل  تــاأهــل 
مكافاآتهم،  �سرف  يف  امل�س�ؤولة  اجلهات 
ــم  جــــراء ت�قف  ــره ــاأث ــن ت فــ�ــســال ع
منذ  الــبــالد  يف  الــريــا�ــســي  الــنــ�ــســاط 
على  املــا�ــســي،  ـــص  ـــار� اآذار/م منت�سف 

خلفية تف�سي جائحة ك�رونا.

الأوملبية  اللجنة  رئي�ص  بـــراف،  م�سطفى  رف�ص 
الأوملبية  ال�طنية  اللجان  وجمعية  اجلــزائــريــة، 
الدولية،  الأوليمبية  اللجنة  وع�س�  الأفريقية، 

م�سم�ن تقارير ربطته بالت�رط يف ق�سايا ف�ساد.
الي�م  حتى  يتلق  مل  اإنــه  لــه،  بيان  يف  ــراف،  ب وقــال 
الذي  امل��س�ع  تخ�ص  جهة  اأي  من  معل�مة  اأو  قرار  اأي 

اأثارته و�سائل اإعالم.
يف  تخ�سع  اجلزائرية  الأوملبية  اللجنة  اأن  واأو�سح 
مع  بالتطابق  اجلــزائــري  القان�ن  لأحــكــام  اإدارتــهــا 
واأعمالها  قراراتها  كل  اأن  اإىل  م�سرًيا  الأوملبي،  امليثاق 
بعد  والقان�نية  التنظيمية  ـــراءات  الإج احرتمت 

م�سادقة اللجنة التنفيذية، ثم اجلمعية العم�مية.
واأكد براف اأن كل العمليات املتعلقة بالتقارير املالية 
ح�سابات  حمافظ  قبل  من  للتدقيق  تخ�سع  والأدبية 

معتمد، قبل امل�سادقة عليها بالإجماع.
اأنه  م�ؤكًدا  مالية،  خمالفة  لأية  ارتكابه  براف  ونفى 
حتت  اجلزائرية  الأوليمبية  اللجنة  مع  نف�سه  ي�سع 
ت�سرف اجلهات املخت�سة والق�ساء اجلزائري لتقدمي 

كل ما يلزم من ت��سيحات.
باملنع  قرار  �سدور  اإىل  اأ�سارت  اإعالمية  تقارير  كانت 
يف  لت�رطه  بــراف،  م�سطفى  �سد  البالد  مغادرة  من 

تبديد املال العام.

اجلزائري  بالحتاد  اخلا�سة  الأزمــة  خلية  �سرعت 
اأيام،  قبل  ت�سكيلها  مت  والتي  "الفاف"،  القدم  لكرة 
حيث  اأنديتهم،  عرب  لالعبن  ومرا�سالتها  مهامها  يف 
تهدف مهّمتها اإىل ت�سيري ال��سع احلايل لكرة القدم، 
وباء  تف�سي  بعد  �سهر،  منذ  املناف�سات  ت�ّقف  ظل  يف 

ك�رونا اجلديد.
الالعبن  مبرا�سلة  الأوىل  اخللية  خط�ة  ومتثلت 
لإعــادة  فريق،  لكل  واملنت�سبن  الفنية  والأجــهــزة 
الفرتة،  هــذه  خــالل  ال�سهرية  رواتبهم  يف  النظر 
على  املالية  اخل�سائر  تخفيف  اأجــل  من  ومراجعتها 
الن�ادي التي مل ت�ستفد من مداخيل البث التلفزي�ين.
اخلط�ة  هذه  على  التفاق  اإىل  "الفاف"  بيان  ودعــا 
ب�سكل ودي، رغم اأن احتاد كرة القدم )فيفا( �سبق اأن 
ت�ّجه بالطلب نف�سه جلميع الحتادات املن�س�ية حتت 
التفاق  ب�ساأن  مبرا�سلة  الت�ّجه  يتم  اأن  على  ل�ائه، 
النزاعات  غرفة  نح�  وم�ظفيها  الأندية  اإدارات  بن 

املتخ�س�سة يف ت�س�ية امل�ساكل املالية.
لت�جيه  الفر�سة  اجلزائري  الكرة  احتاد  ا�ستغل  كما 
الــرابــطــات  غـــرار  على  الــكــرويــة،  للهيئات  ال�سكر 
من  وجميع  وال�لئية،  واجلهات  والهاوية  املحرتفة 
�ساهم يف حملة جمع التربعات التي بلغت 1.3 ملي�ن 
ي�رو، والتي وزعت ل�سندوق التربعات الذي و�سعته 
يف  للم�ساهمة  الأعمال  رجال  ت�سرف  حتت  احلك�مة 

حماربة ال�باء يف اجلزائر.
مدوار،  الكرمي  عبد  القدم،  كرة  رابطة  رئي�ص  وكان 
الذي  الغم��ص  اجلديد"،  لـ"العربي  ح�ار  يف  اأّكد  قد 
انت�سار  ظل  يف  املناف�سات،  ا�ستئناف  ق�سية  يكتنف 
�سي�سدر  القرار  اأن  اعترب  حيث  باجلزائر،  الفريو�ص 
لل��سع  املتابعة  ب�سفتها  احلك�مية  ال�سلطات  مــن 

ال�سحي يف البالد.

اقرتاح موعدين ال�ضتئناف 
"الليجا"

را�ضفورد: "فرتة مورينيو 
جعلتني اأف�ضل"

اأندية الكالت�ضيو ت�ضوت 
ل�ضالح ا�ضتكمال البطولة

جنل زيدان يرحب بتمثيل 
"اخل�ضر"

عن  الثالثاء،  ام�ص  كتال�ين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
ورابطة  الإ�سباين  الحتاد  قبل  من  تاريخن  اقرتاح 
ا�ستئناف  قبل  التدريبات  اإىل  الفرق  لع�دة  الليجا، 

امل��سم.
ماي�/  4 هما  امل�عدين  "�سب�رت" اأن  �سحيفة  وذكرت 

اآيار، اأو 11 من نف�ص ال�سهر.
وقد يك�ن هذا ممكًنا، لأن احلك�مة الإ�سبانية ُيت�قع 
الريا�سة،  ملمار�سة  منازلهم  مبغادرة  للنا�ص،  تاأذن  اأن 

يف ذلك الأ�سب�ع.
يبداأوا  اأن  ميكن  الالعبن،  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
املران  خل��ص  التدريبات،  مالعب  اإىل  الع�دة  حينها 

ب�سكل فردي، مع اتباع بروت�ك�ل �سارم.
وحاول ريال �س��سيداد، يف وقت �سابق من هذا ال�سهر، 
بن  امل�سافات  مــراعــاة  مع  التدريبات  اإىل  الــرجــ�ع 
لكن  لال�ستحمام،  املنازل  اإىل  الع�دة  ثم  الالعبن، 

احلك�مة رف�ست.
وقالت "�سب�رت" اإنه اإذا عادت الأندية اإىل التدريب، 
 6 ي�م  اأخــرى  مرة  الليجا  تع�د  فقد  ماي�/اآيار،   4 يف 
�سهًرا  الالعبن  �سيعطي  ما  وهــ�  ي�ني�/حزيران، 

لال�ستعداد.
ماي�/اآيار،   11 ي�م  للتدريبات  ع�دتهم  حال  يف  اأما 

�سي�ستاأنف الدوري ي�م 13 ي�ني�/حزيران.
اأتلتيك  بن  اإ�سبانيا،  ملك  كاأ�ص  لنهائي  وبالن�سبة 
نهاية  له  خمططا  كان  والذي  �س��سيداد،  وريال  بلباو 
الأ�سب�ع املا�سي، فهناك العديد من القرتاحات على 

الطاولة، مثل اإقامته ي�م 5 اأغ�سط�ص/اآب.
جماهريهما،  اأمام  اللعب  يف  النادين  رغبة  مع  لكن 
قد يتم تاأجيل املباراة اإىل �سبتمرب/اأيل�ل اأو اأكت�بر/

ت�سرين اأول.

مان�س�سرت  مهاجم  ــ�رد،  ــف ــس را� مــاركــ��ــص  اعـــرتف 
قيادة  حتت  �سعبة  اأوقــات  من  مبعاناته  ي�نايتد، 
م�ريني�،  ج�زيه  احلمر،  لل�سياطن  ال�سابق  املدرب 
اإل اأنه اأكد على اأن تلك ال�سع�بات �ساهمت يف حت�له 

اإىل لعب اأف�سل.
وت�ىل م�ريني� تدريب مان�س�سرت ي�نايتد يف �سيف 
مع  وت�ج   ،2018 الأول  كاون  دي�سمرب/  وحتى   2016
يف  الرابطة  وكاأ�ص  الأوروبــي  الدوري  بلقب  الفريق 
املدرب  قيادة  حتت  را�سف�رد  و�سجل  الأول،  م��سمه 
اأنه عانى  اإل  اآخرين،   20 28 هدًفا و�سنع  الربتغايل 
جانب  اإىل  امل�ست�ى،  ثبات  على  حفاظه  عــدم  من 
من  لكل  العمق  وتــرك  امللعب  جانب  يف  ت�ظيفة 

زلتان اإبراهيم�فيت�ص وروميل� ل�كاك�.
م�ست�يات  عاًما،   22 العمر  من  البالغ  الالعب  ويقدم 
مميزة حتت قيادة املدرب احلايل للفريق اأويل ج�نار 
�س�ل�سكاير، م�سجاًل 19 هدًفا يف جميع امل�سابقات هذا 
يف  له  الأف�سل  التهديفية  احل�سيلة  وهي  امل��سم، 

م��سم واحد.
م�قع  نقل  ما  بح�سب  ال�ساأن  هذا  يف  را�سف�رد  وقال 
عند  ولكن  �سعًبا،  كان  "الأمر  �سب�رت�ص":  "�سكاي 
النظر اإىل ال�راء لـ5 اأو 6 �سن�ات، كانت تلك اللحظات 
م�ست�اي  تط�ر  الذهنية،  ال�سالبة  منحك  يف  ال�سبب 
كثرًيا كالعب �سامل يف العامن حتت قيادة م�ريني�".
عندما  امل�ست�ى،  يف  تذبذب  من  "عانينا  واأ�ــســاف: 
اأنظر اإىل ال�راء اأجد اأنها كانت فرتة �سعبة، ولكنها 

جعلتني لعب اأف�سل".
علق  م�ست�اه،  على  اإبراهيم�فيت�ص  تاأثري  وعــن 
ج�ارها  اإىل  األعب  مل  عقلية  ميلك  "كان  را�سف�د: 
اأو  اأحد �س�اء له  اأي  من قبل، كان ل يهتم مبا يق�له 
عليه، �ساعدتني تلك العقلية يف التط�ر وخا�سة مع 

وج�د م�ريني�".

ــــدوري  ال يف  ــة  ــارك ــس ــ� امل الـ20  ـــة  ـــدي الأن ــت  ــن ــل اأع
احلايل  امل��سم  مناف�سات  ا�ستكمال  نيتها  الإيطايل، 
فريو�ص  تف�سي  ب�سبب  ت�قف  والذي  )2019ـ2020(، 

ك�رونا امل�ستجد.
ام�ص  �سباح  الإيــطــايل،  ــدوري  ال رابطة  واجتمعت 
امل�سابقة،  يف  امل�ساركة  الـ20  بالأندية  الثالثاء، 
من  البط�لة  ا�ستكمال  مــن  م�قفهما  عــن  للك�سف 

عدمها.
الرابطة  "اجتمعت  ر�سمي:  بيان  يف  الرابطة  وقالت 
جميع  من  الإجماع  بت�س�يت  واأكــدت  ال�سباح  هذا 
ا�ستكمال  نيتها  بالفيدي�،  م�ؤمتر  يف  الـ20  الأندية 
احلــكــ�مــة  �ــســمــحــت  اإذا  )2019ـ2020(،  مــ��ــســم 
ال�سحة  حماية  لق�اعد  بالكامل  وامتثلت  بذلك 

وال�سالمة".
ه�  كما  الريا�سي  الن�ساط  ا�ستئناف  "اإن  واأ�سافت 
مل�ؤ�سرات  وفــًقــا  �سيتم  املا�سي،  يف  بالفعل  م��سح 
المتثال  مع  الأوروبـــي،  والحتـــاد  ــدويل  ال ــاد  الحت
ــة الــالعــبــن  ــاي ــم ــة حل ــي ــب ــط لـــلـــربوتـــ�كـــ�لت ال

وامل�ظفن".
مار�ص/   9 يف  اإيطاليا  يف  الريا�سي  الن�ساط  وت�قف 
اأذار املا�سي، حيث اأقيمت اآخر مباراة ي�م 8 من نف�ص 

ال�سهر بن ي�فنت��ص واإنرت ميالن.

ومدرب  فرن�سا  اأ�سط�رة  زيدان،  الدين  زين  يفتخر 
ل�كا  جنله  لكن  اجلزائرية،  باأ�س�له  مدريد،  ريال 
"حماربي  منتخب  لتمثيل  الآن  فر�سة  ميلك  بــات 

ال�سحراء"، يف ظل �سع�بة اللعب لفرن�سا اأو اإ�سبانيا.
حار�ص  اأن  الكتال�نية  )�سب�رت(  �سحيفة  وذكــرت 
اجلزائر  ت�سكيلة  اإىل  ين�سم  قد  زيدان  ل�كا  املرمى 
2019 مب�افقة املدرب ال�طني جمال  اأفريقيا  بطلة 

بلما�سي.
ال�سن،  يف  اجلــزائــر  لعبي  من  العديد  تقّدم  ومــع 
وال�ستعانة  الــدمــاء  جتديد  عــن  بلما�سي  يبحث 
خياراً  ل�كا  يبدو  املرمى  حرا�سة  ويف  �سابة،  مب�اهب 
متاحًا لتع�ي�ص راي�ص مب�حلي وعز الدين دوخة، اإذ 

يبلغ كل منهما 33 عامًا.
والفرن�سية،  الإ�سبانية  اجلن�سيتن  ل�كا  وميلك 
وميثل فريق را�سينغ �سانتاندير الإ�سباين حاليًا، بعد 
اأن وجد �سع�بة يف ال��س�ل اإىل مرمى الفريق الأول 
يف  للنا�سئن  فرن�سا  ملنتخب  لعب  كما  مدريد،  لريال 

وقت �سابق.
بلما�سي  اأن  جزائرية  م�سادر  عن  )�سب�رت(  ونقلت 
اجلزائري  الحتاد  مل�س�ؤويل  الأخ�سر  ال�س�ء  اأعطى 
جتني�سه،  اإجراءات  واإمتام  زيدان  جنل  مع  للت�ا�سل 

ويرحب احلار�ص ال�ساعد بالفكرة.
غريبة  فكرة  ــام  اأم الباب  اأغلق  قد  بلما�سي  وكــان 
ت�سكيلة  اإىل  مدريد  ريال  جنم  بنزمية  كرمي  ب�سم 
دي�سامب  ديدييه  فرن�سا  مدرب  رف�ص  بعد  اجلزائر، 
�سمه لت�سكيلة اأبطال العامل ب�سكل تع�سفي، لكن كان 

الأمر يتطلب ال�ستغناء عن اجلن�سية الفرن�سية.
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اأ�ضرى فل�ضطينيون

بقلم :م�ضطفى عبد الفتاح
--------------------

ج��دا،  ث��رة  م��وؤ ر���ص��ال��ة  تلقيت 
ول  ال��ر���ص��ائ��ل،  ك��ك��ل  لي�صت 
قرات  الكلمات،  ككل  كلماتها 
مرة  ك��ل  ويف  م���رات،  ح��روف��ه��ا 
يف  حائًرا  كلماتها  خلف  وقفت 
مثقفة،  اإن�صانية،  كلماتها،  الرد، 
عقل  من  خارجة  ان�صيابية  واثقة، 
اإرادة  حتمل  وم��ت��وق��د،  مفتوح 
رغم  امل�صتحيل،  تعرف  ل  وعزمية 
من  و�صادرة  ال�صجون،  غياهب 
كما  الكلمات  ير�صم  كبري  قلب 
اأجد  فلم  الوطن،  �صورة  ير�صم 
يقولوا،  امل  اكتبها،  حروفا  امامي 
اأقف  انا  وها  تعجز،  الكلمات  ان 
�صاترك  ل��ذل��ك  ع��اج��زا.  ام��ام��ه��ا 
ذاتها.  ع��ن  تعرب  كلماتها  لكم 
من  متوقعة  غري  ر�صالة  تلقيت 
نفحة  �صجن  من  الق�صبان،  خلف 
ل  ن�رش  يحملها  ال�����ص��ح��راوي، 
يف  التحليق  عن  يتوقف  ول  يهداأ 
الق�صبان،  كل  رغم  الوطن  �صماء 
انه ح�صن، هل  احلواجز،  ورغم كل 

عرفتموه،  هل  با�صمه،  �صمعتم 
ا�صم،  �صاهني  ح�صام  عليه  يطلق 
"ح�صن  وهو كذلك  اجل�رش"  "ح�صن 
"الذي  الن�رش"  وح�صن  اجل�����رش 
كما  امل�صتحيل"  من  املمكن  خلق 
�صديقي  لك  �صكرا  ح�صام.  يقول 
عبادي  ح�صن  املحامي  العزيز 
ان  ا�صتطاع  الذي  م�رشوعك  على 
وا�صتطاع  ال�صجن،  عتمة  ي�صيء 
لن�صيء  وعقولنا  قلوبنا  ينري  ان 
ان  وميكننا  ام���ل،  �صمعة  ل��ه��م 
ال�صجن  من  الدب  كلمة  نو�صل 
ا�صري  "لكل  م�رشوع  يف  واليه، 
احل��رة  الكلمة  فجعلت  كتاب" 

النفق. اخر  ت�صيء  منارة 
 وك��م��ا ع��رب ع��ن ه��ذه امل��ب��ادرة 
يفتح   " حني�س  اأبو  كميل  الأ�صري 
ال�رش  ولو �صغرية يف جدار  ثغرة 
القليل  بت�رشب  وي�صمح  ال�صميك 
عتمة  لي�صيء  احلرية  ن��ور  من 
ي�صعني  فال  الثقيلة"  الزنازين 
يعطيك  عبادي  حل�صن  اأقول  ان  ال 
لت�صتمر  وعزمية  وقوة  عافية  األف 
ا�صري  ل��ك��ل   " م�����رشوع��ك.  يف 
الأ�صري  من  ر�صالة  كتاب".تلقيت 

اعرفه ومل  الذي ل  �صاهني،  ح�صام 
يح�صب  وهو  حياتي،  يف  التقيه 
�صماء  يف  نلتقي  ان  اإم��ك��ان��ي��ة 
الحتمال  نظرية  مبفاهيم  احلرية، 
اإمكانية  ان  النتيجة  اىل  وي�صل 
وفقط  م�صتحيلة،  �صبه  اللقاء 
ال�صتحالة  بتحدي  عبادي  ح�صن 
اىل  امل�صتحيل  يحول  ان  ميكنه 
م�صتحيل  ل  ان  اأقول  وانا  ممكن. 
ال��ع��زمي��ة  وام����ام  الإرادة  ام���ام 
ل  قادم  احلرية  ففجر  والت�صميم 

لة.  حما
ح�صام  ال���ص��ري  ر�صالة  تلقيت 
خلف  م���ن  ال��ق��ادم��ة  ���ص��اه��ني، 
الدب،  عن  تتحدث  الق�صبان، 
�صنع  يف  وق���وت���ه  دوره  ع���ن 
امل�صتحيل،  حت��دي  ويف  التغيري، 
عميق،  ان�صان  خطها  بكلمات 
الدب  في�صف  وان�صاين،  مثقف، 
الروحية  ال�صعلة  انه"  باأ�صكاله 
ل��ل��ث��ورة، وامل���ع���ول ال��ف��ك��ري 
ال��ذي  ال��ق��در  بنف�س  للتغيري، 
وهدوء  احل��ب،  حميمية  فيه  ميثل 
وهو  العا�صفة.  مكب  يف  البوح 
نقوم  الذي  الدور  يلخ�س  بذلك 

فتحية  نق�صان  او  زيادة  دون  به 
خلف  رفاقك  ولكل  لك  الدب 
بد  ل  احل��ري��ة  وفجر  الق�صبان، 
عن  اأخرى  ر�صالة  وتلقيت  قريب. 
فيها  يقدم  الدب،  ويف  الدب 
خلف  من  ورفاقه  �صاهني  ح�صام 
جدار  لروايتي  حتليال  الق�صبان، 
معمقة  قراءة  القاطرات،  بيت  يف 
عمق  ع��ل��ى  ي��دل  ث��اق��ب��ا،  ون��ق��دا 
واإدراك  وا�صعة  وثقافة  وع��ي 
بيت  يف  جدار   " لروايتي  عميق، 
و�صلتهم  وال��ت��ي  القاطرات" 
دائما  املحلق  الن�رش  اجنحة  على 
ال�����ص��دي��ق  الدب،  ���ص��م��اء  يف 
برناجمه،  �صمن  عبادي،  ح�صن 
ل  �صعادتي  كتاب".  ا�صري  "لكل 
اأر�صل  ان  ا�صتطعت  انني  تو�صف 
ال�صجن،  عتمة  اىل  �صوء  بقعة 
احرار  اىل  حرة  كلمة  اأو�صل  وان 
حتية  الق�صبان.  خلف  يقبعون 
الذي  �صاهني  ح�صام  �صديقي  لك 
�صديقي  ل��ك  وحتية  اع��رف��ه،  ل 
لكل  وحتية  عبادي،  ح�صن  العزيز 
هذا  واجن��اح  دع��م  يف  �صاهم  من 

الليل عتمة  يف  امل�صيئ  امل�رشوع 

ر�ضالة من خلف الق�ضبان

والدة  الأغ��ا  �صياء  اأم  احلاجة  اأك��دت 
الأغا  �صياء  غزة  قطاع  اأ�رشى  عميد 
عن �صعادتها بالوقوف يف ح�رشة اليوم 
وحزنها  الفل�صطيني  لالأ�صري  الوطني 
ال�صمائر  ملخاطبة  الوقت  نف�س  يف 
التي جفت يف العامل ومل حترك �صاكنا 
لن�رشة الأ�رشى واملعتقلني يف �صجون 
م�صاعل  وهم  الإ�رشائيلي،  الحتالل 
قادة  راأ�صهم  وعلى  والكرامة  احلرية 
واأطفال  واأ���ص��ريات  ون��واب  ورم��وز 
الأ�رشى  اأ�صماء  من  نخبة  م�صتذكرة 
ال�صعب  وقيادات  ورموز  والأ�صريات 
يف  ه��ذا  ج��اء  الأ����رشى.  الفل�صطيني 
جلنة  نظمته  ال��ذي  ال�صحفي  املوؤمتر 
والإ�صالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رشى 
�صوؤون  يف  العاملة  واملوؤ�ص�صات 
 /  16 املوافق  اخلمي�س  اأم�س  الأ���رشى 
الوطني  اليوم  �رشف  على   2020  /  4
اللجنة  مقر  اأمام  الفل�صطيني  لالأ�صري 
الدولية لل�صليب الأحمر بغزة بح�صور 
وممثلي  الأ����رشى  اأه��ايل  وم�صاركة 
والإ�صالمي  الوطني  العمل  ف�صائل 
املحررين  والأ����رشى  واملوؤ�ص�صات 
كبري  وعدد  واحلقوقيني  وال�صحفيني 
والدة  وخاطبت  الإع��الم.  و�صائل  من 
الأغا  �صياء  غزة  قطاع  اأ�رشى  عميد 
واملعتقلني  الأ�����رشى  اأه���ايل  با�صم 

الحتالل  �صجون  يف  الفل�صطينيني 
واللجنة  املتحدة  الأمم  الإ�رشائيلي 
ومنظمة  الأحمر  لل�صليب  الدولية 
ال�صامي  واملفو�س  العاملية  ال�صحة 
حلقوق الن�صان وكل من ينادي بحقوق 
اأنقذوا  بقولها:  العامل  يف  الن�صان 
يد  على  متوت  التي  الن�صان  حقوق 
الإن�صان...  عدو  الإ�رشائيلي  الحتالل 
متزقها  اأن  قبل  الن�صان  حقوق  اأنقذوا 
العن�رشية  واجل��رائ��م  ال�صيا�صات 
من  الأ�رشى  حرمان  حيث  الإ�رشائيلية 
كفلتها  التي  الن�صانية  احلقوق  اأب�صط 
كل الأعراف والتفاقات الدولية. كما 
اأن  الأغا  �صياء  الأ�صري  والدة  واأفادت 
هناك خم�صة اآلف اأ�صري فل�صطيني يف 
يعني  مبا  ال�رشائيلي  الحتالل  �صجون 
بينهم  من  اأ�صريا،  فل�صطينيا  جمتمعا 
احلياة  مبدى  املحكومني  الأ�رشى  مئات 
 160 جانب  اإىل  الأ�صريات  وع�رشات 
وعدد  املر�صى  ومئات  �صغريا  طفال 
يعانون  الذين  ال�صن  كبار  من  كبري 
من نق�س حاد يف املناعة ما يجعل من 
كورونا  لوباء  خ�صبة  اأر�صا  اأج�صادهم 
الطبي  الإهمال  حيث  يحدث  ما  وهذا 
النفرادي  والعزل  والتعذيب  املتعمد 
من  الأ�رشى  ومنع  الإداري  والعتقال 
ظل  يف  ذويهم  مع  الهاتفي  التوا�صل 

العتداءات  ويف  كورونا  وباء  انت�صار 
مبختلف  الأ�����رشى  ع��ل��ى  ال��ي��وم��ي��ة 
ويف  العن�رشية  والأ�صاليب  الو�صائل 
الأطباء  يد  على  الأ�رشى  قتل  حماولة 
واملحققني و�صباط ال�صجون امل�صابني 
ب��وب��اء ك��ورون��ا وح��رم��ان الأ����رشى 
الوقائية  امل�صتلزمات  يف  حقهم  من 
والفحو�صات  العالج  ويف  والغذائية 

الطبية على اأيدي اأطباء خمت�صني. 
با�صم  الأغا  �صياء  اأم  احلاجة  وطالبت 
قطاع  يف  واملعتقلني  الأ���رشى  اأه��ايل 
والإن�����ص��اين  ال���دويل  املجتمع  غ��زة 
لتوفري  والتزاماتهم  بواجباتهم  بالقيام 
على  وال�صغط  ل��الأ���رشى  احلماية 
باإطالق  والزامه  الإ�رشائيلي  الحتالل 
ال�صن  وكبار  املر�صى  الأ�رشى  �رشاح 

لبيانات  جمال  فال  الأوان  فوات  قبل 
ال�صحية  وم�صاواة  القلق  عن  التعبري 
باجلالد لأن اأعمار الأ�رشى تتبخر وهذا 
او  �صيخا  او  طفال  يرحم  ل  الحتالل 

امراأة. 
اأهمية  واختتمت كلمتها بالتاأكيد على 
الأ���رشى  اجل��اد لإنقاذ  ال��دويل  احل��راك 
الحتالل  فكي  بني  من  الفل�صطينيني 
ال�صعب  وحدة  وعلى  كورونا  ووب��اء 
الأ���رشى  ق�صية  خلف  الفل�صطيني 
واإن��ه��اء  الوطنية  امل�صاحلة  ب��اإجن��از 
العنوان  هي  ق�صية  لأن  النق�صام 
الأب���رز يف ال�����رشاع م��ع الح��ت��الل 
�صفقة  اإىل  ونتطلع  كما  الإ�رشائيلي 
�رشاح  اإطالق  فيها  يتم  م�رشفة  تبادل 

الأ�رشى وعلى راأ�صهم القدامى.

الإنقاذ االأ�ضرى من اأنياب االحتالل االإ�ضرائيلي ووباء كورونا
اأخبار فل�ضطني

االأ�ضري املحرر اأحمد 
املدموج �ضرية وم�ضرية 

املدموج من مواليد مدينة  اأ�صامه عدنان  اأحمد  املحرر  الأ�صري 
وثمان  وت�صعمئة  األف  عام  حزيران  من  التا�صع  يف  نابل�س 
اأ�صقاء  واأربع  �صقيقات  من خم�س  عائلة مكونة  من  وثمانون 
جتربته  روى  وقد  الأ�صا�صي،  التعليم  اأنهى  ووال��دة،  ووال��د 
قوات  قبل  من  مطارداً  كنت   . جهاد  اأب��و  ملركز  الن�صالية 
الإحتالل يف اإنتفا�صة الأق�صى وعمري كان �صبعة ع�رش عامًا 
وكنت من جمموعة ال�صهيد اأمني لباده وال�صهيد ن�صال الفقيه 
وال�صهيد �صفيان قنديل وال�صهيد رائد الرطوط جمموعة فهود 
الكتائب ، مكثت عامني واأنا مطارد بحيث تعر�صت لأكرث من 
هجمة من قوات الإحتالل اآخرها كان يف اإجتياح مدينتي وذلك 
يف يوم ال�صابع والع�رشين من حزيران عام األفان و�صبعة . حيث 
قامت قوة كبرية من قوات الإحتالل املدعمة باجليبات والآليات 
الع�صكرية والكالب البولي�صية مبحا�رشتنا يف حارة احلبله يف 
منزل الطبوق وكان هناك ا�صتباكات بيننا وبينهم وقاموا بهدم 
الإعتقال مع  داخل عربة  اإقتادونا   . داخله  واإعتقالنا من  املنزل 
الكالب البولي�صية مع الركل وال�صتم اإىل م�صتوطنة قريبة ل 
نعلم ما هي كنا مقيدي ومكممي األأعني مكثنا قلياًل ومن ثم 
اإىل مع�صكر حوارة لعر�صنا على العيادة الطبية هناك مع حتقيق 
ميداين يف املع�صكر كان عددنا اأربعة �صباب اأنا والأخ ال�صهيد 
عنان الطبوق والأخ راغب �صهاب والأخ حممد لباده . بعد عدة 
�صاعات مت نقلنا اإىل مركز حتقيق بيتاح تكفا وهناك عر�صونا 
على العيادة اأنا كان يل و�صع �صحي خا�س ، ولكن مل اأعامل 
�صغط  مع  متوا�صلة  ل�صاعات  التحقيق  كان  فقد  يجب  كما 
نف�صي �صديد اإهانات و�صبح وقلة نوم . كان هناك العديد من 
املحققني منهم ال�صيء ومنهم الأ�صواأ ولكن مل اعرتف . بعدها 
اإنتقلت  اأنني  اأظن  كنت  وقد  ال�صافري  غرف  اإىل  بنقلي  قاموا 
اإىل ال�صجن فلم يكن لدَي علم اأنني داخل الع�صافري فقد كانوا 
اأ�رشى ملتزمني وحمرتمني بحيث اأخربوين اأن ل اأقول اأي �صيئ 
عندي واأنا وثقت بهم واعرتفت بكل ما لدي ، عندها اأعادوين 
اإىل بيتاح تكفا لإ�صتكمال التحقيق والتوقيع على امللف ، بعد 
�صهر ون�صف يف التحقيق مت نقلي اإىل �صجن جمدو . يف جمدو 
تعر�صت للتفتي�س العاري مع كمية اإهانات مذلة وذلك ب�صبب 
و�صع  كان  الفرتة  تلك  يف   ، غزة  واإنقالب  الله  حزب  حرب 
ول  مرعبة  واحلمامات  مكتظة  الغرف  جداً  �صيء  ال�صجون 
يوجد كانتني والأكل ل تقبله النف�س ) اأكل اإدارة ال�صجون ( كنا 
نقوم بخطوات كثرية لتح�صني الو�صع بحيث كنا نقوم باإرجاع 
الوجبات واخلبط على الأبواب ورف�س الفورة ولكن ل حياة 
ملن تنادي ، كانوا يعاقبونا عقاب جماعي وعزل داخل الزنازين 
�صنوات  ثالث   ، الغرف  داخل  يوجد  ما  تك�صري  مع  وتفتي�س 
كنت  الأ�رش.  �صنوات  اأق�صى  من  جمدو  �صجن  داخل  ون�صف 
اللعينة  البو�صطة  عربة  داخل  �صامل  حمكمة  واإىل  من  اأتنقل 
ا�صتمرت هذه التنقالت حوايل العام والن�صف حتى مت احلكم 
بعد   .  ) ) �صفقة  احللبي  املحامي  تدخل  بعد  عامًا  باإثني ع�رش 
جمدو مت نقلي اإىل �صجن النقب كان الو�صع مقبول والأ�رشى 
ولكنها  واجلنود  الأ�رشى  بني  مناو�صات  هناك  كان  متعاونني 
مقبولة ن�صبيَا . بعد �صتة اأ�صهر من تواجدي داخل النقب قامت 
اإدارة النقب بتغيري املدير وهذا املدير قادم لينتقم من الأ�رشى ، 
كان العدد ثالث مرات يف ال�صباح والظهرية وامل�صاء ’ قمعات 
متتالية معاملة �صيئة  تفتي�س ليلي مع دخول الواحدات للغرف 
واخليام وقلبها وتك�صري ما فيها ، ونحن كنا نقوم باإ�رشابات 
ق�صم  ، ويف  ويتوعد  يهدد  كان  املدير  ولكن  وجبات  وترجيع 
الأو�صاع  بتح�صيني  يطالبوا  كانوا  حما�س  اأ���رشى  ت�صعة 
عندكم  اأ�رشى  لنا  يقول  كان  املدير  ولكن  اليومية  والظروف 
قام  عندها  ال�صجن  بحرق  الأ�رشى  فقام  لهم  و�صننتقم  بغزة 
ليلي  بتفتي�س  وبداأوا  اجلميع  ومعاقبة  احلريق  باإطفاء  اجلنود 
ب�صورة همجية فقام اأحد ال�صباب بطعن �صابط برقبته عندها 
دخلت جميع الوحدات اىل ال�صجن وقاموا ب�رشب الر�صا�س 
املطاطي وغاز الفلفل على الأ�رشى  وقد اأخذوا ثالثة �صباب 
عليهم  مبا�رشة  الفلفل  غاز  ور�صوا  الأر���س  على  ورموهم 
اأحد  اإىل  نقله  مت  بحيث  اخلطر   حتت  ال�صباب  اأحد  ظل  بحيث 
ا�صت�صهد  ال�صاب  باأن  باإخطار الأ�رشى  امل�صايف عندهم وقاموا 
فجن جنون الأ�رشى وبداأوا بخطوات ت�صعيدية ولكن عندما 
تاأكدت الإدارة اأن ال�صابط املطعون  اأ�صبح ب�صحة جيدة قاموا 
 . اخلطر  مرحلة  اأنه جتاوز  وقالوا  ال�صاب  اإ�صت�صهاد  بنفي خرب 
بعدها جاءت جلنة من اإدارة ال�صجون و�صكلنا جلنة من الأ�رشى 
تلفونات  و�صع  على  فاتفقوا  املعتقل  داخل  الو�صع  لتغيري 
اليومية  احلياة  وحت�صني  املعتقل  غرف  وتو�صيع   ، عمومية 
والظروف املعي�صية لالأ�رشى وهذا كله من حقوق الأ�صري وقد 
اإدارة ال�صجون على ذلك ،ولكن كان هناك مماطلة من  وافقت 
 ، اأخرى  مرة  لالإ�رشاب  رجعنا  عندها  الإتفاق  لتنفيذ  الإدارة 
وعاد التفتي�س الليلي بحيث اأن اأحد ال�صباب من كرثة ال�صغط 
قام ب�رشب �صابط على عينه ، عندها قاموا بتخريب الغرف 
و�رشب غاز على الأ�رشى . زيارات الأهل يف جمدو ممنوعة 
يف تلك الفرتة ويف النقب كانت متباعده . وحتى خروجي من 
األفان وت�صعة  ال�صابع والع�رشين من حزيران عام  ال�صجن يف 
ع�رش مل يتغري �صيئ فهم فقط يفاو�صوا ول يتغري �صيئ داخل 

املعتقالت .

قوات االحتالل تعتقل �ضتة مواطنني من ال�ضفة وتعتدي على مواطن اآخر 
بال�ضرب املرّبح

اعتقلت قوات الحتالل الليلة املا�صية 
وفجر اأم�س، �صتة مواطنني على الأقل 

من ال�صفة،   رافق 
ذل����ك ع��م��ل��ي��ات 
ملحتويات  تخريب 
امل��ن��ازل، واع��ت��داء 
اآخر  مواطن  على 
امل��رّبح،  بال�رشب 
لأحد  �صقيق  وه��و 
وق��ال  املعتقلني. 
اإن  ن��ادي الأ���ص��ري، 
اأربعة مواطنني جرى اعتقالهم من بلدة 

جبارة  عي�صى حممد  وهم:  �صامت  دير 
الوهاب  عبد  �صالمة  وب�صري  احلروب، 
الوهاب  عبد  داود  وحممد  احل��روب، 
احلروب،  وائل ح�صن  احلروب، وحممد 
العمر.  من  الع�رشينات  يف  وجميعهم 
اأن قوات الحتالل  وذكر نادي الأ�صري 
املواطن  على  املربح  بال�رشب  اعتدت 
املعتقل  �صقيق  وهو  احلروب،  يو�صف 
عي�صى احلروب، ووفقًا ل�صهادة عائلته 
فقد تعر�س لل�رشب املرّبح على جميع 

اأنحاء ج�صده، بوا�صطة اأعقاب البنادق.  
الأ�صري  الحتالل  قوات  اعتقلت  كما 
 22( العمور  حممد  مو�صى  ال�صابق، 
اآخر  ومواطن  تقوع،  بلدة  من  عامًا(، 
من بلدة �صلوان يف القد�س وهو اأحمد 
اأبو ناب. ُي�صار اإىل اأن قوات الحتالل 
بلدة  من  مواطن  اأم�س  م�صاء  اعتقلت 
عرابة ق�صاء جنني، وهو مراد حممد اأبو 
�صالح، وذلك من اأمام حاجز ع�صكري 

بالقرب من بلدة يعبد.
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برنامج الغذاء العاملي يحذر من ت�ضاعف اأعداد 
اجلوعى ب�ضبب كورونا

قراءة: حممد علي
------------------ 

اجلوعى  ي�صل  مب��ا  و  واأ���ص��اف: 
مليار  ربع  من  اأكرث  اإىل  بالعدد 
يف  م��ل��ي��ون��ا(   265  ( ���ص��خ�����س 
ومتو�صطة  منخف�صة  البلدان 
خ��الل  خ��ا���س،  ب�صكل  ال��دخ��ل 
ولكن   "2020" اجل���اري  ال��ع��ام 
�رشيعة،  اج����راءات  تتخذ  م��امل 
 130 اإىل  ت�صل  ب��زي��ادة  وذل��ك 
باإجمايل  مقارنة  �صخ�س،  مليون 
املا�صي  العام  خالل  مليونا   135

."2019"
من  ن��ه  اأ على  ال��ربن��ام��ج  و���ص��دد 
برنامج  على  احلفاظ  ال�رشوري 
ذلك  يف  مبا  الغذائية،  امل�صاعدة 
توفر  ال��ت��ي  اخل��ا���ص��ة  ال��ربام��ج 
مائة  من  يقرب  ملا  حياة  �رشيان 
للخطر  معر�س  �صخ�س  مليون 
لفتا  ال��ع��امل،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
من  ع��ان��وا  م��ن  غالبية  اأن  اإىل 

م���ن ال��غ��ذائ��ي احل��اد،  ان��ع��دام الأ
البلدان  �صملتهم  املا�صي  العام 
 77  ( ال��ن��زاع��ات  م��ن  املت�رشرة 
 34  ( املناخ  تغري  وب�صبب   ) مليونا 
 ( القت�صادية  والأزمات   ) مليونا 

.) مليونا   24
دول   10 اأن  التقرير  واأو���ص��ح 
الغذائية  الأزمات  �صواأ  اأ �صكلت 
اليمن  وهي:  املا�صي  العام  خالل 
فنزويال،  الدميقراطية،  الكونغو   ،

ث��ي��وب��ي��ا، ج��ن��وب ال�����ص��ودان،  اإ
نيجرييا  ال�����ص��ودان،  ���ص��وري��ا، 

. ييتي ها و
ن�صبة  ح���وايل  اأن  اإىل  ���ص��ار  واأ
جنوب  يف  ال�صكان  من   %  61
اأزمة  من  يعانون  كانوا  ال�صودان 
اأخرى  دول   6 عانت  فيما  غذائية، 
�صكانها  من   %  35 ن�صبة  تقل  ل 
ال�صودان،  وهي:  غذائية  اأزمة  من 
ف��ري��ق��ي��ا ال��و���ص��ط��ى،  ال��ي��م��ن، اأ

�صوريا  اأفغان�صتان،  زميبابوي، 
ال��دول  �صكلت  حيث  وهاييتي، 
جمموع  من   %  66 حواىل  الع�رش 
�صخ�س(  مليون   88 ( ال�صكان 
غذائية  اأزمة  من  يعانون  الذين 

." �صواأ  "اأ و  اأ
ون���وه اخل��ب��ري ب��ربن��ام��ج ال��غ��ذاء 
�صياق  يف   - ح�صني  عارف  العاملي 
"كورونا  وباء  اأن  اإىل   - التقرير 
بالن�صبة  ك��ارث��ي��ا  ي��ك��ون  ق��د   "
ل��ل��م��الي��ني ال���ذي���ن ي��ت��ع��ل��ق��ون 
"�رشبة  ومبثابة  بالفعل  ب�"ق�صة" 
اآخرين  ملاليني  بالن�صبة  مطرقة" 
ذا  اإ اإل  الطعام  تناول  ميكنهم  ل 

اأجر. على  ح�صلوا 
كما لفت اإىل اأن عمليات الإغالق 
العاملي  القت�صادي  وال��رك��ود 
حيث  "احلافة"،  على  هوؤلء  جعلت 
 - للهاوية  لتدفعهم  �صدمة  تبقى 
العمل  اإىل  داعيا  تعبريه،  ح�صب 
للتخفيف  الآن  جماعي  ب�صكل 

العاملية. الكارثة  هذة  ة  وطاأ من 

ميكن  كورونا  لوباء  االقت�ضادي  االأثر  اأن  من  جنيف  يف  �ضدر  الثالثاء،  اأم�س  له  تقرير  يف   - العاملي  الغذاء  برنامج  حذر 
اأن ي�ضاعف عدد من يعانون من اجلوع احلاد حول العامل.

عدد امل�ضابني بفريو�س كورونا يقرتب 
من 2.5 مليون

مو�ضكو: نراقب اأ�ضعار النفط وال نرى اأمرا كارثيا

املطالبة برفع احل�ضار والعقوبات االقت�ضادية عن �ضوريا

�ضيوؤول تقلل من اأهمية معلومات حول 
'تدهور �ضحة' كيم جونغ اأون

االمارات ت�ضمح ل�ضركات طريان ايرانية بت�ضيري رحالت اليها

العامل  يف  الوفيات  عدد  جت��اوز 
 170 ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ج���راء 
عدد  اقرتب  فيما  �صخ�س،  األف 
ون�صف  مليونني  من  الإ�صابات 

اإ�صابة. املليون 
من  اك���رث  م���ريك���ا  اأ ��ّج��ل��ت  و���صَ
جتاوز  فيما  ا�صابٍة  الف  ثمامنئة 
واربعني  واح��داً  الوفيات  ع��دُد 
الوفيات  عدد  وقارب  حالة.  الَف 
ف��ي��ه��ا ال��ث��الث وارب��ع��ني ال��ف 
ح��ال��ة. وق���ال م�����ص��وؤول��وَن يف 
ّن  اإ البلجيكي  ال�صحي  القطاِع 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س  اأزمَة 

انخفا�ِس  مع  ال��ذروَة  جت��اوزت 
م��ع��دٍل  دن����ى  اأ اإىل  امل�����ص��اب��ني 
ال�صلطاُت  وقالت  �صهر.  خالَل 
ع��دَد  ّن  اإ هولندا  يف  ال�صحية 
بالوباء  اجلديدة  الإ�صابة  حالِت 
حالِة  الَف  وثالثني  ثالثٍة  عن  زاد 
عدُد  ارتفع  انكلرتا  ويف  ا�صابة. 
�صتة  م��ن  اأك���رَث  اإىل  ال��وف��ي��ات 
حالة،  وخم�صمئة  ال��ف  ع�رش 
املئة  ال���ص��اب��ات  ع��دد  وق��ارب 

الفا. وخم�صةوع�رشين 
ق/د

الكرملني  اأن  مو�صكو  اأعلنت 
اأ�صعار  تغريات  كثب  عن  يراقب 
نها  اأ اإىل  م�صرية  العاملية،  النفط 
العقود  مع  حدث  كما  تنهار  مل 
�صبب  يوجد  ول  مايو،  يف  الآجلة 
ب�صكل  احل��ايل  الو�صع  لتقييم 

. �صلبي
الرئا�صة  با�صم  املتحدث  ولفت 
بي�صكوف  دمي���رتي  ال��رو���ص��ي��ة 

"اأن  اإىل  ال��ث��الث��اء  لل�صحفيني 
كثب  ع��ن  ي��راق��ب  ال��ك��رم��ل��ني 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات ال��ت��غ��ريات يف 
نها  اإ الواقع  يف  النفط،  اأ�صعار 
العقود  مع  حدث  كما  تنهر  مل 
�صبب  يوجد  ول  مايو،  يف  الآجلة 
ب�صكل  احل��ايل  الو�صع  لتقييم 

مفرط". �صلبي 
"بالطبع،  ب��ي�����ص��ك��وف:  وق���ال 

ن��ح��ن ن���راق���ب دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات 
النفط  ���ص��ع��ار  اأ يف  ال��ت��غ��ريات 
اأ�صعار  اأن  م�صيًفا  بعناية"، 
نها  اأ م��ن  ال��رغ��م  "على  النفط 
اإيجابية،  ديناميكيات  لي�صت 
لتغيريات  تخ�صع  ل  لكنها 
العقود  على  ثر  توؤ نها  لأ مفرطة 
بي�صكوف  واأ���ص��اف  الآجلة". 
تامة  دراية  على  اخلرباء  "جميع 

العقود  اأ�صعار  )انهيار  هذا  باأن 
�صببا  لي�س  مايو(  ل�صهر  الآجلة 
ال�صلبية  التقييمات  لبع�س 
�صار  واأ احلايل".  للواقع  املفرطة 
العقود  اأ�صعار  انخفا�س  اأن  اإىل 
الرتباط  اإىل  يحتاج  ل  الآجلة 
ب��ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات احل��ال��ي��ة 

النفط. اأ�صعار  يف  للتغريات 
ق/د

يف  عربية  �صخ�صيات  وقعت 
�صعبيا  بيانا  العامل  بلدان  خمتلف 
التحدي  اإرادة  اأن  فيه  اأك���دوا 
اجلي�س  و  ال�صعب  لدى  واملقاومة 
يف  جنحت  قد  وحلفائه،  ال�صوري 
�صوريا،  �صد  ام��رة  امل��وؤ اإ�صقاط 
مم��ي��ة  الأ ���ص�����ص��ات  امل��وؤ مطالبني 
برفع  املتحدة  الأمم  راأ�صها  وعلى 
القت�صادية  والعقوبات  احل�صار 

�صوريا. عن 
 122 وقعه  الذي  البيان  وجاء يف 

: �صخ�صا
ال�صوري  العربي  ال�صعب  "يواجه 
مركبة  امرة  موؤ وقيادته  العظيم 
الع�صكرية  امرات  املوؤ بني  مزجت 
و�صعت  والأمنية،  والقت�صادية 
ال�صورية  ال��دول��ة  اإ�صقاط  اإىل 

اإل  الثورية،  قيادتها  وتركيع 
وامل��ق��اوم��ة  ال��ت��ح��دي  اإرادة  اأن 
العربي  اجلي�س  و  ال�صعب  لدى 
ال�����ص��وري ال��ب��ط��ل وح��ل��ف��ائ��ه 
امل��خ��ل�����ص��ني، ق���د جن��ح��ت يف 
وبدون  ولكن،  امرة.  املوؤ اإ�صقاط 
امرات  املوؤ لتلك  كان  فقد  �صك، 
على  متعددة  جانبية  ث��ريات  ت��اأ
القطاع  اأهمها  من  ع��دة،  قطاع 
ال�صحي.  والقطاع  القت�صادي، 
من  مبحنٍة  كله  ال��ع��امل  مي��ر  ذ  واإ
����ص���واأ امل��ح��ن ال��ت��ي واج��ه��ت  اأ
جائحة  وهي  األ  جميعها  الب�رشية 

كورونا.  19 كوفيد  فايرو�س 
بني  ال��ت��ع��اون  ه��م��ي��ة  لأ ون��ظ��را 
ال����دول مل��واج��ه��ة خم��اط��ر ه��ذه 
دول  اأع��ج��زت  ال��ت��ي  اجل��ائ��ح��ة 

الهائلة  اإمكاناتها  رغم  "عظمى" 
منفرد  ب�صكل  مواجهتها  م��ن 
الحتاد  ودول  املتحدة  كالوليات 
�صمن  اأخرى  دول  فاإن  الأوربي، 
فيها  و�صعت  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
تكون  م��ا  واأح����وج  م�����ص��ط��رة، 
ل��درء  معها  ال���دويل  للتعاون 
�صيما  ل  ال��وب��اء،  ه��ذا  خم��اط��ر 
عقوبات  اإىل  تعر�صت  التي  تلك 

ظاملة. "دولية" 
اجلمهورية  اإىل  ن�صري  هنا  ننا  اإ
�صهدت  التي  ال�صورية  العربية 
اأحدثت  �صدها  اإرهابية  اأممية  حربا 
للموؤ�ص�صات  الدمار  من  الكثري 
مع  ال�����ص��ح��ي��ة،  وال�����ص��ن��اع��ات 
اقت�صادية  وع��ق��وب��ات  ح�صار 
ذلك  ك��ل  زادت  م�صبوقة  غ��ري 

الدمار.
من  دن��اه،  اأ املوقعني  ف��اإن  وعليه 
خمتلف  م��ن  ع���رب  م��واط��ن��ني 
املوؤ�ص�صات  يطالبون  اجلن�صيات، 
الأمم  ���ص��ه��ا  راأ وع��ل��ى  مم��ي��ة  الأ
ال�صحة  وم��ن��ظ��م��ة  امل��ت��ح��دة، 
واملنظمات  وال���دول  العاملية، 
ال�����ص��ع��ب��ي��ة ب��ال�����ص��غ��ط ل��رف��ع 
ن��ه��اء  احل�����ص��ار الق��ت�����ص��ادي واإ
ال��ع��ق��وب��ات غ���ري ال�����رشع��ي��ة، 
باملبادرة  القيام  يطالبون  كما 
وال��ت��ح��رك ف����ورا ل��ك�����رش ه��ذا 
الدعم  تقدمي  خالل  من  احل�صار 
يف  ال�صورية  للدولة  واملعونة 
ن�صانية  الإ واملجالت  املجال  هذا 

الأخرى."
ق/د

الثالثاء  اجلنوبية  كوريا  قللت 
باأن  تفيد  معلومات  اأهمية  من 
كيم  ال�صمايل  الكوري  الزعيم 
م��وؤخ��راً  خ�صع  ق��د  اأون  ج��ون��غ 
ال�صحية  وحالته  جراحية  لعملية 
ت�����ص��اوؤلت  ظ���ل  يف  خ���ط���رة، 
عن  غيابه  �صبب  عن  مراقبني 
���ص��ب��وع  اح��ت��ف��الت ه��ام��ة الأ

يانغ. بيونغ  يف  املا�صي 
الثالثاء  اجلنوبية  كوريا  قللت 
باأن  تفيد  معلومات  اأهمية  من 
كيم  ال�صمايل  الكوري  الزعيم 
م��وؤخ��راً  خ�صع  ق��د  اأون  ج��ون��غ 
ال�صحية  وحالته  جراحية  لعملية 
ت�����ص��اوؤلت  ظ���ل  يف  خ���ط���رة، 
عن  غيابه  �صبب  عن  مراقبني 
���ص��ب��وع  اح��ت��ف��الت ه��ام��ة الأ
وو�صط  يانغ.  بيونغ  يف  املا�صي 
كي  "اإن  �صحيفة  ذك��رت  ذل��ك، 
يانغ  لبيونغ  املعار�صة  دايلي" 
بريل  اأ يف  جلراحة  خ�صع  كيم  اأن 
القلب،  �رشايني  يف  م�صاكل  جراء 
مقاطعة  فيال يف  يتعافى يف  نه  واأ
وكالة  ذكرت  ح�صبما  غان،  فيون 
واأك��دت  الفرن�صية.  ال�صحافة 
م�صدر  ع��ن  ن��ق��اًل  ال�صحيفة 
هويته  حت��دد  مل  �صمايل  ك��وري 
يف  الطارئ  العالج  "�صبب  اأن 
خ�صع  ال��ذي  القلبية  الأوع��ي��ة 
املكثف  ا�صتهالكه  هو  كيم  له 
والإرهاق".  وب��دان��ت��ه  للتبغ 
ه��ذه  �صحة  ت��اأك��ي��د  ي��ج��ر  ومل 
موجة  ث��ارت  اأ لكنها  املعلومة، 

التكهنات. من 
يف  ال�صمالية  كوريا  واحتفلت 
بعد  الثامن  بالعيد  ب��ري��ل  اأ  15
اأون  جونغ  كيم  جد  لولدة  املئة 
كيم  احلاكم  النظام  وموؤ�ص�س 
هو  التاريخ  وه��ذا  �صونغ.  ي��ل  اإ
ال�صيا�صية  املحطات  ه��م  اأ م��ن 
ذلك،  ومع  ال�صمالية،  كوريا  يف 
اأي  يف  اأون  جونغ  كيم  يظهر  مل 
الإعالم  ن�رشها  التي  ال�صور  من 

لالحتفالت. الر�صمي 
الأوىل املرة  لي�صت 

اإن"  اإن  "�صي  ق��ن��اة  وذك���رت 
عن  نقاًل  جهتها  من  الأمريكية 
وا�صنطن  اأن  اأمريكي  م�صوؤول 
معلومات"  ب��دار���ص��ة  "تقوم 
"بخطر  اأون  جونغ  كيم  باأن  تفيد 
من  جراحية"،  عملية  بعد  �صديد 
كانت  ذا  اإ ما  اإىل  ت�صري  اأن  دون 
ت�صتند  املذكورة  "املعلومات" 

يف  دايلي".  كي  "اإن  مقال  اإىل 
متحدث  اأع��ل��ن  ذل��ك،  غ�صون 
ب��ا���ص��م ال��رئ��ا���ص��ة ال��ك��وري��ة 
ما  لدينا  "لي�س  بيان  يف  اجلنوبية 
حركة  اأي  ر�صد  يتم  ومل  نوؤكده، 
ال�صمالية".  كوريا  يف  خا�صة 
نباء  اأ وكالة  نقلت  جانبها،  من 
عن  اجلنوبية  الكورية  يونهاب 
كبري  جنوبي  ك��وري  م�صوؤول 
قوله  هويته  عن  الك�صف  دون 
اخلطري  كيم  مر�س  معلومات  اإن 
اآخ��ر  وي��ع��ود  �صحيحة".  "غري 
بريل  اأ  11 اإىل  لكيم  عام  ظهور 
للمكتب  اجتماعًا  ���س  ت��راأ حني 
احلاكم،  احل��زب  يف  ال�صيا�صي 
وف���ق ���ص��ور ن�����رشه��ا الإع���الم 
املكتب  حينها  ودع��ا  الر�صمي. 
تدابري  اعتماد  اإىل  ال�صيا�صي 
فريو�س  مبواجهة  ت�صددا  اأك��رث 

امل�صتجد. كورونا 
يعلم" اأحد  "ل 

 38" مركز  يف  الباحث  �صار  واأ
نه  اأ اإىل  وليامز  مارتني  نورث" 
داخل  يجري  ما  يعلم  اأح��د  "ل 

ال�صمالية". كوريا 
كيم  "كان  ت��غ��ري��دة:  يف  وق��ال 
قبل  يام  اأ لعدة  متوفيًا  اإيل  جونغ 
�صكل  ال��ذي  اخلرب  عن  الإع��الن 
م�صيفًا  العامل"،  يف  م��ف��اج��اأة 
من  +اختفى+  اأون  جونغ  "كيم 
الظهور.  يعاود  دائمًا  لكنه  قبل، 
كان  الأ�صبوع  هذا  غيابه  اأن  اإل 
بع�س  و�صكك  اأكرث".  ملحوظًا 
اجلنوبيني  الكوريني  امل�صوؤولني 
م�صداقية  م��دى  يف  ب��دوره��م 
اإن  "دايلي  �صحيفة  معلومات 
الأح��داث  تغطية  وت��ع��ّد  كي". 
اإج��م��اًل  ال�صمالية  ك��وري��ا  يف 
ما  يف  خ�صو�صًا  �صعبة  مهمة 
نظراً  اخلا�صة،  كيم  بحياة  يتعلق 
اأهمية  الأكرث  الأ�رشار  اأحد  نها  لأ
وزير  ورف�س  للنظام.  بالن�صبة 
الذي  اجلنوبي  الكوري  الوحدة 
الكورية  العالقات  مب�صائل  يهتم 
التعليق  الدفاع،  وزير  وكذلك 
جهته  من  واأعلن  لة.  امل�صاأ على 
الأمن  م�صت�صار  �صونغ-اإن  مون 
اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  لدى 
بر�س،  لفران�س  ج��اي-اإن،  مون 
�صيء  ب��اأي  علم  على  لي�س  ن��ه  اأ
جونغ  كيم  ب�صحة  متعلق  خا�س 

اأون.
ق/د

يف  اليرانية  ال�صفارة  اأعلنت 
هذا  �صلطات  منح  عن  المارات 
�رشكات  لثالث  تراخي�س  البلد 
الرعايا  لإع��ادة  ايرانية  ط��ريان 
على  امل��ت��واج��دي��ن  الي��ران��ي��ني 

املقبلة. اليام  خالل  ارا�صيها 
���ص��ادرة  ب��ي��ان��ات  يف  وورد 
اليوم  اليرانية  ال�صفارة  عن 

ب��وزارة  ا���ص��ادت  نها  اأ الثالثاء 
يف  الم��ارات  وتعاون  اخلارجية 
�رشكات  لثالث  تراخي�س  منح 
ط���ريان اي��ران��ي��ة ه��ي اخل��ط��وط 
ق�صم  و�رشكتي  اليرانية  اجلوية 
اليرانيني  الرعايا  لعادة  وكي�س 
اىل  الم���ارات  يف  املتواجدين 

البالد. ار�س 

منح  ترخي�صا  اأن  واأ���ص��اف��ت 
ل�������رشك���ة اخل���ط���وط اجل���وي���ة 
دبي  من  رحلة  لت�صيري  اليرانية 
و���رشك��ة  ���ص��رياز/ج��ن��وب/  اىل 
من  رحلة  لت�صيري  للطريان  كي�س 
/جنوب/  بندرعبا�س  اىل  دب��ي 
يومي  اليرانيني  الرعايا  لعادة 

املقبلني. واخلمي�س  الأربعاء 

م��ارات  الإ �صلطات  منحت  كما 
للطريان  ق�صم  ل�رشكة  ترخي�صا 
اىل  دبي  من  رحالت   3 لت�صيري 
الثالثة  يام  الأ يف  /جنوب/  ق�صم 
واخلمي�س  )الرب���ع���اء  املقبلة 

. واجلمعة(
ق/د

ال�ضحة ال�ضعودية: جتاوزنا حاجز 10 اآالف اإ�ضابة بفريو�س كورونا
جتاوز  ال�صعودية،  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
بفريو�س  اإ�صابة  اآلف   10 حاجز  اململكة 
من  اأن  على  م�صددة  امل�صتجد،  كورونا 
من  الوقاية  تعليمات  التزام  ال�رشوري 

الإ�صابات. عدد  ارتفاع  ملنع  الفريو�س؛ 
وزي��ر  ل�صان  على  الإع���الن  ه��ذا  ج��اء 
الربيعة،  توفيق  ال�صعودي،  ال�صحة 
لتطورات  اليوم  ال�صحفي  مت��ر  امل��وؤ يف 

اأن  “الربيعة”  واأك��د  ك��ورون��ا.  فريو�س 
وانت�صاره  خطري،  فريو�س  كورونا  وباء 
مليونني  حاجز  ى  وتخطَّ كبري  العامل  يف 
ال�صحة  وزي��ر  و�صدد  املليون.  ون�صف 

من  اجلميع  حلماية  التعاون  “اأهمية  على 
الجتماعي،  التباعد  وتطبيق  الوباء،  هذا 

نواعها”. باأ الوقاية  والتزام 
ال�صعودية  ال�صحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 

 ،97 اإىل  اململكة  الوفيات يف  ارتفاع عدد 
9362 حالة، يف حني بلغ  اإىل  والإ�صابات 

�صخ�صًا.  1398 املتعافني  اإجمايل 
ق/د
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نقدنا ال يتعامل مع حركتنا الثقافية بتعدد وجوهها االإبداعية، اإمنا 
بانتقائيـة ال تعبـر اإال ب�ضكـل جزئـي عـن ثقافتنـا

حالتنا  تقييم  ميكن  كيف 
العقدين  يف  النقدية 

االأخريين؟

اأجوبة  اإل  الأدب��ي  النقد  يف  اأج��د  مل 
لالأ�صف  ت�����ص��اوؤلت��ي.  ع��ن  جزئية 
انتقائي  اجتاه  اإىل  النقد  معظم  حتول 
تاأويالت  ثقافتنا.  واق��ع  يعك�س  ل 
بامل�صمون  لها  عالقة  ل  النقاد  بع�س 
الأدب��ي��ة،  للن�صو�س  ن�����ص��اين  الإ
لإيجاد  الثقافة  خارج  بعيدا  يذهبون 
اأراها  ل  نقدية  وتركيبات  تربيرات 
نوعًا  اإل  تذكر،  اأهمية  اأو  قيمة  ذات 
اأ�صال  تن�صاأ  مل  نظريات  تطبيق  من 
الناقد  فيها  ي��ح��اول  ثقافتنا،  يف 
تختلف  التي  ثقافتنا  على  تطبيقها 
النظريات  عن  وتطورها  مبناها  يف 
الظروف  تن�صاأ  مل  والتي  امل�صتوردة، 
م�صاغلنا  �صمن  لت�صبح  الفكرية  

! ! فيَة لثقا ا
اإين  اأق���ول  اأك���رث و���ص��وح��ا  لأك���ون 
عبود  م��ارون  مبنهج  اأرى  زل��ت  م��ا 
مع  اندماجا  والأكرث  الأقرب  النقدي، 

ومدلولتها. ثقافتنا  اأجواء 
انه  ال��ق��ول  ميكن  اأخ��رى  ناحية  م��ن 
يتعامل  ل  نقدنا  كبري،  ن�صبي  ب�صكل 
وجوهها  بتعدد  الثقافية  حركتنا  مع 
اإل  تعرّب  ل  بانتقائية  اإمنا  الإبداعية، 

ثقافتنا. عن  جزئي  ب�صكل 

مبجمل  اطالع  على  الناقد  هل 
ثقافتنا؟ يف  ينتج  ما 

انقطاعا  هناك  اأن  كاملة  بقناعة  نا  اأ  
ونقدنا  اإبداعاتنا  بني  كبرياً  جزئّيًا 

الأدبي.
�صدرت  جديدة  اأكادميية  درا�صة  يف 
اأن  وج��دت  اأنيقة"  "�صوبر  بطباعة 
من  كبرية  بن�صبة  عالقا  مازال  الناقد 
ال�صبعني  ب�صنوات  لأدبنا  متابعته 
الذي  املا�صي،  القرن  من  والثمانني 
ويبني  يتناوله  م��ا  معظم  ي�صكل 
ينقلها  )التي  النقدية  نظرياته  عليه 
جهد  اأي  دون  الغربية(،  الثقافة  عن 
�صلبا  الكبرية  التحولت  على  ليطلع 
احلديث.  الأدبي  اإبداعنا  يف  اإيجابا  اأو 
اأكون  اأك��اد  اإين  اأق��ول  األ  اأود  كنت 

ين�رش  مما  القليل  اإل  يقراأ  ل  انه  واثقا 
يدعي  ملن  لها  تربير  ل  وبانتقائية 
يوؤ�صفني  ثقافية.  حركة  ُيقيم  ان��ه 
اأ�صماء  جتاهل  يجري  ان��ه  اأق��ول  اأن 
اأري��د  ول  ومكانتها،  دوره���ا  لها 
الظن  اأث��ري  ل  حتى  اأك��رث  الإف�صاح 
انه  رغم   ، �صخ�صيٌّ مو�صوعي  باأن 
ذلك.  عن  اأي�صا  اأت�صاءل  اأن  حقي  من 
باملكان  يهمني  ما  هذا  لي�س  طبعا 
يكون  ان  اأك��رث  يهمني  اإمن��ا  الأول، 
حواجز  بدون  ومطلعا  من�صفا  الناقد 
اإبداعنا  جممل  متجاهال  حوله  اأقامها 
بال  هذا  اأقول  به،  ما  واأبرز  اأهم  ورمبا 
وقاحة...  البع�س  يعتربها  وقد  تردد 
بال�صمكة  اأ�صبه  هو  ي�صمت  من  اإن 

التيار!! مع  تنجرف  التي  امليتة 
حول  الثقافية  الكتابات  احرتم  طبعا 
نقدا(  اأراها  )ول  اجلديدة  الإ�صدارات 
ال�صحفية.  للتقارير  اأق��رب  واأراه��ا 
الدرا�صات  بني  اأميز  اإين  اأنبه  لذلك 
الثقايف  ال��ع��ر���س  وب���ني  ال��ن��ق��دي��ة 

اجلديدة.   لالإ�صدارات 
ال�صغري،  ملجتمعنا  الثقافية  الق�صايا 
اإ�رشائيل،  داخ��ل  العربي  املجتمع 
املجتمعات  ات�صاع،  الأكرث  وملجتمعنا 
واهتمامي  انتباهي  تلفت  العربية... 
مقيا�صا  ب�صفتها  خمتلفة،  زوايا  من 
كقاعدة  اأوًل،  املدين  املجتمع  لتقدم 
الرقي  يف  دوره���ا  جت��اه��ل  ميكن  ل 
تطوير  ي�صمل  ال���ذي  احل�����ص��اري، 
تطوير  الأمية،  على  الق�صاء  التعليم، 
احل�صارات  لع�رش  ملالءمتها  اللغة 
وبالطبع  وال��ت��ق��ن��ي��ات،  وال��ع��ل��وم 
الروحي  اجلانب  هو  الأدب��ي  ب��داع  الإ
الب�رشية...  املجتمعات  ح�صارة  من 
التي  والفو�صى  ورك���وده  غيابه 
ت�صكل  املختلفة،  حقوله  ت�صود 
تقدمنا  مل�����ص��ت��وى  اآخ����ر  م��ع��ي��اراً 

تراجعنا. اأو  والثقايف،  الجتماعي 
ان  يفهم  امل���درك  ال�����ص��وي  ال��ع��ق��ل 
ت�صتهلك  ال��ب�����رشي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
روح��ي��ة  قيمة  ب�صفتها  ال��ث��ق��اف��ة 
خمتلفة،  بجماليات  عاملها  ت��رثي 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ن�����ص��ان  الإ ت���رثي 
تو�صع  ومعرفة،  فكراً  ال�صخ�صي، 
بناء  لأ�صاليب  احلياة،  حلقائق  مداركه 
والتوا�صل  الجتماعية  العالقات 
ال��واح��د،  املجتمع  داخ��ل  ن�����ص��اين  الإ
التي  وال��ع��داء  الت�رشذم  حالة  ب��دل 
جمتمعاتنا  ال�صديد  لالأ�صف  ت�صود 
واثنيه،  ودينية  فكرية  قاعدة  على 
الفل�صفي  وعيه  تعّمق  اأنها  جانب  اإىل 
ح��ول جممل  والأخ��الق��ي  واجل��م��ايل 

املطروحة.  الق�صايا 
)اأي  الروحية  اأ�صكالها  بكل  الثقافة 
الإنتاج  )اأي  واملادية  الأدبي(  الإبداع 
وال��ع��ل��وم(  والتقنيات  ال�صناعي 
لتطور  �صحيحًا  معياراً  دائمًا  كانت 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب�����رشي��ة، وم���ازال 
امل���وؤرخ���ون ي��ع��ت��م��دون ال��ث��ق��اف��ات 
تلك  طبيعة  لفهم  ك���اأداة  القدمية، 

وتطورها. رقّيها  ومدى  املجتمعات 
بع�س  من  المتعا�س  ببع�س  اأ�صعر 
ثقافتنا  مع  تتعامل  التي  الكتابات 
نحو  تنحو  الثقايف،  الفكر  خارج  من 
واملنطق  العقل  اعتماد  دون  الكتابة 
الن�س  ب��ني  ال��رب��ط  على  وال��ق��درة 
ان  على  الن�س  وق���درة  وال��واق��ع 

للقارئ. واإ�صافة  جذب  قوة  ي�صكل 
للتج�صري  ق��اب��ل��ة  غ��ري  ه��وة  ه��ن��اك 
الوهم  نثري  اأن  دون  الت�صجيع،  بني 
الذي  النقد  ادع��اء  وبني  بالكتمال، 
لثقافته  خيانة  الناقد  فيه  يرتكب 
اأخ��رى  بكلمات  ال��ق��راء.  وجلمهور 

الثقافية. �رشعيته  يفقد 
الفطنة،  ُنغّيب  العقل  ُنغّيب  حني 
جاهزة،  بكلي�صيهات  ون�صتبدلها 
وبالطبع  )ال��ق��ارئ(  املتلقي  مّلها 
ان  الدع���اء  ي�صبح  احل��ال��ة  ه��ذه  يف 
ثقافية  نه�صة  ي�صهد  الثقايف  واقعنا 
من  نوعًا  للثقافة،  وا�صعا  وانت�صارا 

ال�صوداء. ال�صخرية 
للكاتب  رواية  فرتة  قبل  قراأت  مثال 
القا�صم  اأف��ن��ان  ال��دك��ت��ور  وال��ن��اق��د 
له  )ق��راأت  الآ�صي  بكر  ب��و  اأ بعنوان 
يوا�صل  وه��و  اأي�صا  اأخ��رى  اأعمال 
"احلوار  �صفحات  على  رواياته  ن�رش 
ب�صكل  الرواية  تلك  لكن  املتمدن"( 
وتفا�صيلها  باأجوائها  �صحرتني  مميز 
القارئ  اإىل  ت�صل  مل  كيف  وت�صاءلت 
اأ�صماء  على  تعتيم  هناك  هل  العربي، 
فل�صطيني  كاتب  القا�صم  اأفنان  ما؟ 
ل��ف��ات.  خم�����رشم ول��ه ع�����رشات امل��وؤ
نقاد  اأو  ال��ق��ارئ  اأن  اأج��د  مل  لكني 
لأعماله  متنبهون  العربي  الأدب 
يف  امل�صكلة  هل  واملميزة.  الكثرية 
الثقايف  بواقعنا  اأم  نف�صه  اأف��ن��ان 

ملغلق؟ ا

اأجمل  من  اال�ضي  بكر  بو  اأ
وغري  العربية  الروايات 
قراأتها!! التي  العربية 

م�صائل  يتناول  نقدا  اق���راأ  عندما 
ذكر  م��رة  ك��م  مثال  مت��ام��ا،  هام�صية 
كم  روايته،  يف  حيفا  كلمة  الكاتب 
مرة  ك��م  ���ص��ي��ارة،  كلمة  ذك��ر  م��رة 
عالقة  ما  اعرف  ل  تفاح،  كلمة  ذكر 
ي�صيف  م��اذا  بذلك،  الأدب��ي  النقد 
للقارئ؟  اأو  )الن�س(  النقد  ملو�صوع 
التي  الأمكنة  لتعداد  ناقد  يذهب  اأو 
انه  اأو  ن�صه،  يف  الكاتب  تناولها 
يف  الناقد  ويندفع  م��ا  مكانًا  ذك��ر 
مل  املكان  ان  رغم  املكان  ذكر  تاأويل 
الق�ص�صي،  الن�س  يف  دور  اأي  يلعب 
ثيمة  ذلك  من  يجعل  انه  وامل�صحك 
ل  املكان  ان  رغم  للكاتب،  خا�صة 
الق�ص�صي  امل�صمون  يف  له  مميز  اأثر 
احلدث  ان  لنفرت�س  نقده.  مو�صوع 
يكون  ان  ميكن  لكنه  النا�رشة،  يف 
دون  ايالت  اأو  �صخنني  اأو  حيفا  يف 

الن�س.  م��و���ص��وع  على  ث��ر  ي��وؤ ان 
للن�س،  املكان  اأ�صاف  ماذا  ال�صوؤال 
يف  دوره  هو  ما  الأم��ر؟  هذا  يهم  من 
الكاتب  تكرار  هل  الن�س؟  تقييم 
من  يغري  )الزمن(  ال�صاعة  لذكر  مثال 
للن�س؟  الفني  اأو  الإن�صاين  امل�صمون 
يحاولون تطبيق نظريات  نقاٌد  هناك    
الأدب��ي.  اإنتاجنا  على  غربية  نقدية 
الكتابة  عن  وامتنعت  ذلك  لحظت 
يكتب  الناقد  ان  متاأكدا  وكنت  عنهم 
حا�صة  اأي  لدية  الن�س  يثري  ان  دون 
اإىل  واع���ون  حقا  ه��م  ه��ل  جمالية. 
وتلك  الثقافية  مفاهيمنا  بني  الفجوة 

لنظريات؟ ا
الأخ��رية  ي���ام  الأ ق���راأت درا���ص��ة يف 
ما  "العنوان".  مو�صوع  تناولت 
للكتاب  الدرا�صة  هذه  اأعطته  الذي 
الن�س  نتاج  هو  العنوان  وللقراء؟ 
ول  العنوان.  نتاج  هو  الن�س  ولي�س 
هذا  مثل  ي�صتحق  العنوان  ان  اأرى 
يومني  اأ�صعت  اأهميته.  رغم  اجلهد 
ل  نقدي  كتاب  ق��راءة  يف  اأك��رث  اأو 
ا�صم  ول��ول  ل��ف��ه،  م��وؤ ب��ق��درة  ا�صك 
القراءة،  اأمتمت  ملا  ومكانته  الناقد 
ان  �صحيح  النقد؟  ه��ذا  يخدم  م��ن 
كنت  اإين  اأي�صا  انتباهي  لفت  م��ا 
يقيني  رغ��م  درا���ص��ت��ه  ع��ن  غ��ائ��ب��ا 
اإطالقا  ب��رز  )والأ البارزين  اأحد  اإين 
فخر(  وب��دون  ت��ردد  ب��دون  واأقولها 
لق�ص�صي.  العناوين  اختيار  يف 
ن�صو�صي  ان  اأق���ول  ان  اأري���د  ول 
فيها  اأح��دث��ت  اجل��دي��دة  الق�ص�صية 
واللغة  ال��ف��ك��رة  يف  ك��ب��رية  نقلة 
الأ�صلوب  عن  والنهاية  والتكنيك 
مييز  الذي  )التقليدي(  الكال�صيكي 
اأرى  ل  ب�رشاحة  ق�ص�صنا.  اأكرثية 
واإعداد  الوقوف  ي�صتحق  العنوان  ان 
لثقافة  غربية  نظرية  تعتمد  درا�صة 

واهتماماتها. مب�صامينها  خمتلفة 
متناق�صا  ك��ان  ال��ع��ن��اوي��ن  ت��اأوي��ل 
التي  الإبداعية  الثقافية  للمفاهيم 
وفل�صفتي  وعيي  يف  تت�صكل  بداأت 
املمتدة  الطويلة  جتربتي  عرب  الثقافية 
وهو  توقف،  بال   1962 العام  منذ 
ملو�صوع  الأدب��ي  العمل  اإ�صناد  ان 
وطني(،  غري  اأو  )وطني  �صيا�صي 
الأدب��ي،  العمل  ي�صّوه  اإ�صناد  ه��و 
تعامل  هو  للواقع  تناوله  يف  الأدب 
اأو  �صيا�صيًا  ولي�س  وجمايل  اإن�صاين 
مبفاهيم  تورطنا  كلنا  اأيديولوجيًا. 
مرحلة  يف  ال�صرتاكية"  "الواقعية 
اأعاق  ب��داع��ي،  الإ ن�صاطنا  من  هامة 
واجلمالية،  الفكرية  انطالقتنا  ذلك 
الدوغماتي  الفكر  ث��ار  اآ زال��ت  م��ا 
كتابات  من  الكثري  ت�صود  الأدب��ي 
�صخ�صيا  ن��ا  اأ وتفكريهم،  البع�س 
الأدب  جْعل  دوغماتية  من  حتررت 
اأيديولوجيا،  اأو  �صيا�صيا  خطابا 
اإن�صاين"  "اأدب  مفاهيم  اإىل  عربت 
املدار�س  وكل  اإن�صاين"،  ل  و"اأدب 
هذين  �صمن  ت�صنيفها  يجب  الأخرى 

ا�صمها  يل  ق�صة  يف  مثال  الجتاهني. 
ُكتبت  اإطالقا  ق�صة  اأول  "احلاجز"، 
الفل�صطينية...  احلجارة  انتفا�صة  عن 
ن�����ص��اين  الإ ج��ان��ب��ه��ا  ال��ي��وم  اأرى 
باملو�صوع  عالقة  اأي  بدون  والفني 
هذا  القومي.  وال�رشاع  ال�صيا�صي 
واقع  عن  التعبريية  قوتها  ينفي  ل 
اأهمية  اأرى  ل  لكني  قائم  اإن�صاين 
اأيديولوجيا،  تعبريا  العنوان  جعل 
هو  الأدب��ي  ب��داع  ل��الإ املحرك  وك��اأن 
هذا  فقط.  وطني  اأو  �صيا�صي  حمرك 
اإن�صاين  دائما  املحرك  �صحيح،  غري 
العمل  ق��وة  هنا  وم��ن  فني  جمايل 
خطابا  الن�س  اأ�صبح  واإل  وقيمته، 
الق�ص�س  اأك��رث  وما  فجا،  �صيا�صيا 
النتفا�صة  عن  كتبت  التي  الفجة 
لأهمية  بتجاهل  والقمع،  والحتالل 

واإن�صانيته. العمل  فنية 
بتف�صريه  م��ا  ن��اق��د  ي��ب��داأ  ع��ن��دم��ا 
القيمة  ي�صوه  ب��داع  ل��الإ ال�صيا�صي 
والإن�صانية  الأدبية  اجلمالية،  الفنية، 
رمز  انه  رغم  العنوان  لذلك  لالإبداع. 
تتناول  والق�صة  �صيا�صي  ل��واق��ع 
العمل  جناح  ان  اإل  �صيا�صيا،  واقعا 
مدى  هو  حالتنا(  يف  )الق�صة  الأدبي 
الإن�صاين،  للجانب  الكاتب  ا�صتيعاب 
ن�صه  ب��ن��اء  يف  وال��ف��ن��ي  اجل��م��ايل 
ل  الذي  ال�صيا�صي  اخلطاب  ولي�س 
الف�صل  يجب  هنا  املقال،  عن  يختلف 
واملقال  الإبداعي  الن�س  بني  الكامل 

. �صي ل�صيا ا
درا�صة  من  يجعل  الذي  النقد  هنا  من 
وتاأويله  اجلوهري  هدفه  العناوين 
يفرغ  خطابا  اإل  اأراه  ل  �صيا�صيا. 
م�صمونها  م��ن  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال 
ال�صياغية!! وفنيتها  جماليتها  الأهم، 

تاأثر  نا ل اأحيا يف الثقافة الأوروبية، اأ اأ
نظرياتهم  اأن  ارى  ول  �صك،  بال  بها 
كما  نقلها  ميكن  النقدية  وتطبيقاتهم 
جمتمعنا  ادبنا.  على  لتطبيقها  هي 
مازال يحبو وراء احلداثة التي انتقلوا 
"ما  اجلديدة:  مرحلتها  اإىل  الغرب  يف 
نطرح  مازلنا  ونحن  احلداثة"  بعد 
ولي�س  بن�صه  احل��داث��ة  ا���ص��ط��الح 
الظروف  تن�صا  مل  وا�صال  مب�صمونه 
والثقافية  والقت�صادية  الجتماعية 
جمتمعاتنا  يف  احلداثة  مفاهيم  لتطور 
املا�صوية  زال��ت  ما  التي  القبلية، 
الدافعة  والقوة  وجوهها  ب��رز  اأ هي 
لي�صت  احل��داث��ة  التخلف.  اإىل  لها 
هي  اإمن��ا  فقط،  الأدبية  الظاهرة  يف 
احلياة  جممل  ت�صمل  ح�صارية  ظاهرة 
والقت�صادية،  والعلمية  الجتماعية 
مثقفني  ا�صتعمال  ي�صحكني  وكم 
ال�صيق  مبفهومه  ال�صطالح  لهذا 
فقط،  لالأدب  ن�صاأ  مفهوم  وكاأنه  جدا 
انعكا�س  ه��و  الأدب  اأن  متنا�صني 

الجتماعي. الواقع  ملجمل  جمايل 

من  نقدنا  اأين  ال�ضوؤال:  يبقى 
ذلك؟؟ 

تلقائيا  تتفجر  التي  واملتكاملة  ال�ضاملة  الثقافية  الروؤية  اإمنا  الن�س،  قراءة  اأو االيجابي من  ال�ضلبي  الفعل  رد  لي�س فقط  االإبداع ويحركه  ي�ضبه  النقد  اأن  زالت  وما  روؤيتي  كانت 
الب�ضيط. االإن�ضاء  باب  ما يكتب يقع يف  االإن�ضاين، وما عدا ذلك كل  والواقع  بكل �ضياغته وجماليته  االإبداع  ال�ضرطية بني  العالقة  وتتناول 

االأدبي النقد  عن  اجلمالية  املفاهيم  غياب 

بقلم/ نبيل عودة
---------------- 
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كورونا "حمنة" تعلمنا درو�ضا 
يف احلياة

هاجر.زميت
------------------------------

الب�رش  مباليني  فتكت  اأوبئة،  عدة  الع�صور،  مر  على  العامل  عرف 
ا�صتيقظ  اليوم  و  الطاعون،  و  الإ�صبانية  الأنفلونزا  و  كالكولريا 
العامل على وباء جديد، وهو وباء كورونا "كوفيد 19"، لين�صم اإىل 

قائمة الأوبئة البيولوجية الفتاكة.
�صلوكيات  غريت  احلياة،  يف  درو�صا  علمتنا  اجلائحة  هذه  اأن  اإل 

الكثري من الب�رش حول العامل.
احلدود  و  اجلغرايف  البعد  كل  رغم  اأن  تعلمنا  الوباء  هذا  فب�صبب 
وباء  اأن  اإل  الثقافات،  و  اللغات  اختالف  و  الدول،  بني  املفرو�صة 
اأن يخرتق كل هذه احلدود  الذي ل يرى بالعني املجردة قادر على 
اأننا مرتبطني رغم كل  و ينت�رش يف كل اأرجاء هذا العامل، ليذكرنا 
الإختالفات، واأننا �صوا�صية و اأن م�صرينا واحد، وهذا ما يدعو اإىل 

نبذ العن�رشية و اختالف طبقات املجتمع. 
فهو �صعيف  الإن�صان و�صلطته،  قوة  اأنه مهما كانت  الوباء  علمنا 
اأمام هذا الفريو�س الذي ل يفرق بني الغني و الفقري و بني القوي 

و ال�صعيف.
التي  الأح��الم  مهن  على  م�صتقبلهم  يبنون  اليوم  �صباب  اأغلب 
جتلب ال�صهرة و املال يف ظروف قيا�صية، و التي اأ�صبحت اأ�صلوب 
للتفاخر و التكرب، اإل اأن هذا الفريو�س علمنا اأن الأبطال احلقيقيون 
هم الأطباء و العلماء و املمر�صني فهم من ي�صتحقون كل التقدير، 
فال الفنانني نفعوا ول املغنيني ول لعبي كرة القدم، لذلك علينا اأن 
نرجع اإىل املبادئ التي تخلينا عليها، املبادئ الأ�صا�صية التي يبنى 
هذه  مثل  مواجهة  ن�صتطيع  ل  وثقافة  علم  فبدون  املجتمع،  عليها 

الأوبئة.
قيمة  تعلمنا  والأ�صتاذ،  التعليمية  املنظومة  على  اللوم  اإلقاء  بدل 
ال�صخ�س  امللجاأ الوحيد الذي يجعل من  الأ�صتاذ و املدر�صة، فهي 
�صاحلا يف املجتمع، و من دونها لن نحقق التطور اأبدا ك�صائر الأمم. 
اأن  امل�صاجد، هذا يعني  ال�صالة يف  الوباء منعنا من اخلروج و  هذا 
طاولة  على  ناأكل  و  جنتمع  اأن  على  و  البيت  يف  جماعة  ن�صلي 
واحدة، تعلمنا اأنه باإمكاننا التخلي على الأكل يف اخلارج، فالأكل 
الذي  �صحي،  الغري  الأكل  على  الأموال  تبذير  يعني  اخلارج  يف 

ي�صبب بدوره خمتلف الأمرا�س.
وتلقني  البيت،  نظافة  على  حتر�س  التي  الأم،  بدور  الوباء  ذكرنا 
اإبقاء  و  اليدين  كغ�صل  الن�صائح،  و  الإر�صادات  خمتلف  اأولدها 

اأولدها بعيدا عن التجمعات.
يف الأخري، البقاء يف البيت فر�صة جتعلنا نكت�صف ذاتنا، وما علينا 
اإل اأن ن�صتثمر وقتنا يف تطوير ذاتنا يف املجالت التي منيل اإليها، و 
عدم ت�صييعه فيما ل ينفع. بالإ�صافة اإىل التاأمل و اإعادة النظر اإىل 
الكثري من الأمور. و الدعاء على اأن يرفع الله هذا الوباء و ي�صفي 

جميع مر�صانا.

�ضفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�ضايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�ضيا�ضية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد امل�ضاهمة مبو�ضوع ، مقال، فكرة اأن ير�ضلها لركن م�ضاهمات   على اميايل التحرير

د. علي قابو�ضة 
-------------------

رقم  الأم��ن  جمل�س  ق��رار  للتو�صيح 
 ،2011 17 مار�س  ال�صادر يف   1973
جوي  حظر  منطقة  بفر�س  يق�صي 
الالزمة،  الإج��راءات  كل  وا�صتخدام 
من  الليبية  اجلوية  القوات  ملنع  وذلك 
اإيل  ال��ق��رار  ي�صري  ول  ال�صتخدام، 

ا�صتخدام القوة يف ليبيا. 
ال�15  الدول  من  ع�رش  القرار  واأيدت 
امتنعت  حني  يف  باملجل�س،  الأع�صاء 
عن الت�صويت خم�س دول، هي ال�صني 
والربازيل.  والهند  واأملانيا  ورو�صيا 
القرار  �صد  دول��ة  اأي  ت�صوت  ومل 
ولبنان  وبريطانيا  فرن�صا  تبنته  الذي 

والوليات املتحدة.
جمل�س  يف  الأمريكية  املندوبة  ودعت 
اإ�صدار  بعيد  راي�س  �صوزان  الأم��ن 
اأو�صع  اإج���راءات  اتخاذ  اإيل  ال��ق��رار 
الهجمات  من  املدنيني  حلماية  نطاقا 
اإيل  واأ�صارت  اأي�صا.  والبحرية  الربية 
ل�صان  علي  الأمريكية  اخلارجية  ذلك 
هيالري كلينتون التي كانت يف زبارة 
لتون�س، حيث �رشحت بعد �صاعات من 
الإج��راءات  ا�صتخدام  اأن  القرار  اتخاذ 
الالزمة قد يعني توجيه �رشبات ل�صل 
كتائب القذايف،واإن اإقامة منطقة حظر 
للطريان بليبيا قد تُ�تبع ب�رشب اأهداف 
القوات  خطر  لتقليل  البالد  داخ��ل 
اأ�صارت  جهتها  ومن  للقذايف  التابعة 
اأن  اإىل  فرن�صية  دبلوما�صية  م�صادر 
ب�صع  بعد  �صيتم  الع�صكري  التدخل 

�صاعات من القرار. 
ي�صي  ووتريتها  الأح���داث  ت�صارع 
قبل  م��ن  مبيتة  نية  اإيل  بو�صوح 
ل�رشب  وفرن�صا  املتحدة  ال��ولي��ات 
 1973 القرار  يف  وج��دوا  وقد  ليبيا، 

احلجة لتنفيذ تلك النية املبيتة.
هذا  عند  طويال  ال��وق��وف  يجب  هنا 
القذايف  دبلوما�صية  اأن  فلو  القرار، 
�صمنت  لكانت  وكفوؤة  فعالة  كانت 
النق�س  متتلكان حق  قوتني  اإيل �صفها 
هما رو�صيا وال�صني، وملا مت الت�صويت 
الآن  يح�صل  كما  القرار  ه��ذا  علي 
بخ�صو�س احلرب الدائرة يف طرابل�س.

ذات  القرارات  فيه  تتخذ  الذي  املكان 
التنفيذ يف  والواجبة  الإلزامية  ال�صفة 
املحفل الأممي)الأمم املتحدة( هو جمل�س 
ملزمة  ال��ع��امل  دول  وجميع  الأم���ن، 
مكون  الأمن  وجمل�س  قراراته  بتنفيذ 
من 15 ع�صوا) خم�صة اأع�صاء دائمني 
وهم  النق�س)الفيتو(  حق  وميتلكون 
الحتادية  ورو�صيا  املتحدة  الوليات 
والع�رشة  وال�صني،  وفرن�صا  وبريطانيا 

الباقني يتناوبون ب�صكل دوري(.
غري  الأع�����ص��اء  اخ��ت��ي��ار  يتم  كيف 

الدائمني؟
�صنة  كل  يف  العامة  اجلمعية  تنتخب 
بني  )من  دائمني  غري  اأع�صاء  خم�صة 
10 يف املجموع( لولية مدتها �صنتني. 
وطبقا لقرار اجلمعية العامة 1991)د-
18( املوؤرخ 17 دي�صمرب 1963، توزع 
على  الدائمة  غري  الع�رشة  املقاعد 
للدول  خم�صة  كالآتي:  اإقليمي  اأ�صا�س 
لدول  وواح��د  والأ�صيوية؛  الأفريقية 

اأمريكا  لدول  واثنان  ال�رشقية؛  اأوروبا 
لدول  واثنان  والكاريبي؛  الالتينية 

اأوروبا الغربية ودول اأخرى.
من  بد  ل  نافذا  ال��ق��رار  يكون  لكي 
ال������15،  من  اأع�صاء   9 ت�صويت 
من  معرت�س  �صوت  وج��ود  وع��دم 

اخلم�صة الدائمني)اأ�صحاب الفيتو(.
الكيان  تدين  التي  القرارات  ع�رشات 
الأمريكي  الفيتو  ك��ان  ال�صهيوين 
قرارات  من  با�صتمرار.العديد  يعطلها 
جمل�س الأمن �صدرت خالل ال�صنوات 
ال�صوري  النظام  تدين  املا�صية  القليلة 
مت تعطيلها بالفيتو الرو�صي حتى الآن.

جمل�س الأمن حلبة للعبة الأمم باإمتياز، 
واخلربة  واحلنكة  املهارة  فيها  تظهر 
بغ�س  الأع�صاء،  للدول،  الدبلوما�صية 

النظر عن قوتها ومكانتها الدولية.
امل�صالح  قوامها  لعبة  ال�صيا�صة 
وواجهتها الدبلوما�صية، وتكمن قوتها 
معها  والتعاطي  التحالفات  فعالية  يف 

يحتاج خلربات تراكمية.
يف  ك��ع��رب  عجزنا  م��ن  كبري  ج��زء 
يرجع  بفعالية،  ق�صايانا  مع  التعاطي 
للممار�صة  املعريف  التاأ�صيل  لغياب 
ال�صيا�صية عندنا، وال�صتخفاف برتاكم 
اخلربة وغياب الكفاءات عند التعاطي 

مع الق�صايا العامة.
العالقات  يف  فعاليتها  تكمن  فالدول 
باأفعالها(  )اأي  بدبلوما�صيتها  الدولية 
ولي�س بحجمها! فمملكة الرنويج التي 
كلم  املليون  ثلث  م�صاحتها  تتعدي  ل 
ماليني  خم�صة  فقط  و�صكانها  مربع 
يف  ون�صطة  فعالة  الدولة  هذه  ن�صمة، 

اأف�صل  الدولية،  والعالقات  الأمم  لعبة 
كالربازيل  وعمالقة  كبرية  دول  من 

واليابان واآملانيا والهند وال�صني.
حقوقية  منظمة  لي�س  الأم��ن  جمل�س 
ول مكان فيه للعواطف، بل هو حلبة 
للعبة الأمم حتتاج لإجادة اأ�صول اللعبة 
ال�صيا�صية.ل املجتمع الدويل ول الدول 
ال�صديقة اأو ال�صقيقة متلك حل لالأزمة 
الليبي،  الدم  نزيف  اإيقاف  اأو  الليبية، 
وحده ال�صعب الليبي ميلك احلل، عندما 
اإحتجاجات  يف  اأبيه  بكرة  عن  يهب 
عامة يف معظم املدن الليبية ب�صعارات 
امللي�صياوي  الوجود  ترف�س  موحدة 
لكل  وراف�صا  ليبيا  يف  والع�صكري 
مبن  العام وواجهاته  امل�صهد  مت�صدري 
اأ�صباب  فهوؤلء  وال�رشاج،  حفرت  فيهم 
الأزمة ول ميكنهم اأن يكونوا جزء من 

احلل باأي �صكل من الأ�صكال. 
وال�صودان  اجلزائر  �صعبي  يف  ولكم 

اأ�صوة ح�صنة.
برمته  الأم��ر  الليبيون  ت��رك  اإذا  اأم��ا 
احلرب  اأم��راء  من  امل�صهد  ملت�صدري 
واملغامرين  الوطنية  عدميي  وال�صا�صة 
ومت�صيدي  والباحثني  الع�صكر  من 
كعكة  ليبيا  يف  يرون  الذين  الفر�س 
قائمة  الأزم����ة  فتظل  اإل،  لي�س 
الأزمة  اإطالة  علي  هوؤلء  و�صيحر�س 
ومكا�صبهم،  اإمتيازاتهم  لت�صتمر 
اإنتاج  اإع��ادة  يف  كالعادة  و�صيربعون 
الأزمة ولو علي ح�صاب اأرواح ومعاناة 

النا�س.
حفظ الله ليبيا واأهلها من كل مكروه.

لعبة االأمم والعالقات الدولية - االأزمة الليبية-
كثري من اأهلي واإخوتي يف ليبيا، ي�ضتغربون من عجز جمل�س االأمن للمرة الرابعة عن ا�ضت�ضدار قرار يوقف احلرب التي تدور رحاها 
يف طرابل�س منذ ما يزيد علي اأ�ضبوعني دون هوادة. وي�ضريون اإيل ازدواجية املعايري يف التعاطي مع الق�ضية الليبية، حيث تدخل 

املجتمع الدويل بالقوة يف مار�س 2011 بحجة حماية املدنيني.

بقلم /بتة العيا�ضي
----------------------------

 ،  1956 ع��ام  م��ن  م��ار���س  �صهر  يف 
املو�صوع  مقالة عن  اأول  �صارتر  كتب 
املداخلة  هي   " منظومة  ال�صتعمار   "
حول  لقاء  اأثناء  بها  تقدم  التي  ذاتها 
يوم  بباري�س  نظم   ، باجلزائر  ال�صالم 
هيئة  عليها  اأ�رشفت   1956 يناير   27
يف  احلرب  اإ�صتمرار  ملناه�صة  املثقفني 
فككت  �صارتر  نظر  وجهة   ، اجلزائر 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  امليكانزمات 
اإىل  بالتايل   ، ودع��وت��ه  الإ�صتعمار 

جمابهة هذا الن�صق . 
الفرن�صي  الفيل�صوف  اأن  ولالإ�صارة 
فقط  ي�صاند  مل  �صارتر  ب��ول  ج��ان 
بل   ، التحرر  اأجل  اجلزائرية من  الثورة 
التون�صية  الثورة  م�صاندة  اإىل  تعداه 
مع  الفل�صطينية  الق�صية  وكذلك   ،
الثورة  وم�صاندة   ، دوبفوار  �صيمون 
ال�صتعمار  �صد  ف�صارتر   ، الكوبية 
 ، ال�صعيفة  ال�صعوب  على  والحتالل 

لأن هذا الفيل�صوف وجودي ينتمي اإىل 
الوجودية  اأن  اأي   ، الوجودية  الفل�صفة 

تدعوا اىل 
الإ�صتعمار  قيود  من  والتحرر  احلرية 
غري   ، حرا  وولد  خلق  الإن�صان  لأن   ،
فالوجودية  هنا  ومن   ، ومقيدا  مكبال 
تقرير  يف  ال�صعوب  حرية  اإىل  تدعوا 
م�صريها ، والعي�س بكرامة يف اأوطانها 
، حيث يقول �صارتر يف اإحدى مقولته 
:" الإن�صان حمكوم عليه باأن يكون حرا 
، لأنه ذات مرة األقي به يف العامل ، وهو 

م�صوؤول عن كل مايفعل ." 
يف  اجل��زائ��ري  ال�صعب  م��ع  ف�صارك 
املطالبة  اأجل  من  بباري�س  مظاهرات 
م�صري  وتقرير  والتحرر  بال�صتقالل 
ال�صعب اجلزائري ، الذي عانى الويالت 
من ظلم ، وا�صتبداد ، وطم�س هويته ، 
وجتويع اجلزائريني ، واغت�صاب ن�صائهم 
، فهذا كله اعتربه �صارتر جور وظلم ، 
وجب على فرن�صا اأن تعطي ال�صتقالل 

للجزائريني . 

ببوليميكية  ن�صو�س  �صارتر  كتب 
مقارنة مع  �صجاعته عز نظريها  وكذا 
الفيل�صوف  اأ�صبح   ، املعا�رشة  حقبتنا 
يف  مهددا  �صارتر  بول  جان  الفرن�صي 
للثورة  منا�رشته  خ��الل  من  حياته 
اجلزائرية   خا�صة ، والثورات الأخرى 
املحتل  قبل  من  عامة   الأخرى  للدول 
يعترب  ف�صارتر   ، الفرن�صية  وال�صلطات 
 ، ال�صعيفة  خا�صة  ال�صعوب  اإحتالل 
احليوان  فتتعامل معه مثل  الالان�صاين 
ماعيه  فكل   ، الن�صانية  منايف  وهذا   ،
فرن�صا من عدل ، م�صاواة ، حرية ، اأخوة 
، حب ، �رشف، وطن ، حقوق الإن�صان، 
وخ��داع  زي��ف  كله  �صارتر  يعتربه 
فعلته  ملا  القيم  هذه  تدعي  كانت  لو 
،. تتعمل  ال�صعوب وظلمها  با�صتعمار 
مهامتا  يقول  حيث   ، احليوان  مثل  معه 
اجلن�س  قانون  هو  الالعنف   ": غاندي 
الب�رشي ، والعنف هو قانون البهيمة ."
نا�صل  �صارتر  بول  جان  فالفيل�صوف 
حرب  اأثناء  اجلزائريني  مع  قواه  بكل 

وثورة اجلزائر اإجتاه فرن�صا ال�صتعمارية 
الوجودية  اأف��ك��اره  كل  وجت�صدت   ،
بدليل   ، الواقع  اأر���س  على  النظرية 
م�صاركته مع اجلزائريني يف املظاهرات 
الفل�صفة  �رشورة  وبالتايل   ، بباري�س 
واأفكارها التجريدية اأن تنزل اإىل اأر�س 
، مبعاجلة م�صكالت الجتماعية  الواقع 

التي ت�صيب الإن�صان يف واقعه . 
الطبيب  �صارتر  ب��ول  ج��ان  ل�صديق 
" فانون" من جزر املارتنيك  النف�صاين 
، عانق ب�صكل �رشيع جدا الن�صال من 
ع�صوا  و�صار   ، اجلزائر  ا�صتقالل  اأجل 
للجمهورية  امل��وؤق��ت��ة  احلكومة  يف 
على  ت�رشف  التي  املوؤقتة  اجلزائرية 
قبل  اأ�صتهر  فانون   ، ال�رشي  اجلهاد 
ذلك بعناوين مثل :" جلد اأ�صود واأقنعة 

بي�صاء ." من عام 1952. 
�صارتر  يبقى  املقال  ه��ذا  ختام  ويف 
منا�صل �صاند الثورة اجلزائرية املباركة 
العدو  من  فرن�صا  اإ�صتقبال  اأجل  من 

الفرن�صي الغا�صم . 

موقف الفيل�ضوف الفرن�ضي جان بول �ضارتر من الثورة اجلزائرية
جان بول �ضارتر الذي اأكت�ضب منذ وقت مبكر جدا وعيا مناه�ضا لال�ضتعمار اأي كان �ضكله ونوعه ، وهو ينا�ضل من اأجل كرامته. اأ�ض�س 
�ضارتر جملة تدعى " االأزمنة احلديثة " وهو م�ضرف عليها ، فخ�ض�ضت املجلة اأحد اأعدادها لل�ضراع ، وبني مو�ضوعات العدد �ضنجد 
مقالة بعنوان " اجلزائر لي�ضت هي فرن�ضية " ، فالذي دعته فرن�ضا حول اأن اجلزائر فرن�ضية يكذب هذا �ضارتر باأن اجلزائر لي�ضت 
فرن�ضا ولن تكون اجلزائر فرن�ضا اأبدا ،ف�ضيغة التعامل جاهزة ، �ضيتم حجز املجلة التي اأ�ض�ضها �ضارتر طيلة احلرب ، اأربع مرات يف 

اجلزائر ، ومرة بفرن�ضا من قبل املحتل وامل�ضتدمر وامل�ضتحمر الفرن�ضي الغا�ضم . 

اقت�ضاد عاملي خمتلف
 ، رقمية  عمالت   ، بعد  عن  عمل 
 ، بديلة  طاقة   ، اللكرتونية  جتارة 
التي  الأمور  من  وغريها   ، التدوير 
العاملي  بالقت�صاد  تتحكم  باتت 
ع�رش  دخلنا  اأننا  على  تدل  وكلها 
ب�صلة  مي��ت  ل  وخمتلف  ج��دي��د 

للما�صي بتاتا .
بعد  يخلق  �صوف  الآن  القت�صاد 
واأعلن  نعي�صه  الذي  الك�صاد  حالة 
والذي  الدويل  النقد  �صندوق  عنه 
اأو   ، قبل  من  لها  مثيل  ي�صهد  مل 

كنا  ما  وكل  والعالميني،  اخلرباء  بع�س  �صبهه  كما  العظيم  النهيار 
معتمدين عليه بات لي�س ذي قيمة الآن .

نعم فئة قليلة هم ما ميكنني اأن اأعتربهم " الفئة الناجية " وهم من ركزوا 
املت�صبثني  القت�صاد  بعلماء  يهتموا  ،ومل  التكنولوجية  الطفرة  على 
بالنظريات والتطبيقات القدمية التي ل تنا�صب هذا الواقع ،وعند بداية 
من  اجتث  من  وهناك  لهزات  تعر�س  الكل  ن�صهده  الذي  الع�صار 

جذوره اإل هم وكاأن �صيئا مل يكن .
النظام  بهذا  يندمج  اأن  يقبل  منا  من  لكن  يفت  مل  الوقت  الله  احلمد 
معروفني  لأننا   ، لنا  بالن�صبة  اخل�صو�س  وعلى  �صعبة  دوما  فالبداية 
بع�صقنا للروتني والبريقراطية واإدخال احلكومة يف كل �صغرية وكبرية 
اأ�صعاف غرينا لأنهم  � ولهذا خ�صارتنا تكون  بالكامل  فيها  وغارقني 

ي�صريون مب�صارين اأما نحن فال نعرف اإل هذا امل�صار .
بالتاأكيد  اأن نتخذ قرارات ت�صملنا جميعا وهذه قرارات  احلقيقة يجب 
موؤملة ولي�صت بالهينة وهي على املدى الق�صري ولهذا يجب اأن نكون 
معها ولي�س �صدها ، اأما على املدى الطويل فنحن الرابحني لأننا �صوف 

نكون فعالني يف النظام القت�صادي العاملي اجلديد .

ح�ضني علي غالب 
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 ، 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 الإعالمي اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية الوادي
دائرة الوادي
بلدية الوادي

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

اإ�ضهار اإن�ضاء جمعية ذات �ضبغة حملية تخ�ضع للقانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 
باجلمعيات. املتعلق   2012 يناير   12

املوافق  هـ   1433 عام  �ضفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�ضى 
هذا  مت  لقد   ، منه   18 املادة  ال�ضيما  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ 
اليوم ت�ضليم و�ضل اإ�ضهار لتاأ�ضي�س اجلمعية املحلية امل�ضماة : اجلمعية الدينية 
مل�ضجد اأن�س بن مالك املقيمة: بحي 08 ماي ال�ضمايل الوادي رئي�س اجلمعية: 
غندير عون يا�ضني بن حممد احلبيب تاريخ ومكان االزدياد: 1974/01/14 

بالوادي عنوان الرئي�س. حي 08 ماي ال�ضمايل بلدية الوادي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران و المدينة
ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية ورقلة

إعالن عن منح مؤقت
NIF 099130019120629

              طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247  المؤرخ 2015/09/16 
والتسيير  الترقية  ديوان  يعلن  العام،  المرفق  تفويضات  و  العمومية  الصفقات  تنظيم  المتضمن 
العقاري لوالية ورقلة كافة المتعهدين المشاركين في طلب العروض الوطني مفتوح باشتراط قدرات 

     /2019  /04 رقم  الصادر في الجرائد اليومية “التحرير “ و ‘Horizons بتاريخ دنيا 
ايجاري  لـ 2000 مسكن عمومي  المختلفة  الطرق والشبكات   بانجاز  المتعلقة  2019/03/03 و 
ببلدية عين البيضاء والية ورقلة . الحصة رقم 04: انجاز الطرق والشبكات المختلفة لـ 2000/618 

مسكن عمومي ايجاري ببلدية عين البيضاء.
الجدول  المذكورة حسب  للمشاريع  المؤقت  المنح  على  أسفرت  العروض  تقييم  و  تحليل  عملية  ان 

التالي:
المبلغ بعد التصحيح المبلغ المقترح )دج( تعيين المقاولةتعيين المشروع

)دج( 
مدة 

اإلنجاز
المالحظة

حصة رقم 04: 
انجاز الطرق 

والشبكات المختلفة لـ 
2000/618 مسكن 
عمومي ايجاري 

ببلدية عين البيضاء.

مؤسسة 
اشغال البناء 
والري قباني 

رشيد
164 023 418,00164 023 418,00

10
 أشهر

اقل 
عرض 
مالي 
ومؤهل

             على المتعهدين الراغبين في معرفة تفاصيل عملية تقييم عروضهم التقنية والمالية اإلتصال 
بمصلحة الصفقات لديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية ورقلة في أجل أقصاه ثالثة أيام ابتداء من 
اليوم األول لنشر إعالن المنح المؤقت لهذه الصفقات في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 

او الصحف الوطنية.
كما يمكن لكل متعهد معارض الختيار المصلحة المتعاقدة، تقديم طعن في أجل قدره عشرة )10( أيام 
الموالية األول صدور لهذا اإلعالن في اليوميات الوطنية أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

العمومي، لدى لجنة الصفقات لديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية ورقلة.

  ANEP Nْ 2030000542      التحرير 2020/04/22 

1خمترع املوتور الكهربائي o سحب
2خمترع الغسالة.

3خمترع النظارة الطبية.
4متشاهبان o الكل يسعى إليه يف السباقات.

5قام هبمة ونشاط o نصف نرحل.
6شجر معمر معروف يف لبنان o سال o زهر نذكره يف 

حتية الصباح.
7متشاهبان o خمترع الالسلكي.

8رفاهية زائدة o عشب )معكوسة(.
9دواء لوجع الرأس

10خمترع املدفع الرشاش o لعبة كرة املضرب.

أفقــــــــــــــــــي

1خمترع مقياس احلرارة فهرهنايت.
2إله الشمس والريح واخلصوبة عند 

قدماء املصريني o خمترع التكييف 
)معكوسة(.

3رجل )مبعثرة( o حرك وخض بشدة.
4من هم يف مستواه يف التفكري o غري 

ناضج.
5ضعف )عامية من االجنبية( o موقع 

الزنال واملنافسة )معكوسة(.
6يزيد قليال o لربط اطراف القميص.

7هدوء o حيوان أليف من العائلة 
السنورية.

8خمترع البندقية o خمترع فرشاة 
األسنان.

9املورث احلامل للصفات الوراثية يف 
األحياء o نشرب به القهوة

10غري ذي لياقة يف التصرف وغري ذي 
هندام يف الشكل o خمترع املنطاد.

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرية،داخل  مربعات   9 من  �س�دوك�  لعبة  .تتاألف 

مربعات �سغرية لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

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

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعم�ديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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 Par decision  n°113 du 16/03/2020 du
Ministère de l'Energie، une autorisa-
 tion dèfinitive portant l'exercice de
l'activité de stockage et de distribu-
 tion de produits petroliers )point de
 vente carburants( a été accordée à
 Madame Laouar Sacia، sis au niveau
du village de Hassi Ghaneme com-
mune d'El-Menea، Wilaya de Ghar-
 daia، conformément aux dispositions
 du decret executif n°15-57 du 08
 février 2015 portant règlementation
 du stockage et de la distribution des
.produits pétroliers

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية ادرار
دائرة اأولف
بلدية اقبلى

و�ضل اإ�ضهاري بتغيري الهيئة التنفيذية
 امل�ضجل حتت رقم /2020/03

طبقا الإحكام املادة 18 من القانون رقم 12 - 06 املوؤرخ يف 18 �ضفر 1433 
مار�س   30 اليوم.  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق 
املتعلقة   2020 فيفري   22 يف  املوؤرخة.  التعديالت  مذكرة  2020ا�ضتالم 
تريقا   : اجلمعية  امل�ضماة  املحلية  للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�ضكيلة  بتغيري 
لرتبية املوا�ضي امل�ضجلة حتت رقم 01 /2012 بتاريخ 20ماي 2012 املقيمة 

بحي اخللفاء الرا�ضدين
يرتاأ�ضها ال�ضيد )ة( دوبالل احمد

DMO
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حـدث وال حـرج

هذه  ال�س�رة املفزعة ح�سبما 
تداولتها بع�ص ال�سفحات 

الفاي�سب�كية األقطت لغرفة 
الك�ابل الهاتفية ببلدية 
خريان ذات الت�ساري�ص  
اجلبلية ب�لية خن�سلة 
وبداخلها عدد هائل من 

الثعابن !

صـــورة و تعــليق 

العثور على كهل م�شنوقا 
داخل منزله بق�شنطينة

اأم�س جثة كهل  ق�صنطينة  بولية  املدنية  احلماية  نقلت م�صالح 
اجلامعي،  بادي�س  ابن  مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ  م�صلحة  اإىل 
يف  عليه  عرث  العمر،  منت�صف  يف  )ر.ن(  املدعو  ال�صحية  
منزله  داخل  م�صنوقا  �صباحا  الربع  و  ال�صابعة  ال�صاعة  حدود 
حيث  بق�صنطينة،  اجلميل  املنظر   64 رق��م  با�صتور  ب�صارع 
بح�صور  اإجالوؤه  مت  الرقبة،  م�صتوى  على  احلبل  اآثار  على  عرث 
ما  و  ال�رشعي،   والطبيب  العلمية  وال�رشطة  الوطني  الأم��ن 
للو�صول  اأمني  حتقيق  فتح  حيث  جمهولة،  الأ�صباب  ت��زال 
قتل؟. جرمية  اأم  انتحار  عملية  كانت  اإن  الوفاة  اأ�صباب  اإىل 

كورونا يت�ضبب يف اانكما�س 
اقت�ضادات 170 دولة يف 

اأنحاء العامل

�رشحت كري�صتالينا جورجيفا مديرة �صندوق 
النقد الدويل و خالل  موؤمتر �صحفي عن بعد 

باأن الأزمة التي اأوقد �رشارتها انت�صار فريو�س 
كورونا امل�صتجد هي الأ�صواأ منذ الك�صاد العظيم، 
اأي الأزمة التي وقعت يف 1929 ، و التي تعد من 
اأكرب الأزمات القت�صادية التي انطلقت من �صوق 

الأ�صهم الأمريكية يف القرن الع�رشين، كما ت�صببت 
يف ظهور اأزمة الرهن العقاري التي م�صت كثري 

من الدول،  حتمل العامل تداعياتها، مبا فيهم اجلزائر، 
لت�صيف اأن تداعيات الفريو�س �صتف�صي اإىل 

انكما�س اقت�صادات 170 دولة يف اأنحاء العامل هذا 
العام، مع توقع  بع�س الركود، و الذي  قد ميتد اإىل 

غاية 2021 ، ح�صب املحللني القت�صاديني، كانت 
ر�صالة منها باأن الآتي اأ�صواأ، و قد يجر وراءه خرابا 
اقت�صاديا عامليا، كما تنباأ خرباء اقت�صاديون بظهور 

ثورة �صناعية جديدة تتمثل يف املجال الطبي، و 
مل�صاعدة البلدان على اجتياز هذا الركود العميق  

ا�صتحدث �صندوق النقد الدويل  خطا جديدا 
لل�صيولة ق�صرية الأجل للبلدان ذات ال�صيا�صات 

القوية، و عرّبت مديرة �صندوق النقد الدويل عن 
ا�صتعداد ال�صندوق ل�صتخدام كل الأدوات املتاحة 

وطاقة الإقرا�س البالغة تريليون دولر اأمريكي، مع 
مراعاة ا�صتخدام الربامج بحكمة وتعزيز احلوكمة 

الر�صيدة.
 اأما بالن�صبة للدول ذات الدخل املنخف�س، خا�صة 
يف هذه احلالة ال�صتثنائية، يعتزم ال�صندوق زيادة 

قرو�صه املي�رشة ثالثة اأ�صعاف و ال�صعي للح�صول 
ب�صكل عاجل على موارد جديدة لالإقرا�س بقيمة 

18 مليار دولر اأمريكي لتمويل "ال�صندوق 
ال�صتئماين للنمو واحلد من الفقر"، معربا عن 

ا�صتعداده للعمل بالتعاون الوثيق مع املوؤ�ص�صات 
واملحافل الدولية الأخرى، وكذلك الأطراف املعنية 
من القطاع اخلا�س، مل�صاعدة البلدان الأع�صاء على 

اجتياز هذه الأزمة واخلروج منها وهي اأكرث �صالبة، 
اأما عن اجلزائر فقد �صبق واأن دعا م�صوؤولون �صامون 

يف الدولة  اأن يخ�ص�س �صندوق النقد الدويل 
موارده الب�رشية واملالية لال�صتجابة للحاجيات 

الفورية لأ�صواق البلدان النا�صئة والنامية من خالل 
متويل ا�صتعجايل ومالئم لالقت�صاد العاملي عرب 

منح �صيولة اإ�صافية حتمية، و اأن يطبق مبداأ احلياد 
على اأو�صع نطاق يف دعمه للبلدان الأع�صاء، يف 

وقت اجلزائر مطالبة مبراجعة منظومتها القت�صادية 
والنتقال من اقت�صاد الريع اإىل اقت�صاد خالق 

للرثوة بعدما انتقد �صيا�صة احلكومة يف هذا املجال 
ل�صيما مت�صكها بقاعدة 49/51 .

اكت�ضاف ق�ضر اآ�ضوري 
فاخر بالعراق

اكت�صف علماء الآثار الأملان العاملون يف العراق ، 
خالل درا�صتهم لأنقا�س م�صجد فجره الإرهابيون 
يف مدينة املو�صل، ق�رشا قدميا بحالة جيدة يعود 

تاريخه اإىل عهد الإمرباطورية الآ�صورية و تفيد  
، باأن علماء الآثار من جامعة هايدلربغ الأملانية، 

الذين �صمح لهم بدرا�صة اأنقا�س جامع يف مدينة 
املو�صل �صمال العراق،  كان الإرهابيون قد فجروه 

عام 2014.و كان هذا املكان موقعا اأثريا وح�صاريا. 
ولكن ات�صح اأنه مبني على مبنى اأقدم، حيث وفقا 

لعلماء الآثار كان هذا املبنى قبل اآلف ال�صنني 
ق�رشا يعود لزمن الإمرباطورية الآ�صورية.وقد 

اكت�صف علماء الآثار فعال بوابات الق�رش التي يبلغ 
ارتفاعها عدة اأمتار. هذه البوابات جمهزة بعتبات 
�صخرية عالية ومزينة بر�صوم الثور املجنح. و قد 
حتولت غرف وقاعات الق�رش اإىل منظومة اأنفاق 
حتت الأر�س، اكت�صف الباحثون فيها كنوزا اأثرية 
نادرة، كما اكت�صفوا قاعة العر�س التي طولها 55 

مرتا.وعرث علماء الآثار يف هذا الق�رش على عدد من 
النقو�س اجلدارية و ن�صو�س، يذكر اأحدها ا�صم امللك 

الآ�صوري اأ�رشحدون )669-680 �صنة قبل امليالد

اجلزائريون �ضيق�ضون االأيام االأوىل من رم�ضان 
يف ظروف ا�ضتثنائية

على غري العادة متاما �سي�س�م اجلزائري�ن هذه املرة وكذا خمتلف دول 
العامل الإ�سالمية رم�سان بطريقة ا�ستثنائية فر�ستها احلالة ال�سحية التي 

مير بها العامل والبالد، فرغم منع اإقامة ال�سل�ات اخلم�ص والرتاويح يف 
امل�ساجد وغياب الأ�س�اق ال�سعبية وبع�ص الأطباق على طاولتهم، يتفاءل 

اجلزائري�ن بع�دتها بداية من الأ�سب�ع الثاين، حيث �سي�ستاق اجلزائري�ن 
لروتن ي�م رم�سان من بدايته اإىل غاية ال�سهرة.

ال�ضاي والقهوة وم�ضروبات اأخرى 
لتح�ضني عمل 

الدماغ
ي�سعر النا�ص خالل فرتة 

العزلة الذاتية مبن 
فيهم الأكرث ن�ساطا، 

بالتعب املتزايد 
وانخفا�ص القدرة على 

العمل وتك�سف الدكت�رة اإيرينا خاينغيا، اأخ�سائية يف علم النف�ص 
ال�سريري وعلم النف�ص الع�سبي امل�سروبات التي ت�ساعد على تخفيف 

هذه امل�سكلة.. وتق�ل، يف حديث لرادي� �سب�تنيك، عندما يتطرق 
احلديث عن امل�سروبات التي حتارب التعب،  يتبادر اإىل ذهن غالبية 

النا�ص قبل كل �سيء ال�ساي والقه�ة. وهذا �سحيح اإذا تناول منها ال�سخ�ص 
ك�بن فقط يف الي�م، لأن تناول كمية اأكرث ي�سبب ردة فعل اجل�سم 

وتنخف�ص كفاءة الدماغ
ووفقا لها، امل�اد التي حتت�ي على جذر جين�سنغ، هي اف�سل تن�سيط 
للدماغ، من امل�اد املحت�ية على الكافين. وتق�ل، "تاأثري اجلين�سنغ 

ي�ستمر فرتة اأط�ل من تاثري الكافين، حيث يكفي3-2 قطرات منه يف 
ك�ب ماء مرتن يف الي�م للحفاظ على الن�ساط والقدرة على العمل.

اإدري�س اإلبا ُيثري اجلدل باقرتاح:
 "يجب اأن ُيفر�س احلجر 

ال�سحي ملدة اأ�سبوع كل عام كي 
نتذكر فايرو�س كورونا للأبد



اجلزائر اأخذت احتياطات م�ضبقة ملواجهة انهيار اأ�ضعار 
النفط و ال جلوء اإىل اال�ضتدانة

التربعات ملحاربة ك�رونا بلغت 230 مليار �سنتيم وح�ايل ملي�ن دولر، او�سعيد ي�ؤكد:

لـــــــــــ�ؤي ي
----------------------

لالت�سال  امل�ست�سار  ال�زير  اأم�ص  ك�سف 
اجلمه�رية  لرئا�سة  الر�سمي  الناطق 
التربعات  قيمة  اأن  اأو�سعيد،  حمند 
ــي تــ�ــســب يف احلــ�ــســابــات  ــت ــة ال ــي ــال امل
ك�رونا  فريو�ص  ملحاربة  املخ�س�سة 
 230" ح�ايل  الثنن  نهار  حتى  بلغت 

مليار �سنتيم وح�ايل ملي�ن دولر".
�سحفية  نـــدوة  يف  او�سعيد  ــح  ــس واأو�
ت�سب  التي  املالية  "التربعات  اأن  اأم�ص 
بعن�ان  لها  املخ�س�سة  احل�سابات  يف 
حتى  بلغت  ك�رونا  فريو�ص  حماربة 
و  �سنتيم  مليار   230 ح�ايل  اأم�ص  نهار 

ح�ايل ملي�ن دولر".
يف  "حر�سا،  اأنه  امل�س�ؤول  ذات  واأ�ساف 
ال�سفافية  على  ــدة،  ــدي اجل اجلــزائــر 
من  تـــاأويـــل  لأي  وجتــنــبــا  ـــة  ـــان والأم
يف  ال�سطياد  على  املتع�دين  طــرف 
مبا�سرة  اأنـــه  اأعلمكم  العكرة  املــيــاه 
هذه  اجلزائر  عن  اهلل  يرفع  اأن  بعد 
ال�زير  اإ�ــســراف  حتت  �سيتم  اجلائحة 
الهالل  من  م�ؤلفة  جلنة  ت�سكيل  الأول 
املجتمع  وممثلي  اجلــزائــري  الأحــمــر 
ــدمي اقـــرتاحـــات  ــق ــ�ىل ت ــت ــــدين ت امل
كيفية  حـــ�ل  اجلــمــهــ�ريــة  لرئي�ص 
من  مل�ستحقيها  التربعات  هذه  ت�زيع 

املت�سررين من ال�باء".
واأكد حمند اأو�سعيد بلعيد، اأن اجلزائر 
الناجتة  الأزمة  "متحكمة" يف  تزال  ما 
يف  النفط  لأ�سعار  احلــاد  الهب�ط  عن 

ظل تف�سي وباء ك�فيد19-.
ال�سرورية  الإجــــراءات  اأن  اأو�ــســح  و 
اأ�سعار النفط كانت قد  مل�اجهة هب�ط 
الذي  الـــ�زراء  جمل�ص  خــالل  اتخذت 
نح�  قبل  اجلمه�رية  رئي�ص  تراأ�سه 
نت�قع  "كنا  بالق�ل  م�سيفا  �سهرين 

هذه الأزمة والتي احتطنا لها".
يف  اتخذت  التي  التدابري  جملة  ومن 
الر�سمي  الناطق  ذكر  الــ�زراء،  جمل�ص 
تخفي�ص  بقرار  اجلمه�رية  لرئا�سة 
تخفي�ص  و  بــاملــائــة   30 بـــ  الـــــ�اردات 
للدرا�سات  املخ�س�سة  الأمـــ�ال  قيمة 

واخلدمات من اخلارج.

كانت  اإذا  ــا  م ملعرفة  ــ�ؤال  ــس � حــ�ل  و 
ال�ــســتــدانــة  اإىل  �ــســتــلــجــاأ  اجلـــزائـــر 
املالية  الأزمــــة  ملــ�اجــهــة  اخلــارجــيــة 
اأكد  النفط،  اأ�سعار  انهيار  الناجمة عن 
يظل  اخليار  "هذا  اأن  امل�ست�سار  ال�زير 

م�ستبعدا".
رئي�ص  "مادام  اخل�س��ص:  بهذا  قال  و 
ــ�ء اىل  ــج ــل ــة ا�ــســتــبــعــد ال ــ�ري ــه ــم اجل
مازال  فامل�قف  اخلارجية  ال�ستدانة 

م�قف اجلمه�رية اجلزائرية".
الناجمة  �س�ؤال متعلق بالأ�سرار  و عن 
منا�سب  على  ك�رونا  وباء  تف�سي  على 
الرئا�سة  با�سم  الناطق  ــد  اأك العمل، 
بكل  اجلــمــهــ�ريــة  رئــيــ�ــص  "اهتمام 
و  ــاء  ــ�ب ال ــار  ــاآث ب بالتكفل  يتعلق  مــا 

مب�ساعدة جميع املت�سررين".
كما ذكر بالإح�ساء الذي يجري حاليا 
ح�سر  ملــحــاولــة  ــدان  ــي م ــن  م اأكـــرث  يف 
�س�اء  احلجر  اإجراءات  من  املت�سررين 
كان�ا م�ؤ�س�سات اأو عمال وه� "ما يتطلب 

وقتا"، على حد ق�له.
و يف رده على �س�ؤال ح�ل اإمكانية بعث 
مع  بال�سراكة  ال��سط  ميناء  م�سروع 

با�سم  الر�سمي  الناطق  رد  ال�سينين، 
مهتمان  البلدين  "كال  ــاأن  ب الرئا�سة 
مبحاربة  يعنيه،  فيما  كــل  حــالــيــا، 
امل�سيبة  تنجلي  وعــنــدمــا  الـــ�بـــاء، 

�سيطرح امل��س�ع للبحث".
ــعــيــد، حـــ�ل ملف  وقـــال حمــنــد اأو�ــس
اأ�سئلة  على  اإجابته  يف  الــراأي،  �سجناء 
كامل  ت�سجيع  ال�سحفين:"هناك 
ول  ــر،  ــزائ اجل يف  ال�سحافة  حلــريــة 
الــعــدد  اأي دولـــة متــلــك هـــذا  تــ�جــد 
مـــن الـــقـــنـــ�ات اخلـــا�ـــســـة، واملـــ�اقـــع 
املن�سات  مــن  وغــريهــا  اللــكــرتونــيــة 

الإعالمية.
اأن الدولة تتحمل  واأكد ذات املتحدث، 
حتتاج  الدميقراطية  لأن  النتقادات 
اأن  اأو�سعيد،  و�سدد  الآخـــر.  لل�س�ت 
حرية  ي�سجع  اجلــمــهــ�ريــة،  رئي�ص 
التك�ين  وي�سجع  ق�ة،  بكل  ال�سحافة 
ــة، يف حـــدود الــقــانــ�ن،  ــي ــرتاف والح
ــالق، واحــرتام الآداب  واحــرتام الأخ

العامة.
اأنه من خرج على هذه  امل�س�ؤول،  واأكد 
تطبيق  ي�سمله  اجلــزائــر،  يف  ــدود  احل

القان�ن العام ك�سائر امل�اطنن.
للندوة  تن�سيطه  خــالل  ــار  ــس اأ� كما 
رئي�ص  "اأن  اجلمه�رية  رئا�سة  مبقر 
اأ�سدر  تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية، 
ال�زارية  الــدوائــر  كافة  اإىل  تعليمة 
عبارة..  عن  للكف  الدولة  وم�ؤ�س�سات 
اأو  اجلمه�رية  رئي�ص  من  بت�جيهات 

تنفيذا لأوامر رئي�ص اجلمه�رية".
وبــخــ�ــســ��ــص مــلــف تــر�ــســح رمــطــان 
امللف  يف  اأممي  مبع�ث  ملن�سب  لعمامرة 
للرئا�سة  الر�سمي  الناطق  قال  الليبي، 
ف�سال  الرت�سح  يف  ترى  اأطراف  "هناك 
حكمها،  ت�سحيح  منها  اأطالب  للجزائر 
فهذا ف�سل لالأمن العام لالأمم املتحدة، 
كفء  رجل  اختيار  ي�ستطع  مل  الذي 
الب�سيط يف  باأ�سل�به املتميز  م�سه�د له 

حل الأزمات ."
واأ�ساف قائال "ك�ن تفكري الأمن العام 
يزرع  �سيء  هــذا  جزائري  اختيار  يف 
اأجنبته  مبــا  ــزاز  ــت والع الفخر  فينا 

الدبل�ما�سية اجلزائرية."
م�ست�ى  عــلــى  ال�سحية  الــهــيــاكــل  و 

الرتاب ال�طني.

وقتا   يتطلب  احلجر  اإجراءات  من  وموؤ�ض�ضات  عمال  من  املت�ضررين  • ح�ضر 
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العثور على جثة �ضاب 
مبدينة اجللفة

 حلوم بلون قامت يف واجهة 
الق�ضابات ب�ضيدي بلعبا�س

االأخرية �ضاعة  الـ24  خالل  وفيات  و8  جديدة  اإ�ضابة   93

ا�ضتقرار يومي يف اأعداد االإ�ضابات وحاالت ال�ضفاء يف اجلزائر

اأع�ضاء "اوبك" يناق�ضون تخفي�ضا فوريا لالإنتاج و�ضط نك�ضة تاريخية للبرتول االأمريكي

برميل النفط اجلزائري يفقد 5 دوالرات متاأثرا بتداعيات "كورونا"

)اأربعيني(،  �ساب  جثة  على  اجللفة  مبدينة  عرث 
لذات  وا�ستنادا   . اأمني  م�سدر  من  علم  ما  ح�سب 
مقر  ــاذاة  ــح مب ــة،   ــث اجل عــلــى   عــرث  فقد   ، امل�سدر 
"�سعباين" وحي  الذي يت��سط حي  الدائرة باملكان،  
م�سالح  فتحت  ال�لية..وقد  بعا�سمة   " تيبة  "بن 
الأمن، حتقيقا  للك�سف عن احليثيات املرتبطة بهذه 
اجلثة ) واحتمالية اجلرم ( حيث ح�سرت ال�سرطة 
الأولية،  التحقيقات  اإطار  يف   ، املكان  لعن  العلمية  
ال�ساب  جثة  على  اجلمه�رية.وعرث  وكيل  مبعية 
لذات  وفقا  الراأ�ص،   م�ست�ى  على  اإ�سابة  وبه  املت�يف 

امل�سدر.
ق/ج

بلعبا�ص  �سيدي  بــ�ليــة  الق�سابات  معظم  ت�سهد 
وملطار  حل�سن  �سيدي   ، تــالغ  املــجــاورة  والبلديات 
البي�ساء  اأن�اعها  مبختلف  اللح�م  بيع  ظاهرة   ...
وعلى  املحالت  خــارج  التعليق  بديك�ر  واحلــمــراء 
اأبــ�اب  خــارج  املعالق  يف  وتعليقها  الزجاج  واجهة 
اأمام مراأى اجلميع ، دون اأن حترك  الق�سابات  ي�ميا 
الظاهرة تت�سع  اأ�سبحت هذه  ، حيث  �ساكنا  الرقابة 
وخيمة  بنتائج  وتنذر  العم�مية  ال�سحة  وتهدد 
الأ�سفر  الل�ن  اللحم  ــذ  اأخ بعدما  امل�ستهلك  على 
والنفايات  الروائح  عن  احلديث  دون  هذا   ، القامت 
والأح�ساء  والأغنام  والروؤو�ص  اللح�م  حتا�سر  التي 
والغبار  احل�سرات  و�سط  عر�سها  يتم  والتي  املعلقة، 
العام  والطريق  ببلعبا�ص  ل�فال  �س�ق  مــن  كــل  يف 
الق�سايا  غــرار  على  حل�سن  و�سيدي  ملطار  ببلدية 
،يف  تــالغ...  املنتدبة  بال�لية  بركان  داود  ب�سارع 
ظل عدم احرتام اأدنى معايري ال�سالمة وال�سحة من 
بحياة  يبال�ا  ل  وكاأنهم  اأ�سح�ا  الذين  الباعة  طرف 
باأي  وال�قاية  التعقيم  يتطلب  وقــت  يف  غريهم 
طريقة لتفادي املر�ص من جهة وفريو�ص ك�فيد 19 

من جهة اأخرى .
ن.زنازل

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأكدت 
عن  ــص  ــ� اأم لها  بــيــان  يف  امل�ست�سفيات 
ت�سجيل 93 حالة اإ�سابة جديدة م�ؤكدة 

بفريو�ص ك�رونا امل�ستجد "ك�فيد19".
على  الإ�ــســابــات  عــدد  بذلك  وترتفع   
حالة   2811 اىل   الــ�طــنــي  املــ�ــســتــ�ى 
حالت   8 ت�سجيل  مت  حن  يف  م�ؤكدة، 
حــالت  ــدد  ع لريتفع  جــديــدة،  وفـــاة 
 38 عرب  م�زعة  وفاة،   392 اإىل   ال�فاة 
جلنة  اأن  البيان،  نف�ص  ــاد،  ــة.واأف ولي
ك�سفت  كــ�رونــا،  ــاء  وب ور�سد  متابعة 

امل�سجلة  للح�سيلة  الي�مي   حتديثها  يف 
 1152 اىل  ال�سفاء  حــالت  ارتفاع  عن 
جديدة. تعايف  حالة   53 ت�سجيل  بعد 
الدولة  تتخذها  التي  امل�ساعي  اطار  ويف 
مل�اجهة تف�سي فريو�ص "ك�رونا" ك�سف 
بال�سناعة  املــكــلــف  املــنــتــدب  ــر  ــ�زي ال
انه  باحمد،  بن  لطفي  ال�سيدلنية، 
القليلة  ـــام  الي ــالل  خ ا�ــســتــالم  �سيتم 
املقبلة 3 مالين و 500 كمامة وما يف�ق 
املــعــدات  خمتلف  مــن  ملي�ن   100 عــن 
الطبية ال�اقية الفردية.وابرز، ال�زير 

املنتجن  ــدد  ع يف  امللم��ص  ــاع  ــف الرت
املعقمة  الكح�لية  للمحاليل  املحلين 
بحيث   ، كــ�رونــا  فريو�ص  انت�سار  بعد 
منتجا   12 مقابل  منتجا   32 اإىل  ارتفع 
املعدات  ان  باحمد،  بن  واأكــد  �سابقا. 
ك�رونا  ازمــة  قبل  الفردية  ال�قائية 
العاملية كانت تنتج حمليا غري ان انت�سار  
ادى  للفريو�ص،  وال�سريع  امل�سب�ق  غري 
نف�ص  ال�سترياد.ويف  اىل  الت�جه  اىل 
انه  اىل  املنتدب،  ال�زير  ا�سار  ال�سياق، 
ملي�ن   25 الي�م  غاية  اىل  ا�سترياد  مت 

مت�اجدة  كمامة  ملي�ن   5 منها  كمامة 
ملي�ن  و20  امل�ست�سفيات  م�ست�ى  على 
للم�ست�سفيات  املركزية  ال�سيدلية  يف 
“اف.اف.بي.2". قناع  األــف   700 منها 
اإعداد  اإىل  املنتدبة  ــ�زارة  ال جلاأت  كما 
بالتدابري  يتعلق  تنفيذي  مــر�ــســ�م 
ال�س�ق  مت�ين  لت�سهيل  ال�ستثنائية 
وامل�ستلزمات  بالتجهيزات  ال�طنية 
وجتهيزات  ال�سيدلنية  وامل�اد  الطبية 
ال�طنية  ال�ستجابة  اإطــار  يف  الك�سف 
جلائحة ك�رونا.                                       ل�ؤي ي

�سحاري  خـــام  بــرمــيــل  ـــددا  جم ــار  ــه ان
من  مبــ�جــة  ــره  ــاأث ت ب�سبب  ــر،  ــزائ اجل
التداعيات القت�سادية جراء فريو�ص 

ك�رونا.
اأن  الدويل،  النفط  اأ�سعار  م�قع  وك�سف 
16.95 دولر  خام �سحاري اجلزائر بلغ 
للربميل، حيث فقد 5.41 دولر يف ي�م 

واحد.
من  عـــددا  اإن  بــاأوبــك  م�سدر  وك�سف 
املــ�ــســدرة  الــبــلــدان  مــنــظــمــة  وزراء 
ــرتول �ــســيــعــقــدون مـــ�ؤمتـــرا عرب  ــب ــل ل
النفط  �س�ق  تط�رات  ملناق�سة  الهاتف 
انتاج  تخفي�سات  اتفاق  تنفيذ  و�سبل 
اأول  من  بدءا  ولي�ص  الف�ر  على  النفط 

ماي.
واأبلغ امل�سدر رويرتز "اقرتحنا تنفيذا 
حتى  النتظار  وعــدم  لالتفاق  ف�ريا 
يف  ــراط  الإف عن  الت�قف  واأي�سا  ماي�، 

الإنتاج يف اأبريل".
هب�ط  من  يــ�م  بعد  الجتماع  وياأتي 
يف  للت�سليم  الأمــريــكــي  النفط  عق�د 
ال�سلبية  املنطقة  اإىل  الــتــايل  ال�سهر 
انهيار  مــع  الــتــاريــخ  يف  الأوىل  للمرة 

الطلب ب�سبب اأزمة فريو�ص ك�رونا.
�س�ى  التاريخي  النهيار  هذا  مي�ص  ول 
يعد  الذي  ال��سيط  تك�سا�ص  غرب  نفط 
بينما  الأمــريكــيــة  ال�س�ق  يف  مرجعًا 
بحر  برنت  نفط  فاإن  لأوروبا  بالن�سبة 

ال�سمال ه� الذي يحدد الأ�سعار.
مرياب�  �سركة  من  بال�سارد  ج�ن  وقال 
فج�ة  "هناك  مذكرة  يف  ال�ستثمارية 
ال�سعرين  بن  حاليا  تف�سل  تاريخية 

املرجعين لأ�س�اق النفط".
ل  اخلام  النفط  بائعي  اأن  ال�ا�سح  ومن 
عمن  العث�ر  يف  م�سكلة  فقط  ي�اجه�ن 
ي�سرتي النفط، بل يف تخزين الفائ�ص 
الكبري  التقهقر  حدث  هنا  ومن  اأي�سًا، 
ال�سعر  ي�ستدعي  ذلـــك،  على  عـــالوة 
اإىل  التقنية  الآليات  ا�ستك�ساف  ال�سلبي 
عنها  يغفل  والتي  النفط  ل�س�ق  ما  حد 

اجلمه�ر العام يف معظم الأحيان.
و�س�ق النفط ه� من الن�ع الذي ي�سمى 

التفاو�ص  يتم  اذ  الآجلة  العق�د  ب�س�ق 
من  اأ�سابيع  ــدة  ع قبل  الأ�ــســعــار  على 
امل�عد املحدد للت�سليم. وبالتايل فاإن ما 
يتم تداوله لي�ست الرباميل بحد ذاتها 

واإمنا عق�د مدع�مة بالنفط نف�سه.
يف  �سممت  التي  الآلية  هــذه  اأ�سبحت 
الأ�سعار،  تقلبات  �سد  كتاأمن  الأ�سل 
بــدايــة  ويف  لــلــمــ�ــســاربــة.  مــ��ــســ�عــًا 
الأ�سب�ع، اأي الثنن، انتهى اأجل عق�د 
يف  ت�سليمه  �سيتم  الــذي  اخلــام  النفط 
ا�ستالم  اإىل  امل�سارب�ن  وا�سطر  مــاي 

النفط الذي ا�سرتوه بالفعل.
ل�ؤي ي

  

ك�رونا  اأمـــام  نف�سه  العربي  املجتمع  وجــد  لقد 
ذاته  اإقناع  حتى  بل  غــريه  على  للتاأثري  فاقدا 
امل�ؤ�س�سات  وفقدت  كين�نته  و  ج�ده  على  باخلطر 
الفاعل  الجتماعي  التعامل  فاعلية  الجتماعية 
تنظيم  و  �سرحها  و  الظاهرة  عقلنة  على  املعتمد 
الذات و �سبطها وفق و�س�ح ملا نعي�ص، غري خا�سع 
اأو املناكفة و �سقط مثقف� املجتمع العربي  للتاأويل 
باإتباع  احلــدث  ماهية  نح�  ــزلق  الن يف  وعامته 
منهج املماثلة كاأداة للمعرفة و و�سيلة للح�س�ل على 
معرفة  اإىل  ال��س�ل  على  يقت�سر  وه�  احلقيقة، 
�سيء جمه�ل عن طريق قيا�سه على �سيء معروف 
و  التــفــاق،  يف  الخــتــالف  منهج  ن�سميه  ما  ه�  و 
ُاعتمد كمنهج اب�ستم�ل�جي رغم �سعفه يف حتليل 
الفكر  وجلب  وم�ساكله  الجتماعي  الراهن  ق�سايا 
الزمن  الأبدي عرب  الدائم و منقذه  العربي مارده 
م�ساكله  اكت�ساف  و  اأزماته  حل  يف  اخلرافة  وهي 
عرب عجز لإدراكه باأنه ميكنه التفكري والتحليل، 
يف  بدعا  لي�ست  ك�رونا  ان  وال�ستدلل  الرتكيب 
لن  لق�ساياه  فكره  وفق  العربي  املجتمع  تف�سري 
العقل العربي ل ميكنه التعامل مع الأ�سياء املعقدة 
فه� غري فاعل للتاأويل والت�قع. ف�سعرة امل�سحف 
و دواء الفلكي و ق�سم الفقيه و رجم غيب ال�سيا�سي 
املجتمع  عا�ص  فكم  وحــدهــا  كــ�رونــا  �سمة  لي�ص 
العربي حن ي�سعر بالعجز اإىل مثل هذه ال�سذاجة 
تفكري  علينا  يتغلب  ان  امل�جع  من  انــه  واأكـــرث. 
يطرح  فارخميد�ص  ق.م  �سنة   323 قبل  هلني�سي 
اري�ستارك��ص  و  الفيزياء،  يف  الأ�سا�سية  الق�انن 
ذلك  يف  مبا  الك�اكب،  كل  ــاأن  ب القائلة  بفكرته 
يف  اأرات��ستين�ص  و  ال�سم�ص  ح�ل  تــدور  ــص،  الأر�
العرب  لزال  و  الأر�ص.  ملحيط  �سحيحة  ح�سابات 
ــ�د وفق  ــ�ج ـــذات وال يف �ــســراع ال�ــســتــالب مــع ال
والباطن  الظاهر  ثنائية  تتجاذبه  قيا�سي  عقل 
ك�رونا  نقا�ص  وابتعد  والحتاد.  احلل�ل  اإ�سكاليات 
وفق  للتف�سري  امل�ِجبة  النقدية  العقالنية  عن 
على  وعل�مه  معارفه  يبني  ل  م�ستقيل  غري  عقل 
ال�سع�ر و ال�جدان لأنها غري قابلة للتحقق واإمنا 
ُتبنى على الإميان وعدمه. كم هي �ساحكة ك�رونا 
من �سذاجة ال�عي املغيب ملجتمعاتنا وفق اإرادتنا. 
ما  نادرا  الل�ز  بق�سر  اأ�سنانه  يك�سر  من  ان  حقيقة 

ياأكل لبه.

بقلم: االأ�ضتاذ رقيق عبد اهلل 

كورونا.. االختالف 
يف االتفــــــــاق
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