
علماء �سينيون يوؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بن�سبة 99 باملئة

قــانـون املـالــية التكميلي يحــوز
 على ت�سويت اأغلبية نواب الربملان

عار�سه حتالف الإ�سالميني والأحرار وبن خالف يوؤكد القانون �سيفرغ جيوب اجلزائريني

ال�سني �سرعت حاليا ببناء م�سنع بهدف اإنتاج 100 مليون جرعة يف اأقرب الآجال

تخفي�ض بالر�سوم على ال�سيارات ال�سياحية 
اجلديدة ح�سب تعديالت "املالية التكميلي"

اإلغــاء اإلــزامـية 
الت�سريح باألف اأورو 

عند مغادرة البالد
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سجل بها ارتفاع ملحوظ في عدد اإلصابات بفيروس كورونا

اإخـ�سـاع 12 واليــة  اإىل 
حتـقـيقات  وبـائية
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قـرى نائية 
بالطالب العربي خارج 
جمال التغطية الهاتفية

تون�ض تتجه لفتح احلدود 
اأواخر جوان مع اجلزائر

م�ساجد ال�سعودية 
ت�ستقبل امل�سلني 

واالأق�سى يفتح اأبوابه 
بـ”اهلل اأكرب”

و�سع 753 
مركبة ودراجة نارية 

باملح�سر البلدي 

اأمطار رعدية يف 8 
واليات

ورقلة

�ص 06

�ص 05

الوادي

16
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11

وزيرها لل�سياحة يعلن عن اإجراءات 
ا�ستقبال  ال�سياح جتنبا لكورونا ويك�سف:

- اإجالء مئات اجلزائريني العالقني 
يف املغرب وفرن�سا

بعد �سهرين من الإغالق ب�سبب 
“كورونا”..

انخفا�ص يف عدد الإ�سابات لليوم الرابع على التوايل
كورونا   بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   127 مقابل  �سفاء  حالة   199
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حجز 98 كلغ من الكيف 
16بالنعامة
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النقابة مل ت�ست�سغ قرار متديد احلجر  واأدعو اإىل مناظرة 
معقولة  ومطالب  بتو�سيات  للخروج  وطنية 

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف
-----------------

هل طلبكم حاليا الرجوع اإىل 
العمل  ترونه كحل ؟

العمل  اإىل  الرجوع  احلايل  مطلبنا 
الالزمة  االحتياطات  كل  واأخ��ذ 
منه  البد  املطلب  هذا  لكن  للوقاية 
حتى واإن كنا نعلم اأن رجوعنا حاليا 
النف�سي  ال�سغط  لتفريغ  �سيكون 
احلجر.  ه��ذا  ج��راء  من  والداخلي 
حيث ي�سعب علينا اأن نتمركز  يف 
مدار�سنا الأن هناك فئة من الزمالء 
الأن  مدار�سها  مقرات  من  طردت 
ي�ستطيع  وال  انتهى  الكراء  عقد 
الزمالء اإعادة جتديده ، وهنا ي�سعب 
فئة   طرف  من  العمل  اإىل  الرجوع 
عن  ناهيك   ، املهنيني  من  كبرية 
�رضائب  من  االأخ��رى  امل�ساريف 
وتاأمينات  اجتماعي  و���س��م��ان 
امل�ستخدمني التي ي�ستحيل ان تدفع 

لهذه ال�سنة ال�سوداء
مت �سرف اإعانة لكم من طرف 

الدولة ، ما تقييمكم لهذه 
امل�ساعدة ؟

اأظن اأن هذه االإعانة مل ت�رضف بعد 
واملقدرة بع�رضة اآالف دينار ملدة  3 
يكفي  ال  عائلة،  لكل  حجر  اأ�سهر 
لتغذية ع�سفور يف هذه املدة ، مع 
ذلك مل ي�رضف بعد ، كما اأننا ن�سمع 
باأنه �سي�سلم يف اخلزينة العمومية ، 
احل�ساب   يف  ولي�س  نقدا  يكون  اأي 
يخلق  اأن   �ساأنه  من  مّم��ا  اجل��اري 
طوابري وتدافعا عليه ويك�رض احلجر 

مرة اأخرى
نقابتكم جديدة  ، هل هناك 

نقابات اأخرى ترى نف�ض 
الروؤية للو�سع وهل هناك 

تن�سيق بينكم ؟
نعم نقابتنا جديدة لكن حبنا للمهنة 
قدمي ونيتنا خلدمة  الوطن والقطاع 
يف  نختلف  رمب��ا   ، معنا   ول���دت 
ما  كل  يف  نختلف  وال  الت�سميات 
يخدم القطاع ، نحن كنقابة  ندعو  
كل النقابات على امل�ستوى الوطني 
ببيان  واخلروج  وطنية  مناظرة  اإىل 
ودرا�سات  م�سرتكة   وتو�سيات 
نرفعها  معقولة  ومطالب  ميدانية 
مل  واإن  حتى  الو�سية  اجلهات  اإىل 
النقابات  بع�س  من  جتاوبا  جن��د  
 ، البع�س  م��ن  الرف�س  ووج��دن��ا 
ولي�ست  الوطنية  املكاتب  اأق�سد 
الوالئية لكن لن نياأ�س من املحاولة 
�سمل  مّل  ه��و  الرئي�سي  هدفنا   ،
خالفات  زادت  فكلما   ، القطاع 
النقابات كلما زادت العقبات فرابح 
وم�سدر  مهني  خا�رض....الأنه  من 
من  نطلب  ل��ذا   ، خطر   يف  رزق��ه 
اأن يرتكوا لغة التعايل  كل الزمالء 
القطاع،   م�سلحة  يف  والتفكري 

من�سات  يف  الزمالء  اأن�سح  كما 
يجتنبوا  اأن  االجتماعي  التوا�سل 
بينهم  املتبادلة  واملنا�سري  التعاليق 
وال�سب   ، الكراهية  حتمل  والتي 
،موؤ�سف  ،حقا  اأم��ر  هذا   ، وال�ستم 
املثل  ف�سدق   ، القطاع  يخدم  ال  و 
ال�سعبي الذي يقول )مايبكيلك غري 

�سفرك .ومايندبلك غري �سفرك(
ماهي احللول الناجعة

 التي تراها النقابة الإنقاذ 
القطاع ؟

من بني احللول ، رفع احلجر ال�سحي 
على املهنة ، اإذ ال ميكن ربطها مبجال 
الرتبية والتعليم العايل  ،  اجللو�س 
على طاولة احلوار مع الوزارة التي 
درا�سة  ل�سياغة  بها  تربطنا عالقة 
حول التعوي�سات  احلقيقية وحتديد 
هذه  يف  �ستدرج  التي  االإعفاءات 
قرو�س  ملنح  حلول  اإيجاد   ، ال�سنة 
للمدى  فوائد  وب��دون  متو�سطة 
لبعث  وذل��ك  وت�سديديها  البعيد 

احلياة من جديد لهذه املدار�س
ماهي ر�سالتكم لل�سلطات 

واملهنيني ؟
اجلمهورية  رئي�س  اإىل  ر�سالتي 

وكل الوزارات املعنية
حقيقة الو�سع ال يحتمل التاأجيل ،  
املر�سالت  يئ�سون  حاليا  فاملهنيون 
يف  االحتجاج  اإىل  و�سينتقلون   ،
يف  يخدمنا  ماال  وه��ذا  املديريات 
اإىل  االنتقال  اأو  ال��وب��اء  انت�سار 
 ، اأح��دا   تخدم  ال  التي  االإ�رضابات 
باأن  املهنيني  زم��الءن��ا  نحث  كما 
حتى  والتوا�سل  احلوار  لغة  نحّكم 
واجلوع  املر�س  من  حو�رضنا  واإن 
هذا  يف  باأننا  نتذكر  اأن  علينا  يجب 
يبقى   ، الكثري  وحتّملنا  ال��وط��ن 
 ، �سيء  كل  من  اأك��ر  بالله  امي��اين 
�ساحب  الله  ن�ساأل  االأخ��ري  ويف 
درج  بال  ال�ساأن  يف  والعايل  الفرج 
، والذي �سق البحر ل�سيدنا مو�سى 
وخرج ، اأن يخرج قطاعنا وبلدنا من 

الظلمات اإىل الفرج

بن خالف يوؤكد:

 قانون املالية التكميلي 
�سيفرغ جيوب اجلزائريني

مزيان مناري رئي�ض النقابة اجلزائرية ملدار�ض ال�سياقة يوؤكد:

عار�سه حتالف االإ�سالميني واالأحرار

يف ظل ا�ستمرار جائحة كورونا كوفيد 19 امل�ستجد وت�سريح ال�سلطات اجلزائرية بتمديد  فرتة احلجر اإىل غاية  14 جوان  ، 
وتداعياته التي األقت بظاللها على املوؤ�س�سات التجارية  ذات الطابع اخلا�ض ، مما جعل اأ�سحاب هذه املوؤ�س�سات يطالبون ال�سلطات 
برفع احلجر ملمار�سة ن�ساطاتهم وعودة موؤ�س�ساتهم  بعد اأن ت�سرروا ماديا ، ويف هذا ال�سدد اقرتبنا من مزيان مناري رئي�ض النقابة 
اجلزائرية ملدار�ض ال�سياقة  والذي �سّرح لنا :  الو�سع اأ�سبح كارثيا بعد زيادة احلجر ، حيث اأن قرار التمديد فاجاأ اأغلبية املهنيني 

بعد حت�سرياتهم التي با�سروها للعودة اإىل العمل تدريجيا واأخذ التدابري الوقائية املعمول بها ، وقال يف هذا ال�سدد :  حالة 
القطاع يف نزيف داخلي واملهنيون يف بطالة تامة تقريبا لثالثة اأ�سهر ومل يلتفت اإليهم اأحد وكل م�ستخدميهم واأ�سرهم التي تقدر 

بع�سرين األف عائلة عرب ربوع الوطن، من مدراء وممرنني واأمناء مكاتب ناهيك عن اخل�سائر االأخرى مثل تاأمينات املركبات  
املتوقفة بدون عمل .

اأعلن النائب يف املجل�س ال�سعبي الوطني، خل�رض 
اأجل  من  لالحتاد  الرملانية  الكتلة  اأن  خالف،  بن 
ب�”ال” على  النه�سة والعدالة والبناء �ست�سوت 

م�رضوع قانون املالية التكميلي ل�سنة 2020.
املالية  قانون  م�رضوع  اأن  خالف  بن  واأو�سح 
للم�سادقة،  النواب  على  املعرو�س  التكميلي 
فارغة  هي  التي  املواطنني  “جيوب  اإفراغ  هدفه 
م�ستعلة،  االجتماعية  م�سيفا:”اجلبهة  اأ�سال”، 
�سن�سوت  لهذا  اأكرث،  نحرقها  اأن  نريد  ال  ونحن 
بال عليه”.ودعا  القيادي يف حزب جبهة العدالة 
اأن  ال�رضفاء  بالنواب  و�سفهم  من  و  والتنمية 
مواد  بها  جاءت  التي  االجراءات  جميع  يرف�سوا 
هذا  يف  متابعا  امل��واط��ن،  ترهق  الأنها  القانون 
ال�سياق:” وهذا لكي جنّنب الوطن اأية مفاجاأة غري 
�سارة، ال �سيما يف هذه الظروف ال�سعبة”.واأّجل 
رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، �سليمان �سنني، 
موعد جل�سة امل�سادقة على م�رضوع قانون املالية 
التكميلي ل�سنة 2020 لغاية ال�ساعة الثانية بعد 
الزوال بحجة عدم توفر الن�ساب القانوين الذي 
مقرتحات  اأن  االإ�سارة  وجتدر  باجرائها.  ي�سمح 
النواب خالل مناق�سة  التي تقدم بها  التعديالت 
معظمها  رف�س   مت  املا�سي  االأ�سبوع  امل�رضوع 
خ�سو�سا اإلغاء الزيادات على ر�سوم املحروقات.
ق/و

قانون املالية التكميلي يحوز على ت�سويت اأغلبية نواب الربملان  
باملجل�س  العلنية  اجلل�سة  �سهدت 
املخ�س�سة   ال��وط��ن��ي  ال�سعبي 
عليه  الت�سويت  قانون  مل�رضوع 
ن��واب  ���س��وت  بعدما  باالأغلبية 
حتالف حركة جمتمع ال�سلم و نواب 
التحالف من اأجل النه�سة و العدالة 
و التنمية و عدد من النواب االأحرار 
�سوتت  و  القانون.  م�رضوع  �سد 

ال�سيا�سية  الت�سكيالت  ب��اق��ي 
الت�سويت  جل�سة  يف  امل�ساركة 

ب"نعم".
ط��رح  ت��ع��دي��ال   30 ب���ني  م���ن  و 
على  النواب  �سادق  للت�سويت، 
 19 املادة  تعديل  اأهمها  تعديال   11
الذي تقرتح  و  القانون  من م�رضوع 
الر�سوم  يف  زي��ادة  احلكومة  فيها 

االأول  اال�ستعمال  على  املفرو�سة 
لل�سيارات  بالن�سبة  ال�سري  يف 
املحرك-بنزين وذات  ذات  ال�سياحية 
املحرك-ديزال، اجلديدة امل�ستوردة اأو 
امل�سادقة  متت  حيث  حمليا،  املقتناة 
ال�سيارات  م�ستويات  مراجعة  على 
ومراجعة  اال�سطوانة  �سعة  ح�سب 

مبالغ الر�سم املطبقة عليها.

التي تقرتح   34 املادة  كما مت تعديل 
على  اخلف�س  اإلغاء  احلكومة  فيها 
اخلا�س  امل�سافة  القيمة  على  الر�سم 
باملائة   9 اإىل  ال�سياحية  باالأن�سطة 
�سادق  حيث  باملائة،   19 من  بدال 
بهذا  العمل  متديد  على  املجل�س 
اخلف�س اإىل غاية 23 دي�سمر 2021.

تعديل الر�سوم املفرو�سة 
على ال�سيارات اجلديدة

الوطني  ال�سعبي  باملجل�س  املالية  جلنة  وافقت 
املالية  قانون  م�رضوع  يف  تعديلني  اإدخ��ال  على 
االأهم  التعديل  ،وم�س   2020 ل�سنة  التكميلي 
املادة 19 املتعلقة بالر�سوم على ال�سيارات اجلديدة 
نائب  قدمه  ال��ذي  حمليا  املقتناة  اأو  امل�ستوردة 
جتمع اأمل اجلزائر م�سطفى نوا�سة خلف�سها على 
ال�سيارات ال�سياحية ذات االأ�سطوانات ال�سغرية، 
املادة  اأحكام  تقريبا.وعدلت  الن�سف  اإىل  لت�سل 
147 مكرر 6 من قانون الطابع التي حتدد تعريفة 
حمليا،  املقتناة  اأو  اجلديدة  ال�سيارات  على  الر�سم 
ال�سياحية  ال�سيارات  على  الر�سم  اأ�سبح  حيث 
 800 تفوق  اأ�سطوانة  ب�سعة  بنزين  حمرك  ذات 
األف   100 يبلغ  �سم3   1600 عن  وتقل  �سم3 
حدد  بينما  دينار،  األف   250 كان  اأن  بعد  دينار 
�سعة  بنزين  حمرك  ذات  ال�سيارات  على  الر�سم 
  1800 عن  وتقل  �سم3   1600 تفوق  االأ�سطوانة 
األف   450 كانت  اأن  بعد  دينار  األف  األف   250 ب� 
دينار.وبالن�سبة لل�سيارات ال�سياحية، ذات حمرك 
فقد  �سم3   1200 حتى  االأ�سطوانة  �سعة  ديازال 
 200 كان  اأن  بعد  دينار  األف   100 ب�  الر�سم  حدد 
عن  وتقل  �سم3   1200 �سعة  اأم��ا  دينار،  األ��ف 
دينار  األف   150 ب�  الر�سم  حدد  فقد  �سم3   1600
بعد اأن كان 800 األف دينار.باملقابل جلاأت اللجنة 
اإىل رفع الر�سوم على ال�سيارات ذات املحركات 
الكبرية من اأجل تعوي�س الفارق وكونها موجهة 
م�رضوع  يعر�س  اأن  واالأثرياء.وينتظر  للرفاهية 
باملجل�س  غدا  للت�سويت  التكميلي  املالية  قانون 
االقرتاحات  معظم  رف�س  بعد  الوطني،  ال�سعبي 
االأ�سبوع  املناق�سة  خ��الل  بها  التقدم  مت  التي 
الر�سوم  برفع  املتعلقة  املادة  خ�سو�سا  املا�سي، 

على املحروقات.
ق/و



ل بها ارتفاع ملحوظ يف عدد االإ�سابات بفريو�ض كورونا  �ُسجِّ

اإخ�ســاع 12 واليــة اإلـى حتقيقــات وبــائيـة  

لوؤي ي
----------------------

لر�سد  الوطنية  اللجنة  ع�سو  وق��ال 
يف  كورونا  فريو�س  تف�سي  ومتابعة 
ت�رضيحات �سحفية، اإن "املجل�س العلمي 
وال�سكان  ال�سحة  وزي��ر  على  اق��رتح 
عبد  الروف�سور  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
وبائي  حتقيق  اجراء  بوزيد  بن  الرحمان 
عدد  يف  ارتفاعا  تعرف  والي��ات  بع�رض 
بغريها  مقارنة  بكوفيد19-  االإ�سابات 
رحال  الروف�سور  املناطق".واأو�سح  من 
لل�سحة  الوطني  املعهد  مدير  اأي�سا  وهو 
ظهور  ببداية  مقارنة  اأن��ه  العمومية، 
عدد  يف  انخفا�س  ت�سجيل  مت  فقد  الوباء 
لكن  وفاة   8 اإىل  بني6   يوميا  الوفيات 
ما  التي  الواليات  بع�س  توجد  باملقابل 
عدد  يف  مرتفعة  ن�سبة  ت�سجل  زال��ت 
 12 اإىل   8 بني  وهي  اجلديدة  االإ�سابات 
والية مقارنة بواليات اأخرى من الوطن، 
االهتمام  اإىل  العلمية  باللجنة  دفع  مما 
حتقيق  اإط��الق  خ��الل  من  اجلانب  بهذا 
املناطق.ومن  بهذه  الوباء  انت�سار  حول 
بها  االهتمام  �سيتم  التي  اجلوانب  بني 
واالإ�سرتاتيجية  التحقيق  هذا  اإطار  يف 
بالواليات  الوباء  من  للتخل�س  امل�سطرة 
على  رح��ال  الروف�سور  ركز  املعنية، 
ات�سال  يف  ه��م  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س 
االأ�سا�سي  الهدف  وهو  املوؤكدة  باحلاالت 
متابعة  يف  التحقيق  ي�ستهدفه  ال��ذي 
املناطق.واأرجع  بهذه  اجلديدة  احل��االت 
بهذه  الوباء  انت�سار  عوامل  اخلبري  ذات 
عدم  اإىل  غريها  م��ن  اأك��رث  ال��والي��ات 
الوقائية  للحواجز  ال�سارم  التطبيق 
وارتداء  االجتماعي  التباعد  يف  املتمثلة 
الكمامات ونظافة اليدين واحرتام احلجر 
ال�سحي، الذي فر�سته الدولة منذ بداية 
مار�س،  �سهر  اجلزائر  يف  كورونا  جائحة 
الفريو�س  انت�سار  من  احلد  ق�سد  الفارط 

امل�ستجد. التاجي 
بعمل  �ستقوم  التي  الفرق  انطلقت  وقد 
التحقيق  هذا  اإطار  يف  امليدان  يف  دقيق 
ما  ح�سب  الفارط   االأ�سبوع  بداية  يف 
باأنه  اأكد،  الذي  اخلبري  ذات  عنه  ك�سف 
العمل  هذا  نتائج  بتقييم  القيام  وبعد 

الوبائية  الو�سعية  تقارير  عر�س  �سيتم 
ال�سحة. على وزير 

الروف�سور  قال  العالج  وبخ�سو�س 
رحال "اإن اجلزائر ومنذ 23 مار�س 2020 
العلمي  املجل�س  تو�سيات  وفق  طبقت 
حول  اأ���س��ا���س��ا  يتمحور  ب��روت��وك��وال 
اإىل  والزيرتومي�سن  الهيدروكلوروكني 
امل�سادات  يف  تتمثل  اأخرى  اأدوية  جانب 

)ج(". والفيتامني  والكورتكويد  للتخرث 
اإىل  املر�سى  من  فئة  خ�سوع  مت  كما   
و�سائل  وا�ستعمال  اال�سطناعي  التنف�س 
تركيبة  عن  اأك��رث  التعرف  بعد  اأخ��رى 
اإىل  تو�سيات  ت��ق��دمي  م��ع  ال��ف��ريو���س 
التي  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  خمتلف 

اجلانب. بامل�سابني حول هذا  تتكفل 
م�ستمرا  يزال  ال  اجلدل  فاإن  ولال�سارة 
حول عقار هيدروك�سي كلوروكني �سد 
امل�سككني  الباحثني  حتى  اذ  كورونا، 
ب�ساأن  �سكوكهم  عن  عّروا  فعاليته  يف 
التي  الن�سيت"  "ذي  جملة  درا���س��ة 
يف  ال�سحة  منظمة  عليها  اعتمدت 

العقار. التجارب على  تعليق  قرارها 
منظمة  تعليق  ي�سكل  اأن  ميكن  ك��ان 
على  ال��ت��ج��ارب  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
هذا  نهاية  كلوروكني،  الهيدروك�سي 
لكن  لكوفيد19-.  املحتمل  االع��الج 
اتخاذ  اإىل  املنظمة  دفعت  التي  الدرا�سة 
كل  من  لهجمات  تتعّر�س  القرار،  هذا 
النقا�س  اإحياء  يعيد  ما  و�سوب،  حدٍب 

العقار املثري للجدل. حول هذا 
ُن�رضتها  التي  املذكورة  الدرا�سة  وت�ستند 
اإىل  ماي،    22 يف  الن�سيت"  "ذي  جملة 
اأدخلوا  مري�س  األف   96 حواىل  بيانات 
وافريل  دي�سمر  بني  امل�ست�سفيات  اإىل 
671 م�ست�سفى، وتقارن حالة اأولئك  يف 
الذين تلقوا العالج بحالة الذين مل ُيعط 

لهم.
مهرا  م��ان��دي��ب  ال��دك��ت��ور  وخ��ل�����س 
اأنه  يبدو  ال  العالج  اأن  اإىل  وزم���الوؤه 
الذين  بكوفيد19-  للم�سابني  مفيد 
يكون  وقد  امل�ست�سفى  اإىل  اإدخالهم  يتّم 
اأحد معّدي الدرا�سة �سابان  م�رضاً. وقال 
"نحن  بر�س  فران�س  لوكالة  دي�سي 
املتعلقة  االأعمال  بامل�ساهمة يف  فخورون 
بكوفيد19- يف فرتة "عدم اليقني" هذه.

ت�سّب  التي  الدرا�سة  لنتائج  وكانت 
على  اأخرى  لدرا�سات  نف�سه  االجتاه  يف 

تداعيات �سخمة. اأ�سغر،  نطاق 
ال�سحة  منظمة  اأعلنت  اأيام،  ثالثة  فبعد 
الوقاية،  �سبيل  على  تعليق  العاملية 
جتريها  كانت  التي  ال�رضيرية  التجارب 
عدة  يف  �رضكائها  مع  امل��ادة  هذه  على 

دول.
اأخ���رى،  ���رضي��ري��ة  جت���ارب  تعليق  ومّت 
فرن�سا  بينها  من  الدول  بع�س  وحّظرت 
كلوروكني،  الهيدروك�سي  ا�ستخدام 
كبري  ا�ستياء  و�سط  كوفيد19-،  لعالج 

لدى املرّوجني له.

�سرعت م�سالح وزارة ال�سحة و ال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات بداية من االأ�سبوع املا�سي يف اجراء حتقيقات وبائية 
بالواليات، التي اأ�سبحت ت�سجل اأعلى ن�سبة من االإ�سابات بفريو�ض "كورونا" امل�ستجد "كوفيد19".

اإلثنين 01 جوان 2020 م الموافق لـ 09 شوال 1441هـ 03
العدد
2009

التون�سي  ال�سياحة  وزير  ام�س  ك�سف 
بالده  حكومة  اأن  التومي،  علي  حممد 
�سهر  اآخ��ر  يف  احل��دود  فتح  اإىل  تتجه 
مع  ات�ساالت  وجود  اإىل  م�سريا  جوان، 

الغر�س. لهذا  اجلزائري  اجلانب 
و�سدد التومي على اأن االإعالن عن فتح 
جوان،   1 يتجاوز  اأن  يجب  ال  االأج��واء 
و�رضكات  ال��دول  اأم��ام  املجال  لف�سح 
ب�ساأن  قرار  باتخاذ  العامل،  يف  ال�سياحة 
تون�س  اإىل  ال�سياحية  الوفود  اإر�سال 
بداية  النزل  يف  ال�ستقبالهم  والتجهيز 

جويلية. �سهر  من 
ت�رضيحات  يف  التون�سي  الوزير  واأكد 
رغبة  /على  ام  اف  موزاييك/  لراديو 
املو�سم  ذروة  اإن��ق��اذ  يف  احل��ك��وم��ة 
اأنه  مبينا  تليه،  التي  والفرتة  ال�سياحي 
لتطبيقه يف  بروتوكول �سحي  اإعداد  مت 

ال�سياحية. املن�ساآت  خمتلف 

املن�ساآت  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  واأو���س��ح 
موظفيها  تدريب  يف  انطلقت  ال�سياحية 

ال�سحي. الروتوكول  على 
من  باأنه  التومي  علي  حممد  و���رضح 
ال�رضوري ا�ستثمار النجاح الذي حققته 
كورونا  ف��ريو���س  جمابهة  يف  تون�س 

البالد. لل�سياحة يف  للرتويج 
توقعات  بخ�سو�س  �سوؤال  على  وردا 
ينتظر  الذين  ال�سياح  الأع��داد  ال��وزارة 
اإن  ال��وزي��ر  ق��ال  تون�س،  اإىل  قدومهم 
عن  االإعالن  قبل  ممكنا  يكون  لن  ذلك 
الدخول  �سيتيح  وال��ذي  االأج��واء  فتح 
اخلارجية  االأ�سواق  مع  مفاو�سات  يف 
وحتديد الدول وال�رضكات التي �ستوافق 

اإىل تون�س. اإيفاد �سياح  على 
ات�سال  على  اأنه  اإىل  ال�سياق  يف  واأ�سار 
يف  اجلزائر  �سفري  ومع  اجلزائري  بنظريه 
االتفاق  مت  لو  حتى  اأنه  موؤكدا  تون�س، 

االآليات  ف�سيتم و�سع  احلدود،  فتح  على 
عملية  و�سال�سة  احلماية  ت�سمن  التي 
ال�سياحة  دي��وان  اك��د  ال��ع��ب��ور.ب��دوره 
االإج���راءات  اإن  اجل��زائ��ر،  يف  التون�سي 
ال�سياح  حماية  ل�سمان  املتخذة  اجلديدة 
وباء  من  لتون�س  املتجهني  اجلزائريني 
امكانية  خف�س  يف  تتمثل  ك��ورون��ا، 
م�ستوى  على  باملائة   50 اإىل  اال�ستقبال 
املوؤمترات  وقاعات  واملطاعم  الفنادق 
م�ستوى  على  واأي�����س��ا  وامل��ن��ت��دي��ات 
اإ�سافة  للنقل،  ال�سياحية  ال�سيارات 
اأن  يجب  التي  احلرارة  درجة  قيا�س  اإىل 
الدخول  عند  درجة   37.9 عن  تزيد  ال 
اأ�سكالها،  مبختلف  ال�سياحية  للهياكل 
املحرار،  الختبار  اجلميع  �سيخ�سع  حيث 
اإ�سافة اإىل اإلزامية ارتداء القناع الواقي 
ولل�سائح  ال�سياحية  املوؤ�س�سات  لعمال 
ال�سياحي. بالنقل  اخلا�سة  ال�سيارة  داخل 

التون�سي  ال�����س��ي��اح��ة  دي����وان  ودع���ا 
بكل  بتون�س  عطلهم  حلجز  اجلزائريني 
�سيكون  اال�ستقبال  اأن  موؤكدا  اأم��ان، 
كافة  �سمان  و�سيتم  ظنهم،  ح�سن  عند 

وفنادق  مطاعم  م��ن  ال��راح��ة  ظ��روف 
�رضوط  كافة  حفظ  وكذلك  وخدمات 

ال�سحة.
لوؤي ي

تون�ض تتجه لفتح احلدود اأواخر جوان وتتوا�سل مع اجلزائر
 وزيرها لل�سياحة يعلن عن اإجراءات ا�ستقبال ال�سياح جتنبا لكورونا ويك�سف:

اإجالء مئات اجلزائريني العالقني
 يف املغرب وفرن�سا

تعرثت عودتهم بعد غلق االأجواء اأمام حركة الطريان منذ مار�ض املا�سي

ع�رضات  اجلزائرية  ال�سلطات  اأجلت 
امتثاال  وفرن�سا  املغرب  يف  العالقني 
رئي�س  اع��ط��اه��ا  ال��ت��ي  للتعليمات 
تبون، ب�رضورة  املجيد  اجلمهورية عبد 
اخلارج  يف  العالقني  الرعايا  كل  اإجالء 

امل�ستجد. كورونا  وباء  تف�سي  ب�سبب 
وو�سلت طائرة تابعة ل�رضكة اخلطوط 
ام�س  اجلزائر فجر  اجلزائرية اىل  اجلزية 
البي�ساء  الدار  قادمة من مطار  االأحد، 
م�سافرا   229 متنها  على  و  باملغرب 
هذا  يف  العالقني  الرعايا  من  جزائريا 
حركة  اأمام  االأجواء  غلق  ب�سبب  البلد، 

املا�سي. مار�س  منذ  الطريان 
واأو����س���ح امل��ك��ل��ف ب���االإع���الم ل��دى 
اجلزائرية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  ���رضك��ة 
حطت  ال��رح��ل��ة  اأن  ان��دل�����س��ي  اأم���ني 
بومدين  هواري  مطار  اأر�سية  على 
و  الثانية  ال�ساعة  حدود  يف  الدويل، 
و  د(   30 و  �سا   02( �سباحا  الن�سف 

راكبا.  229 متنها  على 
نوع  م��ن  ه��ي  و  ال��ط��ائ��رة  ك��ان��ت  و 
مطار  من  اأقلعت  قد   A330 اربا�س 
حدود  يف  باملغرب  البي�ساء  ال��دار 

االأحد. اىل  ال�سبت  ليل  منت�سف 
مواطنا   233 اإجالء  االأحد،  اي�سا  ومت 
قادمني  تلم�سان  مدينة  اإىل  جزائريا 
منذ  عالقني  كانوا  حيث  املغرب  من 
املدير  من  علم  ح�سبما  املن�رضم  اأبريل 
باالإ�رضاف  املكلف  لل�سياحة  الوالئي 

العملية. هذه  على 
وقد و�سل هوؤالء املواطنون من مدينة 
"م�سايل  مطار  اإىل  البي�ساء  ال��دار 
الواحدة  ح��دود  يف  لتلم�سان  احلاج" 
ل�رضكة  تابعة  طائرة  منت  على  �سباحا 
نقلهم  ليتم  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 
فرتة  �سيق�سون  حيث  فندقني  اإىل 
�سمن  يوما،   14 ملدة  ال�سحي  احلجر 
اجلائحة،  تف�سي  �سد  احرتازي  اإجراء 

عباب�سة. يا�سني  به  ما �رضح  وفق 
قامت  قد  اجلزائرية  اجلوية  كانت  و 
م�سافر   600 نحو  باإجالء  االول  اأم�س 
رحلتني  ع��ر  فرن�سا  م��ن  ج��زائ��ري 
�سارل  مطار  من  انطالقا  جويتني، 

. بباري�س  ديغول 
هواري  الدويل  اجلزائر  مبطار  وحطت 

منت�سف  ال�ساعة  حدود  يف  بومدين 
45د(،  �سا   23  ( ال��رب��ع  اإال  الليل 
اجلوية  اخلطوط  ل�رضكة  تابعة  طائرة 
جزائريني،  م�سافرين  تقل  اجلزائرية 
توقف  بعد  فرن�سا  يف  عالقني  كانوا 
حركة النقل اجلوي يف معظم املطارات 
ب�سبب  املا�سي  مار�س  منذ  العامل  عر 

كوفيد19-. وباء  تف�سي 
واالت�سال  باالإعالم  املكلف  واأو�سح 
اأن  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  ب�رضكة 
�سارل  مطار  من  انطلقت  الرحلة  هذه 
ال�ساعة  على  بباري�س،  الدويل  ديغول 
طائرة  عر  ليال  والن�سف  التا�سعة 
، وقد حطت   330A اإيربا�س  نوع  من 
الدويل يف  اجلزائر  مطار  اأر�سية  على 
ربع  اإال  الليل  منت�سف  ال�ساعة  حدود 

اجلزائر. بتوقيت 
م�ساء  حطت  قد  اأوىل  رحلة  وكانت 
ال��دويل  اجل��زائ��ر  مبطار  االول  اأم�����س 
ديجول  �سارل  مطار  من  اأي�سا  قادمة 
من  دف��ع��ة  متنها  وع��ل��ى  بباري�س، 
عالقني  كانوا  الذين  اجلزائريني  الرعايا 

. ن�سا بفر
اط��ار  ال��رح��الت يف  ه��ذه  ت��ن��درج  و 
اجلزائريني  املواطنني  اإج��الء  برنامج 
نتيجة وقف حركة  اخلارج  العالقني يف 
التي  للتعليمات  طبقا  اجلوي،  النقل 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اعطاها 
الرعايا  كل  اإج��الء  ب�رضورة  تبون، 
ب�سبب  اخلارج  يف  العالقني  اجلزائريني 

امل�ستجد. كورونا  وباء  تف�سي 
يف  اجل��زائ��ري��ة  ال�سفارات  وت�����رضف 
رعايا  ت�سم  ت��زال  م��ا  التي  ال���دول 
تنظيم  ع��ل��ى  ع��ال��ق��ني  ج��زائ��ري��ني 
طريق  عن  معهم  والتوا�سل  الرحالت 
الن�سية  والر�سائل  االلكرتوين  الريد 

الق�سرية.
يذكر اأنه يف 27 من �سهر ماي املا�سي 
جزائري  مواطن   300 قرابة  اإجالء  مت 

)بريطانيا(. لندن  يف  عالقني  كانوا 
من  اأك��رث  اإج��الء  من  اجلزائر  ومتكنت 
االأزم���ة  ب��داي��ة  منذ  رع��ي��ة   8.000
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  ال�سحية 

كورونا.
لوؤي ي
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حرب عاملية �سد االأوبئة و النقابات العمالية ت�ستعد لعامل 
ما بعد كورونا

علجية عي�ض
-------------------

امل�ستجد عددا  طرح فريو�س كورونا 
من  ي��زال  ال  التي  التحديات  م��ن 
بالن�سبة  لكن  و  فهمها،  ال�سعب 
اأكرث  الهدف  يبدو  العمالية  للحركة 
بحيث  م�سى،  وقت  اأي  من  و�سوحا 
العمال،  حياة  على  احلفاظ  وج��ب 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأن   و  ال�سيما 
توقف  يف  ت�سبب    )19 )ك��وف��ي��د 
فبخالف  لل�سعوب،  اليومية  احلياة 
و  بيوتهم  من  العمل  ميكنهم  الذين 
با�ستعمال  هناك  بعد  عن  التوا�سل 
من  هناك  االإنرتنت(   ( التكنولوجيا  
للعمل  اخلروج  على  الظروف  اأجرته 
امل��ي��دان،  يف  ح�����س��وره  ي�سجل  و 
يحيا  اأن  اأج��ل  من  بحياته  خماطرا 
اجل  من  اأو  ب�سالم،   يعي�س  و  االآخر 
بنف�سه  يغامر  اأوالده،  ق��وت  جلب 
خماطر  متحمال  احلماية  اآليات  دون 
العدوى، ح�سب ما ن�رض من  تقارير،  
اأن  الدولية  العمل  منظمة  تتوقع  
احتمال حدوث  الوباء  تف�سي  يكلف  
اأزمة اقت�سادية كاملة  و خ�سارة 25 

العامل  اأنحاء  مليون وظيفة يف جميع 
و  الفقر  رقعة  ات�ساع  يعني  هذا  و   ،
هذا  و  العاملني،  �سفوف  يف  البطالة 
العمل  واأ�سحاب  احلكومات  بدفع  
االجتماعية  احلماية  تدابري  اتخاذ  اإىل 
حقوق  ع��ن  ال��رتاج��ع  م��ن  امل��زي��د  و 

العمال.
الهيئة  اأع���رب���ت  ل��ه��ا  ت��ق��ري��ر  يف 
قلقها  عن  العامة  للخدمات  الدولية 
الوقاية  معدات  يف  النق�س  اإزاء 
نا�سدت  و  للعمال،  ال�سخ�سية 
اخلطوات  جميع  باتخاذ  احلكومات 
و  املعدات  توفري  ل�سمان  الالزمة 
ال�رضورية،  الطبية  امل�ستلزمات 
اآليات   لو�سع  خراء  ي�سعى  حني  يف 
بعد  ما  جديد  عاملي  اقت�ساد  لدخول 
و  ال�سناعي  ال�سعيدين  على  الوباء 
التجاري و هذا اأمر يحتاج اإىل تعبئة 
، و هو  و تكفل على كل امل�ستويات 
التي  الع�رضين  به  جمموعة  تقوم  ما 
اأمريكي  دوالر  تريليون   5 �سخت 
عواقب  ملعاجلة  العاملي  االقت�ساد  يف 
الطريقة  اأن  ترى  و  املر�س  تف�سي 
احل��وار  يف  تتمثل  لتحقيق  االأمثل 
وال�رضكات  النقابات  بني  االجتماعي 

ما   ، لل�سحة  االأولوية  تعطي  اأن  و 
جلانها  و  العمالية   بالنقابات  دفع 
و  الهيئات  ك��ل  و  اال�ست�سارية 
احلكومية   غري  و  احلكومة  املنظمات 
خمتلف  حل�رض  التحرك  يف  العامل  يف 
اآث��اره  و  ال��وب��اء،  وع��واق��ب  ردود 
بالدرجة  العمال  على  النف�سية 
منهم،  ال�سباب  ال�سيما  االأوىل 
الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  بعد 
من  ت�رضرا  االأك��رث  الفئة  هذه  ب��اأن 

امل�ستجد. كورونا  جائحة  تداعيات 
الدولية  العمل  منظمة  خ�ست   و   
يعملون  ال��ذي��ن  ال��ع��م��ال  ب��ال��ذك��ر 
باأجور  و  ر�سمية  عقود  دون  من 
اأو  اأغلقت  قطاعات  يف  منخف�سة 
البلدان  يف  خا�سة  بالغلق،  مهددة 
العربية التي عا�ست احلرب االأهلية و 
اجتماعية  و  اقت�سادية  اأزمات  خلفت 
اإىل ت�رضيعات  تفتقد  تزال  التي ما  و 
التي وقعت  عمل على  غرار اجلزائر 
رقم   االتفاقية  على   2006 �سنة  يف 
ال�سالمة  و  بال�سحة  املتعلقة   155
زمن  يف  العمال  حماية  و  املهنية 
ح�سور  لها  ك��ان  ،ح��ي��ث  االأوب��ئ��ة 
بتمويل  املتعلق  االإجتماع   يف  قوي 

ما  و  ك��ورون��ا  ع�رض  يف  التنمية 
بدعوة  و  املتحدة  االأمم  نظمته  بعده 
احلوار  مبا�رضة  اإىل  دعت  و  منها، 
البلدان  مت��وي��ل  اآل��ي��ات   لتحديد  
اإيجاد  و  كورونا  من  ت�رضرا  االأكرث 
للق�ساء  ملمو�سة  عاملية  ح��ل��ول  
اإفقار  يف  ت�سبب  الذي  الوباء  على 
 ، ككل  اإفريقيا  و  اإفال�سه  و  العامل 
 20 ال���:  جمموعة  مبقرتح  رحبت  و 
موقفها  جمددة  الديون،  تعليق  ب�سان 
�رضورة  و   155 رقم  االتفاقية  من 
ت��وف��ري  م��ا ي��ك��ف��ي م��ن امل��الب�����س 
اإىل  ميّكن  لكي  الوقائية  واملعدات 
خطر  تفادي  واملعقول  املمكن  حد 
بال�سحة،  ال�سارة  االآثار  اأو  احلوادث 
ال�سيما  يواجهونه،  الذين  حماية  و 
االأم��ام��ي��ة من  اخل��ط��وط  ال��ذي��ن يف 
من  وغريهم  م�ساعديهم  و  االأطباء 
ال�سحية  الرعاية  يف  املتخ�س�سني 
بحياة  اأودى  ال��ذي  الوباء  ملواجهة 
يف  االأ�سخا�س  من  االآالف  مئات 
بع�سهم  اأجر  و  العامل،  اأنحاء  جميع 
و�سع  مما  منازلهم  يف  البقاء  على 
ال�سحية  الرعاية  اأنظمة  من  العديد 
االآن  غاية  اإىل  رهيب،   �سغط  حتت 
اإ�سابات  العربية  الدول  ت�سجل  مل 
�سجلته  مثلما  وف���اة  ح���االت  اأو 
االأكرث  تعتر  التي  الغربية  ال��دول 
ال�سني  مقمتها  يف  و  ت�����رضرا، 
املتحدة  الواليات  الفريو�س،  مهد 
اإيطاليا،  و  بريطانيا  االأمريكية، 
التي  ال��رازي��ل  تبعتها  و  فرن�سا، 
وف��ّي��ات  م��ع��ّدالت  اأع��ل��ى  �سّجلت 
يف  امل�ستجّد  كورونا  فريو�س  جّراء 
التقارير  ح�سب  اأ�سبحت  و  العامل، 
اأما  العامل،  يف  الرابعة  املرتبة  حتتل 
املركز  م�رض  حتتل  العربي  العامل  يف 
مبعدل  الوفيات  عدد  حيث  من  االأول 
التي  اجلزائر  تليها  وفاة،  حالة   913
تاأتي  ثم   ، وفاة  حالة   646 �سجلت  

..الخ. ، تون�س  املغرب    ، ال�سودان 

اأعوان   اإمنا رجال االإعالم و االإنقاذ و رجال االأمن و  اليوم حربا عاملية �سد الفريو�ض، لي�ض االأطباء وحدهم و املمر�سون، و  العامل  ي�سهد 
فقط  الأنهم  العمل  على  االإجتماعية  الظروف  اأجربتهم  الذين  اأي�سا  الناقلون  االأمكنة،  تطهري  و  القمامة  رفع   يف  ي�ساهمون  الذين  النظافة 
يعملون  يف القطاع اخلا�ض و باليومية، فالكمامات و القفازات وحدها ال تكفي، اإذا مل يتلّق  هوؤالء  حماية اأكرث، نقابات العمال  العاملية دقت 

ناقو�ض اخلطر ب�سبب عدم ا�ست�سارتها كما ينبغي يف التخطيط ملا بعد كورونا...

اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني: منظمة العمل الدولية ركزت على العاملني من دون عقود ر�سمية و باأجور منخف�سة  

ال�سروع يف �سناعة
 و ت�سويق االأقنعة الواقية 

بداية من جوان 
 

العام  النائب  مهام  اإنهاء 
اال�ستئناف  جمل�ض  لدى 

بالبليدة الع�سكري 

يف  احلرفيني  و  للتجار  الوطنية  اجلمعية  اأفادت 
اعتبارا  االنطالق  �سيتم  انه  ال�سبت،  لها  بيان 
ت�سويق  و  �سناعة  يف  الداخل  �سهرجوان   من 
وذلك عر   19 كوفيد-اأ وباء  من  الواقية  االأقنعة 

اخلياطة. ور�سات  جلنة 
الر�سمي  ح�سابها  عر  ن�رضته  بيان  ح�سب  و 
في�سبوك،  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عر 
البيع  "اإمكانية  هناك  ان  اجلمعية  اأو�سحت 
ب�سناعتها  �ستقوم  التي  للكمامات  املبا�رض 
الوطن". واليات  خمتلف  عر  اخلياطة  ور�سات 

االأقنعة  تكون  "اأن  على  اجلمعية  �سددت  و 
تباع  اأن  و  املطلوبة  للمقايي�س  ت�ستجيب  الواقية 

للوحدة". دج(   30 )متو�سط  منا�سب  ب�سعر 
و  للتجار  الوطنية  اجلمعية  مبادرة  وتندرج 
باحلجر  اخلا�سة  االج��راءات  اطار  يف  احلرفيني 
على  للمحافظة  كوفيد19-  م��ن  الوقاية  و 
املجهود  يف  امل�ساهمة  و  العمومية  ال�سحة 
ال�سدد،  ه��ذا  يف  ال��وب��اء.  الح��ت��واء  الوطني، 
عملّيات  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة  اك���دت 
جميع  يف  ف��روع��ه��ا  ك��ام��ل  ع��ر  الّتح�سي�س 
)كوفيد19-(  الفريو�س  انت�سار  �سّد  الواليات 
االأقنعة  ارتداء  خا�سة  الوقاية  ب�رضوط  التقّيد  و 
و  االجتماعي،  التباعد  و  )الكّمامات(  الواقية 
و  الّر�سمية  الهيئات  مع  التعاون  يف  اال�ستمرار 

املدين. املجتمع  جمعيات 
الفارط  اال�سبوع  اأك��دت  قد  اجلمعية  وكانت 
ور�سات  الأ�سحاب  ت�سهيالت  مبنح  �ستقوم  انها 
االأقنعة  من  منتوجهم  ت�سويق  اأجل  من  اخلياطة 
تعزيز  يف  للم�ساهمة  يهدف  م�سعى  يف  الواقية 

كورونا. وباء  انت�سار  �سد  الوطني  اجلهد 
الكمامة  ارت��داء  باأهمية  التح�سي�س  يبقى  و 
ك��ورون��ا  وب��اء  انت�سار  م��ن  احل��د  و  ال��واق��ي��ة 
عر  االأوىل  ال���وزارة  حثت  حيث  متوا�سال، 
الهاتف  متعاملي  عر  ق�سرية  ن�سية  ر�سائل 
الكمامة. ارتداء  �رضورة  على  املواطنني  النقال 

اجباريا  ا�سبح  الواقي  القناع  و�سع  اأن  يذكر 
اأول ايام عيد الفطر املبارك و ذلك يف اطار  منذ 

الوباء تف�سي  ملواجهة  املتخذة  االجراءات 
ق/و

تاأجيل حماكمة الهامل و برا�سدي اإىل تاريخ 25 جوان  
اأم�س  �سبيحة  البليدة  حمكمة  اأجلت 
لالأمن  ال�سابق  العام  املدير  حماكمة 
رئي�س  و  هامل  الغني  عبد  الوطني 
اأمن والية اجلزائر ال�سابق نور الدين 
�سيخي  كمال  ق�سية  يف  برا�سدي، 
ال�25  تاريخ  اإىل  "البو�سي"  املدعو 

القادم. جوان  �سهر  من 
جل�سة،  تاأجيل  عن  القا�سي  اأعلن  و 
كذا  و  للجل�سة  ال�سهود  الإح�سار 
كذلك.  يح�رضا  مل  اللذان  املتهمان 
على  اخلام�س  التاأجيل  هذا  يعد  و 

املحاكمة. لهذه  التوايل 
الغني  عبد  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  و 

الدين  نور  و  هامل 
متابعني  ب��را���س��دي 
ا�ستغالل  �سوء  بتهم 
ا�ستغالل  و  الوظيفة 
تبديد  و  ال��ن��ف��وذ 
عمومية.و  اأم���وال 
قد  املحاكمة  كانت 
ماي   03 يوم  اأُجلت 
تاريخ  اإىل  الفارط 
رف�س  بعد  اأم�����س، 

اإ�سافة  بعد،  عن  املحاكمة  املتهمني 
بينهم  من  ال�سهود  اإح�سار  عدم  اإىل 
لوح،  الطيب  االأ�سبق  العدل  وزير 

ظل  يف  العدل  وزارة  تعليمة  ب�سبب 
ت�سهدها  التي  ال�سحية  الظروف 

البالد.
لوؤي/ي 

  متهمان ب�سوء ا�ستغالل الوظيفة و ا�ستغالل النفوذ و تبديد اأموال

الر�سمية  اجلريدة  من  االأخري  العدد  يف  �سدر 
ماي   14 موؤرخ يف  رئا�سي  مر�سوم   )31 )العدد 
حممد  العقيد  مهام  اإنهاء  يت�سمن  ال��ف��ارط، 
لدى  ع�سكري   عام   نائب   ب�سفته  حممدي، 
بالناحية  بالبليدة  الع�سكري  اال�ستئناف  جمل�س 
ماي   3 من  ابتداء  وه��ذا  االأوىل،  الع�سكرية 

.2020
رئا�سي  مر�سوم  العدد  ذات  يف  �سدر  كما 
تعيني  يت�سمن   ،2020 م��اي   14 يف  م��وؤرخ 
لدى  ع�سكريا  عاما  نائبا  بوري�س  خالد  العقيد 
بالناحية  بالبليدة  الع�سكري  اال�ستئناف  جمل�س 

ماي  4 من  ابتداء  االأوىل،  الع�سكرية 
ق/و

الطلبة اجلدد 
يلتحقون باجلامعة 

يوم 15 نوفمرب
و  العايل  التعليم  وزارة  ح��ددت 
نوفمر   15 تاريخ  العلمي  البحث 
اجلامعي  للدخول  موعدا  القادم 
يف  اجلدد  للناجحني  بالن�سبة  املقبل 
جاء يف  ما  البكالوريا، وفق  �سهادة 
رقم  للوزارة  العام  لالأمني  مرا�سلة 
اجلاري.  ماي   17 يف  املوؤرخة   505
تاريخ  ذاتها  التعليمة  حددت  قد  و 
بالن�سبة  املقبل  اجلامعي  الدخول 
فما  لي�سان�س  الثانية  ال�سنة  لطلبة 

اأكتوبر٠ �سهر  بنهاية  فوق 
ق/و
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قـرى نائية خارج جمال التغطية الهاتفية

ي�سني حممد 
---------------- 

اأن  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان  واأك���د 
من  ت��ع��اين  ال��ع��ائ��الت  اآالف 
يف  االأمر  اأن  اإال  الو�سع،  هذا 
ة  وطاأ اأقل  املاء  دوار  منطقة 
ق�سة،  ب��ن  يف  عليه  ه��و  مم��ا 
من  ���س��يء  ي�سلهما  ح��ي��ث 
متعاملي  لبع�س  التغطية 

رداءتها،  رغم  النقال،  الهاتف 
ق�سة  بن  �سكان  يبقى  فيما 

وقاتلة. تامة  عزلة  يف 
هذا  يف  امل�ستكون  اأو���س��ح 
عليهم  يتعذر  ن��ه  اأ ال�سدد، 
اإ�سعاف  �سيارة  طلب  حتى 
امل��ر���س��ي��ة  احل�������االت  يف 
حتى  اأو  اال���س��ت��ع��ج��ال��ي��ة، 
لنقل  ك��ان  ب���اأي  االت�����س��ال 

امل���ر����س���ى، خ��ا���س��ة ل��ي��ال. 
مع  توا�سلهم  اأن  اإىل  م�سريين 
بينهم  يتم  البع�س  بع�سهم 
طريق  ع��ن  مبا�رض،  ب�سكل 
اآخ��ر،  اإىل  مكان  من  التنقل 
بطرق  ك��ان  خر  اأي  ب��الغ  الإ
تعي�س  البالد  اأن  رغم  بدائية، 
وزمن  الرابع،  اجليل  زمن  يف 
تكنولوجيات  ف��ي��ه  ب��ل��غ��ت 

حيث  ذروت���ه���ا،  االت�����س��ال 
من  ا�ستيائهم  ع��ن  ع���روا 
اأع��ل��ن��وا  وق��ت  ال��و���س��ع، يف 
غري  الثابت  الهاتف  حتى  نه  اأ
ال�سكان،  عديد  لدى  متوفر 
خارج  نف�سهم  اأ اعتروا  الذين 
امل�سوؤولني  اهتمامات  خريطة 

والوالئيني. املحليني 
ال�سحي  احلجر  تبعات  ومع 
اجلميع،  على  فر�ست  التي 
ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 
ف���اإن ال��ع��زل��ة ب��ه��ذه ال��ق��رى 
امل��رات.  ع�رضات  ت�ساعفت 
ذي  من  اأكرث  ال�سكان  واأرقت 
النقائ�س  كل  متنا�سني  قبل، 
وال�������رضوري���ات امل��ن��ع��دم��ة 
التي  العزلة  هذه  اأمام  بقراهم، 

قاتلة. نها  اأ اأكدوا 
بدائرة  القرى  �سكان  ونا�سد 
خا�سة  ال��ع��رب��ي،  ال��ط��ال��ب 
تدخل  ق�سة،  بن  بلدية  قاطني 
ن��ه��اء  اجل��ه��ات ال��و���س��ي��ة الإ
يف  امل��واط��ن��ني  اآالف  م��ع��ان��اة 
العزلة  زادتها  ظ��ل،  منطقة 

اأخرى. عزلة  الهاتفية 

الهاتفية، مما  التغطية  انعدام  ب�سبب  تامة،  �سبه  الوادي، عزلة  العربي احلدودية يف  الطالب  بدائرة  القرى  �سكان عديد  يعي�ض 
امتيازات. عدة  من  ويحرمهم  امل�ساكل  من  العديد  لهم  وي�سبب  اخلارجي،  العامل  عن  بعيدين  يجعلهم 

احلدودية العربي  الطالب  بدائرة  واقعة 

القدد  ح��ي  �سكان  ا�ستاء 
تهور  م��ن  ال���وادي  ببلدية 
ال�����س��ائ��ق��ني وق��ي��ادت��ه��م 
جنونية  ب�رضعة  ل�سيارتهم 
احل�����رضي،  املحيط  و���س��ط 
م����ر ال���ذي ب���ات ي��ه��دد  االأ
ال�سغار  بنائهم  اأ �سالمة 
كثرية  ح��وادث  واأن  خا�سة 
بحياة  ت���ودي  اأن  ك���ادت 
تعبيد  بعد  وه��ذا   بنائهم،  اأ
خطورة  يعرف  الذي  الطريق 
يطالبون  جعلهم  مما  كبرية، 
وعلى  املعنية  ال�سلطات 
بو�سع  الوالية  وايل  راأ�سها 
اإىل  ال�سائقني  لدفع  ممهالت 

ال�رضعة.  من  التقليل 
اأن  ال�����س��ك��ان  واأو����س���ح 
ال�سائقني  بع�س  ت�رضفات 
قلق  م�سدر  متثل  اأ�سبحت 

تعر�سهم  م��ن  ب��ن��ائ��ه��م  الأ
خالل  اأخرى  مرور  حلوادث 
ع��ب��وره��م ع��ل��ى ال��ط��ري��ق 
املنازل  من  خروجهم  ثناء  اأ
االأحياء  اأو  املدار�س  باجتاه 
ث��ن��اء  امل����ج����اورة، وك����ذا اأ
م�سريين  ال��ل��ع��ب،  ف���رتات 
تعبيد  بعد  ارتياحهم  اإىل 
الق�ساء  وب��ذل��ك  الطريق، 
التي  وال���رك  احل��ف��ر  ع��ل��ى 
هذا  لكن  به،  تنت�رض  كانت 
حتول  ما  �رضعان  االرتياح 
من  خ����وف  م�����س��در  اإىل 
عدم  ج��راء  امل��رور  ح��وادث 
لقوانني  ال�سائقني  اح��رتام 
امل����رور وع��ت��ب��ة ال�����رضع��ة 
امل�����س��م��وح��ة ب��ال��و���س��ط 
احل���������رضي، م��ن��ا���س��دي��ن 
البلدية  ورئي�س  ال�سلطات 

طول  على  ممهالت  قامة  باإ
بطريق  امل��ع��روف  الطريق 
حوادث  ملخاطر  جتنبا  تقرت 
بال�سغار  املحدقة  امل��رور 

ال�سن.  وكبار 
املذكور  الطريق  �سارة  لالإ

ال�سلطات  اأن  –ح�سبهم- 
ال���والي���ة  وايل  امل��ح��ل��ي��ة 
ال  ولكن  يوميا  به  يعرون 

تنادي. مل  حياة 
منلي احلق  عبد 

اإع��ادة  اأم�س،  ي��وم  �سباح  مت 
الوالدة  حديثي  م�سلحة  فتح 
اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
م  االأ )م��رك��ب  املتخ�س�سة 
التي  ال��والدة،  دار  والطفل( 
مهول  حريق  ان��دالع  عرفت 
والذي  الفارط،  �سبتمر  �سهر 

ر�سيعا.  13 بحياة  اأودى 
وح�����س��ب م���دي���ر ال�����س��ح��ة 
القادر  عبد  ال��وادي،  للوالية 
اإع��ادة  عملية  ف��اإن  لعويني، 
مت  اجل��ن��اح  وه��ي��ك��ل��ة  تهيئة 
م��ن��ي��ة  وف���ق امل��ق��اي��ي�����س االأ
املذكور،  بامل�ست�سفى  العاملية 
وجت��ه��ي��زه ب��اأح��دث امل��ع��دات 

باالأطفال  اخلا�سة  واالأجهزة 
�سمانا  وذلك  الوالدة،  حديثي 
راقية  عمومية  �سحية  خلدمة 
ا�ستيعاب  زي��ادة  عن  ف�سال 
 30 اإىل  طفل   15 من  اجلناح 

التو�سعة. عملية  بعد  طفل 
وايل  اأن  ����س���ارة،  االإ جت���در 
بن  ال���ق���ادر  ع��ب��د  ال���والي���ة 
هذا  بتفقد  اأم�س  قام  �سعيد، 
عملية  بعد  ال�سحي  املرفق 
على  و���س��ّدد  تهيئته،  اإع��ادة 
������رضورة وج����ود و���س��ائ��ل 
منوها  واحل��م��اي��ة،  ال��وق��اي��ة 

الطبية. الطواقم  مبجهودات 
ي�سني حممد 

احلجر  ل�����س��وؤون  م��ت��اب��ع��ة 
متفائلون  املنزيل  ال�سحي 
احلجر  اأزم��ة  انفراج  بقرب 
ال�����س��ح��ي امل���ن���زيل رغ��م 
ظ��ه��ور ح����االت وب��ائ��ي��ة 
بالوالية  وحمتملة  موؤكدة 
االآن  حتى  �سجلت  ال��ت��ي 
وت�سعني  ثمانية  من  اأك��رث 
ح�سب  وي��ب��دو  م�����س��اب��ا. 
ه�����وؤالء امل��ت��اب��ع��ني ل��ه��ذا 
حا�سي  بلدية  يف  ال�ساأن 
�رضقي  ال��واق��ع��ة  خليفة 
ع��ا���س��م��ة والي���ة ال���وادي 
اأي  بها  ت�سجل  مل  ال��ت��ي 
و  اأ م���وؤك���دة  وب����اء  ح��ال��ة 
عرفت  ح��ني  يف  حمتملة 
على  املركبات  مرور  حركة 
 16 رقم  الوطني  الطريق 
يف  احلجر  موعد  انتهاء  منذ 
�سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة 
ملختلف  دوؤوب����ا  ن�����س��اط��ا 
بع�س  عادت  فيها  املركبات 

للعمل  ال�ساي  بيع  حمالت 
حمت�سمة  وبطريقة  خل�سة 
خ���ل���ف امل����ح����الت ك��م��ا 
التجمعات  بع�س  ع��ادت 
مراعاة  دون  لالأ�سخا�س 
مبا  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د  
���رض ب��ق��رب االن��ف��راج  ي��وؤ
طبيعتها  اإىل  احلياة  وعودة 
مع  للتعاي�س  واال�ستعداد 
يتعاي�س  كما  الفريو�س  هذا 
و�سغط  ال�سكري  مر�سى 
احلذر  يبقى  ولكن   ، ال��دم 
اأف�سل  والوقاية  مطلوبا 
هذه  مثل  يف  ال��ع��الج  م��ن 
ال  التي  الوبائية  احل��االت 
عليها  ينت�رض  اأن  مي��ك��ن 
حملة  بتطبيق  اإال  ن�سان  االإ
الوقائية  االإج����راءات  م��ن 
ال��ت��ي حت���د م���ن ان��ت�����س��ار 
االأ�سخا�س.  بني  العدوى 

املواطنون. يقول  كما 
مبارك قدودة 

حوادث كثرية كادت اأن تودي بحياة اأبنائهم

�سكان حي القدد يطالبون بو�سع ممهالت على طريق تقرت

مل ي�سملهم قرار الوزارة رغم كونهم مت�سررين

الناقلون اخلوا�ض يطالبون باإدراجهم �سمن م�ساعدات الدولة

بعد عملية ترميم 

اإعادة فتح م�سلحة حديثي الوالدة 
مب�ست�سفى االأم والطفل

رغم ظهور حاالت جديدة للوباء

بوادر قرب انفراج احلجر ال�سحي 
املنزيل تلوح يف االأفق بالوالية 

يف عديد الدوائر بالوالية

�سعوبات للح�سول على رخ�ض تنقل ا�ستثنائية
من  العمال،  بع�س  ا�ستكي 
�سحب  على  قدرتهم  ع��دم 
اال�ستثنائية  ال��رتاخ��ي�����س 
بع�س  م�ستوى  على  للتنقل 
مما  ال��وادي،  بوالية  الدوائر 
التحاقهم  ع��دم  يف  ت�سبب 
يام  االأ خالل  عملهم،  باأماكن 
قرار  بعد  ال�سيما  املا�سية، 
ب�رضورة  املعنية  م�سالح 
لهذه  ال����دوري  ال��ت��ج��دي��د 
مدة  انتهاء  عند  الرتاخي�س 

. حيتها �سال
اأنهم  العمال  بع�س  واأك��د 

يوميا  يتجهون  اأ�سبحوا 
من  ال��دوائ��ر،  م��ق��رات  اإىل 
الرتاخي�س،  هذه  جتديد  اأجل 
م��رة  ك���ل  يف  ن���ه���م  اأ اإال 
حالت  ع��راق��ي��ل  ي��واج��ه��ون 
حيث  عليها،  احل�سول  دون 
العمال  م��ن  الكثري  اأج���ر 
عن  التوقف  على  واملوظفني 

. عملهم
ن��ه��م واج��ه��وا  واأو���س��ح��وا اأ
����س���ع���وب���ة ك����ب����رية يف 
الرتاخي�س  على  احل�سول 
اإىل  للتنقل  اال�ستثنائية 

يومي  خالل  عملهم  مقرات 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر، ح��ي��ث اأج��ر 
التغيب  على  منهم  الكثري 
ع��دم  ب�سبب  ال��ع��م��ل  ع��ن 
حت�����س��ل��ه��م ع��ل��ى رخ�����س��ة 
خا�سة  احلجر،  ثناء  اأ التنقل 

املركبات.  اأ�سحاب 
العمال  اأغ��ل��ب  ع��ر  فيما 
عن  الو�سع،  بهذا  املعنيني 
ت�سهيل  ل��ع��دم  ���س��ف��ه��م  ت��اأ
على  الرخ�س،  نيل  اإجراءات 
مداومون  عمال  نهم  اأ اعتبار 
ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

غ��رار  على  واملوؤ�س�سات، 
م��وزع��ي احل��ل��ي��ب وامل���واد 
اخلبازين  وك��ذا  ال��غ��ذائ��ي��ة 

وغريهم.  االأمن  واأعوان 
يطالب   ، الو�سع  هذا  م��ام  اأ
ن�ساطهم  مبمار�سة  امللزمون 
بوالية  املنزيل  احلجر  ثناء  اأ
ت�سهيل  ب�رضورة  ال��وادي، 
اإجراءات  املعنية،  ال�سلطات 
التنقل  ت��راخ��ي�����س  م��ن��ح 
واال�ستعجال  اال�ستثنائية 

املعنيني. للعمال  منحها  يف 
ي�سني حممد 

النا�سطون  الناقلون  رفع 
مالك  من  ال��وادي  بوالية 
من  وامل�ستفيدين  احلافالت 
برامج دعم الدولة يف اإطار 
الوطنية  الوكالة  برنامج 
ال�سباب  ت�سغيل  ل��دع��م 
ووك���ال���ة  "اأون�ساج" 
ال��ت��اأم��ني ع���ن ال��ب��ط��ال��ة 
وامل��ت�����رضري��ن  "كناك" 

النقل  حظر  ق��رارات  من 
جملة  ال�سحي،  واحل��ج��ر 
ي���ج���اد  م���ن امل���ط���ال���ب الإ
لدعمهم  قانونية  �سيغة 
جراء  وم�ساعدتهم  ماليا، 
تكّبدوها  التي  االأ���رضار 
النقل  جم��ال  اإغ��الق  منذ 

الوطن. عر 
رفعوا  قد  الناقلون  وكان 

اإىل  ان�����س��غ��االت  ع����دة 
من  وممثليهم  ال��و���س��اي��ة 
بعد  خ��ا���س��ة  ال��ن��ق��اب��ات، 
منح  يف  ال�سلطات  �رضوع 
ل�سالح  مالية  تعوي�سات 
االأج��رة  �سيارات  �سائقي 
وال�����س��ائ��ق��ني وق��اب�����س��ي 
العملية  وه��ي  احل��اف��الت، 
دارات  االإ حتت  متت  التي 

ت�ساءل  فيما  ال��و���س��ي��ة، 
���س��ب��اب  ال��ن��اق��ل��ون ع��ن اأ
التعوي�سات  اق��ت�����س��ار 
ال�سائقني  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة 
الناقلني  بدون  والقاب�سني 
مت�رضرين  كونهم  رغ��م 
م����ن احل����ظ����ر واحل���ج���ر 

. ل�سحي ا
ي�سني حممد 
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مركز التعذيب بتقرت و�سمة عار �ستظل عالقة 
يف جبني اال�ستعمار الفرن�سي  

علي  حممد 
---------------- 

بع�س  ���س��ه��ادات  ت���روي  و 
حقبة  عاي�سوا  ممن  املجاهدين 
جمعها  ال��ت��ي  و  االح��ت��الل 
اأن  بتقرت،  املجاهد  متحف 
يف  و  اال�ستعمارية،  القوات 
الإخماد  منها  يائ�سة  حماولة 
جلاأت  امل�سلح  الكفاح  لهيب 
الذي  املركز  ه��ذا  قامة  اإ اإىل 
العملية  ب''امل��ف��رزة  اأ�سمته 
مدينة  بو�سط  للحماية'' 
اإمرة  حتت  و�سعته  و  تقرت، 
الع�سكرية  العملية  الفرقة 

مل�سكلة ا
م��ن ق���وات امل��ظ��ل��ي��ني، وه��و 
مبا�رضة  ن�سئ  اأ الذي  التنظيم 
�سارل  اجل���رال  اع��ت��الء  بعد 
علما  احل��ك��م،  ���س��دة  دي��غ��ول 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  جم��م��وع  اأن 
التي  املحت�سدات  و  املعتقالت 
اال�ستعمارية  فرن�سا  قامتها  اأ
عر  م��رك��ز   200 ن��ح��و  ب��ل��غ 

. الوطني  الرتاب  كافة 
امل��ه��ام  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة   
و  امل��رك��ز  ه��ذا  اإىل  امل��وك��ل��ة 
املنظمة  ك�سف  يف  املتمثلة 
جلبهة  داري���ة  االإ ال�سيا�سية 
تفكيكها  و  الوطني  التحرير 
بني  ال�سلة  قطع  طريق  عن 
فقد  املجاهدين،  و  املدنيني 
اال�ستعمارية  احلكومة  منحت 
املطلقة  ال�سالحيات  ن��ذاك  اآ
كل  لتطبيق  عليه  للم�رضفني 
للح�سول  التعذيب  ن���واع  اأ
الثورة  حول  املعلومات  على 
من  املوقوفني  من  امل�سلحة، 
الذين  اجلزائري  ال�سعب  بناء  اأ
يف  بهم  الزج  و  اعتقالهم  يتم 
قاعات  و  زن��زان��ات  غياهب 
ال�سيئ  املعتقل  بهذا  التعذيب 

. ل�سيت ا
ت��ل��ك  يف  ال���ت���اأك���ي���د  مت  و 
ال��ن�����س��ال  اأن  ال�����س��ه��ادات 
به  مت��ي��ز  ال���ذي  امل�����س��ت��م��ي��ت 

�سلطات  ج��ع��ل  امل��ج��اه��دون 
اأع�سابها  تفقد  االح��ت��الل 
خمتلف  ابتكار  اإىل  وتلجاأ 
الب�سعة،  التعذيب  اأ�سكال 
ل��رته��ي��ب��ه��م وث��ن��ي��ه��م ع��ن 
اأجل  من  الن�سال  موا�سلة 

االنعتاق. و  احلرية 
التعذيب  م��رك��ز  ي��ع��د،  و    
فيه  ُيجمع  كان  الذي  بتقرت 
ثورة  منا�سلي  من  املعتقلون 
خمتلف  من  املظفرة  التحرير 
ريغ  وادي  منطقتي  جهات 
و���رضق  )�سمال  الطيبات  و 
ال�سواهد  من  واحدا  ورقلة(، 
�ساليب  لالأ احلية  التاريخية 
ال��وح�����س��ي��ة ال���ت���ي ك��ان��ت 
االحتالل  �سلطات  تعتمدها 
ال�ستنطاق  ممنهجة  بطريقة 

ملوقوفني. ا
�ساليب  االأ تلك  ب��ني  م��ن  و 
ال�سدمات  ا�ستعمال  الب�سعة 
ال�����س��دة  ذات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
م���اك���ن  االأ يف  و  ال��ع��ال��ي��ة 
اإغراق  و  اجل�سم  من  احل�سا�سة 
املياه  �سهريج  يف  ال�سجني 
يف  امل�����س��ام��ري  ودق  ال��ق��ذرة 
ال�سخ�س  تعليق  و  ج�سمه 
اإىل  فيها رجاله  تكون  بطريقة 
االأ�سفل  اإىل  وراأ�سه  االأعلى 
�سنان  االأ و  االأظافر  اقتالع  و 
ال�رض�سة  الكالب  حتري�س  و 
ل��ل��ه��ج��وم ع��ل��ى امل��وق��وف��ني 
اأج�سامهم  مت��زي��ق  و  لنه�س 
التعذيب  �ساليب  اأ من  وغريها 
تلك  وفق  االأخرى،  الوح�سية 

دات. ل�سها ا

تينعمري  اأحمد  ال�سهيد  وكان 
الذين  ال�سهداء  اأول  بوليفة 
املركز  ه��ذا  يف  ا�ست�سهدوا 
 1957 اأك���ت���وب���ر   16 يف 
ن��واع  اأ ل�ستى  تعر�س  بعدما 
قبل  التنكيل  و  ال��ت��ع��ذي��ب 
من  واب���ل  عليه  يطلق  اأن 
مدير  �سار  اأ مثلما  الر�سا�س، 
على  بتقرت  املجاهد  متحف 
املنطقة،  جماهدي  اأحد  ل�سان 
اأحميدة  بن  املولدي  الفقيد 
اأحد  كان  اأن  و  له  �سبق  الذي 

املركز. هذا  نزالء 
املحافظة    و حر�سا منها على 
تبليغ  و  الوطنية  الذاكرة  على 
لالأجيال  ال�سهداء  ر�سالة 
ال�سلطات  ب��ادرت  القادمة، 
املعلم  هذا  با�سرتجاع  املحلية 

اإىل حتويله  و  التاريخي 
تعوي�س  م��ع  ال��ع��ام  امل��ل��ك 
مبنحهم  اخلوا�س  من  اأ�سحابه 
مبدينة  اأخ��رى  اأرا����سٍ   قطع 
املالكني  اأن هوؤالء  تقرت، علما 
ق��ام��وا  اخل��وا���س ك��ان��وا ق��د اأ
اال�ستقالل  غداة  املوقع  بهذا 
اأمالكهم  �سمن  كان  باعتباره 
التي  اخل��ا���س��ة،  ال��ع��ق��اري��ة 
طرف  من  عنوة  منهم  انتزعت 
ح�سبما  الفرن�سي،  االحتالل 

رم�سان. نبيل  ال�سيد  ذكر 
ملركز  االعتبار  اإعادة 

اأفق حتويله  التعذيب يف 
متحف     اإىل 

وت��ط��ب��ي��ق��ا مل�����س��ع��ى اإع����ادة 
االع���ت���ب���ار ل���ه���ذا امل��ع��ل��م 

خالل  ج�سدت  فقد  التاريخي، 
�سنتي  بني  ما  املمتدة  الفرتة 
و�سمن   2006 و   2005
بع�س  ورقلة  والية  ميزانية 
الرتميم،  و  التهيئة  اأ�سغال 
ال��ت��ي ���س��م��ل��ت ع��ل��ى وج��ه 
اخل�����س��و���س ت��رم��ي��م ق��اع��ات 
اأر�سية  تهيئة  و  التعذيب 
تلك  عليه  تطل  الذي  الفناء 
تو�سيحات  ح�سب  القاعات، 

بتقرت  املجاهد  متحف  مدير 
العام  االأمني  اأكد  جهته  من  و 
املوقع  هذا  اأن  تقرت  لبلدية 
ال��ت��اري��خ��ي ق��د ا���س��ت��ف��اد يف 
درا�سة  م��ن  االأخ���رية  االآون���ة 
اأحد  طرف  من  اأجن��زت  تقنية 
اأجل  من  الدرا�سات  مكاتب 
اأخرى  ترميم  بعملية  القيام 
�سوى  يتبق  مل  و  مكملة، 
ت��وف��ري ال��غ��الف امل��ايل ال��ذي 
ميزانية  اإطار  يف  �سيخ�س�س 

. االأ�سغال  الإطالق  الوالية 
العملية  ت��ل��ك  م��ن  وي��ت��وخٍّ 
متحف  اإىل  املعلم  هذا  حتويل 
اأمام  مفتوحا  يكون  تاريخي 
الطلبة  و  التالميذ  و  ال�سباب 
امل��واط��ن��ني  م���ن  غ��ريه��م  و 
من  ج��ان��ب  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 

الوطني التاريخ  مراحل 
على  ق��رب  ع��ن  االط���الع  و 
التاريخية  ال�����س��واه��د  اأح���د 
احل���ي���ة ال���ت���ي ت����رز م��دى 
اال�ستعمار  ممار�سات  ب�ساعة 
مثلما  اجلزائر،  يف  الفرن�سي 

. برتيمة  ملني  ال�سيد  اأكد 
التاريخي  املعلم  ه��ذا  ويقع 
هو  و  ت��ق��رت  بلدية  قليم  باإ
�سكني،  حم��ي��ط  ي��ت��و���س��ط 
قاعات  جانب  اإىل  و  حيث، 
فاإن  اال�ستنطاق،  و  التعذيب 
على  يتوفر  كان  املركز  هذا 
ت�سعة  و  للمراقبة،  ب��رج��ني 
و  دارة  ب���االإ خا�سة  مكاتب 
�سبع  و  لل�سالح  واحد  خمزن 

فردية. زنزانات 

�سمال ورقلة( و�سمة عار عالقة يف  كلم  1957 مبدينة تقرت )160  اأن�ساأته فرن�سا اال�ستعمارية يف  الذي  التعذيب  �سيظل مركز 
الوطني  التحرير  منا�سلي جبهة  التنكيل يف حق  و  التعذيب  اأنواع  اأب�سع  لال�ستنطاق وممار�سة  مركزا  اتخذه  الذي  جبني االحتالل، 

املجيدة. التحريرية  الثورة  خالل 

والتعذيب  لال�ستنطاق  مركزا  كان 

التي  الوطنية  للمبادرة  وفقا 
لزامية  باإ احلكومة  بها  جاءت 
وايل  ق��ام  الكمامة   ارت���داء 
بوبكر  ال�سيد  ورقلة  والي��ة 
على  االأ�سبوع،  نهاية  بو�ستة 
وهذا  االدارات  بع�س  معاينة 
التعليمة  تطبيق  اط��ار  يف 
الكمامات  بارتداء  املتعلقة 
وعمال  موظفي  ط��رف  م��ن 
على  احلث  كذا  و   ، االدارات 
م��وا���س��ل��ة ع��م��ل��ي��ة ت��وزي��ع 
املواطنني  على  الكمامات 
االأح��ي��اء  جل��ان  قامت  حيث   ،
الفاعلة  اجل��م��ع��ي��ات  ك��ذا  و 
بعملية  امل��دين  املجتمع  يف 
ت��وزي��ع ح�����س��ة ال��ك��م��ام��ات 
لتوزيعها  تق�سيمها  مت  التي 
ببلديات  االأحياء  خمتلف  على 
متوا�سلة   العملية  و  الوالية 
اأ�رضف  مت�سل   �سياق  يف  ،و 
التنفيذي  االأول  امل�����س��وؤول 
على  ال���والي���ة  ه���رم  ع��ل��ى 
م�سرتكة،  حت�سي�سية  حملة 
مدينة  اأح��ي��اء  خمتلف  ع��ر 
احلث  اأجل  من  الكرى  ورقلة 
باحلجر  االل��ت��زام   -  : ع��ل��ى 

 19:00 ال�ساعة  من  املنزيل 
 07:00 ال�ساعة  إىل  م�ساء 
وهذا  امل��وايل  لليوم  �سباحا 
العدوى  انتقال  تفادي   : ل� 
امل��واط��ن��ني  و  االٕه���ايل  ب��ني 
النظافة  لتدابري  االمتثال   ،
 – ال��واق��ي  القناع  ارت��داء   –
وع��دم  االجتماعي  التباعد 
و   ، االان�سباط  يف  التهاون 
ال�سحيح  بال�سلوك  التحلي 
ال��وب��اء  ان��ت�����س��ار  م��ن  للحد 
العامة  االٕماكن  يف  خا�سة 
ال��ت��زام    - اىل   ب��اال���س��اف��ة 
املرخ�س  املحالت  اأ�سحاب 
إوقات  يف  الغلق  بتدابري  لها 
منح  مت  كما   ، اجلزيٕي  احلجر 
من  للجمعيات  كمامة   4000
املواطنني  على  توزيعها  اأجل 
مب�ساركة  ك��ان��ت  العملية   ،
ال��درك   : امل�����س��ال��ح  خمتلف 
ال��واليٕي  االم��ن  ؛  الوطني 
إئمة  ؛  امليدانية  احلماية  ؛ 
جمعيات  و  ورق��ل��ة  م��دي��ن��ة 

.. نا�سطة 
التجاين  ن-ق- 

و�سط  ليلية  دورية  انتبهت   
امل��دي��ن��ة ل��ق��وات ال�����رضط��ة 
بوالية  القنطرة  دائ��رة  باأمن 
يبلغ  ل�سخ�سن  ب�����س��ك��رة  
هاربا  �سنة   28 العمر  م��ن 
م���ن جم��م��وع��ة ا���س��خ��ا���س 
مالحقته  مت��ت  ال��ف��ور   على 
يف  التحري  بعد  و   ، وتوقيفه 
حاول  انه  تبني  هروبه،   امر 
ال��وزن  م��ن  �ساحنة  ���رضق��ة 
رفقة  ال�سنع  �سينية  الثقيل  
 31 عمره  يبلغ   اآخر  �سخ�س 
توقيفه  مت  االأخ��ري  ،هذا  �سنة 
متلب�سا  املواطنني  قبل  من 
ال   فُحوِّ  ، اي�سا  ال�رضقة  بجرم 

مل��ق��ر امل�����س��ل��ح��ة مل��وا���س��ل��ة 
ا�سفر  مما    ، معهما  التحقيق 
يف  ث��ال��ث  �سخ�س  ب��ت��ورط 
ملف  لهما  فاأُجنز  فرار،  حالة 
تكوين  مب��و���س��وع  ج��زائ��ي 
ج��م��ع��ي��ة ا������رضار ل��غ��ر���س 
جناية  م��ع  جلناية،  االع���داد 
حم��اول��ة ال�����رضق��ة ب��ت��واف��ر 
ا�ستح�سار  و  التعدد  ظريف 
ام��ام  ،وبتقدميهما  م��رك��ب��ة 
امر  حقهما  يف  �سدر  العدالة 
يف  للف�سل   ، باحلب�س  ي��داع  اإ
املحكمة  طرف  من  ق�سيتهم 
 . االقليمي   االخت�سا�س  ذات 
م.حريز 

وايل ورقلة ي�سرف على عملية 
حت�سي�سية وا�سعة

�سبط حماولة �سرقة �ساحنة و�سط 
القنطرة بب�سكرة

و�سع 753 مركبة ودراجة نارية باملح�سر البلدي بورقلة 
اإج���راءات  جت�سيد  ل�سمان 
احل��ج��ر ال�����س��ح��ي اجل��زئ��ي 
ورقلة  والي��ة  على  املطبق 
والي��ات  ب��اق��ي  غ���رار  على 
انت�سار  من  للوقاية  الوطن 
كوفيد   " ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
االإج��راءات  اإطار  ويف   "  19
مل�سالح  ال�سارمة،  امليدانية 
ام���ن والي���ة ورق��ل��ة خ��الل 
اإىل  الكرمي  رم�سان  �سهر 
وفقا   27/05/2020 غاية 
بداية  بها  املعمول  للقوانني 
م�ساءا  ال�سابعة  ال�ساعة  من 

ال�ساعة  غاية  اإىل  19و00د(  (
07و00  ( �سباحا  ال�سابعة 
االأمنية  املراقبة  خالل  من  د(، 
جميع  م�ستوى  على  امل�سددة 
بقطاع  م��ن��ي��ة  االأ احل��واج��ز 
و�سع  ك��ذا  و  االخت�سا�س 
على  ثابتة  امل��راق��ب��ة  نقاط 
مع  للمدينة  الكرى  املحاور 
الراكبة  الدوريات  تكثيف 
املدينة،  اأحياء  عر  الراجلة  و 
التطبيق  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
ال��ف��ع��ل��ي ل��ه��ذا االإج�����راء، 
خمالفات  �سجلنا  ح��ي��ث   

امل��واط��ن��ني  ب��ع�����س  ح��ق  يف 
امل��خ��ال��ف��ني ل��ع��دم االل��ت��زام 
ب���اإج���راءات احل��ظ��ر امل��ن��زيل 
و�سع        : كالتايل  اجلزئي 
نارية  دراجة  و  مركبة   753
اإخ�ساع  البلدي.      باملح�رض 
لتحقيق  �سخ�سا   4236
حالة   693 ودرا�سة  الهوية 
�سخ�سا   1640 ،ت��وق��ي��ف 
ق�سائية  مل��ت��اب��ع��ات  حم��ال 

 . خمتلفة
م�سالح  تدعو  االأخ��ري  يف   
جميع  ورق��ل��ة  والي���ة  م���ن  اأ

و  امل��واط��ن��ات  و  امل��واط��ن��ني 
عر  املركبات  اأ�سحاب  كذا 
�رضورة  اإىل  الوالية  رب��وع 
الذي  االإج��راء  بهذا  لتزام  االإ
من  ال��وق��اي��ة  ن��ه  ���س��اأ م���ن 
من  الفريو�س،  هذا  انت�سار 
منازلهم  يف  ال��ب��ق��اء  خ��الل 
لل�رضورة  اإال  اخلروج  وعدم 
حتت  وا���س��ع��ة  ال��ق�����س��وى 
اخل�رضاء  اأرقامها  الت�رضف 
وخط   104 وال��رق��م   1548

.17 النجدة  �رضطة 
ق/ج
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حممد علي 
-----------------

اأن "القرار  واأو�سحت حياة معمري 
املحلية  ال�سلطات  اتخذته  ال��ذي 
ال�سباحة  مينع  وقائي  كاإجراء  اليوم 
والتوافد على ال�سواطئ )43 �ساطئا 
م�سموحا ال�سباحة( اإىل غاية افتتاح 
قرار  مبوجب  اال�سطياف  مو�سم 
االإطار  نف�س  يف  اآخر".ومت  والئي 
املخت�سة  االأمنية  اجلهات  تكليف 
بتنفيذ هذا القرار وغلق جميع املنافذ 
بالبلديات  ال�سواطئ  اإىل  املوؤدية 
دون  للحيلولة  الع�رض،  ال�ساحلية 
الف�ساءات  لهذه  املواطنني  ارتياد 
كبرية  جتمعات  ع��ادة  ت�سهد  التي 
باأن  املتحدثة  .واأفادت  للم�سطافني 
اال�سطياف  ملو�سم  التح�سريات 
املقرر كل �سنة بني الفاحت يونيو و30 
عادي،  ب�سكل  �ستتوا�سل  �سبتمر 
ال�سواطئ  فتح  تاأجيل  من  بالرغم 
اأمام امل�سطافني ب�سبب هذا الظرف 
به  متر  الذي  اال�ستثنائي  ال�سحي 
البالد.وتقوم حاليا الوزارة الو�سية 

حلماية  �سحي  بروتوكول  باإعداد 
املواطنني خالل مو�سم اال�سطياف، 
وهو  قريبا  عنه  االإع���الن  �سيتم 
الوقائية  القواعد  جميع  يت�سمن 
االحرتازية  ال�سحية  واالإج��راءات 
املوؤ�س�سات  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

ال�سياحية  وال��وك��االت  الفندقية 
اأجل  من  اتخاذها  القطاع  ومهنيي 

العودة اإىل الن�ساط.
امل�سطافني  ع��دد  بلغ  للتذكري 
بوالية  ال�سواطئ  على  املتوافدين 
قرابة  املا�سي  العام  م�ستغامن خالل 

بينهم  من  م�سطاف  ماليني   10
ق�سوا  م�سطاف،  األف   200 زهاء 
الفنادق  يف  ال�سيفية  عطلتهم 
وخمتلف  ال�سياحية  واالإق��ام��ات 
لهذا  امل��ع��دة  وامل��راك��ز  املخيمات 

الغر�س.

 قررت م�سالح والية م�ستغامن منع ال�سباحة وغلق جميع ال�سواطئ واملنافذ املوؤدية اإليها يف اإطار التدابري االحرتازية للوقاية من تف�سي 
فريو�ض كرورنا )كوفيد 19( ، ح�سب  املديرة الوالئية لل�سياحة وال�سناعة التقليدية والعمل العائلي.

يف اإطار الوقاية من فريو�ض كورونا

امل�سالح  مديرية  م�سالح  تتوقع 
300 قنطار يف الهكتار  الفالحية 
ما  املو�سمية  البطاطا  من  الواحد 
يعادل ال270 الف قنطار، مقارنة 
املزروعة  االجمالية  بامل�ساحة 
موزعة  هكتار  ب900  واملقدرة 
�سيدي�س  احلمادنة  مناطق  عر 
ويف  وغريها،  وجديوية  خطاب 
م�سالح  قامت  ال�سياق  نف�س 
بتنظيم  املدنية   احلماية  مديرية 
الفالحني  لفائدة  حت�سي�سية  حملة 
مع  املحا�سيل  حرائق  لتفادي 
منها  الوقائية،  االإجراءات  اتخاذ 
اآلة  و�سيانة  يدوية  مطفاأة  اقتناء 
املحا�سيل  ت��رك  وع��دم  احل�ساد 
تعرف  التي  الطرقات  مب��ح��اذاة 
ح��رك��ة دوؤوب������ة.... ك��م��ا جت��ري 
احل�ساد  حلملة  ال��ت��ح�����س��ريات 
بتعاونية   2019/2020 والدر�س 
بوادي  اجلافة  والبقول  احلبوب 
ارهيو حيث �سخرت م�سالح هذه
املادية  الو�سائل  جميع  االخرية    
ح�ساد  اآل��ة   20 منها  والب�رضية 

واآالت  فالحية  ج���رارات  و07 
وجتهيز   تهيئة  اىل  ا�سافة  للربط 
للتخزين،  ن��ق��اط   06 ت��وف��ري 
مو�سى  مناطق عمي  موزعة عر 
و�سيدي  علي  بن  احممد  ،�سيدي 
م�ستغامن ف�سال على  بوالية  علي 
ارهيو،   وادي  ببلدية  نقاط   03
ال��ف   800 ال���س��ت��ق��ب��ال  وذل���ك 
اال�ستيعابية  الطاقة  وهي  هكتار 
اكرث  ت�سمل  العملية  للمخازن 
خمتلف  من  هكتار  الف   52 من 
مناطق  ع��ر  احل��ب��وب  ا���س��ن��اف 
والون�رضي�س  ال�سلف  �سهل 
علي  �سيدي  ومنطقة  والظهرة 
حملة  بخ�سو�س  مب�ستغامن.اأما 
اقليم   ع��ر  وال��در���س  احل�����س��اد 
من  اكرث  �ست�سمل  غليزان  والية 
الف   85 منها  هكتار،  الف    148
،و40  ال�سلب  القمح  من  هكتار 
ال�سعري  م��ادة  م��ن  هكتار  ال��ف 
مت  فقد  اللني  للقمح  بالن�سبة  اما 
هكتار.                         الف   16 اإح�ساء 
                                   ابو ع�سام

حملة احل�ساد ت�سمل اأكرث من 148 
األف هكتار

فيما مت ت�سخري 20 اآلة ح�ساد

فيما مت توقيف اأحد اجلناة وبقي الثاين يف حالة فرار

ت��ع��ي�����س ���رضي��ح��ة امل���وال���ني 
اأو���س��اع��ا  تلم�سان  ب��والي��ة 
يف  خ�سو�سا  للغاية  مزرية 
تزامنا  ال�سعبة  ال��ف��رتة  ه��ذه 
وان��ت�����س��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا 
وم����ا خ��ل��ف��ه م���ن م�����س��اك��ل 
فئات  لكل  والحت�سى  التعد 

. . املجتمع.
�سعوبة  امل��وال��ون  وج��د  وق��د   
ن�ساطهم  م��زاول��ة  يف  بالغة 

االأعالف  غالء  بفعل  الرعوي 
االأ�سبوع  خالل  و�سلت  والتي 
ال�سيد  قول  حد  على  الفارط 
3400دج  ح��دود  اإىل  ج/،  /م. 
من  عمق  مما  الواحد  للقنطار 
املا�سية  مربي  �رضيحة  معاناة 
احلدودية،  الوالية  ربوع  عر 
غالء  على  االأم��ر  يقت�رض  ومل 
املغياثية  ونق�س  االأع���الف 
الرعوية  امل�ساحات  وتقل�س 

ال���س��ي��م��ا ب��ع��دد م��ن ج��ه��ات 
 ، ج��ي��اليل  ك�سيدي  ال��والي��ة 
والقور... والعري�سة  البويهي 
معاناة  ال�رضيحة  هذه  زادت  بل 
االأ�سواق  غلق  وهي  اأال  اأخرى 
الذي  االأمر  وهو  �سهرين  طيلة 
الذين  ه��وؤالء  نف�سية  يف  ث��ر  اأ
عر  اإ�ستغاثة  ن���داء  وج��ه��وا 
لتمكينهم  اجلريدة  �سفحات 
وبالتايل  ما�سيتهم  بيع  م��ن 

���س��م��ان ق����وت ع��ائ��الت��ه��م 
االأعالف  اقتناء  �سمان  وكذا 
اأن  ذك���ره  .ج��دي��ر  ملوا�سيهم 
اأ�سعار حلم اخلروف لن تقل عن 
اآنفا  ذكرناه  ما  رغم  1300دج 
املواطن  ليبقى  م�ساكل  من 
من  حرية  يف  يعي�س  الب�سيط 
اإىل  املياه  اإنتظار عودة  اأمره يف 

. جماريها
بوتليتا�س ع 

موالو تلم�سان يطالبون بتدخل اجلهات الو�سية

اأط���اح���ت م�����س��ال��ح ال�����رضط��ة 
الفارط  االأ�سبوع  نهاية  الق�سائية 
بع�سابة وطنية تن�سط يف ترويج 
العملية  جيجل،  بوالية  املخدرات 
جاءت على اإثر معلومات ح�سلت 
عليها م�سالح االأمن، تفيد بوجود 
اإحدى  اإثنان من  اأ�سخا�س منهم   5

الغربية يقومون برتويج  الواليات 
الطريق  م�ستوى  على  املخدرات 
الوطني رقم 43 الرابط بني جيجل 
متكنت  حتركها  فور  و  بجاية،  و 
على  الق�سائية  ال�رضطة  عنا�رض 
من�سورية  زيامة  بلدية  م�ستوى 
الع�سابة  تواجد  مكان  حتديد  من 

حيث قامت مبداهمة املوقع و توقيف 
 5 كمية  حجز  و  منهم،  �سخ�سني 
كلغ من املخدرات تتمثل يف القنب 
�سنتيم  مليون   20 مبلغ  و  الهندي 
متثل عائدات الرتويج يف �سيارتني 
التنقل  يف  ت�ستعمل  �سياحتني 
لغر�س الرتويج، و عقب ا�ستكمال 

االإجراءات مت حتويل املوقوفني اإىل 
ا�سدرت  التي  الق�سائية  اجلهات 
يف  املوؤقت،  احلب�س  باإيداعهم  اأمرا 
التحريات  تتوا�سل  الذي  الوقت 
الذين  الثالثة  املتورطني  لتوقيف 

ما زالوا يف حالة فرار.
ع/ب

اع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة ال�����س��ح��ة و 
تبعا  خن�سلة  ل��والي��ة  ال�سكان 
ملتابعة  الوطنية  اللجنة  لبيان 
لها  ب��ي��ان  يف  و  ك��ورون��ا  وب���اء 
الر�سمية  �سفحتها  على  ن�رضته 
االت�سال، و عر  و  االعالم  خللية 
االجتماعي  للتوا�سل  ح�سابها 
اول  ليوم  الوالية  ت�سجيل  عن 
ماي   30 ل�  املوافق  ال�سبت  ام�س 
ا�سابة   11 ل�  اجلارية  ال�سنة  من 
كورونا،  بفريو�س  موؤكدة  جديدة 
19، موزعة على كل من  كوفيد 
ا�سابات   04 ب�  خن�سلة  بلديات 
الوالئية  املقاطعة  �س�سار  وبلدية 
جديدة  ا�سابات   05 ب�  بخن�سلة 
ا�سابتني   02 ب�  قاي�س  وبلدية 

لريتفع عدد احلاالت بالوالية منذ 
لهذه  وتبعا  الوباء،  انت�سار  بداية 
ليوم  امل�سجلة  اجلديدة  احل��االت 
اإ�سابة   حالة    141 اىل  ال�سبت 
كوفيد  كرونا  بفريو�س  موؤكدة 
19، داعية باملقابل و يف ظل هذه 
اجلديدة  للحاالت  امل�سجلة  النتائج 
املواطنات  كافة  بالوباء،  امل�سابة 
ال��ت��ج��ن��د  اىل  امل��واط��ن��ي��ني  و 
االج���راءات  مبختلف  واالل��ت��زام 
ال�سالمة  قواعد  واتباع  التقيدية 
ال�سحية، وكذا ب�رضورة االلتزام 
ال�سادرة عن اجلهات  بالتعليمات 
الوباء  انت�سار  من  للحد  ال�سحية 

عليه.                  والق�ساء 
ونا�س لزهاري  

مديرية ال�سحة بخن�سلة تعلن عن 
ت�سجيل 11حالة جديدة موؤكدة 

بكورنا يف يوم واحد

اخلريية  االم��ل  جمعية  ب��ادرت 
مقرها  الكائن   ، ميلة  لوالية 
موا�سلة  اإطار  يف  ميلة،  ببلدية 
الوقاية  اإجراءات وتدابري  تطبيق 
كورونا  فريو�س   انت�سار  من 
توزيع  بعملية   ،19 كوفيد 
على  باملجان  الطبية  للكمامات 
الوافدين  ال�سيما  امل��واط��ن��ني 
املتعددة  العيادات  اىل  منهم 
ميلة  مدينة  بو�سط  اخلدمات 
تفادي  �رضورة  على  حثهم  مع 
والتقيد  وال��ت��ن��ق��ل،  اخل����روج 
اأجل  من  االجتماعي  بالتباعد 
و�سالمتهم  �سحتهم  �سمان 

. الفريو�س  هذا  من 
اجل��م��ع��ي��ة  ه����ذه  م��ت��ط��وع��و   
اخل��ريي  امل��ج��ال  يف  النا�سطة 

من  اأفريل  �سهر  تاأ�س�ست  التي 
جمموعة  وت�سم  املن�رضم  العام 
مل�ساعدة  املثقف  ال�سباب  من 
االأرام��ل،و   ، املعوزة  العائالت 
ال��ت��ك��ف��ل ب��امل��ر���س��ى، ق��ام��وا 
كمامة   400 من  اأزيد  بتوزيع 
ح�سبما  متوا�سلة  والعملية 
رئي�س  لبي�س  ح�سني  اأك���ده 

." للتحرير   " اجلمعية  
اأكد  اخلريية  اجلمعية  هذه  رئي�س 
اأنه ي�سعى اىل توفري عدد  اأي�سا 
واالقنعة  الكمامات  من  معتر 
على  وت��وزي��ع��ه��ا  ال��وق��ائ��ي��ة  
واالأماكن  بال�سوارع  املواطنني 
املرافق  والقا�سدين   ، العمومية 
وغريها  العمومية  والهيئات 

  . كورونا  تف�سي  من  للحد 

اأع�ساء  ف��اإن  بالذكر  وجدير   
لوالية  اخلريية  االم��ل  جمعية 
ن�ساطات  ب��ع��دة  ق��ام��وا  ميلة 
�سهر  يف  خ��ا���س��ة  م��ت��ن��وع��ة 
يف  متثلت  الف�سيل  رم�سان 
على  غذائيا  طردا   470 توزيع 
وعدميي  الفقراء  و  املحتاجني 
العيد  مالب�س  وتوفري  الدخل، 
امل��ع��وزة،  ال��ع��ائ��الت  لبع�س 
ن��اه��ي��ك ع��ن ذل���ك ���س��ارك��ت 
التعقيم  عملية  يف  اجلمعية 
من  اإعانة   100 بتوفري  وذل��ك 
مت  خمتلفة  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  م���واد 
بالعملية   املعنيني  على  توزيعها 
اأج��ل  م��ن  ذل��ك  ع��ن  ف�سال   ،
االأبي�س  اجلي�س  وحتفيز  ت�سجيع 
االأوىل  ال�سفوف  يف  املتواجد 

قام  كورونا.  فريو�س  ملجابهة 
جماملة  بزيارة  اجلمعية  اأع�ساء 
مبيلة  طوبال  بن  م�ست�سفى  اإىل 
للطاقم  رمزية  هدايا  قدموا  اأين 
عملية   على  ي�رضف  الذي  الطبي 
وامل�سابني   باملر�سى  التكفل 
هذه  م�����س��وؤول   .19 بكوفيد 
كافة  دع���ا  اخل��ريي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
التقيد  ���رضورة  اإىل  املواطنني 
الكمامات  ب��اإرت��داء  ال�سارم 
وعائالتهم،  الأنف�سهم  حماية 
اإىل  ي��رم��ي  وق��ائ��ي  ك���اإج���راء 
االإ�سابة  عدوى  انتقال  تفادي 
وجتنبا  القاتل،  الفريو�س  بهذا 
ال�سارمة  العقوبات  لتفادي 
ال�ساأن.                                                        هذا  يف  املطبقة 
                    بوجمعة مهناوي

جمعية االأمل اخلريية توزع الكمامات على املواطنني مبيلة 

تفكيك �سبكة وطنية تروج املخدرات بجيجل

ب�سبب غالء االأعالف وغلق االأ�سواق

متفاوتة  بجروح  �سخ�س  ا�سيب 
طعنات  لعدة  تعر�سه  اثر  اخلطورة 
خنجر على م�ستوى البطن، على يد 
�سابني اإثر �سجار ن�سب بينهم و�سط 
مدينة غليزان ليقوما بعدها بالفرار، 
تاركني ال�سحية ي�سبح يف بركة من 
على  نقل  حظه  ح�سن  ومن  الدماء 
جناح ال�رضقة على م�ست�سفى حممد 
اال�سعافات  له  قدمت  اين  بو�سياف 

االولية. 
قبل  من  احدهما  توقيف  مت  املتهمان 
احل�رضي  باالأمن  ال�رضطة  عنا�رض 
التا�سع وهذا بعد مكاملة هاتفية عر 
1548 ، تفيد بوقوع  الرقم االأخ�رض 
ال�سعبية  االأح��ي��اء  ب��اإح��دى  �سجار 
قامت  وعليه  غليزان  مدينة  بو�سط 
على  بالتنقل  االمنية  امل�سالح 
ليتم  املكان،  اإىل عني  ال�رضعة  جناح 

على  ملقى  �سخ�س  على  العثور 
يف  طعنات  ع��دة  متلقي  االأر����س 
ال�رضعة  جناح  على  نقله  مت  البطن، 
فتح  و  املحلي  امل�ست�سفى  اإىل 
يف  التحريات  الق�سية.  يف  حتقيق 
عن  التعرف  على  اأ�سفرت  الق�سية 
واللذين  فيهما  امل�ستبه  ال�سخ�سني 
اأبي�س  ب�سالح  ال�سحية  بطعن  قاما 
بعد �سجار معه، عليه مت اإعداد خطة 
حمكمة مت على اإثرها توقيف اأحدهما 
لتوقيف  جارية  االأبحاث  تبقى  فيما 
ملف  اإجن��از  مت  الثاين.  فيه  امل�ستبه 
فيه،  امل�ستب�ه  �سد  ق�سائي  اإج��راء 
الق�سائية،  اجلهات  اأم��ام  اإحالته  و 
امل�ساركة  تهمة  عن  احلب�س  ليودع 
العمدي مع �سبق  القتل  يف حماولة 

االإ�رضار و الرت�سد.
ابو ع�سام

اإ�سابة �سخ�ض بجروح بليغة اإثر 
تعر�سه لعدة طعنات بغليزان 



كرمي زدادكة ُيعلن ر�سميًا 
اختياره للجزائر تف�سي  فر�سها  كثرية  تغيريات 

القدم،  كرة  على  كورونا  فريو�ص 
املباريات  ـــداول  ج تغيري  بينها 
هذه  لي�ست  ولكن  املو�سم،  وانتهاء 
التي  الــوحــيــدة  الــتــغــيــريات  هــي 

اأجرب اجلميع عليها.
لكرة  الإ�سباين  الدوري  فمباريات 
�سهري  يف  �ستلعب  مــثــال  ــدم  ــق ال
يــونــيــو/حــزيــران ويــولــيــو/متــوز 
املتبقية من  الأدوار  املقبلني، فيما 
يف  �ستنطلق  ــا  اأوروب اأبطال  دوري 

اأغ�سط�ص/اآب املقبل.
تداعيات  اأن  اثــنــان  يختلف  ول 
كانت  واملالية  القت�سادية  الوباء 
الفرق،  معظم  على  جــدا  كبرية 
املهدد  مدريد  ريــال  مقدمتها  ويف 
بعدم التعاقد مع اأي لعب جديد 

يف املريكاتو ال�سيفي.
ال�ساعقة  وقع  لها  �سيكون  الفكرة 
على جماهري امللكي لكن التق�سف 
كورونا  تــداعــيــات  خّلفته  الــذي 
تقدر  ــي  ــت ال املــالــيــة  واخلــ�ــســائــر 
ــرات مــاليــني الــــــدولرات  ــس ــ� ــع ب
ب�سبب عدم ح�سور اجلماهري، قد 

يكونان اأبرز الأ�سباب.
خف�ست  الفرق  معظم  اأن  ورغــم 
الفنية  واأجهزتها  لعبيها  رواتب 

-على  اخل�سائر  ــاإن  ف والإداريــــة، 
الفرق  خزائن  فّرغت  يبدو-  ما 

الكبرية قبل ال�سغرية.
املو�سم  اإىل  مدريد  ريــال  ويتطلع 
خ�سائره  ت�سل  قــد  التي  املقبل 
حال  يف  يورو  مليون   150 اإىل  فيه 
اأبـــواب  خلف  املــبــاريــات  اأجــريــت 
مغلقة ومل يفتح امللعب للجماهري، 
وهذا ما �سيوؤدي اإىل خ�سارة عقود 

الرعاية للربنابيو.
منها  يعاين  ل  -التي  احلال  وهذه 

اأجربت  النوادي  فكل  فقط  امللكي 
ووقف  تق�سفية  ميزانيات  على 
ــة-  ــروري ــس ــ� ــف غـــري ال ــاري ــس ــ� امل
التعاقدات  خطط  كــل  عرقلت 
ال�ستماع  حتى  اأو  امل�ستقبلية 
لعرو�ص لالعبني حاليني، على اأن 
توؤجل العملية برمتها عاما واحدا 

على الأقل.
"ماركا"  �ــســحــيــفــة  ــب  ــس ــ� ــح وب
يحتاج  امللكي  فـــاإن  الإ�ــســبــانــيــة، 
الفرن�سي  الو�سط  خط  لعب  اإىل 

كــبــديــل  كــامــفــيــنــغــا  اإدواردو 
حال  يف  كا�سيمريو  لــلــربازيــلــي 
اأو غاب لأي �سبب، ومهاجم  اأ�سيب 
ــص كــالــرويــجــي  ــا� ــن ــــداف وق ه

اإيرلينغ هالند.
لن  امللكي  اأن  ال�سحيفة  وت�سيف 
ال�سيفية  النتقالت  �سوق  يدخل 
مليون   150 تــاأمــني  ي�سمن  مل  اإن 
لعبني  بيع  من  الأقــل  على  يورو 

ل�سراء اآخرين جدد.

حمرز،  ريا�ص  اجلــزائــري،  النجم  عــاد 
عا�سها  التي  الرائعة  اللحظات  ليتذكر 
مع منتخب "حماربي ال�سحراء" وقيادته 
مب�سر،   2019 اأفريقيا  اأمم  بلقب  للتويج 
متمنيًا اأن ُي�سيف اإىل م�سريته الكروية 
مع  ـــا  اأوروب اأبــطــال  دوري  لقب  املميزة 

فريقه مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي.
اإىل  للتاأهل  اأف�سيلة  "ال�سيتزنز"  وميلك 
م�سابقة  من  النهائي  ربع  الــدور  مباراة 

دوري اأبطال اأوروبا،
برينابيو"  "�سانتياغو  مبلعب  فوزه  بعد 
مدريد،  ريال  م�سيفه  اأمام   2-1 بنتيجة 
قبل  املــا�ــســي،  �سباط  ــر/  ــرباي ف  26 يف 
كورونا  فريو�ص  ب�سبب  املناف�سة  اإيقاف 
�سهر  يف  ت�ستاأنف  اأن  اأمل  على  اجلديد، 

اأغ�سط�ص/ اآب املقبل.
"غول"  وقال حمرز، يف ت�سريحات ملوقع 
وكذلك  ولعبون  فريق  "لدينا  العاملي: 
لقد  �سيء،  كّل  لدينا  اأنــه  اأظــّن  مــدرب، 
اأبطال  دوري  بلقب  للفوز  الوقت  حــان 
اإن كنا نحن الفريق  اأعرف  اأنا ل  اأوروبا، 
للفوز  جيدون  اأننا  اأعتقد  لكن  الأف�سل، 
اأن املعركة �ستكون �سعبة، لأن  به، رغم 

كّل الفرق لديها نف�ص احللم".
عن  ال�سابق  �سيتي  لي�سرت  لعب  واأعرب 
فخره جمدداً لقيادة منتخب بالده للفوز 

املا�سي،  ال�سيف  اأفريقيا،  اأمم  بلقب 
مبرمى  التاريخي  هدفه  عــرب  خا�سة 
نيجرييا يف ن�سف نهائي البطولة، حيث 
قال: "لقد كان �سعوراً ل ي�سدق، لقد كان 
ُحلمًا يل ولزمالئي يف املنتخب باأن جنعل 

البلد �سعيداً وفخوراً بنا".
م�ساهدة  اأعيد  الآن  حلد  زلت  "ما  وتابع 

ذلك الهدف الذي �سجلته مبرمى منتخب 
اأن  يل  كبرياً  �سرفًا  كان  لقد  نيجرييا، 
الكلمات  لــدي  ولي�ص  ذلــك،  وراء  ــون  اأك

لكي اأ�سف لك ال�سعور".
اأن ترى ماذا ح�سل بعد  "ميكنك  واأردف 
لل�سعب  ذلك  يعني  وماذا  باللقب،  فوزنا 
اأبذل  اأن  اأحاول  اأنا  والأفريقي،  العربي 

ي�سعرون  النا�ص  واأجعل  جهدي  ق�سارى 
بالفخر".

وعن التح�سريات التي بداأها مع فريقه 
ل�ستئناف  حت�سبًا  �سيتي  مان�س�سرت 
"الربميريليغ"، يوم 17 يونيو/ حزيران 
"لقد  حمرز  اأو�سح  اأر�سنال،  �سد  املقبل، 
القدم،  كرة  دون  من  طويلة  فرتة  كانت 
اأ�سعر  لهذا  عدنا،  والآن  تكيفنا  لكننا 
م�ساألة  اأنها  واأظن  جيدة،  حالة  يف  اأنني 
الــظــروف  مــع  ونتاأقلم  ق�سرية  ــرتة  ف

اجلديدة".
خطوة  تليها  "خطوة  بالقول:  وختم 

من  بــدنــيــًا،  اأفــ�ــســل  ن�سبح 
ــد روؤيــــة زمــالئــي  ــي اجل

واملــــدربــــني والـــعـــودة 
كانت  لقد  للتدريب، 
ــة مع  ــع تــدريــبــات رائ
كان  والطق�ص  اجلميع 

جيداً".

ريا�ص  اجلزائري  النجم  �سقة  تعر�ست 
يــوم  �سيتي  مان�س�سرت  ــاح  ــن ج حمـــرز 
وقــدرت  ال�سرقة،  اإىل  املا�سي  اجلمعة 
يورو  األف   555 بنحو  امل�سروقات  قيمة 

يد،  �ساعات  ثالث  قيمة  األفا   339 بينها 
بح�سب �سحيفة "�سن" الربيطانية.

الفاخرة  حمرز  �سقة  الل�سو�ص  واقتحم 
ال�ساعات  �سرقة  وا�ــســتــطــاعــوا  م�ساء 
و44  يــورو  األــف   256 وقيمتها  الثمينة، 
األفا نقدا واأ�ساور   55 األفا، ونحو  األفا و39 
ريا�سية  قم�سان  اإىل  بالإ�سافة  ذهبية 

نادرة ت�سل قيمتها اإىل 167 األف يورو.
فاإن  الربيطانية،  ال�سحيفة  وبح�سب 
الل�سو�ص راقبوا حمرز ب�سكل دقيق قبل 
و�سط  الواقعة  �سقته  على  ينق�سوا  اأن 

مدينة مان�س�سرت.
املدينة  �سرطة  با�سم  املتحدثة  واأكــدت 
اجلمعة  "يوم  وقالت  ال�سرقة،  واقعة 
ــاء )بــتــوقــيــت  ــس ــ� 5 م ــة  ــاع ــس ــ� ال ــد  ــن ع
اأربــعــة  الــ�ــســرطــة  �سجلت  غرينت�ص( 
ل�سقق  �سرقة  عمليات  لأربــع  حما�سر 

و�سط مان�س�سرت".
على  �سيتي  مان�س�سرت  فريق  يعلق  ومل 

واقعة ال�سرقة.
�سمن  ــي  ــاأت ي ــــادث  احل هـــذا  اأن  ــر  ــذك ي
طالت  التي  ال�سرقة  عمليات  من  �سل�سلة 
بالدوري  القدم  كرة  لعبي  من  العديد 
الإجنليزي املمتاز، يف مقدمتهم ديلي اآيل 
جنم توتنهام الذي تعر�ص منزله لل�سطو 

امل�سلح قبل اأ�سبوعني.
واحتجز اآيل داخل منزله وعا�ص دقائق 
من  ب�سكني  تهديده  اأثــنــاء  الرعب  من 
�ساعات  ي�سرقوا  اأن  قبل  الل�سو�ص  قبل 
 256 ثمنها  �ساعة  بينها  ــرات  ــوه وجم
�سقة  من  �سرقت  التي  )كتلك  يورو  األف 

حمرز( وفروا هاربني.
وتعر�ص الدويل الإجنليزي اإىل جرح يف 

وجهه لكنه لي�ص خطريا.

مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  ــد  اأك
كرة  اأن  بر�سلونة،  ــد  ــائ وق ــم  جن
بعد  كــانــت  كما  تــكــون  لــن  الــقــدم 
اإىل  ُم�سرًيا  كورونا،  جائحة  تف�سي 

اإحباطه ال�سديد.
ــــواره  ــــالل ح ــي، خ ــس ــ� ــي ـــــال م وق
الإ�سبانية:   "El Pais" ل�سحيفة 
�سكوك  لدينا  تقريًبا  "جميعنا 
بعد  الــعــامل  �سيكون  كيف  حــول 
املنزيل  احلجر  وعقب  ــدث،  ح مــا 

والو�سع الذي فاجئ اجلميع".
من  ــد  ــدي ــع ال "اأعرف  واأ�ــــســــاف: 
الأ�سخا�ص الذين اأثر عليهم الو�سع 

ب�سكل �سيء حًقا، مثل اأولئك الذي 
اأن  دون  والعائلة  الأ�سدقاء  فقدوا 

يتمكنوا حتى من وداعهم".
كانت  ــه  اأن "اأعتقد  مي�سي:  وتابع 
ال�سلبيات ب�سبب  العديد من  هناك 
اأ�سواأ  �سيء  يوجد  ول  الأزمة،  هذه 
من فقدان الأ�سخا�ص الذين حتبهم 
ب�سكل  اأحــبــطــنــي  ـــذا  وه كــثــرًيا، 
بالن�سبة  عادل  غري  ويبدو  كبري 

للجميع".
"كرة القدم لن تكون كما  واختتم: 
ب�سكل  احلياة  ا  واأي�سً اأبـــًدا،  كانت 

عام لن تكون نف�سها".

الجتماع  الريا�سية  اجلماهري  ترتقب 
الهام الذي �سيعقده الحتاد الأوروبي لكرة 
يونيو/حزيران  �سهر  من  الـ17  يف  القدم، 
م�ستقبل  حتديد  اأجل  من  املقبل، 
و"اليوروبا  الأبــطــال  دوري 
تــوقــفــا  الـــلـــذيـــن  ليغ"، 
كورونا  فريو�ص  ب�سبب 

اجلديد.
لـــكـــن املــــفــــاجــــاأة 
ــي  ــت الـــكـــبـــرية ال
ــــدم  ــــتــــ�ــــس �ــــس
اجلــــمــــاهــــري 
هي  الريا�سية 
ك�سفتها  ــي  ــت ال
"ديلي  �سحيفة 
الربيطانية،  ميل" 

قد  اجلديد  كورونا  فريو�ص  بــاأن  تق�سي  التي 
لكرة  ـــي  الأوروب ــاد  الحت على  القائمني  يدفع 
اإ�سطنبول  مــديــنــة  لتغيري  "يويفا"  ــدم  ــق ال
الرتكية، التي من املقرر اأن ت�ست�سيف املواجهة 

النهائية لدوري اأبطال اأوروبا للمو�سم احلايل.
واأو�سحت اأن م�سوؤويل مدينة اإ�سطنبول الرتكية 
لكرة  الأوروبي  الحتاد  مع  بالتوا�سل  قاموا  قد 
اإقامة  عدم  اأجل  من  املا�سية،  الفرتة  يف  القدم 
ب�سبب  مدينتهم،  يف  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي 
�ستح�سر  كانت  التي  للجماهري  املتوقع  الغياب 
املفرو�سة  املراقبة  اإجــراءات  نتيجة  املواجهة، 
فريو�ص  ب�سبب  الــقــاري،  ــوي  اجل ال�سفر  على 

كورونا اجلديد.
وتابعت اأن م�سوؤويل مدينة اإ�سطنبول يعتقدون 
املالية، ب�سبب  الأرباح  عدم متكنهم من حتقيق 
بالدهم  من  ال�سفر  على  اجلماهري  قدرة  عدم 

اأبطال  دوري  نهائي  حل�سور  تركيا  اإىل 
على  املفرو�ص  احلظر  نتيجة  اأوروبــا، 

يراقبون،  لكنهم  اجلوية،  الرحالت 
جميع  احلــالــيــة،  الــفــرتة  خــالل 
احلكومات  �ستقوم  التي  القرارات 

ــذا  ــه ـــا ب ـــاذه ـــخ ـــات املــحــلــيــة ب
اخل�سو�ص.

الأوروبــي  الحتاد  اأن  وختمت 
ــدم ُيــفــكــر بــاإقــامــة  ــق لــكــرة ال
ــة الــنــهــائــيــة لـــدوري  ــه ــواج امل
اأو  الأملانية،  املــدن  يف  الأبطال 

ل�سبونة،  الربتغايل  يف العا�سمة 
اإ�سطنبول  مدينة  م�سوؤويل  رغبة  عدم  حال 

نتيجة  الكروي،  احلدث  با�ست�سافة  الرتكية 
عدم رفع احلظر عن ال�سفر اجلوي القاري 

اأو انتظار ما �سيحدث بالفرتة املقبلة.

اأظهرت ال�سرطة الإجنليزية يوم اجلمعة رغبتها 
قــرار  بعد  ـــل،  الأق على  مــواجــهــات   6 اإقــامــة  يف 
"الربمييريليغ" يف �سهر يونيو/ حزيران  ا�ستئناف 
املقبل، عقب توقف الن�ساط الريا�سي منذ مار�ص/ اآذار 
املا�سي، نتيجة انت�سار فريو�ص كورونا اجلديد يف اململكة 

املتحدة.
املمتاز  الإنكليزي  الــدوري  رابطة  وحــددت 
موعداً  املقبل،  يونيو  �سهر  من  الـ16  يوم 
مبدئيًا ل�ستئناف امل�سابقة خلف الأبواب 
مع  جماهريي،  ح�سور  دون  من  املغلقة 
املحايدة بالعتبار،  اأخذ مو�سوع املالعب 

ـــــــــــل  ـــــــــــن اأج ال�سحية م اخلدمات  على  ال�سغط  تخفيف 
وال�سرطة.

ال�سرطة  الإنكليزية تخوفها من اإقامة املواجهات على واأبـــدت 
نظراً  الفرق،  املالعب، مالعب  خارج  اجلماهري  ولتجّمع  حل�سا�سيتها 

كورونا  فريو�ص  بانت�سار  وت�ساهم  بقوة،  تظهر  ال�سحية  املخاطر  يجعل  ما 
اجلديد، نتيجة عدم وجود التباعد الجتماعي.

رغبتها  ال�سرطة  اأبدت  الإنكليزية،  الإعالم  و�سائل  وبح�سب 
اإقامة �ست مباريات على الأقل على مالعب حمايدة، هي  يف 
نيوكا�سل،  اأمــام  وال�سيتي  ليفربول،  �سد  �سيتي  )مان�س�سرت 

ولقاء  نيوكا�سل،  ــام  اأم والــريــدز  �سيفلد،  مع  واليونايتد 
الديربي بني اإيفرتون وجاره ليفربول".

مــارك  يورك�ساير،  �ــســاوث  �سرطة  قائد  نائب  وقــال 
مع  نقا�ساتنا  كانت  "لقد  ر�سمي:  بيان  يف  روبرت�ص 
على  م�سرتك  تركيز  مع  اإيجابية،  املمتاز  الـــدوري 
اإىل  تو�سلنا  لذلك،  نتيجة  العامة.  ال�سحة  اأولوية 
توافق يوؤمن توازنًا بني حاجات كرة القدم، ويقّلل يف 

املطلوبة  اخلدمات  الأدنى،  احلد  اإىل  عينه  الوقت 
من ال�سرطة".

واأ�ساف: "اأغلب املباريات الباقية �ستقام وفق 
من  قليل  عدد  مع  والإيــاب،  الذهاب  قاعدة 
املباريات على مالعب حمايدة"، م�سدداً على 
بع�ص  عك�ص  على  الأخـــري،  القـــرتاح  اأن 

جميع  بني  بعد  عليه  َفق  ُيتَّ مل  الأطراف.التقارير، 

�سيف من دون تعاقدات.. كورونا يعرقل خطط ريال مدريد

حمرز يتذكر "�سعوره الذي ال يو�سف" مع اخل�سر وهذا حلمه مع "ال�سيتي"

بينها ثالث �ساعات يد بـ 339 األفا..

 �سرقة 555 األف يورو من �سقة حمرز

مي�سي: كرة القدم لن تعود كما كانت اأبدا

كورونا قد يدفع "يويفا" لتغيري مكان نهائي االأبطال

ال�سرطة االإجنليزية ترغب باإقامة مواجهات "الربمييريليغ" يف مالعب حمايدة

بنا�سر: لن اأرك�ض اللتقاط "�سيلفي" مع مي�سي ورونالدو
الإيــطــايل،  ميالن  ولعــب  ــري  ــزائ اجل النجم  ــاد  ع
تخ�ّص  مثرية  اأمــور  عن  ليك�سف  بنا�سر،  اإ�سماعيل 
م�سواره الكروي، خا�سة بعد اأن �سلطت عليه الأ�سواء 
كاأحد اأف�سل لعبي املو�سم املقرر ا�ستئنافه منت�سف 

�سهر يونيو/ حزيران املقبل.
منها  عانى  التي  النقائ�ص  عن  حديثه  بنا�سر  وبداأ 
"نحن  قال:  حيث  املو�سم،  اإيقاف  قبل  ميالن  فريقه 
فريق �ساب يف طور النمو، كان ينق�سنا النت�سار على 
من  ومنوت  اأكرث  نتحد  اأن  علينا  ولهذا  كبري،  فريق 

اأجل بع�سنا البع�ص".
رالــف  الأملـــاين  الفني  املــديــر  ــدوم  ق اإمكانية  وعــن 
ذلــك،  يف  اأفــكــر  ل  "اأنا  تــابــع:  للميالن،  رانغينيك 
ل  جيد،  ب�سكل  املو�سم  اإنهاء  هو  املهم  يل  بالن�سبة 
م�ستعد،  اأنني  اأ�سعر  متبقية،  مباراة   12 هناك  تزال 

خا�سة واأنني اأفتقد كرة القدم كثرياً".
وحتدث بنا�سر عن عالقته بالدين قائاًل: "بالن�سبة 
يل الدين هو كّل �سيء، اإن غاب، غابت كرة القدم، اأنا 
مرتاح بتوا�سلي مع اهلل عرب العبادة، ول اأخ�سى من 

اأي �سيء ول من اأحد".
ومي�سي،  ورونالدو  بكري�ستيانو  معجب  "اأنا  ووا�سل 
�ساأرك�ص وراءهما بعد نهاية  اأنني  لكن هذا ل يعني 
مواجهتي �سدهما، عندما لعبت لأول مرة مع اإمبويل 
�سد يوفنتو�ص، ذهب العديد من زمالئي يف الفريق 

ليطلبوا �سورة �سيلفي، اإل اأنا مل اأذهب".
عن  الإعالمي  حديثه  يف  بنا�سر  اإ�سماعيل  وعــّرج 
جتربته ال�سابقة مع نادي اأر�سنال، اإذ قال "و�سلت اإىل 
اإنكلرتا يف يوليو، اأول �سهرين اأقمت يف الفندق لأنني 
مبفردي  اأعي�ص  اأن  املمكن  من  ولي�ص  �سغرياً  كنت 

اأختي تاأتي لتعي�ص معي، ويف  )17 عامًا(، لهذا كانت 
اأول م�ساركة يل مع النادي كانت �سد �سيفيلد بكاأ�ص 
اإنكلرتا، فبعد اإ�سابة ت�سامربلني ثم دخول والكوت 
واإ�سابته هو اأي�سًا، اعتمد علّي فينغر كمهاجم اأي�سر، 
ذلك  يف  األعب  مرة  اأول  لأنني  كبري  ب�سغط  �سعرت 
ل�ست  اأنني  ولو  األعب،  مل  املباراة  تلك  ومنذ  املن�سب، 
اأوزيل  مثل  مهمني  لعبني  مع  تدربت  لأنني  نادمًا 

وكازورل".
وعن �سبب اختياره اللعب لنادي ميالن قال "اخرتته 
لتاريخه، ولكن اأكرث �سيء هو م�سروعه الذي األهمني 

كثرياً، و�سرف يل اأن اأرتدي هذا القمي�ص، و�ساأ�سعى 
للموت من اأجله".

الدوريات  يف  لعب  اأكرث  بنا�سر  اإ�سماعيل  وُيعترب 
بـ12  ال�سفراء  البطاقات  على  ح�سوًل  الــكــربى 
اأن  علّي  اجلــانــب  "هذا  ك�سف  ــك  ذل ــن  وع بطاقة، 
مت�سرع  يــقــولــون  لعبي  طــريــقــة  يف  بـــه،  اأحتــ�ــســن 
اأخــذت  املـــرات  بع�ص  يف  وحــقــًا  للغاية،  ـــدواين  وع
اأ�سعر  بطاقة �سفراء ل�سبب ل ي�ستحق، وهذا لأنني 

بقيمة القمي�ص".

الأ�ـــســـول  ذوي  مـــن  ــاب،  ــب ــس ــ� ال ــون  ــب ــالع ال يــــرتدد 
وهم  الأ�سلي  لبلدهم  اللعب  اختيار  يف  اجلزائرية، 
املراكز  يف  تكوينهم  تلّقوا  اأن  بعد  �سغرية،  �سن  يف 
منتخب  يف  ــوا  ــدّرج ت اأن  وبعد  عــمــومــًا،  الفرن�سية 
"الديوك" للفئات ال�سنية، وهو ما مل يكن نف�ص حال 
النجم الواعد يف �سفوف نادي نابويل، كرمي زدادكة.

املنتخب  ــع  م الــلــعــب  يف  بــرغــبــتــه  ــه  ــائ ــح اإي ورغــــم 
اأن حواره مع  املا�سية، غري  الفرتة  اجلزائري، خالل 
اإ�سماعيل  �سبورت�ص" الفرن�سية،  اإن  "بي  قناة  �سحايف 
له  مواتية  فر�سة  كان  مبا�سر،  بث  عرب  اهلل،  بوعبد 
وذلك  باليقني،  ال�سك  ويقطع  املو�سوع،  يف  ليتحّدث 

بعدما قال: "اأنا جزائري و�ساأمّثل الأفناك".
اأحد  يعرف  يكن  ومل  جزائريان،  "والداي  واأ�ــســاف 
اأنني اخرتت اجلزائر �سوى املقربني مني، واليوم اأوؤّكد 
ذلك، فلقد اعتدنا على العي�ص بطريقة جزائرية يف 

البيت".
وريــان  ــوار  ع ح�سام  ليون،  اأوملبيك  ثنائي  وعك�ص 
عندما  ــه،  راأي يف  مبا�سراً  ــة  زدادك كرمي  كان  �سرقي، 
�سّرح "مل اأترّدد كثرياً يف طرح ال�سوؤال حول م�سواري 
مع  اأتوا�سل  مل  اأنني  اأو�سح  اأن  وجــب  لكن  ــدويل،  ال
بلما�سي ب�سكل مبا�سر، غري اأن الأخبار التي و�سلتني، 
الأول  الفريق  مع  اأ�ــســارك  اأن  مني  ينتظر  ــه  اأّن هي 

لي�ستدعيني".
�ساحب  ك�سف  لعبه،  طريقة  عن  حديثه  خ�سم  ويف 
الـ19 عامًا، الذي يلعب يف خط الو�سط، اأّنه معجب جدا 
نادي  رفقة  املتاأّلق  هافرتز،  كاي  الأملانية،  باملوهبة 
باير ليفركوزن، فقال "اأنا معجب بالأداء الذي يقّدمه 
بدنيًا،  ي�سبهني  لعب  وهو  البوند�سليغا،  يف  هافرتز 

لأنني طويل القامة 1.85 مرت".
وتابع "مثاًل ل ميكن اأن اأقارن نف�سي باإ�سماعيل بنا�سر 
لأّنه  القمة،  يف  يتواجد  مذهاًل،  لعبًا  اأعتربه  الذي 
الطريقة،  يف  نت�سابه  ل  لكننًا  عك�سي،  القامة  ق�سري 

وهذا ل مينعني من القول باأنني اأحّبه كثرياً".

باري�ض �سان جريمان
 ي�سم اإيكاردي ل�سفوفه 

حتى 2024

مورينيو يح�سم قراره ب�ساأن 
كوتينيو

رئي�ض باري�ض "اخلليفي" 
م�سمم على ح�سم �سفقة بن 

نا�سر باأي ثمن

ر�سميا  الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�ص  نــادي  اأعلن 
ل�سراء  الإيطايل  ميالن  اإنــرت  مع  اتفاق  اإىل  تو�سله 
وذلك  نهائيا،  اإيكاردي  مــاورو  الأرجنتيني  املهاجم 
العام  مــن  يونيو/حزيران  �سهر  حتى  ميتد  بعقد 
موقعه  على  الباري�سي  النادي  اأعلنه  ملا  وفقا   ،2024

الر�سمي الأحد.
من  البالغ  املهاجم،  اأن  جريمان  �سان  باري�ص  وذكــر 
2019- مو�سم  بداية  مع  معاًرا  كان  عاًما،   27 العمر 
2020 من اإنرت ميالن، قبل اأن يفعل النادي الفرن�سي 
خيار �سرائه نهائيا مبوجب التفاق الذي مت التو�سل 

اإليه.
اإيكاردي خا�ص بقمي�سه  اأن  وذكر النادي، يف البيان، 

هدفا.  20 و�سجل  مباراة   31
جريمان  �سان  لباري�ص  اإيــكــاردي  ــارة  اإع عقد  وكــان 
يت�سمن اإمكانية قيام النادي الفرن�سي ب�سرائه نهائيا 
اأن  احتمالية  هناك  اأن  اإل  يــورو،  مليون   70 مقابل 
يكون قد مت تخفي�ص هذا املبلغ ب�سبب اأزمة فريو�ص 
عن  جريمان  �سان  باري�ص  يف�سح  مل  فيما  كورونا، 
املبلغ الذي مت التفاق عليه، اإل اأن اإذاعة )اآر اإم �سي 
50 مليون يورو  �سبورت( الفرن�سية تكهنت باأنه دفع 

اإ�سافة خلم�سة ماليني يورو كمكافاآت.

موقف  عن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
الفني  املدير  مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
الربازيلي  مــع  التعاقد  مــن  لتوتنهام، 

فيليب كوتينيو جنم بر�سلونة.
�سبيل  على  املو�سم  هذا  كوتينيو  ويلعب 

الأملاين  ميونخ  بايرن  �سفوف  يف  الإعــارة 
النهائي  ال�سراء  خيار  تفعيل  رف�ص  الــذي 

مقابل 120 مليون يورو.
الإ�سبانية،  "ماركا"  �سحيفة  وبح�سب 

فــــاإن تــوتــنــهــام مـــن بـــني الأنـــديـــة 
كوتينيو،  ب�سم  املهتمة  الإجنليزية 
لن  النادي  اأن  يعلم  مورينيو  لكن 
راتبه  ول  �سعره  حتمل  ي�ستطيع 

املرتفع.
"كوتينيو  ال�سحيفة:  واأ�سافت 

يورو  مليون   15 على  يح�سل 
ما  وهــو  الــواحــد،  املو�سم  يف 

هيكل  مــع  يــتــنــا�ــســب  ل 
الأجور يف توتنهام".

التقرير،  واأ�سار 
اأن  اإىل 

�سل  كا نيو
هـــــــــــــــــو 

املــحــتــمــلــة الــــوجــــهــــة 
ملكيته  تغيري  مــع  لــلــربازيــلــي، 
حيث  ال�سعوديني  للم�ستثمرين 
بوكيتينو  ماوري�سيو  �سيكون 

والــذي  للفريق،  الفني  املدير 
تطوير  يف  اأ�سا�سي  دور  له  كان 
ــه مع  ــرتت كــوتــيــنــيــو خـــالل ف

اإ�سبانيول.
اإىل  يحتاج  بر�سلونة  اأن  ُيذكر 

التخل�ص من كوتينيو يف ال�سيف، 
ال�سفقات،  ولتمويل  راتبه  ب�سبب 

امل�ستحق  يورو  مليون  الـ20  بخالف 
الربازيلي  لعب  اإذا  لليفربول  دفعها 

البار�سا. بقمي�ص  اأخرى  مباراة   24

اأفاد موقع “لو10 �سبور” الفرن�سي اأن القطري،نا�سر 
م�سمم  جرمان،  �سان  باري�ص  نادي  مالك  اخلليفي، 
ميالن،  �سي  اي  ميدان،  متو�سط  �سفقة  اإمتــام  على 
اجلزائري ا�سماعيل بن نا�سر، مهما كلفته من اأموال.
اأولوية”  اأ�سبح  نا�سر  بن  اأن  امل�سدر،  ذات  واأو�سح 
نا�سر اخلليفي” خالل املريكاتو، وهوم�ستعد لتويل 
اأجــل  مــن  طائلة  اأمـــوال  ــع  ودف بنف�سه  املفاو�سات 
ملديره  عنه  اأعــرب  ما  خدماته،هذا  على  احل�سول 
اجتماعهما  خالل  ليوناردو”  الربازيلي”  الريا�سي 
الأخري، عند �سبط قائمة م�سغرة لالعبني الذين 
حت�سبا  �سفوفه  تدعيم  ق�سد  الفريق  �سي�ستهدفهم 

للمو�سم املقبل.
من  الن�سحاب  القطري  ــال  ــم الأع ــل  رج ورفــ�ــص 
 ” لإدارة  قدمه  اأول  عر�ص  نا�سر،بعد  بن  �سفقة، 
اأي �سي ميالن” يف �سهر اأفريل املا�سي،حيث اأن النادي 
رغم  لعبه  عن  التنازل  يقبل  مل  التي  اليطايل 
�سان  باري�ص  اقرتحه  الــذي  املــايل  املقابل  اأهمية 
جولة  لدخول  ي�ستعد  وهو  اأورو،  مليون   30 جرمان 
من  الرو�سينريي  م�سوؤويل  مع  املفاو�سات  من  ثانية 
يف  ينتهي  الــذي  لعبهم  عقد  ببيع  اقناعهم  اأجــل 

جوان 2024.
ــذي  ال الــ�ــســر  ـــاإن  ف �سبور”  “لو10  مــوقــع  وحــ�ــســب 
لعب  ب�سم  اخلليفي  نا�سر  اهتمام  وراء  يقف 
روؤيته  هي  نا�سر،  بن  اإ�سماعيل  الوطني،  املنتخب 
من  �سيجنيها  التي  الكبرية  ــاح  والأرب القت�سادية 
فرن�سا  يف  الباري�سي  النادي  باألوان  �سورته  ت�سويق 
من  كبرية  اأعــداد  جذب  خالل  العربي،من  والعامل 
الفرن�سية  العا�سمة  يف  اجلزائرية  اجلالية  اأبناء 
اأغلب  اأن  علما  اجلماهريية،  قاعدته  لتح�سني 

م�سجعي البي اأ�ص جي هم من املهاجرين.
كما يوجد دافع ثان اأقنع اخلليفي ب�سرورة ا�ستقدام 
خا�سة  العايل  الفني  م�ستواه  وهو  األ  اإفريقيا  بطل 
جعله  املــيــالن،  يف  قدمه  ــذي  ال القوي  املو�سم  بعد 
حتما  �سياأتي  ــذي  ال نا�سر”  “بن  م�سروع  يف  يثق 

فة  �سا لإ �سان با باري�ص  ميدان  لو�سط 
التتويج جرمان،  يف  يرغب  الذي 

من  القادمة  بالن�سخة 
اأوروبــا  اأبطال  رابطة 
حلمه  ــى  ــق ــب ت الـــتـــي 

ما  على بعد هــيــمــنــه  فــر�ــص 
املحلي،  امل�ستوى 

بــ�ــســيــطــرتــه 
 1 الليغ  على 
عدة  منذ 

موا�سم.
�سان ويـــواجـــه  بــاريــ�ــص 

من جرمان مناف�سة  �ـــســـديـــدة 
تتابع  ــرى  اأخ اأيــــ�ــــســــا، بــن اأندية 

ـــر، وتـــتـــاأهـــب  ـــس ـــا� ــتــفــاو�ــص ن ــل ل
مــيــالن،  �ــســي  اأي  ــع  ــــــــل م ــــــــع ول
التي  ــة  ــدي الأن تـــداولـــتـــهـــا اأبـــرز 
ية و�سائل اإعالم ا�سبانية  جنليز ا و
وريال هـــنـــاك مــانــ�ــســ�ــســرت  �سيتي 

اأعربت  التي  عــن اهــتــمــام مدريد، 
وزين  غوارديول  زيــدان بيب  الدين 
املنتخب  لعــب  الوطني.ب�سم 
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 هكذا رد حمرز على 
املقارنة مع حممد �سالح

تطلعه  عــن  حمـــرز،  ريــا�ــص  ــري  ــزائ اجل النجم  ــرّب  ع
مان�س�سرت  فريقه  مــع  اأخـــرى  جنــاحــات  لتحقيق 
�سيتي الإنكليزي، عند ا�ستئناف "الربميريليغ"، 
املقارنة  عن  ــّدث  وحت املقبل،  ال�سهر  منت�سف 
الإنكليزي؛  ليفربول  جنم  وبني  بينه  القائمة 

امل�سري حممد �سالح.
ال�سحراء" بهذه  "حماربي  منتخب  قائد  واأدىل 
"بي  قناة  مع  اإعالمية  مقابلة  يف  الت�سريحات، 
اإن �سبورت�ص" القطرية والتي �ستعر�ص كاملة يف 
الأيام املقبلة، حيث قال: "علّي اأن اأكون جاهزاً 

دائمًا لأنني بطبيعتي لعب اأحب املناف�سة".
الفوز كل مو�سم وكل عام.  "هديف هو  وتابع: 
تاأديتها  علّي  ولهذا  مهنتي،  هي  القدم  كرة 
نحن  املطاف  نهاية  ويف  وجــه،  اأف�سل  على 
للم�ساركة  ولي�ص  الفوز  اأجل  من  هنا  كلنا 
يبقى  الفوز  الدقائق،  بع�ص  لعب  اأو  فقط 

اأهم �سيء بالن�سبة لنا".
قال  �ــســالح،  ــني  وب بينه  املــقــارنــة  ــن  وع
من  ــزء  ج �ــســالح  مــع  "املناف�سة  حمـــرز: 
جداً  جيد  ب�سكل  يوؤدي  وهو  القدم،  كرة 
ونحن لعبان ُمتلفان، اأما هذا التناف�ص 
اأكرث  يحبه  البع�ص  اجلماهري،  فت�سعله 

والبع�ص ُيحبني".
وعن تتويجه بلقب اأمم اأفريقيا مع منتخب 
"التتويج  حمرز:  قال  املا�سي،  ال�سيف  بالده، 
ُحلمًا  ُي�سدق، فقد كان  اأمراً ل  اأفريقيا كان  اأمم  بلقب 
والبالد  املواطنون  بالطبع،  ولبالدنا  ولزمالئي  يل 

اأجمع كانوا �سعداء لأنه اأمر ل ي�سدق".
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لواء "اإ�سرائيلي" يطالب باال�ستعداد الندالع انتفا�سة ثالثة بال�سفة املحتلة
االأمن  جمل�س  برئي�س  ي�سمى  ما  طالب 
اللواء  ال�سابق،  االإ�رضائيلي  القومي 
�سباح  درور،  عامي  يعكوف  احتياط 
جي�س   ،31/5/2020 االأح���د  ال��ي��وم 
باال�ستعداد  "االإ�رضائيلي"،  االحتالل 
بال�سفة  ثالثة  انتفا�سة  الن���دالع 

لغربية". ا
�سحيفة  ع��ن  ن��ق��اًل  درور  وق����ال 
التن�سيق  وق��ف  ب��ع��د  "معاريف": 
م�ستوطنات  �سم  وع�سية  االأم��ن��ي، 

يجب  االإ�رضائيلية،  لل�سيادة  ال�سفة 
ثالثة  النتفا�سة  اجلي�س  ي�ستعد  اأن 
عن  االإع��الن  "بعد  بال�سفة.واأكمل: 
بال�سفة  وم�ستوطنات  مناطق  �سم 
ال��غ��رب��ي��ة ل��ل�����س��ي��ادة االإ���رضائ��ي��ل��ي��ة، 
لالنفجار  قابلة  �ست�سبح  االأو�ساع 
من  و90%  الفل�سطينية،  باملناطق 
بال�سفة  االأمنية  العمليات  اإحباط 
ال��غ��رب��ي��ة، ك���ان ب��ف�����س��ل اجل��ي�����س 
التن�سيق  وق��ف  وب��ع��د  وال�����س��اب��اك، 

�ستكون  االأمني، 
�سعبة  االأو�ساع 

. ل�سفة" با
درور  وخ���ت���م 
"على  ب��ال��ق��ول: 
يكون  اأن  اجلي�س 
الأن  م�����س��ت��ع��داً 
بال�سفة  يعمل 
وفقًا  ال��غ��رب��ي��ة، 

ب�سم  املتعلقة  ال�سيا�سية  للقرارات 
لل�سيادة  ال�سفة  وم�ستوطنات  مناطق 

ئيلية". �رضا االإ

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم : �سامي اإبراهيم فودة
----------------------------

جراالت  ال�ساخمة  القامات  ح�رضة  يف 
القاب�سني على اجلمر  ال�سر وال�سمود 
واملتخندقه يف قالعها كالطود ال�سامخ، 
اإنهم اأ�رضانا البوا�سل االأبطال واأ�سرياتنا 
ال�سجون  غياهب  يف  القابعني  املاجدات 
وخلف زنازين االحتالل الغا�سم تنحني 
اأمام  واإكباراً  اإجالاًل  والروؤو�س  الهامات 
خجاًل  الورود  وحتمر  �سمودهم  عظمة 
االأماجد  اإخوتي  ت�سحياتهم،  من عظمة 
اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�سامدين 
قالع  يف  املتمر�سني  الثابتني  ال�سابرين 

االأ�رض،
فما  االأفا�سل  اأحبتي  القراء  اأع��زائ��ي 
ال�سوء  ت�سليط  هو  اليوم  ب�سدده  اأنا 
امل�سابني  االأ���رضى  حاالت  اأخطر  على 
االحتالل  �سجون  املزمنة يف  باالأمرا�س 
�سيا�سات  من  الويالت  يعانون  والذين 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رضية  االإدارة 
بت�سخي�س  القيام  دون  بامل�سكنات 
مع  امل�ستمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �سليم 
يفتك  للمر�س  فري�سة  لرتكه  االأمرا�س 
جنيب  كمال  املري�س  واالأ�سري  بج�سده.. 
واالأربعون  ال�ساد�سة  ابن  وعر  اأبو  اأمني 
الطبي  االإهمال  �سحايا  اأحد  هو  ربيعًا 
ال�سجون  اإدارة  متار�سها  التي  املتعمد 
املر�س  بني مطرقة  يعي�س  والذي  بحقه 
جتاهل  و���س��ن��دان  حياته  يهدد  ال��ذي 
يف  حاليًا  والقابع  ملعاناته،  االحتالل 

)جلبوع (والذي ان�سم اإىل قائمة طويلة 
من ا�سماء املر�سى يف غياهب ال�سجون 
ودياجريها، وقد اأنهى عامه ال�سابع ع�رض 
الثامن  عامه  ودخ��ل  الق�سبان  خلف 
ع�رض على التوايل يف �سجون االحتالل 
اال�رضائيلي متنقاًل بني عيادات ال�سجون 
ال�سحي  و�سعه  نتيجة  وامل�ست�سفيات 

ال�سعب...
- االأ�سري املري�س:- كمال جنيب اأمني اأبو 

وعر "الكنية " اأبو اأجمد "
- تاريخ امليالد:- 24/7/1973م

جنوب  قباطية  بلدة   -: االإقامة  مكان   -
جنني

- احلالة االجتماعية:- اأعزب
- املهنة :- موظف يف جهاز األ�17 حر�س 

الرئا�سة
الوالد  من  الكرمية  العائلة  تتكون   -
فيهم  مبا  ثالثة  االإخوة  من  وله  والوالدة 
وله  حممد   - اأمني  وهم  كمال  االأ�سري 

اأخت واحدة فقط ال غري..
- املوؤهل العلمي: تلقى تعليمه االبتدائي 
ويف  الكويت  مدار�س  يف  واالإع��دادي 
باالأردن  در�س  العامة  الثانوية  املرحلة 
اأر���س  اإىل  ع��اد  وعندما  يكملها  ومل 
الثانوية  اأكمل  اعتقاله  وبعد  الوطن 

العامة "التوجيهي" داخل ال�سجن
- تاريخ االعتقال :- 15/1/2003م

- مكان االعتقال:- جلبوع
لكتائب  االنتماء  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
�سهداء االأق�سى والقيام باأعمال املقاومة 

جنود  من  العديد  وقتل  االحتالل  �سد 
العدو ال�سهيوين

- احلكم:- 6 موؤبدات و50 عامًا،
االأ�سري:-  حياة  يف  م�سيئة  حمطات   -

كمال اأبو وعر
مع  الكويت  غ��ادر  1995م  عام  يف   -
بال�سفة  ال��وط��ن  اأر����س  اإىل  عائلته 

الغربية" عندما كان عمره 17 عامًا .
- التحق بال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

وعمل يف جهاز ال�17 حر�س الرئا�سة.
ال��دورات  من  العديد  على  ح�سل   -
الرجال  والتن�سيطية وكان من  التدريبة 

ال�سناديد املتفوقني يف مواقع التدريب
�سفوف  يف  الوطني  بالعمل  انخرط   -
مدينة  يف  االأق�سى  �سهداء  كتائب 

نابل�س.
كمال  االأ�سري:-  اعتقال  عملية  كيفية   -

اأبو وعر
�سهامة  �ساحب  �سجاعة  منا�سل 
يرى  اأن  نف�سه  على  يقبل  مل  وم��روءة 
وهو  �سهيوين  ج��ن��دي  عينيه  ب���اأم 
نابل�س  قرب  فل�سطينية  بفتاة  يتحر�س 
وطعنه  اجلندي  وهاجم  غ�سبة  فا�ستد 
اأنحاء ج�سده  بال�سكني يف  عدة طعنات 
 15 يوم  الفل�سطينية  الفتاة  ل�رضف  ثاأراً 
اقتياده  2003،ومت  يناير  الثاين-  كانون 
لتحقيق  وخ�سع  معلومة  غري  جهة  اإىل 
بيت  "ال�سني  �سباط  اأيدي  على  قا�سي 
�سلطات  وُقدمت  التحقيق  اقبية  "يف 
االحتالل الئحة اتهام �سده قيل فيها اأن 

يف ذمته 11 جمنداً وم�ستوطنًا وحكمت 
 6 بال�سجن  االحتالل  �سلطات  عليه 

موؤبدات و50 عامًا،
 -: املري�س  لالأ�سري  ال�سحية  احلالة   -
يعاين  وعر  اأبو  ،االأ�سري  وعر  اأبو  كمال 
ال�سوتية  واالأوت��ار  احللق  �رضطان  من 
وقد يفقد �سوته يف وقت قريب وكذلك 
حادة  واآالم  الدم  �سفائح  تك�رض يف  من 
وزيادة  تقرحات  وجود  نتيجة  باملعدة 
كريات  يف  وزيادة  بالدم  احلديد  ن�سبة 
ب�رضطان  اإ�سابته  وبعد  البي�ساء  الدم 
احللق واالأوتار ال�سوتية مت حتديد بع�س 
م�ست�سفى  يف  له  اال�سعاع  جل�سات 
يتم  نقله  عملية  وخالل  بحيفا  )رمبام( 
تثبيته على ال�رضير وهو حما�رض بثالث 
جنود م�سهرين اأ�سلحتهم جتاهه، كما يتم 
تكبيل قدميه ويديه واالأ�سفاد وتثبيتها 
تتدهور  ال�سحية  وحالته  ال�رضير  يف 
�سطور  على  ملحوظ،.من  ب�سكل 
مقايل اأوجه ندائي اإىل كافة املوؤ�س�سات 
منظمة  وخا�سة  الدولية  والهيئات 
االحمر  وال�سليب  العاملية  ال�سحة 
بالتدخل  ح��دود  ب��ال  اأط��ب��اء  ومنظمة 
املري�س  االأ�سري  حياة  الإنقاذ  العاجل 
لتقدمي  عنه  ل��الإف��راج  وع��ر  اأب��و  كمال 
العالج الالزم له خارج ال�سجون- احلرية 
واأ�سرياتنا  البوا�سل  الأ�رضانا  احلرية  كل 
للمر�سى  العاجل  وال�سفاء  املاجدات- 
باأمرا�س خمتلفة - احلرية كل  امل�سابني 

احلرية الأ�رضانا واأ�سرياتنا املاجدات.

االأ�سري كمال اأبو وعر م�ساب ب�سرطان احللق واالأوتار ال�سوتية وي�سارع املر�ض 
يف �سجون االحتالل )1973م - 2020م (

"اال�رضائيلي"  الع�سكري  اخلبري  اأكد 
املطول  مقاله  يف  ي�ساي  ب��ن  رون 
ب�ساأن  اأحرونوت  "يديعوت  ب�سحيفة 
الي  االح��ت��الل  جي�س  ا���س��ت��ع��دادات 
انت�سارات  وحتقيقه  ق��ادم��ة  ح��رب 
اخل�سائر  م��ن  اأدن���ى  ب��ح��د  حا�سمة 
كبرية  قفزة  حتقيق  يتطلب  والدمار، 
متكامل  قتال  جماالت:   5 يف  لالأمام 
ال��وح��دات  تعزيز  ب��ع��اد،  االأ متعدد 
موثوق  ا�ستخبارات  اإنتاج  الرية، 
واالأ�ساليب  االأ�سلحة  يف  ابتكار  بها، 
للحماية  جديد  وموقف  االإلكرتونية، 
واجلوية،  ال�ساروخية  التهديدات  من 

الليزر". ذلك يف جمال  مبا يف 
مقاله  يف  ي�ساي  بن  رون  واأ���س��اف 
"يديعوت  ب�����س��ح��ي��ف��ة  امل���ط���ول 
اأن  "عربي21"،  ترجمته  اأحرونوت"، 
لتنظيم  يهدف  االأبعاد  متعدد  "القتال 
وتدريبه  االإ�رضائيلي،  اجلي�س  وجتهيز 
ما  عن  خمتلفة  قتالية  اأ�ساليب  على 
ان  ي�ساي،   بن  عليه.واأ�سار  اعتاد 
يهدف  كوخايف،  اأفيف  االأركان  رئي�س 
وتق�سيمه  اجلي�س،  عمل  لتن�سيق 
القتال،  ملن�سة  الن�سبية  للميزة  وفقا 

قائد  من  ويريد  الت�ساري�س،  وظروف 
الهاون،  مدافع  وقائد  اجلي�س،  دبابات 
املدفعية،  وق��ائ��د  املقاتل،  والطيار 
يف  بع�سهم  مع  جميعا  يتحدثوا  اأن 
عرثوا  التي  االأهداف  لتبادل  املعركة، 
امل��خ��اب��رات،  م��ن  تلقوها  اأو  عليها، 
اجلو  يف  �سواء  توقف،  دون  وتهاجمهم 
ي�ساي،  بن  االأر�س".واأو�سح  على  اأو 
الذي غطى معظم احلروب االإ�رضائيلية 
اأن  الفل�سطينية،  واالأرا�سي  لبنان  يف 
الروبوتات  ت�سغيل  ي�سمل  "ذلك 
الإنقاذ  ال�سغرية  واالأذرع  االنتحارية، 
مبنية،  مبنطقة  القتال  ث��ن��اء  اأ اجلنود 
بالفعل،  ال��وح��دة  ه��ذه  مثل  وتعمل 
القتالية،  واأ�ساليبها  نف�سها  وتبتكر 
التمارين  بع�س  بعد  ن��ه  اأ �سحيح 
اجلي�س  لكن  واع���دة،  النتائج  ب��دت 
اجليو�س  مكافحة  على  ومرّكز  م�سمم 
اإيران  وقوات  الله  حزب  مثل  الهجينة 
واجلمع  االإ�سالمي،  واجلهاد  وحما�س 
واالأ�ساليب  الع�سابات  ح��رب  ب��ني 
الع�سكرية  بالو�سائل  النظامية  غري 

واالبتكار. احلديثة 
لت�سعيد  ي�سعى  كوخايف  ام  واأو�سح 

لل�سماح  االأر�سية  املناورة  وح��دات 
خطرية  باإ�سابات  وال�رضايا  للكتائب 
حتى  ال��وق��ت،  م��ن  لفرتة  ال��ع��دو  يف 
اأو  ن��ظ��ار،  االأ ع��ن  يختفون  عندما 
ا�ستخدام  من  والغر�س  االن�سحاب، 
على  التغلب  املبتكرة  االأ���س��ال��ي��ب 
عالية  اأهداف  واإنتاج  العدو،  و�سائل 
مبتكرة،  ط��رق  با�ستخدام  اجل���ودة 
واإتالفها  اال�سطناعي،  الذكاء  مثل 
خالل  من  ث��وان،  حتى  اأو  دقائق،  يف 
قنبلة،  اأو  بندقية  حركية  و�سائل 
لدى  احلوا�سيب  �سبكة  تعطيل  اأو 

العدو".

حتقيق  مي��ك��ن  ان����ه  ع��ل��ى  و����س���دد 
اال�ستعانة  خ���الل  م��ن  االن��ت�����س��ار 
بعدا  تعطي  التي  "الفهدية"  باجليو�س 
الرية،  للحرب  اأمانا  واأك��رث  جديدا 
والروبوتات  ال�سغار�  واالنتحاريني 
املناطق  القتال يف  �ستجعل  التي  الرية 
خطورة  اأقل  مثال،  غزة  يف  احل�رضية، 
والقدرة  و�رضعة،  كفاءة  واأكرث  بكثري، 
من  لالأهداف  ال�رضيع  التدمري  على 
ال�سواريخ  واآالف  واالأر����س،  اجل��و 
اال�ستعدادات  هذه  لكن  االعرتا�سية، 
نتائج  وقوع  تنفي  ال  القادمة  للمعركة 

خمزية". ورمبا  وموؤملة،  مملة 

االإحتالل ي�ستعد للحرب ويدر�ض االإ�ستعانة بحرب الع�سابات 
واجليو�ض "الفهدية" والروبوتات

اأخبار فل�سطني

االأ�سري عمار مو�سى 
من حياته ..يعتر اال�سري 
عائلته  يف  الرابع  عمار 
بلدة  يف  النور  اأب�رض   ،
الظهربتاريخ  �سيلة 
وتقول   9/10/1977
زهري"  "ام  والدته 
العقد  جتاوزت  التي 
�سغره  منذ   " ال�ساد�س 
اخوانه  بني  املميز  كان   ،

وحب  عالية  اأخالق   ، �سمات  من  به  حتلى  ملا  واأقرانه 
العائلة وبر الوالدين ، عا�س مطيعًا ومتوا�سعًا وكرميا 
عن  يتخلف  يكن  ومل   ، امل�سجد  يف  ال�سالة  ويوؤدي 
م�ساعدة ال�سغري والكبري ، فارتبط بعالقة طيبة مع 
 " "، وت�سيف  الذين احبوه واحرتموه دوما  النا�س  كل 
التي تلقى تعليمه مبدار�سها  عا�س وترعرع يف بلدتنا 
، اأحب العلم وامتلك الطموح فاجتهد وثابر حتى انهى 
الثانوية العامة بنجاح ، لكن ب�سبب الظروف مل يكمل 

طريقه للجامعة.
يف  عمار  �سارك   ، �سنه  �سغر  ..رغم  واعتقال  ن�سال 
وطنية  بروح  متتع   ، والدته  احلجر،وتتذكر  انتفا�سة 
ويتقدم  االحتالل  يهاب  يكن  مل   ، عالية  ون�سالية 
ال�سفوف باملواجهات مما عر�سه لالعتقال ملدة �سهرين 
، وتقول " كاأبناء جيله ، تر�سخ حب وع�سق الوطن يف 
وعندما   ، و�سعبه  ار�سه  على  غيوراً  فكان   ، اعماقه 
اندلعت �رضارة انتفا�سة االق�سى ، مل يتاأخر عن تلبية 
لكن   ، اجلماهريية  الفعاليات  كافة  يف  �سارك   ، النداء 
 ،" لالعتقال  تعر�س  حتى  وبطوالته  بدوره  نعلم  مل 
لي�سارك  لياًل  يت�سلل  كان   ، ب�سكل �رضي   " وت�سيف 
واال�ستباك مع  باملقاومة  القد�س  اخوانه يف �رضايا  مع 
19/8/2003 يف كمني  بتاريخ  اعتقله  الذي  االحتالل 
للوحدات ال�رضية اخلا�سة "، وتكمل " تعر�س للتحقيق 
القا�سي على مدار �سهرين يف زنازين التعذيب ب�سجن 
النف�سية  ال�سغوط  من  الكثري  خاللها  عانى   ، اجللمة 

واجل�سدية ، وع�سنا اأيام ع�سيبة النقطاع اأخباره.
للتحقيق  يتعر�س  عمار  كان  ..عندما  والهدم  احلكم 
عاقبت   ، الع�سكرية  املحاكم  بني  توقيفه  ومتديد 
وتروي   ، وت�رضيدها  منزلها  بهدم  عائلته  االحتالل 
 ، زيارته  مبنع  عوقبنا  البداية  يف   ، زهري  اأم  الوالدة 
رحلة  بعد  عليه  واالطمئنان  لروؤيته  احلاجة  با�سد  كنا 
التحقيق والعزل ، ولكن حتى يف املحاكم ، مل ي�سمح 
، وكانت �سدمتنا  باحلديث معه وحتى م�سافحته  لنا 
يف  العذاب  جل�سات  من  ون�سف  عام  بعد  الكبرية 
املحاكم باحلكم عليه  بال�سجن 21عامًا ،  بتهمة االنتماء 
والع�سوية يف �رضايا القد�س اجلناح الع�سكري حلركة 
للمقاومة  عمليات  يف  وامل�ساركة  االإ�سالمي  اجلهاد 
وردد   ، املحكمة  قاعة  يف  عمار  ابت�سم   " وت�سيف   ،
لرب  احلكم  والدتي  يا  ا�سري   : ال�سجانني  رغمًا عن 
العاملني ، فرفع معنوياتي كثرياً ، لكن م�سل�سل العقاب 
واالنتقام مل ينتهي ، فقد احتجز رهن العزل االنفرادي 
من  االحتالل  وحرمنا   ، طويلة  لفرتات  ال�سجون  يف 
زيارته ل�سنوات طويلة ، لكن �سرنا وكنا دومًا جلانبه 

بثقة كبرية برب العاملني ليحميه ويفرج �سجنه. 
ا�رضاب عن الطعام ..

مرت ال�سنوات ، وال�سجان يعاقب عمار باملنع االأمني 
، فاأعلن اال�رضاب عن الطعام ، وتقول والدته " ف�سلت 
ت�رضيح  على  للح�سول  واملحاوالت  اجلهود  كافة 
مفتوحا  ا�رضابًا  وخا�س  التحدي  فقرر   ، لزيارته 
ورغم   ، التع�سفي  القرار  بالغاء  مطالبًا  الطعام   عن 
وت�سيف   ،" خطوته  عن  الرتاجع  رف�س  ال�سغوط 
يف  جنح  بعدما  اإ�رضابه  عمار  علق   ، ا�سبوعني  بعد   "
ال�سماح  على  االحتالل  ووافق  امل�رضوع  حقه  انتزاع 
اأن�ساها  لن  جميلة  حلظات  كانت  التي  بزيارته  يل 
اأمرا�س   من  معاناتي  رغم   " وتكمل   ،" عمري  طوال 
ال�سغط وال�سكري و�سعف يف النظر ، مل اأتاأخر عن 
 ، ، الأراه واأكحل عيني منه  زيارة واحدة البني عمار 
ال�سجون  بوابات  على  اأقف   ، عامًا   17 منذ   والزلت 
وظلم  واحلواجز  الطريق  وم�ساق  ال�سعاب  رغم   ،
وتع�سف االحتالل "، وتتابع " اأنتظر موعد اللقاء كاأنه 
عيد، و�سنبقى  �سامدون وثابتون يف وجه املحتل الذي 
يريدنا باإجراءاته التع�سفية اأن نتخلى عن اأ�رضانا ، لكن 
هم  فاأوالدنا  بذلك  ابدا  يحلم  لن   ، واألف ال  ال   " نقول 

اأرواحنا ولن نتخلى عنهم اأبداً.
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�سرعت حاليا ببناء م�سنع بهدف اإنتاج 100 مليون جرعة

علماء �سينيون يوؤكدون فعالية لقاح جديد 
لكورونا بن�سبة 99 باملئة

قراءة / حممد علي
---------------- 

الذين  ال�سينيون  العلماء  واأك��د 
لكوفيد19-،  لقاح  على  يعملون 
املئة"  يف   99 "بن�سبة  متاأكدون  نهم  اأ
ودخل  فعاال.  �سيكون  اللقاح  اأن  من 
كورونا  لفريو�س  امل�ساد  اللقاح 
�رضكة  بتطويره  تقوم  الذي  اجلديد، 
جمال  يف  تعمل  التي  "�سينوفاك"، 
املرحلة  احل��ي��وي��ة،  التكنولوجيا 
ال�رضيرية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  الثانية 
متطوع.   1000 من  اأكرث  مب�ساركة 
مقرها  يقع  التي  ال�رضكة،  وقالت 
بكني،  غربي  �سمال  يف  الرئي�سي 
متهيدية  حمادثات  جتري  نها  اإ كذلك 
على  الثالثة  املرحلة  جتارب  الإجراء 
االأخ���ري من  اجل���زء  ال��ل��ق��اح، وه��ي 
واأكد  بريطانيا.  يف  التجارب،  عملية 
لوه  �سينوفاك،  �رضكة  يف  الباحث 
نيوز"،  "�سكاي  ل�سبكة  باي�سان، 
ال  �سوؤ على  ردا  وقال  اللقاح،  فاعلية 
�سيكون  نه  اأ يعتقد  كان  ذا  اإ ما  حول 
اأن  يجب  نعم،  "نعم،  بفاعلية  ناجحا 
املئة  يف   99 بن�سبة  ناجحا...  يكون 
"�سينوفاك"  وك��ان��ت  بالتاأكيد". 
نتائج  املا�سي،  ال�سهر  يف  ن�رضت، 
"�ساين�س"  االأك��ادمي��ي��ة  املجلة  يف 

امل�����س��م��ى  ال��ل��ق��اح  اأن  اأظ���ه���رت 
من  ال��ق��رود  يحمي  "كورونافاك" 
اجلديد.  كورونا  ب�فريو�س  االإ�سابة 
�رضكة  تواجهها  م�سكلة  اأكر  ولعل 
هي  ال�سينية  احليوية  التكنولوجيا 
االإ���س��اب��ة  ح��االت  ع��دد  انخفا�س 
مما  ال�سني،  يف  كوفيد19-  مبر�س 
موقف  يف  اللقاح  اختبار  يجعل 
لذلك،  ونتيجة  �سعبا،  اأمرا  وبائي 
جت��ارب  الإج����راء  ال�����رضك��ة  تتطلع 
اأخرى. وحول  الثالثة يف دول  املرحلة 
مديري  كبرية  قالت  النقطة  ه��ذه 
ال�رضكة،  يف  امل�ستثمرين  عالقات 
نيوز":  "�سكاي  ل�سبكة  يانغ،  هيلني 

الدول  من  العديد  اإىل  نتحدث  "نحن 
االأمر  ناق�سنا  ننا  اأ واأعتقد  االأوروبية 
نها  "اإ م�سيفة  اأي�سا"،  بريطانيا  مع 
من  للغاية  متهيدية  مرحلة  حاليا 

. �س" لنقا ا
ورغ����م ا���س��ت��م��رار ال�����رضك��ة يف 
مت�سي  والتجارب،  البحوث  اإج��راء 
ن��ت��اج،  االإ يف  ق��دم��ا  "�سينوفاك" 
الرتقالية  ال��ع��ب��وات  واأ���س��ب��ح��ت 
بالفعل.  جاهزة  اللون،  والبي�ساء 
هو  املتوازية  امل�سارات  من  والهدف 
اأن  ميكن  للقاح  ال�سخم  نتاج  االإ اأن 
التجارب  جنحت  ذا  اإ الفور،  على  يبداأ 
اجلهات  موافقة  على  اللقاح  وح�سل 

. لتنظيمية ا
م�سنع  ببناء  حاليا  ال�رضكة  وتقوم 
بكني  م��ن  اآخ���ر  ج���زء  يف  جت���اري 
جرعة،  مليون   100 تقدمي  بهدف 
يبدو،  ما  على  مق�سود  عدد،  وهو 
على  �سيح�سل  من  حتديد  ويعني 
"نو�سي  يانغ  ���س��ارت  واأ اللقاح. 
على  ال�سكان  جميع  ح�سول  بعدم 
املجموعات  اأوال  ن�ستهدف  اللقاح. 
املثال،  �سبيل  على  للخطر،  املعر�سة 
اأو  ال�سحي،  القطاع  يف  العاملني 
يكونون  ق��د  ال��ذي��ن  ال�سن  ك��ب��ار 
الوباء  ج��ّراء  من  للوفاة  معر�سني 
اأعتقد  بغريهم.  مقارنة  اأكر  ب�سكل 
لكن  البداية.  نقطة  �ستكون  هذه  اأن 
اللقاح  نتاج  اإ يجب  �رضيحني،  نكون 
فاإن  يانغ  ووف��ق  كبرية".  بكميات 
اأمامها  للقاح  الثانية  املرحلة  جتارب 
املرحلة  ت��ب��داأ  اأن  قبل  اأ�سهر  ع��دة 
اللقاح  يتطلب  ث��م  وم��ن  الثالثة، 
وردا  التنظيمية.  اجلهات  موافقة 
متاأكدة  كانت  ذا  اإ عما  ال  �سوؤ على 
البيانات   " يانغ:  قالت  النجاح،  من 
جدا"،  جيدة  االآن  حتى  لدينا  التي 
يف  تفكر  ال  ال�رضكة  اأن  اإىل  م�سرية 

كله. العامل  يف  بل  فح�سب،  ال�سني 

ببناء  حاليا  �سرعت  اأنها  اإىل  م�سرية  كوفيد19-،  ملر�ض  لقاحها  بنجاح  ثقتها  �سينية  حيوية  تكنولوجيا  �سركة  اأعلنت 
مليون جرعة.  100 اإنتاج  بهدف  م�سنع 

ال�سبت  املتحدة  الواليات  �سّجلت 
ب��ف��ريو���س  اإ���س��اف��ّي��ة  وف���اة   960
ك��ورون��ا امل�����س��ت��ج��ّد خ���الل اأرب���ع 
اإح�ساء  ح�سب  �ساعة،  وع�رضين 
تّتخذ  التي  هوبكنز  جونز  جلامعة 
يرتفع  وب��ذل��ك،   . م��ق��ّراً بالتيمور 
البالد  يف  للوفّيات  االإجمايّل  العدد 
 .103،758 اإىل  ال��ف��ريو���س  ج��ّراء 
ر�سمّيًا  املتحدة  الواليات  واأح�ست 
اأي  بالفريو�س،  اإ�سابة   1،769،776
اأخ��رى،  دول��ة  ّي  اأ من  بكثري  اأك��رث 
ُن�رض  الذي  اجلامعة  اإح�ساء  ح�سب 
ال�سبت  م�����س��اء   8،30 ال�����س��اع��ة 
االحّتاد  ودعا  االأحد(.  غ  ت   00،30 (
اإىل  وا�سنطن  ال�سبت  االأوروب���ي 

عالقتها  قطع  قرار  يف  النظر  اإعادة 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  مبنظمة 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  يتهمها 
ازمة  يف  ال�سني  مب�سايرة  ترامب 
ترامب  نّفذ  واجلمعة،  كوفيد19-. 
يف  املالية  بالده  م�ساهمة  عّلق  الذي 
تهديده  العاملية،  ال�سحة  منظمة 
املنظمة  م��ع  ال��ع��الق��ات  ب��ق��ط��ع 
اأول  هي  املتحدة  والواليات  االأممية. 

املنظمة. يف  م�ساهم 
�سحافّيني  م��ام  اأ ّك��د  اأ ترامب  لكّن 
االأموال  هذه  توجيه  �سُنعيد  ّننا  “اأ
يف  ملّحة  اأخ���رى  احتياجات  اإىل 

العامل”. يف  العاّمة  ال�سّحة  جمال 
ق/د

دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ق��ال 
قمة  �سيوؤجل  نه  اإ ال�سبت  ترامب 
عقدها  امل��ق��رر  ال�سبع  جمموعة 
الواليات  يف  حزيران/يونيو  يف 
اأخرى  دوال  �سيدعو  نه  واإ املتحدة 
واأو�سح  االجتماع.  اإىل  لالن�سمام 
منت  ع��ل��ى  ل�سحافيني  ت��رام��ب 
وان(  فور�س  )اير  الرئا�سة  طائرة 
ال�سبع  جمموعة  ب��اأن  ا�سعر  “ال 
يحدث  م��ا  �سحيح  ب�سكل  متّثل 
عفا  جم��م��وع��ة  ن��ه��ا  اإ ال��ع��امل.  يف 
يرغب  انه  واأ�ساف  الزمن”.  عليها 
اجلنوبية  وكوريا  رو�سيا  بدعوة 
اإىل  لالن�سمام  والهند  واأ�سرتاليا 
�سار  واأ اخلريف.  يف  مو�سعة  قمة 
يحدث  اأن  ميكن  هذا  ان  اإىل  ترامب 
اجلمعية  قبل  ايلول/�سبتمر،  يف 

بعدها. او  املتحدة  لالأمم  العامة 
ق��ادة  ي��ع��ق��د  اأن  م��ق��ررا  وك����ان 
تراأ�سها  التي  ال�سبع  جمموعة 
قمة  العام،  هذا  املتحدة  الواليات 
حزيران/ اواخ��ر  يف  الفيديو  عر 
ي��ون��ي��و ب�����س��ب��ب وب����اء ف��ريو���س 

. كورونا
بوالية  الفوز  يف  ترامب  وياأمل 
التي  االنتخابات  يف  ثانية  رئا�سية 
ت�رضين  من  الثالث  يف  �ستجرى 
يف  لذلك  ويرغب  الثاين/نوفمر، 
لتطبيع  رم��زا  القمة  ت�سبح  اأن 
ب�سدة،  فيه  يرغب  ال��ذي  الو�سع 
االقت�سادي  الن�ساط  توقف  مع 
كلفته  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال���ذي 

جدا. كبرية  االنتخابية 
ق/د

االأمريكية  ال�رضطة  األقت 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى م��ا ي��ق��رب 
يف  ���س��خ�����س    1400 م��ن 
يف  م��ري��ك��ي��ة  اأ م��دي��ن��ة   17
فيه  ت�ستمر  ال��ذي  ال��وق��ت 
وفاة  ب�سبب  االحتجاجات 
ح�سبما  ف��ل��وي��د،  ج����ورج 
ذك����رت و���س��ائ��ل اإع���الم 
ال�سبت.  م�ساء  اأمريكية 
مدينة  ع��م��دة  اأع��ل��ن  ك��م��ا 

حالة  ال�����س��ب��ت  م�����س��اء  ن��ا���س��ف��ي��ل 
والي���ة  ع��ا���س��م��ة  يف  ال���ط���وارئ 
املحتجون  اأ���رضم  اأن  بعد  تيني�سي 
وق��ال   . حمكمة  مبنى  يف  ال��ن��ار 
نا�سفيل  مدينة  عمدة  كوبر  جون 
املدنية:  الطوارئ  حالة  اإعالن  قبل 
من  ال��ي��وم  ع�رض  م�سرية  “كانت 
العرقية  والعدالة  فلويد  جورج  اأجل 
وا�ستمعت”،  ح�رضت  نا  واأ �سلمية. 
ر�سالة  ندع  اأن  ميكننا  “ال  م�سيفا 
مزيد  اإىل  تنحدر  اليوم  االإ�سالح 
احلاق  تتعمد  كنت  ذا  اإ العنف.  من 
منزلك”.  اإىل  اذهب  مبدينتنا،  ال�رضر 
ن��ه  اإ يل  بيل  ال��والي��ة  حاكم  وق��ال 
“بالتعبئة  ال��وط��ن��ي  احل��ر���س  م��ر  اأ
التي  لالحتجاجات  ا�ستجابة  يف 
غري  عنيفا  منعطفا  االآن  اتخذت 
على  ب��ن��اء  نا�سفيل”  يف  ق��ان��وين 

العمدة. طلب 
نا�سفيل  يف  ال�رضطة  دارة  اإ وقالت 
املبنى  “حلماية  الغاز  اأطلقت  نها  اإ
قبل  املتظاهرون”  اأحرقه  اأن  بعد 

ال�ساعة  يف  التجول  حظر  يبداأ  اأن 
ال��ع�����رضة م���ن م�����س��اء ال�����س��ب��ت 
بتوقيت  االحد  �سباح  من   0300 (
ال�سياق  ذات  ويف  ج��ري��ن��ت�����س(. 
املحتمل  الدميقراطي  املر�سح  دان  اأ
يف  بايدن  جو  االأمريكية  للرئا�سة 
الذي  العنف  ال�سبت  م�ساء  بيان 
املنددة  االحتجاجات  على  طغى 
بايدن  وق��ال  فلويد.  ج��ورج  مبقتل 
العمل  يطغى  اأال  يجب  ال�سبت  ليلة 
الرئي�سي  ال�سبب  على  االحتجاجى 
ي�ستدرج  اأال  ويجب  لالحتجاج. 
العادلة  الق�سية  عن  بعيداً  النا�س 
ولفظ  االحتجاج.  ليها  اإ يهدف  التي 
اأ�سل  م��ن  م��ري��ك��ي  اأ وه��و  فلويد، 
والية  يف  االأخرية  نفا�سه  اأ اأفريقي، 
املا�سي  االث��ن��ني  ي��وم  ميني�سوتا 
�رضطة  ���س��اب��ط  و���س��ع  اأن  ب��ع��د 
من  الأكرث  عنقه  على  ركبته  بي�س  اأ
الحقا  القب�س  لقي  واأ دقائق.  ثماين 
ويواجه  اجلمعة  يوم  ال�سابط  على 
من  قتل  جرمية  بارتكاب  اتهامات 

الثالثة. الدرجة 
ق/د

ملجل�س  اجل��دي��د  ال��رئ��ي�����س  اع��ت��ر 
باقر  حم��م��د  ي����راين  االإ ال�����س��ورى 
مع  التفاو�س  اأن  االأح��د  قاليباف 
منه”،  فائدة  “ال  املتحدة  الواليات 
املجل�س  اأمام  االأول  خطابه  يف  وذلك 
وقال  املحافظون.  عليه  يهيمن  الذي 
اجلديد  ال�سورى  جمل�س  اإن  قاليباف 
الت�رضيعية  االنتخابات  اأفرزته  الذي 
“يعتر  �سباط/فراير  يف  جرت  التي 
كمحور  اأم��ريك��ا  مع  التفاو�س  ان 

بل  منه  الف��ائ��دة  م��ر  اأ لال�ستكبار 
خطابه  يف  وت��اب��ع  ا�رضار”.  كله 
مع  “تعاملنا  التلفزيون  بثه  ال��ذي 
اكمال  يت�سمن  االرهابية  اأمريكا 
ال�سهيد  ل��دم  االن��ت��ق��ام  �سل�سلة 
بطرد  و�سي�ستكمل   )…( �سليماين 
من  االإره��اب��ي  االأم��ريك��ي  اجلي�س 
جمل�س  رئي�س  وذكر  متاما”.  املنطقة 
مرة  من  اأك��رث  كلمته  يف  ال�سورى 
م�سوؤول  �سليماين،  قا�سم  اجل��رال 

احل��ر���س  يف  اخل��ارج��ي��ة  العمليات 
يف  قتل  ال��ذي  ي���راين،  االإ ال��ث��وري 
ويت�ساعد  اأم��ريك��ي.  ج��وّي  هجوم 
طهران  بني  متوا�سل  ب�سكل  التوتر 
الواليات  ان�سحاب  منذ  ووا�سنطن 
 2018 يار/مايو  اأ يف  اأحاديا  املتحدة 
الرنامج  حول  الدويل  االتفاق  من 
 ،2015 يف  املوّقع  يراين  االإ النووي 
قا�سية  عقوبات  فر�سها  واإع���ادة 
مطلع  ذروته  االأمر  وبلغ  يران.  اإ على 

قا�سم  قتل  عندما  �سباط/فراير، 
طائرة  �سنتها  �رضبة  يف  �سليماين 
بغداد،  مطار  قرب  م�سرية  اأمريكية 
اندالع  من  خماوف  ثار  اأ حدث  وهو 
عقب  الدولتني.  بني  مفتوح  �رضاع 
باإطالق  ي��ران  اإ رّدت  ذلك،  من  يام  اأ
قوات  ت�سم  قواعد  على  �سواريخ 
اأن  دون  من  ال��ع��راق،  يف  اأمريكية 

وا�سنطن. من  ع�سكري  رّد  ي�سدر 
ق/د

االأحد،  ال�سعودية،  م�ساجد  ا�ستقبلت 
فجر،  ���س��الة  اأول  داء  الأ امل�سلني 
�سهرين  من  اأك��رث  دام  اإغ��الق  بعد 
ف��ريو���س  م��واج��ه��ة  ت��داب��ري  �سمن 
ن��ب��اء  ك���ورون���ا. وب��ث��ت وك��ال��ة االأ
)ر���س��م��ي��ة(،  “وا�س”  ال�����س��ع��ودي��ة 
م�ساجد  م��ن  اللقطات  م��ن  ع��ددا 
الفجر،  ل�سالة  املختلفة،  اململكة 
وقائية  اح��رتازي��ة  اإج���راءات  و�سط 
�سالة  امل�سلون  اأدى  كما  م�سًددة. 
باملدينة  النبوي  امل�سجد  يف  الفجر 
باالإجراءات  التزام  و�سط  املنورة، 
من  للوقاية  املتبعة  االح��رتازي��ة 
و�سملت  وا����س.  ح�سب  ك��ورون��ا، 
ت��ل��ك االإج�����راءات، ت��ب��اع��د مب��ق��دار 
بني  الكافية  امل�سافة  وو�سع  مرتين 
قتًا.  موؤ امل�ساحف  ورفع  ال�سفوف، 
ب��رادات  جميع  اإغ��الق  اإىل  اإ�سافة 
دورات  واإغالق  امل�ساجد،  وثالجات 
م��اك��ن ال��و���س��وء، وع��دم  امل��ي��اه واأ
واملاأكوالت  امل��اء  بتوزيع  ال�سماح 
امل�سدر  بح�سب  وال�سواك،  والطيب 

ذاته.
امل��ا���س��ي،  ذار  م���ار����س/اآ  17 ويف 
�سلوات  تعليق  ال�سعودية  قررت 

ج��م��ي��ع  يف  واجل���م���ع���ة  اجل���م���اع���ة 
اإج��راءات  �سمن  اململكة،  م�ساجد 
من  للحد  البالد  اتخذتها  احرتازية 
واأعلنت  ك��ورون��ا.  فريو�س  نف�سي 
ال��ث��الث��اء،  ال�سعودية  ال�سلطات 
ال�سالة،  قامة  الإ امل�ساجد  فتح  اإعادة 
تخفيف  اإطار  يف  االأحد،  من  اعتبارا 
وتقرر  كورونا.  مكافحة  اإج��راءات 
اجلمعة  �سلوات  قامة  باإ ال�سماح 
واجل��م��اع��ة جل��م��ي��ع ال��ف��رو���س يف 
مكة  با�ستثناء  اململكة،  م�ساجد 
يار  اأ مايو/   31 من  بداية  املكرمة، 
ح��زي��ران  ي��ون��ي��و/   20 اإىل  اجل���اري 

. ملقبل ا
بقرار  العمل  موا�سلة  تقرر  كما 
امل�سجد  وزي���ارة  ال��ع��م��رة  تعليق 
اجلوية  والرحالت  ال�رضيف  النبوي 
ت�ستمر  فيما  اآخ���ر،  ���س��ع��ار  اإ حتى 
امل�سجد  يف  واجلماعة  اجلمعة  �سالة 
التدابري  وفق  املكرمة،  مبكة  احلرام 

املتبعة. االحرتازية  ال�سحية 
االإ�سابات  بلغت  ال�سبت،  وحتى 
اإىل  ال�سعودية  يف  كورونا  بفريو�س 
وفاة،   480 بينها  و384،  لفا  اأ  83
كما  تعاف.  حالة  و883  لفا  اأ و58 

امل�سجد  بواب  اأ فتح  االأحد  فجر  اأعيد 
ال�رضيفني  احلرمني  ثالث  االأق�سى، 
ا�ستمر  اإغالق  بعد  امل�سلمني،  لدى 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  �سهرين  نحو 

امل�ستجد. كورونا 
فران�س  وكالة  يف  �سحايّف  ف��اد  واأ
للم�سّلني  �ُسمح  ّنه  باأ املكان  يف  بر�س 
بدخول  كمامات،  و�سعوا  الذين 
ودخ��ل  ال�����س��الة.  داء  الأ امل�����س��ج��د 
“الله  يرددون  وهم  املوؤمنني  ع�رضات 
بروحنا  ق�����س��ى  االأ �سنحمي  اأك��ر 
مدير  ا�ستقبالهم  يف  وكان  ودمنا” 
عمر  ال�سيخ  ق�����س��ى  االأ امل�سجد 

لك�سواين. ا
وال�سوؤون  االأوق��اف  جمل�س  وك��ان 
القد�س  يف  االإ�سالمية  واملقد�سات 
تعليق  املا�سي  ذار/مار�س  اآ يف  اأعلن 
االأق�سى  للم�سجد  امل�سلني  ح�سور 
لفرتة  املحتلة  ال�رضقية  القد�س  يف 
فريو�س  انت�سار  من  للحد  موقتة 
امل�سجد  ويقع  امل�ستجد.  ك��ورون��ا 
التي  ال�رضقية  القد�س  يف  االأق�سى 
العام  حرب  بعد  اإ�رضائيل  احتلتها 
ال��ن��زاع  �سلب  يف  وه���و   ،1967
وت�سيطر  الفل�سطيني.  االإ�رضائيلي 

مداخل  على  االإ�رضائيلية  القوات 
دائ��رة  دارت���ه  اإ تتوىل  ال��ذي  املوقع 
لالأردن.  التابعة  االإ�سالمية  االأوقاف 
ابرز  اأحد  االأق�سى  امل�سجد  ويعتر 
اإىل  بالن�سبة  مقّد�سة  مواقع  ثالثة 
اليهود  ليه  اإ ي�سري  حني  يف  امل�سلمني، 
موقع  حيث  الهيكل  جبل  نه  اأ على 
ويعتر  التوراة  عهد  من  املعبدين 
قد�سية  ال��دي��ن��ي��ة  م��اك��ن  االأ اأك���رث 

. يهم لد
املكتب  ن�����رض  ���س��اب��ق  وق���ت  ويف 
االإع����الم����ي ل���دائ���رة االأوق�����اف 
���س��ورا  ال��ق��د���س  يف  ���س��الم��ي��ة  االإ
موظفو  فيها  يظهر  فيديو  ومقاطع 
تنظيف  على  يعملون  وهم  الدائرة 
ا�ستعدادا  وتعقيمها  ال�����س��اح��ات 
واأعلن  االأح��د.  امل�سجد  فتح  الإع��ادة 
العليا  االإ�سالمية  الهيئة  رئي�س 
ال�سيخ  االأق�سى  امل�سجد  وخطيب 
�سابق  وق��ت  يف  ���س��ري  عكرمة 
فتح  ب��اإع��ادة  خا�سة  تعليمات  عن 
اإىل  امل�سلني  �سري  ودعا  امل�سجد. 
واإح�سار  الواقية  الكمامات  و�سع 

لل�سالة. �سجاجيد 
ق/د

دعوات لوا�سنطن للرتاجع عن قرار قطع العالقات مع ال�سحة العاملية

�ساعة   24 خالل  بكورونا  وفاة   960
باأمريكا واالإحتاد االأوروبي 

اأطلق عليها و�سف "عفا عليها الزمن"

ترامب يهاجم قمة جمموعة ال�سبع 
الكربى ويقرر تاأجيل موؤمترها 

رقعة الغ�سب تت�سع يف اأمريكا .. 

اعتقال 1400 �سخ�ض واإعالن الطوارئ 
يف”نا�سفيل”وبايدن يدين العنف

رئي�ض جمل�ض ال�سوري االإيراين يف خطابه االأول 

التفاو�ض مع وا�سنطن “ال فائدة منه” و�سُنكمل �سل�سلة االنتقام لدم �سليماين

بعد �سهرين من االإغالق ب�سبب “كورونا”.. 

م�ساجد ال�سعودية ت�ستقبل امل�سلني واالأق�سى يفتح اأبوابه بـ”اهلل اأكرب”
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تكرميا ملهنيي ال�سحة

كتابة الدولة لالإنتاج الثقايف تطلق حملة فنية 
ت�ساركية 

علي  حممد 
---------------- 

خالل  من  الدولة  كتابة  تدعو  و 
يف  تنظم  -ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  ه���ذه 
الوطني  باليوم  االحتفال  اإط��ار 
و  ماي،   19 ل�  املوافقة  للطالب 
ل�  املوافق  للفنان  الوطني  اليوم 
و  الفنانني  ال�سباب   - 8جوان  
املحرتفني  الرقميني،  الر�سامني 
يف  للم�ساهمة  الهواة،  و  منهم 
�سيتم  حيث  اجلماعي  العمل  هذا 
الفنية  بداعات  االإ اأف�سل  اختيار 
ال�سوء  ت�سليط  و  لعر�سها 
عمالقة  الف��ت��ة  �سمن  عليها 
العا�سمة  باجلزائر  وتعلق  تطبع 

املقبل. يونيو   8 يف 

املر�سحة  الر�سوم  يف  ي�سرتط  و 
منجزة  اأ�سلية  رقمية  تكون  اأن 
م�سورة  اأو  الرقمية  اللوحة  عر 
وميكن  )ال�سكانري(،  امل�سح  عر 
اأو  ثنائية  اأو  اأح��ادي��ة  تكون  اأن 

تر�سل  اأن  على  ل��وان  االأ متعددة 
ال��دق��ة  ع���ايل  رق��م��ي  م��ل��ف  يف 
وبدقة   jpeg و  اأ  pdf ب�سيغة 
ت�سميم  يكون  اأن  و   ،  dpi 300
االأقل. على   A4 حجم  يف  الر�سم 

الفنية  �ساليب  االأ جميع  تقبل  و 
انطباعية  و  رمزية  و  واقعية  من 

وغريها. كاريكاتري  و  وغرافيك 
"ذات  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��دخ��ل  و 
يف  ن�ساين"  االإ و  الفني  البعد 
االع��رتاف  و  "الت�سامن  �سياق 
ت�سحيات"  و  بجهود  العرفان  و 
باجلزائر  ال�سحي  القطاع  مهنيي 
كوفيد19-  وباء  "يقاومون  الذين 
اأرواحهم  فقدوا  الذين  اأولئك  و 
ك�سهادة  االآخ��ري��ن  حياة  نقاذ  الإ
و  امل��ث��ال��ي��ة،  ن�سانيتهم  اإ ع��ل��ى 
الطبي  للطاقم  �سكر  و  كت�سجيع 

البالد. م�ست�سفيات"  كل  يف 

باالأطباء  ت�سيد  رقمية  �سور  و  ر�سومات  اإجناز  يف  للم�ساهمة  ت�ساركية  فنية  حملة  الثقايف  لالإنتاج  الدولة  كتابة  اأطلقت 
الدولة. لكتابة  بيان  وفق  كورونا،  جلائحة  الت�سدي  يف  ت�سحياتهم  نظري  ال�سحة  ومهنيي 

بعديد  اأمد  منذ  اأدرار  والية  تزخر 
امل��ج��االت  �ستى  يف  باملبدعني 
الر�سم؛  يف  امل��ب��دع��ون  فمنهم 
و  الت�سوير؛  يف  امل��ب��دع��ون  و 
لوجيا  التكنو  جمال  يف  املبدعون 
ن�ستغرب  اأن  ميكن  ال  و  احلديثة، 
اجلزائر  ربوع  يف  الأحدنا  قيل  ذا  اإ
تزخر  التي  و  االأط��راف  املرتامية 
و  املبتكرين  و  باملبدعني  عموما 
اأقدم  منذ  تاريخها  يف  الفنانني 
والي��ة  م��ن  فالنا  اإن  الع�سور، 
الفوالنية  لة  االآ �سنع  قد  اأدرار 
ه��وؤالء  م��ن  و  اآخ���رى،  ط��ور  اأو 
املبدع  الهاوي  امل�سور  املبدعني 
ال��ف��وت��وغ��رايف  ال��ت�����س��وي��ر  يف 
بلدية  م��ن  م�سطفى  ب��اع��الل  اأ
يوجد  الذي  اأدرار،  والية  رقان 
ن��ه  اأ رغ��م  الن�سيان  ط��ي  �سمن 
�رضفية  �سهادات  على  متح�سل 
ال��ت�����س��وي��ر  جم���ال  يف  دول���ي���ة 
اإىل  باالإ�سافة  ال��ف��وت��وغ��رايف، 
ح�سب  ووطنية،  حملية  �سهادات 
نه قال يف حت�رض  اأ اإال  به،  ما حدثنا 
ي�سجعنا  و  بنا  يهتم  من  يوجد  ال 
م���ام  االأ اإىل  خ��ط��وات  ل��ن��ت��ق��دم 

�رضح  ما  وح�سب  اأك��رث،  فنبدع 
ت�سوير  ك��ث��ريا  ي��ح��ب  ب��ه؛  ل��ن��ا 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ث��ري��ة،  االأ املناطق 
امل��ج��االت،  �ستى  يف  الت�سوير 
املناطق  لت�سوير  حبه  ح��ي��ث  
للجمهور  ليخرج  كبري  ثرية  االأ
لتبقى  الرتاث  من  نادرة  �سورا 
لكي  و  الع�سور  مر  على  خالدة 
االأم�س،  بجيل  اليوم  جيل  يربط 
اإن  ق��ائ��ال،  حمدثنا  اأ���س��اف  كما 
على  م��رك��زة  معظمها  ���س��وره 
اخلالبة  ال�����س��ح��راوي��ة  امل��ن��اط��ق 
اأن  حيث  ليها،  اإ النظر  ُي�سد  التي 
التي  ال�سحراوية  ال�سور  هذه 
رواجا  وجدت  ذا  اإ عنها  يتحدث 
ال�ستقطاب  خري  فاحتة  �ستكون 
للعلم،  و  للمنطقة،  ال�سياح 
م�سطفى  ب��اع��الل  اأ مهنة  ف��اإن 
و  بامل�ست�سفى  عامل  االأ�سلية 
هوايته  تعبريه  ح�سب  الت�سوير 
 16 مواليد  من  وهو  ال�سغر،  منذ 
النفي�س  بق�رض   1974 اأكتوبر 
اأدرار.              والية  رقان  بلدية 

عبدالرحمن     بلوايف     

الرفيع  ال��ط��راز  م��ن  ك��وم��ي��دي 
ن��ه  اإ �سينما،  و  م�رضح  رج��ل  و 
بيدو�س،  غي  الفرن�سي  الفنان 
عا�س  ال���ذي  اجل��زائ��ر  ���س��دي��ق 
املنا�سل  و  مدنها  من  بالعديد 
و  النبيلة  الق�سايا  �سبيل  يف 
عن  رحل  لال�ستعمار،  املناه�س 
عمر  عن  اخلمي�س  اأم�س  عاملنا 

عاما.  85 يناهز 
ما  غالبا  كان  الذي  بيدو�س  غي 
اجلزائر  االأ�سلية  لبالده  يعود 
مل�سريته  حد  و�سع  قرر  قد  كان 
 2013 يف  اخل�سبة  على  الفنية 
اآخر  خالل  من  العا�سمة،  باجلزائر 
)�ستارة(   "Rideau" له  عر�س 
البلد  لهذا  عودته  نذاك  اآ م�سجال 
بوقوفه  عنه  داف��ع  لطاملا  ال��ذي 
الفرن�سي  اال���س��ت��ع��م��ار  ���س��د 
اجلماعات  عنف  �سد  ي�����س��ا  واأ

الت�سعينيات. يف  االإرهابية 
املف�سل  ك��ات��ب��ه  ع��ن  مقتب�سا 
مقولته  ك��ام��و  ل��ب��ري  اأ ال��روائ��ي 
العدالة  بني  خريت  "لو  ال�سهرية 
غي  ق��ال  اأمي"  الخ��رتت  واأم��ي 
مقابالته  اإح���دى  يف  ب��ي��دو���س 
العدالة  "ف�سل  نه  باأ التلفزيونية 
و  اجلهل  �سد  ن�سال  يف  دخل  و 

. لظلم" ا
نف�سه  اعتر  ال��ذي  الفنان  ه��ذا 

ت�سوير  مت  للجزائر"  حقيقيا  "ابنا 
 1988 يف  حوله  وثائقي  فيلم 
عليه:  املعثور  "املا�سي  بعنوان 
من  اجلزائر"  يف  ب��ي��دو���س  غ��ي 
مرياي  مواطنته  نتاج  واإ اإخ��راج 
فر�سة  مبثابة  له  كان  قد  و  دوما، 
اإع��ادة  و  طفولته  اإىل  للعودة 
ما  و  اأتى  ين  اأ "من  ا�ستك�ساف 
عن  عر  كما  حياته"،  يف  عا�سه 
بتيبازة،  "اال�ستقرار  يف  رغبته 
كامو". لبري  اأ �سديقه  من  بالقرب 
التي  الت�سعينيات  ف��رتة  يف  و 
اأعمى  اإرهابا  اجلزائر  فيها  عا�ست 
باأن  �رضح  قد  بيدو�س  غي  كان 
و  ج�سده"  يف  م�سه  "االأذى 
اأ�سابه  االإ�سالمي  "العنف  باأن 
الوقت  نف�س  يف  معرا  بالفزع" 
الرجال  و  للن�ساء  "دعمه  ع��ن 
كذلك  و  العنف  ه��ذا  �سحايا 

الفنانون". و  ال�سحفيون 
باجلزائر  له  عر�س  اآخر  خالل  و 
اأع���اد   ،2013 يف  ال��ع��ا���س��م��ة 
"حبه  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ال��راح��ل 
�سعبها"  و  للجزائر  ال�سادق 
احل�سور  م��ام  اأ ن���ذاك  اآ �سارخا 
ت��رك  م��ن  ع��ل��ى  ه���ون  اأ "املوت 

باأذى". ت�ساب  اجلزائر 
ول���د غ��ي ب��ي��دو���س وت��رع��رع 
 1934 يف  العا�سمة  باجلزائر 

عبد  م���ري  االأ ب��ث��ان��وي��ة  ودر����س 
به  ي�ستقر  اأن  قبل  احلالية  القادر 
اهرا�س  و�سوق  بق�سنطينة  املقام 

اجلزائر(. )�رضق  بعنابة  ثم 
نحو  اجل��زائ��ر  ال��راح��ل  ت��رك  و 
فقط  �سنة   16 وعمره  فرن�سا 
قبل  الكتب  بيع  من  عا�س  حيث 
الكال�سيكي  امل�رضح  يدر�س  اأن 
له  م�رضحي  عمل  اأول  ويخرج 

ربيعا. ال18  يتجاوز  ال  وعمره 
م�ساره  ب���داأ   1965 ع��ام  ويف 
اإىل  هول"  "امليوزك  يف  الفني 
قبل  ب��ارب��را  م��واط��ن��ت��ه  ج��ان��ب 
الفنية  م�سريته  يف  ينطلق  اأن 
ك��ف��ك��اه��ي، رف��ق��ة م��واط��ن��ت��ه 
دوميي  �سويف  املمثلة  االأخ��رى 

ناجحا. ثنائيا  معها  م�سكال 
وب��ع��د اف��رتاق��ه��م��ا ان��ط��ل��ق م��رة 
موؤكدا  منفردة  م�سرية  يف  اأخرى 

ن���ف�������س���ه م��ن 
كممثل  ج��دي��د 
وموهوب  ب��ارع 
ال�����س��ي��ن��م��ا  يف 
وال��ت��ل��ف��زي��ون 
ح���ي���ث ����س���ارك 
ع�������رضات  يف 
على  االأع���م���ال 
"ميكن  غ������رار 
ي���ك���ون  اأن 
ال��ف��ي��ل خم��ادع��ا 
 )1976 ( للغاية" 
هب  �سنذ " و
اجلنة"  اإىل  جميعا 
و"�سد   )1977 (
 " ن لن�سيا ا
 )1 9 9 1 (
و"ال������دغ������ل" 
 )2 0 0 6 (
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ل��و  م������اذا  "و 
جميعا  ع�����س��ن��ا 

.)2012 ( معا" 
الفن  يف  م��ا  اأ و 

من  ثريا  �سجال  خلف  فقد  الرابع 
م�رضحيا. نتاجا  اإ الع�رضين  حوايل 
ي�����س��ا ع�����رضات  ك��م��ا اأ���س��در اأ
كتاب  غ���رار  ع��ل��ى  ل��ف��ات  امل��وؤ
كل  "�ساأتذكر  الذاتية  ال�سرية 
كئيب"  رج��ل  يوميات  ���س��يء، 
ال��ذي  الكتاب  وك��ذا   )2015 (
املقابالت  م��ن  جمموعة  ي�سم 
وهو   )2013 ( حلم"  لدي  "كان 
ب�سالون  قدمه  الذي  االإ�سدار 

للكتاب. الدويل  اجلزائر 
بيدور�س  غي  جثمان  �سيوارى  و 
ال����رثى ب��ج��زي��رة ك��ور���س��ي��ك��ا 
املتو�سط(  بالبحر  فرن�سا  )جنوب 
اجلزيرة  وهي  رغبته،  على  بناء 
"اجلزائر  ب�  و�سفها  لطاملا  التي 
فيها  اأح���ب  ال��ت��ي  و  البديلة" 

جبالها". "روائح 
ق/ث

هاوي الت�سوير املبدع اأباعالل م�سطفى 
من بلدية رقان متح�سل على �سهادات 

�سرفية دولية

وفاة غي بيدو�ض: 

رحيل فنان حمب للعدالة

وهران  مب�سرح  لالأطفال  جديد  اإنتاج  الدنيا"،  "قطار 
القادر  اجلهوي"عبد  امل�رضح  يعتزم 
بعد  جمهوره  امتاع  لوهران  علولة" 
جديد  مبنتوج  ال�سحي  احلجر  انق�ساء 
الدنيا"،  "قطار  عنوان  يحمل  لالأطفال 
املوؤ�س�سة  هذه  مدير  به  فاد  اأ ح�سبما 
�سنو�سي  م��راد  اأو���س��ح  الثقافية.و 
امل�رضحية  لهذه  االأول  العر�س  اأن" 
امل�رضح  توقيف  ث���ر  اإ اأُج���ل  ق��د  ك��ان 
اإطار  يف  لن�ساطاته  لوهران  اجلهوي 
كورونا".    فريو�س  من  الوقاية  تدابري 
كتب  التي   ، امل�رضحية  اأن  اىل  �سار  واأ
اأخرجها  و  ب�سر  من�سوري  ن�سها 
ديكورها  �سمم  و  احلق  عبد  ه��واري 
و  النظافة  حول  تدور  جياليل،  موفق 
ممثلني  �ستة  مب�ساركة  املحيط  احرتام 
ف�سال  لوهران،  اجلهوي  امل�رضح  من 
تعد  العرائ�س.و  م�رضح  اإدراج  عن 
للم�رضح  نتاج  اإ اأول  الدنيا"  "قطار 
ح�سب   ،2020 ل�سنة  لوهران  اجلهوي 
اأن  ي��ت��وخ��ى  ال���ذي  �سنو�سي  م���راد 
بنف�س  جناحا  اجلديد  العر�س  يحقق 

مل�رضح  ال�سابقة  نتاجات  االإ م�ستوى 
لقادة  "بينوكيو"  غرار  على  وهران، 
قدا�س  لنب  "�سندباد"  و  �سمي�سة  بن 
املوؤ�س�سة  ذات  برجمت  بوعالم.كما 
جديدة  م�رضحية  اأي�سا  نتاج  اإ الثقافية 
مارد  قم،  "قم  عنوان  حتمل  لالأطفال 
يو�سف  امل�رضحي  للكاتب  الكتب" 

امل�����س��در.وك��ان  نف�س  وف��ق  بعلوج 
بف�سل  حت�سل  ق��د  بعلوج  يو�سف 
ن�س  اأح�سن  جائزة  على  الن�س،  هذا 
ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  يف  ل��الأط��ف��ال 
�سنة  امل��ت��ح��دة  العربية  م��ارات  ب��االإ

.2018
ق/ث
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

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.
 o 4من هم يف مستواه يف التفكري

غري ناضج.
 o )5ضعف )عامية من االجنبية

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 

.تتاألف لعبة �سودوكو 
من 9 مربعات 

كبرية،داخل كل 
واحد منها 9 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 
وعموديا 

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

الكبرية

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار
دائرة رقان
بلدية رقان

الرقم: 2020/066
و�سل ا�ستالم التبليغ  بتغيري الهيئة التنفيذية

املوؤرخ   06  -  12 رقم   القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
املتعلق   2012 يناير   12 املوافق  1433هـ  �سفر   18 يف 
املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم  اليوم  هذا  مت   باجلمعيات 
التنفيذية  الهيئة  ت�سكيلة  بتغيري  املتعلقة   2019/11/23 يف 
تيمادنني  اأمل  الثقافية  اجلمعية   : امل�سماة  البلدية  للجمعية 
 2014/12/05 بتاريخ   /16 رقم:  حتت  امل�سجلة  للبارود 
يرتاأ�سها  تيمادنني  الن�ساطات  املتعددة  القاعة  بــ:  املقيمة 

ال�سيد: عمار احممد بن �سامل
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كاتب فيل�سوف
م�سري راحل

مطرب جزائري
ترقي راحل

مي

والد)م(

عا�سمة اأوروبية

للجزم

هارب

جمال

زار بيت اهلل
احلرام

حرف مو�سيقي

من الألوان
)معرفة(

�سفة

واجب التنفيذ

اأرك�ص

قواعد

من طبقات
اجلنة

لال�ستثناء

�ساأم

�سعوب

عقيدة

اأ�سون

خرب

من الفنون

للتف�سري

مل�ص

من اليوم

ثمن

حيوان قطبي

امل�ساحة

والدة

مداد

يف البي�سة

طق�ص

�ستم

بئر

قط

فاه

ج�سم

اأداة �سرط
و توكيد

�سعور

�سروري يف
الطعام

�سورة قراآنية

مهنة التذوق

�سالح قدمي

�سكل هند�سي

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

 5    4    3    2   1 م�سرحية للراحل عبد القادر علولة الكلمات ال�ّسهمية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار

دائرة زاوية كنتة
بلدية  انز جمري 

الرقم: 2020/13
و�سل اإ�سهاري

 تاأ�سي�ض جمعية حملية
عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 واملتعلق باجلمعيات ال�سيما 
18 منه مت اإن�ساء اجلمعية البلدية امل�سماة : جمعية حي  املادة 
بلدية  تيدماين  املقيمة:  انزجمري  بلدية  تيدماين  الق�سيبة 
 : اجلمعية  رئي�ض  اأدرار.  والية  كنتة  زاوية  دائرة  انزجمري 
 1966 خالل  امليالد:  ومكان  تاريخ  عالل  بن  �سامل  �سباعي 
تيدماين العنوان: تيدماين بلدية انزجمري دائرة زاوية كنتة 

والية ادرار

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار

دائرة اأولف 
بلدية: متقطن

الرقم: 2020/004 
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد الهيئة التنفيذية

18 �سقر  املوؤرخ يف   06/12 القانون رقم  18 من  املادة  طبقا الأحكام 
وعمال  باجلكعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق  هـ   1433 عام 
بالتعليمة الوزارية رقم 19 املوؤرخة يف 07 ماي 2019 مت هذا اليوم: 
31 ماي 2020 منح و�سل ت�سجيل الت�سريح بتغيري الهيئة التنفيذية 
للجمعية البلدية امل�سماة: جمعية حي ابرن بلدية متقطن امل�سجلة حتت 
2014/07/31 عن بلدية متقطن والية ادرار  006 بتاريخ:  رقم: 
ادرار  والية  اأولف  دائرة  متقطن  بلدية  اإيرن  حي  بـ:  مقرها  الكائن 
رئي�ض اجلمعية: ال�سيد/ ادجرفور حمزه املولود يوم 1991/04/21 

بتمقطن 
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حـدث وال حـرج
قا�سران ي�سقطان 

من عوامة بوهران 
تدخل اأم�ص عنا�سر 

احلماية املدنية ببو�سفر 
مدعومة بغطا�سني من 

الوحدة البحرية ب�ساطئ 
بومو بلدية بو�سفر دائرة 
عني الرتك من اأجل اإنقاذ 

قا�سرين من املوت غرقا 
بعدما كانا على منت عوامة 

بال�ستيكية وقذفتهما 
الأمواج بعيدا عن ال�ساطئ 

حيث مت اإبالغ م�سالح 
احلماية التي تنقلت اإىل 
عني املكان ومت اإنقاذهما 
وتقدمي لهما الإ�سعافات 

الأولية ال�سرورية يف عني 
املكان.

جتار بجاية يف وقفة 
احتجاجية اأمام مقر 

الولية للمطالبة 
بالعودة للن�ساط نظرا 

للمعاناة بعد اأ�سهر 
من غلق حمالتهم 

وتوقيف ن�ساطاتهم، 
ب�سبب اإجراءات 
احلجر ال�سحي 

اخلا�سة بفريو�ص 
كورونا.

صـــورة و تعــليق 

مريكل ترف�ض دعوة ◄
ترامب حل�سور قمة 

يف وا�سنطن
رف�ست امل�ست�سارة االأملانية 

اأجنيال مريكل التوجه 
�سخ�سيا اإىل وا�سنطن 
حل�سور قمة جمموعة 

الدول ال�سناعية 
ال�سبع الكرى، 

كما اقرتح الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب، ب�سبب وباء كورونا.وقال 
الناطق با�سم امل�ست�سارة االأملانية، �ستيفن �سايفرت 

ملوقع ”بوليتيكو“ االإلكرتوين االأمريكي، ونظًرا 
للو�سع العام للوباء، ال ميكن القبول مب�ساركتها 

�سخ�سًيا وبرحلة اإىل وا�سنطن”.واأ�ساف اأن 
“امل�ست�سارة الفيدرالية ت�سكر الرئي�س على دعوته 

اإىل قمة جمموعة ال�سبع“.وكان البيت االأبي�س اأعلن 
يف، منت�سف مار�س، اأنه تخلى، ب�سبب الوباء، عن 
عقد اجتماع بح�سور روؤ�ساء الدول واحلكومات 

يف املقر الرئا�سي يف كامب ديفيد بوالية مرييالند 
املجاورة، م�سريا اإىل اأنه يف�سل اأن يجريه عر الدائرة 

املغلقة.لكن الرئي�س دونالد ترامب اأعلن، االأ�سبوع 
املا�سي، اأن القمة �ستعقد يف جوان ”يف البيت 

االأبي�س بجزئها االأكر“ واإن كانت بع�س اللقاءات 
�ستنظم يف كامب ديفيد.وقال البيت االأبي�س اإن 

ترامب ورئي�س الوزراء الريطاين بوري�س جون�سون 
الذي اأ�سيب باملر�س و�سفي منه، ”اتفقا على 

اأهمية عقد اجتماع ملجموعة ال�سبع بح�سور القادة 
�سخ�سًيا يف م�ستقبل قريب“.وكانت ردود الفعل 

االأوىل لقادة الدول ال�سبع على دعوة ترامب حذرة. 
فقد اأكد الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون ورئي�س 

املجل�س االأوروبي �سارل مي�سال اأنهما م�ستعدان 
للم�ساركة ”اإذا كانت الظروف ال�سحية ت�سمح 
بذلك“.من جهته، �سدد رئي�س الوزراء الكندي 
جا�سنت ترودو على �رضورة درا�سة ”تو�سيات 

اخلراء“.

علماء ي�سممون 
فريو�سا قد يحارب 

ال�سرطان!
مل حُتدد جميع الفريو�سات على اأنها من م�سببات 

املوت واملر�س على نطاق وا�سع، فبع�سها لديه 
القدرة على مكافحة ال�رضطان، وفقا لدرا�سة جديدة.

و�سمم باحثون من جامعة هوكايدو يف اليابان 
فريو�سات غدية مهند�سة وراثيا، وهي عائلة من 

الفريو�سات التي ت�سبب اأعرا�سا خفيفة، لتتكاثر داخل 
اخلاليا ال�رضطانية وتقتلها، ح�سبما جاء يف الورقة 
.)Cancers( البحثية املن�سورة يف جملة ال�رضطان

وللقيام بذلك، اأدخل فومايرو هايغا�سينو، عامل االأورام 
 )AREs(اجلزيئي، وفريقه عنا�رض غنية باالأدينيالت

من جينني ب�رضيني - عن�رض ا�ستقرار موجود يف نوع 
من اجلزيئات املوجودة يف جميع اخلاليا البيولوجية 
- يف �ساللتني من الفريو�س للم�ساعدة يف مهاجمة 

اخلاليا ال�رضطانية على وجه التحديد.وقال هايغا�سينو 
 AREs يف بيان: "الفكرة الكامنة وراء االإدخال هي اأن

�ستعمل على ا�ستقرار الفريو�سات الغدية القاتلة، 
ما ي�سمح لها بالتكاثر فقط داخل اخلاليا ال�رضطانية 
ولكن لي�س يف اخلاليا ال�سليمة الطبيعية".والختبار 

الفريو�س املعدل، اأدخل الباحثون خاليا �رضطانية 
ب�رضية حتت جلد الفئران العارية، والتي تطورت بعد 

ذلك اإىل اأورام.وقال الباحثون اإنهم قاموا بعد ذلك 
بحقن الفريو�س الغدي يف االأورام، ما اأدى اإىل تقل�س 

كبري.واأو�سح هايغا�سينو اأن النتائج واعدة لي�س 
فقط لعالج ال�رضطان ولكن جمموعة من االأمرا�س 

االأخرى.واأ�ساف: "نعتقد اأن الفريو�سات التي قمنا 
بت�سميمها، ميكن اأن تكون لها اأي�سا اإمكانية عالج 
االأمرا�س املتعلقة بااللتهابات والعدوى الفريو�سية 

ونق�س االأك�سجة واالإ�سعاع فوق البنف�سجي

توقيف راق ت�سبب يف وفاة طفلة بقاملة
اأوقف بقاملة �سخ�ص ميار�ص الرقية، وُو�سع يف احلجز حتت النظر بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 �سنوات 

نتيجة "التعنيف الذي تعر�ست له اأثناء الرقية"، ح�سبما اأفادت بذلك النيابة العامة لدى جمل�ص ق�ساء قاملة.
واأو�سح امل�سدر يف بيان �سحفي، اأن نيابة اجلمهورية لدى حمكمة قاملة تلقت اإخطارا من م�سالح الأمن الولئي، 

مفاده وفاة الطفلة "ر .ب" مب�ست�سفى "احلكيم عقبي" بقاملة "نتيجة التعنيف الذي تعر�ست له اأثناء رقية 
اأُخ�سعت لها يف منزلها العائلي مبدينة قاملة".

واأ�سافت النيابة العامة اأنه مت معاينة "اآثار ال�سرب واحلرق على ج�سد الطفلة عند تقدمي الإ�سعافات 
ال�ستعجالية لها"، مربزة اأن املعلومات الأولية ت�سري اإىل اأن "والد ال�سحية قام باإخ�ساعها لرقية من طرف 

املدعو )ط. ي( البالغ من 
العمر28 �سنة". وح�سب نف�ص 

اجلهة الق�سائية، فاإن نيابة 
اجلمهورية اأمرت بت�سريح 

جثة ال�سحية مع اإ�سداء 
تعليمات لل�سبطية الق�سائية 

بفتح حتقيق يف الوقائع، 
وتوقيف امل�ستبه فيه وو�سعه 

يف احلجز حتت النظر، مع 
تقدمي الأطراف فور ا�ستكمال 

الإجراءات.

زوكربريغ ثالث ملياردير يف العامل
بات الرئي�ص التنفيذي ل�سركة "فاي�سبوك"، مارك 

زوكربريغ، ثالث اأغنى رجل يف العامل بعد ارتفاع ثروته بـ 
اأرقام  وح�سب  الوبائية.  الأزمة  بداية  منذ  دولر،  مليار   30

جملة "بيزن�ص اإن�سايدر" فاإن ثروة زوكربريغ تبلغ حاليا 
اأغنى �سخ�ص يف العامل،  87.8 مليار دولر، لي�سبح ثالث 
بعد كل من الرئي�ص التنفيذي ل�سركة "اأمازون" 

جيف بيزو�ص بـ 147 مليار دولر، ومبتكر 
مليارات   108 بـ  غيت�ص  "مايكرو�سوفت" بيل 

دولر.
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اإلغاء اإلزامية الت�سريح باألف اأورو عند مغادرة البالد

كورونا بفريو�ض  جديدة  اإ�سابة   127 مقابل  �سفاء  حالة   199

هيئة حماية الطفولة تتلقى 20 تبليغا يوميا عن �سوء معاملتهم

هزة اأر�سية بقوة 6 ،3 بوالية ال�سلف

رو�سيا توافق على مقرتح جزائري لتقدمي موعد اجتماع "اأوبك+"

يف وقت خف�ست الر�سوم على ال�سيارات ال�سياحية اجلديدة ح�سب تعديالت "املالية التكميلي"

متديد التفاق التاريخي خلف�ص الإنتاج رفع اأ�سعار النفط نحو 35 دولرا للربميل

تخ�سي�ص موقع اإلكرتوين لت�سهيل عمليات التبليغ

انخفا�ص يف عدد الإ�سابات لليوم الرابع على التوايل

لوؤي ي   
----------------------

هــذا  عــلــى  ــاظ  ــف احل اللجنة  وارتـــــاأت 
احلكومة  طــرف  من  املقرتح  التدبري 
من  احلــد  ي�ستهدف  ل  بــاأنــه  مو�سحة 
يحوزه  اأن  للمواطن  ميكن  الــذي  املبلغ 
يف  يندرج  بل  اخلــارج  اإىل  �سفره  عند 
مكافحة  بخ�سو�ص  عاملي  م�سار  �سياق 
انه  اللجنة  الأموال.واأ�سافت  تبيي�ص 
مبلغ  كفاية  بعدم  التربير  ميكن  ل 
املواطن  اأورو لتغطية احتياجات   1000
فرد  لكل  القانون  ي�سمح  اإذ  اخلــارج  يف 
ال�سعبة وحتويل  بفتح ح�ساب بالعملة 
اأي مبلغ يف اإطار القانون وحتى اكت�ساب 
التربيرات  اعتماد.وح�سب  بطاقة 
الواردة يف التقرير التكميلي الذي اأ�سار 
خالل  �سجلت  اأنه  اإىل  ال�سياق  نف�ص  يف 
خاللها  الرتخي�ص  مت  الــتــي  الــفــرتة 
الت�سريح  اإلزامية  دون  اأورو  بـ5000 
بالعملة  للودائع  معتربا  انخفا�سا  بها 
ال�سعبة يف البنوك الوطنية.كما اأقرت 
جلنة املالية وامليزانية للمجل�ص ال�سعبي 
م�سروع  على  تعديالت  عــدة  الوطني 
 2020 ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون 
الطابع  ر�سم  مبالغ  مراجعة  اأهمهما 
على ال�سيارات ومتديد العمل بتقلي�ص 
الر�سم على القيمة امل�سافة اإىل 9 باملائة 

بالن�سبة لالأن�سطة ال�سياحية  اإىل غاية 
2021.وح�سب التقرير التكميلي  نهاية 
اأم�ص  الـــذي عــر�ــص  الــقــانــون  ملــ�ــســروع 
للت�سويت. املجل�ص  نــواب  ــام  اأم ــد  الأح
بناء  جاء  التعديالت  هذه  اإدراج  فــاإن 
وامليزانية  املالية  جلنة  مناق�سات  على 
واجلمعة  اخلمي�ص  يومي  اأقيمت  التي 
عبد  املالية  وزيــر  بح�سور  املا�سيني 
احلكومة،و  ممثل  راويـــة،  الــرحــمــان 
ــم فــرحــات  ــاج ــن ـــر الــ�ــســنــاعــة وامل وزي
العالقات  ووزيـــرة  بــراهــم،  علي  ــت  اآي
ومندوبي  عـــزوار  ب�سمة  الــربملــان  مــع 
اأ�سحاب التعديالت وكذا املديرة العامة 
للجمارك.ويف  العام  واملدير  لل�سرائب 
من   19 املـــادة  تعديل  ـــار،مت  الط هــذا 
فيه  تقرتح  والـــذي  القانون  م�سروع 

املفرو�سة  الر�سوم  يف  زيــادة  احلكومة 
ال�سري  يف  الأول  ال�ــســتــعــمــال  عــلــى 
ذات  ال�سياحية  لل�سيارات  بالن�سبة 
ديــزال،  املحرك  وذات  بنزين  املحرك 
حمليا،  املقتناة  اأو  امل�ستوردة  اجلديدة 
م�ستويات  مراجعة  خــالل  مــن  ــك  وذل
ال�سطوانة  �سعة  ح�سب  الــ�ــســيــارات 
عليها،  املطبقة  الر�سم  مبالغ  ومراجعة 
املواطنني  قـــدرة  على  حفاظا  وذلـــك 
ال�سيارات  فــاإن  اقتنائها.وعليه،  على 
ال�سياحية ذات املحرك بنزين �ستخ�سع 
كانت  اإذا  دج  األــف  بـ100  يقدر  لر�سم 
وبـ  �سم3   800 تفوق  ل  ال�سطوانة  �سعة 
دج  األف   250 من  )بدل  دج  الف   150
احلكومة(   طرف  من  مقرتحا  كان  كما 
تتجاوز  ل  ال�سطوانية   �سعة  كانت  اإذا 

من  )بدل  دج  األف   250 وبـ  �سم3   1600
ل  ال�سطوانة  �سعة  اإذا  دج(  األف   450
اإذا  دج  األف   450 و  �سم3   1800 تتجاوز 
 2000 كانت �سعة ال�سطوانة ل تتجاوز 
دج  مليون   1.2 بقيمة   ر�سم  واإىل  �سم3 
)بدل من 1 مليون(  بالن�سبة لل�سيارات 
 2500 تــتــجــاوز  ل  ا�ــســطــوانــة  ب�سعة 
 1.5 من  )بــدل  دج  مليون  بـ1.6  و  �سم3 
ب�سعة  لل�سيارات  بالن�سبة  دج(  مليون 
ا�سطوانة تفوق 2500 �سم3.اما بالن�سبة 
حمــرك-  ذات  ال�سياحية  لل�سيارات 
حــددت  الــر�ــســوم  قيمة  فـــاإن  ديــــازال، 
األف دج(   200 األف دج )بدل من  بـ100 
تتجاوز  ل  ال�سطوانة  �سعة  كانت  اإذا 
كانت  اإذا  دج  األف  وبـ250  �سم3   1.200
�سعة ال�سطوانة ل تتجاوز 1600 �سم3 و 
األف دج(   800 األف دج )بدل من  بـ400 
تتجاوز  ل  ال�سطوانة  �سعة  كانت  اإذا 
كانت  اإذا  دج  مليون  وبـ1.5  �سم3   2.000
2.500 �سم3  �سعة ال�سطوانة ل تتجاوز 
مليون   2 من  )بــدل  دج  مليون  وب2.5ـ 
تفوق  ال�سطوانة  �سعة  كانت  اإذا  دج( 
التي   34 املادة  تعديل  �سم3.ومت   2500
اخلف�ص  اإلــغــاء  احلكومة  فيها  تقرتح 
امل�سافة  القيمة  عــلــى  الــر�ــســم  عــلــى 
 9 اإىل  ال�سياحية  بالأن�سطة  اخلا�ص 
جلنة  فاإن  باملائة،   19 من  بدل  باملائة 

املالية اأدرجت تعديال ميدد العمل بهذا 
.2021 دي�سمرب   23 غاية  اإىل  اخلف�ص 
عليه  ن�ص  الذي  اخلف�ص  هذا  ويخ�ص 
اأ�سا�سا يف قانون املالية الأويل الن�ساطات 
واحلــمــامــات  والفندقية  ال�سياحية 
امل�سنف  ال�سياحي  والإطعام  املعدنية 
للنقل  ال�سيارات  وتــاأجــري  والأ�ــســفــار 
بع�ص  �سياغة  اإعادة  متت  ال�سياحي.و 
التكميلي  املالية  قانون  م�سروع  اأحكام 
ال�سليمة  القانونية  ال�سياغة  يفيد  مبا 
ال�سحيحة. امل�سطلحات  وتكري�ص 
 14 املادة  تعديل  مت  اخل�سو�ص،  وبهذا 
باإخ�ساع  املتعلقة  القانون  م�سروع  من 
اجلزافية  ال�سريبة  لنظام  احلرة  املهن 
ــدة بــالــنــ�ــص عــلــى الــ�ــســركــات  ــي ــوح ال
بكونها  املــهــنــي  الــطــابــع  ذات  املــدنــيــة 
اأي�سا  املـــادة.ومت  هذه  بحكم  م�سمولة 
من  بالإعفاء  املتعلقة   36 املادة  تعديل 
واحلقوق  امل�سافة  القيمة  على  الر�سم 
لــلــمــواد  ــة  ــت ــوؤق م ب�سفة  اجلــمــركــيــة 
الطبية  وامل�ستلزمات  ال�سيدلنية 
وقطع  لـــوازم  ــذا  وك الك�سف  ومــعــدات 
ملجابهة  امل�ستعملة  املعدات  هذه  غيار 
غاية  اإىل  وذلك  كورونا  فريو�ص  وباء 
جائحة  زوال  عــن  الر�سمي  ـــالن  الإع

"كورونا".

ــالح  ــس واإ� والــ�ــســكــان  ال�سحة  وزارة  ك�سفت 
اإ�سابة  حالة   127 ت�سجيل  عن  امل�ست�سفيات 
امل�ستجد،  كــورونــا  بفريو�ص  مــوؤكــدة  جــديــدة 
امل�ستوى  على  الإ�سابات  عــدد  بذلك  لرتتفع 
مت  حني  يف  مــوؤكــدة،  حالة   9394 اإىل  الوطني 
عدد  لريتفع  جديدة،  وفاة  حالت  ت�سجيل7 

حالت الوفاة اإىل  653 وفاة.

واأفاد، نف�ص البيان، اأن جلنة متابعة ور�سد وباء 
للح�سيلة  اليومي   حتديثها  يف  ك�سفت  كورونا، 
بالفريو�ص،  م�سابا   199 �سفاء   عن  امل�سجلة 
بداية  منذ  ال�سفاء  حـــالت  بــذلــك  لرتتفع 
 23 يزال  ل  حني  يف  حالة،   5748 اإىل  اجلائحة 
املركزة  العناية  م�ستوى  على  متواجدا  م�سابا 
جهته  الوطن.من  م�ست�سفيات  متلف  عرب 

ح�سني  الأمية  ملحو  "اإقراأ"  جمعية  رئي�ص  اأعلن 
خليد عن �سروع اجلمعية يف اإنتاج مال يقل عن 
50 األف كمامة واقية يف اإطار الهبة الت�سامنية 
 19 كوفيد  كــورونــا  فــريو�ــص  تف�سي  ملواجهة 
لكافة  امللزمة  احلكومية  التعليمىة  مع  تزامنا 
اأفراد املجتمع باقتناء هذه الكمامات باعتبارها 
ال�سحية  الأزمــــة  ملــواجــهــة  الأجنـــع  ال�سبيل 

الهبة  اأن  خليد  البالد.و�سرح  بها  متر  التي 
باعتبارها  اجلمعية  بها  قامت  التي  الت�سامنية 
والتكاتف  التاآزر  اإطار  يف  تندرج  مدنيا  �سريكا 
التي  ال�سعب اجلزائري يف مواجهة اجلائحة  مع 
اجلمعية  اإن  خليد  .وقــال  اأجمع  بالعامل  اأملــت 
الوطني  الرتاب  عرب  املوزعة  فروعها  مبختلف 
اأنتجت الآلف من الكمامات بهدف توزيعها  قد 

على امل�ست�سفيات ومتلف املوؤ�س�سات الإدارية و 
اإنتاج  جودة  مقايي�ص  القت�سادية.وبخ�سو�ص 
اجلمعية  اأن  خليد  اأكد  الواقية  الكمامات  هذه 
اأنها  م�سيفا  لإنتاجها  ال�سحية  املعاير  تراعي 
كفاءة  اأكــرث  جتعلها  طبقات  ثــالث  من  تتكون 

وجودة ملنع انتقال العدوى.
لوؤي ي

الوطنية  الهيئة  مفو�سة  �سريف  مرمي  ك�سفت 
ع�سرون  الهيئة  تلقي  عن  الطفولة،  حلماية 
الطفولة،  حــق  يف  النتهاكات  عــن  تبليغا 
الت�سريع  يف  خطوات  اجلزائر  خطت  بعدما 
حماية  قانون  �سن  منذ  الطفولة  حلماية  
يف  �سريف،  مرمي  دعت  و   .2015 �سنة  الطفل 
ثقافة  ت�سجيع  �سرورة  اإىل  اإذاعــي  ت�سريح 
الطفولة،  حق  يف  النتهاكات  عن  التبليغ 
ع�سرين  يوميا  تتلقى  الهيئة  ان  م�سيفة 

يوميا  مكاملة  اآلف  ع�سرة  بــني  مــن  تبليغا 
اأن  �ــســريف  واأ�ــســافــت  الهيئة.  مــراكــز  ت�سل 
التطورات  ال�ستقالل  منذ  واكبت  اجلزائر 
و  الطفولة  حماية  ت�سريعات  عرفتها  التي 
التفاقيات  على  التوقيع  اإىل  �سباقة  كانت 
على  وقعت  اجلزائر  اأن  و  خا�سة  الدولية، 
 .1992 19 دي�سمرب  قانون حماية الطفل يف 
خطت  اجلزائر  اأن  املتحدثة  ذات  واأو�سحت 
الوطنية  الهيئة  با�ستحداثها  كبرية  خطوة 

خا�ص  قانون  وا�ستحداث  الطفولة  حلماية 
كانت  بعدما   2015 �سنة  الطفولة  بحماية 
قوانني حماية الطفل موزعة على املنظومة 
القانونية يف قانون الأ�سرة و قانون العقوبات 
اإىل  تهدف  الهيئة  اأن   ، وغريها.واأ�سافت 
عن  كا�سفة  املعاملة،  �سوء  من  الطفل  اإنقاذ 
عمليات  لت�سهيل  اإلكرتوين  موقع  تخ�سي�ص 

التبليغ ي�ساف اإىل اخلط الأخ�سر.
لوؤي ي

�سلم  على   3،  6 قوته  بلغت  زلــزال  وقــع 
اأم�ص  ال�سلف  بــوليــة  املــفــتــوح  ري�سرت 
البحث  ملركز  بيان  اأعلن  ح�سبما  الأحــد 

و  الفلكية  الــفــيــزيــاء  و  الفلك  علم  يف 
موقع  اأن  املركز  اأو�سح  اجليوفيزياء.و 
بني  �سرق  جنوب  كلم  ب15  حــدد  الهزة 

حوا بولية ال�سلف..
ق/و

النفط  و�سط م�ساع حثيثة من كبار منتجي 
الإنتاج،  التاريخي خلف�ص  لتمديد التفاق 
موعد  لتقدمي  مبقرتح  اجلــزائــر  تقدمت 
وقالت  )اأوبــك+(.  وحلفائها  اأوبك  اجتماع 
ال�ستعدادات  على  مطلعة  م�سادر  ثالثة 
رو�سيا  اإن  اأم�ص  لرويرتز  الجتماع،  لعقد 
موعد  تقدمي  على  اعــرتا�ــص  لديها  لي�ص 
من  بــدل  ــوان  ج من  الــرابــع  اإىل  الجتماع 

التي  اجلزائر  واقرتحت  التايل.  الأ�سبوع 
تتوىل رئا�سة اأوبك حاليا تقدمي الجتماع 
من  والعا�سر  التا�سع  يف  املقرر  موعده  من 
جوان لت�سهيل مبيعات النفط على دول مثل 
ي�سري  وقد  والكويت.  والعراق  ال�سعودية 
اأقــرب  موعد  على  رو�سيا  اعــرتا�ــص  عــدم 
لالجتماع اإىل اأنها تقرتب اأكرث من التفاق 
مع ال�سعودية على كيفية متديد تخفي�سات 

اأوبك+  وقررت  العام.  لبقية  النفط  اإنتاج 
قــدره  لــالإنــتــاج  قيا�سيا  خف�سا  افــريــل  يف 
ع�سرة  حوايل  اأو  يوميا،  برميل  مليون   9.7
باملئة من الإنتاج العاملي، لرفع الأ�سعار التي 
الناجم  الطلب  انخفا�ص  ت�سررت كثريا من 
لوقف  املفرو�سة  العام  العزل  اإجراءات  عن 

جائحة فريو�ص كورونا.
لوؤي ي

رف�ست جلنة املالية باملجل�ض ال�سعبي الوطني اإلغاء املادة 45 من م�سروع قانون املالية التكميلي التي تن�ض على خف�ض قيمة املبلغ بالعملة ال�سعبة الواجب الت�سريح به لدى ال�سفر اإىل اخلارج 
من 5000 اأورو اإىل 1000 اأورو.

مهام  جــراد،  العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأنهى 
اجلامعي  ال�ست�سفائي  للمركز  العام  املدير 
مر�سوم  ح�سب  دانـــون،  املالك  عبد  لبجاية، 
للجريدة  الأخـــري  الــعــدد  يف  �سدر  تنفيذي 
"مبوجب  اأنه  امل�سدر  ذات  يف  جاء  الر�سمية.و 
مر�سوم تنفيذي موؤرخ يف 19 رم�سان عام 1441 
عبد  ال�سيد  مهام  تنهى   ،  2020 ماي   12 املوافق 
للمـركز  عاما  مديرا  ب�سفته  دانـــون،  املالك 

ال�ست�سفائي اجلامعي ملدينة بجاية
ق/و

على  مدرات  احلدود،تاجري  حّرا�ص  اأوقف 
من  كيلوغرام   98،2 بـ  حمملتني  مركبتني  منت 
بحث  عملية  خــالل  ذلــك  و  املعالج،  الكيف 
النعامة  بولية  ال�سفراء،  بعني  تفتي�ص  و 
بيان  ح�سب  الثانية،  الع�سكرية  بالناحية 

لوزارة الدفاع الوطني، اأم�ص الأحد 
ق/و

وجهت م�سالح الأر�ساد اجلوية تنبيه ب�سقوط 
تيبازة،  املعنيةهي:  رعدية.الوليات  اأمطار 
البويرة،  وزو،  تيزي  بومردا�ص،  العا�سمة، 
نف�ص  اأ�ساف  الدفلى.و  وعني  املدية  البليدة، 
ت�سل  اأن  املتوقع  من  الأمطار  كمية  اأن  امل�سدر 

حمليا ملم   25
ق/و

جنم  مي�سي”،  “ليونيل  الأرجنتيني  اأكـــد 
كانت  كما  تعود  لن  القدم  كرة  اأن  “بر�سلونة”، 
اأبدا، و نف�ص ال�سيء بالن�سبة للحياة العادية.و 
“لدينا  �سحفية:  ت�سريحات  يف  “ليو”  قــال 
بعد  العامل  �سيكون  كيف  حول  كبرية  �سكوك 
ال�سحي  احلجر  وعقب  كورونا  فريو�ص  اأزمــة 
النا�ص  من  العديد  “اأعرف  اأ�ساف:  اأي�سا”.و 
مثل  الأمـــر،  هــذا  من  كثريا  ت�سرروا  الذين 
من  الأقارب  و  الأ�سدقاء  فقدوا  الذين  اأولئك 
لن  القدم  “كرة  تابع:  و  حتى”.  وداعهم  دون 
ال�سيء بالن�سبة  اأبدا، و نف�ص  تكون كما كانت 

للحياة ب�سكل عام”.
ق/ر

انهاء مهام املدير العام 
للمركز اال�ست�سفائي 

اجلامعي ببجاية

حجز 98 كلغ من الكيف 
بالنعامة

اأمطار رعدية يف 8 واليات

مي�سي: “كرة القدم لن تعود 
كما كانت اأبدا”



هذه الصحيفة تم تحميل 
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