
باحثون يحددون 7 اأدوية لعالج فريو�س كورونا لي�س بينهم "الكلوروكني"

مهلة �صهر لإح�صاء الفالحني الذين 
ينتظرون الربط بال�صبكة الكهربائية

يف تعليمات اإىل والة اجلمهورية

بعد درا�سة اأكرث من 6400 دواء

الأولوية خلريجي املدار�س العليا 
واجعوط يو�صح:

تر�صيم املتعاقدين 
ل مير اإل عرب 

م�صابقات التوظيف
- انطالق ت�صجيالت تالميذ ال�صنة الأوىل 

ابتدائي لل�صنة الدرا�صية املقبلة

بهدف توفريها يف ال�صوق
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منذ 3 أيام عبر بوابة الكترونية خاصة

الـ�صروع يف ا�صتقطـاب 25 األف 
خبري جزائري متواجد باخلارج
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نحو اإنتاج 40 األف كمامة 
يومًيا بالولية

لبد اأن حتظى ال�صيا�صة 
اخلارجية للبالد والدفاع 

بـ "اإجماع وطني"  

بلحيمر ي�صدد على 
�صرورة انتقال 

ال�صحافة املكتوبة 
للرقمنة

اإح�صاء اأزيد من 6100 
طائر مائي مع�ص�س 
بالولية خالل ماي

طبيب ايطايل بارز: فريو�س 
كورونا فقد قوته واختفى 

اإكلينيكيًّا من اإيطاليا

غرداية

�ص 06

�ص 05

الوادي

03

03 04
بوقادوم ي�سدد على احرتام �سيادة الدول 

وعدم التدخل يف �سوؤونها ويوؤكد:
ملواكبة تطورات الع�سر

- االأمر يتعلق باملخت�سني يف الطب والعلوم والتكنولوجيا ق�سد اال�ستفادة من خرباتهم
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15
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بت�صنيفهم  يطالبون  املتوا�صل  التكوين  �صهادة  حاملو 
11 يف املجموعة »اأ« وال�صنف 

حممد علي 
-----------------

اأو�سح عمراوي اأن �سهادة الدرا�سات 
من  م�سّلمة  التطبيقية  اجلامعية 
جامعة  م��ن  اأو  ال��ع��ادي��ة  اجلامعة 
لنف�س  تخ�سع  املتوا�سل،  التكوين 
 219  90- رقم  التنفيذي  املر�سوم 
الدرا�سات  �سهادة  اإحداث  املت�سمن 
مبوؤ�س�سات  التطبيقية  اجلامعية 
تربير  ميكن  وال  ال��ع��ايل،  التعليم 
واالإبقاء على  �سهادة جامعية  ومترير 
املر�سوم  الأن  اأخرى،  جامعية  �سهادة 
�سهادة  اإحداث  ذكر  العبارة  ب�رصيح 
التعليم  مبوؤ�س�سات  ع��ال  تكوين 
عادية  جامعة  ال  يذكر  ومل  العايل، 
واأّن  املتوا�سل،  التكوين  جامعة  وال 
موؤ�س�سة  املتوا�سل  التكوين  جامعة 
اأكد  العايل.  التعليم  م�وؤ�س�سات  من 
املمنوحة  ال�سهادات  اأن  عمراوي 

هي  املتوا�سل  التكوين  جامعة  من 
عال  تكوين  ذات  جامعية  �سهادات 
ق�سري املدى، كونها حمدثة ومتنح من 
طرف وزارة التعليم العايل والبحث 
التكوين  وزارة  من  ولي�س  العلمي 
اإىل تكري�س  داعيا  والتمهني،  املهني 
اجلامعية  لل�سهادة  االإداري��ة  املعادلة 
اجل��ام��ع��ات،  ط���رف  م��ن  امل�سلمة 
اعتبارا  املتوا�سل،  التكوين  وجامعة 
للح�سول  املحددة  ال�رصوط  لكيفية 
عليها  ون�س  كر�سها  والتي  عليها، 
اأعاله،  املذكور   90-219 املر�سوم 
واإعادة  القانونية،  لالإجراءات  وفقا 
ت�سنيف �سهادة الدرا�سات اجلامعية 
امل�سلمة من طرف جامعة  التطبيقية 
املجموعة  يف  املتوا�سل  التكوين 
التاأهيل  م�ستويات  �سبكة  يف   - اأ   -
م�ساعد  من�سب   ،11 ال�سنف 
باإيجاد  املتحدث  وطالب  مت�رصف. 

لهذه  لل�سماح  قانونية  �سيغة 
بعد  العليا  درا�ساتها  مبوا�سلة  الفئة 
ال�سهادة املح�سل عليها، وهي �سهادة 
الدرا�سات اجلامعية التطبيقية وعدم 
غلق الباب يف وجوه الطلبة املعنيني 
وحرمانهم من اإمتام درا�ساتهم، واإعادة 
العايل  التعليم  وزير  قرار  النظر يف 
 1022 رقم  حتت  العلمي  والبحث 
املوؤرخ يف 23 اأكتوبر 2017 ، والذي 
االمتحان  يف  النجاح  �سهادة  يلغي 

التكوين  جامعة  لدخول  اخلا�س 
القرار  ه��ذا  ب��اأن  علما  املتوا�سل، 
اأن  االأح��وال  من  حال  ب��اأي  ميكن  ال 
والقرارات  الرئا�سي  املر�سوم  يلغي 
باأثر  يطبق  ال  القانون  الأن  ال�سابقة 
للموظفني  ال�سماح  وك��ذا  رجعي، 
التكوين  جامعة  �سهادة  احلاملني 
ترب�سات  من  باال�ستفادة  املتوا�سل 
كان  كما  باخلارج  امل�ستوى  حت�سني 

معموال به �سابقا.

اعتقال 18 منقبا 
موريتانيا عن الذهب 

يف اجلزائر

نا�صدوا الوزير لتمكينهم من موا�صلة درا�صاتهم العليا

 وّجه النائب يف الربملان م�صعود عمراي �صوؤال �صفهيا للوزير الأول عبد العزيز جراد، من اأجل طلب اإعادة النظر يف ا�صتثناء 
�صهادة الدرا�صات اجلامعية التطبيقية امل�صلمة من جامعة التكوين املتوا�صل من الت�صنيف يف املجموعة - اأ- ال�صنف 11، موؤكدا اأن 
نح من طرف  ال�صهادات املمنوحة من جامعة التكوين املتوا�صل هي �صهادات جامعية ذات تكوين عال ق�صري املدى، كونها حمدثة وتمُ

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ولي�س من وزارة التكوين املهني والتمهني.

اعتقل اجلي�س اجلزائري 18 مواطنًا موريتانيا 
كانوا ينّقبون عن الذهب بطريقة غري �رصعية 
داخل االأرا�سي اجلزائرية، وفق ما نقل مرا�سل 
»�سحراء ميديا« يف تري�س الزمور عن م�سادر 
املنقبني عربوا  اإن  امل�سادر  هذه  اأمنية.وقالت 
منطقة  يف  اجلزائرية،   – املوريتانية  احلدود 
قريبة من ال�سكات، يف اأق�سى �سمال �رصقي 
اعتقلهم  اجلزائري  اجلي�س  ولكن  موريتانيا، 
ذات  االأ�سبوع.واأ�سافت  هذا  عطلة  خالل 
املنقبني  اعتقل  اجلزائري  اجلي�س  اأن  امل�سادر 
و�سادر �سيارة كانت بحوزتهم ومعدات من 
�سمنها مولدات كهربائية.و�سبق اأن اعتقلت 
اجلزائر الكثري من املنقبني املوريتانيني الذين 
يعربون احلدود، ويف البداية، كانت حتاكمهم 
التنقيب  يحرم  الذي  اجلزائري  القانون  وفق 
عن الذهب بالو�سائل التقليدية، ولكن اجلي�س 
ال�سيارات  ي�سادر  اأ�سبح  موؤخراً  اجلزائري 
اأن يفرج  املنقبني قبل  التي بحوزة  واملعدات 

عنهم.
ق/و

برنامج خا�س للتكفل باجلالية من الناحية 
القن�صلية وحقوقهم يف اجلزائر

قال الوزير املنتدب املكلف باجلالية، 
وبالتن�سيق  اإن��ه  ب��الده��ان،  ر�سيد 
على  عر�س  مت  اخلارجية  وزير  مع 
للتكفل  خا�س  برنامج  احلكومة 
باجلالية من الناحية القن�سلية و من 

ناحية حقوقهم يف اجلزائر.
ذات  ح�سب  املربنامج  يت�سمن  كما 
اأبناء  دعم  على  احلكومي،  امل�سوؤول 
باالقت�ساد  النهو�س  يف  اجلالية 
الطب   امل��ج��االت  كل  يف  الوطني 

واالقت�ساد  االإلكرتونية  واملجاالت 
الرقمي وكل املجاالت احليوية.

خالل  له  ت�رصيح  يف  بالدها  اأكد  و 
كلمته باملجل�س ال�سعبي الوطني، اأن 
�رصعت  اجلزائرية  القن�سلية  املراكز 
اأبناء اجلالية  اإجراء ات�ساالت مع  يف 
معهم  ال�رصوع  اأجل  من  اجلزائرية،  
الإن�ساء م�ساريع يف  يف مفاو�سات 

اإطار رابح رابح.
ق/و

لالأمن  جوية  طلعة    449
الوطني خالل الثالثي 

الأول ل�صنة 2020
على  الوطني  لالأمن  اجلوية  الوحدات  اأجرت 
امل�ستوى الوطني اأثناء الفرتة النهارية والليلية 
خالل الثالثي االأول ل�سنة 2020 ، 449 طلعة 

جوية مبعدل 649 �ساعة طريان.
ت�سجيل   2019 �سنة  الفرتة من  نف�س  وعرفت 
طريان،  �ساعة   593 مبعدل  جوية  طلعة   401
املمتلكات،  حماية  و  املواطن  لتاأمني  هذا  و 
املرور و  ت�سيري حركة  امل�ساهمة يف  من خالل 

تنظيمها بالتن�سيق مع مراكز العمليات،.
الكربى  املحاور  و  الطرقات  تغطية  �سملت  و 
مما  لالأحداث  االآين  و  املبا�رص  النقل  خالل  من 
ال�رصطة  قوات  تدخل  فعالية  رفع  من  ي�سمح 
ميدانيا التي ت�سهر اأي�سا على تطبيق القرارات 
بوباء  اخلا�سة  الوقائية  باالإجراءات  املتعلقة 

كورونا.
و تبقى مروحيات االأمن الوطني من الو�سائل 
ر�سد  و  ال�سري  حركة  تخفيف  يف  املقحمة 
ت�سكل  التي  اخلطرية،  املناورات  و  املخالفات 
املحافظة  الطريق و يف  خطرا على م�ستعملي 

على النظام العام
ق/و

نحو ا�صتحداث لي�صان�س مهني يف ال�صيد البحري
وللتعليم  التكوين  وزيرة  اأبدت 
لل�سيد  نظريها  رفقة  املهنيني 
ما  لتنظيم  ا�ستعدادهما  البحري، 
يف  املهنية  بالبكالوريا  ي�سمى 
املنتجات  و  البحري  ال�سيد  جمال 
على  احل�����س��ول  و  ال�����س��ي��دي��ة، 

املجال. لي�سان�س مهني يف 
مرا�سيم  خ���الل  ذل���ك،  ج���اء  و 
التوقيع  مرا�سم  على  التوقيع 
الطرفني  بني  اط��ار  اتفاقية  على 
فريحة  بن  وقعتها  ال��وزارة  مبقر 
و  البحري  ال�سيد  ووزي��ر  هيام 
�سيداحمد  ال�سيدية  املنتجات 

اأم�س.  فروخي،  
اإ�سفاء  اإىل  االإتفاقية  تهدف  و 
بني  لل�رصاكة  جديدة  ديناميكة 

اال�ستجابة  ق�سد  ال��ق��ط��اع��ني، 
عنها  املعرب  االحتياجات  جلميع 
و  البحري  ال�سيد  جم��االت  يف 
تكفل  و  ال�سيدية،  املنتجات 
املهنيني  التعليم  و  التكوين  قطاع 

بها عرب كل الرتاب الوطني.
اإىل جانب ذلك، �سيتم حتديد قائمة 
املهني  التكوين  تخ�س�سات 
العاملة  اليد  توفري  يف  امل�ساهمة 
يف  للم�ساهمة  الالزمة  املوؤهلة 
فعالة  اقت�سادية  تنمية  حتقيق 
لقطاع ال�سيد البحري و املنتجات 
هاما  خزانا  يعترب  الذي  ال�سيدية، 

لفر�س العمل و االإدماج املهني.

ق/و

اإ�صدار اأول وثيقة قانونية بالأمازيغية 
خم�ص�صة حلقوق الطفل

ال�سامية  امل��ح��اف��ظ��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأنها  االثنني،  اليوم  لالأمازيغية، 
اأول  املهتمني  ت�رصف  حتت  ت�سع 
االأمازيغية  باللغة  قانونية  وثيقة 
هذا  و  الطفل،  حلقوق  خم�س�سة 
للطفولة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
كل  من  ج��وان   1 ي�سادف  ال��ذي 
يف  املحافظة  اأو�سحت  �سنة.و 

اإ�سدار  من  الهدف  اأن  لها،  بيان 
و  “التح�سي�س  هو  الن�رصية   هذه 
التوعية بق�سية حماية االأطفال و 
حقوقهم”، م�سرية اإىل اأن “ترجمة 
االأمازيغية  اللغة  اإىل  الوثيقة  هذه 
يف  امل����وؤرخ   12-15 ل��ل��ق��ان��ون 
اأ�ستاذان  به  قام   2015/07/15
جامعيان من م�ست�ساري املحافظة 
مقران  هما  لالأمازيغية  ال�سامية 
مهديوي”.و  نبيل  و  �سيخي 
اإ���س��دار ه��ذا االإجن���از من  ق��د مت 
و  حلماية  الوطنية  الهيئة  قبل 
 )ONPPE( الطفولة  ترقية 
ال�سامية  املحافظة  مع  بالتعاون 
حاليا  متوفر  وهو  لالأمازيغية، 
و  الرقمية  و  الورقية  ب�سيغته 

 Pdf ب�سيغة  ميكن حتميله 
ق/و

تفعيل املخطط الوطني ملكافحة حرائق الغابات 
تفعيل  يف  اجلزائر  والي��ة  �رصعت 
الغابات  حرائق  مكافحة  خمطط 
اأم�س   م��ن  ب��داي��ة   2020 ملو�سم 
الغابية  امل�ساحات  حلماية  االثنني، 
كافة  ت�سخري  وك��ذا  احل��رائ��ق  م��ن 
االإمكانيات املادية والب�رصية، ح�سب 
الوقاية  م�سلحة  رئي�سة  اأكدته  ما 
مبديرية  واالأم��را���س  احل��رائ��ق  م��ن 

الغابات واحلزام االأخ�رص الوالئية.
واأو�سحت اإميان �سعيدي يف ت�رصيح 
تفعيل  يونيو  الفاحت  ي��وم  مت   اأن��ه 
حرائق  مكافحة  وج��ه��از  خمطط 
على  العا�سمة،  باجلزائر  الغابات 
وتوفري  الوطن  واليات  باقي  غرار 
للحملة التي ت�ستمر و ُتختتم  نهاية 
تدخل  فرق   3 القادم،  اأكتوبر  �سهر 
"بو�ساوي"  غابات  م�ستوى  على 
وتزويد  عكنون"،  و"بن  و"باينام" 
والو�سائل  باملعدات  الفرق  تلك 
ال�رصيع  و  االأويل  للتدخل  الالزمة 
م�سالح  من  النجدة   و�سول  قبل 
انت�سار  ح��ال  يف  املدنية  احلماية 

احلريق.

العملياتية  اللجنة  اأن  اىل  واأ�سارت 
قطاعات  ت�سم  احلرائق  ملكافحة 
عديدة منها احلماية املدنية وال�سحة 
واالأ�سغال العمومية واالأمن والدرك 
الوطني وموؤ�س�سة "�سيال" وغريها، 
ذات  �ساحنات   3 ت�سخري  مت  وق��د 
بني  ما  ت��رتاوح  ب�سعة  �سهاريج 
لالإطفاء  لرت  11.00ج  و   6000
امل�سار  الفرق  مقرات  عرب  موزعة 
 24 تخ�سي�س  على  عالوة  اليها، 
امل�ساحات  بكل  باملياه  للتزود  نقطة 
الغابية الكربى، بالوالية على غرار 
مقطع خرية وبو�ساوي وبن عكون.

و�سع  تدريجيا  يتم  اأن��ه  وذك��رت 
االدارية  للمقاطعات  التابعة  اللجان 
ُن�سبت  اإذ  الغابات  حلماية  ال14 
االإداري��ة  ملقاطعة  التابعة  اللجنة 
باقي  تفعيل  انتظار  يف  بالرويبة، 
اللجان ب�سبب تركيزها على حمالت 
عمليات  و  والتعقيم  التطهري 
الت�سامن اليومية للت�سدي النت�سار 

فريو�س كورونا بالعا�سمة.
ق/و

وفاة �صخ�س واإ�صابة 143 اآخرين يف حوادث 
املرور خالل الـ24 �صاعة الأخرية

لقي �سخ�س م�رصعه واأ�سيب 143 اآخرون بجروح متفاوتة اخلطورة يف العديد 
من  متفرقة  مبناطق  املا�سية،  �ساعة  ال24  خالل  وقعت  التي  املرور  حوادث  من 

الوطن، ح�سب ح�سيلة اأوردتها اأم�س  االثنني م�سالح احلماية املدنية.
ق/و



توقعت بانخفا�س الإيرادات اإىل 5395،8 مليارا، وزير املالية يك�صف:

ت�صجيل عجز يف امليزانية بــ 1976.9 مليار دج

لوؤي ي
----------------------

نفقات  خف�س  الن�س  ويت�سمن 
دج  مليار   7372،7 اإىل  امليزانية 
قانون  يف  دج  مليار   7823،1 مقابل 
يتوقع  بينما   2020 ل�  االأويل  املالية 
 5395،8 اإىل  االإي��رادات  انخفا�س 
دج يف  مليار   6289،7 مقابل  مليارا 

املالية االأويل. قانون 
تخفي�س  مت  اأنه  املالية  وزير  اأ�سار  و 
النفط  لربميل  املرجعي  ال�سعر 
 50 من  القانون  م�رصوع  اإط��ار  يف 
يف  م�سريا  دوالرا.   30 اىل  دوالرا 
تخفي�س  اي�سا  مت  اأنه  ذاته  ال�سياق 
 35 60 دوالرا اىل  �سعر ال�سوق من 

دوالرا.
االقت�سادي  النمو  اأن  راوية  اأكد  و 
ب�  ن�سبته  ق��درت  انكما�سا  �سجل 

باملائة.  2.63
اجلديدة  التدابري  اأه��م  وبخ�سو�س 
القانون  م�����رصوع  يقرتحها  ال��ت��ي 
اإىل  املالية  وزير  اأ�سار  التكميلي، 
الر�سم  ت�سعرية  زي��ادة  يف  اق��رتاح 
دينار/  3 ب�  البرتولية  املنتجات  على 
 5 و  الثالث،  البنزين  لفئات  اللرت، 

للغازوال. بالن�سبة  دينار/اللرت 
م�رصوع  اأن  ال��وزي��ر  اأ���س��اف  كما 

 2020 ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون 
ال�رصيبة على  ا�ستبدال  اأي�سا  يقرتح 
مع  الرثوة  على  بال�رصيبة  االأمالك 
تو�سيع نطاق اخلا�سعني لها و الرفع 

ت�ساعدي. �سلم  قيمتها وفق  من 
املراقب  الت�رصيح  نظام  اإلغاء  كذا  و 
التجارية  غ��ري  للمهن  بالن�سبة 

كاملحاماة.
يقرتح  امل�����رصوع  اإن  راوي��ة  ق��ال  و 
على  ال�رصيبة  من  الكلي  االعفاء 
يتجاوز  ال  ال��ذي  االجمايل  الدخل 
عتبة  ومراجعة  �سهريا  دج  األف   30
الراتب الوطني االدنى امل�سمون من 
بداية  20.000 دج  18.000 دج اىل 

من 1 جوان.
وزير  اأ�سار  اال�ستثمار،  جمال  يف  و 
اإلغ�اء  يقرتح  امل�����رصوع  اأن  املالية 

 49/51 امل��ال  راأ���س  توزيع  قاع�دة 
وبيع  �س�راء  اأن�س�طة  با�س�تثناء  باملئة 
طابعا  تكت�سي  التي  وتلك  املنتجات 

ا�سرتاتيجيا.
اإلغاء حق ال�سفعة لدى التنازل  وكذا 
اأو احل�س�س االجتماعية  عن االأ�سهم 
املنجزة من طرف اأجانب اأو ل�ساحلهم.
اال�ستثمارات  متوي�ل  اإلزامي�ة  اإلغاء 
التمويالت  اإىل  باللجوء  االأجنبية 

املحلية.
قد  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  و كان 
على  باالأغلبية  االأحد  م�ساء  �سادق 
التكميلي  املالية  قانون  م�رصوع 
علنية  جل�سة  خ��الل   2020 ل�سنة 
رئي�س  �سنني  �سليمان  تراأ�سها 
اأع�ساء  من  عدد  و ح�رصها  املجل�س، 

. احلكومة 

ك�صف اأم�س وزير املالية، عبد الرحمان راوية، خالل عر�صه م�صروع قانون املالية التكميلي ل�صنة 2020 
 10.4 1976.9 مليار دج، وهو ما ميثل ن�صبة  اأمام اأع�صاء جمل�س الأمة ت�صجيل عجز  يف امليزانية بــ 

باملائة من الناجت املحلي اخلام.

الثالثاء 02 جوان 2020 م الموافق لـ 10 شوال 1441هـ 03
العدد
2010

�سربي  اخلارجية،  ال�سوؤون  وزير  اأكد 
العا�سمة، على  باجلزائر  ام�س  بوقدوم، 
حول  وطني"  "اإجماع  وجود  �رصورة 

للبالد. اخلارجية  ال�سيا�سة 
عمل  جل�سة  خ��الل  ب��وق��دوم  وق���ال 
اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  اأع�ساء  مع 
ال�سعبي  للمجل�س  واجلالية  والتعاون 
عبد  اللجنة  رئي�س  برئا�سة  الوطني 
"قطاعي  اأن  ال���الوي،  عبد  ال��ق��ادر 
الوطني  والدفاع  اخلارجية  ال�سيا�سة 
داخ��ل  اإج��م��اع  حم��ل  يكونا  اأن  الب��د 
الوطن"، م�سيفا اأنه "ال ميكن اأن تكون 
القطاعني  هذين  حول  خالفات  هناك 
رئي�س  �سالحيات  من  هما  اللذين 
يف  به  معمول  هو  كما  اجلمهورية، 

العامل".
و�سدد الوزير على اأن "قيادة ال�سيا�سة 
�سمن  بالغ  باهتمام  حتظى  اخلارجية 
الوطني  للتجديد  ال�سامل  الربنامج 
وبناء اجلزائر اجلديدة"، وذلك من خالل 
يف  بها  الالئقة  املكانة  اجلزائر  "اإعطاء 
للدبلوما�سية  املعروفة  املبادئ  اإط��ار 

اجلزائرية".
"احرتام  املتمثلة يف  املبادئ  وذكر بهذه 
و�سالمتها  وا�ستقاللها  الدول  �سيادة 
ال�سوؤون  يف  التدخل  وع��دم  الرتابية 
ح�سن  قواعد  واحرتام  للدول  الداخلية 
للنزاعات  ال�سلمية  والت�سوية  اجلوار 

العادلة". الق�سايا  ون�رصة 
"تكييف  يتم  اأن��ه  ب��وق��دوم  واأ���س��اف 

ثالثية:  �سمن  الدبلوما�سي  العمل 
وذلك  والتنمية"،  االأم��ن  ال�سيادة، 
امل�سالح  عن  "الدفاع  ي�سمن  ب�سكل 
االأم��ن  على  واحل��ف��اظ  لالأمة  العليا 
القرار  ا�ستقالل  وحتقيق  الوطني 
االأمثل  اال�ستغالل  م��ع  ال�سيادي، 
�سبيل  يف  والتعاون  ال�رصاكة  لفر�س 

التنمية". خدمة 
ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  اأك��د  ب���دوره 
للمجل�س  واجلالية  والتعاون  اخلارجية 
عبد  القادر  عبد  الوطني،  ال�سعبي 
الفرن�سي  االإعالم  اعتداء  اأن  الالوي، 
ميت  "ال  اجلزائر  �سيادة  على  العمومي 

التعبري". باأي �سلة حلرية 
خالل  له  كلمة  يف  الالوي  عبد  وقال 
اللجنة  اأع�ساء  جمعت  عمل  جل�سة 
ال��ت��ي ي��راأ���س��ه��ا م��ع ك��ل م��ن وزي��ر 
بوقادوم،  �سربي  اخلارجية،  ال�سوؤون 
باجلالية  امل��ك��ل��ف  ال��دول��ة  وك��ات��ب 
ر�سيد  باخلارج،  والكفاءات  الوطنية 
اجلزائريني  "الربملانيني  اأن  ب��الده��ان، 
من  االعالمي  االعتداء  تواتر  اأن  يرون 
العمومية  االإعالمية  املوؤ�س�سات  طرف 
حلرية  �سلة  ب��اأي  ميت  ال  الفرن�سية 
املجال  يف  راأي  اإثبات  حق  اأو  التعبري 

العمومي".
جهات  تنخرط  "عندما  اأنه  واأ�ساف 
حملة  يف  فرن�سية  عمومية  اإعالمية 
فهذا  بلدنا،  �سيادة  على  م��ت��وات��رة 
بل  الربملان،  من  فقط  لي�س  يقت�سي 

�سخطه  عن  يعرب  اأن  جزائري  كل  من 
ورف�سه". وا�ستنكاره 

"عقد  اأن  اللجنة  رئ��ي�����س  واع��ت��رب 
البع�س  قلوب  ُتعمي  ق��د  التاريخ 
ال�سغينة  تعمق  قد  الهزائم  واأوج��اع 
�سد  التاريخ  جرائم  اإمنا  ال�سعوب،  بني 
ريب  ال  و�ستنقل  تتقادم  ال  االإن�سانية 
فرن�سا  اأجيال  و�ستعرف  االأجيال  اإىل 
اجلزائري"،  بال�سعب  اأجدادهم  ماذا فعل 
اأهله  له  اآخر  "رهان  هذا  اأنه  مو�سحا 
يف  تتلخ�س  التي  وخمارجه  وظروفه 
ل�سم�س  کامتداد  احلقيقة  �سم�س  بزوغ 

نوفمرب".
"اجلانب  الربملاين  االإطار، دعا  ويف هذا 
"املعابر  على  احل��ف��اظ  اإىل  االآخر" 
"التحكم  خ��الل  من  ال�سعوب"  بني 
االإع��الم��ي  خ��دم��ه  ويف  ل�سانه  يف 
ب��ال��ق��ول:  م�ستطردا  ومرتزقته"، 
ال�سعوب  ب��ني  العالقة  ك��ان��ت  "اإن 
فاإن  التوترات،  بع�س  تخرتقها  قد 
العالقة بني الدول مقننة �سيا�سيا وفق 
موؤ�س�سات  حا�سنتها  ونظم  معاهدات 

دولية".
وخ��اط��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة -ب��ا���س��م 
التي  اجلهات  اجلزائريني-،  الربملانيني 
العالقات  يف  اخل�����س��ارات  "كوتها 
اإياها اإىل "البحث  الدولية حاليا"، داعيا 
عن خمارج حروب بعيدا عن اجلزائر ".

لوؤي ي

ل بد اأن حتظى ال�صيا�صة اخلارجية للبالد والدفاع 
بـ "اإجماع وطني"  

بوقادوم ي�صدد على احرتام �صيادة الدول وعدم التدخل يف �صوؤونها ويوؤكد:

مهلة �صهر لإح�صاء الفالحني الذين 
ينتظرون الربط بال�صبكة الكهربائية

يف تعليمات اإىل ولة اجلمهورية

رئي�س  م��ن  اأوام���ر  ال���والة  تلقى 
مف�سل  ب��اإح�����س��اء  اجل��م��ه��وري��ة 
الربط  ينتظرون  الذين  للفالحني 

الكهربائية. بال�سبكة 
اجتماع  خالل  تبون  الرئي�س  اأمر    
امل�سانع  باإح�ساء  ال��وزراء  جمل�س 
اجل���اه���زة ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ر ال��رب��ط 
قبل  �سنة  من  اأكرث  منذ  الكهربائي 
حترير  ق�سد  ذلك  و  ج��وان،  نهاية 
الفالحة  يف  امل��ج��م��دة  ال��ط��اق��ات 

وال�سناعة.
بهذه  الفوري  بالربط  الرئي�س  واأمر 
جوان،    �سهر  نهاية  قبل  ال�سبكة 
ال  بهوؤالء  االهتمام  على  موؤكدا 
الدولة  اهتمام  ع��ن  اأهمية  يقل 

الظل. مبناطق 
واأ����س���دى رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة، 
اأج��ل  م��ن  للحكومة  تعليمات 
و  ال�سناعة  قطاعات  عجلة  دفع 
ظل  يف  ال�سيما  الفالحة  و  التجارة 

كورونا. جائحة 
و يف تدّخله عقب عر�س قدمه وزير 
مراحل  ح��ول  واملناجم  ال�سناعة 
بعث  اإع���ادة  خمطط  ا�ستكمال 
اأزمة  خ�سم  يف  الوطنية،  ال�سناعة 
الرئي�س  اأكد  نهايتها،  وبعد  كورونا 
تطهريوتطوير  �رصورة  على  تبون 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي م��ن اأج��ل 
املمار�سات  من  نهائيا  "التخل�س 
مذكرا  املعروفة"،  االأخالقية  غري 
باأن الهدف من االإقالع االقت�سادي 
و  ال��واردات  فاتورة  تخفي�س  هو 
ما  ح�سب  ال�سوق،  احتياجات  تلبية 

بيان لرئا�سة اجلمهورية. جاء يف 
و  ال�سناعة  وزي��ر  تبون  اأم��ر  و 
اإطار  قانون  م�رصوع  باإعداد  املناجم 
على  األح  كما  ال�سناعي،  للتوجيه 
الوطنية  املنجمية  الرثوات  اإح�ساء 
و  الوطنية  الكفاءات  مع  بالتعاون 

االأجنبية.
تطهري  يف  "االإ�رصاع  على  و�سدد 
ب��اإن�����س��اء  ال�سناعي"  ال��ع��ق��ار 
العقار  لت�سيري  املالئمة  الوكاالت 
الفالحة  و  ال�سناعة  قطاعات  يف 

والعمران.
تعليمات  اجلمهورية  رئي�س  وجه  و 
امللوثة،  ال�سيارات  ا�سترياد  مبنع 
ال�سناعة  وزي��ر  م��ن  طلب  كما 
يطبق  ا�ستعجايل  "برنامج  و�سع 
والتاأقلم  االإنتاج"  ملوا�سلة  ف��ورا 
ريثما  موؤقتا  ال�سابقة  القوانني  مع 

اجلديدة. القوانني  ت�سدر 
تبون  اأعطى  ال�سياق،  ذات  يف  و 
ت��ع��ل��ي��م��ات ل��ك��ل م���ن وزي���ري 
و  الداخلية  و  واملناجم  ال�سناعة 
اأكرث  ل�"الهتمام  املحلية  اجلماعات 
لت�سجيع  البلدية  الن�ساطات  مبناطق 

ال�سغل". منا�سب  خلق 
اأخرى، كّلف تبون وزيري  من جهة 
التجارة  و  املناجم  و  ال�سناعة 
اجلزائرية  الغرفة  مع  بالتن�سيق 
الغرف  و  ال�سناعة،  و  للتجارة 
الوزير  اإ����رصاف  حت��ت  و  اجلهوية 
م�ستعجلة  "درا�سة  باإعداد  االأول، 
التجار  و�سغار  احلرفيني  لو�سعية 
كورونا،  جائحة  من  املت�رّصرين 

م�ساعدتهم". كيفية  واقرتاح 
كما در�س جمل�س الوزراء و �سادق 
لدى  املنتدب  للوزير  عر�س  على 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير 
بال�سناعة  املكلف  امل�ست�سفيات 
احلالية  الو�سعية  حول  ال�سيدالنية 
اخلطة  و  ال�����س��ي��دالين،  ل��الإن��ت��اج 
يف  ي�سارك  حّتى  لتطويره  املقرتحة 
نحو  ويتجه  االقت�سادي،  التنويع 

الت�سدير.
الدفع  العمل  خطة  ت�ستهدف  و 
تكون  حتى  ال�سيدالنية  بال�سناعة 
العالج  وت�سمن  للرثوة،  موّلدة 
علما  واملواطنات،  املواطنني  لكل 
االأدوي��ة  من  الوطني  االإن��ت��اج  اأن 
ال�سوق  حاجيات  من   51% يغّطي 
مليارات  اأربعة  بحوايل  املقدرة 
مادة   2200 يقارب  ما  واأّن  دوالر، 
�سنع  من  هي  م�سجلة  �سيدالنية 
بيان  يف  ج��اء  م��ا  ح�سب  حم��ّل��ي، 

اجلمهورية. رئا�سة 
 لوؤي ي

تاأجيل حماكمة كرمي طابو اإىل 29 جوان
بطلب من هيئة دفاع املتهم

بوالية  القليعة  حمكمة  اأج��ل��ت 
كرمي  حماكمة  االثنني،  اأم�س  تيبازة 
الدميقراطي  احل��زب  رئي�س  طابو 
اإىل  امل��ع��ت��م��د،  االج��ت��م��اع��ي غ��ري 
قرار  جاء  القادم.و  جوان   29 تاريخ 
حماكمة  بتاأجيل  املحكمة  هيئة 
اإ�سعاف  بتهمة  املتابع  طابو  كرمي 
�سهر  م��ن��ذ  اجل��ي�����س  م��ع��ن��وي��ات 
هيئة  من  بطلب  املا�سي،  �سبتمرب 
للمرة  تاأجيلها  مت  حيث  املتهم  دفاع 
تق�سي  ال��ت��وايل.و  على  الثالثة 
جائحة  ب�سبب  الوقائية  االإجراءات 
ال�سلطات  قبل  من  املتخذة  كورونا 
املوقوفني  اإح�سار  بعدم  الق�سائية 
حلمايتهم  العقابية  املوؤ�س�سات  من 

يرف�س  فيما  حمتملة،  عدوى  من 
عن  املحاكمة  اإج����راءات  ال��دف��اع 
القليعة  حمكمة  نيابة  كانت  بعد.و 
قا�سي  على  الق�سية  اأحالت  قد 
11 �سبتمرب  اأمر يوم  الذي  التحقيق 
احلب�س  ره��ن  ب��اإي��داع��ه  امل��ا���س��ي 
دفاع  هيئة  ا�ستئناف  بعد  املوؤقت.و 
قررت  التحقيق،  قا�سي  قرار  طابو 
تيبازة  ق�ساء  مبجل�س  االتهام  غرفة 
�سبتمرب و�سعه حتت نظام   25 يوم 
�رصاحه  اإطالق  و  الق�سائية  الرقابة 
قبل ان يتم اعتقاله يف اليوم املوايل 
على ذمة التحقيق يف ق�سية اأخرى.

لوؤي ي
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تر�صيم املتعاقدين لبد اأن مير عرب م�صابقات التوظيف

لوؤي ي
-------------------

�سوؤال  على  اإجابته  الوزير  يف  قال  و 
مرمي  م�����س��ع��وداين  للنائب  كتابي 
باملجل�س ال�سعبي الوطني، اأن توظيف 
املنا�سب  يف  دائمة  ب�سفة  املتعاقدين 
اأن  بد  ال  التعليم   باأ�سالك  املرتبطة 
التوظيف،  م�سابقات  اإطار  يف  يكون 

التي تنظم دوريا من طرف الوزارة.
خالل  ال�ساغرة  املنا�سب  ان  بني  و 
االأ�سل  يف  هي  احلالية  املالية  ال�سنة 
ملتخريجي  ب��االأول��وي��ة  خم�س�سة 
اأن  موؤكدا  لالأ�ساتذة،  العليا  املدار�س 
بع�س  يف  ال�سابقة،  ال�سنوات  فائ�س 
املواد الذين مل يتم بعد توظيفهم لعدم 
احتياج حقيقي فعلي يف  مواد  وجود 
تخرجهم، اأو الذين ُعينوا بعنوان �سنة 
اأخرى غري  تعليمية  مرحلة  2019 يف 

مرحلة التخرج.
اأن امل�سابقات  اأو�سح ذات املتحدث  و 
الفر�س يف  تكافوؤ  مبداأ  تاأتي ل�سمان 
جهة،  من  التعليم   باأ�سالك  االلتحاق 
وكذا ل�سمان املنا�سب  املالية الالزمة 
العليا   امل��دار���س  خريجي  لتوظيف 
الذين يربطهم بوزارة الرتبية الوطنية 

عقد التزام.
اأن  الوطنية،  الرتبية  وزير  اأ�ساف  و   
امل�ستخلفني  و  املتعاقدين  توظيف  
املالية  املنا�سب  حترير  عند  يكون 
االإحالة  ب�سبب  الدرا�سية   ال�سنة  اأثناء 
اال�ستقالة،  ،الت�رصيح   التقاعد  على 
الوفاة، العزل، االإحالة على اال�ستيداع، 

و  الوالية  خ��ارج   النقل  االن��ت��داب، 
و  التعليم  الرتقية يف جميع رتب  كذا 

التعيني يف املنا�سب العليا .
الغر�س  اإن  قائال،  الوزير  ا�ستطرد  و   
التعاقد   ب�سفة  االأ�ساتذة  توظيف  من 
ال��الزم  الرتبوي  التاأطري  توفري  هو 
املنتظم  و  احل�سن  ال�سري  ل�سمان 
�سنة  كل  خ��الل  التالميذ  لتمدر�س 

درا�سية .
التوظيف  اأن عملية  الوزير  اأ�ساف  و   
املالية  املنا�سب  �سغور  عند  تتم 
مر�سية  عطلة  ب�سبب   موؤقتة  ب�سفة 
الأكرث من 7 اأيام، عطلة اأمومة، عطلة 
�سنة  عن  تقل  االأمد  طويلة  مر�سية 
منا�سك  الأداء  خا�سة  عطلة  و  واحدة 
املوظفني  ت�سخري  اإىل  اإ�سافة  احل��ج  
الوطنية  اللجنة  يف  كاأع�ساء  املعنيني 

ملراقبة االنتخابات  و فروعها املحلية.

اأكد اأم�س  وزير الرتبية الوطنية حممد واجعوط،  اأن توظيف املتعاقدين ب�صفة دائمة يف املنا�صب املرتبطة باأ�صالك التعليم ، ل بد اأن يكون 
يف اإطار م�صابقات التوظيف.

ح: الأولوية خلريجي املدار�س العليا واجعوط يو�صّ

 

"اأوبك+"  داخل  م�سادر  عن  "رويرتز"،  وكالة  قالت 
اإن املنظمة باالإ�سافة اىل رو�سيا تبحثان متديد خف�س 
برميل  10 ماليني  نحو  البالغ  و  احلايل،  النفط  انتاج 
هذه  قالت  و  اإ�سافيني.  �سهرين  اأو  ل�سهر  يوميا، 
و�سط  حل  من  تقرتبان  رو�سيا  و  "اأوبك  اإن  امل�سادر 
بخ�سو�س اأجل متديد تخفي�سات اإنتاج النفط القائمة 
تقلي�سات  لتمديد  مقرتحا  تبحثان  اإنهما  و  حاليا، 
املعرو�س ل�سهر اأو �سهرين".و ح�سب االتفاق ال�سابق 
بواقع  االإنتاج  بخف�س  "اأوبك+"  جمموعة  دول  تقوم 
جوان   و  ماي   �سهري  يف  يوميا  برميل  ماليني   9.7
من العام اجلاري، على اأن تقل�س التخفي�سات ب�سكل 
تدريجي يف الن�سف الثاين من 2020 و حتى نهاية 
جمموعة  دول  تعقد  اأن  يفرت�س  و   .2022 اأفريل 
�سوق  لبحث  اجل��اري،  االأ�سبوع  اجتماعا  "اأوبك+" 
النفط العاملية و اتفاق خف�س االإنتاج.                ق/و

5.000 يــورو النواب يبقــون علــى مبلــغ 
ال�سعبي  املجل�س  ن���واب  ���س��ّوت 
املادة  اإبقاء  على  باالأغلبية  الوطني 
بالعمالت  بالت�رصيح  اخل��ا���س��ة 
اخل��ارج  اإىل  ال�سفر  ل��دى  ال�سعبة 
 5.000 ت�سل  التي  للمبالغ  بالن�سبة 
املالية  قانون  يف  ح��ددت  كما  ي��ورو 
التي  ي��ورو   1000 من  بدال   2020
املالية  قانون  م�رصوع  يف  اقرتحت 
جل�سة  خ��الل  2020.و  التكميلي 
على  للت�سويت  خ�س�ست  علنية 
التكميلي  املالية  ق��ان��ون  م�����رصوع 
اإلغاء  على  النواب  �سّوت   ،2020
القانون  45 معدلة من م�رصوع  املادة 

املبلغ  قيمة  خف�س  على  تن�س  التي 
الت�رصيح  الواجب  ال�سعبة  بالعملة 
به لدى ال�سفر اإىل اخلارج من 5.000 
املالية  قانون  يف  حددت  )كما  يورو 

االأويل( اإىل 1.000 يورو.
املالية  جلنة  رف�ست  فقد  لالإ�سارة، 
عدة  م��داوالت��ه��ا  خ��الل  امليزانية  و 
النواب  طرف  من  مقرتحة  تعديالت 
من  معدلة   45 املادة  اإلغاء  بينها  من 
اللجنة  ارت��اأت  القانون.و  م�رصوع 
احلفاظ على املادة 45 معدلة مو�سحة 
باأنه تدبري "ال ي�ستهدف احلد من املبلغ 
عند  يحوزه  اأن  للمواطن  ميكن  الذي 

�سفره اإىل اخلارج بل يندرج يف �سياق 
مكافحة  بخ�سو�س  عاملي  م�سار 
تبيي�س االموال حيث اأن عتبة اإعالن 
فقط  تخ�س  الت�سدير  و  اال�سترياد 
و/او  النقدية  االوراق  �سواها  دون 
بعمالت  للتداول  القابلة  ال�سكوك 

اجنبية قابلة للتحويل بحرية".
تقريرها  يف  اللجنة  اع��ت��ربت  و 
انه  القانون  م�رصوع  حول  التكميلي 
مبلغ  كفاية  بعدم  التربير  ميكن  "ال 
احتياجات  لتغطية  ي��ورو   1.000
املواطن يف اخلارج اإذا ي�سمح القانون 
بالعملة  ح�ساب  بفتح  ف��رد  لكل 

اإطار  يف  مبلغ  اأي  وحتويل  ال�سعبة 
بطاقة  اكت�ساب  حتى  و  القانون 
اعتماد".و على هذا االأ�سا�س رف�ست 
بالغاء  لنواب  اقرتاحات  عدة  اللجنة 
القانون  45 معدلة من م�رصوع  املادة 
لكن اأغلبية املجل�س ال�سعبي الوطني 
هذه  الت�سويت،  جل�سة  خالل  اأقرت 
على  باالبقاء  املتعلقة  االق��رتاح��ات 
و  اأور   5.000 عند  الت�رصيح  مبلغ 
اىل  بخف�سه  احلكومة  مقرتح  الغاء 
1.000 اأورو يف اطار م�رصوع قانون 

املالية التكميلي.
                                               ق/و

الت�صريح بالعملة ال�صعبة للم�صافرين 

ك�سف كاتب الدولة املكلف باجلالية، ر�سيد بالدهان،  
يف  خبري  األف   25 حت�سي  اجلزائر  اأن  االثنني،  ام�س 
�رصعت  قد  و  ب��اخل��ارج،  متواجد  املجاالت  خمتلف 
ق�سد  ال�ستقطابهم  بهم  االت�سال  يف  اأيام  ثالثة  منذ 
جل�سة  خالل  بالدهان  قال  خرباتهم.و  من  اال�ستفادة 
ال�سعبي  باملجل�س  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  مع  عمل 
لت�سجيل  اإلكرتونية  بوابة  اإن�ساء  �سيتم  اإنه  الوطني 
بني  و  بينهم  توا�سل  ف�ساء  خلق  و  اخل��رباء  ه��وؤالء 
“متخ�س�سون  اأنهم  اإىل  الوطنية، م�سريا  املوؤ�س�سات 
يف عدة جماالت اأبرزها الطب و التكنولوجيا وغريها.
باخلرباء  االت�سال  يف  ال�رصوع  مت  اأن��ه  اإىل  اأ�سار  و 
اجلزائريني املتواجدين يف اأمريكا و فرن�سا وعدة دول 
اأخرى، منذ 3 اأيام ق�سد متكينهم من خدمة البالد.                                                          
                                                                       ق/و

 الق�صاء نهائيا على عملية نقل املر�صى اإىل اخلارج وجذب اخلربة الأجنبية
 هو احلل

اأكد وزير ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح 
بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  امل�ست�سفيات، 
للخارج  املر�سى  حتويالت  “عدد  اأّن 
هدفنا  و  كبري،  ب�سكل  انخف�س  قد 
نقل  عمليات  على  نهائيا  الق�ساء  هو 

املر�سى للتداوي يف اخلارج”.
مبا�رص  نقل  يف  ب��وزي��د،  ب��ن  ق��ال  و 
هام�س  على  “ال�سحة”  �سفحة  نقلته 
افتتاح جل�سة تقييم حتويالت املر�سى 

من  “الغر�س  اأن  اخلارج،  يف  للتداوي 
التحويالت  تقييم  هو  االجتماع  هذا 
الفعلية  االأرقام  اإىل  ا�ستنادا  للخارج، 
 ،2020 �سنة  الأن  املا�سية،  لل�سنة 
اخل��ارج  اإىل  املر�سى  حتويل  ُعطل  
اأ�سار  كورونا”.كما  جائحة  ب�سبب 
اإىل  “التحويالت  اأن  ال�سحة  وزي��ر 
اخلارج �سجلت انخفا�سا ب�سكل كبري، 
االأمر الذي يجعلنا ن�سعى للتوجه اأكرث 

نحو حت�سني الو�سع ال�سحي املحلي”.
م�سريا يف ال�سياق ذاته اأن “عدم توفر 
الكبري  العائق  هو  املخت�سة  االأجهزة 
بع�س  اإجراء  نحو  نتجه  يجعلنا  الذي 
اخلارج”.و  يف  اجلراحية  العمليات 
اأن  على  مثاال  ال�سحة  وزي��ر  اأعطى 
اإىل جهاز من االأجهزة الذي  “االفتقار 
2000 يورو فقط يكون  تبلغ تكلفته 
املري�س  تكلف  برحلة  القيام  يف  �سببا 

اأكرث من 25  مرة تكلفة اجلهاز”.
املوارد  “لدينا  ال�سحة  وزير  ا�سار  و 
بتطويرها  �سنقوم  و  املوؤهلة،  الب�رصية 
اإىل  املر�سى  نقل  عمليات  من  للحد 
على  نهائيا  الق�ساء  ال  مل   و  اخل��ارج، 
“�سنقوم  بوزيد  بن  قال  العملية”.و 
باإعادة ا�ستقطاب اخلربة االأجنبية للبالد 

بدل املوا�سلة يف اإر�سال املر�سى
 للخارج”.                                 ق/و

احلجر ابن بوزيد يوؤكد: رفع  اليوم  له  اجتماع  الوزراء يف  قرر جمل�س 
التدريجي عن قطاع البناء و االأ�سغال العمومية وفق 
بالتن�سيق  االأوىل،  الوزارة  طرف  من  مدرو�سة  خطة 
مع وزارة ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات. 
و اأ�سار بيان ختامي ملجل�س الوزراء عن قرار بالبحث 
لرفع  �سيغة  اأف�سل  عن  االجتماعيني  ال�رصكاء  مع 
احلجر تدريجيا عن بع�س املهن و الن�ساطات التجارية 
ذات املخطار القليلة على انت�سار الوباء، و كذلك كل 
املواطنتني  حياة  على  مبا�رصة  توؤثر  التي  الن�سطات 
بعد توقفها. كما تقرر اأي�سا درا�سة اإمكانية م�ساعدة 
اإعفاوؤهم جزئيا  مبا يف ذلك  املت�رصرين  التجار  �سغار 
من ال�رصائب.                                                   ق/و

 "اأوبك+" تدر�س تديد 
خف�س اإنتاج النفط

ال�صروع يف ا�صتقطاب 
جزائري  خبري  األف   25

متواجد باخلارج

ال�صروع يف الرفع 
التدريجي للحجر على 

الن�صاط التجاري

انطالق ت�صجيالت تالميذ ال�صنة الأوىل ابتدائي لل�صنة الدرا�صية املقبلة
ت�سجيل  فرتة  الرتبية  وزارة  ح��ددت 
من  االأوىل  ب��ال�����س��ن��ة  االأط���ف���ال 
الدرا�سية  لل�سنة  االإبتدائي  التعليم 
2020/2021 بداية من 1 جوان اإىل 30 
جوان 2020. و مت فتح فرتة ا�ستثنائية 
خالل �سهر �سبتمرب لت�سجيل االأطفال 
يف  الت�سجيل  من  يتمكنوا  مل  الذين 
الت�سجيل،  هذا  ويخ�س  املحدد.  املوعد 
االأطفال املولودين ما بني اأول جانفي و 
الوزارة  واأعطت   .2014 دي�سمرب   31

االبتدائية،  املدار�س  ملدراء  تعليمات  
الوقائية  بالتدابري  ال�سارم  بالتقيد 
وتعقيم  وتطهري  االجتماعي  والتباعد 
اأعلنت  اأخرى  املدر�سة.من جهة  مرافق 
ال�رصوع  عن  الوطنية،  الرتبية  وزارة 
حل  منهجية  ح��ول  ح�س�س  بث  يف 
املدر�سية  االمتحانات  موا�سيع  مناذج 
بالن�سبة للرابعة متو�سط والبكالوريا.

واأفاد بيان الوزارة ن�رص عرب �سفحتها 
الر�سمية يف "فاي�سبوك"، اأنه "يف اإطار 

ملجابهة  املتخذة  االإج��راءات  موا�سلة 
خلطة  جت�سيدا  التعليم  دوام  تعليق 
تف�سي  من  للحد  امل�سطرة  الطوارئ 
فريو�س كورونا يف الو�سط املدر�سي، 
عن  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
ال�رصوع يف بث ح�س�س حول منهجية 
االمتحانات  موا�سيع  من���اذج  ح��ل 
املدر�سية".واأ�ساف ذات البيان، اأن هذا 
النف�سي  التكفل  اإىل  "يهدف  االإج��راء 
ال�سنتني  لتالميذ  اجليد  والتح�سري 

والثالثة  املتو�سط  التعليم  من  الرابعة 
املرافقة  اإطار  يف  الثانوي  التعليم  من 

البيداغوجية لهم".
 وتبث هذه احل�س�س عن طريق الرابط 
 web-tv الواب  على  لتلفزيون  اأدناه 
العلمي  االإع���الم  يف  البحث  ملركز 
والتقني CERIST ابتداء من 1 حوان 
http://webtv.cerist.dz/  ،  2020

.men
لوؤي ي

ت�صتمر اإىل نهاية ال�صهر وفرتة ا�صتثنائية �صبتمرب القادم

 بلحيمر ي�صدد على 
�صرورة انتقال ال�صحافة 

املكتوبة للرقمنة
للحكومة،  الر�سمي  الناطق  االت�سال،  وزي��ر  اأك��د 
اأن  العا�سمة،  باجلزائر  االثنني  ام�س  بلحيمر،   عمار 
اأ�سبح �رصورة  الرقمنة  املكتوبة اىل  ال�سحافة  انتقال 
ي�سهده  الذي  التكنولوجي  التطور  ملواكبة  "حتمية" 
القطاع. و قال بلحيمر يف كلمة له خالل حفل تن�سيب 
املدير العام اجلديد ليومية ال�سعب، اأن "انتقال ال�سحافة 
بالنظر  حتمية،  �رصورة  اأ�سبح  الرقمنة  اىل  املكتوبة 
اىل التطور الذي ت�سهده ال�ساحة االعالمية، و هذا يف 
ظل تخلي العديد من ال�سحف على الطبعة الورقية و 
توجهها نحو الطبعة االلكرتونية.                         ق/و
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نحو اإنتاج 40 األف كمامة يومًيا بالولية

ي�صني حممد 
---------------- 

�سبل  ع��ن  ال��ب��ح��ث  ���س��ك��ل 
ال�سحية  الكمامات  توفري 
ب��ال��ق��در ال���ك���ايف، حم��ور 
خمتلف  مب��ع��ي��ة  االج��ت��م��اع 
ال��ن��ا���س��ط��ني م��ن اأ���س��ح��اب 
ال��ور���س��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
الكمامات  ل�سنع  اخلياطة 
وحدة  فيها  مبا  نتاج،  االإ ورفع 
يفوق  التي  املحلية  نتاج  االإ
ل��ف  اأ  30 ي��وم��ي��ا  ن��ت��اج��ه��ا  اإ
على  جاء  ما  ح�سب  كمامة، 
خالل  ال��والي��ة  وايل  ل�سان 

الكمامات. توزيع  عملية 
ن��ت��اج  اإ ق����درات  اأن  ع��ل��م��ا 
حاليا  يفوق  مبا  تقدر  الوالية 
يوميا،  كمامة  ل��ف  اأ  30 ب��� 
تطوير  ج��ه��ود  ت��ب��ذل  فيما 
حدود  اإىل  بالوالية  نتاج  االإ

ح�سب  ك��م��ام��ة،  ل���ف  اأ  40
نتاج  باالإ املتعلقة  الظروف 
وايل  واأك����د  وال���ت���وزي���ع. 
تن�سيق  �رصورة  على  الوالية 
مع  الفاعلني،  خمتلف  جهود 
اإيجاد  �رصورة  على  التاأكيد 
تكلفة  من  للتقلي�س  ال�سبل 

الكمامات. نتاج  اإ
قطاع  مت��ك��ن  ال�����س��ي��اق،  يف 
اإجن��از  من  املهني  التكوين 
كمامة  ل��ف  اأ  25 م��ن  اأزي���د 
لقطاع  موجهة  واقية  واأقنعة 
تتوا�سل  اأن  على  ال�سحة، 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��ام��ن��ي��ة 

ل���ل���ت�������س���دي ل���ف���ريو����س 
خمتلف  ع���رب  "كورونا" 
غرار  على  التكوين،  مراكز 
م��رك��ز ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي 
وال���وادي  ق��م��ار  بالدبيلة، 
تكفلت  العربي،  والطالب 
اإىل  كمامة،  األف   25 ب�سنع 

الواقية. لب�سة  االأ جانب 
هذه  ت��ي  ت��اأ وذاك،  ه��ذا  ب��ني 
جتعل  اأوىل  كمرحلة  اخلطوة 
التحجج  املواطن يف غنى عن 
وهو  الكمامات،  توفر  بعدم 
زحف  لوقف  الوحيد  ال�سبيل 

"كورونا".  فريو�س 
اأن  اإىل  ���س��ارة  االإ ميكن  كما 
حاليا  م��ت��وف��رة  الكمامات 
ال�سيدليات،  يف  وب��ك��رثة 
 60 م��ن  خمتلفة  ث��م��ان  وب��اأ
 150 اإىل  دينار   100 دينارا، 

. دينارا

كافية  ب�صورة  الكمامات  توفري  كيفية  لدرا�صة  الفاعلة،  الأطراف  خمتلف  مبعية  موؤخرا،  الوادي  بولية  الأزمة  خلية  اجتمعت 
باأثمان  وبيعها  كمامة  األف   40 من  اأزيد  �صنع  اإمكانية  بالتاأكيد على  "كورونا"،  ملجابهة فريو�س  ارتدائها  اإلزامية  مع  للمواطنني، 

ومنا�صبة. معقولة 

ال�صوق بهدف توفريها يف 

ت��ت��وا���س��ل ب��والي��ة ال���وادي 
ع��م��ل��ي��ة وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق 
وتعقيم  تطهري  اإىل  ه��ادف��ة 
ه��ذا  يف  مت  اإذ  ال��ل��ه،  ب��ي��وت 
ال�����س��دد ت��ع��ق��ي��م وت��ط��ه��ري 
امل��ت��واج��دة  امل�ساجد  بع�س 
منها  خ�سو�سا  بلديات  بعدة 
ومكنت  ال��والي��ة.  عا�سمة 
ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ق��ي��م وت��ط��ه��ري 
 400 زهاء  تعقيم  من  امل�ساجد 
مديرية  اأطلقتها  م�سجدا، 
واالأوق��اف  الدينية  ال�سوؤون 
بالتعاون  ال����وادي  ب��والي��ة 
حمافظة  البيئة،  مديرية  مع 
احلماية  م�سالح  ال��غ��اب��ات، 
املجتمع  وفعاليات  املدينة 
املتعاملني  وبع�س  امل���دين، 

اإرادة  بانوا  اأ الذين  اخلوا�س 
بيوت  تطهري  اأجل  من  كبرية 
ا�ستح�سان  لقي  مما  الرحمان، 
عن  ع��ربوا  حيث  املواطنني، 
امل�سعى.  هذا  ملثل  امتنانهم 
ي�����س��ا  وت�����س��م��ل ال��ع��م��ل��ي��ة اأ
وملحقاتها  نية  القراآ املدار�س 
لتعّمم  بامل�ساجد،  الكائنة 
املتفرقة،  ال��زواي��ا  بجميع 
االأخ��رى  ه��ي  تخلو  مل  التي 
يف  يدخل  الذي  التطهري  من 

كوفيد19-. وباء  ح�رص 
جّندت  امل��ذك��ورة،  العملية 
كل  املحلية  ال�سلطات  لها 

واملادية. الب�رصية  الو�سائل 
ي�سني حممد 

التوايل  على  الثامن  لليوم 
ظل  يف  و  الفطر  عيد  بعد 
احل���ج���ر ال�����س��ح��ي امل��ن��زيل 
حا�سي  يف  املواطنون  يعي�س 
عا�سمة  �رصق  الواقعة  خليفة 
خبز  اأزم����ة  ال����وادي  والي���ة 
�سمتهم  عن  اأخرجتهم  خانقة 
يف  النفوذ  ذوي  لينا�سدوا 
لهذه  حد  لو�سع  الدائرة  هذه 
رغيف  لهم  ويوفروا  االأزم��ة 
�سعيا  رمقهم  به  ي�سدون  خبز 
و  مبنازلهم  ل��الل��ت��زام   منه 
لل�رصورة  اإال  ي��غ��ادروه  ال 
عليه  حت��ث  كما  الق�سوى،  
ق���وان���ني احل���ج���ر ال�����س��ح��ي 
وفرة  انعدام  اأن  ،اإال  املنزيل 
عائقا  ك��ان  ب��امل��خ��اب��ز  اخل��ب��ز 
اخلبز  عن  يبحث  املواطن  جعل 
هاته  دامت  ما  البلدية  خارج 
املدعمة  و  �سا�سية  االأ امل��ادة 
�سا�س  اأ هي  الدولة  طرف  من 
اال�ستغناء  ميكنه  ال  و  عي�سه 

من  اأك��رث  ه��ذا  ليطرح  عنها 
املخابز  غلق  �سبب  عن  ال  �سوؤ
�سل  يف  امل��واط��ن  وج��ه  يف 
املحلية  ال�سلطات  �سمت 
حللحلة  �ساكنا  حترك  مل  التي 

االإ�سكال. هذا 
ل��ل��ت��ح��ري��ر  ح���دي���ث  يف  و   
ه���ايل  م��ع جم��م��وع��ة م��ن االأ
ا�ستيائهم   عن  اأعربوا  الذين 
ليه  اإ و�سلت  ملا  وا�ستنكارهم 
املواطن  مالزمة  ثناء  اأ االأمور 
اإجناح  يف  منه  ،م�ساهمة  لبيته 
هذه  ملواجهة  الوطني  املخطط 
فيما  تعبريهم  ح�سب  اجلائحة 
الوالية  وايل  اآخ��رون  نا�سد 
ال��ت��دخ��ل ل��ف��ت��ح امل��خ��اب��ز يف 
امل��ادة  ه��ذه  توفري  و  البلدية 
الذي  و  للمواطنني  �سا�سية  االأ
اغلب  على  �سلبا  غيابها  اثر 
باحلجر  امللتزمة  ال��ع��ائ��الت 

. املنزيل  ال�سحي 
مبارك قدودة 

ب��ع��د ج��م��ل��ة ال��ن�����س��اط��ات 
قام  التي  الت�سامنية  اخلريية 
جلمعية  البلدي  املكتب  بها 
البيا�سة  ببلدية  اخلري  يادي  اأ
الكرمي  رم�سان  �سهر  خالل 
على  احل�سول  بعد  مبا�رصة 
التاأ�سي�س  ووثائق  االعتماد 
الو�سية  ال�سلطات  قبل  من 
من  ج��م��ل��ة  يف  وامل��ت��م��ث��ل   ،

الت�سامنية  الغذائية  الطرود 
من  وامل��ح��ت��اج��ني  ل��ل��ف��ق��راء 
�سملت  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات 
وباء  من  املت�رصرين  اأي�سا 
ال��ف��ريو���س اخل��ط��ري ك��ورون��ا 
وك���ذا ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 
هي  �سملت  التي  ال�ساخنة 
القدرة  لها  لي�س  اأ�رص  االأخرى 
مبفردها  احلياة  مواكبة  على 

اجلمعية  اأع�����س��اء  ���س��ط��ر   ،
خالل  اخل��ري  ي���ادي  اأ اخل��ريي��ة 
���س��ب��وع  االأ مطلع  جل�ستهم 
ال�سيفي  اخل��ريي  ال��ربن��ام��ج 
النية  اأخرى  مرة  يوؤكد  الذي 
خدمة  موا�سلة  يف  اخلال�سة 
فراد  اأ من  اله�سة  الطبقة  هذه 
البلدية  اأحياء  مبختلف  املجتمع 
الربنامج  يف  ما  برز  اأ وياأتي   ،
برجمة  جن��د  اجل��دي��د  اخل���ريي 
مناطق  نحو  ميدانية  تنقالت 
لهم  تقدمي  الأجل  الرحل  البدو 
ارت��ف��اع  قبل  امل�����س��اع��دة  ي��د 
ك�سوة  م��ن  ل��ل��ح��رارة  اأك���رث 
���س��ا���س��ي��ة  وم����واد غ��ذائ��ي��ة اأ
وغ���ريه���ا م���ن امل��ت��ط��ل��ب��ات 
ت�ساعدهم  التي  ال�رصورية 
يف  العي�س  موا�سلة  على 
ال��ت��ربع  حملة  وك���ذا  م���ان  اآ
نعا�س  اإ يف  للم�ساهمة  بالدم  

امل��خ��زون ال��والئ��ي م��ن ال��دم 
بع�س  فعلته  ما  غ��رار  على 
من  االأخرى  اخلريية  اجلمعيات 
الربنامج  يف  ياأتي  كما   ، قبل 
مع  حم�رصات  برجمة  اأي�سا 
االإح�سائيني  االأطباء  بع�س 
م����را�����س  االأ خم��ت��ل��ف  يف 
امل���زم���ن���ة وامل�����س��ت��ع�����س��ي��ة 
ال�رصطان  �سورة  يف  اأي�سا 
 ، ال��دم   و�سغط  وال�سكري 
فراد  اأ بع�س  مع  االتفاق  بعد 
بع�س  يف  العاملني  اجلمعية 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
وهذا  الوالية  مناطق  مبختلف 
برجمة  م��ع  املبكر  للك�سف 
حول  واإر����س���ادات  ن�سائح 
بع�س  م��ع  التعامل  خماطر 
�سلة  لها  التي  اخلطرية  املواد 

. ن�سان   لالإ اليومية  باحلياة 
زياد   بو  اأ

جّندت لها ال�صلطات املحلية كل الو�صائل الب�صرية واملادية

توا�صل عمليات تعقيم 
امل�صاجد  بالولية

غيابه اأرق �صكان حا�صي خليفة 

اأزمة خبز حادة بحا�صي خليفة.. 
فمن امل�صوؤول ؟

بعد جملة الن�صاطات الرم�صانية اخلريية 

جمعية اأيادي اخلري مكتب البيا�صة ي�صطر الربنامج اخلريي ال�صيفي  

بعدما اأ�صبحت احلفر واملطبات تغزو املكان

�صكان حي املنظر اجلميل يطالبون بتهيئة الطرقات
املنظر  ح��ي  ���س��ك��ان  ط��ال��ب 
اجل��م��ي��ل مب��دي��ن��ة ال�����وادي 
لل�سلطات  العاجل  بالتدخل 
و�سعية  الإ���س��الح  املحلية، 
ت�سهد  ال���ت���ي  ال���ط���رق���ات 
مما  طويلة  م��دة  منذ  اه���رتاء 
نتيجة  املواطنني  ي��وؤرق  بات 
هذه  تفر�سها  التي  العزلة 
تت�ساعف  والتي  الو�سعية 

"التحرير". ل�  اأكدوه  ح�سبما 
ن��ه��م غري  اأ اأو���س��ح��وا  ح��ي��ث 
بني  ال��ت��ن��ق��ل  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 
اأرج���ائ���ه ب���ارت���ي���اح ل���ذات 
املواطنون  اأكد  ين  اأ ال�سبب، 

مزرية  جد  باتت  يومياتهم  اأن 
واحلفر  املطبات  لكرثة  نظرا 
هذه  اأن  كما  املكان  تعم  التي 
مائية  برك  اإىل  تتحول  االأخرية 
مل  كما  االأمطار،  ت�ساقط  عند 
معاناتهم  املتحدثون  ي�ستثني 
ي��ن  اأ ال�����س��ي��ف  ف�سل  ي���ام  اأ
غري  االأر�سيات  غبار  ي�سود 
ويقتحم  بل  احلي  كل  املعبدة 
يف  لهم  ليت�سبب  منازلهم 
التنف�سية  م��را���س  االأ عديد 
ناهيك  واحل�سا�سية  كالربو 
الو�سع  ذات  عن  ينجر  ما  عن 
مبحيطهم  النظافة  قلة  م��ن 

اإىل  بهم  يدفع  مما  الداخلي، 
طوال  مغلقة  نوافذهم  بقاء  اإ

ليوم.  ا
اإىل  امل��واط��ن��ون  ���س��ار  اأ كما 
ال�رصف  قنوات  ان�سداد  اأن 
ال�����س��ح��ي ب�����س��ك��ل دائ���م 
بات  ذ  اإ امل�سكل،  ي�ساعف 
التي  ال��ق��ذرة  امل��ي��اه  منظر 
احلي م�سهدا  اأرجاء  بني  ت�رصي 
حيث  املواطنون،  لفه  اأ معتدا 
ال�سارة  احل�رصات  اأ�سبحت 
التجول  دائ��م��ة  وال��ق��وار���س 
عن  ناهيك  احل��ي  اأرج��اء  بني 
تنت�رص  التي  الكريهة  الروائح 

. به
ب���دى  اأ ال�����س��دد،  ذات  ويف 
ال�سديد  ا�ستياءهم  ال�سكان 
املنت�رصة  النفايات  اأكوام  من 
على  يعجزون  والتي  بكرثة 
باإمكانياتهم  عليها  الق�ساء 
اث��ر  ع��ل��ى  و  ال��ب�����س��ي��ط��ة 
طالب  الو�سع  هذا  ا�ستمرار 
املعنية  امل�سالح  املواطنون 
ال��ذي  ال��و���س��ع  يف  بالنظر 
و  احلي  طرقات  فيه  تتخبط 
�سوى  �رصيبتها  يدفع  ال  التي 

الب�سيط. املواطن 
ي�سني حممد 
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وا���س��ت��ه��دف ه���ذا ال��ت��ع��داد 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ط��ي��ور امل��ائ��ي��ة 
ي��ن��درج  وال����ذي  املع�س�سة 
ال�سبكة  ن�سطة  اأ اإط���ار  يف 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��م��الح��ظ��ني 
امل���خ���ت�������س���ني ل��ل��ط��ي��ور، 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
مبجموع  امل��ه��اج��رة،  للطيور 
الطبيعية  ال��رط��ب��ة  امل��ن��اط��ق 

بالوالية. واال�سطناعية 
امل�سطحات  ت��ل��ك  وحت��ول��ت 
حتمي  "موقع  اإىل  امل��ائ��ي��ة 
الطيور  ����رصاب  اأ لتع�سي�س 
على  تتنقل  التي  امل��ه��اج��رة 
حم��ور ال��ه��ج��رة ب��ني اأوروب���ا 
���رصح  مثلما   ، واإفريقيا" 
جنوب/  ال�سبكة  فريق  رئي�س 

�سداد. الوهاب  عبد   2 �رصق 
الذي  االإح�ساء  هذا  وي�سمح 
امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  يف  اأج����ري 
املن�رصم،  ماي  و30   17 بني 
معطيات  ق��اع��دة  ب���اإع���داد 
الرطبة  املناطق  لهذه  ومتابعة 
الطيور  تعداد  علي  التعرف  و 
وكثافتها  املع�س�سة  املائية 
ال�سيد  اأو�سح  كما  باملنطقة، 

عالمات  اأن  م�سريا  ���س��داد، 
ب��ت��واج��د  حت���دد  التع�سي�س 
وف��راخ  والبي�س  االأع�سا�س 

املواقع. بتلك  الطيور 
من  االإح�����س��اء  ه��ذا  وم��ّك��ن 
نوعا  ثالثني  نحو  ت�سنيف 
املع�س�سة  املائية  الطيور  من 
وم����ن ب��ي��ن��ه��ا االأ����س���ن���اف 
النحام  غ��رار  على  املعروفة 
املاء  دجاج  و�سحنون  الوردي  
وتادورن  البي�ساء  والطوالة 
ك���ا����س���ارك���ا وم��رم��ون��ي��ت 
اأخ��رى،  واأ���س��ن��اف  الرخامي 

امل�سوؤول. ذات  ذكر  كما 
املنطقة  التعداد  هذا  و�سمل 
املالح"  "�سبخة  ال��رط��ب��ة 
جنوب  كلم   270 ( باملنيعة 
 2004 يف  امل�سنفة  غرداية( 
"رام�سار"  تفاقية  اإ �سمن 
الطبيعية   واملناطق  الدولية، 

"املحفورة"  امل�سنفة  غ��ري 
مبنطقة  �سويد"  اأم  و"�ساية 
القارة"  و"فايجة  �سب،  �سب 

القارة. حا�سي  ببلدية 
املناطق  اأي�سا  ا�ستهدف  كما 
التي  اال�سطناعية  الرطبة 
برنامج  �سمن  ا�سُتحدثت 
امل�ستعملة  امل��ي��اه  م��ع��اجل��ة 
املائية  واملوارد  البيئة  وحماية 
من  �سا�سا  اأ ت�سكلت  التي  و 
حم���ط���ات ت�����س��ف��ي��ة امل��ي��اه 
ال��دخ��ان  ب��ك��اف  امل�ستعملة 
)امل�����س��ب ال��ن��ه��ائ��ي ل���وادي 
م���ي���زاب( ب��ب��ل��دي��ة ال��ع��ط��ف 
ال��ق��رارة  و  ب��ربي��ان  واأخ���رى 
متليلي  مب�����س��ب��ي  وك��ذل��ك 
رئي�س  �سار  اأ ح�سبما  وزلفانة، 

الطيور. مالحظي  �سبكة 
الرطبة  املناطق  تلك  وتتوفر 
ع��ل��ى ت���ن���وع ب��ي��ئ��ي ه���ام، 

متنوعة  اأ�سنافا  وحتت�سن 
بينها  من  املهاجرة  الطيور  من 
قائمة  �سمن  مدرجة  ن��واع  اأ
اأعدها  التي  املهددة  الطيور 
للمحافظة  ال��ع��امل��ي  االحت���اد 

الطبيعة. على 
املواقع  تلك  اأ�سبحت  وق��د 
اال�سطناعية  �سيما  ال  املائية، 
وتكاثر  لتوطني  نقاط  منها 
املهاجرة  املائية  الطيور  هذه 
خ�سوعها  بف�سل  وذل���ك 
املناطق  عن  وُبعدها  للحرا�سة 

. احل�رصية
وحت����ت���������س����ن ق��������درات 
ال�سياحة  لتنمية  م��ف��ي��دة 
ي���ك���ول���وج���ي���ة، ومي��ك��ن  االإ
خمرب  اإىل  ي�����س��ا  اأ حت��وي��ل��ه��ا 
الهواء  على  مفتوح  حقيقي 
علوم  يف  واملخت�سني  للعلماء 

. جيا لو لبيو ا
هذه  تعداد  يف  تزايٌد   و�ُسجل 
املناطق  بهذه  املائية  الطيور 
التي   2019 ب�سنة  مقارنة 
 4.855 نحو  فيها   اأح�سي 
جيد  ���رص  م��وؤ وه���و  ط���ائ���را، 
البيئي  ال��ت��ن��وع  لو�سعية 
ذات  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  حم��ل��ي��ا، 

ول. مل�سوؤ ا

املناطق  املن�صرم من طرف خمت�صني يف علم الطيور، عرب خمتلف  �صهر ماي  ا خالل  مائيا مع�ص�صِّ 6.135 طائرا  اأح�صي ما ل يقل عن 
الغابات. حمافظة  م�صوؤولو  اأفاد  ح�صبما  غرداية،  بولية  الرطبة 

: املن�صرم  �صهر ماي  خالل 

كيالين  دمل���ة  ال��دك��ت��ور  اأك���د 
والتخدير  االن��ع��ا���س  دك��ت��ور 
كوفيد19-  خ��ل��ي��ة  ورئ��ي�����س 
بو�سياف  حم��م��د  مب�ست�سفى 
اأن   ، اذاع��ي  لقاء  يف  بورقلة 
تتقدم  �سارت  ورقلة  مدينة 
االأوىل  امل��رات��ب  نحو  �رصيعا 
مقارنة  االإ���س��اب��ات   ع��دد  يف 

.. اجلنوب  بواليات 
امل�ست�سفى  اأن  الدكتور  وك�سف 
االأخرية   املدة  يف  ي�ستقبل  �سار 
واحدة  ليلة  يف  حالة   35 حوايل 
نه رقم خميف ، و اأ�ساف  وا�سفا اأ
م�ست�سفى  م�ستوى  على  ننا  اأ
اأن  ن��ح��اول  ب��و���س��ي��اف  حم��م��د 
هذا  ال�ستقبال  نف�سنا  اأ نهيئ 
اأو�سح  و   ، احل��االت  من  العدد 
امل�ست�سفى  اأن  املتحدث  ذات 
�رصير   200 ت��وف��ري  ب��اإم��ك��ان��ه 
 : قال  ..و  بكورونا  للم�سابني 
امل�سالح  بع�س  ا�ستغللنا  ننا  اأ
عدد  على  حتوي  ال  كانت  التي 
للم�سابني  املر�سى  من  كبري 
الطابق  ..خ��ا���س��ة  ب��ك��ورون��ا 
ال��ث��اين ال���ذي ���س��ار ي��ح��وي 
باال�سافة  �رصيرا   150 حوايل 
اال�ستعجاالت  م�سلحة  اىل 
تتوفر  التي  العزل"   "م�سلحة 
املجموع  و    ، �رصيرا   50 على 
���رصي��ر   200 ح����وايل  ي��ك��ون 
مبدينة  امل�سابني  تعداد  ..وع��ن 
 ، دملة  الدكتور  ك�سف  ورقلة 
اىل   حدود120  يف  نحن  حاليا 
امل�ست�سفى  يف  مري�سا   130
على  نعتمد  ننا  اأ م�ستطردا   ،
الوقت  الختزال  �سكانري  جهاز 
مبا�رصة  النتيجة  يعطينا  كونه  
كان  ..فكلما  اليوم  نف�س  يف 
النتيجة  تكون  مبكرا  العالج 
الوقت  يف  م�سيفا   ، اأح�سن 
امل�ست�سفى   اعتماد  ع��ن  ذات��ه 
ع��ل��ى ب��رت��ك��ول ال��ك��ل��وروك��ني 
حالة  ه��ن��اك  اأن  دمل��ة  ..واأك����د 
امل�ست�سفى  م��غ��ادرت��ه��ا  ب��ع��د 
اأعيدت  االأعرا�س  لها  رجعت 
اعطاوؤها  مت  حيث  للم�ست�سفى 
الكورونا  الأن  حيوية  م�سادات 
و���س��ارت  مناعتها  �سعفت 
جرثومية  م��را���س  الأ ع��ر���س��ة 
ق��ال  ..و  ���س��اف��ي��ة  وغ�����ادرت 
م�ست�سفى  م�سالح  اأن  الدكتور 
ناقو�س  دقت  بو�سياف  حممد 
و  احل���االت  تفاقم  عند  اخل��ط��ر 
املحلية  بال�سلطات  ات�سلت 
طريق   خ��ارط��ة  و���س��ع  ق�سد 
هذا  ا�ستمر  م��ا  اذا  ح��ال��ة  يف 
ال��ع��دد ال��ي��وم��ي م��ن احل��االت 
من  اأك��رث  �سيكون  رق��م  وه��و 
امل�ست�سفى  ا�ستيعاب  ق��درة 
موؤكدا  املتحدث..  ذات  ح�سب 
خمططات  متلك  ال�سلطات  اأن 
باملر�سى  للتكفل  ا�ستعجالية 

االأخرى  امل�سالح  م�ستوى  على 
مب��دي��ن��ة ورق��ل��ة وه���ي خ��ارج 
االآن  حلد   : اأ���س��اف  و  نطاقنا، 
 70  60- متناولنا   يف  زال  ما 
اأن  م��ل��ه   اأ عن  ..معربا  �رصيرا 
اأن تاأخذ  ، و  ُيلّبى الطلب املتزايد 
على  م��ر  االأ املحلية  ال�سلطات 
الدكتور  ..وك�سف  اجلد  حممل 
امل�سابني  �سفاء  حاالت  اأن  دملة 
حوايل  مبقدار  يوميا  م��وج��ودة 
امل�ست�سفى  يغادر  مري�سا   30
يف  االأ�سباب  ..وع��ن  اليوم  يف 
مبدينة  امل�سابني  ع��دد  ت��زاي��د 
اأن   ، املتحدث  ذات  قال  ورقلة 
احرتام  عدم  اىل  يعود  ال�سبب 
املواطنني  من  والكثري  الوقاية 
نها  اأ و  كورونا  وج��ود  ينفون  
يف  ..مو�سحا  �سيا�سية  فزاعة 
حالة    15 وجود  عن  ذاته  الوقت 
و    ، وحدها  ورقلة  مبدينة  وفاة 
على  االآن  حلد  مرت  حالة   400
 ، بو�سياف  حممد  م�ست�سفى 
التي  احل��االت  معظم  اإن  قائال 
باأمرا�س  م�سابة  كانت  توفيت 
ال�سن  بعامل  مرتبطة  و  مزمنة 
التي  واح��دة  حالة  با�ستثناء   ،
..ودع���ا  ج��ي��دة  ب�سحة  ك��ان��ت 
اىل  امل��واط��ن��ني  دمل��ة  الطبيب 
من  الوقائية  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ 
االبتعاد  و  االحتكاك  عدم  خالل 
ال��ت��ب��اع��د   ، ال��ت��ج��م��ع��ات  ع��ن 
امل�سافات  واحرتام  االجتماعي 
ال�سبه  و  االأط��ب��اء  دع��ا  كما   ،
التطوع  باب  فتح  اىل  طبييني 
امل�ساهمة  ويريد  ارادة  ميلك  فمن 
لت�سجيل  للم�ست�سفى  يتقدم 
ا���س��م��ه ودجم���ه م��ع ال��ط��واق��م 
الكثري  اإن  وق��ال   .. امل��راب��ط��ة 
اخلوا�س  حتى  و  االأط��ب��اء  م��ن 
ارادة  لهم  �سنان  االأ وجراحي  
ا�ستعدادهم  ب��دوا   اأ و  حقيقية 
بقوله  ..م�ستطردا  للم�ساركة 
على  ���س��ه��ر  اأ  3 م�سي  بعد   :
120اىل  وبلوغ   الوباء  جمابهة 
ال��ذي  م���ر  االأ م��ري�����س��ا،   130
على  كبريا  عبئا  ي�سكل  �سار  
طبية  ال�سبه  و  الطبية  الطواقم 
كونهم  ج�سديا  و  نف�سيا  املرهقة 
طويلة  ل�����س��اع��ات  ي��ع��م��ل��ون 
يذهبوا  مل  منهم  فالكثري   ،
ال�سهرين  م��ن��ذ  بيوتهم  اىل 
املتحدث  ذات  اأو���س��ح  ..ك��م��ا 
اتخذت  الطبية  ال��ط��واق��م  اأن 
ملواجهة  ا�ستباقية  اإج���راءات 
 ، كورونا  فريو�س  انت�سار  خطر 
من  اال�ستفادة  خالل  من  وهذا 
و  البليدة  يف  االآخرين  جت��ارب 
الوقت  ا�ستغللنا  حيث   ، القطار 
وم��ار���س  فيفري  �سهري  يف 
اأج��ري��ن��ا  و  ال��ط��واق��م  لتهيئة 

 .. �سامال  تكوينا 
التجاين    ن-ق- 

ال��والئ��ي��ة  اجلمعية  ���رصب��ت 
وال���رتاث  للثقافة  ت�سانيم 
دار  م��ع  بالتن�سيق  ب���اأدرار 
بوالية  حممد  �سيباين  الثقافة 
اأم�سية  لتنظيم  موعدا  اأدرار، 
���س��ع��ري��ة ع��رب ال����زوم، ي��وم 
ب��داي��ة  ج���وان   03 االأرب��ع��اء 
ليال،  والن�سف  التا�سعة  من 
من  ���س��ع��راء  فيها  ي�����س��ارك 
واالأردن  وت��ون�����س  اجل��زائ��ر 
امل�رصفني  وح�سب  وال��ع��راق، 
ت��ي ه��ذه  ع��ل��ى اجل��م��ع��ي��ة ت��اأ
موا�سلة  اإط��ار  يف  االأم�سية 
التي  لن�ساطاتها  اجلمعية 

م��وا���س��ل��ت��ه��ا  دون  ح��ال��ت 
مير  ال��ت��ي  ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا  
واجل��زائ��ر  ع��ام��ة  ال��ع��امل  بها 
اأن  املقرر  من  وك��ان  خا�سة، 
لل�سعر  ملتقى  اجلمعية  تعقد 
وال��ذي  م��ار���س  ال��ع��رب��ي يف 
منذ  تنظيمه  على  اع��ت��ادت 
ب�سبب  ل��ك��ن��ه��ا  ���س��ن��وات، 
قامت  كورونا  فريو�س  ظهور 
�سحة  على  حفاظا  لغائه  باإ
الزوم  ف��اإن  وللعلم  املواطن، 
مبكاملات  خمت�س  برنامج  هو 
ي�ست�سيف  حيث  الفيديو، 
وميلك  املكاملة،  املت�سلني  اأحُد 

�سمنها،  ال�سالحيات  كامل 
من  اأك��رث  املكاملة  حتوي  وقد 
ميكن  كما  اآخ��ر  مت�سٍل   100
مع  ال�سالحيات  م�ساركة 
ويتميز  اآخ��ري��ن،  مت�سلني 
ن��ه  اأ ال���زوم  بربنامج  العمل 
من�سات  وي�ستهدف  عاملي 
خم���ت���ل���ف���ًة، ح���ي���ث مي��ك��ن 
�سا�سات  م�ساركة  للمت�سلني 
مع  حوا�سيبهم  و  هواتفهم 
والتو�سيح  التعليق  اإمكانية 
عليها،  واملكتوب  ال�سوتي 
من  ال��ك��ث��ري  ي��ن��ا���س��ب  وه���و 
ن��دروي��د  امل��ن�����س��ات م��ن��ه��ا اأ

و�سائل  من  وغريها  وويندوز 
بالتكنولوجية  االت�����س��ال 
اإط���ار  ويف  ه���ذا  احل��دي��ث��ة،  
احلد  يف  اجلمعية  م�ساهمة 
كورونا  فريو�س  انت�سار  من 
قامت  امل�ستجد،   19 كوفيد 
�سهر  من  يوم  اآخر  يف  اجلمعية 
اأقنعة  بتوزيع  املن�رصم   ماي 
املواطنني  على   ) كمامات   (
العمومية  املوؤ�س�سات  وبع�س 
بعملية  متبوعة  اأولف  بدائرة 
مطويات  وت��وزي��ع  حت�سي�س 

الغر�س. بنف�س  تتعلق 
عبدالرحمن بلوايف 

فريو�س  ع��دوى  من  للوقاية 
م�سالح  ب����ادرت  ك��ورون��ا 
اإىل  االأغ����واط  والي���ة  م���ن  اأ
احلمالت  من  العديد  تنظيم 
ال��ت��وع��وي��ة،  التح�سي�سية 
التح�سي�سية  ال��ن�����س��اط��ات 
اإطار  يف  تاأتي  التي  التوعوية 
االت�سايل  اجل��واري  املخطط 
بالظرف  اخلا�س  الوالية  الأمن 
توزيع  خاللها  مت  ال��راه��ن، 

مع  التح�سي�سية  املطويات 
االإر�سادات  و  الن�سائح  تقدمي 
املواطنني  لفائدة  ال�رصورية 
امل��ح��الت  اأ���س��ح��اب  ك���ذا  و 
من  امل�����س��ت��ث��ن��اة  ال��ت��ج��اري��ة 
للتقيد  تدعوهم  التي  الغلق، 
الوقائية  بالتدابري  االلتزام  و 
ما  ال���س��ي��م��ا  اجل��ائ��ح��ة،  م��ن 
اإج��راءات  باتخاذ  منها  تعلق 
الوا�سع  اال�ستعمال  النظافة، 

�رصورة  الوقائية،  للكمامات 
التجمعات  اأ�سكال  كل  تفادي 
الوقائية  امل�سافة  اح��رتام  و 
املواطنني  دع��وة  مع  م��ن��ة،  االآ
التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه  خ��الل 
للبقاء  م��ت��وا���س��ل��ة  م��ازل��ت 
م��ن��ازل��ه��م،  يف  امل���ك���وث  و 
اآمنا  و  منيعا  ح�سنا  باعتبارها 
لهم و الأ�رصهم، و كذا �رصورة 
املنزيل  احلجر  مواقيت  احرتام 

ل�ساحلهم  امل��ت��خ��ذ  اجل��زئ��ي 
احلفاظ  �سمان  اأج��ل  م��ن  و 
كما  العمومية،  ال�سحة  على 
الوالية  اأمن  م�سالح  �ساركت 
من  العديد  يف  االإطار  هذا  يف 
ال  ال�سلة،  ذات  امل��ب��ادرات 
بتوزيع  منها  ماتعلق  �سيما 
لفائدة  الوقائية  الكمامات 

ملواطنني. ا
ق/ج

الدكتور دملة كيالين يدعو اإىل فتح باب 
التطوع لالأطباء و املمر�صني بورقلة

اجلمعية الولئية ت�صانيم للثقافة والرتاث باأدرار تنظم اأم�صية �صعرية عرب الزوم 
وتوزع اأقنعة باأولف

اأمن ولية الأغواط يوا�صل ن�صاطاته التح�صي�صية التوعوية للوقاية من جائحة 
كورونا
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تفكيك جمموعة اإجرامية خطرية و حجز اأ�صلحة 
بي�صاء و خمدرات بغليزان

ابو ع�صام
-----------------

عملية   اآخر  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
املجموعة  هذه  بها  قامت  خطرية 
على  االعتداء  كانت  االإجرامية 
طعنات  بعدة  واإ�سابته  �سخ�س 
والذي  اأبي�س  �سالح  با�ستعمال 
املوؤ�س�سة  يف  ح��ال��ي��ا  ي��ت��واج��د 
بو�سياف  حممد  اال�ست�سفائية 
عدد  جمموع  بلغ  حيث  بغليزاناأ 
وح�سب   ، اأ�سخا�س   08 ال�سحايا 
اال�ستغالل  فبعد    امل�سدر  ذات 
اجليد للمعلومات، تبني اأن عنا�رص 
جمال  يف  تن�سط  املجموعة  هذه 
امل��وؤث��رات  امل��خ��درات و  ت��روي��ج 
�سهر  بحرمة  اآبهني  غري  العقلية 
اإىل بيع  اإ�سافة  رم�سان الف�سيل. 
الكحولية  امل�رصوبات  ترويج  و 
اتخاذ  ليتم  القرابة،  يف و�سط حي 
االأمنية  االإجراءات  و  التدابري  كل 
اأمني  ت�سكيل  و�سع  و  الالزمة 
العملياتية،  الوحدات  خمتلف  من 

توقيف  العملية عن  اأ�سفرت  حيث 
كما  ن�ساء   03 منهم  �سخ�سا   17
االأ�سلحة  من  معترب  عدد  حجز  مت 
االأحجام  خمتلف  من  البي�ساء 
كمية  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال�سيوف 
الكحولية  امل�رصوبات  من  معتربة 
والكيف  املهلو�سة  االأق��را���س  و 
املعالج ، وبعد اإجناز ملف ق�سائي، 
اأمام  اجلمعية  اأف��راد  اأع�ساء  ُق��ّدم 
جمعية  تكوين  تهمة  عن  العدالة 
وبث  جلناية  اإعداد  لغر�س  اأ�رصار 
املواطنني،  اأو���س��اط  يف  الرعب 

العمومية  القوة  على  االإع��ت��داء 
حمل  م��ه��ام��ه��ا،  ت���اأدي���ة  اأث���ن���اء 
ال�سنف  من  البي�ساء  االأ�سلحة 
ال�ساد�س دون مربر �رصعي، بيع و 
اإيداعهم  مت  اأين  املخدرات،  ترويج 
اطار  ويف  ودائما  احلب�س  جميًعا 
ب�ستى  احل�رصية  للجرمية  حماربة 
ال�رصطة  ق��وات  متكنت  اأنواعها، 
احلمادنة  دائ��رة  باأمن  الق�سائية 
اإجرامية  ل�سبكة  حد  و�سع  من 
الق�سية  ال�رصقة،  يف  متخ�س�سة 
به  تقدم  ب��الغ  اث��ر  على  ج��اءت 

املحل  اأن  مفاده  االأ�سخا�س  اأحد 
و  م�سكنه  مبقر  املتواجد  التجاري 
وال  مفتوح  اآخر  ل�سخ�س  املوؤجر 
الفور  على  �سخ�س،  اأي  به  يوجد 
عني  اىل  ال�رصطة  قوات  انتقلت 
�ساحب  ا�ستدعاء  ليتم  املكان، 
اأغ��را���س��ه  تفقد  ال���ذي  امل��ح��ل، 
لل�رصقة،  تعر�س  اأن���ه  و����رصح 
لواحات  نقالة،  هواتف  يف  متمثلة 
�ساعات  ك��ام��ريات،  الكرتونية، 
من  كمية  ذاكرة،  بطاقات  يدوية، 
اأين مت فتح حتقيق  املعدن االأبي�س، 
االأبحاث  وتكثيف  الق�سية  يف 
بتوقيف  كللت  التي  والتحريات 
يف  فيهم  م�ستبها  �سخ�سا   11
بع�س  ا�سرتجاع  مت  كما  الق�سية، 
ملفات  اإجن����از  مت  امل�����رصوق��ات 
ال�سالفي  يف  ق�سائية  اج��راءات 
العدالة،  اأمام  مبوجبه  قدمو  الذكر 
احلب�س  �سخ�سني  اي��داع  مت  اأي��ن 
االفراج  من  البقية  ا�ستفاد  فيما 

الق�سائية. والرقابة  املوؤقت 

تكنت م�صالح اأمن ولية غليزان اأول اأم�س من و�صع حد لن�صاط جمموعة اإجرامية خطرية، زرعت الرعب يف اأو�صاط املواطنني 
اأين كانت تن�صط خالل الأ�صبوع الأخري من �صهر رم�صان و يومي عيد الفطر، خا�صة يف حي القرابة ال�صعبي وبع�س الأحياء 

املجاورة له .

ع حد ل�صبكة اإجرامية متخ�ص�صة يف ال�صرقة و�صْ

للمنظمة  الوالئي  املكتب  وّج��ه 
امل�ستهلك  عن  للدفاع  اجلزائرية 
وايل  اىل  ر�سالة  خن�سلة  لوالية 
والية خن�سلة معربين من خاللها 
للمنظمة  العميق  االن�سغال  عن 
تعم  ا�سحت  التي  الفو�سى  اإزاء 
ج��راء  ال��والي��ة  بلديات  خمتلف 
املياه  ل�سهاريج  الرهيب  االنت�سار 
و املدون على ظهورها عبارة ماء 
احرتام  دون  وهذا  لل�رصب  �سالح 
معيار  املنظمة،   ذات  ح�سب 
على  وامل�ستهلك  املواطن  �سالمة 
الحظت   كما  اخل�سو�س  وج��ه 
ر�سالتها  خ��الل  م��ن  املنظمة 
من  م�سنوعة  �سهاريج  وج��ود 
اال�ستعمال  م��ن  ممنوعة  م���ادة 
وهي  ال�����رصوب  للماء  ك��خ��زان 
النطاق  على  ممنوعة  �سهاريج 
املنظمة  ذات  ح�سب  ال���دويل 
التحاليل  اأثبتتها  مادة  باعتبارها 
وبالرغم  لل�رصطان  م�سببة  انها 
اال  ال�سهاريج   هذه  خطورة  من 

انها  جند  الر�سالة  ت�سيف  انها  
ه��وؤالء  بع�س  قبل  من  ت�ستغل 
املياه  م�سدر  عن  ف�سال  الباعة، 
ال�سهاريج  ه��ذه  حت��وي��ه  ال��ذي 
امل�سدر.  وجمهولة  املراقبة  غري 
خطورة  م��ن  يزيد  ال��ذي  االم��ر 
امل�ستهلك...   �سحة  على  الو�سع 
فان  املعطيات  ه��ذه  على  وبناء 
هذه  خالل  من  تنا�سدكم  املنظمة 
واعطاء  التدخل  ق�سد  الر�سالة  
للم�سالح  الالزمة  التعليمات 
الظاهرة  لهذه  حد  لو�سع  املعنية 
ب�سحة  ترتب�س  التي  واخلطرية 
على  ونحن  خ�سو�سا  املواطن، 
حيث  ال�سيف  ف�سل  اب���واب 
ح�سب  واالأوب��ة  االمرا�س  كرثة 
يف   املنظمة،  بيان  انتهى  املنظمة. 
لدى  اآذانا �ساغية  يجد  ان  انتظار 
الر�سالة  هذه  الخذ  الوالية  وايل 
احللول  وايجاد  اجلد  حممل  على 
املطروح.                                  االن�سغال  لهذا  املنا�سبة 
لزهاري ونا�س 

منا�صدة بو�صع حد  
لظاهرة انت�صار �صهاريج بيع املاء 

ال�صروب بخن�صلة

كون بع�س خزانات هذه ال�صهاريج م�صنوعة من مادة م�صببة 
لل�صرطان

بالفرقة  ال�رصطة  ق��وات  متكنت 
باأمن  الق�سائية  لل�رصطة  املتنقلة 
 04 توقيف  من  �سفيزف،   دائرة 
من  الثالث  العقد  يف  اأ�سخا�س 
حيازة  يف  تورطهم  بعد  العمر 
الكحولية  امل�����رصوب��ات  ون��ق��ل 
مت  حيث   ، فيها  املتاجرة  لغر�س 
يناهز  م��ا  حجز  ذل��ك  اإث��ر  على 
خمتلف  م��ن  خمر  وح��دة   729
مايل  ومبلغ  واالأحجام  االأن��واع 

جزائري  دينار  األ��ف   50 ق��ارب 
ت��ع��ت��رب م��ن ع���ائ���دات ت��روي��ج 
العملية  الكحولية.  امل�رصوبات 
ال�رصطة  قوات  قيام  بعد  جاءت 
لل�رصطة  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ب��ال��ف��رق��ة 
�سفيزف،  دائرة  باأمن  الق�سائية 
تفيد  م��ع��ل��وم��ات  ب��ا���س��ت��غ��الل 
بحوزتهم  اأ�سخا�س   04 بوجود 
امل�رصوبات  من  معتربة  كميات  
ترويجها  ب�سدد  وهم  الكحولية 

اإثر  على  ليتم  رخ�سة،  ب��دون 
للك�سف  التحريات  تكثيف  ذلك 
حيث   ، الق�سية  مالب�سات  عن 
لهذه  االأمثل  االأ�ستغالل  مكن 
وحدة   729 حجز  من  املعلومات 
كانت  االأن��واع  خمتلف  من  خمر 
فيهم،  امل�ستبه  مب�ساكن  خمباأة 
 50 اإىل مبلغ مايل قارب  اإ�سافة 
األف دينار جزائري ، كما مت حجز 
كانت  هيليك�س  نوع  من  مركبة 

امل�رصوبات  نقل  يف  ت�ستعمل 
 ، ترويجها  لغر�س  الكحولية 
ق�سائية  ملفات  اإجناز  مت  يف حني 
تهمة   عن  الذكر  ال�سالفي   �سد  
الكحولية  امل�رصوبات  حيازة   
ب��دون  فيها  امل��ت��اج��رة  لغر�س 
اأم��ام  مبوجبه  رخ�سة...قدموا 
حقهم  يف  �سدرت  اأي��ن  النيابة 

اأوامر اإيداع  .
م.رم�ساين

حجز اأكرث من 700 وحدة من امل�صروبات الكحولية وتوقيف 4 اأ�صخا�س 
من مروجيها ببلعبا�س 

حلالف  ببلدية  اع�ساء   08 اأقدم 
�سحب  على  غ��ل��ي��زان  ب��والي��ة 
املجل�س  رئ��ي�����س  م��ن  ال��ث��ق��ة 
من  حالة  نتيجة  البلدي  ال�سعبي 
جراء  املجل�س  داخ��ل  االن�سداد 
مافتيء  التي  االأُحادية  القرارات 
ا�ست�سارة  دون  امل��ري  يتخذها 
وقد  وم�ساورتهم،  االع�ساء 
يقول  الثقة  �سحب  ق��رار  ج��اء 
قنوات  ان�سداد  نتيجة  املوقعون 
احلثيثة  امل�ساعي  وف�سل  احلوار 

البلدية...  واأع��ي��ان  لالع�ساء 
االخري  القرار  ه��ذا  على  زي��ادة 
يف  واملتمثل  امل��ري  اتخذه  ال��ذي 
كنائب  له  امل��وال��ني  اح��د  تعيني 
وهي  البلدي  ال�سعبي  باملجل�س 
الكاأ�س،  افا�ست  التي  القطرة 
ق���رار  ع��ل��ى  رده  ويف  امل����ري 
ال  ان  اك��د  الثمانية،  االع�ساء 
وجود حلالة االن�سداد التي يتكلم 
وان  املنتخبني  م��ن  ثلة  عنها 
جدا  عادي  ب�سكل  ت�سري  االمور 

فهذا  نائب  اختيار  بخ�سو�س  اما 
عليه  تن�س  مثلما  �رصعي  خيار 
ي�سمح  القانون  الن  القوانني 
فازت  �سيا�سية  ت�سكيلة  لكل 
باأغلبية اال�سوات تراأ�س املجل�س 
انه  النواب كما  ال�سعبي واختيار 
غري  الثقة  �سحب  قرار  ان  يرى 
هو  بينما  منطقي  وغري  �رصعي 
خالله  من  ي��راد  ت�سليلي  ق��رار 
�سكك  كما  العام،  الراأي  تغليط 
الثمانية  االع�ساء  توقيعات  يف 

اجلريدة  جعل  ال��ذي  االم��ر  وهو 
امل��درج  االع�ساء  باحد  تت�سل 
املوقعني  قائمة  �سمن  ا�سمه 
من  الثقة،  �سحب  حم�رص  على 
على  العام  ال��راأي  اط��الع  اأج��ل 
اكد  حيث  ال��ق��رار  تفا�سيل  
ا�سمه  ذكر  رف�س  الذي  املنتخب 
ال  وان��ه  للمح�رص  توقيعه  عدم 
االع�ساء  وان  بذلك  له  دراي��ة 
اتخاذ  يف  ت�رصعوا  قد  يكونون 
القرار .                    ابو ع�سام

اأع�صاء يوّقعون حم�صر �صحب الثقة من مري حلالف بغليزان 

كانت موجهة لغر�س املتاجرة فيها بدون رخ�صة

الفئات  حماية  ف��رق��ة  �سجلت 
الق�سائية  ال�رصطة  وفرق  اله�سة، 
التابعة  واحلوا�رص  الدوائر  باأمن 
من  املمتدة  ال��ف��رتة  خ��الل  ل��ه��ا، 
ماي   31 غاية  اإىل  جانفي   الفاحت 
التدخل حلماية  اجلارية،  ال�سنة  من 
حالة  يف  ك��ان��وا  ق�����رص  �سبعة 
ت�سليمهم  مت  حيث  معنوي،  خطر 
 39 معاجلة  مت��ت  الأهاليهم،كما 
 45 فيها  ت��ورط  خمتلفة  ق�سية 
رهن  قا�رص  اإيداع  مت  فيما  قا�رصا 
م�سالح  لدى  علم  ح�سبما  احلب�س 
امل�سدر  واأو�سح   . الوالية  اأمن 
 50 اأح�ست   الفرقة  ذات  اأن  ذاته 
قا�رصا تعر�سوا للعنف العمدي و 
11 اآخرين تعر�سوا اإىل اإعتداءات 
 12 تعر�س  فيما  خمتلفة  جن�سية 
نف�س  خالل  املعاملة  ل�سوء  طفال 

ال�سنة اجلارية. املدة من 
�سجلت  ذات����ه  ال�����س��ي��اق  ويف 
املن�رصم  ال��ع��ام  خ��الل  ال��ف��رق��ة 
كانوا  قا�رص   18 حلماية  التدخل 
وهروب  معنوي  خطر  حالة  يف 
ت�سليمهم  مت  ح��ي��ث  ق�����رص   05
جيدة،  �سحة  يف  الأهاليهم  كلهم 
 175 الفرقة  ذات  �سجلت  كما 
العمدي  للعنف  تعر�سوا  قا�رصا 
قا�رصا   41 تعر�س  اإىل  اإ�سافة 
قا�رصا   36 وكذا  املعاملة،  ل�سوء 
جن�سية  الع��ت��داءات  تعر�سوا 
الفرقة   كذلك  �سجلت  و  خمتلفة، 
 23 اإي��داع  مبوجبها  مت  ق�سية   90
الرتبية   اإعادة  مبوؤ�س�سات  قا�رصا 
يف حني مت  االفراج عن 81 قا�رصا 

االأمني.  امل�سدر  ي�سيف 
بوجمعة مهناوي   

تعّر�س 50 قا�صرا للعنف و 11 
طفال  لعتداءات جن�صية خالل 

ال�صنة اجلارية مبيلة  

كامل  عرب  و  ام�س  اأول  انطلقت 
وطنية  حملة  ال��وط��ن  مناطق 
الكمامة  ارتداء  لفر�س  جماعية 
،وه��ذا  الزبائن  و  التجار  على 
الكمامة  ارت���داء  �سعار  حت��ت 
 . جماعية  حلماية  ذاتية  وقاية 
بوالية  االنطالقة  كانت  حيث 
التجزئة  ���س��وق  م��ن  �سعيدة 
بحي  ال���ف���واك���ه  و  ل��ل��خ�����رص 
ال��زي��ت��ون وه���ذا حت��ت اإ����رصاف 
مع  وبالتن�سيق  الدائرة  رئي�س 
االحمر  للهالل  الوالئية  اللجنة 
جتاوبا  عرفت  .العملية  اجلزائري  
وك��ذا  ال�سوق  جت��ار  م��ن  كبريا 
جهته  من  اأ�رصف  املواطنني.كما 

و  بوبكر  �سيدي  دائ��رة  رئي�س 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
الك�سفي  ال��ف��وج   ومب�ساركة 
توزيع  على  ميينة  بن  لبهادي 
كمرحلة  م�ست  التي  الكمامات 
ال��ف��وج  رئ��ي�����س  ح�سب  اول��ي��ة 
وحي  ال���واد  اأح��ي��اء  الك�سفي، 
الن�سور  �سعبة  وح��ي  �سومام 
�سيدي  قرية  اإىل  ،ب��االإ���س��اف��ة 
توهامي  م��والي  وق��ري��ة  احمد 
اإىل  ،م�سريا  زرع���ون   وق��ري��ة 
الوقت  ،يف  كمامة   5000 توزيع 
احلملة  فيه  �ستتوا�سل  ال��ذي 

البلدية. اأحياء  ببقية 
ال�سباعي عامر 

توزيع اأكرث من 5000 كمامة 
ببلدية �صيدي بوبكر ب�صعيدة 

على  ال��دول��ة  ج��ه��ود  تتوا�سل 
بلعبا�س  �سيدي  والي��ة  م�ستوى 
على  الكمامات  توزيع  اجل  من 
امل��واط��ن��ني م��ن اج���ل احل���د من 
ويف  ،حيث  كورونا  وباء  انت�سار 
االحتاد  نقابة  بادرت  ال�سياق  هذا 
مبديرية  اجلزائريني  للعمال  العام  
نهاية  منذ  العمومية  االأ�سغال 
توزيع  على  املا�سي  االأ�سبوع 

القطاع  موظفي  على  الكمامات 
التابعة  واالأق�سام  الفروع  مبختلف 
للمديرية الو�سية ،وهذا كون هذه 
اأو  املهنيني  العمال  الفئة �سواء من 
عر�سة  اأكرث  والتقنيني  االإداريني 
من  تنقالتهم  ب�سبب  للمخاطر 
االأمر  تعلق  �سواء  الأخرى،  منطقة 
االأ�سغال  حتى  اأو  امل�ساريع  مبراقبة 
منذ  تتوقف  مل  ال��ت��ي  اليومية 

ظهور الوباء على م�ستوى الوطن 
قد  كانوا  ال�سيانة  عمال  اأن  ،كما 
مبحاربة  ف��روع  عدة  يف  �ساهموا 
ه��ذا ال��وب��اء ال��ف��ت��اك م��ن خ��الل 
لعدد  امل�ستمرة  التعقيم  عمليات 
،حيث  العمومية  املوؤ�س�سات  من 
للمبادرة  ارتياحهم  ه��وؤالء  اأب��دى 
يف  النقابة  عليها  اأ�رصفت  التي 
التعقيم  مبعدات  دعمهم  انتظار 

و�سحة  �سحتهم  على  حفاظا 
كان  اأخرى  جهة  من  االآخرين....  
عيد  ع�سية  با�رص  قد  الوالية  وايل 
كمامة  األف   30 توزيع  يف  الفطر 
التجارية  باملحالت  املواطنني  على 
فيها  �ساركت  ت�سامنية  حملة  ،يف 
اأحياء  مبختلف  النا�سطة  اجلمعيات 

املدينة 
م.رم�ساين 

 نقابة الأ�صغال العمومية توزع كمامات على موظفي القطاع ببلعبا�س



م�صوؤول ق�صم الإعالم بالحتاد اجلزائري:

 خاطبنا احلكومة ل�صتكمال 
املو�صم

ــاين  ــب ــس ــر �ــســحــفــي اإ� ــري ــق اأكــــد ت
اإديــن  البلجيكي  النجم  جاهزية 
ريال  فريقه  مع  للم�ساركة  هازارد 
لكرة  االإ�سباين  الدوري  يف  مدريد 
ــك  ــدم عــنــد ا�ــســتــئــنــافــه، وذل ــق ال
ب�سبب  طويلة  غياب  ــرتة  ف بعد 

االإ�سابة.
ت�سريحات  "اآ�ص"  �سحيفة  ونقلت 
ـــعـــالج الــطــبــيــعــي يف  لــطــبــيــب ال
ليفني  االأول  البلجيكي  املنتخب 

"هازارد  اإن  فيها  قال  ماي�س�سالك 
يكون  اأن  اأجل  من  بو�سعه  ما  يفعل 
بطولة  نهائيات  خلو�ص  جــاهــزا 
جاهز  وهـــو  االأوروبـــيـــة،  االأمم 
بالفعل لي�ص فقط من اأجل اليورو 
االإ�سبانية  الليغا  ــودة  ــع ل ولــكــن 

ا". اأي�سً
اجلــنــاح  جـــاهـــزيـــة  تـــــزال  وال 
للجهاز  ال�ساغل  ال�سغل  البلجيكي 
تعر�سه  بعد  مدريد،  لريال  الفني 

م�ستوى  على  خــطــرة  الإ�ــســابــة 
فــربايــر/�ــســبــاط  يف  الـــكـــاحـــل 
لعملية  اإثرها  على  خ�سع  املا�سي 
يغيب  اأن  متوقعا  وكان  جراحية، 

حتى نهاية املو�سم.
توقف  فرتة  من  هــازارد  وا�ستفاد 
الريا�سية ب�سبب تف�سي  امل�سابقات 
من  �سيتمكن  حيث  كــورونــا،  وبــاء 
من  املتبقية  املباريات  يف  امل�ساركة 
رابطة  قــرار  بعد  ــاري  اجل املو�سم 

املناف�سات  عودة  االإ�سباين  الدوري 
يونيو/  11 يــوم  ر�سميا  الكروية 

حزيران املقبل.
رفقة  البلجيكي  النجم  و�ــســارك 
دقيقة   1124 يف  امللكي  ــادي  ــن ال
من  انتقاله  عقب  وذلـــك  فــقــط، 
االنتقاالت  �سوق  خــالل  ت�سل�سي 
الــ�ــســيــفــيــة املـــا�ـــســـي، وجنــــح يف 
و�سناعة  واحـــد  هــدف  ت�سجيل 
جميع  يف  لزمالئه  اأهداف  خم�سة 

امل�سابقات.
لدى  االإحــبــاط  من  حالة  و�ــســادت 
زيــدان  الدين  زيــن  امللكي  ــدرب  م
ب�سبب  العريق  الفريق  وجماهر 
ـــرثة اإ�ــســابــات هـــــازارد وعــدم  ك
منه،  املــتــوقــع  امل�ستوى  تقدميه 
م�ستوى  ــع  ــراج ت ــل  ظ يف  خا�سة 
ا�ستفادة  يحقق  قد  الذي  الفريق 
اإذا  البلجيكي  النجم  مــن  كبرة 
كــان  ـــذي  ال املــ�ــســتــوى  نف�ص  قـــدم 

مييزه مع ت�سل�سي ومنتخب بالده.
وتعقد جماهر ريال مدريد اآمالها 
على عودة قوية لهازارد يعو�ص بها 
الفريق  ويقود  املحبطة،  بدايته 
بر�سلونة  مــن  الليغا  لقب  حل�سم 
املت�سدر بر�سيد 58 نقطة وبفارق 

نقطتني عن الريال.

لكرة  ــاين  االأمل ــدوري  ال خطى  على 
يف  ن�ساطه  ا�ستاأنف  ــذي  ال الــقــدم 
توقف  بعد  ــو  ــاي ــار/م اأي منت�سف 
تف�سي  ب�سبب  �سهرين  لــقــرابــة 
بــداأت  امل�ستجد،  كــورونــا  فرو�ص 
املف�سلة  لعبتها  با�ستعادة  اأوروبــا 
اجلمهور  بح�سور  وحتى  تدريجيًا 

يف بع�ص االأماكن.
من تتويج يف �سربيا، اىل م�سجعني 
واآخرين  بولندا  يف  البال�ستيك  من 
و�سا�سات  الدمنارك  يف  افرتا�سيني 
ت�سيكيا،  يف  الــطــلــق  ـــهـــواء  ال يف 
كرة  م�ساهدات  على  النظر  نلقي 
ــالل عطلة  الــقــدم االأوروبـــيـــة خ
اأكرث  االقرتاب  مع  االأ�سبوع  نهاية 
من  العظمى  الغالبية  عـــودة  مــن 

الدوريات املحلية.

عودة المشجعين في 
المجر وقرار مشابه في 

روسيا 

اإىل مالعب  عاد امل�سجعون يف املجر 
الــدوري  ا�ستئناف  مع  القدم  كــرة 
االأ�سبوع،  نهاية  يف  ن�ساطه  املحلي 
اأوروبــا  يف  االأوىل  الدولة  لت�سبح 

التي تتيح ح�سور اجلمهور.
للعبة  املـــجـــري  االحتـــــاد  واأعـــلـــن 
بح�سور  �سي�سمح  اأنـــه  اخلمي�ص 
للمرة  املــالعــب  اإىل  ــر  ــاه ــم اجل
الفائت،  ــص  ــار� اآذار/م منذ  االأوىل 
ــف فــــارغ بني  ــس ـــاء � ـــق �ــســرط اإب
امل�سجعني، واأن تبقى ثالثة مقاعد 

�ساغرة بني كل �سخ�ص واآخر.
القارة  يف  دولــة  اأول  املجر  وباتت 
العجوز تتيح دخول امل�سجعني بعد 
فرتة التوقف ب�سبب "كوفيد19-"، 
ــرى  اأخ ــة  ــي اأوروب دواًل  بـــاأن  علمًا 
ا�ستئناف  مع  بذلك  القيام  تعتزم 

ن�ساطها ال�سهر املقبل.
فتح  البولندية  احلكومة  واأجازت 
امل�سجعني  اأمـــام  ن�سبيًا  املــدرجــات 
حزيران/يونيو،   19 من  اعتباراً 
االأقــ�ــســى  ــم  ــدده ع اأن  مــو�ــســحــة 
من  باملئة   25 ن�سبته  مــا  �سيكون 

الطاقة اال�ستيعابية للمدرجات.
امللعب  خـــارج  م�سجعون  واأعــــرب 
�سمال  يف  ديو�سغيور  لنادي  التابع 
ال�سبت،  مي�سكول�ص  مدينة  �سرق 

حل�سور  بــالــعــودة  فرحتهم  ــن  ع
�سيفه  ــد  ــس � فــريــقــهــم  مـــبـــاراة 

ميزوكوفي�سد.
وقال ريت�سارد كوفاك�ص )36 عاما( 
�ستقام  واال  القوانني  "�سنحرتم 
يف  مو�سدة  اأبــواب  خلف  املباريات 

حال خالفناها".
من  املــبــاراة  م�سجعًا   2255 وتــابــع 
خم�ص  بـــاأن  علمًا  املــلــعــب،  داخـــل 
مــبــاريــات اأخــــرى اأقــيــمــت خــالل 

نهاية االأ�سبوع.
عامًا(   18( غا�سباري�ص  �سابا  وقال 
كمامة  وجــهــه  عــلــى  و�ــســع  ـــذي  ال
لذا  يختف  مل  "الفرو�ص  واقية 
امل�سافة"  على  نحافظ  اأن  علينا 

االآمنة.
ال�سلطات  اأعــلــنــت  ــا،  ــي ــس رو� ويف 
عـــودة  اأن  اخلــمــيــ�ــص  ــة  ــي ــس ــرو� ال
مناف�سات دوري كرة القدم املقررة 
�سترتافق  حزيران/يونيو،   21 يف 
حمدود  عدد  بح�سور  ال�سماح  مع 
امللعب  مدرجات  يف  امل�سجعني  من 
ي�سل اإىل حدود 10 باملئة من قدرة 

اال�ستيعاب.
الرو�سي  االحتــاد  واأ�سار 

للعبة يف بيان ن�سر 
عــــرب املــنــ�ــســة 

ـــــة  اخلـــــا�ـــــس
بـــــاأخـــــبـــــار 

فــــرو�ــــص 
كــــــورونــــــا 
ــد  ــج ــت ــس ــ� امل
الـــبـــالد،  يف 

"هذا  اأن  اإىل 
ــن  الـــــعـــــدد م

يعد  امل�سجعني 
مت  حــــال  يف  ـــا  ـــن اآم

ــراءات  اإج بكل  االلتزام 
ال�سالمة )ال�سحية(".

بولندا بمشجعين من 
البالستيك

املجر  خطى  على  بولندا  �ست�سر 
امل�سجعني  بعودة  ال�سماح  مع  اأي�سًا 
 19 مـــن  اعـــتـــبـــاراً  املـــالعـــب  اإىل 
حتديد  مــع  لكن  حزيران/يونيو 

عدد احل�سور بربع �سعة امللعب.
ــدوري  ال ا�ستاأنف  حينها،  وحتى 

نــ�ــســاطــه اجلــمــعــة خــلــف اأبــــواب 
امل�سجعني  ــر  ــط ــس ا� مـــا  ــدة  ــس ــو� م
ب�سخبهم  املعروفني  البولنديني 

اإىل التاأقلم مع الواقع اجلديد.
قام  فريقهم،  ـــوؤازرة  م ــل  اأج ومــن 
بتوزيع  �ست�سيتني  بوغون  م�سجعو 
كل  م�ساعل  حاملني  �سرف  حرا�ص 
اإىل  املوؤدي  الطريق  على  اأمتار   10
امللعب، فيما اعتمد لي�سيا غدان�سك 
يوم  اخلــا�ــص  الــدعــم  بع�ص  على 
ــــا غــديــنــيــا، مع  ــــد �ــســد اأرك االأح
200 م�سجع على  طباعة �سور نحو 
يف  ووزعوها  بال�ستيكية  خلفيات 

املدرجات.
الــواحــدة  الــ�ــســورة  تكلفة  وتبلغ 
و�ستعود  يـــورو(   17( زلــوتــي   75
بعد  �ساحبها  اىل  منها  واحــدة  كل 

توقيعها من قبل العبه املف�سل.

شاشات في الهواء الطلق 
في تشيكيا 

ــوع الــثــاين  ــب ــس �ــســهــدت نــهــايــة االأ�
فــوزاً  ت�سيكيا  يف  الــعــودة  بعد 
ل�سالفيا  ا�ستعرا�سيًا 
براغ حامل اللقب 
على  واملت�سدر 
نت�ص  بلو يا
5�سفر  -
الـــ�ـــســـبـــت 
ــــــــــــــام  اأم
مــدرجــات 

خالية.
لـــــــــكـــــــــن 
ــــات  ــــدرج امل
تـــــكـــــن  مل 
بالكامل،  خالية 
األــف  ــادي  ــن ال وزع  بــل 
يف  لالعبني  بال�ستيكية  ــورة  �ــس
امل�سجعني  مــنــح  كــمــا  املـــدرجـــات، 
مقابل  اأي�سا  �سورهم  و�سع  فر�سة 
يــورو(،   19( تقريبا  كورونا   500
اىل  املبلغ  هذا  ن�سف  يعود  اأن  على 
براغ.  �سالفيا  يف  ال�سباب  فرق  اىل 
من  م�سجع  األف   500 قرابة  وجنح 
هذا  بف�سل  املباراة  يف  "التواجد" 

االأمر.
بث  املهيبة،  ــــواء  االأج والإحــيــاء 
بلزن  وفيكتوريا  بـــراغ  �سبارتا 

امللعب،  يف  الت�سجيعية  اأغانيهما 
وحتى اأنهما خرجا االأربعاء خالل 
مميزة  بفكرة  بينهما،  املواجهة 
وبلزن  براغ  يف  مل�سجعيهما  �سمحت 
انتهت  الــتــي  املــواجــهــة  مبتابعة 
�سياراتهم  من   ،2-1 بلزن  ل�سالح 
الهواء  يف  عمالقة  �سا�سات  عــرب 

الطلق.
�سفوبودا  يرت  �سبارتا  م�سجع  وقال 
نتمكن  "مل  بر�ص  فران�ص  لوكالة 

ب�سبب  امللعب  اىل  الذهاب  من 
الفر�سة  هذه  راأيت  الو�سع. 

ــى و�ــســائــل الــتــوا�ــســل  ــل ع
اأنا  فا�سرتينا  االجتماعي، 
و�سديقي التذاكر وجئنا. 
مل  متــامــا،  خمتلف  ـــر  االأم
ونفتقد  �سراخ  هناك  يكن 

امل�ستحيل  مــن  لــلــمــلــعــب. 
ا�ستبداله" باأي �سيء اآخر.

تتويج صامت للنجم 
األحمر في صربيا 

وانتزاعهم  �سمعتهم  ــم  رغ على 
اأوروبا  يف  االأول  اأ�سبح  الذي  للقب 
كان  املــنــافــ�ــســات،  ا�ستئناف  منذ 
ال�ساخبون  االأحمر  النجم  م�سجعو 
الدوري  عاود  حني  �سامتني  عادة 
نــ�ــســاطــه اجلــمــعــة خــلــف اأبــــواب 

مو�سدة.
يف  غرميه  بلغراد  راد  وا�ست�ساف 
ــرز  اأب يف  االأحــمــر  النجم  املدينة 
ن�سيب  من  الفوز  وكــان  مواجهة، 

ــرت  ــم اإن ــم جن ــه ــدرب الــ�ــســيــوف وم
ــان  دي ال�سابق  االإيــطــايل  مــيــالن 
نظيفة،  بخما�سية  �ستانكوفيت�ص 
احلادي  لقبهم  بح�سم  لهم  �سمح  ما 

والثالثني.
�سخ�ص  اأي  اأمـــل  بخيبة  واأ�ــســيــب 
امل�سجعني  مــن  بــحــراً  يتوقع  ــان  ك

ن  فقو الــــ�ــــســــوارع يتد اىل 

الأن  لالحتفال، 
بقرابة  وح�سب  انح�سر  االأمر  هذا 
امل�سجعني  من  بقليل  اأكــرث  اأو  مئة 
النجم  ملعب  خـــارج  املت�سددين 

االأحمر الحت�ساء نخب االأبطال.
م�سجع  األــف  قرابة  �سيحظى  لكن 
بفر�سة االحتفال من املدرجات يف 
اأر�سه  على  للفريق  املقبلة  املباراة 
مع  �سورديوليت�سا،  رادنــيــك  �سد 
تدريجيًا  ال�سربية  احلكومة  �سر 

يف تخفيف اإجراءات االإغالق.

مشجعون افتراضيون في 
الدنمارك

اأ�سهر،  ثالثة  نحو  دام  توقف  بعد 
ن�ساطه  الدمناركي  الــدوري  عــاود 
بالتعادل  انتهت  مبباراة  اخلمي�ص 
1-1 بني اأي جي اأف اآرهو�ص و�سيفه 

راندرز خلف اأبواب مو�سدة.
اأف  جي  اأي  دعــا  املــبــاراة،  وع�سية 
بتوزيع  م�سجعيه  من  يرغب  من 
من  وغــرهــا  واالأعـــالم  الالفتات 
اأرجاء  يف  املقوى  الــورق  ق�سا�سات 
املدرجات من اأجل تعوي�ص غيابهم 
اأن  اإال  املــواجــهــة،  عــن  جــ�ــســديــا 
االأجواء كانت رغم ذلك بعيدة كل 
البعد عن االأجواء املعتادة ملواجهة 
كروية بني مناف�سني من غوتالند.

ليفا  اآرهـــو�ـــص  م�سجعة  وتــابــعــت 
على  ــاراة  ــب امل عــامــا(   28( هان�سن 
من�سة  ــرب  وع التلفزيون  �سا�سة 
مع  "زوم"  ــرة  ــه ــس ــ� ال ــو  ــدي ــي ــف ال

جمموعة من االأ�سدقاء.
وكان االأ�سدقاء اخلم�سة جزءاً من 
جمهور افرتا�سي مكون من 30 األف 
على  �سورهم  عر�ص  مت  �سخ�ص 

�سا�سات عمالقة حول امللعب.
وقال مدرب اآرهو�ص ديفيد نيل�سن 
"اإك�سرتا  الـــدمنـــرك  ل�سحيفة 
"�ساعدت  املبادرة  بالديت" اأن هذه 
جــوا  خلقت  لــقــد  �ــســك.  دون  ــن  م

بديال �سغرا خا�سا بعام 2020".

الــدرجــة  دوري  فـــرق  ا�ــســتــاأنــفــت 
الــقــدم  لــكــرة  ــاين  ــب ــس االإ� االأوىل 
االثــنــني،  اجلماعية  تدريباتها 
لتبداأ املرحلة االأخرة قبل عودة 
حزيران/  11 يف  املقررة  املناف�سات 
من  ــرث  اأك منذ  توقف  بعد  يونيو 
كورونا  فــرو�ــص  ب�سبب  �سهرين 

امل�ستجد.
AFPبر�سلونة

زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  وقاد 
اأع�ساء  لكامل  جماعيًا  تــدريــبــًا 
االأوىل  للمرة  مدريد  ريال  فريقه 
منذ توقف البطولة يف اآذار/مار�ص 
"كوفيد19-"،  وباء  ب�سبب  املا�سي 
جــاره  على  اأي�سا  ينطبق  مــا  وهــو 
اأتلتيكو مدريد وغرميه بر�سلونة، 
ن�سرتها  التي  ال�سور  بح�سب  وذلك 
ح�ساباتها  ــرب  ع املعنية  ــرق  ــف ال

ومواقعها.

بالعربية  بر�سلونة  ح�ساب  ون�سر 
ــورة ظــهــر فيها  ــس ــرت، � ــوي عــلــى ت
دائرة  حول  ملتفني  الفريق  العبو 
بالقول:  عليها  وعــلــق  املنت�سف 

ال�سمل". "التاأم 
التدريبات  اإىل  االأنــديــة  وعــادت 

على مراحل، مع اعتماد بروتوكول 
الـــدوري  رابــطــة  فر�سته  �سحي 
التدريبات  بداأت  حيث  االإ�سباين، 
الثامن  منذ  ـــردي،  ف ب�سكل  اأوال 
جمموعات  يف  ثم  اأيــار/مــايــو،  من 
ات�سعت  اأن  لــبــثــت  مـــا  ــرة  ــغ ــس �

تدريجيًا.
كارا�سكو  يانيك  البلجيكي  وقــال 
�سعيد  "اأنا  اأتلتيكو  و�سط  ــب  الع
ــدرة  ــق جـــداً لـــروؤيـــة اجلــمــيــع وال
الأنه  االآخرين،  مع  التدريب  على 
ــة، كــان  ــوع ــم ــاك جم ــن مل تــكــن ه
)تنفيذاً  جنبًا  يتخذ  واحــد  كــل 
االجتماعي(،  التباعد  الجراءات 
باأننا  اأخــــرى  مـــرة  ن�سعر  واالآن 

جمموعة".
اأن  "ال ليغا" االأحد  واأعلنت رابطة 
يف  �ست�ستاأنف  الـــدوري  مناف�سات 
بدربي  احلايل  حزيران/يونيو   11
وريــال  اإ�سبيلية  ــني  ب ــص  ــ� ــدل االأن
بيتي�ص خلف اأبواب مو�سدة، �سمن 
على  والع�سرين،  الثامنة  املرحلة 
اأن ينتهي املو�سم يف 19 متوز/يوليو 
والثالثني  الثامنة  باملرحلة  املقبل 

االأخرة.

القارة  يف  الــكــربى  ـــدوري  ال بــطــوالت  ت�ستعد 
ا�ستئناف ن�ساطها يف �سهر يونيو/ اإىل  االأوروبية 
حزيران املقبل، بعد توقف طويل ب�سبب تف�سي 
ــدوري  ال با�ستثناء  اجلــديــد،  كــورونــا  فرو�ص 
اإلغاء  البالد  يف  امل�سوؤولون  قرر  الذي  الفرن�سي، 

املو�سم وتتويج باري�ص �سان جرمان باللقب.
اإ�سبانيا  يف  ــات  ــدوري ال على  القائمون  وراقـــب 
الدوري  يف  نظراوؤهم  فعله  ما  واإيطاليا  واإنكلرتا 
�سهر  الثاين من  الن�سف  انطلق يف  الذي  االأملاين، 
اال�ستفادة  على  ليح�سلوا  املا�سي،  مــايــو/اأيــار 
ــودة  ع قبل  "البوند�سليغا"،  ــن  م والـــدرو�ـــص 

املناف�سات املحلية يف بالدهم.
االأوروبــيــة  الـــدول  جميع  اأملــانــيــا  و�سبقت 
عــودة  ــول  ح املحلية  حكومتها  ــرارات  ــق ب
املناف�سات الريا�سية، وعلى راأ�سها الدوري 
بعد  لكنه  والثانية،  االأوىل  بدرجتيه 
مرور اجلولة الرابعة اأظهرت امل�سابقات 
كيف  ك�سفت  ــل،  ــوام ع ــدة  ع املحلية 
بتغير  اجلديد  كورونا  فرو�ص  قام 
العامل،  يف  االأوىل  ال�سعبية  اللعبة 

بح�سب �سحيفة "ماركا" االإ�سبانية.

اختفاء عامل االأر�ص

ـــاب اجلـــمـــاهـــر عــن  ـــي يـــعـــد غ
املدرجات ال�سبب الرئي�سي االأول 
فرو�ص  فر�سه  الــذي  التغير  يف 
كورونا اجلديد على عامل كرة القدم، 
الأنه  االأملـــاين،  الــدوري  مناف�سات  عــودة  عقب 

الوباء  ب�سبب  املا�سي  مار�ص/اآذار  يف  توقفه  قبل 
العاملي، كانت ن�سبة انت�سارات الفرق على اأر�سها 

قد و�سلت اإىل 43.3 باملئة.
اإىل  وو�سلت  كبر  ب�سكل  انخف�ست  الن�سبة  لكن 
18.5 باملئة، بعد مرور ثالث جوالت يف الدوري 
انت�سارات  خم�سة  بواقع  القدم،  لكرة  االأملــاين 
اأقيمت  مواجهة   27 يف  ال�سيافة  الأ�سحاب  فقط 

بني االأندية املتناف�سة يف "البوند�سليغا".
لنادي  الريا�سي  املدير  ت�سورك،  مايكل  وعــربرّ 
برو�سيا دورمتوند، عن ح�سرته الكبرة ب�سبب 
مواجهة  يف  خ�سر  فريقه  الأن  اجلماهر،  غياب 
نظيف،  بهدف  ميونخ  بايرن  ــام  اأم الكال�سيكو 
واأ�ساع فر�سة اال�ستمرار باملناف�سة على �سدارة 

"البوند�سليغا".
اللعب  ميزة  اختفت  "لقد  ت�سورك:  مايكل  وقال 
املوقف  يتغر  اأن  املمكن  من  كان  اأر�سنا.  على 
بايرن  مناف�سه  اأمــام  دورمتوند  برو�سيا  ل�سالح 
اجلماهر  ح�سور  حــال  يف  ــاراة  ــب ــامل ب ميونخ 

للمواجهة، وبخا�سة يف املدرج اجلنوبي".

تباعد الالعبني

ــاالت  ــف ــت االح يف  ــني  ــب ــالع ال تــبــاعــد  يــكــن  مل 
املباريات  خالل  ي�سجلونها  التي  فقط  باالأهداف 
ت�سر  اإذ  اأي�سًا،  اللعب  اأثناء  بل  خا�سوها،  التي 
االإح�سائيات اإىل اأن الالعب يق�سي نحو 6 دقائق 
اأي العب  يف املواجهة بعيداً مب�سافة مرتين عن 
واملخالفات  االحتكاكات  قلة  يف  ت�سبب  ما  اآخر، 
التي  ـــذارات،  االإن قلة  وبالتايل  الالعبني،  بني 

اإيقاف  قبل  وجوههم  يف  ي�سهرونها  احُلكام  كان 
املناف�سات الريا�سية.

اإىل   36.7 من  الكرات  قطع  متو�سط  وانخف�ص 
الالعبني من  املباراة، والتدخالت بني  34.07 يف 
 3.71 31.07، والبطاقات ال�سفراء من  33.34 اإىل 
اإىل 3.6 بطاقة يف اللقاء، كما انخف�ست املراوغات 

من 38.5 اإىل 31.5 مراوغة.

الكرات الثابتة

لت�سجيل  الثابتة  ال�سربات  ب�سالح  االهتمام  زاد 
االأهداف باأقل قدر من االحتكاكات اجل�سدية يف 
املباريات، وبلغ متو�سط االأهداف بهذه الطريقة 
يف اأملانيا 0.56 هدف يف املواجهة الواحدة، مقابل 
الريا�سية  املناف�سات  تتوقف  اأن  قبل  هدف   0.3

يف مار�ص املا�سي، ب�سبب الوباء العاملي.

التبديالت اخلم�سة

هذا التغير يف القاعدة كان بهدف جتنب اإرهاق 
تدريبات  بــال  طــويــل  تــوقــف  بعد  الــالعــبــني، 
منتظمة اأو مباريات ودية، لكن رغم ذلك �سجلت 
عودة  بعد  االإ�سابات  من  كبرة  ن�سبة  الفرق 
يف�سل  اإذ  اأخرى،  مرة  االأملاين  الدوري  مناف�سات 
التبديالت  كل  ا�ستغالل  عدم  املدربني  معظم 
ارتباك  لتجنب  الواحدة،  املواجهة  يف  اخلم�سة 
اخلطط، مع تف�سيل اأربعة تبديالت كحد اأق�سى 

معظم الوقت.
ومل تلجاأ اأندية مثل بايرن ميونخ وفولف�سبورغ 

كل  ا�ــســتــغــالل  اإىل  وهــوفــنــهــامي  وفــرايــبــورغ 
ــوالت  ج ثـــالث  اأول  يف  اخلم�سة  الــتــبــديــالت 
خا�سوها يف مناف�سات "البوند�سليغا"، رغم �سماح 

القانون اجلديد لالأجهزة الفنية بذلك.
تربعه  وا�ــســل  ميونخ  بــايــرن  نـــادي  اأن  يــذكــر 
بعدما  القدم،  لكرة  االأملاين  الدوري  عر�ص  على 
برو�سيا  املبا�سر  مناف�سه  على  التغلب  ا�ستطاع 
دورمتوند يف مواجهة "الكال�سيكو" املثرة بهدف 
نظيف، ما جعل ال�سراع ي�ستعل بني الفرق التي 
باملو�سم  اأوروبا  اأبطال  دوري  اإىل  الو�سول  تريد 

املقبل.

كيف ا�صتفاد هازارد وريال مدريد من وباء كورونا؟

اأوروبا ت�صتعيد تدريجيًا لعبتها املف�صلة
الدوري الإ�صباين: الفرق ت�صتاأنف التدريبات اجلماعية

هكذا غري كورونا كرة القدم... 4 درو�س من "البوند�صليغا"

ا�صتبعاد فكرة املو�صم الأبي�س والبطولة �صتعود برفع احلجر ال�صحي
الكروي  للمو�سم  الوطنية  البطولة  مناف�سات  �ستعود 
2020-2019، املتوقفة منذ 16 مار�ص الفارط ب�سبب 
اإىل  )كوفيد19-(،  كورونا  فرو�ص  جائحة  تف�سي 
وي�سمح  ال�سحي  احلجر  رفع  يتم  "عندما  الن�ساط 
جمددا بالتجمعات"، ح�سب ما ن�سرته وكالة االنباء  

يوم االأحد.
املكتب  اجــتــمــاع  خـــالل  الــقــرار  هـــذا  ــاذ  ــخ ات ومت 
عن  املرئي  االت�سال  تقنية  عرب  للفاف،  الفيدرايل 

بعد، برئا�سة م�سوؤول الهيئة، خر الدين زط�سي.
خارطة  على  االإبقاء  تقرر  االجتماع،  هذا  خالل 
لالحتادية  الفيدرايل  املكتب  و�سعها  التي  الطريق 
يوم 30 ابريل املا�سي، والتي تق�سي مبوا�سلة ما تبقى 
الرابطتني  من  لكل   2019-2020 الكروي  مناملو�سم 
خ�سوع  عقب  اأ�سابيع،   8 غ�سون  يف  والثانية  االوىل 
بني  مــا  ـــرتاوح  ت حت�سرات  مرحلة  اىل  االنــديــة 
خم�سة و �ستة اأ�سابيع، مهما كان تاريخ اعطاء ال�سوء 

االخ�سر من قبل ال�سلطات العمومية لال�ستئناف.
ــل  االأق على  اأ�ــســبــوع  ــدة  مل تامة  راحــة  ــرتة  ف تليها 
بالن�سبة لالعبني، ثم مرحلة اأخرى لعودة الن�ساط 
الت�سجيالت،  فرتة  بداية  ت�سبق  والتي  �سهر،  تدوم 
بعدها ينطلق املو�سم اجلديد يف تاريخ يحدد الحقا.
الهواة لفئة االكابر، ف�ستتبع  اما بالن�سبة لبطوالت 
والثانية(،  االوىل  )الرابطتان  املحرتفة  املناف�سات 

اأي بعدها باأ�سبوع تقريبا.
من  يومني  بعد  الفيدرايل  املكتب  فعل  ردة  وتاأتي 
اخلرجة االعالمية لرئي�ص الرابطة املحرتفة لكرة 
عن  خاللها  عرب  الذي  مــدوار،  الكرمي  عبد  القدم، 
ت�سكيكه يف امكانية موا�سلة البطولة ب�سبب توا�سل 

االزمة ال�سحية.
ميكننا  لــن  ــه  اأن "اأظن   : الرابطة  م�سوؤول  و�ــســرح 
االندية  على  ي�سعب  حيث  املناف�سة،  ا�ستئناف 
احرتام االجراءات الوقائية والربوتوكول ال�سحي. 
كما اننا ال منتلك االمكانيات التي تتمتع بها الدول 
هذه  ــون  ك الــقــدم،  ــرة  ك ن�ساط  لــعــودة  ــة  ــي االوروب

االخرة �سرفت مبالغ مالية كبرة لهذا الغر�ص".
والــتــظــاهــرات  املــنــافــ�ــســات  خمــتــلــف  تعليق  ومت 
الفارط  مار�ص   16 تاريخ  منذ  باجلزائر  الريا�سية 
جائحة  تف�سي  ب�سبب  الداخل  يونيو   13 غاية  اإىل 

"كوفيد19-".
وقبل توقيف البطولة، كان �سباب بلوزداد مت�سدرا 
40 نقطة، متقدما بثالث خطوات  للرتتيب بر�سيد 
عن مالحقيه وفاق �سطيف ومولودية اجلزائر. كما 
واحد  لقاء  من  منقو�سني  و"العميد"  ال�سباب  يبقى 

لكل منهما.
ي�سيطر  املدية  اأوملبي  فاإن  الثانية،  الرابطة  يف  اأما 
عن  خطوتني  بفارق  نقطة،  ب42  املناف�سة  على 

املالحق �سبيبة �سكيكدة.

االأحد  يوم  اجتماعه  يف  اجلزائري  الكرة  احتــاد  قرر 
االإبقاء على خطته ال�ستكمال املو�سم 2020-2019، بعد 
قرار ال�سلطات احلكومية بتخفيف القيود التي فر�سها 

تف�سي فرو�ص كورونا امل�ستجد.
وقال �سالح باي عبود، م�سوؤول ق�سم االإعالم باالحتاد 
اجلزائري، اإن املكتب التنفيذي قرر باالإجماع ا�ستكمال 
املو�سم، مع االحتفاظ بخطة الطريق التي اأعدها �سلفا.
احلجر  رفع  بعد  للتدريبات  بالعودة  اخلطة  وتق�سي 
وبعدها  اأ�سابيع،  و6   5 بني  ما  تــرتاوح  لفرتة  ال�سحي 

ا�ستكمال الدوري خالل 8 اأ�سابيع.
اليوم،  اجلزائرية  لالإذاعة  ت�سريح  يف  عبود،  واأو�سح 
ال�سلطات  اإىل  بر�سالة  بعث  اجلزائري  الكرة  احتاد  اأن 
املو�سم  ا�ستكمال  يف  كبرة  رغبة  على  توؤكد  احلكومية 

لكن يف ظروف منا�سبة.
اللقاء  خالل  نقا�ص  حمل  كانت  الفكرة  هذه  اأن  واأ�ساف 
الذي جمع �سيد علي خالدي، وزير ال�سباب والريا�سة، 
وخر الدين زط�سي، رئي�ص احتاد الكرة، اأم�ص ال�سبت.

اإعطاء  حال  للتدريبات  االأندية  عودة  عبود،  ورجح 
عرب  ال�سلطات  قبل  من  للتجمعات  االأخ�سر  ال�سوء 
عن  الك�سف  راف�سا  البداية،  يف  �سغرة  جمموعات 
تطورات  رهن  يبقى  ذلك  اأن  بدعوى  للعودة  موعد  اأي 

الو�سعية ال�سحية.
واأ�سار اإىل اأن العودة اإىل املناف�سة �سي�سبقها تن�سيق كبر 

مع جميع القطاعات التي لها عالقة بكرة القدم.
يذكر اأن الن�ساط الكروي يف اجلزائر معلق منذ منت�سف 

مار�ص/ اآذار املا�سي، ب�سبب تف�سي فرو�ص كورونا.

بر�صلونة يرف�س طلب 
دميبلي

يوفنتو�س يخ�صع ديبال 
لربوتوكول �صارم

كلوب: �صعيد بوجود الأفارقة 
يف ليفربول.. ولكن!

عثمان  الفرن�سي  العبه  طلب  بر�سلونة،  نادي  رف�ص 
دميبلي، فيما يخ�ص ا�ستكمال فرتة تاأهيله وعودته 

للمالعب.
فرباير/  11 يف  جراحية  لعملية  دميبلي  وخ�سع 
�سباط املا�سي، بعدما عانى من متزق يف الوتر القريب 

من الع�سلة ذات الراأ�سني يف الفخذ االأمين.
وذكرت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" اأن دميبلي طلب 
من بر�سلونة، ال�سماح با�ستكمال املرحلة النهائية من 

عملية تعافيه من االإ�سابة يف م�ست�سفيات قطر.
واأ�سافت اأن النادي ن�سح الالعب بالبقاء يف بر�سلونة 
من  ــداًل  ب م�ستمرة  طبية  متابعة  على  واحل�سول 

التوجه لقطر.
عن  الرحيل  يريد  ال  دميبلي  اأن  ال�سحيفة  ونوهت 
ارتبط  ا�سمه  اأن  رغم  املقبل،  ال�سيف  يف  بر�سلونة 

مبغادرة القلعة الكتالونية.
ورغم اأن توقف املو�سم ب�سبب تف�سي فرو�ص كورونا، 
�ساعد الالعب الفرن�سي على منحه املزيد من الوقت، 
اإال اأنه من غر املتوقع اأن يظهر يف املباريات املتبقية 

هذا املو�سم.

قالت تقارير �سحفية اإيطالية، اأن ثالثي يوفنتو�ص 
الذي تعر�ص لالإ�سابة بفرو�ص كورونا، ال يعاين من 

اأي م�ساكل ج�سدية يف التدريبات، بعد التعايف.
وكان الثالثي دانييلي روجاين، بليز ماتويدي وباولو 
اأن  قبل  كورونا،  بفرو�ص  لالإ�سابة  تعر�ص  ديباال، 

يعلن النادي �سفائه متاًما والعودة للتدريبات.
وذكرت �سحيفة "توتو �سبورت"، اأن اأحد التحقيقات 
الطبية، قالت اإن مر�سي فرو�ص كورونا قد يعانون 
من م�ساكل تنف�سية مزمنة بعد اإ�سابتهم بالفرو�ص.
فحو�سات  الفور  على  اأجرى  يوفنتو�ص  اأن  واأ�سافت 
الذي  الثالثي  وتابع  العبيه،  على  دقيقة  طبية 

عانى من االإ�سابة بالفرو�ص بعناية ودقة.
اأي  عليهما  تظهر  مل  وروجاين  ماتويدي  اأن  وتابعت 
بينما  مر�سية،  فحو�ساتهما  وكانت  ــًدا  اأب اأعــرا�ــص 
ديباال الذي ظل يتعافى بعد حمل الفرو�ص الأكرث 

من 45 يوًما، يخ�سع ل�سوابط �سارمة كل يومني.
ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن ديباال يتدرب بكامل طاقته 
يف االأيام االأخرة مثل بقية الفريق، وال يعاين من 

بعد  ج�سدية  م�ساكل  ا�ـــســـتـــئـــنـــاف اأي 
التدريبات.

الثالثي  بــاأن  وختمت 
ــام  اأم مــتــاًحــا  �سيكون 
ــاري،  ــس مــاوريــ�ــســيــو �
للفريق،  الفني  املدير 
عــــنــــد ا�ـــســـتـــئـــنـــاف 
من  بالرغم  البطولة، 

ال�سارم  ــول  ــوك ــربوت ال
الذي يتبعه ديباال.

اأ�ساد االأملاين يورجن كلوب، املدير الفني لنادي ليفربول 
الغاين  بالالعب  حديثا،  ظهر  كتاب  يف  االإجنــلــيــزي، 

اأنتوين يبيواه، املحرتف ال�سابق يف الدوري االأملاين.
ويحمل الكتاب، املطروح للبيع حاليا يف بريطانيا با�سم 
كرة  يف  االأفارقة  الالعبني  "تاريخ  اإفريقيا"،  يف  نع  "�سُ

القدم االإجنليزية".
قائال:  الغاين،  الالعب  عن  با�ستفا�سة  كلوب  وحتدث 
اأعظم  من  هو  مولر،  جــرد  جانب  اإىل  كــان  "يبيواه 

املهاجمني الذين لعبوا يف اأملانيا على االإطالق".
�سمن  اأملانيا  يف  لعب  الــذي  يبيواه،  اأن  كلوب  واأ�ــســاف 
باالإ�سافة  فرانكفورت،  واآينرتاخت  هامبورج  �سفوف 
"تاأثر  له  كــان  االإجنليزي،  يونايتد  ليدز  نــادي  اإىل 

عظيم" على املجتمع.
�سيف  يف  كلوب  مع  احلوار  ارون�ص  اإيد  الكاتب  واأجــرى 

.2019
�سحية  يقع  ما  كثرا  كان  يبيواه  اأن  اإىل  كلوب  واأ�سار 
باإمعان  نفكر  اآنذاك  نكن  "مل  قائال  عن�سرية،  لهجمات 
احلمقى  بع�ص  ــان  ك فعندما  العن�سرية،  م�ساألة  يف 
و�سائل  هناك  تكن  مل  �سماعها،  ويتم  باألفاظ  ي�سيحون 

توا�سل اجتماعي".
به  يحظى  الذي  االهتمام  هناك  يكن  مل  "كما  ووا�سل 
االأمر اليوم، ومن املحزن اأننا ال نزال م�سطرين للحديث 

عن مثل هذه االأمور، لكن هذا هو املجتمع".
الرائع  من  "اأرى  الإفريقيا  م�سجع  باأنه  كلوب  و�سرح 
الالعبني  من  الكبر  العدد  هــذا  مثل  لدينا  يكون  اأن 
يبداأ  حتى  مازحا:"  وقــال  ليفربول("،  )يف  االفارقة 
اإىل  اإ�سارة  يف  الهي"،  يا  نقول  عندئذ  اإفريقيا..  كاأ�ص 
يف  للم�ساركة  االأفارقة  العبيه  عن  التخلي  ا�سطراره 

بطولة كاأ�ص االأمم االإفريقية.
العام  الكامرون  يف  البطولة  تقام  اأن  املنتظر  ومــن 
ثان/ )كانون  �سهري  يف  القدمي  موعدها  خالل  املقبل، 
املا�سي  العام  يف  اأقيمت  بعدما  و�سباط/فرباير(،  يناير 

يف ال�سيف مب�سر.
العبيه  عن  التخلي  اإىل  عندها  ليفربول  و�سي�سطر 
جانب  اإىل  )غينيا(  كيتا  ونابي  )م�سر(  �سالح  حممد 

�ساديو ماين )ال�سنغال(.
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جمعية نادي الأ�صري الفل�صطيني

اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم :عي�صى قراقع
----------------------------

على  امل�����س��ع��ورة  الهجمة  تتوقف  مل 
خم�����س�����س��ات اال������رصى وال�����س��ه��داء 
الفل�سطينيني، فقد �سادقت جلنة العالقات 
االمريكي  النواب  جمل�س  يف  اخلارجية 
قطع  ق��ان��ون  على   15/11/2017 ي��وم 
الوطنية  ال�سلطة  عن  املالية  امل�ساعدات 
دفع  يف  ا�ستمرت  حال  يف  الفل�سطينية 
اإعانات لال�رصى، هذا القانون الذي يحمل 
جندي  ا�سم  وهو  فور�س"  "تايلور  ا�سم 
قتل  االحتالل  جي�س  يف  يعمل  امريكي 
�سمن  وذل��ك   ،2016 عام  فل�سطني  يف 
االأجانب  للمرتزقة  ا�رصائيل  جتنيد  برنامج 
يف جي�س االحتالل. وتزامن ذلك  مع اقرار 
من  ال�سلطة  اموال  بخ�سم  يق�سي  قانون 
عائدات ال�رصائب ب�سبب دعمها لعائالت 
قبل  من   2018 عام  وال�سهداء  اال���رصى 
وتنفيذ  اال�رصائيلي  االحتالل  حكومة 
وابتزاز،العدوان  �سغط  كو�سيلة  ذلك 
البعد  يتجاوز  وال�سهداء  اال���رصى  على 
االحتالل  حكومة  ت�ستهدف  حيث  املادي، 
وكفاح  ن�سال  كل  و�سع  اال�رصائيلي 
لالحتالل  ومقاومته  الفل�سطيني  ال�سعب 
يف اطار االرهاب واجلرمية، وال�سعي لنزع 
 ، الفل�سطيني  الوطني  الن�سال  �رصعية 
وتت�رصف كاأنها دولة غري حمتلة متن�سلة 
من كافة االلتزامات القانونية واملعاهدات 
الدولية ومن قرارات االمم املتحدة املتعاقبة 
�سعبنا  لن�سال  امل�رصوعية  اعطت  التي 
امل�سري.  تقرير  حق  اجل  من  الفل�سطيني 
جترمي  خ��الل  من  اال�رصائيلي  االح��ت��الل 
الرباءة  الأخذ  ي�سعى  وال�سهداء  اال�رصى 
ارتكبها يحق �سعبنا  التي  من كل اجلرائم 
عاما  �سبعني  من  اكرث  منذ  الفل�سطيني 
والتقم�س من جديد بدور ال�سحية ، ورمبا 
ملالحقة  حماولة  اية  اأم��ام  الطريق  لقطع 
الدولية.  املحاكم  امام  املحتلني وم�سائلتهم 
ا�رصائيل ك�سلطة حمتلة حتولت اىل دولة 
اأكدت  وقد  املنطقة،  يف  وع�سابات  مافيا 
كل املوؤ�رصات والتقارير التي اجمع عليها 
بانها  واملفكرون  والقانونيون  املراقبون 
جرمية  متار�س  ابرتهايد  دول��ة  ا�سبحت 

 ، الفل�سطينيني  بحق  العن�رصي  الف�سل 
وبان دولة ا�رصائيل تنحدر نحو الفا�سية مما 
وال�سلم  االمن  ت�سكل خطرا على  يجعلها 
االن�سان  حقوق  مباديء  وعلى  العامل،  يف 
فيها  تتغلغل  ب��داأت  وقد  والدميقراطية، 
االأخالقي  والف�ساد  املنظمة  اجلرمية  ظواهر 
واالداري ويهيمن عليها اخلطاب املتطرف 
الهجمة  والدينية.  الع�سكرتارية  والنزعة 
على خم�س�سات اال�رصى وو�سم املعتقلني 
باالرهابيني، و�سن حملة حتري�سية وا�سعة 
من  طويلة  ب�سل�سلة  م�سحوبة  عليهم 
والتي  التع�سفية  والقوانني  الت�رصيعات 
كان اآخرها تهديد البنوك باإغالق ح�سابات 
اال�رصى هي نتاج لدولة املافيا اال�رصائيلية 
التي ت�رصق االن�سان الفل�سطيني ومكانته 
االر�س  تنهب  كما  واالن�سانية  الن�سالية 
والتوغل  ال�سم  نحو  وت�سري  الفل�سطينية 
املطالبة  الدعوات  كل  ان  اال�ستيطان.  يف 
االمم املتحدة والدول االطراف يف اتفاقيات 
الزام  بالتحرك والعمل على  جنيف االربع 
وتطبيق  باحرتام  حمتلة  كدولة  ا�رصائيل 
القانون  وقواعد  واملعاهدات  االتفاقيات 
االن�ساين  ال���دويل  وال��ق��ان��ون  ال���دويل 
ال�سحايا  زال  وال  بالف�سل  ب��اءت  ق��د 
اأمام  يوم.  كل  ي�سقطون  الفل�سطينيون 
كل ذلك ودفاعا عن عدالة ق�سية اال�رصى 
ومركزهم القانوين والن�سايل وم�رصوعية 
ن�سالهم من اجل احلرية واال�ستقالل ، فقد 
اأ�سبح لزاما علينا كفل�سطينيني خا�سعني 
حت��ت ن��ري ه��ذا االح��ت��الل ات��خ��اذ مواقف 
وقرارات �سيا�سية و ذات بعد ا�سرتتيجي 

ترتكز اىل جمموعة من اال�س�س هي:
اوال: مقاطعة اجلهاز الق�سائي اال�رصائيلي 
وعدم  الع�سكرية،  االح��ت��الل  وحماكم 
التعاطي مع منظومة الق�ساء االإ�رصائيلي 
ل�سيا�سة  مطاطي  كختم  يت�رصف  الذي 
االحتالل ويفتقد اىل العدالة والنزاهة وقد 
االحتالل  وتعميق  لتكري�س  اداة  اأ�سبح 

والقمع وطم�س احلقائق.
بعنوان  فل�سطيني  قانون  ت�رصيع   : ثانيا 
ال�رصيف(  الفتاح  عبد  ال�سهيد  قانون   (
يوم  بارد  بدم  وقتله  اإعدامه  جرى  الذي 
يد  على  اخلليل  مدينة  يف   24/3/2016

ازاريا"  اليئور   " يدعي  ا�رصائيلي  جندي 
ال�رصيف  باإعدام  اجلندي  هذا  قام  عندما 
جريح  وهو  راأ�سه  على  ر�سا�سة  باإطالق 
على  ردا  وذل��ك  االأر����س،  على  ملقى 
القوانني االمريكية واال�رصائيلية وت�سليط 
خارج  اال�رصى  اإعدام  جرائم  على  ال�سوء 
املحاكمات  على  وردا  الق�ساء،  نطاق 
يف  والتمييز  االحتالل  ملحاكم  العن�رصية 
ال  والفل�سطيني،  اليهودي  بني  االأحكام 
بحقه  �سدر  قد  ال�رصيف  قاتل  ان  �سيما 
حكما خمففا وهو 18 �سهرا ولقي تعاطفا 
اإ�رصائيليا ومطالبات بالعفو عنه واعتباره 
الفل�سطيني  القانون  هذا  اإن  قوميا.  بطال 
الفتاح  عبد  ال�سهيد  ا�سم  يحمل  ال��ذي 
املظاهر  من  للعامل  حتذير  هو  ال�رصيف 
اال�رصائيلي  املجتمع  يف  املتف�سية  النازية 
وتفنيدا لالأكاذيب واالأ�ساليل االإ�رصائيلية 
وبان  ال�سالح  طهارة  ي�سمى  ما  ح��ول 
اأخالقية  االك��رث  هو  االإ�رصائيلي  اجلي�س 
على  يوؤكد  املقرتح  القانون   . العامل  يف 
احلرب  جمرمي  وحما�سبة  مالحقة  اأهمية 
كدولة  ا�رصائيل  ترك  وعدم  االإ�رصائيليني 
تاأكيد  وهو   ، العقاب  من  منفلتة  حمتلة 
املعتقلني  ن�سال  ومكانة  م�رصوعية  على 
اأ�رصى حرية  ب�سفتهم  القانوين  ومركزهم 

وحماربني قانونيني.
القانون املقرتح هو حق فل�سطيني يف�سح 
يف  كبرية  ن�سبة  جعلت  التي  املظاهر  كل 
عائلة  اح��راق  يرى  اال�رصائيلي  املجتمع 
ابو  حممد  وح���رق  وخ��ط��ف  ال��دواب�����س��ة 
خ�سري حيا لي�س عمال ارهابيا، وان القتلة 
والدعم  باحل�سانة  يحظون  اال�رصائيليون 
واحلماية ال�سيا�سية والقانونية اال�رصائيلية.
و�سيا�سية  اعالمية  حملة  تنظيم  ثالثا: 
على  اال���س��واء  لت�سليط  ودبلوما�سية 
االرهاب اليهودي املنظم واملدعوم ر�سميا 
ومطالبة  اال�رصائيلية  احلكومة  قبل  من 
االأمم االمتحدة وجمل�س االمن بو�سع كل 
قائمة  على  املتطرفة  اليهودية  املنظمات 

االرهاب العاملي.
االرهابيني  ان  تو�سح  ان  عليها  احلملة 
تلقى  وجمعياتهم  ومنظماتهم  اليهود 
من  والع�سكري  والقانوين  املادي  الدعم 

ويحظون   ، اال�رصائيلية  احلكومة  قبل 
باحلماية اذا ما مت اعتقالهم، وت�سدر بحقهم 
احكام �سكلية �سخيفة بحيث ال يحا�سبون 
او  حرب  جرائم  ارتكابهم  اأ�سا�س  على 
جرائم �سد االإن�سانية واإمنا ت�سدر بحقهم ما 
اأن بع�سهم  اإ�سافة  تاأديبية،  ي�سمى احكام 
برواتب عالية  اعتقاله يحظى  اذا ما جرى 
جماهريية  ومب�ساندة  راقية  معي�سية  وحياة 
وكما قال ال�سحفي املتطرف درور ايدار: 
قاتل  اال�رصائيلي  اجلندي  اأزاري��ا  كلنا   (
فقد   ،) اأزاري��ا  يا  را�سك  ارفع   ، ال�رصيف 
حتول قاتل ال�رصيف اىل ظاهرة يف املجتمع 
ويقيم  بالقتلة  يفتخر  الذي  اال�رصائيلي 

للمجرمني اليهود ن�سبا تذكارية.
رابعا : مطالبة كافة الدول يف العامل بعدم 
ار�سال مواطنيها الذين يحملون جن�سيات 
التطوع  او  والتجنيد  بالعمل  البلدان  هذه 
باعتبار  اال�رصائيلي  االحتالل  جي�س  يف 
اآخر ومتار�س  ان ا�رصائيل دولة حتتل �سعبا 
املدنيني  ال�سكان  بحق  الوح�سي  القمع 
فل�سطني،  دول��ة  وبحق  الفل�سطينيني، 
، وع�سو  املتحدة  االأمم  كع�سو مراقب يف 
واتفاقية  معاهدة  خم�سني  من  اكرث  يف 
متطوعون  او  مرتزقة  جتنيد  ان  دولية. 
روح  يخالف  االحتالل  جي�س  يف  اأجانب 
املتحدة  االمم  وق��رارات  ال��دويل  القانون 
االأنظمة  ا�ستخدام  ان  على  ن�ست  التي 
�سد  املرتزقة  العن�رصية  اال�ستعمارية 
اجل  من  تنا�سل  التي  التحرر  حركات 
ال�سيطرة  من  ا�ستقاللها  على  احل�سول 
يعاقب  وعليه   ، جرمية  هو  اال�ستعمارية 
املادة  وكذلك  كمجرمني.  املرتزقة  اجلنود 
رقم  املتحدة  لالأمم  اجلمعية  قرار  من   )5(
اأو  جتنيد  ال��دول  على  يحظر   ،  34/44
مرتزقة  تدريب  او  متويل  او  ا�ستخدام 
حلق  م�رصوعة  ممار�سة  معار�سة  لغر�س 
تقرير  يف  للت�رصف  القابلة  غري  ال�سعوب 
م�سريها. وبناء على تقارير جمل�س حقوق 
ا�رصائيل  ف��اإن  املتحدة  االمم  يف  االن�سان 
متهمة بارتكاب جرئم حرب ، وبالتايل فاإن 
ا�رصائيل  اىل  بلده  من  ي�سافر  �سخ�س  اي 
لالن�سمام اىل جي�سها يعترب جمرما اي�سا.

دفاعا عن ال�صرى و مواجهة الرهاب اليهودي:
نحو قانون فل�صطيني بعنوان " قانون ال�صهيد عبد الفتاح ال�صريف"

االأ�سري  اأن  الفل�سطينى  االأ�سري  نادي  اأفاد 
خميم  من  ع��ام��ًا(   47( ج��ن��ازرة  �سامي 
عن  املفتوح  اإ���رصاب��ه  يوا�سل  ال��ف��وار، 
رف�سًا  التوايل  على   )21( لليوم  الطعام 
اإن  االأ�سري  نادي  وقال  االإداري.  العتقاله 
ثالثة  يزال  وما  خا�س  جنازرة،  االأ�سري 
منذ  االإداري  العتقاله  رف�سًا  اإ�رصابات 
عام 2016، والتي تاأتي كرد وا�سح على 
املئات من  حياة  االحتالل يف �رصقة  نهج 
الفل�سطينيني من خالل �سيا�سة االعتقال 
�سيا�ساته.  اأبرز  ُت�سكل  والتي  االإداري، 
االأ�سري جنازرة  اأن  االأ�سري  نادي  واأ�ساف 
الذين  االأ���رصى  ع�رصات  بني  واحد  وهو 
�سد  الطعام  ع��ن  اإ���رصاب��ات  خا�سوا 
 ،2011 اأواخر عام  االعتقال االإداري منذ 
ومنهم من خا�س اأكرث من اإ�رصاب خالل 
فاعلة  حم��اول��ة  يف  اعتقالهم،  ف��رتات 
االعتقال  عمليات  ا�ستمرار  من  للحد 
االحتالل  �سجون  اإدارة  وتنفذ  االإداري��ة. 
التنكيلية  االإج�����راءات  م��ن  �سل�سلة 
منذ  امل�رصب  االأ�سري  بحق  واالنتقامية 
حلظة اإعالنه لالإ�رصاب، وتبداأ من عملية 
ت�سلح  ال  زنازين  يف  االإنفرادي  العزل 

عمليات  اإىل  اإ�سافة  االآدم��ي،  للعي�س 
االأ�سري  اإره��اق  بهدف  املتكررة،  النقل 
ما  عرب  تتم  اأنها  خا�سة  به،  والتنكيل 
ي�سفها  التي  "البو�سطة"  بعربة  ت�سمى 
اإ�سافية،  عذاب  رحلة  اأنها  على  االأ�رصى 
التي  التنكيلية  االإجراءات  عدا عن جملة 
الطعام  جلب  منها  ال�سجانون،  ينفذها 
وممار�سة  امل�رصب،  االأ�سري  زنازين  اأمام 
�سيا�سة الرتهيب النف�سي بحقه، وُت�سكل 
املدنية  امل�ست�سفيات  اإىل  نقلهم  عملية 
بحقهم.  تنفذ  اإ�سافية  معركة  لالحتالل، 
عن  االإ���رصاب  اأن  االأ�سري  نادي  ويوؤكد 
الطعام، كو�سيلة لن يتوقف لطاملا ا�ستمر 
الفل�سطينيني،  اعتقال  يف  االح��ت��الل 
واحل��رم��ان  ال�سلب  �سيا�سات  وتنفيذ 
اإىل  ُي�سار  بحقهم.  املمنهجة  والتنكيل 
نقل  اأع��ادت  االحتالل  �سجون  اإدارة  اأن 
االأ�سري جنازرة جمدداً اإىل زنازين �سجن 
موؤخراً  نقله  عقب  ال�سحراوي"  "النقب 
االأ�سري  اأن  علمًا  "اأيال"،  �سجن  عزل  اإىل 
جنازرة وهو من خميم الفوار، متزوج وله 
اإ�رصابه  خالل  باأحدهم  ُرزق  اأبناء،  اأربعة 

احلايل.

معطيات  وه����ذه 
م��ق��ت�����س��ب��ة ع��ن 
االعتقال  �سيا�سة 

االإداري
�سلطات  تنفذ   -
االح���������ت���������الل 
االإ�����رصائ����ي����ل����ي، 
االإداري،  االعتقال 
ما  وج���ود  بذريعة 
"باملف  ي�����س��م��ى 
تقدمه  ال�رّصي" 

خمابرات االحتالل بحق املعتقل، ويخ�سع 
املعتقلون ملحاكم �سورية و�سكلية، حيث 
تتاح  وال  بحقهم،  اتهام  الئحة  تقدم  ال 
م�ساحة كافية للدفاع ومناق�سة ال�سهود، 
�رصي"  "ملف  اجلل�سة  خالل  يقدم  كما 
مينع املعتقل وحماميه من االطالع عليه، 

وللقا�سي فقط حق االطالع عليه.
-  بلغت عدد اأوامر االعتقال االإداري التي 
�سدرت بحق املعتقلني الفل�سطينيني منذ 
نهاية  وحتى   2020 اجلاري  العام  مطلع 
اعتقال  اأمر   )357( املا�سي  ني�سان  �سهر 

اإداري.

-  اأعلى ن�سبة اعتقاالت اإدارية جرت يف 
مع  عالية  مواجهة  �سهدت  التي  االأعوام 
االنتفا�سة  �سنوات  وخا�سة  االحتالل 
عام  االأق�سى  وانتفا�سة  1987م،  عام 

.2000
- من بني املعتقلني االإداريني ثالثة نواب 
اأبو  وحممد  يو�سف،  وهم:ح�سن  �سابقني 

طري، وحممد جمال النت�سة.
- ومن االأ�سريات: �رصوق البدن، وب�رصى 

الطويل.
املعتقلني  االإداريني  االأ�رصى  اأ�سغر  اأما   -
قط�س  �سليمان  الفتى  االأ�سري  فهو  �سّنًا 

من بلدة يربود.

على مدار اأربع �صنوات، ثالثة اإ�صرابات خا�صها الأ�صري �صامي جنارزة وما يزال 
رف�صًا لعتقاله الإداري

اأخبار فل�صطني

الأ�صري با�صل خملوف 
"عجاج"

ابنته اآية اأعرف اأبي من ال�صور:
يف  "عجاج"  خملوف  حممد  عاطف  با�سل  ولد 
قرى  اإحدى  �سيدا،  قرية  يف   18-6-1978
وبنت،  ولد  ولديه  ومتزوج  طولكرم،  مدينة 
كان  وقد   ،15-2-2002 يف  اعتقل  واآية،  اأحمد 
منتميًا ل�رصايا القد�س، الذراع الع�سكري حلركة 
اجلهاد االإ�سالمي، و�سارك يف اإطالق النار على 
اإ�رصائيلي،  مقتل  اإىل  اأدى  مما  اإ�رصائيلية  �سيارة 
وبناء عليه حكم عليه بال�سجن املوؤبد اإ�سافة اإىل 

40 عامًا.
2002، تعر�ست  ليلة اخلام�س ع�رص من �سباط 
قرية �سيدا لهجوٍم من قوات االحتالل فطّوقت 
بقوات  واقتحمتها  مداخلها  كافة  من  البلدة 
و�سيارات  مدين  بلبا�ٍس  واملتخفني  امل�ستعربني 
مكان  واأول  فل�سطينية،  لوحاٍت  حتمل  مدنية 
با�سل،  فيه  يتواجد  الذي  املكان  كان  هاجموه 
اأن  قبل  غّرة،  حني  على  واعتقل  فحا�رصوه 
يتمكن من مقاومتهم اأو حتى اإبالغ باقي رفاقه، 

ومكث يف زنازين التحقيق قرابة ثالثة اأ�سهر.
ل�سنواٍت طويلة،  واأبنائه  ُمنع من زيارة زوجته 
�سجن  يف  االنفرادي  العزل  يف  �سنتني  وق�سى 
اإي�سل، ثم يف �سجن هدارمي، ورغم ذلك ح�سل 
على �سهادة الثانوية العامة داخل االأ�رص، والتحق 
اآداب  لي�سان�س  على  وح�سل  االأق�سى  بجامعة 

يف التاريخ.
"حني  تقول:  اأحمد"،  "اأم  الله  عبد  اأمل  زوجته 
فكان  �سغريين،  واآية  اأحمد  طفلّي  كان  اأخذوه، 
تبلغ  واآية  واحداً،  عامًا  العمر  من  يبلغ  اأحمد 
من  اأمتكن  مل  حيث  اأزوره،  اأن  اأمنيتي  عامني، 
قبل  فقط  واحدة  مرة  اإال  اعتقاله  منذ  روؤيته 
اأمنيا،  املمنوعني  قائمة  �سمن  ا�سمي  يدرج  اأن 
اأذكر  كلما  واالأمل،  اجلرح  يتجدد  يوم  كل  يف 
لدي  تتجدد  زوجي  يعي�سه  الذي  املوؤبد  حكم 
املعاناة واأ�سعر باأن الكون قد �ساق علي وعلى 
طفلّي اللذين كربا على حديث ال�سجن والزيارة 
واملوؤبد... بداًل من اأن يكربا على اأحاديث الفرح 

والطفولة."
ابنته "اآية" تقول: "اأنا مل اأعرف اأبي اإال من خالل 

الزيارات وال�سور".

تدريبات ع�صكرية 
"ا�صرائيلية" يف غالف غزة
بداأ جي�س االحتالل "االإ�رصائيلي"، �سباح اأم�س 
املدن  ع�سكرية  تدريبات   ،1/6/2020 االثنني 
الناطق  غزة.وقال  لقطاع  املحاذية  والبلدات 
يف  ت��رك��زت  التدريبات  اإن  اجلي�س،  با�سم 
�سديروت،  وم�ستوطنات  وع�سقالن،  اأ�سدود، 

ونيتيفوت.
التدريبات، هو رفع كفاءة  اأن هدف هذه  وذكر 
التدريبات  هذه  اأن  اإىل  م�سريا  القتالية،  اجلنود 
خطة  م��ن  ج��زء  واأن��ه��ا  م�سبقا،  لها  خمطط 

.2020 ل�سنة  العامة  التدريبات 
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ت�سع  ..اأ العن�رصية  �سد  حملة  يف 
مقتل  ع��ل��ى  االح��ت��ج��اج��ات  ن��ط��اق 
اإفريقي  ا�سل  من  االأمركي  املواطن 
يف  �رصطٍي  ي��ِد  على  فلويد  ج��ورج 
الواليات  خارج  اإىل  ميني�سوتا  والية 
العا�سمة  يف  االأمريكية.  املتحدة 
تظاهرٌة  خرجت  لندن  الربيطانية 
القتِل  بجرميِة  فيها  امل�ساركون  ندد 
العن�رصية  نبِذ  ب�����رصورة  وطالبو 
وعلى  املجتمعات،  يف  والتطرف 
ال��ذي  االأم��ريك��ي  املجتمُع  ��ه��ا  ���سِ راأ

كثرية. عن�رصيًة  جرائَم  ي�سهُد 
ك��م��ا ن��ظ��م��ت م��ق��اب��ل ال�����س��ف��ارة 
االملانية  العا�سمة  يف  االمريكية 
مبمار�سات  ن��ددت  مظاهرة  برلني 
بوقف  وطالبت  االمريكية  ال�رصطة 
افريقية  ا�سول  من  االمريكيني  قتل 

. فلويد  جلورج  والق�سا�س 
مهمة  ال�سود  .."حياة  �سعار  وحتت 
 ، مهمة  االأ�سليني  ال�سكان  حياة   ،
يف  خرجت  مهمة"  امل�سلمني  حياة 
اوكالند  بينها  نيوزيلندية  مدن  عدة 
وكري�ست�سري�س  ويلينغتون  و 

فيها  امل�����س��ارك��ون  ..ن���دد  ودن��ي��دن 
ال��والي��ات  يف  ال��ع��رق��ي  بالتمييز 

. االمريكية  املتحدة 
اخلارجية  وزارة  ن��ددت  اي��ران  يف 
ال��ذي  امل��ف��رط  بالعنف  االي��ران��ي��ة 
املواطنني  بحق  ال�رصطة  متار�سه 
االدارة  االم���ريك���ي���ني..داع���ي���ة 
بحق  العنف  وق��ف  اىل  االمريكية 
يف  حقهم  و���س��م��ان  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

. ال�سلمي  التظاهر 

اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
املو�سوي:"اىل  عبا�س  االي��ران��ي��ة 
�سمع  ..ال��ع��امل  االم��ريك��ي  ال�سعب 
معكم  ويقف  مظلوميتكم  �سوت 
العنف  ميار�س  االم��ريك��ي  .النظام 
و�سعوب  �سعبه  �سد  والغطر�سة 
�سد  العنف  ممار�سة  ..اوقفو  العامل 

يتنف�سون". ودعوهم  مواطنيكم 
الدولية  العفو  منظمُة  دعْت  بدورها 
الكف  اىل  االأم��ريك��ي��ة  ال�سلطاِت 

�سد  املفرط  العنِف  ا�ستخداِم  عن 
ال�رصطَة  ّن  اإ وق��ال��ْت  املتظاهرين، 
تنفيِذ  يف  ��ل��ْت  َف�����سِ االأم��ريك��ي��ة 

. ِتها ما ا لتز ا
يف  للمنظمة  االأبحاث  مديرُة  وقالت 
وورد"  "رايت�سيل  املتحدة  الواليات 
البي�س  وهيمنَة  العن�رصيَة  ّن  اأ
على  ال�رصطة  رد  اإىل  باالإ�سافة 
القتل.  اأعماَل  ُتغذي  االحتجاجات 
ترامب  دونالد  الرئي�َس  وورد  ودعْت 
و�سيا�ساتِه  خطاباتِه  عن  الكف  اىل 
طالبْت  والتمييز،كما  بالعنف  املليئة 
اىل  ا�ستناداً  التظاهر  حِق  ب�سماِن 
مع  ح��واٍر  وفتِح  ال��دويل،  القانون 

. ين هر ملتظا ا
مهمة  ال�سود  "حياة  و�سم  وت�سدر 
�سجب  ذ  اإ  ، تويرت  على  ال��رتن��د   "
و�سفوه  م��ا  خ��الل��ه  م��ن  امل��غ��ردون 
يتعر�س  الذي  العن�رصي  ب�التمييز 
الواليات  يف  ال�سود  املواطنون  له 
و�سفوه  مب��ا  ن���ددوا  ،ك��م��ا  امل��ت��ح��دة 
االأمريكية  االدارة  �سيا�سة  ازدواجية 
ما  ن�رص  اإىل  ي��ه��م  ب��راأ ت�سعى  ذ  اإ  ،
بينما  العامل،  يف  امل�ساواة  ت�سميه 

. بلدها  داخل  تنتهكها 

وقٍت  املتظاهرين، يف  املفرط �صد  العنف  ا�صتخدام  الكف عن  الأمريكية اىل  ال�صلطات  الدولية  العفو  منظمة  دعت 
افريقية على  ا�صول  اأمريكي من  املتحدة احتجاجا على مقتل مواطٍن  الوليات  التظاهرات اىل خارج  فيه رقعة  ات�صعت 

دعْت  بالعن�صرية.كما  ومنددًة  بامل�صاواة،  مطالبًة  تظاهرات  ونيوزيالندا  واملانيا  بريطانيا  �صهدت  حيث  �صرطي،  يد 
العامل. �صعبها و�صعوب  العنف �صد  ايران الإدارة الأمريكية اىل وقف 

وا�سنطن  ث��ن��ني  االإ ب��ك��ني  ه���ددت 
دون��ال��د  اإع���الن  اأع��ق��اب  ب��ال��رد يف 
طالب  على  ق��ي��ود  ف��ر���س  ت��رام��ب 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  �سينيني 
لالأمن  جديد  قانون  على  احتجاجا 
ك��ون��غ. وك��ان  ه��ون��غ  ال��ق��وم��ي يف 
الواليات  اأن  اجلمعة  اأعلن  ترامب 
طالب  بع�س  دخول  �ستمنع  املتحدة 
اإىل  ال�سينيني  العليا  الدرا�سات 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة و���س��ت��ب��داأ يف 
املمنوحة  اخلا�سة  االمتيازات  لغاء  اإ
بالر�سوم  يتعلق  فيما  كونغ  لهونغ 
وقت  يف  اأخرى،  وقطاعات  التجارية 
قانون  لفر�س  بخطة  بكني  مت�سي 
الرئي�س  وقال  للجدل.  مثري  لالأمن 
ال�سينية  احلكومة  اإن  االأم��ريك��ي 
القائم  الو�سع  مكانة  من  “تنتق�س 
اأن  غري  للمدينة”.  طويلة  فرتة  منذ 
على  بغ�سب  االثنني  ردت  ال�سني 
نها  اأ معتربة  االأمريكية  االإج��راءات 
وقال  باجلانبني”.  ال�رصر  “تلحق 
اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث 
وخطوات  كلمات  “اأي  ليجيان  جتاو 

ال�سني  مب�سالح  ت�رص  اأن  نها  �ساأ من 
من  م�����س��ادة  بهجمات  �سُتقابل 
اإ�سافة  دون  ال�سيني”،  اجل��ان��ب 
اإج��راءات  اإن  وق��ال  تفا�سيل.  اأي 
خطري  ب�سكل  “تتدخل  وا�سنطن 
ال�سينية  الداخلية  ال�����س��وؤون  يف 
وت��ق��و���س ال��ع��الق��ات االأم��ريك��ي��ة 

. ” ل�سينية ا
�سوت  ال�سيني  ال��ربمل��ان  وك��ان 
القانون  م�رصوع  ل�سالح  اخلمي�س 
وقمع  ووق��ف  “مبنع  ي�سمح  ال��ذي 
االأمن  خطري  ب�سكل  يهدد  حترك  اأي 
االنف�سالية  النزعة  مثل  القومي 
ال��وق��وف  و  اأ واإع�����داد  م��ر  وال��ت��اآ
وكذلك  اإرهابية،  ن�ساطات  وراء 
ت�سكل  اأج��ن��ب��ي��ة  ق��وى  ن�����س��اط��ات 

كونغ. هونغ  �سوؤون”  يف  تدخال 
من  اأ�سهر  �سبعة  بعد  ذل��ك  وج��اء 
مبزيد  للمطالبة  حا�سدة  تظاهرات 
كونغ  هونغ  يف  الدميوقراطية  من 
اأحيانا  تخللتها  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

عنف. اأعمال 
ق/د

الكرملني  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ق��ال 
الرئي�س  اإن  بي�سكوف  دم��ي��رتي 
منفتح  بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�سي 
لكن  االجتاهات  بجميع  احلوار  على 
االأمريكي  نظريه  دعوة  بخ�سو�س 
بحاجة  G7نحن  ل� ترامب  دونالد 
واأ�ساف  التفا�سيل  من  للمزيد 
االث��ن��ني:  لل�سحفيني  بي�سكوف 
تفا�سيل  االآن  حتى  نعرف  ال  “نحن 
ذا كان  اإ ما  االقرتاح، وال نعرف  هذا 
دعوة  هذه  اأن  اإىل  م�سرًيا  ر�سميا”، 
جمموعة  اإىل  اأخرى  ودول  لرو�سيا 
املزيد  “هناك  قائال:  وتابع  ال�سبع. 
التي   ( لية  االآ ح��ول  �سئلة  االأ من 
للم�ساركة  رو�سيا  دعوة  بها  �ستتم 
جدول  وعن  ال��دويل(،  املنتدى  يف 
امل�ساركني،  بقية  وع��ن  االأع��م��ال، 

ذلك”. اإىل  وما 
الرو�سي  “الرئي�س  اأن  على  واأكد 
ومنفتح  ي��د  م��وؤ ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 

االجت��اه��ات،  جميع  يف  ل��ل��ح��وار 
على  للرد  احلالة،  ه��ذه  يف  ولكن 
ترامب(،  املبادرات)دعوة  هذه  مثل 
مزيد  على  للح�سول  بحاجة  نحن 
لالأ�سف  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات،  م��ن 

احلايل”. الوقت  يف  لدينا  لي�ست 
واأ����س���اف امل��ت��ح��دث ال��رئ��ا���س��ي 
مريحة  ل��ي��ات  اآ هناك  “توجد  ن��ه  اأ
ال��دويل  للحوار  للغاية  وفعالة 
جمموعة  مثل  امل�ساركني،  جلميع 
ال���ع�������رصي���ن، وال���ت���ي ت�����س��م��ح 
العامل  يف  ال��رائ��دة  لالقت�سادات 

اإحلاحا”. االأكرث  امل�ساكل  مبناق�سة 
دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  وكان 
نه  اأ االأحد،  اأم�س  اأعلن  قد  ترامب، 
جمموعة  دول  قمة  ت��اأج��ي��ل  ق��رر 
اإىل  املتحدة  الواليات  يف   ”G7“
اإىل  ي�سعى  ن��ه  واأ القادم،  �سبتمرب 

االجتماع. هذا  اإىل  رو�سيا  دعوة 
ق/د

ت�سهدها  التي  االأح��داث  غمرة  يف 
التعاون  ي�سجل  واملنطقة  �سورية 
ال�����س��وري  ال��رو���س��ي  الع�سكري 
خطوات  ع��رب  ملحوظًا  ت�ساعداً 
���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ت��ع��ددة اجل��وان��ب  اإ
م��ل��ح��ق��ة ب��خ��ط��ى م��ت�����س��ارع��ة يف 

والتنفيذ. القرارات 
�سوري،  ع�سكري  م�سدر  ووف��ق 
ال�سوري  العربي  اجلي�س  يت�سلم 
دف��ع��ة م���ن ال���ط���ائ���رات احل��رب��ي��ة 
من  واملحدثة  املتطورة  الرو�سية 
الطائرات  ه��ذه  ک29.  “ميغ  ط��راز 
جيلها  م���ن  ف��ع��ال��ي��ة  اأك����رث  ت��ع��د 
قاعدة  من  حتليقها  نفذت  ال�سابق، 
يف  متركزها  مناطق  اإىل  حميميم 
ال�سورية”  الع�سكرية  امل��ط��ارات 
“اإعتباراً  نه  اأ امل�سدر  اأو�سح  كما 
ال��ق��ادم  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  اأول  م��ن 
تنفيذ  ال�سوريون  الطيارون  �سيبداأ 
الطائرات  بهذه  املقررة  املناوبات 

ال�سورية. االأجواء  يف 
االإ�سرتاتيجي  الع�سكري  اخل��ب��ري 
يقول  عبا�س  حممد  الدكتور  اللواء 
واحل���روب  ال�����رصاع��ات  “طبيعة 
والتحديات  املنطقة  ت�سهدها  التي 
مواجهة  يف  والعاملية  قليمية  االإ
يف  الطاقة  اأمن  وم�سائل  االإره��اب 
القيادتني  �سعي  ت�ستدعي  العامل 
لتتن�سيق  وال�����س��وري��ة  ال��رو���س��ي��ة 
التحالف  مايدعم  امل�ستوى،  عايل 
ويدعم  اأوىل  بدرجة  االرهاب  �سد 
التي  العاملية  الهيمنة  قوى  مواجهة 
نقل  خطوط  على  لل�سيطرة  ت�سعى 

والرثوات. الطاقة 
اآخ��ر  ج��ان��ب  “من  ع��ب��ا���س  وت��اب��ع 
ال�سوري  الرو�سي  التعاون  ت�سارع 
م�ستوى  على  يدل  املرحلة  هذه  يف 
واالخطار  والتحديات  التهديدات 
�رصق  منطقة  يف  العامل  تواجه  التي 
���س��وري��ة،  وحت��دي��دا يف  امل��ت��و���س��ط 

مبزيد  مهددة  املنطقة  اأن  يعني  ما 
م���ن اأخ���ط���ار ال��ت�����س��ع��ي��د وع��ل��ى 
يف  ترتقي  اأن  املنطقة  دول  جميع 
والتعاون  والتن�سيق  داء  االأ م�ستوى 
حتقيق  اإط���ار  يف  ���س��رتات��ي��ج��ي  االإ
املنطقة  يف  اجليوبوليتيكية  االأهداف 

التحديات. ومواجهة 
اليحقق  الدعم  “هذا  عبا�س  واأ�ساف 
قيمة  يعطي  بل  للردع،  توازن  فقط 
ال��ق��وات  ل��ق��درة  ج��دي��دة  م�سافة 
مواجهة  على  ال�سورية  امل�سلحة 
ودقة  ناريا  تفوقا  وتعطي  االإرهاب 
وق��درة  ال��ن��اري،  التاثري  م�سار  يف 
وامل��ه��ارة،  وامل��ن��اورة  امل��رون��ة  على 
واملبادرة  النارية  املبادرة  وامتالك 
الدفاع  حتقيق  ماي�سمن  الهجومية، 
منتلك  عندما  فعال.  ب�سكل  االيجابي 
العاملة  املتطورة  الطائرات  هذه  مثل 
ننا  اأ يعني  ال�سورية  اجلغرافيا  يف 
ميكننا  متطور  م�ستوى  اىل  ن�سل 

داء  االأ حت�����س��ني  م��ن 
مل��واج��ه��ة االأخ��ط��ار 
خ��ا���س��ة االإره�����اب 
البديل  م��ري��ك��ي  االأ
باملجموعات  املتمثل 
وال���ت���ن���ظ���ي���م���ات 
املنت�رصة  االره��اب��ي��ة 
ع���ل���ى اجل���غ���راف���ي���ا 
ال���������س����وري����ة م��ن 
“القاعدة”  تنظيم 
“الن�رصة”  وج��ب��ه��ة 
االإره�������اب�������ي�������ني 
وغ��ريه��ا،وب��ال��ت��ايل 
���س��ت��ق��رار  االإ حتقيق 
�سيمكن  ال��داخ��ل��ي 
على  القدرة  رفع  من 
م��واج��ه��ة احل�����س��ار 
ال�سعب  على  الظامل 

“ ال�سوري 
ق/د

وفاة   598 املتحدة  الواليات  �سّجلت 
امل�ستجّد  كورونا  بفريو�س  اإ�سافّية 
ح�سب  �ساعة،  وع�رصين  اأربع  خالل 
االأحد. هوبكنز  جونز  جلامعة  اإح�ساء 
االإج��م��ايّل  ال��ع��دد  يرتفع  وب��ذل��ك، 
الفريو�س  جّراء  البالد  يف  للوفّيات 
الواليات  واأح�ست   .104،356 اإىل 
 1،788،762 ر���س��م��ّي��ًا  امل��ت��ح��دة 
اإح�ساء  ح�سب  بالفريو�س،  اإ�سابة 
االأوروب��ي  االحّت��اد  ودع��ا  اجلامعة. 
يف  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة  اإىل  وا���س��ن��ط��ن 
ال�سّحة  مبنّظمة  عالقتها  قطع  قرار 

الرئي�س  يّتهمها  التي  العاملّية 
م���ريك���ي دون���ال���د ت��رام��ب  االأ
اأزم���ة  يف  ال�����س��ني  مب�����س��اي��رة 
الذي  ترامب  نّفذ  و  كوفيد19-. 
يف  املالية  بالده  م�ساهمة  عّلق 
م��ن��ّظ��م��ة ال�����س��ّح��ة ال��ع��امل��ّي��ة، 
مع  العالقات  بقطع  تهديده 
وال��والي��ات  مم��ّي��ة.  االأ املنّظمة 
يف  م�ساهم  ّول  اأ هي  املّتحدة 
اأمام  ّكد  اأ ترامب  لكّن  املنّظمة. 
توجيه  �سُنعيد  ّننا  “اأ �سحافّيني 
اأخرى  احتياجات  اإىل  م��وال  االأ هذه 
العاّمة  ال�سّحة  جم��ال  يف  ملّحة 
ال�سياق  ذات  ويف  العامل”.  يف 
ويلز،  �ساوث  نيو  والي��ة  �سهدت 
ت�رصراً  االأكرث  االأ�سرتالية  الوالية 
اليوم  كورونا،  فريو�س  جائحة  من 
ب�سكل  للقيود  تخفيفا  االث��ن��ني  

. كبري
مبا  الوالية،  ل�سكان  االآن  و�سُي�سمح 
�رصاء  �سيدين،  عا�سمتها  ذلك  يف 
امل�����رصوب��ات ول��ي�����س ال��ط��ع��ام، يف 

واحلانات  للمطاعم  �سُي�سمح  حني 
وال���ب���ارات وال���ن���وادي وامل��ق��اه��ي 
 50 اإىل  ي�����س��ل  م��ا  با�ست�سافة 
دفعة  يف  واح��د  وق��ت  يف  ا  �سخ�سً
رفع  مت  كما  ال�سيافة.  لقطاع  كبرية 
غري  ال�سفر  على  املفرو�سة  القيود 
ال�����رصوري داخ��ل ح��دود ال��والي��ة، 
االأ�سخا�س  ع��دد  ارت��ف��ع  ح��ني  يف 
حفالت  بح�سور  لهم  امل�سموح 
ي�سل  م��ا  اإىل  واجل��ن��ازات  ال��زف��اف 
التوايل.  على  �سخ�سا  و50   20 اإىل 
التباعد  قواعد  تطبيق  و�سي�ستمر 

االجتماعي.
بالوالية  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
ا�سابة  حاالت  ثالث  ت�سجيل  اليوم 
لعائدين  جميعهم  بالفريو�س  جديدة 
حاليا  وي��خ�����س��ع��ون  اخل����ارج  م��ن 

الفنادق. باأحد  ال�سحي  للحجر 
 7195 االأن  حتى  اأ�سرتاليا  و�سجلت 
بفريو�س  م��وؤك��دة  ا���س��اب��ة  ح��ال��ة 
 – حالة   3098  – معظمها  كورونا، 
�سهدت  والتي  ويلز،  �ساوث  نيو  يف 

الوفيات  ن�سف  من  يقرب  ما  ا  اأي�سً
 103 اجماليها  البالغ  ال��ب��الد  يف 

حاالت.
اأمريكا  يف  اإ�سابة  مليون  من  اأكرث 
يف  ن�سفها  والكاريبي  الالتينية 

الربازيل
ّك���دة  جت����اوزت االإ����س���اب���ات امل���وؤ
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��ّد 
الالتينّية  اأمريكا  يف  حالة  املليون 
�ُسّجل  وق��د  االأح���د،  وال��ك��اري��ب��ي 
تعداد  ح�سب  الربازيل،  يف  ن�سفها 
ا�ستناداً  بر�س  فران�س  وكالة  اأجرته 

ر�سمّية. بيانات  اإىل 
ر�سمّيًا  �ُسّجل  الوباء،  بداية  ومنذ 
اإ�سابة   1،016،828 جمموعه  ما 

يف  بكوفيد19- 
م���ريك���ا ال��الت��ي��ن��ّي��ة  اأ
وم��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر 
بينها  ال��ك��اري��ب��ي، 
يف  حالة   514،849

الربازيل.
علي حممد   / قراءة 

ال�صني تتوعد الوليات املتحدة 
بهجمات م�صادة

دعوة ترامب لـ G7نحن بحاجة ملزيد من التفا�صيل

الكرملني: بوتني منفتح على احلوار 
بجميع الجتاهات 

ملاذا �صلمت رو�صيا دفعة من الطائرات احلربية املتطورة للجي�س ال�صوري؟

لأول مرة اأكرث وليات اأ�صرتاليا ت�صررا تخفف من قيودها

باأمريكا  24�صاعة  بفريو�س”كورونا”خالل  وفاة   598

م�صرف ليبيا املركزي يف �صرق البالد يرد على 
اخلارجية الأمريكية

رد  يف  املركزي،  ليبيا  م�رصف  دارة  اإ اأكدت 
ب�ساأن  االأمريكية  اخلارجية  على  ر�سمي 
مالطا،  يف  امل�����س��ادرة  النقدية  االأوراق 

ال�ساأن. هذا  يف  املتخذة  اإجراءاتها  �سالمة 
م�رصف  عرّب  اليوم  رو�سيا  موقع  وح�سب 
يف  ج��اء  مل��ا  رف�����س��ه  ع��ن  امل��رك��زي  ليبيا 
االأوراق  ب�ساأن  االأمريكية  اخلارجية  بيان 
"غوزناك"  �رصكة  يف  املطبوعة  النقدية 
ليبي،  دينار  مليار   1.45 بقيمة  الرو�سية 
اإىل  الفتا  دوالر،  مليار   1.1 يعادل  ما  اأي 
االأوراق  طباعة  عملية  اأن  منها  نقاط،  عدة 
جمل�س  اخت�سا�س  �سمن  تقع  النقدية 
 )1 ( رقم  البنوك  قانون  ويكفلها  دارة،  االإ
 )46 ( رقم  بالقانون  املعدل   )2005 ( ل�سنة 

.2012 ل�سنة 
اأ�سدر  دارة،  االإ جمل�س  ب��اأن  البيان  ف��اد  واأ
بعد  العملة،  بطباعة  قرارا  ل�سلطته،  وفقا 
عن  الربملان(  عزله  )الذي  املحافظ  حاد  اأن 
ع��ادل  ب�سكل  النقدية  ال�سيولة  ت��وزي��ع 
على  ومنها  امل��دن..  جميع  على  ومعقول 
مليون   167 اإر�سال  احل�رص،  ال  املثال  �سبيل 
املنطقة  يف  التجارية  البنوك  اإىل  فقط  دينار 

.2015 عام  منذ  ال�رصقية 
املركزي،  ليبيا  م�رصف  دارة  اإ جمل�س  وذكر 

الرو�سية  الطباعة  دار  اأن  البي�ساء،  فرع 
االت��ف��اق  ب���رام  اإ قبل  اأج���رت  "غوزناك" 
ا�ست�سارات  امل��رك��زي  ليبيا  م�رصف  م��ع 
طباعة  مهمة  تويل  على  ووافقت  قانونية، 
من  تاأكدت  اأن  بعد  فقط  النقدية  االأوراق 

وقانونيته. االإجراء  �سالمة 
املالطية  اجلمارك  �سلطات  اإن  البيان  وقال 
من  �سحنة   ،2019 �سبتمرب   4 يف  �سبطت 
نها  اإ عنها  قالت  الليبية،  النقدية  االأوراق 
طريقها  يف  وهي  بعد"،  التداول  تدخل  "مل 

بنغازي. ميناء  اإىل 
جرى  ن��ه  اأ امل��رك��زي  ليبيا  م�رصف  واأع��ل��ن 
بتويل  دول��ي��ة  حم��ام��اة  ���رصك��ة  "تكليف 
دولة  يف  اجلمركية  ال�سلطات  مع  م��ر  االأ
بعد  وذلك  ال�سحنة"،  عن  لالإفراج  مالطا 
عن  ف��راج  ل��الإ امل��ح��اوالت  ك��ل  ف�سلت  اأن 

. ل�سحنة ا
من  "الده�سة  عن  كذلك  البيان  واأع��رب 
منح  على  االأمريكية  اخلارجية  اإ����رصار 
طرابل�س  يف  املركزي  للم�رصف  ال�رصعية 
املنتخب،  النواب  جمل�س  �رصعية  وجتاهل 
من   2014 عام  ال�رصعية  احلكومة  وطرد 

امللي�سيات". قبل  من  العا�سمة 
ق/د
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الكاتبة ال�صابة علجية ح�صونة يف حوار لـ"التحرير":

لي�س كل من ي�صفف الفقرات كاتبا و لي�س كل من لديه كتاب كاتبا

بقلم / اأ . خل�صر . بن يو�صف 
---------------- 

بدايتك كانت  التحرير:كيف 
 يف عامل الكتابة عموما و 

اخلواطر حتديدا ؟
ال�سغر  م��ن��ذ  ك��ان��ت  ب��داي��ات��ي 
جربان  يكتب  ما  اأحببت  عندما 
دروي�س  وحممود  ج��ربان  خليل 
املطالعة  على  ترعرعت  نا  فاأ  ،
تلك  مني  �سنع  بها  �سغفي  و 
مبادئها  ت�سنع  التي  الكاتبة 
اخلواطر  بخ�سو�س  اأما   ، بنف�سها 
يف  املميز  باأ�سلوبي  ُعرفت  نا  فاأ
املهرجانات  يف  ال�سعر  ل��ق��اء  اإ
ب��اأن  اأعتقد  طبعا   ، املدر�سية 
بداية  هي  اأكتبها  التي  اخلواطر 
التي  العاملية  ال�ساعرة  ل�سناعة 

تكوينها.. اإىل  اأطمح 
َتتناولني ماذا  التحرير: 

 يف ق�ص�صِك وخواطرِك ؟
من  بع�سها  و  الواقع  من  بع�سها 
اأراها  اأن  متنيت  داخلي  يف  �سياء  اأ
فر�سمتها  اأجدها  مل  و  الواقع  يف 
عيبا  لي�س  هذا  طبعا  كلماتي،  يف 
يحاول  كتاباته  يف  الكاتب  الأن 
يحاول  ثم  اأوال  نف�سه  ي�سبه  اأن 

القارئ. ي�سبه  اأن 
كتاب  لك  التحرير:�صدر 

م�صمى  حتت  ن�صو�س  عن  عبارة 
ميكنك  هل   ، " القلب  " رغبات 
اأن حتدثينا عن هذا املوؤلف ، 
اأن  اأردت  الت�صمية وماذا  �صبب 
؟ ن�صو�صك  تقوليه من خالل 

 " القلب  رغبات   " كتابي  طبعا 
�ساأحر�س  الذي  االأول  ابني  هو 
الذي  املكان  اإىل  اإي�ساله  على 
ب��ه��ذا  ا���س��م��ي��ت��ه   ، ي�����س��ت��ح��ق��ه، 
جمموعة  عن  عبارة  نه  الأ اال�سم 
قلبي  يريد  التي  الر�سائل  من 
العنوان  و   ، الكون  اإىل  اإي�سالها 
ت�سّنع  بدون  عفويا  ُو�سع  هكذا 
 ، نبيلة  غايته  يعني   ، انتقاء  و  اأ
كرتويج  العنوان  ي�سع  فالبع�س 
الأن  هذا  اأفعل  لن  و  فلم  نا  اأ ما  اأ

ترّوجني  التي  هي  كلماتي 
ي�سمل   " القلب  رغبات   " كتابي 
بعنوان  االأول   ، ف�سول  خم�سة 
تناول  فينا،  امل�سكوبة  الله  روح 
 ، الدينية  الق�سايا  من  العديد 
البعد  خالله  من  اأظهر  اأن  حاولت 
اأي  يتناولها  مل  بطريقة  الديني 
الثاين  الف�سل   ، قبل  من  كاتب 
الوطن  عيون  من  حلي   : بعنوان 
تربية  ف�سل جميل جدا و مهم يف 
�سياء  اأ عن  تكلمت  فيه  ال�سعوب 
 ، االأ�سواء  عليها  ن�سلط  اأن  يجب 
حّوائية  ر�سائل   : الثالث  الف�سل 
تية  مراآ �سورة  عن  عبارة  هي   ،

�سورت  بحيث  العربية  ة  للمراأ
و  ة  امل���راأ ج���ربوت  ي��ك��ون  كيف 
اأي�سا  و  اختالفها  يكون  كيف 
ان  ميكن  ة  امل��راأ م  اأ كيف  تكلمت 
تكون  ان  ميكن  و  نعمة  تكون 
بها  يكافئ  الله  اأن  كيف   ، نقمة 
اجلن�س  بها  يعذب  و  الدنيا  يف 
فيها  حُت��ول  موا�سع  يف  االآخ��ر 
ما  اأ  ، جم��رم  اإىل  الرجل  االنثى 
م�ساعر،  بعنوان  الرابع  الف�سل 
موطنا  اأع��ت��ربه  الف�سل  ه��ذا  و 
جدا  ثري  نه  الأ جمعاء  ن�سانية  لالإ
الوجود...  و  االن�سانية  مبوا�سيع 
متنوعة  موا�سيع  ي�سمل  يعني 
اأ�سفل  اإدراجها  ميكن  ال  خمتلفة  و 
اأي عنوان اإال امل�ساعر ، و الف�سل 
مني  مقتطفات  بعنوان  اخلام�س 
مذكرتي  من  اأخذتها  �سياء  اأ هي 
اأن  خاللها  من  حاولت  اليومية 

اأدرج
املجتمعات  و  القرى  يف  املعاناة 
التي  املجتمعات  او  املحافظة 
حاولت  اأي�سا  و  التحفظ،  تّدعي 
لنجاح  ���رصار  االأ بع�س  اأظهر  اأن 
هذا  من  اأخ��رى  �سياء  اأ و  ���رصة  االأ
الف�سل  ه��ذا  ختمت  و  القبيل 
بعنوان  بن�س  ككل  الكتاب  اأو 
اإ���رصاري  حت  و�سّ كاتبة  خيبة 
مهما  الكتابة  على  اإحل��اح��ي   و 
م�سوؤولة  نا  اأ و   ، النتيجة  كانت 
فكرة  اأو  قلتها  كلمة  كل  على 

. كتبتها
 ، علجية  التحرير:املبدعة 

اأقف عند عنوان  دعيني الآن 
 " " رغبات القلب  جمموعتك 
و هي ن�صو�س ق�صرية ، كيف 

الختيار؟ هذا  لنا  ت�صرحني 
هكذا  كتابي  يكون  اأن  اخرتت  نا  اأ
هو  االخت�سار  باأن  اأعتقد  الأين   ،
اإىل  للو�سول  االأق�رص  الطريق 
يعني  بدا ال  اأ هذا  و طبعا  القارئ، 
 ، الرواية  كتابة  فكرة  �سد  نني  اأ
هذا  �ساأفعل  رمب��ا  بالعك�س  بل 
الكايف  الن�سج  اإىل  اأ�سل  عندما 
الأن   ، لكتابتها  يوؤهلني  ال��ذي 
�سيئا  اأفعل  اأن  عادتي  من  لي�س 

جناحه. يف  ي�سكك 
هذه  �صيقراأ  التحرير:من 

قويا  ح�صورا  �صيجد  املجموعة 
الق�ص�س  حتتاج  فهل   ، لالأنثى 

تقويل  كي  حل�صورها  دائما 
املختلف يف نظرك ؟

بع�س  يف  نا  اأ طبعا   ، جميل  ال  �سوؤ
�سمن  �ساأح�سب  الن�سو�س 
ف�سل  يف  خا�سة  الن�سوي  التيار 
العموم  على   ، حوائية  ر�سائل 
ن�سو�سي  يف  نثى  االأ قلت  كما 
يقراأ  وم��ن   ، ق��وي  ح�سور  لها 
اأي�سا  �سيلتم�س  رمب��ا  كتابي 

يف  االآخ���ر  اجلن�س  ع��ن  دف��اع��ي 
يجعلني  ما  وهذا  الفقرات  بع�س 
�رصْط  لي�س  الن�س  جن��اح  ق��ول  اأ

فيه. نثوي  االأ احل�سور 
ي�صتثريك  الذي  التحرير:ما 
للكتابة ، حدث اأم �صورة اأم 
للذات و لالآخر؟ حالة معاناة 

ومل  بحياتي  ع��ربوا  اأ�سخا�س 
ذكرياتهم  رذاذ  معهم  ي��اأخ��ذوا 
اأن  الكتابة  خالل  من  فاأحاول   ،
�سور  واأي�سا   ، بتنظيفها  اأقوم 
جتعلني  اأمامي  املعرو�سة  النجاح 

ليها. اإ الو�سول  الأجل  اأجتهد 
اأن  املمكن  من  التحرير:هل 

الكتابة  جتربة  علجية  تخو�س 
؟ قريبا  الروائية 

�سبق  الذي  ال  ال�سوؤ يف  قلت  كما 
اأتعجرف  لن  للقارئ  احرتاما  اأين 
ذا  اإ اإال  رواي��ة  لن�رص  اأت�رصع  و  اأ
ال��ك��ايف،  الن�سج  اإىل  و�سلت 
هذا  يف  النجاح  حققت  ذا  اإ الأين 
و   ، فيه  �ساأ�ستمر  ن��ا  ف��اأ ال��ل��ون 
ال  ال�سوؤ ه��ذا  �ُسئلُت  مل��اذا  اأعلم 
يف  املبتدئني  الكتاب  معظم  الأن  
خواطر  كتاب  ين�رصون  ال�ساحة  
�ساأختلف  نا  اأ ما  اأ رواية،  تعقبه  ثم 
البحور  تقن  اأ اأن  حلمي   ، عنهم 
�سعريا  ديوانا  اأ�سدر  و  ال�سعرية 

الله. باإذن 
الأخرية  الفرتة  التحرير:يف 

من  رهيبا  ازدحاما  ن�صهد 
الرواية  يف  ال�صباب  املبدعني 

الأدبية  الأجنا�س  وغريها من 
وائيِّني  الرِّ مو�صوعات  ر  فَتتكرَّ  ،
والأحداث  الأ�صاليب  ر  وَتتكرَّ ؛ 

راأيِك ؟ ما  نف�صها... 
من  كل  لي�س   ، اأ�سلي  االأ�سلي 
لي�س  و  كاتبا  الفقرات  ي�سفف 
كما   ، كاتبا  كتاب  لديه  من  كل 
ميلك  م��ن  لي�س  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ال 
 ، قراء  ميلك  من  الكاتب   ، كتابا 
من  عددا  يتناول  قد  اأق�سده  ما 
نف�س  اأو  املو�سوع  نف�س  الكتاب 
االآخر  و  ينجح  اأحدهم  الق�سية 
طريقة  اإىل  يعود  هذا  و  يف�سل 
ي�����س��ا  ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ق��راء واأ
ط��ري��ق��ة ال��رتوي��ج االإع��الم��ي ، 
مفتوحة  دب���ي���ة  االأ ال�����س��اح��ة  و 
لكن  و  يدخلها  الكل   ، للجميع 
الكفاءة  الأ�سحاب  اال�ستمرارية 

نكرة. الباقي  و 
كتابة  بِت  جرَّ التحرير:هْل 

اإىل  ، وكيف تنظرين  عر  ال�صِّ
ودور  العمومية  املكتبات  دور 

؟ الن�صر 
كتبت  االب��ت��دائ��ي��ة  م��رح��ل��ة  يف 
ال�سجعية  الن�سو�س  من  الكثري 

كنت  الأين  بها  ف��رح��ة  كنت  و 
و  �سعرا  اأكتب  نف�سي  اأح�سب 
باالإحباط  اأ�سبت  كربت  عندما 
ن��ه  الأ اأكتبه  كنت  مم��ا  خجلت  و 
  ، اأعتقد  كنت  كما  �سعرا  لي�س 
البحور  تعلم  اأحالمي  من  اليوم 
املكتبات  وبخ�سو�س   ، ال�سعرية 
احلمد  الكثري  منحتنا  العمومية 
الن�رص  ل��دور  بالن�سبة  و   ، لله 
ال�ساحة  يف  جديدة  نني  اأ بحكم 
املثقف  دار  اإال  اأع���رف  مل  ن��ا  ف��اأ
و  ال��روع��ة  قمة  يف  كانت  التي 
رائعاأ  من  اأكرث  ب�سكل  خدمتني 
يف  التفكري  على  �سجعني  مّم��ا 
ن�����رص ك��ت��ب اأخ���رى وع��ل��ى ه��ذا 
املديرة  �سيدتي  اأ�سكر  ال�سدد 
قدمت  التي  من�سوري  �سمرية 
على  زبائنها  وك��ل  الكثري  لنا 

�سهود. هذااأ 
ن�صيحة  من  التحرير:هل 

؟ ال�صباب  للكتاب 
يف  �سابة  ككاتبة  اأتكلم  اليوم  نا  اأ
 ، �سنة  ع�رصين  و  االثنني  عمر 
غريي  ي�سعر  مبا  اأ�سعر  اأن  طبيعي 
ن�سيحتي    ، ال�سباب  الكتاب  من 
ال  اأن   ، القارئ  يحرتموا  اأن  لهم 
ال��ق��ارئ  جتعل  ���س��ي��اء  اأ يكتبوا 

كتابهم  ق����راءة  م��ن  ي�ستحي 
يحر�سوا  ال  اأن   ، ال��ع��ل��ن  يف 
ليفكروا  اأوطانهم  على  املراهقني 
اأن  اأي�سا  و   ، منها  الرحيل  يف 
كما  نف�سهم  باأ مبادئهم  يختاروا 
يعي�سوا  ال  كي  خواطرهم  تقول 
�ساأل  واأ  ، الكلمة  من  اخلوف  حالة 

لهم. ال�سداد  و  التوفيق  الله 
ن�ساء  اإ ي��ح��اول��وا  اأن  عليهم  و 
بني  كتاباتهم  خالل  من  ال�سلح 
ه��م  اأ ه��ذا  و  جمعاء  ن�سانية  االإ

ء �سي
اأخرية  التحرير:كلمة 

والقراء. للجريدة 
اأن  على  �ساأحر�س  قرائي  كل  اإىل 
اإن  لهم  وطنا  نف�سي  من  اأجعل 
اإن   ، اإن طردوا   : اأوطانهم  خذلتهم 
انتبذهم  اإن   ، جاعوا  اإن   ، �رصدوا 
نا  فاأ بالغربة  �سعروا  اإن   ، العراء 

، حق  علّي  لهم  و   ، وطنهم 
الغّراء  جريدتكم  اإىل  ال�سكر  و 
رونقها  يف  ت�ستمر  اأن  اأمتنى   ،
ن��ا  اأ ج��دا  �سعيدة   ، عطائها  و 
الأن  معكم.  حت��اوري  خ��الل  من 
و  ج��دا  جميلة  ك��ان��ت  �سئلة  االأ
الكثري  يف  النظر  اأعيد  جعلتني 

الله. حر�سكم  اأفكاري.  من 

بعنوان  مو�صوم  موؤلف  لها  ، �صدر  ثانوي  بورقلة تخ�ص�س علوم طبيعية  لالأ�صاتذة  العليا  املدر�صة  ، طالبة يف  ربيعا  اثنني وع�صرين  العمر  تبلغ من   ، الوادي  ابنة مدينة   ، علجية ح�صونة 
."2018 نف�س  " لآخر  كتاب   يف  م�صاركة  الإبداعي  ر�صيدها  " يف  القلب  " رغبات 
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا االإعالمي

1ميني o اجلزء الذي يؤكل من نبات قصب السكر )معكوسة(
2بيت ليس فيه نوافذ أو أبواب )كلمتان(

3ألغاها االسالم وحرمها قبل 14 قرنا
4حرفان من شاة o سقاية الزرع

5شركة نفط اماراتية )معكوسة( o خصم
6يف وقت متأخر من هذا املساء o عضو يف الوجه

7شيء ترميه يف البحر كلما احتجت إليه )كلمتان( o نصف 
ساهر

8إجابة o مهم أو سار على غري هدى o نصف مبني
 o 9يوصلك من بيتك إىل عملك وبالعكس دون أن يتحرك

غلى املاء
10نصف فرقة o - أشتريه مبايل و ال أدخله داري

أفقــــــــــــــــــي

1ميزان o توهج ونور يف الصباح
2فيض املاء o اللباس التقليدي الغريب

3ظالم )معكوسة( o أبو االمراء
4كلمة من 6 حروف ولكنها جتمع كل 

احلروف o نصف راشد
5للتمين o الصوت الذي يصدره احلصان

6قشطة o توزيع ماء الشرب على احلجاج 
)معكوسة(.

7علية القوم o سائل فيه سر احلياة
8نقطة ارتباط وانفصال األم عن وليدها 

o الة موسيقية جلدية o يف السلم 
املوسيقي

9شيء ال يسري إال إذا ضربته على رأسه 
عدة مرات

10إذا سخنته كثريا جتمد o - هلا عني 
واحدة ولكنها ال ترى

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرة،داخل كل واحد منها 9 مربعات �سغرة لت�سكل ال�سبكة 
من 81 مربعا �سغرا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرة باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :
 1.اأن اليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

همية عا�سمة اآ�سياوية �سنفت �سمن اأغلى الكلمات ال�سرّ
العوا�سم يف العامل

4         

     

2         

1         3         

     

5         
يهز)مبع(

تدفقت

الياأ�ص

م�ساك�ص

احلا�سي
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ثلثا"ترف"

مكررات

حاد

لرت)مبع(

قذف

اللون

بلد اأوروبي

للتمني)م(

ا�ستقبل

ن�سف"مربر"

العر�ص)مبع(

بدت)م(

الثمن

ا�ستاق

حلد

ثلثا"�سنة"

ملكي

�سعر اجلمل)ن(

اعرتفت)م(

ثلثا"يرج"

اأمر

اأول اخللق

تتلو)م(
يعلم

املر)مبع(

القامة)م()ن(

�سقي

ال�سوؤال عن
ال�سعر

عاتب ووبخ

حكيظهر

التدقيق

ال�سجاعة

�سيدمن االأهل
اعمل)مبع(
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حت�س�ص
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جواب

عاتب
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حـدث وال حـرج
عامل اأمريكي يحذر: 

 اإنفلونزا الطيور 
املروعة قد متحو 

ن�سف الب�سرية
قتل فرو�ص كورونا اأكرث من 365 األف �سخ�ص 

يف جميع اأنحاء العامل يف خم�سة اأ�سهر فقط.، 
ولكن هذا ال �سيء مقارنة مبا ميكن اأن يحدث 

اإذا مل يغر الب�سر ت�سرفاتهم عندما يتعلق 
االأمر بالدجاج.ويف كتابه اجلديد، بعنوان 

"كيف تنجو من جائحة"، يحذر الدكتور مايكل 
غريغر، وهو عامل وطبيب ا�ستهر بالدفاع عن 

النظم الغذائية النباتية، من وجود فرو�ص 
مروع ينبثق من مزارع الدجاج املزدحمة 

وغر ال�سحية، م�سرا اإىل اأنها متلك القدرة 
على حمو ن�سف الب�سرية.وبينما حذر خرباء 

البيئة يف وقت �سابق من ال�سهر املا�سي من اأن 
العامل �سيواجه وباء اآخر اأقوى، اإذا وا�سلنا 

االت�سال باحلياة الربية، يلقي غريغر باللوم 
على الدجاج.كتب غريغر، م�ست�سهدا بانت�سار 

االإنفلونزا االإ�سبانية امل�ستندة اإىل الطيور عام 
كونغ  هونغ  يف   H5N1 فرو�ص  وتف�سي   ،1920

عام 1997: "القلق هو اأن الفرو�ص ال يقف 
�ساكنا اأبدا ولكنه يتحور دائما. ... وهذا هو 

الوح�ص الكامن يف الفروة التحتية، وهو الذي 
يجعل علماء االأوبئة يرتعدون".

هناك بع�ص 
االأ�سخا�ص 

يقومون 
بغ�سل 

الكمامة 
واإعادة 

بيعها باأ�سعار 
مغرية...   

يجب متزيقها 
قبل رميها

صـــورة و تعــليق 
�صطو م�صّلْح على جنم ◄

كرة م�صهور ي�صفر 
عن �صرقة اأ�صياء 

ثمينة
تعر�س منزل اجلزائري 

ريا�س حمرز، جنم مان�س�سرت 
�سيتي والذي يقع يف مدينة 

مان�س�سرت ب�سمال غربي 
اإجنلرتا لل�رصقة، بعد اأ�سابيع 
قليلة من واقعة �رصقة 
منزل ديلي اآيل، جنم 

توتنهام.
وقالت �سحيفة "ذا 
�سن" الربيطانية، 
اإن منزل حمرز 

تعر�س 
ل�سطو 

م�سلح، 
اأدى اإىل �رصقة 

3 �ساعات فاخرة، 
كان ميتلكها الدويل 

اجلزائري.واأو�سحت ال�سحيفة، اأن حمرز قد تعقب 
الل�سو�س بعناية، قبل اأن يت�سللوا اإىل بيته ويقوموا 
باأخذ ال�ساعات الثالث، والتي تزيد قيمتها عن 500 

األف جنيه اإ�سرتليني.اأ�سافت: "�ساعة )ريت�سارد 
ميلي(، هي االأكرث قيمة بينها، وقدرت بنحو 230 

األف جنيه ا�سرتليني، وهي م�سهورة باأحجارها 
الكرمية وم�سنوعة من نف�س املواد املخ�س�سة 

ملكوكات الف�ساء و�سيارات الفورموال1 ، بينما 
كانت ال�ساعتان االأخريان عبارة عن "رولك�س 

دايتونا" بقيمة 40 األف اإ�سرتليني، واأخرى بقيمة 35 
األف اإ�سرتليني".

وتابعت: "باالإ�سافة ل�رصقة ال�ساعات، فقد مت 
اال�ستيالء على اأكرث من 50 األف اإ�سرتليني، 

وقم�سان كرة قدم خا�سة مبحرز تتجاوز قيمتها 150 
األف اإ�سرتليني".

ونقلت ال�سحيفة ت�رصيحات متحدث با�سم ال�رصطة 
يف مدينة مان�س�سرت عن هذه الق�سية، حيث قال: "يف 

حوايل ال�ساعة اخلام�سة من يوم اجلمعة 24 اإبريل، 
اأفاد ا�ستدعاء لل�رصطة باأن اأربع �سقق منف�سلة 

تعر�ست لل�سطو يف و�سط املدينة".وال تعد تلك 
حادثة ال�رصقة االأوىل التي يتعر�س لها العب من 
الدوري االإجنليزي، واإمنا حدث ذلك مع ديلي اآيل 
الذي تعر�س لل�رصقة، ومت التعدي على اأخيه يف 

منزل جنم توتنهام.

طبيب ايطايل بارز: 
فريو�س كورونا 

فقد قوته واختفى 
اإكلينيكيًّا من اإيطاليا
قال الطبيب االإيطايل البارز األربتو زاجنريلو اإن 
فريو�س كورونا امل�ستجد بداأ يفقد قوته واأ�سبح 

اأقل فتكا، واإنه "يف احلقيقة مل يعد موجوًدا 
ا يف اإيطاليا". اإكلينيكيًّ

واأ�ساف زاجنريلو ملحطة "اآر.اأي.اآي" 
التلفزيونية اأن "امل�سحات التي اأخذت على 

مدى االأيام الع�رصة املا�سية اأظهرت حمولة 
فريو�سية متناهية ال�سغر من حيث الكمية، 
مقارنة بامل�سحات التي اأخذت قبل �سهر اأو 

اثنني".
ويراأ�س زاجنريلو م�ست�سفى "�سان رفاييل" يف 
ميالنو مبنطقة لومبارديا يف ال�سمال االإيطايل 
الذي حتمل العبء االأكرب من عدوى فريو�س 

كورونا يف البالد

اقتــراح لإلــغاء الحتــفال بعــيد 
الأ�صــحى يف املغــرب

اقرتح حزب “الطليعة الدميقراطي اال�سرتاكي” يف املغرب على رئي�ص احلكومة، اإلغاء 
االحتفال بعيد االأ�سحى املبارك هذا العام وجاء هذا االإقرتاح، ب�سبب تداعيات التف�سي  وباء 

“كورونا” على املواطنني.واعترب احلزب مقرتحه باأنه وجيه ومفيد للبالد يف احلد من انت�سار 
وباء “كورونا”.

ق هذا القرار يف �سنوات اجلفاف، كما اأن غالبية املواطنني  وذكر احلزب، باأن املغرب �سبق واأن طبرّ
غر قادرين على �سراء اأ�سحية.

حزب “الطليعة الدميقراطي وقد جاء مقرتح 
اال�سرتاكي” بعد تاأكيد وزير 

الفالحة املغربي ا�ستعداد وزارته 
لعيد االأ�سحى، معلنا باأن الوباء 

منع املغاربة من عيد الفطر، ولكن 
عيد االأ�سحى له خ�سو�سية.

لالإ�سارة، فقد بلغ اإجمايل امل�سابني 
بفرو�ص كورونا يف املغرب، 7819 
م�سابا، تعافى منهم 5754 �سخ�سا 

وتويف 205 اأ�سخا�ص اإىل حد االآن.

ظهور ثعابني �صامة تثري الرعب و�صط ال�صكان بعد 
اإ�صابة �صاب بلدغة بالبليدة 

�سهدت والية البليدة ظهور ثعابني يف خمتلف مناطق البليدة، حيث اأحدث حالة من الرعب واخلوف يف نفو�ص 
�سكان الوالية يف بع�ص املناطق.وتعر�ص �ساب يبلغ من العمر 18�سنةاىل لدغة ثعبان �سام يف �ساقه اليمنى بحي 

بن هجوري التابع منطقة بن عا�سور بالبليدة. مما �سبب له اأعرا�ص غثيان و �سحوب الوجه وفقدان الوعي، حيث 
مت نقل امل�ساب من طرف اعوان احلماية املدنية باوالد يعي�ص.قبل ان يتم اإ�سعافه واإجالوؤه رفقة الثعبان الذي 
مت ا�سطياده بوا�سطة طعم )�سفدع( لتتمكن م�سلحة ال�سموم مب�ست�سفى بوفاريك من تقدمي امل�سل الالزم.كما 

متكنت وحدة احلماية املدنية لدائرة موزاية من عملية اإنقاذ ل�سكان حي 375 م�سكنا، بعد اأكرث من �سهر من العي�ص 
يف حالة ذعر و هلع من ثعبان كان ي�ستغل خزانة اإحدى العمارات كملجاإ له.وبالرغم من تدخل فرق احلماية 

املدنية لعدة مرات بعني املكان اإال اأنها مل تتمكن من العثور عليه.و بعد نداء ا�ستغاثة من طرف �سكان احلي عرب 
ر�سالة اإىل مديرية احلماية املدنية من خالل ال�سفحة الر�سمية يف الفاي�سبوك. مت خروج فرقة التدخل الأجل 

البحث عن الثعبان اأين مت العثور عليه والق�ساء عليه وانهاء حالة اخلوف واإنقاذ ال�سكان من خطره.كما اكد املكلف 
باالعالم عادل الزغيمي للتحرير، اأن فرتة ماي وجوان من كل �سنة تعترب فرتات خروج الثعابني واالأفاعي من 

�سباتها وعملية البحث عن الطعام.وبعدها تكون فرتة فق�ص البيو�ص، حمذرا انه يجب احليطة و احلذر اأثناء 
عملية التجوال يف املناطق الزراعية واجلبلية وتفادي قلب اأوحتريك احلجارة ال�سخرية للوقاية من 

اللدغات املفاجئة .
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 باحثون يحددون 7 اأدوية لعالج فريو�س كورونا لي�س بينهم "كلوروكني"

منح و�صام “ع�صري” للراحلة عائ�صة باركي

اأمطار على الوليات ال�صرقية

انتحار �صاب �صنقا يف مروانة بباتنة

بعد م�صتغامن و بومردا�س و العا�صمة.. ولية 
جيجل تنع ال�صباحة يف �صواطئها

بعد درا�سة اأكرث من 6400 دواء

لوؤي ي   
----------------------

دواء   6446 درا�ــســة  بعد  اأنــهــم  الباحثون  ــد  اأك و 
م�سرحا به، تو�سلوا اإىل وجود 7 اأدوية فقط اأثبتت 

فعالية يف حماربة الفرو�ص و اإيقاف تكاثره.
و اأ�ساروا اإىل اأن نظام املناعة لدى معظم االأ�سخا�ص 
بع�ص  لكن  الــفــرو�ــص،  مكافحة  يف  ي�ساعدهم 
ت�ساعدهم  ــة  الأدوي يحتاجون  للخطر  املعر�سني 
على حماربة الفرو�ص، و هذه االأدوية ال�سبع قد 

تفعل ذلك.
البرامبانيل، كاربروفني،  ال�سبعة هي:  واالأدوية 
ــص،  ــ� ــاك زان اأو  ــــــــربازوالم  األ �ــســيــلــيــكــوكــ�ــســيــب، 
اإيثيل  �سارافلوك�سا�سني،  تروفافلوك�سا�سني، 

بي�سكوما�سيتات.
بي�سكوما�سيتات  اإيثيل  دواء  اأن  العلماء  اأو�سح  و 
التي قد  الدم و اجللطات  ي�ستخدم كم�ساد لتخرث 
هو  كاربروفني  دواء  و  الفرو�ص،  نتيجة  حتدث 

دواء بيطري ي�ستخدمه االأطباء للحيوانات.
"زاناك�ص" الذي ي�ستخدم كعالج  و اأ�سافوا اأن دواء 
للقلق ال يوجد دليل قوي على اأنه ي�ساعد يف عالج 

الفرو�ص.
فيها  حتــارب  الــذي  الوقت  يف  الدرا�سة  هذه  تاأتي 

ع�سرات ال�سركات واملراكز البحثية الوقت للتو�سل 
اإىل لقاح م�ساد للفرو�ص بحلول نهاية العام .

اأنها  اأعلنت  قد  الربيطانية  ال�سحة  وزارة  كانت  و 
لفرو�ص  امل�ساد  رميدي�سيفر  عقار  �ست�ستخدم 
كورونا  فرو�ص  مر�سى  بع�ص  عالج  يف  االإيبوال 
اإطــار  يف  منه،  ي�ستفيدوا  اأن  املرجح  من  الذين 

التعاون مع �سركة غيلياد �ساين�سز امل�سنعة له.

التجارب  من  االأولية  البيانات  اإن  الــوزارة  قالت  و 
العقار  اأن  اأظهرت  العامل  م�ستوى  على  ال�سريرية 
اإىل  كوفيد19-  من  التعايف  وقــت  يقلل  اأن  ميكن 

اأربعة اأيام.
�ست�سمح  اأنها  الرو�سية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  كما 
امل�سابني  لــعــالج  "اأفيفافر"  عــقــار  با�ستخدام 

بفرو�ص كورونا.

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  قــرر 
اجلمعية  رئي�سة  باركي  عائ�سة  الراحلة  منح 
اجلزائرية ملحو االأمية “اقراأ” و �سام اال�ستحقاق 
معركة  يف  الكبرة  مل�ساهماتها  “اأ�سر” تقديرا 
حمو االأمية، ال�سيما يف اأو�ساط امل�سنني و خا�سة 
ذكر  الداخلية.و  املــدن  و  ــاف  االأري يف  الن�ساء 

الرئي�ص  اأن  الوزراء،  بيان توج اجتماع جمل�ص 
“جمعية ذات  اأعطى تعليمات ملنح �سفة  تبون 
كذلك  اأمر  “اقراأ”.كما  جلمعية  عامة”  منفعة 
املدنية  اجلمعيات  باأ�سماء  قائمة  ــداد  ــاإع ب
من  قدمته  ما  اأ�سا�ص  على  ال�سفة  لهذه  املوؤهلة 
خدمات للمجتمع عرب الرتاب الوطني ال�سيما 

تلك التي ظهرت خالل اأزمة كوفيد 19 و لعبت 
التربعات و توزيعها على  دورا كبرا يف جمع 
بني  الرتاحم  و  الت�سامن  تعزيز  و  املت�سرريناأ 
الت�سدي  على  الدولة  م�ساعدة  و  ال�سعب  اأبناء 

جلائحة كورونا.
ق/و

 توقع الديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية، ام�ص 
�سرق  مناطق  على  اأمــطــار،  تهاطل  االثنني، 
لذات  تنبيه  ح�سب  االأمــر  يتعلق  و  الــبــالد، 
اأن  اجلوية،  لالأر�ساد  تنبيه  اأو�سح  و  امل�سدر. 

باتنة،  والية  من  كل  مي�ص  االأمطار  ت�ساقط 
اأهــرا�ــص،  �سوق  ق�سنطينة،  ميلة،  �سطيف، 

خن�سلة، اأم البواقي، قاملة و تب�سة.
ق/و

“هـ ب” يبلغ من  اأقدم ام�ص االول �ساب يدعى 
�سنقا،  حلياته  حد  و�سع  على  �سنة،   27 العمر 
مروانة  مدينة  مدخل  عند  عليه  عرث  حيث 
�سجرة  جــذع  عند  معلقا  منها  ينحدر  التي 
مت  حيث  احلياة،  فارق  قد  و  حبل،  بوا�سطة 
اإخطار م�سالح الدرك الوطني و كذا احلماية 
املدنية التي تنقلت اىل عني املكان، قبل و�سول 
برفع  قاموا  الذين  العلمية  ال�سرطة  ــراد  اف

الب�سمات و معاية املكان و اجلثة، قبل ان يتم 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اىل  حتويلها 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  فيما  مروانة، 
حتقيقا يف احلادثة للوقوف عند اال�سباب التي 
دفعت بال�سحية اىل و�سع حد حلياته، و التي 
تبقى جمهولة حلد ال�ساعة، كما �سيتم اخ�ساع 
من  للتاأكد  ال�سرعي  الطبيب  لت�سريح  اجلثة 

حادثة و ظروف الوفاة.

امل�سطافني  ــول  دخ جيجل،  ــة  والي وايل  منع 
م�ستوى  على  املــتــواجــدة  الــ�ــســواطــئ  جلميع 
اال�ستجمام  و  ال�سباحة  بغر�ص  الوالية  اإقليم 
اأية  اإقــامــة  مينع  كما  الت�سلية،  و  التخييم  و 
نوعها  كان  مهما  ال�ساطئية  للريا�سة  تظاهرة 
اإىل غاية فتح مو�سم اال�سطياف، ح�سبما جاء  

ام�ص االإثنني يف بيان مل�سالح الوالية.
املجال�ص  روؤ�ساء  "يعمل  فاإنه  امل�سدر  ح�سب  و 
الن�سر  على  الدوائر  وروؤ�ساء  البلدية  ال�سعبية 
البلديات  القرار على م�ستوى مقر  الوا�سع لهذا 
مداخل  و  الن�سر  اأمــاكــن  جميع  و  الــدوائــر  و 
ال�سواطئ املتواجدة على م�ستوى اإقليم الوالية
ق/و

ك�صف باحثون يف جامعة بر�صلونة ال�صبانية عن 7 اأدوية ميكن ت�صاعد اجل�صم يف حماربة فريو�س كورونا امل�صتجد، و منع تكاثره يف ج�صم 
الإن�صان، وفقًا ل�صحيفة ديلي ميل.

اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية، ام�ص االثنني، 
عن ال�سروع يف بث ح�س�ص حول منهجية حل 
ذلك  و  املدر�سية،  االمتحانات  موا�سيع  مناذج 
يف  البحث  ملركز  التابع  واب”  ”تلفزيون  عرب 
يف  الوزارة  اأ�سارت  التقني.و  و  العلمي  االإعالم 
التكفل  اإىل  تهدف  “احل�س�ص  اأن  اإىل  لها  بيان 
ال�سنتني  لتالميذ  اجليد  التح�سر  و  النف�سي 
من  الثالثة  و  املتو�سط  التعليم  من  الرابعة 
التعليم الثانوي يف اإطار املرافقة البيداغوجية 

لهم”.

حماولة  بعنابة،  ال�سواطئ  حــرا�ــص  اأحــبــط 
على  كانوا  �سخ�سااأ   12 لـ  �سرعية  غر  هجرة 
منت قارب تقليدي ال�سنع، ح�سب بيان لوزارة 

الدفاع الوطني، ام�ص  االثنني.
ق/و

احتج �سباح االثنني الفارط اأمام مقر الوالية 
بخن�سلة عدد من �سائقي �سيارات االأجرة وذلك 
بعد اأن انقطع م�سدر رزقهم ووجدوا اأنف�سهم 
يف بطالة مقننة دون اأن تلتفت ال�سلطات اإليهم 
يعي�سونها  التي  االأزمــة  ثقل  عليهم  لتخفيف 
ال�سعي ملنع  اإطار  بعد توقيف و�سائل النقل يف 

تف�سي وباء كورونا.
�سيارات  �سائقي  من  معترب  عدد  جتمع  حيث 
االأجرة اأمام مقر الوالية وذلك بعد اأن �ساقت 
اليومي،  عائالتهم  قــوت  لتاأمني  ال�سبل  بهم 
ومنحهم  ن�ساطهم،  بفتح  بالتعجيل  وطالبوا 
اأ�سبحوا  حيث  عملهم.،  ملــزاولــة  تراخي�ص 
واحتجاج،  وغليان  احتقان  حــاالت  يعي�سون 
متديد  عن  االأخــر  االإعـــالن  بعد  خ�سو�سا 
جوان   13 لغاية  اجلزئي  ال�سحي  احلجر  فرتة 

احلايل.
متاليل. ع 

ال�صروع يف بث مناذج حللول 
المتحانات عن بعد

اإحباط حماولة هجرة غري �صرعية 
ب�صواحل عنابة

�صائقو �صيارات الأجرة بخن�صلة 
يحتجون اأمام مقر الولية

  

ال�سواد  دوائــر  بني  الت�سنيف  منطق  ان   
املعقد  االن�ساين  الفكر  يعي  ال  البيا�ص  و 
عنك  حتجب  القولبة  ان  و  الــتــكــويــن. 
و  للوعي،  رديفة  العقالنية  و  احلقيقة 
املجتمع  بني  اأ�سكاال  االكرث  ال�سوؤال  كان 
م�سروع  يف  القولبة  لــعــوائــق  الـــذات  و 
و  العقالنية،  عــرب  الــواعــيــة  الــهــويــات 
املزيف  التحرر  ذاك  من  حتررنا  اإمكانية 
الثقافية  للظاهرة  ت�سنيفنا  حول  الذي 
غر  لها  مربر  ال  التي  الذات  اأحكام  وفق 
التحيز من خالل الت�سنيف فكانت البنى 
العامل،  من  مكان  غر  يف  االجتماعية 
التي  تلك  او  الهوية  فيه  تندمج  ــذي  ال
متزامنة  ثنائية  عرب  حممومة  تتعدد 
و  الهوية  معنى  وزاد  القبول،  و  الرف�ص 
البنية االجتماعية يف حتديات احلقيقة 
عقالنية  ال  الت�سنيف  ــن  ع الباحثة 
وان  املــعــرفــة  ــر  غ الــعــلــم  اإن  الـــطـــرح.  
ان  امل�سنف.  ال�سلوك  غر  الواعي  الفكر 
منو  على  للحفاظ  ا�سا�سي  �سرط  الهوية 
الدولة  لبقاء  و  م�سطرد  ب�سكل  الثقافة 
الوطنية. و الهوية لي�ست �سعارات و اأغان  
انها حترك فعلي لن�سال  املظلومية  ت�سكو 
الإ�سقاط  االجتماعية  و  الثقافية  الُبنى 
ثنائية االندماج  غر الواعي الذي يقف 
الثقايف  والتطور  التقدم  وجه  يف  حائال 
واع   غر  �سراع  اىل  يحوله  و  املجتمعي 
الهوية  بفهم  ينطلقوا  مل  من  ميلكونه  ال 
بعقالنية املتب�سر عرب �سرعية االندماج 
او �سرعنته او النقد االجتماعي و الثقايف 
االإنــتــاج  ــدل  ب الــ�ــســراع  فيحل  الــفــاعــل، 
فخ  يف  عمليا  بــه  يحتمون  مــا  ي�سقط  و 
و  القيمي  الثقايف  و  العرقي  الت�سنيف 
�سعاع  هي  الثقافية  الهوية  اإن  االإن�ساين. 
التي  العدالة  طريق  على  وزادهــا  االمم 
و  ارادة  احلرية  و  م�سرتكا  احلق  تتبنى 

انك من اآدم و اآدم من تراب.

بقلم : الأ�صتاذ رقيق عبد اهلل

الهوية... 
بني العقالنية

 و القولبة 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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