
اإعفاء اجلزائريني من اإجراء فح�س "كورونا" قبل دخول تون�س

تزويد  عقد  "�سوناطراك" جتدد 
فرن�سا بـ2 مليون طن من الغاز �سنويا

�سراكة مع �سركة "توتال" لثالث �سنوات قادمة

�ساعات فقط قبل تطبيق تون�س قرار فتح حدودها الربية واجلوية
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الجزائر تسجل ألول مرة أثقل حصيلة في عدد اإلصابات بكورونا

-  7 وفيات و240 إصابة جديدة خالل 24 ساعة
-  الخبراء يرفضون استئناف األنشطة الرياضية

-  وفاة طالب بكورونا بعد مناقشته مذكرة التخرج في جامعة تبسة

الأعرا�س والزيارات العائلية 
اأنع�ست حالت الإ�سابة بالفريو�س

16/03

مديرية ال�سحة وال�سكان 
حتذر من �سراء مياه 
ال�سهاريج العذبة 

الوظيفة"  ا�ستغالل  "�سوء 
يكلف هامل وبرا�سدي 4 

�سنوات �سجنا  

اإيداع مدير مكتب �سالل 
ال�سابق �سجن احلرا�س

�س 06

ورقلة

     �سبهة تورط البو�سي بتبيي�س اأموال 
الإرهاب

متهم مبنح امتيازات غري مربرة و�سوء 
ا�ستغالل الوظيفة

- زغماتي: قرارات املحكمة العليا غري 
قابلة للمراجعة

16

موجة احلرارة املرتفعة 
وراء جلوء الطفل اإىل ال�سباحة 

يف البحرية املتعفنة

05

03

16

انق�ساء  قبل  مهلة  اأيام   4
اآجال تقدمي طعون 
توجيه الأوىل ثانوي

البالغون �سن 
الـ30 معفون من اأداء 

اخلدمة الوطنية

�س 04

�س 04

وفاة طفل غرًقا داخل 
بركة مائية بالوادي

حريق مهول يلتهم 
جامعة يف  نخلة   100

03



التاأمينات عند  اجلزائريني  ديون  مليار   2500

 حممد علي 
-----------------

فواتري  ت�سديد  ن�سبة  ت��راج��ع��ت  
باملائة  ب�30    ، التاأمني  وا�سرتاكات 
خالل الأ�سهر ال�ستة الأوىل من ال�سنة 
الذي  ال�سعب  الو�سع  بفعل  اجلارية 
القت�ساديون،  املتعاملون  يعي�سه 
خالل فرتة احلجر ال�سحي املتخذ يف 
يف  كورونا  فريو�س  تف�سي  اأعقاب 
اجلزائر و العامل، و بلغة الأرقام، تدين 
�رشكات التاأمني كفواتري غري م�سددة 
واحد  من  املمتدة  الفرتة  يف  لزبائنها 
ب�2500 مليار  اأول جوان  اإىل  جانفي 
م�سجل  �سخم  مبلغ  وه��و  �سنتيم 
�سد مواطنني من اأ�سحاب املركبات 
وال��وح��دات  امل�سانع  واأ���س��ح��اب 
الإنتاجية وحتى وكالت �سفر، حيث 
اأن العديد من هوؤلء املتعاملني اأوقفوا 
ن�ساطهم خالل فرتة احلجر ال�سحي و 
ب�سكل  ن�ساطه  قرر جتميد  منهم من 
تكبدها  التي  اخل�سائر  بفعل  نهائي 
وهو ما دفعه اإىل عدم ت�سديد فاتورة 
متعاملي  يكّبد  الذي  التاأمني؛الأمر 
و  وباهظة.  ك��رى  خ�سائر  التاأمني 
ت�سبب ذلك يف  تراجع ،  رقم اأعمال 
باملائة   30 بن�سبة  التاأمني  �رشكات 
باملائة   20 منها   2020 �سنة  خالل 

ال�سحي  احلجر  تاأثريات  اإىل  راجعة 
وانعكا�سات تف�سي فريو�س كورونا، 
و10  القت�سادي  الن�ساط  تراجع  و 
باملائة مرتبطة بالإجراء الذي ت�سّمنه 
قانون املالية ل�سنة 2020 الذي يلزم 
الر�سم  بتح�سيل  التاأمني  �رشكات 
على البيئة و هو ما ينفر الزبائن من 
التاأمني  �رشكات  ويكلف  التاأمينات 
لوج�ستيكية  اإمكانيات  ت�سخري 
كرى، جتعلها تخ�رش دون ال�ستفادة 
املح�سلة.  الأم���وال  من  ن�سبة  من 
على   ، التاأمني  �رشكات  وواف��ق��ت 
عن  املوؤمنني  اجلزائريني  تعوي�س 
اخل�سائر القت�سادية لفريو�س كوفيد 
الت�سغيل،  خ�سائر  ذلك  يف  مبا   ،19
التاأمني  اأق�ساط  ت�سديد  اإرجاء  وكذا 
تواجه  التي  القت�سادية  لل�رشكات 
احلجر  فرتة  خالل  مالية  �سعوبات 
جديدة  �سيغة  اإيجاد  عر  ال�سحي، 
باملقابل،  ول��ك��ن  ذل���ك،  م��ن  متكن 
طلبت ال�رشكات عر الحتاد الوطني 
التاأمني،  واإع��ادة  التاأمني  ل�رشكات 
وزارة  من  الم��ت��ي��ازات  من  جملة 
الأزمة  ملواجهة  ال�رشائب،  و  املالية 
بها. وتوؤكد مرا�سلة لالحتاد  متر  التي 
واإع��ادة  التاأمني  ل�رشكات  الوطني 
حت�سلت  املالية،  ل���وزارة  التاأمني 

“التحرير” على ن�سخة منها، الو�سع 
ال�سعب الذي متر به �رشكات التاأمني، 
الن�سف  حدته خالل  تفاقمت  والذي 
اأزمة  بفعل   ،2020 �سنة  من  الأول 
كورونا،  وباء  تداعيات  و  البرتول، 
البيئة  �رشيبة  حت�سيل  وف��ر���س 
قانون  عر  التاأمني،  �رشكات  على 
خ�رشت  حيث   ،2020 ل�سنة  املالية 
تاأثر  كذا  و  املبلغ،  نف�س  ال�رشكات 
القطاع بتوقف الن�ساط القت�سادي، 
عدم  و  ال�سحي،  احلجر  اإج��راءات  و 

ت�سديد املتعاملني و الزبائن لأق�ساط 
�رشكات  تاأثر  اإىل  اإ�سافة  التاأمني، 
بوقف  الأ���س��خ��ا���س  ع��ن  ال��ت��اأم��ني 
ال�سفر وغلق احلدود، وجتميد تاأ�سرية 
باملئة   85 متثل  كانت  التي  �سنغن 
القرو�س  جتميد  و  مداخيلهم،  من 
البنكية التي متثل منتوج التاأمني عن 
الثاين  الن�سف  اأن  موؤكدة  القرو�س، 
على  �سعبا  �سيكون   2020 ل�سنة 
اأزمة  �سيعرف  و  التاأمني،  �رشكات 

�سيولة حادة.

ب�سبب تداعيات جائحة كورونا

لوزارة  عام  كاأمني  ب  ُن�سّ الذي  اإبراهيم،  جمال  لك�ساىل  خلفا  جديد  رئي�س  لنتخاب  التاأمني   واإعادة  التاأمني  ل�سركات  الوطني  الحتاد  يلتقي 
املالية، يف وقت تنتظر �سركات التاأمني النا�سطة يف ال�سوق الوطنية ردا ر�سميا من طرف وزارة املالية ب�ساأن املطالب املقدمة و املتمثلة، يف اإعفاء 
هذه ال�سركات من حت�سيل �سريبة البيئة ومتكينها من ال�ستفادة من امتيازات جبائية و �سبه جبائية خالل فرتة كورونا، مع مقرتح لتعوي�س 

2500 مليار �سنتيم.  2020 املت�سررين ب�سيغة مرنة، مع العلم اأن ن�سبة التهرب من ت�سديد ا�سرتاكات التاأمني بلغت منذ الفاحت جانفي 
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يختارون  ُمكتتب  األف   40
مواقع �سكناتهم

كمال  وال��ع��م��ران،  ال�سكن  وزي���ر  ك�سف 
لختيار  كبرية  عملية  اطالق  عن  نا�رشي، 
على  �سكنية  وح��دة   40 من  لأك��ر  املواقع 
�سكنية  وحدة  األف   20 منها  الوطني  الرتاب 
ت�رشيح  يف  نا�رشي  العا�سمة.وقال  باجلزائر 
يف  م�ساركته  هام�س  على  الإعالم  لو�سائل 
اإن  اأم�س،  الوطني  ال�سعبي  باملجل�س  جل�سة 
العقار  مل�ساكل  حلول  اإيجاد  من  متكن  قطاعه 
من  املمكتتبني  لتمكني  ال�����رشوع  اأت��اح  ما 
�سحب  �سكناتهم.وبخ�سو�س  مواقع  اختيار 
منذ  انطلقت  التي  التخ�سي�س  �سهادات 
واملدنية  والعمران  ال�سكن  وزير  ذكر  اأي��ام، 
اأكد  باملقابل  جيدة،  بوترية  ت�سري  العملية  اأن 
بدرا�سة جميع  تعليمات  لديها  اأن وكالة عدل 

ومعاجلتها. التحفظات 
ق/و

برنامج ا�ستدراكي ل�ستالم عدد معترب من م�ساريع املاء ال�سروب  
ال�سنة نهاية  قبل 

اجلارية  ال�سنة  نهاية  قبل  �سيتم 
امل�ساريع  من  معتر  عدد  ا�ستالم 
امل��وارد  بقطاع  اخلا�سة  التنموية 
تلك  خا�سة  و  الوطن،  عر  املائية 
يف  ال�رشوب  املاء  بتوفري  املتعلقة 
كبريا  نق�سا  تعرف  التي  البلديات 

يف هذا املورد احليوي، ح�سبما اأعلن 
بالعا�سمة، وزير  عنه يوم اخلمي�س 

املوارد املائية براقي اأرزقي.
ت�رشيح  يف   ب��راق��ي  اأو���س��ح  و 
لل�سحافة، على هام�س اأول اجتماع 
ال�ست�ساري  الوطني  للمجل�س 
يحتوي  قطاعه  ان  املائية،  للموارد 
تنمويا  م�رشوعا   1081" على 
وباء  ب�سبب  توقف  ال��وط��ن،  عر 

كوفيد19-".
على  ال�سحي  احلجر  رفع  بعد  و 
ع�رشة  منذ  "مت  الإجن��از  م�ساريع 
ن�سف  من  اكر  يف  النطالق  ايام 
التي حظيت برنامج  امل�ساريع  هذه 
معظمها  ت�سليم  بهدف  ا�ستدراكي 

قبل نهاية ال�سنة"، ح�سب الوزير.
و اأبرز امل�سوؤول انه مت اإعطاء الأولية 
املاء  بتوفري  املتعلقة  للم�ساريع 
ال�رشوب، يف البلديات التي تعرف 

نق�سا يف هذه املادة احليوية.
هذه  ان  ال�سياق  ذات  يف  اأعلن  و 
 400 من  لأكر  �ست�سمح  امل�ساريع 
نق�سا  تعرف  كانت  التي  بلدية 
)مرة  ال�رشوب  باملاء  التزويد  يف 
بتح�سني  اأيام(  ثالثة  اأو  يومني  كل 
ال�ستفادة من  و  اخلدمة  لهذه  كبري 
ال�ساحلة  باملياه  اليومي  التزويد 

لل�رشب.
املياه  ه��ذه  م�سادر  بخ�سو�س  و 
ال�ساحلة لل�رشب، اكد ال�سيد براقي 

لها  املعتر  و  الأ�سا�سي  امل�سدر  ان 
بالإ�سافة  اجلوفية،  املياه  يف  يتمثل 
مياه  م��ن  30باملائة  ن�سبة   اإىل 

ال�سدود.

حت�سني التزويد باملاء ال�سروب 
من خالل اإ�سالحات كربى

ان  ال�سدد  ه��ذا  يف  براقي  ق��ال  و 
املتعلقة  العمومية  اخلدمة  حت�سني 
باملاء ال�رشوب �سيمر عر ا�سالحني 
الأول  الإ�سالح  يتمثل  و  هامي،ن 
اأ�سهم  ذات  �رشكات  "اإن�ساء  يف 
التطهري  و  امل��ي��اه  ل�رشكة  مماثلة 
�ستكون  انها  غري  "�سيال"  للجزائر 
يف  ذلك  و   ،" باملائة   100 جزائرية 
التي  امل��دن  ك��ذا  و  الكرى  امل��دن 
على  معقدة  مائية  انظمة  ت�سم 
غرار �سد بوهارون الذي يوفر املياه 
ال�رشوب ل�ست  وليات اربع  منها 

فقط تتلقى ن�سبة كبرية من املياه. و 
اأكد يف ذات ال�سياق اأن اإن�ساء مثل 
التوزيع  "�سي�سمن  ال�رشكات  هذه 
لل�رشب".و  ال�ساحلة  للمياه  العادل 
يتمثل  الثاين  ال�سالح  اأن  اأو�سح 
)بخ�سو�س  بالطلب  التكفل  يف 
املاء ال�رشوب( عن طريق ا�سرتجاع 
 50 ان  الت�رشبات مرزا  املياه حمل 
يتم جتنيدها  التي  املوارد  من  باملائة 
تتعر�س للت�رشبات، و هذا يعني ان 
اأ�سل  من  مكعب  مرت  مليار  5ر1 
6ر3 مليارات مرت مكعب من املياه 
ال�رشوب تواجه هذه الظاهرة.و اأبرز 
لتح�سني  اأخ��رى  اإج���راءات  وج��ود 
توفري  جمال  يف  العمومية  اخلدمة 
املياه ال�ساحلة لل�رشب، و املتمثلة يف 

مياه البحر املحالة و املياه امل�سفاة.

ق/و

طالئع احلريات ُي�سجل 9 حتفظات على م�سودة 
الد�ستور

�سجل حزب طالئع احلريات ت�سع حتفظات على م�سودة م�رشوع تعديل الد�ستور، 
معترا تعيني نائب الرئي�س انتهاكا �سارخا ل�سيادة ال�سعب �ساحب ال�سلطة الوحيد.
حتفظات  ت�سع  “ي�سجل  باأنه  ال�سيا�سي،  مكتبه  اجتماع  ُتوج  للحزب  بيان  واأفاد 
ورادع  كابح  عملياتي  نظام  تغييب  اأولها  الد�ستور،  تعديل  م�رشوع  م�سودة  على 
اآلية  اأية  تقرتح  ل  امل�سودة  اأن  معترا  واحلريات”،  احلقوق  مت�س  التي  للخروقات 
للت�سدي لأزمة ال�سغور يف ال�سلطة لتفادي تكرار ما عا�سته اجلزائر.كما اأ�سارت 
وحق  ال�سعب،  اإرادة  حقا  يعك�س  اقرتاع  نظام  تغييب  اإىل  ال�سيا�سية  الت�سكيلة 
الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات يف امل�ساهمة يف احلياة العمومية، ل�سيما من خالل 
تب�سيط اإجراءات اإن�سائها وولوِج حرِّ لو�سائل الإعالم.بخ�سو�س �سالحيات رئي�س 
خارج  له  نائب  تعيني  يف  الرئي�س  �سالحية  اقرتاح  على  احلزب  حتّفظ  اجلمهورية، 
اأنه ي�سكل انتهاكا �سارخا ل�سيادة ال�سعب �ساحب ال�سلطة  القرتاع العام، معترا 
الوحيد.اأما فيما يتعلق بنقطة م�ساركة اجلي�س اجلزائري خارج احلدود، دعت اإىل اأن 
حُتاط ب�رشوط �سارمة ووا�سحة.كما دعت الت�سكيلة ال�سيا�سية التي كان يراأ�سها 
على بن فلي�س، اإىل اإعادة النظر يف تنظيم ال�سلطة التنفيذية باإن�ساء من�سب رئي�س 
للحكومة.اأما  كمجل�س  ت�سكيلتها  يف  احلكومية  للهيئة  تكري�س  دون  احلكومة 
التعديل  “م�رشوع  اأن  احلريات  يرى طالئع    : ف�سّجل  الق�سائية،  لل�سلطة  بالن�سبة 
التنفيذية،  ال�سلطة  عن  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  ا�ستقاللية  ي�سمن  ل  الد�ستوري 
ول يكر�س �سلطته يف ت�سيري �سلك الق�ساة يف ميادين امل�سارات املهنية والتفتي�س 

والن�سباط”.
ق/و

رزيق ُيو�سي با�ستعمال 
اللغتني العربية 

والإجنليزية يف قطاعه
م��دراء  رزي���ق،  ال��ت��ج��ارة، كمال  وزي��ر  دع��ا 
اإىل  لقطاعه  التابعة  التكوينية  املوؤ�س�سات 
ا�ستعمال اللغة العربية يف التكوين اإىل جانب 
.و�سدد  الإجنليزية  للغة  خا�سة”  “عناية  منح 
مبدراء  جمعه  اجتماٍع،  خالل  رزي��ق  الوزير 
على  لقطاعه  التابعة  التكوينية  املوؤ�س�سات 
“�رشورة و�سع ا�سرتاتيجية خا�سة بالتكوين 
التقنية  التخ�س�سات  ُتعنى بكل  املدى،  بعيدة 
ُيطالب  اأن  قبل  للقطاع،  املعرفية  والعلمية 
اللغة  با�ستعمال  التكوينية  املو�س�سات  مدراء 
الوطنية  اللغة  ب�سفتها  التكوين  يف  العربية 

الر�سمية”.
على  القطاع  يف  الأول  الرجل  اأو�سى  كما 
اللغة  لا�ستعمال  خا�سة  عناية  “منح 
لغة  كونها  الدرا�سية  الرامج  يف  الجنليزية 
ملواكبة  او�سع  افاق  لفتح  و�سبيال  الأعمال، 
وتعد  ال�سغل  عامل  يف  احلا�سلة  التطورات 
العاملي”. املحيط القت�سادي  لغة توا�سل يف 
ق/و



مراجعتها اإل يف ثالث حالت،زغماتي:

قرارات املحكمة العليا غري قابلة للمراجعة

لوؤي ي
----------------------

واأو�سح زغماتي، باأنه "قبل تعديل 
الج��راءات  قانون  من   505 امل��ادة 
الطاعن  كان   ،2015 �سنة  اجلزائية 
طعنه  باأوجه  مذكرة  باإيداع  ملزما 
تاريخ  م��ن  ي��وم��ا،   30 اأج���ل  يف 
املقرر". امل�ست�سار  باإنذار  تو�سله 

لبع�س  نظرا  باأنه  املتحدث  وذكر 
مطروحة  كانت  التي  ال�سكالت 
النذارات  بع�س  تبليغ  بخ�سو�س 
يف  واملتمثلة  بالنق�س  للطاعنني 
ب�سبب  اأو  عناوينهم  دق��ة  ع��دم 
لأ�سباب  اأو  اإقامتهم  ملحل  تغيريهم 
كانت  العليا،  املحكمة  فاإن  اأخرى، 
�سكال  الطعن  قبول  بعدم  تق�سي 
وم�سمونا، تطبيقا ملقت�سيات املادة 
القرار  ي�سبح  وبالنتيجة  املذكورة، 
املطعون فيه نهائيا، وقابال للتنفيذ، 
للحرية. �سالبة  العقوبة  كانت  ولو 

و�سدد ذات امل�سوؤول احلكومي باأن 
حيث  نادرة،  العليا  املحكمة  اأخطاء 
لال�ستدراك  طعنا    120 عاجلت 
اأن  يوؤكد  ما   ،2019 خالل  بالنقد 
اإل  مراجعة،  اأية  تقبل  ل  قراراتها 
اإذا �سابها خطاأ مادي اأو كان هنالك 
للم�سلحة. راجع  اأي  مرفقي،  خطاأ 

كما اأكد وزير العدل حافظ الأختام 

خا�سا  اهتماما  ت��ويل  الدولة  اأن 
اخلا�سة.واأفاد  الحتياجات  بذوي 
مبو�سوع  يتعلق  فيما  زغماتي 
اأن  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي 
كرا�سي  بتوفري  قام  العدالة  قطاع 
مرافقني،  مع  املحاكم  يف  متحركة 
الحتياجات  ل���ذوي  خم�س�سة 
اأن  العدل  وزي��ر  اخلا�سة.واأ�سار 
ذوي  بتوظيف  يهتم  العدالة  قطاع 
اأكد  حيث  اخلا�سة،  الحتياجات 

موطن  اي  يق�سي  ل  القانون  اأن 
اأية م�سابقة توظيف.و  جزائري من 
 578 تكوين  عن  الوزير  ك�سف 
امني �سبط، م�سريا اأن وزارة العدل 
وظفت 222 موظف منها منا�سب 
عليا لذوي الحتياجات اخلا�سة مع 
لغة  يف  �سبط  امني   578 تكوين 
امني   38 وتكوين  البكم،  ال�سم 
اخلا�سة  الرايل  تقنية  يف  �سبط 

باملكفوفني.

اإجابته على �سوؤال �سفوي خا�س باأحد نواب  اأم�س خالل  "بلقا�سم زغماتي" اأول  اأكد وزير العدل حافظ الأختام 
املجل�س ال�سعبي الوطني، متعلق بالطعن بال�ستدراك �سد قرارات املحكمة العليا، اإن قرارات املحكمة العليا املعلن 

عنها غري قابلة للمراجعة اإطالقا، اإل اإذا كان هنالك خطاأ مادي فيها.
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الزيارات العائلية �سبب ربع اإجمايل 
الإ�سابات بكورونا  

الربوفي�سور حمياوي ُيحذر:

ملتابعة  العلمية  اللجنة  ع�سو  ك�سف 
الروفي�سور  "كورونا"  وب��اء  تف�سي 
و  الول  ال�سبب  اأن  حمياوي"  "ر�سا 
كورونا  فريو�س  لتف�سي  الرئي�سي 
و  ال�سالمة  باإجراءات  التقيد  عدم  هو 
�سهر  نهاية  بعد  خا�سة  ال�سحي  احلجر 

رم�سان.
باملائة   25 اأن  املتحدث  ذات  اأو�سح  و 
بني  للزيارات  تعود  العائلية  البوؤر  من 
الختالط  و  الفطر  عيد  بعد  الأق��ارب 
التزام  عدم  اإىل  اإ�سافة  ح��دث،  ال��ذي 
هوؤلء بالتدابري الوقائية وبالتايل نعرف 
مكمن اخللل... و �سنعمل على معاجلته 
اإىل  ا�سار  املعنيني.كما  كافة  مب�ساعدة 
جديدًة  �سحيًة  تو�سياٍت  هناك  اأن  
الإ�سابات  عدد  ارتفاع  حول  �ستقدم 
طرف  من  املقدمة  التقارير  �سوء  على 
يقودها  التي  الوبائية  التحريات.  جلنة 
اأنهت  والتي  بلحو�سني  الروفي�سور 
قادتها  ميدانية  زي��ارة  فقط،  اأي��ام  قبل 
من  ا�سبحت  التي  �سطيف  ولية  اىل 
اأكر  يوميا  حت�سي  التي  الوليات  بني 
"كورونا"  عدد من ال�سابات بفريو�س 
هذا  يف  م�سيفا  "كوفيد19".  امل�ستجد 
ال�سياق "ل ميكن القول اأننا نعي�س موجة 
ثانية من الفريو�س نظرا لعدة اعتبارات 
من بينها اتزان منحنى انت�سار الفريو�س 
الذي مل يخرج عن النطاق املحلي، وعليه 
باأن   املتحدث  للتخويف".وذكر  داعي  ل 
اأن  اإىل  ت�سري  كانت  اللجنة  توقعات 
الوباء �سينح�رش والإ�سابات �ستنخف�س 
الأمر مل  هذا  اأن  اإل  �سهر رم�سان،  بعد 
يحدث؛ وال�سبب هو ا�ستهتار املواطنني 

وظهور بوؤر جديدة تطلبت تدخل خلية 
حيث  احلكومة،  �سكلتها  التي  البحث 
ولية  يف  امل�سجلة  ال��ب��وؤرة  اأن  راأت 
جم��اورة  مناطق  م�سدرها  �سطيف 
ولية  و  وملان  وعني  العلمة  غرار  على 
ع�سو  دع��ا  ال�سياق  يف  ق�سنطينة.و 
وباء  ومتابعة  لر�سد  العلمية  اللجنة 
اح��رتام  ل�رشورة  املواطنني  ك��ورون��ا، 
تعلق  ما  �سيما  ل  الوقاية،  اج���راءات 
اأن  �ساأنها  من  التي  الكمامات  بارتداء 
من  التقليل  و  الوباء،  انت�سار  من  حتد 
ونحن  خا�سة  ل�رشورة  اإل  التحركات 
يف مو�سم ال�سطياف وعلى اأبواب عيد 
العائلية  الزيارات  تكر  اأن  الأ�سحي، 
امل�سوؤولية،  ب��روح  التحلي  يوجب  ما 
كان  ال�سفر.و  لنقطة  العودة  لتفادي 
ا�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة  وزي��ر 
بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  امل�ست�سفيات، 
الأ�سبوع  �سابق من  قد �رشح يف وقت 
تتابع  التي  الأزم��ة  خلية  ب��اأن  املا�سي 
لديها  الأوىل  بالوزارة  كورونا  فريو�س 
الوبائي،  الو�سع  حول  دقيقة  معطيات 
تتوفر على  خلية  عملياتية  وقد كلفت 
حتقيق  لإجراء  والآليات  الو�سائل  كافة 
،التي  ال��ولي��ة  م�ستوى  على  وبائي 
تعرف ارتفاعا مقلقا يف عدد الإ�سابات 
بفريو�س "كورونا" امل�ستجد خا�سة بعد 
التخفيف من اجراءات احلجر ال�سحي.و 
اأكد حمياوي اأن ما تعي�سه اجلزائر حاليا 
نقاط  من  العديد  يف  للوباء  انت�سار  هو 
املواطنني  التزام  لعدم  نظرا  الوطن، 

باإجراءات احلجر ال�سحي.
لوؤي ي

اإعفاء اجلزائريني من اإجراء فح�س "كورونا" قبل
 دخول تون�س

�ساعات فقط قبل تطبيق تون�س قرار فتح حدودها الربية واجلوية

باجلزائر  تون�س  �سفارة  اأك��دت 
على  ن�رشته  اأم�س،  لها  بيان  يف 
موقع  ع��ل��ى  اخل��ا���س  موقعها 
"فاي�سبوك"  الجتماعي  التوا�سل 
لفتح  ال�ستعدادات  اطار  ويف  اأنه 
احلدود التون�سية بداية من يوم غد 
جمهورية  �سفارة  تعلم  جوان   27
ال�سحة  وزارة  اأن  باجلزائر،  تون�س 
اجلوار  دول  ا�ستثنت  قد  التون�سية 
جدول  من  اجل��زائ��ر  بينها  من  و 
لدول  الوبائية  الو�سعية  ت�سنيف 

العامل.
كافة  من  ال�سفارة  ترجو  وعليه 
املوجودين  التون�سيني  املواطنني 
ب���ال���رتاب اجل���زائ���ري ان��ت��ظ��ار 
�سيتم  التي  اجلديدة  الج���راءات 
البلدين. بني  بالت�ساور  اتخاذها 
عنها  الإع����الن  �سيتم  وال��ت��ي 
اج��راءات  ت�سهيل  اأجل  من  قريبا 
ال�سقيقني. البلدين  بني  التنقل 
ال�سحة  وزارة  واأف��رج��ت  ه��ذا 
اخلمي�س،  اأم�س  اأول  التون�سية 
النت�سار  ذات  ال��دول  قائمة  عن 
الدول  وقائمة  ال�سعيف،  الوبائي 
املتو�سط  الوبائي  النت�سار  ذات 
فيه  الرتقايل،�سنفت  باللون 
فح�س  ب��اإج��راء  املعنية  ال���دول 
قبل  عدمه  من  كورونا  فريو�س 
الرتاب  الأجانب  ال�سياح  دخ��ول 

التون�سي.ومل تذكر وزارة ال�سحة 
الدول  �سمن  اجلزائر  التون�سية 
القوائم، وهو ما  التي �سنفتها يف 
معنيني  غري  اجلزائريني  اأن  يعني 
الدخول  قبل  الفح�س  ب��اإج��راء 
والتي  التون�سية  الأرا�سي  اإىل 
اأية  دون  ع��ادي  ب�سكل  �ستكون 
اجراءات.وجاءت املجموعة الأوىل 
النت�سار  ذات  الخ�رش  باللون 
للوباء والتي ل يخ�سع  ال�سعيف 
الأوىل  البلدان  هذه  من  القادمون 
وهي  ،خا�سة  وقائية  اإج���راءات 
ال�سي�سال،  النيجر،  ت�ساد،  من  كل 
الكوت ديفوار، �سوي�رشا، فينلندا، 
الرنويج، اأملانيا، �سلوفاكيا، غرينادا، 
اأندرو،  اإيطاليا،  اأيرلندا،  اإي�سلندا، 
النم�سا،  اأ�سرتاليا،  باربودا،  اأنتيقا 
موناكو،  مالطا،  لوك�سمبورغ، 
كرواتيا، دامنارك، اإ�ستونيا، ال�سني، 
تايوان،  اليابان،  كمبوديا،  بروناي، 
تيمور  فيتنام،  طاجيك�ستان، 
ماليزيا،  لوو�����س،  ال�����رشق��ي��ة، 
جزر  بارباد،  فيجي،  الدومينيك، 
املوري�س، زيلندا اجلديدة، ترينيداد، 
كوبا.اأما  الأوراغ��واي،  وطوباغو، 
الرتقايل  باللون  الثانية  املجموعة 
للوباء  املتو�سط  النت�سار  ذات 
حتليل  ا�ستظهار  عليها  �سيحتم 
خمري "بي.�سي.اأر" قبل ال�سفر ب� 

تاريخ  يتجاوز  األ  �ساعة على   72
عند  �ساعة   120 التحليل  اج��راء 
كل  القائمة  يف  وجاءت  الو�سول 
ال�سينغال،بوركينافا املغرب.  من 
�سو،بورندي،الكامريون،جزرالقم
ر،جيبوتي،غامبيا،غانا،غينيا،مايل
،�سرياليون،زامبيا،فرن�سا،ا�سبانيا
،الرتغال،رومانيا،األبانيا،البو�سنة 
والهر�سك،الطوغو،اأوغندا،�رشبيا. 
ميامنا،  اأوزبك�ستان،  قريغيز�ستان، 
�سرييالنكا،  منغوليا،  النيبال، 
املك�سيك،  كندا،  بيليز،  املالديف، 
الأك��وادور،  الباهاما�س،  جامايكا، 
ال�سلفادور، نيكاراغوا، الباراغواي. 
كازاخ�ستان،  اجلنوبية،  كوريا 
الأ�سود  اجلبل  جورجيا.  اأذربيجان، 
اليمن،  الباك�ستان   الأردن،  لبنان، 
قر�س،  الهند،بلغاريا،   ، اإي��ران 
ليتوانيا،  املجر،  بولونيا،  ت�سيكيا، 
اإىل  الإ�سارة  لي�ستن�ستاين.جتدر 
اإىل  �سيخ�سع  الت�سنيف  هذا  اأن 
و�سيتغري  اأ�سبوعية  م��راج��ع��ة 
يف  الوبائي  الو�سع  تغري  ح�سب 
من  ال��ق��رار  ه��ذا  بلد.وياأتي  كل 
قبيل  التون�سية،  ال�سلطات  قبل 
قرار  تطبيق  عن  فقط  �سويعات 
واجل��وي��ة  ال��ري��ة  ح��دوده��ا  فتح 
والبحرية بداية من الغد 27 جوان.
لوؤي ي

  "�سوء ا�ستغالل الوظيفة" يكّلف هامل وبرا�سدي 4 
�سنوات �سجنا  

 ك�ْسف  حقائق مثرية خالل 11 �ساعة  عند ال�ستماع اإىل املتهمني

اأم�س  البليدة  حمكمة  اأدان��ت 
نافذا  �سجنا  �سنوات   4 بعقوبة 
الوطني  لالأمن  العام  املدير 
هامل،  الغني  عبد  الأ���س��ب��ق 
ال�سبق  الولئي  المن  ورئي�س 
ن��ور ال��دي��ن ب��را���س��دي.وك��ان 
لدى حمكمة  اجلمهورية  وكيل 
�سهرة  التم�س  ق��د  البليدة 
نافذة  �سنة   12 عقوبة  اخلمي�س 
ال�سابق  العام  املدير  حق  يف 
الغني  عبد   ، الوطني  لالأمن 
يف  نافذة  �سنوات  و10  هامل، 
اأمن  رئي�س  الثاين  املتهم  حق 
نور  الأ�سبق،  العا�سمة  اجلزائر  
مليون  برا�سدي، وغرامة  الدين 
وبعد  منهما.   واح��د  لكل  دج 
�سماع  من  �ساعة  ع�رشة  اإحدى 
من  ال�سهود  ك��ذا  و  املتهمني 
التم�س  اجلل�سة،   قا�سي  طرف 
العقوبة  هذه  اجلمهورية  وكيل 
يف حق املتهمني هامل وبرا�سدي 
ا�ستغالل  ���س��وء  ق�سية  يف 
الوظيفة بعدما لحظ جتاوزهما 
�سالحيات  على  وتعديهما 
اأوامر  النيابة العامة، باإعطائهما 
ملف  يف  التحقيق  مبوا�سلة 
الأمن  �سالحيات  من  يعد  مل 

مبوا�سلة  المر  الوطني.ويتعلق 
الأ�سبق  العا�سمة  اأمن  رئي�س 
تبيي�س  ملف  يف  التحقيق 
 125 بقيمة  العمومية  الأموال 
اجلماعات  ومتويل  دج،  مليون 
"كمال  فيها  املتهم  الإرهابية، 
بعد  "البو�سي"  املدعو  �سيخي" 
اجلمهورية  وكيل  على  اإحالته 
القوانني  و  يتنافى  م��ا  وه��و 
املجال. ه��ذا  يف  بها  املعمول 
فقد  املحاكمة  اأط��وار  وح�سب 
�سباطه  من  برا�سدي  طالب 
العقاري  املحافظ  اإىل  بالتنقل 
لال�ستعالم  راي�س،  م��راد  لبئر 
ع���ن ال��ق��ائ��م��ة ال���س��م��ي��ة 
للم�ستفيدين من عمارة مملوكة 
كمال  ل�ساحبها  ب��ح��ي��درة 
ومهددهم  اياهم  معنفا  �سيخي، 
يف  منا�سبهم  م��ن  باإقالتهم 
وكيل  طلبه.وقال  رف�س  حال 
وا�سح  القانون  ان  اجلمهورية 
يجوز  ل  بحيث  املجال؛  هذا  يف 
الق�سائية  ال�سبطية  لعنا�رش 
موا�سلة  الأحوال  من  حال  باأي 
على   امللف  اإحالة  بعد  التحقيق 
قا�سي  ا�ستمع  م�ساحله.وقبلها 
باأمن  الثالثة  لل�سباط  اجلل�سة 

القت�سادية  بالفرقة  العا�سمة 
اأكدوا  الذين  ك�سهود،  واملالية  
تعليمات  بتطبيق  قاموا  اأنهم 
طائلة  حتت   برا�سدي  رئي�سهم 
كما  ال��ت��ج��ري��ح.  و  ال��ت��ه��دي��د 
كل  اإىل  اجلل�سة  هيئة  ا�ستمعت 
من كمال �سيخي، الذي قال انه 
املرات  من  العديد   يف  تعر�س 
اإىل م�سايقات من طرف رئي�س 
امن العا�سمة بتوقيف م�رشوعه 
اأكر من مرة، رغم  حيازته على 
املحافظ  وكذا  البناء،  رخ�سة 
راي�س  م���راد  لبئر  ال��ع��ق��اري 
العدل  وزير  وقبلها  ك�ساهدين، 
اي�سا. ك�ساهد  ل��وح  طيب 
هامل  املتهمان  توبع  للتذكري، 
الق�سية  ه��ذه  يف  برا�سدي  و 
على  مرات  خم�س  لت  اأجِّ التي 
كورونا،  جائحة  ب�سبب  التوايل 
بجنحة �سوء ا�ستغالل الوظيفة 
منافع   على  احل�سول  بغر�س 
غري م�ستحقة ذات طابع مهني 
تتمثل يف املحافظة على من�سب 
اأو  الوطني،  لالأمن  العام  مدير 
 33 املادة  مبوجب  اأعلى  من�سب 

من قانون الوقاية من الف�ساد.
لوؤي ي

_ �سبهة تورط كمال البو�سي بتبيي�س اأموال الإرهاب
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اآجال تقدمي طعون  انق�ساء  قبل  مهلة  اأيام  اأربعة 
ثانوي الأوىل  توجيه 

لوؤي ي
-------------------

الوطنية  الرتبية  وزارة  وح��ددت 
يجب  ال��ذي  امللف  تكوين  طبيعة 
الطعن  ا�ستمارة  على  يحتوي  اأن 
،امللف  النقاط  ك�سوف  من  ،ن�سخة 
ال�سحية. البطاقة  اأو  ال�سحي 
عائق �سحي  وجود  حالة  وذلك يف 
طرحت  جهتها  احلال.من  بطبيعة 
الرتبية،   لأ�ساتذة  الوطنية  املنظمة 
الرامية  القرتاحات  من  جمموعة 
يف  الرتبوية  املنظومة  ا�سالح  اىل 
اجلزائر وذلك تزامنا مع فتح وزارة 
املنظومة  لإ�سالح  املجال  الرتبية 
اإعطاء  وجوب  خالل  من  الرتبوية، 
املكانة الالئقة ملواد الهوية الوطنية 
ورد  ما  كل  حذف  خالل  من  وذلك 
مّما  املدر�سية،  الكتب  اأو  املناهج  يف 
مع  الوطنية  الهوية  مقومات  م�س 
واملعامالت  ال�ساعي  احلجم  رفع 
ل��ك��ل م��ن ال��ع��ل��وم الإ���س��الم��ي��ة 
ونظرا  العربية.  واللغة  والتاريخ 
عرفتها  التي  الأخرية  للم�ستجدات 
بعدما  الرتبوية.خا�سة  ال�ساحة 
الوطنية  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ام��ت 
ملراجعه  التمهيدي  امل�رشوع  بتقدمي 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��رتب��وي��ة، وامل��ع��ن��ون 
وتقدمي  ت�سخي�س  )جل�سات  ب��� 
ت�سورات(. و  واآراء  اق��رتاح��ات 

للمنظمة  الوطني  املكتب  واجتمع 
وبعد  ال�ستثنائية  دورت���ه  يف 
احل�سور  جدد  واملناق�سة  الت�ساور 
امل��ط��ال��ب ال�����س��اب��ق��ة وال��ع��اج��ل��ة 
اي�سا  منها  املتعلقة  تلك  ،خا�سة 
الإ�سالمية  العلوم  تدري�س  باإ�سناد 
لأ�ستاذ  املتو�سط  التعليم  يف 
يف  �سعبتها  واإع��ادة  متخ�س�س، 
املنظمة  الثانوي.وطالبت  التعليم 
الجتماع،  عقب  �سادر  بيان  يف 
التي  امليتة  اللغات  تدري�س  باإلغاء 
غرار  على  التلميذ  كاهل  اأثقلت 
بالإجنليزية  وتعوي�سها  الفرن�سية، 

املعطيات  مع  متا�سيا  وال�سينية 
الوطنية،  والعلمية  القت�سادية 
مع اعتماد الرامج واملناهج احلديثة 
القدمية  وح��ذف  العلمية  امل��واد  يف 
ال�ساعة. حلد  ُتدر�س  زالت  ما  التي 
ال��رم��وز  اع��ت��م��اد  اىل  دع��ت  كما 
تدري�س  يف  العربية  واحل���روف 
حل  يف  والإ���رشاع  العلمية  امل��واد 
البيداغوجي؛  التاأطري  م�سكلة 
املدار�س  منتوج  با�ستغالل  وذلك 
م�سابقة  فتح  اأو  والحتياط  العليا 
�سمانا  امل��در���س��ي  ال��دخ��ول  قبل 
ا�سطرابات  لأي  وجتنبا  لال�ستقرار 

الدرا�سية  ال�سنة  بداية  مع  حمتمله 
حول  جادة  مناق�سة  وفتح  املقبلة. 
التعليم  لأ�ساتذة  املرفوعة  املطالب 
العاجلة  وال�ستجابة  البتدائي 
الخ��رية  يف  لبع�سها.وطالبت 
الأ�ساتذة  رواتب  دفع  اىل  املنظمة 
ي�سمن  مبا  وقتها  يف  املتعاقدين 
الإهانة  ال�ستاذ، ويبعده عن  كرامة 
طرف  من  املمار�س  وال�ستغالل 
جاد  حوار  وفتح   ، املديريات  بع�س 
الدماج،  يف  مطالبهم  حول  وبناء 
وفق  الأجور  �سبكة  هيكلة  واإعادة 

التعليم. اأ�ساتذة  تطلعات 

قامت وزارة الرتبية الوطنية نهاية الأ�سبوع اجلاري بتحديد تاريخ الفاحت من �سهر جويلية املقبل كاآخر اأجل ل�ستقبال الطعون اخلا�سة 
بالتوجيه بالن�سبة لتالميذ  ال�سنة الأوىل ثانوي.

املنظمة الوطنية لأ�ساتذة الرتبية تطالب باإلغاء تدري�س اللغات امليتة  

 

الت�سويت على قانون 
ت�سوية ميزانية 2017 يوم 

الثالثاء القادم
اأن  قوجيل"  "�سالح  بالنيابة  الأمة  جمل�س  رئي�س  اأكد 
امليزانية  ت�سوية  املت�سمن  القانون  تقدمي ومناق�سة ن�س 
اجلاري. جوان   30 الثالثاء  يوم  �ستكون   2017 ل�سنة 
حيث من املنتظر اأن يكون لوزير املالية تدخال من خالل 

الرد على اأ�سئلة اأع�ساء املجل�س.
اجلل�سات  ا�ستئناف  الأمة  جمل�س  اجتماع  خالل  وتقرر 
جوان   29 الثنني  يوم  �سبيحة  من  ابتداء  العلنية، 
تاريخ  اعتماد  املت�سمن  القانون  ن�س  ومناق�سة  بتقدمي 
يف  املناق�سة  للذاكرة.وتتوا�سل  وطنيًا  يومًا  ماي،   8
رّد  مبا�رشة  يليها  اليوم؛  نف�س  من  امل�سائية  الفرتة 
اأع�ساء  تدخالت  على  احلقوق  وذوي  املجاهدين  وزير 
فقد  الت�رشيعية  الأ�سغال  املجل�س.اأما بخ�سو�س برجمة 
اعتماد  املت�سمن  القانون  ن�ّس  املجل�س  مكتب  اأحال 
ال�سوؤون  جلنة  على  للذاكرة،  وطنيًا  يومًا  ماي   8 تاريخ 
املحلي  والتنظيم  الإن�سان  وحقوق  والإدارية  القانونية 
القانون  الإقليمي،ون�ّس  والتق�سيم  الإقليم  وتهيئة 
جلنة  على   ،2017 ل�سنة  امليزانية  ت�سوية  املت�سمن 
القانونية  اللجنة  واملالية.وكانت  القت�سادية  ال�سوؤون 
مبنا�سبة درا�ستها لن�س القانون، قد ا�ستمعت بعد زوال 
اأول اأم�س اخلمي�س اإىل عر�س قّدمه ممثل احلكومة وزير 
املجاهدين وذوي احلقوق، بخ�سو�س املو�سوع.على اأن 
جل�سة  يف  للت�سويت  القانونيان  الن�سان  هذان  ُيعر�س 

عامة ُتعقد بعد يوم الثالثاء املقبل.
لوؤي ي

مناق�سة اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا 
للذاكرة  مبجل�س الأمة

البالغون �سن الـ30 معفون 
من اأداء اخلدمة الوطنية

اأم�س،  اأول  تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  وقع 
التزامات  اداء  من  الإعفاء  يت�سمن  رئا�سيا  مر�سوما 
�سن  بلغوا  الذين  للمواطنني  بالن�سبة  الوطنية  اخلدمة 
 ،2020 دي�سمر  ال�31  تاريخ  عند  فوق  فما  الثالثني 
بيان  يف  جاء  ما  ح�سب  وذلك  بعد  جتنيدهم  يتم   مل  و 

اجلمهورية. لرئا�سة 
عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س  "وّقع  البيان:  يف  وجاء 
يت�سمن  رئا�سيا  مر�سوما  اخلمي�س  �سباح  تبون  املجيد 
للمواطنني  الوطنية  اخلدمة  التزامات  اداء  من  اعفاًء 
 31 تاريخ  عند  فاأكر  الثالثني  �سن  بلغوا  الذين  
من  ُيعفى  بعد".كما  جتنيدهم  يتم  ،ومل   2020 دي�سمر 
الثالثني  �سن  بلغوا  الذين  املواطنون  اللتزامات  هذه 
مل  و   ،2020 دي�سمر   31 تاريخ  عند  فاأكر  �سنة 
اأكده  ح�سبما  الوطنية  اخلدمة  اجتاه  و�سعيتهم  ي�سووا 

كذلك. البيان 
لوؤي ي

 �سرورة مد ج�سور التوا�سل بني خمتلف الفاعلني لتخفيف اآثار جائحة كورونا
وال�سناعة  ال�سياحة  وزي��ر  اأك��د   
حممد  العائلي،  العمل  و  التقليدية 
على  العا�سمة،  باجلزائر  حميدو 
و  التوا�سل  ج�سور  مد  ���رشورة 
خمتلف  بني  الت�ساور  و  التفاعل 
اآث��ار  تخفيف  ب��ه��دف  ال��ف��اع��ل��ني، 
ال�سياحة  جائحة كورونا على قطاع 
بيان  به  اأف��اد  ما  ح�سب  باجلزائر، 

للوزارة.
اإ�رشافه  لدى  قدمها  مداخلة  يف  و 
التحا�رش  بتقنية  ندوة  اأ�سغال  على 
مو�سوع  ح��ول  ُب��ع��داأ  ع��ن  امل��رئ��ي 

عر  الداخلية  لل�سياحة  "الرتويج 
تثمني الرتاث و امل�سارات ال�سياحية 
على  كذلك  الوزير  األح  املحلية"، 
الوطنية  بالوجهة  الرت��ق��اء  اأن 
ال�سياحية  الوجهات  م�ساف  اإىل 
اأكر  حترير  اإىل  حاجة  "يف  العاملية، 
اأن  و  ؛  البتكار"  و  للمبادرات 
"تكثيف  ت�ستدعي  املقبلة  املرحلة 
التكيف  بهدف  اجلهود  وت�سافر 
و  القت�سادية  امل�ستجدات  م��ع 

املرتقبة". ال�سياحية 
امل�سوؤولية  "روح  حميدو  ثمن  و 

من  وبالرغم  الذين  املتعاملني،  لدى 
ال�ستعداد  اأبدوا  املرحلة،  �سعوبة 
واإن��ع��ا���س  بعث  لإع����ادة  ال��ك��ام��ل 
بعد  معرا،  ال�سياحي"،  الن�ساط 
خمتلف  ل��ت��دخ��الت  ا���س��ت��م��اع��ه 
التام  "ا�ستعداده  عن  امل�ساركني، 
للتعاون مع اجلميع و ال�ستماع لكل 
العتبار  بعني  الأخ��ذ  و  املقرتحات 
على  بلورتها  بهدف  املبادرات،  كل 
لتطوير  خدمة  عمل  برامج  �سكل 
تعزيز  ثمة  ومن  باجلزائر،  ال�سياحة 
القت�سادي  النمو  دعم  يف  دورها 

يف  �سارك  و  الجتماعي".  الرقي  و 
مبنا�سبة  نظمت  التي  الندوة،  هذه 
امل�سادف  لل�سياحة  الوطني  اليوم 
من  عدد  �سنة،  كل  من  جوان  ل25 
ال�سياحي،  القطاع  يف  الفاعلني 
ال��وزارات،  خمتلف  عن  ممثلون  و 
ال�سناعة  و  ال�سياحة  م���دراء  و 
فدراليات  عن  ممثلون  و  التقليدية، 
عن  ممثلون  و  القطاع،  نقابات  و 
الأ���س��ف��ار،  و  ال�سياحة  وك���الت 
التكوين  يف  متخ�س�سون  واأ�ساتذة 
ال�سياحي.                             ق/و

عملية اإدماج املوظفني 
املتعاقدين ل تزال م�ستمرة

�سوقي  يو�سف  الجتماعي،  وال�سمان  العمل  وزير  قال 
يزال  ل  املتعاقدين  واملوظفني  العمال  اإدماج  اإّن  عا�سق، 

متوا�سال بالرغم من جائحة كورونا.
واأ�ساف الوزير على هام�س رده على الأ�سئلة ال�سفوية 
تفعيل  من  بد  ل  اأنه  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  لنواب 
املقاربة  عن  والتوقف  ال�سغل  يف  القت�سادية  املقاربة 
اأكد  قد  كان  اجلمهورية  رئي�س  اأن  م�سيفا  الجتماعية، 
يف الفاحت ماي الفارط على �رشورة اإدماج كافة العمال 

املتعاقدين.
واأ�سار �سوقي عا�سق، اأن  هناك عمال قائما على م�ستوى 
الإدماج،  وترية  يف  الإ�رشاع  اأجل  من  الأوىل،  الوزارة 

كا�سفا عن اإدماج اأكر من 12 األف موظف متعاقد.
ق/و

وزير ال�سياحة يوؤكد:

 قطاع  الطاقات يتعزز باإن�ساء مدر�سة و طنية للتكوين يف خمتلف التخ�س�سات
تعزز قطاع الطاقات املتجددة باإن�ساء 
بالتكوين  ُتعنى  مدر�سة وطنية عليا 
املتجددة  الطاقات  ميادين  العايل يف 
امل�ستدامة،   التنمية  و  البيئة  و 
تنفيذي  مر�سوم  ت�سمنه  ما  ح�سب 
اجلريدة  من  الأخري  العدد  يف  �سدر 

الر�سمية.
وّقعه  ال���ذي  امل��ر���س��وم  يف  ج��اء  و 
ج��راد،  العزيز  عبد  الأّول،  الوزير 
املر�سوم  لأح��ك��ام  "تطبيقا  ان���ه  
الذي    2016 يف  امل��وؤرخ  التنفيذي 
النموذجي،  ال�سا�سي  القانون  يحدد 
عليا  طنية  و  مدر�سة  ُتن�َساأُ  فانه 
العليا  الوطنية  املدر�سة  ت�سمى 
للطاقات املتجددة و البيئة و التنمية 

امل�ستدامة".
تو�سع  التي  املدر�سة،  هذه  تتوىل  و 
بالتعليم  املكلف  الوزير  حتت و�ساية 
التكوين  �سمان  ال��ع��ايل،م��ه��م��ة 
التطوير  و  العلمي  البحث  و  العايل 
�سعب  و  ميادين  يف  التكنولوجي 
التنمية  البيئة و  املتجددة و  الطاقات 
الهند�سة  منها  �سيما  ل  امل�ستدامة، 
و  ال��ذك��اء  �سبكة  و  الكهربائية 
اجل��دي��دة  ال��ط��اق��ات  و  ال��ق��ي��ا���س��ة 
ال�سحة  و  البيئة  و  امل��ت��ج��ددة  و 

الأخ�رش. القت�ساد  و  العمومية 
باتنة  يف  املدر�سة  مقر  حدد  قد  و 
من  اأخر  مكان  اي  اىل  نقله  ميكن  و 
مر�سوم  مبوجب  الوطني  ال���رتاب 

تقرير  على  ب��ن��اء  يتخذ  تنفيذي 
العايل.اما  بالتعليم  املكلف  الوزير 
الإدارة،   جمل�س  باأع�ساء  يتعلق  فيما 
على  زيادة  انه  على  املر�سوم  فين�س 
مر�سوم  يف  املذكورين  الأع�ساء 
من  يتكون  املجل�س  ف��ان   ،  2016
غرار  على  رئي�سية  قطاعات  ممثلي 
الدفاع الوطني  و ال�سوؤون اخلارجية 
و  ال�سناعة  و  الداخلية  و  الطاقة  و 
اىل  املتجددة.هذا  الطاقات  و  البيئة 
املتجددة  الطاقات  حمافظ  جانب 
مركز  مدير  و  الطاقوية  الفعالية  و 
بالإ�سافة  املتجددة  الطاقات  تنمية 
العمومية  املوؤ�س�سات  عن  ممثلني  اىل 
جتدر  اخلا�سة.  و/او  القت�سادية 

املدر�سة  هذه  ان�ساء  اأن  اإىل  الإ�سارة 
ياأتي يف وقت تعتزم فيه اجلزائر رفع 
خالل  من  الطاقوي  النتقال  حتدي 
املتجددة.و  الطاقات  لتطوير  برنامج 
لتطبيق  احلكومة  عمل  خمطط  كان 
برنامج رئي�س اجلمهورية قد ت�سمن 
 16 اإن��ت��اج  ح��ول  يتمحور  برناجما 
يف  الكهرباء،  من  ميغاواط  ال��ف 
ميغاواط   4.000 منها   2035 اآفاق 
ا�ستحداث  كان  2024.و  اآف��اق  يف 
وزارة لالنتقال الطاقوي و الطاقات 
التي  التغيريات  بني  من  املتجددة 
اطار  يف  اجلمهورية،  رئي�س  اجراها 
الثالثاء  اأقره  الذي  الوزاري  التعديل 
املن�رشم.                               ق/و

بالن�سبة للذين مل ُيجّندوا اأو يقوموا بت�سوية 
و�سعيتهم بعد

وزير العمل يوؤكد: 
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وفاة طفل غرًقا داخل بركة مائية بالوادي

ي�سني حممد 
---------------- 

اأن   ، امل�سدر  نف�س  ���س��ار  واأ
التابعة  ال��غ��ط��ا���س��ني  ف��رق��ة 
مل�����س��ال��ح احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
من  بالًغا  تلقيها  بعد  تدخلت 
طفل  غرق  حادث  عن  مواطن 
يف  مت�سكلة  مائية  بركة  يف 

اإىل  حت��ّول  ق��دمي  نخيل  غ��وط 
�سعود  بفعل  متعفنة  بركة 
امل���ي���اه ال��ت��ي ع����ادت ب��ق��وة 
نواحي  بع�س  يف  للظهور 
اجناز  رغ��م   ، ال��وادي  مدينة 
املياه  ورف��ع  التطهري  �سبكة 

�سنوات. منذ  الزائدة 
وح�����س��ب م�����س��ال��ح احل��م��اي��ة 

نه  فاإ ال��وادي،  لولية  املدنية 
الوا�سعة  البحث  عملية  بعد 
العثور  مت  البحرية  عمق  يف 
حيث  هامدة،  جثة  الطفل  على 
حفظ  م�سلحة  اإىل  حتويله  مت 
املركزي.  بامل�ست�سفى  اجلثث 
 ، حملية  م�����س��ادر  وح�����س��ب 
املرتفعة  احل��رارة  موجة  ف��اإن 

الطفل  جل���وء  وراء  ت��ك��ون 
البحرية  يف  ال�سباحة  اإىل 
هذه  يف  يفعله  ما  غرار  على 
الأطفال  من  العديد  ي��ام  الأ
ب��ح��ريات  يف  وامل���راه���ق���ني 
اأعماقها  جُتهل  مماثلة  متعفنة 
عدة  �سواحي  يف  وتتواجد 
اأح���ي���اء ب��ع��ا���س��م��ة ال��ولي��ة 
 ، غرًقا  �سحايا  بحياة  واأودت 
دائم  خطر  م�سدر  ظلت  كما 
ال�سارة  الأع�ساب  لتكاثر 
للخنازير  دائمة  واأوك���اًرا   ،
البعو�س  وانت�سار   ، الرية 
ال��ك��ري��ه��ة. ويف  وال���روائ���ح 
�سكان  دعا  �سلة،  ذي  �سياق 
دفن  ����رشورة  اإىل  املنطقة 
ت�سكل  باتت  التي  الغيطان 

عليهم. خطًرا 
ن��ه  اأ  ، ����س���ارة  الإ ك��م��ا جت��در 
ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  ويف 
من  يبلغ  �ساب  لقي   ، املا�سية 
داخل  حتفه  �سنة   22 العمر 
اأكفادو  بقرية  فالحي  م�سبح 
بعد  الدبيلة  ببلدية  الفالحية 

. امل�سبح  داخل  غرقه 

البناء الذاتي  املت�ساعدة بحي  للمياه  �سنوات ، غرًقا داخل بركة متعفنة   08 العمر  اأم�س ، طفل يبلغ من  اأول  تويف، 
3 من زمالئه  املائية، رفقة  اأن ال�سحية كان ي�سبح داخل الربكة  "التحرير"،  لـ  الوادي. واأفادت م�سادر حملية  مبدينة 

باحلي.

املتعفنة البحرية  ال�سباحة يف  اإىل  الطفل  املرتفعة تكون وراء جلوء  موجة احلرارة 

اجلثة لنت�سال  تدخلت  املدنية  للحماية  التابعة  الغطا�سني  فرقة 

�سب  م��ه��ول  ح��ري��ق  ت���ى  اأ
النخيل  بواحات  اأم�س  اأول 
جامعة  ببلدية  القائد  مبنطقة 
 100 ع��ل��ى  ال�����وادي،  يف 
من  ع��ل��م  م��ا  ح�سب  نخلة 
�سمح  وقد  حملية.  م�سادر 
مل�سالح  ال�رشيع  التدخل 
بتطويق  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
رقعته  تو�سع  وعدم  احلريق 
نخيل  باقي  اإىل  وام��ت��داده 
اأعوان  الواحة.  وقد مت جتنيد 
جمهزين  املدنية  احلماية  من 
للم�ساركة  ال��الزم  بالعتاد 
متكنوا  حيث   ، العملية  يف 
واإخماده.  احلريق  طويق  من 

 ، امل�����س��در  نف�س  ����س���اد  واأ
لالأهايل  الفعالة  بامل�ساركة 

���س�����س��ات  وب���ع�������س امل��وؤ
لها  ك��ان  ال��ت��ي  العمومية 
جن��اح  الي��ج��اب��ي يف  ث���ر  الأ
الذي  احلريق  اإخماد  عملية 
ت��ت�����س��ف  ف����رتة  يف  ج����اء 
درجة  يف  ال�سديد  بالرتفاع 
 40 ال� تتعدى  والتي  احلرارة 

درجة. 
يف  ال��ق��ائ��د  منطقة  وت��ع��د 
اإىل  وب��الإ���س��اف��ة  ج��ام��ع��ة 
اإحدى  التمور  من  نتاجها  اإ
على  النخيل  واح��ات  ق��دم  اأ
ال�رشقي  اجلنوب  امل�ستوى 
�سياحية  ووجهة  الوطن  من 

. ز متيا با
ي�سني حممد 

ت��دع��م��ت ح��ظ��رية ب��ل��دي��ة 
�ساغطة  ب�ساحنة  البيا�سة 
ج���دي���دة ل��رف��ع ال��ق��م��ام��ة 
امل��ن��زل��ي��ة خ���الل ال��ت��وزي��ع 
الدولة  اأخ�سته  الذي  الأخري 
خدمة  يف  امل�ساهمة  اأجل  من 
عر  اأكر  املهم  القطاع  هذا 
الولية  بلديات  من  العديد 
ت�ستغل  اأن  املنتظر  م��ن   ،
املخت�سة  الفرقة  قبل  من 
اليومي  ال��رف��ع  عملية  يف 
من  النفايات  و  اأ للقمامة 
واملوؤ�س�سات  املنازل  م��ام  اأ
ال��ع��م��وم��ي��ة امل���وج���ودة يف 
حتى  اأو  الأح��ي��اء  خمتلف 
من  ع��م��دا  ت��رم��ى  ال��ت��ي 
���س��خ��ا���س  ق��ب��ل ب��ع�����س الأ
وراء  وكانت   ، املتهورين 
بع�س  ����س���ورة  ت�����س��وي��ه 
الطرق  اأو  الرئي�سة   املداخل 
لبع�س  دي��ة  امل��وؤ الفرعية 
الأح���ي���اء ال��ك��ب��رية ال��ت��ي 
جهات  من  الزوار  يق�سدها 
لتكون   ، املدينة  من  خمتلفة 
البلدية  م�سالح  ب��ذال��ك 
م�ساعيها  يف  ���س��اه��م��ت 
حظرية  تدعيم   اإىل  الرامية 
خ�سو�سا   ، ال�����س��ي��ارات 
اجلديدة  ال�ساحنة  هذه  بجلب 
يف  بدورها  �ست�ساهم  التي 
والنقاوة  النظافة  عملية 
الكبرية  اخلدمة  م��ام  اأ اأك��ر 

م�سالح  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
اجل��ان��ب  ه���ذا  يف  ال��ب��ل��دي��ة 
تبقى  ،ح��ي��ث  مل��واط��ن��ي��ه��ا 
�ساهدة  ور�سائلهم  ردودهم 
عن  ناهيك    ، ذل��ك  على 
يقوم  التي  النظافة  حمالت 
حني  من  املدين  املجتمع  بها 
اأحياء  خمتلف  ،عر  اآخر  اىل 
مرجمة  واأخ���رى  البلدية 
 ، م�ستقبال  ب��ه��ا  ل��ل��ق��ي��ام 
مرمى  هو  ما  كل  رفع  لأجل 
املختلفة  الأماكن  يف  عمدا 
ال�سيارات  بع�س  قبل  من 
يف  اأو  ل���ي���ال  امل��ت��ن��ق��ل��ة 
واإىل  من  الباكر  ال�سباح 
ب��ع�����س اجل��ه��ات الأخ���رى 
وعليه   ، الولية  تراب  من 
على  ال�����س��اه��رون  ينا�سد 
بالبلدية  النظافة  عملية 
لن  ال��ف��رق  جميع  اأن  اإىل 
ت��ق��دمي  يف  ج���ه���دا  ت���دخ���ر 
للمواطن  ف�����س��ل  اأ خ��دم��ة 
نف�سه  الوقت  يف  منا�سدين 
الذين  الأ�سخا�س  جميع 
الع�سوائي  بالرمي  يقومون 
البلدية  ���س��ورة  وت�سويه 
العمل  ه���ذا  ع��ل��ى  ال��ك��ف 
 ، والقانون  لل�رشع  املنايف 
بني  من  البلدية  تبقى  حتى 
حيث  من  البلديات  اأف�سل 

. العمومية  النظافة 
زياد   بو  اأ

م����ن  مت��ك��ن��ت ع�����ن��ا���رش الأ
احل�رشي الأول بولية الوادي 
من  املن�رشم  الأ�سبوع  خالل 
ل�ساب  لن�ساط  ح��د  و���س��ع 
العمر  من  الثاين  العقد  يف 
الولية  عا�سمة  من  ينحدر 
مي��ت��ه��ن ال�����رشق��ة وت��روي��ج 

املخدرات.
اإىل  تعود  العملية  تفا�سيل 
ل�سكوى  امل�سلحة  ذات  تلقي 
املواطنني  اح��د  م��ن  ر�سمية 
طرف  من  �رشقة  �سحية  راح 
ممتلكاته  ا�ستهدفت  جمهولني 
عتاد  يف  املتمثلة  اخل��ا���س��ة 
انطلقت  الفور  على  البناء، 
والتحري  البحث  ع�مليات 
حتديد  ع��ن  ���س��ف��رت  اأ ال��ت��ي 
وتوقيفه،  فيه  امل�ستبه  هوية 
التحقيق  لإجراءات  ا�ستكمال 
ت��واج��د  م���ك���ان  حت���دي���د  مت 

وا�سرتجاعها  امل�����رشوق��ات 
ث��ن��اء  واأ ال�سياق  نف�س  يف   ،
القانونية  التلم�س  عمليات 
على  الأخري  هذا  بحوزته  عر 
قدر  املعالج  الكيف  من  قطع 
قر�سا   12 و  11.2غ  ب� وزنها 
و�سالح  املهلو�سة  احلبوب  من 
ا�ستيفاء  بعد  حمظور  اأبي�س 
مت  القانونية  الإجراءات  كافة 
وتقدميه  ق�سائي   ملف  اإعداد 
الق�سائية  اجل��ه��ات  م����ام  اأ

. ملخت�سة ا
وخمطط مداهمات اأمن 
الولية يطيح مبروج 

املهلو�سات
املداهمات  برنامج   خالل  من 
امن  م�سالح  �سطرته  التي 
ولي���ة ال����وادي  خ��الل ه��ذه 
اجلرمية  ردع  وق�سد  الفرتة، 

منها  خا�سة  نواعها  اأ ب�ستى 
ت���روي���ج ال�����س��م��وم و���س��ط 
على  واملحافظة  ال�سباب، 
اخلا�سة  و  العامة  املمتلكات 
ف��رق��ة   ع��ن��ا���رش   مت���ك���ن    ،
التابعني     املخدرات  مكافحة 
لل�رشطة  الولئية  للم�سلحة 
م���ن  ولي��ة   ال��ق�����س��ائ��ي��ة ب���اأ
مبروج  الإطاحة   من   الوادي  
العقد  يف  العقلية  ثرات  للموؤ
ينحدر  ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ث��ال��ث 
م��ن اأح��د ال��دوائ��ر امل��ج��اورة 
�سبط  اأين  الولية  لعا�سمة 
مهلو�سا  قر�سا   60 بحوزته  
وك��ان  ن���واع  الأ خمتلف  م��ن 
�سبط  كما  ترويجها  ب�سدد 
�سالح  على  اأي�سا  بحوزته 
. ورقي  قاطع  حمظور  ابي�س 

الإجراءات  كافة  ا�ستيفاء  بعد 
ملف  اإع����داد  مت  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ق�����س��ائ��ي ���س��د امل���ت���ورط  
م������ام اجل��ه��ات  وت���ق���دمي���ه اأ

قليميا. اإ املخت�سة  الق�سائية 
وي�سع حدا ل�سابني من 

م�سبوقي الإجرام
�سابا  اأوقف  ال�سياق  ذات  يف 
العمر  من  الثاين  العقد  يف 
من  الآخر   هو  ينحدر  والذي 
يف  متورط  الولية  عا�سمة 
ال�رشقة   منها  ق�سايا  ع��دة 

حمظور  ابي�س  �سالح  حمل 
م��ن ال�����س��ن��ف ال�����س��اد���س و 
لغر�س  امل���خ���درات  ح��ي��ازة 
ا�ستيفاء  ب��ع��د  ال���س��ت��ه��الك 
القانونية  الإج���راءات  كافة 
�سد  ق�سائي  ملف  اإع��داد  مت 
م��ام  اأ وتقدميهم  امل��ت��ورط��ني  
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
عنا�رش  ومت��ك��ن��ت  ق��ل��ي��م��ي��ا.  اإ
باأمن  الثالث  احل�رشي  الأمن 
الأ�سبوع  خالل  الوادي  ولية 
متتالية  عمليات  يف  املن�رشم 
م���ن و����س���ع ح���د ل��ن�����س��اط 
م�سبوقني  ل�سابني  اإج��رام��ي 

. ئيا ق�سا
الأوىل   الق�سية  ح��ي��ث��ي��ات 
تلقتها  �سكوى  اإىل  ت��ع��ود 
اأحد  قبل  من  امل�سلحة  ذات 
ممتلكاته  ط��ال��ت  امل��واط��ن��ني 
���رشق��ة  يف  مت��ث��ل��ت  اخل��ا���س��ة 
ليتم   ، التجاري  حمله  معدات 
وبعد  الق�سية  يف  حتقيق  فتح 
موؤكدة  جد  معلومات  جمع  
من  مكنت  عليها  حت�سلت 
فيهم  امل�ستبه  باأحد  الإطاحة 
عا�سمة  من  ينحدر  وال��ذي 
التحقيق  ، و من خالل  الولية 
ليه  اإ املن�سوب  باجلرم  اعرتف 
املوجهة  ال�رشقة  ق�سية  يف 

�سده.
ق.م

ح�سب ما علم من م�سادر حملية

حريق مهول يلتهم 100 نخلة يف جامعة

�ست�ساهم اأكرث يف نظافة املحيط

حظرية بلدية البيا�سة تتدعم ب�ساحنة 
�ساغطة لرفع القمامة املنزلية 

خالل الأ�سبوع املن�سرم

الأمن بالولية يوقف م�سبوقا ق�سائيا بتهمة ال�سرقة وترويج املخدرات



ببلدية  احل��ري��ة  ح��ي  ا�ستفاد 
الداري���ة  باملقاطعة  ال��ن��زل��ة 
تعبيد  عملية  م���ن   ت��ق��رت 
الداخلية،  الطرقات  ل�سبكة 
امل�ساكل  جملة  على  للق�ساء 
قاطنو  فيها  يتخبط  ال��ت��ي 
احلي، و ذلك ب�سبب كرة احلفر 
مما  ال��ط��رق��ات  ع��ر  املنت�رشة 
م�سالك  اإىل  الأخرية  هذه  حول 
جاءت  التعبيد  عملية  ترابية.. 
�سكان  لن�سغالت  ا�ستجابة 
امل�سالح  با�رشت  حيث  احلي، 
تعبيد  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
للق�ساء   ، م��ع��ت��رة  مب�سافة 
باحلي  امل�سجلة  ال�سوائب  على 
ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن امل�����رشوع 
نه  �ساأ من  ما  وه��و  امل��ذك��ور، 
من  ال�سكان  معاناة  ينهي  اأن 

ل�سبكة  الكارثية  الو�سعية 
ال��ط��ري��ق ال�����س��ال��ف��ة ال��ذك��ر، 
ج�سيمة  اأ���رشارا  اأحلقت  التي 
ف�سال  امل��واط��ن��ني،  مب��رك��ب��ات 
�سائقي  غالبية  امتناع  ع��ن 
مع  التعامل  الأجرة  �سيارات 
اأن  بحجة  ذاته،  احلي  قا�سدي 
و   ، املهرتئة  طرقاته  و�سعية 
اأعرب  فقد  ذلك،  اإىل  ي�ساف 
غ�سبهم  عن  املنطقة   قاطنو 
ال�سحية  الأ�رشار  من  ال�سديد 
من  الغبار  تطاير  عن  الناجمة 
الرئي�سية  ال��ط��ري��ق  �سبكة 
ح��الت  �سجلت  ي��ن  اأ ب��احل��ي، 
احل�سا�سية  باأمرا�س  اإ�سابة 

احلرارة.. ا�ستداد  مع  خا�سة 
التجاين   ن-ق- 

ُك����ّرم ع���دد م���ن اأع�����س��اء 
م�����س��ت��خ��دم��ي ال�����س��ح��ة 
الأمامية  اجلبهة  يف  الواقفني 
م���ن امل��ع��رك��ة ال�����رش���س��ة 
�سد  ي��خ��و���س��ون��ه��ا  ال��ت��ي 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
قبل  م��ن  كوفيد19-(،   (
خالل  ورقلة  ولية  �سلطات 
الأربعاء  قيم  اأ رم��زي  حفل 
���س�����س��ة ال��ع��م��وم��ي��ة  ب��امل��وؤ
ال���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة حم��م��د 

. ف �سيا بو
بو  اأ ال��ولي��ة،  وايل  واغتنم 
ب��ك��ر ال�����س��دي��ق ب��و���س��ت��ة، 
ال��ق��ر���س��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري ع��ن 
الكبري  والتقدير  الع��رتاف 
ل���ه���وؤلء امل�����س��ت��خ��دم��ني، 
الطبي  ال�����س��ل��ك  ل���س��ي��م��ا 
العاملني  الطبي  وال�سبه 
املرفق  ه��ذا  م�ستوى  على 
يتحلون  ملا  ال�ست�سفائي، 
يبذلونه  وما  مهنية  من  به 

ملكافحة  معترة  جهود  من 
اجلائحة. تف�سي 

ال��وايل  ب���رز  اأ وباملنا�سبة 
كافة  وتوفري  �سمان  اأهمية 
لفائدة  ال�رشورية  الو�سائل 
داء  لأ ال�سحة،  م�ستخدمي 
الظروف. اأف�سل  يف  مهامهم 
ويف الإطار ذاته، اأعرب ذات 
ا�ستنكاره  ع��ن  امل�����س��وؤول 
���س��ك��ال  ال�����س��دي��د ل��ك��ل اأ
ال��ع��ن��ف والع����ت����داءات، 

و  اأ لفظية  م  اأ كانت  ج�سدية 
لها  تتعر�س  التي  معنوية، 
ت�سهر  التي  الطبية  الطواقم 
ال�سحية  ال�����س��الم��ة  ع��ل��ى 
على  ل�سيما  للمواطنني، 
م�����س��ت��وى ال���س��ت��ع��ج��الت 
اأهمية  على  م�سددا  الطبية، 
هذه  مبرتكبي  العدالة  اإخطار 

. ال�سنيعة  الأفعال 
ق/ج

ال�����رشوع  اجل��ل��ف��ة  ب��ولي��ة  مت 
ت�ساركية"  "حملة  يف 
ل��ل��ت��ح�����س��ي�����س م���ن خم��اط��ر 
مبناطق  العقربية  الل�سعات 
املحافظة  من  مببادرة  الظل، 
الك�سافة  لقدماء  الولئية 
ح�سب  اجلزائرية،  الإ�سالمية 

م�سوؤوليها. من  علم  ما 
برمان،  الأم��ني  حممد  واأك��د 
الك�سفي  ال��ف��وج  م�����س��وؤول 
ل���ذات  ال���ت���اب���ع  "املنى" 
القافلة   " ب���اأن  امل��ح��اف��ظ��ة، 
من  والتح�سي�سية  التوعوية 
العقربية  الل�سعات  خماطر 
لدى  عرفت،  الظل،  مبناطق 
اجللفة،  بلدية  من  انطالقها 

الك�سفية  العنا�رش  م�ساركة 
احلماية  اأع��وان  مبعية  للفوج، 
لواء  حتت  املن�سوين  و  املدنية 
و  اجل��زائ��ري  الأح��م��ر  الهالل 

. البلدية  م�سالح  اأعوان  كذا 
يومها  يف  القافلة  وا�ستهدفت 
الأح��ي��اء،  م��ن  ع���ددا  الأول 
ال��واق��ع��ة مب���خ���ارج م��دي��ن��ة 
اجل��ل��ف��ة، ع��ل��ى غ���رار ح��ي " 
بن  و"  و"الف�سحى"   " الزريع 
العمل  "كان  حيث  �سعيد"، 
جهود  ت�سافر  بف�سل  دوؤوبا 
الفعل  ه��ذا  يف  امل�����س��ارك��ني 

احل�ساري".
واأك�����د م�������س���وؤول ال��ف��وج 
"اجلهد  اأن  "املنى"  الك�سفي 

على  يرتكز  احلملة  ه��ذه  يف 
التح�سي�س  �سبل  تكثيف 
وال��ت��وع��وي��ة  م��ن خم��اط��ر 
باتباع  العقربية،  الل�سعات 
التي  التوجيهات  م��ن  ع��دد 
خماطرها  من  احلد  نها  �ساأ من 
وحتى  الريفي  الو�سط  يف 
هذه  يحاذي  ال��ذي  احل�رشي 

" ملناطق. ا
من  امل��ب��ت��غ��ى  اأن  واأ����س���اف 
الذي  احلملة،  هذه  عمر  خالل 
ك��ام��ل،  ���س��ب��وع  لأ �سيمتد 
الأحياء  من  معتر  عدد  "بلوغ 
يف  الظل،  مبناطق  ال�سكنية 
الن�ساط  ميتد  ال��ذي  ال��وق��ت 
خالل  من  الولية  بلديات  جلل 

التابعة  الك�سفية  ف���واج  الأ
لقدماء  الولئية  للمحافظة 
�ساحبة  الإ�سالمية  الك�سافة 

". املبادرة 
امليداين  الن�ساط  وي�ستمل 
ل��ل��ق��اف��ل��ة، ت��ن��ظ��ي��م ح��م��الت 
ت��ع��ق��ي��م ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى 
العقارب،  فيها  مبا  احل�رشات، 
وا�سعة  عمليات  جانب  اإىل 
من  املحي،  وتنظيف  لتطهري 
خا�سة  ال�����س��وائ��ب  خمتلف 
التي  البوؤر  و  الأماكن  بع�س 
لتكاثر  مالئمة  بيئة  تكون 
ل��ذات  وفقا  احل�����رشات،  ه��ذه 

مل�سدر. ا
ق/ج

اأط��ل��ق��ت م�����س��ال��ح ال�����رشط��ة 
حت�سي�سية  ح��م��ل��ة  ب��غ��رداي��ة 
النقل  ل�سائقي  موجهة  وا�سعة 
اجلماعي،  النقل  و  احل�����رشي 
من  الوقائية  التدابري  اإط��ار  يف 
مع  وتزامنا  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
من  التدريجي  اخل��روج  خمطط 
ا�ستئناف  مع  خا�سة   ، احلجر 
القت�سادية  الن�ساطات  بع�س 
التي  اخلدماتية،  و  والتجارية 
عالوة  امل�سالح  ذات  رافقتها 
حمالت  الردعي،  اجلانب  على 
اخل�سو�س  ب��ه��ذا  حت�سي�سية 
والتجار  املواطنني  ت�ستهدف 
���س��ائ��ق��ي ال��ن��ق��ل احل�����رشي 
و����س���ي���ارات الأج������رة، رف��ق��ة 
التجارة  م�سالح  من  ال�رشكاء 
خمتلف  ���رشاك  اإ مع  وال�سحة، 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين و 
ذاع��ة  اإ غ��رار  على  الإع��الم��ي، 
جاءت  اجلهوية.العملية  غرداية 
الت�سايل  للرنامج  موا�سلة 
غ��رداي��ة،  ولي��ة  اأم��ن  مل�سالح 
ال�سلطات  ل��ق��رارات  امل��راف��ق 
تف�سي  ملواجهة  البالد  يف  العليا 
مراحل،  عر  ك��ورون��ا  فريو�س 
من  ج��وان  ال�سابع  منذ  خا�سة 
املرحلة  تاريخ  اجلارية،  ال�سنة 
التدريجي  ل��ل��خ��روج  الأوىل 
ي���ن  م���ن احل��ج��ر ال�����س��ح��ي، اأ
والتجار  املواطنني  ا�ستهدفت 
املدينة  �سوارع  م�ستوى  على 
العامة،  م��اك��ن  والأ ،الأح��ي��اء 
اإ�رشاك  مع  الأ�سواق  اإىل  اإ�سافة 
من  وال�سحة،  التجارة  م�سالح 
التقيد  اإىل  التجار  دعوة  خالل 
لتفادي  ال��وق��ائ��ي��ة،  ب��ال��ت��داب��ري 
مع  امل��ح��الت  م���ام  اأ ال��ط��واب��ري 
التباعد  م�سافة  على  احلفاظ 
التنويه  مت  كما  الج��ت��م��اع��ي، 
الواقي،  القناع  ارتداء  لزامية  باإ
م��ع ت��وزي��ع ك��م��ام��ات واق��ي��ة 
ال��وق��وف  و  امل��واط��ن��ني  ل��ف��ائ��دة 
تطبيقا  ارتدائها،  الزامية  على 
 20/127 التنفيذي  للمر�سوم 

 20-05-2020 يف  امل����وؤرخ 
التكميلية  بالتدابري  املتعلق 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن ان��ت�����س��ار وب��اء 
 19 كوفيد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
الثانية  وم��ك��اف��ح��ت��ه.امل��رح��ل��ة 
اجل��اري  ج��وان   14 م��ن  اب��ت��داًء 
بع�س  ا�ستئناف  عرفت  التي 
ال���ن�������س���اط���ات اخل���دم���ات���ي���ة؛   
اأمن  م�سالح  خاللها   ا�ستهدفت 
النقل  �سائقي  غ��رداي��ة  ولي��ة 
من  الأجرة،  و�سيارات  احل�رشي 
عنا�رشها  كافة  ت�سخري  خالل 
ال�رشكاء  مع  بالتن�سيق  بامليدان 
للوقوف  القطاعات،  ممثلي  و 
التوجيهات  تطبيق  مدى  على 
باملرحلة،  اخلا�سة  القرارات  و 
م��ع ت��ق��دمي اإر�����س����ادات ح��ول 
التباعد  الواقي،  القناع  ارتداء 
والتطهري  النظافة  الجتماعي 
امل��ن��ت��ظ��م، �����رشورة الل��ت��زام 
والم��ت��ث��ال  اليقظة  مبوا�سلة 
م�سوؤولية،  وروح  �رشامة  بكل 
الوقاية  وتدابري  لروتوكولت 
ت��وزي��ع  يتخللها  ال�����س��ح��ي��ة، 
ال�����س��اأن،  ه���ذا  يف  م��ط��وي��ات 
ال�سارم  بالتطبيق  والتذكري 
وال��ل��وائ��ح  ال��ق��رارات  ملختلف 
العملية  اخل�����س��و���س،  ب��ه��ذا 
على  تعميمها  مت  حيث  م�ستمرة 
الثماين   الدوائر  اأم��ن  م�ستوى 
م��ن خ���الل ال��ق��ي��ام ب��خ��رج��ات 
ل��ف��ائ��دة  ي��وم��ي��ة   حت�سي�سية 
حد  على  وال�سواق  املواطنني 
اخلرجات  ه��ذه  خمتلف  ���س��واء. 
تغطيات  ت��راف��ق��ه��ا  امل��ي��دان��ي��ة 
غرداية  ذاع��ة  اإ اأثري  عر  ذاعية  اإ
احل�سة  خ���الل   م��ن  اجل��ه��وي��ة، 
"لأمنكم"،  الأ�سبوعية  ذاعية  الإ
كذا  ثالثاء،  يوم  كل  ُتبث  التي 
للتح�سي�س  يومية  ت��دخ��الت 
وال���ت���وع���ي���ة  وك�����ذا ت��ن��وي��ر 
مبختلف  املحلي  ال��ع��ام  ال���راأي 

ت ئيا ح�سا لإ ا
عامر.ع بن 
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مديرية ال�سحة وال�سكان بورقلة حتّذر من �سراء 
مياه ال�سهاريج العذبة 

 يو�سف بن فا�سل
---------------- 

ال�سيف  مو�سم  و  ت��زام��ن��ا   
احل���رارة  درج���ة  ارت��ف��اع  .و 
على  اجل��ن��وب��ي��ة  ب��ال��ولي��ات 
يكر  اأين  ورقلة  ولية  غرار 
مياه  ا�ستهالك  على  الطلب 
موزعي  من   " "احللوة  ال�رشب 
يف  النا�سطني  العذبة  املياه 
يتم  بعدما  امل��اء،  بيع  جم��ال 
ال�سهاريج  تلك  حمل  يوميا 
ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة ب��وا���س��ط��ة 
اأ�سحابها  ويجوب  �ساحنات، 
احللو. املاء  لبيع  يوميا  الأحياء 
مبديرية  الوقاية  مدير  ك�سف  
بالولية   ال�سكان  و  ال�سحة 
البال�ستيكية  ال�سهاريج  اأن 
احللوة  املياه  لنقل  املخ�س�سة 
خطرا  ال��ي��وم  ت�سكل  ب��ات��ت 
ع��ل��ى ���س��ح��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك، 
ال�سهاريج  تلك  اأن  خا�سة 
املياه  لنقل  خم�س�سة  غ��ري 
ل�ستعمالها  من��ا  اإ و  ال�رشوب 
ال�سيدلنية  املواد  بع�س  يف 
كيماوية  مواد  من  والبرتولية 
اأ�سحاب  اأن  م�سريا  وغريها، 
اأغلبيتهم  ال�سهاريج  تلك 

من  ترخي�س  ب��دون  يعملون 
ما  والبلدية،  ال�سحة  م�سالح 
امل�ستهلك  �سحة  يعر�س  بات 

خطرية، لأمرا�س   و  للخطر 
اأن  املتحدث   نف�س  اأ�ساف  و 
غري  البال�ستيكية  �سهاريج 
ال�رشوب.  املاء  لنقل  �ساحلة 
باملائة   70 اإن  يقول  واأردف 
مياهها  ال�ساحنات  تلك  من 
ب�سكل  تعمل  و  مراقبة  غري 
كل  اأ�سبح  بعدما  فو�سوي 
جتارة  ميتهن  �ساحنة  �ساحب 
من  بالرغم  احللو،  امل��اء  بيع 
اإىل  احل��ل��وة  م��ي��اه  و���س��ول 
من  يوميا  امل��ن��ازل  حنفيات 
اإل  امل��ي��اه،  ���س�����س��ة  م��وؤ ق��ب��ل 

يف�سل  اأ�سبح  امل��واط��ن  اأن 
مياه  او  املعدنية  املياه  ���رشاء 
ال�����س��ه��اري��ج ال��ت��ي ت���وؤدي 
بفريو�س  لالإ�سابة  م�ستقبال 
الت���ه���اب ال��ك��ب��دي ال���ذي 
بني  النت�سار  �رشيع  اأ�سبح 
باتت  م��ا  ذل��ك  و  امل��واط��ن��ني، 
الطبية  امل�����س��ال��ح  تعك�سه 
بو�سياف  حممد  مل�ست�سفى 
الكبد  مب��ر���س��ى  ت��ع��ج  ال��ت��ي 

املزمن. الفريو�سي 
حت�سلت  معلومات  وح�سب 
لدى  الوقاية  م�سلحة  عليها 
باأن  تفيد  ال�سحة،  مديرية 
خم�س�سة  ال�سهاريج  تلك 
اأ���س��ال ل���س��ت��رياد ���س��وائ��ل 

وبع�س  خ��ط��رية  كيميائية 
وغريها  ال��ب��رتول،  م�ستقات 
على  اخلطرية  ال�سوائل  من 

العمومية. ال�سحة 
اأع��ل��ن  ذات����ه  ال�����س��ي��اق  يف 
مياه  نقل  اأن  الوقاية  مدير 
ال�����رشب ي��وم��ي��ا حت��ت درج��ة 
�سهاريج  داخل  عالية  حرارة 
على  خطرا  يعد  بال�ستيكية 
اأن  خا�سة  امل�ستهلك،  �سحة 
اأ�سحاب  م��ن  العديد  هناك 
بغ�سل  ليقومون  ال�ساحنات 
البال�ستيكية  ال�سهاريج  تلك 
امل��رح��ل��ة  يف  ���رشائ��ه��ا  ع��ن��د 
بحمل  وي��ق��وم��ون  الأوىل، 
بالرغم  فيها  احل��ل��وة  امل��ي��اه 
املكونات  بع�س  فيها  اأن  من 
حتت  اخلطرية  البال�ستيكية 
لتحويلها  ال�سديدة  احل��رارة 
�سعتها  كبرية  �سهاريج  اىل 
حني  يف  ل��رت،   1000 تتعدى 
منها  ل��رتات   10 �سعر  يقدر 
تهافت  جعل  ما  دج،   250 ب 
خا�سة  بكرة  عليها  املواطنني 

ال�سعبية. بالإحياء 

اأ�سحاب  قبل  بيعها من  يتم  التي  العذبة،  ال�سهاريج  مياه  �سراء  من  املواطنني  بورقلة،  ال�سكان  و  ال�سحة  حذرت مديرية 
املتدفقة العيون  و  الآبار  من  اأغلبيتها  املراقبة  املياه غري  تلك  يتم جلب  بعدما  ال�ساحنات 

املتدفقة العيون  و  الآبار  من  تعبيد الطرقات يثري ا�ستح�سان �سكان اأغلبيتها 
حي احلرية ببلدية النزلة بتقرت

نظري جهودهم يف مكافحة كورونا 

تكرمي عدد من م�ستخدمي ال�سحة  بورقلة 

للتح�سي�س من خماطر الل�سعات العقربية مبناطق الظل

قدماء الك�سافة الإ�سالمية باجللفة  ينظمون حملة "ت�ساركية"

خم�س�سة ل�سائقي النقل احل�سري و�سيارات الأجرة  

ال�سرطة تكّثف من ن�ساطاتها التح�سي�سية 
تزامنا مع الرفع التدريجي للحجر بغرداية 
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خ�سائر يف املحا�سيل الزراعية الكربى ب�سبب 
احلرائق بق�سنطينة

عي�س علجية 
-----------------

و�سجلت ذات امل�سالح يف ال�:24 
�ساعة الأخرية  حرائق  غابات و  
يف   ذل��ك  زراع��ي��ة،و  حما�سيل  
ق�سنطينة،  بلدية   ( بلديات:   06
عني  اخل��روب،   ، يو�سف  زيغود 
بلدية  و  بوزيان  حامة  اعبيد، 
لهذه  ت�سخري  مت  زي����اد(،  اإب���ن 
اإط��ف��اء  العملية07�ساحنات 
عملية  بعد  ت��دخ��ل،  و22عون 
فرق  بها  قامت  التي  الإخ��م��اد 
�سجلت  اخل�سائر  اأما عن  التدخل، 
املندوب  تقييم  بعد  و  املديرية 
 04 ال��ف��الح��ي اح���رتاق ح���وايل 
 ، قائما  �سلبا  قمحا  هكتارات 
عن   ف�سال  قائما،  لينا  قمحا   05

احرتاق حوايل 1235 مرتا مربعا 
الياب�سة مع حماية   من الأع�ساب 
 65  ، النحل  لرتبية  �سندوقا   86
زراعية  حما�سيل  من  هكتارا 
م�ستلة،  و  مثمرة  اأ�سجار  قائمة، 
و  الت�سال  خلية  تقرير  ح�سب 
مديرية  لدى  العامة  العالقات 

ق�سنطينة؛  لولية  املدنية  احلماية 
التقيد  عدم  اإىل  تعود  الأ�سباب 

الوقائية. بالإجراءات 
اإح�ساء  مت  املرورية  احلوادث  اأما 
ظرف  يف  م��روري��ا،  ح��ادث��ا   72
احلماية  �سجلت  حيث  اأ�سبوع، 
حدود  يف  و  اأم�س  ليلة  املدنية 

مميتا  مرور  حادث  ليال،  التا�سعة 
�رشق  ال�سيار  بالطريق  دقيقًة   ؛ 
غرب ال�سطر الرابط بني اخلروب 
03 �سحايا ، من  و زواغي خلف 
عمره  ع.���س(   ( ال�سحية  بينهم 
املكان  عني  يف  متوفٍّ  �سنة   83
الرئي�سية   الوحدة  تدخلت  اين   ،
الله  عطاء  بن  املدنية  للحماية 
اخلروب،  بلدية   ال�رشيف  حممد 
حفظ  م�سلحة  اإىل  اجلثة  لنقل 
الع�سكري،  بامل�ست�سفى  اجلثث 
اأما ال�سحيتان ) ر،�س( من جن�س 
48 �سنة، و  ) ل.ق(  ذكر عمرهر 
 42 عمرهما  اأن��ث��ى  جن�س  م��ن 
قدمت  �سدمة  حالة  يف  �سنةكانا 
نقلهما  ،قبل  الإ�سعافات  لهما 

الع�سكري. للم�ست�سفى 

اأح�ست م�سالح احلماية املدنية بولية ق�سنطينة يف ظرف اأ�سبوع اأي يف الفرتة من 14 جوان اإىل 20 جوان 235 عملية من 
99 حالة تتعلق باحلرائق م�ست ب�سكل خا�س املحا�سيل الزراعية  72 حادثا مروريا و  653 تدخال، �سجلت خاللها  جمموع 
الكربى، ) قمح  بنوعيه اللني و ال�سلب و كذا ال�سعري(، و خلفت احلرائق خ�سائر كبرية، لول تدهل رجال الإطفاء الذين 

متكنوا من حماية باقي املحا�سيل.

اأ�سبوع ظرف  يف  وفاة  حالة  و  مرور  حادث   72

و�سط  ك��ب��رية  ا���س��ت��ي��اء  ح��ال��ة 
بخن�سلة  املحمل  بلدية  مواطني 
ج���راء ف��ريو���س الن��ق��ط��اع��ات 
للتيار  وامل��ت��ك��ررة  امل��ت��ت��ال��ي��ة 
و  مفاجئ  ب�سكل  و  الكهربائي 
يف كل يوم و حلظة، ال�سئ الذي 
�سكان   و�سط  كبريا  تذمرا  خلق 
ما  ظ��ل  يف  خ�سو�سا  البلدية 
حرق  و  اإت��الف  يف  لهم  يت�سبب 
الكهرومنزلية  الجهزة  بع�س 
يرتقب  و  هذا  العائالت؛  لبع�س 
هذه  ظ��ل  يف  امل��ت��دوال  ح�سب 

دون  حت��دث  التي  النقطاعات 
ال�سكان  يتوجه  ان  �سبب،  اي 
مو�سومة  اح��ت��ج��اج  بعري�سة 
الكبريين  التذمر  و  بال�ستياء 
بالولية  الو�سية  اجلهات  اىل 
النقطاعت  هذه  تدارك  اجل  من 
و  الكهربائي،  للتيار  املفاجئة 
ا�سطراب  خلل  ملعاجلة  التدخل 
والتي  املفاجئة  الن��ق��ط��اع��ات 
ا�ستياء  و  �سخط  حمل  اأ�سحت 

املواطنني.   
                        ونا�س لزهاري 

النقطاعات املتتالية للكهرباء تثري 
�سخط مواطني بلدية املحمل بخن�سلة

املحكمة اأدانتهم ب 18 �سهرا

نهاية  اجل��ن��ح  حمكمة  نطقت 
بولية  امل��ن�����رشم   الأ���س��ب��وع 
 18 باحلكم   بلعبا�س  �سيدي 
�سارقني  ملجموعة  نافذا،  �سهرا 
نحو  العا�سمة  م��ن  توجهوا 
تهمة  ع��ن  ب��ل��ع��ب��ا���س   ولي���ة 
ببلدية  منزل  �رشقة  حم��اول��ة 
يتعلق  و   ، اإب��راه��ي��م  �سيدي 
 20 البالغ  ه.م"  باملدعو"  الأمر 
و"  �سنة   25 ب.ك"  و"  �سنة 
"و  و.اأ و"  �سنة    41 ب.م"البالغ 
 17 " البالغ  "ف.اأ القا�رش املدعو 

. �سنة
اإىل  ت��ع��ود  ال��واق��ع��ة  حيثيات 
الل�سو�س  من  جمموعة  اإقدام  
من  ت��وج��ه��وا  ق��ا���رش،  بينهم 
�سيدي  لولية  العا�سمة  اجلزائر 
منزل  �رشقة  اأجل  من  بلعبا�س 
ثالثة  مل��دة  ترقبه  بعد  عجوز 
ها�سمي،  املدعو   قبل  من  اأ�سهر 

�سيدي  ببلدية  يقطن  ال��ذي 
املدعو  اأق��ر  اأي��ن   ، اإب��راه��ي��م   
املحكمة  هيئة  اأم��ام  ها�سمي  
القا�رش  ب�سديقه  ات�سل  اأن��ه 
التوا�سل  �سبكة  على  اأي��وب 
مبلغ  بوجود  ُيعلمه  الجتماعي، 
عجوز  بيت  يف  �سنتيم  مليار 
باكرا  بيته  من  يخرج  مغرتب 
�سباحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  على 
الثامنة م�ساء،  اإليه على   ويعود 
ب�ساحب  اأي��وب  ات�سل  حينها 
املدعو   "كلوندي�ستان"  �سيارة  

بتو�سيله   واأخ��ره  دحمان  بن   
مقابل  بلعبا�س  �سيدي  لولية 
مبلغ 3500 دج من اأجل اإح�سار 
املدعو  رفقة  و  املال  من  حقيبة 
اجلزائر  من  لينطلقوا  اأي��وب  
ال�ساد�س  بتاريخ  العا�سمة 
عملية  تنفيذ  بغية  ج����وان  
�سباحا  ال�ساد�سة  عند   ال�سطو 

الأوان  قبل  و�سولهم  ،ولكن 
م�سالح  تفطن  جعل   ما  هو   ،
اإبراهيم  ب�سيدي  الوطني  الدرك 
البنزين  حمطة  قرب  ل�سيارة  
متنها  على  اأودي"،   " نوع  من 
وبن  وايف   املدعو  و  فلي�سة  بن 
ينتظرون  كانوا  بعدما  دي��دة 
منزله،  من  العجوز  وقت خروج 
ال�سيارة  يف  ن��ام��وا  اأن��ه��م  اإل 
،يف  ال�سحي  احلجر  خمرتقني 
رفقة  اأي��وب  فيه   ذه��ب  وق��ت  
عن  ت��راج��ع  وال���ذي  ها�سمي 
من  خ��وف��ا   ال�����رشق��ة  عملية 
اكر  كونهم  له  املرافقة  اجلماعة 
ال�ساهد  قام   حينها   ، �سنا  منه 
احلالقة،  حمل  �ساحب  زكرياء 
كان  ال���ذي  ها�سمي  ب�����رشب 
بالبوح  اإرغامه  و  لديه   عامال 
ا�سطحبه  حينها    ، �رشبه  بعد 
مل�����س��ال��ح ال�����درك ال��وط��ن��ي  

عملية  بعدها  حينها  لتف�سل 
التم�ست  اأين   ، اجلماعة  �رشقة 
و100  �سجنا  3�سنوات  النيابة 
م�سادرة  مع  مالية  غرامة  الف 
حمامي  تدخل  فيما   ، املركبة 
م��ك��اوي   " الأ���س��ت��اذ  ال��دف��اع 
ال�سيارة  �ساحب  حق  يف  ر�سا" 
اأن  دح��م��ان   ب��ن  امل��دع��و  اأودي 
و  بال�سكر  م��ري�����س  م��وك��ل��ه 
 ، العقلية  قواه  كامل  يف  لي�س 
الطبية  لل�سهادات  وفقا  ذلك  و 
من  يتناوله  ال��ذي  ال���دواء  و 
ريزول  باركنتال،  األدون،   نوع: 
ل  التي  الأقرا�س  من  ...وغريها 
له  و  عقليا  للمري�س  اإل  متنح 
باملئة   100 عقلية  خمتل  بطاقة 
باحلكم  املحكمة  هيئة  لتنطق   ،
جميع  حق  يف  نافذة  �سهرا   18

. املتهمني 
                            م.رم�ساين

لأمن الإطاحة ب�سبكة حاولت �سرقة منزل عجوز مغرتب ببلعبا�س  ال�رشطة  عنا�رش  متكنت 
ث��الث   يف  ت��ي��م��زري��ت  دائ����رة 
 316 حجز  من  متفرقة  عمليات 
قارورة خمر من خمتلف الأنواع 
لالجتار  موجهة  كانت  والأحجام 
تيمزريت،  مبدينة  ال�رشعي  غري 
اأ�سخا�س  ث��الث��ة  توقيف  م��ع 
 25 ت���رتاوح اأع��م��اره��م م��ا ب��ني 
العملية  تفا�سيل  �سنة،   44 و 
مكثفة  دوري���ات  بعد  ج���اءت 
مت  ي���ن  اأ الخت�سا�س  بقطاع 
باأماكن  اأ�سخا�س  ثالثة  �سبط 
تيمزريت  مدينة  مبحيط  متفرقة 

امل�رشوع  غري  بالجتار  يقومون 
وقد  الكحولية،  بامل�رشوبات 
من  املداهمة  عمليات  خالل  مت 
خمر  قارورة   316 جمموع  حجز 
والأحجام،  ن��واع  الأ خمتلف  من 
ك��ان��ت م��ع��دة ل��ل��ب��ي��ع ب���دون 
مايل  مبلغ  حجز  مع  رخ�سة، 
من  يعد  دج   18525 ب�  يقدر 
اإجناز  مت  وقد  الرتويج،  عائدات 
املخالفني  �سد  ق�سائي  ملف 
اجلهات  اإىل  امللفات  اإر�سال  و 

 . املخت�سة  الق�سائية 
                                    ك . ت 

حجز 316 قارورة خمر معدة للبيع 
بدون رخ�سة بتيمزريت ببجاية 

ك���ان���ت ال��ف��ر���س��ة م��وات��ي��ة 
القاطنني  ل�سيما  للمواطنني 
يطلق  اأ�سبح  التي  باملناطق 
على  ال��ظ��ل  م��ن��اط��ق  ع��ل��ي��ه��ا 
جياليل،  �سيدي  دائرة  م�ستوى 
املعاينة  و  ال��زي��ارة  خ��الل  م��ن 
املناطق  هذه  من  لعدد  امليدانية 
اأمام  ان�سغالتهم  لطرح  موؤخرا 
قرية  ف�سكان  ال��ولئ��ي  الوفد 
جملة  اإىل  تطرقوا  مثال،  تنقيال 
تاأهيل  اإعادة  منها  امل�ساكل  من 
القرية  اإىل  امل����وؤدي  ال��ط��ري��ق 

الولئي  الطريق  من  انطالقا 
جياليل  �سيدي  ب��ني  الوا�سل 
باإعادة  طالبوا  كما  �سبدو.  و 
املتواجدة  العالج  قاعة  ترميم 
على  زيادة  القرية  م�ستوى  على 
و  ال�����س��وارع  بتهيئة  املطالبة 
الفالحة وح�سب  بواقع  النهو�س 
فاإن  لدينااأ  املتوفرة  املعلومات 
كل  دون��ت  الولئية  ال�سلطات 
برجمة  يف  و�ست�رشع  النقائ�س 
جهتهم  من  للمنطقة  م�ساريع 
اإىل  بوغدو  قرية  �سكان  تطرق 

اأهمها  الن�سغالت،  من  جملة 
البتدائية  املدر�سة  تاأهيل  اإعادة 
القرية  م�ستوى  على  املتواجدة 
عقد  طيلة  مغلقة  ظلت   والتي 
م��ن ال��زم��ن؛ وب��ال��ت��ايل م��ا زال 
اإىل  ي�سطرون  ال�سغار  الأطفال 
عني  قرية  مدر�سة  اإىل  التنقل 
و�سط  درو�سهم  ملزاولة  ال�سفا 
ظروف �سعبة للغاية. كما طالب 
برتاب  �سبي�سة  قرية  �سكان 
اإمنائية  مب�ساريع  البويهي  بلدية 
لقاطني  بالن�سبة  نف�سه  احلال  و 

وكذا  ماقورة،  الفالحية  القرية 
�سيدي  و  امل��ه��دي  اأولد  قرية 
باإعادة  يطالبون  الذين  عي�سى 
اإىل  املو�سل  الطريق  تاأهيل 
كما  عي�سى_؛  _�سيدي  القرية 
ابتدائية و  باإجناز مدر�سة  طالبوا 
مالعب جوارية و بني هذا و ذاك 
ياأمل �سكان مناطق الظل بدائرة 
اللتفاتة  تتم  اأن  جياليل  �سيدي 
اإطارهم  حت�سني  وبالتايل  لهم 

. املعي�سي 
                              ع بوتليتا�س

الوايل يتعهد بتح�سني الإطار املعي�سي ملناطق الظل بتلم�سان 

امل��ج��م��وع��ة  ق��ام��ت وح�����دات   
بعني  الوطني  للدرك  الإقليمية 
مراقبة  نقاط  بو�سع عدة  الدفلى 
ومتحركة  ثابتة  ت�سكيالت  و 
الخت�سا�س  اإقليم  كامل  عر 
ال��ت��ن��ق��الت  م��ن��ع  اأج����ل  م���ن   ،
احلاملني  با�ستثناء  والتجمعات 
عن  ال�����س��ادرة  للرتخي�سات 
رفع  مت  حيث   . الو�سية  ال�سلطة 
بقرارات  متعلقة  خمالفات  عدة 
هذا   يومنا  اإىل  الإدارية  ال�سلطة 
املتمثلة فيما يلي : رفع  )1469( 
قرارات  مبخالفة  متعلقة  خمالفة  
اللتزام  )عدم  الإدارية  ال�سلطة 
. و�سع   ) ال�سحي  احلجر  بقواعد 

نارية  ودراج���ة  مركبات   )17(
املرفوعة  املخالفات    . باملح�رش 
)17(.املخالفات  التجار  �سد 
الكمامات  و�سع  بعدم  املتعلقة 
املرفوعة  املخالفات  )120(عدد 

.)59( التجار  �سد 
ال����درك  وح�����دات  اأن  ك��م��ا   
موا�سلة  اإىل  ت�سعى  الوطني 
طريق  عن  امل�ستمر  التح�سي�س 
تدعو  و  لالإقليم.  العامة  املراقبة 
عن  الت�����س��ال  اإىل  امل��واط��ن��ني 
و   1055 الأخ�رش  الرقم  طريق 
PPGN. الل��ك��رتوين  امل��وق��ع 

للتبليغ.   MDN.DZ
                             خمتار برادع

رفع 1469خمالفة لعدم اللتزام 
بقواعد احلجر ال�سحي بعني الدفلى 

الذي  م��رور  ح��ادث  رك��اب  جنا 
الرابط  الطريق  عر  ام�س  وقع 
ب��اب��ار،  وب��ل��دي��ة  خن�سلة  ب��ني 
الكلومرتية  النقطة  يف  وحتديدا 
اثر  ال��ر���س��م  بحجرة  امل�سماة 
مركبيتني  ب��ني  ح��اد  ا���س��ط��دام 
دون  05 جرحى  باأعجوبة، خملفا 
احلادث  حدة  رغم  تذكر  وفيات 

باإ�ساباتهم  نقلهم  ليتم  العنيف، 
واىل  من  اخلطرية  و  املتفاوتة 
ال���س��ع��اف��ات  لتلقي  امل�سفى 

الالزمة...  الطبية 
مالب�سات  حتقيق   فتح  مت  فيما 
احل����ادث م��ن ق��ب��ل امل�����س��ال��ح  

املعنية. الأمنية 
                           ونا�س لزهاري

حادث مرور يخلف 5 جرحى بخن�سلة 

الواقعة  تخمرت  بلدية  ت�سهد 
 14 رقم  الوطني  الطريق  على 
الأخرية  الفرتة  يف  تيارت،  ولية 
وال�ستياء  الحتقان  من  حالة 

العديد  مواطني  لدى  ال�سديدين 
البلدية،  و���س��وارع  اأح��ي��اء  م��ن 
خالل  عرفت  التي  تلك  خا�سة 
الفرتة الأخرية انقطاعات متتالية 

ال�رشوب  واملاء  الكهربائي  للتيار 
وع��ل��ى م���دار اأي���ام الأ���س��ب��وع. 
تذبذبا  اأخ��رى  �سوارع  وتعرف 
وال��ذي  الكهربائي  التيار  يف 

الكهربائية،  الآلت  عديد  جعل 
الرتفاع  ب�سبب  للتلف  تتعر�س 
املفاجئ للتيار، الأمر الذي نغ�س 
حياة ال�سكان.                    ق/غ

انقطاعات الكهرباء واملاء املتكررة بتخمرت بتيارت  تزيد من احتقان املواطنني



ريا�سيا  م�سروعا   213
و�سبانيا بولية تب�سة غري 

م�ستغل لغياب املُ�سريين بي كرة القدم حول العامل،  تلقى ع�ساق ومحُ
ب�سعادة قرار ا�ستكمال بطولة دوري اأبطال 
اأوروبا، والتي توقفت خالل الأ�سهر املا�سية 

اإثر تف�سي وباء كورونا.
عقب  ــال،  ــط الأب دوري  ا�ستكمال  و�سيتم 
مطلع  يف  ـــة  ـــي الأوروب الـــدوريـــات  انــتــهــاء 
لعب  �سيتم  حيث  املقبل،  اأغ�سط�س/اآب 

املباريات املتبقية من دور الـ16.
التالية،  الأدوار  يف  البطولة  نظام  وتغري 
حيث �ستكون مواجهات ربع ون�سف نهائي، 
فقط،  واحــدة  مباراة  هيئة  على  والنهائي 
الربتغالية  العا�سمة  يف  املباريات  و�ستقام 

ل�سبونة.
الـ16  دور  اإياب  مواجهة  لرب�سلونة  ويتبقى 
البلوجرانا  معقل  يف  الإيطايل،  نابويل  �سد 
"كامب نو"، بعدما انتهت مواجهة الذهاب يف 

اإيطاليا بالتعادل الإيجابي بهدف ملثله.
ال�سنوات  يف  عــانــى  ــد  ق بر�سلونة  ـــان  وك
جيد  يحُ ل  اإذ  الإق�سائية،  الأدوار  املا�سية من 
اللعب على اأر�س خ�سومه، مما يجعله يفقد 
لكن  مرة،  كل  لالإق�ساء  ويتعر�س  اأف�سليته 
اأر�س  اإىل  املباريات  بنقل  يويفا  قــرار  مع 

ايدة �سيتخل�س البار�سا من هذه اللعنة. محُ
 

2015-2016

)حامل  بر�سلونة  ودع  املــو�ــســم،  ذلــك  يف 
النهائي  ن�سف  الــدور  من  البطولة  اللقب( 
النت�سار  حقق  حيث  مدريد،  اأتلتيكو  اأمام 

ذهاًبا يف ملعبه "كامب نو" بنتيجة )2-1(.
اأما يف لقاء الإياب، يف معقل الروخيبالنكو�س 
البلوجرانا  خ�سر  كالديرون"  "في�سنتي 
اأنطوان  الفرن�سي  �سجلهما  رد،  دون  بهدفني 

جريزمان، لعب البار�سا احلايل.

 
2016-2017

ا�سطدم بر�سلونة بيوفنتو�س يف ربع نهائي 
البطولة، وخا�س لقاء الذهاب خارج اأر�سه 
�ستاديوم"،  "األيانز  البيانكونريي  معقل  يف 

وخ�سر البار�سا بنتيجة ثقيلة )3-0(.
يف  ــودة  ــع ال يف  الكتالوين  الفريق  وف�سل 
اأر�ــســه،  على  الإيــــاب  لــقــاء  يف  النتيجة، 
ليودع  ال�سلبي،  بالتعادل  املباراة  وانتهت 

البار�سا البطولة.
 

2017-2018

ربع  يف  الإيطايل  روما  فريق  البار�سا  واجه 
ا على ملعبه  النهائي، وحقق انت�ساًرا عري�سً
الفريق  و�سمن   ،)4-1( بنتيجة  نو"  "كامب 

على الورق التاأهل بن�سبة كبرية.

�سقوط  ــي  ه املـــدويـــة،  ــاأة  ــاج ــف امل ــت  ــان وك
"الأوملبيكو"  ملعب  الذئاب  معقل  يف  البار�سا 
امل�سابقة  ليودع  نظيفة،  بثالثية  وخ�سر 

برميونتادا تاريخية للجيالورو�سي.
 

2018-2019

ليفربول  القرعة  اأوقعت  املا�سي،  املو�سم 
الدور  يف  بر�سلونة  طريق  يف  الإجنليزي، 
البلوجرانا  حقق  وبالفعل  النهائي،  ن�سف 
بثالثية  نو"  "كامب  ملعبه  يف  النت�سار 

نظيفة.
مدربهم  قيادة  حتت  البار�سا  لعبي  لكن 
ي�ستوعبوا  مل  فالفريدي  اإرن�ستو  ال�سابق 
در�س روما جيًدا، وخ�سر الفريق الكتالوين 
معقل  يف  نظيفة  برباعية  ـــاب  الإي لقاء 
الفريق  تـــوج  حــيــث  "اأنفيلد"،  الــريــدز 

الإجنليزي باللقب لحًقا.

ــب رئــيــ�ــس الــرابــطــة  ــائ كــ�ــســف ن
ــاروق  ــدم، ف ــق املــحــرتفــة لــكــرة ال
اأن  ـــوم اخلــمــيــ�ــس،  ي ــقــيــدوم،  بــل
ــة،  ــرتف ــح ــة الأنـــديـــة امل ــي ــب ــل اأغ
املعلقة  املناف�سة  ا�ستئناف  ترف�س 
ب�سبب  مار�س  �سهر  منت�سف  منذ 
ب�سبب  )كوفيد19-(  كورونا   وباء 

ال�سعوبات املالية التي تواجهها.
خالل  قائال:"  بلقيدوم  �سرح  و 
الربعاء،  يوم   جرى  الذي  اللقاء 
مــع انــديــة الــ�ــســرق اجلــزائــري و 
لعدة  التطرق  خــاللــه  مت  الـــذي 
ال�ــســتــئــنــاف  بينها  مــن  نــقــاط، 

املحتمل للبطولة، بو�سعي التاأكيد 
لي�ست  الأندية  هذه  اأغلبية  بــاأن 
امل�ساريف  ملواجهة  الإمكانيات  لها 
الــربوتــوكــول  بتطبيق  املتعلقة 
ــون  ــب ــال ــط ـــحـــي، حـــيـــث ي الـــ�ـــس

بالتوقيف النهائي للمناف�سة".
جمع  الــذي  الثاين  هو  اللقاء  هذا 
بني الرابطة املحرتفة لكرة القدم 
ذلك  بعد  املــحــرتفــة  ــة  ــدي األن و 
بوهران  املا�سي  الأ�سبوع  املنعقد 
مع اأندية الغرب اجلزائري. و كان 
املكتب التنفيذي للرابطة قد قرر 
الأخري،برجمة  اجتماعه  خالل 

على  لــالطــالع  جهوية  مــواعــيــد 
ظل  يف  الأنـــديـــة  هـــذه  و�سعية 
لنقاط  التطرق  و  اجلائحة  تف�سي 
اأخـــــرى مــنــهــا مــ�ــســري الــبــطــولــة 

الوطنية.
"اللقاء  بـــاأن  بلقيدوم  ــاف  ــس اأ� و 
يوم  �سينعقد  الأخـــري  و  الثالث 
الرابطة  يجمع  املقبل  الثــنــني 
�سريطة  الــبــالد،  و�ــســط  بــاأنــديــة 
الـــوايل،  مــوافــقــة  على  احلــ�ــســول 
ب�سبب الزمة ال�سحية ال�سائدة" .

اأي�سا  و ذكر  بلقيدوم الذي ي�سغل 
بــاأن  للرابطة  الر�سمي  الناطق 

اأزمة  من  تعاين  الأندية  "اأغلبية 
عل  قــدرتــهــا  دون  ــول  حت مــالــيــة، 

ال�ستئناف املحتمل للمناف�سة".
وا�سار نائب رئي�س الرابطة يف هذا 
الأندية  اأغلبية  جتتاز  ال�سياق:" 
ميكننا  ول  خانقة.  مالية  ــة  اأزم
الربوتوكول  بتطبيق  مطالبتها 
غــالــيــا.  يكلفها  الــــذي  الــ�ــســحــي 
ــاء،  ــع الرب ــوم  ي اجتماع  فــخــالل 
�سمن  باإدماجها  اأنــديــة  طالبت 
لها  يت�سنى  حتي  وطنية  �سركات 
بو�سع  اأي�سا  طالبت  كما  البقاء، 
كل الأندية يف نف�س امل�ستوى دون 
متييز. و على ال�سلطات العمومية 

التطرق بجدية لهذه امل�ساألة".
ــا عن  ــس ــ� ــدوم اأي ــي ــق ــل وحتــــدث ب
الحتادية  لرئي�س  الأخري  القرار 
ــدم، خري  ــق اجلــزائــريــة لــكــرة ال
الأنــديــة  بــدعــوة  زط�سي  الــديــن 
ــة  ــول ــط ــب لـــتـــحـــديـــد مــ�ــســري ال
توقفت  ــال  ح يف  "بالأغلبية"، 

نهائيا.
و اختتم م�سوؤول الرابطة قائال:" 
هي  فالأندية  معمق.  ــرار  ق ــه  اإن
لذا  للمناف�سة،  الفعلية  املن�سطة 
الأمر.  هذا  يف  ا�ست�سارتها  ينبغي 
هــذه  ايل  بــعــد  نــ�ــســل  مل  لكننا 
الــقــرار  دائــمــا  ننتظر  املــرحــلــة. 
العمومية  لــلــ�ــســطــات  الــنــهــائــي 

بخ�سو�س م�ستقبل البطولة".

املحرتفة  الــرابــطــة  رئــيــ�ــس  ـــد  اأك  
يوم  مدوار  الكرمي  عبد  القدم  لكرة 
"ال�سلطات  باأن  بق�سنطينة  الأربعاء 
ال�سحة  وزارة  ل�سيما  للبالد  العليا 
هي  امل�ست�سفيات  اإ�سالح  و  ال�سكان  و 
قرار  اتخاذ  باإمكانها  التي  الوحيدة 

ب�ساأن بطولت كرة القدم."
يف  �سحفية  نــدوة  تن�سيطه  لــدى  و 
باأحد  عقده  مت  مغلق  لقاء  اأعقاب 
بني  ق�سنطينة  مــديــنــة  فـــنـــادق 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  م�سوؤويل 
البالد  �سرق  نوادي  م�سريي  و  القدم 
اأو�سح  الثانية  و  الأوىل  للرابطة 
ا�ستئناف  ــرار  ق ــاأن  ب مــدوار  ال�سيد 
الرابطة  ت�سريها  التي  البطولت 
عدمه  مــن  الــقــدم  لــكــرة  املحرتفة 
ال�سحية  لل�سلطات  ح�سريا  يعود 

بالبالد.
واأ�ساف "اأتفهم جيدا باأن الفاعلني يف 
يعي�سون  املحرتفة  القدم  كرة  عامل 
حالة �سغط منذ تعليق البطولت و 
اأنهم يرغبون بطبيعة احلال اأن يتم 

حتديد تاريخ لال�ستئناف املحتمل.
بــاأزمــة  حاليا  الــبــالد  "متر  قــال  و 
و�سع  يتعني  و  ا�ستثنائية  �سحية 

كل  فـــوق  املـــواطـــن  �سحة  مــ�ــســاألــة 
اعتبار."

احلجر  تدابري  "مادامت  اأ�ساف  ثم 
اأن  مــادام  و  املفعول  �سارية  ال�سحي 
اخلط  تعط  مل  ال�سحية  ال�سلطات 
الن�ساطات  ل�ستئناف  الأخــ�ــســر 
ل  و  لالحتادية  ميكن  ل  الريا�سية 
الــرابــطــة احلــديــث عــن اخلــطــوات 

املقبلة التي �سيتم اإتباعها."
كما اأفاد امل�سوؤول الأول عن الرابطة 
ـــاأن هــذا  ــدم ب ــق املــحــرتفــة لــكــرة ال
بعد  بق�سنطينة  املنظم  الجتماع 

اأيام قليلة فقط من عقد اجتماع اأول 
نــوادي  م�سريي  مع  بوهران  مماثل 
"ال�ستماع  اإىل  يهدف  البالد  غرب 
اإىل ان�سغالت الفاعلني يف كرة القدم  
اأي  اأمــام  التنظيمية  اأو  املالية  �سواء 

احتمال ل�ستئناف البطولة."
تقدمي  اإىل  اللقاء  هــذا  يهدف  كما 
اجلزائرية  لالحتادية  مقرتحات 
اإذا لزم  اأجل تنظيم  القدم من  لكرة 
2019- بطولة  مــن  تبقى  مــا  الأمـــر 
2020 و لكن اأي�سا مو�سم 2020-2021 

ح�سب ما اأ�سافه ذات املتحدث.

غرار  على  ــه  اأن اإىل  الإ�ــســارة  جتــدر 
الرابطة  لرئي�س  الأول  الجتماع 
الكرمي  عبد  القدم  لكرة  املحرتفة 
مدوار مع روؤ�ساء نوادي غرب البالد 
عرب اأغلب ممثلي نوادي �سرق البالد 
ا�ستئناف  على  موافقتهم  عدم  عن 
املو�سم  لهذا  الريا�سية  الن�ساطات 
اإمــكــانــيــة  ب"عدم  ذلـــك  ــن  ــربري م
ال�سحي  ـــول  ـــوك ـــربوت ال تــطــبــيــق 
العليا  ال�سلطات  طرف  من  املطلوب 
مكلف  جــد  �سيكون  ــذي  ال و  للبالد 

بالن�سبة لهذه النوادي."
املحرتفة  الرابطة  م�سوؤولو  اأكد  كما 
لكرة القدم باأنه ينتظر تنظيم لقاء 
نوادي  مع  العا�سمة  باجلزائر  ثالث 
القليلة  الأيــام  خــالل  البالد  و�سط 

املقبلة.
و قبل تعليق بطولة الرابطة الأوىل 
�سباب  فريق  كان  ال22  اجلولة  عند 
بلوزداد يحتل �سدارة الرتتيب ب40 
بكل  متبوعا  متاأخر  لقاء  مع  نقطة 
من وفاق �سطيف و مولودية اجلزائر 
منهما  واحد  لكل  نقطة   37 بر�سيد 
ل"  بالن�سبة  مــتــاأخــر  بــلــقــاء  لــكــن 

العميد."

ـــــاين يــورجــن كــلــوب، مــدرب  اأجــــرى الأمل
للحديث  ام�س  �سحفًيا  مــوؤمتــًرا  ليفربول، 
عن تتويج الريدز بلقب الدوري الإجنليزي 
للمرة الأوىل منذ عام 1990، وللمرة الأوىل 

يف ع�سر الربميريليج.
عن  باحلديث  ال�سحفي  املوؤمتر  كلوب  وبــداأ 
الربميريليج  بلقب  التتويج  بعد  �سعوره 
"اأنا  قائاًل:  عاًما   30 منذ  الفريق  عن  الغائب 
حلظة  اإنها  ومــرتــاح،  للغاية  �سعيد  �سعيد، 
جيدة للغاية يف حياتي، اإنه اإجناز كبري، اأنا 

�سعيد من اأجل كل الالعبني".

جماهير ليفربول

ليفربول،  بجماهري  لعالقته  كلوب  وتطرق 
لديها  ــان  ك اجلماهري  اأن  "اأعتقد  قــائــال: 
كان  ذلك  و�سويل،  عند  عني  اإيجابي  راأي 
لطيًفا، ومنحوين الوقت لتحقيق ما حققناه، 
تاريخها  متــلــك  اأن  يف  تــرغــب  اجلــمــاهــري 
كتابة  عليهم  الالعبني  وكــذلــك  اخلــا�ــس، 

ق�س�سهم اخلا�سة".
جهازه  اإىل  بال�سكر  كلوب  وتــوجــه 
اأن  الطبيعي  "من  قائاًل:  امل�ساعد، 
بالإيجابية  اجلماهري  تتحلى 
هذا  يعني  كم  اأعــرف  جتاهنا، 
اأهمية  مدى  واأعرف  لنا،  اللقب 
املدربني، بدونهم مل يكن ذلك 
ليتحقق هذه هي احلقيقة، اأنا 
هناك  لكن  الواجهة،  اأت�سدر 
به  يــقــوم  العمل  مــن  الكثري 

الآخرون".
عقب  تلقاها  ر�سالة  اأهم  وعن 
"هاتفت  بــالــلــقــب:  الــتــتــويــج 
النهائية،  ال�سافرة  قبل  ثواٍن   10 اأ�سرتي 
اأخربتهم باأنني اأحبهم واأخربوين باأنهم 

كانت  معهم،  ل�ست  اأنني  املحزن  من  يحبوين، 
على  الـــرد  مــن  اأمتــكــن  مل  لطيفة،  حلظة 
الأيام  يف  لقراءتها  و�ساأتفرغ  الر�سائل،  كل 

املقبلة".

عام مذهل

جيدين  "كنا  الفريق:  جتاه  ال�سكوك  وعن 
منذ 4 اأعوام، وجيدين للغاية منذ 3 �سنوات، 
هذا  وا�ستثنائيني  املا�سي،  املو�سم  ومذهلني 
املو�سم، مل يكن لدي اأي �سكوك، لكن مل اأكن 

اأعرف اأن ذلك الإجناز �سيتحقق".
جيدة  ــــرى  الأخ "الفرق  ــوب:  ــل ك ــل  ــس ووا�
باحلظ  تتمتع  واأن  التطور،  عليك  للغاية، 
وخا�سة مع الإ�سابات، مل اأكن واثًقا باأن ذلك 
الذي  امل�ستوى  يف  الثبات  ولكن  �سيتحقق، 
اأظهرناه كان ا�ستثنائيا وهو ما �سنع الفارق".
ذلك  حتقيق  ال�سعب  من  "كان  وا�ستطرد: 
والرغبة  الالعبني  التزام  مع  لكن  اللقب، 
كل  �ساهمت  ــه،  وروح النادي  وقلب  لديهم 

تلك الأمور يف حتقيقه".

تمثال كلوب

"ل�ست  الأملــاين:  علق  له،  متثال  اإقامة  وعن 
مهتًما بالتماثيل يف حياتي، اأنا املدرب وفزنا 
باإيجابية،  ذلك  راأت  واجلماهري  بالدوري، 

ول�سنا بحاجة للمقارنة مع الرموز".
غريرّ  "�سانكلي  ليفربول:  ــدرب  م واأو�ــســح 
داجللي�س  �سيء،  بكل  فــاز  بايزيل  الــنــادي، 
كان لعًبا ومدرًبا، ل توجد مقارنة ممكنة، 

ول�سنا بحاجة اإليها".
عاًما،   40 اأو  لـ30  العي�س  يف  "اأرغب  وتابع: 

وبالتايل اأنا ل�ست مهتًما بالتماثيل".
وعما اإذا كان ي�ستهدف جمع 100 نقطة، قال 

النقاط له �سمع  العدد من  "جمع هذا  كلوب: 
اإمكانية حتقيق  رائع، لكني ل�ست متاأكدا من 
ال�سبع  اللقاءات  من  مباريات   6 فهناك  ذلك، 

املقبلة �ستقام يف فرتة ق�سرية".

مستقبل الريدز

من  الــكــثــري  اإجـــــراء  "علينا  ــرد:  ــط ــت ــس وا�
املقبلة �ستكون �سعبة،  املباريات  التغيريات، 
بنف�س  لعبنا  واإذا  الفوز،  حتقيق  �سنحاول 
اأمام بال�س، �سيكون  ال�سورة التي ظهرنا بها 

جيًدا".
"ال�سهور  لليفربول:  بالن�سبة  القادم  وعن 
الـ13 املا�سية كانت خا�سة بالن�سبة لنا، هذه 
�سبقهم  الذي  العام  �سم  يف  واأرغب  حقيقة، 
يف  القدم  كرة  من  رائعة  فرتة  كانت  ا،  اأي�سً

حياتي، ا�ستثنائية، مل اأجربها من قبل".
ل  هــذا  لكن  نــتــوقــف،  "لن  كــلــوب:  وخــتــم 
الفرق  باقي  �سيء،  بكل  �سنتوج  باأننا  يعني 
�سيء،  باأي  �سنفوز  باأننا  اأعد  ول  �ستتح�سن، 
للتطور،  �سيء  بكل  �سنقوم  باأننا  اأعد  ولكني 

وهذا هو الأمر املمكن".

املحرتفة  الــرابــطــة  ثــالثــي  وقـــع 
بلوزداد   �سباب  القدم،  لكرة  الأوىل 
مقرة  جنــم  و  مليلة  عــني  جمعية 
ــة  ــادي يـــوم اخلــمــيــ�ــس مبــقــر الحت
)الفاف(  القدم  لكرة  اجلزائرية 
التفاقية  على  بــراهــيــم،  بـــدايل 
اجلمعيات  تربط  التي  الثالثية 
مبكاتب  ــهــم  اأ�ــس ذات  الــريــا�ــســيــة 
اخلربة و مديرية مراقبة الت�سيري 
اأجل  من  للفاف،  التابعة  املالية  و 
على  احل�سول  و  الت�سيري  تعديل 

اأعلنت  ما  ح�سب   ،9001 ايزو  �سهادة 
موقعها  على  الكروية  الهيئة  عنه 

الر�سمي.
اجلمعية  اأن  امل�سدر  نف�س  ا�ساف  و 
ان�سمت  بلوزداد  ل�سباب  الريا�سية 
تعاقدت  فيما  )و.م(  اخلربة  ملكتب 
مكتب  مـــع  مــلــيــلــة  عـــني  جــمــعــيــة 
م�سريا   ،" "ب.ر.�س.2  اخلــــربة 
بان"التفاقية الثالثية التي تربط 
مع  مقرة  لنجم  اأ�سهم  ذات  اجلمعية 
مكتب اخلربة "خدمات ال�سمال" قد 

16 يونيو و �سادقت عليها  متت يوم 
مديرية الت�سيري اليوم".

ناد  اأول  اجلزائر  مولودية  وكانت 
التفاقية  على  وقع  الذي  للنخبة 
جمعية  ــط  ــرب ت ــي  ــت ال الــثــالثــيــة 
اخلربة  مبكتب  للعميد  اأ�سهم  ذات 
"اإيانور" و مديرية مراقبة الت�سيري 

و املالية.
ــات  ــي ــاق ــف الت اإمـــ�ـــســـاء  يــدخــل  و 
تطبيق  اإطار  يف  املذكورة  الثالثية 
الفاف،  اتخذتها  التي  الجـــراءات 

من اأجل مرافقة الأندية املحرتفة.
املعيار   "9001 "اإيزو  اجراء  ويبقى 
املثايل للت�سيري كونه ي�سم اأكرث من 
مليون �سهادة عرب العامل و املعرتف 
ـــرث  الأك الأداة  ـــذه  ه دولـــيـــا.  بــه 
مرافقة  اإىل  ــدف  ــه ت ا�ــســتــعــمــال، 
لتحقيق  الت�سيري  يف  املوؤ�س�سات 
الداخلي،  الت�سيري  يف  عال  مــردود 
الك�سف  و  الن�ساطات  يف  والتحكم 
من  التقليل  و  ال�سوق  ا�ــســارات  عن 

النفقات و ال�ستفادة يف التناف�س.

عودة دوري الأبطال.. قرار "يويفا" ُيخل�س 
بر�سلونة من لعنته

 نائب رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم، فاروق بلقيدوم: 

املناف�سة" ل�ستئناف  الإمكانيات  تتوفرعلى  ل  "الأندية 

مدوار: "قرار اإ�ستئناف املناف�سة من عدمه يرجع ح�سريا لل�سلطات ال�سحية"

كلوب: ل�ست مهتما بالتماثيل.. ول اأعد ليفربول بالألقاب

�سباب بلوزداد، جمعية عني مليلة و جنم مقرة يوقعون على التفاقية الثالثية

يوم  خالدي،  علي  �سيد  والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأكد   
م�سروعا   213 من  ا�ستفادت  تب�سة  ولية  ان  اخلمي�س 
املحُ�سريين  غياب  ب�سبب  م�ستغل  "غري  وريا�سيا  �سبانيا 

لها  ".
ال�سعبي  باملجل�س  علنية  جل�سة  ،خالل  الوزير  واأو�سح 
رده  يف  ال�سفوية،   ال�سئلة  لطرح  خم�س�سة  الوطني 
حول  تب�سة،  من  بخو�س  ال�سديق  للنائب  �سوؤال  على 
انعدام املرافق الريا�سية بهذه الولية : "هذه اجلماعة  
جمهز،   هو  ما  ومنها  م�سروعا   213 من  ا�ستفادت  املحلية 
واملحُ�ستخدمني  املحُ�سريين  لغياب  م�ستغلة  غري  لكنها 
الذين ي�سهرون على �ساأنها . يف اجلزائر امل�سكل لي�س يف 

نق�س املن�ساآت الريا�سية بل يف ت�سيريها."
جاهزة   ريا�سية  من�ساآت  هناك  لالأ�سف   "  : وا�ــســاف 
ا�ستفاد  حاليا   . ال�سباب  وجه  يف  غلقة  محُ لكنها  للت�سليم، 
املهني(  ـــاج  الدم  ( �سغل  من�سب   2000 مــن  قطاعنا 
قابلة   واخرى  املن�ساآت  هذه  فتح  لإعادة   نعمل  و�سوف 
الو�سعية  هذه  لتدارك  حاليا  ن�سعى  نحن   . للت�سليم 
من  الــالزم  العدد  توفري  خالل  من  لها  احللول  وايجاد 

امل�ستخدمني".
ومناطق  احلدودية  للمناطق  ان   خالدي  الوزير  وتابع 
 ، ال�سباب والريا�سة  التنمية يف قطاع  الظل ن�سيبا من 
"هناك  جمهودات لدعم تلك اجلهات وجعلها  موؤكدا ان 
التجميد على  اإذ  يتم درا�سة �سبل رفع   ، اكرث جاذبية 
برنامج  �سمن   ، من�ساآت  عدة  واجنــاز  امل�ساريع   بع�س 
ال�سريط احلدودي واله�ساب العليا ، يف انتظار املوافقة 

عليها من طرف وزارة املالية ) ميزانية 2021(.
يتعلق   ، نيني  ممد  النائب   ، ــارهحُ  اآث اخر  ان�سغال  ويف 
�سكيكدة  ولية  يف  ريا�سيا  م�سروعا   14 اجناز  بتجميد 
منها ، ملعبي متلو�س وعني ق�سرة  ومن يتحمل م�سوؤولية 
امللعبني  " قال ممثل احلكومة، - فيما يخ�س  فهما:  توقحُرّ
بع�س  اىل  يعود  ا�سغالهما  تعطل  ا�سباب  اإن  املذكورين- 
العراقيل املحُتعلقة بالعقار وحتويل املوقع وبعدها ف�سخ 

عقد املقاول بحجة مراجعة ال�سعار " .
اما ا�سباب جتميد 14 م�سروعا اخر،  فاأرجعها  الوزير اىل 
" الجراءات الرامية اىل احلفاظ على التوازنات املالية 
املحُلحة   واحلاجة  الولــويــة  معيار  اىل  ا�ستنادا  للبالد 
ن�سبة   وبلغت  انطلقت  التي  للم�ساريع  الف�سلية  مبنح 
ال�سغال بها تقدما معتربا" ، م�سريا اىل ان هذا التجميد 

فع مبجرد  حت�سن الو�ساع القت�سادية " . ، "�سريحُ
بها  تقدمت  التي  امل�ساريع  كل  ب"اإح�ساء  تعهد  كما 
املالية  بوزارة  املخت�سة  امل�سالح  على  وطرحها  ال�سغال 

."
عدم   " م�ساألة  ــوداود  ب نــورة  النائبة  اثــارت   ، واخــريا 
اجلامعات  خلريجي  واللي�سان�س  املا�سرت  �سهادات   اإدراج 
الوطنية  الفرق  يف  للتدريب  املوؤهلة  ال�سهادات  �سمن 
يف  للمدربني  ال�سا�سي   القانون  قره   يحُ مثلما  والأندية، 
�سبتمرب   2 يف  املــوؤرخ   297  /06 رقم  التنفيذي  املر�سوم 
معادلة  يف  هو  "امل�سكل  اأن  خالدي  ال�سيد  ورد    ،  2006
والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  وزارته  بني  ال�سهادات 

العلمي ."
بينهما  ان  ن�سقرّ "يحُ الــوزارتــني  ان  ال�ساأن  هــذا  يف  وقــال 
الن�ساط  جمــال  يف  التكوين  ملنظومة  �سامل  لإ�ــســالح 
فرز  تحُ  ، ندجمة  ومحُ عامة  �سيا�سة  و�سع  ق�سد   ، الريا�سي 
قبل  من  يف  بها  عرتف  ومحُ دة  وحرّ محُ و�سهادات  برامج  لنا 
يف  تاأخذ   ، م�سبوطة  معايري  اأ�سا�س  على  املوؤ�س�سات، 
الريا�سية  الن�ساطات  وتخ�س�سات  متطلبات  احل�سبان 

واحتياجات �سوق العمل .
ق.ر

حتديد موعد الك�سف 
الطبي لآرثر يف يوفنتو�س

اإزاحة ال�ستار عن عقد 
بيانيت�س مع بر�سلونة

قري�سي يرف�س اإلغاء 
الدوري دون حتديد البطل

يا�سمني بو�سني... 
جزائرية تقتحم جمال 

وكالء الالعبني

موعد  عن  اجلمعة،  ام�س  �سحفي،  تقرير  ك�سف 
و�سط  لعب  ميلو  اآرثــر  للربازيلي  الطبي  الك�سف 
خالل  يوفنتو�س  اإىل  الن�سمام  اأجل  من  بر�سلونة، 

املو�سم املقبل.
تبادلية  �سفقة  ويوفنتو�س،  بر�سلونة  و�سيعقد 
مرياليم  البو�سني  اإىل  بالإ�سافة  اآرثـــر  تت�سمن 

بيانيت�س لعب و�سط ال�سيدة العجوز.
اإىل  �سيغادر  اآرثــر  فــاإن  "�سبورت"،  ل�سحيفة  ووفًقا 
ــد(،  الأح اأو  )ال�سبت  الأ�سبوع  هــذا  نهاية  تورينو 

لإجراء الك�سف الطبي يف ال�سيدة العجوز.
مع  �سيوقع  اآرثر  اأن  �سابقة  �سحفية  تقارير  وذكرت 
بحيث  �سنوات،   5 مدته  عقد  على  البيانكونريي 

يتقا�سى 5.2 مليون يورو يف املو�سم الواحد.
 واأ�سارت اإىل اأن اآرثر �سيكون مبثابة ال�سفقة اخلا�سة 
ملاوري�سيو �ساري املدير الفني ليوفنتو�س، الذي طاملا 
مبوا�سفات  و�سط  خط  لعــب  مع  بالتعاقد  طالب 

ميلو. 
�سفوف  �سمن  البقاء  يريد  ال�سامبا  لعــب  ــان  وك
اليويف  مت�سك  ظل  يف  راأيه،  يغري  اأن  قبل  بر�سلونة، 
ا�ستقدام  يف  الكتالوين  النادي  رغبة  مقابل  ب�سمه، 

بيانيت�س.

عن  اجلمعة،  ام�س  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
مرياليم  البو�سني  �سيوقعه  الــذي  العقد  تفا�سيل 

بيانيت�س لعب و�سط يوفنتو�س، مع بر�سلونة.
تبادلية  �سفقة  ويوفنتو�س،  بر�سلونة  و�سيعقد 
تت�سمن بيانيت�س بالإ�سافة اإىل الربازيلي اآرثر ميلو 

لعب و�سط بر�سلونة.
"�سبورت"، فاإن بيانيت�س )30 عاًما(  ووفًقا ل�سحيفة 
موا�سم،   4 مدته  عقد  على  بر�سلونة  مــع  �سيوقع 

ويح�سل على راتب �سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو.
يوفنتو�س  ــني  ب الــتــبــادلــيــة  ال�سفقة  اأن  يــذكــر 
الذي  اآرثر  موافقة  على  تتوقف  كانت  وبر�سلونة، 
ال�سيدة  قمي�س  ـــداء  لرت الأخــ�ــســر  ال�سوء  منح 

العجوز، اأم�س اخلمي�س.
ال�سفقة  اأن  اإىل  التقارير  وت�سري 

ب�سكل  �ستح�سم  الــتــبــادلــيــة 
خالل  الــنــاديــني  بــني  ر�سمي 

يومني فقط.
البو�سني  الالعب  ويرغب 
بر�سلونة،  اإىل  الن�سمام  يف 
مع  الــعــالقــة  تــوتــر  ب�سبب 

يف  �ساري  ماوري�سيو  مدربه 
اليويف.

القطب  مدير  قري�سي،  توفيق  جــدد 
بــلــوزداد،  �سباب  لــنــادي  التناف�سي 
رف�سه ب�سكل قاطع كافة مقرتحات 
بي�ساء،  �سنة  واإعــالن  املو�سم،  اإلغاء 
يطالب  مل  فريقه  اأن  على  م�سددا 

مبنحه اللقب مثلما يعتقد البع�س.
ــة  ــالإذاع ل ت�سريح  يف  قري�سي  ـــال  وق
بلوزداد  "�سباب  اجلمعة:  اليوم  اجلزائرية، 
ومن  الــبــدايــة،  منذ  ــري  ــزائ اجل الـــدوري  ت�سدر 
واإعــالن  الــدوري،  اإلغاء  يتم  اأن  حقه  يف  املجحف 

مو�سم اأبي�س".
بكل  عنه  و�سندافع  حقنا،  عن  ن�سكت  "لن  واأ�ساف 
اإلغاء  يتم  اأن  املن�سف  غري  من  اأنــه  اأعتقد  قــوة، 
اأن  يعني  فهذا  باللقب،  متوج  حتديد  دون  الدوري، 

كل جمهوداتنا قد ذهبت يف مهب الرياح".
نطالب  باأننا  يعتقد  من  "خمطئ  قري�سي  وختم 
املناف�سة،  عودة  مع  فنحن  الآن،  من  اللقب  مبنحنا 
لتطبيق  ــة  ــالزم ال الإمــكــانــيــات  تــوفــرت  ــال  ح يف 
نريد  ل  لكننا  املقرتحة،  ال�سحية  الإجــــراءات 

املغامرة ب�سحة الالعبني".

العربية،  الدول  يف  خا�سة  الالعبني،  وكالء  عامل  يعد 
اأن  اإل  حكراً على الرجال، مثلما هو احلال يف اجلزائر، 
يا�سمني بو�سني ا�ستطاعت اأن تك�سر هذه القاعدة، حيث 
اأ�سبحت منذ 6 مايو/ اأيار اأول امراأة تدخل هذا املجال يف 
نيلها العتماد من قبل الحتاد اجلزائري  بالدها، بعد 
الــدويل  ــاد  الحت من  وبتو�سيات  ــذي،  ال الــقــدم،  لكرة 

الالعبني. و�سطاء  مهنة  هيكلة  اإعادة  يحاول  "فيفا"، 
يف  عــامــًا(،   30( بو�سني  يا�سمني  ال�سابة  وحتــدثــت 
اأ�سباب  "فوت مريكاتو" الفرن�سي، عن  ت�سريحات ملوقع 
منت�سبة  نف�سي  "اأعترب  فقالت:  املجال،  هذا  دخولها 
لعامل كرة القدم منذ فرتة طويلة، فاأنا ملمة باأخبارها 
حتى  اللقاءات،  من  العديد  بتغطية  وقمت  مدة،  منذ 
�سحافية  الأ�سل  يف  لأنني  امل�سهورة،  غري  املباريات  يف 
واأ�سارك يف ح�س�س ونقا�سات... ثم قلت يف نف�سي ملا ل 

اأدخل هذا املجال؟".
وهو  اأملاين  وكيل  مع  �سراكة  يف  "دخلت  بقولها  وتابعت 
بالدوري  املتعلقة  الإح�سائيات  يف  متخ�س�س  �سخ�س 
اجلزائري، وهو ميلك عالقات مهمة يف اأملانيا واأوروبا... 
كما هي فر�سة لدفن الأحقاد بني اجلزائر واأملانيا، بعد 

مباراة العار يف كاأ�س العامل 1982 )مازحة(".
اأ�سماء  عن  الك�سف  ت�سريحاتها  يف  بو�سني  ورف�ست 
الالعبني الذين قررت التعامل معهم يف جمالها اجلديد، 
"لدينا بالفعل لعبني نتعامل معهم، �سواء يف  واأ�سافت 
يف  جزائريًا  لعبًا  منلك  كما  ــارج،  اخل يف  اأو  اجلزائر 
مثلما  اجلزائري،  الدوري  يف  واثنني  الإ�سباين،  الدوري 
نعمل مع لعب من اأوملبيك مر�سيليا الفرن�سي، وهدفنا 
الذين  الالعبني  عن  نبحث  نحن  فقط،  املواهب  لي�س 

يتمتعون مبهنية كبرية، كما هو حال رفيق حلي�س".
ي�سيطر  الذي  املجال  هذا  "دخول  اإنرّ  بالقول  وختمت 
من  الكثري  ع�ست  بطبعي  اأنا  قلقني،  يحُ ل  الرجال  عليه 
التحدي،  هذا  على  مدمنة  �ستجدين  ولهذا  ال�سعوبات، 
يف  رمبا  اهتمامي،  على  ح�سل  جنونًا  اأكرث  كان  وكلما 
لكن  م�سوبة،  خماطرة  يعد  ــر  الأم اإنرّ  ــول  اأق نف�سي 
اأكون  كثريين خا�سوا فيها وخرجوا فائزين، فلماذا ل 

اأنا اأي�سًا؟".
الأوىل  العربية  املراأة  لي�ست  بو�سني  يا�سمني  اأنرّ  يذكر 
�سمرية  املغربية  �سبقتها  فقد  املجال،  هذا  تقتحم  التي 
تخولها  التي  "فيفا"  رخ�سة  على  ح�سلت  التي  العبدي 
دخول عامل وكالء الالعبني، ونالت كذلك تفوي�سًا من 
الودية  املباريات  لتنظيم  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد 
ح�سناء  مواطنتها  هناك  اأن  كما   ،2015 يف  الدولية 
وكيلًة  ر�سمي  ب�سكل  اعتمادها  مت  التي  اإمزوغن،  اأيت 

لأعمال الالعبني.
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عائلة ال�سهداء والأ�سرى 

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم  :  �سري القدوة
----------------------------
جموع  والتفاف  ال�سعبي  التمرت�س 
الفل�سطينية  القيادة  حول  ال�سعب 
هي  الوطنية  باحلقوق  والتم�سك 
موؤامرات  كل  مواجهة  يف  ال�سا�س 
والت�سدي  امل�����س��ب��وه  الت�سفية 
�سم  ايل  الهادف  الحتالل  ملخطط 
هيمنة  وف��ر���س  الغربية  ال�سفة 
واإعادة  الع�سكرية  بالقوة  الحتالل 
الحتالل  واإنتاج  القائم  الواقع  تغري 
وم�سميات  باإ�سكال  ج��دي��د  م��ن 
الفل�سطينية  الغ��وار  فان  خمتلفة 
للمياه  وم�سدر  الدولة  عمق  هي 
طبيعي  وامتداد  الزراعية  وال��روة 
التنازل  ميكن  ول  الغربية  لل�سفة 
ال�سعب  ح��ق��وق  م��ن  ح��ق  اي  ع��ن 
الحتالل  هذا  وواه��م  الفل�سطيني 
ان  املمكن  م��ن  ان��ه  يعتقد  ال��ذي 
ال�رشائيلية  ال�سم  م�ساريع  تنجح 
املخطط  فهذا  الكرام  مرور  متر  وان 
ال�سعب  ابناء  ر�سالة  وان  مير  لن ومل 
انتفا�سة  انطالقة  يف  الفل�سطيني 
قوية  ر�سالة  كانت  الكري  الغوار 
ووا�سحة حلكومة الحتالل والإدارة 
اأي حماولة لل�سم لن  باأن  الأمريكية 

يحمل  الفل�سطيني  وال�سعب  متر 
ول  الهداف  حمدد  وطنيا  م�رشوعا 
ميكن ان يتنازل عن خارطة فل�سطني 
وه��و  ق��ل��ب  ظ��ه��ر  ع��ن  ويحفظها 
عنها  يتنازل  ولن  حلمايتها  م�ستعد 
التي  الثابتة  حقوقه  عن  يحيد  او 
م�سرية  عر  ال�سهداء  بدماء  عمدت 
طويلة من الن�سال قدم خاللها اآلف 
و�سيبقى  والت�سحيات  ال�سهداء 
وحامي  الفل�سطينية  الر�س  حار�س 
ت�سمح  كيف  ن�ستغرب  الديار.واإننا 
هذا  ت�ستمر يف  ان  الحتالل  حكومة 
املمكن  من  انها  وتعتقد  املخطط 
دون  ال�سم  خطط  م�ساريع  مترر  ان 
يعد  فهذا  فل�سطينية  مواجهة  اي 
الفل�سطيني  ال�سعب  وان  انتحار 
الذي نا�سل عر �سنوات طويلة من 
الن�سال لن ي�سمح بان يتم م�سادرة 
دولته  على  الق�ساء  او  حقوقه 
الغربية  ال�سفة  احتالل  اع��ادة  فان 
الحتالل  قبل حكومة  والأغوار من 
ان  ميكن  ل  باهظا  ثمنا  �سيكلفها 
فال�سعب  جي�سها  ق��ادة  يت�سوره 
ويكافح  ينا�سل  الذي  الفل�سطيني 
حقوقه  لنيل  طويلة  �سنوات  منذ 
املوؤامرة  هذه  بتمرير  ي�سمح  ومل  لن 

من  للت�سحية  م�ستعد  وهو  اجلديدة 
الفل�سطينية. الدولة  اجل حماية 

ال�سعبية  النتفا�سة  اعالن  مهرجان 
ر�سائل  حمل  الغ��وار  يف  العارمة 
ان  الر�سائل  ه��ذه  واه��م  متعددة 
لي�س  اليوم  الفل�سطيني  ال�سعب 
يقف  بل  املعركة  يخو�س  وحيدا 
مبا  الدولية  املوؤ�س�سات  جميع  معه 
راأ�سه  وعلى  الدويل  املجتمع  فيها 
الأوروب���ي  والحت���اد  املتحدة  الأمم 
وبقية  واليابان  وال�سني  ورو�سيا 
وممثل  ال��ع��امل  يف  ال��ه��ام��ة  ال���دول 
ج��اءت  حيث  العربية  املجموعة 
باللتفاف  وقوية  وا�سحة  الر�سالة 
العاملية  ال��ق��وى  جميع  قبل  م��ن 
الفل�سطيني  للموقف  ودع��م��ه��ا 
ال�سم  ل�سيا�سات  الراف�س  الوطني 
احلقوق  على  والتاأكيد  ال�رشائيلية 
املتمثلة  الثابتة  الفل�سطينية  الوطنية 
على  الفل�سطينية  الدولة  اقامة  يف 
 1967 ح��زي��ران  من  ال��راب��ع  ح��دود 
�سمن  ال�رشقية  القد�س  وعا�سمتها 
فيها  واملعرتف  دوليا  املقرة  اخلارطة 
خارطة  ولي�س  املتحدة  المم  قبل  من 
ادارة  طرحتها  التي  واحل��روب  الدم 
حكومة  و�سارعت  ترامب  الرئي�س 

ب�سكل فردي  الحتالل اىل تطبيقها 
كل  �ساربة  م�سوؤولية  ادنى  ودون 
الدويل  واملوقف  ال�سالم  عمليات 

احلائط. بعر�س 
العارمة  الفل�سطينية  النتفا�سة  اإن 
م�ستمرة  وامل��ع��رك��ة  انطلقت  ق��د 
ميكن  ول  و�ساقة  وطويلة  وقا�سية 
للق�سية  الت�سفية  م�ساريع  متر  ان 
�سمود  من  تنال  او  الفل�سطينية 
والثابتة  الرا�سخة  وحقوقه  �سعبنا 
الفل�سطيني  ال�سعب  جماهري  وان 
كل  ومعها  واحد  رجل  وقفة  تقف 
بقرارات  مت�سلحني  العامل  اح��رار 
اعالن  اجل  من  الدولية  ال�رشعية 
والت�سدي  الفل�سطينية  الدولة  قيام 
واإف�سال  الوهمية  الحتالل  مل�ساريع 
احلقوق  من  النيل  م��وؤام��رات  كل 
يتعلق  فيما  ���س��واًء  الفل�سطينية 
خطة  م�ساريع  او  ال�سم  ب�سيا�سة 
الفا�سلة  ق��رن��ه  و�سفقة  ت��رام��ب 
النتفا�سة  مهرجان  ر�سالة  وكانت 
للعامل  وا�سحة  العارمة  ال�سعبية 
امل�ساريع  هذه  يرف�س  الذي  باأ�رشه 
وبالتايل  ال�سم  و�سيا�سات  الوهمية 
الرف�س املطلق للخرائط وخمططات 

المريكية. الت�سفية 

النتفا�سة ال�سعبية هي الأ�سا�س يف اإف�سال خطط ال�سم

الوطنية  للقوى  الأ�رشى  جلنة  اأدانت 
احلكم  غ��زة  قطاع  يف  والإ�سالمية 
املحكمة  اأ�سدرته  الذي  العن�رشي 
يف  عوفر  �سجن  يف  ال�سهيونية 
الأربعاء املوافق 24 / 6 / 2020 �سد 
املنا�سل عا�سم عمر الرغوثي والذي 
دفع  مع  موؤبدات   4 بال�سجن  يق�سي 
غرامات تقدر مببلغ 16 مليون �سيكل 

اإ�رشائيلي . 
اأن  الإدان���ة  بيان  يف  اللجنة  وقالت 
التي  الباهظة  والغرامات  املوؤبد  حكم 
عا�سم  القائد  الأ�سري  بحق  �سدرت 
يف  كوبر  قرية  �سكان  من  الرغوثي 
ق�ساء رام الله لن يك�رش اإرادة ال�سعب 
واإمنا  والعودة  احلرية  يف  الفل�سطيني 
هو و�سام جديد يكتب مباء املجد لعائلة 
خرجت  التي  واملنا�سلني  املجاهدين 
الرغوثي ومروان  نائل  الكبار  القادة 
و�سالح  وعمر  وفخري  الرغوثي 
ال��ذي  الرغوثي  و�سالح  وج��ا���رش 
دي�سمر   12 يف  �سهيدا  نحبه  ق�سى 
البطل  الأ�سري  �سقيق  وه��و   2018

جلنة  واأ���س��اف   . الرغوثي  عا�سم 
والإ�سالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رشى 
التهام  لئحة  ب��اأن  غ��زة  قطاع  يف 
و�سدرت  قدمتها  التي  والأح��ك��ام 
الأ�سري  �سد  ال�سهيونية  املحاكم  عن 
ق�سى  كان  الذي  الرغوثي  عا�سم 
عاما يف   11 مدة  الأخري  اعتقاله  قبل 
هي  الإ�رشائيلي  الحتالل  �سجون 
العريقة  وعائلته  لالأ�سري  جمد  و�سام 
يف الن�سال �سد الحتالل الإ�رشائيلي 
ال�ستعمار والنتداب  قبل �سد  ومن 
الريطاين و�سوف تكون هذه الالئحة 
الإ�رشائيلي  الحتالل  تالحق  لعنة 
حتى زواله عن الأرا�سي الفل�سطينية 
الحتالل  قوات  اأن  اللجنة  وذكرت   .
الأ�سري  باعتقال  قامت  الإ�رشائيلي 
ا�ستباك  بعد  الرغوثي  عا�سم  البطل 
بعدها  ليتم  عنيفة  ومواجهة  م�سلح 
�سمال  يف  �سخيدم  اأبو  قرية  اقتحام 
اليمام  قوات  بوا�سطة  الله  رام  غرب 
ال�سهيونية يف الثالثاء املوافق 8 / 1 
الأ�سري حتت لئحة  واعتقال   2019  /

يف  فدائيتني  عمليتني  بتنفيذ  اتهام 
مدخل  وعند  اآ�ساف  جفعات  مفرق 
�سنوات   4 قبل  عوفرا  م�ستوطنة 
اإ�رشائيليني   3 مقتل  ع��ن  اأ�سفرتا 

واإ�سابة م�ستوطنة . 
و�سددت جلنة الأ�رشى للقوى الوطنية 
والإ�سالمية يف قطاع غزة على دور 
دعم  يف  والإن�ساين  الدويل  املجتمع 
انطالقا  الفل�سطينية  احلقوق  واإ�سناد 
من حق ال�سعب الفل�سطيني امل�رشوع 

كفلته  وق��د  الح��ت��الل  مقاومة  يف 
الأعراف والتفاقات الدولية وموؤكدة 
هو  الفل�سطينيني  الأ���رشى  مكان  اأن 
على من�سة احلكم والق�ساء واأن املكان 
الطبيعي لالحتالل الإ�رشائيلي هو يف 
ل�رشوط  مكان  ول  الت��ه��ام  قف�س 
الفراج عن  الإ�رشائيلي يف  الحتالل 
الأ�رشى واملعتقلني الفل�سطينيني اأمام 
وعموم  الفل�سطينية  املقاومة  اإرادة 

ال�سعب الفل�سطيني .

حكم املوؤبد لن يك�سر الإرادة الفل�سطينية وهو و�سام جمد لعائلة الربغوثي
اأخبار فل�سطني

الحتالل يعتقل 22  مواطنًا على الأقل من ال�سفة بينهم فتى م�ساب و�سحفي
ان  الفل�سطينى  ال�سري  نادى  اأف��ادى 
اعتقلت  الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات 
خالل اليومني املا�سيني املوافق ، )22( 
مواطنًا من ال�سفة بينهم فتى م�ساب، 
اأ���رشى  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�سحفي 
�سنوات  ق�سى  من  منهم  �سابقني، 
من  وغالبيتهم  الحتالل،  �سجون  يف 
نادي  وقال  وقلقيلية.  حمافظتي جنني 
الأ�سري اإن �سلطات الحتالل �سّعدت 
من عمليات العتقال منذ مطلع �سهر 
رغم  اجلاري،  وحزيران  املا�سي،  اأيار 
وارتفاع  ال��وب��اء،   انت�سار  ا�ستمرار 
)كورونا(.  بفريو�س  الإ�سابات  ن�سبة 
مواطنني  �ستة  اأن  الأ�سري  نادي  وبني 
جرى اعتقالهم من عدة اأنحاء وبلدات 
علي  وائل  وهم:  قلقيلية  حمافظة  يف 

�سابق  اأ�سري  وهو  عامًا(،   43( قمر  اأبو 
 )11( الحتالل  �سجون  يف  اأم�سى 
 40( �سبيطة  �ساكر  واإبراهيم  عامًا، 
 )12( اأم�سى  �سابق  اأ�سري  وهو  عامًا(، 
وبالل  الح��ت��الل،  �سجون  يف  عامًا 
اأم�سى  عامًا(،   34( م�سكاوي  حممد 
�سنوات،   )5( الحتالل  �سجون  يف 
عامًا(   49( الراعي  حممد  ويو�سف 
عام،  الحتالل  �سجون  يف  اأم�سى 
وبراء  عامًا(،   23( ابتلي  علي  وح�سني 

علي ابتلي. 
مواطنني  خلم�سة  اعتقال  جرى  فيما 
من عدة اأنحاء يف حمافظة جنني بينهم 
�سحفي وهم: ال�سحفي جماهد حممد 
�سواهنة،  ح�سني  وفار�س  ال�سعدي، 
وحممود  ال�سيد،  منيب  حممد  وجمال 

حافظ ملحم، واإبراهيم كامل ال�سلبي، 
اخلليل  وم��ن  �سابقون.  اأ���رشى  وه��م 
وهم:  مواطنني  ثالثة  الحتالل  اعتقل 
حممد يون�س البو، وعدي عبد احلميد 
حلحول،  بلدة  من  وكالهما  ال��دودة 
القوا�سمة،  عمر  مثنى  اإىل  بالإ�سافة 
مواطنني  ثالثة  الحتالل  اعتقل  كما 
اأب��و  جمال  خالد  وه��م:  نابل�س  م��ن 
وعالء  قليل،  كفر  بلدة  من  ال�سعود 
اأبو م�سطفى، وتامر �سوامله وكالهما 
من خميم بالطة، حيث جرى اعتقالهم 
على  عالوة  عورتا،  بلدة  من  بالقرب 
بلدة  من  حنني  فواز  فار�س  املواطن 
اأمام  من  اُعتقل  والذي  فوريك،  بيت 
اإىل  ُي�ساف  الع�سكري.  زعرتة  حاجز 
حممود  م�سطفى  املُ�ساب  املعتقلني 

غوامنة )17 عامًا(، والذي اُعتقل عقب 
الحتالل  جي�س  بر�سا�س  اإ�سابته 
الله،  رام  يف  بيتني  بلدة  من  بالقرب 
على  اأحمد  اعتقال  اإىل  بالإ�سافة 
عامًا( وكالهما من خميم   16( �سايف 
اعتقل الحتالل حممد  اجللزون،  كما 
�سمري زيات من خميم قلنديا، ووهبي 
بلدة  من  عامًا(   28( الرمياوي  اإح�سان 
الحتالل  ق��وات  اأن  يذكر  رمي��ا.  بيت 
ال�سيدة  بالأم�س  القد�س  من  اعتقلت 
عنها  الإفراج  وجرى  خوي�س  نفي�سة 
الأق�سى،  امل�سجد  عن  الإبعاد  ب�رشط 
اإلهام  ال�سيدة  وهي  اأخرى  ومواطنة 
بعد  اأفرج عنها لحقًا  اأبو غزالة حيث 
واأطفالها  اإبعادها  ومت  معها،  التحقيق 

عن القد�س. 

الأ�سري عبد احلليم البلبي�سي
23 موؤبدًا، واأولده 
يعرفونه من ال�سور 
فاأطلقوا  اأحــبــوه 
فريق  على  ا�سمه 

لكرة القدم...
يف  احلليم  عبد  ول��د 
ني�سان  م��ن  ال��ث��ال��ث 
خميم  يف   ،1969

وطور  خياطًا  وكان  املخيم،  اأزقة  بني  وتعلم  تربى  جباليا، 
عماد  واأجن��ب  وت��زوج  اأعمال،  رجل  �سار  اأن  اإىل  عمله 
"برقة"  بلدة  اإىل  اأ�رشته  جذور  وتعود  واأحمد،  و�سيماء 

املدمرة، وتتكون اأ�رشته من خم�سة اأخوة وخم�سة اأخوات.
اإىل  من�سمًا  احلجارة،  انتفا�سة  انطالق  مع  ن�ساطه  ظهر 
درا�سته  اأثناء  مرة  اأول  فاعتقل  الإ�سالمي،  اجلهاد  حركة 
الثانوية، فخرج لي�سبح اأحد اأع�ساء "ق�سم" وقتها، الذراع 
واأثناء   ،6-12-1995 الإ�سالمي.يف  للجهاد  الع�سكري 
على  الحتالل  قوات  اعتقلته  التجارة،  لت�رشيح  جتديده 
معر بيت حانون وحولته اإىل مكتب التحقيق الع�سكري، 
�سالح  نفذها  التي  ليد  بيت  عملية  يف  امل�ساعدة  بتهمة 
�ساكر واأنور �سكر، بتاريخ 22/01/1995، والتي كان من 
نتائجها مقتل 24 اإ�رشائيليًا، ويف رواية اأخرى 27، واإ�سابة 
80 اآخرين، وحكم عليه بال�سجن مدى احلياة 23 مرة، ومن 
ناحية اأخرى فقد اأدت هذه العملية اإىل اغتيال الأمني العام 

للجهاد الإ�سالمي يف وقتها الدكتور فتحي ال�سقاقي.
كانت عملية بيت ليد من اأكر العمليات تعقيداً، ففي يوم 
�ساكر مالب�س  و �سالح  �سكر  اأنور  ارتدى   ،22/1/1995
من  ليد"بالقرب  "بيت  مفرتق  اأم��ام  الإ�رشائيلي  اجلي�س 
"نتانيا"، وقام اأنور �سكر وفجر نف�سه و�سط جتمع اجلنود، 
 22 فقتل  الثاين،  بالتفجري  �ساكر  �سالح  قام  دقائق  وبعد 
متاأثرين  البقية  قتل  وبعدها   ،80 حوايل  وجرح  �سخ�سًا 
بجراحهم " اأربعة �سباط واثنني وع�رشين جنديًا و�سابط 
اأمين  بال�سهيد  الت�سال  كانت  احلليم  عبد  مهمة  �سف". 
احلليم،  عبد  عر  اإي�سالها  ومت  العبوات،  لإي�سال  الرزاينة 
�سادي  لكن  ثالثية،  العملية  اأن تكون  املفرت�س  وكان من 
ا�ست�سهد لحقًا  لكنه  الو�سول،  من  يتمكن  الكحلوت مل 
يف عملية اأخرى. ت�سلم �سالح �ساكر واأنور �سكر العبوتني 
من عبد احلليم البلبي�سي، وبقيت العبوة الثالثة وهي التي 
املبا�رش يف الك�سف عن دور عبد احلليم يف  ال�سبب  كانت 
العملية. عبد احلميد �ساكر حممد من مدينة رفح، وكان قد 
اأ�سيب �ستة مرات يف النتفا�سة الأوىل، ، اأما اأنور حممد 

عطية �سكر فهو من حي ال�سجاعية يف مدينة غزة.
الدم  ولي�س  ي�سفك  اأن  يجب  ال��ذي  هو  العربي  "الدم 
اإ�رشائيل  يف  ال�سارع  فعل  ردود  كانت  هذه  اليهودي" 

احتجاجًا على �سيا�سة رابني الأمنية.
اإ�رشائيل  الرئي�سية يف تفكري  الأ�سباب  اأحد  العملية  كانت 
وقتها:  رابني  قال  اإذ  العن�رشي،  الف�سل  جدار  اإقامة  يف 
والبعيد  املتو�سط  املدى  على  واجلذري  الأمثل  احلل  "اإن 
يتيح  ل  مبا  والفل�سطينيني  ال�سهاينة  بني  الف�سل  هو 
اإىل  الدخول  والقطاع  ال�سفة  مواطني  من  للفل�سطينيني 
مناطق ال�سيادة ال�سهيونية، وحتى هذا الف�سل قد ل مينع 
داخل  اإىل  الت�سلل  من  للموت  م�ستعداً  انتحاريًا  �سخ�سًا 
الكيان ال�سهيوين، اإذ ل �سالح رادع يف مواجهة انتحاري 
كهذا، فماذا �ستفعل مع �سخ�س يريد اأن ميوت؟". وعلى اأثر 
العملية ا�ستقال اجلرنال يعقوب بريي رئي�س جهاز ال�ساباك، 
وقبلها رابني، وكتب اأمري اأورن يف �سحيفة دافار العرية 
"هزمية اجلي�س ال�سهيوين يف بيت ليد"، قال  مقاًل بعنوان 
واأ�سطورة  الدولة  قوة  يعد �رشبة جلوهر  الهجوم  "اإن  فيه 
اخلطرية،  احلقيقة  تطم�س  األ  ويجب  ال�سهيونية،  العزة 
وهي اأن اجلي�س ال�سهيوين قد مني بهزمية ذريعة، مقدارها 
الكمي انتزاع ف�سيلتني من حجم اجلي�س، ومقدارها النوعي 
لي�ست  وهذه  العامل،  يف  جي�س  اأف�سل  ملقولة  اآخر  خد�س 
احلرا�سة،  يف  موجودون  وهم  �سقطوا  اجلنود  لأن  جمزرة، 
ولكن من ذا الذي يحر�س اجلنود؟". تويف والد عبد احلليم 
ووالدته وهو يف ال�سجن، وقد تنقل بني عدة �سجون حيث 
كان اأولها �سجن املجدل ومن ثم تنقل اإىل �سجن بئر ال�سبع 
تعر�س  كما   ،4 مدة  النفرادي  للعزل  فيه  تعر�س  والذي 

جلولت كثرية من التحقيق القا�سي والعنيف
كانت هي  اأ�سعب حلظة  اأن  احلليم  عبد  جنل  "عماد"  يقول 
عندما ودع اأحبابه يف ال�سجن ومل يخرج معهم يف �سفقة 

�ساليط.
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)CDC(املركز الأمريكي ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها

اإ�سابة 25 مليون اأمريكي بكورونا دون علمهم 

قراءة / حممد علي
---------------- 

�سحفية  ت�رشيحات  يف  ذلك  جاء   
روب��رت  امل��رك��ز،  م��دي��ر  بها  اأدىل 
نه  اأ فيها  اأو�سح  والتي  ريدفيلد، 
امل�سابني  عدد  يكون  اأن  املمكن  من 
ال�����س��ك��ان  م��ن   8% ب��ال��ف��ريو���س 
 25 اإ�سابة  يعني  ما  الأمريكيني، 
الأرق��ام  اأ�سعاف   10 وهو  مليوًنا 
ا�ستطالعات  اأن  واأو�سح  املعلنة. 
جميع  م��ن  امل��اأخ��وذة  ال��دم  عينات 
ماليني  اأن  ت�سري  ال��ب��الد  ن��ح��اء  اأ
بالفريو�س  اأ�سيبوا  رمبا  الأمريكيني 
اأع��را���س  م��ع  اأو  علمهم  دون  م��ا  اإ
مقابل  نه  اإ واأ�ساف  فقط،  ب�سيطة 
التقديرات  ت�سري  موؤكدة  حالة  كل 
اآخرين.  ع�رشة  اإ�سابة  احتمال  اإىل 
هوبكنز  ج��ون��ز  جل��ام��ع��ة  ووف���ًق���ا 
 2.4 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ف���اإن  ل��ل��ط��ب 
اإ�سابتهم  ثبتت  قد  اأمريكي  مليون 
اإن  ري��دف��ي��ل��د  وق���ال  ب��ال��ف��ريو���س، 
مت  التي  وامل�سحات  ال��دم  عينات 
كورونا  اختبارات  اأجل  من  جمعها 
ما بني  اأن  اأظهرت  اأخرى  اأو لأ�سباب 
اأ�سيبوا  الأمريكيني  من   8% و   5%
اإن  قائال  ريدفيلد  وتابع  بالفريو�س. 
لالأمريكيني  املنخف�سة  “الن�سبة 
اأن  تعني  بالعدوى  اأ�سيبوا  الذين 
يزالون  ل  الآخرين  املاليني  مئات 

املر�س  ه��ذا  ان  موؤكدا  خطر”،  يف 
ينته  مل  ال��وب��اء  ه��ذا  بعد  ينته  مل 
البتعاد  هي  الأ�سلحة  اق��وي  وان 
“نحن  قائال  واأردف  الجتماعي”. 
ث��ان��ي��ة يف  م��وج��ة  ن��ت��ح��دث ع��ن  ل 
املوجة  يف  زلنا  ما   ، احلايل  الوقت 
تتخذ  الأوىل  املوجة  وهذه  الأوىل. 
جتاوز  واإجماًل  خمتلفة”.  اأ�سكاًل 
العامل،  يف  كورونا  م�سابي  ع��دد 
و699  ماليني   9 اجلمعة،  فجر  حتى 
 490 م��ن  اأك��ر  منهم  ت��ويف  ل��ًف��ا،  اأ
ماليني   5 من  اأك��ر  وتعافى  ل��ف��ا،  اأ
Wor -“ موقع  وفق  لًفا،  اأ و253 
ال�سياق  ذات  ويف   .”dometers
بفريو�س  الإ�سابات  عدد  ارتفعت 
يف  امل�ستجد)كوفيد19-(  كورونا 

 118 من  اأكر  اإىل  اإفريقيا  جنوب 
من  اأكر  ت�سجيل  بعد  اإ�سابة،  األف 
�ساعة   24 ال� خالل  اإ�سابة  اآلف   6
بيان  بح�سب  ذلك  جاء  املنق�سية. 
�سادر عن وزارة ال�سحة يف جنوب 
عن  ك�سف  اخلمي�س،  م�ساء  اإفريقيا، 
اإ�سابة خالل  اآلف و579   6 ت�سجيل 
 118 اإىل  24 �ساعة رفعت الإجمايل 
البيان  واأو�سح  اإ�سابة.  و375  لًفا  اأ
مليوًنا  اإج��راء  اخلمي�س  حتى  مت  نه  اأ
للك�سف  اختباًرا  و12  لًفا  اأ و460 
لقوا  من  عدد  واأن  الفريو�س،  عن 
 2292 بلغ  الإ�سابة  ج��راء  حتفهم 

. ا �سخ�سً
لًفا و974  59 اأ اأما عدد املتعافني فبلغ 
الذي  نف�سه  البيان  وف��ق  متعاٍف، 

اإفريقيا  جنوب  اأن  بياناته  اأظهرت 
من  ال�سمراء  القارة  دول  اأكر  هي 
�سجلت  كما   الإ�سابات.  عدد  حيث 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   13 ال�سني 
اخلمي�س،  ي��وم  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
يف  م�ستمرة  تف�سي  موجة  و�سط 
ال�سلطات  وذكرت  بكني.  العا�سمة 
العدوى  حالت  جميع  اأن  ال�سحية 
وعددها  حمليا  انتقلت  التي  اجلديدة 
العا�سمة.  يف  ت�سجيلها  مت   ،11
ل�سخ�سني  حالتني  ت�سجيل  ومت 
�سنغهاي.  يف  اخل��ارج  من  قادمني 
علماء  كبري  ي��و،  ووت�سون  وق��ال 
لل�سيطرة  ال�سيني  باملركز  الأوبئة 
يف  منها،  والوقاية  الأمرا�س  على 
اإن  اخلمي�س  ي��وم  �سحفي  مت��ر  م��وؤ
“توا�سل  بكني  يف  التف�سي  موجة 
وتوقع  اإيجابي”.  اجتاه  يف  التحرك 
يف  الإ�سابات  عدد  ينخف�س  اأن  وو 
ال�سبعة  خالل  ال�سفر  اإىل  املدينة 
تاأكيد  ومت  القادمة.  يام  اأ الع�رشة  اإىل 
بكني  يف  جديدة  اإ�سابة  حالة   282

حزيران/يونيو.  11 منذ 
العا�سمة  اتخذت   ،  ومنذ ذلك احلني 
تف�سي  لحتواء  �سارمة  خطوات 
جماعية  اختبارات  واأجرت  املر�س، 
�سكنية،  واأحياء  مدار�س  واأغلقت 
غري  ال�سفر  حالت  جميع  وحظرت 

ال�رشورية.

اأكرث  اأ�ساب  امل�ستجد)كوفيد19-(  كورونا  اأن فريو�س   ،)CDC(منها والوقاية  الأمرا�س  ملكافة  الأمريكي  املركز  اأعلن 
25 مليوًنا. بالبالد نحو  اأن عدد امل�سابني  اأ�سعاف الرقم املعلن، ما يعني   10 من 

ملانية  الأ احلكومة  يف  م�سادر  ذكرت 
تدر�س  ملانيا  اأ اأن  “بلومرغ”  لوكالة 
فر�ست  حال  جوابية  اإجراءات  حزمة 
على  ج��دي��دة  ع��ق��وب��ات  وا���س��ن��ط��ن 
ال�سمايل  “ال�سيل  نابيب  اأ م�رشوع 
رو�سيا.  مع  بال�سرتاك  املنفذ   ”2
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن م�����س��وؤول��ني 
امل�ست�سارة  حكومة  اأن  اثنني  ملانيني  اأ
يف  تنظر  مريكل،  اأنغيال  ملانية،  الأ
الحت��اد  مع  من�سقة  اإج���راءات  مترير 
نها  اإ ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت  الأوروب����ي. 
القت�ساد  لوزارة  وثيقة  على  اطلعت 
الإج��راءات  اأن  فيها  جاءت  ملانية  الأ
حال  توجه،  قد  اجلديدة  الأمريكية 
مزيد  اإىل  موجعة  �رشبة  اتخاذها، 
ملانية  الأ وال��ب��ن��وك  ال�����رشك��ات  م��ن 
وك��الت  اإىل  اإ�سافة  والأوروب��ي��ة 
ح��ك��وم��ي��ة. وع��ر���س��ت جم��م��وع��ة 

الدميقراطي  احلزبني  من  �سيناتورات 
من  �سابق  وق��ت  يف  واجل��م��ه��وري، 
العقوبات  لتو�سيع  مبادرة  يونيو، 
“ال�سيل  الغاز  نابيب  اأ م�رشوع  �سد 
ملانيا.  واأ رو�سيا  بني   ”2 ال�سمايل 
اجلديدة،  العقوبات  هذه  وت�ستهدف 
التاأمني  �رشكات  الت�رشيع،  ح�سب 
الرو�سية  ال�سفن  م��ع  تعمل  التي 

امل�رشوع. تنفيذ  على 
ال�سمايل  “ال�سيل  م�رشوع  وي�سمل 
ت�سل  اإجمالية  ب�سعة  نبوبني  اأ مد   ”2
الغاز  من  مكعب  مرت  مليار   55 اإىل 
مبا�رشة  ملانيا  اأ اإىل  رو�سيا  من  �سنويا 
الطول  ويبلغ  البلطيق،  بحر  قاع  عر 
كم،   1220 حوايل  للخط  الإجمايل 
خط  مبوازاة  يبنى  اأن  املفرت�س  ومن 

ال�سمايل”. “ال�سيل  نابيب  الأ
ق/د

الإثنني،  الدويل،  الأمن  جمل�س  يعقد 
دعت  الفيديو  ع��ر  علنية  جل�سة 
من  بطلب  املتحدة  الوليات  ليها  اإ
م�رش  ب��ني  اخل���الف  ل��ب��ح��ث  م�����رش، 
�سد  ب�����س��اأن  ث��ي��وب��ي��ا  واإ وال�����س��ودان 
م�سادر  اأعلنت  ما  بح�سب  النه�سة، 
بني  اخل��الف  وت��ف��اق��م  دبلوما�سية. 
ثيوبيا  اإ بناء  ب�سبب  الثالث  ال��دول 
النيل  ن��ه��ر  ع��ل��ى  ال��ن��ه�����س��ة  ���س��د 
تاريخية  دولية  معاهدات  وخرقها 
نهر  مياه  يف  دولة  كل  حقوق  حتدد 
اأرا�سيها.  م��ن  ينبع  ال��ذي  النيل 
املتوقع  الكهرباء  اإن  ثيوبيا  اإ وتقول 
ال��ذي  النه�سة  �سد  م��ن  توليدها 
اأهمية  لها  الأزرق  النيل  على  تبنيه 
مب�ساريع  ال��دف��ع  اأج���ل  م��ن  حيوية 
�سكانه  عدد  البالغ  البلد  يف  تنموية 
لكن  ن�سمة.  مليون   100 من  اأك��ر 
تدفق  يهدد  ال�سد  اإن  تقول  م�رش 
من  معظمها  ينبع  التي  النيل  مياه 
تداعياته  تكون  وقد  الأزرق  النيل 
ومواردها  اقت�سادها  على  مدمرة 
املّتحدة  الأمم  ودعت  والغذائية.  املائية 
ث��ي��وب��ي��ا  الث��ن��ني ك��ال م��ن م�����رش واإ
من  معا”  “العمل  اإىل  وال�����س��ودان 
الدول  بني  القائمة  اخلالفات  حل  اأجل 
امل�رشوع  النه�سة،  �سد  حول  الثالث 
تبنيه  ال��ذي  العمالق  الكهرمائي 
والذي  النيل  نهر  على  بابا  اأ دي�س  اأ
بدوره  �سديدة.  قليمية  اإ توّترات  يثري 
جيدو  ثيوبي،  الإ اخلارجية  وزير  قال 

لوكالة  ت�رشيحات  يف  ندارجا�سيو،  اأ
بالده  اإن   ) )د.ب.اأ ملانية  الأ ن��ب��اء  الأ
�سد  ب��ح��رية  م��لء  يف  ال��ب��دء  تعتزم 
لتفاق  التو�سل  دون  حتى  النه�سة 
ال�ساأن.  هذا  يف  وال�سودان  م�رش  مع 
ال�سهور  خالل  “�سنبداأ  الوزير:  وقال 
حتى  ال�سد،  بحرية  ملء  يف  املقبلة 
الدول  بني  اتفاق  هناك  يكن  مل  لو 
وال�سودان.  ثيوبيا  واإ م�رش  الثالث”، 
عن  ندارجا�سيو  اأ اأع��رب  ذلك،  ومع 
مع  لتفاق  التو�سل  يف  بالده  اأمل 
املقابل  يف  م�سيفا  وال�سودان،  م�رش 
يف  التحكم  على  م�رش  “اإ�رشار”  اأن 
ن�سمح  “لن  وقال:  �سعب،  املياه  تدفق 

بنا”. اخلا�س  املياه  م�سدر  مع  بذلك 
ال��ذي  النه�سة”،  “�سد  وت�سبب 
الأزرق  النيل  على  ثيوبيا  اإ تقيمه 
مليار  6ر4  تكلفته  تبلغ  وال���ذي 
منذ  م�����رش  م��ع  خ��الف  يف  دولر، 
من  ب��اب��ا  اأ دي�����س  اأ وتعتزم  �سنوات. 
الكهربية  الطاقة  توليد  ال�سد  وراء 
اأجل  من  ب�سدة  ليها  اإ حتتاج  التي 
اأن  اإل  الق��ت�����س��ادي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اإىل  ال�سد  يوؤدي  اأن  تخ�سى  القاهرة 
مياه  م��ن  ح�ستها  م��ن  النتقا�س 
من   90% نحو  النيل  ويغطي  النيل. 
وترى  امل��ي��اه.  من  م�رش  احتياجات 
بع�س  ال�سد  يف  حاليا  ال�����س��ودان 

لها. بالن�سبة  الفوائد 
ق/د

ق���ال ال�����س��ف��ري ال��ق��ط��ري ل��دى 
اآل  حمد  ب��ن  م�سعل  وا�سنطن، 
التي  الأخرية  الو�ساطة  اإن  ثاين، 
ق��ام��ت ب��ه��ا ال��ك��وي��ت واحل���راك 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ال���ذي راف��ق��ه��ا، 
الأمريكية،  للجهود  بالإ�سافة 
دول  ب��رف�����س  ك��ل��ه��ا  ق��وب��ل��ت 

ر. احل�سا
واأك����د ال�����س��ف��ري ال��ق��ط��ري يف 

“املونيتور  لرنامج  ت�رشيحات 
ونقلتها  الأمريكي،  بودكا�ست” 
اأن  ال��ق��ط��ري��ة،  ن���ب���اء  الأ وك��ال��ة 
ل���راأب  ال��ك��وي��ت��ي��ة  “الو�ساطة 
تتوقف  مل  اخل��ل��ي��ج��ي  ال�����س��دع 
ي��ج��اد  وت��وا���س��ل ال��دف��ع ب��اجت��اه اإ

حل”.
الكفيل  هو  “الوقت  اأن  واعتر 
احل�سار(  )دول  الدول  هذه  بعودة 

احلل  اأن  واإدراك  ر���س��ده��ا  اإىل 
على  املبني  احلوار  عر  هو  الوحيد 

الأطراف”. جميع  احرتام 
اأن  ال��ق��ط��ري  ال�سفري  واأو���س��ح 
قدوم  مع  حاولت  احل�سار  “دول 
ت�سلل  اأن  جديدة  اأمريكية  دارة  اإ
م�ساركتها  ع��ر  دارة  الإ تلك 
ن�سطة  الأ عن  مزيفة  معلومات 
�سابيع  اأ بعد  ول��ك��ن  القطرية، 

الأمريكية  دارة  الإ اأدركت  فقط 
ما  واأن  خاطئا،  �سيئا  هناك  اأن 
�سحيح”. غري  الدول  تلك  تزعمه 

فر�ست   ،2017 يونيو   5 ويف 
والبحرين  والإمارات  ال�سعودية 
عقابية”  “اإج������راءات  وم�����رش 
بدعم  اتهامها  بعد  قطر،  على 

الدوحة. تنفيه  ما  وهو  الإرهاب، 
ق/د

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  و�سف 
لالأمن  ال�سابق  م�ست�ساره  ترامب 
“اأحمق”.  نه  باأ بولتون  جون  القومي 
قناة  ع��ل��ى  مقابلة  يف  ذل��ك  ج��اء 
تطرق  حيث  اخلمي�س،  نيوز،  فوك�س 
للجدل،  املثري  الكتاب  ق�سية  اإىل 
عمله  حول  بولتون  اأ�سدره  ال��ذي 
فيه  وينتقد  ب��ي�����س،  الأ البيت  يف 
دارة  اإ عند  ترامب:”  وق��ال  ترامب. 
بخيارات  تقوموا  اأن  ميكن  البالد 
مثل  اأحمق  �سخ�س  كتعيني  خاطئة، 

بولتون”.
اأن  م��ري��ك��ي  الأ ال��رئ��ي�����س  واأردف 
وهو  جيدا،  عمله  د  يوؤ “مل  بولتون 
ما  كل  اأن  واعتر  ذكيا”،  يكن  مل 
النا�س”.  ق�سف  “هو  بولتون  يريده 
الرجل  نه  اأ “اأعتقد  ترامب:  واأ�ساف 
ومل  بحياتي،  �سادفته  الذي  الوحيد 
تبت�سم  األ  لته:  و�ساأ مبت�سما…  اأره 
يف�رش  هذا  ج��ون؟  يا  الإط��الق  على 
�سخ�س”.  اأي  طبيعة  عن  الكثري 
ال�سيا�سة  اأن  اإىل  ت��رام��ب  ول��ف��ت 

بولتون  يقرتحها  كان  التي  اخلارجية 
بولتون   ”: وتابع  �سائبة.  لي�ست 
�سياء  اأ هناك  مري�سا،  �سخ�سا  كان 
ولحظت  لديه،  مايرام  على  ت�سري  ل 
بكتاب  بولتون  ووجه  مبكرا”.  ذلك 
“كنت  عنوان  حمل  الذي  مذكراته 
انتقادات  ذلك”،  وحدث  الغرفة  يف 
راآها  اتهامات  وحمل  ترامب،  اإىل 

للرئي�س. جدا”  ذية  “موؤ البع�س 
يف  قا�س  رف�س  اآخ��ر  �سياق  ويف 
كتاب  ن�رش  منع  اخلمي�س  نيويورك 

ت�سفه  ترامب  دونالد  �سقيق  لبنة 
العامل”،  يف  رجل  “اأخطر  نه  باأ فيه 
التاريخ  على  ال�سوء  “يلقي  لكنه 
الأمريكي،  الرئي�س  لعائلة  القامت” 
املقرر  ومن  الن�رش.  دار  قالت  كما 
يف  ترامب  ماري  كتاب  ي�سدر  اأن 
اأ�سهر  ثالثة  قبل  متوز/يوليو،  نهاية 
النتخابات  عمها  خو�س  من  فقط 

ثانية. رئا�سية  لولية 
ق/د

الأمريكي  الرئي�س  دارة  اإ اأدرج��ت 
لئحتها  ع��ل��ى  ت��رام��ب  دون���ال���د 
ال�����س��وداء ع����دداً م��ن ال�����رشك��ات 
يراين،  الإ التعدين  قطاع  يف  العاملة 
لل�سلب  ُمنِتج  لأكر  تابع  فرع  بينها 
اخلزانة  وزارة  وق��ال��ت  ي���ران.  اإ يف 
مراقبة  مكتب  ّن  اإ بيان  يف  الأمريكّية 
والذي  لها  الّتابع  الأجنبّية  الأ�سول 
الالئحة  على  اأدرج  العقوبات،  ُيدير 
قطاع  يف  �رشكات  “اأربع  ال�سوداء 
يف  مبا  واحلديد،  ملنيوم  والأ ال�سلب 
�ستيل،  مباركة  ل�رشكة  ف��رٌع  ذلك 

يران”. اإ يف  لل�سلب  الرئي�سي  املنِتج 
اخل��زان��ة  وزارة  اأ���س��اف��ت  ك��م��ا 
ال�سوداء  لئحتها  اإىل  الأمريكّية 
واح��ٌد  بيع،  ل��وك��الء  ف��روع  اأرب��ع��ة 
�ستيل  ت��ارا  �رشكة  ه��و  مل��ان��ي��ا  اأ يف 
ت��ري��دي��ن��غ امل���ح���دودة، وث��الث��ة يف 
امل��ّت��ح��دة هي  ال��ع��رب��ّي��ة  م����ارات  الإ
فيوْت�رِش  وبيرت  �ستيل،  با�سيفيك 
ميتال  وت��وك��ا  ت��ري��دي��ن��غ،  ج���رنال 
تقول  ���رشك��ات  وه���ي  ت��ري��دي��ن��غ، 
يتحكم  من  اإن  املتحدة  ال��ولي��ات 
على  املدرجة  �ستيل  مباركة  هو  بها 

 2018 العام  منذ  ال�سوداء  الالئحة 
يراين.  الإ الثوري  باحلر�س  ل�سلتها 
وق���ال وزي���ر اخل��زان��ة الأم��ريك��ي 
“النظام  ّن  اإ منوت�سني  �ستيفن 
اأرب��اح  ا�ستغالل  يوا�سل  ي��راين  الإ
على  وقدرتها  التعدين  ���رشك��ات 
متويل  اأج��ل  م��ن  اخل���ارج  يف  البيع 
حول  لال�ستقرار  مزعزعة  ن�سطة  اأ

العامل”.
ثالث  الأمريكي  الإج��راء  وي�سمل 
جمتمعًة  مُتّثل  اأخرى  تعدين  �رشكات 
اأرقام  لناحية  ال��دولرات  مليارات 

ع��ام.  ك��ّل  وال�����س��ادرات  املبيعات 
م���ر ب�����رشك��ة ���س��اوث  وي��ت��ع��ّل��ق الأ
�سريجان  وجممع  كومباين،  ملينيوم  اأ
ي���ران  واإ لل�سلب،  �ستيل  ج��ه��ان 
فر�ست  كما  اأور.  ي��رون  اأ �سنرتال 
على  عقوبات  الأم��ريك��ّي��ة  اخل��زان��ة 
اإجنينرينغ  ند  اآ ندا�سرتيال  اإ “غلوبال 
�رشكة  وه��ي  املحدودة”  �سابالي 
وه��ون��غ  ال�����س��ني  يف  م��ت��م��رك��زة 
ماّدة  ت�سليمها  ب�سبب  وذلك  كونغ، 

يران. اإ اإىل  الغرافيت 
ق/د

التون�سية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأك���د 
جنحت  حكومته  اأن  الفخفاخ  ليا�س  اإ
فريو�س  انت�سار  على  ال�سيطرة  يف 
مهامها  مبا�رشة  تزامِن  رغم  كوورنا 
اأك��د  و  ال��ف��ريو���س.  تف�سي  ب��دء  م��ع 
برملانية  حوار  جل�سة  خالل  الفخفاخ 
عمل  من  الأوىل  يوم  املائة  مبنا�سبة 
نحو  بامل�سي  ال��ب��الد  يف  حكومته 
وحل  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  ن��ع��ا���س  اإ

البالد. اأزمات 
حكومة  ت�سلم  على  مرت  يوم  مائة 
ال��ي��ا���س ال��ف��خ��ف��اخ م��ه��ام��ه��ا، ك��ان 
ناجحة  حربا  منها  الأك��ر  الن�سيب 
الفخفاخ  تعبري  وف��ق  كورونا  على 
ام��ام  عمله  ح�سيلة  ع��ر���س  ال��ذي 
خاللها  تعهد  جل�سة  يف  ال��رمل��ان، 
دون  القت�ساد  نقاذ  اإ على  بالعمل 
على  احل��رب  موا�سلة  عن  التغافل 

ء. لوبا ا

التون�سية  احلكومة  رئي�س  وق��ال 
هو  همنا  اليوم  الفخفاخ:"  ليا�س  اإ
بني  ال�رشاكة  ويلزم  تنطلق  م�ساريع 
يف  ينطلق  واخل��ا���س  العام  القطاع 
الدولة،  مع  بالتعاون  القانون  اإطار 
�سيء  كل  فعل  ت�ستطيع  ل  الدولة 
يف  يعونها  من  هناك  يكون  ولزم 
بقيمة  م�ساريع   9 لدينا  القانون،  اإطار 
كتل  ترى  ولئن  دينار".  مليون   1500
على  التحديات  هذه  تنزيل  ان  حاكمة 
حركة  فان  ممكن،  امر  الواقع  ار�س 
مل  اأي�سا،  احلكم  �رشيكة  النه�سة 
دعوتها  ل��ت��ج��دد  ال��ف��ر���س��ة  ت��ف��وت 
الئتالف  ه��ذا  تو�سيع  ���رشورة  اإىل 
املقبلة.  املرحلة  لإجن��اح  هام  ك�رشط 
اجتماعية  اأو�ساعا  تون�س  وتعاين 
اأزم��ة  زادت  �سعبة  واق��ت�����س��ادي��ة 

حدتها. من  كورونا 
ق/د

حال فر�سها عقوبات جديدة �سد “ال�سيل ال�سمايل 2”

اأملانيا تدر�س الرد على الوليات املتحدة 

م�سر وال�سودان ينتظران "يوم الثنني" .. ماذا �سيحدث؟

جمل�س الأمن يجتمع الثنني لبحث 
اخلالف بني م�سر وال�سودان واإثيوبيا 

�سفري قطري: 

و�ساطة الكويت حلل الأزمة اخلليجية قوبلت برف�س دول احل�سار

قا�ِس اأمريكي يرف�س منع ن�سر كتاب لبنة �سقيق ترامب يك�سف خفايا عائلتها

دونالد ترامب ُيوا�سل هجومه على بولتون وي�سفه بـ”الأحمق” 

تدرج �سركات وفروع وكالت اإيرانيه على لئحتها ال�سوداء

وا�سنطن تفر�س عقوبات جديدة �سارمة على قطاع التعدين الإيراين 

احلكومة التون�سية تخطط لإنقاذ 
القت�ساد يف ظل تف�سي كورونا
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بعد توقف ن�ساطهم جّراء انت�سار فريو�س كورونا

اأزيد من 270 فنانا ي�ستفيدون من م�ساعدات 
مالية بب�سار 

علي  حممد 
---------------- 

ال��ث��ق��اف��ة  م��دي��ر  اأو����س���ح  و 
اإج����راءات  اإط���ار  يف  مت  ن���ه  اأ
من  وغريهم  للفنانني  الدعم 
الثقافة  جم��ال  يف  الفاعلني 
املالية  امل�ساعدات  "بت�سليم 
الثقافة،  وزارة  اأقرتها  التي 
خمتلف  من  الفنانني  لفائدة 

الولية". مناطق 
جنايحي  القادر  عبد  ذكر  و 
لقت  امل�ساعدات  ''ه��ذه  اأن 
توّقف  الذين  الفنانني  ارتياح 
ن�����س��اط��ه��م ب��ف��ع��ل ان��ت�����س��ار 

كورونا". جائحة 
م���ني  وم���ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن الأ
لفناين  اجلهوى  لالحتاد  املحلي 
ال�سحراوية  والفنون  اجلنوب 
الثقافة  ل��وزارة  املبادرة  هذه 
الهتمام  مدى  "ترز  والتي 
احل��ق��ي��ق��ي ل��ق��ط��اع ال��ث��ق��اف��ة 

تقدمي  خ��الل  م��ن  بالفنانني 
الفنانني  ومرافقة  م�ساعدات 

اجلنوبية''. باملناطق 
كرييتي  حممد  ال�سيد  و�رشح 
ق��ط��اع  ب��ج��ه��ود  "ن�سيد   :
مناطق  فناين  لدعمها  الثقافة 
)ب�سار  للبالد  الغربي  اجلنوب 
طريق  عن  واأدرار(،  وتندوف  
يف  مالية  م�ساعدات  تقدمي 
ه��ذا ال��ظ��رف ال��راه��ن ال��ذي 
اجلائحة''،  بانت�سار  يتميز 
من  اجل��ه��ود  ت��ل��ك  اأن  ك��م��ا 

الظروف  حت�سني  اأي�سا  نها  �ساأ
للفنانني. املعي�سية 

ذات  م�����س��وؤول  ا���س��اف  و 
املئات  ت�سم  التي  اجلمعية، 
م��ن ال��ف��ن��ان��ني م��ن ولي���ات 
اجل��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة 
توا�سل  اأن  "نتطلع  للوطن، 
ج��ه��وده��ا  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
و  الفنانني  ن�ساطات  لتعزيز 
الآخرين  الثقافيني  الفاعلني 
الغربي  اجلنوب  وليات  عر 
تدعيم  خ���الل  م��ن  ل��ل��وط��ن 

للديوان  الفعلي  احل�����س��ور 
ل��ف و  ال��وط��ن��ي حل��ق��وق امل��وؤ
طريق  عن  املجاورة،  احلقوق 
خم�س�سة  تظاهرات  تنظيم 
املحلية  املو�سيقي  و  لالأغاين 
عديد  ا���س��ت��دام��ة  اأج���ل  م��ن 
املو�سيقية  الفنون  و  الطبوع 
ف�ساء  ت��ق��دمي  و  امل��ح��ل��ي��ة، 

املوهوب''. لل�سباب  تعبريي 
ُيعتر  الذي  و  كرييتي  ذكر  و 
و  ل��ف��ا  م��وؤ و  ملحنا  ب���دوره، 
م�����س��ارك��ة  "ناأمل  م��غ��ن��ي��ا، 
للفنانني  امل�ستقبل  يف  وا�سعة 
جنوب  م��ن  املو�سيقيني  و 
الفعاليات  خمتلف  يف  البالد 
التي  ال��دول��ي��ة،  و  الوطنية 
و  الثقافة  وزارة  بها  تبادر 
خمتلف  ت��رق��ي��ة  ب��ه��دف  ه��ذا 
للمناطق  الفنية،  اجل��وان��ب 

." للبالد  ال�سحراوية 

ن�ساطهم  توقف  بعد  لفائدتهم  الثقافة  وزارة  اأقرتها  التي  املالية،  امل�ساعدات  من  ب�سار  بولية  فنانا   277 نحو  ا�ستفاد 
الثقافة. لقطاع  املحلي  املدير  من  ُعلم  ح�سبما  )كوفيد19-(،  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار  جراء 

نا  "اأ م�����رشح��ي��ة  ���س��ت��ب��ث   
تركيبها  مت  التي  جزائري"، 
الأنرتنت،  �سبكة  عر  بوهران 
مبنا�سبة  القادم  جويلية   5 يوم 
ال�ستقالل  بعيدي  الحتفال 
ا�ستفيد  ح�سبما  وال�سباب، 
حممد  واملمثل،  ل��ف  امل��وؤ م��ن 

. بي ميهو
اجلديد  ن��ت��اج  الإ ه��ذا  ويعتر 
دار  مديرية  مع  تعاون  ثمرة 
برزه  اأ ح�سبما  لوهران،  الثقافة 
رئي�س  اأي�سا  وهو  ميهوبي، 
الثقافية  املحلية  اجلمعية 
نا  "اأ العر�س  "الآمال".ويعد 
مان  "وان  نوع  من  جزائري" 
و  ل��ي��ف  ت��اأ م��ن  وه���و  �سو"، 
الذي  ميهوبي،  حممد  اإخراج 
ج��زائ��ري  ���س��اب  دور  ي���وؤدي 
مل�ستقبله  حلول  عن  يبحث 
قامة  الإ حاول  اأن  بعد  بلده  يف 
التعاون  وي�سمل  اخلارج.  يف 

تن�سيط  اأي�سا  الثقافة  دار  مع 
تتناول  افرتا�سية  حما�رشات 
امل�رشحي  الن�س  خ�سو�سا 
والإخ����������راج والرجت�������ال 
جمعية  والتمثيل.وتتوفر 
باملركز  تن�سط  التي  "الآمال"، 
امليلي"،  "مبارك  ال��ث��ق��ايف 
يف  للتكوين  مدر�سة  على 
ت�ستقبل  امل�رشحية  التقنيات 
الدفعات  من  العديد  �سنة  كل 
للرتب�س  ال�سابة،  للمواهب 
ل����ق����اء. والإ الرجت������ال  يف 
املقدمة  الدرو�س  وتتوا�سل 
�سبكات  عر  الهواة  لل�سباب 
منذ  الجتماعي،  التوا�سل 
ال�سحي  احلجر  ف��رتة  ب��داي��ة 
فريو�س  من  الوقاية  اإطار  يف 
كما   ،19 كوفيد� ك��ورون��ا 

ليه. اإ اأ�سري 
ق/ج

مليكة  الثقافة  وزيرة  اأكدت 
بال�سيدة  لقاء  يف  دودة  بن 
الهيئة  مفو�سة  �رشيف،  مرمي 
و  الطفولة  حلماية  الوطنية 
البالغ  اهتمامها  ترقيتها، 
مع  مثمر  تعاون  "اإر�ساء  يف 
جاء  ما  ح�سب   ، الهيئة"  هذه 
الثقافة.و  ل���وزارة  بيان  يف 
التعاون  هذا  ان  البيان  اأ�ساف 
عديد  خ��الل  م��ن  �سيتج�سد 
بعث  اإع��ادة  اأهمها  امل�ساريع 
ك��ذا  و  امل��در���س��ي،  امل�����رشح 
الهتمام  و  الطفل،  ك��ت��اب 

الثقايف.و  و  الفني  بالتكوين 
ال�سيدة  جانبها  م��ن  دع��ت 
الثقافة  وزارة  ���رشيف،  م��رمي 
للمبادرات،  "�رشيكا  لتكون 
الذوق   ترقية  اإىل  تهدف  التي 
اجلزائري  الطفل  لدى  الثقايف  
�سارة  الطفولة".لالإ ترقية  و 
حلماية  الوطنية  الهيئة  حُتيي 
ال��ي��وم  ال��ط��ف��ول��ة  ت��رق��ي��ة  و 
امل�سادف  للطفل  ال��وط��ن��ي 

. �سنة  كل  من  جويلية   15 ل�
ق/ث

ببلدية  مو�سى  بتاوريرت  مت 
وزو  تيزي  جنوب  دوالة  بني 
لإغتيال   22 ال  الذكرى  اإحياء 
معطوب  امل��رح��وم  ال��ف��ن��ان 
جماعة  ط��رف  م��ن  ل��ون��ا���س 
.1998 25جوان   اإرهابية يف 

واأ����رش احل���ا����رشون، رج��ال 
�سبابا  و  �سيوخا  ن�����س��اًء،  و 
يعرفوا  مل  م��ن  بينهم  م��ن 
ذكرى  اإحياء  على  امل��رح��وم، 
���س��ادة  الإ و  امل��غ��دور  الفنان 
الأمازيغية  اأجل  من  بن�ساله 
و  التنوع  و  التعبري  حرية  و 
دميقراطية. ج��زائ��ر  اأج��ل  م��ن 
الطريق  على  بوعنان،  وبتالة 
الرتحم  مت  قريته،  نحو  دية  املوؤ
من  ب��اق��ة  و���س��ع  و  ع��ل��ي��ه 
اأغتيل  الذي  باملكان  الزهور 
مرفوقا  كان  الذي  الفنان  فيه 
اأخت زوجته. و  بزوجته  يومها 
اأخت  معطوب  مليكة  واأكدت 
املنظمة  رئي�سة  و  ال��ف��ن��ان 
املتواجدة  ا�سمه،  حتمل  التي 
ت�����رشي��ح  يف  ب��ف��رن�����س��ا، 

ع��ل��ى ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل 
ذكرى  اإحياء  اأن  الجتماعي، 
�ستكون  م��ع��ط��وب  ال��ف��ن��ان 
ب�سبب  ال�سنة  هذه  حمت�سمة 
لفريو�س  ال�سحية  الأزم���ة 
اتخاذ  "�سيتم  نه  اأ و  كورونا 
اإج�����راءات خ��الل الأح���داث 
انت�سار  لتجنب  امل��وال��ي��ة 
ذل��ك،  رغ��م  الفريو�س".ومت 
باملنا�سبة  برنامج  ت�سطري 
القدم  لكرة  دورة  يت�سمن 
ال��ف��ن��ون  يف  م�����س��اب��ق��ة  و 
مع  بالتعاون  الت�سكيلية، 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  م��در���س��ة 

زقة. بعزا
ق/ج

 33 ع��ن  يقل  ل  م��ا  ي�سارك 
ثماين   ميثلون  ق�سريا  فيلما 
ال�سينمائية  التظاهرة  يف  دول 
البوابة  "مهرجان  الفرتا�سية 
الق�سري"  للفيلم  ال��رق��م��ي��ة 
اجلاري،  ب�سهرجوان   اخلا�سة 
ح�����س��ب م��ا ُع��ل��م م��ن م��دي��ر 

بلخوذير. دليل  املهرجان 
ب��اأن  امل�سدر  ذات  واأو���س��ح 
تعد  ال�سهرية  التظاهرة  هذه 
"املهرجان  لتظاهرة  ام��ت��دادا 
الق�سري"  للفيلم  الفرتا�سي 
بعنابة  مرة  لأول  نظم  ال��ذي 
ب���ري���ل امل��ن�����رشم،  ���س��ه��ر اأ

للتن�سيط  مبتكرة  كمبادرة 
متا�سيا  وال�سينمائي  الفني 
الذي  ال�ستثنائي  الو�سع  مع 
من  الوقاية  تدابري  فر�سته 
باأن  مذكرا  ك��ورون��ا،  جائحة 
املن�رشم،  مايو  �سهر  طبعة 
فيلما   16 م�ساركة  �سهدت 
عربية  دول   6 ميثلون  ق�سريا 

اأوروبية. و 
وي���ن���ظ���م ه�����ذا امل���ه���رج���ان 
تاأ�س�س  ال���ذي  الف��رتا���س��ي 
افرتا�سي  �سينمائي  كمهرجان 
اأمام  املجال  ليف�سح  �سهري، 
الفن  وه���واة  ال�سينمائيني 

بداعاتهم  اإ لتج�سيد  ال�سابع 
الفنية  م��ه��ارات��ه��م  تنمية  و 
من  الق�سري  الفيلم  جمال  يف 
بعنابة  الثقافة  مديرية  طرف 
الثقافة  دار  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
من  وع��دد  بو�سياف،  حممد 
تن�سط  التي  الفنية  اجلمعيات 
داخل  من  ال�سينما  جمال  يف 

الوطن. وخارج 
و  امل�ساركة  ف���الم  الأ ومت��ث��ل 
ما  عر�سها  م��دة  ت��دوم  التي 
دقيقة،   23 و  واحدة  دقيقة  بني 
واملغرب  وتون�س  اجلزائر  دول 
و  والعراق  و�سوريا  م�رش  و 

والكونغو. موريتانيا 
ف����الم  و���س��ي��ت��م ع���ر����س الأ
التحكيم  جلنة  اأمام  امل�ساركة 
امل�سكلة  باملهرجان،  اخلا�سة 
ال��ف��ي��ل��م  يف  خم��ت�����س��ني  م���ن 
كتاب  بينهم  م��ن  الق�سري 
و  خم���رج���ون  و  ���س��ي��ن��اري��و 
من  الرتكيب،  يف  خمت�سون 
ج��وان   25 ي��وم  عربية،  دول 
عن  الإع����الن  ليتم  اجل���اري 
يف  املهرجان  بجوائز  الفائزين 
ما  ح�سب  املقبل،  يوليو  الفاحت 

ليه. اإ �سارة  الإ متت 
ق/ث

البواقي  م  اأ بولية  انطلقت    
"اأ�سبوع  تظاهرة  فعاليات 
الفرتا�سي"  الق�سري  الفيلم 
من  "كلمات"  فيلم  بعر�س 
�سباب  م��ن  جم��م��وع��ة  اإجن���از 
�سفحة  عر  وذل��ك  ال��ولي��ة، 
باملديرية  اخلا�سة  الفاي�سبوك 

للثقافة. املحلية 
فيلم  م�ساهدو  تفاعل  وق��د 
التوا�سل  من�سة  عر  "كلمات" 
من  "فاي�سبوك"  الجتماعي 
ثمنت  التي  التعليقات  خالل 

الفني  ال��ع��م��ل  ه���ذا 
ال�سباب  �سجعت  و 
كونه  عليه  العاملني 
واق���ع���ا  "يعك�س 
اأحد  ح�سب  معي�سا"، 

. ملعلقني ا
ف��ي��ل��م  ت����ن����اول  و 
ق�سية  "كلمات" 
�ساب  ق�سة  تروي  اجتماعية 
الأب  ي��ت��ي��م��ي  ���س��ق��ي��ق��ت��ه  و 
حياته  قيد  راوده  طاملا  ال��ذي 
يف  ابنته  و  ول��ده  جن��اح  حلم 

الدرا�سي. م�سوارهما 
الفيلم  اأح���داث  توا�سلت  و 
يف  البنت  كفاح  ق�سة  ب�رشد 
حتقيق  على  عزمها  و  درا�ستها 
لها  ك��ان  حيث  والدها  اأمنية 
و  الإ���رشار  و  بالتحدي  ذلك 
عائلتها  تعيل  طبيبة  اأ�سحت 

. لفقرية ا
وع��ل��ى ع��ك�����س ذل���ك ات��خ��ذ 
حيث  اآخ���ر  �سبيال  �سقيقها 
دم����ن ت��ن��اول امل���خ���درات و  اأ
من  حوله  َمن  لكالم  ا�ستمع 
و�سل  اأن  اإىل  ال�سوء  رفقاء 
امل�ست�سفى  دخول  اإىل  احلد  به 
�سوى  حينها  يجد  مل  حيث 
جانبه  اإىل  وقفت  التي  �سقيقته 
على  �ساعدته  و  جفائه  رغم 
الع�سيبة  الفرتة  هذه  تخطي 

حياته. من 
ف�����اد خم���رج ه���ذا ال��ع��م��ل  واأ
فيلم  باأن  عراب  حميد  الفني 
جهد  "ثمرة  ه��و  "كلمات" 
جم��م��وع��ة م���ن ال�����س��ب��اب و 
املنخرطني  اجلامعيني  الطلبة 
الب�رشي  ال�سمعي  ن��ادي  يف 
ال��ت��اب��ع جل��م��ع��ي��ة ال��ب�����س��ائ��ر 

الكائن  ال��ع��ل��وم  و  للثقافة 
البواقي". م  اأ مبدينة  مقرها 

ب��اأن  املتحدث  ذات  واأ���س��اف 
مدى  على  َترّكز  الفيلم  فكرة 
مواقف  على  الكلمات  تاأثري 
كيف  و  اأهدافهم  و  الأ�سخا�س 
ما  اإ تر�سدك  اأن  للكلمات  ميكن 

ال�رش. اإىل  و  اأ اخلري  اإىل 
ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ت��ت��وا���س��ل  و 
الق�سري  ال��ف��ي��ل��م  "اأ�سبوع 
ف��الم  اأ بعر�س  الفرتا�سي" 
�سفحة  على  اأخ��رى  ق�سرية 
على  للثقافة  املحلية  املديرية 
لنادي  تعود"  "ليتها  فيلم  غرار 
اأت  "�ستاي  فيلم  و  كرياتيف 
اإجناز  من  البيت(  )التزم  هاوم" 
ملدير  وفقا  كلوب  ميديا  نادي 
بوزوالغ. علي  املحلي   القطاع 
ق/ث

اأنا جزائري" عر�س م�سرحي جديد 
ملحمد ميهوبي بوهران 

بن دودة توؤكد �سرورة اإر�ساء تعاون 
مثمر مع الهيئة الوطنية حلماية 

الطفولة و ترقيتها

 اإحياء ذكرى اغتيال معطوب لونا�س
 يف ظل فريو�س كورونا

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الق�سري بعنابة 

م�ساركة 33 فيلما يف طبعة �سهر جوان 

افتتاح تظاهرة "اأ�سبوع الفيلم الق�سري الفرتا�سي" بفيلم "كلمات" ال�سبابي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية 

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
التنظيم م�سلحة 
اجلمعيات  مكتب 

رقم: 08/ 2020
و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س نادي ريا�سي هاوي

الجتماعي  ال�سمان  موظفي  لنقابة  الهاوي  الريا�سي  النادي  امل�سماة: 
اجلمعية  رئي�س   30/05/2019 بتاريخ:  املودعة  غرداية  بلدية   -
30/07/1960 غرداية  بتاريخ:  املولود  الدين  نور  بوحميدة  ال�سيد: 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق  وكالة  مقرها:  الكائن 

الجراء - بلدية غرداية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ب�سكرة

دائرة ب�سكرة 
بلدية ب�سكرة 

 مديرية ال�سوؤون الجتماعية والقانونية 
 مكتب اجلمعيات 

رقم 204/ 2019 
            و�سل تعديل هيئة قيادية جلمعية بلدية  

طبقا للقانون رقم 12/ 06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
القيادية   الهيئة  تعديل  و�سل  ت�سليم   2019  /04  /07 اليوم  هذا  يف  مت 
للجمعية: جمعية نا�س اخلري ب�سكرة  الكائن مقرها: املنطقة الغربية جتزئة 
G القطعة رقم 191 ب�سكرة الرئي�س: الورقلي حممد يا�سني تاريخ ومكان 

امليالد: 12/06/ 1985 �سيدي خالد  العنوان: ديار ال�سعادة 31 ب�سكرة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار

دائرة اأولف 
بلدية متقطن 

و�سل اإ�سهاري لإن�ساء
جمعية حملية حتت رقم 003/2020 بتاريخ 25/06/2020 

1433 هـ  18 �سفر عام  املوؤرخ يف   12/06 القانون رقم  طبقا لالحكام 
18 منه مت  املادة  باجلمعيات خا�سة  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق 
بتاأ�سي�س  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2020 جوان   25 اليوم:  هذا 
الرملة  لرعاية  اخلريية  ال�سالم  دار  جمعية  امل�سماة:  البلدية  اجلمعية 
زاوية مولي  الكائن مقرها بحي  زاوية مولي هيبه - متقطن  واليتام 
هيباوي  اجلمعية  رئي�س  اأدرار  ولية  اأولف  دائرة  متقطن  بلدية  هيبه 
احمد بن حممد تاريخ ومكان امليالد 13 نوفمرب 1975 باأولف العنوان: 

حي زاوية مولي هيبه بلدية متقطن دائرة اأولف ولية ادرار .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية: اأدرار

دائرة ازاوية كنتة
بلدية زاوية كنتة

 الرقم: 02 //2020
                                     و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية

   مبقت�سى القانون رقم 06_12 املوؤرخ يف 18�سفر عام 1433املوافق ل 
20/01/2020 ت�سليم  املتعلق باجلمعيات مت هذا يوم:  12يناير2012 

و�سل ت�سجيل  بتاأ�سي�س اجلمعية البلدية امل�سماة:
جمعية الدينية مل�سروع بناء م�سجد حي خملوف زاوية ال�سيخ املغيلي 

الكائن مقرها / حمل ال�سيد/ باعلي عبد الكرمي
بزاوية ال�سيخ املغيلي  بلدية  زاوية كنتة  دائرة زاوية كنتة  ولية ادرار

يحمل   ال�سكل   م�ستطيل  خامت  باجناز   ملزم   اجلمعية  رئي�س   / مالحظة 
املوا�سفات  التالية .

- ا�سم اجلمعية رقم وتاريخ العتماد



••)درا�سة اأجراها الد/ حممد حممد عبد ربه املغري من جامعة فل�سطني(  

 ال�سيا�سات الإعالمية يف احلد من خماطر فريو�س كورونا
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منظمة ال�سحة العاملية 
وا�سطراب ت�سريحاتها حول كورونا

�سمرية بيطام
منذ انت�سار فايرو�س كورونا و منظمة ال�سحة العاملية حتاول ت�سيري 
امللف الوبائي على نحو من الثقة العلمية و ال�سيا�سية ، و لكن هذه 
الثقة �سهدت موؤخرا ا�سطرابا يف الت�رشيحات ، بعد التخوف  من 
تف�سي طفرة ثانية للفايرو�س ،حيث �رشح الدكتور ريت�سارد برينان 
النت�سار   اأن  العاملية من  ال�سحة  مبنظمة  للطوارئ  الإقليمي  املدير 
اجلغرايف ال�رشيع للفايرو�س يبني مدى �سعوبة ال�سيطرة عليه  ما 
باملقابل مراقبون  ، و  ال�سالمة  بالن�سائح و تعليمات  التقيد  مل يتم 
اأن بيانات منظمة ال�سحة العاملية �سهدت تخبطا و ت�ساربا  يرون 

يف ت�رشيحات م�سوؤوليها ،منها :
الأولية  التحقيقات  اأن  املنظمة  �رشحت  يناير2020   14 بتاريخ   *
التي اأجرتها ال�سني ت�سري اىل عدم وجود دليل وا�سح على انتقال 

الفايرو�س من �سخ�س لآخر.
*يف البداية رف�ست املنظمة حتت قيادة "تيدرو�س" و�سف تف�سي 
ميكن  ل   كلمة  الوباء   ،لأن  اأ�سابيع  لعدة  باجلائحة  الفايرو�س 

ا�ستخدامها ب�سهولة  .
اأحد  ل�سان  على  ت�رشح  العاملية  ال�سحة  منظمة  يناير  *اأواخ��ر 
ال�سفر  مع  تتعار�س  تدابري  باتخاذ  تو�سي  ل  اأنها  من  م�سوؤوليها 

و التجارة الدولية.
*يف �سهر فراير 2020 ، قالت )�سيلفيا برياند( مديرة ق�سم مكافحة 
الأمرا�س الوبائية باملنظمة اأن فايرو�س كورونا اجلديد ل ميثل وباءا 

عامليا .
ب�ساأن  م�ستقل  حتقيق  اجراء  على  توافق  العاملية  ال�سحة  *منظمة 

الكيفية التي متت بها مواجهة الوباء .
اأول لقاح  اأن  2020 ، ي�رشح املدير العام للمنظمة  11 فراير  *يف 

�سيكون جاهزا خالل 18 �سهرا .
*يف 11 مار�س 2020، املنظمة تعلن ت�سنيف  "كوفيد 19-" وباءا 

عامليا على ل�سان مديرها العام )تيدرو�س جيري�سو�س (.
)مايكل  للمنظمة  التنفيذي  املدير  مار�س2020،ي�رشح  *يف26 

رايان( اأنه ل بد من فرتة �سنة للح�سول على لقاح.
توقف جتارب عقار  العاملية  ال�سحة  ،منظمة   2020 ماي   25 *يف 

هيدروك�سي كلوروكني ب�سبب اأ�سباب تتعلق بال�سالمة .
و من ا�سطراب و تذبذب هذه الت�رشيحات اأ�سبت منظمة ال�سحة 
امل�ستجد  فايرو�س كورونا  ادارتها جلائحة  ب�سبب  العاملية متر بحرج 
حيث تلقت انتقادات عديدة يف طريقة التعامل مع اجلائحة يف ظل 
ت�سع  اأنها  يرون  مراقبني  جعلت  التي  الطبية  ت�رشيحاتها  تناق�س 
ال�سابقة  قراراتها  هل  ،و  اجلديدة  قراراتها  على  ا�ستفهام  عالمات 

�ستجعل العامل ي�ستمر يف ثقته بها؟.
رمبا �سيكون هناك بديل م�ستقبلي ، فماذا لو اأن�ساأت الدول الفريقية 
مع  تتنا�سب  التي  بامل�سداقية  �سوؤونها  ُتدير  بها  خا�سة  منظمة 
ظروف و متطلبات العي�س و كذا ن�سق القوانني التي ت�سري بها نحو 
التغيري لالأح�سن نحو احتواء الأزمات و الطوارئ و الأمرا�س ، بدل 
العتماد على منظمة ال�سحة العاملية التي باتت اليوم قاب قو�سني 
اأو اأدنى من الت�ساوؤلت يف مدى ثبات ت�رشيحات م�سوؤوليها حول 
جائحة كورونا ، و هل هذا معناه اأن الدول املتقدمة مل تعد كذلك يف 
ظل تقدم العلم يف تطوير  ال�سالح البيولوجي الذي ل يعرف احلدود 
فيما بني القارات و ل على خرائط الدول اأمام حتد عاملي يبحث عن 

عالج حقيقي للفايرو�س و باأقل اأعرا�س جانبية .
الأيام القادمة �ستجيب على الكثري من الت�ساوؤلت ، عندما انطلقت 
ا�ستخراج  بعد  القبور  داخل  احلقيقة  عن  البحث  يف  بجراأة  اإيطاليا 
جثث املوتى و ت�رشيحها ملعرفة حقيقة فايرو�س كورونا ، فمن ميلك 

احلقيقة و�سط ت�ساربات الت�رشيحات ؟.

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

فل�سطيني  باحث  اأجراها  درا�سة   هي 
ال��دك��ت��ور حم��م��د حم��م��د عبد  ه��و  و 
حول  فل�سطني،  جامعة  من  املغري  ربه 
و  ال��وب��اء،   مواجهة  يف  الإع��الم  دور 
التي  الب�رشية   ال�رشاعات  �سل�سلة 
الطبيعة   م��ع  ال��ي��وم  ال��ع��امل  يواجهها 
الإعالمية  الدرا�سات  جملة  ن�رشتها 
و    ،  2020 ماي   11 اجلديد  عددها  يف 
والآثار  املناخية  التغريات  اثرت  كيف 
جراء  الإعالمي،  املجتمع  على  ال�سحية 
ي�سبب  مما  انت�سارها  و  الأوبئة  ظهور 
منها  تعاين  و�سحية  بيئية  م�سكالت 
ذلك  �ساحب  وقد  الب�رشية،  املجتمعات 
و�سائل  قبل  من  قوية  اعالمية  متابعة 
النطاق  وا�سع  واهتمام  العاملي  الإعامل 
من  واحلد  املخاطر  اإدارة  يف  للمهتمني  
ظل  يف  والأوب��ئ��ة،  الأم��را���س  انت�سار 
مزيدا  تطلبت  التى  ال�سحية  ال�سغوط 
يف  واملجتمعية  الإعاملية  التوعية  من 
جمال الوقاية من الإ�سابة يف الفريو�س 
�ساهمت  ف��ق��د   م��ن خم��اط��ره،  واحل���د 
م�سار  تغري  يف  كورونا  جائحة  انت�سار 
اإىل ظواهر  العامل  الطبيعية ونقل  احلياة 
طبيعة  على  اأث��رت  جديدة  اجتماعية 
والتكوين  الإجتماعي  الرتابط  وجودة 
ينعك�س  هذا  و  عليه،  املعتاد  الب�رشي 
الإعالمية والإت�سال  اللغة  على توحيد 
والتوا�سل امل�ستمر بني مكونات احلياة،  
التباعد  �سيا�سة  اإىل  العامل  اجته  بعدما 
تكنولوجيا  عر  والتوا�سل  الإجتماعي 
اأعلى  حتقيق  بهدف  اجلديد  الإع���الم  

درجات احلماية من الإ�سابة .
لالإعالم   اأن  الدرا�سة  �ساجب  يرى  و   
املجتمعية  التوجهات  بناء  يف  هام  دور 
وتوجيه الكتل الب�رشية نحو الإجراءات 
تف�سي  تقليل  يف  والآم��ن��ة  ال�سليمة 
اأنه  بحكم  حمليا،   و  عامليا  اجلائحة 
اأ�سبح مراآة ال�سعوب واملوؤثر الأ�سا�سي 
مركز  يعتر  اإذ  املجتمع،  توجهات  يف 
الق�سايا  يف  املعلومات  ا�ست�سقاء 
للمجتمع،  والإجتماعية  ال�سيا�سية 
الب�رشي  الفكر  حتريك  يف  وي�ساهم 
املجتمعي،  ال��وع��ي  ت�سكيل  واع���ادة 
فالتاأثري االعاملي لتوجيه املجتمع وتعظيم 
والإكت�ساب  والفهم  الب�رشي  ال�سلوك 
معها،  التفاعل  و  للمعلومات  املتبادل 
اجلديدة  الإجتاهات  اجلماهري  يكت�سب 
وتعديل القيم مبا يتما�سى مع املتغريات 
بت�رشيع  الإهتمام  يجب  لذا  املجتمعية،  
تعزيز  يف  ت�ساهم  اإعالمية   �سيا�سات 
من  اأف�سل  ظروف  يف  الوطنية  التنمية 
خالل اتباع اجراءات الوقاية من خماطر 
ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  وتف�سي  انت�سار 
موؤثرة  اأداة  اأ�سحت  الإع��امل  فو�سائل 
ال�سلوكيات  وتغيري  ا�ستحداث  يف 
م�سامينه  اأ�سبحت  و  واملمار�سات، 
مرتبة لالأفكار بحيث اأحكمت �سيطرتها 
يعتمد  التي  املعلومات  م�سادر  على 
عليها اأفراد املجتمع ونخبته وجمموعاته 
وحتقيق  القرارات  اتخاذ  يف  ومنظماته 
ال�سحي  الوعي  ت�سكيل  الأه���داف،و 
العاملية  ال�سحية  الأزم��ات  ومكافحة 
وذك��رت  الفريو�س.   انت�سار  ظل  يف 
ر�سم  يف  املوؤثرة  العوامل  اأهم  الدرا�سة 

كانت  �سواء  الإعالمية  ال�سيا�سيات 
  ، اجتماعية  اأو  اقت�سادية  �سيا�سية، 
فبحكم التغريات الطارئة يف العالقات 
توؤثر  اإذ  ال���دول،  ب��ني  الدبلوما�سية 
العوامل ال�سيا�سية يف ر�سم ال�سيا�سات 
لتحديد  املجتمعات  وتوجيه  الإعالمية 
مع  والتوا�سل  الإت�سال  اآليات  �سكل 
املوؤ�س�سات الر�سمية اأو �سبه الر�سمية يف 
املختلفة، وهذا من �ساأنه �سناعة  الدول 
قد  و  الدول،  الدبلوما�سية بني  الأزمات 
واأ�سبح  الإع��الم   على  الإ�ستثمار  اأثر 
التوعوية،  التوجهات  ر�سم  يف  موؤثرا 
العديد  ميتلكون  الأعمال  رجال  فاأغلب 
ال�سخمة  الإعالمية  ال�رشكات  من 
العربي،  الوطن  بارز يف  تاأثري  لها  التى 
اإعالمية بني  مما �سّبب وقوع �رشاعات  
الإعالم  تكنولوجية  اأثرت  وقد   الدول، 
الف�ساء  عر  املعلوماتي  الإنفتاح  و 
الإلكرتوين  املفتوح و و�سائل الإت�سال 
مع   املبا�رش  التفاعل  يف  الإجتماعي 
الأحداث العاملية الطارئة، ويف ت�سكيل 
على  ال�ساغطة  واملجموعات  اخلاليا 
اأجندات  تتبع  اأغلبها  يف  والتي  الدول 
الو�سائل  عر  تعبئتها  يتم  خارجية 
ن�رش  اأجل  من  والفيديوهات  الإعالمية 
الدينية  بالإيدولوجيات  املرتبطة  الفنت 
والفكرية والطائفية، اإذ اأ�سبحت و�سائل 
اأحد  الإجتماعي  والتوا�سل  الإت�سال 
الراأي  توجيه  يف  امل�ستخدمة  الأدوات 
القيم  منظومة  تدمري  وبالتايل  العاملي 
الإجتماعية وت�سويه  �سورة  والروابط 
اأمام  والهيئات  واملوؤ�س�سات  املجتمعات 

الراأي العام.

فريو�س كورونا  ا�ستمرار  و يف ظل     
يدعو الكاتب اإىل حتليل الإ�سرتاتيجيات 
واقع  ت�سخي�س  خالل  من  الإعالمية 
ومدى  القائمة  الإعالمية  املنظومة 
وفهم  الر�سمية،  باملكونات  ارتباطها 
الوعي  بناء  يف  الإعالمية   امل�سكلة 
ج��ودة  وحت�سني  تطوير  و  املجتمعي 
التوا�سل اجلماهريي املبا�رش بني الطبقة 
كما  واملجتمع،  واحلكومة  ال�سيا�سية 
يدعو الكاتب اإىل حتليل الواقع الإعالمي 
يتطلب درا�سة املوارد الإعالمية القائمة، 
يف  العاملة  ال�سخ�سيات  تاأثري  وق��وة 
خل�ست  ق��د  و  الإع���الم���ي،  ال��ق��ط��اع 
كبرية  جمموعة  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة 
من  اتباعها  الواجب  ال�سيا�سات  من 
الإعالم  لتوجيه  ال��دويل  املجتمع  قبل 
يف  املختلفة  الوقائية  ال�سيا�سات  خلدمة 
اأن  اإذ  الفريو�س،  انت�سار  تف�سي  مواجهة 
الواقع الذي يعي�سه العامل اليوم يتطلب  
على  تعمل  �سيا�سات  ع��ن  البحث 
الفريو�س،  انت�سار  مع  الآمن  التعاي�س 
عمل   ور���س��ات  فتح  يتطلب  وه���ذا 
ودور  الفريو�س  تف�سي  ق�سية  ملناق�سة 
انت�ساره، دون  الإعاملي يف احلد  التوجيه 
احلكومية  املوؤ�س�سات  دور   ين�سى  اأن 
التوا�سل  لو�سائل  اجليدة  املتابعة  يف 
الرقابة  وت�سديد  التفاعلي  والإع��الم 
على كل من يثري ق�سايا توؤثر على منط 
حول  الإ�ساعات  ون�رش  الطبيعية  احلياة 
توجيه  اأو  الوفيات،  اأو  الإ�سابات  اأعداد 
احلكومية  التوجهات  ملخالفة  املواطنني 

يف مكافحة خماطر الفريو�س واآثاره.

جملة الدرا�سات الإعالمية يف عددها اجلديد 11 ماي 2020  ت�سلط ال�سوء على فريو�س كورونا

 تاأثرت م�سداقية الإعالم ب�سكل مبا�سر ب�سبب تداخل املنظومة الإعالمية بالعمليات ال�سيا�سية القائمة وما 
اأزمات جمتمعية مبا�سرة مما  نتج عن ذلك تعاظم دور و�سائل الإعالم يف الثورات العربية، والتي �سنعت 
التى  الدول  اأغلب  ال�سحافة يف  و قيدت حرية  املحلي والدويل،  الإعالم  املجتمعات يف  م�سار ثقة  غري من 
ن�ساأت فيها الثورات العربية و�سرعان ما اأن عادت قوة وجربوت ال�سلطات احلاكمة لتوجيه الإعالم مبا يحقق 
م�ساحلها، وزعزعت الثقة يف م�سداقية الثورات والقائمني عليها، لدرجة اأن الإعالم العربي  واملحلي تاأثر 

بالطبقة ال�سيا�سية و فقد هيبته  ك�سلطة رابعة.

الأ�ستاذ الدكتور/ جمال عبد 
النا�سر حممد عبد اهلل اأبو نحل 

عدي" "اأبو 
ال�سوُك  ّيتُحوْل  اأن  املنطق  غري  ومن 
ع�سابة  وكذلك  العك�س؛!  ول  ُورداً، 
الغا�سب  املجرم  اليهودي  الح��ت��الل 
األف  وقتلوا  فل�سطني  اغت�سبوا  الذين 
وزجوا  والعرب  الفل�سطينيني،  ال�سهداء 
يف غياهب ال�سجون اأُلوف من الأ�رشي، 
ّعَرْ  الغا�سب  ال�سهيوين  كياّنُهم  وقام 
نكبة ال�سعب الفل�سطيني وت�رشيدِه من 
الب�سعة  �سد   اأر�سِه، وارتكاب املجازر 
ال�سعب  الفل�سطيني. واإنُه من املّ�سائب 
حقًا اأن ت�سبح اخليانة "وجهة نظر"، ومن 
حر  عربي  اأي  ميتدح  اأن  واخليانة  العار 
الذي  الحتالل  �سباط  ع�سابة  �رشيف 
من�سات  عر  )املُِن�سْق(،  نف�سه:  ي�سمي 
اأن  اأو  املختلفة!؛  الجتماعي  التوا�سل 
ِه، اأو يتوا�سل معه؛ فتلك  ّفَحتِّ ُيعّجْب ِب�سَ
عمالة، وقد كانت زمن انتفا�سة احلجارة 

الأويل عام 1987م جرمية ملن يتعاون مع 
حما�سبتهم  ِتم  وَيّ الحتالل!؛  خُمابرات 
و�رشبِهم، وكتابة اأ�سماوؤهم علي اجلدران 
فيهم،  التنظيمية  البيانات  وتنزيل 
كانت  بل  واخليانة!؛  بالعمالة  وو�ّسَمُهم 
واليوم  منهم؛  تتراأ  واأقاربهم  عائالتهم 
تري العجب الُعجاب من بع�س اجلُهالء، 
مِمن يتوا�سلون مع اأفراد خمابرات العدو 
اأو  العالج  اأو  العمل  اأو  التن�سيق  بُحّجة 
ال�سفر الخ..؛ وبذلك يكون لقمة �سائغة 
اخرتاق  الأقل  علي  اأو  اأمنيًا،  لإ�سقاطه 
قبل  من  التوا�سل  مواقع  علي  ح�سابه 
بيت  "ال�سني  العدو:  خمابرات  اأجهزة 
عنُه، وعن  املعلومات  واأخذ  املو�ساد"  اأو 
لأفراد  �سفحة  ظهرت  ولقد  اأ�سحابِه!؛ 
من خمابرات اليهود )املن�سق(، لالإ�سقاط 
ذلك  وظهر  والعمالة،  اخليانة  وحل  يف 
جليًا مبواقع التوا�سل الجتماعي خا�سة 
حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  قرار  بعد 
اأ�سكال  بكافة  العمل  بوقف  عبا�س 

بكافة  العمل  وحل  الأمني،  التن�سيق 
رداً  الحتالل،  مع  املوقعة  التفاقيات 
اليهود  ع�سابة  زعيم  ت�رشيح  علي 
م اأجزاء  املحتلني نتنياهو بتطبيق خطة �سّ
من ال�سفة الغربية املحتلة وغور الأردن 
حتت  لي�سبحوا  املقبل  يوليو  �سهر  يف 
والُعلو  الغطر�سة  تلك  واإن  الحتالل؛ 
تزامنًا  الحتالل  لع�سابة  الأر���س  يف 
مع ما نري من التطبيع العربي الر�سمي 
النهاية  ب��داي��ة  ه��و  معهم،  والعلني 
لالحتالل ولأّذَنِابِه، ول�سقوطهم املدوي؛ 
خمابرات  �سباط  ع�سابة  حاول  ومهما 
الحتالل املُجرم اّلَت�سرُت حتت اأي م�سمي 
القاتل  يبقي  فِيه؛  ّبْل  والَت�رّشَ خبيث 
املحتل املجرم قاتاًل، وغا�سبًا، ولو لب�س 
اأجمل ُثوٍب زاخٍر وفاخر، وحاول الت�سرت، 
يبقي  وا�سمِه،  ر�سمِه  وتغري  والتعُطْر، 
واملحتل  عاهْر،  والعاهر  فاجْر،  الفاجُر 
حمتل!؛؛ واإن توا�سل اأحد مع العدو عن 
َجهٍل من بع�س العرب وامل�سلمني فتلك 

م�سيبٌة!؛ واإن كان الإعجاب، والتوا�سل 
املن�سق"،  العدو"  خمابرات  �سباط  مع 
العمالة  وحل  يف  لل�سحية  املُّ�ِسقط  
ومن  اأعظُم!؛  واخليانة  فامل�سيبة  بق�سٍد 
وامل�سجد  والقد�س  فل�سطني  مع  كان 
الأق�سى املبارك فهو يف طريق ال�سحيح 
وال�سالح  النجاة،  واختار  حمالة،  ل 
امل�سلمني،  عقيدة  عن  والدفاع  والفالح، 
الأق�سى  املَ�سجْد  الأويل  بلُتهم  وِقّ
ولف  العدو،  مع  كان  من  واأما  املبارك، 
وهو  والآخرة  الدنيا،  خ�رش  فقد  لفيفُهم 
علي �رٍش عظيم وَخاّئْن!؛ وفل�سطني معُه 
ع�سابة  والحتالل  �ستنت�رش،  وبدونِه 
النعال،  وحتت  القريب  اَلزواَل  م�سريها 
والحتالل اليهودي القاتل وُكل �سابط 
خمابراتِه، امُلَ�سمِي نف�سه "باملن�سق"، ومن 
و�ساندُه  معه  و�سفق  وتعاون،  عاونه، 
يدُق  ومن  التاريخ،  مزابل  اإيل  م�سريُه 
وال�سعب  اجل��واب  ي�سمع  �سوف  الباب 

الفل�سطيني �ساخمًا �سامداً.

اِلإِِحَراْق ِزَلْق وِلّ ِنّ ِفق، املُّ�َساُق ِلاِلّ ق الِزّنِديق، واملُ�سَّ املُّن�سِ
ُغرَباْل، ولن ي�سبح احلُق باطاًل، ول الباطُل حقًا، ول مُيكن اأن تري ال�سم�س قمرًا، ول القمر �سم�سًا، وم�ستحيل، واألُف  ِبّ ل ميكن حجب ُنور ال�سم�ِس 

تَم�ساُح َحّماًل وديعًا!؛  ُم�ستحيل اأن ت�سبُح الأر�ُس �سماًء، ول ال�سماُء اأر�سًا!؛ ومن غري املُمكن اأن يتحول احَلمُل الوديع اإيل مت�ساٍح ُمفرت�س، والِّ

 علجية عي�س

م�سكلة الكمامات الطبية
ح�سني علي غالب

الوباء  املتوفني من هذا  فاأعداد   ، ال�سعداء  يتنف�س  اجلميع  بداأ  اأخريا 
وال�سالمة  ال�سحة  للجميع  ونتمنى  ملحوظ  انخفا�س  يف  اللعني 
حتى ي�سعفنا علماء الطب بدواء اأو لقاح ينجينا منه ونتخل�س منه 

اإىل الأبد .
ي�سعرنا  وهذا  الجتماعي  التباعد  اإج��راءات  باإتخاذ  مهتم  اجلميع 
بال�سعادة ،ومن اأهم نقاط التباعد الجتماعي اأن ل يخرج اأحد خارج 
وهذه  وفمه  اأنفه  على  الطبية  الكمامة  مرتدي  وهو  اإل  م�سكنه 
جنلب  �سوف  اأين  من  هو  �سوؤايل  لكن   ، املعروفة  البديهيات  من 
الكمامات الطبية ونحن ن�سهد حقيقة اأزمة عاملية ب�ساأنها ،ورئي�س 
اأمريكا دونالد ترامب كل اأ�سبوع يهدد ويتوعد اأن مل يح�سل على 

كمية منا�سبة ل�سعبه فاأنه �سوف ينتقم .
واحد فقط ول  يوم  الطبية عمرها  الكمامة  اأن  قالوا  كافة  الأطباء 
ين�سح بتاتا باإعادة ا�ستخدامها ، فكيف �سوف يتم توفري اأعداد هائلة 

منها ل�سعوب الأر�س كافة ..؟؟
اأي�سا هذه الكمامات تعتر حاليا من املخلفات الطبية ،وكلنا يدرك 
هي  بل   ، عادية  منزلية  خملفات  كاأي  لي�ست  الطبية  املخلفات  اأن 
حتتاج اإىل طرق معينة للتعامل ب�ساأنها حتى يتم اإتالفها ،هذه الطرق 

حتتاج اإىل كادر متخ�س�س ومعدات مكلفة للغاية .
�سوف  لأننا  نقمة  اإىل  نعمة  من  الكمامات  تتحول  اأن  خائف  اأنني 
بتاتا  ميكننا  ول  يومي،  ب�سكل  منها  هائلة  كميات  مع  نتعامل 

ال�ستغناء عنها واإل �سوف نكون لقمة �سائغة لهذا الوباء القاتل .
فهذا   ، وامل�سورة  الدعم  لنا  تقدم  اأن  يجب  العاملية  ال�سحة  منظمة 

الأمر ل يخ�سنا نحن فقط بل مي�س الكل دون ا�ستثناء .
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حـدث وال حـرج

�سيديل لي�س 
ب�سيديل .. !

م يج�سد الر�سا�سة الوؤىل  هذه ال�سورة بتحفتها والتي هي على �سكل ر�سا�سة. هي جم�سَّ
حلرب التحرير من الفاحت نوفري الأغر1954 مبنطقة �سعبة الغولة بخن�سلة غري ان 

امللفت ان م�سروع الر�سا�سة يبدو يف �سكله  و كما تو�سحه  ال�سورة انه غري مكتمل 
ال�سغال ليبقى ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هل م�سروع الر�سا�سة الذي ا�ستهلك املاليني، 

هذه �سورته احلقيقية ونهاية الأ�سغال به اأم اأن الأ�سغال ل تزال و مل تنتِه به بعد؟

ق 
صـــورة و تعــلي

احتال على اجلميع، وزاول طيلة عامني كاملني 
مهنة ال�سيدلة بولية 

�سلف، رغم اأنه 
لي�س �سيدليا، 

املعني 
ا�ستخرج 

ترخي�سا خا�سا 
من مديرية 

ال�سحة 
الولئية 

ب�سكل عادي لفتتاح �سيدلية، ت�سمن �سهادة  
جامعية مزورة، وبف�سل معلومات موؤكدة و�سلت 

اجلهات الأمنية ُف�سح �ساحبنا، الذي كان �سببا 
يف فتح م�سوؤويل الولية حتقيقا وا�سعا حول ملف 
تراخي�س ال�سيدليات .. فهل من مزيفني اآخرين ..؟.

ا�سمعوا وعوا
يوا�سل هذا الوباء الفتاك مفاجاأة العامل .. 

حيث اأعلنت مراكز ال�سيطرة على الأمرا�س 
والوقاية منها يف الوليات املتحدة 

الأمريكية، عن اإ�سافة 3 اأعرا�س جديدة 
لقائمة الأعرا�س اخلا�سة ب� “كورونا”، 

ت�سمل احتقان اأو �سيالن الأنف والغثيان 
والإ�سهال، لت�ساف اإىل الأعرا�س الأخرى 

التي مّت اإقرارها �سابقا، األ وهي ال�سعال 
واحلمى وال�سعور بالتعب واآلم الع�سالت 
وال�سداع وفقدان حا�سة ال�سم اأو التذوق 

والتهاب احللق.

درا�سة: الرجال 
ُينتجون اأج�ساما 
م�سادة لكورونا 
اأكرث من الن�ساء

ك�سفت درا�سة جديدة تعمل على تقييم فعالية التربع ببالزما الدم من اأولئك امل�سابني 
بفريو�س كورونا، اأن الرجال ينتجون اأج�ساما م�سادة لـ “كوفيد19-” اأكرث من الن�ساء. 

و كجزء من جتربة م�ستمرة اأجرتها Blood and Transplant يف اإدارة ال�سحة الوطنية 
طلب من امل�سابني بالفريو�س التربع ببالزما الدم. ويدر�س فريق البحث  الربيطانية، يحُ

مدى فعالية البالزما يف توليد ا�ستجابة مناعية لدى اأولئك، الذين يكافحون ملحاربة 
العدوى. و بعد �سهر ونيف من التجارب، اأثبتت الدرا�سة اأن %43 من املتربعني الذكور، 

لديهم بالزما غنية مبا يكفي بالأج�سام امل�سادة ل�ستخدامها يف عمليات التربع، 
مقارنة بـ %29 من الن�ساء. و قال الربوفي�سور ديفيد روبرت�س، املدير امل�ساعد للتربع 

بالدم يف NHSBT: “هناك حاجة اإىل املزيد من املتربعني بالبالزما. نحن نخترب 
كل تربع بالبالزما، ولدى الرجال م�ستويات اأعلى من الأج�سام امل�سادة، ما يعني اأننا 
اأكرث عر�سة للتمكن من ا�ستخدام البالزما اخلا�سة بهم لإنقاذ الأرواح. و يف البداية 

�سيحاول جهازك املناعي ماربة الفريو�س با�ستخدام خاليا الدم البي�ساء. و اإذا اأ�سبت 
د  مبر�س اأخطر، يحتاج جهازك املناعي اإىل اإنتاج املزيد من الأج�سام امل�سادة التي حتيرّ

الفريو�س اأو تقتله. و ت�سري درا�ساتنا و العديد من الدرا�سات الأخرى حول العامل، اإىل 
اأن الرجال امل�سابني بـ “كوفيد″19-، اأكرث عر�سة لالإ�سابة مبر�س خطري من الن�ساء. 
و هذا يجعلهم اأف�سل املتربعني بالبالزما مبجرد �سفائهم”. ويف الأ�سبوع املا�سي، اأحُعلن 
رب اإيجابا باإ�سابة “كوفيد19-” من خالل برنامج  طلب من اأي �سخ�س كان، اختحُ اأنه �سيحُ

الختبار الوطني، الن�سمام اإىل جتربة بالزما الدم.

يرتك ◄ “املنجل” لن 
اأي فا�سد

بعدما ظن 
اأنه جنا من 
العقاب، 

تفاجاأ رجل 
اأعمال 
�سهري 

من ولية 
اأدرار، كانت له عالقات مع “الع�سابة”، 

با�ستدعائه من طرف العدالة بوهران قبل اأيام قليلة، 
للتحقيق معه حول ق�سية ف�ساد خطرية تتعلق 

ب�رشاء عقار بوثائق مزورة وامل�ساركة يف تزوير 
وحتويل طبيعة عقار عمومي، بعدها باأيام قليلة 

مت ا�ستدعاوؤه مرة اأخرى ل�سماعه يف ق�سية قر�س 
بنكي �سخم ب�سمانات غري كافية، ووجهت له 

تهمة تبديده، �ساحبنا تعر�س لوعكة �سحية وغاب 
عن الأنظار، وردد ملقربيه قائال، “املنجل لن يرتك 

اأي فا�سد”.

م�ست�سفى ورقلة ي�سدر وثائق 
وفاة عجوز بكورونا وهي حية ترزق!؟

عا�ست ليلة اأول اأم�س، مدينة ورقلة على وقع ق�سة مثرية جدا ، 
تتعلق بعودة �سيدة �سبعينية )ب. ن( من حي بني ثور بورقلة، اإىل 

ق الطاقم الطبي مب�ست�سفى ورقلة وفاتها ب�سبب  احلياة بعد اأن وثرّ
فريو�س كورونا.

وح�سب ما علمناه فاإن الق�سية بداأت حني اأبلغ الطاقم الطبي املكلف 
مبر�سى كورونا، ليلة الأربعاء اأبناء ال�سحية بوفاتها، و�سرعوا يف 

اإجراءات ا�ستالم اجلثة، لكن حدث ما مل يكن يف احل�سبان حني مل يتم العثور على اجلثة مب�سحة حفظ 
رث عليها حية  اجلثث. ودخل بعدها الطاقم الطبي رفقة اأبناء املعنية يف رحلة بحث عن العجوز التي عحُ

ترزق بالطابق الثاين بامل�ست�سفى بعد اأن مت تغيري مكانها من قبل طبيب مناوب اآخر  . 

الق�سبة ت�ستغيث
م�ساريع عدة 
ُبرجمت طيلة 

ال�سنوات 
املا�سية 

لرتميمها، 
بع�سها انطلق 

وي�سري بوترية بطيئة جدا، والبع�س الآخر ل يزال 
قيد الدرا�سة، اأو حبي�س اأدراج اجلهات املعنية، وبني 

هذا وذاك، توا�سل الق�سبة النهيار، بني الفينة 
والأخرى نتفاجاأ ببناية حتولت اإىل ركام، علما اأنه 

وحلد الآن اأ�سفرت عملية املراقبة التقنية لهذا املعلم 
التاريخي واحل�ساري الفريد من نوعه، عن اإح�ساء 
اأكر من 100 “دويرة” مهددة بالنهيار وم�سنفة 
باخلانة احلمراء، واقع حال ُيحتِّم  الإ�رشاع يف اإنقاذ 

ما تبقى من هذا الرتاث العمراين والجتماعي.

الر�سا�سة؟
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�سنويا الغاز  من  طن  مليون  بـ2  فرن�سا  تزويد  عقد  "�سوناطراك" جُتّدد 

اإيداع مدير مكتب �سالل ال�سابق �سجن احلرا�س

وفاة "حمود �سايد" املكلف باملالية يف حملة “العهدة اخلام�سة”

الأعرا�س اأنع�ست حالت الإ�سابة بالفريو�س

�سراكة مع �سركة "توتال" لثالث �سنوات قادمة

لوؤي ي
----------------------

"هذه  اأن  "�سوناطراك"  لـ�سركة  بيان  اأو�ــســح  و 
الفرن�سية  ال�سوق  بتزويد  �ست�سمح  التفاقية 
 2 اإىل  امل�سال اجلزائري، مبا ي�سل  الطبيعي  بالغاز 
مبحطة  الت�سليم  �سيكون  فيما  �سنويا،  طن  مليون 
كافاو".و�سدد  فو�س  يف  امل�سال  الطبيعي  الــغــاز 
يعترب  الــذي  التفاق  هذا  اأهمية  على  اجلانبان 
�سركة  بــني  الطويل  الــتــعــاون  تــاريــخ  مــن  جــزءا 
"�سوناطراك" و �سركة "توتال" الفرن�سية.و تعليقا 
العام  املدير  الرئي�س  قال  التفاقية،  هذه  على 
التفاقية  "هذه  حكار  توفيق  �سوناطراك  ملجمع 
ك�سريك  مكانتها  "�سوناطراك"  ل�سركة  اأن  توؤكد 
يتمتع  و  التعاقدية  التزاماته  يحرتم  به،  موثوق 
الدولية".و  الطاقة  �سوق  يف  اأكيدة  مب�سداقية 
ال�سريكني  ــني  ب الــعــالقــات  "نوعية  اأن  ــاف  ــس اأ�
التاريخيني جعلت من املمكن اإبرام هذه التفاقية 
يف �سياق ال�سوق املتقلب للغاية، خا�سة يف املرحلة 

احلالية التي يعرفها العامل ب�سبب انت�سار فريو�س 
الأخــرية  هذه  اأن  اإىل  م�سريا  امل�ستجد"،  كورونا 
بني  الــ�ــســراكــة  عــالقــة  لتعميق  الــطــريــق  متهد 

من  املجالت  خمتلف  يف  و"توتال"  "�سوناطراك" 
اأجل امل�سلحة املتبادلة للطرفني.

العليا  املحكمة  م�ستوى  على  املحقق  امل�ست�سار  اأودع 
�سالل  املالك  عبد  ملكتب  ال�سابق  املدير  الأول  ام�س 
برتبة وزير، م�سطفى كرمي رحيال احلب�س املوؤقت 
رحيال  تابع  يحُ باحلرا�س،حيث  العقابية  باملوؤ�س�سة 
بعدة تهم ف�ساد تتمثل يف منح امتيازات غري مربرة 
النفوذ.  وا�ستغالل  الوظيفة  ا�ستغالل  و�سوء  للغري 
من  املمتدة  ال�سيا�سية  حياته  خالل  املعني  وتدرج 
رئي�س  بينها  من  املنا�سب  من  العديد  عرب   ،1979
املحلية  الدارة  مدير   ، م�ستغامن  بولية  دائــرة 

ال�سحة، امني عام  بتيزي وزو، رئي�س ديوان وزارة 
، رئي�س مدير عام �سركة  العمومية  وزارة ال�سغال 
الطاقوية.بالإ�سافة  ال�سغال  يف  الدولة  م�ساهمة 
املائية،  املــوارد  وزارة  عام  اأمــني  من�سب  توليه  اإىل 
املالك  عبد  الأ�سبق  الأول  الــوزيــر  مكتب  فمدير 
جبهة  حزب  اإىل  رحيال  فان�سم  حزبيا  �سالل.اأما 
ملكانة  و�سل  حتى   ،1975 �سنة  الوطني  التحرير 
الرقم 2 داخل احلزب احلاكم حينها وخليفة الأمني 
العام جمال ولد عبا�س، لكن الإختيار وقع على معاذ 

بو�سارب �سنة 2018 لرئا�سة الهيئة امل�سرية للحزب.
اإىل  للحزب  امل�سرية  الهيئة  يف  ع�سوا  رحيال  وبقي 
كان  2019.كما  �سنة  مار�س  يف  منها  اإق�سائه  غاية 
لرحيال دور فاعل يف احلمالت النتخابية للرئي�س 
و   2004 ل�سنوات  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
املالية  م�سوؤول  من�سب  �سغل  حيث  و2014   2009
و2014. �سنتي2009  حملتي  خالل  واللوجي�ستيك 
اأن يقع عليه الختيار مديرا للتنظيم بحملة  قبل 

الرئي�س ال�سابق للعهدة اخلام�سة مطلع 2019.

بعد  اأم�ساأ  �سايد،  حمود  ــة  الأم جمل�س  ع�سو  تــويف 
جمل�س  رئي�س  ع�سال.وبعث  مر�س  مع  معاناته 
عائلة  اإىل  تعزية  برقية  قوجيل،  �سالح  ــة،  الأم
الذي  اجللل  اخلطب  هذا  “اأمام  فيها:  جاء  الفقيد 
بع�س  عنكم  تخفف  و�سيلة  اأجد  ل  فاإين  بكم،  اأملرّ 
اإىل  راحتيرّ  اأرفع  اأن  �سوى  الفراق  اأمل  من  تعانون  ما 

اأن  اإياه  داعيا  �سيء،  كل  رحمته  و�سعت  الذي  املوىل 
يجلل الفقيد ب�سابغ مغفرته و ر�سوانه، و اأن يدخله 
�سايد  حمود  النعيم”.وكان  جنات  يف  �سدق  مدخل 
للعهدة  النتخابية  احلملة  يف  املالية  اإدارة  توىل 
عبد  ال�سابق  الرئي�س  لها  تر�سح  التي  اخلام�سة 
الربمانية  ح�سانته  عن  وتنازل  بوتفليقة  العزيز 

عالقة  لها  بتهم  متابعته  بعد    2019 �سبتمرب  يف 
بالتمويل اخلفي لالأحزاب ال�سيا�سية. ويف دي�سمرب 
باجلزائر  اأمــمــد  �سيدي  مكمة  ـــت  اأدان  2019
غري  �سنة  منهما  حب�سا،  ب�سنتني  الراحل  العا�سمة 

نافذة.
ق/و

ت�ساعد  اأن  درار،  فــوزي  با�ستور،  معهد  مدير  اأكــد 
كــورونــا  بفريو�س  امل�سابة  احلـــالت  ــدد  ع منحى 
�سمل  بــل  فقط  اجلــزائــر  على  يقت�سر  ل  مــوؤخــرا، 
العديد من الدول يف العامل، غري اأنه اعترب اأن اإقامة 
التجمعات العائلية والأعرا�س كان له دور يف ارتفاع 

عدد احلالت.
قال ذات اخلبري يف ت�سريح له فيما يخ�س الرتفاع 
الأخرية،  الأيــام  خالل  احلالت  عدد  يف  املح�سو�س 
العامل  دول  من  العديد  ت�سهدها  الو�سعية  هذه  اأن 
تال�سي  "عدم  اإىل  الإ�سابات  يف  الزيادة  هذه  مرجعا 
بع�س  اإىل  الوقت  ذات  يف  م�سريا  نهائيا"  الفريو�س 
البلدان التي رفعت احلجر ال�سحي على �سبيل املثال 
تف�سي  ب�سبب  اأخــرى  مرة  تطبيقه  ــادت  واأع اأملانيا 

الفريو�س ثانية ببع�س املناطق.
من  املزيد  اإىل  املجتمع  اأفــراد  اأخــرى  جهة  من  ودعا 
متاما  يتال�س  "مل  الفريو�س  دام  ما  واحلذر  اليقظة 
مرجعا  يوم"  بعد  يــومــا  حـــالت  ت�سجل  ولزالـــت 
بالقواعد  الأ�سخا�س  التزام  "عدم  اإىل  اأي�سا  ذلك 
ــرتام  اح يف  اخل�سو�س  على  املتمثلة  الأ�سا�سية  
الواقي  القناع  التباعد الجتماعي و ارتداء  م�سافة 
وهي  العمومية"  والأمــاكــن  الــفــ�ــســاءات  يف  �سيما 
اإجراءات و�سفها الدكتور درار "بالأ�سا�سية للت�سدي 

لنت�سار الوباء".
الرتــفــاع  يف  �ساهم  ــذي  ال الآخـــر  العامل  ويتمثل 
الأخــرية  الأيــام  خالل  احلــالت  عدد  يف  املح�سو�س 

 17 اإىل   16 بني  تــرتاوح  عائلية  حالت  ت�سجيل  يف 
باملائة من جمموع احلالت املعلن عنها وذلك نتيجة 
تنظيم بع�س التجمعات وقيام الأعرا�س بالرغم من 
"جميع التحذيرات التي وجهتها ال�سلطات العمومية 
واخلرباء حول خطر وباء كورونا" وهي ال�سلوكيات 

التي قد توؤدي -كما اأ�ساف - اإىل تفاقم الو�سع.
احليطة  "توخي  على  كذلك  درار  الدكتور  و�سدد 
للتدابري  ال�سارم  التطبيق  مع  واليقظة  ــذر  واحل
الوقائية واحلواجز التي تبقى من العوامل الرئي�سية 

التي ت�ساعد على حماية املجتمع".
اللجنة  ع�سو  بركاين  بقاط  الدكتور  جدد  بــدوره 
بعدم  موقفه  كــورونــا،  فريو�س  ملتابعة  الوطنية 
ا�ستئناف البطولة الوطنية كرة القدم، نظرا للخطر 
لالإذاعة  به  �سرح  ح�سبما   ، املجتمع  على  املحتمل 

الوطنية.
ب�سفتي  مثبتة.  حقيقة  ''"هذه   : الدكتور  وقــال 
ع�سًوا يف اللجنة العلمية ملتابعة الوباء، مت الت�سال 
الفيدراليني.  والأطــبــاء  الندية  اأطباء  قبل  بنا 
بتجمعات  بعد  ي�سمح  ل  ــايل  احل الوبائي  الو�سع 
الالعبني. مل يحن الوقت بعد للتفكري يف ا�ستئناف 
كامل لالأن�سطة الريا�سية لأنه �سي�سكل خطرا على 
ا�ستئناف  ال�سحي،  اجلانب  حيث  من   ، لذا  اجلميع. 
ا�ستئناف  تقرر  قد  ــان  وك ممكن".  غري  املناف�سة 
البطولة املحلية -املتوقفة منذ 16 مار�س بعد تف�سي 
الفريو�س- بعد اأن يتم رفع احلجر ال�سحي وال�سماح 

بالتجمعات وذلك ح�سبما جاء به الجتماع الأخري 
لكرة  اجلــزائــريــة  لــالحتــاديــة  ــدرايل  ــف ال للمكتب 
''بلدنا  امل�سدر:  نف�س  اأي�سا  وقال  )الفاف(.  القدم 
الأخرية  ــام  والأرق امل�ستجد  الفريو�س  هذا  يكافح 
تدفعنا للتفكري بجد. اإنه من امل�ستحيل ال�ستئناف 
الن�سان  حلماية  نطمح  لأننا  الراهنة  الظروف  يف 
لحق.  وقت  يف  يتم  اأن  ميكن  املناف�سة  وا�ستئناف 
والريا�سة  ال�سباب  لـــوزارة  يعود  الأخــري  الــقــرار 
قبل  الأرواح''،  نحمي  كي  اآخر  ل�سهر  ال�سرب  وعلينا 
اأن ي�سيف عن الريا�سات الفردية: ''فيما يخ�س هذا 
لالألعاب  حت�سبا  العودة  يف  التفكري  ميكن  اجلانب، 

الأوملبية 2020 )مت تاأجيلها اإىل 2021(''.
كما ك�سف اأي�سا بقاط بركاين الذي يعد اأي�سا رئي�س 
�سابق  ت�سريح  يف  الأطباء  لعمادة  الوطني  املجل�س 
''كان هناك رفع احلجر ال�سحي جزئيا، ولكن  لواأج: 
من  �سيكون  اأنــه  اأعتقد  لذلك  التجمعات.  منع  مع 
الأف�سل اإلغاء املو�سم الريا�سي من اأجل احلفاظ على 
�سحة اجلميع. الو�سع ال�سحي يف البالد م�ستقر لكن 

ل ميكن ال�سيطرة عليه بعد ".
الحتادية  قبل  من  امل�سطرة  الطريق  خارطة  ويف 
اجلزائرية لكرة القدم )الفاف( تعتمد على ا�ستمرار 
على  والثانية  الأوىل  للرابطة  الكروي  املو�سم  بقية 
اأ�سابيع   6 5 اإىل  اإعداد من  اأ�سابيع، بعد فرتة   8 مدى 
، بغ�س النظر عن التاريخ الذي �ستحدده ال�سلطات.
 لوؤي.ي

ك�سفت ال�سركة الوطنية للمحروقات "�سوناطراك" اأم�س الأول عن جتديد �سراكتها مع �سركة "توتال" الفرن�سية يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال 
ملدة 3 �سنوات قادمة.

موؤخرا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اأدرجت 
مكافحة  يف  الدول  اأ�سواأ  قائمة  �سمن  اجلزائر 
جديد  تقرير  يف  وهـــذا  بالب�سر،  الجتـــار 
.2020 لعام  بالب�سر  الجتــار  عن  اأ�سدرته 

واأفادت �سبكة “�سي اإن اإن” اأن وزارة اخلارجية 
اىل  التقرير  ــذا  ه يف  اأ�ــســافــت  الأمــريــكــيــة، 
ولي�سوتو  اأفغان�ستان  من  كل  اجلزائر  جانب 
دول   5 القائمة  من  رفعت  فيما  ونيكاراغوا، 
اأخرى ال�سعودية، بوتان، وجمهورية الكونغو 
وغامبيا. ال�ستوائية،  وغينيا  الدميقراطية، 

فاإن  الأمريكية،  اخلارجية  لـــوزارة  ووفقا 
احلد  ت�ستويف  “ل  القائمة  يف  املدرجة  الدول 
ــار  الجت على  للق�ساء  املعايري  مــن  الأدنـــى 
جهد  اأي  تــبــذل  ول  كــامــل،  ب�سكل  بالب�سر 
الدول  اأن  اإىل  التقرير  بذلك”.وي�سري  للقيام 
يف  تخفي�سات  تواجه  قد  القائمة  يف  املدرجة 
وغري  الإن�سانية  غري  اخلارجية  “امل�ساعدات 
الت�سنيف  ذلك  ويوؤثر  بالتجارة”،  املتعلقة 
احلكوميني  امل�سوؤولني  “م�ساركة  على  اأي�سا 
التعليمي  الــتــبــادل  بــرامــج  يف  املــوظــفــني  اأو 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  والثقايف”.وقال 
ت�ساند  لن  املتحدة  الوليات  اإن  بومبيو  مايك 
اأية دولة لديها �سيا�سة اأو منط لالجتار بالب�سر 

وترتك مواطنيها لهذا النوع من القمع.
ق/و

اأعلنت وزارة ال�سحة، عن ت�سجيل 240اإ�سابة 
7وفيات،  و  ـــا،  ـــورون ك بــفــريو�ــس  جــديــدة 
ك�سف  ما  وح�سب  الأخــرية.  �ساعة   24 خالل 
فريو�س  ور�سد  متابعة  جلنة  رئي�س  عنه 
الإ�سابات  عــدد  ــاإن  ف فـــورار،  جمال  كــورونــا 
بفريو�س  موؤكدة  12685اإ�سابة  اإىل  ارتفع 
ارتفع  فقد  الوفيات،  يخ�س  فيما  اأما  كورونا. 
ت�سجيل  بعد  وفــاة،  885حالة  اإىل  الإجمايل 
ومتاثلت  الأخرية.  �ساعة   24 خالل  7وفيات 
خالل  كورونا  فريو�س  من  لل�سفاء  146حالة 
اىل9066،  العدد  لريتفع  الأخرية،  �ساعة   24
املركزة.  العناية  يف  48حالة  تتواجد  فيما 
با�ستور  ملعهد  العام  املدير  ك�سف  جانبه  من 
اجلزائر الدكتور فوزي درار عن اإجراء 2500 
حتليل يوميا للك�سف عن فريو�س كورونا عرب 
يف  اخلبري  ذات  واأكد  الوطن.  مناطق  خمتلف 
تعزيز  على  ي�سهر  با�ستور  معهد  اأن  ت�سريح 
عدد املخابر مبختلف الوليات �سيما تلك التي 
بالفريو�س  الإ�سابة  ن�سبة  يف  ــادة  زي ت�سهد 
الأ�سبوع  جديدين  خمربين  فتح  عن  كا�سفا 
و�سطيف.  عنابة  وليــتــي  مــن  بكل  الــقــادم 
اأن  باملنا�سبة  با�ستور  ملعهد  العام  املدير  وذكر 
الإ�سابة  بت�سخي�س  تتكفل  التي  املخابر  عدد 
خمربا   29 بذلك  �سي�سبح  كورونا  بفريو�س 

عرب القطر.
لوؤي.ي

الوقائي  الطب  وحدة  عن  �سادر  بيان  ك�سف 
جامعي  ــب  ــال ط وفــــاة  عــن  تب�سة  جلــامــعــة 
عقب  ال�سيا�سية،  والــعــلــوم  احلــقــوق  بكلية 
باإ�سابته  متاأثراً  “املا�سرت”،  �سهادة  مناق�سته 
امل�سدر  ر  ــذرّ وح امل�ستجد.  كــورونــا  بفريو�س 
ارتداء  دون  اجلامعة  اإىل  َقدم  الطالب  اأن  من 
الأ�سخا�س  من  العديد  مع  تعامل  كما  القناع، 
احرتام  عدم  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعة،  داخل 
اإجراءات التباعد الجتماعي التي اأو�ست بها 
وزارة التعليم العايل خالل مناق�سة مذكرات 
البيان جميع من توا�سل مع  التخرج.كما دعا 
اإىل  املناق�سة،  يــوم  خــالل  قــرب  عن  الطالب 
مع  التعامل  وعــدم  ال�سحي  للحجر  اخل�سوع 

الآخرين.
ق/و

متهم مبنح امتيازات غري مربرة للغري و�سوء ا�ستغالل الوظيفة

يف وقت رف�س خرباء ا�ستئناف الأن�سطة الريا�سية

اأمريكا تتهم اجلزائر 
بعدم مكافحة ظاهرة 

الجتار بالب�سر

اإ�سابة  و240  وفيات   7
جديدة خالل 24 �ساعة

وفاة طالب بكورونا بعد 
مناق�سته مذكرة التخرج

 يف جامعة تب�سة !

يف اأثقل ح�سيلة يف عدد الإ�سابات بكورونا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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