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يف "اجلنائز" رغم وجود كوفيد 19..التعازي باالأح�ضان

علجية عي�س
-------------------

القا�سم  املبا�رش  "االحتكاك" 
امل�����س��رك ب���ن ال��ن��ا���س، يف 
خم��ت��ل��ف امل��ن��ا���س��ب��ات ال��ت��ي 
العربية  املجتمعات  اعتادت 
يف  ال�ساأن  هو  كما  اإقامتها  
يف  خا�سة  اجلزائري،  املجتمع 
الفرق  "اجلنائز"،  و  "االأعرا�س" 
اأن يف  هو  الثانية  و  االأوىل  بن 
املدعوون  ي�ستقبل  االأعرا�س 
تعبريا  الزغاريد،  و  بالرق�س 
ل��زواج  الفرحة  م�ساعر  ع��ن 
اأو  العائلة  ب��ن��اء  اأ م��ن  واح��د 
البع�س  جند  حن  يف  بناتها، 
باالأح�سان  حزنهم  عن  يعربون 
و  االأمل  مقا�سمتهم  عن   تعبريا 
اأفراد  من  واحد  لرحيل  احلزن 
حلظات   ، احل��ي��اة  ع��ن  العائلة 
االآهات  و  الدموع  فيها  متتزج 
العادة  هذه  اأن  لو  و  ال�رشاخ  و 
نراها  ب��االأح�����س��ان(  ال��ل��ق��اء   (
يف  لكن  االأعرا�س،  يف  اأي�سا 
كورونا  فريو�س  تف�سي  ظل 
تهدد  ح���االت  ع��ل��ى  ن��ق��ف   ،
ت�سجع  و  امل��واط��ن،   �سحة 
بالتايل  و  الوباء  انت�سار  على 
االإ���س��اب��ات  ارت��ف��اع يف ع��دد 
تك�سفها  التي  االأرقام  ظل  يف 
عدد  عن  اجلزائرية  ال�سلطات 
اأدنى  لغياب  هذا  و  الوفيات، 
االل��ت��زام  و  ال��وق��اي��ة  ���رشوط 
كو�سع  الوقائية،  بالتعليمات 
م�سافة  اح���رام  و  ال��ك��ّم��ام��ة 
التقبيل  جت��ن��ب  م��ع  االأم����ان، 
ه��ذه  ظ��ل  يف  وامل�����س��اف��ح��ة، 
تطبيق  اأي  ن��رى  ال  االأج���واء 
الوقائية  االحرازية  للتدابري 
نحن  و  عليه  وقفنا  ما  هو  و   ،

بوالية  جنازة  ت�سييع  نح�رش 
احتكاك  لوحظ  اي��ن  �رشقية، 
باالأح�سان،  ا�ستقبال  و  مبا�رش 
االأمان. م�سافة  احرام   و عدم 

التي  املنازل  يف  هذا  يحدث   
كل  يف  جند  اإذ  �سغرية،  غرفها 
ام��راأة   20 اإىل   15 بن  غرفة 
بينهن،  تباعد  اي  يوجد  ال  و 
ين�سبون  فهم  ال��رج��ال  اأم���ا 
خ��ي��م��ة ك��ب��رية ي��ج��ت��م��ع��ون و 
اأمام  احلديث،  اأطراف  يتبادلون 
من  للّرقابة  الكلي  الغياب 
يف  املعنية،  ال�سلطات  قبل 
وجود  ال  اجلنائز  و  االأع��را���س 
يعي�س  واحد  كل   ،19 لكوفيذ 
يعي�سها  اأن  يريد  التي  اللحظة 
األيمة،  اأو  كانت  �سعيدة  هو، 
املنا�سبات  هذه  ات�سمت  فقد 
بال  هنا  احل��ي��اة  و  بالفو�سى 
نالحظ  ن��ن��ا  اأ الغريب  ق��ي��ود،  
ُل  ُيَقبِّ من  على  الكبري  التناف�س 
على  ملقاة  جثته  و  امليت  جبن 
اأمامه  يجل�س  من  و  االأر���س، 
البع�س  فيجرب  اأبدا،  ينه�س  ال 
ع��ل��ى ال��وق��وف ع��ل��ى راأ����س 
م�سافة  احرام  دون  اجلال�سن،  
ميكن  ال  اجلنائز  ففي    ، االأمان 
الوقائية،   بال�رشوط  التقيد 
الوقوف  و  حزينة،  م�ساهد  هي 
لي�س  ح���زن���ا،   ي��زي��د  عليها 
فقط  العزيز  ال�سخ�س  لفقدان 
الأن  اإمن��ا   و  لفراقه،  البكاء  و 
اإىل  تفتقر  املجتمعات  من  كثري 
اإىل  تفتقر  كما  اجلنائز،  ثقافة 
اجلنازة  ت�سييع  بروتوكوالت 
يف  خا�سة  االأوب��ئ��ة،  ف��رة  يف 
بالذات،   ال�سحي  الظرف  هذا 
ملكافحة  جتّند   اأي  يوجد  فال 
الأّن  انت�ساره،  ومنع  الفريو�س 
"كّل  �سعار:  حمل  البع�س 

يجيبها  ايّل  و  باملكتوب  �سيء 
التالعب  هو  بيها"،  مرحبا  رّبي 
بحياة  بل  العمومية  بال�سحة 
امل�ساب  الأن  كلها،  االإن�سان 
عليه  تظهر   ال  قد  بالفريو�س 
ينقل  قد  و   االإ�سابة  اأعرا�س 
دون  به  يحيطون  ملن  العدوى 

منهم. �سعور 
على  احلكومات  حر�ست  لقد 
الوقائية  بروتوكوالت  و�سع 
التجمعات   كل  يف  الوباء،  من 
يف  ال��ت��ج��اري��ة،  امل���راك���ز  يف 
يف  ال��ف��ن��ادق،  و  ي���واء  االإ دور 
يف   ، امل�ساجد  يف  االأ���س��واق، 
يف  و  اجلامعات،  و  امل��دار���س 
يف  ال�سينما  و  الثقافة  دور 
و�سعت  كما  الريا�سة،  قاعات 
و  مواقع  كل  يف  بروتوكوالت 
اأنواعه:  بكل  النقل  ف�ساءات 
 ( ال��ربي  و  البحري  اجل���وي،  
االأجرة(  �سيارات  و  احلافالت 
والي��ة  م��ن  التنقل  منع  م��ع   ،
الأخرى،  و اأجرب املواطن  يف مثل 
ا�ستغالل  على  احل��االت  ه��ذه 
 ( الكلوند�ستان  ���س��ي��ارات 
والي��ة  م��ن  للتنقل  ال��ف��رود(، 
و  والية  بن  فالتنقل  الأخ��رى، 
بينهما  تف�سل  ال  مثال  اأخرى 

يكلف  كلم   120 م�سافة  �سوى 
و   2500 ب��ن  مبلغ  امل��واط��ن 
جنازة،  حل�سور  دينار   3000
الطبيب  م��وع��د  ح�سور  اأو 
ميكن  ال  �����رشوري  ل��ق��اء  اأو 
امل��ج��م��وع  يف  اي  ت��ف��وي��ت��ه، 
ن�سف  ال�سخ�س  يكلف  ق��د 
احلديث  دون  �سنتيم،  مليون 
ع��ن ال��ذي��ن ي��ق��ي��م��ون خ��ارج 
التزمت  اإن  و  املدينة،   و�سط 
بفر�س  اجل��زائ��ري  ال�سلطات 
ال�سارمة  االإج���راءات  بع�س 
منع  اأو  ال��زواج  قاعات  كغلق 
تلك  ت��ف��ر���س  مل  االأع���را����س، 
قد  اجل��ن��ائ��ز،  يف  التعليمات 
هو  واح��د  ل�سبب  ذل��ك  يعود 
ال�سلطات  على  يتعذر  ن��ه  اأ
املنزل  حرمة  على  االإع��ت��داء 
من  و  امليت،  حرمة  و  اأهله  و 
ي��ح��دث من  م��ا  ن��الح��ظ  ث��م 
و  النظام  غياب  و  فو�سى  
الوقائية،  بال�رشوط  التقيد 
اإمكانية  حول  ال�سوؤال  يبقى 
اجلنائز،  يف  الوباء  مع  التعاي�س 
و جتاوز  اإ�سابات  ت�سجيل  دون 
ي�سكله  ملا  املبا�رش  االحتكاك 

العائالت؟ على  خطر  من 

و  كورونا  بفريو�س  االإ�ضابة  حدوث  ملنع   �ضارمة  قرارات  اإ�ضدار  على  العمومية  ال�ضلطات  اأجرب   19 كوفيد  جائحة  تف�ضي   
"اجلنائز" و  احلد من انت�ضاره، كغلق قاعات الزواج  و منع االحتكاك الب�ضري يف االأعرا�س، لكن ال حديث عّما يحدث يف 
املالحظ  بالوباء،  االإ�ضابة  خلطر  عر�ضة  اأكرث  يعترب  الذين  منهم  االأطفال  ال�ضيما  اجلزائري  املواطن  يداهم  الذي  اخلطر 

اأهاليهم. ت�ضييع جنازة  البع�س من ح�ضور  التنقل حرم  منع  اإجراءات  اأن 

البع�س منهم التزم فقط بو�ضع الكّمامات..مواطنون يطالبون بتفعيل الّرقابة

 

بوقادوم يك�ضف عن "حواجز قانونية" 
حتول دون ت�ضوية ملفات الذاكرة  

حتذير جزائري
 من  "�ضوملة ليبيا"

قانونية  بوقادوم، وجود حواجز  اخلارجية �سربي  اأكد وزير 
العالقات  يف  احلا�رشة  الذاكرة  ملفات  ت�سوية  دون  حتول 
ا�سرجاع  هي  ملفات   3 على  م�سددا  وفرن�سا،  اجلزائر  بن 
يف  النووية  والتفجريات  االأر�سيف  املقاومن،  جماجم  كل 
ملف  اأن  اخلارجية،  ال�سوؤون  وزير  واأكد  اجلزائر.  �سحراء 
الذاكرة اأولوية بالن�سبة للجزائر وعلى راأ�س امللفات القائمة 
الرئي�س  لدى  اإيجابية"  "اإرادة  وجود  اإىل  م�سريا  فرن�سا،  مع 
�سيفا  نزوله  لدى  بوقدوم  وقال  ت�سويته.  ب�ساأن  الفرن�سي 
لدى  اإيجابية  "اإرادة  هناك  اأن  ال�سعب،  جريدة  منتدى  على 
امللف"  هذا  بخ�سو�س  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
النية"  القادمة �ستك�سف مدى ح�سن  "املرحلة  اأن  اإىل  ملفتا 
. و اأعرب بوقدوم عن اأمله يف "اأن نكون �رشكاء مع فرن�سا 
ولي�س فرقاء الأن ملف الذاكرة ي�سبق اأي عالقات اقت�سادية 
جراء  باجلزائرين  الذي حلق  بال�رشر  واالعراف  اإن�سانية  اأو 
اال�ستعمار الفرن�سي �سي�سهل االأمور يف امل�ستقبل". و قال 
فقط  يعني  ال  وهذا  الذاكرة،  ملف  اأبدا  نن�سى  "لن  الوزير 
"عمل  اإىل وجود  ا�سرجاع الرفات" م�سريا يف هذا االإطار، 
يف  املوجودة  اجلزائرين  جماجم  هوية  على  للتعرف  تقني 
فرن�سا والتي ال نعلم عددها احلقيقي". و اأ�ساف بوقدوم اأن 
هناك اأي�سا م�ساألة االأر�سيف وكذا التفجريات النووية التي 
قام بها اال�ستعمار الفرن�سي يف اجلزائر، وهذه امل�ساألة "مهمة 
خا�س  "طابع  لها  فرن�سا  مع  العالقات  اأن  اإىل  م�سريا  جدا" 
ب�سبب التاريخ ووجود جالية جزائرية كبرية واأ�سخا�س لهم 
عالقة روحية مع اجلزائر، ولهذا فاإن التاريخ له وزن كبري يف 
هذه العالقات اإىل حد اليوم". ويف مو�سوع اخر اأكد وزير 
مقررة  كانت  التي  العربية  القمة  انعقاد  موعد  اأن  اخلارجية 
فريو�س  مر�س  ب�سبب  جمهوال  يبقى  املا�سي  مار�س  يف 
على  رده  يف  بوقادوم  وقال  )كوفيد19-(.  اجلديد  كورونا 
�سوؤال يتعلق بتاريخ انعقاد القمة العربية التي كانت مقررة 
يف اجلزائر، اإنها كانت مقررة يف مار�س املا�سي، غري اأنه يف 
ظل ا�ستمرار مر�س كورونا وبقاء حدود الدول مغلقة، جنهل 
ب�رشورة  مقتنعة  تبقى  اجلزائر  اأن  واأو�سح  �ستنعقد.  متى 
اإ�سالح اجلامعة العربية الأن "اجلامعة العربية حاليا ال جتمع" 
بن دولها. من جهة اأخرى، عرج الوزير على الو�سع الليبي 
من  حمذرا  بالوكالة  حربا  يعي�س  ال�سقيق  البلد  اأن  معتربا 
اجلزائر  اأن  بوقادوم على  حتوله على �سومال جديد. و�سدد 
حترم ال�سيادة الليبية ولها عالقات ودية مع طريف النزاع، 
م�سيفا اأن اجلزائر ترف�س اأي تدخل ع�سكري خارجي مهما 
كان م�سدره. وجدد بوقادوم التاأكيد على املوقف اجلزائري 

الداعي اإىل احلوار الليبي-الليبي للخروج من االأزمة.
لوؤي ي

�ضيناتور يقرتح اإ�ضدار 
رخ�ضة “48 �ضاعة” لدخول 

كافة العالقني
التحرير  جبهة  ح��زب  ع��ن  ال�سيناتور  ا�ستعجل 
الداخلية  وزارة  زعيم،  بن  الوهاب  عبد  الوطني، 
تعليمة  اإ���س��دار  اأج���ل  م��ن  املحلية  واجل��م��اع��ات 
املواطنن  عودة  لت�سهيل  االأمنية  للم�سالح  خا�سة 
حجر  اإجراءات  فر�س  بعد  والياتهم  خارج  املتواجدين 
جمل�س  ع�سو  وجه  الواليات.و  بع�س  على  جديدة 
بلجود،  كمال  الداخلية  وزي��ر  مل�سالح  ن��داء  االأم��ة 
للم�سالح  خا�سة  تعليمة  واإ�سدار  بالتدخل  طالبه 
العالقن  املواطنن  بعبور  ال�سماح  اأجل  من  االأمنية 
زمني  ظرف  يف  وهذا  لوالياتهم،  املناطق  بع�س  يف 
ال�سحي  احلجر  قرار  دخول  من  �ساعة   48 يتجاوز  ال 
اجلديد حيز  التطبيق.و اأو�سح بن زعيم اأن عددا كبريا 
ي�ستنجدون  والياتهم  خارج  متواجدين  املواطنن  من 
مقرات  بدخول  لهم  ال�سماح  اأجل  من  بال�سلطات 
اأغلبهم متواجدون يف واليات  اأن  �سكانهم،ال �سيما و 
عليهم  فر�س  ال��ذي  عملهم  لطبيعة  نظرا  بعيدة 
تعي�سها  التي  ال�سحية  الظروف  هذه  مثل  يف  التنقل 
تبقى  املمنوحة  �ساعة   24 مدة  اأن  اإىل  م�سريا  البالد، 
الواليات. يف  العالقن  كافة  لعودة  ح�سبه  كافية  غري 
قبل  جديدة  قرارات  اأ�سدر  تبون  الرئي�س  اأن  ومعلوم 
والية   29 يف  التنقل  حركة  تقييد  بينها   من  يومن، 
العطلة  اأيام  واخلا�س  العمومي   النقل  منع  واأي�سا 

�سبوعية. االأ
ق/و

اأنرتنـت ذات  تدفق عاٍل ت�ضـل اىل 100 ميغـا ل�ضالـح مواطنـي مناطق الظل قريبا
ك�����س��ف��ت ات�������س���االت اجل���زائ���ر 
اال�سهر  خ��الل  ن��ه��ا  اأ الف�سائية، 
خدمة  �ستوفر  ال��ق��ادم��ة  القليلة 
انطالقا  ال�ساتل  ع��رب  االن��رن��ت 
اجل��زائ��ري  ال�سناعي  القمر  م��ن 
بذلك  1.و�ست�سمل  الكوم�سات 
العايل  التدفق  ذات  االإنرنت  خدمة 

مناطق  بجميع  التو�سيل  �رشيعة  و 
باعتماد  الوطن،  ربوع  عرب  الظل 
الدين  عز  قال  الطرفية.و  املحطات 
االت�ساالت  مركب  مدير  حممودي، 
ع��رب االق���م���ار، ب��االخ�����رشي��ة، يف 
العمومي،  للتلفزيون  ت�رشيح 
للمواطن  ي�سمح  النظام  ه��ذا  اإن 

ربط  على  احل�سول  يف  الب�سيط 
العايل ت�سل  التدفق  باالنرنت ذات 
الثانية.يذكر  يف  ميغابايت   100 اإىل 
امل�رشوع  لهذا  التقنية  االأر�سية  اأن 
و�ستعمل  اجلزائرية،  اخلربة  اأجنزتها 
حمطة  خ��الل  م��ن  جت�سيدها  على 
هوائي  من  م�سكلة   ،v sat طرفية 

ال�سبكة،  ت��وزي��ع  ووح���دة  مقعر 
بحزمة  مبوجبها  املواطن  ي�ستفيد 
ان��رن��ت غ��ري حم���دودة.واأ����س���اف 
االأجهزة  تن�سيب  مدة  اأن  حممودي 

واحدا يوما  تتعدى  لن 
ق/و

 وفاة 5 اأ�ضخا�س وجرح 347 اآخرين اإثر حوادث مرورية خالل 48 �ضاعة
الفرة  خالل  املدنية  احلماية  وحدات  �سجلت 
وفاة  اجلاري،  جويلية   11 اإىل   9 من  املمتدة 
بجروح  اآخرين   347 واإ�سابة  اأ�سخا�س   5
متفرقة  مرور  حوادث  اإثر  اخلطورة  متفاوتة 
�سجلت  باأنها  املدنية  احلماية  م�سالح  .واأفادت 
متفرقة،  مرور  حوادث  اأجل  من  تدخال   265
 347 واإ���س��اب��ة  اأ�سخا�س   5 وف��اة  خّلفت 
امل�ست�سفيات. اإىل  حتويلهم  مّت  بجروح  اآخرين 
ح�سيلة،  اأثقل  ت�سجيل  اجلزائر  والية  وعرفت 
يف  تدخال   17 ب�  احلماية  م�سالح  قامت  اأين 

وجرح  �سخ�س  وفاة  خّلفت  مرور،  حوادث 
امل�ست�سفيات  اإىل  حتويلهم  مت  اآخرين،   17

العالج. لتلقي 
تدخال   6724 احلماية  وحدات  �سجلت  كما 
خمتلف  �سمل  ال��وط��ن��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
غرار  على  املدنية،  احلماية  ن�ساط  جماالت 
واإخماد  ال�سحي  واالإج��الء  امل��رور  ح��وادث 
بانت�سال  احلماية  م�سالح  احلرائق.وقامت 
يف  غرق  بعدما  �سنة   15 عمره  مراهق  جثة 
ُحّولت  فيما  الوجلة،  ببلدية  “بو�سيابة”  �سد 

اأحادي  بغاز  مت�سممتن  توفيتا  طفلتن  جثتا 
احلمام  �سخان  من  املت�رشب  الكربون  اأك�سيد 

“بوزجار”. بلدية  يف 
فريو�س  انت�سار  من  الوقاية  ن�ساطات  عن  اأما 
احلماية  م�سالح  قامت  فقد  “كورونا”، 
والية،   48 عرب  حت�سي�سية  عملية   221 ب� 
�سخرت  تعقيم  عمليات   205 اإىل  باالإ�سافة 
 520 و  �ساحنة   63 و  اإ�سعاف  �سيارة   93 لها 

مدنية. حماية  عون 
ق/و



بن بوزيد يتعهد بتوفري االألب�ضة الواقية للجي�س االأبي�س  

وزارة ال�ضحة ت�ضتعني باخلوا�س ملواجهة 
وباء كورونا 

لوؤي ي
----------------------

هذه  ملديرة  تعليمات  الوزير  واأعطى 
لالألب�سة  االأولوية  الإعطاء  امل�سلحة 
االأطباء.واأورد  حلماية  وتوفريها  الواقية 
ال�سحي  القطاع  عن  االأول  امل�سوؤول 
لالألب�سة  االأول��وي��ة  اإعطاء  يجب  اأن��ه 
لالأطباء  توفريها  ���رشورة  مع  الواقية 
العدو، والبد من  يواجهون  الأنهم جنود 
اأخ��رى  جهة  لهم".من  ال�سالح  توفري 
اأكد بن بوزيد على دعم االإنتاج املحلي 
لتحقيق االكتفاء، باالإ�سافة اإىل ا�سترياد 
خمتلف  م��ن  القطاع  متطلبات  ك��ل 
ملكافحة  الالزمة  الطبية  امل�ستلزمات 
االكتفاء  بتحقيق  الوزير  الوباء.وطالب 
ما  وهو  ال�سعبة؛  العملة  لتوفري  الذاتي 
�سي�سمح با�سترياد مواد اأخرى نحتاجها.
ال�سيدلية  مديرة  من  الوزير،  وطلب 
املركزية بت�سجيع املنتجن املحلين لهذه 
الو�سائل.وقال بن بوزيد يف هذا ال�سدد 

حتى  الوطني،  االإنتاج  ت�سجيع  "يجب 
اجلزائر  عيب  مرتفعا،  ال�سعر  كان  ولو 
فر�سة  هذه  االأقنعة،  ون�ستورد  بكربها 
بوزيد  بن  املواد".وذكر  هذه  مثل  الإنتاج 
اأقنعة  على  تتوفر  حاليا  ال�سيدلية  اأن 
ذات �سنع حملي وهي ذات نوعية جيدة.
كما اأكد على �رشورة تزويد ال�سيدلية 
الكافية  بالكمية  و  امل�ستلزمات،  بكل 
"حاليا  قائال  والقادمة  احلالية  للفرة 
علينا  لي�س  االآن  قليال،  الطلب  انخف�س 
�سغط،لكن ال نعرف ماذا �سيجري غدا، 
انت�ساره غري  الفريو�س وكيفية  فطبيعة 
االإنتاج  اأن  اإىل  الوزير  معروفة".واأ�سار 
متوفر،  الواقية  لالأقم�سة  الوطني 
العدد  لالأ�سف  لكن  جيدة،  وبنوعية 
قليل، طالبا من ذات امل�سوؤولة، ت�سجيع 
لتوفريها  العدد  زي��ادة  على  املنتجن 

لالأطباء بالكمية الكافية ال�ستعمالها".
بن  الرحمان  عبد  ال�سحة  وزير  �سدد 
اجلميع  جتنيد  ����رشورة  على  ب��وزي��د 

م�ستوى  على  الطبية  الفرق  لتدعيم 
امل�سالح التي تتكفل بامل�سابن بكورونا 
، مع اإ�رشاك املتطوعن والقطاع اخلا�س 
وزير  بامل�سابن.وقال  التكفل  لتح�سن 
مب�سريي  ط��ارىء  اجتماع  يف  ال�سحة 
اأنه  للعا�سمة  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
وبعد ت�سجيل ارتفاع يف عدد االإ�سابات 
قدرة  جت��اوز  ال��ذي  كورونا،  بفريو�س 
ا�ستيعاب االأ�رشة مب�ست�سفيات العا�سمة 
ي�ستدعي  ال�سحة  م�ستخدمي  واإرهاق 
بغية  خا�سة  امكانيات  و�سع  االأم��ر 
ا�ستعدادا  باملر�سى  التكفل  حت�سن 
قدرة  من  اإ�سافية  م�سالح  لتجنيد 
باملجهودات  نوه  اأن  اال�ستيعاب.وبعد 
التي تبذلها خمتلف االأ�سالك خالل هذا 
هذا  يف  بوزيد  بن  دعا  املتميز  الظرف 
االإمكانيات  تعزيز  �رشورة  اإىل  االإطار 
ق��درة  م��ن  ال��رف��ع  بغية  امل��ي��دان  يف 
االكتظاظ  ملواجهة  ا�ستعدادا  التكفل 
املوجهة  امل�سالح  تواجهه  ق��د  ال��ذي 
الهياكل  لهذه  بكوفيد19-  للتكفل 
اال�ست�سفائية.و �سدد على �رشورة الرفع 
من قدرة ا�ستيعاب االأ�رشة اال�ست�سفائية 
الهياكل  هذه  م�ستوى  على  واالإنعا�س 
وامل�ستخدمن  بالتجهيزات  دعمها  مع 
واال�ستعداد لفتح م�سالح اأو موؤ�س�سات 
دعم  �رشورة  اإىل  الوزير  دعا  اأخ��رى.و 
الفرق الطبية و�سبه الطبية التي هي يف 
اإرهاق واإجهاد منذ  الواجهة وتعاين من 
اأكرث من ثالثة اأ�سهر وذلك باإ�رشاك كل 

امل�ستخدمن.

تعهد وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات عبد الرحمان بن بوزيد اأم�س ال�ضبت على هام�س زيارة تفقدية 
مل�ضالح ال�ضيدلية املركزية بالعا�ضمة على توفري االألب�ضة الطبية الواقية للجي�س االأبي�س، م�ضريا اإىل اأن الطلب 

االآن على هذه االألب�ضة ولي�س على الكمامات.
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  اكتظاظ امل�ضت�ضفيات يجرب ال�ضلطات
 على اال�ضتنجاد بالفنادق

معاجلة مئات امل�ضابني يف املنازل حتت توجيهات االأطباء

يو�سف  العا�سمة،  اجلزائر  وايل  اأعلن 
عن  �سحفية  ن��دوة  يف  اأم�س  �رشفة 
م�ستوى  على  �رشير   1000 ت�سخري 
امل�سابن  ال�ستقبال  ال��والي��ة  فنادق 

بفريو�س "كورونا" امل�ستجد.
�ست�ستقبل  الفنادق  اإن  ال��وايل،  وقال 
احلاالت غري اخلطرة امل�سابة بالفريو�س، 
على  ال�����س��غ��ط  ل��ت��خ��ف��ي��ف  وه����ذا 
نف�س  الوالية.وح�سب  م�ست�سفيات 
املتحدث فاإن 917 م�سابا يتم معاجلتهم 
وتوجيهات  متابعة  وف��ق  املنازل  يف 
اال�ست�سفائية.كما  باملراكز  االأط��ب��اء 
م�سلحة   13 تخ�سي�س  ال��وايل  اأك��د 
ال�ستقبال  ب��ال��والي��ة  ا�ست�سفائية 
امل�ستجد. كورونا  بفريو�س  امل�سابن 
اأكرث  اأن  �رشفة  ك�سف  اأخرى،  جهة  من 
منحة  من  ا�ستفاد  عامل  اآالف   10 من 
اجلمهورية  رئي�س  اأقرها  التي  الوباء 
توزيع  مت  اأن��ه  م�سيفا  االآن،  حد  اإىل 
كمامة  األ��ف  و300  مليون  من  اأك��رث 
 62 اإىل  اإ���س��اف��ة  العا�سمين  على 
كل  م�ست  التي  تعقيم  عمليات  األف 
كل  اأن  ال��وايل،  ال��والي��ة.واأك��د  اأحياء 
جمعيات  الإن�ساء  منحت  الت�سهيالت 

مواجهة  يف  للم�ساهمة  املدين  املجتمع 
اجلائحة.

ت�ضجيل 33 األف خمالفة 
الإجراءات احلجر  

كما ك�سف نف�س امل�سوؤول عن ت�سجيل 
33 األف خمالفة الإجراء احلجر ال�سحي 
يف  �سيارة   7000 من  اأكرث  و�سع  مع 
املحا�رش، وغلق اأكرث من 500 حمل و15 
مركزا جتاريا لعدم احرام واجب ارتداء 
الكمامة.وكان وزير ال�سحة وال�سكان 
واإ�سالح امل�ست�سفيات عبد الرحمن بن 
بوزيد قد ك�سف يوم اجلمعة اأن ارتفاع 
اأدى  كورونا  بفريو�س  االإ�سابات  عدد 
االأ���رشة  ا�ستيعاب  ق��درة  جت��اوز  اإىل 
مبوؤ�س�سات الوالية واإرهاق م�ستخدمي 
ال�سحة بهذه الهياكل، االأمر ي�ستدعي 
حت�سن  بغية  خا�سة  اإمكانيات  و�سع 
لتجنيد  واال�ستعداد  باملر�سى،  التكفل 
ق��درة  م��ن  للرفع  اإ�سافية  م�سالح 
لهذا  اأف�سل  مواجهة  من  اال�ستيعاب 

الفريو�س الذي يجتاح اجلزائر والعامل.
لوؤي ي

وزارة الطاقة ت�ضتعجل تلبية اآالف الطلبات ال�ضادرة عن الفالحني للربط بالكهرباء  
لها  بيان  يف  الطاقة  وزارة  اأعلنت 
قطاعية  طريق  لورقة  التح�سري  عن 
تت�سمن املحاور الرئي�سية لالإ�سراتيجية 

الطاقوية.
حماور  لهذه  الطريقة  ورق��ة  و�سكلت 
املجيد  عبد  الطاقة  وزير  تراأ�سه  اجتماع 
عطار بح�سور االإطارات ال�سامية لقطاع 
الطاقة، من بينهم روؤ�ساء وكاالت النفط 
و�سلطة  املحروقات  �سبط  و�سلطة 
الرئي�س  و  وال��غ��از  الكهرباء  �سبط 
هذا  ل�سوناطراك.وخ�س�س  العام  املدير 
الذي  الطاقة  قطاع  لعر�س  االجتماع 
و  الوطني  االقت�ساد  قاطرة  ي�سكل 
لتح�سري ورقة طريق قطاعية على املدى 
الق�سري واملتو�سط والطويل، �ستت�سمن 
لالإ�سراتيجية  االأ�سا�سية  امل��ح��اور 
ال��ط��اق��وي��ة م��ع حت��دي��د االأع���م���ال و 
هذه  تنفيذ  اآج���ال  وك���ذا  االل��ت��زام��ات 
اإطار برنامج عمل احلكومة  االأعمال يف 
اجلمهورية. رئي�س  ال�سيد  توجيهات  و 
الوزير  حيا  فقد  ذاته،  امل�سدر  وح�سب 
خاللهم  من  و  القطاع  اإط��ارات  جممل 
املبذولة  اجلهود  نظري  العمال،  جميع 
من  للقطاع  امل�سطرة  االأه��داف  لتحقيق 
تلبية  جمال  يف  �سيما  ال  احلكومة،  قبل 

دعا  الطاقة.كما  حول  الوطني  الطلب 
الكفاءات  و  الطاقات  جميع  ح�سد  اإىل 
القطاع،  يواجهها  التي  التحديات  لرفع 
االقت�سادية  التنمية  امل�ساهمة يف  بهدف 
االأه��داف  من  للبالد.و  االجتماعية  و 
ال�سوق  بتموين  الوزير  ذكر   ، امل�سطرة 
تعزيز  و  الطاقوية  باملنتجات  الوطنية 
على ح�س�س  احلفاظ  و  االإنتاج  قدرات 
وزير  األح  الت�سدير.و  جمال  يف  ال�سوق 
تلبية  على �رشورة  خا�س  بوجه  الطاقة 
يف اأقرب االآجال، اآالف الطلبات ال�سادرة 
جمال  يف  ال�سناعين  و  الفالحن  عن 
من  الطبيعي  الغاز  و  بالكهرباء  الربط 
اأجل ا�ستحداث منا�سب ال�سغل و القيمة 

و  الرثوة  خلق  �ساأنها  من  التي  امل�سافة 
االجتماعية  التنمية  يف  بقوة  امل�ساهمة 
اأخرى،  جهة  للبالد.من  االقت�سادية  و 
طاقات  "هناك  قائال  الطاقة  وزير  �رشح 
متعددة و متنوعة خا�سة مبناطق اجلنوب 
يف  االإرادة  العليا،حيث  اله�ساب  و 
�سوى  تنتظر  ال  االإنتاج،  و  اال�ستثمار 
مرحلة  جمال  ال�رشورية".ويف  الطاقة 
ما قبل االإنتاج و جتديد االحتياطات، اأكد 
االإ�رشاع يف  على �رشورة  الطاقة  وزير 
احلقول  و  املوؤكدة  االحتياطات  تطوير 
بعد،  تطويرها  يتم  مل  التي  املكت�سفة 
املتبادلة  ال�رشاكة  اىل  اللجوء  بتف�سيل 
العاجل  القريب  يف  "يجب  ق��ال  حيث 

بعد  تخ�سع  مل  التي  احلقول  تطوير 
لذلك و جميع اأنواع االحتياطات االأخرى 
بطاقات  تتمتع  التي  املمكنة  و  املحتملة 
���رشورة  على  عطار  �سدد  هائلة".و 
التعجيل يف اإعداد الن�سو�س التطبيقية 
املحروقات.ويف  حول  اجلديد،  للقانون 
التعجيل  على  عطار  �سدد  ال�سياق،  هذا 
للقانون  التطبيقية  الن�سو�س  اإعداد  يف 
طماأنة  ق�سد  املحروقات،  حول  اجلديد 
ال�رشكاء وامل�ستثمرين املحتملن واإطالق 
الذي  املنجمي  للقطاع  ترقية  حمالت 
با�سم  الوزير  واعدة.وهناأ  طاقاته  تعترب 
التكرير  وحدة  عمال  اجلمهورية  رئي�س 
نظري  العا�سمة،  باجلزائر  رزين  ل�سيدي 
جهودهم يف ا�ستكمال اأ�سغال اإعادة جتديد 
هذه الوحدة يف غياب خمت�سن اأجانب و 
الذين  التنقيب  ن�ساط  يف  العاملون  كذا 
و  للبرول  اكت�سافات  ثالثة  عن  اأعلنوا 
الغاز باجلهود اخلا�سة ملجمع �سوناطراك 
امل�سوؤولن  خمتلف  الطاقة  وزير  .ودعا 
مناخ عمل  توفري  الطاقة، اىل  يف قطاع 
اال�ستقرار من  و  الثقة  يقوم على  هادئ 
اأجل مواجهة التحديات احلالية و �سمان 

التاأمن الطاقوي للبالد.
لوؤي ي

ر خلارطة طريق ل�ضمان املحاور االأ�ضا�ضية لالإ�ضرتاتيجية الطاقوية   حت�ضّ

الوالة يتحملون م�ضوؤولية تطبيق اإجراءات 
الوقاية من كورونا

بركاين يك�ضف عن وجود خلل وي�ضرح:

ملتابعة  العلمية  اللجنة  ع�سو  طالب 
حممد  ك��ورون��ا،  فريو�س  وب��اء  تطور 
بقاط بركاين، والة اجلمهورية بالتحرك 
احلكومة، م�سريا  قررته  ما  اأ�سا�س  على 
امل�سوؤولية  ت�سجيل خلل يف حتويل  اإىل 
على امل�ستوى ال�سيا�سي واالإداري وكذا 

ال�سحي.
وقال بركاين يف ت�رشيح اإعالمي "اإذ مل 
املوؤ�س�سات  اأو  ال�سحة  مدراء  ي�ستطع 
اخلا�سة  التدابري  تطبيق  اال�ست�سفائية 
مبكافحة هذا الوباء، ال �سيما اأن الو�سع 
مناطق  هنا....كون جميع  واالأدلة  خطري 
تختلف  اإ�سابة  حاالت  ت�سجل  اجلزائر 
اإىل  املتحدث  اأ�سار  تف�سرياتها".كما 
االإ�سابات  عدد  يف  امل�سجلة  الزيادة 
الوطن  من  واليات  عدة  م�ستوى  على 
يف  م�سريا  �سطيف،  والية  غرار  على 
ال�سياق ذاته اإىل ا�ستئناف �سكانها غداة 
مفرو�سا  كان  الذي  املنزيل  احلجر  رفع 
احرام  دون  ن�ساطاتهم  رم�سان،  �سهر 
م��راأى  على  االح��رازي��ة  االإج����راءات 
اأنه  املحلية.واأ�ساف  ال�سلطات  وم�سمع 
يتعن على اجلميع التحرك، واإ�سافة اإىل 
ال�سحة  وزارة  فاإن  املحلية  ال�سلطات 
التي  ال�سحية  الهياكل  بت�سيري  تتكفل 
تقع عليها م�سوؤولية و�سع االإمكانيات 
ال�رشورية حتت ت�رشف الطاقم الطبي.
وتابع رئي�س عمادة االأطباء اأن هناك عددا 
من االختالالت الأن منظومتنا ال�سحية 
من  �سعبة  و�سعية  من  تعاين  كانت 
قبل، لكن اليوم يجب اأن يكون الت�سيري 
نكون  فعندما  ؛  الوباء  هذا  م�ستوى  يف 
نقوم  اأن  الفريو�س يجب  يف حرب �سد 
للتطبيق". قابلة  حقيقية  خطط  باإعداد 
الوباء  هذا  ت�سيري  اأن  املتحدث  وي��رى 
الو�سع. م�ستوى  يف  يكون  اأن  يجب 
ن�سجل  اأن  املعقول  من غري  اأنه  م�سيفا 
نق�سا يف االأوك�سجن وو�سائل الوقاية 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  على م�ستوى 
ظل  يف  ال��ب��الد،  م��ن  مناطق  ع��دة  يف 

االأزمة ال�سحية التي تواجهها اجلزائر.
لوؤي ي
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لوؤي ي
-------------------

���رشورة  على  ال����وزارة  ���س��ددت   و 
الثالث  الف�سل  درو����س  ا���س��ت��دراك 
مرافقة  و  كورونا  ب�سبب  ال�سائعة 
متو�سط  االأوىل  ال�سنتن  اىل  املنتقلن 
 5 م��ن  اأق��ل  مبعدل  ث��ان��وي  االأوىل  و 
هذا  ان  يبدو  و  ال��ت��وايل،  على  و10 
يف  �سي�ساهم  انه  من  بالرغم  االج��راء 
ان  اإال  االق�سام،  اىل  االكتظاظ  عودة 
لكل  دعمها  توا�سل  الو�سية  الوزارة 
يف  للتالميذ  الفر�سة  واإعطاء  تلميذ 
م�ستقبلهم  على  للحفاظ  املراهقة  �سن 

ما  يتداركون   وع�سى  لعل  الدرا�سي، 
بالتنظيم  املرتبط  اجلانب  يف  ف��ات.و 
وحت�سن ظروف التمدر�س اأكد املن�سور 

التمدر�س  لتحقيق  العمل  على  االإطار 
ال�سن  بلغوا  الذين  لالأطفال  االإجباري 
مع  كاملة،  �سنوات   6 اأي  القانونية 

التمدر�س  يف  الد�ستوري  احلق  �سمان 
للتالميذ اإىل غاية �سن 16، وعليه مينع 
منعا باتا اإق�ساء اأو طرد اأي تلميذ مل يبلغ 
هذه ال�سن يف تاريخ الدخول القادم.كما 
الرخي�س  اأن  على  الو�ساية  �سددت 
�سالحيات  من  ال�سنة  باإعادة  للتالميذ 
اأن  اعتبار  على  االأق�سام"  "جمال�س 
فيما  للنقا�س،  قابلة  غري  تعد  قراراتها 
االأف���واج  ت�سكيل  اأهمية  اإىل  دع��ت 
التالميذ،  تعداد  �سبط  و  الربوية 
وكل  مرحلة  وكل  م�ستوى  كل  ح�سب 
موؤ�س�سة، و ذلك بناء على نتائج اأعمال 

جمال�س االأ�ساتذة وجمال�س االأق�سام.

ال�ضنة  اإعادة  فر�ضة  منح  �ضرورة  على  خاللها  من  طالبتهم  الواليات  م�ضتوى  على  مديريها  اإىل  �ضارمة  تعليمات  الرتبية  وزارة  وجهت 
للتالميذ، الذين مل يبلغوا بعد �ضن الـ16 �ضنة،حيث حذرتهم من طرد اأي تلميذ مل ي�ضتوف هذا العمر.

يف تعليمات ملدراء الرتبية

 

 املعركة التي تخو�ضها بالدنا 
اليوم ال تقل اأهمية عن 

معركة التحرير
تخو�سها  التي  املعركة  اإن  اجلي�س  جملة  افتتاحية  قالت 
جاء  .و  التحرير  معركة  عن  اأهمية  تقل  ال  اليوم  بالدنا 
ا�سرجاع  مت  “مثلما  االفتتاحية،  من  االأخ��ري  العدد  يف 
كفاح  بعد  �سنة   58 منذ  الوطنية  ال�سيادة  و  اال�ستقالل 
جي�سنا  اأفراد  من  اخللف  ي�ستب�سل  �ساق،  و  مرير  بطويل 
خرية  ويدفع  االإرهاب  بقايا  اجثتات  يف  اليوم  البوا�سل 
�ساخمة  ال�سهداء  اأمانة  على  للحفاظ  ثمنا  حياتهم  اأفراده 

وم�ستقرة”. اآمنة 
من  اأك��رث  على  اليوم  بالدنا  تخو�سها  التي  واملعركة 
اأهمية عن تلك التي  –ت�سيف االفتتاحية- ال تقل  �سعيد 

التحرير. معركة  �سعبنا يف  خا�سها 
لثورة  االأم�س  �سباب  نظر  “مثلما  االفتتاحية  واأ�سافت 
اجلزائر  فاإن  لها،  وق��ودا  وكانوا  لها  وخططوا  التحرير 
طاقاته  لتفجري  املدعو  ال�سباب  فئة  على  تقوم  اجلديدة 
خدمة  ومعارفه  كفاءاته  وت�سخري  املجاالت  خمتلف  يف 
يف  قوية  جزائر  لبناء  الوقت  تدارك  و  الوطنية،  للتنمية 
عامل ال مكان فيه لل�سعيف.واأكدت االقتتاحية اأن �سبابنا 
بالدنا  يخل�س  اأن  بو�سعه  من  هو  الوطن  ربوع  كل  يف 
جملة  افتتاحية  يف  جاء  للمحروقات.و  التبعة  مرحلة  من 
اجلي�س اأي�سا “ت�ستوقفنا ذكرى عيد اال�ستقالل من جديد 
بالدنا   ا�رشجاع  على  �سنوات  و8  قرن  لن�سف  لتوؤرخ 
يف  للتمعن  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  وتدعونا  �سيادتها، 
اال�ستيطاين  االحتالل  واجه  م�سرية كفاح ون�سال �سعب 
املحن  اأ�سعب  كابدوا  رجال  و�سنيع  ملل،  اأو  كلل  دون 
من  تعد  ثورة  حول  التف  وجيل  ال�سدائد  اأكرب  وجابهوا 
اأن  االفتتاحية  التاريخ”.واأ�سارت  عرب  الثورات  اأعظم 
58 لعيد اال�ستقالل كان مميزا بكل ما  االحتفال بالذكرى 
حتمله الكلمة من معان، حيث ا�ستقبلت اجلزائر يف حلظات 
ال�سعبية،  املقاومة  قادة  من  اأبطالها  رفاة  فارقة  تاريخية 
التي  اال�ستعمارية،  فرن�سا  متاحف  من  ا�ستعادتهم  بعد 
حتدثت  ن�سف.و  و  قرن  من  الأكرث  جماجمهم  على  اأبقت 
االفتتاحية عن اال�ستقبال ال�سعبي والر�سمي الذي حظي 
يف  الرثى  يواروا  اأن  قبل  اأبطالها،  و  اجلزائر  �سهداء  به 

ال�سهداء. جزائر 
االفتخار،  على  يبعث  اال�ستقبال  ان  االفتتاحية  واأ�سارت 
بف�سل  ا�ستقاللها  افتكت  بلدنا  اأن  اأخرى  مرة  يوؤكد  ما 
عرب  اجلزائري،  ال�سعب  قدمها  التي  اجل�سام  الت�سحيات 

اال�ستعمارية. احلقبة  مراحل  خمتلف 
ق/و

جملة اجلي�س توؤكد:

دعم اأوروبي قيمته 43 
مليون اأورو ملجابهة كورونا 

يف اجلزائر
43 مليون  منح االحتاد االأوروبي م�ساعدات مالية بقيمة 
تف�سي  دعم جهودها يف مواجهة  اإطار  للجزائر، يف  اأورو 
لالأعمال  االأوروب��ي��ة  الهيئة  ك�سفت  ك��ورون��ا.و  وب��اء 
موقعها  على  ن�رشته  بيان  يف   ”EEAS“ اخلارجية 
اجلزائر  مل�ساعدة  مايل  ظرف  “تخ�سي�س  عن  الر�سمي 
من  عنها  اأملُعرب  لالحتياجات  وفقا  اجلائحة،  مواجهة  يف 
املوجه  املايل  “الدعم  باأن  البيان   اأو�سح  البالد”.و  طرف 
لدعم  االأوروب��ي  االحتاد  برنامج  �سمن  يندرج  للجزائر 
م�سرية  ال�سحي”،  املجال  يف  املتو�سط  جنوب  بلدان 
املتحدة  االأمم  برنامج  خالل  من  �ستقّدم  “امل�ساعدات  باأن 

اجلزائرية”. ال�سلطات  مع  بالتن�سيق  الب�رشية  للتنمية 
                                                              ق/و

ا�ضتالم ومعاجلة ملفات تعوي�س امل�ضدرين بداية من اليوم
ان  لها  بيان  يف  التجارة  وزارة  ك�سفت 
تعوي�سات  ملعاجلة  االأولية  احل�سيلة 
اإط��ار  يف  االق��ت�����س��ادي��ن  املتعاملن 
 8600 فاقت  ال�سادرات  دعم  �سندوق 
غاية  واىل   2016 �سنة  منذ  تعوي�س 

نهاية 2019.
التجارة  وزير  "عقد   : البيان  يف  جاء  و 
الوزير  رفقة  ال��وزارة  مبقر  رزيق  كمال 
اخلارجية  بالتجارة  املكلف  املنتدب 
اجتماعا  ب��ك��اي  عي�سى  ال��دك��ت��ور 
بدعم  اخلا�س  ال�سندوق  ملف  لدرا�سة 
لل�سيدين  �سبق  حيث  ال�����س��ادرات، 
ملعاجلة  جديدة  اآليات  فر�س  الوزيرين 
االقت�سادين  املتعاملن  ملفات  خمتلف 

البريوقراطية  املمار�سات  على  تق�سي 
التي كان ي�ستكي منها امل�سدرون على 
مر �سنوات".و اأو�سح ذات امل�سدر انه مت 
خالل اللقاء عر�س احل�سيلة االأولية لهذه 
معاجلة  يف  متثلت  التي  و  التعوي�سات 
التي  بالتعليمات  عمال  تعوي�سا   8650
اأ�سداها ال�سيدان الوزيران، بعد مالحظة 
التاأخر امل�سجل يف التكفل بهذه امللفات، 
�سهر  نهاية  تاريخ  الوزير  حدد  اأن  بعد 
العملية،  الإمتام  اأجل  كاآخر  املا�سي  جوان 
 2016 هي  و  املتاأخرة  ال�سنوات  بعنوان 
."2019 اخ��ريا  و   2018 و   2017 و 
بدء  �رشورة  على  الوزيران  اأعلن  كما 
�سنة  ملفات  معاجلة  و  ا�ستالم  عملية 

2020 ابتداء من اليوم االأحد 12 جويلية 
ال�سندوق  تاأ�سي�س  مت  اأنه  اجلاري.يذكر 
اخلا�س لرقية ال�سادرات مبوجب قانون 
تخ�س�س  حيث   ،  1996 ل�سنة  املالية 
للم�سدرين  املايل  الدعم  لتقدمي  موارده 
يف ن�ساطات ترقية و ت�سويق منتوجاتهم 
اإعانات  متنح  اخلارجية.كما  االأ�سواق  يف 
اخلا�س  ال�سندوق  طريق  عن  الدولة 
�رشكة  اأي  لفائدة  ال�سادرات  لرقية 
تقدم  اأو  ث��روات  باإنتاج  تقوم  مقيمة 
ب�سفة  م�سجل  تاجر  لكل  و  خدمات، 
ين�سط  و  التجاري  ال�سجل  منتظمة يف 
مبلغ  حتديد  يتم  الت�سدير.و  جمال  يف 
وزارة  باإ�رشاف  املتاحة  الدولة  اإعانة 

م�سبقا  حتدد  ن�سب  ح�سب  و  التجارة 
خم�سة  املتوفرة.وهناك  للموارد  وفقا 
لها  اأعباء  ت�سمل  مقررة  اإعانة  جماالت 
و  اخلارجية  االأ���س��واق  بدرا�سة  �سلة 
يف  امل�ساركة  مب�ساريف  اجلزئي  التكفل 
من  ج��زءا  ت�سمل  ب��اخل��ارج.و  املعار�س 
و  اخلارجية  االأ�سواق  درا�سة  تكاليف 
�سحن  و  لرفع  ال��دويل  النقل  تكاليف 
املوجهة  و  اجلزائرية  باملوانئ  الب�سائع 
التكاليف  متويل  اىل  اإ�سافة  للت�سدير 
املتعلقة بتكييف املواد ح�سب مقت�سيات 
معها  تتعامل  التي  اخلارجية  االأ�سواق 

اجلزائر.
                                               لوؤي ي

�ضندوق دعم ال�ضادرات قدم 8600 تعوي�س منذ 2016

عهد جديد يف " االفافا�س " بعد انتخاب هيئة رئا�ضية جديدة
اال�سراكية،  القوى  جبهة  حزب  ا�ستطاع 
انتخاب هيئة رئا�سية جديدة من طرف املوؤمتر 
اال�ستثنائي الذي جرى موؤخرا بفندق مزفران 

بزرالدة. 
اخلطوة  بهذه  "االفافا�س"  بذلك  ليكون 
لعهد  االأوىل  االأ�س�س  اأر�سى  قد  التاريخية  

للحزب  اال�ستقرار  يعيد  قد  جامع  و  جديد 
يف  �سفوفه  اأغرقت  التي  االأزم��ة،  تخطي  و 
كان  �سنتن.كما  دام��ت   داخلية  �رشاعات 
متوقعا نحج حزب جبهة القوى اال�سراكية، 
االأج��واء  رغم  اال�ستثنائي،  موؤمتره  عقد  يف 
عدم  ب�سبب  احلدث  �سبقت  التي  امل�سحونة 

توافقية  نظرة  اإىل  احلزبية  القيادة  و�سول 
نخرت  التي  االأزم��ة  من  للخروج  جامعة 
باالأخ�س  و  �سنتن،  طيلة  احل��زب  �سفوف 
موؤمتر  عقد  نحو  التوجه  دعاة  وجود  ظل  يف 
ا�ستثنائي، حيث  اإىل موؤمتر  عادي دون احلاجة 
من  الرئا�سية  للهيئة  جدد  اأع�ساء  انتخاب  مت 

بلح�سل  حكيم  االأول  الوطني  االأمن  قائمة 
 143 مقابل  �سوتا   182 على  حازت  التي 
اأحمد جداعى.  ال�سابق  القيادي  لقائمة  �سوتا 
و قد يكون االفافا�س بهذه اخلطوة التاريخية  
قد اأر�سى االأ�س�س االأوىل لعهد جديد و جامع، 
�رشاع  اإنهاء  و  للحزب  اال�ستقرار  يعيد  قد 

اأن  دام  كاملتن، كاد  االأعداء" الذي  "االأخوة 
معار�س  حزب  اأقدم  بيت  تداعياته  تع�سف 
رجال  ن�سال  م�سوار  ينهي  و  اجلزائر،  يف 
اأمل بناء جزائر حرة و  كرث جعلوا من احلزب 
دميقراطية، من بينهم موؤ�س�سه الراحل ح�سن 
ايت احمد                                               ق/و

جمل�س الوزراء يدر�س اليوم اخلطة الوطنية لالإنعا�س االقت�ضادي
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  يراأ�س 
ل��ل��وزراء  جمل�سا  االح��د  ال��ي��وم  تبون 
�سلة  ذات  ملوا�سيع  �سيخ�س�س 
االقت�سادي  لالإنعا�س  الوطنية  باخلطة 
بيان  ب��ه  اأف���اد  ح�سبما  االجتماعي  و 
اأن  البيان  جاء يف  و  اجلمهورية.  لرئا�سة 
 12 الوزراء يعقد �سباح االأحد  "جمل�س 

بتقنية  الدوري  اإجتماعه   2020 جويلية 
التوا�سل املرئي عن بعد، برئا�سة   عبد 
القائد  اجلمهورية  رئي�س  تبون،  املجيد 
الدفاع  وزير  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
ال��وزراء  جمل�س  و�سيدر�س  الوطني". 
"عددا من العرو�س ذات ال�سلة املبا�رشة 
االإقت�سادي  لالإنعا�س  الوطنية  باخلطة 

وكان  البيان.  اأ�ساف  كما  واالإجتماعي" 
الرئي�س عبد املجيد تبون طلب اال�سبوع 
مبا�رشة  احلكومة  اأع�ساء  من  املا�سي 
يف  االأول  ال��وزي��ر  اإ����رشاف  حتت  ف��ورا 
للتخفي�س  الفعالة  امليكانيزمات  اإيجاد 
غري  النفقات  من  الق�سري  امل��دى  يف 
بت�سجيع  االإي��رادات  وزيادة  ال�رشورية 

و  الرقمنة،  وتعميم  الوطني،  االنتاج 
ال�رشيبي  التهرب  حم��ارب��ة  ت�سديد 
حتى  امل�سخمة،  والفواتري  والتبذير 
املوؤقتة  ال�سعوبات  ال��ب��الد  تتجاوز 
الناجتة  املزدوجة  االأزم��ة  عن  املتولدة 
عن تقل�س عائدات املحروقات وتف�سي 
جائحة كوفيد19-.                   لوؤي.ي

برئا�ضة الرئي�س تبون

معهد با�ضتور يرجع �ضرعة انت�ضار كورونا اإىل تغريات يف جيناته
 24 ال�  خالل  الوطن  والي��ات  �سجلت 
و8  جديدة  اإ�سابة   470 االأخرية،  �ساعة 
بعد  ارتفاعا  بذلك  م�سجلة  وف��ي��ات، 
تراجع  ومع  طفيف.  تراجع  من  اأي��ام   3
عدد  عاود  متتالية  اأي��ام  لثالث  طفيف 
كورونا  بفريو�س  اجلديدة  االإ�سابات 
اأن  بعد  اإ�سابة   470 بت�سجيل  االرتفاع 
 460 اأم�س االول، واخلمي�س   434 كانت 
اإ�سابة .يف نف�س ال�سياق وعقب ت�سجل 
تخطب  اجلزائر  تكون  جديدة  وفيات   8
 1004 بت�سجيل  �سحية  االأل��ف  عتبة 
امل�سابن  ع��دد  اجمايل  وي�سل  وف��اة، 

ال��وزارة  �سجلت  فيما   .  18712 اإىل 
لريتفع  لل�سفاء  جديدة  حالة   251 متاثل 
 13375 اىل  ال�سفاء  حاالت  االجمايل 
فيما ال تزال 59 حالة تتلقى العالج على 
املركزة. بدوره  العناية  م�ستوى م�سالح 
اأكد مدير معهد با�ستور، فوزي درار، اأن 
�رشعة  اأكرث  اأ�سبح  كوفيد19-  فريو�س 
يف االنت�سار ب�سبب تغريات يف جيناته. 
للتلفزيون  ت�رشيحات  يف  درار  وق��ال 
اجلزائري اأن هذه الفريو�سات له خا�سية 
تغري اجلينات وهو ما لوحظ عامليا، حيث 
اأ�رشع  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  اأ�سبح 

يف االنتقال حاليا على ما كان عليه يف 
مراحله االأوىل. 

واأ�ساف درار اأن منظمة ال�سحة العاملية 
الفريو�س  انتقال  اإمكانية  موؤخرا  اأكدت 
يجعل  ما  الهواء،  يف  زمنية  ملدة  وبقاءه 
ارت��داء  وخا�سة  الوقائية  االإج���راءات 
وقت  اأي  من  اأك��رث  �رشورية  الكمامة 

م�سى. 
الرحمان  عبد  ال�سحة،  وزير  اأكد  كما 
يف  املتواجدون  املر�سى  اأن  بوزيد،  بن 
و�سعية طبية م�ستعجلة، ميكنهم التنقل 
بن الواليات ال�29 املعنية بحظر التنقل. 

له  �سحفية  ندوة  يف  الوزير،  واأو�سح 
املركزية  لل�سيدلية  زيارته  هام�س  على 
يف  ال�سكانية  الكثافة  اأن  بالعا�سمة، 
كل من واليات وهران و�سطيف ورقلة 
ت�سجل  جعلتها  والعا�سمة  وب�سكرة 
وحتدث  االإ�سابات.  من  ن�سب  اأعلى 
للفريو�س  ال�رشيع  الك�سف  عن  الوزير، 
التاجي، موؤكدا اأنه قد يفيد، لكن نتائجه 
االأج�سام  يك�سف  كونه  دقيقة،  غري 
امل�سادة والتي يتم انتاجها بعد 7 اأيام من 

دخول الفريو�س اإىل ج�سم االإن�سان.
لوؤي.ي

عدد االإ�ضابات يرتفع من جديد واجلزائر تتخطى عتبة االألف �ضحية
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هذه اأهم قرارات وزير ال�ضحة بعد زيارته 
لوالية الوادي

منلـي احلق  عبد 
---------------- 

واأو����س���ح ن��ف�����س امل�����س��در 
ب��اإجن��از  ال��ت��ك��ف��ل  ع��ل��ى   ،
طبية  ا�ستعجاالت  وح��دة 
مرحلة  يف  وه��ي  وجراحية 
منها  ا�ستفادت  ال��درا���س��ة 
اإىل   2019 �سنة  ال��والي��ة 
بجهاز  الوالية  تدعيم  جانب 
كورونا  فريو�س  عن  ك�سف 
 ")  PCR  ( "كوفيد19- 
والية  تدعيم  اإىل  باالإ�سافة 
�سكانري  ب��ج��ه��از  ال����وادي 
منح  و   )  SCANNER  (
DER - ( خا�س   ررخي�س 

لتوظيف   )  GATION
حدود  يف  طبين  �سبه  اأعوان 

املتاحة. املنا�سب 
ح�سب   ، الوزير  واأكد  هذا   
ال��زي��ارة  اأن   ، البيان  ذات 
االإط��الع  اإط��ار  ت��ن��درج يف 
اال�سكالت  على  كثب  عن 
املعر�سة  وال�����س��ع��وب��ات 
قطاع  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي 
وتبادل  بالوالية  ال�سحة 
اخلربات والتجارب يف جمال 
كورونا  ف��ريو���س  مكافحة 
لالأطقم  ودعما  كوفيد19-" 
املجهودات  تثمن  و  الطبية 

 . بها  تقوم  التي  الكبرية 

امل�ضت�ضفيات  اأداها وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح  التي  الزيارة  الوادي ، عقد  بيان �ضادر عن ديوان وايل والية  ك�ضف 
اأن  240 �ضريرا بالوالية ، علما  اأكد خالل زيارته على تكفله لعملية اجناز م�ضت�ضفى   ، اأن هذا االأخري   ، للوالية 

البيان.  ، ي�ضيف  امل�ضروع  منا�ضب حلجم  االأر�ضية حيث عني موقع  2019 وهي يف مرحلة درا�ضة  �ضنة  �ضجلت  الدرا�ضة 

ح�ضب بيان ديوان وايل الوالية

والية  م�ستوى  على  اأع��ي��د، 
عمليات  ب��ع��ث   ، ال�����وادي 
ال�سوارع  م�ستهدفة  التعقيم 
وخم���ت���ل���ف ال��ت��ج��ه��ي��زات 
ال��ع��م��وم��ي��ة وال�����س��اح��ات 
بعد   ، العمومية  م��اك��ن  واالأ
ارت��ف��اع ح���االت االإ���س��اب��ة 
بالوالية  ك��ورون��ا  بفريو�س 

االأخرية.  يام  االأ خالل 
ذلك  مع  باملوازاة   ، واأُطلقت 
مب�ساركة  حت�سي�سية  حملة   ،
ع���دة ج��م��ع��ي��ات وخم��ت��ل��ف 
اآالف  ل��ت��وزي��ع   ، ال��ف��اع��ل��ن 
الوعي  وتعميق   ، الكمامات 
ب��اإج��راءات  التقيد  باأهمية 

اجلائحة. من  الوقاية 
التي  التح�سي�سية  احلملة 
 ، كورونا  وباء  �سد  اأطلقت 
ت�سجل  الوالية  باتت  اأن  بعد 
يوميا  موؤكدة  اإ�سابة  حاالت 
اأرجعها   ، االأخ��رية  ي��ام  االأ يف 
العام  الراخي  اإىل  املخت�سون 
 ، الوقاية  باإجراءات  االأخذ  يف 

الكمامة.  ارتداء  ال�سيما 
فاعلن  عدة  تنظيم  من  احلملة 
 ، الوالئية  ال�سلطات  باإ�رشاف 
 ، جمعية   17 قرابة  ومب�ساركة 
كمامة  اآالف   5 خاللها  ُوزعت 

املواطنن. على 
ي�سن حممد 

رئي�س  نائب  قبل  من  بلغنا 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
العري  الها�سمي  ال�سيد/ 
دخلت  قد  البلدية  م�سالح  اأن 
عملية  يف  االأخ��رية  املرحلة 
قبل  النور  حي  عيادة  ترميم 
وعتاد  طبية  مبعدات  جتهيزها 
خدمة  ل��ت��ق��دمي  ج��دي��د  ط��ب��ي 

ف�����س��ل مل��واط��ن��ي االأح��ي��اء  اأ
حي  �سورة  يف  منها  القريبة 
اال�ستقالل   ، القد�س   ، النور 
املوؤ�س�سات  اإىل  باالإ�سافة 
املجاورة  العديدة  الربوية 
هو  م��ا  غ���رار  ع��ل��ى   ، ل��ه��ا 
حي  عيادتي  يف  االآن  عليه 
باجلهة  االزدهار  وحي  الفتح 

ووفق  البلدية  من  ال�سمالية 
جلميع  امل��ر���س��وم  امل��خ��ط��ط 
مبختلف  ال�سحية  امل��راف��ق 
يف  واملتمثل  البلدية  اأحياء 
و�سعها  واإع���ادة  ترميمها 
اأغ��ل��ق  ب��ع��دم��ا  اخل��دم��ة  يف 
ال��ب��ع�����س م��ن��ه��ا ل�����س��ن��وات 
خمتلفة  ���س��ب��اب  الأ ط��وي��ل��ة 

املجل�س  ب��ذال��ك  ل��ي��ك��ون   ،
قد  احل��ايل  البلدي  ال�سعبي 
خ��ط��ى خ��ط��وة ع��م��الق��ة يف 
القطاع  لهذا  ال��روح  اإع��ادة 
هذا  يف  خ�سو�سا   ، جّدا  املهم 
متر  الذي  اال�ستثنائي  الظرف 
ككل  ال��ع��امل  ب��ل  ال��ب��الد  ب��ه 
الفريو�س  انت�سار  ب�سبب 
اإع��ادة  قلل  حيث   ، ال��ق��ات��ل 
االآن  العيادات  بع�س  فتح 
تنقالت  من  كبرية  وبن�سبة 
عرب  ال�سن  وكبار  املر�سى 
اأغلبها  اأ�سبح  بعدما  االأحياء 
���س��ورة  يف  خ��دم��ة  ي��ق��دم 
بحي  الريفية  املنطقة  عيادة 
الفتح  حي  عيادة   ، ال�سوالح 
عيادة   ، االزدهار  عيادة حي   ،
وغريهم  واالأم��ري  فرباير   18
املواطنن  ت�ستقبل  التي  من 
حي  �سكان  ب��ذال��ك  ليبقى 
فتح  اإع��ادة  ينتظرون  النور 
ال�سرب  بفارغ  العيادة  ه��ذه 
�سنوات  لعدة  اأغلقت  بعدما 
املر�سى  خ�سو�سا  م�ست 
. لها  املجاورين  ال�سن  وكبار 
زياد   بو  اأ

ع��ق��ودا  ه��ن��اك  اأن  ي��ب��دو 
وهناك  هنا  ت��ق��ام  م��وازي��ة 
و�ساهدين  م��ام  اإ بح�سور 
على  ق���ارب  االأ م��ن  وج��م��ع 
ال�سارمة  االإجراءات  �سوء 
حكومة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
ه��ذا  م��واج��ه��ة  يف  ج����راد 
عدد  يتزايد  ال��ذي  ال��وب��اء 
يوم،  بعد  يوما  به  امل�سابن 
االإج��راءات  ه��ذه  وتت�سمن 
يف  داري����ة  االإ العقود  منع 

من  للحد  البلديات  م�سالح 
التي  للوالئم  التجمعات 
ف��راح  االأ هذه  مبنا�سبة  تقام 
جمال  ن��ه��ا  اأ ث��ب��ت��ت  اأ وال��ت��ي 
الن��ت�����س��ار ه���ذه ال��ع��دوى،  
تبن  مت�سل  �سياق  ويف 
يوميا  ن�ساهده  ما  خالل  من 
على  االأعرا�س  مواكب  من 
ال�سلطات  اجلميع  من  مراأى 
بح�سب  داري�����ة  واإ م��ن��ي��ة  اأ
االإجراءات  هذه  اأن  مواطنن 

من  للتنفيذ  طريقها  جتد  مل 
الذين  املواطنن  بع�س  طرف 
حت���دوا احل��ج��ر وان��ت��ه��ك��وا 
حماية  يف  الدولة  ق��رارات 
البالء  ه��ذا  م��ن  مواطنيها 
انت�سار  �رشعة  يف  املتمثل 

االأ�سخا�س. بن  الوباء  هذا 
مع  للتحرير  ح��دي��ث  ويف 
ب��ع�����س امل��ث��ق��ف��ن ال��واع��ن 
ب���خ���ط���ورة االأو�����س����اع 
الذين  البالد  يف  ال�سحية 

اإىل  ���س��وت��ه��م  ����س���م���وا 
من  امل��ت��خ��ذة  االإج������راءات 
يف  مطالبن  ال��دول��ة  ط��رف 
ال�سلطات  من  الوقت  ذات 
منها  م���ن���ي���ة  االأ امل��ح��ل��ي��ة 
تتبع  وال�سحية  داري��ة  واالإ
نف�سه  ل��ه  ت�سول  م��ن  ك��ل 
والتاأويالت  االأكاذيب  ن�رش 
ال�سك  اإىل  دية  املوؤ الباطلة 

املجتمع. يف  والريبة 
مبارك قدودة 

بعد ارتفاع حاالت االإ�ضابة بفريو�س كورونا

اإعادة بعث حمالت التعقيم بالوالية

بعد فتح عيادتي حي الفتح واالزدهار 

قريبا.. عيادة حي النور بالبيا�ضة تدخل حيز اخلدمة بعد ترميمها 

رغم االإجراءات ال�ضارمة ملنع عقود الزواج ب�ضبب كورونا

عقود زواج �ضرعية بح�ضور اإمام و�ضاهدين تقام مبختلف البلديات  
ب�ضبب عدة نقائ�س اأثرت على االإطار املعي�ضي

بلدية العقلة .. مطالب بتح�ضني 
االإطار املعي�ضي

العقلة  بلدية  �سكان  يواجه 
نقائ�س،  عدة  الوادي  بوالية 
املعي�سي  االإط��ار  على  ث��رت  اأ
يطالب  حيث  املنطقة.  ل�سكان 
اجلهات  العقلة  بلدية  �سكان 
من  العديد  ب�سد  الو�سية، 
���س��ه��ا  ال��ن��ق��ائ�����س، وع��ل��ى راأ
التي  ال�سحية،  الهياكل  قلة 
يواجهون  ال�سكان  ي��زال  ال 
على  ل��ل��ح�����س��ول  م�����س��اق 
وح�سب  ال��الئ��ق��ة،  خدماتها 
هذه  ف��اإن  امل��واط��ن��ن،  بع�س 
تكفي  ال  امل��وج��ودة  ال��ق��اع��ة 
املطلوبة،  االحتياجات  ل�سد 
املنطقة  ه���ايل  اأ ي�سطر  مم��ا 
الرباح  بلدية  اإىل  التنقل  اإىل 

املجاورة.
املنطقة،  �سكان  وي�ستغرب 
العريقة،  البلدية  ه��ذه  ك��ون 
ال���ت���ي ت��و���س��ع��ت رق��ع��ت��ه��ا 
وك��ث��اف��ت��ه��ا ال�����س��ك��ان��ي��ة، مل 
العمومية  املرافق  من  ت�ستفد 
امل�����س��اح��ب��ة ل��ه��ذا ال��ت��ح��ول 
ي���زال  وال  ال���دمي���وغ���رايف، 
ال�����س��ك��ان اجل���دد وال��ق��دام��ى 
الرباح  بلدية  اإىل  يتوجهون 
لق�ساء  ال���دائ���رة،  عا�سمة 
وال�سحية. دارية  االإ حاجياتهم 
بلدية  ت�ستفد  مل  جهتهم،  من 

�سوق  م�����رشوع  م��ن  العقلة، 
تلبي  م��ع��اي��ري  وف���ق  الئ��ق��ة، 
اح��ت��ي��اج��ات ك��ل امل��واط��ن��ن، 
ال��ت��ج��ار  ي�����زال  ال  ح���ي���ث 
ي���ع���ر����س���ون ���س��ل��ع��ه��م يف 
مطالبن  الئقة،  غري  ظ��روف 
مغطاة  يومية  ���س��وق  ببناء 
حر  واملت�سوقن  التجار  تقي 

ال�ستاء. وبرد  ال�سيف 
ال�سبانية  امل��راف��ق  تعد  كما 
الهياكل  اأك��رب  م��ن  بالعقلة 
عنها  حدثنا  ح�سبما  الغائبة، 
حيث  املنطقة،  �سكان  بع�س 
تتوفر  ال  املنطقة  اأن  لنا  ذكروا 
التي  الفئة  لهذه  مرافق  على 
املجتمع،  اأرباع  ثالثة  ت�سكل 
ف�ساءات  ي��ج��دون  ال  حيث 
وتطوير  مواهبهم  ل�سقل 
امليدان  يف  ال�سيما  مهاراتهم، 
ملعب  يوجد  فال  الريا�سي، 
عدا  م��ا  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الئ��ق 
�سبان  وينتظر  ق��دمي،  هيكل 
البلدية  تتحرك  اأن  املنطقة 
هذه  لفائدة  م�ساريع  جللب 
متنف�سا  جت��د  ال  التي  الفئة 
املنطقة  بناء  اأ وي�سطر  لها، 
ملمار�سة  الرباح  نحو  للتنقل 

. تهم يا هو
ي�سن حممد 



مت��ك��ن��ت ق����وات ال�����رشط��ة 
و�سارة  ع��ن  دائ���رة  ب��اأم��ن 
حجز  ،م��ن  اجللفة  ب��والي��ة 
م��ادة  م��ن  م��ع��ت��ربة  كمية 
خمتلف  من  املقلدة  ال�سمة 
مموهة  كانت  حيث  نواع،  االأ
بغية  ف��ارغ��ة  ب�����س��ن��ادي��ق 

االأمنية  امل�سالح  ت�سليل 
�سكوك  ث����ارت  اأ ال�����س��اح��ن��ة 
دوري����ة ل��ل�����رشط��ة ب��ق��ط��اع 
كانت  اأن  بعد  االخت�سا�س، 
تارة  بال�سري  تقوم  ال�ساحنة 
،حيث  اأخ��رى  ت��ارة  والتوقف 
بتوقيف  الدورية  ذات  قامت 
عرث  ي��ن  اأ ال�ساحنة  وتفتي�س 
معتربة  كمية  على  بداخلها 
م��ن م���ادة ال��ت��ب��غ)ال�����س��م��ة (

امل��ق��ل��دة ،ع��دده��ا االإج��م��ايل 
خمتلف  م��ن  كي�سا   23945
قدره  م��ايل  ومبلغ  ن���واع،  االأ

510000دج
وب��ع��د ا���س��ت��ي��ف��اء اإج����راءات 
ُق��ّدم  الق�سية،  يف  التحقيق 
الرابع  العقد  به)يف  امل�ستبه 
ال�سيد/وكيل  (اأمام  العمر  من 
عن  حمكمة  لدى  اجلمهورية 

و�سارة.
حممد.راقد  

ت���وا����س���ل ف���رق���ة ال��ب��ح��ث 
ب�سار،  والي��ة  باأمن  والتدخل 
ملكافحة  امليدانية  عملياتها 
امل�رشوع  غ��ري  االجت��ار  ج��رائ��م 
العقلية،  ثرات  واملوؤ باملخدرات 
امل�ستبه  االأ�سخا�س  وحتييد 
حيث  الق�سايا،  هذه  يف  فيهم 
معاجلة  م��ن  ال��ف��رق��ة،  متّكنت 
من  مكنت  متفرقة  ق�سايا 
من  ك��م��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة  ح��ج��ز 
ث��رات  ال��ك��ي��ف امل��ع��ال��ج وامل��وؤ
تعود  االأوىل  العقلية.الق�سية 
معلومات  ال�ستغالل  وقائعها 
يف  فيه  م�ستبه  بقيام  تفيد 
ال��ع��ق��د ال���راب���ع م��ن ال��ع��م��ر، 
اإعداد  ليتم  املخدرات،  برويج 
من  م��ك��ن��ت  حم��ك��م��ة  خ��ط��ة 
فيه  امل�ستبه  وتوقيف  ر�سد 
اخلا�سة،  مركبته  م��ن  على 
املراقبة  عملية  مكنت  ي��ن  اأ
للمركبة،  داري��ة  واالإ االأمنية 
من  كمية  على  ال��ع��ث��ور  م��ن 
امل���خ���درات )ك��ي��ف م��ع��ال��ج( 
على  غراما   75،4 وزنها: قدر 

للرويج،  ة  مهياأ قطع  �سكل 
ة ب��اإح��ك��ام داخ��ل  ك��ان��ت خم��ب��اأ
ل���ت���ن ح��ادت��ن  امل��رك��ب��ة، واآ
لتهيئة  خم�س�ستن  )كيتار( 
ا�ستيفاء  بعد  املخدرات.  قطع 
يف  التحري  اإج����راءات  ك��اف��ة 
امل�ستبه  ت��ق��دمي  مت  الق�سية، 
اجلمهورية  وكيل  م��ام  اأ فيه 
ال��ذي  ب�����س��ار،  حمكمة  ل��دى 
الفوري،  املثول  الإجراء  اأحاله 
احلكم،  قا�سي  حقه  يف  لُي�سِدر 
حب�سا  عامن  باحلب�س   حكما 
قدرها  مالية  وغ��رام��ة  ن��اف��ذا 
ق�سية  ويف  دج.    50.000
ال�رشطة  ف���راد  اأ ق��ام  اأخ���رى، 
بتوقيف   ،BRI ال����  ل��ف��رق��ة 
م���ره  اأ يف  م�ستبه  ���س��خ�����س 
املدينة،  و�سط  م�ستوى  على 
التلم�س  عملية  مكنت  ي��ن  اأ
امل��ج��راة  القانونية  اجل�سدي 
بحوزته  �سبط  م��ن  ع��ل��ي��ه، 
ثرات  املوؤ من  اأقرا�س   08 كمية:
 05 باركينان  ن��وع  العقلية 
م��ل��غ، وم��ب��ل��غ م���ايل ق���دره 

عن  اإذن  ومبوجب  دج،   20.000
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
امل�ستبه  منزل  تفتي�س  مت  ب�سار، 
من  العملية  مكنت  اأين  فيه، 
 20 ب�: رت  ُقدِّ اأخرى  حجز كمية 
نف�س  من  عقليا  ثرا  موؤ قر�سا 
من  �سابقا  امل��ح��ج��وز  ال��ن��وع 
مع  التحري  فيه.  امل�ستبه  عند 
من  مكن  املوقوف،  فيه  امل�ستبه 
ترويج  يف  �رشيكه  هوية  حتديد 
االأمر  يتعلق  العقلية،  ثرات  املوؤ
الثاين  العقد  يف  فيه  مب�ستبه 
االآخر  هو  توقيفه  مت  العمر،  من 
ا�ستيفاء  بعد  ب�سار.  مبدينة 
الق�سية،  يف  التحري  اإجراءات 
ق�سائي  اإج��راء  ملف  ومبوجب 
العقلية  ث���رات  امل���وؤ ح��ي��ازة 
بطريقة  الغري  على  وعر�سها 
امل�ستبه  ُق��دم  م�رشوعة،  غري 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  فيهما 
وبعد  ب�����س��ار،  حمكمة  ل��دى 
الفوري،  املثول  اإجراء  ا�ستيفاء 
حكما  االأول  ح��ق  يف  ���س��در 
نافذة  �سنوات  �سبع   باحلب�س 

دج،   50.000 مالية  وغرامة 
امل�ستبه  حق  يف  �سدر  حن  يف 
باحلب�س  حكما  ال��ث��اين  ف��ي��ه 
مالية  وغرامة  �سنوات  لثالث  
ق�سية  دج.يف   50.000 قدرها 
من  الفرقة  ذات  متكنت  اأخرى، 
ثر  اإ على  فيه  م�ستبه  توقيف 
قيامه  عن  معلومات  ا�ستغالل 
اخلا�س  م�سكنه  با�ستغالل 
مكنت  اأين  املخدرات،  لرويج 
امل�ستبه  منزل  تفتي�س  عملية 
عن  ���س��ادر  اإذن  مب��وج��ب  فيه 
وحجز  �سبط  من  ب�سار،  نيابة 
م��ادة  م��ن  غ��رام��ا   25 كمية:
ا�ستيفاء  بعد  املعالج.  الكيف 
يف  التحري  اإج����راءات  ك��اف��ة 
فيه  امل�ستبه  ق��دم  الق�سية، 
اإجراء  ملف  مبوجب  النيابة  اأمام 
امل��خ��درات  حل��ي��ازة  ق�سائي 
البيع،  لغر�س  معالج(  )كيف 
احلكم   قا�سي  حقه  يف  لُي�سِدر 
 50.000 قدرها: مالية  بغرامة 

دج.
/د اأ

والية  اأم��ن  م�سالح  با�رشت 
ت���ن���دوف ت��ن��ظ��ي��م ح��م��الت 
حتت  توعوية  و  حت�سي�سي�ة 
اخلطري...  الوقوف   " �سع���ار 
الدوران  مبحاور  الكثري"  يكلف 
ت�سهد  التي  املدينة،  و�سط 
مل�ستعمل��ي  ك��ب��رية  ح��رك��ة 
يوم  من  واملواطنن  الطريق 
من  يتم   ،2020 جويلية   08
املواطنن  حت�سي�س  خاللها 
و  منهم  ال�سائقن  وخا�سة 
باأبجديات  االلتزام  الراكبن، 
امل��روري��ة  ال�سالمة  وق��واع��د 
املتعلقة  ���س��ارات   االإ واح��رام 
اخلطريين،  التوقف  و  بالوقوف 
وك����ذا ال���وق���وف وال��ت��وق��ف 
ال��ت��ع�����س��ف��ي امل��ع��ي��ق حل��رك��ة 

خطورة  اإىل  والتنبيه  امل��رور 
بعدم  امل��رت��ب��ط��ة  امل��خ��ال��ف��ات 
وتت�سمن  املرور  قوانن  احرام 
جملة  التح�سي�سية،  العملية 
واالإر���س��ادات  الن�سائح  م��ن 
ال�سلوكيات  بع�س  جتنب  حول 
اخل��اط��ئ��ة م���ن اأج����ل ت��ف��ادي 
امل��رور  ال��وق��وع  يف ح���وادث 
االأرواح  زهق  اإىل  توؤدي  التي 
ال��ب�����رشي��ة وت�����س��ت��ع��م��ل يف 
و  التح�سي�سية  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ذات  م��ط��وي��ات  ال��ت��وع��وي��ة 
مل�سقات  و  باملبادرة  ال�سلة 
توزيعها  يتم  ال�سعارات  حتمل 
خمتلف  م��ن  ال�سائقن  على 
حيث  ال��ف��ئ��ات،  و  االأ���س��ن��اف 
 150 ي��ق��ارب  م��ا  ت��وزي��ع  مت 

مع  مل�سقة   50 و  م��ط��وي��ة 
واالإر�سادات،  الن�سائح  تقدمي 
من  العملية  تغطية  وت��ت��م 
املحلية،  تندوف  ذاع��ة  اإ طرف 
اأجل  من  و  ال�سياق  نف�س  ويف 
برجمة  الفائدة  تعميم  زي��ادة 
ذاع���ي���ة ال��دوري��ة  احل�����س��ة االإ
التزام،  و  وفاء  تندوف  �رشطة 
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن م��و���س��وع 
التح�سي�سية  الوطنية  احلملة 
طرف  من  املنظمة  التوعوية 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الوقوف اخلطري    (  : حتت �سعار 
حيث   ،  ) ال��ك��ث��ري  يكلف   ...
االت�سال  خلية  رئي�س  ق�ام 
بالنيابة  العامة  العالقات  و 
اأحمد  لل�رشطة  االأول  امل��الزم 

املوافق  اخلمي�س  يوم  داود،  بن 
 2020 جويلية   09 ل��ت��اري��خ 
العا�رشة  ال�ساعة  ح��دود  يف 
احل�سة  بتن�سيط  ���س��ب��اح��ا، 
قطاف  االأول  امل���الزم  رف��ق��ة 
للم�سلحة  التابع  الرحيم  عبد 
العمومي  ل��الأم��ن  ال��والئ��ي��ة 
ال�سعار  معنى  ع��ن  وحت��دث��ا 
املديرية  جمهودات  تثمن  مع 
التي  الوطني،  لالأمن  العامة 
خمتلف  غ��ر���س  يف  ت��ب��ذل��ه��ا 
امل��روري��ة،  ال�سيما  الثقافات 
ال��ع��م��ل��ي��ة  ت�����زال  وال  ه����ذا 
التوعوية  و  التح�سي�سية 
ح�سنة.                                                                                                        ظروف  يف  متوا�سلة 
عبدالرحمن بلوايف   

موالي  زاوي��ة  بق�رش   حلت 
اأولف  دائرة  متقطن  بلدية  هيبة 
االأ�سبوع  نهاية  اأدرار،  والية 
ال�سالم  دار  جمعية  املا�سي 
عن  من  قادمة  يتام  االأ لرعاية 
يف  العا�سمة،  باجلزائر  طاية 
بينها  ت�سامنية  تواأمة  اإطار 
ال�سالم  دار  جمعية  وب��ن 
ي��ت��ام  ل��رع��اي��ة االأرم��ل��ة واالأ
يوم  ها  ن�ساوؤ اإ مت  التي  الفتية 
كجمعية  املا�سي  ج��وان   25
طبقا  متقطن،  ببلدية  بلدية 
اأقرتها  ال��ت��ي  للت�سهيالت 
البالد  يف  العليا  ال�سلطات 
وتتخذ  اجلمعيات،  ن�ساء  الإ
هيبة  موالي  زاوية  ق�رش  من 
ال�سيد  ويراأ�سها  لها،  مقرا 
بن  حممد  بن  اأحمد  هيباوي 
الن�ساط  ه��ذا  ويعترب  هيبة، 
كاأول  اجلمعيتن  بن  امل�سرك 

ال�سالم  دار  جلمعية  ن�ساط 
ي��ت��ام  ل��رع��اي��ة االأرم��ل��ة واالأ
والذي  متقطن،  ببلدية  الفتية 
اجل��ادة  االنطالقة  على  ي��دل 
يب�رش  ال��ذي  اجلمعية،  لعمل 
كونها  املنطقة،  على  باخلري 
 15 تاأ�سي�سها  على  مي�ِس  مل 
هذه  ت��دل  كما  ف��ق��ط،  ي��وم��ا 
التي  الت�سامنية  امل�ساعدات 
دار  جمعية  معها  اأح�رشتها 
ي��ت��ام  ال�����س��الم  ل��رع��اي��ة االأ
تالحم  على  ط��اي��ة،  ع��ن  م��ن 
ال�����س��ع��ب اجل���زائ���ري وح��ب��ه 
االأحوال  كل  يف  اخلري  الأعمال 
البالد  ت�سيب  عندما  وخا�سة 
تتطلب  التي  الظروف  بع�س 
والتالحم،  والتاآزر  الت�سامن 
بع�سا.                                                                                                          بع�سه  ال�سعب  لي�سد 
عبدالرحمن بلوايف 

م���ن  ���س��ج��ل��ت م�����س��ال��ح االأ
م�����ن والي���ة  ال��ع��م��وم��ي الأ
االأغ��������واط خ�����الل ���س��ه��ر 
ال�سنة  م��ن  امل��ا���س��ي  ج���وان 
حادث   ،)18 (  2020 اجلارية 
قطاع  ع��رب  ج�سمانيا  م��رور 
جرح  عن  اأ�سفر  االخت�سا�س، 
و  اجلن�سن  من  �سخ�سا   )20 (
تعود  االأعمار،    خمتلف  من 
لعدم  احل��وادث  ه��ذه  اأ�سباب 
من  فيها  املت�سببن  ال��ت��زام 
بقواعد  الطريق  م�ستعملي 
ال�����س��الم��ة امل���روري���ة.و يف 
اجل��ان��ب ال��وق��ائ��ي ال��ردع��ي 
خ��الل  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  يف  مت 
ن��ف�����س ال�����س��ه��ر حت���ري���ر: 
و  ج��زاف��ي�����ة  غ��رام��ة   )217 (
مع  م��روري��ة،  جنحة   )27 (
من  بالعديد  بالقيام  املبادرة 
ذات  ال��وق��ائ��ي��ة  الن�ساطات 

التوعي،  التح�سي�سي  البعد 
و  حت�سي�س  خاللها  مت  التي 
الطريق  م�ستعملي  توعية 
مبختلف  املركبات  �سائقي  من 
م�ستعملي  كذا  و  اأ�سنافها 
بقواعد  النارية  ال��دراج��ات 
حيث  امل���روري���ة،  ال�����س��الم��ة 
ت��ق��دمي  االإط�����ار  ه���ذا  يف  مت 
االإر����س���ادات  و  ال��ن�����س��ائ��ح 
ال�������رشوري���ة م���ع ت��وزي��ع 
التح�سي�سية،  امل��ط��وي��ات 
ال���ت���ي ت���دع���وه���م ل��ل��ت��ق��ي��د 
ال�سليمة  ال�سياقة  بقواعد 
ماتعلق  ال�سيما  م��ن��ة،  االآ و 
ال�رشعة  جتنب  ب�رشورة  منها 
ال�سياقة  وجت��ن��ب  امل��ف��رط��ة 
خوذة  ا�ستعمال  التعب،  ثناء  اأ
مل�ستعملي  بالن�سبة  م��ان  االأ

النارية. الدراجات 
ق/ج
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�ضباب بلدية عني معبد باجللفة يعانون التهمي�س 
ويطالبون بتدخل الوايل

حممد.راقد
---------------- 

وط����ال����ب ال�������س���ب���اب يف 
التحرير  جلريدة  ت�رشيحهم 
توفري  ب�����رشورة  اجل��زائ��ري��ة، 
م��راف��ق ري��ا���س��ي��ة ،وع��ل��ى 
مع�سو�سبة  مالعب  راأ�سها 
بلديات  كل  ا�ستفادت  حيث 
مالعب  م��ن  اجل��ل��ف��ة  والي���ة 
ماعدا  اإ�سطناعيا  مع�سو�سبة 
،وط��ال��ب  معبد  ع��ن  ب��ل��دي��ة 
ترميم  ب�����رشورة  ال�����س��ب��اب 
طاله  ال��ذي  البلدي  امللعب 
ومل  �سنوات،  منذ  التخريب 
عناء  نف�سها  البلدية  تكلف 
باملو�سوع  اجل��دي  االهتمام 

على  املحتج  ال�سباب  ،واأك��د 
القائم  لل�رشاع  �سحية  نهم  اأ
ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء  بن 
ن��ه��م  ال��ب��ل��دي، ك��م��ا اأك���دو اأ
املجل�س  من  وعود  عدة  تلقوا 
ال�����س��ع��ب��ي ال��ب��ل��دي وك���ذا 

بحبح  حا�سي  دائ��رة  رئي�س 
امل�سبح  وكذا  املالعب  ب�ساأن 
حربا  بقيت  نها  اأ اإال  البلدي،  

ح�سبهم. ورق  على 
املتنف�س  هي  الريا�سة  وتعترب 
عن  بلدية  ل�سباب  الوحيد 

يف  االأول  ،وال��ع��ام��ل  معبد 
ف��ات  االآ ع��ن  ال�سباب  ب��ع��اد  اإ
�ستلقى  ،ف��ه��ل  االجتماعية 
البلدية  ذات  �سباب  مطالب 
عا�سمة  ع��ن  ت��ب��ع��د  ال��ت��ي 
ذانا  اآ 20كلم  بحوايل  الوالية 
�سيتحقق  وه��ل  ���س��اغ��ي��ة؟   
هذه  ل�سباب  الب�سيط  احللم 
مطالبهم  وت��ل��ب��ى  ال��ب��ل��دي��ة 
الواقع؟ اأر�س  على  امل�رشوعة 
االت�سال  حاولنا  ننا  اأ يذكر 
ال�سعبي  املجل�س  برئي�س 
معبد،  ع��ن  لبلدية  البلدي 
حا�سي  دائ���رة  رئي�س  وك��ذا 

جدوى. بدون  لكن  بحبح 

لوالية اجللفة وعلى  املحلية  ال�ضلطات  البلدية، مطالبني من  مقر ذات  اأمام  بوالية اجللفة  معبد  بلدية عني  �ضباب  العديد من  احتج 
ح�ضبهم  الكاذبة  للوعود  حد  وو�ضع  الإن�ضافهم  بالتدخل  الوالية،  وايل  راأ�ضها 

البلدية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة   حجز كمية معتربة من مادة ال�ضمة بعد 
املقلدة بعني و�ضارة باجللفة

رات بب�ضار  عمليات م�ضتمرة لتحييد مروجي املخدِّ

م�ضالح اأمن تندوف تبا�ضر حمالت حت�ضي�ضية حول ال�ضالمة املرورية

جمعية دار ال�ضالم لرعاية االأيتام
 من عني طاية حتل بزاوية موالي هيبة 

بتمقطن باأدرار

املن�ضرم  ال�ضهر  خالل  مرور  حادث   18
باالأغواط 
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م�ضتخدمو قطاع ال�ضحة يحتجون ويطالبون برحيل 
مدير القطاع ببلعبا�س 

م.رم�ضاين
-----------------

على  باالعتماد  املحتجون  طالب  
يف  اخلدمة  على   امل��داول��ة  نظام 
يت�سنى  حتى  كورونا  م�ست�سفى 
من  ق�سطا  اأخذ   احلالين  للعاملن 
بفر�س   االإدارة  متهمن   ، الراحة 
ال�سبه  واأعوان  االأطباء  على بع�س 
امل�سلحة  داخ��ل   العمل  الطبي، 
طبية  ملفات  على  حيازتهم  رغم 
مزمنة  باأمرا�س  اإ�سابتهم  تثبت 
حقهم  يف  باتخاذ  اإياهم  مهددين 
حد  اإىل  ت�سل  قانونية،  اإج��راءات 
عدم  حالة  يف  العمل  عن  التوقيف 
اأي�سا  االلتحاق مبنا�سبهم ،كما ندد 
ال�سحة   وممار�سي  النقابن  خمتلف 
اخلم�س    باملوؤ�س�سات  العاملن 
املنت�رشة عرب الراب الوالئي خالل 
االحتجاجية،بالظروف  وقفتهم 
فيها  مي��ار���س��ون  ال��ت��ي  امل��زري��ة  
ت�سامنهم  عن  معلنن  ن�ساطهم 
يف  العاملن  م��ع  واملطلق  ال��ت��ام 
ويف  هوؤالء   ،  19 كوفيد  م�سلحة 
املادية  االإمكانيات  ان��ع��دام  ظل 
 . ن�ساطهم  ي���وؤدون  وال��ب�����رشي��ة 
ا�ستنكر   ال�����س��ي��اق   ذات  ف��ف��ي 
مل�ست�سفى  النقابي  الفرع  ام��ن 
�سيا�سة  ���س��ل��ي��م��ان   دح��م��اين 
التي  وال��الم��ب��االة  التهمي�س 
لل�سحة  ال��والئ��ي  املدير  يتبعها 
هذا  لرف�س  مطالبهم،ال�سيما  اإزاء 

باأعوان   امل�سلحة  تدعيم  االأخ��ري 
ا�ستدراكا  اجل��دد  الطبي  ال�سبه 
من  باأنه  م�سيفا   ، امل�سجل  للنق�س 
4 ممر�سن  يتكفل  اأن  املنطقي  غري 
مري�سا   88 م��ن  ب��اأك��رث  ف��ق��ط 
غياب  ظ��ل  يف   19 بالكوفيد 
واحلماية  الوقاية   و�سائل   اأدن��ى 
ملواجهة هذا الفريو�س ، كما طالب 
الئقة  اإق��ام��ة  بتوفري  املحتجون  
19   بعدما  لعمال م�سلحة كوفيد 
مت طردهم بطريقة مهينة من فندق 
عن  امل�سوؤولن  اعن  اأم��ام  اي��دن، 
ذات  يف  داعن  الو�سية   املديرية 
ال�سياق وزير ال�سحة  اإىل التدخل  
الذي  الوالئي،   املدير  ومعاقبة  

من�سبه   من  اإقالته  ح�سبهم  يجب 
قطاع  و���س��ع  ت��ده��ور  ب�سبب 
راأ�سه،  تن�سيبه  على  منذ  ال�سحة 
يعي�سه  الذي  الغليان   اإياه  حمملن 
جميع  و�سد  فو�سى  من  القطاع 
م�ستخدمي   ب��ن  احل���وار  ق��ن��وات 
جهته  وم��ن  واالإدارة،  ال�سحة 
�سيدي  لوالية  ال�سحة  مدير  قال  
التي  املطالب  جل  ب��اأن  بلعبا�س  
�سلة  باأية  متت  ال  املحتجون  رفعها 
واملهنية    االجتماعية  للم�ساكل 
وبالتايل هي مطالب  خارجة  عن  
غ��رار  على  اخت�سا�سه   نطاق 
م�سلحة  عمال  اإي���واء  م�سكلة  
املتحدث  فند   كما   ،  19 كوفيد 

ذاته ت�سجيل اأي نق�س  يف و�سائل 
ح�سبه  املتوفرة  والوقاية   احلماية 
م�ست�سفى   م�ستوى  على  بكرثة 
اأعداد   تزايد  بان  م�سيفا  الكوفيد، 
اخلطري  الفريو�س  بهذا  امل�سابن 
كما  �سعبة.  عمل  ظ��روف  خلق 
�سغط  حتت  الطبي  الطاقم  و�سع 
منطقي،  اأم��ر  ح�سبه  وه��ذا  كبري  
فرق  تدعيم  اإىل  مب�ساحله   دفع  ما 
من  املعني   بامل�ست�سفى   املناوبة 
عمال   وحتى  اأطباء  و�سبه  اأطباء 
النظافة . داعيا اجلميع  اإىل مراعاة  
اأبواب  وان  خا�سة  احلايل  الظرف 
اأم��ام  مفتوحة  ال�سحة  مديرية 

. م�ستخدميها   جميع 

احتج ، مئات عمال وممار�ضي ال�ضحة العمومية اأمام مقر مديرية ال�ضحة بوالية �ضيدي بلعبا�س ب�ضبب الظروف املزرية التي 
يزاولون فيها مهامهم، ال �ضيما عقب  اإقدام  املديرية املعنية على  و�ضع نف�س االأ�ضماء من اأطباء و�ضبه االأطباء �ضمن القوائم 
املرابطة  يف م�ضت�ضفى دحماين �ضليمان املخ�ض�س ملر�ضى كوفيد 19 ؛ االأمر الذي اعتربه هوؤالء بغري املنطقي  و"حقرة" علنية 

لفئة حمددة من اجلي�س االأبي�س  التي مل تر  عائالتها منذ  اأربعة اأ�ضهر.

بعدما مت اإغالق االأ�ضواقبلعبا�س ب�ضبب الظروف املزرية التي يزاولون فيها مهامهم

االأخ����رية  االآون�����ة  يف  ت��ع��ق��دت 
اإقليم  ع��رب  امل��وال��ون   و�سعية 
وذلك  احلدودية  تلم�سان  والي��ة 
غلق  اأه��م��ه��ا   اأ���س��ب��اب  ل��ع��دة 
وتدهور  االأعالف  ،غالء  االأ�سواق 
ي�ساف  ال��رع��وي��ة  امل�����س��اح��ات 
لهذه  الكبرية  املعاناة  ذل��ك  اإىل 
فريو�س  انت�سار  جراء  ال�رشيحة، 
م�ساكل  من  وماخلفه  ك��ورون��ا 
خ�سو�سا  والحت�����س��ى  الت��ع��د 
وجد  وب��ال��ت��ايل  االأ���س��واق  غلق 
ت�سويق  يف  بالغة  �سعوبة  هوؤالء 
الظرف  ه��ذا  واأم���ام  ما�سيتهم؛ 
عيد  اق����راب  وم���ع  ال�����س��ع��ب 
توجه  ف��ق��د  امل��ب��ارك  اال���س��ح��ى 
للجهات  ب��ن��داء  ال��والي��ة  م��وال��و 
وفتح  العاجل  للتدخل  املعنية 
بلديات  مبختلف  للبيع   ن��ق��اط 
�رشوط  على  ال�سهر  مع  الوالية، 
ال�سنوات  وعك�س  هذا  ال�سحة 
االأ�ساحي  اأ�سعار  ف��اإن  الفارطة 

بلغ  ح��ي��ث  امل��ت��ن��اول،  يف  ت��ب��دو 
دج  28األف  مابن  احل��ويل  �سعر 
خالل  ك��ان  بعدما  دج  و30األف 
35األف  عن  اليقل  الفارط  املو�سم 
احلولية  �سعر  يبلغ  ك��م��ا  دج؛ 
من  عدد  اأرج��ع  وقد  دج  20األف 
جياليل  ب�سيدي  املا�سية  مالكي 
تراجع  الرعوي  بطابعها  املعروفة 
وكرثة  الطلب  قلة  اإىل  االأ�سعار، 
القاهرة  الظروف  ظل  يف  العر�س 
اإنت�سار  مع  اجلزائر  ت�سهدها  التي 
فاإن  لالإ�سارة  كورونا.  فريو�س 
ب�س�ساعة  معروفة  تلم�سان  والية 
مزاولة  ال�سهبيةمع  اأرا�سيها 
اأع�����داد  ه��ائ��ل��ة م��ن امل��واط��ن��ن 
على  يتطلب  مما  الرعوي،  لن�ساط 
العون  يد  تقدمي  املعنية  الهيئات 
الذي  الن�ساط،  هذا  يزاولون  ملن 
اقت�ساد  على  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود 

اجلزائرية. الدولة 
                           ع بوتليتا�س

 املوالون يطالبون بفتح نقاط للبيع 
بتلم�ضان 

ال�سيد  رخ�س  توزيع  اأم�س  مت 
اأوىل  كدفعة  �سياد   102 على 
على  حت�سلوا   520 جمموع  من 
ال���دورات  اأث��ن��اء  تاأهيل  �سهادة 
مو�سم   خالل  ال�سابقة  التكوينية 
�سملت  والتي    ،  2019/2018
يف  اأ�سا�سا  متثلت  حم��اور  ع��دة 
معرفة تنظيم ال�سيد يف اجلزائر  و 
ال�سيد  كالب  معرفة   ، اأخالقياته 
وكذا  االخرى  ال�سيد  وملحقات 
ورخ�سة  ال�سيد  ممار�سة  �رشوط 
ومعرفة   ، ال�سيد  واأجهزة  ال�سيد 
ال�سيما  والطيور  الثدييات  اأنواع 
املرخ�س  الرئي�سية  االأن�����واع 

وتلك  املحمية،  واالأنواع  ب�سيدها 
عن  ناهيك  باالنقرا�س  املهددة 
والعقوبات  املخالفات  معرفة 
وكذا  ال�سيد  جم��ال  يف  املطبقة 
االإ�سعاف  مفاهيم  على   التعرف 
ال�سيد  اأ�سلحة  اإ�ستخدام  ومعرفة 
اأطرها  التي  املحاور،  من  وغريها 
اإط������ارات حم��اف��ظ��ة ال��غ��اب��ات 

وخمت�سون يف امليدان .
نظم  الذي  الرخ�س  توزيع  حفل   
من طرف حمافظة الغابات لوالية 
الفيدرالية  مع  بالتن�سيق  ميلة 
وبح�سور  لل�سيادين  الوالئية 
املتكونة،  التقييم  جلنة  اأع�ساء 

الوالئية  املجموعة  عن  ممثلن  من 
للدرك الوطني و املديرية الوالئية 
احلماية  مديرية  و  الوطني،  لالمن 
التنظيم  املدنية و ممثل عن مديرية 
املجل�س  وع�سو  العامة  وال�سوؤون 
خالله  مت   ال��والئ��ي،  ال�سعبي 
على  �سيد  رخ�س   10 ت��وزي��ع 
 102 اأ���س��ل  م��ن  م�ستحقيها 
اأجل  من  لالحتكاك  جتنبا  رخ�سة 
كورونا  فريو�س  تف�سي  تفادي 
االأيام  يف  تباعا  ت�ستمر  اأن   ،على 
عملية  تليها  ال��ق��ادم��ة  القليلة 
اأخرى  �سيد  رخ�سة   200 توزيع 
مولود  به  �رشح  ح�سبما   ، املتبقية 

الوالئي  املكتب  رئي�س  قرقوري 
ات�سال  يف  ال�سيادين  لفدرالية 
واأ�ساف   .  " التحرير   " مع  هاتفي 
من  الهدف  اأن  قرقوري  مولود 
عملية  تنظيم  هي  الرخ�سة  هذه 
ال�سيد  لتجنب  بالوالية،  ال�سيد 
الع�سوائي غري  قانوين والت�سدي 
فاإن  بالذكر  .وجدير  اجلائر  لل�سيد 
لل�سيادين  الوالئية  الفدرالية 
 543 ت�سم   حمدثنا  ح�سب  مبيلة، 
24 جمعية  م�ستوى   منخرطاعلى 
موزعة  بال�سيادين  خا�سة  حملية 

عرب اإقليم بلديات الوالية  .
       بوجمعة مهناوي 

توزيع 102 و رخ�ضتْي �ضيد لفائدة �ضيادي الوالية مبيلة 
كدفعة اأوىل  : 

ك�����س��ف ب��ي��ان خ��ل��ي��ة االإع����الم 
للجمارك  اجل��ه��وي��ة  للمديرية 
املتعددة  الفرقة  اأن  تب�سة،  لوالية 
والونزة  مبدينة  للجمارك  املهام 
اأم�س،  اأول  متكنت،  تب�سة،  �سمال 
واجلرمية  التهريب  مكافحة  اإطار  و 
اخلام�سة  ال�ساعة  على  املنظمة 
على  اأق��ي��م  ك��م��ن  اث��ر  �سباحا 
بن  الرابطة  الطريق  م�ستوى 
من  العوينات،  و  مر�سط  بلدية 
ب�ساعة  تهريب   عملية  اإحباط 
 841 يف  متثلت  حمظورة  اجنبية 

من  اخلطرية  االأدوي���ة  من  علبة 
منها  االأنواع  و  االأحجام  خمتلف 
نوع  من  مهلو�سا  قر�سا   2550
حمملة  كانت   urbanyl 10 mg
حيث  �سياحية،  �سيارة  من  على 
للمواد:  تطبيقا  الب�ساعة  حجز  مت 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  م��ن   21-324
على  التهريب،  مبكافحة  املتعلق 
منازعاتي  ملف  حترير  مت  ث��ره  اأ
الق�سائية  للجهة  حتويله   قبل 

فيه. للف�سل 
              �سو�سة حممد الزين  

اجلمارك بتب�ضة حتبط تهريب 
مهلو�ضا  قر�ضا    2550
من االأرا�ضي التون�ضية 

لالأمن  االعالم  خلية  بيان  ك�سف 
م�سالح  اأن  بتب�سة  ال��والئ��ي 
بعن  املتنقلة  الق�سائية   ال�رشطة 
اأول  متكنت  تب�سة،  والية   - زروق 
 220 من  اأك��رث  حجز  من    ، ام�س 
خمتلف  من  مهلو�س  قر�س  األ��ف 
قنينة   1700 يفوق  وما  االأن��واع، 
عليها  ع��رث  عقلي،  م��وؤث��ر  دواء 
مدينة  م�ستوى  على  املخازن  باأحد 
التي  الكمية  وه��ي  ب��وخ�����رشة 
دواء  �سنف   120 على  ت�ستمل 
امل�سالح  قدرتها  عقلي،  م��وؤث��ر 
تتجاوز  مالية  بقيمة  املخت�سة 
عملية  اأكرب  وهي  �سنتيم،  املليار 
التي  ال�رشقية  احل���دود  مبنطقة 
امل��وؤث��رات،  لتهريب  ب��وؤرة  تعترب 
العملية  وق���ائ���ع  ج����اءت  وق���د 
التحقيقات  ل�سل�سلة  ام��ت��دادا 
قبل  الفرقة  ذات  با�رشته  ال��ذي 
اأ�سخا�س   5 توقيف  ومت  �سهر، 
وا�سرجاع  �سيديل،  بينهم  من 
مهلو�س،  قر�س   3300 ح��وايل 
طبية  و�سفة   14 عن  يقل  ال  وما 

ن�ّسقت  مزورة؛  باأنها  اخلربة  اأثبتت 
مع  بالتن�سيق  الق�سائية  ال�سبطية 
من  عدد  ل�سماع  الق�سائية  اجلهة 
اأ�سماوؤهم  وجدت  الذين  االأطباء 
الطبية  الو�سفات  على  واأختامهم 
وقام  بالعملية  �سلتهم  اأنكروا  اأين 
ق�سائية  دع��اوى  برفع  بع�سهم 
�سد جمهول، وبعد اإجراء مقارنات 
بخط  الو�سفات  باأن  تبّن  خمربية 
امل�ست�سفيات  ب��اأح��د  م��وظ��ف��ن 
اأول  ليتم  تب�سة،  مدينة  من  القريبة 
يف  جديدة  عنا�رش  اكت�ساف  اأم�س 
املوظفن  توقيف  مت  اأين  الق�سية، 
تتمة  وبعد  ال��دواء،  كمية  وحجز 
املوظفن  وت��ق��دمي  االإج������راءات 
اجلهات  اأم���ام  االأرب��ع��اء  �سباح 
التحقيق  قا�سي  اأمر  الق�سائية، 
احلب�س  ره��ن  جميعا  ب��اإي��داع��ه��م 
العنا�رش  بقية  غرار  على  املوؤقت 
اإيداعهم  مت  الذين   ،5 ال�  ال�سابقة 
اإىل  التحقيق  اإجراءات  بعد  احلب�س 

حماكمتهم. غاية 
                   �سو�سة حممد الزين 

حجز1700 قنينة دواءو220 األف 
قر�س مهلو�س وتوقيف موظفني 

مب�ضت�ضفى زورا 14 و�ضفة طبية بتب�ضة

منزل  ب��ن��اء  اأ���س��غ��ال  ت�سببت 
خراطة  ببلدية  اخل��وا���س  الأح��د 
الربة  اجن��راف  يف  بجاية  والية 
اإىل  امل���وؤدي  الطريق  وت��ده��ور 
عمران،  ح��ي  رئي�سية،  اأح��ي��اء 
و..  املهني  التكوين  مركز  حي 
300عائلة  زهاء  حرم  ما  وهو   ،
وغاز  ال�رشب  مبياه  التزود  من 
اأيام على  ثالثة  املدينة الأكرث من 
اأ�ساب   ك�رش  نتيجة  ال��ت��وايل،  

ب�سبكتي  املت�سلة  ال��ق��ن��وات 
تلك  جراء  ت�رشر  كما   ، التوزيع 
لهذا  ج���واري  منزل  اال���س��غ��ال 
للت�سدع  وت��ع��ر���س  امل�����رشوع 
هذا  مالك  جعل  مما   ، وال�سقوق 
خوفا  اخلطر  ناقو�س  يدق  االأخري 
حلظة  اية  يف  ملنزله  االنهيار  من 
املحلية  ال�سلطات  ورا���س��ل   ،
الو�سع  درا�سة  بهدف  واالأمنية 
املحدقة   املخاطر  من  وحمايته 

فاإن  لالإ�سارة  .و  وبعائلته  به 
اجلديد  البناء  م�رشوع  �ساحب 
ميلك  ر�سمي،  م�سدر  ح�سب 
له  �سلمت  و  الر�سمية  الوثائق 
القانون ، غري  البناء وفق  رخ�سة 
االأ�سغال  يف  �رشوعه  وخالل  اأنه 
 ، لالأر�سية  الت�سطيح  وعملية 
الذي  الطريق  من  جزء  اأ�ساب 
ما  وح�سل  لالجنراف،  تعر�س 
�سلبا  اأث��رت  تبعات  من  ح�سل 

املجاورة  االأح��ي��اء  �سكان  على 
مهند�س  ح�سب  يكمن  واحلل   .
بناء  يف  العمومية،  اال�سغال 
معينة  م��دة  يتطلب  واق  ج��دار 
ترميم  اإع����ادة  ق�سد  الإجن����ازه 
مما  جديد،  من  وتهيئته  الطريق 
قنوات  اإ�سالح  مببا�رشة  ي�سمح 
وغاز  لل�رشب  ال�ساحلة  املياه 

ملدينة.  ا
                                  ك. ت

اجنراف الرتبة ت�ضببت  يف قطع املاء والغاز على �ضكان ثالثة اأحياء بخراطة



ال�ضماح با�ضتئناف تدريبات 
الريا�ضيني املعنيني باالأوملبياد

رئي�س مولودية اجلزائر:

 جاهزون لكل ال�ضيناريوهات

مدرب  جــوارديــول  بيب  الإ�سباين  حتدث 
الأدوار  قــرعــة  ــن  ع �سيتي،  مان�س�سرت 
مع  اأوروبــــا،  اأبــطــال  لـــدوري  الإق�سائية 
وبريناردو  حمرز  ريا�ص  بنجميه  الإ�سادة 
�سيلفا، يف املوؤمتر ال�سحفي الذي اأجراه يوم 

اجلمعة .
وا�ستهل جوارديول حديثه بالتعليق على 
وانتظاره  اأوروبــــا،  اأبــطــال  دوري  قرعة 
ليون  مــبــاراة  من  الفائز  النهائي  ربــع  يف 
يف  مدريد  ريــال  تخطى  حال  ويوفنتو�ص 
: "علينا اللعب اأمام مدريد،  دور الـ16 قائلاً
ف�سيقوم  التالية،  اخلطوة  يف  فكرنا  اإذا 

ملوك تلك امل�سابقة باإخراجنا".
ريال  على  فاز  قد  �سيتي  مان�س�سرت  وكــان 
برنابيو  �سانتياجو  ملعب  يف  ا  ذهاباً مدريد 

.)2-1(
الحتاد  ملعب  يف  الإياب  لقاء  خو�ص  وعن 
مكان  يف  اللعب  علينا  يتوجب  "ملاذا  قــال: 
مدريد،  يف  اأقيمت  الأوىل  املــبــاراة  ــر؟  اآخ
يتعلق  ل  ـــر  الأم اأر�ــســنــا،  على  والثانية 
ــاراة  ــب بــالأفــ�ــســلــيــة، عــنــدمــا نــخــو�ــص م
مباراة  هناك  واإيــاب،  ذهاب  من  اإق�سائية 
هو  هذا  اأر�سنا،  خارج  واأخرى  اأر�سنا  على 

احلال".

األوروبية والعقوبة  الفار 

اأن  "اأعتقد  الفار:  م�ستوى  يف  ــه  راأي وعــن 
عليك  ولكن  اأف�سل،  �سيكون  املقبل  املو�سم 
ل�ست  اأنـــا  للم�سوؤولني،  الــ�ــســوؤال  توجيه 
يف  راأيهم  عن  ب�سوؤالهم  عليك  ا،  متخ�س�ساً
التجربة،  كانت  كيف  للفار،  الأول  املو�سم 
ل اأعرف ما اإذا كانوا �سيعرتفون باحلقيقة، 

ولكن عليك ب�سوؤالهم".
مان�س�سرت  ا�ستئناف  عن  للحديث  وتطرق 
الريا�سية  التحكيم  ملحكمة  املقدم  �سيتي 
من  عامني  ــدة  مل ــاف  ــق الإي عقوبة  ب�ساأن 
"الهدف  الأوروبية:  امل�سابقات  امل�ساركة يف 
اأبطال  دوري  يف  امل�ساركة  هو  مو�سم  كل 

اأوروبا وتقدمي اأف�سل ما لدينا".
يوم  �سيحدث  مبا  يتعلق  ل  "الأمر  واأردف: 
ما  بعد  �سيحدث  مما  ثقة  على  اأنا  الإثنني، 
�ساهدت روؤية النادي مل�ساركتنا يف البطولة 
النــتــظــار،  علينا  ولــكــن  املــقــبــل،  املــو�ــســم 
النادي  �سيخرج  اأو  راأيــي  �ساأقول  وبعدها 

ببيان".

الالعبين إجهاد 

اجلدولة  ب�سبب  اللعبني  اإجــهــاد  ــن  وع
الفريق  "اأرى  لــلــمــبــاريــات:  ــة  ــم ــزدح امل

بعد  امل�ساكل  بع�ص  هناك  جيدة،  ب�سورة 
متتالية،  مباريات   3 اأو  مبارتني  خو�ص 
مت  وبالتايل  بالراحة  ي�سعر  ل  ميندي 
اإراحته، نحاول تدوير الت�سكيل كي نتمتع 
ــال  وري اآر�ــســنــال  اأمـــام  خا�سة  باحليوية 
مدريد واأن ن�سل لتلك املواجهات يف اأف�سل 

�سورة ممكنة".
املنا�سبة  الــقــرارات  اتخاذ  "علينا  وتابع: 
اأف�سل  على  الإبقاء  ومع  الفريق،  مل�سلحة 
واللعب  حــدتــنــا  عــلــى  للحفاظ  طــريــقــة 

بنف�ص امل�ستوى والتناغم".
مع  اأهــدافــه  على  الإ�سباين  ــدرب  امل وعلق 
لنا  الأول  "الهدف  قائل:  �سيتي  مان�س�سرت 
التاأهل  هو  الن�ساط  ل�ستئناف  العودة  منذ 
مبارتني،  خ�سرنا  اأوروبــا،  اأبطال  لــدوري 
نعرف  ولكننا  جيدة  م�ستويات  قدمنا  نعم 
نف�ص  ويف  باملباريات،  للفوز  بحاجة  باأننا 
املباريات  يف  ا  �سلباً م�ستوى  قدمنا  الوقت 
اأر�سنا، الهدف الآن هو  التي خ�سناها على 
وخا�سة  الحتاد(  كاأ�ص  )يف  اآر�سنال  مباراة 

مباراة الإياب اأمام مدريد".

محرز ورياض  سيلفا  بيرناردو 

وحول م�ستوى لعبه الربتغايل بريناردو 
�سيلفا: "رمبا مل ي�سارك بكرثة مثل املو�سم 
املو�سم  هذا  اأمــا  ا،  رائعاً كان  عندما  املا�سي 
�سارك  رمبــا  اأو  مــنــي،  خــطــاأ  هــذا  فــرمبــا 
هم  اأكرب،  ب�سورة  وريا�ص  )فودين(  فيل 
يعرفون املناف�سة فيما بينهم، لكن اإعجابي 

واحرتامي لبريناردو مل يتغري".
يل،  بالن�سبة  خا�ص  لعب  "هو  ووا�سل: 
دربتهم  الذين  املميزين  اللعبني  ومــن 
ي�سعرون  لعــبــون  هــنــاك  م�سريتي،  يف 
بــالــ�ــســعــادة فــقــط عــنــد مــ�ــســاركــتــهــم يف 
يت�سرفون  ي�ساركون  ل  وعندما  املباريات، 
مــثــل الأطـــفـــال، ولــكــن بـــرينـــاردو لي�ص 

كذلك، هو رجل نا�سج".
الأبطال  دوري  مباريات  باقي  اإقامة  وعن 
ل�سبونة  يف  الــنــهــائــي  ـــع  رب مـــن  بـــدايـــة 
عليه:  وتاأثريه  البطولة  نظام  واختلف 
امل�ستقبل  يف  �سحفي  ملوؤمتر  "�ساأدعوكم 
للإجابة على هذا ال�سوؤال بعد مباراة ريال 
مدريد، ل ميكن الإجابة على هذا ال�سوؤال 
ــدي هــنــاك بــعــد، فــل يوجد  ــواج لــعــدم ت
ريــال  يعرف  مني  اأف�سل  الــنــادي  هــذا  يف 

مدريد".
مر  الذي  حمرز  عن  جوارديول  حتدث  كما 
لعب  "هو  للفريق:  ان�سمامه  على  عامني 
خلق  على  قــادر  مذهل  فتى  ي�سدق،  ل 
اأو  الأهـــداف  ب�سناعة  �سواء  خا�ص  �سيء 
معنا،  بتواجده  �سعداء  نحن  ت�سجيلها، 
وناآمل اأن ي�ساعدنا عند م�ساركته، واآمل يف 

م�ساعدته على التطور".
عدم  تاأكيده  بعد  الفريق  اإ�سابات  وعــن 
ريــال  ــاراة  ــب مب ــرو  ــوي اأج �سريجيو  ــاق  حل
بــ�ــســورة  ــوم  ــي ال تــــدرب  "الكل  مـــدريـــد: 
اآخر  ملعرفة  بالطبيب  و�ساأجتمع  جيد، 

التطورات".

ال�سحب،  و  ال�سفحات  عــدد  تقلي�ص   
تلفزيونية  بــرجمــة  ـــدود،  حم تــعــداد 
جائحة  تداعيات  كلها  متذبذبة.. 
على  )كوفيد19-(  كــورونــا  فــريو�ــص 
التي  اجلزائرية  الريا�سية  ال�سحافة 
حقيقية  مع�سلة  اأمــام  نف�سها  وجــدت 
و  "د�سم"  منتوج  تقدمي  دون  حالت 

نوعي ملتابعيها.
منذ  املناف�سات  خمتلف  تعليق  فمع 
ال�سحافة  رجال  وجد  مار�ص،   16 يوم 
اأمــام  اأنف�سهم  اجلزائرية  الريا�سية 
و�سعية ل يح�سدون عليها، مع هاج�ص 
الــظــروف  ب�سبب  اإنــتــاج  دون  البقاء 

ال�ستثنائية.
الإعــلم  يعرفها  التي  الو�سعية  هــذه 
بل  اجلزائر،  فقط  تخ�ص  ل  الريا�سي 
ال�سحف  وجدت  حيث  اأوروبا  يف  حتى 
يف  الريا�سية  التلفزيونية  القنوات  و 
يف  جمة  �سعوبات  اجلائحة،  بــدايــة 
قبل  ــداث،  الأح غياب  ظل  يف  التاأقلم 
اأن تقرر بع�ص البلدان على غرار اأملانيا 
بعث  اجنــلــرتا  و  اإيطاليا  و  اإ�سبانيا  و 
بطولتها من جديد، وبالتايل ا�ستعادة 
ن�سبيا  قاطبة  الإعــلمــيــة  و�سائلها 

وترية عملها ال�سابقة.
قائما  الرتقب  فيبقى  اجلزائر،  يف  اما 
بخ�سو�ص م�سري املو�سم الكروي، حتى 
الريا�سة  و  ال�سباب  وزارة  كانت  ان  و 
تقرر  انــه  اخلمي�ص  اأمــ�ــص  اأكـــدت  قــد 
الراهن"  الوقت  "يف  الرتخي�ص  عدم 
ل�ستئناف املناف�سات الريا�سية، وهو ما 

يزيد من قلق رجال ال�سحافة.
حترير  مدير  توافق،  جمال  اأو�سح  و 
"لقد   : قــائــل  �سبور"،  "اإنفو  يومية 
فقط  لي�ص  البطولة،  توقيف  ت�سبب 
الإعلمية،  املـــادة  يف  ــادح  ف نق�ص  يف 
بل كان له عواقبا وخيمة على جممل 
حالة  يف  نحن  الريا�سية.  ال�سحافة 
الإ�سهار  تراجع  عنه  نتج  كبري  �سلل 
اىل الن�سف و اأي�سا يف عدد ال�سفحات. 

هي ازمة علينا جمابهتها حاليا".
يكن  مل  الــتــي  الو�سعية  هـــذه  رغـــم 

فاإن  توافق،  ي�سيف  ــد،  اأح ينتظرها 
عمالها،  اأجور  تاأمني  توا�سل  اجلريدة 
ال�سلطات  الــوقــت  نف�ص  يف  منا�سدا 
ب�سفة  ال�سحافة  م�ساعدة  العمومية 
قـــررت  الـــدولـــة  دامــــت  "ما   : ــة  ــام ع
هذه  خــلل  ماليا  مهن  عــدة  م�ساعدة 
بتدعيم  مــطــالــبــة  فــهــي  ــة،  ــح ــائ اجل
ال�سحافة الوطنية التي تعاين اأغلبها. 
اأ�سحت  القــتــ�ــســاديــة  النــعــكــا�ــســات 

كبرية نتيجة نق�ص املبيعات".

حقيقية أزمة 

حمو�ص،  عــلــي  يــتــطــرق  جــهــتــه،  ــن  م
"لوبيتور"  يــومــيــة  ــر  ــري حت رئــيــ�ــص 
الو�سعية  ــع  م التكيف  اأهــمــيــة  اإىل 
جملة  اتخاذ  اىل  م�سريا  ال�ستثنائية، 
"على   : يقول  حيث  الجــــراءات،  من 
ا�سطررنا  لوبيتور،  جريدة  م�ستوى 
اإىل تقبل الو�سعية، حيث قل�سنا عدد 
الظرف  ال�سحب.  اأي�سا  و  ال�سفحات 
اأحــداث  تغطية  على  اأرغمنا  احلــايل 
طلبنا  بينما  فــقــط،  الأنــديــة  اكــرب 
ال�سفلى  الأق�سام  اأندية  مرا�سلي  من 
قرار  وهو  العمل،  عن  موؤقتا  التوقف 
طلبنا  بينما  قاهرة،  ظروف  عن  ناجت 
عطلهم  اأخذ  الدائمني  ال�سحفيني  من 

نتيجة نق�ص الن�ساطات".
عن  يتكلم  الــذي  حمو�ص،  علي  ويــرى 
"اأزمة حقيقية"، باأن الو�سعية ا�سفرت 
"مل  يقول:  حيث  القراء  يف  نق�ص  عن 
كونهم  ال�سحف  يطالعون  النا�ص  يعد 
و  كوفيد19-  باأخبار  ــرث  اأك مهتمون 
الدولة  طرف  من  املتخذة  الجــراءات 
من  خــا�ــســة  ــة،  ــح ــائ اجل ــوع  ــس ــو� م يف 
اأ�سبحت  بينما  القت�سادية،  الناحية 

كرة القدم ثانوية".
 : يــلــي  ــا  م املــتــحــدث  نف�ص  ي�سيف  و 
البطولت  بع�ص  ا�ستئناف  مكن  "لقد 
الأوروبية الكبرية، حيث ين�سط عدد 
جزء  با�ستعادة  الدوليني،  لعبينا  من 
خا�سة  و  املعروفة  العمل  وتــرية  من 

فرتة  بتدارك  لنا  �سمحت  مادة  اإيجاد 
الفراغ".

باأن  "لوبيتور"  جريدة  م�سوؤول  يرى  و 
مرهونة  الطبيعية  للو�سعية  العودة 
بفارغ  "ننتظر  املناف�سة.  با�ستئناف 
الن�ساط حتى نتمكن من  ال�سرب عودة 
ا�ستعادة وترية عملنا الطبيعية خلل 
متيزها  التي  ال�سيفية  املرحلة  هــذه 
و  املدربني  و  اللعبني  انتقالت  عادة 

الرتب�سات التح�سريية".
تــوافــق،  جــمــال  زميله  غـــرار  على  و 
نــداء  توجيه  يف  حمو�ص  يتاأخر  مل 
الت�سال  وزارة  خا�سة  و  لل�سلطات 
على  الأوىل  امل�سوؤولة  تبقى  "التي 
ــاعــدة  ـــد املــ�ــس ــدمي ي ــق ــت الـــقـــطـــاع، ل
هــذه  خـــلل  ــة  ــري ــزائ اجل لل�سحافة 
دون  اجلــرائــد  كل  م�ست  التي  املحنة 

ا�ستثناء".
اأما "الهداف تي يف"، القناة التلفزيونية 
تعني  ــي  ــت ال اجلـــزائـــر  يف  ــدة  ــي ــوح ال
كذلك  ت�سلم  فلم  القدم،  كرة  ب�سوؤون 
كوفيد19-،  جــائــحــة  تــداعــيــات  ــن  م
ر�سوان  حتريرها  رئي�ص  يقول  كما 
"باملك�سوف"  ح�سة  من�سط  و  بوحنيكة 
الرباجمية  ال�سبكة  ــلء  م "ا�سحى   :
البطولة  فتوقف  للغاية.  �سعبا  �سيئا 
جعلنا  الن�ساطات  وغــيــاب  الوطنية 
ـــرى على  نــقــدم بــرامــج ريــا�ــســات اأخ
األعاب القوى، يف الوقت  غرار التن�ص و 
لكرة  خم�س�سة  القناة  فيه  كانت  الذي 

القدم".
اأي�سا  امل�سوؤول  بوحنيكة،  ي�سيف  و 
اجلريدة  بــاأن  "الهداف"،  يومية  على 
للتكيف  هيكلتها  اإعــادة  اإىل  ا�سطرت 
"لقد  ال�ستثنائية.  الو�سعية  هذه  مع 
50.000 اإىل  قمنا بتقلي�ص ال�سحب من 
علينا  اجلائحة  تاأثري  ن�سخة.   6.000
تقلي�ص  اإىل  بالإ�سافة  كــبــريا.  كــان 
بتقلي�ص  اأي�سا  قمنا  ال�سفحات،  عدد 
عدد العمال اآليا، حيث طلبنا من اأغلب 
اأن  دون  عطلهم،  ا�ستهلك  ال�سحفيني 
نقوم بف�سل اأحد منهم عن العمل. من 

الــدويل  الهداف  توقف  اأخــرى،  جهة 
ال�سدور  عن  الدولية  للكرة  املخ�س�ص 
يومية  مع  موؤقتا،  بدجمه،  قمنا  حيث 
اإىل  ــور  الأم عــودة  غاية  اإىل  الــهــداف، 

جمراها الطبيعي".

أهمية األكثر  و  األحسن  اعطاء 

 اأما بالن�سبة ل�سماعيل حممد امقران، 
فاإن  "كومبيت�سيون"،  بيومية  �سحفي 
الظرف احلايل الذي متر به ال�سحافة 
البطولة  بتوقف  املرتبط  و  الريا�سية 
الــقــارئ  اعــطــاء  يقت�سي  الــوطــنــيــة، 
"الأهم"، وهذا ما اأدى اىل تقلي�ص عدد 

�سفحات اجلريدة من 24 اىل 16.
اإعطاء  "نحاول   : ال�سدد  هذا  يف  وقال 
الح�سن و الكرث اأهمية وهي القاعدة 
هي  اجلميع  متنيات  ال�سحفي.  عند 
حدث  مثلما  الريا�سي،  الن�ساط  عودة 
واملغرب.  تون�ص  يف  وقريبا  اوروبــا  يف 
ال�سحفيون الريا�سيون تاأثروا مبا�سرة 
م�ست  التي  ال�سحية  الزمة  بتداعيات 

الندية واللعبني".
اخبار  يف  املخت�ص  ــران،  ــق اأم وك�سف 
�سعوبة  ولعبيه،  الوطني  املنتخب 
باأندية  اخلا�سة  املعلومات  ا�ستقاء 
حتى  الــــظــــرف،  ــــذا  ه يف  ــة  ــب ــخ ــن ال
"فيما يخ�ص �سخ�سي،  "الكبرية" منها. 
فاأنا اأبحث دائما على املعلومات املتعلقة 
يف  النا�سطني  الــدولــيــني  باللعبني 
اخلارج و املادة التي نكتب عنها متوفرة 

بعد ا�ستئناف البطولت الأوروبية".
باملقابل، وفيما يتعلق باأخبار الندية 
"فاإن  ال�سحفي-،  نف�ص  -يقول  املحلية 
املــادة.  ايجاد  اأجــل  من  يعاين  اجلميع 
الــوقــت  يف  الــ�ــســهــل  ــن  م لي�ص  فمثل 
احلايل ان تكتب على �سبيبة القبائل او 
مولودية اجلزائر، ناديان كانا يحظيان 

بح�سة الأ�سد يف جريدتنا."
اتخذتها  التي  الجــــراءات  بــني  ومــن 
عدد  تقلي�ص  "كومبيت�سيون"،  يومية 
الذي  ال�سحب  عن  ناهيك  ال�سفحات، 
اجلرائد  غرار  على  الآخر،  هو  تراجع 
امل�سكل،  نف�ص  من  تعاين  التي  الخرى 
العمل  عــلقــة  توقيف  اىل  ا�ــســافــة 
ال�سحفيني  ــــام  اإرغ و  املــرا�ــســلــني  ــع  م
يوما   15 ملــدة  عطلة  يف  ــروج  اخل على 
بالت�ساور  "وهذا  الأجـــر(  )مدفوعة 
ت�سامنا  اظهروا  الذين  ال�سحفيني  مع 
ــــام الــظــرف  ــريا فــيــمــا بــيــنــهــم ام ــب ك

القت�سادي".
وختم ا�سماعيل حممد امقران حديثه 
متاأ�سفا ''للحالة التي و�سلت اليها بع�ص 
دو  ديــبــا�ــص  "ل  غـــرار  على  ــد  ــرائ اجل
الن�ساط.  عن  توقفت  التي  كابيلي"، 
نحن متعاطفون مع زملئنا ال�سحفيني 
ع�سية  بــني  انف�سهم  ـــدوا  وج الــذيــن 
و�سحاها عاطلني عن العمل. انها فرتة 

ع�سرية".

التي تربطه  ال�سنغايل كاليدو كوليبايل جنم نابويل، عن الأنباء  حتدث 
بالنتقال اإىل اأندية اأخرى خارج الكالت�سيو.

�سبورت  ديللو  لجازيتا  �سحيفة  اأبرزتها  ت�سريحات  يف  كوليبايل  وقال 
ا. ل اأحب اأن اأُعرف با�سم  "عائلتي �سعيدة للغاية هنا، وهذا يجعلني �سعيداً

)ال�سيد 100 مليون يورو( اأو القيمة التي مينحها يل املدراء".
واأ�ساف "كل ما اأفكر فيه هو تقدمي %100 من قدراتي على اأر�ص امللعب، 

ا". ا ما �سيحدث قريباً ويف عامل كرة القدم اأنت ل تعرف اأبداً
ا عن املغادرة. علينا اإيجاد حل و�سنجده،  وتابع "مل اأحتدث مع النادي اأبداً
واإذا  النادي،  ما يقرره رئي�ص  ا عن املريكاتو. �سرنى  اأبداً اأحتدث  لكني مل 
اقرتح علي التمديد، هذا �سي�سمح يل باإنهاء م�سريتي الحرتافية هنا".
اأنا ل  3 �سنوات يف عقدي، هناك مت�سع من الوقت.  "ل يزال لدي  ووا�سل 

اأفكر يف اأي �سيء اآخر غري نابويل". 
واأردف "هل �ستوافق على البقاء هنا حتى العتزال؟ لن اأقول )ل(، لكني 

ل اأريد خداع اأي �سخ�ص. نحن نعرف كيف ت�سري الأمور يف كرة القدم".
واأمت "ميكنك قول اإنك �ستبقى مدى احلياة ثم تباع، لذا.. بدلاً من ذلك، 
فرتة  طــوال  قدراتي  من   300% الفريق  �ساأمنح  اأنني  اجلماهري  اأخــرب 

ارتداء هذا القمي�ص".
ق.ر

الرتكي،  غالت�سراي  مــدرب  طلب 
فريقه  اإدارة  ــن  م ـــريمي،  ت فـــاحت 
الدويل  الفريق،  بنجم  الحتفاظ 
ملو�سم  فيغويل،  �سفيان  اجلزائري، 
ـــم تــعــدد  ــــر عــلــى الأقـــــل، رغ اآخ
رحيله  عن  تتحدث  التي  الأخبار 

من الدوري الرتكي املو�سم املقبل.
“ميلييت”  �سحيفة  ــت  ــح ــس واأو�
ح�سم  تــريمي،  ــاحت  ف اأن  الرتكية 
بع�ص  م�ستقبل  بخ�سو�ص  ــراره  ق
ــب  ــــن بــيــنــهــم لع الـــلعـــبـــني وم
فيغويل،  �سفيان  الوطني  املنتخب 
عن  الإدارة  جمل�ص  ــرب  اأخ بعدما 
مع  مهاجمه  ا�ستمرار  يف  رغبته 
الــفــريــق املــو�ــســم املــقــبــل، واأ�ــســاف 

غالت�سراي  اإدارة  اأن  امل�سدر  ذات 
�ستبا�سر خلل الأيام املقبلة عملية 
“اخل�سر”،  لعــب  مــع  الــتــفــاو�ــص 
لغاية  عقده  بتمديد  اإقناعه  باأمل 
�سنة 2023، مقابل تخفي�ص اأجرته 
 2.7 اإىل  مليني   3.8 من  ال�سنوية 
عرب  فيغويل  ــان  وك يــورو،  مليون 
امل�سوار مع نادي  رغبته يف موا�سلة 
من  مــا  وهــو  ا�سطنبول،  العا�سمة 
اأ�سهل مع  اأن يجعل املفاو�سات  �ساأنه 

بطل كاأ�ص اأمم اإفريقيا.
ــن جــهــة ثــانــيــة، اأعــلــنــت جلنة  م
عقوبة،  عن  الرتكية  الن�سباط 
ــويل، عــقــب طـــرده  ــغ ــي �ــســفــيــان ف
اإثــر  �سبور،  ــزون  ــراب ط مــبــاراة  يف 

املغربي  املــدافــع  عــلــى  ــه  ــدائ ــت اع
غري  بطريقة  كو�ستا  دا  ـــروان  م
ريــا�ــســيــة وعــاقــبــتــه مبــبــاراتــني، 
اأمــام  املا�سي  اخلمي�ص  غــاب  حيث 
املواجهة  و�سي�سيع  �سبور  اآلنــيــا 
اأن  على  غوجو  اأنقرة  �سد  القادمة 
يعود للمناف�سة يف املواجهة ما قبل 

الأخرية �سد اإزمري.
وفـــقـــد نـــــادي غـــالتـــ�ـــســـراي كل 
لقبه  على  احلــفــاظ  يف  حظوظه 
النتائج  �سوء  على  املــو�ــســم،  ــذا  ه
وجعلته  يحققها،  التي  املتو�سطة 
يكتفي باحتلل املركز الرابع على 
غري العادة، قبل ثلثة اأ�سابيع عن 

اختتام البطولة.

جوارديوال: ال اأحد يعرف "ملوك دوري االأبطال" 
مثلي.. وحمرز مذهل

تداعيات جائحة فريو�س كورونا: 

ال�ضحافة الريا�ضية اجلزائرية تعاين االأمرين

كوليبايل عن رحيله من نابويل: "ال اأريد خداع اأحد"
جلنة االن�ضباط تعاقب فيغويل مبباراتني يف الدوري الرتكي

ال�سوء  اخلمي�ص  يوم  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  منحت   
اىل  املتاأهلني  الريا�سيني  تدريبات  لعودة  الأخ�سر 
املعنيني  اأو  اليابانية  بطوكيو  الأوملــبــيــة  ــاب  ــع الأل
حني  يف  الريا�سي،  احلدث  هذا  اإىل  املوؤهلة  املناف�سات 
املناف�سات  لعودة  الراهن"  الوقت  "يف  رف�سها  جــددت 

ب�سبب تف�سي جائحة كورونا "كوفيد19-".
وح�سب بيان للوزارة، فاإن "الأمر يقت�سر على ا�ستئناف 
التدريبات يف مرحلة اأوىل على املتاأهلني اأو املتناف�سني 
)�سيف(  بطوكيو  الأوملبية  الألعاب  اىل  التاأهل  على 

الوقائية". للتدابري  ال�سارم  الحرتام  مع   ،2021
فقد  الريا�سية،  املناف�سات  ا�ستئناف  يخ�ص  فيما  اأمــا 
اأورد بيان الوزارة انه تقرر عدم الرتخي�ص لذلك "يف 

الوقت الراهن".
وياأتي ذلك بناء على "تو�سيات اللجنة العلمية ملتابعة 
ال�سحة  ـــوزارة  ل التابعة  "كوفيد19-"  ــاء  وب ور�ــســد 
الوبائية  احلالة  ظل  يف  امل�ست�سفيات  وا�سلح  وال�سكان 
"خلطر  اأي�سا  وبالنظر  معتربا"،  ارتفاعا  تعرف  التي 
املرتبطة  والحتكاك  التجمعات  خلل  الوباء  تف�سي 

بالتدريبات واملناف�سات"، ي�سيف امل�سدر.
هو  الريا�سي  للطب  الوطني  املركز  بــاأن  البيان  وذكــر 
يخ�ص  الــذي  ال�سحي  الــربوتــوكــول  بتنفيذ  املكلف 
بالأوملبياد،  املعنيني  الريا�سيني  تدريبات  ا�ستئناف 

بالتن�سيق مع جلنة متابعة كوفيد19-.
ومعلوم اأن الو�ساية اأوقفت جميع الن�ساطات الريا�سية 
تف�سي  ب�سبب  الــفــارط  مــار�ــص   16 تــاريــخ  منذ  ــك  وذل
دول  خمتلف  غــرار  على  بــاجلــزائــر  كــورونــا  جائحة 

العامل.

نادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأملــا�ــص،  النا�سر  عبد  ــد  اأك
كل  مع  للتعامل  جاهز  فريقه  اأن  اجلزائر،  مولودية 
�سهر  منذ  املتوقف  الــدوري  م�سري  ب�ساأن  الحتمالت 

مار�ص /اآذار، ب�سبب جائحة فريو�ص كورونا امل�ستجد.
 15 يــوم  الفيدرايل،  املكتب  يجتمع  اأن  املرتقب  ومــن 
يوليو/ متوز، لتخاذ قرار نهائي ب�ساأن ا�ستكمال املو�سم 

من عدمه.
يف  لزلنا  الآن  "اإىل  �سحفي:  ت�سريح  يف  اأملا�ص  وقــال 
انتظار قرار املكتب الفيدرايل، واأوؤكد اأن فريقنا جاهز 

لكل ال�سيناريوهات والحتمالت".
م�سري  يف  الفيدرايل  املكتب  يبت  اأن  "اأمتنى  واأ�ساف: 
نكون  حتى  الــقــادم،  اجتماعه  يف  اجلــزائــري  ــدوري  ال
مبا�سرة  اأو  املو�سم،  ل�ستكمال  ــل  الأق على  جاهزين 

التح�سريات للمو�سم القادم".
باإلغاء  البداية  من  طالب  اجلزائر  "مولودية  وتابع: 
خا�سة  املناف�سة،  عــودة  �سعوبة  على  واأكــد  ــدوري،  ال
وتفتقد  املادية،  الناحية  من  تعاين  الأندية  جل  واأن 

للمرافق واملن�ساآت التي متكننا من حماية اللعبني".
حول  موؤخرا  راجــت  التي  ال�سائعات  اأملــا�ــص،  نفى  كما 
اللعبني، ق�سد  تفاو�ص جلنة ال�ستقدامات مع بع�ص 

انتدابهم خلل فرتة التحويلت ال�سيفية.
بع�ص  مع  تفاو�سنا  ب�ساأن  قيل  ما  كل  اأن  "اأوؤكد  وختم: 
م�سري  جنهل  فمادمنا  ال�سحة،  مــن  ــار  ع الــلعــبــني 
ال�ستقدامات  عملية  نبا�سر  اأن  ميكننا  ل  البطولة، 

والت�سريحات".

عطال يوجه ر�ضالة ملواهب الدوريات العربية

رئي�س االحتاد االأملاين يحلم بعودة اجلماهري

تفاوؤل يف �ضحافة اإ�ضبانيا وخيبة اإيطالية اإنكليزية 
بعد قرعة دوري االأبطال

انتقال  املــتــكــّررة  الإ�ــســابــات  اأعــاقــت 
عطال  يو�سف  اجلــزائــري  النجم 

كــان  اأن  بــعــد  كــبــري،  ـــاٍد  ن اإىل 
اإنكليزية  اأندية  عّدة  مطلب 

ـــة كــتــوتــنــهــام  ـــي ـــال ـــط واإي
هوت�سبريز وميلن، اإل اأن 
زالتا  ما  والإرادة  الرغبة 
اأجل  من  لديه  قائمتني 

حتقيق الأف�سل.
وحتــــــــّدث عــــطــــال، يف 

�سحيفة  مع  مطول  حــوار 
بداياته  عن  ماتني"،  "ني�ص 

اإذ  ومــ�ــســتــقــبــلــه،  ــره  ــس ــا� وح
ــاأن  ب ــم  ــل اأح ــااً  ــم دائ "كنت  قـــال: 

�سواءاً  ــي،  اأوروب نــاٍد  يف  لعبااً  اأ�سبح 
نتابع  فكّنا  غريه،  اأو  الفرن�سي  بالدوري 

املباريات ون�سّكك يف قدرتنا على حتقيق ذلك، اأما عن 
م�ستقبلي، فالأكيد اأنني �ساأبقى مع ني�ص هذا املو�سم".
ووّجه عطال ن�سيحة للعبني الطموحني يف الدول 
العربية خا�سة، من الذين يحلمون يف حتقيق م�سوار 
بجّدية  العمل  "يجب  فاأ�ساف:  القدم،  كرة  يف  مميز 

كــبــرية لــبــلــوغ هـــذه الـــدرجـــة، لأن 
لتحقيق  اجلــزائــر  مــن  النــتــقــال 

النجاح لي�ص بالأمر الهني".
نق�ص  مــن  "عانينا  ــع:  ــاب وت
كل  على  لكن  الإمكانيات، 
اإرادتـــه  يّتبع  اأن  لعــب 
ــوة  ــدر ق ــس ــ� ويــجــعــلــهــا م
وبعدها  النجاح،  لتحقيق 
�سهلة،  ـــور  الأم �ست�سبح 
نحو  مــعــّبــدة  ــق  ــري ــط وال

حتقيق الأحلم".
اجلــزائــري  النجم  وانتقل 
اأمم  لكاأ�ص  بطلاً  ــّوج  ت ــذي  ال
اأكادميية  مــن   ،2019 اأفريقيا 
نادي  نحو  اجلــزائــري  بــارادو  نــادي 
خطوة  اأول  يف  البلجيكي،  كـــورتـــراي 
اأن  بعد  ما،  نوعا  غريبة  ته  ق�سّ فكانت  احرتافية، 
اأجل  من  الفرن�سي  ني�ص  لنادي  مواهب  ك�ساف  جاء 
اإيجابي  بتقرير  عاد  لكّنه  اآخر،  لعب  اأداء  متابعة 
يف  الثالث  مو�سمه  حاليااً  يق�سي  الذي  اجلزائري  عن 

فرن�سا.

لكرة  الأملــاين  ــاد  الحت رئي�ص  كيلر  فريت�ص  ــرب  اأع
القدم، عن اأمله يف عودة اجلماهري اإىل امللعب، عرب 

اإجراء اختبارات كورونا على نطاق وا�سع.
"ل  كيلر  قال  اآر،  دبليو  اإ�ص  لإذاعــة  ت�سريحات  ويف 
اإىل  امل�ساهدين  لإعــادة  جهدنا  ق�سارى  نبذل  اأن  بد 

امللعب".
اإجراء  طريق  عن  اجلماهري  بعودة  "اأحلم  واأ�ساف 
ا  مهماً الأمــر  هذا  يكون  ولن  وقــت،  كل  يف  اختبارات 
الثقايف  للن�ساط  ولكن  فح�سب،  للريا�سة  بالن�سبة 

والقت�سادي".
اإمتام  يف  ت�سببت  كورونا  فريو�ص  اأزمة  اأن  اإىل  ي�سار 
ح�سور  بــدون  ــاين  الأمل ــدوري  ال من  املن�سرم  املو�سم 

جماهريي.
على  الراهن،  الوقت  يف  والروابط  الأندية  وتعمل 

اأجل  من  ال�سحية  والنظافة  لل�سلمة  خطط  اإعــداد 
اإتاحة عودة اجلماهري للملعب مرة اأخرى.

ذكرت  ال�سحة،  وزارة  تعليمات  على  تعليقها  ويف 
العامل  اأن  اجلمعة،  اأم�ص  الأملـــاين  الـــدوري  رابطة 
جماهري،  بح�سور  اجلزئي  لل�سماح  بالن�سبة  احلا�سم 
اأن  يتعني  والتي  الأندية  �ستعدها  التي  اخلطط  هو 

حت�سل على موافقة ال�سلطات ال�سحية املحلية.
"ل  ويف املقابلة التي مت بثها اليوم ال�سبت، قال كيلر 
بد اأن ن�سغي بحق اإىل العلماء يف هذا ال�ساأن"، م�سريا 
ح�سور  ممكنا  كــان  اإذا  ممــا  التحقق  يجب  ــه  اأن اإىل 

اجلماهري اأم ل.
نتعامل  دعونا  ف�سلكم،  "من  بالقول  حديثه  واختتم 
من  ممكن  قــدر  وبــاأكــرب  مبو�سوعية  ــر  الأم هــذا  مع 

احلفاظ على ال�سحة".

العاملية،  الريا�سة  ال�سحافة  تطّرقت 
ون�سف  ربـــع  دوري  قــرعــة  اإىل 

اأبطال  دوري  م�سابقة  نهائي 
التي  ــدم،  ــق ال لــكــرة  ــــا  اأوروب

يف  اجلمعة  الــيــوم  �سحبت 
مدينة نيون ال�سوي�سرية، 
مواجهات  ــن  ع وك�سفت 

كبرية.
و�سهدت عناوين ال�سحف 
بعد  ــاوؤلاً  ــف ت اإ�سبانيا  يف 

)اآ�ــص(  �سحيفة  كتبت  اأن 
اإ�سباين  "نهائي  ال�سهرية 

مرتقب  وكل�سيكو  بالكامل؟ 
)ماركا(  اأمــا  نهائي؟"،  ن�سف  يف 

مدريد  ــة  روؤي )ميكن  عنونت  فقد 
حظوظ  مع  النهائي.  ن�سف  يف  وبر�سلونة 

للأتليتي".
)ذا  �سحيفة  عــنــوان،  ــاء  ج فقد  بريطانيا  يف  اأمـــا 
"ال�سيتي يف انتظار ليون اأو يوفنتو�ص يف حال  �سن(: 
تخطيه ريال مدريد..يف م�سار ع�سيب نحو النهائي"، 
"كابو�ص لل�سيتي يف ظل تواجد  وكتبت )ديلي ميل(: 

بر�سلونة  اأو  ميونخ  وبايرن  يوفنتو�ص 
اأمــا  النهائي"،  نحو  الــطــريــق  يف 
عنوان )مريور( فجاء "ال�سيتي 
م�سريه..�سينتظر  يعرف 
اأو يوفنتو�ص  مواجهة ليون 
ـــال  ري تــخــطــى  حــــال  يف 

مدريد بدور الـ16".
وحتــديــدااً  اإيــطــالــيــا،  ويف 
ــا  ــت ــازي بــ�ــســحــيــفــة )لغ
ـــورت( فــقــد  ـــب ـــس ـــو � ـــل دي
"ال�سيتي  عــنــوانــهــا  جـــاء 
طريق  يف  مدريد  ــال  ري اأو 
يوفنتو�ص، واأتالنتا مبواجهة 
ونابويل  جريمان،  �سان  باري�ص 
ميونخ  بايرن  اأو  ت�سل�سي  �سيقابل 
قا�سية  قرعة  بر�سلونة.  عقبة  جتاوز  اإذا 
فيما  غا�سربيني"،  ورجــال  ونــابــويل..  ليوفنتو�ص 
اأو  "يوفنتو�ص  عنوانا  �سبورت(  ديلو  )كوريري  كتبت 
اأو ريال مدريد. يف  ليون �سيواجهان مان�س�سرت �سيتي 

حال تاأهل نابويل �سيواجه ت�سل�سي اأو البايرن".
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اأ�ضرى  فل�ضطينيون

بقلم:  عي�ضى قراقع
----------------------------

قتل   1996 ع��ام  اأكتوبر  �سهر  يف 
ن��اح��وم  اال���رشائ��ي��ل��ي  امل�ستوطن 
حلمي  الفل�سطيني  الطفل  كورمان 
قرية  �سكان  ع��ام��ا،   11 �سو�سة 
املجرم  حل��م،  بيت  ق�ساء  حو�سان 
اأمن  م�سوؤول  كان  الذي  اال�رشائيلي 
امل�ستوطنات يف املنطقة الحق الطفل 
على  بطحه  ثم  علية  القب�س  والقى 
الع�سكري  بحذائه  ودا���س  االر���س 
اختنق  حتى  ورقبته  راأ���س��ه  على 
الع�سكرية  املحكمة  �سهيدا.  وارتقى 
املجرم  على  حكمت  اال�رشائيلية 
القاتل مبا ي�سمى حكمًا تاأديبيا خمففا 
ب 6 �سهور خدمة اجتماعية، جت�سيدا 
لل�سيا�سة العن�رشية التي ميثلها جهاز 
يف  والتمييز  ا�رشائيل  يف  الق�ساء 
وفل�سطيني،  يهودي  بن  االإحكام 
اعالنا �رشيحًا  يعترب  مبا  ودم،  دم  بن 
خارج  واالإعدامات  القتل  بت�سجيع 
ح�سانة  واإع��ط��اء  الق�ساء  نطاق 
هذه  والقتلة،  للمجرمن  قانونية 
نهجا  اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال�سيا�سة 
م�ستمرا يف التعامل مع الفل�سطينين 
ما  املحتلة. ال فرق بن  االأرا�سي  يف 
االأبي�س  االمريكي  ال�رشطي  به  قام 
االأ�سود  االمريكي  امل��واط��ن  بحق 
من  حزيران  �سهر  يف  فلوريد  جورج 
بحذائه  دع�س  وال��ذي   2020 العام 
حتى  وراأ�سه  رقبته  على  الع�سكري 
اختنق ومات وبن املجرم ال�سهيوين 
املتاأ�سل  العن�رشية  فوباء  كورمان، 
وباء  نف�سه  هو  امريكا  يف  تاريخيا 
يف  بوح�سية  املتنامي  العن�رشية 
الذي  الع�سكري  الب�سطار  ا�رشائيل، 
نف�سه  ه��و  االمريكي  فلويد  قتل 
الب�سطار الع�سكري الذي قتل حلمي 
االمريكي  وال�رشطي  الفل�سطيني، 
ميثل  وال���ذي  بالعن�رشية  امل�سبع 

النظام يف امريكا هو نف�سه ال�رشطي 
ميثل  ال��ذي  ا�رشائيل  يف  واجل��ن��دي 
القمع  ومنظومة  واملوؤ�س�سة  النظام 
الفل�سطيني.  ال�سعب  بحق  املتوا�سلة 
خمتلف  م��ن  االأمريكية  اجلماهري 
االأعراق خرجت يف مظاهرات حا�سدة 
العن�رشي،  والتمييز  القهر  �سد 
ون�سب  متاثيل  عدة  باإ�سقاط  وقامت 
والذين  الأمريكا  املوؤ�س�سن  لالآباء 
وقد  العن�رشية،  عن  ودافعوا  اأ�سلوا 
 : �سعار  االأمريكية  اجلماهري  رفعت 
الفل�سطيني  ال�سعب  نتنف�س.   دعونا 
حتت  فمن  العبيد،  تو�سل  يتو�سل  مل 
اال�رشائيلي  االبرتهايد  نظام  كاهل 
اال�ستعماري  الع�سكري  واحلكم 
ال�سهيوين فاأنه يتنف�س ويحرك هواء 
فاالإميان  االجت��اه��ات،  كل  يف  احلرية 
نحن  �سالح.  كل  من  اأقوى  باحلرية 
القرن  �سفقة  ان  مدركن  نتنف�س 
للعن�رشية  ت�سدير  هي  االأمريكية 
مع  تتوافق  والتي  املقيتة  االأمريكية 
اال�رشائيلية  ال�سم  وم�ساريع  خرائط 
على  لل�سيطرة  اال�ستيطان  وت�رشيع 
الفل�سطينية املحتلة،  جميع االأرا�سي 
اىل  الفل�سطينية  االأرا�سي  ومتزيق 
جغرافيا  ومعزولة  متقطعة  جيوب 
واج��ت��م��اع��ي��ا، وحت��وي��ل االح��ت��الل 
احتالل  من  اال�رشائيلي  الع�سكري 
ال�سعب  دائ��م،  احتالل  اىل  موؤقت 
رف�س  يتنف�س  ال��ذي  الفل�سطيني 
ال  �سعار  ورف��ع  التاآمرية  ال�سفقة 
القومية  حقوقنا  على  مقاي�سة 
مدركن  نتنف�س  نحن  وال�سيا�سية. 
وتعميق  ال�سيادة  ه��و  ال�سم  ان 
�سغريا  �سما  كان  �سواء  االحتالل، 
تاأجل،  او  االآن  مت  و�سواء  كبريا،  ام 
�سدور  اىل  تنتقل  ال�سهداء  �سهقات 
املقاومة.  اأنفا�س  وت�ستمر  االحياء 
اجلدل  يف  نغرق  لن  نتنف�س،  نحن 
بن  الفرق  حول  والفقهي  القانوين 

اىل  نتطلع  نحن  وال�سيادة،  ال�سم 
براثن  من  واالنعتاق  ال�ساملة  احلرية 
فل�سطينية  دولة  اىل  نتطلع  املحتل، 
تر�سم  ان  نرف�س  �سيادة،  ذات  كاملة 
حدود  اال�رشائيلة  اجلرافات  اأ�سنان 
�سعارنا:  كبرية،  اأحالمنا  وجودنا، 
مل  نتنف�س،  نحن  والكرامة.  احلرية 
واحلواجز  واالأب���واب  اجل���دران  تعد 
الع�سكرية قادرة على خنقنا، نه�سنا 
واملواجهة،  امل��وت  ج��والت  كل  يف 
خما�سات  يف  تتحرك  انتفا�سة 
نحن  القادمة.  اجلولة  يف  النبوءة 
اأمريكية  ك��م��ام��ات  ب��ال  نتنف�س 
ودولية، تن�سدى لوباء كورونا ووباء 
الفل�سطينية  الروح  عافية  االحتالل، 
وطنية  �سلطة  ال  الطاولة،  تقلب 
فل�سطينية  دولة  ال�سيادة، ال  منزوعة 
ن�سلي  العا�سمة،  القد�س  ب��دون 
امل�سجد  يف  العظيم  الفجر  �سالة 
يف  املبن  الفجر  و�سالة  االأق�سى 
هناك  نتنف�س،  نحن  القيامة.  كني�سة 
الفل�سطيني  للفل�سطيني،  ثالثة  رئة 
ميوت  ان  يعرف  ب�سهولة،  يختنق  ال 
تتنف�س  االأر�س  كثريا،  ليحيا  كثريا 
وع�سبها  دم��ه��ا  ع��ن  ت��داف��ع  وه��ي 
تت�سدى لالأ�سطورة امل�سلحة وخرافة 
نتنف�س  نحن  املعادية.  امليعاد  ار�س 
واملاء  امللح  ال�سيقة، يف  الزنازين  يف 
جوعًا  نتنف�س  اجلاحمة،  واالإرادات 
وعط�سًا وغ�سبا، ال يك�رشنا ال�سجان 
وخم��ط��ط��ات جت��ري��د اال����رشى من 
الهوية  الوطني،  ن�سالهم  م�رشوعية 
تقاتل والنفو�س الثائرة. نحن نتنف�س، 
احلدائق  يف  مزروعاتنا  و  اأ�سجارنا 
االأر�س  اأ�سطح منازلنا تتنف�س،  فوق 
وال�سماوات  االأرواح  بن  معلقة 
االأع���داء  تعلم  اأ�سجارنا  ال�سبع، 
الغرباء درو�سا يف الزراعة، اأ�سجارنا 
من  اكرب  االأر�س  على  مت�سي  اأكبادنا 
يف  نتنف�س  نحن  العالية.  جدرانهم 

يف  الفا�سل  ال�سياج  وعلى  احل�سار 
وال�سمود  االإمي��ان  منلك  غزة،  قطاع 
ورقية  طائرات  املظاهرة،  ون�سعل 
كل  يف  الوطني  الن�سيد  م�ستعلة، 
ونفتح  الدرو�س  كل  نقراأ  املدار�س، 
الثابتون  الكنعانيون  نحن  النوافذ، 
وجه  يف  الطري  ثبات  اأر�سنا  على 
اننا  مدركن  نتنف�س  نحن  العا�سفة. 
هذه  عن  يدافعون  الذين  العرب  اآخر 
القلعة املقد�سة كما قال ال�ساعر نزار 
على  متوكلن  نتنف�س  لكننا  قباين، 
و�سمودنا،  قرارنا  وا�ستقاللية  الله 
ان  اما  فتكفينا،  دمنا  موؤونة  نحمل 
لن  نتنف�س،  نحن  نكون.  ال  او  نكون 
يديرون  الذين  الكابو  رجال  نكون 
ال�سجان،  عن  نيابة  ال�سجناء  �سوؤون 
�سد  ال�سحية  تكون  ان  ن�سمح  لن 
اال�رشائيليون.  يحلم  كما  ال�سحية 
حمكومن  اأ�سريا   544 نتنف�س،  نحن 
املوؤبد،  داخ��ل  يتنف�سون  باملوؤيدات 
بعد  الربغوثي  ونائل  يون�س  كرمي 
يتنف�سان،  ال�سجن  يف  عامًا  اأربعن 
بعد  احلرية  على  اأحالمهم  يدربون 
اأرواحهم  ب��راري  يف  مي�سون  قليل، 
اال�رشائيليون  نتنف�س،  نحن  الطليقة. 
الفل�سطيني  هواوؤنا  بنا،  يختنقون 
مع�سكراتهم  داخ���ل  ي��ط��ارده��م 
امل�سلحة،  اأبراجهم  ويف  وثكناتهم 
روايتهم  ي�سنعون  خطايا  دولة  هم 
دولة  نواجه  ونحن  واجلرمية،  بالقمع 
حقيقة.  من  فينا  ما  بكل  الطغيان 
املحتجزون  �سهداوؤنا  نتنف�س،  نحن 
يتنف�سون،  ال�رشية  االأرقام  مقابر  يف 
جرحانا  فينا،  تتنف�س  املهجرة  قرانا 
املفتوحة،  بجروحهم  يتنف�سون 
الن�سيان.   �سداأ  من  ذاكرتنا  نغ�سل 
الب�سطار  يخيفنا  لن  نتنف�س،  نحن 
واالأمريكي،  اال�رشائيلي  الع�سكري 
يختنق  عندما  املحتلون:  ايها  حذار 

ماء النهر يجري الفي�سان.

عندما يختنق ماء النهر يجري الفي�ضان

عاجل تدخل  اىل  بحاجة   )300( بينهم  االحتالل،  �ضجون  يف  مري�س   )700(••

اأخبار فل�ضطني

عبد  االأ�رشى،  ب�سوؤون  املخت�س  قال 
املعطيات  كافة  ان  فروانة،  النا�رش 
�سلطات  اأن  على  توؤكد  والوقائع 
اإحلاق  تتعمد  االإ�رشائيلي  االحتالل 
االأ���رشى  باأو�ساع  وال�رشر  االأذى 
ال�سحية،  الفل�سطينين  واملعتقلن 
املتعمد  الطبي"  "االهمال  وت�ستخدم 
ب��ط��يء.  ب�سكل  لقتلهم  ���س��الح��ا 
وا�ساف: ان ل�سان حالها يقول: اإما اأن 
واإما  فورا،  الفل�سطيني  االأ�سري  ميوت 
اأن يبقى على قيد احلياة يتاأمل، وت�ستمر 
تدريجيًا.  ومي��وت  طوياًل  معاناته 
املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  ف��روان��ة  ودع���ا 
�سمتها  عن  التخلي  اىل  الدولية 
م�سوؤولياتها  وحتمل  وتقاع�سها 
والقانونية  واالأخالقية  االإن�سانية 
والتحرك العاجل الإنقاذ حياة االأ�رشى 
املوت،  خطر  من  املر�سى  واملعتقلن 
باأنهم  ُيعتقد  الذين  االأ���رشى  وباقي 
اأ�سحاء من خطر االإ�سابة باالأمرا�س 
الظروف  وج��ود  ا�ستمرار  ظل  يف 
وطالب  لالأمرا�س.  امل�سببة  والعوامل 
كافة  الفل�سطينية  اجلهات  فروانة 
االأليات  كافة  لتوظيف  اجلاد  بالعمل 

املوؤثرة  االأدوات  وا�ستخدام  الدولية 
على  امل�ستمر  ال�سغط  يكفل  مب��ا 
توفري  ي�سمن  ومبا  املوؤ�س�سات،  تلك 
احلماية االإن�سانية والقانونية لالأ�رشى 
واملعتقلن من جانب، ومن جانب اآخر 
فعلية  بخطوات  االأم��ام  اىل  امل�سي 
تقربنا اأكرث نحو املحاكم الدولية التي 
من املمكن اأن ت�سكل رادعا لالحتالل 
وحتد من اجلرائم املقرفة بحق االأ�رشى 
اأن  على  فروانة  واأك��د  واملعتقلن. 
وامل�سائلة  واملحا�سبة  املحاكمة  غياب 
الق�سائية هي مّكنت ومتكن االحتالل 
جرائمه  يف  التمادي  على  وت�سجعه 
وعززت  واملعتقلن،  االأ���رشى  بحق 
"االفالت  ثقافة  االإ�رشائيلين  لدى 

من العقاب". 
االأو�ساع  �سوء  اأن  فروانة  واأو�سح   
الطبي  االإه��م��ال  و�سالح  ال�سحية 
 )69( ا�ست�سهاد  اىل  اأدى  القاتل، 
منذ  االحتالل  �سجون  داخ��ل  ا�سريا 
االأ�سري  اآخرهم  وكان   ،1967 العام 
باالإ�سافة اىل  الغرابلي". هذا  "�سعيد 
اآخرين ُكرث –مل يتم اح�ساوؤهم- توفوا 
متاأثرين  ال�سجن  من  خروجهم  بعد 

ال�سجون  ع��ن  ورث��وه��ا  ب��اأم��را���س 
ال�سحية  االأو���س��اع  �سوء  ب�سبب 
باأنه  فروانة  وذكر  الطبي.  واالهمال 
االإ�رشائيلية  ال�سجون  يف  يتكد�س 
يعانون  فل�سطيني،  اأ�سري   )700( نحو 
من اأمرا�س خمتلفة واعاقات ج�سدية 
اأ�سري   )300( بينهم  وح�سية،  ونف�سية 
ومزمنة  خطرية  اأمرا�س  من  يعانون 
ال�رشطان  اأم��را���س:  مثل  وخطرية 
و�سغط  الكلوي  والف�سل  والقلب 
الدم وال�سكري، واأن هوؤالء ال يتلقون 
العالج  اأو  الكافية  الطبية  الرعاية 
املنا�سب، وهم باأم�س احلاجة اىل تدخل 
عالجي عاجل الإنقاذ حياتهم. واأعرب 
فروانة عن اعتقاده باأن اأرقام اال�رشى 
املر�سى تتخطى ما هو ظاهر ومعلن، 
فلي�س كل من مل تظهر عليه اعرا�س 
املر�س �سليمًا. ولو اأُجريت فحو�سات 
الذين  االأ���رشى  جميع  على  �ساملة 
اأرقام  لوجدنا  اأ�سحاء،  اأنهم  ُيعتقد 
مذكورة.  هي  عما  م�ساعفة  املر�سى 
و�سّدد فروانة على اأن �سوء االأو�ساع 
االإ�رشائيلية  ال�سجون  داخل  ال�سحية 
ي�سكل  الطبي"  "االإهمال  وا�ستمرار 

الذي  ال��دويل  للقانون  وفقا  جرمية 
حماية  ب�رشورة  احلاجزة  الدولة  األزم 
الرعاية  كل  وتوفري  لديها،  االأ�رشى 
االإج����راءات  وات��خ��اذ  لهم  الطبية 
من  يحميهم  مبا  املنا�سبة  والتدابري 
باالأمرا�س،  االإ�سابة  او  املوت  خطر 
تعمل  مل  االح��ت��الل  �سلطات  فيما 
اإيذائهم  تتعمد  وفقا لذلك فقط، وامنا 
اجلميع  مب�ساركة  بهم  ال�رشر  واإحلاق 

مبن فيهم االأطباء واملمر�سن. 

دعا اىل توفري احلماية االإن�ضانية واالقرتاب اأكرث نحو املحاكم الدولية
املخت�س ب�ضوؤون االأ�ضرى، عبد النا�ضر فروانة

االأ�ضري ثائر ح�ضني 
ع�ضاع�ضة

قالت "اأُم ثائر"، من مدينة جنن، يف م�ستهل حديثها 
الذي  ع�ساع�سة،  ح�سن  ثائر  االأ�سري  جنلها  عن 
االثنن  ملحاكمته  جديدة  جل�سة  عقد  املقرر  من  كان 

املا�سي، ومل ت�سلها اأّي اأخبار عن م�سريه.
املحكمة  على  ُعر�س  اعتقاله،  "منذ  ثائر:  اأُم  وتقول 
له  مقررة  وكانت   ، مرة   15 �سامل  يف  الع�سكرية 
وُمددت   ،24-3 بتاريخ  العزل  فرة  خالل  جل�سة 
من  باأكمله  اليوم  ومّر   ،5-5-2020 حتى  غيابيًا 
حماكمة  م�سري  عن  معلومات  ت�سلنا  اأن  دون 
فيها كانت خالل  �ساهدته  "اآخر مرة  ابني".وت�سيف: 
الزيارات  اإلغاء  مت  وبعدها   ،2020/  2  /3 يف  الزيارة 
ب�سبب فريو�س كورونا".وتتابع:  واملحاكم  واملحامن 
وجع  وحياتنا  حلظة،  كل  يف  حياتهم  يتهدد  "اخلطر 
وكيف  باأو�ساعهم،  نفكر  ونحن  م�ستمران  وعذاب 
حقوقهم،  من  الكثري  �سحب  بعد  حياتهم  اأمور  ت�سري 
ون�سلي لرب العاملن اأن يحميهم ويحفظهم من كل 
18 عامًا يف مدينة جنن، ن�ساأ  مكروه".ُولد ثائر قبل 
وعا�س وتعلم مبدار�سها حتى ال�سف العا�رش، وتقول 
والبار،  اخللوق  ثائر  فراق  على  حزين  "قلبي  والدته: 
�ساحب القلب الطيب واحلنون، وقد حتمل امل�سوؤولية 
اأُ�رشتنا،  رغم �سغر �سنه و�سحى لي�ساعدين برعاية 
فب�سبب الظروف ال�سعبة مل يكمل تعليمه، كرب قبل 

اأوانه وعمل يف مهن خمتلفة".
والتحقيق.. االعتقال 

تروي الوالدة االأربعينية اأم ثائر اأن بكرها كان يكر�س 
حياته لعمله واأُ�رشته التي عا�ست �سدمة كبرية فجر 
من  الع�رشات  اقتحم  عندما   ،4-2-2019 تاريخ 
حولوا  اأنهم  مو�سحًة  العائلة،  منزل  االحتالل  جنود 
ع اجلنود بن الغرف  منزلها اإىل ثكنة ع�سكرية، وتوزَّ
اأُم  وتقول  ثائر.  عزلوا  وفجاأة  والتخريب،  للتفتي�س 
قاموا  �ساعة  وبعد  الغرف،  اإحدى  اإىل  "اقتادوه  ثائر: 
مل  حياتي  فطول  بيننا،  من  وانتزعوه  يديه  بتقييد 

اأتوقع روؤيته بهذا امل�سهد املوؤمل".
وت�سيف: "مرت االأيام باأمل كبري ونحن ننتظر اأخباره 
يف  احُتجز  فيما  �سهرين،  مدار  على  عنا  املقطوعة 
للتحقيق  وتعر�س  اجللمة،  ب�سجن  التعذيب  زنازين 

وال�سغوط والعزل دون مراعاة �سغر �سنه".
املحاكم ورم�سان

دمعت عيناها حلظة م�ساهدته مكبل اليدين والقدمن، 
�سامل،  يف  املحكمة  جل�سة  خالل  باجلنود  وحما�رشاً 
وتقول اأم ثائر "فرحت كثرياً ، عندما علمت بنقله اإىل 
وترقبت موعد  التحقيق،  وانتهاء رحلة  �سجن جمدو 
منه  االقراب  من  منعوين  اجلنود  لكن  حماكمته، 
واحلديث اإليه، متنيت اأن تتوقف عقارب ال�ساعة حتى 
اأطول وقت ممكن، لكنهم ف�سلوا بيننا، واأعادوه  اأراه 

اإىل ال�سجن، وعدت اإىل منزيل حزينة".
اأفتقده يف كل حلظة، ال  حياتي،  "ثائر كل  وت�سيف: 
�سيما خالل ال�سهر املبارك، كنت اأمتنى اأن يكون بيننا 
ما  االحتالل  لكن  وطقو�سه،  بال�سهر  لنفرح  ومعنا 

زال ميدد توقيفه وينتزع حريته".
"يف كل جل�سة ميددون توقيفه حتى  اأُم ثائر:  وُتكمل 

نعي�س على اأع�سابنا يف انتظار املحكمة التالية".
"الدعاء  بالقول:  ل�"القد�س"  حديثها  ثائر  اأُم  وتختتم 
الوحيد الذي اأُردده يف رم�سان اأن ُيفرج رب العاملن 
كربه، وتنتهي هذه االأيام ال�سوداء من حياتنا، ويعود 
اأح�سان  اإىل  االأ�رشى  وباقي  اأح�ساين،  اإىل  ثائر 
رب  اأنقذنا  وقد  املقبل  العيد  ون�ستقبل  اأُمهاتهم، 

العاملن من "كورونا" واالحتالل و�سجونه".
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من يقف وراء "الهجمات" الغام�ضة على مواقع 
حيوية اإيرانية؟

قراءة/ حممد علي
---------------- 

ل��ف من  ت��ت��اأ ن��ه��ا  اإ اجل��م��اع��ة  ت��ق��ول 
يف  واالأمن  اجلي�س  قوى  عن  من�سقن 
عدة  هجمات  وراء  تقف  نها  واإ يران  اإ
باإخفائها  يرانية  االإ ال�سلطات  قامت 
ل�سبكة  ت��وج��ه��ت  ال�����س��ع��ب.  ع��ن 
وكاالت  خالل  من  للتحقق  االإنرنت 
على  بها  املوثوق  واحل�سابات  نباء  االأ
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  مواقع 
كهذا  لهجوم  ذكراً  اأجد  مل  نني  اأ غري 
اأعلنت  �ساعات،  بعد  مكان.  اأي  يف 
ي��ران��ي��ة  وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��ذري��ة االإ
نطنز  مفاعل  يف  ح��ادث  وق��وع  عن 
يكون  اأن  ا�ستبعدت  لكنها  النووي، 

تخريبي. عمل  نتيجة 
املجل�س  اأع��ل��ن  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  يف 
نه  اأ يراين  االإ القومي  لالأمن  االأعلى 
"احلادث"  وراء  بال�سبب  علم  على 
لن  ل��ك��ن��ه  ن��ط��ن��ز  يف  وق���ع  ال����ذي 
احل��ايل  ال��وق��ت  يف  ع��ن��ه  ي��ك�����س��ف 
�سور  واأظهرت  اأمنية".  "الأ�سباب 
لوكالة  اال���س��ط��ن��اع��ي��ة  ق��م��ار  ب��االأ
وقوع  "نا�سا"  االأمريكية  الف�ساء 
 02:06 ال�ساعة  يف  نطنز  يف  حريق 
ال��ذي  ال��دم��ار  ويتطابق  ���س��ب��اح��ًا. 
التي  التفا�سيل  مع  ال�سور  تظهره 
االإلكروين  الربيد  ر�سالة  ت�سمنتها 
�سياغة  مت��ت  الوطن".  "فهود  م��ن 
وت�سمنت  بعناية  اجلماعة  ر�سالة 
مواقع  على  لهجمات  فيديو  ت�سجيل 
داخل  نفذتها  نها  اإ قالت  ا�سراتيجية 
وت�سجيل  بيان  اإعداد  يحتاج  يران.  اإ
�ساعات  اإىل  الطريقة  بهذه  فيديو 
اإىل  بحاجة  يكن  مل  اإن  التخطيط  من 
قام  الذي  ال�سخ�س  كان  ي��ًا  واأ ي��ام.  اأ
على  كان  فقد  املحتوى  هذا  بتحرير 
ما  وهو  ناتانز،  بانفجار  م�سبق  علم 

تخريبيا. عماًل  كونه  فر�سية  يدعم 
اأن  احتمال  اأي�سًا  قائمًا  يظل  لكن 
ل��ك��روين  االإ ال��ربي��د  ر�سالة  تكون 

ب�ساأن  للت�سليل  مدرو�سة  حماولة 
يكون  وقد  الهجوم.  وراء  يقف  من 
ذل���ك م��ن ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��الء اأج��ان��ب 
يران. اإ يف  للنظام  خ�سومًا  ي�سكلون 

هجوم "اإحباط" 
الوطن"  "فهود  جماعة  ا�سم  يت�سابه 
اإلكرونية  جلماعات  اأخرى  اأ�سماء  مع 
اأو  الفار�سي"  "القط  مثل  يرانية"  "اإ
تتاألف  وال��ت��ي  ال�ساحر"  "القط 
من  ج��زء  نهم  اأ يعتقد  قرا�سنة  من 
للحر�س  التابع  االإلكروين  اجلي�س 
اأن  املحتمل  ومن  ي��راين.  االإ الثوري 
ت�سكلت  قد  الوطن"  "فهود  تكون 
يف  الفار�سي".  "القط  مل��واج��ه��ة 
االأمن  جهاز  اأعلن  يار  اأ مايو/  اأواخر 
االإ�رشائيلي  الوطني  ل��ك��روين  االإ
�سخم  اإلكروين  هجوم  اإحباط  عن 
اإ�رشائيل،  يف  املياه  منظومة  �سد 
وا���س��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  يعتقد  وك���ان 
ي��ام،  اأ وب��ع��د  وراءه.  ي���ران  اإ وق��وف 
ميناء  ل��ك��روين  اإ هجوم  ا�ستهدف 
مهم  مركز  وهو  رجائي"،  "ال�سهيد 
ذ  اإ يران،  اإ جنوب  وال�سحن  لالقت�ساد 
واردات  من  باملئة   50 من  اأك��رث  مير 
من  البحر  ع��رب  ال��ب��الد  و���س��ادرات 
وقوع  عن  الهجوم  اأ�سفر  وقد  خالله. 
وغمر  القنوات  يف  هائل  ان�سداد 
واأرجع  باملياه.  للميناء  دية  املوؤ الطرق 
حدث  م��ا  ي��ران��ي��ون  االإ امل�سئولون 

تعتقد  بينما  الطاقة،  يف  نق�س  اإىل 
رد  نه  اأ غربية  ا�ستخباراتية  م�سادر 

يران. اإ �سد  اإ�رشائيل  من  انتقامي 
وانفجارات حرائق 

املا�سية  الثالثة  االأ�سهر  مدى  على 
يف  م��ت��زاي��داً  ع���دداً  ي���ران  اإ �سهدت 
اأحلقت  التي  الغام�سة  الهجمات 
اندلعت  فقد  ح�سا�سة.  مبواقع  دماراً 
ن��ووي��ة،  من�ساآت  يف  ع��دة  ح��رائ��ق 
وحمطات  النفط،  تكرير  وم�سايف 
يف  كربى  و�رشكات  وم�سانع  طاقة، 
/حزيران  يونيو   26 منذ  البالد.  اأنحاء 
هذا  من  ح��وادث  ع��دة  وقعت  فقط 

لنوع: ا
ة  من�ساأ يف  ان��ف��ج��ار  ي��ون��ي��و:   26
لل�سواريخ  ال�سائل  الوقود  نتاج  الإ
القريبة  خوجري  منطقة  يف  البال�ستية 
وحريق  طهران،  ق��رب  بار�سن  من 
�سرياز  يف  للطاقة  لتوليد  حمطة  يف 
الكهربائي. التيار  انقطاع  يف  ت�سبب 
طبية يف  عيادة  انفجار يف  يونيو:   30

�سخ�سا.  19 ومقتل  طهران 
موقع  يف  وحريق  انفجار  يوليو:   2

النووي. ناتانز 
�سرياز. يف  �سخم  حريق  يوليو:   3

حمطة  يف  وحريق  انفجار  يوليو:   4
وت�رشب  االأهواز،  يف  الطاقة  لتوليد 
ق���ارون  ال��ك��ل��ور يف حم��ط��ة  ل��غ��از 

ما�سهر. يف  للبروكيماويات 

�سحفي  -وهو  اآغاجني  �سعيد  يقول 
ويتابع  فنلندا  يف  مقيم  ي����راين  اإ
تلك  اإن  االأخ������رية-  ال���ت���ط���ورات 
تكون  ورمب��ا  معتادة  غ��ري  احل���وادث 
ا�ستهداف  من  الغر�س   " متعمدة. 
واالقت�سادية  اال�سراتيجية  املواقع 
االقت�ساد  اإ���س��ع��اف  ه��و  ي��ران��ي��ة  االإ
وقف  على  النظام  واإجبار  ي��راين  االإ
وتغيري  التابعة  اجل��م��اع��ات  مت��وي��ل 
ويعتقد  االأو�سط".  ال�رشق  يف  نهجه 
م��وق��ع��ان  وخ���وج���ري  ب��ار���س��ن  اأن 
نووية  من�ساآت  ي�سمان  ع�سكريان 
ال�����رشق  ق�����س��ى  اأ يف  و���س��اروخ��ي��ة 

يراين.  االإ
يراين اإ حتذير 

وك��ال��ة  ق��ال��ت  ن����ادر،  ق����رار  اإ ويف 
اإن  يرنا  اإ الر�سمية  يرانية  االإ نباء  االأ
وقع  نطنز  يف  ن�سب  ال��ذي  احلريق 
"دول  قبل  من  تخريبي  عمل  نتيجة 
ال�سهيوين  النظام  خا�سة  معادية، 
رئي�س  وتعهد  املتحدة".  والواليات 
ما  ذا  اإ "بالرد"  يراين  االإ املدين  الدفاع 
هجوم  �سحية  كانت  ي��ران  اإ اأن  تبن 

لكروين. اإ
�رشق  ا�ستخباراتي  م�سوؤول  وق��ال 
ل�سحيفة  ا�سمه  يذكر  مل  اأو�سطي 
اإن  االأح����د  ي���وم  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 
يف  االنفجار  وراء  تقف  ���رشائ��ي��ل  اإ
اخلارجية  وزير  �سئل  وعندما  نطنز. 
عما  ال�سابق  اليوم  يف  االإ�رشائيلي 
احلادث  وراء  تقف  اإ�رشائيل  كانت  ذا  اإ
قائال  مبا�رشة  غري  ب�سورة  اأج��اب 
يف  ت�رشفاتنا  تبقى  اأن  االأف�سل  "من 

ت�رشيح". دون  يران  اإ
امل�سئولية  عادة  اإ�رشائيل  تتبنى  وال 
"الهجمات"  من  النوع  هذا  مثل  عن 
يرانيون  االإ امل�سوؤولون  يتجنب  كما 
ب�سكل  ���رشائ��ي��ل  الإ ال��ل��وم  ت��وج��ي��ه 
احل���رب  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن  م��ب��ا���رش. 
بداأت  قد  البلدين  بن  االإلكرونية 

. . لفعل با

ال�ضاعة  اأي يف  �ضاعتني،  نحو  قبل  نطنز  من�ضاأة  مهمًا يف  اإيرانيًا  نوويًا  موقعًا  ا�ضتهدفت  الوطن"اإنها  "فهود  تقول جماعة 
لن  االإيراين  النظام  واإن  املن�ضاأة  فجرت  اأنها  اجلماعة  زعمت  املف�ضلة،  ر�ضالتها  ويف  املحلي.  بالتوقيت  �ضباحًا  الثانية 

اإخفاء ذلك. من  يتمكن 

روحاين  ح�سن  يراين،  االإ الرئي�س  قال 
دول��ة  الأي  ميكن  “ال  ن���ه  اإ ال�سبت، 
ملواجهة  الأ�سهر  االقت�ساد  اإغ���الق 
موؤكدا  “كوفيد-19-،  وب��اء  تف�سي 
وعالج  لقاح  نتاج  الإ “ت�سعى  بالده  اأن 
االأمريكية”.  العقوبات  رغم  للفريو�س 
اللجنة  اجتماع  خالل  روحاين،  واأكد 
“ال  “كوفيد-19-،  ملكافحة  الوطنية 
اإغ��الق  العامل  يف  بلد  اأي  ي�ستطيع 

تف�سي  ملواجهة  اأ�سهر  عدة  االقت�ساد 
وكالة  ح�سب  وذلك  كورونا”،  فريو�س 
واأ�ساف،  “اإرنا”.  يرانية  االإ ن��ب��اء  االأ
خالل  بذلناها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  “رغم 
كورونا  انت�سار  من  االأول  ال�سهر 
ارتفعت  ق��د  ال��وف��ي��ات  اأع���داد  لكن 
متابعا:  خف�سها”،  اإىل  ون�سعى  لدينا، 
وعالج  لقاح  اإيجاد  على  نعمل  “نحن 
جنل�س  مل  ونحن  كورونا  فريو�س  �سد 

الأخذه  اللقاح  اأح��د  ينتج  اأن  وننتظر 
علينا”.  املفرو�سة  العقوبات  رغ��م 
يرانية،  االإ ال�سحة  وزارة  و�سجلت 
 200 وف��اة  امل��ا���س��ي،  ال��ث��الث��اء  ي��وم 
م�����س��اب ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا خ��الل 
املا�سية،  والع�رشين  االأربع  ال�ساعات 
ظهور  منذ  يومية  ح�سيلة  اأعلى  وهي 

يران. اإ يف  الوباء 
ال�سحة  وزارة  با�سم  الناطقة  وقالت 

يف  الري،  �سادات  �سيما  يرانية،  االإ
 200 ت�سجيل  “مت  �سحفي،  مت��ر  م��وؤ
بكورونا،  االإ�سابة  جراء  جديدة  وفاة 
وفاة”،   11931 اإىل  االإجمايل  رفع  ما 
االإ���س��اب��ات  “ح�سيلة  اأن  م�سيفة 

.”245688 اإىل  ارتفعت  بكورونا 
ق/د

اأمريكا  ب�سن  مرة  الأول  يعرف  ترامب 
وُيعلن  رو�سيا  �سد  �سيربانيا  هجوما 
التجاري  االّت��ف��اق  دام��ة  اإ نّيته  ع��دم 
مع  العالقات  ّن  اأ ّكد  ويوؤ ال�سن  مع 
ب�سبب  للغاية  ت�����رّشرت  ق��د  بكن 
ال��رئ��ي�����س  اأك����د  “كورونا”  وب����اء 
للمرة  اجلمعة  ي��وم  ت��رام��ب  دون��ال��د 
�سنت  املتحدة  الواليات  اأن  االأوىل، 
اأبحاث  وكالة  �سد  �سيربانيا  هجوًما 
واألقى   .2018 عام  الرو�سية  االإنرنت 
باللوم  م��ري��ك��ي��ون  االأ امل�����س��وؤول��ون 
يف  للتدخل  الرو�سية،  الوكالة  على 
 2016 لعام  الرئا�سية  االنتخابات 
 .2018 عام  املدة  منت�سف  وانتخابات 
�سنت  اإن  ال  �سوؤ على  ترامب  واأجاب 
اأبحاث  وكالة  على  هجوما  اأمريكا 

مع  مقابلة  خالل  الرو�سية  االإنرنت 
“وا�سنطن  �سحيفة  من  تي�سن  مارك 
وكتبت  �سحيح”.  “هذا  بو�ست”، 
عن   2019 ع��ام  بو�ست  وا�سنطن 
و�سول  منع  الذي  االأمريكي  الهجوم 
ترامب  لكن  ن��رن��ت،  االإ اإىل  الوكالة 
املتحدة.  ال��والي��ات  ت��ورط  يوؤكد  مل 
اأوباما  ال�سابق  الرئي�س  ترامب  وانتقد 
التدخل  ملكافحة  يكفي  مبا  قيامه  لعدم 
وق��ال   .2016 ان��ت��خ��اب��ات  ب��دء  قبل 
رو�سيا  اأن  يعلم  كان  اأوباما  ترامب: 
له  ق��ال  ق��د  اأح��د  و  اأ ب��اجل��وار  تعبث 
ال،  اأم  كذلك  م��ر  االأ كان  �سواء  ذلك، 
وتابع  �سيئا.  يقل  مل  فهو  يدري؟  فمن 
هو  �سمته  وراء  “وال�سبب  الرئي�س: 
كانت  كلينتون  هيالري  اأن  اعتقاده 

ا�ستطالعات  �سدق  اأن  بعد  �ستفوز 
اأوب��ام��ا  رد  ت��رام��ب  وب���راأي  زائفة”. 
خالل  من  حدوثه،  بعد  التدخل  على 
والوكاالت  الرو�س  على  العقوبات 
ع�����رشات  وط���رد  املعنية  ال��رو���س��ي��ة 
اأن  يذكر  البالد.  من  الدبلوما�سين 
وا���س��ن��ط��ن ات��ه��م��ت رو���س��ي��ا م���رارا، 
الرئا�سية  االنتخابات  يف  بالتدخل 
 ،2016 ع��ام  ج��رت  التي  االأمريكية 
منظمة  قر�سنة  عمليات  خ��الل  من 
االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  عرب 
امل��زاع��م،  تلك  مو�سكو  نفت  فيما 
تلك  مثل  يف  �سلوعها  عدم  موؤكدة 
اأعلن  اأخ��ر  �سياق  ويف  العمليات. 
الراهن  الوقت  يف  يفكر  ال  نه  اأ ترامب، 
االتفاق  من  الثانية  باملرحلة  امل�سي 

يف  واأ���س��اف  ال�سن.  م��ع  التجاري 
توجهه  ث��ن��اء  اأ لل�سحفين  ت�رشيح 
اجلنوبية  القيادة  لزيارة  فلوريدا  اإىل 
بن  العالقات  اأن  اجلمعة،  االأمريكية، 
للغاية”.  “ت�رشرت  وب��ك��ن  ب��الده 
ب�ساأن  ال  �سوؤ على  رده  معر�س  ويف 
االتفاق  من  ثانية  جولة  عقد  اإمكانية 
قال  وبكن،  وا�سنطن  بن  التجاري 
وتابع:  االآن”.  بذلك  اأفكر  ال  ترامب: 
للغاية؛  ت�رشرت  ال�سن  مع  العالقة 
كان  ال��وب��اء،  وق��ف  باإمكانهم  ك��ان 
يفعلوا.  مل  لكنهم  ذلك،  فعل  باإمكانهم 
اإىل  ووهان  من  انت�ساره  فقط  منعوا 

ال�سن”. من  االأخرى  االأجزاء 
ق/د

اأك����دت امل�����س��ت�����س��ارة االإع��الم��ي��ة 
بثينة  ال�سورية  للرئا�سة  وال�سيا�سية 
“قانون قي�رش غري �رشعي  اأن  �سعبان، 
�سوريا”،  بحق  اإجرامي  اإج��راء  وهو 
يراين  االإ الع�سكري  “االتفاق  معتربة 
لك�رشه”.  اخلطوات  اأول  ال�سوري 
ات�سال  يف  �سعبان،  بثينة  واأ�سارت 
اأن  اإىل  اليمنية،  “امل�سرية”  قناة  مع 
هو  قي�رش”  “قانون  ب�  ي�سمى  “ما 
و�سدر  �سوريا  على  للحرب  امتداد 
على  احلرب  قادت  التي  اأمريكا  عن 
اأن  اإىل  الفتة  ال�سوري”،  ال�سعب 
“قانون قي�رش، اعتداء على كل حمور 
الوقائع”.  اأكدته  ما  وهذا  املقاومة، 
لك�رش  خيارات  عدة  “لدينا  وقالت: 
ق��ان��ون ق��ي�����رش وت��وق��ي��ع االت��ف��اق 
هو  ال�سوري  ي���راين  االإ الع�سكري 
“�سنعمل  م�سيفة  اخلطوات”،  اأول 
وزي��ادة  ال��زراع��ة  اإىل  ال��ع��ودة  على 
املقاومة  حم��ور  دول  م��ع  ال��ت��ع��اون 
كال�سن  ال�����رشق  على  واالن��ف��ت��اح 
“لدينا  بالقول  وتابعت  ورو�سيا”. 
باعتمادها  نا  بداأ وقد  داخلية  خيارات 
اأن  مبينة  قي�رش”،  قانون  ملواجهة 
دول  على  واحلرب  احل�سار  “ا�ستمرار 
بن  الت�سامن  �سيزيد  املقاومة  حمور 

الدول”. هذه 
احل�سار  جعل  “كما  قائلة  واأردف��ت 
ي��ران��ي��ة  االإ ���س��الم��ي��ة  االإ اجلمهورية 
على  اأي�سا  ق��ادرون  فنحن  ق��وى،  اأ
فر�سة  اإىل  احل�����س��ار  ه��ذا  حت��وي��ل 
اأن  اإىل  الفتة  قوة”،  اأك��رث  لن�سبح 
خمتلف  �سيا  اآ �رشق  دول  يف  “التفكري 
الغربية  الدول  التفكري يف  طريقة  عن 

ال�سعوب”. ذبح  على  القائمة 

علي  ال�سوري،  الدفاع  وزي��ر  وق��ع 
اأرك��ان  رئي�س  مع  ي��وب،  اأ الله  عبد 
يوم  باقري،  حممد  ي��راين،  االإ اجلي�س 
�ساملة  اتفاقية  املا�سي،  االأرب��ع��اء 
البلدين.  بن  الع�سكري  للتعاون 
“تعزيز  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ة  ون�����س��ت 
يف  م��ن��ي  واالأ الع�سكري  ال��ت��ع��اون 
امل�سلحة  ال��ق��وات  ع��م��ل  جم���االت 
وتناولت  التن�سيق”،  وموا�سلة 
و���رشورة  �سوريا  يف  “االأو�ساع 
التي  االأجنبية  ال��ق��وات  ان�سحاب 

�رشعية”. غري  بطريقة  دخلت 
ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  اأعرب  فيما 
اجتماعات  لنتائج  ارتياحه  عن  االأ�سد 
وتوقيع  يراين  واالإ ال�سوري  اجلانبن 
والتقني  الع�سكري  التعاون  اتفاقية 
م�ستوى  جت�سد  والتي  البلدين،  بن 
جتمع  التي  اال�سراتيجية  العالقات 
كنتيجة  وتاأتي  ي��ران،  واإ �سوريا  بن 
ل�����س��ن��وات م���ن ال��ع��م��ل امل�����س��رك 
االإرهابية  احلرب  ملواجهة  والتعاون 
ع��ل��ى ����س���وري���ة، وال�����س��ي��ا���س��ات 
دم�سق  ت�ستهدف  التي  العدوانية 
املتحدة  الواليات  وكانت  وطهران. 
تطبيق  موؤخرا  اأعلنت  االأمريكية، 
الرئي�س  ت�ستهدف  جديدة  عقوبات 
وزوج��ت��ه.  ���س��د  االأ ب�سار  ال�سوري 
م��ري��ك��ي،  وق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االأ
 39 فر�ست  نبالده  اإ بومبيو،  مايك 
�سخ�سيات  ع��ل��ى  ج��دي��دة  ع��ق��وب��ة 
“قانون  مبوجب  �سورية  وكيانات 
اإىل  لدفعهم  “حماولة  يف  قي�رش”، 
تقودها  التي  املفاو�سات”  طاولة 

املتحدة. االأمم 
ق/د

لت�سليم  املتحدة  االأمم  مهمة  مدة  انتهت 
�سوريا  يف  احل��دود  عرب  امل�ساعدات 
االأمن  جمل�س  يتمكن  اأن  بدون  اجلمعة 
عميقا  انق�ساما  ي�سهد  الذي  الدويل 
لتاأمن  احليوية  لية  االآ هذه  متديد  من 
االأ�سخا�س  ملالين  ن�سانية  اإ م�ساعدة 
عمليات  خم�س  وبعد  البلد.  هذا  يف 
منها  اأي  جتد  مل  الثالثاء،  منذ  ت�سويت 
حقهما  وال�سن  رو�سيا  وا�ستخدمت 
مقرحات  �سد  )الفيتو(  النق�س  يف 
مل��ان��ي��ة ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة، ب����داأت ب��رل��ن  اأ
ملحاولة  اأخ��رية  م��ب��ادرة  وبروك�سل 
م��ل اإج��راء  ل��ي��ة ع��ل اأ ن��ق��اذ ه��ذه االآ اإ
االأ�سبوع.  نهاية  يف  جديد  ت�سويت 
فران�س  لوكالة  دبلوما�سيون  �سار  واأ
وفقا  ت��ي  ���س��ي��اأ ذل��ك  اأن  اإىل  ب��ر���س 
يف  فر�ست  التي  رو�سيا  ل�����رشوط 
كبريا  تقلي�سا  الثاين/يناير  كانون 
ب�سكل  خف�سها  وتريد  لية  االآ لهذه 
عرب  املتحدة  االأمم  لية  اآ ون�ساأت  اأكرب. 
ت�سمح  وه��ي   ،2014 ع��ام  احل���دود 
بدون  لل�سورين  امل�ساعدات  باإي�سال 
التفوي�س  وينتهي  دم�سق.  موافقة 
وتعترب  اجلمعة.  م�ساء  لية  االآ لهذه 
ال�سيادة  ينتهك  التفوي�س  اأن  رو�سيا 
على  اإرادتها  فر�ست  وقد  ال�سورية. 
الثاين/يناير  كانون  يف  املتحدة  االأمم 
باتت  ذ  اإ لية  لالآ تقلي�سا  بانتزاعها 

من  بدال  العبور  نقطتي  على  تن�س 
بينما  اأ�سهر  ول�ستة  ن��ق��اط،  اأرب���ع 
يف  تطبيقها  منذ  �سنويا  متدد  كانت 
 85 اإن  رو�سيا  وتقول   .2014 العام 
باب  عرب  متر  امل�ساعدات  من  املئة  يف 
معرب  اإغ��الق  ميكن  وبالتايل  الهوى 

ال�سالم. باب 
وي��رف�����س ال��غ��رب��ي��ون ه���ذه احل��ج��ج 
ي��ت��م��ت��ع  ب���دي���ل  ال  اأن  م��ع��ت��ربي��ن 
واأن  حاليا  ل��ي��ة  االآ لهذه  بال�سدقية 
ال�سوريتن  وال�سيا�سة  البريوقراطية 
اإىل  للم�ساعدات  فعاال  نقال  متنعان 
الدولة.  �سيطرة  عن  اخلارجة  املناطق 
االأربعاء  املتحدة  الواليات  واأك��دت 
�سوريا  يف  معربين  على  بقاء  االإ اأن 
عدة  دبلوما�سين  لكن  اأحمر”.  “خط 
احلل  اأن  اجلمعة  بر�س  لفران�س  ذكروا 
وبلجيكا  ملانيا  اأ ليه  اإ ت�سعى  ال��ذي 
معرب  على  بقاء  االإ على  يرتكز  بات 
باب  عن  والتخلي  فقط  الهوى  باب 
وال�سن  رو�سيا  وا�ستخدمت  ال�سالم. 
االأمن  جمل�س  يف  الدائمان  الع�سوان 
���س��ب��وع اجل��اري  ال����دويل، خ��الل االأ
واجل��م��ع��ة.  ال��ث��الث��اء  الفيتو  جم���ددا 
احلكومية  غري  املنظمات  وتتهمهما 
الو�سع  هذا  با�ستغالل  غربية  ودول 

ن�سانية. اإ ق�سية  وبت�سيي�س 
ق/د

الرئي�س االإيراين: ن�ضعى الإنتاج لقاح رغم عقوبات اأمريكا

ُيعلن عدم نّيته اإدامة االّتفاق التجاري مع ال�ضني

ترامب يعرتف الأول مرة ب�ضن اأمريكا هجوما �ضيربانيا �ضد رو�ضيا 

االتفاق الع�ضكري االإيراين ال�ضوري اأول اخلطوات لك�ضره

بثينة �ضعبان: قانون قي�ضر غري �ضرعي 
وهو اإجراء اإجرامي بحق �ضوريا 

انق�ضام عميق يف جمل�س االأمن ورو�ضيا تتم�ّضك ب�ُضروطها

انتهاء مّدة تفوي�س االأمم املتحدة 
لت�ضليم املُ�ضاعدات ل�ضوريا 
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اأحالم بو�ضعيب تخو�س غمار الكتابة من بوابة ال�ضعر ال�ضعبي وتفتح قلبها لـ :"التحرير": 

الكاتب لي�س من ميلك كتاًبا بل من ميلك قراًء

بقلم / اأ . خل�ضر . بن يو�ضف 
---------------- 

تكون  التحرير:اأهال .. من 
؟ بو�ضعيب  اأحالم 

ثنية  اب��ن��ة   ، بو�سعيب  اأح���الم 
يف  ك��ربت  تي�سم�سيلت"   " احل��د 
مواليد  من   ، اجللفة  و�سارة  عن 
 ، اأرطوفونية  اأخ�سائّية   1996
الع�سبية  العلوم  يف  �سة  متخ�سّ
امل��ع��رف��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ب��وزري��ع��ة 
دورات  ب��ع��ّدة  ق��ام��ت  اجل��زائ��ر، 
يف  و�ساركت  االأرطوفونيا  يف 
والرتيل  القراآن  اأحكام  م�سابقات 
و�سهادات  ج��وائ��ز  ع��ّدة  نالت   ،

االآيل االإعالم  يف  منها 
يف  موهبتك  اكت�ضفت  كيف 

الكتابة ومن كان وراء ذلك ؟ 
التحرير:

االأوىل  يف  موهبتي  اكت�سفت 
وقت  ك��ّل  يف  كنت   ، متو�سط 
يف  واأغو�س  قلمي  اأحمل  ف��راغ، 
ال�ّسعر''   '' وهو  اأال  اخلا�ّس  عاملي 
فرة   ، الق�سم  يف  كنت  ���س��واء 
اخلام�سة  يف  املنزل،  اال�سراحة، 
له  لي�س  لهام  اإ نه  باأ اأظن   ، �سباحا 

حمّدد  وقت 
احل��ال  بطبيعة  ذل��ك.  وراء  ك��ان 
ج��ي�����س��ي وق���ّوت���ي وج��م��ه��وري 
ذلك  وبعد   ، ب��ي  واأ اأم��ي  ّول  االأ
االأ�سدقاء   ، يكرب  جمهوري  بداأ 
جمعية  يف  م�سابقات  حفالت،    ،
مهرجانات  املوؤمنن  م  اأ عائ�سة 

اجلامعة...  ويف  مدر�سية 
معك  البداية  كانت  كيف 

يف الكتابة ، وكيف جتاوزت 
التحرير: ؟  ال�ضعوبات 

م�سلية  وجد  رائعة  كانت  والله 
وفيها   ، وماأمني  راحتي  نها  الأ
بالن�سبة   ، اأحا�سي�سي  كل  اأ�سكب 
عنها  ق����ول  اأ ال  ��ع��وب��ات  ل��ل�����سّ
تعّلمت  منها  الأين  �سعوبات، 
ول���واله���ا مل��ا اأجن��ب��ت م��ول��ودي 

احلديث"  مب�سك   " املو�سوم  
طريقي  يف  ع��رثات  وج��دت  نعم 
الّن�رش  دار  اأجد  اأن  قبل  كان  وهذا 
للمثّقف  وج���ودي  ب��ع��د  ول��ك��ن 
الّرائعة  �ستاذة  االأ مع  وباالأخ�س 
تعد  مل  من�سوري"  "�سمرية 
من  جتعل  نها  الأ �سعوبات  هناك 

�سهال عب  ال�سّ
الكتابة  يف  جتربتك  عن  حدثينا 

ومن كان وراء دعمك ؟ 
التحرير:

ال��ك��ت��اب��ة  يف  االأوىل  جت��رب��ت��ي 
تاأثرت  الأين  اجل��زائ��ر  عن  كانت 
وبعد   ، العربية  اللغة  يف  بدر�س 
مبا�رشة  ال��ّدر���س  م��ن  خ��روج��ي 

ولكن  اجلزائر،  عن  �سعًرا  كتبت 
عن  �سعًرا  كانت  االأوىل  اخلطوة 
رائعة   من  اأكرث  جتربة  وهي  ّم  االأ
الّلحظات  تلك  ن�س  اأ مل  االآن  حلد   ،
الأين  وال��ّدم��وع،  بالفرح  املليئة 
مغني  مع  اأ�ستوديو  يف  �سّجلتها 
البع�س  عرفني  ومنها  ال���ّراب  
واق��رح��وا  موا�سيعي  واأح��ّب��وا 
ق�س�سهم  و�رشدوا  عناويَن  علّي 
كّل  تكون  اأن  يجب   ، لكتابتها 
مليئة   ، اخلوف  من  جمّردة  جتربة 
اّلذي  عن  ّم��ا  اأ  ، واالإرادة  بالّثقة 
 ، ا  قويًّ دفًعا  ويدفعني  ورائي  كان 
اإ�رشاري  من  ويزيد  هّمتي  ي�سحذ 
احلال  بطبيعة  اإرادت��ي،  ،ويّقوي 
والدّي  العطاء  ورمَز  الوفاء  مثاَل 
بدا  واأ دائما   - عنهم  الله  ر�سَي   –
وحاّرة  خا�سة  حتّية  مّني  فلهم   ،  -

 . جّدا  جّدا 
وكيف  قدراتك،  اكت�ضفت  متى 
التحرير: تنميتها؟  اإىل  �ضعيت 

�سبق  الذي  ال  ال�ّسوؤ يف  قلت  كما 
�سغري   يف  اكت�سفتها   ، قدراتي 
واأط��ّور  اأجتهد  ب��داأت  هناك  ومن 
تنميتها  اإىل  �سعيت   ، نف�سي  من 
 ، يقام  حفل  ك��ّل  يف  بامل�ساركة 

 . اأخطائي  واأ�سّحح  الّنقد  تقّبل  اأ
اأهّم  اإن كانت املطالعة من 

الكتاب  ، فمن هم  هواياتك 
وماهي   ، ي�ضتهوونك  الذين 

؟  ت�ضّدك  التي  املوا�ضيع 
التحرير:

ولكن   ، املطالعة  ه���وى  اأ طبعا 
متاما  عك�س  ال��ّرواي��ات  مطالعة 
واحد  ليوم  اأجل�س  ال   ، موهبتي 
بالّن�سبة   ، رواي��ة  مطالعة  دون 
ي�ستهوونني  ال��ذي��ن  لل�ّسعراء 
ال�سيخ   ، اجل��خ  ه�سام  ال�ّساعر   :

وال�ّسيخ   ، الله  رحمه  عطاالله 
الله  رحمه  خلوف  بن  خل�رش 

مولود  لك  التحرير:�ضدر 
جديد عن دار املثقف 

بعنوان  مو�ضوم  وهو  اجلزائرية، 
عن  " عبارة  احلديث  " م�ضك 
اأبرز  ، حدثينا عن  �ضعر ملحون 

ق�ضايا،  من  اأدبك  يحمله  ما 
واأهدافه؟ ر�ضالته  وعن 

مو�سوع  كّل  تختلف،   املوا�سيع 
ن��ن��ي  الأ خمتلفة  ق�سية  ي��ع��ال��ج 
تختلف  فموا�سيعي  ���س��اع��رة،  
من  وك��ّل   ، الق�سايا  باختالف 
هو  ّن��ه  وك��اأ ي�سعر  كتابي  ي��ق��راأ 
يلتم�س  ن�سان  اإ كّل  اأي   ، املق�سود 
كجائحة    ، به   ا  خا�سًّ معّينا  جانبا 
ك��ورون��ا، احل��رق��ة، ال��وال��دي��ن ، 
هي  ر�سالتي   ،  ... ة  املراأ فل�سطن 
�ساّبة  و  اأخت  من  اإيجابية  ر�سالة 
تن�سح   ، ة  امل��راأ تدعم  جزائرّية  
اأي   ، الوالدين  ت�سكر   ، ال�ّساب 
الهدف   ، اإيجابّية  جرعة  عن  عبارة 
وي�سل   ، القلب  اإىل  ي�سل  اأن  منه 

 . ي�ستحّقه  اّلذي  املكان  اإىل 
تتطّلب  امللحون  ال�ّضعر  كتابة 
 ، معّينا  وجدانيا  ا�ضتعدادا 

ذلك  من  تتمّكنني  كيف  اأخربينا 
التحرير: ؟ 

يف  تكون  طقو�سي   ، جميل  ال  �سوؤ
خا�سة   الهدوء  فيه  يعّم  مكان  كّل 
الّليل،  ويف  "غرفتي"  مملكتي  يف 
ّن��ه��ا ت��ك��ون ه��ن��اك راح��ة ب��اٍل،  الأ
جولتي  تبداأ  ومنه  اخليال،   اّت�ساع 

ِل ميا الأ با
ماهي نظرتك اإىل واقع االأدب 

ال�ضباب يف  املكتوب من طرف 

التحرير: اجلزائر؟ 
بل  كتاًبا  ميلك  من  لي�س  الكاتب 
لوجهة  باّلّن�سبة   ، قراًء  ميلك  من 
املكتوب  االأدب  واقع  حول  نظري 
والله  يعني  ال�ّسباب  ط��رف  من 
ومنحنى  ��ن  حت�����سّ ويف  مم��ت��از، 
الع�سور  عرب  االأدب   ، ت�ساعدّي 
 ، ازده����اًرا   و  انحطاًطا  يعي�س 
اأن  دائما  اأح��بُّ   ، واجلّيد  ال��رديء 
اجلانَب  املجاالت    جميع  يف  اأرى 

. ليقّويني  امل�سيَء 
الكتابة  اأنواع  التحرير:اأّي 

اإليها اأحالم ، هل جتدين  متيل 
ل�ضان  اإىل  متيل  كاتبًة  نف�ضك 

احلال ، اأم الّتعبري عن الّذات 
ومواقف احلياة ؟

مقّيدا  لي�س  ال�ّساعر  ّن  اأ اأظ���ّن 
اأ�سعر  ما  اأكتب  نا  اأ  ، فقط  بنف�سه 
ب��ه ���س��واء ك��ان ع��ن ذات��ي اأوع��ن 
اأعي�س  اأن   يجب  ولكن   ، غريي 

روٌح فيها  كلماتي  لتكون  الّدور 
دون  امللحون  لل�ّضعر  اختيارك 
االأدبّية  االأجنا�س  غريه من 
االأخرى ، ملاذا ؟ التحرير:

بل  �سيًئا،  اأخر  مل  توا�سٍع  بكل 
لذلك  اختارين  امللحون  ال�ّسعر 
يف  اأ�ستفيق  نائمة  اأكون   ، اأحببته 
ما  مو�سوع  ال��ّل��ي��ل...  منت�سف 
اأ�سطّره  �سفاهي  وترّدده  ي�سغلني 

بياتي...  اأ يف 
ما  و   ) اأح��الم   ( تطلعات  هي  ما 
؟  امل�ستقبل  يف  له  تطمح  اّل��ذي 

: ير لتحر ا
يل  يكون  اأن  امل�ستقبل  يف  اأطمح 
خمتلفة  باأ�سامي  اأخ��رى  مواليد 
و  والكبري،  غري  ال�سّ يفهمها   ،
عاملّيًة  �ساعرًة  نف�سي  من  اأك��ّون 
 ، بها  اأطمح  غر  ال�سّ منذ  كنت  و 

�سحفّيا  حواًرا  اأجري  حّتى  كنت 
ال�ّساعر  وبن  بيني  ومقابالت  
�ساأل  اأ ي�سكنني  ال��ذي  غري  ال�سّ
و�ساأ�سل  بنف�سي   اآمنت   ، واأجيب 

الله باإذن  مبتغاي  اإىل 
تقّدمها  ن�ضيحة  اأو  اأخرية  كلمة 
اأحالم ( للجميع وملن يحلم   (
اأحرفه على رفوف  باأن تكون 

التحرير: ؟  املكتبات 
  ، �سئلة  االأ من  النوع  ه��ذا  اأح��ّب 
�سخ�س  لكّل  ق��ّدم��ه��ا  اأ ن�سيحة 
اأن  الب�سيطة،  الكلمات  هذه  يقراأ 
فيما  وقتهم  ويكّر�سوا  يق�سوا 
مبا  الّنتيجة  �سيجدون   ، يحّبون 
دائما  وكلمة  �سكٍّ  دون  ح�سدوا 
الّنا�س  واعتزلوا  ابتعدوا  اأقولها 
االيجابّين  مع  واندجموا  ال�سلبين 
يف  افكارك  رّت��ب  العلم.    واأه��ل 
الله  با�سم  واب���داأ  وق��ل��م  ورق���ة 
حتدَّ   ، وراءك  تنظر  ال   ، وانطلق 
ويف   ، مل�ستك  واأ���س��ف  نف�سك 
من  ِع�س   ، ب�سمتك  �سع  املجتمع 

�سيء بال  ولي�س  �سيء  اأجل 
التحرير:  ... ختامّية  كلمة 

جريدتكم  اإىل  �سكرا   ، اأخرية  كلمة 
جّد  ن��ا  اأ  ، لل�ّسباب  ت�سجيعها  و 
كانت  معك،  لتحاوري  �سعيدة 
لله  واحل��م��د  �سيقة،  ج��ّد  �سئلة  اأ
فيها  اأع���ّرف  فر�سة  يل  اأتيحت 
الب�سيطة،  وجتربتي  نف�سي  على 
وجزيل  واأبي  ّمي  اأ ل�سندي  ال�سكر 
باالأخ�ّس  املثّقف  ل��دار  ال�ّسكر 
من�سوري   ���س��م��رية  ���س��ت��اذة  االأ
وح�سن  بطيبتها  اجلميع  حمبوبة 
واأختم   ، الله  وّفقكم  معاملتها، 
كّل  يف  جناًحا  ارزقنا  اللهم  واأقول 
وارزقنا  مق�سٍد  لكّل  ونياًل  اأمر 

العلم. درجات  يف  القّمة 

الدافئ وجعلت من  بقلبها  االأدب  الّروح والوجه، احت�ضنت  ، جميلة  البهية  الطلة  ، �ضاحبة  ربيعا  والع�ضرين  الرابعة  م�ضرق ذات  تي�ضم�ضيلت - وجه جديد   - ثنية احلد  كاتبة من  هي 
املتقن ، وهي تتدّرج  باأ�ضلوبها وعملها  التمّيز و خو�س جتربة يف جمال احلرف والكلمة ، متيزت  ما مكنها من  املوهبة  لها من االإمكانيات و  �ضاّبة مبدعة  لها، كاتبة  القلم والورقة هوية 

الّلغوي ، ومنه تهياأت خلو�س غمار الكتابة  اإىل عامل الكتابة ، ع�ضقت املطالعة منذ �ضغرها ، ما مّكنها من الرّثاء  لها من االإرادة ما جعلها تخّط  طريقها  يف �ضماء االأدب والكلمة ، 
لنا مع  ؟ كان  بالكتابة وال�ّضعر وحتى نعرف من هي  اكت�ضفت موهبتها  ، هي من  فائدة  العدد بدون  تهتّم لكرثة  يتابعها ب�ضدق وال  ، يكفيها من  لل�ّضهرة  ت�ضعى  بالب�ضاطة وال  تّت�ضم   ،

" م�ضك احلديث" هذا احلوار  اأحالم بو�ضعيب �ضاحبة كتاب 



اشهار العدد13
األحد 12 جويلية 2020 م الموافق لـ 21 ذو القعدة 1441هـ2039

تهنئة زواج
عندما  العريقة  عّبا�س  عائلة  بيت  والفرحة  البهجة  عّمت 
احتفاال   ، والزغاريد  الُهتافات  و�ضيوفها  اأفرادها  اأطلق 
ومن   " رمزي  يون�س  الفّذ"  الريا�ضي  املدلل  االبن  بزواج 
خالل هذه املنا�ضبة ال�ضعيدة املتميزة يتقدم ال�ضحفي عمر 
 ، واأهله  العري�س  اإىل  التحرير  جريدة  عّمال  وكل  ذيب 
باأ�ضدق التهاين واأجمل التمنيات مع وافر ال�ضحة والعافية 
ال  قويا  رباطا  يجعله  اأن  الكرمي  العزيز  �ضائلني   ، والهناء 

ينف�ضل اأبدا ويرزقهم بالذرية ال�ضاحلة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية غرداية

ال�ضعانبة  متليلي  دائرة 
ال�ضعانبة  متليلي  بلدية 
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 النه�ضة احل�ضارية 
مرهونة بتطور املجتمع

بقلم / كرمي  تقلميمت
---------------------

او  نوعه  كان  كيفما  تطور  اأي  بان  اثنان  اليختلف 
تغريات  احداث  اىل  حتما  يوؤدي   .. �سكله  او  طبيعته 
على  تركه  ال��ذي  االأث��ر  ح�سب  متفاوتة،  بدرجات 
من  تن�ساأ  التي  االأمور  طبيعة  اأن  كما  الواقع،  اأر�س 
عالقة  له  مبا  وطيدة  عالقة  لها  التغريات  تلك  خالل 
جراء  حتقيقه  ميكن  ما  حتقيق  يف  املتبعة  باملنهجية 
مع  تفاعله  طيلة  االن�سان  بها  يقوم  التي  االأفعال 
فكرية  �سواء  ك��اأدوات  بها  ي�ستعن  التي  املوجودات 
اإىل  للو�سول  �سلوكية  حتى  اأو  علمية  اأو  اإبداعية  اأو 
على  االحلاح  يبقى  لكن  امل�ستهدفة،  املبتغيات  تلك 
االإيجابي  ال�سلوك  هو  اجتماعية  جوهرية  نه�سة  خلق 
الذي ميكن اأن يج�سد تلك الرغبات ويرجمها من واقع 
ويحول  معلوم  املجهول  من  يجعل  ملمو�س  اإىل  جمرد 
خمرجات  اإيجاد  يف  ت�ساهم  اإيجابيات  اإىل  ال�سلبيات 
التي  املع�سالت  من  لكثري  عالجية  واأحيانا  توافقية 
تعرقل م�سرية النه�سة االجتماعية ، لكن االأ�سا�س يف 
التحول االإيجابي الأي تطور ب�رشي ، يكمن يف االإرادة 
احليوية  طاقاته  لتفجري  املرء  بها  يعمل  التي  ال�سليمة 
الالحمدودة ، فالعقل الب�رشي الذي هو االأداة املحورية 
الفاعلة يف حقل االبداع ميكنه اأن يتطور بتطور املحيط 
اأدنى �سك ، فكل االخراعات  الذي يتواجد فيه  بدون 
متناول  يف  هي  والتي  امليدان  اأر�س  على  حتققت  التي 
الفكرية  القدرات  اإال توظيف جزي لتلك  اجلميع ماهي 
، فلكل نه�سة  العقل  اأعماق  تزال مكبوتة يف  التي ما 
عواملها اخلا�سة بها فهي تتعلق اأ�سال بكليات االأمور 
املجتمع  كيان  من  كبري  جزء  ت�سكل  التي  واملتغريات 
اأي  اإح��داث  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  ال�سياق  هذا  ،ويف 
قاعدة  خلق  يف  ت�ساهم  حديثة  اإبداعية  ح�سارية  وثبة 
تدخل  التي  واملعارف  املعلومات  من  النطاق  وا�سعة 
بعن�رش  يتعلق  ما  منها   ، احل�ساري  البناء  اإط��ار  يف 
وال�سلوكيات  املكت�سبة  الثقافة  قيمة  و  ال�سباب 
نتيجة  الطارئة  التغريات  تلك  �سوء  على  املتبعة 
�سياغة  يف  تفيد  التي  املجهولة   اأو  املعلومة  العوامل 
طاولة  على  تو�سع  التي  املن�سودة  االأهداف  جمموعة  
 ، املجتمع  متطلبات  وفق  لتحقيقها   والعمل  البحث 
اأي  الع�رشية  باحلداثة  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  ما  منها 
والعلمية  الفكرية  املدارج  تطوير  يف  تدخل  التي  تلك 
التنموية ذات ال�سلة بتح�سن امل�ستوى  القاطرة  لقيادة 
للم�سميات  التقليدي  ال�سكل  من  واالنتقال  املعي�سي 
واحلداثة  التطور  بن  يجمع  م�ستوى  اإىل  واملتفاعالت 
االن�سان  ره��ان  هي  الب�رشية  احل�سارة   ، املن�سودة 
االإمكانيات  م��ن  يجعل  اأن  ي��ح��اول  ال��ذي  احل��دي��ث 
طريق  عن  التطور  له  تتيح  منوذجية  و�سائل  املتاحة 
يعرف  ال  عامل  اإىل  للولوج  واالخ��راع   االب��داع 
اإىل  رحالت  تنظيم  يف  التفكري  اأن  بحيث  النهاية 
الف�ساء اخلارجي هو مبثابة  تطور فكري قد يبدو 
من  مدة  بعد  لكن   ، الراهن  الوقت  يف  م�ستحيال 
وميكن  حقيقة  اإىل  امل�رشوع  يتج�سد  قد  الزمن 
الوا�سع  الكون  هذا  رحاب  يعي�س يف  اأن  لالإن�سان 
�ست�سهده  ال��ذي  التطور  اأ�سكال  من  ب�سكل 
قوقعة  فاإن  لذا   ، احلديثة  التكنولوجية   الو�سائل 
يبقى  املعامل  حمدودة  دائرة  يف  وح�رشه  التفكري 
كل  ي�ساير  املجتمع  تطور  اأن  باعتبار  جمدي  غري 
فاالإن�سان   ، العامل  ي�سهده  الذي  التقدم  نواحي 
لتطورات  يخ�سع  طبيعية  تطور  اأداة  ذاته  بحد 
يحاول  االأخ��رية  ه��ذه  تغريت  فكلما   الطبيعة 
التحدي  من  بنوع  وج��وده  ي�سجل  اأن   االن�سان 
واملتفق   ، احلياة  يف  بحقه  متم�سكا  نف�سه  لفر�س 
التطور  اأ�سكال  من  �سكل  احلياة  اأن  هو  عليه 
يوفر  الذي  الكون  اأو  العامل  رحاب  يف  احلا�سل 
اأ�سباب الطاقة احليوية التي تغذي الكائنات احلية 
احلا�سلة  املتغريات  خ�سم  ويف   ، الروح  بن�سمة 
تبعث  التي    االأ�سا�سية   االأ�سباب  منها  تتولد 
ن�سوء  نظرية  يحقق  مما  املجتمع  كيان  يف  احلياة 
الفاعلة يف حقل تطور  احل�سارة بكل مدلوالتها  

  . املجتمع 

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

حممد جمال املغربي
------------------

اأث���ن���اء ق���راءت���ي الأع���م���ال ال��ع��الم��ة 
الله  حممود(رحمه  الدكتور)م�سطفى 
فاأثار  مقاله عن"الفريو�س"  مررت على 
فقررت  واحد!  اآٍن  اإعجابي وده�ستي يف 
ال�سبح  ه��ذا  عن  نظره  وجهة  عر�س 

اللئيم.
ه د. )م�سطفى( الفريو�س)بدراكوال(  �سبَّ
الذي  املتوح�سة  االأ�سطورية  ال�سخ�سية 
فجاأة  وي��خ��رج  تابوته  يف  ميتًا  ينام 
دمها  وميت�س  �سحيته  على  لينق�س 
فقط  هذا  لي�س  به،  �سبابه  يجدد  الذي 
هي  تتحول  دمها  ميت�س  �سحية  كل  بل 

االأخرى اإىل )دراكوال( اأخرى.
مقالته  يف  حممود(  د.)م�سطفى  ذكر 
 %  60 اإن  ت��ق��ول  االإح�����س��ائ��ي��ات  اأن 
االإن�سان  ت�سيب  التي  االأم��را���س  من 
بل  الفريو�س  هو  والنبات  واحل��ي��وان 

على  يتطفل  قد  اأنه  اأم��ره  يف  العجيب 
امليكروب ال�سغري ويقتله، وعندما ظهر 
العادي  حتت املجهر مل يكن كامليكروب 
الكولريا  اأو  املالريا  كميكروب  يتحرك 
اخلاليا  �سفات  لها  خلية  حتى  يكن  ومل 
عدة  عن  عبارة  كان  بل  املعروفة  احلية 
الطعام،  ملح  ب��ل��ورات  مثل  ب��ل��ورات 
وبتحليلها  ميتة..!!  بروتينية  مادة  جمرد 
املعروف  النووي  الربوتن  اأنها  ات�سح 
بنواة  امل��وج��ودة  امل��ادة  وه��ي   DNAب
النماذج  بن�سخ  واملخت�سة  احلية  اخللية 
فهي  اخللية  يف  الوراثية  وال�سفات 
منها  يطبع  التي  املطبعة  بفورمة  اأ�سبه 
قوله"  حد  "على  الن�سخ  مالين  العامل 
خا�س  "باترون"  حية  خلية  كل  ويف 
التي  اجلديدة  اخلاليا  عليه  ل  ُتف�سّ بها 
تنق�سم  اإليها، هذا الباترون م�سنوع من 
التعقيد،  ال�سديدة  ال�سحرية  املادة  هذه 
على  اخللية  يف  اجلديدة  الن�سخ  وتطبع 
باالأ�سل  يحتفظ  حن  على  ال�سورة 

داخل النواة يف اأر�سيف.�سبحان الله هذه 
لي�س  ميتة  مادة  جمرد  الكيميائية  املادة 
متامًا  حي  تكوين  وال  خلوي  ج�سم  لها 
تابوته،  يف  القابع  مثل)دراكوال(امليت 
امليت يلم�س بزوائده  ولكن ما يكاد هذا 
اإىل  يتحول  حتى  حية  خلية  واأنيابه 
حقنها  بعد  اخللية  يقتحم  رهيب  �سيطان 
وغالفه  زوائده  تاركًا  قلبها  يف  ليدخل 
خارجها، بعدها يلتب�س االأمر على اخللية 
كيميائية  �سفرة  مرة  الأول  تواجه  الأنها 
كيميائية  تعليمات  معها  جديدة،  اآمرة 
لها  يخيل  والتي  يوم،  كل  عن  خمتلفة 
بتنفيذ  فتبداأ  نواتها  من  االأوامر  هذه  اأن 
اأوامر)دراكوال( وتن�سخ منه اآالف الن�سخ 
ذاق  األ��ف)دراك��وال(ال��ذي  اإىل  ليتحول 
اأخرياً طعم الدم وحتول امليت اإىل حي..!!

يو�سح د.)م�سطفى حممود( هذا املوقف 
تتكاثر  التي  املري�سة  للخلية  البائ�س 
ت�ستطيع  ال  وال��ت��ي  الطريقة،  بهذه 
األ��وف  منها  ويخرج  فتنفجر  التحمل 

بعدها  لت�ساب  الفريو�س  وح��دات  من 
ليبداأ  وه��ك��ذا..  اأخ���رى  فخلية  خلية 
يتحول  بينما  ويهلك  ي��ذوب  اجل�سم 
و�سفه"  حد  الغازي"على  الفريو�س 
واأحيانًا  الظالم،  يف  يطعن  جي�س  اإىل 
ال�سفرة  يف  الطفيف  االختالف  يت�سبب 
تنبه  فاإذا  �رشطاين،  منو  اإىل  الكيميائية 
اخلدعة،  اإىل  املنا�سب  الوقت  يف  اجل�سم 
ويبداأ  م�سادة،  مواد  اإفراز  يف  يبداأ  فاإنه 
جديدة  كيميائية  تعليمات  اإر�سال  يف 
الطبيعية،  خطته  اإىل  التكاثر  بها  يعيد 
اجل�سم  بدفاعات  الفريو�س  يتفاجاأ  عندها 
اجل�سم  مناعة  اأنها  اأعتقد  والتي  القوية 
لرناه  لثكناته  للعودة  في�سطر  الطبيعية 
من جديد حتت املجهر االلكروين جمرد 
وال  فيها  حياة  ال  كامللح  ميتة  بلورات 

حركة وال تكاثر وال اإح�سا�س..!!
حممود(  د.)م�سطفى  العالمة  اللُه  َرِحم 
الكائن  غ�سب  من  الب�رشية  معه  وَرِحم 

امليت احلي..!!

كورونــا الكـــائــن امليــت احلـــي..!!
الب�ضر  العامل كوباء فريو�ضي خطرياأودى بحياة االآالف من  الذي اجتاح  اأخبار فريو�س )كورونا(  اأتابع عن كثب  واأنا  يُدر مبخيلتي  مل يكن 
االأبرياء، وعجز العلماء عن الت�ضدي له اأنَّ هذا الفريو�َس عمومًا الكائن �ضغرياحلجم جدًا، والذي ال ميكن روؤيته بامليكر�ضكوب العادي بل ُيرى 
باملجهرااللكرتوين فقط، والميكن ف�ضله من ال�ضوائل التي حتتوي عليه بالرت�ضيح الأنه ينفذ من اأدق املر�ضحات فهو كالهواء، وبالرغم من �ضغر 

حجمه فهل ي�ضتطيع هذا الكائن قتل اآالف الب�ضر يف غم�ضِة عنٍي!؟
االإجابة بالطبع ي�ضتطيع وهذا ما �ضاهدناه يف االآونة االأخرية على م�ضتوى العامل.

واالإي���راين  الركي  املجتمع  1.اأحرم 
واالإم��ارات��ي  والقطري  ��ع��ودي  وال�����سّ
وامل�����رشي وال��ف��رن�����س��ي وال��رو���س��ي 

واالأمريكي.
واإي��ران  تركيا  رم��وز  يف  2.الاأتدخل 
وم�رش  واالإم��ارات  وقطر  وال�ّسعودية 
واالأم��ري��ك��ي  وال��رو���س��ي  والفرن�سي 

واملغربي. والتون�سي 
3.الاأتدخل يف اختيارات هذه املجتمعات 
بها.  ور�سيت  رموزها  اختارت  التي 

واأظّل اأحرم اختياراتها.

لهذه  موجها  لي�س  ه��ذا  4.من�سوري 
ال�سعوب التي نكّن لها كّل االحرام وال 
اإمّنا  التي النتدخل يف �سوؤونها،  لرموزها 
اإيران،  اآيات  اأتباع  للجزائرين من  موّجه 
�سعود  اآل  و�سالطن  الركي  واخلليفة 
والغني القطري والرثي الركي والدب 

الرو�سي وراعي البقر واأمهم فرن�سا.
ع�سمة  وال  وينتقد.  يحرم  5.الرمز 
والعدالة  ويخطئ.  ي�سيب  وكل  لرمز. 
وم�ساوئ.  حما�سن  ولكّل  الرموز.  فوق 
وينتقد  املحا�سن  يظهر  االأ�سيل  واحلّر 
امل�ساوئ  يخفي  الّتابع  والعبد  امل�ساوئ. 

ويظهر مايعتقد اأّنها حما�سن �سّيده.
القادر  عبد  االأم��ري  ال��رم��وز:  6.اأحرم 
ومالك بن نبي وحمودة بن �ساعي وابن 
بادي�س والب�سري االإبراهيمي واأبو القا�سم 
�سعد الله وفقهاء اجلزائر وعلماء اجلزائر 
واملوؤّرخن  و�سعراء  وكّتاب  واأ�ساتذة 
وانتقدتهم  واالأم���وات.  منهم  االأح��ي��اء 
واأظّل اأنتقدهم غري نادم وال اآ�سف ودون 
قدرهم  من  ذلك  ينق�س  وال  ا�ستثناء. 

�سيئا.

اأ�سيادنا  من  اجل��زائ��ر  رم��وز  7.اأحرم 
جميعا،  عليهم  الله  ر�سوان  ال�سهداء 
اأنتقدهم  واأظّل  انتقدتهم  اأن  يل  و�سبق 

غري نادم وال اآ�سف.
بلة  ب��ن  اجل��زائ��ر:  روؤ���س��اء  8.اأحرم 
كايف  وع��ل��ي  وبو�سياف  وب��وم��دي��ن 
والرئي�س  وزروال  �سديد  بن  وال�ساذيل 
عبد  احلايل  اجلزائري  والرئي�س  ال�ّسابق 
انتقدتهم  اأن  يل  و�سبق  تبون.  املجيد 
ا�ستثناء،  ودون  جميعا  اأنتقدهم  واأظ��ّل 

وغري نادم وال اآ�سف.
اأن  االعتقاد  ال�ّسائعة  االأخطاء  9.من 
من  �سّيده  اأو  املحلي  لرمزه  املرء  احرام 
وراء البحار الذي اّتخذه رمزا ي�ستوجب 
رفع  واأن  االأخ���رى.  ال��رم��وز  حم��ارب��ة 
البحار  وراء  من  �سّيده  و  املحلي  رمزه 
االألوهية  م�سف  اإىل  رمزا  اّتخذه  الذي 
والربوبية ي�ستوجب اأن يجعل من رموز 

وطنه ورموز غريه �سياطن واأعداء.
التي  اخلارجية  الرموز  ننتقد  نظّل   .10
االأتباع  واّتخذها  رموزا  اأبناوؤها  اّتخذها 
على  تتعدى  حن  رم��وزا  اجل��زائ��ر  يف 

حرمات  وتنتهك  واأرا�سينا  رموزنا 
اإخواننا وحترق جرياننا.

وانتقدها.  رموزك  احرم  املطلوب:   .11
تكن  وال  غريك،  رموز  يف  تتدخل  وال 
عبدا تابعا لها حتت اأّي ا�سم من االأ�سماء 
يهن  رمز  كّل  و�سّد  الرّباقة.  الاّلمعة 
واإخوانك وجريانك.  واأر�سك  ح�سارتك 
معاملة  "الرموز"  هذه  حينئذ  وعامل 

الّل�س املحتل املغت�سب.
اأكتب  اأن  �سنوات   4 منذ  مّني  12.طلب 
بحثا عن �سّيدنا االأمري عبد القادر رحمة 
وحن  عليه.  الله  ور�سوان  عليه  الله 
اأنهيت البحث قّدمته لزميل ليقراأه ويقّدم 
القراءة  وبعد  اأقّدمه.  اأن  قبل  مالحظاته 
قال يل الزميل: عهدتك ناقدا. ووجدتك 
على  تنتقد  وال  مت��دح  البحث  ه��ذا  يف 
�س  خم�سّ البحث  اأجبته:  عادتك.  غري 
لالأطفال، وال يليق اأن نقّدم عيوب الرمز 
خ�سالها  تقدمي  على  ولنحر�س  للطفل، 
على  اجليل  ي�سّب  حّتى  وف�سائلها، 
نقّدمه  والنقد  وتوقريها.  الرموز  احرام 

للكبار ولي�س لالأطفال.  

حرب الرموز

قنوات الزمن اجلميل
اجلهات  بها  ت��ق��وم  م��ب��ارك��ة  خ��ط��وة 
ف�سائية  قنوات  باإفتتاح  االإعالمية 
امل�ساهد  اإمام  فيها  يو�سع  متخ�س�سة 
 ، ال��دول  لهذه  التلفزيوين  االأر�سيف 
وما�سبريو  احلبيبة  للكويت  القرين  قناة 
زمان  ودبي  الغالية  مل�رش  طبعا  زمان 
لالإمارات  دبي  قنوات  ملجموعة  تابعة 
العربية املتحدة ومنذ فرة مت اإفتتاح قناة 

ذكريات ال�سعودية .
متابعة  على  ح���ازت  ال��ق��ن��وات  ه��ذه 
فقط  اأن  متوقع  كان  ،ولقد  الكثريين 
�سوف  املرحلة  هذه  عا�سوا  ممن  الكبار 

القنوات  هذه  ملتابعة  حري�سن  يكونوا 
بل   ، واأع��م��ال  برامج  من  تقدمه  وم��ا 
هذه  ملتابعة  ال�سباب  من  الكثري  اأن�سم 
مراحل  على  يتعرفوا  حتى  القنوات 
به  �سمعوا  ولكن  يعي�سوها  مل  تاريخية 
.القنوات  درا�ستهم  عرب  اأو  اأهلهم  من 
فيه  الذي  اجلميل  الزمن  اأعادت يل  هذه 
يف  موجودة  غري  لالأ�سف  وت�سويق  لذة 
الكثري من و�سائلنا االإعالمية يف وقتنا 
ندفن  اأن  الظلم  من  اأنه  كما   ، احلا�رش 
عر�سها   نعيد  اأن  دون  اإبداعية  كنوز 
االأعمال  من  �سخم  خمزون  منلك  فنحن 

ومنها اأعمال درامية عظيمة .فوائد هذه 
اأي�سا  القنوات ال تعد وال حت�سى، فهم 
على  يبثونه  ما  كل  بو�سع  حاليا  بداوا 
وموقع  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
املواد  ت�سبح  �سوف  وبهذا   ، اليوتيوب 
خطوة  وهذه  وقت  باأي  للجميع  متاحة 
املعلومات  مل�ساركة  ت��ه��دف  ذك��ي��ة 
املختلفة  الثقافات  على  وال��ت��ع��رف 
�سهل  مكلف  غري  ب�سيط  باأ�سلوب 
هذه  ت�ستمر  اأن  .اأمنيتي  اإليه  الو�سول 
ب�سبب  بتاتا  تتوقف  ال  واأن  القنوات 
من  الكثري  مع  حدث  كما  التمويل  قلة 

القنوات الف�سائية ، وكلي اأمل اأن تبادر 
كل وزارات االإعالم  يف العامل العربي 

لفتح قنوات م�سابهة لها هي اأي�سا .

ح�ضني علي غالب 

بقلم /معمر حبـار
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حـدث وال حـرج

اأمطارغزيرة تت�ضبب يف جريان وادي تيمياوين باأدرار 

صـــورة و تعــليق 

” تثري  رُبو  م�ضْ يعرْف  "ُا�ضرُبوا 
جدال وا�ضعا

اأثارات العباراة التي اأطلقها وايل 
ولية �سطيف غا�سبا ” اأ�سربوا 

يعرف م�سربوا “جدل وا�سعا على 
من�سات التوا�سل الإجتماعي 

فمنهم من اأيد  الوايل واعترب 
احلزم يف تطبيق القانون يف 

جمابهة كورونا اأمر ل مفر منه 
حلماية الأرواح، لكن اأخرون راأوا 

يف خطاب الوايل جمرد �سعبوية 
زائدة للتغطية على الف�سل.

امراأة ت�ضع حدا حلياتها �ضنقا باأحد 
دواوير بلع�ضل بغليزان

اهتز �سكان ولية غليزان على وقع حادثة موؤملة متثلت 
احلماية  م�سالح  تدخلت  حيث  �سنقا،  امراأة  انتحار  يف 
املدنية لولية غليزان لأجل اإجلء جثة امراأة  تبلغ 

36 �سنة، وجدت معلقة بخمار على �سجرة  العمر  من 
بدوار  الكائن  العائلي،  م�سكنها  بفناء  الربتقال 

البوازيد بلدية بلع�سل دائرة  املطمر ، حيث تنقلت 
م�سالح احلماية املدنية اىل مكان احلادث، و عند 

جثتها  نقل  ليتم  متوفية،  اأنها  تبني  ال�سحية  معاينة 
بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل 

حتقيقاتها  املخت�سة  الأمن  م�سالح  با�سرت  فيما  غليزان. 
لو�سع  بال�سحية  دفعت  التي  احلقيقية  الأ�سباب  ملعرفة 

الطريقة. بهذه  حلياتها  حد 

وفاة عجوز اإثر �ضقوطها ◄
من الطابق االأول لبناية 

بق�ضنطينة

توفيت عجوز تبلغ من العمر 84 �سنة اإثر تعر�سها لل�سقوط من 
الطابق االأول لبناية  من علو 05 اأمتار، ال�سحية ) ز.ف( التي لفظت 
اأنفا�سها االأخرية يف عن املكان،كانت متعددة االإ�سابات مع ت�سجيل 
توقف الوظائف احليوية، احلادث وقع يف حدود ال�ساعة ال�ساد�سة من 
�سبيحة اأم�س، بحي اجللولية بلدية حامة بوزيان، اأين تدخلت الوحدة 
الثانوية للحماية املدنية حامة بوزيان....و نقلت اإىل م�سلحة حفظ 

اجلثث مب�ست�سفى ابن بادي�س ق�سنطينة .

فئران معدلة وراثيا الختبار اللقاحات امل�ضادة 
لـ"كوفيد19-" عليها بال�ضني 

اأعلن مي يودونغ املدير العام ل�سركة SinoGene ال�سينية، اأن العلماء ال�سينيني اأجروا تعديلت وراثية على فئران خمربية، جعلتها 
ح�سا�سة ملر�ص "كوفيد19-" لختبار اللقاحات والأدوية عليها.وقال مدير ال�سركة يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء: ل 

ت�ساب الفئران العادية بـ"كوفيد19-" لذلك اأجريت عليها تعديلت وراثية، جعلتها قابلة للإ�سابة باملر�ص، من اأجل اختبار اللقاحات 
امل�سادة والأدوية امل�ستخدمة يف علجه عليها.واأ�ساف: قد مت خلل هذه العملية زرع اجلني الب�سري ACE2 )يختلف عن مثيله يف 

الفئران(، يف اأج�سام الفئران املخربية، لأن نتائج العديد من الدرا�سات اأظهرت اأن الفريو�ص امل�سبب ملر�ص "كوفيد19-" يتوغل من خلله 
يف ج�سم الإن�سان.وبا�ستخدام هذه الطريقة �سيتمكن اخلرباء من حتديد مدى فعالية اللقاحات والأدوية التي تنتج يف ال�سني، واأ�سار 

 )hACE2( الب�سري ACE2 اإىل اأن "ا�ستخدام فئران حتمل جني ،SinoGene م�سدر يف ال�سركة
يف الدرا�سات اجلارية يف هذا املجال، ميكن اأن يزيد ب�سكل كبري من فعالية ومعدل جناح 

الختبارات قبل ال�سريرية للأدوية".واأ�ساف اأنه �سي�سمح هذا للخرباء بتحديد طرق 
انتقال العدوى واآليات تطور املر�ص يف اجل�سم والتغريات التي حت�سل يف الفريو�ص.

واأكد امل�سدر، على اأن عدم كفاية الفئران املعدلة وراثيا �سيزيد من �سعوبة ابتكار 
اللقاحات والأدوية امل�سادة للمر�ص، لأن هذه الفئران، هي عن�سر مهم جدا يف هذه 
البحوث.ولذلك قرر خرباء ال�سركة ت�سريع عملية احل�سول على الفئران املعدلة 

مبا يكفي ل�ستمرار الدرا�سات اخلا�سة مبكافحة الفريو�سات التاجية.

ك�سفت زيارة 
حة  وزير ال�سّ

لقطاعه يف 
العديد من 
الواليات 

ال�ستار على 
واقع هذا 

القطاع، وهي 
دون ريب 
تراكمات 

ل�سنوات عديدة 
مردها يف الكثري 
من احلاالت اإىل 

�سوء الت�سيري 
والف�ساد امل�ست�رشي الذي يتم االآن جني ح�ساده، وال 

اأعتقد اأن وزير ال�سحة  بخربته واإرادته يف التغيري 
وهو ابن هذا القطاع يجهل ذلك، كما يعلم الكثري من 

اجلزائرين حجم امليزانيات التي كانت ت�سّخر لهذا القطاع 
باأرقام كبرية جدا، اإ�سافة اإىل االإمكانيات اجلبارة التي 

تقتطع من ميزانية الدولة، اإال اأّن فريو�س الف�ساد كان وال 
يزال اأكرب وي�ست�رشي يف العديد من القطاعات.

 فعال، من املوؤمل اأن نرى طبيبا يبكي وي�سكو معاناته 
وهو من كان ي�سكو النا�س اإليه حالهم، فما اأغلى تلك 

الدموع وما اأنبلها اأمام دناءة الفا�سدين املف�سدين، ممن ال 
يخافون الله يف اأوطانهم و�سعوبهم بل  وما اأذلهم اأمام 

امل�سوؤولن ؟. لقد اأظهرت حادثة حريق م�ست�سفى الوالدة 
يف الوادي ما كان من �سعف و�سوء ت�سيري، اإال اأّن حالة 

القطاع ال�سحي يف املوؤ�س�سة االأم ح�سب ما و�سفها 
رجاالت القطاع اأمام الوزير اأ�سواأ بكثري وكثري، هذا 

التهاون يف اإدارة اأزمة وباء كوفيد 19 -كورونا- الذي 
يح�سد العديد من اأرواح اجلزائرين يوميا و على 

االأخ�س من اجلي�س االأبي�س من اأطباء ونخب، لالأ�سف، ال 
يزال يدفع ثمنه اجلزائريون. كما اأن ما حدث من حماولة 
اخلداع الب�رشي يف املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية اجليالين بن 
عمر بالوادي على طريقة الدولة العميقة من �سيناريو 

بائ�س لتجهيز امل�ست�سفى مبنا�سبة زيارة الوزير اأجه�سه 
اأطباء ونخب وادي �سوف من ال�رشفاء حن قالوا كلمتهم 
بكل ثقة وعزة نف�س، كما مل ير�س اأبناء ب�سكرة واجللفة 

امل�ساركة يف ذات امل�سل�سل البائ�س واملهزلة الركيكة، 
فقد بات من املفر�س م�ستقبال اأن يقوم وزير ال�سحة 
وبقية الوزراء بزيارات فجائية ملعرفة واقع قطاعاتهم 
عن كثب. مع كل هذا وذاك فاإن االأمل باق يف اأن تبداأ 

اجلزائر اجلديدة رغم الوباء امل�ستفحل مرحلة جديدة 
متجاوزة املحن واالأرزاء؛  بحجم ما متتلكه من كوادر 

ب�رشية وجتهيزات واإرادة �سيا�سية  ميكن اأن تفّعل لتجاوز 
هذه املرحلة الع�سيبة، وال ميكن اأن يتّم ذلك دون م�ساهمة 

كافة الفواعل ال�سيا�سية واملدنية، و االأهم اأن ي�ستفيد 
اجلميع من هذه املحنة التي �رشبت كل بلدان العامل 

واأثرت بتداعياتها على جميع االأ�سعدة.

   ك�ضف ال�ضتار عما وراء 
االأ�ضوار..!!..

بقلم: يو�ضف 
بيازيد
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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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