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بن بوزيد ي�شتبعد فر�ض حجر وطني �شامل

مهلة 48 ساعة لمدراء الصحة لرفع نسبة األسـرَة بالمستشفيات

جناح اختبارات اأول لقاح م�شاد لفريو�س كورونا يف العامل

بلجود يدعو إلى الصرامة ضد المخالفين

�شــالحــيــات  لـلــوالة  بــاتـخــاذ 
قرارات م�شددة يف اأي بوؤرة وباء
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انتخاب "علي 
زكايره" 

رئي�ًشا لبلدية 
الـوادي

العثور على جثة �شاب متوف 
يف ظروف غام�شة باملقرن

ربط 7 مناطق فالحية 
بالكهرباء مطلع املو�شم القادم 

وفاة مدير املوؤ�ش�شة 
االإ�شت�شفائية املتخ�ش�شة 
"االأم-الطفل" بكورونا 

خلفًا للعيد زمايل الذي تويف متاأثًرا 
باإ�شابته بفريو�س كورونا

تندوف

الأغواط
�ض 06

�ض 06

�ض 06
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فتح امل�شاجد وغلق بيوت 
الو�شوء وال�شالة يف ال�شاحات 

والتباعد يف ال�شفوف

توقعات ببلوغ اأ�شعار 
النفط 150دوالرا 

بنهاية 2020

نقابة الأئمة تقرتح على احلكومة:

-   انتقدت الدعوات املطالبة باإلغاء �شعرية الأ�شحية
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اإيداع املتهمني بقتل 
املحامية طرايف يا�شمني 

احلب�س املوؤقت
احلرائق تاأتي على 238 

هكتارا من الغطاء النباتي 
يف ظرف 24 �شاعة

فيما يتوا�شل انخفا�ض �شعره

�ض 02

�ض 02
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العدد
2040

انخفا�س اأ�شعار ال�شادرات بـ %14.3 وارتفاع اأ�شعار 
الواردات بـ 1.3% 

حممد علي 
-------------------

انخفا�ض  اأن  الديوان  واأو�ضح 
لت�ضدير  الوحدوية  القيم  موؤ�رش 
راجع  الت�ضدير(  )�ضعر  ال�ضلع 
انخفا�ض  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
لأ���ض��ع��ار   14.8% ب��ن�����ض��ب��ة 
انخفا�ض  وكذلك  املحروقات، 
املنتجات  من  ال�ضادرات  اأ�ضعار 
 %  8 بن�ضبة  املحروقات  خارج 

املقارنة. الفرتة  نف�ض  خالل 
ل��ل��دي��وان  ن�����رشي��ة  ت�����ض��ر  و 
حول  لالإح�ضائيات  الوطني 
م���وؤ����رشات ال��ق��ي��م ال��وح��دوي��ة 
خالل  لل�ضلع  اخلارجية  للتجارة 
 2020 �ضنة  من  الأول  الثالثي 
اأ���ض��ع��ار  يف  الن��خ��ف��ا���ض  اأن 
تهيمن  التي  ال�ضلع،  ت�ضدير 
ع��ل��ي��ه��ا امل���ح���روق���ات، وال��ت��ي 
اإج��م��ايل  م��ن   92.40% مثلت 
خالل  اجل��زائ��ري��ة،  ال�����ض��ادرات 
العام  من  الأوىل  الثالثة  الأ�ضهر 
انخفا�ض  اإىل  راج���ع  احل���ايل، 

للمحروقات. العاملية  الأ�ضعار 
وق����د ع���رف���ت ال�������ض���ادرات 
 27 بن�ضبة  انخفا�ضا  اجلزائرية 

دينار  مليار   814.5 لت�ضجل   %
الثالثة  الأ�ضهر  خالل  جزائري 
مقابل  احلايل  العام  من  الأوىل 
نف�ض  يف  دج  مليار   1.116.5
ح�ضب  ال�ضابق،  العام  من  الفرتة 

امل�ضدر. ذات 
 1.099.3 الواردات  بلغت  كما 
من  الأول  الثالثي  يف  دج  مليار 
 1.344.5 مقابل   2020 ع��ام 
الفرتة  نف�ض  خ��الل  دج  مليار 
بذلك    م�ضجلة   ،  2019 �ضنة  من 
اجل��اري��ة  القيم  يف  ا  انخفا�ضً

.18.2% بن�ضبة 
 )1.3% ( الت�ضاعدي  الجتاه  اأما 
فراجع  الواردات،  اأ�ضعار  ملوؤ�رش 
م��واد  اإىل  اأ���ض��ا���ض��ي  ب�ضكل 
وال�ضمع  وال�ضحوم  ال��زي��وت 
 +( نباتي  اأو  حيواين  اأ�ضل  من 
وم��ع��دات  واآلت   ،  )13.8%
وامل�رشوبات   )6.2%  +( النقل 
واملنتجات   )3.4%  +( والتبغ 
احلية  واحل��ي��وان��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة 

.)2.3%  +( بن�ضبة 
ك��م��ا ���ض��ه��دت جم��م��وع��ات 
يف  ا  انخفا�ضً اأخ��رى  منتجات 
الأمر  يتعلق  و  الوارداّت،  اأ�ضعار 
منتجات  مبجموعات  خا�ضة 

امل����واد اخل����ام غ���ر ال�����ض��احل��ة 
الوقود  با�ضتثناء  لال�ضتهالك، 
امل��ع��دين،  وال��وق��ود   ،)-11% (
ذات  واملنتجات  الت�ضحيم  ومواد 
املواد  واأخًرا   ،)-3.9% ( ال�ضلة 
ذات  واملنتجات  الكيميائية 

.)2.8%  -( ال�ضلة 
ال��ت��ط��ورات  ه���ذه  اأدت  وق���د 
العجز  "ات�ضاع"  اإىل  امل�ضجلة 
 228 من  ارتفع  الذي  التجاري 
الثالثي  يف  جزائري  دينار  مليار 
اإىل   2019 �ضنة  م��ن  الأول 
يف  جزائري  دينار  مليار   284.8

.2020 من  الفرتة  نف�ض 
التجارة  نتائج  ع��ن  جن��م  كما 
ملعدل  ان��خ��ف��ا���ض��ا  اخل��ارج��ي��ة، 

بال�ضادرات  ال��واردات  تغطية 
 74.1% اإىل   83% من  منتقلة 

املقارنة. الفرتة  نف�ض  خالل 
فقد  كاملة،   2019 �ضنة  يف  اأما 
ال�ضلع  ت�ضدير  اأ�ضعار  �ضجلت 
بن�ضبة  انخفا�ضا  ب��ال��دي��ن��ار، 
يف   ،2018 بعام  مقارنة   7.3%
ال�ضتراد  اأ�ضعار  �ضجلت  حني 

.0.9% بن�ضبة  طفيفة  زيادة 
واأ����ض���ار ال���دي���وان ال��وط��ن��ي 
اإىل  الخ��ر  يف  لالإح�ضائيات 
الثالثة  الأ�ضهر  معطيات  اأن 
احلايل، وكذلك  العام  الأوىل من 
بيانات  تعد   ،2019 معطيات 

قتة. موؤ

�شنة  من  االأول  الثالثي  خالل   14.3% بن�شبة  انخفا�شا  املحروقات،  ذلك  يف  مبا  بالدينار،  ال�شلع  ت�شدير  اأ�شعار  �شجلت   
ح�شب   ،  1.3% بن�شبة  طفيفا  ارتفاعا  اال�شترياد  اأ�شعار  عرفت  فيما   ،2019 �شنة  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة   ،2020

لالإح�شائيات. الوطني  الديوان 

يف الثالثي االأول من 2020

 

اإيداع املتهمني بقتل 
املحامية طرايف يا�شمني 

احلب�س املوؤقت
البويرة،  بولية  ب�ضام،  عني  مبحكمة  التحقيق  قا�ضي  اأمر 
احلب�ض  يا�ضمني  املحامية طرايف  بقتل  باإيداع ثالثة متهمني 
املوؤقت.واأفاد بيان لنيابة اجلمهورية لدى حمكمة عني ب�ضام، 
با�رشتها  التي  الأولية  التحريات  ا�ضتكمال مرحلة  “بعد  اأنه 
الفرقة  يف  املتمثلة  املخت�ضة  الق�ضائية  ال�ضبطية  م�ضالح 
 11 يوم  بتاريخ   مت  ب�ضام،  بعني  الوطني  للدرك  الإقليمية 
جويلية 2020 تقدمي الأ�ضخا�ض امل�ضكوك يف �ضلوعهم يف 
الوقائع، وبعد �ضماعهم من طرف وكيل اجلمهورية، وجهت 
لغر�ض  اأ�رشار  جمعية  متوين  جناية  تهم  الثالثة  للمتهمني 
الإعداد جلناية، جناية القتل العمدي املقرتن ب�ضبق الإ�رشار 
بعنف، جنحة  باحلياء  املخل  الفعل  والرت�ضد، جناية حماولة 
الأمر  �ضالح”.ويتعلق  با�ضتعمال  العمدي  واجلرح  ال�رشب 
بكل من املدعوين: “�ض.�ض.ح” البالغ من العمر 29 �ضنة و 
“ع.اأ”، البالغ من العمر 32 �ضنة، اإ�ضافة اإىل “ع.م.ي” البالغ 
من العمر 23 �ضنة”.واأ�ضار البيان اإىل اأن املتهمني اأحيلوا اإىل 
التحقيقات،  لإجراء  افتتاحي  طلب  مبوجب  التحقيق  قا�ضي 

الذي اأمر باإيداعهم احلب�ض املوؤقت.
ق/و

احلرائق تاأتي على 238 
هكتارا من الغطاء النباتي 

يف ظرف 24 �شاعة
�ضاعة   24 ال�  خالل  اأنواعه،  مبختلف  النباتي  الغطاء  عرف 
و  الأدغ��ال  و  الغابات  م�ّض  حريقا   29 ن�ضوب  الأخ��رة، 
الأحرا�ض وعدة حما�ضيل زراعية .و اأكدت م�ضالح احلماية 
املدنية يف بيانها باأنها �ضجلت 29 حريقا م�ّض خمتلف الغطاء 
النباتي، اأين �ضّجل 11 حريق غابة، حريق واحد يف الأدغال، 
حما�ضيل  على  اأتت  حرائق   8 و  الأحرا�ض  م�ّضت  حرائق   9
هامة  خ�ضائر  احلرائق  هذه  عن  جنم  قد  خمتلفة.و  زراعية 
متثلت يف 75 هكتارا من الغابات، 6 هكتارات من الأدغال 
 45 خ�ضارة  اإىل  احل�ضائ�ض.بالإ�ضافة  من  هكتارا  و112 
مثمرة  �ضجرة   1090 تنب،  1300 حزمة  القمح،  من  هكتارا 
لوحدات  ال�رشيع  التدخل  �ضمح  حني،  يف  نخالت،   106 و 
مئات  خ�ضارة  دون  احليلولة  و  احلرائق،  هذه  باإخماد  احلماية 

الهكتارات من الغطاء النباتي.
ق/و

اإفتتاح املدار�س القراآنية االفرتا�شية ال�شيفية واملخيم القراآين االإلكرتوين
الدينية   ال�����ض��وؤون  وزي��ر  اأع��ل��ن 
بلمهدي،  ي��و���ض��ف  الأوق�����اف، 
افتتاح  عن  العا�ضمة،  باجلزائر 
الإلكرتونية  القراآنية  امل��دار���ض 
على  ال�ضيفية  )الف��رتا���ض��ي��ة( 
التالميذ  اأمام  ولية،   48 م�ضتوى 
والأط��وار  الأع��م��ار  خمتلف  من 
حفظ  يف  يرغبون  الذين  الرتبوية 
النبوي  واحل��دي��ث  ال��ل��ه  ك��ت��اب 
اإىل  التجويد  فن  وتعلم  ال�رشيف، 
الإلكرتوين  املخيم  افتتاح  جانب 

القراآين.
بلمهدي  اأو���ض��ح  وباملنا�ضبة، 
افتتاح  اأن  الوزارية،  دائرته  مبقر 
الإلكرتونية  القراآنية  امل��دار���ض 
 48 عرب  ال�ضيفية  )الفرتا�ضية( 
موا�ضلة  اإطار  يف  يندرج  ولية، 
التي  والربامج  الن�ضاطات  خمتلف 
التعليم  لتاأطر  الوزارة  �ضبطتها 
فرو�ض  تف�ضي  رغ��م  ال��ق��راآين، 
)كوفيد19-(،  امل�ضتجد  كورونا 
اعتماد  فر�ضت  اجلائحة  اأن  مربزا 
الفرتا�ضي  التعامل  اأ���ض��ل��وب 
وو�ضائط  املن�ضات  خمتلف  عرب 

الجتماعي. التوا�ضل 
تكليف  مت  اأنه  اىل  الوزير  واأ�ضار 
هذه  لتاأطر  خمت�ضني  اأ���ض��ات��ذة 
التالميذ  �ضيتلقى  حيث  املدار�ض، 
افرتا�ضية  درو�ضا  بها  امل�ضجلون 
اىل  م�ضرا  والتجويد،  احلفظ  يف 
اجلزائر  يف  ال��ق��راآين  التعليم  اأن 

األ��ف   900 ب��ني  "ما  ي��ح�����ض��ي 
التعليم  يزاولون  �ضخ�ض  ومليون 

الوطن". ربوع  بكل  القراآين 
بلمهدي  اأع��ل��ن   ثانية  جهة  من 
الإلكرتونية"  "املقراأة  انطالق  عن 
تعنى  التي  الثانية  مرحلتها  يف 
ت�ضم  التالوة  وح�ضن  بالتجويد 
يتعلمون  طالب  اآلف   10 زه��اء 
القراآن  وت��الوة  ال��ق��راءة  اأ���ض��ول 
اأ�ضاتذة   110 من  بتاأطر  وجتويده، 
الناجحة  "التجربة  بعد  وذل��ك 
التي  املن�رشم  رم�ضان  �ضهر  يف 
م��ن طرف  ك��ب��را  اإق��ب��ال  ع��رف��ت 

لتالميذ". ا
الوزير  اأ�ضار  الإط��ار  ذات  ويف 
"املخيم  فعاليات  ان��ط��الق  اإىل 
على  القراآين"  ل���ك���رتوين  الإ
كمرحلة  وه��ران  ولي��ة  م�ضتوى 
تعميم  ان��ت��ظ��ار  يف  من��وذج��ي��ة  
امل�ضتوى  على  لحقا  التجربة 
 2000 مب�ضاركة  وذلك  الوطني، 
ط��ال��ب م��ن خم��ت��ل��ف الأط����وار 

الدرا�ضية.

املخيم  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
 100 ���ض��ي��وؤط��ره  الف��رتا���ض��ي 
اأمام  مفتوح  م�رشوع  وهو  اأ�ضتاذ، 
ممن  العامل  دول  من  الطلبة  جميع 
بهذه  الإلتحاق  يف  رغبتهم  اأبدوا 
مدر�ضة  اجلزائر  باعتبار  التجربة، 
يف  عالية  كفاءات  ت�ضم  عريقة 
الكرمي،  القراآن  وجتويد  تدري�ض 
ال��ت��ظ��اه��رة  اخ��ت��ت��ام  ان  م��ذك��را 
اأوت   20 ليوم  الفرتا�ضية مربمج 

املجاهد. ليوم  امل�ضادف  القادم، 
اأداء  ح��ول   �ضوؤال  عن  رده  ويف 
العيد  مبنا�ضبة  ال��ذب��ح  �ضعرة 
الوزير  ذك��ر  امل��ب��ارك،  الأ�ضحى 
للفتوى  ال��وزاري��ة  اللجنة  اأن 
العلمية  اللجنة  م��ع  تتوا�ضل 
ل��ر���ض��د وب����اء ك���ورون���ا ال��ت��ي 
حول  ال�ضحية  املعطيات  متتلك 
معها  لقاء  تنظيم  مت  وقد  الوباء، 
قريبا  اأخ��رى  لقاءات  و�ضتتبعها 
الن�����ض��غ��ال،  ه���ذا  يف  للف�ضل 
تنظيم  اإىل  الوقت  ذات  يف  م�ضرا 
غرار  على  �رشكاء  مع  ل��ق��اءات 

وهيئات  واملوالني  الفالحني  احتاد 
للمو�ضوع. اأعمق  لبحث  وطنية 

الدينية  ال�����ض��وؤون  وزي��ر  ودع��ا 
يف  خا�ضة  املواطنني،  والأوق��اف 
ال�ضحي،  ال�ضتثنائي  الظرف  هذا 
وال�ضتهتار  التهاون  ع��دم  اإىل 
واللتزام  الح��رتازي��ة  بالتدابر 
ال�ضحية،  والقواعد  بال�رشوط 
للخروج  اجلائحة  هذه  اأملتها  التي 
اأن  م��ربزا  ال�ضحي،  احلجر  م��ن 
اجلزائر  على  يتاآمر  م��ن  "هناك 
يف  ي�ضككون  حينما  اخلارج،  من 
هوؤلء  كورونا"،  فرو�ض  وج��ود 

"العمالء".  : و�ضفهم 
اأخرى،  جهة  من  الوزير،  واأ�ضاد 
امل�ضتوى  على  الأئمة  مب�ضاهمة 
العمليات  خمتلف  يف  الوطني 
البالد  عرفتها  التي  الت�ضامنية، 
اإياهم  دعيا  اجلائحة،  ه��ذه  خ��الل 
و  لتوعية  م�ضاركتهم  تكثيف  اإىل 
الوباء  مبخاطر  املواطنني  حت�ضي�ض 

الفرو�ض. تف�ضي  من  واحلذر 
ق/و

توقعات ببلوغ اأ�شعار النفط 
2020 بنهاية  150دوالر 

فيما يتوا�شل انخفا�س �شعره

الأمريكية عن خرباء  "وول �ضرتيت جورنال"  نقلت �ضحيفة 
قفزة  ت�ضهد  اأن  ميكن  النفط  اأ�ضعار  اإن  قولهم  اقت�ضاديني 
فولرتون  ريت�ضارد  يتوقع  بدوره  احلايل.  العام  بنهاية  كبرة 
ارتفاع  لندن،  يف  ال�ضتثماري  كابيتال  ماتيلدا  �ضندوق  من 
اأ�ضعار النفط اإىل اأكرث من 100 دولر للربميل بحلول نهاية 
واأ�ضاف  الرو�ضية.  “تا�ض”  وكالة  نقلت  ح�ضبما   ،2020 عام 
�ضت�ضتخدم  كانت  اإذا  ما  هو  الوحيد  "ال�ضوؤال  اأن  فولرتون 
واملعرو�ض".  امل�ضتخرج  النفط  كميات  للو�ضول  الو�ضائل 
�ضندوق  يف  ال�ضتثمار  مدير  وودز،  تريفور  اأ�ضار  بدوره، 
نق�ض  “�ضغوطات  اأن  اإىل  كابيتال،  تري�ض  نورثرن  التحوط 
من  "�ضيكون  له،  ووفقا  للغاية”  خطرة  �ضتكون  التمويل 
الإنتاج".  موا�ضلة  امل�ضنعة  ال�رشكات  لبع�ض  حقا  ال�ضعب 
للربميل  دولرا   150 اإىل  ن�ضل  اأن  ميكن   " وودز:  واأ�ضاف 
انخف�ضت  ال�ضياق  ذات  يف   ."2025 عام  بحلول  ب�ضهولة 
اجلل�ضة  يف  تكبدتها  كبرة  خ�ضائر  لتوا�ضل   ، النفط  اأ�ضعار 
من  خماوف  بفعل  اأ�ضبوعي  تراجع  �ضوب  وتتجه  ال�ضابقة، 
الإ�ضابة  حالت  ارتفاع  عقب  العام  العزل  اإجراءات  جتدد  اأن 
بفرو�ض كورونا يف الوليات املتحدة واأماكن اأخرى قد يوؤثر 
ما  اأو  �ضنتا   73 برنت  خام  وهبط  الوقود.  طلب  على  �ضلبا 
ال�ضاعة  41.62 دولر للربميل بحلول  اإىل  باملئة   1.7 يوازي 
12:08 بتوقيت جرينت�ض بعد اأن نزل ما يزيد عن اثنني باملائة. 
وتراجع اخلام الأمريكي 83 �ضنتا اأو ما يوازي 2.1 باملئة اإىل 
باملئة يف اجلل�ضة  اأن تراجع ثالثة  38.79 دولر للربميل بعد 
ال�ضابقة. ويبدو برنت متجها �ضوب انخفا�ض اأ�ضبوعي بنحو 
ثالثة باملئة واخلام الأمريكي �ضوب الرتاجع بنحو 4.5 باملئة. 
والتعامالت هادئة مع عطلة يف �ضنغافورة ب�ضبب النتخابات.
ق/و

اإ�شابة 107 اأ�شخا�س بجروح يف حوادث املرور 
خالل 24 �شاعة

يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اأ�ضخا�ض   107 اأ�ضيب 
خالل  الوطن  مناطق  خمتلف  عرب  مرورية،  حوادث  عدة 
وفاة،  حالة  اأي  ت�ضجيل  دون  من  الأخرة،  �ضاعة  ال24 

احلماية  مل�ضالح  بيان  الأح��د،  اأم�ض  اأورده   ما  ح�ضب 
ملدنية. ا

ق/د



بلجود يدعو اإىل ال�شرامة �شد املخالفني

�شالحيات للوالة باتخاذ قرارات م�شددة يف اأية بوؤرة وباء
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزي��ر  ق��ال  
�ضالحيات  لهم  انه  للولة  بلجود،  كمال  العمرانية، 
امل�ضتجد. م�ضددا على  ملواجهة جائحة فرو�ض كورونا 

متكني املواطنني من كل امل�ضتلزمات الوقائية والطبية.
واأو�ضح بيان للوزارة، اأن بلجود خالل تروؤ�ضه اجتماعا 
تن�ضيقيا، �ضم ولة اجلمهورية بوا�ضطة تقنية التحا�رش 
القرارات،  كل  اتخاذ  �رشورة  اإىل  نبه  بعد،  عن  املرئي 
تتوافق  والتي  ذل��ك،  اإىل  ال�رشورة  ا�ضتدعت  كلما 
اأو بوؤرة وباء، م�ضددا على  اأو حي  وو�ضعية كل بلدية 
�رشورة ال�رشامة اجتاه كل املخالفني من خالل تطبيق 
والت�رشيع  التنظيم  يف  عليها  املن�ضو�ض  الإج��راءات 

املعمول بهما.
لتنفيذ  عملية  ميكانيزمات  اإيجاد  اإىل  بلجود  ودع��ا 
تراأ�ضها  التي  العمل،  التي متخ�ضت عن جل�ضة  التدابر 
رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون، اخلمي�ض، لل�ضيطرة 

على الو�ضع ال�ضحي يف البالد، يف ظل جائحة فرو�ض 
كورونا امل�ضتجد “كوفيد19-”.

عملية  ميكانيزمات  اإيجاد  �رشورة  على  الولة  وحث 
للو�ضعية  الآنية  املتابعة  مع  التنفيذ،  حيز  لو�ضعها 
متابعة  على  احلر�ض  خالل  من  باأقاليمهم،  الوبائية 
و�ضعية الهياكل ال�ضت�ضفائية ومرافقتها والتدخل يف 

احلال، ملعاجلة اأي اختالل،
الظل،  مناطق  اإىل  التطرق  الجتماع،  ذات  خالل  ومت 
وجملة امل�ضاريع التي اأطلقت على م�ضتوى هذه املناطق 

ل �ضيما النائية منها،
حيث �ضدد بلجود على �رشورة احرتام الآجال ونوعية 
اأ�ضا�ضا اإىل املواطنني، مثلما التزمت  الإجنازات املوجهة 

به ال�ضلطات العليا للبالد.
ا�ضطلعت  الذي  الدور  “اأهمية  اإىل  الوزير  اأ�ضار  كما 
الوباء”،  الأحياء خالل مواجهة هذا  به اجلمعيات وجلان 

ب�رشورة  واإعالمها  اإ�رشاكها،  “موا�ضلة  اإىل  داعيا 
لتخطي  العمومية  ال�ضلطات  جمهودات  مع  النخراط 

هذه الأزمة ال�ضحية”.
الداخلية  وزير  تطرق  املدين،  املجتمع  دور  تعزيز  وعن 
الداخلية  التي بادرت بها وزارة  الت�ضهيالت  اإىل جملة 
و  اجلمعوية  احلركة  يف  النخراط  يف  الراغبني  اجتاه 
اإن�ضاء اجلمعيات مبختلف اأ�ضنافها، والتي كان من اأهمها 
”تخ�ضي�ض اأر�ضية رقمية عرب موقع الوزارة لت�ضجيل 
ومنح  امللف  بدرا�ضة  واللتزام  اجلمعية،  ان�ضاء  طلب 

العتماد خالل اأجل ل يتجاوز ع�رشة اأيام.
اأجل  من  �ضارمة  تعليمات  بلجود  اأ�ضدى  الأخر،  يف 
املتابعة، الدائمة لكل امل�ضائل ذات ال�ضلة باحلياة اليومية 
ال�ضخ�ضية  املتابعة  �رشورة  على  موؤكدا  للمواطنني، 

لن�ضغالت املواطنني والتكفل بها يف حينها.
لوؤي ي

بعد هلع املواطنني يف اأعقاب تزايد عدد االإ�شابات،  مهياوي :

ثانية" ملوجة  وجود  "ال 

لوؤي ي
----------------------

ت�رشيح  يف  ميهاوي  ريا�ض  واأو�ضح 
مت  املا�ضي  الأ�ضبوع  منذ  اأن��ه  اذاع��ي 
عدد  يف  م�ضبوقة  غر  اأرق��ام  ت�ضجيل 
ارتفاع  اإىل  ذل��ك  مرجعا  الإ�ضابات، 

تكون  اأن  ونفى  الت�ضخي�ض  عمليات 
من  ثانية  موجة  مواجهة  ب�ضدد  البالد 
املتحدث  اأ�ضار  اأخ��رى  جهة  الوباء.من 
عنها  عربت  التي  القلق  حالة  اأن  اإىل 
نق�ض  مردها   الطبية  الأو�ضاط  بع�ض 
يف و�ضائل احلماية والوقاية من فرو�ض 
كورونا موؤكدا اأن وزارة ال�ضحة تعمل 

على التكفل بكل ان�ضغالتهم، لفتا من 
بالطواقم  ال�ضتعانة  اأن  اإىل  اأخرى  جهة 
يف  العجز  ل�ضد  اخلدمة  خارج  هي  التي 
مت�ضل  �ضعيد  الطبية.وعلى  الكوادر 
الهدف  اإن  "ميهاوي"  الربوفي�ضور  قال 
الوفيات،  عدد  من  التقليل  هو  املرجو 
نافيا اأن يكون عدد الوفيات املعلن عنها 
غر �ضحيح ردا على بع�ض امل�ضككني 
وزارة  عن  ال�ضادرة  الأرقام  �ضحة  يف 
بالو�ضعية  يتعلق  فيما  ال�ضحة، 
"ميهاوي"  الربوفي�ضور  الوبائية.و�ضدد 
الوقاية  تدابر  اح��رتام  ���رشورة  على 
ارت��داء  مقدمتها  ويف  الفرو�ض  من 
التباعد  م�ضافة  واحرتام  الواقية  الأقنعة 
الوعي  رف��ع  اأن  معتربا  الجتماعي 
�ضي�ضاهم  الوباء،  بخطورة  والتح�ضي�ض 
يف احتواء تف�ضي الوباء يف فرتة قيا�ضية.
التجار  "ميهاوي"  الربوفي�ضور  وطالب 
وقال  الوقاية  اجراءات  احرتام  ب�رشورة 
عاتقهم  على  تقع  كبرة  م�ضوؤولية  اإن 
بتدابر  اللتزام  على  املواطنني  حث  يف 
ال�ضالمة والوقاية من فرو�ض "كورونا" 

امل�ضتجد.

خفف الربوفي�شور ريا�س ميهاوي ع�شو اللجنة ال�شحية ملتابعة ور�شد تف�شي فريو�س كورونا، من خطورة 
وحجم اال�شابات بفريو�س كورونا بعد حالة الهلع  التي �شادت   و�شط املواطنني يف اأعقاب ت�شجيل تزايد يف عدد 

االإ�شابات يف االأيام االأخرية، موؤكدا اأن الو�شع مازال حتت ال�شيطرة.
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ممونو ال�شوق غري معنيني باإجراءات منع 
التنقل يف الواليات الـ29

تعليمات للمدراء اجلهويني ب�شمان توفري ال�شلع االأ�شا�شية

  تلقى املدراء اجلهويون لقطاع التجارة 
بال�ضلع  التموين  ل�ضمان  تعليمات 
املعنية  ال�29  للوليات  الأ�ضا�ضية 
يف  اإليها،  و  من  التنقل  منع  باإجراءات 
كورونا،  وب��اء  مواجهة  جهود  اإط��ار 

ح�ضب ما اأفاد به   بيان الوزارة.
 ، رزي��ق،  كمال  التجارة  وزي��ر  وق��دم 
خالل اللقاء الذي ُنظم بتقنية التحا�رش 
ال��وزي��ر  بح�ضور  ب��ع��د،  ع��ن  امل��رئ��ي 
ي  اخلارجية  بالتجارة  املكلف  املنتدب 
للمدراء  تعليماته    " بكاي،  عي�ضى 
و�ضمان  متابعة  ب�رشورة  اجلهويني 
التموين وتنقل ال�ضلع والب�ضائع واملواد  
�ضلطة  حتت  للم�ضتهلك،  الأ�ضا�ضية 

ال�ضادة ولة اجلمهورية".
اأي  "حماربة  على  الوزير  �ضدد  كما 
التي قد حتدث  حماولت للم�ضاربة و 
مع  بالتن�ضيق  وذلك  هكذا ظرف....  يف 

خمتلف امل�ضالح الأمنية".
فيما  الرقابة  عمليات  مبوا�ضلة  اأمر  و 
واملتعاملني   التجار  اإل��ت��زام  يخ�ض 
ال�ضحي  بالربتوكول  القت�ضاديني، 

واإجراءات الوقاية.
التي  العمل  جل�ضة  خ��الل  ان��ه  يذكر 
املجيد  عبد  اجلمهورية   رئي�ض  تراأ�ضها 
التي  و  الفارط   اخلمي�ض  م�ضاء   تبون، 
ال�ضحية  الو�ضعية  لدرا�ضة  خ�ض�ضت 
الإ�ضابات  تزايد  �ضوء  يف  البالد،  يف 
من  ع��دد  يف  كوفيد19-  بجائحة 
ال��ولي��ات،  مت ات��خ��اذ ع��دة اإج���راءات 
الو�ضع  على  "الإبقاء  اإىل  ت��ه��دف 
حركة  منع  بينها  من  ال�ضيطرة"  حتت 
 29 ال�  الوليات  وبني  واإىل  من  املرور 
املت�رشرة، ملدة اأ�ضبوع ابتداء من اجلمعة.
بومردا�ض  يف  الوليات  هذه  وتتمثل 
واجللفة  وتي�ضم�ضيلت  اأهرا�ض  و�ضوق 
والبويرة  وباتنة  البواقي  واأم  ومع�ضكر 
امل�ضيلة  و  وخن�ضلة  وب�ضكرة  وغليزان 
واملدية  بلعبا�ض  �ضيدي   و  وال�ضلف 
وتيبازة  بوعريريج  وب��رج  والبليدة 
ق�ضنطينة  و   واجلزائر  وب�ضار  وورقلة 
وبجاية  وعنابة  و�ضطيف  ووه���ران 

واأدرار والأغواط والوادي.
لوؤي ي

جناح اختبارات اأول لقاح م�شاد لفريو�س كورونا يف العامل
الطب  معهد  م��دي��ر  ام�����ض  ك�ضف 
احليوية  والتكنولوجيا  التحويلي 
مو�ضكو،  يف  "�ضيت�ضينوف"  بجامعة 
اأول لقاح  اأن اختبارات  فادمي تارا�ضوف، 
م�ضاد لفرو�ض كورونا يف العامل على 
قد  �ضيت�ضينوف  جامعة  يف  متطوعني 

ا�ضتكملت بنجاح.
الأوىل  املجموعة  اإن  تارا�ضوف  وقال 
الأربعاء،  يوم  �ضتخرج  املتطوعني  من 
والثانية يف 20 جويلية القادم . واأ�ضاف 
جامعة  ا�ضتكملت  "لقد  ت��ارا���ض��وف 
على  الختبارات  بنجاح  "�ضيت�ضينوف" 
م�ضاد  العامل  يف  لقاح  اأول  متطوعي 

لفرو�ض كورونا".
اأعلنت،  الرو�ضية  الدفاع  وزارة  وكانت 
من  النهائية  املرحلة  بدء  اجلمعة،  يوم 
م�ضاد  للقاح  ال�رشيرية  ال��ت��ج��ارب 
لفرو�ض كورونا امل�ضتجد، التي ي�ضرتك 
للبحوث  الوطني  املركز  اإجرائها  يف 
املجهرية  والأح��ي��اء  الأوب��ئ��ة  وع��ل��م 

"غامايل".
اإن  التقرير،  يف  وج��اء 
"وزارة الدفاع الرو�ضية 
املركز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��وث 
والأحياء  الأوبئة  وعلم 
غامايل"،   " املجهرية 
املرحلة  يف  �رشعا  ق��د 
الأخ�����رة م��ن اإج����راء 
ال�رشيرية  ال��ت��ج��ارب 
لفرو�ض  م�ضاد  للقاح 

كورونا امل�ضتجد".
وكلف الرئي�ض الرو�ضي، 
فالدمير بوتني، بتو�ضيع 
نطاق اإجراء الختبارات 
ح��الت  ع��ن  للك�ضف 
"كوفيد  مبر�ض  الإ�ضابة 
فيما  رو�ضيا،  يف   "-19

حقوق  حلماية  الفدرالية  الهيئة  اأعلنت 
امل�ضتهلك ورفاهية املواطنني يف رو�ضيا 
الأ�ضبوع  بوتريبنادزور"،  "رو�ض 
 20.4 من  اأكرث  اإج��راء  مت  اأنه  املا�ضي، 
الإ�ضابة  عن  للك�ضف  اختبار  مليون 

بفرو�ض كورونا امل�ضتجد يف رو�ضيا.
العاملية  ال�ضحة  منظمة  قالت  بدورها 
لربنامج  التنفيذي  املدير  ل�ضان  على 
اإنه   ، ري��ان  مايك  ال�ضحية  الطوارئ 
العامل من  اأن يتمكن  املحتمل  "من غر 
الق�ضاء على فايرو�ض كورونا امل�ضتجد 

يف اأي وقت قريب".
واأ���ض��اف م��دي��ر ب��رن��ام��ج ال��ط��وارئ 
يوم  عقده  �ضحفي  موؤمتر  يف  ال�ضحية، 
اأم�ض يف جنيف: "انه ، من غر املحتمل 
من  نتمكن  احلايل،اأن  و�ضعنا  ،يف  متاما 
الق�ضاء  اأو  الفرو�ض  هذا  ا�ضتئ�ضال 
ميكن  جدا  خا�ضة  بيئات  هناك  عليه. 
اجلزرية  ال��دول  ذل��ك،  فيها  يحدث  اأن 
فاإن  ذلك  رغم  ولكن  اأخ��رى،  واأماكن 
الفرو�ض  ا�ضتراد  باإعادة  هناك خماطرة 

مرة اأخرى. واأو�ضح ريان، "راأينا البلدان 
�ضفر،   اإىل  الو�ضول  من  متكنت  التي 
اأعيد فيها ا�ضتراد الفرو�ض من اخلارج. 
لذلك هناك دائما خطر، �ضواء من الداخل 
اأو من جلب املر�ض مرة اأخرى، وبالتايل 
خطَر  دائما  هناك  اأن  به  امل�ضّلم  فمن 
اأنه  اإىل  م�ضرا  اأخرى"،  حالت  حدوث 
يحدث  الذي  النتقال  يكون  اأن  "ميكن 
فردية  عبارة عن حالت  احلالة  هذه  يف 

متفرقة ، ميكن عزلها ب�ضهولة ن�ضبيا.
هو  للقلق  اإث����ارة  اأك���رث  من��ط  وه��ن��اك 
اأن  ميكن  احلالت  من  جمموعات كبرة 
النت�ضار  اأحداث  مع  بالرتباط  حتدث 
الفائق، وهي الأحداث التي تتجمع فيها 

ح�ضود كبرة".
اأنها  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأعلنت  و 
م�ضتقلة  جلنة  ت�ضكيل  على  تعمل 
كوفيد19-  جائحة  مع  تعاملها  ملراجعة 

وكذلك ا�ضتجابة احلكومات لها.

لوؤي ي

ال�شحة العاملية ال تتوقع نهاية قريبة للوباء
مهلة 48 �شاعة ملدراء ال�شحة لرفع ن�شبة 

االأ�شّرة بامل�شت�شفيات

بن بوزيد ي�شتبعد فر�س حجر وطني �شامل

وال�ضكان  ال�ضحة  وزي���ر  ك�ضف 
الرحمن  عبد  امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضالح 
حجر  هنالك  يكون  لن  اأنه  بوزيد،  بن 
الوليات مل ت�ضجل  وطني، لأن بع�ض 

اأي اإ�ضابة.
�ضيفا  نزوله  خالل  بوزيد  بن  واأ�ضار 
الوزارة  اأن  اإىل  الوطنية  الإذاع��ة  على 
ال�ضحي،  احلجر  تقرر  من  هي  الأوىل 
والأرق��ام  الإح�ضائيات  ت�ضليمها  بعد 
حول الو�ضعية الوبائية.واأو�ضح الوزير 
ال��وزارة  تقدمها  التي  الأرق��ام  كل  اأن 
�ضحيحة  اأرقام  هي  كورونا  وباء  حول 
واأ�ضاف  التامة.  بال�ضفافية  ونلتزم 
للجزائريني  احلقيقة  اأقول كل  "اأنا  قائال 
اجلزائريني  ت�ضارح  العلمية  واللجنة 
الوبائية". الو�ضعية  حول  احلقيقة  بكل 
يكون  لن  اأنه  ال�ضحة  وزير  �ضدد  كما 
بع�ض  لأن  �ضامل  وطني  حجر  هنالك 
الوليات مل ت�ضجل اأي اإ�ضابة. كما قال 
اأنه �ضاهد يف العديد من املدن املواطنني 
موؤ�رشات  وه��ذه  الكمامات  يرتدون 
ثم  احلجر  فر�ض  اأن  اإيجابية.م�ضيفا 

رفعه ثم اإعادة فر�ضه من جديد يعطي 
الو�ضع. التحكم يف  عدم  على  �ضورة 
ووجه وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح 
مدراء  مع  لقاء  يف  اأم�ض  امل�ضت�ضفيات 
عدد  لزيادة  تعليمة  ال�ضحة،  قطاع 
مر�ضى  ل�ضالح  بامل�ضت�ضفيات،  الأ�رشة 
كورونا، وقال اإن ارتفاع عدد ال�ضابات، 
املوجة  ملواجهة  اأكرث  نت�ضامن  يجعلنا 
للمواطن  الأح�ضن  وتقدمي  اجل��دي��دة 
الوزير  الأ���رشة.وم��ن��ح  ع��دد  خا�ضة 
�ضاعة   48 مهلة  املعنيني،  للم�ضوؤولني 
املخ�ض�ضة ملر�ضى  الأ�رشة  ن�ضبة  لرفع 
كورونا.واأكد بن بوزيد، اأنه لن يقبل اأن 
يذهب اي مواطن اإىل امل�ضت�ضفيات ول 
يجد �رشيرا، لذلك طلب تخ�ضي�ض حتى 
بامل�ضت�ضفيات  الأ���رشة  من  باملائة   30
�ضي�ضتغل  كله  والباقي  لال�ضتعجالت 
يف "كوفيد19".كما  اأن عدد ال�ضابات 
يزداد، ولكن  بالبالد  التاجي  بالفرو�ض 
مقارنة  منخف�ضة  الرت��ف��اع  ن�ضبة 
بباقي الدول.وقال بن بوزيد "حتى واإن 
الأ�رشة موجودة  ملّا تكون  العدد،  ارتفع 
والعالج موجود كل �ضيء مير بهدوء".
اأدري  ل  لكن  �ضتمر،  "الأزمة  م�ضيفا 
اأن ل يح�ضد  ثمن، ونتمنى  وباأي  متى 
والوفيات  ال�ضابات  العديد من  الوباء 
العديد  ظهرت  ال��وب��اء،  ه��ذا  وب�ضبب 
كل  عطلت  اجلائحة  لأن  النقائ�ض،  من 
اأن  الوزير،  اأكد  هذا  القطاعات".ورغم 
ونحن  بالت�ضامن،  الوباء  تواجه  اجلزائر 
م�ضتعدون".وك�ضف امل�ضوؤول الأول عن 
اأن فرو�ض  البالد،  القطاع ال�ضحي يف 
خلف  ما  وهذا  وي��زداد،  ينت�رش  كورونا 
الوليات.وطماأن  عرب  القلق  من  حالة 
القطاع  وم�ضتخدمي  املواطنني  الوزير، 
اخلا�ضة  امل�ضتلزمات  اأن  ال�ضحي، 
الواقية  والألب�ضة  والكمامات  بالوقاية 
م�ضتخدمي  على  وت���وزع  م��وج��ودة 

ال�ضحة".
لوؤي ي
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فتح امل�شاجد وغلق بيوت الو�شوء وال�شالة يف ال�شاحات 
والتباعد يف ال�شفوف

لوؤي ي
-------------------

واأو�ضح جمل�ض الأئمة يف بيان له اأن 
اأ�ضبح  امل�ضاجد  غلق  قرار  "مراجعة 
التدريجي  الرفع  ظل  يف  �رشوريا، 
ال��ذي  وللمنع  ال�ضحي  للحجر 
الإدارية  الن�ضاطات  من  كثرا  م�ض 
ظل  ويف  والقت�ضادية،  والتجارية 
بذلك  املتعلقة  ال�ضالحيات  تفوي�ض 
يتم  اأن  املجل�ض  اقرتح  للولة".كما 
الفتح  طريقة  يف  البت  تفوي�ض 
للمجال�ض  للم�ضاجد  التدريجي 
عرب  م�ضجد  لكل  التابعة  العلمية 
املكاتب  مع  بالتن�ضيق  املديريات 
الولئية للم�ضجد ملراعاة خ�ضو�ضية 
الأئمة  تكليف  اإىل  داعيا  ولية،  كل 
م�ضجد  كل  يف  القطاع  وموظفي 
املعتمد  الأدنى  باحلد  اجلمعة  باإقامة 
اإج��راءات  مذهبنا.وبخ�ضو�ض  يف 
جملة  النقابي  التنظيم  قدم  الوقاية، 
يكون  اأن  يف  متثلت  القرتاحات  من 
بالإبقاء  م�ضاحبا  التدريجي  الفتح 
وكذا  مغلقة  الو�ضوء  بيوت  على 
اإقامة  اإىل  اإ�ضافة  الن�ضاء،  م�ضليات 
املفتوحة  ال�ضاحات  يف  ال�ضلوات 

على  تتوفر  التي  للم�ضاجد  بالن�ضبة 
غرها  يف  ذل��ك  وتعوي�ض  ذل���ك، 
م�ضل.ويف  لكل  الفردي  بال�ضجاد 
من  اأنه  املجل�ض  يرى  ال�ضياق،  نف�ض 
اإقامة  يف  التباعد  مراعاة  ال�رشوري 
و�ضحب  امل�ضتطاع،  قدر  ال�ضفوف 
كامل�ضاحف  بالأيدي  يتداول  ما  كل 
املجل�ض  وغرها.واأكد  وال�ضبحات 
اأن  غول  جمال  الإمام  يرتاأ�ضه  الذي 
الفتح التدريجي للم�ضاجد بالإ�ضافة 

اإىل �رشورته ال�رشعية والجتماعية، 
من  طماأنة  ر�ضالة  مبثابة  �ضيكون 
بداأت  الذين  املواطنني  اإىل  احلكومة 

تت�ضلل اإليهم الظنون.
�ضعرة  وبخ�ضو�ض  اأخرى  جهة  من 
اإنه  الأئمة  جمل�ض  ق��ال  الأ�ضحية 
تعايل  كبرين،  وقلق  باهتمام  "يتابع 
�ضعرة  اإلغاء  اإىل  الداعية  الأ�ضوات 
لت�ضو�ض  منها  حماولة  الأ�ضحية، 
الع�ضرة  هذه  حيال  اجلزائريني  اأذهان 

دليل  اأي  وجود  عدم  رغم  العظيمة، 
علمي يثبت ت�ضبب �ضعرة الأ�ضحية 
يف زيادة انت�ضار الوباء وتف�ضيه اإذا مت 
والوقاية". ال�ضالمة  باأ�ضباب  الأخذ 
الأمر  اأن  اإىل  اأ�ضار  ال�ضدد  هذا  ويف 
هوؤلء  نية  حقيقة  يف  �ضكوكا  يثر 
جتاه �ضعائر الأمة ورموزها، حمملني 
يحفظ  مبا  امل�ضوؤولية  الو�ضية  اجلهة 
�ضعائر  اأح��د  تعترب  التي  ال�ضعرة 

الإ�ضالم.

تدريجي،  ب�شكل  ولو  امل�شاجد  فتح  اأجل  من  احلكومة  اىل  دعوة  اأم�س  الدينية  ال�شوؤون  وموظفي  لالأئمة  امل�شتقل  الوطني  املجل�س  وجه 
م�شحوب باإجراءات الوقاية املمكنة مثل ما هو منتهج يف بع�س الدول العربية واالإ�شالمية.

نقابة االأئمة تدعو اإىل فتح امل�شاجد وتقرتح على احلكومة:

 

احلرب على نقاط البيع 
الع�شوائي للموا�شي

دخول  منع  لها  بيان  يف  اجلزائر،  ولية  م�ضالح  اأم�ض  اأعلنت 
املوجهة  تلك  عدا  للموا�ضي  الناقلة  واملركبات  ال�ضاحنات 
بيع  منع  البيان،  بيطرية. كما ورد يف  �ضهادة  مبوجب  للمذابح 
و  اداريا.  لها  املرخ�ض  البيع  نقاط  خارج  واملوا�ضي  الأعالف 
ال�ضاحنات  دخول  بحظر  �رشفة،  يو�ضف  العا�ضمة،  وايل  اأمر 
الوايل  بيان  الولية. وح�ضب  اإىل  للموا�ضي  الناقلة  واملركبات 
“الفاي�ضبوك”،  يف  للولية  الر�ضمية  ال�ضفحة  على  املن�ضور 
للموا�ضي  الناقلة  واملركبات  ال�ضاحنات  دخول  حظر  مت  فقد 
اإقليم  اإىل  قانونا  عليها  املن�ضو�ض  العقوبات  طائلة  حتت 
بيع  ن�ضاط  مبنع  �رشفة  يو�ضف  الوايل  اأمر  كما  اجلزائر.  ولية 
املوا�ضي والأعالف منعا باتا وحتت طائلة العقوبات املن�ضو�ض 
عليها قانونا ، خارج النقاط املرخ�ض لها اإداريا ببيع املوا�ضي.
اإىل  املوجهة  املوا�ضي  نقل  الإج��راء،  هذا  من  البيان  وا�ضتثنى 

املذابح مبوجب �ضهادة بيطرية.
يق�ضي  قرارا  مولتي،  الله  عطا  تب�ضة،  وايل  اأ�ضدر  وقبله 
بيع  ونقاط  اأ�ضواق  جلميع  موؤقتة  وب�ضفة  الفوري،  بالغلق 
عن  نقال  امل�ضدر  واأ�ضار  كورونا.  انت�ضار  من  للحد  املوا�ضي، 
اإىل  املفعول  �ضاري  �ضيظل  الإج��راء  اأن  اجلزائري،  التلفزيون 
حدودية  ولية  تب�ضة  اأن  امل�ضدر  واأو�ضح  اآخر.  اإ�ضعار  غاية 
ت�ضم عدة نقاط واأ�ضواق لبيع املوا�ضي، اأهمها �ضوق ال�رشيعة 
واملواطنون  املوالون  ويق�ضده  البالد  ب�رشق  الأكرب  يعد  الذي 
من خمتلف الوليات. وت�ضمن القرار تخ�ضي�ض نقاط حمددة 
املبارك  الأ�ضحى  لعيد  بلديات حت�ضبا  املوا�ضي عرب عدة  لبيع 
بداية من 25 جويلية تفتح من ال�ضابعة �ضباحا والثانية زوال، 
وتخ�ضع ملراقبة �ضارمة وتدابر وقائية جد م�ضددة للوقاية من 

انت�ضار الفرو�ض.                                                لوؤي.ي

للحد من تف�شي كورونا

وزارة االت�شال حتذر 
من الت�شليل االإعالمي 

وخطاب التهويل
الإعالمي  الت�ضليل  لها، من  بيان  حذرت وزارة الت�ضال يف 
معاجلة  اإطار  يف  الإعالم  و�ضائل  لبع�ض  التهويل  خطاب  و 
اأن  البيان  بوباء فرو�ض كورونا. وجاء يف  املتعلقة  املعلومات 
املواجهة،  ملتزم، و يف خط  اأول  باعتباره  اجلمهورية،  "رئي�ض 
انتقد  انت�ضار وتف�ضي فرو�ض كورونا يف البالد، قد  مبكافحة 
�ضخ�ضيا و بلهجة قوية الت�ضير احلكومي للخطر الوبائي يف 

البالد على اأ�ضا�ض تقارير موثقة وموطدة".
و�ضدد البيان على ان النتقاد ال�ضادر عن الرئي�ض و على غرار 
النتقاد الناجم عن خمت�ضني اأو مواطنني، يندرج، عندما يكون 
قائما على حقائق ملمو�ضة ومثبتة، يف خانة واجب املواطنة ما 
عدا عندما يكون ذريعة �ضهلة لبع�ض اجلرائد، ويف املقام الأول 
ي�ضتبق  الذي  العراف  بدور  للقيام  اخلا�ضة  ‘ليربتي’  ليومية  
احلدث. واعترب ذات امل�ضدر مبثابة "نذر �ضوؤم هذه املعاجلة من 
خالل املبالغة يف التهويل بالو�ضع الوبائي اخلطر يف حد ذاته 
يف  يت�ضبب  مرئي  غر  عدو  �ضد  حرب  حالة  يعي�ض  بلد  يف 
اأ�رشار ل ح�رش لها يف جميع اأنحاء العامل، كما ت�ضر اإليه يف 
بقاع اأخرى اإح�ضاءات ماأ�ضوية بكثر مقارنة بالو�ضع احلقيقي 
"انفردت"  +ليربتي+  يومية   اأن  البيان  واأو�ضح  اجلزائر".  يف 
ال�ضبت عن باقي ال�ضحافة الوطنية  اليوم  يف عددها ال�ضادر 
بتكري�ض ‘�ضفحتها الرئي�ضية’ ثالث �ضفحات اأخرى لرتفاع 
حالت فرو�ض كورونا يف عديد الوليات، موؤكدة اأنه مت اعتماد 
هذا النهج "لإعطاء �ضدى للهجة الهلع الكارثي من اجل اثارة 
اأبعد حد.  اإىل  العام وتثبيط معنوياته  الراأي  الذعر يف و�ضط 
كلي  ف�ضل  ح�ضيلة  ا�ضتنتاج  اإىل  اجلريدة  ذهاب  هو  والأخطر 
وذريع يف حني اأن املخت�ضني، الذين ميلكون الهلية و يتمتعون 
لال�ضرتاتيجية  النهائية  احل�ضيلة  بعد  يقدموا  مل  بامل�ضداقية، 

الوطنية ملكافحة فرو�ض كورونا"، ي�ضيف البيان.
منظور  من  عليها  "تقع  اليومية  هذه  اأن  ال��وزارة  واعتربت 
اأو  اأول من حيث تعري�ض حياة الأخر  ادانة م�ضاعفة،  القانون 
�ضالمته اجل�ضدية للخطر وثانيا بن�رش و ا�ضاعة اأخبار مغلوطة 
فان  ذلك،  على  وعالوة   ." العموميني  الأمن  و  بالنظام  مت�ض 
ال�ضخ�ض املعنوي الذي يرتكب هذه الأفعال، يعاقب هو اأي�ضا 

طبقا لنف�ض الأحكام. 
و خل�ض بيان وزارة الت�ضال اىل التذكر باأن قانون العقوبات 
يف  متمثل  الأفعال،  لهذه  للجنح  مقررة  عقوبة  على  "ين�ض 
ال�ضجن ملدة )01( �ضنة اىل ثالث )03( �ضنوات، و غرامة مالية 

من 100.000 دج اىل 300.000 دج".
ق/و

مداخيل اجلزائر من ال�شادرات ترتاجع اإىل 814.5 مليار دينار
لالإح�ضائيات،  الوطني  الديوان  اأعلن 
بالدينار،  ال�ضلع  ت�ضدير  اأ�ضعار  ت�ضجيل 
بن�ضبة  انخفا�ضا  املحروقات،  ذلك  يف  مبا 
من  الأول  الثالثي  خالل  باملائة   14.3
نف�ضها  بالفرتة  مقارنة   ،2020 �ضنة 
اأ�ضعار  عرفت  فيما   ،2019 �ضنة  من 
 1.3 بن�ضبة  طفيفا  ارتفاعا  ال�ضتراد 
انخفا�ض  فاأن  الديوان  وح�ضب  باملائة. 
ال�ضلع  لت�ضدير  الوحدوية  القيم  موؤ�رش 
اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  راجع  الت�ضدير(  )�ضعر 
باملائة   14.8 بن�ضبة  انخفا�ض  اإىل 
انخفا�ض  وكذلك  املحروقات  لأ�ضعار 

خارج  املنتجات  من  ال�ضادرات  اأ�ضعار 
نف�ض  خالل  باملائة   8 بن�ضبة  املحروقات 
للديوان  ن�رشية  ت�ضر  املقارنة.و  الفرتة 
موؤ�رشات  حول  لالإح�ضائيات  الوطني 
لل�ضلع  للتجارة اخلارجية  الوحدوية  القيم 
اأن   ،2020 خالل الثالثي الأول من �ضنة 
النخفا�ض يف اأ�ضعار ت�ضدير ال�ضلع، التي 
مثلت  والتي  املحروقات،  عليها  تهيمن 
ال�ضادرات  اإجمايل  من  باملائة   92.40
الأوىل  الثالثة  الأ�ضهر  خالل  اجلزائرية 
انخفا�ض  اإىل  راج��ع  احل��ايل،  العام  من 
الأ�ضعار العاملية للمحروقات.وقد عرفت 

بن�ضبة  انخفا�ضا  اجلزائرية،  ال�ضادرات 
دينار  مليار   814.5 لت�ضجل  باملائة   27
الأوىل  الثالثة  الأ�ضهر  خالل  جزائري 
مليار   1.116.5 مقابل  احلايل  العام  من 
ال�ضابق. العام  من  الفرتة  نف�ض  دينار يف 
1.099.3 مليار دج  الواردات  كما بلغت 
مقابل   2020 الأول من عام  الثالثي  يف 
الفرتة  نف�ض  خالل  دج  مليار   1.344.5
بذلك �ضجلت  ، م�ضجلة   2019 �ضنة  من 
 18.2 بن�ضبة  اجلارية  القيم  يف  انخفا�ضا 
امل�ضجلة  التطورات  هذه  اأدت  باملائة.وقد 
ارتفع  الذي  التجاري  العجز  ات�ضاع  اإىل 

من 228 مليار دينار جزائري يف الثالثي 
284.8 مليار  اإىل   2019 الأول من �ضنة 
دينار جزائري يف نف�ض الفرتة من 2020. 
اخلارجية،  التجارة  نتائج  عن  جنم  كما 
ال����واردات  تغطية  مل��ع��دل  انخفا�ضا 
اإىل  باملائة،   83 من  منتقلة  بال�ضادرات 
املقارنة. الفرتة  نف�ض  خالل  باملائة   74.1
واأ�ضار الديوان الوطني لالإح�ضائيات يف 
الثالثة  الأ�ضهر  معطيات  اأن  اإىل  الأخر 
الأوىل من العام احلايل، وكذلك معطيات 

2019، تعد بيانات موؤقتة.
                       لوؤي.ي 

خالل االأ�شهر الثالثة االأوىل

احل�شيلة اليومية تقفز اإىل 483 اإ�شابة و7 وفيات جديدة
وباء  ور�ضد  متابعة  جلنة  اأم�ض  اأعلنت 
�ضاعة   24 ال���  خ��الل  ت�ضجيل  كورونا 
اأعلى  وهي  جديدة  اإ�ضابة   483 الأخرة، 
يف  اجلائحة،  بداية  منذ  يومية  ح�ضيلة 
نف�ض  يف  الوفيات  عدد  ا�ضتقر  املقابل 

امل�ضتوى بت�ضجيل 7 وفيات جديدة.
اإىل  الإ�ضابات  اإجمايل  ي�ضل  وعليه 
1011 يف املقابل  اإىل  19195 والوفيات 
ليرتفع  �ضفاء  حالة   368 ت�ضجيل  مت 
اأح�ضت  كما   .  13743 اإىل  الإج��م��ايل 
يف  مري�ضا   58 تواجد  الوزارية  اللجنة 

العناية املركزة.
و  ال�ضحة  مديرية  نفي  مع  ذلك  يتزامن 
ال�ضكان لولية �ضطيف جملة و تف�ضيال 
وال�ضكان  ال�ضحة  ل��وزارة  اإر�ضالية  يف 
املتعلقة  الأرقام  امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح 

هذه  يف  كورونا  بفرو�ض  الوفيات  بعدد 
وطنية  يومية  عنها  اأعلنت  التي  الولية، 
ذات  يف  وجاء  الفرن�ضية.  باللغة  ناطقة 
هذه  اأعلنتها  التي  الأرق��ام  اأن  املرا�ضلة 
"�ضطيف  بعنوان  مقال  يف  ال�ضحيفة 
من  ع�رش  احلادي  يف  ال�ضادر  املنكوبة" 
"لي�ضت مربرة ول تعك�ض  ال�ضهر احلايل 
الو�ضع الوبائي للولية واأن الت�رشيحات 
من  مر�ضمة   19 كوفيد-  وفيات  حول 
املت�ضل�ضل  البوليمراز  نتائج تفاعل  خالل 
التف�ضيلية  وال�ضهادة   )PCR( اخت�ضاًرا 
للوفيات". وبالتايل ووفًقا لذات امل�ضدر، 
فاإن 19 حالة وفاة م�ضجلة على م�ضتوى 
العمومية  ال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضة 
بالعلمة، التي اأعلنت عنها هذه ال�ضحيفة 
 19 بكوفيد-  عالقة  لها  لي�ض  اليومية، 

املت�ضل�ضل  البوليمراز  تفاعل  وبنتائج 
وفيات   9 حتى  ول   )PCR( اخت�ضاًرا 
ب�ضطيف. اجلامعي  ال�ضت�ضفائي  باملركز 
ال�ضحة  مديرية  اأعلنت  ال�ضدد  هذا  ويف 
على  وفيات   03 عن  ب�ضطيف  وال�ضكان 
من   10 يوم  باأكملها  الولية  م�ضتوى  
املركز  يف  واح��دة  )حالة  احل��ايل  ال�ضهر 
و01  ب�ضطيف  اجلامعي  ال�ضت�ضفائي 
ال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضة  يف  وف��اة  حالة 
املوؤ�ض�ضة  يف  اأخ��رى  وف��اة  و  اآزال  بعني 
ال�ضت�ضفائية العمومية بعني الكبرة(، و 
ثالت حالت اأخرى خالل يوم ال�ضبت 11 
ال�ضت�ضفائي  املركز  يف  يف   01( جويلية 
باملوؤ�ض�ضة  و01  ب�ضطيف  اجلامعي 
ال�ضت�ضفائية العمومية بعني اوملان ووفاة 
واحدة باملوؤ�ض�ضة ال�ضت�ضفائية العمومية  

كل  ح�ضب  للح�ضيلة  ببوقاعة.ووفقًا 
هذه  يف  ال��واردة  ا�ضت�ضفائية  موؤ�ض�ضة 
اإىل   01 الفرتة املمتدة من  املرا�ضلة خالل 
ال�ضت�ضفائي  املركز  فان  جويلية،   11
اجلامعي ب�ضطيف قد �ضجل �ضتة وفيات 
ازال  بعني  ال�ضت�ضفائية  واملوؤ�ض�ضة 
العمومية  ال�ضت�ضفائية  واملوؤ�ض�ضة   10
بوقاعة  و   15 اوملان  عني  و   08 بالعلمة 
06 وعني الكبرة 03 وبني ورتيالن 02 
وفيات. ياتي ذلك يف وقت ت�ضتعد وزارة 
�ضاملة  وطنية  حملة  لإطالق  الت�ضال 
الإعالمية والوكالة  الدعائم  عرب خمتلف 
الأ�ضبوع  والإ�ضهار،  للن�رش  الوطنية 
املقبل من اأجل حت�ضي�ض املواطنني باأهمية 
الحرتام ال�ضارم لالإجراءات الوقائية ملنع 
تف�ضي كوفيد19-.                     لوؤي ي

�شفاء 368 حالة من وباء كورونا
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انتخاب "علي زكايره" رئي�ًشا لبلدية الـوادي

ي�شني حممد 
---------------- 

الن��ت��خ��اب  جل�ضة  وج���رت 
���رشاف رئ��ي�����ض ال��دائ��رة  ب��اإ
ممثل   وبح�ضور  �ضناتي  منر 
واأع�ضاء  التنظيم  مديرية 
حم�رش  وك���ذا   ، امل��ج��ل�����ض 
 ، اجلل�ضة  ث��ب��ات  لإ ق�ضائي 
زكايره  علي  انتخاب  مت  اأين 
 ، ال��وادي  بلدية  ���ض  راأ على 
زمايل  العيد  للمرحوم  خلًفا 
قانون  من   71 للمادة  طبقا   ،
حت�ضله  بعد  وذلك  البلدية 
مقابل  ���ض��وًت��ا   17 ع��ل��ى 
بوبكر  ملناف�ضه  �ضوًتا   12
الأفالن  كتلة  عن  احميداتو 
�ضوت  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة   ،
 30 جمموع  من  ملغى  واحد 

. ًتا �ضو
وي��ح��م��ل ال��رئ��ي�����ض اجل��دي��د 
ظل  يف  ك��ب��رة  حت���دي���ات 
ال�ضابقة  امل��ج��ال�����ض  ع��ج��ز 
امل�ضاكل  عديد  حلحلة  عن 
اجمع  وق���ت  يف  ال��ع��ال��ق��ة. 
الرئي�ض  ان  على  احلا�رشون 
اجل��دي��د ���ض��ي��واج��ه حت��دي��ات 
واقت�ضاديا  اجتماعيا  كبرة 
ال�ضحة  جمال  يف  وخا�ضة 
الوا�ضع  النت�ضار  ب�ضبب 
ال���وادي  مبدينة  للفرو�ض 

لها. املجاورة  واملناطق 
ن���ه  اأ  ، �����ض����ارة  الإ وجت����در 

اج��ت��م��اع  يف  ا���ض��ت��دع��ي 
املر�ضح  امل��ا���ض��ي  ال��ث��الث��اء 
قائمة  من   5 ال�  املرتبة  يف 
بيكي  يو�ضف   ، الأرن���دي 
احل��ظ  ي�ضعفه  مل  ال���ذي   ،
املحلية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
ع�ضوا  ليكون   ، املا�ضية 
بحكم   ، البلدي  املجل�ض  يف 
ح�����ض��ول ق��ائ��م��ة الأرن���دي 
من  ف��ق��ط،  مقاعد   4 على 
وذل��ك   ، مقعدا   33 اأ���ض��ل 
زم��ايل  العيد   ، وف���اة  بعد 
بالنيابة  البلدية  رئي�ض   ،

ت�ضدر  الذي   ، كورونا  بوباء 
املحليات  يف  الأرندي  قائمة 
ا�ضتدعاء  مت  حيث   ، املا�ضية 
لي�ضتخلفه   5 رقم  املرت�ضح 
البلدي. املجل�ض  يف  كع�ضو 

املجل�ض  اأع�����ض��اء  وق����رر 
يف   ، الدائرة  رئي�ض  برئا�ضة 
من�ضب  �ضغور  ثبات  اإ جل�ضة 
الوفاة  ب�ضبب  البلدية  رئي�ض 
دي��وان  مب��ق��ر  املجتمعون   ،
 08 بحي  البلدية  رئي�ض 
اإ�ضتخالف  جل�ضة  عقد   ، ماي 
مت   ، بالنيابة  البلدية  رئي�ض 

قانون  من   72 املادة  تطبيق 
املوؤرخ   11-10 رقم  البلدية 
التي   ،  2011 يونيو   22 يف 
رئي�ض  ق��ي��ام  ع��ل��ى  ت��ن�����ض 
لأحد  باإ�ضتخالفه  البلدية 
ت��ع��ذر  ح���ال  ويف   ، ن��واب��ه 
املجل�ض  يجتمع   ، ذلك  عليه 
���ض��ت��خ��الف  اإ ليتم  ال��ب��ل��دي 
 ، نوابه  باأحد  البلدية  رئي�ض 
املجل�ض  فاإن  ذلك  تعذر  ذا  واإ
الأع�ضاء  اأحد  يختار  البلدي 

البلدية. رئي�ض  لي�ضتخلف 
�ضهر  يف  وقع  فقد  وللتذكر 
املا�ضي  العام  من  جويلية 
امل��ادة  تطبيق  يف  ���ض��ك��ال  اإ
بعد   ، البلدية  قانون  من   72
املجل�ض  ع��ن  غ��رب��اء  تدخل 
جل�ضة  �ضر  �ضفو  لتعكر 
البلدية  رئي�ض  اإ�ضتخالف 
رئي�ض  توقيف  بعد   ، وقتها 
ونائبني  الأ�ضلي  البلدية 
متابعتهم  خلفية  على   ، له 
يف  ف�ضاد  ب�ضبهة  ق�ضائيا 
لها  عمومية  �ضفقات  برام  اإ
 ، املدر�ضي  بالإطعام  �ضلة 
الأغلبية  كتلة  متكنت  حيث 
ع�ضوا   17 م��ن  امل��ت��ك��ون��ة 
رغم   ، اآخر  ع�ضوا   13 مقابل 
الإ�رشار  من   ، العراقيل  كل 
امل��ادة  فقرات  تطبيق  على 
ال��ب��ل��دي��ة  ق��ان��ون  م��ن   72

. مها يو

الوادي،  لبلدية  البلدي  ال�شعبي  للمجل�س  بالنيابة  جديًدا  رئي�ًشا  امل�شتقبل  كتلة  عن  زكايره  علي  انتخاب  اأم�س،  يوم  مت، 
الفاحت جويلية اجلاري ،  ، يف  العيد زمايل   ، ال�شابق  بالنيابة  البلدية  رئي�س  بعد وفاة   ، املجل�س  اأع�شاء  اأغلبية  بتزكية 

"كوفيد19-". كورونا  بفريو�س  باإ�شابته  متاأثًرا 

كورونا بفريو�س  باإ�شابته  متاأثًرا  تويف  الذي  زمايل  للعيد  خلفًا 

جثة   ، اأم�ض  ي��وم  اكت�ضفت 
ظ���روف  يف  م��ت��وف  ���ض��اب 
العياي�ضة  مبنطقة  غام�ضة 
عا�ضمة  �رشق  املقرن  ببلدية 

الوادي. الولية 
ال�ضاب  ج��ث��ة  ان��ت�����ض��ال  ومت 
داخ���ل  م���ن  ه���ام���دة  ج��ث��ة   ،
تدخل  بعد   ، مهجور  م�ضكن 
لنقل   ، املدنية  احلماية  اأعوان 
اجلثث  حفظ  مل�ضلحة  اجلثة 

اجليالين  عمر  بن  مب�ضت�ضفى 
اأ�ضباب  على  لتعرف  بالوادي 
لطبيب  وت��وج��ي��ه��ه  ال��وف��اة 

ل�رشعي. ا
امل�����ض��ال��ح  ف��ت��ح��ت  ح��ني  يف 
ملعرفة  معمقا  حتقيقا  الأمنية 
وراء  احلقيقية  ���ض��ب��اب  الأ
تبقى  التي  املميت  احل��ادث 

اللحظة. حلد  جمهولة 
ي�ضني حممد 

تف�ضي  مقاومة  اإىل  منه  �ضعيا 
يف  ك��ورون��ا  فرو�ض  ع��دوى 
خا�ضة  اخت�ضا�ضه،  قليم  اإ
احلالت  بع�ض  ت�ضجيل  بعد 
امل��ح��ت��م��ل��ة ل���ل���ع���دوى يف 
اأم��ن  رئي�ض  �ضعى  املدينة، 
بوريه  خليفة  حا�ضي  دائ��رة 
ال�ضخ�ضية  باملتابعة  ع��زوز 
لأه��ل  ال�ضحية  ل���الأح���وال 
كل  مبحاربة  وذل��ك  املدينة 
ال�ضبانية  التجمعات  اأ�ضكال 
الإجراءات  حرمة  تنتهك  التي 
ال��وق��ائ��ي��ة مل��ن��ع ع���دوى ه��ذا 
املنا�ضبة  وب���ذات  ال��وب��اء،  
الأول  م�����ض  اأ "بوربة"  ق��ام 
ال�����رشق��ي��ة  ح��ي  يف  ب��ج��ول��ة 
خليفة  حا�ضي  لبلدية  التابع 

عا�ضمة  ���رشق��ي  ال��واق��ع��ة 
ولي���ة ال�����وادي، ه���ذا احل��ي 
الأخرة  الآونة  الذي عرف يف 
لهذا  حمتملة  ح��الت  ظهور 
�ضاهد  اأين  القاتل،  الفرو�ض 
جم��م��وع��ة م��ن ���ض��ب��اب احل��ي 
غر  الدومينو  لعبة  ميار�ضون 
الوقائية  بالإجراءات  مبالني 
ل��ل��ح��د م��ن ه���ذه ال��ع��دوى ، 
لتتحول  بتفكيكهم  قام  حيث 
ويلجوؤوا  وفر  كر  اإىل  العملية 
اأكرث  مكان  اإىل  النهاية  يف 
 ، الأمن  اأعني  عن  بعيدا  اأمنا 
التطهر  حمطة  اختاروا  حيث 
لالختباء  احلي  لذات  التابعة 
ي�ضتعملها  وال��ت��ي  خلفها 
خلفية  كقاعدة  احلي  �ضباب 

وحتويلها  نهارا  بها  لالختباء 
ل��رتوي��ج  م��ك��ان  اإىل  ل��ي��ال 
كما  امل��خ��درات،  وا�ضتهالك 
يف  نبهت  اأن  للتحرير  ك��ان 
تنامي  اإىل  املوا�ضيع  عديد 
هذا  يف  ال�ضيئة  الظواهر  هذه 
 " ب�  واملعروف  بالذات  احلي 
نظرا  خليفة  حا�ضي  كوملبيا" 
ال�ضموم  هذه  ترويج  لتف�ضي 
ال���ت���ي ف��ت��ك��ت ب��ال�����ض��ب��اب 
العملية  وحظيت  والق�رش، 
اأم��ن  رئي�ض  بها  ق��ام  ال��ت��ي 
من  كبرا  ا�ضتح�ضانا  الدائرة 
 ، املدينة  يف  املواطنني  طرف 
باملجهودات  نوهوا  والذين 
ذات  يف  مطالبني  امل��ب��ذول��ة 
لجتثاث  مبوا�ضلتها  الوقت 
يف  ال�ضلبية  امل��ظ��اه��ر  ك��ل 
النتهاكات  فيها  مبا   ، املجتمع 
لأوام��ر  لالمتثال  ال�رشيحة 
ال�����ض��ل��ط��ات ال�����ض��ح��ي��ة يف 
القاتل  الوباء  لهذا  مقاومتها 
اأ���ض��ح��اب  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
ال��ذي��ن  البي�ضاء  ال��ب��دلت 
عديد  يف  ال��ث��م��ن  ي��دف��ع��ون 

املرات.
مبارك قدودة 

العثور على جثة �شاب متوف يف ظروف 
غام�شة باملقرن

ب�شبب االإهمال والالمباالة

�شباب بحا�شي خليفة يعبثون بتطبيق اإجراءات احلجر ال�شحي

تتكون من 3 اأ�شخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 29 و 53 �شنة

اأمن جامعة ينجح يف االإطاحة مبجموعة 
اإجرامية تن�شط يف ترويج املمنوعات 

للموا�ضي  املربني  من  عدد  عرب 
تعر�ض  عن  ت�رشيحاتهم  يف 
م��وا���ض��ي��ه��م ل��ل�����رشق��ة ال��ت��ي 
عيد  مقرب  مع  حّدة  ازدادت 
م�ضتغلني  املبارك  الأ�ضحى 
من  النتهازيني  هوؤلء  بذلك 
فرتة  يف  م��ا  اإ املجتمع،  ف��راد  اأ
ن�ضبة  تكون  ي��ن  اأ القيلولة 
خالل  اأو  جّدا،  مرتفعة  احلرارة 
�ضباع  واإ ممار�ضة  لأجل  الليل 
اأرب��اح  وت�ضجيل  رغباتهم 
ه��وؤلء  ح�ضاب  على  معتربة 
هذا  يف  وامل�ضتثمرين  املربني 
خماوف  من  زاد  وما   ، القطاع 
هذه  اأن  هو  القطاع  اأ�ضحاب 
اأغلب  عرفتها  امل��م��ار���ض��ات 
الأخرة  الآون��ة  يف  البلديات 
مل  حيث   ، قليل  وب�ضكل  الكل 
الواحدة  ال�رشقة  عملية  تتعد 
روؤو���ض  خم�ضة  اأو  الأرب��ع��ة 
وب��ال��ت��ايل ي��ن��ا���ض��د ه���وؤلء 

واملربني  الباعة 
ين  مل�ضتثمر ا و
الأجهزة  جميع 
ردع  م��ن��ي��ة  الأ
امل���خ���ال���ف���ني ، 
من  ان��ط��الق��ا 
ال�ضماح  ع��دم 
فيهم  للم�ضتبه 
ليال  بالتنقل 

ي�ضتغلها  التي  م��اك��ن  الأ يف 
ت��رب��ي��ة  يف  ال��ب��اع��ة  ه����وؤلء 
اأي�ضا  منا�ضدين  موا�ضيهم 
يقطنون  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني 
التي  امل��ق��رات  م��ن  ب��ال��ق��رب 
املجاورين  اأو  ي�ضتغلونها 
حرا�ضة  على  م�ضاعدتهم  لها 
كل  عن  والتبليغ  موا�ضيهم 
يتاأهب   ، فيه  م�ضتبه  ط��رف 
مل��م��ار���ض��ة رغ��ب��ات��ه ال��ت��ي 
ويحاربها  ال��دي��ن  يرف�ضها 
اأن  خ�ضو�ضا   ، اأي�ضا  القانون 

اأي�ضا  �ضجلت  اجلهات  بع�ض 
 ، لل�رشقة  م�ضتلزمات  تعر�ض 
من  بالقرب  املواطنني  ركنها 
يف  التفكر  دون  م�ضاكنهم 
�ضتلحق  التي  الأ�رشار  ن�ضبة 
خلرب  �ضماعه  ثناء  اأ باأ�ضحابها 
موا�ضي  من  ممتلكاته  فقدان 
ج��ّدا  ثمينة  م�ضتلزمات  اأو 
جبينه  ع��رق  م��ن  اكت�ضبها 
قال  كما  ال�ضيف،  حر  عز  ويف 
عملية  من  املت�رشرين  بع�ض 

. التحرير  ليومية  ال�ضطو 
زياد   بو  اأ

باأمن  ال�رشطة  عنا�رش  متكن 
خالل  بالوادي  جامعة  دائ��رة 
من  املا�ضية  القليلة  ي��ام  الأ
اإجرامية  مبجموعة  الإطاحة 
اأ�ضخا�ض  ثالثة  من  تتكون 
 29 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
من  ي��ن��ح��درون  �ضنة   53 و 
امل��ن��ط��ق��ة مي��ت��ه��ن��ون ت��روي��ج 
امل���خ���درات وامل�����رشوب��ات 
قليم  اإ كامل  عرب  الكحولية 

جامعة، دائرة 
ح��ي��ث��ي��ات ال��ق�����ض��ي��ة ت��ع��ود 
معلومات  ا���ض��ت��غ��الل  اإىل 
عنا�رش  اإىل  وردت  موؤكدة 
بقيام  تفيد  امل�ضلحة  ذات 
برتويج  املجموعة  هذه  افراد 

امل��م��ن��وع��ات ع��رب اأح��ي��اء و 
على  ليتم  املدينة،  ���ض��وارع 
حمكمة  خطة  اإع��داد  الفور 
املجموعة  بتوقيف  كللت 

املدينة. اأحياء  باأحد 
اأ�ضفرت عن حجز عن  العملية 
بالإ�ضافة  مهلو�ض  قر�ض   30
م�رشوبات  وح��دة   189 اإىل 
نواع  الأ خمتلف  من  كحولية 
ا�ضتيفاء  بعد   ، الأح��ج��ام  و 
القانونية  الإج���راءات  كافة 
ج��زائ��ي��ة  م��ل��ف��ات  اإع����داد  مت 
اأمام  تقدميهم  و  للمتورطني 
املخت�ضة  الق�ضائية  اجلهات 

. قليميا اإ
ق.م

تزايد قلق املربني على موا�شيهم 

تنامي عملية ال�شطو و�شرقة املوا�شي ليال مبختلف بلديات 
الوالية 



املوؤ�ض�ضة  مدير  ام�ض  ت��ويف    
املتخ�ض�ضة  ال���ض��ت�����ض��ف��ائ��ي��ة 
�ضعدان  احلكيم  "الأم-الطفل" 
بعد  يو�ضفي  ي��زي��د  ب��الأغ��واط 
ي����ام م��ن اإ���ض��اب��ت��ه ب��ف��رو���ض  اأ
 ،)19 )كوفيد  امل�ضتجد  كورونا 
مديرية  م�ضالح  من  علم  ح�ضبما 
واإ���ض��الح  وال�����ض��ك��ان  ال�ضحة 

. ت مل�ضت�ضفيا ا
اإىل م�ضلحة  نقل  قد  الفقيد  وكان 
باملوؤ�ض�ضة  ال��ط��ب��ي  ن��ع��ا���ض  الإ
اأحميدة  ال�ضت�ضفائية  العمومية 

ال��ولي��ة  بعا�ضمة  عجيلة  ب��ن 
التاأكد  بعد  ي���ام،  اأ اأرب��ع��ة  قبل 
ب��ال��ف��رو���ض عن  اإ���ض��اب��ت��ه  م��ن 
له  اأجريت  التي  التحاليل  طريق 
با�ضتور  معهد  تقرير  ثبتها  اأ و 
ذات  وف��ق  العا�ضمة،  باجلزائر 

مل�ضدر. ا
 59 ( الفقيد  اأن  ���ض��ارة  الإ جت��در 
داء  م��ن  ي��ع��اين  ك���ان   ) ���ض��ن��ة 

. ي ل�ضكر ا
ق/ج

ببلدية  املتعاقدون  العمال  اأقدم 
على  الأغ�����واط  ���ض��م��ال  ف��ل��و  اأ
م��ام  اح��ت��ج��اج��ي��ةاأ وق��ف��ة  تنظيم 
تاأخر  على  مقرالبلدية،احتجاجا 
ملدة  ال�ضهرية  روات��ب��ه��م  �ضب 

ون�ضف. �ضهر 
اأن هذه  لنا ممثلو  املحتجني  و�رشح 
من  حالة  لديهم  وّلدت  الو�ضعية 
حاجتهم  م��ام  اأ ال�ضتياء،خا�ضة 
�ضوؤونهم  لق�ضاء  الأج��ور  لهذه 
منهم  الكثر  اأن  حيث  اليومية، 
�رشوريات  توفر  عن  عاجزا  بات 

بنائه،خا�ضة  لأ اليومية  احل��ي��اة 
����رش ال��ذي��ن وج��دوا  اأرب����اب الأ
�ضعب  و���ض��ع  يف  ن��ف�����ض��ه��م  اأ
القوت  توفر  عن  عجزهم  نتيجة 
واأو�ضحوا  لعائالتهم،  اليومي 
الحتجاجية  ال��وق��ف��ة  ه��ذه  اأن 
يف  ���رشاع  ب��الإ للمطالبة  ج��اءت 
املتاأخرة،  الأجور  ت�ضويةو�ضعية 
على  �ضلبا  انعك�ضت  وال��ت��ي 
واأن  املعي�ضية،ل�ضيما  حياتهم 
القائمني  زهيدة،داعني  رواتبهم 
�رشف  اإىل  البلدية  �ضوؤون  على 

اآج��ال��ه��ا.ون��ا���ض��د  يف  امل��رت��ب��ات 
ببلدية  امل��ت��ع��اق��دون  ال��ع��م��ال 
ب�رشورة  املحلية  فلوال�ضلطات  اأ
مرتباتهم  ���ض��ب  يف  �����رشاع  الإ
يت�ضنى  حتى  كاملة،  ال�ضهرية 
اليومية  احلاجيات  اقتناء  لهم 
حّملوا  كما  بنائهم،  ولأ لعائالتهم 
���ض��ه��ا  ه���ذه الأخ����رة وع��ل��ى راأ
الوخيمة  العواقب  املرم�ضوؤولية 
التاأخر يف �ضب  التي قد تنجر عن 
نهم  اأ خا�ضة  ال�ضهرية،  رواتبهم 
مهددة  اأ�ضبحت  ���رشا  اأ يعيلون 

�ضكاوى  ه��وؤلء  ب��اجل��وع،ووّج��ه 
برادعي  عبدالقادر  ال��وايل  اإىل 
لهذا  حل  التدخل،لإيجاد  اأجل  من 
من  وزاد  اأرقهم  ال��ذي  امل�ضكل 
نف�ضهم  اأ وجدوا  حيث  معاناتهم، 
ع��اج��زي��ن ع��ن �����رشاء  ال��ط��ع��ام 
اأحد  اأو�ضح  جهته  بنائهم،من  لأ
البلدي  ال�ضعبي  باملجل�ض  نواب 
ان�ضغال  على  رده  اأفلو،يف  لبلدية 
ُتبذل  م�ضاعيا  هناك  باأن  العمال 

قريبا.  الو�ضعية  لت�ضوية 
بو�رشيط ي��رت��ق��ب رب���ط ���ض��ب��ع م��ن��اط��ق عبدالقادر 

ببلديتي:  بالكهرباء  فالحية 
مطلع  مع  وتندوف،  الع�ضل  م  اأ
�ضمن  املقبل،  الفالحي  املو�ضم 
�ضندوق  �ضمن  مدرجة  عملية 
للجماعات  والت�ضامن  ال�ضمان 
به  ف��ادت  اأ ما  بح�ضب  املحلية، 
الفالحية  امل�����ض��ال��ح  م��دي��ري��ة 

لولية. با
التي  العملية  هذه  من  �ضي�ضتفيد 
ق��دره  م��ايل  غ��الف  لها  ُر���ض��د 
 350 زه���اء  دج،  مليون   250
املحيطات  ع��رب  م��وزع��ني  ف��الح 
حيث  امل�����ض��ت��ه��دف��ة،  ال��ف��الح��ي��ة 
الآن  حلد  الربط  ن�ضبة  جتاوزت 
اأو�ضحه  ما  وفق   ،٪  60 من  اأكرث 

العيد  الفالحية،  امل�ضالح  مدير 
بوعزة.

امل�رشوع  هذا  ي�ضاهم  اأن  وينتظر 
الفالحني  ت�ضجيع  يف  ال��ه��ام 
نتاجهم  اإ م�ضاعفة  على  واملربني، 
التنمية  ���ض��ال��ي��ب  اأ وت��ط��وي��ر 
ال��ف��الح��ي��ة وت��غ��ط��ي��ة ال�����ض��وق 
امل��ح��ل��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف امل��ن��ت��وج��ات 
���ض��ا���ض��ي��ة، وف��ق  ال��ف��الح��ي��ة الأ
م�رشوع  و�ضجع  امل�ضدر  ذات 
رب���ط امل��ح��ي��ط��ات ال��ف��الح��ي��ة 
ب��ال��ك��ه��رب��اء ع��دي��د ال��ف��الح��ني، 
ل�ضيما  ن�ضاطاتهم  تو�ضيع  على 
وكذا  املثمرة  الأ�ضجار  غر�ض 
ال���زراع���ات امل��ح��م��ي��ة )ب��ي��وت 
نظام  طريق  عن  بال�ضتيكية(، 
اأعطى  ال��ذي  بالتقطر  ال�ضقي 
من  مكنت  »م�ضجعة«  نتائج 
فيما  ن��ت��اج،  الإ وتنويع  زي���ادة 
ا�ضت�ضالح  بطلب  اآخرون  تقدم 

اإ�ضافية. اأرا�ٍض 
بالولية  امل�ضقية  امل�ضاحة  وتقدر 
جمموع  م��ن  ه��ك��ت��ارا   872 ب 
تزيد  التي  الفالحية  الأرا�ضي 
هكتارا،   1.985 عن  م�ضاحتها 

ليه. اإ اأ�ضر  كما 
 20 ت��ن��دوف  وحت�����ض��ي ولي���ة 
منها  فالحي،  طابع  ذات  جمعية 
جمال  يف  خمت�ضتان  جمعيتان 
جانب  اإىل  الأرقان،  �ضجرة  تنمية 
معتمدة  فالحية  تعاونيات  اأربع 
م�ضرتكة  مهنية  جمال�ض   6 و 
الفالحة. قطاع  معطيات  بح�ضب 
ق/ج

اأمل  هم�ضة  جمعية  مكتب  اأطلق 
اأدرار،  بولية  الت�ضامنية  للخر 
لهذه  العيد  اأ���ض��اح��ي  م�����رشوع 
لك  هي   (  : �ضعار  حتت  ال�ضنة، 
يف  و���رشور  فرحة  ولهم  �ضدقة 
دعت  حيث   ،) قاع  نتاحدو  ال�ضدة 
معها  الت�ضامن  اإىل  اجلمعية 
على  ال�����رشور  اإدخ���ال  بغر�ض 
اأربعني عائلة خالل عيد الأ�ضحى 
احل�ضاب  رقم  اإن   وقالت  القادم، 

 21004327 هو  الربيدي  اجلاري 
هذا  يف  امل�ضاهمة   ،74 مفتاح 
رقمان  ك��ذل��ك  اخل���ري،  العمل 
الت�ضال  يريدون  للذين  هاتفيان 
ب��اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 
والرقمان  الت�ضامنية  العملية 
و   0666757680 ه���م���ا، 
الله  وللتذكر:   ،0663002286

املح�ضنني. اأجر  ي�ضيع  ل 
عبدالرحمن بلوايف 

املهني  التكوين  مركز  �ضاهم 
بن  ال�ضاية  ببلدية  والتمهني 
���ض��ح��وة ب��ولي��ة غ���رداي���ة، يف 
قابال  واقيا  قناعا   8325 خياطة 
ال�ضتعمال.  واإع���ادة  للغ�ضل 
من  احل�����ض��ة  ه���ذه  ��ل��م��ت  و���ضُ
مل�ضالح  الوقائية  امل�ضتلزمات 
اأك��دت  ح�ضبما  غ��رداي��ة،  ولي��ة 

امل�ضالح. ذات 
الواقية  ق��ن��ع��ة  الأ ه��ذه  ِخيطت 
مئزر،   500 وكذا  الطبية(  )غر 
مل�ضتخدمي  تطوعي،  ب�ضكل 
مرتب�ضني  قبل  م��ن  ال�ضحة، 
����ض���ات���ذة م��ك��ون��ني مب��رك��ز  واأ
بعد  والتمهني،  املهني  التكوين 
قبل  م��ن  بالقما�ض  ت��زوي��ده��م 
املتزايد  الطلب  ملواجهة  الولية 
الوقائية،  امل�ضتلزمات  هذه  على 
املركز  م��دي��ر  ب��ذل��ك  ف���اد  اأ كما 

�ضعيد. اأولد  براهيم  اإ
قنعة  الأ على  الطلب  كان  ذا  واإ
هذه  خ�ضم  يف  ارت��ف��ع  الطبية 
امل�ضت�ضفيات،  يف  خا�ضة  اجلائحة 
ل���ض��ي��م��ا ب��ع��د ظ��ه��ور ح��الت 
على  اأي�ضا  الطلب  فاإن  موؤكدة، 
ميكن  ال��ت��ي  ال��واق��ي��ة  ق��ن��ع��ة  الأ
منذ  ازداد  قد  ا�ضتخدامها،  اإعادة 
الكمامات  ارتداء  لزامية  اإ قرار  اإ

بالأماكن  التواجد  خالل  الواقية، 
املواطنني. جميع  من  العامة، 

مراكز  ال�ضحية  الأزمة  ومكنت 
ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي وال��ت��م��ه��ني 
بالولية،  وحرفيات  وحرفيني 
و»ب�ضكل  ن�ضاطهم  تكييف  من 
الو�ضعية  هذه  مع  ا�ضتعجايل"، 
من  ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة؛  ال�ضحية 
خ���الل ال�������رشوع ت��ط��وع��ا يف 
قابلة  القما�ض  من  اأقنعة  �ضنع 
اأ�ضاف  كما  ال�ضتعمال،  لإعادة 
احل�ض  م���ربزا  امل��ت��ح��دث،  ذات 
امل����دين وال��ت�����ض��ح��ي��ات ال��ت��ي 
واحلرفيات  اخلياطات  قدمتها 
يف  للم�ضاهمة  وامل��رتب�����ض��ات، 

اجلائحة. انت�ضار  مكافحة 
الكمامات  عدد  زيادة  وبغر�ض 
ال�ضوق،  يف  توفرها  و�ضمان 
و���ض��ع م�����ض��وؤول��و ال��ولي��ة يف 
والتعليم  التكوين  قطاع  متناول 
واملتطوعني،  واحلرفني  املهنيني 
ك��م��ي��ات م��ن ال��ق��م��ا���ض امل��الئ��م 
الواقية،  قنعة  الأ هذه  لت�ضنيع 
موظفي  على  جم��ان��ا  امل��وزع��ة 
والهيئات  دارات  الإ خمتلف 

ال�ضكان. وكذلك  املختلفة 
ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ه��ور  وم��ن��ذ 
جمعيات  اأطلقت  اجل��زائ��ر،  يف 

وفتحت  حملية،  مبادرات  عدة 
ور����ض���ات اخل��ي��اط��ة ب��ق��ط��اع 
ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي وال��ت��م��ه��ني، 
وو�ضائل  الواقية  امل��اآزر  ل�ضنع 
احل���م���اي���ة الأخ�������رى ل��ف��ائ��دة 
ال�ضحة  ���ض��الك  اأ م�ضتخدمي 

املدنية. واحلماية 
�ضعيد  اأولد  ال�����ض��ي��د  واأك����د 
والتعليم  التكوين  ق��ط��اع  اأن 
اأكرث  نتاج  باإ قام  ال��ذي  املهنيني 

يوا�ضل  كمامة،  ل��ف  اأ  50 م��ن 
موظفي  لفائدة  قنعة  الأ �ضنع 
تزويده  بعد  املحلية،  اجلماعات 
الولية.  توفره  الذي  بالقما�ض 
ولية  اأرجاء  خمتلف  عرب  وتنظم 
توعوية  حمالت  ع��دة  غ��رداي��ة 
الكمامات  ارتداء  لزامية  اإ حول 
كورونا  ف��رو���ض  م��ن  للواقية 

. مل�ضتجد ا
ق/ج
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حجز اأزيد من 7 قناطري خمدرات

علي  حممد 
---------------- 

التهريب  مكافحة  اإط���ار  ويف 
نف�ض  ذك��ر  املنظمة،  واجل��رمي��ة 
للجي�ض  م��ف��رزة  ب���اأن  ال��ب��ي��ان 
�ضبطت  ال�����ض��ع��ب��ي  ال��وط��ن��ي 
عنا�رش  م��ع  بالتن�ضيق  بب�ضار 
احلدود،  وحر�ض  الوطني  الدرك 
ك��م��ي��ة م��ع��ت��ربة م���ن ال��ك��ي��ف 
و76  قناطر  ب7  تقدر  املعالج 
 5 توقيف  مت  فيما  كيلوغراما، 
كلغ   5 بحوزتهم  خمدرات  جتار 
و6974  امل��ع��ال��ج  ال��ك��ي��ف  م��ن 
عمليات  يف  مهلو�ضا،  قر�ضا 
وبرج  تلم�ضان  من  يكل  متفرقة 
ه��را���ض.  اأ وو���ض��وق  بوعريريج 

نف�ض  �ضار  اأ مت�ضل،  �ضياق  يف 
للجي�ض  مفارز  اأن  اإىل  امل�ضدر 
بكل  اأوقفت  ال�ضعبي،  الوطني 
باجي  ويرج  ومترنا�ضت  جانت  من 
 19 وحجزت  �ضخ�ضا   26 خمتار 
مطرقة  و12  كهربائيا  م��ول��دا 
احلجارة  لتك�ضر  لتني  واآ �ضاغطة 

يف  ت�ضتعمل  خمتلفة،  ومعدات 
امل�رشوع  غ��ر  التنقيب  عملية 
اأوق��ف��ت  ح��ني  ال��ذه��ب، يف  ع��ن 
ال��درك  وعنا�رش  اأخ��رى  مفرزة 
وحجزت  اأ�ضخا�ض   4 الوطني 
�ضيد  وبندقية  ل��ي��ا  اآ م�ضد�ضا 
كما  وباتنة.  غليزان  من  بكل 

للجي�ض  اأخ��رى  م��ف��ارز  اأوق��ف��ت 
بالتن�ضيق  ال�ضعبي،  الوطني 
م��ع ع��ن��ا���رش ال����درك ال��وط��ن��ي 
اأ�ضخا�ض   7 اجلمارك  وم�ضالح 
و65  ق��ن��ط��ارا   169 وح��ج��زوا 
الوادي  من  بكل  التبغ  من  كلغ 
وحدة  و3511  وجانت،  وب�ضكرة 
بباتنة  امل�رشوبات  خمتلف  من 

بة. وعنا
نف�ض  ح�ضب  مت،  اأخرى،  جهة  من 
تهريب  حماولت  اإحباط  البيان، 
من  بكل  الوقود  من  لرتا   5788
اأهرا�ض،  و�ضوق  وتب�ضة  الطارف 
غر  مهاجرا   42 توقيف  مت  فيما 
خمتلفة  جن�ضيات  م��ن  �رشعي 
ب��ك��ل م��ن ب���رج ب��اج��ي خم��ت��ار 

وتلم�ضان. والنعامة 

الدفاع  لوزارة  بيان  اأم�س،  اأورده  ح�شبما  االإرهابية،  للجماعات  دعم  عن�شري  بتمرنا�شت  ال�شعبي،   الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
الوطني.

بتمرنا�شت االإرهابية  للجماعات  دعم  عن�شرْي  توقيف  مت  وفاة مدير املوؤ�ش�شة اال�شت�شفائية فيما 
املتخ�ش�شة "االأم-الطفل" بكورونا 

باالأغواط 

ب�شبب التاأخر يف �شب االأجور 

العمال املتعاقدون ببلدية اأفلو باالأغواط يحتجون

ربط 7 مناطق فالحية بالكهرباء مطلع 
املو�شم القادم بتندوف 

مكتب جمعية هم�شة اأمل للخري 
الت�شامنية باأدرار يطلق م�شروع اأ�شاحي 

العيد

املن�شرم  ال�شهر  خالل  مرور  حادث   18

خياطة 8300 قناع مبركز التكوين املهني ال�شاية بن �شحوة بغرداية

تكتل منظمات وجمعيات باأدرار يبا�شر احتجاجا ت�شامنّيا  
مع عمال فندق توات

ن�ضخة  نحوز  الذي  البيان  ح�ضب 
ثنتْي  اأ طرف  من  واملم�ضى  منه  
من  وج��م��ع��ي��ة  منظمة  ع�����رشة 
اأدرار،  ب��ولي��ة  امل��دين  املجتمع 
اجلمعيات  ه���ذه  م��ك��ات��ب  ق���رر 
�ضلمية  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
اإط��اره��ا  يف  للت�ضعيد  ق��اب��ل��ة 
عمال  م��ع  ت�ضامنا  ال�ضلمي، 
البيان  اعترب  حيث  توات،  فندق 
ظل  يف  الفندق  عمال  ق�ضية  اأن 
بها  متر  التي  ال�ضحية  الأو�ضاع 
كورونا  فرو�ض  ب�ضبب  البالد 
يف  اإهانة  امل�ضتجد،   19 كوفيد 

اأن  قبل  ال��ولي��ة  ���ض��ك��ان   ح��ق 
العمال،  حق  يف  تع�ضفا  يكون 
قد  �ضعبيا،  ا�ضتهجانا  �ضكل  ما 
كبر  �ضعبي  غ�ضب  اإىل  ي��وؤدي 
كما  ب��ال��ولي��ة،  امل�ضتقبل  يف 
الت�رشفات  هذه  اإن  البيان،  قال 
عمال  على  امل�ضلطة  املتع�ضفة 
اجلديدة  اجلزائر  تخدم  ل  الفندق 
ال��ت��ي ي��ت��ك��ل��م ع��ن��ه��ا رئ��ي�����ض 
احلق  دولة  تخدم  ول  اجلمهورية، 
الرئي�ض  بها  وعد  التي  والعدل 
ويطالب  ت��ب��ون،  امل��ج��ي��د  ع��ب��د 
املطرودين  العمال  باإعادة  البيان 

على  احلفاظ  مع  منا�ضبهم  اإىل 
بالعمال  امل�ضا�ض  وعدم  حقوقهم، 
امل��ت�����ض��ام��ن��ني م���ع زم��الئ��ه��م 
الذين  وتن�ضيب  املف�ضولني، 
بناء  اأ من  ال�رشوط  فيهم  تتوفر 
���ض��اء  روؤ منا�ضب  يف  ال��ولي��ة، 
النظر  واإعادة  بالفندق،  امل�ضالح 
لتت�ضاوى  ال��ع��م��ال  اأج���ور  يف 
م��ع اأج���ور ال��ع��م��ال، ال��ذي��ن مت 
وفتح  العا�ضمة،  من  ا�ضتقدامهم 
التي  التوظيف  عملية  يف  حتقيق 

بالفندق.  موؤخرا  متت 
عبدالرحمن       بلوايف    
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املطالبة برحيل مدير ال�شحة بتيارت باتت اأكرث
 من �شرورة 

ع.�شالح 
-----------------

�ضنوات  ع�����رش  ق��راب��ة  ت���زد،  مل 
اإدارة  ت����ويل  ،ب����ني  الأخ������رة 
و  دامرجي"  "يو�ضف  م�ضت�ضفى 
بتيارت،ال   ال�ضحة  قطاع  تروؤ�ض 
ال�ضحي  ال��ق��ط��اع  يف  ت��ده��ورا 
م�ضت�ضفى  توفر  بالولية،فعدم 
يراوح  �ضكني  لتعداد  خم�ض�ض 
امل��ل��ي��ون ن�����ض��م��ة، ع��ل��ى ج��ه��از 
�ضنوات،بحجة  "ال�ضكانر"منذ 
حل  اإي��ج��اد  حماولة  تعطله،دون 
على  عارا  ذاته  بحد  لذلك،يعترب 
على  و�ضمه  الذي  امل�ضوؤول  هذا 
احلال  هو  ،كذلك  ال�ضحة  جبني 
املغناطي�ضي  الرنني  جلهاز  بالن�ضبة 
"IRM"احل������ا�������رش ال��غ��ائ��ب 
امل�ضت�ضفى،لعتبارات  بنف�ض 
املهنة  ب��ني  ،حُت���ول  بروقراطية 
على  املغلوب  املواطن  و  النبيلة 

اأمره.
املواطن  يت�ضاءل  ي��زال  ل  و  هذا 
من  ال��ف��ائ��دة  ال��ت��ي��ارت��ي،ع��ن 
القلبية  الق�ضطرة  ا�ضتحداث وحدة 
مب�ضت�ضفى "يو�ضف دامرجي"  مببلغ 
هام كلف خزينة الدولة حوايل 35 
الأخرة  هذه  اأن  �ضنتيم،ال  مليار 
اجلريدة  م�ضادر  ح�ضب  اإ�ضتقبلت 
عن  الناجمة  فقط  احلالت  بع�ض 
اجلامعي  امل�ضت�ضفى  بني  تواأمة 
، قبل  الولية  للبليدة و م�ضت�ضفى 
يدرج  ما  هذا  و  اأبوابها،  تغلق  اأن 

غياب  الت�ضير،و  �ضوء  خانة  يف 
بالأغلفة  الت�رشف  يف  احلنكة 
ال��دول��ة  ت�ضعها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 
فت�ضطدم  العام،  ال�ضالح  خلدمة 
حتى  ي�ضتطيع  ل  فا�ضل  مب�ضوؤول 
!ف�ضال  قطاعه  اأولويات  يحدد  اأن 
الطبية  النفايات  ردم  م�ضكل  عن 
الردم  اأماكن  "املحرقة املنتظرة"، و 
املرتاكمة  الديون  و  الع�ضوائية 
التي  و  امل�ضت�ضفى  عاتق  على 
و  �ضنتيم،  مليار   240 ت��ف��وق 
التي  الالا�ضتقرار  حالة  كذلك 
مدير  برحيل  امل�ضت�ضفى  ي�ضهدها 
حل  اإيجاد  ،دون  اآخر  ا�ضتقبال  و 
جذري لالأزمة اأو بالأحرى للقنبلة 
وقت  يف  ُزرع��ت  التي  املوقوتة 

. �ضابق 
زي���ادة ع��ن ك��ل ه��ذا و ذاك،اأت���ى 
�ضالف  ب��دون  الدخيل،و  ال��وب��اء 
اأو  امل�����ض��ت��ور  م��ق��دم��ات،ك�����ض��ف 
بالقطاع  عليه  يت�ضرت  ك��ان  م��ا 
ال��ب��ايل  و  ال��ه�����ض  ال�����ض��ح��ي 
ات�ضاع  ع��ن  اأب���ان  و  ب��ال��ولي��ة، 
�ضحية  منظومة  ب��ني  ال��ف��ج��وة 
املرحلة  رج��ل  ت�ضتدعي  مهرتئة 
عن  اأول  م�ضوؤول  بني  و  لت�ضيرها 
البعد  كل  ،بعيد  بالولية  ال�ضحة 
و  امل�ضوؤولية  م�ضطلحات  عن 

الإدارة،التحكم،الت�ضير...
هذه  كتابة  غ��اي��ة  اإىل  ت���زال  ل 
مب�ضت�ضفى  الطبية  الأ�ضطر،الأطقم 
دامرجي"بعا�ضمة  "يو�ضف 

ال���ولي���ة ،ت���ع���اين م���ن غ��ي��اب 
لتقدمي  ال��وق��اي��ة  م�ضتلزمات 
ال��ف��ح�����ض ال��ط��ب��ي مل��ر���ض��ى 
انت�ضارا  يعرف  الكوفيد،الذي 
ولي��ة  م�ضتوى  ع��ل��ى  وا���ض��ع��ا 
املناطق  من  تعترب  التي  تيارت 
 55 اأم�ض   �ضجلت  التي  املوبوءة، 
على  ن�ضبة  كاأعلى  اإ�ضابة  حالة 
مدينة  ،بعد  الوطني  امل�ضتوى 
الوباء،  بذلك  ،يواجهون  وه��ران 
ب�ضدر عاٍر  و حتت �ضغط رهيب 
قبل  من  اإهتمام  اأي  وج��ود  دون 
مبكتبه  الأول،امل��اك��ث  م�ضوؤولهم 
ح�ضيب  دون  القطاع  مديرية  مبقر 

و ل رقيب !

يعرف الو�شط التيارتي ،منذ فرتة حالة من االحتقان املرتاكم نتيجة ل�شوء االأو�شاع باملنظومة ال�شحية حمليا،التي عربت عن 
ف�شلها بعرثات متتالية،اأبرزها �شوء اإدارة اأزمة جائحة كورونا.

يف ظل اال�شتهتار بالوباء امل�شجل بالواليةبعد �شقطات متتالية بالقطاع  بح�شب مواطنني ومتابعني

الوبائية   للو�ضعية  تتبعنا  خالل  من 
يف بالدنا،  ابتداًء من بع�ض  حالت 
معزولة اىل تف�ضي الوباء  يف اأرجاء 
القاتل  و  اخلفي  العدو  ،ه��ذا   البالد 
)كوفيد19-(ب�ضفة  كورونا  فرو�ض 
عامة و على  وجه اخل�ضو�ض بولية 
جولتنا  اث��ر  على   و   ، الدفلى  عني 
امليدانية و ال�ضتطالعية و ح�ضب ما 
للغاية  موؤ�ضفة  م�ضاهد  من  لحظناه 
عني  ولية  مواطني  من  الكثر  من 
الدفلى يف كربيات املدن،  كخمي�ض 
مليانة و عا�ضمة الولية و العطاف و 
باقي املناطق الخرى ،و هو ت�ضجيل 
رفع  بعد  الوقاية  لتدابر  كبر  خرق 
احلجر ال�ضحي و عدم احرتام التباعد 
حمل  ثقافة  ان��ع��دام  و  الجتماعي 
القانون،  يقت�ضيه  ما  وفق  الكمامة 
بدل  ي�ضعها يف حليته  اذ و�ضعها  و 
ان تغطي انفه  الذي بوا�ضطته تدخل 
كل انواع  اجلراثيم ، رغم املجهودات 
امل�ضالح  طرف  من  املبذولة  امليدانية 
ال�رشطة  م�ضالح  خا�ضة  و  املعنية 
توعوية  و  حت�ضي�ضية  عمليات  من 
للغاية،  حمزنة  و  املتكررة  .امل�ضاهد 
تطاحَن  و  عراكا  ت�ضاهد   بك  واذ 
على ال�ضبقية يف  طوابر طويلة و 
تدافع  داخل م�ضالح الربيد،و مركز 
ال�ضعبية   ال�ضواق  عرب  و  الت�ضوق 
عند   خا�ضة  و  ح���رج،  ول  ح��دث 
و�ضول �ضاحنات توزيع مادة احلليب 
التجارية  �ضاربني  املحالت  اأمام   و 
و  املعنية  امل�ضالح  جمهودات  كل 

خا�ضة امل�ضالح ال�ضحية  التي تبذل 
ال�ضحة  على  املحافظة  �ضبيل  يف 
العمومية  عر�ض احلائط ،كاأن ل�ضان 
اىل  كورونا  "فلتذهب  يقول  حالهم 
من  .و  حليب"  كي�ض  املهم   ، اجلحيم 
الذين  املواطنون  يتخوف  اخرى  جهة 
من  الوقائية  الج��راءات  يحرتمون 
اعادة انت�ضار فرو�ض كورونا مبدنهم 
، ب�ضبب تهور و ل مبالة و ا�ضتهتار 
طرف   من  بالولية،  امل�ضجل  بالوباء 
اق��ول  ل  حتى  امل��واط��ن��ون  بع�ض 
ال�ضا�ض  هذا  على  ،و  منهم  الكثر 
ا�ضف  بكل  امل�ضجلة  املالحظات  و 
الذين ي�ضحون  و حزن  عميق على 
جهود  تذهب  ل  لكي  و   ، اجلهم  من 
املاآزر البي�ضاء و الزرقاء و اخل�رشاء و 
امل�ضالح املعنية الخرى و اجلمعيات 
و املجتمع املدين، الذين دفع بع�ضهم 
تدّخل  الرياح،  غ��ال��ي��ا،اأدراج  الثمن 
راأ�ضها  على  و  املحلية   ال�ضلطات 
التجار  لإج��ب��ار   التجارة  م�ضالح 
احلر�ض  و  زبائنهم   طوابر  لتنظيم 
على م�ضافة المان فيما بينهم  وردع 
الأمر تدخل   اقت�ضى  اذا  ،و  املخالفني 
امل�ضتهرتين  لردع  املعنية  امل�ضالح 
بفر�ض  عليهم  الت�ضديد  و  بالوباء 
عقوبات  �ضارمة  لّتباع الجراءات 
العليا  ال�ضلطات  داأبت  التي  الوقائية 
جماح  لكبح  و�ضعتها  التي  للبالد، 
فرملة   و  وك�رش  ك��ورون��ا  مر�ض 

�ضل�ضلة العدوى.  
                                  خمتار برادع

الكثري من مواطني عني الدفلى
 ال يحرتمون االإجراءات الوقائية 

ملنع تف�شي فريو�س كورونا            

املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  اأب��ط��ل 
ر�ضا�ض،  اأولد  الق�ضائية  لل�رشطة 
�ضبكة  اأ�ض�ضت  عائلة  ن�ضاط 
 03 من  تتكون  منظمة  اإجرامية 
اأ�ضخا�ض من بينهم امراأة ) امل�ضتبه 
يقومون  ابنها(  و  �ضقيقته  و  فيه 
�ضعر  ذات  نقدية  اأوراق  بتقليد 
مع   الوطني،  الإقليم  يف  قانوين 
مليون   15 ع��ن  يفوق  م��ا  حجز 
و  م��زورة  وطنية  عملة  �ضنتيم 
عائدات  من  �ضنتيم  مليون   40
التزوير، بالإ�ضافة اإىل حجز اأجهزة 
يف  ت�ضتغل  اأدوات  و  اإلكرتونية 

التزوير. عملية 
ورود  اإىل  ت��ع��ود  ال��ق�����ض��ي��ة    
معلومات مفادها قيام �ضخ�ض يف 
با�ضتغالل  العمر  من  الثالث  العقد 
منزله الكائن ببلدية املحمل ولية 
اأوراق  ل�ضنع  كور�ضة  خن�ضلة 
و  الوطنية  العملة  م��ن  نقدية 
بذلك  م�ضتغلني  للتداول،  طرحها 
اأوراق،  اأدوات و مواد كيمياوية و 
متطورة  جد  اأجهزة  اإىل  بالإ�ضافة 
اأوراق نقدية  بهدف �ضنع و تقليد 
ا�ضتغالل  و   ، الوطنية  العملة  من 

التن�ضيق  مت  املتوفرة  للمعلومات 
وباإخ�ضاع  الق�ضائية،  اجلهات  مع 
للتفتي�ض  فيه  امل�ضتبه  م�ضكن 
فيه  امل�ضتبه  �ضقيقة  ح��اول��ت   ،
من  اجلرمية  اآث��ار  بطم�ض  ابنها  و 
الأوراق  حلرق  حماولتهما  خالل 
�ضائل  باإ�ضتعمال  املزورة،  النقدية 
اأن حماولتهما  اإل  �رشيع اللتهاب، 
�ضارعت  عندما   ، بالف�ضل  باءت 
لإخ��م��اد  امل��ك��ان  بعني  ال�����رشط��ة 
من   ال�رشطة  مكنت  العملية  النار، 
قبل  للجرمية  املثبتة  الأدلة  �ضبط 
حجز  مت  حيث  النران،  تتلفها  اأن 
فئة  من  مقلدة  نقدية  ورقة   270
 ، دج   54.000 بقيمة   ، دج   200
499 ورقة نقدية متلفة جزئيا من 
بحوايل  تقدر  بقيمة  دج   200 فئة 
مبجموع  اأي   ، �ضنتيم  مليون   100
مزورة،  عملة  �ضنتيم  مليون   154
مليون   40 حجز  اإىل  بالإ�ضافة 
دج   2000 و   1000 فئة  �ضنتيم  
�ضليم ميثل عائدات ترويج الأوراق 
اآلة  حجز  مت  .كما  املقلدة  النقدية 
متعدد،  ا�ضتعمال  ذات  الكرتونية 
نوع  م��ن  ن�ضخ   ، ملونة  طابعة 

�ضوداء  فولذية  خزانة   ، كانون 
وحدة  الأم���وال،  بتخزين  خا�ضة 
جهاز اإعالم اآيل، �ضا�ضة اإعالم اآيل، 
كحويل،  مذيب  �ضائل  بها  علبة 
علب  خم�ض   تلوين،  ري�ضات   06
05 حزم  خراطي�ض ، طابعة ملونة، 
 A4 لأوراق مكتبية بي�ضاء مقا�ض
�ضهادات   ، ورقة   2500 مبجموع 
عليها  مو�ضوع  بيا�ض  على  جناح 
اإح��دى  عليها  م��دون  دائ��ري  ختم 
بالولية،  التنفيذية  املديريات 
على  حياة  �ضهادة  اإىل  بالإ�ضافة 
الفرن�ضية،  باللغة  مدونة  بيا�ض 
بولية  اخلا�ضة  الرتوي�ضة  حتمل 
�ضخ�ضية  اأختام  ثالثة   ، خن�ضلة 
ختم   ، الب�ضائع  بنقل  خا�ضة 
مب�ضتثمر  خا�ض  ال�ضكل  م�ضتطيل 
�رشيطني   ، كيتور  قاطع   ، فالحي 
العثور  مت  كما    ، ف�ضيني  ورقيني 
�ضنف  من  حية  خرطو�ضة  على 
اأ�ضلحة  اأربعة   ،  16 عيار  اخلام�ض 
بي�ضاء ، ثالث �ضكاكني ، �ضاطور 
اأثريتني  حجريتني  مزهريتني    ،
الرومانية  للفرتة  تعودان  كبرتني 
اأدوات  و  نقالة   هواتف  خم�ض 

اخرى.
اقتيادهم  مّت  و  فيهم  امل�ضتبه  اأوقف 
حتويل  م��ع  ال��ف��رق��ة  م��ق��ر  اإىل 
النيابة  اإخ��ط��ار  و  امل��ح��ج��وزات 
ا�ضتكمال  بعد    ، بالق�ضية  املحلية 
امل�ضتبه  التحقيق مت تقدمي  اجراءات 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  فيهم 
مبوجب  ر�ضا�ض  اأولد  حمكمة 
بدوره  اأح��ال  الذي  جزائي،   ملف 
بذات  التحقيق  قا�ضي  اأمام  امللف 
حق  يف  اأ���ض��در  اأي���ن  املحكمة 
امل�ضتبه فيهما اأمر ايداع عن جنحة 
ال�ضنف  من  بي�ضاء  اأ�ضلحة  حيازة 
ال�ضاد�ض دون �ضند �رشعي ، جنحة 
 ، �رشعي  �ضبب  دون  ذخرة  حيازة 
اأوراق نقدية  تقليد و تزوير  جناية 
الإقليم  يف  ق��ان��وين  �ضعر  ذات 
و  م��واد  حيازة  جنحة   ، اجلزائري 
و  تقليد  و  ل�ضناعة  معدة  اأدوات 
اآثار  طم�ض  جنحة   ، نقود  تزوير 
 ، ال��ع��دال��ة  �ضر  لعرقلة  اجل��رمي��ة 
فيها  امل�ضتبه  �ضد  يف  �ضدر  فيما 
الرئي�ضي  فيه  امل�ضتبه  �ضقيقة 
التهم  نف�ض  عن  ق�ضائية  رقابة 
ال�ضالفة الذكر .        علجية عي�ض

توقيف عائلة متار�س التهريب و التزوير يف العملة الوطنية و يف حمررات 
ر�شمية بخن�شلة

حجز �شهادات حياة على بيا�س مدونة باللغة الفرن�شية ، اأ�شلحة ، حتف تعود اإىل العهد الروماين و 15 مليون �شنتيم مزّورة و اأ�شلحة

طرف  م��ن  مم�ضاة  ر�ضالة  �ضمن 
على  ،حت�ضلنا  املواطنني  ع�رشات 
عني  �ضكان  ط��ال��ب  منها  ن�ضخة 
الولية  وايل  من  احلجل)امل�ضيلة( 
ال�ضكنات  ت��وزي��ع  يف  الإ�����رشاع 

الجتماعية
ب�ضبب  تتوزع  ال�ضاعة مل  والتي حلد 
ذلك.. يف  املحلية  ال�ضلطات  متاطل 
حجة  ول  جاهزة  اأ�ضبحت  بحيث 
التاأخر  هذا  �ضبب  يربر  اأن  كان  لأي 
جل  اأن  مع  تزامنا  وهذا  املقنع.  غر 
فيها  النتهاء  مت  ال��ولي��ة  بلديات 
عني  بلدية  عدا  ما  امل�ضكل  هذا  من 
التقارير  بع�ض  احلجل...وت�ضر 

امل���ح���ررة م���ن ط����رف ك��ث��ر من 
اجلمعيات باأن املواطنني يعي�ضة  على 
من  الأكرث  ظروفهم  نظر  اأع�ضابهم 
يفرت�ض  من  حتى  ...فهناك  مزرية 
ل�ضنوات... م�ضتاأجر  والآخر  الأر�ض 
الأقارب  عند  ت�ضكن  اأخرى  وفئات 
ذرعا  بهم  �ضاق  ما  وهو  والعائالت 
التي  الأخرة  ال�ضنة  2012اأي  منذ  
�ضبع  ومنذ  التوزيع  عملية  فيها  متت 
اأية  البلدية  هذه  ت�ضهد  مل  �ضنوات 
كما  اأخرى.ب�ضبب  توزيع  عملية 
اأعذار وهمية يف كل مرة  اإىل  اأ�رشنا 

تذهب اإليها ال�ضلطات املحلية......
 جمال /ن

�شكان عني احلجل بامل�شيلة  يطالبون 
بتوزيع ال�شكنات االجتماعية 

بالأمن  ال�رشطة  م�ضالح  و�ضعت 
حدا  م  ال�ضاية  اخلارجي  احل�رشي 
من  الثالث  العقد  يف  ل��ضخ�ضني 
العمر تورطا يف ال�رشقة بالك�رش، من 
داخل حمل جتاري خا�ض ببيع لواحق 
فر�ضة  منتهزين  النقالة،  الهواتف 
اأن يتم توقيفهما  غياب �ضاحبه، قبل 
�ضلمت  التي  امل�رشوقات  وا�ضرتجاع 
ملف  اإجن��از  مت  حني  يف   ، ل�ضاحبها 
ال�رشقة  تهمة  عن  �ضدهما  ق�ضائي 
الك�رش  ظ��ريف  بتوافر  املو�ضوفة 
قدما  جتاري؛  حمل  داخل  من  والليل 
مبوجبه اأمام النيابة.   ف�ضول الق�ضية 
تعود اإىل متكن قوات ال�رشطة بالأمن 
احل�رشي اخلارجي ال�ضاية، من �ضبط 
الفاعلني متلب�ضني بفعل ال�رشقة بعد 

باأحد  م   1.05 بحجم  لثقب  اإحداثهما 
الهواتف  لواحق  بيع  حمل  ج��دران 
النقالة، اأين ا�ضتهدف الفاعالن �رشقة 
داخله،  امل��وج��ودة  الأغ��را���ض  جميع 
معمق  حتقيق  بفتح  امل�ضلحة  لتبا�رش 
الق�ضية،  مالب�ضات  عن  للك�ضف 
ظرف  يف  ال�رشطة  قوات  متكنت  اأين 
تباعا، مع  الفاعلني  توقيف  وجيز من 
التي  امل�رشوقات  جميع  اإ�ضرتجاع 
وت�ضليمها  اأحدهما  مبنزل  اخفاوؤها  مت 
اإج��راًء  اأجن��زت  لل�ضحية.امل�ضلحة 
عن  الذكر  ال�ضالفي  �ضد  ق�ضائيا 
تهمة ال�رشقة املو�ضوفة بتوافر ظريف 
الك�رش والليل من داخل حمل جتاري، 
قدما مبوجبه اأمام النيابة.                                      
زنازل

توقيف �شخ�شني بتهمة ال�شرقة داخل 
حمل جتاري ببلعبا�س



وفاق �شطيف:

 "الظروف اأجربتنا على 
حتويل الالعب بو�شوف 

اإىل نادي كورتري 
البلجيكي"

املدير  ــدان،  زي الدين  زين  الفرن�شي  اأكــد 
فريقه  جاهزية  مــدريــد،  لــريــال  الفني 
اإطار  يف  الإثنني،  اليوم  غرناطة  ملواجهة 

مناف�شات اجلولة 36 من الليجا.
وقال زيدان، خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي 
"احلالة  "ماركا" الإ�شبانية:  نقلته �شحيفة 
هي  مباريات   3 يتبقى  للفريق؟  البدنية 
الأ�شعب والأكرث اأهمية، وكل الفرق تلعب 
يف  ما  كل  نبذل  اأن  ونريد  هدف،  اأجل  من 

و�شعنا للفوز غًدا".
بدءا  �شيواجه  امللكي  الفريق  اأن  واأ�شاف 
يف  �شعوبة"  الأكرث  "الأ�شبوع  الإثنني  من 
اأيام   6 3 مباريات يف  املو�شم؛ ب�شبب خو�ض 

فقط.
بر�شلونة  يتوج  اأن  الإن�شاف  "من  وزاد: 
عدد  اأكرب  يح�شد  الذي  الفريق  بالليجا؟ 

من النقاط ُيحقق اللقب".
م�شتمر،  تــوازن  حالة  يف  "الفريق  وتابع: 
واأنا �شعيد بالعمل الدفاعي، واأداء كورتوا، 
والفريق باأكمله، فهذا الفريق يريد دائًما 

القيام باأ�شياء رائعة".
وب�شوؤاله عن ح�شم الليجا ح�شابًيا، اأجاب: 
هو  فيه  اأفكر  ما  كل  باحل�شابات،  اأقوم  "ل 

الفوز يف املباراة املقبلة".
و�شرتون  معنا،  "هو  اأو�شح:  هــازارد،  وعن 

اإذا كان �شيلعب غًدا".
جميلة؟  كــرة  الفريق  يلعب  "هل  وتابع: 
هــذه،  مثل  اأ�شياء  ُيــقــال  اأن  يزعجني  ل 
راأيــه،  عن  التعبري  حرية  �شخ�ض  ولكل 
تفاجئني،  ول  تقلقني  ل  والنــتــقــادات 
يف  ناد  اأهــم  هو  مدريد  ريــال  اأن  وتعلمون 

تاريخ كرة القدم، و�شيبقى كذلك".
كل  املــقــبــل؟  املــو�ــشــم  "ت�شكيلة  واأردف: 
وباقي  الغد،  مباراة  على  من�شب  تفكريي 

الأمور �شنهتم بها فيما بعد".
للفريق،  البدين  املعد  ــون  دوب اأداء  وعــن 
يف  منلك  وهنا  ــع،  رائ �شخ�ض  "هو  ك�شف: 
لنا  ان�شمامه  ورغم  جيًدا،  طاقما  النادي 

موؤخًرا، لكنه يقوم بعمل عظيم".
الفار؟  تقنية  ب�شبب  "اجلدل  وا�شتكمل: 
ول  راأيه،  عن  التعبري  �شخ�ض  كل  باإمكان 
هو  يهمني  وما  الآخرين،  اآراء  يف  اأتدخل 
والعمل  امللعب،  اأر�ض  على  بو�شعنا  ما  بذل 

اجلاد كل يوم، فهذا كل ما يهمني".
ميالده  ذكــرى  اليوم  "خامي�ض؟  ووا�شل: 
الفريق  لعبي  اأحــد  وهــو  تهنئته،  يجب 

اأي لعب يف فريقي، واجلميع  اأكره  واأنا ل 
مل�شاعدة  لديهم  مبــا  ي�شاهمون  مهّمون 

الفريق".
الفريق  مع  خامي�ض  �شفر  اإمكانية  وحول 
لغرناطة، اأجاب: "�شوف ترون، فاأنا اأعتمد 

على جميع الالعبني".
فاأنا  يفاجئني،  مل  ميندي  "تاألق  وختم: 
لعب  لأنــه  معه،  التعاقد  طلبت  الــذي 
مقارنته  ميكن  ول  ال�شن،  و�شغري  موهوب 
مبار�شيلو فكل منهم له �شخ�شيته، وميندي 
اأثبت اأنه الالعب الذي ي�شتحق ارتداء هذا 

القمي�ض".

وا�شل النجم اجلزائري ريا�ض حمرز م�شتوياته الطيبة التي يقدمها مع مان�ش�شرت �شيتي 
هذا املو�شم، ب�شناعة هدف يف مباراة فريقه اأمام برايتون، �شمن لقاءات اجلولة 35 من 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
الأمين،  اجلانب  من  متقنة  عر�شية  اأر�شل  بعدما  لل�شيتي،  الثالث  الهدف  حمرز  و�شنع 

تابعها رحيم �شرتلينج براأ�شية �شكنت ال�شباك.
ويعد ذلك الهدف التا�شع الذي ي�شنعه حمرز يف الربميريليج هذا املو�شم، ليكون ثالث 

اأكرث الالعبني �شناعة لالأهداف يف الدوري الإجنليزي هذا املو�شم.
بـ18  بروين  دي  كيفني  البلجيكي  النجم  �شيتي  مان�ش�شرت  يف  زميله  القائمة  ويت�شدر 
اأرنولد  األك�شندر  ترينت  لليفربول  الأمين  الظهري  الثاين  املركز  يف  ويتواجد  هدًفا، 

ب�شناعة 12 هدًفا.
كما اأن هذه هي املرة رقم 32 التي ي�شجل فيها مان�ش�شرت �شيتي 4 اأهداف على الأقل يف 
 2016- مو�شم  بداية  منذ  جوارديول  بيب  الإ�شباين  املدرب  قيادة  حتت  الربميريليج 

امل�شابقة. يف  اآخر  فريق  اأي  من  اأكرث   ،2017

�شباح  ال�شادرة  الإ�شبانية  ال�شحف  �شلطت 
بر�شلونة  انت�شار  على  ال�شوء  الأحد،  ام�ض 
ــورو  اأرت الت�شيلي  بهدف  الوليد  بلد  على 
مودريت�ض  لوكا  الكرواتي  وتاأثري  فيدال، 
ــودة  ــد مــنــذ ع ــدري عــلــى فــريــقــه ريــــال م

الن�شاط. 

"مودريت�ض  "ماركا":  �شحيفة  وعنونت 
امللكي".

بالده،  منتخب  يف  قائد  هو  "لوكا  واأ�شافت: 
والالعب  لليجا،  مدريد  �شدارة  يف  وحا�شم 
رقم 10 ا�شتعاد تاأثريه على الفريق لي�شبح 

حا�شًما بعد العودة عقب التوقف".

 وتابعت: "زيدان يثق يف موهبة مودريت�ض، 
 8 اأ�ــشــل  مــن   6 يف  اأ�شا�شًيا  اأ�ــشــركــه  والـــذي 

مباريات لعبها الفريق بعد العودة".
ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة  وخــرجــت 

بعنوان: "امللك اأرتورو".
املباراة  هــدف  �شجل  "الت�شيلي  واأ�شافت: 
و�شمح  قـــويـــة،  تــ�ــشــديــدة  مـــن  ــد  ــي ــوح ال
على  املناف�شة  يف  بال�شتمرار  لرب�شلونة 

اللقب".
انخف�ض  �شيتني  ــدرب  امل "لعبو  وتابعت: 
يحت�شب  ومل  املباراة،  نهاية  مع  م�شتواهم 

احلكم ماتيو ركلة جزاء وا�شحة لبيكيه".
ل�شحيفة  الرئي�شية  ال�شفحة  وعــلــى   

لال�شت�شالم". "ل  عنوان:  "�شبورت" جاء 
الوليد  بلد  على  تغلب  "بر�شلونة  واأ�شافت: 

بهدف فيدال الوحيد".
يف  عــايل  �شغط  بعد  "بر�شلونة  وتابعت: 
ال�شوط  يف  ب�شيط  وتراجع  الأول،  ال�شوط 
ريال  على  ال�شغط  ي�شعون  الآن  الثاين.. 

مدريد".

اأويل  يونايتد،  ملان�ش�شرت  الفني  املدير  اأكد 
النجم  اأنه يثق يف جتديد  �شول�شاير،  غونار 
ال�شياطني  مع  عقده  بوغبا  بول  الفرن�شي 
ملعب  يف  اأطول  لفرتة  �شيبقى  واأنه  احلمر، 

اأولد ترافورد.
وظهر �شاحب الـ27 عامًا يف الفرتة الأخرية 
اليونايتد،  و�شط  خط  يف  مميز  مب�شتوى 
�شكة  اإىل  الــفــريــق  يعيد  اأن  وا�ــشــتــطــاع 
الربتغايل  زميله  جانب  اإىل  النت�شارات 

برونو فرنانديز.
�شحايف  موؤمتر  يف  الرنويجي  املدرب  وقال 

عن خط و�شط فريقه "ل مُيكنني احلديث 
عن ق�شية الالعبني لكننا نريد الحتفاظ 
�شبيل  على  للم�شتقبل،  فريقًا  نبني  بهم، 
ونيمانيا  مكتوميناي  �شكوت  يلعب  املثال 
يف  لكنهما  مت�شابهة،  مراكز  يف  ماتيت�ض 
املهنية  م�شريتهما  مــن  خمتلفة  مــراحــل 

)يق�شد فارق ال�شّن(".
من  بوغبا  بــول  ــودة  ع "منذ  قــائــاًل  وتــابــع 
الإ�شابة بات بحالة اأف�شل، اإنه ي�شتمتع مبا 

يقدمه، و�شرنى اإىل اأين يقودنا ذلك".
ينتهي  يونايتد  مع  بوغبا  عقد  اأن  ُيذكر 

ل�شيف  ا
املـــقـــبـــل، 

ــــن عــلــى الــرغــم  م
خيار  لديهما  الفرن�شي  والالعب  النادي  اأن 
متديد العقد ملو�شم اآخر اإذا اتفقا على ذلك.

يونايتد  مان�ش�شرت  جماهري  عقدت 
ال�شباب  الالعبني  على  كبرية  اأمــاًل 
الذين تكونوا يف الفريق، فكان لعب 
بينهم،  من  روذويل  جو  الو�شط  خط 
قبل اأن يرتاجع م�شتواه وينتقل اإىل 

اأندية "ت�شامبيون�شيب".
بالك  لــنــادي  الفني  املــديــر  وك�شف 
بــرين روفــــرز، تــوين مــوبــراي، اأن 
يكون  لأن  يطمح  ـــل  روذوي لعــبــه 
اجلــزائــري  م�شتوى  بنف�ض  لعــبــًا 
جلو  "اأقول  فقال:  رحمة،  بن  �شعيد 
ينق�شه  لكن  ــوب،  ــوه م لعــب  اإّنـــه 
متريرات  وتقدمي  الأهداف  ت�شجيل 

حا�شمة مثل بن رحمة".
وتابع حديثه وقال "اأحر�ض على اأن 
فاأحّدثه  رحمة،  بنب  روذويل  اأحّفز 
لعبه،  طــريــقــة  وعـــن  عــنــه  ــرياً  ــث ك
مثله،  التاأّلق  باإمكانه  اإنه  له  واأقــول 

بالكرة،  و�شريع  ــارع  ب مـــراوغ  ــه  لأن
لكن عليه اأن يكون اأنانيًا ويبحث عن 
تقدمي  وحتى  والت�شجيل،  الت�شديد 
له  تتاح  عندما  احلا�شمة  التمريرات 
ت�شريحات  يف  ذلك  وكان  الفر�شة"، 

ملوقع "لنك�شري تيليغراف".
يف  قــدوة  اجلزائري  النجم  واأ�شحى 
ب�شكل  تاأّلقه  بعد  "ت�شامبيون�شيب" 
ــــادي بــريــنــتــفــورد،  ــة ن ــق مــبــهــر رف
ت�شع  اإىل  اإ�شافة  هدفًا،   14 وت�شجيله 
لزمالئه،  قدمها  حا�شمة  متريرات 
اإىل حتقيق �شعود  اإذ يتوّجه بالنادي 

تاريخي.
اهتمامات  �شمن  رحمة  بن  ــل  ودخ
يف  تلعب  اإنــكــلــيــزيــة  اأنـــديـــة  عـــّدة 
"الربميريليغ"، من بينها اأ�شتون فيال 
الأقرب  الفريق  اأن  غري  ونيوكا�شل، 
اإليه هو فريق ت�شل�شي، بعد اأن ك�شف 

مويف  فهد  املغربي  ــدويل  ال �شديقه 
بتهنئته  "البلوز"،  اإىل  ان�شمامه  عن 

يف بث مبا�شر على موقع "اإن�شتغرام".

اإدارة ال�شباب ال�شعودي فر�شية  نفت 
بن  جمال  اجلزائري،  الدويل  رف�ض 
العمري، العودة اإىل الفريق من اأجل 
البطولة  ا�شتئناف  اإىل  ال�شتعداد 
املقبل،  اأوت  الــرابــع  يف  ال�شعودية 
العالق يف اجلزائر ب�شبب تعليق  وهو 

الرحالت اجلوية.
ــوؤول يف الــنــادي  ــش ــ� ـــال مــ�ــشــدر م وق
“القت�شادية”  ل�شحيفة  ال�شعودي 
“اخل�شر”  �شخرة  اإن  ال�شعودية، 

توجد  ول  قريبا  الفريق  اإىل  �شيعود 
حيث  الناحية،  هذه  من  م�شكلة  اأي 
وين�شم  لــلــريــا�ــض  قال:”�شي�شل 
لتدريبات الفريق قريبا باإذن اهلل”.

ـــني الــطــرفــني  ـــت الــعــالقــة ب ـــان وك
م�شاركة  بعد  كبري  ب�شكل  تدهورت 
حيث   ،2019″ “كان  يف  العمري  بن 
املحدد  املــوعــد  عــن  مــتــاأخــرا  التحق 
تلك  يف  اأرجــعــت  لأ�شباب  بفريقه، 
يف  ال�شباب  اإدارة  متاطل  اإىل  الفرتة 

املتاألق،  مدافعها  م�شتحقات  ت�شوية 
قائمة  راأ�ــــض  عــلــى  يــتــواجــد  ـــذي  ال
ـــدوري  ال يف  طلبا  الــالعــبــني  ـــرث  اأك
العمري  بن  وانتقل  حاليا،  ال�شعودي 
ال�شباب  نادي  اإىل  عامًا  الـ30  �شاحب 
وفــاق  مــن  قــادمــًا   2016 جويلية  يف 
“الليوث”  �شطيف، ويرتبط بعقد مع 
 12 يف  و�ــشــارك   ،2021 جــوان  حتى 
مباراة بالدوري ال�شعودي هذا املو�شم، 
يف  دخل  قد  “اخل�شر”  مدافع  وكــان 

�شدام 
مــــــــــع 

ة  ر ا د اإ
ـــــــــــــــــــادي  ن

بت�شريحات  خروجه  بعد  ال�شباب، 
ال�شيئة  للمعاملة  تعر�شه  عن  نارية 
اأنــبــاأ  ممــا  “الليوث”،  مــ�ــشــوؤويل  مــن 

باقرتاب رحيله.

ــري،  ــزائ ـــدويل اجل ــع ال ــداف اأنــهــى امل
ــــدل الــقــائــم  ــف عـــطـــال، اجل ــش ــو� ي
ني�ض  نــادي  مع  م�شتقبله  بخ�شو�ض 
املغرية  للعرو�ض  بالنظر  الفرن�شي 
ــرية،  الأخ الآونـــة  يف  يتلقاها  التي 
املو�شم  الفريق  يف  بقاءه  اأكد  اأن  بعد 
ـــاب لــفــرتة  ــــذي غ ـــو ال ــل، وه ــب ــق امل
ب�شبب  الفارط  املو�شم  عنه  طويلة 
جائحة  ب�شبب  اإلغائه  قبل  الإ�شابة 
“اخل�شر”  كورونا، كما حر�ض لعب 
لالعبني  ن�شيحة  تــوجــيــه  عــلــى 
الحرتاف  يف  الراغبني  اجلزائريني 
عاملي  ت�شمنت  الــعــجــوز،  بــالــقــارة 

الت�شحية والعمل من اأجل النجاح.
بارادو،  نادي  اأكادميية  خريج  وقال 
“ني�ض  �شحيفة  مع  مطول  حــوار  يف 
ــه  ــات ــداي ب ــى  ــل ع تــعــلــيــقــا  ماتني”، 
بــاأن  اأحــلــم  ــًا  ــم دائ الكروية:”كنت 
�شواء  اأوروبـــي،  نــاٍد  يف  لعبًا  اأ�شبح 
غـــريه،  اأم  الــفــرنــ�ــشــي  بـــالـــدوري 
يف  ون�شّكك  املــبــاريــات  نتابع  فكّنا 
عن  اأمــا  ذلــك،  حتقيق  على  قدرتنا 
مع  �شاأبقى  اأنني  فالأكيد  م�شتقبلي، 
عطال  ووّجـــه  املو�شم”،  هــذا  ني�ض 
يف  يحلمون  الذين  لالعبني  ن�شيحة 
القدم،  كرة  يف  مميز  م�شوار  حتقيق 

فاأ�شاف:”يجب العمل بجّدية كبرية 
لبلوغ هذه الدرجة، لأن النتقال من 
اجلزائر لتحقيق النجاح لي�ض بالأمر 
نق�ض  مــن  وتابع:”عانينا  الهني”، 
اأن  لعب  كل  على  لكن  الإمكانيات، 
قوة  م�شدر  ويجعلها  ـــه  اإرادت يّتبع 
�شت�شبح  وبعدها  النجاح،  لتحقيق 
نحو  معّبدة  والطريق  �شهلة،  الأمور 

حتقيق الأحالم”.
ال�شنوات  يف  نف�شه  عطال  وفر�ض 
ــن اأبــــرز جنــوم  الأخــــرية واحــــدا م

الــدوري  من  الأخريتني  الن�شختني 
ــارك الــالعــب  ــش الــفــرنــ�ــشــي، حــيــث �
مباراة   44 يف  ــارادو  ب لنادي  ال�شابق 
يف خمتلف امل�شابقات خالل املو�شمني 
اأهداف   10 يف  فيهم  اأ�شهم  الأخريين 
وقت  يف  وت�شجيل،  �شناعة  بني  ما 
مل ي�شارك فيه باأي مباراة منذ �شهر 
تعر�شه  ب�شبب  املــا�ــشــي،  دي�شمرب 
ــــراء  ـــه عــلــى اإج ـــربت لإ�ــشــابــة اأج
ثم  ركبته  م�شتوى  على  جــراحــة 
تبعا  الفرن�شي  الدوري  اإلغاء  ب�شبب 

ملخلفات جائحة كورونا.
اأندية  عدة  دفع  عطال  تاألق  وكــان 
بالتعاقد  اهتمامها  لإبداء  اأوروبية 
واأر�شنال  ت�شيل�شي  بينها  من  معه، 
و”البيا�شجي”  اإجنلرتا،  يف  وتوتنهام 
يف  ــد  ــدري م واأتليتيكو  فرن�شا  يف 
وي�شعى  اإيطاليا،  يف  وامليالن  ا�شبانيا 
ـــاح  اأرب لتحقيق  الفرن�شي  ني�ض 
مالية كبرية من عملية بيع ظهريه 
كورونا  اأزمـــة  اأن  غــري  ــري،  ــزائ اجل
خمططاته،  حتــبــط  ــد  ق ــــرية  الأخ
الالعبني  جميع  اأ�شعار  اأن  باعتبار 
الأ�شابيع  يف  ملحوظا  انهيارا  �شهدت 
على  للتاأكيد  دفــعــه  مــا  الأخــــرية، 
ملوقع  ــا  ــق ووف الـــنـــادي،  يف  اإبــقــائــه 
يف  املخت�ض  ماركات”،  “تران�شفري 
القيمة  فاإن  الالعبني،  اأ�شعار  تقييم 
“اخل�شر”  ملدافع  احلالية  ال�شوقية 
وتراجعت  يـــورو،  مليون   20 تبلغ 
اأن  بعد  لعطال  ال�شوقية  القيمة 
هذا  بداية  يف  مليونا   25 تبلغ  كانت 
يف  حّدد  ني�ض  نادي  اأن  علما  املو�شم، 
وقت �شابق �شعر بيعه ظهريه الأمين 

اجلزائري بـ70 مليون يورو.

زيدان: ال اأكره خامي�س.. وهذا الالعب اأثبت 
اأحقيته بقمي�س ريال مدريد

حمرز ين�شم مللوك �شناعة االأهداف يف "الربميريليج"

ملك بر�شلونة وتاأثري مودريت�س االأبرز يف ال�شحف االإ�شبانية

مدرب يونايتد يثق ببقاء بوغبا مع الفريق

مدرب اإجنليزي: " بن رحمة قدوة لالعبي فريقي"

اإدارة ال�شباب ال�شعودي توؤكد عودة بن العمري

عطال يوؤكد بقاءه مع ني�س الفرن�شي ويك�شف �شر جناحه

�شمن  النا�شط  �شطيف  وفـــاق  اإدارة  اأفــــادت 
الرابطة املحرتفة الأوىل لكرة القدم اأن اإبرام 
املنا�شب  املتعدد  الفريق  لعب  انتقال  �شفقة 
البلجيكي  كورتري  نادي  اإىل  بو�شوف  اإ�شحاق 
امل�شمى  الالعبني  لتحويل  العاملي  املجمع  عرب 
الراهنة"  الظروف  فر�شتها  �شيتي"  "فوتبول 
ح�شبما علم اليوم ال�شبت من اإدارة ذات النادي.

وممثل  املوؤقت  امل�شري  املكتب  رئي�ض  واأو�ــشــح 
"بالك  التجارية  ال�شركة  لدى  الهاوي  النادي 
اإيقلز" للوفاق الريا�شي ال�شطايفي ال�شيد جابر 
ال�شفقة  هذه  اأن  �شحفي  ت�شريح  يف  زغال�ض 
الإيجابية  املالية  مردوديتها  مــن  وبالرغم 
اأننا  اإل  اأورو(  األف   900( الفريق  خزينة  على 
�شفوف  يف  ــرى  اأخ �شنة  الالعب  بقاء  نــود  كنا 
الوفاق حتى ي�شتفيد منه الفريق اأكرث وين�شج 
تكتيكيا اأكرث وبالتايل تزيد قيمة حتويله اإىل 

الحرتاف .
ال�شائدة  الظروف  اأن  زغال�ض  جابر  اأ�شاف  و 
حاليا املتمثلة يف توقف البطولة ب�شبب جائحة 
كورونا والظروف املادية للنادي ورغبة الالعب 
الواقع  لالأمر  نر�شخ  منا  جعلت  الحــرتاف  يف 
م�شلحة  بعد  تاأتي  املادية  ــور  الأم بــاأن  م�شريا 

الالعب والفريق.
لنادي  املــوؤقــت  امل�شري  املكتب  رئي�ض  وك�شف 
وفاق �شطيف اأن هذه ال�شفقة ما هي اإل بداية 
ل�شل�شلة من التحويالت ل�شبان الفريق املتاألقني 
يحوزه  مــا  اإىل  بالنظر  ــة  ــي اأوروب نـــوادي  نحو 
خمتلف  يف  موهوبني  لعبني  من  حاليا  الفريق 
اإقتداءا  قدراتهم  ــراز  اإب باإمكانهم  الأ�شناف 
انتقاله  يعد  ــذي  ال بو�شوف  اإ�شحاق  بزميله 
ت�شجيعا   )2001 مواليد  ــن  )م ال�شن  ــذا  ه يف 
منهم   8 اأو  ل7  �شتمنح  الذين  لرفقائه  كبريا 
ح�شب  القادم  املو�شم  الأكابر  مع  اللعب  فر�شة 
مع  الفريق  اإدارة  �شطرتها  التي  ال�شرتاتيجية 

التقني التون�شي نبيل الكوكي.
نادي  اأن  زغال�ض  جابر  �شرح  اآخــر  �شياق  ويف 
متت  حيث  ــوت  مي ول  مير�ض  �شطيف  وفــاق 
ذلك  يف  مبا  الإداريـــة  العوائق  جميع  ت�شوية 
الريا�شي  للمو�شم  الأدبـــي  و  ــايل  امل )التقرير 
الفارط 2018/2019 ( للنادي الهاوي الذي �شكل 
يف الأيام القليلة م�شكلة اأعاقت ا�شتفادة النادي 

من عديد الإعانات املالية .
بو�شوف  اإ�شحاق  ال�شاب  الالعب  فاإن  للتذكري 
من مواليد 2001 بداأ م�شواره الريا�شي يف فريق 
وفــاق  ب�شفوف  التحق  ثــم  ميلة  �شباب  ــادي  ن
 2017/2018 مو�شم  �شنة   17 من  لأقل  �شطيف 
ــن طـــرف جمــمــوعــة من  ــاوؤه م ــق ــت حــيــث مت ان
العملية  هــذه  على  اأ�ــشــرفــوا  الــذيــن  التقنيني 
 2018 املوايل  املو�شم  يف  بعدها  لريتقي  اآنــذاك 
ليربز  �شنة   19 مــن  اأقــل  �شنف  اإىل   2019  /
اأقحمه  الذي  دوار  �شفيان  املدرب  بقيادة  جنمه 
البطولة  الدوبلي  معه  ونال  اللقاءات  جميع  يف 
والكاأ�ض لهذا ال�شنف �شجل خاللها 31 هدف يف 
خمتلف املناف�شات الأمر الذي �شمح له بتقم�ض 
األوان الفريق الوطني لأقل من 20 �شنة لريتقي 
املو�شم اجلاري  اإىل �شنف الأكابر خالل  بعدها 
كبرية  اإمكانات  على  اأبان  حيث   2019/2020
حتت قيادة التقني نبيل الكوكي واأ�شبح مطمع 

الكثري من الأندية الوطنية والأوروبية.

مبابي يك�شف مر�شحه لنهائي دوري اأبطال اأوروبا

هل انتهى مو�شم غريزمان مع بر�شلونة؟

ليفربول ي�شتهدف �شم العب �شالكه

رونالدو ينفجر يف 2020 ويتفوق على جنوم 
الدوريات الكربى

اختلفت تر�شيحات اخلرباء واملخت�شني 
يرونه  ــذي  ال الفريق  ا�شم  حــول 

دوري  لقب  اإحــراز  على  قــادراً 
املو�شم،  لهذا  اأوروبـــا  اأبطال 

م�شتوى  تباين  مع  خا�شة 
نظراً  ــرق،  ــف ال جــاهــزيــة 
والظروف  التوقف  حلالة 
مير  الــتــي  ال�شتثنائية 
بها العامل ب�شبب فريو�ض 
ــا، الــذي اأثــر على  ــورون ك

جاهزية العديد منها.
بايرن  يبقى  ذلــك،  ورغــم 

مــيــونــخ الأملــــــاين، هــو اأكــرث 
مـــن قبل  تــر�ــشــيــحــًا  الأ�ـــشـــمـــاء 

باري�ض  جنم  بينهم  من  املتابعني، 
مبابي،  كيليان  الفرن�شي،  جريمان  �شان 

"البافاري"  العمالق  تر�شيح  يف  يـــرتدد  مل  الـــذي 
اأغ�شط�ض/اآب   23 يوم  النهائية  املباراة  اإىل  للو�شول 

املقبل، يف العا�شمة الربتغالية ل�شبونة.
ومت توجيه �شوؤال اإىل مبابي حول الفريق الذي يراه 
ميونخ"،  :"بايرن  فقال  النهائي،  يف  ليكون  مر�شحًا 
وهذا يف فيديو مت تداوله لالعب يف مواقع التوا�شل 

ح�شة  ــة  ــاي ــه ن ــد  ــع ب الجــتــمــاعــي، 
فريقه  ــع  م اأجـــراهـــا  تــدريــبــيــة 

باري�ض �شان جريمان.
اأن  عــلــيــه  ــق  ــف ــت امل ــى  ــق ــب وي
ميونخ  بـــايـــرن  تــر�ــشــيــح 
املــبــاراة  يف  طــرفــًا  ليكون 
منطقيًا،  يعد  النهائية 
التي  للجاهزية  ــراً  ــظ ن
ــا رجــــال املــديــر  ــره ــه اأظ
ــز فــلــيــك، يف  ــان الــفــنــي ه
حيث  املحلية،  املناف�شات 
بتحقيق  املــو�ــشــم  ـــى  ـــه اأن
والــكــاأ�ــض،  ــــدوري  ال ثنائية 
الهجومية  قــّوتــه  اإىل  اإ�ــشــافــة 
ــا  اأوروب هــداف  يتقدمها  ال�شاربة، 

روبريت ليفاندوف�شكي.
من  املتبقية  الأدوار  قرعة  �شحب  قد  "يويفا"  وكان 
حيث  اجلمعة،  يــوم  اأوروبـــا  اأبطال  دوري  م�شابقة 
�شيكون بايرن ميونخ مطالبًا يف مباراة الإياب بتاأكيد 
يف  نظيفة  بثالثية  ت�شل�شي  �شد  ذهابًا  الكبري  فوزه 
ربع  يف  ونابويل  بر�شلونة  من  الفائز  ملالقاة  لندن، 

النهائي.

الإ�شباين  بر�شلونة  فريق  تعر�ض 
ل�شربة قوية ام�ض الأحد بعد اأن 

الفرن�شي  النجم  اإ�شابة  اأعلن 
بع�شلة  غريزمان  اأنطوان 

الــقــدم الــُيــمــنــى، وذلــك 
من  ر�شمي  لبيان  وفقًا 
"الكتالوين"  ــادي  ــن ال
جولتني  قبل  وذلـــك 
ــم  ــش ــو� ــة امل ــاي ــه ـــن ن م
مناف�شات  يف  الكروي 

"الليغا".
واأعـــــــلـــــــن الـــــنـــــادي 

بيان  يف  "الكتالوين"، 
ــه  ــع ــوق ر�ـــشـــمـــي عــــرب م

اإ�شابة  عــن  الإلـــكـــرتوين، 
ــوان  ــط املــهــاجــم الــفــرنــ�ــشــي اأن

الالعب  اأن  اإىل  واأ�شار  غريزمان، 
يف  الع�شلة  م�شتوى  على  لإ�شابة  تعر�ض 

العالج  بغية  راحة  لفرتة  ويحتاج  الُيمنى،  القدم 
وال�شفاء من الإ�شابة.

التي  الــفــرتة  بر�شلونة  ُيــحــدد  ومل 
الفرن�شي  املــهــاجــم  �شيغيبها 
ـــان عن  ـــزم ـــري ــــوان غ ــــط اأن
الإ�شابة،  ب�شبب  املالعب 
ال�شحف  بع�ض  اأن  اإل 
وخ�شو�شًا  الإ�شبانية 
مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو 
موقعها  عــرب  اأ�ــشــارت 
مو�شم  اأن  اللكرتوين 
مع  انتهى  غــريــزمــان 

بر�شلونة هذا املو�شم.
غـــــاب  حـــــــــال  ويف 
لأ�شبوعني  غــريــزمــان 
ـــر  ــعــب اآخ ـــن يــل ـــه ل ـــاإن ف
بر�شلونة  لفريقه  مباراتني 
لو  بينما  الـــدوري،  بطولة  يف 
غاب ل�شهركامل من الآن، ف�شيغيب 
من  الـ16  دور  ــاب  اإي مواجهة  عن  حتمًا 

دوري اأبطال اأوروبا �شد فريق نابويل الإيطايل.

املمتاز  الإجنليزي  الدوري  اأندية  بع�ض  ت�شتهدف 
خالل  �شمه  ملحاولة  ــاين،  الأمل �شالكه  لعبي  اأحد 

فرتة النتقالت ال�شيفية.
لعب  فاإن  اأملانيا"،  �شبورت  "�شكاي  �شبكة  وبح�شب   
مغادرة  يف  يرغب  مكيني  وي�شتون  الأمريكي  الو�شط 

�شالكه هذا ال�شيف.
 واإىل جانب اهتمام هريتا برلني الأملاين ب�شمه، فاإن 
على  ذلــك،  يف  ترغب  ا  اأي�شً اإجنليزية  اأندية  هناك 

راأ�شها ليفربول، اإيفرتون، نيوكا�شل وولفرهامبتون.
كبري،  ناٍد  اإىل  النتقال  عاًما  الـ21  �شاحب  ويف�شل   

لتخاذ خطوة متقدمة يف م�شريته الكروية.
30 مليون يورو،  20 اإىل   ويرتاوح �شعر مكيني ما بني 
طريق  يف  عقبات  اأي  ي�شع  لن  امللكي  الأزرق  اأن  كما 
م�شاألة  مغادرته  يجعل  مما  نــاٍد،  لأي  لعبه  رحيل 

وقت.

رونالدو،  كري�شتيانو  الربتغايل  متكن 
فريقه  قيادة  من  يوفنتو�ض،  جنم 

يوم  اأتالنتا،  اأمام  قاتل  لتعادل 
يف   ،)2-2( بنتيجة  ال�شبت، 

من   32 اجلــولــة  مناف�شات 
الدوري الإيطايل.

ــــرز رونـــالـــدو هــديف  واأح
من  اللقاء  يف  يوفنتو�ض 
الثانية  جـــزاء،  ركلتي 
الـــدقـــيـــقـــة  يف  كــــانــــت 

الأخرية من املباراة.
الر�شمي  ــاب  ــش ــ� احل وقــــال 

موقع  عرب  يوفنتو�ض  لنادي 
"تويرت"،  الجتماعي  التوا�شل 

اإن رونالدو و�شل اإىل هدفه رقم 18 
يف عام 2020 احلايل، اأكرث بثالثة اأهداف 

من اأي لعب اآخر يف الدوريات اخلم�ض الكربى.
اأن الدون  "�شبورت ميديا�شت"، اإىل  فيما لفتت �شبكة 
يوفنتو�ض،  تاريخ  دخول  عن  قليلة  بخطوات  يبتعد 
بوريل،  فيليت�شي  رقم  معادلة  من  قريبا  بات  حيث 

 31 �شجل  الذي  ال�شابق،  اليويف  لعب 
هدًفا بالدوري يف مو�شم واحد مع 

البيانكونريي عام 1934.
 6 واأ�شافت اأنه يتبقى للدون 
بالبولندي  للحاق  ــداف  اأه
ليفاندوف�شكي  ـــرت  روب
ميونخ،  بــايــرن  مهاجم 
34 هدًفا هذا  اأحرز  الذي 
�شباق  ويت�شدر  املو�شم، 

احلذاء الذهبي.
"اأوبتا"  ــة  ــك ــب ــش � اأمــــــا 
لــالإحــ�ــشــائــيــات، فــذكــرت 
تاريخ  يف  الثالثة  للمرة  اأنــه 
ينجح  ــــايل،  ــــط الإي ــــــدوري  ال
واإميوبيلي(  )كري�شتيانو  لعبان 
اأول  يف  الأقــل  على  هدًفا   28 ت�شجيل  يف 
مو�شم  يف  ونوردال  نري�ض  بعد  بامل�شابقة،  مباراة   32
)1958ـ  مو�شم  يف  واأجنليلو  األتافيني   ،)1951 )1950ـ 

.)1959
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم  :  �شري القدوة
----------------------------

وعلى  الغاءه  يعني  ل  ال�ضم  تاأجيل 
الحتالل التوقف الفوري عن �رشقته 
فال  الفل�ضطينية  الدولة  لأرا�ضي 
الحتالل  حكومة  ت�ضتمر  ان  يعقل 
ال�ضعب  بحق  اجلرائم  ارتكابها  يف 
يعد  الح��ت��الل  فهذا  الفل�ضطيني 
الطول عرب التاريخ وهو م�ضتمر يف 
تنفيذ خمططاته التو�ضعية ول يعرتف 
وي�ضعى  الفل�ضطينية  الدولة  باإقامة 
من  الفل�ضطيني  احللم  اجها�ض  اىل 
لالنق�ضام  ودع��م��ه  عمالئه  خ��الل 
الفل�ضطينية  لالأرا�ضي  وجتزئته 
عن  والإع���الن  عليها  وال�ضيطرة 
الحتالل  ب�ضيادة  ي�ضمى  ملا  �ضمها 
وهو يخادع العامل باأكاذيبه وممار�ضاته 
والقواعد  والأعراف  للقوانني  املنافية 
من  واحد  �ضرب  اي  �ضم  الدولية.ان 
اأو  املحتلة  الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي 
ال�ضيء  ذات  يعني  جميعًا  �ضمها 
وحتديداً  النتائج  نف�ض  اإىل  وي��وؤدي 
الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة  تدمر 
وقتل احللم الفل�ضطيني باإقامة الدولة 
نتيجة  وج��دت  التي  الفل�ضطينية 
بني  او�ضلو  يف  املبادئ  اعالن  اتفاق 

الحتالل  ودول��ة  التحرير  منظمة 
من  الفل�ضطيني  ال�ضعب  لنقل 
والعرتاف  ال�ضتقالل  اإىل  الحتالل 
دولته  وقيام  الفل�ضطيني  بال�ضعب 
الع�ضكري  الحتالل  �ضلطات  ولكن 
من  وال�ضتفادة  ال�ضلطة  تدمر  تريد 
لال�ضتمرار  الفل�ضطيني  النق�ضام 
ال�ضتعماري  ال�ضتيطان  �رشعنه  يف 
وتدمر  والأبرتهايد  ال�ضم  و�ضيا�ضة 
وعلى  النهائي  احلل  ق�ضايا  واإنهاء 
وا�ضتمرار  الالجئني  ق�ضية  راأ�ضها 
الحتالل اعتقال ال�رشي يف ال�ضجون 

ال�رشائيلية ورف�ض الفراج عنهم.
وقيادته  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ان 
وكل  الحتالل  خمططات  يرف�ضون 
املتحدة  الوليات  ومواقف  خططه 
العامل  وخ��داع  واأ�ضاليب  المريكية 
خطة  لتنفيذ  الهادف  التكتيك  عرب 
الأول  موعد  واأن  والأبرتهايد  ال�ضم 
من متوز 2020 الذي حدد يف التفاق 
هو  الح��ت��الل  للحكومة  الئ��ت��اليف 
لتنفيذ  الإج����راءات  لبداية  موعد 
كما  والأبرتهايد  ال�ضم  خمططات 
حدد يف خريطة خطة ترمب نتناياهو 
ثاين  كانون   28 ي��وم  طرحت  التي 
للتنفيذ  نهائيًا  موعداً  ولي�ض   2020

اطالقا  يعني  ل  التنفيذ  تاأجيل  وان 
القرن  �ضفقة  تنفيذ  خمططات  وقف 
ال�ضم  المريكية وتطبيق خمططات 

لالأرا�ضي ال�ضفة الغربية.
من  اتخاذها  مت  التي  ال��ق��رارات  اإن 
بوقف  واملتعلقة  الفل�ضطينية  القيادة 
عنها  اأعلن  والتي  او�ضلو  اتفاقيات 
اأيار   19 يوم  عبا�ض  حممود  الرئي�ض 
التفاقات  اإلغاء  ي�ضمل  ومبا   2020
الأمريكي  اجلانبني  مع  والتفاهمات 
وح��ك��وم��ة الح���ت���الل وخ��ا���ض��ة 
قد  الأمنية  والتفاهمات  التفاقيات 
قيام  واأن  التنفيذ  حيز  فعاًل  دخلت 
بتوقيت  بالتالعب  الحتالل  حكومة 
األعيب  اأو م�ضاحته هي جمرد  ال�ضم 
متار�ض خلداع العامل وحماولة للظهور 
م�ضاحة  قللت  اأو  تراجعت  وكاأنها 
القانون  ح�ضب  ال�ضم  واأن  ال�ضم 
بالقوة  ال�ضيطرة  يعني  ال���دويل 
امل�ضلحة وتطبيق امل�رشوع الت�ضفوي 
ذلك  ويعد  الإ�رشائيلي  الأم��رك��ي 
فل�ضطني  دول��ة  قيام  لتدمر  بداية 
ال�رشقية  القد�ض  بعا�ضمتها  امل�ضتقلة 
ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع  ح���دود  على 
الهوية  تدمر  وكذلك   1967 ع��ام 
ال�ضعب  وحق  الفل�ضطينية  الوطنية 

الفل�ضطيني يف تقرير م�ضره واإجبار 
على  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأب��ن��اء 
اعتقالت  )مع�ضكرات  يف  العي�ض 
رئي�ض  لها  يخطط  كما  جماعية( 
نتنياهو  بنيامني  الإ�رشائيلي  الوزراء 
فى  منر  العن�رشية.اإننا  وحكومته 
من  املطلوب  وب��ات  مهمة  مرحلة 
اجلميع العمل على اعادة تقيم املرحلة 
ودرا�ضة معمقة للمواقف والأو�ضاع 
التي متر بها الق�ضية الفل�ضطينية على 
والعالقة  والدويل  العربي  ال�ضعيد 
وخطواتها  الح��ت��الل  �ضلطات  مع 
ما  تطبق  ايل  الهادفة  ال�ضتيطانية 
المريكية  ال��ق��رن  �ضفقة  ي�ضمى 
و�رشورة م�ضاركة اجلميع يف و�ضع 
الوطني  والتكامل  البناء  ا�ضرتاجتية 
الفل�ضطينية  احلقوق  عن  للدفاع 
املركزي  املجل�ض  ق��رارات  وتطبيق 
الواقع  ار�ض  على  الوطني  واملجل�ض 
الوطنية  الوحدة  تعزيز  ي�ضاهم يف  مما 
وموا�ضلة  الن�ضال  مفاهيم  وتعميق 
امل�ضرة الكفاحية على درب ال�ضهداء 
يف  امل�ضوؤولية  اجلميع  يتحمل  وان 
املوؤ�ض�ضات  وحماية  ال��وط��ن  بناء 
بدماء  عمدت  التي  الفل�ضطينية 

ال�ضهداء.

االحتالل قائم بالقوة وم�شاريعه الوهمية لن تخدع العامل

اأخبار فل�شطني

العتقالت  �ضيا�ضة  الح��ت��الل  ي�ضتخدم 
بحق  اجلماعي  العقاب  و�ضائل  من  كو�ضيلة 
»ا�ضتنزاف  وعملية  الفل�ضطيني،  ال�ضعب 
الحتالل  وا���ض��ل  لذلك  لطاقاته،  َب�����رشي 
يف  ال�ضتثنائية  الظروف  هذه  يف  العتقالت 
احلقيقة  اخلطورة  رغم  كورونا،  جائحة  ظل 
خالل  اعتقل  حيث  املعتقلني،  حياة  على 
اجل��اري  العام  من  الوىل  ال�ضتة  ال�ضهور 
الن�ضيب  القد�ض  احتلت  مواطن.    )2250(
اىل  و�ضلت  حيث  املعتقلني  اعداد  يف  الأعلى 
)1050( حالة اعتقال، ا�ضتهدفت كافة الفئات، 
منهم  ووطنية،  ا�ضالمية  ق��ي��ادات  وطالت 
امل�ضجد  واإمام  العليا  الإ�ضالمية  الهيئة  رئي�ض 
�ضربي«،   »عكرمة  ال�ضيخ  املبارك  الأق�ضى 
معظمها  ابعاد،  امر   235 ا�ضدار  اإىل  ا�ضافة 

مدينة  احتلت  بينما   . الأق�ضى  امل�ضجد  عن 
اخلليل املرتبة الثانية، وو�ضلت حالت العتقال فيها 
ر�ضد  مت  غزة  قطاع  ومن  حالة،   )350( حواىل  اىل 
)42( حالة اعتقال �ضواء عرب حاجز بيت حانون او من 

ال�ضيادين او قرب احلدود ال�رشقية. 
و  واعالميًا،  �ضحفيًا   )12( العتقالت  وا�ضتهدفت 
من   )35( اعتقال  اإىل  ا�ضافة  ال�ضن،  كبار  من   )12(
يف  ونائبني  اخلا�ضة،  الحتياجات  وذوي  املر�ضى 
العتقال  حالت  و�ضلت  كذلك  الت�رشيعي  املجل�ض 
حالة،    )58( »الفي�ضبوك«  على  الكتابة  خلفية  على 
كذلك اعتقل الحتالل املئات من الأ�رشى املحررين 
الثامن  دون  ما  طفل،   )350( املعتقلني  بني  ومن   .
ل  بع�ضهم  عام،   12 ال  دون  ما   )22( منهم  ع�رش، 
10 �ضنوات فقط،، واطفال اخرين  اأعمارهم  تتجاوز 
عليهم،  النار  اطالق  بعد  جرحى  وهم  اعتقالهم  مت 
فيما  امل�ضت�ضفيات،  اىل  �ضعبة  ظروف  يف  ونقلوا 
حمكمة  يف  مالية  غرامات  الطفال  على  فر�ضت 
يعادل  ما  اأي  �ضيكل(  الف   150( بقيمة   عوفر  
 )69( الحتالل  اعتقل  كذلك   . دولر(  الف   45  (
امراأة وفتاة، بينهن قا�رشت، وم�ضنات، ومرابطات، 
وحمررات، و من بينهن امهات و�ضقيقات وزوجات 
ونا�ضطات  جامعيات  وطالبات  و�ضهداء،  ا�رشى 
لرعاية  خرية  جمعيات  يف  وعامالت  اجتماعيات 

املر�ضى واملعاقني.

حلقوق  انتهاكها  ال�ضجون  ادارة  وا�ضلت  كذلك 
ال��دام��ون،  �ضجن  يف  الفل�ضطينيات  الأ���ض��رات 
مبا  الب�ضيطة،  احلياة  مقومات  كل  من  وحرمانهن 
داخل  للمري�ضات  ع��الج  تلقي  يف  حقهن  فيها 
غرفهن  اقتحام  عمليات  وا�ضلت  كما  ال�ضجن، 
بحقهن،  متعددة  عقوبات  وفر�ض  بهن  والتنكيل 
مراقبة  كامرات  بو�ضع  خ�ضو�ضيتهن  وتنتهك 
�ضجن  اإدارة  واقدمت   . واملمرات  ال�ضجن  �ضاحة  يف 
الأ�ضرتني  عزل  على  يونيو  �ضهر   خالل  الدامون 
القد�ض، يف  »فدوى حماده«، و«جيهان ح�ضيمة« من 
زنازين معتقل »اجللمة«  يف ظروف قا�ضية و�ضعبة، 
�ضّعدت  بينما  ال�ضجان.  تعليمات  خمالفة  بحجة 
اجلماعي  العقاب  �ضيا�ضة   من  الحتالل  �ضلطات 
ال�ضجون، بهدم منازلهم،  بحق عائالت الأ�رشى يف 
العام  بداية  منذ  لأ�رشى  منازل  اأربعة  هدم  مت  حيث 
ا�ضدار  الحتالل  حماكم  كذلك  ووا�ضلت   .  2020
كورونا  جائحة  رغم  الأ�رشى  بحق  الدارية  الأوامر 
العديد  عن  �ضدرت  التي  واملنا�ضدات  الدعوات  و 
الداريني  �رشاح  لإطالق  الدولية  املوؤ�ض�ضات  من 
يف  اتهام  لوائح  دون  �ضيا�ضيني  معتقلني  كونهم 
 )557( ا�ضدرت  حيث  كورونا،  جائحة  انت�ضار  ظل 
احلايل.  العام  من  الأول  الن�ضف  خالل  ادارى  قرار 
العتقال الإداري التع�ضفي دفع العديد من ال�رشى 
فردية  ا�رشابات  اىل خو�ض  املا�ضي  ال�ضهور  خالل 
عن الطعام للح�ضول على حقوقهم يف حتديد �ضقف 

لعتقالهم الإداري املفتوح . ونتيجة ا�ضتمرار 
خالل  تراجعت  الطبي  الإه��م��ال  �ضيا�ضة 
من  العديد  �ضحة  الأوىل  ال�ضتة  ال�ضهور 
اإىل اخلطورة  الأ�رشى وو�ضلت حالة بع�ضهم 
قلبية،  بجلطات  ا�ضيب  وبع�ضم  الق�ضوى، 
ال�رشطان  مبر�ض  م�ضاب  انه  تبني  وبع�ضهم 
مما  لهم  حقيقة  طبية  رعاية  تقدمي  دون  القاتل 

يعر�ض حياتهم للخطر ال�ضديد .
�ضهداء  عدد  الفرتة  تلك  خالل  ارتفع  حيث   
بارتقاء  �ضهيداً   )223( اإىل  الأ�ضرة  احلركة 
 23( الربغوتي«  ر�ضاد  »نور  الأ�ضر  ال�ضهيد 
نتيجة  النقب«  �ضجن  يف  الله،  رام  من  عاما(، 
ن�ضف  من  لأك��رث  للم�ضت�ضفى  نقله  تاأخر 
اإثر  اغماء  حالة  اإىل  تعر�ض  اأن  بعد  �ضاعة، 
عالج  تقدمي  دون  ال�ضحي  و�ضعه  ت��ردي 

منا�ضب من قبل اإدارة ال�ضجون .
على  تخيم  واخل���وف  القلق  م��ن  حالة  ت��زال  ول 
اىل  امكانيه و�ضول فرو�ض كورونا  من  ال�ضجون، 
الوقاية  اإجراءات  كافة  تطبيق  عدم  نتيجة  ال�رشى  
العالن  مع  وخا�ضه  الأ���رشى،  حلماية  وال�ضالمة 
ال�ضابة  من  حالت  وجود  عن  والخ��ر  احلني  بني 
وقد   . خمتلفة  �ضجون  يف  وال�ضجانني  الأ�رشى  بني 
العديد  فر�ض  يف  اجلائحة  تلك  الحتالل  ا�ضتغل 
بينها  من  الأ���رشى  على  القا�ضية  الإج���راءات  من 
زيارات  ووقف  كامل  ب�ضكل  الأهل  زيارات  وقف 
املحامني، ومل يوفر لهم بدياًل عنها بالت�ضال تلفونيًا 
الزيارات  وقف  اأدى  وقد  ذويهم.  على  والطمئنان 
ل�ضهور اإىل نق�ض �ضديد يف املالب�ض لدى الأ�رشى، 
املواطنني،  من  جديدة  اأع��داد  اعتقال  مع  وخا�ضة 
كان  حيث   ، ال�ضجون  اإدارة  قبل  من  توفرها  وعدم 
خالل  من  املالب�ض  على  يح�ضلون  كانوا  الأ���رشى 
لتوفر  الوحيد  ال�ضبيل  تعترب  التي  الهل،  زيارات 
اجلاري  العام  خالل  الحتالل  وا�ضل  كما  املالب�ض. 
ال�ضجون  واقتحام  والقمع  التنكيل  عمليات  من 
ب�ضكل  بعينها  �ضجون  وا�ضتهدفت  والأق�����ض��ام، 
اقتحام  عملية   )52( التقرير  ر�ضد  حيث  ملحوظ، 
خاللها  تعر�ض  العام،  من  الأول  الن�ضف  خالل 
الأ�رشى للعديد من العقوبات والإجراءات التنكيلية 

بحقهم ونقل بع�ضهم اىل زنازين العزل. 

ملخ�س التقرير الف�شلي عن احلالة االعتقالية لالأ�شرى الفل�شطينيني
يف �شجون االحتالل اال�شرائيلي

االأ�شري املحرر حممد 
اأبو نامو�س 

ال�ضجون  م�ضلحة  اإدارة  اأفرجت  لله  بحمد 
 7/9 املوافق  اخلمي�ض  يوم  م�ضاء  الإ�رشائيلية 
/2020م عن الأ�ضر املحرر البطل/ حممد ح�ضني 
اأبو نامو�ض)39 عامًا( من معتقل نفحة ابن كتائب 
غزة  قطاع  �ضمال  جباليا  خميم  الأق�ضى  �ضهداء 
�ضته  البالغة  حمكوميته  مدة  اأنهى  اأن  بعد  وذلك 
ع�رش عامًا، عرب بيت حانون / ايرز وعند و�ضوله 
فر�ضت وزارة ال�ضحة بغزة احلجر ال�ضحي عليه 
حياة  على  حفاظًا  اأُ�ضبوعني  ملدة  احرتازي  كاإجراء 
قطاع  يف  واملواطنني  واأ�رشته  و�ضحته  الأ�ضر 

غزة من جائحه كورونا،
ي�ضعني  ل  الفل�ضطيني  الوطني  العر�ض  وبهذا 
على  ال�ضوء  ن�ضلط  اأن  اإل  الرفيع،  املقام  هذا  يف 
�ضجون  من  املحرر  البطل  لالأ�ضر  عطرة  �ضرة 

الإ�رشائيلي... الحتالل 
- ال�ضم الأ�ضر :- حممد ح�ضني عودة اأبو نامو�ض

- تاريخ امليالد :- 13/8/ 1981م
- احلالة الجتماعية :- اأعزب

ال�ضبع :- بئر  البلدة الأ�ضلية   -
- املهنة :- عامل �ضنايعي

- مكان ال�ضكن :- خميم جباليا بلوك "8" بالقرب 
من مدر�ضة الفاخورة منطقة ال�ضهيد كمال ناجي

- املوؤهل العلمي :- اإعدادي
فرد  ع�رش  اثنا  من  تتكون   -: الأ�ضر  عائلية   -
الأ�ضر يف  وياأتي  اإناث  واأربعة  �ضته منهم ذكور 

اإخوته واأخواته. الرتتيب اخلام�ض من بني 
بقي موقوف بدون حماكمة :- عامني

- مكان العتقال:- نفحة
1/7/2004م  - تاريخ العتقال :- 

- تاريخ الإفراج/9/7/20020م
16 عامًا - احلكم:- 

الأق�ضى  �ضهداء  كتائب  له:-  املوجة  التهمه   -
ا�ضت�ضهادية عملية  وتنفيذ 

نامو�ض اأبو  اعتقاله:- حممد  - كيفية 
نامو�ض  اأبو  حممد  الأ�ضر  من  كال  توجه   -
حبل  اأبو  الكرمي  وعبد  زيادة  عو�ض  و�ضديقة 
وذلك  الأخ�رش  اخلط  داخل  �ضم�ضم  اأرا�ضي  نحو 
مت  و�ضولهم  وقبل  ا�ضت�ضهادية  عملية  لتنفيذ 
ايرز  معرب  اإىل  واقتادهم  عليهم  القب�ض  اإلقاء 
املجدل  �ضجن  اإىل  حتويلهم  ومت  معهم  وحتقيق 
باإبالغ  الأحمر  ال�ضليب  قام  15يوم  مرور  وبعد 
�ضجن  يف  موجود  حممد  ابنهم  باأنه  الأ�ضر  دوي 

املجدل..
بئر  �ضجن  يف  31/3/1999م  تاريخ  يف  اعتقل   -
من  التخفيف  ومت  7�ضهور  علية  وحكم  ال�ضبع 
عنه  وافرج  املحامي  بح�ضور  �ضهور   3 احلكم 

29/7/1999م بتاريخ 
اإبان  والن�ضطاء  الفعالني  ال�ضباب  خرة  من  كان 
يف  لالإ�ضابة  تعر�ض  وقد  الأوىل  النتفا�ضة 
تقوم  كانت  التي  الع�ضكرية  ال�ضيارة  من  راأ�ضه 

ال�ضباب ، بقذف احلجار على 
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عي�س علجية 
---------------- 

ع��ا���ض ال��ع��امل اأك����رب ���ض��دم��ة يف 
كورونا،  فرو�ض  ظهور  ثر  اإ التاريخ 
فيها  مب��ا  ال���دول  ك��ل  ���رشب  ال��ذي 
على  �ضلبا  ث��ر  اأ و  القوية  ال���دول 
ب��درج��ة  ق��ت�����ض��ادي��ة  الإ ال�ضيا�ضة 
له   املتزايد  نت�ضار  الإ م��ام  اأ خا�ضة، 
رغم  الأرواح  اإزه��اق  يف  مت�ضببا 
العقار  اإيجال  يف  احلكومات  جهود 
هي   ، ال��ف��رو���ض  عليى  للق�ضتاء 
يواجه  العامل  و  النظر  منقطعة  اأزمة 
اأج��ربت  الأوب��ئ��ة،  مع  جديدة  حربا 
تغير  على  احل��ك��وم��ات  و  ال���دول 
املنظومات  كل  يف  �ضيا�ضتها   منط 
لإبطاء  الإقت�ضادية  و  ال�ضحية 
الأرواح،  وحماية  الفرو�ض  انت�ضار 
و  الأزم��ة  مواكبة  يت�ضنى  وحتى 
ال�رشوري  من  كان  الأرواح  حماية 
واحلظر  العزل  عمليات  اإىل  اللجوء 
النطاق  وا���ض��ع  والإغ����الق  ال��ع��ام 
كما  ال��ف��رو���ض،  انت�ضار  ب��ط��اء  لإ
من��اط  اأ تغير  على  م���ر  الأ يتوقف 
مراكز  النا�ض  يتجنب  كاأن  ال�ضلوك 
هذه  العامة،  واملوا�ضالت  الت�ضوق 
اأهمية  تكت�ضي  الوقائية  الإجراءات 
العدوى،  انتقال  اإبطاء  يف  حا�ضمة 
ال�ضحية  الرعاية  نظام  يعطي  مما 
و  اجلائحة   مع  للتعامل  كافيا  وقتا 

ملحاولة  كافيا  وقتا  الباحثني  اإمهال 
على  للتغلب  ولقاح،  اأدوي��ة  اإيجاد 
مبثابة  ب��اح��ث��ون  ي��راه��ا  ذ  اإ الأزم���ة، 
الب�رشية  ال�ضحة  يف  مهم  ا�ضتثمار 
الطويل،  املدى  على  والقت�ضادية 
على  ت�ضاعد  اأن  نها  �ضاأ م��ن  كما 
القت�ضادي  الن�ضاط  رك��ود  جتنب 
وتهيئة  اأمدا  واأط��ول  اأ�ضد  ب�ضورة 

القت�ضاد. لتعايف  ال�ضبيل 
القت�ضاد  تعر�ض  من  تقارير  ت�ضر    
يف  انكما�ض  و  كبر،  لك�ضاد  العاملي 
 2021 غاية  اإىل  الإقت�ضادي   النمو 
الأرقام  تقول  اليورو  منطقة  ففي    ،
و�ضلت  الإقت�ضاد  فاق  اآ توقعات  اأن 
اأن  على   ، ب��امل��اة   8.9 ن�ضبة  اإىل 
ال�ضنة  يف  باملائة   3.3 اإلأى  ت�ضل 
اأعلى  تعترب  هي  و    ،  2021 املقبلة 
الذي  العاملي  بالناجت  باملقارنة  ن�ضبة 

�ضنة  يف  باملائة   2.2 اإىل  ي�ضل  قد 
دول  يف  ينخفظ  حني  يف   ،  2021
اإىل  ي�ضل  حيث   ، افريقيا  �ضمال 
و   ، باملائة   1.2 تتجاوز  ل  ن�ضبة 
بكثر  اأ�ضواأ  النمو  نتائج  تكون  قد 
واإج���راءات  اجلائحة  ا�ضتمرت  ذا  اإ
وق��ع  اأو  اأط����ول،  م���دة  الح���ت���واء 
اقت�ضادات  على  ح��دة  اأك��رث  ���رشر 
والقت�ضادات  ال�ضاعدة  الأ�ضواق 
الأزم���ة  م��ع  التعامل  و  ال��ن��ام��ي��ة، 
يتم  افقت�ضاديون  اخل���رباء  ح�ضب 
مرحلة  اأول��ه��ا  م��راح��ل��ت��ني:   ع��ل��ر 
تليها  ال�ضتقرار  وحتقيق  الإحتواء  
احلالتني  كال  ويف  للتعايف،   مرحلة 
رمبا  و  �ضيتغر  الإقت�ضادي  فامل�ضهد 
طاملا  ���ض��واأ   الأ اإىل  الو�ضع  ي��وؤول 
هذا  و  م�ضتمر،  تطور  يف  اجلائحة 
احلكومات  انخراط  زي��ادة  يتطلب 

القت�ضاد،  يف  املركزية  والبنوك 
الأط��راف  متعدد  التعاون  تفعيل  و 
واخل��ربات  املعدات  تبادل  اأج��ل  من 

. ملتخ�ض�ضة ا
التي  امل��ه��م��ة  الإج������راءات  وم���ن   
الكربى  املركزية  البنوك  اتخذتها 
النقدي  للتحفيز  ت�ضهيالت  توفر 
تخفيف  اأجل  من  ال�ضيولة  تاحة  واإ
هذه  دعمت  وقد  النظامي،  ال�ضغط 
احلد  يف  و�ضاهمت  الثقة  الإجراءات 
لالقت�ضاد  هياأ  مما  ال�ضدمة،  حجم  من 
للتعايف،  ه��ل��ه  ي��وؤ ف�����ض��ل  اأ و�ضعا 
ت��اح��ة  اإ على  �ضت�ضاعد  ن��ه��ا  اأ كما 
الأ�ضواق  اقت�ضادات  م��ام  اأ املجال 
النامية  والقت�ضادات  ال�ضاعدة 
يف  النقدية  ال�ضيا�ضة  ل�ضتخدام 
ال��دوري��ة  ل��الأو���ض��اع  ال�ضتجابة 
للبلدان  املعونة  ولتوجيه  املحلية، 
للرعاية  �ضعيفة  نظما  متتلك  التي 
البلدان  ت�ضارع  اأن  ينبغي  ال�ضحية، 
انت�ضار  اإبطاء  اأجل  من  معا  بالعمل 
لقاح  اإىل  وال��ت��و���ض��ل  ال��ف��رو���ض 
اإىل  و  امل��ر���ض،  ملقاومة  وع��الج��ات 
الطبية  البتكارات  هذه  ت�ضبح  اأن 
اجلائحة  من  اآمن  بلد  يوجد  ل  متاحة، 
بعد  تكرارها  اإمكانية  ذلك  يف  )مبا 
دام  م��ا  الأوىل(،  امل��وج��ة  انح�ضار 
اأماكن  يف  يحدث  العدوى  انتقال 

اأخرى.

 2021 % يف   01 اإفريقيا ال تتجاوز ن�شبة  اآفاق االقت�شاد يف �شمال  توقعات 
2020، وهو  باملائة يف عام   03 بن�شبة  العاملي انكما�شا حادا  اأن ي�شهد االقت�شاد  املتوقع  اأنه من  يرى خرباء اقت�شاديون 
للق�شاء  �شيناريوهات  �شنوات، و قد ر�شم اخلرباء   10 التي حدثت قبل  العاملية  املالية  االأزمة  اأ�شواأ بكثري مما ترتب على 
اأنه ميكن حما�شرة الوباء و التقليل  2020 ، بحيث يرون  على جائحة كوفيد19 و انح�شارها يف الن�شف الثاين من عام 

2021 مع عودة الن�شاط االقت�شادي اإىل طبيعته باملائة يف   5.8 من االإنكما�س، و رفع منو االقت�شاد العاملي مبعدل 

طلبت  اأمريكا  اإن  رو�ضي،  موقع  قال 
الرو�ضية  الغوا�ضات  منع  تركيا  من 
ال��ب��و���ض��ف��ور  م�ضيق  ع��ب��ور  م��ن 
موقع  وذك��ر  ���ض��ود.  الأ البحر  يف 
تقرير  يف  بري�ضا"،  "�ضفوبودنايا 
�ضيتنيكوف،  األك�ضندر  للكاتب 
يف  الأمريكية  البحرية  قائد  اأن 
جيم�ض  الأمرال  واأفريقيا،  اأوروبا 
يونيو  حزيران/  اأواخر  طلب  فوغو، 
غوا�ضات  منع  تراك  الأ من  املا�ضي، 
البو�ضفور.  عرب  املرور  من  رو�ضية 
انتقادات  وجه  فوغو  اأن  واأو�ضح 
بامل�ضاربة  واتهمها  لرو�ضيا،  حادة 
م�ضائق  ع��رب  امل��الح��ة  ن��ظ��م��ة  ب��اأ
عليها  املن�ضو�ض  الأ�ضود،  البحر 
 ،1936 للعام  مونرتو  معاهدة  يف 

البو�ضفور  و���ض��ع  حت��دد  وال��ت��ي 
والدردنيل.

ال��دف��اع  وزارة  ذك���رت  ب��دوره��ا، 
"رو�ضتوف  غوا�ضة  اأن  الرو�ضية 
ال�ضجة  ث���رت  اأ )ال��ت��ي  دونو"  ن��ا 
�ضاحل  من  تتحرك  حتركها(  ح��ول 
غرب  �ضمال  اإىل  ���ض��ود  الأ البحر 
ال�ضيانة  باأعمال  للقيام  رو�ضيا 
"ملاذا  املوقع:  وت�ضاءل  املجدولة. 
ح��ول  �ضجة  م��ري��ك��ي��ون  الأ ي��ث��ر 
املتخ�ض�ض  قدمه  التف�ضر،  ذلك؟ 
م��ري��ك��ي ب�����ض��الح غ��وا���ض��ات  الأ
 ،HI Suttonاخلا�ضة العمليات 
جيم�ض  ك��ل��م��ات  يف  ي���رى  ف��ه��و 
القيادة  من  وا�ضحة  دع��وة  فوغو 
معاقبة  اإىل  لأردوغ��ان  الأمريكية 

انتهاكهم  )زع���م(  ع��ل��ى  ال��رو���ض 
ن��ه  ب��اأ وت��اب��ع  مونرتو".  ات��ف��اق��ي��ة 
على  "يجب  نه  فاإ اخلبر  لهذا  وفقا 
ال�ضابقة  بالقواعد  اللتزام  رو�ضيا 
للغوا�ضات  التقنية  لل�ضيانة 
تبحر  بحيث  ���ض��ود،  الأ البحر  يف 
اأي  دون  من  لل�ضيانة  الغوا�ضات 
كانت   ،2014 العام  وحتى  توقف. 
النحو".  ه��ذا  على  ت�ضر  م���ور  الأ
وهو خمت�ض   ،H.I.Sutton وكتب  
ال��غ��وا���ض��ات  ح��رك��ة  حت��ل��ي��ل  يف 
احل��ق  ت��رك��ي��ا  "لدى  اأن  احل��رب��ي��ة، 
عبور  بوقف  الدويل  القانون  وفق 
الو�ضع  اأن  اإل  الع�ضكرية.  ال�ضفن 
ح�ضا�ض  البلدين  ب��ني  ال�ضيا�ضي 
توجد  ل  احلايل  الوقت  ويف  للغاية، 

اأردوغان  اأن  على  وا�ضحة  عالمات 
بوتني". على  يده  يرفع  اأن  ميكن 

�ضيء  "كل  اإن  بالقول  املوقع  وختم 
مهمة  فاإن  ولذلك،  غدا.  يتغر  قد 
اخلارجية  ل���وزارة  ق�����ض��ى  الأ احل��د 
هي  م��ري��ك��ي��ة  الأ وال���ض��ت��خ��ب��ارات 
م��ا  اأ  ،1936 ال��ع��ام  معاهدة  ل��غ��اء  اإ
اأ�ضطول  فمنع  دن��ى  الأ احلد  مهمة 
الإبحار  من  الرو�ضي  الأ�ضود  البحر 
املعهد  حذر  وقد  الأ�ضود.  البحر  يف 
اأن  من   USNI الأمريكي  البحري 
"جلولة  ت�ضتعد  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�ضيا�ضية  امل��واج��ه��ة  م��ن  ج��دي��دة 
اتفاقية  ح��ول  والدبلوما�ضية" 

مونرتو".
ق/د

عبد  امل�������رشي  ال��رئ��ي�����ض  اأك����د 
�ضبب  اإن  ال�����ض��ي�����ض��ي،  ال��ف��ت��اح 
يف  ال�ضمود  على  ال��دول��ة  ق��درة 
اتخاذ  يف  متثلت  ك��ورون��ا  اأزم���ة 
ت�رشين  م��ن��ذ  قا�ضية  اإج����راءات 
م�ضار  وهو    ،2016 نوفمرب  ثان/ 
م�ضًرا  الق��ت�����ض��ادي،  الإ���ض��الح 
كان  القت�ضادي  الإ�ضالح  اأن  اإىل 
ال�ضعبة  املرحلة  هذه  خالل  ال�ضند 
الأع��ب��اء  حتمل  يف  وال���ض��ت��م��رار 
وقال  ال�ضعبة.  الظروف  وق�ضوة 
عددا  افتتاحه  خ��الل   ، ال�ضي�ضي 
:”مبنتهى   ، اأم�ض  امل�رشوعات  من 
ال��ت��وا���ض��ع ل���ول ه���ذا ال��ربن��ام��ج 

لكان  امل�رشيني  وحتمل  وجن��اح��ه 
الظروف  يف  ج��ًدا  �ضعًبا  املوقف 
اأزمة  يف  كله  العامل  بها  مير  التي 
ولي�ض  عاملية  اأزمة  وهي  كورونا 
نه  اأ واأ���ض��اف  ومنطقة”.  كدولة 
ال�ضياحة  ن�ضاط  ي��ق��اف  اإ يكفي 
وكذلك  دولر،  مليار   14 ودخله 
ل�رشكات  ���ض��واء  ال��ط��ران  قطاع 
حركة  وكذلك  غرها  اأو  وطنية 

بالأزمة. تاأثرت  التي  التجارة 
مت  قا�ض  اإج��راء  اأي  اأن  اإىل  ولفت 
املا�ضية،  ال��ف��رتات  خ��الل  ات��خ��اذه 
الوطنية  امل�ضلحة  ه��دف��ه  ك��ان 
اأن  م��وؤك��دا  ال��دول��ة،  وم�ضلحة 

قيام  الأول  هدفها  الإج����راءات 
يف  وال�ضتمرار  وتقدمها  الدولة 
“م�ضايقة  الهدف  ولي�ض  تقدمها 
ال�ضعبة”.  الإج��راءات  من  النا�ض 
ال��دول��ة  اأن  ال�ضي�ضي  واأو���ض��ح 
على  البناء  خمالفات  مع  تعاملت 
الرفق  مبنتهى  �ضنوات   10 م��دى 
حادة،  اإج��راءات  دون  البال  وطول 
كذلك”  الو�ضع  ي�ضتمر  قائال:”لن 
 250 ن�ضاء  اإ مت  ن��ه  اأ اإىل  �ضار  واأ  .
ت�ضكني  لإع���ادة  �ضكنية  وح���دة 
لفتا  الآمنة،  غر  املنطقة  ه��ايل  اأ
على  التي�ضر  �ضيتم  ن���ه  اأ اإىل 
ب�ضيطة.  متويل  ب��اأدوات  املواطنني 

حتويل  اأن  ال�ضي�ضي،  واأو���ض��ح 
اإىل  بنزين  من  املتقادمة  ال�ضيارات 
مليارات   8 يتكلف  طبيعى،  غاز 
ترخي�ض  يتم  لن  نه  اأ موؤكدا   ، جنيه 
بالغاز  �ضوى  اجلديدة  ال�ضيارات 

. لطبيعى ا
الداخلية  وزارة  اأن  على  و�ضدد  
ترخي�ض  حقمها  م��ن  وال��دول��ة 
فى  الطبيعى  بالغاز  ال�ضيارات 
���رشورة  م��وؤك��دا  حم��دد،  توقيت 
حتويل  على  امل��واط��ن��ني  ت�ضجيع 
غاز  اإىل  بنزين  م��ن  �ضياراتهم 

. طبيعى 
ق/د

املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  ك�ضف 
ق��رار  اأن  غوتري�ض،  اأنطونيو 
اخلا�ض  ال���دويل  م���ن  الأ جمل�ض 
اإىل  امل�����ض��اع��دات  ل��ي��ة  اآ بتمديد 
الهوى”  “باب  معرب  عرب  �ضوريا 
ع��ام،  مل��دة  تركيا  م��ع  احل���دودي 
امل�ضاعدات  ا�ضتمرار  ي�ضمن 
�ضوري.  مليون   2.8 ل� ن�ضانية  الإ
املتحدث  اأ�ضدره  بيان  يف  واأ�ضاف 
اأن  دوج��اري��ك،  �ضتيفان  با�ضمه 
احلدود  عرب  ن�ضانية  الإ “امل�ضاعدة 
ملاليني  حياة  �رشيان  هي  مازالت 
�ضمال  منطقة  يف  امل��ح��ت��اج��ني 
وم�ضاء  وخارجها”.  �ضوريا  غربي 
الأم��ن  جمل�ض  اعتمد  ال�ضبت، 
الرتخي�ض  لغاء  اإ مبوجبه  مت  قرارا، 
علي  ال�ضالم  باب  ملعرب  املمنوح 
بتمديد  والكتفاء  الرتكية  احلدود 
العابرة  الأممية  امل�ضاعدات  لية  اآ

معرب  م��ن  �ضوريا  اإىل  للحدود 
عام. ملدة  فقط،  الهوى”،  “باب 

بح�ضب  ال��ع��ام،  م���ني  الأ وج���دد 
اأط��راف  جلميع  “الدعوة  البيان، 
و�ضول  �ضمان  ب�رشورة  ال�رشاع 
جميع  اإىل  ن�ضانية  الإ امل�ضاعدة 
ن�ضاين  الإ للقانون  وفقا  املحتاجني 

الدويل”.
اجلمعة  ليلة  منت�ضف  من  واعتبارا 
لية  باآ العمل  توقف  ال�ضبت،   �
ومت  للحدود،  العابرة  امل�ضاعدات 
ملعربي  احلدودية  البوابات  اإغالق 
ال�ضالم”  و”باب  الهوى”  “باب 
تدفق  م��ام  اأ الرتكية  احل��دود  على 
اإىل  ن�����ض��ان��ي��ة  الإ امل�����ض��اع��دات 
ال�ضتئناف  �ضيتم  لكن  �ضوريا، 
اعتماد  بعد  الهوى”  “باب  من 

لقرار. ا
ق/د

مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  قال 
حكومة  اإن  اأوغ��ل��و  ت�����ض��اوو���ض 
الليبية،  الوطني”  “الوفاق 
لن  املتحدة،  الأمم  من  املدعومة 
النار  لإط��الق  وقف  على  توافق 
اجل��رنال  �ضحب  ذا  اإ اإل  البالد  يف 
مناطق  م��ن  ق��وات��ه  حفرت  خليفة 
البالد.  وغ��رب  و�ضط  رئي�ضية 
وق���ال ت�����ض��اوو���ض اأوغ���ل���و، يف 
“فاينان�ضال  ل�ضحيفة  ت�رشيح 
اإن  الأح���د،  ال��ي��وم  ن�رشته  تاميز” 
حكومة  داخ��ل  “اإ�رشارا”  هناك 
ال���وف���اق، وم��ق��ره��ا ال��ع��ا���ض��م��ة 
تركيا  وتدعمها  طرابل�ض  الليبية 
هجومها  ا�ضتئناف  على  ع�ضكريا، 
ترتاجع  مل  ذا  اإ حفرت  ق��وات  �ضد 
ال�ضاحلية  ���رشت  مدينتي  يف 
التي  واجل��ف��رة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف  كبرة  جوية  قاعدة  بها  تتواجد 
اأن  اإىل  الوزير  واأملح  البالد.  و�ضط 
وا�ضفا  هجوم،  اأي  تدعم  قد  نقرة  اأ
ت�ضعها  التي  امل�ضبقة”  “ال�رشوط 
“�رشعية  نها  باأ ال��وف��اق  حكومة 
اخلارجية  وزير  وكان  ومعقولة”. 
اأعلن  لف��روف  �ضرجي  الرو�ضي 

ب�”اجلي�ض  ي�ضمى  ما  اأن  موؤخرا 
حفرت،  بقيادة  الليبي”،  الوطني 
ات��ف��اق  ع��ل��ى  للتوقيع  م�ضتعد 
اإل  النار  لإط��الق  ف��وري  لوقف 
يف  ترغب  ل  طرابل�ض  حكومة  اأن 
الع�ضكري. احلل  على  وتعول  ذلك 
ما،  مرحلة  :”يف  لف��روف  وق��ال 
الرئي�ضيني  الالعبني  دعونا  عندما 
و)رئي�ض  حفرت  )خليفة(  ال�ضادة 
ال�رشاج  ف��اي��ز(  ال��وف��اق  حكومة 
عقيلة(  النواب  جمل�ض  و)رئي�ض 
من  ثان/يناير  كانون  يف   ، �ضالح 
اعتقد  برلني،  متر  موؤ قبل  العام  هذا 
موقفه  اأن  الليبي  الوطني  اجلي�ض 
ومل  اأف�ضل  �ضيكون  الأر�ض  على 
وثيقة  على  للتوقيع  م�ضتعدا  يكن 
والآن  مقبولة.  ال�رشاج  اعتربها 
الليبي،  الوطني  اجلي�ض  اأ�ضبح 
ا�ضتعداد  على  لتقديراتنا،  وفقا 
لوقف  الوثيقة  هذه  مثل  لتوقيع 
هذه  لكن  الفوري،  النار  اإط��الق 
ل  التي  هي  طرابل�ض  حكومة  املرة 
احلل  على  وتعول  تفعل  اأن  تريد 

ي لع�ضكر ا
ق/د

دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  ارتدى 
عام،  ترامب كمامة وجه يف مكان 
جائحة  بداية  منذ  الأوىل  للمرة 
ترامب  وك��ان  ك��ورون��ا.  فرو�ض 
ريد  وال��رت  مل�ضت�ضفى  زي��ارة  يف 
حيث  وا�ضنطن،  خارج  الع�ضكري 
وعاملني  م�ضابني  بجنود  التقى 
وقال  ال�ضحية.  الرعاية  جمال  يف 
بي�ض:  الأ البيت  مغادرته  ل��دى 
ارت��داء  فكرة  يوما  اأعار�ض  "مل 
بب�ضاطة  اأعتقد  لكنني  قنعة،  الأ
لرتدائها".  ومكانا  وقتا  يوجد  ّنه  اأ
�ضابق  وقت  يف  قال  ترامب  وكان 
من  و�ضخر  كمامة،  يرتدي  لن  نه  اإ
الدميقراطي  ال�ضيا�ضي  خ�ضمه 

ذلك. لفعله  بايدن  جو 
نه  اأ "اأعتقد  ال�ضبت:  ق��ال  لكنه 
م�ضت�ضفى،  يف  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا 
حيث  امل��ك��ان،  ه���ذا  يف  خ��ا���ض��ة 
اجلنود  من  الكثر  اإىل  تتحدث 
بع�ض  يف  ال���ذي���ن،  وال��ن��ا���ض 
غرف  من  للتو  خرجوا  احل��الت، 
رائع  ل�ضيء  نه  اأ اأعتقد  العمليات، 

حديثه  ويف  كمامة".  ترتدي  اأن 
نتوورك  بيزن�ض  فوك�ض  ل�ضبكة 
ترامب:  قال  املا�ضي،  الأ�ضبوع 
الأقنعة". ولكن  ارتداء  متامًا  يد  وؤ "اأ
الأمريكية  املراكز  ب��داأت  عندما 
يف  م��را���ض  الأ على  لل�ضيطرة 
كمامات  بارتداء  النا�ض  تو�ضية 
يف  ال��ق��م��ا���ض  م��ن  اأغ��ط��ي��ة  و  اأ
يف  للم�ضاعدة  العامة  م��اك��ن  الأ
بريل/ اأ يف  الفرو�ض  انت�ضار  وقف 
لل�ضحفيني  ترامب  قال  ني�ضان، 
امل��م��ار���ض��ة.  ه��ذه  يتبع  ل��ن  ن���ه  اإ
اأعتقد  "ل  الوقت:  ذلك  يف  وقال 
واأ���ض��اف:  ذلك".  �ضاأفعل  نني  اأ
لتقي  اأ بينما  كمامة  اأرت��دي  "اأن 
الوزراء  �ضاء  وروؤ الدول  �ضاء  بروؤ
وامللكات  وامللوك  والدكتاتوريني 
���ض��ارت  واأ ذلك".  اع��ت��ق��د  ل   -
اإىل  الإعالمية  التقارير  بع�ض 
طلبوا  ت��رام��ب  م�����ض��اع��دي  ّن  اأ
يف  كمامة  يرتدي  اأن  م��راراً  منه 

العامة. الأماكن 
ق/د

اأمريكا تطالب تركيا مبنع الغوا�شات الرو�شية من عبور البو�شفور

االإجراءات القا�شية كانت مل�شلحة الدولة وتقدمها

ال�شي�شي: االإ�شالح االقت�شادي �شبب �شمود م�شر يف اأزمة “كورونا” 

غوتريي�س: امل�شاعدة االإن�شانية 
ل�شوريا عرب احلدود ما زالت “�شريان 

حياة” للمحتاجني

تركيا: ال وقف الإطالق النار اإال اإذا 
�شحب اجلرنال خليفة حفرت قواته 

دونالد ترامب يرتدي كمامة يف مكان 
عام للمرة االأوىل
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الكاتبة ال�شاعدة اأمينة لعرابة يف حوار لـ :"التحرير":

�شكيزوفرينيا رواية  حتت�شن بني طيّاتها الواقع املوؤمل ملر�شى الف�شام 
و اخليال املدقع الذي يعاي�شونه

بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف 
---------------- 

والقلم  الكتابة  ع�شقت  متى  التحرير:منذ 
ومتى كان اأول ن�س لك ؟

ن�ّض  اأول   ، ع�رشة  الّرابعة  �ضن  اأوائل  يف 
دعاًء  حتمل  فل�ضطينية  ق�ضيدة  كان  يل 
تكرمي  بحفل  لقيتها  اأ قد  كنت  �ضماوّيا،  

مبتو�ضطتي يل 
عملك  اإ�شدار  ب�شدد  اليوم  التحرير:اأنت 

االأول وهو عبارة عن رواية ، فاأنت 
الرواية وطالبة يف  تكتبني وتبدعني يف 

نتاج  ، هل هذا  ال�شاد�شة من الطب  ال�شنة 
متازج اأم ماذا ؟

�ضنوات  ب�ضّت  نحوي  الأدب  زحف  رغم 
اأول  العلمي  التوّجه  ف�ضلت  نني  اأ ّل  اإ طب 
على  را�ضية  نف�ضي  وج��دت  اإن  ما  و   ،
بقناعة. الأدب  نحو  وجهي  اأدرت  نتائجي 

�شكيزوفرينيا  اجلديد  التحرير:اإ�شدارك 
تبلورت  ، كيف  الف�شام  ن�س يحاكي مر�س 

اأن ت�شتح�شري هذا املر�س ،  يف ذهنك 
واأثناء  قبل  و�شعورك  اإح�شا�شك  هو  وما 

الطبّية،  العلوم  يف  ملعارفك  تدوينك  وبعد 
التي متزج بني  الرواية  اأحداث  لتاأثيث 
االأدبي. يف  واالأ�شلوب  العلمي  الطابع 

؟ م�شاهدها  �شرد 
ال��ّرازي  مب�ضفى  حتديدا   2019 فرباير  يف 
م�ضاب  مري�ض  مع  حّي  يل  لقاء  اأول  كان 
ثالثة  ترب�ض  رفقته  اأم�ضيت   ، بالف�ضام 
حلظة  كّل  يف  اأمله  جتّرعت  قد  كنت  �ضابيع،  اأ
اأمنيتي  كانت  حينها  الأرق،  اأ�ضابني  حتى 
التي  ال��رواي��ة؛   ه��ذه  كتابة  تتعدى  ل 
اخليال  و  الواقع  بني  املظلم  العامل  ت�ضف 
اأ�ضيء   ، الف�ضام  مر�ضى  يعي�ضه  الذي 
�ضكيزوفريني  لكل  الّطريق  خالله  من 
قلب  ذي  مواطن  لكل  و  الّت�ضخي�ض  نحو 
 ، الفئة  لهذه  الّنازفة  اجلراح  مل�ض  ينب�ض 
كوين  الطمئنان،  و  بالّراحة  اأ�ضعر  كنت 

�ضبابي روائّي  بقالب  نافعا  علما  اأج�ّضد 

اأي�شا..  طب  طالبة  التحرير:اأنت 
الرفيع  اأ�شاأل عن اخليط  دعيني 
بني الطب واالأدب، ومتى يغتال 

االآخر؟ اأحدهما 
اإن  و  دب��ي��ة  الأ املوهبة  ام��ت��الك  ّن  اأ اأظ��ن 
ّل  اإ تلبث  ل  عجاف،  ل�ضنوات  طم�ضناها 
اأيّن  �ضحيح   ، معي  حدث  وهكذا  تنبثق  اأن 
روحي  يغتال  الأدب  لكن  و  طب  طالبة 
خا�ضة   ، عنه  ناأيت  كّلما  نحوي  وي�ضعى 

البالء... حلظات  و   الق�ضوة  ّيام  اأ
االأدبية  الكتابة  اأن  ت�شعرين  التحرير:هل 

ككاتبة؟ مثال  مهما  �شيئا  اإليك  اأ�شافت 
لالإ�ضافة،  تقودنا  احلياة  يف  جتربة  كل  طبعا 
ّن  اأ اأظّن  واليوم   ، �ضلبية  اأو  اإيجابية  �ضواء 
جمالية  اإ�ضافة  اأغلبها  الكتابة  اإ�ضافات 

يل. اإيجابية 
درا�شتك  من  الرغم  التحرير:على 

ف�شلِت  فاإنك   ، الطب  كلية  العلمية يف 
االجتاه االأدبي، ملاذا؟

و  القدامى  دب���اء  الأ حياة  يف  ننب�ض  ل��و 
املتفّردين  لوجدنا  الع�ضور  عرب  املتميزين 

علمية  درا���ض��ات  ذوي  كانوا  الفريدين 
 ، الأدب  عن  خمتلفة   فكرية  اجتاهات  و 
اأن  بعد  ّل  اإ الأدبي  الجتاه  ل  اأف�ضّ مل  نا  واأ
املقالت  عن  ال�ضبابي  العزوف  �ضهدت 
م�ضاعرهم  وف��ت��ور   ، اجل��ام��دة  العلمية 
للّنفع  دبية  الأ الكتابة  فارتاأيت   ، اجّتاهها 

واحد. اآن  المتاع يف  و 
علمية  رواية  التحرير:�شكيزوفرينيا، 

القارئ،  لك�شب  والعلم  متزج بني اخليال 
 ، املر�س  بهذا  التعريف  وذلك ق�شد 

، وما  النف�شي  اإىل درو�س الطب  وت�شتند 
اإ�شافة  عامليا،  العلمي  البحث  اإليه  ل  تو�شّ

تتناول  التي  التوعوية  الربامج  اإىل 
الف�شام  ملر�شى  حقيقية  واقعية  جتارب 

، هل لك اأن حتدثينا اأكرث عن هذا 
االإ�شدار املهم ، كيف جاءتك فكرته ، 

اأفكاره قبل ن�شره ؟ وهل كنت مرتبة 
ال��واق��ع  م��ن  فكرته  انبثقت   ، الف�ضام 
مر�ضى  عدد  تزايد   : نعي�ضه  الذي  املوؤمل 
بهم  املحيطني  جهل  و   ، جهة  من  الف�ضام 
اخلاطئة  املعتقدات  و   ، اأخ��رى  جهة  من 
الكّتاب  عزوف  و  العقلية  الأمرا�ض  حول 
احلديث  اأو  �ضيفرتها  فّك  من  الباحثني  و 
اأو   ، علمية  مقالت  �ضمن  حتى  عنها، 
يخلو  يل  بالن�ضبة   ، لقاءات،  اأو  حما�رشات 
رّتبت  ما  ذا  اإ الّنجاح  و�ضام  من  عمل  ّي  اأ
اأن  فالأكيد  غاياته،  �ضّطرت  و  ه��داف��ه  اأ

وا�ضح الهدف  و  حمبوكة  الفكرة 

عن  حدثتنا  لو  التحرير:ماذا 
واقعية  �شخو�شها  ـ  الرواية  ف�شول 

اأم من ن�شج اخليال ، وكيف 
اأثر  ومتغرياتها  واالأحداث  للواقع 

؟ وانعكا�شات 
�ضفحاتها  اأغلب  يف  الواقع  مت�ّض  روايتي 
و  بالأ�ضماء  ّل  اإ عنه  تخرج  تكاد  ل  و 
ذلك  ع��دا  م��ا  و  ال�ضكلية،   ال�ضفات 

كتبته. ما  بحقيقة  الّتام  احلكم  فللقارئ 

يف  اختالفا  �شهدت  التحرير:الرواية 
ودامت  واملدينة  الريف  بني  كتابتها 

والزمان  املكان   ، �شنوات طويلة 
اأقاليم متعددة ، ماذا ميثالن لك ؟

اأ�ضباب  و  املر�ض  من  م�ضتخل�ض  ذلك  كل 
اأن  اأظهرت  العلمّية  فالّدرا�ضات   ، ظهوره 
الف�ضام،  ظهور  يف  جلّيا  ثر  يوؤ البيئة  تغير 
له،  وراثي  با�ضتعداد  ال�ّضخ�ض  ولد  ما  ذا  اإ
كان  خ�ضتها  التي  الطوال  ال�ضنني  ّن  اأ ثّم 
فالطفولة   ، ا�ضتح�ضارها  علّي  واج��ب��ا 
بنت  الرواية  بطل  عاي�ضها  التي  دمة  وال�ضّ
كذلك  و   ، الف�ضام  وبني  بينه  �ضلدا  ج�رشا 
تعرّثه  و  ذلك  بعد  عاي�ضها  التي  اخل�ضارات 
ولبّد  كان  انعزاله،  و  مبحيطه  عالقته  يف 
مراحل  و  عديدة  �ضنوات  عرب  يكون  اأن 
ال�ضنني  و  املكان  و  الّزمان  ان  اأي  متتابعة، 
مر�ضه  و  الرواية  ببطل  مرتبط  مهم  اأمر 

ب�ضخ�ضي. ولي�ض 
الرواية،  يف  ال�شخ�شّيات  التحرير:حَركت 
 ، بناء ون�شيج فني متكامل  وجنحت يف خلق 
رت  و�شوَّ نهايتها،  حّتى  الرواية  بداية  منذ 

�شخ�شّية  لكل  وقّلدت   ، املعا�س  املّر  الواقع 
ال�شعاب  ُي�شرّي االأحداث؛ وم�شهاد   دورا 

املجتمعات  داخل  الف�شام  ملر�شى  وامل�شاكل 
واملعتقدات  الزائفة  احلقيقة  فانك�شفت  ؛ 
متّكنت  كيف   ، املجتمعات  داخل  اخلاطئة 

من كّل هذا يف قالب علمي وباأ�شلوب 
اأدبي ، ما الذي �شاعدك يف ذلك ، وهل 

اأخذت من الوقت  اأجهدتك الرواية، وكم 
؟  النهائي  �شكلها  يف  لتكون 

ّن  اإ ثم   ، ذلك  من  متّكنت  ّول  اأ الله  بف�ضل 
الطبّية  درا�ضاتي  بحكم  العلمّي  اطالعي 
قد  الكتابة  يف  وموهبتي  كثرا،  �ضاعدين 

ذلك...  متّت  اأ
و  الفرد  يخدم  نافع  عمل  يف  اإجهادا  اأجد  ل 
كلمة  ا�ضتبدلنا  فلو   ، املر�ضى  و  املجتمع 
من  اأخذت  قد  نعم  لقلت  "الوقت"  ب�  اإجهاد 

قتي و
الر�شائل  اأ�شلوب  التحرير:ا�شتخدمت 

والطبية  العلمية  واالأ�شاليب  التوعوية 
، واأدرجت بع�س االألفاظ الدارجة 

يبدو  االأ�شلوب  هذا   ، ال�شعبية  واالأمثال 
احلداثة  مع  متا�شيا  ؛  وع�شريا  حداثيا 
عمر  مع  لتتنا�شب  الع�شر؛  وتطورات 
الأ�شلوب  اإدخال احلداثة  الكاتبة يف 
، هل  والتوعوية  واالر�شاد  الر�شائل 

اأم  اأم كان اختيارا عن ق�شد  تعّمدت ذلك 
جمرد �شدفة ؟

ل  و  ال��ك��ت��اب��ة   يف  ��دف��ة  ال�����ضّ اأع��ت��م��د  ل 
ذكرته  ما  كّل  كان  فقد  لذلك  و   ، تروقني 
اإ�ضفاء  و  الواقع،  حماكاة  بغية  ق�ضٍد  عن 
لك�ضب  ال��رواي��ة  على  اجل��م��ايل  اجل��ان��ب 

الكتاب ت�ضّفح  نحو  القّراء  عقول 
احتوت  " رواية  "الف�شام  التحرير:رواية 
ر�شالة  حتمل  الرواية،  عنا�شر  معظم  على 

�شرديا  اأ�شلوبا  ا�شتخدمت  ؛  اجتماعية، 
بوالدة  ُتب�شر  روايتها  ر�شينة؛  ولغة  �شيقا، 

ذات  موهبة  �شاحبة  جديدة،  كاتبة 
الزمني؛ وممكن  تفوق عمرها  قدرات 

الكتابة  عامل  يف  زاهر  مب�شتقبل  لها  التنبوؤ 
الرواية  كتابة  تف�شلني  هل  الروائية، 
اأن كتابة الق�شة تراودك بني  اأم  فقط 

احلني واالآخر؟
روائي  بقالب  كانت  انطالقتي  ّن  اأ اأظ��ن 

نقد  على  بناًء  �ضيحّدد  م�ضتقبلي  لكن  و 
لقرائه ملك  فالكاتب   ، القارئ  

�شاحة  باتت  الكتابة  اأن  التحرير:يقال 
اأن  اأراد  اأن كل من  مباحة للجميع، يعني 
خواطر،  اأو  فكرة  يت�شمن  كتابا  ي�شدر 

التعبري عن  اأن  فهذا حق، هل تعتربين 
الراأي يف الكتابة هو حق مطلق اأم هو 

عديدة؟ �شروط  به  وتتحكم  مقيد 
ا�ضتثناء،  دون  اجلميع  يطال  الّنقد  اأن  اأظّن 
ر�ضالة  ل��ه  م��ن  ك��ّل  يكتب  اأن  ي���ي  راأ و 
نح�رش  ل  حّتى  بّينة  موهبة  و   ، وا�ضحة 
ن�ضمح  و   ، مظلمة  زاوية  يف  حّقة  مواهب 
ال�ّضاحة  يف  اأولئك  حّق  با�ضتنزاف  لآخرين 

دبية. الأ
املراأة  اأي مدى تعتربين  التحرير:اإىل 

قادرة على اإي�شال اأي فكرة اأرادت، وما 
كاأديبة؟ تواجهينها  التي  العوائق  هي 

ثران  يوؤ عمره  اأو  الكاتب  جن�ض  ّن  اأ اأرى   ل 
الّر�ضالة  و   ، املوهبة  و  الهدف  امتلك  ما  ذا  اإ
قد  تواجهني  التي  العوائق   ، الوا�ضحة 
لها  ولي�ض   بداياته  يف  كاتب  ّي   اأ تواجه 

ة"  "امراأ بكوين  عالقة 

�شاراماغو  خو�شيه   ” التحرير:مقولة 
اأن  بّد  ال  االأوىل  الرواية  ” اأن 
فيها  يوا�شل  فكرة  م�شروع  حتمل 

اإىل االآخر… هل ت�شعرين  الكاتب 
اأنك بداأت م�شروع كتابة رواية؟

اأخ��رى  ا���ض��دارات  يل  و�ضتكون   ، اأج��ل 
ق��دًرا  حتمل  و   الّلون  نف�ض  يف  متتابعة 

الّتوعية و  الّر�ضائل  من  كافيا 

اجلزائري  ال�شرق  من  التحرير:اأنت 
عن  حدثينا   .. �شكيكدة  حتديدا 

املناطق ؟ الثقافية يف تلك  االأجواء 
فالطّب  الثقافية،   الأجواء  عن  مبعزل  اأعي�ض 

وقتي. كّل  ياأخذ 
يفعله  اأن  يفرت�س  الذي  التحرير:ما 

والّتهمي�س  العزلة  جدار  يك�شر  كي  املثّقف 
ر�شمّية  ياأكل عظامه، يف غياب حلول  الذي 

االأقل؟ على 
فاحلّل  ري�ضته،   و  قلمه  و  بفكره  يجاهد 

ال�ّضعي. عن  نتوّقف  ل  اأن  يف  يكمن 
الثقايف  امل�شهد  اأمينة  تقراأ  التحرير:كيف 

ككل؟ اجلزائري 
لدى  وخا�ضة  الثقايف  امل�ضهد  ّن  اأ اأظ��ن 
بداياته  وجد  و  طريقه  ا�ضتهل  قد  ال�ّضباب 
مثلها  الفكرية  فالّثورة  املثقفني،  كنف  يف 
ترميها  اإن  م��ا  التحريرية  ال��ّث��ورة  مثل 

ب�ضغف. احت�ضانها  يتّم  حّتى  لل�ّضارع 
اإزاء  االأهم  الرواية  التحرير:ملاذا �شارت 

ال�ّشرود االأدبية االأخرى يف نظرك؟
ولرمّبا   ، كثرا  يراودين  الذي  ال  ال�ضوؤ هذا 
ي��ت  ارت��اأ اجل���واب  ع��ل��ّي  ا�ضتع�ضى  ح��ني 
اأن  القارئ  على   ، لون  هكذا  يف  الكتابة 
مكان   ايجاد  اأو  واقعه  من  مهربا  فيه  يجد 
و  مبكانها  الرواية  �ضخ�ضّيات  بني  لنف�ضه 
ذلك  يف  يجد  ّنه  اأ اأي  �ضفاتها،   و  زمانها 

معا. الّنفع  و  املّتعة 
قّوته  اأثبت  الن�شوي  التحرير:ال�شرد 

ال�شنوات  العربي يف  الوطن  ومكانته يف 
تقرئني  كيف  اأ�شاألك  دعيني  االأخرية.. 

الروائي يف اجلزائر، وما  الن�شوي  ال�شرد 
مدى اقرتابك من زميالتك االأديبات 
االإبداعية؟ العملية  يف  �شبقنك  الالئي 

جزائرية  رواي��ة  ق��راأت  اأن  و  يل  ي�ضبق  مل 
رواية  عدا   ، اأ�ضال  جزائرية  بل  ن�ضوية 
الرزاق  "عبد  للكاتب  ال�ضوداء"  "ال�ضامة 
عليها  احلكم  يل  يحّق  ل  ولذلك  قرود"  اآل 
عالقة  زميالتي  دبيات  باأ عالقتي  ّن  اأ رغم 
الأفكار  تبادل  و  الحرتام  و  بالوّد  تّت�ضم 

متكامل تفكرّي  ن�ضق  بهن  ويجمعني   ،

على  طموحاتك  التحرير:ماهي 
؟ واالإبداعي  ال�ّشخ�شي  ال�شعيد 

جملة  يف  طموحاتي  تلخي�ض  علّي  ي�ضعب 
غيثا  اأكون  اأن  الله  اأدعو  مّنا  واإ  ، اثنتني  و  اأ
 ، نفع  اأ كاتبة  اأو  كطبيبة  وقعت  ينما  اأ نافعا 
الفكر  و  الأخالق  و  الّدين  ح�ضب  اأ�ضيف  و 

ملعا�رش. ا

قولها  يف  ترغبني  التحرير:كلمة 
اأخريا ؟

اأ�ضكر  لذلك   ، اأحد  يبق  ل  حني  يبقى  الله 
لعائلتي  ممتّنة   ، واأخرا  ّول  اأ ف�ضله  و  نعمه 

بي، اآمنت  التي 
الذي   " ق��رود  اآل  ال��رزاق  "عبد  للكاتب 
اأن  �ضيادتكم  و   ، بداياتي  يف  وّجهني 
مب��ول��ودي  التعريف  فر�ضة  منحتموين 

ّول. الأ الأدبي 

نا�شطة جمعوية  و  بكلية عنابة  �شاد�شة  �شنة  ، طالبة طب  النف�شية  العقد  و  العقلية  باالأمرا�س  كّل االرتباط  مغاير يرتبط  ، ذات فكر  الع�شرين من عمرها  و  �شابة جزائرية يف اخلام�س 
"�شكيزوفرينيا" "الف�شام رواية  موؤلفة   ، �شكيكدة  والية  عزابة  مبدينة  حملية  و  والئية   ، بجمعيتني 



اشهار العدد13
اإلثنين 13 جويلية 2020 م الموافق لـ 22 ذو القعدة 1441هـ2040

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 والية ورقلة

املقاطعة االإدارية تقرت
دائرة املقارين 
بلدية املقارين

رقم: 2020/02
و�شل ت�شجيل ت�شريح بتا�شي�س جمعية حمليه

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرح يف 18 �شفر 3 143 املوافق: 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 2020/06/29 
ت�شليم و�شل الت�شريح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع االجتماعي امل�شماة جمعية الف�شيلة لالمتياز الفالحي باملقارين ي�شرفني اأن اأحيطكم علما 
مبوافقتنا على تاأ�شي�س مكتب اجلمعية الكائن مقرها بالدائرة القدميه باملقارين.يرتاأ�شها ال�شيد : اليا�س املقدم تاريخ و مكان امليالد: 1984/03/13 

مزرق ليبيا العنوان : حي النه�شة املقارين.

تهنئة جناح 
على اإثر انتقال التلميذة)معمري دعاء( اإىل الق�شم اأوىل ثانوي يتقدم لها االأب كمال من 
عني احلجل )امل�شيلة( باأحر التهاين واأغلى االأماين راجيا من املوىل عز وجل اأن يوفق ابنته 

الغالية اإىل كل ما فيه اخلري والربكة ....
وعقبال البكالوريا بحول اهلل تعاىل



14 اإلثنين 13 جويلية 2020 م الموافق لـ 22 ذو القعدة 1441هـ
العدد
2040

اأجرة مرهقة و�شيولة 
فـي خرب كــان!....

بع�ض  لأج����رة  ت��ع��د  مل 
تذكر،  قيمة  املتقاعدين 
اأن  ق��ب��ل  م��ي��ت��ة  ف��ه��ي 
 ، �ضاحبها  ي�ضتلمها 
حارقة  اأ�ضبحت  الأ�ضعار 
التي  الأ�ضا�ضية  وامل��واد 
بالن�ضبة  عنها  غنى  ل 
�ضعبة  ب��ات��ت  ل��ل��زوايل 
ذلك  اإىل  وا�ضافة  املنال 
مل  العائالت  بع�ض  فاإن 

وباملح�ضلة  واملاء  الكهرباء  فاتورة  ت�ضديد  مبقدروها  يعد 
�ضوى  حل  من  ولي�ض  قتامة  يزداد  املعي�ضة  م�ضتقبل  فاإن 

اإعالن �ضيام الدهر واإغالق الأفواه بكل معانيها.
مالية  احلديث عن �ضعوبات  الأخرة  الآونة  كان يف  لقد 
القوى  مولتها  التي  الجتماعية  ال�ضناديق  منها  تعاين 
النا�ضطة على مدى عقود من الزمن من خالل امل�ضاهمات 
قد  املتقاعدين  اأن  ومبا  الرواتب  من  امل�ضتقطعة  املادية 

�ضملتهم اخلرة اأما تخوفهم على جراباتهم.
تبعات  املتقاعدون  يتحمل  اأن  منطقيا  ولي�ض  عدل  لي�ض 
اإىل  بع�ضها  حتول  التي  املتعاقبة  احلكومات  �ضيا�ضات 
من  ولي�ض  يدها،  طالته  ما  كل  على  اأتت  ف�ضاد  ع�ضابة 
الإن�ضانية يف �ضيء اأن يقع الزج برواتب امل�ضنني وامل�ضنات 
يف التجاذبات القت�ضادية واحلال اأنهم اأفنوا اأعمارهم يف 
بالراحة  اأوىل  الآن  وهم  ال�ضنني  ع�رشات  طيلة  ال�ضغل 
وحالتهم  يتما�ضى  ميا  لهم  اخلدمات  وتوفر  والطماأنينة 
ال�ضحية وهي حالت ت�ضتجوب الزيادة يف بع�ض رواتبهم 
يف  امل�ضوؤولني  على  فما  وعليه  امل�ضاعب  كانت  مهما 
يف  واأحالمهم  املتقاعدين  اأعمال  احرتام  اإل  حكومة  اأي 
حرمان  وبال  ازعاج  وبال  منغ�ضات  بال  �ضيخوخة  ق�ضاء 
اأكرث  وما  موارد  البحث عن  وذلك من خالل  وخ�ضا�ضة 

البحوث اليجابية وما اأكرث م�ضادر التمويل النظيفة.
واأدامت فرتة  التق�ضف  اجلزائري مل يعد مبقدوره  فاملواطن 
 ، طباعه  اأف�ضدت  التي  املحروقات  بحبوحة  يف  العي�ض 
تعاين  ال�ضعب  وا�ضعة من  فئة  اأن  اإىل  ت�ضر  فالدرا�ضات 
من �ضوء التغذية مما يدعو الدولة اإىل املحافظة على دعم 
املواد الغذائية الأ�ضا�ضية حتى ل يزيد من �ضطط اأ�ضعارها.
تدابر  باتخاذ  اإل  ال�ضعبة  املعي�ضة  ملع�ضلة  حل  يوجد  ل 
ل�رشب  الفعالة  املراقبة  من  بالتكثيف  و�ضجاعة  فورية 
امل�ضتهلك  حق  فمن  بالأ�ضعار  واملتالعبني  املحتكرين 
متنوعة  غذائية  عرو�ضا  الدولة  له  توفر  اأن  اجلزائري 
امل�ضتهلك حتت  يبقى  ال�ضحية حتى ل  للمراقبة  خا�ضعة 
رحمة املحتكرين من الو�ضطاء ومتحيني الفر�ض فاقدي 
ال�ضعر  على  املحافظة  حقنا  من  والإن�ضانية.  ال�ضمر 
املنخف�ض للخبزة دون تبذير ول اإ�رشاف ومن حق اأطفالنا 
ا�ضتهالك حليب ب�ضعر معقول ومن حق اأطفالنا ا�ضتهالك 
الياغورت باأ�ضعار يف املتناول، ومن حقنا جميعا ا�ضتهالك 
الكادحة  الطبقة  ملدخول  مراعاة  فيها  باأثمان  اللحوم 
واملحدودة الدخل. اإن �ضعار العدالة الجتماعية والكرامة 
حني  اإل  الواقع  اأر�ض  على  حقيقة  يتج�ضما  لن  الوطنية 
يدرك امل�ضوؤولون اأن اجلزائري قد فا�ضت كاأ�ضه بعد احلراك 
ال�ضعبي ال�ضلمي الأخر الذي اأ�ض�ض ل�ضمان لقمة العي�ض 
التي هي ا�ضتحقاق وطني ل "مزية" فيها لأحد على الآخر.
الجتماعي  للو�ضع  ناأ�ضف  ونحن  الكالم  هذا  نقول 
هذا  تف�ضي  جراء  املنزل  ال�ضحي  احلجر  ظل  يف  ال�ضعب 
الوباء القاتل فعو�ض اأن حتدث عن الرفاهة اأ�ضبح حديثنا 
اأجل  من  احلليب  وعلبة  اخلبزة  على  مقت�رشا  كمتقاعدين 
ال�ضتمرار على قد احلياة فكيف بالله عليكم �ضتفكر يف 
الإبداعات العلمية والثقافية والأمعاء ت�ضطرب من اجلوع 
م�ضاهدة  يف  الأمل  يحذوهم  حني  يف  غام�ض  وامل�ضتقبل 
كل  حلم  وهو  والإن�ضاف  العدل  ي�ضودها  جديدة  جزائر 
جزائري يوؤمن بثورة نوفمرب اخلالدة. والأغرب من هذا كله 
ولية  بريد  مكاتب  اأحد  يف  وهو  املتقاعد  يفاجئوا  عندما 
كتب  ببطاقة  �ضهر  كل  من   24 موعد  حلول  مع  الوادي 
عليها: ل توجد �ضيولة فتزداد حرته حول م�ضر عالقته مع 
الذين  احلي  وجزار  والفواكه  اخل�رش  وبائع  الغذائية  املواد  تاجر 
لكن  م�ضتحقاتهم  على  للح�ضول  املوعد  هذا  بدرهم  ينتظرون 
القت�ضادية  احلركة  دواليب  و�ضل  اجلميع  عاق  ال�ضيولة  نق�ض 

يف البالد.

�شفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�شايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�شيا�شية، فعلى 
journalaltahrir@gmail.com   :كل  من يريد امل�شاهمة مبو�شوع ، مقال، فكرة اأن ير�شلها لركن م�شاهمات   على اميايل التحرير

يوم  الالئمة  عليهم  ُتلقى  وكذلك 
اأو  ثقايف  فعل  بتاأ�ضي�ض  يقومون  ل 
احلقل  ذات  يف  ت�ضب  حمرتمة  جائزة 
اأو  حماولة  هناك  واملنحى...ولربنا 
غر  لكنها  امل�ضمار  ه��ذا  يف  ثالثة 
البحر....هذه  يف  قطرة  متثل  بل  كافية 
اجلزائر  يف  تنق�ضنا  التي  هي  احلركية 
وب�ضكل رهيب... زيادة طبعا اإىل دور 
التي  واملوؤ�ض�ضاتية  الر�ضمية  الأجهزة 
اآجال  اجلانب  تراعي هذا  اأن  كان مبكان 
اأم عاجال حتى ُتر�ضى تقاليد تتعلم من 
خاللها  وترتبى عليها اأجيال واأجيال . 
عك�ض بع�ض الأقاليم والدول حتى ل 
معدلت  فيها  التي  الدويالت  نقول 
ال�ضفر... من  درج��ات  على  الفقر 
الدول  بع�ض  من  تتفاجىء  اأنت  )بل 
اقت�ضادها  اأن  اأو  هي  احل��رب  عز  يف 
املجالت  ت�ضدر  تظل  مهرتىء   جد 
معاهدها  وت��دع��و  ال��ن��دوات  وتقيم 
 ) املعريف  ال�ضغف  من  مزيد  اإلأى 
جيبوتي  وحتى  وموريتانيا  كاليمن 
....قبل  ال�رشقية  الإم��ارات  وبع�ض 
امل�رشية  الفنانات  اإحدى  تقوم  �ضنة  
وفاء  احلكيم بالإ�رشاف على مهرجان 
ال�ضيخ.. امل�رشح املحرتف مبنطقة �رشم 
احلدث  من  الق�ضوى  الغاية  وك��ان 

جديدة  اأفكار  اإلتما�ض  حماولة  هو 
يندحر  اأن  ك��اد  ال��ذي  الفن  ه��ذا  يف 
التقلبات  ب�ضبب  العربي  الوطن  يف 
الجتماعية  والتحولت  ال�ضيا�ضية 
موا�ضيع  حول  جرا،،،وكذلك  وهلم 
اأخرى  ن�ضمع عنها ونقراأ عنها وجلها 
اأ�ضئلة الع�رش والبحث عن  ي�ضب يف 
قوالب جديدة يف �ضتى جمالت الفن 
اأديبتنا  كانت  هذا  ...وقبل  والأدب 
جائزة  اأ�ض�ضت  قد  م�ضتغامني  اأح��الم 
ما  �رشعان  للرواية.لكن  حداد  مالك 
باأن  و�رشحت  الأديبة  هذه  ان�ضحبت 
لت�ضتطيع  تواجههاواأنها  عراقيل 
للمرتجمة  ك��ان  ال�ضمود...كذلك 
التجربة  بنف�ض  متر  اأن  بيو�ض  اإنعام 
يدل  .وه���ذا  امل�ضر  نف�ض  وتلقى 
ب�ضكل اأو باآخر اأن ثقافة التاأ�ضي�ض يف 
اأن  اخليال.دون  من  �رشب  هي  اجلزائر 
ال�ضيء  نف�ض  اأخرى فعلت  مناذج  نذكر 
ل  �ضميك  بحائط  ا�ضطدمت  لكنها 
نف�ضه  اخرتاقه...الأمر  ا�ضتطاع  اأحد 
املجالت  غياب  ظاهرة  على  ينطبق 
ماعدا  الفكرية  والأدب��ي��ة  الثقافية 
بع�ض املالحق ال�ضحفية التي بدورها 
على  حتافظ  تعد  ومل  �ضمعها  انطفاأ 
اختفى  اأغلبها  بل  العادي  ن�ضقها  على 
بالإعتماد  لأنه  الثقايف  امل�ضهد  عن 
بع�ض  ح�ضب  مت��وت  اجلريدة  عليها 
هذه  ُتدر�ض  اأن  بد  ول  املدراء...فكان 
الظاهرة من عدة زوايا وت�رّشح لتبيان 
الأدبي  النتاج  ال��داء...ومل��اذا  موا�ضع 
التي لزمته.. اخلانقة  الأزمة  بهذه  مير 
تعنيه  تعد  مل  اجل��م��ه��ور  لأن  ه��ل 
اجلزائري  الفرد  اأن  اأم  الآخرين  اأفكار 
م�ضاكله  يف  براأ�ضه  غاط�ض  اليوم 

ق�ضة  ع��ن   حديث  ول  الإجتماعية 
حمى  ظل  يف  ق�ضيدة  اأو  رواي��ة  اأو 
احلزبية  والتموجات  الأ�ضعار  ت�ضاعد 
لي�ض  النتخابية  املواعيد  يف  الن�ضطة 
اإل....وكان الذي ختم على كل �ضيىء 
علماء  يعرث  مل  التي  اجلائحة  هذه  هو 
الفقهاء  يقول   . لها  لقاح  على  العامل 
باأن  الأف��ذاذ  اأئمتنا  وحتى  واحلكماء 
الأفكار  واأن  الأم��ة  روح  هو  الأدب 
واملواعظ  ال��روح  غ��ذاء  هي  النرة 
هي  هذا  كل  نتاج  هي  التي  واحلكم 
وال��وج��دان... واخل��اط��ر  القلب  غ��ذاء 
هذه  من  حمروم  جمتمع  وزن  فماهو 
ول  عليها  يحافظ  ل  كلها  الأ�ضياء 
وظل  كان   يومياته...واإل  يف  يطلبها 
روح  بال  ج�ضد  اأو  هيكل  عن  عبارة 
تاريخ  �ضيكتب  الذي  طاقة...من  اأو 
هذه  لدن  من  يكن  مل  اإن  املجتمع  هذا 
نف�ض  تقا�ضمه  التي  والعقول  الأقالم 
الهم والنعم اأو النقم.وتعي�ض يف نف�ض 
...ملاذا جتد مواطن هذا الع�رش  ع�رشه 
تراه  فاأنت  الق�ضور  اأ�ضباه  منخرطا يف 
مبا�رشة  وبحث  اإل  جريدة  يفتح  ل 
عن  اأو  الريا�ضية  ال�ضفحات  عن  اإما 
ل  ال�ضهمية...بينما  الكلمات  مربعات 
واآفاته  املجتمع  بق�ضايا  يهتم  من  جتد 
�ضوى املخت�ضني ممن هم مدفوعني من 
اإجراء  لأجل  معاهدهم  اأو  موؤ�ض�ضاتهم 
الأخبار  تلك...اأما  اأو  الدرا�ضة  هذه 
روؤ���ض��اء  ملهمة  فهي  ال�ضيا�ضية 
ل  ذاك   اأو  احلزب  واأع�ضاء  الأحزاب 
اأجهزة  اأمام  جتدهم  الذين  ...اأم��ا  غر 
الفئات  اأكرث  اأن  فال�ضك  الكمبيوتر 
ال�ضهلة  اجلوانب  تتلقف  وال�رشائح 
اللهو  عوامل  على  اأ�رشنا  كما  والدالة 

يخ�ض�ض  من  جتد  وقلما  والرتفيه 
املعلومات  جلمع  خا�ضة  مكتبة 
امل��ع��ريف...  ال�ضاأن  ذات  والأف��ك��ار 
الفنون  ب�ضتى  �ضخ�ضيته  و�ضحذ 
اأوي�ضتمع ملحا�رشة  والعلوم واملعارف 
تنخر  ظاهرة  اأو  اآفة  تعالج  ح�ضة   اأو 
الكربى  الطامة  هي  ....ه��ذه  يومياته 
و�ضلت  الذي  اخلطر  املنعرج  قل  اأو 
اأجهزة  تخلي  ب�ضبب  اجل��زائ��ر  اإليه 
كما  الدعم  عن  يدها  ورفع  النظام  
يف  تقدير  اأقل  على  به  معمول  كان 
رجال  جهة  .وم��ن  ال�ضتقالل  بداية 
ميدون  وهم  ذكرناهم  الذين  الأعمال 
الذي  الهام  القطاع  لهذا  بظهورهم 
بل  معا  واملجتمع  ال��ف��رد  ن   يح�ضّ
فكري  خطر  كل  .من  جمعاء  الأم��ة 
اجلزائري  اأ�ضبح  .حتى  لحق  اأو  اآين 
الوافدة  الأفكار  لكل  �ضهلة  فري�ضة 
كما  فهو  الفنية  والألوان  الطبوع  اأو 
معدل  ميلك  ل  الإهتزاز  �رشيع  يقال 
املكوث  من  متكنه  املليغرامات   من 
معدودة  ليوميات  ولو  الأر�ض  على 
�ضجون  ذو  احلديث  �ضيبقى  ....اإذا 
مبجرد  ينتهي  ل  لأنه  اجلانب  هذا  يف 
كتابة مقال اأو درا�ضة اأو التفوه به يف 
امل�ضكل  اجلل�ضات..بل  اأو  املنابر  اإحدى 
وروؤية  العامة  ال�ضيا�ضات  يف  يكمن 
�ضتى  يف  والإب���داع  للثقافة  الدولة 
الرقابة  غياب  جهة  جم��الت��ه...،م��ن 
احلريات واخل�ضو�ضيات  احرتام  با�ضم 
العبارة  بهذه  تفوهت  التي  الأمم  لكن 
يوم  ذلك  كان  بها   وعملت  الأخ��رة 
تخاف  تعد  مل  الذي  اإن�ضانها  كّونت 
عليه ولي�ض اأن ُيعمل بها يف البدايات 

كل مرة وهذا عني اخلطاأ ؟ا

التاأ�شي�س الثقايف  وجها لوجه مع ثقافة ال�شلع والبازارات ؟ا
وال�شماوي  القانوين  ب�شقّيها  العدالة  دور  نوؤدي  بذلك  الأننا  م�شبوه؟ا  مالهم  اجلزائر  يف  االأعمال  رجال  كل  باأن  القول  ن�شتطيع  ال 
وحتى االأخالقي ...اإمنا كان مبكان القول اأن مالهم جامد اإىل حد ما يف ع�شر جزائري  ال يحاول اأحد االأرباب منهم اأن ي�شتثمر                                     

                          يف القدرات االإبداعية والفكرية.

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

الأف���راد  ت�����رشف��ات  يف  ال��ت��اأم��ل  ان 
عالقة  هناك  باأنه  يوحي  واملجتمعات 
تن�ضجم  املعلوم  على  مبنية  وطيدة 
من  التي  ال�ضلوكية  ال��دواف��ع  م��ع 
وجوده  يج�ضد  اأن  املرء  يحاول  خاللها 
 ، والنفعالت  الأفعال  من  مبجموعة 
الف�ضاء  تر�ضيم  اإطار  تدخل يف  والتي 
ليكون  فيه   يعي�ض  الذي  الوجداين 
املوؤثرات  كل  مع  التعاطي  على  قادر 
من   يجعل  مما   ، احل�ضية  وغر  احل�ضية 
اليحاءات  كل  فيه  يجمع  كيان  ذاته 
 ، ملمو�ض  ب�ضكل  يت�ضورها  التي 
الوجود  م��ع  تكّيفه  حقيقة  ل��ي��درك 
التي  فالعالقة   ، فيه  يعي�ض  ال��ذي 
تفر�ض  الفرد  ت�رشفات  يف  تتحكم 
الأطراف  كل  مع  يتوا�ضل  باأن  عليه 
بينية  عالقة  لبناء  لها  ي�ضعى  التي 
ح�ضب  الواقع  مع  من�ضجمة  تكاملية 
امكانياته  ووفق  املتوفرة  املعطيات 
ووف��ق  املبنية  وال��ذه��ن��ي��ة  العقلية 
به  يتحلى  ال��ذي  الثقايف  امل�ضتوى 

مع   املعطيات  هذه  تقاربت  فكلما    ،
وا�ضتيعابها  تفهمها  على  املرء  قدرة 
من  ،ينتج  امل��ع��ل��وم  يفيد   ب�ضكل 
ح�ضنه  يف  يحمل  جديد  واقع  خاللها 
يرتجمها  التي  الأفكار  من  جمموعة 
�ضلوكية  ممار�ضات  اإىل  ذل��ك  بعد 
تكون نتاج حم�ضلة للمجهود املبذول 
عالقات  بناء  خالله  من  يحاول  الذي 
التي  تلك  مع  ومتكاملة  من�ضجمة 
بذلك  مدركا  اخلم�ضة  بحوا�ضه  يراها 
ل  الواقع   ذلك  جتاه  م�ضوؤوليته  اأن 
ت�رشف  فكل   ، غره  عن  اأهمية  يقل 
على  ينطوي  �ضلوك  ال  هو  ما  لذاته 
امل�ضي  اإىل  تقوده  حم��وري��ة   ثقافة 
مبعنى   ، املن�ضودة  الأهداف  نحو  قدما 
ما  بفعل  يقوم  اأن  ينوي  املرء  كان  اإذا 
هو  الفعل  فذلك   ، جمتمعه  به  يخدم 
التي  الأف��ك��ار  من  ملجموعة  �ضلوك 
اكت�ضبها  التي  الثقافة   تلك  ت�ضنعها 
و   مبحيطه  احتكاكه  بف�ضل   قبل   من 
من  نوع  ميالد  عنها   وينجر   ، بغره 
�ضك  بدون  التي    املتداخلة  املوؤثرات 
اإليه  يحتاج  الذي  الف�ضاء  له   ت�ضور 

رغباته  على  منطويا  تاأثره  ليكون 
لذا   ، الجتماعي  البعد  ذات  النف�ضية 
اإيجابي   �ضلوك  هو  الذي  الت�ضامح  فاإن 
الأوا���رش  تقوية  اإىل  يهدف  للغاية 
على  املبا�رش  التاأثر  ذات  ال�ضانحة 
ال��ذي  املجتمع  وعلى  ب��ل  الأخ��ري��ن 
الو�ضف  بهذا  فاملت�ضامح   ، فيه  يعي�ض 
الأخالق  من  عالية  �ضمة  ذات  يكون 
واملروءة ، وهو الأمر الذي يقود باملرء 
لأن يتميز عن غره  �ضكال وم�ضمونا 
التي  العالية  بال�ضمات  ويو�ضف   ،
بناءا   فعال  عن�رشا  يكون  لأن  توؤهله 
وقائدا يف جمتمعه .فرتاه ي�ضعى دوما 
لطيفا  ليكون  و�ضلوكه  ت�رشفاته  يف 
دوره  اأن  ومدركا  ومن�ضفا  وحكيما 
اأ�ضا�ضي  فيه  يعي�ض  الذي  املجتمع  يف 
تن�ضئة  و  البناء  عملية  لأن   ، للغاية 
راف��دة  عنا�رش  اإىل  حتتاج  الأج��ي��ال 
وروي��ة  بحكمة  تقوده  املجتمع  يف 
تر�ضخ  فكلما   ، الدراك  وبح�ضن 
والأع��م��اق  الأو���ض��ال  يف  الت�ضامح 
حميمية  ع��الق��ات  بف�ضله  ن�ضاأت 
مبتغاها  وهادفة يف  عطائها  عادلة يف 

على  دوما  تعمل  �ضعيها  يف  نبيلة  و 
واملجتمع   الأفراد  بني  العالقات  متتني 
اللذان  احل�ضني  احل�ضن  منهما  وجتعل 
والأخ��الق  والن�ضح  النبل  يكر�ضان 
من  يجعل  الذي  الأمر  وهو   ، احلميدة 
جدا  ثمينة  الجتماعي  الت�ضامح  قيمة 
اأر���ض  على  حتقيقه  نريد  ما  وه��و   ،
الواقع ، وما نحتاج اإليه اليوم قبل اأي 
وقت م�ضى هو غر�ض ثقافة الت�ضامح 
لنوؤ�ض�ض  قدما  ومن�ضي  جمتمعنا  يف 
منظومة  اجتماعية مبنية على ركيزة 
يتجزاأ  ل  جزء   تبقى  التي  الت�ضامح 
حتقق  ف��اإذا   ، الجتماعية  ثقافتنا  من 
قد  نكون   ، الواقع  اأر���ض  على  ذلك 
�ضاركنا يف بناء جمتمع �ضليم بروابط 
مثال  يكون  اأن  على  ق��ادر  متينة 
للمجتمع  ميكن  وبذلك   ، به  يحتذى 
فيه  جتتمع  تامة  رفاهية  يف  يعي�ض  اأن 
املثالية  وال�ضحبة  والنخوة  الأخ��وة 
ب�ضكل  املجتمع  اأف���راد  خمتلف  بني 
كالبنيان  ومن�ضجم  ومتكامل  متناغم 
ق��درة  م��ن  يرفع  وه��ذا  املر�ضو�ض 

 . الدراك احل�ضي الجتماعي 

الت�شامح االجتماعي �شلوك يوؤ�ش�س لثقافة متناغمة مع الوعي احل�شي االإدراكي

بقلم/ جمال ن�شراهلل

بقلم / قدوده  مبارك
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حـدث وال حـرج

�شورة من بلدية البيا�شة بوالية الوادي لطابور 
احلليب يف ظل االأزمة.

صـــورة و تعــليق 

البي�شة اأغلى من الدجاجة؟
يعرف �شوق البي�ض ارتفاعا �شاروخيا ب�شبب 

قلة العر�ض وزيادة الطلب، وهي الو�شعية 
التي رفعت �شعر البي�شة 15دج، بهذا 

الرتفاع، يو�شك البي�ض اأن يخرج 
من قائمة املواد الغذائية التي تعرف 

اإقبال من طرف املواطن الب�شيط، حيث 
ارتفعت قيمة ال�شفيحة يف حمالت التجزئة من 300 دج 

اإىل 400 دج، وكان ذلك نتيجة الرتفاع امل�شجل يف �شوق اجلملة، وهو ما 
ي�شتدعي التدخل ال�شريع للم�شوؤولني لأن البي�ض اأ�شبح اأغلى من الدجاج.

ما خطورة لدغة البعو�س؟
اأعلنت الدكتورة لري�شا األك�شييفا اخ�شائية الأمرا�ض اجللدية، اأن لدغات 

البعو�ض ل ت�شكل خطورة جدية 
على �شحة الإن�شان، اإل يف حالة 

واحدة فقط.
وت�شري الأخ�شائية، يف حديث لراديو 

�شبوتنيك، اإىل اأن لدغات البعو�ض 
لغالبية النا�ض، لي�شت �شوى �شعور غري 

مريح، ملا ت�شببه من حكة مزعجة. 
ولكن اإذا كانت اللدغة يف الأماكن احل�شا�شة من اجل�شم، فالأمر 

خمتلف.
وتقول، "اإذا كانت لدغة البعو�ض مثال يف منطقة العني واجلفون، فاإنها قد 
ت�شبب �شدمة احل�شا�شية )احل�شا�شية املفرطة(، التي ينتج عنها ا�شطراب 
الوعي وتورم و�شعف عام وغري ذلك. ويف هذه احلالة يجب اتخاذ ما يلزم 
ملنع حدوث م�شاعفات". وت�شيف، بالطبع مثل هذه احلالت نادرة، ولكن 

عند حدوثها يجب مراجعة الطبيب فورا.
وتن�شح اخلبرية، "عند ح�شول تورم يف اجلفن تتو�شع م�شاحة اللدغة 
وتن�شاأ فقاعات مائية و�شعور ب�شعوبة التنف�ض، يجب تناول دواء م�شاد 

لله�شتامني، وا�شتدعاء �شيارة الإ�شعاف. ولكن يف حال مل حت�شل مثل 
هذه التطورات، بل فقط احمرار منطقة اللدغة وحكة خفيفة، فيجب 

و�شع كمادات باردة على هذه املنطقة، اأو مراجعة اأخ�شائي. الأمرا�ض 
اجللدية".

ال قانون مرور يف م�شتغامن !◄

اإذا كنت من �شكان ولية م�شتغامن، لن تتفاجاأ 
مبجرد حلول ف�شل ال�شيف على وجه 

اخل�شو�ض، ب�شاحنات مقطورة تخرتق 
�شوارع املدينة ب�شرعة جنونية دون 

اأن يوقفها اأحد، كما اأنك لن تتفاجاأ 
بوجود �شيارات يف �شباق ب�شرعة جنونية  

، حالها حال الدراجات النارية ال�شخمة 
ذات الأ�شوات املزعجة التي ل ي�شع راكبوها 

اخلوذة، وفيما يبقى �شبب تهور هوؤلء الذين 
يهددون حياة املواطنني جمهول اإىل حد 

ال�شاعة، يبدو اأن قانون املرور غري معمول به يف 
هذه الولية الغربية ال�شاحلية.

دونالد ترامب يرتدي كمامة يف مكان 
عام للمرة االأوىل

ارتدى الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب كمامة 
وجه يف مكان عام، للمرة الأوىل منذ بداية 

جائحة فريو�ض كورونا.
وكان ترامب يف زيارة مل�شت�شفى والرت ريد الع�شكري 

خارج وا�شنطن، حيث التقى بجنود م�شابني وعاملني يف جمال الرعاية 
ال�شحية.

وقال لدى مغادرته البيت الأبي�ض: "مل اأعار�ض يوما فكرة ارتداء 
الأقنعة، لكنني اأعتقد بب�شاطة اأّنه يوجد وقت  ومكان  لرتدائها".

وكان ترامب قال يف وقت �شابق اإنه لن يرتدي كمامة، و�شِخر من 
خ�شمه ال�شيا�شي الدميقراطي جو بايدن لفعله ذلك.

عر�ض بالبارود
 يف ذروة الكوفيد؟

�ضهدت اأحد مناطق ولية ق�ضنطينة عر�ضا 
كبرا ا�ضتعملت فيه الألعاب النارية و ما 

اأثار ا�ضتغراب العام و اخلا�ض، هو دوي 
البارود الذي حّر اجلميع بالإ�ضافة اىل 

�ضل�ضلة ال�ضيارات التي جتاوز عددها 
ال20 �ضيارة، وحدث هذا يف ذروة جائحة 

كورونا، التي �ضجلت  ق�ضنطينة 50 
ا�ضابة جديدة وهو رقم قيا�ضي.

اأيام حرب 
التحرير قال 

اأحد الع�ضكريني 
الفرن�ضيني 

ملتعاون حملي 
.".يا�ضي فالن 

فهم روحك 
..راك معانا ول 
معاهم ..اأحكم 
طريق وحدة"  

ا�ضتح�رشت 
هذه الق�ضة لين 

اردت ان اوجه ر�ضالة اىل بع�ض ال�ضيا�ضيني والن�ضطاء 
عندنا ..اولئك الذين يلعبون على اكرث من حبل ..الذين 

يغرون الوانهم كحرباء بائ�ضة يف بيئة �ضحراوية قاحلة 
...هم اول من �ضاهم يف ت�ضحرها، ب�ضبب و�ضوليتهم 

وانتهازيتهم ...متجاوزين بذلك ما ميكن ت�ضميته 
الرباغماتية ال�ضيا�ضية ..اىل الوقاحة ال�ضيا�ضوية املقيته 

اإن املرونة التي يفرت�ض ان تتوفر يف ال�ضيا�ضي حني 
تختلط بالو�ضولية بداعي الدميقراطية ، �ضتوؤدي اإىل 

فقدان الهوية ال�ضيا�ضية .والتخلي عن املرجعيات الفكرية 
الأ�ضا�ضية والإيديولوجيات يف مقابل تخندقات مرحلية 
وا�ضطفافات ل متجان�ضة ينتج عنها بال�رشورة فو�ضى 

و �ضبابية حتجب جوانب كبرة من الواقع .وت�ضع املواطن 
اأو الناخب يف حالة ل انتماء م�ضتت ،فاقد للثقة.وبالتايل 

غر موؤطر ،ول مباٍل بال�ضاأن ال�ضيا�ضي .ويحتقر كل ماهو 
متعلق بال�ضيا�ضة اأ�ضال ..معتربا اإياها جمرد نفاق . ان هذا 

الو�ضع غر الطبيعي والذي جند فيه ولالأ�ضف اأحزابا 
و�ضخ�ضيات وطنية يفرت�ض اأنها متنورة ،موؤمنة بقيم 

اجلمهورية والدميقراطية وتدعي احلداثة والتقدمية وووو 
جندها متحالفة مع تيارات متناق�ضة متاما مع هذه املبادئ 

والقيم .تيارات لتوؤمن بالطابع اجلمهوري للدولة ،حاملة 
لفكر ظالمي هدام .رجعي متخلف .فقط بحجة معار�ضة 
النظام . خطاأ كبر جدا وقعت فيه الكثر من ال�ضخ�ضيات 

والأحزاب ،و فقدت ب�ضببه حا�ضنتها ال�ضعبية وقواعدها 
الن�ضالية احلقيقية . هذا التلون وحالة الغرتاب الهوياتي 

والفكري، يف احلقيقة يفتح الطريق وميهدها ويعبدها 
..بل و يفر�ضها بالورد لتيارات ظالمية فعال لكنها ذكية 

جدا وتعرف كيف تدغدغ عواطف اجلماهر بخطابات 
�ضعبوية هي الأقرب لقلوب الب�ضطاء . حدث هذا يف 
املا�ضي القريب .و�ضيحدث يف امل�ضتقبل القرب اإذا 

ا�ضتمر الو�ضع على ماهو عليه . لأن هذا التلون والذي 
يعتربه حمرتفوه �ضطارة �ضيا�ضية، يجعلهم يف �ضورة هي 
اأقرب اإىلمهرجيني بائ�ضني منها اإىل م�ضوؤولني �ضيا�ضيني 

موثوق فيهم.

ركلة ركنية 

بقلم: بلقاسم جمال 
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