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-  وزير �لعدل يف تعليمات �إىل �ملجال�س �لق�سائية: عقوبات �سارمة �سد �ملعتدين على �ل�سلك �لطبي
-  رئي�س �لنقابة �لوطنية لالأطباء �لعامني يحذر:�لو�سع �ل�سحي خطري ومقلق  

-  �ل�سحة �لعاملية توؤكد �أن �لوباء ميكن �أن يتحول لالأ�سو�أ وقالت �أن دول ت�سري بطريق خاطئ 
-  �إجر�ء�ت للتكفل بحالت كوفيد 19 لدى �لأطفال وحديثي �لولدة

الأ�سحية ت�سقط يف حق 3 فئات من بينها اخلائف من انتقال املر�ض

أعلى حصيلة يومية بـ 527 إصابة جديدة و10 وفيات  

 تـنديد باأحـداث موؤ�سفة وقعـت يف 
م�ست�سفى البويرة ب�سبب حالة وفاة
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قطاع ال�سحة يف ب�ســار 
يحت�سر 

بلدية البيا�سة ترا�سل بائعي 
احلليب لتطبيق الإجراءات 
الوقائية وتهددهم بالردع 

اجتماع وا�سع للجنة 
الولئية ملتابعة واحلد من 

انت�سار فريو�ض كورونا

الولية ت�ستفيد من جهاز  
التحليل والك�سف عن 

) PCR ( فريو�ض كورونا

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 
الإن�سان تدق ناقو�ض اخلطر
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نوؤيد اإر�سال اجلي�ض خارج 
الوطن اإذا تعلق الأمر بالتكوين 

و الع�سرنة ل كمرتزقة

اعتماد برتوكول خا�ض 
باجلامعات والإقامات 
بداية من 23 اأوت  

�عتربو� ��ستعادة جماجم �ملقاومني �ل�سهد�ء خطوة 
�أوىل لإنتز�ع �لإعتذ�ر من فرن�سا،�أبناء �ملجاهدين: 
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دخول تدريجي للطلبة  
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جناعة "اخلطة الوطنية للإنعا�ض القت�سادي والجتماعي" 
للحكومة مرهونة كليًا بثلثة )3( ملفات �ساخنة 

حممد علي
-------------------

لالقت�صاد  ال�صاملة  الأول:الرقمنة  امللف 
ال�صلة  ذات  وال��ق��ط��اع��ات  ال��وط��ن��ي 
معاملة  اأ�صغر  وم��ن  وع��م��ودي��ًا،  اأفقيا 
ومن  جتارية،  �صفقة  اأ�صخم  اإىل  مالية 
يف  مرحلة  اآخ��ر  اإىل  اإداري  اإج���راء  اأول 
دون  واملخال�صة.فمن  الت�صوية  عمليات 
من  ل��ك��روين  اإ واقت�صاد  رقمية  اإدارة 
اجن��ازات  اأي  عن  احلديث  ج��داً  ال�صعب 
الإدارة  ت���زال  ل  ول��الأ���ص��ف  ت��ن��م��وي��ة، 
عمليات  من  دنيا  م�صتويات  يف  اجلزائرية 
بالقطاعات  تعلق  فيما  خا�صة  الرقمنة 
مبا�رشة  عالقة  لها  التي  ال�صراتيجية 
والجتماعية،  القت�صادية  باملنظومة 
اأي  ويكبح  بل  يعرقل  الذي  الو�صع  وهو 
حت�صني  اأو  القت�صادي  لالإقالع  مبادرات 
وا�صعًا  الباب  ويفتح  الجتماعية،  اخلدمة 
الذي  الأخري  هذا  واملايل،  الإداري  للف�صاد 
خطوات  اأوىل  اأن  امل�����ص��ادر  ك��ل  تتفق 
تبداأ  والجتماعي  القت�صادي  النعا�ش 
الق�صاء  خطوات  اأوىل  واأن  بالق�صاء، 

هو:الرقمنة. عليه 
اإح�صائية  منظومة  ال��ث��اين:ب��ن��اء  امللف 
اآنية، ومتاحة ب�صكل وا�صع،  �صاملة، دقيقة، 
بتحديد  ي�صمح  �صوف  ما  التحيني،  واآنية 
على  تطبيقها  الالزم  والربامج  الجراءات 
واإل  والبعيد،  املتو�صط  القريب،  امل�صتوى 
لالإنعا�ش  الوطنية  للخطة  يكون  لن  فاأنه 
مر�صية  نتائج  والجتماعياأي  القت�صادي 
ا�صُتعني  ومهما  اأموال،  من  �صخت  مهما 
من  ���رشع  ومهما  خ��ربات،  اأو  بكفاءات 

تطبيقها...الخ. ومت  واإجراءات  قوانني 
بناء  ف��اإن  العملياتي،  اجلانب  حيث  ومن 
املوا�صفات  وبتلكم  تلك،  البيانات  قواعد 
وال�صفافية(  الآنية،  ال�صمولية،  )الدقة، 
الكثري  تتطلب  ول  �صاقة  عملية  لي�صت 
متامًا  العك�ش  بل  الو�صائل،  اأو  الأموال  من 
ومنخف�صة  جداً  ب�صيطة  عملية  اأنها  ذ  اإ
يلي:  فيما  اختزالها  ميكن  التكاليف؛ 
الوطني  "الديوان  هيكلة  اإع���ادة   )01 (
ومنحه  دوره،  وتفعيل  لالإح�صائيات" 
�صالحياته  وتو�صيع  التامة  ال�صتقاللية 
طلب  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ق��وة  ح��ي��ث  م��ن 
ورفع  جودتها،  يف  والتحقيق  املعلومات 

من  لتمكينه  وامل��ادي��ة  املالية  ق��درات��ه 
للمعلومات  اأعمق  وحتليل  تخزين  جتميع، 
الذي  بال�صكل  ن�رشها  واإعادة  الح�صائية 
احل�صول  م��ن  مبعاجلتها  املهتمني  ميكن 
�صهلة  قوالب  ويف  وقت  اأ�رشع  يف  عليها 
ال�صاملة:  الرقمنة   ،)02 ( التعامل.  وي�صرية 
املعامالت  كل  ت�صمل  اأن  يجب  والتي 
من  للمواطن،  اليومية  والح��ت��ي��اج��ات 
ال�صحة،  اإىل  القت�صادية،  املعامالت 
لقواعد  املبا�رش  والربط  التعليم...الخ. 
وطنية  بيانات  بقاعدة  الفرعية  البيانات 
وح�صب  البيانات،  طبيعة  ح�صب  مفتوحة 
لعملية  الت�صاعدي  البناء   )03 ( الطلب. 
البداية  فيجب  البيانات:  قواعد  اإع��داد 
الح�صائية  املنظومة  وتطوير  بتفعيل 
وفروعها،  البلدية  م�صتوى  على  املحلية 
الولئي،  امل�صتوى  اإىل  �صعوداً  ثم  ومن 
ال�صتعانة   )04 ( الوطني.  ثم  اجلهوي 
عمليات  يف  عال  تكوين  ذات  بكفاءات 
وترتيبها  والح�صائيات  البيانات  جمع 

 . ينها تخز و
ال�صوق  على  الق�صاء  ال��ث��ال��ث:  امل��ل��ف 
لل�رشف  الر�صمي  غري  املوازي،وال�صوق 

الدرا�صات  كل  تتفق  وال��ذي  الأجنبي، 
حتقيق  ي�صتحيل  اأنه  الدوليتني  والتجارب 
وا�صراتيجيات  م�رشوعات  يف  تقدم  اأي 
الق��ت�����ص��ادي  ن��ع��ا���ش  الإ اأو  ال��ت��ن��م��ي��ة 
هاذين  معاجلة  عدم  حال  يف  والجتماعي 

مللفني. ا
دولر،  مليار   60 من  اأك��ر  وب��الأرق��ام، 
ال��داخ��ل��ي  ال��ن��اجت  م��ن   30% ن��ح��و  اأي 
يف  املوازي"  "القت�صاد  حجم  هو  اخل��ام، 
املتعاملون  منه  يحقق  وال��ذي  اجل��زائ��ر، 
رقم  من   50% من  اأك��ر  القت�صاديون 
فاإن  امل�صادر  بع�ش  وبح�صب  اأعمالهم؛ 
فوترة  ب��دون  تتم  التي  املعامالت  حجم 
بع�ش  اأما  دج،  مليار   155 حدود  بلغت 
 400 اإىل  الرقم  فع  فررَ الأخ��رى  امل�صادر 
�صوق  اأم��ا  �صخم؛  جد  رق��م  وه��و  مليار، 
مليار   2 عن  تتحدث  فالأرقام  ال�صكوار 
الأم��وال  اإن  يعتقد  اجلزائر  وبنك  دولر، 
ما  تراوح  امل��وازي  ال�صوق  يف  املوجودة 
دج.وه��ذه  مليار   1300 اإىل   1000 بني 
اجتهادات  جمرد  تبقى  املت�صاربة،  الأرقام 
والواقع  دقيقة،  اح�صائيات  غياب  مع 

ذلك.  من  اأكر  يربهن 

العمق  وهذا  احلجم،  بهذا  اإجرائيًا،قطاع 
والجتماعية  القت�صادية  املنظومة  يف 
معه  التعامل  جدا  ال�صعب  من  للدولة، 
لدمج  منتدب  "وزير  من�صب  تعيني  دون 
ذات  والن�صاطات  امل���وازي  القت�صاد 
وزارة  مع  وا�صعة  وب�صالحيات  ال�صلة" 
واجلماعات  الداخلية  ووزارة  التجارة 
واجلمارك،  الأمنية  امل�صالح  وكل  املحلية 
بالقطاع.  ال�صلة  ذات  ال��وزارات  وكل 
الأخرى.  القطاعات  بع�ش  �صهدته  مثلما 
من  الو�صع  هذا  احتواء  ي�صتحيل  اأنه  كما 
اإلكرونية  واإدارة  رقمي  اقت�صاد  دون 
�صاملة  ن��ي��ة،  اآ دقيقة،  بيانات  وق��واع��د 

للجميع. ومتاحة 
"اخلطة  جن��اع��ة  اأن  ن��وؤك��د  الأخ���ري،  ويف 
ن��ع��ا���ش الق��ت�����ص��ادي  ال��وط��ن��ي��ة ل��الإ
هي  م��ا  ب��ق��در  للجزائر  والجتماعي" 
الذكر،  ال�صالفة  ملفات  بثالثة  مرهونة 
ومنظومته  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد  ف���اإن 
ما�صة  بحاجة  عام  وب�صكل  الجتماعية 
عاجلة،  ملمو�صة،  اإج���راءات  اإىل  اليوم 
نرية  وحتليالت  وعود  من  اأكر  وفعالة 

واخلا�ش. العام  لدى  املعروف  لواقعه 

وتنويعه  للمحروقات،  التبعية  من  الدولة  اقت�ساد  ارتباط  لفك  احلكومة  خللها  من  ت�سعى  التي  والجتماعي  القت�سادي  للإنعا�ض  الوطنية  للخطة  الكربى  املحاور  عن  الك�سف  مع 
للإنعا�ض  الوطنية  "اخلطة  تلك  جناعة  اأن  نعتقد  املر�سودة،  املالية  والعتمادات  الت�سريعية،  التعديلت  حزم  ومع  عنها،  تراجع  ل  الجتماعي  للدعم  منظومة  ظل  يف  وع�سرنته 
من  فاإنه  بها،  يليق  الذي  الهتمام  اعطاوؤها  يتم  مل  ما  كثريا  التي  الثلثة  امللفات  هذه  معاجلة  يف  التعجيل  دون  من  واأنه  ملفات،  بثلثة  مرهونة  والجتماعي" للجزائر  القت�سادي 

للخطة. مر�سية  بنتائج  التفاوؤل  جدا  ال�سعب 

نور الدين جوادي يوؤكد لـ"التحرير":

اعتربوا ا�ستعادة جماجم املقاومني ال�سهداء خطوة اأوىل لنتزاع العتذار من فرن�سا،اأبناء املجاهدين: 

نوؤيد اإر�سال اجلي�ض خارج الوطن اإذا تعلق الأمر بالتكوين  و الع�سرنة ل كمرتزقة

املجاهدين يف اجلزائر ما يجري يف  بناء  اأ يتابع 
وحتركات  �صديد،  باهتمام  الوطنية  ال�صاحة 
الرئا�صة  م�صتوى  على  امل�صوؤولني  كبار 
ق���رارات،  م��ن  ي�صدر  م��ا  و  احل��ك��وم��ة،  و 
و  الد�صتوري،  بالتعديل  تعلق  ما  ل�صيما 
ال�صاحة  �صهدتها  التي  امل�صتجدات  كذلك 
ال�صعبية  املقاومة  جماجم  ا�صتعادة  بعد 
و  ال�صتقالل  عيدي  اإحياء  مع  تزامنت  التي 
الولئي  العام  الأمني  ت�رشيح  ففي  ال�صباب، 
اأحمد  املجاهدين  بناء  لأ الوطنية  للمنظمة 
و  ق�صنطينة  ال�����رشق  عا�صمة  ع��ن  عقون 
فاإن  الولئي  ال�صعبي  املجل�ش  رئي�ش  نائب 
املتمثلة  اجل��زائ��ر  يف  الوطنية  التنظيمات 
تعترب  املجاهدين  بناء  اأ و  ال�صهداء  بناء  اأ يف 
لي�ش   ، املجتمع  يف  املوؤثرة  الفئات  اأهم  من 
بل  الثورية،  الأ���رشة  من  ينحدرون  لأنهم 
مواقف  لهم  تكون  ب��اأن  مطالبون  ن��ه��م  لأ
و  موؤثرة  بطريقة  املطروحة  الق�صايا  حول 
ال�صاحة و  �صارمة، خا�صة ما يحدث الآن يف 
جدا  مهمة  منا�صبة  يعي�ش  اجلزائري  ال�صعب 
جماجم  ا�صتعادة  هي  و  الكفاح  م�صرية  يف 
بعيدي  الحتفال  مع  تزامنت  التي  ال�صهداء 

ال�صباب. و  ال�صتقالل 
امتداد  ميتد  دور  لها  املجاهدين  ابناء  منظمة  و 
امل�صاركة  مثل   ، املجالت  التاريخ يف خمتلف 
البالد،  تخ�ش  التي  العامة  النقا�صات  يف 
اجتماعية  اأو  اقت�صادية  اأو  كانت  �صيا�صية 
الأخ��رى  التنظيمات  �صمن  الن�صال  وك��ذا 
�صد  تنا�صل  و  الإن�صان  بحقوق  تنادي  التي 
العادلة،   الق�صايا  لن�رشة  ا�صتغالل  و  الظلم 
الق�صايا  بع�ش  على  الركيز  ياأتي  ول��ذا 

، و يف  العام  الراأي  بال  التي ت�صغل  احل�صا�صة 
ال�صهداء  جماجم  ا�صتعادة  ق�صية  مقدمتها 
اعراف  انتزاع  الأوىل يف  اخلطوة  تعترب  التي 
و  اجلزائريني  حق  يف  بجرائمها  فرن�صا  من 
اجلماجم   فا�صتعادة  الإع��ت��ذار،   لهم  تقدمي 
ال�صعب  ق�صية  ه��ي  عقون  اأح��م��د  ح�صب 
و  فقط،  حكومة  ق�صية  لي�ش  و  اجلزائري 
كل  ق�صية  هي  اجل��زائ��ري  ال�صعب  ق�صية 
بالتعديل  تعلق  ما  كذلك  الأح��رار،  الرجال 
يف  طويلة  مراحل   قطع  الذي  الد�صتوري 
حوله  وقع  و  الجتاهات،  و  الأفكار  �رشاع 
موؤيد  بني  امل�صتويات  كل  على  و  كبري  جدل 
للمنظمة  الولئي  الأمني  ح�صب  معار�ش،   و 

اأن الد�صتور  بناء املجاهدين  اأ اأحمد عقون يرى 
فيها  تتعاي�ش  متجان�صة  موؤ�ص�صة  مبثابة  يعّد 
حق  من  و  الإيديولوجيات  و  الأفكار  كل 
فيه،  كلمته  يقول   اأن  اجل��زائ��ري  ال�صعب 
تعامل  يف  حا�صمة  حتول  نقطة  ميثل  لكونه 
امل�صريية،  امل�صائل  من  كثري  مع  ال�صعب 
يتجزاأ  ل  جزء  هم  املجاهدين  بناء  اأ لكون  و 
يف  فعال  دور  لهم  كان  و  اجلزائر،  بناء  اأ من 
ال�صوداء،  الع�رشية  خالل  الإرهاب  مكافحة 
يزيد  ما  الع�رشية  طيلة  املنظمة  قدمت  حيث 

للوطن. فداًء  جماهد  ابن  "مليون"  عن 
موقفه  عن  عقون  اأحمد  ع��رّب  ه��ذا  يف  و    
ب��اأن   ، الد�صتوري  التعديل  م�����رشوع  م��ن 

م�صودة  يف  جاء  ما  يوؤيدون  املجاهدين  ابناء 
املتعلق  البند  باخل�صو�ش  و  ال��د���ص��ت��ور 
اإل  اخل��ارج،  اإىل  اجلي�ش  من  بعثات  باإر�صال 
البعثات  هذه  كانت  اإذا  بالقول:  اأو�صح  اأنه 
و   ال��ت��دري��ب  و  التكوين  اإط���ار  يف  ت��دخ��ل 
ف��اإط��ارات  الع�رشنة  و  اخل��ربات  اكت�صاب 
يدعمونه،  و  ب��امل��ق��رح  ي��رح��ب��ون  املنظمة 
فهم  الإط��ار  هذا  خارج  املقرح  كان  اإذا  اأما 
ابناء  منظمة  لأن  باتا،  رف�صا  يرف�صونه 
اجلزائر  بناء  اأ يكون  اأن  تقبل  ل  املجاهدين 
يف  يدخل  ذلك  لأن   ،" "مرتزقة  اأطيافهم  بكل 
اأن  اأ�صاف  و  الفردية،  احلريات  م�صادرة  اإطار 
مو�صع،  نقا�ش  اإىل  حتتاج  الق�صايا  من  العديد 

اجلماهريية  املنظمات  و  الأحزاب  فيه  ت�صارك 
تناق�صها  و  امل���دين  املجتمع  جمعيات  و 
و  امل�صكالت  حلل  مو�صوعية  و  ب�صفافية 
العام،  ال�صالح  تخدم  التي  القرارات  اتخاذ 
لبناء  الوطنية  املنظمة  اأن  الإ���ص��ارة  جت��د 
خالفة  ام��ب��ارك  يرا�صها  التي  املجاهدين 
يف  اإطارات  ت�صم  هي  و   1993 يف  تا�ص�صت 
الأح��زاب  خمتلف  متثل  و  املجالت،  خمتلف 
ذلك  املعار�صة،  و  امل��والة  من  ال�صيا�صية  
و  ال��راأي  حرية  احرام  و  التعاي�ش  اإطار  يف 
الق�صايا  كل  يف  مواقف  لها  كانت  و  الفكر، 

الدولية. و  الوطنية  ال�صاحة  يف  املطروحة 
عي�ش علجية 

  _ القت�ساد يتطور تبعًا حلجم الإجراءات امللمو�سة، العاجلة، والفعالة اأكرث منه على الوعود والتحليلت نرثية لواقعه املعروف _ والكلم 
عن نية للتنمية من دون اإدارة رقمية واقت�ساد اإلكرتوين �سرب من اخليال _ وبدون اح�سائيات دقيقة، �ساملة ومتاحة للجميع ل ميكن التفاوؤل 
بجدوى اأي م�سروع للإنعا�ض القت�سادي اأو الجتماعي _ومن غري الق�ساء على ال�سوق املوازي وال�سوق غري الر�سمي للعملة الأجنبية تبقى كل 

حماولت وم�ساعي التقدم حربًا على ورق

_) اأزيد من مليون ابن جماهد ا�ست�سهدوا يف مكافحة الإرهاب يف اجلزائر(

جلنة الفتوى جتيز ذبحها يف اليومني الثاين والثالث تفاديا للكتظاظ والتجمعات

الأ�سحية ت�سقط يف حق 3 فئات من بينها اخلائف من انتقال املر�ض
القادر  حق  يف  موؤكدة  �صنة  ال�صحية  ان  املبارك  الأ�صحى  عيد  اأ�صحية  حول  لها   بيان  يف  اأم�ش  والأوقاف  الدينية  ال�صوؤون  لوزارة  التابعة  الفتوى  جلنة  اأكدت 
والثواب. الجر  حتقق  مع  ال�صعرية  فاتته  من  على  يرفع  احلرج  ان  البيان  املحظورات.واردف  تبيح  ال�رشورات  واأن  الفقهاء  جماهري  عند  بواجب  ولي�صت  عليها 
حق  يف  ت�صقط  الأ�صحية  ان  الفتوى  جلنة  كورونا.واأ�صافت  اأزمة  ظل  يف  خ�صو�صا  �رشائها  عن  العاجز  حق  يف  ت�صقط  الأ�صحية  �ُصّنة  ان  الفتوى  جلنة  اأكدت  كما 
الذبح  يتوىل  من  بتوكيل  النا�ش  اجتماع  من  التقليل  اأن  وقالت  املر�ش،  انتقال  من  اخلائف  حق  يف  الأ�صحية  ال�صحية.وت�صقط  ال�صالمة  �رشوط  توفري  عن  العاجز 
الأ�صاحي  ذبح  ويجوز  وذبحها  الأ�صحية  ب�رشاء  اجلزارين  اأو  املعتمدة  املذابح  يوكل  اأن  الأ�صحية  على  قدر  ملن  يجوز  اأنه  كذلك  ال�رشكاء.واأكدت  بقية  عن  نيابة 
بها  امل�صموح  الإجراءات  اإطار  يف  املنازل  اإىل  الأ�صاحي  تو�صيل  خدمة  تفعيل  اإىل  اللجنة  دعت  والتجمعات.و  لالكتظاظ  تفاديا  والثالث  الثاين  اليومني  يف 
�رشورة  مع  الذبح  عملية  يف  امل�صاركني  عدد  من  والتقليل  تبادلها  وجتنب  وال�صلخ  الذبح  اأدوات  تعقيم  على  احلر�ش  �رشورة  والتجمعات.مع  لالكتظاظ  تفاديا 
املقابر. وزيارة  العائلية  والزيارات  التجمعات  العملية.وتفادي  نهاية  اإىل  ال�رشاء  وقت  من  بالأ�صحية  املت�صلة  مراحل  كل  خالل  الواقي  القناع  با�صتعمال  اللتزام 
روح  جت�صيد  اىل  اللجنة  والإ�صارة.ودعت  بال�صالم  والكتفاء  والتقبيل  امل�صافحة  واجتناب  احلديثة،  التوا�صل  و�صائل  عرب  الرحم  ب�صلة  الكتفاء  ينبغي  كما 
الذبح  وعدم  النظافة  و  ال�صالمة  و  الأمن  تدابري  اتباع  اىل  املواطنني  الفتوى  جلنة  دعت  "كورونا".و  جائحة  فر�صتها  التي  الظروف  هذه  يف  ال�صعب  بني  الت�صامن 

امل�صتجد. "كورونا"  وباء  انت�صار  جتنب  اأجل  من  يومي  ب�صكل  تعقيمها  يف  جهدا  ال�صلطات  تبذل  التي  والطرقات  ال�صوارع  يف 
لوؤي.ي



دخول تدريجي للطلبة  

اعتماد برتوكول خا�ض باجلامعات و الإقامات بداية من 23 اأوت  
البحث  و  العايل  التعليم  وزير  ك�صف 
العلمي عبد الباقي بن زيان على هام�ش 
لالأ�صاتذة  الوطنية  بالنقابة  جمعه  لقاء 
الباحثني، و نقابة الأ�صاتذة ال�صت�صفائيني 
اإنهاء  الت�صاور حول  اطار  اجلامعيني يف 
معامل  ر�صم  و  احلالية  اجلامعية  ال�صنة 
اتخاذ  عن  ال��ق��ادم،  اجلامعي  ال��دخ��ول 
من  الوقائية  الإج��راءات  من  جمموعة 
الدخول  خالل  "كورونا"  فريو�ش  وباء 
اجلامعي القادم الذي قال، اإنه   �صيكون 
اوت   23 من  بداية  تدريجية  ب�صفة 
لل�صحافة  ال��وزي��ر  ���رشح  امل��ق��ب��ل.و 
متر  التي  ال�صحية  للظروف  نظرا  اأن��ه 
جميع  اتخاذ  مراعاة  �صيتم  البالد  بها 
الإج��راءات  كافة  توفري  و  الحتياطات 
كورونا  فريو�ش  من  الوقائية  ال�صحية 
الذي  القادم،  اجلامعي  الدخول  خالل 
اأوت   23 من  بداية  تدريجيا  �صيكون 
القادم.واأبرز اأن هذه الإجراءات ال�صحية 
باجلامعات  �صواء  �صتطبق  الوقائية 
ا�صتئناف  اأن  مو�صحا  الإق��ام��ات،  اأو 
عنه  �صينبثق  البيداغوجية  الن�صاطات 
مميز  برتوكول  وكذا  خا�ش  برتوكول 
لطلبة العلوم الطبية ا�صتنادا خل�صو�صية 
هذا  اأن  ك�صف  اأن  بعد  التكوين.و  هذا 

اأخرى  ت�صاورية  لقاءات  �صتتبعه  اللقاء 
الطلبة  اجلامعيني،  الأ�صاتذة  ممثلي  مع 
النهو�ش  ا�صراتيجية  اأن  اأكد  والعمال، 
حت�صني  اىل  تهدف  وتطويرها  باجلامعة 
والبحث  التكوين  نوعية  يف  متوا�صل 
و تعزيز امل�صوؤولية املجتمعية للجامعة، 
العمل  اأ�صاليب  جتديد  يتطلب  ما  وهو 
اإطار  يف  ت�صاركية  مقاربات  واعتماد 
ال�صفافية  على  ترتكز  جامعية  حوكمة 
يعرفها  التي  التحولت  و  يتما�صى  مبا 
الذي  والبتكار  والتجديد  جمتمعنا 
اأنه  الوزير  واأو���ص��ح  العامل.  ي�صهده 
ي�صمح  ال��ذي  امل�صعى،  ه��ذا  لتحقيق 
يف  احلكومة  عمل  خمطط  بتج�صيد 

القطاع، �صيتم الركيز على عدة حماور 
م�صار  ا�صتكمال  منها  اأول��وي��ة،  ذات 
مراجعة خارطة التكوين العايل وتطوير 
الرقمنة،  جم��ال  يف  القطاع  ق���درات 
على  التعليم  من  جديدة  اأمناط  واعتماد 
والفرا�صي  بعد،  عن  التعليم  غ��رار 
اىل  بالإ�صافة  التناوبي  و  واملختلط 
تعزيز �صريورة ا�صتحداث اأقطاب امتياز 
العليا،  الوطنية  املدار�ش  �صبكة  ودعم 
موؤ�ص�صات  ق��درات  تعزيز  جانب  اىل 
كما  التقييم.  اأمن��اط  ترقية  يف  القطاع 
�صيتم الركيز على العالقة بني اجلامعة 
الفعلي  الإ�رشاك  خالل  من  واملوؤ�ص�صة 
عن  البتكار  م�صاريع  يف  للجامعة 

نا�صئة  موؤ�ص�صات  ا�صتحداث  طريق 
املوؤ�ص�صات  ملرافقة  نظام  و�صع  وكذا 
و  البالد  بجنوب  املتواجدة  اجلامعية 
البيداغوجي  التاأطري  ناحية  من  دعمها 
والإ�رشاف الكادميي والإ�صعاع الثقايف، 
اجلامعية  املهنة  اأخالقيات  تفعيل  وكذا 
وحماربة كافة اأ�صكال التطرف والعنف 
كافة  ب��اإ���رشاك  اجل��ام��ع��ي،  بالو�صط 
الأطراف ذات ال�صلة بو�صع ميثاق جديد 
تركيز  اإع��ادة  مع  اجلامعية  لأخالقيات 
ال�رشاكة. مفهوم  حول  الدويل  التعاون 
الركيز عليها  �صيتم  التي  املحاور  ومن 
اإ�صالح نظام  ال�رشوع يف  كذلك يوجد 
اخلدمات اجلامعية وفق مبادئ الن�صاف 
النظام،  هذا  اأداء  رفع  بهدف  والفعالية 
وحت�صني نوعية اخلدمات وتن�صيط احلياة 
الثقافية  الن�صاطات  وترقية  الطالبية 
الو�صط  يف  والريا�صية  والعلمية 
هذا  مبعاجلة  الوزير  تعّهد  اجلامعي.كما 
بالت�صاور  ت�صاركية،  مقاربة  وفق  امللف 
بهدف  الجتماعيني  ال�رشكاء  كافة  مع 
املوؤ�ص�صات  متّكن  منا�صبة،  اآليات  و�صع 
التاأطري  م�صتوى  حت�صني  من  اجلامعية 

البيداغوجي.
لوؤي ي

رئي�ض النقابة الوطنية للأطباء العامني ُيحّذر:

مقلــق"   و  خــطري  ال�ســحي  "الــو�ســع 
لوؤي ي

--------------------
نف�صه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��دا 
ال�صحي  الو�صع  خ��ط��ورة 
ت�صجيل  مع  البالد  يف  احلايل 
الرت����ف����اع امل���ف���اج���ئ يف 
بفريو�ش  الإ���ص��اب��ات  ع��دد 
ال�صبب  اأرج��ع  كورونا،حيث 
اجلزئي  ال��رف��ع  اىل  ذل��ك  يف 
 14 يوم  احلجر  اإج��راءات  من 
جوان املا�صي.و اأ�صاف �صالح 
يجب  اأن��ه  احلميد  عبد  لعور 
انت�صار  مواجهة  يف  التفكري 
الوباء من خالل ت�صافر جهود 
املعنية،  القطاعات  جميع 
الداخلية،  على غرار قطاعات 
،الت�صال  الربية  البيئة، 

من  الفاعلني  جميع  واإ���رشاك 
و  اأئمة،  و  فنانني  و  مثقفني 
على  فقط  القت�صار  لي�ش 
التفكري  مع   ، ال�صحة  قطاع 
و�صع  و  املالئمة  احللول  يف 
انت�صار  من  للحد  ا�صراتيجية 
املتحدث  ذات  الوباء.و�صدد 
للمرحلة  التح�صري  ع��ل��ى 
تكثيف  خ��الل  م��ن  املقبلة، 
ال��ك�����ص��ف عن  ع��م��ل��ي��ات 
اأجهزة  توفري  و  ال��ف��ريو���ش، 
الختبارات  وجمانية  الك�صف 
توزيعها  و  الكمامات  وتوفري 
ممكن،  نطاق  اأكرب  على  جمانا 
الأط��ب��اء  على  العتماد  م��ع 
ال��ع��ام��ني، ك��راأ���ش ح��رب��ة يف 
الت�صدي للوباء.و حث املواطن 

على حتّمل امل�صوؤولية يف هذه 
الظروف، و ذلك باإتباع �رشوط 
الوقاية و النظافة، مثل غ�صل 
اليدين و التباعد الجتماعي و 

فخ  يف  الوقوع  تفادي  كذلك 
الأخبار  و  املغر�صة  الدعاية 
مواقع  طريق  عن  الكاذبة، 
التي  الجتماعي،  التوا�صل 

هدم  ِمْعول  تكون  ما  غالبا 
م�صبوهة،  لأغرا�ش  ت�صتعمل 
من  دائما  التاأكد  يجب  لهذا 

م�صادر الأخبار قبل ن�رشها.

�سدد الدكتور �سالح لعور عبد احلميد رئي�ض النقابة الوطنية للأطباء العامني ورئي�ض اجلمعية الوطنية للتكوين املتوا�سل اأم�ض، يف ت�سريحات خ�ض 
بها الإذاعة الوطنية على �سرورة توحيد اجلهود من اأجل جتاوز املرحلة ال�سعبة التي تعي�سها بلدنا، يف ظل انت�سار فريو�ض "كورونا" امل�ستجد.
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لبنان ت�سعى حلل 
ودي مع �سوناطراك 

يف ق�سية "الوقود 
املغ�سو�ض"

بعد اأن �سارت ُتهّدد باأزمة دبلوما�سية

التقى وزير الطاقة واملياه اللبناين 
رميون غجر �صفري اجلزائر يف لبنان 

عبد الكرمي ركايبي، ومت البحث 
يف امل�صتجدات على �صعيد امللف 

ا ق�صية "الوقود  النفطي، خ�صو�صً
املغ�صو�ش"، ولدرا�صة �صبل حلها يف 

اإطار ودي.
وكادت ق�صية "الوقود املغ�صو�ش" 
تهدد باأزمة دبلوما�صية بني اجلزائر 

ولبنان بعد ال�صجة الإعالمية 
اللبنانية التي جعلت �صورة �رشكة 

"�صوناطراك" قامتة دوليًا، مع ارتفاع 
الأ�صوات التي تطالب برفع ملف 

الق�صية اإىل جهة دولية.
وحتدثت تقارير اإعالمية لبنانية اأن 
الق�صية قد تاأخذ اأبعاداً اأخرى على 

اعتبار اأن اجلهة اللبنانية التي كانت 
ت�صتورد الوقود املغ�صو�ش هي 

واجهة لأطراف متنفذة يف لبنان، واأن 
الأنظار تتجه اإىل مدير اأ�صبق ل�رشكة 

�صوناطراك واحتمال �صلوعه يف 
عملية الحتيال بتواطئ مع اجلهات 

اللبنانية، وفر�ش و�صيط لبناين 
عرب فرع ال�رشكة يف اجلزر العذراء 

الربيطانية.  
وك�صفت �رشكة "�صوناطراك" عن 
دخولها يف حوار مع وزارة الطاقة 

اللبنانية للتو�صل اإىل حل ب�صاأن 
�صحنة الوقود املغ�صو�ش. وذكرت 

اأن الق�صية تتعلق بخالف يعود 
اإىل 30 مار�ش املا�صي، عندما 

تلقت �صوناطراك اإ�صعاراً من وزارة 
الكهرباء واملياه اللبنانية، بخ�صو�ش 

عيب يف النوعية لإحدى �صحنات 
الوقود امل�صلمة ل�رشكة كهرباء لبنان 

بتاريخ 25 من ال�صهر ذاته.
وتوقعت ال�رشكة ت�صوية فعلية 

ونهائية لهذه الو�صعية قريبًا، نظراً 
للعالقات املميزة التي تربط البلدين. 

و�صددت على احرام التزاماتنا 
التعاقدية يف ما يخ�ش التموين 

مل�صلحة �رشكة كهرباء لبنان، نافية 
توقيف اأحد اإطاراتها يف لبنان 

�صمن ق�صية ت�صليم �صحنة الوقود 
املغ�صو�ش، وقالت اإن �صوناطراك 

تفّند متامًا الدعاءات غري ال�صحيحة 
والكاذبة حول تورط موظف لديها 

بلبنان يف خالف تدر�صه حاليًا العدالة 
اللبنانية.

وفتح الق�صاء اجلزائري ملف الق�صية 
ملعرفة املت�صبب يف الأ�رشار التي 

حلقت بال�رشكة النفطية �صوناطراك 
جراء الت�صويه الذي م�ّصها دوليًا، 

وللتحقيق يف الر�صى والعمولت 
التي تلقاها م�صئولون.

 لوؤي/ي 

البنك الأوروبي للإن�ساء و التعمري يوافق على ان�سمام اجلزائر لع�سويته
لالإن�صاء  الأوروب��ي  البنك  ام�ش  اعلن 
على  وافقوا  م�صاهميه  اأن  والتعمري 
املوؤ�ص�صة  لع�صوية  اجلزائر  ان�صمام 

املالية متعددة الأطراف.
اأم��ام  الباب  اجل��زائ��ر  ع�صوية  وتفتح 
اإمكانية تلقي الدولة دعما لتمويل قدرة 
وتعزيز  املناف�صة  على  اخلا�ش  القطاع 
جودة  ورف��ع  للطاقة،  دائمة  اإم���دادات 

وكفاءة اخلدمات العامة يف البالد.
باأعمال  القائم  ريجرينك  يورجن  وقال 
العنان  اإط��الق  "هدفنا  البنك  رئي�ش 
القطاع  يف  ل�صيما  اجلزائر  لإمكانات 
التنمية  ودع��م  وظائف  خللق  اخلا�ش، 

امل�صتدامة".
و تابع "على غرار الدعم للدول املجاورة 
للجزائر، ميكن للبنك الأوروبي لالإن�صاء 

كذلك  و  مالية  موارد  ح�صد  التعمري  و 
خربة تكنولوجية و خدمات ا�صت�صارية".
و تاأ�ص�ش البنك يف عام 1991 مل�صاعدة 
اأوروب��ا  يف  ال�صابقة  ال�صيوعية  ال��دول 
ال�رشقية على التحول لقت�صاد ال�صوق.

الكربى  القت�صادية  القوى  متتلك  و 
مبجموعة ال�صبع ح�صة اأغلبية يف البنك 
الذي تو�صع يف ال�صنوات الأخرية لي�صم 

م�رش و تون�ش و املغرب يف اأفريقيا.
12 مليار  البنك ما يربو على  وا�صتثمر 
و  جنوب  يف  م�رشوعا   260 يف  اورو 
�رشق منطقة البحر املتو�صط يف موارد 
اأن�صطة  و  مالية  موؤ�ص�صات  و  طبيعية 
ف�صال عن  وخدمات،  وت�صنيع  زراعية 
الكهرباء  مثل  حتتية  بنية  م�رشوعات 
وخدمات  ال�صحي  وال�رشف  واملياه 

النقل.
تقلي�ش  ق��ررت  ق��د  اجل��زائ��ر  وك��ان��ت 
الإنفاق العمومي %50 ملواجهة الأزمة 
تف�صي  تداعيات  ب�صبب  القت�صادية 

فريو�ش كورونا.
اأُجربت احلكومة اجلزائرية على طرح  و 
و  الربملان،  على  تكميلي  مالية  قانون 
منذ  تق�صفًا  "الأكر  باأنها  و�صفت  التي 
عقدين"، بفعل تداعيات جائحة كورونا 

و تبعات تراجع اأ�صعار النفط.
 و م���اي امل��ا���ص��ي، ���ص��ّدق ال��ربمل��ان 
بالأغلبية، على م�رشوع القانون  و الذي 
ت�صمن اإجراءات �رشيبية جديدة وزيادة 

يف اأ�صعار الوقود،. 
و اعتمد القانون على 30 دولرا ك�صعر 
 50 من  ب��دل  النفط  لربميل  مرجعي 

مت  فيما  الأول  املالية  قانون  يف  دولرا 
دولرا   60 من  ال�صوق  �صعر  تخفي�ش 

اإىل 35 دولرا.
تراجع  التكميلي  املالية  قانون  توّقع  و 
مليار   17.7 اإىل  املحروقات  �صادرات 
يف  دولر  مليار   35.2 مقابل  دولر 
تخفي�ش  و  الأول،  امل��وازن��ة  ق��ان��ون 

الواردات اإىل 35.8 مليار دولر. 
القت�صادي  النمو  انكما�ش  يرجح  كما 
 1.8% اإيجابي بنحو  %2.63 مقابل منو 

كان متوقعا يف القانون الأويل.
خارج  النمو  ي�صهد  اأن  ينتظر  فيما 
 0.91% بنحو  انكما�صا  املحروقات 
يف  متوقعا   1.78% بنحو  من��وٍّ   مقابل 

القانون الأويل. 
 لوؤي/ي 

�ست�ستفيد من متويل قدرة القطاع اخلا�ض
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القيا�صي  الرقم  حتطيم  يتم  وبهذا 
 494( الإث��ن��ني  اأم�����ش  امل�صجل 
الإجمايل  العدد  يرفع  ما  اإ�صابة(، 
 .20216 اإىل  امل��وؤك��دة  للحالت 
جديدة  وف��ي��ات   10 �صجلت  كما 
 1028 اإىل  الإجمايل  العدد  رفعت 
ال�صفاء،  حالت  يخ�ش  فيما  وفاة. 
ال�24  يف  حالة   276 بلغت  فقد 
وقت  يف  ذلك  ياتي  الأخرية.  �صاعة 
وال�صكان  ال�صحة  مديرية  نددت 
املوؤ�صفة  بالأحداث  البويرة،  لولية 
م�صت�صفى  يف  موؤخرا  وقعت  التي 
املديرية،  وقالت  بو�صياف.  حممد 
مبدير  و�صلت  الت�رشفات  هذه  اإن 
من  نف�صه  يرمي  اأن  امل�صت�صفى 
ان  بعد  الول،  اأم�ش  الثاين،  الطابق 

. املواطنني  حا�رشه 
الأخرية،  اأن  املديرية،  بيان  يف  وجاء 
الت�رشفات  هذه  على  وب�صدة  تندد 
العنف  با�صتعمال  م�صوؤولة  غري 
وال�صبه  الطبية  ال��ط��واق��م  �صد 
تتكرر  التى  والداري����ة  الطبية 
هذه  اأن  املديرية  واأك��دت  يوميا. 
الت�رشفات ت�صعف كثريا معنويات 
وهم  طواقمهم  بكل  ال�صحة  عمال 
ا�صهر   5 م��ن  اك��ر  منذ  جم��ن��دون 
مر�صى  خا�صة  املر�صى  اجل  من 
وتابع  كورونا.  بالفريو�ش  العدوى 
ويف  املعقول  غري  “من  اأن  البيان 
التي  بالذات  احلرجة  الفرة  ه��ذه 
الطباء  وت�صحيات  بالدنا  بها  متر 
وال�����ص��ب��ه ال��ط��ب��ي��ني والداري����ني 
لتح�صني  نهار  ليل  يعملون  الذين 
بهم  التكفل  و  املر�صى  او�صاع 
الت�رشفات  ه��ذه  مثل  يقابلون 
املر�صى  �صالح  يف  ت�صب  ل  التي 
الطبية  الط��ق��م  �صالح  يف  ول 
وال�����ص��ب��ه ال��ط��ب��ة والدراري�����ة.” 
وال�صكان  ال�صحة  مديرية  ودعت 

مثل  تتكرر  ل  ان  البويرة  لولية 
و�صبط  م�صتقبال  الح��داث  ه��ذه 
احلل  دوما  تبقى  وامل�صاورة  النف�ش 
الحداث  هذه  مثل  لتجنب  المثل 
الأ���ص��ب��اب وجه  ول��ه��ذه  امل��وؤمل��ة. 
النواب  اإىل  تعليمات  العدل  وزير 
الق�صائية  املجال�ش  لدى  العامني 
اإيقاف  اإىل  تلقائيا  اللجوء  ب�رشورة 
ال�صلك  م�صتخدمي  على  املعتدين 
وم�صريي  الطبي  و�صبه  الطبي 
وزير  ودعا  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 
اإجراءات  اتخاذ  �رشورة  اىل  العدل 
الأف��ع��ال  ه��ذه  مرتكبي  توقيف 
وكيل  اأمام  وجوبيا  وتقدميهم  للنظر 
اجلمهورية كما دعا وزير العدل اإىل 
بال�رشامة  الظاهرة  التعامل مع هذه 
ال�صحية  الظروف  ت�صتدعيها  التي 

البالد حاليا. بها  التي متر 
اإىل  مذكرة  العدل،  وزارة  اأبرقت 
للمجال�ش  ل��دى  العامني  ال��ن��واب 
بخطورة  لتح�صي�صهم  الق�صائية 
م�صتخدمي  على  العتداء  ظاهرة 
الطبي  و���ص��ب��ه  ال��ط��ب��ي  ال�صلك 

املوؤ�ص�صات. وم�صريي 
الأختام  حافظ  العدل  وزير  ووجه 

�صارمة  تعليمات  زغماتي  بلقا�صم 
م�صتوى  على  العامني  للنواب 
للتعامل  الق�صائية  املجال�ش  كل 
لظاهرة  الت�صدي  اجل  من  ب�رشامة 
الطبي  ال�صلك  عمال  على  العتداء 
املوؤ�ص�صات  مبختلف  طبي  و�صبه 
وزارة  ن�رشته  وح�صبما  ال�صحية. 
الر�صمية  �صفحتها  على  العدل 
اإثر  وعلى  فاإنه  الفاي�صبوك  على 
على  الع���ت���داء  ظ��اه��رة  تف�صي 
و  ال��ط��ب��ي  ال�صلك  م�صتخدمي 
املوؤ�ص�صات  وم�صريي  طبي  �صبه 
وزير  وجه  وال�صت�صفائية  ال�صحية 
العام  النواب  اإىل  تعليمة  العدل 

الق�صائية. املجال�ش  لدى 
ح�صبما  التعليمة  ه��ذه  وت��رم��ي 
اإىل  العدل  وزارة  من�صور  يف  جاء 
خطورة  من  التح�صي�ش  ���رشورة 
اإىل  دعوتهم  وك��ذا   الظاهرة   هذه 
متر  التي  بال�رشامة  معها  التعامل 

للبالد. ال�صحية  الو�صعية  بها 
تعليمات  ت�صمنت  الطار  هذا  ويف 
العامني  ل��ل��ن��واب  ال��ع��دل  وزي���ر 
اإىل  تلقائيا  اإىل  اللجوء  ب�رشورة 
يرتكبون  الذين  الأ�صخا�ش  توقيف 

حقهم  يف  وات��خ��اذ  الأف��ع��ال  ه��ذه 
وتقدميهم  للنظر   التوقيف  اإجراءات 

اجلمهورية. اأمام وكيل  وجوبيا 
العدل حافظ الختام  امر وزير  كما 
التما�صات  تقدمي  بوجوب  كذلك 
التحقيق  اأمام ق�صاة  �صارمة  �صواء 
وا�صتئناف  احلكم،   جهات  اأمام  اأو 
لهذه  املخالفة  والأوام��ر  الأحكام 
ك�صف   املقابل  الل��ت��م��ا���ص��ات.يف 
فوزي  با�صتور   ملعهد  العام  املدير 
على  ط���راأت  تغيريات  اأن  درار 
جعلته  ك��ورون��ا  فريو�ش  تركيبة 
بالأ�صهر  مقارنة  النت�صار  �رشيع 
حلوله  خالل  درار  وقال  املا�صية. 
الثالثة  الخبارية  القناة  على  �صيفا 
ك�صفت  قد  املخربية  التقارير  اأن 
�صتة  م��ن  م��ك��ون  ال��ف��ريو���ش  اأن 
يف  املنت�رش  والفريو�ش  جمموعات 
“ّج”.  للمجموعة  ينتمي  اجلزائر 
الفريو�ش  انت�صار   اأن  واأ�صاف درار 
و  عاملية   ظ��اه��رة  اأ�صبح  �رشيعا 
م��وؤك��دا  فقط  اجل��زائ��ر  يف  لي�ش 
حديث  امل��ت��خ��ذة  الج����راءات  ب���اأن 
انت�صار  حدة  تواجه  اأن  �صاأنها  من 

منها. وتقلل  الفريو�ش 

بلغت احل�سيلة اليومية لعدد الإ�سابات بفريو�ض كورونا امل�ستجد يف اجلزائر حاجز 527 حالة لأول مرة منذ بداية انت�سار الفريو�ض يف البلد. 
واأعلن الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة اجلائحة، الدكتور جمال فورار، ام�ض عن ت�سجيل 527 حالة خلل اآخر 24 �ساعة.

اأعلى ح�سيلة يومية بـ 527 اإ�سابة جديدة و10 وفيات  

 

اإجراءات للتكفل بحالت 
كوفيد 19 لدى الأطفال 

وحديثي الولدة
امل�صت�صفيات،  وا�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير  ك�صف 
للتكفل  خا�صة  تعليمة  عن  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد 
الهياكل  بحالت كوفيد19- عند الأطفال على م�صتوى 

املختلفة. ال�صحية  واملوؤ�ص�صات 
مبنا�صبة  الربملاين  الطفل  حول  لقاء  يف  الوزير،  واأو�صح 
املكلف  العلمي  املجل�ش  اأن  للطفل،  الوطني  اليوم  احياء 
اخل��رباء  م��ع  وبالت�صاور  كوفيد19-  تطور  مبتابعة 
واملخت�صني يف طب الطفال، اأعد تعليمة خا�صة للتكفل 
بحالت كوفيد19- عند الطفال، "مت ار�صالها اىل جميع 

املتدخلني يف امليدان لتنفيذها".
وتوحيد  ب"تنظيم  تتعلق  التعليمة  هذه  ان  الوزير  واأبرز 
م�صتوى  على  الطفال  عند  كوفيد19-  حالت  ادارة 
اأن  م�صيفا  املختلفة"،  ال�صحية  واملوؤ�ص�صات  الهياكل 
الت�صخي�ش  لإجراءات  التوجيهية  املبادئ  "حتدد  التعليمة 
الأطفال  ل��دى  كوفيد19  حل��الت  العالجي  والتكفل 

وحديثي الولدة ".
واأكد بن بوزيد اأن هذا الجراء "�صمح ملختلف م�صتخدمي 
ال�صحة باحل�صول على اجابات دقيقة من حيث اجراءات 
اأن تنفيذ  الت�صخي�ش والتكفل للحالت املختلفة"، مربزا 
هذه التعليمة "�صمح من حتديد ومواءمة اأف�صل يف جمال 
الت�صخي�ش وعالج الطفال على م�صتوى جميع الهياكل 

ال�صحية".
واأبرز الوزير اأنه يف ظل جائحة كوفيد19-، فان "جممل 
الهياكل وامل�صالح ال�صحية املعنية مبتابعة الطفال الذين 
قد  التوحد،  �صيما  ل  عقلية،  ا�صطرابات  من  يعانون 
اأدرجت اخلدمات عن بعد من خالل من�صات الت�صاور اأو 

عرب الهاتف".
ب�صفة  ال�صحية  اخلدمات  جمال  ويف  اأخ��رى،  جهة  من 
حتظى  للطفل  ال�صحية  "الرعاية  اأن  الوزير  اأكد  عامة، 
باهتمام بالغ، بحيث يوجد حاليا ما يفوق 18 برنامج حيز 

التنفيذ لدعم الطفل خالل خمتلف مراحل حياته".
يتم  املتعددة  ال�صحية  الربامج  هذه  فان  الوزير،  وح�صب 
املحلية  ال�صحية  الهياكل  خمتلف  م�صتوى  على  تنفيذها 
من  وكذا  العالج  وغرف  العيادات  خالل  من  اجلوارية 

امل�صالح ال�صت�صفائية. خالل 
                                                                     لوؤي.ي

على م�ستوى الهياكل واملوؤ�س�سات ال�سحية

توقيف4 اأ�سخا�ض بحوزتهم 
و30  املخدرات  من  125غ 

قر�سا مهلو�سا
ال�صاعات  يف  متكنت 
الأخرية عنا�رش فرقة 
تهريب  م��ك��اف��ح��ة 
التابعة  امل��خ��درات 
الولئية  للم�صلحة 
الق�صائية  لل�رشطة 

من   ، متفرقتني  عمليتني  يف  متو�صنت  عني  ولية  باأمن 
باملوؤثرات  املتاجرة  ا�صخا�ش خمت�صني يف   )04( توقيف 
تفيد  معلومات  اإث��ر  ه��ذا  و   ، امل��خ��درات  و  العقلية 
جاءت  فيهم  امل�صتبه  توقيف  امل�صبوهعملية  بن�صاطهم 
بوجود  تفيد  امل�صالح  ذات  اإىل  وردت  ملعلومات  نتيجة 
جمموعة من الأ�صخا�ش يروجون املخدرات و املوؤثرات 
املعلومة  لهذه  ،اإ�صتغالل  ال�صباب  اأو�صاط  بني  العقلية 
من  مكنت  امل�صالح  ذات  بها  قامت  التي  التحريات  و 
حتديد هويتهم و مت توقيفهم يف حالة تلب�ش اين مت حجز 
من  مهلو�ش  قر�ش  و30  املعالج  الكيف  من  125غرام 
37000 دج يعترب من  نوع كيتيل و مبلغ مايل قدر ب 
يتعلق  و  بي�صاء  اأ�صلحة  و  ال�صموم  هذه  ترويج  عائدات 
الأمر باملدعوا 01/ب اإ 35 �صنة و املدعوا 02/خ م اإ 22 
�صنة و املدعوا 03/ ب ب 29 �صنة و املدعوا 04/ب �ش 
اأمام اجلهة الق�صائية  32 �صنة . امل�صتبه فيهم مت تقدميهم 

املخت�صة اأين �صدر يف حقهم اأمر لإيداع
بكاي عمر

منظمة ال�سحة العاملية توؤكد اأن الوباء ميكن اأن يتحول للأ�سواأ
اأده��ان��وم  تيدرو�ش  الدكتور  ق��ال 
منظمة  ع��ام  مدير  غيربي�صو�ش، 
من  العديد  اإن  العاملية،  ال�صحة 
اخلاطئ، ومل  الدول ت�صري يف الجتاه 
الالزمة  الإح��رازي��ة  التدابري  تتبع 
للحد من جائحة كورونا، مما يجعلها 
مكا�صب  م��ن  حققته  م��ا  تخ�رش 
الفريو�ش  هذا  تف�صي  مواجهة  يف 

اللعني.
ال�صحة  اأ�صار مدير عام منظمة  كما 
عقده،  �صحفي  موؤمتر  خالل  العاملية، 
فريو�ش  اأن  اإىل  ال��ث��الث��اء،  ام�����ش 
ومنت�رش  م��وج��ود  م���ازال  ك��ورون��ا 
م�صتوى  على  واح���د  رق��م  وي��ع��د 
بع�ش  قرارات  اأن  العلم  مع  العامل، 
من  وتزيد  الفخ  يف  بنا  تقع  ال��دول 

انت�صار فريو�ش كورونا. خطر 
الفريو�ش  اأن  على  "اأدهانوم"  واأكد 
ينت�رش ب�رشعة ويتحول اإيل الأ�صوء، 
ال���دول  جميع  مت�صك  م��ن  ف��الب��د 
املو�صوعة  الإح��رازي��ة  بالتدابري 
لتباع  بالإ�صافة  اجلائحة،  ملواجه 
وارت��داء  اليدين  غ�صل  املواطنني 
البعد  على  واحل��ف��اظ  الكمامات 

املو�صوع. الجتماعي 
منظمة  قدمت  اأن  بالذكر  وجدير 
عن  قامتة  �صورة  العاملية  ال�صحة 
من  حمذرة  كورونا  جائحة  تف�صي 
عليه  كان  "ما  ي�صتعيد  لن  العامل  اأن 
امل�صتقبل  يف  طبيعي  و�صع  م��ن 
"دول  انتقدت  املنظمة  املنظور". 
كثرية ل تتخذ تدابري �صليمة ملواجهة 

دون   "19  � كوفيد 
ت�صميها. اأن 

الفريو�ش  اأن  كما 
العلني  العدو  يبقى 
لكن  واح����د،  رق���م 
غالبية  به  تقوم  ما 
والأفراد  احلكومات 
ه��ذا  ي��ع��ك�����ش  ل 
مالحظا  الأمر"، 

ت�صلك  ال��دول  من  كبريا  "عددا  اأن 
منظمة  دعت  كما  اخلاطئ"،  الجتاه 
اإىل  احلكومات  قبل  من  ال�صحة 
مواطنيها  مع  بو�صوح  التوا�صل 
تهدف  �صاملة  اإ�صراتيجية  وو�صع 
واإنقاذ  العدوى  تف�صي  من  احلد  اإىل 
ال�صكان  مطالبته  م��ع  الأرواح، 

احرام  التعليمات على غرار  بالتزام 
الأي��دي  وغ�صل  اجل�صدي  التباعد 
اأنف�صهم  وعزل  الكمامات  وو�صع 
يتم  مل  "اإذا  وقال  م�صابني.  كانوا  اإذا 
هذا  ف��اإن  البديهية،  املبادئ  التزام 
واحد.  اجتاه  �صوى  ي�صلك  لن  الوباء 

الأمور �صوءا". �صتزداد 
لوؤي/ي

قالت اأن كثريا من الدول ت�سري بطريق خاطئ يف مكافحة كورونا
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حمطة حتلية املياه تدخل حيز اخلدمة مبدينة الوادي

.ع منلـي 
---------------- 

التي  املحطة  هذه  و�صت�صمح 
ن��ت��اج��ي��ة  ح���ّددت ال��ق��درة الإ
من  مكعب  م��ر  ل��ف  اأ  30 ب��� 
تغطية  م��ن   ، ي��وم��ًي��ا  امل��ي��اه 
الولية  عا�صمة  اأح��ي��اء  جل 
خرانا   11 ب��ني  امل��وزع��ة  و   ،
جميع  عرب  املتواجدة  مرتفعا 
حي  غرار  على  املدينة  اأحياء 
 ، مار�ش   19 حي   ، ال�صهداء 
 300 ح��ي   ، املجاهدين  ح��ي 
م�صتور  �صيدي  حي   ، �صكن 
ماي   08 حي   ، ال�صط  حي   ،
تك�صبت  حي   ، الناظور  حي   ،
حي  و  اجلامعة  خزان   ، الغربية 

ليه. اإ اأ�صري  كما   ، القارة 
جتهيز  و  اإجن��از  من  ويتوخى 
تدعيم  و  حت�صني  املن�صاأة  هذه 
ال�رشب  مبياه  التموين  عملية 
و  ال��ت��ح�����ص��ني  ج��ان��ب  اإىل   ،
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل����وارد و 
ملدينة  امل��ائ��ي��ة  امل��ن�����ص��ئ��ات 
حيث   ، تثمينها  و  ال���وادي 
قامتها  اإ عند  اللتزام  �صيتم 
للمعايري  ال��ت��ام  ب��الح��رام 
الكيميائية  و  الفيزيائية 
فيما  العاملية  ال�صحة  ملنظمة 
وفق   ، ال�رشوب  مياه  يخ�ش 

امل�صدر. ذات 
وذك����رت وح���دة اجل��زائ��ري��ة 
يتم  ن��ه  اأ  ، ب��ال��وادي  للمياه 
حيث   ، املحطة  ا�صتغالل  حاليا 
من  جلزء  املحالة  املياه  توجه 

مار�ش   19 ب�  التقني  القطاع 
ال�صبكة  حتويل  به  مت  الذي  و 
كذا  و  اخلدمة  حّيز  اجل��دي��دة 

ال�صط. و  الناظور  قطاعي 
واأو����ص���ح ن��ف�����ش امل�����ص��در، 
على  يقف  ال��ذي  الطاقم  اأن 
تكوينا  تلقى  املحطة  ت�صغيل 
طريق  ع��ن  امل�صتوى  ع��ايل 
فرة  كل  خالل  اأجانب  خرباء 

للمحطة. ال�صتغالل 
الذي  للمخرب  بالن�صبة  م��ا  اأ
حتليل  و  معاينة  على  ي�صهر 
جمهز  ف��ه��و  امل��ن��ت��ج��ة  امل��ي��اه 
ب���اأح���دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي 
خلل  اأي  عن  بالك�صف  ت�صمح 
ل�صحة  �رشر  فيه  يكون  قد 

املواطن.
����ص���ار م�����ص��وؤول��و وح��دة  واأ
ب��ال��وادي  للمياه  اجل��زائ��ري��ة 
حتلية  حمطة  م�����رشوع  اأن   ،
بحي  اللبيانية  ب��ار  الآ مياه 
حمطة  )م��ق��اب��ل  م��ار���ش   19
ال��وادي(  مبدينة  الربي  النقل 
ه��داف  الأ اإط��ار  يف  يندرج   ،
ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة مل��خ��ط��ط 

ال��ت��ح�����ص��ني م����ن اخل���دم���ة 
على  احلفاظ  و   ، العمومية 

القاعدية. املن�صاآت 
امل�صدر  ذات  اإىل  وا�صتنادا 
التقنية  اخل�صائ�ش  ف��اإن   ،
املنتجة  امل��ي��اه  و  للمحطة 
نتاجية  الإ "ال�صعة  ب�  تتميز 
 ،  " يوميا  مكعب  مر  األف   30
 10000 تخزين  "قدرة  كذا  و 
 5000 ب��خ��زاين  مكعب  م��ر 
بالإ�صافة   ،  " مكعب  م��ر 
هي  امل�صتعملة  "التقنية  اإىل 
هي  و   ، العك�صي  التنا�صح 
لظاهرة  العك�صية  العملية 
بانتقال  ذل��ك  و  التنا�صح 
الأكر  الو�صط  من  الأم��الح 
ق��ل  الأ ال��و���ص��ط  اإىل  تركيز 
�صغط  تطبيق  ع��رب  تركيزا 
ه��ي��درول��ي��ك��ي ي��ك��ون اأك��رب 
 ،  " ال��ت��ن��ا���ص��ح  �صغط  م��ن 
اللبيانية  بار  "الآ جانب  اإىل 
 03 غ���رار  ع��ل��ى  امل�صتغلة 
 ، ال�صاخنة  املياه  ذات  ب��ار  الآ
 60 اإىل  حرارتها  درجة  ت�صل 
تتواجد  التي  و  مئوية  درجة 

 " ال��ولي��ة  ت��راب  كامل  ع��رب 
املياه  ح��رارة  "درجة  كذا  و   ،
درج��ة   25 م��ن  ق��ل  اأ املنتجة 

ليه. اإ اأ�صري  كما   ، مئوية" 
يعترب  امل�رشوع  ف��اإن   ، للعلم 
مت  ال��ت��ي  امل�صاريع  ه��م  اأ م��ن 
انتظره  ول��ط��امل��ا   ، اإجن��ازه��ا 
ال�صرب  بفارغ  املنطقة  �صكان 
عرف  الذي  و   ، �صنوات  منذ 
ل�صيما   ، الجن��از  يف  ّخ��را  ت��اأ
ب��ار  ب��الآ امل�صتغلة  امل��ي��اه  ّن  اأ
الرت���وازي���ة ح��ال��ي��ا درج��ة 
لي�صت  و   ، عالية  ملوحتها 
املواطنني  تطلع  م�صتوى  يف 
ال�صكان  م��ن  الغالبية  و   ،
ي�����ص��ت��غ��ل��ون ه���ذه امل��ي��اه يف 
التطهري  و  الغ�صل  عمليات 
ال���ص��ت��ه��الك  م����ا  اأ  ، ف��ق��ط 
امل��ي��اه  فيقتنون  ال��ط��ه��ي  و 
 ، التجار  من  لل�رشب  ال�صاحلة 
جمعيات  طالبت  واأن  �صبق  و 
الولئية  ال�صلطات  حملية 
ب��ت�����رشي��ع ه����ذا امل�������رشوع 
 ، ال��ولي��ة  بعا�صمة  احليوي 
الآجال  اأقرب  يف  ا�صتغالله  و 
بعني  الأخ���ذ  ����رشورة  م��ع   ،
التموين  �صبكة  مد  العتبار 
دون  الأحياء  لكل  به  اخلا�صة 
على  العمل  كذا  و   ، ا�صتثناء 
ال��ت��وزي��ع  ع��م��ل��ي��ات  تنظيم 
م�صتوى  يف  امل�رشوع  ليكون 

املواطنني. اآمال 

ال�سروب و احلافظ  املياه  لتح�سني نوعية  املوجهة  الآبار اللبيانية  مياه  الت�سغيل حمطة حتلية  ، و�سع حّيز  موؤخًرا   ، مت 
للمياه. اجلزائرية  وحدة  م�سوؤويل  من  الثلثاء  اأم�ض  ا�ستفيد  ح�سبما   ، الوادي  مبدينة  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة  على 

األف م3 يوميا  30 بانتاج 

رئي�ش  م�����ش  اأ ي��وم  را���ص��ل 
البلدي  ال�صعبي  املجل�ش 
اأ�صحاب  البيا�صة  لبلدية 
احل��ل��ي��ب عرب  ب��ي��ع  حم��الت 
بلديته  اأحياء  خمتلف  جميع 
ب�����ص��ب��ب ع���دم ال��ت��زام��ه��م 
ب����الإج����راءات ال��وق��ائ��ي��ة 
احلليب  وبيع  توزيع  ثناء  اأ
امل�صتهلكني  للمواطنني 
 ، ال�����رشوري��ة  امل���ادة  لهذه 
وارتداء  التباعد  �صورة  يف 
من  وغ��ريه��ا  ال��ك��م��ام��ات 
متنع  التي  الوقائية  ال�صبل 
ال��وب��اء  وتف�صي  ال��ع��دوى 
 ، بينهم  فيما  وال��ف��ريو���ش 
ال�صور  ك��ل  ث��ب��ت  اأ ح��ي��ث 
بني  امل��ت��داول��ة  امل��ل��ت��ق��ط��ة 
�صبكة  يف  ال��ن��ا���ص��ط��ني 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي 
�صواء  للوعي  ت��ام  غياب 
م��ن ق��ب��ل ه����وؤلء ال��ب��اع��ة 
�صوى  يفكرون  ل  ال��ذي��ن 
التفكري  دون  املال  ربح  يف 
امل�صتهلكني  اأو  �صحتهم  يف 
اأي�صا  هم  يفكرون  ل  الذين 
احل�صول  كيفية  يف  �صوى 
دون  احلليب  اأكيا�ش  على 
هذا  ع��واق��ب  يف  التفكري 
خ�صو�صا  القاتل،  الوباء 
ال�صغار  الأط��ف��ال  ع��ل��ى 
ال�صور  ر�صدتهم  الذين 
اإىل  البلدية  مبري  بعث  مما   ،
اإج���راءات  لت��خ��اذ  اللجوء 
الآج��ال  ق���رب  اأ ردع��ي��ة يف 
مرا�صلة  بعد  �صيما   ، املمكنة 

م��ن��ي��ة  ك���ل الأج���ه���زة الأ
احرام  مدى  على  للوقوف 
جاءت  التي  الإجراءات  كل 
التي  ال�صحة  وزارة  بها 
جملة  بعد  تطبيقها  يجب 
�صهدتها  التي  الإ�صابات 
خم��ت��ل��ف اأح���ي���اء ال��ب��ل��دي��ة 
ال�صبب  وكانت  امل��ذك��ورة 
ع��دد  وف���اة  يف  الرئي�صي 
يام  الأ خالل  املواطنني  من 
الذين  خ�صو�صا  الأخ��رية 
مزمنة  اأمرا�ش  من  يعانون 
من  وغريهم  ال�صن  وكبار 
بالعدوى  اأ���ص��ي��ب  ال��ذي��ن 
اأن  الأخ����ري  راأى  ب��ع��دم��ا 
للتقليل  الوحيدة  الو�صيلة 
هو  الوباء  هذا  انت�صار  من 
التام  اللتزام  على  العمل 
ل  حتى  الوقاية  �صبل  بكل 
جميع  يف  الوباء  ي�صتفحل 
باتت  التي  البلدية  جهات 
من  واح���دة  الأخ����رى  ه��ي 
املت�رشرة  ال��ب��ل��دي��ات  ب��ني 
ب��ه��ذا ال���ف���ريو����ش ال���ذي 
ب�صبب  يرحم  ل  ن��ه  اأ ثبت  اأ
اإعطاء  وع��دم  ال�صتهتار 
خ�صو�صا  �صكانها  اأغلب 
ال�صغار  والأطفال  ال�صباب 
جلميع  ال��ب��ال��غ��ة  ه��م��ي��ة  الأ
وقائي  عمل  م��ن  ج��اء  م��ا 
يف  اأخ��ط��اره  من  للتخل�ش 
ال��ق��ادم��ة  القليلة  ي����ام  الأ
و�صط  الكارثة  وقوع  دون 

. ال�صكان 
زياد   بو  اأ

و���ص��ع��ت وك��ال��ة ال����وادي 
لل�صمان  الوطني  لل�صندوق 
الأج���راء  لغري  الإج��ت��م��اع��ي 
رقمية  من�صة  "كا�صنو�ش" 
على  "اآراوؤك������م"  ب��ع��ن��وان 
ما  ح�صب   ، الوكالة  م�صتوى 
الوكالة  مدير  من  اأم�ش  علم 

باي". "يو�صف 
امل��ت��ح��دث  ذات  واأو����ص���ح 
يف  ت��دخ��ل  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن   ،
اإط�����ار ع�����رشن��ة ال��ق��ط��اع 
حت�����ص��ني  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  و 
اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة و 
دارية  الإ الإجراءات  ت�صهيل 
ل��ل��م��واط��ن��ني وا���ص��ت��ك��م��ل 
حت�صني  و  الرقمنة  م�رشوع 
عليها  ت�صهر  التي  اخلدمات 
و  الت�صغيل  و  العمل  وزارة 

الإجتماعي. ال�صمان 
اأن هذه  و قال ذات املتحدث ، 
القطاع  قام  تفاعلية  املن�صة 
معرفة  اأج��ل  من  بتطويرها 
املواطنني  ا�صتح�صان  م��دى 
داءات  الأ و  ل��ل��خ��دم��ات 
ملعرفة  فر�صة  هي  و  املقدمة 

يخ�ش  فيما   ، اخللل  مواطن 
منها  ي�صتكي  التي  اخلدمات 
حت�صينها  ب��ه��دف  امل��واط��ن 

للمواطن. الأف�صل  وتقدمي 
املن�صة  ه���ذه  اأن   ، وت��اب��ع 
���ص��ت�����ص��م��ح ل��ل��م��واط��ن��ني و 
الباحثني  و  الطلبة  و  اخلرباء 
املدين  املجتمع  فعاليات  و 
طلباتهم  و  اقراحاتهم  بتقدمي 

. �رشة مبا
على  املن�صة  هذه  حتتوي  كما 
مهام  ح�صب  اأق�صام  ثالثة 
 ، ت�صغيل   ، )عمل  ال���وزارة 
ق�صم  كل  اجتماعي(  �صمان 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اخ��ت��ي��اري��ن 
لهم  يتيح  الأول  الخ��ت��ي��ار 
ا�صتبيان  �صئلة  اأ على  الإجابة 
و  بقيا�ش  ي�صمح   ، الكروين 
اخلدمات  جناعة  مدي  تقييم 
يكمن  ي��ن  اأ معرفة  املقدمة 
و  م�صتوى  اأي  على  اخللل 
بالإ�صافة   ، ولي��ة  اأي  يف 
املواطنني  راأى  معرفة  اإىل 
الق�صايا  خمتلف  بخ�صو�ش 
القطاع. تخ�ش  التي  الراهنة 

م�����ا ال��ق�����ص��م  اأ
ال����ث����اين ف��ه��و 
خم�������ص�������ش 
على  ل��الإج��اب��ة 
���ص��ك��ال��ي��ات  الإ
امل����ط����روح����ة 
ل�صيما  للنقا�ش 
م���ن اخل�����رباء ، 
امل��خ��ت�����ص��ني و 
كما  الباحثتني 
ت�����ص��م��ح ه���ذه 
اأي�صا  املن�صة 
م��ن اإر���ص��ال و 
ما  م�����ص��ارك��ة 

من  منا�صبا  امل��واط��ن  ي��راه 
اق��راح��ات  و  م�����ص��اه��م��ات 
ث�����راء ب���رام���ج و  ب��غ��ر���ش اإ

القطاع. ن�صاطات 
املن�صة  هذه  تطوير  مت  وقد 
ال��وزارة  اإط��ارات  طرف  من 
 100 جزائري  منتوج  هي  و 
ال�صتعانة  يتم  مل  و  باملائة 

القطاع. خارج  خربة  اأي  من 
و  املعطيات  جمع  يتم  حيث 
عليها  املتح�صل  املقرحات 

و  املن�صة  ه��ذه  خ��الل  م��ن 
خمت�صني  طرف  من  در�صتها 
�صيتيح  ذ  اإ املجال  يف  خرباء  و 
من  العمومية  لل�صلطات 
ي�����ة م�����ص��رك��ة  ب���ل���ورة روؤ
ميكن  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ري  ع��ن 
اأجل  من  م�صتقبال  اتخاذها 
و  عمومية  خ��دم��ات  ت��وف��ري 
لتطلعات  ت�صتجيب  داءات  اأ

ملواطنني. ا
ي�صني حممد 

ب�سبب الفو�سى والطوابري الطويلة 

بلدية البيا�سة ترا�سل بائعي احلليب 
لتطبيق الإجراءات الوقائية وتهددهم 

بالردع 

يف اإطار ع�سرنة القطاع والعمل على حت�سني اخلدمات الجتماعية 

كا�سنو�ض ت�سع من�سة رقمية بعنوان "اآراوؤكم" ت�سمح للمواطنني باإبداء اآرائهم 
واقرتاحاتهم

توقف عمليات التطهري والتعقيم اأحد 
عوامل تف�سي الوباء بحا�سي خليفة

املواطنني  من  العديد  عرب 
ال��واق��ع��ة  خليفة  بحا�صي 
���رشق��ي ع��ا���ص��م��ة ولي���ة 
ا�صتيائهم  ع��ن  ال�����وادي 
من  ال�صديدين  وتذمرهم 
التطهري  عمليات  ت��وق��ف 
التي  للمدينة  والتعقيم 
الوباء  هذا  بداية  منذ  عرفت 
�صاركتهما  خمتلفة  عمليات 
���ص�����ص��ات  خم��ت��ل��ف امل��وؤ
املدين  املجتمع  وفعاليات 
فالكل  اجل��م��ع��ي��ات،  وك���ذا 
مقاومة  يف  ب��دل��وه  اأدىل 
تفرق  ل  التي  اجلائحة  هذه 
و�صغري  م�صن  ك��ب��ري  ب��ني 
فاجلميع   ، احلياة  على  مقبل 
منه  جن��اة  ول  م�صتهدف 
ال�����ص��ارم  ب��الم��ت��ث��ال  اإل 
امل��ن��زيل  ال�صحي  للحجر 
كبري  بقدر  �صاهم  وال��ذي 
ال���دول  ب��ع�����ش  جت���اوز  يف 
ل��ه��ذا ال��وب��اء و���رشع��ت يف 
التي  اقت�صادياتها  نعا�ش  اإ
اجلائحة  هذه  بفعل  تاأثرت 
ال���ت���ي ت�����ص��ارب��ت ح��ول 
امل��واط��ن��ني  راء  اآ وج��وده��ا 

�صيء  ع��ل��ى  دل  اإن  وه���ذا 
وعي  ع��دم  على  ي��دل  منا  فاإ
الأو�صاع  بخطورة  املواطن 
 ، ال���ولي���ة  يف  ال�����ص��ح��ي��ة 
ال�رشوري  من  ب��ات  حيث 
الأول  امل��رب��ع  اإىل  ال��ع��ودة 
التطهري  عمليات  بتكثيف 
وال��ت��ع��ق��ي��م ل��ل�����ص��اح��ات 
وامل�����ح�����الت وامل����راف����ق 
مع  وال�صوارع  العمومية 
كل  ومنع  ���ص��واق  الأ غلق 
مع  ف����راح  والأ التجمعات 
التح�صي�ش  عمليات  تكثيف 
الأمثل  ال�صبيل  تبقى  التي 
ل��ت��خ��ط��ي ه����ذه امل��رح��ل��ة 
تعي�صها  ال��ت��ي  ال�صعبة 
تنامي  بعد  ال��وادي  ولي��ة 
ح����الت الإ���ص��اب��ة ب��ه��ذه 
حمتملة،  اأو  موؤكدة  اجلائحة 
وي��ب��ق��ى وع����ي امل���واط���ن 
الوباء  هذا  بوجود  واقتناعه 
مبئات  الآن  حتى  فتك  الذي 
 ، امل��واط��ن��ني  م��ن  الآلف 
اجلزائر  يف  الأطباء  ومئات 

العامل. ويف 
مبارك قدودة 



والتدخل،  البحث  فرقة  فراد  اأ ن  متكَّ
وحجز  ف��ي��ه  م�صتبه  ت��وق��ي��ف  م��ن 
معالج  )كيف  املخدرات  من  كمية 
تعود  الق�صية  مهلو�صة(.  واأقرا�ش 
تفيد  معلومات  ل�صتغالل  وقائعها 
الثاين  العقد  يف  فيه  م�صتبه  بقيام 
م��ن ال��ع��م��ر، ب��روي��ج امل��خ��درات 
العائلي،  منزله  ذل��ك  يف  م�صتغال 
اجليد  وبال�صتغالل  ال��ف��ور،  على 
حمكمة  خطة  اإع��داد  مت  للمعلومة، 
امل�صتبه  وتوقيف  ر�صد  من  مكنت 
��ِب��ط ب��ح��وزت��ه  ف��ي��ه، وال����ذي ���صُ
 18.000 قدره: م��ايل  مبلغ  على 
اجلمهورية  وكيل  مع  دج.بالتن�صيق 
ا�صت�صدار  مت  ب�صار،  حمكمة  لدى 
فيه،  امل�صتبه  منزل  بتفتي�ش  اإذن 
حجز  م��ن  العملية  مكنت  ح��ي��ث 

الكيف  مادة  من  غراما   131 كمية:
عقليا  ثرا  موؤ قر�صا  و29  املعالج، 
امل�صتبه  ملغ.   50 نوريكا  نوع  من 
املخدرات  برويج  يقوم  نه  اأ اأكد  فيه 
�صبط  ال���ذي  امل���ايل  امل��ب��ل��غ  واأن 
ترويجها  كعائدات  يعترب  بحوزته، 

ال�صباب. اأو�صاط  يف 
حيازة  ق�صائي  اإج��راء  ملف  مبوجب 
معالج(  )كيف  املخدرات  وتخزين 
البيع،  لغر�ش  العقلية  ث��رات  وامل��وؤ
وكيل  م����ام  اأ ف��ي��ه  امل�صتبه  ُق����ّدم 
ب�صار،  حمكمة  ل��دى  اجلمهورية 
الفوري،  املثول  جلل�صة  اأحاله  الذي 
غاية  اإىل  يداع  اإ اأمر  حقه  يف  لي�صدر 

باحلكم. النطق  جل�صة 
/د اأ

هذه  خالل  اأدرار  ولي��ة  ا�صتفادت 
والك�صف  التحليل  جهاز   من  يام  الأ
 ،)  PCR  ( ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  ع��ن 
عن  ال�صادر  البيان  يف  ج��اء  حيث 
 13 ي��وم  ب��اأدرار  ال��ولي��ة   م�صالح 
من  م��ب��ادرة  يف  اجل���اري،  جويلية 
وحتليل  نتائج  على  احل�صول  اأج��ل 
كوفيد  كورونا  فريو�ش  عن  وك�صف 
الولية  م�صالح  قامت  امل�صتجد،   19
العربي  بهلول  الولية  وايل  ممثلة يف 
عن  والك�صف  التحليل  جهاز  باقتناء 
وتندرج   ،)  PCR  ( كورونا  فريو�ش 

ميزانية  برنامج  �صمن  العملية  هذه 
يف  اجلهاز  اقتناء  ويدخل  ال��ولي��ة 
على  للح�صول  التعجيل  اإط���ار 
كانت  حيث  ب�رشعة،  التحليل  نتائج 
و  ال�صفر  تتطلب  قبل  من  العملية 
وجود  عدم  ب�صبب  طويال  وقتا  تاأخذ 
و�صيتم  هذا  بالولية،  الك�صف  جهاز 
ال�رشكة  ط��رف  من  اجلهاز  تركيب 
و�صي�رشف  باقتنائه،  ُكلفت  التي 
ع��ل��ى و���ص��ع��ه ح��ي��ز اخل��دم��ة، وف��د 

با�صتور. معهد  من  خا�ش 
عبدالرحمن بلوايف 

يتكبدها  التي  تلك  حقيقية  معاناة 
بولية  بامنديل  نا�رش  حي  قاطنو 
ظل  يف  عدة،  �صنوات  منذ  ورقلة  
على  ّث��رت  اأ التي  النقائ�ش  جملة 
ينا�صدون  فهم  اليومية،  م�صريتهم 
من  لنت�صالهم  املحلية  ال�صلطات 
تنموية  مب�صاريع  دعمهم  ال��غ��ن،و 
اأجندتهم،  من  اإ�صقاطهم  مت  بعدما 
مت  التي  العديدة  املرا�صالت  رغ��م 
ملن  حياة  ل  ن��ه  اأ غري  لهم،  يداعها  اإ

تنادي.
يف  احلي  �صكان  ك�صفه   ما  وح�صب 
حيهم  فاإن  التحرير،   بجريدة  لقائهم 
مقدمتها  يف  عدة  نقائ�ش  من  يعاين 
ي�صعب  ال��ت��ي  ال��ط��رق��ات  اه���راء 
غياب  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ف��ي��ه��ا  ال�����ص��ري 
الم��ر  ال�صحي،  ال�����رشف  ق��ن��وات 
الطرق  اىل  يلجوؤون  جعلهم  ال��ذي 
ف�صالتهم؛  من  للتخل�ش  البدائية 
�صبه  حياة  يعي�صون  ا�صبحوا  فهم 
لعا�صمة  اقليميا  تابع  بحي  بدائية 
مل  ذال��ك  اأن  اإل   ، ال���ص��ود  ال��ذه��ب 
لتهيئة  بالتدخل  للم�صوؤولني  ي�صفع 
ب�صبكات   وربطهم  احل��ي  ط��رق��ات 
التي  ال�صحي،  ال�����رشف  ق��ن��وات 
تتحول  ال�صيف  ف�صل  يف  كذلك 

منت�رشة  وروائح  متطاير  غبار  اإىل 
يعر�صهم  م���ك���ان....م���ا  ك��ل  يف 
خا�صة  ثمنها  يدفع  خطرية  لأمرا�ش 

والربو. احل�صا�صية  ذوي 
غياب  من  القاطنون  ي�صتكي  كما 
الربط  على  باعتمادهم  الكهرباء 
���ص��الك ال��ك��ه��رب��اء  ال��ع�����ص��وائ��ي لأ
بالإ�صافة  حياتهم  تهدد  باتت  والتي 
الغاز  م��ن  حرمانهم  م�صكل  اىل 
مع  معاناتهم  جعل  م��ا  الطبيعي، 
ويحز  لتنتهي  البوتان  غاز  قارورة 
مرور  ة  خا�صّ املت�رشرين  نفو�ش  يف 

حيهم... من  بالقرب  الغاز  انبوب 
مع  اأخرى،  معاناًة  لل�صكان  واأ�صف 
حولت  التي  العمومية  نارة  الإ غياب 
لالعتداءات  م�رشح  اإىل  الطرقات 
����رشار  الأ ج��م��اع��ات  تكثيف  ب��ع��د 
ع��م��ل��ي��ات ال�����ص��ط��و ع��ل��ى امل��ن��ازل 

املواطنني، على  والعتداء 
يواجهها  التي  العراقيل  هذه  واأمام 
ق��اط��ن��و ح���ي ن���ا����رش ب��امل��ن��دي��ل،  
عن  الأول  امل�����ص��وؤول  ي��ط��ال��ب��ون 
وبرجمة  ليهم  اإ باللتفات  البلدية 
ترفع  اأن  نها  �صاأ من  تنموية  م�صاريع 

عنهم.  الغن 
فا�صل بن  يو�صف 

ال�صديق  ب��وب��ك��ر  ال�صيد  ���ش  ت��راأ
بحر  ورق��ل��ة  ولي��ة  وايل  بو�صتة 
����ص���ب���وع، اج��ت��م��اع��ا م��و���ص��ًع��ا  الأ
عن  ال�����ص��ادرة  للتعليمات  تبعا 
املتعلقة  و  العمومية  ال�صلطات 
كوفيد  ج��راء  الوبائية  بالو�صعية 
م��دراء  كافة  �صم  الج��ت��م��اع   .19
���ص�����ص��ات ال���ص��ت�����ص��ف��ائ��ي��ة و  امل��وؤ
كوفيد  م�صالح  �صاء  روؤ  ، اجلوارية 
ممثلي   ، م�صت�صفيات  ب���الرب���ع 
العمال  و  الطبيني  ال�صبه   ، الطباء 
ال�صيدليات  م�صالح  ���ص��اء  روؤ  ،
جامعة  رئي�ش  نائب   ، بامل�صت�صفيات 
حيث   ، الطب  كلية  عميد   ، ورقلة 
التالية  التوجيهات  اللقاء  ت�صمن 
على  خا�صة  فح�ش  مكاتب  فتح    :
يف   ، اجل��واري��ة  العيادات  م�صتوى 
حا�صي   ، تقرت   ، ورق��ل��ة  م��ن  ك��ل 
بكامل  جمهزة   ، الطيبات   ، م�صعود 
الالزمة  والب�رشية  املادية  الو�صائل 
يوم  اأج��ل  كاأق�صى  جاهزة  تكون   ،
من   ، ���ص��ب��وع  الأ ه��ذا  م��ن  اخلمي�ش 
م�صلحة  على  ال�صغط  تخفيف  اأجل 
العملية   ، بامل�صت�صفيات   19 كوفيد 

للمر�صى  الأويل  الفح�ش  تخ�ش 
العالج  تطور  مدى  مراقبة  كذا  و 
احلجر  يف  امل��ت��واج��دي��ن  للمر�صى 
من  ك��ل  تكليف  وك���ذا   ، امل��ن��زيل 
الدوائر  ���ص��اء  روؤ  ، املنتدب  ال��وايل 
���ص��اء  روؤ  ، امل�صت�صفيات  م��دراء   ،
ومعاينة  لزيارة   ، كوفيد  م�صالح 
تخ�صي�صها  امل��م��ك��ن  م���اك���ن  الأ
الراي  ب��داء  واأ املر�صى  لا�صت�صفاء 
لال�صت�صفاء.  �صالحيتها  ب�صاأن 
تخ�صي�ش  اىل  ب��ال���ص��اف��ة   ،
ال��ولي��ة  ميزانية  م��ن  اع��ت��م��ادات 
امل�صجلة  بالاحتياجات  للتكفل 
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  م�صتوى  على 
اجهزة   (  ،  19 بكوفيد  املتعلقة 
و�صائل   ، ال�صطناعي  التنف�ش 
ت�صخري  و   ، ال�رشة   ، الوقاية  احلماية 
الطبيني  وال�����ص��ب��ه  الأط���ب���اء  ك��ل 
ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ق��ط��اع��ات الخ���رى 
 ، العمومية  املوؤ�ص�صات   ، )اجلامعة 
 ، الولية  باقليم  العاملة  ال�رشكات 
و   ،  19 كوفيد  مب�صلحة  للعمل   )  ..
ال�صتقبال  اأي�صا  الجتماع  ت�صّمن 
على  وال��ع��م��ل  ل��ل��م��ر���ص��ى  اجل��ي��د 

ال��الزم  ال�صحي  التكفل  �صمان 
املوؤ�ص�صات  م��دراء  تكليف   ، بهم 
اجلوارية  العيادات  و  ال�صت�صفائية 
على  والتعقيم  النظافة  ب�صمان 
مب�صلحة  خا�صة   ، هياكلهم  م�صتوى 
 ، امل�صبق  التح�صري  و   ،  19 كوفيد 
على  امل�صالح  من  عدد  اكرب  بو�صع 
ل�صتغاللها  امل�صت�صفيات  م�صتوى 
 ، املر�صى  ل�صت�صفاء  كم�صالح 
مري�ش  اي  برف�ش  ال�صماح  وعدم 
ا�رشة  وجود  عدم  بحجة  لال�صت�صفاء 
للمراقبة  ات�صال  الية  و�صع  اأي�صا   ،
خمتلف  ل�صري  اجل��ي��دة  وامل��ت��اب��ع��ة 
بالحتياجات  اخلا�صة  الطلبيات 
ال�صيدليات  م�صتوى  على  امل�صجلة 
عن  وال��ت��ب��ل��ي��غ   ، بامل�صت�صفيات 
نق�ش  وك���ل  امل���خ���زون  م�����ص��ت��وى 
م�����ص��ج��ل ي��ت��ح��م��ل م�����ص��وؤول��ي��ت��ه 
لزام  اإ  ، املوؤ�ص�صة  ومدير  ال�صيديل 
اجليد  بالت�صيري  املوؤ�ص�صات  مدراء 
فيما  خا�صة   ، ال��راه��ن��ة  للمرحلة 
كوفيد  ملر�صى  ال�رشة  توفري  يخ�ش 
و�صائل  توفري   ، الك�صجني  توفري   ،
وكذا   ، الطبية  للطواقم  الوقاية 

للمقاطعة  املنتدب  ال��وايل  تكليف 
الدوائر  ���ص��اء  روؤ  ، تقرت  الداري��ة 
يومية  زي��ارات  ب��اج��راء   ، املعنيني 
ار���ص��ال  م��ع   ، ال�صحية  للهياكل 
 ، العملية  عن  يومي  ح��ال  عر�ش 
م�صالح  م�صتوى  على  المن  تعزيز 
ثابتة  نقطة  بتواجد   ،  19 كوفيد 
حتديد   ، امل�صت�صفيات  م�صتوى  على 
موافاة  بخ�صو�ش   ، ق�صرية  اج��ال 
ال��ولي��ة  م�صالح  ال�صحة  م��دي��ر 
بالعتاد  اخل��ا���ص��ة  ب��الح��ت��ي��اج��ات 
بالإ�صافة   ، الطبية  والتجهيزات 
املعمول  ب��الج��راءات  التذكري  اىل 
للخروج  الرخي�ش  مبنع  املتعلقة  بها 
لل�رشورة  ال  ا�صراحة  او  عطل  يف 
ت�صمنت  كما   ، امللحة  و  الق�صوى 
برجمة  اىل  ال�صارة  الوايل  تعليمات 
وخمتلف  اجلمعيات  مع  لقاء  تنظيم 
هذا  خالل  اجلامعة  فيها  مبا  الفاعلني 
يف  النخراط  اجل  من   ، ال�صبوع 
املواطن  وحت�صي�ش  توعية  عملية 

الوباء مبخاطر 
التجاين ن-ق-   

ل�رشطة  اجلهوي  املفت�ش   ، ���رشف  اأ
ممثال  ب��ب�����ص��ار  ال��غ��رب��ي  اجل��ن��وب 
الوطني  لالأمن  العام  املدير  لل�صيد 
،على  اأدرار  لولية  الثقافة  بق�رش 
ال�رشطة  عميد  تن�صيب  مرا�صيم 
اأم��ن  ���ش  راأ على  حممد  توهامي 
عن  وم���ع���روف   ، اأدرار  ولي���ة 
اخل��ربة  ال��ك��ف��اءة و  الإط����ار   ه��ذا 
توىل  حيث  العمل،  يف  امليدانية 
ع��دة م��ن��ا���ص��ب ه��ام��ة، وي��ن��درج 
�صيا�صة  اإط��ار  يف  التن�صيب  هذا 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 

لالأمن  العام  املدير  راأ�صها  وعلى 
متكني  اإىل  تهدف  التي  الوطني، 
امل�صوؤولية  لتحّمل  ة  كفاأ اإط��ارات 
و�صالمة  اأمن  على  احلفاظ  بغر�ش 
مطالبه  وتلبية  املواطن  و  الوطن، 
مع  والنظم  القوانني  احرام  يف ظل 
ال�رشطة  عمل  يف  املردودية  زيادة 
خالل  من  املطلوبة  النتائج  وحتقيق 
الإطار  هذا  ويف   ، الأمني  العمل 
اجلهوي  املفت�ش  ال�صيد  اأع��ط��ى 
بب�صار  الغربي  اجلنوب  ل�رشطة 
التحلي  اأجل  من  �صارمة  تعليماٍت 

واللتزام  وال�صتقامة  بالحرافية 
اأن  دون  اليومي  العمل  داء  اأ يف 
���ش  راأ على  اجل��دي��د  امل��ع��ني  ي��دخ��ر 
�صبيل  يف  جهد  اأي  الولية   امن 
الوطن  و�صالمة  اأمن  على  احلفاظ 
ح�صن  على  والعمل   ، املواطن  و 
للمواطن  والتوجيه  ال�صتقبال 
تعلق  ما  خا�صة  مطالبه،  وتلبية 
اجلرمية  مكافحة  جم��ال  يف  منها 
و  الجتماعية،  ف��ات  الآ وحماربة 
الولية  اأمن  رئي�ش  اأكد  جهته  من 
حممد  ت��وه��ام��ي  العميد  اجل��دي��د 

هوادة  دون  للعمل  التام  ا�صتعداده 
و�صالمة  امن  على  احلفاظ  اأجل  من 
احرام  ظل  يف  املواطن  و  الوطن 
حقوق  احرام  و  اجلمهورية  قوانني 
م�صتوى  يف  يكون  اأن  و  ن�صان،  الإ
املديرية  فيه  و�صعتها  التي  الثقة 
على  ال��وط��ن��ي،  ل��الأم��ن  ال��ع��ام��ة 
لالأمن  العام  املدير  ال�صيد  راأ�صها 
التن�صيب،  مرا�صيم  ومتت  الوطني، 
املحلية  ال�����ص��ل��ط��ات  ب��ح�����ص��ور 

والع�صكرية. املدنية  للولية 
عبدالرحمن بلوايف 
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قطاع ال�سحة يحت�سر يف ب�ســـــار  

دوكي  اأحمد 
---------------- 

يف  الفادح  النق�ش  اىل  بالإ�صافة 
ا�صتجابة  ع��دم  و  الخ�����ص��ائ��ي��ني، 
اجليد  التكفل  دون  حال  ال�صلطات، 
م�رشحا  ب�صار  كانت  قد  و  باملري�ش، 
املغالطات  منها  ن�رشد  ف�صائح  لعدة 
زيارة  عند  املواطن  ا�صتفزت  التي 
ت��ق��دمي  مت  ح��ي��ث  ال�����ص��ح��ة،  وزي���ر 
نقائ�ش،  وجود  عدم  تدعي  جمموعة 
التي  البيانات  ف�صيحة  اأي�صا  و 
التي  و  ال�صحة،  مديرية  ت�صدرها 
بعيدة  هي  و  الكراهية  خطاب  تن�رش 
داري  الإ التحرير  م�صتوى  عن  جدا 
اىل  بالإ�صافة  العام،  للراأي  املوجه 
�صبغت  التي  الكبرية  ال�صبابية 
بفريو�ش  بامل�صابني  اخلا�صة  الأرقام 
زعزعة  يف  �صاهم  ما   ،19 كوفيد 
الر�صمية،  الرق��ام  يف  املواطن  ثقة 
املقايي�ش،  بكل  كارثة  اىل  اأدى  ما 
الب�صاري  املجتمع  �رشيبتها  يدفع 
فعدد  يوم،  بعد  يوما  اأحبائه  بدفن 
و  م�صتمر  ارت��ف��اع  يف  ال��وف��ي��ات 
اخلطر  دائرة  جعل  ما  متزايد،  مبعدل 
ال�صلطات  من  برود  و�صط  تتو�صع 
 ، نفا  اآ امل�صدر  يف  ذك��ر  ما  ح�صب 
 " جريدة  تلقت  �صحفي  بيان  واأكد 
املواطن  ان  منه،  ن�صخة   " التحرير 
تراكم  وقع  على  يعي�ش  الب�صاري 
عليه  مير  يكاد  فال  اليومية،  م�صاكله 

الذي  الحتجاج،  اىل  دفعه  دون  يوم 
لإي�صال  الوحيدة  الو�صيلة  اأ�صحى 
ا�صاب  ال��ذي  ال�صمم  يف  �صوته 
 ، البيان  يقول  ال��ولي��ة  م�صوؤويل 
اأو  املاء  نبوب  اأ اإ�صالح  اأ�صحى  فقد 
حرق  اإىل  يحتاج  ال�صحي  ال�رشف 
اأن  املنطق  يقول  بينما  للعجالت، 
هاتفي،  لالت�صال  اإل  يحتاج  ل  ذلك 
و  الت�صغيل  و  ال�صكن  اأن   كما 
للمواطن  اأمنيات  اأ�صحت  ال�صحة 
 - ال�صحفي،  البيان  يوؤكد  بب�صار 
ذلك  اإىل  اأ���ص��ف  ح��ق��وق،  ولي�صت 
ع���دم اأخ���ذ ال�����ص��ل��ط��ات امل��رك��زي��ة 
الناحية  من  املنطقة  بخ�صو�صية 
اجلنوب  يف  تواجدها  رغم  اجلغرافية، 
مناطق  �صمن  فة  م�صنَّ غري  انها  ال 
ال��ظ��روف  ورغ��م  الكبري،  اجل��ن��وب 
زالت  ما  انه  ال  ال�صعبة  املناخية 
ال�صاغل  ال�صغل  الكهرباء  فواتري 

. ب�صار  ولية  يف  للمواطن 
العالقة  اأن  امل�صدر  ذات  وي�صيف 
ال�صلطات  و  املواطن  بني  املتوترة 
للممار�صات  قطعية  نتيجة  املحلية 
ظاهرة  وانت�صار  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة، 
من  الكراهية  ن�رش  و  املح�صوبية، 
الن�صيج  ت��ن��وع  ا���ص��ت��غ��الل  خ��الل 
الف�صل  على  للتغطية  الجتماعي، 
ال��ذري��ع ل��ل��م�����ص��وؤول��ني ال��واف��دي��ن 
اأ�صحت  حتى  كمعاقبني،  لب�صار 
داري��ة  الإ العقابية  املوؤ�ص�صة  ب�صار 
يعد  مل  بب�صار  فاملواطن  للدولة، 
الق�صاء  من  املزيد  حتمل  على  يقوى 
ال�صكن  م�صاكل  ظل  يف  والتهمي�ش، 
التنمية  وغياب  ال�صحة  و  وال�صغل 

لال�صتثمار. املالئم  املناخ  و 
بقوله،  احلال  و�صف  البيان  ويوا�صل 
ال�صلطات  ب��ني  ال��ت��زاوج  حالة  اإن 
على  ت��ع��د  ج��م��ع��ي��ات  و  امل��ح��ل��ي��ة 

طرفهم  من  توجيهها  يتم  ال�صابع، 
براجمها،  يف  غريها  دون  واإ�رشاكها 
ا�صتغالل  اىل  ها  �صاوؤ روؤ حتول  قد  و 
يف  للدخل،  كم�صدر  الدولة  دع��م 
ن�صاطاتهم،  على  الرقابة  غياب  ظل 
امل�صوؤولني  و  املدراء  مكاتب  مادامت 
على  التقديرية  ب�صهاداتهم  مليئة 
قد  و  للمواطن،  امل��ق��دم  الال�صيء 
يف  ت�صتثمر  اجلمعيات  تلك  �صارت 
امورهم  لق�صاء  املواطن  م�صاكل 
م��اه��را  حم��ام��ي��ا  و  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، 
مادامت  املواطن،  ام��ام  لل�صلطات 
باملال  تنتع�ش  عليها  القائمني  جيوب 

. يوم  بعد  يوما  العام 
بعد  ياأتي  ال��ذي  و  البيان  ه��ذا  اإن   
و�صيتبع  وت�����رشي��ح،  ا�صتق�صاء 
الرابطة  ف��اإن  تو�صيحية،  ببيانات 
�صدق  ب��ك��ل  خ��الل��ه  م��ن  ح��اول��ت 
الب�صيط،  امل��واط��ن  هموم  ترجمة 
واإن  احل�صا�صة،  املنطقة  ه��ذه  يف 
طمعا  كان  تاأخرها  فاإن  متاأخرا  جاء 
ا�صتفاقة  و  الأو���ص��اع،  حت�صن  يف 
تقف  الرابطة  اأن  كما  امل�صوؤولني، 
الذين  لكل  واح��رام  اج��الل  وقفة 
عارية،  ب�صدور  للجائحة  ت�صدوا 
وجه،  اأكمل  على  واجبهم  وقدموا 
�رشبوا  من  على  غريبا  لي�ش  وهذا 
بتقدي�ش  وت�صبعوا  ال��وط��ن،  ح��ب 
لالأجيال  خ��دم��ة  العليا  م�صاحله 

. القادمة 

�سحيا،  والكارثي  املزري  الو�سع  ماأ�ساوية عن  �سورة  الإن�سان  حقوق  للدفاع عن  اجلزائرية  الرابطة  قدمته  تقرير  ر�سم 
بات حتميا  اإنه  ال�سحفي،  بيانها  الرابطة يف  ، وقالت  الفرتة الأخرية  بك�سل رهيب يف  ب�سار جنازات  ت�سهد مقابر  حيث 

الظروف  و  العمومية،  باملوؤ�س�سات  ال�سكانري  اأجهزة  فغياب  الأو�ساع،  انفجار  قبل  �سخ�سيا  اجلمهورية  رئي�ض  تدخل 
املمر�ض و  الطبيب  يعي�سها  التي  ال�سيئة 

ناقو�ض اخلطر الإن�سان تدق  للدفاع عن حقوق  الرابطة اجلزائرية 

توقيف م�ستبه فيه وحجز خمدرات 
بب�سار

اأدرار ت�ستفيد من جهاز  التحليل 
والك�سف عن فريو�ض كورونا 

) PCR (

ال�سكان يعانون من اهرتاء الطرقات وغياب قنوات ال�سرف ال�سحي 
والكهرباء والغاز

التنمية تدير ظهرها لـحي نا�سر 
ببامنديل بورقلة

اجتماع وا�سع للجنة الولئية بورقلة ملتابعة انت�سار فريو�ض كورونا و احلد منه 

العميد توهامي حممد رئي�ض جديد لأمن ولية اأدرار
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اإ�سايف( �سرير   600 و  طبيبا   450 اإىل  حاجة  يف  •• )ق�سنطينة 
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اأطباء يخرجون عن �سمتهم و يطالبون ال�سلطات باإ�سراك 
القطاع اخلا�ض يف مواجهة اجلائحة

              علجية عي�ض 
-----------------

يف  خمت�صون  و  اأط��ب��اء  اأجمع 
الو�صع   اأن  على  الأوبئة  علم 
جائحة  انت�صار  جراء  الكارثي 
متحكم  غري  اأ�صبح   19 كوفيد 
امل�صالح  م�صتوى  على  فيه 
كرونا  لفريو�ش  املخ�ص�صة 
بولية  الثالثة  بامل�صت�صفيات 
البري  بادي�ش،  ابن   ( ق�صنطينة 
ب�صبب  م�����راد(،  دي���دو����ش  و 
التاأطري  نق�ش  و  الك��ت��ظ��اظ 
ارتفاع  اأمام   التقني،  و  الطبي 
�صجلت  حيث  الإ�صابة،  حالت 
و  ال�صكان  و  ال�صحة  مديرية 
بالولية  امل�صت�صفيات  اإ�صالح 
منها  فيها،  م�صتبه  حالة   1038
 370 و  م��وؤك��دة،   حالة   380
احتلت  و  لل�صفاء،  ام��ت��ث��ل��وا 
من  الأول  املركز  اخلروب  دائرة 
حيث   ، الإ�صابات  ع��دد  حيث 
43 باملائة من حيث عدد  �صجلت 
مدينة  �صجلت  و  الإ���ص��اب��ات، 
مقارنة  باملائة   73 منجلي  علي 
مدينة  و  اخل���روب  بلدية  م��ع 
الأطباء  طالب  و  ما�صيني�صا، 
توفري  و  الأ���رشة  ع��دد  بتو�صع 
م�صلحة  فتح  مع  اإ�صافية،  اأ�رشة 
بلدية  م�صتوى   على  خا�صة 
للتكفل  اخلروب و علي منجلي، 
قال  و  بالفريو�ش،  بامل�صابني 
الرئي�صي  امل�صكل  اأن  الأطباء 
امليكانيزمات  و�صع  يف  يكمن 
خا�صة  ال��وب��اء،  على  للق�صاء 
فجل  الطبي،  بالعتاد  تعلق  ما 
م�صكل  من  تعاين  امل�صت�صفات 
غرار  على  الطبية  التجهيزات 

. مراد  ديدو�ش  م�صت�صفى 
تعر�ش  عن  اأطباء  ك�صف  و    
بالعدوى،  لالإ�صابة  زمالئهم  

م�صت�صفى  يف  وق���ع  مثلما 
الكلى،  جلراحة  الدق�صي  عيادة 
من  مر�صى  ي�صتقبل  ال���ذي 
اكت�صفوا  لكنهم  الت�صفية  اأجل 
قد  و  الفريو�ش،  حاملون  اأنهم 
حالت    09 امل�صت�صفى  �صجل 
فاإن  الأط��ب��اء  ح�صب  م��وؤك��دة،  
اأ�صيبوا  الأطباء  من  باملائة   30
مب�صت�صفى  يعملون  بالعدوى، 
منهم  ب��امل��ائ��ة   20 اخل����روب، 
ديدو�ش  م�صت�صفى  اإىل  نقلوا 
ي�صتقبلوا  اأن  مو�صحني  م��راد، 
احل���وادث  �صحايا  م��واط��ن��ني 
اأنهم  يكت�صفون  و  امل��روري��ة 
اأن ميزانية  ثم  الفريو�ش،   حاملو 
الأطباء  اأحد  ح�صب  امل�صت�صفى 
الطبية  للتغطية  تكفي  ل 
بالذات،  الظرف  هذا  يف  خا�صة 
اأكد  �صاعد،  بن  الربوفي�صور  اأما 

على  حتتاج  ق�صنطينة  ولية  اأن 
من  طبيا  اإطارا   450 اإىل  الأقل 
و  بروفي�صور،  اإىل  عام  طبيب 
لمت�صا�ش  اإ�صايف  �رشير   600
ال�صغط  لتخفيف  و  امل��ر���ش 
الثالثة  امل�صت�صفيات  على 
حتتاج  كما  ال��ذك��ر،   ال�صالفة 
للتحاليل  ج��ه��از   200 اإىل 
دون   ،  PCR ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
املكثفة،  العالجات  عن  احلديث 
اأن  مت�صل  �صياق  يف  م�صريا 
اأكتوبر  غاية  اإىل  ميتد  قد  الوباء 
يتم  مل  اإذا  املقبل،  نوفمرب  اأو 
على  ال�صيطرة  و  فيه  التحكم 
اإىل  الأطباء  تطرق  و  الو�صع، 
قطاع  يعي�صها  التي  امل�صاكل 
افتقارها  و  بالولية  ال�صحة 
املر�صى،  ل�صتقبال  اأ���رّشة  اإىل 
الريا�ش  م�صت�صفى  غرار  على 

الذي  القلب   اأم��را���ش  جلراحة 
حيث  لالإنعا�ش،  اأ�رّشة  اإىل  يفتقر 
حالت   10 الأخ��ري  ه��ذا  �صجل 
هذا  و  ايام،   10 ظرف  يف  وفاة 
الإم��ك��ان��ي��ات،  نق�ش  ب�صبب 
بفتح  ال�صلطات  طالبوا  الأطباء 
م�صت�صفى  و  اخلروب  م�صت�صفى 
املر�صى  ل�صتقبال  منجلي  علي 
حتويلهم  من  بدل  فيهم  امل�صتبه 
اأو  بادي�ش  ابن  م�صت�صفى  اإىل 
اإ���رشاك  م��ع  ال��ب��ري،  م�صت�صفى 
القطاع  يف  العاملني  الأط��ب��اء 
م�صت�صفيات  اإن�صاء  و  اخلا�ش، 

جديدة.
على  رده  يف  ق�صنطينة  وايل 
املخت�صني  و  الأطباء  ان�صغالت 
اإىل  تطرق  الأوب��ئ��ة،  علم  يف 
تطبيقها  يف  ال��ولي��ة  ج��ه��ود 
خم��ط��ط اح��ت��واء اجل��ائ��ح��ة يف 
للوباء  امللحوظ  الت�صاعد  اإطار 
ملواجهته،  يلزم  ما  كل  توفري  و 
الأ�صالك  مرافقة  و  متابعة  مع 
على  الطبية  ال�صبه  و  الطبية 
الإ�صت�صفائية  امل�صالح  م�صتوى 
كورونا،  لفريو�ش  املخ�ص�صة 
خا�ش  ق�صم  تخ�صي�ش  مت  حيث 
على  ���رشي��را   85 ل����:  ي�����ص��ع  
التكوين  م��در���ص��ة  م�صتوى 
تخ�صي�ش  و  الطبي،  ال�صبه 
توجيه  ي��خ�����ش  ف��ي��م��ا  ف��ن��دق 
امل��ايل  اجل��ان��ب  يف  و  املر�صى، 
اأحمد عبد  الوايل �صا�صي  ك�صف 
غالف  تخ�صي�ش  عن  احلفيظ 
�صنتيم   مليار   14 يفوق  مايل 
اقتناء  و  امل�صت�صفيات  لدعم 
و  ا�صتعجالية  طبية   معدات 
حّمل  اأنه  اإل  انطلقت،  العملية 
و  تهاونه،  م�صوؤولية  املواطن 
للتدابري  الإيجابي  تناوله  عدم 

الحرازية.

خرج اأطباء خمت�سون بولية ق�سنطينة عن �سمتهم و دقوا ناقو�ض اخلطر ملا ي�سادفهم  من عقبات يف مواجهة جائحة كورونا 
)كوفيد 19( امل�ستجد، ب�سبب غياب الإمكانيات املادية و الب�سرية و نق�ض التاأطري الطبي و  العتاد الطبي و كذلك الإكتظاظ 
على م�ستوى امل�ست�سفيات الثلثة، مطالبون ال�سلطاِت بالتدخل ال�سريع لدعم قطاع ال�سحة بالولية، ح�سب الربوفي�سور بن 

�ساعد؛ فق�سنطينة  حتتاج على الأقل 600 �سرير اإ�سايف، و 450 طبيبا من طبيب عام اإىل بروفي�سور.

14 مليار �سنتيم لقتناء اأجهزة طبية متخ�س�سة الوايل ك�سف عن تخ�سي�ض 

يتميز  ال��ذي  ال�صيف  ف�صل  يف 
�صكان  فيه   ي�صتكي  ب��احل��رارة 
بعا�صمة  العريق  ال�صوناتيبا  حي 
نق�ش  م��ن   ، خن�صلة  ال��ولي��ة 
ال�صاحلة  باملياه  التزويد  كبري  يف 
�صخ  �صعف  ب�صب  ل��ل�����رشب، 
اإىل  يوؤدي  مما   ، القنوات  يف  املاء 
العليا من  الطوابق  حرمان قاطني 
 ، دائم  ب�صكل  احليوية  املادة  هذه 
ال�صيف  ف�صل  حلول  مع  خا�صة 

وارتفاع درجات احلرارة .
اأ�صبحوا  اأنهم  ال�صكان  اأكد  حيث 
يف  املياه  تخزين  اإىل  يلجوؤون 
اخل��زان��ات وال��ربام��ي��ل ل��ت��دارك 
حاجياتهم  وتغطية  ال��و���ص��ع 

يقبلون  �صاروا  كما   ، امل��اء  من 
املعدنية  املياه  اقتناء  على  يوميا 
ال�رشر  هذا  حدة  من  للتخفيف 
املعنية  امل�صالح  مطالبني    ،
للمياه  اجل��زائ��ري��ة  وموؤ�ص�صة 
العاجل   بالتدخل  خن�صلة،   وحدة 
 ، املقلق  الو�صع  ه��ذا  ل��ت��دارك 
 ، احلرارة  درجات  وارتفاع  تزامنا 
املادة  هذه  ل�رشورة  بالنظر  وذلك 
 ، اليومي  ال�صتهالك  يف  احليوية 
الوقائية  التدابري  ظل  يف  خا�صة 
للحد من انت�صار فريو�ش كورونا 
تعقيم  و  تنظيف  من  ماتطلبه  و 

للمنازل  .
متاليل عادل 

يف عز ال�سيف �سكان حي ال�سوناتيبا 
بخن�سلة  ي�ستكون من نق�ض مياه 

ال�سرب

للحماية  الثانوية   الوحدة  تدخلت 
املدنية لدائرة العمارية    من اأجل 
امل�صمى  باملكان  غابة  حريق  اإخماد 
للربقية  وتبعا  ؛  بلدية  اخلم�صني 
مركز  من  ال�صادرة   1594 رقم 
ا�صتمرار  عن  العملي  التن�صيق 
عملية  ا�صتئناف  مت  غابة،   حريق 
م�صاحلنا،  ط��رف  م��ن  الإخ��م��اد 
يف  متثلت  مادية،  اخل�صائر  فكانت 
و  حلبي  �صنوبر  هكتار   1.5(
( فيما متت  0.5 هكتارات عرعار  

حماية باقي الغابة. .  .
الثانوية   ال��وح��دة  تدخلت  كما 
ال�صواقي     لدائرة  املدنية  للحماية 
اآخر متثل يف  اإخماد حريق  اأجل  من 
حريق تن، باملكان امل�صمى املخرج 

اجلنوبي   بلدية ال�صواقي.
مادية  خ�صائر  عن  اأ�صفر  احلريق   
مت  فيما   ) حزمة   150( يف  متثلت 
ومنازل  املمتلكات  باقي  حماية 

جماورة ملكان ن�صوب احلريق. كما 
للحماية  الثانوية   الوحدة  تدخلت 
مدعومة  الربواقية   لدائرة  املدنية 
ملكافحة  املتنقل  ال��رت��ل  بفرقة 
واملحا�صيل  ال��غ��اب��ات  ح��رائ��ق 
ال��زراع��ي��ة،   م��ن اأج���ل اإخ��م��اد 
امل�صمى  باملكان  اآخر  غابة  حريق 
ال�صوايحية   بلدية �صي املحجوب، 
مادية  خ�صائر  عن  اأ�صفر  احلريق 
ح�صيدة  هكتارات   06( يف  متثلت 
فيما   ) اأح��را���ش  هكتار   1.5 و 
منازل  و  الغابة  باقي  حماية  متت 
مبكان  نحل  و�صناديق  جم��اورة 
مت  العملية   ، احل��ري��ق  ن�����ص��وب 
مبختلف  اأع��وان   07 لها  ت�صخري 
 07 و  الربواقية  وحدة  من  الرتب 
اأعوان مبختلف الرتب تابعني لفرقة 
ت�صخري  مت  كذلك  املتنقل  الرتل 
الأحجام   مبختلف  اإطفاء  �صاحنات 

.                                 حممدم

اإخماد ثلثة حرائق خمتلفة باملدية

الإع���الم  خلية  ب��ي��ان  ك�صف 
وال�صكان  ال�صحة  مل��دي��ري��ة 
ويف  م�صاحلها  اأن  تب�صة،  لولية 
املعي�صية  الظروف  حت�صني  اإطار 
على  يجربون  الذين  للمر�صى 
 . امل�صت�صفيات  يف  الإق��ام��ة 
وقلة  املر�صى  ك��رة  وب�صبب 
من  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ع��م��ال 
قطاع  .ف���اإن  وممر�صني  اأط��ب��اء 
ب��ولي��ة  وال�����ص��ك��ان  ال�صحة 
اجلارية  ال�صنة  مطلع  منذ  تب�صة 
طبيبا   30 بتوظيف  قام   ،  2020
بهدف  التخ�ص�صات  عديد  يف 
باملر�صى. اأف�صل  تكفل  �صمان 

املنا�صب  هذه  اأن  بيانها  واأك��د 
يف  امل�صجل  العجز  ل�صد  تاأتي 
تب�صة  بولية  اخت�صا�صات  عدة 
املر�صى  جتنيب  على  ع��الوة 
الوليات  اإىل  التنقل  م�صقة 
مفيدا  العالج،  لتلقي  املجاورة 
الطبية  التخ�ص�صات  هذه  باأن 
اخل�صو�ش  وج��ه  على  تتمثل 
وطب  الباطنية  الأم��را���ش  يف 
و  الكلى  واأم��را���ش  ال��ع��ي��ون 
اأن  ال�صدرية.واأفاد  الأمرا�ش 
على  تعمل  املحلية  ال�صلطات 
املواتية  ال��ظ��روف  ك��ل  توفري 
ممكن  ع��دد  اأك��رب  ل�صتقطاب 

كل  من  املخت�صني  الأطباء  من 
فيما  خا�صة  الوطن،  ولي��ات 
الوظيفية. بال�صكنات  يتعلق 
اأفاد  ال�صحية  املن�صاآت  وب�صاأن 
تتوا�صل  الأ�صغال  باأن  البيان 
م�صتوى  على  “جيدة”  بوترية 
لل�صحة  موؤ�ص�صات   5 ور�صات 
اإجن��ازه��ا عرب  اجل��واري��ة ج��ار 
ذات  يف  كا�صفا  بلديات،   عدة 
اأ�صغال  ا�صتكمال  عن  ال�صدد 
ق�صم  وت��رم��ي��م  تهيئة  اإع����ادة 
باملوؤ�ص�صة  ال���ص��ت��ع��ج��الت 
املتخ�ص�صة  ال�صت�صفائية 
عبد  خالدي  والطفولة  لالأمومة 

والتي  الولية،  بعا�صمة  العزيز 
قبل  ا�صتالمها  املنتظر  م��ن 
�صياق  اجلارية.ويف  ال�صنة  نهاية 
ال�صحة  قطاع  باأن  اأو�صح  اآخر 
عن  ا�صتفاد  بتب�صة  وال�صكان 
مل�صتثمر  ت�صامنية  هبة  طريق 
املن�رشم  الأ�صبوع  خالل  خا�ش، 
جمهزة  اإ���ص��ع��اف  ���ص��ي��ارة  م��ن 
باأحدث العتاد الطبي ال�رشوري 
مت  بهم  والتكفل  املر�صى  لنقل 
العمومية  للموؤ�ص�صة  توجيهها 
ال�صبوكي  حممد  ال�صت�صفائية 

بال�رشيعة.
الزين  حممد  �صو�صة 

توظيف 30 طبيبا خمت�سا وم�ستثمرا يتربع ب�سيارة اإ�سعاف وترميم
قاطني  5 م�ست�سفيات بتب�سة م��ن  الع�رشات  انتف�ش 

ال�صحيمة  ببلدية  الرتيم  منطقة 
البلدية  م�صالح  ق���رار  ع��ق��ب 
الرعوية  الأرا����ص���ي  بتق�صيم 
امل�صتثمرين  من  جمموعة  على 
الق�صاء  يعني  م��ا   ، الفالحيني 
املقدرة  و  احليوانية  ال��روة  على 
و  املوا�صي  روؤو���ش  من  ب��الألف 
عن  ع��ربوا  املواطنون   . الأب��ق��ار 
قاموا  و  البلدية  لقرار  رف�صهم 
بحركة احتجاجية اأمام مقر البلدية 
اجلمهورية  رئي�ش  من  مطالبني 
التدخل حول ق�صايا تتعلق اأ�صا�صا 
الرعوية  بامل�صاحات  العقار  بنهب 
ا�صتغاللها  ميكن  ل  اأ�صال  هي  و 

خل�صو�صيتها  نظرا  الفالحة  يف 
حتتوي  و   . الرعوية  ال�صهبية 
م�صاحات  على  ال�صحيمة  منطقة 
وجب  حمميات  و  �صهبية  رعوية 
 ، حلمايتها  التدخل  الدولة  على 
امل�صاحات  هذه  مثل  حراثة  كون   
و  للت�صحر  املنطقة  يعر�ش  قد 
وفريا  فالحيا  منتوجا  تدّر  ل  هي 
على  �صابقا  التجارب  اأجريت  اأين 
و  القمح  زراع��ة  بعد  م�صاحات 
ال�صعري، و هي ل تدر �صوى اأربعة 
قناطري يف الهكتار الواحد و عليه 
بوقف  مطالبة  ال�صلطات  ف��اإن 
بالبيئة  امل�رشة  الأعمال  هذه  مثل 
ب�صكل عام.                  اأمني لوز  

قاطنو الرتيم بال�سحمية يف تيارت 
يرف�سون هدم منازلهم ل�سالح 

ال�ستثمار



الليف: "تلقيت عر�سا 
من الوداد.. وعجزت 
عن حتويل م�ستحقاتي"

احلكم حيمودي: "حياتو 
اأوقفني عاما ب�سبب 

الأهلي امل�سري"

مان�س�سرت  مــدرب  جو�رديول  بيب  �أعــرب 
عقوبة  برفع  �لكبرية  �سعادته  عن  �سيتي، 
�مل�سابقات  يف  �ملــ�ــســاركــة  ــن  ع �لإيـــقـــاف 
�للهجة  �سديدة  ر�سائل  موجًها  �لأوروبية، 

ملناف�سيه.
ــذي  �ل �ل�سحفي  ــر  ــوؤمت �مل يف  ذلـــك  ـــاء  وج
مبو�جهة  و�خلا�س  �لثالثاء،  �م�س  �أجــر�ه 
بورمنوث �ليوم، �سمن لقاء�ت �جلولة رقم 

�ملمتاز �لإجنليزي  �لدوري  من   36
�ل�سحفي  ــر  ــوؤمت �مل جـــو�رديـــول  و��ستهل 
�لتحكيم  حمكمة  قـــر�ر  على  بالتعليق 
�لريا�سية برفع عقوبة �لإيقاف �لتي كانت 
موقعة على �ل�سيتي باحلرمان من �مل�ساركة 
�مل�سابقات �لأوروبية ملدة عامني قائال:  يف 
ذلك  �أظهر  �لقر�ر،  بهذ�  للغاية  �سعيد  "�أنا 
غري  �لــنــادي  عن  �لبع�س  قاله  ما  كل  �أن 

�مللعب  �أر�ــس  يف  و�سند�فع  �سحيح، 
عما فزنا به عليها".

كلوب  انتقادات 
ومورينيو 

وعلق على �نتقاد كل من 
وجوزيه  كلوب  يورجن 
�لقر�ر:  لذلك  مورينيو 

�لعتذ�ر  يتم  �أن  "يجب 
ب�سيء  قمنا  كنا  فاإذ�  لنا، 

خاطئ، كنا �سنتقبل عقوبة 
يد�فع  �أن  نتوقع  مل  يويفا، 

و�آر�سنال  وتوتنهام  ليفربول  عنا 
ولكن  وولفرهامبتون،  �أو  وت�سيل�سي 

عندما  �أنف�سنا،  عن  �لدفاع  يف  �حلق  لدينا 
 3 وقال  �سحيًحا،  كان  به  قمنا  ما  �أن  نرى 

ق�ساة م�ستقلني نف�س �لأمر".
و�أ�ساف: "�ليوم هو يوم جيد، وكذلك �أم�س 
حتت  نلعب  فنحن  �لقدم،  لكرة  بالن�سبة 
نف�س �لقو�نني �لتي تعمل حتتها كل �أندية 
�أوروبا، و�إذ� كنا خرقنا قو�عد �للعب �ملايل 

�لنظيف، كان �سيتم معاقبتنا".
وو��سل: "لكن كان علينا �لدفاع عن �أنف�سنا 
نغ�س  �إننا  يقول  �لبع�س  حق،  على  كوننا 
تكن  مل  ـــرب�ءة  �ل فر�سية  و�أن  ونــكــذب، 
على  �أننا  �أثبتنا  عندما  ولكن  متو�جدة، 
ميكننا  فـــالآن  للغاية،  �سعد�ء  كنا  حــق، 

�لدفاع عما قدمناه يف �أر�س �مللعب".
عن  �سيتوقف  �لــبــعــ�ــس  كـــان  �إذ�  وعــمــا 
ذلك  "�سيكون  قال:  �ل�سيتي،  عن  �أحاديثه 
خالل  فمن  ذلك،  �أعتقد  ل  ولكني  لطيًفا، 
وعــدد  �لأخــــرية،  �ل�سنو�ت  يف  ــدث  ح مــا 
�لأ�سخا�س �لذين �أتو� �إىل نادينا للهم�س من 
�لأمر،  هذ�  ينتهي  �أن  �أحب  ظهورنا،  ور�ء 
�أر�س  يف  للعب  �مللعب  �أر�س  �إىل  نذهب  و�أن 
يف  ــرتدد  ن لن  علينا،  تغلبو�  و�إذ�  �مللعب، 
يخ�سرون  ولكنهم  �إليهم،  بالتهنئة  �لتقدم 

بعيًد� عن �مللعب".
�مللعب  ـــس  لأر� ــاب  ــذه �ل "عليهم  ــع:  ــاب وت
فعلنا  �إذ�  كثرًي�،  وقلت  هزميتنا،  ملحاولة 
فيفا  من  �لإيقاف  ف�سنتقبل  خاطئا،  �سيئا 
�لإجنليزي،  و�لحتاد  وبرميريليج  ويويفا 
و�أم�س  �أنف�سنا  عن  �لدفاع  باإمكاننا  ولكن 
�أظهر  لأنــه  �لقدم  لكرة  عظيًما  يوًما  كان 

تعاملنا بنف�س قو�نني �أندية �لنخبة".
�أبطال  دوري  يف  �مل�ساركة  "ميكننا  وقــال: 
قمنا  ما  لأن  نظًر�  �ملقبل،  �ملو�سم  �أوروبــا 
ذلك  تقبل  �لآن  عليهم  �سحيًحا،  كان  به 

ومو�جهتنا على �أر�س �مللعب".
بعد  ملا  �ل�سيتي  مع  ��ستمر�ره  �إمكانية  وعن 
رمبا  يتغري،  مل  "ر�أيي  �أو�سح:   ،2021 عام 
ولكن  �أطول،  لفرتة  هنا  �لبقاء  من  �أمتكن 
على  �ل�سعوبة  حجم  تتفهم  لن  �جلماهري 
حول  حامت  �لتي  �ل�سكوك  مــع  �جلميع 
�ملحكمة،  يف  �سيء  كل  �أثبتنا  �لآن  �لنادي، 

و�سنعود للملعب مرة �أخرى".
�أمامنا  �ملنا�سب،  �لوقت  لي�س  "�لآن  و�أردف: 
بالن�سبة  طويلة  مدة  هو  وعام  �آخر،  �سهر 
و�سعيد  �لقر�ر  قبل  �سعيًد�  كنت  ــدرب،  مل

�لآن، ومنلك �لوقت للتحدث".

الميركاتو

بيب:  قال  لل�سيف،  خططه  �إىل  وبالنظر 
�إذ�  مو�سم،  كل  مثل  طبيعي  �ملوقف  "�لآن 

تعر�س  و�لو�سع  �إيقافنا  مت  كــان 
كان  مــاذ�  �أعــرف  ل  لل�سكوك، 

موقفي  حينها،  �سيحدث 
و��سًحا،  ــان  ك �ل�سخ�سي 
كنت �ساأبقى مع �لفريق، 
�لآن  ولكن 

�أمــامــنــا 
�أ�سابيع   5 �أو   4

مبا  جيدين  كنا  �إذ�  هــائــلــة، 
�آر�ــســنــال،  على  للتغلب  يكفي 

�لحتــاد  ــس  ــاأ� ك لنهائي  �سن�سل 
لدينا  �سيكون  وبعدها  �لإجنليزي 

�لوقت للتفكري".
تيبا�س،  خافيري  فعل  رد  وعــن 
ـــــــدوري  ـــس ر�بــــطــــة �ل ـــ� ـــي رئ

�آخر  �سخ�س  "هو  علق:  �لإ�سباين، 
�لكرة  من  يغار  �أن  عليه  يتوجب 

�لإجنليزية، هو خبري قانوين مذهل، رمبا 
حمكمة  �أي  عن  �سن�ساألهم  �ملقبلة  �ملرة  يف 

و�أي ق�ساة نتوجه �إليهم".
�لليجا  على  �لقلق  عليه  "يجب  و�أكــمــل: 
عندما  طبيعي  ولكن  هــنــاك،  و�لرتكيز 
يكون �لقر�ر جيد له فيكون �لو�سع مثايل، 
م�سكلة  تلك  فتكون  �لعك�س،  كــان  �إذ�  �أمــا 
�أبــطــال  دوري  يف  �سن�سارك  �لآخـــريـــن، 
�أوروبا �ملو�سم �ملقبل �سيد تيبا�س لأننا قمنا 

بالأمور على �لنحو �ل�سحيح".

المنافسون

ووجه جو�رديول ر�سالة لالأندية �ملناف�سة 
قال فيها: "هذ� �لنادي حاول طو�ل تاريخه 
�أ�ساطريه من كولني بيل  يف ميني رود ومع 
يف  لدينا  ما  �أف�سل  قدمنا  �سامربي،  ومايك 
�سعب  �لأمــر  ذلك  �أن  �أعــرف  �مللعب،  �أر�ــس 
ليفربول  من  �لنخبة  �أندية  على  تفهمه 

و�ليونايتد و�آر�سنال".
يف  �أحقيتنا  تفهم  عليهم  "ولكن  وتــابــع: 
�لإجناز�ت  على  نقاتل  و�أن  معهم  �لتو�جد 
�أن نكون  �لتي حققوها يف �ملا�سي، ن�ستحق 
�أ�سخا�س  هــنــاك  ـــر،  �آخ بعد  عــامــا  ـــوي  �أق
مذهلني يف تلك �ملنظومة يعملون كي نكون 
للتو�جد  �لإذن  لطلب  نحتاج  ل  �أف�سل، 

هنا".
هنا،  �لتو�جد  بالفعل  "ن�ستحق  وختم: 
�لآخرين  باليد  �ساأ�سافح  نخ�سر  عندما 
و�أتوجه �إليهم بالتهنئة، يف بع�س �لأحيان 
على  ولــكــن  ل،  ـــر  �لآخ و�لبع�س  نك�سب 
�لآخرين فهم �أنه ل يتوجب عليهم �لهم�س 

ظهورنا،  ـــــــــــل ور�ء  ب
مــو�جــهــتــنــا 

ــــس  �أر� يف 
�مللعب".

�ل�سابق،  �جلــز�ئــري  �ملنتخب  جنم  دعــا 
ــق �ــســايــفــي، �لــالعــبــني �حلــالــيــني  ــي رف
�أفريقيا  �أمم  بكاأ�س  تتويجهم  لي�ستغلو� 
جناحات  نحو  حمّطة  لتكون  �لأخــرية، 
�لفني  �أخرى، كما عرّب عن ر�أيه باملدير 
�لــذي  غــوركــوف،  كري�ستيان  �ل�سابق، 

عمل معه يف نادي لوريان.
ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  �سايفي  و�أّكــد 
متتلك  �جلز�ئر  �أن  فر�ن�س"،  "وي�ست 
�أن ت�ستفيد منه �أكرث،  جياًل ذهبيًا يجب 
�حلاليني  �لالعبني  �أن  "�أعتقد  وقـــال: 
قادرون على حتقيق عّدة �ألقاب، مبحرز 
و�سليماين، فهذه �لفر�سة لن تتاح يف كّل 

مرة".
مــدربــًا  منتلك  "كما  قــائــال:  �أردف  ثــم 
منا�سبًا  جو�ً  وّفر  بلما�سي  فجمال  جيد�ً، 
�لن�سجام  لالعبني  و�سّهل  �ملجموعة،  يف 
�للعب  جــــودة  فــظــهــرت  خــطــطــه،  مــع 
بالفريق،  �جلز�ئريني  وحما�س  و�ملهارة 

نقاط  ت�سّكل  �أن  �ساأنها  من  عو�مل  وهي 
قارة  على  لل�سيطرة  �مل�ستقبل،  يف  قوة 

�أفريقيا".
تعامل  طــريــقــة  عــلــى  �ــســايــفــي  ــق  ــّل وع
قبل،  من  �جلز�ئر  دّرب  �لذي  غوركوف 
�ألــو�ن  يحمل  كان  عندما  عليه  و�أ�سرف 
"غوركوف  ــاف:  ــس ــاأ� ف لـــوريـــان،  نـــادي 
د�ئمًا  يحدثنا  فكان  �لقدم،  كرة  يتنف�س 
��ستهر بها،  �لتي   4-4-2 عنها وعن خطة 
�أخفي  ول  م�سو�ري،  خالل  �ساعدين  كما 
بع�س  يف  �إليه  بحاجة  كنت  �أنني  عنكم 

�ملحطات من حياتي �لكروية".
ــني  ــب ــالع ــي مـــن بـــني �ل ــف ــاي ــس ـــــان � وك
من  �نتقلو�  �لذين  �لقالئل  �جلز�ئريني 
�لتحق  �ملحلي نحو فرن�سا، حيث  �لدوري 
بعدها  ليلعب   ،1999 �سنة  تــرو�  بنادي 
�إي�سرت  غر�ر  على  فرن�سية  فرق  عدة  يف 
جتربة  له  كانت  كما  و�أميان،  و�أجاك�سيو 

مع نادي �خلور �لقطري.

ــاد  �لحت يف  ــو�رئ  ــط �ل جلنة  ت�سدر 
خالل  "كاف"  �لقدم  لكرة  �لأفريقي 
ب�ساأن  �لنهائي  قر�رها  �ملقبلة  �لأيام 
ن�سف  ملــبــاريــات  �مل�ست�سيف  �لبلد 
�لأبـــطـــال،  دوري  ونــهــائــي  نــهــائــي 
ر�سميًا  �لكامريون  �إعالن  بعد  وذلك 
��ست�سافة  عـــدم  عـــن  �لعـــتـــذ�ر 

�ملناف�سات.
رئي�س  نغويا  مبومبو  �سيدو  ــال  وق
ــر  ــوؤمت م يف  �لـــكـــامـــريوين  ـــــاد  �لحت
"بعثنا �إىل �لحتاد �لأفريقي  �سحايف 
��ست�سافة  عـــدم  عـــن  �عـــتـــذ�رنـــا 
�أبطال  دوري  من  �ملتبقية  �ملباريات 
�حلكومة  رف�س  ب�سبب  �إفريقيا 
�ملباريات  ��ستقبال  �لكامريونية 

نظر�ً لنت�سار فريو�س كورونا".
"نحن  و�أ�ساف مبومبو خالل حدثه 
به  �أبلغنا  ما  وهــذ�  جاهزون،  د�ئما 
ــاد �لــكــرة، نــدر�ــس �لأمـــر ب�سكل  �حت

�لتفا�سيل  بع�س  وتــبــقــى  �ــســريــع 
�ل�سغرية".

�سهر  حــدد  �لأفريقي  ــاد  �لحت وكــان 
ــة  ــام �أيــلــول/�ــســبــتــمــرب �ملــقــبــل لإق
وبطولة  ــال  ــط �لأب دوري  مــبــاريــات 
�لالئحة  تعديل  بعد  �لكونفدر�لية 
مبار�ة  مــن  �لنهائي  ن�سف  باإقامة 

و�حدة على �أر�س حمايدة.
و�ملــغــرب  وتون�س  م�سر  وتتناف�س 
حيث  ــات،  ــاري ــب �مل ��ست�سافة  عــلــى 
�أ�سرف  �مل�سري  �لريا�سة  وزير  ك�سف 
�سبحي عن ��ستعد�د م�سر ل�ست�سافة 

�ملناف�سات.
على  �ملــنــافــ�ــســة  ــس  ــ� ــون ت ودخـــلـــت 
جانب  �إىل  ــات،  ــاري ــب �مل ��ست�سافة 
بعدما  و�لإمــــــار�ت،  ــرب  ــغ و�مل م�سر 
�لتون�سي  �لحتـــاد  مــ�ــســوؤولــو  رحــب 
�لتون�سية. �حلكومة  مو�فقة  ب�سرط 
�لحتــاد  نف�سه  �لوقت  يف  ــق  و�ف كما 

�ملباريات  ��ست�سافة  على  �لرو�ندي 
بـــالده،  حــكــومــة  مــو�فــقــة  �سريطة 
��ست�سافة  �لإمــار�ت  دولة  طلبت  كما 

�ملباريات.
�أن تقام �ملو�جهات يف  وكان من �ملقرر 
هناك  �ل�سلطات  �أن  �إل  �لكامريون، 
�نت�سار  ب�سبب  �لن�سحاب  ف�سلت 
و�أ�سارت  �مل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
�إىل  �ملغربية  �سبور"  "�سوف  �سحيفة 
فكرة  رف�س  �لأفريقي  �لحتــاد  �أن 
ــار�ت  �لإم دولــة  يف  �ملو�جهات  �إقامة 
بعدما تقدمت مبلف تنظيم �حلدثني 

�لكبريين.
وتابعت �ل�سحيفة" �لحتاد �لإفريقي 
بعد  �إل  ــرف  ــس ــ� �ل ـــذ�  ه يــعــطــي  لــن 
�سيحظى  �لــذي  للبلد  كبرية  در��سة 
ن�سف  بتنظيم  �ملغرب  فوز  ومع  به، 
�لكونفيدر�لية  كاأ�س  ونهائي  نهائي 
�لــربــاط،  �لعا�سمة  يف  �لأفــريــقــيــة 

تبقى  و
كــــــــــــل 

�حلــــظــــوظ 
هــــــــذ� قـــويـــة لـــديـــه يف 

�لبلد  تخطي  مع  خ�سو�سًا  �لإطـــار، 
وجاهزية  �ل�سعبة  كورونا  مرحلة 
�لد�ر  �خلام�س مبدينة  مركب حممد 

�لبي�ساء ب�سكل كبري".
"كورونا" كان �لحتاد  وقبل فريو�س 
�لأفريقي �أعلن �ختيار ملعب غابوما 
نهائي  ل�ست�سافة  دو�ل،  مدينة  يف 
يقام  ــذي  �ل �أفريقيا  �أبــطــال  دوري 
و�حــدة،  مــبــار�ة  مــن  �لأوىل  للمرة 
كما  ــاب  و�لإي �لذهاب  بنظام  ولي�س 

كان معتاًد� منذ �نطالق �لبطولة.

بن  �سعيد  �جلز�ئري،  �لــدويل  ز�ل  ما 
�إجنــلــرت�  يف  �حلـــدث  ي�سنع  رحــمــة، 
برينتفورد  مع  �لالفت  تاألقه  بف�سل 
يف دوري �لدرجة �لأوىل �لإجنليزي، 
على  “�لربميرييغ”  كبار  ولتهافت 
خدماته، ما دفع موقع “غول” �لعاملي 
“�خل�سر”  جنــم  عــن  تقرير  لإعـــد�د 
�ملقبلة  وجهته  باختيار  فيه  ن�سحه 
مو��سلة  ـــل  �أج ــن  م بــالــغــة  بعناية 
هذ�  �أطلقه  �لــذي  ــار  ــه �لإب م�سل�سل 

�ملو�سم.
تقرير�  �لعاملي  “غول”  موقع  ــد  و�أع
هــذ�  رحــمــة  ــن  ب ــق  ــاأل ت فــيــه  ي�سطر 
ـــه �نـــتـــبـــاه عــديــد  ـــذب �ملـــو�ـــســـم وج
وت�ساءل  �لربميريليغ،  يف  �لأنــديــة 
�إن  �لنقطة..قيل  ــذه  ه بخ�سو�س 
تطوره،  كثب  عــن  يتابع  ت�سيل�سي 
من  �أخرى  وجمموعة  �أر�سنال  و�أي�سًا 
�ملمتاز،  �لإجنليزي  �لـــدوري  �أنــديــة 
ــه..؟،  ل �ملثلى  �خلطوة  هي  ما  ولكن 
مل  ربيعًا  وع�سرين  �لأربعة  ف�ساحب 
“�لربميريليغ”  يف  �للعب  له  ي�سبق 
�لتناف�سي  �مل�ستوى  ورغــم  قبل،  من 
عن  �حلديث  ولكن  للت�سامبيون�سيب، 
�نتقال مبا�سر �إىل �أر�سنال �أو ت�سيل�سي 
حتت  وي�سعه  كبري�ً،  حتديًا  �سي�سكل 

�سغط �أن يثبت نف�سه مبا�سرة.
ر�أينا  بالقول،  �ملوقع  تقرير  وتابع 
حمرز  ريــا�ــس  مو�طنه  عــانــى  كيف 
�سيتي،  مان�س�سرت  مــع  �لــبــد�يــات  يف 
بعد  �سيتي  لي�سرت  مــن  �لــقــادم  ــو  وه
لعب  �أف�سل  وكونه  باللقب  �لتتويج 

يف �مل�سابقة، ولكن �لتو�جد مع �لكبار 
�لكبري  �لب�سري  �لــز�د  مع  و�ملناف�سة 

من �لنجوم يختلف.
تيمو  �لثنائي  مــع  ت�سيل�سي  تعاقد 
ل�سم  و�سعيه  زيا�س،  وحكيم  فرينر 
بن  تــو�جــد  يجعل  هافريت�س،  كــاي 
منطقي،  غــري  ــوز  ــل ــب �ل مــع  ــة  ــم رح
فر�سته  على  للح�سول  و�سيعاين 
فالو�سع  �أر�ــســنــال،  يف  ــا  �أم كاأ�سا�سي، 
يبدو �أف�سل يف ظل عدم وجود تخمة 
�لهجومية  �لأدو�ر  ذ�ت  �لأ�سماء  من 
مل�سعود  �ملتوقع  و�لرحيل  �ملميزة، 
ويجعل  جماًل  يف�سح  قد  مما  �أوزيــل، 
�ملدفعجية يبحثون عن لعب بنف�س 

�خل�سائ�س.
من  طيبة  فر�سة  برنتفورد  وميتلك 
�ملقبل  �ملو�سم  تــو�جــده  تــاأمــني  ــل  �أج
�لرتتيب  يحتل  �إذ  �لربميريليغ،  يف 

يف�سله  ولكن  للملحق،  �ملوؤهل  �لثالث 
ــاب  ــح ــس ــط ثــــالث نــقــاط عـــن �أ� ــق ف
وو�ست  ليدز  �ملبا�سر  �ل�سعود  مر�كز 
�سعوده،  حال  ويف  �ألبيون،  بروميت�س 
�حلل  هو  رحمة  بن  بقاء  يكون  قد 

�لأف�سل.
جنم  هــو  �أ�سبح  ــري  ــز�ئ �جل �لــالعــب 
يف  معه  وتــو�جــده  �لأول،  �لــفــريــق 
تك�سبه  قد  “�لربميريليغ”  �أ�ــســو�ء 
يحتاجها  قد  خرب�ت  من  يحتاجه  ما 
فريق  نــحــو  �ملقبلة  خــطــوتــه  قــبــل 
وت�ساعده  تناف�سية،  و�أكـــرث  �أكـــرب 
�ل�ساحة  عــلــى  نف�سه  ــات  ــب �إث عــلــى 
�إجنلرت�  �إىل  و�سوله  ومنذ  �لأكـــرب، 
يف  ــو  وه  2018 يف  فرن�سا  مــن  قــادمــًا 
حت�سن  يف  وم�ستو�ه  ت�ساعدية  حالة 
م�ستمر، ولكن �خلطوة �ملقبلة �ستكون 
�سيكون  �أوًل  ولكن  م�سو�ره،  يف  �لأهم 

فريقه  م�ستقبل  يف  �لتفكري  عليه 
�أو  بــه  �خلــا�ــس  ح�سم  قبل  �حلـــايل 

ناديه �لقادم.

�ساد�ض هدايف “الت�سامبيون�سيب”

ــري ولعــب  ــز�ئ ـــدويل �جل �رتــقــى �ل
يف  رحــمــة،  بــن  �سعيد  برينتفورد، 
ترتيب هد�يف بطولة �لدرجة �لأوىل 
�لتي  �لثنائية  بف�سل  �لإجنليزية، 
كاونتي  ديربي  ح�ساب  على  وقعها 
ليحتل   ،43 �جلولة  �سمن   )3-1 )فوز 

�ملرتبة �ل�ساد�سة مبجموع 17 هدفا.
يقدم  بــريــنــتــفــورد  هــــد�ف  وبــــات 
ل�سبعة  بتوقيعه  قــويــة  عــرو�ــســا 
ـــــع مــبــاريــات  ـــالل �لأرب ـــــد�ف خ �أه
�لأخرية، من بينها ثالثية يف �إحدى 
�قتطاع  على  يتناف�س  كما  �للقاء�ت، 
�ملمتازة  �لبطولة  �إىل  �ل�سعود  ورقة 
قبل ثالث جولت عن نهاية �ملو�سم، 
�لثالث  �ملــركــز  برينتفورد  ويحتل 
�ملت�سدر  ور�ء  نقطة،   78 بر�سيد 
ليدز يونايتد )81( ومالحقه وي�ست 

برومويت�س �ألبيون )80(.
�لأول  �ملركزين  �ساحبي  �أن  ومعلوم 
�إىل  مــبــا�ــســرة  يــ�ــســعــد�ن  ـــثـــاين  و�ل
تلعب  حــني  يف  �ملــمــتــازة،  �لبطولة 
�ملركز  من  كال  حتتل  �لتي  �لأنــديــة 
و�ل�ساد�س  و�خلام�س  و�لر�بع  �لثالث 
“�لبالي �أوف” من �أجل �ل�سعود  دورة 

للق�سم �ملمتاز.

جوارديول يطلق ر�سائل نارية للغا�سبني من رفع 
عقوبة ال�سيتي

رفيق �سايفي: "حان الوقت لن�سيطر على اأفريقيا"

�سباق عربي ل�ست�سافة دوري اأبطال اأفريقيا بعد اعتذار الكامريون

موقع عاملي ير�سم م�سار التاألق لنب رحمة يف  "الربميريليغ"

�إغــالق  �إن  ــاليف  �ل مــوؤيــد  �لليبي  �لــالعــب  قــال 
�حلدود حال حتى �لآن دون �لتحاقه بفريقه 

�حتاد �جلز�ئر.
 :218 لقناة  ت�سريحات  يف  �لــالعــب  و�أ�ــســاف 
على  للمحافظة  طر�بل�س  يف  منفرد�  "�أتدرب 

لياقتي".
من  �أ�سهر  و7  عام  منذ  �أمتكن  "مل  و��ستطرد: 

حتويل م�ستحقاتي من �جلز�ئر �إىل ليبيا".
�حتاد  ملــغــادرة  عرو�س  عــدة  "تلقيت  وتــابــع: 
يف  �ملغربي  �لـــود�د  من  عر�س  منها  �لعا�سمة 
ـــت مع  يــنــايــر/ كــانــون �لــثــاين �ملــا�ــســي، ولزل

فريقي".
�لعا�سمة  ــاد  �حت مــع  جتربته  ــاليف  �ل و�عــتــرب 
يف  خا�سة  و�جهته  �لتي  �لظروف  رغم  جيدة 

�لفرتة �لأخرية.
طموحا  "منتلك  ــال:  ق �لليبي  �ملنتخب  وعــن 
وحاليا  للكان،  و�لتاأهل  جيدة،  نتائج  لتحقيق 
�لإد�ري  �لطاقم  من  د�ئم  �سبه  تو��سل  هناك 

خا�سة �أحمد �جلحاوي، وكمال �لرتهوين".
ومتنى �لالعب ��ستقر�ر �جلهاز �لفني و�لإد�ري 
يوؤثر  د�ئم  ب�سكل  "�لتغيري  مردفا:  للمنتخب، 

ب�سدة على �أد�ء �لالعبني".

�لــ�ــســابــق جمال  ـــري  ـــز�ئ ــم �جل ــك كــ�ــســف �حل
 5 منذ  �لتحكيم  �عتز�له  �سبب  عن  حيمودي 

�سنو�ت.
جمهور�لثالثة،  لربنامج  ت�سريحات  يف  وقال 
�إن  �مل�سرية،  �سبورت  ــامي  ت �أون  قــنــاة  على 
�جلز�ئر،  يف  �لقدم  بكرة  �ملحيطة  �لظروف 

كانت �ل�سبب ور�ء قر�ر �عتز�له.
و�لعمل  فرن�سا  يف  �ل�ستقر�ر  "قررت  و�أو�سح: 

هناك مر�قًبا للحكام".
 2014 �لــعــامل  كــاأ�ــس  "يف  حيمودي:  وتــابــع 
�أدرت 4 مباريات، وكان هديف �إعادة �ل�سورة 

�جليدة للحكم �لإفريقي من جديد".
و�أ�ساف: "ُطلب مني �أل �أقدم على �لعتز�ل، 
2017، لكنني رف�ست ذلك  و�ل�ستمر�ر حتى 

ملنح فر�سة لل�سباب".
وعن �لتحكيم يف �إفريقيا قال: "لالأ�سف �لقارة 
كبرية،  حتكيمية  �أزمــات  من  تعاين  �ل�سمر�ء 
منذ �سنو�ت، لكن �جليل �حلايل، لديه �لفر�سة 

لتطوير �لأد�ء ب�سبب �لتطور �لتكنولوجي".
من  بــقــر�ر  كــامــل  لــعــام  جتميدي  "مت  ـــنّي:  وب
عي�سى حياتو رئي�س �لحتاد �لإفريقي �ل�سابق 
�لأهلي  لفريق  جز�ء  ركلة  �حت�سابي  ب�سبب 

�مل�سري �أمام فريق �لقطن �لكامريوين".
"مبار�ة  ك�سف:  �أد�رهـــا،  مبار�ة  �أ�سعب  وعــن 
حيث  �لتون�سي،  و�لرتجي  �ل�سود�ين  �لهالل 
بني  �سخ�سيا  عــلــّي  ــالل  ــه �ل رئــيــ�ــس  ــدى  ــت �ع

�ل�سوطني".
باملغربي  �ل�سابق  �لـــدويل  �حلكم  �أ�ــســاد  كما 
يف  كبري  "م�ستقبله  ــًد�:  ــوؤك م جيد،  ر�ــســو�ن 

�لتحكيم".

كلوب: اإلغاء عقوبة ال�سيتي لي�ض يف �سالح كرة القدم

ريال مدريد يحر�ض مبابي �سد باري�ض

كونتي: �ساأرحل عن اإنرت يف هذه احلالة

كابيلو: اأتالنتا �سي�سع �سان جريمان يف ورطة

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، �إن 
�سد  �سيتي  مان�س�سرت  طعن  جناح 

�مل�سابقات  مــن  منعه  عقوبة 
�لأوروبية ملدة عامني ب�سبب 

�للعب  قو�عد  خرق  مز�عم 
"لي�س  �لــنــظــيــف  ــــايل  �مل

جيد� لكرة �لقدم".
ــل �لـــــدوري  ــط و�أبـــلـــغ ب
�لجنــــلــــيــــزي �ملــمــتــاز 
�ليوم  �سحفيا  موؤمتر� 

�أعتقد  "ل  �لــثــالثــاء 
�أنه كان يوما جيد� لكرة 

�لقدم بالأم�س، لكي �أكون 
�سادقا".

�ملايل  �للعب  "قو�عد  و�أ�ــســاف 
وتهدف  جــيــدة  فــكــرة  �لنظيف 

حلماية �لأندية و�مل�سابقات، لكي ل يحدث 
بذخ يف �لإنفاق...".

�لريا�سية  �لتحكيم  حمكمة  ــت  ــغ و�أل
�لطعن  قبول  بعد  �سيتي  على  �لعقوبة 
�ل�سماح  يعني  ــا  م �لإثـــنـــني،  ــس  ــ� �أم
�أبطال  دوري  يف  بامل�ساركة  للفريق 

�أوروبا يف �ملو�سم �ملقبل.
�سيتي  بـــــاأن  �ملــحــكــمــة  ــــــرت  و�أق
ــايل  ــد �لــلــعــب �مل ــو�ع مل يــخــرق ق
�لرعاية  �أرباح  بت�سخيم  �لنظيف 

يف ح�ساباته.
�أن  يعنيني  "ل  ــوب  ــل ك وتـــابـــع 
�أفعل،  ــن  ول ــك  ذل على  �أحــكــم 
�أن  يجب  �أنــنــا  �أعــتــقــد  لكن 
و�أمتنى  بالقو�عد  نتم�سك 
ت�سع  ــا  ــه لأن ت�ستمر  �أن 
حدود� ل ميكن �جتيازها 
كرة  مل�سلحة  جيد  وهــذ� 

�لقدم...".
�ملناف�سة  "�ستكون  وو��سل 
�سعبة حقا و�أعتقد �أن هذ� 
بطولة  �إىل  تلقائيا  �سيقود 
ع�سرة  ت�سم  لل�سفوة  دوري 

فرق على �سبيل �ملثال...".
تاأهل  �أن  �لأملاين يعتقد  �ملدرب  لكن 
�ملقبل  �ملو�سم  يف  �لأبطال  لــدوري  �سيتي 
�سيفيد ليفربول على �لأقل عندما ي�سعى لالحتفاظ 

بلقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز.
و�أو�سح "لن يلعبو� �أقل منا بع�سر �أو 12 مبار�ة".

ويدرك  �لأربعاء،  غد�  �آر�سنال  مع  ليفربول  ويلتقي 
كلوب �أن �لهزمية �ستق�سي على �أمله يف معادلة �لرقم 
 100 بجمع  عامني  قبل  �سيتي  ملان�س�سرت  �لقيا�سي 

نقطة يف �لدوري.
مباريات  ثالث  تبقي  مع  نقطة   93 ليفربول  وميلك 

بينما ح�سد �سيتي 72 نقطة.

مدريد  ريال  نادي  م�سوؤولو  يتنازل  مل 
مع  �لتعاقد  فكرة  عن  �لإ�سباين 

باري�س  مهاجم  مبابي  كيليان 
�سان جريمان �لفرن�سي.

"ماركا"  �سحيفة  وذكرت 
�إد�رة  �أن  �لإ�سبانية 
متاما  تعلم  �ملــلــكــي 
مــبــابــي  �ــســم  �أن 
ــف  ــي ــس ــ� ـــــذ� �ل ه
�سعبا  �ــســيــكــون 

ب�سبب  للغاية 
ـــات  ـــي ـــد�ع ـــت �ل

ــة  ــادي ــس ــ� ــت �لق
ــن  ــــة ع ــــاجت ــــن �ل
فريو�س كورونا.

�لنادي  �أن  �إىل  و�أ�ــســارت 
�ملدريدي طلب من مبابي عدم متديد 

تعاقده مع بي �إ�س جي و�لذي �سينتهي 
يف �سيف 2022.

�لريال  م�سوؤويل  �أن  �إىل  ولفتت 
�أن  ي�ستهدفون بهذه �خلطوة 
عند  قويا  موقفهم  يكون 
مبابي  ل�سر�ء  �لتفاو�س 
�ملقبل  ــام  ــع �ل �سيف  يف 
و�حد  عــام  وقبل   2021
�ملهاجم  تعاقد  �نتهاء  من 

�لفرن�سي �ل�ساب.
�ن�سم  مــبــابــي  �أن  يــذكــر 
�لباري�سي  �لفريق  ل�سفوف 
من  ــا  ــادم ق  2017 �سيف  يف 
ب�سفقة  �لــفــرنــ�ــســي  ــو  ــاك ــون م
مليون   180 قيمتها  بلغت  �سخمة 

يورو.
 

�أمام  �أنطونيو، �ملدير �لفني لإنرت ميالن، على فوز فريقه  علق 
من  �لـ32  �جلولة  يف  �لإثنني،  يوم   ،3-1 بنتيجة  تورينو 

مناف�سات �لدوري �لإيطايل.
�سبورت  "�سكاي  ل�سبكة  ت�سريحات  يف  كونتي،  وقال 
�إيطاليا": "لقد عوقبنا ب�سكل مفرط ب�سبب حو�دث 

معينة، لكننا ن�سري على �لطريق �ل�سحيح".
مت  �إنرت؟  عن  "�لرحيل  �لإيطايل:  �ملدرب  و�أ�ساف 
�سنو�ت،   3 مدته  م�سروع  �أجل  من  هنا  ��ستدعائي 

لإعادتهم �إىل �ملكان �لذي ي�ستحقونه".
حتًما.  وقتا  �سي�ستغرق  �لأمر  "هذ�  كونتي:  وتابع 

جئت هنا بحما�س كبري ولدي �إميان مبا �أفعله".
طوياًل  طريًقا  �أمامنا  �أن  و�أعلم  �سعيد،  "�أنا  وو��سل: 
�أقوم  �لذي  بالعمل  �سعد�ء  �جلميع  كان  و�إذ�  لنقطعه، 
به، و�أعتقد �أن هذ� هو �لو�سع �لآن، وفقا ملا قيل يل، لذ� 

ل يوجد �سبب لعدم ��ستمر�رنا".
�أقوم  "�إذ� مل يكونو� �سعد�ء بالعمل �لذي  و�أمت �ملدرب �لإيطايل: 

�أتردد يف �لرحيل".بـــــه، فــلــن 

�أتالنتا �لإيطايل  حذر �ملدرب �لإيطايل �ملخ�سرم، فابيو كابيلو، فريق باري�س �سان جريمان من نظريه 
�أبطال  لدوري  �لثمانية  دور  يف  �ملقبل  �أب  �أغ�سط�س/   12 يوم  �لفريقني  مو�جهة  �أوروبا.قبل 

"�أتالنتا فريق يتكون من عنا�سر  "ر�ي" �لإيطالية:  �إذ�عة  و�سرح كابيلو عرب 
تدرك متاما �إمكانياتها وقدر�تها وتتحلى باإر�دة �ملدينة، لقد ت�سببت فرتة 

وقت  �أي  من  �أكــرث  توحدهم  يف  كورونا  فريو�س  ب�سبب  �ل�سحي  �حلجز 
م�سى".

مناف�سا  لي�س  جي  �إ�س  "بي  �إجنلرت�:  ملنتخب  �لأ�سبق  �لفني  �ملدير  و�سدد 
�ملــر�وغــات  يف  خا�سة  م�ستوى  �أعــلــى  على  مهاجمني  لمتالكه  �سهال 

�لفردية".
و�أ�سار: "�لفريق �لفرن�سي يتمتع بجودة عالية، ويبقى �لتحدي �لوحيد 
�أمامه كيفية �لتغلب على توقف �مل�سابقات �لر�سمية يف فرن�سا".

�أتالنتا  "لكن  ت�سريحاته:  ختام  يف  كابيلو  فابيو  و��ستدرك 
�سي�سع باري�س �سان جريمان يف ورطة".
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الأ�سري املحرر الدكتور راأفت حمدونة  

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: الأديب والأ�سري املحرر/ 
وليد الهودىل

----------------------------
ماأ�صاة  �صنة كانت  قبل حوايل ع�رشين 
�صبيهة بهذه املاأ�صاة، وكنت �صاهدا عليها 
اإذ كنت يف حينها يف ما ي�صّمى م�صفى 
البتة  بال�صفاء  له  الرملة وهو ل عالقة 
معه  للتعاي�ش  املر�ش  تكري�ش  هو  واإمنا 
املر�صى  وحتويل  اأوجاعه  وم�صاعفة 
الدوي��ة  ل�رشكات  جت��ارب  خمترب  اىل 
ال�صهيد رزق  ، كان يومها  ال�رشائيلية 
وع�رشين  �صت  ق�صى  ق��د  العرعري 
هذا،  اللم  معتقل  يف  ون�صف  �صنة 
زادت  مفتوح  قلب  لعملية  خ�صع  ثم 
اآلمه واأدت اىل ا�صت�صهاده ليخرج  من 
و�صلنا  لأهله،  الكتاف  على  حممول 
قد  وكاأنه  ع�رشا  العمليات  غرفة  من 
يف  مبا�صعها  عملت  م�رشحة  من  جاء 
معركة  يف  كان  اأنه  اأو  عملها،  ج�صده 
من الع�صور القدمية اأ�صلحتها ال�صيوف 
امل��وت  ت��رى  �صاحبا  ك��ان  واخل��ن��اج��ر، 
ن�صمع  ومل  اجلراح  اأنهكته  عينيه،  يف 
رغما  تخرج  كانت  التي  اأناته  �صوى 
ل  اأن  جاهدا  يحاول  التي  كربيائه  عن 
تخرج منه كي ل يعطي عدّوه فر�صة 
اىل  بحاجة  اأن��ه  وا�صح  به،  لل�صماتة 
املزيد من ال�رشاف الطبي التخ�ص�صي 
ول�صان  الينا،  به  األقوا  اأنهم  اإل  املبا�رش 
يديكم،  ليموت بني  يقول خذوه  حالهم 
غروب  مع  عليه  فاأغمي  ع�رشا  جاءنا 
ثم  عندهم  اأخ��ذوه  اليوم،  ذلك  �صم�ش 
وهذه  اأبي�صا  �رش�صفا  طلبوا  دقائق  بعد 
دون  اأجله  وانتهاء  وفاته  على  عالمة 
وحيدا  وهو  به  فعلوا  م��اذا  نعرف  اأن 

وعلى  ح�صيب.  اأو  رقيب  دون  عندهم 
ذات الطريقة تاأتي ذات النهاية بطريقة 
�صعد  ال�صهيد  نهاية  م��ع  متطابقة 
224 من �صهداء احلركة  الغرابلي، رقم 
الرقم  نذكر  اأن  ينبغي  ول  ال�صرية، 
واأهله  وحياته  عامله  فلكل  جزافا  هكذا 
وذويه وكل منهم ق�صية قائمة بذاتها، 
ت�صّمى  جرمية  نتيجة  ق�صوا  الذين  هم 
الإ���رشار  �صبق  مع  الطبي  الإه��م��ال 
كاملة.  ال�صادية  طقو�صها  ممار�صة  ومع 
�صت  بعد  نحبه  ق�صى  الغرابلي  �صعد 
الغارق  العتقال  من  �صنة  وع�رشين 
الطبي  الإهمال  ف�صجن  �صجنني:  يف 
يف  لي�صبح  وعزله  �صجنه  اىل  ُي�صاف 
�صجنني يف اآن واحد معا، ول يدري اأحد 
يغرق  التي  واملرارة  والقهر  الأمل  حجم 
عنها  كتبت  لقد  املري�ش،  الأ�صري  فيها 
ال�صواهد  خالل  من  تلك  زيارتي  منذ 
م�صفى  حينها يف  كانت يف  التي  احلّية 
لأنهم  الحياء  مدفن  و�صّميته  الرملة، 
بالفعل يعي�صون حالة الدفن وهم اأحياء، 
وطموحهم  واآمالهم  م�صاعرهم  تدفن 
يبقى  ول  الإن�صانية،  حقوقهم  واأدن��ى 
التي  الدفن  عملية  خارج  �صيئا  منهم 
املر�صى  وزج  قبورها  �صناعة  يتقنون 
فيها دون اأن يرّف لهم قلب. ومن بع�ش 
)بكل  املمنهج  الطبي  الإهمال  جتلّيات 
بعيدا  الغالب  على  وهي  مو�صوعية 
اأحيانا(  قد يح�صل  الذي  ال�صتثناء  عن 

التي:
ُي�صّخ�صون املر�ش يف بداياته واإمنا  •ل 
يف  مداه  املر�ش  ليبلغ  املماطلة  طبعهم 
ج�صد املري�ش، فالفحو�صات الطبية اأو 
املري�ش  ي�صتطيع  التي  ال�صعة  �صور 
ال�صجن  خارج  اأيام  يف  اليها  الو�صول 

ل�صنوات،  النتظار  الأ�صري  ت�صتغرق 
اىل  ي�صلون  ل  كثرية  ح��الت  ويف 
للمر�ش،  ال�صحيح  الت�صخي�ش 
�صتى  من  اأدوية جتريبية  له  في�رشفون 
الذي  املر�ش  اأن ي[حّددوا  قبل  الأنواع 

يعاين منه.
اىل  طريقها  الدوي���ة  ت��اأخ��ذ  •غالبا   
ت�صكني الأمل بدل اأن تذهب اىل معاجلة 
للجميع  يعطى  الذي  فالدواء  اأ�صبابه، 
بينما  الكمول،  هو  المرا�ش  ولكل 
يف  جذره  ملعاجلة  طريقه  العالج  ياأخذ 
اىل  الدائم  التوجه  ال�صنان حيث  عيادة 
التي حوله  خلع ال�رش�ش وقد يخلعون 

قبل ان ي�صلوا اليه اأخريا.
وعدوى  مر�ش  بيئة  ال�صجون  •بيئة    
يف  الكتظاظ  حيث  التهوية  حيث  من 
من  تقرب  نوافذ  من  ال  مغلقة  غرف 
احلديدية،  بالعوار�ش  ومليئة  ال�صقف 
حاّرة �صيفا و�صديدة الربودة �صتاء دون 
عدا  التدفئة،  اأنواع  من  نوع  اأي  توفر 
ال�رشى  ي�صطر  ال�صجن  غرفة  اأن  عن 
احلمام  وفيها  فيها،  طعامهم  طهي  اىل 
و�صاعات  واح��دة،  زاوي��ة  يف  واملطبخ 
لل�صم�ش  والتعر�ش  لل�صاحة  اخل��روج 
غري  ال�صاحة  ان  عن  ع��دا  كافية  غري 
ال  ال�صم�ش  اأ�صعة  ت�صلها  ول  موؤهلة 
و�صط الظهرية، باخت�صار بيئة حا�صنة 
التنظيف  ومواد  والوبئة.  لالأمرا�ش 
النظافة  لتوفري  تكفي  ول  حم��دودة 
جدران  ذات  �صجون  وهناك  املطلوبة. 
زمن  من  قدمية  كونها  بالرطوبة  مليئة 
يف  •الطعام  ال��ربي��ط��اين.  الن��ت��داب 
الطالق  على  �صّحي  غري  ال�صجون 
النفو�ش  منها  ت�صمئز  زرقاء  فلحومه 
الأ�صبوع  يف  مّرة  ياأتي  الذي  ودجاجه 

طر  في�صّ الن��وف  تزكم  نتانته  رائحة 
لها  جتميلية  عمليات  لإج��راء  ال�رشى 
ياأتي  وقد  لالأكل،  �صائغة  ت�صبح  كي 
على �صكل نقانق مليئة باملواد احلافظة 
تدري  ل  مطحون  �صمك  اأو  امل�رشطنة 
ياأتي  واخل�رشوات  ال�صلية،  مكوناته 
اأن  بعد  لل�صجون  اخل�صار  متعّهد  بها 
تكون قد اأو�صكت على التلف وانت�صار 
باملر�ش  ياأتي  اأكلهم  فيها،  الفطريات 
ول تتوّفر فيه اأدنى املقومات ال�صحية. 
بل هي و�صفة لالأكل املميت وامل�رشطن 
اأجهزة  ذلك  اىل  ا�صف  الأح��وال.  بكل 
الت�صوي�ش التي ت�صتجلب ال�رشطان من 
قرب�ش، هذه الأجهزة ثبت انها م�رشطنة 
ال�صجون  اإدارة  عليها  ت�رّش  ذلك  ومع 

اإ�رشار ال�صباع ال�صارية لالفرا�ش.
اأنف�صنا  جند  الإ�رشائيلية  ال�صجون  يف 
اأية  دون  الح��ي��اء  مدافن  يف  بالفعل 
لتكون  دقيقة  و�صفة  وه��ي  مبالغة 
خا�صة  ك��اّف��ة،  ل��الأم��را���ش  حما�صن 
ال�صدرية  والم��را���ش  ال�رشطانات 

والقلبية والأمرا�ش الباطنية واجللدية.
يعرينا  الذي  الأمل  حلجم  ادراكنا  ومع 
من  يخرج  عندما  الأ�صري  اأهل  ويعري 
اأن  اأو  الكتاف  على  حممال  ال�صجن 
فيها  ليق�صي  املوتى  ثالجة  اىل  يحّول 
بقية حكمه، مع اإدراكنا لكّل هذه اللم 
لالأ�صري واأهله والتي ل حدود لالإحاطة 
وعلى  بقوة  نتحّرك  اأن  علينا  فاإن  بها 
لنعّري  واملحلية  الدولية  كاّفة  ال�صعد 
جمرما  ب�صفته  ولنقدمه  الحتالل  هذا 
مع �صبق الإ�رشار لكل املحاكم الدولية.
ولن  الأخ��ري  ال�صهيد  الغرابلي  �صعد 
بال�صكل  حتّركنا  اإذا  اإل  اآخ��را  يكون 

ال�صحيح واملطلوب فعال.

�سعد الغرابلي ال�سهيد الأخري ولي�ض اآخرا ملدافن الأحياء؟!

م�سابني غري  اأي  "الرملة" �سلبية  �سجن  يف  املر�سى  الأ�سرى  عينات  نتائج  اأن  الأ�سرى  تبلغ  الحتلل  �سجون  ••اإدارة 
الح��ت��الل  ���ص��ج��ون  اإدارة  اأب��ل��غ��ت 
العينات  نتائج  اأن   ، اأم�ش  الأ���رشى 
املر�صى  الأ���رشى  من  اأخذها  مت  التي 
�صلبية  الرملة"  "عيادة  �صجن  يف 
�صفوفهم.  بني  اإ�صابات  توجد  ل  اأي 
الأ�صري،  نادي  قال  ال�صياق  هذا  ويف 
اإدارة  رواي��ة  تبقى  ال��رواي��ة  ه��ذه  اإن 
اأعلنته  ما  رغ��م  الح��ت��الل،  �صجون 
ب�رشورة  مطالبًا  الأ����رشى،  ملمثلي 
كافة  عن  لالإفراج  العاجل  التدخل 
يواجهون  الذين  املر�صى  الأ���رشى 
وقوات  ال�صجانني  من  الوباء  خطر 

الوباء  لنقل  وحيد  كم�صدر  القمع، 
جلنة  وج���ود  وب�����رشورة  ل��الأ���رشى، 
الو�صع  على  لالإ�رشاف  حمايدة  طبية 
انت�صار  ظل  يف  ل��الأ���رشى  ال�صحي 
جم��دداً  الأ�صري  ن��ادي  ووج��ه  ال��وب��اء. 
باأخذ  الأحمر،  ال�صليب  اإىل  دعوته 
اخت�صا�ش  كجهة  فعالية،  اأكر  دور 
فيما  ل�صيما  الأ�صعدة،  كافة  وعلى 
التي  الفحو�ش  على  بالإ�رشاف  يتعلق 
�صجون  اإدارة  وكانت  لالأ�رشى.  جتري 
اإ�صابة  عن  اأم�ش  اأعلنت  قد  الحتالل 
بفريو�ش  بال�رشطان  مري�ش  اأ�صري 

املُ�صاب  اأن  لحقًا  وتبني   ، "كورونا" 
كمال  بال�رشطان  املري�ش  الأ�صري  هو 
الأ�صري  فاإن  للمتابعة  ووفقًا  وعر،  اأبو 
املا�صي  الأ�صبوع  نهاية  ُنقل  وعر  اأبو 
اإىل  يقبع،  حيث  "جلبوع"  �صجن  من 
ثم  الإ�رشائيلي،  "العفولة"  م�صت�صفى 
الرملة"  "عيادة  �صجن  اإىل  لحقًا  نقل 
احل��الت  اأخ��ط��ر  فيه  يقبع  وال���ذي 
من  �صّعد  ال��ذي  الأم���ر  املر�صية، 
و�صول  واحتمالية  التخوفات  حدة 
�صلطات  اأن  اإىل  ُي�صار  لهم.  الفريو�ش 
مار�ش  اآذار/  �صهر  ومنذ  الحتالل 

عديدة  اإ�صابات  عن  اأعلنت   ،2020
الع�رشات  وحجرت  �صجانيها،  بني 
اأ�رشى،  حجر  عن  واأعلنت  كما  منهم، 
من  الأدن��ى  احلد  توفر  اأن  من  بدًل  و 
عليهم  فر�صت  الوقائية،  الإج��راءات 
اأداة  اإىل  الوباء  وحّولت  اإ�صايف،  عزل 
يذكر  الأ�رشى.  على  وت�صييق  عقاب 
�صجون  يف  املر�صى  الأ�رشى  عدد  اأن 
مري�ش،  اأ�صري   )700( قرابة  الحتالل 
من  ي��ع��ان��ون  اأ���ص��ري   )300( بينهم 
رعاية  اإىل  وبحاجة  مزمنة  اأمرا�ش 

حثيثة.  �صحية 

هذه رواية الحتلل ونطالب بلجنة دولية حمايدة تتابع اأو�ساع الأ�سرى

  طالب مدير مركز الأ�رشى للدرا�صات 
حمدونة   راأفت  الدكتور  املحرر  الأ�صري 
واحلقوقية  الإن�صانية  املوؤ�ص�صات  اأم�ش 
وال��دول��ي��ة  والعربية  الفل�صطينية 
حياة  لإنقاذ  الحتالل  على  بال�صغط 
وعر"46  ابو  كمال   " املري�ش  الأ�صري 
يف   ، جنني  جنوب  قباطية  من  عامًا 
يف  كورونا  بفريو�ش  اإ�صابته  اأعقاب 
ب�رشطان  لإ�صابته  املناعة  �صعف  ظل 
ودعا   ، بالإ�صعاع  وعالجه  احلنجرة 
�صلطات  لإل��زام  الدولية   املوؤ�ص�صات 
وبنود  م��واد  وف��ق  للعمل  الح��ت��الل 
والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقيات 

يتعلق  فيما  الن�صانى  الدوىل  والقانون 
والإن�صانية  الأ�صا�صية  الأ�رشى  بحقوق 
والرعاية  العناية  مو�صوع  وخا�صة يف 
واملتابعة  العالجات  وتقدمي  ال�صحية 
انت�صار  من  حمدونة  د.  وحذر  الطبية. 
التى  اجلائحة  ظل  يف  كورونا  فريو�ش 
ومن  الإ�رشائيليني،  ال�صجانني  طالت 
اإج���راءات  ب��ال  بحياتهم  ال�صتهتار 
 ، العدوى  وخطر   ، والوقاية  ال�صالمة 
لبذل  والأهلية  الر�صمية  اجلهات  ودعا  
والعمل  الأ�رشى  مل�صاندة  اجلهود  كافة 
على انقاذ حياتهم ، والتاأكيد على حقهم 
الكبرية  التخوفات  ظل  يف  باحلرية 

اأبناءهم  الأهايل على  جانب  والقلق من 
، وفقًا  الإن�صانية  ، والتعريف بحقوقهم 
اتفاقيات  يف  امل�صركة  الثالثة  للمادة 
مبعاملة  تطالب  والتي  الأرب��ع  جنيف 
)الأ���رشى  الأ�صخا�ش  جلميع  اإن�صانية 
تعري�صهم  وع��دم  �صواء،  واملعتقلني( 
الآ���رشة  الدولة  على  وحت��رم  ل��الأذى، 
الإيذاء اأو القتل، والت�صويه، والتعذيب، 
والالاإن�صانية،  القا�صية،  واملعاملة 
واملحاكمة  الرهائن،  واحتجاز  واملهينة، 

غري العادلة( .
خطر  هنالك  اأن  حمدونة  د.  واأ�صاف   
كبري من فريو�ش كورونا على الأ�رشى 

معاناة  اإىل  ، م�صرياً  الكتظاظ  يف ظل 
اأ�رشى ال�رشطان يف ال�صجون كالأ�رشى 
بال�رشطان  امل�صاب   " وعر  اأبو  كمال   "
"موفق  والأ�صري  واحلنجرة،  احللق  فى 
الكبد  يف  بال�رشطان  امل�صاب   " عروق 
ال�صوبكي"  "فوؤاد  والأ�صري  واملعدة، 
"الربوت�صتاتا"  يف  بال�رشطان  امل�صاب 
امل�صاب  ربايعة"  "يا�رش  والأ���ص��ري 
"فواز  والأ�صري  الأمعاء،  يف  بال�رشطان 
بعارة" امل�صاب بال�رشطان قرب الإذن ، 
والأ�صري"معت�صم رداد والأ�صري ي�رشي 
اأبو  ور�صدي  رداد  ومعت�صم  امل�رشي 

مخ ومراد اأبو معيلق " وغريهم .

 " كورونا وال�سرطان " يهددان حياة الأ�سري اأبو وعر

نادي الأ�سري الفل�سطينى اأخبار فل�سطني

الأ�سري عبد اهلل 
الربغوثي

تاريخ  يف  حكم  �سنةاأعلى   5200 و  موؤبدًا   67
الب�سرية:

يف  املت�صابكة  اأعوامه  الربغوثي  الله  عبد  يق�صي 
املكتوب،  الب�رشية  تاريخ  الأعلى يف  هو  بحكم  ال�صجن، 
مقتل  مل�صوؤوليته عن  عام،   5200 اإىل  اإ�صافة  موؤبداً   67
بني  نفذت  التي  العمليات  �صل�صلة من  اإ�رشائيليًا يف   66

عامي 2000، و2003.
الكويت يف  الربغوثي يف  الله  عبد  غالب  الله  عبد  ولد 
مدينة  �صمال  رميا  بيت  بلدة  من  واأ�صوله   ،1972 العام 
رام الله، �صارك �صد القوات الأمريكية يف حرب اخلليج 
الأوىل قبل اأن يكمل الثامنة ع�رشة، اعتقل لهذا ال�صبب 
مليكانيكا  وفتح حماًل  الأردن،  اإىل  بعدها  عاد  �صهر،  ملدة 
بداأ  التي  اجلودو  ريا�صة  ممار�صة  وا�صتمر يف  ال�صيارات، 
ف�صافر  اأراد،  كما  ي�رش  مل  املحل  لكن  الكويت،  يف  بها 
اإىل كوريا اجلنوبية لدار�صة الأدب الكوري، لكنه انتقل 
اللواقط  وت�صنيع  "ت�صميم  الألكرونية  الهند�صة  اإىل 
الف�صائية"، لكنه مل يكمل درا�صته هذه، وتزوج من فتاة 

كورية وق�صى هناك خم�ش �صنوات.
التدين، وعمل يف  اإىل  1998، واجته  اإىل عمان عام  عاد 
بعد  رميا  بيت  يف  وا�صتقر  التلفزيونات،  لت�صنيع  �رشكة 
الثانية، واأجنب �صفاء وتال واأ�صامة، ومل  اأن تزوج للمرة 
يكن يحمل بطاقة هوية فل�صطينية، بل اأقام يف فل�صطني 
"املحكوم  الربغوثي  ابن عمه بالل  بت�رشيح زيارة. علم 
عبد  ف�صم  املتفجرات،  ت�صنيع  على  بقدرته  موؤبداً"   16
من  �صامة  مواد  فاأنتج  الق�صام،  كتائب  �صفوف  اإىل  الله 

حبات البطاطا، واأقام معماًل للت�صنيع الع�صكري.
عبد  عليها  اأ�رشف  التي  العمليات  يف  القتلى  جمموع 
500 جريح،  من  واأكر  اإ�رشائيليًا   66 بلغ  الربغوثي  الله 
ومن اأبرز العمليات كانت عملية �صبارو، وعملية اجلامعة 
يف  الليلي  والنادي  "مومنت"،  مقهى  وعملية  العربية، 
ري�صون لت�صيون.مت ر�صده خالل بحثه عن �صقة �صكنية، 
ومت ا�صتدراجه من خالل موعد اتفق عليه مل�صاهدة احدى 
5-3- يوم  الله  عبد  وتوجه  البرية،  بلدية  بجوار  ال�صقق 
موقف  اىل  فو�صل  ابنته،  ملعاجلة  امل�صت�صفى  اإىل   2003
كلبان  هاجمه  حتى  تال  ابنته  يديه  وعلى  البرية  بلدية 
عليها  واأغلقها  ال�صيارة  اىل  بابنته  فقذف  بولي�صيان 
حماول الت�صدي للكلبني اللذين قام احدهما بنه�ش قدمه 
والآخر بنه�ش ال�صرة ال�صتوية الذي كان يرتديها، وقبل 
اأن يتمكن من التخل�ش منهما كانت جمموعة من اجلنود 
املتوا�صل  وكبلوه.التحقيق  الأر�ش  على  فاألقوه  حتيط، 
 30-11-2003 ويف  اأ�صهر،   5 عن  يزيد  ما  ا�صتمر  معه 
اإ�صافة  67 موؤبداً  ب�  نطقت املحكمة الإ�رشائيلية باحلكم، 
اخلا�صة  التهام  ت�صمنت لئحة  اأن  بعد  عام،   5200 اإىل 
109 بنود.و�صع يف زنزانة انفرادية منذ اعتقاله، وخا�ش 
حتقيق  حتى  الطعام  عن  مفتوحا  اإ�رشابا   2012 عام  يف 
مطلبيه املتمثلني باخلروج من العزل النفرادي وال�صماح 
التي  القيادات  �صمن  من  الله  عبد  والديه.كان  بلقاء  له 
اأجرت مفاو�صات مع اإ�رشائيل حول �صفقة جلعاد �صاليط.
الظل،  اأمري  منها:  ال�صجن  يف  كتب  عدة  الله  عبد  األف 
واملقد�صي  واملع�صوق،  العا�صقة  وفل�صطني  واملاجدة، 

و�صياطني الهيكل املزعوم، واملق�صلة.
 ،2015 العزل النفرادي عام  اإىل  ال�صجون  اإدارة  اأعادته 
بعد مكاملة له مع اإذاعة حملية يف غزة من داخل �صجنه.
من  فوجئنا  لقد  احلقيقة  "يف  ب�صخرية:  زوجته  تقول 
ب�67  حاكموه  لكنهم  موؤبداً،   66 نتوقع  كنا  احلكم، 

." موؤبداً
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خرباء يف علم الأوبئة: 

�سنع لقاح فّعال لكورونا ي�ستغرق �سنوات وعلى 
النا�ض اأن يتعاي�سوا مع الوباء

عي�ض علجية 
---------------- 

فونتانيه  اأرنو  منهم   و  خرباء  وتوقع  
وع�صو  الأوب��ئ��ة  علم  يف  خمت�ش 
العلمي  امل��ج��ل�����ش  يف  م�����ص��ت�����ص��ار 
اأزم��ة  ب�صاأن  الفرن�صية  لل�صلطات 
ي�صتغرق  لقاح  تطوير  اأن  كوفيد19- 
غري  جهودا  اأن  م�صيفا  �صنوات،  عدة 
جزئيا،  يفيد  لقاح  لتطوير  م�صبوقة 
يف  فّعال  لقاح  اإىل  الو�صول  لكن 
نهاية  اأن  و  معجزة  يعترب   2021
ظل   يف  و  بعيدة،  ت��زال  ل  الأزم���ة 
�صكان  اخلبري  هذا  دعا  الوباء  تف�صي 
الفريو�ش   مع  التعاي�ش  اإىل  املعمورة 

اأكر  بعادات  اللتزام  النا�ش  على  و 
الأقل  على  اجل�صدي   كالتباعد  جدية 
التجمعات  يف  خا�صة  ال�صيف  هذا 
تهديد،  م�صدر  تعترب  التي  الكبرية 
على  املغلقة  لالأماكن  بالن�صبة  كذلك 
واحلربية  ال�صياحية  ال�صفن  غ��رار 
العبادة  ودور  الريا�صة  وق��اع��ات 
ظهور  لحتمال  عر�صة  الأك��ر  تعد 
ت�صتعد  و  الإ�صابات،  من  جمموعات 
غرار  على  الأوروبية  ال��دول  بع�ش 
الإ�صابات  من  ثانية  ملوجة  فرن�صا 
احلكومات  تتمكن  مل  و  بكوفيد19-، 
حيث  الو�صع،  على  ال�صيطرة  من 
خميفا  ارتفاعا  الوباء  انت�صار  ي�صهد 

تطور  اإىل  اإ�صافة  الوفيات،  ن�صبة  يف 
اأن13  ت�صري  الأرق��ام  اآخ��ر  اجلائحة، 
اأ�صيبوا  العامل  يف  �صخ�ش  مليون 
���ص��ارت  اأ م��ا  وف��ق    ، بكوفيد19- 
خرباء  يتوقع  بريطانية  درا�صة  ليه  اإ
لل�صفاء  امتثلوا  م��ن  يتعر�ش  اأن 
و  بالفريو�ش   جديد  من  بالإ�صابة 

املناعة. فقدانهم  ب�صبب  هذا 
مري�صا   90 ���ص��م��ل��ت  ال���درا����ص���ة 
باإحدى  ال�صحية  الرعاية  يف  وعامال 
املر�صى  اأن  ل��ن��دن  م�صت�صفيات 
قد  كوفيد19-  م��ن  تعافوا  ال��ذي��ن 
اأ�صهر  غ�صون  يف  املناعة  يفقدون 
اأن  اإىل  الدرا�صة  خل�صت  و  قليلة، 

هناك  كانت  املر�صى  من  باملائة   60
عند  قوية  م�صادة  اأج�صام  ا�صتجابة 
 17 ول��ك��ن  ب��ال��ف��ريو���ش،  اإ�صابتهم 
عليها  حافظوا  فقط  منهم  باملائة 
اخل��رباء  ح�صب   ، اأ�صهر  ثالثة  بعد 
على  تعتمد  التي  الفريو�صات  ف��اإن 
مثل  ال��ري��ب��وزي  ال��ن��ووي  احلم�ش 
العلمي  ال�صم   – "�صار�ش-كوف2-" 
ل��ل��ف��ريو���ش ال���ذي ي�����ص��ب��ب م��ر���ش 
حوايل  الأمر  ي�صتغرق   – كوفيد19- 
من  كافية  كمية  لبناء  �صابيع  اأ ثالثة 
حدوث  عند  وحتى  امل�صادة،  الأج�صام 
امل�صادة  الأج�صام  هذه  توفر  قد  ذلك 
عامل  قال  و  حم��دودة،  لفرة  الوقاية 
"كامربيدج"،  جامعة  يف  فريو�صات 
هيني  جوناثان  الربوفي�صور  وه��و 
ل  قد  كورونا  لفريو�ش  املناعة  اأن 
اإىل  اخل��رباء  ���ص��ار  اأ و  دائ��م��ة،  تكون 
بخطورة  النا�ش  قناع  اإ اأهمية  مدى 
غري  البع�ش  اأن  و  خا�صة  الو�صع، 
الإ�صابة  ب�صاأن  ما  حد  اإىل  مكرث 
ل  ن���ه���م  اأ ا����ص���اف  و  ب���ال���ع���دوى، 
فح�صب،  للخطر  نف�صهم  اأ يعر�صون 
اأي�صا،  للخطر  الآخرين  يعر�صون  بل 
وفقدان  بالعدوى  الإ�صابة  خالل  من 
خلطر  نف�صهم  اأ يعر�صون  وقد  املناعة، 
رئوية  باأمرا�ش  الإ�صابة  من  اأك��رب 
مرة  بالفريو�ش  اأ�صيبوا  ذا  اإ �صدة  اأكر 

القادمة. ال�صنوات  يف  اأخرى 

 2021 ل اإىل لقاح فّعال لكوفيد19- بن�سبة مائة  باملائة  بحلول العام  اأن احتمال التو�سّ ك�سف خرباء يف علم الأوبئة  
بالإ�سابة من جديد  لل�سفاء  امتثلوا  اأن يتعر�ض من  يتوقع خرباء  اإليه درا�سة بريطانية  اأ�سارت  ما  ل يزال �سئيل، وفق 
بالفريو�ض  و هذا ب�سبب فقدانهم املناعة ، و على غرار باقي الدول، ت�سجل اجلزائر ارتفاعا مهيبا يف عدد الإ�سابات، 

بالعدوى و تويف عدد كبري منهم اأطباء  اأ�سيب  ال�سيطرة بعدما  الوباء يخرج عن  ب�سهادة الأطباء بداأ  و 

-  املر�سى الذين يتعافون من كوفيد19- قد يفقدون املناعة يف غ�سون اأ�سهر قليلة

ق��م��ار  اأ التقطتها  ���ص��ور  اأظ��ه��رت 
النه�صة  �صد  خزان  ملء  بدء  �صناعية، 
من  يوم  بعد  وذلك  باملياه،  ثيوبي  الإ
ثيوبيا  واإ م�رش  بني  مفاو�صات  ختام 
بني  اتفاق  اإىل  تف�ش  مل  وال�صودان، 
بابا  اأ دي�ش  لأ و�صبق  النزاع.  اأط��راف 
ملء  خطة  يف  �صتم�صي  نها  اإ القول، 
متوز  يوليو/  يف  النه�صة  �صد  خ��زان 
اإىل  تتو�صل  مل  واإن  حتى  اجل���اري، 
وكالة  وذك��رت  القاهرة.  مع  اتفاق 
اأن  ال��ث��الث��اء،  بر�ش”،  “اأ�صو�صييتد 
اأظهرت  جديدة  �صناعية  اأقمار  �صور 
ثيوبي،  الإ النه�صة  �صد  خزان  ملء  بدء 
اأن  الوكالة  واأو�صحت  عليه.  املتنازع 
الف�صاء  وك��ال��ة  ر�صدتها  ال�صور 
اجلاري.  يوليو   9 بتاريخ  الأوروبية 

املياه  تلك  ت��ك��ون  اأن  حملل  ورج��ح 
مو�صمية،  اأم��ط��ار  هطل  عن  ناجمة 
ثيوبية  الإ للحكومة  دور  اأي  م�صتبعدا 

ذلك. يف 
املحلل  داف��ي�����ص��ون،  وي��ل��ي��ام  وق���ال 
ال��دول��ي��ة،  الأزم�����ات  جم��م��وع��ة  يف 
املرجح  من  نه  اإ بر�ش”،  ل�”اأ�صو�صييتد 
ر�صدته  ال��ذي  الم��ت��الء  ي��ك��ون  اأن 
للمياه  طبيعيا  “تراكما  ال�����ص��ور 
الأمطار.  مو�صم  خالل  ال�صد”  خلف 
يوجد  ل  علمي،  حد  “على  واأ�صاف: 
من  ر�صمي  اإع���الن  اأي  الآن  حتى 
عمليات  جميع  اإكمال  مت  نه  باأ ثيوبيا  اإ
املنافذ  كل  لإغ��الق  ال��الزم��ة  البناء 
ال�صد”.  يف  امل��ي��اه  بتجميع  وال��ب��دء 
اإىل  ذاته،  بالوقت  دافي�صون،  �صار  واأ

ملء  بدء  مع  موعد  على  ثيوبيا  اإ اأن 
اجلاري،  يوليو  منت�صف  ال�صد  خزان 
ع��ن��دم��ا ي��ف��ي�����ش م��و���ص��م الأم��ط��ار 
ال�صاعة  وحتى  الأزرق.  النيل  على 
من  تعليق  اأي  ي�صدر  مل  تغ،   12:05
ب�صاأن  ثيوبيني  الإ امل�صوؤولني  قبل 
وقت  ويف  ال�صناعية.  الأقمار  �صور 
عدم  ثيوبيا  اإ اأعلنت  الثالثاء،  �صابق 
ب�صاأن  م�رش  مع  اتفاق  اإىل  التو�صل 
يف  تقدم”  حتقيق  “رغم  النه�صة  �صد 

ملفاو�صات. ا
ا�صتئناف  مت  اجل��اري،  يوليو   3 ويف 
تقنية  ع��رب  الثالثية،  الج��ت��م��اع��ات 
الدول  من  املياه  وزراء  بني  الفيديو، 
اتفاق  اإىل  التو�صل  لبحث  الثالث، 
وذلك  ال�صد،  وت�صغيل  م��لء  ب�صاأن 

الإفريقي. الحتاد  برعاية 
ال�صد  وت�صغيل  مبلء  ثيوبيا  اإ وتتم�صك 
ترف�ش  فيما  اجل���اري،  يوليو  خ��الل 
بابا  اأ دي�ش  اأ ق��دام  اإ وال�صودان  م�رش 
اإىل  التو�صل  قبل  اخلطوة  هذه  على 
امل�صا�ش  من  م�رش  وتخ�صى  اتفاق. 
نهر  م��ي��اه  م��ن  ال�صنوية  بح�صتها 
مر  م��ل��ي��ار   55.5 ال��ب��ال��غ��ة  ال��ن��ي��ل، 
ملفات،  حول  باتفاق  وتطالب  مكعب، 
قواعد  وحت��دي��د  ال�صد،  م���ان  اأ بينها 
تقول  فيما  اجلفاف.  اأوق��ات  يف  ملئه 
الإ�رشار  ت�صتهدف  ل  نها  اإ بابا  اأ دي�ش  اأ
الهدف  واإن  وال�صودان،  م�رش  مب�صالح 
وتنمية  الكهرباء  توليد  ال�صد  بناء  من 

. بالدها
ق/د

ّيد  املوؤ الليبي،  ال��ن��واب  جمل�ش  دع��ا 
امل�صري  البالد  �رشق  يف  القوي  للرجل 
اجلي�ش  ث��ن��ني  الإ م�صاء  حفر،  خليفة 
الأمن  “حلماية  التدّخل  اإىل  امل�رشي 
على  م�����ص��ّدداً  للبلدين،  القومي” 
اأج��ل  م��ن  جهودهما  ت�صافر  اأهمية 
وقال  الركي.  الغازي”  املُحتّل  “دحر 
ال��ربمل��ان وم��ق��ّره ط��ربق )����رشق( يف 
امل�رشية  امل�صّلحة  “للقوات  ّنه  اإ بيان 
الليبي  القومي  الأمن  حلماية  التدّخل 
خطراً  هناك  ّن  اأ راأت  ذا  اإ وامل�����رشي 
بلدينا”.  اأم��ن  يطال  و�صيكًا  داه��م��ًا 
الناجمة  “املخاطر  من  البيان  حّذر  ذ  واإ
دعا  لليبيا،  الركي”  الح��ت��الل  عن 
ال�صقيقتني  بني  اجلهود  “ت�صافر  اإىل 

املُحتّل  دحر  ي�صمن  مبا  وم�رش  ليبيا 
م��ن��ن��ا ال��ق��وم��ي  ال��غ��ازي وي��ح��ف��ظ اأ
وال�صتقرار  الأم��ن  وُيحّقق  امل�صرك 
املجل�ش  وق��ال  واملنطقة”.  بالدنا  يف 
لتدخل  تتعر�ش  ليبيا  اإن  البيان  يف 
ليبيا  ل�صيادة  وانتهاك  �صافر  تركي 
امل�صيطرة  امل�صلحة  امللي�صيات  مبباركة 
م��ر  الأ و�صلطة  ال��ب��الد  غ��رب  ع��ل��ى 
م�رش  اأن  واأكد  لهم.  اخلا�صعة  الواقع 
على  لليبيا  اإ�صراتيجي  عمقا  متثل 
والقت�صادية  الأمنية  الأ�صعدة  كافة 
والج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى م��ر ال��ت��اري��خ. 
ميثل  الركي  “الحتالل  اأن  واأ�صاف 
اجلوار  ودول  لبالدنا  مبا�رش  تهديدا 
تتوقف  لن  والتي  م�رش،  مقدمتها  يف 

اجل��وار  دول  من  اجلهود  بتكاتف  اإل 
جمل�ش  “اإن  قائال  وتابع  العربي”. 
الوحيد  ال�رشعي  املمثل  الليبي  النواب 
واملمثل  الليبي  ال�صعب  من  املنتخب 
مبا  ترحيبه  على  يوؤكد  احلرة،  لإرادته 
عبد  امل�رشي  الرئي�ش  كلمة  يف  جاء 
عن  ممثلني  بح�صور  ال�صي�صي  الفتاح 

الليبية”. القبائل 
اإىل  الليبي  ال��ن��واب  جمل�ش  ودع���ا 
ي�صمن  مبا  البلدين  بني  اجلهود  تظافر 
الأمن  ويحفظ  الغازي”  “املحتل  دحر 
م���ن  ال��ق��وم��ي امل�����ص��رك وي��ح��ق��ق الأ

واملنطقة”. ليبيا  يف  والإ�صتقرار 
امل�صلحة  للقوات  نه  باأ البيان  يف  فاد  واأ
م���ن  امل�����رشي��ة ال��ت��دخ��ل حل��م��اي��ة الأ

راأت  ذا  اإ وامل�����رشي  الليبي  القومي 
اأمن  يطال  و�صيك  داه��م  خطر  هناك 
الت�صدي  اأن  على  م�صددة  البلدين، 
القرار  اإ�صتقاللية  ي�صمن  “للغزاة” 
ليبيا  �صيادة  ويحفظ  الليبي  الوطني 
ومقدرات  ثروات  ويحفظ  ووحدتها، 

الليبي”. ال�صعب 
على  الليبي  النواب  جمل�ش  اأكد  كما 
لروات  العادل  التوزيع  �صمان  اأن 
الليبي  النفط  وع��ائ��دات  ال�صعب 
الليبيني  بروات  العبث  عدم  و�صمان 
اخلارجة  امل�صلحة  امللي�صيات  ل�صالح 
لكافة  �رشعي  مطلب  القانون،  عن 

ال�صعب. بناء  اأ
ق/د

ّن��ه��ا  اأع��ل��ن��ت ال���ولي���ات امل��ّت��ح��دة اأ
عقد  اإم��ك��ان��ي��ة  رو���ص��ي��ا  م��ع  بحثت 
الدائمة  اخلم�ش  الدول  لقادة  اجتماع 
الدويل،  الأمن  جمل�ش  يف  الع�صوية 
الرئي�ش  ب�صّدة  بها  يرغب  قّمة  يف 
وقالت  ب��وت��ني.  ف��الدمي��ري  ال��رو���ص��ي 
وزير  ّن  اإ بيان  يف  الأمريكية  اخلارجية 
بومبيو  مايك  الأم��ريك��ي  اخلارجية 
�صريغي  الرو�صي  نظريه  مع  بحث 
عقد  هاتفية  م��ك��امل��ة  يف  لف���روف 
لقادة  القريب”  امل�صتقبل  “يف  قّمة 
اأجل  من  “الكربى”  اخلم�ش  ال��دول 
اخلام�صة  ال�صنوية  الذكرى  “اإحياء 
املّتحدة”.  الأمم  لتاأ�صي�ش  وال�صبعني 
الع�صوية  الدائمة  اخلم�ش  وال��دول 
ال��ولي��ات  ه��ي  م����ن  الأ يف جم��ل�����ش 
وبريطانيا  وفرن�صا  ورو�صيا  املّتحدة 
ي�صّم  املجل�ش  ّن  ب��اأ علمًا  وال�صني، 
الع�صوية.  دائمة  غري  اأخرى  دول   10
عقد  على  اخلم�ش  الدول  اّتفقت  ذا  واإ
�صاء  الروؤ �صتجمع  فهي  القّمة  هذه 
والرو�صي  ترامب  دونالد  الأمريكي 
ميانويل  اإ والفرن�صي  بوتني  فالدميري 
جينبينغ  �صي  وال�صيني  م��اك��رون 
بوري�ش  الربيطاين  الوزراء  ورئي�ش 

ّن خ��الف��ات  ج��ون�����ص��ون، ع��ل��م��ًا ب����اأ
ه��وؤلء  م��ن  ع��دد  ب��ني  تباعد  ك��ث��رية 
الرئي�صني  ب��ني  ول���ص��ّي��م��ا  ال��ق��ادة 
خلفية  على  وال�صيني  الأم��ريك��ي 
اخلارجية  حتّدد  ومل  كوفيد19-.  وباء 
متى  اأو  ي��ن  اأ بيانها  يف  الأم��ريك��ي��ة 
بها  يرغب  التي  القمة  هذه  تعقد  قد 
ترك  ترامب  وكان  الرو�صي.  الرئي�ش 
للم�صاركة  بوتني  اأمام  مفتوحًا  الباب 
ال�صبع  ملجموعة  مو�ّصعة  قمة  يف 
التي  ورو�صيا  وا�صنطن.  منطقة  يف 
ال��دول  جمموعة  يف  ع�صواً  كانت 
هذه  من  اأق�صيت  الكربى  الثماين 
جزيرة  �صبه  �صّمها  بعد  املجموعة 
ويف   .2014 يف  الأوك��ران��ي��ة  القرم 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  لفتت  بيانها 
لف��روف  مع  تطّرق  بومبيو  ّن  اأ اإىل 
ملّف  اإىل  الهاتفية  حمادثاتهما  خالل 
وكانت  النتخابات.  واأمن  اأفغان�صتان 
ّخراً  موؤ ذكرت  عّدة  اأمريكية  �صحف 
مالية  مكافاآت  دفعت  مو�صكو  ّن  اأ
طالبان  حركة  من  مقّربني  ملتمّردين 
يف  اأمريكيني  جنود  قتل  اإىل  لدفعهم 

. ن ن�صتا فغا اأ
ق/د

للحر�ش  التابع  القد�ش  فيلق  اأعلن 
وثائق  تقدمي  عن  ي���راين،  الإ ال��ث��وري 
وركاب  �صليماين  قا�صم  الفريق  رحلة 
وطاقم  العراق  اإىل  ال�صورية  الرحلة 
قبل  �صليماين  ول��ق��اءات  ال��ط��ائ��رة 
بغداد  يف  وخططه  العراق  اإىل  الرحلة 
قائد  نائب  وق��ال  الق�صاء.  جهاز  اإىل 
حجازي:  حممد  العميد  القد�ش،  فيلق 
الق�صاء  ي��ت��خ��ذ  اأن  امل��ت��وق��ع  “من 
هذا  ملتابعة  دولية  قانونية  اإج��راءات 
الأمريكية   دارة  ل��الإ الإجرامي  العمل 
اجلناة  �صد  ق�صائية  دع��اوى  ورف��ع 
الإرهابي  العمل  هذا  يف  واملتورطني 
وي��ج��ب ع��دم الك��ت��ف��اء ب��الإج��راءات 
وذلك  والدبلوما�صية”،  ال�صيا�صية 

يرانية. الإ “ت�صنيم”  وكالة  ح�صب 
وثائق  اإىل  حاجة  “هناك  اأن  واأ�صاف 
ق�صائية  دع��وى  لرفع  كاملة  دل��ة  واأ
قائال:  قانونيا”  الق�صية  ومتابعة 
احلقائق  بع�ش  اأن  من  الرغم  “على 
بحاجة  لكننا  للغاية  وا�صحة  تبدو 
الق�صية  ملتابعة  دقيقة  وث��ائ��ق  اإىل 
الرحلة  وثائق  جمع  مت  ولذلك  قانونيا. 
�صليماين  قا�صم  للفريق  الدبلوما�صية 
العراق  اإىل  ال�صورية  الرحلة  وركاب 
�صليماين  واجتماعات  الطائرة  وطاقم 
فى  وخططه  العراق  اإىل  الرحلة  قبل 

ال�صلطة  اإىل  ت�صليمها  ومت  ب��غ��داد 
. ” ئية لق�صا ا

موؤخرا  اأعلن  يراين  الإ الق�صاء  اأن  يذكر 
�صخ�صا   36 اعتقال  مذكرات  تقدمي 
اغتيال  يف  متورطني  “الإنربول”  اإىل 
مذكرات  لإ�صدار  �صليماين،  قا�صم 
�صيا�صية  �صخ�صيات  وه��ي  بحقهم، 
ودول  املتحدة  الوليات  يف  وع�صكرية 
الأمريكي  الرئي�ش  بينهم  من  اأخرى، 
مقر  اأع��ل��ن  ف��ي��م��ا  ت��رام��ب.  دون��ال��د 
الداخلية  القواعد  اأن  الدولية  ال�رشطة 
طلب  بدرا�صة  لها  ت�صمح  ل  للمنظمة 
للبحث  يرانية  الإ الق�صائية  ال�صلطات 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  عن 
يف  املتورطني  الآخ��ري��ن  وامل�صتبهني 
ي��راين،  الإ الثوري  حر�ش  قائد  مقتل 

�صليماين. قا�صم 
وت�����ص��اع��د ال��ت��وت��ر ب��ني وا���ص��ن��ط��ن 
الدفاع  وزارة  اإعالن  عقب  وطهران، 
�رشبة  تنفيذ  )البنتاغون(،  الأمريكية 
ج��وي��ة ب��ال��ق��رب م��ن م��ط��ار ب��غ��داد 
فيلق  قائد  مقتل  عن  اأ�صفرت  الدويل، 
اللواء  ال��ث��وري،  احلر�ش  يف  القد�ش 
هيئة  رئي�ش  ونائب  �صليماين،  قا�صم 
مهدي  بو  اأ العراق،  يف  ال�صعبي  احل�صد 

واآخرين. املهند�ش، 
ق/د

الثاين،  الله  عبد  الأردين  امللك  جدد 
لالحتالل  اإج���راء  اأي  على  ت��اأك��ي��ده 
ل�صم  اجل��ان��ب  اأح���ادي  ���رشائ��ي��ل��ي  الإ
املحتلة،  الغربية  ال�صفة  يف  اأرا���ش 
تقوي�ش  نه  �صاأ ومن   ، مرفو�ش  اأمر 
وال�صتقرار  ال�صالم  حتقيق  فر�ش 
خالل  ذلك  جاء  الأو�صط.  ال�رشق  يف 
مع   ، عقدهما  منف�صلني  اجتماعني 
ال�صوؤون  جلنتي  واأع�����ص��اء  رئي�صي 
العموم  جمل�ش  يف  والدفاع  اخلارجية 
عرب  ع��ق��ًدا   ، ال��ربي��ط��اين  ب��ال��ربمل��ان 
ما  بح�صب  املرئي،  الت�صال  تقنية 
وحّذر  الر�صمية.  "برا"  وكالة  نقلته 
ال�صيا�صات  اأن  م��ن  الأردين  امللك 
ترامب  خطة  وكذلك  "الإ�رشائيلية" 
����رشاع،  اإىل  ���ص��ت��ق��ودان  ل��ل�����ص��الم 
للعالقات  �رشبة  توجيه  عن  ف�صال 
ح�صب  الأردن���ي���ة،  "الإ�رشائيلية" 

. ه تعبري
ت��ي ذل���ك ب��ع��دم��ا ����رّشب اإع���الم  ي��اأ
وم�����رش  الأردن  اأن  الح����ت����الل 
ولن  ال�صّم  خّطة  دانة  باإ �صيكتفيان 

. ها جها يوا
وك���ان رئ��ي�����ش ح��ك��وم��ة الح��ت��الل 
عملية  اأن  اأعلن  قد  نتنياهو  بنيامني 
ال�صهر  من  الأول  يف  �صتبداأ  ال�صم 
اإ�رشائيلية  خالفات  ولكن  اجل��اري، 
تفاهمات  اإىل  التو�صل  وعدم  داخلية 
ذلك. دون  الأمريكية، حال  دارة  الإ مع 
غور  �صم  الإ�رشائيلية  اخلطة  وت�صمل 
فيما  امل�صتوطنات،  وجميع  الأردن 
اأن  اإىل  فل�صطينية  تقديرات  ت�صري 
باملئة   30 من  اأكر  اإىل  �صي�صل  ال�صم 

املحتلة. ال�صفة  م�صاحة  من 
ق/د

بعد يوم من ختام مفاو�سات بني م�سر واإثيوبيا وال�سودان دون اأي نتيجة

�سور اأقمار �سناعية تظهر بدء ملء خزان �سد النه�سة الإثيوبي 

من قبل جمل�ض النواب الليبي

دعوة القوات امل�سرية للتدخل حلماية الأمن القومي امل�سري والليبي

رغم اخللفات والتوتر.. 

وا�سنطن ُتعلن عن مباحثات مع مو�سكو 
لعقد قمة للخم�سة “الكبار”

طهران تتعّهد مُبلحقة وا�سنطن قانونيًّا

وثائق تظهر للمرة الأوىل خط �سري 
�سليماين قبل مقتله يف العراق 

ملك الأردن يجدد معار�سته خلطة ال�سم
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دماء حممود دروي�ض يف "هاآرت�ض"

ال�سينمائي الفل�سطيني ن�سري حجاج  يفتح النار 
على الكاتبة الفل�سطينية رجاء الناطور

عي�ض علجية  قراءة 
---------------- 

منهم  و  النقاد  اأح��د  ق��ال  و 
الفل�صطيني  ال�صينمائي 
رج��اء  اأن  ح��ج��اج،   ن�����رشي 
�صعر  م��ع  تعاملت  الناطور 
منطلق  من  دروي�ش  حممود 
�صخ�صية  وم���ع  ن�����ص��وي، 
بعد  وحتديداً  ة  كامراأ ال�صاعر 
مقالة  ثارتها  اأ التي  ال�صجة 
ال�صوري  الكوردي  ال�صاعر 
مقالة  وه��ي  ب��رك��ات،  �صليم 
لدروي�ش  اإن  بركات  فيها  قال 
�صيدة  من  بها  يعرف  مل  ابنة 
ال�صينمائي  وق��ال  متزوجة، 
حجاج  ن�رشي  الفل�صطيني 
فل�صطينية   كاتبة   تكتب  اأن 
مم��ت��ل��ئ��ة  و  ل�����ص��ع��ر  ن���اق���دة 
عن  "فميني�صت"  ب��وع��ي 
فل�صطيني،  �صاعر  ذكورية 
ف��ه��ذا ���ص��يء ع��ظ��ي��م ج���دا ، 
ل  م��ا  ت��رى  لكي  يوؤهلها  و 
ي��راه،  اأن  ذك��ر  لكاتب  ميكن 
ميكن  ل  حقيقة  فعاًل  فهذه 
الكاتبة  حملت  فقد  جتاهلها،  
�صكاكينها  الناطور   رج��اء 
والأب  ال�صاعر  لتذبح  احلادة 
فهم  ل�صتع�صاء  ان��ت��ق��ام��ًا 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وراح���ت 
لكل  ف�صحى  بعربية  تنتقم 
فالكاتبة  املتداخلة.  اخليبات 
تقدم  مل  الناقد  ه��ذا  ح�صب 
جديدة  واح��دة  ق�صيدة  ل  و 
مفاهيمها  بها  تعلل  قدمية  اأو 
فيها  قدمت  التي  اجلندرية 
قائال:  اأ���ص��اف  و  دروي�����ش، 
انتابتني  املقالة  ق��راءة  بعد 
حني  الأويل  اخليبة  خيبتان. 
لها  عالقة  ل  مقالة  وج��دت 
عالقة  ول  دب���ي  الأ بالنقد 

دروي�ش  حممود  ب�صعر  لها 
بالكتابة  ل��ه��ا  ع��الق��ة  ول 
املقنعة  املتينة  ال�صحافية 
كما  وهي  حتى،  املو�صوعية 
عمومًا  ال���راأي  م��ق��الت  ك��ل 
ب��ال��ذات  النغما�ش  مكثفة 
ولكن  الفائ�صة،  والرنج�صية 
اإىل  ت�صتند  اأن  ب��د  ل  ك��ان 
مناذج  للقارئ  تقدم  ن�صو�ش، 
الهجمة  تلك  تربر  اأو  توؤكد 
عليها  اأطلقت  التي  ال�صاعقة 
دروي�ش،  حممود  ذبح  هجمة 
الهجمات  اأ�صماء  ت�صبه  التي 
�صد  الإ�رشائيلية  الع�صكرية 
با�صتعاراتها  الفل�صطينيني، 
"الر�صا�ش  م��ث��ل  ال��ل��غ��وي��ة 
و"اجل������رف  امل�صبوب" 
ال�صحاب"،  و”عمود  ال�صامد" 
افتتحت  ال��ن��اط��ور  ف��رج��اء 
يف  مرعب  باعراف  مقالتها 
ال�صيكولوجية  ا�صتعاراته 
مدمنة  ن��ه��ا  ب��اأ ت��ع��رف  فهي 
من  املقد�ش  البقر  ذبح  على 
له  اجل��ن��دري وم��ا  ن��وع،  ك��ل 
منذ  ن��ه��ا  واأ ب��ال��ل��ون،  ع��الق��ة 
يف  ترغب  كانت  طويل  زمن 
ال�صاعر  دروي�ش  حممود  ذبح 
ال���ق���وم���ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، 
ال����رب، ال��ق��دي�����ش، ال��ف��وق 
 . دبيًا اأ و  اأ �صيا�صيًا  نقد،  كل 

ال��ن��اط��ور  رج���اء  وتطمئننا 
نها  باأ م�صاعرنا،  على  خوفًا 
ولن  وقاطعة  ح��ادة  �صتكون 
و�صفها  كما  ال��دم��اء!  ن��رى 
ب��ال�����ص��خ�����ص��ي��ة امل��ه��وو���ص��ة 
يف  تكتب  نها  اأ ولول  بذاتها، 
املرء  لقال  اإ�رشائيلية  جريدة 
دم��اء  تع�صق  داع�صية  ن��ه��ا  اإ
ناطور  رجاء  اأن  ولو  اأعدائها، 
منرب  يف  ك��ت��ب��ت  م��ا  ك��ت��ب��ت 
���رشائ��ي��ل��ي ول��ن��ق��ل يف  غ��ري اإ
يف  اأو  مثاًل  بريطانية  جريدة 
عليها  القيامة  لقامت  الهند 
حممود  ذبحها  ب�صبب  لي�ش 
بكل  تعلن  نها  لأ بل  دروي�ش، 
ذبح  على  مدمنة  نها  اأ غرور 
يقد�ش  فمن  املقد�ش،  البقر 
قد  و  الهندو�ش؟،   غري  البقر 
ت�صاووؤلت   عدة  املقال  ترك 
عربية  ة  ام���راأ اإمكانية   ع��ن 
اإدمانها  تعلن  اأن  "فيمني�صت" 
وتهني  امل��ق��د���ش  البقر  ذب��ح 
حواىل  تباعها  اأ دينية،  طائفة 
اأك��ر  اأي  �صخ�ش،  ملياري 
�صكان  م��ن  ب��امل��ئ��ة   15 م��ن 
غباء  اإىل  هذا  ي�صري  األ  العامل، 
تريد  ال��ت��ي  وه��ي  ع��ن�����رشي 
ذب��ح ال��ع��ن�����رشي��ة اجل��ن��دري��ة 
حت�رش  عندما  ثم  واللونية؟، 
م���ا ه���و م��ق��د���ش ب��اجل��ن��درة 

ن�صيت  نها  اأ ترى  األ  واللون، 
املقد�صة  البقرات  تنا�صت  اأو 
ال�صتعمارية  ال��ع��ن�����رشي��ة 
اأكر  حقوق  م�صادرة  القاتلة 
واأق�صد  ن�صان  اإ مليون   12 من 
���رشائ��ي��ل امل��ق��د���ص��ة،  ب��ق��رة اإ
ت�صويه  وفكرة  ال�صهيونية 
التي  ال�صامية  معاداة  معنى 
يتهم  ج��رمي��ة  ال��ي��وم  ���ص��ارت 
ممار�صات  ينتقد  من  كل  بها 
����رشائ���ي���ل ال���ص��ت��ع��م��اري��ة  اإ
�صعب  ت�صطهد  التي  املحتلة، 
الفل�صطيني.  الناطور  رجاء 
ال�صينمائي  ي�����ص��ت��ط��رد  و 
حجاج   ن�رشي  الفل�صطيني 
اأن  مت���ن���ى  اأ ك��ن��ت  ب��ال��ق��ول: 
فكرة  اإىل  الناطور  تتطرق 
ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ع��ن�����رشي��ة 
على  ���رشائ��ي��ل  اإ ح��ق  وف��ك��رة 
اأر������ش ف��ل�����ص��ط��ني وط���رد 
وحق  الفل�صطيني  ال�صعب 
�صمن  اأر�صهم،  يف  الالجئني 
اأدمنت  التي  املقد�صة  الفئات 
ح��ادة  ب�صكني  ذبحها  على 
ال��دم،  ن�صاهد  مل  اإن  ح��ت��ى 
ال��ع��ربي  اجل��م��ه��ور  اأن  ك��م��ا 
النقال  خ��الل  م��ن  ميكنه  ل 
�صخ�صية  على  يتعرف  اأن 
�صّكل  فل�صطيني   ���ص��اع��ر 
الوطني   ال��وع��ي  بذكوريته 
كما  التي  الكاتبة،  منتقدا 
�صعر  م��ع  تعاملت  ه��و،  ق��ال 
و  ب�صذاجة  دروي�ش  حممود 
لن�رشها  اجلريدة  على  اأع��اب 
اأي  من  خال  و  ركيكا  مقال 
مبني  نه  لأ مو�صوعي  حتليل 
م�صبقة  كراهية  مواقف  على 
الذي  الفل�صطيني،  لل�صاعر 
ك��ّر���ش ق�����ص��ي��ة ���ص��ع��ب��ه يف 

الكوين.  الثقايف  امل�صهد 

جريدة  يف  العربي  املوقع  وحمررة  الفل�سطيني  الداخل  من  فل�سطينية  �سحافية  الناطور  رجاء  الإعلمية  مقال  اأثار 
على  �سفحتها  يف  ن�سرها  اأعيد  ثم  العربية،  باللغة  دروي�ض  حممود  ال�ساعرالفل�سطيني  عن  ن�سرته  "هاآرت�ض" الإ�سرائيلية 
لقي ردود  و  اأعلنت فيه عزمها على ذبحه لذكوريته،  جدل    ، باللغة الإجنليزية  الفاي�سبوك  الإجتماعي  التوا�سل  موقع 

اإعلمية  العا�صمة فعل  ب��اجل��زائ��ر  ت��ويف   
القادر  عبد  اجلزائري  املمثل 
ع�صال  مر�ش  ث��ر  اإ بوجاجة 
ع��ام��ا،  يناهز76  ع��م��ر  ع��ن 
جمعية  م��ن  علم  م��ا  ح�صب 
ال�صينمائية.وبداأ  "اأ�صواء" 
يف  التمثيلي  م�صاره  الراحل 
املا�صي  القرن  من  ال�صتينيات 
اإىل  بعدها  لينتقل  ذاعة  الإ يف 
وقد  ال�صينما.  ثم  التلفزيون 
مب�صاركاته  خ�صو�صا  ُع��رف 
ال��دي��ن��ي��ة  الأع�����م�����ال  يف 
للتاريخ  وحبه  الرم�صانية 
الفنان  ���ص��الم��ي،و���ص��ارك  الإ

ف����الم  الأ م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
والتلفزيونية  ال�صينمائية 
والأع�����م�����ال ال��وث��ائ��ق��ي��ة 
"حنني"  ف��ي��ل��م  غ���رار  ع��ل��ى 
باي"  "اأحمد  وم�صل�صالت 
و"عي�صات  اجل�صد"  و"ذاكرة 
الفيلم  اإىل  بالإ�صافة  يدير"،  اإ

بومدين". "�صيدي  الوثائقي 
ك��م��ا ع��م��ل ال��راح��ل -ال��ذي 
ن�صطا  ع�صوا  ي�����ص��ا  اأ ك��ان 
لل�صينما-  "اأ�صواء"  بجمعية 
من  للعديد  لغوي  كمدقق 

. ت مل�صل�صال ا
ق.ث

ت���ب���اح���ث���ت وزي�����رة 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون 
دودة  ب���ن  م��ل��ي��ك��ة 
مع  العا�صمة  باجلزائر 
لدى  املنتدب  الوزير 
املكلف  الأول  الوزير 
امل�صّغرة  باملوؤ�ص�صات 
�ُصبل  �صيافات  ن�صيم 

القطاعني،  بني  التعاون  تعزيز 
الثقافة  ل��وزارة  بيان  ح�صب 

لفنون. وا
هذا  خ��الل  ال��ط��رف��ان  وات��ف��ق 
اإط���ار  يف  -امل���ق���ام  ال��ل��ق��اء 
على  احلكومي"-،  "التن�صيق 
ثقافية  ديناميكية  "خلق 
خ��الل  م��ن  موؤ�ص�صاتية" 
املوؤ�ص�صات  على  النفتاح 
الثقايف  املجال  يف  امل�صغرة 
على  ال�����ص��ب��اب  و"حتفيز 
مب�صاعدتهم  اأفكارهم"  جت�صيد 
املوؤ�ص�صات  عامل  دخول  على 

املجالت  �صّتى  يف  امل�صّغرة 
املتاحة. الثقافية 

دودة  ب��ن  ال�صيدة  م���رت  واأ
الإط��ار-  هذا  -يف  م�صاحلها 
على  عمل"  "فوج  بت�صكيل 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م�����ص��ت��وى 
لإطالق  ،"للتح�صري  والفنون 
و"ل�صتقبال  امل�رشوع" 
ال�صباب"  ت��ر���ص��ي��ح��ات 
اإح������داث  يف  ال���راغ���ب���ني 
���ص�����ص��ات م�����ص��ّغ��رة يف  م��وؤ

الثقافية. املجالت 
ق/ث

حمزة  الدويل  اجلزائري  الفنان  قام 
فني  م�����رشوع  بتج�صيد  ب��ون��وة 
احلجر  فرة  مع  يتزامن  جديد  نوعي 
تقنية  با�صتخدام  وذلك  ال�صحي، 
مفتوح  ف�صاء  و�صط  معا�رشة  فنية 
بلدية  اأزق��ة  و  �صوارع  فيه  كانت 
ح�صب  له،  واجهة  الو�صطى  اجلزائر 
مل�رشح  الر�صمية  فاي�صبوك  �صفحة 

الو�صطى. اجلزائر 
ب�  امل��و���ص��وم  امل�����رشوع  يتمثل  و 
من  �صل�صلة  يف  اجلنة"،  "حروف 
با�صتعمال  الفوتوغرافية  ال�صور 
ال��ع��رب��ي،  للخط  �صوئية  تقنية 
الفنية  اخلطوة  هذه  �صمحت  حيث 
ثقايف  فني  ن�صاط  باإحياء  املعا�رشة، 
�صلت  التي  كورونا  جائحة  زمن  يف 

اجلزائر،  يف  الثقافية  الأحداث  اأغلب 
اجلنة"،  "حروف  م�رشوع  يحمل  و 
من  الكثري  بونوة،  ت�صور  ح�صب 
هذه  خلقت  حيث  الفنية؛  الإيحاءات 
قدا�صة  بني  متناغما  جوا  التجربة 
العربي  اخل��ط  وع��راق��ة  ال�����ص��وء 
من  وخ���اٍل  مفتوح  ف�صاء  و�صط 

احلركة.
ال�صوئية  احلركات  ه��ذه  م��الأت  و 
بحكم  اجلزائر  مدينة  ظلمة  و  فراغا 
هذه  من  والهدف  النا�ش،  من  خلوها 
اخلطوط  و  النحناءات  و  احل��روف 
الأمل  من  القليل  بعث  هو  ال�صوئية 
ثناء  اأ فيها،  املتاأمل  الناظر  روح  يف 
و  اجلزائريون  بها  مير  ع�صيبة  فرة 

باأ�رشه. العامل 

بت�صويق  امل�رشوع  هذا  ي�صمح  كما 
���ص��ور ح�����ص��اري��ة ع���ن اجل��زائ��ر 
عمرانها  جمال  ب��راز  اإ و  العا�صمة 
حيث  من  �صواء  الفريدة،  وهند�صتها 
من  امل�صركة  امل�صاحات  اأو  البنايات 
متو�صطية  مدينة  ممرات  و  حدائق 

البحر. حتاكي  بامتياز 
م�رشوع  ال��وق��ت  نف�ش   يف  ومينح 
مت�صعا  للمدينة  اجلنة"  "حروف 
التجربة  هذه  تربزها  ما  وهو  للحياة، 
يف  فاعل  دور  لها  �صيكون  التي 
التوا�صل  م��واق��ع  ع��رب  ال��روي��ج 
الج��ت��م��اع��ي وو���ص��ائ��ل الإع���الم 
ارتبطت  مدينة  ل�صم  املختلفة، 
الفنية  الأعمال  يف  بال�صوء  دائما 
احلقب  خمتلف  ع��رب  الت�صكيلية، 

. يخية ر لتا ا
احلركات  ه��ذه  باإمكان  و�صيكون 
حمزة  الفنان  اأبدعها  التي  ال�صوئية 
يف  لتتطور  اأي�صا  فر�صة  بونوة، 
تعتمد  نها  اأ بحكم  الزمان  و  املكان 

على  جت�صيدها  ميكن  فكرة  على 
من  مالم�صتها  و  ال��واق��ع،  اأر���ش 
ت�صيء  حقيقية،  منحوتات  خالل 

العا�صمة. اجلزائر  �صوارع  يف  ليال 
ق/ث

وفاة الفنان عبد القادر بوجاجة

حول �سبل تعزيز التعاون البيني

وزيرة الثقافة تتباحث مع الوزير 
املنتدب املكلف باملوؤ�س�سات امل�سغرة 

بالعا�سمة العربي  للخط  �سوئية  تقنية  با�ستعمال  معا�سر  فني  عر�ض  اجلنة"،  "حروف 
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ب�سم اهلل الرحمان الرحيم " من املوؤمنني رجال �سدقوا ما عاهدوا 
اهلل عليه فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل 
" رحل الإن�سان الكرمي والأب العذب " احلاج عثمان نعمي " اإىل 
جوار ربه تاركا وراءه ر�سيدا ثريا من الأعمال اجلليلة واملواقف 
الراقية ، وعلى اثر هذا امل�ساب اجللل  يتقدم ال�سحفي عمر ذيب 
املوا�ساة  واأ�سدق  التعازي  بخال�ض  التحرير  جريدة  عّمال  وكل 

والحت�ساب  ال�سرب  عظيم  يلهمهم  واأن   ، عائلته  اأفراد  مقدمتهم  ويف  ومعارفه  اأهله  ل�سائر 
والثواب ، �سائلني املوىل عز وجّل اأن يتغّمده برحمته الوا�سعة وف�سله العظيم ويكرم نزله 
ويو�سع مدخله ، ويجعله يف اأعلى عليني مع احلبيب امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم واآله اأهل 

ال�سدق والوفاء ، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

             تعـزيــــة

AVIS
En vertu de la décision N°103/MF du 27/05/2020 de M. le Ministre des

 Finances، M.BENKHELIFA Abdelhamid Commissaire aux Comptes

 Agréé est désigné LIQUIDATEUR du Cabinet de Comptabilité du Feu

 OULED HADDAR Mohamed. Toute revendication justifiée est à faire

 au cabinet du défunt dans un délai d'un mois à compter de la parution de

.cet avis

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية النعامة 

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام
الرقم : 2020/06

اإن�ساء جمعية ولئية ذات طابع الفن و الثقافة
طبقا لأحكام القانون 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات لقد مت اإن�ساء اجلمعية الولئية امل�سماة :

- اجلمعية الولئية مبادرة �سناعة غد النعامة لولية النعامة . - امل�سجلة حتت رقم : 06 بتاريخ : 08 جويلية 2020 . املقيمة ب: رقم 20 حي 
حممد ح�سيفة   : ال�سيد  يرتاأ�سها   - النعامة.  ولية  النعامة  بلدية  ريفي  م�سكن   100
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كثرية  الطبيعية  الكوارث  اأّن  ريب  ل 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  والأزم��ات 
تع�صف  وهي  متنوعة  والجتماعية 
ال�صيطرة  اأم��ر  لكن  املعا�رش،  بعاملنا 
اأن  يعدو  ل  �رشرها  مواجهة  اأو  عليها 
التي  البقعة  نطاق  يف  حم�صوراً  يكون 
خم�صو�صًا  اأو  اخلطر،  ذلك  فيها  ظهر 
معنيٌّ  ر�صمي  ت�صكيل  اأو  دويل  بتكتل 

اأكر من غريه. به لوحده 
تلتهم  حرائق  ي�صهد  والعامل  يوم  وكل 
وفي�صانات  وزلزل  وه��زات  ق��ارات 
اإىل  ومقاطعات  اأقاليم  تعم  واأعا�صري 
من  ل�����رشوب  رهيبة  مظاهر  ج��ان��ب 
والهجرة  والفقر  والفح�ش  ال�صتغالل 
واحل��ي��وان  الإن�����ص��ان  حقوق  وانتهاك 
ب��الإره��اب  اأو  باملتاجرة  اأو  ب��الإب��ادة 
وال��ع��ن�����رشي��ة، ن��اه��ي��ك ع��ن ح��روب 
وتثري  اللبو�ش  ب�صتى  تتلب�ش  ونزاعات 
خماطر  ومعها  الب�رش،  ب��ني  ال��رع��ب 
بدءا  بنا  حتيق  التي  والقت�صاد  البيئة 
احلراري  والحتبا�ش  الأ�صود  الثقب  من 
هبوطها  اأو  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  اإىل 
حتى  وال�صربانيات  الروبوتات  وغزو 
لعاملنا  �صتى  نهايات  يف  نفكر  �رشنا 

باأيدينا. �صندمره  الذي 
لقد مرت الإن�صانية على مدار تاريخها، 
والكوارث  الطاحنة  احلروب  من  بكثري 
التي  واملجاعات،  والأوبئة  الطبيعية 
الب�رش،  من  املاليني  حيات  ح�صدت 
نعي�صه  ال��ذي  احل��ايل  الو�صع  اأن  اإل 
طبيعته،  يف  م�صبوق  غري  يبدو  الآن 
الوا�صعة  انت�صاره  ورقعة  وتهديده 
والجتماعية  ال�صيا�صية  واآث����اره 
�صيت�صّبب  وما  املدّمرة،  والقت�صادية 
مئات  واإ�صافة  الوظائف  فقدان  من  به 
اجلياع  قائمة  اإىل  الب�رش  من  املاليني 
�صكان  اإجبار  على  وقدرته  العامل،  يف 
انتظار  يف  بيوتهم  يلزموا  اأن  الكوكب 

جمهول. غام�ش  م�صري 
يف  وال�����ص��ّك  احل��ا���رش  غ��م��و���ش  اإّن 
بعد  احلياة  عليه  �صتكون  وما  امل�صتقبل، 
الأ�صا�صية  العالمات  هي  اجلائحة،  هذه 
ت��اري��خ  يف  ال��ف��ارق��ة  اللحظة  ل��ه��ذه 
جميع  يف  ي���رّدد  م��ا  وه��ي  الب�رشية، 
والتنّبوؤات  والتحليالت  التعليقات 
جهات  يف  حل��ظ��ة  ك��ل  ت��ت��دّف��ق  ال��ت��ي 
جواب  لديه  اأحد  فال  الأرب��ع،  الأر���ش 
�صيكون  ما  على  الغليل  ي�صفي  مقنع 
اأو  اأ�صابيع،  بعد  احلياة  �صكل  عليه 
معرفة  غياب  يف  �صنوات،  اأو  اأ�صهر، 
ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  ب�صفات  يقينية 
ال�صبب  اأو  انت�صاره،  طرق  اأو  الغام�ش، 
طرق  اأو  انتقاله،  ل�رشعة  احلقيقي 
اإمكانية  اأو  عالجه،  اأو  منه،  الوقاية 
املرء  اأُ�صيب  اإذا  �صده  املناعة  اكت�صاب 
تظهر  ومل  غريه  من  اإليه  انتقل  اأو  به، 

اأعرا�صه. عليه 
اأو  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  ل���دى  اأج���وب���ة  ل 
اأو  القت�صاد  علوم  يف  �صني  املتخ�صّ
والأهم  امل�صتقبليات،  وعلماء  املفكرين 
كذلك  يقينية  اأجوبة  ل  اأّنه  هذا  كل  من 
ي�صابقون  الذين  والأطباء  العلماء  لدى 
اأو لقاح  الزمن للعثور على عالج ناجع 
يهّدد  الذي  الفتاك  املر�ش  هذا  من  يقي 

جميعا. الب�رش  حياة 
هي  فقط  ع��ام��ا  ع�����رشون  فمنذ  اإذا 
وجه  �رشبت  ق�صرية،  جد  زمنية  فرة 
بداية  خطرية،  اأوبئة  �صتة  املعمورة 
فريو�ش  وباء  اإىل  �صار�ش  فريو�ش  من 
اخلطر  زال  ما  و   ، امل�صتجد  ك��ورون��ا 
جديدة  مبوا�صفات  عمالق  لوباء  قادم 
جمعاء  للب�رشية  خارقة  و  خطرية  جد 
الآن  �صوت  ل  فحاليا  املعمورة،  عرب 
مواجهة  �صوت  على  يعلو  العامل  يف 
خلفها  و  امل�صتجد،  كورونا  فريو�ش 
ال�صيا�صية  ال�رشاعات  كل  ت��وارت 
و  ت�صدر  و  القت�صادية،  الأزم��ات  و 

متى؟. حتى  نعلم  ل  و  �صيظل، 
بالد  كل  ���رشب  ال��ذي  القاتل  الوباء 
اأرواح  ح�صد  و  متييز،  دون  ال��ع��امل 
ماليني  و  الب�رش  من  الآلف  ع�رشات 
�صل  �صيء  كل  اأوق��ف  اأي��ن  امل�صابني، 
ح�رش  فر�ش  و  الطريان،  حركة  منها 
لكن  و  الب�رش،  اأغلبية  على  التجوال 
 19 امل�صتجد-كوفيد  كورونا  فريو�ش 
خالل  الب�رشية  يهدد  فريو�ش  اأول  لي�ش 
�صتة  ت�صجيل  مت  فقد  الأخريين  العقدين 

اأوبئة.  )6(
الألفية كانت مع فريو�ش �صار�ش  بداية 
م،   2002 �صنة  ال�صني  يف  ظهر  الذي 
من  اأخرى  مناطق  اإىل  عدواه  انتقلت  ثم 
يف  ت�صبب  و  م،   2003 عام  يف  العامل 
من  �صخ�ش   )800( مائة  ثمانية  مقتل 

م�صاب.  )8000( األف  ثمانية  اأ�صل 
للمرة  ظهر  الطيور:  اأنفلونزا  فريو�ش 
من  انت�رش  لكنه  م،   1997 عام  الأوىل 
اإىل  اأدى  و  م،   2003 �صنة  يف  جديد 
 )400( مائة  اأرب��ع��ة  يقارب  ما  وف��اة 
وفاة  عن  ف�صال  العامل،  حول  �صخ�ش 
ظهر  اأن��ه  يرجح  و  ال��دواج��ن،  ماليني 

لأول مرة يف هونغ كونغ.
انت�رش  اأين  اخلنازير،  اأنفلونزا  فريو�ش 
باملك�صيك،  م   2009 عام  الأوىل  للمرة 
من  ال�صكان  من  كبري  عدد  عانى  حيث 
يعرف يف  التنف�ش، مل  حادة يف  م�صاكل 
العدوى  انتقلت  ثم  م�صدرها،  البداية 
التقديرات  ت�صري  و  اأخ��رى  دول  اإىل 
و  مائتان  من  اأكر  وفاة  يف  ت�صبب  اأنه 
جراء  العامل  عرب  �صخ�ش  األف  خم�صون 

الفريو�ش. هذا 
يف  الأوىل  للمرة  ظهر  اإيبول  فريو�ش 
و  م،   1976 �صنة  زائ��ري  و  ال�صودان 
يف  م   2013 �صنة  اأخرى  مرة  عاد  لكن 
انت�رش ب�صكل �رشيع يف الدول  غينيا، و 
و  ليبرييا،  و  ك�صرياليون  لها  املجاورة 
األف  ثمانية  يقارب  ما  ت�صبب يف مقتل 

اأفريقيا. قارة  يف  غالبيتهم  �صخ�ش، 
حديثي  الأطفال  ي�صيب  زيكا  فريو�ش 
 2015 عام  الوباء  انت�رش  حيث  الولدة، 
م بالربازيل، و قد مت ر�صده يف 23 دولة 
اأثر  الفريو�ش  الأمريكية، هذا  القارة  يف 

األف  خم�صمائة  و  مليون  قرابة  على 
ال�صحة  منظمة  اأعلنت  و  �صخ�ش، 
امل�صتوى  على  الطوارئ  حالة  العاملية 

2016 م. الدويل عام 
الظهور  هذا  وراء  الأ�صباب  ما  ترى 
و  احل��ادي  القرن  يف  لالأوبئة  ال�رشيع 

الع�رشين؟.  
امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  وب��اء  اإن 
اإىل  م�رشقها  من  الأر�ش  �رشب  الذي 
جنوبها،  اإىل  �صمالها  من  و  مغربها، 
الربانية  الآي��ات  ه��ذه  من  واح��دة  اأي��ة 
على  �صبحانه  بها  لُِّل  ُيدرَ التي  العظيمة 
عجز  بها  يك�صف  و  قوته،  و  قدرته 
يف  ذل��ك  ياأتي  و  �صعفهم،  و  الب�رش 
و  امللحدين  من  فيه كثري  اغر  قد  وقت 
الإن�صان  بقوة  الإميان  �صعاف  و  املاديني 
كيف  و  راأيهم،  ح�صب  يقهر  ل  الذي 

  . يقهر؟
اخ��رع  ال���ذي  ه��و  و  زعمهم  ح�صب 
الت�صالت، و قرب امل�صافات، و �صنع 
يف  حلق  و  الإنتاج،  يف  زاد  و  الآلت، 
و  البحار،  اأعماق  يف  غا�ش  و  الف�صاء، 
كيف  و  املجرة،  اكت�صف  و  الذرة،  فتت 
و  راأيهم  ح�صب  الإن�صان  ح�صارة  تقهر 
الإن�صان  اخرعت  التي  احل�صارة  هي 
و  احلقيقي،  الإن�صان  مبهام  ليقوم  الآيل 
العلوم  �صتى  يف  هائلة  قفزات  قفزت 
و  املكت�صفات  و  الدنيوية،  املعارف  و 

الرفاهية!!. حتقق  التي  املخرعات 
الب�رشي  التطور  بهذا  اغروا  الذين  و 
الدول  بع�ش  قوة  كذلك  غرهم  الهائل 
تقدمها  و  مكت�صفاتها،  و  خمرعاتها  و 
الأمرا�ش و  و علم  العالج  و  الطب  يف 
به  ي�صهد  مما  املعارف،  و  العلوم  �صائر 
يبقى  لكنه  و  احد،  ينكره  ل  و  اجلميع 
هو  و  قدرته،  و  تعاىل  الله  علم  حتت 
من  �صاء  ملن  العلم  ذلك  واهب  �صبحانه 
قادر  هو  و  حكمته،  و  برحمته  الب�رش 
هو  و  قدرته،  و  بقوته  منهم  نزعه  على 
اأمام  �صيئا  ي�صاوي  ل  �صخامته  رغم 

و علمه. تعاىل  الله  قدرة 
كثري  خدعت  قد  املعا�رشة  احل�صارة  اإن 
من النا�ش بقوتها و قدرتها و معرفتها، 
املعريف،  الغرور  من  حالة  عا�صوا  حتى 
عن  بعيدا  الب�رشي،  بالعقل  العتداد  و 
و  عليه،  العتماد  و  تعاىل،  الله  تعظيم 

بع�ش  ظن  حيث  �صبحانه،  منه  اخلوف 
تقدر  املعا�رشة  احل�صارة  اأن  النا�ش 
عما  �صيء  يردها  ل  و  �صيء،  كل  على 
يف  بداأت  التي  احل�صارة  هي  و  تريد، 
قبل  ال�صهرية  ال�صتن�صاخ  عملية 
ا�صتن�صخت  ح��ني  ن�صف  و  عقدين 
تلك  ب�����رشت  و  اأخ����رى(،  م��ن  )نعجة 
عملية  �صتطور  باأنها  حينها  احل�صارة 
و  الإن�����ص��ان،  لت�صمل  ال�صتن�صاخ 
قد  و  اخللق،  يف  �صبحانه  اخلالق  ت�صارك 
حينها  يف  ال�صتن�صاخ  عملية  على  علق 
فقال:  امل�صاهري  العرب  ال�صعراء  اأحد 
بتحدي  ب��دوؤوا  العلماء  اأن  معناه  ))و 
بالله  اإل  قوة  ل  و  حول  فال  ال�صماء!((، 

الب�رش.  ظلم  من  العظيم  العلي 
الإن�صان مل يعد  )اأن  اأي�صا:  و معنى هذا 
حمرابه،  يف  يركع  و  به،  يوؤمن  رب  له 
و ي�صلي له، و يطلب ر�صاه و غفرانه، 
مكان  اأخ��ذت  العلمية  املختربات  لأن 
�صبحانه  للرب  اجلحود  هذا  و  ال��رب(، 
اخللق،  على  لنعمه  الكفران  و  تعاىل،  و 
ال�صتغالء  نربة  �صببا يف  كان  الذي  هو 
بالله  نعوذ  التحدي،  و  ال�صتكبار  و 
املعريف  الغرور  باب  من  و  ذل��ك،  من 
الطب  اأن  املنحرفني  البع�ش  زع��م 
املوت  مينع  عالج  اكت�صاف  اإىل  �صي�صل 
و يدمي احلياة، يف تكذيب �رشيح لآيات 
اأن  بع�صهم  زع��م  و  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
العظمة  نقول  ل  حتى  الكربى  الدول 
يف  تعاىل  و  �صبحانه  لله  العظمة  لأن 
بقيت  لو  املحمدية  الأم��ة  ثم  امل��ق��ام، 
تنحرف  مل  و  الله  بحبل  متم�صكة 
الدول  هذه  قلت  ال�صواب،  طريق  عن 
على  قادرة  باأنها  زعمت  التي  الكربى 
و  الرياح  و  املحيطات  و  البحار  حتدي 
يردها  ل  اأنه  و  الفي�صان،  و  الأعا�صري 
تتفوق  دام��ت  ما  اإرادت��ه��ا  عن  �صيء 

لعلم. با
ال�صعيف  ال�صغري  ))الفريو�ش  بهذا  فاإذا 
الإن�صان،  على  مرة  مليون  خم�صون 
يظهر  املجردة  بالعني  يرى  ل  الذي  و 
عليهم  يقطع  و  جهلهم،  و  الب�رش  عجز 
و  منه،  رهبوا  و  خافوه  حتى  حيلتهم، 
و  ب��ه،  امل�صابني  دون  احل��دود  اأغلقوا 
الأطباء  و  الأ�صحاء،  عن  عزلهم  مت 
بالنهار  الليل  ي�صلون  الباحثون  و 

اإليه  ي�صلون  قد  و  له،  لقاح  لكت�صاف 
اأن  بعد  لكن  لهم،  تعاىل  الله  بتوفيق 
خوفهم  و  جهلهم  و  الب�رش  عجز  بان 
تعاىل:  الله  قال  حيث  تخبطهم((،  و 
ِلياًل((.  قرَ اإِلَّ  اْلِعْلِم  ِمنرَ  اأُوِتيُتْم  ��ا  مرَ ))ورَ
كذلك:  تعاىل  الله  قال  و    85 الإ�رشاء:
ٌم  اأرَْقالرَ ٍة  ررَ جرَ �صرَ ِمْن  اْلأرَْر�ِش  يِف  رَا  منَّ اأرَ ْو  لرَ ))ورَ
ا  مرَ ْبُحٍر  اأرَ ُة  ْبعرَ �صرَ ْعِدِه  برَ ِمْن  ُه  ُدُّ ميرَ ْحُر  اْلبرَ ورَ

27 لقمان: ِه((.  اللَّ اُت  ِلمرَ كرَ ْت  ِفدرَ نرَ
عز  علمه  من  تعاىل  الله  كلمات  و 
�صيدنا  ق�صة  حديث  يف  جاء  اأين  وجل، 
عليهما  اخل�رش  �صيدنا  م��ع  مو�صى 

قال: ال�صالم 
ْرِف  حرَ لرَى  عرَ عرَ  قرَ ورَ تَّى  حرَ ُفوٌر  ُع�صْ اءرَ  جرَ ))ورَ  
الرَ  قرَ فرَ ْحِر،  اْلبرَ يِف  ررَ  نرَقرَ ُث��مَّ  ِة،  ِفينرَ ال�صَّ
ِعْلُمكرَ  ورَ ِعْلِمي  �شرَ  نرَقرَ ا  مرَ  : ُ اخْلرَ�رشِ ُه  لرَ
ا  ذرَ هرَ �شرَ  نرَقرَ ا  مرَ ِمْثلرَ  اإِلَّ  ِه  اللَّ ِعْلِم  ِمْن 

اِن. ْيخرَ ال�صَّ اُه  ورَ ررَ ْحر((  اْلبرَ ِمنرَ  ُفوُر  اْلُع�صْ
املخاطر  ه��ذه  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
على  الغالب  فاإّن  الرهيبة،  وحيثياتها 
لي�صت  اأنها  والأزمات  الكوارث  تلك 
يكون  ل  ثم  ومن  مقدمات،  بال  طارئة 
مبعنى  ا�صتثناءات،  بال  عموميًا  �رشرها 
حياتية  اأزمة  اأو  طبيعية  كارثة  اأية  اأّن 
قبل  م�صبقا  خطرها  ناقو�ش  يدق  اإمنا 
لهذا  معدة  بحوا�صيب  اإم��ا  وقوعها 
امل�صببات  حتلل  بدرا�صات  اأو  الغر�ش 
بكيفيات  متنبئة  ال��ن��ت��ائ��ج،  وحت���دد 
خطورتها،  درجة  مقدرة  معها،  التعامل 
يف  معينة  واإجراءات  خمرجات  وا�صعة 
ال�صيطرة  اأمر  لي�صبح  ظهورها،  حال 
ممكنًا  كارثيتها  م��ن  احل��د  اأو  عليها 

ما. بقدر  ومتوقعًا 
احليثيات  كثري  الب�رشية  يهدد  وم��ا 
ومتنوع املديات، بيد اأن ظهور فريو�ش 
ل  للم�صافات  عابرة  خارقة  مبوا�صفات 
ول  طبقة  ول  ول��ون  عرق  بني  تفرق 
ما  هو  الأثر  فتاك  النت�صار  �رشيع  دين، 
ثورتها  قبل  من  ل  الب�رشية  تعهده  مل 
بعدها،  من  ول  والتكنولوجية  العلمية 
مع�صلة  اأمام  الراهن  عاملنا  يجعل  مما 
علمي  تقدم  مع  متكافئة  غري  اأخالقية 
واملهيمن  املتفوق  العامل  ربع  يتباهى 
واملتاأخر  املتخلف  اأرباعه  ثالثة  على 

والتابع.
                                       ..يتبع..

تطور فريو�ض كورونا امل�ستجد مبوا�سفات خارقة و عابرة للم�سافات فتاك ل يرحم..
      فريو�ض كورونا امل�ستجد هبة اخلوف التي جتتاح عاملنا ترويعًا، وكانون الفزع الذي يقلقنا وينذرنا وا�سعًا كل اجنازاتنا على املحك، مزعزعًا قلوب الب�سر مقلقًا حياتهم مقيدًا دينامكية 
حا�سرهم، زارعًا الذعر اأمام القادم من اأيامهم، قا�سيًا عليهم م�ساجعهم، غري رحيم بهم وهو يرهب عقولهم وخميلتهم بكل ما هو وخيم ومريب ومزعج 

وج�سيم، و ما بالك من تطور �سللته للمدى القريب مبوا�سفات جديدة جد خطرية و خارقة للب�سرية جمعاء عرب املعمورة.

حممد  الأمني غــــرنا�ض

اجلزء الأول
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حـدث وال حـرج
العثور على جثة 

�سابة يف حالة 
متقدمة من التعفن 

مبنطقة معزولة 
ب�سطيف 

اكتظاظ كبري يف مركز الربيد مبدينة عني الدفلى 
يف زمن كورونا 

صـــورة و تعــليق 

اكت�صف جمموعة من املواطنني 
�صباح اأم�ش ،جثة �صابة يف حالة 

متقدمة من التعفن مرمية بالقرب 
من الطريق الولئي رقم  137 

الرابط بني بلدية بابور و اإيراقن 
مبنطقة تازروت باأق�صى ال�صمال 

ال�رشقي لولية �صطيف، و ح�صب 
املعلومات فان اجلثة تعود لفتاة يف 

الع�رشينيات من عمرها ،  و فور 
العثور عليها مت ابالغ م�صالح الدرك 

الوطني لبلدية بابور التي تنقلت 
رفقة ال�رشطة العلمية ملكان تواجد 

اجلثة ،اأين متت معايتنها ليتم نقلها بعد  
ذلك  من ِقبل م�صالح احلماية املدنية  
اىل م�صلحة حفظ اجلثث مب�صت�صفى 

عني الكبرية ،و قد فتحت م�صالح 
الدرك الوطني حتقيقا يف هذه احلادثة 

الأليمة .

مدير م�ست�سفى بالبويرة يرمي 
بنف�سه من الطابق الثالث

جنا مدير �ملوؤ�س�سة �ل�ست�سفائية حممد بو�سياف 
بالبويرة، جمال بومتر، من �ملوت باأعجوبة 

بعدما قام بالقفز من �لطابق �لثاين للم�ست�سفى، 
هروبا من �عتد�ء  �أهل �أحد �مل�سابني بالكورونا. 

وح�سب م�سادر �عالمية، فقد طالب �أهل �ملتويف 
من �ملدير ت�سليمهم �جلثة قبل �سدور 
نتائج �لتحاليل،   وهروبا من �سغوط 
و�إحلاح هوؤلء قام �ملدير بالقفز من 

�لطابق �لثالث، �أين �أ�سيب بك�سور 
يف �أطر�فه �ل�سفلى وجروح

طفــل يتعر�س لإ�سابة يف �لبطن 
ب�سبب ع�سة كلب يف خر�زة بعنابة 

تعر�ش  م�صاء اأول اأم�ش 
طفل يف 12�صنة من العمر، 
لع�صة كلب ت�صبب له يف 
اإ�صابة البطن بحي خرازة 

ببلدية البوين يف ولية 
عنابة ، مما ا�صتدعى التدخل 

الفوري لرجال احلماية املدنية 
يف عني املكان، ونقله اإىل امل�صت�صفى لتلقي لإ�صعافه 

العالج الالزم.ك�صف املكلف بالإعالم والت�صال مبديرية 
احلماية املدنية اأن اأعوانه تلقوا اأول اأم�ش يف حدود ال�صاعة 

ال�صابعة م�صاء، نداء مفاده اإ�صابة طفل يف البطن ب�صبب 
ع�صة كلب بخرازة ،على الفور مت التنقل اإىل عني املكان....

وبعد الو�صول مت تقدمي الإ�صعافات الأولية للم�صاب يف عني 
املكان ونقله على جناح ال�رشعة اإىل ال�صتعجالت الطبية 

لتلقي العالج الالزم.

ل توؤذوا اأمواَتكم ب�سوء ◄
اأعماِلكم

تعر�ست �لع�سر�ت من �لقبور للتلف يف 
مقربة �لقما�س مبدينة ق�سنطينة بعد 

حريق �سخم �سب خالل �لنهار و�أُخِمد 
ليعود للظهور ب�سورة �أكرب خالل �لفرتة 

�مل�سائية، حيث قررت مديرية موؤ�س�سة 
ت�سيري �ملقابر �لتابعة للبلدية ،�إيد�ع 

�سكوى �سد جمهول، كما �ستقّيم �لأ�سر�ر من 
�أجل �إعادة �إ�سالحها.

تكنولوجيا جديدة تعيد الب�سر لكبار ال�سن
ي�سيخ �جل�سم ب�سورة غري مت�ساوية ، حيث تبد�أ �ل�سيخوخة باأهم �أع�ساء �جل�سم- �لعيون و�لأ�سنان و�لدماغ، فتفقد قدر�تها قبل غريها من �أع�ساء 

�جل�سم.وتفيد جملة Nature Nanotechnology، باأن �سيخوخة هذه �لأع�ساء ت�سبب رد فعل مت�سل�سل ل�سعف وظائف �لأع�ساء �لأخرى، �لتي 
ميكنها �لعمل �سنو�ت طويلة. لذلك وحل�سن �حلظ ، بعد ��ستعادة تلك �لأع�ساء لوظائفها، من �ملمكن وقف بع�س �لعمليات. فمثال ت�ستهلك بروتينات 

م�ستقبالت خاليا �ل�سبكية مع كل كمية �سوء جديدة ت�سلها. ولكن بف�سل تكنولوجيا �لنانو ميكن ��ستعادة �حلالة �لطبيعية لهذه �خلاليا.وقد �أجرى 
علماء Centre for Synaptic Neuroscience and Technology at the Center for Nano Science and Technology �لإيطايل وزمالوؤهم من جامعات 
بيز� وميالنو وغرناطة وبالتعاون مع خرب�ء م�ست�سفى جنو� ونيغر�ر ومانتوي در��سة وجتارب، بينت نتائجها، �أن �أي م�ستقبل يف �جل�سم، ي�ستقبل �أي نوع 

من �لإ�سار�ت ومن ثم ير�سلها عرب �جلهاز �لع�سبي  له �آلية خا�سة ت�سمح له با�ستقبال تلك �لإ�سارت. ولكن جلميع 
هذه �مل�ستقبالت مهمة و�حدة وهي حتويل طاقة �ملحفز، مثل �ل�سغط على �جللد �أو فوتون �سوئي، �إىل �إ�سارة 

كهربائية يفهمها �لدماغ.ولذلك يف حالة �سبكية �لعني، ت�ستهلك عملية حتويل �لإ�سارة بروتينات �سبكية �لعني 
�حل�سا�سة لل�سوء، ما يوؤدي �إىل �سعف �لب�سر ويف �لنهاية يتوقف عن �لعمل. ولكن دقائق �لنانو �لتي �بتكرها 
�لعلماء حتل حمل هذه �مل�ستقبالت وتعيد �ل�سبكية �إىل عملها �ملعهود وبالتي تعود حا�سة �لب�سر �إىل  �لإن�سان.
وهذه �لعملية تتطلب حقنة جمهرية و�حدة فقط يف �لفر�غ �ملوجود �أمام �سبكية �لعني، حيث تتوزع دقائق 

�لنانو على �خلاليا �لع�سبية �مل�ستهلكة، وتبد�أ عملها. وقد �أكدت نتائج �لتجارب �لتي �أجريت على 
�جلرذ�ن عدم وجود �أي �آثار جانبية لهذه �لعملية، وبقاء مفعولها مدة 8 �أ�سهر. و�ت�سح �أن هذه �لدقائق 

)مقا�سها 300 نانومرت( ل تخرتق �خللية �لع�سبية، بل تبقى على �سطحها �خلارجي.
ووفقا للخرب�ء، هذه �أب�سط عملية تدخل جر�حي يف �لعني مقارنة بالعمليات �لأخرى، �إ�سافة �إىل �أن 

دقائق �لنانو، تعيد �لروؤية ب�سورة كاملة. لذلك �إذ� مت �عتماد هذه �لطريقة يف �مل�ست�سفيات، ف�سوف 
ي�سبح من �ل�سهل جد� �إعادة �لنظر لكبار �ل�سن.
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16 وهر�ن 27ق�سنطينة 32ورقلة 45�لو�دي 42�جلز�ئر  27حالـة الطقـس

الفجر 03:44  الظهر 12:36   الع�شر 16:18   املغرب 19:39  الع�شاء 21:14مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

ANEP GRATUIT                                                                                                                                                                                        2020/07/15 التحرير



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

