
ورقلة ت�شتفيد من مركز ا�شت�شفائي 
جامعي بقدرة ا�شتيعاب 400 �شرير
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كورونا"  "لقاح 
يحفز اأ�شعــــــار 
الذهب الأ�شود 

اجلزائري

ت�شقيـــــــــــف ال�شحب
 على م�شتوى املوزعات 

الآليـــــة عند 3 مليون 
�شنتيـــــــــم

ارتفعت لأول مرة منذ اأ�شهر اإىل 45 
دولر للربميل

تكييف اأوقات العمل مبراكز الربيد ع�شية عيد 
الأ�شحى بعد م�شاهد الكتظاظ

06

حادثـــة مقتل فلويد الأمريكي تتكرر مع �شاب جزائري يف بلجيكـا

0303

و�شول 300 مواطن 
جزائري عالق بال�شعودية 

اإىل مطار قمار 

اأئمة امل�شاجد باأولف 
ينظمون حملة حت�شي�س 

حول وباء كورونا

اإدانة لطفي نزار بـ 6 
�شنوات �شجنا مع اإ�شدار 

اأمر بالقب�س الدويل
ن�شر قائمة التجار

 املعنيني باملداومة يومي 
العيد على النرتنت

الهيئة الوطنية 
ملكافحة الف�شاد تقرتح 
اإعادة النظر يف قانون 

ال�شفقات العمومية 

الوادي

اأدرار
�ص 05

�ص 06
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مطالب بإعادة تنظيم الخدمات العالجية في المستشفيات للتكفل بالمرضى

44 �شهيـــدا و2300 م�شـاب 
بكورونا و�شط "اجلي�س الأبي�س"

16/03

 • بلمهدي: من تويف من الأطباء 
خالل اجلائحة فهو �شهيد

يطالـــــــب الولة  • بركاين 
بفر�س احلجر على الأحياء 

والبلديــــــــــات املوبوءة
و13  اإ�شابـــــــــة   587 •
وفاة يف ح�شيلة جديـــــدة 

  " لفريو�س"كورونـــــا



02 األربعاء  22 جويلية 2020 م الموافق لـ 01 ذو الحجة 1441هـ
العدد
2047

باحث �شوري يك�شف �شبب تواجد جماجم املقاومني 
اجلزائريني مبتحف باري�س

علجية عي�س
-------------------

مقال  يف  ج��اء  ما  خ��ال  من  و   
مغاربية  "اآراء  يف  ن�رش  الباحث 
احلكومة  اإفراج  واقعة  اأن  يبدو   "
من   24 رف���اة  ع��ن  الفرن�سية 
ال�سعبية  امل��ق��اوم��ة  ���س��ه��داء 
اال�ستعمار  ���س��د  اجل��زائ��ري��ة 
التا�سع  القرن  اأوا�سط  الفرن�سي 
للحكومة  ت�سليمهم  و  ع�رش، 
دام  اح��ت��ج��از  ب��ع��د  اجل��زائ��ري��ة 
اإىل  �سبيهة  ه��ي   ، �سنة   170
عندما  بلجيكا،  بواقعة  ما  حد 
فيليب  ل��وي�����س  امل��ل��ك  ك��ت��ب 
اإىل  ر���س��ال��ة  م���اري  ل��ي��وب��ول��د 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
مهنئًا  ت�سي�سكيدي  فيليك�س 
ال�ستقال  ال�ستني  ب��ال��ذك��رى 
تاأ�سفه  عن  فيها  اأعرب  البلد،  
اأراد  املا�سي،  جل��روح  العميق 
احلكومة  اعتذار  ي�ستكمل  اأن 
نحو  قبل  الر�سمي،  البلجيكية 
الكونغو  ���س��ع��وب  اإىل  ع���ام، 
اجلرائم  عن  وبوروندي  ورواندا 
ال�سلطات  ارت��ك��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
بحّق  البلجيكية  اال�ستعمارية 
"املهجنني"  البلدان  هذه  اأطفال 
)ال���ذي���ن ول����دوا م��ن زي��ج��ات 
وال�سود(  البي�س  بني  خمتلطة 
�سبحي  االأ�ستاذ  ك�سفه  ما   ،
املقاومني  رف���اة  ّن  اأ ح��دي��دي  
مقربة  دفينة  تكن  مل  اجلزائريني 
اإىل  اجل��زائ��ر  من  ُنقلت  الأنها   ،
حول  "بحثية"  الأ�سباب  فرن�سا 
الدرا�سات  اإط��ار  يف  االأج�سام، 
ث��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة واالإ
ن���روب���ول���وج���ي���ة ال��ت��ي  واالأ
بامل�ساريع  البدء  منذ  اقرتنت 

رية. اال�ستعما
واجلماجم  بالرفاة  االحتفاظ  ّما  اأ   
يف  الطبيعية  العلوم  متحف  يف 
ولي�س  باري�س،  العا�سمة  قلب 
م��ث��ًا،  ع�����س��ك��ري  م��ت��ح��ف  يف 
العاقة  ّن  اأ على  دالل���ة  لهو 
ب��ني امل�����رشوع اال���س��ت��ع��م��اري 
اال�ستعمار  اأنظمة  يف  واملتاحف 
على  وثيقة  ظلت  االأوروب��ي��ة 
االأركيولوجيا،  وكانت  الدوام،  
بهدف  ث���ار  االآ ع��ن  والتنقيب 
م��راك��ز  اإىل  ونقلها  �رشقتها 
الكربى،  االوروب��ي��ة  املرتوبول 
اإح���دى رك��ائ��ز ه��ذه ال��ع��اق��ة،  
ال�سات  تكن  مل  وب��ال��ط��ب��ع، 
ثقافة  عن  اآخر،  جانب  من  بعيدة، 
التماثيل  و�سيوع  الُن�سب  اإقامة 
�سيا�سية  �سخ�سيات  تخّلد  التي 
حتى  ا�ستعمارية،  ع�سكرية  اأو 
هوؤالء  بع�س  �سجات  كانت  اإذا 
بامل�سوؤولية  وحافلة  بغي�سة 
ع��ن امل��ج��ازر وج��رائ��م احل��رب، 
ذاك��رة  حديد  �سبحي  واع��ت��رب 
اال���س��ت��ع��م��ار ال��ف��رن�����س��ي يف 
اأخرى  اأن�ساق  يف  توغل  اجلزائر 
وهمجية  وعنفًا،  وح�سية  اأ�سّد 
اجلنوب  ثورة  اإخماد  وقائع  من 
التا�سع  القرن  اأوا�سط  اجلزائري 
�سجّل  و�سع  يف  ولي�س  ع�رش، 
يقّلب  اأن  اال�ستعمارية  الذاكرة 
من  امل��ا���س��ي  ذل���ك  �سفحات 
متاأنية  معمقة،  وق��ف��ات  دون 
قا�سية  هي  ما  بقدر  و�رشورية 
وم��وؤمل��ة، ع��ن��د اأم��ث��ال اجل��رال 
اأحد  اأو�ساري�س،  بول  الفرن�سي 
اجلزائري،  ال�سعب  جّادي  كبار 
وزير  ميتريان  فران�سوا  لكن 
اأّول  و  ن��ذاك  اآ الفرن�سي  العدل 
اجلمهورية  يف  ي�ساري  رئي�س 

جرائم  عن  تغا�سى  اخلام�سة، 
اأو�ساري�س. اجلرال  اأمثال 

ح��دي��دي  ���س��ب��ح��ي  ي���ق���ارن  و 
الفرن�سية  احل��ك��وم��ة  رف�����س 
للجزائريني  اع��ت��ذاره��ا  ت��ق��دمي 
امللك  ب��اع��ت��ذار  جرائمها  ع��ن 
الكونغو  ل�سعوب  البلجيكي 
جاء  اإن  و  وبوروندي،   ورواندا 
مل  لكنه   ، متاأخرا  االإعتذار  هذا 
الذاكرة،  بواجب  ح�ّس  من  ينبثق 
اأن  اأو  واحلقيقة،  احلق  اإن�ساف  اأو 
البلجيكية  بالكني�سة  يقتدي 
 ،2017 �سنة  يف  تقدمت،  التي 
االأ�ساقفة  فيه  اأقّر  مماثل  باعتذار 
اأف��ري��ق��ي��ا  يف  ال��ك��ن��ائ�����س  ّن  ب����اأ
اإليها  ُن��ق��ل  )ال��ت��ي  ال��و���س��ط��ى 
اإىل  فتحولت  ال�سود  االأط��ف��ال 
تب�سريية(  وبعثات  اأيتام  دور 
بني  املختلط  ال���زواج  ح��ظ��رت 
ال��ب��ي�����س وال�����س��ود، وح��رم��ت 
حقوقهم  م��ن  االأط��ف��ال  اآالف 
بعد  ب��ل ك��ان جم��ربا  امل��دن��ي��ة،  
فلويد  خنق  بعد  ما  باأجواء  تاأثره  
العن�رشية  ا�ستنكار  وموجات 
فظائع  الأّن  ذلك  ال�سود،  �سّد 
ج���ّده امل��ل��ك ل��ي��وب��ول��د ال��ث��اين 
ج��رائ��م  ت��ك��ن  مل  ال��ك��ون��غ��و  يف 

جت�سيد  كانت  بل  فقط،  ح��رب 
جانب  من  الق�سوى  الرببرية 
عليه  اأك���د  م��ا  ب�����رشي،  وح�����س 
�سيا�سة  اأن   هو  حديدي  �سبحي 
يجوز  ال  اال�ستعمارية  الذاكرة 
الوح�سي  اجل��وه��ر  جت��اه��ل  لها 
العتبار  واجلماجم،  الرفاة  خلف 
ال�سطر  ّن  اأ هو  اأّوال  مبدئي،  
اال�ستيطايّن   � اال�ستعماري 
يحفل  االأوروب���ي  التاريخ  من 
ي�ستحيل  التي  الوقائع  ب��اآالف 
ُتعاد  اأح���داث  ط��ّي  ُتطم�س  اأن 
اأو  ���س��ن��ة،   170 غ��ي��اب  ب��ع��د 
كانت  جراح  عن  خجول  اعتذار 
ب���ادات  اإ ج��رائ��م  حقيقتها  يف 
ارتكبها  وقائع  وتلك  جماعية، 
و�سائر  االأمريكَتنينْ  يف  اإ�سبان 
يف  وفرن�سيون  اجلديد،  العامل 
الهند،  يف  وبريطانيون  اجلزائر، 
ال��ك��ون��غ��و،  يف  وب��ل��ج��ي��ك��ي��ون 
ن���غ���وال،  اأ يف  وب��رت��غ��ال��ي��ون 
اأفريقيا،  جنوب  يف  وهولنديون 
و   ، فل�سطني  يف  واإ�رشائيليون 
هيهات  هو  ي�سيف  كما  لكن  
ن��دوب��ه��ا  حم���و  يف  ت��ن��ف��ع  اأن 
اأو  هنا،  اإجرائية  ترتيباٌت  الغائرة 

هناك. مو�سمية  اعتذارات 

ك�شف الأ�شتاذ �شبحي حديدي و هو باحث �شوري مقيم بباري�س عن �شّر تواجد جماجم �شهداء املقاومة ال�شعبية اجلزائرية الذين تواجدوا 
طيلة 170 �شنة مبتحف الإن�شان بباري�س، و قد ربط  هذا الباحث واقعة اجلماجم بواقعة اعتذار ملك بلجيكا ل�شعوب الكونغو و رواندا و 
بوروندي عن اجلرائم التي ارتكبتها ال�شلطات ال�شتعمارية البلجيكية بحّق الأطفال املهجنني، حيث اأ�شافت هاتان الواقعتان ف�شال جديدا 
اإىل اأر�شيف امل�شروع ال�شتعماري الأوروبي يف اأفريقيا، و اأ�شهمتا ا�شتطرادًا يف اإعادة فتح ملفات الذاكرة بني امل�شتعِمر و امل�شتعَمر، على 

اأ�شعدة تبداأ من اإعادة تدوين التاريخ

قال اإن ذاكرة ال�شتعمار الفرن�شي يف اجلزائر ُتوغل يف اأن�شاق اأخرى اأ�شّد وح�شية وعنفًا وهمجية

 

اإنقاذ 95 حافلة يف حريق �شب 
بحظرية ايتوزا يف ح�شني داي

يف  اجل��زائ��ر،  لوالية  املدنية  احلماية  وح��دات  متكنت 
حريق  اإخماد  من  الثاثاء،  ام�س  من  االأوىل  ال�ساعات 
احل�رشي  النقل  موؤ�س�سة  حافات  ركن  بح�سرية  �سب 
طرابل�س  ب�سارع  الكائن   )ETUSA( العا�سمة  للجزائر 
بيان  به  اأفاد  ح�سبما  حافلة،   95 واإنقاذ  داي،  بح�سني 

الهيئة. لذات 
احلماية  وحدات  اأن  "واج"،  عن  نقا  البيان،  واأو�سح   
حظرية  حريق  اإخماد  من  الثاثاء،  اليوم  متكنت  املدنية 
للجزائر  احل�����رشي  النقل  موؤ�س�سة  ح��اف��ات  رك��ن 
داي،  بح�سني  طرابل�س،  ب�سارع  الكائن  العا�سمة 
للوحدات  والناجع  ال�رشيع  التدخل  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
95 حافلة  اإنقاذ  املذكورة جنب انت�سار احلريق ومكن من 

املوؤ�س�سة. لذات   5 رقم  احلظرية  ت�سكل 
ق/و

وفاة 18 �شخ�شا يف حوادث 
املرور خالل الأ�شبوع املا�شي

اآخرين بجروح   1095 اأ�سيب  18 �سخ�سا حتفهم و  لقي 
من  خمتلفة  مناطق  عرب  مرور  حادث   977 وقوع  اإثر 
18جويلية   و   12 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خال  الوطن، 
العامة  املديرية  اوردت��ه��ا  ح�سيلة  ح�سب  اجل���اري، 

املدنية. للحماية 
يف  �سجلت  ح�س��يلة  اأثقل  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
اآخرين   13 جرح  و  اأ�سخا�س   03 بوفاة  االأغواط  والي�ة 

اال�ست�سفائية. املراكز  اإىل  حتويله��م  و  اإ�سعافهم  مت 
ق/و

اأمطار رعدية غزيرة على 03 
وليات غربية

بت�ساقط  الثاثاء،  اأم�س  اجلوية،  االأر�ساد  م�سالح  نبهت 
3  واليات من الرتاب  اأمطار رعدية معتربة حمليا على 
ل�  ت�سل  االأمطار  كمية  فاإن  التنبيه،  وح�سب  الوطني 
اإىل غاية  لت�ستمر  اليوم  15ملم، بداية من منت�سف نهار 
الواليات  اأن  امل�سلحة،  ليا.واأ�سافت  التا�سعة  ال�ساعة 

و�سعيدة. تيارت  ت�سم�سيلت،  من  كل  هي  املعنية 
ق/و

الوزير واجعوط: الدخول املدر�شي املقبل �شيكون “ا�شتثنائيا”
حممد  الوطنية،  الرتبية  وزير  اأكد 
اأن  امل��ا���س��ي،  االث��ن��ني  واج��ع��وط، 
�سيكون  املقبل  املدر�سي  الدخول 
كورونا،  جائحة  ب�سبب  ا�ستثنائا 
الوطن  14 والية عرب  اأن  اإىل  م�سريا 
جمال  يف  كبريا”  “�سغطا  تعرف 
امل�ساريع  رغ��م  التاميذ  مت��در���س 

اإجنازها. واجلاري  امل�سجلة 
لقاء  يف  واجعوط  الوزير  واأو�سح 
والعمران  ال�سكن  ب��وزي��ر  جمعه 
اأن  ن���ا����رشي،  ك��م��ال  وامل��دي��ن��ة، 
�سيكون  املقبل  املدر�سي  الدخول 
ال��ذي  االأث��ر  ب�سبب  “ا�ستثنائيا” 
التزام  موؤكدا  كورونا،  جائحة  خلفته 
متدر�س  ظ��روف  ب�سمان  احلكومة 

امل�سوؤول  للتاميذ.وذكر  “الئقة” 
خ�س�س  الذي  اللقاء  هذا  خال  ذاته 
 14 اأن  املقبل،  املدر�سي  للدخول 
“�سغطا  تعرف  الوطن  عرب  والي��ة 
“رغم  التمدر�س  جمال  يف  كبريا” 
واجل��اري  امل�سجلة  امل�ساريع  عديد 
اأخ��رى  جهة  من  معتربا  اإجنازها”، 
مبعاجلة  “�سي�سمح  اللقاء  ه��ذا  اأن 
باملناطق  خا�سة  املحتملة،  التعقيدات 
�سلبا  يوؤثر  قد  اكتظاظا  ت�سهد  التي 
التاميذ”.والمت�سا�س  متدر�س  على 
�سيتم  ال��وزي��ر-  -ي��ق��ول  ال�سغط 
تربوية  موؤ�س�سة   686 ا���س��ت��ام 
و  االط�����وار  ج��دي��دة يف خم��ت��ل��ف 
من  ت��رب��وي  �سبه  هيكا   1052

ووحدات  للريا�سة  وقاعات  مطاعم 
املو�سم  خ��ال  ال�سحي  للك�سف 
“باإمكاننا  م�سيفا:  املقبل،  الدرا�سي 

حدتها  زادت  التي  التحديات  رفع 
كورونا”. فريو�س  ب�سبب 

ق/و

وقفات  دون  من  املا�شي  ذلك  �شفحات  يقّلب  اأن  ال�شتعمارية  الذاكرة  �شجّل  و�شع  يف  • لي�س 

اإدانة لطفي نزار بـ 6  �شنوات 
�شجنا مع اإ�شدار اأمر بالقب�س 

الدويل
االأ�سبق  الدفاع  �سيدي احممد، جنل وزير  اأدانت حمكمة 
نافذا  �سجنا  �سنوات  ب�ست  وزوجته  لطفي  نزار،  خالد 
دولية  توقيف  اإ�سدار مذكرة  مالية، مع  ومليوين غرامة 

عليهما. للقب�س 
واإخفاء  االأموال  بتبيي�س  تتعلق  بتهم  املعنيان  وُيتاَبع 
غري  بطريقة  حتويلها  و  االإجرامية  العائدات  اأ�سل 
احل�سول  وجنحة  املزّور  واال�ستعمال  التزوير  و  �رشعية، 
بتقدمي  العمومية،  االإدارات  ت�سدرها  وثائق  على 
نحو  على  الوظيفة  ا�ستغال  اإ�ساءة  و  كاذبة  اإقرارات 
على  احل�سول  بغر�س  التنظيمات،  و  القوانني  يخرق 

م�ستحقة. غري  منافع 
ق/و

البلدين "املتميزة" بني  الثنائية  العالقات  �شفري رومانيا  زيتوين ي�شتعر�س مع 
ا�ستعر�س وزير املجاهدين و ذوي احلقوق،الطيب زيتوين، مع �سفري جمهورية رومانيا لدى اجلزائر، مار�سيل الك�سندرو، العاقات 

"املتميزة" التي جتمع البلدين، ح�سب ما اأورده بيان للوزارة.
و اأو�سح امل�سدر ذاته اأن الطرفني تطرقا اإىل "العاقات الثنائية املتميزة و اأوا�رش ال�سداقة التي جتمع البلدين"، و اأكدا على �رشورة 
التحريرية  للثورة  رومانيا  دعم  من خال  اال�ستقال،  قبل  ما  فرتة  اإىل  تعود  التي  التاريخية،  التعاون  تطوير عاقات  و  "تعميق 

املظفرة".
اأبدى  اإعادة البناء و الت�سييد ما بعد اال�ستقال"، كما  اأن هذه املحادثات، "تو�سعت لت�سمل عدة ميادين يف مرحلة  و اأ�ساف البيان 
اجلانبان رغبتهما يف "تو�سيع" عاقات التعاون لت�سمل جمال احلفاظ على الذاكرة الوطنية، من خال تبادل اخلربات، اعتمادا على 

جتربة كل بلد يف هذا املجال.
ق/و



ارتفعت لأول مرة منذ اأ�شهر اإىل 45 دولرا للربميل

اجلزائري الأ�شود  الذهب  اأ�شعار  كورونا" يحفز  "لقاح 
ارتفعت اأ�شعار النفط اخلام يف التعامالت املبكرة، اأم�س الثالثاء، 
ل الحتاد الأوروبي اإىل خطة اإنقاذ؛ ومن الأنباء  مدفوعة بتو�شّ

الإيجابية ب�شاأن تطوير لقاح �شد كوفيد 19-.
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الأبي�س" "اجلي�س  و�شط  كورونا  بفريو�س  2300م�شاب  و  �شهيدا   44
مطالب باإعادة تنظيم اخلدمات العالجية يف امل�شت�شفيات للتكفل باملر�شى

ال�سحة  وزي���ر  ك�سف 
واإ���س��اح  وال�سكان 
عبد  امل�ست�سفيات، 
بوزيد  ب��ن  ال��رح��م��ان 
اأم�����س ال��ث��اث��اء، عن 
اأك���ر  ت�سجيل 
حالة   2300 من 
بفريو�س  اإ���س��اب��ة 
ك�����ورون�����ا و����س���ط 
م�ستخدمي قطاع ال�سحة، اأ�سفرت عن وفاة 44 
االإطار  نف�س  الوطني.ويف  امل�ستوى  على  �سهيدا 
اإىل �رشورة م�ساندة  الربوفي�سور بن بوزيد  دعا 
ت�سهر  التي  الواجهة  باعتبارها  الطبية  الطواقم 
تخاطر  والتي  "كوفيد19-"  مر�سى  عاج  على 

بحياتها من اأجل جمابهة هذا الفريو�س القاتل.
خمتلف  اأن  القطاع  عن  االأول  امل�سوؤول  واأو�سح 
الفرق الطبية يقدمون ت�سحيات كبرية يف �سبيل 
حماية �سامة و�سحة املواطن من فريو�س ح�سد 

اجلي�س  جهود  والت��زال  اجلزائريني،  من  االأرواح 
مبهامهم  القيام  يف  متوا�سلة  اجلبارة  االأبي�س 
االأمثل مبر�سى  والتكفل  اأكمل وجه  النبيلة على 
"كوفيد19-" من اأجل الق�ساء على هذا الوباء.ويف 
�سياق مت�سل، �سدد بن بوزيد على �رشورة التزام 
واحرتام  االحرتازية،  ال�سحية  بالتدابري  املواطنني 
قبل  من  املفرو�س  املنزيل  اجلزئي  احلجر  مواقيت 
ال�سلطات ال�سحية،باالإ�سافة اإىل �رشورة ارتداء 
للحد من  الواقية والتباعد االجتماعي  الكمامات 
اليومية  اال�سابات  لعدد  املح�سو�س  االرتفاع 
الربوفي�سور  اأك��د  جهته  كورونا.من  بفريو�س 
االعتداءات على  اأن جترمي  نيبو�س"  الدين  "جمال 
انتظاره،  قرار طال  امل�ست�سفيات  امل�ستخدمني يف 
اخلدمات  تنظيم  اإع��ادة  ���رشورة  على  م�سددا 
العاجية يف امل�ست�سفيات، من اأجل �سمان تكفل 
نيبو�س  الربوفي�سور  باملري�س.و�رشح  اأف�سل 
نفي�سة  مب�ست�سفى  القلب  اأمرا�س  رئي�س م�سلحة 
اجلمهورية  رئي�س  قرار  ان  �سابقا  "بارين"  حمود 

الهام  بامل�سكل  االهتمام  الإياء  تبون  املجيد  عبد 
هو  ال�سحة،  م�ستخدمي  وامن  ب�سامة  املتعلق 
قرار هام طال انتظاره.و تفهم حمنة اأقارب املر�سى 
لكن لي�س عدوانيتهم جتاه االأطباء. لقد حان الوقت 
لو�سع حد لهذا االنزالق م�سريا اإىل اأهمية اإجراء 
الظاهرة ويف معر�س رده على  درا�سة حول هذه 
اأعلنه رئي�س اجلمهورية م�ساء االأحد  القرار الذي 
باأن مرتكبي االعتداءات  املا�سي، والذي يق�سي 
من  عليهم  �ست�سلط  ال�سحة  م�ستخدمي  على 
5 و 10 �سنوات �سجنا.كما  االآن ف�ساعدا ما بني 
اأو�سى الربوفي�سور "نيبو�س" باأن تقت�رش مرافقة 
املري�س يف امل�ستقبل على �سخ�سني على االأكر، 
و  العمل  ظروف  اأف�سل  توفري  اأجل  من  وذلك 
نيبو�س  ال�سحة.وحذر  ملمار�سي  بالن�سبة  االأمن 
من خماطر عدم الن�ساط وعدم الفاعلية يف حالة 
حدوث اإ�سابات عديدة يف اأو�ساط ال�سلك الطبي 
مكافحة  يف  االأمامية  ال�سفوف  يف  يوجد  الذي 
حمايته،  �رشورة  على  و�سدد  كورونا،  فريو�س 

املتابعة  مقرتحا  ج�سديا،  ويتعافى  يتعب  ال  حتى 
ميكن  الذي  بالياأ�س  بال�سعور  والتكفل  النف�سية 
اأن يتولد اأمام حاالت الوفيات و�سط العاملني يف 
القطاع ال�سحي.و اقرتح اأن يكون التكفل مبر�سى 
يتطلب  ا�ستثنائي  تنظيم  خال  من  الوباء  هذا 
الو�سع،  التكيف مع  اأجل  ا�سرتاتيجية مرونة من 
يتعلق  فيما  جيدة  باأ�سياء  القيام  مت  اأن��ه  معتربا 
ال�سحي  احلجر  تطبيق  واإع��ادة  احلجر  بقرارات 
معناه  بل  ترقيعا،  لي�س  االأم��ر  هذا  ان  مو�سحا 
متابعة تطور الوباء وبوؤر تف�سي املر�س.وا�ستطرد 
موؤكدا باأن هذا الفريو�س له عبقرية تطورية غري 
معروفة ويجب الرتكيز على ت�سيري الو�سع داعيا 
اإىل اإن�ساء هياكل ا�ستقبال لعزل املر�سى من اأجل 
وتخفيف  العائات،  و�سط  يف  العدوى  جتنب 
حتتفظ  اأن  يجب  التي  امل�ست�سفيات  على  العبء 
التاجي  فقط باحلاالت احلرجة امل�سابة بالفريو�س 

امل�ستجد.
لوؤي ي

واالأوق��اف  الدينية  ال�سوؤون  وزي��ر  دع��ا 
االلتزام  املواطنني  من  بلمهدي،  يو�سف 
باحلجر ال�سحي من اأجل م�ساعدة االأطباء 

على جتاوز هذه االأزمة.
الوباء  على  “�سنتت�رش  بلمهدي  وق��ال 
ال�سحي  باحلجر  فااللتزام  املواطن،  بوعي 
امل��واط��ن  يقدمها  م�ساعدة  اأك���رب  ه��و 
جمندون  “االأئمة  واأ���س��اف  لاأطباء”. 
للمواطن  والتوعية  االإر���س��ادات  لتقدمي 

ونحن معكم وقوتنا يف احتادنا”.
وك�سف “وزير الربيد �سيطلق 

�سعارا : كلنا مع االأطباء عرب 
حني  يف  ن�سية”.  ر�سالة 
على  �سنتت�رش  كامه  ختم 

الوباء باإذن الله.
ك��م��ا ط��ال��ب وزي���ر 
الدينية  ال�����س��وؤون 
من  واالأوق����������اف، 

هذه  يف  االأطباء  دعم  اجلزائري  ال�سعب 
القطاع  تدعيم  يجب  اأنه  موؤكدا  اجلائحة 

ال�سحي.
اأ�سمينا  الوباء  “منذ ظهور  بلمهدي  وقال 
هذه  يف  توفى  ومن  جماهدين،   : االأطباء 

اجلائحة �سهداء”.
انت�سار  “نحن ندعم االأطباء منذ  واأ�ساف: 
القطاع  دع��م  يتم  اأن  ويجب  الفريو�س، 

ال�سحي حتى ال ي�سعف”.
اجلارحة  الكلمات  بع�س  من  تاأملنا  وتابع 
و�سف بها االأطباء من بع�س اجلزائريني 

ولي�س كلهم”.
االأطباء  مع  كلنا  “�سعارنا  وعقب 
واخل���ربة  ال��ع��ل��م  م��ع  ن��ح��ن  يعني 
والعاطفة واالإن�سانية والقوة 

و�سحة االأبدان”.
 لوؤي/ي

ت�شقيف ال�شحب على م�شتوى املوزعات الآلية عند 3 ماليني �شنتيم
اأرجع وزير الربيد واملوا�سات ال�سلكية 
نق�س  بومزار،  ابراهيم  والا�سلكية، 
اإىل  الربيد  مراكز  تعرفها  التي  ال�سيولة 
كان  التي  ال�سحية  االأزم��ة  تداعيات 
االقت�سادية  احلياة  على  كبري  تاأثري  لها 

بالباد مما اأدى اإىل نق�س الودائع.
لاإذاعة  ت�رشيحات  يف  الوزير  و�سدد 
اجلزائرية، على �رشورة تغيري الذهنيات 
ال  التي  الذهبية،  البطاقة  يخ�س  فيما 
بطاقة  فهي  فقط  �سحب  بطاقة  تعترب 

دفع كذلك.
الدفع  اأهمية  على  تاأكيده  الوزير  وجدد 
الذهبية  البطاقة  طريق  عن  االلكرتوين 
واعترب  الظروف،  هذه  مثل  يف  خا�سة 
ظاهرة  على  للق�ساء  االأجن��ع  احلل  اأنها 
ا�ستخدامها  باإمكانية  مذكرا  االزدحام، 
هذه  اأن  كما  البنوك  جميع  موزعات  يف 
البطاقة ت�سمح للم�ستخدم بدفع خمتلف 

الفواتري.
املبارك،  ومبنا�سبة اقرتاب عيد االأ�سحى 

اأوقات  تكييف  �سيتم  اأنه  الوزير  اأكد 
امل��دن،  عرب  الربيد  مكاتب  يف  العمل 
لتمكني  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  فيها  مبا 

املواطنني من �سحب اأموالهم.
ودعا بومزار املواطنني اإىل العقانية يف 
كا�سفا  اإفراط،  دون  من  ال�سحب  عملية 
عن ت�سقيف مبلغ ال�سحب على م�ستوى 
دينار  األ��ف   30 عند  االآلية  املوزعات 

جزائري.
اأنه  ال�سدد،  هذا  يف  الوزير  واأ�ساف 
اأ�سحية  ي�سرتي  اأن  املواطن  باإمكان 
من  الذهبية  البطاقة  طريق   عن  العيد 

خال متعاملني خوا�س.
معا�سات  �سب  ج��دول  وبخ�سو�س    
تفعيل  مت  "لقد  بومزار  قال  املتقاعدين، 
العمل كما  بالتن�سيق مع وزارة  رزنامة 
ال�سندوق  مع  التعامات  رقمنة  متت 
بعد  العملية  للتو�سيع  للتقاعد  الوطني 

ذلك اإىل فئات اأخرى".
ملوؤ�س�سة  العام  املدير  اجتمع  وباملوازاة 

الربيدية  الوحدات  ومدراء  اجلزائر  بريد 
الوالئية عرب تقنية التوا�سل املرئي عن 
التي  اال�ستثنائية  الظروف  بعد، يف ظل 

فر�ستها جائحة كورونا.
ب�سفة  اللقاء،  ه��ذا  يف  التطرق  مت  و 
الربيدية  ال�سبكة  �سري  اإىل  جوهرية 
املرحلة  هذه  يف  حيويا  مرفقا  باعتبارها 
اال�ستثنائية، واإعطاء التوجيهات الازمة 
ل�سمان ال�سري احل�سن لل�سبكة الربيدية 

يف الو�سع الراهن.
وت��ن��اول االج��ت��م��اع ع��دة حم���اور من 
الب�رشية وت�سيري  املوارد  لت�سيري  معاجلة 
املواطنني  دخول  تنظيم  وكذا  ال�سيولة، 
اإىل  باالإ�سافة  الربيدية.  املكاتب  اإىل 
من  للوقاية  الازمة  االإمكانيات  و�سع 

اجلائحة.
ويهدف االجتماع لت�سيري املرحلة القادمة 
اأح�سن  يف  املبارك،  االأ�سحى  عيد  قبيل 

الظروف.
لوؤي ي

 تكييف اأوقات العمل مبراكز الربيد ع�شية عيد الأ�شحى بعد م�شاهد الكتظاظ

لوؤي ي
--------------------

ماراطونية  اج��ت��م��اع��ات  واأف�����س��ت 
دول  اتفاق  اإىل  اأي��ام  اأربعة  ا�ستمرت 
االحتاد االأوروبي على خطة اإنقاذ مايل 
مليار   847.5 قدرها  اإجمالية  بقيمة 
التبعات  تخفيف  بغية  وذل��ك  دوالر، 

االقت�سادية جلائحة "كورونا".
القيا�س  خلام  االآجلة  العقود  و�سعدت 
�سبتمرب  ت�سليم  برنت  مزيج  العاملي 
دوالرا   44.23 اإىل  باملئة   2.2 بن�سبة 

للربميل.
االآجلة  العقود  اأ�سعار  ارتفعت  كما 
تك�سا�س  غ��رب  االأم��ري��ك��ي  للخام 
 0.90 الو�سيط، ت�سليم �سبتمرب بن�سبة 
يف املئة اأو 38 �سنتا، اإىل 41.28 دوالرا 

للربميل.

ويذكر اأن الذهب االأ�سود ا�ستفاد كذلك 
من اأنباء اإيجابية حول تطوير لقاح �سد 
من  الذي  االأمر  "كوفيد19-"،  فريو�س 
�ساأنه اأن يقلل خماوف الدخول يف حالة 

من االإغاق الوطني جمددا.
الدفاع  ل��وزي��ر  االأول  النائب  وق��ال 
اأول  اإن  الرو�سي رو�سان ت�ساليكوف، 
الذي  كوفيد19-،  �سد  رو�سي  لقاح 
�سارك يف ت�سميمه واإنتاجه خمت�سون 
ع�سكريون وعلماء من مركز "جيمايل" 

للبحوث، بات جاهزا.
اليوم،  رو�سيا  موقع  اأورده  ملا  ووفقا 
اأ�ساف ت�ساليكوف، يف حديث �سحفي: 
"قام املخت�سون الع�سكريون والعلماء، 
باإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار 
الذين  املتطوعني  كل  اجلديد،  اللقاح 
وقد  بخري  اللقاح  اختبار  يف  �ساركوا 
الفريو�س.  �سد  املناعة  على  ح�سلوا 

لقاح حملي  اأول  اإن  القول  ميكن  وبهذا 
�سد االإ�سابة بعدوى كوفيد19-، بات 

جاهزا.
ال�سحفي  املكتب  ذك��ر  ذل��ك،  قبل 
وثائق  تقدمي  مت  اأن��ه  ال��دف��اع،  ل��وزارة 

وزارة  اإىل  املذكور،  اللقاح  ت�سجيل 
ال�سحة الرو�سية يف 30 جوان املا�سي. 
بداأت  الرتخي�س،  على  احل�سول  وبعد 
ال�سائل  للقاح  ال�رشيرية  االختبارات 
"جيمايل"  مركز  �سممه  الذي  واجلاف، 

العلمي  البحوث  "معهد  مع  بالتعاون 
املركزي رقم 48" التابع لوزارة الدفاع.
ويوم اأم�س اأعلنت الوزارة، عن اكتمال 
اللقاح  ال�رشيرية على  التجارب  مرحلة 

بنجاح.

دعا املواطنني اإىل م�شاعدتهم باللتزام باحلجر ال�شحي ، بلمهدي:

من تويف من الأطباء خالل اجلائحة 
فهم �شهداء
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 احلكومة ت�شتعد ملراجعة ت�شعرية الكهرباء بالن�شبة 
للمتعاملني القت�شاديني

لوؤي ي/
-------------------

عبد  ال��ط��اق��ة  وزي�����ر  ك�����س��ف 
امل��ج��ي��د ع��ط��ار م��ن ج��دي��د ع��دم 
ل��دى احل��ك��وم��ة من  ن��ي��ة  وج���ود 
و  الكهرباء  ت�سعرية  رف��ع  اأج��ل 
للم�ستهلكني  بالن�سبة  ال��غ��از 
م�سالح  اأن  اإىل  ال�سغار،م�سريا 
 8800 طلبات  تلقت  �سونلغاز 
الكهرباء  ب�سبكة  للربط  م�ستثمر 
 49 تنتظر  وق���ت  يف  وال���غ���از، 
الكلي  الربط  �سناعية  منطقة 
الطاقة  وزي��ر  بال�سبكة.وتطرق 
بها  اأدىل  اذاعية  ت�رشيحات  يف 
ربط  يف  الكبري  التاأخر  اإىل  اأم�س، 
 ، الكهرباء  ب�سبكة  امل�ستثمرين 
يف  تعطل  التاأخر  هذا  اأن  معتربا 
منا�سب  من  االآالف  مئات  خلق 
ك�سف  ال�سدد  هذا  يف  ال�سغل.و 
 50 ن��ه م��ن ب��ني  اأ وزي��ر ال��ط��اق��ة 

ا�ستحداثها  مت  �سناعية  منطقة 
توجد  ،ال  االأخ��رية  ال�سنوات  يف 
بغليزان  ال�سناعية  املنطقة  اإال 
الكهرباء  ب�سبكة  كليا  مربوطة 
على  ي�سيع  م��ا  ال��غ��از.وه��و  و 
تعاين  اإنها  ق��ال  التي  �سونلغاز 
املداخيل  م�ستوى  على  ع��ج��زا 
فر�س  اجلزائر  وعلى  كبري،  ب�سكل 
ال�سغل.وبعملية  منا�سب  خلق 
كل  اأن  عطار  اأو���س��ح  ح�سابية 
 20 من  ت�سم  �سناعية  منطقة 
متعامل  متعاما.وكل   40 اإىل 
و200   50 ب��ني  خ��ل��ق  ب��اإم��ك��ان��ه 
م��ن�����س��ب ع��م��ل.وت�����س��ور ع��دد 
خلقها  ميكن  التي  ال�سغل  منا�سب 
طلب   8800 حوايل  اإىل  ت�ساف   ،
وحرفيني  �سغار  م�ستثمرين  من 
التلحيم  اأو  النجارة  غ��رار  على 
التي   ، ال�سغرية  االإنتاج  ووحدات 
ملفا،   1135 حوايل  طلب  قبول  مت 
فيما  منها،  باملائة   37 رب��ط  مت 

الدرا�سة  قيد  الطلبات  باقي  توجد 
ب�سبكة  ال��رب��ط  مرحلة  يف  اأو 
الوزير  قال  الغاز.و  و  الكهرباء 
تعمل  �سونلغاز  موؤ�س�سة  اإن 
واال�ستجابة  العراقيل  جتاوز  على 
التي  تدريجيا  الطلبات  هذه  لكل 
كربى،  ا�ستعجالية  ور�سة  متثل 
اآن  يف  بال�سبكة  الربط  ميكن  وال 
اأكر  اأن  اإىل  اأي�سا  م�سريا   ، واحد 
بحاجة  فاحي  حميط   8400 من 
 ، والغاز  بالكهرباء  الربط  اإىل 
اإىل  بطلبات  تقدموا  منهم   2400
التكفل  مت  �سونلغاز،  موؤ�س�سة 
بالربط  �سواء  منها  باملائة   66 ب� 
م��وؤك��دا  االإجن���از،  مرحلة  يف  اأو 
برنامج  يف  اأول��وي��ة  يعد  ه��ذا  اأن 
�سدد  ال��ذي  اجلمهورية  رئي�س 
لهذه  اال�ستجابة  ���رشورة  على 
خلق  �ساأنها  من  التي  الطلبات 

اأ�رشع وقت ممكن. الروة يف 
الطاقة،  وزي��ر  ق��ال  املقابل  ويف 

اإيرادات  هبوط  تتوقع  اجلزائر  اإن 
مليار   23 اإىل  وال��غ��از  النفط 
مليار   33 مقابل   2020 يف  دوالر 

.2019 دوالر يف 
الن�سو�س  اأن  ال��وزي��ر  ت��اب��ع  و 
املحروقات  لقانون  التنظيمية 
�سبتمرب  �سهر  قبل  �ستن�رش  اجلديد، 
امل�ستثمرين  اأن  م�سيفا  املقبل، 
قرار  الأخ��ذ  ينتظرونه  الدوليني 

اجلزائر. يف  العمل  ب�ساأن 
اإنتاج  ّن  اإ ال��ط��اق��ة،  وزي��ر  وق��ال 
كثريا  ث��ر  ت��اأ ���س��ون��اط��راك  جممع 
كورونا. فريو�س  تداعيات  ب�سبب 

كثريا  �سوناطراك  �رشكة  وتاأخرت 
التنظيمية  الن�سو�س  حت�سري  يف 

املحروقات. لقانون 
ّن  اإ ال��ط��اق��ة،  وزي���ر  واأ����س���اف 
لقانون  التنظيمية  الن�سو�س 
قبل  جاهزة  �ستكون  املحروقات 
ن�سو�س  بدون  و  املقبل،  �سبتمرب 
تطوير  ميكن  ال  للقانون  تنظيمية 

ال�رشاكة. ملف 
���رشورة  على  ال��وزي��ر  اأك��د  كما 
ال�ستقطاب  مائم  مناخ  توفري 

. االأجانب  ال�رشكاء 
ت�سهيات  على  عطار  حتدث  كما 
ك���ب���رية ل��ل�����رشك��اء امل��ح��ل��ي��ني 
اإنه  الطاقة  وزير  وقال  واالأجانب، 
اإنتاجنا  بعث  اإع��ادة  الواجب  من 

الطاقوي.
�رشورة  على  الطاقة  وزير  واأكد 
وفعالني  اأقوياء  �رشكاء  عن  البحث 

الطاقوية. النجاعة  لتحقيق 
املجيد  عبد  اأعلن  اأخرى  جهة  من 
هبوط  تتوقع  اجلزائر  اأن  عطار، 
 23 اإىل  والغاز  النفط  ي��رادات  اإ
 33 مقابل   2020 دوالر يف  مليار 

.2019 مليار دوالر يف 

اأكد وزير الطاقة عبد املجيد عطار، اأن رفع اأ�شعار الكهرباء و الغاز لال�شتهالك املنزيل م�شتبعدة يف الوقت احلايل، م�شيفا اأن رفع الأ�شعار 
�شيم�س ال�شركات الكبرية التي ت�شتهلك طاقة وا�شعة.

ل زيادات يف اأ�شعارها للم�شتهلكني ال�شغار

 

بوقادوم يف زيارة اإىل رو�شيا 
اليوم ملناق�شة الأو�شاع 

يف ليبيا
اخلارجية  وزي��ر  ي�رشع، 
����س���ربي ب����وق����ادوم، 
اإىل  ع��م��ل  زي����ارة  يف 
بدعوة  رو�سيا  فيدرالية 
م��ن ن��ظ��ريه ال��رو���س��ي 
���س��ريغ��ي الف�����روف.و 
ت���ي ه����ذه ال���زي���ارة  ت���اأ
ح�����س��ب ب��ي��ان ل���وزارة 

امل�ستمرة  االت�ساالت  عقب  اخلارجية،  ال�سوؤون 
املكاملة  �سيما  ال  البلدين،  بني  امل�ستوى  رفيعة 
نظريه  و  اجلمهورية  رئي�س  بني  االأخ��رية  الهاتفية 
�سبل  حول  املباحثات  موا�سلة  اإطار  يف  الرو�سي، 
اآف��اق  وا�ستعرا�س  الثنائية،  ال��ع��اق��ات  تعزيز 
ال�رشاكة  اأهداف  يحقق  مبا  الثنائية،  ال�رشاكة  تو�سيع 

البلدين. تربط  التي  اال�سرتاتيجية 
للتباحث حول  فر�سة  الزيارة  هذه  تكون  اأن  ينتظر  و 
االهتمام  ذات  الدولية  و  االإقليمية  الق�سايا  خمتلف 
ليبيا  خا�سة  املنطقة،  يف  االأو�ساع  ال�سيما  امل�سرتك، 
االأمن  و  ال�سلم  ترقية  �سبل  و كذا  �سوريا،  و  و مايل 
وفق  بناءة،  �سيا�سية  مقاربات  خال  من  ال��دويل 
�سيادة  و  اإرادة  احرتام  ظل  يف  و  الدولية  ال�رشعية 
البيان.                   ق/و ال�سعوب املعنية، ي�سيف 

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد تقرتح اإعادة النظر يف قانون ال�شفقات العمومية 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  اق��رتح��ت 
اال�سرتاتيجية  م�رشوع  يف  الف�ساد 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ال��ف�����س��اد 
قريبا  �ستعر�سه  ال��ذي  ومكافحته، 
مراجعة  العمومية،  ال�سلطات  على 
ق�سد  العمومية  ال�سفقات  قانون 
االقت�سادي،  االنعا�س  خمطط  تنفيذ 
التن�سيق  ق�سم  رئي�س  به  اأفاد  ما  ح�سب 
�سعال  بالهيئة  ال��دويل  وال��ت��ع��اون 

العربي. موالي 
"االنعا�س  اإن  ال���ع���رب���ي  وق�����ال 
كثرية  اأم���ورا  يتطلب  االق��ت�����س��ادي 
يف  نطالب  الغر�س  لهذا  و  لتنفيذه 
للوقاية  الوطنية  اال�سرتاتيجية  اإطار 
النظر  ب��اإع��ادة  الف�ساد،  مكافحة  و 
التي  العمومية  ال�سفقات  قانون  يف 

االولويات". األوية  نعتربها 
يف  لوحظ  اأنه  امل�سوؤول  ذات  اأو�سح  و 
ال�سفقاِت  ح  مننْ ان  املا�سية  ال�سنوات 
هو  الب�سيط  الرتا�سي  م��ب��داإ  ف��ق  و 

مقنن". "ف�ساد 

موالي  ال�سيد  ي�سيف   -- بالتايل  و 
يف  النظر  اإع���ادة  "يجب  ال��ع��رب��ي-- 
الرتا�سي  اجراء  الغاء  و  املنظومة  هذه 
اإج����راءات  ت��ك��ون  ان  و  ال��ب�����س��ي��ط 
ا�سافة  �سفافة  العمومية  ال�سفقات 
ق�سد  االآيل  االإع��ام  ا�ستعمال  اىل 

تاعبات". اأي  تفادي 
ممثل  ا���س��ار   ، �سلة  ذي  �سياق  ويف 
اإىل  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
مكافحة  هيئة  ا�سرتاتيجية  رك��ائ��ز 
على  قوله،  ح�سب  ترتكز،  التي  الف�ساد 
�سبع  حتقيق  اإىل  تهدف  دعائم  خم�س 
واجراء  تدبرًيا   72 باعتماد  غاية  ع�رشة 
الف�ساد.واأو�سح  اآفة  من  باحلد  كفيا 
الركائز  هذه  ان  العربي  موالي  ال�سيد 
ال�سفافية  تعزيز  يف  تتمثل  اخلم�س  
ت�سجيع  و  ال��ع��ام��ة،  احل��ي��اة  واأخ��ل��ق��ة 
يف  املدين  واملجتمع  االإع��ام  و�سائل 
ال�سفافية  تعزيز  و  الف�ساد،  مكافحة 
االقت�سادي.كما  القطاع  يف  والنزاهة 
تقرتحها  التي  اال�سرتاتيجية  ترتكز 

اأجهزة  وقدرات  دور  دعم  على  الهيئة 
ت�سجيع  اخ��ريا  و  والق�ساء،  الرقابة 
املوجودات. وا�سرتداد  الدويل  التعاون 
مكافحة  فان  املتحدث  ذات  وح�سب 
االجراءات  من  العديد  تتطلب  الف�ساد 
اأنه  اإىل  م�سريا  والو�سائل،  واالأبحاث 
�سيا�سة  هناك  تكن  مل  ال�سابق  يف 
الظاهرة.كما  ه��ذه  ملواجهة  وا�سحة 
ملكافحة  العادية  التدابري  ان  اعترب 
من  احلد  على  عاجزة  اأ�سحت  الظاهرة 
مفا�سل  خمتلف  يف  الف�ساد  تف�سي 
الهيئة  �سيا�سة  ان  موؤكدا  املجتمع، 
كل  غلق  ع��رب  الوقاية  على  تعتمد 
على  التدابري  كل  باتخاذ  الف�ساد  منافذ 
يف  واملوؤ�س�سات.و  االإدارات  م�ستوى 
الهيئة  ان  املتدخل  اأو�سح   ، ال�سدد  هذا 
خماطر  حتديد  خارطة  بو�سع  قامت 
م�ستوى  على  �سنتني  منذ  الف�ساد 
املديريات  خمتلف  و  املالية  وزارة 
ال�رشائب،  الدولة و اجلمارك و  الأماك 
اعدادها.و  من  االنتهاء  مت  اأنه  م�سريا 

حاليا  الهيئة  تقوم 
بو�سع  ح�����س��ب��ه،   ،
خ����رائ����ط خم��اط��ر 
ال���ف�������س���اد ع��ل��ى 
م�������س���ت���وى ع���دة 
ال��ت��ج��ارة  وزارات 
و  العايل  التعليم  و 
ال�سباب  و  ال�سحة 
يف  ال��ري��ا���س��ة.و  و 
����س���وؤال  ع���ن  رده 
اإمكانية  بخ�سو�س 
ا���س��رتج��اع االأم���وال 
املنهوبة و املهربة اإىل 
ال�سيد  ق��ال  اخل��ارج، 
م�����والي ال��ع��رب��ي 

اخت�سا�س  م��ن  لي�س  االم��ر  ه��ذا  ان 
عرب  لكنه  الف�ساد،  مكافحة  هيئة 
اأن  م�سريا  ال�ساأن،  بهذا  تفاوؤله  عن 
ا�ساف  بالب�سيطة".و  لي�ست  "العملية 
لرئي�س  �سيا�سية  ارادة  ه��ن��اك  ان 
ال�سرتداد  تبون  عبداملجيد  اجلمهورية 

عملية  اأن  مو�سحا  املنهوبة،  االأموال 
االأحكام  �سدور  بعد  تكون  اال�سرتداد، 
تتبع  ذلك  بعد  ليتم  للمعنيني  النهائية 
املطالبة  و  باخلارج  املتواجدة  االأموال 
املطالبة  ث��م  ح��ج��زه��ا  و  بتحديدها 

. عها �سرتجا با
ق/و

لتنفيذ خمطط الإنعا�س القت�شادي

جممع �شوناطراك ي�شتاأنف 
الإنتاج مبركب الغاز امل�شال 

يف �شكيكدة
مبركب  اإنتاج  ا�ستئناف  عن  �سوناطراك،  جممع  اأعلن 
جويلية   16 يوم  ب�سكيكدة،   ”GL1K“ امل�سال  الغاز 
ال�سيانة  باأعمال  للقيام  عام  توقف  بعد  اجل��اري،  
خال  �سوناطراك،  ملوؤ�س�سة  بيان  الدورية.وح�سب 
اخلا�سعة  واالأجهزة  املعدات  كل  الكلي،  التوقف  هذا 
خدمتها  مدة  نهاية  توافق  والتي  املراقبة  للوائح 
اأي�سا  اأدجمت  واالختبارات،  الفح�س  عمليات  فرتة 
عليها  ين�س  التي  واملراجعة  التفتي�س  عمليات  يف 
�سبط  �سلطة  قبل  من  عليها  القانون.وامل�رشف 

للمناجم. العامة  واملديرية  املحروقات 
من  ال�سيانة  اأعمال  تنفيذ  يتم  اأنه  البيان،  واأ�ساف 
من  بدعم  للمجمع،  الداخلية  ال�سيانة  وحدات  قبل 

ال�سيانة. عمليات  يف  املخت�سة  املوؤ�س�سات  خرباء 
ق/و
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املواطنون ي�شتكون من ارتفاع اأ�شعار الأ�شاحي 

ي�شني حممد 
---------------- 

ح��ي��ث ي�����س��ت��ك��ي امل���واط���ن 
الكبري  الغاء  من  "ال�سويف" 
اأكد  فقد  املا�سية،  ل��روؤو���س 

الذين  املواطنني  من  الكثري 
نهم  اأ "التحرير"  ا�ستجوبتهم 
العيد  كب�س  بعد  يقتنوا  مل 
روؤو�س  اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب 
يتمكنوا  ل��ن  ن��ه��م  واأ الغنم 

العيد  اأ���س��ح��ي��ة  ����رشاء  م��ن 
حاليا،  املعرو�سة  باالأ�سعار 
اقتنوا  نهم  اأ اآخرون  اأكد  فيما 
االأ�سعار  رغ��م  العيد  كب�س 
توفر  عدم  من  خوفا  املرتفعة 

الغلق  ظل  يف  الحقا  الكبا�س 
املا�سية  اأ�سواق  ت�سهده  الذي 
كما  "كورونا"،  وباء  ب�سبب 
ال�سديد  ا�ستيائهم  عن  عربوا 
تعي�سها  التي  الظروف  من 
املّوالني  جعلت  والتي  الباد 
يت�رشفون  االأغ��ن��ام  وبائعي 
حيث  الغنم،  اأ�سعار  رفع  يف 
عن  اخل����روف  ���س��ع��ر  ي��زي��د 
االأمر  وهو  دج،  ل��ف  اأ اأربعني 
ال����ذي اع��ت��ربه امل��واط��ن��ون 
ال�سيئة  للظروف  ا�ستغاال 
ب�سبب  الباد  تعي�سها  التي 
انعك�ست  التي  كورونا  وباء 
حني  يف  املواطن،  على  �سلبا 
ارتفاع  اأن  االأغنام  بائعو  يرى 
عدم  ظل  يف  منطقي  االأ�سعار 
بال�سكل  الغنم  روؤو�س  توفر 
اأ�سواق  غلق  ب�سبب  املعهود 

. �سية ملا ا

وجعل  للمواطنني  ال�شرائية  القدرة  على  �شلبا  انعك�س  الذي  الأمر  الوادي  بولية  فاح�شا  غالء  املا�شية  اأ�شعار  تعرف 
الأ�شعار. مبالغة يف رفع  ما اعتربوه  ب�شبب  العيد  اأ�شحية  �شراء  املواطنني يرتاجعون عن فكرة  الكثري من 

ال�شرائية القدرة  على  �شلبا  انعك�س 

وح��دة  ل��ف  اأ ت��وزي��ع  يرتقب 
���س��ك��ن��ي��ة ب�����س��ي��غ��ة ال��ب��ي��ع 
يف  ال��وادي  بوالية  باالإيجار 
فاد  اأ ما  بح�سب   ،2021 فاق  اأ
الوطنية  الوكالة  م�سوؤولو  به 
وتطويره،  ال�سكن  لتح�سني 
املتواجدة  ال�سكنات  وتتوزع 
بلديات،  اأربع  االإجناز عرب  قيد 
االأك����ر ك��ث��اف��ة ���س��ك��ان��ي��ة، 
 500 بالوادي  االأمر  ويتعلق 
وامل��غ��ري   80 وق��م��ار  �سكن 

وحدة.  250 وجامعة   170
 ٪  75 االإجن��از  ن�سبة  وبلغت 
ببلدية  وحدة   500 بور�سات 
 ٪  90 وجت����اوزت  ال����وادي 
بلديتي  بني  وح��دة   420 يف 
ج��ام��ع��ة وامل���غ���ري، ف��ي��م��ا مل 
 50 ل�  بالن�سبة   15٪ تتجاوز 
ببلدية   80 اأ�سل  من  وح��دة 
موؤ�س�سة  الإخال  نظرا  قمار، 
امل��ربم  العقد  ببنود  االإجن���از 
نتقاء  اإ ومت  موؤخرا  ف�سخ  الذي 
�رشعت  اأخرى  اإجناز  موؤ�س�سة 
وفق  م��وؤخ��را،  ���س��غ��ال  االأ يف 

قروي. الدين  زين  �رشوحات 
التهيئة  عمليات  وانطلقت 
ال��غ��از  ب�سبكات  وال��رب��ط 
وكذا  والتطهري  والكهرباء 
الفرعية  ال��ط��رق��ات  اإجن���از 
امل�ساريع  هذه  مواقع  ببع�س 
اإطاق  يتم  اأن  على  ال�سكنية 
املواقع  بباقي  االأ�سغال،  تلك 
ذات  وف���ق  "القريب"،  يف 

مل�سدر. ا
ال��وك��ال��ة  م�سالح  واج��ه��ت 
ال�سكن  لتح�سني  الوطنية 
�سعوبات  ع��دة  وت��ط��وي��ره 
وت��رية  ع��ل��ى  �سلبا  ّث����رت  اأ
���س��ري ور����س���ات امل�����س��اري��ع 
عدم  بينها  م��ن  ال�سكنية، 
االإجن��از  موؤ�س�سات  اح��رتام 
وامل�ساكل  القانونية،  االآجال 
العقار  ملكية  باأ�سل  املتعلقة 
اأو�سح  مثلما  تقنية،  واأخرى 
عدل  وكالة  م�ساريع  مدير 

بالوادي.
ي�سني حممد 

جزائري  مواطن   300 و�سل 
ع��ال��ق ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
اأم�س  اأول  ليلة  ال�سعودية، 
الدويل  قمار  مبطار  االثنني، 

الوادي. بوالية 
اجلزائريني  ه��وؤالء  اإج��اء  ومت 
العربية  باململكة  العالقني 

ال�����س��ع��ودي��ة م��ن��ذ ت��وق��ي��ف 
ال�����رح�����ات اجل����وي����ة يف 
الوقائية  االإج����راءات  اإط��ار 
نتيجة  املتخذة  واالح��رتازي��ة 
ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا 
طائرة  منت  على   "19 "كوفيد 
يربا�س  "اإ ن��وع  م��ن  خا�سة 

ل��ل��خ��ط��وط  ت��اب��ع��ة   "330
خم�س�سة  اجلزائرية  اجلوية 
مدير  اأو�سح  كما  "لاإجاء" 
العامة  وال�سوؤون  التنظيم 
ل��ل��والي��ة، ال����ذي ك���ان يف 

. لهم �ستقبا ا
اجلزائرية  اجلالية  وخ�سعت 
ببهو  ال�سعودية  من  القادمة 
باالإجراءات  القيام  بعد  املطار 
فحو�سات  اإىل  داري�����ة  االإ
متخ�س�سة  اأول��ي��ة  ط��ب��ي��ة 
طبي  ط��اق��م  ع��ن��ه��ا  �����رشف  اأ
بقيا�س  تعلق  فيما  ال�سيما 
وقيا�س  اجل�سم  حرارة  درجة 
يف  بالدم  االأك�سجني  ن�سبة 
الطبية  االإج�����راءات  اإط���ار 
حالتهم  ع��ل��ى  ل��اط��م��ئ��ن��ان 
نقلهم  يتم  اأن  قبل  ال�سحية 
اخلا�سة  الفنادق  اإح��دى  اإىل 
م���ن ط�����راز خ��م�����س جن��وم 

الذهبي"  ال��غ��زال  "مركب 
من  ي��وم��ا   14 م��دة  لق�ساء 

ال�سحي. احلجر  فرتة 
ت���ي ع��م��ل��ي��ة االإج����اء  وت���اأ
باململكة  العالقني  للجزائريني 
يف  هذه  ال�سعودية  العربية 
رئي�س  تعليمات  جت�سيد  اإطار 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الرعايا  كل  باإجاء  القا�سية 
مبختلف  العالقني  اجلزائريني 
م�سدر  اأ�ساف  كما  البلدان 

. املطار  دارة  اإ من  م�سوؤول 
�سيتم  ن��ه  اأ ���س��ارة،  االإ جت��در 
اإج�����اء ب��اق��ي اجل��زائ��ري��ني 
ال��ع��ال��ق��ني ب��ال�����س��ع��ودي��ة يف 
 22 ي��وم  ثانية  جوية  رحلة 
رابح  مبطار  �ستحط  جويلية 
عنابة  بوالية  الدويل  بيطاط 

جزائريا.  306 ت�سم 
ي�سني حممد 

التي  االأخ����رية  االإج�����راءات 
العامة  امل��دي��ري��ة  ات��خ��ذت��ه��ا 
ل���ل���ربي���د وامل����وا�����س����ات 
معا�سات  �سحب  بخ�سو�س 
مراكز  خمتلف  من  املتقاعدين 
ال��ربي��د ع��رب ال��وط��ن وال��ت��ي 
 19 ال�سبت  م��ن��ذ  انطلقت 
ا�ستقبل  حيث   2020 جويلية 
خليفة  بحا�سي  الربيد  مركز 
منذ  املتقاعدين  من  زبائنه 
يف  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة 
اكتظاظ  اأي  ودون  مريح  جو 
يف  جاء  ملا  اجلميع  احرتام  مع 
مركز  داخ��ل  م��ا  اأ التعليمة، 

اجل�سدي  التباعد  فكان  الربيد 
ا�ستعمال  اأن  اإال  مطبقا 
بع�س  يحرتمه  مل  الكمامات 

. عدين. ملتقا ا
كانت  مت�سل  �سياق  ويف 
للتن�سيقية  �سانحة  املنا�سبة 
امل��دين،  للمجتمع  الوطنية 
دارة  واإ خليفة  حا�سي  مكتب 
م��رك��ز ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي 
�سعد  �سويحي  وال��ت��م��ه��ني 
تعهدا  اللذان  خليفة  بحا�سي 
ك��م��ام��ة   50000 ب���اإع���داد 
على  ت��وزي��ع��ه��ا  اأج����ل  م���ن 
���س�����س��ات وامل��واط��ن��ني،  امل��وؤ

الربيد  مل��دي��ر  بالن�سبة  م��ا  اأ
�ساد  اأ ال��ذي  خليفة  بحا�سي 
ب�����س��ل��وك��ي��ات امل��ت��ق��اع��دي��ن 
وك��ذا  التعليمة  اح���رتام  يف 
حني  اجل�����س��دي،يف  ال��ت��ب��اع��د 
املركز  بهذا  املوظفون  ك��ان 
ال�سيوخ  ه���وؤالء  ي��ع��ام��ل��ون 
املهنة  اأخاقيات  تتطلبه  مبا 
الن�سغاالتهم  وي�ستمعون 
بطريقة  االأولويات  حتديد  يف 
ما  رغ���م  ومن�سفة  ع��ادل��ة 
نق�س  من  املركز  هذا  يعانيه 
من  ب��ال��رغ��م  امل��وظ��ف��ني  يف 
له  املنت�سبني  الزبائن  كثافة 

االأم��ن  ورج��ال  �ساكني  م��ن 
وموظفي  و�رشطة  درك  من 
التي  ���س�����س��ات  امل��وؤ خمتلف 
منهم  الكثري  يلجاأ  ما  غالبا 
مما  جم��اورة  بريد  مراكز  اإىل 
املحليني  امل�����س��وؤول��ني  ي��دف��ع 
م�����رشوع  يف  ال��ت��ف��ك��ري  اإىل 
يف  جديد  بريد  مكتب  بناء 
م�����س��ت��وى م��دي��ن��ة ح��ا���س��ي 
قطب  اإىل  حتولت  التي  خليفة 
ي�ستقطب  وفاحي  اقت�سادي 
ربوع  جميع  من  امل�ستثمرين 

. لقطن ا
مبارك قدودة 

خالل 2021 بولية الوادي

توزيع األف �شكن ب�شيغة البيع بالإيجار 

يف اإطار جت�شيد تعليمات رئي�س اجلمهورية

و�شول 300 مواطن جزائري عالق بال�شعودية اإىل مطار قمار 

رغم نق�س ال�شيولة مبركز الربيد 

اإجراءات ايجابية ل�شرف معا�شات املتقاعدين بحا�شي خليفة

قرى  �سكان  من  العديد  طالب 
الوادي،  بوالية  ون�سه  باأميه 
م���ن ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة 
التي  للم�ساكل  ل��ت��ف��ات  االإ
بعيد،  زمن  منذ  منها  يعانون 
من  ق��راه��م  ت�ستفد  مل  حيث 
ّكدين  موؤ تنموية،  برامج  اأي 
املعنية  اجلهات  را�سلوا  نهم  اأ
للّتكفل  منا�سبات  ع��ّدة  يف 

. تهم ال ن�سغا باإ
هذه  �سكان  مطالب  برز  اأ من 
ال��ق��رى ال��ن��ائ��ي��ة وامل��ع��زول��ة 
ق�����س��ي��ة ان���ع���دام وح����دات 
ي�سطرون  ح��ي��ث  ال��ع��اج، 
م�����س��اف��ات  ال��ت��ن��ق��ل  اإىل 
بع�س  لق�ساء  ج��دا  طويلة 
على  ال�سحية  ال�رشوريات 
الطبية  االإ�ستعجاالت  غرار 
والتي  وغريها،  والت�سميد 
البلدية،  مبقر  ح�رشا  تتواجد 
كاهلهم  اأره���ق  ال��ذي  م���ر  االأ
م���ادي���ا وم��ع��ن��وي��ا خ��ا���س��ة 
حيث  ال�سيف  ف�سل  خ��ال 
بل�سعات  االإ���س��اب��ات  تكر 

لعقارب. ا
"هرويلة"  �ساكنة  اأو���س��ح 
ال�سحي  املركز  ّن  اأ و"�سحبان" 
بو�سط  امل��ت��واج��د  ال��وح��ي��د 
قباال  اإ يوميا  ي�سهد  البلدية 
املواطنني  ط��رف  م��ن  ك��ب��ريا 
ال��ق��رى  مبختلف  ال��ق��اط��ن��ني 
االأمر  ون�سة،  باميه  املتواجدة 
ال�سغط  من  نوعا  خلق  الذي 
عليه،  الكبري  واالإك��ت��ظ��اظ 
املعّدات  نق�س  اإىل  اإ�سافة 

ال�سكان. ي�سيف  الطبية، 
يف  االإ�سكال  هذا  �ساهم  وقد 
ال�سحية،  اخل��دم��ات  ت��دين 

ببع�س  التكفل  ي�سعب  حيث 
للعدد  نظرا  احلرجة  احل��االت 
الذين  املر�سى  م��ن  الكبري 
ما  ولعل  طوابري،  ي�سّكلون 
غياب  الو�سع  ت��اأزم  من  زاد 
و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل ل��ل��م��راك��ز 
اميه  من  القريبة  ال�سحية 
عدة  يف  ت�سّبب  م��ا  ون�سة، 
م�ساعفات  يف  منا�سبات 
�سّكلت  للمر�سى  �سحية 

حياتهم. على  حقيقّيا  خطرا 
القرى  هذه  �سكان  طرح  كما 
بع�س  ت���ده���ور  م�����س��ك��ل��ة 
القرى  لهذه  دية  املوؤ الطرق 
ع��ربه��ا،  التنقل  و���س��ع��وب��ة 
ح��ي��ث ي��رف�����س اأ���س��ح��اب 
اإىل  ال�سكان  نقل  املركبات 
لاأعطاب  نظرا  القرى  ه��ذه 
تدهور  ي�سّببها  التي  الكثرية 
كما  ملركباتهم،  ال��ط��رق��ات 
م�سكل  عن  ال�سكان  حت��ّدث 
للمياه  امل�ستمر  االن��ق��ط��اع 
حنفياتهم،  ع��ن  ال�����رشوب 
باملياه  للتزود  يلجاأون  حيث 
ال�سهاريج  قتناء  اإ طريق  عن 
ب�سبب  كاهلهم  ثقلت  اأ التي 
وا�ستثمار  اأ�سعارها  غ��اء 
امل��ي��اه  اأزم���ة  يف  اأ���س��ح��اب��ه��ا 

ال�رشوب.
را�سلوا  ّنهم  اأ ال�سكان  ّكد  واأ
ع��دة  يف  ال��و���س��ي��ة  اجل��ه��ات 
الغنب  رفع  بهدف  منا�سبات 
ع��ن��ه��م ب��ربجم��ة م�����س��اري��ع 
عنهم،  العزلة  تفك  تنموية 
التنمية  بع�س  لهم  وحت��ّق��ق 
منذ  ل��ي��ه��ا  اإ ي��ت��وق��ون  ال��ت��ي 

�سنوات.
ي�سني حممد 

اخلدمات ال�شحية على راأ�س املطالب

قرى اأميه ون�شه تطالب بحّقها 
يف الّتنمّية املحلّية



ن��ف ال���ي���وم ب��ق��اع��ة  ت�����س��ت��اأ
الوالئي  للمجل�س  امل��داوالت 
ب�����اأدرار ال�����دورة ال��ع��ادي��ة 
مت  ال��ت��ي  للمجل�س  ال��ث��ان��ي��ة 
�سهر  من   29 ي��وم  افتتاحها 
ويت�سمن  امل��ن�����رشم،  ج��وان 
ج����دول اأع���م���ال���ه���ا، ت��ق��دمي 
االإ�سافية  امليزانية  م�رشوع 
وتقدمي   ،2020 ل�سنة  للوالية 
داري  االإ احل�ساب  عن  عر�س 
من  وع��ر���س  ل�سنة2019، 
حول  ال�سحة  مديرية  طرف  
بالوالية  الوبائية  الو�سعية 
كورونا  فريو�س  تف�سي  جراء 

حول  ح��ال  عر�س  وكذلك   ،
املنظمة  الت�سامنية  العملية 
من  رم�����س��ان،  �سهر  خ��ال 
ط���رف م��دي��ري��ة ال��ن�����س��اط 
حول  وعر�س   ، االجتماعي 
التكوين  ق��ط��اع  م�ساهمة 
كورونا،  مكافحة  يف  املهني 
التكوين  م��دي��ري��ة  ت��ق��دم��ه 
و�سيتم  وال��ت��م��ه��ني،  املهني 
وت�ساوؤالت  ان�سغاالت  طرح 
اأع�ساء  قبل  م��ن  خمتلفة، 
ووايل  املديرين  على  املجل�س 
الوالية.                                                                                      
عبدالرحمن بلوايف 

الوطني  االحت��اد  فرع  ���رشف  اأ
برقان،  اجل��زائ��ري��ة  لل�سبيبة 
من  ت��ك��ت��ل  م��ع  بالتن�سيق 
ج��م��ع��ي��ات ف��اع��ل��ة ب��رق��ان 
���س��ب��وع  امل��ن�����رشم   اآخ���ر االأ
�سملت  تعقيم  حملة  على 
���س�����س��ات ال��ع��م��وم��ي��ة  امل��وؤ
حركة  تعرف  التي  واملن�ساآت 
ونظمت  للمواطنني،  معتربة 
التجار  م��ن  ب��دع��م  احل��م��ل��ة  
يادي  االأ اأ�سحاب  من  وبع�س 
ذكر  رف�سوا  الذين  ال�سخية 
م�سوؤول  وق���ال  ���س��م��ائ��ه��م،  اأ
الوطني  االحتاد  بفرع  االإعام 
برقان  اجل��زائ��ري��ة  لل�سبيبة 

اإطار  يف  احلملة  هذه  تدخل، 
ملجابهة  املتخذة  االإج���راءات 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
تعد  وال��ت��ي   ،)19 كوفيد   (
وقال  هذا،  نوعها،  من  الثانية 
احللمة  هذه  اأن  امل�سوؤول  ذات 
عدد  اأكرب  لتم�س  �ستتوا�سل 
العمومية  املوؤ�س�سات  م��ن 
اإط��ار  يف  ك��ذل��ك  وت��دخ��ل   .
لو�سع  والتكافل  الت�سامن 
كورونا،  وب��اء  النت�سار  حد 
اأدرار  ووالي��ة  رق��ان  ب��دائ��رة 
عامة.                                                     واجلزائر 
عبدالرحمن بلوايف    

���س��ب��وع  ن��ظ��م م��ن��ت�����س��ف االأ
بدائرة  امل�ساجد  ئمة  اأ اجل��اري 
ال�رشطة  مع  بالتن�سيق  اأول��ف 
املدنية  احل��م��اي��ة  و  ال���درك  و 
وب��اء  ح���ول  حت�سي�س  ح��م��ل��ة 
ئ��م��ة  ك��ورون��ا، ح��ي��ث ق��ام االأ
املنطقة  ���س��ك��ان  بتح�سي�س 
ب��خ��ط��ر ال���وب���اء و�����رشورة 
االل���ت���زام ب�����رشوط ال��وق��اي��ة 
خا�سة  و  الدولة  اأقرتها  التي 
ارت��داء  و  املنزيل  احلجر  منها 
 ،) الكمامة   ( الواقي  القناع 
لل�رشورة،  اخل��روج  حالة  يف 
العملية  يف  ا���س��ت��ع��م��ل��ت  و 
من  املتاحة  ال�سوت  مكربات 
امل�ستعلمة  ال�سيارات  خ��ال 
و  ال��ت��ح�����س��ي�����س،  ع��م��ل��ي��ة  يف 
بكلمة  العملية  يف  ���س��ارك 
رغم  اأحمد  مالك  بن  ال�سيخ 
منذ  املعروفة  ال�سحية  حالته 
من  متنعه  مل  حيث  ���س��ن��وات، 
توجيهية،  بكلمة  ولو  امل�ساركة 
ال��والي��ة  وايل  وا����رشف  ه��ذا 
و  الدينية  ال�سوؤون  مدير  رفقة 
الوالئية  ال�سلطات  و  االأوقاف 
الور�سة  اأ�سغال  انطاق  على 

ق��ن��ع��ة  اخل��ا���س��ة ب��خ��ي��اط��ة االأ
التي  و  ال��واق��ي��ة،  ل��ب�����س��ة  واالأ
الرامية  اجلهود  �سمن  تدخل 
ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار  م��ن  للحد 
 ،19 كوفيد  امل�ستجد  كورونا 
اجلليل  ال�سحابي  م�سجد  من 
عنه  الله  ر�سي  جبل  بن  معاذ 
حيث  اأدرار،  الوالية  بعا�سمة 
التي  اخلياطة  عملية  ت��دخ��ل 
اإطار  يف  عليها،   ���رشاف  االإ مت 
اخلريات  �سبل  جمل�س  مبادرات 
للحد  امل�سجد  ملوؤ�س�سة  التابع 
بالوالية  الفريو�س  انت�سار  من 
كما  عامة،  اجلزائر  و  خا�سة 
انطاق  �سارة  اإ الوايل  اأعطى 
طرف  م��ن  حت�سي�سية  عملية 
بتوزيع  متبوعة  ئمة،  االأ بع�س 
املواطنني  وح��ث  ال��ك��م��ام��ات 
االإجراءات  تطبيق  اأهمية  على 
االح���رتازي���ة،  و  ال��وق��ائ��ي��ة 
ق��رت��ه��ا ال�����س��ل��ط��ات  ال��ت��ي اأ
انت�سار  من  للحد  العمومية 
ه��ذا ال��ف��ريو���س، م��ع االل��ت��زام 

ال�سحي  احلجر  ب�سوابط 
ملنزيل.                                                                                               ا
عبدالرحمن بلوايف 

ال�سديق  ب��وب��ك��ر  اأ ���س  ت��راأ
ورقلة  والي��ة  وايل  بو�سته 
����س���ب���وع ب��ق��اع��ة  ب��ح��ر االأ
امل����داوالت مب��ق��ر ال��والي��ة ، 
لعر�س  ��ع��ًا  م��و���سّ اج��ت��م��اع��ًا 
مب�رشوع  اخلا�سة  ال��درا���س��ة 
بورقلة  اجلامعي  امل�ست�سفى 
مكاتب  اح��د   ط���رف     م��ن 
الدرا�سات  ،   مت خاله عر�س 
يرتبع  الذي  امل�رشوع  درا�سة 
 ، 23هكتارا  م�ساحة  على 
اأقطاب  ثاثة  على  ويتوفر 
به  رئي�سية  اأ�ست�سفائية 
ج��ن��اح   ، ال��ط��ب��ي  اجل��ن��اح   (
العمليات  جناح   ، االأم��وم��ة 
اىل  ب��االأ���س��اف��ة   ) اجل��راح��ي��ة 
 ، اخرى  م�سالح  على  توفره 
الكر  ت�سع  �سيارات  حظائر 
�سكنات   ، �سيارة   600 من 
القطاع  مل�ستخدمي  وظيفية 

حيث   ، خ�رشاء  م�ساحات   ،
تدخله   خ��ال  ال��وايل  ���س��ار  اأ
التي  الكبرية  االأهمية  على 
اجن��از  م�����رشوع  يكت�سيها 
اجلامعي  اال�ست�سفائي  املركز 
اواملنطقة   ، للوالية  �سواء 
ال��ربام��ج  اىل  ت��ط��رق  كما   ،
بالقطاع  اخلا�سة  ال��ك��ربى 
والتي  الوالية  م�ستوى  على 
بلغت مراحل هامة يف االجناز 
 240 كم�ست�سفى    ، الغلبها 
�رشير   60  ، بتقرت  �رشيرا 
يف   ، احل��ج��رية  و  بتما�سينا 
م�رشوعي  انطاقة  انتظار 
بكل  �رشيرا   60 م�ست�سفى 
واملقارين   الروي�سات  م��ن 
ا���س��ت��ف��ادت  ك��م��ا   ، ق��ري��ب��ا 
ال����والي����ة م����ن م�������رشوع 
بحا�سي  للحروق  م�ست�سفى 
مكتب  تعيني  �سيتم  م�سعود 

اىل   ا���س��اف��ة   ، ل��ل��درا���س��ات 
بجامعة  الطب  كلية  انطاق 
من  بورقلة  مرباح  قا�سدى 
 ، بيداغوجي  مقعد   2000
مايل  اعتماد  تخ�سي�س  و 
امل�ست�سفيات  لتجهيز  ه��ام 
ال��والي��ة  باقليم  امل��ت��واج��دة 
اأن  ع��ل��ى  ال���وايل  اأك���د  و   ،
امل�ست�سفى  م�رشوع  يكون 
ح�رشي  من��ط  ذي  اجل��ام��ع��ي 
تقنيات  على  معتمد  راق  
امل�ستوى  عالية  دولية  مبعايري 
ذات  بناء  ومبواد   ، االجناز  يف 
باال�سافة   ، رفيعة  نوعية 
خا�س  جناح  تخ�سي�س  اىل 
الطارئة  للحاالت  م��ع��زول 
و   ، الوالية  بها  متر  قد  التي 
عدد  مراجعة  ���رشورة  ك��ذا 
لكل  املخ�س�سة  اال����رشة 
مع   ، امل�ست�سفى  يف  م�سلحة 

التخ�س�سات  يف  زيادتها 
كجناح  الوالية  تتطلبها  التي 
تخ�سي�س  و   ، االم���وم���ة 
م�����س��ل��ح��ت��ني ل��ا���س��ع��ة 
للحاالت  واحدة  بامل�ست�سفى 
االا���س��ت��ع��ج��ال��ي��ة وال��ث��ان��ي��ة 
اال�ست�سفائية  ل��ل��ح��االت 
كان  االج��ت��م��اع    ، ال��ع��ادي��ة 
املجل�س  رئ��ي�����س  بح�سور 
االم��ني   ، ال��والئ��ي  ال�سعبي 
رئي�سي   ، ل��ل��والي��ة  ال��ع��ام 
مدراء   ، ورقلة  وبلدية  دائرة 
التنفيذية  الهيئات  وممثلي 
جامعة   ، املعنية  وامل�سالح 
ق��ا���س��دي م��رب��اح ورق��ل��ة ، 
ال�سعبي  املجل�س  من  نواب 
وممار�سي  اطباء   ، ال��والئ��ي 
وال�سبه  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع 

. لطبي. ا
التجاين     ن-ق- 
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ورقلة ت�شتفيد من مركز ا�شت�شفائي جامعي 
بقدرة ا�شتيعاب 400 �شرير

 يو�شف بن فا�شل
---------------- 

اال�ست�سفائي  املركز  م�رشوع 
م�ساحة  على  يرتبع  اجل��دي��د 
على  وي��ت��وف��ر   ، 23هكتارا 
ا�ست�سفائية  ق��ط��اب  اأ ثاثة 
جناح  طبي،  جناح  به  رئي�سية 
العمليات  االم��وم��ة،ج��ن��اح 
اىل  ب��اال���س��اف��ة  اجل��راح��ي��ة 
اخرى،  م�سالح  على  توفره 
الكر  ت�سع  �سيارات  حظائر 
�سكنات   ، �سيارة   600 من 
 ، القطاع  مل�ستخدمي  وظيفة 

وا�سعة. خ�رشاء  م�ساحات 
اب��وب��ك��ر  ال����والي����ة  وايل 
ال�����س��دي��ق ب��و���س��ت��ة وخ��ال 
ا����رشاف���ه ع��ل��ى االج��ت��م��اع 
وا���س��ت��م��اع��ه الن�����س��غ��االت 
اكد  احلا�رشين  واق��رتاح��ات 
التي  الكبرية  االهمية  على 
اجن��از  م�����رشوع  يكت�سيها 
اجلامعي   اال�ست�سفائي  املركز 
ال��ربام��ج  اىل  ب��اال���س��اف��ة 
بالقطاع  اخل��ا���س��ة  ال��ك��ربى 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���والي���ة، 
يف  هامة  مراحل  بلغت  والتي 
كم�ست�سفى   ، اغلبها  اإجن��از 
 60  ، ب��ت��ق��رت  240�رشيرا 
 ، احلجرية  و  بتما�سني  �رشيرا 
م�رشوعي  انطاقة  انتظار  يف 
بكل  �رشيرا   60 م�ست�سفى 
م��ن ال��روي�����س��ات وامل��ق��اري��ن 

عن ناهيك 
م�رشوع  من  الوالية  ا�ستفادة 
بحا�سي  للحروق  م�ست�سفى 

مكتب تعيني  �سيتم  م�سعود 
اىل  ا���س��اف��ة   ، ل��ل��درا���س��ات 
بجامعة  الطب  كلية  انطاق 
من  بورقلة  مرباح  قا�سدى 
ب��ي��داغ��وج��ي  م��ق��ع��د   2000
مايل  اعتماد  تخ�سي�س  .و 
امل�ست�سفيات  لتجهيز  ه��ام 

الوالية. باقليم  املتواجدة 
االج��راءات  يخ�س  فيما  اما   
امل��ت��خ��ذة مل��ج��اب��ه��ة ج��ائ��ح��ة 
وايل  ك�سف  ف��ق��د  ك��ورون��ا 
تخ�سي�س   ع��ن  ال���والي���ة  
 10 يفوق  ه��ام  م��ايل  اعتماد 
ميزانية  من  �سنتيم  مايري 
التجهيزات  القتناء   ، الوالية 
املبلغ  ع��ل��ى  زي���ادة  الطبية 
ي�ساوي  والذي  حاليا  املوجود 

�سنتيم. مايري   10 حوايل 
نوه  ال�سديق  ابوبكر  بو�ستة 
بالنمط  اىل �رشورة االهتمام  
اجن��از  ال��راق��ي يف  احل�����رشي 
باالعتماد  امل�ساريع  هذه  مثل 
دولية  ومعايري  تقنيات  على 
 ، االجناز  يف  امل�ستوى  عالية 
رفيعة  نوعية  ذو  بناء  ومبواد 
امل�ساحة  مراجعة  من  والبد   .

 ، بامل�ست�سفى  امل�����س��ت��غ��ل��ة 
بينها  فيما  امل�سالح  بتقريب 
من  اليها  الو�سول  لت�سهيل 
�سيما  ال   ، امل��واط��ن��ني  ط��رف 
بدرجات  تتميز  املنطقة  وان 
خلق  م��ع   ، ع��ال��ي��ة  ح����رارة 
راحة  ل�سمان  مكيفة  ممرات 
امل�ساحات  ومراعاة  املواطن 
يف  االن��ط��اق  عند  اخل�����رشاء 
بعني  االخ���ذ  م��ع  امل�����رشوع، 
له  اجلمايل  اجلانب  االاعتبار 
خا�س  جناح  تخ�سي�س  مع  
الطارية  ل��ل��ح��االت  م��ع��زول 

الوالية. بها  متر  قد  التي 
وايل  اكد  ال�سياق  نف�س  ويف 
مراجعة  �رشورة  على  الوالية 
لكل  املخ�س�سة  اال�رشة  عدد 
مع   ، امل�ست�سفى  يف  م�سلحة 
التخ�س�سات  يف  زي��ادت��ه��ا 
كجناح  الوالية  تتطلبها  التي 
تخ�سي�س  و   . االم���وم���ة 
م�����س��ل��ح��ت��ني ل��ا���س��ع��ة 
للحاالت  واحدة  بامل�ست�سفى 
اال���س��ت��ع��ج��ال��ي��ة وال��ث��ان��ي��ة 
ل��ل��ح��االت اال���س��ت�����س��ف��اي��ي��ة 
ا�ستمرارية  ووجوب  العادية، 

بعد  امل�رشوع  متابعة  عملية 
اطارات  طرف  من  اا�ستامه 

تخ�س�س. ذات 
يدعم  بورقلة  اأع��م��ال  رج��ل 
بو�سياف  حممد  م�ست�سفى 
ا�سطناعي  تنف�سي  بجهاز 

طراز اآخر  من 
الت�سامنية  الهبة  اإط��ار  يف 
والي��ة  �سكان  اطلقها  التي 
من  احل���د  اج���ل  م���ن  وق��ل��ة 
من  كورونا  فريو�س  انت�سار 
حت�سي�سية،  توعوية  حمات 
تعقيم  عمليات  غ��رار  على 
الكمامات،  وتوزيع  االحياء 
و  بورقلة  االأعمال  رجل   قام 
Lyn - فنادق ل�سل�سلة   االك 
التنف�س  بجهاز  بالتربع   tel
اآخر  من  كاما  اال�سطناعي 
قيمته  ت��ف��وق  وال���ذي  ط��راز 
ل�سالح  �سنتيم    مليون   300
بو�سياف  حممد  م�ست�سفى 
ا�سبحت  بعدما  ب��ال��والي��ة؛ 
احلاجة  اأم�سِّ  يف  امل�سالح  ذات 
الطبية    االج��ه��زة  ه��ذه  ملثل 
جائحة  مواجهة  يف  للم�ساهمة 
املر�سى،  م�ساعدة  و  كورونا 
ال��ذي��ن ا���س��ب��ح ع��دده��م يف 
انت�سار  ج��راء  م�ستمر  تزايد 

. . . الفريو�س.
امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  لتبقى 
ت��اآزر  م��دى  تعك�س  اخل��ريي��ة 
اجل��زائ��ري  ال�سعب  وت��ع��اون 
�سكان  خا�سة  بينهم  فيما 
االأوقات  هذه  مثل  يف  اجلنوب 

 . لع�سيبة ا

املركز  الدرا�شة اخلا�شة مب�شروع  لعر�س  مو�ّشعًا  اأجتماعًا  الولية  بو�شته وايل  ال�شديق  اأبوبكر  تراأ�س   انتظار  بعد طول 
BET ZERARGA ، بح�شور كل من رئي�س  400 �شرير بورقلة ، من طرف مكتب الدرا�شات  ال�شت�شفائي اجلامعي 

التنفيذية  الهيئات  ، مدراء وممثلي  وبلدية ورقلة  دائرة  رئي�شي   ، للولية  العام  الأمني   ، الولئي  ال�شعبي  املجل�س 
الطبي  القطاع  اأطباء وممار�شي   ، الولئي  ال�شعبي  املجل�س  نواب من   ، قا�شدي مرباح ورقلة  ، جامعة  املعنية  وامل�شالح 

املدين. املجتمع  و ممثلي  و جمعيات  الطبي  وال�شبه 

كورونا جائحة  ملجابهة  �شنتيم  ماليري   10 ا�شتئناف الدورة العادية الثانية  تخ�شي�س 
للمجل�س الولئي باأدرار 

فرع الحتاد الوطني لل�شبيبة 
اجلزائرية برقان باأدرار  ي�شرف 

على حملة تعقيم 

بالتن�شيق مع ال�شرطة والدرك واحلماية املدنية

اأئمة امل�شاجد باأولف باأدرار  ينظمون 
حملة حت�شي�س حول وباء كورونا

اجتماع  مو�ّشع  لعر�س الدرا�شة اخلا�شة مب�شروع امل�شت�شفى اجلامعي بورقلة   



كوفيد..( وجود  ن�شدق  ل  و  خيالية  عنها  املعلن  الأرقام  الك�شفية:  احلركة  با�شم  •• )ناطقة 
منجلي( بعلي  العمران  �شرطة  باإن�شاء  تطالب  •• )جمعيات 

قريبا املت�شررين  املواطنني  ح�شاب  يف  �شت�شب  جديدة   اإعانات   : ق�شنطينة  •• وايل 
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 امل�شاربون ا�شتغلوا جائحة كوفيد 19  لرفع �شعر 
املادة الأولية )اخل�شب(

تغطية علجية عي�س
-----------------

مع  ق�سنطينة   وايل  لقاء  يكن  مل 
تن�سيقيات  ممثلي  و  اجلمعيات 
عن  مم��ث��ل��ني  و  امل���دين  امل��ج��ت��م��ع 
كذلك  و  االإن�سان  حقوق  منظمات 
باملقارنة  الك�سفية،بالعادي  احلركة 
عرف  حيث  ال�سابقة،  اللقاءات  مع 
الذي  االأخ��ري  التقييمي  االجتماع 
االإداري����ة  املقاطعة  مبقر  انعقد 
 03 من  اأك��ر  دام  و  منجلي  علي 
ميكن  قوية،  اأفعال  ردود  �ساعات 
اأع�ساء  خرج  ملّا  بالعنيفة،  و�سفها 
حقوق  منظمات  اليقظة،  خايا 
اجلمعيات  عن  وممثلني  االإن�سان 
اخلروب   ( بلديات  م�ستوى  على 
ما�سيني�سا،  لها  التابعة  املناطق  و 
االإدارية  املقاطعة  و  رحمون  اأوالد 
عني  بلدية  وك��ذا  منجلي  علي 
ليك�سفوا  �سمتهم  عن  ا�سمارة( 
ظهور  منذ  احلقائق  بع�س  ع��ن  
ق�سنطينة  و ك�سف وايل  اجلائحة،  
يف  احلفيظ  عبد  اأح��م��د  �سا�سي 
تخ�سي�س  عن  االفتتاحية  كلمته 
الفئات  لفائدة  اأخرى  مالية  اإعانات 
 10 اأن  مو�سحا  بالوباء،  املت�رشرة 
معلنا   ، تعوي�سه  مت  مواطن   اآالف 
ت�سخي�س  عمليات  انطاق  عن 
عن  اخل��روج  دون  الوباء  انت�سار 
وزارة  حددتها  التي  ال�سوابط 
العملية  ال�����س��ك��ان،  و  ال�سحة 
عن  ممثلني  باإ�رشاك  �ستكون  ح�سبه 
اليقظة  خايا  و   ال�سحة  قطاع 
قد  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  لتحديد 
اأما  ال��ع��دوى،  نقل  يف  يت�سببون 
الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
بدور  نّوه  بو�سبع  الرحمان  عبد 
�سيا�سات  بناء  يف  املدين  املجتمع 
بع�س  لينتقد  للتنمية،  ج��دي��دة 
اجلمعيات  غري الفاعلة يف ال�ساحة 
داعيا اإىل  تفعيل دورها يف امليدان 

اإقناع املواطن  و االن�سباط اأكر و 
يف التزامه بالتدابري الوقائية.

اإىل  ا�ستمع  ق��د  ال���وايل  ك��ان  و   
و  اجلمعيات  ممثلي  ان�سغاالت 
ممثلني  و  االإن�سان  حقوق  منظمات 
امل��دين  املجتمع  تن�سيقيات  ع��ن 
اعرتف  حيث  ق�سنطينة،   بوالية 
تدخاتهم  يف  جمعويون  نا�سطون 
الو�سع  على  ال�سيطرة  بفقدانهم 
ما  خا�سة  االإمكانيات،  لغياب 
تعلق برخ�سة التنقل و مواجهاتهم 
التعقيم،    و�سائل  غياب  االأمن،  مع 
ب�رشورة  املواطن  اإقناع  و�سعوبة 
وقد  الوقائية،  بالتدابري  االلتزام 
قوية  اأفعال  ردود  اللقاء  هذا  اأثار 
التدخل  خا�سة  احل�سور،  ا�ستياء  و 
و  جمعوية  نا�سطة  قدمته  التي 
و  الك�سفية"  "احلركة  عن  ممثلة 
هي امل�سماة بومعزة هدى عن"فوج 
التي  ا�سمارة   الهال" مكتب عني 
 ، بت�رشيحاتها  احل�سور  فاجاأت 
االأرقام  حقيقة  يف  �سككت  بعدما 
بعدد  املتعلقة  و  عنها   املعلن 
اإنها  قالت  الوفيات و  و  االإ�سابات 
ميكن  كيف  ت�ساءلت  و   ، خيالية 
املنازل  داخل  االأمان  م�سافة  احرتام 
و توجد عائات متعددة االأفراد يف 
�سقق �سيقة،  لت�سيف اأنه ال ميكن 
اأثارت  و  كوفيد،   وجود  ت�سديق 
ت�رشيحاتها الكثري من الت�ساوؤالت 
اجلمعوية  النا�سطة  هذه  كانت  اإن 
"احلركة  ب��ا���س��م  ت��ت��ح��دث  وه���ي 
على  حت�سلت  ق��د  الك�سفية" 
الكبار  م�سوؤوليها  من  ترخي�س 
للتحدث با�سم احلركة اأم اأنها جمرد 
حالة انفعال و اندفاع لفتاة �سابة؟ .
وج��ود  اإىل  متدخلون  اأ���س��ار  و 
لكنهم   الفريو�س  حاملني  مواطنني 
يتجولون بحرية يف ال�سوارع دون 
�سدهم،  ردعية  اإجراءات  اأّي  اتخاذ 
باإ�سابتهم  ي�رشحون  ال  اآخرون  و 

عليهم  يتعذر  هنا  و  بالفريو�س 
املت�رشرة  الفئات  حتديد  اأو  معرفة 
حماية  و  اإليهم،  الو�سول  اآليات  و 
العدوى،  من  بهم  يحيطون  من 
تدخل  ح�سبهم  يتطلب  ه��ذا  و 
التجمعات  م�ستوى  على  االأطباء 
ف�ساءات  فتح  اأو  ال�سكانية، 
و  امل��واط��ن��ني  ال�ستقبال  خا�سة 
مبكرة  لهم فحو�سات طبية  اإجراء 
الفريو�س،  تطور  قبل  حتاليل  اأو 
م�ستوى  على  باخل�سو�س   و 
كثافة  ت�سهد  التي  منجلي  علي 
�سكانها  ي�سل  بحيث  �سكانية 
من  و  ن�سمة  األف   500 حدود  اإىل 
الو�سع،  على  ال�سيطرة  ال�سعب 
باملائة من   71 بعدما �سجلت ن�سبة 
اقرتحت  و  املوؤكدة،  احلاالت  حيث 
عمران  �رشطة  باإن�ساء  اجلمعيات 
االإقامات  فتح  اأو  منجلي،  بعلي 
ال�ستقبال  ال�ساغرة  اجلامعية 
اإ�رشاك  فيها، مع  امل�سكوك  احلاالت 
اأرباب العمل يف مواجهة اجلائحة .

اأئمة يطالبون بفتح حتقيق 
حول امل�شاربة يف اأ�شعار 

اخل�شب   املوجهة  ل�شناعة 
التوابيت

من جهتهم رّد االأئمة الذين �ساركوا 
يف اللقاء التقييمي على االتهامات 
اأطراف  قبل  من  لهم  وجهت  التي 
ال�ساحة  عن  غائبون  اأنهم  قالت 
حت�سي�س  يف  �ساكنا  يحركوا  مل  و 
النا�س بخطورة الوباء، و هم الذين 
التفاف  و  االإقناع  اأ�سلوب  ميتلكون 
اجلمهور حولهم ، حيث  ك�سف اأحد 
مل  خمفية  كثرية  اأ�سياء  عن  االأئمة 
اأو جتاهلتها، و  ال�سلطات  تنتبه لها 
هي ا�ستغال جتار اخل�سب  الظرف 
جراء  اجلزائر  به  متر  الذي  ال�سحي 
كوفيد  جائحة  انت�سار  ا�ستمرار 
الوفيات  ح��االت  ارت��ف��اع  و   19

بالفريو�س، حيث رفعوا �سعر املواد 
يف  تدخل  التي  اخل�سب(    ( االأولية 
�سناعة التوابيت ح�سبما اأ�سار اإليه 
اإمام  بوعافية  الكرمي  عبد  ال�سيد 
باإحدى م�ساجد مدينة علي منجلي 
كاٍف  توفريعدد  عليهم  تعذر  و 
جنازة  لت�سييع  الو�سيلة   هذه  من  
حتولت  بالفريو�س،حيث  املتوفني 
موردة  �سناعة  اإىل  اأ�ساف  كما 
ال�سلطات  من  طالبوا  و  للمال 
الوالئية فتح حتقيق  يف هذا ال�ساأن، 
بحكم اأن  الزيادة يف الوفيات اأدت 
خدمات  على  الطلب  ارتفاع  اإىل 
التوابيت  اإىل  احلاجة  اأن  و  اجلنازة، 
�رشورية  بالذات  الظرف  هذا  يف 
اأ�سقطهم  الذين  ال�سحايا  لنقل 

فريو�س كورونا.
و اأو�سح االأئمة اأنه يف الوقت الذي 
من  كاٍف  عدد  على  م�ساجد  تتوفر 
توابيت(   05 و   04 بني   ( التوابيت 
اإىل مثل هذه  امل�ساجد  تفتقر بع�س 
الو�سيلة ، التي مل تعد تقت�رش على 
املتوفني من اجلالية يف اخلارج  نقل 
 ، فقط  راأ�سهم  م�سقط  لدفنهم يف 
بل حتى املتوفني مبر�س خبيث داخل 
امل�ست�سفات، و تطرقوا اإىل م�سائل 
تتعلق بظروف غ�سل متوفٍّ   اأخرى 
حامل للفريو�س و ماهي االإجراءات 
بها،   االتزام  يجب  التي  الوقائية 
اأمام انعدام االألب�سة الوقائية خال 
على  رده  يف  و  الدفن،  عمليات 
الوايل  قال  املتدخلني  ان�سغاالت 
م�سوؤولية  من  التعقيم  م�ساألة  اأن 
االإدارة و اأجهزة الدولة، و بخا�سة 
البلديات ، م�سريا اأنه اإذا كان االأمر 
املال   ( املادية  بالو�سائل  مرتبطا 
البد  و  اأول��وي��ات  هناك  العتاد(  و 
االأكر  املناطق  على  الرتكيز  من 
مدينة  غرار  على  للوباء  عر�سة 
من  بوؤرة  تعترب  التي  منجلي  علي 
لنق�س  بالن�سبة  اأم��ا  الوباء،  ب��وؤر 
اال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة  يف 
اأرجع  امل�ست�سيات  م�ستوى  على 
االأجهزة  قدم  اإىل  ال�سبب  ال��وايل 
الأن  لل�سيانة،  اخ�ساعها  عدم  و 
تكن  مل  ق��ال  كما  امل�ست�سفيات 
اجل  من  الكوارث  هذه  ملثل  مهياأة 
اأنه  على  اأكد  و  باملري�س،  التكفل 
القريب  يف  تعزيزها  على  يعمل 
العاقة  ت�سحيح  كذك  و  العاجل، 
بني االإدارة و اجلمعيات و خلق نواة 
جّو  خلق  اأجل  بينهما،من  تربط 
و  الت�ساور  ي�سوده  من�سجم 

التن�سيقي. العمل 

رّد اأئمة يف لقاء جمعهم بوايل ق�شنطينة و ممثلني عن جمعيات و منظمات حقوق الإن�شان و املجتمع املدين على التهامات التي 
اإنهم غائبون عن ال�شاحة و مل يحركوا �شاكنا يف حت�شي�س النا�س، و هم الذين ميتلكون ا�شلوب  اأطراف قالت  وجهت لهم من 
التوابيت، مل تنتبه  اأحد الأئمة عن ظاهرة امل�شاربة يف املواد الأولية ل�شناعة  ، و ك�شف  التفاف اجلمهور حولهم  الإقناع و 
لها ال�شلطات اأو جتاهلتها، و ا�شتغالل جتار اخل�شب  الظرف ال�شحي جراء انت�شار جائحة كوفيد 19 و ارتفاع حالت الوفيات 
بالفريو�س، حيث رفعوا �شعر اخل�شب  ح�شبما اأ�شار اإليه الإمام عبد الكرمي بوعافية اإمام بعلي منجلي، و تعذر عيلهم توفري 

التوابيت لت�شييع جنازة املتوفني بالفريو�س، و طالبوا من الوايل فتح حتقيق  يف هذا ال�شاأن.

اأزمة يف توفري"التوابيت" واأئمة يك�شفون:

االأ�سخا�س  حماية  اإط���ار  يف 
كل  حم��ارب��ة  و  املمتلكات  و 
بالو�سط  خا�سة  اجلرمية  اأ�سكال 
فرقة  عنا�رش  متكنت  احل�رشي، 
ب��االأم��ن  الق�سائية  ال�����رشط��ة 
عني  ب��والي��ة  االأول  احل�����رشي 
مت��و���س��ن��ت ن��ه��اي��ة اال���س��ب��وع 
�سخ�سني  توقيف  من  املا�سي، 
ب�رشقة  قاما  قا�رش،  بينهما  من 
غ�����س��ي��ل امل���اب�������س ب���اإح���دى 
عني  مدينة  بو�سط  ال�رشفات 
ملحلني  ب��االإ���س��اف��ة  مت��و���س��ن��ت 
ث��ر  اإ ج��اءت  العملية  جت��اري��ني. 
االأمن  ملقر  املواطنني  اأحد  تقدم 
تقيد  اجل  من  االأول  احل�رشي 
تعر�سه  بخ�سو�س  �سكوى 
التي  و  ماب�سه  غ�سيل  ل�رشقة 
م�سكنه  ب�رشفة  و�سعها  قد  كان 
عملية  تكثيف  بعد  و  مبا�رشة   ،
التحري مت حتديد هوية  و  البحث 
 ، توقيفهما  و  فيهما  امل�ستبه 
م  د  ب  باملدعو/  االأم��ر  يتعلق 
املدعو/  القا�رش  و  �سنة/   39
عملية  بعد   ./ �سنة   16 ع  م  ع 
احل�رشي  االأمن  مقر  اإىل  حتويلها 
مع  معهما  التحقيق  و  االأول 
لويل  امل�ستمر  و  الدائم  احل�سور 
فيهما  امل�ستبه  اأق��را   ، القا�رش 
يف  اإليهما  املن�سوب  ب��اجل��رم 
التحري  مت  كما  املاب�س  �رشقة 

 ، ال�رشقة  ق�سيتي  يف  معهما 
و  لاأثاث  جت��اري  ملحل  االأوىل 
اأ�سيل  مبجمع  املنزلية  االأواين 
لاألعاب  جتاري  ملحل  الثانية  و 
بع�س  �سملت  االل��ك��رتون��ي��ة، 
مالية  م��ب��ال��غ  و  امل�����رشوق��ات 
اإنكراهما  بعد  و  اأنه  اإال  معتربة 
بكل  مواجهتهما  مت��ت  للجرم 
التي  القانونية  القرائن  و  االأدلة 
اإىل  باالإ�سافة  تورطهما  تثبت 
كانت  لكمريا  فديو  ت�سجيل 
تظهر  امل��ح��ات  ب��اأح��د  مثبتة 
 ، ال��ق�����س��ي��ت��ني  يف  ت��ورط��ه��م��ا 
اأف�ست  معهما  التحقيق  عملية 
امل�رشوقات  بع�س  ا�سرتجاع  اىل 
بحوزتهما  كانت  مالية  مبالغ  و 
فيهما  امل�����س��ت��ب��ه  ت��ق��دمي  ب��ع��د 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  ام��ام 
مت  متو�سنت،  عني  حمكمة  لدى 
الفوري  املثول  اىل  اإحالتهما 
حق  يف  القا�سي  اأ���س��در  اي��ن 
 39 م  د  ب   / املدعو  فيه  امل�ستبه 
حماكمته  متت  ؛  اإيداع  اأمر  �سنة/ 
اأم��ا  و   15/07/2020 بتاريخ 
ع  املدعو/  القا�رش  بخ�سو�س 
ملفه  اإحالة  بعد  �سنة   16 ع  م 
اأم��ر  االأح����داث  ق��ا���س  لل�سيد 
العقابية  املوؤ�س�سة  اىل  بايداعه 

  . التاريخ  بنف�س  حوكم  و 
 ن. مزادة                          

الإطاحة بع�شابة �شرقة غ�شيل 
املالب�س بعني متو�شنت

اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ربام��ج  �سمن 
ال�سكن  اأزم���ة  على  الق�ساء 
تلم�سان  والية  مناطق  مبختلف 
املحلية  ال�سلطات  اأ�رشفت  فقد 
بحر  امل��ي��م��ون  اأوالد  ل��دائ��رة 
توزيع  على  اجل��اري  االأ�سبوع 
مت  ك��م��ا  �سكنية؛  150وحدة 
ب��دائ��رة  ال�����س��واح��ل��ي��ة  ببلدية 
امل��ف��ات��ي��ح  ت�سليم  ال���غ���زوات 
ال�سكن  م��ن  ل50م�ستفيدا 
�سبق  وقد  االإيجاري  االجتماعي 
امل�ساحات  تهيئة  التوزيع  عملية 
احل�س�س  ب��ذات  والف�ساءات 
عدد  ا�ستح�سن  وقد  ال�سكنية 

بعد  العملية  امل�ستفيدين  من 
ال�سكن  م�سكل  من  كبري  عناء 
ل��ع��دي��د ال�����س��ن��وات ه��ذا وم��ن 
القريب  يف  ي��ت��م  اأن  املنتظر 
اأخرى  ح�س�س  ت�سليم  العاجل 
االجتماعية  ال�����س��ك��ن��ات  م��ن 
بلديات  من  بعدد  الأ�سحابها 
االإجناز  عملية  تتم  ريثما  الوالية 
يف  بها  املعمول  املقايي�س  وفق 
تبقى  ذل��ك  رغ��م  االإط���ارو  ه��ذا 
م�ستفحلة  ال�سكن  م�سكلة 
ي�ستدعي  مما  الوالية،  ربوع  عرب 

املعنية.  اجلهات  تدخل 
بوتليتا�س ع 

توزيع 200وحدة �شكنية باأولد 
امليمون و ال�شواحلية بتلم�شان 

بهدف احلد من اأزمة ال�شكن



الفيفا حترم احتاد اجلزائر 
من ال�شتقدامات ب�شبب ق�شية 

الالعب اإيبارا

الألعاب املتو�شطية 2022 :

 اللجنة الأوملبية الدولية تعلن 
رعايتها لن�شخة وهران

اأكد الأملاين يورجن كلوب، مدرب ليفربول، 
حما�صه لقرتاب مرا�صم التتويج بالدوري 
على  �صتجرى  والتي  املمتاز،  الإجنليزي 
عقب  اأنفيلد،  مبلعب  الــكــوب،  مــدرجــات 
اليوم  اإقامتها  املــقــرر  ت�صيل�صي  مواجهة 
الـ37 من  الأربعاء، �صمن مواجهات اجلولة 

الربميريليج.
الإجنليزي  الدوري  لقب  ليفربول  وح�صم   
ليقف  ــايل،  احل املو�صم  من  مبكر  وقــت  يف 
يف  الأوىل  للمرة  التتويج  من�صة  على 

امل�صابقة منذ عام 1990.
الذي  ال�صحفي،  املــوؤمتــر  يف  كلوب  ــال  وق  
ال�صتعداد  "�صاأحاول  الثالثاء:  اليوم  اأقيم 
)لرفع الكاأ�ص(، هناك مباراة اأمامنا لكن ل 
اأ�صتطيع اإنكار ما �صيحدث بعدها، ول اأريد 
هذه  اأجــل  من  بجد  عملوا  ال�صبان  ذلــك، 
اأف�صل  يف  و�صاأكون  اأف�صدها  لن  اللحظة، 

حال معنوية".
 واأ�صاف: "�صيكون من اأروع اأيام حياتي بكل 
بالن�صبة  ممكن  اأنه  اأحد  يعتقد  مل  تاأكيد، 
فعلناه،  وما  بال�صبان  فخورا  �صاأكون  اإلينا، 
لي�ص  لكنه  مهم  يــوم  فــارقــة،  حلظة  اإنها 

الأخري بالن�صبة اإلينا". 
قائال:  ت�صل�صي،  لقاء  عن  كلوب  وحتــدث 
التغيريات  ببع�ص  �صيقوم  "ت�صيل�صي 
اأف�صل  اجليدة، لكنه متتع بدفعة معنوية 
يجب  اجنلرتا(،  كاأ�ص  لنهائي  التاأهل  )بعد 
اأن نتاأكد اأن ل ن�صّهل عليه الأمر، التفا�صيل 
ال�صغرية حت�صم املباريات، ويجب اأن نعتني 

بهذه التفا�صيل جيدا".

كنا الطرف األفضل أمام أرسنال
 

الأخرية  الآونــة  يف  الفريق  م�صتوى  وعن 
مل  نتائج  وحتقيقه  التتويج،  �صمان  بعد 
عندما  كبري،  حتد  "اإنه  قال:  لالآمال،  ترق 
اأنا  كنت  بايرن،  يف  )جوارديول(  بيب  كان 
�صيطروا  دورمتــونــد،  مع  الثاين  املركز  يف 
لأنه  املباريات  بع�ص  خ�صروا  ثم  )بايرن( 

مل يكن هناك ما ي�صعوا لأجله".
ووا�صل مدرب الليفر: "اأنا �صعيد بالطريقة 
اأمور  التي ظهرنا عليها، مل تتواجد هناك 
ال�صغرية  ـــور  الأم بع�ص  فقط  وا�صحة، 
اأمام  ميكنك روؤيتها، وكنا الطرف الأف�صل 

اأر�صنال". 
جلائزة  الدوري  رابطة  منح  يخ�ص  وفيما 
الالعبني،  ــراأي  ب املو�صم  يف  لعــب  اأف�صل 
هذا  الذهبية  الكرة  جائزة  حجب  رغم 
ل  اأنني  اهلل  "اأحمد  كلوب:  قــال  الــعــام، 
اأتخذ القرارات، ل توجد كرة ذهبية هذا 

العام، لكن هناك جائزة لعب املو�صم".
هي  "وظيفتي  الأملـــاين:  ــدرب  امل واأردف 
الالعبني  من  ممكن  عــدد  ــرب  اأك تقدمي 
بع�ص  ولــديــنــا  الــرت�ــصــيــحــات،  ــرة  ــدائ ل
حقا  �صعيد  اأنـــا  ــام،  ــع ال ــذا  ه املر�صحني 
الالعبني  جميع  خ�صناه،  الذي  باملو�صم 

كانوا مذهلني".

األوضاع تغيرت لألسوأ
 

على  رده  معر�ص  يف  غام�صا  كلوب  ــدا  وب
فرتة  يف  ليفربول  ن�صاط  حــول  ــوؤال  ــص �
�صعيد  "اأنا  قال:  حيث  املقبلة،  النتقالت 
كذلك  كنت   ،100% بن�صبة  بت�صكليتي 
نح�صر  اأن  النا�ص  اأراد  عندما  املا�صي  العام 

هذا الالعب وذاك".
اأننا ل  "لي�ص الأمر  واأ�صاف يورجن كلوب: 
نريد التعاقد مع اأحد، نحاول اتخاذ القرار 
الأو�ــصــاع  كوفيد19-،  ــاء  ج ثــم  املنا�صب 

تغريت ولي�ص لالأف�صل".
مثال  روبرت�صون  اأنــدي  يف  كلوب  و�صرب   
ب�صاأن التعامل مع النتقالت، قائال: "مرت 
ثالثة اأعوام منذ توقيعه، كان ميكننا دفع 
30 مليون جنيه ا�صرتليني وكان �صي�صتحق 
هذا املبلغ، الأمر ل يتعلق باملال، 8 ماليني 
مت  معنا،  ينجح  مل  حــال  يف  باهظ  مبلغ 

�صراوؤه لأننا اعتقدنا اأنه �صي�صاعدنا".

كارل  اجلزائري  املدافع  ل  ف�صّ
عن  الــدفــاع  اختيار  ــاين،  جم
األوان بلده الأ�صلي، رغم اأنه 
لي�صبح  فرن�صا،  يف  ون�صاأ  ولد 
تعّلقًا  الالعبني  اأكــر  اأحــد 
مبنتخب "حماربي ال�صحراء"، 
و�صوًل اإىل م�صاهمته الوا�صحة 
الثاين  للدور  التاأهل  حتقيق  يف 
 ،2014 ـــل  ـــربازي ال مبــونــديــال 
تاريخ  يف  والأول  فريد  كاإجناز 

هذا املنتخب.

وذكريات  أحداثًا  عشت 
كثيرة مع منتخب الجزائر، 

هل لك أن تحدثنا عنها؟

�صاأختار ثالثة مواقف ع�صتها يف 
اجلزائري،  املنتخب  مع  م�صواري 
ــي،  ــرت ذاك يف  ــدة  ــال خ و�صتبقى 
اأول  ــّقــيــت  تــل ــا  ــدم ــن ع الأوىل 
ا�صتدعاء يل، يف عهد املدير الفني 
كاأ�ص  قبل  وذلــك  �صعدان،  رابــح 
ل  �صعادتي  كانت  اإذ   ،2010 العامل 
الثاين  احلدث  اأما  يومها،  تو�صف 
 2014 العامل  لكاأ�ص  التاأهل  فكان 
اأمام  فا�صلة  مباراة  يف  بالربازيل 
بالبليدة،  بوركينافا�صو  منتخب 
الثالثة  ــرى  ــذك ال كــانــت  بينما 
اأمام  الثاين  للدور  التاأهل  مباراة 
رو�صيا، وهنا دخلنا يف تاريخ كرة 
القدم اجلزائرية، لأننا اأول جيل 

حقق هذا الإجناز.

م��ا ه��و ال��ع��ام��ل ال��ذي 
أمم  في  ينقصكم  كان 
و2015   2013 أفريقيا 
ال��ذي  اإلن��ج��از  لتحققوا 
الحالي  ال��ج��ي��ل  حققه 

بمصر 2019؟ 

امتلك املنتخب الذي اأ�صرف عليه 
بلما�صي، قدرات فنية وتكتيكية 
كبرية، لكن الأهم كان يف العامل 
تكوين  يف  �صّهل  ــذي  ال النف�صي، 
الالعبني،  من  مميزة  جمموعة 
لينعك�ص ذلك على اأر�صية امليدان 
ــن خلطة  نـــاجت م بــــاأداء ممــيــز، 
�صك  ول  جمال،  و�صعها  �صحرية 
النقاط  كل  جمع  يف  جنح  قد  اأّنه 
�صالح  يف  ووظفها  الإيــجــابــيــة، 

الفريق، وهذا هو الفارق بني هذا 
اجليل وجيلنا.

و�صلوا  الالعبني  اأن  اإىل  اإ�صافة 
الكثري  واكت�صبوا  الن�صج  ملرحلة 
من اخلربة، وتعّلموا من اخليبات 
نتجرعها  مل  ــي  ــت ال الــ�ــصــابــقــة، 
لإدراكنا  قا�صية  فكانت  ب�صهولة، 
ن�صتغلها  مل  ــي  ــت ال ــا  ــن ــدرات ــق ب
اأن  اأعتقد  لكنني  الكايف،  بال�صكل 
املــدرب  كانت  الفارقة  النقطة 
�صعداء  فنحن  ولذلك  بلما�صي، 
اليوم جداً مبا حّققوه، خا�صة اأّنه 

جاء بعد عمل يف وقت ق�صري.

إنكم  تقول  أخبار  هناك 
مع  بالتعاقد  طالبتم 
مدربًا  ليكون  بلماضي 
تؤّكد  أن  لك  هل  لكم، 

ذلك؟

بجلب  طالبنا  لقد  �صحيح،  نعم 
راأ�ص  على  ليكون  بلما�صي  جمال 
�صنوات،   5 اأو   4 قبل  الفني  اجلهاز 
ال�صابق  الرئي�ص  مــع  وحتــدثــنــا 
روراوة   حممد  القدم  كرة  لحتاد 
هذا،  اأجل  من  التنفيذي  واملكتب 
اأهمها  عــوامــل،  لعّدة  ذلــك  وكــان 
الأ�صداء اجليدة التي كانت ت�صل 
وكان  جزائري  ولأنه  عنه،  اإلينا 
الأندية  مع  �صواء  كبرياً،  لعبًا 
واملنتخب، وحل�صن حظ الالعبني 
ــم يــتــدربــون حتت  ــه احلــالــيــني اأّن
الذي  النجاح  له  واأمتنى  اإ�صرافه، 

ي�صتحقه عن جدارة.

قدوم  بعد  االعتزال  قرّرت 
أن  قبل  ألكاراز،  المدرب 
عهد  في  وتعود  تتراجع 
المدرب ماجر، ما السبب؟

املنتخب  ــن  ع البــتــعــاد  لت  ف�صّ
املجال  اإف�صاح  يف  فــّكــرت  لأنــنــي 
الالعبني،  مــن  ال�صاعد  للجيل 
�صابة،  باأ�صماء  الت�صكيلة  وجتديد 
حت�صري  يف  للمنتخب  وال�صماح 
املــدرب  لكن   ،2022 العامل  كاأ�ص 
باأّنه  واأخــربين  بي،  ات�صل  ماجر 
اأجــل  مــن  وخلــربتــي  يل  بحاجة 
لعبني  تــطــويــر  يف  م�صاعدته 
الوطن،  نداء  كان  اأّنه  ومبا  جدد، 
الــرجــوع،  يف  للحظة  اأتــــوان  مل 
مرتبط  لأنني  طبيعي  اأمر  وهذا 
املنتخب،  وخا�صة  ببلدي  ــداً  ج
بالتوّجه  �صعيداً  ــًا  ــم دائ وكــنــت 

�صوب اجلزائر.

نادي  مع  عقدًا  أمضيت 
تتلق  ألم  الهاوي،  ساليز 

عروضًا أفضل؟

دوري  يف  باللعب  خــيــاري  جــاء 
قريبًا  اأكون  باأن  لرغبتي  الهواة، 
خياراً  هذا  يكن  ومل  عائلتي،  من 
ما  �صوء  على  ــان  ك بــل  ريا�صيًا، 
ــب  اأمــــاله عــلــّي قــلــبــي، فــهــو واج
خالل  والدتي  اأرافق  لكي  عائلي، 

ـــذا الـــظـــرف الــ�ــصــعــب )كــانــت  ه
اأخفي  ول  توفيت(،  ثم  مري�صة 
من  الكثري  تلقيت  اأنــنــي  عنكم 
ــل مــ�ــصــواري يف  ــص الــعــرو�ــص لأوا�
الفرن�صي،  الثانية  الدرجة  دوري 
الأوىل  الدرجة  اأندية  يف  وحتى 
بــرتكــيــا والــ�ــصــعــوديــة، وبــلــدان 
جتتمع  مل  الظروف  لكن  ــرى،  اأخ

لأحقق ذلك.

القدم  كرة  عشاق  يعيش 
حول  انقسامًا  العربية 
محرز  بين  األفضل  هوية 

وصالح، فما هو رأيك؟

املــبــاريــات  مــن  الكثري  ــع  ــاب اأت مل 
خالل  التلفزيون  �صا�صة  على 
مع  ع�صته  ملا  بالنظر  ال�صنة،  هذه 
لكن  والــدتــه(،  )يق�صد  عائلتي 
�صالح  حممد  اأن  يعلم  اجلميع 
لعب كبري، كما يدخل يف قائمة 
10 لعبني يف العامل، لكن  اأح�صن 
الوطني،  رمزنا  هو  حمرز  ريا�ص 
فهو  �صك،  اأدنى  دون  من  الأف�صل 
فكان  اإبــهــارنــا،  عــن  يتوقف  مل 
واأح�صن  اأفريقي،  لعب  اأح�صن 
الـــــدوري الإنــكــلــيــزي  لعـــب يف 
اأتوّقع  يجعلني  ما  وهــذا  املمتاز، 

املزيد منه، وهذا ما اأمتناه له.

ت��ق��ف ق��ط��ر ع��ل��ى ق��دم 
وساق إلنجاح كأس العالم 

2022،كيف ترى ذلك؟

على  ــادرة  ق قطر  بــاأن  مقتنع  اأنــا 
يف  الأف�صل  من  مونديال  تنظيم 
املقومات  كل  لديها  فهي  التاريخ، 
الكافية، �صواء من اجلانب املادي اأو 
اأف�صل  الب�صري، ليقدموا لنا  الزاد 
مونديال ممكن، ولهذا اأمتنى لهم 

النجاح يف هذه املهّمة.
اجلزائري  املنتخب  ينجح  اأن  اآمل 
هــذه  يف  واملــ�ــصــاركــة  الــتــاأهــل  يف 
ــون  ــب ــالع ــق ال ــق ــح الـــــــدورة، وي
حققناه،  ممــا  ــن  ــص ــ� اأح اإجنــــــازاً 
النطالقة  على  احلــفــاظ  ومنه 
كاأ�ص  يف  اجلميع  بها  اأبهروا  التي 
فلن  نحن،  اأما  الأخــرية،  اأفريقيا 
نطلب منهم �صوى املوا�صلة وجعلنا 

ن�صتمتع بطريقة لعبهم.

عن  البحث  عملية  الإ�صباين،  مدريد  ريال  نادي  با�صر 
خط  لتدعيم  النتقالت،  �صوق  يف  جديدة  �صفقات 
انتهاء  مع  الالعبني  بع�ص  لرحيل  متهيًدا  الو�صط، 

املو�صم.
ريال  فاإن  �صنرتال"،  "ديفن�صا  موقع  ذكره  ما  وبح�صب 
ملرافقة  �صاب،  ميدان  متو�صط  مع  التعاقد  يف  يرغب 

كا�صيمريو يف املحور طوال املو�صم.
وو�صع النادي امللكي 4 خيارات على طاولته، من بينها، 
اأجنوي�صا  زامبو  واأندريه  بنفيكا،  لعب  فيجل  جوليان 
واجلزائري  اإ�صبانيول،  لعب  روكا  ومارك  فولهام،  من 

اإ�صماعيل بن نا�صر، متو�صط ميدان ميالن.
اإبرام  يف  يرغب  مدريد  ريال  اأن  الإ�صباين  املوقع  واأكد 
�صفقة حمورية، رغم الأزمة القت�صادية الناجمة عن 

وباء كورونا امل�صتجد.
اأثــار  نا�صر،  بن  اجلــزائــري،  النجم  اأن  املوقع  وك�صف 
اأن جنح  الأ�صهر الأخرية، بعد  اهتمام ريال مدريد يف 

يف �صنع املفاجاأة وحجز مكان اأ�صا�صي بت�صكيلة ميالن.

كلوب: الأو�شاع تغريت لالأ�شواأ.. ولن 
اأف�شد فرحة التتويج

كارل جماين : "حمرز رمز وطالبنا بالتعاقد 
مع بلما�شي منذ �شنوات"

بن نا�شر �شمن 4 خيارات على طاولة ريال مدريد

منعت الحتادية الدولية لكرة القدم )الفيفا(، فريق احتاد 
اجلزائر من ال�صتقدامات خالل فرتة الت�صجيالت اإىل غاية 
برين�ص  الكونغويل،  ال�صابق  مهاجمه  م�صتحقات  ت�صديد 
الرابطة  اىل  املنتمي  النادي  عنه  ك�صف  ما  ح�صب  اإيبارا، 
على  الر�صمية  �صفحته  على  القدم،  لكرة  املحرتفة  الأوىل 

الثنني. "فاي�صبوك" يوم 
واأورد النادي العا�صمي يف بيان له "تلقت اإدارة الحتاد تبليغ 
من طرف الفيفا مبنعها من ا�صتقدام الالعبني على امل�صتوى 
الت�صجيالت  فرتات  خمتلف  خالل  ذلك  و  الدويل  و  املحلي 

ب�صبب ق�صية الالعب اإيبارا".
وتعهد النادي بت�صديد اأموال الالعب احلايل لنادي بري�صوت 
للهيئة  ب�صكوى  تقدم  الــذي  الــثــاين(،  )الق�صم  البلجيكي 
الكروية العاملية بهدف ا�صرتجاع م�صتحقات �صنة كاملة من 
حامل لقب البطولة الوطنية ملو�صم 2019-2018، معتربا اأن 
كانت  العا�صمي  النادي   اإدارة  قبل  من  عقده  ف�صخ  طريقة 

�صرعية". "غري 
دفع  اجلزائر  احتاد  اإدارة  قررت  هذا  "وعلى  البيان  وا�صاف 
م�صتحقات الالعب ابتداء من يوم 21 يوليو 2020 عن طريق 

الحتادية اجلزائرية لكرة القدم".
وح�صب ال�صحافة الريا�صية املحلية فان ادارة احتاد اجلزائر 
مطالبة بدفع مبلغ 200 األف اأورو للمهاجم الكونغويل، علما 
حيث  اأ�صهر،  ثالثة  حوايل  منذ  ق�صيته  ك�صب  الالعب  اأن 
منحت الفيفا مهلة للنادي العا�صمي لت�صديد هذا املبلغ و ال 

واجه عقوبة املنع من ال�صتقدامات.

التي  املتو�صط  الأبي�ص  البحر  لألعاب  ال19  الطبعة  �صتقام   
اللجنة  رعــايــة''  "حتت   2022 �صائفة  يف  ــران  وه حتت�صنها 
اللجنة  الثالثاء  يوم  اأعلنته  ح�صبما  الدولية،  الأوملبية 
اللــكــرتوين  موقعها  على  املتو�صطية  لالألعاب  الدولية 

الر�صمي.
يراأ�صها  التي  املتو�صطية،  لالألعاب  الدولية  اللجنة  ون�صرت 
"ب�صرف  تعلن  اأنها  فيه  جاء  بيانا  عدادي،  عمار  اجلزائري 
الدولية،  الأوملبية  اللجنة  من  قرار  عن  كبريين  وارتياح 
املتو�صطية  لالألعاب  ع�صرة  التا�صعة  الدورة  بتنظيم  يق�صي 

الأوملبية". الهيئة  رعاية  "وهران2022-" حتت 
الأوملبية  اللجنة  رعاية  حتت  تكون  "اأن  البيان  واأ�ــصــاف 
الدولية، ميثل بالن�صبة للجنة الدولية لالألعاب املتو�صطية، 
لالألعاب  الريا�صية  للهيئة  اإدارة  جمل�ص  مبثابة  هي  التي 
اأبدًيا بدور  املتو�صطية واألعاب ال�صاطئ املتو�صطية، اعرتاًفا 

الألعاب متعددة الثقافات يف البحر الأبي�ص املتو�صط".
الأمر  اأن  على  املتو�صطية  لالألعاب  الدولية  اللجنة  و�صددت 
"ي�صرف اللجنة والأ�صرة الريا�صية املتو�صطية كلها، وخا�صة 
للب�صرية  كبرية  حتديات  فيه  نواجه  الذي  الظرف  هذا  يف 

واملجتمع الريا�صي".
املعلومات  مــن  "مزيدا  مينح  ــاأن  ب امل�صدر  نف�ص  وعــد  كما 
رعاية  حتت  املتو�صطية  الألعاب  تنظيم  ب�صاأن  التف�صيلية 

اللجنة الأوملبية الدولية يف الوقت املنا�صب".
التظاهرة  لتح�صري  الوطنية  اللجنة  ثمنت  جهتها،  من 
الأ�صبق  الدويل  ال�صباح  يراأ�صها  التي  الإقليمية،  الريا�صية 
يف  العليا  ال�صلطات  اأن  علما  املــبــادرة،  هــذه  اإيــال�ــص،  �صليم 
املقبلة،  املتو�صطية  الدورة  جناح  على  كثريا  تراهن  البالد 
كورونا،  فريو�ص  جائحة  ب�صبب  واحدة  ل�صنة  تاأجلت  التي 
الريا�صي  ال�صعيد  على  املمكنة  الثمار  اأكرب  "جني  اأجل  من 
والقت�صادي والثقايف، وغريه..."، وفق ما كان قد �صرح به 
زيارته  خالل  خالدي،  علي  �صيد  والريا�صة،  ال�صباب  وزير 

اإىل وهران الأحد املن�صرم.

زيدان يطلب �شم عطال لتعوي�س حكيمي

جائزة  اإلغاء  فوتبول" تعلن  "فران�س 
الكرة الذهبية

جوارديول: ل اأحرتم اآر�شنال كثريا خارج امللعب

�شحيفة كتالونية: اأيام �شيتني معدودة يف بر�شلونة

بداأ مدرب فريق ريال مدريد، الفرن�صي زيدان، يف التخطيط 
من  ل�صتغاللها  �صي�صعى  التي  ال�صيفية  النتقالت  لفرتة 

مثل  فيها،  يرغب  ل  التي  الأ�صماء  بع�ص  من  التخّل�ص  اأجل 
غاريث بيل وخام�ص رودريغيز، و�صّم لعبني لبناء فريق 

مناف�ص يف املو�صم اجلديد.
ُيركز  "زيزو"  فاإن  �صانرتال"،  "ديفان�صا  ل�صحيفة  ووفقًا 
حاليًا على �صم الدويل اجلزائري يو�صف عطال، من 
الإ�صباين  للدويل  احتياطيًا  ليكون  ني�ص،  فريق 
املغربي  رحــيــل  ويــعــّو�ــص  كــارفــاخــال،  داين 

اأ�صرف حكيمي اإىل فريق اإنرت ميالن.
بدياًل  اجلــزائــري  النجم  يف  ــدان  زي ويــرى 

الفريق  م�صاعدة  على  قــــادراً  ع�صريًا 
�صمه  �صيدخل  اإذ  كارفاخال،  غياب  عند 

�صّم  عرب  اجلديدة  الفريق  �صيا�صة  �صمن 
اإذ  ـــــن مواهب �صابة مقابل مبالغ مالية متو�ّصطة،  ل

يكّلف عطال اخلزينة اأكر من 20 مليون يورو.
له،  حلمًا  �صيكون  للجزائري  بعر�ص  مدريد  ريال  فريق  تقّدم  اأن  ويبدو 
الذي  عامًا،   24 العمر  من  بلغ  لالعب  فارقًا  يكون  قد  م�صروعهم  اأن  غري 
ظل  يف  جزائري،  دويل  وهو  املو�صم  طيلة  احتياطيًا  البقاء  حتمًا  �صريف�ص 

اإ�صرار املدّرب بلما�صي على دعوة الالعبني الذين ي�صاركون بانتظام مع اأنديتهم.
يف املقابل، �صّرح عطال قبل اأيام باأّنه ي�صعى للبقاء مع فريق ني�ص ملو�صم اآخر لإثبات قدراته 
اأكر، وذلك بعد خيبة الإ�صابة التي حّدت من م�صاركاته وجعلته يلعب 13 مباراة فقط طيلة 

املو�صم، وهو ما ينوي الظهري الأمين تعوي�صه بطريقة مثالية.

"فران�ص  ــة  ــل جم اأعــلــنــت 
اإلــغــاء  عــن  فوتبول" 

جــــائــــزة الـــكـــرة 
لعام  الذهبية 

لأول   ،2020
عام  منذ  مرة 
وذلــك   ،1956
تـــغـــريـــدة  يف 
ن�صرها احل�صاب 
للمجلة  الر�صمي 

ــة يف  ــي ــص ــ� ــرن ــف ال
وك�صف  "تويرت" 

اإلغاء  وراء  ال�صبب  عن 
التي  الــفــرديــة  اجلــائــزة 

يف  كــبــرية  مناف�صة  �صهدت 
ال�صنوات املا�صية.

على  فوتبول"  "فران�ص  ح�صاب  ون�صر 
ظروف  "يف  فيها:  قــال  تغريدة  "تويرت" 
مرة  لأول  ا�صتثنائية،  واأحكام  ا�صتثنائية 
يتم  لن   ،1956 عام  يف  بداأ  الذي  تاريخها  يف 
الكرة الذهبية اخلا�صة مبجلة  منح جائزة 
وذلك   ،2020 عــام  يف  فوتبول"  "فران�ص 
للمناف�صة  عادلة  �صروط  وجود  عدم  ب�صبب 

بني الالعبني املر�صحني".
الأوىل  املــرة  هــذه  وُتعترب 
التي   1956 ـــام  ع مــنــذ 
هذه  اإلــغــاء  فيها  يتم 
الفردية،  اجلــائــزة 
وعــلــيــه لـــن يــكــون 
هــــنــــاك �ــــصــــراع 
مي�صي  بني  خا�ص 
ـــــدو كــمــا  ـــــال ورون
ال�صنوات  يف  حدث 
العلم  مع  ال�صابقة، 
الفردية  اجلوائز  اأن 
تــعــد  مل  الــــكــــبــــرية 
بالكرة  فقط  حم�صورة 
اأطلق  "فيفا"  اإن  اإذ  الذهبية، 

جائزة "الأف�صل".
اآخر  هو  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  اأن  ُيذكر 
ب�صبب  ــك  وذل اجلــائــزة،  اإلــغــاء  قبل  املتوجني 
اأداء  من  قدمه  ملا  نظراً   ،2019 عام  يف  تتويجه 
ميلك  مي�صي  اأن  كما  املا�صي،  املو�صم  يف  باهر 
الربتغايل  للنجم   5 مقابل  ذهبية  ــرات  ك  6
يوفنتو�ص  فريق  لعــب  رونــالــدو  كري�صتيانو 

الإيطايل.

مان�ص�صرت  ــدرب  م جــوارديــول  بيب  قــال 
الإجنليزي  الـــدوري  عمالق  �صيتي، 

اآر�صنال  اإن  الــقــدم،  لكرة  املمتاز 
يقدمه  ما  على  الإ�صادة  ي�صتحق 

يحمل  ل  لكنه  املــلــعــب  ـــل  داخ
لهذا  الحـــــرتام  ــن  م الــكــثــري 

النادي خارج امللعب.
مبناف�صه  اآر�صنال  ــاح  واأط
اللقب  حامل  �صيتي 

نهائي  قبل  ــن  م
ــــص الحتـــــاد  ــــاأ� ك

بالنت�صار  الإجنليزي 
من  قليلة  اأيام  وبعد  ال�صبت  يوم   0  2- عليه 

باإلغاء عقوبة  الريا�صية  التحكيم  قرار حمكمة 
حرمان فريق جوارديول من اللعب يف البطولت 

الأوروبية ملدة عامني.
عن  جـــوارديـــول  الإ�ــصــبــاين  ــدث  حت اأن  و�صبق 
جمموعة من ت�صعة اأندية من الدوري الإجنليزي 
اإىل  خطابا  اأر�صلت  اأنها  تقارير  ذكــرت  املمتاز 
عقوبة  اإلغاء  �صد  للوقوف  الريا�صية  املحكمة 
مزاعم  ب�صبب  الأ�صا�ص  يف  جــاءت  والتي  �صيتي 

اللعب  لوائح  خمالفة  عن 
النظيف املايل.

وقـــال جـــوارديـــول 
"بعد  لل�صحفيني 
خـــ�ـــصـــرنـــا  اأن 
املــــــبــــــاراة،  يف 
ـــا  ـــن ـــح ـــاف ـــص ـــ� ت
بــــــــالأيــــــــدي. 
املناف�ص  ي�صتحق 
ــا احــرتامــي  ــم دائ

وتقديري".
"وبالن�صبة  ــاف  ــص واأ�
لآر�ــصــنــال فــــاإين اأحــمــل 
داخل  يقدمه  ملا  الحــرتام  كل 
داخل  لكن  امللعب،  خارج  الكثري  ولي�ص  امللعب، 

امللعب اأحمل الكثري".
اجلولة  يف  واتفورد  �صيافة  يف  �صيتي  و�صيلعب 
قبل الأخرية من الدوري املمتاز اليوم الثالثاء 
�صيتي،  نورويت�ص  اأمام  م�صواره  يختتم  اأن  قبل 
يوم  الثانية،  الدرجة  اإىل  هبوطه  تاأكد  الــذي 

الأحد املقبل.

كيكي  الإ�صباين،  الفني  املدير  اأيام  اأ�صحت 
يف  بر�صلونة،  ــادي  ن مع  مــعــدودة  �صيتني، 
على  اإ�صرافه  فرتة  مّيز  الذي  الف�صل  �صوء 
مل�صلحة  ــدوري  ال لقب  وخ�صارة  الفريق، 
ُي�صع  مل  ـــذي  ال مــدريــد،  ـــال  ري ــرمي  ــغ ال
فيها  �صقط  التي  التعادلت  �صل�صلة  فر�صة 

"الرب�صا".
ديبورتيفو"،  "موندو  �صحيفة  وك�صفت 
عرّبوا  "الكتالوين"،  النادي  لعبي  اأن  عن 
النجم  اإ�صراف  يف  رغبتهم  عن  للم�صوؤولني 
كاليفرت  بــاتــريــك  لــلــفــريــق،  الــ�ــصــابــق 
عليهم، واأن يكون بدياًل ل�صيتني يف الفرتة 
الب�صيط  التدريبي  م�صواره  رغم  املقبلة، 
جزر  يف  وكوراكاو  الكامريون  منتخبي  مع 

الأنتيل الهولندية.
خرب  فرن�صية،  اإعالمية  و�صائل  واأوردت 
جورجي  ال�صهري،  الأعمال  وكيل  عر�ص 
بــالن،  لـــوران  ال�صهري،  املـــدرب  مينديز، 
فيها  يوجد  فرتة  يف  بر�صلونة،  اإدارة  على 
تفكري  يف  بارتوميو  جو�صيب  الرئي�ص 
للخروج  اإدارتــــه،  جمل�ص  مــع  ومــ�ــصــاورات 

بقرار يخ�ّص �صيتني وخليفته امل�صتقبلي.
لعاب  �صيتني  كيكي  رحيل  قــرب  ــال  واأ�ــص
املدربني العامليني، الذين يحلمون بتدريب 
منا�صبة،  الفر�صة  تبدو  حيث  ــادي،  ــن ال
املدربني  يف  الأمــل  اجلماهري  فقدان  بعد 
الإ�صبان، عقب خيبة فالفريدي وخليفته، 
ل اإدارة الفريق الرتّيث قبل اتخاذ  اإذ تف�صّ

قرار مهم يف م�صوار الفريق.

بحاجة  بر�صلونة  اأن  املتابعون،  ويــرى 
لقيادة  قــويــة،  �صخ�صية  �صاحب  ملـــدّرب 
الفريق،  ميتلكها  التي  النجوم  جمموعة 
لقطة  عك�صتها  التي  الت�صّيب  حالة  ظل  يف 
بو�صكيت�ص  �صريخيو  الو�صط،  خط  لعب 
اأو�صا�صونا،  اأمام  يف املباراة ما قبل الأخرية 
اأعاد الكرة برعونة كبرية ا�صتغلها  عندما 

املناف�ص للفوز عليهم يف ملعب "كامب نو".
الأحد  اأم�ص  يوم  حقق  بر�صلونة  اأن  ُيذكر 
األفي�ص  ــادي  ن ح�صاب  على  كــبــرياً  فـــوزاً 
ختام  يف  نظيفة،  بخما�صية  الديار  خارج 
القدم،  لكرة  الإ�صباين  الــدوري  مناف�صات 
ريــال  التاريخي  غــرميــه  ا�صتطاع  الـــذي 

مدريد حتقيقه للمرة الـ34 يف تاريخه.
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اأ�شرى  فل�شطينيون

الأ�شتاذ الدكتور/ جمال عبد 
النا�شر حممد عبد اهلل اأبو نحل

-------------------------
لي�س  َنِي  وَطّ  – املَُكابِّرنْ  ُجرَح  يا  اآٍه  
وال  مب�سافر،   ل�سُت  واأنا   ِبَّحقِيبة، 
لو   اجُلرح  َياِء   ِ َكربِّ يا   اآٍه   مِبُهاجر؛ 
فااِلِحتاُل    – املقابر  حلاربت  َنا  ُمتَّ
وفل�سطني   ثائراً،   ُقتُل    يَّ املُتوح�س  
فنحُن  ؛؛  وثائر  ثائٍر،   األف   ُتنبُث  
ونحُن  العبيد،  وُهم  االأ�سياد 
املوؤمنني  اجلبارين  �سعُب  الكنعانيون 
املحتلون  واإن  ؛  ال�سامدُوننْ املُوحدين 
ُم  وَكنمٌر من ُورق،  هَّ َوّ َهِينُون،  املُت�سَ
الفل�سطينيون  ونحُن   ، زائُلُوننْ وُهمنْ  
من  ُيولد منا  ُكل يوٍم �سهيٌد  يتلوه  
قورا  �سُ نعي�س  و�َسنبقي  �سهيد؛؛ 
�سُهداًء   منوت  اأو  وحُملقني،  طائرين، 
للوطن،  فكلنا  �ساخمني،   اأُ�سودا  
“فل�سطينيني”،  وكلنا  فل�سطني 
وبالروح، وبالدم نفديك يا فل�سطني.. 
يا اأر�س االإ�رشاِء، واملعراج، واملح�رِش، 
يا   – والنهاية  والبداية  واملن�رش، 
فل�سطني اأنت التي ُذكرِت يف القراآن 
وقدرك،  مقامك  الله  ورفع  الكرمي، 
،  حتى يوم الوعيد،، فاأنِت يا  كنْ واأَقاِمّ
واملقد�سُة  املباركة،  االأر�ُس  فل�سطنُي 
باُقون  ونحن  الطاهرة،   املُطهرُة 
ُمنغِر�ُسون،  ُهنا،،  امدون  �سَ ُهنا،، 

ولن   ، نُخوننْ ولن  ُنفرط  َفلن  فِيها، 
ن�ستكني  ولن  نلني،  ولن  نُهون، 
وَنَحُن  فل�سطني..  يا  حتريرك  حتى 
وَكُجذور  االأر�س،  ملُح  فل�سطنُي  يا 
والزيتون،   والَزعرِت،   ، التنِي  اأ�سجاِر 
فل�سطني  واإن  والزيزفُون؛  واللُيمون؛ 
لنا،   اأق�ساها  من بحرها لنهرها، وكل 
وحتى  العر�س  وحتت  االأر�ِس  فوق 
فل�سطينية  لنا  هي  العر�س  يوم 
اإ�سامية  وقٍف  اأر�س  كنعانية، 
راأ�س  وحتى  رفح،  ِمن  عربية؛؛ 
الفل�سطينيون  ونحن   ، لنا  الناقورة  
باقون ُمرابُطون فيها، باإرادة، وعزمية 
القمة،  تفوق  َية   علَّ وهمة  فوالذية  
واالأُمة؛ على الرغم  من اأنوف اأزالم، 
واأرجا�س، واأجنا�س ع�سابة االحتال، 
ُقِوقل  �سبكة  خرائط   " وُخزعبات  
 " َمة  املُ�َسمِّ ال�سامة  العنكبوتية 
واإن  املت�سهينة!؛؛  ترامب  اإدارة  ومن 
اإيرث   )جوجل  �رشكة   به   قامت  ما 
من  )Google Eartاالأمريكية  
فل�سطني  ا�سم  باإزالة  ب�سعة  جرمية 
لديها،  خرائط  البحث  حمركات  من 
فل�سطني  ا�سم   من  بداًل  وو�سعت 
االحتال  كيان  ا�سم  اخلارطة   علي 
)اإ�رشائيل(!!؛  وهذا الفعل املُّ�ِسنينْ  لن 
من  يغري  ولن  القمر،  نور  يطم�س 
احلقائق �سيء، فلن ي�ستطيع  الُغربال 

فل�سطني!؛   �سم�س  ُنور  يحجب  اأن 
فولد  اجلبل  "متخ�س  هو:  فعلوه  وما 
يطم�سوا  لن  واالحتال  الأنهم   " فاأراً
اخلالدة  الثابتة  الرا�سخة  احلقيقة  نور 
على مر التاريخ والع�سور، كر�سوخ 
القد�س،  يف  وعيبال  جرزمي  جبال 
وهي  اإن  فل�سطني  اأكرب من اجلميع، 
قلب  االأر�سية،  الكرة  �رُشة  فهي 
ال�سماء،  اإىل  االأر�س  وبوابة  العامل 
تاريخ   من  اأقدم   التاريخ  يف  وهي 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  والدة 
وكل  قوقل،  و�رشكة  االحتال  ومن 
اإمنا  تندرج  ما يحدث من موؤامرات  
�سمن املخطط االأمريكي واالحتال 
القرن  �سفقة  لتمرير  االإ�رشائيلي 
الفل�سطيني  وحماولة �سطب الوجود 
ولذلك  والتاريخ!؛؛   احلقائق  وتزوير 
حقوق  من  النيل  حماوالت  كل  فاإن 
�ستف�سل،  الفل�سطيني  ال�سعب 
تتحطم على �سخرة �سمود  و�سوف 
ومقاومته  الفل�سطيني،  ال�سعب 
باإقامة  حقه  عن  دفاعًا  ون�سالِه 
امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة 
واإن  ال�رشيف،  القد�س  وعا�سمتها 
اأتع�سقه��ا؟   فل�سطني  عن  �س�األوين 
جميلة؟،   اأهي  قالوا  ِبجنون،   قلت 
اأين  قالوا  تت�سورون،  مما  اأكر  َفُقلت 
اجلفون،   وبني  القلب،  يف  قلت  هي؟  

دمي،  هي   قلت  اأ�سمها؟   ما  قالوا 
واأنف�س  وروحي،  وعظمي،  وحلمي، 
واأنُف�سنا وهي  واأنُف�سي،  اأنفا�سي  من 
اإنها   فل�س�طني،    اأمي   �ُسَنا؛  هي   اأّنَفّ

ومن �سواها  ت�ستحق اأن  تكون.
للحق  اخلطري  التزوير  واإن  
قِبل  من  ولفل�سطني  الفل�سطيني، 
املت�سهينني  ومعهم  املحتلني  ع�سابة 
وجوجل  بوك  الفي�س  من  من  اجلدد 
لفيفهم،  لف  ومن  ترامب  واإدارة 
ففل�سطني  �سيئًا،  احلق  من  يغري  لن 
وعليهم  اأجمعني،  منهم  واأعظم  اكرب 
العُن�رشية   اجلرائم  هذه  عن  الرتاجع 
باحلقوق  مت�س  التي  اخلطرية  
ما  فل�سطني  و�ستبقي  الفل�سطينية، 
االأر�س  فهي  والنهار،  الليل  بقي 
فيها  ينزل  �سوف  التي  املباركة 
-عليه  مرمي  بن  عي�سى  �سيدنا 
ال�سام- ويقود جي�س امل�سلمني علي 
�سيدنا  واملر�سلني  االأنبياء  �سيد  نهج 
حممد �سل الله عليه و�سلم، و�سوف 
يقتل امل�سيح االأعور الدجال، وينادي 
اليهود  لقتل  امل�سلمني  على  احلجر 
تعلو  ففل�سطني  وراءه،  املختبئني 
حتت  واالحتال   عليها  ُيعلى  وال 
،  و�سوف تنت�رش  النعال واإىل زوال 

فل�سطني طال الزمن اأم ق�رش ..

اِء والَزُوال  فل�شطني مرُفوعة،  وُقوِقل َملُعونة، والحتالل اإىل اْلَفنَّ

التعاون  ملنظمة  العامة  االأمانة  دعت 
االإ���س��ام��ي، االأط����راف ال��دول��ي��ة 
املتحدة،  االأمم  �سيما  ال  املعنية، 
االأحمر  لل�سليب  الدولية  واللجنة 
حكومة  على  ال�سغط  اإىل  الدويل، 
االح��ت��ال اال���رشائ��ي��ل��ي م��ن اأج��ل 

املر�سى.  االأ�رشى  اإطاق �رشاح 
االإ�سامي  التعاون  منظمة  و�سددت 
يف بيان �سحفي  يوم االإثنني املوافق 
حماية  �سمان  على   ،  20/7/2020

االأ���رشى  جلميع  االإن�����س��ان  ح��ق��وق 
االنتهاكات  ووقف  الفل�سطينيني، 
عن  واأع��رب��ت  �سدهم.  امل�ستمرة 
االأ���رشى  اأو�ساع  اإزاء  قلقها  بالغ 
االإ�رشائيلي،  االحتال  �سجون  يف 
ت��ت��ح��دث  ت��ق��اري��ر  اأع���ق���اب  يف 
بفريو�س  بع�سهم  اإ���س��اب��ة  ع��ن 
االإج���راءات  وا�ستمرار  ك��ورون��ا، 
من  وحرمانهم  �سدهم  التع�سفية 
يف  احلق  فيه  مبا  االأ�سا�سية  احلقوق 

االحتال  حكومة  وحملت  العاج، 
حياة  عن  امل�سوؤولية  االإ�رشائيلي 
اآالف االأ�رشى. يذكر اأن عدد االأ�رشى 
االإ�رشائيلي  االحتال  �سجون  يف 
ح��زي��ران/   30 ت��اري��خ  ح��ت��ى  ب��ل��غ 
اأ�سري،   )4700( نحو   ،2020 يونيو 
عدد  بلغ  فيما  اأ�سرية،   )41( منهم 
يف  والقا�رشين  االأطفال  املعتقلني 
وعدد   ،)160( نحو  االحتال  �سجون 

 .365 نحو  اإىل  االإداريني  املعتقلني 

لالفراج  الحتالل  على  لل�شغط  املتحدة  الأمم  الإ�شالمي" تدعو  "التعاون 
عن الأ�شرى املر�شى

ال�سجون  يف  فل�سطيني  معتقل  عائلة  قالت 
اأبلغتها  ال�سجون،  �سلطات  اإن   ، االإ�رشائيلية، 
حممد  وذكر  كورونا.  بفريو�س  جنلها  باإ�سابة 
 16 ( �رشاكة  الله  عبد  االأ���س��ري  وال��د  ���رشاك��ة، 
رام  ق��رب  لاجئني،  اجل��ل��زون  خميم  من  عاما( 
يومني،  قبل  اعتقل  جنله  اأن  ال�سفة،  و�سط  الله، 
اأُبلغ  ال�سجون،  اإدارة  من  ات�ساال  تلقى  واليوم 
اأن  وتبني  له،  كورونا  فح�س  اإج��راء  مت  اأنه  فيه 

اإيجابية.  جاءت  نتيجته 
واأ�سار �رشاكة يف حوار خا�س لوكالة االأنا�سول، 
عدم  من  للتاأكد  فح�سا  �ستجري  العائلة  اأن  اإىل 
هو  و�رشاكة،  بالفريو�س.  اأفرادها  من  اأي  اإ�سابة 

ُي�ساب  الذي  الثاين  االأ�سري 
�سبقه  حيث  كورونا،  بفريو�س 
 46 ( وعر  ب��و  اأ كمال  املعتقل 
الفل�سطينيون  ويخ�سى  عاما(. 
الفريو�س  انتقال  �رشعة  من 
جراء  املعتقلني،  اأو���س��اط  يف 
االإج��راءات  وقلة  االكتظاظ 
اإ�رشائيل  وتعتقل  ال�سحية. 
يف  فل�سطيني   )4700 ( نحو 
�سيدة،   41 منهم  �سجونها، 
معتقا   365 طفا،  و160 

داريا. اإ

املعتقل عبد اهلل �شراكة هو الثاين الذي تعلن اإ�شابته بالفريو�س بعد اإعالن           
                         اإ�شابة املعتقل كمال اأبو وعر

اإ�شابة معتقل فل�شطيني بفريو�س كورونا اأخبار فل�شطني

الأ�شري حاب�س حممود 
يو�شف بيو�س

النكبة التي تتكرر 
بيو�س  حممد  انت�سار  عن  احلديث  قبل 
حممود  حاب�س  عن  لنتحدث  حاب�س"،  "اأم 
يف  الغربية  املزرعة  من  بيو�س  يو�سف 
مرتني،  املوؤبد  بال�سجن  املحكوم  الله،  رام 
امل�ساركة  بتهمة  عامًا،  اأربعني  اإىل  اإ�سافة 
اإىل  دخا  اإ�رشائيليني  جنديني  قتل  يف 
وبتهمة   ،2002 عام  الله  رام  �رشطة  مركز 
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  االنتماء 
الطائرات  قيام  اإىل  العملية  هذه  واأدت 
بق�سف  مرة  الأول  االإ�رشائيلية  احلربية 
الدبابات  تقوم  اأن  قبل  فل�سطينية،  من�ساآت 
لاأرا�سي  كامل  باجتياح  االإ�رشائيلية 

الفل�سطينية. لل�سلطة  التابعة 
ا�ستنتاج،  هذا   ،1977 عام  مولود  حاب�س 
لي�س  االأ�رشى  حياة  توثيق  الأن   ، موؤكداً ولي�س 
حاب�س  حتى،  تنظيماتهم  ح�سابات  يف  وارداً 

زيارته. اأو  معه  التوا�سل  ي�سعب 
مرات،  عدة  والده  اعتقل  فقد  والده،  عن  اأما 
 ،1984 وعام   ،1979 عام  ثم   ،1973 عام 
االأم  وت�ستلم  يتوفى،  اأن  قبل   ،1985 وعام 

االأ�رشة. زمام 
معاناة  عن  تقل  ال  معاناتي  حاب�س:  اأم  تقول 
تكون  قد  العك�س  بل  ال�سجن،  داخل  االأ�سري 
منذ  معنوياتي،  من  اأعظم  االأ�رشى  معنويات 
زيارة  اأ�ستطيع  مل  �سنوات  خم�س  من  اأكر 
اأجل  من  حمامي  اإىل  ملفه  قدمت  ابني، 
دوالر ولكن  األف   12 له  الدفاع عنه ودفعت 
حمامي  اإىل  للجوء  فا�سطرت  جدوى،  دون 
نتيجة،  دون  دوالر،  األف   16 له  ودفعت  اآخر 

معدومة. وبينه  بيني  واالت�ساالت 
ولدها  يرتكوا  ال  باأن  للجميع،  نداًء  ووجهت 
الوحدة  �ساعات  تلتهمهم  االأ�رشى  وجميع 
باإنقاذ  وطالبت  االأ�رش،  داخل  واالنتظار 
غريه،  يحيا  اأن  اأجل  من  بحياته  �سحى  من 
�رشيبة  دفعوا  الذين  الأوالدنا  ظلما  "كفى 
عن  الدفاع  يف  حقهم  فهذا  والوطن  االأر�س 

اأوطانهم".
ق�سية  حول  تتفاو�س  التي  اجلهات  وطالبت 
ل�رشح  معهم  االأ�رشى  اأهايل  اأخذ  االأ�رشى 
اأهايل  الأن  اأجمع  للعامل  اأوالدهم  معاناة 
التي  املعاناة  بكل  يعلمون  الذين  هم  االأ�رشى 

ال�سجون. يف  االأ�رشى  يعي�س 
االآن  فهو  ال�سجن  داخل  ابني  عمر  "انتهى 
ينجب  ومل  يتزوج  ومل  االأربعني،  يف  اأ�سبح 
بناء  اأ من  ال�سباب  كباقي  حياته  يع�س  ومل 
ُهجرنا  عقود  �سبعة  قبل  باأ�سى:  تقول  جيله". 
اإىل  نا  وجلاأ الرملة،  ق�ساء  عنابة  قرية  من 
للنكبة،   69 ال� الذكرى  ويف  الله،  رام  منطقة 

تتكرر. النكبة  فاإن 

ان  الفل�سطينى  االأ�سري  نادي  اأف��اد 
�سجون  الإدارة  التابعة  القمع  قوات 
اأم�س  �سباح  اقتحمت  االح��ت��ال 
"رميون"،  �سجن  يف   )5( ق�سم   ،
طالت  تفتي�س،  بعمليات  و�رشعت 
التوتر  من  حالة  و�سط  غرف،  اأربع 

نادي  ولفت  االأ�رشى.  اأق�سام  ت�سود 
هو  االقتحام،  ه��ذا  اأن  اإىل  االأ�سري 
له  يتعر�س  الذي  الثاين  االقتحام 
عملية  بعد  اأي���ام،  خ��ال  االأ����رشى 
االأ�رشى  بحق  جرت  وا�سعة  اقتحام 

"عوفر". �سجن  يف 

االحتال  �سجون  اإدارة  اأن  ُيذكر 
االقتحام  عمليات  من  �سّعدت 
وك��ان  االأ����رشى،  بحق  والقمع 
املن�رشم  ال��ع��ام  ب��داي��ة  ذروت��ه��ا 
اأع��ن��ف  ���س��ه��د  ح��ي��ث   ،2019

�سنوات. منذ  القمع  عمليات 

قوات القمع تقتحم ق�شم )5( يف �شجن "رميون"
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يواجه عقوبة اإعدام حمتملة يف حال اإدانته

عمر الب�شري ميثل اأمام حمكمة خا�شة يف ق�شية 
النقالب على احلكومة عام 1989 

قراءة / حممد علي
---------------- 

انطاقها،  على  ق�سري  وقت  وبعد 
القا�سي  امل��ح��ك��م��ة  رئ��ي�����س  رف���ع 
ع�����س��ام ال���دي���ن حم��م��د اب��راه��ي��م 
اآب/اأغ�سط�س.   11 حتى  اجلل�سة 
يف  نوعها  من  فريدة  حماكمة  وهي 
منفذ  اي  ميثل  مل  حيث  العربي  العامل 
احلديث  التاريخ  يف  ناجح  انقاب 
قد  دانته،  اإ حال  ويف  الق�ساء.  اأمام 
حقه  يف  الق�سوى  العقوبة  ت�سل 

االإعدام. اىل 
املحكمة  مقّر  اىل  الب�سري  وو�سل 
�سيارات  من  م�سددة  حرا�سة  حتت 
���رشط��ة وع�����س��ك��ري��ني ي��ح��م��ل��ون 
وقمي�سا  بنطاال  وارت��دى  اأ�سلحة. 
على  كمامة  وو�سع  البيج  باللون 
اللتني  ي��دي��ه  ي��رف��ع  وك��ان  وج��ه��ه. 
وجهه  لتغطية  قفازات  فيهما  و�سع 
التقاط  امل�����س��ورون  ح���اول  كلما 
قف�س  يف  قربه  وجل�س  ل��ه.  �سور 
متهما  وع�����رشون  �سبعة  ح��دي��دي 
الثاثة  الق�ساة  جل�س  بينما  اآخرين، 
ية  اآ وخلفهم  املحكمة  قو�س  على 
بني  حكمتم  ذا  “واإ الكرمي  القراآن  من 
وبني  بالعدل”.  حتكموا  اأن  النا�س 
علي  ال�سابقان  ب�سري  نائبا  املتهمني 
بكري  واجل��رال  طه  حممد  عثمان 
تقلدوا  وم�سوؤولون  �سالح،  ح�سن 
حكام  ومنا�سب  وزاري���ة  م��واق��ع 
ثناء  اأ ع�سكرية  وق��ي��ادات  والي��ات 

رئي�س  وق��ال  للباد.  حكمه  حقبة 
الدين  ع�سام  القا�سي  املحكمة 
اجلل�سة  افتتاح  بعد  ابراهيم  حممد 
متهما”،  وع�رشون  ثمانية  “لدينا 
لكل  �ستتيح  املحكمة  “هذه  م�سيفا 
دفوعاته  ليقدم  الفر�سة  �سخ�س 
على  و�ستقف  ق�سيته  ويعر�س 
ثم  اجلميع”.  م��ن  واح���دة  م�سافة 
والدفاع  االتهام  حمامي  من  طلب 
ثر  االأ على  وقال   . اأ�سمائهم  ت�سجيل 
حمامي  لكل  تت�سع  ال  القاعة  “هذه 
قررنا  لذلك،   .199 وعددهم  الدفاع 
تدابري  الت��خ��اذ  اجلل�سة  ه��ذه  رف��ع 
�ستكون  القادمة  واجلل�سة  اأف�سل، 
القادم”.  اآب/اأغ�����س��ط�����س   11 ي��وم 
واأو���س��ح امل��ح��ام��ي م��ع��ز ح�����رشه، 
الق�سية،  يف  االت��ه��ام  ممثلي  اأح��د 
“املتهمني  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة 
امل��ادة  مبوجب  للمحاكمة  يقدمون 
ال�سوداين  اجلنائي  القانون  من   96
تقوي�س  ب(  )املتعلقة   1983 ل�سنة 
من   78 واملادة  الد�ستوري،  النظام 
الفعل  يف  اال�سرتاك  نف�سه،  القانون 

اجلنائي”.
من  ال��دع��وى جم��م��وع��ة  وح��ّرك��ت 
امل��ح��ام��ني، وت���وىّل ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
يف  حت��ق��ي��ق  جل��ن��ة  ت�سكيل  الح��ق��ا 
هيئة  وت�سكيل   ،1989 ان��ق��اب 
العامة  النيابة  بني  م�سرتكة  اتهام 
الب�سري  ورف�س  املحامني.  وجمموعة 

التحقيق. خال  الكام 
الق�ساء”  يف  “واثقون   

متفائلة.  املتهمني  اأحد  ابنة  وبدت 
ابراهيم  الطيب  اإخ��ا���س  وق��ال��ت 
ال�سوداين،  الق�ساء  يف  نثق  “نحن 
و�سيخرجون  عادلة،  اأهلنا  وق�سية 
على  يح�سلوا  اأن  بعد  الله  ب��اإذن 

عادل”. حكم 
 11 يف  بالب�سري  اجلي�س  واأط���اح 
اأ�سهر  بعد   2019 بريل  ني�سان/اأ
املطالبة  ال�سعبية  االحتجاجات  من 

ثر. االأ على  توقيفه  ومّت  برحيله. 
�سوداين  رئي�س  اأول  هو  والب�سري 
ان��ق��اب  يف  ال�سلطة  اىل  و���س��ل 
منذ  للمحاكمة  ي��ق��ّدم  ع�سكري 
 .1956 عام  يف  ال�سودان  ا�ستقال 
ثاثة  ذل��ك  بعد  ال�سودان  و�سهد 
ابراهيم  قادها  ع�سكرية  انقابات 
ال�سلطة  يف  وبقي   1959 يف  عبود 
 1969 ( منريي  وجعفر   ،1964 حتى 
اىل   1989 ( الب�سري  ثم   )1985 اىل 

.)2019
من  ال�سلطة  على  الب�سري  وا�ستوىل 
ال�سادق  برئا�سة  منتخبة  حكومة 
اأك��رب  م���ة،  االأ ح��زب  زعيم  امل��ه��دي، 
االأح����زاب ال�����س��ودان��ي��ة.وب��ق��ي يف 

عاما.  30 ال�سلطة 
ت��وّج��ه  “املحاكمة  ح�����رشه  وق���ال 
تقوي�س  يحاول  من  كل  اىل  ر�سالة 
يجّرم،  االأمر  باأن  الد�ستوري  النظام 

للدميقراطية”. حماية  ميثل  وهذا 
جمل�س  ال��ي��وم  ال�����س��ودان  وحت��ك��م 
ع�سكريني  م��ن  وح��ك��وم��ة  ���س��ي��ادة 
يف  ال�سلطة  ت�سلمت  وم��دن��ي��ني 
ت��وا���س��ل  ب��ع��د   2019 ���س��ي��ف 
الب�سري  �سقوط  ث��ر  اإ االحتجاجات 
ف�ّس  وبعد  بالدميوقراطية،  للمطالبة 
وزارة  مقر  م��ام  اأ �سعبي  اعت�سام 
ع�رشات  خّلف  ما  بالقوة،  ال��دف��اع 
بني  مفاو�سات  ذلك  وتلت  القتلى. 
ت�سلموا  كانوا  الذين  الع�سكريني 
وقادة  الب�سري  �سقوط  بعد  ال�سلطة 
االتفاق  اىل  انتهت  االحتجاجات 

ثاث  م��ن  انتقالية  مرحلة  على 
بانتخابات. تنتهي  �سنوات 

�سيا�سية”  “حماكمة   
من  ي�����س��ا  اأ م��ط��ل��وب  وال��ب�����س��ري 
التي  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  املحكمة 
ب���ادة  اإ ج��رائ��م  ب��ارت��ك��اب  تتهمه 
وج��رائ��م  ع��رق��ي  وتطهري  جماعية 
يف  ال��ن��زاع  خ��ال  ن�سانية  االإ �سد 
الذي  الباد  غرب  يف  دارفور  قليم  اإ
وت�سّبب   ،  2003 العام  يف  اندلع 
وبنزوح  �سخ�س،  ل��ف  اأ  300 مبقتل 

املايني.
ا�ستعدادها  احلالية  احلكومة  واأعلنت 
االآخرين  واملتهمني  الب�سري  لت�سليم 
اجلنائية.  املحكمة  اىل  امللف  هذا  يف 
املحاكمة  اأن  الب�سري  دف��اع  ويوؤكّد 
وقال  “�سيا�سية”.  اليوم  بداأت  التي 
اجلعلي  ها�سم  الدفاع  حمامي  اأح��د 
يتنا  “روؤ ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
�سيا�سية  حماكمة  نها  اأ للمحاكمة 
نها  اإ كما  القانون،  ث��وب  لب�ست  اأُ
للمتهمني  عدائي  مناخ  يف  جت��ري 
القانون”.  تنفيذ  اأجهزة  جانب  من 
الوقائع  ه��ذه  اأن  “كما  واأ���س��اف 
على  م�سى  اإذ  بالتقادم،  �سقطت 

اأعوام”. ع�رشة  من  اأكر  وقوعها 
ابن  نافع،  علي  نافع  حممد  وق��ال 
انتهاء  عقب  جهته  من  املتهمني،  احد 
اآخرين  مع  يقف  وهو  الثاثاء  جل�سة 
ي�سمحوا  “مل  املحكمة  مبنى  خارج 
على  املحكمة  قاعة  اىل  بالدخول  لنا 
قبل  بذلك  طلبا  قدمنا  ننا  اأ من  الرغم 
املحاكمة  لنا  بالن�سبة  اي��ام.  ثاثة 

. ” �سية �سيا
امل��ح��اك��م��ة  اأن  اجل��ع��ل��ي  واع���ت���رب 
االإ�سامية  احل��رك��ة  “و�سم  تريد 
لكن   )…( ب��االإره��اب،  ال�سودانية 
ذلك  يدح�س  ما  دل��ة  االأ من  لدينا 
اىل  الب�سري  وو�سل  افرتاء”.  نه  باأ
الذين  االإ�ساميني  مب�ساندة  احلكم 

عام.  ب�سكل  لنظامه  داعمني  بقوا 

اأمام حمكمة خا�شة يف اخلرطوم يف ق�شية النقالب على  الب�شري  ال�شابق عمر  ال�شوداين  الرئي�س  الثالثاء حماكمة  بداأت 
اإدانته. اإعدام حمتملة يف حال  1989، وهو يواجه عقوبة  حكومة منتخبة يف عام 

جمددا  تتحرك  الفرن�سية  اخلارجية 
بني  التقاطع  ون��ق��اط  املنطقة  يف 
تر�سيم  يف  ووا���س��ن��ط��ن  ب��اري�����س 
امللفات.  اب��رز  لبنان  م��ع  احل���دود 
اللبنانية  االزمة  على  فرن�سي  دخول 
املحطات.  اب��رز  الرت�سيم  وم��ل��ف 
جمددا  تتحرك  الفرن�سية  اخلارجية 
بني  التقاطع  ون��ق��اط  املنطقة  يف 
تر�سيم  يف  ووا���س��ن��ط��ن  ب��اري�����س 
امللفات.  اب��رز  لبنان  م��ع  احل���دود 
ي���ة ال��غ��رب��ي��ة ح��ول  ت��ت��ق��اط��ع ال���روؤ
وحمطة  ملف  م��ن  اك��ر  يف  لبنان 
مرتبطة  امنية  ام  كانت  �سيا�سية 
االقت�سادية  االزمة  بواقع  مبا�رشة 
يوا�سل  حيث  لبنان.  يف  املفتعلة 
اإيف  جان  الفرن�سّية  اخلارجّية  وزير 
و  املنطقة،  اإىل  زي��ارات��ه  ل��ودري��ان 
من  اإعتباًرا  لبنان  يزور  اأن  ُيتوّقع 
زار  ك��ان  اأن  بعد  االأرب��ع��اء،  م�ساء 
االأ�سبوع  نهاية  واأرب��ي��ل  ال��ع��راق 
ال�سيا�سي  الكاتب  املا�سي.وي�سري 

الب�ستاين ناجي 
الفرن�سي  اخل��ارج��ّي��ة  وزي���ر  ّن  اإ
�سل�سلة  ب����ريوت  يف  ���س��ي��ج��ري 
ت�������س���االت  م���ن ال���ل���ق���اءات واالإ
املوا�سيع  ب��رز  واأ واالإ�ستقباالت، 
هي: حُمادثاته  جدول  على  وامللّفات 

البحرّية  احُلدود  تر�سيم  ملّف  ّواًل:  اأ

يحّث  اأن  ينتظر  حيث  اجلنوب،  يف 
على  ال��ل��ب��ن��اين،  اجل��ان��ب  ل��ودري��ان 
املُبا�رشة  غري  املُفاو�سات  ُمعاودة 
للحفاظ  االإ�رشائيلي،  الكيان  مع 
فيه  وملا  املنطقة  يف  االإ�ستقرار  على 
علًما  تعبريه،  اجلميعح�سب  م�سلحة 
اإقت�سادّية  م�سالح  فرن�سا  ل  ّن  اأ
توتال  �رشكة  ُم�ساركة  يف  تتمّثل 
النفط  ���س��ت��خ��راج  اإ ع��م��ل��ّي��ات  يف 
االأم��ور  �سارت  ح��ال  يف   ، وال��غ��از 
اجلانب  وُي���درك  ي��ج��اب��ي.  اإ ب�سكل 
اإ�ستمرار  �ساأن  من  ّن  اأ الفرن�سي 
احلدود  تر�سيم  ُمفاو�سات  توّقف 
على  �سلًبا  ّثر  ُيوؤ اأن  والربّية  البحرّية 
فرن�سا  حتر�س  التي  الهدوء  اأج��واء 

املنطقة. يف  اإ�ستمرارها  على 
يتعلق  م��ا  ان  امل�����س��ادر  وت����رى 
االإقت�سادّية  االإ���س��اح��ات  مب��ل��ّف 
ال�رشط  ه��ذا  دارّي����ة،  واالإ وامل��ال��ّي��ة 
النقد  ندوق  �سُ بني  ُم�سرتًكا  بات 
املانحة  ال���دول  وخُمتلف  ال���َدويل 
ما  ل��ل��ب��ن��ان،  املُ�����س��اع��دة  ي��د  مل���ّد   ،
يف  اأك��ر  ّخ��ر  ال��ت��اأ ع��دم  َي�ستوجب 
بالتزامن  االإ�ساحات،  بهذه  البدء 
جانب  من  كبرية  جّدية  اإظهار  مع 
�سّد  يف  املَعنّية  اللبنانّية  ال�ُسلطات 
الف�ساد  ُمكافحة  ويف  الهدر  بواب  اأ
اأن  وُيتوّقع  الفا�سدين.  وُماحقة 

جّدية  كل  اإظهار  ل��ودري��ان  يطلب 
مع  القائمة  املُفاو�سات  اإجن��اح  يف 
منًعا  الَدويل،  النقد  �سندوق  مُمّثلي 
دون  م��ن  ال��وق��ت  م��ن  امل��زي��د  لهدر 
خا�سة  ملمو�سة،  ن��ت��ائ��ج  حتقيق 
ُعقدت  تفاو�س  جل�سة   17 ّن  واأ
ندوق  ال�سُ زال  وما  تاريخه،  حتى 
اإط��اق  يف  لبنان  ُمبا�رشة  ينتظر 
مفتاح  مُتّثل  التي  االإ�ساحات  ُخّطة 
اأو  ُم�ساعدات  ّي  اأ على  احُل�سول 
وي��رتّدد  خ��ارج��ّي��ة.  مالّية  ق��رو���س 
حتريك  ال  اأن  ّكد  �سيوؤ لودريان  ّن  اأ
ل��ل��ُم�����س��اع��دات ال��ت��ي ت��ق��ّررت يف 
حتريك  ق��ب��ل   ،" ���س��ي��در  مت��ر  م��وؤ  "

جدًيا. االإ�ساحات 
مبلّف  يتعلق  وفيما  امل�سادر  تتابع 
العاملة  الَدولّية  للقّوات  التجديد 
ُي�سّهل  اأن  و���رشورة  اجل��ن��وب،  يف 
مبا  يقوم  ان  عليه  املُهّمة  هذه  لبنان 
توّترات  ّي  الأ جتّنًبا  منه،  َمطلوب  هو 
اأوانها،  غري  يف  �سيا�سّية  اأو  اأمنّية 
لتمويل  وحتى جتّنًبا الأي وقف جزئي 
املُتحدة.  االأمم  قّوات  نت�سار  اإ تكاليف 
على  ل��ودري��ان  ُي�سّدد  اأن  وُينتظر 
االإ�ستقرار  على  احلفاظ  ���رشورة 
للبنان،  اجلنوبّية  احلدود  على  القائم 
االإ�ستقرار  على  احلفاظ  �سياق  يف 
االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  العام 

ُقّوات  لفرن�سا  ّن  اأ التذكري  مع  ككّل، 
قّوات  جانب  اإىل  اجلنوب  ُمنت�رشة يف 
ُقّوات  من  �سُ اأخرى  وَدولّية  اأوروبّية 
ُيحتم  ما  هناك،  العاملة  املتحدة  االأمم 
االأمنّية  املخاطر  ودرء  حمايتها 
يدخل  اأن  ا  اأي�سً املُرتقب  ومن  عنها. 
االأمني  االإ�ستقرار  باب  من  لودريان 
ال��ذي  احل��ي��اد  ملف  اإىل  لبنان،  يف 
ح��ّرك��ه ال��ب��ط��ري��رك امل����اروين م��ار 
دعم  ّكد  ليوؤ الراعي،  بطر�س  ب�سارة 
امل�سوؤولني  مع  لبنان  حلياد  فرن�سا 

�سيلتقيهم. الذين 
حُمادثات  اأن  االأكيد  اخُلا�سة،  يف 
املُرتقبة  الفرن�سي  اخلارجّية  وزير 
اجلاري،  االأ�سبوع  ُمنت�سف  لبنان  يف 
ت�����س��االت املُ��وف��د  م���ت���داد الإ ه��ي اإ
ُمقّررات  ُمتابعة  املُكّلف  الفرن�سي 
وحلراك  دوكان،  بيار  �سيدر"  "موؤمتر 
لدى  الفرن�سي  ال�سفري  والإت�ساالت 
املَ�سوؤولني  مع  فو�سيه  برونو  لبنان 
عدم  من  الرغم  وعلى  اللبنانّيني. 
ُمبا�رشة  فرن�سّية  ُمبادرات  ّي  اأ ُوجود 
البحث،  مو�سوع  امللّفات  من  ّي  اأ يف 
واأن  ُبّد  ال  الفرن�سّية  االأفكار  ّن  ف��اإ
يف  باآخر،  و  اأ ب�سكل  ُم�ساعدة  تكون 
تلّقفها  اللبناين  اجلانب  اأح�سن  حال 

امل�سادر. تختم 
ق/د

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  هدد 
مزيد  باإر�سال  ثنني  االإ ترامب 
تطبيق  اأج��ه��زة  ع��ن��ا���رش  م��ن 
اإىل  ع�سكري،  بلبا�س  القانون 
تظاهرات  الإخماد  اأمريكية  مدن 
خطوة  يف  بالعن�رشية،  منددة 
فيما  اأمنية  ����رشورة  اعتربها 
باالنتخابات  منتقدون  ربطها 

. تقبة ملر ا
الداخلي  االأمن  وزارة  قيام  وبعد 
من  العنا�رش  ع�����رشات  بن�رش 
املار�سال  و�رشطة  احلدود  �رشطة 
ببزات  منهم  العديد  الفدرالية، 
واأوريغون  بورتاند  يف  قتالية، 
ترامب  قال  املا�سي،  االأ�سبوع 
يف  نف�سها  باخلطوة  �سيقوم  نه  اإ

دميوقراطيون. يديرها  مدن 
االأمن  وزارة  فاإن  تقارير  ووفق 
 150 الإر�سال  ت�ستعد  الداخلي 
اإىل  م��ن��ي��ني  االأ ال��ع��ن��ا���رش  م��ن 
�سدامات  وقعت  حيث  �سيكاغو 
ب���ني ال�����رشط��ة وم��ت��ظ��اه��ري��ن 
لكري�ستوفر  متثال  حتطيم  حاولوا 
و�سائل  وذك��رت  كولومبو�س. 
�سخ�سا   63 اأن  حملية  اإع��ام 
 12 وقتل  نار،  الإطاق  تعر�سوا 
يف  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  يف 

م�ستمرة. عنف  اأعمال 
“ننظر  لل�سحافيني  ترامب  وقال 
اإىل  وننظر  اأي�سا،  �سيكاغو  اإىل 

نيويورك”.
يجري.  مل��ا  “انظروا  واأ���س��اف 
دميوقراطيون،  يقودها  جميعها 
ل��ي��ربال��ي��ون  ي��دري��ه��ا  جميعها 
يدريها  جميعها  دميوقراطيون، 
ي�����س��اري��ون رادي��ك��ال��ي��ون. ال 
هذا  بح�سول  ن�سمح  اأن  ميكن 

. ” ينة للمد
وميكنني  �سيئا،  “�ساأفعل  وقال 
نرتك  لن  ننا  الأ هذا،  لكم  اأقول  اأن 
وفيادلفيا  و�سيكاغو  نيويورك 

وبالتيمور”. وديرتويت 
االأمن  وزارة  قالت  ناحيتها  ومن 
تعلق  “ال  نها  اإ بيان  يف  القومي 
م�����رشب��ة عن  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 

مفرت�سة”. عمليات 
”واجبنا”  ب  �سنقوم 

وزير  ظهر  �سابق  وقت  يف  لكن 
ت�ساد  نابة  باالإ الداخلي  االأم��ن 
على  ينطوي  موقف  يف  ُول��ف 

. حتٍد
نيوز  فوك�س  لتلفزيون  وق��ال 
من  ل��دع��وات  بحاحة  “ل�ست 
����س���اء ب��ل��دي��ات  ال���والي���ة وروؤ
للقيام  الوالية  حكام  اأو  الوالية 
بغ�س  بذلك  �سنقوم  بواجبنا. 
م  اأ هناك  اأرادون��ا  ذا  اإ عما  النظر 

ال”.
يجيز  الذي  ترامب  قرار  ث��ار  واأ
تطبيق  اأجهزة  �سلطات  تدخل 
لف�س  ال��ف��درال��ي��ة  ال��ق��ان��ون 
غ�سبا  حم��ل��ي��ة،  اح��ت��ج��اج��ات 

قانونية. وت�ساوؤالت 
االأ�سود  االأمريكي  مقتل  ومنذ 
اخ��ت��ن��اق��ا حتت  ف��ل��وي��د  ج���ورج 
مينيابولي�س  يف  �رشطي  ركبة 

اأعقبه  وم��ا  ي��ار/م��اي��و،  اأ  25 يف 
م���ن اح���ت���ج���اج���ات وا���س��ع��ة 
ووح�سية  بالعن�رشية  م��ن��ددة 
ال�������رشط���ة، ���س��ع��ى ت��رام��ب 
نهم  اأ على  املتظاهرين  لت�سوير 
الراديكاليني  الي�ساريني  م��ن 

الباد. تدمري  على  العازمني 
�سعبة  انتخابية  معركة  م��ام  واأ
يواجه  الثاين/نوفمرب  ت�رشين  يف 
بايدن،  جو  الدميوقراطي  فيها 
االحتجاجات  ترامب  ي�ستخدم 
املحافظة،  قاعدته  ييد  تاأ حل�سد 

دميوقراطيني. وفق 
ُول��ف  اأك��د  املا�سي  ���س��ب��وع  االأ
�رشطة  من  لعنا�رش  احلاجة  على 
يف  و�سواهم،  احل��دود  دوري��ات 
“فو�سويني  لوقف  ب��ورت��ان��د 

. ” عنيفني
بارتكاب  املتظاهرين  اتهم  لكنه 
ور�سم  نوافذ  حتطيم  مثل  جنح 

فدرالية. مبان  على  الغرافيتي 
اأمريكية �سفات  لي�ست 

االأمن  وزارة  قوة  و�سول  بعد 
القوة  عنا�رش  ظهر  الداخلي، 
يقتادون  وهم  فيديو  ت�سجيل  يف 
حتمل  ال  ليات  اآ يف  متظاهرين 

تعريف. �سارات 
لكن  غالبيتهم،  عن  االإفراج  ومت 
حاكم  بينهم  وم��ن  منتقدين 
اأع�ساء  م��ن  وع��دد  اأوري��غ��ون 
�سبهوهم  ال�����س��ي��وخ،  جمل�س 
يف  ال�رشية”  ب”بال�رشطة 

قمعية. اأكر  جمتمعات 
وزارة  اأوريغون  والية  وتاحق 
ارتكاب  بتهمة  الداخلي  االأمن 
ن�����س��ان،  ان��ت��ه��اك��ات حل��ق��وق االإ
كيت  احل��اك��م��ة  ط��ال��ب��ت  ف��ي��م��ا 
وا�سفة  العنا�رش  ب�سحب  براون 
اللتقاط  “بالفر�سة  ن�رشهم 

�سيا�سية. الأغرا�س  ال�سور” 
بلديات  ���س��اء  روؤ ق��ال  ث��ن��ني  واالإ
اتانتا  هي  كبرية،  م��دن  �ست 
و�سيكاغو  و�سياتل  ووا�سنطن 
�سيتي،  وكان�سا�س  وبورتاند 
ُول��ف  اإىل  موجهة  ر�سالة  يف 
ن�رش  اإن  بار  بيل  العام  واملدعي 
دون  م��ن  م��ن��ي��ني  االأ ال��ع��ن��ا���رش 

الد�ستور. ينتهك  بذلك،  طلب 
فدرالية  قوات  “ن�رش  اإن  وقالوا 
ُيطلب  مل  جمتمعاتنا  �سوارع  يف 

مقبول”. وغري 
للقلق  امل��ث��ري  “من  واأ���س��اف��وا 
فدراليني  عنا�رش  ن�رش  يتم  اأن 
ال��ق��ان��ون،  تطبيق  اأج��ه��زة  م��ن 

�سيا�سية”. الأغرا�س 
لوالية  العامة  املدعية  وقالت 
اإن  ني�سيل  دان���ا  مي�سيغان 
ال��ت��ل��وي��ح ب��اإر���س��ال ���س��ب��اط 
تهديد  ديرتويت،  اإىل  فدراليني 

التظاهر. يف  وللحق  لل�سام 
ق��ان��ون،  دول���ة  “نحن  وق��ال��ت 
ترهيب  ال��رئ��ي�����س  وحم����اوالت 
بالعنف،  بالتهديد  جمتمعاتنا 
ل���ي�������س���ت م����ن ال�������س���ف���ات 

مريكية”. االأ
ق/د

دخول فرن�شي على الأزمة اللبنانية وملف الرت�شيم اأبرز املحطات

ترامب يهدد با�شتخدام القوة واإر�شال 
املزيد من عنا�شر الأمن الفدراليني 

اإىل املدن الأمريكية
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الكاتبة �شفية ما�شيليا يف حوار لـ :"التحرير":

البع�س حتى ولو كتب عن اخليال فاإنه �شي�شتعني 
بالواقع لأنه �شروري

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

اإليك  تبادرت  التحرير:كيف 
التاأليف ، وهل  و  الكتابة  فكرة 
بع�س  بداياتك  يف  اعرت�شتك 

ال�شعوبات ؟ و  املعوقات 
�سعرت  ي��ام  ب��اأ ب���ي  اأ وف���اة  بعد 
فاأردت   ، اأختنق  كاأين  و  نف�سي 
ما  ك���ّل  اأخ����رج  ك��ي  ال��ك��ت��اب��ة 
اأن  ج��ي��دا  اأع��ل��م  الأين  ب��داخ��ل��ي، 
الوحيد  ال����ّدواء  ه��ي  ال��ك��ت��اب��ة 
�سعوبات  هناك  كانت    ، للقلب 
عند  اأكر  تاأمل  اأ كنت  الأين  نف�سية 
التي  املواقف  تلك  لكّل  تذّكري 
اأحيانا  فكنت   ، اأبي  مع  ع�ستها 

الكتابة. عن  اأتوّقف 
التاأليف  يف  فكرت  التحرير:متى 

والإنتاج ؟
يف  واالنتاج  ليف  التاأ يف  فكرت 

االأوىل. يام  االأ تلك 
عن  حديثنا  بداية  التحرير:لتكن 
اأيام  ال�شادرة )بعد ثالثة  روايتك 

للقراء روايتك  (، كيف تقدمني 
الأوىل، ويف اأي الأجواء كتبتها ؟

بكّل  كتبتها  واقعية  ة  ق�سّ هي 

كّل  فيها  ���رشدت  و   ، اح�سا�س 
منذ  ب��ي  اأ عا�سها  التي  املراحل 
وبعده"  املر�س  قبل   " البداي���ة 
ع�سته  الذي  ال�ّسعور  و�سفت   ،
كان  ال��ذي  والعجز   ، اأي�سا  ن��ا  اأ
اإىل  تطّرقت  كما   ، ���س��واأ  االأ هو 
اأخرى  وق�س�س  عديدة  اأح��داث 
يّن  اأ �سك  دون  من   ، الواقع  من 
جّدا  قا�سية  ظ��روف  يف  كتبتها 
ك��دت  ب�����رشاح��ة  و   ، وم��رع��ب��ة 
حدث  �سيء  كل  ّن  الأ عقلي  اأفقد 

. عة ب�رش
يف  الختيار  هذا  التحرير:ملاذا 

القارئ  انتباه  يلفت  الذي  العنوان 
وال�شتك�شاف  البحث  على  ويبعث   ،

ما ؟ القراءة نوعا  وي�شّجع على 
ومرهقة  ع�سيبة  يام  اأ اأكر  نها  الأ
تركت  فقد   ، حياتي  يف  ع�ستها 
وب�سببها   ، قلبي  يف  عميقا  ثرا  اأ
ميكن  وال   ، �سواأ لاأ حياتي  تغرّيت 

اإطاق. ُتن�سى  اأن 
املركزية  الق�شية  التحرير:وماهي 

من  معاجلتها  وتريدين  توؤرقك  التي 
؟ ن�شو�شك  خالل 

واقعية   – الرواية  هذه  الهدف من 
النا�س  يقراأ  اأن  هو   ،   - وحقيقية 

مبا  و  عنه  اأعّرفهم  واأن  اأبي  عن 
االح�سان  فعليهم  موتا،  هناك  اأن 
اأكر،  ليهم  اإ والتقّرب  بائهم  اآ اإىل 
تعالج  روايتي  املفيد  باملخت�رش 

بالوالدين  الرّب  ق�سية 
غالف  من  الأوىل  التحرير:للوهلة 
للقارئ  يتبادر  والعنوان  الإ�شدار 

اأحوال  اأن املحتوى يتحّدث عن 
ياألف  مل يعرفها ومل يعتدها ومل 

،  كيف تف�شرين ذلك ؟ بها  ال�شماع 
للفت  الغمو�س  ه��ذا  تعّمدت 
عن�رش  وغر�س   ، القارئ  انتباه 

الّرواية. لقراءة  فيه  الت�سويق 
معني  حدث  هناك  التحرير:هل 

حفزك لكتابة هذه الرواية ، وما 
يف  عليها  ا�شتغلت  التي  ال�شواغل 

هذا الن�س املغري ؟
هذه  لكتابة  حفزين  الذي  احلدث 
رحمة  وال��دي  وف��اة  هو  الرواية 
هذه  اأع�س  مل  ...ول��و  عليه  الله 

حرفا. كتبت  ملا  االأحداث 
 ، الرواية  التحرير:�شخو�س 

اأقاليم متعددة   ، الزمان ، املكان 
يف الرواية ، كيف وظفت كل هذا 
معينة يف  تقّيدت مبنهجية  ، وهل 

الرواية ؟
مرحلة  مت�سل�سا  �سيء  كل  كان 
مرحلة  كّل  ويف   ، مرحلة  وراء 
من  ّما  اأ  ، بها  خا�سة  اأماكن  توجد 
مبنهجية  تقّيد  اأ مل  املنهجية  ناحية 
اإح�سا�سي  تركت  لكن  و   ، معينة 

بداخلي. هو  ما  كّل  ليكتب 
التحرير:يف راأيك اإىل اأيِّ حّد 
الواقع، وما  اإىل  الكاتب  ينحاز 

على  اأنه  فيها  ي�شعر  التي  اللحظة 
والتمّرد   ، الداخلي  النفجار  و�شك 
باإطالق العنان   ، على هذا الواقع 

اإعادة  خلياله الروائي و - بالتايل- 
اإنتاج العامَل من جديد ؟

عن  ك��ت��ب  ول��و  ح��ت��ى  البع�س 

بالواقع  �سي�ستعني  نه  فاإ اخليال 
منه  لي�ستمّد   ، ���رشوري  ن��ه  الأ
ينفجر  التي  والّلحظة  االأفكار، 
جتعله  التي  ملة  املوؤ تلك  هي  فيها 
كتابة. �سكل  يف  ب�سمت  ي�رشخ 
الأدباء  بع�س  يلجاأ  التحرير:ملاذا 

من  يتخل�شوا  حتى  الكتابة  اإىل 
 ، باأحزانهم  اأو ليبوحو   ، اآلمهم 

؟ ما�شيليا  تكتب  ملاذا  ُترى 
اأعترب  الأين  اأكتب  �سخ�سيا  ن��ا  اأ
الذي  الوحيد  املكان  هي  الكتابة 
ّنها  اأ اأي   ، بالّراحة  فيه  اأ�سعر 
فيها  اأتخل�س  �سخ�سية  حرية 

قليا. ولو  يوؤملني  ما  كّل  من 
الرواية  كتابة  التحرير:اخرتت 
يف  التحول  نرى  اأن  ميكن  هل   ،

؟ لل�سعر  م�سارك 
لل�سعر  اأميل  ال  نا  فاأ  ، اأظ��ن  ال 

فيه. �سعوبة  واأجد   ، كثريا 
امل�شتقبلية  اآفاقك  التحرير:ماهي 
 – ال�شعيدين  على  وطموحاتك 

؟ وال�شخ�شية  الكتابة 
اأك��ون  اأن  يف  ّول  االأ طموحي 
اأطور  واأن  ال،  ومَل  ناجحة  كاتبة 
واالأرق��ى  لاأف�سل  �سخ�سيتي 
اأ�سبح  اأن  اأمتنى  اآخ��ر  ومبعنى   ،
اأبي  يريد  كان  ال��ذي  ال�سخ�س 

ما. يوما  يته  روؤ
كتبت  اأن  وبعد  التحرير:الآن 

بالنفتاح  األ تفكرين   ، الرواية 
اأدبية اأخرى ، وطرق  اأجنا�س  على 

اأبواب تعبري مغايرة ؟
كانت  اإن  ة  خا�سّ  ، ومَل   طبعا 

اأخرى. فر�سة  هناك 
للقارئ  اأخرية  التحرير:كلمة 

واجلريدة. 
االلتفاتة  هذه  على  لكم  �سكرا 
..اأمتنى  كثريا  اأ�سعدتني  اللطيفة 
كتابي  ي��ق��راأ  اأن  ال��ق��ارئ  م��ن 
اأبي  على  يرتّحم  واأن  باإح�سا�س  

ا كثري

قلم ذهبي مثري   ، و جباية  ، تخ�ش�س حما�شبة  ربيعا  الع�شرين  و  الثالثة  ما�شيليا” ابنة  “�شفية  ال�شاعدة   الكاتبة    
باحلياة  ينب�س  قلمها    ، التمّيز  و  النجاح  نحو  ت�شّق طريقها   ، الوالدين  بّر  العميقة حول عامل  بكتاباتها احل�شية  لالهتمام 
 ، التطور  و  بارتداء ثوب احل�شارة  املجتمع  الوالدين يف احلياة وتقّلباتها،  رغم تظاهر  ملعاناة  الإن�شانية عرب ت�شويرها 

 ” اأّيام  “ثالثة  … بروايتها حتت عنوان  و الذي ل يتجاوز حدود ق�شوره 

الرواية  ت�سدر  اأن  املنتظر  من 
املن�سيات"،   جل  "ملح  اجلديدة 
Le sel de tous les o - "
خ�رشا  يا�سمينة  للموؤلف    ،"blis
بلدان  وع��دة  اجل��زائ��ر  يف  قريبا 
دي��ب  االأ به  ف��اد  اأ ح�سبما  اأخ��رى، 
الفاي�سبوك. على  له  من�سور  يف 
املنتظر  من  نه  فاإ الكاتب  وح�سب 
حتمل  التي  ال��رواي��ة  ت�سدر  اأن 
يف  املن�سيات"  جل  "ملح  عنوان 
دار  لدى  القادم  اأغ�ست   20 ال� 
وكذا  والتوزيع،  للن�رش  الق�سبة 
و�سوي�رشا  فرن�سا  م��ن  ك��ل  يف 

ح�سب  الرواية،  وبلجيكا.وحتكي 
ل��ف،  امل��وؤ ن�رشه  ال��ذي  امللخ�س 
املعلم  قا�سم،  نايت  دم  اآ ق�سة 
ال��ذي  ال��ف��راغ  يتحمل  مل  ال��ذي 
فهجر  رحيلها،  بعد  زوجته  تركته 
ويجول  ي�سول  وراح  تاميذه 
هي  االجت���اه���ات.وه���ا  ك��ل  يف 
مو�سيقار  دربه،  تطبع  ال�سدف 
روحانية،  نا�سيد  اأ ي��ردد  كفيف 
بائ�سون  متب�رشين،  قوم  كبار 
وبع�س  ل��ل�����س��ف��اء  ي��ت��م��اث��ل��ون 
يحيلونه  ك��ل��ه��م  ال�����س��اذج��ني، 
يرف�س  الذي  اخلا�س  اإىل  دوما 

يف  غا�س  اأن  اإىل  به،  يوؤمن  اأن 
القدمية. عاداته  يف  املرات  اإحدى 
يا�سمينة  املوؤلف  يبعث  وهكذا 
يف  "التاأمل  ع��ل��ى  خ�������رشة 
احلرمان  واالنف�سال،  االمتاك 
التي  املكانة  وعلى  واالحتقار، 
الذهنيات  يف  الن�ساء  ت�سغلها 
�رشير  رحات  خال  من  املنهارة 
يا�سمينة  فاإن  �سارة  لاإ كئيب". 
ال��روائ��ي��ني  اأح���د  يعترب  خ�����رشة 
الفرن�سية  ب��ال��ل��غ��ة  ال��ن��اط��ق��ني 
ق��راءة  واالأك��ر  العطاء  غزيري 
ال  بحيث  واأوروب���ا،  املغرب  يف 

من  اأك��ر  منذ  كتبه  ين�رش  ي��زال 
جعبته  يف  وي��ح��م��ل  �سنة   25
اإىل  مرتجمة  رواي��ة   30 ح��وايل 
تكرمي  مت  لغة.ولقد   40 من  اأكر 
 1997 �سنة  "موريتوري"  موؤلف 
�سنة  الطويلة"  التائب  و"ليلة 
االأخرية"  الري�س  و"ليلة   2010
حق  يف  و"اعتداء   2015 �سنة 
عدة   ،2019 �سنة  اإيكر"  �سارة 
وفرن�سا  ا���س��ب��ان��ي��ا  يف  م���رات 
املتحدة  وال��والي��ات  وبلجيكا 

مريكية. الأ ا
ق/ث

ب���دع اأع�����س��اء االأورك�����س��رتا  اأ
الأوب��را  التابعة  ال�سيمفونية 
عن  التعبري  طريقة  يف  اجلزائر 
االأزم��ة  بعد  امل��زري،  و�سعهم 
ال��ت��ي م�����س��ت امل���ج���ال ال���ذي 
ي��ن�����س��ط��ون ف��ي��ه، ع��ل��ى غ��رار 
اجل��زائ��ر،  يف  ال��ث��ق��ايف  امل�سهد 
كورونا  فريو�س  تف�سي  ج��راء 
الن�ساطات  خمتلف  وتعليق 
اأقرته  الذي  احلجر  اإجراء  ب�سبب 
مواقع  ف�سلوا  حيث  ال�سلطات، 
لتو�سح  االجتماعي  التوا�سل 
ال�سخ�سية  ح�ساباتهم  واجهات 
جدا  متذمرون  »نحن  بها�ستاغ 
ونا�سدوا  املهني«،  و�سعنا  من 
ال�ساأن  على  االأوىل  امل�سوؤولة 
بن  مليكة  ال��وزي��رة  ال��ث��ق��ايف، 
لعلها  التدخل  اأج��ل  من  دودة، 
من  وي��ت��م��ك��ن��ون  ت��ن�����س��ف��ه��م 
حتفظ  اإع��ان��ات  على  احل�سول 

الوجه. ماء 
اجلزائر  يف  الفنان  قدر  اأن  يبدو 
بعد  و�سعه  على  التح�رش  هو 
وخدم  بداع  لاإ الكثري  قدم  اأن 
ال�سورة  ولعل  بتفان،  الثقافة 
اأع�ساء  يام  االأ هذه  يقدمها،  التي 
ال�سيمفونية  االأورك�������س���رتا 
مل  -ال��ت��ي  ف��اي��ت  والد  الأوب���را 
االأ�سبق،  الثقافة  وزي��ر  يجد 
حل  اأف�سل  ميهوبي  الدين  عز 
اإال  ه���وؤالء  مطالب  ���س��ك��ات  الإ
اأح�سن  �سنتني-  قرابة  منذ  حلها 
ي�سرّي  التي  الطريقة  على  مثال 
املجتمع  وكاأن  عندنا  الفن  بها 
القائل  واملثل  املوؤقت  على  تعّود 
ُغدَوة«  قتلني  اليوم،اُ  »ِاحييني 
الفنان  كرامة  عن  احلديث  ليعود 
ي�ستجدي  نه  وكاأ مرة-  كل  -يف 
ال�رشخة  لعل  االأطراف  خمتلف 
االأمر  اأن  رغم  معيًنا  �سًدى  جتد 

احلقوق. اأدنى  يتعدى  ال 
االأورك�سرتا  اأع�ساء  يرتدد  ومل 
ح�ساباتهم  حتويل  عن  املذكورة 
العامل  عرب  التوا�سل  مواقع  يف 
تعد  مل  اأن  -بعد  االف��رتا���س��ي 
وال��وق��ف��ات  ال�����رشخ��ات  جتني 
ثمارها-  وال��ع��ل��ن  ال��واق��ع  يف 
اإىل  بروفاياتهم  حتويل  ع��ن 
حيث  ل��اح��ت��ج��اج،  ف�����س��اءات 
متذمرون  »نحن  ها�ستاغ  رفعوا 
مرفقة  امل��ه��ن��ي«  و�سعنا  م��ن 
معها  حتولت  �سوداء  ب�سورة 
م�سنقة.  اإىل  املو�سيقية  احلروف 
اجلميل  نكران  يكلف  زمن  يف 
وال��ب��ح��ث  التهمي�س  ل��ل��ف��ن��ان 
ت�سمن  �ساليَب،  اأ عن  اليومي 
يتعلق  م��ر  االأ اأن  رغ��م  ال�سرتة 

احلقوق.. باأدنى 
�سي�سفر  ما  املعنيون  انتظر  وقد 
بع�س  مبديري  دودة  بن  لقاء  عنه 
ال  اأن  اإال  الثقافية  املوؤ�س�سات 
وزاد  عليه،  االت��ف��اق  مت  �سيء 
ب��را،  ل��اأ الفني  امل��دي��ر  اع��رتاف 
الطني  قويدر،  اأم��ني  املاي�سرتو 
االأوبرا  اأن  املعني  اأكد  حيث  بلة 

متلك  وال  ف��ا���س  ب��االإ م��ه��ددة 
خمتلف  تعليق  بعد  م��داخ��ي��ل 
على  تعودت  التي  الن�ساطات 
نها  اأ يعني  ما  وهو   ٫ احت�سانها
مبطالب  التكفل  على  تقدر  لن 
لها،  التابعني  املبدعني  ه��وؤالء 
بني  اأ�سواتهم  �سدحت  اأن  بعد 
اجلماهري  م��ت��ع��ت  واأ ���س��واره��ا  اأ
يقلب  اأن  قبل  تق�سدها  التي 
على  �سا  راأ االأو�ساع  كورونا 
اإن  حمو�س  بوبكر  عقب.وقال 
ل��اأوب��را  الفني  باملدير  ل��ق��اءه 
املو�سيقيني،  ان�سغاالت  تناول 
اإىل  »ب��ح��اج��ت��ه��م  ب��ل��غ��ه  اأ ح��ي��ث 
بن�ساطات  وال��ق��ي��ام  ب��روف��ات 
كت�سجيل  مهامنا،  �سميم  من 
الوطنية،  واالأغاين  املقطوعات 
و�سائل  عرب  البث  عن  ناهيك 
يف  ال�ساأن  هو  كما  التوا�سل، 
حاليا،  ال��ع��امل  اأورك�����س��رتات 
به  ن�سد  مدخوال  ن�سمن  حتى 
معظم  اأن  خ�سو�سا  احتياجاتنا، 
دخا  لهم  لي�س  املو�سيقيني 
ا�ستجابة  ع��دم  وع��ق��د  اآخ���ر.« 
اأك��ر٫  م��ر  االأ ملطلبهم  »اأون���دا« 
االأوىل  امل�����س��وؤول��ة  ال��ت��زام  م��ع 
العنا�رش  ه�سبة  �سوؤون  على 
اأع�����س��اء  اأن  رغ���م  ال�����س��م��ت، 
ال��وزارة،  را�سلوا  االأورك�سرتا 
امل��ا���س��ي،  ج���وان   23 ب��ت��اري��خ 
بائحة  املطالب  ر�سالة  واأرفقوا 
مو�سيقيا   22 توقيعات  حملت 
م��ري��ن خ��ال االأزم��ة  ع��ان��وا االأ
لقاء  للمثليهم  وكان  الوبائية، 
م����ني ال��ع��ام ل��ل��وزارة،  م��ع االأ
حل  ي��ج��اد  ب��اإ وع��ده��م  ال����ذي 
تراوح  االأمور  اأن  اإال  للم�سكلة، 
االإع��ان��ات  مت�س  ومل  مكانها، 
للفنانني  ال��وزارة  اأقرتها  التي 
امل��ت�����رشري��ن م���ن ك���ورون���ا 
اأي   « يت�ساءلون  وباتوا  ه��وؤالء 
ن��ق��اذه��م؟«  الإ �سيطرقونه  ب��اب 
»كيف  قائا  املعني  وت�ساءل 
فردا   155 توظف  اأن  ل��اأوب��را 
ت�ستكي  ثم  بينهم  مو�سيقي  وال 

فا�س؟.« االإ
اأع�����س��اء  رف����ع  اأن  و���س��ب��ق 
دودة  ب��ن  اإىل  االأورك�������س���رتا 
م��ط��ال��ب ب���اإع���ادة ال��ن��ظ��ر يف 
داخل  العمل  تنظم  الذي  املعايري 
يحفظ  الذي  بال�سكل  االأوب��را 
واأع�ساء  املو�سيقيني  حقوق 
مر�سوم  اأن  خا�سة  ال��ف��ري��ق، 
الثقايف  احل�سن  ه��ذا  ن�����س��اء  اإ
بوجوب  يقر  و4   2 مادتيه  يف 
وامل�ستقبل  باملا�سي  التكفل 
مت  ال��ت��ي  االأورك�����س��رتا،  الإرث 
املو�سيقيني  ممثل  وق��ال  حلها. 
ل��اأوب��را،  احل���ايل  “امل�سري  اإن 
الدين  نور  وقبله  خوا�س،  فريد 
ر�سمية:  ب�سفة  قاال  �سعودي، 
ن��ت��م غ��ري م��ع��ن��ي��ني، حم��ت��وى  اأ
امل��ر���س��وم ي��ق�����س��د امل��وظ��ف��ني 

داريني االإ
ق/ث

املكتبات يف  قريبا  خ�شرا  املن�شيات" ليا�شمينة  جل  "ملح 

جلوؤوا اإىل العامل الفرتا�شي للتعبري عن �شخطهم بعد اأن خيبهم 
الواقع

اأع�شاء الأورك�شرتا ال�شيمفونية لأوبرا 
اجلزائر يطالبون باإعانات كورونا
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در�سا  ه��و  ال��ف��ريو���س  ه��ذا  اأن  رغ��م  و 
معها  و  ال��ذات  تدمري  لوقف  للب�رشية، 
كائن  فاالإن�سان  لاأ�سف  لكن  الكوكب، 
موجة  متر  اأن  مبجرد  و  الن�سيان،  �رشيع 
ل�رشورهم  الب�رش  �سيعود  ب�سام،  كورونا 
و غبائهم و ج�سعهم و طغيانهم و حروبهم 
طبيعة  اإنها  لل�سعفاء،  االأقوياء  �سحق  و 
الب�رش التي ال تتغري، و الب�رشية جتني االآن 
كان  الله  خلقها  كما  احلياة  الأن  ما زرعته، 
كل �سئ فيها ي�سري يف تناغم كامل، لكن 
درجة  اإىل  التوازن  هذا  غريت  الب�رش  يد 
باال�ستن�ساخ  اإما  الله  خلق  تدخلت يف  اأنها 
دقيقة،  حية  لكائنات  جينات  بتعديل  واإما 
اإال بالله  الله و ال حول و ال قوة  ف�سبحان 

العظيم. العلي 
ب�سكل  مهددة  الب�رشية  اأن  جازمًا  اأعتقد 
تفا�سيل  بكل  ملمة  غ��ري  الأن��ه��ا  ج��دي 
فنحن  االإل��ه��ي،  باخللق  العبث  وخماطر 
بني  ح��رب  اأع��ت��اب  على  ال�سكل  بهذا 
اخلالق واملخلوق الذي مل يح�سن الت�رشف 
اإال  هو  ما  يح�سل  فما  احلياة،  واح��رتام 
متعمد  واإف�ساد  اخللق  على  ب�رشي  تعدي 
التي غابت عن  للحياة، و هذه هي احلقيقة 

اأذهاننا.
كي  كورونا  اإىل �سدمة  العامل  احتاج  لقد 
يقدر على حتمل كلمة )بوري�س جون�سن(، 
ل��ف��راق  )ا���س��ت��ع��دوا  امل��وج��ع��ة  احلقيقة 
و  �سبحانه  بالله  املوؤمن  لكن  و  اأحبابكم(، 
االآخرة،  يف  اجلزاء  بدار  و  بلقائه  و  تعاىل 
العامل  يجتاح  وب��اء  اإىل  يحتاج  يكن  مل 
دوما  ي�ستعد  اأن  عليه  يجب  اأنه  يعلم  كي 
يفرقه  الذي  املوت  اللذات  هادم  لفجعت 
اأحبابه عنه، و من منا  اأو يفرق  اأحبابه  عن 
ال يتذكر دوما و�سية جربيل عليه ال�سام 
ل�سيدنا حممد �سلى الله عليه و �سلم: ))يا 
اأحبب  و  فاإنك ميت،  حممد، ع�س ما �سئت 
اأعمل ما �سئت  فاإنك مفارقه، و  من �سئت 

فاإنك جمزي به((.
ين�رش  اأن  كورونا  فريو�س  ا�ستطاع  لقد 
الرعب و يخطف االأ�سواء من بداية غزوه 
و حتى هذه اللحظة، و ذلك بعد اأن ت�سبب 
منذ  الب�رش،  من  االآالف  ع�رشات  وفاة  يف 
الغام�س خال �سهر  الفريو�س  ظهور هذا 
مع  هذا،  يومنا  غاية  اإىل  املا�سي  دي�سمرب 
م�سابة  حالة  مايني  ع�رشة  حوايل  وجود 
هناك  فاإن  كله  هذا  مع  و  موؤكدة،  اإ�سابة 
االأرقام  و  االإح�سائيات  تكون  اأن  اإمكانية 
كارثة  فاالأمر  ذل��ك،  اأ�سعاف  احلقيقية 
فريو�س  ا�ستطاع  قد  و  الكلمة،  مبعنى 
ت�سميته  متت  كما   ،19 كوفيد  اأو  كورونا 
باأن ي�سبح تهديدا حقيقيا لل�سحة  موؤخرا، 

مت�ساعد. مع خطر  العاملية 
اإذا هل نحن يف ماأمن فوق االأر�س؟.

اأم �سُتدمر؟. و هل �ستحرتق 
قوي  زلزال  اأو  عظيم  ت�سونامي  اأُيغرقنا 
وباء  اأو  كونية  ح��رب  ُتبيدنا  اأو  مدمر 

فتاك؟. عماق 
الب�رشية؟. احلياة  �ستنتهي  كيف 

القارئ:   اأخي 
ل�ست وحدك من تقفز اإىل ذهنه هذه االأ�سئلة 

بدء  األغاز  فك  ويف  فيها  التفكري  ويوؤرقه 
العامل  ونهاية  الفناء  ففكرة  والعدم،  اخللق 
الب�رشي  العن�رش  على  تقريًبا  �سيطرت 
واإن  والديانات  احل�سارات  على مدى كل 
ازدادت  ولكنها  متفاوتة،  بدرجات  كانت 
)فوبيا(  لت�سبح  املا�سية  العقود  يف 
املتوقعة  االأخطار  نتيجة  البع�س  لدى 
كوكب  على  احلياة  ت�ستهدف  باتت  التي 
االأر�س بفعل احلروب املدمرة وتغري املناخ 
هذا  فكل  امل�ستجدة،  واالأوبئة  واالأمرا�س 
للبيئة(،  املدمر  االإن�ساين  )ال�سلوك  من 
ُي��واج��ه  منهجي  تهديد  اأك��رب  اأ�سحى 
الب�رشية وزاد من خماوف حدوث كوارث 
فتاكة  اأوبئة جد خطرية  و  وطبيعية،  بيئية 

اأ�سوء من احلا�رش. ال ترحم، فالقادم 
البيئي  بالقلق  االأف��راد  �سعور  وي�ستند 
احلكومات  عجز  اإىل  رئي�سية  ب�سورة 
مبخرجات  االلتزام  على  االأممية  واملنظمات 
الكربون  انبعاث  كتخفي�س  املناخ  قمم 
واإيجاد   ،2030 عام  بحلول   45% بن�سبة 
من  االأر���س  كوكب  ُتنقذ  عملية  حلول 
احلر  م��وج��ات  ومنها  متوقعة  ك���وارث 
الثلجية  والعوا�سف  واجلفاف  ال�سديد 
واالأعا�سري وذوبان اجلليد الذي قد يحدث 
امليكروبات  وينتج  اأر�سية،  انهيارات 
اجلليد منذ فرتة طويلة، كما  املدفونة حتت 
)حدث عام 2016 عندما ذاب اجلليد واأدى 

اخلبيثة(. اإىل تف�سي مر�س اجلمرة 
�سلع  ال�سارية  واالأمرا�س  االأوبئة  ُت�سكل 
والكوارث  احل��روب  بعد  الثالث  اخل��وف 
للقلق  رئي�سي  م�سدر  وه��ي  البيئية، 
واخلوف بالن�سبة للب�رش الذين عانوا اأنواًعا 
بني  تراوحت  ال�سنني  مر  على  منه  خمتلفة 
بنوعيه  الطاعون  مثل  واملميتة  احل��ادة 
االآ�سيوية  واالأنفلونزا  واالأ�سود  االأنطوين 
هونغ  واأنفلونزا  الزيكا  وحمى  واخلنازير 
االأمرا�س  من  وغريها  واالإيبوال،  كونغ 

والكولريا. الب�رش كاملاريا  املهددة حلياة 
العامل  منهم  و  يوؤكدون،  العلماء  اأغلبية 
لاأمن  هوبكنز  جونز  مركز  يف  البارز 
)اأن  ي��ق��ول:  ت��ون��ر(،  )اإري����ك  ال�سحي 
الظهور  يف  �ست�ستمر  املعدية  االأمرا�س 
من  جزء  اأنها  واأعتقد  للظهور،  والعودة 
يف  نحن  االآن،  فيه  نعي�س  ال��ذي  العامل 
والتعدي  العوملة،  ب�سبب  االأوبئة  ع�رش 
تتف�سى  اأن  وميكن  الربية،  البيئات  على 

امل�ستقبل(. االأمرا�س يف  العديد من 
يف  التحكم  ميكن  ال  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
يف  املعا�رش  عاملنا  يف  وح�رشها  االأوبئة 
كالطائرات  النقل  و�سائل  بوجود  ظل 
ميكن  حيث  وال�����س��ي��ارات،  وال��ق��ط��ارات 
للفريو�س اأن ينتقل اإىل جميع بلدان العامل 
يف اأقل من يوم واحد، االأمر الذي زاد من 
يف  الوباء  انت�سار  من  واخلوف  القلق  حالة 

الب�رش. فناء  واإمكانية  العامل 
يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  زاد  ق��د  و 
�سخ�س(  األ���ف   17 )اإ���س��اب��ة  ال�����س��ني 
من  العامل،  يف  دول  اأغلبية  اإىل  وانتقاله 
بفعل  العامل  انتهاء  وهاج�س  الفوبيا  حالة 
عقاب  على  اإ�سارة  البع�س  فراآه  الوباء، 
امللحدة  ال�سيوعية  ال�سني  اأ�ساب  اإلهي 
اأكد  الذي  وايلز(  )ريك  االأمريكي  كالق�س 
هي  )االأوبئة  اأن  تويرت  على  تغريدة  يف 
عنه  وقال  احلكم(،  مراحل  اآخر  من  واحدة 
�سيا�ستها  نتيجة  اإلهي  عقاب  اإنه  اآخرون 
يف  االإي��غ��ور(  )م�سلمي  جت��اه  املت�سددة 
غرب  اأق�سى  يف  الواقع  �سينجيانغ  اإقليم 
العامل،  نهاية  الباد، وعامة من عامات 
امل�سلمني  ي�رشبون  ال�سينيون  ه��وؤالء  و 
خبيث  مبر�س  الله  ابتاهم  وقد  االويغور 

يدمرهم. �سوف 
طبعت  التي  التعليقات  باقي  و�سبت 
انت�سار  اإمكانية  خانة  يف  والهلع  باخلوف 
العربية،  البلدان  يف  القاتل  الفريو�س 
بينها  التجاري  التبادل  حجم  اأن  ا  خ�سو�سً
الفريو�س  واأن  كبرًيا،  ُيعد  بكني  وب��ني 
ت�ستهدف  بيولوجية  ح��رب  ع��ن  ناجم 
يكن  مل  اإذا  و  ال�ساعدة،  االآ�سيوية  القوة 
فريو�س كورونا جزءاً من حرب بيولوجية 
التحري�س  فاإن حجم  ال�سني،  موجهة �سد 
من  جزء  هو  حوله  االإعامي  والتهويل 

ال�سني. احلرب �سد 
التهديدات  قائمة  ف��اإن  اأخ��رى،  جهة  من 
تنوعت  القلق  وم�سببات  ال��وج��ودي��ة 
يعتقد  حيث  التكنولوجيا،  فوبيا  لت�سمل 
ع�رش  هو  القادم  الع�رش  اأن  النا�س  بع�س 
�ست�ستعبد  التي  النانوية  الروبوتات  جترب 
ال��ذي  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  الب�رش، 
الزاوية  هذه  ومن  خدم،  اإىل  �سيحولهم 
لنهاية  احلالّية  الت�سورات  اإن  القول  مُيكن 
كيمياء  عن  ناجمة  امل�سبوقة،  غري  احلياة 
التي  العلمية  الن�سو�س  ب��ني  معقدة 
الدمار  اإمكانية  ملمو�س  ب�سكل  توثق 
التي  ال�سلبية  االأخبار  وعناوين  القريب، 
التقارير االإخبارية، وحتذير  يتم ن�رشها يف 
الكوارث  االجتماعية من  االإعام  و�سائل 
وحرب  بكثافة،  واالقت�سادية  البيئية 
انت�سار  احتمالية  تن�رش  التي  املعلومات 
اأو  اإلكرتونية  هجمات  قيام  اأو  االأوبئة، 
االأفام وامل�سل�سات  اإىل  اإ�سافة  اإرهابية، 
بفعل  منهار  ت�سور عامل  التي  والروايات 

الكوارث.
مقاالت  االأخرية  االآونة  يف  انت�رشت  كما 
العوامل  من  عدداً  تناولت  عديدة،  علمّية 
حياة  على  خطراً  ت�سّكل  قد  التي  املتفرقة 
كان  تداوله  مّت  ما  اأخطر  لكن  االإن�سان، 
غام�س،  جديد  مر�س  العلماء  اإ�سافة 
اإىل  املجهول(،  )عامة  "اإك�س"  اأ�سموه 
مدّمرة  اأوبئة  على  حتتوي  التي  القائمة 
ومر�س  و�سار�س  اإيبوال  فريو�سات  مثل: 

زيكا.
ال�سحة  ومنظمة  العلماء  دخ��ل  حيث 
يبحثون  وهم  احلرية  من  حالة  يف  العاملية 
خطري،  مر�س  م��ن  للوقاية  ط��رق  ع��ن 
انت�رش  اإذا  االأر�س  يدّمر  قد  باأنه  ُو�سف 
رمز  امل��ر���س  على  واأط��ل��ق  الب�رش،  ب��ني 
باالإيبوال  �سبيه  وهو  املجهول(  )اإيك�س 
اأدغال  بني  يختبئ  الذي  فما  اأخطر،  لكنه 

االأفريقية؟. القارة 
االأر�س  يدّمر  اأن  ميكنه  غام�س  �رش  اإنه 
مر�س  بهيئة  مَتّثل  ال�رش  هذا  حلظات،  يف 
تتمكن  مل  حيث  العلماء،  حري  قد  و  جديد 

حتى  احتوائه  من  واالأدوي���ة  العقارات 
علماء  عن  نقلت  تقارير  وهناك  االآن، 
جهودهم  يكّر�سون  اإنهم  قولهم  بريطانيني 
من  وعاج  لقاح  الإيجاد  الفرتة  هذه  يف 
حتى  ف�سلوا  حيث  الغام�س،  املر�س  ذلك 
وكيفية  وطبيعته  ماهيته  حتديد  يف  اليوم 
ال�سيطرة عليه، املر�س ظهَر يف جمهورية 
عوار�سه  وت�سبه  الدميقراطية،  الكونغو 
عوار�س مر�س )االإيبوال العدواين(، لكنه 
فهو  منه  خطورة  اأكر  اأنه  ويبدو  خمتلف 
ال ي�ستجيب الأّي عقار اأو تطعيم اأو دواء.

مكافحة  وح���دة  ت�سعى  جانبها،  م��ن 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  التابعة  التطعيم 
يف الوقت الراهن اإىل اكت�ساف طبيعة هذا 
التي  االأمرا�س اخلطرية  اإىل جانب  املر�س، 
االإيبوال،  مثل  اأفريقيا  يف  تتمحور  بداأت 
يف  االأم��را���س  تلك  تكون  اأاّل  ل�سمان 
االأر�س،  كوكب  فناء  يف  �سببًا  امل�ستقبل 
متحور  اإمكانية  من  العلماء  خوف  ويكمن 
ُمعديًا  ي�سبح  بحيث  الغام�س،  املر�س  هذا 
قاتل  فريو�س  اإىل  ليتحّول  اأكرب  ب�سورة 

الهواء.  ينتقل يف  ب�رشعة 
ال�سحة  منظمة  اأّن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
املجهول  املر�س  هذا  بعد  ُتعّرف  العاملية مل 
اإاّل  الب�رشية،  على  مر�س خطري  باأنه  حاليًا 
على  تعمل  والتطوير  البحث  خطط  اأّن 
ولكي  ملخاطره،  جَتّنبًا  �رشيع  عاج  اإيجاد 
باأ�رشه،  العامل  يهدد  مر�س  اإىل  يتحول  ال 
االآن  حتى  الطبية  امل�ساعي  اأّن  يبدو  وال 
هذا  لدرء  يكفي  مبا  ملمو�سة  نتائج  حتمل 
االأبحاث  اأّن  اإىل  العلماء  ي�سري  اإذ  املر�س، 
املجهول،  للمر�س  تطعيم  باإيجاد  املتعلقة 
2014، ميكن  الذي ظهر للمرة االأوىل عام 

البطيء. بالتقدم  ُتو�سف  اأن 
علماء  اأطلق   2018 �سنة  اآذار  �سهر  ففي 
م�سطلح  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منّظمة 
مر�س  اإىل  ي�سري  الذي  "اإك�س"   املر�س 
االآن،  حتى  وجمهول  الب�رش  يهدد  وبائي 
ق�سارى  ببذل  العلماء  املنّظمة  ون�سحت 
الوباء  ملواجهة  اأنف�سهم  الإع��داد  جهدهم 
يكت�سح  اأن  املنتظر  من  ال��ذي  ال��ق��ادم، 
بداية  حول  التكهنات  كرت  وقد  العامل، 
كوريا  اأو  رو�سيا  يف  كانت  اإذا  الفريو�س 
ملمو�س،  دليل  اأي  وجود  دون  ال�سمالية 
الرويجي  العامل  قاله  ما  هو  االأكيد  لكن 
)جون  العاملية  ال�سحة  منّظمة  وم�ست�سار 
يكون  اأن  املرجح  من  اإنه  روتنجن(  اآرين 
ن�سهده  مل  )اأمراً  التايل  الوبائي  التف�سي 

من قبل(. 
ال ينبغي اأن نتفاجاأ عندما ن�سمع اأن مر�سًا 
االأوبئة  قائمة  يف  ُو�سع  قد  معروف،  غري 
الناحية  م��ن  االأوب��ئ��ة  فمعظم  القاتلة. 

انت�سارها.  قبل  غام�سة  كانت  التاريخية 
الوحو�س  هذه  ظهور  ناحظ  بالكاد  نحن 
امليكروبية القاتلة حتى تبداأ يف قتل اأعداد 
الب�رش،  اأو  الربية  احليوانات  من  كبرية 
والبنية التحتية ال�سحية متيل اإىل  حماولة 

اإيجاد العاج بعد وقوع الكارثة.
اآن��ف��ًا ه��و ذه��اب  ُذك��ر  االأخ��ط��ر مم��ا  لكن 
حد  اإىل  قادم  هو  ما  ت�سبيه  اإىل  العلماء 
تف�ّست  التي  االإ�سبانية،  باالأنفلونزا  بعيد 
فريو�س  و�سّببها   1918 عام  العامل  يف 
اأن���واع  )اأح���د  ال��ف��وع��ة  �سديد   H1N1
 500 تقريبًا  واأ�سابت  اخلنازير(  اأنفلونزا 
ما  لوفاة  واأدت  العامل  حول  اإن�سان  مليون 
بني 50 – 100 مليون اإن�سان اأي ما يعادل 

– 5 يف املائة من �سكان العامل وقتها،  3
وقام العلماء بخطوات وا�سعة يف حماولة 
واكت�سفوا  املجهول،  املر�س  عن  الك�سف 
اخلفافي�س  يف  ج��دي��دي��ن،  ف��ريو���س��ني 
الفريو�سني  هذين  اإن  وامللفت  امليامنريية، 
الذي  كورونا،  فريو�س  عائلة  اإىل  ينتميان 
على  وبائية  ك��وارث  يف  بالفعل  ت�سبّب 

االأر�س. كوكب 
فاليتوتو، وهو طبيب  قال مارك  من جهته 
ال�سّحة  بربنامج  الرّبية  للحياة  بيطري 
�سميث�سونيان  ملعهد  التابع  العاملية 
القادمة  )االأمرا�س  البيئة:  على  للحفاظ 
اأفريقيا،  اأو  اآ�سيا  من  االأرجح  على  �ستاأتي 
فيها  يدّمر  التي  االأماكن  هي  هذه  الأن 
ن�سهد  اإننا  اأ���رشع،  ب�سكل  البيئة  الب�رش 
احلياة  يجعل  مما  للتهديد،  الغابات  تعّر�س 
وثيق  ات�سال  على  املناطق  هذه  يف  الرّبية 
مع الب�رش، وقلقنا هو اأنه اإذا كنت ت�ستخدم 
تعّطل  فاإنك  والزراعة،  للطرق  الغابات 
احليوانات  تغادر  �سوف  البيئي،  النظام 

للب�رش(. وتتعّر�س  الغابة 
الب�رشي  اجلن�س  يهدد  اأخر  يوجد خطر  كما 
فريو�سات  ا�ستيقاظ  هو  و  املعمورة،  عرب 
العاملي  اخلبري  دق  حيث  ال�سمايل،  القطب 
)الدكتور  املعدية  االأم��را���س  جم��ال  يف 
القدمية  امليكروبات  اأن  ك��ارول(،  ديني�س 
الب�رشية،  على  خطرا  ت�سكل  املجمدة 
تذيب  التي  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  مع 
"ميرتو"  ل�سحيفة  قائا  ال�سمايل،  القطب 
الربيطانية: )يجب اأن نكون حذرين للغاية 
املحتملة  التهديدات  من  التقليل  ب�ساأن 
التي  اجلراثيم  ت�سكلها  اأن  ميكن  التي 
ولدت من جديد(، واأ�سار الدكتور ديني�س 
الوباء  راأى  الذي  )الرجل  ب�  امللقب  كارول 
قادما(، اإىل اأن االأمرا�س القادمة من احلياة 
عاملي  قلق  م�سدر  تكون  اأن  يجب  الربية 

امل�ستجد. بعد جائحة فريو�س كورونا 
                                             ..يتبع..

تطور فريو�س كورونا امل�شتجد مبوا�شفات خارقة و عابرة للم�شافات فتاك ل يرحم..
      فريو�س كورونا امل�شتجد هبة اخلوف التي جتتاح عاملنا ترويعًا، وكانون الفزع الذي يقلقنا وينذرنا وا�شعًا كل اجنازاتنا على املحك، مزعزعًا قلوب الب�شر مقلقًا حياتهم مقيدًا دينامكية 
حا�شرهم، زارعًا الذعر اأمام القادم من اأيامهم، قا�شيًا عليهم م�شاجعهم، غري رحيم بهم وهو يرهب عقولهم وخميلتهم بكل ما هو وخيم ومريب ومزعج 

وج�شيم، و ما بالك من تطور �شاللته للمدى القريب مبوا�شفات جديدة جد خطرية و خارقة للب�شرية جمعاء عرب املعمورة.

حممد  الأمني غــــرنا�س

اجلزء الثالث
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ح�دث وال ح�رج
“كورونا” قد 

تعتزل ب�شبب تبادل 
الكمامات بني 
املواطنني.. !

وقفة احتجاجية لعمال الن�شاط الجتماعي املنتهية 
عقودهم بغليزان. 

ص���ورة و تع��ليق 

يقوم �صباب باملقاطعة 
الإدارية علي منجلي، 
بالتداول على ارتداء 
الكمامات الواقية من 

اأجل ولوج مراكز جتارية 
ومرافق عمومية، وهو 

ما من �صاأنه اأن ي�صهل 
من تنقل الوباء بني 

الأ�صخا�ص، ويثري احلرية 
ب�صبب الالمبالة التي 

يتميز بها بع�ص ال�صباب 
يف ظل جائحة كورونا.

 اإنقاذ �شقر من الهالك
متكن اأفراد احلماية املدنية 

لبلدية حامة بوزيان بولية 
ق�صنطينة، من اإنقاذ �صقر 

عِلق ب�صلك كهربائي ذي 
ال�صغط العايل، حيث مت 

ا�صتغالل �صاحنة ال�صّلم 
امليكانيكي يف هذه العملية 

والتي متت بنجاح.

ملاذا ترى "عني العقل" العامل 
ب�صكل خمتلف متاما عن 

الروؤية الواقعية؟!
اكت�سف باحثون تداخا ع�سبيا بني االإن�سان واالآلة، ي�ساعد على تف�سري �سبب اختاف ما نراه 

يف اأذهاننا عن املعلومات التي تتم معاجلتها بوا�سطة اأعيننا الفعلية، عندما ننظر اإىل �سيء ما يف الواقع.ومب�ساعدة ما�سح �سوئي 
للت�سوير بالرنني املغناطي�سي و�سبكة ع�سبية ا�سطناعية - حمرك AI م�سمم ملحاكاة الدماغ - تر�سم الدرا�سة اجلديدة اأوجه 

ال�سبه بني طريقة عمل دماغ االإن�سان وطريقة عمل نظام الكمبيوتر.وباالإ�سافة اإىل �رشح �سبب عدم تطابق �سورة كلب 
يف راأ�سك متاما مع كلب حقيقي، ميكن اأن تكون للنتائج اآثار مهمة على البحث، يف كل من ق�سايا ال�سحة العقلية وتطوير 

ال�سبكات الع�سبية اال�سطناعية.ويقول عامل االأع�ساب توما�س نا�سياري�س من جامعة "ميديكال" كارولينا اجلنوبية الطبية: 
"نعرف اأن ال�سور الذهنية ت�سبه قليا الروؤية اإىل حد ما، لكنها ال ميكن اأن تكون متطابقة متاما. اأردنا اأن نعرف على وجه 

التحديد باأي الطرق كانت خمتلفة".وا�ستخدم الفريق �سبكة ع�سبية مولدة - ميكنها اإن�ساء ال�سور وحتديدها، مع توفري بيانات 
تدريب كافية - ودر�سوا كيفية ت�رشفها، الأنها كانت حتاول حتليل عينات ال�سور واإنتاج �سبكتها اخلا�سة.وقورن هذا التحليل 

مع الن�ساط يف اأدمغة االإن�سان، كما خ�سع للقيا�س بوا�سطة جهاز الت�سوير بالرنني املغناطي�سي. ويف مراحل خمتلفة، ُطلب من 
املتطوعني اأن ينظروا اإىل ال�سور على ال�سا�سة، واأن يتخيلوا اأي�سا ال�سور الذهنية اخلا�سة بهم داخل عقولهم.وتطابق الن�ساط 

الع�سبي يف ال�سبكة اال�سطناعية والدماغ الب�رشي، على االأقل اإىل حد ما. ومتكن الباحثون من ماحظة اأوجه الت�سابه يف 
الطريقة التي ُمررت بها كل من ال�سبكات الع�سبية اال�سطناعية والب�رشية، اإ�سارات بني م�ستويات االإدراك االأقل �سبابية 

وامل�ستويات االأكر دقة واالأعلى.وفيما يتعلق بدماغ االإن�سان، فاإن النظر اإىل �سيء ما، يت�سمن اإ�سارات دقيقة من �سبكية العني 
اإىل الق�رشة الب�رشية للدماغ. وعندما نتخيل اأمرا ما، ت�سبح هذه االإ�سارات اأكر �سبابية واأقل دقة.ويقول نا�سياري�س: "عندما 

تتخيل، يكون ن�ساط الدماغ اأقل دقة. اإنه اأقل تناغما مع التفا�سيل، ما يعني اأن نوع ال�سبابية والت�سوي�س الذي تختربه يف 
�سورك العقلية، له بع�س االأ�سا�س يف ن�ساط الدماغ".

تهافت على �شراء الأدوية ◄
واملكمالت الغذائية التي حتتوي 
على الزنك والفيتامني c بعنابة

يتهافت هذه اليام املواطنون على �صراء 
الأدوية  واملكمالت  الغذائية  التي حتتوي على  

الفيتامني c والزنك  ب�صبب فريو�ص كورونا، 
مما  جعل �صعرها  يرتفع  مقارنة  بالأيام  

املا�صية ،مع ت�صجيل نق�ص كبري  فيها باأغلب 
ال�صيدليات املوجودة بولية عنابة.

 �شقوط مميت لطفل من الطابق ال�شابع لعمارة
لقي طفل يبلغ من العمر ثالث )3( �صنوات حتفه بعد �صقوطه 

من �صرفة �صقة متواجدة بالطابق ال�صابع من عمارة بحي 
املمرات مبدخل مدينة �صكيكدة، ح�صب ما ُعلم من م�صالح 

احلماية املدنية.واأو�صح امل�صدر ذاته باأن الطفل لفظ اأنفا�صه 
الأخرية مب�صت�صفى �صكيكدة بعد اأن مت نقله من قبل م�صالح 

احلماية املدنية على جناح ال�صرعة، وهو م�صاب بجروح 
وفاقد للوعي ويف حالة خطرية.وقد اأثارت هذه احلادثة 

حالة من الهلع و�صط  ال�صكان و املارة، ل �صيما واأن موقع احلادث 
يعد من الأماكن التي ت�صهد تواجدا  كبريا للمواطنني .

بقلم: بلقاسم جمال 

 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590
تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية التعبري. 
لكل  طبيعي  إنساين  حق  التعبري  حرية  بأن  تؤمن  اجلريدة   -  2

األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.
3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على املشاركة 

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

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

دولة القانون واملؤسسات. 
والرقابة،  السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

7 - اجلريدة - من وجهة نظرها- تؤمن بأن ضمانات حرية تداول 
املعلومات ونشرها هو حق جمتمعي. لذا تشجب الرقابة علي املعلومات 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية يف املجامالت 
أو  الشخصية  اإلساءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز  أو  وتصفية احلسابات 
املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على 
أن مجيع املستندات والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط 

بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
األمة  تراث  احترام  تقتضى  اإلعالم  أن حرية  تؤمن  التحرير   -  9
الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السالم، 
وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل 

أو كراهية أو تعصب.
يف  أمانة  ــا  وأدواهت وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

شعارها:”حنن مع احلق وحيثما 
مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها 

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

االجتماعية. غايتها املسامهة يف 
التنوير ، اإلصالح، البناء، التوحيد 

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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بركاين يطالب الولة بفر�س احلجر على الأحياء والبلديات املوبوءة
دعا اجلزائريني للتجند من اأجل تفادي �صيناريو عيد الفطر خالل عيد الأ�صحى

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

اللتزام  املواطنني  على  اأنه  اأم�ص  بها  اأدىل  �صحفية  ت�صريحات  يف  بركاين  بقاط  الربفي�صور  وقال 
اأيام عيد الأ�صحى املبارك لأن اجلميع مدرك  بقواعد التباعد الجتماعي  قدر امل�صتطاع ل�صيما يف 
اأن ما وقع بعد عيد الفطر املا�صي من ارتفاع يف معدل الإ�صابات بفريو�ص كورونا �صببه عدم احرتام 
اإجراءات احلجر ال�صحي وكرة الزيارات العائلية، حمذرا باأن اأي تهاون يف اإجراءات احلجر ال�صحي يف 
الأيام املقبلة �صيكون ثمنه باهظا.وح�صب ع�صو اللجنة العلمية  فاإن اأغلب حالت الإ�صابة  بالفريو�ص 
اجلنائز. يف  اجلماعي  واحل�صور  الأفــراح  خ�صو�صا  العائلية  التجمعات  اإىل  راجع  الأخرية  الأيام  يف 

ملزمون  اجلزائريني  اأن  بركاين  بقاط  و�صدد 
الفتوى  جلنة  بيان  يف  الواردة  التو�صيات  باإتباع 
اأيام عيد الأ�صحى عرب و�صائل  التغافر  خ�صو�صا 
الت�صال بدل التنقل اإىل البيوت، بالإ�صافة اإىل 
الذبح. ب�صعرية  املتعلقة  الأخــرى  التو�صيات 

الوباء  ملحا�صرة  املتبعة  الإجــراءات  وبخ�صو�ص 
يف  الإ�صابات  عدد  يف  كبريا  ارتفاعا  عرف  الذي 
الأ�صبوع الأخري، قال بقاط بركاين اإن امل�صوؤولني 
يلجئون  التحريات  جلنة  مع  بالتعاون  املحليني 
املناطق  م�صتوى  على  �صحي  حجر  فر�ص  اإىل 
بوؤر  مبثابة  تعترب  التي  والأحــيــاء  كالبلديات 

لنت�صار الفريو�ص التاجي امل�صتجد.
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الك�شف عن املر�شى املعنيني بدخول امل�شت�شفى للعالج

لفريو�س"كورونا"   جديدة  ح�شيلة  يف  وفاة  و13  اإ�شابة   587

فتح حتقيق يف مقاطع الفيديو املتداولة

حادثة مقتل فلويد الأمريكي تتكرر مع �شاب جزائري يف بلجيكا

وتوؤكد للتالميذ  الكاملة  احلماية  توفري  على  "الكناب�شت" ت�شدد 

جناح املو�شم الدرا�شي املقبل ي�شتلزم �شبط نظام اإحرتازي
 �شحي حمكم

ت�صجيل  عن  اأم�ص  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
بهذا  و  بكورونا  جديدة  اإ�صابة   587
اإىل  لالإ�صابات  الإجمايل  العدد  يرتفع 
وفاة   13 ت�صجيل  ومت  اإ�صابة.   24.278
جديدة ب�صبب اجلائحة، لريتفع العدد 
نف�ص  ي�صيف   ،1100 للوفيات  الإجمايل 
التي  ـــالت  احل عــدد  وبلغت  املــ�ــصــدر. 
متاثلت لل�صفاء من فريو�ص كورونا 246 
16646، فيما  حالة، لريتفع اإجمال اإىل 
املركزة.  بالعناية  مري�صا   56 يتواجد 
عن  العا�صمة  يف  ال�صعبي  املجل�ص  واأعلن 
وفــاة  بعد  اأ�صبوعني،  ــدة  مل مقره  غلق 
بفريو�ص  اإ�صابته  نتيجة  اأع�صائه  اأحد 

كورونا. وقال رئي�ص املجل�ص كرمي بنور 
املواطنني  جميع  علم  يف  "ليكن  بيان  يف 
املجل�ص  اإىل  ــن  ــدي ــواف ال واملــواطــنــات 
وفاة  واإثر  اأنه  اجلزائر  لولية  ال�صعبي 
زميلنا الع�صو املنتخب باملجل�ص بفريو�ص 
احـــرتام  اإطــــار  ويف  امل�صتجد  ــا  ــورون ك
للوباء،  للت�صدي  الوقائية  التدابري 
لولية  ال�صعبي  املجل�ص  غلق  تــقــرر 
تف�صي  لتجنب  يوما   14 ملــدة  اجلــزائــر 
عبد  الربوفي�صور   اأكد  بدوره  الوباء." 
الأوبئة  ق�صم  رئي�ص  عمرة،  بن  الرزاق 
بــوليــة  ــون  ــان ف فــرانــ�ــص  مب�صت�صفى 
اأن حالت الإ�صابة بالفريو�ص  البليدة، 

يف تزايد والعدوى موجودة. واأو�صح بن 
بوباء  مري�ص  فيها  عائلة  كل  اأن  عمرة، 
ت�صريح  يف  املتحدث  واأ�ــصــاف،  كــورونــا 
و"منلك  فيها،  متحكم  الأمــــور  اأن  لــه 
جانبه  من  الو�صع".  ملواجهة  الإمكانيات 
قال املدير العام للمعهد الوطني لل�صحة 
اأن الربوتوكول  العمومية اليا�ص رحال، 
العالجي املطبق يف امل�صت�صفى هو نف�صه 
لالإ�صت�صفاء  التوجيه  ــالل  خ املطبق 
ت�صريح  يف  رحـــال  واأو�ــصــح  ــزيل.  ــن امل
يقدم  العالج  اأن  العمومي،  للتلفزيون 
ــة واملــراقــبــة  ــالزم مــع الإحــتــيــاطــات ال
واأ�صاف  الأطــبــاء.  طــرف  من  الهاتفية 

كبري،  در�ـــص  اجلــائــحــة  ان  املــتــحــدث 
للجزائر، لأن الأخرية لديها ثالث دول 
و�صدد  حدودية.  دول  و�صبعة  بحرية 
املر�صى  كــل  ــول  دخ اإّن  رحـــال،  اليا�ص 
حدة  من  زاد  امل�صت�صفيات  اإىل  بكورونا 
الآن  اأن  رحـــال  واأو�ــصــح  الكــتــظــاظ. 
يتم  اأعرا�ص  له  تكن  ل  الــذي  الإن�صان 
مبتابعته  املنزيل  لال�صت�صفاء  اإر�صاله 
اأن  املتحدث  واأ�صاف  يوما.   15 ملدة  طبيا 
امل�صت�صفى هم احلالت  املعنيني بدخول 
املزمنة  الأمــرا�ــص  واأ�صحاب  احلرجة 

وكبار ال�صن.
لوؤي.ي

"اأنتويرب"  مدينة  يف  العام  املدعي  مكتب  فتح 
ال�صاب  مقتل  ق�صية  يف  حتقيقًا  البلجيكية 
من  �صاعات  بعد  عامًا(   29( "اأكرم"  اجلزائري 
البلجيكية   ال�صرطة  طرف  من  بعنف  اعتقاله 
بطريقة ت�صبه مقتل الأمريكي "جورج فلويد" 
وقال   . اأمريكا  يف  الحتجاجات  اأ�صعلت  التي 
يف  بالين  عمار  بلجيكا  يف  اجلزائري  ال�صفري 
" هنالك عنا�صر  البلجيكية  ت�صريح لل�صحافة 
"يف  م�صيفًا   ،" تو�صيحها  ينبغي  الق�صية  يف 
تدخل  على  التعليق  ال�صعب  من  احلايل  الوقت 
التي  الدقيقة  ــروف  ــظ وال ال�صرطة  �صباط 
اأكرم".  ال�صاب  مواطننا  اعتقال  مبوجبها  مت 
تتابع  اجلزائرية  ال�صفارة  "اإن  بالقول  وتابع 

م�صرياً  كثب"،  عن  الق�صية  هذه  يف  التطورات 
ذلك  يف  مبا  الفيديو،  مقاطع  "م�صاهدة  اأن  اإىل 
الجتماعية  ال�صبكات  على  تداولها  يتم  التي 
تلقي  قد  اجلثة  ت�صريح  نتائج  مع  ومراجعتها 
املحيطة  القليلة  الرمادية  املناطق  على  ال�صوء 
ال�صرطة  وقــالــت  املفجعة".  الق�صية  بــهــذه 
البلجيكية اإن رجاًل يبلغ من العمر 29 عامًا من 
اأحد  اأمــام  عليه  القب�ص  األقّي  جزائري،  اأ�صل 
حماولته  بعد  الأحد  يوم  اأنتويرب  يف  املقاهي 
مهاجمة اأ�صخا�ص. بعد احلادث نقل الرجل اإىل 

امل�صت�صفى اإل اأنه تويف بعدها بب�صعة �صاعات.
البلجيكية  ال�صرطة  با�صم  للمتحدث  ووفقًا 
�صفني لومريت، فقد مت ا�صتدعاء ال�صباط بعد 

للغاية"  "امل�صطرب  الرجل  حــاول  اأن 
ح�صب و�صفه، مهاجمة النا�ص، م�صيفًا 
اأ�صيب بالفعل وبدا خمموراً  اأن الرجل 

وكان يحاول حتطيم اأثاث املقهى.
ـــدت  اأّك ــد  ق ال�صحية  والــــدة  ــت  ــان وك
اأن  اإعــالمــيــة  ت�صريحات  يف  ــص،  ــ� اأم
�صبب  اأن  اأخربتها  امل�صت�صفى  اإدارة 
من  ـــن  الب مــعــانــاة  اإىل  يــعــود  ــاة  ــوف ال
مر�ص ال�صرع، وهو ما نفته املتحدثة، 
جيدة  ب�صحة  كــان  ابنها  اأن  م�صيفًة 
يوم  اأي  املا�صي  ال�صبت  التقته  عندما 

قبل احلادثة.
لوؤ ي

"الكناب�صت"  نقابة  يف  الــقــيــادي  ك�صف 
ــة اأمـــ�ـــص الـــثـــالثـــاء يف  ــب ــودي مــ�ــصــعــود ب
الــرتبــويــة  الــهــيــاكــل  اأن  ــه  ل ت�صريحات 
فاعال  عامال  �صت�صكل   ، ا�صتالمها  املربمج 
الوقائي  ال�صحي  النظام  وتنفيذ  اإجناح  يف 
املدر�صي  الدخول  خالل  اعتماده  املزمع 
بكل  ا�صتثنائيا  �صيكون  الذي   2020/2021

املقايي�ص.
الدرا�صي  املو�صم  جناح  باأن  بوديبة  وقال 
ي�صتلزم  كــورونــا  جائحة  ظــل  يف  املقبل 
يف  حمكم  �صحي  اإحــــرتازي  نظام  �صبط 
الهياكل  و  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  خمتلف 
�صبه الرتبوية، م�صددا يف ذات ال�صياق على 
للتالميذ  الكاملة  احلماية  توفري  حتمية 
واأفراد اجلماعات الرتبوية خالل �صريورة 
وزير  2020/2021.وكان  الدرا�صية  ال�صنة 

حممد  الوطنية  الرتبية 
اأن  ــــد   اأك قــد   ، واجـــعـــوط 
املقبل  املــدر�ــصــي  الــدخــول 
ب�صبب  ا�صتثنائيا   �صيكون 
لكن  كورونا،   جائحة  اآثــار 
بــاملــقــابــل فــــاإن احلــكــومــة 
ــروف  ظ ب�صمان  ملتزمة 

للتالميذ.و  بالن�صبة  لئــقــة   متــدر�ــص 
الــذي  اللقاء  يف  واجــعــوط  حممد  ك�صف 
 14 اأن  املقبل  املدر�صي  للدخول  خ�ص�ص 
كبريا  �صغطا  تعرف  الوطن  عرب  وليــة 
امل�صاريع  رغم  التالميذ  متدر�ص  جمال  يف 
اإجنازها.ولمت�صا�ص  ــاري  واجل امل�صجلة 
�صيتم  الــرتبــيــة  وزيـــر  ــاف  ــص اأ� ال�صغط  
جديدة  تربوية  موؤ�ص�صة   686 ا�صتالم 
�صبه  هيكل   1052 و  الطـــوار  خمتلف  يف 

للريا�صة  ــات  ــاع وق مطاعم  مــن  تــربــوي 
املو�صم  خــالل  ال�صحي  للك�صف  ــدات  ووح
الدرا�صي اجلديد.واأ�صاف اأنه كان مربجما 
اأنه بعد  686 موؤ�ص�صة تربوية، غري  اجناز 
اأولــويــات  حتديد  مت  كوفيد19-  جائحة 
على  والتي  الرتبية  قطاع  واحتياجات 
ل�صمان  اجلهود  كل  توحيد  يتم  �صوئها 

دخول مدر�صي يف م�صتوى التطلعات.

لوؤي.ي

دق ع�صو اللجنة العلمية ملتابعة ور�صد تف�صي وباء كورونا يف اجلزائر الدكتور بقاط بركاين ناقو�ص اخلطر فيما يتعلق بارتفاع عدد حالت الإ�صابة 
اليومية امل�صجلة بفريو�ص كورونا امل�صتجد.داعيا اجلزائريني اإىل التجند من اأجل منع تكرار �صيناريو عيد الفطر املا�صي خالل عيد الأ�صحى املبارك 

ل�صيما ما تعلق بعدم احرتام اإجراءات احلجر ال�صحي، م�صريا باأن معدل الإ�صابة بفريو�ص كوررنا يف ت�صاعد وعلى اجلميع اأخذ احليطة واحلذر.

ِه ُهو ُموا ألْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد الَلّ ( َوَما ُتَقِدّ
َ َخْيًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا )
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مبركز مكافحة السرطان - الوادي

الجمهوية الجزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات

مديرية الصحة والسكان لوالية الوادي

املـــؤسسة االستشفـائـية املـتخصصـة

مركز مكافحة الرسطان - رزقي البشري

·¯¬c·¯¬c
عن حملة تربع بالدمعن حملة تربع بالدم

ــان  ــة الرسط ــة ملكافح ــفائية املتخصص ــة اإلستش ــر املؤسس ــن مدي يعل  

بالــوادي بالتنســيق مــع املؤسســة العموميــة االستشــفائية بــن عمــر 

الجيالين مصلحة حقن الدم عن حملة تربع بالدم لفائدة املرىض.

ت�شجيل 55 األف خمالفة تتعلق اأغلبها بعدم 
احرتام �شروط احلجر  

ن�شر قائمة التجار 
املعنيني باملداومة يومي 

العيد على النرتنت
الأ�ــصــواق  تنظيم  مــديــر  ــراين  ــق م ــد  ــم اأح ك�صف 
والن�صاطات التجارية واملهن املقننة بوزارة التجارة، 
خالل  باملداومة  املعنيني  التجار  قائمة  حتديد  عن 

عطلة عيد الأ�صحى املبارك.
هذه  اإ�صافية  مبجموعة  التجار  عدد  تدعيم  ومت 
األف   45 و   43 بني  يــرتاوح  العدد  يجعل  ما  ال�صنة،  
والــبــقــالت  املــخــابــز  عــدد  وي�صم  ومــنــتــج،  تــاجــر 
منتجي  اإىل  بالإ�صافة  والفواكه  اخل�صر  وحمــالت 
ــالن  الإع ال�صنة  هــذه  �صيتم  كما  املعدنية.  املــيــاه 
العيد  يومي  باملداومة  املعنيني  التجار  قائمة  عن 
وكذا  التجارة،  لوزارة  الر�صمي  املوقع  على  ون�صرها 
منظمات  مع  بالتن�صيق  الولئية  املديريات  مواقع 
وح�صب  امل�صتهلك.  وحماية  التجار  وجمعيات 
املــواد  تــوزيــع  بت�صهيل  العملية  �صت�صمح  مــقــراين 
للمواطن  توفريها  و�صمان  الأ�صا�صية  الغذائية 
واملحالت  التجار  كل  على  الإطـــالع  الذي،ميكنه 
خمالفة  األــف   55 ت�صجيل  ومت  باملداومة.  املعنية 
فيها،  للق�صاء،للف�صل  حتويله  مت  ملف  األف   52 منها 
�صروط  اإحــرتام  عــدم  يف  املخالفات  اأغلب  وتتعلق 
احلجر ال�صحي وكذلك �صروط نقل وتخزين املواد.                    
       لوؤي.ي



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/

