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ارتفاع عدد امل�سجلني 
اجلدد يف ال�سجل التجاري 

اىل اأكرث من 70 األف رغم 
الآثار ال�سلبية جلائحـــــة 

"19 "كوفيد- 

اجلزائر باإمكانها 
اإعادة فتــــــح 
امل�ساجد لأداء 

ال�سلوات اخلم�س

ق�ضوم يوؤكد: 

16

اجلزائر من الدول الأوىل احلري�سة على اقتناء اللقاح امل�ساد لكورونا

03

02

وفاة العربي دب�س مدير 
املوؤ�س�سة الإ�ست�سفائية بالدبيلة 

بوباء كورونا

خمت�سون يف ال�سحة 
متطوعون للتكفل مبر�سى 

كوفيد- 19 مبنازلهم 

حترير اأكرث من 3234 
خمالفة لعدم التقيد واحرتام 
اإجراءات الوقاية من كورونا 

�سباب يتربعون بـ 15 
جهاز تنف�س مل�ست�سفى حماد 

عبد القــــــــادر 

طوابري طويلة وعدم احرتام 
�سروط الوقاية من كورونا 

مبراكز الربيد

الوادي

ب�ضكرة

ورقلة

اجللفة

�ض 16

�ض 05

�ض 06

�ض 06

�ض 06

تنصيب األساتذة المدرجين ضمن القوائم االحتياطية يوم 25 أوت

8 اآلف من�سب �ساغــر 
03يف قطاع الرتبيـــة

احرتام التباعد داخل القاعات وتطهريها ومنع املكيفات  

الإفراج عن الربوتوكول ال�سحي اخلا�س 
بامتحانات "البيام" و"البكالوريا"
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احلكومة ت�سرع يف اإجالء 06 اآلف جزائري عالق 
عرب العامل

حممد علي
-------------------

الربنامج  اجلزائرية  اجلوية  با�رشت 
العالقني  اجلزائريني  لإجالء  اجلديد 
مبختلف  اأ�شهر   04 من  اأكثثر  منذ 
رئي�س  قثثرار  ثثثر  اإ العامل  مثثطثثارات 
اجلثثمثثهثثوريثثة غثثلثثق كثثثل املثثنثثافثثذ 
م�شاء  و�ثثشثثل  حثثيثثث  احلثثثدوديثثثة، 
عالق  جزائري  مواطن   300 الإثنني 
يف  ال�شعودية  العربية  باململكة 
مبطار  ليال  العا�رشة  ال�شاعة  حدود 
فرتة  �شيق�شون  اأين  الدويل،  قمار 
مت  و  الذهبي،  الغزال  مبركب  احلجر 
العالقني  اجلزائريني  هثثوؤلء  اإجثثالء 
منذ  ال�شعودية  العربية  باململكة 
اإطثثار  الثثرحثثالت اجلثثويثثة يف  وقثثف 
الحرتازية  و  الوقائية  الإجثثراءات 
فريو�س،  جائحة   نتيجة  املتخذة 
اجلزائرية  اجلالية  خ�شعت  حيث 
املطار  ببهو  ال�شعودية  من  القادمة 
اإىل  الإدارية  بالإجراءات  القيام  بعد 
متخ�ش�شة،  اأولية  طبية  فحو�شات 
ما  ل�شيما  طبي  طاقم  عليها  اأ�رشف 
و  اجل�شم  حرارة  درجة  بقيا�س  تعلق 

يف  الدم  يف  الأك�شجني  ن�شبة  قيا�س 
لالطمئنان  الطبية،  الإجراءات  اإطار 
اأن  قبل  ال�شحية  اأو�شاعهم  على 
اخلا�شة  الفنادق  اأحد   اإىل  نقلهم  يتم 
لق�شاء  الذهبي«  الغزال  »مركب 
احلجر  فثثثرتة  مثثن  يثثومثثا   14 مثثثدة 
باقي  اإجالء  يتم  اأن  على  ال�شحي، 
بال�شعودية  العالقني  اجلزائريني 
مبطار  حتط  ثانية  جوية  رحلة  يف 
عنابة،  بولية  الدويل  بيطاط  رابح 
�شياق  يف  جزائريني.   306 وت�شم 
باملجل�س  النائب  ك�شف  مت�شل، 
�شمري  اجلالية  عن  الوطني  ال�شعبي 
اإجالء  رحالت  برنامج  عن  �شعابنة 
كما  اخلارج،  يف  العالقني  اجلزائريني 
نحو  طثثائثثرات   03 اأم�س  توجهت 
613 �شخ�شا من كل  فرن�شا لإجالء 
وتولوز  وبوردو  وميتز  باري�س  من 
بفنادق  احلجر  فثثرتة  �شيق�شون  و 
و  وبثثومثثردا�ثثس  العا�شمة  اجلثثزائثثر 
اجلوية  بثثرجمثثت  حثثني  يف  تثثيثثبثثازة، 
كل  من  رحثثالت  اليوم،  اجلزائرية 
ومر�شيليا  ليل  جدة،  الريا�س،  من 
�شيتم  �شخ�شا   1222 لإجثثثالء 

بكل  ال�شحي  احلجر  حتت  و�شعهم 
بومردا�س،  اجلثثزائثثر،  غثثردايثثة،  من 
رحالت  ت�شمل  كما  وعنابة،  تيبازة 
ومر�شيليا  األيكانتي  من  كال  الغد 
وباري�س  رومثثا  ومثثن  بثثاخثثرة،  عرب 
�شيتم  �شخ�شا،   2164 لإجثثثالء 
ال�شحي  احلثثجثثر  حتثثت  و�ثثشثثعثثهثثم 
ق�شنطينة،  عنابة،  وهران،  من  بكل 
اجلثثثزائثثثر، بثثومثثردا�ثثس وتثثيثثبثثازة. 
 24 يوم  الوطنية  ال�رشكة  و�شتجلي 
كل  يف  العالقني  املواطنني  جويلية 
لت�شمل  بروك�شل  و  مونرتيال  من 

ال�شويد  و  اأملانيا  و  وهولندا  بلجيكا 
وبولندا،  املجر  و  وفنلندا  والدامنارك 
و  �شخ�شا،   769 عددهم  البالغ  و 
غثثردايثثة،  بباتنة،  احلجر  �شيكون 
يف  وتيبازة،  بومردا�س  العا�شمة، 
من  �شخ�شا   572 اإجالء  �شيتم  حني 
 25 يوم  املتحدة  والوليات  ماليزيا 
بق�شنطينة،  احلجر  ويكون  جويلية، 
وبثثومثثردا�ثثس،  تيبازة  العا�شمة، 
�شخ�شا   286 اإجثثالء  �شيتم  كما 
ويكون  جويلية   26 يوم  م�رش  من 

بق�شنطينة. احلجر 

اإجالء  لعملية  للم�سافرين  البحري  للنقل  الوطنية  ال�سركة  باخرات  و  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  طائرات  اأ�سطول  احلكومة  خ�س�ست 
اجلزائريني العالقني باخلارج منذ �سهر مار�س الفارط، حيث برجمت حلد ال�ساعة رحالت لإجالء 5926 �سخ�سا، �سيتم و�سعهم حتت احلجر 
ال�سحي ملدة 14 يوما مبختلف املوؤ�س�سات الفندقية عرب عدة وليات، و قد و�سل اأول فوج قادم من اململكة العربية ال�سعودية، يف حني 
توجهت 03 طائرات نحو فرن�سا لإجالء 613 �سخ�سا من كل من باري�س وميتز وبوردو و تولوز، و �سيق�سون فرتة احلجر بفنادق اجلزائر 

العا�سمة وبومردا�س وتيبازة.

خ�س�ست طائراٍت و بواخَر و احلجَر عرب وليات عديدة

 

التما�س 10 �سنوات 
�سجنا نافذا ل�سيدي مو�سى 

وقاديري
جل�شة  اأدرار  ولية  يف  تيميمون  مبحكمة  ام�س  انطلقت 
قاديري  يا�رش  ال�شعبي  احلراك  يف  النا�شطني  حماكمة 
عقوبة  العامة   النيابة  مو�شى.والتم�شت  �شيدي  واأحمد 
األف   500 قدرها  مالية  نافذا وغرامة  �شجنا  �شنوات   10
احلب�س  يف  املوجودْين  وقاديري  مو�شى  ل�شيدي  دينار 
5 ماي املا�شي.و�ُشجل يف املحاكمة ح�شور  املوؤقت منذ 
املحامي  يتقدمهم  الدفاع  هيئة  اأع�شاء  من  كبري  عدد 

بادي. الغاين  وعبد  بو�شا�شي  م�شطفى 
ق/و

للح�سول على �سهادة املطابقة الدولية

ك�ْسف وتدمري قنبلة تقليدية 
ومعدات ت�ستعمل يف اإعداد 

املتفجرات بعني الدفلى
ال�شعبي  الوطني  ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�س 
خالل عملية بحث ومت�شيط بعني الدفلى بالناحية 
ومواد  ال�شنع  تقليدية  قنبلة  الأوىل  الع�شكرية 
ح�شب  املتفجرات،  اإعداد  يف  ت�شتعمل   ومعدات 

الوطني. الدفاع  لوزارة  بيان  اأورده  ما 
وجاء يف البيان اأنه " يف اإطار مكافحة الإرهاب، 
الوطني  للجي�س  مثثفثثرزة  ودمثثثرت  ك�شفت 
 )01( قنبلة   ،2020 جويلية   21 يوم  ال�شعبي، 
يف  ت�شتعمل  ومعدات  ومواد  ال�شنع  تقليدية 
غذائية  مواد  اإىل  بالإ�شافة  املتفجرات،  اإعداد 
بحث  عملية  خثثالل  وذلثثك  واأفر�شة،  واألب�شة 
الع�شكرية  بالناحية  الدفلى  بعني  ومت�شيط 

الأوىل".
املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطثثار  ويف 
الوطني  للجي�س  م�شرتكة  مثثفثثرزة  اأوقثثفثثت 
الثانية،  الع�شكرية  بالناحية  بتلم�شان  ال�شعبي، 
قر�شا   )9156( وحجزت  خمثثدرات  جتار   )09(
ماليا  ومبلغا  �شياحية  مركبات  و)04(  مهلو�شا 
اأوقثثف  فيما  �شنتيم،  ماليني   )209( بث  يقدر 
على   )01( �شخ�شا  الوطني  الثثدرك  عنا�رش 
من  وحدة   )12960( بث  حمملة   )01( �شاحنة  منت 
الع�شكرية  بالناحية  ببجاية  امل�رشوبات  خمتلف 

اخلام�شة.
ال�شاد�شة،  الع�شكرية  وبالناحية  اأخرى  جهة  من 
بربج  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
ثماين  و�شبطت  �شخ�شا   )18( خمتار،  باجي 
مولدات  و)05(  الدفع  رباعية  مركبات   )08(
يف  ت�شتعمل  �شغط  مطارق  و)03(  كهربائية 
يف  الذهب،  عن  امل�رشوع  غري  التنقيب  عمليات 
من  �رشعي  غري  مهاجرا   )25( توقيف  مت  حني 

قزام. باإن  خمتلفة  جن�شيات 
ق/و

�سركة »عني الكبرية« لالإ�سمنت تنجح يف تخطي عملية تدقيق املعهد الأمريكي
لعني  الإ�شمنت  �رشكة  جتثثثاوزت 
الأوىل  املرحلة  بنجاح،  الكبرية، 
بها  يقوم  التي  التدقيق  عملية  من 
الذي  للبرتول،  الأمريكي  املعهد 
والهيئة  الدرا�شات  مكتب  يعترب 
املطابقة  �شهادات  مبنح  املخت�شة 
واحللول  املنتجات  بجميع  املتعلقة 
النفطية  بال�شناعة  املثثرتثثبثثطثثة 

العاملية.
ا�ثثشثثتثثطثثاعثثت �ثثرشكثثة الإ�ثثشثثمثثنثثت 
املرحلة  اجتياز  من  الكبرية،  لعني 
للمعهد  التدقيق  عملية  من  الأوىل 
ح�شب  بنجاح،  للبرتول  الأمريكي 
ال�شناعي  املجمع  بيان  به  اأفثثاد  ما 
وتندرج  »جيكا«  اجلزائر  لإ�شمنت 
 ، البيان  ذات  ح�شب  اخلطوة  هثثذه 

املطابقة  اإجثثراءات  متابعة  اإطار  يف 
لالإ�شمنت  الأمريكي،  املعهد  لدى 
عني  م�شنع  ينتجه  الذي  البرتويل 
ا�شترياده  يتم  كان  والذي  الكبرية، 
مليون   30 يفوق  مبثثا  ال�شابق  يف 
للطلب  ال�شتجابة  بغية  دولر، 
واملقدر  املثثادة  هثثذه  على  الوطني 

�شنويا. األف طن   200 بنحو 
من  الأوىل  باملرحلة  الأمر  ويتعلق 
»تدقيق  امل�شماة  التدقيق  عملية 
مقررا  كان  والتي   ،»1 رقم  املراقبة 
قبل  املا�شي  مار�س  �شهر  اإجراوؤها 
جويلية  �شهر  اإىل  تاأجيلها  يتم  اأن 
جائحة  تف�شي  ب�شبب  احلثثثثايل، 

»كوفيد19-«. كورونا  فريو�س 
من  التاأكد  التدقيق  هثثذا  ي�شمل 

ل�رشكة  اجلثثثثودة  نثثظثثام  مثثطثثابثثقثثة 
الثثكثثبثثرية مع  لثثعثثني  الإ�ثثشثثمثثنثثت 
للبرتول  الأمريكي  املعهد  متطلبات 
احلفر  ا�شمنت  1«وكذا مطابقة  »كيو 
من  البرتول«  اآبار  »ا�شمنت  ج  الفئة 
الأمريكية  للهيئة  اجلديدة  الن�شخة 

.»25 الن�شخة رقم  اأ   10«
املمتدة  الفرتة  خالل  العملية  وجرت 
تقنية  عرب  جويلية،   13 اإىل   8 من 
متت  حثثني  يف  بعد،  عثثن  التحا�رش 
املراقبة  من  املقبلة  املرحلة  برجمة 
– ي�شيف   2021 خالل �شهر مار�س 

امل�شدر-. ذات 
املعهد  عالمة  على  حت�شله  بف�شل 
جويلية  �شهر  خثثالل  الأمثثريثثكثثي 
الإ�شمنت  م�شنع  يعترب   ،2019

النوع  لهذا  منتج  اأول  الكبرية  لعني 
باأف�شل  باجلزائر،  الإ�شمنت  من 

كلفة. واأقل  �شعر 
الهيئة  اأن  اإىل  الإ�ثثثشثثثارة  جتثثدر 
 700 مثثن  اأكثثر  متتلك  الأمريكية 
مو�شى  تنظيمية  وممار�شة  معيار 

الدولية. املجموعة  طرف  من  بها 
لعني  الإ�شمنت  �رشكة  اأن  ويذكر 
بولية  مقرها  الكائن  الثثكثثبثثرية، 
ملجمع  تابعا  فرعا  تعد  �شطيف، 
اإنتاجها  متو�شط  يبلغ  حيث  جيكا، 
من  طثثثن  مثثاليثثني   3 الثث�ثثشثثنثثوي 
مبقدورها  �شيكون  كما  الإ�شمنت، 
الوطنية  ال�شوق  لطلب  ال�شتجابة 

البرتويل. الإ�شمنت  من  والدولية 
ق/و

تعيني بوجمعة لطفي مديرا 
عاما لل�سوؤون الق�سائية 

والقانونية
زغماتي،  بلقا�شم  الأخثثتثثام،  حافظ  العدل  وزيثثر  عنينّ 
الق�شائية  لل�شوؤون  عثثام  مثثديثثرا  لطفي  بوجمعة 
مهامه  يف  تن�شيبه  مت  الذي  العدل  بوزارة  والقانونية 
�شلك  اإىل  انت�شابه  منذ  لطفي  بوجمعة  وتوىل  اجلديدة 
قا�شي  من  ق�شائية  وظائف  عدة   1998 �شنة  الق�شاء 
اجلمهورية  وكيل  اإىل  اأهثثرا�ثثس  �شوق  مبحكمة  حكم 
تباعا،  قاملة  و  اأهرا�س  �شوق  حمكمتي  لدى  امل�شاعد 
حمكمتي  لدى  اجلمهورية  وكيل  وظائف  اإىل  ُرقي  ثم 
 2007 �شنة  عنُي  التوايل.كما  على  ق�شنطينة  و  تب�شة 
ق�شاء  مبجل�س  ثم  جيجل  ق�شاء  جمل�س  لدى  عاما  نائبا 
لل�شوؤون  عثثام  كمدير  تعيينه  مت  اأن  اإىل  ق�شنطينة 

والقانونية. الق�شائية 
ق/و

ق�سوم يوؤكد: 

اجلزائـر باإمكانـها اإعـادة فتـح امل�ساجـد لأداء 
ال�سلوات اخلم�س

العلماء  جمعية  رئثثيثث�ثثس  قثثال 
ق�شوم،  لرزاق  عبد  امل�شلمني، 

اأن  الربثثعثثاء،  اأم�س 
امل�شاجد  غلق  قثثرار 
منه،  بد  ل  اأمرا  كان 
حثثدة  ا�ثثشثثتثثداد  لن 
وتف�شيه  الثثثوبثثثاء 
كان  فظيع  ب�شكل 
حد  لثثو�ثثشثثع  لبثثثثد 
طلب  عند  نزول  التجمعات  لكل 

كاجراء  ال�شحة  وخثثرباء  علماء 
للوباء. للت�شدي  وقائي 

ال�شخ�شي  وعرب ق�شوم عن راأيه 
جمعية  به  يلزم  ل  انه  قال  الذي 
اجلثثزائثثر  ان  مثثوؤكثثدا  الثثعثثلثثمثثاء، 
امل�شاجد  فتح  اإعثثادة  باإمكانها 
وال�شماح  معينة،  �شوابط  وفق 
وفق  اخلم�س  ال�شلوات  بثثثاأداء 

امل�شاجد. داخل  اجتماعي  تباعد 
عيد  ل�شالتْي  بالن�شبة  اأمثثثا 
الأ�ثثثشثثثحثثثى واجلثثثمثثثعثثثة، يثثرى 
بعد  الوقت  يحن  مل  انه  ق�شوم 
ال�شلوات  تلك  بثثاأداء  لل�شماح 
الكبري  والإقبال  لالزدحام  نظرا 

تاأديتهما. خالل  للم�شلني 
ق/و



توافق بني البلدين على تعزيز التعاون  

رو�سيا مهتمة بتطوير قطاعات الدفاع والتعليم وال�ستثمار مع اجلزائر
اأكد وزير ال�سوؤون اخلارجية، �سربي بوقادوم اأم�س الأربعاء، عن 

وجود تن�سيق وت�ساور بني اجلزائر ورو�سيا، حول العديد من الق�سايا 
الدولية والأزمات يف املنطقة.

الخميس  23 جويلية 2020 م الموافق لـ 02 ذو الحجة 1441هـ 03
العدد
2048

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قدمت 
تو�شيحات  لها  بثثيثثان  يف  العلمي، 
لعرو�س  املرت�شحني  الطلبة  بخ�شو�س 
ال�شينية  للحكومة  الدرا�شية  املنح 
 2021/2020 اجلامعية  ال�شنة  بر�شم 
عن  م�شوؤولة  لي�شت  اأنها  مثثوؤكثثدة   ،
ما  كل  �شتبذل  واأنها  املنح  هذه  ت�شيري 
ال�شيني  اجلانب  مع  للتوا�شل  بو�شعها 
املرجوة.واأو�شح  النتائج  للح�شول على 
لال�شتف�شارات  تبعا  اأنه  امل�شدر  ذات 
التي تقدم بع�س الطلبة، الذين تر�شحوا 
عرب اخلط عن طريق النرتنت لعرو�س 
املنح الدرا�شية للحكومة ال�شينية بر�شم 
تعلم   ،2021/2020 اجلامعية  ال�شنة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
لثثالإجثثراءات  وفقا  اأنثثه،  الطلبة  هثثوؤلء 
ال�شيني،  اأر�شاها اجلانب  التي  والقواعد 

مبا�رشة  الأولية  الت�شجيالت  متت  فقد 
للمجل�س  الإلثثكثثرتوين  املثثوقثثع  على 
اإ�رشاك  دون  الدرا�شية  للمنح  ال�شيني 
امل�شالح املخت�شة بوزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي.واأ�شاف البيان اأنه �شيتم 
املرت�شحني  اإبثثالغ  به،  املعمول  ح�شب 
الناجحني مبا�رشة عن طريق نف�س القناة 
الوزارة  ال�رشيك.وذكرت  هذا  قبل  من 
ه للطلبة  يف بيانها اأن هذا الربنامج موجنّ
درا�شتهم  متابعة  يف  يرغبون  الذين 
موؤكدة  فردية،  ب�شفة  بال�شني  العليا 
لب�س  اأي  رفع  التو�شيح  بهذا  تود  اأنها 
اأو �شوء فهم، باأنها لي�شت م�شوؤولة باأي 
املنح  هذه  ت�شيري  عن  الأحثثوال  من  حال 
الدرا�شية،التي قالت اإن الدولة ال�شينية 

هي املكلفة وحدها بت�شيريها.
لوؤي ي

الإفراج عن الربوتوكول ال�سحي اخلا�س بامتحانات "البيام" 
و"البكالوريا"

عن  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأفرجت 
الوقائية  والإجثثثراءات  الربوتوكول 
امتحاين  بثثدورة  اخلا�شة  وال�شحية 
و�شهادة  املتو�شط  التعليم  �شهادة 
البكالوريا لدورة 2020 ،مبراكز اإجراء 
امتحايْن بعد امل�شادقة عليه من طرف 
اللجنة العلمية ملتابعة تف�شي لفريو�س 

كورونا .
�رشورة  الربوتوكول  بنود  يف  وجاء 
مركز  مرافق  جميع  وتطهري  تعقيم 
�ثثرشورة  فتحه،مع  قبل  الإجثثثثراء 
غثثلثثق املثثحثثالت واملثثثرافثثثق الثثتثثي ل 
العيادة  جاهزية  من  ت�شتعمل،والتاأكد 
الطبية.بالإ�شافة  امل�شتلزمات  وتوفر 
املياه.  خزانات  تطهري  من  التاأكد  اىل 
تن�شيقية  جل�شة  عقد  �ثثرشورة  مع 
لقراءة  الأمانة  واأع�شاء  النواب  مع 
الثثربوتثثوكثثول وتثثوزيثثع املثثهثثام على 
املحطات. خمتلف  ومعاينة  املوؤطرين 
خا�شة  حمثثطثثة  تخ�شي�س  مثثثع 
با�شتقبال املرت�شحني،وحمطة الك�شف 
التفتي�س  واملعاينة،وحمطة  احلثثراري 
بها  امل�شموح  غري  الأدوات  واإيثثداع 
على  التعرف  حمطة  اإىل  ،بالإ�شافة 
الربتوكول  حدد  المتحان،كما  قاعة 
�رشورة عقد جل�شة عمل مع الأ�شاتذة 
احلرا�س لتح�شي�شهم بتنظيم المتحان 
ال�شتثنائية  ال�شحية  الظروف  يف 
الناجتة عن فريو�س كورونا مع و�شع 
متكن  بطريقة  والكرا�شي  الطاولت 
داخل  الجتماعي  التباعد  احرتام  من 
 )01( الواحد  املرت  تفوق  والتي  القاعة 
توفر  من  التاأكد  املرت�شحني،مع  بني 
القيا�س  واأجثثهثثزة  الواقية،  الأقنعة 
البال�شتكية،  والأكيا�س  احلثثثراري، 
وحثثثاويثثثات الثثنثثفثثايثثات بثثثالأعثثثداد 
اإىل  الكافية،بالإ�شافة  والكميات 
بال�شتيكية  كوؤو�س  توفر  من  التاأكد 
واملثثاء  الثثوحثثيثثد  ال�شتعمال  ذات 
ال�رشوب بالكمية الكافية،والتاأكد من 
بالكمية  كحويل(  )جال  مطهر  توفر 
الكافية عند مدخل املركز ويف قاعات 
متناول  يف  يكون  اأن  على  العمل 

كذلك  واملوؤطرين،والتاأكد  املرت�شحني 
ال�شائل  وال�شابون  املثثاء  توفر  من 
ال�شحية. واملرافق  املياه  دورات  يف 

املهمالت  �شالت  توفر  من  والتاأكد 
مبعدل  بال�شتيكية  باأكيا�س  مثثزودة 
قاعة.بالإ�شافة  لكل  واحثثدة  �شلة 
اأ�رشطة  لفتات،  و�شع  �رشورة  اإىل 
ملونة، طالء على الأر�س بلون ظاهر، 
حواجز مادية، من �شاأنها �شمان احرتام 
التباعد الجتماعي بني املرت�شحني،مع  
واملثثنثث�ثثشثثورات  املل�شقات  و�ثثشثثع 
تعليمات  تت�شمن  التي  التوجيهية 
الوقائية  والإجثثثثثثراءات  ال�شالمة 
اللتزام  الواجب  والتدابري  وال�شحية 
املتواجدين  جميع  طثثرف  مثثن  بها 
ال�شحي  الربتوكول  يلزم  باملركز.و 
لإجنثثاح  الرتبية  وزارة  اأقرته  الثثذي 
والتطهري  التنظيف  الهام،  املوعد  هذا 
وقاعات  المتحان  لقاعات  اليومي 
العمل والأروقة خا�شة اأماكن اللم�س 
الطاولت،  يف  اأ�شا�شا  تتمثل  التي 
الكرا�شي، ال�شالمل، مقاب�س الأبواب.

وذلك بعد اختبارات الفرتة ال�شباحية 
امل�شائية،مع  الثثفثثرتة  واخثثتثثبثثارات 
وال�شتغناء  القاعات  تهوية  �رشورة 
الإمكان  قدر  املكيفات  ا�شتعمال  عن 
مع  الق�شوى،  الثث�ثثرشورة  عند  اإل 
الأجهزة،  هذه  تطهري م�شايف  وجوب 
الجتماعي  التباعد  احثثرتام  وفر�س 
الأقل،  على  واحد   )01( مبرت  الوقائي 
الرتتيبات  كل  واتخاذ  املرت�شحني  بني 
عند  الإجراء  هذا  لتطبيق  ال�رشورية 
ال�شاحات  ويف  واخلثثثروج،  الثثدخثثول 
المتحان،  قاعات  وداخثثل  والأروقثثة 
بالإ�شافة اإىل  منع دخول اأي �شخ�س 
غري مرخ�س له اإىل مركز الإجراء.كما 
الواقية  الأقنعة  ارتداء  الوزارة  األزمت 
والأ�شاتذة  املوؤطرين  كل  طرف  من 
طيلة  والعمال  املرت�شحني  احلرا�س، 
�رشورة  مع  باملركز،  تواجدهم  فرتة 
تطهري حافظات املوا�شيع قبل فتحها 
المتحان.بالإ�شافة  قاعات  اإحدى  يف 
بتطهري  احلرا�س  الأ�شاتذة  اإلثثزام  اإىل 

الإجابات  اأوراق  توزيع  قبل  اأيديهم 
على املرت�شحني وعند ا�شتالمها منهم 
اإلزام اأع�شاء  بعد نهاية كل اختبار، و 
قبل  دوريثثا  اأيديهم  بتطهري  الأمانة 
للمرت�شحني،  الواقية  الأقنعة  ت�شليم 
اأيديهم  بتطهري  الأمانة  اأع�شاء  اإلزام 
قاعات  على  املوا�شيع  توزيع  قبل 
مطهرة  مم�شحات  المتحان،وو�شع 
الرئي�شي  املثثدخثثل  عند  لثثالأحثثذيثثة 
النظافة  على  احلثثر�ثثس  للمركز،و 
املياه.مع  لثثدورات  الدائم  والتطهري 
ل�شمان  القاعات  نوافذ  فتح  اإلزامية 
اختبارات  بعد  الطبيعية  التهوية 
الفرتة  واختبارات  ال�شباحية  الفرتة 
باملرور  املرت�شحني  اإلزام  مع   امل�شائية 
التي  لالأحذية،  املطهرة  مم�شحات  عرب 
التاأكد  مع  جمفل  ب�شاط  يف  تتمثل 
مدخل  عند  املرت�شحني،  هوية  من 
الهوية  بطاقة  با�شتظهار  املثثركثثز 
موؤطرين  وال�شتدعاء،وتكليف 
املركز  مدخل  عند  اأمثثانثثة(  )اأع�شاء 
املرت�شحني  حثثثرارة  درجثثثة  لقيا�س 
مركز  طبيب  مبعية  واملثثوؤطثثريثثن 
التتايل  و�شع  يف  الإجراء،والنتظام 
م�شافة  ترك  مع  الآخثثر(  تلو  )الواحد 
املرت�شحني،  الأقل بني  مرت واحد على 
طثثالء،ر�ثثشثثوم  مل�شقات،  بثثاإتثثبثثاع 
درجة  ت�شجيل  حالة  يف  وخطوط.و 
ظهور  اأو  درجة   37 من  اأعلى  حرارة 
الر�شح،  ال�شعال،  مثل  الأعرا�س  اأحد 
باجلانب  املكلف  النائب  العط�س فعلى 
بطماأنة  القيام  وال�شحي  الوقائي 
العادي  ال�شري  تعطيل  وعدم  املرت�شح 
�ثثرشورة  مثثع  ال�شتقبال،  لعملية 
فوري  بفح�س  املركز  طبيب  قيام 
وت�شخي�س حالته ال�شحية وعزله يف 
قاعة خم�ش�شة لهذا الغر�س لتمكينه 
اأح�شن  يف  المثثتثثحثثان،  اجتياز  مثثن 
احل�شن  ال�شري  �شمان  مع  الظروف 
م�شتوى  على  المتحانات  ل�شري 
التي  بالمتحانات  اخلا�شة  القاعات 

تنطلق �شهر �شبتمرب القادم.
 لوؤي ي

احرتام التباعد داخل القاعات وتطهريها ومنع املكيفات  

لوؤي ي
--------------------

األقاها  كلمة  يف  بوقادوم  واأ�شاف 
نظريه  طثثرف  من  ا�شتقباله  خثثالل 
الرو�شي مبو�شكو اإن اجلزائر ورو�شيا 
بال�رشاكة  تتعلق  اتفاقية  تربطهما 
.2001 �شنة  اأُبرمت  ال�شرتاتيجية 

ال�شوؤون  وزير  قدم  اأخرى،  جهة  من 
على  لرو�شيا  ال�شكر  اخلثثارجثثيثثة 
قدمتها  التي  الطبية  امل�شاعدات 
ال�شحية،  الأزمثثة  ملواجهة  للجزائر 
"كورونا"  وباء  تف�شي  يف  املتمثلة 
هناأ  "كوفيد19".كما  امل�شتجد 
جناح  على  لفروف  نظريه  بوقادوم 
الرئي�س  اأدرجها  التي  التعديالت 

الرو�شي بوتني على الد�شتور مطلع 
�شهر جويلية اجلاري.من جهته �رشح 
ل  �شريقي  الرو�شي،  اخلارجية  وزير 
تربطهما  ورو�شيا  اجلزائر  اأن  فروف، 
و�ثثرشاكثثة  طيبة  وديثثثة  عثثالقثثات 
ا�شرتاتيجية.وخالل الجتماع الثنائي 
الذي جمعه بوزير اخلارجية، �شربي 
رو�شيا  اأن  لفثثروف  بثثوقثثادوم،اأكثثد 
الدفاع  قطاعات  بتطوير  مهتمة 
والقت�شاد  وال�شتثمار  والتعليم 
اخلارجية  وزير  اجلزائر.وح�شب  مع 
مبتابعة  الطرفان  �شيقوم  الرو�شي، 
الو�شع الراهن يف العالقات الثنائية 
وتطويرها.واأ�شاف  تعزيزها  و�شبل 
النجاحات  اأن  "لحظت  لفثثثروف 
الأخرية يف مكافحة جائحة كورونا، 

اللقاءات  هثثذه  فر�س  لنا  وفثثرت 
وزير  زيثثارة  ال�شخ�شية".وتندرج 
اخلثثارجثثيثثة �ثثشثثربي بثثوقثثادوم اإىل 

مو�شكو يف اإطار موا�شلة املباحثات 
الثنائية،  العالقات  حول �شبل تعزيز 
الأخثثثرية  الهاتفية  املكاملة  عقب 

اجلمهورية  رئي�س  بني  جرت  التي 
الرو�شي  ونظريه  تبون  املجيد  عبد 

"فالدميري بوتني".

بعد ا�ستف�سارات الطلبة الذين تر�سحوا عن طريق النرتنت

 رفع اللب�س عن ق�سية املنح الدرا�سية 
اجلامعية للحكومة ال�سينية

ال�شجل  يف  اجلثثدد  امل�شجلني  عدد  عرف 
من  الأول  ال�شدا�شي  خثثالل  التجاري 
مقارنة  حم�شو�شا  ارتفاعا  اجلارية  ال�شنة 
ذلك  و  املا�شي،  العام  من  الفرتة  بنف�س 
رغم الآثار ال�شلبية جلائحة "كوفيد19-".
وذلك ح�شبما اأفاد به بيان لوزارة التجارة.

وح�شب ذات امل�شدر فقد بلغ عدد املقيدين 
لل�شدا�شي  التجاري  ال�شجل  يف  اجلثثدد 
الأول من �شنة 2020 بث 70.243 مقيدا اأي 
بنف�س  مقارنة  جديدا  مقيدا   1194 بزيادة 
،حيث   2019 املا�شية  ال�شنة  من  الفرتة 
مقيدا.  69.049 بها  املقيدين  العدد  قدر 
واو�شحت وزارة التجارة اأنه وعلى الرغم 
ال�شلبية  والآثثثار  ال�شحية  الظروف  من 
"كورونا" والظروف اخلا�شة التي  جلائحة 
اإل  وال�شناعي،  التجاري  الن�شاط  بها  مير 
ال�شجل  يف  التقيد  على  يوؤثر  مل  هذا  اأن 
ال�شنة  من  الأول  ال�شدا�شي  يف  التجاري 
اجلارية. يذكر انه منذ بداية ال�شنة اجلارية 
ال�شجل  يف  اجلدد  امل�شجلني  عدد  عرفت 

و  طبيعي  �شخ�س  ب�شفتْي  التجاري 
 11.427 بث  زاد  ،حيث  ارتفاعا  معنوي 
م�شجال خالل �شهر مار�س الفارط، بن�شبة 
مبار�س  مقارنة  باملائة   5.3 بلغت  ارتفاع 
10.857 م�شجال. العدد  بلغ  2019 حيث 
ال�شجل  يف  امل�شجلني  عدد  بلغ  قد  وكان 
ب�شفة   2019 مار�س  ل�شهر  التجاري 
مقابل  م�شجلني   9.406 طبيعي  �شخ�س 
اي   2020 مار�س  يف  م�شجال   10.229
يخ�س  فيما  باملائة.اأما   8.7 ارتفاع  بن�شبة 
فكان  معنوي،  �شخ�س  ب�شفة  امل�شجلني 
�شهر  يف  م�شجال   1.451 عددهم  بلغ  قد 
يف  م�شجال   1.198 مقابل   2019 مار�س 
 17.4 قدره  بانخفا�س  اي   2020 مار�س 
بلغ   ، الفارط  جانفي  �شهر  يف  باملائة.و 
عدد امل�شجلني اجلدد يف ال�شجل التجاري 
مقارنة   15.390 طبيعي  �شخ�س  ب�شفة 
بلغ  حيث   2019 �شنة  من  ال�شهر  بنف�س 
بث  تقدر  بزيادة  اي   11.459 اآنذاك  العدد 

 لوؤي ي34.3 باملائة فقط.

رغم الآثار ال�سلبية جلائحة "كوفيد19-"

ارتفاع عدد امل�سجلني اجلدد يف ال�سجل 
التجاري اإىل اأكرث من 70 األف   
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لوؤي ي.
-------------------

اأمام  كان  نثثه  اأ دريا�س  اأو�شح  و 
بينها  من  خيارات  عدة  الثثوزارة 
قوائم  ا�شتغالل  يف  ال�شتمرار 
 2017 بثثعثثنثثوان  الحثثتثثيثثاطثثيثثة 
و  املتو�شط  التعليم  لأ�ثثشثثاتثثذة 
بالن�شبة  و2018  الثثثثثانثثوي، 
م�شريا  ابتدائي،  التعليم  لأ�شاتذة 

�شحة  اأجثثل  من  الثثقثثرار  اأن   اإىل 
درا�شي  مو�شم  و�شمان  التلميذ 
جميع  تغطية  خثثالل  مثثن  نثثاجثثح 
خ�شو�شا  ال�شاغرة  املنا�شب 
 702 نحو  ا�شتالم  من  التاأكد  بعد 
املدر�شي  الدخول  مع  موؤ�ش�شة 
عملية  اأن  اأ�ثثشثثاف  اجلثثديثثد.كثثمثثا 
مبوجب  فيها  بو�رش  قد  ال�شتدعاء 
مثثدراء  جلميع  اأر�ثثشثثل  من�شور 

�شهر جويلية  من   20 الث الرتبية يف 
ال�شتدعاء  عملية  لبدء  اجلثثاري 
ال�شتحقاقي،  الرتتيب  ح�شب 
هثثوؤلء  تن�شيب  يثثتثثم  اأن  عثثلثثى 
 26 و   25 غ�شون  يف  الأ�شاتذة 
الإطار  عودة  موعد  املقبل  اأوت 
للعمل.و  والثثرتبثثوي  الإداري 
حاليا  الثثرتبثثيثثة  قثثطثثاع  يح�شي 
 117 حوايل  امل�شدر  نف�س  ح�شب 

الثالث   الثثرتثثب  يف  اأ�ثثشثثتثثاذ  األثثف 
والثانوي(  واملتو�شط  )البتدائي 
يف  املثثدرجثثون  يتناف�س  اأن  على 
نحو   على  الحتياطية  القوائم 
�شاغر  من�شب  اآلف  ثثثمثثاين  
هذا  اأن  اإىل  املتحدث  لفت  حاليا.و 
ويف  التعليم  باأ�شالك  خا�س  القرار 
هو  يهمنا  ما  لأن  الثالثة  الأطوار 
يف  الدخول  خالل  التلميذ  يجد  اأن 
ليتكفل  الرتبوي  الطاقم  اأكتوبر   4
ببقية  التكفل  يتم  اأن  على  بثثه، 
املتحدث  واعترب  لحقا.   الأ�شالك 
من  واحدة  القوائم  هذه  ا�شتغالل 
للدخول  اجليد  التح�شري  مظاهر 
ن�شعى  الثثذي  اجلثثديثثد،  املدر�شي 
كافة  توفري  بعد  ناجحا  يكون  لأن 
والب�رشية،  املادية   الإمكانيات 
مهمة  الأولثثثيثثثاء  عثثلثثى  ويثثبثثقثثى 
اآملني  نف�شيا،   اأبنائهم  حت�شري 
ال�شحي  الربوتوكول  ينجح  اأن 
املخت�شني،  طثثثرف  مثثن  املثثتثثخثثذ 
�شابق  وقت  يف  جتريبه  مت  والذي 
املقبل. املدر�شي  الدخول  تاأمني  يف 

اإذاعي، عن ال�سروع يف ا�ستغالل القوائم  اأم�س خالل ت�سريح  اأكد مدير املوارد الب�سرية بوزارة الرتبية الوطنية عبد احلميد دريا�س 
الرتتيب  ح�سب  جتري  التي  القوائم،  هذه  اأن  موؤكدا   ،2018 و    2017 بعنوان  املنظمة  للم�سابقات  الأ�ساتذة  لتوظيف  الحتياطية 

ال�ستحقاقي، جرى التدقيق فيها من قبل م�سالح الوظيفة العمومية.

تن�سيب الأ�ساتذة املدرجني �سمن القوائم الحتياطية يوم 25 اأوت  

 

املدير العام للجمارك يربز 
دور الإدارة اجلمركية 

يف جت�سيد الربنامج 
القت�سادي اجلديد

خالدي  الدين  نور  للجمارك  العام  املدير  بثثرز  اأ
الربنامج  جت�شيد  يف  اجلمركية  دارة  الإ دور  اأهمية 
حت�شني  خالل  من  ل�شيما  اجلديد،  القت�شادي 
حماربة  يف  فعاليتها  من  والرفع  العمومية  اخلدمة 

القت�شادية. اجلرائم 
القت�شادية  التحديات  اأن  خثثالثثدي  واأو�ثثشثثح 
الربنامج  اإطار  يف  رفعها  يجب  التي  امل�شتقبلية 
اجلمارك  دارة  اإ من  تتطلب  اجلديد،  القت�شادي 
عزم  بكل  م�شى،  وقثثت  اأي  من  اأكثثر  الثثوقثثوف 
اأ�شكال  كافة  حماربة  على  وم�شوؤولية،  و�رشامة 
التي  منها  تلك  ل�شيما  للحدود،  العابرة  اجلرائم 
مكافحة  عرب  العمومية  وال�شحة  باأمن  مت�س 
والإمكانيات  جهة،  من  املحظورة  املثثواد  دخول 
من  الفواتري  ت�شخيم  جرائم  مكافحة  عرب  املادية 

اأخرى. جهة 
الدرا�شات  مدير  عنه  نيابة  لقاها  اأ له  كلمة  ويف 
مرا�شم  خالل  بريكة،  جمال  العامة،  باملديرية 
اجلمارك  اأق�شام  مفت�شيات  �ثثشثثاء  روؤ تن�شيب 
اأكد  اجلزائر-ميناء،  للجمارك  اجلهوية  باملديرية 
جت�شيد  يف  اجلمركية  دارة  الإ دور  اأهمية  على 

اجلديد. القت�شادي  الربنامج 
اخل�شو�س  وجه  على  التن�شيب  مرا�شم  وم�شت 
ب  ُن�شنّ الذي  زغود  حمزة  العام  املراقب  من  كال 
خا�شة،  اجلمارك-اأنظمة  اأق�شام  ملفت�شية  رئي�شا 
ب  ُن�شنّ الذي  مهنانة  الدين  جمال  العام  واملراقب 

جتارة. اجلمارك-اجلزائر  اأق�شام  ملفت�شية  رئي�شا 
احلركة  تنفيذ  �شمن  التن�شيب  هثثذا  تثثي  ويثثاأ
املديرية  اأقرتها  التي  الأخثثرية  اجلزئية  الدورية 
مفت�شية   27 م�شت  والثثتثثي  للجمارك  العامة 
واملطارات  املوانئ  خمتلف  م�شتوى  على  اأق�شام 

الربية. واحلدود 
"انطالقة  خثثالثثدي-  -ح�شب  احلركة  هثثذه  ومتثل 
تهدف  اجلمركية،  امل�شالح  ت�شيري  يف جمال  جديدة" 
من  وذلك  العمومية  اخلدمة  وتاأهيل  تعزيز  اإىل 
على  اجلذري  والق�شاء  للمواطنني  الإ�شغاء  خالل 
املمار�شات  اأ�شكال  كل  ومكافحة  البريوقراطية 
اجلديدة"  "الديناميكية  هذه  ت�شعى  كما  ال�شلبية، 
التعيني  جمال  يف  التامة"  "ال�شفافية  اإ�شفاء  اإىل 
املعايري  احرتام  "مع  للجمارك،  العليا  املنا�شب  يف 
امل�شوؤولية  وروح  داء  الأ وح�شن  بالكفاءة  املتعلقة 
الكامل  والحثثرتام  املهنة  باأخالقيات  والتقيد 
اخلزينة  حلقوق  التام  وال�شون  اجلمهورية  لقوانني 

للجمارك. العام  املدير  ي�شيف  العمومية"، 
اجلمارك،  مل�شالح  العام  املفت�س  اأكد  جهته،  من 
لتدعيم  "تاأتي  احلثثركثثة  هثثذه  اأن  عثثالوي،  زبثثري 
اجلمركية  املعاجلة  جمال  يف  احلثيثة  املجهودات 
الرقابي  الثثدور  وفعالية  وامل�شافرين  للب�شائع 
دفاعا  اجلمركي  داء  الأ وترقية  �ثثرشامثثة،  بكل 
وجمابهة  واملواطن،  الوطني  لالقت�شاد  وحماية 
واجلرائم  والتهريب  الغ�س  اأ�شكال  كل  وحماربة 

للحدود". العابرة  القت�شادية 
للجمارك  اجلهوي  العام  املدير  جانبه،  من  واعترب 
احلركة  هذه  اأن  بوروبة،  احل�شني  اجلزائر،  مليناء 
اجلمارك  دارة  لإ اجلديدة   املقاربة  "جت�شد  اجلزئية 
املعتمدة  و  الب�رشية  املثثوارد  وتثمني  ت�شيري  يف 
اخلدمة  وع�رشنة  ترقية  اجل  من  الكفاءة  على 
اجلزائر  بناء  يف  م�شاهمة  اجلمركية،  العمومية 
وترقيته،  الوطني  القت�شاد  نعا�س  اإ ويف  اجلديدة 
وال�شتثنائية  ال�شحية  الظروف  ظل  يف  ل�شيما 
القت�شادية  والتحديات  البالد  تعي�شها  التي 
اأجل  من  اجلميع  جتند  تقت�شي  التي  الراهنة، 
من  املثثيثثدان،  يف  الجنثثثازات  مثثن  املثثزيثثد  حتقيق 
و  والتهريب  الغ�س  ومكافحة  جبائي  حت�شيل 

اخلدمة". وحت�شني  للعملة  ال�رشعي  غري  التحويل 
ق/و

اجلزائر من بني الدول الأكرث حر�سا على اقتناء اللقاح امل�ساد لكورونا
العلمية  اللجنة  ع�شو  ك�شف 
كثثورونثثا  وبثثثاء  ور�ثثشثثد  ملتابعة 
مهياوي"،  "ريا�س  الربوفي�شور 
الأوىل  الثثدول  بني  من  اجلزائر  اأن 
امل�شاد  اللقاح  باقتناء  طالبت  التي 

توفره. بعد  للوباء 
"نحن  له  ت�رشيحات  يف  اأ�شاف  و 
الوحيد  احلل  اأن  م�شبق  علم  على 
انتظار  ويف  اللقاح؛  هو  الوباء  لهذا 
يف  الإن�شان  على  اجلارية  التجارب 
ال�شعبية   وال�شني  بريطانيا  من  كل 
املتحدة  الثثوليثثات  و  رو�ثثشثثيثثا  و 
املتحدث  ذات  الأمريكية".واعترب 
التجارب  لهذه  الأولية  النتائج  اأن 

هي ب�شارة خري.واأ�شاف قائال "كلنا 
العقار عمليا  هذا  يكون  اأن  اأمل يف 
من  للتخل�س  الآجثثثال  اأقثثثرب  يف 
اأفزع  الذي  كورونا  وباء  كابو�س 
جامعة  لقاح  اىل  العامل".واإ�شافة 
تقارير  قالت  التي  "اأوك�شفورد" 
وفعال  واآمثثن  ناجح  اأنثثه  �شحفية 
من  الأقل  على  لقاحات   10 توجد 
فعال    لقاح  لتطوير  جتربة   140 بني 
امل�شتجد  التاجي  الفريو�س  �شد 
من  النهائية  املراحل  اىل  و�شلت 
الإن�شان،  على  ال�رشيرية  التجارب 
رو�شية. لقاحات   4 بينها  ومثثن 
الرو�شي  احلكومة  رئي�س  وذكثثر 

كلمة  يف  مي�شو�شتني  ميخائيل 
جمموعة  اأن  "الدوما"  جمل�س  اأمام 
والدرا�شات  البحث  موؤ�ش�شات  من 
جمال  يف  تعمل  الرو�شية،  العلمية 
اللقاحات  هثثذه  وتطوير  ت�شميم 
يف  تعمل  الثثراهثثن.و  الثثوقثثت  يف 
التابعة  املوؤ�ش�شات  املثثجثثال  هثثذا 
ووزارة  والعلوم،  التعليم  لوزارة 
الفيدرالية  والهيئة  ال�شحة، 
ورفاهية  امل�شتهلك  حقوق  حلماية 
بوتريبنادزور"،  "رو�س  املواطنني 
الطبية  الفيدرالية  الثثوكثثالثثة  و 
الوزراء  رئي�س  البيولوجية.وقال 
هناك  احلثثايل،  الوقت  يف  الرو�شي 

من  واأكثثر  علمية  موؤ�ش�شة   17
ما  هذا  و  اللقاحات،  من  نوعا   26
لقاحات،   4 اأثبتت  اليوم.و  نعرفه 
و  اأمانها  لرو�شبوتريبنادور،  وفقا 
باتت  منها،  لقاحني  ويف  �شالمتها، 
املرحلة  يف  ال�رشيرية،  الختبارات 
مركز  لقاح  عن  احلديث  و  النهائية، 
الثثدفثثاع  وزارة  لثثقثثاح  و  غيمايل 
املتحدث،  ذات  اأورد  الرو�شية.و 
لبدء  لقاحني  حت�شري  يجري  اأنثثه 
لقاح  عن  احلديث  الخثثتثثبثثارات،و 
فيكتور  العلمية  الدرا�شات  معهد 
و لقاح معهد البحوث و الأم�شال.
لوؤي ي

  النتائج الأولية للتجارب مب�ّسرة جدا،الربوفي�سور مهياوي يك�سف:

�سرورة اإعداد منوذج �سراكة جديد مل�ساريع وحدات حتلية املياه
املجيد  عبد  الطاقة،  وزيثثر  اأبثثرز 
عطار و وزير املوارد املائية، اأرزقي 
براقي، �رشورة اإعداد منوذج �رشاكة 
مياه  حتلية  وحدات  مل�شاريع  جديد 
مردوديتها،  �شمان  ق�شد  البحر 

الطاقة. لوزارة  بيان  ح�شب 
الثثوزيثثريثثن  اأن  الثثبثثيثثان  واأو�ثثشثثح 
مبقر  عمل  اجثثتثثمثثاع  معا  تثثراأ�ثثشثثا 
ممثلي  بح�شور  الثثطثثاقثثة  وزارة 
املديرين  والرئي�شني  الثثوزارتثثني 
اجلزائرية  الطاقة  ل�رشكة  العامني 
خ�ش�س  لثثلثثمثثيثثاه،  اجلثثزائثثريثثة  و 
حتلية  حمطات  و�شعية  لدرا�شة 
الثالثاء  ب�شوق  ل�شيما  البحر  مياه 
اإطثثالق  كيفيات  وكثثذا  واملقطع 
لتحلية  جديدة  وحثثدات  م�شاريع 
احلكومة.  برنامج  يف  املدرجة  املياه 
الوزيرين  اأن  امل�شدر  ذات  واأ�شاف 

برنامج  اأهمية  اإىل  الإ�شارة  وبعد 
حتلية مياه البحر الذي ي�شكل خيارا 
احلكومة  اعتمدته  ا�شرتاتيجيا 
لثثتثثاأمثثني الثثتثثمثثويثثن مبثثاء الثث�ثثرشب، 
�شددا  ال�شاحلية،  املدن  يف  ل�شيما 
منثثوذج  "مراجعة  �ثثثرشورة  عثثلثثى 
جديد  منوذج  باإعداد  احلايل  ال�رشاكة 
وتلك  اجلارية  للم�شاريع  ل�شيما 
ا�شتدامة  ي�شمن  اإطالقها،  الواجب 

امل�شاريع". ومردودية 
الوزيران  اقرتح  ال�شدد،  هذا  ويف 
عثثلثثى جمثثمثثوعثثة الثثعثثمثثل الثثتثثي مت 
اأح�شن  على  الرتكيز  ت�شكيلها 
الربنامج  اجناح  اأجل  من  املقاربات 
اعداد  و  املياه  لوحدات حتلية  احلايل 
امل�شتدامة  الآفثثثاق  حثثول  وثيقة 
العتبار  بعني  تاأخذ  املياه  لتحلية 
و  املوجودة  الوحدات  خربة  ح�شيلة 

لحقا. للحكومة  تقدميها  بهدف  هذا 
وفرة  "اأهمية  الوزيران  اأبثثرز  كما 
على  عليها  املثثحثثافثثظثثة  و  املثثيثثاه 
مما  البعيد  و  املتو�شط  املثثديثثني 
مكمال  امل�شتقبل  يف  انتاجها  يجعل 
مما  املثثثوارد،  من  الخثثرى  للفئات 
مع  الآن  من  التكيف  ي�شتوجب 
هذا  يف  رفعها  الواجب  التحديات 
اللقاء  هثثذا  �شكل  امليدان".كما 
و  ال�شعوبات  لطرح  فر�شة  كذلك 
وحدات  منها  تعاين  التي  امل�شاكل 
ثالثة  ب�شوق  �شيما  ل  املياه،  حتلية 
م3  الف  ب200  تقدر  انتاج  )قدرة 
توقف،  حالة  يف  هي  التي  و  يوميا( 
الف   500( بوهران  املقطع  و حمطة 
درا�شة  اىل  بالإ�شافة  يوميا(  م3 
القرتاحات التي من �شاأنها ال�شماح 
البيان. ي�شيف  امل�شاكل،  بحل 

الكبري  بالإ�شهام  التذكري  وبعد 
م�شتوى  على  املحالة  املياه  لإنتاج 
الوطني  العر�س  يف  وحثثدة   11
الطاقة  وزيرا  اأكد  ال�رشوب،  للماء 
"�رشورة  على  املائية  واملثثثوارد 
الأطراف  كل  مع  ال�رشيعة  املبا�رشة 
من  ملمو�شة  لن�شاطات  املعنية 
امل�شجلة  الختاللت  معاجلة  �شاأنها 
مع  الثالثة  و�شوق  املقطع  بوحدتي 
ح�شن  ل�شمان  العميق  التفكري 
ق�شد  الأخثثثثرى،  املثثحثثطثثات  �شري 
جمال  يف  الوطني  المثثن  حتقيق 
اأن  ال�رشوب.ويذكر  باملاء  التموين 
التحلية  لوحدات  الإنتاجية  الطاقة 
وليثثات   9 على  11املوزعة  ال 
م3  مليون   2،1 ب  تقدر  �شاحلية، 

املحالة. املياه  من  يوميا 
ق/و

عبد املجيد عطار و اأرزقي براقي يوؤكدان :
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طوابري طويلة وعدم احرتام �سروط الوقاية 
من كورونا

ي�سني حممد 
---------------- 

عن  املثثواطثثنثثون  يعجز  حيث 
و�شط  رواتبهم  على  احل�شول 
ومثث�ثثشثثادات  خانقة  فو�شى 
الذين  املثثراكثثز  موظفي  مثثع 
ال�شيولة  انعدام  من  ي�شتكون 
احثثرتام  عثثدم  عثثن  نثثاهثثيثثك   ،
الوقاية  لثث�ثثرشوط  املواطنني 
خا�شة  كورونا  فريو�س  من 
وا�شتعمال  اجل�شدي  التباعد 

مات. لكما ا
املغلوب  املثثواطثثن  وي�شطر 
مكاتب  اإىل  للتنقل  اأمره  على 
للح�شول  مرات  ة  عدنّ الربيد 
�شحب  اأو  معا�شاتهم  على 

�شيولة  اأزمة  و�شط  رواتبهم 
على  بظاللها  األقت   ، مالية 

الربيد. مراكز  جل 
مراكز  ت�شتكي   ، جهتها  من 
الثثربيثثد مثثن عثثثدم تثثزويثثدهثثا 

 ، الالزمة  املالية  بال�شيولة 
التي  الأموال  كافة  اأن  وتوؤكد 
القبا�شات  عليها  تتح�شل 
ال�شاعات  يف  �شحبها  يتم 
يتم  حني  يف   ، لليوم  الأوىل 

بعد  الطوابري  بقية  ت�رشيح 
مثثراكثثز  يف  مثثثثثوال  الأ نثثفثثاذ 

لربيد.  ا
يبقى  الثثثثذي  ال  والثثث�ثثثشثثثوؤ
مثثثطثثثروحثثثا.. هثثثل الأزمثثثثثة 
ال�شيولة  لنق�س  اخلثثانثثقثثة 
الثثربيثثد  مثثراكثثز  يف  املثثالثثيثثة 
ال�شحي  احلجر  بفرتة  ترتبط 
القت�شادي  الن�شاط  وتوقف 
من  الثثعثثديثثد  م�شتوى  على 
�شهر  من  بداية  القطاعات 
ميكن  وهل   ، املا�شي  مار�س 
عودة  مبجرد  الأمور  تنفرج  اأن 
ل�شابق  القت�شادي  الن�شاط 
م  اأ الأو�ثثشثثاع  وحت�شن  عهده 

ل ؟؟

الوادي . ببلديات  الربيد  �سيولة خانقة يف خمتلف مراكز  واأزمة  باملواطنني  اكتظاًظا حاًدا  الربيد  ت�سهد مراكز 

بالولية  الربيد  مبراكز 

�شباب  مثثن  عثثثدد  ا�ثثشثثتثثغثثل 
الثثوادي  مبدينة  النجار  حي 
املعا�س  الو�شع  ظثثروف   ،

نثثتثثيثثجثثة انثثتثث�ثثشثثار فثثريو�ثثس 
 "19 "كوفيد  كثثثورونثثثا 
 ، ال�شحي  احلثثجثثر  وفثثر�ثثس 
ت�شامنية  مبادرة  اإطالق  اإىل 
لثثتثثحثث�ثثشثثني وتثثهثثيثثئثثة احلثثي 
حيث   ، فيه  يعي�شون  الثثذي 
التطوعية  احلملة  يف  �شارك 
ال�شباب  هثثوؤلء  جانب  اإىل 
وقثثامثثوا  الأطثثفثثال  الكهول 
املنت�رشة  الأو�ثثشثثاخ  زالثثة  بثثاإ
القمامة  ورفثثع   ، تثثربثثة  والأ
و�شيانة   ، الأر�شفة  وطالء 
فكانوا   ، العمومية  نثثارة  الإ
الثثعثثمثثلثثيثثة  يف  واحثثثثثدة  يثثثد 

عائلي  جو  يف   ، الت�شامنية 
وقد  واملثابرة  التناف�س  ه  ميالأ
ا�شتجابة  املبادرة  تلك  لقت 
ال�شكان  خمتلف  بني  وا�شعة 
وان�شموا  النداء  لبوا  الذين 
بجانب  العمل  اإىل  جميًعا 
 ، تثثثثثردد  دون  بثثعثث�ثثشثثهثثم 
ذاتثثه  الثثوقثثت  مثثوؤكثثديثثن يف 
على  املحافظة  اأهمية  على 
يف  وامل�شاركة  احلي  نظافة 
وتنمية  التطوعية  الأعمال 
التطوعي  الثثعثثمثثل  ثثثقثثافثثة 

املجتمع. خلدمة 
رئي�س  اعثثتثثرب   ، جهته  مثثن 

ببلدية  الثثنثثجثثار  حثثي  جلثثنثثة 
�شالح  نغمو�س   ، الثثثوادي 
نظافة  اأن   ، الثثنثثا�ثثرش  عبد 
اجلميع  م�شوؤولية  املحيط 
املبادرات  من  النوع  وهثثذا 
والهتمام  الت�شجيع  ي�شتحق 
وا�ثثشثثتثثمثثراريثثتثثه  لتعميمه 
وجعله  ال�شحي  احلجر  بعد 
ثثثقثثافثثة مثثغثثرو�ثثشثثة لثثدى 
الأجيال  لدى  خا�شة  اجلميع 
النظافة  معترًبا   ، ال�شاعدة 
بها  تت�شف  نبيلة  ر�شالة 

املثقفة. املجتمعات 
ي�شني حممد 

نتيجة انت�سار فريو�س كورونا

�سباب حي النجار يبادرون بحملة نظافة

يثثثروي ابثثثن وليثثثة الثثثوادي 
بلعيد  نثثور  اأ حممد  الدكتور 
قثث�ثثشثثتثثه املثثلثثهثثمثثة لثثلثثنثثجثثاح 
والإ�رشار  والعزمية  والتحدي 
والثثذي   ، اجلثثزائثثري  لل�شباب 
من  �شنة   14 بثثعثثد  حت�شل 
�شهادة  على  العايل  التعليم 
بدرجة  العاملية  الثثدكثثتثثوراه 
اجلامعات  اأرقى  من  المتياز 
�ثثشثثبثثانثثيثثة  مثثريثثكثثيثثة والإ الأ
درا�شته  بداأ  حيث  والإيطالية 
طالبا   2006 عام  يف  اجلامعية 
جامعة  يف  البيطرية  للعلوم 
جديد)الطارف(  بن  ال�شاذيل 
بلعيد  نور  اأ الدكتور  ويروي 
اليوم  منذ  العلمية  م�شريته 
بالدرا�شة  التحاقه  من  الأول 
مئة  اخلم�س  مثل  اجلامعة  يف 
من  معه  كانوا  الذين  طالب 
والأجنا�س  الوليات  خمتلف 
ديثثثثان.  والثثبثثلثثدان وحثثتثثى الأ
بلعيد  نور  اأ الدكتور  واأ�شاف 
كافيا  امل�شهد  كثثان   : قثثائثثال 
اآخثثر  يف  فجل�شت  لريبكني 
نثثظثثار  الأ عثثن  خمتفيا  مقعد 
اأكثثن  مل  بعيد!!  مثثن  لأراقثثثب 
�ثثشثثخثثا�ثثس من  الأ جثثل  اعثثرف 
غريب  عثثامل  يف  كنت  حثثويل! 
فقط  خجال  تثثعثثرق  اأ جعلني 
لبا�شي  كان  موجودا.  بكوين 
اأي�شا  كالمي  عنهم،  خمتلفا 
�شيء  كل  ب�رشتي.  لون  وحتى 
يا  انك  حينها  يل  يقول  كان 
عثثامل ل  الثث�ثثشثثحثثراء يف  بثثثن  اإ
حلظات  اإل  ماهي  اليه.  تنتمي 
مع  الكالم  عن  توقفت  حتى 
�ثثشثثتثثاذة  الأ دخلت  ملثثا  نف�شي 
لثثقثثت  واأ بنا  رحثثبثثت   ، مثثثادي 
و�شط  يف  وقوفها  بعد  التحية 
بكلمات  تتكلم  وهي  القاعة 
�شوى  منها  افقه  مل  فرن�شيه 
كثريااا  خثثويف  زاد  بثثوجنثثور. 
ماكان  هذا  نف�شي  يف  وقلت 
بعدها  متثثر  مل   ، ينق�شني 
�شمعت  حثثتثثى  حلثثظثثات  اإل 
وادي   : تثثقثثول  �ثثثشثثثتثثثاذة  الأ
رفعت   ، �شوف  وادي  �شوف.. 
الكثريين  يثثت  فثثراأ �ثثشثثي  راأ
ا�شعد  ويقولون  يل  ينظرون 
مثثادي  �ثثشثثتثثاذة  فثثالأ للمنرب 
نف�شي  يف  تعجبت  تناديك 
فعلت؟  مثثاذا  نثثا  اأ ملثثاذا  وقلت 
حتى  بثثالثث�ثثشثثعثثود  مثثاهثثمثثمثثت 
اأ�شدقائي  من  اأربعة  يثثت  راأ
كلهم  .كان  معي  اأي�شا  وقفوا 
يح�شل  ماذا  �شوف.  وادي  من 
ل  لكنهم  لتهم  �شاأ تثثرى؟  يا 
يحدث  ما  غريب  يعرف.  احد 
قيل  حتى  دقائق  اإل  ماهي   !!!
طلبت  مادي  �شتاذة  الأ اأن  يل 
من  القادمني  الطلبة  كل  من 
وتب�شة  �شوف  وادي  مدينة 
الأول  ال�شف  يف  يجل�شوا  اأن 
اللغة  يف  �ثثشثثعثثفثثاء  نثثهثثم  لأ
اإ�شت�شغارا  كان   !!! الفرن�شية 

بثثني كل  مثثن  لثثنثثا  كثثثبثثثرياااا 
حتى  خجلت  والله   . احلا�رشين 
اأ�شابع  يف  بالعرق  اأح�ش�شت 
بنظره  يثثرانثثا  والثثكثثل  رجلي 
تلك  تكن  مل  حقيقة  ا�شتعالء. 
فيها  ينا  راأ التي  الأخرية  املرة 
كثريا  ....تثثكثثرر  امل�شهد  هثثذا 
�شاتذة  اأ ومثثن  عثثده  وبثثطثثرق 
طلبة   9 اأن  اأتذكر  خمتلفني. 
حينها  الثثدرا�ثثشثثة  عثثن  تخلو 
احلرب  بعد  اإدراجهم  وعثثادوا 
ل�شيء  ل  علينا  �شنت  التي 
#الفرن�شية  لنتقن  اننا  �شوى 
كافية  الق�شة  هاته  كانت   .
وطاقتي  جهدي  كل  لأ�شع 
املزيف  العامل  لذلك  برهن  لأ
ل  ننا  اأ �شحيح   . قادرون  ننا  اأ
نفقه  لكننا  الفرن�شية  نعرف 
نثثور  اأ الدكتور  بثثداأ   ! العلوم 
على  فتح�شل  التحدي  بلعيد 
يف  مادتها  يف  نقطه  اأعثثلثثى 
من  والثانية  الأوىل  ال�شنة 
على  وحت�شل  الطلبة  كل  بني 
الطلبة  كل  بني  الأوىل  املرتبة 
والرابعة  الثالثة  ال�شنة  يف 
لتخرجه  �شمم  و  واخلام�شة 
هثثيثثكثثل عثثظثثمثثي جلثثمثثل كثثان 
والثثثثثاين  اجلثثامثثعثثة  يف  الأول 
اأعثثمثثال  لثثتثثلثثيثثه  اجلثثثزائثثثر  يف 
اجلامعة  لدى  وي�شبح  اأخرى 
للت�رشيح  خمثثربا  اأعثثوام  بعد 
نثثور  اأ لثثلثثدكثثتثثور  اأعثثطثثيثثت  و 
�شبانيا  اإ بلد  من  منحة  بلعيد 
جامعة  يف  املثثا�ثثشثثرت  فثثدر�ثثس 
بر�شلونة  وجامعه  �رشق�شطة 
درا�شة  ليبداأ  بعدها  التحق  و 
جامعه  يف  فدر�س  الدكتوراه 
وجامعة  اأمريكا  يف  دايفي�س 
وجامعة  ايطاليا  يف  بثثارمثثا 
 17 يوم  هو  وها   . بر�شلونة 
ر�شالته  قدم   2020 جويلية 
للجنة  الثثدكثثتثثوراه  اأطثثروحثثة 
باحثني  مثثن  تثثكثثونثثت  الثثتثثي 
كنديون  باحثون  بينهم  عاملني 
لثثيثثتثثحثث�ثثشثثل عثثلثثى �ثثشثثهثثادة 
ممتاز  وبنتيجة  عاملية  دكتوراه 
يف  خم�شة  رقم  اجلامعة  ومن 
البيطرية  العلوم  يف  العامل 
بلعيد  نور  اأ الدكتور  ون�شح 
يرتك  ل  باأن  اجلزائري  ال�شباب 
مهما  منه  ينق�س  �شخ�س  اأي 
تقوم  اأن  يجب  كما   ، كثثان 
واثثثبثثات  هثثدافثثك  اأ بت�شطري 
انك  لهم  تثبت  اأن  قبل  نف�شك 

. باخلواتيم  والعربة  قادر 
م حممد.

ما  عقود  من  امل�شتفيدون  عثرب 
دارات  الإ يف   ، الت�شغيل  قبل 
خمتلف  يف   ، واملوؤ�ش�شات 
الثثوادي  بثثوليثثة  القطاعات 
وا�شتيائهم  تثثذمثثرهثثم  عثثن   ،
الثثتثثاأخثثر يف  جثثثراء   ، الثثكثثبثثري 
 ، �شهرين  منذ  رواتبهم  �شب 
املدجمني  هوؤلء  واأكد عدد من 
ينتظرون  نهم  اأ  ، ال�شباب  من 
�ثثشثثب راتثثثب �ثثشثثهثثري مثثاي 
 ، القادمة  يثثام  الأ يف  وجثثوان 
منهم  الكثري  ي�شطر  وقت  يف 
النقل  م�شاريف  حتمل  اإىل 
تثثوا�ثثشثثع  رغثثثم   ، والثثطثثعثثام 

وانعدام  املعي�شي  م�شتواهم 
لت�شديد  اأخرى  دخل  م�شادر 
فثثواتثثري الثثكثثهثثربثثاء والثثغثثاز 
الظرف  هذا  خا�شة يف   ، واملاء 
البالد،  به  متر  الثثذي  الثثراهثثن 
الأ�شحى  عيد  مثثع  تثثزامثثنثثا 

املبارك.
 ، باملنا�شبة   ، املعنيون  ودعا 
لتوفري   ، املخت�شة  اجلثثهثثات 
الفئة  لثثهثثذه  الثثكثثايف  الثثدعثثم 
ولثثوج  مثثن  تتمكن  حثثتثثى   ،
خ�شو�شا   ، ال�شغل  عثثامل 
اجلامعية  ال�شهادات  اأ�شحاب 
فثثرتة  تقلي�س  خثثثالل  مثثن   ،

قبل  ما  عقود  رواتب  معاجلة 
تاأخري  و�شل  حيث   ، الت�شغيل 
من  العديد  يف  الرواتب  �شب 
رغم   ، اأ�شهر   3 اإىل  الأحيان 
طرف  من  املبذولة  املجهودات 
لثثوليثثة  الت�شغيل  مثثديثثريثثة 
فثثرتات  بثثتثثحثثديثثد   ، الثثثثوادي 
يجعل  الذي  الأمر   ، للمناوبة 
مثثعثثظثثم اأ�ثثشثثحثثاب الثثعثثقثثود 
بدون  �شعبة  ظروفا  يعي�شون 

دخل. اأي 
م�شوؤولو  طماأن   ، جهتهم  من 
للت�شغيل  الولئية  املديرية 
�شيتم  نه  اأ  ، العقود  اأ�شحاب 

�ثثشثثب رواتثثثثب خثثثالل هثثذه 
الأ�شحى  عيد  قبيل   ، يثثام  الأ
املديرية  اأن  باعتبار   ، املبارك 
 ، م�شتقلة  ميزانية  لها  لي�س 
فهم   ، املديريات  من  كغريها 
عليهم  متليه  مبثثا  مثثتثثقثثيثثدون 
�شبق  التي   ، املالية  امل�شالح 
اأجور  ب�رشف  اأمثثرت  اأن  لها 
على  التوقيع  بدون   ، العمال 
اأ�شهر  الثالثة  يف  احل�شور 
احلجر  مع  املتزامنة   ، املا�شية 
"كورونا"  لفريو�س  ال�شحي 

.
ي�شني حممد 

ابن الوادي اأنور بلعيد

يتح�سل على دكتوراه عاملية بامتياز 
من اأرقى اجلامعات الأمريكية 

والإ�سبانية والإيطالية

اأ�سحاب عقود ما قبل الت�سغيل يطالبون برواتبهم 

�شيا�شة  اأن  مراقبون  يقول 
الثثثربيثثثكثثثولج وتثث�ثثشثثفثثيثثة 
احلثث�ثثشثثابثثات مثثتثثوا�ثثشثثلثثة يف 
مثث�ثثرشوع الثثكثثهثثربثثاء الثثذي 
الغربية  اجلهة  منه  ا�شتفادت 
التابع  الثث�ثثرشقثثيثثة  حثثي  مثثن 
حيث   ، خليفة  حا�شي  لبلدية 
من  املواطنني  بع�س  احتج 

واخلثثا�ثثشثثة  ال�شيا�شة  هثثذه 
من  جثثزء  بثثتثثدمثثري  املتعلقة 
ل�شكناتهم  املزودة  املياه  قناة 
بثثثاملثثثاء الثثثث�ثثثثرشوب جثثثراء 
لنقل  دفعهم  ممثثا  احلفريات 
طريق  عثثن  �ثثشثثغثثال  الإ هثثذا 
املياه  اختالط  دام  ما  التحرير 
كارثة  يحدث  قد  بالكهرباء 

 ، يهم  راأ ح�شب  امل�شتقبل  يف 
باجناز  املكلف  املقاول  لكن 
تثبيت  عدم  تعمد  امل�رشوع 
الثثعثثمثثوديثثن الثثكثثهثثربثثائثثيثثني 
ت�رشر  الثثثذي  الثث�ثثشثثارع  يف 
املياه  انقطاع  من  اأ�شحابه 
عديدة  مثثرارا  تنبيهه  رغثثم 
لكن  التثبيت  هثثذا  بثثاجنثثاز 

قولهم،  ح�شب  جثثدوى  دون 
ثانية  مرة  للجوء  دفعهم  مما 
 ، املكتوبة  ال�شحافة  اإىل 
نا�شد  الثث�ثثشثثيثثاق  ذات  ويف 
ال�شلطات  املواطنون  هوؤلء 
املثث�ثثرشوع  �شاحبة  املحلية 

لتدخل. ا
مبارك قدودة 

بح�سب ما �سرح به مواطنون للتحرير

�سيا�سة الربيكولج متوا�سلة مب�سروع الكهرباء يف حا�سي خليفة



اجلثثواريثثة  نثث�ثثشثثطثثة  الأ اإطثثثثار  يف 
التح�شي�شي  بعدها  يف  الت�شالية 
خمتلف  لفائدة  املنظمة  التوعوي 
الثثظثثرف  يف  املثثجثثتثثمثثع  �ثثثرشائثثثح 
اأمثثن  م�شالح  بثثثادرت  الثثراهثثن، 
تنظيم  اإىل  الأغثثثثثثواط  وليثثثثة 
التح�شي�شية  احلمالت  من  العديد 
عثثدوى  مثثن  للوقاية  الثثتثثوعثثويثثة 
خاللها  مت  يثثن  اأ كثثورونثثا،  فريو�س 
التح�شي�شية  املثثطثثويثثات  تثثوزيثثع 
الإر�شادات  و  الن�شائح  تقدمي  مع 
و  املواطنني،  لفائدة  ال�رشورية 
التجارية  املحالت  اأ�شحاب  كذا 
تدعوهم  التي  الغلق،  من  امل�شتثناة 
بثثالثثتثثدابثثري  اللثثثتثثثزام  و  للتقيد 
�شيما  ل  اجلائحة،   من  الوقائية 
اإجثثثراءات  باتخاذ  منها  تعلق  مثثا 
الوا�شع  ال�شتعمال  الثثنثثظثثافثثة، 
�ثثرشورة  الثثوقثثائثثيثثة،  للكمامات 
و  التجمعات  اأ�شكال  كل  تفادي 
الآمنة،  الوقائية  امل�شافة  احثثرتام 
هذه  خثثالل  املثثواطثثنثثني  دعثثثوة  مثثع 
متوا�شلة  مازلت  التي  املبادرات 
منازلهم  يف  املثثكثثوث  و  للبقاء 

لهم  اآمنا  و  منيعا  ح�شنا  باعتبارها 
احرتام  �رشورة  كذا  و  لأ�رشهم،  و 
اجلزئي  املثثنثثزيل  احلثثجثثر  مثثواقثثيثثت 
�شمان  اأجل  من  و  ل�شاحلهم  املتخذ 
العمومية،  ال�شحة  على  احلفاظ 
اأمن  م�شالح  م�شاركة  على  عالوة 
املبادرات،  من  العديد  يف  الولية 
منها  تعلق  ما  ل�شيما  ال�شلة  ذات 
لفائدة  الوقائية  الكمامات  بتوزيع 
الولية  اأمثثن  املواطنني.م�شالح 
التي  الوطنية  احلملة  اإطثثار  يف  و 
لالأمن  العامة  املديرية  اأطلقتها 
الوقوف   " �شعار  حتثثت  الوطني 
نظمت   " الكثري  يكلف  اخلثثطثثري 
لفائدة  توعوية  حت�شي�شية  حمالت 
خاللها  مت  الثثطثثريثثق،  م�شتعملي 
مبختلف  املركبات  �شائقي  تذكري 
عن  الناجمة  باملخاطر  اأ�شنافها 
ت�شكله  مثثا  و  اخلثثطثثري  الثثوقثثوف 
م�شتعملي  ل�شالمة  تهديد  مثثن 
ب�رشورة  توعيتهم  مع  الطريق، 
ال�شالمة  بقواعد  التقيد  و  اللتزام 

املرورية.
ق/ج

بثثثادرجمثثثمثثثوعثثثة مثثثن الثث�ثثشثثبثثاب 
مدينة  اأحياء  خمتلف  من  املتطوعني 
و  تنظيف  بحملة  القيام  فلو،اإىل  اأ
العموميةالواقعة  احلديقة  تهيئة 
متكنوا  بحيث  املثثديثثنثثة،  بثثو�ثثشثثط 
تنظيفها  من  ب�شيطة  وباإمكانات 
التي  القمامة  اإزالة  و  النفايات  من 
ليجعلوها  منظرهااجلمايل،  �شوهت 
منها  �شتجعل  جميلة  حلة  يف  تبدو 
مثلما  للعائالت  و  للمواطنني  ِقبلة 
واأن  ال�شابق.خا�شة  يف  عليه  كانت 
مبدينة  الوحيدة  هي  احلديقه  هثثذه 
يف  متحف  مبثابة  تعترب  و  فثثلثثو  اأ
لتاريخها  بالنظر  الطلق  الثثهثثواء 
ثثثار   الثثعثثريثثق،كثثمثثا تثثتثثواجثثد بثثهثثا اأ
التي  ك"امل�شالت"  ثمينة  تاريخية 
الروماين  العهد  اإىل  تاريخها  يعود 
"اأقناب"  مبنطقة  عليها  عر  والتي 
املثث�ثثرشي،املثثبثثادرة  احلثثثاج  ببلدية 
لل�شباب  كثثبثثريا  قثثبثثال  اإ �شهدت 
و  اخلثثريي  العمل  يف  النا�شطني 
عمال  م�شاركة  التطوعي،وعرفت 
ا�شتح�شانا  البلدية،ولقيت  حظرية 
الذين  ال�شكان  لدى  طيبا  �شدى  و 
ح�شب  وثمنوها.و  معها  تفاعلوا 
لهذه  املنظمني  خالد:اأحد  ال�شايف 
عليها،فقد  امل�رشفني  و  املثثبثثادرة 
منذ  �ثثشثثغثثال  بثثدايثثةالأ يف  �ثثثرشع 
تنظيفها  من  النتهاء  يام،ليتم  اأ
اأ�شابها  مثثا  واإ�ثثشثثالح  وتهيئتها 
بثثفثثعثثل الثثثظثثثروف الثثطثثبثثيثثعثثيثثة و 
الذين  مرتاديها  بع�س  ت�رشفات 
النظافة،كما  قواعد  يحرتمون  ل 
البلدية  حثثظثثرية  م�شاهمة  ثثثمثثن 
يف  امل�شتلزمات  بع�س  لتوفريها 
الأخثثرى  الو�شائل  اقتناء  مت  حني 

املتحدث  املتطوعني.ذات  طرف  من 
مدينة  بثثنثثاء  اأ غثثرية  اأن  اإىل  �ثثشثثار  اأ
التي  مثثاكثثن  الأ هثثذه  على  فثثلثثوا  اأ
يتبنون  جعلهم  العائالت،  تق�شدها 
لهذه  اإرجاع  اأجل  املبادرة،من  هذه 
ورونقها،  حلتهاالبهية  احلديقة 
لثثتثثكثثون مثثرفثثق تثث�ثثشثثلثثيثثةوراحثثة 
العطل  يثثام  خثثا�ثثشثثةاأ للمواطنني 
�ثثشثثبثثوعثثيثثة،كثثمثثا تثثهثثدف هثثذه  الأ
يف  بيئية  ثقافة  ن�رش  اإىل  املبادرة 
حول  التوعية  املجتمع،و  اأو�شاط 
الأماكن  و  نظافةاملحيط  اأهمية 
احلديقة  هثثذه  تعترب  العمومية،و 
مك�شبا  املدينة  و�شط  املتواجدة 
الثثوحثثيثثد.  و  ومتنف�شها  كثثبثثريا 
وثقافيا،وهي  تاريخيا  اإرثا  كمامتثل 
لالأ�شف  حتولت  التي  و  فلو  رئةااأ
والنفايات  للقاذورات  مكب  اإىل 
لبع�س  اخلاطئة  الت�رشفات  ب�شبب 
و  يرتادونها  الثثذيثثن  الأ�شخا�س 
وبقايا  القمامة  بثثرمثثي  يقومون 
الأكيا�س  و  الثثقثثارورات  و  الأكثثل 
ك�رش  و  الفارغة  القهوة  كووؤ�س  و 
كانت  ما  بها،بعد  الأ�شجار  اأغ�شان 
التي  الأماكن  اأهم  من  املا�شي  يف 
لق�شاء  ال�شكان  عليها  يتوافد 
ريا�شة  وممار�شة  الراحة  فثثرتات 
فلو  اأ كانت  التي  احلديدية  الكرة 
�شهر  يف  خثثا�ثثشثثة  بثثهثثا،  ت�شتهر 
�ثثشثثاأن  فثثمثثن  الف�شيل.  رمثث�ثثشثثان 
احلديقة  اإىل  تعيد  اأن  املباردة  هذه 
امل�رشق،  ووجهها  املفقودة  ب�شمتها 
راحثثًة  و  ت�شلية  مثثرفثثق  لثثتثثكثثون 
الثثعثثائثثالِت  حثثتثثى  و  لثثلثثمثثواطثثنثثني، 

الأ�شبوعية. العطل  يام  اأ خا�شة 
بو�رشيط عبدالقادر   

جلائحة  الثثكثثبثثري  الثثتثثفثث�ثثشثثي  بثثعثثد 
ارتفاع  و  اجللفة  بولية  كورونا 
�شجلت  حثثيثثث  املثث�ثثشثثابثثني  عثثثدد 
منذ  ن�شبة  اأعثثلثثى  اجللفة  وليثثة 
عدد  بلغت  حيث  اجلائحة،  بداية 
لتحتل  موؤكدة  حالة   74 الإ�شابات 
عدد  يف  الأوىل  املرتبة  الرقم  بهذا 

جعل  ممثثا  اجلثثثديثثثدة،  الإ�ثثشثثابثثات 
الن�شطاء  و  اجلمعيات  من  العديد 
بحمالت  يثثقثثومثثون  الثث�ثثشثثبثثاب  و 
للموؤ�ش�شات  تربعات  و  حت�شي�شية 
الراهن  الو�شع  يف  ال�شت�شفائية 
من  اجلميع  لتكاتف  يحتاج  الذي 

الوباء.. حماربة  اأجل 

من  جمموعة  بها  قام  مبادرة  يف  و 
مل�شت�شفى  تربعوا  حيث  ال�شباب 
بعا�شمة  القادر  عبد  حماد  املجاهد 
تنف�س  جهاز   15 ب  اجللفة  ولية 
وكثثذا  اأوك�شجني(،  �شغري)مانو 
واملثثاآزر  الكمامات  من  جمموعة 
الإجمايل  عثثدد  بلغ  التي  الطبية 

مثثديثثر  ا�ثثشثثتثثقثثبثثل  حثثيثثث   650
م�شلحة  رئي�س  و  امل�شت�شفى 
املتربعني،   ال�شباب  جمموعة  الطب 
لثثتثثي  يثثثن ثثثمثثنثثوا هثثذه املثثبثثادرة اأ اأ
و  اجللفاوي  ال�شاب  وعي  بثثرزت  اأ

الوباء. حماربة  يف  م�شاهمته 
قد را حممد.

ورقلة   وليثثة  اأمثثن  م�شالح  متكنت 
 15 مثثثن  املثثمثثتثثدة  الثثثفثثثرتة  خثثثالل 
من  جويلية،   15 غاية  اىل  جثثوان 
 4173 و  �شخ�شا    5444 مراقبة 
دراجة   438 اىل  بال�شافة  مركبة 
العديدمن  ت�شجيل  مت  ايثثن  نارية 

لفات، ملخا ا
مركبة   (941 و�شع   عن  ا�شفرت 
و  البلدي  باملح�رش   ) نارية  دراجة  و 
متابعة  حمل  1728�شخ�شا  توقيف  
 925 حترير  ايل  .بال�شافة  ق�شائية 

التباعد  احرتام  بعدم  تتعلق  خمالفة 
متعلقة  خمالفة  الإجتماعي.و1118 
و477  الواقي،  القناع  ارتداء  بعدم 
تعليق  احرتام  بعدم  متعلقة  خمالفة 
الأماكن  يف  الوقاية  تدابري  ن�رش  و 
حترير  .وكدا  للمواطنني  امل�شتقبلة 
احرتام   بعدم  متعلقة  خمالفة   539

. املحالت   تعقيم  و  تنظيف 
امثثثا فثثيثثمثثا يثثخثث�ثثس عثثثدم احثثثرتام 
ملواقيت  التجارية  املحالت  ا�شحاب 
خمالفة   56 ت�شجيل   مت  فقد  احلجر، 

تثثتثثعثثلثثق بثثعثثدم احثثثثرتام املثثحثثالت 
ال�شحي  احلجر  ملواقيت  التجارية 
اأ�شحاب  احرتام  عدم  خمالفة  و119 

الوقاية. لإجراءات  النقل 
ول  املثثواطثثنثثني  ا�شتهتار  امثثثام  و 
�شد  الوقائية  بالإجراءات  مبالتهم 
ولية  اأمثثن  م�شالح  دعت  كورونا 
واملواطنات  املواطنني  جميع  ورقلة 
التجارية  املحالت  اأ�شحاب  وكذا 
�ثثرشورة  اإىل  الثثوليثثة،  ربثثوع  عثثرب 
احثثثثرتام مثثواقثثيثثت احلثثجثثر املثثنثثزيل 

م�شاًء  اخلام�شة  ال�شاعة  من  املمتد 
�شباحا  اخلام�شة  ال�شاعة  غاية  اىل 
بهذه  اللتزام  مع   املوايل  اليوم  من 
الوقاية  نها  �شاأ من  التي  الإجراءات 
و  الثثوبثثاء  هثثذا  انت�شار  من  احلثثد  و 
وامل�شاركة  بالتوعية  امل�شاهمة 
الثثوقثثائثثيثثة  الثثتثثدابثثري  احثثثثرتام  يف 
الت�رشف  حتت  وا�شعة  الحرتازية، 
الرقم    ،1548 اخلثث�ثثرشاء  اأرقامها 
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خمت�سون يف ال�سحة متطوعون للتكفل مبر�سى 
كوفيد19- مبنازلهم بب�سكرة 

علي  حممد 
---------------- 

نثثقثثاذ  اإ "خلية  ب  مثثثر  الأ يتعلق  و 
متت  الثثتثثي  كوفيد19-"  مثثريثث�ثثس 
الدكتورتني  طرف  من  ليها  اإ املبادرة 
علم  يف  املخت�شة  ونوغي  فطيمة 
نعمون  وهيبة  و  الإكلينيكي  النف�س 
و  التخدير  و  نعا�س  الإ يف  املخت�شة 
عددا  اأي�شا  ت�شم  التي  اخللية  هي 
كل  يف  املثثتثثطثثوعثثني  الثث�ثثشثثبثثاب  مثثن 
و  النف�شية  و  الطبية  التخ�ش�شات 

. ية لتغذ ا
هذا  اأن  ونوغي  الدكتورة  اأكدت  و 
ا�شم  يحمل  الذي  الت�شامني  العمل 
كوفيد19-"  مري�س  نقاذ  اإ "خلية 
تثثتثثكثثفثثل بثثاحثثتثثيثثاجثثات املثث�ثثشثثابثثني 
الذين  امل�شتجد،  كورونا  بفريو�س 
املنزيل  ال�شحي  للحجر  يخ�شعون 
على  العمل  و  املر�شى  من  وغريهم 
نقاذ  اإ يف  ت�شاهم  طبية  اأجهزة  اقتناء 

. تهم حيا
فروع  ن�شاء  اإ اخللية  هذه  �شمن  ومت 
للتكفل  خمت�شون  عليها  ي�رشف 
الفرع  اإىل  فبالإ�شافة  باملري�س، 
النف�شي  و  الطبي  باجلانب  املكلف 
احلالة  لدرا�شة  فرع  يوجد  للمري�س 
لإيجاد  ال�شعي  و  له،  الجتماعية 
و  الغذاء  توفري  عرب  منا�شبة  حلول 
ذكرته  ما  وفق  الوقاية،  و  النظافة 

. ثة ملتحد ا
هثثاتثثفثثيثثة  اأرقثثثثثام  و�ثثشثثع  مت  وقثثثد 
اخللية  هذه  خدمات  من  لال�شتفادة 
جمع  عثثلثثى  يثث�ثثشثثا  اأ تثثعثثمثثل  الثثتثثي 
اأجهزة  غرار  على  الطبية  الأجهزة 
لتقدميها  الثثدم  و�شغط  التنف�س 

عالجهم. فرتة  خالل  للمر�شى 
الطبي  املراقب  جهته  من  يقوم  كما 
حممد  م�شت�شفى  من  كالمتة  رواق 
ملر�شى  بزيارات  بطولقة  زيو�شي 
فثثرتات  يف  ببيوتهم  كوفيد19- 

تقدمي  على  يثث�ثثرشف  حيث  راحثثتثثه، 
و  املر�شى  من  لعدد  طبية  رعاية 
التي  ال�شحية  حثثالتثثهثثم  متابعة 
الثثدمثثوي  ال�شغط  قيا�س  ت�شمل 

ال�شكر. وم�شتوى 
نينة  طماأ اأجل  من  طبية  زيارات   --   

-- املري�س 
كذا  و  الزيارات  هذه  اأن  وقال كالمتة 
"جتعل  الب�شيطة  الطبية  الإجراءات 
مينحه  مما  بالطمئنان  ي�شعر  املري�س 
مواجهة  يف  اإ�شافية  اإيجابية  �شحنة 
و  ن�شائح  تقدمي  جانب  اإىل  املر�س" 
به،  للمحيطني  توعوية  اإر�ثثشثثادات 
بالتدابري  اللثثتثثزام  باأهمية  تتعلق 

الالزمة. الوقاية 
زريقط  نذير  املمر�س  ي�شهر  بدوره 
غثثرب  كثثلثثم   50 ( لثثيثثوة  بثثلثثديثثة  مثثن 
عدة  بها  �شجلت  الثثتثثي  ب�شكرة( 
ليال  بكوفيد19-،  اإ�شابة  حثثالت 
هذا  مر�شى  رعثثايثثة  على  ونثثهثثارا 

للعالج  يخ�شعون  الثثذيثثن  الثثوبثثاء 
و�شعهم  تطور  ويتابع  بيوتهم  يف 
و  ن�شائح  لهم  ويثثقثثدم  ال�شحي 

طبية. اإر�شادات 
اإىل  تنقله  اأن  املمر�س  هذا  واعترب 
"عمل  بلدته  اأهل  وم�شاعدة  املر�شى 
املهنة،  اأخالقيات  من  نابع  ن�شاين  اإ
ح�شب  فثثرد  كل  به  يقوم  اأن  يجب 
جمتمع  عمل  �شمن  اخت�شا�شه 
على  للق�شاء  اجلميع  فيه  ي�شاهم 

اجلائحة". هذه 
الطبي  ال�شلك  منت�شبو  �شاهم  وقد 
ال�شحية  باملوؤ�ش�شات  الطبي  �شبه  و 
يف  واخلثثا�ثثس  الثثعثثام  القطاعني  يف 
خطورة  ب�شاأن  املثثواطثثنثثني  توعية 
عرب  املتفاقمة،  الوبائية  الو�شعية 
منهم  الكثري  ف  تخونّ ظل  يف  الولية 

العدوى. من 
اخلثثدمثثة  تثثقثثدمي  اإىل  فثثبثثالإ�ثثشثثافثثة 
عثثدد  اأطثثلثثق  املثثيثثدانثثيثثة،  ال�شحية 
على  حتث  للمواطنني  نداءات  منهم 
املثثنثثزيل،  باحلجر  التقيد  �ثثثرشورة 
اأو�شحوا  و  �شا�شي  اأ وقائي  كاإجراء 
مثثن خثثثالل فثثيثثديثثوهثثات بثثثثثت يف 
التوا�شل  و�شائط  عرب  �شفحاتهم 
الجثثتثثمثثاعثثي، اأعثثرا�ثثس الإ�ثثشثثابثثة 
وتاأثرياتها  معها  التعامل  وكيفية 

ال�شحية. الهياكل  عمل  على 
فقدت  التي  ب�شكرة  ولية  اأن  يذكر 
اإ�شابتهم  جثثراء  ممر�س  و  اأطباء   3
ت�شاعديا  منحى  �شهدت  بالفريو�س 
مت  حيث  الإ�ثثشثثابثثة،  حثثثالت  لثثعثثدد 
ح�شب  املا�شي،  الأحد  اإىل  ت�شجيل 
متابعة  و  لر�شد  الوطنية  اللجنة 
موؤكدة  اإ�شابة   614 كورونا  فريو�س 

بالولية. جديدة  اإ�شابة   31 منها 

داخل  ال�سحي،  للحجر  يخ�سعون  ممن  كوفيد19-  مبر�سى  للتكفل  خلية  اإن�ساء  اإىل  بب�سكرة  خمت�سون  و  اأطباء  بادر 
تطوعية. ب�سفة  ذلك  و  منازلهم 

التغذية و  النف�سية  و  الطبية  التخ�س�سات  كل  اأمن الأغواط يوا�سل ن�ساطاته يف 
الت�سالية اجلوارية يف بعدها 

التح�سي�سي التوعوي

�سباب متطّوعون يقومون مببادرة 
لتنظيف و تهيئة احلديقة العمومية 

يف اأفلو بالأغواط

�سباب يتربعون ب15 جهاز تنف�س مل�ست�سفى حماد عبد القادر باجللفة 

م�سالح اأمن ورقلة ت�سرب بيد من حديد املخالفني لقوانني احلجر ال�سحي

حترير اأكرث من 3234 خمالفة لعدم التقيد و احرتام الإجراءات الوقائية �سد 
كورونا



جواريات العدد07
الخميس 23 جويلية 2020 م الموافق لـ 02 ذو الحجة 1441هـ2048

 النائب خل�سر بن خالف  يفتح النار على مدير ال�سحة 
و ال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات بق�سنطينة

عي�س علجية 
-----------------

بن خالف عن  النائب خل�رش  جدد 
مطالبته  التنمية  و  العدالة  جبهة 
وزير ال�شحة و ال�شكان و اإ�شالح 
اإ�شالحات  بتفعيل  امل�شت�شفيات، 
التي  ال�شحية  منظومته  داخثثل 
ق�شم  الأخثثرى  هي  ت�شكن  باتت 
الإنعا�س، و يف حاجة اإىل عمليات 
رداءة  ب�شبب  ا�شتعجالية،  جراحية 
جت�شيد  يف  التماطل  و  الت�شيري 
امل�شاريع اخلا�شة بالقطاع ل�شيما 
ق�شنطينة،  ولية  م�شتوى  على 
خالف  بن  خل�رش  النائب  خ�س  و 
العيون  جراحة  م�شلحة  بالذكر 
بادي�س  ابن  اجلامعي  بامل�شت�شفى 
بق�شنطينة،  املتوقفة عن الن�شاط 
للمرة  و  ا�شهر،   06 من  اأكر  منذ 
خالف  بن  خل�رش  ر  يذكنّ الثانية 
لأن  فعله،  ي�شتوجب  مبا  الوزير 
يف  املثثوؤرخثثة  الأوىل   املرا�شلة 
بعني  توؤخذ  مل    2020 جوان   11
الإعتبار ، بالرغم من تدخل الوايل 
امل�شلحة  برئي�شة  اجتمع  الثثذي 
ومدير امل�شت�شفى اجلامعي بالنيابة 
الرتميمات  باإجراء  املدير  والتزام 
ن�شاط  لبدء  وامل�شتعجلة  الالزمة 
اعثثادة  مت  حاليا  حيث  امل�شلحة، 
بعث ن�شاط ال�شت�شفاء بامل�شلحة 
ت�شتلزم  التي  احلثثالت  خا�شة 
بامل�شت�شفى  وعالج  طبية  مراقبة 
بدء  اأن  اإل  متوقفة،   كانت  بعدما 
ما  واحلقن  امل�شتعجلة  العمليات 
زال معلقا ب�شبب عدم اإمتام اأ�شغال 
والتي  بالتعقيم  خا�شة  طفيفة 
توقفت دون �شابق انذار هذه الأيام 
خل�رش  وقال  جمهولة،  لأ�شباب  
املر�شى  من  كثريا  اأن  خالف  بن 
الذين يحتاجون اىل تدخل جراحي 
اإجثثراء  عليهم  تعذر  م�شتعجل 

اأُجثثربوا  و   ، اجلراحية  العمليات 
على التنقل اإىل م�شت�شفيات كل 
اىل  اإ�شافة  �شطيف،  و  عنابة  من 
ال�شبكية  مر�شى  معاناة  توا�شل 
على  احلقن  اىل  يحتاجون  الذين 
وقت  اأقثثرب  يف  العني  م�شتوى 
الن�شاط  جتميد  توا�شل  ب�شبب 

اجلراحي.
بثثن خثثالف   و و�ثثشثثف خلثث�ثثرش 
و�شلت  التي  املزرية  الو�شعية 
وجثثراحثثة  طثثب  م�شلحة  اليها 
امل�شت�شفى  م�شتوى  على  العيون 
حيث  ق�شنطينة،  لولية  اجلامعي 
حالة  يف  توجد  امل�شلحة  هذه  اأن 
ما  منذ  لن�شاطها  تثثام  تثثوقثثف 
فمنذ   ، اأ�شهر   6 �شتة  عن  يزيد 
اأي  اأجثثثراء  يتم  مل  غلقها  تاريخ 
توقف  اىل  اإ�شافة  جراحي  تدخل 
املتخ�ش�شة  الفحو�شات  كل 
الطبي  الطاقم  ن�شاط  ويقت�رش 
وال�شبه الطبي اليوم ال على فرز 
وتوجيه املر�شى اىل م�شت�شفيات 
مع  و�شطيف  كعنابة  جمثثثاورة 
نف�س  تقدم  الأخرية  هذه  اأن  العلم 
بها  تقوم  كانت  التي  اخلدمات 

بق�شنطينة؛  العيون  م�شلحة طب 
كل هذا يرجع بالأ�شا�س اىل القرار 
الذي  غرياملدرو�س  الع�شوائي  
ال�شابق  املدير  طثثرف  من  اتخذ 
للم�شت�شفى اجلامعي والذي مت من 
العيون  طب  م�شلحة  نقل  خالله 
الأع�شاب  جراحة  م�شلحة  اىل 
م�شلحة  اىل  ثم  اأوىل  مرحلة  يف 
مرحلة  يف  ال�شدرية  اجلثثراحثثة 
ال�شديدة  املعار�شة  رغثثم  ثانية 
املختلفة،  الثالثة  امل�شالح  لأطباء 
العدوى  م�شلحة  لتقرير  تطبيقا 
ن�شاط  تثثالوؤم  عدم  اأكثثدت  التي 
العيون مع امل�شالح  طب وجراحة 
الخرى والتي تتطلب العديد من 
من  كل  م�شتوى  على  الأ�شغال 
التي  اجلراحية  العمليات  وحثثدة 
لبعث  خا�شة  جد  اأ�شغال  تتطلب 
تتطلب  كما  اجلراحية  العمليات 
ي�شتحيل  ، لكن  تعقيم جد خا�س 
اأن يتم يف هذه الظروف خوفا من 
خطر العدوى املرتفع، الأمر الذي 
اأن  مب�شاعفات خطرية ميكن  يهدد 

توؤدي اإىل فقدان الب�رش.
امل�شلحة  اأن   خثثالف  بن  اأكثثد  و 

مكان  على  تتوفر  ل  اجلثثديثثدة 
لطب  امللحقة  الوحدات  ملختلف 
الك�شوفات  كثثوحثثدة  الثثعثثيثثون، 
ووحثثدة  )الأ�ثثشثثعثثة(  الوظيفية 
ووحدة  املتخ�ش�شة  الك�شوفات 
زالثثت  مثثا  التي  الإ�شتعجالت 
يبعد  والذي  القدمي  املكان  بنف�س 
امل�شلحة  عن  كلم   02 بحوايل 
ب  وي�شعنّ يعيق  ما  وهذا  اجلديدة 
باملر�شى  احلقيقي  التكفل  من 
وليثثات  بع�س  مثثن  الثثقثثادمثثني 
بالذكر  ا�شار  و  اجلزائري،  ال�رشق 
على  الوحيدة  تعد  امل�شلحة  اأن  
م�شتوى وليتي ق�شنطينة وميلة 
ال�شحية  التغطية  ت�شمن  والتي 
اإ�شافة  الوليتني،  هاتني  ل�شكان 
اىل العديد من الوليات املجاورة 
اجلامعي،  امل�شت�شفى  تق�شد  التي 
النوعية  لثثالإمثثكثثانثثيثثات  نثثظثثرا 
امل�شلحة  هذه  عليها  تتوفر  التي 
كجهاز للت�شوير املقطعي للعني،  
للتوجه  املر�شى  اأجثثرب  هثثذا  كل 
هذه  للتذكرياأن  اخلا�س،  للقطاع 
طبيبا   11 اليوم  متتلك  امل�شلحة 
يف  �شابقة  يعد  ما  وهو  خمت�شا 
جذابة  جعلها  ما  امل�شلحة  تاريخ 
لالخت�شا�شيني قبل تغيري مكانها 
وظثثروف  الأجثثهثثزة  لتوفر  وهثثذا 
و�شعيتها  اأن  ال  املنا�شبة.  العمل 
فها عن الن�شاط جعلت  اليوم وتوقنّ
خا�شة  املغادرة  يف  يفكر  اجلميع 
عندما يرون مر�شاهم دون كفيل 
امل�شت�شفيات،  خمتلف  بني  تائهني 
الب�رش  فثثقثثدان  خطر  يجابهون 
�شيء  اأي  فعل  ي�شتطيعون  ول 
نحو  وتوجيههم  فرزهم  �شوى 
بهم  للتكفل  اأخرى  م�شت�شفيات 
متوفرة  هي  خدمات  لهم  وتقدمي 

بامل�شلحة.

ال�سحة   املتخذة من قبل مدير  بالقرارات الإرجتالية و الالم�سوؤول  التنمية  و  العدالة  نائب عن جبهة  ندد خل�سر بن خالف 
اإ�سافية  م�سلحة  اإىل  بادي�س  ابن  اجلامعي  بامل�ست�سفى  العيون  جراحة  و  طب  م�سلحة  بتحويل  القا�سي  و  ق�سنطينةاأ  بولية 
19 ( امل�ستجد ، و قال خل�سر بن خالف اأنه بحكم خ�سو�سية امل�سلحة  لإ�ستقبال الأ�سخا�س حاملي فريو�س كورونا )  كوفيد 
اأخرى  مرة  الن�ساط  بوقف  �سيعجل  قرار  فاإن هكذا   م�ستقل،  الكوفيد  ملر�سى  بها جناح مف�سول ميكن حتويله  التي ل يوجد 
ال مدير ال�سحة م�سوؤولية ما يحدث يف قطاعه و  والعودة اىل نقطة ال�سفر ؛ حيث اعترب القرار  مرفو�سا بكل املقايي�س، حممِّ

خرقه التفاق الذي مت مع الإدارة بح�سور اللجنة الوزارية.

بعد قرار حتويل م�سلحة جراحة العيون اإىل ق�سم خا�س حلاملي فريو�س كورونا

�سياع مبلغ 80 مليون �سنتيم و �سوارات من  املعدن الأ�سفر

اأوقثثثفثثثت الثثثنثثني املثثا�ثثشثثي ، 
الثث�ثثرشطثثة الثثتثثابثثعثثة لثثالأمثثن 
"ا�شتيديا"  اخلارجي  احل�رشي 
بثثاأمثثن دائثثثرة حثثا�ثثشثثي ممثثا�ثثس، 
معتادي  مثثن  اأ�ثثثرشار  ع�شابة 
�شتة   مثثن  متكونة  الإجثثثثرام 
اأعمارهم  تثثرتاوح  اأ�شخا�س، 
قاطني  من  �شنة،   26 و   20 بني 
يف  تورطوا    ، م�شتغامن  وليتي 
ا�رشار،  جمعية  تكوين  ق�شية 
بالت�شلق  ال�رشقة  بفعل  وقاموا 

م�رشوقة. اأ�شياء  اإخفاء  مع 
احدى  من   �شكوى  اثر  فعلى 
املثثثواطثثثنثثثات تثثفثثيثثد تثثعثثر�ثثس 
قبل  مثثن  لل�رشقة  م�شكنها 
مايل  مبلغ  و�شياع  جمهولني 
وبع�س  �شنتيم  مليون   80 قدره 
ال�شفر. املعدن  من  ال�شوارات 

الثثتثثحثثريثثات الثثتثثي بثثا�ثثرشتثثهثثا 
لثثذات  الق�شائية  ال�شبطية 
حتديد  مثثن  مكنت  امل�شلحة 
والبالغ  فيهم   امل�شتبه  هوية 
مع   ، ا�ثثشثثخثثا�ثثس   06 عثثددهثثم 
 26 قدره  مايل  مبلغ  ا�شرتجاع 
الق�شايا  عن  �شنتيم   مليون 
اإجثثثراء  ملف  اأجنثثثز  املثثذكثثورة، 
ُقدموا  املتورطني،  �شد  ق�شائي 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  مبوجبه 
الذي  م�شتغامن،  حمكمة  لدى 
اأحثثثثثال املثثلثثف عثثلثثى قثثا�ثثشثثي 
و  الثانية،  بالغرفة  التحقيق 
منهم  ا�شخا�س   03 اأودع  الذي 
و�شع  فيما  املثثوؤقثثت  احلثثبثث�ثثس 
الرقابة  حتت  الآخرين  الثالثة 

. ئية لق�شا ا
قناب بن  �شليمان 

توقيف جمموعة اأ�سرار من معتادي 
الإجرام وا�سرتجاع مبلغ من املال

 " اخلري  وافعلوا   " جمعية  بادرت 
املدين  املجتمع  مب�شاركة جمعيات 
فوج  وحتى  اخلريية،  واجلمعيات 
الإ�شالمية  للك�شافة  الر�شاد 
املدنية  واحلماية  الأمن  وم�شالح 
هجر�س  ب�شيدي  اخلري  وجمعية 
وليثثة  احلجل  عثثني  مدينة  عثثرب 
اإطالق حمالت  لإعادة   ، امل�شيلة  
من  للتوعية  مكثفة  حت�شي�شية 
تراجعت  بعدما  كورونا،  فريو�س 
الأخرية  الفرتة  يف  احلمالت  هذه 
الإ�شابات  ارتثثفثثاع  تثثزايثثد  مثثع 
اأرجعها  التي  كورونا،  بفريو�س 
العام  الرتاخي  اإىل  املخت�شون 
الوقاية،  بثثاإجثثراءات  الأخثثذ  يف 
وعدم  الكمامة  ارتثثداء  ل�شيما 
الأ�شواق  عرب  اجل�شدي  التباعد 
ال�شوارع  م�شتهدفة  وال�شوارع 
العمومية  التجهيزات  وخمتلف 
العمومية  والأماكن  وال�شاحات 
ع�شو  اأكثثثثده  مثثثا  وحثث�ثثشثثب   ،
تفعيل  اإعادة  فاإن   ، لنا  اجلمعية  
للوقاية  التح�شي�شية  العملية 
مثثن فثثريو�ثثس كثثورونثثا، جثثاءت 
املالحظ  الثثرتاخثثي  خلفية  على 
التقيد  يف  املواطنني  من  موؤخرا 
اأن  معتربا   ، الوقاية  بثثاإجثثراءات 
الإجثثثراءات  بثثهثثذه  التح�شي�س 
الوحيد  ال�شالح  حاليا  يبقى 
لرت�شيخ   ، املثثدين  املجتمع  بيد 

باأهمية  املجتمع  يف  الثثوعثثي 
بالفريو�س  ال�شتخفاف  عثثدم 
 ، الوقاية  ب�شبل  ال�شتهتار  اأو 
الكمامات  ارتداء  راأ�شها  وعلى 
با�شم  تثثعثثرف  اأ�ثثشثثحثثت  الثثتثثي 
اإىل  بالنظر   ، الواقية  الأقنعة 
الوقاية  يف  تلعثبه  الذي  الدور 

القاتل. الفريو�س  من 
ع�شو  لنا  اأكد   ، ذاته  ال�شياق  يف 
حالت  ارتفاع  عودة  اأن  املكتب 
عن  عبارة  بالفريو�س  الإ�شابة 
عالمة اإنذار، اأعادت جلب اهتمام 
الجتماعيني  الثث�ثثرشكثثاء  كثثافثثة 
م�شاعفة  اأجل  من  املن�شق  للعمل 
تبقى  التي  التح�شي�س،  عمليات 
للتغلب  الوحيد  ال�شبيل  ح�شبه 
تو�شي  مثلما  اجلثثائثثحثثة،  على 
اأو  وطنيا  الأطراف  جميع  بذلك 
التح�شي�س  اأن  م�شيفا   ، دوليا 
وقد  متوا�شال،  يبقى  اأن  يجب 
يف  عليه  كثثان  عما  يت�شاعف 
مالحظة  بعد  اجلثثائثثحثثة  بثثدايثثة 
موؤخرا،  الإ�شابة  حالت  ارتفاع 
اأ�شحى  مواطن  اإن كل  قال  حيث 
وعليه  ت�رشفاته،  عن  م�شوؤول 
اللثثتثثزام بثثاإجثثراءات الثثوقثثايثثة، 
اأجل  فمن  اأجله  من  يكن  مل  واإن 
املزمنون  املر�شى  �شيما  ل  غريه، 

ال�شن. وكبار 
      بقلم / اأ . خل�رش . بن يو�شف

خرجات للتح�سي�س من وباء كورونا 
تعود بقوة بامل�سيلة 

بادرت بها جمعية "...وافعلوا اخلري " مب�ساركة جمعيات 
املجتمع املدين واجلمعيات اخلريية 

ت�سليم مفاتيح 20 م�سكنا اجتماعيا على م�ستفيدي قرية �سيدي يو�سف 
باملعمورة ب�سعيدة

املعمورة  بلدية  �شلطات  قامت 
الأ�شبوع  نهاية  �شعيدة  بولية 
 : ال�شيد  برئا�شة  و  املن�رشم 
رئي�س  بلحميدي"  حمثثمثثد   "
اإطثثثارات  وبح�شور  البلدية  
ديوان الرتقية والت�شيري العقاري 
على  يو�شف  �شيدي  ،بثثقثثريثثة 
.وقد  اجتماعيا  �شكنا   20 توزيع 
املعمورة  بلدية  رئي�س  ك�شف 
ان  التوزيع،  عملية  هام�س  علي 
بع�شوية  احل�شا�شنة  دائرة  جلنة 
من  انتهت  قد  املعمورة  بلدية 

ال�شماء  وو�شع  درا�شة  عملية 
ح�شة  من  لال�شتفادة  املوؤقتة 
ال�شيغة  ذات  يف  م�شكنا   317
تبعا  العملية  هذه  جثثاءت  وقد   .
املوجهة  الولية  وايل  لقرارات 
امللفات  درا�ثثشثثة  جلثثان  لروؤ�شاء 
"الوبيجي"  مثث�ثثشثثوؤويل  وكثثذا 
مبلف  �شلة  لها  التي  والهيئات، 
الطابع  ذات  ال�شكنات  توزيع 
ول�شيما  الإيجاري   الجتماعي 
للتوزيع  اجلثثاهثثزة  ال�شكنات 
الثثوليثثة  بثثلثثديثثات  خمتلف  يف 

دفع  املثثلثثف  هثثذا  ان  ول�شيما، 
من  املواطنني  من  الكثري  موؤخرا 
رفع  على  ال�شيغة  هذه  طالبي 
والتي  الن�شغالت  من  الكثري 
ترجمتها العديد من الحتجاجات 
الولية، يف ظل  اأمام مقر  موؤخرا 
عرب  الثثذي  والثثتثثذمثثر   القالقل 
او�شاعهم  ب�شبب  هثثوؤلء  عنه 
�شبق  .كما  املختلفة   الجتماعية 
كثثثثثري من  الثثوليثثة يف  لثثثوايل 
املنا�شبات، اإن اكد كل ال�شكنات 
الدوائر  انهت جلان  اجلاهزة والتي 

الخرية  الروتو�شات  و�شع  من 
املوؤقتني  امل�شتفيدين  لقوائم 
ومنها  الطعون  انتظار  يف  منها، 
بال�شافة   ، 1000 وحدة �شكنية 
ببلدية  عقارية  جتزئة   973 اىل 
قريبا،م�شددا  �شتوزع  �شعيدة 
يف  لأ�ثثشثثحثثابثثهثثا  منحها  عثثلثثى 
حماربة  على  اكد  الثثذي  الوقت 
كانت  التي  امللتوية  الطرق  كل 
�شابقا  التوزيع  عمليات  ترافق 
والتي ولنّدت الكثري من امل�شاكل  
.                       عامر ال�شباعي 

يف انتظار توزيع اأكرث من 1000 وحدة �سكنية مبقر عا�سمة الولية



املدير العام لحتاد اجلزائر، عبد الغني هادي :

 "احتاد اجلزائر يدفع ثمن 
نقائ�س الإدارة ال�سابقة"

ميالن  اإنرت  مدرب  كونتي  اأنطونيو  يوؤمن 
اأ�ضبح  القدم  لكرة  االإيطايل  الدوري  باأن 
اأكرث تناف�ضية، رغم اقرتاب يوفنتو�ض من 

حتقيق اللقب للمرة التا�ضعة على التوايل.

واأبلغ كونتي ال�ضحفيني "دون �ضك الدوري 
وميكن  االآن  تناف�ضية  اأكـــرث  ــايل  ــط االإي
اأ�ضبحت  االأخرى.  الفرق  اأرقام  اإىل  النظر 
تطّور  امل�ضابقة  وم�ضتوى  اأ�ضعب  املناف�ضة 

حقا".
واإذا  االأف�ضل  يبقى  "يوفنتو�ض  واأ�ــضــاف 
اأردنا التح�ضن يجب اأن ننظر اإىل االأف�ضل. 
هو  وهدفنا  للتح�ضن،  ي�ضعى  ميالن  اإنــرت 
عام  كل  ــا  اأوروب اأبطال  دوري  اإىل  التاأهل 
واأن نكون اأكرث تناف�ضية واأن نحاول الفوز 

بلقب الدوري".
�ضاحب  ــالن،  ــي م ـــرت  اإن اإن  كونتي  ـــال  وق
املربع  الوجود يف  الذي �ضمن  الثاين  املركز 
الذهبي وبلوغ دوري االأبطال، اأحرز تقدما 
هذا املو�ضم االأول حتت قيادته رغم التعرث 

يف مباريات حا�ضمة.
لدوري  التاأهل  �ضمن  ميالن  اإنرت  اأن  يذكر 

االأبطال يف اجلولة االأخرية من الدوري.
داخل  كنا  اأننا  البارزة  االأمــور  "من  وتابع 
النهاية،  حتى  البداية  منذ  الذهبي  املربع 

وهذا هو املكان الذي ينتمي اإليه النادي".
من  الأنه  ذلك  حتقيق  الرائع  "من  واأ�ضاف 
املطالب الرئي�ضية للنادي اأن نح�ضن النتائج 
لكي  واال�ضتقرار  ال�ضابقة  باملوا�ضم  مقارنة 

ال تتوتر االأو�ضاع يف نهاية املو�ضم".
ي�ضت�ضيف  الــذي  مــيــالن،  اإنــرت  ويــتــاأخــر 
ثماين  بفارق  االأربعاء،  اليوم  فيورنتينا 
ــع  اأرب تبقي  مــع  يوفنتو�ض  خلف  نــقــاط 
�ضرييح  ــه  اإن قــال  كونتي  لكن  مــبــاريــات، 
بع�ض الالعبني، م�ضريا اإىل اأنه فقد االأمل 

يف اللحاق بيوفنتو�ض.

ــر الــفــنــي الــربتــغــايل  ــدي عـــاد امل
اإىل  ر�ضميًا  جي�ضو�ض  خــورخــي 
تدريب نادي بنفيكا، بعد جتربة 
الربازيلي،  فالمينغو  مع  ناجحة 
ومنه بداأ يف و�ضع اأ�ضماء الالعبني 
فرتة  يف  ا�ضتهدافهم  �ضيتم  الذين 
احلالية،  ال�ضيفية  االنــتــقــاالت 
باالألقاب  للفوز  العودة  اأمل  على 
ل�ضالح  الــــدوري  خــ�ــضــارة  بــعــد 

الغرمي بورتو.
ــــًا لــ�ــضــحــيــفــة "اأبـــــــوال"  ــــق ووف
االأ�ضماء  اأول  ــاإن  ف الربتغالية، 
جي�ضو�ض  ـــدرب  امل و�ضعها  الــتــي 
اجلزائري  النجم  قائمته،  على 
العبًا  يعد  الذي  �ضليماين،  اإ�ضالم 
�ضيتي  لي�ضرت  يف  مــرغــوب  غــري 
االإنكليزي، الذي يعمل على بيعه 

قبل عام من نهاية عقده.
ـــرث  ويـــعـــد جــيــ�ــضــو�ــض اأحـــــد اأك
ــني بــاإمــكــانــات  ــارف ــع املـــدربـــني ال
قد  كــان  بعدما  �ضليماين،  اإ�ضالم 
اإ�ضرافه  فرتة  خالل  ب�ضدة  تاألق 
عليه يف �ضبورتينغ ل�ضبونة، قبل 
املغادرة  اأفريقيا  بطل  يقرر  اأن 
�ضوب لي�ضرت �ضيتي عام 2016، يف 

بـ30 مليون  �ضفقة قدرت قيمتها 
يورو.

اأنه رغم  ال�ضحيفة ذاتها،  واأكدت 
�ضليماين  يكنه  ــذي  ال االحـــرتام 
اأنه  اإال  جي�ضو�ض،  ال�ضابق  ملدربه 
عر�ض  قبول  يف  �ضعوبة  �ضيجد 
يف  �ضي�ضعه  ذلــك  الأن  بنفيكا، 

ناديه  جماهري  اأمام  حرج  موقف 
ل�ضبونة،  �ضبورتينغ  الــ�ــضــابــق 
التي  ــات  ــدم ــاخل ب تعلقت  الــتــي 
وجعلها  للنادي،  الالعب  قدمها 
ملعب  مدرجات  يف  با�ضمه  تتغنى 

األفاالدي". "خو�ضيه 
املخ�ضرم  اجلزائري  النجم  وكان 

املو�ضم  لعب،  قد  �ضليماين  اإ�ضالم 
مع  االإعـــارة  �ضبيل  على  املا�ضي، 
نادي موناكو الفرن�ضي، حيث تاألق 
اهتمام  بــذلــك  وخــطــف  هــنــاك 
على  فرن�ضا،  يف  ـــرى  اأخ ــة  ــدي اأن
ونيم  ليل  مر�ضيليا،  اأوملبيك  غرار 

اأوملبيك.

الت�ضويقية  القيمة  ت�ضاعفت 
بن  اإ�ضماعيل  اجلزائري،  لالعب 
اأقــل  وبعد  كبري  ب�ضكل  نا�ضر، 
اإىل  ان�ضمامه  من  فقط  عــام  من 
واأجمع  ــايل،  ــط االإي ميالن  ــادي  ن
العب  تاألق  اأن  على  االإيطاليون 
يف  مبا�ضرا  �ضببا  كــان  “اخل�ضر” 
بعد  الت�ضويقية  قيمته  ارتفاع 
مع  قــدمــه  الـــذي  املــذهــل  االأداء 
املو�ضم  هــذا  اللومباردي  الــنــادي 
العبي  ــرز  اأب من  لواحد  وحتّوله 

الكالت�ضيو.
الريا�ضية  ال�ضحيفة  ــــدت  واأك
ديللو  “الغازيتا  ــة  ــي ــال ــط االإي
الـــدويل  تـــاألـــق  ــــاأن  ب �ضبورت” 
قيمته  ب�ضعود  �ضاهم  اجلزائري 
وك�ضف  قــيــا�ــضــيــة،  ملــ�ــضــتــويــات 
االإيــطــالــيــة  ال�ضحيفة  ـــرباء  خ
ال�ضوقية  القيمة  اأن  ال�ضهرية 
ارتفاعا  �ضهدت  اجلزائري  للنجم 
االأخــرية،  الفرتة  يف  �ضاروخيا 
يـــورو،  مــلــيــون   50 ملبلغ  لت�ضل 
عدة  على  التقييم  هــذا  وا�ضتند 
اأبرزها  من  مو�ضوعية،  معطيات 
الفني  ــردي  ــف ال مــــردوده  تــطــّور 
م�ضاهمته  عن  ف�ضال  والتكتيكي، 

يف النتائج التي حققها فريقه.
ما  �ضعف  ــم  ــرق ال هــذا  ــارب  ــق وي

ال�ضيف  ميالن  نادي  اإدارة  دفعته 
الفارط الأمبويل من اأجل احل�ضول 
بن  و�ضارك  “اخل�ضر”،  جنم  على 
يف  ميالن  مع  مباراة   32 يف  نا�ضر 
يف  خاللها  اأ�ضهم  ــايل،  احل املو�ضم 

هدفني بني �ضناعة وت�ضجيل.
بن  قدمها  التي  املميزة  امل�ضتويات 
نا�ضر جعلته حمط اهتمام عديد 
ـــة الــكــربى،  ـــي االأنـــديـــة االأوروب
�ضان  باري�ض  نـــادي  مقدمتها  يف 

رغبة  لكن  الفرن�ضي،  جــريمــان 
االأخري ا�ضطدمت برف�ض قطعي 
من قبل اإدارة ميالن التي تتم�ضك 
بخدمات  اال�ــضــتــفــادة  مبوا�ضلة 
املو�ضم  خالل  االأقل  على  الالعب 

القادم.
اأ�ضا�ض  حجر  نا�ضر  بــن  وي�ضكل 
اإىل  اجلديد”،  “ميالن  م�ضروع 
األي�ضيو  االإيــطــايل  املدافع  جانب 
الفرن�ضي  عن  ف�ضال  رومانيويل، 

ــايل  ــز والــربتــغ ــدي ــان ــرن ــو ه ــي ث
النادي  ويتحكم  لــيــاو،  رافائيل 
اللعبة،  اأوراق  كل  يف  اللومباردي 
باعتبار اأن عقد الالعب ال ي�ضمح 
له بالرحيل عن الفريق بطريقة 
احلايل،  املو�ضم  اأعقاب  يف  اأحادية 
�ضرطا  الــالعــب  عقد  ويت�ضمن 
يــورو،  مليون   50 بقيمة  جزائيا 
املفعول  �ضاري  ي�ضبح  لن  اأنه  غري 

اإال انطالقا من �ضيف 2021.

دخل الدويل اجلزائري 
ــة،  ــم �ــضــعــيــد بـــن رح
ــدز  ــي ل مـــفـــكـــرة  يف 
ال�ضاعد  يونايتد، 
الدوري  اإىل  اجلديد 
املمتاز،  االإجنــلــيــزي 
ووي�ضت هام يونايتد. 
اأول  خـــطـــا  االأخـــــــري 
خــطــواتــه خلــطــفــه من 
تقدمي  خالل  من  برينتفورد 
عر�ض ر�ضمي من اأجل التعاقد معه.
اأن  هاري”،  “فيل  الربيطاين  االإعالمي  ك�ضف 
و�ضع  بييل�ضا،  مار�ضيلو  االأرجنتيني،  املــدرب 
املهاجم اجلزائري املتاألق هذا املو�ضم يف بطولة 
لتدعيم  كاأولوية  االإجنليزية  الثانية  الدرجة 

ال�ضيفية  التحويالت  فــرتة  خــالل  �ضفوفه، 
�ضيلعب  الذي  املقبل  للمو�ضم  حت�ضبا  اجلارية، 
ذات  واأ�ضاف  املمتازة.  االأوىل  الدرجة  يف  فيه 
“بن  مع  التعاقد  يريد  “بييل�ضا”  اأن  امل�ضدر 
اإخفاق  حالة  يف  خا�ضة  ثمن،  ــاأي  ب رحمة”، 
فريقه برينتفورد يف ال�ضعود اإىل الربمير ليغ، 
مبا�ضرة  ال�ضعود  يف  تقل�ضت  حظوظه  اأن  علما 
يف  ذلك  يتدارك  وقد  االأخــرية،  هزميته  بعد 
الـ3  املراكز  اأ�ضحاب  التي جتمع  امل�ضغرة  الدورة 
البطاقة  على  �ضيتناف�ضون  الذين  و6  و5  و4 

االأخرية لاللتحاق بدوري االأ�ضواء.
�ضحفية  مــ�ــضــادر  ــــادت  اأف ــــرى،  اأخ جــهــة  ــن  م
تقدمت  هام”  “و�ضت  اإدارة  بــاأن  اإجنليزية، 
للتعاقد  “برينتفور”،  الإدارة  ر�ضمي  بعر�ض 
واأكــدت  و”واتكين�ض”،  رحمة  بن  الثنائي  مع 

مع  للتعاقد  اأورو  مليون   43 لدفع  م�ضتعدة  اأنها 
الالعبني معا.

“برينتفورد”  اإدارة  ترف�ض  ال�ضياق،  نف�ض  يف 
ــن جنـــوم الــفــريــق يف هــذه  ــرة الــتــخــلــي ع ــك ف
الرتكيز  موا�ضلة  منهم  وتطلب  بالذات  الفرتة 
اإىل  ال�ضعود  حتقيق  وهو  الفريق،  هدف  على 
الالعب  اأن  بالذكر،  اجلدير  “الربميريليغ”. 
من  اأخـــرى  اتــ�ــضــاالت  ميلك  لني�ض،  االأ�ــضــبــق 
اأندية مهمة يف البطولة االإجنليزية، على غرار 
ال�ضراء،  اإىل  نادي ت�ضيل�ضي الذي يبدو االأقرب 
خا�ضة اأن �ضعيد بن رحمة قدم مو�ضما اأكرث من 
ت�ضيب”،  “الت�ضامبيان  يف  برينتفورد  مع  رائع 
اإىل  اإ�ضافة  هدفا،   17 ت�ضجيل  من  متكن  حيث 
طريق  عن  اأهـــداف   9 �ضناعة  يف  �ضاهم  ذلــك 

متريرات حا�ضمة.

رغم هيمنة يوفنتو�س املطلقة.. كونتي:

تناف�سية" اأكرث  بات  الإيطايل  مدرب بنفيكا ي�سع ا�سالم �سليماين يف ورطة"الدوري 

ــام  ــع ــــد املـــديـــر ال اأك
ـــر،  ـــزائ ـــــاد اجل الحت
هــادي،  الغني  عبد 
ــاأن  ــاء ب ــالث ــث يـــوم ال
حاليا  يــدفــع  نــاديــه 
نــقــائــ�ــض  "ثمن 
ال�ضابقة"  االإدارة 
ــرار االحتــاد  ــداة ق غ
القدم  لكرة  الــدويل 
بحرمان  )الــفــيــفــا( 
العا�ضمي  الــفــريــق 
مـــن اال�ــضــتــقــدامــات 

خالل فرتة الت�ضجيالت لثالث فرتات قادمة و هي العقوبة 
ال�ضابق  مهاجمه  م�ضتحقات  ت�ضديد  عــدم  عن  الناجمة 

الكونغويل، برين�ض اإيبارا.
و �ضرح املدير العام للنادي العا�ضمي قائال :كاإدارة جديدة، 
على  كنا   . اجلديدة  و  القدمية  الق�ضايا  ت�ضيري  ب�ضدد  نحن 
املوؤ�ضف،  القرار  لهذا  �ضتوؤول  اإيبارا  الالعب  ق�ضية  باأن  علم 
نحن  ال�ضابقة.  االدارة  نقائ�ض  ثمن  ــع  دف ب�ضدد  نحن 
مرغمون على دفع 200.000 يورو والتي �ضتكون من �ضندوق 

اال�ضتثمار للنادي و هذا �ضي�ضرنا كثريا".
 فبعد مغادرة احتاد اجلزائر، املو�ضم املا�ضي لاللتحاق بنادي 
اإيبارا  الالعب  تقدم  الثانية(،  )الدرجة  البلجيكي  بر�ضوت 
و  املتاأخرة  مب�ضتحقاته  للمطالبة  الفيفا،  لــدى  ب�ضكوى 

تعوي�ض عن "طرده التع�ضفي".
ثانية  ق�ضية  هناك  متاأ�ضفا:"  هــادي  الغني  عبد  ا�ضاف  و 
2012-" ملو�ضم  تعود  التي  و  يخلف  حممد  بالالعب  تتعلق 
�ضهر  خــالل  ــرارا  ق ب�ضاأنها  الفيفا  �ضت�ضدر  حيث   "2013
لكن  خطرية،  الإ�ضابة  تعر�ض  قد  الالعب  وكان  اأغ�ضط�ض. 
ال�ضابقة ف�ضلت ف�ضخ عقده. وماذا ميكن ان ننتظر  االإدارة 
ايل  اللجوء  بالطبع،  امل�ضري؟..  هذا  مثل  عرف  العب  من 
الفيفا للمطالبة بحقوقه. و كان على االدارة ال�ضابقة على 
االأقل، و من الناحية االن�ضانية اأن تتكفل بعالج اللعب و هو 

�ضيء لالأ�ضف مل تقم  به". 
و يف رده على �ضوؤال يتعلق بقرار حمكمة التحكيم الريا�ضي 
اجلزائر  احتاد  خ�ضره  الذي  اللقاء  حول  )�ضوي�ضرا(   للوزان 
على الب�ضاط اأمام مولودية اجلزائر، قال عبد الغني هادي ان 
القرار �ضي�ضدر  يف 31 يوليو  اجلاري  م�ضيفا يف هذا ال�ضدد: 
"كان من املفرو�ض اأن تكون التا�ض قد ف�ضلت يف هذه الق�ضية 

، لكنها مل تقم بعد بذلك .
نافدا  �ضيكون  و  يوليو.   31 تاريخ  يوم  القرار  �ضدور  ننتظر 

وال يقبل الطعن".
املولودية  �ضد  املحلي  اللقاء  قاطع  قد  اجلزائر  احتاد  كان  و 
ب�ضبب برجمته خالل تاريخ الفيفا. فبعد طعن اأول رف�ضته 
اأكدت  القدم،  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  اال�ضتئناف  جلنة 
الرابطة  عن  ال�ضادر  القرار  اجلزائرية   التحكيم  حمكمة 
 3 خ�ضم  و  اللقاء  بخ�ضارة  القا�ضي  القدم  لكرة  املحرتفة 

نقاط من ر�ضيد النادي.
و اخريا و بخ�ضو�ض جلوء االحتادية اجلزائرية لكرة القدم  
ايل اال�ضت�ضارة الكتابية الأع�ضاء اجلمعية العامة للف�ضل يف 
16 مار�ض  "2020-2019" املعلق منذ  م�ضتقبل املو�ضم الكروي 
ب�ضبب تف�ضي جائحة كورونا فريو�ض امل�ضتجد )كوفيد19-( 
هذه  من  فريقه  موقف  اجلزائر  الحتــاد  العام  املدير  جدد 
موا�ضلة  هــو  البداية  منذ  ــان  ك "موقفنا  قــائــال:  امل�ضالة  
البطولة، لكن الظروف تغريت االن . نقرتب من نهاية �ضهر 
ممكن  غري  الريا�ضي  الن�ضاط  ا�ضتئناف  باأن  اأعتقد  و  يوليو، 
اأن عدد االإ�ضابات بوباء كورونا  يف هذه الظروف، خا�ضة و 
مبعية  الفاف   ا�ضتمارة  على  �ضاأطلع   قيا�ضية.  اأرقاما  بلغ 

الطاقم الفني و �ضنتخذ القرار املنا�ضب".

كرو�س يتفق مع انتقادات �سورله.. ويك�سف عيبه

مبابي يتلقى حتذيًرا حول 2021

ا كبرًيا من اأتلتيكو مدريد اأتالنتا يرف�س عر�سً

الإيطاليون يربزون اأ�سباب ت�ساعف قيمة بن نا�سر "الت�سويقية"

وي�ست هام يتقدم بعر�س لربينتفورد للتعاقد مع بن رحمة
لوتارو عن انتقاله لرب�سلونة: اأمنح اإنرت 

جهدي من   110%

فاردي: "لن اأ�سعر باإجنازي اإل بعد العتزال"

الفرن�سي بالن.. اأحد خيارات بر�سلونة لتعوي�س �سيتني

ــوين  ـــــدويل االأملــــــاين ت ـــــرب ال اأع
ــض، جنــم ريـــال مــدريــد،  ــرو� ك

عن تفهمه لالنتقادات التي 
اأندريه  مواطنه  وجهها 

بورو�ضيا  العب  �ضورله، 
ـــد الــ�ــضــابــق،  ـــون دورمت
كرة  جمــال  يف  للعمل 

القدم.
ام�ض  كـــرو�ـــض،  وقـــال 

ـــاء، خـــالل بث  ـــع االأرب
ـــع �ــضــقــيــقــه،  �ــضــوتــي م

بــاأن  �ــضــورلــه  ت�ضريح  اإن 
ـــري مــ�ــضــمــوح  الـــالعـــبـــني غ

"�ضحيح  �ضعف  اأي  باإظهار  لهم 
."100%

وكان �ضورله قد اأدىل بهذه الت�ضريحات، خالل 
حوار مع جملة "دير �ضبيجل" االأملانية قبل اأيام، 

معلًنا اعتزاله اللعب.
)�ضورله(  معه  اللعب  "اأحببت  كرو�ض:  واأ�ضاف 
هناك  كان  لكن  جيدا..  جناحا  وحققنا  كثريا، 
اأكرب  لديه  لي�ض  رمبا  �ضخ�ض  باأنه  �ضعور،  دائما 

ثقة يف النف�ض".

تعد  مل  اأنــه  اأي�ضا  "اأعتقد  واأردف 
قــــدرة مــطــلــقــة على  ــاك  ــن ه
ـــــام..  ـــذه االأي ــاد ه ــق ــت االن
اأحدهم  يخرج  اأن  مبجرد 
عن اخلط، ويف�ضح عن 
ويتحدث  انتقادات،  اأي 
ـــة،  ـــان ــة واأم ــراح ــض ــ� ب
ينتهي  من  ــت  اأن تكون 

به االأمر مب�ضاكل".
واأدىل فيليك�ض كرو�ض، 
لتوين،  االأ�ضغر  ال�ضقيق 
ــده مع  ــق الــــذي انــتــهــى ع
ــني االأملـــــاين،  ــرل ــون ب ــي ــون ي
قــال:  حيث  م�ضابه،  بت�ضريح 
كما  يظلون  النا�ض  من  للغاية  "القليل 
الذي  ال�ضخم  املــال  ب�ضبب  املجال،  هذا  يف  هم" 

تنطوي عليه لعبة كرة القدم.
لديك  تكون  فلن  �ضادقا،  كنت  "اإذا  واأو�ــضــح: 
�ضيتم  الــعــمــل،  يف  طــويــلــة  �ــضــالحــيــة  فـــرتة 
م�ضاكل  يخلق  هذا  �ضعبة..  �ضخ�ضية  اعتبارك 

وال تريد ذلك".

رئي�ض  جــريــه،  لــو  نــويــل  وجــه 
ــــاد الـــكـــرة الــفــرنــ�ــضــي،  احت

حتذيرا  االأربعاء،  اليوم 
لــكــيــلــيــان مــبــابــي، 

�ضان  باري�ض  مهاجم 
جريمان.

جريه،  لــو  وقـــال 
خالل ت�ضريحات 
"لو  لــ�ــضــحــيــفــة 
 : " ن يا يز ر با
ــي  ــاب ــب م "نعم، 

امل�ضاركة  ميكنه 
طــوكــيــو  دورة  يف 

بدا  اإذا  املقبل،  العام 
جيدة،  ذهنية  بحالة 

االأمم  كاأ�ض  يف  اللعب  بعد 
االأوروبية".

مع  الت�ضاور  اأي�ضا  "يتبقى  وتــابــع: 
متحم�ضا  الالعب  كان  لقد  جي..  اإ�ض  بي  اإدارة 
للم�ضاركة يف البطولتني هذا العام، لكن ماذا عن 

رغبته وحالته الذهنية يف العام املقبل؟".

واأ�ضاف: "�ضرنى ما �ضيحدث، لكن 
من  نف�ضه  مبابي  حــرم  اإذا 
البطولتني،  يف  امل�ضاركة 
متاح،  اأو  جاهز  ــو  وه
ــب بــذلــك  ــك ــريت ــض �

خطاأً كبرًيا".
جريه  لو  وانتقل 
لـــلـــحـــديـــث عــن 
ـــان  ـــض فـــــر�ـــــض �
جـــــــريمـــــــان يف 
االأبــطــال،  دوري 
"عندما  قـــائـــال: 
ـــــــون لــــــدى  ـــــــك ي
رغبة  الباري�ضيني 
ال  الــلــعــب،  يف  قـــويـــة 
ــم،  ــه ميـــكـــن املـــ�ـــضـــا�ـــض ب
فريق  اأي  على  �ضعبا  و�ضيكون 

الفوز عليهم".
ا�ضتكمال  مع  واردة،  االحتماالت  كل  اأن  واأكــد 
دور،  كل  يف  واحدة  مبباراة  البطولة  مناف�ضات 

دون ح�ضور جماهريي.

عن  اال�ضتغناء  االإيــطــايل  اأتــاالنــتــا  يرف�ض 
نهاية  عقب  زاباتا،  دوفان  الكولومبي،  مهاجمه 
املو�ضم، بعد تاألقه مع الفريق الذي يحتل حاليا 
و�ضافة الكالت�ضيو، موؤقتا، وت�ضجيله 17 هدفا يف 

الدوري.
فاإن  �ضبورت(،  )توتو  �ضحيفة  ك�ضفته  ملا  ووفقا 
اأتلتيكو مدريد مهتم كثريا ب�ضم زاباتا، وعر�ض 
قوبل  العر�ض  لكن  ل�ضرائه،  يــورو  مليون   50

بالرف�ض من اإدارة اأتاالنتا.
"الروخيبالنكو�ض"،  اأن  ال�ضحيفة  واأو�ضحت 

النادي  اإدارة  اآخر الإغراء  قد يتقدمون بعر�ض 
مهاجمهم  خدمات  عن  باال�ضتغناء  االإيطايل، 
منتخب  مع  والدويل  عاما،   29 العمر  من  البالغ 

كولومبيا منذ 2017.
يف  اأتــاالنــتــا،  ل�ضفوف  انتقل  قد  زابــاتــا  ــان  وك
�ضبيل  على  �ضامبدوريا  من  قادما   ،2018 �ضيف 
يف  الــنــادي  ينجح  اأن  قبل  ملو�ضمني،  االإعـــارة 
املا�ضي،  ثان  يناير/كانون  خالل  نهائيا،  �ضرائه 

مقابل 12 مليون يورو.

مهاجم  مارتينيز،  الوتــارو  االأرجنتيني  تهرب 
اإىل  انتقاله  من  موقفه  ح�ضم  من  ميالن،  اإنــرت 

بر�ضلونة هذا ال�ضيف.
وقال الوتارو يف ت�ضريحات �ضحفية قبل مباراة 
فيورنتينا بالدوري االإيطايل اليوم: " بر�ضلونة؟ 
الإنرت  جهدي  من   110% اأعطي  اأن  دائما  اأحاول 
يحبونه،  الــذيــن  االأ�ــضــخــا�ــض  جلميع  مــيــالن، 

ولقمي�ض اإنرت".
هذا  لرب�ضلونة  رئي�ضيا  هدفا  الوتـــارو  ويعد 

ال�ضيف لدعم هجومه. 

وتابع: "اأنا فتى يحارب دائًما، 
اخلا�ضة،  الأهـــدايف  بالن�ضبة 

ول�ضعادة  الفريق،  والأهـــداف 
امل�ضجعني".

اإنه  الثقة،  منحني  "كونتي  واأ�ضاف: 
على  عمل  الأنه  للغاية،  واأ�ضا�ضي  مهم  اأمر 

عقلية كل العب".
يجعلنا  يــوم  كل  كــثــرًيا،  ذلــك  ــدر  اأق "اأنا  وزاد: 

ننمو".

لي�ضرت  ــم  ــاج ــه م فــــــاردي،  جــيــمــي  قـــال 
الدوري  يف  هدف   100 ت�ضجيل  اإن  �ضيتي، 
االإجنليزي املمتاز، يعد اإجنازا كبريا، لكنه 
اأن  بعد  فقط،  ذلك  اأهمية  مبدى  �ضي�ضعر 

يعتزل كرة القدم.
واأ�ضبح الالعب البالغ عمره 33 عاما، الذي 
عندما  الــدوري،  يف  هدف   100 اإىل  و�ضل 
على   )3-0( االنت�ضار  خالل  ال�ضباك  هز 
العب  اأول  ال�ضهر،  هذا  باال�ض،  كري�ضتال 

من لي�ضرت يحقق هذا االإجناز.
وميلك فاردي 103 اأهداف يف 210 مباريات، 
2014-( مو�ضم  يف  مــرة  الأول  ظهر  بعدما 

عاما.  27 وعمره   ،)2015
على  النادي  ملوقع  اإجنلرتا،  مهاجم  وقــال 
من  لكنه  �ضخم،  اإجنـــاز  "هذا  ــت  ــرتن االإن
لقد  )نعم  فيها  نقول  التي  االأمــور  �ضمن 
على  ين�ضب  كله  الرتكيز  لكن  فعلتها(، 
الوقت  املرء  ميلك  ال  لذا  التالية،  املباراة 

حتى ي�ضتوعب االأمر".
اأن  املرء  ويحاول  ينتهي،  "املو�ضم  واأ�ضاف 

اأن  قبل  اأ�ضابيع،  لعدة  القدم  كرة  ين�ضى 
لذا  اجلــديــد،  املو�ضم  لبدء  ــددا  جم يعود 

فاالأمر م�ضتمر على هذا احلال دائما".
مان�ض�ضرت  مناف�ضه  لي�ضرت  وي�ضت�ضيف 
يونايتد، يف اجلولة االأخرية للدوري، يوم 
املتاأهل  حتدد  قد  نتيجة  يف  املقبل،  االأحد 

لدوري اأبطال اأوروبا.

ويحمل فاردي، الذي يت�ضدر قائمة هدايف 
هدفا،   23 بر�ضيد  املو�ضم  ــذا  ه ـــدوري  ال
ذكريات رائعة من مواجهة يونايتد، حيث 
يف  االأ�ضواء،  دوري  يف  االأول  هدفه  �ضجل 
الفوز )3-5( يف  الفريق، خالل  �ضباك هذا 

.2014

اأحد  بــالن  روالن  الفرن�ضي  املــدرب  بــات 
ليكون  بر�ضلونة  يدر�ضها  التي  اخليارات 
�ضيتني  كيكي  ــاين  ــب ــض االإ� املــــدرب  خــلــف 
"ليكيب"  �ضحيفة  بح�ضب  املقبل،  املو�ضم 

الفرن�ضية.
حتت  االإ�ــضــبــاين  املـــدرب  من�ضب  واأ�ــضــبــح 
الليغا  لقب  الرب�ضا  خ�ضارة  بعد  ال�ضغط 
ل�ضالح غرميه ريال مدريد، وقد يقال اإذا 
دوري  بلقب  التتويج  يف  البلوغرانا  اأخفق 

اأبطال اأوروبا.
ــاإن  ف الــفــرنــ�ــضــيــة،  ال�ضحيفة  وبح�ضب 
من  بدعم  للرب�ضا  جدا  جدي  هدف  بالن 
يف  الريا�ضي  املدير  اأبيدال  اإريك  الفرن�ضي 

الفريق.
يف  جــدا  ــب  راغ اأي�ضا  بــالن  اأن  واأو�ــضــحــت 
بعد  للتدريب  العودة  ويريد  املن�ضب،  هذا 
من  اأقيل  اإنه  اإذ  �ضنوات،  اأربع  دام  انقطاع 

تدريب باري�ض �ضان جريمان عام 2016.
جيد  ب�ضكل  بالن  يعرف  اأبيدال  اأن  يذكر 
2010 و2012  الأن االأخري دربه بني عامي 

الفرن�ضي،  املنتخب  على  اأ�ــضــرف  عندما 
لعب  اأ�ضلوب  ينا�ضب  فكره  اأن  اإىل  اإ�ضافة 

الرب�ضا القائم على اال�ضتحواذ.
عدة  تلقى  جــريمــان،  �ــضــان  تــركــه  ومــنــذ 
وغلطة  اإ�ضبيلية  بينها  الفرق  من  عرو�ض 
ولكن  جميعها،  رف�ضها  اأنــه  غــري  �ــضــراي 
العودة  على  م�ضٌر  عاما   54 البالغ  املــدرب 

للمالعب.
نف�ضه  حت�ضري  عليه  -الذي  بالن  اأن  يذكر 
اخليار  لي�ض  واحـــد-  لعام  عقد  لتوقيع 
الوحيد اأمام الرب�ضا، فال�ضحيفة الفرن�ضية 
-العب  كومان  روالند  الهولندي  اأن  ذكرت 
الرب�ضا ال�ضابق- يعد اخليار املف�ضل لرئي�ض 

النادي الكتالوين جو�ضيب ماريا بارتوميو.
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حمليات

�ضبيبة القبائل يربم 6 �ضفقات
حيث  موهوبني،  بالعبني  �ضفوفه  لتعزيز  حملته  القبائل  �ضبيبة  يوا�ضل 
اأعلن اليوم االأربعاء، تعاقده مع 6 العبني دفعة واحدة، ملدة خم�ض �ضنوات.
وذكر النادي القبائلي، يف بيان عرب ح�ضابه الر�ضمي على "في�ضبوك": "�ضتة 
مواهب �ضابة تنظم اإىل النادي االأكرث تتويجا يف اجلزائر.. ثالثة العبني 
وجان  واآيت  توفيق،  و�ضريفي  يا�ضني،  حممد  العربي  وهم:  �ضنة،   21 حتت 

اإبراهيم".
واأ�ضاف: "وثالثة العبني حتت 19 �ضنة وهم: فياليل عبد العزيز، وديلمي 

ماليك، واأوترون بالل".
رغم  القبائل،  ل�ضبيبة  التوقيع  اختار  املوهوب  ال�ضدا�ضي  اأن  البيان  واأكد 

العرو�ض املغرية التي تلقاها من اأندية بالدرجة االأوىل.
�ضابق،  وقت  يف  ال�ضدا�ضي  مع  اتفقت  ال�ضبيبة،  اإدارة  اأن  اإىل  االإ�ضارة  جتدر 
اأرجاأت عملية التوقيع، اإىل غاية تر�ضيم اتفاقها مع املدير العام  اأنها  غري 

للفئات ال�ضبانية، عبد الرزاق جحنيط.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم الكاتبة : متارا حداد
-------------------------

ال�شمود  �شور  اأبهى  فل�شطني  ت�شطُر 
ي�شعب  مبادئ  على  والثبات  وال�شرب 
ُتروى  عظيمة  وق�ش�س  منها،  الفكاك 
عناوين  طياتها  بني  حتمل  يثثوم  كل 
من  اخلثثال�ثثس  نحو  والأمثثثل  التحدي 
اإحدى  الربغوثي  نائل  ال�شجان،  ظلمة 
وما  انحفرت  التي  الوطنية  الق�ش�س 
نف�ِس وطنِي يهمه  زالت يف ذاكرة كل 
ال�شمود  عنوان  والثثوطثثن،  الأر�ثثثس 
لن  والإرادة  والثثفثثولذ  احلديد  اأذاب 
الربغوثي  اميان  زوجته  ومازالت  تلني. 
عامًا  اأربعون  بعد  خروجه  حلظة  تنتظر 
بالرغم من خروجه   والهوان،  القهر  من 
عرب  ال�شجون  من  �شنوات  عدة  قبل 
اعتقاله  اأُعيد  اأنثثه  اإل  �شاليط  �شفقة 
ليق�شي �شنوات و�شنوات يف ال�شجون 
الثاين"  "ت�رشين  ال�شهر  يف  لُيكمل 
نائل  مازال   . عاما  اأربعون  مدة  القادم 
الربغوثي متم�شكًا بالأمل فهو يق�شي 
والقراءة  الريا�شة  يف  اليومية  حياته 
ال�شيا�شية  العلوم  الدرو�س يف  واعطاء 
ال�شجون  داخثثل  لثثالأ�ثثرشى  والعثثثالم 
الفعلية على  ال�رشائيلية، ي�شع مل�شاته 
التي  ر�شائله  خالل  من  الواقع  اأر�ثثس 
امتد  بل  الوطني  بنهجها  تكتفي  مل 
واخلوف  والبيئي  الإن�شاين  النهج  نحو 
الفل�شطيني،  ال�شعب  م�شالح  على 
يف  زوجته  عرب  ر�شائل  ير�شل  فهو 
احلفاظ على الأر�س وزراعتها لإي�شال 

الذاتي،  الكتفاء  �شيا�شة  نحو  ال�شعب 
اأن احلرب القادمة هي  ودومًا يحذر من 
مقربيه  يو�شي  لذلك  املياه  على  حرب 
بعمل اآبار للمياه لكل فرد ميتلك ار�شا.

فرحة مل تكتمل:
وزوجته  نائل  ق�شة  حفيظتي  اأثثثارت 
التحديات  رغثثم  �شربوا  كيف  اميثثان، 
ومثثازالثثوا  لهم  املقدمة  والغثثثثراءات 
والر�ثثس،  الوطن  بر�شالة  متم�شكني 
والطوعي  اخلثثريي  العمل  حتب  اإميثثان 
والدفاع عن حقوق الأ�رشى، هذه ال�شفة 
الربغوثي  نائل  الأ�ثثرشى  عميد  جعلت 
ُيعجب بها ويطلب يدها. ما اأذهلني بهذه 
الق�شة انه رغم الزنازين وقيد ال�شجان 
فقد خلقت ق�شة وفاء بني رفاق الن�شال 
اأن  اأكر  اأعجبني  وما  الوطن،  اجل  من 
الزواج رغم معرفتها  اإميان وافقت على 
بحكم نائل الربغوثي فقد مت عقد القران 
اأن  ال�شجن. ولكن ل بد للقيد  وهو يف 
 34 بعد  اأ�رشه  من  نائل  خرج  ينك�رش، 
الأحرار، بخروجه مت  عاما ب�شفقة وفاء 
انت�شار  هو  اإميان  تعتربه  الذي  الثثزواج 
وجت�شيد روح الأمل والتحدي، ومكرمة 
من الله وهدية ربانية، وما جذبني اأكر 
التي  وال�شعادة  الفرحة  عن  كلماتها 
الروعة  فقمة  نائل،  مع  تعي�شها  كانت 
�شنوات  عن  تعو�شه  اأن  اإميان  حاولت 
�شنتني  معه  فعا�شت  عاما،   34 اعتقاله 
ون�شف اأ�رشة يجمعها حب الوطن، لكن 
من  الب�شمة  �رشق  الحتالل  �شيطنة 
معاناة  بداأت  هنا  ومن  وجهيهما،  على 

على  قدرتها  وعدم  زوجها  باأ�رش  اإميان 
الزيارة، فاإميان منذ اعتقال زوجها تعتني 
بحديقة واأ�شجار نائل التي زرعها بيده، 
على  والثمرة  الزهرة  ت�شاهد  فعندما 
يعطيها  الذي  بالتفاوؤل  ت�شعر  الأ�شجار 
تتمنى  وهي  لها.  زوجها  لرجوع  الأمل 
اإن حتتفل بعيد زواجها ال�شنوي 18/11 
اأُ�رشة  ُتَكون  اأن  بجانبها وحتلم  وزوجها 
يف  فزوجها  الأ�رش،  كبقية  اأ�شوة  كرمية 
و�شتون  الواحد  عمره  �شيتم   23/10
الزنازين،  داخل  عامًا  واربعون  عامًا 
ولكن اإميان متفائلة ومثابرة وما دفعني 
امراأة  اأنها  كلماتها،  �شماع  اإىل  ب�شوق 
ج�شدها  اأن  فتقول  ذاتها  مع  من�شجمة 
مع  وقلبها  عقلها  ولكن  الله،  بثثرام 
فتعي�س  الإ�رشائيلي،  ال�شجن  يف  نائل 
ال�شري  بكل فخر وت�شميم على  اآلمها 
انها  حيث  زوجها،  اجل حترير  من  قدمًا 
تعاين من قلة زيارة زوجها وبالتحديد 
ال  معه  تتحدث  ومل  كورونا  فرتة  يف 
مثثرة واحثثدة، وا�ثثشثثارت اميثثان ان هناك 
بزيارة  القد�س  لهل  بال�شماح  قثثرارا 
حتى  ولكن  ال�شجون  داخثثل  اقاربهم 
ال�شفة  لهل  الحتالل  ي�شمح  مل  الن 
المر  وهثثذا  ال�ثثرشى  بزيارة  الغربية 
ح�شب القوانني الدولية والن�شانية غري 
قانوين �شواء باتفاقية جنيف الرابعة او 

حتى بالتفاقيات الدولية الخرى.
حمكمة العدل العليا:

 2020 القادم   7 �شهر  من  الثامن  يف 
�شُتعقد جل�شة يف حمكمة العدل العليا 

الربغوثي  نائل  �رشاح  اطالق  اجل  من 
وال�رشى الذي اعتقلوا معه ومت الفراج 
عنهم، وبالتحديد ان نائل الربغوثي قد 
ال�شجن  عاما  اربعون  قبل  عليه  حكم 
مدة 30 �شهرا دون دلئل وُتهم  تدينه، 
ولكن الحتالل حكم عليه باملوؤبد حتت 
اميان  زوجته  تاأمل  لكن  �رشية،  ملفات 
وجميع  قريبا  �رشاحه  اطالق  الربغوثي 

ال�رشى.
منا�شدات:

م�شكلتها  تثثكثثون  اأن  اإميثثثان  تنا�شد 
طفل  اأو  اأ�شرية  اأو  اأ�شري  اأي  وم�شكلة 
�شمن  تثثكثثون  اأن  املعتقالت  داخثثثل 
ان  القادمة  ال�رشى  �شفقة  اأولويات  
لها عالقة  التي  الدول  وتنا�شد  حدثت، 
اأن  اإ�ثثرشائثثيثثل  مثثع  �شالم  باتفاقيات 
ي�شتعملوا اأ�شلوبا �شاغطا من اجل حل 
م�شكلتها وم�شاكل كل اهايل ال�رشى، 
وتنا�شد ال�شليب الحمر بان ياخذ دوره 
ب�شكل م�شوؤول كونه جهة حمايدة يحق 

له الدخول اىل املعتقالت ال�رشائيلية.
اين موؤ�ش�شات حقوق الن�شان:

يف  �شاهمت  الدولية  التفاقيات  اغلب 
الآدمية  حقوق  حتمي  قوانني  و�شع 
من  املوؤ�ش�شات  هذه  فاين  والإن�شانية، 
والتي  ال�رشى  حقوق  عن  الدفاع  اجل 
واتفاقية جنيف  الدولية  القوانني  كفلها 
الواقعية  الق�ش�س  هذه  لبراز  الرابعة 
عاليا  �شوتها  ورفثثع  اليها  والنظر 
فوات  قبل  منقذاً  ال�شوت  هذا  لعل 

الوان!

الأ�سري نائل الربغوثى يلني الفولذ والإرادة لن تلني

�شجون  اإدارة  ان  الأ�شري  نثثادي  اأفثثاد  
نتائج  اأن   ، الأ�ثثرشى  اأبلغت  الحتالل 
الأ�ثثرشى  من  اأخذها  مت  التي  العينات 
املر�شى يف �شجن "عيادة الرملة" �شلبية 
�شفوفهم.  بني  اإ�شابات  توجد  ل  اأي 
اإن  الأ�شري،  نادي  قال  ال�شياق  هذا  ويف 
�شجون  اإدارة  رواية  تبقى  الرواية  هذه 
الحتالل، رغم ما اأعلنته ملمثلي الأ�رشى، 
مطالبًا ب�رشورة التدخل العاجل لالإفراج 
الذين  املر�شى  الأ�ثثثرشى  كثثافثثة  عثثن 
ال�شجانني  من  الوباء  خطر  يواجهون 

لنقل  وحيد  كم�شدر  القمع،  وقثثوات 
جلنة  وجود  وب�رشورة  لالأ�رشى،  الوباء 
الو�شع  على  لالإ�رشاف  حمايدة  طبية 
ال�شحي لالأ�رشى يف ظل انت�شار الوباء. 
اإىل  دعوته  جمدداً  الأ�شري  نادي  ووجه 
ال�شليب الأحمر، باأخذ دور اأكر فعالية، 
كجهة اخت�شا�س وعلى كافة الأ�شعدة، 
على  بثثالإ�ثثرشاف  يتعلق  فيما  ل�شيما 
وكانت  لالأ�رشى.  جتري  التي  الفحو�س 
اأم�س  اأعلنت  قد  الحتالل  �شجون  اإدارة 
بال�رشطان  مري�س  اأ�شري  اإ�شابة  عن 

اأن  لحقًا  وتبني   ، "كورونا"  بفريو�س 
بال�رشطان  املري�س  الأ�شري  هو  املُ�شاب 
فاإن  للمتابعة  ووفقًا  وعثثر،  اأبثثو  كمال 
الأ�شبوع  نهاية  ُنقل  وعر  اأبو  الأ�شري 
"جلبوع" حيث يقبع،  املا�شي من �شجن 
الإ�رشائيلي،  "العفولة"  م�شت�شفى  اإىل 
الرملة"  "عيادة  اإىل �شجن  ثم نقل لحقًا 
والذي يقبع فيه اأخطر احلالت املر�شية، 
التخوفات  حدة  من  د  �شعنّ الذي  الأمر 

واحتمالية و�شول الفريو�س لهم. 
ومنذ  الحتالل  �شلطات  اأن  اإىل  ُي�شار 

عن  اأعلنت   ،2020 مار�س  اآذار/  �شهر 
�شجانيها، وحجرت  بني  اإ�شابات عديدة 
حجر  عن  واأعلنت  كما  منهم،  الع�رشات 
الأدنى  احلد  توفر  اأن  من  بدًل  و  اأ�رشى، 
عليهم  فر�شت  الوقائية،  الإجراءات  من 
اأداة  اإىل  الوباء  لت  وحونّ اإ�شايف،  عزل 
يذكر  الأ�ثثرشى.  على  وت�شييق  عقاب 
�شجون  يف  املر�شى  الأ�ثثرشى  عدد  اأن 
مري�س،  اأ�شري   )700( قرابة  الحتالل 
اأمرا�س  من  يعانون  اأ�شري   )300( بينهم 
مزمنة وبحاجة اإىل رعاية �شحية حثيثة.

اإدارة �سجون الحتالل تبلغ الأ�سرى اأن نتائج عينات الأ�سرى املر�سى يف �سجن 
"الرملة" �سلبية 

هذه الرواية رواية الحتالل ونطالب باأن يكون جلنة دولية حمايدة تتابع اأو�ساع الأ�سرى اأخبار فل�سطني

الأ�سري املحرر لوؤي 
�سوان

لوؤي بنان حممد �شوان، من ذنابة ق�شاء طولكرم، 
مواليد ال�شاد�س والع�رشين من �شهر كانون الأول 
حاليا  ويعمل  العامة،  الثانوية  اأنهى  1984،متزوج، 

موظف حكومي يف )الأجهزة الأمنية(.
العمل الوطني  الندماج بالعمل الوطني:بداأت يف 
عام  املدر�شة،يف  يف  �شبابية  جمموعات  خالل  من 
1998 مب�شاركات وفعاليات املقاومة �شد الحتالل، 
وبداأنا  فتح،  تنظيم  يف  وتاأطرينا  ان�شمامنا  مت  ثم 

العمل ب�شكل منظم.
�شهر  من  والع�رشين  ال�شابع  يف  العتقال:  مرحلة 
لكوادر  اجتماع  يف  كنت   ،2003 الثاين  ت�رشين 
وقعنا  العودة  جنني،وخالل  يف  الأق�شى  �شهداء 
ت�شمى  منطقة  يف  بلعا  طريق  على  كمني  يف 
املنطقة  لالأ�شف  الهروب،ولكن  حاولنا  )اخلرق(. 
اإنزال جنود  كانت مطوقه بالكامل، تزامن ذلك مع 
على  امل�رشف  اجلبل  ظهر  على  مروحية  طائرة  من 
يف  طلقات  بعدة  �شابقة  اإ�شابة  وب�شبب  الطريق، 
من  اأمتكن  مل  قدمي،  يف  بالتني  ووجود  ج�شدي 
الهروب من ال�شيارة، ومتكن من معي من الهروب.
متت مداهمة ال�شيارة التي كنت بها ومت اعتقايل،يف 
اعطا�شمي  مل  لأنني  لل�رشب.  اأتعر�س  مل  البداية 
الحتالل  لقوات  مطارداً  كنت  لأنني  احلقيقي 
�شابط  ح�شور  بعد  ولكن  ون�شف،  �شنتني  منذ 

املخابرات مت التعرف علي.
اخلطوات الن�شالية:�شاركت يف ال�رشاب الول يف 
عام 2004 ملدة 14 يوم للمطالبة بتح�شني الأو�شاع 
داخل ال�شجون. و�شاركت يف  ا�رشاب الت�شامن مع 
ال�شرية )هناء ال�شلبي(، التي مت ابعادها اىل غزة يف 
2010 /2011 ملدة 20 يوم.كما �شاركت يف ا�رشاب 
ت�شامن مع الأ�شري )خ�رش عدنان ( الذي كان معتقل 
15 يوم.وا�رشاب  اداري من اجلهاد ال�شالمي ملدة 
ب�شفقة  خرج  الذي  عي�شاوي  �شامر  ال�شري  لدعم 
حوايل  الإداري  الإعتقال  اىل  اإعادته  مت  ثم  �شاليط 
طلب  على  بداأ   2011 وا�رشاب  يوم.   25  –  20
ملدة  كامل  �شجن  ا�رشاب  ا�شبح  ثم  الإخوة  جتميع 
14 يوم يف جلبوع، ثم ح�شلت �شفقة �شاليط. كما 
�شاركت يف ا�رشاب 2012 ا�رشاب حما�س واجلبهة 
ال�رشى  اأو�شاع  لتح�شني  يوم    28 ملدة  ال�شعبية 
ا�رشاب  يف  و�شاركت  العزل.  من  ا�رشى  واخراج 
الو�شاع  لتح�شني  يوم   42 ملدة   2017\4\17
بناء  يتم  جيدة  التنظيمية  العالقة  ال�شجون.  داخل 
يعد  الذي  التنظيمي  النتماء  خالل  من  العالقات 
تنظيمية  لئحة  وتوجد  بالتوا�شل.  الوىل  احللقة 
بينهم  فيما  ال�رشى  حياة  تنظم  املعتقالت  داخل 
التنظيمية  الالئحة  هذه  ت�شمن  الواحد  بالتنظيم 
ملن  ريا�شية  �شاعة  وهناك  �شباحا   7 ال�شتيقاظ 
اجبارية  امنية  حمو  دورات  هناك  وكان  يرغب. 
تنظيمية وجل�شات  ثقافية  قراءة وجل�شات  و�شاعة 
ا�شبوعية النقد الذاتي.ويتم افراز قيادة التنظيم من 
خالل النتخاب اأو تعيني ملدة 6 اأ�شهر. وهناك التزام 

وان�شباط من طرف الأ�رشى.

قبل ع�رشة اأيام من اإ�شابته، قال اإنه كان 
هو  ال�رشطان  يكون  باأن  عنا  توقنّ ُمتعًبا، 
ج�شده  يداهم  كان  �شيًئا  لكن  ال�شبب، 
، حتى وردنا اتنّ�شال مفاجئ  ب�شكل خفينّ
اأُ�شيب بفريو�س كورونا”. طيلة  “كمال 
ال�شنوات املا�شية، واملوؤ�ش�شات احلقوقية 
بالإفراج  ُتطالب  بالأ�رشى  ُتعنى  والتي 
الحتالل  املر�شى منهم يف �شجون  عن 
يف  ت  وا�شتمرنّ مري�س(،  اأ�شري   700(
تف�شي فريو�س  بعد  املطالب  تلك  جتديد 
�شاور  قلٌق  البالد.  اأرجثثاء  يف  كورونا 
الفل�شطينيني  واملعتقلني  الأ�رشى  اأهايل 
عن  الإعالن  الحتالل  اإعالم  بداأ  بعدما 
وال�شجانني  املحققني  من  عدد  اإ�شابة 
مع  يتعاملون  ممثثن  وغثثريهثثم  واجلثثنثثود 
ما  القلق  ذاك  م�شتمر،  ب�شكل  الأ�رشى 
ال�شجون  اإدارة  اأن  طاملا  متوا�شاًل  زال 
تتفنن يف اأ�شاليب تعذيب الأ�رشى وعدم 
الإن�شانية  احلياة  مقومات  اأدنى  توفري 

الذين  لهم، ناهيك عن الأ�رشى املر�شى 
ب�شبب  ال�شحية  اأو�شاعهم  تتفاقم 
وعر  اأبو  كمال  الأ�شري  الطبي.  الإهمال 
يبلغ من العمر 46 عاًما، ق�شى 17 منها 
�شبقتها  وثالثة  الحتالل  �شجون  يف 
ثم  اجلي�س،  ُمطارًدا من قبل  كان خاللها 
بعد  عامًا  و50  مرات،  لث6  باملوؤبد  ُحكم 
اعتقاله عام 2003 على خلفية مقاومته 
وعثثر،  اأبثثو  ن�رشين  تقول  لثثالحثثتثثالل. 
الإخبارية”  لث”قد�س  الأ�شري،  �شقيقة 
منا�شبة  كل  يف  كمال  تفتقد  العائلة  اإن 
دائًما  واأبي  “اأمي  وتقول:  مكان،  وكل 
واآملهم  حني،  كلنّ  يف  كمال  رون  يتذكنّ ما 
نباأ  ثم  بال�رشطان،  اإ�شابته  نباأ  ة  ب�شدنّ
�شقيقها  اأن  وُت�شيف  بكورونا.  اإ�شابته 
قوات  يف  وعمل  العامة  الثانوية  اأكمل 
الث17 لكننّ الحتالل اعتقله عام 2003، 
عليه  حكم  بعدما  احلرية  من  وحرمه 
اأن  اإىل  وُت�شري  املكرر.  املوؤبد  بال�شجن 

خالل  كانت  الأخثثرية  الزيارة 
�شهر اآذار/ مار�س املا�شي، اأي 
ُمتعًبا  وكان  كورونا،  قبل  ما 
كعادته  لكنه  ال�شيء،  بع�س 
ث عن وجعه، بل يرتك  ل يتحدنّ
ما يوؤذيه جانًبا وُيبادلنا اأطراف 
احلديث، معنوياته دائًما عالية، 
تبنينّ  تفارقه.  ل  وابت�شامته 

ع�رشة  قبل  ثهم  حدنّ كمال  اأن  ن�رشين 
كان  وذاك  بالفريو�س،  اإ�شابته  من  اأيام 
متعب،  اإنه  قال  حينها  بهم،  ات�شال  اآخر 
ال�شبب،  هو  ال�رشطان  بثثاأن  واعتقدوا 
منذ  احلنجرة  يف  ب�رشطان  ُم�شاب  فهو 
وو�شعه  الوقت  ذلك  ومنذ   ،2019 عام 
ُم�شاب  “كمال  تدهور.  يف  ال�شحي 
بكورونا”.. اأبلغت هيئة �شوؤون الأ�رشى 
الث12  يف  باإ�شابته  العائلة  واملحررين 
فكان  اجلثثاري،  يوليو  متثثوز/  �شهر  من 
لكمال  فكيف  لهم،  �شدمة  مبثابة  اخلرب 

والكورونا  ال�رشطان  وجع  ل  يتحمنّ اأن 
نباأ  بعد  ذاته.  الوقت  يف  ال�شجون  وقهر 
اإ�شابته، تبلنّغت العائلة باأن كمال خ�شع 
له  تنف�س  اأنبوب  لعملية جراحية لو�شع 
يف م�شفى "اأ�شاف هروفيه" الإ�رشائيلي، 
املعلومات غري وا�شحة حول  وما زالت 
“كان  ن�رشين:  تقول  ال�شحي.  و�شعه 
ال�شجن  يف  يومه  يق�شي  كيف  ثنا  ُيحدنّ
الليل  قيام  املطالعة،  الريا�شة،  بني  ما 
معنا  يق�شي  ليته  ويا  القراآن،  وقثثراءة 
بالله وحده، �شفاء  القادمة، فالأمل  اأيامه 

من الأمرا�س وحرية قريبة.

كن لكمال اأن يتحّمل ما اأمّل به؟ عائلة الأ�سري اأبو وعر .. كيف ميمُ
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وزير الدفاع الأمريكي يف ر�سالة تهديد مبا�سرة لل�سني: 

نقوم بتجهيز قواتنا الع�سكرية يف اآ�سيا ا�ستعداًدا 
ملواجهة حمتملة مع بكني

قراءة / حممد علي
---------------- 

يتحدث  كثثان  الثثذي  اإ�شرب،  واأو�ثثشثثح 
املعهد  اإىل  الفيديو  عرب  البنتاغون  من 
ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  الثثدويل 
املتحدة  الثثوليثثات  اأن  لندن،  ومقره 
اإىل  بحرية  �شفن  اإر�شال  �شتوا�شل 
ال�شني  �شيا�شات  ملواجهة  املنطقة 
اإىل  �ثثشثثلثثحثثة  الأ وبثثيثثع  الثثتثثو�ثثشثثعثثيثثة، 
بال�شيادة  بكني  تطالب  التي  تايوان، 
احلوار  على  منفتح  نه  اإ وقال  عليها. 
العام.  بنهاية  ال�شني  زيارة  ويعتزم 
مثل  تثثوؤدي  اأن  يف  اأمله  عن  واأعثثرب 
الأنظمة  ن�شاء  “اإ اإىل  الرحلة  هثثذه 
الأزمات  يف  لالت�شالت  ال�رشورية 
علنا  املناف�شة  يف  نوايانا  وتعزيز 
ننتمي  الثثثذي  الثثثدويل  الثثنثثظثثام  يف 
اآخر  هو  اإ�شرب  ويعترب  جميعا”.  ليه  اإ
مثث�ثثشثثوؤول مثثن كثثبثثار املثث�ثثشثثوؤولثثني يف 
املا�شي  ال�شهر  خثثالل  ترمب  دارة  اإ
التحديات  عن  علنًا  حتدثوا  الذين 
ال�شيوعية  احلكومة  تفر�شها  التي 
املتحدة  الثثوليثثات  على  ال�شينية 
دارة  اإ �شعدت  وقد  الدويل.  والنظام 
يف  بكني  �شد  ال�شغط  مثثن  ترمب 
التعريفات  مثثن  املثثجثثالت،  جميع 
اإىل  الثثثتثثثجثثثارة  عثثلثثى  اجلثثمثثركثثيثثة 
ال�رشكات  على  املفرو�شة  العقوبات 
احلكومة  واتثثهثثمثثت  واملثث�ثثشثثوؤولثثني. 
مواطنني  الثثثثثالثثثاء  يثثوم  الأمثثريكثثيثثة 
املثثخثثابثثرات  مثثع  مثثر  بثثالثثتثثاآ �شينيني 
من  الفكرية  امللكية  ل�رشقة  ال�شينية 
اأنحاء  جميع  فى  ال�رشكات  ع�رشات 
التي  ال�رشكات  ذلك  فى  مبا  العامل، 
كثثورونثثا.  فثثريو�ثثس  عثثالج  يف  تعمل 
القر�شنة  مزاعم  اأحدث  هذه  وكانت 
واجهتها  التي  ال�شني  من  املدعومة 

ترمب. دارة  اإ
اإ�شرب  الدفاع  وزير  قال  كلمته،  ويف 
احللفاء  بتخويف  قامت  قد  ال�شني  اإن 
يقرب  ما  حول  قليميني  الإ وال�رشكاء 
عائدات  من  دولر  تريليون   2.6 من 

املحتملة،  البحرية  والثثغثثاز  النفط 
الع�شكري  املوقف  من  الرغم  على 
متزايد  ب�شكل  العدواين  الأمريكي 
يف  نثثه  اأ اإ�شرب  واأ�ثثشثثاف  املنطقة.  يف 
املتحدة  الوليات  اأجرت   ،2019 عام 
يف  املالحة  حرية  لتاأكيد  اأكر  عمليات 
كانت  مما  اأكر  اجلنوبي  ال�شني  بحر 
ال�شابقة.  الأربعة  العقود  يف  عليه 
ال�شهر،  هثثذا  مثثن  �شابق  وقثثت  ويف 
تدريبات  طثثائثثرات  حاملتا  اأجثثثرت 
 .2012 عام  منذ  الأوىل  للمرة  هناك، 
ال�شيا�شة  “هذه  اأن  اإىل  اإ�شرب  �شار  واأ
الهندي  املحيطني  منطقة  عن  تدافع 
ميكن  التي  واملفتوحة  احلرة  والهادئ 
تعي�س  اأن  املتنوعة  املنطقة  دول  جلميع 
“اأن  واأو�شح  �شالم،  يف  فيها  وتزدهر 
لي�س  ال�شعبية(  ال�شني  )جمهورية 
الدولية  املثثيثثاه  حتويل  يف  احلثثق  لها 
اإمرباطورية  و  اأ ا�شتبعاد  منطقة  اإىل 
اإ�شرب،  قال  كما  بها”.  خا�شة  بحرية 
�شتبيع  املتحدة  الوليات  اإن  الثالثاء، 
من  خطوة  وهي  تايوان،  اإىل  اأ�شلحة 
التوترات  تفاقم  اإىل  توؤدي  اأن  املرجح 
املبيعات  هذه  مثل  تعترب  ال�شني  لأن 
دارة  اإ وافقت  وقد  ل�شيادتها.  انتهاكًا 
بقيمة  اأ�شلحة  مبيعات  على  ترمب 
مبا يف ذلك  تقريبًا،  مليارات دولر   10
يف  دولر  مليون   180 بقيمة  �شحنة 
الأمريكى  اجلي�س  اإن  قال  كما  مايو. 
ل�شمان  بعمليات  القيام  �شيوا�شل 
تثثايثثوان.  م�شيق  عثثرب  املثثالحثثة  حرية 

املدمرة  اأن  الأمريكية  البحرية  وذكرت 
مدمرة  وهى  را�شل”،  اأ�س  اأ�س  “يو 
م�شيق  عرب  مثثرت  للبحرية،  تابعة 
�شافر  ذا  واإ املا�شي.  ال�شهر  تايوان 
اأول  هثثذه  �شتكون  بكني،  اإىل  اإ�شرب 
زار  حيث  للدفاع.  كوزير  له  زيثثارة 
بكني  ماتي�س  جيم  نذاك  اآ الدفاع  وزير 
دفاع  رئي�س  اأول  وهو   ،2018 عام  يف 
وجاءت   .2014 عام  منذ  ذلك  يفعل 
من  فقط  يام  اأ بعد  اإ�شرب  ت�رشيحات 
املطالبات  اأن  املتحدة  الوليات  اإعالن 
اجلنوبي  ال�شني  بحر  يف  ال�شينية 
غري  مبا�رش  حتد  وهثثو  قانونية،  غري 
�شيطرتها  لتاأكيد  بكني  جلهود  عادي 
وزير  وقال  ال�شرتاتيجية.  املياه  يف 
بيان  يف  بومبيو،  مايك  اخلثثارجثثيثثة، 
ننا  “اإ ال�شهر:  هذا  من  �شابق  وقت  يف 
بثثاملثثوارد  بكني  مثثزاعثثم  اأن  نو�شح.. 
ال�شني  بثثحثثر  مثثعثثظثثم  يف  الثثبثثحثثريثثة 
الإطالق،  على  قانونية  غري  اجلنوبي 
تقوم  التي  البلطجة  حملة  وكذلك 
قال  لندن  ومن  عليها”.  لل�شيطرة  بها 
مع  بثثداأ  نثثه  اإ الثالثاء  بومبيو،  مايك 
دومينيك  الربيطاين،  اخلارجية  وزير 
على  تركز  التي  حمادثاتهما  راب، 
ال�شيوعي  احلزب  ميثله  الذي  “التحدي 
كورونا،  فريو�س  ووبثثاء  ال�شيني” 

ال�شني. يف  ن�شاأ  الذي 
اأي�شًا  ناق�شا  نهما  اإ بومبيو  وقثثال 
ت�شن  حثثيثثث  كثثونثثغ،  هثثونثثغ  ق�شية 
�شاد  واأ املعار�شة.  على  حملة  بكني 

هذا  لقرارها  الربيطانية  باحلكومة 
“هواوي”  �رشكة  با�شتبعاد  ال�شهر 
من  التثث�ثثشثثالت  مثثعثثدات  ل�شناعة 
اخلام�س  اجليل  الت�شالت  �شبكات 
هذا  جثثاء  حيث  املتحدة،  اململكة  يف 
مطولة. اأمريكية  �شغوط  بعد  القرار 

“ال�شتفزاز  على  بقوة  تثثرد  بكني 
” �شي ل�شيا ا

الوليات  اأن  الأربعاء  ال�شني  اأعلنت 
يف  قن�شليتها  باإغالق  اأمرتها  املتحدة 
نه  باأ بكني  و�شفته  قرار  يف  هيو�شنت، 
ب�شكل  �شي�شيء  �شيا�شي”  “ا�شتفزاز 
بني  الدبلوما�شية  للعالقات  اإ�شايف 
وزارة  با�شم  املتحدث  وقال  البلدين. 
بني  ويثثن  وانثثغ  ال�شينية  اخلارجية 
هذا  ب�شدة  تدين  “ال�شني  لل�شحافيني 
وتدعو  املربر،  وغري  الفا�شح  العمل 
قرارها  �شحب  اىل  املتحدة  الوليات 
وا�شنطن  مهددا  فورا”  هذا  اخلاطىء 
“تدعو  بالده  اأن  واأ�شاف:  “الرد”.  ب 
العدول  املتحدة  املتحدة  الثثوليثثات 
القن�شلية  اإغالق  قرار  عن  الفوري 
“هذا  قائال:  هيو�شنت”،  يف  العامة 
متار�شه  الذي  ال�شيا�شي،  ال�شتفزاز 
واحثثد،  جانب  من  املتحدة  الثثوليثثات 
الدويل،  القانون  خطري  ب�شكل  ينتهك 
للعالقات  �ثثشثثا�ثثشثثيثثة  الأ واملثثعثثايثثري 
الثنائي  القن�شلي  والتفاق  الدولية 
“تدعو  واأو�ثثثشثثثح  البلدين”.  بثثني 
العدول  اإىل  املتحدة  الوليات  ال�شني 
الفور.  على  اخلاطئ  القرار  هذا  عن 
طبيعي  ب�شكل  م�شتمر  الثثعثثمثثل 
تقارير  بعد  وذلثثك  القن�شلية،  يف 
يف  حملية  اإعثثالم  و�شائل  يف  وردت 
يجري  نه  باأ الثالثاء  م�شاء  هيو�شتون 
القن�شلية”.  فناء  يف  وثائق  اإحثثراق 
وانغ  ال�شيني  اخلارجية  وزير  وكان 
خالل  املا�شي،  الأ�شبوع  اأعلن  يي، 
اخلارجية  وزيثثر  مع  هاتفية  حمادثة 
اأن  لفثثثثروف،  �ثثشثثريغثثي  الثثرو�ثثشثثي 
ية  واأ عقلها  فقدت  املتحدة  “الوليات 

وثقة”. اأخالق 

اإ�سرب ، يف ت�سريحات خطرية حدد فيها املوقف الأمريكي لإدارة الرئي�س، دونالد  قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك 
ا�ستعدادًا  اآ�سيا وتعيد متركزها  اأنحاء  قواتها يف جميع  بتجهيز  تقوم  املتحدة  الوليات  “اإن  بكني  املت�سدد جتاه  ترمب، 

.Wall Street Journal ”وول �سرتيت جورنال“ اأوردته �سحيفة  ملواجهة حمتملة مع ال�سني”، وفقًا ملا 

حممد  يثثراين  الإ اخلارجية  وزير  اأكد 
اإىل  بثثالده  ا�شتعداد  ظثثريثثف،  جثثواد 
ال�شعودية  مع  العالقات  “تطوير 
الحثثرتام  قثثاعثثدة  على  مثثثثارات  والإ
خالل  ظثثريثثف،  وو�ثثشثثف  املتبادل”. 
الرو�شي  نظريه  مع  �شحفي  موؤمتر 
اأم�س  مو�شكو  يف  لفروف،  �شريغي 
يثثرانثثيثثة مع  الإ الثثعثثالقثثات  الثثثثثالثثثاء، 
اأن  اإىل  منوها  بالإ�شرتاتيجية،  رو�شيا 
ال�شديقة  الدول  مع  امل�شتمر  احلوار 

�ثثرشوري،  مثثر  اأ الثثراهثثن  الو�شع  يف 
يرانية. الإ “مهر”  وكالة  ح�شب 

وزير  كتب  مو�شكو،  مغادرة  وعقب 
فيها  قال  تغريدة  يثثراين  الإ اخلارجية 
الرئي�س  اإىل  مهمة  ر�شالة  �شلم  نه  اإ
مع  واتفق  بوتني  فالدميري  الرو�شي 
على  اأي�شًا  الرو�شي  اخلارجية  وزير 
اتفاق  على  الأخرية  اللم�شات  و�شع 

رو�شيا. مع  الأمد  طويل  التعاون 
ق/د

ثثثيثثوبثثي،  وجثثه رئثثيثث�ثثس الثثثثوزراء الإ
الرئي�س  اإىل  ر�ثثشثثالثثة  اأحثثمثثد،  بثثثي  اآ
ال�شي�شي،  الثثفثثتثثاح  عثثبثثد  املثث�ثثرشي 
الله  عبد  ال�شوداين  الوزراء  ورئي�س 
الأفريقية  القمة  انتهاء  عقب  حمدوك، 
وقال  الثالثاء.  ُعقدت  التي  امل�شغرة 
الر�شمية  �شفحته  عرب  اأحمد،  بثثي  اآ
حول  مثمر  “اجتماع  “تويرت”:  على 
نظمه  الثثذي  النه�شة  �شد  م�رشوع 
�شرييل  فثثريثثقثثيثثا  اأ جثثنثثوب  رئثثيثث�ثثس 
املثث�ثثشثثاعثثي  اإطثثثثار  يف  رامثثافثثو�ثثشثثا 
الأفريقية  الدول  بني  احللول  لتقوية 
واأ�شاف:  تواجهها”.  التي  للم�شاكل 
الله  عبد  ل�شقيقي  تقديري  عن  “اأعرب 
على  ال�شي�شي  الفتاح  وعبد  حمدوك 
حول  تو�شلنا  الذي  امل�شرتك  التفاهم 
ب�شاأن  التقنية  النقا�شات  موا�شلة 
وم�رش  ثيوبيا  اإ زعماء  وقال  امللء”. 
اإن  الثالثاء،  اأم�س  م�شاء  وال�شودان، 
ا�شتئناف  على  اتفقت  الثالث  الدول 
بخ�شو�س  اجلمود  لك�رش  املحادثات 
النيل  عثثلثثى  النه�شة  �ثثشثثد  خثثثزان 
رامافوزا،  �شرييل  اأكد  فقد  الأزرق. 

تراأ�س  الثثذي  اأفريقيا  جنوب  رئي�س 
من  املزيد  هناك  �شيكون  نه  اأ القمة، 
“تويرت”:  على  وكتب  املفاو�شات. 
على  الثالثية  املفاو�شات  تزال  “ل 
بيان  قثثال  فيما  ال�شحيح”.  امل�شار 
�ثثشثثادر عثثن الثثرئثثا�ثثشثثة املثث�ثثرشيثثة: مت 
موا�شلة  على  القمة  ختام  يف  التوافق 
الوقت  يف  والثثرتكثثيثثز  املثثفثثاو�ثثشثثات 
لبلورة  الأولثثويثثة  منح  على  الراهن 
ملء  قواعد  ب�شاأن  ملزم  قانوين  اتفاق 
البيان  فاد  واأ النه�شة.  �شد  وت�شغيل 
ثيوبيا  اإ باأن  اآبي  مكتب  عن  ال�شادر 
لتوليد  لل�شد  بحاجة  نها  اإ تقول  -التي 
بالفعل  اأجنثثزت  ل�شعبها-  الكهرباء 
ال�شد  خثثزان  مثثلء  مثثن  الأول  الثثعثثام 

املنطقة. يف  الأمطار  مو�شم  بف�شل 
عن  بالفعل  يفي�س  املاء  اأن  واأ�شاف 
ثيوبيا  اإ اأن  وذكر  ن�شاء.  الإ حتت  ال�شد 
مربحة  “متوازنة  مبفاو�شات  ملتزمة 
اأن  على  وتثثوؤكثثد  الأطراف”  جلميع 
الثثدول  عثثلثثى  بالنفع  الثثنثثهثثر  يثثعثثود 

املعنية. الثالث 
ق/د

قثثثال وزيثثثر اخلثثارجثثيثثة الأمثثريكثثي 
بريطانيني  لربملانيني  بومبيو  مايك 
منظمة  اأن  لندن  اإىل  زيارته  خالل 
ب�شقوط  ت�شببت  العاملية  ال�شحة 
طريقة  نتيجة  بريطانيني”  “قتلى 
كورونا  فريو�س  تف�شي  مع  تعاملها 
و�شائل  اأوردت  ما  على  امل�شتجد، 
الإعثثثثالم الثثربيثثطثثانثثيثثة الأربثثثعثثثاء. 
خا�س  لثثقثثاء  خثثالل  بومبيو  وقثثثال 
الربيطاين  الربملان  يف  اأع�شاء  مع 
العاملية  ال�شحة  منظمة  اأن  الثالثاء 
عيا  مدنّ “�شيا�شية”  هيئة  اإىل  حتولت 
�شفقة  مبوجب  قراراتها  تتخذ  نها  اأ
دهثثانثثوم  اأ تيدرو�س  مديرها  عقدها 
غثثيثثربيثث�ثثشثثو�ثثس مثثع الثث�ثثشثثني الثثتثثي 
اإىل  للو�شول  بح�شبه  �شاعدتها 
�شحيفتا  عنه  نقلت  ما  وفق  من�شبه، 
اأن  موؤكدا  وتابع  تلغراف.  وديلي  تاميز 
التفاق  “ب�شبب  توفوا  بريطانيني 
اإخبارية  تقارير  نقلت  كما  املربم”. 
اإن  مل�رشعني  القول  بومبيو  عن  اأخرى 
رئي�س  “ا�شرتت”  ال�شينية  احلكومة 
تيدرو�س  العاملية  ال�شحة  منظمة 
دهثثثانثثثوم جثثيثثربيثث�ثثشثثو�ثثس. وذكثثرت  اأ
اأن  اأخثثرى  اإعثثالم  وو�شائل  “التاميز” 
مع  مغلق  اجتماع  اأمام  قال  بومبيو 
قائم  ادعثثثاءه  اإن  الثثنثثواب  مثثن  عثثدد 
�شلب  ا�شتخباراتي  �شا�س  “اأ على 
تفا�شيل.  يثثة  اأ يثثذكثثر  مل  لكنه   ،“
ذكثثرتثثه  مثثا  ال�شحيفة  نقلت  وقثثد 
ح�رشت  متعددة”  “م�شادر  عثثن 

جمعية  ا�شت�شافتها  التي  الفعالية 
موؤ�ش�شة  وهثثي  جاك�شون،  هثثري 
بومبيو  وزار  لندن.  يف  ميينية،  بحثية 
رئي�س  مع  حمادثات  لإجراء  بريطانيا 
ووزير  جون�شون  بوري�س  الثثوزراء 
تثثنثثاول  راب  دومثثيثثنثثيثثك  اخلثثارجثثيثثة 
برملانيني  التقى  كما  ال�شني،  فيها 
اجتماع  خالل  املحافظني  حزب  من 
واأعلنت  الأربثثعثثاء.  �شباح  خا�س 
ترف�س  نها  اأ العاملية  ال�شحة  منظمة 
التي  واملزاعم  ال�شخ�شية  “الهجمات 
�شحيفة  ونقلت  لها”.  �ثثشثثا�ثثس  اأ ل 
املنظمة  با�شم  متحدث  عن  تلغراف 
ال�شحة  “منظمة  اإن  الثالثاء  قوله 
موا�شلة  على  الدول  حت�س  العاملية 
الذي  الثثوبثثاء  معاجلة  على  الرتكيز 
ومعاناة”.  �شاوية  ماأ بوفيات  يت�شبب 
وقت  يف  املتحدة  الوليات  واأعلنت 
من  ان�شحابها  ال�شهر  هثثذا  �شابق 
تتهمها  التي  العاملية  ال�شحة  منظمة 
الرئي�س  وحثثذر  لل�شني.  بالنحياز 
الثالثاء  ترامب  دونثثالثثد  الأمثثريكثثي 
الوليات  يف  ال�شحية  الأزمثثة  بثثاأن 
اأن  قبل  حتما  “�شت�شوء  املثثتثثحثثدة 
لل�شحافيني  ترامب  وقال  تتح�شن”. 
الوباء  حول  �شحايف  موؤمتر  اأول  خالل 
نهاية  منذ  البي�س  البيت  يف  يعقده 
املناطق  “بع�س  ننّ  اإ بريل  ني�شان/اأ
املناطق  وبع�س  جثثدا،  جيد  و�شعها 

.” �شواأ اأ و�شعها  الأخرى 
ق/د

خامنئي  علي  اليثثراين  املر�شد  قثثال 
الثثثوزراء  رئثثيثث�ثثس  ا�شتقباله  خثثالل 
اإن  الكاظمي  م�شطفى  الثثعثثراقثثي 
عالقات  والعراق  يران  اإ بني  العالقات 
العالقات   ” نثثهثثا  اأ م�شيفًا  اأخثثويثثة، 
بثثفثث�ثثشثثل املثث�ثثشثثرتكثثات الثثتثثاريثثخثثيثثة 
والثثديثثنثثيثثة والثثثثثقثثافثثيثثة والثثثعثثثادات 
ما  اأن  خامنئي  واأو�شح  والتقاليد”. 
هو  العراق  مع  عالقاتها  يف  يران  اإ يهم 
العراق،  يف  الظروف  وحت�شن  الأمثثن 
يف  تتدخل  ولن  “مل  يثثران  اإ اأن  موؤكداً 

ليكون  ت�شعى  بل  بداً  اأ العراق  �شوؤون 
 .” ومت�شامنًا وموحداً  م�شتقاًل  العراق 
كل  تثثعثثار�ثثس  يثثثثران  اإ اأن  ثثثد  كنّ اأ كثثمثثا 
احلكومة  اإ�ثثشثثعثثاف  يف  ي�شبب  مثثا 
عدوة  اأمريكا  اأن  م�شيفًا  العراقية، 
تريد  ول  معنى  من  للكلمة  ما  بكل 
تتمتع  بحكومة  يحظى  قويًا  عراقًا 
املر�شد  اأو�شح  كذلك  الكرية.  بدعم 
دائمًا  يبحثون  الأمريكيني  اأن  اليراين 
بحكومة  �شبيهة  عراقية  حكومة  عن 
�شدام.  �شقوط  بعد  برمير  بول  احلاكم 

العالقات  يف  تتدخل  ل  يران  “اإ وتابع 
تتوقع  لكنها  واأمثثريكثثا  الثثعثثراق  بني 
نثثهثثا  اأ يثثعثثرفثثوا  اأن  اأ�ثثشثثدقثثائثثهثثا  مثثن 
على  �شدد  م�شدداً  اخلراب”،  م�شدر 
اغتيال  ق�شية  تن�شى  لن  يثثران  اإ اأن  
بثثو  واأ �شليماين  قا�شم  ال�شهيدين 
و�شتوجه  اإطثثالقثثًا  املهند�س  مهدي 
خامنئي  وتوجه  لالأمريكيني.  �رشباتها 
قتلوا  “الأمريكيني  للكاظمي  قائاًل 
بهذه  واعثثرتفثثوا  داركثثم  يف  �شيفكم 
لي�شت  الق�شية  وهذه  ب�رشاحة  اجلرمية 

تتوقع  يثثران  اإ اأن  م�شيفًا  ب�شيطة”، 
مثثتثثابثثعثثة قثثثرار احلثثكثثومثثة والثثربملثثان 
باإخراج  القا�شي  العراقيني  وال�شعب 
اإن  الكاظمي  قال  بدوره،  الأمريكيني. 
م�شاعدات  ين�شى  لن  العراقي  ال�شعب 
العراقيني  دماء  اأن  م�شيفًا   ، بداً اأ يران  اإ
احلرب  يف  يرانيني  الإ بدماء  اختلطت 
واأ�شاف  التكفريية،  اجلماعات  �شد 
توجيهاتكم  لكم  �ثثشثثكثثر  واأ ر  قدنّ “اأ

امل�شاكل”. حللنّ  كمفتاح  ون�شائحكم 
ق/د

مكتب  اجتماع  تاأجيل  تون�س  يف  ر  تقرنّ
�س  املخ�شنّ ال�شعب  نثثواب  جمل�س 
من  الثقة  �شحب  لئحة  يف  للنظر 
الغنو�شي  را�ثثشثثد  الثثربملثثان   رئي�س 
ذاعة  لإ ووفقا   . اخلمي�س  غد  يوم  اإىل 
عقد  املقرر  من  كان   ، “موزاييك” 
مكتب  د  و�شيحدنّ الأربعاء.  الجتماع  

العامة  اجلل�شة  عقد  تاريخ  الربملان 
وكثثان   الثثالئثثحثثة.  يف  �شتنظر  الثثتثثي 
املا�شي   اخلمي�س  يوم  اأودعوا  نواب  
من  الثقة  �شحب  اأجثثل  من  عري�شة 
الغنو�شي  را�ثثشثثد  الثثربملثثان  رئي�س 
الإ�شالمية  النه�شة  حركة  وحثثزب 
القائمة  و�شمت  الأغلبية.  �شاحب 

نواب  لثلث  املمثل  املطلوب  العدد 
مكتب  لثثدى  نثثائثثبثثا(   73 ( الثثربملثثان 
جل�شة  لتحديد  متهيدا  الربملان  رئا�شة 
عليها.  الت�شويت  اأجثثل  مثثن  عامة 
الغنو�شي  من  الثقة  �شحب  ويتطلب 
 109 ( املطلقة  بالأغلبية  ت�شويتا 

�شوات(. اأ

على  املثثوقثثعثثة  الأحثثثثثزاب  وتثثتثثهثثم 
اأحزاب  ثالثة  بينها  ومن  العري�شة، 
احلكومة  يف  النه�شة  حلركة  �رشيكة 
بارتكاب  الغنو�شي  امل�شتقيلة، 
اجلل�شات  دارة  اإ يف  والف�شل  خروقات 

الأمور. بع�س  عن  والتغا�شي 
ق/د

ك�سفت عن تفا�سيل “ر�سالة مهمة” اإىل بوتني

اإيران تتحدث عن تطور العالقات
 مع ال�سعودية والإمارات 

ي�سف اجتماع القمة الإفريقية امل�سغرة بـ”املثمر”

رئي�س وزراء اإثيوبيا يوجه ر�سالة هامة 
لل�سي�سي وحمدوك حول “�سد النه�سة” 

يزعم اأن مديرها قد ا�سرتته ال�سني

اأمريكا تتهم منظمة ال�سحة العاملية 
بالت�سبب بـ”مقتل بريطانيني” 

�سرتك بطهران.. خامنئي:  خالل لقاء ممُ

عار�س كل ما ي�سّبب يف اإ�سعاف احلكومة العراقية اإيران تمُ

من رئي�س الربملان الغنو�سي وحزب حركة النه�سة

تاأجيل اجتماع “جمل�س نواب ال�سعب” للنظر يف لئحة �سحب الثقة 
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الكاتب فرانكو جزائري مراد بيال  يف حوار لـ : "التحرير":

حمتوى كتابي اخت�سره يف كلمة واحدة...احلب و اجلمال

يو�سف  بن  حاوره خل�سر. 
---------------- 

دخلت  وكيف  الكتابة  بداأت  التحرير:كيف 
اأو من �سجعك على ذلك؟ عواملها 

ت�شتطيع   ، ال�شغر  منذ  الكتابة  بداأت 
خرب�شات  جمرد    10 �شن  يف  تقول  اأن 
اجلزائرية  الثورة  عن  الكتابة  لرغبتي يف 
اأتذكر   ، به  مبهورا  و  اأبي  بتاريخ  ثراً  متاأ
فيلما  �شاهدت  اأن  بعد  مبا�رشة  نثثه  اأ
كتبت    ، ال�رشق"  نحو  دوريثثة  ثوريا" 
امل�شتعمر  ظلم  عن  حتكي  ق�شرية  رواية 
بيات  الأ بع�س  اأكتب  بداأت    ، وجربوته 
املظفرة،  اجلزائرية  الثورة  عن  ال�شعرية 
التقليدي  باملفهوم  بال�شعر  لي�شت  هي 
كتاب  ل  ونّ اأ حمثثثاولت  لكن  لل�شعر، 
ح�شني  طه  كتاب  هو  ته  قراأ حقيقي  �شعر 

بدايتي كانت  هذه   ، اجلاهلي  ال�شعر 
اخلا�س،  وطابعه  ذاتيته  لالأدب  التحرير: 
ت�سكيل مالمح  يلعب دورًا كبري يف  فاملكان 

ما هي  الأدب ويعطيه هويته اخلا�سة، 
عن  اأدبك  متيز  التي  ال�سخ�سية  املالمح 

غريه؟
املثثالمثثح  عثثلثثى  احلثثكثثم  �ثثشثثتثثطثثيثثع  اأ ل   
دبثثي،  اأ بها  يتميز  الثثتثثي  ال�شخ�شية 
فقد   ، كثثبثثري  خليط  بب�شاطة  نثثهثثا  لأ
ولدت  الثثذي  بلدي   ، بثقافتني  تاأثرت 
و   ، احلايل  قامة  الإ بلد  و  فيها  كربت  و 
امتداده  و  الطفولة  مبوطن  ثرا  تاأ اأكر  نا  اأ
القول  اأ�شتطيع  لهذا    ، �رشقا  الطبيعي 
اأدبي،  متيز  التي  ال�شخ�شية  املالمح  اأن 
على  غربا…  منها  اأكثثر  �ثثرشقثثا  متيل 
حتديد  للنقاد  و  للقارئ  تثثرك  اأ العموم 

ال�شخ�شية هذه  مالمح 
فرن�سا  وحتديدا  اأوربا  يف  التحرير:اأنت 
الثقافية  املركزية  اإىل  اأقرب  وباعتبارها 
الأوروبية، اإىل اأي مدى اأثرت الثقافة 

؟ كتاباتك  على  الغربية 

للثقافة  كبريا  تاأثريا  اأرى  ل  نا  اأ �رشاحة 
الفرن�شية  و   ، عثثمثثومثثا  الأوروبثثثيثثثة 
حالة  يف  اإلنّ  كتاباتي  على  خ�شو�شا 
تثثفثثكثثريي يف  طثثريثثقثثة  هثثي   ، واحثثثثدة 
التغننّي  و  مدحها  و  ة  للمراأ معاملتي 
ك�رش  هو  الوحيد  التاأثري  يعني   ، بها 
ال�رشقي  الرجل  مينع  الذي  الطابو  ذلك 
بها  يتغزل  و  اأحبك  لزوجته  يقول  اأن 
يف  نق�شانا  و  عيبا  ذلثثك  اأن  يعتقد  و 
الرجولة  متثثام  مثثن  نثثه  اأ الثثرجثثولثثة،رغثثم 
يف  مكانة  لها  ننّ  بثثاأ زوجته  ُي�شعر  اأن 
و  يحبها  نثثه  اأ ي�شارحها  عندما  قلبه 
ك�رش  اأريثثد  اجلميع…  مثثام  اأ ذلك  يعلن 
معتقد  من  جل  الرنّ حترير  و  الطابو  هذا 
و  لزوجته  حبه  اإعالن  حرام  نه  اأ حمافظ 
الر�شول  اأن  هنا  اأذكر  و  �شارة،  بالإ لو 
حبه  يعلن  كان  و�شلم  عليه  الله  �شلى 
الله  ر�شي  املوؤمنني  م  اأ عائ�شة  لل�شيدة 
ممنوعا  او  حراما  لي�س  هذا   ًذا  اإ  ، عنها 

. �رشعا
كتابة  اإىل  ال�سعر  كتابة  التحرير:من 

التحول،  اأ�سباب ودوافع هذا  ما  الرواية، 
الع�سر هو ع�سر  باأن هذا  تعتقد  هل 

�سوق  للرواية  الرواية بال جدال، و�سارت 
اأكرب، اأم اأن لديك مربراٍت اأخرى؟

وحيدة  رغبة  هي  بل  ل  حتثثونّ لي�س  هو 
يف  الثثوحثثيثثدة  �شتكون  فثثعثثال  اأظثثنثثهثثا 
لعامل  لثثلثثولثثوج  املثثنثثظثثور  امل�شتقبل 
اأكر  �شاعرا  نف�شي  اأرى  لأين   ، الرواية 
نقل  اأ�شتطيع  نني  اأ اأرى  و  روائيا،  منه 
هو  فعال  اأكر…   بال�شعر  فثثكثثاري  اأ
اثنان  فيه  يختلف  ل  هذا  الرواية  ع�رش 
لكن   ، مردودية  اأكر  و  اأكرب  �شوقها  و 
ظرف  يف  للواجهة  عر  ال�شنّ عودة  ع  توقنّ اأ
ال�شدارة  �شيحتل  و  بعيدا  لي�س  ق�شري 

املا�شي. يف  كان  كما 
�سعرية  جمموعة  لك  التحرير:�سدرت 

والثانية  باجلزائر  الأوىل   ، بطبعتني 
مب�سر ، مو�سومة بـ ظل الغزال ، ملاذا هذا 
الختيار يف العنوان واإىل ماذا يهدف من 

الديوان؟ ، وماهي مو�سوعات  ورائه 
الأوىل  بطبعتني  يل  �ثثشثثدرت  نثثعثثم 
 44 حثثثوايل  على  حتثثتثثوي  و  بثثاجلثثزائثثر 
مب�رش  الثانية  الطبعة   و   ، ق�شيدة 
كال  و  ق�شيدة   60 حوايل  على  حتتوي 
الغزال…  بظل  مو�شومة  الن�شختني 
عنوان  هثثو  الثثعثثنثثوان  لثثهثثذا  اخثثتثثيثثاري 
اأقوم  كنت  ما  حلظة  ذهني،  اإىل  تبادر 
للن�رش  لإر�شالها  الن�شو�س  بتجميع 
و  جثثذاب  عنوان  انتقاء  هثثديف  كثثان  و 
نا  فاأ  ، الكتاب  منت  عن  يعرب  و  هادف،  
و  احلثثب  عن  و  ة  املثثراأ عن  فيها  اأتكلم 
ال�شخ�شية،  نظري  وجهة  من  اجلمال 
و  البع�س  عليها  يوافقني  ل  قد  التي 
قد  جميل  نا  اأ راه  اأ فما   ، الكثريون  ا  رمبنّ
�شحيح  العك�س  و  قبيحا  الآخرون  يراه 
الختالف  فيه  يقع  قد  ن�شبيٌّ  الأمر  ِذ  اإ  ،
ت�شبه  نظري  وجهة  تكون  اأن  فف�شلت   ،
فر�س  اأحثثاول  اأيننّ  يقال  ل  حتى  الظل 
منظوري  وفق  نهائية  و  دة  حمدنّ معايري 
كلمة  يف  اخت�رشه  كتابي  حمتوى  نا…  اأ

اجلمال و  واحدة...احلب 
الأوىل  العتبة  العنوان  التحرير:يعترب 

الن�س، ومن املوجهات  اإىل داخل  للولوج 
املالحظ  �سردية،  كتابة  اأي  لدخول  املهمة 

ت�سمية    يف  املركبة  الأ�سماء  عن  تبتعد  اأنك 
اأعمالك، هكذا )رعب يف قطار لندن ـ ظل 
…( ما هي الدللت التي حتملها  الغزال 

الأ�سماء؟ هذه 
غري  ال�شهلة  للعناوين  اختياري  فعال   
اأعطي  حتى  طريف  من  مق�شود  مركبة 
اأحترك  وا�شعة  حرية  م�شاحة  لنف�شي 
ب�رشدية  لتزم  اأ ل  بحيث  اأريد،  كما  فيها 
منها  اخلثثال�ثثس  اأ�شتطيع  ل  دة  حمثثثدنّ
ظل  عثثنثثوان  فمثال   ، حريتي  فتعرقل 
قد   ، اأريثثد  كما  اأحتثثرك  اأن  ميكن  الغزال 
ق�شيدة  تكون  قد  حب  ق�شيدة  تكون 
عنوان  مثال  اخرتت  فلو  اأ�شجان،  و  اأمل 
اللتزام  علينّ  �شيكون  الغزال  عا�شق 
هذا  و  احلب  و  الع�شق  هو  د  حمدنّ ب�رشد 
ال�شيء  نف�س  �رشاحة…  ي�شاعدين  ل 
لندن  قطار  يف  رعب  لروايتي  بالن�شبة 
تتبادر  مرة  اأول  العنوان  تقراأ  فعندما   ،
تكون  رمبا  احتمالت  عدة  ذهنك  اإىل 
�شباح  اأ عن  رمبا  قتل…  جرمية  عن  رواية 
احلقيقة  و   ، العلمي  اخلثثيثثال  رمبثثا  اأو 
ت�شل  عندما  الثثقثثارئ  �شيكت�شفها 
العناوين  لاأحثثب  يديه...  بني  الرواية 
نني  لأ الطويلة  اأو  املعقدة  اأو  املبهمة 

الن�س جمالية  من  تنق�س  نها  اأ اأرى 
نف�س  يف  لكن  متخيل،  �سردي  التحرير:عمل 
الواقع،  عن  معزولة  جزيرة  لي�ست  الوقت 

الق�سايا  اأعمالك  اأي مدى عاجلت  اإىل 
والقت�سادية  الجتماعية  والأ�سئلة 

(؟ )اجلزائر  الكبري  وطنك  يف  وال�سيا�سية 
لندن  قطار  رعب يف  روايتي  بخ�شو�س 

لتو�شيح  حماولة  هي   ، �شديد  باخت�شار 
بني   ، ال�رش  و  اخلري  بني  ال�رشاع  حقيقة 
و  ال�شدق  بني   ، الرذيلة  و  الف�شيلة 
الرواية  و   ، الكره  و  احلثثب   ، الكذب 
للمجتمع  موجهة  اأو  حم�شورة  لي�شت 
هذا  و  املجتمعات  لكلنّ  هي  بل  بعينه، 
عنها  يعربنّ  التي  طبعا  نظري  وجهة  من 
ال�شعري  ديواين  عن  ا  منّ اأ  ، روايتي  بطل 
حت  و�شنّ اأن  �شبق  فقد  الثثغثثزال  ظثثل 

الطابوهات ك�رش  اأريد  نني  الأمر…اأ
اأمل  كتاباتك ...  التحرير:وا�سح يف 

الآخر؟ لن�سفك  هو  الفقدان هل 
كتاباتي  من  اأردت  فقط   ، متاما  لي�س 
التكلم  اأردت   ، احلب  �شوت  اأكون  اأن 
 ، اأحالمهم  و  املحبني  و  الع�شاق  با�شم 
الذين  اأغلب  لأن  جنحت  نني  اأ اأظثثن  و 
تعليقتهن  و  تعليقاتهم  كانت  تابعوين 
اأنت   … ثالث  اأو  جملتني  يف  تتلخ�س 
غري  ن�شان  اإ اأنت  معقول….  لي�س  هذا... 
تنقل  اأن  ا�شتطعت  كيف  اأنت  عادي… 
لهذا  �شاحر،  اأنت  هل  ة  بدقنّ به  ن�شعر  ما 
اأن  باآخر  و  اأ ب�شكل  ا�شتطعت  نني  اأ اأظن 
اأحالمهم  و  الآخرين  دواخثثل  عن  اأعثثرب 
اأتقم�س  اأن  فثثحثثاولثثت  اآلمهم…  و 

جنحت.... نني  اأ اأعتقد  و  �شخ�شيتهم 
ال�سعرية  اأعمالك  كل  اأن  التحرير:املالحظ 
 ، والروائية �سدرت عن دور ن�سر خمتلفة 

اجلزائر ، م�سر،  النم�سا، ملاذا اخرتت هذا 
وماهي مربراته؟ والتنوع  الرثاء 

اأكثثون  اأن  اأريثثثد  و   ، �ثثرشاحثثة  نثثعثثم...  
لنف�شي  اأ�شنع  اأن  اأردت  معك  �شادقا 
ممكن  نطاق  اأو�شع  على  متداول  ا�شما 
اأ�شنع  اأن  يف  رغبتي  و   ، ال�شبب  هذا 

اخلا�س. اأ�شلوبي 
وال�سرد  ال�سعر  بني  تزاوجًا  قق  التحرير:حتمُ

ملا  مو�سيقي  �سرياين  توليد  خالل  من 
متاأثرًا  معا�سرًا  رومان�سيًا  وتعترب  تكتب، 
اأوروبا  يف  ع�سر  التا�سع  القرن  برومان�سي 
ما�سي  اأبي  واإيليا  املهجر كجربان  وباأدب 

واآل املعلوف،  فماذا تقول يف هذا الو�سف؟

الالمعة  الأ�شماء  لهذه  احرتامي  مع   
نني  اأ اإل  الأدب  عثثامل  يف  العمالقة  و 
امل�رشق  لأدب  اأكثثر  اأميل  نف�شي  اأجثثد 
مثثيثثل  اأ و   ، املثثهثثجثثر  اأدب  عثثو�ثثشثثاعثثن 
نزار  الغزل  �شعر  لعمالق  بالتنّحديد 
البياتي  الوهاب  عبد  اإىل  قليال  و  قباين 
الأ�شماء  باقي  من  اإيلنّ  اأقرب  اأجدهم    ،
ثر  تاأ اأ مل  اأيننّ  يعني  ل  هذا   ، ذكرت  التي 

جدا �شئيل  ب�شكل  لكن  اأي�شا  بهم 
القادمة؟ م�ساريعك  التحرير:ماهي 

قثثثوم  اأعثثكثثف عثثلثثى مثث�ثثرشوع كثثتثثاب اأ
طيبي  الأديب  اأخي  من  باقرتاح  باإعداده 
الذي  للن�رش  خيال  دار  �شاحب  رفيق 
لكتاب  م�شرتكا  ليفا  تاأ علينّ  اقثثرتح 
من  هجرتها  منذ  عائلتي  ق�شة  يروي 
الأخرية  هذه  احتالل  بعد  مبا�رشة  فرن�شا 
هناك  اأي�شا   ، هذا  يومنا  اإىل  للجزائر 
هم�شت   " عنوانه  قادم  �شعري  ديثثوان 

لك"
الإف�ساح  تود  اأخرية  كلمة  التحرير:لديك 
للكاتب قيمة يف ع�سرنا  ما زال  عنها، وهل 

هذا ؟ 
هناك  مثثثازال  اأكثثيثثد  الثثغثثرب  دول  يف 
جتد  لثثن  دونثثثه  فمن   ، للكاتب  قيمة 
جتد  لثثن  و  فثثثالم  لأ ل  تثثتثثحثثونّ روايثثثثات 
ق�شائد  جتد  لن  و  مدر�شية  كتابات 
يف  ثثا  منّ ،اأ الغرب  دول  يف  هذا  غنائية... 
مهم�س  الكاتب  اأن  اأظن  العربي  عاملنا 
مما  احل�شار  من  و  احلقرة  من  يعاين  و 
يخ�شى  الثثذي  القدمي  احلر�س  اأ�شميهم 
تزيحهم  قد  التي  ال�شاعدة  الأقالم  من 
تخافوا  ل  لهوؤلء  عرو�شهم،اأقول  من 
�شتبقون  لأنكم  ال�شاعدة  قثثالم  الأ من 
الأخثثرية  كلمتي  دائثثمثثا  الثثقثثدوة  نثثتثثم  اأ
ال�شباب  �شاعدوا  الكتاب  لكبار  اأقول 
لالأجيال  قدوة  تكونوا  حتى  املوهوبني 
و  لثثالأدب  خدمة  تقدمون  ،و  القادمة 
هو  الأديب  لأنّن  احلبيبة  اجلزائر  لبالدنا 
الننّ�شح  ويقدم  ال�شباب  بيد  ياأخذ  من 
ال�شكر  العك�س،جزيل  ولي�س  والتوجيه 

اجلهود  هذه  على  لكم  والتقدير 

اإ�سالمه �سغريا و ان�سم  اأم جزائرية ،والده اأعلن  اأملاين اجلذور نيكول و  اأنه ل يحبذ هذا الو�سف.. من اأب فرن�سي الأ�سل  بيال مراد مواطن فرانكو جزائري، اإن �سح القول رغم 
ق�سم  للجزائر…م�ستواه اجلامعي  و  للثورة  اأول من حت�سل على اجلن�سية اجلزائرية اعرتافا بخدماته  من  كان  و  ال�ستقالل  بعد  بقي يف اجلزائر  الثورة اجلزائرية  اأثناء  للمجاهدين 
 1978 �سنة  1967 حتى  �سنة  ببلدية عمي مو�سى من  �سابقا بلدية احلمادنة، ق�سى طفولته الأوىل  1964 حمل الإقامة  �سنة  بالتحديد ولية غليزان  ، مولود بغرب اجلزائر  اآداب 

يومنا هذا.... اإىل   1998 �سنة  فرن�سا  لال�ستقرار يف  مغادرته اجلزائر  لبلدية احلمادنة حتى  بعدها  لينتقل 

اجلثثزائثثري،  الوطني  املثث�ثثرشح  وجثثه 
حمثثي الثثديثثن بثث�ثثشثثطثثارزي دعثثوة 
جماعي  معر�س  يف  للم�شاركة 
بعث  اإعادة  بهدف  الت�شكيلي  للفن 
غثثرار  على  الفني  رواقثثه  ن�شاط 
الرامية  الفرتا�شية  براجمه  جميع 
خالل  ثقايف،  ن�شاط  على  بقاء  لالإ
يف  املثثقثثررة  ال�شحي  احلجر  فثثرتة 
كوفيد19-،  جائحة  مواجهة  اطار 
اللكرتوين  املوقع  يف  جاء  ح�شبما 

الوطني. للم�رشح 
على  نثثه  اأ امل�شدر  ذات  ويو�شح 
هثثذا  يف  املثث�ثثشثثاركثثة  يف  الثثراغثثبثثني 
"اللقاء"  املعنون  اجلماعي  املعر�س 
�شور  و  الذاتية  �شريتهم  ار�شال 

 10 و   2 بني  ما  لهم  اعمال  اربعة 
اللكرتوين  العنوان  اىل  �شبتمرب 
."whyexpo@yahoo.fr " التايل 

املر�شلة  امللفات  درا�ثثشثثة  و�شيتم 
الذين  الفنانني  اعالم  �شيتم  بحيث 

املعر�س. تنظيم  بتاريخ  اختيار  مت 
قام  الثثفثثارط،  مار�س  �شهر  منذ  و 
جميع  بتحويل  الوطني  املثث�ثثرشح 
العنكبوتية  ال�شبكة  اىل  ن�شاطاته 
لعر�س  �شيما  ل  خم�ش�س  بربنامج 
امل�رشح"،  "منتدى  و  م�رشحيات 
امل�شائل  خمتلف  اىل  يتطرق  الذي 
الفن  مبثثمثثار�ثثشثثة  �شلة  لثثهثثا  الثثتثثي 

بع. لرا ا
ق/ث

امل�سرح الوطني اجلزائري يدعو للم�ساركة
 يف معر�س جماعي للفن الت�سكيلي
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ن�رش  مثثع  تزامنا  كثثاورل  حديث  وجثثاء 
الكيفية  تثثنثثاول  جثثديثثدا  بحثا  العلماء 
احلرارة  درجات  بها  توؤدي  اأن  ميكن  التي 
القطبية  الكتلة  تذيب  التي  املرتفعة 
جديدة  حياة  اإعطاء  اإىل  التجمد،  دائمة 
هذه  )اإن  قائال:  اخلاملة،  للميكروبات 
منذ  املتجمدة  والفريو�شات،  البكترييا 
اأمرا�شا  ت�شمل  اأن  ميكن  ال�شنني،  اآلف 
وهي  �شابقا،  الب�رشية  عليها  ق�شت 
ع�رشنا  يف  اأبثثدا  نواجهها  مل  اأمثثرا�ثثس 
تهديداً  يواجه  )العامل  اأن:  موؤكد  احلديث(، 
من  احلياة  دبت  حال  يف  للغاية  حقيقيا 
التي  القدمية  امليكروبات  تلك  يف  جديد 
الطبقات  حتت  طويلة  حلقب  نائمة  ظلت 
اجلليد  وذوبان  املناخ  تغري  مع  املتجمدة، 

ال�شمايل(. القطب  يف 
قد  التي  )املثثخثثاطثثر  اأن  كثثثارول  وراأى 
التي ولدت من  ت�شكلها هذه امليكروبات 
وتاأتي  معروفة،  غري  الب�رشية  على  جديد 
اأن  يجب  باأننا  لتذكرينا  كورونا  جائحة 
التقليل  ب�شاأن  للغاية  حذرين  نكون 
للجن�س  املحتملة  التهديدات  �شاأن  من 
املخاطر  باأخذ  )اأن�شح  م�شيفا:  الب�رشي(، 
القدماء  الزائرون  ي�شكلها هوؤلء  التي قد 
من  علماء  وكان  بجدية(،  الب�رشية  على 
واأوروبثثا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
حول  نتائج  �شابق  وقت  يف  ن�رشوا  قد 
للعوامل  املحتملة  امل�شتقبلية  )املخاطر 
اجلليد  اإذابة  عن  النا�شئة  ال�شارة  املعدية 

ال�شمايل(. القطب  منطقة  يف  املتجمد 
�شيحدث  مثثاذا  الثثقثثارئ:  اأخثثي  ختاما 
مل  لو  املعمورة  عرب  جمعاء  للب�رشية 
قبل  الفريو�س  لهذا  لقاح  اأو  عالج  يظهر 
باحلماية  اأنف�شنا  تهيئة  و  ال�شنة،  نهاية 
بالب�رشية  فتكا  الأكر  الأوبئة  من  التامة 

القريب؟. املدى  على  القادمة 
و  بالله،  العياذ  و  كاهن  اأو  مبنجم  ل�شت 
امل�شتقبلية  بالتنبوؤات  الروؤيا  واقع  اإمنا 
نراها  و  نعي�شها  التي  الأفعال  ح�شب 
)ف�شاد،  من  هذا،  زمننا  يف  ب�رشنا  بلب 
للدماء(، فماذا �شيح�شل  و ظلم، و �شفك 

ا�شتثناء؟. دون  جمعاء  للب�رشية 
حولنا  من  امللهيات  و  الفنت  كرت  لقد 
وجدت  اإل  ي�شارا،  ل  و  ميينا  تنظر  ل 
تخلى  جانب  كل  من  بك  حتيط  مغريات 
ال�شهوات،  اتبعوا  و  دينهم  عن  النا�س 
ان�شغلنا  لنا   هم  اكرب  الدنيا  اأ�شبحت  اأين 
و  الثثعثثبثثادة  تركنا  و  الثثثروات  بجمع 
الربا  و  الزنا  و  اخلمر  �شار  و  الطاعة، 
يف  وجودها  ا�شتاألفنا  التي  الأمثثور  من 
املثثوت  و  القتل  كذلك  و  جمتمعاتنا، 
امل�شلم  و  بيننا،  �شاء  اأنثثواعثثه  ب�شتى 
يف  اأ�شبح  �شواب  على  هو  من  احلقيقي 
العامل  يف  حتى  بل  الغربي،  العامل  اأعني 
حلياة  �شالح  غري  خطري  ع�شو  العربي 
هذا الزمن، و هجم من كل جهة و مكان، 
دينه  على  القاب�س  زمن  يف  نحن  فهل 

اجلمر؟.  على  كالقاب�س 
قال:  عنه  الله  ر�شي  مالك  بن  اأن�س  عن 
على  و  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول  قال 
النا�س  على  ))ياأتي  �شلم:  و  و �شحبه  األه 
كالقاب�س  دينه  على  فيهم  ال�شابر  زمان 
ليب�رشك  و  الرتمذي،  رواه  اجلمر((  على 
الزمن  هذا  يف  حقا  كنا  فاإن  القارئ  اأخي 
الله  �شلى  الله  ر�شول  عنه  حدثنا  الذي 
على  قاب�س  اأنت  و  فاأجرك  �شلم،  و  عليه 
�شحابة  من  رجل  خم�شني  كاأجر  دينك، 
قد  �شلم،  و  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول 
الله  اإنزال  �شبب  ما  منا  الواحد  يت�شاءل 
على  الأمرا�س  لهذه  تعاىل  و  �شبحانه 
ال�شالة  عليه  النبي  اأخربنا  قد  و  عباده، 
و ال�شالم قبل األف و اأربعة مائة عام عن 
الأوبئة  و  الأمرا�س  هذه  ظهور  �شبب 
و  ال�شالة  عليه  النبي  قال  حيث  املدمرة، 
الفاح�شة يف قوم قط  ال�شالم: ))مل تظهر 
الطاعون  فيهم  ف�شا  اإل  بها  يعلنوا  حتى 
يف  م�شت  تكن  مل  الثثتثثي  الأوجثثثاع  و 

م�شوا((. الذين  اأ�شالفهم 
و  املعا�شي  و  الفواح�س  ظهور  اأن  اأي 
النا�س  اعتياد  و  النا�س  بني  الظلم  انت�شار 
تعاىل  و  �شبحانه  الله  يجعل  ذلك  على 
الأوبئة  هذه  طريق  عن  بهم  عقابه  ينزل 
امليتة، و الطاعون هو مثال فقط و ميكننا 
يف  ظهرت  التي  الأوبئة  عليه  نقي�س  اأن 
اأوبئة   )06( �شتة  ت�شارع  يف  هذه  اأيامنا 
قد  و   ، فقط  الزمن  من  عقدين  خثثالل 
هو  اإجنثثازه  مت  قد  يل،  كتاب  يف  تكلمت 
))ت�شارع  عنوان:  حتت  الدرا�شة  قيد  يف 
احلادي  القرن  يف  الفتاكة  الأوبئة  ظهور 

م�شتقبلية((. تنباأت  و  بروؤيا  الع�رشين  و 
الجتماعية  التغريات  هثثذه  �شوء  يف 
واملت�شارعة  الثثكثثربى  والقثثتثث�ثثشثثاديثثة 
تت�شكل  كثثورونثثا،  وبثثاء  اأحدثها  التي 
كبري  اأثر  لهما  مهمتان  ظاهرتان  عامليا 
)ت�شاعد  وهما:  النامي،  العامل  على 
�ثثثرشاع الثثقثثوى الثثكثثربى عثثلثثى قثثيثثادة 
بنف�شها  القوى  تلك  و)ان�شغال  العامل(، 

الداخل(. نحو  اإىل حد كبري،  وانغالقها، 
�رشاع  اأن  اإىل  التقارير  من  العديد  ت�شري 
القوى الكربى قد ازدادت حدته بعد هذا 
حجم  يف  الكبري  للتفاوت  نظرا  الوباء؛ 
القوى،  بهذه  يلحق  اأن  املتوقع  ال�رشر 
حتمل  على  املجتمعات  قدرة  مدى  وفى 
للتفاوت  نظرا  الأ�ثثثرشار،  هثثذه  تبعات 
ال�شيا�شية  نظمها  طبيعة  فى  الكبري 
التقارير  تلك  وتثثرى  والقت�شادية، 
كورونا  حمنة  من  اأول  يخرج  من  بثثاأن 
على  هائلة  نقاط  حتقيق  من  �شيتمكن 
معه  �شتتبدل  ما  وهو  ال�شيطرة،  �شلم 
تكتالت  وظهور  التحالفات  من  الكثري 

جديدة. و�شيا�شية  اقت�شادية 
تلك  كورونا  جعل  فقد  ثانية،  ناحية  من 
كبري.  حد  اإىل  بنف�شها،  م�شغولة  القوى 
وقدراتها  تطلعاتها  قل�س  قد  اأنه  كما 
اجليو�س  ان�شغال  فبجانب  ال�شتعمارية؛ 
الوباء  جمابهة  عمليات  يف  امل�شاركة  يف 
اجليو�س،  داخل  الوباء  انت�شار  فاإن  داخليا، 
يحد  الطائرات،  حامالت  على  وخا�شة 
الع�شكرية  �شطوتها  من  كبري  ب�شكل 

اخلارجية.
بهد  قامت  ما  اإىل  ن�شري  اأن  هنا  ويكفى 
قواتها  �شحب  من  القوى  هذه  من  العديد 
اأن  املتوقع  فمن  وعليه،  اخلثثثارج.  مثثن 
للقوى  ال�شتعمارية  الأطماع  تتقل�س 
قد  اأنها  كما  حتقيقها،  ل�شعوبة  الكربى 
لتحقيق  التعاون  اإىل  حاجة  اأكر  �شارت 
اخليار  اأن  كما  اأف�شل،  اقت�شادي  منو 

حتقيق  اأو  نزاعاتها،  حل  يف  الع�شكري 
مما كان عليه يف  اأبعد  قد �شار  اأطماعها، 

اأي وقت م�شى.
بني  التنموية  الثثفثثجثثوة  فثثثاإن  واأخثثثثريا، 
يف  بداأت  قد  والنامي،  املتقدم  العاملني، 
انت�شار  لنخفا�س  نتيجة  التناق�س 
القت�شادية  كلفته  وانخفا�س  كورونا 
املتقدم،  بالعامل  مقارنة  النامي  العامل  يف 
نثثادرة  فر�شة  توفر  املتغريات  هثثذه  و 
عدل،  اأكر  جديد  عاملي  نظام  ل�شياغة 
احلالة لن يكون  التفاو�س يف هذه  اإن  اإذا 
احلال  كانت  كما  ومهزوم،  منت�رش  بني 
بل  احلايل،  العاملي  النظام  �شياغة  عند 
فهذا  جدا،  ومهزوم  مهزوم  بني  �شيكون 
للعامل  نثثادرة  فر�شة  �شيوفر  الو�شع 
دويل  نظام  ل�شياغة  لل�شغط  النامي 
القت�شادية  الناحية  مثثن  عثثدل  اأكثثر 

�شرتاتيجية. والإ
ي�شبه  لن  غثثدا  واأن  العامل،  تغري  )لقد 
الفرن�شي،  الرئي�س  قاله  ما  هذا  اليوم(، 
كورونا،  فريو�س  جائحة  بعد  ماكرون، 
قبله  ال�شيني  الرئي�س  قاله  ما  مكررا 
اخلارجية  ال�شيا�شة  داهية  اأمثثا  بثثاأيثثام، 
الأمريكي  القومي  الأمثثن  وم�شت�شار 
باأن  فثثريى  كي�شنجر،  هثثري  الأ�شبق، 
العاملي  النظام  �شيغري  كورونا  )فريو�س 

اإىل الأبد(. 
عن  �ثثشثثدرت  والثثتثثي  الكلمات،  هثثذه 
وغربه  العامل  �رشق  من  ومفكرون  قادة 
التغيري  اأن  بو�شوح  تظهر  وو�شطه، 
اعتقاداتهم،  ح�شب  هائال  �شيكون  القادم 
لن  كورونا  فريو�س  بعد  ما  عامل  واأن 
يكون ك�شابقه، فهذا احلديث لي�س بروؤية 
من  ومفكرون  لقادة  اأراء  واإمنا  �شخ�شية، 
تكلموا  و�شطه  و  وغربه  العامل  �رشق 
�شلوكيات  تتغري  اأن  ليت  فيا  باأل�شنتهم، 

املعمورة. الب�رش عرب  عادات  و 
فاأقول: اأنا  راأيي  اأما 

ل  الدنيا  اأن  كورونا  فريو�س  علمنا  لقد 
دائم،  فيها  هناء  ل  و  مطلقة،  فيها  راحة 
اأدرك طبيعتها مل  و  حقيقتها  من عرف  و 
فيها،  العناء  و  البالء  جود  و  ي�شتغرب 
تعاىل  و  �شبحانه  الله  �شنن  من  اأن  و 
ُيْجَز  �ُشوًءا  َيْعَمْل  ))َمثثْن  اأن:  ال�رشعية 
َوَل  ا  َوِليًّ ِه  اللَّ ُدوِن  ِمْن  َلُه  َيِجْد  َوَل  ِبِه 
البالء  اأن نزول  النِّ�َشاِء:123، و  رًيا((.  َن�شِ
اليقني،  ال�شت�شالم حتت م�شوغ  يعني  ل 
اتقاوؤه،  و  دفعه  عقال  و  �رشعا  يجب  بل 
ُتْلُقوا  ))َوَل  تعاىل:  الله  لقول  ا�شتجابة 
اْلَبَقَرِة:195،  ْهُلَكِة((.  التَّ اإِىَل  ْيِديُكْم  ِباأَ
و  التوكل،  يعار�س  ل  التداوي  اأن  كما 
الله  قال  به،  اأمرنا  مما  الأ�شباب  بذل  اأن 

ْب  ِ ا�رشْ اأَِن  ُمو�َشى  اإِىَل  ))َفاأَْوَحْيَنا  تعاىل: 
قال  و  َعَراِء:63،  ال�شُّ اْلَبْحَر((.  اَك  ِبَع�شَ
ال�شالم  و  ال�شالة  عليه  الله  ر�شول 
عقال  دون  ناقته  ترك  الثثذي  لالأعرابي 

ْل((. َوَتَوكَّ ))اْعِقْلَها  الله:  على  متكال 
امل�شلحة  اأن  كثثورونثثا  فريو�س  علمنا 
اخلا�شة،  امل�شلحة  على  مقدمة  العامة 
م�شلحة  على  مقدمة  الكل  م�شلحة  و 
الثثذي  ال�شحي  احلجر  اأن  و  البع�س، 
الكل،  عدوى  خ�شية  البع�س  مع  اتخذ 
و  بها،  عمل  و  القاعدة  لهذه  احرتام  هو 
ال�رشورات  من  النف�س  على  احلفاظ  اأن 
اإذا  املاأمور  ترك  يجوز  عليه  و  اخلم�س، 
يرتكب  و  للنف�س،  مهلكة  فعله  يف  كان 
لها،  �شيانة  فعله  يف  كان  اإذا  املحظور 
َغرْيَ  ُطرَّ  ا�شْ ))َفَمِن  تعاىل:  الله  قال  حيث 

َرِحيٌم((. َغُفوٌر  َه  اللَّ َفاإِنَّ  َعاٍد  َوَل  َباٍغ 
.115 ْحِل:  النَّ

العمل  اأهمية  كورونا  فريو�س  علمنا 
اأهثثل  راأى  اإذا  الثثذرائثثع  �شد  بثثقثثاعثثدة 
احلجر  و  منفعتها،  و  الخت�شا�س جدواها 
من  للحد  مهمة  وقائية  و�شيلة  ال�شحي 
ملا يف الجتماع  النا�س،  الوباء بني  تف�شي 
اأن  و  حمققة،  مهلكة  و  يقيني  �رشر  من 
اأن  ينبغي  فال  احلياة،  يف  التوازن  قيمة 
غريه  و  كورونا  فريو�س  بالء  مع  نعي�س 
بل  ت�شاهل،  و  بربود  ل  و  هو�س  و  بقلق 
الله  اأقثثدار  من  قدر  كثثاأي  معه  نتعامل 
اأمكن دون ا�شت�شالم،  املوؤملة، و ندفعه ما 
و  ال�رشعية  الوقاية  �شبل  كل  نتخذ  و 
ما  اإل  ي�شيبنا  لن  اأنه  يقيننا  مع  الطبية، 

لنا. الله  كتب 
 لقد كان هذا اجلندي الذي ل يرى بالعني 
خم�شون  الإن�شان  من  �شعيف  و  املجردة 
ليح�شن  اإليكم  الله  نذير  مثثرة،  مليون 
نواياكم  لي�شلح  ر�شوله  و  طريقكم، 
الله  يقول  الطيب،  من  اخلبيث  مييز  و 
�شبحانه و تعاىل: ))و ما يعلم جنود ربك 
اإل هو و ما هي اإل ذكرى للب�رش((، فعلموا 
اأنف�شكم و اأهاليكم اأن هذا اجلندي مل ياأت 
يغر�س يف  و  و كمامات  قفازات  ليلب�شنا 
ليلب�شنا  جاء  بل  الهلع،  و  اخلوف  قلوبنا 
اأرواحنا،  ليميت  ياأت  مل  التقوى،  لبا�س 
ليمالأ  ياأت  مل  ليحييها،  بالإميان  جاء  بل 
حياتنا هما و غما، بل جاء ليمالأها �شعادة 
عن  ليقعدنا  ياأت  مل  ر�شا،  و  طماأنينة  و 
جاء  بل  بيوتنا،  يف  ي�شجننا  و  معا�شنا 
لنعمرها �شالة و ذكرا و دعاء و تربية و 
هفوات  من  لينقينا  جاء  قبورا،  جنعلها  ل 
و  م�رشقا  غدا  لن�شتقبل  زلته  و  املا�شي 

مباركا. م�شتقبال 
الله  باإذن  الدواء  و  �شريفع  البالء  اأب�رشوا 

الر�شول  يقول  �شينفع،  تعاىل  و  �شبحانه 
حديثه  يف  الثث�ثثشثثالم  و  الثث�ثثشثثالة  عليه 
ي�شع  مل  الله  فثثاإن  ))تثثثداووا  ال�رشيف: 
واحد  داء  غري  دواء  له  و�شع  اإل  داءا 
�شتعود  بقدرته  الله  اإن�شاء  و  الهرم((، 
الذي  ال�شوؤال  لكن  طبيعتها،  اإىل  احلياة 
اإىل  �شنعود  هثثل  هثثو  مثثطثثروحثثا  يبقى 
فريو�س  من  �شنتخذ  اأم  الأوىل  طبيعتنا 
مهلة  و  للرجعة  فر�شة  امل�شتجد  كورونا 

للعودة؟؟.
الثثهثثادي  على  �شلموا  و  و�ثثشثثلثثوا  األ 
عبد  بن  حممد  املنري  ال�رشاج  و  الب�شري، 

اأجمعني. و �شحبه  األه  و  الله، 
الداء. البالء و  الوباء و  ارفع عنا  اللهم 

اإنا نعوذ بك من الرب�س و اجلذام و  اللهم 
الأ�شقام. �شيئ  و  اجلنون 

خلفنا  من  و  اأيدينا  بني  من  اأحفظنا  اللهم 
�شمائلنا. و عن  اأمياننا  عن  و 

ارزقنا  اللهم  ردا جميال،  اإليك  ردنا  اللهم 
املمات. عند  ثباتا  و  املمات  قبل  توبة 

اأ�شف  و  الأمثثة  عن  الغمة  ارفثثع  اللهم 
مبتالنا. عاف  و  مر�شانا 

مالحظة:
يوفق  اأحيانا  بفكرة،  يبداأ  �شيء  كل 
وتاأتيه  اأفكار  باله  على  فتخطر  الإن�شان 
�شاذجة(  تبدو  ظاهرها  يف   ( اإيثثحثثاءات 
ومفاتيح  اأ�ثثثثرشار،  باطنها  يف  لثثكثثن 
الهدف  لتحقيق  اأ�شا�شية  خطوة  تعطينا 
واحلل  املن�شود،  الغر�س  اإىل  والو�شول 
كرة  لكن  اأعيننا  اأمثثام  يكون  ما  غالبا 
احلثثركثثة،  ي�شل  والثث�ثثشثثغثثط  الرتثثبثثاك 
احل�شول على  القدرة على  وبالتايل عدم 

املفقودة. احللقة 
املختربات  تقوم  ل  ملثثاذا  هي  خاطرتي 
علم  يف  واملخت�شة  املعتمدة  الر�شمية 
نبات  مثثن  عينات  بثثاأخثثذ  الفريو�شات 
هذه  مكونات  وحتليل  اجلبل(  )اإكليل 
عالجية  خ�شائ�س  يجدون  لعلهم  النبتة 
من  ن�شتفيد  اأن  يجب  كورونا.لأننا  �شد 
املالريا،  مر�س  �شد  ال�شابقة  التجربة 
ا�شتفادوا  الثثزمثثان  ذلثثك  يف  فالعلماء 
فيها  وجثثدوا  بحيث   ، النبتة  هثثذه  مثثن 
وبالتايل  املالريا،  من  حتمي  خ�شائ�س 
و�شنعوا  طبية  مثثواد  منها  ا�شتخرجوا 
منها دواء �شد املالريا، فمن يدري والله 
املرة  هذه  احلدث  العرب  ي�شنع  قد  اعلم، 
الوا�شع وتغري  بابه  التاريخ من  ويدخلون 
�شبحانه  الله  بقدرة  احلديث  الطب  م�شار 
جمرد  هذه  ممكن،  �شيء  فكل  تعاىل،  و 
اإلهامات واإيحاءات تدور يف خاطري كل 
يوم.                                            ..انتهى..

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

للمدى القريب مبوا�سفات جديدة جد خطرية و خارقة للب�سرية جمعاء عرب املعمورة.

حممد  الأمني غــــرنا�س

اجلزء الأخري
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حـدث وال حـرج
حفرة ت�سنع احلدث 

بخرازة بعنابة 

اأحد الرعايا اجلزائرين فور و�سوله اأىل مطار 
م�سايل احلاج زناتة، بتلم�سان.

صـــورة و تعــليق 

خلقت حفرة يبلغ عمقها عّدة 
اأمتار متواجدة على م�ضتوى حّي 

خرازة موجة ا�ضتياء �ضديدة، من 
قبل قاطني املنطقة الذين طالبوا 

ال�ضلطات املحّلية بالتدّخل يف اأقرب 
االآجال من اأجل تغطيتها اأو اإيجاد 

حلول، من �ضاأنها زرع الطماأنينة 
داخل قلوبهم بعد اأن اأ�ضحت ت�ضّكل 

بالّن�ضبة لهم هاج�ضا حقيقّيا، 
تتواجد منذ �ضنوات طويلة مبحاذاة 

مدخل املدر�ضة االبتدائية “فلفلي 
ابراهيم” مّما يجعل اأطفال املنطقة 

و تالميذ املوؤ�ض�ضة املذكورة عر�ضة 
لل�ّضقوط فيها، يف حال عدم تدّخل 

اجلهات امل�ضوؤولة التي اأعطت 
االنطباع اأّنها تغّط يف نوم عميق، و 

تنتظر وقوع الكارثة للتدّخل.

نق�س ال�سيولة جتّر “جراد” للربملان
الطوابري الكبرية 

وال�ضيولة الب�ضرية خا�ضة 
مع عدم احرتام �ضروط 

الوقاية والتباعد يف ظل 
انت�ضار وباء فريو�ض 

كورونا، اأمام مقرات 
البنوك ومراكز الربيد 

دفعت بنائب برملاين مبرا�ضلة الوزير االأول عبد العزيز جراد 
مقرتحا تعميم ا�ضتعمال و�ضائل الدفع االلكرتوين .

مواطنون ال يعرفون اأ�ضماء بع�ض نوابهم

نواب الربملان يف اجللفة بني 
االختفاء  يف االأزمات و الظهور 

يف العزائم
تعي�س ولية اجللفة يف الآونة الأخري العديد من امل�شاكل يف جميع القطاعات خا�شة يف  

التنمية و كذا قطاع ال�شحة، هذا الأخري اذي يعرف نقائ�س باجلملة لعل اأبرزها النق�س الفادح يف 
اأجهزة ال�شكانري، و الندرة احلادة يف اأوراق الأ�شعة ال�شينية، وكذا قلة عدد �شيارات الإ�شعاف مقارنة بحجم الولية 

وكثافة �شكانها، و انعدام ملحقة ملعهد با�شتور خا�شة يف الظروف الراهنة ملا تعي�شه اجلزائر من انت�شار رهيب لفريو�س 
كورونا ، م�شاكل ولية اجللفة مل تتوقف عند التهيئة وقطاع ال�شحة ،بل جتذرت يف عدة قطاعات اأخرى كقطاع 

الفالحة، حيث ي�شطدم الفالح اجللفاوي بالعديد من امل�شاكل اأولها الكهرباء الفالحية و التي ي�شتكي اأغلب فالحي 
املنطقة من انعدامها، و كذا م�شكلة رخ�شة حفر الآبار األتي اأدت بالعديد من الفالحني يف تراب الولية اإىل اعتزال 

مهنة اأجدادهم نظرا للخ�شائر الكبرية األتي تكبدوها ب�شبب عدم ح�شولهم على الرخ�شة حلفر الآبار، مما يوؤثر على 
الإنتاج الفالحي ويتنافى مع تو�شيات واأوامر ال�شلطات العليا يف البالد والتي �شددت يف العديد من املنا�شبات على 

�رشورة الهتمام الفعلي بقطاع الفالحة وت�شجيع الفالح لتحقيق الكتفاء الذاتي وامل�شاهمة يف رفع القت�شاد الوطني، 
دون اأن ن�شتثني املوال يف ولية اجللفة ،الذي يعرف هو الآخر م�شاكل عديدة ،و غالبا ما يقع �شحية بني ال�شما�رشة و 

امل�شتهلك خا�شة يف مو�شم عيد الأ�شحى املبارك، اأين طالبو يف العديد من املنا�شبات على �رشورة اإن�شاء ف�شاء بديل 
لكبح امل�شاربة يف الأ�شعار ،ويعاين املوال اأي�شا من م�شكلة غالء الأعالف رغم الدعم ملادة ال�شعري من طرف الوزارة 

الو�شية، ناهيك عن ما يتكبده مربو املوا�شي من خ�شائر ب�شبب جائحة كورونا ،وم�شاكل اأخرى عديدة تعي�شها ذات 
الولية مما دفع باملواطن، اإىل الت�شاوؤل: ماذا قدم برملانيو ولية اجللفة البالغ عددهم 14 نائبا برملانيا لولية اجللفة؟

علماء ي�ساعدون مبتوري ◄
الأطراف ممن فقدوا 
اأذرعهم على ا�ستعادة 

ثورية! "اللم�س" بطريقة 
�ضاعد باحثون يف اأمريكا نحو 4 من مبتوري االأطراف 

يف جتربة ال�ضعور باللم�ض وال�ضغط على حد �ضواء 
من خالل اأطرافهم اال�ضطناعية، بوا�ضطة حمفزات 

العمود الفقري التي ت�ضتخدم عادة لتخفيف االأمل.
Rehab Neural Eng -  ااأعاد الفريق من خمتربات

neering يف جامعة بيت�ضربغ، هند�ضة حمفزات احلبل 
ال�ضوكي لتوفري بيانات ح�ضية للدماغ من اأحد 

االأطراف ال�ضناعية.وتعد املنبهات يف الواقع �ضل�ضلة 
من االأقطاب الكهربائية املزروعة، التي تعمل على 

طول احلبل ال�ضوكي، وتعو�ض قليال عن جانب واحد 
وفوق االأع�ضاب نف�ضها، التي تنقل االإح�ضا�ض من الذراع 

املفقودة االآن.
وبالنظر اإىل اأنه ميكن ا�ضتخدام عدد  كبري من 

النهايات الع�ضبية عند نقطة االنقطاع وعلى طول 
العمود الفقري، فاإن هذا العالج ينطبق على برت 

الذراع الكامل اأي�ضا.

ابتكار اختبار للك�سف عن ال�سرطان قبل 
بدايته من  �سنوات   4

ابتكر علماء من الواليات املتحدة و ال�ضني طريقة ت�ضمح من خالل حتليل الدم باكت�ضاف خم�ضة اأنواع من 
ال�ضرطان قبل 4 �ضنوات من ظهور اأوىل عالمات االإ�ضابة به.وتفيد جملة Nature Communications، باأن 

هذا االختبار الذي اأطلق عليه ا�ضم PanSeer، فعال يف ك�ضف املراحل االأوىل ل�ضرطان املعدة واملريء والرئة و الكبد و�ضرطان القولون و امل�ضتقيم.و 
قد مت جتميع عينات الدم يف اإطار درا�ضة اأجرتها جامعة فودان ال�ضينية خالل اأعوام 2017-2007 �ضملت اأكرث من 120 األف �ضخ�ض، كان كل منهم 

خالل ع�ضر �ضنوات يخ�ضع لتحليل الدم وفحو�ض طبية دورية. وقد بلغ عدد العينات التي جمعها االأطباء اأكرث من 1.6 مليون عينة حمفوظة حاليا 
يف اجلامعة.ويكمن جوهر هذه الدرا�ضة يف اأنه كان باإمكان الباحثني ا�ضتخدام عينات الدم املاأخوذة من امل�ضابني بال�ضرطان قبل فرتة طويلة، من 

ت�ضخي�ض اإ�ضابتهم باملر�ض بالطرق التقليدية. ودرا�ضة دم االأ�ضحاء واملر�ضى من نف�ض املجموعة، حيث حللوا 605 عينات دم الأ�ضخا�ض اأ�ضحاء، 
�ضخ�ضت اإ�ضابة 191 منهم بال�ضرطان الحقا، و223 عينة دم من امل�ضابني بال�ضرطان و كذلك 200 عينة لالأورام االأولية و االأن�ضجة ال�ضليمة
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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.
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تقهقر عدد اجلزائريني الوافدين لتون�س بـ 56 باملائة ب�سبب "كورونا"
الديوان الوطني التون�ضي لل�ضياحة يك�ضف

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

ــول االآلــيــات  ــالل نــدوة ح وقــال بــن ح�ضني، خ
بالقطاع  للنهو�ض  الــ�ــضــروريــة  ـــــراءات  واالإج
اإّن   ،19  - كوفيد  جائحة  انت�ضار  اثر  ال�ضياحي 
ماليني   5 قرابة   ،2029 �ضنة  ا�ضتقبلت  تون�ض 
وافد من اجلزائر وليبيا مربزا اأهمية دور اأ�ضواق 
بتون�ض  ال�ضياحية  احلركة  تن�ضيط  يف  اجلــوار 
وذكــر  ام".  اف  "موزاييك  راديـــو  نقل  مــا  وفــق 
املتحدث باأهم االإجراءات التي اتخذتها احلكومة 
الــتــاأثــريات  وطــــاأة  ــن  م للتخفيف  التون�ضية 
وللمحافظة  امل�ضتجد  كورونا  لفريو�ض  ال�ضلبية 
ومواطن  ال�ضياحية  االقت�ضادية  املوؤ�ض�ضات  على 
االحتاد  مع  اتفاقية  اإم�ضاء  غــرار  على  ال�ضغل، 
خال�ض  �ضمان  ق�ضد  لل�ضغل  التون�ضي  الــعــام 
التي  االأ�ضهر  خالل  ال�ضياحي  القطاع  يف  العملة 
جويلية  �ضهر  بداية  ومع  الوباء.  تف�ضي  عرفت 
على  االنت�ضار  التون�ضية  ال�ضلطات  اأعــلــنــت 
االإ�ضابات  معدل  انخف�ض  حيث  كورونا  فريو�ض 

غالبيتها  يوميا،  اإ�ضابة   15 من  اأقل  اإىل  اليومية 
الأ�ضخا�ض كانوا مقيمني يف اخلارج.

عن  التون�ضي  املــركــزي  البنك  ك�ضف  ـــريا  واأخ
خالل  ال�ضياحي  للقطاع  املالية  العائدات  تراجع 
يف   47 بن�ضبة  احلالية  ال�ضنة  من  االأول  الن�ضف 
املا�ضية.  ال�ضنة  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة  املائة 
اأمــام  التون�ضية  احلـــدود  غلق  اأن  البنك  واأكـــد 
اأ�ضهر  الوافدين من اخلارج ملدة جتاوزت الثالثة 
اأثرت ب�ضفة مبا�ضرة على اأداء القطاع ال�ضياحي، 
ال�ضعبة  بالعملة  العائدات  تتجاوز  مل  حيث 
 382 )نحو  تون�ضي  دينار  مليار   1.085 ــدود  ح
ال�ضلطات  رفع  من  الرغم  وعلى  دوالر(.  مليون 
كورونا  فريو�ض  فح�ض  اختبار  �ضرط  التون�ضية 
زيــارة  على  ي�ضجع  اأن  �ضاأنه  من  ما  ال�ضياح  عن 
تون�ض واال�ضتفادة من التخفي�ضات التي تعر�ضها 
ال�ضياحي  املو�ضم  اإنقاذ  فر�ض  لكن  املنتجعات 
واجلزائري  الليبي  ال�ضائح  مداخيل  وتعوي�ض 

تبقى �ضئيلة يف ظل غلق احلدود.

15 دج   2048   •  الثمــن  •  العــــدد  الثامنـــة   23 جويلية  2020 م  املوافـــــق لـ  02 ذو احلجة  1441 هـ    •  ال�ضنة   •   الربيد االإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  اخلمي�ض 

16 وهران 30ق�ضنطينة 33ورقلة 41الوادي 39اجلزائر  29حالـة الطقـس

الفجر 03:57  الظهر 12:39   الع�شر 16:23   املغرب 19:44  الع�شاء 21:14مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

مهنيو ال�سحة وحماية امل�ستهلك ين�سحون بتجنب الزيارات خالل عيد الأ�سحى

احل�سيلة اليومية تعاود ال�سعود اإىل 594 اإ�سابة و11 وفاة   

 يحملون الفريو�س ول تظهر عليهم اأي اأعرا�س وينقلون العدوى

العلماء يحريون  ال�سامتون" لكورونا  "النا�سرون 

الوادي.. وفاة العربي دب�س مدير املوؤ�س�سة 
الإ�ست�سفائية العمومية بالدبيلة بوباء كورونا

ات�سالت اجلزائر تربم اتفاقية مع اجلمعية 
الوطنية للتجار واحلرفيني 

لقتناء اأ�ساحي العيد بعيدا عن خطر التعر�س لوباء "كورونا"

باأجهزة  التجار  اجلزائر" تزود  "بريد 
الدفع الإلكرتوين واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 

 594 ت�ضجيل  عــن  امــ�ــض  امل�ضت�ضفيات، 
و11  كــورونــا،  بفريو�ض  جديدة  اإ�ضابة 
وح�ضب  االأخــرية.  �ضاعة   24 خالل  وفاة، 
ما ك�ضف عنه رئي�ض جلنة متابعة ور�ضد 
عدد  فــاإن  فــورار،  جمال  كورونا  فريو�ض 
24862اإ�ضابة موؤكدة  اإىل  االإ�ضابات ارتفع 
بفريو�ض كورونا. اأما فيما يخ�ض الوفيات، 
ــاة،  وف اإىل1111  ــايل  ــم االإج ارتــفــع  فقد 
�ضاعة   24 ــالل  خ ــاة  وف  11 ت�ضجيل  بعد 

االأخرية.
لل�ضفاء  التي متاثلت  وبلغت عدد احلاالت 

لريتفع  حالة،   337 كورونا  فريو�ض  من 
 51 يتواجد  فيما   ، اإىل16983  اإجــمــاال 

مري�ضا بالعناية املركزة.
اال�ضابات  ــاد  اع فيه  ارتفعت  وقــت  يف  و 
مهنيون  ين�ضح  االأ�ضحى  عيد  اقرتاب  مع 
امل�ضتهلك   حماية  وجمعيات  ال�ضحة  يف 
الب�ضيطة  لالإجراءات  ال�ضارم  بالتطبيق 
التي دعت اإليها ال�ضلطات العمومية وجلنة  
الفتوى لوزارة ال�ضوؤون الدينية واالأوقاف 
حلماية املجتمع من انتقال عدوى فريو�ض 
بال�ضعائر  الــقــيــام  ــالل  خ �ضيما  ــا  ــورون ك

الدينية لعيد االأ�ضحى املبارك.

لعلم  اجلزائرية  اجلمعية  رئي�ض  و�ضدد 
على  جنوحات  كمال  الربوف�ضور  املناعة 
وتفادي  الــواقــي  القناع  ارتـــداء  �ــضــرورة 
املجتمع  حلماية   وذلك  العائلية  الزيارات 
اأن  و  خا�ضة  كوفيد19-  عدوى  انت�ضار  من 
"العامل يعي�ض اأزمة �ضحية نتيجة ما  �ضمي 
ب�ضبب  اجتاحته  التي  الثانية  باملوجة 
بــوادر   تــربز  مل  الــذي  الفريو�ض"  تف�ضي 
العاملية  املنظمة  ح�ضب  منه  التخل�ض 

لل�ضحة.
لوؤي.ي 

االحتمال  عــن  غربيون  باحثون  ك�ضف 
من  للفريو�ض  املخيف  لالنت�ضار  املخيف 
اأعــرا�ــض،  اأي  عليهم  تظهر  ال  اأ�ضخا�ض 
لكنهم يلعبون دوراً فعااًل يف اإ�ضابة اآخرين 
امل�ضابني  عـــدد  وت�ضخم  ــل  ب ــدوى  ــع ــال ب
دون  االأمر  هذا  يزال  وال   .»19  - بـ»كوفيد 
االأجندة  راأ�ض  وعلى  بل  وا�ضحة  اإجابات 

العلمية.
وميكن للفريو�ض الولوج اإىل خلية ب�ضرية 
يف  وا�ــضــع  نــطــاق  على  االنت�ضار  ثــم  ــن  وم
انت�ضار  م�ضتوى  ويرتفع  بل  ــد،  واح يــوم 
مثل  االأوىل  ــض  ــرا� االأع قبل  الــفــريو�ــض 
اأن  االآن  حتى  العلماء  يده�ض  وما  ال�ضعال، 
ما يقدر بـ4 من كل 10 اأ�ضخا�ض م�ضابني ال 

يعانون من اأي اأعرا�ض.
اإريــك  الدكتور  يقول  ال�ضياق،  هــذا  ويف 
توبول، رئي�ض معهد »�ضكريب�ض« لالأبحاث: 
ثم  ومن  قاتاًل،  الفريو�ض  يكون  اأن  »ميكن 
اأنهم حاملون  %40 من االأ�ضخا�ض  ال يدري 
ــار  ــك ــن و�ــضــع االإن لـــه. يــجــب اأن نــخــرج م
لتقرير  وفقًا  وذلك  احلقيقة«،  ومواجهة 
رين  ويقول  بر�ض«.  »اأ�ضو�ضييتد  لوكالة 
هوبني، متعقب االأمرا�ض يف مدر�ضة لندن 
لل�ضحة والطب اال�ضتوائي: »ملنع الفريو�ض 
التعامل  علينا  �ضيتعني  فعليًا،  العودة  من 
الوفيات  و�ضول  ومــع  امل�ضكلة«.  هــذه  مع 
العامل،  حول  وفاة  األف   580 من  اأكرث  اإىل 
يزال  ال  القيود،  رفع  اإىل  املدن  وا�ضطرار 

»كورونا«،  فريو�ض  من  يتخوفون  العلماء 
اكت�ضاف  يتم  مل  اإذا  يحدث  عما  ويبحثون 
»النا�ضرين ال�ضامتني« اإال بعد فوات االأوان.
يعانون  ال  ــن  ــذي ال للم�ضافرين  وميــكــن 
طبيعي  ب�ضكل  ـــروا  مي اأن  الــ�ــضــعــال  ــن  م
العمال  توقيف  يتم  ولــن  املــطــارات،  عرب 
طريق  عن  احلمى  من  يعانون  ال  الذين 
و�ضيح�ضر  ــــرارة،  احل درجـــة  اخــتــبــارات 
بالتعب  ي�ضعرون  ال  الــذيــن  االأ�ــضــخــا�ــض 
هوؤالء  كل  لكن  العمل،  اجتماعات  واالأمل 
وينقلوه  الفريو�ض  يحملوا  اأن  حمتمل  هم 
ــر  ــم يــحــدث تــفــ�ــضٍّ اآخ الآخـــريـــن، ومـــن ث

للوباء.
لوؤي.ي

بوباء  اإ�ضابته  بعد  بالدبيلة  العمومية  االإ�ضت�ضفائية  موؤ�ض�ضة  مدير  دب�ض  العربي  االأربعاء  اأم�ض  �ضبيحة  تويف 
مت  عديدة،  ل�ضنوات  ال�ضحة  مبديرية  امل�ضتخدمني  م�ضلحة  رئي�ض  وتقلد  العمر.  من  ال�ضتينات  يف  وهو  كورونا 

تعيينه مدير باملوؤ�ض�ضة اال�ضت�ضفائية بالدبيلة ثم حول اإىل املوؤ�ض�ضة العمومية بالطالب العربي احلدودية.
اأحيل الراحل على التقاعد موؤخرا نظرا للظرف �ضحية، اأين كر�ض حياته للقطاع ال�ضحي، 
ليتوفى  بعد اإ�ضابته بفريو�ض كورونا �ضبيحة االأم�ض مب�ضت�ضفى بن عمر اجليالين بالوادي.
حممد علي

اتفاقية  اجلزائر  ات�ضاالت  اأم�ض  اأبرمت 
واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية  مع 
ــة بــاملــحــمــديــة،  ــض ــ� ــض ــوؤ� ــر امل ــق ــــذا مب وه
املدير  ال�ضيد  بح�ضور  متــت  االتفاقية 
جواهر  منري  اجلزائر  الت�ضاالت  العام 
للتجار  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  ورئــيــ�ــض 

واحلرفيني احلاج الطاهر بولنوار.
للمجهودات  تكملة  االتفاقية  هذه  تاأتي 
اأجل  من  اجلزائر  ات�ضاالت  تبذلها  التي 
واحلرفيني  والتجار  املوؤ�ض�ضات  مرافقة 
عن طريق ال�ضراكة مع اجلمعية الوطنية 
اأجــــل توفري  ــن  ــني م ــي ــرف لــلــتــجــار واحل

لتطلعات  ا�ــضــتــجــابــة  رقــمــيــة  ــات  ــدم خ
هذه  خدمات  ع�ضرنة  اأجــل  من  زبائنها 
لت�ضهيل  اآلــيــات  و�ــضــع  وكـــذا  املوؤ�ض�ضات 
عمليات  وت�ضهيل  التجارة  رقمنة  عملية 
الت�ضويق االلكرتوين من خالل اخلدمات 

التي توفرها ات�ضاالت اجلزائر. 
واأع�ضاء  منخرطي  كل  �ضي�ضتفيد  كما   
واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
ــن خـــالل خــدمــات  ــدة م ــدي ــا ع ــزاي ــن م م
الهاتف واالأنرتنت التي تقدمها ات�ضاالت 

اجلزائر واملوجهة لفئة املحرتفني.
ق.و

تزويد  اجلزائر”،  “بريد  موؤ�ض�ضة  با�ضرت 
على  االإلــكــرتوين  الدفع  باأجهزة  التجار 
خدمة  لتوفري  جمــانــا  مــراكــزهــا  م�ضتوى 

الدفع االإلكرتوين للزبائن.
وح�ضب بيان “بريد اجلزائر” على �ضفحتها 
قررت  فقد  “الفاي�ضبوك”،  يف  الر�ضمية 
الــ�ــضــروريــة  الت�ضهيالت  جميع  تــقــدمي 
الدفع  بــاأجــهــزة  الــتــجــار  تــزويــد  ل�ضمان 
ــل الــظــروف  ـــرتوين، خــا�ــضــة يف ظ ـــك االإل

ال�ضحية اال�ضتثنائية.
موؤكدة باأن خدمة الدفع االإلكرتوين توفر 
التنقل  يف  والــعــبء  الــوقــت  الزبائن  على 
اإمكانية  لهم  متنح  كما  الربيد،  مكتب  اإىل 
اقتناء م�ضتلزماتهم، ال �ضيما اأ�ضاحي العيد، 

بعيدا عن خطر التعر�ض لوباء “كورونا”.
اجلزائر”  “بريد  قامت  االإطـــار،  هــذا  ويف 
بئر  يف   ”LATRACO“ �ضركة  بــتــزويــد 
توتة باأجهزة الدفع االإلكرتوين وتن�ضيبها 

ب�ضراء  للمواطنني  لل�ضماح  م�ضتواها  على 
اأ�ضاحي العيد والدفع عن طريق “البطاقة 

الذهبية”.
يجدوا  لــن  الــزبــائــن  بــاأن  البيان  ــاف  ــض واأ�
دفع  خالل  من  حاجياتهم  �ضراء  يف  م�ضكلة 
احلاجة  دون  من  ب�ضيطة  بخطوات  املقابل 
اأهــم  مــن  تكون  قــد  التي  ال�ضيولة  حلمل 

عوامل نقل العدوى.
ت�ضّجع  باأنها  اجلزائر”  “بريد  واأو�ضحت 
وتعمل  االإلــــكــــرتوين  الـــدفـــع  عــمــلــيــات 
الدفع  “نهائيات  بتن�ضيب  تعميمها  على 
االإلكرتوين” جمانا يف ال�ضيدليات واملحالت 

التجارية.
ويف هذا االإطار، فقد مت طرح هذه اخلدمة 
بوا�ضطة  تتم  التي  واملوؤ�ض�ضات  التجار  على 
“البطاقة الذهبية”، حيث اأن عملية الدفع 

ال ترتتب عنها اأي ر�ضوم.
لوؤي.ي

ك�ضف املدير العام للديوان الوطني التون�ضي لل�ضياحة، حممد معز بن ح�ضني عن تقهقر عدد ال�ضياح اجلزائريني الوافدين على تون�ض بن�ضبة 56 باملائة، 
خالل ال�ضدا�ضي االأول من �ضنة 2020 مقارنة بنف�ض الفرتة من �ضنة 2019.

ِه ُهو ُموا ألْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد الَلّ ( َوَما ُتَقِدّ
َ َخْيًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا )

 ا�ية 20 من سورة ا�زمل

�ة ���

جويلية
JUILLET23
عد9:00 صباحا

املو
يف 

وا 
كون

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.

عـّزي التحرير تمُ
 ببالغ احلزن واالأ�ضى، تلقى 

طاقم جريدة التحرير 
نباأ وفاة املغفور لها : بية 

م�ضعودة، عمة رئي�ضة 
حترير جريدة التحرير.  

وبهذا امل�ضاب اجللل، يتقدم 
ال�ضيد املدير العام جلريدة 

التحرير العربي بريك 
وجميع عمال اجلريدة بخال�ض التعازي اإىل ال�ضيدة 

وردة بية رئي�ضة التحرير، واىل عائلة الفقيدة، 
راجني من املوىل عز وجل اأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته.

راجعون. اليه  واإنا  هلل  اإنا 



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/

