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ل�شيما من خالل مراجعة القانون امل�شري للقطاع

و�شع خارطة طريق لرتقية ن�شاط املناجم دعما لالقت�شاد الوطني
اأكد وزير املناجم, حممد عرقاب اأنه يتم حاليا اعداد خارطة طريق يف قطاع املناجم, تت�شمن ب�شكل خا�ص مراجعة القانون الذي ُي�شريرّ القطاع وتنظيم جل�شات وطنية حول املناجم بهدف 

دعم القت�شاد الوطني على املدى الطويل باملواد الأولية امل�شتوردة حاليا.

 النيابة العامة تلتم�ص ت�شديد العقوبات يف حق املتهمني

لتفادي التنقل اإىل البنك

اإطالق عملية الدفع الإلكرتوين لقاطني "عدل"

اجلزائية  الغرفة  لدى  العام  النائب  التم�س 
يف  العقوبة  ت�شديد  اجلزائر  ق�شاء  مبجل�س 
الوطني،  للأمن  ال�شابق  العام  املدير  حق 
ذات  بتهم  معه  واملتاَبعني  هامل  الغني  عبد 
�شلة مبلفات ف�شاد اأبرزها "تبيي�س الأموال" 
النفوذ"  و"ا�شتغلل  امل�رشوع"  غري  و"الرثاء 
بطرق  عقارية  اأوعية  على  "احل�شول  وكذا 

غري م�رشوعة".
وخلل اأطوار اليوم الثاين من �شري املحاكمة 
ق�شاء  جمل�س  ل��دى  العام  النائب  ���رشح 
النيابة  "ترى   : قائل  مرافعته  يف  اجلزائر، 
العامة يف ملف احلال اأن اجلرمية قائمة بجميع 
اأركانها واأن ت�رشفات املتهمني اجرامية، لذا 
على  العقوبة  ت�شديد  العامة  النيابة  تلتم�س 

املتهمني".
اأحممد  ب�شيدي  البتدائية  املحكمة  وكانت 
اأدانت يف الفاحت من اأبريل الفارط، املتهم عبد 
الغاين هامل بعقوبة 15 �شجنا نافذا وغرامة 

مالية قدرها 8 مليني دج.
كما متت اإدانة ابنه عميار ب� 10 �شنوات حب�شا 

ابنه  و  دج  مليني   6 ب�  مالية  وغرامة  نافذا 
ب�  وغرامة  نافذا  حب�شا  �شنوات   8 ب�  �شفيق 
5 مليني دج و ابنه مراد ب� 7 �شنوات حب�شا 
نافذا و غرامة ب� 5 مليني دج وابنته �شهيناز 
ب� 3 �شنوات حب�شا نافذا مع غرامة قدرها 5 
مليني دج، فيما اأدينت زوجته عناين �شليمة 
 )1( مبليون  وغرامة  نافذا  حب�شا   )2( بعامني 

دج.
واأدانت املحكمة يف نف�س الق�شية، كل من 
بو�شياف  املالك  عبد  ال�شابقني  الوزيرين 
واليني  و  ب�شفتيهما  زعلن  الغني  وعبد 
نافذا  حب�شا  �شنوات  ب3  بوهران  �شابقني 

وغرامة مالية مبليون )1( دج .
ومتت اأي�شا اإدانة بن �شبان زبري ب�شفته وال 
نافذا  حب�شا  �شنوات   3 ب�  لتلم�شان  �شابق  
وغلي مو�شى ب�شفته وال  �شابق  لتيبازة ب� 
5 �شنوات حب�شا نافذا وغرامة مبليون )1( دج 
ال�شابق لديوان  العام  املدير  وحممد رحاميية، 
ب�  داي،  بح�شني  العقاري  والت�شيري  الرتقية 
3 �شنوات حب�شا نافذة وغرامة مالية قدرها 

500 األف دج.
ال�رشكات  بتغرمي  املحكمة  ق�شت  كما 
دج  مليون   32 ب�  هامل  عائلة  متلكها  التي 
واملنقولت  الأم��لك  جميع  م�شادرة  مع 

املحجوزة.
و خلل اأطوار اليوم الأول من هذه املحاكمة 
املتهم  اأقوال  اىل  ال�شتماع  ال�شبت، مت  اأم�س 
عميار،  واأبنائه  هامل  الغني  عبد  الرئي�شي 
مراد ، �شفيق و�شهيناز وكذا زوجته بوعناين 

�شليمة الذين انكروا التهم املوجهة اإليهم.
ا�شتمعت  العام  احلق  ممثل  التما�س  قبل  و 
وعبد  زع��لن  الغاين  لعبد  املحكمة  ه��ذه 
�شابقني  واليني  باعتبارهما  بو�شياف  املالك 
بوهران، كما ا�شتمعت اىل الواليني ال�شابقني 
التهم  كلهم  انكروا  حيث  وتيبازة  لتل�شمان 

املوجهة اليه.
يف  املحاكمة  هذه  تتوا�شل  اأن  املقرر  ومن 
يومها الثالث غدا الثنني ح�شبما اأعلنت عنه 

هيئة هذه املحكمة.
ق/و

اأطلق فرع الت�شيري العقاري للوكالة الوطنية 
عملية  »عدل«  تطويره  و  ال�شكن  لتح�شني 
البيع  قاطني  لفائدة  الإل��ك��رتوين،  الدفع 
ال�شهري  الإيجار  فواتري  لت�شديد  بالإيجار 
بالتن�شيق  ذلك  و  البنك،  اإىل  التنقل  دون 
الوكالة. كما  اجلزائري و  الوطني  البنك  مع 
املعاملت  اإطار �شيا�شة ع�رشنة  يندرج يف 
الوكالة  تنتهجها  التي  لل�شكان  الإداري��ة 

الوطنية لتح�شني ال�شكن وتطويره.
للوكالة  ال��ع��ق��اري   الت�شيري  ف��رع  يعلم 
قاطني  وتطويره  ال�شكن  لتح�شني  الوطنية 
باإمكانهم  �شيكون  اأن��ه  »ع��دل«،  �شكنات 
طريق  عن  ال�شهري  الإيجار  فواتري  ت�شديد 
الدفع اللكرتوينe.paiement دون احلاجة 
اأنه �شيقوم  اإىل البنك، مو�شحا  اإىل  التنقل 
العمل  انطلق  بتفا�شيل  ال�شكان  باإعلم 

الرتتيبات  من  النتهاء  فور  الإج��راء،  بهذا 
املنا�شبة   الظروف  تهيئة  متت  حيث  اللزمة، 
اجلزائري  الوطني  البنك  مع  بالتن�شيق 

والوكالة لأجل ذلك.
الدفع  اعتماد  اأن  الهيئة  ذات  بيان  اأ�شاف 
اللكرتوين يف ت�شديد فواتري الإيجار، يهدف 
اإىل التخفيف على ال�شكان عناء التنقل اإىل 
البنك، كما يندرج يف اإطار �شيا�شة ع�رشنة 
تنتهجها  التي  لل�شكان،  الإدارية  املعاملت 
الوكالة الوطنية لتح�شني ال�شكن و تطويره.

للوكالة  العام  املدير  وجه  اأخ��رى،  جهة  من 
امل�شاريع  ملدراء  تعليمات  بلعريبي،  طارق 
من  الإجن��از  وترية  يف  للت�رشيع  ال�شكنية، 
فريو�س  عن  الناجم  التاأخر  ا�شتدراك  اأجل 
املقدمة  بالوعود  اللتزام  و  »كوفيد19«،  
البيع  ال�شكنية  ال�شيغة  من  للم�شتفيدين 

ال�شكنات  ت�شليم  يخ�س  فيما  بالإيجار، 
اأكد  قد  و  املحددة،  الآج��ال  يف  لأ�شحابها 
�شكنية  وح��دة   14675 اأن  ال�شكن  وزي��ر 
احلجر  رفع  بعد  �شتوزع  للت�شليم  جاهزة 
ال�شحي مبا�رشة، منها 5300 وحدة �شكنية 

تخ�س العا�شمة.
منح  عملية  اإط��لق  اإع���ادة  اأن  اأ���ش��اف  و 
 100 لفائدة  �شتكون  التخ�شي�س  �شهادات 
اللتزام  مت  اإذا  ذلك  و   ، متبقٍّ مكتتب  األف 
و  الوقاية  ب��اإج��راءات  املواطنني  طرف  من 
عملية  اأن  اإىل  م�شريا  الجتماعي،  التباعد 
ب�شبب  توقفت  التخ�شي�س  �شهادات  منح 
امل�شوؤولة لبع�س املكتتبني،  الت�رشفات غري 
الذين مل يحرتموا �رشوط احلظر ال�شحي و 

توجهوا اإىل مقرات وكالة عدل للوليات.
حممد علي

ق�شية عبد الغني هامل

حممد علي 
--------------------

ال�شيد  اأو�شح  واأج،  به  خ�س  ح��وار  ويف 
عرقاب اإن خارطة طريق يتم تنفيذها حاليا يف 
قطاع املناجم، والتي تت�شمن مراجعة القانون 
وتطوير  القطاع،  ي�شري  الذي   14-05 رقم 
خارطة  واع��داد  "املُهيكلة"  الكربى  احلقول 
جيولوجية وطنية جديدة للمناجم علوة على 
ا�شتغلل  اأجل  من  ل�شيما  ال�شباب،  تكوين 

الذهب.
املناجم رقم -14 قانون  وبخ�شو�س مراجعة 
"جعله  ال�رشوري  من  اأنه  الوزير  اعترب   ،05
اأكرث جاذبية"، بف�شل اطار قانوين مينح مزيدا 
املوفرة  الفر�س  ازاء  والتفاعل  املرونة  من 

للم�شتثمرين املحليني والأجانب.
يوجد  القانون  م�رشوع  فاإن  الوزير،  وح�شب 
من  للحكومة  و�شُيقدم  النهائية،  مرحلته  يف 
اأجل ال�شماح للقطاع بامل�شاهمة يف النتعا�س 
التحويلية  ال�شناعات  وتزويد  القت�شادي 

باملواد الأولية ال�رشورية.
حول  وطنية  جل�شات  تنظيم  �شيتم  كما   
 ،2021 ومطلع   2020 نهاية  بني  املناجم 
وهي اجلل�شات التي �شت�شمح، ح�شب الوزير، 
التي  امل�شائل  "مبناق�شة  القطاع  يف  للفاعلني 
حول  للخرباء  وا�شعة  ا�شت�شارة  عن  تنبثق 

قطاع  بتطوير  ت�شمح  التي  ال�شرتاتيجية 
املناجم".

يف  الطريق  خلارطة  الثاين  املحور  يتمثل  و 
تطوير املحاور املُهيكلة ملجال املناجم.

ويف هذا ال�شاأن، يقول الوزير "لقد ا�شتهدفنا 
و�شيك  ب�شكل  تطويرها  وج��ب  ح��ق��ول 
بالهقار  الذهب  ومناجم  جبيلت  غار  مثل 
)ولي��ة  اأم��ي��زور  ب��واد  والزنك  والر�شا�س 
)ولية  احلدبة  ببلد  والفو�شفات  بجاية(، 
تب�شة( وكل ال�رشق اجلزائري"، موؤكدا اأن هذه 
الن�شاط  باإطلق  �شت�شمح  املُهيكلة  امل�شاريع 
من  واملدرو�شة  املُثبتة  احلقول  بهذه  �رشيعا 

قبل.
اأما املحور ال�شرتاتيجي الثالث خلارطة طريق 
اجليولوجية  البيانات  تطوير  فتخ�س  القطاع 
التكنولوجية  التطبيقات  ا�شتعمال  من خلل 
جيولوجية  خارطة  اعداد  اإطار  يف  والتقنية 

جديدة للمناجم على امل�شتوى الوطني.
بامتلك  يتعلق  "الأمر  اأن  الوزير  واأو�شح 
جممل  لتم�س  وتو�شعا  توفرا  اأكرث  بيانات 
منحنا  اأج���ل  م��ن  امل��ن��اج��م وط��ن��ي��ا  جم���ال 
جم��ال  يف  حم���ددة  ن��ظ��رة  وامل�شتثمرين 
اجلزائر  يف  املتوفرة  احلقول  هذه  ا�شتك�شاف 

وا�شتغللها".
يخ�س  فاإنه  الرابع،  باملحور  يتعلق  وفيما 

راأ�س املال الب�رشي من خلل ا�رشاك ال�شباب 
وتكوينهم يف هذا املجال. وهذا الأمر يتطلب، 
جيد  ب�شكل  الربامج  "اعداد  الوزير،  ح�شب 
رفقة قطاعي التعليم العايل والتكوين املهني 
اأو  حمليا  املتواجدين  اجلزائريني  اخلرباء  وكذا 

يف اخلارج".
قريب  عما  معدنية  مادة   12 من  اأزيد  انتاج 

لفائدة ال�شناعة الوطنية 
اأن  عرقاب  ال�شيد  اأو�شح  اأخ��رى،  جهة  من   
قد  املنجمية  للن�شاطات  الوطنية  الوكالة 
التي  مناق�شات  و  ال�رشوط  دفاتر  ح�رشت 
يف  معدنية  مادة   12 باإنتاج  �رشيعا  �شت�شمح 

اجلزائر لفائدة ال�شناعة الوطنية.
ُمهيكلة  م�شاريع   )5( خم�شة  اأول،  فثمة، 
اإليه  اأ�شار  للبلد، ح�شبما  قيمة م�شافة  حتمل 
الوزارية  دائرته  باأن  اأفاد  الذي  املناجم  وزير 
قد عزمت على اإطلق هذه امل�شاريع الكربى 
قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلثي الأول 

من �شنة 2021.
وا�شتطرد يقول اإن "امل�رشوع الو�شيك يتمثل 
يف اطلق ال�شتغلل التقليدي على م�شتوى 
واليزي.  ومترنا�شت  بالهقار  الذهب  عروق 
الدرا�شة  قيد  هو  �رشوط،  دفرت  اأعددنا  وقد 

والتدقيق حاليا".
واعترب وزير املناجم ان ا�شتغلل مناجم الذهب 

ميكن  ان  �شاأنه  من  التقليدي  حم��وره  عرب 
تعاونيات  يف  انف�شهم  تنظيم  من  ال�شباب 
مدعمني  متو�شطة  و  �شغرية  موؤ�ش�شات  او 
باملعدات  اخلربات  اكت�شابهم  و  تكوينهم  يف 

ال�رشورية بغية ا�شتخراج احجار الذهب.
ت�شكيل  على  بعدها  "�شنعكف  يقول  تابع  و 
ا�شتغلل  موؤ�ش�شة  تقوم  للذهب  م�رشف 
مناجم الذهب )اينور( على م�شتواه با�شتخراج 
ل�شالح  ثمنه  دفع  و  تقييمه  و  الثمني  املعدن 

ال�شباب الذين جمعوه".
�رشوط  دفرت  بتح�شري  اي�شا  المر  يتعلق  و 
للذهب  ال�شناعي  بال�شتغلل  خ��ا���س 
اجلانب  من  كفيل  �رشيك  ا�شتقطاب  مع 

التكنولوجي با�شتغلل هاته املناجم.
وا�شار ال�شيد عرقاب اىل ان امل�رشوع املهيكل 

تعد  ال��ذي  جبيلت  غار  يف  يتمثل  الثاين 
مرحلتها  يف  به  اخلا�شة  التقنية  الدرا�شات 
حقل  ثلث  امل�رشوع  هذا  يخ�س  و  النهائية. 

احلديد اي 6ر1 مليار طن من قدراته.
ال�شنة  نهاية  "قبل  انه  يقول  الوزير  اكد  و 

اجلارية �شنقوم بتحديد ال�رشيك".
اخر  مهيكل  م�رشوع  اىل  الوزير  تطرق  و 
بلغت  الذي  اميزور  بواد  الزنك  حقل  هو  و 
حيث  النهائية  مرحلتها  تقريبا  درا�شتها 
�رشيك  عن  البحث  و  التدقيق  اىل  �شننتقل 
للم�رشوع  الوىل  الهياكل  ال�رشوع يف  بغية 

انطلقا من الثلثي الول 2021".
ب�رشق  الفو�شفات  م�رشوع  يخ�س  فيما 
الوطن قال ال�شيد عرقاب انه يوجد يف طور 

التن�شيق مع وزارة الطاقة و �شونطراك.

كوفيد- 19: 

وزارة ال�شحة ت�شرع يف امل�شاعي الالزمة 
للتاأكد من توفر اللقاح

اإتالف اأكرث من 200 هكتار من الغطاء 
النباتي يف حريق بتيكجدة يف البويرة

و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزارة  �رشعت 
البحث  عمليات  امل�شت�شفيات يف  ا�شلح 
و امل�شاعي اللزمة للتاأكد من توفر اللقاح 
من  الدولة  تبذلها  التي  اجلهود  اطار  يف 
كورونا  جائحة  انت�شار  مواجهة  اأج��ل 
)كوفيد19-(، ح�شبما جاء يوم اخلمي�س يف  

بيان للوزارة.
و يف هذا ال�شياق، "فاإن معهد با�شتور لن 
م�شتوى  يف  يكون  حتى  جهد  اأي  يدخر 
نف�س  ي�شيف  الوباء"  هذا  اأمام  التطلعات 
امل�شدر موؤكدا اأن "التقدم الذي حققه عدد 

امل�شاد  اللقاح  اطار تطوير  املخابر يف  من 
لفريو�س كورونا تب�رش بقرب ت�شويق هذا 

اللقاح".
كما اأو�شحت الوزارة اأنه "يف اطار جهود 
فريو�س  انت�شار  على  للق�شاء  الدولة 
ي�شكل  التلقيح  فان  بلدنا،  يف  كورونا 
اأن  م�شيفة  للمكافحة"  الأجنع  الو�شيلة 
النظافة  قواعد  احرتام  ل�شيما  "الوقاية 
تبقى  الحرتازية  الج��راءات  و  التباعد  و 
الو�شيلة الأكرث جناعة ملكافحة هذا الوباء".
ق.و

من  هكتار   200 عن  يقل  ل  ما  تعر�س 
هكتارات  خم�شة  وحوايل  النباتي  الغطاء 
اأخرى من الأ�شجار املثمرة للإتلف ب�شبب 
�شاعة  وع�رشين  الأرب���ع  خ��لل  حريق 
الأخرية بولية البويرة، ح�شبما افاد به يوم 

ال�شبت بيان للحماية املدنية.
بالت�شال  املكلف  اكد  ال�شدد  هذا  يف 
عبدات  يو�شف  امل��لزم  املدنية  باحلماية 
يف ت�رشيح لواج، ان حريقا هائل قد اندلع 
منذ م�شاء اجلمعة على م�شتوى مرتفعات 
تيكجدة )�رشق البويرة(، م�شريا اإن "األ�شنة 
النريان قد اأتت على م�شاحة 185 هكتاًرا 
الدغال  من  هكتاًرا   15 و  الحرا�س،  من 
الأ�شجار  من  هكتارات   5 اإىل  بالإ�شافة 

املثمرة".
اإر�شال  "مت  فقد  امل�شوؤول  ذات  بح�شب  و 
م�شاء  منذ  املدنية  للحماية  متنقلة  فرقة 
ومتت  وق��د  احل��ري��ق،  موقع  اإىل  اجلمعة 
واإخماده  اأخ��رًيا  احلريق  على  ال�شيطرة 
�شباًحا"،  ال9  ال�شاعة  على  ال�شبت  يوم 
ال�شبت  اليوم  اأخرى  حرائق  �شجلت  كما 

على  الم��ر  ويتعلق  املناطق،  بع�س  يف 
بلدة  يف  اندلع  غابات  بحريق  اخل�شو�س 

قرومة اجلبلية )غرب البويرة(.
وا�شاف امللزم عبدات انه "مت ن�رش العديد 
من وحدات احلماية املدنية، �شيما اخلا�شة 
الرتل  وكذلك  الخ�رشية  و  ببودربالة 

املتنقل، ول يزال تدخلها جاريا".
اما ببلدية عمر، فقد جنا �شكان قرية بني 
اإىل  ان ي�شل  هائل كاد  خلفون من حريق 
الإطفاء  رجال  تدخل  لول  تقريبًا  منازلهم 

وم�شاعدة ال�شكان.
بعد حوايل ع�رشة  بلدة حيزر، على  و يف 
دمرت  فقد  البويرة،  �رشق  كيلومرتات 
فيكل  النباتي  الغطاء  من  الكثري  احلرائق 
من اإيغيل غفران، التي تعد منطقة ي�شعب 

الو�شول اإليها و التي تطل على املدينة.
واأ�شاف املكلف بالت�شال باحلماية املدنية 
ان "وحداتنا تعمل على عدة جبهات و قد 
ت�شاعفت احلرائق بطريقة مثرية للقلق هذه 

ال�شنة".
ق.و
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مكافحة  و  الوقاية  مكتب  رئي�س  ا�شتعجل 
احلرائق باملديرية العامة للغابات، ر�شيد بن 
بدون  طائرات  ملنحهم  احلكومة  الله  عبد 
الغابات  حرائق  اإطفاء  يف  للم�شاهمة  طيار، 
و حتديد املناطق املهددة خلل فرتة ال�شيف 
اأن  الله  اأو�شح ر�شيد بن عبد  بال�شتعال.و 
اللوج�شتكية  الو�شائل  و  الإمكانيات  قلة 
�شعبت من مهمة مديرية الغابات، ل �شيما 
خلل  ارتفاعا  �شهد  احلرائق  معدل  اأن  و 
ال�شياق:”  هذا  يف  م�شيفا  الأخ��رية،  الفرتة 
املعنية  امل�شالح  من  تدخل  يتطلب  واق��ع 
عرب منحهم الو�شائل و التجهيزات اللزمة 

للتدخل”.
اجلهات  املتحدث  طالب  ال�شياق،  يف  و 
طيار  بدون  بطائرات  بتجيهزهم   الو�شية 
و  احلرائق  لتحديد موقع  بدرون  املعروفة  و 
امل�شاهمة يف اطفائها، م�رشحا:” نحن بحاجة 
اأو  طائرات  �شواء  احلديثة  للو�شائل  ما�شة 

مع  للمياه،  ناقلة  الدفع  رباعية  �شيارات 
النقالة  الهواتف  على  تطبيقات  و�شع 
حرائق”.و  تعرف  التي  الأماكن  لتحديد 
الب�رشي  العن�رش  اأن  اإىل  الله  اأ�شار بن عبد 
الآخر  هو  الغابات  حماية  اأعوان  يف  املمثل 
العديد  خروج  ب�شبب  فادحا،  نق�شا  يعرف 
التقاعد  على  القطاع  هذا  يف  العاملني  من 
ماي�شتوجب دعمه للم�شاهمة يف حماية هذه 
الرثوة الغابية .باملقابل ك�شف رئي�س مكتب 
العامة  باملديرية  احلرائق  مكافحة  و  الوقاية 
ن�شبة  يف  حم�شو�س  ارتفاع  عن  للغابات 
م�شاحله  �شجلت  حيث  ال�شنة،  هذه  احلرائق 
الفاحت جوان اىل غاية  املمتدة من  الفرتة  يف 
قائل يف  900 حريق،  اأكرث من  25 جويلية 
م�شوؤول عن  الب�رشي  العامل  ال�شياق”  هذا 
اأغلب هذه احلرائق، �شواء بطريقة مق�شودة 

اأو غري مق�شودة.
ق/و

ال�شيدلية املركزية تو�شي باعتماد بروتوكول ل�شترياد املواد 
الأولية و الأدوية

باعتماد  املركزية  ال�شيدلية  اأو���ش��ت 
ل�شترياد  م�شاعد  ا�شتعجايل  بروتوكول 
املواد الأولية و الدوية التي �شجلت موؤخرا 
يف  تراجع  ت�شجيل  بعد   هذا  ياأتي  ن��درة، 
من  الأول  ال�شدا�شي  خلل  اأعمالها،  رقم 
ال�شنة اجلارية، و ذلك بالنظر اإىل الظروف 
اجلزائر،  بها  متر  التي  اخلا�شة  ال�شحية 
املا�شي. العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة 

بعد ت�شجيل ندرة يف بع�س الأدوية، و بعد 
املركزية  ال�شيدلية  اأعمال  اأرقام  انخفا�س 
من  الأول  ال�شدا�شي  يف  للم�شت�شفيات 
بع�س  ال�شيدلية  اقرتحت   ،2020 �شنة 
يف  الطلبات  بتقدمي  اخلا�شة  التو�شيات 
بروتوكولت  حتديد  و  املنا�شب  الوقت 
�شحية من اأجل امل�شاعدة على جلب املواد 
و الأدوية �شعبة احل�شول، و هذا يف اإطار 
للموؤ�ش�شات  املقدمة  اخلدمات  حت�شني 
التوزيع  �رشكة  ان  و  خا�شة  حية،  ال�شّ
خلل  كبريا  دورا  تلعب  زالت  ما  و  لعبت 
اأزمة »كوفيد- 19«، و منحت لها الأولوية 
يف ا�شتقبال و توزيع الأدوية و امل�شتلزمات 
�شحية  موؤ�ش�شات   604 على  ال�شحية 
الر�شمية،  املوؤ�ش�شات  منها  الوطن،  عرب 

العمومية، اخلا�شة و املوزعني.

ب��خ�����ش��و���س ن�����ش��اط امل��وؤ���ش�����ش��ات 
العامة  امل��دي��رة  اأك���دت  ال�شت�شفائية، 
لل�شيدلية املركزية للم�شت�شفيات »واكتي 
اأزمة كورونا التي تعاين منها  اأّن  فطيمة« 
ب�شكل  اأّثرت  اأ�شهر،   5 قرابة  منذ  اجلزائر 
مبا�رش على ن�شاط امل�شالح ال�شت�شفائية، 
اأدوية  من  املعتادة  املطالب   قّلت  بالتايل  و 
اإىل  بالإ�شافة  �شحية،  م�شتلزمات  و 
حال  مما  الأدوي���ة،  بع�س  ت�شجيل  تاأخر 
و  ال�شيدلية  م�شتوى  على  توفريها  دون 
الوطنية،  املطالب   �شمن  توفريها  بالتايل 
الو�شع  هذا  اأّن  ال�شياق،  ذات  يف  م�شيفة 
الأو�شاع يف  ما حت�شنت  اإذا  للتدارك  قابل 
القطاع ال�شحي لحقا، و ا�شتعادت معظم 
بال�شكل  ن�شاطها  ال�شت�شفائية  امل�شالح 
الفراج  كذا  و  �شابقا،  عليه  كانت  الذي 
عن بع�س الأدوية التي تنتظر اإدراجها يف 

املدونة الدوائية للموؤ�ش�شة.
حّقق  املوؤ�ش�شة،  اأعمال  رقم  بخ�شو�س 
اإىل   2018 عامي  بني  ارتفاعا   الأخري  هذا 
 103 من  اأي  باملائة،   13 ب�  قدر   2019
فرع  فيه  افتك  مليارا،   113 اإىل  مليارات  
ولية اجلزائر احل�شة الكربى بن�شبة عادلت  
44 باملائة من الرقم الإجمايل، و هذا نظرا 

املوؤ�ش�شات ال�شحية املوجودة بها، و  لعدد 
توقعات  عن  املركزية  ال�شيدلية  ك�شفت 
برناجمها ال�شنوي يف جمال البيع و ال�رشاء  
لعام 2020، ح�شب الأ�شناف العلجية،  و 
مع   مقارنة  تقريبا  مليارات   5 بزيادة  ذلك 
2019، فيما قدرت توقعات البيع مبا يناهز 
115 مليارا، و ذلك بن�شبة تطّور قدرت ب� 
الأعمال  رقم  ارتفاع  انتظار  يف  باملائة،   1
خا�شة  ال�شحية،  الزمة  جتاوز  بعد  اأكرث 
قبل  من  املركزية  ال�شيدلية  اعتماد  بعد 
الوزير الأول، كموؤ�ش�شة وحيدة ل�شتقبال 
عرب  م�شتلزماتها  و  الطبية  املواد  توزيع  و 
فروعها اخلم�شة يف كامل الرتاب الوطني،

ذات  ح�شب  املركزية،  ال�شيدلية  ت�شعى  و 
ال�شيدلين  الإنتاج  مبا�رشة  اإىل  امل�شوؤولة 
لتعزيز �شل�شلة التوزيع الدوائي، و �شمان 
تغطية كاملة مع اإدماج ال�شوق ال�شيدلين 
اأجل  20 باملائة، حيث �شطرت من  بحوايل 
لبلوغ  اأ�شا�شيا  ا�شرتاتيجيا  خمططا  ذلك 
و  املقبلة،  ال�شنوات   5 مدار  على  اأهدافها 
حتقيق مهامها مبا ي�شمن التن�شيق و الأداء 
ال�شيدلية  هي  و  الثلثة،  الط��راف  بني 

ووزارة ال�شحة و موزعو الدواء

ق/و

حممد علي 
--------------------

ح�شب ما ك�شفت عنه م�شادر اإعلمية 
ال�رشوط   دفرت  م�شمون  عن  متطابقة، 
ل  فاإنه  اجلديد،  ال�شيارات  ل�شترياد 
املطالبة  امل�شاهم  اأو  لل�رشيك  ي�شمح 
يكون  و  واح��د،  ترخي�س  من  باأكرث 
ال�شيارات  لوكيل  املمنوح  الرتخي�س 
موؤقتا و ي�شمح بالن�شاط ملدة 12 �شهرا، 
املوؤقت  الرتخي�س  فرتة  متديد  ميكن  كما 

ب�شكل ا�شتثنائي ملدة 6 اأ�شهر.
عدم  حالة  يف  ال�شجل  �شحب  يتم  و   
الفرتة  بعد  ا�شتثنائي  متديد  وج��ود 
الإ�شافية، فيما ن�س الدفرت كذلك على 
على  احل�شول  طلب  اإي��داع  يكون  اأن 
وزارة  م�شتوى  على  النهائي  العتماد 
ال�شناعة  وزير  مينح  اأن  على  ال�شناعة، 

من  يوما   30 مدة  يف  النهائية  املوافقة 
تاريخ اإي�شال الإيداع. و ح�شب  امل�شادر 
نيابة  ال�شيارات  ا�شترياد  مينع  ذاتها، 
�شبكة  خارج  اآخرين  امل�شتوردين  عن 
التوزيع اخلا�شة بهم ، ف�شل عن اإلزامية 
اأن يحوز امل�شتورد على فواتري املركبات 
يجب  كما  ال�شانع،  قبل  من  امل�شتوردة 
اأن ت�شتويف املركبات امل�شتوردة معايري 
على  املحافظة  و  الأم��ان  و  ال�شلمة 
البيئة، مع توفري خمزون كاٍف من قطع 
تام خلدمات  الأ�شلية مع �شمان  الغيار 
األزم دفرت  ذاته،  ال�شدد  البيع.يف  ما بعد 
بت�شليم  امل�شتوردين  اجلديد  ال�رشوط 
تتعدى  ل  اآج��ال  يف  للزبائن  املركبات 
تتجاوز فرتة  اأن ل  45 يوما، كما يجب 
العتاد  و  املقطورة  ال�شاحنات  ت�شليم 
اآج��ال  متديد  ويتم  يوما،   90 املتحرك 
متبادل  كتابي  ر�شمي  باتفاق  الت�شليم 

بني الطرفني املتعامل و الزبون.
و يف حالة دفع املبلغ الإجمايل للمركبة 
اأيام،   7 اأق�شاه  اأجل  يف  للزبون  ت�شلم 
كما يجب اأن ل تتجاوز املدة بني تاريخ 
ال��رتاب  اإىل  الدخول  وتاريخ  ال�شنع 

الوطني 12 �شهرا.
املتعاملني  ال�����رشوط  دف��رت  األ���زم  و 

تتجاوز  مل  �شيارات  ا�شترياد  ب�رشورة 
م�شافة �شريها ال�100 كيلومرت بالن�شبة 
1500 كيلومرت  و  ال�شياحية  لل�شيارات 
و  والعربات.  احلافلت  و  لل�شاحنات 
ين�س دفرت ال�رشوط كذلك على تطوير 
�شبكة التوزيع وطنيا يف اأجل اأق�شاه 24 
�شهرا، من تاريخ ا�شتلم الرتخي�س على 

اأن يتم اإ�شدار فواتري املركبات امل�شتورة 
فيما  و  الأول،  امل�شنع  قبل  من  اجلديدة 
وزارة  األزمت  فقد  البيع  ب�شعر  يتعلق 
ال�شناعة ب�رشورة اأن يكون �شعر البيع 
التحدي  و  للمراجعة  قابل  وغري  ثابتا 
ال�رشائب  جميع  مع  ال�شعر  و�شع  و 

املدرجة و التخفي�شات و املزايا.

كورونا جائحة  ظل  يف  التموين  من  ا�شتفادت  �شحية  موؤ�ش�شات  طائرات “درون” لإطفاء حرائق ال�شيف604 

ك�شفت اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، 
بفتح  قاموا  تاجر  اآلف   10 من  اأك��رث  اأن 
اإدراجهم  عدم  رغم  العيد،  يومي  حملتهم 

بقوائم املداومة.
ممثلي  من  ال���واردة  املرا�شلت  ح�شب  و 
عرب  واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
ال�شتجابة  كانت  فقد  ال��وط��ن،  ولي��ات 
بيومي  اخلا�س  املداومة  لربنامج  وا�شعة 
الذي  الجمايل  العدد  على  زيادة  و  العيد، 
 47 البالغ  التجارة  وزارة  م�شالح  حّددته 
األف. و اأ�شار بيان اجلمعية اأن معظم التجار 

الغذائية  املواد   – املخابز  ن�شاطات  ميثلون 
 – املطاحن   – الفواكه  و  اخل�رش   – العامة 

حتويل احلليب – املياه املعدنية (.
من   اأك��رث  اأّن  اإىل  التقديرات  اأ���ش��ارت  و 
10.000 تاجر من ن�شاطات خمتلفة فتحوا 
عدم  رغ��م  العيد،  يومي  خ��لل  حملتهم 
وجهت  امل��داوم��ة.و  قوائم  على  اإدراج��ه��م 
اجلمعية ال�شكر اإىل التجار و املهنّيني الذين 
و  لزبائنهم  خدمة  املداومة  بربنامج  التزموا 

�شمانا للّتموين.
ق/و

اأكرث من 10 اآلف تاجر غري معنيني 
باملداومة فتحوا حمالتهم يومي العيد
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اإجراءات بنكية وجبائية مل�شاعدة موؤ�ش�شات "اأون�شاج" املتعرثة

حممد علي 
-------------------

ندوة  يف  الرحمان  عبد  بن  واأو���ش��ح 
املنتدب  الوزير  مع  م�شرتكة  �شحفية 
باملوؤ�ش�شات  املكلف  الأول  الوزير  لدى 
“بعد  اأن��ه  �شيافات،  ن�شيم  امل�شغرة، 
كل  ب��ني  ماراتونية  ح��وار  جل�شات 
ليلة  التو�شل  مت  الفاعلني،  الط��راف 
اإىل  املالية  وزارة  م�شتوى  على  اأم�س، 
املالية  للم�شاكل  احللول  من  جمموعة 
كانت  التي  والبنكية  وال�رشيبية 
املوؤ�ش�شات  دميومة  و  ا�شتمرارية  تعيق 

امل�شغرة التابعة لوكالة اأون�شاج”.
الن�شاط  قيد  للموؤ�ش�شات  فبالن�شبة 
التي جتد �شعوبة يف ت�شديد الأق�شاط 
دورة  متويل  على  التفاق  مت  البنكية، 
ا�شتغلل املوؤ�ش�شات املتع�رشة املندرجة 
تتدخل  بحيث  النظام،  ه��ذا  اإط��ار  يف 
للمعايري  وفقا  احلاجة  ح�شب  البنوك 

واملن�شو�س  بها  املعمول  التنظيمية 
القرو�س  منح  ����رشوط  يف  عليها 
فاإنه  الوزير  املفعول.وح�شب  ال�شارية 
“مت التفاق على اإعادة جدولة املديونية 
مب�شطة  اج��راءات  طريق  عن  البنكية، 
بها،  املتعلقة  التاأخري  مع م�شح غرامات 
 100 بن�شبة  الفائدة  معدلت  وخف�س 
املوؤ�ش�شات  يخ�س  فيما  باملائة”.اأما 
�شندوق  طرف  من  تعوي�شها  مت  التي 
وبيعه  عتادها  حجز  مت  والتي  ال�شمان 
على  التفاق  مت  فقد  البنوك،  من طرف 
على  البنوك  حتوزها  التي  احلقوق  اأن 
اأ�شحاب امل�شاريع واملرتبطة بن�شبة 30 
قابل  غري  البنكي،  القر�س  من  باملائة 
للتعوي�س من طرق �شندوق ال�شمان، 
�شيقوم  وال��ذي  ال�شندوق  اإىل  حتول 
املديونية  هذه  معاجلة  طريقة  بتحديد 
امل�شاريع.وبخ�شو�س  اأ�شحاب  مع 
والتي  امل��وج��ودة،  غ��ري  املوؤ�ش�شات 

تعوي�س  ف�شيتم  الن�شاط،  عن  اختفت 
املرتبطة  احلقوق  حتويل  مع  البنوك 
وامل�شتحقة  املتبقية،  البنكية  بالقرو�س 
اإىل �شندوق ال�شمان والذي يكلف يف 
ال�رشوع يف حت�شيل الديون عرب جميع 
عبد  بن  ي�شيف  التنظيمية،  الو�شائل 
الطريقة  هذه  باأن  اعترب  الذي  الرحمان، 
البنوك يف  مل�شاعدة  “الأكرث جناعة  هي 
ا�شتعادة حقوقها”.و فيما يتعلق بال�شق 

قرارات  اأربعة  اتخاذ  مت  فقد  اجلبائي، 
اجلدول  متديد  اإمكانية  اأولها   ، رئي�شية 
الزمني لدفع الديون اجلبائية اإىل خم�س 
القرار  وهو   ، ثلث  من  بدل  �شنوات 
لعام  املالية  قانون  يف  �شُيدرج  ال��ذي 
وترية  يف  الت�رشيع  �شيتم  2021.كما 
اجلبائية  امل��ن��ازع��ات  ملفات  درا���ش��ة 
تلقائيا،  املوؤ�ش�شات  �رشائب  وتخفيف 

وكذا �شحب ال�شكاوى اجلزائية.

ال�شباب  ت�شغيل  لدعم  الوطنية  للوكالة  التابعة  املتعرثة  املوؤ�ش�شات  لفائدة  اإجراءات  حزمة  عن  الرحمان  عبد  بن  اأمين  املالية  وزير  اأعلن 
التاأخري. غرامات  وم�شح  وال�شريبية  البنكية  الديون  جدولة  واإعادة  ا�شتغالل  قرو�ص  منح  راأ�شها  وعلى  “اأون�شاج”, 

اأمين بن عبد الرحمان يوؤكد:

 

وزير ال�شحة يوؤكد ا�شتقرار 
الو�شع يف امل�شت�شفيات

عبد  امل�ست�سفيات,  واإ�ــســالح  وال�سكان  ال�سحة  ــر  وزي ــد  اأك
م�ست�سفيات  م�ستوى  على  الو�سع  اأن  بوزيد,  بن  الرحمان 
الوطن “م�ستقر ويف حت�سن ملحوظ متزايد”, مرجعا ذلك اإىل 
امل�سابني  باالأ�سخا�س  للتكفل  املتخذة  اجلديدة  االإجــراءات 

بالفريو�س ومكافحة انت�ساره.
عدة  اإىل  قادته  زيــارة  خــالل  بوزيد  بن  الــوزيــر  واأو�ــســح 
االأ�سحى,  عيد  مبنا�سبة  العا�سمة  م�ستوى  على  م�ست�سفيات 
انخف�س,  قد  امل�ست�سفيات  ت�سهده  كانت  الذي  “ال�سغط  باأن 
باأن  م�سريا  اجلديدة”,  التدابري  نتيجة  االأ�سرة  توفري  بعد 
ا�سرتاتيجية  املا�سي,  جوان   10 منذ  اعتمدت  ال�سحة  وزارة 
كورونا  مر�سى  مكوث  فــرتة  تقلي�س  على  قائمة  جديدة 
5  اأيام, مع اإخ�ساع امل�سابني بدون اأعرا�س  بامل�ست�سفيات اإىل 

ظاهرة اإىل متابعة طبية خارج امل�ست�سفى.
وذكر الرجل االأول يف قطاع ال�سحة باأن االإجراءات اجلديدة 
�سهر  مطلع  منذ  اإ�سايف  �سرير   3000 من  اأكرث  بتوفري  �سمحت 
على  زيادة  �سريرا,   13395 اإىل  االأ�سرة  عدد  لريتفع  جوان, 
و�سائل  من  املزيد  بتوفري  العالج,   و�سائل  و  القدرات  رفع 

الك�سف و احلماية.
كما اأعرب عن دعمه وت�سجيعه الأفراد ال�سلك الطبي و �سبه 
الطبي يف هذا الظرف ال�سعب, قائال: “تنقلنا اإىل هنا لنتمنى 

لكم عيدا �سعيدا ولت�سجيعكم على اأداء مهمتكم النبيلة.
ق/و

ال�شني واجلزائر تبحثان م�شاريع تعاون هامة
قال ع�شو جمل�س الدولة وزير اخلارجية 
هاتفية  مكاملة  يف  يي،  وان��غ  ال�شيني 
اإن  بوقادوم  اجلزائري �شربي  نظريه  مع 
بني  التقليدية  بال�شداقة  قدما  امل�شي 
ال�شني واجلزائر، واجب م�شرتك ويخدم 

م�شالح ال�شعبني.
وكالة  نقلت  ما  ح�شبما  وانغ  واأو�شح 
التقليدية  ال�شداقة  اأن  “�شينخوا” 
اإخل�س  تظهر  ال�شينية-اجلزائرية 
وت�شبح  الدولتني،  زعيمي  وتفاين 
اأقوى مبرور الوقت، م�شيفا اأنه مت تعزيز 
معا  الدولتني  عمل  خلل  من  ال�شداقة 
وم�شاعدتهما بع�شهما البع�س، لتخطي 

فريو�س  مر�س  مكافحة  �شعوبات 
م�شريا  )و  )كوفيد19-  اجلديد  كورونا 
تقيم  عربية  دول��ة  اأول  اجلزائر  اأن  اإىل 
ال�شني،  مع  �شاملة  ا�شرتاتيجية  �رشاكة 
اأو�شح وانغ اأن بلده م�شتعدة للعمل مع 
ل�شياغة خطة خم�شية  اجلزائري  اجلانب 
ال�شامل،  ال�شرتاتيجي  للتعاون  جديدة 
املن�شقة  اجلهود  و  الت�شاور  خلل  من 
املر�س  مواجهة  يف  ال��ت��ع��اون  ل��دف��ع 
الرئي�شية  امل�رشوعات  اإنتاج  وا�شتئناف 
بطريقة منا�شبة، وموا�شلة تعميق البناء 
خللق  والطريق،  احلزام  ملبادرة  امل�شرتك 
الودي  التعاون  يف  جديد  اأ�شا�س  حجر 

بوقادوم  قال  جانبه،  ومن  الدولتني.  بني 
اإنه يتعني على اجلانبني امل�شي قدما يف 
وال�شني  اجلزائر  بني  التقليدية  ال�شداقة 
ال�رشاكة  تعميق  وموا�شلة  وتقديرها، 
بينهما.واأو�شح  ال�شاملة  ال�شرتاتيجية 
اأن اجلزائر، وهي من اأوائل الدول املوقعة 
احلزام  مبادرة  يف  التعاون  اتفاق  على 
دعم  تعتزم  فاإنها  ال�شني،  مع  والطريق 
يف  رئي�شية  تعاون  م�رشوعات  اإن�شاء 
وتتطلع  والطريق،  احلزام  مبادرة  اإطار 
اإىل اأن تلعب ال�شني دورا هاما يف اإن�شاء 
يف  الرئي�شية  امل�رشوعات  من  املزيد 
ال�شني  ت�شكر  بلده  اأن  اجلزائر.واأ�شاف 

ملكافحة  ال��لزم��ة  امل���واد  توفري  على 
كوفيد19-، وم�شتعدة للعمل مع ال�شني 

للق�شاء على املر�س يف اأقرب وقت.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر ب�شاأن 
الق�شايا الأخرى ذات الهتمام امل�شرتك. 
من  ال�شديد  قلقه  عن  بوقادوم  واأعرب 
تطلعه  وعن  ليبيا،  يف  الو�شع  تدهور 
بناء  ال�شيني دورا  اجلانب  يلعب  اأن  اإىل 
يف هذا ال�شاأن. و اأو�شح وانغ بالتف�شيل 
موقف ال�شني الثابت املتمثل يف اللتزام 

بالت�شوية ال�شيا�شية للق�شية. 
ق/و

يف اإطار “مبادرة احلزام والطريق مع ال�شني”

البنك الوطني اجلزائري 
ي�شوق 9 منتجات تخ�ص 

ال�شريفة الإ�شالمية

وفاة طبيبة تعمل مب�شت�شفى 
عني اآزال يف �شطيف متاأثرة 

بفريو�ص كورونا

لت�سويق  الرتخي�س  على  اجلزائري,  الوطني  البنك  ك�سف 
�سوق  بال�سرافة  خا�سة  ال�سوق  يف  جديدة  منتجات  ت�سع 
بح�ساب  يتعلق  “االأمر  باأن  للبنك  بيان  اأو�سح  االإ�سالمية.و 
ح�ساب  االإ�ــســالمــي,  ـــاري  اجل احلــ�ــســاب  االإ�ــســالمــي,  ال�سك 
ال�سباب,  االإ�سالمي  االإدخـــار  ح�ساب  االإ�ــســالمــي,  االإدخـــار 
ح�ساب اال�ستثمار االإ�سالمي غري املقيد للمرابحة للعقارية, 
اأ�سار  االإجارة”.كما  و  لل�سيارات  املرابحة  و  للتجهيز  املرابحة 
�سيتم  التي  اجلديدة,  املنتجات  هذه  “اأن  اإىل  نف�سه  البيان 
اأن  �ساأنها  من  املقبل  االأ�سبوع  من  اعتباًرا  االأ�سواق  يف  طرحها 
منتجات  االقت�ساديني  املتعاملني  و  اخلوا�س  للزبائن  تتيح 
امل�سرفية  املنتجات  جمموعة  تكمل  جــديــدة,  م�سرفية 

التقليدية امل�سوقة”.
ق/و

العمومية  باملوؤ�س�سة  تعمل  طبيبة  ال�سبت  ليلة  توفيت 
 50( اآزال  عني  يعالوي" ببلدية  "يو�سف  اال�ست�سفائية 
كلم جنوب �سطيف( متاأثرة باإ�سابتها بفريو�س كورونا 
من  ال�سبت  ام�س  علم  ما  ح�سب  )كوفيد19-(,  امل�ستجد 
م�سوؤويل القطاع. واأكد ذات امل�سدر باأن الفقيدة اأمرية 
مب�سلحة  توفيت  قد  �سنة   29 العمر  من  البالغة  �سياح 
عبد  حممد  اجلامعي  اال�ست�سفائي  باملركز  االإنعا�س 
بعد  اإليها  نقلت  التي  الوالية  بعا�سمة  �سعادنة  النور 

تدهور و�سعها ال�سحي الذي تطلب اإنعا�سها.
االأبي�س  اجلي�س  جنود  من  واحــدة  الفقيدة,  وتعترب 
جائحة  مواجهة  يف  االأوىل  ال�سفوف  يف  كانوا  الذين 

كورونا منذ ظهورها بوالية �سطيف.
الذين  الطبي  و�سبه  الطبي  الطاقم  بني  من  تعد  كما 
م�ستوى  على  االأخرية  االأ�سابيع  خالل  املنية  تتوفاهم 
كوفيد  ب�سبب  ب�سطيف  اجلامعي  اال�ست�سفائي  املركز 
مب�سلحة  االأ�سعة  ق�سم  رئي�س  من  كل  بعد  ذلك  و   -19
على  تعمل  ممر�سة  و  جــراح  وطبيب  اال�ستعجاالت 
كما  �سطيف(  )�سمال  الكبرية  عني  م�ست�سفى  م�ستوى 

مت التذكري به.
ق.و

كوفيد- 19: وزارتا الت�شامن والعمل تكرمان ن�شاء الأطقم الطبية
نظمت كل من وزارة الت�شامن الوطني 
العمل  ووزارة  امل��راأة  وق�شايا  والأ���رشة 
الجتماعي،  وال�شمان  والت�شغيل 
حفل  العا�شمة،  باجلزائر  ال�شبت  اأم�س 
العاملت  الطبية  الأطقم  لن�شاء  تكرمييا 
فريو�س  ملواجهة  الأمامية  اخلطوط  يف 
كورونا )كوفيد19-(، وذلك مبنا�شبة عيد 

الأ�شحى املبارك.
املركز  احت�شنه  الذي  احلفل  خلل  ومت 
التاأمينات  ل�شندوق  التابع  العائلي 
بنب عكنون،  الأجراء  للعمال  الجتماعية 
الت�شامن  وزي���رة  م��ن  ك��ل  وح�����رشه 
ووزيرة  املراأة  وق�شايا  والأ�رشة  الوطني 
الجتماعي  وال�شمان  والت�شغيل  العمل 

ال�شحة  ووزي��ر  كريكو  كوثر  بالنيابة 
عبد  امل�شت�شفيات  واإ�شلح  وال�شكان 
املنتدب  وال��وزي��ر  بوزيد  بن  الرحمان 
املكلف بالبيئة ال�شحراوية حمزة اآل �شيد 
وتقدير  �شكر  �شهادات  ت�شليم  ال�شيخ، 
قطاع  يف  العاملت  من  لعدد  وعرفان 
ال�شحة املتواجدات يف اخلطوط الأمامية 

ملواجهة وباء كورونا.  
كريكو  ال�شيدة  األقت  املنا�شبة،  وبذات 
كلمة مقت�شبة، حيت من خللها "اجلهود 
الأطقم  عنا�رش  يبذلها  التي  اجلبارة" 
الطبية، خا�شة بالذكر املراأة "التي تكافح 
انطلقا  اجلزائريني  اأرواح  اإنقاذ  اأجل  من 
ي�شبق  الوطني  الواجب  باأن  قناعتها  من 

اللتزام الأ�رشي".
العديد  اأقرت  الدولة  اأن  الوزيرة  واأكدت 
هذه  لفائدة  ال�شيادية"  "الإجراءات  من 
ترقية  باأهمية  منها  "اإميانا  وذلك  الفئة، 
مكانة املراأة يف املجتمع جنبا اإىل جنب مع 

الرجل من اأجل بناء اجلزائر اجلديدة".
دعم  مبوا�شلة  كريكو  ال�شيدة  وتعهدت 
م�شاعي اجلي�س الأبي�س يف مواجهة وباء 

كورونا.
"جهود  ال�شحة  وزي��ر  حيا  جهته،  من 
الفولذية  والإرادة  الأبي�س  اجلي�س 
ال�شحية،  الأزمة  مواجهة  يف  لعنا�رشه" 
التي  والإج����راءات  "القرارات  مثمنا 
واملجتمع  الر�شمية  ال�شلطات  اتخذتها 

بهدف  الأبي�س  اجلي�س  ملرافقة  امل��دين 
الق�شاء على جائحة كورونا".

اإىل  ال�شتماع  املنا�شبة،  ب��ذات  مت  كما 
مداخلة مديرة م�شت�شفى عني طاية زاهي 
كلثوم، التي ثمنت هذه املبادرة التكرميية 
طرف  من  املتخذة  التدابري  خمتلف  وكذا 
ال�شلطات العمومية لدعم الأطقم الطبية.
وفيما ترحمت املتحدثة على اأرواح عمال 
اأرواحهم  فقدوا  الذين  ال�شحة  قطاع 
دعت  كورونا،  لوباء  مواجهتهم  خلل 
الأطقم  مع  الت�شامن  اإىل  املواطنني 
الطبية من خلل "احرتام خمتلف التدابري 

الوقائية واللتزام باحلجر املنزيل".
حممد علي

مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك

كبرية علماء ال�شحة العاملية:

�شالمة اللقاح املنتظر لعالج كورونا له اأهمية ق�شوى
قالت خبرية املنظمة ماريا فان كريكوف،ب�شاأن ال�شتجابة 
اأن  العامة تظهر  ال�شورة  ان  الأزمة،  بداية  منذ  العاملية 
البلدان  بع�س  اأن  حيث  خمتلطة  كانت  ال�شتجابة  هذه 
تدخلت ب�رشعة ومنها من واجه من قبل جتارب �شابقة 
مثل مكافحة �شار�س اأو غريه اأو مثل البلدان الإفريقية 
التى واجهت اأي�شا اأوبئة مثل ايبول اأو غريها موؤكدة اأن 
فعالة  اأنها  ثبت  التي  الأدوات  ا�شتخدمت  التي  البلدان 

فى ال�شيطرة على الفريو�س حققت تقدما مبدئيا.
كبرية  �شومايناثان،  �شوميا  الدكتورة  جانبها،دعت  من 
الية  اإىل  الن�شمام  اإىل  البلدان  ال�شحة  منظمة  علماء 
املنظمة التى مت اطلقها فى 24 ابريل املا�شى بالتعاون 

با�شم  واملعروفة  )جايف(  العاملي  اللقاحات  �شندوق  مع 
"كوفاك�س".

وقالت ان الن�شمام اإىل هذه املبادرة هو اأف�شل و�شيلة 
للح�شول على اللقاح خا�شة واأن التفاو�س اجلماعي مع 
ب�شكل  التفاو�س  من  كثريا  اأف�شل  املنتجة  ال�رشكات 
هناك  اأن  موؤكدة  اللقاح  ب�شعر  يتعلق  فيما  وذلك  ثنائي 
اللقاحات  امدادات  مع  للتعامل  نهج خمتلف  اإىل  حاجة 

فيما يخ�س الوباء احلايل.

ال�سحة العاملية توؤكد: ال�سباب يواجهون نف�س 
اأخطار فريو�س كورونا مثل غريهم

اأنهم  من  ال�شباب  فئة  العاملية  ال�شحة  منظمة  حذرت 
مدير  واأك��د  كورونا.  وب��اء  اأخطار  من  مباأمن  لي�شوا 
موؤمتر  اده��ان��وم،يف  ت��ادرو���س  الدكتور  املنظمة  ع��ام 
�شحفي،يوم اخلمي�س يف جنيف ،اأن اأحد اأكرب التحديات 
هي اإقناع ال�شباب باأنهم يواجهون نف�س الأخطار مثلهم  

مثل غريهم من املواطنني من الفريو�س.
لربنامج  التنفيذي  رايان،املدير  مايك  جانبه،قال  من 
اأن  اإىل  ي�شري  الر�شد  الدولية،ان  باملنظمة  الطوارئ 
الفريو�س له تاأثري على العديد من الأع�شاء على املدى 
الطويل وميكن اأن يوؤدي ب�شبب اللتهابات التي يت�شبب 

بها اإىل اأمرا�س للقلب والأوعية الدموية والرئة، حمذرا 
ال�شباب ب�شكل  اأن يتعر�س لها  من هذه الأخطار ميكن 

خا�س لأنهم عر�شة لللتهابات يف �شن مبكر ن�شبيا.
وب�شاأن الو�شع يف اأمريكا اجلنوبية،قال رايان، ان الو�شع 
املك�شيك  من  الأمريكية  القارة  وجنوب  و�شط  يف 
هذه  اأن  �شعب،واعترب  و�شع  هو  بالأرجنتني  وانتهاء 
املنطقة مازالت متثل نقطة �شاخنة للإ�شابات بالفريو�س 
ب�شبب معدلت النت�شار بها ،وقال ان بلدانها تكافح من 
اأجل ال�شيطرة داعيا اإىل الت�شامن وتقدمي امل�شاعدة اإليها.

علي اجلمل
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ا�شتقرار ن�شبي يف اأ�شعـار اخل�شـر والفـواكه 
يومي العيد 

.ع منلي  زياد/   اأبو 
--------------- 

ح��ي��ث ���ش��ج��ل��ت اأ���ش��ع��ار 
30دج  ب�����  ال���ب���ط���اط���ا 
واجلزر  الواحد  للكيلوغرام 
 70 بني  واللفت  40دج  ب� 
ب�  وال��ط��م��اط��م  دج  و80 
 30 بني  والب�شل  دج   40
و100   70 بني  واخل�س  دج 
و70   50 بني  والفلفل  دج 
 50 ب�  املحلي  وال��ث��وم  دج 
ال��واح��د  للكيلوغرام  دج 
وال��ف��ا���ش��ول��ي��اء اخل�����رشاء 
وال�����ش��م��ن��در  دج   100 ب�
 80 ب���  واخل��ي��ار  دج   70 ب��� 
اأ�شعار  تراوحت  فيما  دج، 
ال��ف��واك��ه م��ن��ه��ا ال��ت��ف��اح 
 180 ب�  وامل��وز  دج   150 ب�
دج   220 ب� والأج��ا���س  دج 
والتني  200دج  ب�  الليمون 
120 و180 دج والعنب  بني 

120 و180 دج. بني 
اخل�رش  اأ���ش��ع��ار  ا�شتقرار 
عيد  ق��ب��ي��ل  وال���ف���واك���ه 
تفاجئ  مل  املبارك  الأ�شحى 
�شادفناهم  الذين  املواطنني 
اأم�������س ب�����ش��وق ال��ع�����رش 
�رشح  ح�شبما  بتك�شبت، 
فهي  منهم  ع���دداً  ب��ه  لنا 
ظ���روف لزم���ت ال��ت��ج��ار، 

الأزمة. خلل 
)ب  التجار  اأح�د  اأرجع  بينما 
بذات  وجدناه  ال��ذي  ك(   -
ا�شتقرار  �شبب  امل��ك��ان، 
والفواكه  اخل�رش  اأ�شعار 
ه��ذه  املحلية  ب��الأ���ش��واق 
على  م���وؤك���داً   ، ي�����ام  الأ
يعي�شها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
حد  على  والتاجر  املواطن 
فر�شة  وك��ان��ت  ���ش��واء،  
عيد  حلول  مع  تزامنًا  طيبة 

املبارك. الأ�شحى 

على  يوؤكد  والوايل 
توفري  �سرورة  

ال�سرورية  املتطلبات 
العيد يومي 

من    " التحرير   " علمت 
اأّن   ، متطابقة  م�����ش��ادر 
رف��ع  ق��د   ، ال��ولي��ة  وايل 
املا�شي   الأ���ش��ب��وع  مطلع 
روؤ�شاء  جلميع  عاجلة  برقية 
بتوجيهها  املطالبني  الدوائر 
ال�����ش��ادة  اإىل  م��ب��ا���رشة 
ال�شعبية   املجال�س  روؤ�شاء 
بغية   ، الفور  على  البلدية 
جت�����ش��ي��د م�����ش��م��ون��ه��ا يف 
يف  للم�شاهمة  امل���ي���دان  
الأ�شحى  عيد  اأيام  ق�شاء 
الأحوال  اأح�شن  يف  املبارك 
وه��ذا   ، اأي�شا  وال��ظ��روف 
وتوفري  امليدانية  باملتابعة 
ال�رشورية  املتطلبات  كل 
اليومية  باحلياة  املتعلقة 
وال��لزم��ة   ، ل��ل��م��واط��ن��ني 
يف  امل��واط��ن  يكون  ال��ت��ي  
ح��اج��ة م��ا���ش��ة ل��ه��ا خ��لل 
وي��اأت��ي   ، العيد  منا�شبة 
هو  منها  الأّول  املقام  يف 
الأ�شا�شيتني   املادتني  توفري 
بال�شكل  والغاز  الكهرباء 

لأن   ، انقطاع  دون  املطلوب 
املواطن  ي�شتطيع  ل  دونهما 
والتمتع  رغ��ب��ات��ه   تلبية 
يطمح  ما  وفق  العيد  باأيام 
جانب  وهو    ، قبل  من  اإليه 
يجرب  بل  يحتم  �شك  دون 
الثلثني  البلديات  روؤ�شاء 
واملتابعة  ال�شهر  خ�شو�شا 
و�شع  خ���لل  م��ن  اجل��ي��دة 
للحظائر  م��راق��ب��ة  ف��رق��ة 
  ، اخلدمة  حتت  لهم   التابعة 
املنا�شب  الوقت  يف  للتدخل 
اأية عطب  قد   لتجنب وقوع 
النهائي  القطع  على  يجرب 
بعد  املذكورتني  للمادتني 
ت��دخ��ل الأج���ه���زة امل��خ��ّول 
ل��ه��ا ق���ان���ون���ا م���ن اأج���ل 
جماريها  اإىل  املياه  اإع��ادة 
اأ�شافت  كما   ، الطبيعية  
املواد  على  قائلة   م�شادرنا 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل�شتهلكة 
الأخ��رى  ه��ي  يكون  التي 
احلاجة  اأم�����س  يف  امل��واط��ن 
املياه  اأبرزها   وياأتي    ، لها 
واملنتظر  لل�رشب  ال�شاحلة 
بكميات  ت�شتهلك  اأن 
للحرارة  نظرا  جّدا   كبرية 

�شتتزامن  التي  ال�شديدة  
ط��ب��ع��ا  م���ع ال��ت��ح��رك��ات 
كما   ، للمواطن  والتنقلت 
و  نيته  على  الأخ��ري  ب��دى   اأ
اأي�شا  ملتابعة  احلر�س  كل 
يف  �شتكون  التي  املخابز 
املناوبة  بوا�شطة  اخلدمة 
خ����لل ع��ي��د الأ���ش��ح��ى 
هذه  تكون  حّتى   ، املبارك 
هي  ال�������رشوري���ة  امل�����ادة 
�شواء  م��ت��وف��رة  الأخ����رى  
امل��ح��الت    ، امل��خ��اب��ز  يف 
املجمعات  اأو  ال��ت��ج��اري��ة 
على  ال��ك��ث��رية  ال��ت��ج��اري��ة 
 ، املدينة  ت��راب  م�شتوى 
الروؤ�شاء  جميع  على  موؤكدا 
الربقية  ن�س  يف  جاء   كما 
امليداين   والوقوف  ال�شهر  
املواطن  خدمة  اأج��ل  من   ،
الأخ���ري  تهمي�س  دون   ،
هو  بامل�شاهمة  امل��ط��ال��ب  
يف  ب�شماته  ترك  بل   الآخر 
ال�شارة   املنا�شبات  هذه  مثل 
امل�شاركة  خلل  من   ، جّدا 
التي  النظافة   حملت  يف 
البلديات  عديد  يف  انطلقت 
اأجل  من  امل��ّرة  ه��ذه  مبكرا 
و  رئي�شية  �شوارع  ي��ة  روؤ
العيد  ي��ام  اأ نظيف  حميط 
ال��ب��ن��ود  ع��ل��ى  ن��اه��ي��ك    ،
املطالب  الأخ���رى  اخل��ريي��ة 
امل�شاركة  املواطنني  جميع 
اإىل  الوقوف  منها    ، فيها 
واملحتاجني  الفقراء  جانب 
ق�شاء  على  وم�شاعدتهم 
اأفواه  بوا�شطة  العيد   اأيام 
خ�شو�شا  دائمة   ب�شمة  و 
وتريد  معروفة   املنطقة  ّن  اأ
اخل�شال  ت��ل��ك   تكري�س 
يف  اأكرث   وبن�شبة  احلميدة  

 . ال�شارة   املنا�شبات  هذه 

ما وقفت  املبارك, وهو  الأ�شحى  مع دخول عيد  ن�شبيًا,  ا�شتقرارا  الوادي  باأ�شواق مدينة  والفواكه  اأ�شعار اخل�شر  تعـرف 
وليبيا  الأع�شا�ص  �شوقيرّ  الأ�شواق على غـرار  لعـدد من  الأول,  اأم�ص  ا�شتطالعية,  "التحرير" يف جولة  عليه جريدة 

املدينة.. بو�شط 

التحرير عليها  وقفت  اأ�شعار 

اجلرمية  مكافحة  اإط��ار  يف 
نواعها،  اأ ب�شتى  احل�رشية 
منها  املتعلقة  ل�شيما 
ال�رشعي  غ��ري  ب��الجت��ار 
ث��رات  ب��امل��خ��درات وامل��وؤ
عنا�رش  مت��ك��ن  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
الثالث  احل�����رشي  م���ن  الأ
ال���وادي من  ب��اأم��ن ولي��ة 
اإجرامية  �شبكة   تفكيك 
من  معتربة  كميات  وحجز 

العقلية. ثرات  املوؤ
تعود  العملية  تفا�شيل   
عنا�رش  ا���ش��ت��غ��لل  اإىل 
امل�����ش��ل��ح��ة مل��ع��ل��وم��ات 
�شخ�شني  ع��زم  م��ف��اده��ا 
ي��ن��ح��دران م��ن ولي��ت��ني 
كمية  اإدخ���ال  جم��اورت��ني 
ق���را����س  م��ع��ت��ربة م��ن الأ
عا�شمة  اإىل  املهلو�شة 
ترويجها  لغر�س  الولية 
عملياتية  خطة  اإعداد  ليتم 
ي��ق��اع  الإ ق�شد  حمكمة 
ي���ن  ب��امل�����ش��ت��ب��ه ف��ي��ه��م اأ
�شيارة  منت  على  �شبطوا 
كمية  وبحوزتهم  �شياحية 
ق���را����س  م��ع��ت��ربة م��ن الأ
امل��ه��ل��و���ش��ة ب��ل��غ ع��دده��ا 
ن��وع   م��ن  ق��ر���ش��ا   3080
كانت   mg  150 لرييكا 
ة ب��اإح��ك��ام داخ��ل  خم��ب��اأ

. كبة مر
اإج��راءات  ا�شتكمال  بعد 
مت  الق�شية  يف  التحقيق 
جزائية  م��ل��ف��ات  اإع�����داد 
وتقدميهم  املتورطني  �شد 
الق�شائية  اجلهات  م��ام  اأ

قليميا اإ املخت�شة 
خمططا  ي��ع��د  م������ن  والأ
م���ني ع��ي��د  ���ش��ام��ل ل���ت���اأ

املبارك الأ�شحى 
م���ع الح���ت���ف���ال ب��ع��ي��د 
الأ���ش��ح��ى امل��ب��ارك ال��ذي 
مع  ال�شنة  ه��ذه  ت�شادف 
لفريو�س  وا�شع  انت�شار 
اأمن  اأعد  كوفيد   كورونا 
خمططا  ال����وادي  ولي���ة 
املواطنني  لتاأمني  �شامل 
و  املنا�شبة،  ثناء  اأ و  قبل 
بوؤرة  تو�شع  عدم  �شمان 
املنا�شبة  هذه  خلل  الوباء 
كافة  ت�شخري  خ��لل   من 
م���ك���ان���ي���ات امل���ادي���ة  الإ
ل�����ش��م��ان  ال��ب�����رشي��ة،  و 
ملختلف  الأمنية   التغطية 
ال��ن��ق��اط ال��رئ��ي�����ش��ي��ة و 
قطاع  بكامل  الثانوي��ة 
الوطني  الأمن  اخت�شا�س 
ت�شكيلت  بو�شع  ذلك  و 
�شمان  على  لل�شهر  اأمنية 
���ش��ي��ول��ة ح��رك��ة امل���رور، 
ال��ف�����ش��اءات  م���ني  ت���اأ و 
ت�شهد  ال��ت��ي  العمومية 
ف�شل  باملنا�شبة،  حركة 
توزيع  حمطات  تاأمني  عن 
ب��الإ���ش��اف��ة   ، ال���وق���ود 
ب��دوري��ات  ال��ق��ي��ام  اإىل 
عرب  وراجلة  ميكانيكية 
املدينة،  و���ش��وارع  اأحياء 
منع  و  حماربة  على  تعمل 
ال�رشعي  غري  ال�شتغلل 
جميع  كذا  و  العام  للطريق 
على  ال��ت��ع��دي  ���ش��ك��ال  اأ
النظافة  و  ال�شحة  قواعد 
م�شالح  وتبقى  العامة. 
ت�شهر  الوادي  ولية  اأمن 
الوطن  اأم��ن  حماية  على 

واملواطن.
ق.م

من طرف الأمن احل�شري الثالث باأمن الولية خالل العيد

جناح يف تفكيك �شبكة اإجرامية وحجز 
كميات معتربة من املوؤثرات العقلية

بح�شب العديد من املواطنني

غياب دور اجلمعيات الدينية وجمعيات احلي يف توعية املواطنني
بحا�شي  املواطنني  من  العديد  عرب 
ر�شاهم  وعدم  ا�شتيائهم  عن  خليفة 
ما  التي  ال�شبيانية  الت�رشفات  من 
يتعر�شون  الدائرة  اأم��ن  رج��ال  لبث 
لقوانني  ال�شارخ  اخل��رق  ج��راء  لها 
ظهور  بعد  خا�شة  ال�شارمة  احلجر 
ذات  يف  وحمتملة  م��وؤك��دة  ح��الت 
عدة  الآن  حتى  �شجلت  التي  الدائرة 
الوباء  بهذا  اإ�شابتها  ج��راء  وفيات 
على  ال�����ش��اه��ري��ن  دف��ع  مم��ا  ال��ق��ات��ل 
ل  ال��ذي  املنزيل  احلجر  ه��ذا  تطبيق 
الأزم��ة  عمر  تقلي�س  يف  عنه  بديل 
يف  يتزايد  ما  ح�شب  لكن  ال�شحية 
ال�رشقية  حي  يف  املواطنني  اأو�شاط 

رجال  بع�س  اأن  البلدية  لذات  التابع 
لبع�س  لآخ��ر  ح��ني  م��ن  يتعر�شون 
مهامهم  دية  تاأ ثناء  اأ ال�شتفزازات 
اجلمعيات  دور  غياب  ظل  يف  النبيلة 
له  من  وكل  احلي  وجمعية  الدينية 
املتجمع  ال�شباب  ه��وؤلء  على  تاأثري 
الطرقات  قارعة  على  ونهارا  ليل 
الوقائية  ب��الإج��راءات  مبالني  غ��ري 
خ��رباء  ط��رف  م��ن  عنها  املن�شو�س 
عدوى  تف�شي  مواجهة  يف  ال�شحة 
يفرق  ل  ال��ذي  القاتل  ال��وب��اء  ه��ذا 
مقبل  و�شاب  م�شن  �شيخ  اثنني  بني 
مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف  احل��ي��اة  ع��ل��ى 
المور  اأولياء  من  احلي  عقلء  نا�شد 

ملثل  حد  لو�شع  التدخل 
ل  التي  الت�رشفات  ه��ذه 
ت��خ��دم ا���ش��ت��ق��رار ال��ب��لد 
اقت�شادياتها  تاأثرت  التي 
اجلائحة  ه��ذه  ج��راء  �شلبا 
تخطي  من  منا�س  ل  التي 
الل��ت��زام  اإل  العقبة  ه��ذه 
احلجر  ب��اج��راءات  الكامل 
البيوت  وملزمة  ال�شحي 
التجمعات  كل  واجتناب 
ال�شيفية  ال�شهرات  لغاء  باإ
يف  واجل��ل�����ش��ات  الليلية 

. ر لنها ا
مبارك قدودة 



"الرجاء  ج��م�����ع��ي��ة  ق���ام���ت 
ب��ال��ولي��ة  اأفلو"  ال��ري��ا���ش��ي 
ولي��ة  �شمال  ف��ل��و  اأ املنتدبة 
اجتاه  طي�بة  ل�تفاتة  باإ الأغواط، 
باملوؤ�ش�شة  ب��ي�����س  الأ اجلي�س 
ال��ع��م��وم��ي��ة ال���ش��ت�����ش��ف��ائ��ي��ة 
ف��ل��و،  ع��ب��دال��ق��ادر ب��ج��رى ب��اأ
تكرميية  زي��ارة  بتنظيم  وذل��ك 
للموؤ�ش�شة  وت�����ش��ج�����ي��ع��ي��ة 
يف  يع�ترب  ال���ذي  وط��اق��م��ه��ا 
حماربة  يف  الأوىل  ال��واج��ه��ة 
اجلي�س  ف��راد  اأ وتكرمي  ال��وب��اء، 
الأطباء  مقدمتهم  يف  بي�س  الأ
بع�س  وك���ذا  طبيني  و���ش��ب��ه 
وعاملت  داريني  والإ العاملني 
كوفيد  مب�شلحة"  ال��ن��ظ��اف��ة 
املوؤ�ش�شة  م�شتوى  19"على 
وتقديرا  عرفانا  ال�شت�شفاعية، 
املبذولة  وت�شحياتهم  جلهودهم 
تف�شي  جم��اب��ه��ة  ���ش��ب��ي��ل  يف 
منحهم  مت  وب��اءك��ورون��ا،ك��م��ا 

���ش��ه��ادات وه���داي���ا رم��زي��ة 
بقيمة  اعرتافا  ت�شجيعية،وذلك 
يقومون  الذي  واملجهود  العمل 
هذه  يف  ل��دوره��م  وتقديرا  به 
ب�شبب  ال�شتثنائية  الظروف 
كورونا،الذي  فريو�س  تف�شي 
الكثري  يوميا  يح�شد  يزال  ل 

الأرواح. من 
يف  املكّرمون  الأطباء  تقدم  وقد 
على  وال�ثناء  بال�شكر  كلمتهم 
وتكرميها  مبادرتها  يف  اجلمعية 
امل��ب��ادرة  ه��ذه  حتمله  مل��ا  ل��ه��م، 
نف�و�س  يف  كبرية  رمزية  من 
وت�شج�يعهم  ال�شحي  الطاقم 
ع���ل���ى امل���وا����ش���ل���ة ورف�������ع 
اأع�شاء  قام  كما  مع�نوياتهم، 
جميع  بزيارة  كذلك  اجلمعية 
وتوزيع  امل�شت�شفى  مر�شى 
عليهم.                     معدنية  مياه  قارورات 
بو�رشيط عبدالقادر 

وانت�شار  تنامي  حماربة   بغية 
م�شاء  نظم  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
اجل����اري،  ج��وي��ل��ي��ة   28 ي���وم 
اأنزجمري  بلدية  جمعيات  احتاد 
لتنظيف  كربى  تطوعية  حملة 
املتعددة  الريفي  التوليد  عيادة 
الغيث  م  اأ امل��رح��وم  اخل��دم��ات 
م���ولي ال��ن��اج��م ب��ت��ي��دم��اي��ن، 
�شكر  وق��ف��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
العامل  الطبي  للطاقم  وتقدير 
رف��ق��ة ال�����ش��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة 
العلم  م��ع  امل��دن��ي��ة  واحل��م��اي��ة 
�شحا  ت�شهد  العيادة  ه��ذه  اأن 

التنظيف.  ع��م��ال  يف  ك��ب��ريا 
جمعيات  احت���اد  ن��ظ��م  ح��ي��ث 
احلملة  ه��ذه  ن��زج��م��ري  اأ بلدية 
العيادة  لتنظيف  اأوىل  كعملية 
هذا  اأن  وللعلم  بريقها،  واإعادة 
وي�شمل  حديثا  م�شكل  الحتاد 
جم��م��وع��ة م���ن اجل��م��ع��ي��ات 
ببلدية  الفاعلة  واملنظمات 
جائحة  مل��ج��اب��ه��ة  ن��زج��م��ري،  اأ
خدمة  اإىل  وي��ه��دف  ك��ورون��ا 
عمليات  وت��ن��ظ��ي��م  امل��ج��ت��م��ع 

وت�شامن. وتوعية  حت�شي�س 
                 بلوايف عبدالرحمن 
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اإقبال كبري على الأع�شاب لتقوية املناعة بورقلة 

علي  حممد 
---------------- 

على  م��واط��ن��ون  يتهافت  و 
الطب  يف  املخت�شة  املحلت 
اأزق��ة  ع��رب  املنت�رشة  ال��ب��دي��ل 
من  ورق��ل��ة،  مدينة  ���ش��واق  واأ
تعّود  اأع�����ش��اب  اق��ت��ن��اء  اأج���ل 
القدم  منذ  املنطقة  �شكان 
لتقوية  �شعيا  ا�شتعمالها 
للوقاية  و  اجل�شدية  املناعة 
امل�شببة  ال��ف��ريو���ش��ات  م��ن 
واأخرى  الربد،  ونزلت  للزكام 
ت�����ش��ت��ع��م��ل ل���ع���لج ب��ع�����س 
املفا�شل،  واآلم  م��را���س  الأ
ل���ش��ي��م��ا م��ن��ه��ا ال���زع���رت و 
ال�شيح  و  ال��ط��ازج  الزجنبيل 

وغريها. ال�شو�س  وعرق 
على  ق���ب���ال  الإ اأن  ول��وح��ظ 
جتارة  وازده��ار  البديل  الطب 
بعد  ازداد  الطبية،  الأع�شاب 
ب�شبب  كورونا  جائحة  ظهور 
بع�س  ن���درة  و  ل��ق��اح  غ��ي��اب 
ين�شح  التي  الطبية،  الأدوي��ة 
بالعدوى  الإ�شابة  لتفادي  بها 
و  "�س"  فيتامني  غ��رار  على 
ح�شب  بال�شيدليات،  الزنك"، 
املواطنني،  بع�س  ت�رشيحات 
الذين  الأع�شاب  بائعي  كذا  و 

واأج/. منهم/  اقرتبت 
الأع�شاب  بائعي  اأح��د  واأك��د 
ب��ح��ي ال��ن�����رش ب��ال�����ش��اح��ي��ة 
حممد  ورقلة،  ملدينة  الغربية 
انت�شار  ومنذ  حمله  اأن  ن�س،  اأ
كبريا  توافدا  ي�شهد  اجلائحة 
ال�رشائح  خمتلف  من  للزبائن 
اقتناء  بغر�س  الجتماعية 
ال�شيح  و  ال��ط��ازج  الزجنبيل 
وعرق  والنعناع  القرنفل  و 
اللبان  و  الكركم  و  ال�شو�س 
الطلب  اأن  م�شيفا  القطران،  و 
على  ملحوظ  ب�شكل  ازداد 
و  للقرنفل  العطرية  الزيوت 

. ع لنعنا ا
بيت  رب��ة  وه��ي  م��رمي  ت��رى  و 
حملت  باإحدى  تت�شوق  كانت 
احلي،  بنف�س  الطبية  الأع�شاب 
جائحة  انت�شار  منذ  و  ن��ه��ا،  اأ
ت�شتعمل  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 

التقليدية  امل�رشوبات  "بع�س 
ت��وارث��ت  ع�شبية  وخ��ل��ط��ات 
من  اجل���دات  ع��ن  و�شفاتها 
ب��ي��ن��ه��ا م�����رشوب ال��ل��ي��م��ون، 
ي�����ش��اف ل��ه ال��ع�����ش��ل احل���ر و 
الزيتون  وزيت  الربي  الزعرت 
ه��ذا  اأن  ت��ق��ول،  و  وال���ث���وم، 
ال�شلف  من  "ا�شتعمل  ال�رشاب 
والوقاية  اجل�شم  مناعة  لرفع 
و  املو�شمية  ن��ف��ل��ون��زا  الأ م��ن 

الرئوية". اللتهابات 
ن���ورة، و  ت��ق��ول    وب��دوره��ا، 
ن��ه��ا  ي�����ش��ا رب��ة ب��ي��ت، اأ ه��ي اأ
الأع�شاب  بع�س  على  تعتمد 
الوعكات  بع�س  "يف  الطبيعية 
و  بالأ�شلف،  اأ�شوة  ال�شحية" 
م�رشة  به  "لي�س  ذلك  ان  ترى 
يعتمدون  كانوا  الأج��داد  ،لأن 
الأع�����ش��اب  ه��ذه  نف�س  ع��ل��ى 
منذ  م���را����س  اأ ع���دة  ل��ع��لج 

القدم''.
وهو  م�شعود،  احل��اج  ي�شري  و 
و  نه  اأ ال�شن،  يف  طاعن  رجل 
ي�شتخدم  طويلة  �شنني  منذ 
عدة  ملعاجلة  الطبية  الأع�شاب 
الطبيب  يزر  مل  نه  اأ و  اأ�شقام، 
ي�شعر  مل  نه  لأ طويل،  اأمد  منذ 

اليوم. لغاية  ذلك  اىل  باحلاجة 
تاجر  ه��و  و  حم��م��د،  ���ش��ار  اأ و 
بلعبا�س  ب�شوق  فواكه  و  خ�رش 
اأن  ورق��ل��ة،  م��دي��ن��ة  ب��و���ش��ط 
الليمون  و  الثوم  على  الطلب 
كورونا،   فريو�س  انت�شار  منذ 
اىل  ���ش��ع��ار  الأ معه  ارتفعت 
يباع  الثوم  فا�شبح  ال�شعف 
والليمون  للكلغ  دج   700 ب 
ال��واح��د  ل��ل��ك��ل��غ  دج   500
بني  من  قال،  كما  باعتبارها، 
الفعالة  الطبيعة  املنتجات 
وقايته  و  اجل�شم  مناعة  لتقوية 

فريو�س. اأي  من  الإ�شابة  من 
املواطنني،  من  كثري  يعتمد  و 
على  ت�����رشي��ح��ات��ه��م،  ح�شب 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
و  الأع�����ش��اب  ن���واع  اأ ملعرفة 
ك���ذا امل��ن��ت��وج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، 
اجل�شم  مناعة  من  تزيد  التي 
على  الق�شاء  على  قدرته  و 

لفريو�شات. ا
الأع�����ش��اب،  ب��ائ��ع��و  ي��ق��ول  و 
هو  و  ع����روم،  احل���اج  م��ن��ه��م 
العديد  اأن  باملنطقة،  اأقدمهم 
حول  ي�شت�شريونه  الزبائن  من 
لتقوية  فعالية  الأكرث  النباتات 

املناعة. جهاز 
ف�����راط يف  ال��ت��ح��ذي��ر م��ن الإ

الطبية  الأع�شاب  ا�شتعمال 
الأخ�شائي  حذر  املقابل،  ويف 
الدكتور  املعدية،  الأمرا�س  يف 
يف  الإفراط  من  حممدي،  اد  فوؤ
الطبية،  الأع�شاب  ا�شتخدام 
للأ�شخا�س  بالن�شبة  �شيما  ل 
م��را���س  اأ م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
بع�شها  اأن  مو�شحا  مزمنة، 
ي�شبب  تركيب  على  يحتوي 
�شغط  وارت��ف��اع  احل�شا�شية 

الدم.
يف  الأخ�����ش��ائ��ي  ذات  واأك���د 
الأع�شاب  هذه  اأن  ال�شدد  هذا 
تخفف  اأن  نها  �شاأ من  الطبيعية 
اأو  الربد  بنزلت  الإ�شابة  من 
العادية،  املو�شمية  نفلونزا  الأ
حالة  يف  �شاحلة  غري  لكنها  و 
كورونا،  بفريو�س  الإ�شابة 
الأخ��ريو  هذا  ان  على  م�شددا 
وال��رع��اي��ة  امل��ت��اب��ع��ة  يتطلب 
اأخ�شائيني  طرف  من  الطبية 

املعدية. الأمرا�س  يف 
مواقع  ت��ت��داول��ت��ه  م��ا  وح���ول 
ال���ت���وا����ش���ل الج��ت��م��اع��ي 
و�شفات  فعالية  بخ�شو�س 
الطبيعية  الأع�����ش��اب  بع�س 
للوقاية من عدوى كوفيد19-، 
ل  نه  "اأ الأخ�شائي  ذات  �شار  اأ
اأن  على  طبي  دليل  اأي  يوجد 
من  حتمي  طبيعية  اأع�����ش��اب 

كورونا". فريو�س  عدوى 
اأن  ال�����ش��اأن  ذات  يف  اأك���د  و 
املنزيل  احلجر  بتدابري  اللتزام 
احرتام  و  واقية  اأقنعة  ارتداء  و 
النظافة  و  اجل�شدي  التباعد 
امل�����ش��ت��م��رة، ت��ع��د م��ن اأجن��ع 
الإ�شابة  من  للوقاية  الطرق 

التاجي. الفريو�س  بهذا 
الأخ�شائي  �شار  اأ جهته  من  و 
اله�شمي،  اجلهاز  اأمرا�س  يف 

من  "العديد  اأن  بوخري�س،  طه 
ميكن  ل  التاجية  الفريو�شات 
با�شتعمال  عليها  الق�شاء 
م�شيفا  الطبية"،  الأع�شاب 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س  اأن 
املعوية  اخلليا  ي�شيب  اأن  ميكن 
الأمعاء  يف  النا�شجة  الب�رشية 
ح�شبه،  ي�شبب،  قد  ما  الدقيقة، 
الإ�شهال  اأو  املعوي  املغ�س 
وهذه  ال�شهية،  فقدان  واأي�شا 
م��ن ب��ني اأع��را���س الإ���ش��اب��ة 

امل�شتجد. كورونا  بفريو�س 
الأخ�����ش��ائ��ي  ذات  وي��ن�����ش��ح 
ف��راط  الإ ع��دم  اإىل  املواطنني 
بع�س  تناول  و  ا�شتعمال  يف 
من  امل�شتخل�شة  اخل��ل��ط��ات 
بالتوجه  و  الطبية،  الأع�شاب 
ال�شك  حالة  يف  امل�شت�شفى  اىل 
لإج��راء  بالعدوى  بالإ�شابة 
التحاليل  و  ال��ف��ح��و���ش��ات 

اللزمة.
ومنذ  نه  اأ ال�شياق  هذا  واأكد يف 
عديد  �ُشجلت  اجلائحة،  ظهور 
ب�شبب  امل�شتع�شية  احل��الت 
ام��ت��ن��اع امل�����ش��اب��ني ال��ت��وج��ه 
بقائهم  و  للم�شت�شفيات 
ل�شتعمال  والتوجه  باملنزل 
بغر�س  الطبية  الأع�����ش��اب 

الفريو�س. مكافحة 
وب���دوره���ا ح����ذرت اخل��ب��رية 
ك��ايف،  نفي�شة  التغذية،  يف 
عدة  ي��ج��اد  اإ البع�س  حم��اول��ة 
نف�شهم  اأ حماية  اأجل  من  طرق 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  من 
اجلانبية  ثار  بالآ الهتمام  دون 

لبع�س  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
و  امل�شتخل�شات. 
ال�شتعمال  اإن  قالت 
لبع�س  الع�شوائي 
الطبية  الأع�����ش��اب 
خلل  ي�شبب  ''ق���د 
اجل�����ش��م  يف  ك��ب��ريا 
مناعته،  وي�شعف 
ي�شبح  وب��ال��ت��ايل 
للفريو�شات  عر�شة 

.'' املختلفة 
ول���ت���ع���زي���ز ج��ه��از 
امل���ن���اع���ة ت��و���ش��ي 
ال���دك���ت���ورة ك��ايف 
غني  غ��ذاء  بتناول 
ل�����ي�����اف م��ن  ب�����الأ
فواكه،  و  خ�رشوات 
اجل�شم  اأن  م�شيفة 
كاف  قدر  اإىل  يحتاج 
وفيتامني  الزنك  من 
من  احلديد،  و  ''ج'' 
على  احل��ف��اظ  اأج���ل 
جيد  م��ن��اع��ة  ن��ظ��ام 
اجليدة  التغذية  واأن 
جهاز  تقوية  ت�شمن 
امل��ن��اع��ة، مل��ق��اوم��ة 
العدوى  نواع  اأ كافة 

. �شية و لفري ا

يعتقدون  طبيعية,  نباتية  خلطات  عن  الباحثني  للمواطنني  كبريا  اإقبال  بورقلة  الطبية  الأع�شاب  بيع  حمالت  عدة  ت�شهد 
اأطباء من  فيما يحذر  امل�شتجد )كوفيد19-(,  للوقاية من فريو�ص كورونا  منهم  مناعة اجل�شم حماولة  اأنها تزيد من 

منها. الإفراط 

اأطباء يحذرون من الإفراط

جـمعـية الرجاء الريا�شي 
م وت�شجـع  اجلي�ص  بالأغواط"تكررّ

الأبي�ص 

احتاد جمعيات بلدية اأنزجمري ينظم 
حملة تطوعية 

حتت �شعار وعينا يحمينا لتكتمل فرحة العيد 

 اأمن تندوف  : التح�شي�ص بوباء كورونا 
مبنا�شبة عيد الأ�شحى

التح�شي�س  حملت  تكثيف  اإطار  يف 
اجلواري  للعمل  تطبيقا  التوعية،  و 
مل�شالح  امل�شاعدة  يد  تقدمي  بغية 
يف  ت��ن��دوف،  ب��ولي��ة  اجل��زائ��ر  بريد 
ظ��ل ال��و���ش��ع ال�����ش��ح��ي ال��راه��ن 
كورونا  فريو�س  بانت�شار  املرتبط 
الأ�شحى  عيد  ح��ل��ول  مبنا�شبة  و 
امل���ب���ارك، ب��ا���رشت م�����ش��ال��ح اأم��ن 
امل�شلحة  يف  ممثلة  ت��ن��دوف  ولي��ة 
بالتن�شيق  العمومي  للأمن  الولئية 
العلقات  و  الت�����ش��ال  خلية  م��ع 
لل�شحة  الولئية  وامل�شلحة  العامة، 
الريا�شات  و  الجتماعي  والن�شاط 
الأربعاء  ي��وم  تندوف  ولي��ة  باأمن 
 ،2020 ج��وي��ل��ي��ة   29 ل���  امل��واف��ق 
للتح�شي�س  ميدانية  خرجات  تنظيم 
الذين  املواطنني،  لفائدة  التوعية  و 
اجلزائر  بريد  مكاتب  على  يرتددون 
يف  وغريها  تندوف  مدينة  بو�شط 
ت�شهد  حيث  الخت�شا�س،  دائ��رة 
للزبائن،  ك��ب��ريا  ق��ب��ال  اإ امل��ك��ات��ب 
يتطلب  الأ���ش��ح��ى،  عيد  مبنا�شبة 

املواطنني    توعية  و  الطوابري  تنظيم 
وقائية  �شحية   اإجراءات   و   تدابري 
م���ع ت��ق��دمي ب��ع�����س ال��ن�����ش��ائ��ح و 
انتقال  عدوى  لتفادي  الإر���ش��ادات 
امل�شتجد   19 كوفيد  كورونا  فريو�س 
التدابري  احرتام  وكذلك  الزبائن،  بني 
ت�شاهم  اأن  نها  �شاأ من  التي  املعايري  و 
على  ال��ف��ريو���س  انت�شار  ع��دم  يف 
 ، الكمامة  ارت���داء  اإج��ب��اري��ة  غ��رار 
قواعد  وتطبيق  اجل�شدي  والتباعد 
ال��ن��ظ��اف��ة، وط����رق ا���ش��ت��ع��م��ال و 
القفازات  و  الكمامات  �شلحية 
معتربة  كمية  توزيع  مع  الطبية، 
م�شحوبة  ال��واق��ي��ة  ق��ن��ع��ة  الأ م��ن 
بهذا  اخلا�شة  الإر�شادية،  باملطويات 
التح�شي�شية  والعملية  الفريو�س.... 
مكتب  م�شتوى  على  متوا�شلة 
ب��ري��د و���ش��ط امل��دي��ن��ة وامل��ك��ات��ب 
العملية  �شملت  و  الأخرى،  الربيدية 
حول  التح�شي�س  التح�شي�شية؛ 
البيئة.                                                          حماية  و  ال�شلمة  مو�شوع 
عبدالرحمن بلوايف 
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توزيع 14 األف مرت�شح ل�شهادة البيام على 54 مركزا بتب�شة

�شو�شة حممد الزين 
-----------------

ب��اأن  ال��رتب��ي��ة،  م��دي��ر  ك�شف  و 
ك��ل ال��رتت��ي��ب��ات ق��د ات��خ��ذت 
كما  القادمني  املوعدين  لإجن��اح 
ب��الأرق��ام،  امل��دي��ر  ا�شتعر�س 
املرت�شحني،  عدد  و  املراكز  عدد 
ف�����ش��ل ع��ن ع���دد امل��وؤط��ري��ن 
و�شائل  و  الإط��ع��ام  م��راك��ز  و 
الغر�س،  لهذا  امل�شخرة  النقل 
الإج���راء  م��راك��ز  يخ�س  ففيما 
امل�شوؤول  اأ���ش��ار  الت�شحيح،  و 
ت�شحيح  مركز  فتح  اإىل  ذات��ه، 
لأول  البكالوريا  �شهادة  لمتحان 
مركزي  فتح  و  العاتر  ببئر  مرة 
را�س  و  بوخ�رشة  من  بكل  اإجراء 
املنتظر  من  و  بالكويف؛  العيون 
ت�شحيح  مركز  فتح  مرة،  لأول 
املتو�شط  التعليم  لمتحان �شهادة 
 14 �شيجتاز  مقدم.و  بئر  ببلدية 
�شهادة  امتحان  مرت�شح  األ��ف 
توزيعهم  بعد  املتو�شط،  التعليم 
فيما  اإج����راء،  م��رك��ز   54 على 
األف   15 حوايل  يتقدم  اأن  يرتقب 
�شهادة  امتحان  لجتياز  مرت�شح، 
على  توزيعهم  بعد  البكالوريا، 
التطرق  مت  كما  اإجراء،  مركز   52
و�شائل  ك��ذا  و  الإط��ع��ام  ملراكز 
العملية. لهذه  امل�شخرة  النقل 

وق���د  ا���ش��ت��اأث��ر ال��ربوت��وك��ول 
يف  �شيعتمد  ال���ذي  ال�شحي 
الأ�شد  ح�شة  على  المتحانني، 

�شدد  ح��ي��ث  ال��ن��ق��ا���ش��ات،  م��ن 
التباعد  و  الوقاية  املتدخلون على 
املوؤطرين  و  املرت�شحني  حلماية 
وايل  ق��دم  حيث  للمتحانات،  
بع�س  ج��ه��ت��ه،  م���ن  ال���ولي���ة 
يف  بها  لل�شتئنا�س  امللحظات 
التح�شريات.جتدر  من  تبقى  ما 
الرتبية  قطاع  اأن  اإىل  الإ�شارة، 
مديرية  ح�شب  �شيتدعم  بالولية، 
خلل  العمومية،  التجهيزات 
 ،2020/2021 املدر�شي  الدخول 
بحيث  مدر�شية،  هياكل  بعدة 
جممعا   17 ا���ش��ت��لم  ت��ت��وق��ع 
مدر�شيا جديدا، بينها 8 جممعات 
ل�شتقبال  م��ربجم��ة  مدر�شية 
 3 ا�شتلم  �شيتم  اإذ  املتمدر�شني، 
بكل  جديدة  مدر�شية  جممعات 
و  بتب�شة  �شكان�شكا  و  بجن  من 
املاحلة.يف  بالعقلة  بوجلل  قابل 
جممعات   3 ا�شتلم،  ينتظر  حني 
 ،2020 ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  اأخ�����رى 

بالقطب  يعرف  ما  على  موزعة 
ببوحلاف   2 و    1 عدل  ال�شكني 
ذات��ه،  امل�شدر  ح�شب  و  ال��دي��ر 
حجرات   6 ا�شتلم  يتوقع  فاإنه 
و  بالبعالة  تو�شيعية،  درا�شية 
فيما  العيون،  را���س  و  بكارية 
الزاوية  حي  ابتدائية  �شتتدعم 
بطاقة  ج��دي��د  مدر�شي  مبطعم 
بالن�شبة  اأما  يوميا.   وجبة   200
فينتظر  املتو�شط،  التعليم  ملرحلة 
 5 قاعدة  متو�شطات   3 ا�شتلم 
ببئر  عبيد  ال���وراد  مبتو�شطات 
ذلك  و  بتب�شة،  الدكان  و  العاتر 
ناهيك  اجلارية،  ال�شنة  نهاية  مع 
الثاين،  اجلناح  اأ�شغال  تكملة  عن 
بعد  بالونزة،  �شينا  ابن  ملتو�شطة 
و  القدمية  احلديدية  البناية  نزع 

اآخر. اإىل مكان  حتويلها 
اأق�شام   6 ا���ش��ت��لم  يرتقب  و 
اإداري  ج��ن��اح  و  ت��و���ش��ي��ع��ي��ة 
و  بتب�شة  فانون  فرانتز  مبتو�شطة 

 200 بطاقة  داخليات  اأن�شاف   3
الرائد  مبتو�شطات  يوميا،  وجبة 
ال�رشيف  عزون  و  �شعيد  عثمان 
بالونزة.و  �شينا  اب��ن  و  بتب�شة 
اجلديدة  الهياكل  قائمة  تت�شمن 
املتو�شط كذلك، النتهاء  بالطور 
تو�شيعيا،  ق�شما   12 اإجن��از  من 
مبتو�شطات رحال عبد العزيز ببئر 
العاتر و جدي مقداد بال�رشيعة و 
اإجناز  مع  الدير،  ببوحلاف  اخلن�شاء 
فم  مبنطقة  متو�شطة  ملحقة  نواة 
تهيئتها  من  النتهاء  بعد  املطلق، 
�شتنجز  حني  يف  ت�شييجها،  و 
احل�رشي  بالقطب  اأخرى  ثانوية 
بوحلاف  ببلدية  ع��دل  اجل��دي��د 
يتوقع  2020.و  نهاية  قبل  الدير 
ريا�شية  قاعة  ا�شتلم  املتحدث، 
الونزة،  يف  �شالح  بغاغة  بثانوية 
املتابعة  و  للك�شف  وح���دة  و 
العقلة  طريق  بثانوية  ال�شحية 

ال�رشيعة. يف 

ك�شف بيان خلية الإعالم ملديرية الرتبية بولية تب�شة, اأن م�شاحلها وخالل جل�شة العمل التي عقدت نهاية الأ�شبوع املا�شي مبقر 
4 مراكز لإجراء و ت�شحيح امتحاين  باإجراء المتحانات املدر�شية الر�شمية ا�شتحدثت  الولية, و ُخ�ش�شت للتح�شريات اخلا�شة 
�شهادة البكالوريا و التعليم املتو�شط دورة 2020. و اأكد بيان  املديرية يف ال�شياق ذاته, على اأن هذه العملية تندرج �شمن اإطار 

تقريب هذه املراكز من املرت�شحني وتهيئة الظروف اجليدة لإجراء المتحانني. 

فيما مت توزيع 15 األف مرت�شح للبكالورياعلى 52 مركزا

ولي��ة  ام��ن  م�شالح  ن��ف��ذت    
دوائر  باأمن  ممثلة  الدفلى  عني 
العبادية،  و  جليدة  بومدفع، 
فجائية،  م��داه��م��ة  ع��م��ل��ي��ات 
م�����ش��ت ب��ع�����س الأح����ي����اء و 
ال�����ش��وارع ب��امل��دن امل��ذك��ورة، 
ك��م��ا ���ش��م��ل��ت و���ش��ع ن��ق��اط 
مداخلها  عرب   خمتلفة  مراقبة 
�شمحت  ح��ي��ث  خم��ارج��ه��ا،  و 
العديد  وتعريف  هوية  بتفقد 
خمتلف  م��ن  ���ش��خ��ا���س  الأ م��ن 
اإىل  اأف�شت  العمرية،  الفئات 
ترتاوح  اأ�شخا�س،   04 توقيف 
 26 و   19 ب��ني  م��ا  اأع��م��اره��م 
حمل  كانا  منهما  اثنان  �شنة، 
بحث  ن�����رشت��ي  مب��وج��ب  ب��ح��ث 
يف  �شدر  واح��د  ع�شكريتني، 
اجلهة  م��ن  باحلب�س  م��ر  اأ حقه 
لأج��ل  املخت�شة  الق�شائية 

ال�شخ�س  حني،  يف  بدين،  اإكراه 
كمية  بحوزته  بط  �شُ الرابع، 
اتخذت  حيث  امل��خ��درات،  من 
القانونية  الإج��راءات  نهم  ب�شاأ
توقيف  وب��غ��ر���س  ال���لزم���ة، 
و  اأ ال�����رشق��ة  حم��ل  امل��رك��ب��ات 
اإخ�����ش��اع  مت  ع��ن��ه��ا،  امل��ب��ح��وث 
املراقبة،  لعملية  منها  العديد 

النارية. الدراجات  ذلك  يف  مبا 
العمليات  هاته  ج��اءت  قد  و   
الأمني  املخطط  اإط��ار  �شمن 
ط��رف  م��ن  امل�شطر  ال��وق��ائ��ي 
م����ن ولي����ة ع���ني ال��دف��ل��ى،  اأ
املنا�شبة  الأجواء  توفري  لغر�س 
على  امل��رت��ك��ز  ل��ل��م��واط��ن��ني 
مبا  ال�رشطية،  العمليات  تكثيف 
اأ�شكال  �شتى  مبحاربة  ي�شمح 
الإج��رام  بالأخ�س  و  الإج���رام 
احل�رشي.           خمتار برادع

 عمليات مداهمة فجائية لأوكار 
اجلرمية مبدن بومدفع جليدة 

و العبادية بعني الدفلى

اأوقف خاللها 04 اأ�شخا�ص

احلمراء  البحرية  دوار  يعاين 
ال���ذي ع��اث��ت ف��ي��ه اجل��م��اع��ات 
ال�شوداء  الع�رشية  الدموية خلل 
حمال  يف  باحلملة  دمارا،معاناة 
للحياة  املعي�شي  الطار  حت�شني 
ومتيزها  املنطقة  خ�شوبة  رغم 
وال��رع��وي،  الفلحي  بالنتاح 
وه��ي م���وارد ا���ش��رتزاق اه��ل 

واملوالني الفلحني  من  املنطقة 
ب�شاطة  الب�شطاء  املنطقة  �شكان 
العميقة.  باجلزائر  الريف  اهل 
التنمية  غ��ي��اب  ع��ن  حت��دث��وا 
عن  اخلارجة  والريفية  املحلية 
دواره���م  ع��ن  التغطية  حم��ال 
الربامح  رغم  خلت،  منذ�شنوات 

الدولة اقرتها  التي 
ازم��ة  م��ن  ي�شتكون  ل�شكان   
الف�شل  هذا  يف  احلادة  العط�س 
و�شلت  التي  بحرارته  املتميز 
درج��ة  م��ن   اك��رث  اىل  درجتها 
األ�شنة   ب�شبب  ي����ام  الأ ه���ذه 
ا�شجار  التهمت  التي  النريان 
من   لأك���رث  احللبي  ال�شنوبر 
يوم  ا�شتعلت  التي  هكتارا   15
�شيدي  بغابة   املا�شية   احلمعة 
ثابت  دوي  ببلدية  الزقاي  احمد 
القليمية  احل��دود  من  القريبة 

.. للدواراملذكور 
اي�شا  ي�����ش��ت��ك��ون  ال�����ش��ك��ان 
التيار  ان��ق��ط��اع  ت��ذب��ذب  م��ن 
يوما  و20   15 مابني  الكهربائي 
الت�شالت  و�شبكة  ال�شهر  يف 
ات�شالية  عزلة  يف  جعلتهم  التي 
لهم  املحاور  املحيط  مع  تامة 
..ك��م��ا ا���ش��ت��ك��وا م��ن غ��ي��اب 
عام  ب�شكل  املحلية  التنمية 
خا�س  ب�شكل  الريفية  والتنمية 
فلحيا  املنطقة  خ�شو�شية  رغم 
ا�شا�شي  ان�شغال  ورعويا..واهم 

امل��ي��اه  يف  ي��ت��م��ث��ل  ك��اأول��وي��ة 
وملا�شيتهم  لل�رشب  ال�شاحلة 
ال�شتعانة  على  اأج��ربه��م  مم��ا 
ب�����ش��ه��اري��ج  م��ي��اه اجل���رارات 
دح   1500 م��ق��اب��ل  ال��ف��لح��ي��ة 
ل��ل�����ش��ه��ري��ح م���ا ب���ني ي��وم��ني 
رغم  ال�شبوع  يف  ايام  وثلثة 
م�شتغل  غري  مائي  بئر  وج��ود 
ك�شاكنة  يكفيهم  الدوار  بحانب 
مقر  �شكان  عائلة،    80 تقارب 
ت�رشيحاتهم  ح�شب  البلدية 
باملوارد  العاملني  وت�رشيحات 

. املائية 
الن�شغالت  هذه  عن  رده  ويف 
الفلين  بوبكر  �شيدي  مري  رد 
بع�س  �شجلنا  ل��ق��د   ( ق��ائ��ل 
برنامج  اط���ار  يف  العمليات 
وايل  اقرها  التي  الظل  مناطق 
م�شورعا   162 بحوايل  الولية 
 169  : ب���  ق��در  م��ايل  ب��غ��لف 
الولية  م�شتوى  على  مليارا 
ن�شيب  وال�����دوار  ول��ل��ب��ل��دي��ة 
الريفية  النارة  منها..خ�شو�شا 
التي  املائية  للموارد  ودرا�شة 
معتربا  م��ال��ي��ا  غ��لف��ا  تتطلب 
ال��دوار،  �شكان  ت�شتت  ب�شبب 
الفرع  رئي�س  اك���ده  م��ا  وه��و 
ويف  امل��ائ��ي��ة  ل��ل��م��وارد  املحلي 
لزيارة  يتطلعون  ذلك  انتظار 
لطرح  ملنطقتهم  الولية  وايل 
بتطوير  املرتبطة  ان�شغالتهم 
وتربية  الفلحي  النتاج  اآليات 
التنمية  برامح  �شياق  يف  النحل 
ال��ري��ف��ي��ة وال��ربن��ام��ج اخل��ا���س 
�شطرته  ال���ذي  ال��ظ��ل  ملناطق 
عن  احل��دي��ث  ..دون  ال��ولي��ة 
املو�شم  خ��لل  ابنائهم  معاناة 
.. املدر�شي  النقل  من  الدرا�شي 

حاجي   ابراهيم   

�شكان دوار البحية احلمراء ببلدية 
�شيدي بوبكر ب�شعيدة  يعانون 

العط�ص وانقطاع التيار الكهربائي 

�شكان دوار البحية احلمراء ببلدية �شيدي بوبكر ب�شعيدة  يعانون العط�ص 
وانقطاع التيار الكهربائي 

احل��م��راء  ال��ب��ح��رية  دوار  ي��ع��اين 
ال���ذي ع��اث��ت ف��ي��ه اجل��م��اع��ات 
ال�شوداء  الع�رشية  خلل  الدموية 
حمال  يف  باحلملة  دمارا،معاناة 
للحياة  املعي�شي  الط��ار  حت�شني 
ومتيزها  املنطقة  خ�شوبة  رغ��م 
بالنتاح الفلحي والرعوي، وهي 
من  املنطقة  اهل  ا�شرتزاق  موارد 

الفلحني واملوالني
ب�شاطة  الب�شطاء  املنطقة  �شكان 
العميقة.  باجلزائر  ال��ري��ف  اه��ل 
املحلية  التنمية  غياب  عن  حتدثوا 
اخل��ارج��ة ع��ن حمال  وال��ري��ف��ي��ة 
منذ�شنوات  دوارهم  عن  التغطية 
اقرتها  التي  الربامح  رغم  خلت، 

الدولة
ازم��ة  م��ن  ي�شتكون  ل�شكان   
الف�شل  هذا  يف  احل��ادة  العط�س 

و�شلت  التي  بحرارته  املتميز 
هذه  درجة  من   اكرث  اىل  درجتها 
النريان  األ�شنة   ب�شبب  الأي���ام 
ال�شنوبر  ا�شجار  التهمت  التي 
هكتارا   15 م��ن   لأك��رث  احللبي 
التي ا�شتعلت يوم احلمعة املا�شية  
ال��زق��اي  اح��م��د  �شيدي  ب��غ��اب��ة  
من  القريبة  ثابت  دوي  ببلدية 
للدواراملذكور  القليمية  احلدود 
من  اي�شا  ي�شتكون  ..ال�شكان 
الكهربائي  التيار  انقطاع  تذبذب 
ال�شهر  يف  يوما  و20   15 مابني 
و�شبكة الت�شالت التي جعلتهم 
يف عزلة ات�شالية تامة مع املحيط 
من  ا�شتكوا  ..كما  لهم  املحاور 
ب�شكل عام  املحلية  التنمية  غياب 
خا�س  ب�شكل  الريفية  والتنمية 
فلحيا  املنطقة  خ�شو�شية  رغم 

ا�شا�شي  ان�شغال  ورعويا..واهم 
ال�شاحلة  املياه  يتمثل يف  كاأولوية 
اأجربهم  مما  وملا�شيتهم  لل�رشب 
مياه  ب�شهاريج   ال�شتعانة  على 
 1500 مقابل  الفلحية  اجلرارات 
دح لل�شهريح ما بني يومني وثلثة 
وج��ود  رغ��م  ال�شبوع  يف  اي��ام 
بحانب  م�شتغل  غري  مائي  بئر 
تقارب  ك�شاكنة  يكفيهم  الدوار 
البلدية  مقر  �شكان  عائلة،    80
وت�رشيحات  ت�رشيحاتهم  ح�شب 
رده  .ويف  املائية  باملوارد  العاملني 
مري  رد  الن�شغالت  ه��ذه  ع��ن 
 ( قائل  الف��لين  بوبكر  �شيدي 
يف  العمليات  بع�س  �شجلنا  لقد 
التي  الظل  مناطق  برنامج  اطار 
 162 بحوايل  الولية  وايل  اقرها 
 : ب�  قدر  مايل  بغلف  م�شورعا 

169 مليارا على م�شتوى الولية 
منها.. ن�شيب  والدوار  وللبلدية 
خ�شو�شا النارة الريفية ودرا�شة 
للموارد املائية التي تتطلب غلفا 
ماليا معتربا ب�شبب ت�شتت �شكان 
رئي�س  اك���ده  م��ا  وه��و  ال����دوار، 
املائية ويف  للموارد  املحلي  الفرع 
لزيارة  يتطلعون  ذل��ك  انتظار 
لطرح  ملنطقتهم  ال��ولي��ة  وايل 
بتطوير  املرتبطة  ان�شغالتهم 
وتربية  الفلحي  النتاج  اآليات 
التنمية  برامح  �شياق  يف  النحل 
ملناطق  اخلا�س  والربنامج  الريفية 
ال��ولي��ة  �شطرته  ال���ذي  ال��ظ��ل 
ابنائهم  معاناة  عن  احلديث  ..دون 
النقل  الدرا�شي من  املو�شم  خلل 

املدر�شي ..
ابراهيم   حاجي  

 قريبا توزيع ال�شكنات الرتقوية العمومية 150 وحدة مبزغران  مب�شتغامن    
اإجن��از  ال��ذي ط��ال  ال��وق��ت  يف 
ل300  ال�شكني  امل�����رشوع 
العمومي   ال��رتق��وي  ���ش��ك��ن 
م�شتغامن  وايل   زي��ارة  وبعد 
ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  رفقة 
اخلمي�س  يوم  العقارية  الرتقية 
امل�����رشوع   ه��ذا  اىل  امل��ا���ش��ي،  

العمومي   ال��رتق��وي   لل�شكن 
مت  م��زغ��ران،   ببلدية  الكائن 
على  ك��ث��ب  ع���ن  الط�����لع 
ان  فتجلى  امل�رشوع  و�شعية 
�شكنية   وح���دة    150 ه��ن��اك 
بن�شبة  ال،�شغال  بها  منتهية 
يف  وت�شتلم   امل��ائ��ة  يف   100

ال�شطر  اأما  اليام،   غ�شون هذه 
�شكنية  150حدة  ال���ث���اين 
يف  ال92  ت��ق��ارب  فال�شغال 
املائة  وعلى �شوء هذه  الزيارة 
وح��دة   150 ا���ش��ت��لم  ت��ق��رر 
وبالتايل  ال�شغال  بها  املنتهية 
بعد  م�شتحقيها  على  توزيعها 

الكهرباء  ب�شبكة  ربطها  ء  انها 
الذين  امل�شتحقون   وال��غ��از.  
على  و�شربهم  انتظارهم  طال 
ال�شكنات  باقي  ا�شتلم  يتم  ان 
�شبتمرب  �شهر  يف  املنتظرة 

تقدير. كاأق�شى  املقبل 
قناب بن  �شليمان 



هادي: "لن ن�شمح بتلطيخ 
�شمعة احتاد العا�شمة"

�شباب عني و�شارة                                           

عايزة  دي   .. فور  فور  "اللرّي 
كالم! "

مبيزانيات  كورونا  فريو�س  تف�سي  اأ�سّر 
ــامل,  ــع ال دول  يف  الــقــدم  كـــرة  احتـــــادات 
بغياب  تعانيها  التي  املالية  امل�ساكل  اأمــام 
ــا دفــع  ــار والــتــمــويــل, م ــه ــس مــداخــيــل االإ�
االحتاد الدويل "فيفا" نحو اتخاذ اإجراءات 
وجه  على  للمت�سررين  م�ساعدات  ت�سمن 

اخل�سو�س.
لتدعيم  عمل,  خّطة  على  "فيفا"  ووافــق 
االحتادات عرب العامل بقيمة مالية تقارب 
الفريو�س  تبعات  ملواجهة  يورو,  مليار   1.2
الو�سائل  بتوفري  املناف�سات,  وموا�سلة 
الوقائية �سمن بروتوكول مدرو�س ل�سمان 

�سّحة الالعبني والطواقم الفنية.
األف   800 بقيمة  احتــاد  كل  اإعانة  وتقّرر 
لكرة  موّجهة  األفا   425 اإىل  اإ�سافة  يــورو, 
عرب  ت�سليمها  و�سيتم  الن�سوية,  القدم 
كانون   / يناير  �سهر  لغاية  متتد  دفعات 

الثاين, من �سنة 2021.
لتخفيف  اأخـــرى  �سيغة  الهيئة  ـــّرت  واأق
اخل�سائر املادية, عرب قرو�س دون فائدة, 
قيمة  من  باملائة   35 تبلغ  ن�سبية  بقيمة 
يطلب  الــذي  لالحتاد  ال�سنوية  املداخيل 
املعونة, ب�سرط اأال يتجاوز 5 ماليني دوالر 

وال يقل على ن�سف مليون.
"�سن�سع  الدولية  الهيئة  بيان  يف  ــاء  وج

1.2 مليون يورو حتت خدمة احتادات كرة 
القدم عرب العامل, �سواًء للذكور اأو االإناث, 
ال�سنية  الفئات  ي�سمل  الذي  االإجراء  وهو 

اأي�سًا".
ت�سمن  اأن  اأنفانتينو,  هيئة  وا�سرتطت 
عــودة  بامل�ساعدات,  املعنية  االحتــــادات 
املناف�سات وا�ستكمال ما تبقى من مباريات, 
تلبي  احلالية,  الفرتة  ت�سيري  جلنة  عرب 

التي  حة  ال�سّ وقوانني  امل�سّددة  القواعد 
ت�سعها بني اأيديها.

ــن اأهــمــّيــة  وعـــرّب جــيــاين اأنــفــانــتــيــنــو ع
مثال  هي  اخلطوة  "هذه  فقال:  اخلطوة, 
الفرتات  خالل  القدم,  كرة  يف  للت�سامن 
التنفيذي  اأع�ساء املجل�س  ال�سعبة, واأ�سكر 
على موقفهم جتاه جميع احتادات اللعبة".

اإ�سماعيل  اجلزائري  النجم  فتح 
ت�سريحات  يف  قلبه  نــا�ــســر  ــن  ب
من  العديد  عن  ليك�سف  اإعالمية 
مع  م�سريته  تخ�س  التي  االأمـــور 
فريق ميالن االإيطايل وعن تاألقه 
العديد  عند  مطلوبًا  جعله  الذي 
الكبرية,  ــة  ــي االأوروب الــفــرق  مــن 
بال�سويدي  عالقته  عن  متحدثًا 

املخ�سرم زالتان اإبراهيموفيت�س.
ــر, يف حــديــث  ــس ــا� واأ�ـــســـاد بـــن ن
�سبورت"  "�سكاي  ــة  ــك ــب ــس ــ� ل

قدمها  التي  باالإ�سافة  االإيطالية, 
قــدومــه,  منذ  اإبراهيموفيت�س 
زالتان  �ساعدنا  "لقد  قــال:  حيث 
ــل  ــن اأج كــثــرياً, وهـــو يــدفــعــك م
تفقد  اأن  ميكن  ال  معه  ــد.  ــزي امل
�سيقتلك,  ذلــك  فعلت  واإن  الكرة 
ي�سرخ  اأن  اجليد  فمن  حمق,  لكنه 
وي�سمت  خمطئًا  كنت  اإذا  عليك 
هذه  جــيــد,  بعمل  تــقــوم  عندما 
وت�سبح  بها  تتعلم  التي  الطريقة 

العبًا عايل امل�ستوى".

ال�سابق  اأر�ــســنــال  ــب  الع وحتــدث 
بقمي�س  االأول  هـــدفـــه  عـــن 
�سجله  ـــذي  ال "الرو�سونريي", 
ـــاف  واأ�ـــس ــا,  ــي ــون ــول ب ــاك  ــب ــس � يف 
هناك  تكن  مل  اأنــه  املوؤ�سف  "من 
جداً  �سعيداً  كنت  لقد  جماهري. 
ــق على  ــري ــف ال ــدت  ــاع ــس � الأنـــنـــي 
لكن  الهدف,  بذلك  الفوز  حتقيق 
اأن  اأجل  من  كثرياً  اأعمل  اأن  علّي 
املزيد  واأ�سجل  اأكرث,  حا�سمًا  كون 

من االأهداف".

"رجي�ستا",  من�سب  يف  دوره  وعن 
هذا  يف  كثرياً  تطورت  "لقد  تابع 
يف  م�سكلة  اأي  اأجــد  ال  كما  ــدور  ال
ميدان  )و�ــســط  املــيــزاال  دور  لعب 
يل  بالن�سبة  املهم  الطرف(,  على 
األعبه,  اأي مركز  اأوؤدي دوري يف  اأن 

وعلّي التطور من كل النواحي".
العاجي  زميله  مع  �سراكته  وعــن 
اجلزائري  اأردف  كي�سي,  فرانك 
بخري.  اأنــا  فرانك  "مع  نا�سر  بن 
نحاول تقدمي اأف�سل ما لدينا على 
اأكرث معًا  اأر�س امللعب, وكلما لعبنا 
يف  وللفريق.  لنا  ــور  االأم حت�سنت 
و�سط  بخط  �سعيد  اأنــا  احلقيقة 

فريقنا".
زميله  عــن  نا�سر  بــن  حتــدث  كما 
ـــس الــ�ــســاب جــانــلــويــجــي  ـــار� احل
عدد  زاد  "كلما  فقال  ــا,  ــاروم دون
وهذا  اأف�سل,  الفريق  كان  القادة 
قائد  اإنــه  جيجو,  على  ينطبق  ما 
�سغر  رغــم  ميالن  ــادي  ن يف  بحق 
�سنه, اإنه يتحدث وي�ساعد الفريق 

كثرياً".
اخلتامية  املــبــاراة  بخ�سو�س  ــا  اأم
كالياري,  املناف�س  �سد  املو�سم  يف 
اأن  "يجب  بالقول  نا�سر  بن  فــرد 
كل  قبل  اأواًل  جيد  بعمل  نقوم 
معنا  لي�سوا  فهم  للجماهري,  �سيء 
نعطي  اأن  يجب  منا,  جزء  ولكنهم 
النتائج  ونحقق  لهم,  �سيء  كــل 

التي يرغبون فيها".

كيف �شُيوزع "فيفا" الأموال على الحتادات 
املت�شررة من كورونا ؟

بن نا�شر: ل تخطئ اأمام اإبراهيموفيت�ص واإل �شيقتلك

احتاد  لنادي  العام  املدير  هــادي,  الغني  عبد  اأعــرب 
اأ�سبحت  التي  ال�سائعات  من  ا�ستيائه  عن  العا�سمة, 
عزم  اإىل  م�سريا  االأخــرية,  االآونــة  يف  فريقه  ترافق 
امل�سا�س  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  على  "الرد  اإدارتــه 

ب�سمعة االحتاد".
الر�سمي  احل�ساب  اأبرزها  ت�سريحات  يف  هادي  وقال 
اعتربوا  االأ�سخا�س  "بع�س  في�سبوك:  على  لالحتاد 
�سعفا,  العام,  الراأي  مع  الدائم  وحديثنا  خطابنا,  اأن 

وهذا االعتقاد خاطئ متاما".
وتابع: "اأوؤكد اأننا ل�سنا كما يعتقد البع�س, وال نخ�سى 

�سوى اهلل".

اإعالن  ومنذ  اجللفة  والية  يف  الكروي  ال�سارع  يزال  ال 
املكتب الفيدرايل عن اإنقاذ املو�سم الكروي بتفعيل نظام 
بطولة ب�سعود دون نزول , يعي�س اأجواء البهجة والفرح 
اإىل  و�سارة  عني  �سباب  املنطقة  ممثل  بارتقاء  احتفاال 
جميل  ديكور  و�سط  هذا  وكل   , الثاين  الوطني  الق�سم 
مواقع  جدران  وعلى  ال�سعبية  التجمعات  داخل  خا�س 
امل�سجعني  من  البع�س  كان  واإذا   , االجتماعي  التوا�سل 
ودعوة  الوالئم  باإقامة  �سروره  عن  عرّب  قد  االأوفياء 
يتمالك  مل  االآخـــر  البع�س  ــاإن  ف  , واالأ�ــســحــاب  االأهـــل 
يخدم  اللي   " ال�سغار  االأطفال  مثل    يبكي  وراح  نف�سه 
" هذا اأقل  ينال واللي عندو تاريخ كبري ما تخاف عليه 
الذي  و�سارة  عني  �سباب  فريق  جناه  عّما  قوله  ميكن  ما 
ّددا اإىل الق�سم الثاين بعد غياب طويل , �سحيح  عاد جمجُ
الفظيعة  املادية  ــة  االأزم وب�سبب  ــر  االأم بداية  يف  اأنــه 
لتحقيق  التطّلع  على  �ساعد  يجُ الفريق  حميط  يكن  مل 
ر�سمت  اأبنائه  من  املخل�سني  عزمية  اأن  بيد   , ال�سعود 
 , جديد  من  التفاوؤل  و�سنعت  االأمــل  واأحيت  التحدي 
اإىل  واأن�سار  والعبني  م�سريين  من  اجلميع  عمد  وهنا 
�ساأنها  من  التي  واخلالفات  امل�ساكل  كل  وجتاوز  امل�ساهمة 
اأجل  من  وذلك   , وال�سهداء  الرجال  مدر�سة  ّطم  حتجُ اأن 
 , االأ�سلية  مكانتهما  يف  واالأبي�س  االأخ�سر  اللونني  روؤية 
لبطولة  املتتبعني  من  الكثري  كان  البطولة  بداية  عند 
التي  الفرق  �سيزعج  ال�سباب  اأن  يتوقعون  ال  الــهــواة  
والتح�سري  والب�سري  املــادي  التدعيم  حيث  من  فاقته 
املجُبّكر , غري اأن كل ح�ساباتهم وتكهناتهم خابت مبجرد 
انطالق ال�سباق يف اخلريف املا�سي , حيث و�سع اخل�سوم 
مدربيهم  وحتى  اأعينهم  ن�سب  اخل�سراء  الت�سكيلة 
القائد  رفقاء  وم�ستوى  اإمكانات  جيدا  يعرفون  اأ�سبحوا 
�سّل  يف  يفلحوا  مل  هذا  كل  ورغــم   , الري�س  اأم  �سليمان 
�سهيتهم املفتوحة لتقدمي كرة جميلة وب�سيطة ختامها 
وجعلهم  مهمتهم  من  �سّهل  ما  وهو   , م�ستحقة  انت�سارات 
رّكزون على العمل امليداين اجلاد برغبة اأكيدة واإيقاع  يجُ
املدرب  اأ�سبال  خا�سها  بطولية  مواجهات   , �سريع  ثابت 
املتميز بوعالم بن حليمة منذ بداية املناف�سة , وعرفوا 
و�سالبة  بذكاء  ومعطياتها  جمرياتها  �سرّيون  يجُ كيف 
ل�ساحلهم  االإيجابية  النتائج  معظم  فكانت   , وواقعية 
وك�سب   , االخت�سا�س  اأهل  وب�سهادة  وا�ستحقاق  بجدارة 
التي  القوية  االإرادة  ثمار  هو  املطاف  نهاية  يف  الرهان 
وكذا  ال�سادقة  اأفرادها  ونية  ال�سيارباو  عائلة  بها  حتّلت 
اإرادة  وبف�سل   , واملجُعّوقات  العراقيل  عّز  يف    �سربهم 
املكتب امل�ّسري الذي اأبدع يف اإزاحة االأ�سواك من طريقه 
, و�سيكتب كل اأولئك وهوؤالء اأ�سماءهم باأحرف من ذهب 

يف تاريخ الكرة اجللفاوية.
عمر ذيب

م عر�شه الأول ل�شمرّ عي�شى ماندي كلوب يقدرّ

ا�شتقالة جماعية لإدارة وفاق �شطيف.. وهجوم 
�شر�ص على احتاد الكرة

بلما�شي: ل يدرك البع�ص عبقرية زيدان

د الربتغايل ماريو روي فوزي غالم قد ي�شتفيد من متررّ

فاران: هذا الأمر �شيح�شم موقعة مان�ش�شرت �شيتي

جوارديول ي�شغط ل�شم جنم بر�شلونة

ربطت  الــتــي  ــات  ــاع ــس االإ� ــت  ــّول حت
عي�سى  ـــري,  ـــزائ اجل ــــدويل  ال

نادي  نحو  بانتقال  ماندي, 
حقيقة,  اإىل  لــيــفــربــول 

ـــال  ري ــى  ــق ــل ت اأن  ــد  ــع ب
عــر�ــس,  اأول  بيتي�س 
ببيع  اإقناعهم  اأجل  من 
يتبق  مل  الذي  الالعب 
�سنة  �ــســوى  عــقــده  ــن  م

واحدة.
"كوبي"  ل�سحيفة  ووفقًا 

ـــاإن املــديــر  االإ�ــســبــانــيــة, ف
ــوب, قد  ــل ــن ك ــورغ الــفــنــي ي

ماليني   10 بقيمة  عر�سًا  ــّدم  ق
لرحيل  تعوي�سًا  �سّمه  اأجل  من  يورو, 

�سفوف  نحو  املنتقل  لوفرن,  ديــان  الكرواتي, 
زينيت الرو�سي.

النادي  اإدارة  جمل�س  اأن  امل�سدر,  ذات  وك�سف 
درا�سة  يف  وبا�سر  العر�س,  تلقى  "االأندل�سي" قد 
امل�سّر  ماندي,  بخدمات  مت�ّسكه  رغم  تفا�سيله 
موا�سم  اأربعة  ق�سائه  بعد  االأجــواء  تغيري  على 

باللونني االأبي�س واالأخ�سر.
ـــدوري  ــن اأنــديــة ال ــدي اهــتــمــامــًا م ــان ــال م ــن وي

�سبق  حــيــث  املــمــتــاز,  االإنــكــلــيــزي 
عن  ــــرّب  ع اأن  ــل,  ــس ــا� ــوك ــي ــن ل
اجلزائري,  ل�سم  ا�ستعداده 
كانوا  "الريدز"  اأن  غــري 
االأكـــرث جــديــة, يف ظل 
املنحى الت�ساعدي الذي 
يعرفه م�سوار الالعب.

بيتي�س,  ــال  ري ويــاأمــل 
مقابل  جنمه  يرحل  اأن 
ــده,  ــق قــيــمــة فــ�ــســخ ع
مليون  بثالثني  املــقــّدرة 
ــروف  ــظ ال اأن  اإال  يــــورو, 
ــــاوي قــيــم  ــــه ـــة, وت ـــي ـــال احل
تف�سي  تــاأثــري  ب�سبب  الالعبني 
واحدة  �سنة  وبقاء  كورونا,  فريو�س 
من عقده, قد جتعل كلوب ي�ستغّل الفر�سة ب�سّم 

العب مميز باأقل قيمة ممكنة.
ليكون  مــانــدي  �سي�سّم  ليفربول  اأن  �سّك  وال 
العبا بديال, للثنائي املتاأّلق فريجيل فان دايك 
اأن  غــري  غــومــيــز,  جــو  وحــتــى  ماتيب  وجــويــل 
املدرب  ثقة  لنيل  اأمامه  متاحة  �ستكون  الفر�سة 
االأ�سا�سي  الت�سكيل  �سمن  مكانة  وحجز  االأملاين, 

بالنظر ملا ميتلكه من قدرات كبرية.

وفاق  نادي  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  قرر 
تقدمي  االأربــعــاء,  اليوم  �سطيف, 

اعرتا�سا  جماعية,  ا�ستقالة 
الفيدرايل,  املكتب  قــرار  على 
ــر  ــزائ ــة اجل ــودي ــول بــتــاأهــل م
اأبطال  دوري  يف  للم�ساركة 

اإفريقيا املو�سم املقبل.
يف  ال�سطايفي  ــادي  ــن ال وقـــال 

الر�سمي  حــ�ــســابــه  ــرب  ع ــان  ــي ب
اأع�ساء  "اأدان  بوك":  "في�س  على 

ــهــاوي,  ال والــنــادي  االإدارة,  جمل�س 
القرارات  االأربعاء,  اليوم  اجتماعهم  خالل 

للمكتب  والالمنطقية  امل�سوؤولة  غري  ــرية  االأخ
اإال  ت�ساهم  ال  عن�سرية  كر�س  والذي  الفيدرايل, 
م�سرحية  يف  االأن�سار,  وا�ستفزاز  الفنت  اإثــارة  يف 

�سيئة االإخراج والتمثيل".
"كيف ال واالحتاد مل يتحرج وهو يتبنى  واأ�ساف 
الذي  الوفاق  جتاوز  ومت  مبكيالني,  الكيل  �سيا�سة 
وا�ستحقاق,  ــدارة  ج عن  الثانية  املرتبة  يحتل 
ليتم اإهداء امل�ساركة يف رابطة االأبطال اإىل فريق 

على  ح�سابي  نــظــام  باعتماد  اآخـــر, 
املقا�س, بعيد عن املواد القانونية".

ظل  "يف  املجل�س  بــيــان  ــع  ــاب وت
والظلم  امل�ستمر  االإجـــحـــاف 
االحتادية  طرف  من  املتوايل, 
من  �سطيف,  وفــاق  نــادي  �سد 
خالل قرارات تع�سفية اأبانت 
على  لل�سك  جمــاال  يــدع  ال  مبا 
ــاق خــا�ــســة يف  ــوف ا�ــســتــهــداف ال

املوا�سم االأخرية".
بــاملــكــتــب  ــــد  احل "و�سل  ــــل  ووا�ــــس
اإىل اتخاذ قرارات جمحفة وغري  الفيدرايل 
قبل  وطنية,  هيئة  �ــســورة  ت�سوه  احــرتافــيــة, 
مثل  طاملا  الــذي  الوفاق,  نــادي  حقوق  ته�سم  اأن 
يف  الوطنية  الراية  ورفع  متثيل,  اأح�سن  اجلزائر 

خمتلف املحافل القارية والعاملية".
التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  "اأع�ساء  وختم 
للنادي  امل�سري  املكتب  واأع�ساء  اإيجلز(,  )بــالك 
من  جماعية  ا�ستقالة  تقدمي  يقررون  الهاوي, 

النادي".

اأ�ساد جمال بلما�سي, املدير الفني 
ب�سخ�سية  ـــر,  ـــزائ اجل ملنتخب 
اإىل  م�سرًيا  زيـــدان,  الدين  زيــن 
اأهميته  ــدرك  ي ال  من  هناك  اأن 

كمدرب.
منتخب  مع  املتوج  بلما�سي  وقال 
اإفريقيا  اأمم  بكاأ�س  املــحــاربــني 
نقلتها  ت�سريحاته  يف   ,2019
اليوم  االإ�سبانية,  ماركا  �سحيفة 
"اأنا معجب بجوارديوال  اخلمي�س: 

وكلوب وزيدان".
يــدرك  ال  مــن  "هناك  واأ�ــســاف: 
اإذا  عــظــيــم,  مـــدرب  زيــــدان  اأن 
 3 بـ  جــوارديــوال  اأو  مورينيو  فــاز 

اأبطال  لــدوري  متتالية  بطوالت 
اأوروبا, ف�سنقول اإنهم عباقرة".

من  �سكاًل  ميثل  "زيدان  واأ�ساف: 
مل  لــو  حتى  العبقرية,  اأ�ــســكــال 
يحدث ثورة يف اللعب من الناحية 

التكتيكية".
نحن  ــــك,  ذل مـــن  "بداًل  وزاد: 
بع�س  فــلــ�ــســفــة  ـــن  ع ــدث  ــح ــت ن
باأي  يــفــوزوا  مل  الذين  املــدربــني 
حكم علينا  �سيء, ماذا نريد؟ هل يجُ
على  اأم  االنت�سارات  على  بناء 

الفل�سفة؟".
واأمت: "ما يتطلع اإليه النا�س دائما 

هو الفوز".

ــرة  ــه ــس � مـــــبـــــاراة  يف 
ـــا بني  م ـــاء,  ـــالث ـــث ال
ــويل,  ــاب ــري ون ــت االإن
عــاد اأخـــريا فــوزي 
غالم للظهور بعد 
غــيــاب لــثــالث 
ـــــــــــوالت,  ج
ـــــــــاءت  وج
الـــــعـــــودة 
تـــزامـــنـــا 
مــــــــــــع 
ة  ر خ�سا
اأخـــــــرى 
لناد اجلنوب, الذي تف�سله قرابة 
يف  بر�سلونة  مواجهة  من  االأ�سبوع 
باإحداث  نابويل  اأهل  يحلم  مباراة 
التاأهل  ببطاقة  والعودة  املفاجاأة 
اأن  خا�سة  النهائي,  ربــع  للدور 
ــــوزا بــهــدف  املــهــمــة تــتــطــلــب ف
الكثري  فقد  جريح  فريق  اأمــام 
الفوز  و�سار  بنف�سه  ثقته  من 
غياب  يف  الــديــار  عقر  يف  عليه 
م�ستحيال,  لي�س  ــرا  اأم اجلمهور 

خا�سة اإذا �سارت م�ساعي االإيطاليني نحو 
النجاح يف نقل املباراة اإىل خارج اإ�سبانيا 
ب�سبب  بر�سلونة  ــارج  خ ــل  االأق على  اأو 
االأرا�سي  ل�سرب  كورونا  فريو�س  عودة 

االإ�سبانية.
اأعـــــاد املـــدرب  الـــثـــالثـــاء,  ـــاراة  ـــب يف م
فوزي  غاتوزو  نابويل  لنادي  االإيطايل 
اأقحمه  عندما  املباريات,  الأجــواء  غالم 
كانت  عندما   64 الدقيقة  يف  احتياطيا 
نظيف,  بهدف  املحليني  ل�سالح  النتيجة 
حيث اأقحمه يف مكان الدويل الربتغايل 
من  جــاءت  املفاجاأة  ولكن  روي,  ماريو 
الدويل الربتغايل الذي احتج الإخراجه 
ما  كل  التما�س  على  بعنف,  يركل  وراح 
اأمامه, ووا�سح باأن املدافع االأي�سر  يجده 
بني  ما  فــرتة  يف  اللوم  تلقى  الربتغايل 
يف  املت�سبب  الأنــه  مدربه  من  ال�سوطني 
متاطله  ب�سبب  لالإنتري,  االأول  الهدف 
هجوم  اإىل  حتّولت  التي  الكرة  اإبعاده  يف 
معاك�س مّكن االإنتري من الت�سجيل, وكان 
يف  روي  ماريو  الربتغايل  غالم  خليفة 
يف  ت�سّبب  قــد  بــارمــا  يف  ال�سابق  اللقاء 
وتكبد  الفوز,  بارما  منحت  جزاء  �سربة 

بها نابويل خ�سارة, ومع ذلك لعب ماريو 
فوزي  وبقي  املباراة,  اأطــوار  طوال  روي 
غالم على التما�س بالرغم من اأن الدويل 
اإ�سراكه  مت  كلما  يخيب  ال  ــري  ــزائ اجل
هجومية  اأدوارا  يــقــدم  حيث  كبديل 

راقية.
نابويل  اإىل  روي  مــاريــو  ــدم  ق اأن  منذ 
كان  ــا,  روم من  قادما   ,2017 خريف  يف 
احتياطيا لفوزي غالم, قبل اأن ي�ستفيد 
ــري و�سار  ــزائ ـــدويل اجل ال اإ�ــســابــة  مــن 
ي�سارك بقوة بدليل اأنه لعب هذا املو�سم 
1915 مباراة, ومل يلعب يف اآخر مو�سم له 
العب  وهو  دقيقة,   344 �سوى  رومــا  مع 
ولكن  �سنة,   29 اأي  ــالم  غ �سن  بنف�س 

اإمكانيات اجلزائري اأقوى فنيا.
هل يجازف غاتوزو باإ�سراك فوزي غالم 
اأمام بر�سلونة؟  اأوت  الثامن من  يف مباراة 
�سوؤال يطرحه الكثريون, الأن ما اقرتفه 
االأخــرية  الفرتة  يف  الربتغايل  الــدويل 
اأبناء اجلنوب  اأخطاء قد تبخر حلم  من 
تفاهم  من  بالرغم  بر�سلونة,  جتاوز  يف 
املهاجم  مع  الربتغايل  املدافع  وان�سجام 
الذي يلعب على جهته الدويل االإيطايل 

اإين�سيني �سار قويا يف الفرتة االأخرية, 
يف  اأوت  مــن  الــفــاحت  مــبــاراة  تكون  ــد  وق
الوا�سحة  االإ�سارة  اأمام الزيو هي  نابويل 
عن الالعب االأ�سا�سي يف مباراة بر�سلونة, 
ــري  ــزائ ــدويل اجل ــال ـــزج ب ال ويف حــالــة 
كاأ�سا�سي, فمعنى ذلك اأن غاتوزو �سيمنح 
الفر�سة لنابويل ولغالم ملواجهة الوح�س 

بر�سلونة يف مباراة قد تكون للتاريخ.
الهزمية  برغم  غــالم  ــوزي  ف ر  يق�سّ مل 
اأدى ما عليه وكان  الثالثاء, حيث  �سهرة 
اجلهتني  من  الركنيات  بتنفيذ  املتكفل 
يف  و�ساهم  املبا�سرة,  املخالفات  واأي�سا 
اأن  اإحداها  وكــادت  الكرات,  من  العديد 
تاأت بهدف لوال ت�سّرع اإين�سيني, وخالل 
كانت  اللعب  مــن  تقريبا  �ساعة  ن�سف 
غالم,  فيها  تواجد  التي  الي�سرى  اجلهة 
وحدها من تلهب يف وجه االإنتري, وتبقى 
م�سكلة غالم كونه مل يلعب مباريات وال 
بينه  الــفــارق  الأن  كثرية  دقائق  حتى 
الــربتــغــايل كبري جــدا,  ـــدويل  ال ــني  وب
 334 الـــ  غــالم  دقــائــق  تتعدى  مل  حيث 
به  ال�سمود  �سعب  توقيت  وهو  دقيقة, 
وعلى  بر�سلونة  مهاجمي  من  ــة  اآل ــام  اأم

راأ�سهم مي�سي الذي ين�سط يف جهة غالم, 
وحتى �سواريز.

املهم حاليا اأن فوزي غالم عاد للم�ساركة 
يف دوري قوي مما يعطيه بع�س االأمل يف 
حمرتم  فريق  مع  احــرتايف  بعقد  الفوز 
مار�سيليا  وليكن  الكربى,  الدوريات  يف 
اأوربا,  اأبطال  رابطة  يف  �سي�سارك  الذي 
اأمام  كاأ�سا�سي  مبن�سب  الالعب  فاز  اإذا  اأما 
العامل  �سي�ساهدها  مباراة  يف  بر�سلونة 
اخت�سر  قــد  غــالم  ف�سيكون  بــاأ�ــســره, 
عن  للباحثني  نف�سه  وقـــّدم  امل�سافات 
جنوم الرواق االأي�سر, ويف حالة م�ساركته 
وتاأهل نابويل, ف�سين�سى غالم ومتابعيه 
يف  ــالم  غ جعلت  االإ�ــســابــة,  مــن  �سنتني 
املو�سم املا�سي ال يلعب �سوى 1153 دقيقة 
ويف املو�سم الذي �سبقه 987 دقيقة, وهي 
يف  يلعب  يكن  مل  لالعب  بالن�سبة  قليلة 

كل مو�سم اأقل من 3000 دقيقة.
يت�سامح  ال  باأنه  غــاتــوزو,  عن  معروف 
مــع كــل رافــ�ــس لــقــراراتــه الأجــل ذلــك, 
تاأ�سرية  ما قام به ماريو روي,  قد يكون 
لفوزي غالم, للم�ساركة يف مباراة الزيو 

ومن بعدها بر�سلونة.

ث الفرن�سي رافاييل فاران, جنم ريال  حتدَّ
مان�س�سرت  مع  فريقه  مواجهة  عن  مدريد, 
ثمن  اإيــاب  يف  "االحتاد"  ملعب  على  �سيتي, 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
الذهاب  لقاء  خ�سر  قد  مدريد  ريــال  كان 
 ,1-2 بنتيجة  برنابيو"  "�سانتياجو  على 
لذا يحتاج الإحراز هدفني على االأقل يوم 
على  للحفاظ  االإيـــاب؛  مباراة  يف  اجلمعة 

حظوظه يف التاأهل.
وقال فاران, يف ت�سريحات اأبرزتها �سحيفة 
لدينا  �سيتي؟  مان�س�سرت  "موقعة  "ماركا": 
املباريات  هذه  حل�سم  اخلــربة  من  الكثري 

الكبرية, لذا ميكننا اأن ن�سعر بالراحة".
كما  املباريات  يف  حا�سمون  "نحن  واأ�ساف 
هدفنا  دائــًمــا  الفوز  �سابًقا.  الفريق  كــان 

وجزء من احلم�س النووي لهذا النادي".
وتابع "نخو�س دائًما هذه املباريات باجلوع 
ونفعل  لها  ون�ستعد  الفوز,  على  والت�سميم 
كل ما بو�سعنا, متاًما كما نفعل دائًما يف هذه 

البطولة".
لنا  ينقل  اإنـــه  زيــــدان؟  "تاأثري  ــل  ــس ووا�
ــه  ـــر مــهــم الأن ـــذا اأم ـــهـــدوء, وه الــثــقــة وال
يدعمني ويقدم يل الن�سيحة. لقد دفعني 

متقدمة  مراكز  يف  والتواجد  للمخاطرة 
بامللعب مل�ساعدة الفريق على اللعب باأ�سلوب 

هجومي اأكرب".
جيدة  حــالــة  يف  ـــه  اإن "بنزميا؟  واأردف 
يعرف  اجلميع  الأن  منده�ًسا,  ل�ست  للغاية. 
جودته. اإنه يتمتع بثقة كبرية وهو واحد 

من االأف�سل".
ومينح  الهجوم,  يف  قائدنا  "بنزميا  واأمت 
االأهداف.  ت�سجيل  جمرد  من  اأكرث  الفريق 
والقوة  واجلـــودة  ــربة  اخل بني  يجمع  ــه  اإن

البدنية. اإنه مهاجم متكامل".

مان�س�سرت  مدرب  جوارديوال,  بيب  يرغب 
الالعبني  ـــد  اأح ــع  م الــتــعــاقــد  يف  �سيتي, 

املميزين يف �سفوف بر�سلونة.
ووفًقا ل�سحيفة "�سبورت", فاإن جوارديوال 
ظهري  روبريتو,  �سريجي  �سم  يف  يرغب 

بر�سلونة, خالل املريكاتو ال�سيفي.
�سيتي  مان�س�سرت  اهتمام  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 
من  �سابق  وقــت  اإىل  يعود  روبريتو  ب�سم 
االإجنليزي  النادي  اإن  حيث  احلايل,  املو�سم 
توقف  �سيء  كل  لكن  و�سعه,  عن  ا�ستف�سر 

ب�سبب اأزمة كورونا.
اأخــرى  مــفــاو�ــســات  اأن هــنــاك  واأو�ــســحــت 
حول  املو�سم,  هــذا  الناديني  بني  حدثت 
كان�سيلو  وجــواو  �سيميدو,  نيل�سون  تبادل 

عرب الوكيل خورخي مينديز.
وقالت ال�سحيفة اإن كل املفاو�سات توقفت 
موؤخًرا,  بر�سلونة  بداأ  حتى  الناديني,  بني 
حمادثات للتعاقد مع اإريك جار�سيا, مدافع 

�سيتي.
عن  باال�ستف�سار  االإجنليزي  النادي  ورد 
ب�سبب  اأخــــرى,  ــرة  م ــو  ــريت روب �سريجي 
اأحد  بيع  يريد  بر�سلونة  اأن  �سيتي  اإدراك 

االأظهرة.
يف�سل  �سيتي  اأن  "�سبورت"  ــت  ــاف ــس واأ�
روبريتو على �سيميدو, الأن االأول ي�ستطيع 

اللعب يف اأكرث من مركز.
االآن,  املحادثات  جتميد  اإىل  الناديان  وجلاأ 
يف  ـــدًدا  جم فتحها  على  االتــفــاق  مــع  لكن 
اأغ�سط�س/اآب اجلاري, عقب انتهاء بطولة 

دوري اأبطال اأوروبا.
يعي�س  روبــريتــو  اأن  ال�سحيفة  وذكـــرت 
كثرًيا  يفكر  وال  بر�سلونة,  يف  جيدة  فرتة 
اأن  اإال  املقبل,  باملو�سم  وجهته  تغيري  يف 
االأمــر  وهــو  راتبه,  حت�سني  يريد  الالعب 

الذي �سيجده يف مان�س�سرت �سيتي.
على  �سيتي  مان�س�سرت  اأن  "�سبورت"  واأكدت 

ا�ستعداد ملنح بر�سلونة �سعًرا مرتفًعا حل�سم 
�سفقة روبريتو.
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم : عي�شى قراقع
-------------------------

انتظار  ويتجدد  الأ�شحى  عيد  يحل 
الح��ت��لل،  �شجون  يف  الأ�����رشى 
ف��امل��ع��رك��ة داخ���ل ال�����ش��ج��ون هي 
اأكرث،  ينتظر  من  اإنتظار،  معركة 
اأوًل:  اأ�شابعه  على  يع�س  م��ن 
يكتفي  ال�����ش��ج��ان،  اأم  ال�شجني 
انتظار  فتيلة  باإ�شعال  الأ����رشى 
اأجمل  يلب�شون  عيد،  كل  يف  اأخرى 
ميار�شون  ملب�س،  من  لديهم  ما 
الفورة،  �شاحة  يف  العيد  ع��ادات 
اجلماعية،  العيد  ���ش��لة  ي���وؤدون 
والأق�شام،  الغرف  بني  ي��ت��زاورون 
يتبادلون  احل��ل��وي��ات،  ي��وزع��ون 
يف  املخزونة  والإ�شارات  الر�شائل 
التحايا  يوجهون  الذكريات،  وجع 
اإىل  والرحمة  الأحياء  اأحبائهم  اإىل 
 5000 مايقارب  الأموات.  اأحبائهم 
ينتظرون  فل�شطينية  واأ�شرية  اأ�شري 
الق�شبان،  خلف  و�شنوات  �شنوات 
واملنا�شبات  الأع��ي��اد  مئات  م��رت 
الطق�س  تقلب  وامل��وؤمل��ة،  املفرحة 
وج��رت  بالنهار  الليل  وام��ت��زج 
الأجيال  وتوالدت  واحلروب  الرياح 
و�شائل  تطورت  احليطان،  و�شدئت 
ال�رشى  ومازال  والقمع  ال�شيطرة 
النتظار:  على  بقدرتهم  �شامدون 

جديدة  �شنة  اآخر،  عيد  يوم  انتظار 
غري  مكتملة  �شم�س  خمتلفة، 
مفخخة،  ق�شيدة  اأو  رواية  م�شيجة، 
بالأمل  النتظار  �شلحوا  الأ���رشى 
لل�شاعات  دمهم  وع��ب��اأوا  والفعل 

القادمة.
من  اأك���رث  يق�شون  اأ����ش���رياً   50
اأ���ش��رياً   29 بينهم  م��ن  ع��ام��ًا   20
زالوا  عامًا ل   25 من  اأكرث  يق�شون 
املُنتَظر  اأن  ينتظرون، هم على قناعة 
اأ�شري   700 غداً،  �شياأتي  يتاأخر،  لن 
ينتظرون،  وم�شاب  ومعاق  مري�س 
على  يحتالون  اأوجاعهم  يراوغون 
ال�شجن  يف  النتظار  �شار  املوت، 
هو عملية مقاومة بني املوت واحلياة. 
يون�س  وماهر  يون�س  كرمي  الأ�رشى 
منذ  ينتظرون  الربغوثي  ون��ائ��ل 
الحتلل،  �شجون  داخل  عامًا   40
يرون  لنهم  يهنوا  ومل  يهرموا  مل 
حياتهم يف الآخرين الطلقاء، الأم�س 
املعتمة  ال��زواي��ا  ويف  يتل�شى  ل 
الأ�شري  ال�شماء.  و�شوح  �شاهدوا 
فوؤاد ال�شوبكي �شيخ الأ�رشى البالغ 
85 عامًا ينتظرمن يفجر  العمر   من 
انتظار  العيد،  �شباح  يف  النتظار 
عن  جمال  يقل  ل  ال�شبح  ا�رشاقة 
ال��زواب��ع  يثري  فتيًا  ياتي  روؤي��ت��ه، 
حمكومني  اأ�شرياً   542 والنتباه. 

املوؤبد  يف  ينتظرون  املوؤبد  بال�شجن 
املوؤبد  هذا  يوزعون  ينطفئون،  ول 
يت�شظى  الأي���ام،  تفا�شيل  على 
اأراد  النتظار.  وطاأة  وتزول  املوؤبد 
ال�رشائليون و�شع الأ�رشى يف حالة 
دفنهم  بهدف  ومملة  طويلة  انتظار 
يقول  حالهم  ل�شان  الليقني،  يف 
لكل اأ�شري : اإن مل ياأخذك املوت فاإن 
هو  لي�شبح  عليك  ينغلق  ال�شجن 
عاملك الدائم وقربك القادم. النتظار 
هو خمطط اإ�رشائيلي جلعل الأ�رشى 
ف�شيولوجية  حالة  اىل  ي�شلون 
واحل��ري��ة،  امل�شتقبل  م��ن  ك��اخل��وف 
وغمو�س  الياأ�س  الوقت،  ملوحة 
الكائن  �شهر  ال�شيا�شي،  الأف��ق 
ومكانية  زمنية  قوالب  يف  احل��ي 
معنى.  اأي  الت�شحية  اإفقاد  جامدة، 
ال�رشائيلي  املفهوم  يف  النتظار 
املتحفزة  خطواتك  على  عدوان  هو 
عاملك  وي�شبح  تتكل�س  اأن  الآتية، 
الوقت  ان�شحاب  وبعيد،  متنائي 
من  مالديك  ا�شتنفاذ  الذاكرة،  من 
ال�شت�شلم.  حد  اىل  اخمادك  طاقة، 
و�شعوا  ال���رشائ��ل��ي��ون  املحتلون 
حالة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
انتظار  ال�شجن،  يف  انتظار  انتظار: 
ان  انتظار  الع�شكري،  احلاجز  على 
ي�شعلوا  او  امل��اء  �شنبور  يفتحوا 

مئات  عن  املرور  انتظار  الكهرباء، 
املجتمع  يتحرك  ان  انتظار  املعابر، 
القانونية  التزاماته  ويفر�س  الدويل 
القرارات  مئات  مفعول  وي�شحن 
الفل�شطينيون  الأ���رشى  الغائبة. 
ك�رشوا مفهوم النتظار ال�رشائيلي: 
املعطلة،  ال��زم��ن  �شاعة  ح��رك��وا 
ومقاومة،  ومواجهات  ا���رشاب��ات 
ال��دف��اع ع��ن ال��ك��رام��ة واحل��ري��ة 
انتفا�شات  امل�شري،  تقرير  وح��ق 
النتظار  العا�شفة.  حتت  القيود 
بحد  ال�شرب  قنبلة  هو  ال�شجن  يف 
تكتب  ل��غ��ريك،  تكون  اأن  ذات��ه��ا: 
لغريك،  حترتق  لغريك،  تقراأ  لغريك، 
ول  تنتظرها  التي  املراأة  تلك  تع�شق 
من  تبنيها  ثم  روحك  تتهدم  تراها، 
اأن  هو  ال�شجن  يف  النتظار  جديد، 
الطريق.  ت�شح  حتى  دائمًا  ت�شيء 
كاملوت  مغلق  باب  اأم��ام  النتظار 
يف  العيد  لكن  احل��ي��اة،  قيد  على 
الأب��واب  عام  كل  يقرع  ال�شجون 
ميدون  ي�شمعونه،  ال�رشى  املغلقة، 
الوقت  قو�س  ي�شدون  اأياديهم،  له 
وي�شنعون  النتظار  وين�شفون 
اىل  اأحلمهم  يف  ي�شافرون  القرار، 
يف  النتظار  وبيوتهم،  اأطفالهم 

األ تنتظر. ال�شجن هو ان تتعلم 

الأ�شرى يف العيد... ن�شد قو�ص الوقت ونن�شف الإنتظار

مروان  املنا�شل  القايد  حملة  توجهت 
�شعبنا  جماهري  اىل  بالتعزية  الربغوثي 
وامتنا  ال�شقيق  التون�شي  وال�شعب 
العربية وال�شعب الفرن�شي واحرار العامل 
الفرن�شية-  احلقوقية  النا�شطة  برحيل 
التون�شية املحامية جيزيل حليمي، والتي 
 70 من  اكرث  مدار  على  حا�رشة  كانت 
وحقوق  التحرر  ق�شايا  دعم  يف  عاما 
وم�شاندة  العاملي  امل�شتوى  على  امل��راة 
حرب التحرير اجلزايرية واحلقوق العربية. 
كذلك  حياتها  كر�شت  التي  حليمي 
الفل�شطيني،  ال�شعب  حقوق  عن  للدفاع 

من  املا�شيني  العقدين  خ��لل  ك��ان��ت 
الزعيم  حرية  مل�شاندة  املبادرين  اواي��ل 
الربغوثي  مروان  الفل�شطيني  الوطني 
عليه  واحلكم   2002 العام  اختطافه  منذ 
عاما،  واربعني  موبدات  خلم�شة  بال�شجن 
الدولية  احلملة  مل�شاندة  الدامية  والنا�شطة 
حلرية مروان الربغوثي وجميع ال�رشى. 

ن�شال  ان  املنا�شبة  بهذه  احلملة  واكدت 
مروان  حرية  اجل  من  حليمي  الراحلة 
الربغوثي كرمز للوحدة الوطنية واملقاومة 
ون�شالها  احل��ري��ة،  اج��ل  م��ن  ومقاتل 
والق�شية  ال����رشى  حرية  �شبيل  يف 

اجلبهة  على  قتال  ه��و  الفل�شطينية، 
وحركات  العامل  اح��رار  لكل  المامية 
بعامل  الن�شاين  احللم  لتحقيق  التحرر 
اف�شل حترتم فيه كرامة الإن�شان وحقوقه 
والحتلل  ال�شتعمار  من  خال  وحريته، 
وال�شتغلل. واحل���روب  والعن�رشية 

والدفاع  احلرية  راية  حتمل  فل�شطني  ان 
قال  كما  العامل  يف  احلرية  م�رشوع  عن 
ودولتها  ال�شهيونية  وحتمل  مانديل، 
والقتل  ال�شتعمار  راي��ة  العن�رشية 
والحتلل والعدوان، ولقد كانت الراحلة 
ال�شحيح والأخلقي من التاريخ.الكبرية جيزيل حليمي نا�شطة يف اجلانب 

تنعى املحامية جيزيل حليمي النا�شطة يف الدفاع عن الق�شايا العربية وق�شايا املراأة
حملة الربغوثي اأخبار فل�شطني

الأ�شري املري�ص نزار 
عزيز زيدان

التا�شعة  ابن  زيدان  �شلمان  عزيز  نزار  الأ�شري/ 
مزمنة  باأمرا�س  مري�س  ربيعًا،  واخلم�شني 
ل�شوء  عنه  والإفراج  علجه  ت�شتوجب  والتي 
و�شعه ال�شحي، والقابع حاليًا يف �شجن هدرمي 
من  وا�شتهتار  ومماطلة  طبي  اإهمال  يرافقها 
تقدمي  يف  بحياته  ال�شجون  م�شلحة  اإدارة  قبل 
الأ�رشى  فاإن حاله كحال كل  له.  اللزم  العلج 
الويلت  يعانون  الذين  الحتلل  �شجون  يف 
تتعمد  التي  العن�رشية  الإدارة  �شيا�شات  من 
علجهم بامل�شكنات دون القيام بت�شخي�س �شليم 
حلالتهم ومعاناتهم امل�شتمرة مع الأمرا�س لرتكه 
اأنهى عامه  وقد  بج�شده،  يفتك  للمر�س  فري�شة 
الثامن ع�رش خلف الق�شبان ودخل عامه التا�شع 
الحتلل  �شجون  يف  التوايل  على  عاما،  ع�رش 
 37 بال�شجن  حكمًا  يق�شي  والذي  ال�رشائيلي 
عاما .. - الأ�شري:- نزار عزيز �شلمان زيدان "اأبو 

اإياد" - تاريخ امليلد:- 1962م
- مكان الإقامة :- بري نبال قرية فل�شطينية تقع 
القد�س.  مدينة  غرب  �شمال  الغربية  ال�شفة  يف 
حرب  يف  الإ�رشائيلي  الحتلل  حتت  وقعت 

.1967
ال�شيدة  من  متزوج  الجتماعية:-  احلالة   -
الأبناء/  من  وله  اإياد"  "اأم  زيدان  رفعة  الفا�شلة 
اآلء- حممد- وحني اعتقل الأ�شري  اإياد- جهاد - 
العا�رش،  ال�شف  يف  البكر  البن  اإياد  كان  نزار 
الثامن واآلء  ال�شف  الثاين هو جهاد يف  والبن 
هو  �شنا  واأ�شغرهم  اخلام�س  ال�شف  يف  كانت 

حممد...
- تاريخ العتقال:- 9/7/2002م 
- مكان العتقال:- �شجن هدرمي 

 - احلكم:- 37 عام
- اعتقال الأ�شري البطل :- نزار زيدان

منزل  الإ�رشائيلي  الحتلل  قوات  اجتاحت 
جهة  اإىل  اقتياده  وجرى  نزار  الأ�شري  عائلة 
واتهم  القا�شي  للتحقيق  وخ�شع  معلومة  غري 
�شهدتها  انتفا�شة  ذروة  يف  الحتلل  مبقاومة 
�شبتمرب/اأيلول   28 يف  الفل�شطينية  الأرا�شي 
بال�شجن  حكما  الحتلل  2000،واأ�شدر 
العديد  يف  خللها  وتنقل  عامًا   37 ملدة  الفعلي 
املقام يف �شجن  به  ي�شتقر  اأن  قبل  ال�شجون  من 

هدرمي ..
ننا�شدكم وننا�شد اأحرار العامل

لإنقاذ  ال�رشيع  بالتدخل  الدولية  العدل  وجلنة 
حياة زوجي نزار عزيز زيدان وجميع ال�رشى

الأوان  فوات  قبل  حياتهم  واإنقاذ  عنهم  للإفراج 
مبداأ  اأ�شحاب  لنهم  اأعناقكم  يف  اأمانة  لنهم 

وحق ووطن
والمتنان  ال�شكر  جزيل  ولكم  وتف�شلوا 
والتقدير والحرتام على حبكم ودعمكم ل�شعب 

فل�شطني.

واملحررين  الأ�رشى  ب�شوؤون  املخت�س  قال 
اأ�شدره  تقرير  يف  فروانة،  النا�رش  عبد 
نحو  ان  املبارك:  الأ�شحى  عيد  مبنا�شبة 
)4500( اأ�شري واأ�شرية يف �شجون الحتلل 
و)160(  اأ�شرية،   )39( بينهم  ال�رشائيلي، 
نواب  و)6(  اإداريا،  معتقل  و)360(  طفل، 
واأ�شرية  اأ�شري   )700( وقرابة  �شابقني، 
يعانون من اأمرا�س خمتلفة، بينهم ع�رشات 
ومر�شى  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من 
الأ�شري  واأكربهم  ال�شن  كبار  و  ال�رشطان 
جتاوز  الذي  حازم"  "اأبو  ال�شوبكي  فوؤاد 
عمره الثمانني عاما. وتابع: اأن قرابة )86%( 
هم  واملعتقلني  ال���رشى  عدد  اإجمايل  من 
وهوؤلء  الغربية،  ال�شفة  حمافظات  من 
�شجنا   22 قرابة  على  موزعني  الأ���رشى 
النقب  منها:  توقيف  ومركز  ومعتقل 
وه��دارمي  ال�شبع  وبئر  ونفحة  ورمي���ون 
و�شطة  وال��دام��ون  وع�شقلن  وجلبوع 
وعوفر وجمدو والرملة وامل�شكوبية ..الخ. 
هذا  الأ�شحى  عيد  يحل  فروانة:  واأ�شاف 
وظروف  عموما،  الأ�رشى  واأو�شاع  العام 
ارتفاع  ظل  يف  ق�شوة،  تزداد  احتجازهم، 
وتف�شي  ال�شجان  وق�شوة  القمع  وت��رية 
لديهم  القلق  وزي��ادة  "كورونا"  فايرو�س 
"الوباء"،  بهذا  اإ�شابتهم  خطر  من  وعليهم 
مع غياب اإجراءات الوقاية وتدين م�شتوى 

ال�شتهتار  وا�شتمرار  ال�شلمة  تدابري 
الإ�رشائيلي بحياتهم واأو�شاعهم ال�شحية. 
ق�شوة  من  وبالرغم  باأنه  فروانة  واأ�شار 
الظروف وما يعانيه الأ�رشى من اأمل ووجع 
الأ�شحى  عيد  ي�شتقبلون  فهم  وحرمان، 
للعيد  ونظرتهم  متعددة،  و�شور  باأ�شكال 
تنطلق من بعدين؛ الأول العقائدي والديني 
وهذا يجعل الأ�شري ي�شت�شعر مكانة العيد 
اإ�شلمية  منا�شبة  باعتباره  بفرحة و�شعادة 
البعد  اأما  ال�رشيعة.  عظيمة ذات دللة يف 
يف  الأ�شري  نف�شية  يف  املتمثل  فهو  الآخر 
بتقليب  معها  يبداأ  التي  اللحظات  تلك 
�رشيط الذكريات، ويتخيل نف�شه بني اأهله 
وعائلته، ويتمنى اأن يكون بينهم ي�شاطرهم 
فيزداد  الفرحة،  وي�شاركهم  املنا�شبة  هذه 
ال�شجن  داخل  وامل�شاعر  فاحلياة  واأملًا.  حزنا 

خمتلفة.
اأ�شري   )50( نحو  وجود  اإىل  فروانة  وبنّي   
فل�شطيني معتقلني منذ اأكرث من 20�شنة، 
يف  عائلتهم  م�شاركة  من  حرموا  وقد 
 )29( بينهم  املا�شية،  الأع��ي��اد  ع�رشات 
25�شنة،  عن  يزيد  ما  منذ  معتقلني  اأ�شرياً 
م�شى  اأ�شريا   )14( يوجد  هوؤلء  بني  ومن 
ب�شكل  عام   30 من  اكرث  اعتقالهم  على 
وماهر  كرمي  ال�شريين  اأقدمهم  متوا�شل، 
عام1948  املحتلة  املناطق  من  يون�س 

واملعتقلن منذ يناير1983. وبالإ�شافة اىل 
الع�رشات ممن حترروا يف  هناك  فان  هوؤلء 
عام2011،  )�شاليط(  الأحرار  وفاء  �شفقة 
اأم�شوا  وقد   ،2014 عام  اعتقالهم  واأعيد 
هم الآخرين ما يزيد عن 20 �شنة، واأبرزهم 
الأ�شري نائل الربغوثي الذي اأم�شى قرابة 
40 �شنة على فرتتني وما زال يف ال�شحن. 
احلركة  �شهداء  قائمة  فروانة  وا�شتح�رش 
والتي   1967 عام  منذ  الأ�شرية  الوطنية 
�شهيدا   )224( اىل  العام  ه��ذا  ارتفعت 
ارتقوا بعد العتقال وداخل ال�شجون جراء 
التعذيب والإهمال الطبي او ب�شبب القتل 
العمد واإطلق الر�شا�س وهم يف ال�شجن. 
هذا بالإ�شافة اىل مئات اآخرين ا�شت�شهدوا 
اأمرا�س  ب�شبب  ال�شجن  من  خروجهم  بعد 
تعر�شوا  ما  جراء  ال�شجون  عن  ورثوها 
فرتة  خلل  طبي  واإهمال  تعذيب  من  له 
وذكر  الإ�رشائيلي.  ال�شجن  داخل  وجودهم 
زالت  ما  الحتلل  �شلطات  ب��اأن  فروانة 
يف  ارت��ق��وا  لأ���رشى   )6( جثامني  حتتجز 
اأني�س  وهم:  خمتلفة  اأوق��ات  يف  ال�شجون 
ع�شقلن  �شجن  يف  اُ�شت�شهد  الذي  دولة 
ا�شت�شهد  عوي�شات  عزيز   ،1980 ع��ام 
عام2018، وفار�س بارود ون�شار طقاطقة 
و ب�شام ال�شايح وثلثتهم ا�شت�شهدوا خلل 
الغرابلي  و�شعدي  املن�رشم2019،  العام 

اجل��اري.  ال�شهر  مطلع  ا�شت�شهد  ال��ذي 
واملوؤ�ش�شات  اجلهات  كافة  فروانة  ودعا 
اإىل  الإن�شان  حقوق  ومنظمات  املعنية 
الدولية  والأدوات  الآليات  كافة  توظيف 
اأجل  لل�شغط على �شلطات الحتلل من 
الإفراج عن كبار ال�شن واملر�شى. وطالب 
ال�شحة  الأحمر ومنظمة  ال�شليب  منظمة 
حمايد  دويل  طبي  وفد  باإر�شال  العاملية 
ال�شجون والطلع عن كثب على  لزيارة 
وتقدمي  هناك  ال�شحية  الأو�شاع  حقيقة 
العلج اللزم واملنا�شب للأ�رشى املر�شى 
للأ�رشى يف  "كورونا"  فحو�شات  واإجراء 
ظل الت�شكيك الفل�شطيني الدائم بالرواية 

الإ�رشائيلية. 
لكافة  احلماية  توفري  موؤكدا على �رشورة 
الإ�شابة  اأو  امل��وت  خطر  من  الأ����رشى 
اإجراءات  كافة  اتخاذ  و�شمان  بالأمرا�س، 
مواد  وتوفري  ال�شلمة  وتدابري  الوقائية 
التعقيم والنظافة والغذاء املنا�شب حلمايتهم 
"كورونا"،  بفايرو�س  الإ�شابة  خطر  من 
اأعداد  وتزايد  الفايرو�س  تف�شي  ظل  يف 
درجة  وارتفاع  ال�شجانني  من  امل�شابني 
توقف  ا�شتمرار  مع  الأ���رشى  على  القلق 
الأ�رشى  من  العظمى  للغالبية  الزيارات 
بني  البديلة  التوا�شل  اآل��ي��ات  وان��ع��دام 

الأ�رشى وعوائلهم.

فروانة: 4500 اأ�شري يف �شجون الحتالل, بينهم 39 اأ�شرية و160 اأ�شريا
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لليوم اخلام�ص.. اأمريكا ت�شجل اأكرث 
من 1000وفاة بكورونا خالل 24 �شاعة

قراءة / حممد علي
---------------- 

يف  ت�شتند  التي  اجلامعة  واأك��دت 
الهيئات  بيانات  اإىل  اإح�شاءاتها 
واملحلية  ال��ف��درال��ي��ة  الر�شمية 
الوليات  اأن  املفتوحة  وامل�شادر 
اأم�س  ي��وم  خ��لل  �شجلت  املتحدة 
اجلمعة 31 يوليو 1259 وفاة جديدة 
وفاة   1233 مقابل  ال��وب��اء،  ج��راء 
الأربعاء  وفيات  و1403  اخلمي�س 
وفاة  و1076  الثلثاء  وفاة  و1244 
تقل  نف�شه،  ال��وق��ت  يف  الث��ن��ني. 
ح�شيلة الإ�شابات اليومية بكورونا 
يف الوليات املتحدة، ح�شب بيانات 
األفا لليوم الثاين  اجلامعة، عن ال�70 
البلد  يف  ور�شدت  التوايل،  على 
خلل يوم اأم�س 67023 حالة جديدة 
اإ�شابة   67619 مقابل  للعدوى، 
عام،  وب�شكل  ال�شابق.  اليوم  يف 
منذ  املتحدة  الوليات  يف  �شجلت 
اإح�شاءات  على  بناء  اجلائحة،  بداية 
جامعة "جونز هوبكنز"، 4563262 
ب�"كوفيد19-"، منها  اإ�شابة موؤكدة 
و1438160  وفاة  حالة   153320
على  ح�شيلة  اأكرب  اأي  �شفاء،  حالة 
وترية  وع���اودت  ال��ع��امل.  م�شتوى 
تف�شي كورونا يف الوليات املتحدة 
مع  املا�شية  الأ�شابيع  يف  الرتفاع 
ارتفاعا  الوليات  من  عدد  ر�شد 
ح�شيلة  يف  م�شبوق  وغري  قيا�شيا 
بالوباء.  وال��وف��ي��ات  الإ���ش��اب��ات 
و�شهدت ولية فلوريدا خلل الأيام 
غري  قفزات  اأربع  املا�شية  الأربعة 
ح�شيلة  يف  التوايل  على  م�شبوقة 

الوفيات جراء الوباء.

واالإع�سار "اأي�سايا�س" يتجه 
نحو فلوريدا بوؤرة كوفيد- 19

"اأي�شايا�س"  الإع�����ش��ار  يوا�شل 
الباهاما�س  اأرخبيل  اجتياحه  ال�شبت 
حيث ُيتوقع اأن ي�شتّد قبل اأن ي�رشب 
ُتعّد  التي  الأمريكية  فلوريدا  ولية 
طفرة  جراء  ت�رشراً  الأكرث  بني  من 
يف  كوفيد19-  وب��اء  ح�شيلة  يف 
ت�شنيف  وتغرّي  املتحدة.  الوليات 
اجلمعة  اخلمي�س  ليل  "اأي�شايا�س" 
اإع�شار  اإىل  ا�شتوائية  عا�شفة  من 
مقيا�س  )يف  الأوىل  ال��درج��ة  من 
رياح  ترافقه  درج��ات(  خم�س  من 
كلم   130 الق�شوى  �رشعتها  تبلغ 
الوطني  املركز  وفق  ال�شاعة،  يف 
اأحدث  ويف  للأعا�شري.  الأمريكي 
ال�شبت عند  للمركز �شدرت  ن�رشة 
ال�شاعة 06،00 ت غ، و�شف املركز 
اأنها عا�شفة تو�شعية  الظاهرة على 
الغربية  ال�شمالية  اجلهة  نحو  تنتقل 
ال�شاعة  يف  كلم   22،5 ب�رشعة 
وت�رشب يف الوقت احلايل باهاما�س 

وقال  وكايكو�س.  ترك�س  واأرخبيل 
اإع�شار  ح��دوث  "ُينتظر  امل��رك��ز 
يف  العا�شفة  جراء  خطرية  واأم��واج 
ال�شبت،  الباهاما�س  اأج��زاء  بع�س 

والإنذارات بالإع�شار �شارية".
وبداأ الإع�شار اجلمعة �رشب جنوب 
ت�رشرت  التي  الباهاما�س  ���رشق 
2019 من  اأيلول/�شبتمرب  ب�شدة يف 
الدرجة  من  "دوريان"  الإع�شار 
�شبعني  بحياة  اأودى  الذي  اخلام�شة 
مئات  وخّلف  الأق��ل  على  �شخ�شًا 
مادية  بخ�شائر  وت�شبب  املفقودين 
ق�شم  وح��ّذر  ال��دولرات.  مبليارات 
الذي  فلوريدا  يف  الطوارئ  اإدارة 
منذ  الإع�شار  و�شول  اأوًل  توقع 
من  املتحدة،  الوليات  اإىل  اجلمعة 
اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  "اأي�شايا�س  اأن 
و���رشق  جنوب  يف  قوية  اأم��ط��ار 
وميكن  اجلمعة.  من  اعتبارا  فلوريدا 
معزولة  في�شانات  ذلك  ي�شبب  اأن 
خلل  املدن".  يف  و�شيول  مفاجئة 
الدومينيكان،  بجمهورية  م��روره 
 32 ب��ني  م��ن   14 و�شعت  حيث 

ا�شتعداد ق�شوى،  حالة  مقاطعة يف 
�شخ�س  مقتل  اإىل  "اأي�شايا�س"  اأدى 
طرقات  وغرقت  اأنهر.  وفي�شان 
توتر  خطوط  وانقطعت  بالوحول 
ونباتات  اأ�شجار  واقُتلعت  ع��اٍل 
وغ��م��رت امل��ي��اه م��ن��ازل ك��ث��رية... 
باأ�رشار  اجلمعة  الإع�شار  وت�شبب 
املنطقة  ب��ورت��وري��ك��و  يف  ك��ب��رية 

التابعة للوليات املتحدة.

�سيناريو كارثي 

وا�شتعدادا للأ�شواأ، دعا حاكم ولية 
ال�شكان  دو�شانتي�س  رون  فلوريدا 
ل  "ملا  الغذائية  امل��واد  تخزين  اإىل 
احلاكم  واأعلن  اأيام".  �شبعة  يقّل عن 
الطوارئ  حال  اجلمعة  اجلمهوري 
يف املقاطعات الواقعة على ال�شاحل 
ميامي-ديد  من  للولية،  ال�رشقي 
اإىل نا�شاو. وحّذر يف موؤمتر �شحايف 
"الو�شع يتطّور ب�شكل دائم  اأن  من 
وميكن اأن يتغرّي ب�رشعة". من جهتها، 
الأمريكية  الف�شاء  وكالة  اأعلنت 
تطور  كثب  عن  تتابع  اأنها  )نا�شا( 
عودة  يوؤخر  قد  ال��ذي  الإع�شار 
كب�شولة "�شباي�س اك�س"اإىل كوكب 
انطلقها  من  �شهرين  بعد  الأر�س، 
يف مهمة اإىل حمطة الف�شاء الدولية 
بعد  تعود  اأن  ُيفرت�س  كان  والتي 

ظهر الأحد اإىل �شاحل فلوريدا.
وقت  يف  الإع�شار  و�شول  وُيعترب 
وباء  بوؤر  اإحدى  فلوريدا  اأ�شبحت 
املتحدة،  الوليات  يف  كوفيد19- 
�شيناريو كارثيًا لهذه الولية، حيث 

تكتظ امل�شت�شفيات باملر�شى.

األف وفاة  اأكرث من  التوايل  لليوم اخلام�ص على  �شجلت  املتحدة  الوليات  باأن  "جونز هوبكنز" الأمريكية  اأفادت جامعة 
"كوفيد19-". مر�ص  ي�شبب  الذي  امل�شتجد  كورونا  ناجمة عن فريو�ص  جديدة 

نور  الإماراتي،"اأ رد وزير اخلارجية 
وزير  ت�رشيحات  على  قرقا�س"، 
اأكار"  "خلو�شي  الرتكي  الدفاع 
الإمارات  مبحا�شبة  فيها  هدد  التي 
ل�شالح  ليبيا  يف  تدخلها  ب�شبب 
وو�شف  حفرت".  "خليفة  ق��وات 
"اأكار"  ت�رشيحات  "قرقا�س" 
ب�"ال�شتفزازية"،  م��ارات  الإ عن 

ت��دار  ل  "العلقات  اأن  م��وؤك��دا 
تعبريه.  والوعيد"ح�شب  بالتهديد 
ت��غ��ري��دة  يف  "قرقا�س"،  وق���ال 
"الت�رشيح  اإن  "تويرت":  ع��ل��ى 
ال���ش��ت��ف��زازي ل��وزي��ر ال��دف��اع 
لدبلوما�شية  جديد  �شقوط  الرتكي 
الباب  "منطق  اأن  واأ�شاف  بلده". 
وفرماناتها  العلّية  والدولة  العايل 

التاريخي"ح�شب  الأر�شيف  مكانه 
تدار  ل  "العلقات  اإن  وقال  قوله. 
مكان  ول  وال��وع��ي��د،  بالتهديد 
هذا  يف  ال�شتعمارية  ل��لأوه��ام 
تركيا  تتوقف  اأن  ن�شب  والأ الزمن، 

العربي". ال�شاأن  يف  تدخلها  عن 
وك���������ان وزي���������ر ال�����دف�����اع 
قد  اأكار"،  الرتكي"خلو�شي 

مع  ل��ق��اء  يف  م�����ارات،  الإ ه��اج��م 
تدعم  نها  اإ وق��ال  "اجلزيرة"،  قناة 
لرتكيا  معادية  اإرهابية  منظمات 
ب��لده  واإن  و���ش��وري��ا،  ليبيا  يف 
على  م�������ارات  الإ ���ش��ت��ح��ا���ش��ب 
وال��زم��ان  امل��ك��ان  يف  فعلته  م��ا 

. �شبني ملنا ا
ق.د

م����ن ال��داخ��ل��ي  ت��وق��ع وزي����ر الأ
اأن  اأوح��ان��ا،  اأم��ري  "الإ�رشائيلي" 
لرئي�س  املناه�شة  ال��ت��ظ��اه��رات 
ال�������وزراء ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، 
وخلل  الدماء”.  باإراقة  “�شتنتهي 
قال:  هيوم”،  “ي�رشائيل  مع  لقاء 
العنف  لكن  اأهلية،  تكون حرب  “لن 
من  اأجواء  هناك  الوقت.  مع  يتزايد 
امل��ظ��اه��رات.  ه��ذه  يف  ال��ك��راه��ي��ة 
حادة  انق�شامات  توجد  امل��رة  ه��ذه 
دائما  النق�شامات  الطرفني.  بني 
وقال  موجودة”.  و�شتكون  كانت 
ال�شخ�شي  بقربه  املعروف  اأوحانا، 
“اأجواء  اإن  نتنياهو،  ����رشة  اأ م��ن 
اغتيال  �شبقت  التي  التحري�س 
���رشائ��ي��ل��ّي��ة  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة الإ
باهتة  راب���ني،  ���ش��ح��اق  اإ ���ش��ب��ق  الأ
واعتدى  الآن”.  يجري  مبا  باملقارنة 
متظاهرين  على  نتنياهو  اأن�شار 
و���ش��ح��ف��ي��ني خ���لل ال��ت��ظ��اه��رات 
احتجاجا  �شابيع،  اأ منذ  امل�شتمرة 
القت�شادية  الأو�شاع  تردي  على 

دارت���ه  اإ و���ش��وء  نتنياهو  وف�����ش��اد 
�شحيفة  ونقلت  ك��ورون��ا.  لأزم��ة 
يف  كبار  �شباط  عن  “هاآرت�س”، 
يحاول  “اأوحانا  اإن  قولهم،  ال�رشطة 
ملن�شب  املرتقب  التعيني  ا�شتغلل 
اأجل  من  لل�رشطة  العام  املفت�س 
قامة  اإ مقر  مقابل  املظاهرات  منع 

القد�س”. يف  نتنياهو 
التلفزيونية  “كان”  قناة  ون�رشت 
احلايل  الأ�شبوع  مطلع  للحتلل، 
الأ�شبوع  عقد  لجتماع  ت�شجيلت 
ورئي�س  اأوحانا  مب�شاركة  املا�شي، 
ليئون،  مو�شيه  ال��ق��د���س  بلدية 
و���ش��ب��اط ���رشط��ة واأع�����ش��اء يف 

القد�س. بلدية  جمل�س 
نه  اإ الجتماع،  خلل  اأوحانا  وقال 
هذه  م��ع  ال���ش��ت��م��رار  ميكننا  “ل 
ال�شتمرار  ميكننا  ول  الفو�شى، 
اأع��رف  ول  الفو�شوية،  ه��ذه  م��ع 
ف�������رش ل��ل��ج��م��ه��ور ه��ذه  ك��ي��ف اأ

مننعها”. ل  وملاذا  املظاهرات، 
ق.د

ن��ف��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م اخل��ارج��ي��ة 
ال��رو���ش��ي��ة م���اري���ا زاخ���اروف���ا، 
اخ���ب���ارا ب�����ش��اأن ت��ف��ج��ري رو���ش��ي 
ليخ  البولندي  الرئي�س  لطائرة 
الطائرة  اإ�شلح  ثناء  اأ كات�شين�شكي 
هذه  زاخاروفا  وو�شفت  رو�شيا.  يف 
وبالعملية  �شا�س  الأ بعدمية  املزاعم، 
وقالت  لها.  نهاية  ل  التي  اخليالية 
���ش��ب��وع  زاخ���اروف���ا: ع��ل��ى م��دى اأ
اخلا�شة  البولندية  اللجنة  اأن   ، قراأ اأ
الطائرة  حتطم  يف  التحقيق  باإعادة 
باأن  زعمت  البولندية،  الرئا�شية 
م��ادة  انفجار  ك��ان  احل��ادث  �شبب 
منت  ع��ل��ى  د���ش��ه��ا  مت  ت��ي،  اإن  ت��ي 
يف  الإ�شلح  عملية  ثناء  اأ الطائرة 
بولندا  يف  يبدو  ما  على  رو�شيا. 
ب�شدة  احلقيقة  ت�شابكت  احلديثة، 
له،  وج��ود  ل  ال��ذي  الب��ت��داع  م��ع 
نهاية  ل  خيالية  عملية  اإىل  وحتولت 
الطلع  اإىل  زاخاروفا،  ودعت  لها. 
بني  املحادثات  ن�س  ت�شفري  فك  على 
املنكوبة.  البولندية  الطائرة  طاقم 

البولندي  الرئي�س  طائرة  ان  يذكر 
يوم  حتطمت   154 ت��و�  ط��راز  م��ن 
مدينة  قرب   2010 عام  ابريل   10
على  وكان  الرو�شية  �شمولين�شك 
اأع�شاء  من  و8  راكبا   88 متنها 
الركاب  جميع  لقي  حيث  الطاقم 
ليخ  الرئي�س  فيهم  مب��ن  حتفهم، 
احلكومي  وال��وف��د  كات�شين�شكي 
البولندي  الوفد  وكان  له.  املرافق 
بالقرب  كاتني  قرية  اإىل  متوجها 
الرو�شية،  �شمولين�شك  مدينة  من 
املكر�شة  الفعاليات  يف  للم�شاركة 
ال�شباط  مقتل  ذك���رى  لإح��ي��اء 
واأعلنت   .1940 ع��ام  البولنديني 
اأن  اأظهرت  حتقيقاتها  اأن  رو�شيا 
جنم  كات�شين�شكي  ط��ائ��رة  حتطم 
البولندي  الطائرة  قائد  خطاأ  عن 
ي�شغ  مل  الطائرة  قيادة  طاقم  واإن 
اجلوية  الأحوال  ب�شوء  للتحذيرات 
ا�شتياء  ث���ارة  اإ يخ�شى  ك��ان  ن��ه  لأ

. ئي�س لر ا
ق.د

جبهات  على  يخيم  ن�شبي  ه��دوء 
عيد  حلول  م��ع  ليبيا  يف  القتال 
يف  �شيما  ل  امل��ب��ارك،  الأ���ش��ح��ى 
التي  واجل��ف��رة،  ���رشت  مدينتي 
ا�شتعادة  ال��وف��اق  حكومة  حت��اول 
امليداين  الهدوء  عليها.  ال�شيطرة 
ف�����ش��اح امل��ج��ال  ت��ي اي�����ش��ا لإ ي��اأ
�شيما  ل  ال�شيا�شية،  للتحركات 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  زيارة  بعد 
امل�رشي،  خالد  ليبيا  يف  للدولة 
طربق  يف  املنعقد  الربملان  ورئي�س 
وبع�س  املغرب  اإىل  �شالح،  عقيلة 
تزال  وما   . موؤخراً العربية  ال��دول 
حت�شد  ال��وف��اق،  ح��ك��وم��ة  ق���وات 
على  م�شتمر  ب�شكل  ع�شكريا 
نتائج  بانتظار  املدينتني  م�شارف 
والأوام��ر  ال�شيا�شية  التحركات 
العمليات  م��ر  اآ وق��ال  الع�شكرية. 
اجل��ف��رة،  ���رشت  بغرفة  امل��ي��دان��ي��ة 
ال�شلتات:"نحن  احل�شني  العقيد 
ون�شتعد  كاملة  جهوزية  على  الن 
دعاة  ل�شنا  طبعا  الوام��ر.  لتنفيذ 
الله  ون�شال  نتمنى  نحن  ح��رب 
�رشت  اىل  غامنني  �شاملني  ندخل  ان 
فنحن  احلرب  علينا  كتبت  اذا  ولكن 
تركيا  واكدت  تامة".  جاهزية  على 
لن  انها  الوفاق  حلكومة  الداعمة 

اإيجة  بحر  يف  حقوقها  يف  تفّرط 
انها  وق��ال��ت  املتو�شط  و���رشق��ي 
ذلك.  لتحقيق  اللزمة  القوة  متلك 
الرتكية  ال��دف��اع  وزارة  ون���ددت 
�شارة  اعمال  ا�شمتها  مبا  ب�شدة 
ليبيا،  يف  م����ارات  الإ ارتكبتها 
للواء  الدعم  تقدمي  وقف  اىل  ودعت 

حفرت. خليفة  املتقاعد 
وق���ال وزي���ر ال���دف���اع ال��رتك��ي، 
حكومة  اأكار:"هناك  خلو�شي 
اجلميع  ع��ل��ى  ليبيا  يف  ���رشع��ي��ة 
تقدمي  وع���دم  ح��ول��ه��ا  ي��ل��ت��ف  ان 
فيها  مب��ا  حفرت  للنقلبي  ال��دع��م 
وال�شعودية  ابوظبي  حكومات 
فلن  وال  ورو�شيا،  وفرن�شا  وم�رش 
كما  ليبيا،  ال�شتقراريف  يتحقيق 
واجلفرة  �رشت  م�شكلة  حل  يجب 
مبا  ليبيا  كل  يف  الهدنة  وحتقيق 
ال�شخريات.  اتفاق  مع  يتنا�شب 
حفرت  ق���وات  ات��ه��م��ت  ب��امل��ق��اب��ل 
امل�شلحني  جلب  مبوا�شلة  تركيا 
لل�شفن  حتذيرا  ووجهت  ليبيا،  اإىل 
املياه  من  تقرتب  التي  والطائرات 
اإىل  ودعتها  اأجوائها،  و  اأ الليبية 
للحيلولة  م�شبقا  التن�شيق  �رشورة 

معها. ت�شادم  وقوع  دون 
ق.د

ويف  الغربية،  اأوروب��ا  دول  ت�شهد 
وبريطانيا،  واإيطاليا  فرن�شا  مقدمتها 
احلرارة،  درجات  يف  �شديدا  ارتفاعا 
املناطق  بع�س  يف  اجلمعة  جتاوزت  اإذ 
ال�شلطات  دفع  ما  درجة،   41 و  اأ  40
اإج����راءات  ب��ال��ت��زام  ال��ت��ذك��ري  اإىل 
ارتفاع  لتفادي  ال�شحية  الوقاية 

كورونا. فريو�س  تف�شي 
ثلث  يف  تنبيه  �شدر  فرن�شا،  ويف 
ح�شول  خطر  م��ن  ال��ب��لد  مناطق 
رعدية.  عوا�شف  اأو  حرارية  موجة 

 40 بني  ما  اإىل  احل��رارة  وارتفعت 
املنطقة  يف  الظل،  يف  درج��ة  و41 
وج��زء  ال��ب��لد  وو���ش��ط  الباري�شية 
جهتها،  من  ال�رشقي.  �شمالها  من 
كربى  مدينة   14 اإيطاليا  �شنفت 
اأع��ل��ى  يف  وت��وري��ن��و  روم���ا  بينها 
ومت  احل��رارة.  ب�شبب  خطر  م�شتوى 
تدفقوا  الذين  امل�شطافني  اإخطار 
باأن  كمامات  دون  ال�شواطئ  اإىل 

موجودا. يزال  ل  الوباء 
 37 ( روم��ا  العا�شمة  جانب  واإىل 

بولونيا  القائمة  �شملت  درج���ة(، 
درجة(   38 ( وفلورن�شا  درجة(   39 (
وب��ريوج��ي��ا وت��وري��ن��و وف��ريون��ا، 
م��ا  اأ ال��ب��لد.  �شمال  يف  وجميعها 
ال�شلطات  دع��ت  فقد  هولندا،  يف 
���ش��اط��ئ  جت��ن��ب  اإىل  ال�����ش��ك��ان 
حتى  اأم�شرتدام،  قرب  زان��دف��ورت 
ال��ت��ب��اع��د  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يت�شنى 

امل�شطافني. بني  اجل�شدي 
يف  اجل��وي  الر�شد  اأجهزة  واأعلنت 
هو  اجلمعة  اأن  مل��ان��ي��ا  واأ بريطانيا 

لكن  الآن.  حتى  حرا  العام  يام  اأ �شد  اأ
الربيطاين  اجلوية  الأر�شاد  مكتب 

الأمد. ق�شرية  احلر  موجة  اإن  قال 
املناطق  يف  معتدلة  احلرارة  وبقيت 
حني  يف  ب��ربي��ط��ان��ي��ا،  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
يف  درج���ة   30 اجل��م��ع��ة  جت����اوزت 
�شترتاجع  لكنها  اجلنوبية،  املناطق 
اأن  قبل  الأ�شبوع  نهاية  كبري  ب�شكل 
درجة.  20 من  قليل  اأكرث  اإىل  ترتفع 
ق.د

عمر  "حاج  ثيوبيا،  اإ مفتي  احتفى 
النه�شة  �شد  بتعبئة  اإدري�س"، 
عيد  فرحة  اأن  معتربا  ث��ي��وب��ي،  الإ
تعبئة  باكتمال  اكتملت  الأ�شحى 
عيد  خطبة  خلل  ذلك،  جاء  ال�شد. 
اأقيمت  ال��ت��ي  اجلمعة،  الأ���ش��ح��ى، 
عرب  مبا�رشة  ونقلت  امل�شاجد  باأحد 
"حاج  وق��ال  ث��ي��وب��ي��ة.  الإ ال��ق��ن��وات 
املجل�س  رئي�س  وهو  اإدري�س"،  عمر 
يف  الإ�شلمية  لل�شوؤون  الأع��ل��ى 
اأن  من  الرغم  "على  ن��ه  اإ ثيوبيا،  اإ
م�شاجدنا،  من  حرمنا  كورونا  مر�س 

وك�رش  باأحبابنا،  الجتماع  ومنعنا 
كانت  ال�شنة  ه��ذه  لكن  قلوبنا، 
الأوىل  بالتعبئة  ك��ب��رية  ال��ف��رح��ة 
ثيوبيا  اإ وحت��ظ��ر  النه�شة".  ل�شد 
قامة  اإ املا�شي،  بريل/ني�شان  اأ منذ 
يف  اجلماعة  و�شلوات  اجلمعة  �شلة 
والحرتازات  القيود  كاأحد  امل�شاجد، 
انت�شار  من  للحد  فر�شتها  التي 
"اإدري�س":  واأ�شاف  "كورونا".  وباء 
غري  مكا�شب  امل�����ش��ل��م��ون  "حقق 
باملجل�س  الع��رتاف  مثل  م�شبوقة، 
معرتف  اأهلية  كموؤ�ش�شة  الإ�شلمي 

ت�رشيح  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول  ب��ه��ا، 
يف  ���ش��لم��ي  اإ مركز  اأك��رب  ن�����ش��اء  لإ
�شنة  وهي  ثيوبية،  الإ العا�شمة  قلب 
ومنح  الوطني".  والتوافق  الوحدة 
املجل�س  موؤخرا،  ثيوبي،  الإ الربملان 
اعرتافا  الإ�شلمية،  لل�شوؤون  الأعلى 
موؤ�ش�شة  مبقت�شاه  اأ�شبح  قانونيا، 
كاملة،  ا�شتقللية  ذات  دي��ن��ي��ة 
اأهلية.  منظمة  لعقود  ظل  اأن  بعد 
للمجل�س  اجلديد  الو�شع  و�شيتيح 
ب�شوؤون  تعنى  التي  القوانني  �شن 
املوؤ�ش�شات  ن�����ش��اء  واإ امل�شلمني، 

ال��ت��اب��ع��ة ل���ه، وت��ن��ظ��ي��م ع��لق��ات��ه 
تامة  ا�شتقللية  عن  ف�شل  الدولية، 
كما  �شوؤونه.  يف  تدخلت  اأي  عن 
بابا  اأ دي�س  اأ العا�شمة  دارة  اإ منحت 
الإ�شلمية  لل�شوؤون  الأعلى  املجل�س 
جتاور  ا�شرتاتيجي  موقع  ذات  اأر�شا 
تقدر  مب�شاحة  الأفريقي،  الحتاد  مقر 
�شتخ�ش�س  مربع  مرت  ل��ف  اأ  30 ب�
�شيكون  ���ش��لم��ي  اإ م��رك��ز  ق��ام��ة  لإ
دور  ينا�شب  مبا  اأفريقيا،  يف  الأكرب 

الإ�شلمي. التاريخ  يف  ثيوبيا  اإ
ق.د

اأول رد ر�شمي اإماراتي على ت�شريحات وزير الدفاع الرتكي

وزير "ا�شرائيلي" يتوقع تطور 
التظاهرات احلالية اإىل اإراقة الدماء

مو�شكو تعلق على اأنباء حول تفجري 
طائرة الرئي�ص البولندي

عيد الأ�شحى ُيهدئ اجلبهات يف ليبيا 
موقتًا اأوروبا.. بني مطرقة "كورونا" و�شندان "موجة احلر ال�شديدة" !

مفتي اإثيوبيا يرحب بتعبئة �شد النه�شة الإثيوبي
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بهم الواقع جلوؤوا اإىل العامل الفرتا�شي للتعبري عن �شخطهم بعد اأن خيرّ

اأع�شاء الأورك�شرتا ال�شيمفونية لأوبرا اجلزائر 
يطالبون باإعانات كورونا

علي  حممد 
---------------- 

اجلزائر،  يف  الفنان  ق��در  اأن  يبدو 
بعد  و���ش��ع��ه  ع��ل��ى  ال��ت��ح�����رش  ه��و 
وخ��دم  ب��داع  ل��لإ ال��ك��ث��ري  ق��دم  اأن 
ال�شورة  ول��ع��ل  ب��ت��ف��ان،  الثقافة 
اأع�شاء  ي��ام  الأ هذه  يقدمها،  التي 
لأوب��را  ال�شيمفونية  الأورك�شرتا 
وزي��ر  يجد  مل  -ال��ت��ي  ف��اي��ت  ولد 
ميهوبي  الدين  عز  الأ�شبق،  الثقافة 
هوؤلء  مطالب  لإ�شكات  حل  اأف�شل 
اأح�شن  �شنتني-.  قرابة  منذ  حلها  اإل 
ي�شرّي  التي  الطريقة  على  مثال 
املجتمع  وك���اأن  عندنا،  الفن  بها 
القائل  واملثل  ق��ت  امل��وؤ على  تعّود 
ُغ��دوة«  ْقتلني  اُ ال��ي��وم،  »ِاْحييني 
الفنان  كرامة  عن  احلديث  ليعود 
ي�شتجدي  ن��ه  وك��اأ م��رة-  ك��ل  -يف 
ال�رشخة  لعل  الأط���راف...  خمتلف 
ل  الأمر  اأن  رغم  معينا،  �شدى  جتد 

احلقوق. اأدنى  يتعدى 
الأورك�����ش��رتا  اأع�����ش��اء  ي��رتدد  ومل 
ح�شاباتهم  حتويل  ع��ن  امل��ذك��ورة 
العامل  ع��رب  التوا�شل  م��واق��ع  يف 
تعد  مل  اأن  -ب��ع��د  الف��رتا���ش��ي 
يف  وال��وق��ف��ات  ال�����رشخ��ات  جتني 
عن  ث��م��اره��ا-  وال��ع��ل��ن  ال���واق���ع 
ف�شاءات  اإىل  بروفايلتهم  حتويل 
ها�شتاغ  رفعوا  حيث  للحتجاج، 
املهني«  و�شعنا  من  متذمرون  »نحن 

معها  حتولت  �شوداء  ب�شورة  مرفقة 
يف  م�شنقة.  اإىل  املو�شيقية  احلروف 
للفنان  اجلميل  نكران  يكلف  زمن 
عن  اليومي  والبحث  التهمي�س 
اأن  رغ��م  ال�شرتة  ت�شمن  �شاليب  اأ

احلقوق. باأدنى  يتعلق  الأمر 
�شي�شفر  ما  املعنيون  انتظر  وق��د 
بع�س  مبديري  دودة  بن  لقاء  عنه 
ل  اأن  اإل  الثقافية  ���ش�����ش��ات  امل��وؤ
وزاد  ع��ل��ي��ه،  الت���ف���اق  مت  ���ش��يء 
ب��را،  اع����رتاف امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��لأ
بلة  الطني  قويدر،  اأمني  املاي�شرتو 
مهددة  الأوبرا  اأن  املعني  اأكد  حيث 
بعد  مداخيل  متلك  ول  بالإفل�س 
التي  الن�شاطات  خمتلف  تعليق 
ما  وهو   ٫ احت�شانها على  تعودت 
التكفل  على  تقدر  لن  نها  اأ يعني 
التابعني  املبدعني  ه��وؤلء  مبطالب 
بني  اأ�شواتهم  �شدحت  اأن  بعد  لها، 

التي  اجلماهري  واأمتعت  اأ�شوارها 
كورونا  يقلب  اأن  قبل  تق�شدها 
عقب.وقال  على  �شا  راأ الأو���ش��اع 
باملدير  ل��ق��اءه  اإن  حمو�س  بوبكر 
ان�شغالت  تناول  ل��لأوب��را  الفني 
»بحاجتهم  بلغه  اأ حيث  املو�شيقيني، 
بن�شاطات  والقيام  ب��روف��ات  اإىل 
كت�شجيل  م��ه��ام��ن��ا،  �شميم  م��ن 
الوطنية،  والأغ���اين  املقطوعات 
ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ب��ث ع��رب و���ش��ائ��ل 
ال��ت��وا���ش��ل، ك��م��ا ه��و ال�����ش��اأن يف 
حتى  حاليا،  ال��ع��امل  اأورك�����ش��رتات 
احتياجاتنا،  به  ن�شد  مدخول  ن�شمن 
املو�شيقيني  معظم  اأن  خ�شو�شا 
ل��ي�����س ل��ه��م دخ���ل  اآخ����ر.« وع��ّق��د 
ملطلبهم  »اأون���دا«  ا�شتجابة  ع��دم 
امل�شوؤولة  التزام  مع  اأك��رث٫  م��ر  الأ
ه�شبة  ����ش���وؤون  ع��ل��ى  الأوىل 
اأع�شاء  اأن  رغم  ال�شمت،  العنا�رش 

الأورك�����ش��رتا را���ش��ل��وا ال���وزارة، 
واأرفقوا  املا�شي،  جوان   23 بتاريخ 
حملت  بلئحة  امل��ط��ال��ب  ر���ش��ال��ة 
ع��ان��وا  مو�شيقيا   22 ت��وق��ي��ع��ات 
الوبائية،  الأزم���ة  خ��لل  م��ري��ن  الأ
الأم��ني  م��ع  لقاء  ملمثليهم  وك��ان  
باإيجاد  وعدهم  الذي  للوزارة،  العام 
تراوح  الأمور  اأن  اإل  للم�شكلة،  حل 
التي  الإع��ان��ات  مت�س  ومل  مكانها، 
املت�رشرين  للفنانني  الوزارة  اأقرتها 
م���ن ك���ورون���ا ه�����وؤلء وب���ات���وا 
�شيطرقونه  باب  اأي   « يت�شاءلون 
قائل  املعني  وت�شاءل  نقاذهم؟«  لإ
فردا   155 توظف  اأن  للأوبرا  »كيف 
ت�شتكي  ثم  بينهم  مو�شيقيا  ول 

فل�س؟.« الإ
الأورك�شرتا  اأع�شاء  رفع  اأن  و�شبق 
النظر  باإعادة  مطالب  دودة  بن  اإىل 
العمل  تنظم  ال���ذي  امل��ع��اي��ري  يف 
داخ���ل الأوب�����را ب��ال�����ش��ك��ل ال��ذي 
واأع�شاء  املو�شيقيني  حقوق  يحفظ 
ن�شاء  اإ مر�شوم  اأن  خا�شة  الفريق، 
 2 مادتيه  يف  الثقايف  احل�شن  هذا 
باملا�شي  التكفل  بوجوب  يقر  و4 
الأورك�����ش��رتا،  لإرث  وامل�شتقبل 
املو�شيقيني  ممثل  وقال  حلها.  مت  التي 
فريد  ل��لأوب��را،  احل��ايل  “امل�شري  اإن 
�شعودي،  الدين  نور  وقبله  خوا�س، 
غري  ن��ت��م  اأ ر���ش��م��ي��ة:  ب�شفة  ق��ال 
يق�شد  املر�شوم  حمتوى  معنيني، 

داريني.« الإ املوظفني 

املجال  م�شت  التي  الأزمة  بعد  املزري,  التعبري عن و�شعهم  لأوبرا اجلزائر يف طريقة  التابعة  ال�شيمفونية  الأورك�شرتا  اأع�شاء  اأبدع 
اإجراء  ب�شبب  الن�شاطات  وتعليق خمتلف  كورونا  تف�شي فريو�ص  الثقايف يف اجلزائر جراء  امل�شهد  فيه, على غرار  ين�شطون  الذي 

»نحن  بها�شتاغ  ال�شخ�شية  ح�شاباتهم  واجهات  لتو�شح  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  ف�شلوا  حيث  ال�شلطات,  اأقرته  الذي  احلجر, 
لعلها    , اأجل التدخل  ال�شاأن الثقايف, الوزيرة مليكة بن دودة, من  امل�شوؤولة الأوىل على  نا�شدوا  متذمرون جدا من و�شعنا املهني« و 

الوجه. ماء  حتفظ  اإعانات  على  احل�شول  من  ويتمكنون  تن�شفهم 

الأخ���ري  ال��ع��دد  يف  ���ش��در 
م���ن اجل���ري���دة ال��ر���ش��م��ي��ة 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة اجل��زائ��ري��ة، 
خم��ط��ط حل��م��اي��ة وت��ث��م��ني 
هيبون  ملدينة  الأثري  املوقع 
يت�شمن  حمايته،  منطقة  و 
لهذا  ثريا  اأ موقعا  ع�رش  اثني 

ولية  يف  الطلق  الهواء  يف  املتحف، 
. بة عنا

وقعته  ال��ذي  امل��ر���ش��وم،  ويخ�س 
مليكة  وال��ف��ن��ون  الثقافة  وزي���رة 
لهيبون  ثرية  الأ املواقع  دودة،  بن 
ومعبد  هيبون،  م�رشح  مثل  القدمية 
ل��ه��ة الث��ن��ي ع�����رش، وال��ف��وروم  الآ
احلمامات  ث��ار  واآ وال�شوق،  وحيه، 
�شهاريج  اأو  ال�شاحلية  والأح��ي��اء 

ملدينة. ا
بولية  الثقافة  م��دي��ر  كلف  وق��د 
املجل�س  رئي�س  مع  بالتن�شيق  عنابة، 
ت�شيري  و  بتنفيذ  البلدي،  ال�شعبي 

املخطط. هذا 
لهيبون  ثرية  الأ املواقع  اأن  للتذكري 
كبرية،  ه��م��ي��ة  اأ تكت�شي  ال��ق��دمي��ة، 
عام  يف  متحف  ن�شاء  اإ �شهدت  حيث 
من  جمموعة  على  يحتوي   1968

قطعة.  20000 حوايل 
ق/ث

 A" الق�شري  الفيلم  �شي�شارك 
للمخرجة   "fleur de peau
ال77  الطبعة  يف  م�رشاوة  مرمي 
ال�شينمائي  فيني�شيا  مل��ه��رج��ان 
و   2 بني  ما  تنظيمه  املزمع  الدويل 
ا�شار  ح�شبما  القادم،  �شبتمرب   12
موقع  على  التظاهرة  هذه  منظمو 

للمهرجان. املخ�ش�س  النرتنت 
 A fleur de" فيلم  �شيت�شابق  و 
Ori - " ق�شم  �شمن   "peau
اف��لم  ع��دة  ج��ان��ب  اإىل   "zonti
الليل"   "قطار  غ��رار  على  اأخ��رى 

الخ. )الهند(  نيتا"   "اآ و  )ال�شويد( 
دقيقة   15 خلل  الفيلم  ي��روي  و 
حتاول  �شابة  هي  و  �شارة  ق�شة 
و  بالآخرين  علقاتها  فهم  اع��ادة 
والدتها  منعتها  ان  بعد  بنف�شها 
انه  لتكت�شف  اظافرها  ق�شم  من 

ف�شاعدا  الآن  م��ن  عليها  يجب 
لن  ج��دي��دة  ل��ق��وان��ني  الم��ت��ث��ال 

فهمها. ت�شتطع 
الفيلم  ���ش��ي��ع��ر���س  ج��ه��ت��ه  م���ن 
 Meursault contre" الوثائقي 
يحقق(  )م��ور���ش��و   "enquête
التمويل  �شوق  برنامج  اإط��ار  يف 
دعم  اي��ج��اد  اىل  ي��ه��دف  ال���ذي  و 
عن  ال�شينمائية،  للم�شاريع  مايل 
بني  مهنية  علقات  اقامة  طريق 

املجال. يف  املتعاملني 
"هاجر"  فيلم  م�رشوع  �شي�شتفيد  و 
ل�شالح  "�شول"  و  �شاعد  ني�س  لأ
 Final cut" ور�شة  من  اي�شعد 
اأخرى  طريقة  هي  و   "in venice
يف  ف��لم  ل��لأ مت��وي��ل  ع��ن  للبحث 

النتاج. بعد  ما  مرحلة 
ق/ث

عميد  العا�شمة  ب��اجل��زائ��ر  ت��ويف   
اإ�شماعيل  ندل�شية  الأ املو�شيقي 
و  �شنة   76 ن��اه��ز  عمر  ع��ن  هني 
من  اأجيال  يديه  على  تكونت  الذي 
علم  ح�شبما  والفنانني،  املو�شيقيني 

عائلته. من 
���ش��م��اع��ي��ل ه��ن��ي  وق����د ع��م��ل اإ
املو�شيقى  ترقية  اأجل  من  با�شتمرار 
واحلفاظ  اجلزائرية  الكل�شيكية 
ع�شوا  و  رئي�شا  وك���ان  عليها، 
يف  "الن�رشاح"  جلمعية  موؤ�ش�شا 

العا�شمة. اجلزائر 
باجلزائر  الق�شبة  يف   1946 عام  ولد 
اإ�شماعيل  عا�س  حيث  العا�شمة، 
طفولته  منذ  مو�شيقي  جو  يف  هني، 
مغنية  كانت  التي  جيدة،  عمته  مع 
املعهد  من  وتخرج  كبرية،  قبائلية 
عمل  حيث  ب��اجل��زائ��ر؛  املو�شيقي 
كبار  ���ش��ات��ذة  اأ م��ع  جنب  اإىل  جنبا 
عبد  غ��رار  على  ندل�شي،  الأ الفن 
فخارجي  الرزاق  وعبد  دايل  الكرمي 

فرقان. وبوجمعة 
اإ�شماعيل  اأ�شبح   ،1971 ع��ام  يف 
الثقايف  العمل  يف  ع�����ش��ًوا  هني 
بكل  خللها  التقى  حيث  للعمال، 

زعموم  وعلي  يا�شني  كاتب  م��ن 
ع�شلة. واأحمد 

الفرقة  لهذه  مو�شيقيًا  ك��ان  كما 
جولت  يف  تابعها،  التي  امل�رشحية 
مثل  مل�رشحيات  وفرن�شا  اجلزائر  يف 
"فل�شطني  و  حقيبتك"  خذ  "حممد 
�شنة". الألف  "حرب  و  خيانتها"  متت 

ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات،  ب����داي����ة  ويف 
جلمعية  �ش�ًشا  موؤ ع�شًوا  اأ�شبح 

لفخارجية". "ا
اأ�شبح  فقد   ،1986 �شنة  يف  م��ا  اأ
ورئي�ًشا  �ش�ًشا  موؤ ع�شًوا  الراحل 

"ال�شند�شية". جمعية  لفرقة 
ليف  تاأ يف   ،1994 �شنة  يف  وجن��ح 
الفرن�شي  امللحن  مع  جديدة  نوبة 
 1995 عام  ويف  مونتانارو  مي�شيل 

مغاربية". "نوبة  اأول  ليف  بتاأ
ج��م��ع��ي��ة  راأت   ،1997 ويف 
بعد  النور  باجلزائر،  "الئ�رشاح" 
اإ�شماعيل  بني  حدثت  التي  القطيعة 
.وا�شتمر  ال�شند�شية  وجمعية  هني 
ال��ت��دري�����س  يف  ال��ف��رق��ة  رئ��ي�����س 
اجلمعية  �شباب  لفائدة  والتكوين 

عديدة. ل�شنوات 
ق/ث

اجل��زائ��ري��ة  ال��وك��ال��ة  اح��ت��ف��ت   
���ش��ع��اع ال��ث��ق��ايف ب��ال��ف��ن��ان  ل��لإ
من  عامر،  الها�شمي  الت�شكيلي 
افرتا�شي  معر�س  تنظيم  خ��لل 
الفنية  حياته  ي�����ش��ا  واأ لأع��م��ال��ه 
املفرو�س  احلجر  ظل  يف  الراهنة، 

كورونا. فريو�س  انت�شار  نتيجة 
برناجمها  �شمن  الوكالة  وتقدم 
-منذ  املخ�ش�س  الف��رتا���ش��ي 
للعديد  ال�شحي-  احلجر  بدايات 
حول  فيديو  �رشيط  الفنانني،  من 
اليومي  ون�شاطه  عامر  الها�شمي 

بع�س  تظهر  مب�شتغامن،  بور�شته 
القما�س  على  اأجنزها  التي  الأعمال 

احلجر. فرتة  خلل  والورق 
ع��ب��ارة عن  امل��ن��ج��زة  والأع���م���ال 
خمتلفة  بتقنيات  ب��ورت��ري��ه��ات 
على  حلت  التي  بة"  "الكاآ تعك�س 
بالإ�شافة  الوباء،  نتيجة  ن�شان  الإ
ال��ط��ب��ي��ع��ة  ح���ول  ل���وح���ات  اإىل 

. متة ل�شا ا
زادته  اجلائحة  اأن  الفنان  ويقول 
باحلجر  ل��لل��ت��زام  وق���وة  "عزمية 
التزام  واأي�شا  وال�شحي،   املنزيل 

.".. م�شتغامن  يف  مبر�شمه 
حجوط  مبدينة  عامر  ها�شمي  ولد 
)غ���رب اجل��زائ��ر ال��ع��ا���ش��م��ة( يف 
يف  �شهادة  على  وحت�شل   1959
من  ال��ع��ام��ة  الفنية  ال��درا���ش��ات 
اجلميلة  للفنون  الوطنية  املدر�شة 
قبل   1981 يف  العا�شمة  باجلزائر 
ور�شات  من  عدد  اإىل  ين�شم  اأن 

معروفني. ت�شكيليني  مع  الر�شم 
على  حت�����ش��ل   1985 ع���ام  ويف 
ال��دب��ل��وم ال��وط��ن��ي ل��درا���ش��ات 
تخ�ش�س  اجل��م��ي��ل��ة  ال��ف��ن��ون 

يف  بكالوريا  تبعه  "املنمنمات" 
الأكادميية  من  العليا  الدرا�شات 
بكني  التطبيقية  للفنون  املركزية 

.1988 يف 
التي  الفنية  م�شريته  مكنته  وقد 
من  عاما   30 م��ن  لأك��رث  ام��ت��دت 
قاعات  اأك��رب  يف  اأعماله  عر�س 
باخلارج  واأي�شا  اجلزائر  يف  العر�س 
وجماعية؛  فردية  مبعار�س  وه��ذا 
املتحدة  والوليات  بفرن�شا  كما 

وفنزويل. يران  واإ الأمريكية 
ق/ث

الفنون  و  الثقافة  وزارة  اأعلنت   
اللمادي  للرتاث  �شهر  اإطلق  عن 
مو�شوم  التقليدي  للبا�س  خم�ش�س 
للبا�س  ال��وط��ن��ي��ة  ي�����ام  "الأ ب: 
اأوت   3 من  بدءا  �شيقام  اجلزائري" 
الأ�شبوع  غاية  اىل  ميتد  و  املقبل 
�شعار:  حت��ت  �شبتمرب  م��ن  الول 
"؛  ثقافتي  و  ذاك��رت��ي  "لبا�شي 

. للوزارة  بيان  يف   جاء  ما  ح�شب 
التي  الثقافية  الفعالية  هذه  ت�شعى  و 
الرامي  الوزارة  م�رشوع  يف  تندرج 

اللمادي  الرتاث  على  املحافظة  اىل 
اجلهود  حتديات  رفع  اىل  اجلزائر،  يف 
هذا  يف   2003 منذ  ب��ذل��ت  ال��ت��ي 
ذلك  و  اجن��ازه  مت  ما  ث��راء  واإ احلقل 
احلرفيني،  و  املخت�شني  من  باإ�شهام 
امليدان  يف  الفاعلة  اجلمعيات  و 

. البيان  نف�س  ح�شب 
وي�����ش��م��ل ب��رن��ام��ج ال��ت��ظ��اه��رة 
حم������ا�������رشات اف����رتا�����ش����ي����ة 
ال��رتاث  مو�شوع  اأ�شبوعية،حول 
ثقايف  مهرجان  و  اللمادي  الثقايف 

ذاكرة  يف   " بعنوان  اجلزائري  للبا�س 
." اجلزائري  اللبا�س 

املهرجان  هام�س  على  تنظم  كما 
لبا�س  "اأقدم  ح���ول  م�����ش��اب��ق��ت��ان 
 " م��و���ش��وع  و  عائلي"  تقليدي 
"اىل  التقليدي  ال��ل��ب��ا���س  حت��دي��ث 
لتو�شيف  بطاقات  اط��لق  جانب 
و  ج����رده،  و  اجل���زائ���ري  ال��ل��ب��ا���س 
بكل  الثقافة  مديريات  عرب  ذل��ك 

. الوليات 
ن��دوات  الربنامج  اي�شا  ي�شمل  و 

التقليدي  اللبا�س  حول  تلفزيونية 
عن  اللثام  اإماطة  بغر�س  اجلزائر،  يف 
ت�شجيل  ملف  يف  املتخذة  الإجراءات 
باعتباره  ج��زائ��ري،  تراثي  عن�رش 
اليون�شكو  ل��دى  ان�شانيا  ت��راث��ا 
يف  اخ���رى  م��وا���ش��ي��ع  ج��ان��ب  اىل 
اجلمعيات  مب�شاركة  ال�����ش��اأن،  ه��ذا 
و  امل��ج��ال  ال��ف��اع��ل��ة يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
و  الت�شكيلني  و  املخت�شني  اي�شا 

. املحرتفني 
ق/ث

اإ�شدار خمطط حماية وتثمني املوقع 
الأثري ملدينة هيبون

مرمي م�شراوة ت�شارك بفيلمها الق�شري 
يف مهرجان فيني�شيا الدويل

وفاة عميد املو�شيقى الأندل�شية 
اإ�شماعيل هني معر�ص فني افرتا�شي للت�شكيلي الها�شمي عامر

تنظيم �شهر للرتاث الالمادي اخلا�ص باللبا�ص التقليدي
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ح�شني علي غالب
--------------------

دخلت بع�س القطاعات املتوقفة عن العمل �شهرها الرابع 
وال�شلمة  ال�شحة  ونتمنى   ، دولنا  من  كبري  عدد  يف 
اأعلى  العاملية وهي  ، لكن منظمة ال�شحة  للجميع دوما 
واأهم منظمة خمت�شة بال�شحة وتابعة للأمم املتحدة كل 
ما تذكره عن هذا الوباء للأ�شف ل يب�رش باخلري رغم اأن 
اأعداد املتوفني يف تناق�س ،لكن احلذر واحليطة مطلوبة .

لقد تخطينا مرحلة مل تكن بتاتا �شهلة كما اأن الكثريين 
راهنوا على ف�شلنا و�شعفنا لكن امل�شهد ككل يدل على 
قوتنا ومتا�شكنا رغم ما منر به من ظروف لي�شت بالهينة .

 ، بدونه  اأو  الوباء  هذا  مع  بامل�شتقبل  التفكري  علينا  الآن 
التباعد  واأ�شاليب   ، ال�شهل  بالأمر  لي�س  معه  فالتعاي�س 
الجتماعي يجد الكثريين �شعوبة يف تنفيذها بحذافريها 
ال�شابق  دوائرهم كما يف  اإىل  املوظفني  يعود  �شوف  .هل 
بالطلب  لتعج  اأبوابها  نفتح  هل  وجامعاتنا  ومدار�شنا   ،
حم�شورة  تبقى  �شوف  هل  والتنقلت  ال�شري  وحركة   ،
قوقعته  من  اجلميع  فليخرج  اأم  جدا  �شيق  نطاق  على 

ولينطلق اأينما ي�شاء ..؟؟
اأ�شئلة كثرية وحتتاج اإىل اإجابات �شافية، وهي يف "اخلطة 
ب " التي يجب اأن ي�رشع كل م�شوؤول لتقدميها ، وكلما 
القت�شادية  اخل�شارة  حجم  نقل�س  �شوف  اإ�شتعجلنا 
املدوية التي تعر�س لها كل فرد يف هذه الكرة الأر�شية 

جراء هذا الوباء .
�شانع القرار يف موقف ل يح�شد عليه ،لكن ما ي�شعرين 
العودة  يف  ممتازة  جتارب  تكونت  الآن  اأن  بالطماأنينة 
ويجب   ، املثال  �شبيل  على  اأوروب��ا  يف  والعمل  للحياة 
على  ونطبقها  متناهية  بدقة  التجارب  هذه  ن�شتن�شخ  اأن 

اأر�س الواقع عندنا .

اأين اخلطة "ب"؟

احلزم مطلوب يف تطبيق 
قوانني احلجر ال�شحي,لكن 

لي�ص باأي ثمن؟
ل �شك اأن الدولة 
خطورة  اأدرك���ت 
ال�شحي  الو�شع 
ب��ال��ب��لد ج���راء 
ع��دوى  تف�شي 
كورونا  فريو�س 
ف�شنت  ال��ق��ات��ل 
و  وقائية  قوانني 
نف�س  يف  ردعية 
ملواجهة  ت  الوق 

اخل��ط��ر حيث  ه��ذا 
لل�شهر على تطبيقها  اأمنية  املواجهة طواقم  جندت لهذه 
املناطق  بغ�س  يف  حتول  بع�شها  لكن  واأمان  حزم  بكل 
لرتغم  الإعلميني  لبع�س  للأفواه   وتكميم  كابو�س  اإىل 
بع�شهم على الإقلع عن الكتابة و ك�شف امل�شتور بكل 
حياد و مو�شوعية و اأمانة و�شدق يف ظرف ع�شري حتتاج 
فيه البلد اإىل كل موؤ�ش�شاتها من اجل تقلي�س عمر الأزمة 
ال�شحية املنزلية والنطلق يف ترميم ما اأف�شده هذا الوباء 
اقت�شاديا واجتماعيا وال�رشوع يف بناء جزائر جديدة حتقق 
البع�س  ا�شتغلل  لكن  ال�شلمي  احلراك  يف  ال�شعب  حلم 
الدولة يف  موؤ�ش�شات  وان�شغال  ال�شحي  احلجر  لظروف 
الت�شدي لهذه اجلائحة التي �شمحت لهم با�شتغلل النفوذ 
اأ�شبحت فيها وثيقة املخالفة ل تت�شم  اىل درجة مفرطة 
الإن�شانية  اجلوانب  مع  طبيعتها  يف  وتتنافى  بامل�شداقية 
املتطوعني  لبع�س  الوبائية  الظروف  ، كمنا �شمحت هذه 
بامل�شاجد الذين وجدوا �شالتهم يف التعليمة الوزارية رقم 
229 لتمرير ر�شائل دعوة م�شفرة للمجتمع دون ح�شيب 
اأمام  اجلميع  و�شع  الذي  الإعلم  تدخل  لول  رقيب  ول 

م�شوؤولياتهم التاريخية .
للمحافظة  نداءات  ت�شاعدت  الظروف  هذه  خ�شم  ويف 
بينها  ومن  الأ�شا�شية  احلريات  وبع�س  الدميقراطية  على 

حرية التعبري التي ل تقبل امل�شاومة .

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

وبيننا نحن اجلزائريني وبني فرن�شا ِعَداء 
 ، الزمنية  امل�شافات  تردمه  اأن  لميكن 
الإعلم  تاريخ  اأن  جميعا  نعلم  ونحن 
الواقع  ت�شويه  يف  اخلبيث  الفرن�شي 
والتحري�س  الفتنة  وزرع  اجلزائري 
علينا قد ظهر �شوءه منذ اأيام الع�رشية 
ال�شوداء ومن الطبيعي جدا اأن يزداد هذا 
ال�شوء �رشا�شة مع هذا التوافق ال�شعبي 
با�شتثناء  فرن�شي  ماهو   لكل  الراف�س 

لدى  مف�شوحني  باتوا  قليلني   �رشذمة 
الرئي�س واملروؤو�س .

�شهور  منذ  �َشبقه   5 فران�س  ومابثته 
مرة  كل  يف  و   ، فران�س24  بثته  ما 
فعل  رد  يف  خارجيتنا  وزارة  تتحرك 
يبدو  طبيعيا يف الأعراف الدولية ، اإل 
اأن الواقع يفر�س اأن املعركة الإعلمية 
مع القنوات الفرن�شية ل تقودها وزارة 
من  مثيلتها  تقودها  واإمّن��ا   ، خارجيتنا 
حافيونا  و�شائل الإعلم ، فهل َيعَجز �شِ
ليتتّبعوا  كامرياتهم  يتاأبطوا  اأن 
اأكرثها  وما  لفرن�شا  اخلبيثة  العورات 
يف مايل وليبيا وت�شاد و�شوريا ولبنان 
، ويف مناطق الظل يف �شواحي باري�س 
، ويف مناطق النور يف ال�شانزلزيه وما 
البزات  اأ�شحاب  يف  �رشطها  فعلته 
بالعني  العني  ب��اب  م��ن   ، ال�شفراء 
لأنه   ، اأظلم  والبادئ   ، بال�شن  وال�شن 
ب�شخرة  قادوم  �رشبة  ا�شطدمت  واإن 
�رشبات  ف��اإّن   ، عندهم  التعبري  حرية 

رعية عمار بلحيمر �شوف تت�شدع لها 
حيطان ق�رش الإيلزيه ل حمالة.

الإقليمية  الإعلمية  الهجمات  اإن 
 ، �شتتوا�شل  اجلزائر   على  والدولية 
ما  وهو  الأيام  قادم  يف  اأكرث  و�شت�شتد 
اأخرى  اآليات  عن  البحث  منا  ي�شتدعي 
والتنديد  ال�شجب  مرحلة  عن  تتعاىل 
من  اجلزاء  مرحلة  اإىل  النزعاج  واإبداء 
ولقد جنحنا يف جزائرنا    ، العمل  جن�س 
وقت  يف  اإعلمي  انفتاح  حتقيق  يف 
ق�شري جدا ، فر�شه حراك �شعبي �شبق 
ولكننا    ، عديدة  ب�شنوات  فيفري   22
عجزنا على اأن نر�شم له م�رشوعا قوميا 

يتعلق بخطه وروؤاه وكفاءته .
�شيئا  اإعلمنا  من  ننتظر  اأن  ميكننا  فل 
وهناك من ير�شم له تفا�شيل يومه ،وقد 
غدت بذلك تلك القنوات علبا اإعلمية 
ت�شتوعب الف�شلة يف اجلامعات ، ُتْظِهر 
وهم  امل�شاجد  كخطباء  ال�شحافيني 
املتلقني   املكتوب على  يقراأون وعظهم 

ب�شلة  حا�رشناه  واأب��دع  اجتهد  ومن   ،
واخلطوط  واملحرمات  املمنوعات  من 
كل  يف  َدفعا  لُيدَفع  وال�شفراء  احلمراء 

مرة للعتذار اأو اأن يعتذر بدل عنه .
فرن�شا  كانت  لقد   ، القول  وجممُل 
مبا  فيه  وا�شحة  رده��ا  يف  �رشيحة 
باب  وهذا   ، دولتها  قيم  مع  يتما�شى 
�شوف ُتْعِجزنا فيه لأنه ل حول لنا ول 
اأنها كاإدارة حكومية ل  ،  وهو  به  قوة 
اإعلمها  ينتجه  فيما  تتدخل  اأن  ميكنها 
�شواء كان عاما اأو خا�شا مبا يكفله حق 
" مل  ،  وهي بهذا املنطق  التعبري  حرية 
تقل العيب " وما علينا نحن اإل اأن منتلك 
ل�شحافيينا  لنمنح  ال�شيا�شية  الإرادة 
باقي  احلرية كنظرائهم يف  م�شاحة من 
م�شوؤولياتهم  ليتحملوا   ، العامل  دول 
عن  ال��ذود  يف  والتاريخية  الأخلقية 
�شنقول  و�شاعتها   ، واأهليهم   ، وطنهم 
وروح  فاهجوها  باري�س  دونكم  لهم 

وزارة اخلارجية معكم .

يِف َفنُّ املَعاِرِك الإِْعاَلِمَية َمَع َباري�َص
اأنها �شتبوء بالف�شل  َوُل والأَنظمة ؛ فاأي غزوة مع اإعالم هكذا حاله من املوؤكد  املََعاِرُك مع الإْعالِم احُلرِّ يف الدول الدميقراطية ل تقودها الدُّ
ِفرِي , وقد راأينا اأن اأمريكا وَرِبيَباِتَها من الدول اخلليجية ,  حينما ف�شلت يف �شناعة اإعالمية  حاُبها ل بالِعرِي ول بالنَّ واخل�شران, وَلْن َيظَفر منها  اأ�شْ
كنها من اأن تك�شر بها �شطوة قناة  اجلزيرة رغم ما اأطلقته من تر�شانة اإعالمية كبرية و�شعت بني اأيديها  اإمكانات �شخمة ومتعددة , من مثل  قناة  مُتَ
احلرة و العربية واحلدث و�شكاي نيوز تلجاأ اإىل ال�شغط ال�شيا�شي باأن كان اإغالق قناة اجلزيرة على راأ�ص املطالب الأربعة ع�شر لدول ح�شار قطر 
, بل اإن قطر كما اأ�شار العارفون مبلف الأزمة لو تنازلت عن تنظيم كاأ�ص العامل2022 ووافقت على اإغالق قناة اجلزيرة اأو على الأقل التدخل 

يف تغيري خطها الإعالمي َلَتم َحلُّ م�شكلة احل�شار يف َثواٍن معدودات .

املدنية  ف���وارق  تل�شت  م��ا  ���رشع��ان 
واحل�����ش��ارة امل��ادي��ة امل��ع��ا���رشة بني 
مثل  ايطاليا  فاأ�شبحت  العامل  �شعوب 
تتبع  على  القدرة  وفقدت  ال�شومال 
مرحلة  دخلت  و  امل�شابة  احل���الت 
انهياًرا  هذا  يعد  األ   ، احُلروب"  "طب 
اإىل  تنتمي  لدولة  ال�شحي  اجلهاز  يف 
الثمانية  ال�شناعية  ال��دول  جمموعة 
واملانيا  وفرن�شا  العامل  يف  الكربى 
ه�شة يف  اأنظمة  الأخرى  هي  وا�شبانيا 
افريقيا  دول  مثل  جوانبها  من  الكثري 
املعدمة ، توحد العامل يف م�شف واحد 
عاجز منهك ، ل اأول له ول ثالث فكله 
يف الرتبة الأخرية اأمام �شطوة الوباء ، 
رغم تباعد تواريخ التفاعل معه ن�شبيا 
اجلزائر  هذا  ، ويف  والعامل  ال�شني  يف 
الإيقاع الزمني  ، �شّكل وي�شكل حلظة 

مف�شلية يف تاريخ الب�رشية
احلديث عن العلم والكت�شاف وفر�شة 

الفريو�شي  الزلزال  لهذا  دواء  انتاج 
كان   19 كوفيد   - كورونا   ، الكوين 
على  الأم��وال  �رشفت  لو  املمكن  من 
والتعليم  وال�شحة  العلمية   الأبحاث 
�شنع  يف  هدرها  من  اأك��رث  اأو  ب��دًل 
امل��ج��الت،  بع�س  يف  ف��ارغ��ة  جن��وم 
الدمار  اأحلقت  التي  ال�شلح  ومعامل 
حتتكر  مل  ول��و  والبيئة  ب��الإن�����ش��ان 
والإعلم  املال  ووحيدة   واحدة  طبقة 
مع  اأن  لو  ال�شلطة،  جوانب  وبع�س 
وم�شكلة،  وب���لء  وب���اء  ك��ل  ب��داي��ة 
بكل  وكافح  لأجلها  العامل  ا�شتنفر 
بعد  ح��دث  كما  واجلدية  الهمة  ه��ذه 
لنتهينا  ِعقاله  من  كورونا  اإف��لت 
والأوبئة  الأم��را���س  من  الكثري  من 
وفر�س  ال�شحة  من  املزيد  وبالتايل 
الآخ��رون  وحل�شل   ، الكرمي  العي�س 
كفة  ورجحت  حقوقهم  اأب�شط  على 
التوح�س  من  بدًل  والإن�شانية  العدل 
اىل  يتحول  اليوم   ولكنه   ، والأنانية 
متداولة  كاذبة  وادعاءات  افرتا�شات 
ل ت�شدق بع�شها بني ال�رشق والغرب 
، ومل يعد هناك من تدبري اأمام الب�رشية 
�شوى اأن حتجر على نف�شها يف بيوتها 
اليوم   – القوة  منتهى   ، وقائيا   حجرا 
املادي  العامل  تت�شابق فيه دول  الذي   -
احلياة  اأن�شطة  توقف  اأن  هو  املتح�رش 
مواطنيها  وجترب  م�شتوياتها  كل  يف 
على البقاء يف البيوت ، فقدت اأوروبا 
التاريخي  ال�شرتاتيجي  ت�شامنها 

القائمة  التحالفات  معه   تتغري  وقد 
على  ال��دول  بع�س  اأ�شهم  وتنه�س 
وتتجه   ، للآخرين  انح�شار  ح�شاب 
والنغلق  التقوقع  نحو  اأخ��رى  دول 
من  ب���دًل  ال���ذات  على  والع��ت��م��اد 
لهم  جلبت  ال��ت��ي  العوملة  �شيا�شة 
 ، املحنة  ه��ذه  يف  وخا�شة  اخليبات 
الهروب  غري  خمرج  من  هناك  لي�س 
 ، اإرادة  اأي  من  والن�شحاب  اجلماعي 
والعودة   ، قوة  اأي  من  الن�شحاب  بل 
والو�شاو�س  الجباري  ال�شكون  اإىل 
القهرية ، واخلوف من الن�شان و�شلوك 
فريو�س  زل��زال  وخ��لل  قبل  النا�س 
اأ�شبح  والذي    19 كوفيد    - كورونا 
اأخيه  اإىل  ال�شك بنقل العدوى  مو�شع 
مهما  الح���رتاز  ومو�شع  الن�شان 
كانت قرابته يف الن�شانية او الدم كاأن 
يكون  اأن  اليوم جمربا  اأ�شبح  الإن�شان 
وجمربا   ، الن�شان  لهلك  م�شدرا  
اأي�شا على األ يقرتب منه حينما ميوت 
ول يقوم بدفنه اإل ب�رشوط خا�شة من 
احلماية والمن مفارقة عجيبة ، وخيبة 
اإىل  حال  من  الب�رش  بني  نقلت  كربى 
انتقال  كل  ومع  ومغايرة   جديدة  حال 
، كان  يح�شل زلزال يف املفاهيم التي 
وجماعات  فرادى  النا�س  �شلوك  توؤطر 
ان�شاننا  يتجرد  حني  وعلقات  دول    ،
والعلم  ب��الدع��اء  امل��رتن��ح  املعا�رش 
قوته  و�شائل  من   - مرغما  والتفوق- 
يف  املادية  ح�شارته  له  وهبتها  التي 

والهتزاز  تارة  النهيار  بني  م�شهد 
الليل  يف  مدنه  فتموت   ، اأخرى  تارة 
الكربى  اأ�شواقه  وتنهار   ، النهار  ويف 
من  اإل  الجتماعية  حياته  وتتعطل   ،
بالإنابة  ف��ردا  عنه  يوؤديها  ���رشورة 
القوية  العامل  هذا  حكومات  وت�شطر 
اأن  اإىل  �شواء  حد  على  وال�شعيفة 
وقع  على  القت�شادية  اأهدافها  تغلق 
اليوم  العامل  ويغرق   ، الوباء  حركة 
على  مفتوحة  حزينة  ا�شتغاثة  يف 
الن�شائح  يتبادل  كلها  العلم  مواقع 
فر�شة  تو�شيع  اأجل  من  والر�شادات 
الأخ��رى  هي  اأ�شبحت  التي  البقاء 
حمور اجلدل بني الكبار وال�شغار ، من 
ميكنه اأن ينجو اليوم فح�شب ؟ فالوباء 
داخل  الن�شانية  و�شائج  اأي�شا  نزع  قد 
 ، بالهلع  امل�شحوق  الن�شان  وج��دان 
نف�شه  على  حزنا  بالبكاء  ي�شج  وهو 
بل  ا�شلمه  ال��ذي  عامله  خيبة  وعلى 
�شواء   ، الوباء  مهالك  اإىل  مدافعة 
هناك  تبقى  وب��اًء،  اأو  مفتعًل  اأك��ان 
بني  من  تنه�س  قد  التي  اأم��ل  بارقة 
والهلع  اخل���راب  وخملفات  ال��رك��ام 
قبلها،  وما  اجلائحة  هذه  �شببتها  التي 
واملنظمات  الطبقات  طرف  من  وذلك 
اإيجاد  حماولة  يف  امل�شاعدة  اخلريية 
عن  بعيدة  اجتماعية  اقت�شادية،  نظم 
لو �شمن  والحتكار حتى  ال�شتغلل 
مدينة اأو دولة واحدة يف ظل �شلطات 
منتخبة لغاية حتقيق نوع من العدالة...  

الفريو�ص الكوين كورونا  ....  خيبات العامل املعا�شر
يف حلظة مفاجئة خارج دائرة التوقع بالن�شبة اإىل ب�شرية ماأخوذة ب�شطوة العلم والتكنولوجيا وثورة التوا�شل , حل عدو الب�شرية امل�شرتك والالمرئي  
فريو�ص كـورونا- كـوفـيـد 19 والذي �شيرتك اآثاًرا جمة على النظام العاملي احلايل , و�شتظهر اأزمات كربى ل مثيل لها رويدا رويدا من اقت�شادية 
ا و�شيخلف وراءه اخلراب والهلع الذي �شببته هذه اجلائحة وما قبلها , تبدل كل �شيء يف العامل يف حلظة  اإىل اجتماعية و�شيا�شية ورمبا ع�شكرية اأي�شً

وجيزة تهاوت اأمام زحفه مواقع القوة املادية يف ال�شني ويف اأوروبا واأمريكا وب�شكل مهول.

الدكتور : قويدر قيطون/ جامعة 
الوادي

بقلم / قدوده  مبارك

بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP الوكالة الوطنية للن�سر واالإ�سهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�س:021.73.95.59

ميثاق �سرفنا االإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

مفتي إثيوبيا 
يرحب بتعبئة سد 
الق�شاء على النهضة اإلثيوبي

الكالب ال�شالة, 
وترك جثثها 

يف الرمال 
ب�شاطئ قور�شو, 

ببومردا�ص

�صورة وتعليق

احتفى مفتي اإثيوبيا، "حاج عمر اإدري�س"، بتعبئة �شد 
النه�شة الإثيوبي، معتربا اأن فرحة عيد الأ�شحى 

اكتملت باكتمال تعبئة ال�شد. جاء ذلك، خلل خطبة عيد 
الأ�شحى، التي اأقيمت باأحد امل�شاجد ونقلت مبا�رشة عرب 
القنوات الإثيوبية. وقال "حاج عمر اإدري�س"، وهو رئي�س 
املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شلمية يف اإثيوبيا، اإنه "على 
الرغم من اأن مر�س كورونا حرمنا من م�شاجدنا، ومنعنا 
الجتماع باأحبابنا، وك�رش قلوبنا، لكن هذه ال�شنة كانت 

الفرحة كبرية بالتعبئة الأوىل ل�شد النه�شة". وحتظر 
اإثيوبيا منذ اأفريل، اإقامة �شلة اجلمعة و�شلوات اجلماعة 

يف امل�شاجد، كاأحد القيود والحرتازات التي فر�شتها 
للحد من انت�شار وباء "كورونا". 

لقطاع  املدنية  احلماية  وحدة  داخل بلدية بين مراد، بالتدعيم من الوحدة تدخلت  حريق  نشوب  بعد  ببلدية الرئيسية  زدري  اإلخوة  بشارع  مساحته مستودع  البليدة،  بوالية  تامو  لتخزين بين  خمصص  مربع  متر  منع 1400  و  احلريق  إمخاد  مت  و انتشاره إىل باقي املستودع و السكنات االسفنج،  املستودع  نصف  إنقاذ  و  االسفنج، و تسجيل إتالف ما مساحته حوايل رافعة و سيارة كانت يف مكان احلريق، املجاورة  مادة  من  مربع  متر  دون أن خيلف أية خسائر بشرية.700 

إدخال شخصني  القراد يف  لدغات  تسببت 
انتقلت  أن  بعد  إجنلترا،  يف  املستشفى  إىل 
تصيب  أن  ميكن  فريوسية  عــدوى  إليهما 
وحــذرت  أطباء.  وفــق  بالشلل،  اإلنسان 
من  بريطانيا  يف  العامة  الصحة  هيئة 
لدغة القراد، وقالت إهنا قد تسبب عدوى 
املركزي.  العصيب  اجلهاز  تصيب  فريوسية 
لكن مسؤولني بريطانيني يف قطاع الصحة، قالوا إن حاالت اإلصابة النامجة عن لدغة 
القراد نادرة، وال يزال خطرها منخفضا للغاية، وفق ما ذكرت صحيفة “صن” الربيطانية. 
وال يزال املريضان يتلقيان العالج يف املستشفى، ويتوقع األطباء أن يتعافيا بشكل كامل، 
مشريين إىل أن معظم األشخاص الذين يتعرضون للدغات حشرة القراد ال تظهر عليهم 
أعراض، وإن ظهرت تكون خفيفة. ومع ذلك، ميكن أن يصاب األشخاص الذين يعانون ضعفا 
يف جهاز املناعة مبرض شديد، وقد تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا، مثل 
احلمى والقشعريرة وآالم العضالت واإلرهاق. وتشري البيانات الطبية إىل أن حوايل ثلثي 
األشخاص املصابني بالعدوى النامجة عن لدغة حشرة القراد، ال تظهر عليهم أي أعراض. 
وبالنسبة ألولئك الذين تظهر عليهم األعراض، غالبا ما تكون هناك مرحلتان، ترتبط 
املرحلة األوىل بأعراض تشبه اإلنفلونزا، مثل احلمى والصداع والتعب. وميكن أن تتطور 
هذه األعراض إىل مرحلة ثانية أكثر خطورة، تشمل اجلهاز العصيب املركزي، واليت ميكن 

أن تؤدي إىل التهاب السحايا والتهاب خاليا الدماغ وحىت الشلل..

حريق مب�شتودع يتلف 700 مرت 
من ا�شفنج ببني تامو بالبليدة

اأ�شارت درا�شة علمية حديثة اإىل اأن فريو�س كورونا، رمبا يكون قد تطور لأول مرة يف اخلفافي�س يف 
العام 1948.ووفقا ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن علماء يف جامعة ولية بن�شلفانيا، قارنوا العامل امل�شّبب للفريو�س بامل�شدر املوجود يف اخلفافي�س، حيث كانت قد حددت 
الأبحاث ال�شابقة خفافي�س "حدوة احل�شان" كم�شتودع للفريو�شات التاجية وامل�شدر الأ�شلي املحتمل لفريو�س كورونا.وتو�شل الباحثون لهذا الكت�شاف يف اإطار م�رشوع بحثي 
للتحقيق يف الأ�شول القدمية لفريو�سSARS-CoV-2، الذي ي�شبب فريو�س كورونا امل�شتجد.وتعد خفافي�س حدوة احل�شان ف�شيلة من اخلفافي�س ال�شغرية التي ت�شم جن�شا وحيدا 
وجن�شا منقر�شا، ومت العثور عليها على بعد اأكرث من 1000 ميل من منطقة يف جنوبي ال�شني.وجد الباحثون بعد درا�شة 3 اأق�شام من احلم�س اخلا�س بالفريو�س، ثلثة تواريخ 
خمتلفة لظهور الفريو�س لأول مرة، وكانت هذه التواريخ هي 1948 و1969 و1982، ما ي�شري اإىل اأن الفريو�س كان موجوًدا يف اخلفافي�س منذ عقود دون اأن يلحظه اأحد.ووجدت 
ا، اأن SARS-CoV-2 ي�شبه فريو�س RaTG13 الذي مت العثور عليه يف اخلفافي�س يف العام 2013.قال اأ�شتاذ علم الفريو�شات احلا�شوبي يف مركز اأبحاث الفريو�شات  الدرا�شة اأي�شً
بجامعة اإم اآر �شي بجامعة غل�شكو ديفيد ل روبرت�شون :" مت العثور على ت�شل�شل جمال ربط م�شتقبلت SARS-CoV-2 حتى الآن يف عدد قليل من فريو�شات باجنولني..
يف حني اأنه من املمكن اأن يكون البنغول قد عمل كم�شيف و�شيط ي�شهل انتقال فريو�س ال�شار�س - CoV-2 اإىل الب�رش، ل يوجد دليل ي�شري اإىل اأن عدوى باجنولني هو �رشط 
لخرتاق فريو�شات اخلفافي�س اإىل الب�رش".واأ�شاف: "وبدًل من ذلك، ت�شري اأبحاثنا اإىل اأن ال�شار�س - CoV - 2 قد طور على الأرجح القدرة على التكاثر يف اجلهاز التنف�شي العلوي 
لكل من الب�رش والبنغولني".وقال الربوفي�شور مارك باجيل من جامعة ريدينغ، الذي مل ي�شارك يف الدرا�شة، اإن البانغولني م�شتبه به ب�شبب �شعبيته يف الأ�شواق الرطبة كم�شادر 
."RaTG13 اأكرث من منطقة احللقة املتغرية CoV-2 - للمواد للطب التقليدي"اإن منطقة احللقة املتغرية لربوتني ال�شنبلة املهم ]يف البنغولنات[ ترتبط ارتباًطا وثيًقا بال�شار�س
يظهر حتليل "املوؤلفني"، اأن الفرق بني RaTG13 و SARS-CoV-2 يف منطقة احللقة املتغرية احلرجة رمبا ن�شاأ يف RaTG13 بعد ف�شله عن اجلد امل�شرتك.وحذر الباحثون من اأن 

الفريو�س كان موجودا منذ ما بني 40 و70 عاما، وبالتايل قد حتتوي اخلفافي�س على فريو�شات اأخرى ميكن اأن ت�شيب الب�رش.

ممنوع “الكورتاجات”
يف �شكيكدة

درا�شة �شادمة تك�شف عن من�شاإ 
فريو�ص كورونا قبل 72 عاما!

ت�شيب الإن�شان بال�شلل!"فريو�ص القراد".. لدغة قد 
اأ�شدر وايل 

�شكيكدة قرارا 
مينع مواكب الزواج 

بكل بلديات 
الولية،و جاء 

يف البيان الذي 
اأ�شدرته م�شالح 

الولية، اأنه يف 
اطار التدابري 

الوقائية من فريو�س كوفيد 19 فانه مينع ال�شماح بوجود 
مواكب للعرا�س. مما يعني اأن عرائ�س هذه ال�شائفة �شينتقلن 

اىل بيت الزوجية يف �شيارة واحدة دون مرافقة من القارب 
و ال�شديقات،و�شتلتزم قوات ال�رشطة و الدرك ح�شب مكان 
اخت�شا�شها، على ال�شهر من اأجل تطبيق القرار ، و ياأتي هذا 

الجراء يف الوقت الذي رفع فيه ع�رشات املواطنني مطلب 
ال�شماح بعودة اجراءات عقد القران بالبلديات، كونها تتم يف 

ظروف م�شبوطة و بح�شور ل يتجاوز عددهم 6 اأ�شخا�س.

اأ���ش��درت 
م���راك���ز 

ة  ل�شيطر ا
ع��ل��ى الأم����را�����س 

اأمريكا  يف  منها  واأوروب��������ا، وال��وق��اي��ة 
القفازات  ا�شتخدام  اأن  تن�س على  توجيهية جديدة،  مبادئ 

لي�س تكتيكا وقائيا �رشوريا عندما يتعلق الأمر بكورونا.
والوقاية  الأمرا�س  ال�شيطرة على  مراكز  اإر�شادات  وتقول 
منها يف الوليات املتحدة )CDC(، اأن القفازات "لن حتميك 
اإىل  ت��وؤدي  وقد  ب�"كوفيد19-"  الإ�شابة  من  بال�رشورة 

انت�شار اجلراثيم".
امل�شاعدة  الطبية  املديرة  بارتليت،  األي�شون  واأو�شحت 
�شيكاغو،  جامعة  يف  للأطفال  العدوى  مكافحة  لربنامج 
القفازات  اإن  وقالت  مرتديها.  تخدع  اأن  ميكن  القفازات  اأن 

لي�شت بديل عن النظافة اجليدة لليدين.
التي  اجلراحية  القفازات  اأن  "اأعتقد  بارتليت:  واأ�شافت 
ت�شتخدم ملرة واحدة، لي�س لها مكان يف احلماية من فريو�س 
باأن  بالأمان  زائف  �شعور  على  النا�س  يح�شل  كورونا. 
احلال على  هو  هذا  نظيفة وحممية عندما ل يكون  اأيديهم 

الإطلق".
وقالت اإن النا�س قد يلوثون اأيديهم عن طريق اخلطاإ عند نزع 
القفازات، لذلك اإذا مل تغ�شل يديك بعد خلع القفازات، فاإن 
يديك لن تكون نظيفة، حتى و لو كانت اليدان نظيفة عند 

ارتداء القفازات.
وتابعت بارتليت: "قد ت�شعر باحلماية لأن ب�رشتك ل تلم�س 
ال�شطح، ولكن مبجرد النتقال من مل�س ذلك ال�شطح اإىل مل�س 
ترتدي  كنت  اإذا  حتى  التلوث،  هو  فهذا  الوجه،  اأو  القناع 

قفازات. ومل حتقق اأي �شيء من طرق الأمان".
و�رشحت بارتليت اإنه وفقا لإر�شادات مراكز ال�شيطرة على 
ميكن  التي  القفازات  ا�شتخدام  ميكن   ،)CDC( الأمرا�س 
اإعادة ا�شتخدامها، اأثناء غ�شل ال�شحون اأو التنظيف العميق 
ملنزلك، ولكن هذا يتعلق بحماية يديك اأكرث من منع انتقال 

العدوى.
منها  والوقاية  الأمرا�س  على  ال�شيطرة  مراكز  وتو�شي 
اأي�شا، بارتداء قفازات ميكن التخل�س منها، اإذا كنت تعتني 
ب�شخ�س مري�س وهناك خطر متزايد من الت�شال باإفرازاته.

يف  ب�شدة  مطلوبة  القفازات  اأن  اإىل  بارتليت  واأ�شارت 
ال�شحية  الرعاية  اأخ�شائيو  يعّرف  حيث  الطبية  البيئات 

كيفية ا�شتخدامها.
واأو�شحت اأن ال�شتخدام الوا�شع النطاق للقفازات من قبل 
اأولئك الذين هم يف  اإمدادات  اأن ي�شتنفد  عامة النا�س ميكن 

اأم�س احلاجة اإليها.
اأن: "كل ما ميكننا القيام به لإعادة توجيه  واأكدت بارتليت 
اأنف�شهم  على  احلفاظ  يف  ورغبتهم  وقلقهم  النا�س  طاقة 
حقا،  موؤثرة  اأنها  نعرف  التي  الطرق  هي  اآمنني،  والآخرين 
مثل البقاء يف املنزل وارتداء قناع عندما تكون يف اخلارج 
وغ�شل يديك واحلفاظ على الأ�شطح كثرية اللم�س نظيفة".

احذر.. ا�شتعمال 
القفازات لن 
يحميك من 

كورونا

ـ



  

املئات  بل  الع�سرات,  حتمل  التي   املوت  قوارب   
ال�سمالية  ال�سفة  باجتاه  اجلزائري  ال�سباب  من 
مواقع  بع�س  بــال  ت�سغل  ــت  زال ال  البحر,  من 
ا�ستفحال  ــالل  خ مــن  االجتماعي  التوا�سل 
ـ  التي  ـ احلرقة  ظاهرة الهجرة غري ال�سرعية 
تخ�س  ال  اأنها  والواقع  املجهول,  اإىل  بهم  ترمي 
العربي  املغرب  بلدان  بل  فح�سب,  اجلزائريني 
و�سبه  ر�سمية  اأرقـــام  غياب  ظل  ويف  عموما, 
االإعالمية  الو�سائل  قبل  من  اإعالمي  تعتيم 
ال�سائعات  جتد  واخلا�سة  احلكومية  الوطنية 
وخا�سة   االأو�ساط,  خمتلف  بني  مكانا  لنف�سها 
اللوم  بهدف  املغر�سة  الدعايات  يحرتفون  من 
درا�سات  دون  احلاكمة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  على 
االإعالمي  و  العلمي  التحليل  اأو  لالأ�سباب  كافة 

اال�ستق�سائي ملا يحدث.
فكم من قناة وطنية قامت بتحقيقات ميدانية 
حول هذه الظاهرة؟ التي اأ�سبحت توؤرق اأهايل 
العام  ـــراأي  ال تنوير  بــهــدف  احلـــراق  ال�سباب 
بهم,  حتيق  التي  باملخاطر  ال�سباب  وتوعية 
امل�سببات  عن  مبو�سوعية  احلديث  ثــّم  ومــن 
دون  واملخت�سني,  اخلرباء  قبل  من  وعالجاها 
لوحدها,  حمــّددة  جهة  اإىل  امل�سوؤولية  حتميل 
عــدة,  جهات  امل�سوؤوليات  يف  ت�سرتك  حيث 
اجتماعية  مبــحــددات  الظاهرة  ترتبط  كما 

واقت�سادية و�سيا�سية تراكمت لعدة عقود.
ب�سكل  �سرعية  ــري  غ هــجــرة  ــن  م يــحــدث  ــا  م
مت�ساعد هو حم�سلة ونتيجة ل�سنوات عديدة, 
البالد  القت�ساديات  املمنهج  النهب  اأن  حيث 
الرثوة  خللق  اآليات  ابتكار  وعدم  طويلة,  ملدة 
عن  ناهيك  العمل,  �سوق  يف  العر�س  وت�ساءل 
امل�سببات االجتماعية والنف�سية جعلت الكثري 
بااللتجاء  �سواء  واقعه  من  يهرب  ال�سباب  من 
على  االآمال  تعليق  اأو  واملهلو�سات  املخدرات  اإىل 
اأخــرى  ثلة  بقيت  حــني  يف  ـــرى,  االأخ ال�سفة 
اأن  على  ويقني  عزم  وكلها  البالد,  لبناء  تقاوم 
ما  جمهول  من   خري  الوطن  يف  بالي�سري  الظفر 

وراء البحار.
على  بدورها  امل�سوؤولية  تقع  اأخــرى  جهة  من 
بفئة  للتكفل  احلكومية  القطاعات  خمتلف 
من  الت�سريعية  املنظومة  من  انطالقا  ال�سباب, 
خالل الد�ستور املقرتح بتخ�سي�س مادة تتعلق 
لل�سباب  االأعلى  املجل�س  دور  وتفعيل  بال�سباب 
لهذه  واأهمية  موارد  لتخ�سي�س   قوانني  و�سن   ,
العمل,  ل�سوق  ميكانيزمات  ــاد  ــج واإي الفئة, 
متكاملة  معلوماتية  منظومة  طريق  عن  وذلك 
اخلا�سة  املوؤ�س�سات  بني  و�سيط  مبثابة  تكون 
املتح�سل  ال�سباب  من  العمل  وطالبي  والعامة 
على �سهادات جامعية ب�سفة خا�سة والوكاالت 
ميكن  ال  ال�سباب  م�ساكل  فمعاجلة  احلكومية. 
اأن تتم من خالل التعتيم اأو التهويل االإعالمي 
ــاعــات, بــل مــن خــالل درا�ــســة ميدانية  واالإ�ــس
ا�ستق�ساءات  واجراء  اجلزائري  ال�سباب  لواقع 

ميدانية.

بقلم: بيزيد يو�شف

الإبحار نحو املجهول !!

وثــــائق جديـــدة تك�شف عالقة علي حداد 
مبجموعة �شغط اأمريكية

مت االتفاق يف �سنة 2016 بالعا�سمة الفرن�سية باري�س

حممد علي
----------------------

علي  االأعمال  رجل  ان  جديدة  وثائق  ك�سفت 
عالقة  له  حاليا,  ال�سجن  يف  يقبع  الذي  حداد, 
على  للح�سول  االأمريكية  ال�سغط  مبجموعة 

خدماتها
 10 مبلغ  دفــع  حــداد  علي  اأن   , م�سادر  واأ�ــســارت 
مت  .و  االأمريكية  ال�سغط  ل�سركة  دوالر  ماليني 
الفرن�سية  العا�سمة  يف   2016 �سنة  يف  االتفاق 
باري�س, ووقعته �سربينة بن با�سم علي حداد و 
دفعت الـ 10 مليون دوالر من ح�سابات علي حداد 
االأمريكية  ال�سغط  اأجنبية.جمموعة  بنوك  يف 
بحملة  املرتبطة  قروب  بيبليك  �سونوران  هي 

الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.
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�شيتم ا�شتخدامه بعد ت�شجيله, لتطعيم العاملني يف القطاع الطبي ويف املدار�ص اأول

ب�شرى للعامل.. رو�شيا تعلن ر�شميا النتهاء من تطوير لقاح كورونا

العثور على التائهني 
ال�شتة يف �شحراء اأدرار

من قبل الوكالة الوطنية للدم 

دعوة املواطنني اإىل 
التربع بالدم

التجارب  انتهاء  عن  مورا�سكو  ميخائيل  الرو�سي  ال�سحة  وزير  اأعلن 
قال  كوفيد19-و  فريو�س  �سد  للقاح  جامايل  مركز  يف  ال�سريرية 
�سد  لقاح  على  ال�سريرية  االختبارات  اإجناز  “مت  لل�سحفيني:  الوزير 
لبحوث  الوطني  غامايل  مركز  طورها  التي  التاجي,  الفريو�س  عدوى 
االأوبئة  االأحياء الدقيقة. ويجري اإعداد الوثائق ال�سرورية لت�سجيل 
اللقاح ر�سميا”.ووفقا للوزير, �سيتم ا�ستخدام هذا اللقاح بعد ت�سجيله, 
اأكد  العاملني يف القطاع الطبي ويف املدار�س يف املقام االأول.و  لتطعيم 
املقبل,  اأكتوبر  يف  �ستبداأ  للقاح  التجاري  االإنتاج  عملية  اأن  الوزير, 

وذلك وفق “رو�سيا اليوم”. 
حممد علي

الوطنية  الوكالة  دعت 
املواطنني  جميع  للدم 
الـــــذيـــــن تـــــــرتاوح 
اأعــمــارهــم مــا بــني 18 
ويتمتعون  �سنة   65 و 

اىل  ـــدة  ـــي ج ــة  ــح ــس ــ� ب
املر�سى  لفائدة  الــتــربع 

نقل  اىل  بحاجة  هــم  الــذيــن 
الدم.

اأن  للدم  الوطنية  الوكالة  اأكــدت  لها,  بيان  يف  و 
فريو�س  وباء  تطور  اطار  "يف  ياأتي  النداء  هذا 
ف�سل  خالل  ال�سيما  ببلدنا  )كوفيد19-(  كورونا 
ال�سيف حيث ن�سجل تراجعا يف تردد املتربعني 
على هياكل نقل الدم  و ارتفاع الطلب على املادة 
و  الطرقات  حــوادث  خــالل  �سيما  ال  احليوية, 
للن�ساء احلوامل و مر�سى ال�سرطان". و يف االأخري 
الذي  بالدم  التربع  باأهمية  الوكالة  ــرت  ذك  ,

الب�سرية". االأرواح  باإنقاذ  ي�سمح  نبيل  "كعمل 
ق/و

عن  ال�سبت,  اأم�س   اأدرار,  والية  م�سالح  اأعلنت 
تنزروفت  بطريق  ال�ستة  املفقودين  على  العثور 
 ”: الوالية  بيان  ت�سمن  جيدة.و  �سحة  يف  وهم 
ال�ستة   املفقودين  على  العثور  مت  لقد  هلل  احلمد 
الذين كانوا على منت ال�ساحنة من نوع �ساكمان, و 
ذلك بطريق تنزروفت وهم يف �سحة جيدة”.و 
تابع امل�سدر ذاته :”و يف هذا املقام نتوجه بال�سكر 
عملية  يف  املتطوعني  املواطنني  لكل  اجلــزيــل 
البحث والأفراد اجلي�س الوطني ال�سعبي والدرك 
يف   , تاهوا  قد  ال�ستة  االأ�سخا�س  الوطني”.وكان 
االإدارية  واملقاطعة  رقان  مدينة  بني  ال�سحراء 
من  �ساحنة  منت  على  كانوا  و  خمتار  باجي  لربج 

نوع �ساكمان.
التحرير  2020/08/02ق/و

خالل ال24 �شاعة الأخرية

اإ�شابة  كورونا: 556 
جديدة, 451 حالة 

�شفاء و13 حالة وفاة 
جديدة  اإ�سابة   556 �سجلت 

بــــفــــريو�ــــس كـــــورونـــــا 
حالة  و13  )كوفيد19-( 
�ساعة  ال24  خــالل  ــاة  وف

اجلـــزائـــر,  يف  االأخــــــرية 
متــاثــل  ـــــذي  ال ـــت  ـــوق ال يف 

ح�سب  مــريــ�ــســا,   451 مـــــــا لل�سفاء 
ك�سف عنه, اليوم ال�سبت , الناطق الر�سمي للجنة 
جمال  الدكتور  كورونا,  فريو�س  ومتابعة  ر�سد 

فورار.
ق.و



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/

