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تذبذب التموين باملياه 
راجع اإىل ا�ستهالك 
"قيا�سي" يفــــــوق 

القدرات املتاحة

تاأجيل افتتاح "اأزهر 
اجلزائر" اإىل اإ�سعار 
اآخر ب�سبب الوباء، 

ُيخيب اآمال اجلزائريني

املدير العام للجزائرية للمياه, 
عمريو�س اإ�صماعيل يوؤكد:

هذه دوافع تهجم فرن�صا على م�صروع امل�صجد الأعظم

16

درجات حرارة قيا�سيــــة تتعـدى47 درجــة بالوادي وب�سكـــرة
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 حجز 90 األف  كب�سولة  واملورد ينحدر من 
اإحدى واليات الو�سط

اإحباط ن�ساط �سبكــــــة 
وطنية اجرامية تتاجر 

بـ "االأفيون" 

مواطنو قرية �سحبان 
يطالبون بحّقهـــــم يف 

امل�ساريــع التنموية

 توقيف �سخ�ص يتاجر 
باالأ�سلحــــــــة النارية  

والذخرية احلية 

وفاة املمر�سة احلامل 
بخن�سلة تخلف موجة من 

االحتجاجات

اأ�سعار الذهب حتطم 
رقما قيا�سيا غري م�سبوق

الوادي

الأغواط
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�س 06
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بوزيد: بن  ا�ستعماله"،  قبل  فيه  �سيدققون  با�ستور  معهد  خرباء  و  مواطنينا  على  اللقاح  جنرب  "لن 

75 باملائة من اجلزائرييـن 
�سيخ�سعـــون للقاح كورونا

03

• قال: جمانية اللقاح ندر�سها الحقا.. والدولة حتمي اأبناءها ما دام الطب جمانيا
لكورونا املرتقب  اللقاح  "مت�سائم"حول  طبي  • حتذير 
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املدير العام للجزائرية للمياه، عمريو�ص اإ�سماعيل يوؤكد :

تذبذٌب يف التموين باملياه راجع  اىل ا�ستهالك "قيا�سي" يفوق القدرات املتاحة
اأرجع املدير العام للجزائرية للمياه، عمريو�ص اإ�سماعيل، تذبذبات التموين باملياه ال�ساحلة التي عرفتها بع�ص البلديات و املناطق عرب الوطن خالل عيد االأ�سحى اإىل "ا�ستهالك قيا�سي" 

للمياه من قبل  مواطنني يفوق كل قدرات التخزين و التوزيع املتاحة.

 حجز 90 األف  كب�سولة  و املورد ينحدر من اإحدى واليات الو�سط

 االأمن و اجلي�ص يحبطان ن�ساط �سبكة وطنية تتاجر يف مادة "االأفيون" بق�سنطينة

لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  اأوق��ف��ت 
مع  بالتن�سيق  بالدق�سي  الق�سائية 

اأ�سخا�ص    04 الأم��ن��ي��ن،  ال�رشكاء 
�سنة   42 و   33 بن  اأعمارهم  ترتاوح 

دواء  من  كب�سولة  األ��ف   90 حجز  و 
عائلة  �سمن  ي�سنف  الذي  ترامادول 
بو�سفة  اإل  يباع  ل  و  "الأفيونيات" 

طبية
تن�سيق معلوماتي  بعد  العملية جاءت 
للجي�ص  الأمنين  ال�رشكاء  مع  ميداين 
ا�ستغالل  وبعد  الوطني  ال�سعبي 
معلومات بخ�سو�ص خمطط اإجرامي، 
املواد  من  كمية  و حتويل  بنقل  يتعلق 
املخدرة،  اخل�سائ�ص  ذات  ال�سيدلنية 
وليات  اإح��دى  من  عليها  متح�سل 
و  مكثفة  حت��ري��ات  بعد  مت  الو�سط 
حتديد  مت  للمعلومات؛  جيد  ا�ستغالل 
املركبات  و  الأ�سخا�ص  توّجه  مكان 

الريا�ص  حي  م�ستوى  على  امل�سبوهة 
اإعداد  �سوئها  على  ليتم  بق�سنطينة، 
بعد  مكنت  حمكمة  عملية  خطة 
تطويق جيد للمكان،  من توقيف اأربعة 
اإحداهما  مركبتن  منت  على  اأ�سخا�ص 
و  اإك�سرب�ص  رون��و  ن��وع  من  نفعية 

اأخرى �سياحية من نوع فورد.
و باإخ�ساعهما للتفتي�ص مت العثور على 
ترامادول  دواء  من  معتربة  جد  كمية 
كب�سولة  األ��ف   90 قاربت  ملغ   50
عائلة  �سمن  ي�سّنف  ال��دواء  ه��ذا   ،
للم�ستهلك  ُي�سّلم  ل  و  الأفيونيات، 
اإل بو�سفة طبية ، اإل اأن اأفراد ال�سبكة 
ال�سوق  يف  ترويجه  ب�سدد  كانوا 

حجز  مت  كبرية،  بكميات  ال�سوداء 
مبلغ  مركبتن،  اإىل  بالإ�سافة  الدواء 
هواتف  اإجرامية،  عائدات  من  مايل 
اأ�سخا�ص،  اأرب��ع��ة  توقيف  و  نقالة، 
اإجراءات  ملف  اجناز  من  النتهاء  بعد 
جزائية يف حق املعنين، مت تقدميهم اأمام 
النيابة املحلية ،عن ق�سية عدم احرتام 
الإداري��ة  باملراقبة  املتعلقة  القواعد 
مهنة  ممار�سة   الأمنية،  و  التقنية  و 
ال�سحة دون رخ�سة، حيازة و نقل و 
و  خمدرة  خ�سائ�ص  ذات  اأدوي��ة  بيع 
م�رشوعة،  غري  بطريقة  عقليا،  موؤثرة 

با�ستعمال مركبة ذات حمرك .
علجية عي�ص

حممد علي 
--------------------

ن��دوة  خ��الل  اإ�سماعيل،  اأو���س��ح  و 
امل���وارد  وزارة  نظمتها  �سحفية 
للماء  العمومية  اخلدمة  لتقييم  املائية 
الأ�سحى،  عيد  يومي  ال�رشوب خالل 
اليومي  ال�ستهالك  معدل  ارتفاع  اإن 
عرب القطر الوطني يقدر باأكرث من 10 
مالين م3 يوميا، وهو ما يعترب ذروة 

يف ا�ستهالك املياه".
الكمية  هاته  اأن  امل�سوؤول  اأ�ساف  و 
 24 طوال  الأيام  �سائر  يف  "ت�ستهلك 
العيد  يوم  ا�ستهالكها  مت  لكن  �ساعة 
ل  ق�سرية  زمنية  مدة  يف  الأ�سحى 
الفرتة  خالل  �ساعات،  خم�ص  تتجاوز 
�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  من  املمتدة 
ويف  الظهر.  بعد  الثانية  ال�ساعة  اىل 
ال�ساعات  اأرب��ع  يف  الوليات  بع�ص 

الأوىل فقط".
و اأ�سار اإ�سماعيل اىل ان "هذه الظاهرة 
بل  فقط،  اجلزائر  على  حكرا  لي�ست 
الإ�سالمية  البلدان  جميع  ت�سهدها 
خالل املنا�سبات الدينية"، و لهذا يقول 
"بتقنن  الدول  بع�ص  قامت  امل�سوؤول، 
يف  اأو  امل��ذاب��ح  يف  اجلماعي  ال��ذب��ح 
التحكم  اأجل  من  املخ�س�سة  الأماكن 

يف املورد املائي".
زيادة  العام،  املدير  ي�سيف  هذا،  كل 
على الظرف ال�ستثنائي ال�سحي الذي 
على  الطلب  وارتفاع  بالدنا  تعي�سه 
املاء يف ظل ارتفاع درجة احلرارة، اأين 
يكرث الطلب على هذه املادة احليوية، و 
ا�ستهالك قيا�سي  "مت ت�سجيل  بالتايل، 
كل  يفوق  املواطنن  قبل  من  للمياه 

قدرات التخزين و التوزيع املتاحة".
ال�ستهالك  اأن  اإ�سماعيل  اأو�سح  كما 
ميكن  ل  واح��د  اآن  يف  "القيا�سي" 
با�ستطاعة  لي�ص  "لأنه  ا�ستدراكه، 
قدرات  كل  مقايي�ص  يعيد  اأن  بلد  اأي 
و  ال��ت��وزي��ع  �سبكات  و  التخزين 
كل  اإع���ادة  يتطلب  م��ا  تو�سيعها، 
الأنابيب لرفع قدرات ال�سغط، و هو 
من  �سخمة،  ا�ستثمارات  يكلف  ما 
اأجل ذروة يعرفها البلد مرة واحدة كل 

�سنة".
كما ذكر امل�سوؤول انه مت من قبل اتخاذ 
والتقنية  امليدانية  والتدابري  الإجراءات 
اخلدمة  ا�ستمرارية  ل�سمان  الالزمة 

خالل  ال�����رشوب،  للماء  العمومية 
بالقدرة  العمل  العيد خ�سو�سا  يومي 
�سخ  و  انتاج  من�ساآت  لكل  الق�سوى 
املياه و ملء جميع اخلزانات قبيل العيد 
ال�سوداء،  للنقاط  م�سبق  ت�سخي�ص  و 
و  املياه  �سغط  فيها  ينخف�ص  التي 
بال�سهاريج  للتزود  خمطط  و�سع 
على  الكربى  الت�رشبات  اإ�سالح  و 
كذا  و  ال��ولي��ات،  جميع  م�ستوى 
امل�ستمرة  واملدوامة  الكامل  التجنيد 

جلميع وحدات اجلزائرية للمياه.
و زيادة على هذا، مت اإطالق نداء وطني 
للت�سامن يف ا�ستهالك املاء من طرف 
وزارة املوارد املائية اأ�سبوع قبل العيد، 
ا�ستهالك  تر�سيد  ذلك،  من  الهدف  و 
كل  جماعية  ب�سفة  وحماربة  امل���اء 
والتبذير  املفرط  ال�ستهالك  ظواهر 
الذي يهدر هذا املورد احليوي.و بالرغم 
من كل هذا، مت ح�سبه، ت�سجيل بع�ص 
الوطن  ولي��ات  بع�ص  يف  التذبذِب 
البلديات  بع�ص  م�ستوى  على  و 
واملناطق ،خ�سو�سا منها العليا لنق�ص 
و  الكهرباء  انقطاع  و  الآبار  من�سوب 
حدوث اأعطاب على م�ستوى ال�سبكة 

والتدخل  لإ�سالح الت�رشبات.
 ديون اجلزائرية للمياه تفوق 55 

مليار دج
 و يف رده على اأ�سئلة ال�سحفين، قال 
يراوح  الت�رشبات  اإن معدل  اإ�سماعيل، 
املنتجة،  املاء  كميات  من  باملائة   50
عن  ناجتة  ت�رشبات  باملائة   30 منها 
باملائة متعلقة   20 بال�سبكة و  اأعطاب 
فوترة، مذكرا  دون  الع�سوائي  بالربط 
املتعلقة  للمياه  اجلزائرية  دي��ون  اأن 

بالفواتري تفوق 55 مليار دج.
امل�سوؤول  اأ���س��ار  الإط���ار،  ه��ذا  يف  و 
اتخذتها  التي  الإج����راءات  ان  اإىل 
الب�سطاء  املواطنن  �سالح  يف  الدولة 
جائحة  ب�سبب  الفواتري  ت�سديد  لتاأخري 
اىل  اأدى  ما   " خطاأ فهمها  "مت  كورونا، 
تراكم الديون، داعيا التجار و اأ�سحاب 
اىل  القادرين  املواطنن  و  امل�سانع 
بهذه  معنين  غري  لأنهم  ديونهم،  دفع 

الإجراءات.
الربط  م�ستوى  ان  امل�سوؤول  ذكر  و 
�سمح  الوطني  امل�ستوى  على  باملياه 
بتموين 75 باملائة من ال�سكان ب�سكل 

كل  واح��دة  مرة  باملائة   14 و  يومي 
يومن و 11 باملائة مرة كل ثالث اأيام 
اأو اأكرث، مو�سحا ان امل�ساريع املبا�رشة 
 2021 اآف���اق  يف  �سيت�سمح  حاليا 

بتموين كل ال�سكان ب�سكل يومي.
و يف هذا ال�سدد، اأو�سح امل�سوؤول اأن 
املياه  م�سالح  ت�سيري  حتويل  برنامج 
للمياه  اجلزائرية  نحو  البلديات  من 
للجزائرية  التابعة   44 بالوليات 
و   2021 يف  ا�ستكماله  �سيتم  للمياه، 
الذي �سي�سمح ب�سم 558 بلدية و هو 
 60 حوايل  الدولة  �سيكلف  برامج   

مليار دج.
ل�رشكة  العام  املدير  قال  جهته،  من 
هي  و  كابيبال،  بري�ص  "�سيال"، 
على  املياه  بت�سيري  املكلفة  املوؤ�س�سة 
اإن  العا�سمة وتيبازة،  اجلزائر  م�ستوى 
الوليتن  هاتن  يف  املياه  "ا�ستهالك 
العيد،  �سبيحة  م3  مليون  6ر1  فاق 
يف  م3  مليون  3ر1  من  اأك��رث  منها 
ان  اإىل  م�سريا  ف��ق��ط،  العا�سمة 
موؤ�س�سته خ�س�ست 65.000 م3 )+ 5 
باملائة( اإ�سافية مقارنة بال�سنة املا�سية 

مت ا�ستهالكها كذلك �سبيحة العيد.
ظاهرة  اىل  اي�سا  كابيبال  اأ�سار  و 
يفوق  ال��ذي  "القيا�سي  ال�ستهالك 
تف�سريه  خ��الل  املتاحة"  ال��ط��اق��ات 
للتذبذِب الذي عرفتها بع�ص البلديات 
�سبيحة  ت��ي��ب��ازة  و  العا�سمة  يف 
"�سيال"  ان م�سالح  العيد، م�سريا اىل 

"كغ�سل  التبذير  عاينت بع�ص مظاهر 
زاد يف  هو  و  العيد"  ال�سيارات خالل 
املوؤ�س�سة  قامت  بحيث  الو�سع،  تاأزم 
و  �سهريج  �ساحنة   26 بتخ�سي�ص 
لتلقي  عونا   45 و  تدّخل  عوَن   724
لت�سيري  تقنين  مركزين  و  املكاملات 

توزيع املياه خالل العيد.
توّقف حمطة حتلية املياه ببلدية 
فوكة : التحقيق �سيو�سح االأمور 

اأكرث
حتلية  حمطة  توقف  بخ�سو�ص  و   
املياه ببلدية فوكة )تيبازة( ع�سية عيد 
ا�سطرابات  اأحدثت  التي  و  الأ�سحى 
تيبازة  بلديات  بع�ص  يف  التوزيع  يف 
اجل��زائ��ر،  ولي���ة  ب��ل��دي��ات  بع�ص  و 
لعطب  تعر�ست  انها  امل�سوؤول  قال 
الو�سع  ا�ستدراك  مت  انه  و  كهربائي 
م�سيفا  اليوم،  نف�ص  يف  ت�سغيلها  و 
باإجراء  امر  قد  املائية  املوارد  وزير  اأن 
ما  هو  و  الأ�سباب،  يف  للنظر  حتقيق 

�سيو�سح الأمور اكرث.
بن  "�سيور"،  ل�رشكة  العام  املدير  اما 
املكلفة  املوؤ�س�سة  و هي  رحمة حممد، 
ولية  م�ستوى  على  املياه  بت�سيري 
وهران، فقال ان ال�ستهالك "القيا�سي" 
2ر1 مليون م3 �سبيحة  بالولية فاق 
بداأت  املوؤ�س�سة  ان  اىل  م�سريا  العيد، 
التجنيد و التح�سريات اأ�سبوعن قبل 
املوعد؛ و لهذا فاإن "ال�ستهالك الكبري 

وهران  ولي��ة  يف  كذلك  ت�سجيله  مت 
الو�سعية  كانت  العموم  يف  لكن 

مقبولة".
ل�رشكة  العام  املدير  قال  جهته،  من 
هي  و  حكيم،  ح��ري���ص  "�سياكو"، 
على  املياه  بت�سيري  املكلفة  املوؤ�س�سة 
م�ستوى ولية ق�سنطينة، اإن املوؤ�س�سة 
قامت بتدارك النقائ�ص امل�سجلة ال�سنة 
عملية  "باإجناح  �سمح  ما  الفارطة، 
اأنه  العيد"، مربزا  باملياه خالل  التزويد 
لإ�سالح  احلن  يف  التدخل  كذلك  مت 
اأي  لها  تكن  التي مل  العطاب  بع�ص 

اثر على متوين ال�سكان.
للديوان  العام  املدير  قال  جانبه،  ومن 
الوطني للتطهري، عبد القادر رزاق، اإن 
الوطني  امل�ستوى  على  �سّطر  الديوان 
اين  الأ�سحى،  بعيد  خا�سا  خمططا 
فيما  حم�سو�ص   ارتفاع   ت�سجيل  مت 
يخ�ص املياه امل�ستعملة، حيث مت العمل 
 91 و  عامال   941 جتنيد  و  باملداومة 
�سغرية  �ساحنة   23 و  كبرية  �ساحنة 
للتطهري و 106 �ساحنات عادية و 75 

�سيارة و كذلك عتاد احلفر و الردم.
و قد �سجلت م�سالح الديوان، ح�سبه، 
�سبكات  م�ستوى  على  تدخال   542
الن�سدادات،  لفك  ال�سحي  ال�رشف 
من  العديد  يف  امل�ساركة  متت  كما 
الوليات يف عمليات تطهري و تعقيم 
لتفادي  النحر  عملية  بعد  الأح��ي��اء 

انت�سار فريو�ص كورونا.



اقتنائه بخ�سو�ص  مادي  اإ�سكال  اأي  وجود  عدم  اأكد  • جراد 

بوزيد: بن  ا�ستعماله"،  قبل  فيه  �سيدققون  با�ستور  معهد  خرباء  و  مواطنينا  على  اللقاح  جنرب  “لن 

كورونا للقاح  �سيخ�سعون  اجلزائريني  من  باملائة   75
اأكد وزير ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات عبد الرحمن بن بوزيد ام�ص  االإثنني ، اأن اجلزائر �ستكون من اأوائل الدول التي تقتني اللقاح امل�ساد لفريو�ص كورونا، م�سريا اإىل اأن 

اللجنة العلمية هي التي �ستحدد الكمية املطلوبة و الفئات التي �ستحظى باالأولوية.
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حممد علي 
--------------------

�سيفا  نزوله  لدى  بوزيد  بن  اأو�سح  و 
اأن  ال�سباح"  "�سيف  برنامج  على 
املواطنن  من  باملائة   75 و   70 مابن 
�سيخ�سعون للقاح و اأن املجل�ص العلمي 
ب�سدد اإعداد درا�سة لتحديد كمية اللقاح 
الفئات  و  لحقا  ا�ستريادها  �سيتم  الذي 

التي �ستحظى بالأولوية.
قطاع  عمال  اأن  ال�سحة  وزير  يرى  و 
يعانون من  الذي  الأ�سخا�ص  و  ال�سحة 
بالأولوية يف  �سيحظون  مزمنة  اأمرا�ص 
تلقي اللقاح، م�سريا يف الوقت ذاته اإىل 
عن  للحديث  مبكرا  زال  ما  الوقت   اأن 
الدولة  اأن  اإىل  لفتا  اللقاح،  ا�ستخدام 
الثالثة  املرحلة  دخلت  التي  الوحيدة 

لت�سجيل اللقاح هي رو�سيا.
هناك  اأن  الوزير  اأ�ساف  ال�سياق  يف  و 
متقدمة  مراحل  بلغت  اأخ��رى  خمابر 
�سينية  خمابر  منها   ، اللقاح  اإنتاج  يف 
اأن  و  رو�سية  و  اأمريكية  و  بريطانية  و 
اجلزائر لديها عالقات تعاون و ات�سالت 

بعدد من املخابر مثل فايزر و زينيكا.
�سيجتمع  اأن��ه  ال�سحة  وزي��ر  ك�سف  و 

و  ال�سن  �سفراء  مع  املقبل  الأ�سبوع 
بريطانيا،  و  املتحدة  الوليات  و  رو�سيا 
يف  و  اللقاح.  مو�سوع  عن  للحديث 
اختيار  اأن  بوزيد  بن  اأكد  ذاته  ال�سياق 
العلمي،  اللقاح �سيكون بناء على امللف 
�رشيطة اأن يكون ا�ستخدم يف بلد املخرب 

املورد و اأثبت جناعته هناك.
قال  الوبائية  الو�سعية  وبخ�سو�ص 
الوزير، اإن الو�سع متحّكم فيه حتى الآن 
الو�سع  ا�ستقرارا يف  هناك  اأن  اإىل  لفتا 
امل�ست�سفيات  من  العديد  م�ستوى  على 
اآخر  جانب  من  الوليات.  من  عدد  عرب 
اأو�سح بن بوزيد اأن التحقيقات اأظهرت 
اأن النق�ص امل�سجل يف مادة الأك�سجن، 
ال�ستهالك  �سببه  املجمل،  يف  ك��ان 

املفرط.
بن  الرحمن  عبد  ال�سحة،  وزي��ر  ق��ال 
العزيز  عبد  الأول،  الوزير  اإن  بوزيد، 
جراد، اأكد يف اجتماع مبقر الرئا�سة على 
عدم وجود اأي اإ�سكال مادي بخ�سو�ص 

اقتناء لقاح “كورونا”.
باأن الجتماع الوزاري  اأكد بن بوزيد  و 
و  الأول  الوزير  برفقة  ح�رشه  ال��ذي 
املالية،  و  ال�سيدلنية  ال�سناعة  وزيري 

بتاتا  مطروح  غري  امل��ايل  امل�سكل  ب��اأن 
بخ�سو�ص اقتناء اللقاح.

اأجل  من  املحددة  املعايري  ب��اأن  م�سيفا 
يف  الناجحة  املخابر  من  اللقاح  اقتناء 
جل�سات  عرب  درا�ستها  �سيتم  اكت�سافه 
هذا  فّعالية  لتبيان  العلمي،  املجل�ص  مع 
اآثاره  و  بها  مّر  التي  املراحل  و  اللقاح 

اجلانبية على امل�سابن.
و يف هذا ال�سياق، اأو�سح بن بوزيد باأن 
�سيكون  اجلزائر  اإىل  دخوله  عند  اللقاح 
ُيجّرب  ول  املن�ساأ  بلد  يف  ُج��ّرب  قد 
يف  معايري  عّدة  ولدينا  مواطنينا،  على 
من  املتبع  العلمي  امللف  عرب  املجال  هذا 

طرفنا.

عرب  “با�ستور”  معهد  اأن  اإىل  م�سريا 
خربائه �سيت�سّلم اللقاح وهم من يدّققون 
و يالحظون فعاليته اأول قبل ا�ستعماله، 
اإن كان مّر عرب املراحل العلمية  و تبيان 
املتّبعة و بال�سّيغ العاملية املقبولة، موؤكدا 
قبل  اللقاح  يت�سّلموا  لن  مواطنينا  باأن 

اعتماده و جتريبه نهائيا يف بلد املن�ساإ.

لمركزية  على  الريفية  التنمية  تعتمد 
"تدريجية" و "مرحلية" يف اتخاذ القرار، 
للفاعلن  �سالحيات  منح  تت�سمن 
املحلين من اأجل تطوير حلول وم�ساريع 
القت�ساد  يف  خبري  اأكده  ح�سبما  اإقليمية 

الفالحي .
عامل  داودي،  علي  ال�ستاذ  واأو���س��ح 
باحث  وا���س��ت��اذ  ال��ف��الح��ي  الق��ت�����س��اد 
باملدر�سة الوطنية العليا للعلوم الفالحية، 
دون  تنجح  اأن  ميكن  ل  الالمركزية  اأن 
املحلية  للجهات  �سالحيات  اع��ط��اء 
التي متثل  )املنتخبون و اجلمعيات املحلية 
اتخاذ  من  يتمكنوا  حتى  املدين(  املجتمع 
التنمية  يف  امل�ساهمة  وبالتايل  القرارات 
مناطق  م��ن  منطقة  لكل  امل�ستدامة 
ال�رشوري  "من  انه  ا�ساف  الإقليم.كما 
اإن�ساء اإطار وهيكل موؤ�س�ساتي ي�سمحان 
مزيد  اإع��ط��اء  اج��ل  م��ن  بالالمركزية 
املحلين  للمنتخبن  ال�سالحيات  من 
موارد  يعرفون  و  املواطنن  من  القريبن 
احتياجات  كذلك  و  �سعوباته،  و  الإقليم 
داودي  الربوفي�سور  اعترب  املواطنن".و 
ال�سعبي  املجل�ص  اأن  ال�سياق،  هذا  يف 
املحلية  التنمية  خلية  يعترب  البلدي 
تنظيمي  اإطار  اإن�ساء  يجب  اأنه  و  بامتياز 

حتى  املحلين  املنتخبن  ل�سالح 
�سيا�سات  تطوير  من  يتمكنوا 
اأ�سار  لكنه  الإقليمية.  للتنمية 
اأن  ميكن  ل  الهدف  هذا  اأن  اإىل 
اجلباية  تطوير  دون  يتحقق 
املحلية وبالتايل توفري الو�سائل 
للجهات املحلية لتنفيذ امل�ساريع 
خم�س�سات  ان��ت��ظ��ار  دون 
اكد  الدولة.كما  من  امليزانية 
ذات اخلبري انه "من ال�رشوري منح مزايا 
اأجل  من  املحلي  امل�ستوى  على  �رشيبية 
وفًقا  لأنه  املناطق،  هذه  يف  جاذبية  خلق 
مل�ستوى جاذبيتها )املزايا ال�رشيبية( ميكن 
ينجذبوا  ان  امل�ستثمرين  من  كبري  لعدد 
ال�سياق،  نف�ص  املناطق".و �سدد، يف  لهذه 
فقط  ينجذبون  ل  امل�ستثمرين  اأن  على 
لالإطار  ا  اأي�سً ولكن  ال�رشيبية،  للمزايا 
معتقًدا   ، فيه  يعملون  ال��ذي  املعي�سي 
جمهزة  تكون  اأن  يجب  الأقاليم  "هذه  اأن 
ب�سكل حتمي بالبنية التحتية و اأن ت�سع 
اإطاًرا مالئما لال�ستثمارات".و يف اإ�سارة 
الذي  احلكومة  جمل�ص  اجتماع  اإىل  منه 
اأكد  اخلمي�ص،  و  الأربعاء  يومي  �سيعقد 
"�سيكون فر�سة  اأنه  الربوفي�سور داودي 
املو�سوع  هذا  حول  حقيقي  نقا�ص  لفتح 
حول  امل��دى  طويلة  روؤي��ة  بناء  اأج��ل  من 
بها  القيام  يجب  التي  الالمركزية  ق�سية 
ب�سكل تدريجي، و لكن مع م�سار وا�سح 
و دقيق ". كما اأكد الأ�ستاذ داودي اأن 62  
من بلديات الوطن ذات طابع ريفي واأن 
هذه  يف  يعي�سون  جزائري  مليون   12

ق/واملناطق.

اعتماد المركزية ناجحة متوقف على 
ال�سالحيات املمنوحة للجهات املحلية

تاأجيل افتتاح "اأزهر اجلزائر" اإىل اإ�سعار اآخر ب�سبب الوباء يخيب 
اآمال اجلزائريني

خاب ظن اجلزائرين يف اأداء �سالة عيد 
"جماعاٍت"،  الله  بيوت  يف  الأ�سحى 
ال��ذي  الأع��ظ��م  امل�سجد  خ��ا���س��ة  و 
و�سعه  ينتظر  و  بها،  الأ�سغال  انتهت 
من  ر�سمي  ب�سكل  ال�ستغالل  حيز 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  ط��رف 
و  ال�سحي  احلجر  ظروف  اأن  اإل  تبون، 
حال   19 كوفيد  الوباء  تف�سي  ا�ستمرار 
انتظره  ال��ذي  احللم   ه��ذا  حتقيق  دون 
يف  امل�رشوع  انطالق  منذ  اجلزائريون 
اآخر  يعترب  بالتايل  هو  و   ،  2012 ماي 
العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�ص  اإجن��ازات 
متابعته  على  اأ�رشف  الذي  و  بوتفليقة 
اإن  قبل خلعه من احلكم ،  تقول تقارير 
م�رشوع امل�سجد الأعظم كان مبادرة من 
الرئي�ص الراحل هواري بومدين ، اأراد اأن 
مثيل  ل  اإ�سالمية  معمارية  يكون حتفة 
هذا  ي�ساهي  اأن  و�سيته  كانت  و  لها، 
امل�سجد ، امل�سجد النبوي مبكة و م�سجد 
بعده  بق�سنطينة يف  القادر   الأمري عبد 
ثانية  اإ�سالمية  جامعة  ليكون  الروحي، 
عملت  اأطراف  اأن  اإل  اجلزائر،  بها  تفخر 
الرئي�ص  وفاة  بعد  املبادرة  جتميد  على 
هواري بومدين، اإىل حن اعتالء الرئي�ص 
احلكم  و  بوتفبيقة  العزيز  املخلوع عبد 
الذي اأعاد اإحياء الفكرة ، امل�سجد الواقع  
بحي املحمدية بالعا�سمة اجلزائر ح�سب 

 120 من  لأزيد  ي�سع  التقنية،  البطاقة 
اجلزائر،   خارج  و  داخل  من  لٍّ  ُم�سَ األف 
اإجنازه  �رشكة �سينية ، و  اأ�رشفت على 
كلف  خزينة الدولة ما يقارب  02 مليار 
م�ساحة  على  يرتبع  امل�سجد  دولر.، 
ارتفاع  يبلغ  و  مربع  مرت  األ��ف   200
ي�سم  و  مرتا،   265 حوايل  اإىل  مئذنة 
ال�سيارات  توقف  حظرية  و  طوابق   03
ت�سع  مكتبة  و  للمحا�رشات،  قاعتن   ،
ل�: 2000 مقعد ، و هو بذلك يعدُّ  ثالث 
احلرمن  بعد  العامل،  يف  امل�ساجد  اأكرب 
علميا  مركزا  و  بال�سعودية  ال�رشيفن 
َي  �ُسمِّ اأنه  لدرجة  �سياحيا،  معلما  بل   ،

باأزهر اجلزائر.
 و قد اأثار قرار الرئي�ص عبد املجيد تبون 
الأعظم   امل�سجد  فتح  بتاأجيل  القا�سي 
ا�ستياء اجلزائرين، الذين نددوا با�ستمرار 
غلق بيوت الله، بعد اإعادة فتح املحالت 
افتتاح  تاأجيل  اأرجعوا  حيث  التجارية، 
احلكومتن  بن  خالفات  اإىل  امل�سجد 
اجلزائرية و الفرن�سية، ت�سري اأنباء ن�رشت 
يف بع�ص املواقع الإخبارية اأن احلكومة 
املوقع  على  را�سية  تكن  مل  الفرن�سية 
كونه  امل�سجد  هذا  لإجن��از  اختري  الذي 
"�سارل  الكاردينال  ا�سم  يحمل  كان 
الفرن�سي،  الحتالل  خالل  لفيجري" 
حا�سنة  اأك��رب  اإىل  املنطقة  حولت  و 

للتب�سري،  قبل ان يتحول بعد ال�ستقالل  
اأن  و  خا�سة  "املحمدية"  ا�سم  اإىل 
عالقة  لها  وقائع  يروي  املنطقة  تاريخ 
و  اجلزائر،  على  ال�سليبية  باحلمالت 
فرن�سا  �سيدتها   التي  امل�سيحية  باملعامل 
عن  قيل  ما  قيل  قد  و  احتاللها"،   اأثناء 
العديد  لها  رق�ست  الذي  امل�سجد،  هذا 
 ، احلرب  من  كثريا  ا�سالت  و  الأقالم  من 
حيث قيل عنه اأنه باإمكانه اأن يعيد قيادة 
قطار م�سار ت�سحيح التاريخ يف كامل 
تكلفة  اأن  و  امل�سلمة،  اإفريقيا  �سمال 
الأمزال  باملقارنة مع  اإجنازه �سئيلة جدا 
التي ا�ستنزفتها احلكومة اجلزائرية   يف 
اأكرث من  اأهدرت  الأخريتن،  الع�رشيتن 
م�ساريع  كاملة يف  دولر  مليار   1200
بينما  جممدة،  اأخرى  و  يكتمل  مل  جلها 
جيوب  يف  املبلغ  من  كبري  جزء  ذهب 
يف  اليوم  جلهم  يقبع  الذين  الفا�سدين 
ال�سجون، يف وقت عجزت احلكومة  يف 
حل م�ساكل اجلزائرين، و قالت اأ�سوات 
اإن اجلزائر لي�ست يف حاجة اإىل بناء دور 
العبادة، اإمنا هي يف حاجة اإىل بناء م�سانع 
لت�سغيل ابنائها و ا�ستعادتهم من اخلارج، 
مواطنيها  ملعاجلة  م�ست�سفيات  بناء   و 
امل�ست�سفيات  اإىل  حتويلهم  من  ب��دل 
لزج  عقابية  موؤ�س�سات  بناء  و  الأجنبية 

املنحرفن من اأبنائها.
علجية عي�ص

هذه دوافع تهّجم فرن�سا على م�سروع امل�سجد االأعظم

الراحل  الرئي�ص  من  مبادرة  كانت  االأعظم  امل�سجد  اإجناز  • م�سروع 
هواري بومدين

اخلبري يف االقت�ساد الفالحي علي داودي:
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اجلزائر حتتل املركز 88 من حيث االأداء البيئي بعد 
تون�ص و املغرب

ترجمتها اإىل العربية علجية عي�ص
-------------------

املراكز  اأوروب��ي��ة  دول  احتلت 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  الأوىل  
و  ال��ب��ي��ئ��ي  الأداء  ح��ي��ث  م��ن 
وفق  التنمية  لأه��داف  المتثال 
و  ييل،  جامعة  اأ�سدرته  تقرير 
الأول  املركز  يف  �سوي�رشا  تاأتي 
الثاين  املركز  يف  فرن�سا  تليها   ،
و  الثالث،  املركز  يف  الدامنارك  و 
عربية  دولة  اأية  التقرير  يذكر  مل 
ي�سري  ب�سكل  ل��و  و  �ساهمت 
حيث  البيئي،  اأدائها  تطوير  يف 
الأخرية،  املراتب  حتتل  اأن  كادت 
املركز  يف  املغرب  ج��اءت  فقد 
الأول  املرتبة  بذلك  حمتلة   ،54
تليها  العربي،  املغرب  دول  يف 
اجلزائر  و   ،58 املركز  يف  تون�ص 
التي  م�رش  بعد   ،88 املركز  يف 
ماعدا   ،66 امل��رك��ز  يف  ج��اءت 
 123 املركز  احتلت  التي  ليبيا 
هذه  تعي�سه  ما  ب�سبب  ه��ذا  و 
حروب  و  �رشاعات  من  الأخرية 
التفكري  بعيدة  يجعلها  ما  اأهلية، 
و  البيئي،   جمالها  ترقية  يف 
العتبار   بعن  املوؤ�رش  هذا  ياأخذ 
املناطق  ذلك  يف  مبا  البيئة  حماية 
املياه  و  الهواء  جودة  و  البحرية 
اأن  كما    ، البيئية  املعايري  و   ،
على  النووية  الطاقة  ت�سنيع 
اأن  �ساأنه  من  اخل�سو�ص  وجه 
اأق��ل  ن�سبة  ن��ت��اج  اإ يف  ي�ساهم 
البنية  كذلك  و   ، الكربون  من 

العام. للنقل  التحتية 
املوؤ�رشات  هذه  التقارير  ح�سب    
اأي�سا  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ن  ت��اأخ��ذ 

ما  امل�ستدامة  الب�رشية  التنمية 
و�سع  يف  ال���دول   ه��ذه  يجعل 
بيئي  اأ�سا�ص  على  للغاية  جيد 
تعود  الأ�سباب   ، �رشامة  اأكرث 
الطاقة،  ا�ستهالك  تخفي�ص  اإىل  
الفرد من ا�ستهالك  يبقى ن�سيب 
يف  الختالفات  يف�رشه   الطاقة 
هذه  ب��ن  املعي�سة  م�ستويات 
من  احلالت  بع�ص  و يف  البلدان 
بنية  و  املناخية  العوامل  خالل 
الطاقة،  نوع  ح�سب  ا�ستهالكها 
غياب   اإىل  تعود  اخرى  عوامل 
الطاقة،  ت�سيري  يف  احل��ك��ام��ة 
اإىل  ال��دول  من  العديد  دفع  ما 
تتمثل  خا�سة  �سيا�سة  انتهاج 
على  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ات  يف 
زال��ت  م��ا  التي  اجل��زائ��ر،  غ��رار 
يف  ك��اف��ي��ة  جت��رب��ة  اإىل  حت��ت��اج 
كما  مدعوة  هي  و  املجال،  هذا 
دول  غ��رار  على  اخل��رباء  يقول 
التكيف  اإىل  العربي،  املغرب 
احلايل  اليكولوحي  الو�سع  مع 

ما   ،  19 كوفيد  انت�سار  ظل  يف 
باملبادرة  بالعمل  ملزمة  يجعلها 
و�سعتها  ال��ت��ي  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
تقييم،  ب�����س��اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم 
امل��وارد  على  امل��ن��اخ  تغرّي  ث��ر  اأ
القطاعات  تاأثر  قابلية  و  املائية 
يف  القت�سادية  و  الجتماعية 
اأن  و  خا�سة  العربية،   املنطقة 
م�ساعدة  اإىل  تهدف  املبادرة  هذه 
تطوير  على  العربية  ال���دول 
اأدوات  تطبيق  ع��رب  ق��درات��ه��ا 
املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة 
فيها  مبا  الرئي�سية  القطاعات  يف 
و  ال�سحة،  و  البيئة،  و  الزراعة، 

القت�ساد. و  ال�سكن، 
تو�سيات،  عدة   رفعوا  اخلرباء  
التوعية  و  ال�ست�سارة  اأجل  من 
و   قانونية  تعديالت  اإح��داث  و 
اله�سة  الأرا�سي  كذلك   حتديد 
التحول  �سياق  يف  خا�سة   ،
اأو  ت��وق��ف  ب�سبب   ، ال��ب��ي��ئ��ي 
اأجل  من   ، معينة  اأن�سطة  حتويل 

تفعيل  و  الدعم  اإجراءات  توقع 
للتحويل  املحتملة  الرافعات 
اآلية  اإط���ار  يف   ، القت�سادي 
اإن�ساء   ، الوزارات  بن  م�سرتكة 
لت�سجيع  منهجية  دع��م  ل��ي��ة  اآ
على  البلديات،  بن  ال�سلطات 
ا�سرتاتيجي  ت�سخي�ص  اإج��راء 
�سيما  ل  و   ، ن�ساطها  ملناطق 
 ، ب��الن��زلق��ات   امل��ه��ددة  تلك 
تاأهيل  اإع���ادة  �سيا�سة  ب��دء  و 
امل�������س���اح���ات الق��ت�����س��ادي��ة 
اختبار  خ��الل  م��ن  امل�ستدامة 
ت�سجيع  اجل���دي���دة،  ال��ن��م��اذج 
الأقاليم  ب��ن  التعاون  تطوير 
املجال  يف  الطويل  امل��دى  على 
"�سبكات  تطوير   ، القت�سادي 
باإعادة  املتعلقة  التعلم"  تبادل 
تعبئة   ، القت�سادي  التدوير 
من  املحلية  ال��ط��اق��ات  جميع 
مهني،  و  مايل  دعم  نظام  خالل 
مكافحة  مراكز  بتعبئة  يقوم 

منها. الوقاية  و  الأمرا�ص 

دعا خرباء يف البيئة و البيئة االقت�سادية اإىل تطبيق خطة االأمم املتحدة للتنمية لعام 3030  و حتليل الق�سايا االإقليمية جلميع اال�سطرابات، 
التي توؤثر على املجال االقت�سادي و رفع التحدي االإيكولوجي ،  و الثورة الرقمية ، و حتول اأمناط احلياة ، يف �سياق العوملة كل ذلك ، من اأجل 
اإثبات اأن التحول البيئي ميكن اأن يكون رافعة جديدة للتنمية املحلية، و قالوا اإن �سحة االإن�سان و النظم االإيكولوجية من االأولويات من اأجل 

بناء كوكب اأكرث ت�سامنا.

خرباء: النظم االإيكولوجية من االأولويات من اأجل بناء كوكب اأكرث ت�سامنا يف اآفاق 2030

 

يف حني ا�ستطاع العديد منهم الهروب من مراكز احلجز

و�سول 41 »حراقا« 
جزائريا لل�سواحل 

االإ�سبانية خالل يومي 
العيد!

وزارة الرتبية تنفي تنزيل معدل القبول يف البكالوريا
مت  ادعاءات  الرتبية،  وزارة  فندت 
التوا�سل  مواقع  بع�ص  يف  تداولها 
متعلقة  قرارات  ب�ساأن  الجتماعي، 
ب��ام��ت��ح��ان ���س��ه��ادة ال��ب��ك��ال��وري��ا 

.2019/2020
اأم�ص  ل��ل��وزارة،  بيان  يف  ج��اء  و 
الرتبية  وزارة  “تفند  ث��ن��ن:  الإ

املعلومات  ه��ذه  قاطعا  تفنيدا 
ال�سحة،  من  لها  اأ�سا�ص  ل  التي 
ال��راأي  تغليط  اإىل  تهدف  التي  و 
و  نف�سية  على  التاأثري  و  ال��ع��ام 
هذه  خ��الل  التالميذ،  ا�ستقرار 
بتح�سري  املرتبطة  احل�سا�سة  الفرتة 
التي تتطلب كثريا من  المتحان، و 

الرتكيز  و  ال�ستعداد  و  الطماأنينة 
املرافقة”. و 

لليقظة  اجلميع  ال��وزارة،  دعت  و 
م�سدرها  من  املعلومة  ي  تق�سّ و 
ال��ر���س��م��ي م��ن خ���الل الط���الع 
ال����دوري ع��ل��ى م��وق��ع ال���وزارة 
الر�سمية  �سفحاتها  و  اللكرتوين، 

الجتماعي. التوا�سل  مواقع  على 
اإىل  التالميذ،  ال��وزارة  دعت  كما 
على  القدرة  و  باليقظة  التحلي 
املعلومات  يخ�ص  فيما  التمييز؛ 
القنوات  خ���ارج  ت�سلهم  ال��ت��ي 

الرتبية. لوزارة  الر�سمية 
ق/و

خالل  ال�سباين  اجلنوب  �سواطئ  ا�ستقبلت 
الوا�سلن  اجلزائرين  ع�رشات  العيد  يومي 
ي���ام من  اأ ل��ي��ه��ا ع��رب ق���وارب امل���وت، ب��ع��د  اإ
مدينة  اإىل  يومن  ظرف  يف  قاربا   31 و�سول 
الغربية  ال�سواحل  من  قادمن  »مور�سيا«، 
اإعالم  و�سائل  ك�سفت  حيث  م�ستغامن،  خا�سة 
بينهم  من  »حراقا«   41 و�سول  عن  اإ�سبانية 
ميناء  اإىل  نقلهم  قبل  ق��ا���رشان  و  ت��ان  ام��راأ

�ص. ي�سكومربي�رشا اإ
الأ�سحى  عيد  اجلزائرين  من  العديد  ا�ستغل   
اأزيد  و�سول  بعد  »احلرقة«  ق��وارب  لركوب 
الأ�سبوع  قاربا   31 منت  على  مهاجرا   468 من 
اإ�سبانية  اإعالم  و�سائل  ك�سفت  حيث  املا�سي، 
اإقليم  �سواحل  اإىل  �سخ�سا   41 و�سول  عن 
ويوم  اجلمعة  يوم  ط��وال  الإ�سباين  مور�سيا 
اإىل  املا�سي  ال�سبت  قارب  و�سول  بعد  ال�سبت، 
مهاجرا   15 متنه  على  و  »كارتاخينا«  اأثويا  ل 
ح�سبما  اإي�سكومربي�رشا�ص،  ميناء  اإىل  نقلهم  مت 
احلر�ص  اعرت�ص  و  احلكومة.  مندوبية  اأف��ادت 
ال��ق��وارب  البحري  ن��ق��اذ  الإ ق��وات  و  امل��دين 
اإىل  الو�سول  حتاول  كانت  التي  الأوىل  الثالثة 
اجلمعة،  م�ساء  ملور�سيا  الإقليمية  ال�سواحل 
اأ�سل  من  كلهم  مهاجرا،   26 جمموعة  ما  مع 
مت  و  قا�رشان.  و  امراأتان  بينهم  من  جزائري، 
متنه  على  يقل  الذي  الأول،  القارب  اعرتا�ص 
 20:00 ال�ساعة  ح��وايل  مهاجرا،  ع�رش  اأح��د  
اإي�سكومربيرا�ص،  ميناء  اإىل  اقتياده  ليتم  م�ساء، 
بينهم  مهاجرين  ثمانية  ف�سم  الثاين  القارب  اأما 
ال�ساعة  ح��وايل  و�سل  ق��ا���رشان،  و  ت��ان  ام��راأ
و�سل  بينما  الرماد؛  جبل  جنوب  م�ساء  الثامنة 
مع  بالو�ص  دي  كابو  جنوب  اإىل  الثالث  القارب 

متنه. على  اآخرين  اأ�سخا�ص  �سبعة 
اأنه  »الإ�سبانيول«  موقع  اأبرز  اأخرى،  جهة  من 
بع�ص  متّكن  اأ�سبوع،  ظرف  يف  الثانية  للمرة 
اإىل  و�سلوا  ال��ذي��ن  اجل��زائ��ري��ن،  املهاجرين 
املا�سي،  الأ�سبوع  مور�سيا  اإقليم  �سواطئ 
ميناء  يف  ال�سلطات  قب�سة  من  ال��ف��رار  من 
م�سريا  »كارتاخينا«،  مبدينة  »اإ�سكومربيرا�ص« 
من  مبكر  وقت  يف  متت  الأوىل  العملية  اأن  اإىل 
 100 ا�ستغل  عندما  املا�سي  الأربعاء  �سباح 
نظامي،  غري  مهاجرا   259 اأ�سل  من  �سخ�ص 
 12 كانوا  الذين  ال�رشطة  اأع���وان  ع��دد  قلة 
املحيطة  الأ�سوار  و  البوابة  هاجموا  و  عن�رشا، 
املهاجرين  اأن  اإىل  م�سرية  املخيم،  من  خرجوا  و 
اإذ مت و�سعهم  كارثية  حالة  كانوا يف  اجلزائرين 
و  احلكومة  مندوبية  تت�سارع  حن  يف  خيم،  يف 
لديه  من  لتو�سيح  املحاكم  يف  املحلية  ال�سلطة 
و�سعية  لتح�سن  حلول  لتوفري  امل�سوؤولية 
الفرار  عملية  اأما  النظامين.  غري  املهاجرين 
املجمع  من  ال�سبت  �سباح  حدثت  فقد  الثانية، 
من  متكنهم  بعد  بياثا«،  »كابيثو  الريا�سي 
باحلرا�سة،  املكلفة  الأمنية  املجموعة  من  الفرار 
امل��دين،  احلر�ص  من  عنا�رش   4 من  مكونة  و 

منهم. واحد  لكل  مهاجرا   25 مبعدل 
ق/و

اأ�سعار النفط تنخف�ص

ام�ص   النفط،  اأ�سعار  تراجعت 
امل��خ��اوف من  ب��ف��ع��ل  الث��ن��ن، 

اأوبك  تتجه  اإذ  معرو�ص  تخمة 
تخفي�سات  لتقلي�ص  حلفاوؤها  و 

ينبئ  بينما  اأوت،  يف  ن��ت��اج  الإ
كوفيد19-  اإ���س��اب��ات  تنامي 
اأبطاأ  بتح�سن  العامل  اأنحاء  يف 

. للطلب
بتوقيت   07:42 ال�ساعة  و بحلول 
خلام  الآجلة  العقود  كانت  اجلزائر، 
مبا  �سنتا   27 منخف�سة  برنت 
 43.25 اإىل  باملئة   0.6 ي��ع��ادل 
عقود  نزلت  و  للربميل.  دولرا 
تك�سا�ص  غرب  الأمريكي  اخلام 
باملئة   0.8 اأو  �سنتا   34 الو�سيط 

دولرا.  39.93 لت�سجل 
الرابع  لل�سهر  ارتفع  برنت  كان 
اخل��ام  زاد  ح��ن  يف  جويلية  يف 
ال��ث��ال��ث،  لل�سهر  الأم��ري��ك��ي 
اخل��ام��ن من  م��ع ���س��ع��ود ك��ال 
ل�سهر  التدين  بالغة  امل�ستويات 
كانت  عندما  ني�سان،  اأف��ري��ل 
حتت  العامل  من  وا�سعة  مناطق 
ال�سامل  الإغ����الق  اإج�����راءات 

كورونا. فريو�ص  جائحة  ب�سبب 
ق/و
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اأطفال الوادي ي�سبحون يف امل�ستنقعات واخلنادق 
والنافورات

مي�سه عا�سوري 
---------------- 

كورونا  جائحة  مع  خا�سة 
كل  غ��ل��ق  ف��ي��ه��ا  مت  ال��ت��ي   ،
امل�����س��اب��ح ال��ع��م��وم��ي��ة. وم��ع 
ان����ط����الق م���و����س���م احل���ر 
يام  الأ هذه  خالل  خ�سو�سا  
فيها  جت��ت��اح  ال��ت��ي  الأخ���رية 
تطاق  ل  جو  ح��رارة  املنطقة 
و  اليوم،  �ساعات  مدار  على 
و  الرتفيه  اأماكن  من  جعلت 
�رشوريا  مطلبا  ال�ستجمام 
ال��ولي��ة.  ل�سكان  اأك��ي��دا  و 
ب��اأع��داد ك��ب��رية من  مم��ا ح��ذا 
اللجوء  ال�سباب  و  الأطفال 
�سحتهم  على  خطرية  لبدائل 
امل�ستنقعات  يف  ال�سباحة  من 
ظاهرة  عن  الناجتة  ال��ربك  و 
بالغيطان  امل��ي��اه  ���س��ع��ود 
ال��ق��ذرة  امل��ي��اه  ت�����رشب��ات  و 
حاليا  ي��ح��دث  مثلما  فيها 
بحي  "القلتة"  م�ستنقع  يف 
ال��وادي،  مبدينة  نوفمرب  اأول 

و�سط  امل��ي��اه  ن���اف���ورات  و 
م��ف��رتق��ات ال���ط���رق ب��ع��دة 
اأطفال  ي�ستغل  كما  بلديات، 
و  بجامعة  ريغ  وادي  منطقة 
الفالحية  اخلنادق  مياه  املغري 
ما  و  فيها  لل�سباحة  الوا�سعة 
مياها  ب�سبب  اأخطار  من  متثله 
الغرق  خطر  و  النظيفة  غري 
ع��ام��ل  و  ع��م��ق��ه��ا  ب�����س��ب��ب 

بع�ص  اأن  كما  فيها،  ة  املفاجاأ
الولية  عا�سمة  يف  الأطفال 
التي  النافورات  من  جعلوا 
ت��زي��ن ت��ق��اط��ع��ات ال��ط��رق 
لل�سباحة  مف�سال  م��ك��ان��ا 
احلديدية  نابيب  الأ خطر  رغم 

داخلها..      املتواجدة 
احلماية  ملديرية  اأدى  ما  وهو 
امل��دن��ي��ة ل��ولي��ة ال����وادي،و 

ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  اإط���ار  يف 
بن�ساطات  اخلا�ص  و  امل�سطر 
من  والتوعية  التح�سي�ص 
ون��ظ��را  الأخ���ط���ار،  خمتلف 
الربك  و  امل�سابح  عدد  لتزايد 
مناطق  خمتلف  عرب  املائية 
حمالت  ال��ولي��ة.ب��ت��ن��ظ��ي��م 
حت�����س��ي�����س��ي��ة م���ن اأخ���ط���ار 
املجمعات  داخ��ل  ال�سباحة 
على  املوجودة  الربك  و  املائية 

الولية. تراب  م�ستوى 
ل  ال�����ذي  ال���واق���ع  ه���و  و 
للمتطلبات  اإطالقا  ي�ستجيب 
امل�سوؤولن  على  يجب  التي 
امل��ح��ل��ي��ن  و  ال���ولئ���ي���ن 
بت�سييد  ذلك  و  بها،  الهتمام 
خ�رشاء  وم�ساحات  حدائق 
البلديات  كل  يف  م�سابح  و 
ع��دم  و  ب��ال��ولي��ة  ال��ث��الث��ن 
الأوعية  مئات  ببناء  الكتفاء 
املرتا�سة  ال�سماء  ال�سكانية 
بالواقع  تفكري  دن��ى  اأ ب��دون 
للمنطقة! واملناخي  اجلغرايف 

اأماكن اال�ستجمام و الرتفيه  من حدائق و  يعاين اأطفال و �سباب العديد من املناطق يف والية الوادي من انعدام 
الوالية. اأنحاء  كامل  م�سابح يف 

بها البالد ب�سبب اجلائحة يف ظل الظروف التي متر 

�سحبان  قرية  مواطنو  جّدد، 
بولية  ون�سة  اميه  ببلدية 
لل�سلطات  مطالبهم  الوادي، 
الأو���س��اع  نتيجة  املحلية 
امل���زري���ة ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا 
ق��ري��ت��ه��م خ���الل ال�����س��ن��وات 

الأخرية.
�سكان  من  الع�رشات  طالب 
�سحبان  بقرية  ال�سعانبة  حي 
م���ن ال�����س��ل��ط��ات ال��ت��دخ��ل 
منحهم  اأج���ل  م��ن  ال��ع��اج��ل 
املحلية  التنمية  يف  حقهم 

القرى. كباقي 
ال�سعانبة  حي  �سكان  وتفاجاأ 
البنية  وانهيار  بالتهمي�ص 
راأ�سها  على  للقرية  التحتية 
الداخلية  الطرقات  انعدام 
ل��ل��ح��ي، ن��اه��ي��ك ع��ن ع��دم 
منذ  القرية  طرقات  تهيئة 

ظل  يف  خا�سة  طويل،  اأم��د 
ون�سة  اميه  م  الأ البلدية  فقر 
التابعة  املدا�رش  كرثة  وك��ذا 
من  زاد  ال���ذي  م���ر  الأ ل��ه��ا، 
القرية  بهذه  ال�سكان  معاناة 
اخلارجي. العامل  عن  املغزولة 

نهم  اأ اإىل  ال�سكان،  �سار  واأ
امل�سالح  خمتلف  را���س��ل��وا 
ع�رشات  ووج��ه��وا  املعنية 
ت�سمنت  ال��ت��ي  ال�سكاوى 
وامل�ساكل  الن�سغالت  اأهم 
ي��ج��اد  اإ يف  م��ل��ون  ي��اأ ال��ت��ي 
راأ�سها  على  و  لها،  حلول 
والأر�سفة  الطرقات  اجناز 
بطاقة  �سكناتهم  وت��زوي��د 
ا�ستفادة  رغ��م  ال��ك��ه��رب��اء 
من  ال��ع��دي��د  م��ن  ال��ب��ل��دي��ة 
اخل�سو�ص. هذا  يف  امل�ساريع 
ي�سن حممد 

���س��ب��وع  الأ ب��داي��ة  ���س��ه��دت   
ال��ل��ج��ن��ة  م��ل��ف  يف  احل�����س��م 
اجل���دي���دة حل���ي ال��ع��وا���س��ري 
قبل  م��ن  ال���رب���اح  ب��ب��ل��دي��ة 
له  م��ن  احل��ي وك��ل  ���س��ب��اب 
بعدما   ، املو�سوع  بهذا  �سلة 
ن�ساوؤها  اإ اأن  للجميع  تبن 
م����ر اأك����رث م���ن ����رشوري  اأ
ت�سيري  يف  الفو�سى  لتفادي 
نها  �ساأ من  والتي   ، الأم��ور 
امل�رشفن  ع��ل��ى  ت�سهل  اأن 
اجلوانب  كل  ومن  احلي  خدمة 
اجل��ي��د  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ب���رزه���ا  اأ  ،
جتاه  الن�����س��غ��الت  رف��ع  يف 
انطالقا  امل�سوؤولة  ال�سلطات 
بالدائرة  م��رورا  البلدية  من 
املالحظات  اأو  النقائ�ص  حول 
حتى  ومتابعتها  امل�سجلة 
تعود  وب��ال��ت��ايل  نقطة  اآخ��ر 
امل��واط��ن  ويجني  ب��ال��ف��ائ��دة 
خ�سو�سا  امليدان  يف  ثمارها 
ال�سكان  ع��دد  ارت��ف��اع  م��ام  اأ
مقارنة  ت�ساعف  الذي  باحلي 
بعد  الأخ����رية  ب��ال�����س��ن��وات 
اأ�رش  وتوافد  ق��ام��ة  الإ تغيري 
اأم�ص  يف  اأ�سبح  حيث  جديدة 
الو�ساية  لهتمامات  احلاجة 
غريبي  ال�ساب  اختري  ،وق��د 
حمدي   " املدعو  حمدي  حممد 
امل��ذك��ورة  للجنة  رئي�سا   "
خربته  منها  اعتبارات  لعدة 

بعدما  امل��ي��دان  يف  الكبرية 
جمعيات  ع���ّدة  م��ع  ن�����س��ط 
ال�سبيل  جمعية  منها  حملية 
ن�����س��ان��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة والإ
الريا�سي  ال��ن��ادي  ورئي�ص 
ل��ل��ه��واة ب��ح��ي ال��ع��وا���س��ري 
رئي�سا  تقلده  وك��ذا  ال��رب��اح 
للعالقات  الوطنية  للهيئة 
ت�سهل  الأ�سالك  خمتلف  مع 
والو�سول  العمل  مهمة  عليه 
موؤكدا   ، املطلوب  للمبتغى 
التحرير  ليومية  ت�رشيحه  يف 
العمل  موا�سلة  على  عزمه 
اجلديد  مكتبه  رفقة  بجدية 
ي�ستفيد  حتى  التن�سيب  بعد 
احل����ي م���ن ه����ذا ال��ن�����س��اط 
نه  اأ على  ناهيك   ، اجلمعوي 
الهيئات  لكل  خدمة  يقدم 
بدورها  تبحث  التي  الر�سمية 

. الن�سطة  الفئات  عن 
زياد     بو  اأ

ك��ث��ف��ت م�����س��ال��ح 
ال��ن��ظ��اف��ة ب��ولي��ة 
جمهوداتها  الوادي 
تطهري  اأج���ل  م��ن 
خم��ت��ل��ف الأح��ي��اء 
م���ن ال��ن��ف��اي��ات، 
املخلفات  ل�سيما 
ال���ن���اج���م���ة ع��ن 
لكن  الذبح،  عملية 

من  العديد  اأن  اإل  ذلك،  رغم 
�ساحنات  ت�سلها  مل  املحاور 
ال��ن��ظ��اف��ة، ب�����س��ب��ب احل��ج��م 
املبعرثة  للنفايات  الكبري 
منها  يتخل�ص  مل  وهناك،  هنا 
الثاين  اليوم  يف  اإل  ال�سكان 
لحظنا  ح�سبما  العيد،  من 

املواطنن. بع�ص  لنا  واأكده 
�سيناريو  يتكرر  عيد  فككل 
وروائ��ح  النفايات  اأك���وام 
بلديات  مبختلف  ال��ع��ف��ن، 
يتقا�سم  ح��ي��ث  ال���ولي���ة، 

املواطن  تراكمها  م�سوؤولية 
كليهما،  النظافة  وع��م��ال 
متفاوتة،  ب��درج��ات  ولكن 
كل  اأن  ذل��ك  يف  والأغ���رب 
�سباك  يف  الكرة  يرمى  طرف 
امل�سوؤولية  وينفي  الآخ���ر، 

نف�سه. عن 
ل�  امل��واط��ن��ن  بع�ص  وذك��ر 
البلديات  ّن  اأ "التحرير" 
تقوم  النظافة  �ّس�سات  وموؤ
بع�ص  من  النفايات  برفع 
اأخ��رى،  وتن�سى  الأح��ي��اء، 
تكتفي  نها  اأ اإىل  م�سريين 
وامل�سالك  الكربى،  باملحاور 

ال��ت��ي ت��ع��رف ح��رك��ة 
مهتمة  غ��ري  مكثفة، 
ل  حيث  اأخرى،  بنقاط 
النفايات  اأك��وام  ت��زال 
وخم���ل���ف���ات ال��ن��ح��ر 
منها  تنت�رش  مرتامية 
وذكر  كريهة،  روائ��ح 
اأن  املواطنن  اأح��د  لنا 
الو�سعيات  هذه  مثل 
غريها  يف  عيد،  كل  تتكرر 
م�سالح  داعيا  ي���ام،  الأ من 
ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  ال���ب���ل���دي���ة 
بن  العدل  وحتقيق  دورياتها 

حياء. الأ
عدة  �سكان  ي�ستكي  كما 
من  ال���وادي،  ببلدية  اأح��ي��اء 
ع���دم و����س���ول ���س��اح��ن��ات 
منها  اأحيائهم،  اإىل  النظافة 
ال��ذي  م�����س��ك��ن   300 ح��ي 
عمال  تاأخر  قاطنوه  ي�ستكي 
زواي��ا  تطهري  يف  النظافة 

احلي.
���س��اد  م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأ
باجلهود  اآخ��رون  مواطنون 
اأن  م��وؤك��دي��ن  امل���ب���ذول���ة، 
يف  ع��ام��ال  دورا  للمواطن 
حيه،  نظافة  على  احل��ف��اظ 
يف  النفايات  رمي  حيث  من 
املنا�سبن،  ووقتها  مكانها 
العديد  به  يلتزم  ل  ما  وهو 
يجعلهم  ما  املواطنن،  من 
من  معتربا  ج��زءا  يتحملون 
اأن  م��وؤك��دي��ن  امل�����س��وؤول��ي��ة، 
قامت  النظافة  موؤ�س�سة 
الأول  اليوم  منذ  بواجبها 
ت��زال  ول  الأ���س��ح��ى  لعيد 
م��اك��ن  الأ تطهري  ت��وا���س��ل 
ما  وهو  النحر،  خملفات  من 
عدة  من  مواطنون  لنا  اأكده 
العلندة،  ك���وادي  بلديات 

وغريها. البيا�سة  الرباح، 
ي�سن حممد 

املقيمة  العائالت  عديد  تطرح 
ب��ح��ي ال��ڤ��دد ال��واق��ع��ة يف 
الوادي  لبلدية  الغربي  املدخل 
م   300 م�سافة  ب��ع��د  ع��ل��ى 
م�سكل  ال��ولي��ة،  م��ق��ر  م��ن 
على  العمومية  نارة  الإ غياب 
ال�����س��وارع  ع��دي��د  م�ستوى 
والأزق�����ة، م��ا اأغ��رق��ه��م يف 
ظ���الم دام�������ص، ���س��اه��م يف 

الجتماعية،  الآفات  انت�سار 
عدم  �سبب  ع��ن  مت�سائلن 
باإعادة  البلدية  م�سالح  قيام 
وت��زوي��د  امل�سابيح  �سيانة 
ن��ارة  ���س��وارع ه��ذا احل��ي ب��الإ
ال�سكاوى  رغ��م  العمومية، 
ال�سكان  بها  قام  التي  الكثرية 
اأن  اإل  املنا�سبات،  عديد  يف 
�ساكنًا  حترك  مل  الأخ��رية  هذه 

ليبقي  ال��و���س��ع،  لإ���س��الح 
م���ر ع��ل��ى ح��ال��ه، وحت��دث  الأ
انعدام  عن  املواطنن  بع�ص 
ع��ربوا  كما  ب��احل��ي،  التهيئة 
تراكم  م��ن  امتعا�سهم  ع��ن 
منها  تنبعث  التي  القمامات 
م�سدر  باتت  كريهة  روائ��ح 
ظهور  يف  ت�سبب  لهم  اإزعاج 
ب�سبب  الأمرا�ص،  من  العديد 

خم�س�سة  ح��اوي��ات  غ��ي��اب 
ل��ه��ذا ال��غ��ر���ص، جم��ّددي��ن 
املحلية  لل�سلطات  نداءاتهم 
ق�سد  ال��ب��ل��دي��ة  ورئ��ي�����ص 
للتكفل  ال��ع��اج��ل  ال��ت��دخ��ل 
ب��ال��و���س��ع امل�����زري ال���ذي 
ق��رب  اأ يف  يوميًا  يعي�سونه 

جال. الآ
.ع منلي 

قرية �سحبان ببلدية اميه ون�سة

املواطنون يطالبون بحّقهم
 يف امل�ساريع التنموية

ل اجلميع خربته امليدانية  ف�سّ

تزكية ال�ساب غريبي حممد حمدي 
رئي�سا حلي العوا�سري بالرباح 

جمهودات مبذولة ولكن غري كافية بح�سب مواطنني

حملة وا�سعة لتطهري االأحياء من خملفات النحر بعا�سمة الوالية

ينتظـرون التفاتة من ال�سلطات املحلية 

�سـوارع الڤـدد بعا�سمة الوالية تغـرق يف الظــالم الـدام�ص



ا���س��ت��ف��ادت ب��ل��دي��ة ال��زاوي��ة 
من  موؤخرا  بتقرت  العابدية 
عرب  الطرقات  تهيئة  م�رشوع 
يف  وهذا  ال�سوارع،  و  الأحياء 
احل�رشي  الإطار  حت�سن  اإطار 

.. بالبلدية 
متابعة  م�رشوع  ا�ستالم  فبعد 
عبا�ص  فرحات  �سارع  وتعبيد 
طويل  مرت   1500 م�سافة  على 
متابعة  م�����رشوع  يتوا�سل   ،
الأحياء  عرب  ال�سوارع  وتعبيد 
بكل  ���س��غ��ال  الأ انتهت  حيث 
ريغ)منطقة  وادي  اأحياء  من 
�سكنا   60 اخلفيف(،  الن�ساط 
تبقى  فيما   ، ال�سالم  ح��ي   ،
بحي  م�����س��ت��م��رة  ���س��غ��ال  الأ
انطالق  انتظار  يف  املن�سور، 
حي  م���ن  ب��ك��ل  ����س���غ���ال  الأ
الجتماعي  واحل���ي  ال���ورود 
اإىل  امل��ق��ب��ل��ة،  ���س��اب��ي��ع  الأ يف 
ت�سليحات  م�����رشوع  ج��ان��ب 
�سبكة  م�ساعب  كربى)ت�سوية 
ال�������رشف ال�����س��ح��ي، اجن���از 
اإعادة  الأمطار،  مياه  م�ساعب 
اجن��از   ، ال��ط��رق��ات  ت�سليح 
الرئي�سي،  بالطريق  ممهالت 
عرب  احلافالت(  مواقف  ترميم 
�سارع  بخ�سو�ص  اأما   ، الأحياء 
تاأخرا  عرف  الذي  مالك  الإمام 
م�رشوع  ب�سبب  الجن���از  يف 
من  حيث   ، ال�سحي  ال�رشف 
النهائي  ال���س��ت��الم  امل��ت��وق��ع 
اأجل  من  امل��ذك��ور  للم�رشوع 

ويف  تعبيده..  يف  الن��ط��الق 
اجناز  اإطار  يف  مت�سل  �سياق 
ميزانية  من  املمولة  امل�ساريع 
م�سعود  حا�سي  بلدية   ، الولية 
للتنمية  ال��ب��ل��دي  وامل��خ��ط��ط 
ال��زاوي��ة  بلدية  ا�ستفادت   ،
م�ساريع   03 م��ن  ال��ع��اب��دي��ة 
والتي  الرتبية  لقطاع  تابعة 
ا�ستيعاب  ق��درة  من  �ستعزز 
اأج��ل  م��ن  للتالميذ  امل��دار���ص 
مت  حيث  جيد،  علمي  حت�سيل 
اإجناز  تكملة  م�رشوع  ا�ستالم 
بن  اأحمد  مبدر�سة  اأق�سام   06
امل��ن��ور ب��احل��ي الج��ت��م��اع��ي، 
و���س��ي��ت��م ا���س��ت��الم م�����رشوع 
اأق�سام   03 واإجن���از  متابعة 
مقداد  حممد  املجاهد  مبدر�سة 
جويلية  �سهر  خالل  البدر  بحي 
م�رشوع  يبقى  فيما  اجل��اري، 
تو�سيع  ق�����س��ام  اأ  04 اجن���از 
بوليفة  عمران  حممد  بابتدائية 
يف  هو  الذي  جويلية،   05 بحي 
املنتظر  من  حيث  الإجناز  طور 
ا���س��ت��الم��ه ب���داي���ة ال��دخ��ول 

...  2020  /2021 املدر�سي 
التجاين      ن-ق- 

ب��غ��ي��ة حم����ارب����ة  ت��ن��ام��ي 
كورونا،  فريو�ص  وانت�سار 
جويلية   28 يوم  م�ساء  نظم 
جمعيات  احت���اد  امل��ا���س��ي، 
تطوعية  حملة  اأنزجمري  بلدية 
التوليد  عيادة  لتنظيف  كربى 
ال��ري��ف��ي امل��ت��ع��ددة اخل��دم��ات 

م��ولي  الغيث  م  اأ امل��رح��وم 
بالإ�سافة  بتيدماين،  الناجم 
وت��ق��دي��ر  ���س��ك��ر  وق��ف��ة  اإىل 
رفقة  العامل  الطبي  للطاقم 
واحلماية  املحلية  ال�سلطات 
هذه  اأن  العلم  ،م��ع  امل��دن��ي��ة 
يف  كبريا  �سحا  ت�سهد  العيادة 

حيث  التنظيف،  ِتعدادعمال 
بلدية  جمعيات  احت��اد  نظم 
كعملية  احلملة  هذه  اأنزجمري 
واإعادة  العيادة  لتنظيف  اأوىل 
الحتاد  هذا  اأن  وللعلم  بريقها، 
وي�سمل  ح��دي��ث��ا  م�����س��ّك��ل 
جم��م��وع��ة م��ن اجل��م��ع��ي��ات و 

ببلدية  الفاعلة  املنظمات 
جائحة  ملجابهة  ن��زج��م��ري،  اأ
خدمة  اإىل  ويهدف  ك��ورون��ا 
عمليات  تنظيم  و  املجتمع 
ت�سا و  توعية  و  حت�سي�ص 
                                                                                                        . . . من.
الرحمن  عبد  بلوايف 

امليداين  الربنامج  اإط��ار  يف 
اأمن  م�سالح  قبل  من  امل�سطر 
مكافحة  اإىل  الهادف  الولية 
ظ��اه��رة الإج�����رام احل�����رشي 
�سمان  ���س��ك��ال��ه،  اأ مبختلف 
املمتلكات  و  املواطنن  حماية 
�سيما  ل  العام،  النظام  كذا  و 
اأوقفت  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يف 
للفرقة  ال�����رشط��ة  ع��ن��ا���رش 
الولئية  بامل�سلحة  اجلنائية 
خالل  الق�سائية  لل�رشطة 
�سخ�سا  املا�سي،  الأ�سبوع 
من  ي��ب��ل��غ  ف��ي��ه  م�����س��ت��ب��ه��ا 
لتورطه  �سنة   )29 ( العمر 
املتاجرة  ق�سية:جناية  يف 
من  ال��ن��اري��ة  ���س��ل��ح��ة  ب��الأ
ذخريتها،  و  اخلام�ص  ال�سنف 
من  ال���ذخ���رية  ���س��ن��اع��ة  و 
رخ�سة  دون  اخلام�ص  ال�سنف 
املوؤهلة/حيازة  ال�سلطة  من 
ال�سنف  م��ن  ن���اري  ���س��الح 
دون  �سيد(  )بندقية  اخلام�ص 

. خ�سة ر
م��ن��ي  الأ ال��ن�����س��اط  حيثيات 
معلومات  ورود  اإىل  تعود 
الذكر  ال�سالف  بحيازة  تفيد 
بيعه،  بغر�ص  ناريا  �سالحا 
املعلومة  لهذه  ا�ستغالل  و 
على  فيه  امل�ستبه  توقيف  مت 
م�����س��ت��وى و����س���ط م��دي��ن��ة 
خطة  و���س��ع  بعد  الأغ���واط 

و  �سبط  مع  حمكمة،  اأمنية 
نوع  من  �سيد  بندقية  حجز 
ملم   12 ع��ي��ار  )روب��ي�����س��ت( 
مركبة  داخ��ل  ة  خم��ب��اأ ك��ان��ت 
كيو(  كيو  )�سريي  ن��وع  من 
يقودها  ك��ان  ال��ل��ون  بي�ساء 
متكنت  ك��م��ا  الأخ�����ري،  ه���ذا 
التابعة  ال�����رشط��ة  ع��ن��ا���رش 
اإط��ار  يف  و  اجلنائية  للفرقة 
مبا�رشته  متن  الذي  التحقيق 
احل��ال،  ق�سية  بخ�سو�ص 
الإج���راءات  ا�ستيفاء  بعد  و 
ُحجز  و  بط  �سُ القانونية، 
بع�ُص  املعني  م�سكن  داخ��ل 
تعبئة  يف  امل�ستعمله  املعدات 
م���ادة ال���ب���ارود، ب��الإ���س��اف��ة 
 )180 ( كب�سولة،   )849 ( اإىل 
 12 ع��ي��اري  م��ن  خرطو�سة 
من  غ(   449.9 ( ملم،   16 و 
)ال�سا�سم(،  املقذوف  ك��رات 
البارود.  مادة  من  غ(   501.1 (
الإج���راءات  ا�ستكمال  بعد 
تقدمي  مت  للق�سية،  اجلزائية 
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م�سروع  م�ست�سفى 160 �سريرا حلم يراود �سكان  
العبادلة بب�سار 

اأحمد  دوكي 
---------------- 

التحرير   " م�سادر  وح�سب 
مب�����رشوع  ���س��غ��ال  الأ ف���اإن   "
 120 م�����س��ت�����س��ف��ى  اإجن�����از 
قد  العبادلة  ببلدية  �رشيرا 
 2006 �سنة  يف  ت�سجيله  مت 
اخل��دم��ات  ت��دع��ي��م  اإط���ار  يف 
حت�سن  و  ال���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة، 
على  ب��امل��ر���س��ى  ال��ت��ك��ف��ل 
املحلية  اجلماعة  هذه   م�ستوى 
مايل  غ��الف  ل��ه  ُر���س��د  وق��د 
الإجمالية   قيمته  تبلغ  اأويل 
ترتب  قد  و   . دج  مليون   120
الأ�سغال  انطالق  تاأخر  عن 
اإع��ادة  ال�سحي  املرفق  بهذا 
التي  الإجن���از  تكلفة  تقييم 
 2013 ���س��ن��ة  يف  ارت��ف��ع��ت 
ومن  دج؛   مليون   300 اإىل 
امل�رشوع  ه��ذا  اأن  املفرو�ص 
املنتظر  م���ن   ك���ان  ال����ذي 
�سهرا   27 ظرف  يف  ا�ستالمه 
الهياكل  تعزيز  يف  �سي�ساهم 

. الولية  عرب  ال�سحية 
����ُر اإجن������از م�������رشوع  خُّ ت����اأ
���رشي��را   120 م�ست�سفى 
ث��ارت  اأ مع�سلة  بالعبادلة، 
ه��ن��اك،  ال�����س��ك��ان   حفيظة 
م�سكلة  ت�����س��ك��ل  وب���ات���ت 
املجتمع  ف��ئ��ات  م��ن  للكثري 
 ، والأطياف  ال�رشائح  مبختلف 
امل�رشوع  اإجناز  تاأخر  كان  ذا  واإ
اجل��دول  ح�سب  م��وع��ده  ع��ن 

مع  متذبذبا،  يزال  ل  الزمني 
القاطني  ت�ساوؤلت  ا�ستمرار 
؟  التاأخر  ه��ذا  ع��ن  باملنطقة 
وك��ي��ف مي��ك��ن م��ع��اجل��ة ه��ذه 
متثل  فتئت  ما  التي  املعاناة 

؟ للكثري  هاج�سا 
ا�ستطلعت    " "التحرير 
ومنتخبن  م��واط��ن��ن  اآراء 
ال�سحي  للقطاع  ومتابعن 
ا�ستيائهم  ع��ن  ع��ربوا  ي��ن  ،اأ
طالبوا  كما  املماطلة  هذه  من 
بالتدخل  امل�سوؤولة  اجلهات 

 . املوقف  ل�ستدراك  العاجل 
 " للتحرير   " ت�رشيح  ففي 
حنايف  م��ي��ل��ود  ال�سيد  ق��ال 
اأن  م����ة  الأ جم��ل�����ص  ع�����س��و 
يعترب  �رشيرا   120 م�ست�سفى 
لدائرة  بالن�سبة  �سحيا  قطبا 
اختيار  مت  وال��ذي  العبادلة 
الطريق  ب��ج��ان��ب  اأر���س��ي��ت��ه 
لأي  حت�سبا   06 رقم  الوطني 
الطريق  اأن  باعتبار  ح��ادث 
احلياة  ���رشي��ان  ه��و   06 رق��م 
وي�سهد  وليات  عدة  ويربط 
لل�سيارات  فعلية  ح��رك��ة 
هذا  تعّر�ص  وال�ساحنات؛ 
حينما  ت�سيري  ل�سوء  امل�رشوع 
�سعيفة  وطنية  ل�رشكة  اأ�سند 
حجم  ي�ساوي  ل  مايل  بغالف 
حينها  املطلوبة،  ���س��غ��ال  الأ
امل�ساريع  م��ن  مثله  ك��ان��ت  
ت�����س��ن��د ل�����رشك��ات اأج��ن��ب��ي��ة 
تنفيذ  على  وق��ادرة  موؤهلة 

الآج��ال  اح��رتام  و  ���س��غ��ال  الأ
من  منتخبون  ت��دّخ��ل  حيث 
 2008 �سنة  الولئي  املجل�ص 
�سينية  ل�رشكة  دعوة  بتوجيه 
موؤ�س�سة  باإجناز  تقوم  كانت 
لهذا  حماذية  الرتبية  اإع��ادة 
لالت�سال  امل��ع��اق  امل�����رشوع 
ال�سحة  مديرية  من  والتقرب 
ال�سينية  ال�رشكة  اأن  غ��ري 
بريوقراطية  عراقيل  وجدت 
دون  حالت    – املتحدث  يقول 
مت  حيث  ب��امل�����رشوع،  الظفر 
�رشكة  لفرع  ال�سفقة  منح 
يف  العجز  من  تعاين  كانت 
ال�سنة  يف  ظهر  الذي  الت�سيري 
هذه  ت�سفية  متت  حيث  الثانية 
طرف  من  العاجزة  ال�رشكة 
منحه  اإعادة  متت  حيث   ، م�سفٍّ
بعد  اخلوا�ص  لأحد  جديد  من 
وترية  اأن  اإل  تقييمه  اإع��ادة 
لأن  بخري  تب�رش  ل  الأ�سغال 
�سنة  كان  الأر�سية  اختيار 
�سنة  امل�رشوع  منح  ومت   2006
ير   مل  �سنة   11 وبعد   2009
بع�ص  عك�ص  امل�رشوع  ه��ذا 
وليات  يف  املماثلة  امل�ساريع 
م�ست�سفيات  وكذلك  جماورة 
وبني  ب��ك��رزاز  ���رشي��را   60
وهي  النور  راأت  التي  ونيف 
اإجناز  فاإن  وعليه  اخلدمة؛  حيز 
الوترية  بهذه  امل�����رشوع  ه��ذا 
يقل  ل  اإ�سافيا  وقتا  �سياأخذ 
كاأدنى  �سنوات  ث��الث  على 

يلبي  ل  يجعله  م��ا  ت��ق��دي��ر 
يفك  ول  ال�����س��ك��ان   ح��اج��ة 
التي  الدائرة  هذه  عن  العزلة 
ت��ع��اين م��ن ع���دم اله��ت��م��ام 
ق�����س��اء وع���دم اإع��ط��اء  والإ
تنميتها،  يف  البالغة  الأهمية 
احل�سا�سة  امل�ساريع  ول�سيما 
مع  امل��ب��ا���رشة  ال�سلة  ذات 

 .. املواطن 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  واأك���د 
جلريدة  غ��ازي  جابري  م��ة  الأ
�سنة  منذ  ن��ه  اأ التحرير"،   "
اإجناز  م�رشوع  انطلق   2013
من  �رشيرا   120 م�ست�سفى 
باتينكوا  موؤ�س�سة  ط��رف 
وال����ت����ي ح���ط���ت رح��ال��ه��ا 
من   %  50 مببلغ  وا�ستفادت 
للم�رشوع  املخ�س�ص  املبلغ 
كدفعة  قيمته  م��ن  ن����ذاك  اآ
مل  امل�رشوع  اأن  اإل  م�سبقة، 
الوقت  ذلك  الإجن��از  به  يبلغ 
وط��ال��ب   ؛   %  25 ���س��وى 
ن��ائ��ب   – ي�����س��ي��ف  ال���وزي���ر 
وزي��ر  م��ة  الأ جمل�ص  رئي�ص 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ب��ال��ت��دخ��ل 
زلنا  وم��ا  امل��وق��ف  واإدراك 
على  �رشيانه  كثب  عن  نتابع 
ة  املن�ساأ لهذه  ملا  الواقع  اأر�ص 
�ستعطي  كبرية  اأهمية  م��ن 
بولية  للقطاع  كبرية  اإ�سافة 

. ب�سار 
قد  املجيد  عبد  تبون  وك��ان 
كان  ح��ن  حتقيق  جلنة  اأوف��د 
على  ن��ذاك  اآ لل�سكن  وزي��را 
جاء  مف�سل  تقرير  رفع  ثرها  اإ
ال�رشكة  ف�سل  ق��رار  بعده 
ال��ت��ي ك��ان��ت مت�����س��ك زم��ام 
�ُسلمت  َث��م  وم��ن  الإجن����از، 
  SARL مل��ق��اول��ة  ���س��غ��ال  الأ
 2018 �سنة  اأواخر  يف  املدنية 
نوعيا  حت�سنا  �سهدت  وق��د 
عجلة  وحت��رك��ت  وملحوظا 
����رشع ،  امل�����رشوع ب��وت��رية اأ
من  �سنوات  امل�رشوع  ويدخل 
تدخل  انتظار  يف  العجاف، 
ل�ستدراك  اجلمهورية  رئي�ص 

... املوقف. 

بالغة يف  اأهمية  ملا له من   اإثنان  دور املن�ساآت ال�سحية يف رفع م�ستوى اخلدمة يف قطاع ال�سحة ال ينتطح فيه عنزان وال يختلف عليه 
من�ساأة  اإىل  بحاجة  املنطقة  اأن  ُيجزم  والكل  الطبية.  التخ�س�سات  وكذا  التجهيزات  خالل  من  للمواطنني،  النوعية  اخلدمات  تطوير 

الواقع  اأر�ص  اأن جت�سيده على  اإذ  ال�سكانية   الكثافة  ب�سار( خا�سة مع تزايد  88 كلم جنوب   ( بالعبادلة  �سريرا   120 م�ست�سفى 
م�سادر  من  الكثري  اأو�سحت  كما  االأمرا�ص.  خمتلف  متابعة  و  الوقاية  �سعيد  على  ال�سكان  بان�سغاالت  اأح�سن  تكفل  حتقيق  من  �سيّمكن 

.... امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  رواق  �سمن  رفيعة 

به املطالبة  اأهــمية  يجدد  كورونا  فريو�ص 

بلدية الزاوية العابدية بتقرت 
ت�ستفيد من م�ساريع تهيئة ح�سرية

احتاد جمعيات بلدية انزجمري باأدرار ينظم حملة تطوعية 

  توقيف �سخ�ص يتاجر باالأ�سلحة 
النارية  والذخرية احلية باالأغواط
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مبناطق  تنموية  م�ساريع  الإجناز  �سنتيم  مليار   22
الظل مبقاطعة باب الوادي

زنازل. ن
-----------------

للمقاطعة  املنتدب  ال��وايل  اأك��د 
عثمان  ال��وادي،  لباب  الإداري��ة 
قد  م�ساحله  اأن  ال��ع��زي��ز،  عبد 
 22 فاق  ماليا  غالفا  خ�س�ست 
امل�ساريع  لإجن��از  �سنتيم،  مليار 
املواطن  يحتاجها  التي  التنموية 
تخ�ص  والتي  اليومية،  حياته  يف 
والأ�سغال  والرتبية  الري  قطاع 
م�ستوى  على  وذلك  العمومية، 
تتوزعان  ظ��ل،  مناطق  ث��الث 
الإداري���ة،  املقاطعة  اإقليم  عرب 
حي  م��ن  ب��ك��ل  الأم���ر  ويتعلق 
ببولوغن  بنور  و�سيدي  زغارة 
بالراي�ص  بو�سعري  بوجمعة  وحي 

امل�سوؤول. قول  حد  على  حميدو، 
الوقت،  ذات  عثمان، يف  واأو�سح 
الآن  جت��ري  الأ���س��غ��ال  اأن  اإىل 
م�ساريع  �سبعة  م�ستوى  على 
ا�ستالم  مت  ح��ن  يف  ت��ن��م��وي��ة، 
يف  م�رشوع  منها  م�ساريع،  ثالثة 
اآخر  م�رشوع  وكذا  الري  قطاع 
العمومية  الأ�سغال  قطاع  يف 
التح�سري  ي��ت��م  و  ن������ارة،  والإ
اأخرى،  م�ساريع  �سبعة  لإطالق 
الإج����راءات  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد 

بلدية  اأن  م�سيفا  الإداري�����ة، 
من  الأ�سد  ح�سة  نالت  بولوغن 
امل�سجلةن  امل�ساريع  عدد  حيث 
لعدة  اأحيائها  لفتقار  نظرا  وذلك 
املواطن. تخ�ص  تنموية  م�ساريع 
بن  م��ن  اأن  ع��ث��م��ان،  ووا���س��ل 
ببلدية  امل�����س��ج��ل��ة  امل�����س��اري��ع 
زغ���ارة  منطقة  يف  ب��ول��وغ��ن 
فقد  ب��ن��ور،   �سيدي  ومنطقة 
�سنتيم،  مليار   22 من  ا�ستفادتا 
م�ساريع  اأربعة  ت�سطري  مت  اأي��ن 
قنوات  تخ�ص  ال���ري،  بقطاع 
املياه  اإي�سال  وكذا  املياه  �رشف 
مايل  بغالف  لل�رشب  ال�ساحلة 
مليون  و400  مليارات   3 بلغ 
 6 ت�سجيل  على  عالوة  �سنتيم، 
الطرقات  تعبيد  تخ�ص  م�ساريع 
�سنتيم،  مليارات   9 ب�  البلدية 
الرتبية  قطاع  ا�ستفاد  ب��دوره 
مليارات   3 بلغ  مايل  غالف  من 
اإىل  م�سريا  �سنتيم،  مليون  و600 
البلدية  اأحياء  تزويد  �سيتم  اأنه 
مبلغ  العمومية  الإنارة  مب�ساريع 
�سنتيم.يف  مليون  و900  مليار 
م�ساريع  ت�سطري  مت  الوقت،  ذات 
والريا�سة  ال�سبيبة  قطاع  يف 
اإجناز  يخ�ص  بنور،  �سيدي  بحي 
م��ل��ع��ب ج����واري ب��غ��الف م��ايل 

على  عالوة  �سنتيم،  مليار  فاق 
للنقل  حافالت  ثالث  تخ�سي�ص 
 )   2  ( بلغ  مايل  بغالف  املدر�سي 
�سنتيم.    مليون  و100  مليارين 
بوجمعة  ح��ي  ا���س��ت��ف��اد  ك��م��ا 
حميدو،  الراي�ص  ببلدية  بو�سعري 
جواري  ملعب  تهيئة  م�رشوع  من 
حوايل  املقبلة  الأيام  يف  �سينطلق 
اإىل  اإ�سافة  �سنتيم،  مليون   450
للنقل  ح��اف��الت  ث��الث   اقتناء 
امل�����س��وؤول. ي�سيف  امل��در���س��ي، 

املنتدب  ال��وايل  اأن  اإىل  وي�سار 
ل��ل��م��ق��اط��ع��ة الإداري������ة ب��ب��اب 

العزيز،  عبد  عثمان  ال���وادي، 
�سابق،  ت�رشيح  يف  اأكد  قد  كان 
 22 بغلق  قامت  قد  م�ساحله  اأن 
املقاطعة،  باإقليم  �سباحة  �ساطَئ 
�سيانة  موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق 
»اأ����رشوت«،  والتطهري  ال��ط��رق 
م�سريا  الأمنية،  اجلهات  وك��ذا 
بفعل خمالفة  اُتخذ  القرار  اأن  اإىل 
ارت��ي��اد  منع  ل��ق��رار  امل��واط��ن��ن 
بال�سباحة  امل�سموحة  ال�سواطئ 
التدابري  اإطار  يف  العا�سمة،  يف 
انت�سار  ملكافحة  املتخذة  الوقائية 

.»19 كوفيد   « كورونا  فريو�ص 

َخ�س�ست املقاطعة االإدارية لباب الوادي غالفا ماليا معتربا فاق 22 مليار �سنتيم، الإجناز خمتلف امل�ساريع التنموية مبناطق الظل 
املنت�سرة على م�ستوى بلديات املقاطعة، والتي تعد من االأولويات التي يحتاجها املواطن يف حياته اليومية.

ا�ستفاد منها �سكان بلديتي بولوغني والراي�ص حميدو

اجلزائر  وليات  من  ....كغريها 
ت��ع��رف خ���الل ه���ذه الأي����ام، 
تلم�سان  ولي��ة  م��دن  خمتلف 
جعل  مما  مرتفعة  جد  حر  موجة 
البقاء  يلتزمون   املواطنن  جل 
التعر�ص  خ�سية  بيوتهم،  يف 
احل��ارق��ة؛  ال�سم�ص  للفحات 
يطلق  الفرتة  ه��ذه  واأن  علما 
تدوم  والتي  ال�سمامي  عليها 
متثل  20يوما  منها  40يوما 
بالفعل  وهي  احلامية  ال�سمامي 
اإعتيادية  غري  ح��رارة  ت�سهد 
ال�سن  كبار  بها  يتاأثر  وق��د 
حيث  اخل�سو�ص  وج��ه  على 
املخت�سة  امل�سالح  ا�ستقبلت 
معاناة  بعد  احل��الت  ع�رشات 
درجات  يف  ارتفاع  من  كبرية 

كبريا  اإرهاقا  ي�سبب  مما  اجل�سم 
فاإن  بالراأ�ص.لالإ�سارة  واأمل��ا 
احلدودية  بالولية  املواطنن 
خالل  بالغة  �سعوبة  وج��دوا 
بعد  ل�سيما  ال�سائفة،  ه��ذه 
وم�سالح  ال�سلطات  م��ن��ع 
الأمن والدرك  توافد املواطنن 
ال�سباب  �رشيحة  خ�سو�سا 
درجة  لمت�سا�ص  البحر  على 
املرتفعة، وكذا الرتويح  احلرارة 
اأ�سهر من  النف�ص بعد عدة  عن 
وجائحة  توازيا  املنزيل  احلجر 
ب�سكل  اأثرت  والتي  كورونا، 
الب�رشية  احل��ي��اة  على  ملفت 

مبختلف بقاع العامل .

ع بوتليتا�ص

موجة حرارة جد مرتفعة جتتاح 
تلم�سان

متكن ع�سية عيد الأ�سحى املبارك  
مبيلة  تاجنانت  دائرة  اأمن  عنا�رش 
وحجز  �سخ�سن   توقيف  من 
كمية من املخدرات ) كيف معالج 
( على �سكل قطع �سغرية مهياأة 
املوؤثرات  اأقرا�ص من  و  للرتويج، 
مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  العقلية، 
مايل من عائدات الرتويج و�سط 
من  علم  ح�سبما  تاجنانت،  مدينة 

م�سالح اأمن الولية .
هذه  اأن  ذات��ه  امل�سدر  واأو���س��ح 
العملية جاءت على اإثر معلومات 
تفيد  الدائرة  اأمن  عنا�رش  تلقاها 
ي��روج��ان  �سخ�سن   ب��وج��ود 
العقلية  وامل��وؤث��رات  امل��خ��درات 
 ، مبيلة  تاجنانت  مدينة  و�سط 
لهما  الرت�سد  مت  ذلك  اإث��ر  على 

منت  على  كانا  حيث  توقيفهما  و 
بتفتي�سهما  �سياحية،  �سيارة 
على  بحوزتهما  عرث  وال�سيارة، 
امل��خ��درات  م��ن  �سغرية  قطع 
مهياأة للبيع و اأقرا�ص من احلبوب 
بريغابالن،  نوع  من  املهلو�سة 
قدره  مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�سافة 
10400 دج من عائدات الرتويج، 
فيهما  امل�ستبه  حت��وي��ل  ليتم 
البالغننْ من العمر 24 و 28 �سنة  

اإىل مقر اأمن الدائرة.
ب��ع��د ا���س��ت��ك��م��ال الإج�����راءات 
فيهما  امل�ستبه  تقدمي  مت  القانونية 
اأمام نيابة حمكمة �سلغوم العيد،  
رهن  بو�سعهما  اأم���رت  التي 
احلب�ص ي�سيف امل�سدر الأمني . 
بوجمعة مهناوي

القبـ�ص عـلى مروجـي املخـدرات 
بتاجنانت مبيلة 

اأزمة عط�ص خانقة مبدينة املياه املعدنية �سعيدة  
ايام العيد  الرابع من  تعي�ص لليوم 
�سعيدة  مبدينة  احياء  من  العديد 
باملياه  ال��ت��زود  يف  خانقة  اأزم���ة 
ال�ساحلة لل�رشب خ�سو�سا باحياء 
 1000 ميينة  بن  وبلهادي  ال�سال2 
بوخر�ص  ح��ي  ب��ج��ان��ب  �سكن 
احياء  اىل  بال�سافة  ال�سعبي، 
والتجمع  ال�سيخ  و�سيد  الريا�ص 
وتقطر  ال��ب��در  حل��ي  ال�سكني 
حنفيات اأحياء الأزهار وال�سومام 
وغ��ريه��ا م��ن الأح��ي��اء اجل��دي��دة 

عبدالله،  وعرقوب  لطفي  للعقيد 
اجلزائرية  فيه  ال��ذي    الوقت  يف 
اإذاعة �سعيدة لت�سويق  للمياه عرب 
وال�ستهتار  وال�ستهزاء  الكذب 
عا�سوا  الذين  املواطنين  مب�ساعر 
اع�سابهم  على  العيد  يوميات 
البحث عن مياه �سعيدة  يف رحلة 
حنفياتهم..ونف�ص  من  املفقودة 
الأزمة لتزال تعي�سها بلدية اولد 
ابراهيم ودور اولد بوزيان واولد 
طويلة  واحل��ج��رة  ون��ع��ار  ك��روم 

تعليمات  رغ��م  �سعيدةاأ  ببلدية 
الوزير ارزقي براقي خالل زيارته 
املعدنية   واملياه  للولية   الأخ��رية 

مفقودة ..
بعدما  ب�سعيدة  للمياه  احلزائرية 
عرب  الر�سمية  ا�ساعتها  اطلقت 
لإعطائها  العمومية  �سعيدة  اإذاعة 
الطابع الر �سمي للوعود الكاذبة، 
ع���ادت م��رة اخ���رى ع��رب اذاع��ة 
بنف�سها  نف�سها  لتكذب  �سعيدة 
املياه  وانقطاع  تذبذب  وت��وؤك��د 

الأحياء  بهذه  لل�رشب  ال�ساحلة 
املدورة تارة وترتبط ذلك ببع�ص 
القنوات  لتنقية  اجلارية  ال�سغال 
ال�سخونة،  لعن  امل��وت  مياه  من 
التي متون املدينة  من مياه ال�سط 
ال�رشقي وتبودة 2 من بلدية دوي 

ثابت .
اىل متى واجلزائرية للمياه تكذب 
على زبائنها ب�سفة ر�سمية وعن 
طريق موؤ�س�سة اعالمية عمومية .
ابراهيم   حاحي  

مدير   - ال�رشطة  مراقب  اأ�رشف 
الجتماعي  الن�ساط  ال�سحة، 
والريا�سة ممثال عن املدير العام 
مرا�سم  على  الوطني  لالأمن 
ال�رشطة  م��راق��ب  تن�سيب 
�سودار عمر رئي�سا لأمن ولية 
وايل  بح�سور  بلعبا�ص  �سيدي 
رئي�ص  و  بلعبا�ص  �سيدي  ولية 
ال��ولئ��ي  ال�سعبي  املجل�ص 
الق�سائية  املحلية  وال�سلطات 
بولية  والع�سكرية  واملدنية 
بالإ�سافة   ، بلعبا�ص  �سيدي 
وممثلن  الإعالمية  الأ���رشة  اإىل 
ومن خالل  املدين،  املجتمع  عن 
ال�سيد  ممثل  األقاها  التي  الكلمة 
الوطني  ل��الأم��ن  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اأ�ساد بالثقة التي و�سعتها قيادة 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
ال�رشطة  مراقب  �سخ�ص  يف 
�سودار عمر، متمنيا له التوفيق 

يف تاأدية مهامه على راأ�ص اأمن 
م�سريا  بلعبا�ص،  �سيدي  ولية 
التن�سيب  ه��ذا  ب��اأن  باملنا�سبة 
جزئية  حركة  �سمن  ي��ن��درج 
الوليات  اأمن  روؤ�ساء  �سملت 
على  ال��ت��داول  مل��ب��داإ  جت�سيدا 
منوها يف   ، امل�سوؤولية  منا�سب 
ذات ال�سياق           باملجهودات 
اأمن  رئي�ص  طرف  من  املبذولة 
الأول  العميد  ال�سابق  الولية 
الرحمن  عبد  بو�سنب  لل�رشطة 
القيادة  اأن  الأخري  اأكد يف  ، كما 
لالأمن  العامة  للمديرية  العليا 
الوطني، ما فتئت تبذل ق�سارى 
ديناميكية  لإ�سفاء  جهودها 
ال����ت����داول ع��ل��ى م��ن��ا���س��ب 
جديد  نف�ص  لإعطاء  امل�سوؤولية، 
الأمنية  اخلدمات  اأح�سن  وتاأدية 

للمواطن.
م.رم�ساين

تن�سيب رئي�ص اأمن �سيدي بلعبا�ص

وجود 6 م�ساريع يف طور اال�ستغالل والت�سويق 

م�ستغامن تعّول  على تربية املائيات

البحري  ال�سيد  مديرية  اطلقت 
م�ستغامن  لولية  املائيات  وتربية 
تربية  يف  ا�ستثمارية  م�ساريع   6
القدرة  تعزيز  �ساأنهما  من  املائيات 

ال�سمكية  ال���رثوة  يف  النتاجية 
على املدى القريب واملتو�سط. هذه 
امل�ساريع التي و�سفها مدير القطاع 
الهداف  عن  حديثه  لدى  بالهامة 

 6 ا�ستغالل  خ��الل  من  امل��رج��وة،  
يف  م�ساريع   3 منها  م�ساريع  
و3  البحر  ذئب  نوع  ال�سمك  تربية 
م�ساريع يف تربية  ليمول؛ فاملنطقة 

الوىل توجد ب�ساحل بلدية ا�ستيديا 
واما املنطقة الثانية فتوجد ب�ساحل 
توفيق  واأ���س��اف  خل�رش،   �سيدي 
دخلت   امل�ساريع  هذه  باأن  رحماين 
دخل  وبع�سها  ال�ستغالل  مرحلة 
هذه  ان  موؤكدا  الت�سويق،  مرحلة 
يف  ق��وة  بكل  ت�ساهم  العمليات 

النتاج الوطني  يف جمال ال�سمك
م�ستغامن  ولي���ة  ان  وللتذكري 
تربية  يف  م�رشوعا   21 اعتمدت 
 6 منها    2018 منذ  امل��ائ��ي��ات 
هي  والتي  املذكورة  م�ساريع.... 
و8  وللت�سويق،   ال�ستغالل  يف 
م�ساريع اخرى هي يف طور اقتناء 
وح�سب  والتجهيزات.   املعدات 
هذا  ف��اإجن��از  دائما  القطاع  مدير 
العمل يكلف م�ساريف كربى قبل 

دخوله مرحلة الإنتاج.
�سليمان بن قناب



انطالق عملية توحيد 
ناديي مولودية اجلزائر 

واملجمع البرتويل

رئي�ص وفاق �سطيف، اأعراب :

املكتب  قرار  على  "طعنا 
الفيدرايل"

ـــاد الآ�ــصــيــوي لــكــرة الــقــدم,  اخــتــار الحت
ــري, بــغــداد  ــط ــق مــهــاجــم نــــادي الــ�ــصــد ال
للت�صكيلة  املر�صحني  اأبــرز  �صمن  بوجناح, 
وذلك   ,2018 اآ�صيا  اأبطال  لدوري  املثالية 
القاري  الحتاد  اأطلقه  ت�صويت  خلل  من 

عرب موقعه الر�صمي الإلكرتوين.
اأف�صل  لخــتــيــار  الــتــ�ــصــويــت  فــتــح  ومت 
مهاجم من بني ثمانية مر�صحني, تقدمهم 
لعب  بوجناح  بغداد  اجلــزائــري  ــدويل  ال
لعب  اأي�صا  �صمنهم  واختري  ال�صد,  نادي 
العربي,  يو�صف  املغربي  ال�صابق  الدحيل 
عن  اأغ�صط�س/اآب   8 يوم  الإعــلن  و�صيتم 
اجلمهور,  اختارها  التي  املثالية  الت�صكيلة 

والت�صكيلة املثالية بح�صب الإح�صائيات.
اإح�صائيات  القاري  الحتــاد  تقرير  واأبــرز 
دوري  ن�صخة  خــلل  ال�صد  وهـــداف  جنــم 
حمتل  هدفا   13 �صجل  اإذ   ,2018 الأبطال 
الهدافني,  املهاجمني  بــني  الأول  املــركــز 
25 ت�صديدة  49 ت�صديدة, من بينها  و�صدد 
بني  الأول  ــز  ــرك امل حمــتــل  ــى,  ــرم امل عــلــى 
 3 اأي�صا, بالإ�صافة اإىل �صناعته  املهاجمني 

اأهداف.
مهاجم  اأن  للعبة  الآ�صيوي  ــاد  الحت ــد  واأك
اأبطال  دوري  يف  بقوة  نف�صه  فر�س  ال�صد 
13 هدفا فاز  2018, بعدما �صجل  اآ�صيا عام 
من خللها بجائزة هداف البطولة, وعادل 
امل�صجلة  الأهــداف  بعدد  القيا�صي  الرقم 
موريكي  مع  مت�صاويًا  واحــدة,  ن�صخة  يف 

)2013( واأدريانو )2016(.
يف  امتلك  ال�صد  نــادي  اأن  الحتــاد  بني  كما 
خلل  مــن  �ــصــاربــة,  ــوة  ق الن�صخة  ــذه  ه
ت�صايف  الثنائي  خلفه  ومن  بوجناح  تواجد 
�صجل  وقــد  عفيف,  واأكـــرم  هرينانديز 

املجموعات,  دور  يف  اأهـــداف   7 بــوجنــاح 
خلل  ــداف  اأه �صتة  اأ�صاف  ثم 

الأدوار الإق�صائية.
كذلك  التقرير  ــّدث  وحت

عــــن جنــــم الـــدحـــيـــل 
العربي,  يو�صف  ال�صابق 
اأف�صل  بــني  ــرز  ب الـــذي 
الن�صخة  يف  املهاجمني 
 9 بت�صجيله  ذاتـــهـــا, 
املركز  حمتل  ــداف,  اأه

املهاجمني  بــني  الــثــاين 
الهدافني و�صنع 3 اأهداف, 

الفر�س  ا�صتغلل  ن�صبة  وبلغت 
اإن  الــتــقــريــر  وقــــال   .36% ــه  ــدي ل

فرتة  اأم�صى  العربي  يو�صف  املغربي 
جناح كبري على امتداد ثلثة موا�صم 

مــع نـــادي الــدحــيــل الــقــطــري, حيث 
بجميع  مباراة   88 يف  هدف   102 �صجل 
ن�صخ  ثلث  يف  �صارك  وقد  امل�صابقات, 
اأبرزها عام  اآ�صيا, كان  اأبطال  من دوري 
ت�صع  يف  اأهــداف   9 �صجل  عندما   2018

مباريات.

اجلديد  امللعب  ا�صتلم  يرتقب 
�صيق  بدائرة  الواقع   القدم  لكرة 
)ولية مع�صكر( الذي يت�صع ل20 
دي�صمرب  �صهر  يف  متفرج  األـــف 
الأحد  يوم  علم  ح�صبما  املقبل, 
و  الــ�ــصــبــاب  وزارة  مــ�ــصــالــح  ــن  م

الريا�صة.
الريا�صية  املن�صاأة  هذه  تعترب  و 
اجلــديــدة مــن بــني املــرافــق التي 
�صتكون معنية باحت�صان مباريات 

الطبعة  اإطار  يف  القدم  كرة  دورة 
الأبي�س  البحر  ــاب  ــع لأل ال19 
التي  بــوهــران,  املقررة  املتو�صط 
تبعد بحوايل 50 كلم عن �صيق, يف 

�صائفة 2022.
ن�صبة  ــاأن  ب امل�صدر  نف�س  ــد  اأك و 
ينجز  املعني,الذي  امللعب  اأ�صغال 
الدولية  التقنية  املعايري  وفــق 
ير�صح  مـــا  بــاملــائــة,   90 بــلــغــت 
ا�صتلمه يف نهاية ال�صنة اجلارية.

من  واحــد  املــرفــق  ــذا  ه يعد  كما 
ملركب  التابعة  الريا�صية  الهياكل 
قاعة  اأي�صا  ي�صم  كبري  ريا�صي 
ل500  تت�صع  الريا�صات  متعددة 
و  القوى  لألعاب  ملعب  و  متفرج 
م�صبحا  بينها  من  م�صابح  ثلثة 
دخلت  التي  املرافق  هي  و  اأوملبيا 
ـــرتة, كما  ــة مــنــذ ف ــدم حــيــز اخل

اأ�صري اإليه.
اجلــديــد  �صيق  ملعب  ويــحــتــوي 

بالكامل,  مغطاة  مدرجات  على 
مبلغا  الدولة  خزينة  كلف  قد  و 
يقدر ب7ر1 مليار دينار, علما ان 
اأ�صغال اإجنازه اأ�صندت اإىل موؤ�ص�صة 

جزائرية و انطلقت �صنة 2014.
ميدان  تغطية  مهمة  اأ�صندت  كما 
امللعب الرئي�صي بالع�صب الطبيعي 
ـــرى  اأخ وطــنــيــة  مــوؤ�ــصــ�ــصــة  اإىل 
قامت  التي  و  املجال  يف  خمت�صة 
م�صتوى  على  العملية  بذات  اأي�صا 
يحت�صن  الــــذي  املــلــحــق  املــلــعــب 
التدريبات, ي�صيف نف�س امل�صدر.
اأن  ــا  ــص ــ� اأي ــر  ــذك ــال ب اجلـــديـــر  و 
ــذي  ــد ال ــدي ــروي اجل ــك ــق ال ــرف امل
الطريقة  عــلــى  ت�صييده  يــتــم 
عدة  على  ي�صتمل  "الجنليزية'' 
جتهيزات حديثة على غرار جهاز 
ــواب  اأب و  بالكامريات  للمراقبة 
لتبديل  غرف  اأربع  و  اإلكرتونية 

امللب�س و غريها.
ــري لكرة  ــزائ ـــاد اجل وكـــان الحت
مرقعه  عـــرب  نــــوه,  قـــد  الـــقـــدم 
ــي, بــهــذا  ــم ــص ــر� الإلــــكــــرتوين ال
ب''التحفة''  اإياه  وا�صفا  الإجنــاز, 
م�صرحا  "�صيكون  ـــه  اأن م�صيفا 
ملباريات كرة القدم �صمن الألعاب 
اأندية  ل�صالح  كذا  و  املتو�صطية 

املدينة و مناطق اأخرى".

بوجناح �سمن قائمة اأف�سل املهاجمني 
بدوري اأبطال اآ�سيا

االألعاب املتو�سطية وهران- 2022 : 

ترقب ا�ستالم ملعب �سيق اجلديد يف دي�سمرب املقبل

 �صيعقد املجمع الريا�صي البرتويل و مولودية اجلزائر 
جمعيتهما العامة ال�صتثنائية على التوايل يومي 5 و 
)اجلزائر(  حيدرة  بوادي  املائي  باملركب  اأغ�صط�س   6
لدى  الأحد  يوم  علم  ما  ح�صب  توحيدهما,  لرت�صيم 

الناديني.
للمجمع  ال�صتثنائية  العامة  اجلمعية  �صتعقد  و 
تنعقد  بينما  00ر14(,  )�صا  الربعاء  يوم  البرتويل 
اخلمي�س  املوايل,  اليوم  يف  اجلزائر  مولودية  جمعية 
مدرجة  واحــدة  نقطة  �صتكون  حيث  00ر15(,  )�صا 
نف�س  ح�صب  الناديني",  "توحيد  وهي  الربنامج  يف 

امل�صدر.
بعد  التوحيد  نحو  الأوىل  هي  املرحلة  هذه  تعترب  و 
طرح امل�صروع على اأع�صاء اجلمعيتني, على اأن تتبعها 

مراحل اأخرى.
و  البرتويل  املجمع  باإقحام  التوحيد  عملية  و�صتتم 
فروعه الريا�صية ال13 حتت �صعار مولودية اجلزائر 
النادي  يت�صكل  اأن  على  فـــروع,  �صبعة  ت�صم  التي 
عدة  توحيد  بعد  ريا�صيا  فرعا   15 من  "اجلديد" 

اخت�صا�صات كانت موجودة يف الناديني.
املفاو�صات حت�صبا  ا�صرعا يف وترية  الناديان قد  وكان 
املئوية  الــذكــرى  �صي�صادف  ــذي  وال التوحيد,  لهذا 
لتاأ�صي�س "العميد" عام 1921 حيث اأن الهدف الأ�صمى 
الكبرية  العائلة  �صمل  مل  "اإعادة  هو  العملية  لهذه 

للمولودية".
و كانت ال�صركة الوطنية للمحروقات --�صوناطراك-- 
قد ان�صحبت يف �صهر يونيو 2008 من مولودية اجلزائر, 
مع  البرتويل,  املجمع  الريا�صية,  جمعيتها  لتوؤ�ص�س 

ت�صليم �صعار النادي لوزارة ال�صباب والريا�صة.
وقد احتفظ املجمع البرتويل الذي اأ�صحى حتت قبعة 
�صركة �صوناطراك ب13 فرعا ريا�صيا, با�صتثناء كرة 

القدم التي اأ�صندت جلمعية "املولودية".
قد  كانت  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  فــاإن  للتذكري, 
ل�صركة  اجلزائر  مولودية  ت�صيري   1977 عام  ا�صندت 
التي  الريا�صية  ال�صلحات  �صياق  يف  �صوناطراك, 

انتهجتها اآنذاك.

نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعـــراب,  الدين  عز  اأكــد 
وفاق �صطيف, تقدمه بطعن لدى الحتاد اجلزائري, 
بتحويل  الفيدرايل,  املكتب  قــرار  �صد  لل�صتئناف 
الكونفيدرالية  ــس  ــاأ� ك يف  املــ�ــصــاركــة  اإىل  فــريــقــه 

الأفريقية.
الأحد:  يوم  تلفزيونية,  ت�صريحات  يف  اأعراب  وقال 
"لقد قررنا التقدم بطعن لدى الحتاد اجلزائري, �صد 
الكونفيدرالية,  كاأ�س  يف  امل�صاركة  اإىل  حتويلنا  قرار 

رغم اأننا اأنهينا الدوري يف املركز الثاين".
التكاليف,  جميع  بت�صديد  قمنا  "لقد  ــاف:  ــص واأ�
يف  الإجــــراءات,  واأمتمنا  الــوثــائــق,  كافة  وجمعنا 
الحتــاد  ــرار  ق الآن  و�صننتظر  القانونية,  الآجـــال 

اجلزائري".
جمل�س  اجتماع  قبل  بالطعن  التقدم  "ف�صلنا  وختم: 
خا�صة  الوقت,  اأنف�صنا  على  ن�صيع  ل  حتى  الإدارة, 

واأن اآخر فر�صة لتقدمي الطعن, كانت اليوم الأحد".

هذه خيارات لعرو�سي للرحيل عن ليفربول

بن نا�سر اأنهى مو�سما منوذجيا يف الكال�سيو
كرة القدم عند الهواة: "الفيفا يختار ملف االحتادية اجلزائرية"

حمرز: اجلزائر اأكرث من جمرد فريق

لعرو�صي  يا�صر  ــري  ــزائ اجل ي�صتعد 
عن  للرحيل  لــيــفــربــول  لعـــب 

فريقه خلل ال�صوق ال�صيفية 
فر�صة  عن  بحثا  اجلــاريــة 

م�صتمر  ب�صكل  للم�صاركة 
وفقا  وذلــك  فريق,  مع 
موقع  ن�صره  لتقرير 

اإيكو”. “ليفربول 
اإن  التقرير  وقـــال 

الــظــهــري الأيــ�ــصــر 
الـ19  �ـــصـــاحـــب 

ـــارك  ـــص ــــا � ــــام ع
مع  فقط  مــرتــني 

هذا  الأول  الفريق 
الحتاد  كاأ�س  يف  املو�صم, 

ــب  ــلع ـــزي, وبـــــات ال ـــي ـــل الإجن
حــالــيــا بــعــيــد كــل الــبــعــد عن 
فر�صة  على  احل�صول  اإمكانية 
يورغن  كتيبة  مع  للم�صاركة 
يف  خا�صة  م�صتمر,  ب�صكل  كلوب 

ظل املناف�صة القوية من اأندي روبريت�صون.
يونايتد  ليدز  مثل  اأنــديــة  اأن  التقرير  ــح  ــص واأو�
خدماته,  على  للح�صول  ي�صعون  وبرينتفورد 
وحيد  عام  عقده  يف  يتبقى  اللعب  اأن  اإىل  م�صريا 
“الريدز”, وعو�صا عن الرحيل جمانا ف�صريحل  مع 
املوهبة  يق�صي  حيث  ال�صيف,  هذا  مــادي  مبقابل 
اأيامه الأخرية مع ليفربول, وذلك بعد  اجلزائرية 
يف  �صينتهي  الذي  عقده  جتديد  عدم  كلوب  قرر  اأن 

عام 2021.

اإقامة  متديد  الأملاين  املدرب  ورف�س 
بالأ�صا�س,  فنية  لأ�صباب  اللعب 
الفريق  اإدارة  جعل  مــا  ــو  وه
فــرتة  خـــلل  بيعه  تــقــرر 
ال�صيفية  النـــتـــقـــالت 
نهائي,  ب�صكل  احلالية, 
كانت  ليفربول  خطوة 
اأن  بــاعــتــبــار  مــفــاجــئــة, 
نق�س  من  يعاين  الفريق 
الظهري  مركز  يف  ملحوظ 
الأيـــ�ـــصـــر, مــنــذ رحــيــل 
فياريال  نحو  مورينو  األربتو 

الإ�صباين.
حتدثت  اإجنليزية  تقارير  وكانت 
يف وقت �صابق, عن وجود نية لدى كلوب, 
املقبل  املو�صم  خلل  النادي  مواهب  على  للعتماد 
مبنحهم فر�صة لإثبات وجودهم مع الفريق الأول, 
اأ�صوة مبا حدث مع الظهري الأمين ترنت األك�صاندر-

عن  بال�صتغناء  ليفربول  قـــرار  لكن  اأرنـــولـــد, 
جديدة  مرحلة  يدخل  الأخري  �صيجعل  لعرو�صي, 
باإثبات  فيها  مطالبا  و�صيكون  الكروية,  م�صريته  يف 

وجوده.
ويعد اللعب يف الدرجة الأوىل حتديا قويا للموهبة 
اجلزائرية بحكم قوة املناف�صة, يف ظل وجود عدة 
الكبار,  مع  نف�صها  اأثبتت  اأن  لها  �صبق  عريقة  اأندية 
وي�صعى لعرو�صي لل�صري على خطى مواطنيه ريا�س 
رحمة  بن  و�صعيد  �صيتي,  مان�ص�صرت  جنم  حمــرز 
لعب برنيتفورد, الذين قدما اأوراق اعتمادهما يف 

دوري الدرجة الأوىل الإجنليزية.

اأفريل وماي حتى  اإيطاليا, فجعلها تعي�س الأحزان خا�صة يف �صهري  الذي زلزل  ماأ�صاة فريو�س كورونا  بعد 
ن�صي النا�س الكرة, اأكمل الدوري الإيطايل رحلته وعنّي اأبطاله والنازلني اإىل امل�صتوى الثاين, كما عنّي جنومه 
جواز  تكون  وقد  احلياة  مدى  ين�صاها  لن  اأخرية  �صنة  عا�س  الذي  نا�صر  بن  اإ�صماعيل  اجلزائري  بينهم  ومن 

�صفره اإىل اأعرق واأكرب الأندية يف العامل يف �صورة مان�ص�صرت �صيتي وريال مدريد وباري�س �صان جريمان.
فريق اآ�صي ميلن الذي كان يعرج يف بداية املو�صم ول ي�صتطيع امل�صي, ويتجرع هزائم على اأر�صه, حتى تكهن 
الداخل  يف  و�صرب  عادية  غري  بقوة  كورونا  عا�صفة  بعد  عاد  الثانية,  الدرجة  اإىل  بنزوله  اأن�صاره  بع�س 
اخلارج, ولول بلوغ الدوري نهايته لزاحم جوفنتو�س, ورمبا تغّلب عليها, حيث اأنهى امليلن رحلته بالفوز 
برباعية,  �صريو  �صان  يف  جوفنتو�س  وعلى  بثلثية  داره  عقر  يف  لزيو  ومنهم  اإيطاليا  اأقوياء  على 
عندما  امليلن,  لنادي  بيويل  الإيطايل  املدرب  اعرتاف  وجاء  الراقي  بالأداء  النتائج  امليلن  وجمع 
قال باأن ما قّدمه اإ�صماعيل بن نا�صر من اأداء راق, �صاهم يف النتائج احل�صنة للفريق لين�صف اللعب 
66 دقيقة حمرتمة اأنهى بها مو�صمه مع فريق  اجلزائري الذي لعب يف مباراة اأول اأم�س اأمام كالياري 
الأحلم امليلن, الذي هو مبتغى اأي لعب يف العامل لأن امليلن هو ثاين املتوجني يف اأوروبا برابطة 

الأبطال بعد النادي امللكي ريال مدريد.
اأنه  2578 دقيقة وهي ح�صيلة جيدة, بالرغم من  اإ�صماعيل بن نا�صر  مبباراة ال�صبت, جمع 
التي  ال�صنة  يف  ولعب  دقيقة   2960 اإميبويل  مع  الأوىل  الدرجة  يف  املا�صي  املو�صم  يف  لعب 
قبلها 3026 دقيقة يف �صنة �صعود فريق اإمبويل اإىل الدرجة الأوىل, وتكمن جمال ال�صنة 
احلالية بالن�صبة لنب نا�صر كونه فاز فيها بلقب اأمم اإفريقيا حيث كان حما�صه فيها غري 
م�صاركة  الأكرث  وهو  الوطني  الفريق  يف  اأ�صا�صيا  موقعا  بلما�صي  جمال  فمنحه  طبيعي, 
بلقب  توّج  كما  كاأ�صا�صي  م�صر  يف  ال�صبع  املباريات  لعب  من  مبوحلي  راي�س  رفقة  والوحيد 
جنم الدورة واأح�صن لعب فيها, ليجد نف�صه مع امليلن ومع مرور املباريات �صار قطعة 

اأ�صا�صية مع فريق اإبراهيموفيت�س.
ما  الي�صرى,  قدمه  م�صتوى  على  قا�صية  �صربة  نا�صر  بن  تلقى  اأم�س  اأول  مباراة  يف 
عاد  الذي  نا�صر,  بن  جنمه  اإ�صابة  من  خوفا  يقف  مالديني  باولو  الأ�صطورة  جعل 
بعد ذلك للعب وقد يكون قد لعب دقائقه الأخرية مع الفريق الأحمر, لأن 
مليني  اإغراءات  اأمام  بنجمه  الحتفاظ  عليه  ال�صعب  من  امليلن  فريق 

الدولرات التي قد تتهاطل على الفريق طلبا خلدمات بن نا�صر.
اأدائــه �صجل  بتح�صني  يعد  جعله  ما  وهو  املو�صم,  طــوال  واحــدا  هدفا  نا�صر  بن 

وتقنيته الهجومي,  ت�صديداته  جودة  من  بالرغم  الهجوم,  اإىل  كثريا  يتقدم  ل  لأنه 
بطاقة   14 على  املو�صم  طوال  حت�صل  كما  اخل�صوم,  لدفاع  واقتحاماته  املراوغة  يف  العالية 
�صفراء وهو رقم كبري للعب و�صط دفاعي قد يجعله يلعب بخوف من البطاقة احلمراء, كما 
ت�صبب يف ت�صجيل هدف يف مرمى فريقه وت�صبب اأي�صا يف ركلة جزاء ملناف�صيه, ولكن اأداءه كان 

قويا طوال م�صاركاته با�صتثناء املباراتني الأخريتني.
يعترب لعب اأر�صنال ال�صابق ثاين لعب جزائري يتقم�س األوان امليلن بعد جمال م�صباح, وكلهما 
لعبا يف زمن اإبراهيموفيت�س, ولكن ما قدمه بن نا�صر اأكرث جودة, للعب مازال يف الثانية والع�صرين 
من العمر, ومن خلل اأدائه هذا املو�صم فقد اأبان عن �صلبته ولياقته العالية التي جعلت جمال 
و�صربه  هدوئه  عن  اأبان  كما  متتاليتني,  مباراتني  يلعب  اأن  باإمكانه  نا�صر  بن  باأن  يقول  بلما�صي 
التي تليق به, وتبقى  املكانة  املو�صم على مقاعد الحتياط وخطف مع مرور الأ�صابيع  حيث بداأ 

قوته الكربى يف ان�صباطه التكتيكي التي تريح اأي مدرب ُي�صرف عليه.
قبل  نقطة  ثلثني  قرابة  الفارق  وكان  فقط,  نقطة  بـ17  جوفنتو�س  البطل  عن  امليلن  ابتعد 
لإحراج  مر�صح  الفريق  فاإن  النتدابات  بع�س  مع  الن�صق  نف�س  على  وا�صل  واإذا  كورونا,  جائحة 
جوفنتو�س, وقد يعود اإىل البطولة املف�صلة بالن�صبة اإليه وجلمهوره وهي رابطة اأبطال اأوروبا, وقد 
اأمامه الطريق مفرو�س بالورود من اأجل تعوي�س  اإ�صماعيل بن نا�صر الذي  يكون جنم الفريق الأول 

الأ�صطورة بريلو, وامل�صتفيد الأول من كل هذا هو الفريق الوطني اجلزائري.

 اختار الحتاد الدويل لكرة القدم 
الفنية  املــديــريــة  ملف  )فــيــفــا( 
اجلزائرية  للحتادية  الوطنية 
يف  للم�صاركة  )فاف(  القدم  لكرة 
تطوير  اإىل  يرمي  جديد  برنامج 
ما  ح�صب  الهواة,  لدى  القدم  كرة 
الهيئة  ال�صبت,  م�صاء  عنه  اأعلنت 

الحتادية على موقعها الر�صمي.
للحتاد  الفنية  امل�صلحة  وكانت 
عددا  اختارت  قد  للعبة  الــدويل 
بينها  من  الع�صوة  الحتاديات  من 
به  تقدمت  ملف  على  بناء  الفاف 

املديرية الفنية الوطنية.
الفني  املـــديـــر  ــــوة  دع و�ــصــتــتــم 
طرف  من  �صفيق,  عامر  الوطني, 
الق�صم  مدير  مارتن�س,  �صتيفن 
"ملناق�صة  للفيفا  الفني  الفرعي 
التحقيق املقرتح و امل�صروع الذي 

اجلزائرية  الحتادية  به  تقدمت 
الهيئة  بيان  يو�صح  القدم",  لكرة 
اأنه  م�صيفا  الوطنية,  الحتادية 

برنامج  و�صع  يف  رغبة  "للفيفا 
و  امل�صاركة  تكثيف  يف  ي�صاهم 
ممار�صة  يف  الفر�س  عــدد  ــادة  زي

كرة القدم عرب العامل".
فرعه  طريق  عن  الفيفا,  اأطلق  و 
الفني, خلل هذا العام م�صروعه 
و  املــواهــب  "تطوير  عنوان  حتت 
حتليل النظام البيئي لكرة القدم" 
لربنامج  قاعدة  �صي�صكل  الذي  و 

ذات م�صتوى عال مقرر يف 2021.
 : قائلة  بيانها  الــفــاف  تختم  و 
تقرر  املبادئ,  هذه  من  "انطلقا 
ان�صاء برنامج لتطوير كرة القدم 
اخلا�صة بالهواة, خا�صة و اأن هذا 
لكرة  البيئي  النظام  من  اجلانب 
القدم يحتل مكانة اأ�صا�صية داخل 
ي�صمح  حيث  الع�صوة,  اجلمعيات 
و  امــراأة  بنت,  )ولــد,  �صخ�س  لكل 
مهما  القدم  كرة  مبمار�صة  رجل( 
و  وديانته  �صنه  و  م�صتواه  ــان  ك

حميطه".

حمرز,  ريا�س  اجلزائري  الدويل  اأ�صاد 
الجنــلــيــزي,  �صيتي  مان�ص�صرت  جنــم 
�صفوف  داخـــل  الــ�ــصــائــدة  بـــالأجـــواء 

املنتخب اجلزائري. 
�صورة  املحاربني,  منتخب  قائد  ون�صر 
"في�صبوك",  على  ح�صابه  عــرب  لــه 
وجنوم  بلما�صي,  جمال  املدرب  رفقة 
اأفريقيا  اأمم  كــاأ�ــس  ــلل  خ املنتخب, 
املا�صية, وعلق عليها: "اأكرث من فريق, 

اإنها عائلة".
واحــدة  اجلــزائــري  املنتخب  ويعي�س 
جناح  بعد  تاريخه,  فرتات  اأف�صل  من 
من  متكاملة  توليفة  خلق  يف  بلما�صي, 

كافة النواحي, يقودها حمرز.
ــد املـــحـــاربـــني, مـــن اأكـــرب  ــائ ــد ق ــع وي
بكاأ�س  اجلزائر  تتويج  يف  امل�صاهمني 
قّدم  حيث  املا�صية,  الإفريقية  الأمم 
 3 ت�صجيل  يف  وجنح  كبرية  م�صتويات 
�صد  النهائي  ن�صف  يف  اأهمها  اأهــداف, 

منتخب نيجرييا يف الوقت القاتل.
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حمليات

بنزميا: اأود تدريب ريال مدريد.. وهذا الثالثي االأف�سل يف التاريخ

اإنرت ميالن يتفق على بقاء �سان�سيز

ك�صف الفرن�صي كرمي بنزميا, مهاجم ريال 
مدريد, عن رغبته يف تويل من�صب املدير 

الفني للفريق امللكي يف امل�صتقبل.
ــاب  اأج "يوتيوب"  مــوقــع  على  بــث  فعرب 
اأ�ــصــدقــائــه  بع�س  اأ�ــصــئــلــة  عــلــى  بــنــزميــا 
زميله  رودريجيز  جيم�س  �صمنهم  ومــن 
بالنادي الأبي�س, وثيو هرينانديز, لعب 

املريجني ال�صابق وميلن احلايل.
الريال  تدريب  اإمكانية  عن  بنزميا  و�صئل 

ا�صتطعت  "اإذا  قائل:  لــريد  امل�صتقبل,  يف 
يوًما ما, فاأنا اأود ذلك فعًل".

تقدمي  اأم  ــــداف  الأه "ت�صجيل  ــاف  ــص واأ�
اأحبهما  لكنني  خمتلفان  لي�صا  التمريرات؟ 
ف�صاأختار  الختيار  علّي  كان  واإذا  �صويا, 
الت�صجيل, لكن اإذا كان زميلي يف و�صع جيد 

ف�صاأعطيه الكرة لي�صجل".
اإطالة  على  واأحر�س  بجد  "اأعمل  واأ�صاف 
العمل  الت�صحية,  الإمكان,  قدر  م�صريتي 

البدين والنف�صي والطعام, مفاتيح ذلك".
م�صدد  ي�صبح  اأن  يف  يرغب  كان  اإذا  وعما 
ركلت اجلزاء يف الريال بدًل من �صريجيو 
ينفذها  "رامو�س  كــرمي:  اأو�صح  رامــو�ــس, 

ركــلت  بت�صديد  للغاية,  جيد  ب�صكل 
عليه  يجب  املهاجم  بدونها,  اأو  اجلــزاء 

ت�صجيل العديد من الأهداف".
كل  يف  ــني  ــي ــص ــا� ري  3 اأفـــ�ـــصـــل  ــــن  وع
"هناك  امللكي  مهاجم  �صرح  الع�صور, 

األهموين,  الــذيــن  مــن  الكثري 
ــر  الأم يتعلق  عندما  لكن 

ف�صاأختار  بــالخــتــيــار, 
ــرة(  ــاه ــظ ـــدو )ال ـــال رون

ــــذي جــعــلــنــي لعــب  ال
ومايكل  قـــدم,  كـــرة 

)اأ�صطورة  جــوردان 
ومايك  ال�صلة( 

)جنم  تاي�صون 
امللكمة(". 

تو�صل  ميلن  اإنرت  اأن  �صحفي,  تقرير  اأكد 
يونايتد,  مان�ص�صرت  نظريه  مــع  لتــفــاق 

�صان�صيز  األيك�صي�س  الت�صيلي  �صراء  حول 
ب�صكل نهائي.

اأن  �صريا",  ديل  "كوريري  �صحيفة  وذكرت 
على  يونايتد,  املــان  مع  اتفق  ميلن  اإنــرت 
�صراء �صان�صيز ب�صكل نهائي, يف �صفقة تبلغ 

قيمتها 15 مليون يورو.
التنفيذي  املدير  ماروتا  بيبي  اأن  واأ�صافت 
لإنرت, هو من عمل على ال�صفقة, وتو�صل 

لتفاق مع النادي الإجنليزي.
يكون  قد  الر�صمي,  الإعـــلن  اأن  ونوهت 
اأمــام  اإنــرت  مباراة  عقب  املقبل,  الأربــعــاء 

خيتايف بالدوري الأوروبي.
�صبورت",  ديللو  "لجازيتا  �صحيفة  وقالت 

وافــــق  ــز  ــي ــص ــ� ــان ــص � على اإن 
ال�صخم  راتــبــه  تــوزيــع 
يورو,  مليون   15 البالغ 
3 عــــلــــى عــــقــــد مـــدتـــه 

�صيف  حــتــى  ــوات,  ــن ــص �
.2023

ان�صم  قــد  �صان�صيز  وكـــان 
الإعــــارة  �صبيل  عــلــى  ـــرت  لإن

يف  و�صارك  املا�صي,  ال�صيف  يف 
و�صجل  بالكالت�صيو,  مباراة   22

متــريــرات   9 وقـــدم  اأهــــداف   4
لفرتة  غيابه  رغم  حا�صمة, 

طويلة ب�صبب الإ�صابة.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم / عبد النا�سر عوين 
فروانة

-------------------------
النحر،  يوم  اأو  املبارك  الأ�سحى  عيد 
منا�سبة  هو  الكبري،  العيد  بالعامية  اأو 
العامل  بها  يحتفل  وعظيمة  �سعيدة 
الإ�سالمي يف كل اأنحاء الأر�ص، حيث 
�سالة  ب��اأداء  ع��ادًة  الحتفالت  تبداأ 
وبعد  احلجة،  ذو   10 يوم  فجر  العيد 
امل�سلمون  ينت�رش  ال�سالة  من  النتهاء 
تطبيقا  الأ�سحية  بذبح  ليقوموا 
تعاىل:  الله  قول  من  الكرمية  لالآية 
لربك  ف�سّل  الكوثر  اعطيناك  انا   "
ال�سوارع  تتزين  العيد  وانحر".ويف 
فيه  وُتكرث  احللوى،  وت��وزع  وامل��دن 
ال�����س��ل��وات وذك���ر ال��ل��ه وال��دع��اء، 
وتبادل  وامل�رشات  الأف��راح  وتنت�رش 
عن  يتميزون  الأطفال  فيما  الزيارات، 
اأما  اجلديدة.  الأثواب  بارتداء  غريهم 
يف  الفل�سطينين  واملعتقلن  الأ�رشى 
على  الإ�رشائيلي،  الحتالل  �سجون 
ي�ستقبلون  فانهم   فئاتهم،  اختالف 
متعددة،  و���س��ور  باأ�سكال  العيد 
بعدين؛  من  تنطلق  للعيد  ونظرتهم 
وه��ذا  وال��دي��ن��ي  ال��ع��ق��ائ��دي  الأول 
العيد  مكانة  ي�ست�سعر  الأ�سري  يجعل 
خا�سة  املنطلق  هذا  من  معه  ويتعامل 
يف  دللة  ذات  اإ�سالمية  منا�سبة  انه 

ال�رشيعة.
اأما البعد الآخر فهو املتمثل يف نف�سية 
يبداأ  التي  اللحظات  تلك  يف  الأ�سري 
الذكريات،  �رشيط  بتقليب  معها 

وعائلته،  اأهله  بن  نف�سه  ويتخيل 
ي�ساطرهم  بينهم  يكون  اأن  ويتمنى 
الفرحة.  وي�ساركهم  املنا�سبة  ه��ذه 
متامًا،  خمتلفة  ال�سجون  داخل  فاحلياة 
تكون  العيد  بقدوم  الفرح  وم�ساعر 
بها  يح�ّص  ول  واحلزن،  بالأمل  ممزوجة 
�سوى من ذاق مرارة العتقال وعا�ص 
اأن  اأظ��ن  ول   ، ال�سجن  ج��دران  بن 
العيد  و�سهد  بالتجربة  مّر  منا  اأحدا 
كان  كيف  ن�سى  وقد  الق�سبان،  خلف 
من  به  اأمل  وما  هناك،  العيد  ينق�سي 
و�سف  مبكان  ال�سعوبة  من   .! وجع 
اأننا جنتهد  اإل  امل�ساعر،  وترجمة  احلياة 
حول  قلمية  �سورة  لر�سم  ون�سعى 
وم�ساعرهم  وذوي��ه��م  اأ���رشان��ا  واق��ع 
حتفظه  ما  على  اعتمادا  العيد.  يف 
الذاكرة، وا�ستنادا ملا ي�سلنا راهنًا من 
داخل  الأ�رشى  يعي�ص  ال�سجون.  داخل 
ال�ساهقة  باجلدار  املحاطة  ال�سجون 
�سعبة،  ظروفًا  املغلقة  الغرف  وداخل 
اإن�سانية.  ول  بق�سوة  وُيعاملون 
اإ�سالمية  منا�سبة  ال�سجون  والعيد يف 
ومتر  وموؤملة،  ثقيلة  لكنها  �سعيدة، 
املحدودة  واأيامها  املعدودة  �ساعاتها 
فيها  وامل�ساعر  واحلياة  �سديد،  ببطء 
لإحياء  الأ���رشى  في�سطر  خمتلفة، 
حيث  خ��ا���س��ة،  بطقو�ص  املنا�سبة 
لالإمكانيات  وفقا  احللوى  �سناعة 
�سبيحة  املبكر  وال�ستيقاظ  املتاحة، 
اأجمل  وارت��داء  وال�ستحمام  العيد، 
ال��ف��ورة  اإىل  واخل����روج  امل��الب�����ص، 
ثم  وم��ن  العيد،  ل�سالة  )ال�ساحة( 

الفورة،  يف  دائري  ب�سكل  ي�سطفون 
البع�ص،  بع�سهم  وي�����س��اف��ح��ون 
حلوى  عون  ويوزِّ التهاين،  ويتبادلون 
القهوة،  وفنجان  والتمر  العيد  وكعك 
وُتلقى  بع�سًا،  بع�سهم  ويوا�سون 
واخلطب  التهنئة  وعبارات  الكلمات 
متنع  الأحيان  من  كثري  ويف  الق�سرية. 
ب�سكل  العيد  �سالة  ال�سجن  اإدارة 
وترف�ص  الق�سم،  �ساحة  يف  جماعي 
الت�سال  اأو  لالأهل،  زيارة  تخ�سي�ص 
تعرقل  اأخرى  اأحيان  ويف  هاتفيًا.  بهم 
والأق�سام  الغرف  بن  فيما  الزيارات 
ا�ستفزاز  اإىل  تعمد  اأو  الداخلية، 
وجتري  الأق�سام  وتقتحم  الأ���رشى 
تنكل  اأو  عليهم  وتعتدي  التفتي�سات 
منا�سبة  العيد:  العيد.  اأيام  خالل  بهم 
على  قا�سية  لالأ�رشى،  بالن�سبة  موؤملة 
قلوبهم، ثقيلة على روؤو�سهم، ي�سطر 
�رشيط  ل�ستح�سار  الأ���س��ري  فيها 
م�ساهد  م��ن  حمله  مب��ا  ال��ذك��ري��ات، 
الأ�رشى  فبع�ص  خمتلفة.  وحمطات 
زوايا  يف  طويلة  ل�ساعات  ينطوون 
الآخ��ر  والبع�ص  ال�سغرية،  الغرف 
ي�رشع يف ترجمة ما لديه من م�ساعر 
ليخّط  ال��ورق،  من  �سفحات  على 
اأمل  على  والر�سائل  الق�سائد  بع�ص 
اأ�سحابها، وقد ل  اإىل  اأن ت�سل لحقًا 
فيما  ورق،  على  حرباً  وتبقى  ت�سل 
بع�سهم  عيون  من  تنهمر  الدموع 
واأ�ساب  اأ�سابهم  ما  على  واأملًا  حزنًا 
الأ�رشى  من  املئات  وهناك  عائالتهم. 
بن  الأع��ي��اد  ع�رشات  ا�ستقبلوا  قد 

احتفل  من  ومنهم  ال�سجن،  ج��دران 
اأبنائه خلف الق�سبان، ومن  بالعيد مع 
اأحبة لهم وهم  الأ�رشى من فقدوا  بن 
يف ال�سجن، وتبخر الأمل يف الحتفاء 
واأعزاء  واأمهاتهم  اآبائهم  مع  بالعيد 
منا�سبة  فهي  وباملقابل،  قلوبهم.  على 
واأفراد  لعائالتهم  بالن�سبة  اأملًا  تقل  ل 
اأ�رشهم، حيث تعي�ص عائالت الأ�رشى 
والوجع  الأمل  من  حلظات  واأطفالهم 
الأطفال  في�ستذكر  فراقهم،  على 
�سريتهم،  الأ�رشة  وت�ستح�رش  اآبائهم، 
م�ساعر  تفقد  العائلة  يجعل  ما  وهو 
الأفراد  ويدفع  �سجنهم،  جراء  الفرح 
بالتوافد  لهم  ُي�سمح  باأن  للمطالبة 
ولقاء  للزيارة  ال�سجون  بوابات  اإىل 
ويحل  معدودة.  لدقائق  ولو  الأحبة 
واأو�ساع  العام  هذا  الأ�سحى  عيد 
تزداد  احتجازهم،  وظ��روف  الأ���رشى 
القمع  وترية  ارتفاع  ظل  يف  ق�سوة، 
فايرو�ص  وتف�سي  ال�سجان  وق�سوة 
لديهم  القلق  وزي���ادة  "كورونا" 
بهذا  اإ�سابتهم  خطر  م��ن  وعليهم 
الوقاية  اإجراءات  غياب  مع  "الوباء"، 
ال�سالمة  ت��داب��ري  م�ستوى  وت��دين 
الإ�رشائيلي  ال�ستهتار  وا�ستمرار 
لهذا  ال�سحية.  واأو�ساعهم  بحياتهم 
غمرة  ويف  جميعا،  عليكم  نتمنى 
الأ�رشى  تن�سوا  ل  باأن  بالعيد  الفرحة 
عوائلهم  تتذكروا  واأن  دعائكم،  من 
وزي��ارت��ه��م  معهم  ال��ت��وا���س��ل  ع��رب 
اآلمهم  من  والتخفيف  بيوتهم  يف 

ومعاناتهم.

عيد االأ�سحى يف ال�سجون: اأمل ووجع

للدرا�سات  الأ����رشى  مركز  مدير  اأك��د 
اإدارة  اأن  ح��م��دون��ة  راأف���ت  ال��دك��ت��ور 
متار�ص  ال�رشائيلية  ال�سجون  م�سلحة 
عيد  والأ���س��ريات يف كل  الأ���رشى  بحق 
عن  اخل��ارج��ة  النتهاكات  م��ن  الكثري 
والقانون  الدولية  واملواثيق  التفاقيات 
خ�سو�سية  وتتجاهل  الن�سانى  الدوىل 
ال��زي��ارات  مو�سوع  يف  لدىهم  العيد 
واإدخال   ، بالأهاىل  واللقاء  والت�سالت 

الأ�سريات  واجتماع  واملالب�ص   ، احللويات 
الأمهات باأبنائهن وغري ذلك من احتياجات 
طوال  الأ�رشى  �سعور  اأن  وقال   . ان�سانية 
اأيام العيد خمتلف عن كل فرتات العتقال 
م�ساركتهم  وعدم   ، ذويهم  عن  لبعدهم 
م�سيفًا   ، العظيمة  املنا�سبة  هذه  ل�سعبهم 
اأ�سري،   )4700( من  يقاب  ما  هناك  اأن 
منهم )40( اأ�سرية، فيما بلغ عدد املعتقلن 
الأطفال والقا�رشين يف �سجون الحتالل 

نحو )160(، وعدد املعتقلن الإدارين اإىل 
روؤية  من  حمرومن  جميعهم   )365( نحو 
اآبائهم واأمهاتهم وذويهم يف العيد ، وحذر 
"الإ�رشائيلية"  الإج���راءات  خطورة  من 

القا�سية على الأ�رشى .
احلقوقية  املوؤ�س�سات  حمدونة  د.  وطالب 
الح��ت��الل  على  بال�سغط  وال��دول��ي��ة 
اتفاقيات  وبنود  مبواد  لاللتزام  ال�رشائيلى 
جنيف التى توؤكد على حقوق الأ�رشى يف 

، وطالب و�سائل  والأعياد  العبادات  تاأدية 
وامل�سموعة  واملقروءة  امل�ساهدة  العالم 
النتهاكات وف�سحها  تلك  بالرتكيز على 
املنظمات  قبل  م��ن  �سكاوى  وت��ق��دمي 
احلقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها 
ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  �سباط  م��ن 
جتاوز  يف  الإ�رشائيلية  الأمنية  واجلهات 
بحقوق  اخلا�سة  الدولية  التفاقيات 

الأ�رشى .

مدير مركز االأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة اأخبار فل�سطني

االأ�سريخالد 
ال�ساوي�ص 

خميم  يف  ال�ساوي�ص  خالد  الأ�سري  ولد 
1971م،  عام  يناير  من  ال�14  يف  الفارعة، 
لالجئن  الغوث  وكالة  مدار�ص  يف  ودر�ص 
يف املخيم، وهو متزوج وله اأربعة اأبناء اأحدهم 
 5 ملدة  بال�ّسجن  املحكوم  قتيبة  وهو  اأ�سري 
)اأن�سار،  اإىل  بالإ�سافة  ون�سف،  �سنوات 
الأ�سري  نادي  وا�ستعر�ص  وت�سنيم(.  وعناد، 
الأ�سري  حياة  حمطات  اأبرز  له  تقرير  يف 
والإ�سابة،  لالحتالل  ومواجهته  ال�ساوي�ص، 
�سيا�سة  فيه  يواجه  الذي  وال�سجن  واملر�ص 
البطيء(  )القتل  املمنهج  الطبي  الإهمال 
املر�سى،  الأ�رشى  من  الع�رشات  جانب  اإىل 
التخوفات  يواجهه،  ما  اليوم جلملة  وُي�ساف 
الأ�رشى،  بن  "الكورونا"  وباء  انت�سار  من 
ال�ساوي�ص  لالأ�سري  منهم.   املر�سى  ل�سيما 
ال�ساوي�ص  مو�سى  وهو  �سهيد  �سقيق 
اأ�سري هو  1992م، وله �سقيق  اأُ�ست�سهد عام 
نا�رش ال�ساوي�ص وهو حمكوم بال�ّسجن املوؤبد 
خم�ص مرات، و�سقيق اآخر حمرر وهو حممد 
ال�ساوي�ص الذي ق�سى يف �سجون الحتالل 
11 عامًا. تعر�ص الأ�سري ال�ساوي�ص لإ�سابة 
بليغة بر�سا�ص جي�ص الحتالل عام 2001م، 
بال�سلل، وبع�رشات  اإ�سابته  اإىل  اأدت  والتي 
على  اأعوام  �ستة  وبعد  ج�سده،  يف  ال�سظايا 
اإ�سابته اعتقلته قوات الحتالل الإ�رشائيلي 
يف تاريخ 28 متوز/ يوليو 2007م، وحكمت 
عليه بال�ّسجن املوؤبد املكرر )11( مرة. ومنذ 
الأ�سري  يواجه  اليوم  حتى  اعتقاله  تاريخ 
مزمنة  �سحية  اأو�ساعًا  ال�ساوي�ص  خالد 
اإ�سابته  اأ�سا�ص جّراء  وخطرية نتجت ب�سكل 
ظروف  مع  وتفاقمت  الحتالل،  بر�سا�ص 
اعتقاله  منذ  ويقبع  والعتقال،  التحقيق 
ب�سكل دائم يف �سجن "عيادة الرملة"، حيث 
ال�سظايا يف ج�سده، واإدارة  ل تزال ع�رشات 
فيها  مب�سكنات  تزويده  توا�سل  ال�سجون 
التي  الآلم  ب�سبب  املخدر،  من  عالية  ن�سبة 
وقبل  ج�سده.  ال�ساعة يف  مدار  على  ترافقه 
من  ال�ساوي�ص  الأ�سري  �سقط  �سنوات  عدة 
ك�رش  يف  وت�سبب  املتحرك،  كر�سيه  على 
خطري  ب�سكل  ذلك  وفاقم  يده  يف  البالتن 
لعملية  خ�سع  حيث  ال�سحي،  و�سعه  من 
اأ�سيب  وبعدها  "�سوروكا"،  م�ست�سفى  يف 
ويده  الوقت  ذلك  ومنذ  ج�سده،  يف  بت�سمم 
معر�سه للبرت، وما يزال بحاجة لإجراء عملية 
اأخرى حيث مُتاطل اإدارة ال�سجون يف اإجرائها 
قتيبة  جنله  يقبع  واليوم  العالية.  لتكلفتها 
يعاين  وهو  الرملة"،  "عيادة  �سجن  يف  معه 
اأُ�سيب بها خالل  اأي�سًا من م�ساكل �سحية 

فرتة اعتقاله. 

اإدارة ال�سجون تتجاهل خ�سو�سية العيد لدى االأ�سرى

قال املخت�ص ب�سوؤون الأ�رشى واملحررين عبد 
مبنا�سبة  اأ�سدره  تقرير  يف  فروانة،  النا�رش 
اأ�سري   )4500( نحو  ان  املبارك:  الأ�سحى  عيد 
ال�رشائيلي،  الحتالل  �سجون  يف  واأ�سرية 
و)360(  طفال،  و)160(  اأ�سرية،   )39( بينهم 
وقرابة  �سابقن،  نواب  و)6(  اإداري��ا،  معتقال 
اأمرا�ص  من  يعانون  واأ�سرية  اأ�سري   )700(
بينهم ع�رشات من ذوي الحتياجات  خمتلفة، 
ال�سن  كبار  و  ال�رشطان  ومر�سى  اخلا�سة 
حازم"  "اأبو  ال�سوبكي  فوؤاد  الأ�سري  واأكربهم 

الذي جتاوز عمره الثمانن عاما.
عدد  اإجمايل  من   )86%( قرابة  اأن  وتابع: 
ال�سفة  هم من حمافظات  واملعتقلن  ال�رشى 
قرابة  الأ�رشى موزعن على  الغربية، وهوؤلء 
22 �سجنا ومعتقال ومركز توقيف منها: النقب 
وجلبوع  وهدارمي  ال�سبع  وبئر  ونفحة  ورميون 
وجمدو  وعوفر  و�سطة  والدامون  وع�سقالن 

والرملة وامل�سكوبية ..الخ.
واأ�ساف فروانة: يحل عيد الأ�سحى هذا العام 
واأو�ساع الأ�رشى عموما، وظروف احتجازهم، 
القمع  وت��رية  ارتفاع  ظل  يف  ق�سوة،  ت��زداد 
"كورونا"  فايرو�ص  وتف�سي  ال�سجان  وق�سوة 
وزيادة القلق لديهم وعليهم من خطر اإ�سابتهم 
الوقاية  اإج��راءات  غياب  مع  "الوباء"،  بهذا 
وا�ستمرار  ال�سالمة  تدابري  م�ستوى  وتدين 

واأو�ساعهم  بحياتهم  الإ�رشائيلي  ال�ستهتار 
ال�سحية.

واأ�سار فروانة باأنه وبالرغم من ق�سوة الظروف 
وحرمان،  ووجع  اأمل  من  الأ�رشى  يعانيه  وما 
باأ�سكال  الأ�سحى  عيد  ي�ستقبلون  فهم 
من  تنطلق  للعيد  ونظرتهم  متعددة،  و�سور 
يجعل  وهذا  والديني  العقائدي  الأول  بعدين؛ 
الأ�سري ي�ست�سعر مكانة العيد بفرحة و�سعادة 
ذات دللة  اإ�سالمية عظيمة  منا�سبة  باعتباره 

يف ال�رشيعة.
اأما البعد الآخر فهو املتمثل يف نف�سية الأ�سري 
بتقليب  معها  يبداأ  التي  اللحظات  تلك  يف 
اأهله  بن  نف�سه  ويتخيل  الذكريات،  �رشيط 
ي�ساطرهم  بينهم  يكون  اأن  ويتمنى  وعائلته، 
حزنا  فيزداد  الفرحة،  وي�ساركهم  املنا�سبة  هذه 

واأملًا. فاحلياة وامل�ساعر داخل ال�سجن خمتلفة.
اأ�سري   )50( نحو  وج��ود  اإىل  ف��روان��ة  وب��ّن 
20�سنة،  من  اأكرث  منذ  معتقلن  فل�سطيني 
وقد حرموا من م�ساركة عائالتهم يف ع�رشات 
معتقلن  اأ�سرياً   )29( بينهم  املا�سية،  الأعياد 
منذ ما يزيد عن 25�سنة، ومن بن هوؤلء يوجد 
)14( اأ�سريا م�سى على اعتقالهم اكرث من 30 
عام ب�سكل متوا�سل، اأقدمهم ال�سريين كرمي 
عام1948  املحتلة  املناطق  من  يون�ص  وماهر 

واملعتقالن منذ يناير1983.

الع�رشات  هناك  فان  ه��وؤلء  اىل  وبالإ�سافة 
)�ساليط(  الأحرار  وفاء  ممن حترروا يف �سفقة 
وقد   ،2014 عام  اعتقالهم  واأعيد  عام2011، 
�سنة،   20 عن  يزيد  ما  الآخرين  هم  اأم�سوا 
اأم�سى  الذي  الربغوثي  نائل  الأ�سري  واأبرزهم 
قرابة 40 �سنة على فرتتن وما زال يف ال�سحن.

احلركة  �سهداء  قائمة  ف��روان��ة  وا�ستح�رش 
والتي   1967 ع��ام  منذ  الأ���س��رية  الوطنية 
ارتقوا  �سهيدا   )224( اىل  العام  هذا  ارتفعت 
التعذيب  جراء  ال�سجون  وداخل  العتقال  بعد 
العمد  القتل  ب�سبب  او  الطبي  والإه��م��ال 
هذا  ال�سجن.  يف  وه��م  الر�سا�ص  واإط���الق 
بعد  ا�ست�سهدوا  اآخرين  مئات  اىل  بالإ�سافة 
ورثوها  اأمرا�ص  ب�سبب  ال�سجن  من  خروجهم 
ال�سجون جراء ما تعر�سوا له من تعذيب  عن 
واإهمال طبي خالل فرتة وجودهم داخل ال�سجن 

الإ�رشائيلي.
زالت  ما  الحتالل  �سلطات  باأن  فروانة  وذكر 
حتتجز جثامن )6( لأ�رشى ارتقوا يف ال�سجون 
الذي  دول��ة  اأني�ص  وه��م:  خمتلفة  اأوق��ات  يف 
اُ�ست�سهد يف �سجن ع�سقالن عام 1980، عزيز 
بارود  ا�ست�سهد عام2018، وفار�ص  عوي�سات 
وثالثتهم  ال�سايح  ب�سام  و  طقاطقة  ون�سار 
املن�رشم2019،  ال��ع��ام  خ��الل  ا�ست�سهدوا 
مطلع  ا�ست�سهد  ال��ذي  الغرابلي  و�سعدي 

ال�سهر اجلاري.
ودعا فروانة كافة اجلهات واملوؤ�س�سات املعنية 
كافة  توظيف  اإىل  الإن�سان  حقوق  ومنظمات 
على  لل�سغط  الدولية  والأدوات  الآليات 
كبار  عن  الإفراج  اأجل  من  الحتالل  �سلطات 

ال�سن واملر�سى.
ومنظمة  الأحمر  ال�سليب  منظمة  وطالب 
دويل  طبي  وف��د  باإر�سال  العاملية  ال�سحة 
كثب  عن  والط��الع  ال�سجون  لزيارة  حمايد 
وتقدمي  هناك  ال�سحية  الأو�ساع  حقيقة  على 
املر�سى  لالأ�رشى  واملنا�سب  ال��الزم  العالج 
يف  لالأ�رشى  "كورونا"  فحو�سات  واإج��راء 
بالرواية  الدائم  الفل�سطيني  الت�سكيك  ظل 

الإ�رشائيلية.
لكافة  احلماية  توفري  ���رشورة  على  موؤكدا 
الإ���س��اب��ة  اأو  امل���وت  م��ن خ��ط��ر  الأ�����رشى 
اإج��راءات  كافة  اتخاذ  و�سمان  بالأمرا�ص، 
الوقائية وتدابري ال�سالمة وتوفري مواد التعقيم 
من  حلمايتهم  املنا�سب  وال��غ��ذاء  والنظافة 
ظل  يف  "كورونا"،  بفايرو�ص  الإ�سابة  خطر 
من  امل�سابن  اأعداد  وتزايد  الفايرو�ص  تف�سي 
الأ�رشى  على  القلق  درجة  وارتفاع  ال�سجانن 
مع ا�ستمرار توقف الزيارات للغالبية العظمى 
البديلة  التوا�سل  اآليات  وانعدام  الأ�رشى  من 

بن الأ�رشى وعوائلهم.

فروانة: 4500اأ�سري يف �سجون االحتالل، بينهم 39 اأ�سرية و160 طفال
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ن�سح االأوروبيني بتكثيف دبلوما�سيتهم مع الكوجنر�ص للوقوف �سد ترامب

بولتون:الواليات املتحدة �ستن�سحب من"الناتو"
 يف حال فاز ترامب بوالية ثانية 

قراءة / حممد علي
---------------- 

ت�رشيحات  -يف  ب��ول��ت��ون  وق���ال 
ملانية  الأ “هاندل�سبالت”  ل�سحيفة 
حفنة  “فقط  الثنن:  اليوم  ال�سادرة 
من  الن�سحاب  تود  اجلمهورين  من 
)ترامب(  فوزه  حال  يف  لكن  الناتو، 
ه��ذه  ت�سقط  ق��د  ث��ان��ي��ة،  ب��ولي��ة 
اأن  ينوي  ماذا  يعرف  من  احلواجز… 
ون�سح  الثانية؟”.  الولية  يف  يفعل 
ب��ول��ت��ون الأوروب���ي���ن، ح��ال ف��وز 
من  الثالث  يف  بالنتخابات  ترامب 
بتكثيف  املقبل،  ثان/نوفمرب  ت�رشين 
ال��ك��وجن��ر���ص،  م��ع  دبلوما�سيتهم 
ال��ن��واب  مل��ج��ل�����ص  “ميكن  وق����ال: 
�سد  ال��وق��وف  ال�سيوخ  وجمل�ص 
ان�سحاب  هناك  كان  ذا  اإ الرئي�ص… 
مهم  اآخ��ر  ان�سحاب  و  اأ الناتو  من 
تكون  فقد  اأوروب���ا،  م��ن  للقوات 
ه��ن��اك م��ق��اوم��ة ق��وي��ة م��ن ك��ل من 
لذلك،  واجلمهورين.  الدميقراطين 
التوا�سل  لالأوروبين  الأف�سل  من 

الكوجنر�ص”. مع 
ترامب مرتاجع  اأن  اإىل  �سارة  الإ جتدر 
خلف  الراأي  ا�ستطالعات  يف  حاليا 
لكن  بايدن.  جو  الدميقراطي  مناف�سه 
لبولتون،  �سيء  اأي  يعني  ل  ه��ذا 
قدرة  من  نقلل  األ  “يجب  قال:  حيث 
الإخفاق  على  الدميقراطي  احل��زب 
اأن  اإىل  م�سريا  النتخابات”،  يف 
ثالث  يف  ي�سارك  اأن  بد  ل  بايدن 
ترامب،  م��ام  اأ تلفزيونية  مناظرات 
حتى  يوم  مئة  نحو  هناك  يزال  ول 
بدية  اأ فرتة  “هذه  وقال:  النتخابات، 
الأمريكية”.  ال�سيا�سة  منظور  من 
املت�سدد  املحافظ  بولتون،  يعلق  ول 
الأمن  م�ست�سار  من�سب  �سغل  الذي 
يلول/�سبتمرب  اأ حتى  لرتامب  القومي 

فوز  على  كبرية  م��ال  اآ  ،2019 عام 
للغاية  حزينا  “�ساأكون  وقال:  بايدن، 
اليوم  يف  �سيفوز  عمن  النظر  بغ�ص 
اأن  م�سيفا  لالنتخابات”،  التايل 
ول  منزله  قبو  يف  »يجل�ص  بايدن 
يكن  ومل  ف��از  ذا  واإ ك��ث��ريا،  يخرج 
فعله،  يجب  م��ا  بال�سبط  ي��ع��رف 
باأخرى  م�سكلة  فقط  ف�سن�ستبدل 
كانت  ذا  اإ عما  �سئل  وعندما  جديدة”. 
“اآخر  هي  مريكل  اأجنيال  امل�ست�سارة 
بولتون:  قال  احلر”،  العامل  يف  زعيم 
احلر  العامل  يف  الوحيدون  “القادة 
ذا  واإ امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات  ق��ادة  ه��م 
قادر  غري  الأمريكي  الرئي�ص  كان 
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك، ف���اإن ال��ع��امل 
ميكنه  اأحد  ل  لأن  خطر  يف  الغربي 
اأن  م�سيفا  املكانة”،  هذه  يحتل  اأن 
للغاية  ق��وي��ة  “�سخ�سية  م��ريك��ل 
لكن  الأوروبي”،  الحت���اد  داخ���ل 
�ست�ستمر  متى  اإىل  الت�ساوؤل  يتعن 
مريكل  تغادر  اأن  بعد  ملانيا  اأ ق��وة 
يف  �ستبقى  “رمبا  وق��ال:  من�سبها، 

املتوقع”. من  اأطول  لفرتة  من�سبها 
ال�سابق  الأمني  امل�ست�سار  اأع��رب 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  للرئي�ص 

نه  باأ اع��ت��ق��اده  ع��ن  ب��ول��ت��ون،  ج��ون 
الوليات  تن�سحب  اأن  املمكن  من 
الأطل�سي  �سمال  حلف  من  املتحدة 
بولية  ت��رام��ب  ف��از  ح��ال  )ال��ن��ات��و( 
ت�رشيحات  -يف  بولتون  وقال  ثانية. 
ملانية  الأ “هاندل�سبالت”  ل�سحيفة 
حفنة  “فقط  الثنن:  اليوم  ال�سادرة 
من  الن�سحاب  تود  اجلمهورين  من 
)ترامب(  فوزه  حال  يف  لكن  الناتو، 
ه��ذه  ت�سقط  ق��د  ث��ان��ي��ة،  ب��ولي��ة 
اأن  ينوي  ماذا  يعرف  من  احلواجز… 
ون�سح  الثانية؟”.  الولية  يف  يفعل 
ب��ول��ت��ون الأوروب���ي���ن، ح��ال ف��وز 
من  الثالث  يف  بالنتخابات  ترامب 
بتكثيف  املقبل،  ثان/نوفمرب  ت�رشين 
ال��ك��وجن��ر���ص،  م��ع  دبلوما�سيتهم 
ال��ن��واب  مل��ج��ل�����ص  “ميكن  وق����ال: 
�سد  ال��وق��وف  ال�سيوخ  وجمل�ص 
ان�سحاب  هناك  كان  ذا  اإ الرئي�ص… 
مهم  اآخ��ر  ان�سحاب  و  اأ الناتو  من 
تكون  فقد  اأوروب���ا،  م��ن  للقوات 
ه��ن��اك م��ق��اوم��ة ق��وي��ة م��ن ك��ل من 
لذلك،  واجلمهورين.  الدميقراطين 
التوا�سل  لالأوروبين  الأف�سل  من 

الكوجنر�ص”. مع 

ترامب مرتاجع  اأن  اإىل  �سارة  الإ جتدر 
خلف  الراأي  ا�ستطالعات  يف  حاليا 
لكن  بايدن.  جو  الدميقراطي  مناف�سه 
لبولتون،  �سيء  اأي  يعني  ل  ه��ذا 
قدرة  من  نقلل  األ  “يجب  قال:  حيث 
الإخفاق  على  الدميقراطي  احل��زب 
اأن  اإىل  م�سريا  النتخابات”،  يف 
ثالث  يف  ي�سارك  اأن  بد  ل  بايدن 
ترامب،  م��ام  اأ تلفزيونية  مناظرات 
حتى  يوم  مئة  نحو  هناك  يزال  ول 
بدية  اأ فرتة  “هذه  وقال:  النتخابات، 
الأمريكية”.  ال�سيا�سة  منظور  من 
املت�سدد  املحافظ  بولتون،  يعلق  ول 
الأمن  م�ست�سار  من�سب  �سغل  الذي 
يلول/�سبتمرب  اأ حتى  لرتامب  القومي 
فوز  على  كبرية  م��ال  اآ  ،2019 عام 
للغاية  حزينا  “�ساأكون  وقال:  بايدن، 
اليوم  يف  �سيفوز  عمن  النظر  بغ�ص 
اأن  م�سيفا  لالنتخابات”،  التايل 
ول  منزله  قبو  يف  »يجل�ص  بايدن 
يكن  ومل  ف��از  ذا  واإ ك��ث��ريا،  يخرج 
فعله،  يجب  م��ا  بال�سبط  ي��ع��رف 
باأخرى  م�سكلة  فقط  ف�سن�ستبدل 

جديدة”.
ك��ان��ت  ذا  اإ ع��م��ا  ���س��ئ��ل  وع��ن��دم��ا 
“اآخر  هي  مريكل  اأجنيال  امل�ست�سارة 
بولتون:  قال  احلر”،  العامل  يف  زعيم 
احلر  العامل  يف  الوحيدون  “القادة 
ذا  واإ امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات  ق��ادة  ه��م 
قادر  غري  الأمريكي  الرئي�ص  كان 
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك، ف���اإن ال��ع��امل 
ميكنه  اأحد  ل  لأن  خطر  يف  الغربي 
اأن  م�سيفا  املكانة”،  هذه  يحتل  اأن 
للغاية  ق��وي��ة  “�سخ�سية  م��ريك��ل 
لكن  الأوروبي”،  الحت���اد  داخ���ل 
�ست�ستمر  متى  اإىل  الت�ساوؤل  يتعن 
مريكل  تغادر  اأن  بعد  ملانيا  اأ ق��وة 
يف  �ستبقى  “رمبا  وق��ال:  من�سبها، 

املتوقع”. من  اأطول  لفرتة  من�سبها 

اأن  املمكن  باأنه من  اعتقاده  بولتون، عن  ترامب، جون  االأمريكي دونالد  للرئي�ص  ال�سابق  االأمني  امل�ست�سار  اأعرب 
ثانية. بوالية  ترامب  فاز  )الناتو( حال  االأطل�سي  �سمال  املتحدة من حلف  الواليات  تن�سحب 

املوارد  وزارة  با�سم  املتحدث  قال 
املهند�ص  امل�رشية،  وال��ري  املائية 
اجلديدة  اجلولة  اإن  ال�سباعي،  حممد 
بن  النه�سة"  "�سد  مفاو�سات  من 
�سرتكز  ثيوبيا،  واإ وال�سودان  م�رش 
ملزم  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  على 

وت�سغيله. ال�سد  ملء  ب�ساأن 
"القاهرة  اأن  ال�����س��ب��اع��ي،  واأك���د 
ممكنة  ف��ر���س��ة  ب��ك��ل  متم�سكة 
ثيوبيا  اإ اإعالن  بعد  حتى  للتفاو�ص، 
�سد  من  الأوىل  املرحلة  من  النتهاء 
م�سددا  اأحادي"،  ب�سكل  النه�سة، 
اإط��ار  اإىل  التو�سل  اأهمية  على 

البنود. جلميع  وملزم  حاكم  قانوين 
التخوفات  من  العديد  "هناك  وقال: 
والأطراف  النه�سة،  ب�سد  املتعلقة 

ال�سابقة  اجلولة  يف  امل�ساركة  جميعا 
موجودة،  �ستكون  املفاو�سات  من 
على  م�سددا  اخلرباء"  اإىل  بالإ�سافة 
يف  رفاهية  لي�ست  املياه  "ق�سية  اأن 

وحياة". وجود  منا  واإ م�رش، 
وال�سودان،  ثيوبيا  واإ م�رش  وتبداأ 
تفاو�سية  ج��ول��ة  الث��ن��ن،  ال��ي��وم 
"فيديو  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب  ج���دي���دة 
املباحثات  اإط��ار  يف  كونفران�ص"، 
النه�سة.  �سد  اأزمة  حلل  امل�ستمرة 
الحتاد  رعاية  حتت  اجلولة  وت�ستاأنف 
مراقبن  وب��ح�����س��ور  ف��ري��ق��ي،  الأ
من  واأع�ساء  امريكا  من  دولين 
الحتاد  ومكتب  الأوروب��ي  الحت��اد 

اإفريقيا. جنوب  برئا�سة  الإفريقي 
ق.د

الهجوم  �سحايا  ح�سيلة  ارتفعت 
���س��اع��ة   17 ن��ح��و  ا���س��ت��م��ر  ال����ذي 
ننكرهار،  بولية  �سجًنا  وا�ستهدف 
قتيال   21 اإىل  اأفغان�ستان،  �رشقي 

م�سابا. و43 
وزارة  متحدث  م���ان،  اأ ف��واد  وق��ال 
ّن  اإ ث��ن��ن،  الإ ف��غ��ان��ي��ة،  الأ ال��دف��اع 
ب��اد(  اآ ج��الل  مدينة  )يف  “ال�سجن 
الأم��ن  ق��وات  �سيطرة  حتت  اأ�سبح 
ت.غ(،   10:00 ( ال�ساعة  نحو  عند 
“طلوع”  ق��ن��اة  ن��ق��ل��ت  م��ا  ح�����س��ب 

. ملحلية ا

خوجاين،  الله  عطا  اأو�سح  جهته،  من 
اأن  ال��ولي��ة  حاكم  با�سم  املتحدث 
“داع�ص”  تنظيم  تبناه  الذي  الهجوم 
تبادل  ورافقه  الأحد،  م�ساء  منذ  “بداأ 
لإط���الق ال��ن��ار ب��ن ق���وات الأم��ن 
النارية  الأع��رية  اأطلقوا  وم�سلحن 
جماور”.  �سكني  وجممع  ال�سجن  من 
لوكالة  ت�رشيحات  يف  واأ���س��اف 
اأن  الأمريكية،  بر�ص”  “اأ�سو�سيتيد 
و�سجناء،  “مدنين  ال�سحايا  ب��ن 
وحر�ص  الأم��ن  ق��وات  من  وعنا�رش 
اإىل  خوجاين  �سار  اأ كما  ال�سجن”. 

امل�سلحن. من   5 مقتل 
اإعالم  و�سائل  فادت  اأ ال�سياق،  ويف 
اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  بو�سول  حملية 
اإىل  �سياء،  يا�سن  حممد  الأفغاين 
لقيادة  ال��ي��وم،  �سباح  ب���اد،  اآ ج��الل 
الهجوم.  على  ال�سيطرة  عملية 
ينتمي  انتحاري  فجر  الأحد،  وم�ساء 
مفخخة  �سيارة  “داع�ص”  لتنظيم 
تبعه  ب��اد،  اآ جالل  �سجن  بوابة  م��ام  اأ
امل�سلحن  بن  النار  لإط��الق  تبادل 
عقب  ذل��ك  ت��ي  وي��اأ م���ن.  الأ وق��وات 
ف��راج  الإ الأفغانية  احلكومة  اإع��الن 

حركة  عنا�رش  من  �سجن   317 عن 
ط��ال��ب��ان، ب��ح��ل��ول ال��ي��وم ال��ث��ال��ث 
النار  اإطالق  وقف  اتفاق  من  والأخري 

اأم�ص. املوافق  احلركة،  مع 
منذ  ح��رب��ا  ف��غ��ان�����س��ت��ان  اأ وت��ع��اين 
حن   ،2001 الأول  اأكتوبر/ت�رشين 
بحكم  دويل  ع�سكري  حتالف  اأطاح 
بتنظيم  ن��ذاك  اآ لرتباطها  طالبان، 
 11 هجمات  تبنى  ال��ذي  القاعدة، 
يف  نف�سه،  العام  من  يلول  �سبتمرب/اأ

املتحدة. الوليات 
ق/د

الفرن�سي  ال����وزراء  رئي�ص  ح��ث 
على  الفرن�سين  كا�ستيك�ص  جان 
مواجهة  يف  ممكن  ق��در  الل��ت��زام 
يظهر  ب��داأ  ال��ذي  "كوفيد19-"، 
اإن  قائال  ال��ع��ودة،  على  ���س��ارات  اإ
يف  ي��ذه��ب  "مل  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 

جازة". اإ
يف  لل�سحفين  كا�ستيك�ص  وق��ال 
حيث  فرن�سا،  ب�سمال  ليل  مدينة 
يف  لزاميا  اإ الكمامات  و�سع  اأ�سبح 
والتنزه،  ال�سري  مناطق  من  العديد 
وتابع  حذرنا".  يف  نفرط  األ  "يجب 
ول  عطلة  يف  الفريو�ص  يذهب  "مل 
املهم  من  اأن  م�سيفا  كذلك"،  نحن 
اإجراءات  فر�ص  فرن�سا  تتجنب  اأن 

على  اأخ����رى  م���رة  ال��ع��ام  ال��ع��زل 
البالد. م�ستوى 

جنوب  يف  ني�ص  مدينة  قررت  كما 
و�سع  جعل  الثنن  اليوم  البالد 
من  العديد  يف  لزاميا  اإ الكمامات 
من  اأج���زاء  ذل��ك  يف  مب��ا  امل��ن��اط��ق، 
ديزوجنليه"  "بروميناد  منطقة 

. حية ل�سيا ا
معدل  اأعلى  �سابع  فرن�سا  و�سجلت 
الإ�سابة  ج��راء  العامل  يف  وفيات 
و�سل  حيث  كوفيد19-،  مب��ر���ص 
اأك��رث  اإىل  ه��ن��اك  ال��وف��ي��ات  ع���دد 
ع��دد  و���س��ل  فيما   ،30260 م��ن 

.187،919 اإىل  الإ�سابات 
ق.د

اخلارجية  وزير  قدم 
نا�سيف  ال��ل��ب��ن��اين 
ح��ت��ي ا���س��ت��ق��ال��ت��ه 
ورد  من�سبه،  م��ن 
غياب  اىل  الأ�سباب 
الوطنية  ي���ة  ال���روؤ
الفاعلة  والإرادة 
ال�سالح،  لتحقيق 
حم����ذرا م���ن حت��ول 

بح�سب  فا�سلة،  دول��ة  اىل  لبنان 
م�سادر  اأن  غري  عنه،  �سادر  بيان 
�سغوط  اىل  الأ�سباب  ردت  متابعة 
هدفها  عليه،  اأم��ريك��ي��ة  فرن�سية 
مع  واإ�سقاطها  احلكومة،  عقد  فرط 
مل  م�ستقبال.  تر�سية  بجائرة  وعد 
ومهامها  للحقيبة  ت�سلمه  يكتمل 
وزير  تقدم  حتى  اأ�سهر..  ال�ستة 
حتي  نا�سيف  اللبناين  اخلارجية 
ح�سان  احلكومة  لرئي�ص  با�ستقالته 
احلكومي  ال�����رشاي  م��غ��ادرا  دي��اب 
اما  ت�����رشي��ح..  ب��اأي  الإدلء  دون 
ال�ستقالة  تلك  ودواف���ع  ا�سباب 
بعيد  اأ���س��دره  ب��ي��ان  يف  فن�رشها 

. ميها تقد
وان��زلق  الوطنية  ية  الروؤ "غياب 
فا�سلة"  دول��ة  اإىل  ليتحول  لبنان 
بيانه  يف  حتي  �ساقهما  �سببان 
م��ت��م��ن��ي��ا ع��ل��ى احل��ك��وم��ة اإع����ادة 
ال�سيا�سات  من  العديد  يف  النظر 
وامل��م��ار���س��ات، واع��ت��رب ال��وزي��ر 
عملية  يف  املطلوب  اأن  امل�ستقيل 
ي��ة  وروؤ خالقة  عقول  الدولة  بناء 
القانون،  دول��ة  و�سيادة  وا�سحة 
يف  عمل  اأرب���اب  وج��ود  اىل  لفتا 

متناق�سة. وم�سالح  وظيفته 
معلومات  حتدثت  ال�ستقالة  وقبيل 
حول  دي���اب  م��ع  حتي  خ��الف  ع��ن 
انتقاد  اآخرها  كان  عديدة  مواقف 

الفرن�سي  اخلارجية  لوزير  الأخ��ري 
زيارته  خ��الل  ل��ودري��ان  ي��ف  اإ ج��ان 
اأن  م��ع��ت��ربا  ل��ب��ن��ان،  اىل  الخ���رية 
نق�سا  ال��ف��رن�����س��ي  ال��وزي��ر  ل��دى 
م�سرية  ل��ن��اح��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  يف 

لبنان. يف  احلكومية  الإ�سالحات 
املعلومات  بع�ص  ك�سفت  كذلك 
وزير  وجود  من  حتي  �سكوى  عن 
موجهة  اخلارجية  وزارة  يف  ظ��ل 
ورئي�ص  ال�سابق  للوزير  ب��ه��ام  الإ
با�سيل  جربان  احلر  الوطني  التيار 
انهم  مدعية  جماعته،  ا�سمتهم  ومن 
وفيما   . القرار  مبفا�سل  يتحكمون 
رجحت  �سيا�سية  م�سادر  كانت 
مناورة  حتي  ا�ستقالة  تكون  اأن 
للعودة  �سدمة  لإح��داث  وحماولة 
اك��دت  ب�����رشوط��ه،  ال����وزارة  اإىل 
ن�سحه  من  هناك  اأن  اخرى  م�سادر 
انها  معتربة  بال�ستقالة،  قنعه  واأ
احلكومة  لإ�سقاط  جديدة  حماولة 
بعد  ف��رن�����س��ي��ة  ���س��غ��وط��ا  حت��م��ل 
امريكا  تولتها  �سابقة  حم��اولت 

وادواتها. 
خلالفة  امل��ط��روح��ة  ���س��م��اء  الأ وم��ن 
امل�ست�سار  وه��ب��ي  ���رشب��ل  ح��ت��ي، 
ما  اأ ع��ون،  للرئي�ص  الدبلوما�سي 
اأم��ور  ت�سيري  ف�سيتوىل  ق��ت��ا  م��وؤ
البيئة  وزي��ر  بالوكالة  ال���وزارة 

قطار. دميانو�ص 
ق/د

اأم�ص  الرتكية  اخلارجية  وزارة  دانت  اأ
اتفاقا  اأمريكية  �رشكة  توقيع  الثنن 
�سورية  يف  النفطية  ال��رثوات  حول 
الدميقراطية”  �سورية  “قوات  م��ع 
الأكراد  امل�سلحون  ميثل  التي  )ق�سد(، 

فيها. مكون  برز  اأ
اإنريجي”  كري�سنت  “دلتا  ووقعت 
التفاق  الكردية  الذاتية  دارة  والإ
على  امل���رور  دون  م��ب��ا���رش  ب�سكل 
ل�ستخراج  ال�����س��وري��ة،  احل��ك��وم��ة 
يف  ب��ه  والجت���ار  ومعاجلته  النفط 
نقلته  ملا  ووفقا  �سورية.  �رشق  �سمال 
فقد  الرتكية،  نا�سول”  “الأ وكالة 
بيان،  يف  الرتكية،  اخلارجية  و�سفت 

الدويل.  القانون  يتجاهل  نه  باأ التفاق 
الأك��راد  امل�سلحن  اأن  البيان  واأك��د 
لالنف�سال  الطموح  بو�سوح  اأظهروا 
ال�ستيالء  خ��الل  من  �سورية،  عن 
لل�سعب  الطبيعية  امل����وارد  ع��ل��ى 
�رشورة  على  البيان  و�سدد  ال�سوري. 
ال�سورية  الطبيعية  امل���وارد  ع��ودة 
اأ�سف  عن  معربا  ال�سوري،  لل�سعب 
اخلطوة  لهذه  وا�سنطن  لدعم  نقرة  اأ
وتهدد  الدويل،  القانون  تتجاهل  التي 
و�سيادتها  �سورية  اأرا���س��ي  وح��دة 

الإرهاب. لتمويل  غطاء  وتوفر 
وزارتي  موافقة  التفاق  برام  اإ وتطلب 
الأمريكيتن  واخل��زان��ة  اخل��ارج��ي��ة 

وموؤ�س�سات  النفط  قطاع  اأن  باعتبار 
للعقوبات  خا�سعة  كثرية  �سورية 
التفاق  ويت�سمن  قي�رش”.  و”قانون 
النفط  لتكرير  م�سفاتن  ق��ام��ة  اإ

املحلي. لال�ستخدام 
الأح��د  م�����ص  اأ دان��ت  دم�سق  وك��ان��ت 
الدميقراطية  �سوريا  قوات  بن  التفاق 
ن��ه  اأ معتربة  الأمريكية،  وال�رشكة 
متكاملة  مو�سوفة  ���رشق��ة  “يعد 
يو�سف  اأن  مي��ك��ن  ول  الأرك�����ان 
ت�رشق  ل�سو�ص  ب��ن  ب�سفقة  اإل 
وزارة  وقالت  ت�سرتي”.  ول�سو�ص 
“التفاق  اإن  ال�����س��وري��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ي�����س��ك��ل اع���ت���داء ع��ل��ى ال�����س��ي��ادة 

العدائي  للنهج  وا�ستمرارا  ال�سورية 
�رشقة  يف  �سوريا  جت��اه  م��ري��ك��ي  الأ
واإع��اق��ة  ال�سوري  ال�سعب  ث��روات 
اإعمار  لإعادة  ال�سورية  الدولة  جهود 
من  مبعظمه  املدعوم  الإرهاب  دمره  ما 

نف�سها”. الأمريكية  دارة  الإ قبل 
تعترب  ���س��وري��ا  اأن  امل�����س��در  وذك���ر 
له،  قانونيا  ث��ر  اأ ول  ولغ��ي��ا  باطال 
الأفعال  هذه  “مثل  باأن  جمددا  وحتذر 
هذه  ونهج  منط  عن  تعرب  اخل�سي�سة 
ارت�ست  التي  العميلة  امللي�سيات 
بيد  رخي�سة  دمية  تكون  اأن  لنف�سها 

الأمريكي”. الحتالل 
ق/د

جولة جديدة من مفاو�سات ثالثية 
ب�ساأن �سد النه�سة

داع�ص يتبنى وقوات االأمن ُتعيد ال�سيطرة على ال�سجن

اأفغان�ستان.. ارتفاع ح�سيلة �سحايا هجوم جالل اآباد اإىل 21 قتيال 

رئي�ص وزراء فرن�سا يحذر ..كورونا 
بداأ من جديد

ا�ستقالة وزير خارجية لبنان.. اأ�سباب 
معلنة وخفية و�سغوط وماآخذ
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عني احلجل توّدع " عمي ال�سعيد علية "

�سرية رجل كرمي االأخالق حميد ال�سفات.. عهد جميل من عني احلجل 
التاريخية

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

فيها  ت�ستعل  عميقة  مب�ساعر  اليوم  نقف 
علية  �سعيد  عّمنا  برحيل  والأمل  احل�رشة 
���س��اح��ب الب��ت�����س��ام��ة ال��دائ��م��ة، ال��رج��ل 
الكل  وخ��ادم   ، اجلميع  �سديق  الب�سو�ص 
ذو  اخلدوم  الرجل  رحل   ، حم�سوبية  دون 
مع  ال�ستثنائي  والتعامل  العالية  الأخالق 
برحيله  وترك   ، يعرف  ل  ومن  يعرف  من 
عن  �سمع  اأو  عرفه  من  لكل  غالية  ذكرى 
فقد   ، اجلميع  من  الثناء  ا�ستحق  مناقبه، 
للخري  ال�ساعن  الفا�سلن  الرجال  من  كان 
ي�ستحق  من  مل�ساعدة  كلل  دون  ي�سعى   ،

تردد. دون  امل�ساعدة 
البو�سطجّي"   " ال��ربي��د  ���س��اع��ي  رح��ل 
كل  حمبته  على  اتفق  ال��ذي   ، املخ�رشم 
رحل   ، �سيفتقده  اأحبه  من  وكل  عرفه،  من 
ملًا  واأ كبرًيا  حزًنا  قلوب  يف  وترك  مبكًرا 
ذا  كان  فقد  مميزة،  مالحمه  كانت  عميًقا، 
يقابل  كان  ب�سو�ص،  ووجه  اأخاذة  ابت�سامة 
ال�سفة  ولكن  جملجلة،  ب�سحكة  حمبيه 
الذي  الكبري،  قلبه  الراحل  و�سف  يف  الأهم 
كان  بل  ال�سغينة،  ول  الغ�سب  يعرف  مل 

ا�ستثناء. بال  للكل  يت�سع 
الذي  امل�رشقة  البت�سامة  �ساحب  رحل   
حملته  ما  بكل  احلياة  يف  �سيء  لكل  تب�سم 
متفائل   .. وحتديات  وم�ساعب  اآلم  من 
قال  تكلم  ذا  اإ كان   .. للجميع  حمب   .. دومًا 
الكاظمن  من  الغ�سب  حن  وكان   .. خرياً 
العن  قرير  من   ، النا�ص  عن  والعافن  الغيظ 
فخ�سالك  النبيلة  امل��واق��ف  �ساحب  ي��ا 
اأو حت�سى ول ميكن  تعد  اأن  الكرمية ل ميكن 
عظيمة  قيمة  كنت  فقد  قلم،  يكتبها  اأن 
 ، فيه  وم��ا  احل��ج��ل  ع��ن  ت��اري��خ  اأ���س��اءت 
على  والذاكرة  القلب  يف  ذكراك  و�ستبقى 
التي  اللغة  تقف  ال�سنن،  وكر  ي��ام  الأ مر 
ثاره  اآ يفاء  اإ عن  عاجزة  بخ�سوبتها  تباهت 
ما  دية  تاأ و  اأ  ، الو�سف  ميدان  يف  حقها 
فقد   ، والثناء  التقدير  من  القلب  يف  يجي�ص 
ل  الذين  العالية  الهمم  اأ�سحاب  من  كنت 
يف  حمبتهم  ت�ستقر  اأن  بعد  ّل  اإ يرحلون، 
ومات  واقفة   الأ�سجار  متوت   ، القلوب 
عنها  عرّب  التي  بالقيم  واقفًا  ال�سعيد  عّمي 

 ... دومًا �ستبقى  التي  مواقفه  ومعه   ،
اكتوبر   22 مواليد  من  علية  ال�سعيد  عّمي 
اأو  ال��ربي��د  �ساعي   ، ببو�سعادة   1945
حافلة  حياة   " البو�سطجي   " ن�سّميه  كما 
العمر  بداية  منذ  بداأ  ون�سال   .. بالعطاء 
ينقطع  ومل  انق�سى  الذي    1975- �سنة   -
وال�سديق  الأب  كان   ، العطاء  ذلك  معه 
 .. مثالية  بكل  واملوظف  والعامل  والأخ 
الوجه  كان   .. اقتدار  بكل  ن�سان   الإ كان 
�ساحب  ن�����س��ان...  ل��الإ وامل�����رشق  اجلميل 
لكل  تب�سم  ال��ذي  امل�رشقة  البت�سامة 
اآلم  من  حملته  ما  بكل  احلياة....  يف  �سيء 
 .. دوم��ًا  متفائل   .. وحتديات  وم�ساعب 
 .. خرياً  قال  تكلم  ذا  اإ كان   .. للجميع  حمب 
الغيظ  الكاظمن  من  الغ�سب  حن  وكان 

النا�ص   عن  والعافن 
والكبري  الطفل   .. النا�ص  جميع  اأح��ب 
العذر  والتم�ص   .. والبعيد  وال��ق��ري��ب 
كل  يف  �سباقا  كان   .. ق�رشّ  اأو  اأخطاأ  ملن 
ل  ب�سمة  �ساحب   .. واملنا�سبات  املواقف 
كل  على  بها  ي�سفي  مل�سات  يف  تن�سى 
املواقف  جميع  يف  و  الآخرين  مع  تعامالته 
التعامل  يف  متيزه  لفتات  له  الت�رشفات.  و 
اجلميع  املنا�سبات،   خمتلف  يف  اجلميع  مع 
و  رعايته  و  باهتمامه  ي�سعر  ح�سوره  يف 

الآخرين عن  متيزه 

تاريخها  يف  انغم�ص  الذي  احلجل  عن  ابن 
وتراث  واأ�سالة  التاريخ  هذا  عبق  و�سّكل 
للجميع  بًا  اأ كان  الذي  الرجل  هذا   ، املكان 
كان   .. معنى  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل 
الأمور،  كل  يف  وامل�ساعد  الكرمي  احلنون 
جميع  يف  املحب  واحلري�ص  القدوة  ك��ان 
والأخ��الق  بالقيم  الغني    .. احلياة  اأم��ور 
وت��رك  رجعة  غ��ري  م��ن  رح��ل   .. وامل��ب��ادئ 
 .. له  النا�ص  وحب  الأخ��الق  من  تركة  لنا 
بعن  والت�سالت  الربيد  مركز  نار  اأ وقد 
على  اإحالته  �سنة   2005 غاية  اإىل  احلجل 
ووا�سل  مكانه  ي��رتك  مل  لكنه  التقاعد 
جّد  بكل  رحيلة  غاية  اإىل  حّرا  فيه  العمل 
بغيابه  ينطفئ  اأن  ياأبى  بنور  و  واجتهاد، 
لي�سل  لالآخرين  حياته  فناء  باإ اأ�ساءه  نه  لأ

اجلميع قلوب  يف  حيًا 
رح��ل ال��رج��ل ال���ذي ع��م��ل مب��دي��ن��ة اجل��ن 
البحار  وراء  ما  �سغيال  كان   ، واملالئكة 
 ، للقما�ص  مب�سنع  وحت��دي��دا  م��ا  ف��رتة  يف 
تعر�ص  وحمبة  �سدق  بكل  �سادق  نه  ولأ
امل�سنع  ���س��اح��ب  ل��دن  م��ن  للعن�رشية 
له  ويتعر�ص  نه  و�ساأ يرتكه  ل  الفرن�سي 
وحجته  م�سنعه  يف  العمل  من  باحلرمان 
العربي  ه��و  ال�سعيد  عّمي  اأن  اللعينة 
بالتعاليم  ملتزم  العرب  كل  بن  من  الوحيد 
رجاًل   كان   ، رم�سان  �سهر  يف  ال�سالمية 
و���س��م��ع��ت��ه.. رح��ل  م��واق��ف��ه  ���س��ادق��ًا يف 
و  وقدمه  اإل  �سيئا  يرتك  مل  الذي  ن�سان  الإ

فيها اأ�رشف  ما  اإل  م�ساعَر  ادخر  ل 
مقدرا  موعدا  كان  الرحيل  اأن  من  بالرغم 
وال�سهر  اليوم  ذل��ك  و  ال�ساعة  تلك  يف 
عن  ل�سكان  بالن�سبة  ن��ه  اأ اإل   .. والعام 
فغيابه  بكثري،  وان���ه  اأ قبل  ج��اء  احل��ج��ل 
موقف  ك��ل  ويف  ي��وم  ك��ل  �سيلم�سونه 
املّتزنة  لل�سخ�سية  مثاًل  كان   ، ومكان 
كان  لقد  بل  املثابرة..  ال�سبورة  املت�ساحمة 
ذلك  و�سيبقى  احلميدة  الأخالق  من  بنكًا 
و�ستظل  ب�سماته  زالت  ما  الذي  الرجل 
املجتمع  لهذا  قدمه  ملا  حا�رشة  الأجيال  عرب 
من  ووحيد  فريد  فهو  مبواقفه،  له  م�سهود   ،
نفيه  لن  الرجل  هذا  عن  قلنا  ومهما  نوعه 
على  حري�سًا  كان  لقد   ، الوفاء  من  حقه 
باأخالق  يتمتع  وكان  النا�ص  بن  م�ساحلته 
كان   ، غريه  يف  جندها  اأن  قل  ج��داً  عالية 
ل  املناقب  من  بالعديد  الله  رحمه  يتمتع 
هذه  اأهم  من  ونح�سيها  نعدها  اأن  ن�ستطيع 

. جميعًا  النا�ص  يحب  كان  نه  اأ املناقب 
ببدلته  يوم  كل  �سباح  يراه  اجلميع  كان 
ال�ّسوداء  وحمفظته  املميزة  وقبعته  الداكنة 
واأول  الدوام،  على  فمها  الفاحتة  الكبرية 
وتتعلق   ، خا�سعا  يقف  عليه  عينه  تقع  ما 
ع�رشات  منها  تطل  التي  مبحفظته  عيناه 
�سغرية   ، وب��ن��ي��ة  بي�ساء   : ال��ر���س��ائ��ل 
كيف  بعيد  من  اجلميع  يرقبه  وك��ب��رية...  
يديه  بن  يحمل  بطيئة  بخطوات  مي�سي 
ترتيبها  يعيد  الر�سائل  تلك  من  حزمة 
املبعرثين  لأ�سحابها  لي�سّلمها  وتنظيمها 
القابعن  و  اأ  ، ال�سغرية  املدينة  اأنحاء  يف 
املختلفة  ودوره��ا  ومقاهيها  حمالتها  يف 
"عّمي  حميا  تفارق  البت�سامة  تكن  مل   ،
اإل  ر�سالة  اأحدا  يعطي  ل  فهو   ،" ال�سعيد 
فتت�ساعف   ، م�رشقة  بابت�سامة  وي�سّيعها 
حتى  خريا  وي�ستب�رش   ، املتلقي  فرحة  بذلك 
الذي  اخلطاب  مو�سوع  يعرف  اأن  قبل 

. و�سله 
عّمي  م���رور  ي��رتق��ب��ون  ال�����س��ك��ان  ك���ان 
ن�سمات  م��ع  ال��ب��و���س��ط��ج��ّي  ال�����س��ع��ي��د 
جال�سن  جتدهم  ما  فكثريا   ، ال�سباحات 
يف  غارقن   ، احلديث  اأط��راف  يتجاذبون 

والآراء  احلادة  النقا�سات  من  اأخرى  عوامل 
من  تنبعث  التي  وال�سحكات  املت�ساربة 
ال�سجارات  بع�ص  حتى  اأو  وهناك،  هنا 
اإن  ما  لكن  واحل��ن،  احل��ن  بن  الكالمية 
من   " ال�سعيد  عمي   " الربيد  �ساعي  يظهر 
وخطواته   ، الطول  املتو�سطة  بقامته  بعيد 
تكف  ل  التي  نامله  واأ امل�ستقيمة،  الثابتة 
حتى  املرتاكمة  الر�سائل  ح��زم  ف��رز  عن 
الأب�سار  وت�سخ�ص   ، اجلميع  ي�سمت 
لهم  يحمل  ع�ساه  و�سوله  منتظرين  ليه  اإ
�سيئا  اأو   ، مفرحا  خربا  اأو   ، �سارة  ب�رشى 
الفارغة  الرتيبة  حياتهم  عليهم  ميالأ  جديدا 
 ، ليه  اإ ي�سل  حتى  ي�سرب  ل  من  ومنهم 
فيحّييه  ليه  اإ ويهرع  بالنهو�ص،  في�سارع 
طويلة  مدة  منذ  يره  مل  نه  كاأ خال�سة  حتية 
 ، �سباح  كل  اإ�رشاقة  مع  عليه  ميّر  نه  اأ مع 
ال  وال�سوؤ ال�سالم  كلمات  تنتهي  اإن  وما 
راأ�سه  من  بحركة  يبادره  حتى  الأحوال  عن 
دوما  املمتلئة  احلقيبة  هذه  كانت  ذا  اإ عّما 
�ساب  برفقة  دائما  فهو  له  �سيئا  حتمل 
عجوز  ة  امراأ اأو  ي�ستف�رش،  �سيخ  اأو   ، ي�ساأل 
لها  وي�رشح  ر�سالتها،  يقراأ  اأن  منه  تطلب 
فم�ساعدة   ، فهمها  على  ا�ستع�سى  ما 
فالبت�سامة  لذلك   ، لديه  حمّبب  اأمر  الّنا�ص 

�سفتيه...   تفارق  ل 

رجل عظيم كرمي االأخالق حميد 
ال�سفات..

وال�سعوب  الأمم  حياة  يف  التاريخ  ي�سهد 
قد  ما  اأ�سمى  للرجال  فيها  ُي�سجل  مراحل 
اأعظم  من  حياتهم  م�سرية  يف  الب�رش  يرتكه 
املبادئ  خدمة  والتفاين يف   ، العطاء  حالت 
�سجل  ولطاملا   ، العظيمة  ن�سانية  الإ والقيم 
م�سوا،  رجال  اأ�سماء  احلجل  لعن  التاريخ 
ب�سرية  وح��اف��اًل  مفعمًا  �سجاًل  وت��رك��وا 
 ، كبريا  ن�سانيا  اإ واإرث���ا   ، عطرة  ح�سنة 
ال�سعيد  عّمي  ينعون  احلجيليون  واليوم 
التي  تها  ومراآ احلجل  عن  ذاكرة  ميثل  الذي 
اأن  يعلمون  نهم  فاإ الله-  -رحمه  ت�سداأ   ل 
يبقى  ل  �سجاًل  بعده  من  ترك  قد  الراحل 
حياتهم  رحلة  طيلة  اأعطوا  لرجال  �سوى 
خدمة  �سبيل  يف  وتفانوا   ، ك��ب��رياً عطاء 
قدوة  الراحل  كان  لقد   ، واملجتمع  فراد  الأ
باإخال�ص  م��ان��ة  الأ حملوا  الذين  للرجال 
املجتمع  حياة  مفا�سل  يف  ��روا  ثَّ واأ كبري، 
اجلميع  يقن  اأ لقد  م�سبوق،  غري  ب�سكل 
هذه  مهنتك  اأن  عنهم  غبت  منذ  ال��ي��وم 
ما  �سخ�ص  يكون  وحتى   ، الفنون  من  فن 
الر�سائل  يقّدر  اأن  لب�د  ناجحًا  بريد  �ساعي 
يف  ترتكه  الذي  ثر  الأ ويدرك  ويحرتمها، 
النا�ص  ودائ��ع  كل  بن  وم��ن   ، اأ�سحابها 
 ، الإط��الق  على  اأهمها  الر�س�ائل  تعترب 
وقيمتها   ، قدا�سة  م��ان��ات  الأ اأك��رث  فهي 
اأن  على  ناهيك  الّدنيا،  بكنوز  تقّدر  ل 
يح�سنها  ل  الربيد  لإي�سال  املثلى  الطريقة 
الفن  هذا  تتقن  فاإنك  اأنت  ما  اأ خملوق،  اأّي 
الطريقة...  تلك  ا�ستعمال  وحت�سن  جيدا، 
منك  اأحر�ص  نر  مل  طويلة  �سنوات  فخالل 
يراه  اأن  اجلميع  اعتاد    ، الر�سائل  على 
املدينة  �سوارع  يجوب  واأخ��رى  فرتة  بن 
والأزق��ة  وموؤ�س�ساتها  وحمالتها  ت��ارة 
الربيد  �ساعي  نه  اإ اأخرى،  تارة  بها  املحيطة 
زيه  يرتدي   ، علية  �سعيد  عمي  املتقاعد 
مبوزعي  اخلا�سة  قبعته  ويعتمر  القدمي 
حقيبته  ي�����س��اره  ع��ل��ى  وي��ح��م��ل  ال��ربي��د 
ي�رش   ، للر�سائل  املخ�س�سة  اجل��ل��دي��ة 
زبائنه  اإىل  بنف�سه  الر�سائل  اإي�سال  على 
عناوينها  امل�سجل  التو�سيل  ون��ق��اط 
منه  تقدير  بكل  والطرود  الر�سائل  على 

التي  احلميمة  الوثيقة  ن�سانية  الإ لعالقاته 
الذي  عمله   ، كبري  واعتزاز  احرتام  عن  تنم 
جزءا  �سار  فيه  ط��وال  �سنوات  اأم�سى 
ال�ساغل  �سغله  و�سار  اليومية  حياته  من 
ولعلي   ، عنه  ال�ستغناء  ي�ستطيع  ل  الذي 
يعد  مازال  نه  اأ ل�سيما  بذلك  حمقا  اأجده 
يجوب   ، احلجل  عن  يف  بريد  موزع  اأقدم 
احلجل  ع��ن  منطقة  وحم���الت  ���س��وارع 
ل�ساكنة  وال��ربي��د  ال��ر���س��ائ��ل  ي�����س��ال  لإ
ف��ذاك��رت��ه   ، امل��واط��ن��ن  و  ال��ن��ق��اط  ت��ل��ك 
واحلكايات  املواقف  من  بالكثري  حتتفظ 
�سادفته  التي  والأح���داث  وال��ذك��ري��ات 
مرور  رغم  اليومي  عمله  خالل  به  ومرت 
بتلك  يعتز  كان  فهو  عليها  طويل  زمن 

الفريدة  اللحظات 
 ، ال�سبعيني  العم  علية   �سعيد  عمي  ق�سة 
والت�سالت  الربيد  مبركز  عمل  نه  اإ حيث 
عقود  ثالثة  من  لأكرث  احلجل  عن  مبدينة 
الأول  الزمن  عا�رش  تذمر،  دون  تقريبا 
جتربة   ، اليوم  حتى  ومازال  الربيد  ة  لن�ساأ
مع  انحدرت  لكنها   ، رائعة  من  اأكرث  عمله 
اأعباء  كاهله  على  لرتمي  اجلديدة  الظروف 
الّلقاء  حلظات  اأجمل  ت�سو�ص  نها  وكاأ بدت 
من  �سعيد  العم  يخرج    ، املواطنن  مع 
مقر  اإىل   العريق  الدوك  بحي  الكائن  منزله 
عمله  اإىل  ي�سل  الباكر،  ال�سباح  يف  عمله 
 ، ال�سابع  عقده  يف  وهو  متاما  املوعد  يف 
للدولة(  تابعة  )موؤ�س�سة  الربيد  مبقر  التحق 
�سنة  منذ  بو�سطجي  بريد  موزع  ليعمل 
 ، ال��ربق  ب�رشعة  م��رت  �سنوات   ،  1979
فالعمل  الفرتة،  تلك  طوال  بعمله  �سعيد 

قوله ح�سب  الأعمار"  يطيل 
فعال  م�سمى  على  ا�سم  ال�سعيد  عمي 
ابت�سامته  يف  وال�سعادة  الطيبة  تقراأ   ،
ح�سي�سا  له  ت�سمع  ل   ، تفارقه  ل  التي 
من  �سحنة  يعطيك   ، اأذى  منه  ت��رى  ول 

مرات  الله  حتمد  لأن  دفعا  ويدفعك  الأمل 
املقايي�ص،  بكل  ا�ستثنائي  رجل   ،.. عديدة 
يودعك  وكذلك  مبت�سما،  اإل  يلقاك  ل 
اأم�ساها  جميلة  ي��ام  واأ حلوة  حلظات    ...
ثالث  ق��ارب��ت  م�سرية  ال�سعيد«  »عمي 
عطرة  �سرية   ، يزيدون  اأو  الزمن  من  عقود 
املهنية  يف  قمة  رجل   ، البيا�ص  نا�سعة 
كرمي   ، املبداأ  �رشيف   ، واحلزم  والن�سباط 
ح�رشة  يف    ، النف�ص  عفيف   ، اخل�سال 
اإل  الدافئة  الكلمات  على  ي�سعب  الفراق 
مرتددة  مرتعدة  كئيبة  حزينة   تكون  اأن 
عربات  فتكون  العينن  اإىل  فت�سخ�ص   ،
الرجال   ، الرجال  وجنات  على  تتدحرج 
انهمارها  يعتربون  مرة  ذات  كانوا  الذين  
ممن  ل�ست   ، والتما�سك  التزان  ل�سرت  هتكا 
موعد  بال  تبط�ص  املنون  يد  باأن  يوؤمنون  ل 
فهي   ، تردد  اأو  ارجتاف  بال  تبط�ص  لكنها   ،
من  اأرواح  لتنتزع  امتدت  التي  يوم  ذات 
من  واأكرث  بل   ، الله  نبياء  اأ منا،  اأكرم  هم 
عند  اخللق  اأك��رم  اإىل  امتدت  وذاك  ه��ذا 
اللحظات  ه��ذه  و  ال��ي��وم  ه��ذا  يف   ، ال��ل��ه 
القلوب  لها  خفقت  و  نف�ص  الأ لها  حب�ست 
الرتاب  يها  اأ  ،،، امل�ساعر  فيها  تدافقت  و 
معنا  هو  كان  كما  برفق  احت�سنه  الطاهر 
معك  رحلت  و  رحلت    .. ال�سعيد  ...عّمي 
�سياء  اأ نف�سنا  اأ يف  انك�رشت  و   .. ُكرث  �سياء  اأ
والرثاء يف حقك  العزاء  ،، كل كلمات  اأكرث 
تفتقد   .. تفتقدك  القلوب  فكل   .. بك  ثكلى 
الطاهر  القلب  و  الكرمية  البت�سامة  تلك 
قبالتك  و  العذبة  دعواتك  تفتقد   ، احلنون 
تخر�سنا  الأح��زان  بع�ص  ثم    .. اللطيفة 
الآن  اأ�سعر   .. التعبري  عن  حينها  نعجز   ..
اأن  تريد  تختنق  وغ�سة   .. الكتابة  ب�سلل 
نوراً  �ستبقى   ،، احلناجر  وت�سق   .. ت�رشخ 
ال�سعيد  عمي  يا  العال  فاإىل   .. به  نقتدي 

ح�سنا. تقبال  عنده  وتقبلك  الله  ورحمك 

للجميع وامتلك  ات�سع  اأحدثت فارقًا ، وعندما نكتب عن �ساحب قلب  التى  النا�ص و ب�سماته  باالإن�سان، و يبقى عمله و�سريته واالأثر الذي تركه يف قلوب  حني يكون الرحيل .. يذهب كل �سيء يتعلق 
اأحداث. اأو  اأن تكتب على �سورة تواريخ  �سرد م�ساعر ال ميكن  القلم عاجزًا عن  ، يقف  القيمة  باالأحداث واملواقف واالأعمال  املليئة  انعك�ست على �سرية حياته  من االأخالق منظومة قيم متكاملة، 

اأبلغ  "  …غيمة من احلزن خيمت على كل من عرف الفقيد وقد كتبت  " البو�سطجّي  اأم�ص،  بوفاة االإن�سان اجلميل عّمي �سعيد علية ، موزع الربيد  ُفجعت مدينة عني احلجل بوالية امل�سيلة قبل يوم 
حجيلة.  لفقيد  والرثاء  احلزن  كلمات 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي   
دائرة الوادي  
بلدية كوينني   

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة 
مكتب ال�سوؤون االجتماعية   

اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية  ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون 
رقم   12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق  باجلمعيات  

طبقا الأحكام القانون رقم : 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات، 
ال �سيما املادة الثامنة ع�سرة )18( منه، لقد مت هذا اليوم جتديد الهيئة القيادية 

جلمعية ذات �سبغة حملية : امل�سماة : اجلمعية الدينية مل�سجد العزة. كوينني 
ال�سهداء  حي  بـ:  املقيمة    2009/07/19  : بتاريخ   45  : رقم  حتت  املعتمدة 
 : االزدياد  ومكان  تاريخ  حممد   تركي   : اجلمعية  رئي�ص    – الوادي   – كوينني 

- – كوينني  ال�سهداء  حي   : الرئي�ص  عنوان  بكوينني    1960/07/05

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية    
دائرة بونورة   
بلدية العطف   

مكتب اجلمعيات 
رقم : 04 /2020 

و�سل اإ�سهار خا�ص بتاأ�سي�ص جمعية حملية ذات طابع اجتماعي 
امل�سماة : جمعية حي بونعامة . بلدية العطف  املودعة  بتاريخ : 
27-07-2020 رئي�ص اجلمعية : بلمختار �سبري، املولود بتاريخ 
1990/12/27 بنورة الكائن مقرها : املركز الثقايف �سعيد عبد 

احلفيظ . بلدية العطف 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية والية غرداية
دائرة القرارة 
بلدية القرارة

و�سل اإ�سهار خا�ص تاأ�سي�ص جمعية حمليةرقم: 25/م.ت0�ص0ع/ن.ت.�ص.ع/م.م/2020
ذات طابع اأحياء وقرى

القرارة/ بلدية:  بوقرطا�ص  �سمال  اأحياء  المتداد   E220/B128/A24/C84/D56 جتزئة  من  امل�ستفيدين  لح  بو�سياف  حممد  املجاهد  جمعية  امل�سماة: 
 C84 بتجزئة  مقرها:  الكائن  القرارة/غرداية   1984/02/17 بتاريخ:  خل�سر/املولود  بن  ثامر  قريع  اجلمعية:  رئي�ص   2020/08/23 بتاريخ:  املودعة 

امتداد اأحياء �سمال بوقرطا�ص بلدية/ القرارة



14 الثالثاء  04 أوت  2020 م الموافق لـ 14 ذو الحجة 1441هـ
العدد
2056

يوما  يزدادون  قراء ل يعدون ول يح�سون، ومتابعن 
فائدة  لها  اأن  اأعترب  التي ل  الكتب  قراء  اأنهم  يوم  بعد 
وكتب  »التجميل«  وكتب  »لل�سحر«  ككتب  تذكر 
تباع على  اأنها  كما  الكاراتيه«  »تعلم  »الطبخ« وكتب 
الأر�سفة بعناوين جذابة اأو غريبة ، وت�سنيفات ل تعد 
ول حت�سى وجندها تغزو الأ�سواق وتتداول عرب مواقع 
قراءة  عن  ي�ستغني  البع�ص  اأ�سبح  حتى  النرتنيت 

املواقع وال�سحف واملجالت لقراءتها فقط ل غري .
اأذكر اأحد املرات قال مثقف عربي معروف جملة جميلة 
غري  هو  ما  نقراأ  ولكن  نقراأ  »نحن  ذهني  يف  ر�سخت 
نراه  املئة وما  مئة يف  اجلملة �سحيحة  ان هذه  مفيد«، 

على اأر�ص الواقع اأكرب دليل .
اأحد  التعريف يف  عن  غني  كاتب  مع  لقاءتي  اأحد  يف 
لروؤية  دعوته  عربية  دولة  يف  املقام  الكتاب  معار�ص 
دار  واجهة  على  مر�سو�سة  كانت  التي  الكتب  هذه 
م�ستعد  اأنا   " يل  فقال  الكثريين  عليها  جمتمع  ن�رش  
لكنها  الكتب  هذه  من  متكامل  كتاب  لتاأليف  يوميا 

اإهانة يل وللقارئ ".
اإن ما يقدم لهذه ال�رشيحة من القراء لي�ست مادة ذات 
قيمة اأي اأنها »ل ت�سمن ول تغني من جوع« اإن �سح 
والفكري  الثقايف  الفراغ  على  يدل  هذا  واإن  التعبري، 
اأبالغ  ل  قد  الكتب  وهذه  ال�رشيحة  هذه  تعي�سه  الذي 

م�سارها هي الغالبة عليها اأم املنفعة فهي معدومة.
دعا الكثريون اإىل جتديد املواد املقدمة خ�سو�سا الأدبية 
منها واللجوء اإىل التب�سيط، لكي نقدم نتاجا راقيا ويف 
الوقت نف�سه ي�سل اإىل اأكرب �رشيحة ممكنة من القراء، 
الدعوات  لهذه  دعم  اأو  اهتمام  اأي  يوجد  ل  ولكن 
ال�سادقة، ما جعل النتاج الراقي يرتاجع ب�سكل كا�سح 
وعنيف وبع�ص دور الن�رش املختلفة باتت تت�سابق الآن 
من  روادها  ودعم  الهزيلة  الكتب  هذه  مثل  طبع  على 

املوؤلفن �سعيا للربح ال�رشيع.

كتب مطلوبة 
ولكن..؟؟

حكايات  باخلارج،  الدار�سن  زواج  بن  ما 
طالب البعثات العربية، الهويات املمزقة بن 
والغرب  الأعماق،  ال�ساكن يف  العربي  العامل 
الزيني  خليل  يبدع  اخلاطفة،  ملعته  يف  الباهر 
ويبحر  الغام�ص"،  الأي��ام  "�سدى  روايته 

بالقارئ يف عامل الإغرتاب والن�سوة  
يكتب  اأن  حمرتف  كاتب  على  ال�سهل  من 
ناجحة  تكون  وقد  العنا�رش،  متكاملة  رواية 
قطعا  يقدم  اأن  ال�سعب  من  لكن  ومقروءة، 
من روحه، �سقفا من قلبه، اأن ي�سطحبك اإىل 
تبحر  اأن  اخلا�ص،  اأعماقه وعامله   لتقراأ  داخله، 
يدور يف  ما  التعرف على  قلبه وت�ستطيع  يف 
امل�رشي  الكاتب  قدمه  ما  الباطن، وهذا  عقله 
حتت  الإن�سانية،  روايته  يف  الزيني  خليل 

الغام�ص". الأيام  "�سدى  عنوان 
والتعقيد  الت�سابكية  �سديدة  اإن�سانية  عالقة 
ل�"عمر"  باحلياة،  ناب�ص  ���رشد  خ��الل  م��ن 
طالب  �سمن  �سافر  حياته،  مقتبل  يف  �ساب 
على  يتعرف  لأملانيا،  التعليمية  البعثات 
الأنوثة  متفجرة  الدرا�سية،  البعثة  م�رشفة 
والوعي "�سوناتا"، زوجة معلقة لزوج هارب 
من زواج �رشعي، فر من م�سوؤوليات الزواج 
تفر�ص  ل  ر�سمية  غري  لعالقات  الر�سمي 
قيودا حمددة، بعدما اأدرك اأن اإمراأة واحدة يف 
زواج ر�سمي ل تكفي،  ثمة ق�سة حب تن�ساأ 
الهند�سة  يف  العليا  الدرا�سات  طالب  بن 
البعثة  م�سوؤولة  وبن  امل�رشية،  البعثة  يف 

الأملانية. باجلامعة 
تاأخذ  �سل�سة،  بطريقة  الأح���داث  تتواىل   
واأملانيا،  م�رش  بن  طويلة  رحلة  يف  القارئ 
يف  لي�ص  البلدين  بن  امل�سافة  بعد  تك�سف 
الواعي  التعاطي  يف  لكن  فقط،  اجلغرافيا 
الواقع  اإليه، بن  الو�سول  املعا�ص، واملراد  بن 
ميكن  ل  الإغ���رتاب  من  م�ساحة  وامل��اأم��ول، 
�سورته  يف  الوطن  غربة  ب�سهولة،  ملوؤوها 
الظاملة،  مقارنتها  يف  ال�سائخة  ال�ساحبة، 
الباهر،  الغرب  ل�سالح  �سلفا  املحكومة 
وتكنولوجياته  اإقت�ساده  وعنفوان  قوة  يف 
اللحظة  اإغ���رتاب  مواجهة  يف  امل��ت��ط��ورة، 

ح�سارة  اأط��الل  على  العي�ص  دون  الراهنة، 
اآفلة.  

الألوان حديث 
طبيعية  مبناظر  فيك  ويوؤثر  الزيني  ياأ�رشك 
حن  معا،  والطبيعة  باحل�سارة  تزخر  خالبة 
اأكرث  لوحات  فتن�ساأ  الطبيعة  التطور  تهذب 
الأماكن  ير�سم  ال�ساحبة،  البدائية  من  اإبداعا، 
اأن  غري  حقها،  لالألوان  يعطي  فنان  بري�سة 
متثل  مواقف  بع�ص  من  يطل  احلالك  الأ�سود 
وب�سهولة  ت�ستطيع  به.  ي�ستهان  ل  بوؤ�سا 
بن  ال�سامت  احلديث  معاين  تدرك  اأن  فائقة 

الألوان.
الذي  العامل  ذلك  باملتناق�سات  مملوء  عامل 
عن  باحثا  الزيني  خليل  الروائي  فيه  غا�ص 
عن  باحثن  �سباب  قلوب  متالأ  مفقودة  مثالية 
جمتمعات بال قيود، اأوربا ال�ساكنة يف عروق 

الثلج. مهوو�سون بالألق والتاأنق يف بالد 
وقيوده  ال�رشق  معطيات  من  التحرر  فكرة 
وت�سعل  كثريين  بال  ت�سغل  قد  وتعاليمه 
خا�سة  اجلليد،  لبالد  الرحال  ل�سد  حما�سهم 
ال��ذات،  واإث��ب��ات  التحقق  يف  طامح  �سباب 
التي  املغريات  كل  لي�ست  بالطبع  لكنها 
ت�سفع لهذا العامل الباهر، ولكنها حمرك وازن 

بقوة.
امل�سهد  على  ب�سمولية  ال�سوء  الكاتب  يلقي   
عقبت  التي  الزمنية  احلقبة  لتلك  ال�سيا�سي 
هزمية  فرتة  تال  وما  م�رش،  يف  اأكتوبر  حرب 
اإثر  لها  امل�ساحب  ال�سعبي  والإنك�سار  يونيو 
العالقات  حتى  الوطنية  امل�ساريع  كل  جتميد 
حمت  التي  الهزمية  مرارة  جتمدت،  الإن�سانية 

عارها طبول احلرب.
ال�سياف ذبح 

اجلنود  ول��زم  امل��داف��ع  )�سكتت  ن�سا  يقول 
الدم،  �رشيبة  عنا  الكبار  اأدى  لقد  الثكنات، 
�سكن  رقابنا  عن  ف�سقطت  ال�سياف،  ذبحوا 
وت�ستطع  الأر���ص،  تعود  بداأت  لقد  القتال، 
احلرية،  نخيل  ويتمايل  العمران،  �سم�ص 
وتفتحت الأزهار، ومنها زهرة ال�ستات، زهرة 
�رشيعا،  تنمو  كيف  ت��درك  ل  عفنة  �سوداء 
الإجتماعي  وامل�سهد  غ���رة(.   ح��ن  وعلى 
امل�سهد  وكذلك  الكبري،  وحراكه  بتغرياته 
اخل�سو�سية،  �سديد  الداخلي  لعاملهم  الطالبي 
اللغوية  للزخرفة  تفتقر  ل  متزاحمة،  تفا�سيل 
كلما تطلب الأمر هذا، بال تكلف اأو اإ�سطناع.  
من  م��األ��وف  غ��ري  اإط���ار  يف  ال��رواي��ة  ت�سري 
بطليها  بن  الدائم  لل�سيجال  متيل  اإذ  الأحداث، 
يف  املنفتح  الغرب  بن  ال�سائكة  العالقة  يف 
الرفاهية  وحالة  ن�سائه،  وبريق  اأبنائه  عالقات 
املحافظ  وال�رشق  وامل��ادي،  الثقايف  والبزخ 
تعاليم  من  امل�ستمدة  املقد�سة  وتعاليمه 

ال�سماء.
الأ�سولية  ع��ن  بعيدا  ب�سال�سة  يتحدث 
وجهات  اإثبات  فر�ص  وحم��اولت  املت�سددة 
ويواجه  حمتقنة،  فكرية  بع�سالت  النظر 
الأخ��ر  يقبل  م��رن  ثقايف  مب��وروث  احل��داث��ة 
املرونة  اأف�سل ما عنده حتى تلك  ويذوب مع 
التي يتبناها الكاتب يف و�سف العالقات بن 
ن�سج  على  توؤكد  الواحد  البلد  بعثات  طالب 
الوطن  �رشكاء  مع  التعا�سد  يف  بناء  فكري 

بعيدا عنه. الظروف  حن جتمعهم 
مثالية  مفرطة

طافحة  اإنبهار  نظرة  عن  الرواية  ك�سفت  كما 
املتفتح  الواعي  الغرب  اأهل  بع�ص  عيون  يف 
اإحرتام  يف  املكنون  و�سحرهم  ال�رشق  لأهل 
وموروثاتهم  ب��الده��م،  وتقاليد  ع��ادات��ه��م 
م�سا�ص  دون  والعقائدية،  الأخالقية  الثقافية، 

الأخرين. بحريات 
املفرطة  للمثالية  مييل  منوذجا  قدم  يكون  قد 
املحورية  عمر  �سخ�سية  عرب  ال�سئ   بع�ص 
التي مل تتقبل اخلطاأ ومل تقع يف �رشك النظرة 
اأوربا، ذلك الذي يبدو وكاأمنا  املنده�سة لن�ساء 
اإل  عديدة،  مواقف  يف  الوعظ  من�سة  يعتلي 
بن  توازنا  اأحدثت  حتديدا  ال�سخ�سية  هذه  اأن 

ال�سخ�سيات.  
الأطراف  املت�سابكة  النف�سية  احلالة  على  مر 
حياة  يف  الأوىل  الفرتة  اإرتباك  يف  وغا�ص 
باهرة، وا�سفا  اإىل بالد  طالب مغرتب م�سافر 
احل�ساري  الت�سادم  يف  جتتاحه  التي  الده�سة 
ح�سارتن  بن  ما  البارد  الطق�ص  وتغيريات 
منهما  كال  وطق�سن  جذريا  اإختالفا  تختلفان 

الآخر. يعاند 
اأبناء  وتقاليد  عادات  بن  عميقة  مقارنة  يف 
الثلج،  بالد  وثمرات  واأبناء  ال�سم�ص،  بالد 
ب�سكل  تتكلم  كانت  �سوناتا،  وا�سفا   قال 
لقد  "ال�سكر"،  للثمل  الطريق  بداية  يف  كاأنها 
و�سحبت  منها  اإقرتبت  واقفة،  وهي  اإهتزت 
بها،  ظني  �ستق�سد  لأنها  األومها  واأنا  كوبها 
بنف�سها  واألقت  يجب،  مما  اأكرث  اإقرتبت  هنا 
تلقيتها  مق�سودة،  غري  كاأنها  �سدري  على 

اأن تبكي �سحكا. ب�سفقة ورفق، كادت 
ب�سلطان  علي  اإن��ت�����رشت  اأن��ه��ا  تظن  ه��ل 
الغريبة.     تردد بع�ص اجلمل  بداأت  ج�سدها؟ 

الدافق  الإن�ساين  ال�سعور  اإىل  النظرة  عمق 
م�سحونة  �رشدية  منها  وجعل  الرواية  اأثرى 
الروعة  من  كبرية  وطاقة  مده�سة   مب�ساعر 
من  وف�سل  كلمة  كل  يف  تتلم�سها  والأن�ص 

لها ف�سو
فل�سفية كتابة 

اأبناء الوهج الثقايف  اأحد  يح�سب للزيني كونه 
كانت  حن  املعريف  ال��رثاء  وفرتة  والفكري، 
الوعي  لت�سكيل  دعامات  املنزلية  املكتبات 
�سنوات  يف  ال�سخ�سية  وبلورة  والوجدان 
متيل  الكتابة  فكانت  الأولية،  املعريف  بنائها 
فت�سفي  الروائية  امل�ساهد  بع�ص  لفل�سفة 
نظرة  ال�رشد،  ل�ساللة  معاندة  نظرة  عليها 
وراء  فيما  للتفكري  القارئ  توقف  اإعرتا�سية 

املعنى.
اأبناء  من  الباذخ  التقدم  �سحايا  عن  حتدث 
مقت�سبة،  ع��ب��ارات  يف  ال��وف��رة  جمتمع 
الثانوية  "ليندا"  �سخ�سية  يف  قوية  �سارخة، 
رغم  لكنها  �رشيعا  عروجا  عليها  عرج  التي 
يف  وا�سحة  ب�سمة  تركت  الإقت�ساب  هذا 
�سورة مهزومة لنفو�ص مل تدرك قيمة التقدم 
امللذات  قاع  يف  ف�سقطت  احلرية  معنى  ول 
على  تر�سو  ل  الرجال  بن  تتقلب  وعي،  دون 
الفا�سلة  العالقات  كرثة  ت�ساأم  وحن  �ساطئ، 

املخدرات. بوهم  تغيب عقلها 
"الإيدز"   اجلديد،  القاتل  الرعب  بذلك  ت�ساب 
ول تدري اأهو من ممار�ساتها اجلن�سية ال�رشهة 
للمخدرات،  اإدمانها  من  اأم  املح�سوبة،  وغري 

اأم كالهما معا.      
ل�سخ�سية  التي منحها  القليلة  الأ�سطر  ورغم 
ليندا اإل اأنها كانت اأكرث تاأثريا من �سخ�سيات 
حمدودا  وتاأثريا  ف�سيحة  م�ساحة  نالت  اأخرى 

ال�سخ�سيات. الن�ص، وحتديد �سكل  بناء  يف 
م�ساغة  عميقة،  معاين  يحمل  برمته  الن�ص 
التكلف  عن  بعيدا  ب�سيط،  بالغي  باأ�سلوب 

الفهم. على  امل�ستغلق  اللغوي 

اإلــى جميــع االأقــــالم
طريق  عن  ...را�سلونا  وم�ساهماتكم  موا�سيعكم   ال�ستقبال    ، اأرحب  ف�ساءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  االأدبية  م�ساهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد االلكرتوين للجريدة

بقلم : مراد العمري.

يجل�ص عمي داود وكعادته مع قطعانه من الأغنام التي 
،مي�سك  �سيء  كل  له  بالن�سبة  كثريا،الأغنام  بها  يهتم 
ينفخ فيها كي يخرج  ثم  بق�سبته وي�سعها بن �ساربيه 
حلن و�سوت املا�سي الذي يربط احلا�رش وبهذه النغمات 

التي يحي بها ذكرياته اجلميلة. 
بر  القطعان وهذا  ياي.. هاذي  يااأاأاأ...  ياي..  ياي..  ثم يردد 
الزهر  ماعندي  املكان  يزور  ي�سوف  يحو�ص  الرخلة ويل 
وهاذي حمنة ر�سمي على الأر�ص. ونظمي وهذا الكالم.
جمددا  ويعزف  اأخرى  مرة  ق�سبته  ويحمل  ي�سكت  ثم 

مرة  اجلميلة  الأي��ام  تعود  لو  ومتنى  ع�سقه  الذي  اللحن 
ووجد  كثريا،  الغنم  رعي  يحب  داود  عمي  كان  اأخرى. 
فيه اأن�سته وظالته كي يبقى بعيدا عن امل�ساكل والهموم 
يف  طاعن  �سيخ  اأ�سبح  الآن  داود  عمي  لكن  اليومية. 
اأرهقته  بعدما  الأر���ص  اإىل  ينحني  ظهره  يكاد  ال�سن 
دوما  يرتدد  راأ�سه.  و�سعر  حليته  مالأ  وال�سيب  ال�سنوات 
بع�ص  ليبيع  يتنقل  اآخر  اإىل  �سوق  من  الأ�سواق  على 
اخلرفان واملوا�سي التي يقوم برتبيتها . كان منذ زمن بعيد 
وهو يعمل هذا العمل ومن اأجل اأن تبقى هذه اخلرفان التي 
الوحيد  همه  �سارت  بل  طويلة  مدة  منذ  برتبيتها  يقوم 
يف هذه الدنيا. عمي داود عرفه النا�ص يف ال�سوق واأحبوه 

كثريا لأنه اإن�سان خمل�ص يف جتارته. اأيام ال�سباب كانت 
برد  ول  ال�سيف  حر  يتعبه  فال  وقوته  بن�ساطه  تذكره 
،ومنذ �سغره تربى وترعرع  الثلوج  ت�ساقط  ال�ستاء ول 
كان  الربكة.  حياة  اإنها  احلالل  واملك�سب  العي�ص  على 
عمي داود ي�سرتي ويبيع قطعان الأغنام اأحيانا يذهب اإىل 
اجلنوب ثم ال�سمال واأحيانا اإىل ال�رشق ثم الغرب. يتنقل 
من �سوق اإىل اآخر وكان همه الوحيد هو الك�سب احلالل 
يعتمد يف كل �سيء على نف�سه ،هو لميلك راتب �سهري 
ولميلك �سكوك بريدية حتى الإعانة كان ل ينتظرها ول 
ينتظر امل�ساعدة من اأحد. همه هو تربية اأبناءه على ك�سب 

اليد والكد وبذل اجلهد الذي تعلمه من هذه الدنيا

موال عمي داود

�سدى االأيام الغام�ص رواية تفك �سفرة النو�ستالوجيا العربية

بقلم/ رابعة اخلتام

ق�سة ق�سرية

ح�سني علي غالب 

املقال 
االأدبي/

ق�سة ق�سرية

عيد �سعيد

فرح الكالم و ال�سكر و�سالة عيد 
اهناأ بها دون اجلد و الكالم املفيد

و �رشاخ من فى املهد طوال العام مزعج
و اليوم ي�سيح فى اذنى ال�سعيد

*****
يذهب فى احلاح عنيد 
من اأجل هدايا العيد 

و ي�سري البخيل م�سطربا 
فيهزم بخله و يعطيه كالكرمي

و راحة من كل �ساق 
و فرح بالزيارات و ن�سيان للعاق 

و تداعى للذكريات 
اإىل ان مت�ص الثالثة اأيام 
و على امل�ساغل ن�ستفاق

اية ممدوح / م�سر



اإعالن �سادم من ال�سحة العاملية:

 قد ال يوجد حل للق�ساء على فريو�ص كورونا
حذرت منظمة ال�سحة العاملية اأم�ص  الثنن، من احتمال اأّل يكون هناك “حل �سحري” للق�ساء على فريو�ص كورونا الذي اأ�ساب املالين حول 

العامل رغم الآمال الكبرية يف التو�سل للقاح �سد مر�ص كوفيد19- الناجم عن الإ�سابة بالفريو�ص.وقال تيدرو�ص اأدهانوم جيربي�سو�ص املدير 
العام للمنظمة يف اإفادة �سحفية عرب الإنرتنت من مقر املنظمة يف جنيف “ل يوجد حل �سحري يف الوقت احلايل وقد ل يوجد اأبدا”.وكانت 

قد ك�سفت منظمة ال�سحة العاملية، اأنه ل دليل على العثور على فريو�ص كوفيد 19 فى حليب الثدى، و�سجعت الأمهات على الر�ساعة 
الطبيعية، قائلة : “فوائد الر�ساعة الطبيعية تفوق املخاطر املحتملة لكوفيد 19.وقالت منظمة ال�سحة فى تغريدة عرب  ح�سابها الر�سمى 
بتويرت :”مل يتم العثور على فريو�ص كوفيد 19، يف حليب الثدي! فوائد الر�ساعة الطبيعية تفوق املخاطر املحتملة ل�كوفيد 19، الر�ساعة 

الطبيعية تزيد مناعة الطفل، وتنقل الأج�سام امل�سادة من الأم للطفل”.
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حـدث وال حـرج
امراأة ت�سع 

مولوها مب�سكنها 
مب�ساعدة اأعوان 
احلماية املدنية

�سكان حي ال�سعانبة بقرية �سحبان بالوادي  ي�ستكون من انعدام 
التهيئة من طرق واأر�سفة.. ويطالبون ال�سلطات املحلية بتحمل 

م�سوؤوليتها والوفاء بوعودها. 

صـــورة و تعــليق 

متكن اأعوان التدخل للوحدة 
الرئي�صية للحماية املدنية, من 

تقدمي يد امل�صاعدة لمراأة حامل 
على و�صع مولودها ببيتها العائلي 

بحي ك�صيدة مبدينة باتنة, و 
ذلك قبل حتويلها من مقر �صكناها 
اإىل عيادة التوليد مرمي بوعتورة 

رفقة جنينها يف �صحة جيدة, هذا 
و كان اأعوان احلماية املدنية ب�صدد 

نقل احلامل اىل العيادة لو�صع 
مولودها هناك, غري ان حالتها 

كانت م�صتعجلة ما حّتم الإبقاء 
عليها مب�صكنها وم�صاعدتها يف و�صع 

مولودها قبل نقلهم للطمئنان على 
حالها بعيادة التوليد.

الراحمون يرحمهم اهلل
 يف عز موجة احلر التي اجتاحت كل 

ربوع الوطن خا�صة بجنوب البلد, 
املعروف اأ�صل بارتفاع درجات احلرارة 

�صيفا ب�صكل يكاد ل يطاق, مواطن 
ر�صم �صورة عن اجلزائري امل�صلم اخلري 
وال�صهم, بادر من حر ماله يف �صبيل اهلل 
بت�صخري بناء جاهز يتوفر على مكيف 

هوائي ومياه عذبة باردة, وحمام 
ومر�س, وكذا مكان للنوم, على حافة 

طريق حا�صي م�صعود مقابل حمطة 
البنزين “م�صطفاوي”, ميكن لعامة 

املارة ا�صتعماله ..جازى اهلل الفاعل 
كل خري.

فتاة ترمي بنف�سها من الطابق 
الثاين لعمارة بحي بن �سويلح 

بقاملة 
 اأقدمت فتاة يف عقدها الثالث ،على حماولة و�سع حد 
حلياتها بعد ان قامت برمي نف�سها من الطابق الثاين 

بالعمارة التي تقطن بها بحي بن �سويلح و�سط 
مدينة قاملة ، و ح�سب �سهود عيان فاإن الأمر يتعلق 

بال�سحية ” ف – ب “البالغة من العمر 34 �سنة ، حيث 
اأ�سيبت باإ�سابات بليغة على م�ستوى اليد اليمنى مت 

نقلها على جناح ال�رشعة من طرف م�سالح احلماية املدنية 
اىل م�سلحة ال�ستعجالت الطبية مب�ست�سفى احلكيم عقبي 

لتلقي العالج، يف الوقت الذي با�رشت فيه امل�سالح الأمنية بفتح حتقيق يف ظروف و 
مالب�سات هذا احلادث الأليم الذي خّلف الكثري من احلزن و الأ�سى لدى �سكان احلي ،و 
جتدر الإ�سارة اإىل ان ولية قاملة و منذ بداية ال�سنة اجلارية، �سهدت حوايل 15 عملية 
انتحار و ع�رشات احلالت التي متكنت من النجاة ، حيث يبقى ال�سوؤال مطروحا؛ ما هو 

�سبب هذا الرتفاع املذهل حلالت النتحار بالولية.....؟

نفوق اأول كلب اأ�سيب ◄
بكورونا

اأفادت جملة “نا�صيونال جيوغرافيك” العلمية, باأن بادي وهو 
اأول كلب اأ�صيب بفريو�س كورونا امل�صتجد يف الوليات املتحدة, 

قد نفق بعد اأ�صهر من اإ�صابته.وح�صب املجلة فاإن الكلب الذي 
ينتمي ل�صللة الراعي الأملاين و البالغ من العمر 7 �صنوات 

لفظ اأنفا�صه الأخرية بنيويورك يف 11 جويلية , لكن من غري 
املعلوم ما اإذا كان فارق احلياة نتيجة م�صاعفات حدثت له 

بعد اإ�صابته بفريو�س كورونا, اأم اأن هناك �صببا اآخر لذلك, 
علما اأنه كان يعاين من ال�صرطان.و يف ماي املا�صي, كان بادي 

اأول كلب ثبتت اإ�صابته بفريو�س كورونا يف الوليات املتحدة, 
البلد الأكرث ت�صررا من الوباء.ويعتقد اأن بادي التقط العدوى 

من مالكه روبرت ماهوين, الذي ك�صفت التحاليل عن اإ�صابته 
بفريو�س كورونا يف الربيع املا�صي.و قال طبيبان اطلعا على 

تقارير احلالة ال�صحية للكلب لـ”نا�صيونال جيوغرافيك”, 
اللمفاوية, لكن اإنه كان م�صابا ب�صرطان الغدد 
�صبب وفاته احلقيقي ل يزال 

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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اإن اأهم الأحداث خطورة يف تاريخ الإن�صانية هي 
اأهم حلظات التاأ�صي�س و النطلق.  يف ذات ال�صيء 

ان تعاملنا مع كورونا و نحن ن�صنف الأحداث و 
ننظمها وفق ظاهرة متظهر الوعي و التي هي 

مقوماتها  و  للحياة  اجلماعة  و  الفرد  حركية 
املختلفة  ميادينها  و  اأن�صطتها  �صمن  الأ�صا�صية 

الب�صرية  منها  تعاين  ظاهرة  فاعلة,اأ�صبحت  الغري 
و ات�صح عرب الزمن وفق تلزم مفردات العامل 

النامي ملفهوم كورونا و التي حاولت جل  الثالث 
الرتكيز  القت�صادية  و  الجتماعية  الفاعليات 

القت�صادي  للجانب  الديناميكي  اللجوء  على 
التاأ�صي�س  مع  توافقية  كمقاربة  اأعتمد  الذي 

ال�صبط  وقوانني  التطوعية  الفردية  للمبادرة 
كورونا  ان  الب�صرية  ظنت  حيث  اخلا�س  املجتمعي 

الكمامات و ملئمة  ل تتجاوزها ال بتجميع 
الإدارة و التقنية ملا جنهله عن هذا العدو الغري 

مرئي, و ظلت الن�صانية ترتاوح بني املمكن و 
املوجود اىل درجة طرح فيها نعوم ت�صوم�صكي 

نحو  اليوم  ي�صقط  العامل  ان  ال�صهرية  مقولته 
اجتماعية  كمقاربة  الوعي  متظهر  حني  .يف  العدم 

 , اأ�صا�صيني  در�صت ظاهرة كورونا وفق متغريين 
, فوعي  الوعي املتخلف للظاهرة  الوعي و  تخلف 

الوعي  تخلف  عن  اجلمعي  باملنظور  ٌيخلق  التخلف 
الذي تعي�صه ل يحفزك  التخلف  ان   . بالتخلف 

التقدم بل وعيك بالتخلف هو من ينتج لك  على 
التخلف ي�صدر عن بنية فكرية  اإن وعي  تقدما. 

الوعي  فيها  يتمظهر  اقت�صادية  و  اجتماعية  و 
تناق�س  وفق  الفردي  املتناق�صات  جدل  بعلو 

التطابق اخلا�س  ال�صيء و �صمنه, عرب منوذج 
جدل  ح�صاب  على  العام  املتناق�صات  جلدل  املت�صع 

براديغيم  عرب  ال�صي  و  للظاهرة  التكيفي  الذات 
متظهر الوعي. ان عدم علو الذات الواعية ملا 

متمظهر  وعي  عرب  ا�صكاليات  من  كورونا  حتمله 
التمظهر للذات  ات�صاع حيز جمالها �صمن  اإىل  ادى 
والرف�س  القبول  جدل  مع  تفاعله  و  الجتماعية 

ان �صيوع الكراه اإىل اجلهل املركب عرب و�صائل 
اجتماعية  �صوابط  خلق  و  الجتماعية  التن�صئة 

كورونا  فهم  حتم  م�صوؤولة  الغري  اأفعالنا  تربر 
خا�س  وعي  خلق  و  معطياتنا  ووفق  بطريقتنا 

وجوده  ي�صتح�صن  الذي  الجتماعي  البناء  بهذا 
الوعي  اإن  وفقه.  يتمظهر  و  املعا�س  التخلفي 

الغري فاعل الذي ميكن ان يوجد يف كل البناءات 
ال�صواء  على  املتخلفة  و  املتقدمة  الجتماعية 

وعيا  تعي�س  مثل  املانيا  يف  العن�صرية  فاجلماعة 
تعي�صه  الذي  املتمظهر  للوعي  تخلفا  لي�س  و  متخلفا 

اأن�صطتها  و  فعالياتها  كل  يف  املتخلفة  املجتمعات 
مير  اجلماعة  لتلك  املتخلف  الوعي  اإن  البنائية. 

عرب جدل املتناق�صات الذاتي اي�صا و لكنه ل 
يت�صع لي�صمل جدل الكل املجتمعي يف اي ظاهرة و 

اإن �صمل فاإنه ل ينتقل اإىل ال�صيوع و العموم لنه 
للوعي  التمظهر  ذاك  ,ان  توازنه  و  بتكييفه  �صيقوم 

متت  الراهن  لق�صايا  معاجلته  عدم  و  الجتماعي 
الجابة عنه عرب ما نعي�س. ان انح�صار كورونا 

يتم عرب وعي بالظاهرة من خلل ت�صييج جدل 
وفق  تطابقه  و  املفككة  فردانيتنا  و  املتناق�صات 
التاأثر  التاأثري و  الواعي و فاعلية  العلو باجلدل 

مع ادراك حمور الزمن للوعي و واقع الظاهرة. ان 
دور املجتمعات الن هي ان تعي فهم ذاتها و حتليل 

التمظهر  ثقافة  عن  البتعاد  و  اجلوهرية  ق�صاياها 
ووعيها و النتقال اإىل حقيقة الوعي ومن �صوف 

احلياة اإىل وعي �صوف باحلياة و قدا�صتها.

بقلم: االأ�ستاذ رقيق عبد اهلل 

كورونا.. 
ومتظهــر 
الوعــــي

حتذير طبي "مت�سائم"حول اللقاح املرتقب لكورونا
ثمة حاجة اإىل اأ�صهر اأو �صنوات حتى يح�صل اجلميع على اللقاح وي�صبح عاملنا اآمنا

حممد علي
----------------------

بو�صت",  "وا�صنطن  �صحيفة  وبح�صب 
اإىل  كــبــرية  بثقة  تتطلع  دول  ـــاإن  ف
اإىل  ــوؤدي  ي قد  ما  وهــو  اللقاح,  م�صاألة 
الطريقة  حول  واقعية  غري  ت�صورات 
حياته  اإىل  الــعــامل  بها  �صيعود  الــتــي 
لل�صحيفة  تقرير  ــق  ووف الطبيعية. 
ـــاإن هـــذه الــتــ�ــصــورات  الأمــريكــيــة, ف
اإىل  ــوؤدي  ت قد  اللقاح,  جتــاه  اخلاطئة 
املتخذة  ال�صحية  الإجـــراءات  عرقلة 
املدى  على  العدوى  انت�صار  كبح  لأجل 
دخل  املا�صي,  الأ�صبوع  ويف  الق�صري. 
لقاحان اثنان اإىل املرحلة النهائية من 
عددا  دفع  ما  وهو  الب�صرية,  التجارب 
انح�صار  ب�صاأن  التفاوؤل  اإىل  الــدول  من 
الوباء. ويف يوليو املا�صي, توقع خرباء 
اإفـــادات  يف  ال�صحة  بقطاع  عــامــلــون 
قد  اللقاح  اأن  الأمــريكــي,  للكونغر�س 
املقبل,  اأكتوبر  بحلول  متوفرا  يكون 
العام  نهاية  قبل  متاحا  �صيكون  اأنه  اأو 
يرون  اآخرين  خمت�صني  اأن  اإل  اجلاري, 
للحّد  كافيا  يكون  لن  الإجناز  ذلك  باأن 

"وا�صنطن  ونقلت  املر�س.  تف�صي  من 
الأمــرا�ــس  يف  الــبــاحــث  ــن  ع بو�صت" 
املعدية وعلم املناعة بجامعة هارفارد, 
يوناتان غراد, قوله, اإن اللقاح املرتقب 
ثم  الــزر  على  �صغط  مبثابة  يكون  لن 
التخل�س  اأي  ال�صحية,  ــة  الأزم تنتهي 
مــن الــكــمــامــات وكــافــة الإجــــــراءات 

الوقائية الأخرى.
�صيكون  اللقاح  "تطوير  غراد:  واأ�صاف 
التلقيح  لأن  نــهــايــة,  ولي�س  بــدايــة 
التوزيع  املراحل مثل  يتطلب عددا من 
و�صبكات الإمداد وثقة النا�س والتعاون 
ثمة  �صتكون  وبــالــتــايل,  ـــدول,  ال بــني 
�صنوات  اإىل  ورمبــا  اأ�صهر  اإىل  حاجة 
على  اجلــمــيــع  يح�صل  حــتــى  طــويــلــة 

اجلرعة وي�صبح عاملنا اآمنا".
�صيح�صلون  ــن  م اأن  ـــرباء  خ ــول  ــق وي
ي�صبحوا  لن  اللقاح,  من  جرعة  على 
بفريو�س  الإ�صابة  �صد  فورا  حم�صنني 
املناعة  جهاز  لأن  امل�صتجد,  كــورونــا 
اأ�صابيع  عدة  اإىل  يحتاج  الإن�صان  لدى 
املطلوبة  امل�صادة  الأج�صام  يجمع  حتى 
تقنيات  بع�س  ويف  املــر�ــس.  ملكافحة 

بجرعتني  اجل�صم  اإمداد  يتم  التلقيح, 
الــزمــن,  مــن  ــرتة  ف تف�صلهما  اثنتني 
وهذا يعني اأن اللقاح لي�س م�صاألة ثوان 
عابرة كما نعتقد ثم حت�صل احلماية. 
املناعة  تكون  قــد  ذلــك,  عــن  وف�صل 
اأو  الأمــد  ق�صرية  اللقاح  عن  املرتتبة 
مما  كــامــل,  ب�صكل  حتمي  ول  جزئية 
التلقيح بني  اإعادة  اإىل  النا�س  �صي�صطر 
التباعد  موا�صلة  اأو  والأخــرى,  الفينة 

حتى  الكمامات,  وارتــداء  الجتماعي 
بعد اأخذ اجلرعة.

يف  جدا  ناجعا  اللقاح  يكن  مل  حال  ويف 
حماية بع�س الفئات من النا�س, فاإنهم 
رغم  باملر�س  الإ�ــصــابــة  �صيوا�صلون 
اآراًء خاطئة �صرتّوج  جناح اللقاح, لكن 
غري  باأنه  العتقاد  و�صي�صري  ب�صاأنه, 
اأ�صخا�س  عنه  ين�صرف  ورمبــا  مفيد, 

يحتاجون اإليه فعل.
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هوؤالء االأ�سخا�ص حم�سنون �سد عدوى كورونا.. تعرف عليهم

اأ�سعار الذهب حتطم رقما قيا�سيا غري م�سبوق

خالل اجتماع املجل�ص االأعلى لالأمن

ر�سميا.. التح�سري لفتح امل�ساجد الكربى وال�سواطئ تدريجيا

وفاة املمر�سة احلامل بخن�سلة تخلف موجة من االحتجاجات

الديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية : درجات حرارة قيا�سية تتعدى47  درجة بالوادي وب�سكرة

خالل ال24 �ساعة االأخرية، كورونا: 507 اإ�سابة جديدة، 482 حالة �سفاء و8 وفيات 

بع�س  هــنــاك  اأن  حــديــثــة  طبية  تــقــاريــر  ك�صفت 
الأ�صخا�س الذين لديهم فر�س عالية لتجنب الإ�صابة 
ظهور  ــدم  ع اأو  امل�صتجد,  كــورونــا  فــريو�ــس  بــعــدوى 

اأعرا�س املر�س واآثاره عليهم يف حال اإ�صابتهم به.
املناعة,  علم  يف  متخ�ص�س  رو�صي  عامل  قاله  ملا  ووفقًا 
�صد  حم�صنني  اعتبارهم  ميكن  فئات  عدة  هناك  فاإن 
اخلطرية  ــاره  لآث تعر�صهم  واحتمالية  املر�س,  هذا 
اأولئك  هم  الفئات  هذه  اأوىل  اأن  قائًل  وتابع  قليلة. 
اأنه  مو�صحًا  بالولدة,  فطرية  مناعة  لديهم  الذين 

�صتعمل  ن�صبيًا,  �صغرية  فريو�صية  جرعة  وجود  مع 
ولن  العلوي,  التنف�صي  اجلهاز  تعزيز  على  مناعتهم 
الفئة  ــا  اأم اأكــرث.  اجل�صم  بــاخــرتاق  للعدوى  ت�صمح 
الأخرى املح�صنة �صد كورونا هم اأولئك الذين تعافوا 
من عدوى الفريو�صات التاجية املو�صمية, لفتًا اإىل اأن 
وهي  قوية,  م�صادة  اأج�صام  بتخزين  تقوم  اأج�صادهم 
واأردف  بكفاءة.  املناعية  ا�صتجابتهم  تن�صيط  تتوىل 
لدى  اأي�صًا  قليلة  بكورونا  الإ�صابة  خماطر  اأن  العامل 
عر�صة  ولي�صوا  قوية,  اأج�صامًا  ميلكون  الذين  اأولئك 

اأن  اإىل  م�صرياً  املناعي,  والق�صور  باجللطات  للإ�صابة 
للعدوى,  التقاطهم  حالة  يف  حتى  الأ�صخا�س  هــوؤلء 

فاإن املر�س مير عليهم ب�صكل ب�صيط.
واأ�صاف اأن هناك بع�س الأ�صخا�س قد ي�صابوا باملر�س, 
وتظهر عليهم اأعرا�س ب�صيطة مثل ال�صعال لعدة اأيام, 
ثم ينتهي الأمر عند هذا احلد لهم ويتماثلوا لل�صفاء, 
وبــاأن  باملر�س,  م�صابني  كانوا  اأنهم  يدركوا  اأن  دون 

مناعتهم قوية.
ق.د

غري  قيا�صي  م�صتوى  اإىل  الذهب  اأ�صعار  �صعدت 
املعدن  على  الطلب  تعزز  مع  الثنني  اأم�س  م�صبوق 
الــتــداعــيــات  حــيــال  ــاوف  ــخ امل بفعل  ـــن  اآم كــمــلذ 
لكن  كوفيد19-,  اإ�ــصــابــات  لتنامي  القت�صادية 
املكا�صب.وبحلول  مــن  حــد  الـــدولر  يف  ارتــفــاعــا 
)07�صا35  غرينت�س  بتوقيت  �صا35   06 ال�صاعة 

للذهب  الــفــوري  ال�صعر  ــان  ك ــر(  ــزائ اجل بتوقيت 
لــلأوقــيــة  دولرا  75ر1.973  عــنــد  مــ�ــصــتــقــرا 
عند  قيا�صية  ذروة  �صجل  اأن  بعد  )الأونــ�ــصــة(, 
الآ�صيوية. املعاملت  اأوائــل  يف  دولرا  66ر1984 

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 3ر0 باملائة 
مكارثيي  مايكل  دولرات.وقــــال  10ر1.992  اإىل 

ماركت�س”,  “�صي.اإم.�صي  يف  ال�صرتاتيجيني  كبري 
تنامي  اأول,  الأ�صواق.  �صتى  يف  تتدهور  “املعنويات 
معدلت الإ�صابة مبعث قلق حقيقي للعامل وم�صدر 
فاإنه  ذلك  �صوء  ويف  الذهب.  لأ�صعار  حقيقي  دعم 

يدفع الدولر الأمريكي لل�صعود اأي�صا”.
ق/و

برئا�صة   , للأمن  الأعــلــى  املجل�س  اجتماع  عقب 
رئي�س اجلمهورية وزير الدفاع الوطني عبد املجيد 

املواطنني.  اأمام  تدريجيا  امل�صاجد  فتح  تقرر  تبون 
�صرورة  مع  تدريجيا  ال�صواطئ  فتح  كذلك  وتقرر 

اللتزام بالقواعد ال�صحية والوقائية.
حممد علي

دائرة  �صكان  من  �س(  )عالية,  املمر�صة  وفــاة  خلفت 
جلنينها  و�صعها  بعد  توفيت  التي  بخن�صلة  �ص�صار 
بخن�صلة  والطفل  الأم  مب�صت�صفى  قي�صرية  بعملية 
وكونها  احلرجة  حالتها  نتيجة  لها  خ�صعت  والتي 
م�صابة بفريو�س كورنا موجة من الحتجاجات متثلت 
احتجاجية  وقفة  يف  الطبي  �صبه  ال�صلك  خــروج  يف 

زميلتهم  مع  ت�صامنا  ب�ص�صار  امعمر  �صعدي  مب�صت�صفى 
تخللتها اأكرث من لفتة حتمل جملة من الأ�صئلة كاأين 
ال�صتثنائية  العطلة  يف  املتوفاة  احلامل  املمر�صة  حق 
بالتكفل  اخلا�صة  العزل  وحدة  اأين  تت�صاءل  واأخرى 
بالن�صاء احلوامل وفقا للتعليمة الوزارية رقم 12 ليوم 
تت�صاءل  التي  اللفتة  اىل  بال�صافة   04/05/2020

عن امل�صوؤول عن العطل ال�صتثنائية,التكفل باملر�صى 
واين وحدة جراحة الكوفيد كما خرج املجتمع املدين 
لبلدية �ص�صار يف وقفة احتجاجية اأمام ذات امل�صت�صفى 
عالية  ال�صهيدة  وفاة  يف  معمق  حتقيق  بفتح  مطالبني 

التي وريت الرثى يف جو جنائزي حزين.     
 ونا�س لزهاري 

اجلوية,  للأر�صاد  الوطني  الــديــوان  حــذر 
ارتفاع  من  الإثنني,  خا�س,اأم�س  تنبيه  يف 

قيا�صي لدرجات احلرارة يف وليتني.
ــرارة  ــاأن درجــات احل ب ــه  امل�صدر ذات ــر  وذك
47 درجة حتت الظل طيلة النهار  �صتتعدى 
اإىل  التنبيه  واأ�صار  الواحات.  منطقة  على 
وليتي  �صت�صرب  القيا�صية  احلر  موجة  اأن 

وب�صكرة”. “الوادي 
ق/ج

�صجلت 507 اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا )كوفيد19-( و8 وفيات خلل ال24 �صاعة الأخرية يف اجلزائر, يف الوقت الذي متاثل لل�صفاء 482 مري�صا, ح�صب ما ك�صف عنه, 
يوم الإثنني , الناطق الر�صمي للجنة ر�صد ومتابعة فريو�س كورونا, الدكتور جمال فورار.

ق.و

وزير التعليم العايل يطلب اال�ستفادة 
من جتارب اجلامعات االأمريكية

عبد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزيــر  ا�صتقبل 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  �صفري  زيــان  بن  الباقي 
ــون ديــرو�ــصــيــه, وتــطــرق الــطــرفــان اإىل  بــاجلــزائــر ج

الو�صعية الوبائية الراهنة وكيفية التعامل معها
ال�صفري  على  الــوزيــر  عر�س  لــلــوزارة,  بيان  وح�صب 
اأجل  من  القطاع  ــده  اأع الــذي  ال�صحي,  الربوتوكول 
احلالية  اجلامعية  ال�صنة  ,لختتام  اجلائحة  مواجهة 
�صملت  املقبل.كما  اجلامعي  املو�صم  دخــول  حت�صري  و 
املحادثات بني الطرفني عددا من م�صائل التعليم العايل 
برايت”  برنامج”فول  بينها  ــن  ,وم العلمي  البحث  و 
اآفاقه  تو�صيع  و  التعاون  تطوير  واإمكانيات  للتكوين, 
البلدين  يف  الباحثني  وحركية  والبحث  التكوين  يف 
ــربات  اخل واكت�صاب  الــتــقــارب  اأجـــل  مــن  وت�صجيعها 

والتجارب امليدانية والعملية.
حممد علي 

يعتقد كثريون اأن اأزمة فريو�س كورونا امل�صتجد �صت�صبح من املا�صي, مبجرد طرح لقاح �صد العدوى, لكن 
اخلرباء يحثون على "الرتيث" لأن احلل لن يكون �صريعا كما يظنون.


