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توظيف االأ�ساتذة 
املتعاقدين يف الواليات 

التي ال حتوز على 
القوائم االحتياطية

تقرير اأ�سود عن خماطر "كوفيد 
افريقيا على  اأثره  19" و 

ل�ضمان التاأطري البيداغوجي 
خالل املو�ضم الدرا�ضي املقبل

اجلزائر احتلت املركز الثالث اإفريقيا بالإ�ضابة 
بفريو�س كورونا

• بني 83  األف  اإىل 190 األف �سخ�ص يف اأفريقيا 
قد ميوتون ب�سبب الوباء

02

مركز "غامايل" الرو�سي يخطط لبدء جتربة لقاح "كورونا" على االأطفال

04

03

يف اإطار جتارة املقاي�سة

 تبادالت جتارية 
بعيدا عن التعامالت 

النقدية باجلنوب 

حريق بغابات النخيل 
املثمرة يف بلدية اأم الطيور 

حجز 20 قنطارا من 
اللحوم البي�ساء الفا�سدة 

وزير ال�سحة: �ستتخذ اإجراءات وقائية 
�سارمة حلماية امل�سلني

اإعادة فتح امل�ساجد قريبًا 
.. الدعوة اإىل احرتام 

االإجراءات الوقائية

هالك 1232 �سخ�سا 
يف حوادث املرور خالل 

ال�سدا�سي االأول من 2020

الوادي

اجللفة
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البنك الوطني اجلزائري 06

االنطالق ر�سميا يف ت�سويـق 
منتجات ال�سريفة اال�سالمية
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الفريق �سنقريحة يدعو اإطارات الدرك الوطني اإىل متتني العالقات 
مع اأبناء ال�سعب

اأ�سرف رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة، اأم�ص  الثالثاء، على تن�سيب العميد نور الدين قوا�سمية قائدا جديدا للدرك الوطني، خلفا للواء عبد الرحمان 
عرعار.و جاء يف بيان لوزارة الدفاع الوطني “با�سم رئي�ص اجلمهورية، القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمر�سوم الرئا�سي املوؤرخ يف 30 جويلية 2020، اأ�سرف 
الفريق ال�سعيد �سنقريحة، رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي هذا اليوم الثالثاء 04 اأوت 2020 على مرا�سم ت�سليم ال�سلطة و تن�سيب العميد  نور الدين قوا�سمية كقائد جديد للدرك 

الوطني، خلفا لّلواء عبد الرحمان عرعار.

ال�سيا�سة اجلديدة لقطاع الت�سامن

الرتكيز على اإدماج الفئات اله�سة يف التنمية االقت�سادية
و  الأ�سسرة  و  الوطني  الت�ضامن  وزيسسرة  اأكسسدت 
ال�ضمان  و  الت�ضغيل  و  العمل  و  املسسراأة  ق�ضايا 
ال�ضيا�ضة  اأن  بالنيابة، كوثر كريكو،  الجتماعي 
اجلديدة للقطاع تركز على ادماج الفئات اله�ضة 
تكوينهم  خالل  من  القت�ضادية  التنمية  يف 
وتدعيمهم، لال�ضتفادة من قرو�ض وكالة ت�ضيري 

القر�ض امل�ضغر.
اىل  قادتها  زيسسارة  خالل  الوزيرة  اأو�ضحت  و 
يرتكز  الت�ضامن  قطاع  اأن  مترنا�ضت  وليسسة 
التكنولوجيا،  ا�ضتعمال  "تو�ضيع  على  اأ�ضا�ضا 
من خالل رقمنة كل املعطيات املتعلقة بالقطاع 
امل�ضاعدات  وطبيعة  امل�ضتفيدين  لتحديد 

ا�ضتحداث  مت  اأنسسه  اإىل  م�ضرية  لهم"،  املقدمة 
بتعلق  فيما  �ضواء  اإلكرتونية،  خدمات  "عدة 
خطر  حالة  يف  امل�ضن  ال�ضخ�ض  عن  بالتبليغ 
وكذا  مسساأوى  بدون  الأ�ضخا�ض  عن  التبليغ  اأو 
للعائالت  املوجهة  الأ�رية  ال�ضت�ضارات  خدمة 
املت�ررة من جائحة كورونا".و اأبرزت  كريكو 
"عدة  اتخاذ  مت  كورونا،  جائحة  بداية  منذ  اأنه 
امل�ضنني  بدور  املقيمني  حلماية  وقائية  اجراءات 
الوباء"،  هذا  من  امل�ضعفة  الطفولة  وموؤ�ض�ضات 
حالة  اأية  ت�ضجل  "مل  الآن  حلد  اأنه  اإىل  م�ضرية 
بجهود  باملنا�ضبة  اأ�ضادت  املراكز".و  بهذه  وفاة 
فيما  الفئة.و  هسسذه  حماية  يف  القطاع  عمال 

ال�ضمان  و  الت�ضغيل  و  العمل  بقطاع  يتعلق 
"حملة  اطالق  الوزيرة عن  الجتماعي، ك�ضفت 
النت�ضاب  ب�رورة  للتوعية  حت�ضي�ضية  وطنية 
غري  للعمال  الجتماعي  ال�ضمان  ل�ضندوق 
التي  احلقوق،  و  لالمتيازات  الرتويج  و  الجراء 
ميكن اأن ي�ضتفيد منها املنت�ضبون لهذا ال�ضندوق 
اأو ال�ضناديق التابعة للقطاع".و اأ�ضارت كريكو 
اىل اأن وجود "تكامل كبري بني قطاعي الت�ضامن 
اله�ضة  بالفئات  التكفل  عملية  يف  العمل  و 
التنمية  لتحقيق  املقاولتية  عامل  يف  واإدماجها 

القت�ضادية".
ق/و

حممد علي 
--------------------

وقف  ال�ضتقبال،  مرا�ضم  وبعد  البداية،  يف 
روح  على  وخ�ضوع  ترحم  وقفة  الفريق 
الذي يحمل  “العربي بن مهيدي”،  ال�ضهيد 
اأين و�ضع  مقر قيادة الدرك الوطني ا�ضمه، 
التذكاري  الن�ضب  عند  الزهور  من  باقة 
على  الكتاب  فاحتة  تال  و  لل�ضهيد،  املخلد 
روحه الطاهرة وعلى اأرواح قوافل ال�ضهداء 

الأبرار.
بتفتي�ض  ا�ضتهلت  التن�ضيب  حفل  مرا�ضم 
الوطني  السسسدرك  اأفسسسراد  ملربعات  الفريق 
عن  بعدها  ليعلن  العلم،  ب�ضاحة  امل�ضطفة 
للدرك  اجلديد  للقائد  الر�ضمي  التن�ضيب 

الوطني:
الأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�ض  “با�ضم 
الوطني،  الدفاع  وزير  امل�ضلحة،  للقوات 
 30 يف  املوؤرخ  الرئا�ضي  للمر�ضوم  وفقا  و 
نور  العميد  ر�ضميا  اأن�ضب   ،2020 جويلية 
خلفا  الوطني  للدرك  قائدا  قوا�ضمية  الدين 

للواء عبد الرحمان عرعار.
بالعمل حتت �ضلطته وطاعة  اآمركم  وعليه، 
�ضالح  ميليه  مبا  تعليماته  تنفيذ  و  اأوامسسره 
اخلدمة، جت�ضيدا للقواعد والنظم الع�ضكرية 
السس�سسضسساريسسة وقسسوانسسني اجلسسمسسهسسوريسسة ووفسساء 
لقيم  تخليدا  الأبرار، و  �ضهدائنا  لت�ضحيات 

ثورتنا املجيدة. والله املوفق”.
اأركان  رئي�ض  الفريق  ال�ضيد  بعدها  لي�رف 
اجلي�ض الوطني ال�ضعبي على مرا�ضم ت�ضليم 

العلم الوطني.
و بعد الت�ضديق على حم�ر ت�ضليم ال�ضلطة، 
التقى ال�ضيد الفريق بقيادة واإطارات الدرك 
الوطني، حيث األقى كلمة توجيهية، بثت اإىل 
الوطني  الدرك  ووحدات  اجلهوية  القيادات 
بعد،   عن  املرئي  التحا�ر  تقنية  طريق  عن 
ذكر فيها من جديد بالعناية التي يحظى بها 
�ضلك الدرك الوطني من قبل القيادة العليا، 
للجي�ض  الرئي�ضية  املكونات  اأحد  باعتباره 

الوطني ال�ضعبي:
والعناية  الرعاية  مدى  عليكم،  يخفى  “ل 
رعاية  الوطني،  الدرك  ل�ضلك  نوليها  التي 

يف  الأ�ضا�ضية،  معاملهما  تتجلى   وعناية 
موجبات  توفري  على  ال�ضديد،  احلر�ض 
و  دائسسمسسة  ب�ضفة  السس�سسضسسالح،  هسسذا  تطوير 
ح�ضا�ضية  مع  يتناغم  ب�ضكل  و  م�ضتمرة، 
ويتوافق  به،  املنوطة  املهام  وخ�ضو�ضية 
متاما مع عزم القيادة العليا للجي�ض الوطني 
ال�ضعبي،  �ضليل جي�ض التحرير الوطني، باأن 
كمكون  الوطني،  السسدرك  �ضلك  من  جتعل 
امل�ضلحة،  قواتنا  مكونات   من  اأ�ضا�ضي 
دعامة اأ�ضا�ضية من دعائم الأمن وال�ضتقرار 
و�ضل  همزة  اأي�ضا،  باعتباره  و  بالدنا،  يف 
مع  الأهمية  غاية  يومي يف  وات�ضال  قوية، 
و�ضبه  الريفية  املناطق  يف  ل�ضيما  ال�ضعب، 
الدرك  رجال  فيها  يتعامل  التي  احل�رية، 
املواطنني، و هو  اإخوانهم  الوطني يوميا مع 
ما يجعل من �ضالح الدرك الوطني عن�ر 
فعالة  واأداة  عنه،  غنى  ل  ا�ضتقرار  و  اأمن 
يف غاية ال�رورة، يف جمال خدمة الوطن 
واملواطن، وال�ضهر الدائم على �ضمان احرتام 
وتطبيق قوانني اجلمهورية من قبل اجلميع”.

على  الوطني  الدرك  اإطسسارات  حّث  الفريق 

التفاين يف اأداء مهامهم على الوجه الأكمل، 
امل�ضتمر  التمتني  على  دوما  يحر�ضوا  واأن 
ربوع  كافة  يف  ال�ضعب،  اأبناء  مع  للعالقة 

الوطن:
“اإن حيوية هذه املهام املوكلة للدرك الوطني، 
الدرك  رجسسال  اأنتم  جميعا،  منكم  تتطلب 
الكثري من  الوطني، و يف جميع مواقعكم، 
الأكمل،  الوجه  على  اأدائها  على  احلر�ض 

و  احلثيث  ال�ضعي  بال�رورة  ي�ضتوجب  مما 
مع  للعالقة  امل�ضتمر  التمتني  اإىل  الواعي، 
الذي  الوطن،  ال�ضعب، يف كافة ربوع  اأبناء 
يبقى ك�ضب ثسقسته، مبثابة امل�ضدر الأ�ضا�ضي 
اأنا على  من م�ضادر النجاح يف الأعمال، و 
و  اجلانب  هسسذا  تراعون  باأنكم  اأي�ضا  علم 

متنحونه الأهمية التي ي�ضتحقها”.

تعليمة جراد اىل وزير الداخلية

مطالبة الوالة بفتح �سجالت لل�سكاوى 
واإر�سالها لرئا�سة اجلمهورية

وزارة الدفاع ت�سلم 1048 عربة متعددة املهام

جراد  العزيز  عبد  الأول،  الوزير  وجه 
اجلماعات  و  الداخلية  وزير  اإىل  تعليمة 
الولة  اإىل  بالإيعاز  فيها  كلفه  املحلية، 
لل�ضكاوى  �ضجل  فتح  على  حلملهم 
ولية  كل  و  ولية  كل  م�ضتوى  على 
الإدارات  كافة  م�ضتوى  وعلى  منتدبة 
تعليمة  بها.واأو�ضحت  امللحقة  املحلية 
ال�ضجل  هذا  يكون  اأن  يجب  باأنه   جراد 
مرقما وموقعا بالأحرف الأوىل من قبل 
من  اأو  املعنية  لسسالإدارة  الأول  امل�ضوؤول 

قبل مفو�ض عنه.
يجب  اأنه  على  نف�ضه  امل�ضدر  اأكد  كما 
اإر�ضال ن�ضخة منه -ال�ضجل- اإىل رئا�ضة 
اأجل  من  ال�ضهر  يف  مرتني  اجلمهورية 

ا�ضتغالله.
ق/و

مّت بتيارت بالناحية الع�ضكرية الثانية، ت�ضليم 
 »  Class-G«املهام متعددة  عربة   1048
عالمة  من   Sprinter(( نفعية  و�ضيارات 
طرف  مسسن  م�ضّنعة  بسسنسسز،  مر�ضيد�ض- 
ذات  ال�ضيارات  لإنتاج  اجلزائرية  ال�ركة 
 SAFAV-MB  « بنز  مر�ضيد�ض  العالمة 
الإ�ضعاف،  الأفسسسراد،  لنقل  خم�ض�ضة   ،»
و  النريان،  واإطفاء  الب�ضائع  نقل  الإ�ضارة، 

ذلك لفائدة كل من املديرية املركزية للعتاد 
الداخلية  وزارة  الوطني،  الدفاع  لسسوزارة 
العمرانية،  التهيئة  و  املحلية  اجلماعات  و 
املديرية  الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية 
العامة  املديرية  املدنية،  للحماية  العامة 
خا�ضة،  و  عمومية  وموؤ�ض�ضات  للغابات 

ح�ضب بيان للوزارة.
ق/و

لقاء تن�سيقي بني اللجنة الوزارية للفتوى 
واللجنة العلمية

اأ�رف وزير ال�ضوؤون الدينية والأوقاف، 
على  الثالثاء،  ام�ض   بلمهدي،  يو�ضف 
بح�ضور  التن�ضيقي  اللقاء  افتتاح 
جمال  العلمية،  اللجنة  با�ضم  الناطق 
الوزارية  اللجنة  من  واأع�ضاء  فورار 

للفتوى.

الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  بيان  واأ�ضار 
�ضل�ضلة  اإطار  يف  يدخل  اللقاء  اأن  اإىل 
اللقاءات الت�ضاورية العلمية، بني اللجنة 
يف  للفتوى  الوزارية  واللجنة  العلمية 

ظل اأزمة كورونا وتداعياتها
ق/و

وزارة التكوين توقع اتفاقية �سراكة مع املجمع اجلزائري الرتكي للن�سيج "تايال"
املهنيني،  التعليم  و  التكوين  وزيرة  اأبرمت 
املكلف  املنتدب  الوزير  و  فريحة،  بن  هيام 
�ضيفات،  يا�ضني  امل�ضغرة،  بامِلوؤ�ض�ضات 
الرتكي  للمجمع  العام  املدير  جانب  اىل 
باملنطقة  الواقع  "تايال"  للن�ضيج  اجلزائري 
غليزان،  بولية  خطاب  ل�ضيدي  ال�ضناعية 

اإىل  تهديف  ثالثية  اتفاقية  الثالثاء،  اأم�ض 
اإدماج خريجي مراكز التعليم و التكوين يف 

تخ�ض�ضات �ضناعة الن�ضيج.
و �ضيتم اإدماج مبوجب هذه التفاقية، خريجي 
مراكز التعليم و التكوين يف جممع "تايال"، 
و  املجال  يف  للرتب�ض  املهنيني  ا�ضتقبال  و 

التفاق  الرتب�ض، كما مت  بعد فرتة  اإدماجهم 
م�ضغرة  �ركات  با�ضتحداث  املناوبة  على 
جممع  يف  تكوينهم  و  الن�ضيج  ل�ضناعة 
"تايال"، و خلق قطب امتياز لرفع ال�راكة 

مل�ضتوى اأعلى.
ق/و

هالك 1232 �سخ�سا يف حوادث املرور خالل ال�سدا�سي االأول من 2020
الناجمة  الوفيات  ن�ضبة  انخفا�ض يف  ت�ضجيل  مت 
عن حوادث املرور مبختلف وليات الوطن، خالل 
باملائة.  بس21.37   ،2020 من  الأول  ال�ضدا�ضي 
يف  لالأمن  الوطنية  للمندوبية  بيان  وح�ضب 
نف�ض  خالل  ت�ضجيل  مت  الثالثاء،  اأم�ض  الطرق، 
الفرتة، جناة 352 �ضخ�ضا من املوت يف حوادث 

املرور، مقارنة مع نف�ض الفرتة من 2019.
 1232 بالذات، وفاة  الفرتة  ومت ت�ضجيل يف هذه 
�ضخ�ضا من بينهم 1022 من فئة الذكور و210 
نف�ض  خالل  ت�ضجيل  مت  كما  الإنسساث.  فئة  من 
اأي  مروري  حادث   8851 املذكورة،  الفرتة  هذه 

بانخفا�ض يقدر بس2902 حادث.
وذلك  جريحا،   9632 اجلرحى  عدد  بلغ  بينما 
بانخفا�ض قدر بن�ضبة 26.45 باملائة، اأي ما يعادل 
من  الأول  ال�ضدا�ضي  مع  مقارنة  جريحا   4288

.2019
حوادث  يف  تورطا  الأكرث  العمرية  الفئة  ومتثل 
ال�ضنة ما  الأول من هذه  ال�ضدا�ضي  املرور خالل 
يف  الفئة  هذه  ت�ضببت  حيث  �ضنة،  و29   18 بني 

اأي بن�ضبة  2693 حادثا مروريا ج�ضمانيا،  وقوع 
وال�ضباب  الطفال  يت�ضدر  كما  باملائة.   30،  43
ت�ضجيل  مت  حيث  املرور،  حوادث  �ضحايا  قائمة 
�ضنة   29 اأعمارهم  يتجاوز  ل  �ضابا   537 وفاة 
�ضابا   6499 اإىل جانب جرح  الفرتة،  نف�ض  خالل 
باملائة   54،  89 يعادل  ما  وهو  الفئة،  ذات  من 
املتورطني  وبخ�ضو�ض  ال�ضحايا.  جمموع  من 
ال�ضائقني  فئة  فاإن  احلوادث،  هذه  ال�ضا�ضيني يف 
املتح�ضلني على رخ�ضة �ضياقة الأقل من خم�ض 
�ضنوات، هم املتورطون يف 4085 حادثا مروريا 
يقارب  ما  وهو  املذكورة،  الفرتة  ج�ضمانيا خالل 

ن�ضبة 46 باملئة من اجمايل ال�ضائقني املتورطني
يف  النارية  السسدراجسسات  م�ضتعملو  تسسورط  كما 
باملائة   17،  84 بن�ضبة  اأي  مروريا،  حادثا   1579
اأن  اإىل  البيان،  احلسسوادث.واأ�سسضسسار  جمموع   من 
اجلزائر  هي  للحوادث،  عر�ضة  الأكرث  الوليات 
عدد  يف  ال�ضدارة  حتتل  تبقى  التي  العا�ضمة 
احلوادث بت�ضجيلها 390 حادثا مروريا ج�ضمانيا.

التي  امل�ضيلة،  وليسسة  الثانية  املرتبة  يف  تليها 

وليسسة  وبعدها  حسسادثسسا   378 بسسدورهسسا  �ضجلت 
خالل  مسسروراي،  حادثا   379 بت�ضجيل  ال�ضلف 
درجة  يخ�ض  وفيما  املسسذكسسورة.  الفرتة  نف�ض 
امل�ضيلة،  ولية  �ضهدت  فقد  احلسسوادث  خطورة 
القتلى  ملوؤ�ر  بالن�ضبة  ارتفاعا،  الأكرث  الن�ضبة 
بت�ضجيلها 77 �ضحية و580 جريح. تليها وليتا 
�ضخ�ضا   58 بوفاة  و�ضطيف،  العا�ضمة  اجلزائر 
وعرف  منها.  واحسسدة  كل  طرق  م�ضتوى  على 
اليومان الأول والأخري من اأيام ال�ضبوع “الأحد 
من  مروريا  حادثا   2616 ت�ضجيل  اخلمي�ض،  و 
اإجمايل عدد احلوادث امل�ضجلة خالل نف�ض الفرتة، 
التي  الكثيفة،  املرورية  احلركة  ب�ضبب  وذلسسك 

لوحظت خالل هذين اليومني من الأ�ضبوع.
وتعود الأ�ضباب الرئي�ضية لوقوع حوادث املرور، 
بالدرجة الوىل، اإىل الإفراط يف ال�رعة ونق�ض 
احليطة واحلذر وعدم انتباه الراجلني، حيث لتزال 
هذه  وقسسوع  اأ�ضباب  تت�ضدر  املفرطة  ال�رعة 

احلوادث.          
ق/و



يف �سوء التطورات املرتبطة بجائحة كوفيد 19

تبون يوّجه الإعادة فتح تدريجي لدور العبادة و ال�سواطئ و اأماكن اال�سرتاحة
وّجه رئي�ص اجلمهورية القائد االأعلى للقوات امل�سلحة وزير الدفاع الوطني عبد املجيد تبون، اأمرا للوزير االأول عبد العزيز جّراد، لربجمة اإعادة فتح دور العبادة و ال�سواطئ  و املنتزهات و 

اأماكن اال�سرتاحة للمواطنني ب�سكل تدريجي.
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حممد علي 
--------------------

و لدى تروؤ�ضه اجتماًعا للمجل�ض الأعلى 
لالأمن خ�ض�ض لتقييم الو�ضع العام يف 
املرتبطة  التطورات  �ضوء  يف  البالد، 
تبون  الرئي�ض  اأمر   ،19 كوفيد  بجائحة 
باإعادة فتح تدريجي  لدور العبادة، على 
الأوىل يف  املرحلة  الأمر يف  ينح�ر  اأن 
تت�ّضع لألف م�ضٍل  التي  امل�ضاجد  كربى 
احسسرتام  فيها  يت�ضنى  و  الأقسسسل،  على 
الرتسسداء  و  اجل�ضدي  التباعد  �رَطْي 

الالزم  للكمامات.
و �ضمح الجتماع با�ضتعرا�ض ال�روط 
امل�ضاجد  اإىل  امل�ضلني  بعودة  الكفيلة 
ال�روط  توفري  ت�ضمن  ظسسروف  يف 
ال�ضحية،  الإجراءات  لحرتام  الق�ضوى 
كما  للجائحة،  الت�ضدي  يفر�ضها  التي 
اإعسسادة  لالأمن  الأعسسلسسى  املجل�ض  در�سسض 
اأماكن  و  املنتزهات  و  ال�ضواطئ  فتح 
هذا  يف  خا�ضة  للمواطنني  ال�ضرتاحة 

املو�ضم ال�ضيفي.
تبون  الرئي�ض  كّلف  ال�ضاأن،  هسسذا  يف 
الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  الأول  الوزير 
تدريجي  ب�ضكل  امل�ضاحات  هذه  لفتح 
ي�ضمح كذلك بالحرتام ال�ضارم للتدابري 
م�ضالح  م�ضوؤويل  هنا  اأمر  و  الوقائية، 
الأمن بال�ضهر بح�ضور اأمني مكثف يف 
امليدان على ح�ضن تنفيذ تعليمات التباعد 

بني امل�ضطافني و ارتداء الكمامات.
الأول  الوزير  اجلمهورية  رئي�ض  وكّلف 
باإعداد املرا�ضيم املت�ضمنة الطرق العملية 
و  مرنة،  ب�ضفة  الإجراءات  هذه  لتطبيق 
الدولة يف كل احلالت يقظة و  �ضتبقى 
طرف  من  ال�ضارم  التقيد  على  �ضاهرة 
املواطنني بهذه التدابري، التي ميكن اإعادة 
الو�ضعية  تفاقم  حالة  يف  فيها  النظر 
ال�ضحية لأن الأمر يتعلق بداهة ب�ضحة 

و �ضالمة اجلميع.
و كان الجتماع فر�ضة لبحث تراكم عدد 
من الختاللت اخلطرية التي اأثرت �ضلبا 
يف الأ�ضابيع الأخرية، على حياة املواطن 
�ضكل  الأحسسيسسان  بع�ض  يف  اتخذت  و 
ال�ضري  عرقلة  بغر�ض  تخريبية،  اأعمال 
الوطني و موؤ�ض�ضات  احل�ضن لالقت�ضاد 

البالد.
و يف ختام اجتماع املجل�ض الأعلى لالأمن، 
مف�ضل  عر�ض  اإىل  ال�ضتماع  بعد  و 
اجلمهورية  رئي�ض  األح  الأول،  للوزير 
معمقة  فتح حتقيقات  الإ�راع يف  على 
كان   الطي  ال�ضلوك   هسسذا  اأ�ضباب  يف 
التزويد  انقطاع  و  الغابات،  حرائق  وراء 
و  لل�رب،  ال�ضالح  املاء  و  بالكهرباء 
املراكز  يف  لل�ضيولة  املفاجئ  الختفاء 
الربيدية، و تخريب قارورات و خزانات 
يتم  حتى  امل�ضت�ضفيات،  يف  الأك�ضيجني 
حتديد م�ضوؤوليات اجلهات الفاعلة بدقة.

تقرير اأ�سود عن خماطر "كوفيد 19" و اأثره على افريقيا

اإىل   و�ضل  كورونا  فريو�ض  اأن  رغم 
و  اأوروبا  عن  متاأخًرا  الإفريقية  القارة 
العالية  اأن ال�رعة  اإل  اأمريكا،   اآ�ضيا و 
من  متكنمت  نطاقها  وات�ضاع  للعدوى 
ادى  مما  لالإ�ضابة   افريقيا  دول  تعر�ض 
الطبية  الأجهزة  اإىل  حدوث نق�ض يف 
)من الأقنعة الواقية اإىل اأجهزة التهوية( 
مبا   ، للخطر  الأ�ضخا�ض  تعّر�ض  و   ،
و  الطبي  املجال  يف  العاملني  ذلك  يف 
اأن  التقارير  تقول   ، للعدوى  ال�ضحي 
التغلب على COVID-19  يف العامل 
يتطلب  و  اأولوية عاملية  ي�ضكل  النامي 
متعددة،  جبهات  على  فورية  اإجراءات 
و نظًرا للطبيعة الوبائية حلالة الطوارئ   
نف�ض  اإىل  تقريًبا  بلد  كسسل  يحتاج 
، و و�ضع  الوقت  نف�ض  الإمسسدادات يف 
وعالج  لتحديد  فعالة   ا�ضرتاتيجيات 
مرحلة  من  مبكر  وقسست  يف  املر�ضى 
لتجنب  الآليات  حتديد  مع   النت�ضار 
الوقاية  معدات  يف  بالأ�ضعار  التالعب 

وال�ضلع الأخرى ذات ال�ضلة بالوباء؛
هي مذكرة  حول كيف ميكن ل�ضيا�ضات 
الفكرية  وامللكية  والت�ضنيع  التجارة 
الرتكيز  مع   ، اأفريقيا  ا�ضتجابة  ت�ريع 
الأجسسهسسزة  اإىل  الو�ضول  متكني  على 
حتديد  خسسالل  من   ، والأدويسسسة  الطبية 
احلكومات  فيها  حتتاج  جمالت  اأربعة 
املجتمع  و  الباحثني  و  ال�ركات  و 
الرئي�ضية  الثغرات  معاجلة  اإىل  الدويل 

: )الختبار ، احلماية و العالج(،  قدمت 
و   ، العاملي  الو�ضع  عن  ملحة  املذكرة 
واأمثلة   ، اأفريقيا  يف  لالجتاهات  تقريًبا 
قبل  تنفيذها من  يتم  التي  احللول  على 
حتدد  كما  واخلا�ض،  العام  القطاعني 
اأولوية  ذات  اإجسسراءات  خم�ضة  املذكرة 
C - لس بفعالية  لال�ضتجابة   أأفريقيا، 
الهيكلي  التحول  ت�ريع  و   VID-19
من  الرغم  فعلى  القارة،  التنمية عرب  و 
على  لل�ضيطرة  ال�ريعة  ال�ضتجابات 
و  الب�ضائع،  و  الأ�ضخا�ض  حتركات 
ت�ضجيع التباعد الجتماعي ، فاإن الوباء 
اأنحاء  جميع  يف  وا�ضعا  انت�ضارا  ي�ضهد 
القارة ، واإن كان ذلك مع وجود اختالف 
كبري يف عدد احلالت ح�ضب البلد، اآخر 
الأرقام التي مت الو�ضول اإليها ت�ضري اأن 
باملائة من  خم�ض دول جمتمعة متثل56 
احلالت املوؤكدة و هي م�ضنفة كالتايل:  
�ضجلت  املوؤكدة  احلالت  من  باملائة   19
يف  باملائة   15،5   ، اأفريقيا  جنوب  يف 
09 باملائة  ، تليها اجلزائر بن�ضبة   م�ر 
،  07 باملائة يف املغرب  و حتتل نيجرييا 

املركز الأخري بن�ضبة  06 باملائة.
امل�ضتجد،  كورونا  فريو�ض  ظهور  قبل 
اأن  يتوقع  الدويل  النقد  �ضندوق  كان 
اأ�رع  من  �ضتة  على  اإفريقيا  حتتوي 
عام  يف  العامل  يف  ا  منًوّ اقت�ضادات   10
لقارة  بالن�ضبة  مهم  اأمر  وهو   ،2020
العامل  يف  الفقراء  من  عدد  اأكرب  ت�ضم 

 ، ن�ضمة  مليون    400 من  باأكرث  يقدر 
 )WHO( وفًقا ملنظمة ال�ضحة العاملية
، ل يزال اأحد اأكرب التحديات يف اإفريقيا 
الطبية  الإمسسسدادات  توافر  يف  يتمثل 
فمن   ، الغذائية  املسسواد  و  الأ�ضا�ضية 
ركود  اأول  يف  اإفريقيا  تدخل  اأن  املقرر 
لها منذ 25 عاًما هذا العام ، مع ا�ضتداد 
ارتفاع  و  الجتماعية  ال�ضطرابات 
ن�ضبة الفقر و البطالة، ح�ضبما ا�ضارت 
فاإن  لإفريقيا،  القت�ضادية  اللجنة  اإليه 
تت�ضبب يف   اأن  19 ميكن  جائحة كوفيد 
انخفا�ض عائدات ال�ضادرات الإفريقية 
خ�ضارة  اإىل  تسسوؤدي  قد  و  الوقود،  من 
ملا  القارة،  يف  للنفط  امل�ضدرة  الدول 
يزيد عن 100 مليار دولر اأمريكي يف 
عام 2020، حيث يت�ضاءل الطلب على 
و  القت�ضادي.  الإغالق  ب�ضبب  الوقود 
الإيرادات  توؤدي خ�ضائر  اأن  املمكن  من 
اإىل ارتفاع حجم الديون ب�ضكل ل ميكن 
يف  و  حتمله،  الإفريقية  للحكومات 
مع  ال�ضديدة  ال�ضعوبات  ت�ضاعد  ظل 
احلكومات  جلاأت  الغذائي،  الأمن  توتر 
و  القيود  تخفيف  اإىل  الأفسسريسسقسسيسسة  

ا�ضتئناف العمل .
منظمة  تتوقع  اآخسسر  �ضعيد  على  و   
 190 اإىل  األف    83 اأن  العاملية  ال�ضحة 
اأن  ميكن  اأفريقيا  يف  �ضخ�ض  األسسف 
ميكن  كما   ،   19 كوفيد  ب�ضبب  ميوتوا 
بالعدوى  �ضخ�ض  مليون  ي�ضاب  اأن 

اإذا  السسوبسساء  مسسن  الأوىل  ال�ضنة  يف 
العدد  اأن  كما  الحتواء،   تدابري  ف�ضلت 
دخول  تتطلب  التي  للحالت  املتوقع 
الطبية  القدرات  يفوق  قد  امل�ضت�ضفى، 
على  عالوة  اإفريقيا،  معظم  يف  املتاحة 
الأكرث  الت�ضخي�ض  تقنيات  فاإن   ، ذلك 
ا�ضتخداًما مل يتم ت�ضميمها بعد للقارة 
الأفريقية، و لتكون اأكرث فعالية، يجب 
مالءمة  الأكرث  الختبار  حل  يكون  اأن 
يتم  اأن  و   ، معقولة  باأ�ضعار  و   ، �ريًعا 
اأجل  تنفيذه بطريقة لمركزية ،  و من 
الدعم تقوم اأكرب الوكالت و ال�ركات 
اإىل  ال�ضتثمارات  بتوجيه  العاملية 
اجلديدة،  و  احلالية  البحثية  امل�ضاريع 
اإدارتسسه  وكيفية  الوباء   عن  للك�ضف 
تعمل  حيث  ب�رعة،  انتقاله  اأوتقليل 
ملكافحة  الإفسسريسسقسسيسسة  العمل  فسسرقسسة 
 )AFTCOR( السستسساجسسي  السسفسسريو�سسض 
ا�ضتجابة  اإطسسار  يف  اإن�ضاوؤها  مت  التي 
مفو�ضية الحتاد الأفريقي على اجلائحة 
اأحدث  حول  املعلومات  تبادل  بهدف   ،
و  املمار�ضات،  اأف�ضل  و  امل�ضتجدات 
امل�ضاعدة  و  ال�ضيا�ضية  القرارات  دعم 
دعم جهود  و  التقنية  القدرات  بناء  يف 
املجال،  هذا  يف  العاملية  العلمية  البحث 
للتمكني من حتديد احللول التي ميكن اأن 
تعمل يف ظل الظروف املحددة للبلدان 

الأفريقية.
علجية عي�ض

اجلزائر احتلت املركز الثالث اإفريقيا باالإ�سابة بفريو�ص كورونا

 )بني 83  األف  اإىل 190 األف �سخ�ص يف اأفريقيا قد ميوتون  ب�سبب الوباء (

وزير ال�سحة يوؤكد: 

�سُتّتخذ اإجراءاٍت 
وقائيًة �سارمًة 
حلماية امل�سلني

اأكد وزير ال�ضحة و ال�ضكان و اإ�ضالح 
بوزيد  بن  الرحمن  عبد  امل�ضت�ضفيات، 
وقائية  اإجسسراءات  �ضتتخذ  احلكومة  اأن 
قرار  باأن  م�ضريا  امل�ضاجد،  يف  �ضارمة 
الفتح التدريجي للم�ضاجد و ال�ضواطئ 
قال  املواطنني.و  على  للتخفيف  جاء 
الوزير بن بوزيد: “اإن احلكومة �ضتتخذ 
امل�ضاجد،  يف  �ضارمة  وقائية  اإجراءات 
عليهم  �ضيكون  امل�ضلني  اأن  و  خا�ضة 
و  الكمامة  ارتسسداء  و  التباعد،  احسسرتام 
بهم”،  اخلا�ضة  ال�ضالة  ح�ضرية  جلب 
اأ�ضخا�ض  ت�ضخري  �ضيتم   باأنه  م�ضريا 
اإجراءات  مهمتهم احلر�ض على تطبيق 
التباعد على م�ضتوى بيوت  الوقاية و 
الفتح.و  قسسرار  ي�ضملها  التي  السسلسسه، 
اأمسسام  السس�سسضسسواطسسئ  فتح  بخ�ضو�ض 
ال�ضحة  وزيسسر  و�ضف  امل�ضطافني، 
بس  ال�ضواطئ  يف  التباعد  على  احلفاظ 
“ال�ضعب جدا” و جناحه مرتبط بوعي 
املواطن و تكثيف عمليات التح�ضي�ض، 
ن�ضاط  با�ضتغالل  ال�ضماح  مقرتحا 
الإطعام يف امل�ضاحات املفتوحة و لي�ض 
بوزيد  بن  �ضّدد  املغلقة.و  القاعات  يف 
املتخذة  الإجسسراءات  اعتبار  ميكن  اأنه ل 
للحجر  عاما  رفعا  احلكومة  قبل  من 
ي�ضتبعد  مل  كما  جزئي،  رفع  هو  بل 
اإعادة الغلق يف حال عدم احرتام تدابري 

الوقاية و التباعد.
ق/و
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توظيف االأ�ساتذة املتعاقدين يف الواليات التي ال حتوز 
على القوائم االحتياطية

حممد علي 
-------------------

خالل  من  السسوزارة  اأو�ضحت  اأو 
الرتبية  ملديري  وجهتها  تعليمة 
كسسيسسفسسيسسة تسسوظسسيسسف الأ�سسسضسسساتسسسذة 
التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  املتعاقدين 
الثانوي  و  املتو�ضط  و  البتدائي 
بهذه  الرتبية  لسسسوزارة  التابعة 
الرتبية  ملديري  ال�ضفة، حيث ميكن 
لأ�ضباب  الوليات،  م�ضتوى  على 
مرفق  با�ضتمرارية  مرتبطة  قاهرة 
ال�ضنة  ثسسنسساء  اأ وحتسسديسسدا  التعليم 
توظيف  اإىل  اللجوء  الدرا�ضية، 

املتعاقدين. الأ�ضاتذة 
حر�ضا  نسسه  اأ السسوزارة  اأ�ضافت  و   
ال�ضتثنائي  الطابع  �ضمان  على 
يتعني  التوظيف  من  النوع  لهذا 
على  السسرتبسسيسسة  مسسسديسسسري  عسسلسسى 
مسس�سسضسستسسوى السسسوليسسسات ،السسلسسجسسوء 
اإىل  الإمسسكسسان  حسسدود  يف  م�ضبقا 
الأ�ضبوعي  التوقيت  مراجعة 
املسس�سسضسستسسحسسق مسسن طسسسرف اأ�سسضسستسساذ 
اإىل  اللجوء  و  املسسسادة،  نف�ض  يف 
اإعسسادة  و  الإ�ضافية،  ال�ضاعات 
املحتمل  الفائ�ض  العدد  توزيع 
الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  عل 
اجلغرايف،  القطاع  لنف�ض  التابعة 
القوائم  ا�ضتغالل  اإىل  بالإ�ضافة 
رقم  للتعليمة  وفقا  الحتياطية، 
 20 يف  املسسوؤرخسسة  ع  و  ع  م   01
بتطبيق  املتعلقة   2013 فيفري 
رقم  التنفيذي  املر�ضوم  اأحكام 
اأفريل   25 يف  املسسوؤرخ   12-194

.2012
التوظيف،  �روط  يخ�ض  وفيما 
توظيف  ميكن  باأنه  الوزارة  اأفادت 
متعاقدين  ب�ضفة  الأ�سسضسساتسسذة 
املالية  املنا�ضب  ت�ضغر  عندما 
الأ�ضباب،  لأحسسد  موؤقتة  ب�ضفة 
لأكسسرث  مر�ضية  عطلة  ل�ضيما 
اأمسسومسسة،  عطلة  اأ�ضهر،   07 مسسن 
عن  يقل  الأمسسسد  طسسويسسل  مسسر�سسض 
لأداء  خسسا�سسضسسة  عسسطسسلسسة  �سسضسسنسسة، 
املوظفني  ت�ضخري  احلج،  منا�ضك 
اللجنة  يف  كاأع�ضاء  املعينني 
النتخابات  ملسسراقسسبسسة  الوطنية 
عطلة  اأو  املحلية،  فسسروعسسهسسا  و 

املرت�ضحني  للموظفني  تلقائية 
بات. لالنتخا

ميكن  نسسه  اأ السسسسوزارة  اأ�سسضسسافسست  و 
ثسسنسساء  اأ مسسالسسيسسة،  منا�ضب  حتسسريسسر 
الأ�ضباب  لأحد  الدرا�ضية  ال�ضنة 
التقاعد،  على  الإحالة  يف  املتمثلة 
السسوفسساة،  ال�ضتقالة،  الت�ريح، 
ال�ضتيداع،  على  الإحالة  العزل، 
الولية،  خارج  النقل  النتداب، 
السسرتسسب  جميع  يف  السسرتقسسيسسة  اأو 
يف  التعيني  و  التعليم  عسسدا  مسسا 
و  الهيكلية  العليا  املنا�ضب 
عند  كذلك  و  العليا،  الوظائف 
ال�ضاغرة،  املالية  املنا�ضب  وجود 

التوظيف  م�ضابقات  انتظار  يف 
املالية  واملسسنسسا�سسضسسب  والسسرتقسسيسسة، 
تنظيم  بعد  �ضاغرة  بقيت  التي 
الناجحني  و  التوظيف،  م�ضابقات 
لاللتحاق  التوظيف  م�ضابقات  يف 
و  الثانوي،  التعليم  اأ�ضتاذ  برتبة 
يف  اللي�ضان�ض  �ضهادة  حاملي 
معادلة  �ضهادة  اأو  العايل  التعليم 
توظيف  يتم  نسسه  اأ مو�ضحة  لها، 
كانت  مهما  املتعاقدين  الأ�ضاتذة 
املوظف،  اإليها  ينتمي  التي  الرتبة 
ب�ضفة  املايل  من�ضبه  ي�ضغر  الذي 
احلالت  ح�ضب  دائمة،  اأو  موؤقتة 

عليها. املن�ضو�ض 

 اأمرت وزارة الرتبية الوطنية مديري الرتبية بتوظيف اأ�ساتذة االأطوار التعليمية الثالثة ب�سفة متعاقدين يف الواليات، التي ال حتوز على 
املحددة   2014 ماي  يف  املوؤرخة  بالتعليمة  عمال  بوعريريح،  وبرج  غليزان  الدفلى،  عني  تيارت،  البي�ص،  غرار  على  االحتياطية  القوائم 

لكيفيات و �سروط توظيف االأ�ساتذة املتعاقدين يف قطاع الرتبية.

ل�سمان التاأطري البيداغوجي خالل املو�سم الدرا�سي املقبل

 

املر�سد اجلامعي الدويل لل�سحراء الغربية بفرن�سا

يوم درا�سي متعدد 
التخ�س�سات حول 

الق�سية ال�سحراوية 
نوفمربالقادم

فدرالية عمال الغابات ت�ستنكر "التخريب املمنهج" للرثوة الغابية
الوطنية  الفدرالية  ا�ضتنكرت   
الطبيعة  و  البيئة  و  الغابات  لعمال 
�ضمته ب"التخريب  ما  لها  بيان  يف 
له  تسستسسعسسر�سسض  السسسسذي  املمنهج" 
حرائق  خالل  من  الغابية  السسرثوة 
اإىل  داعسسيسسة  ومفتعلة"،  "مدبرة 
ال�رورية  العمل  و�ضائل  توفري 
ت�ضاركية  مقاربة  على  والعتماد 

الظاهرة. ملواجهة 
المسسانسسة  اإن  السسبسسيسسان،  يف  وجسسساء 
التابعة  الفدرالية  لهذه  التنفيذية 
اجلزائريني،  للعمال  العام  لالحتاد 
ب�ضدة  وت�ضتنكر  بسسقسسوة  "تدين 
على  الإجسسسسسرام  يسسسسادي  اأ اإ�سسسسرار 
من  تبقى  ملسسا  املمنهج  التخريب 
الإ�سسرام  خسسالل  من  غابية  ثسسروة 
حلرائق  احلالت  اغلب  يف  العمدي، 
 10 تسسست عسسلسسى  اأ غسسابسسات مسسهسسولسسة 
النباتي،  الغطاء  من  هكتار  األف 
اإىل  حتما  �ضيوؤدي  الذي  ال�ضيء 
اأثار كارثية وعواقب و خيمة على 
والبيئية  اليكولوجية  امل�ضتويات 
القت�ضادية،  و  الجتماعية  و 
الوخيمة  ثسسارهسسا  اأ اإدراك  �ضيتم  و 
السس�سسضسسنسسوات  خسسسالل  بسسو�سسضسسوح  و 

القادمة".
اأ�ضافت باأن املعلومات املتح�ضل  و 
احلرائق  "اأغلب  باأن  توحي  عليها، 
ياٍد  باأ مفتعلة  و  مدبرة  املتزامنة 
انت�رت  حيث  ق�ضد،  عن  اإجرامية 
غابات  يف  و  وا�ضعة  مناطق  يف 
وعسسرة  وت�ضاري�ض  كثافة  ذات 
الأولية  التدخالت  �رعة  تعيق 
حسسرارة  مع  بالتزامن  لإخسسمسسادهسسا، 
ت�ضمن  مناخية  وظسسروف  �ضديدة 
احلرائق،  وانت�ضار  انسسدلع  �رعة 
نف�ضه  الوقت  على عدة جبهات يف 

مدمرة". نريان  باأمواج  و 
وراء  مسسن  يسسسراد  نسسسه  اأ واعسستسسربت 
"النيل  املفتعلة،  احلسسرائسسق  هسسذه 
و  لالأمة  الطبيعية  السسرثوات  من 
حالة  خلق  و  اخلا�ضة  املمتلكات 
اأو�ضاط  يف  والقلق  الحتقان  من 
املناطق  يف  بالأخ�ض  و  املواطنني، 
للغابة،  املجاورة  املناطق  و  الريفية 

رزقهم". مب�ضدر  وامل�ضا�ض 
دعت  الو�ضعية،  هذه  ملواجهة  و 
اإىل  للفدرالية  التنفيذية  الأمانة 
ال�ضارمة  الرقابة  دوريات  تكثيف 
ال�ضتباقية،  العمليات  وتو�ضيع 

اإ�راك  و  اليقظة،  ت�ضكيل جلان  مع 
للغابات  املتاخمة  املناطق  �ضكان 
امل�ضبوهة  السستسسحسسركسسات  ور�سسضسسد 
و  السستسسحسسريسسات  يف  املسسبسسا�سسرة  و 
لتحديد  املعمقة  امليدانية  الأبحاث 
الأمسسر  اأن  امل�ضوؤوليات،باعتبار 
اخلطورة  �ضديد  ب"فعل  يتعّلق 
نتيجة  اأو  ق�ضد  -عسسسن  يسسهسسدف 
السسرثوة  على  الق�ضاء  تسسهسساون- 
باأمن  وامل�ضا�ض  الوطنية،  الغابية 

املواطنني". و�ضالمة  الوطن 
للخروج  ال�رورية  احللول  وحول 
الأمانة  دعت  الو�ضعية،  هذه  من 
توفري  على  الرتكيز  اإىل  التنفيذية 
للقيام  السسالزمسسة  العمل  و�ضائل 
من  بداية  الأولسسيسسة،  بالتدخالت 
واأ�ضغال  امل�ضالك  فتح  وزيادة  فرز 
و  السسدوريسسة  وال�ضيانة  التهيئة 
و  الغابية،  الف�ضاءات  تنظيف 
املن�ضاآت  و  املراقبة  اأبراج  تكثيف 
خارطة  ر�ضم  اإعسسسادة  و  اخلا�ضة 
توفري  و  الأعوان  توزيع  و  انت�ضار 
الت�ضهيالت  و  والإمكانات  املرافق 

لفائدتهم. ال�رورية 
يف  النظر  بسساإعسسادة  طالبت  كما 

و  احلسسرائسسق  مكافحة  خمططات 
الو�ضائل  على  العتماد  و  حتديثها 
اإجناز  و  املتطورة،  التكنولوجية 
املراقبة  تدعيم  و  معلومات  بنك 
التفعيل  و  اجلوية  التدخالت  و 
الولئية  اللجان  لسسدور  املسسيسسداين 
ملقاربة  املجال  فتح  و  البلدية،  و 
لكل  يكون  اندماجية  و  ت�ضاركية 
فيها.و  اأ�ضا�ضي    دوٍر  الفاعلني 
يسسجسسب اأيسس�سسضسسا -حسس�سسضسسب السسبسسيسسان- 
تزويدها  و  الغابات  اإدارة  تدعيم 
حتى  املادية  و  الب�رية  بالو�ضائل 
امل�ضندة  املهام  اأداء  لها  يت�ضنى 
العتبار  اإعسسادة  و  جهة،  من  لها 
و  مكانتهم  تعزيز  و  ملنت�ضبيها 
اأعسسوان  م�ضف  اإىل  بهم  الرتقاء 
ع�ضكرية  ال�ضبه  اخلا�ضة  الإدارات 
الأمانة  طالبت  اأخسسرى.و  جهة  من 
مع  عاجل  لقاء  بتنظيم  التنفيذية 
الريفية  التنمية  و  الفالحة  وزير 
و  الغابات  قطاع  اأو�ضاع  ملناق�ضة 
الجتماعية،  و  املهنية  الن�ضغالت 
احللول  اإيجاد  و  اإطاراته  و  لأعوانه 

البيان. ي�ضيف  لها،  املنا�ضبة 
ق/و

لل�ضحراء  السسدويل  اجلامعي  املر�ضد  اأعلن 
و  نسس�سسضسسانسسيسسة  الإ السسعسسلسسوم  بكلية  السسغسسربسسيسسة 
بباري�ض  �سسضسسوربسسون  جلامعة  الجتماعية 
تقنية  طريق  عن  درا�ضًيا  يوًما  تنظيم  فرن�ضا، 
الرهانات  حول  بعد،  عن  املرئي  التوا�ضل 
باعتبارها  الغربية،  لل�ضحراء  املعا�رة 
تنتظر  الفريقية،  القارة  يف  م�ضتعمرة  اآخر 
باإ�راف  ال�ضتعمار  اإنهاء  عملية  ا�ضتكمال 
عقود  منذ  ترعى  التي  املتحدة،  الأمم  من 
ينهي  توافقي  �ضيا�ضي  حل  لإيجاد  جهودا 
بني  املفاو�ضات  تعرّث  بعد  هذا  و  النزاع،  هذا 

البولي�ضاريو و  املغرب 
يوم  الفرتا�ضية  الندوة  عقد  تاريخ  حدد  و 
خ�ضي�ضا   �ضتوجه  و  املقبل،  نوفمرب  من   12
�ضهادة  لنيل  ون  يسسحسس�سسرّ السسذيسسن  للطلبة 
تقدمي  يف  الراغبني  بعدها  ما  اأو  الدكتوراه 
�ضيطرح  و  الق�ضية،  هسسذه  حسسول  بحوثهم 
م�ضتوى  يف  م�ضوؤولون  و  �ضيا�ضيون  خرباء 
ب�ضكل  الإرتباط  ذات  الق�ضايا  خمتلف  رفيع 
حتت  و  الغربية،  ال�ضحراء  يف  بالنزاع  مبا�ر 
كما  لجئني  كانوا  اإن  ال�ضحراويني  �ضورة 
نظر  يف  حمتجزين  كانوا  اأم  اجلزائر  تعتقد 
البيت  مبوقف  تعلق  مسسا  ل�ضيما  املسسخسسزن،  
دعمها  اإمكانية  و  الق�ضية  من  الأبي�ض 
اأن  مفاده   اإ�رائيلي  مطلب  هو  و  للمغرب، 
ب�ضيادة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تعرتف 
الغربية"،  "ال�ضحراء  منطقة  على  املغرب 
اإ�رائيل،   مع  لعالقاتها  الرباط  تطبيع  مقابل 
على  تاأثري  لها  التي  املوا�ضيع  من  وغريها 
الغربية،  ال�ضحراء  لإقليم  املجاورة  املناطق 
لجئني  ت�ضت�ضيف  التي  اجلسسزائسسر  ل�ضيما 
عن  اأما  بتندوف،  اأر�ضيها  على  �ضحراويني 
مطالبتها  على  ت�ر  فهي  البولي�ضاريو 
يف  املسس�سسضسسري  تسسقسسريسسر  حسسق  حسسول  با�ضتفتاء 
نحو  م�ضاحتها  تبلغ  التي  الغربية  ال�ضحراء 
املغرب  يوؤكد  حني  يف  مربع،  كلم  األف   266
يف  الذاتي،  احلكم  يتجاوز  حل  لأّي  رف�ضه 

املغربية. ال�ضيادة  اإطار 
مع  ت�ضامنها  عسسن  عسسديسسدة  دول  تعرب  و 
اأم  كانت  اأوروبسسيسسة  ال�ضحراوي،  ال�ضعب 
عن  تعزم  التي  اجلزائر  خطى  على  و  عربية، 
عن  للدفاع  الدويل"   للتعاون  "وكالة  اإن�ضاء 
للنزاع  حّد  و�ضع   و  ال�ضحراوية   الق�ضية 
الغربية،  ال�ضحراء  حول  املغربي  اجلزائري 
املتحدة  لالأمم  دعوتها  الدول  من  كثري  جددت 
للنزاعات  حد  و�ضع  اأجسسل  من  العمل  اىل 
جادة  مفاو�ضات  بعث  خالل  من  امل�ضلحة 
ذات  والتسسفسساقسسيسسات  املسسعسساهسسدات  تطبيق  و 
الحتالل  لإنهاء  الإ�ضتعمار  بت�ضفية  ال�ضلة 
و   ، الغربية  لل�ضحراء  ال�رعي  غري  املغربي 
مل  الذي  ال�ضحراوي  لل�ضعب  ال�ضالم  حتقيق 
خمالب  من  النجاة  �ضوى  اليوم  حلمه  يعد 
والبوؤ�ض(  ،اجلسسوع  املر�ض   ( ا�ضمه  ثالوث 
اأن  ي�ضار  كسسورونسسا،  وبسساء  انت�ضار  ظل  يف 
الغربية  لل�ضحراء  الدويل  اجلامعي  املر�ضد 
الأكادمييني  ال�ركاء  من  جمموعة  ي�ضم 
اإنتاج  على  يعمل  و  اجلن�ضيات،  خمتلف  من 
و  التاريخية  احلركات  حول  املعرفة  وتقا�ضم 
يف  ال�ضيا�ضية  و  القت�ضادية  و  الجتماعية 
�ضكان  م�ضتوى  وعلى  الغربية  ال�ضحراء 

ال�ضتات. ذلك    مبا يف  الإقليم، 
عي�ض علجية 
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طبقا  الأكسسلسسة،  هسسذه  وتعترب 
الوحيد  وغسسالسسبسسا  �سسضسسا�سسضسسيسسا  اأ
السسسذي يسسو�سسضسسع عسسلسسى مسسائسسدة 
باملنطقة  لالأ�ر  الغداء  وجبة 
السسعسسائسسالت  عسسديسسد  وتف�ضل 
حرارة  ملواجهة  باردة  تقدميها 
حسسرارة  عسسن  السسنسساجتسسة  اجل�ضم 
كبد  يف  ال�ضاطعة  ال�ضم�ض 

الغذاء. فرتة  ال�ضماء 
متناويل  من  العديد  ويرجع 
اإعتمادها  "الدوبارة"  طبق 
�سسضسسا�سسضسسيسسة  كسسوجسسبسسة غسسسسذاء اأ
ومسس�سسضسستسسقسسلسسة مسسنسسذ بسسدايسسة 
انسستسس�سسضسسارهسسا بسسدايسسة السسقسسرن 
مميزة  اأكلة  كونها  الع�رين 
على  السسقسس�سسضسساء  يف  ت�ضاعد 
واجلسسوع  بالعط�ض  ال�ضعور 
خالل  السسيسسوم  �ضاعات  طيلة 
لإحتوائها  ال�ضيف  ف�ضل 
مهمة  غذائية  عنا�ر  على 
احلم�ض  �ضواء  احلبوب  اأهمها 
باقي  اإىل  بالإ�ضافة  الفول  و  اأ
الأخ�ر  )الفلفل  املكونات 
وطماطم  طسسازجسسة  وطماطم 
وهري�ضة  وثوم  وملح  م�ضربة 
وتسسسوابسسسل وزيسسسسست زيسستسسون 
مكونات  كلها  وهي  وزيتون( 
مقاومة  على  اجل�ضم  ت�ضاعد 
ال�ضيف. ف�ضل  خالل  احلرارة 

العائالت  معظم  وتف�ضل 
السس�سسضسسوفسسيسسة خسس�سسضسسو�سسضسسا يف 
السس�سسضسسيسسف وعسسسلسسسى عسسكسس�سسض 
هذه  حت�ضري  الف�ضول  باقي 
بالبيت  ال�ضعبية  الأكسسلسسة 
بعناية  مكوناتها  انتقاء  بعد 

عن  وعزوفهم  ال�ضوق  مسسن 
اأكيا�ض  داخل  معلبة  اقتنائها 
منزلية  واأواين  بال�ضتيكية 
املخ�ض�ضة  الف�ضاءات  من 
لسسبسسيسسع هسسسذه الأكسسسلسسسة وذلسسك 
ارتفاع  نتيجة  تلفها  خمافة 

احلرارة. درجة 
يف�ضلون  الرجال  بع�ض  اأن  اإل 
تقليدي  ديكور  و�ضط  تناولها 
الطاولت  اإىل  الكرا�ضي  من 
يو�ضع  السستسسي  الأواين  اإىل 
بالف�ضاءات  السسطسسبسسق  فيها 
اليومية  بالأ�ضواق  التجارية 
الغر�ض  لسسهسسذا  املخ�ض�ضة 
املسسركسسزي  بال�ضوق  ل�ضيما 
هذه  تروج  اأين  املدينة  و�ضط 
ال�ضاعات  من  ابتداء  الأكلة 
غاية  اإىل  ال�ضباح  من  الأوىل 

الزوال. بعد  الواحدة 
وهو  السسديسسن/ب  بسسدر  ويقول 
باإحدى  ي�ضتغل  اإطسسار  �ضاب 
باجلنوب  البرتولية  ال�ركات 
"الدوبارة"  تناول  يف�ضل  نه  اأ
املخ�ض�ضة  بسسالسسفسس�سسضسساءات 

و�ضط  الوجبة  هسسذه  لرتويج 
السس�سسضسسوق املسسسركسسسزي نسسظسسرا 
التقليدي  اخلسسا�سسض  للطابع 
مينح  السسذي  الف�ضاءات  لهذه 
بتاريخ  تسسربسسط  ممسسيسسزة  نكهة 
تناولها. وطقو�ض  الأكلة  هذه 

م�ضعودة/  ال�ضيدة  اأن  اإل 
الثانوي  بالطور  �ضتاذة  اأ ز 
املحالت  بسساإحسسدى  لتقيناها  اأ
مكونات  اقتناء  ب�ضدد  وهي 
"الدوبارة"  طبق  ومسسقسساديسسر 
طبق  ت�ضرتى  ل  نها  اأ اأكسسدت 
تف�ضل  فهي  معلبا  الدوبارة 
العائلي  بيتها  يف  اإعسسدادهسسا 
مكونات  مسسن  املسسقسساديسسر  لن 
على  بناء  تعدها  الأكلة  هذه 
اأ�رتها  وذوق  احتياجاتها 
نها  اأ القول  حد  اإىل  وذهبت 
يف  ل�سسضسسيسسمسسا  اأكسسسرث  �ضحية 

ال�ضيف. ف�ضل 
ال�ضيدة  جهتها  من  واأكسسدت 
بيت  ربسسة  هسسي  و  جسسمسسيسسلسسة.ع 
مسستسسار  اأ بعد  على  لتقيناها  اإ
فسسسقسسسط مسسسسن السسسفسسس�سسسضسسساءات 

السسستسسسجسسساريسسسة املسسخسس�سسضسس�سسضسسة 
بال�ضوق  "الدوبارة"  لبيع 
اأكلتها  ل�راء  تتاأهب  املركزي 
ال�ضيف،  ف�ضل  يف  املف�ضلة 
هذه  �راء  تف�ضل  نها  اأ اأكدت 
م�ضرية  ال�ضوق  من  الأكسسلسسة 
�ضالحيتها  على  حتافظ  نها  اأ
اإىل  نقلها  �رعة  خسسالل  من 
فهي  ذلك  اإىل  اإ�ضافة  املنزل 
واملقادير  املكونات  ت�ضرتي 

بتح�ضريها. وتقوم  ة  جمزاأ
يف  الطبق  هذه  ت�ضويق  وعن 
حممد  يقول  ال�ضيف  ف�ضل 
حمل  اأقدم  �ضاحب  وهو  /�ض 
ال�ضعبية  الأكسسلسسة  هسسذه  لبيع 
و�سسضسسط السس�سسضسسوق املسسركسسزي 
حمسسالت  جسسنسساح  مسسرتسسادي  اأن 
يتوزعون  "الدوبارة"  بيع 
طبقهم  ياأكلون  زبسسائسسن  بسسني 
الف�ضاءات  بسسهسسذه  املف�ضل 
يف�ضلون  واآخرين  املخ�ض�ضة 
لنقلها  معلبة  الأكلة  هذه  اأخذ 
الفئة  وهسسي  مسسنسسازلسسهسسم  اإىل 
ف�ضول  بباقي  مقارنة  الأقل 

. ل�ضنة ا
الأكلة  "الدوبارة"  وتبقى 
للعديد  املف�ضلة  ال�ضعبية 
على  ال�ضوفية  العائالت  من 
ال�رائية  قدراتهم  اختالف 
فسسسهسسسي لزالسسسسسسسست حتسستسسفسسظ 
بسسربيسسقسسهسسا وبسسهسسرجسسهسسا السسذي 
الطبق  هذا  خمت�ضو  �ضنعه 
ا�ضم  عليهم  يطلق  السسذيسسن 
الطبق  فهي  "الدوبارجية" 
بني  يرتاوح  الذي  �ضعرا  الأقل 

دينارا. و150   100

�سهري جويلية  ال�سيف ال�سيما خالل  ال�سوفية يف عز ف�سل  العائالت  االأكرث رواجا لدى  ال�سعبية  "الدوبارة" االأكلة  تعد   
45 درجة مئوية حتت الظل. واأوت عندما ت�ستد درجة احلرارة متجاوزة ال 

احلرارة درجة  ت�ستد  عندما  خ�سو�سا 

وليسسة  اأن  مسستسسابسسعسسون  يسسسرى 
السسسسسسسوادي �سسضسسهسسدت خسسالل 
هسسمسسال  السس�سسضسسنسسوات الأخسسسرية اإ
اجلميع  واأ�ضبح  للقباب  كبريا 
افقد  ممسسا  بنائها  عسسن  يسسعسسزف 
ورونسسقسسهسسا  نكهتها  املسسديسسنسسة 
ولهذا  ومتيزها  وخ�ضو�ضيتها 
اخلسسطسسر  نسساقسسو�سسض  دق  وجسسسب 
واإ�ضالح  الو�ضع  هذا  لتدارك 

وتفعيل  اإ�سسضسسالحسسه  ميكن  مسسا 
يف  املحلية  ال�ضلطات  دور 
العمراين  الطابع  عن  الدفاع 

للمنطقة
القباب  ت�ضكل  ان  فيمكن 
للدخل  �سسضسسا�سسضسسيسسا  اأ مسس�سسضسسدرا 
ميزة  مسسن  متثله  مبسسا  املسسحسسلسسي 
 ، م�ضبوقة  غري  وكونية  عاملية 
تفعيل  البع�ض  يقرتح  لهذا  و 

الفي�ضبوك  على  جمموعة 
لسسسلسسسدفسسساع عسسسن السسسقسسسبسسساب و 
املحلية  ال�ضلطات  حت�ضي�ض 
تلزم  �ضيا�ضة  ر�ضم  ب�رورة 

القباب اإىل  بالعودة  اجلميع 
تسسراجسسع  ظسسل  ويف  انسسسه  كسسمسسا 
والجتسساه  التمويل  م�ضادر 
نسسحسسو ا�سسضسستسسنسسفسساذ مسسداخسسيسسل 
ال�ضياحة  �ضرتجع  السسبسسرتول 

الأوىل  الهتمامات  لتحتل 
ولن  املحليني  للم�ضوؤولني 
من  �ضتبقى  العمرانية  الأمناط 
ال�ضياحي  اجلذب  عوامل  اأهم 
الهتمام  لزاما  اأ�ضبح  فقد 
النمط  مميزات  كاأحد  بالقباب 

�ضوف. بوادي  العمراين 
ق.م

 2020/08/03 يسسسوم  يف 
 06 و   20 ال�ضاعة  وعسسلسسى 
السسقسسطسساع  وحسسسدة  تسسدخسسلسست  د 
عبد  خريواين  املدنية  احلماية 
وبدعم  با�ضطيل  السسوهسساب 
املغري  الثانوية  الوحدة  من 
بلدية  بغابات  حريق  لآجسسل 
حريق  يف  متثل  الطيور  م  اأ

طفيلية(  واع�ضاب  )احرا�ض 
كبرية  م�ضاحة  على  منت�ر 
النخيل  غسسابسسات  تسستسسو�سسضسسط 
ال�ضيطرة  مت  حيث  املثمرة 
نقاذ  واإ واإخماده  احلريق  على 
بالغابات  النخيل  ثسسسروات 

. املجاورة 
ق.م

من  السسعسسديسسد  اأكسسسسد 
اأن  املسسخسستسس�سسضسسني 
"ال�ضتجابة  فعالية 
للج�ضم  املناعية" 
لفريو�ض  السسبسس�سسري 
كسسسورونسسسا )كسسوفسسيسسد 
ت�ضكيل  واإعادة   )19
اجلينية  السسرتكسسيسسبسسة 

السسوادي  بسسوليسسة  للفريو�ض 
الوطن  مناطق  من  وغريها 

خطورته. اإ�ضعاف  وراء 
خليل،  خالد  الدكتور  برز  واأ
علم  يف  خمت�ض  طبيب  وهو 
والبيولوجيا  الفريو�ضات 
املتعاملني  واأحسسسد  احلسسيسسويسسة 
با�ضتور،  معهد  مسسع  تقنيا 
السسذي  السسفسسريو�سسض  اأ�سسضسسل  اأن 
تقل  الب�ري  اجل�ضم  ي�ضيب 
ن�ضان  الإ حياة  على  خطورته 
انت�ضاره  ومدى  الزمن  مبرور 

. املجتمع  فراد  اأ بني 
املسستسسحسسدث  ذات  واأو�سسسضسسسح 
ال�سسضسستسسجسسابسسة  فسسعسسالسسيسسة  اأن 
جهاز  طريقة  )هي  املناعية 
للتعرف  السسبسس�سسري  املسسنسساعسسة 
الغريبة  الأجسس�سسضسسام  عسسلسسى 
قوتها  لإ�ضعاف  اخلارجية 
واإعسسسادة  عليها  والسسقسس�سسضسساء 
اجلينية  الرتكيبة  ت�ضكل 
وراء   )19 )كوفيد  لفريو�ض 
حياة  على  خطورته  اإ�ضعاف 

ن. ن�ضا لإ ا
�سسسضسسسار السسدكسستسسور خسسالسسد  واأ
العلمية  الأبحاث  اأن  خليل 
املسسسسدرو�سسسسضسسسسة الأولسسسسيسسسسة 
الفريو�ض  هسسذا  بخ�ضو�ض 
تزايد  اأن  توؤكد   )19 )كوفيد 
الإ�سسضسسابسسة  حسسالت  انت�ضار 
معينة  �ضكانية  كتلة  و�ضط 
حمددة  جغرافية  منطقة  ويف 
اإ�ضعاف  اإىل  حتما  تسسسوؤدي 
خسسطسسورتسسه نسسظسسرا لسس�سسرعسسة 
للج�ضم  املناعية  ال�ضتجابة 
هذا  جينات  وحتول  الب�ري 

. الفريو�ض 
ويسسسقسسسول السسدكسستسسور جسسابسسر 
اأخ�ضائي  طبيب  وهو  جديع 
ال�ضدرية  مسسسرا�سسسض  الأ يف 
حتول  ت�ضجيل  والتنف�ضية 
لالإ�ضابة  املر�ضية  الأعرا�ض 
)كوفيد19(  الفريو�ض  بهذا 
خطورة  اأكسسرث  اأعسسرا�سسض  من 
التنف�ضي،  اجلسسهسساز  ت�ضيب 
ال�ضن  كبار  لسسدى  ل�ضيما 
مسسرا�سسض  مسسن املسس�سسضسسابسسني بسساأ
�ضغط  كسسارتسسفسساع  مسسزمسسنسسة 
اإىل  ال�ضكري  ومر�ض  الدم 
تقت�ر  خطورة  اأقل  اأعرا�ض 
ال�ضم  حا�ضة  فسسقسسدان  على 

. خفيف  و�ضعال  والذوق 
حالت  ارتسسفسساع  رغسسم  واأكسسد 
اأ�ضعاف  اأربعة  اإىل  الإ�ضابة 
ننا  اأ اإل  اأ�ضعاف  وخم�ضة 
احلسسالت  يف  نق�ضا  ن�ضجل 

 90 من  فاأزيد  الإ�ضت�ضفائية 
الإ�ضابة  حالت  من  باملائة 
احلجز  على  عالجها  يقت�ر 
تناول  مع  املنزيل  ال�ضحي 
تخفف  التي  الأدويسسة  بع�ض 
املر�ضية  الأعسسرا�سسض  ن�ضبة 

الإ�ضابة. وخطورة 
مدير  لسسيسسه  اإ ذهسسب  مسسا  وهسسو 
بولية  وال�ضكان  ال�ضحة 
عبد  السسسدكسسستسسسور  السسسسسوادي 
اأكد  السسذي  لعويني  السسقسسادر 
املكلفة  الطبية  اللجنة  اأن 
مبسستسسابسسعسسة مسسر�سسضسسى فسسريو�سسض 
التي   )  19 )كوفيد  مورونا 
خل�ضت  اأخ�ضائيني  ت�ضم 
الدقيقة  املتابعة  خالل  من 
امل�ضجلة  لسسالإحسس�سسضسسائسسيسسات 
الأعرا�ض  يف  ملحوظ  حتول 
بهذا  للم�ضابني  املر�ضية 
اأقل  اأ�ضبح  الذي  الفريو�ض 
املر�ضى  حياة  على  خطورة 
نظرا  املر�ضية  وحسسالتسسهسسم 

تاأثريه. ل�ضعف 
اأن  املسس�سسضسسوؤول  ذات  واأكسسسد 
الإ�سسسضسسسابسسسات مسسنسسذ بسسدايسسة 
مسسار�سسض  �سسضسسهسسر  يف  املسسر�سسض 
كانت  املنق�ضية  ال�ضنة  من 
قلها  على  ومعقدة  خطرية 
فيما  ل�ضيما  وحمدوديتها، 
املر�ضية  بالأعرا�ض  تعلق 
نسسه  اأ اإل  التنف�ضي  اجلسسهسساز 
الثاين  الن�ضف  مسسن  بسسدايسسة 
حد  واإىل  جسسوان  �ضهر  مسسن 
حسسالت  ارتسسفسساع  رغسسم  الآن 
 )19 )كسسوفسسيسسد  بسسفسسريو�سسض 
اأعسسرا�سسض  اأن  اإل  الإ�سسضسسابسسة 
اأ�ضبحت  املر�ضى  اإ�ضابة 
حالت  ت�ضتدعي  ل  خفيفة 
الإعرا�ض  لن  اإ�ضت�ضفائية 
يف  وتسسزول  خفيفة  املر�ضية 
على  يسسام  اأ خم�ضة  من  قسسل  اأ

تقدير. بعد  اأ
لعويني  الدكتور  �سسضسسار  واأ
بسساملسسائسسة   90 مسسن  اأزيسسسسد  اأن 
مسسسن املسس�سسضسسابسسني بسسفسسريو�سسض 
 )19 )كسسسوفسسسيسسسد  كسسسورونسسسا 
بعد  امل�ضت�ضفى  يسسغسسادرون 
فحو�ضات  من  ا�ضتفادتهم 
مرفوقة  متخ�ض�ضة  طبية 
لن  الأدويسسسة  مسسن  بو�ضفة 
امل�ضجلة  املر�ضية  الأعرا�ض 
املسستسسابسسعسسة  تسس�سسضسستسسدعسسي  ل 
ين�ضحون  الدائمة  الطبية 
تعليمات  اإىل  بخ�ضوعهم 
احلسسجسسر السس�سسضسسحسسي املسسنسسزيل 

. فح�ضب
ق.م

بعد دق ناقو�ص اخلطر

�سكان وادي �سوف يطالبون باإنقاذ القباب

مل يتجاوز االأحرا�ص واالأع�ساب الطفيلية

حريق بغابات النخيل املثمرة يف اأم الطيور 

)كوفيد  كورونا  لفريو�ص  الب�سري  املناعية" للج�سم  "اال�ستجابة 
)19

اأعرا�ص فقدان حا�سة ال�سم والذوق 
وحرارة اجل�سم لدى �سريحة وا�سعة 

بالوادي

الرباءة للنا�سط اأيوب العزاوي
م�ضاء  الوادي،  حمكمة  نطقت 
بالرباءة يف  ثنني،  الإ اأم�ض  اأول 
العزاوي،  اأيوب  النا�ضط  حق 
من�ضورات  عر�ض  جنحة  عن 
من  السستسسوا�سسضسسل  �ضبكة  يف 

نسسهسسا املسس�سسضسسا�سسض بسسالسسوحسسدة  �سسضسساأ
قدرها  وبسسغسسرامسسة  الوطنية، 
جنحة  عن  دينار،  لسسف  اأ  200

اجلمهورية. رئي�ض  اإهانة 
ق.م



رغسسسم السسسواقسسسع الجسستسسمسساعسسي 
ق�ضاوة  من  يحمله  وما  البائ�ض 
ومل  عليهم  ُفر�ض  السسذي  واأمل 
مت�ّضكوا  نسسهسسم  اأ اإل   ، يختاروه 
اأر�ضهم  على  وحافظوا  بديارهم 
السستسسي ورثسسوهسسا عسسن اأجسسدادهسسم 
احلنيتني  �ضكان  هسسم  هسسسوؤلء   ،
مل  الذين   " كعبا�ض   ، �ضامل   "
تعوي�ض  يف  يوما  الأمل  يفقدوا 
 ، وا�ضتقرار  هناء  من  فاتهم  ما 
�ضّخرت  الدولة  واأن  ل�ضّيما 
�ضت  وخ�ضّ كبرية  اإمكانيات 
لالهتمام  �ضخمة  م�ضاريع 
املعزولة  ال�ضعبية  بالأماكن 
وت�ضجيع  تسسعسسمسسريهسسا  بسسغسسيسسة   ،
العمل  من  املزيد  على  قاطنيها 
جزء  ولسسو  وحتقيق  والسستسسحسسدي 
التي  �سسضسساة  املسساأ  ، الكتفاء  مسسن 
منذ  احلنياوي  املواطن  يعي�ضها 
ومازالت   �ضنة،  ثالثني  من  اأزيد 
مسس�سسضسستسسمسسرة بسسساأوجسسسه واأحسسجسسام 
واأجسسربتسسه  اأرغسسمسستسسه   ، مسستسسعسسددة 
جوانب  كل  يف  الثمن  دفع  على 
وانتزعت   ، احلسسيسساة  وجمسسسالت 
كرمي  بعي�ض  التنعّم  يف  حقه  منه 
الغنب  واقع  عن  كليا  والبتعاد 
وفر�ضت   ، القا�ضية  والظروف 
التهمي�ض  �ضيا�ضة  تكّبد  عليه 
معظم  مار�ضها  التي  والتجاهل 
تعاقبوا  السسذيسسن  املسس�سسضسسوؤولسسني 
وم�ضالح  �ضوؤون  ت�ضيري  على 
عمق  كسسل  ورغسسسم   ، السسبسسلسسديسسة 
الجتماعي،  ال�ضطهاد  وثقل 
السسكسسلسسمسسات  تسسكسسفسسي  ل  السسسسذي 
اإل  ثسسسسره  واأ مسسقسسداره  لسسو�سسضسسف 
يرف�ضون  احلنيتني  هسسسل  اأ اأن 
السس�سسضسسكسسون وال�سسضسستسس�سسضسسالم ، 
ويسسنسسا�سسضسسلسسون عسسلسسى السسسسدوام 
اأجسسل  مسسن  و�سسضسسجسساعسسة  بحكمة 

التي   ! ال�ضائعة  حقوقهم  نيل 
ولي�ضت  الدولة  قوانني  تكفلها 
م�ضوؤوليهم  من  مزية  اأو  هدية 
وخانوا  الوعود  اأخلفوا  الذين 
حظ  وحل�ضن   ، وثقتهم  طيبتهم 
ل  بناءها  اأ اأن  احلنياوية  العائلة 
الأفكار  يف  العجز  من  ي�ضكون 
ي�ضّيعون  ول  واملسسسبسسسادرات 
اأ�ضواتهم  �سسضسسمسساع  لإ الفر�ض 
ان�ضغالتهم  عسسن  والسستسسعسسبسسري 
مو�ضوعية  باأكرث  وهمومهم 
من  الكثري  اأبدى  وقد   ، ة  وجراأ
لقائهم  يف  املغبونني  هسسسوؤلء 
من  تذمرهم   ،" التحرير   " مع 
املحلية  ال�ضلطات  ممثلي  تعامل 
التي  ال�رعية  مطالبهم  مسسع 
الولئية   ال�ضلطات  قسسرتسسهسسا  اأ
ل  حيث   ، عسسدة  منا�ضبات  يف 
املُسسودعسسة  املطالب  جملة  تسسزال 
عسسسلسسسى مسس�سسضسستسسوى مسس�سسضسسالسسح 
تنتظر  والسسسدائسسسرة  السسبسسلسسديسسة 
بالرغم   ، املسسيسسداين  التج�ضيد 
والتنديدات،  الحتجاجات  من 
املنطقة  �ضكان  بها  قسسام  التي 
والف�ضول  ال�ضهور  كل  ويف 
كل  يسسطسسالسسبسسون  احلسسنسسيسساويسسون   ،
بحتمية  السسو�سسضسسيسسة  اجلسسهسسات 
السستسسكسسفسسل  يف  �سسسسسسسسسسراع  الإ
مثل  �ضا�ضية  الأ باحتياجاتهم 
 ، السسغسساز   ، املسسساء   ، السسكسسهسسربسساء 
وف�ضاءات  مسسراكسسز   ، التهيئة 
 ، وخمتلفة  كثرية  منافع  ذات 
عنه  �ضتف�ر  ما  انتظار  ويف 
�ضكان  يبقى  القادمة  يسسسام  الأ
اأي�ر  عسسن  يبحثون  احلنيتني 
من  للتخفيف  والطرق  احللول 
طال  التي  املرتاكمة  اأعبائهم 

 ! تواجدها 
ذيب عمر 

حسسسجسسسز عسسسنسسسا�سسسر السسفسسرقسسة 
القسسستسسس�سسسضسسساديسسسة واملسسالسسيسسة 
لل�رطة  الولئية  بامل�ضلحة 
اجللفة،  ولية  باأمن  الق�ضائية 
اللحوم  من  قنطارا   20 زهاء 
السسبسسيسس�سسضسساء غسسسري السس�سسضسساحلسسة 
وذلك   الب�ري  لال�ضتهالك 
مسستسسفسسرقسستسسني،  عسسمسسلسسيسستسسني  يف 
خلية  مسسن  عسسلسسم  مسسا  حسس�سسضسسب 
ال�ضلك.و  لسسذات  تسس�سسضسسال  الأ
اأكسسسسسد املسسكسسلسسف بسسسالإعسسسالم 
حمافظ  السسوليسسة،  اأمسسن  لسسدى 
باأن  �ضاعد،  فيط�ض  ال�رطة 
الإيجابيني  التدخلني  هذين  
عنا�ر  تلقي  ثر  اإ على  جاءا 

املالية  و  القت�ضادية  الفرقة 
لل�رطة  الولئية  بامل�ضلحة 
مسسعسسلسسومسسات   ، السسقسس�سسضسسائسسيسسة 
بع�ض  قيام  مفادها  "موؤكدة" 
ال�ضناعية   املذابح  اأ�ضحاب 
دواجن  للبيع  وعر�ض  بذبح 
من  �سسرعسسيسسة  غسسري  بسسطسسريسسقسسة 
ب�ضحة  تسس�سسر  اأن  نسسهسسا  �سسضسساأ
ثسسسر ذلسسك  نسس�سسضسسان.وعسسلسسى اإ الإ
من  املعنية  امل�ضالح  كّثفت 
التحري  و  البحث  عمليات 
املراقبة  ت�ضديد  خسسالل  مسسن 
ذات  ال�ضاحنات  وتفتي�ض 
نقل  يف  املعروفة  املوا�ضفات 
ال�ضتهالكية،  املواد  هذه  مثل 

 20 حجز  عن  ذلسسك  اأ�ضفر  و 
البي�ضاء  اللحوم  من  قنطارا 
)حلسسسوم السسدجسساج(.وحسسجسسزت 
عسسنسسا�سسر فسسسرقسسسة السس�سسرطسسة 
من  كلغ   40 اأي�ضا  الق�ضائية 
ال�ضاحلة  غري  الدجاج  اأح�ضاء 
كانت  الب�ري،  لال�ضتهالك 
تربيد  �ضاحنتي  مسسن  عسسلسسى 
التربيد  جهاز  كان  اإحداهما 
كلي.و  ب�ضكل  معطال  فيها 
بني  املسس�سسضسسرتك  بسسالسستسسنسس�سسضسسيسسق 
املفت�ضية  و  الأمسسن  م�ضالح 
كسسذا  و  للبيطرة  السسولئسسيسسة 
بالولية،  التجارة  مديرية 
املحجوزة   الكمية  و�ضعت 

حتسسسسست تسسسس�سسسسرف حسسديسسقسسة 
ملنطقة  التابعة  احلسسيسسوانسسات 
ال�ضيد   تكاثر  على  املحافظة 
بعد  ذلك  و  معبد،  عني  ببلدية 
الطبيب  قبل  من  معاينتها 
على   اأكسسد  السسذي  البيطري، 
لال�ضتهالك  �ضالحيتها  عدم 
امل�ضالح  السسبسس�سسري.واأجنسسزت 
�ضد  ق�ضائيني  ملفني  املعنية 
نقل  �ضا�ض  اأ على  املَُخاِلفني 
غذائية  مواد  للبيع  وعر�ض 
،مع  فا�ضدة  ن�ضان  الإ لتغذية 
لذات  وفقا  الو�ضم،  انعدام 

. مل�ضدر ا
ق/ج

حتسسسست ا�سسسسسسسسراف مسسسديسسسريسسسة 
وديسسوان  والريا�ضة  ال�ضباب 
لولية  ال�ضباب  مو�ض�ضات 
الغسسسسواط،قسسسسامسسسست جسسمسسعسسيسسة 
للمركب  ال�ضبانية  الن�ضاطات 
حلا�ضي  اجلسسسواري  السسريسسا�سسضسسي 
ال�ضغري  حممد  بتكرم  الدلعة 
حا�ضي  دائسسسرة  رئي�ض  قسسظسسري 
رحسسال  علي  والسسرائسسد  السسرمسسل، 
للحماية  الثانوية  الوحدة  قائد 
والوحدة  الرمل  حلا�ضي  املدنية 
السسثسسانسسويسسة لسسلسسحسسمسسايسسة املسسدنسسيسسة 
املدنية  واحلماية  احلريان،  بق�ر 
القليمية  والكتيبة  ببليل 
حا�ضي  لبلدية  الوطني  للدرك 
القليمية  والسسفسسرقسسة  السسرمسسل، 
حا�ضي  لبلدية  الوطني  للدرك 
الغابات،اىل  وحمافظة  الدلعة 
الدينية  ال�ضوون  مديرية  جانب 
الأول  واملسسحسسافسسظ  والأوقسسسساف 
الرمل  حا�ضي  بدائرة  لل�رطة 

قيوة،  حممد  ال�رطة  وحمافظ 
والريا�ضة  ال�ضباب  ومسسديسسر 
مو�ض�ضات  ديسسسسوان   ومسسديسسر 
دون  بسسسالسسسوليسسسة  السس�سسضسسبسساب 
م�ضاجد  ئمة  اأ بالذكر  الن�ضيان 
الدكتور  وكسسذا  الدائرة  قليم  اإ
ق�ضم  رئي�ض  لوا�ضيني  ر�ضيد 
الوقائي  والطب  الأوبئة  علم 
لل�ضحة  العمومية  باملو�ض�ضة 
اجلسسواريسسة حلسسا�سسضسسي السسدلعسسة، 
عبد  السسسهسسسواري  السس�سسضسسابسسط  و 
للحماية  القطاع  قائد  احلميد 
والرائد  الدلعة  حلا�ضي  املدنية 
الولئي  املدير  ر�ضا  كريطة 
بسسالغسسواط،  املدنية  للحماية 
وهسسسذا تسسقسسديسسر  مسسن اأعسس�سسضسساء 
اجلسسمسسعسسيسسة، نسسظسسري املسسجسسهسسودات 
فريو�ض  مواجهة  يف  املبذولة 

. كورونا 
ع.ق

اأوقسسفسست عسسنسسا�سسر السس�سسرطسسة 
بامل�ضلحة  اجلنائية  للفرقة 
الق�ضائية  لل�رطة  الولئية 
�سسضسسبسسوع املسسا�سسضسسي،  خسسالل الأ
يبلغ  فيه  م�ضتبها  �ضخ�ضا 
لتورطه  �ضنة   29 العمر  من 
املتاجرة  جناية  ق�ضية  يف 
من  السسنسساريسسة  �سسضسسلسسحسسة  بسسالأ
ذخريتها،  و  اخلام�ض  ال�ضنف 
من  السسسذخسسسرية  �سسضسسنسساعسسة  و 
رخ�ضة  دون  اخلام�ض  ال�ضنف 
حيازة  املوؤهلة،  ال�ضلطة  من 
ال�ضنف  مسسن  نسسساري  �سسضسسالح 

دون  �ضيد  بندقية  اأي  اخلام�ض 
الق�ضية  رخ�ضة،حيثيات 
معلومات  ورود  اإىل  تعود 
الذكر  ال�ضالف  بحيازة  تفيد 
بيعه،  بغر�ض  ناريا  �ضالحا 
املعلومة  لهذه  ا�ضتغالل  و 
على  فيه  امل�ضتبه  توقيف  مت 
مسس�سسضسستسسوى و�سسضسسط مسسديسسنسسة 
خطة  و�سسضسسع  بعد  الأغسسسواط 
و  �ضبط  مع  حمكمة،  اأمنية 
نوع  من  �ضيد  بندقية  حجز 
ملم   12 عسسيسسار  روبسسيسس�سسضسست 
مركبة  داخسسل  ة  خمسسبسساأ كانت 

كيو  كيو  �سسضسسريي  نسسوع  مسسن 
يقودها  كسسان  اللون  بي�ضاء 
متكنت  كسسمسسا  الأخسسسسسري،  هسسسذا 
عسسنسسا�سسرالسس�سسرطسسة السستسسابسسعسسة 
اإطسسار  يف  و  اجلنائية  للفرقة 
مبا�رته  متت  الذي  التحقيق، 
احلسسال،  ق�ضية  بخ�ضو�ض 
ا�ضتيفاءالإجراءات  بعد  و 
حجز  و  �ضبط  السسقسسانسسونسسيسسة 
بع�ض  املعني  م�ضكن  داخسسل 
تعبئة  يف  امل�ضتعمله  املعدات 
مسسسادة السسبسسارود، بسسالإ�سسضسسافسسة 
 180 كسسبسس�سسضسسولسسة،  اإىل849 

 12 عسسيسساري  مسسن  خرطو�ضة 
من  غ   449.9 مسسلسسم،   16 و 
ال�ضا�ضم،  املسسقسسذوف  كسسرات 
البارود. مادة  من  غ   501.1
الإجسسراءات  ا�ضتكمال  وبعد 
تقدمي  مت  للق�ضية،  اجلزائية 
وكيل  مسسسام  اأ فسسيسسه  امل�ضتبه 
حمكمة  لسسسدى  اجلسسمسسهسسوريسسة 
ملفه   اأحسسال  السسذي  الأغسسواط، 
التحقيق،  قا�ضي  ال�ضيد  اإىل 
يداعه  باإ لياأمر  املحكمة  بذات 

املوؤقت. احلب�ض 
ع.ق
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 تبادالت جتارية بعيدا عن التعامالت النقدية 
باجلنوب 

ن-ق – التجاين 
---------------- 

السسعسسالقسسات  تسسقسسويسسة  ق�ضد  و 
القسستسس�سسضسساديسسة،   ، السستسسجسساريسسة 
الجتماعية  و  ال�ضيا�ضية 
مسسوؤخسسرا   مت  اجلسسسوار  دول  بسسني 
بالولية  الثقايف  املركز  مبقر 
خمتار  بسساجسسي  بسسرج  املنتدبة 
اجتماع  ،عقد  اأدرار  بولية 
بتجارة  خا�ض  عر�ض  لتقدمي 
ولية  بني  احلدودية  املقاي�ضة 
و  مايل  جمهوريتي  و  ادرار 

الذي  النقا�ض  بعد  النيجر.. 
املوؤطرين،  و  التجار  بني  دار 
و  السس�سسروح   كسسل  فيه  قدمت 
جتارة  تخ�ض  التي  املعلومات 
ومن   ، احلسسدوديسسة  املقاي�ضة 
بها  امل�ضموح  الب�ضائع  بني 
احلية،  املا�ضية   : لالإ�ضترياد 
احلسسسنسسساء، السس�سسضسساي الأخسس�سسر، 
املجففة،  السسلسسحسسوم  السستسسوابسسل، 
قما�ض  و  السسعسسمسسائسسم  قسسمسسا�سسض 
زبدة  البي�ضاء،  الذرة  تاري، 
املحلي  لسسال�سسضسستسسهسسالك  السسسزجن 

الأرز،  الياب�ضة،  السسبسسقسسول   ،
يخ�ض  فسسيسسمسسا  و  املسسسنسسسجسسساة.. 
بها  امل�ضموح  الب�ضائع  قائمة 
 ، العادية  التمور   : للت�ضدير 
نواع  الأ با�ضتثناء  فريزة  متور 
نور،  دقلة  متسسور  من  الأخسسرى 
بال�ضتيك  من  منزلية  �ضياء  اأ
احلديد  و  الزهر  و  ملنيوم  الأ و 
البطانيات،   ، املنزيل  امللح   ،
املحلية  التقليدية  ال�ضناعات 
امل�ضنعة  السسسزرابسسسي  مسساعسسدا 
حاليا  جتسسري  ال�ضوف..و  من 

فتح  لإعسسسادة  ال�سسضسستسسعسسدادات 
بتمياوين  احلسسسسدودي  املسسعسسرب 
 .. مطلعة   مسس�سسضسسادر  ح�ضب 
اإىل  املقاي�ضة  جتارة  وتخ�ضع 
حتت  وقانونية  ر�ضمية  مراقبة 
،حيث   احلسسدود  جمارك  �ضلطة 
اجلزائرية  ال�ضلطات  ت�ضمح 
والب�ضائع  ال�ضلع  بسسعسسبسسور 
عرب  املقاي�ضة  جتسسارة  �ضمن 
عني  يف  واحسسد  حسسدودي  معرب 
الذي  مترنا�ضت  �سسرق   ، قسسزام 
فيما   ، بسسالسسنسسيسسجسسر  يجمعها 
عرب  التجارية  احلركة  اأغلقت 
تيمياوين  يف  السسثسساين  املسسعسسرب 
�ضنوات  منذ  مايل  على  املطّل 
الأمنية  الأو�ضاع  ب�ضبب  عّدة 
ويوؤكد  اجلنوبية..  اجلارة  �ضمال 
اخلطوة  هسسذه  اأن  اقت�ضاديون 
دعم  �ضياق  يف  تاأتي  املتاأخرة 
املحلية  لل�ضناعات  اجلسسزائسسر 
التجارية  املبادلت  وتطوير 
فسسسسارقسسسسة،  مسسسع جسسسريانسسسهسسسا الأ
عن  الناجم  ال�رر  وتخفيف 

النفط..  من  عائداتها  تراجع 

اأعيان  اأق�سى اجلنوب"..ويجدد  ل�سباب  بدائل  اأية  اقت�سادي وحيد يف غياب  "اأ�سلوب حياة ورافد  املقاي�سة  تعد جتارة 
اإىل  اإ�سافًة   ، التجارية  املراكز احلدودية  وم�ساعفة  املنتوجات  قائمة  بتو�سيع  مطالبهم  منا�سبة   كل  املناطق احلدودية يف 
احلدودية  املقاي�سة  جتارة  ملمار�سة  جديدة  �سروطا  احلكومة  و�سعت  وقد  الرحل..هذا  البدو  �سريحة  و�سعية  يف  النظر 
امل�سموح  التجار  قوائم  املقاي�سة -  ملمار�سة  تاجر جملة  ب�سفة  �سجل جتاري  ا�سرتاط حيازة   : والنيجر، متثلت يف  مع مايل 
اإعدادها من طرف الوالة - حتديد  لهم مبمار�سة جتارة املقاي�سة يف واليات مترنا�ست واإيليزي واأدرار وتندوف، يتم 

االإطار نف�ص  يف  ا�سترياده  م�سموح  منتوجا  و36  املقاي�سة  جتارة  اإطار  يف  ت�سديره  م�سموح  منتوجا   14

املقاي�سة اإطار جتارة  يف 

احلنيتان �سامل وكعبا�ص مب�سعد " اجللفة "                            

ا�ستنفار �سعبي دائم .. وحقوق �سرعية 
ال ميكن جتاهلها !                         

حجز 20 قنطارا من اللحوم البي�ساء الفا�سدة باجللفة 

نظري جهودهم يف مواجهة وباء كورونا باالأغواط :

جمعية الن�ساطات ال�سبانية للمركب 
الريا�سي اجلواري بحا�سي الدالعة 
تكّرم م�سوؤويل القطاعات العمومية

حجز بندقية �سيد ومعدات لتعبئة مادة البارود باالأغواط
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ف�ساءات �سياحية  تنتظر االهتمام  بتافرانت ب�سيدي 
اعمر ب�سعيدة

ال�سباعي عامر 
-----------------

تافرنت  منطقة  ان  و  خا�ضة 
اجلسسبسسلسسيسسة يسسوجسسد بسسهسسا مسسوقسسع 
زايد  اولد  دوار  من   قريب 
على  حتتوي  لكونها  اإ�ضافة 
طبيعية  خ�ضائ�ض  لها  جبال، 
تكون  لن  توؤهلها   والسستسسي 
حيث  جميال،  ترفيهيا  قطبا 
املنطقة   �ضكان  بع�ض  يوؤكد 
كان  السسذي  تافرنت  جبل  اأن 
برباطة   " با�ضم  قدميا  يدعى 
التحريرية  السسثسسورة  خسسالل   "

السسسكسسسربى مسسنسسبسسعسسا لسسلسسثسسوار 
الذين  بني  ومن  واملجاهدين 
املنطقة  بهذه  ا�ضت�ضهدوا  
نوفمرب  ثورة  يف  ال�ضهداء  من 
يو�ضف  السسدكسستسسور     1954
مبيدان  �ضقط  الذي  الدمرجي 
والسسذي  املكان  بهذا  ال�رف 
باملنطقة،  ن�ضاله  اثناء  كان 
اجلرحى،  و  بامل�ضابني  يتكفل 
البيوت  اأحد  ا�ضتعمل  بحيث 
كم�ضت�ضفى  بالطوب  املبنية 
عبد  املمر�ض  رفقة  باملنطقة 
يبق   مل  و  فريحي  السسرحسسمسسان 
حاليا  امل�ضت�ضفى   هسسذا  مسسن  

واقفة،  اجلدران  بع�ض  �ضوى 
،اإ�ضافة  املنطقة  تاريخ  حتكي 
بجانب  حمكمة  وجسسسود  اإىل 
ي�ضتعملها  كسسان  امل�ضت�ضفى 
عسسبسسارة  هسسي  و  املسسجسساهسسدون 
بالطوب  مبنية  بسسيسسوت  عسسن 
جدرانها  تسسزال  ل  السسرتاب  و 
بقايا  على  اليوم  اىل  �ضاهدة 
املنطقة  وهي  املن�ضاآت،  هذه 
معارك  عدة  بها  قعت  و  التي  
الفرن�ضي.  اجلي�ض  مع  طاحنة 
ذي  املخباإ  ثسسار  اأ تسسزال   ل  كما 
له  يلجا  كان  السسذي  مرتا   80

. لالختباء  املجاهدون 
منذ  مهملة  خــالبــة  مــنــاظــر 

اال�ستقالل...
السسرثوة،  هسسذه  �ض�ضاعة  رغسسم 
يسسبسسقسسى ا�سسسضسسستسسسغسسسالل هسسسذه 
عليها  واحلسسفسساظ  امل�ضاحات 
املخت�ضني  وح�ضب   كاف   غري 
هذه  فسسساإن   ، ثسسسار  الآ علم  يف 
عسسلسسى كل  تسستسسوفسسر  املسسنسسطسسقسسة 
لكي  السسالزمسسة  الإمسسكسسانسسات 
كبريا  �ضياحيا  قطبا  ت�ضبح 
 . املقبلة  السس�سسضسسنسسوات  خسسالل 
ال�ضياحية  املواقع  بفتح  وذلك  
لتبقى  امل�ضتثمرين،  اأمسسسام 

ل�ضتغالل  املثلى  الو�ضيلة 
فتحه  و  ال�ضياحي  املوقع  هذا 
ل�سسضسستسسثسسمسسارات لسسلسسخسسوا�سسض، 
لإجنسسساز املسسنسس�سسضسساآت واملسسرافسسق 
التاأخر  لسستسسدارك  ال�ضياحية 
القطاع  ي�ضهده  الذي  الكبري 
عسسلسسى مسس�سسضسستسسوى السسسوليسسسة.
تتميز  املنطقة  وان  خ�ضو�ضا 
وهي  الكاليتو�ض  ب�ضجرة 
باملنطقة  ال�ضجار  اقسسدم  من 
من  اكسسرث  عمرها  ويسستسسجسساوز 
التي يبلغ  علوها اكرث  قرن، و 
لكثافة  نظرا  و  مرتا    20 من 
ي�ضتعملها  كسسان  اغ�ضانها 
السسفسسرتة  تسسلسسك  يف  السسسثسسسوار 
و  اجتماعاتهم  لعقد  كمكان 
لدحر  لعملياتهم  للتخطيط 
�سسضسسوكسسة السسعسسدو السسغسسا�سسضسسب، 
حتكي  �ضاخمة  تزال  ل  والتي 
التي  املنطقة،  تاريخ  لالجيال 
منابع   04 ب   اي�ضا  تزخر 
اأن  حسسيسسث  السسعسسذبسسة،   للمياه 
ب�ضبب  ت�ضكلت  املنابع   هذه 
حتت  املتواجدة  مياهها  �ضغط 
بعد  خ�ضو�ضا   ، الأر�سسسسض  
باأن  تفيد  معلومات  انت�ضار 
حيوية  فقط  لي�ضت  املياه   هذه 

. �ضحية  بل 

 تافرنت اجلبلية التابعة  لبلدية  �سيدي اعمر و التي تبعد عن مقر  والية  �سعيدة بحوايل 22 كلم  تعد من اأكرب اجلبال باملنطقة،  
وهي ممتدة  على �سل�سلة اجلبال املحيطة بها  اإال اأنها  مل حتظ  بالعناية الكافية والدرا�سة الكفيلة، الإقامة برامج ا�ستثمارية يف املجال 
ال�سياحي او غريه   منذ اال�ستقالل . تتميز هذه املنطقة مبناظر  خالبة �سا�سعة ،مما جعل اجلمعيات املهتمة بالبيئة تطرح العديد 
من الت�ساوؤالت حول اأهمية ومنفعة الرثوة الغابية التي تتوفر عليها املنطقة ،على غرار غابة �سيدي احمد الزقاي ببلديتي �سعيدة 

و ذوي ثابت على م�ساحة حوايل 6600 هكتار ، وهي املنطقة التي   �ست�ستقطب اآالف الزوار   حتى االأجانب  منهم.  

ممتدة  على �سل�سلة اجلبال املحيطة بها :  

اأح�ضت م�ضالح احلماية املدنية 
السسفسسرتة  خسسسالل  ميلة  لسسوليسسة 
املمتدة من ال�ضاد�ض والع�رين 
من  الفاحت  غاية  اىل  جويلية 
السس�سسضسسهسسر اجلسسسسساري، اإجسسمسسايل 
احلوادث،  �ضتى  يف  التدخالت 
تدخل  عملية   646 عددها  بلغ 
،ففي حوادث املرور مت ت�ضجيل 
عن  اأ�ضفر  تدخل  عملية   64
اأ�سسضسسخسسا�سسض   05 وفسسسساة  ذلسسسك 
بجروح  اآخرين   47 واإ�ضابة 
لهم  قدمت  اخلطورة  متفاوتة 
بعني  الأولسسيسسة  الإ�سسضسسعسسافسسات 
اأقرب  اإىل  نقلهم  ومت  املكان، 
ذات  قامت  كما  م�ضت�ضفى، 
نقل  عملية   194 بس  الوحدات 

ملختلف  اجلرحى  و  للمر�ضى 
الطبية  ال�ضتعجالت  م�ضالح 
اإقليم م�ضت�ضفيات  املوزعة عرب 
الولية . اأما فيما يخ�ض عملية 
اإخماد احلرائق وال�ضيطرة عليها 
 130 امل�ضالح  ذات  �ضجلت 
عملية   258 و  تدخل  عملية 

خمتلفة.
خمتلف  اآثسسار  من  وللتخفيف 
مديرية  تو�ضي  احلسسسسوادث، 
ميلة  لولية  املدنية  احلماية 
التدابري  اإّتباع  على  باحلر�ض 
الأمنية  الوقائية و الحتياطات 
لتحقيق  �ضبيل  اأح�ضن  لكونها 

الغاية املرجوة. 
بوجمعة مهناوي 

هالك 5 اأ�سخا�ص واإ�سابة 47 
اآخرين :  احل�ساد االأ�سبوعي 

للحماية املدنية مبيلة 

متكنت امل�ضلحة الولئية لل�رطة 
بجاية  وليسسة  باأمن  الق�ضائية 
�ضنة  مسسن  جويلية  �ضهر  خسسالل 
ق�ضية،   126 معاجلة  من   2020،
33 ق�ضية تتعلق باجلنايات  منها 
تورط  املمتلكات  �ضد  واجلنح 
اإثرها  على  �ضخ�ضا،   34 فيها 
اأمر  �ضخ�ضا   11 حق  يف  �ضدر 
اإيداع، كما متكنت من معاجلة 77 
واجلنح  باجلنايات  تتعلق  ق�ضية 
 98 فيها  تسسورط  الأفسسسراد  �ضد 
يف  �ضدر  اإثرها  على  �ضخ�ضا، 

كما  اإيداع،  اأمر  �ضخ�ضا   17 حق 
 06 الفرتة  نف�ض  خسسالل  عاجلت 
املخدرات  مبكافحة  تتعلق  ق�ضايا 
فيها  تورط  العقلية،  واملوؤثرات 
09 اأ�ضخا�ض حيث �ضدر يف حق 
الق�ضايا  اأما  اإيداع،  اأمر  06 منهم 
 05 عوجلت  فقد  القت�ضادية 
ق�ضايا تورط فيها 04 اأ�ضخا�ض ، 
بالإ�ضافة اإىل ت�ضجيل 05 ق�ضايا 
الإلكرتونية،  باجلرائم  تتعلق 

تورط فيها 09 اأ�ضخا�ض.
ك. ت

اأمن بجاية ي�سجل 126 ق�سية منها 
جناية  33

تخ�سي�ص 1.1 مليار جلهازمولد االأك�سجني واملطالبة مبخربحتليل pcr للك�سف عن الفريو�ص

فتح 5 نقاط متابعة وا�ست�سفاء للم�سابني بفريو�ص كورونا بتب�سة
لل�ضحة  الولئي  املدير  ك�ضف 
م�ضاحله  اأن  بتب�ضة  وال�ضكان 
الظروف  حت�ضني  اإطسسسار  ويف 
تقرر  اأنه  للمواطنني  ال�ضحية 
ومراقبة  متابعة  نقاط  فتح 
ال�ضغط  لتخفيف  وا�ضت�ضفاء، 
املرجعية  املسس�سسضسسلسسحسسة  عسسلسسى 
امل�ضتجدة  التنف�ضية  لالأمرا�ض 
بوقرة  املسسجسساهسسد  مب�ضت�ضفى 
ببكارية.وح�ضب  بولعرا�ض 
الولئي،  املدير  ت�ريحات 
فاإن البداية كانت بفتح م�ضالح 
للموؤ�ض�ضات  كوفيد19- 
ال�ضت�ضفائية بالعوينات وونزة 
حتى  وال�ريعة  العاتر  وبئر 
مراحل  تركيز  عن  ت�ضتغني 

ال�ضت�ضفاء ببكارية. 
وقسس�سسضسسد تسسقسسريسسب مسسراقسسبسسة 
كوفيد19-  من  ال�ضت�ضفاء 
البلديات،  بقية  �ضكان  مسسن 
موؤ�ض�ضة  يفتح  البداية  كانت 
بالعوينات  اجلوارية  ال�ضحة 
للذين  ومراقبة  متابعة  لنقطة 
يخ�ضعون لال�ضت�ضفاء املنزيل، 
وهي  املعقدة  غري  احلالت  من 
العمليات التي عرفتها بلديات 
العاتر  وبئر  وال�ريعة  تب�ضة 

نقاط  خم�ض  مبجموع  وونسسزة 
موؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على 
اأن  ب�ضبب  اجلوارية،  ال�ضحة 
يرف�ضون  امل�ضابني  بع�ض 
للم�ضت�ضفيات.  اأ�ضال  التنقل 
وب�ضاأن جهاز مولد الأوك�ضجني 
املخ�ض�ض له 1.1 مليار �ضنتيم 
على عاتق ميزانية الولية، قال 
بلعيد �ضعيد اأن اجلهاز مت تركيبه 
بوقرة  ال�ضت�ضفائية  باملوؤ�ض�ضة 
جدير  بسسكسساريسسة.  بسسولسسعسسرا�سسض 
ال�ضحة  مديرية  اأن  بالذكر 
بالتن�ضيق مع م�ضت�ضفى حممد 
قسسررت  بال�ريعة  �ضبوكي 
الن�ضاء  اأمرا�ض  م�ضلحة  نقل 
اجلراحة  ق�ضم  اإىل  والتوليد 
لفتح م�ضلحة كوفيد-،19 وقد 
تدخلت جمعية ج�ضور وبع�ض 

للم�ضاعدة  املدينة  من  اخلريين 
بالأ�ّرة  امل�ضلحة  جتهيز  على 
واملعدات بعدما كان قرار فتح 
من  معار�ضة  حمل  امل�ضلحة 
اأن  طرف بع�ض املواطنني، غري 
امل�ضابني  لرغبة  امللحة  احلاجة 
دون  بال�ريعة  لال�ضت�ضفاء 
فر�ضت  بكارية  اإىل  التنقل 
فتح امل�ضلحة مب�ضت�ضفى حممد 
م�ضلحة  اإخالء  بعد  �ضبوكي، 
عدد  ارتفاع  مع  تزامنا  التوليد 
وامل�ضابني  السسوليسسة  وفسسيسسات 
األف   10 السسس  عتبة  وجتسسساوز 
احتكاك  على  كانوا  �ضخ�ض 
مبا�ر مع 1300 م�ضاب على 
اأكرث  بينهم  الولية،  م�ضتوى 
اليوم.  غاية  اإىل  وفاة   89 من 
الوبائية  الو�ضعية  ظل  ويف 

�ضكان  يعانيها  التي  اخلطرية 
ولية تب�ضة، نطالب ال�ضلطات 
العليا وعلى راأ�ضهم �ضوناطراك 
ت�ضييد  يف  الولية  م�ضاعدة 
pcr للك�ضف عن  خمرب حتليل 
19 على غرار  فريو�ض كوفيد 
للزيادة  نظرا  الوليات  باقي 
وامل�ضتبهني  للمر�ضى  الكبرية 
التحاليل)اأكرث  نتائج  وانتظار 
اأكرث  ملدة  �ضخ�ض(،   600 من 
اجلهوي  املخرب  من  اأ�ضبوع  من 
ق�ضنطينة الذي مل يعد مبقدوره 
اإجراء العدد الهائل من التحاليل 
لعديد  القيا�ضي  السسوقسست  يف 
تف�ضي  من  زاد  مما  الوليات، 

وانت�ضار الوباء يف تب�ضة.

�ضو�ضه حممد الزين

جسسرائسسم  مكافحة  اإطسسسسار  يف   
الأقرا�ض  وترويج  املخدرات 
املهلو�ضة واملوؤثرات العقلية عرب 
بف�ضل  و   ، الخت�ضا�ض  اقليم 
للمعلومات  الأمثل  ال�ضتغالل 
السس�سسرطسسة  قسسسسوات  متسسكسسنسست   ،
املسسخسسدرات  مكافحة  بفرقة 
لل�رطة  الولئية  بامل�ضلحة 
�ضيدي  ولية  باأمن  الق�ضائية 
�ضخ�ض  توقيف  من  بلعبا�ض، 
و  العمر  من  الثالث  العقد  يف 
من  طبيا  قر�ضا   19923 حجز 
موجهة  كانت  الأنسسواع  خمتلف 
غري  بطريقة  ترويجها  لغر�ض 
بس  مقدر  مايل  مبلغ  و  �رعية 
136000 دج يعترب من عائدات 
تعود  الق�ضية  الرتويج،ف�ضول 
ال�رطة  قسسوات  ا�ضتغالل  اإىل 
املسسخسسدرات  مكافحة  بفرقة 
ملعلومات مفادها وجود �ضخ�ض 
العمر  مسسن  الثالث  العقد  يف 
من  معتربة  كمية  على  يحوز 

خمتلف  من  الطبية  القرا�ض 
الأنواع، ق�ضد ترويجها بطريقة 
و�ضع  ليتم   ، �سسرعسسيسسة  غسسري 
به،  لسسالإطسساحسسة  حمكمة  خطة 
املخت�ضة  النيابة  مع  بالتن�ضيق 
تفتي�ض  عملية  وبعد   ، اإقليميا 
مت  به  امل�ضتبه  مل�ضكن  قانونية 
من  طبيا  قر�ضا    19923 حجز 
للرتويج  معد  الأنسسواع  خمتلف 
بس136000   مقدر  مايل  مبلغ  و 
بعد   ، للرتويج  كعائدات  دج 
الإجسسسسراءات  جميع  ا�ضتيفاء 
ملفا  امل�ضلحة  اأجنزت  القانونية 
عن  فيه  امل�ضتبه  ،�ضد  ق�ضائيا 
تهمة اإخفاء و  متاجرة يف مواد 
ق�ضد  بدون رخ�ضة  �ضيدلنية 
و  حيازة  الغري،  على  عر�ضها 
لغر�ض  طبية  اأقسسرا�سسض  اخفاء 
ُقسسّدم   ، رخ�ضة  بسسدون  بيعها 
�ضدر  اأين  النيابة   اأمام  مبوجبه 

يف حقه اأمر اإيداع .
م.رم�ضاين

حجز اأكرث من 19900 قر�ص 
مهلو�ص وتوقيف مروجها ببلعبا�ص 

لالأمن  الق�ضائية  ال�ضبطية  اأوقسسفسست 
ق�ضنطينة  ولية  باأمن  الثالث  احل�ري 
فرتة  اأثناء  طبيب  على  لفظا  معتديا   ،
اجلراحية  ال�ضتعجالت  مب�ضلحة  مناوبته 
كان  و  اجلامعي،   بادي�ض  ابن  مب�ضت�ضفى 
�ضكوى  قدم  قد  الطبيب(   ( عليه   املعتد  

من  يبلغ  �ضاب  هسسو  و  املُسسْعسسَتسسِدي  �ضد 
الأخري  هذا  تقدم  عندما  �ضنة   25 العمر 
خالل  اجلراحية،  ال�ضتعجالت  مل�ضلحة 
من  اجلب�ض  بنزع  يطالب  الليلية  الفرتة 
بذلك طاقم  يقوم  اأن  يده، و م�ضمم على 
اجلراحية،  ال�ضتعجالت  مل�ضلحة  املناوبة 

ال�ضتعجال  ت�ضتدعي  ل  حالته  ان  رغم 
اأخسسرى  حسسالت  عسسدة  تواجد  و  �ضيما  ل 
ليتم  السسعسسالج،  ت�ضتدعي  م�ضتعجلة 
للمناوبة  ال�رطة  قوات  قبل  من  توقيفه 
تلقي  بعد  مبا�رة  الولية،  لأمن  الليلة 
مقر  اإىل  حتويله  على  العمل  و   ، البالغ 

كافة  اتخاذ  مت  اأين  الثالثاأ  احل�ري  المن 
اأمام  تقدميه  و  �ضده  القانونية  الإجراءات 
النيابة املحلية التي اأمرت باإيداعه احلب�ض 

املوؤقت.

ع.ع

اإيداع �ساب احلب�ص املوؤقت اعتدى على طبيب مب�ست�سفى ق�سنطينة



املركز الوطني لطب الريا�سة: 

عر�ص بروتوكول اال�ستئناف 
على االحتاديات والريا�سيني

جماهري �سطيف تنتف�ص �سد 
االحتاد اجلزائري

بعد  نهائيا،  القدم  كرة  اعتزاله  الثالثاء  ام�س  كا�ضيا�س  اإيكر  املخ�ضرم  الإ�ضباين  احلار�س  اأعلن 
اأكرث من عام من البتعاد عن املالعب عقب اإ�ضابته باأزمة قلبية يف مايو/اأيار 2019.

بلقب  احتفل  الذي  الإ�ضباين،  وللمنتخب  مدريد  لريال  التاريخي  ال�ضابق  احلار�س  اإعالن  وجاء 
الدوري الربتغايل مع بورتو، اآخر فريق لعب ل�ضفوفه، عرب �ضبكات التوا�ضل الجتماعي.

وبهذا ال�ضكل ينهي كا�ضيا�س م�ضواره مع كرة القدم وهو يف عمر 39 عاما، وباأف�ضل �ضكل باإحراز لقب 
ثان للدوري مع بورتو.

التي  والنا�س  ت�ضلكه  الذي  الطريق  هو  "الأهم  املقت�ضب:  بيانه  يف  املخ�ضرم  الالعب  واأو�ضح 
ترافقك، ولي�س الوجهة التي تاأخذك اإليها، لأن هذا يجيء بالعمل واجلهد، ياأتي مبفرده".

اأف�ضل طريق يل والطريق الذي  اإنه من دون �ضك كان  اأنه ميكنني القول  "اأعتقد  وتابع: 
يحلم به اأي �ضخ�س، �ضكرا لكم".

وبعد خ�ضوعه لعملية ق�ضطرة بالقلب اأ�ضبحت م�ضاألة عودته للعب مرة اأخرى معقدة، 
حيث هناك احتكاكات كثرية يف هذه الريا�ضة ومن املمكن لأي �ضربة يتعر�س لها اأن 

ت�ضع حياته يف خطر.
عودة  بورتو  يف  الطبي  اجلهاز  عن  امل�ضوؤولون  يرجح  مل  الأوىل  اللحظة  ومنذ 
ال�ضيف،  هذا  حتى  تاأخر  الأمر  اأن  من  الرغم  على  جديد  من  للمالعب  كا�ضيا�س 

بعدما راودته فكرة الرت�ضح لرئا�ضة الحتاد الإ�ضباين لكرة القدم.
الأوروبية  الأمم  كاأ�س  وبطولتي   2010 العامل  مونديال  بلقب  كا�ضيا�س  وتوج 

كقائد لـ"ل روخا".
ومع املريينجي متكن من حتقيق 3 بطولت لدوري الأبطال و5 بطولت للدوري 

الإ�ضباين، قبل اأن يرحل فيما بعد عن الفريق ب�ضبب العالقة املتوترة بينه وبني 
مدرب الفريق حينها جوزيه مورينيو.

ويعد كا�ضيا�س اأي�ضا �ضاحب اأرقام قيا�ضية مل ي�ضل لها اأي لعب بعد، فقد �ضارك يف بطولة دوري 
بر�ضيد  القارية  البطولة  يف  للمباريات  خو�ضا  الالعبني  وكاأكرث  التوايل  على  مو�ضم  لـ20  الأبطال 
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واأي�ضا هو اأ�ضغر حار�س ي�ضارك وهو يف عمر الـ19 عاما و4 اأيام ويفوز بالبطولة، وهو الرقم القيا�ضي 

الذي مل يك�ضره اأي حار�س حتى وقتنا هذا.
ويحظي كا�ضيا�س مب�ضرية اأ�ضطورية حلار�س مرمى، اإذ توج بكل الألقاب املمكنة تقريبا.

اأوروبا )3(، وكاأ�س ال�ضوبر الأوروبي  اأبطال  وفاز كا�ضيا�س بالدوري الإ�ضباين )5( مرات، وبدوري 
.)2(

كما زين م�ضريته بالتتويج بكاأ�س العامل مع منتخب بالده عام 2010، اإ�ضافة اإىل لقبي يورو 2008 
و 2012.

يف  النا�ضطني  الالعبني  با�ضتثناء 
عادوا  الذين  الفرن�ضي،  ــدوري  ال
التدريبات  اإىل  فــقــط،  ــرا  ــوؤخ م
ــة  ــودي ال املـــبـــاريـــات  لــعــب  واإىل 
اخلارجية،  الرتب�ضات  واإقــامــة 
مع  الــعــام،  ـــدوري  ال عــودة  قبيل 
وهي  املناف�ضة،  يف  طفيف  نق�س 
للدوري  بالن�ضبة  املالحظة  نف�س 
الذي  اخلطى  املتثاقل  القطري 
جهنمية  حرارة  درجة  حتت  عاد 
املحرتفني  حال  فاإن  الدوحة،  يف 
فرتاتها،  اأح�ضن  يف  اجلزائريني 
املباريات  من  الهائل  الكّم  ب�ضبب 
ثالثة  قرابة  بعد  لعبوها  التي 
يريح  ما  وهو  التوقف،  من  اأ�ضهر 
بلما�ضي  جمال  الوطني  ــدرب  امل
عــودة  مبجرد  ي�ضتكي  لــن  الــذي 
نق�س  اأي  مــن  القارية  املناف�ضة 
اأو فني لدى لعبيه وطبعا  بدين 
املحليني  ورقـــة  ُي�ضقط  اأن  بعد 
الذين  مــن  مفكرته،  مــن  نهائيا 
والــتــدريــبــات  املناف�ضة  �ضّيعوا 

وحتى املعنويات.
الــذيــن  الــالعــبــني  بع�س  اإن  ــل  ب
من  بلما�ضي  ــال  ــم ج اأ�ــضــقــطــهــم 
الغائبني  ـــرب  اأك ــوا  ــان ك مفكرته 
يف  اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  يف  �ضنة  منذ 
الت�ضكيلة  اإىل  م�ضر، قد ين�ضمون 

الــذي  طالب  بــن  نبيل  �ــضــورة  يف 
جمع مع ناديه نيوكا�ضل ما ل يقل 
غالبيتها  كانت  دقيقة   749 عن 
كما  املناف�ضة،  اإىل  الــعــودة  بعد 
لعب عدة مباريات كبرية واآخرها 
لعبها  الــتــي  ليفربول  مــواجــهــة 
�ضفري  اأي�ضا  �ضورة  ويف  كاأ�ضا�ضي، 
تايدر الذي �ضار اأحد الفاعلني يف 
�ضواء  املمتاز،  الأمريكي  ــدوري  ال
امل�ضاهمة  اأو  لناديه  بالت�ضجيل 

بالتمريرات احلا�ضمة.
ــون ا�ــضــتــفــادوا من  ــب ــاك لع ــن وه
�ضائقة  بــعــد  املــنــافــ�ــضــة  عــــودة 
�ضورة  لأنف�ضهم  و�ضنعوا  كورونا 
الأي�ضر  املدافع  ومنهم  جديدة، 
اأن يدفن  الــذي كاد  فــوزي غــولم 
بعد  ولكن  كورونا،  قبل  م�ضريته 
العودة وجد لنف�ضه بع�س امل�ضافة 
الزمنية للعب ولو كاحتياطي كما 
حدث يف اآخر مباراتني من الدوري 
 371 بر�ضيد  املو�ضم  واأنهى  العام، 
فــوزي  عـــودة  و�ضتكون  دقــيــقــة، 
للمناف�ضة  ــــــرية  الأخ غـــــولم 
الأ�ــضــعــدة  جميع  عــلــى  مــفــيــدة 
اأو بالن�ضبة  �ضواء بالن�ضبة لالعب 
للمنتخب الوطني وحتى بالن�ضبة 
يف  املن�ضب  نف�س  يف  ملناف�ضيه 
عا�س  حــيــث  اخلــ�ــضــر،  ت�ضكيلة 

املدافع الأي�ضر اأوقاتا ع�ضيبة بعد 
جتّدد اإ�ضابته وغيابه الذي قارب 
منحه  عندما  وحــتــى  ال�ضنتني 
لنابويل  ال�ضابق  املدرب  اأن�ضيلوتي 
الالعب  اأ�ضيب  الــعــودة،  فر�ضة 
اأن  بعد  معقدة  نف�ضية  بحالة 
الإ�ضابة،  من  باخلوف  يلعب  �ضار 
ولول كورونا التي جعلته يف نف�س 
اخلط مع كل الالعبني لرمبا اأعلن 
باإمكانه  الآن  و�ضار  ــزال،  ــت الع
فريق  مع  اأ�ضا�ضية  مبكانة  احللم 
اأوروبي حمرتم، ومل ل العودة اإىل 
ال�ضراع  وغر�س  الوطني  املنتخب 
الإيجابي على من�ضب مدافع اأي�ضر 
�ضبعيني  بــن  رامــي  املتاألقني  مــع 
اإىل  غــالم  ــان  وك فــار�ــس،  وحممد 
وقت قريب اأحد اأح�ضن املدافعني 

على الرواق الأي�ضر يف العامل.
ــا بــعــد كــورونــا  و�ــضــهــدت فـــرتة م
ــد غـــــزال �ــضــاحــب  ــي ــض عـــــودة ر�
كاأ�ضا�ضي  للم�ضاركة  �ضنة،  الـ28 
اأن  بعد  فيورنتينا،  فريقه  مــع 
الإيطايل  الــنــادي  ــدرب  م و�ضعة 
ف�ضار  ــة،  ــالج ــث ال يف  لت�ضيني 
الفريق  لعمليات  قــائــدا  غـــزال 
والفرن�ضي  اليمنى  اجلهة  على 
ــى اجلــهــة  ــل فـــرانـــك ريـــبـــريي ع
اليمنى وحت�ضنت نتائج فيورنتينا 

اجلــــولت  يف  يــخــ�ــضــر  مل  ــــذي  ال
لعبها،  ــي  ــت ال ـــــرية  الأخ الــ�ــضــت 
ــان مــهــّددا  وقــفــز الــنــادي الـــذي ك
العا�ضر،  املــركــز  اإىل  بال�ضقوط 
الــعــودة الالعب يف  واأفـــادت هــذه 
غزال  فر�ضيد  عــديــدة،  ــالت  جم
يعترب  ليون  يف  جنما  كــان  ــذي  ال
من الالعبني اجلزائريني القالئل 
الذين مل ت�ضاعدهم الوجهة غري 
الفرن�ضية، فقد كان م�ضروع جنم 
املقابالت  بع�س  يف  تف�ضيله  ومت 
ـــد تكون  ــري، وق ــق نــبــيــل ف عــلــى 
لتغيري  مفتاح  الأخــرية  عودته 
راأيه يف  فريقه احلايل فيورنتينا 
له  مكانا  اأي�ضا  يجد  وقد  الالعب، 
وحتى  حمرتم،  اأوروبي  فريق  مع 
من  ُيعترب  الــذي  بلما�ضي  جمال 
قد  غــزال  بر�ضيد  املعجبني  اأكــرب 
اأقرب  يف  للخ�ضر  للعودة  ير�ضحه 
الوقت، مع الإ�ضارة اإىل اأن ا�ضمه مل 
يدرج يف اآخر لقاء رفقة ريبريي 
واجهت  الــتــي  الت�ضكيلة  �ضمن 
ورفع  الفارط،  الأحد  م�ضاء  �ضبال 
مع  م�ضاركاته  رقــم  غــزال  ر�ضيد 
فيها  ونال  دقيقة   825 اإىل  ناديه 
ومل  ــراء،  ــف ــض � بــطــاقــات  خم�س 
من  كان  واحدا  هدفا  �ضوى  ي�ضجل 
الإيطايل  الــدوري  اأهــداف  اأجمل 
من خمالفة ي�ضارية تابعها حار�س 
غابريال  الربازيلي  ليت�ضي  فريق 

بب�ضره فقط.
الفقري  العمود  ا�ضرتجع  عموما 
ومن  وقت  من  اأ�ضاعه  ما  للخ�ضر 
مــعــنــويــات وفــنــيــات خـــالل اأيـــام 
ب�ضبب  ــــا  اأوروب يف  الــتــام  احلــجــر 
ي�ضتكي  ــن  ول ــا،  ــوورن ك فــريو�ــس 
كثريا جمال بلما�ضي من الزلزال 
ـــذي اأحــدثــه الــوبــاء الــقــاتــل،  ال
حال  من  اأح�ضن  حاله  يكون  وقد 
التي  الإفريقية  املنتخبات  بقية 
عطلة،  يف  بالعبني  �ضتواجهه 
يف  ولــكــن  للعب  ـــادوا  ع ــن  ــري واآخ
ودون  مــن  �ضعيفة  مــ�ــضــتــويــات 
بروتوكولت �ضحية متنح الأمان 

والطماأنينة.

غوالم وغزال اأكرب امل�ستفيدين من العودة بعد جائحة كوروناكا�سيا�ص يقرر االعتزال نهائيا

عر�ضت اللجنة الطبية للمركز الوطني لطب الريا�ضة، 
يوم الثنني باجلزائر العا�ضمة، الربوتوكول ال�ضحي 
التدريبات  اإىل  والعودة  ا�ضتئناف  مبرافقة  اخلا�س 
بالألعاب  املعنيني  للريا�ضيني  بالن�ضبة  والتح�ضريات 
لقاء  مبنا�ضبة  طوكيو2020-،  والرباملبية  الأوملبية 

وزير ال�ضباب والريا�ضة مع الحتاديات الأوملبية.
خا�س  )كتيب(  دليل  �ضكل  على  الربوتوكول  وجــاء 
لالحتاديات  تقدميه  مت  ريا�ضي  اخت�ضا�س  بكل 
الريا�ضيني  و  الوطنيني  الفنيني  واملديرين  الريا�ضية 
طوكيو2020-،  موعد  اإىل  للتاأهل  واملر�ضحني  املتاأهلني 

وفق بيان وزارة ال�ضباب والريا�ضة.
وح�ضب نف�س امل�ضدر، توج اللقاء الذي جمع بني وزير 
ال�ضباب والريا�ضة، �ضيد علي خالدي، وكاتبة الدولة 
روؤ�ضاء  و  �ضواكري،  �ضليمة  النخبة،  بريا�ضة  املكلفة 
الريا�ضيني،  وحتى  وممثليها  الريا�ضية  الحتاديات 
ب"اخلروج مبجموعة من التو�ضيات، متثلت يف تكليف 
متابعة  على  بال�ضهر  الريا�ضة  لطب  الوطني  املركز 
تخ�ض�س  لكل  املوجه  ال�ضحي  الربوتوكول  تطبيق 

ريا�ضي بالتن�ضيق مع الحتاديات الريا�ضية املعنية".
لت�ضيري  ــة  ــم دائ اتــ�ــضــال  نقطة  تعيني  تــقــرر  كــمــا 
الفيدراليني  الأطباء  يف  متمثلة  "كوفيد19-"  اأزمــة 
املركز  مع  التن�ضيق  ل�ضمان  الريا�ضية،  لالحتاديات 
الربوتوكول  تنفيذ  ومتابعة  الريا�ضي  للطب  الوطني 
"اإيالء  عــن  ناهيك  ريــا�ــضــة،  بكل  اخلــا�ــس  ال�ضحي 
اإىل  املتاأهلني  الهمم  ذوي  بريا�ضيي  خا�ضة  عناية 
الألعاب الرباملبية"، زيادة على دعوة جميع الفاعلني 
)ريا�ضيني،  التدريبات  اإىل  الــعــودة  يف  واملتدخلني 
امل�ضوؤولية  بروح  "التحلي  اإىل  وم�ضريين(  فني  طاقم 
املركز  اأقرها  الوقاية" التي  بتدابري  ال�ضارم  والتقيد 

الوطني لطب الريا�ضة.
ويف الأخري، تقرر "ال�ضهر على توفري الظروف املثلى" 
لتح�ضريات الريا�ضيني املتاأهلني اإىل الألعاب الأوملبية 

والرباملبية، ح�ضب نف�س امل�ضدر.
لالإ�ضارة اأن وزارة ال�ضباب والريا�ضة -عمال بتو�ضيات 
جلنة ر�ضد ومتابعة فريو�س كورونا- كانت قد اتخذت 
قرارا يق�ضي بال�ضماح للريا�ضيني املتاأهلني واملر�ضحني 
طوكيو2020-  والرباملبية  الأوملبية  لالألعاب  للتاأهل 
مراكز  وتخ�ضي�س  وحتديد  تدريباتهم  با�ضتئناف 

التح�ضري اخلا�ضة بالحتاديات الريا�ضية املعنية.

وقفة  ــني،  ــن الث يــوم  �ضطيف،  وفـــاق  اأنــ�ــضــار  نظم 
احتجاجية للتعبري عن رف�ضهم املطلق، لقرار الحتاد 

اجلزائري لكرة القدم ب�ضاأن الدوري.
وكان املكتب الفيدرايل قد اأعلن اإلغاء الدوري املحلي، 
�ضرف  الثالث،  املركز  �ضاحب  اجلزائر،  مولودية  ومنح 
البطل  جانب  اإىل  اإفريقيا،  اأبطال  دوري  يف  امل�ضاركة 

�ضباب بلوزداد.
يف  ناديها  باإ�ضراك  �ضطيف  وفــاق  جماهري  وطالبت 
دوري الأبطال، عو�ضا عن الكونفيدرالية الإفريقية، 

باعتباره �ضاحب املركز الثاين.
عن  والأبــيــ�ــس،  ــود  الأ�ــض اللونني  ع�ضاق  اأعـــرب  كما 
اجلزائري،  لالحتاد  الأخرية  القرارات  من  ا�ضتيائهم 

معتربين اأنه اأ�ضبح يعتمد �ضيا�ضة الكيل مبكيالني.

زيدان.. ملك االأدوار االإق�سائية بدوري االأبطال

براتب اأ�سبوعي خرايف..

 جادون �سان�سو يقرتب من مان يونايتد

اآخر تاريخي  انتقال  من  كري�ستيانو  "كورونا" منع 

كونتي ال يريد مي�سي يف االإنرت

يتطلع الفرن�ضي زين الدين زيدان 
اإىل كتابة  مدرب ريال مدريد 

التاريخ عندما يحل فريقه 
مان�ض�ضرت  عــلــى  �ضيفا 

�ضيتي اجلمعة املقبل.
ــاع  ــط ــت ــض ا� حـــــال  ويف 
املـــرييـــنـــغـــي قــلــب 
على  ـــة  ـــاول ـــط ال
الــ�ــضــيــتــيــزنــز، 

ـــس  ـــ� ـــوي ـــع وت
ـــه  ـــارت ـــض ـــ� خ

ذهــــــــابــــــــا يف 
 ،1-2 الربنابيو 

يف  عــاد  قــد  يكون 
كان  بعدما  النتيجة 

يف  الثانية  للمرة  ذهابا  خا�ضرا 
تاريخه فقط.

يف   1970-1971 مو�ضم  ففي 
ــة،  ــي كــاأ�ــس الــكــوؤو�ــس الأوروب
يف  ذهــابــا  خا�ضرا  امللكي  ــان  ك
اأمــام  نظيف  بهدف  الربنابيو 
النم�ضاوي،  اإن�ضربوك  ــر  واك فريق 
النم�ضاوي  الفريق  وهزم  اإيابا  انتف�س  لكنه 

بهدفني دون رد يف معقله.
حال  ففي  زيدان  اأما  للفريق،  بالن�ضبة  هذا 
�ضيفوز  فاإنه  غوارديول  بيب  اأبناء  اأق�ضى 
التوايل  على  العا�ضرة  الإق�ضائية  مبباراته 

كمدرب للملكي.
الأدوار  من  ــروج  اخل طعم  "زيزو"  يــذق  ومل 
الإق�ضائية منذ مو�ضم 2014-2013 عندما كان 

م�ضاعدا لكارلو اأن�ضيلوتي.

3 مواجهات خا�ضها زيدان  اأبرز  اأما 
يف امل�ضابقة القارية، فهي:

 :2015-2016 فولف�ضبورغ 
ـــــــال زيــــــدان  كــــــان رج
دون  بهدفني  خا�ضرين 
رد يف ذهاب ربع نهائي 
الربنابيو،  يف  امل�ضابقة 
الـــنـــجـــم  اأن  غــــــري 
كري�ضتيانو  الربتغايل 
ثالثية  �ضجل  رونالدو 
خرافية قاد فيها فريقه 
للعبور اإىل ن�ضف النهائي.

اأتلتيكو مدريد 2016-2017: 
اأتلتيكو  على  �ضيفا  امللكي  حل 
ملعب  على  ــاراة  ــب م اآخـــر  يف  مــدريــد 
"في�ضينتي كالديرون" معقل "الأتلتي" ال�ضابق.
"لو�س  كــان  الن�ضخة،  هــذه  نهائي  ن�ضف  ففي 
"الروخيبالنكو�س"  بالنكو�س" فائزا ذهابا على 
اأبناء  اأن  غري  نظيفة،  بثالثية  الربنابيو  يف 
بهدفني  اإيابا  متاأخرين  اأنف�ضهم  وجدوا  زيدان 
دون رد بعد مرور 16 دقيقة فقط على املباراة.

الهدف  ت�ضجيل  مــن  قريبا  "الأتلتي"  وكـــان 
تقلي�س  هدف  اإي�ضكو  ي�ضجل  اأن  قبل  الثالث، 
"كاردييف"  الفارق والعبور بفريقه نحو نهائي 

الذي فاز به الريال 1-4 على يوفنتو�س.
املباريات  اأكرث  اإحدى   :2017-2018 يوفنتو�س 
فبعد  الأم،  القارية  امل�ضابقة  تاريخ  يف  ــارة  اإث
فوز الريال بثالثية نظيفة يف ذهاب ربع نهائي 
"اليويف" يف الربنابيو و�ضجل  ا�ضتقبل  امل�ضابقة، 
الفريق الإيطايل ثالثية، وكانت املباراة ذاهبة 
نحو وقت اإ�ضايف قبل اأن يح�ضل لوكا�س فا�ضكيز 

ــرت  ــض ــ� ــض ــ� ــان ــــرتب م ــــق ي
�ضم  مـــن  يــونــايــتــد 

�ضان�ضو  جــادون  الإجنليزي 
�ضفقة  يف  دورمتوند،  من 

 144 اإىل  قيمتها  ت�ضل 
مليون دولر.

-ح�ضب  املانيو  وحقق 
 THE( "ضن�" �ضحيفة 
الربيطانية-   )SUN

املفاو�ضات  يف  اخرتاقا 
ـــــاين،  ــق الأمل ــري ــف مـــع ال

واأجرب الأخري على قبول 
92 مليون دولر لأنه ل يريد 

دفع مبلغ 114 مليون دولر الذي 
كان قد طلبها دورمتوند مقابل لعب  

�ضاب يبلغ من العمر 20 عاما.
اأن ي�ضل جمموع ال�ضفقة  ولكن مان�ض�ضرت يريد 
يدفعه  ــا  م ولــيــ�ــس  دولر،  مــلــيــون   144 اإىل 
ــد مــقــابــل �ــضــم لعـــب ا�ـــضـــرتاه يف  ــون ــدورمت ل
�ضيتي  مان�ض�ضرت  من  املا�ضي  العام  اأغ�ضط�س/اآب 

مقابل 13 مليون دولر.
و�ضعت  التي  الإ�ضافات  واأبرز 
فــوز  يف  تــكــمــن  الــعــقــد  يف 
احلمر"  "ال�ضياطني 
بـــالـــدوري الإجنــلــيــزي 
اأبطال  ودوري  املمتاز 

اأوروبا.
ومن املفرت�س اأن يوقع 
 4 ميتد  عقدا  �ضان�ضو 
�ضنوات مقابل 288 األف 
خيار  مع  اأ�ضبوعيا  دولر 
متديد العقد عاما اإ�ضافيا.
الــدويل  اجلــنــاح  و�ضريتدي 
ملدينة  يعود  -الــذي  الإجنليزي 
مغادرته  من  �ضنوات   3 بعد  مان�ض�ضرت 
ل  الــذي   ،"7" الأيقوين  الرقم  ــاد-  الحت ملعب 
الذي  �ضان�ضيز،  األك�ضي�س  الت�ضيلي  بحوزة  يزال 
 13 مقابل  ميالن  اإنرت  اإىل  النتقال  من  يقرتب 

مليون دولر.

فرن�ضي  �ضحفي  تــقــريــر  ك�ضف 
الربتغايل  اأنَّ  الثالثاء،  ام�س 

ـــدو،  ـــال كــريــ�ــضــتــيــانــو رون
يف  ر  فكَّ يوفنتو�س،  جنم 

العجوز  ال�ضيدة  مغادرة 
هذا املو�ضم.

"فران�س  ملجلة  ووفًقا 
الفرن�ضية،  فوتبول" 
كان  كري�ضتيانو  فـــاإنَّ 

يفكر يف اإمكانية مغادرة 
باري�س  اإىل  يوفنتو�س 

ـــان جــــريمــــان خـــالل  ـــض �
املريكاتو ال�ضتوي املا�ضي.

واأ�ضارت املجلة اإىل اأن كري�ضتيانو 
يوفنتو�س،  يف  بالتواجد  �ضعيًدا  لي�س 

املثايل  املــكــان  لي�س  ــايل  ــط الإي ــادي  ــن ال لأن 

لتحقيق اأهدافه ال�ضخ�ضية.
فريو�س  اأزمـــة  اأن  واأو�ــضــحــت 
ـــا املــ�ــضــتــجــد الــتــي  ـــورون ك
ــام  ــع انــدلــعــت مــطــلــع ال
احلايل، ت�ضببت يف عدم 
مفاو�ضات  اأي  خــو�ــس 

بني الأطراف املعنية.
قد  كري�ضتيانو،  وكان 
تاريخي،  قرار  يف  قرر 
مدريد  ريـــال  ــادرة  ــغ م
ــاه  والجت  ،2018 �ضيف 

�ضوب البيانكونريي.
�ضرح  كري�ضتيانو  اأن  يذكر 
موؤخًرا اأنه يرغب يف ح�ضد لقب 
مع  الثالثة  للمرة  الإيطايل  ــدوري  ال

كثرية يوفنتو�س. وتاأكيدات  ونفي  �ضائعات 
ــال انــتــقــال  ــم ــت ــت عــن اح ــدث حت
النجم الأرجنتيني ليونيل مي�ضي 
ميالن  اإنــرت  اإىل  بر�ضلونة  قائد 
الإيطايل، ولكن هناك من يرى اأن 
كونتي  اأنطونيو  الإيطايل  املدرب 

ل يريد الالعب يف فريقه.
الإيطايل  للكرة  ال�ضابق  فالنجم 
معار�ضة  توقع  كانيو  دي  باولو 
لأن  مــيــ�ــضــي،  ــم  ــض ــ� ل كـــونـــتـــي 
الأرجنتيني  ال�ضاحر  م�ضرية 
واأخــبــاره  الفريق  على  �ضتطغى 
الالعبني  �ضائر  ـــازات  اإجن وعلى 

وانت�ضارات الفريق.
مر  -الـــذي  مي�ضي  عقد  وينتهي 
الرب�ضا،  مع  حمليا-  �ضيئ  مبو�ضم 
ـــرت  ــل، وذك ــب ــق �ــضــيــف الــعــام امل
تقارير اإعالمية اإيطالية اأن مالك 
على  مــ�ــضــرون  ال�ضينيني  اإنـــرت 
وم�ضتعدون  "البولغا"  مع  التعاقد 
لتقدمي عر�س ملي�ضي ميتد لأربع 

�ضنوات مقابل 260 مليون يورو.
-الذي  كونتي  فاإن  كانيو  وبح�ضب 
نفى �ضابقا نية الفريق التعاقد مع 
مي�ضي واعترب اأن نقل كاتدرائية 
ميالن من مكانها اأ�ضهل من التعاقد 

الأرجــنــتــني-  منتخب  قــائــد  مــع 
لأنها  ال�ضفقة،  هــذه  �ضيعار�س 
ال�ضوء  الأنظار وت�ضلط  �ضتخطف 
ومــهــاراتــه  مي�ضي  اأهــــداف  على 

داخل امللعب وحتركاته خارجه.
ــق  ــاب ــض ــ� ـــــاف املـــهـــاجـــم ال ـــــض واأَ�
واملنتخب  ولت�ضيو  ليوفنتو�س 
–يف حديث تلفزيوين-  الإيطايل 
مع  التعاقد  اإنــرت  ــرر  ق "اإذا  اأنــه 
يحاول  يبدو  ما  على  -وهو  مي�ضي 

على  كونتي  يوافق  فهل  �ضمه- 
الفريق؟  يف  كمي�ضي  لعب  وجود 

براأيي: كال".
اأن  يــعــنــي  مي�ضي  "�ضم  ــم  ــت وخ
ــه اأكـــرث  ــن ــع �ــضــيــتــكــلــم ع ــي ــم اجل
مع  يح�ضل  مثلما  الإنــــرت،  ــن  م
اليويف  يف  رونــالــدو  كري�ضتيانو 

وحتى اأكرث".
"لغازيتا  ل�ضحيفة  تقرير  وذكر 
 La Gazzetta( �ضبورت"  ديــلــو 

تقريرا  الإيطالية   )dello Sport
عر�ضا  �ضيقدم  اإنرت  اأن  فيه  جاء 
اأربـــع  ملـــدة  مي�ضي  ــع  م للتعاقد 

�ضنوات مقابل 260 مليون يورو.
ال�ضحيفة-  -بح�ضب  و�ضي�ضبح 
ال�ضايف  عاما(   33( مي�ضي  دخــل 
50 مليون يورو �ضنويا، متجاوزا ما 

يتقا�ضاه رونالدو من يوفنتو�س.

100809
الإربعاء 05 اأوت 2020 م املوافق  لـ 15 ذو احلجة 1441 هـ - العــدد 2057 الإربعاء 05 اأوت 2020 م املوافق  لـ 15 ذو احلجة 1441 هـ - العــدد 2057

حمليات

لينجارد: �سول�سكاير اأعاد "كرة يونايتد".. 
واأردت اإبهاره

بايرن ميونخ يلح خلطف موهبة بر�سلونة

حتدث جي�ضي لينجارد، لعب و�ضط مان�ض�ضرت يونايتد، عن 
اأهمية التتويج بلقب الدوري الأوروبي، وتاأثري املدرب اأويل 

جونار �ضول�ضكاير، على اأ�ضلوب لعب ال�ضياطني احلمر.
مان�ض�ضرت  مبواجهة  اخلا�س  ال�ضحفي  املوؤمتر  لينجارد،  وبداأ 
من  الـ16  دور  ــاب  اإي يف  النم�ضاوي،  ل�ضك  لفريق  يونايتد 
بالبطولة،  الفوز  اأهمية  عن  باحلديث  ــي،  الأوروب الــدوري 
قائال: "من اللطيف اإنهاء املو�ضم يف املركز الثالث )يف الدوري 
نهاية  يف  الكاأ�س  حملنا  لو  اأف�ضل  �ضيكون  ولكن  الإجنليزي(، 

املو�ضم".
ويرغب لينجارد يف البناء على الهدف الذي �ضجله يف �ضباك 
الإجنليزي،  الــدوري  من  الأخــرية  باجلولة  �ضيتي،  لي�ضرت 
قائال: "مل اأحظى باأف�ضل موا�ضمي وبعدها اأتى العزل واأردت 
اإبهار مدربي، وجنيت نتيجة العمل اجلاد اأمام لي�ضرت بهدف 

منحني الثقة، واأتطلع خلو�س املباراة املقبلة".
واأ�ضاف لينجارد: "كل مباراة وكل دقيقة اأ�ضارك بها، اأحاول 
من خاللها اإبهار املدرب وتقدمي كل ما لدي مل�ضاعدة الفريق، 

والطريقة املثالية الآن هي الذهاب بعيًدا يف البطولة".
قيادة  حتــت  اليونايتد  لعب  اأ�ضلوب  تغري  على  علق  كما 
�ضول�ضكاير، قائال: "املدربون املختلفون لديهم اأ�ضلوب خمتلف 
هجومي،  يونايتد  مان�ض�ضرت  اأ�ضلوب  كان  ودائًما  اللعب،  من 
ذلك  اإعــادة  يف  املــدرب  وجنح  وال�ضغط،  الهجوم  نحب  نحن 

للفريق، نحب اللعب ب�ضرعة وت�ضجيل الأهداف".
الرديف، كل مباراة خمتلفة،  الفريق  اأو  18 عاًما  "دائًما ما �ضجلت الأهداف �ضواء مع فريق حتت  التهديفي، قال:  اأما عن تراجع �ضجله 

والأمر يعود اإليك كالعب، قدمت الكثري من العمل يف التدريبات مع املدربني، واأنا على ثقة باأن الأهداف �ضتاأتي".

يتم�ضك بايرن ميونخ ب�ضم اأحد الالعبني املميزين يف بر�ضلونة خالل املريكاتو ال�ضيفي احلايل، رغم رف�س النادي الكتالوين ال�ضتجابة 
لعر�س مبدئي قدمه البافاريون يف وقت �ضابق.

ووفًقا ل�ضحيفة موندو ديبورتيفو الإ�ضبانية، فاإن بيدري لعب بر�ضلونة، جذب اأنظار العديد من الأندية الكربى يف اأوروبا باأ�ضلوب 
لعبه املميز اإىل جانب �ضخ�ضيته، ويف مقدمتها بايرن ميونخ.

واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن م�ضوؤويل بايرن ات�ضلوا باإريك اأبيدال، ال�ضكرتري الفني لرب�ضلونة، ل�ضم بيدري على �ضبيل الإعارة، لكن الرد 
جاء بالرف�س.

اإن كارل هاينز رومينيجه، الرئي�س التنفيذي لبايرن ميونخ، ات�ضل �ضخ�ضًيا بجو�ضيب ماريا بارتوميو، رئي�س بر�ضلونة، لطلب  وقالت 
ا. �ضم بيدري على �ضبيل الإعارة، اإل اأن الرد جاء بالرف�س اأي�ضً

وقالت موندو ديبورتيفو اإن بايرن عاد للمفاو�ضات ب�ضاأن بيدري، حيث ا�ضتف�ضر من بر�ضلونة عن الأموال املطلوبة ل�ضمه نهائًيا.
وذكرت اأن بر�ضلونة يتم�ضك با�ضتمرار بيدري، ويرى اأن م�ضتقبل الالعب غري قابل للتفاو�س.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم : قدورة فار�ص 
رئي�ص نادي اال�سري الفل�سطيني

-------------------------
الحسستسسالل  �ضلطات  تتوقف  مل 
اعتقال  �ضيا�ضة  عن  الإ�رائيلي 
منذ  وذلك  الفل�ضطينيني،  الأطفال 
فمنذ  لفل�ضطني،  احتاللها  بداأت  اأن 
الأطفال  اُ�ضتهدف  1948م  عسسام 
من  العديد  عسسرب  ممنهج  ب�ضكل 
اأدوات العنف، بهدف �رب البنية 
والتي  الفل�ضطينية  الجتماعية 
يف  الأ�ضا�ض  الطفل  فيها  يعترب 
الطفل  �ضكل  ولطاملا  ت�ضكلها، 
احلالة  مسسن  مهمًا  جسسسزءاً  اأيسس�سسضسسًا 
وامتلك  الفل�ضطينية  الن�ضالية 
رمزية  حالة  الن�ضال،  �ضنوات  عرب 

الحتالل.    واقع  خا�ضة فر�ضها 
بث  مسسن  العديد  حمسساولسسة  ورغسسم 
الأ�ضئلة حول الطفل والن�ضال، اإل 
احلا�ضل  الواقع  جتاوز  ميكن  ل  اأنه 
م�ضري  على  الحتالل  فر�ضه  مبا 
الفل�ضطينيني،  الأطفال  وخيارات 
نتحدث  التي  الق�ضية  اأن  ومبسسا 
اعتقال  ق�ضية  هي  حتديداً  عنها 
جملة  تلخي�ض  فيمكن  الأطفال، 
تفر�ضها  التي  العنف  اأدوات  من 
الطفل  على  الحسستسسالل  �ضلطات 
لتكون  الأوىل  العتقال  منذ حلظة 
مبثابة طريقة لدحر الأ�ضئلة الراهنة 
العتقالس  وجتسسربسسة  الطفل  حسسول 
يواجه  حيث  لحسسقسسًا،  ومسس�سسضسسريه 
العتقال  الفل�ضطينيون  الأطفال 
اإىل  ونقلهم  منازلهم  من  الليلي 
التي  والتوقيف  التحقيق  مراكز 
احلياة  �سسروط  اأدنسسى  اإىل  تفتقر 
طفل،  لأي  توفريها  يجب  التي 
الطعام  من  ل�ضاعات  وحرمانهم 
وتوجيه  عسسن  عسسدا  السس�سسراب،  اأو 
اإليهم،  البذيئة  والألفاظ  ال�ضتائم 
وانتزاع  وترهيبهم،  وتهديدهم 
ال�ضغط  حتت  منهم  العرتافات 
على  للتوقيع  ودفعهم  والتهديد، 
العربية  باللغة  املكتوبة  الإفادات 
من  وحرمانهم  ترجمتها،  دون 
ح�ضور  ب�رورة  القانوين  حقهم 
خالل  واملحامي  السسوالسسديسسن  اأحسسد 
الأ�ضاليب  الّتحقيق، وغري ذلك من 

والنتهاكات.  

احلا�ضلة  العنف  اأدوات  جملة  اإن 
انتهاكات  اأنها  على  ت�ضنف  والتي 
حتى  متتد  الأطفال  بحق  حقوقية 
باأ�ضكال  املعتقالت  اإىل  نقلهم 
من  ابتكاراً  اأكسسرث  وطسسرق  جديدة 
الق�ض�ض  كثافة  وتبني  ال�ّضجانني، 
الأطفال  عاي�ضها  التي  والتجارب 
مدى  الحسستسسالل،  معتقالت  يف 
التي تركتها جتربة العتقال  الآثار 
و�ضحيًا  اجتماعيًا  م�ضريهم،  على 
السسقسسوانسسني  و�ضكلت  ومسسعسسرفسسيسسًا، 
الع�ضكرية  واملحاكم  العن�رية 
اأخسسرى  منظومة  الإ�سسرائسسيسسلسسيسسة 
عام  فمنذ  الأطسسفسسال،  يواجهها 
احلسسالت  اآلف  �ُضجلت  1967م  
اأحسسكسسام  بحقهم  �سسضسسدر  لأطسسفسسال 
اإىل  و�ضلت  وبع�ضها  ل�ضنوات 
املنظومة  تلك  لسسُتسسحسسدد  املسسوؤبسسد، 
اأدنسسى  دون  منهم  املسسئسسات  م�ضري 
اكرتاث لأي من تلك احلقوق التي 
الدولية.  القوانني والأعراف  حمتها 
التف�ضيالت  من  الع�رات  وهناك 
احلديث عنها يف ق�ضية  التي ميكن 
املعتقالت،  داخل  الأ�رى  الأطفال 
التي  العائلة  فقد  فعليًا  فالطفل 
قدرته  وفقد  فيها،  يكون  اأن  يجب 
وممار�ضة  درا�ضته  موا�ضلة  على 
اأقرب  تكون  اأن  ميكن  التي  حياته 
يفر�ضه  ما  ظل  يف  الطبيعية،  اإىل 
الفل�ضطيني  الطفل  على  الحتالل 
فاحلاجات  الأ�سسر،  وخسسارج  داخسسل 
من  التي  والجتماعية  النف�ضية 
املفرت�ض اأن تتوفر لنمو طفل قادر 
ت�ضوهت  حياته،  ا�ضتكمال  على 
مع  الأوىل  املواجهة  حلظة  منذ 

تف�ضيالت  لتبداأ  املحتل،  اجلندي 
الطفل،  حياة  تقتحم  وت�ضاوؤلت 
مع طول  تزداد  كبرية،  و�ضعوبات 
�ضعوبة  وتسسزداد  العتقال،  فسسرتة 
هناك  كسسان  اإن  العتقالية  احلياة 
الطفل،  لدى  خا�ضًا  �ضحيًا  و�ضعًا 
اأو اإن كان جريحًا اأ�ضيب بر�ضا�ض 

الحتالل خالل العتقال. 
املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  وخالل 
�ضهدت   ،2015 عام  بعد  وحتديداً 
جتذرت  حتسسوًل،  الأطسسفسسال  ق�ضية 
و�ضيا�ضاته  الحتالل  عن�رية  فيه 
اأي�ضًا  اأكرب وهذا  ب�ضكل  النتقامية 
التي  السستسسحسسولت  بكل  مرتبط 
التي  الحتالل  توجهات  اأ�ضابت 
الوقت،  مرور  مع  عن�رية  تزداد 
تعر�ضوا  الأطفال  من  فالع�رات 
الهبة  خالل  نار  اإطالق  لعمليات 
بانتفا�ضة  عرفت  ما  اأو  ال�ضعبية 
يف  مكث  مسسن  ومنهم  السسقسسد�سسض، 
لفرتات،  الحتالل  م�ضت�ضفيات 
لهذه  الرمزية  احلالة  كانت  ولطاملا 
الكثافة  ملسسدى  تتجدد  الق�ضية 
الأ�ضري  ف�ضكل  بها،  حتيط  التي 
مسسنسسا�سسرة حمطة  اأحسسمسسد  السسفسستسسى 
م�ضري  عسسن  جسسديسسداً  وتسس�سسضسساوؤًل 
وتال  الأ�ضري،  الفل�ضطيني  الطفل 
من  للمئات  اعتقال  اأحمد،  اعتقال 
بذريعة  منهم  كبري  جزء  الأطفال، 
ق�ضية  واأعسسادت  احلسسجسسارة.   رمي 
الطفل  ق�ضية  مسسنسسا�سسرة  اأحسسمسسد 
فيما  خا�ضة  الواجهة،  اإىل  الأ�ضري 
الإ�رائيلي،  ق�ضاء  بدور  يتعلق 
اأثبتت  التي  القانونية،  واملنظومة 
الفل�ضطيني،  اجتاه  دورهسسا  جمسسدداً 

من  عسسسدداً  الحسستسسالل   اأقسسر  حيث 
م�ضاريع  اأو  العن�رية  القوانني 
اإ�سسضسسدار  تسس�سسّرع  التي  السسقسسوانسسني، 
وفعليًا  بحقهم.  عالية  اأحسسكسسام 
الأطفال  من  الع�رات  بحق  �ضدر 
و�ضلت  اأحكامًا  حتديداً  املقد�ضيني 
15 عامًا �ضواء فتية اأو فتيات.  اإىل 
التي  الهامة  الق�ضايا  �ضمن  ومن 
والتي  الأطسسفسسال،  باعتقال  حتيط 
من  لالنتقام  اأداة  اأي�ضًا  �ضكلت 
فما  العالج،  ق�ضية  هي  الأطفال، 
يواجهه  البالغني  الأ�رى  يواجهه 
الأ�رى الأطفال، ل فرق بني طفل 
وبالغ يف بنية العنف التي يفر�ضها 
تلك  اأقرب  �رد  وميكن  ال�ّضجن،  
العام  توبعت خالل  التي  الق�ض�ض 
2018 فيما يتعلق بق�ضية الإهمال 
التميمي  ح�ضان  الأ�ضري  الطبي، 
فتى  وهسسو  اُعتقل  الله  رام  مسسن 
�ضحية  م�ضكلة  من  يعاين  قا�ر 
الطبي  الإهمال  ونتيجة  خا�ضة، 
اعتقاله،  فسسرتة  خسسالل  طاله  السسذي 
من  �ضالح  حممود  ب�ره،  فقد 
ببرت  انتهت  جديدة  ق�ضة  حلم  بيت 
اإ�ضابة تعر�ض  قدمه الي�رى جراء 
الحتالل،  جي�ض  بر�ضا�ض  لها 
ح�ضنني  حممد  وهسسو  اآخسسر  وفتى 
جمهوًل  م�ضرياً  يواجه  يسسزال  ما 
حيث  الحتالل  م�ضت�ضفيات  يف 
اليمنى،  �ضاقه  يف  لإ�ضابة  تعر�ض 
بقن�ضهم  الحسستسسالل  يكتفي  فلم 
ج�ضدية  اإعاقات  وترك  بالر�ضا�ض 
وت�ضكل  حياتهم،  طوال  تالزمهم 
بل  اآخر  ب�ضكل  م�ضتقبلهم  م�ضري 
وتفر�ض  حماكمتهم،  يف  وت�ضتمر 
العالج  مواجهة  من  جديدة  رحلة 

ال�ّضجن.  داخل 
الأ�رى،  الأطفال  بقي  ذلك  ومع 
الن�ضالية  احلياة  من  مهمًا  جسسزءاً 
حجراً  و�ضكلوا  املعتقالت،  داخل 
املواجهة،  عمليات  يف  اأ�سسضسسا�سسض 
ومتكن الأ�رى على مدار �ضنوات 
اأدواتهم  ي�ضنعوا  اأن  الأ�ر  جتربة 
لهوؤلء  تبقى  ما  حلماية  اخلا�ضة 
الأطسسسفسسسال داخسسسل السس�سسضسسجسسن، عرب 
احلياة  طبيعة  حتكمه  نظام  خلق 
يتعلق  فيما  ل�ضيما  العتقالية، 

والتوجيه. بالتعليم، 

 االأطفال الفل�سطينيون يف معتقالت االحتالل... مواجهة كثيفة يفر�سها االأ�سر
االأ�سرياأحمد زهران 

دير  قرية  من  زهران  اأحمد  املحرر  الأ�ضري  ك�ضف 
خا�ض  والذي  الله  رام  غرب  �ضمال  م�ضعل  ابو 
ا�ضطر  انه  يوما،   114 ملدة  الطعام  عن  ا�رابا 
للبقاء يف ال�رير داخل امل�ضفى مقيدا ملدة 22 يوما 
الحتالل  تنفيذ خمابرات  من  خوفا  انقطاع،  دون 
اإىل  ذهابي  خالل  الق�ري،  بالطعام  تهديدهم 

احلمام وا�ضتغالل وقويف لهذه الغاية ".
عن  الإ�راب  من   70 الس  اليوم  يف   :" وا�ضاف 
الحتالل  خمابرات  من  جلنة  ح�رت  الطعام 
يف  اأقر  قانون  هناك  ان  واخربوين  والأطباء 
الكني�ضت يق�ضي بالإطعام الق�ري لالأ�ضري الذي 
يريد اإيقاع ال�رر على نف�ضه، واأخربتهم اأنني ل 
اأقوم باأذية نف�ضي، بل انت�ر لنف�ضي كي اتخل�ض 
على  اأ�روا  انهم  اإل  ظامل،  عن�ري  اعتقال  من 
قبل  اإقراره من  مت  اأنه  الذي زعموا  القانون  تنفيذ 
الكني�ضت، وبعد هذه اجلل�ضة مع املخابرات واأطباء 
ال�ضجن قررت البقاء مقيدا يف ال�رير دون حراك 
اإىل دورة  اأذهب  حتى ل يتم ال�ضتفراد بي عندما 
اأ�رى  اإ�ضافية فثالثة  اأمل  املياه، وهذا كان حمطة 
اإخ�ضاعهم  مت  عندما  الثمانينيات  يف  ا�ضت�ضهدوا 

لالإطعام الق�ري ".
مني  طلبت  الحتالل  خمابرات   ": زهران  واأ�ضار 
التحقيق  اإىل  اإخ�ضاعي  يتم  حتى  الإ�راب  فك 
لأن  طلبهم  ورف�ضت  امل�ضكوبية،  مركز  يف 
الإ�راب  فك  اأجل  من  فهي  مك�ضوفة  امل�رحية 
الإداري  العتقال  يعود  ثم  ومن  التحقيق  بحجة 
من جديد، فالعتقال الإداري احتيال على القانون 

وكل فل�ضطيني معر�ض له بدون تهمة".
خمابرات  اأن  زهران  املحرر  الأ�ضري  واأو�ضح 
الحتالل نق�ضت كل ما مت التفاق عليه �ضابقا ما 
دفعه اإىل خو�ض اإ�راب طويل ا�ضتمر مدة 114 

يوما ".
15 عاما يف  اعتقل  احمد زهران  املحرر  اأن  ي�ضار 
اعتقالت متكررة معظمها يف العتقال الإداري 
 20 املحوم  زهران  �ضالح  وهو  اأ�ضري  �ضقيق  وله 

عاما اأم�ضى من 18 عاما ونيف.

فروانة: االحتالل اعتقل 13 مواطًنا من غزة خالل �سهر 
يوليو املن�سرم

اإدارة �سجن "ع�سقالن" 
تنقل االأ�سري خليل اأبو 

عرام اإىل الزنازين
الفل�ضطينى   الأ�ضري  نادي  افاد 

"ع�ضقالن"  �ضجن  اإدارة  ان 
عرام  اأبو  خليل  الأ�ضري  نقلت 
�رع  والسسذي  الزنازين،  اإىل 
يسسوم اأمسس�سسض الثسسنسسني املسسوافسسق 
باإ�راب   3/8/2020
مفتوح عن الطعام، 
لسسلسسمسسطسسالسسبسسة 
له  بال�ضماح 
جنله  بسسلسسقسساء 
الأ�سسسسسضسسسسسري 
اأحمد، واملعتقل اإداريًا منذ �ضهر اأيلول 2019م. ولفت 
نادي الأ�ضري اإىل اأن الأ�ضري اأبو عرام من مدينة يطا، 
عام  منذ  ومعتقل  احلياة،  مدى  بال�ّضجن  وحمكوم 
2002م، وهو متزوج واأب خلم�ضة اأبناء. ُي�ضار اإىل اأن 

جنله اأحمد يقبع يف �ضجن "النقب ال�ضحراوي".

املخت�ض  فسسروانسسة،  النا�ر  عبد  قسسال 
قوات  اأن  واملحررين  الأ�رى  ب�ضوؤون 
 )13( اعتقلت  الإ�رائيلي  الحتالل 
�ضهر  خسسالل  غسسزة  قطاع  من  مواطنا 
 )3( اأن  وتابع:  املن�رم.  متوز/يوليو 
اثناء  اعتقالهم  مت  هوؤلء  من  مواطنني 
بعد  حانون/اإيرز،  بيت  حلاجز  عبورهم 
وما  مرور،  ت�ضاريح  على  ح�ضولهم 
الله  )عبد  وهم:  العتقال،  رهن  زالوا 

و�ضعيد  ال�ضفدي،  ومن�ضور  الدغمة، 
مواطنني   )4( اعتقال  مت  فيما  ال�رفا(، 
ال�ضيد  مهنة  يف  يعملون  اآخسسريسسن 
غزة،  قطاع  جنوبي  رفح  بحر  قبالة 
�ضيام،  وحممد  الربدويل،  عماد  وهم: 
الربدويل،  ووديسسع  الربدويل،  وخالد 
اعتقال  بعد  عنهم  الفسسسراج  مت  وقسسد 
وا�ضاف:  ا�ضبوعني.  لقرابة  ا�ضتمر 
)6( مواطنني فقد  الباقون وعددهم  اأما 
خالل  خمتلفة  فرتات  يف  اعتقالهم  مت 
للحدود  اجتيازهم  بعد  املن�رم  ال�ضهر 
باجتاه  غزة  لقطاع  وال�ضمالية  ال�رقية 
الأرا�ضي املحتلة عام 1948 وقد اأفرج 
اإىل  بالعودة  لهم  و�ضمح  جميعهم  عن 
وا�ضتجوابهم  احتجازهم  بعد  القطاع 
معدودة.  ل�ضاعات  معهم  والتحقيق 
جي�ض  معاملة  اأن  فسسروانسسة  واأو�سسضسسح 
الفل�ضطينيني  للمت�ضللني  الحتالل 

ال�ضهر  خسسالل  اعتقالهم  مت  السسذيسسن 
املخاوف  من  الكثري  تثري  املن�رم، 
حيث  الإ�رائيلية،  بالنوايا  وال�ضكوك 
القطاع  اىل  واعادتهم  ال�ريع  الفراج 
ر�ضمية،  وغري  ع�ضوائية  نقاط  عرب 
الحتجاز  مسسن  �ضاعات  ب�ضع  بعد 
ثالثة  يف  والتحقيق،  وال�ضتجواب 
ال�ضهر  خالل  ذاته  بال�ضياق  حسسوادث 
من  بالرغم  فسسروانسسة:  وقسسال  املا�ضي. 
املذكورة  الأحداث  تلك  مثل  ت�ضجيل 
اأزمة "كورونا" خالل الأ�ضهر  منذ بدء 
اأنها ويف كل مرة،  اإل  املا�ضية،  القليلة 
وال�ضكوك  املخاوف  من  الكثري  تثري 
تكون  اأن   من  الإ�رائيلية،  بالنوايا 
لنقل  متعمدة  اإ�رائيلية  حمسساولسسة 
غزة،  قطاع  اإىل  “كورونا”  فايرو�ض 
مع  حققوا  الذين  اجلنود  يكون  اأن  اأو 
هم  بهم  واختلطوا  ال�ضبان  هسسسوؤلء 

واأنسسه  �ضيما  ل  بالفريو�ض  م�ضابني 
يف  امل�ضابني  باأعداد  ارتفاعا  �ضجل 
ودعا  الإ�رائيليني.  اجلنود  �ضفوف 
فسسروانسسة كسسافسسة الأ�سسضسسخسسا�سسض السسذيسسن 
ويطلق  يعتقلوا  ثم  ومسسن  يت�ضللون 
اىل  بالعودة  لهم  وي�ضمح  �راحهم 
النقاط الع�ضوائية بت�ضليم  القطاع عرب 
الأمنية  الأجهزة  اإىل  مبا�رة  اأنف�ضهم 
يتم  اأن  اأجسسل  من  املخت�ضة  واجلهات 
قادمني  باعتبارهم  وحجرهم  فح�ضهم 
من منطقة موبوءة، وذلك حفاظا على 
من  املواطنني  واأمسسن  املجتمع  �ضالمة 
بالعائالت  ؟كورونا".واأهاب  فايرو�ض 
لو  املخت�ضة  اجلهات  اإبالغ  ب�رورة 
اعتقال  لأي  اأبناءهم  من  اأي  تعر�ض 
اأن  دون  البيت  اإىل  وعاد  احلدود  على 
اأجل  من  وذلسسك  لالأمن  نف�ضه  ي�ضلم 

املجتمع. و�ضالمة  �ضالمتهم  �ضمان 

اأخبار فل�سطني
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الرئي�ص االأمريكي ي�سع �سرًطا مفاجًئا ويحدد االأجل االأخري للتطبيق

ال�سني ترد بقوة على خطوة ترامب
 لبيع "تيك توك"

قراءة / حممد علي
---------------- 

ديلي  ت�ضاينا  �ضحيفة  وكتبت 
افتتاحية  يف  الدولة  تديرها  التي 
السسرئسسيسس�سسض  دارة  اإ �سسضسسغسسوط  اأن 
“بايت  على  تسسرامسسب  مسسريسسكسسي  الأ
م  الأ السس�سسركسسة  وهسسسي  دان�ض”، 
لبيع  ال�ضني،  يف  توك  تيك  لتطبيق 
املتحدة  السسوليسسات  يف  عملياتها 
مواجهة  اأو  مايكرو�ضوفت  ل�ركة 
اإىل  ت�ضل  هناك  التطبيق  حجب 
وقالت  والنتزاع”.  “التحطيم  حد 
املرجح  من  بينما  نسسه  اإ ال�ضحيفة 
يف  “حذرة”  بسسكسسني  تسسكسسون  اأن 
ال�ركات  على  مماثلة  قيود  فر�ض 
نها  اأ اإل  ال�ضني،  يف  الأمريكية 
للرد.  الطرق”  من  الكثري  “لديها 
الثنني  مايكرو�ضوفت  واأعلنت 
بايت  مع  مناق�ضات  جتسسري  نها  اأ
توك  تيك  من  اأجزاء  ل�راء  دان�ض 
الأمريكي  الرئي�ض  اأمهل  اأن  بعد 
يوما   45 ال�ركتني  ترامب  دونالد 
ترامب  وهدد  اتفاق.  اإىل  للتو�ضل 

يف  تسسوك  تيك  بحظر  البداية  يف 
تتعلق  لأ�ضباب  املتحدة  الوليات 
بسسالأمسسن السسقسسومسسي. وقسسسال وزيسسر 
بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية 
�سسضسسبسسوع  الأ نسسهسسايسسة  عطلة  خسسسالل 
اإجسسسراء  تتخذ  قسسد  وا�سسضسسنسسطسسن  اإن 
و�ركات  توك  تيك  �ضد  “قريبا” 
ت�ضارك  نها  اأ يعتقد  اأخرى  �ضينية 
ال�ضينية.  احلكومة  مع  البيانات 
بيان  يف  دانسس�سسض  بسسايسست  وقسسالسست 

ملتزمة  تزال  ل  نها  اإ الأحد  م�ضاء 
الرغم  على  عاملية  �ركة  بكونها 
ل  والتي  املعقدة  “ال�ضعوبات  من 
البيئة  ذلك  يف  مبا  ت�ضورها”  ميكن 

“املتوترة”. الدولية  ال�ضيا�ضية 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  وكان 
بيع  وجسسوب  على  �سسضسسدد  تسسرامسسب 
منت�ضف  قبل  توك”  “تيك  تطبيق 
من  ليتمكن  يسسلسسول/�سسضسسبسستسسمسسرب  اأ
السسوليسسات  يف  ن�ضاطه  موا�ضلة 

على  موافقته  مبديا  املسستسسحسسدة، 
مع  مايكرو�ضوفت  مفاو�ضات 
و�رح  للتطبيق.  املالكة  ال�ركة 
“حددت  لل�ضحافيني  تسسرامسسب 
يلول/�ضبتمرب  اأ  15 بحدود  تاريخا 
ممار�ضة  مسسن  بسسعسسده  يتمكنوا  لسسن 
املتحدة”.  الوليات  يف  ن�ضاطهم 
 15 يف  اإغالقه  “�ضيتم  وا�ضاف 
متكنت  ذا  اإ اإل  يلول/�ضبتمرب  اأ
اأخرى  �ركة  اأو  مايكرو�ضوفت 
اتفاق”. اىل  والتو�ضل  �رائه  من 

جديدا  �رطا  و�ضع  ترامب  لكن 
�ضفقة  اأي  لسستسسفسسعسسيسسل  مسسفسساجسسئسسا 
بيع  اأن  اأعسسلسسن  حسسيسسث  حمسستسسمسسلسسة، 
الوليات  يف  توك”  “تيك  اأعمال 
دفع  مع  يرتافق  اأن  يجب  املتحدة 
اخلزانة.  لوزارة  كبرية  تعوي�ضات 
“جزء  لل�ضحافيني  ترامب  وقسسال 
يجب  ال�ضفقة  قيمة  من  جدا  كبري 
السسوليسسات  خزينة  اىل  يذهب  اأن 
املمكن  من  جنعل  ننا  لأ املتحدة، 
واأ�ضاف  حتدث”.  اأن  ال�ضفقة  لهذه 
حال  يف  حقوق  اأي  ميلكون  ل  “هم 

لهم”. نعطها  مل 

تكنولوجيا  ل�سركة  املتحدة  “�سرقة” الواليات  تقبل  لن  ال�سني  اإن  الثالثاء  اأم�ص  �سينية  ر�سمية  اإعالم  و�سائل  قالت 
لل�سني  اململوك  الق�سرية  الفيديو  مقاطع  م�ساركة  تطبيق  على  وا�سنطن  �سغط  على  للرد  طرق  بكني  لدى  واأنه  �سينية، 

توك”. “تيك 

اأعسسسسسرب بسسيسسنسسي غسسانسستسس�سسض وزيسسسر 
عن  السسثسسالثسساء  �سسرائسسيسسلسسي،  احلسسربسسالإ
الأو�ضاع  ت�ضخني  يتم  ل  اأن  اأمله 
هي  مما  اأكرث  ال�ضمالية  احلدود  على 
تت�ضبب  هجمات  اأي  خالل  من  عليه 
خالل  غانت�ض  وقال  كبري.  بت�ضعيد 
يديعوت  موقع  ل�ضتديو  حديث 
احلدود  على  جرى  ما  اإن  اأحرونوت، 
بق�ضف  املا�ضية  الليلة  �ضوريا  مع 
ن�ضمح  لن  ننا  باأ ر�ضالة  نها  باأ اأهداف، 
الأرا�ضي  من  “اإرهابي”  ن�ضاط  باأي 
يكون  مسسرة  كسسل  ويف  السس�سسضسسوريسسة، 
مع  نت�ضامح  لن  مماثل  ن�ضاط  هناك 

“لن  واأ�ضاف:  ال�ضورية.  احلكومة 
اإرهابًيا  فرًعا  يران  اإ تفتح  باأن  ن�ضمح 
هذا  وفق  �ضنعمل  �ضوريا،  يف  لها 
م�ضاحلنا  وفق  و�ضنت�رف  مسسر،  الأ
ب�ضاطة  بسسكسسل  و�سسضسسرند  مسسنسسيسسة،  الأ
وب�ضاأن  اعتداء”.  حماولة  اأي  على 
غانت�ض  اأكسسد  الداخلية،  الق�ضايا 
يخرجون  الذين  للمتظاهرين  دعمه 
ويطالبونه  نتنياهو  بنيامني  �ضد 
حقهم  على  مسسوؤكسسًدا  بال�ضتقالة، 
على  التحري�ض  دون  التظاهر،  يف 

القتل. و  اأ العنف 
ق/د

كسسوريسسا  خسسارجسسيسسة  وزارة  اأكسسسسدت 
اتفاقية  تنهي  اأن  ميكن  نها  اأ اجلنوبية، 
املعلومات  لسستسسبسسادل  السسعسسام  مسسسن  الأ
مع   "GSOMIA" السسعسس�سسضسسكسسريسسة 
اأن  اإىل  لفتة  وقت،  اأي  يف  اليابان 
يعد  مل  عسسام  كسسل  التسسفسساقسسيسسة  متسسديسسد 

. ريا �ضا
احتمال  زيسسادة  ظل  يف  ذلسسك  ياأتي 
انتقامية،  اإجسسسراءات  اليابان  اتخاذ 
اأمرا  كورية  حمكمة  ت�ضدر  اأن  بعد 
اليابانية  �ضتيل"  "نيبون  �ركة  يلزم 
اأ�ضولها  ببيع  ال�ضلب  ل�ضناعة 
العمل  ل�ضحايا  تعوي�ضات  لدفع 

احلرب،  زمن  يف  الكوريني  الق�ري 
الكورية.  "يونهاب"  وكالة  وفسسق 
كانت  ذا  اإ ما  حول  ال  �ضوؤ على  وردا 
اأخرى  مرة  طوكيو  �ضتخطر  �ضيئول 
العام  الأمسسن  اتفاقية  نهاء  اإ بعزمها 
يف  الع�ضكرية  املعلومات  لتبادل 
املتحدث  قسسال  ال�ضهر،  هسسذا  نهاية 
الكورية  اخلسسارجسسيسسة  وزارة  با�ضم 
 22 "يف  نه  اإ اإن-ت�ضول  كيم  اجلنوبية 
علقت  املا�ضي،  العام  من  نوفمرب 
التفاقية  نهاء  باإ قرارها  حكومتنا 
التفاقية  نهاء  اإ ت�ضتطيع  اأن  ب�رط 
"مفهوم  اأن  واأ�ضاف  وقت".  اأي  يف 

يعد  مل  عسسام  كسسل  التسسفسساقسسيسسة  متسسديسسد 
يف  تغيري  اأي  يوجد  ول  الآن،  �ضاريا 
النظر  يف  املتمثل  احلكومة  موقف 
حقوقها  �ضتمار�ض  كانت  ذا  اإ فيما 

ل". اأم  التفاقية  نهاء  باإ
 "GSOMIA" اتفاقية  جتديد  ويتم 
�ضيئول  وقعتها  التي  الع�ضكرية 
عام  من  نوفمرب   23 يف  وطوكيو 
يخطر  مل  ما  عام،  كل  تلقائيا   ،2016
بقراره  الآخر  الطرف  الطرفني  اأحد 
اأ�ضهر  ثالثة  قبل  التفاقية  نهاء  اإ
كان  لذا  التفاقية،  انتهاء  موعد  من 
نهاء  لإ اجلنوبية  كوريا  على  يجب 

 23 حتى  اليابان  تخطر  اأن  التفاقية 
اجلاري. اأغ�ضط�ض 

"تدر�ض  بسسالده  اأن  املتحدث  واأكسسد 
الياباين  النتقام  على  الرد  كيفية 
الق�ضائي  القرار  �ضاأن  يف  املحتمل 
"نيبون  اأ�سسضسسول  مب�ضادرة  املتعلق 
كل  تسسسرك  مسسع  السسيسسابسسانسسيسسة  �ضتيل" 
اأن  موؤكدا  مفتوحة"،  الحتمالت 
حلل  جهودها  "�ضتوا�ضل  �ضيئول 
عرب  البلدين  بني  العالقة  الق�ضايا 
اإىل  وتتطلع  الدبلوما�ضية  القنوات 

ن�ضاطا". اأكرث  ياباين  فعل  رد 
ق/د

ملكافحة  السسوطسسنسسيسسة  رئسسيسس�سسض  قسسسال 
الطيب،  �ضوقي  تون�ض  يف  الف�ضاد 
كان  مب�ضاحله  الفخفاخ  ت�ريح  اإن 

. �ضا منقو
له  ت�ريحات  يف  الطيب  وتسسابسسع 
اأن  اإم"،  اإف  "�ضم�ض  ذاعسسة  اإ نقلتها 
باإحدى  وكيل  نه  باأ يعلن  مل  الفخفاخ 
دارة  اإ جمل�ض  وع�ضو  ال�ركات 
الطيب  واأ�ضاف  معينة.  ل�ركات 
نه  اأ يعلن  مل  الفخفاخ  ليا�ض  اإ اأن 
رئي�ض  �ضار  واأ الدولة.  مع  يتعامل 
اأن  اإىل  الف�ضاد  ملكافحة  الوطنية 
بالفخفاخ  تربطه  احسسرتام  "عالقة 
وجسسود  حسسول  يسسروج  ملسسا  �ضحة  ول 

بينهما". عداوة 
التون�ضية  احلكومة  رئي�ض  قسسدم 

اإىل  ا�ضتقالته،  الفخفاخ  ليا�ض  اإ
�ضعّيد،  قي�ض  اجلمهورية  رئي�ض 
ق�ر  يف  عقد  الذي  الجتماع  بعد 

قرطاج.
للم�ضلحة  "اعتبارا  بيان  يف  وجاء 
مزيدا  البالد  ولتجنيب  الوطنية 
للعهود  واحرتاما  ال�ضعوبات  من 
لسس�سسرورة  وتكري�ضا  مسسانسسات  والأ
وحتى  ال�ضيا�ضية،  احلسسيسساة  اأخلقة 
املوؤ�ض�ضات،  �سسراع  البالد  جننب 
اإىل  احلكومة  رئي�ض  السسيسسوم  قسسدم 
حتى  ا�ضتقالته،  اجلمهورية  رئي�ض 
من  للخروج  جديدة  طريقا  له  يف�ضح 
�ضيوا�ضل  نه  اأ له  عرب  كما  الأزمة، 

كاملة". م�ضوؤولياته  حتمل 
ق/د

اللبناين  اخلسسارجسسيسسة  وزيسسر  اأعسسسرب 
عن  الثالثاء،  وهبة،  �ربل  اجلديد 
ال�ضوريني  الالجئني  لتوطني  رف�ضه 
عن  معربا  بالده،  يف  والفل�ضطينيني 
ذلك  جسساء  العودة”.  لس”حق  دعمه 
خالل  اللبناين،  للوزير  كلمة  يف 
اجلديد  من�ضبه  ت�ضلمه  مرا�ضم 
ل�ضلفه  خالفا  بسسريوت،  بالعا�ضمة 
ثنني.  الإ امل�ضتقيل  حّتي،  نا�ضيف 
برناجمه،  م�ضتعر�ضا  وهبة،  فاد  واأ
عليه  نسس�سسض  “مبا  �سسضسسيسسلسستسسزم  نسسه  بسساأ
رف�ض  حسسول  اللبناين  الد�ضتور 
الفل�ضطينيني  السسالجسسئسسني  تسسوطسسني 
بالدهم”.  اإىل  عودتهم  حق  ودعسسم 
على  �ضتعمل  وزارتسسسه  اأن  وذكسسر 
املنجزة  البحثية  السسورقسسة  تطبيق 
قبل  من  املا�ضي،  يوليو/متوز  يف 
النازحني  ملف  حول  الوزراء  جمل�ض 
السس�سسضسسوريسسني. وتسسنسس�سسض السسورقسسة 
بحق  التم�ضك  عسسلسسى  السسبسسحسسثسسيسسة، 
اإىل  العودة  يف  ال�ضوريني  الالجئني 
بالعملية  ذلك  ربط  وعدم  بلدهم، 
عدد  وُيقدر  �ضوريا.  يف  ال�ضيا�ضية 
بنحو  لبنان  يف  ال�ضوريني  الالجئني 
بنحو  والفل�ضطينيني  مليون،   1.5
املتحدة. الأمم  وفق  لفا و422،  اأ  174

على  وهبة،  اأكسسد  اآخسسر،  جانب  من    
النتهاكات  “مواجهة  �سسسرورة 
الربية  احلدود  وتر�ضيم  ال�رائيلية 
والعمل  بيب،  اأ تل  مع  والبحرية 
اللبنانية  املناطق  ا�ضتعادة  على 

اإ�رائيل”. قبل  من  املحتلة 
عالقات  متتني  على  عزمه  واأعلن 
وتعزيز  العربية،  بسسالسسدول  لبنان 
السسدولسسيسسة  املسسنسسظسسمسسة  يف  دوره 

. نية نكفو ا للفر
ع�ضويتها  يف  املنظمة  وتسس�سسضسسم 
الفرن�ضية  باللغة  ناطقة  دولة   84
تهدف  حيث  منت�رة(،  اأو  )ر�ضمية 

لها. والرتويج  الفرن�ضية  لتفعيل 
العام  الأمسسني  مهام  وهبة،  وتسسوىل 
خالل  بالوكالة  اللبنانية  للخارجية 
الوطني  ?”التيار  رئي�ض  تسسويل 
?الوزارة  با�ضيل،?  جربان  احلر”?? 

املا�ضية. احلكومة  يف 
ال�ضلك  يف  خدمته  انتهت  وعندما 
ال�ضن  بلوغه  ب�ضبب  الدبلوما�ضي 
السسقسسانسسونسسيسسة، انسستسسقسسل لسسلسسعسسمسسل يف 
كم�ضت�ضار  اجلمهوري?  ?الق�ر 
لل�ضوؤون  عون?  مي�ضال  للرئي�ض 

. �ضية ما بلو لد ا
ق/د

 46،321 املتحدة  الوليات  �ضجلت 
خالل  بكوفيد19-  جديدة  اإ�ضابة 
تعداد  وفسسق  ثسسنسسني،  الإ �ضاعة   24
�ضجل  كما  هوبكنز.  جونز  جلامعة 
حالة   532 العامل  يف  اقت�ضاد  اأكرب 
 8،30 ال�ضاعة  حتى  اي�ضا  وفسساة 
وفق  الثالثاء(،  غ  00،30 ت  ( م�ضاء 
اإجمايل  وبلغ  بالتيمور.  يف  اجلامعة 
السسوليسسات  يف  الإ�سسضسسابسسات  عسسسدد 
 ،4،711،323 الآن  حتى  املتحدة 
ما  وفسساة،  حالة   155،366 بينهم 
يف  ت�ررا  الأكرث  الدولة  يجعلها 
الثاين  اليوم  هو  والإثنني  العامل. 
الإ�ضابات  يف  تراجعا  ي�ضجل  الذي 
الأ�ضبوع  متوالية  يام  اأ خم�ضة  بعد 
فوق  احل�ضيلة  فيها  قفزت  املا�ضي 
جديدة.  يومية  اإ�ضابة  لسسف  اأ  60
خالل  ترامب  دونالد  الرئي�ض  وقال 
الفريو�ض  اإن  الثنني  �ضحايف  موؤمتر 
مناطق  من  اأجسسزاء  يف  “ينح�ر” 
املتحدة،  الوليات  وغسسرب  جنوب 
“م�ضجع  السسو�سسضسسع  اأن  مسسعسستسسربا 
م�ضت�ضارة  وكسسانسست  للغاية”. 
مكافحة  ل�ضوؤون  بي�ض  الأ البيت 
بريك�ض  ديبورا  كورونا  فريو�ض 
البالد  اأن  من  يوم  قبل  حذرت  قد 
تف�ضي  من  جديدة”  “مرحلة  تدخل 

حديث  يف  واعسستسسربت  السسسعسسسدوى. 
الفريو�ض  اأن  ان”  ان  “�ضي  ل�ضبكة 
عادي”،  غسسري  ب�ضكل  “يتف�ضى 
يعي�ضون  مسسن  “لكل  م�ضيفة 
يف  ل�ضتم  السسريسسفسسيسسة،  املسسنسساطسسق  يف 
لكن  الفريو�ض”.  هسسذا  مسسن  مسساأمسسن 
اأن  واعترب  بريك�ض  انتقد  ترامب 

لل�ضفقة”. “مثرية  ت�ريحاتها 
كسسمسسا ارتسسفسسعسست حسسسالت الإ�سسضسسابسسة 
يف  امل�ضتجد  كسسورونسسا  بسسفسسريو�سسض 
حالة   16641 مبسسقسسدار  السسربازيسسل 
مليونني  اإىل  لت�ضل  الثنني،  م�ضاء 
بح�ضب  حالة،   318 و  األف   750 و 
ال�ضحة. لوزارة  الر�ضمية  البيانات 

يف  ارتفاع  معدل  قسسل  اأ هسسذا  ويعد 
كورونا  بفريو�ض  الإ�ضابة  حالت 
حزيران/  من  الثامن  منذ  امل�ضتجد 
ال�ضحة،  لسسسوزارة  ووفسسقسسا  يونيو. 
 70% حوايل  التعايف  حالت  بلغت 
الإ�ضابة  حالت  عدد  اإجمايل  من 
و  لسسسف  اأ  912 و  مسسلسسيسسون  بسسواقسسع 
احلالت  عدد  وو�ضل  حالة،   319
حالة.  و334  لفا  اأ  743 اإىل  الن�ضطة 
جديدة  وفاة  حالة   561 ت�ضجيل  ومت 
حالت  اإجمايل  لي�ضل  بكوفيد-19 

حالة.  94665 اإىل  الوفاة 
اإ�ضابة  حالة  اأول  الربازيل  واأكدت 

�ضباط/  26 يف  كورونا  بفريو�ض 
حالًيا  وحتسستسسل  املسسا�سسضسسي،  فسسربايسسر 
عسسدد  عسساملسسيسسا يف  السسثسسانسسيسسة  املسسرتسسبسسة 
ب�ضبب  والوفيات  ال�ضابة  حالت 
املتحدة. ويف  الوليات  بعد  كورونا 
“روبرت  معهد  �ضجل  ال�ضياق  ذات 
الأمرا�ض  ملكافحة  الأملاين  كوخ” 
اليوم  �ضباح  املعدية  وغري  املعدية 
جديدة  اإ�سسضسسابسسات   879 السسثسسالثسساء 
يف  امل�ضتجد  كسسورونسسا  بسسفسسريو�سسض 
اإىل  ا�ضتنادا  واحد،  يوم  خالل  ملانيا  اأ
املحلية.  ال�ضحية  دارات  الإ بيانات 
ي�ضل  املعهد،  بيانات  وبح�ضب 
الإ�ضابة  حالت  عدد  اإجمايل  بذلك 
السسبسسالد  يف  بسسالسسفسسريو�سسض  املسسسوؤكسسسدة 
وبلغ  حالة.  و281  لفا  اأ  211 اإىل 
عن  الناجمة  السسوفسساة  حسسالت  عسسدد 
�ضباح  حتى  بالفريو�ض  الإ�ضابة 
عدد  وبلغ  حالة،   9156 اإىل  اليوم 
وبح�ضب  لسسفسسا.  اأ  194 املسستسسعسسافسسني 
ال�ضتن�ضاخ  معدل  بلغ  البيانات، 
يعني  ما  09ر1،  الثنني  اأم�ض  حتى 
ينقلون  قد  م�ضابني  ع�رة  كل  اأن 
يف  فسسسراد  اأ  10 نحو  اإىل  السسعسسدوى 
يتعني  للمعهد،  ووفقا  املتو�ضط. 
اأقل  ال�ضتن�ضاخ  معدل  يكون  اأن 
السسوبسساء.  انح�ضار  ل�ضمان   1 مسسن 

ويسسعسسكسس�سسض مسسعسسدل ال�سسضسستسسنسس�سسضسساخ 
اأ�ضبوع  قبل  املر�ض  انت�ضار  و�ضع 
وتبداأ  هذا  تقريبا.  اأ�ضبوع  ون�ضف 
اجراءات  تطبيق  الثالثاء  الفيليبني 
يف  الأ�ضخا�ض  ماليني  ت�ضمل  عزل 
بفريو�ض  الإ�ضابات  تزايد  مواجهة 
يوا�ضل  السسذي  امل�ضتجد  كسسورونسسا 
يف  وخ�ضو�ضا  العامل  يف  انت�ضاره 
حيث  والكاريبي  اجلنوبية  اأمريكا 
ماليني.  خم�ضة  احلالت  عدد  جتاوز 
من  اأكرث  الفيليبني  �ضلطات  واأمرت 
ربع  حواىل  اأي  �ضخ�ض  مليون   27
جمددا  منازلهم  يف  بالبقاء  ال�ضكان 
اأطسسبسساء  جمعيات  حتسسذيسسرات  بسسعسسد 
خ�ضارة  و�ضك  على  البالد  اأن  من 
كوفيد19-.  وبسساء  �ضد  معركتها 
كان  وفيما  حزيران/يونيو  بدء  ومنذ 
من  يخرج  البالد  من  الأكرب  الق�ضم 
مبعدل  الإ�ضابات  ازدادت  العزل، 
عتبة  متجاوزة  اأ�ضعاف  خم�ضة 
اجراءات  عن  واأعلن  حالة.  األف  مئة 
�ضاعة   24 قبل  العزل  فر�ض  اإعادة 
بقاء  اىل  اأدى  ما  تطبيقها  بدء  من 
يف  عالقني  ال�ضكان  مسسن  العديد 
النقل  و�ضائل  توقف  مسسع  مانيال 

اجلوية.  رحالت  وخ�ضو�ضا  العام 
ق/د

وزير احلرب االإ�سرائيلي: ال نرغب باأي 
ت�سعيد على احلدود ال�سمالية 

�سيئول تهدد باإلغاء اتفاقيتها االأمنية مع طوكيو باأي وقت

تون�ص: ت�سريح الفخفاخ مب�ساحله
 كان منقو�سا

يدعم حق العودة 

وزير خارجية لبنان اجلديد
يعلن رف�سه توطني الالجئني

 ال�سوريني والفل�سطينيني 

اأمريكا ُت�سجل 46 األف اإ�سابة و561 وفاة يف الربازيل..

اأرقام ُتعيد عزل املاليني وترامب يثري اجلدل حول الفريو�ص
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 �سمن جمموعة ت�سم 33 فيلما عامليا

اأفالم جزائرية ُتعر�ص يف �سبكة "اأو اإ�ص اأن" 

قراءة / حممد علي
---------------- 

ناف�ض  التي  فسسسالم  الأ تعر�ض 
و  اأو�ضكار  جوائز  على  بع�ضها 
عربية  برتجمة  م�ضحوبة  بافتا 
اإن  معًا  كالهما  اأو  اإجنليزية  و  اأ
عرو�ض  وعسسن  الفيلم،  تطّلب 
كسسرم،  رول  قسسالسست  فسسسسسالم  الأ
نابة  بالإ التنفيذية  الرئي�ضة 
�ضبكة  يف  املسسحسستسسوى  لق�ضم 
نوفر  اأن  »ي�ضعدنا   :OSN
قدمته  مسسا  اأف�ضل  مل�ضرتكينا 
امل�ضتقلة،  العربية  ال�ضينما 
هذه  على  السس�سسضسسوء  لت�ضليط 
امل�ضاهدة،  ت�ضتحق  التي  الأفالم 
عر�ضها  يقت�ر  مسسا  عسسادًة  ذ  اإ
مهرجانات  و  العرو�ض  على 
ي�رنا  لسسذا  اخلسسا�سسضسسة،  فسسسالم  الأ
من  املميز  اللون  هذا  نقدم  اأن 
املنطقة  يف  للم�ضاهدين  الفن 
فسسالم  الأ �ضّناع  ن�ضجع  اأن  و 
اأكرث  عر�ض  خالل  من  العرب، 
الق�ضرية  اأفالمهم  من   30 من 
 OSN قناة  على  من�ضتنا،  على 
 OSN تطبيق  و  �ضينما  ياهال 

اأونالين«. للم�ضاهدة 
مسسسن جسسانسسبسسه، يسسقسسول املسسحسسلسسل 
كركوتي  عسسالء  ال�ضينمائي 
مركز  يف  املوؤ�ض�ض  ال�ريك 
ورئي�ض  السسعسسربسسيسسة  ال�ضينما 
 MAD �ركة  دارة  اإ جمل�ض 
مسسرة  لأول   «  Solutions
العربية  فسسسسالم  الأ تسساريسسخ  يف 
جمموعة  اأ�ضبحت  الق�ضرية، 
على  متاحة  الأفالم  من  �ضخمة 
 ،OSN بحجم  عريقة  من�ضة 
ا�ضرتتيجيتنا  �ضمن  هسسذا  و 
قاعدة  لتاأ�ضي�ض  املدى،  طويلة 
لل�ضينما  اأو�سسضسسع  جسسمسساهسسرييسسة 
ال�ركة  تاأ�ضي�ض  منذ  العربية 
جنحنا  و  اأعسسسوام،  عسس�سسرة  قبل 

العربية  فسسسسالم  الأ و�سسضسسع  يف 
السسسقسسس�سسسضسسسرية عسسسلسسسى خسسسارطسسسة 

الرئي�ضية«.  املن�ضات 
داميان  اإخسسسراج  البحر  قنديل 
اجلزائر،  نسستسساج:  الإ بلد  ونسسوري 
املتحدة  السسوليسسات  السسكسسويسست، 
الأول  العاملي  العر�ض  كسسان 
كسسان  مسسهسسرجسسان  يف  لسسلسسفسسيسسلسسم 
من  باأكرث  فاز  كما  ال�ضينمائي، 
مهرجانات  بينها  من  جوائز   8
يح�ضل  جعلته  عديدة  دولية 
العر�ض  فر�ضة  على  وبجدارة 
�سسضسسمسسن السس�سسضسسبسسكسسة املسسقسسرتحسسة، 
املسسخسسرجسسة  فسسيسسلسسم  اىل  اإ�سسضسسافسسة 
اأحسسداث  تسسدور  �ضعيد.  لطيفة 
مدينة  يف  البحر  قنديل  فيلم 

اجلزائرية  ثسسريسسة  الأ »�ر�ضال« 
املتو�ضط،  البحر  على  املطلة  و 
حسسسول عسسائسسلسسة مسسكسسونسسة مسسن و 
بالإ�ضافة  وطفليهما،  الدين 
ذهابهم  خالل  الزوجة،  م  اأ اإىل 
لال�ضتمتاع  البحر  اإىل  بنزهة 
على  يرّكز  و  ال�ضاطئ،   على 
التي  »نفي�ضة«،  ال�ضابة  م  الأ
عديلة  الفنانة  دورها  ج�ضدت 
يسس�سسضسسًا  بسسن دميسسسراد املسس�سسضسساركسسة اأ
خمرجه  مسسع  الفيلم  لسسيسسف  بسستسساأ
بال�ضباحة  قيامها  ثناء  اأ اأنوري، 
حسسيسسث تسساأخسسذهسسا خسسيسسالتسسهسسا و 
عن  بعيد  مكان  اإىل  اأفكارها 
ما  حتسس�سسض،  اأن  دون  ال�ضاطئ 
اجل�ضدي  التحر�ض  اإىل  يعّر�ضها 
من  عسسدد  قبل  من  الإعسستسسداء  و 
ي�ضل  حتى  ال�ضبان،  و  الرجال 
اأن  لهم،  مقاومتها  خالل  الأمر 
و  قتلها،  و  باإغراقها  يقوموا 
ج�ّضد  الذي  »�ضمري«  الأب  يبداأ 
ع�ضلي،  نبيل  الفنان  �ضخ�ضيته 
املسستسسوا�سسضسسل  السسبسسحسسث  بعملية 
رجسسال  مب�ضاعدة  زوجسستسسه،  عسسن 

ل�رطة. ا

OSN، و ذلك  �سبكة  فيلًما ق�سريا على   33 اإىل جانب  للعر�ص  البحر«، و«القفار«  »قنديل  الفيلم اجلزائر  اختري 
اأيام عيد االأ�سحى، وهي جمموعة من االأفالم املختارة للعر�ص التلفزيوين من عدد كبري من الدول  اأول  ابتداًء من 

فيني�سيا  و  وتورنتو  كان  مهرجانات  بينها  من  املرموقة؛  العاملية  و  العربية  املهرجانات  مئات  يف  و�ساركت  العربية، 
ودبي. ولوكارنو 

املتجول  احلسسكسساواتسسي  اأ�سسضسسدر 
جديد  لسسف  مسسوؤ ماحي  �ضديق 
و  مسسسسوىل  "موىل  بسسعسسنسسوان 
حسسكسسايسسات اأخسسسرى )حسسكسسايسسات 
جسسسزائسسسريسسسة(، "يسسسسسروي فسسيسسه 
على  جميل  و  م�ضوق  باأ�ضلوب 
احلكاواتي  اأو  القوال  طريقة 
من  مسس�سسضسستسسوحسساًة  قسس�سسضسس�سسضسسا 

. الأ�ضيل  اجلزائري  املوروث 
اأن  السسقسسارئ  �ضيكت�ضف  و 
الأ�ضطورية،  احلكايات  هسسذه 
القد�ض  دار  عسسن  السس�سسضسسادرة 
قدرة  كاتبها  منحها  العربي، 
السسواقسسع  مسسع  السستسسوا�سسضسسل  على 
الرمزية  قسسوة  بف�ضل  احلسسايل 
بها  اأراد  التي  يسسحسساءات،  الإ و 
ر�ضائله  تو�ضيل  السسكسساتسسب 
من  السسكسسثسسري  عسسن  السستسسعسسبسسري  و 

. ال�ضباب  تهم  التي  امل�ضائل 
قدمت  السسذي  السسكسستسساب  فسسهسسذا 
و  العربية  باللغتني  حكاياته 
�ضفحة   90 يف  يقع  الفرن�ضية 
اللغوي  اأ�ضلوبه  على  حافظ 
لقاء  الإ روح  على  تركيبته  و 
و  �سسرده،  يف  احلكواتي  لسسدى 
و  مقدمة  على  بقائه  اإ اأي�ضا 
يف  تتكرر  التي  الق�ضة  خامتة 

حكاية. كل 
�ضديق  لسسف  املسسوؤ اخسستسسار  كما 
روح  و  بعوامل  املت�ضبع  ماحي 
هذا  مبكانة  الواعي  و  القوال 
اجلسسزائسسري،  املجتمع  يف  الفن 
الداخلية  املسسدن  يف  ل�ضيما 
و  مهذبة  لغة  اجلسسنسسوب  يف  و 
الذي  السسقسسارئ  جللب  م�ضوقة 
الأوىل  السسوهسسلسسة  مسسن  ين�ضاق 
معه  يحلق  و  السسسراوي  وراء 
اأي�ضا  معه  ويغو�ض  مسسرات 
بح�ضب  املهولة  البحر  مياه  يف 

احلكاية. زمن  و  مكان 
هذه  يف  السسقسسارئ  يكت�ضف  و 
و  باخليال  امل�ضبعة  احلكايات 
الكثري  العجيبة  �سسضسساطسسري  الأ
بالغة  و  ال�ضفوي  الرتاث  عن 
لهم  كسسان  السسذيسسن  السسقسسوالسسني، 
تربية  و  تثقيف  يف  كبري  دور 
عن  الرتفيه  اأي�ضا  و  الأجيال 

�ض. لنا ا
حكايات  ثالث  املوؤلف  �ضمل  و 
ال�ضعبي  الرتاث  من  م�ضتلهمة 
و  الرمزية  من  الكثري  وحتمل 
كثري  عن  للتعبري  الإيحاءات، 
التي  امل�ضائل  و  املواقف  من 

احلايل. املجتمع  يعي�ضها 
احلكاية  يف  الكاتب  عاد  وقد 
"موىل  ب  املو�ضومة  الأوىل 
و  الغابرة  الأزمنة  اإىل  موىل" 
"لل  التوارق  ملكة  ق�ضة  اإىل 
و  �ضماها.  كما   " هينان  تني 
كباقي  اأي�ضا  الق�ضة  هذه  يف 
جسسوهسسري  حسس�سسضسسور  ق�ض�ضه 
�ضارة  اإ يف  الطري"  او"  للطائر 
�ضا�ض  اأ هي  التي  للحرية  قوية 

المازيغي. ن�ضان  الإ وجود 
مكانة  فيها  الكاتب  ويسسربز 
اأي�ضا  و  حكمتها  و  ة  املسسسسراأ
املجتمع  يف  التاآزر  و  الت�ضامن 

الرتقي.
اأجزاء  بجمع  الكاتب  قام  وقد 
عمله  ثسسسنسسساء  اأ السسقسس�سسضسسة  هسسسذه 
الأهقار. منطقة  يف  كحكواتي 
احلكاية  يف  لسسف  املسسوؤ ويسساأخسسذ 
اأخ�ر"  منقاره  "الطري  الثانية 
الأ�ضاطري  علم  اىل  السسقسسارئ 
احليوانات  ووجسسسود  الغريبة 
التي  السسعسسجسسيسسبسسة  السسطسسيسسور  و 
حياة  على  خسسطسسرا  تسسكسسون  قسسد 
السسغسساب.  عسسسامل  يف  نسس�سسضسسان  الإ
يجد  اأن  ميكن  اأي�ضا  لكنها 
عند  �ضالته  نسس�سسضسسان  الإ فيها 

احلاجة.
بكثري  احلكاية  هسسذه  وتتميز 
قوية،  اإ�ضارات  و  الرمزية  من 
مت�ضفح  اأمام  الطريق  ت�ضيء 
فك  و  الر�ضالة  لتلقي  الكتاب 

. رموزها
السستسسي  السسثسسالسسثسسة  احلسسكسسايسسة  يف 
هذا  "النور�ض"  ب  عنونها 
كبرية  مكانة  له  الذي  الطائر 
ذ  اإ ال�ضعراء  و  دبسسساء  الأ لسسدى 
و  ال�ضوق  و  للرتحال  يرمز 
ال�ضفة  وهذه  للوحدة.  اأي�ضا 
الق�ضة  على  تنطبق  الأخسسرية 
�ضديق  فيها  اخذ  التي  الأخرية 
البحر  اإىل  املسستسسلسسقسسي  مسساحسسي 
خالل  ،من  وخماطره  واأمواجه 
غنية. اأ�رة  من  اأخوين  حكاية 

ي�ضتويل  الوالد  وفاة  عند  لكن 
املرياث  كل  على  الأكرب  الأخ 
حتسسدي  اىل  بسساأخسسيسسه  يسسدفسسع  و 
بحثا  املغامرة  و  البحر  اهوال 
هنا  وجنسسد  العي�ض؛  لقمة  عن 
احلراقة  عامل  اإىل  قوية  �ضارة  اإ
نهايتهم   تكون  ما  غالبا  الذين 

. ية �ضو ماأ
ثسسر  تسسوؤكسسد هسسذه احلسسكسسايسسات تسساأ
كانت  التي  بوالدته  الكاتب 
اأي�ضا  و  الأول  اإهامه  م�ضدر 
السسقسسوال  و  اأ احلسسكسسواتسسي  دور 
يف  الفنان  موهبة  تنمية  يف 
التي  حركاته،  اأي�ضا  و  ال�رد 
جتربته  من  خا�ضة  اكت�ضبها 
ن�ضت�ضفها  التي  و  امل�رح  يف 
يسس�سسضسسا عسسسرب السس�سسضسسطسسور يف  اأ
�ضخو�ضه  ملسسغسسامسسرات  �سسرده 
ال�سسضسسطسسوريسسة. كسسمسسا اأعسسطسسى 
قوة  احلكايات  لهذه  الكاتب 
غري  نهايات  اختيار  و  قلم  للتاأ
كما  عجيبة  اأحيانا  و  لوفة  ماأ

الأ�ضاطري. عامل  يف 
و  مسساحسسي  �سسضسسديسسق  اأن  يسسذكسسر 
�ضديق  م�ضلم  احلقيقي  ا�ضمه 
بلعبا�ض  �ضيدي  مواليد  من 
يف  جتسسربسسة  لسسه    ،  1960 يف 
بسسرتجسسمسسة  قسسسام  و   . املسسس�سسسرح 
ق�ض�ض  منها  اأعسسمسسال  عسسدة 
عدة  ن�ضط  و  معمري،  ملولود 
اجلزائر  يف  تكوينية  ور�ضات 
وتون�ض  و  العربي  اخلليج  يف  و 
ن�ّضط  كما  غريها.  و  فرن�ضا  و 
كل  ي�ضتغل  و  ذاعية  اإ برامج 
اإي�ضال  و  للتعبري  الف�ضاءات 

للمتلقني. ابداعاته 
ق/ث

احسستسسفسست السسوكسسالسسة اجلسسزائسسريسسة 
بالفنان  السسثسسقسسايف  �سسضسسعسساع  لسسالإ
عامر  الها�ضمي  الت�ضكيلي 
مسسسن خسسسالل تسسنسسظسسيسسم مسسعسسر�سسض 
اأي�ضا  و  لأعسسمسسالسسه  افسسرتا�سسضسسي 
ظل  يف  الراهنة  الفنية  حياته 
انت�ضار  نتيجة  املفرو�ض،  احلجر 

كورونا. فريو�ض 
برناجمها  �ضمن  الوكالة  تقدم  و 
-منذ  املخ�ض�ض  الفرتا�ضي 
بسسسدايسسسات احلسسجسسر السس�سسضسسحسسي- 
�ريط  الفنانني  مسسن  للعديد 
عامر  الها�ضمي  حسسول  فيديو 

بور�ضته  السسيسسومسسي  ن�ضاطه  و 
الأعمال  بع�ض  تظهر  مب�ضتغامن، 
و  القما�ض  على  اأجنسسزهسسا  التي 

احلجر. فرتة  خالل  الورق 
عن  عبارة  املنجزة  الأعمال  و 
خمتلفة  بتقنيات  بورتريهات 
حلت  التي  بة"  "الكاآ تعك�ض 
الوباء،  نتيجة  ن�ضان  الإ على 
حول  لسسوحسسات  اإىل  بالإ�ضافة 

ال�ضامتة. الطبيعة 
زادته  اجلائحة  اأن  الفنان  ويقول 
باحلجر  لاللتزام  وقسسوة  "عزمية 
التزام  واأي�ضا  وال�ضحي  املنزيل 

.".. م�ضتغامن  يف  مبر�ضمه 
ولد ها�ضمي عامر مبدينة حجوط 
يف  العا�ضمة(  اجلسسزائسسر  )غسسرب 
�ضهادة  على  وحت�ضل   1959
العامة  الفنية  الدرا�ضات  يف 
للفنون  الوطنية  املدر�ضة  من 
يف  العا�ضمة  باجلزائر  اجلميلة 
اإىل  ين�ضم  اأن  قبل   ،  1981
مع  الر�ضم  ور�سسضسسات  من  عسسدد 

معروفني. ت�ضكيليني 
على  حت�ضل   1985 عسسام  ويف 
لدرا�ضات  الوطني  السسدبسسلسسوم 
تخ�ض�ض  اجلسسمسسيسسلسسة  السسفسسنسسون 

بكالوريا  ،تبعه  "املنمنمات" 
من  السسعسسلسسيسسا  السسسدرا�سسسضسسسات  يف 
للفنون  املسسركسسزيسسة  الأكسسادميسسيسسة 

.1988 يف  بكني  التطبيقية 
الفنية  م�ضريته  مكنته  وقسسد 
عاما   30 من  لأكرث  امتدت  التي 
اأكسسرب  اأعسسمسسالسسه يف  عسسر�سسض  مسسن 
اجلسسزائسسر،  السسعسسر�سسض يف  قسساعسسات 
مبعار�ض  وهذا  باخلارج  واأي�ضا 
بفرن�ضا  ،كما  جماعية  و  فردية 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  و 

فنزويال. و  يران  اإ و 
ق/ث

الأ�ضول  ذات  النا�رة  اأعلنت 
بفرن�ضا،  واملسسولسسودة  اجلسسزائسسريسسة، 
يف  م�ضاركتها  عدم  لبيز،  �ضعاد 
املتعلقة  اجلسسوائسسز  ت�ضليم  حفل  
البحر  ملنطقة  دبية  الأ بامل�ضابقة 
املرتقب  املسستسسو�سسضسسط،  بسسيسس�سسض  الأ
الفرن�ضية،  بريبينيون  مبدينة 
ذلك  و  السسقسسادم،  اأكتوبر   3 يسسوم 
من  بلدية  رئي�ض  انتخاب  بعد 
لليمني  التابع  الوطني  التجمع 
الأدب  اأن  اعتربت  و  املتطرف، 
ين�ر  و�ضعره  روايته،  مب�رحه، 
ول  تعاي�ض  و  �سسضسسالم  ر�سسضسسائسسل 
كل  و  الغري،  نبذ  العنف،  يتقبل 

العن�رية. اأ�ضكال 
�ضعاد  اجلزائرية،  النا�رة  كتبت 
اجلسسمسسهسسوريسسة  مسسبسسادئ  اأن  لسسبسسيسسز 
ثالثة  على  املبنية  الفرن�ضية 

�سسضسس�سسض »املسسس�سسسضسسساواة-الأخسسسوة-  اأ
بانتخاب  ت�ضمح  ل  احلسسريسسة« 
رجسسسسل �سسضسسيسسا�سسضسسي مسسنسساهسس�سسض 
مل�ضاهمة  و  الهجرة  ل�ضيا�ضة 
التي  بالبلدية  املقيمة  اجلالية 
السستسسنسسمسسيسسة  يف  عسسلسسيسسهسسا  يسس�سسرف 
بداع.  الإ �ضوت  واإعالء  املحلية 
�ضكان  انتخاب  بعد  ذلك  وجسساء 
الفرن�ضية  بريبينيون  مدينة 
اليمني  مسسن  بلدية  رئي�ض  على 
�ضخ�ض  يف  املتمثل  و  املتطرف، 
بعد  ذلسسك  ياأتي  و  ليو،  اأ لوي�ض 
ت�ضليم  حفل  تنظيم  تاريخ  حتديد 
باجلائزة  اخلا�ضة  امل�ضابقة  جوائز 
 ،2020 لعام  املتو�ضطية  دبية  الأ
املذكور  امل�ضوؤول  يرعاها  التي  و 
املتو�ضطي  املركز  مع  بالتن�ضيق 
ي�ضلمها  اأن  ينتظر  حيث  لالأدب، 

على  اجلديد  امل�ضوؤول  للمتوجني، 
اليمني  على  املح�ضوب  و  البلدية 
النا�رة  بيان  وقسسال  املتطرف، 
كتاب  ثالثة  ورّد  التي  اجلزائرية 
»من  لفاتهم   موؤ باإ�ضدار  تكفلت 
نف�ض  يف  ن�ضري  اأن  املنطقي  غري 
اليمني  به  مي�ضي  السسذي  الطريق 
املبادئ  ينايف  مسسر  الأ املتطرف، 
و  الثقافة   عليها  تاأ�ض�ضت  التي 
النا�ر  امل�ضعى  هذا  يف  ي�ضاندها 
املغربية،  الأ�ضول  ذو  الفرن�ضي 
الكتاب  جانب  اإىل  بنبني،  ماهي 
الآخسسسريسسسن مسسن كسسسارل ديسسساز و 
كال�ضيورا   غيو�ضوي  الإيطايل 
مبحاولت  ندد  الذي  الفريق  وعرب 
الثقايف  احلقل  على  النفوذ  ب�ضط 
املتطرف  اليمني  مبحاولة  املحلي، 
اأ�ضكال  كل  من  الأجانب  اإق�ضاء 

امل�ضاركة  اأن  معتربا  بسسسداع،  الإ
املرتقب  اجلوائز  ت�ضليم  حفل  يف 
للتهمي�ض  تقّبال  القادم،  اخلريف 
التظاهرة  اأن  الإهانة،خ�ضو�ضا  و 
لالأدب،  املتو�ضط  بجوائز  اخلا�ضة 
يف  ثقافية  �ضنة  باتت  و  تاأ�ض�ضت 
منذ  املذكورة  الفرن�ضية  املدينة 
الثقافة  وزيسسر  من  بدعم   1982

لنغ، جاك  نذاك،  اآ الفرن�ضي 
�رح  احلدث،  هذا  على  تعليقا  و 
–و  للتظاهرة  السسقسسدمي  الرئي�ض 
يف  من�ضبه  من  ا�ضتقال  السسذي 
كان   « قائال  املا�ضي-  فيفري 
الإعسسالن  الثالثة  املتوجني  على 
و  للجائزة،  التام  رف�ضهم  عن 
�ريحة  �ضجاعة  �ضيكون  ذلك 

طرفهم. من 
ق/ث

�سدور اأول موؤلف للحكاواتي �سديق 
ماحي بعنوان "موىل موىل و حكايات 

اأخرى"

معر�ص فني افرتا�سي للت�سكيلي الها�سمي عامر

بعد انتخاب »مري« من اليمني املتطرف على راأ�ص البلدية الفرن�سية

اجلزائرية �سعاد لبيز ترف�ص ا�ستالم جائزة »االأدب املتو�سطي« برببينيون
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية : اأدرار     
دائرة : اأولف    

بلدية : متقطن    
رقم : 006 /2020

و�سل الت�سريح بتجديد الهيئة التنفيذية  
طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 12يناير  لـ  املوافق  1433هـ 
التنفيذية  الهيئة  بتحيني  الت�سريح  و�سل  منح   2020 جويلية   28  :
رقم  حتت  امل�سجلة  اخنو�ص  ق�سر  حي  جمعية   : امل�سماة  البلدية  للجمعية 
:099 /1993 بتاريخ : 1993/09/29 املقيمة بـ : حي اخنو�ص بلدية 
متقطن دائرة اأولف والية اأدرار  رئي�ص اجلمعية : ال�سيد/ �سرحاين عبد 

املاليك بن حممد و بلوايف عائ�سة املولودة يف 1974/07/30 باأولف.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي

دائرة حا�سي خليفة
بلدية الطريفاوي

مكتب اجلمعيات
رقم: 07 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ص جمعية حملية 
املوافق   1433 عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�سى 
جويلية   19  : اليوم  هذا  مت  باجلمعيات.  املتعلق    2012 جانفي   12 لـ 
2020 ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ص اجلمعية املحلية امل�سماة: 
جمعية �سناع اخلري اخلريية بحي ليزيرق املقيمة بـ : حي ليزيرق- بلدية 
الطريفاوي رئي�ص اجلمعية: زكري عبد الروؤوف تاريخ ومكان االزدياد: 

الطريفاوي بلدية  ليزيرق-  حي  العنوان:  الوادي   1986/03/13

حــــكـــم
-حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا  ح�سوريا  ابتدائيا/ - يف ال�سكل / قبول دعوى  الرتجيع .- يف املو�سوع : اإفراغ احلكم ال�سادر قبل 
الف�سل فيه بتاريخ / 2020-02-12 حتت فهر�ص 101-20   ومعه امل�سادقة على تقرير اخلربة  العقلية املنجزة من طرف الدكتور ال�سيخ �سالح قا�سم  املودع  
 ، 10-11-1994 مبتليلي  بتاريخ  املولود  الرزاق  امل�سمى بن حمادي عبد  بتوقيع احلجر على  الق�ساء  بالنتيجة  0033/20 و  31-05-2020 رقم  بتاريخ 
ابن حممد وبن �ساحة عمورة. وتعيني املرجع بن حمادي حممد مقدما عنه لرعايته وت�سيري �سوؤونه القانونية  واالإدارية مع ن�سر منطوق هذا احلكم يف اإحدى 
ال�سحف اليومية  الوطنية لالإعالم ، واأمر �سابط احلالة املدنية لبلدية متليلي ال�سعانبة بالتاأ�سري باحلجر على �سهادة ميالد املحجور عليها ب�سعي من النيابة . 
حتميل املرجع امل�ساريف الق�سائية مبا فيها م�ساريف اخلربة . بذا اأ�سدر احلكم واأف�سح به جهارا  باجلل�سة العلنية املنعقدة باملكان والزمان املذكورين اأعاله 

ليوقع اأ�سله من طرفنا نحن .  
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�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، فعلى كل  من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، 
journalaltahrir@gmail.com   :مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

مت اإجراء الختبارات على املري�ض با�ضتخدام م�ضحات 
احللق، وكانت اإيجابية يف الأيام 17 و 22 و 26 و 30 
و 34 و 39 و 43 و 49 من تاريخ اإ�ضابته بالفريو�ض، 
فيما كان الختبار الذي اجري له يف اليوم 47 �ضلبيا، 
يرى  و  اأنها كانت جمرد �ضدفة،  الأطباء  يعتقد  حيث 
يوما،   49 ملدة  العدوى  يفرز  كان  املري�ض  اأن  اخلرباء 
وال�ضعال،  العط�ض  خالل  من  اأو  التنف�ض  اأثناء  �ضواء 
وتظهر الأبحاث ال�ضابقة اأن فرتة نقل عدوى الفريو�ض 
تبلغ يف املتو�ضط نحو 20 يوما، فيما مت ت�ضجيل اأطول 
قد  احلالة  اإن  الباحثون  وقال  يوما،   37 وبلغت  فرتة 

تكون "حالة اإ�ضابة مزمنة.
وهي  املري�ض،  اأقارب  اإحدى  اأن  اإىل  التقارير  وت�ضري 
لديها  وكانت  اأي�ضا  بالفريو�ض  اأ�ضيبت  م�ضنة  امراأة 

اأعرا�ض معتدلة
اأن  يجب  كان  بعمرها  قيا�ضا  اأنسسه  من  الرغم  وعلى 
ب�ضكل  تعافت  اأنها  اإل  خطرية،  مل�ضاعفات  تتعر�ض 

اأ�رع من املتوقع
اإىل  ت�ضري  اأن  ميكن  املعلومات  هذه  اإن  الباحثون  وقال 
نوع فرعي جديد معتدل من فريو�ض كورونا امل�ضتجد، 
اأقل �ضدة واأخف من ناحية العدوى، ولكن من  يكون 

ال�ضعب الق�ضاء عليه.
وجود  اإمكانية  بالفعل  ال�ضينيون  الباحثون  وناق�ض 
)النوع  عليهما  اأطلق  الفريو�ض،  من  رئي�ضيني  نوعني 
الباحثون  ووجد  اأ�ض(،  الفرعي  و)النوع  اإل(  الفرعي 
منه  يعاين  انت�ضارا حيث  اأكرث  اإل(  الفرعي  )النوع  اأن 
اإنه ل  نحو 70 يف املائة من امل�ضابني، وقال الباحثون 
ميكن التاأكد من اأن الفريو�ض املرتبط بالرجل الذي ظل 
م�ضابا ملدة 49 يوما ينتمي للفئة )اإل( اأو )اأ�ض( اأو رمبا 
يكون نوع فرعي جديد مل يتم حتديده، وحذروا من اأن 
اأعرا�ضهم  الذين رمبا لن يتم عالجهم ب�ضبب  املر�ضى 
اخلفيفة ميكن اأن ي�ضتمروا يف ن�ر العدوى والت�ضبب 

يف تف�ضي جديد.
لكن رغم كل هذا املخاوف من تف�ضي فريو�ض كورونا 
امل�ضتجد يف اأغلب دول العامل، وحتوله لوباء يهدد حياة 
العلماء  من  كبري  عدد  احتد  اأين  الأ�ضخا�ض،  ماليني 
جميعا  وركزوا  اأبحاثهم  ملتابعة  الغرب  يف  والباحثني 
على اإيجاد عالج للفريو�ض الغام�ض، واأكرث من ذلك، 
و�ضعت اأهم دول العامل الكربى مثل اأمريكا وال�ضني 
اأولوية  الفريو�ض  مكافحة  رو�ضيا  و  اأوروبسسا  ودول 
من  جد �ضخمة  اأمسسوال  و �رفت  وطنية،  و�سسرورة 

اأجل الو�ضول اإىل هدف النتيجة. 
حيث بداأ العلماء يحققون تعاونا ايجابيا ل مثيل له يف 
التاريخ من اأجل التو�ضل اإىل عالج لهذا الفريو�ض يف 
اأ�رع وقت، وهو ما حتقق باإجراء اأكرث من 200 جتربة 
�ريريه جمعت بني عدد من امل�ضت�ضفيات واملختربات 

من خمتلف الدول املتقدمة يف العامل.
جامعة  يف  العلماء  اكت�ضف  املثال،  �ضبيل  فعلى   
حيوان  اأن  الأمريكية،  بن�ضلفانيا  بولية  بيت�ضربغ 
)النم�ض( قد اأ�ضيب بحمى �ضديدة بعد حقنه بفريو�ض 
كورونا، وهذا ي�ضري اإىل تقدم يف جتارب اللقاح على 
التجربة  هذه  ن�ر  العادية،  الظروف  ويف  احليوانات، 
�ضاعتني  غ�ضون  يف  اأنه  اإل  طويال،  وقتا  �ضي�ضتغرق 
اأنحاء  العلماء يف جميع  مع  النتائج  م�ضاركة  مت  فقط 
ال�ضحة  منظمة  نظمته  الهاتف  عرب  موؤمتر  يف  العامل 
دوبريك�ض  بول  الدكتور  لت�ريحات  وفقًا  العاملية، 

ل�ضحيفة نيويورك تاميز.
وزمالوؤه  دوبريك�ض  الدكتور  ميثل  لأمريكا  بالن�ضبة 
اأكده  ما  وهو  اللقاح،  اإيجاد  يف  البالد  اأمل  العلماء 
قد  اأكرث من مرة، و  ترامب  الأمريكي دونالد  الرئي�ض 
الدكتور دوبريك�ض  اأن خمترب  اإىل  ال�ضحيفة  اأ�ضارت 
معهد  مع  يتعاون  الأمريكية  بيت�ضربغ  جامعة  يف 
با�ضتور يف باري�ض و�ركة الأدوية النم�ضاوية ومعهد 
يف  اللقاحات  م�ضنعي  اأكرب  اأحد  الهند،  يف  امل�ضل 

العامل، لإنتاج لقاح للفريو�ض.
اأك�ضفورد  جامعة  يف  اللقاحات  باحثو  ا�ضتفاد  كما 
التي  احليوانات  اختبار  نتائج  من  موؤخًرا  الربيطانية 
مونتانا  ولية  يف  لل�ضحة  روكي  معاهد  �ضاركها 
اأف�ضل  اأن  الأمريكية،  ال�ضحيفة  الأمريكية، واأ�ضافت 
العلماء الدويل، هو قيام فريق من  ما يعك�ض جمتمع 
اأطباء جامعة هارفارد الأمريكية باختبار فعالية اأك�ضيد 
النيرتيك امل�ضتن�ضق على مر�ضى فريو�ض كورونا يف 
بالتعاون  باأمريكا،  العام  ما�ضات�ضو�ضت�ض  )م�ضت�ضفى 
وم�ضت�ضفيني  ال�ضني  يف  ك�ضيجنغ  م�ضت�ضفى  مع 
يحدث  ما  اأن  ال�ضحيفة  اأكدت  و  اإيطاليا(،  �ضمال  يف 
يعك�ض الوجه احلقيق لتف�ض الفريو�ض حول العامل، فلم 
الباحثني، هو احل�ضول  للعديد من  بالن�ضبة  الأمر  يعد 
بل  النامي،  العامل  يف  فقرية  قرية  لإنقاذ  عالج  على 

يتعلق الأمر مب�ضقط راأ�ضهم.
الطب  اأ�ضتاذ  كارول،  رايان  الدكتور  قال  جانبه،  من 
ال�رية  فكرة  ينهي  الوباء  هذا  اإن  هارفارد،  بجامعة 
التي تعم البحث الطبي الأكادميي، واأ�ضاف اأن البحث 
الكبري واحل�ري ميكن اأن يوؤدي اإىل املنح والرتقيات 
الأحيان  من  كثري  يف  العلماء  يعمل  لذلك  واجلوائز، 
و�ضع  مت  كورونا  وبسساء  حالة  يف  اإن  اإل  �رية،  يف 
النت�ضارات ال�ضخ�ضية جانبًا، لأن الأمر يتعلق بحياة 

الب�رية عامة عرب املعمورة.
وعلى الرغم من اأن امل�ضوؤولني ال�ضينيني تكتموا على 
تف�ضي املر�ض يف البداية وا�ضتخدموه منذ ذلك احلني 
قادوا من  ال�ضينيني  العلماء  اأن  اإل  الدعاية،  لأغرا�ض 
نواح عديدة اأبحاث الفريو�ضات التاجية يف العامل، فقد 
اأعلن خمترب �ضيني عن اجلينوم الفريو�ضي الأويل يف 
الأ�ضا�ض لختبارات  الذي �ضكل  الك�ضف  يناير، وهو 

الفريو�ض التاجي يف جميع اأنحاء العامل.
عو�ض  دمسساء  امل�ضلم  الإن�ضان  يبكي  �راحة  بكل 
اأين  يوميا،  يعي�ضه  و  ب�ره  بلب  ي�ضاهده  ملا  الدموع، 
البحث  و  التطور  باأ�ضباب  مي�ضكون  الغرب  اأ�ضبح 
العلمي و التقدم التكنولوجي، والأمة العربية تنتظر 
باهظة  باأموال  ت�ضرتيه  كي  اللقاح  هذا  يوجد  متى 
�ضبب  ما  دائما  واأت�ضاءل  �ضعوبها،  جبني  عرق  من 
العلمي و  املنهج  العربية يف  عدم تطور وتقدم الأمة 

التكنولوجي ؟. 

الرتبوي  التطور  اأق�ضد  ل  التقدم  عن  اأحتدث  وحني 
واحل�ضاري والثقايف، وحداثة الفكر، وم�ضتوى الوفاء 
بحقوق الفرد وحرياته يف فكره وعقيدته، ومدى تقبل 
اختالف  على  النفتاح  جانب  اإىل  والنقد،  الت�ضاوؤلت 
بال�ضبط  اأحتدث  واإمنا  اجلن�ضني،  بني  وامل�ضاواة  الآخر، 
اأ�ضا�ض  هو  هذا  التكنولوجي،  و  العلمي  التطور  عن 

اجلوهر الذي يهمن جميعا بدون ا�ضتثناء.
الذهبي  الع�ر  يف  امل�ضلمني  العلماء  اأن  جميًعا  نعلم 
احلديثة  العلوم  اأ�ض�ض  من  الكثري  قدموا  لالإ�ضالم 
عليها  قامت  والتي  اليوم  بدرا�ضتها  نقوم  التي 
احل�ضارة الأوروبية يف هذه الع�ضور واملثري للده�ضة 
اأ�ضابها  الإ�ضالمية  الأمة  اأن  الأمر  يف  ال�ضتغراب  و 
العطب و التاأخر و عدم التقدم، بعدما كانت خري امة 

الغرب  يف  لي�ض  فالعيب  الأر�ض،  وجه  على  اأخرجت 
فيما هم عليه الآن من تقدم علمي و تكنولوجي يف 
اأعطوا ت�ضحية بكل ما ميلكون، بل  قب�ضتهم فهم قد 
العيب الأكرب فينا نحن كم�ضلمني، اأين و�ضل بنا احلال 
اأمة  اأ�ضبحنا  و  النحطاط،  و  اجلهل  درجة  اأدنى  اإىل 

تهويل فقط،.
و خري دليل على ذلك حتى يكون للحديث م�ضداقية، 
ال�ضابع  القرن  بني  ما  الإ�ضالمية،  العلوم  كانت  لقد 
امليالدي ونهاية القرن ال�ضاد�ض ع�ر امليالدي يف كل 
و  القريوان  و  بغداد  و  الكوفة  و  حلب  و  دم�ضق  من 
قرطبة و القاهرة و مراك�ض و فا�ض هي املراكز العلمية 
و�ضناعاتها  مزدهرة  جامعاتها  وكانت  العامل،  يف 
والعمران  م�ضتمر  تطور  يف  والعلم  ومتقدمة  متقنة 
العلم  لطالبي  العربية حمجا  البالد  فكانت  ازدياد  يف 
�ضاأن  للعلماء  كان  م�ضبوقة،  غري  ح�ضارية  واأعجوبة 
العامة ويقدرهم احلكام، وكانت هذه  عظيم يحرتمهم 
ذلك  فقبل  العامل  يف  العلم  تاأ�ضي�ض  فرتة  هي  الفرتة 
العلوم، فلم يبق جمال  كانت معارف ل ترتقي ملرتبة 
يف العلم مما نعرفه اليوم اإل وكان العرب قد اأ�ض�ضوه. 

ابتكر امل�ضلمون علومًا جديدة مل تكن معروفة قبلهم 
وعلم  الكيمياء  كعلم  العربية  باأ�ضمائها  و�ضموها 
العلمي  للرتاث  مطالعاتنا  ومن  املثلثات،  وعلم  اجلرب 
املنهج  ابتكروا  قد  امل�ضلمني  علماء  اأن  الإ�ضالمي جند 
العلمي يف البحث والكتابة، وكان يعتمد على التجربة 
امل�ضلمون  العلماء  واأدخسسل  وال�ضتنتاج،  وامل�ضاهدة 
ور�ضوم  العلمية  الكتب  يف  التو�ضيحية  الر�ضوم 
الآلت والعمليات اجلراحية، ور�ضم اخلرائط اجلغرافية 

والفلكية املف�ضلة.
القرن  بني  فيما  اأوروبا  يف  الأمية  ن�ضبة  كانت  بينما 
ويقول   ،95% من  اأكرث  12م  القرن  وحتى  التا�ضع 
امل�ضت�رق اأدم متز يف كتابه )احل�ضارة الإ�ضالمية يف 
بها  يكن  مل  وقتها  اأوروبا  اأن  الهجري(،  الرابع  القرن 
اأكرث من عدد حمدود من املكتبات التابعة لالأديرة، ول 
يعرف التاريخ اأمة اهتمت باقتناء الكتب والعتزاز بها 
كما فعل امل�ضلمون يف ع�ضور نه�ضتهم وازدهارهم، 
الغنية  الأ�ر  وكانت  مكتبة،  بيت  كل  يف  كان  فقد 
تتباهى مبا لديها من خمطوطات نادرة وثمينة، وكان 
بع�ض التجار ي�ضافرون اإىل اأق�ضى بقاع الأر�ض لكي 
حديث،  اأو  نادر  خمطوط  من  ن�ضخة  على  يح�ضلوا 
اأي  اأجل  من  ب�ضخاء  يدفعون  والأثرياء  اخللفاء  وكان 

خمطوط جديد.
اجلروح  معاجلة  اأ�ضاليب  امل�ضلمون  الأطباء  طور  لقد 
فابتكروا اأ�ضلوب الغيار اجلاف املغلق، وفتائل اجلراحة 
وهو  الداخلي  التقيح  ملنع  النحل  ع�ضل  املغمو�ضة يف 
يف  الأوربيون  وطبقه  الأ�ضبان  عنهم  نقله  اأ�ضلوب 
حروبهم، وكان اجلراحون امل�ضلمون قد قفزوا باجلراحة 
ال�ضهام كما كان  قفزة هائلة ونقلوها من مرحلة نزع 
�ضهل  ومما  الدقيقة،  اجلراحة  مرحلة  اإىل  الإغريق  عند 
فتو�ضلوا  اجلسسراحسسة،  قبل  للتخدير  اكت�ضافهم  هسسذا 
تنقع  اإ�ضفنجه  عن  عبارة  )البنج  املرقد  �ضموه  ما  اإىل 
)احل�ضي�ض(  القنب  املركبة  الأع�ضاب  من  حملول  يف 
وترتك  احل�ضن،  و�ضت  )الأفيون(  واخل�ضخا�ض  والزوان 

لتجف وقبل العملية تو�ضع الإ�ضفنجة يف فم املري�ض 
فاإذا امت�ضت الأغ�ضية املخاطية تلك الع�ضارة ا�ضت�ضلم 

للرقاد العميق ل ي�ضعر معه باأمل اجلراحة.
الإ�ضفنجة  طريقة  على  امل�ضلمني  اأطباء  يقت�ر  ومل 
من  لبو�ضًا  ي�ضتعملونه  كانوا  بل  فقط،  املخدرة 
التخدير  امل�ضلمون  وعرف  الفم،  من  �رابًا  اأو  ال�رج 
بال�ضتن�ضاق، وبني ابن �ضينا اأثره بقوله: )من ا�ضتن�ضق 
رائحته عر�ض له �ضبات عميق من �ضاعته(، ولالإفاقة 
اإ�ضفنجه  ي�ضتخدمون  العرب  الأطباء  كان  البنج  من 
اأطلقوا عليها )الإ�ضفنجة املنبهة( امل�ضبعة باخلل لإزالة 
ابن  اجلراحة، وحدثنا  بعد  املري�ض  واإفاقة  املخدر  تاأثري 
قائال:  بالتربيد  التخدير  )القانون( عن  كتابه  �ضينا يف 
بالغًا(،  تربيداً  بالثلج  املربد  املاء  يخدر،  ما  )ومن جملة 
مو�ضعي  كمخدر  التربيد  ا�ضتعمال  كيفية  وو�ضف 

كما يف جراحة الأ�ضنان.
اجلراحة  من  يتهيبون  ذلك  قبل  اجلراحون  كان  ولقد 
بالنار  الكي  ثم  البرت،  بعمليات  ويكتفون  الداخلية، 
واخرتاع  باكت�ضاف  لكنهم  الداخلي  النزيف  لإيقاف 
�ضار  احليوان  اأمعاء  من  اجلراحة  خليوط  ))السسرازى(( 
احلاجة  دون  باأمان  داخلي  ع�ضو  اأي  خياطة  باإمكانهم 
وكان  اجلراحة،  اأ�ضالك  لإخسسراج  جديد  من  فتحه  اإىل 
الإبر  جراحاتهم  خياطة  يف  ي�ضتعملون  اجلراحون 
لربط  احليوانات  اأمعاء  من  اأو  احلرير  من  واخليوط 
الذهب  من  من خيوط  اأو  واخلارجية  الداخلية  اجلروح 

لتقومي الأ�ضنان.
اكت�ضافهم  بعد  امل�ضلمني  عند  اجلراحة  تطور  ومع 
التي  اجلراحة  اآلت  من  الكثري  ابتكروا  للتخدير، 
اأو  الف�ضة  من  اآلت  فمنها  قبلهم،  معروفة  تكن  مل 
تدل على  الآلت  اأ�ضماء  النحا�ض، وكانت  اأو  ال�ضلب 
مدى تو�ضع اجلراحة وتنوعها فهناك امل�ضارط باأنواعها 
للجراحة اخلارجية والداخلية ومنها ذو احلد وذو احلدين 
العظام  لق�ض  وال�ضغرية  للبرت  الكبرية  واملنا�ضري 
املبا�ضع  فمنها  الأ�ضكال  املختلفة  واملبا�ضع  الداخلية، 
ال�ضوكية واملعقوفة لق�ض اللوزتني، واملجادع واملجادر 
واملبادر والكالليب، ود�ضت املبا�ضع واملق�ضاة اخلا�ضة 
واأ�ضكالها  باأحجامها  واجلفوت  العيون  بعمليات 
اأمرا�ض  يف  امل�ضتعملة  الكبرية  كاجلفوت  املختلفة، 
الن�ضاء ل�ضتخراج اجلنني اأو ت�ضهيل ولدته، اأو اجلفوت 
امل�ضتعملة يف جراحة العظام ل�ضتخراج بقايا العظم اأو 
الأذن  جراحة  يف  امل�ضتعملة  اأو  اجل�ضم،  داخل  ال�ضالح 
والأنف والعيون، وال�ضنانري التي تدخل بني الأوعية 
الداخلية  الأوعية  جراحة  ويف  والأع�ضاب  والعروق 

وخياطتها.
اأنواعا  ي�ضتعملون  الأطباء  كان  العظام  ك�ضور  ويف 
من اجلبائر من البو�ض اأو جريد النخل اأو من اخل�ضب، 
وكان املجربون يعاجلون خلع املفا�ضل وك�ر العظام 
بالطرق اليدوية يف خربة ومهارة دون حاجة اإىل ال�ضق 
باجلراحة، ويف كثري من الأحيان ي�ضتعملون ال�ضد على 
طريقة  ابتكروا  اأنهم  كما  اخللع،  تكرار  ملنع  املف�ضل 
املختلفة،  باملكاوي  الكي  وكان  للخلع،  الفجائي  الرد 
ا�ضتعمله  وقد  اجلاهلية  فرتة  منذ  العرب  توارثه  قد 

املزمنة  امل�ضلمون كم�ضكن لالأمل لالأمرا�ض  املعاجلون 
وال�ضداع  واللمباجو  الن�ضاء  كعرق  وامل�ضتع�ضية 
الن�ضفي، وحددوا خرائط جل�ضم الإن�ضان فيها موا�ضع 
الكي بالن�ضبة لكل مر�ض، وقد يكون الكي يف اأكرث 

من مو�ضع للمر�ض الواحد.
اأنواعا من املكاوي املحماة،  امل�ضلمون  وابتكر الأطباء 
اأو �ضعبتني  من بينها الإبر الدقيقة ذات ال�ضن الواحد 

اأو ثالثة
و�ضنعوها من احلديد اأو النحا�ض اأو الذهب اأو الف�ضة 
مر�ض،  كل  لعالج  املنا�ضبة  احلسسرارة  درجة  وحسسددوا 
القواعد  )القانون(  كتابه  يف  �ضينا  ابن  العامل  وحدد 

الرئي�ضية جلراحة ال�رطانات يف مراحل ثالثة هي:
فال�ضتئ�ضال  املبكرة،  اجلراحة  ثم  املبكر،  الكت�ضاف 

التام. 
وذكر الزهراوي عالج ال�رطان يف كتابه )الت�ريف( 
قائال: ))متى كان ال�رطان يف مو�ضع ميكن ا�ضتئ�ضاله 
الفخذ  يف  اأو  الثدي  يف  يكون  الذي  كال�رطان  كله 
اإذا  ونحوهما من الأع�ضاء املتمكنة لإخراجه بجملته، 
كان مبتدءاً �ضغرياً فافعل، اأما متى تقدم فال ينبغي اأن 
تقربه فاين ما ا�ضتطعت اأن اأبرئ منه اأحدا، ول راأيت 
قبلي غريي و�ضل اإىل ذلك((، وو�ضف العملية قائال: 
ثم  له  ت�ضلح  التي  ال�ضنانري  ال�رطان  تلقى يف  ))ثم 
تقوره من كل جهة مع اجللد على ا�ضتق�ضاء حتى ل 
يبقى �ضيء من اأ�ضوله واترك الدم يجري ول تقطعه 

�ريعا بل اأع�ر املوا�ضع ما اأمكنك((.
الغدة  ا�ضتئ�ضال  عملية  يجري  ))الزهراوي((  وكان 
اأوروبا  يف  جراح  اأي  يجروؤ  مل  عملية  وهي  الدرقية 
بت�ضعة  بعده  التا�ضع ع�ر  القرن  اإل يف  اإجرائها  على 
قرون وقد بني هذه العملية بقوله: ))هذا الورم ي�ضمى 
فيلة احللقوم ويكون ورما عظيما على لون البدن وهو 
اإما يكون طبيعيا  الن�ضاء كثري، وهو على نوعني،  يف 
واإما يكون عر�ضيا، فاأما الطبيعي فال حيلة فيه، واأما 
بال�ضلع  �ضبيه  اأحدهما  العر�ضي فيكون على �ربني 
ال�ضحمية والنوع الآخر �ضبيه بالورم الذي يكون من 
تعقد ال�ريان ويف �ضقة خطر فال تعر�ض لها باحلديد 

البتة(.
جراحة  يف  املري�ض  اأو�ضاع  ))السسزهسسراوي((  بني  كما 
كانت  فاإذا  الزاوية  مائل  �رير  على  بو�ضعه  الأمعاء 
اجلراحة يف اجلزء ال�ضفلي من الأمعاء وجب اأن يكون 
من  والهدف  �ضحيح  والعك�ض  الراأ�ض،  ناحية  امليل 
ليد  العملية والتو�ضعة  اأثناء  النزيف  ذلك الإقالل من 
خروجها  عند  الأمعاء  تدفئة  اأهمية  على  ونبه  اجلراح، 
من البطن اإذا تع�ر ردها ب�رعة، وذلك باملاء الدايفء 
)الزراقة( لغ�ضيل  ابتكر  بال�ضلل، كما  حتى ل ت�ضاب 
املثانة، واإدخال الأدوية لعالجها من الداخل، كما عملية 
كانت  ))اإن  فقال:  اإخراجها  قبل  املثانة  ح�ضاة  تفتيت 
احل�ضاة عظيمة جدا فاإنه من اجلهل اأن ت�ضق عليها �ضقا 
عظيما لأنه يعر�ض للمري�ض اأحد اأمرين: اإما اأن ميوت 
اأو يحدث له تقطري يف البول والأف�ضل اأن يتحايل يف 

ك�رها بالكالليب ثم تخرجها قطعا((.
يتبع....

   االأخطاء الب�سرية بني ال�سراع و اال�ستهزاء  مبخاطر فريو�سات 
االأوبئة امل�ستجدة..

    االأوبئة هي اأ�سواأ ما ميكن اأن يحدث و لو احتد الب�سر املختلفون على �سيء ف�سيتحدون للتخل�ص منها اليوم، �سيء هو ا�سغر من االإن�سان بخم�سة 
ماليني مرة �سيت�سبب باأكرب حجر �سحي يف تاريخ الب�سر، يحدث هذا يف املعمورة على اأكرث من واحد و ن�سف مليار اإن�سان، مدن حمظورة خاوية 

على عرو�سها، و وفيات قدرت بعدة اأالف و اإ�سابات جتاوزت املليون و ن�سف، اإنه وباء  فريو�ص كورونا الفتاك.

حممد  االأمني غــــرنا�ص

اجلزء الأول



منح احلكام حّق اإ�سهار بطاقة حمراء الأي العب ي�سعل ب�سكل متعمد
�ضيكون لعبو كرة القدم عر�ضة للطرد يف حال تعمدوا ال�ضعال بوجه خ�ضومهم اأو احلكام، يف ظل الإجراءات املتخذة ملكافحة كورونا، وفق قواعد جمل�ض الحتاد الدويل للعبة "اإيفاب" والحتاد 

الإجنليزي.
واأ�ضار "اإيفاب" اإىل اأن القرار مرتوك للحكم، لعتبار ما اإذا كان ال�ضعال متعمدا من عدمه، اإذ �ضّنف املجل�ض ال�ضعال املتعمد يف فئة "ا�ضتخدام لغة و/اأو اإمياءات م�ضيئة ومهينة وبذيئة". 

واأ�ضاف "كما هو احلال يف جميع الت�رفات امل�ضيئة، يجب على احلكم اإ�ضدار حكم ب�ضاأن طبيعة الت�رف. اإذا كان من الوا�ضح اأنه غري متعّمد، فلن يتخذ احلكم اأي اإجراء ول حتى اإذا حدث ال�ضعال 
على م�ضافة بعيدة بني الالعبني".

و�ضتدخل اإر�ضادات الحتاد الإجنليزي لكرة القدم حيز التنفيذ على الفور، لدى فئات ال�ضغار والنا�ضئني.
وجاء يف م�ضتند �ضادر عنه "اإن مل يكن الت�رف قا�ضيا مبا يكفي لي�ضتحق طرد، فيمكن اإ�ضدار حتذير ب�ضاأن ال�ضلوك غري الريا�ضي".

وبعد توقف املباريات يف غالبية الدوريات قرابة ثالثة اأ�ضهر، ب�ضبب تف�ضي فريو�ض كورونا، ا�ضتاأنفت غالبية املناف�ضات وفق بروتوكولت �ضحية �ضارمة وخلف اأبواب مو�ضدة للحيلولة دون تف�ضي 
الفريو�ض، ومن املتوقع اأن ت�ضتمر الأمور على هذا النحو، حتى منت�ضف املو�ضم املقبل على الأقل.
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حـدث وال حـرج
كمامة ذكية

�سورة بعد احلريق يف الطريق الرابط بني 
بلدية زمورة و قنزات بغليزان. 

صـــورة و تعــليق 

يف ظل تزايد الطلب 
على الكمامات مع 

ا�ضتمرار تف�ضي فريو�س 
�ضركة  ابتكرت  “كورونا”، 

يابانية كمامة ذكية، 
تت�ضل بالإنرتنت 
تخطط لطرحها 

للبيع �ضهر �ضبتمرب 
املقبل، من ميزاتها ترجمة اللغة اليابانية 

اإىل 8 لغات اأخرى، هي الإجنليزية وال�ضينية 
والإ�ضبانية والفرن�ضية والكورية والفيتنامية 

والإندوني�ضية والتايالندية، حيث تو�ضع 
الكمامة الذكية التي اأطلق عليها ا�ضم “�ضي 

ما�ضك” فوق الكمامة التقليدية، وتت�ضل 
بالهاتف الذكي عرب تقنية “البلوتوث”، حيث 

ميكنها حتويل الكالم اإىل ر�ضائل ن�ضية واإجراء 
املكاملات، وحتى ت�ضخيم �ضوت مرتديها.

املجرمني "الفاي�سبوك" يحا�سر 
رغم اأّن ملواقع التوا�ضل الجتماعي تاأثريات 

�ضلبية على حياة م�ضتعمليها خا�ضة 
املدمنني عليها، اإّل اأن لها فوائد جمة 

تعود على الفرد واملجتمع، فعلى 
�ضبيل املثال ل احل�ضر، �ضاهم 

الإطاحة  يف  بالدنا  “الفاي�ضبوك” يف 
بعديد املجرمني وفك خيوط 

جرائم كثرية، اآخرها املعتدي على 
املواطنني يف الطريق ال�ضيار وحتديدا 

يف نقطة الدويرة، كما ف�ضح متحايلني 
وفا�ضدين من م�ضوؤولني وعامة ال�ضعب.

علماء يحذرون:  انقرا�ص احل�سارة 
الب�سرية قريب جدا!

علماء وباحثون متخ�ض�ضون يف الفيزياء والنظم البيئية، اأن احل�ضارة الب�رية �ضتنقر�ض   اأكد 
يف فرتة قريبة جدا ب�ضبب الأن�ضطة الب�رية على كوكب الأر�ض. وقدم علماء ورقة 
بحثية ت�ضمنت حتليال كميا ل�ضتدامة النمو ال�ضكاين العاملي احلايل؛ فيما يتعلق 

بعمليات اإزالة الغابات امل�ضتمرة، املوازية للزيادة الب�رية بالعتماد على العمليات 
الإح�ضائية. واأن�ضاأ العلماء منوذجا اإح�ضائيا مب�ضطا،ت�ضمن عملية النمو ال�ضكاين 
الع�ضوائي وعالقتها مع الزمن والتطور التكنولوجي للب�ر بالقرتان مع منوذج 

لوج�ضتي للتفاعل بني الإن�ضان والغابة. ون�رت جملة “nature” العلمية 
املتخ�ض�ضة، هذه الورقة البحثية التي كتبها العاملان الدكتور جرياردو اأكينو، الباحث 
يف معهد “اآلن تورينج” يف لندن، الذي يعمل حالًيا على منذجة النظم املعقدة ال�ضيا�ضية 

والقت�ضادية والثقافية للتنبئ بال�راعات، والأ�ضتاذ الربوفي�ضور ماورو بولونيا من ق�ضم 
الهند�ضة الإلكرتونية يف جامعة “تاراباكا” يف ت�ضيلي. وتو�ضلت الأبحاث والنتائج النهائية اإىل اأن الزيادة احلالية يف التعداد 
ال�ضكاين ومعدلت ال�ضتهالك باملقارنة مع تاآكل الغابات امل�ضتمر توؤكد “تدمري احل�ضارة الب�رية” يف وقت قريب. واأ�ضار 

البحث اإىل اأن احتمال البقاء �ضعيف جدا، “اأقل من ٪10 يف معظم التقديرات املتفائلة، للبقاء على قيد احلياة دون مواجهة انهيار 
كارثي”. اإذا ا�ضتمر معدل اإزالة الغابات بهذه الطريقة “�ضتختفي جميع الغابات يف غ�ضون 100 – 200 عام تقريًبا”. واأ�ضاف 

العاملان: “من غري الواقعي اأن نتخيل اأن املجتمع الب�ري لن يبداأ يف التاأثر باإزالة الغابات، اإل عند قطع ال�ضجرة الأخرية”.  
واأكدت الدرا�ضة اأنه يف ظل غياب هذه اخلدمات احليوية والبيئية “من غري املرجح اأن نت�ضور بقاء العديد من الأنواع، مبا يف 

ذلك جن�ضنا، على الأر�ض من دون غابات”، ونوهت اإىل اأن “التدهور التدريجي للبيئة، ب�ضبب اإزالة الغابات �ضيوؤثر ب�ضدة على 
املجتمع الب�ري وبالتايل فاإن النهيار الب�ري �ضيبداأ مبكرا اأكرث بكثري من املتوقع”.

انتحار اأربعيني �سنقا ◄
مب�سكنه العائلي بباتنة

اأقدم اليوم �ضخ�س 
يبلغ من العمر 40 

�ضنة على و�ضع 
حد حلياته �ضنقا، 

وذلك مب�ضكنه 
العائلي الكائن 

مبنطقة الغجاتي 
التابعة لبلدية اودي ال�ضعبة بولية باتنة، حيث عرث 

على ال�ضحية معلقا بوا�ضطة حبل يف �ضقف منزله، 
قبل ان يتم العثور عليه من طرف اأفراد عائلته وقد 

لفظ اأنفا�ضه الأخرية، قبل ان يتم اإخطار م�ضالح 
المن واحلماية املدنية، حيث قام عنا�ضر ال�ضرطة 

العلمية مبعاينة اجلثة ومكان تنفيذ اجلرمية، قبل ان 
تنت�ضل فرق التدخل لوحدة القطاع للحماية املدنية 

جثة ال�ضحية ويتم حتويلها اىل م�ضلحة حفظ اجلثث 
مب�ضت�ضفى باتنة اجلامعي، يف انتظار اإخ�ضاعها للت�ضريح 

ومعرفة الأ�ضباب والدوافع، التي حتقق ب�ضاأنها امل�ضالح 
الأمنية املخت�ضة.
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النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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االنطــالق ر�سميا يف ت�سويـــــق منتجـــــات
 ال�سريفــة اال�سالميــة

البنك الوطني اجلزائري 

حممد علي
----------------------

اأن  املنا�ضبة  بهذه  جــراد  ال�ضيد  قال  و 
�ضيتم  ال�ضالمية  ال�ضريفة  ن�ضاط 
الوطني  القطر  م�ضتوى  على  تعميمها 
وليات  من  ولية  كل  �ضت�ضتفيد  حيث 
املنتجات  مــن  الــنــوع  ــذا  ه مــن  الــوطــن 
عرفت  قد  اجلزائر  اأن  م�ضيفا  البنكية 
ان  اأكد  ان  بعد  و  املجال.  هذا  يف  تاأخرا 
يدخل  الإ�ضالمية  بال�ضريفة  العمل 
لتطوير  احلــكــومــة  توجيهات  �ضمن 
منتجاتها  تنويع  و  املالية  املنظومة 
ال�ضريفة  اأن  اإىل  لفت  خدماتها،   و 
تعميمها  و  بها  العمل  �ضيتم  الإ�ضالمية 
ــاد على  ــم ــت ــالع ب ــي  ــج ــدري ت بــ�ــضــكــل 
مبادئ  اطار  يف  دقيقة  و  علمية  طرق 
و  املواطن.  ثقة  لك�ضب  وذلك  ال�ضريعة 
من  كذلك  ال�ضتفادة  ميكن  اأنه  اأ�ضاف 
جتارب البلدان الإ�ضالمية التي �ضبقتنا 

يف هذا املجال.

منح البنك الوطني اجلزائري �ضهادة 
املطابقة ال�ضرعية 

تكوين  اإىل  ال�ضياق  ذات  يف  ــا  دع كما 
تقنيات  و  نظم  يف  وكــــوادر  ــــارات  اإط
البنوك  وحــث  ال�ضالمية  ال�ضريفة 
تزويدهم  و  الزبائن  اأمـــام  لالنفتاح 
حول  الوافية  وال�ضروحات  باملعلومات 
وكيفيات  ال�ضالمية  ال�ضريفة  ن�ضاط 
ذات  يف  وقال   . منتجاته  من  ال�ضتفادة 
و  ع�ضرنة  ال�ضروري  من  اأنــه  ال�ضياق 
م�ضكل  ملواجهة  البنكي  النظام  رقمنة 
ال�ضيولة وك�ضب ثقة املواطن من طرف 
البنوك و ذلك لت�ضجيعه على ا�ضتعمال 
البطاقات البنكية يف عمليات ال�ضحب.

العام  املدير  الرئي�س  قــدم  ان  بعد  و 
ميلود  ـــري،  ـــزائ اجل الــوطــنــي  للبنك 
فرحاتي للوزير الأول �ضروحات وافية 
اأكد  ال�ضالمية،  ال�ضريفة  ن�ضاط  حول 
املقبل  �ضبتمرب  �ضهر  نهاية  �ضيتم  اأنــه 
ال�ضالمية  ال�ضريفة  ن�ضاط  انطالق 
للبنك  تابعة  بنكية  وكــالــة   32 عــرب 

ال�ضياق  ذات  يف  اأعلن  كما  الوطن.  عرب 
اأنه �ضيتم تعميم هذا النوع من الن�ضاط 
عرب كل وليات الوطن يف 31 دي�ضمرب 

 .2020
جمال  يف  الــكــوادر  تكوين  جمــال  يف  اأمــا 
ال�ضيد  اأكد  فقد  ال�ضالمية  ال�ضريفة 
تكوين  اليوم  لغاية  مت  اأنــه  فرحاتي 

الن�ضاط. هذا  يف  للعمل  اإطار   130

الرتخي�س للبنك الوطني اجلزائري 
بت�ضويق ت�ضعة منتجات جديدة

قد  اجلــزائــري  الوطني  البنك  كــان  و 
ــن �ضيغ  مــتــنــوعــة م طـــرح جمــمــوعــة 
لل�ضريعة   املوافقة  التمويل  و  الدخــار 
قبل  من  عليها  امل�ضادقة  متت  التي  و 
كذا  و  بالبنك  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة 
الوطنية  ال�ضرعية  الهيئة  طرف  من 
ال�ضالمية.  املالية  لل�ضناعة  لالفتاء 

ال�ضريفة  ن�ضاط  ماهية  بخ�ضو�س  و 
ال�ضالمية اأبرز ع�ضو املجل�س ال�ضالمي 
ال�ضرعية  الهيئة  ع�ضو  و  الأعــلــى 
املالية  لل�ضناعة  لــالإفــتــاء  الوطنية 
ن�ضاطات  مبراقبة  )املكلفة  ال�ضالمية 
كمال  ال�ضالمية(  بال�ضريفة  العمل 
ال�ضالمية  الــ�ــضــريفــة  ان  بــوزيــدي 
اأو  الــبــيــع  عــلــى  نــ�ــضــاطــهــا  يف  تعتمد 
تقر�س  ل  هي  و  املرابحة  اأو  ــارة  الج
املطروحة  املنتجات  تتمثل  و  الأموال. 
التوايل:  على  هي  و  معامالت  ت�ضعة  يف 
اإجــارة  و  بالتمليك  املنتهية  الجــارة 
املرابحة  و  لل�ضيارات  املرابحة  و  العتاد 
للتجهيزات و ح�ضاب التوفري ال�ضالمي 
لل�ضباب )الق�ضر( و ح�ضاب الودائع حتت 
و  ال�ضالمي  اجلــاري  واحل�ضاب  الطلب 
التوفري  ح�ضاب  و  العقارية  املرابحة 
ــدي.  ــوزي ب ال�ضيد  يـــربز  ــي،  ــالم ــض ال�
من  اأربعة  ان  بوزيدي  الأ�ضتاذ  واأو�ضح 

منتجات  عن  عبارة  هي  املنتجات  هذه 
و  البنوك(  ــوارد  م )لتعبئة  ادخــاريــة 
امل�ضاريع  لتمويل  هــي   ــرى  اأخ خم�ضة 

املختلفة.
العمل  ــن  م الأول  ــدف  ــه ال ان  قـــال  و 
بن�ضاط ال�ضريفة ال�ضالمية هو �ضمان 
العمل باملال احلالل و خلق الثقة لدى 
البنوك  لدى  اموالهم  لدخار  الزبائن 

من اجل متويل امل�ضاريع املختلفة.
بن�ضاط  العاملة  البنوك  ان  اأو�ــضــح  و 
احلالة   هــذه  يف  ال�ضالمية  ال�ضريفة 
بل  خدماتها  لقاء  فوائد  تتقا�ضى  ل 
التي  الأربــاح  من  معينة  ن�ضبة  تك�ضب 
تدرها عمليات البيع وال�ضراء والجارة 
واملرابحة التي تقوم بها لفائدة زبائنها 
لفتا ان هذا النوع من البنوك ل يقوم 
البنك  بها  يقوم  التي  القر�س  بعمليات 

الكال�ضيكي.
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العلماء يكت�سفون نقطة �سعف فريو�ص كورونا قد تق�سي عليه!

مركز "غامايل" الرو�سي يخطط لبدء جتربة لقاح "كورونا" على االأطفال

اإعادة فتح امل�ساجد قريبًا:

 الدعوة اإىل احرتام 
االإجراءات الوقائية

وفيات  و9  اإ�سابة   532
بفريو�ص كورونا خالل 

�ساعة  24

قتلى وجرحى يف انفجار 
منجم ب�سطيف

تعيني العميد 
نور الدين قوا�سمية قائدا 

للدرك الوطني

ت�ضتمر حماولت العلماء لفهم فريو�س 
ـــا لــيــتــمــكــنــوا مـــن مــواجــهــتــه،  ـــورون ك
�ضعف  نــقــطــة  ــاء  ــم ــل ــع ال فــاكــتــ�ــضــف 
الق�ضاء  يف  تــ�ــضــاعــد  ــد  ق لــلــفــريو�ــس 
اجلديدة  الدرا�ضات  هذه  اأحــد  عليه. 
طريقة  عن  جديدة  معلومات  اكت�ضفت 
يف اخلاليا قد ت�ضاعد  الفريو�س  تكاثر 
فبح�ضب  لــه.  عــالج  ايجاد  يف  العلماء 
اأظهرت الدرا�ضة  موقع فوكو�س الأملاين 
يجرب  كورونا  فريو�س  اأن  الأمريكية 
�ضبهه  ما  تطوير  على  امل�ضابة  اخلاليا 
اأجهزة  “جم�ضات” مثل  بـ  العلماء  فريق 
 )Filopodia العلمي  )الإ�ضم  ال�ضت�ضعار 
حاملة للفريو�س ت�ضتطيع خرق ق�ضرة 

اخلاليا املجاورة.

جم�ضات ت�ضاعد عمل الفريو�س يف 
اجل�ضم

العملية  ــرتز  روي وكالة  موقع  و�ضرح 
اإ�ضابتها  بعد  اخللية  يف  حتــدث  التي 
فريو�س  ـــول  دخ فعند  بــالــفــريو�ــس. 
بالربط  يقوم  خللية،  امل�ضتجد  كورونا 
وهي  “كيناز”،  تــدعــى  اإنــزميــات  ــع  م
اإحــدى  اخللية.  عمل  تنظم  اإنــزميــات 
الفريو�س  يربطها  التي  كيناز  اإنزميات 
الــذي  ـــزمي  الإن ــو  وه  ،CK2″“ ي�ضمى 
اإنــتــاج  ــا على  ــورون يــجــربه فــريو�ــس ك
خاليا  اإىل  الفريو�س  لنقل  املج�ضات 
ــس عن  ــو� ــوك ــع ف ــوق ــل م ــق ـــــرى. ون اأخ
القائمني  ــد  اأح وهــو  كــروغــان،  نيفان 
كاليفورنيا  جامعة  من  الدرا�ضة  على 
هي  الطريقة  هــذه  اأن  الأمــريــكــيــة، 
امل�ضتجد  كورونا  لفريو�س  ت�ضمح  التي 
بالنت�ضار ب�ضرعة يف اجل�ضم، لأن هذه 
املج�ضات ت�ضمح للفريو�س باإ�ضابة عدد 

كبري من اخلاليا يف نف�س الوقت.

قوة الفريو�س اأي�ضًا نقطة �ضعفه

ــم على  ــائ ــق ــق الــعــلــمــاء ال ــري ـــد ف وج
ــة  ــدوري الـــدرا�ـــضـــة، والــتــي نــ�ــضــرت ب
ـــة  اأدوي هــنــاك  اأن  العلمية،   )Cell(
فريو�س  متنع  قــد  ال�ضرطان  ملعاجلة 
 ”CK2“ ــــزمي  اإن اإجـــبـــار  مــن  كـــورونـــا 
الــتــي يخرتق  املــجــ�ــضــات  اإنــتــاج  عــلــى 
ميكن  وبــذلــك  الأخــــرى،  اخلــاليــا  بها 
الفريو�س  قوة  نقطة  اخرتاق  لالأطباء 
موقع  وبح�ضب  �ــضــده.  وا�ضتخدامها 
هناك   )Live Science( �ضاين�س  ليف 
حتت  اأو  ال�ضوق  يف  اإما  عقار   87 حوايل 
هذه  على  ال�ضيطرة  ميكنه  الختبار 
ــة  اأدوي  7 خا�س  وب�ضكل  ــات،  ــزمي الإن
ففي  والتــهــابــات.  ال�ضرطان  ملعاجلة 
ا�ضتطاعت  العلماء،  ــا  ــراه اأج جتــارب 
يف  الفريو�س  انت�ضار  منع  الأدوية  هذه 
وبح�ضب  القرود.  عند  الكليتني  خاليا 

فينوزي،  مــاركــو  قــال  رويـــرتز  وكــالــة 
من  الــدرا�ــضــة  على  القائمني  مــن  وهــو 
Institut Pa - )ععهد با�ضتور يف باري�س 
teur(، اإن ا�ضتخدام مثبطات الإنزميات 
ب�ضكل   ”CK2“ ــزمي  اإن ت�ضتهدف  التي 
اإنــتــاج  ــن  م متنع  اأو  تقلل  ــد  ق خــا�ــس 
املج�ضات، وبالتايل يقلل هذا من انت�ضار 
ــم من  ــرغ ــال ــس بــاجلــ�ــضــم. وب ــريو� ــف ال
راي�س،  كارول  حتذر  املب�ضرة،  النتيجة 
نيويورك،  بجامعة  اأحياء  عاملة  وهي 
ــرة. ونــقــل موقع  ــك ــب امل الــفــرحــة  ــن  م
 )Soester Anzeiger( زو�ضرت اأنت�ضايغر
على  اأجريت  التجارب  هــذه  اإن  قولها 
اجلهاز  خاليا  على  ولي�س  فقط  القرود 
الآن  يجب  لذلك  لالإن�ضان.  التنف�ضي 
الأدوية  هذه  ا�ضتخدام  نتيجة  انتظار 

عند الأ�ضخا�س امل�ضابني بالفريو�س.
علي اجلمل

الرو�ضي  “غامايل”  مركز  مدير  اأعلن 
عن  غينت�ضبورغ،  األك�ضندر  لالأبحاث، 
فريو�س  لقاح  اختبار  لبدء  التخطيط 
جانفي  بني  الأطــفــال  على  “كورونا” 
وفيفري من العام املقبل. وح�ضب موقع 
مدير  ت�ضريح  عن  نقال  “�ضبوتنيك” 
حت�ضري  يتم  فــاإنــه  “غامايل”،  مركز 
ــة مبــ�ــضــاركــة اأطــبــاء  ــالزم الــوثــائــق ال

لبدء  ال�ضحة  ـــوزارة  ل لتقدم  اأطــفــال 
بعد  وذلـــك  ــال  ــف الأط على  الــتــجــارب 
والكبار  البالغني  على  اللقاح  جتربة 
اختبار  باأن  غينت�ضبورغ  واأو�ضح  اأّول. 
ال�ضتاء،  يف  �ضيبداأ  الأطفال  على  اللقاح 
مبا اأن املرحلة الثالثة من التجارب على 

البالغني ت�ضتغرق حوايل 5 اأ�ضهر.
ــت هــيــئــة الــرقــابــة على  ــن ــل اأع ـــد  وق

بوتريب  “رو�س  الرو�ضية  ال�ضتهالك 
تطوير  يتم  اإنــه  قبل،  مــن  نادزور”، 
فريو�س  �ضد  اللقاحات  من  نوعا   26
“كورونا” على اأ�ضا�س جتارب 17 منظمة 
لقاح  اجــتــيــاز  اإىل  مــ�ــضــرية  علمية. 
التجارب  “غامايل”  مركز  طّوره  واحد 
يقوم  فيما  املتطوعني،  على  ال�ضريرية 
مركز “فيكتور” بتطوير لقاح على �ضت 

جدير  خمتلفة.  تكنولوجية  من�ضات 
ــالق  اأنــه مــن املــقــرر اإط بــالإ�ــضــارة اإىل 
املقبلني،  واأكتوبر  �ضبتمرب  يف  اللقاحني 
مواطني  تلقيح  ــدء  ب املفرت�س  ــن  وم
�ضي�ضتفيد  ـــن  اأي ــر،  ــوب ــت اأك يف  رو�ــضــيــا 

الأطباء واملعلمني من اللقاح اأّول
ق/د

العزيز  عبد  الأول،  الوزير  اأكد 
اأمــ�ــس الــثــالثــاء على  جـــراد 

و  امل�ضلني  الــتــزام  �ــضــرورة 
بالإجراءات  �ضارم  ب�ضكل 
ــــاء  ـــد وب الــــوقــــايــــة �ـــض
فتح  ــد  ــع ب كوفيد19- 

ـــام  ـــالل الي املــ�ــضــاجــد خ
املقبلة.

ا�ــضــرافــه رفقة  ــالل  وقـــال خ
اأميـــــن بـــن عبد  املــالــيــة  وزيـــــر 

و  بخدمات  للعمل  الر�ضمي  النطالق  على  الرحمان 
البنك  م�ضتوى  على  ال�ضالمية  ال�ضريفة  منتجات 
ل  امل�ضاجد  فتح  اأن"  بالعا�ضمة  اجلزائري  الوطني 
"امل�ضجد  ان  م�ضيفا  الوباء"،   تواجد  نن�ضى  ان  يعني 
الجــراءات  هــذه  ــرتام  لح منوذجا  يكون  ان  يجب 
التباعد  مــ�ــضــافــات  ــــرتام  اح فــيــهــا  ــا  مب الــوقــائــيــة 

الجتماعي و ارتداء الأقنعة الواقية ".
لنت�ضار  �ضببا  تكون  اأن  يجب  ل  "امل�ضاجد  اأن  واأو�ضح 
الوباء بل بالعك�س لبد ان تكون �ضببا لتوقفه و ذلك 

عن طريق اللتزام بالإجراءات الوقائية ".
ق.و 

اأعلنت وزارة ال�ضحة اأم�س الثالثاء، عن ت�ضجيل 532 
اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ضتجد، و9 وفيات، 

خالل ال�ضاعات الـ24 املا�ضية.
ور�ضد  متابعة  جلنة  رئي�س  عنه  ك�ضف  ما  ح�ضب 
الإ�ضابات  عدد  فــاإن  فــورار،  جمال  كورونا  فريو�س 

ارتفع اإىل 32504 اإ�ضابة موؤكدة بفريو�س كورونا.
الإجــمــايل  ارتــفــع  فقد  الــوفــيــات،  يخ�س  فيما  اأمـــا 
�ضاعة   24 خــالل  وفيات   9 ت�ضجيل  بعد  اإىل1248، 

الأخرية.
 ق.و

الأنفاق  باأحد  املتفجرة  املواد  كب�ضولة  انفجار  اأودى 
يف  اأزال  بعني  احلــمــراء  ال�ضعبة  مبنجم  املنهجية 
بجروح  اآخرين  واإ�ضابة  عاملني  وفاة  اإىل   ، �ضطيف، 
اأربعة  فيه  يبقى  الذي  الوقت  اخلطورة.يف  متفاوتة 
اأعوان  طرف  من  البحث  قيد  عالقني  اآخرين  عمال 

احلماية املدنية عنهم.
ق/و

ام�س  تــبــون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  عــني 
جديدا  قائدا  قوا�ضمية،  الدين  نور  العميد  الثالثاء، 
للدرك الوطني خلفا للواء عبد الرحمن عرعار الذي 
اأُحيل على التقاعد.واأفاد بيان لرئا�ضة اجلمهورية اأن 
يحيى  ووحلاج  علي  العميد  اأي�ضا  عني  تبون  الرئي�س 
للعميد  خلفا  الوطني  الــدرك  قيادة  ــان  لأرك رئي�ضا 
نور الدين قوا�ضمية. وينحدر القائد اجلديد للدرك 
�ضوق  بولية  معروفة  ثورية  عائلة  من  الوطني، 
اجلي�س  �ضباط   من  جدا  قليلة  لفئة  ينتمي  اأهرا�س، 
والدرك من الذين ح�ضلوا على تكوين مزدوج ، حيث 
ع�ضكري،  ومتخ�ض�س  قاعدي  تدريب  على  ح�ضل 
وح�ضل  الــوطــنــي،  الـــدرك  يف  للتدريب  انتقل  ثــم 
بال�ضباط  اخلا�ضة  الع�ضكرية  ـــازات  الإج كل  على 
يف  تكوينية  دورة  على  ح�ضل  كما  وغريها،  الأركــان 
وعني   ،2014 عام  يف  عميد  رتبة  اإىل  اخلــارج.ُرقــي 
وقبلها    ،2015 عام   يف  احلدود  حر�س  ل�ضالح  قائدا  
الوطني  للدرك  ولئية  جمموعة  قائد  منا�ضب  �ضغل 
وقائد جمموعة تدخل، وكان اآخر من�ضب �ضغله قبل 
التعيني يف من�ضب قائد حر�س احلدود، رئي�س اأركان 
الناحية  يف  الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة 
اأخرى  منا�ضب  تقلد  وقد  ورقلة،  الرابعة  الع�ضكرية 
رئي�ضا  عني  ثم  احلدود  حر�س  اإىل  النقل  قبل  مهمة 
انتقل  منها   ،2020 فيفري  يف  الوطني  الدرك  لأركان 

اإىل من�ضب قائد الدرك الوطني.
ق/و

مت اأم�س الثالثاء اإطالق ن�ضاط ال�ضريفة الإ�ضالمية ر�ضميا على م�ضتوى البنك الوطني اجلزائري من خالل ت�ضويق 
منتجات مطابقة لل�ضريعة حتت اإ�ضراف الوزير الأول، عبد العزيز جراد  ووزير املالية اأمين بن عبد الرحمان.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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