
�سجار اأ�سقاء يف ثالث اأيام العيد يودي بحياة ثالثيني بب�سكرة

ا�ستعجال حتديد العقار ملبا�سرة اإجناز 
امل�ساريع اال�ستثمارية الكربى باجلنوب

خالل اجتماع لدرا�شة ربط املحيطات الزراعية ب�شبكة الكهرباء والطاقة املتجددة

�شقوط العديد من اجلرحى بجيجل يف معارك بالأ�شلحة البي�شاء بني �شبان

نقابة ال�سيادلة توؤكد وجود 250 دواء 
مفقودا يف ال�سيدليـــــــــات

دق ناقو�س اخلطر 
من ندرة حادة يف 

االأدويـــــــة
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من قبل منظمة الصحة العالمية

اجلزائر ت�ستغرب تعليق "كلوروكني" 
وتعترب االأمر ت�سفيـــة ح�سابـــــات  
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امل�ستفيدون من التح�سي�سات 
االجتماعية يحتجون !!

الوزارة طلبت �سبط م�سهد 
االإعالم الديني ولي�س 

توقيف برنامج �سم�س الدين

عديد االأحياء تعي�س 
اأزمة عط�س حادة دفعتهم 

لالحتجاج كل مرة  

نواب يقرتحون 3 م�سادر 
جبائية بديلة عو�س رفع 

�سعر الوقــــــود

تهافت كبري على الكو�سة 
املحلية باأ�سواق الوالية
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بعد جدل فتوى اإخراج زكاة الفطر، بلمهدي يو�شح:

به يتم�شك  وترامب  للجدل  املثري  بالعقار  العالج  عن  تتوقف  • فرن�شا 

باجلزائر الوباء  انت�شار  منذ  مرة  لأول  حالة   221 • �شفاء 
املقبل الأحد  من  بداية  احلجر  لرفع  ر  حت�شّ العمومية  • الإدارات 

بكورونا �شرطي  األف   17 اإ�شابة  اإ�شاعة  يكذب  الوطني  • الأمن 
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منظمات غري حكومية دولية تريد توجيه احلراك 
من اأجل اإحالل الفو�سى يف اجلزائر

حممد علي 
-----------------

و قال الأ�ستاذ بوحميدي "اإن احلراك 
مل يعد له وجود كما كان يف بدايته 
واأنا اأوؤكد هذا" مو�سحا اأن "احلراك 
تطور" لن هذه احلركة "انتهت منذ 
ثمرة  اأعطت  اأنها  اإل  مايو"  �سهر 
جديدة مغايرة لها : بروز الطبقات 
ال�سيا�سية  احلياة  يف  املتو�سطة 

املبا�رشة".
لدى تطرقه اإىل دور املنظمات غري 
املوجة  هذه  يف  الدولية  احلكومية 
اإىل  املتحدث  اأ�سار  للحراك  الثانية 
تتحدث  التي  التنظيمات  هذه  اأن 
الإع���ام  و���س��ائ��ل  بع�ض  عنها 
الأجنبية و منظمات غري حكومية 
دولية ت�سعى باملقابل اإىل معار�سة 
هذه ال�رشعية املزعمة للحراك بغية 
الإبقاء  و  �سيا�سي  متديد غياب حل 
على اأعلى م�ستويات ال�سغط من 
فو�سى  اإحال  اإىل  الو�سول  اجل 
"من  ق��ال،  كما  ف��اب��د،  ع��ارم��ة. 
ال�سيا�سية  الحتياجات  بني  التمييز 
من  املتظاهرين  لهوؤلء  الثقافية  و 
الذين يتحدثون  اأهداف  جهة و بني 
لكنه  اأخرى".  جهة  من  با�سمهم 
اأ�سار اإىل اأن "املتظاهرين لن يتقبلوا 
متاأ�سفا  بهم"  التاعب  يتم  ان 
اإىل  اأدت  "هذه الو�سعية قد  لكون 

اأزمة"الثورة الدميقراطية."
و اأو�سح يقول اأنه للخروج من هذا 
جمعة"  يوم  كل  "التظاهر  امل��اأزق 
بالتحالف  اجلمعيات،  هذه  قررت 
 ، زيطوط  يوتوب"  مع"م�ستعمل 
اخلروج كل يوم ال�سبت اإىل ال�سارع 
�سعيا منها لإدخال اجلزائر يف دوامة 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإ�سرتاتيجية 
و  الطل�سي  واحللف  الأمريكية 
فو�سى  اإحداث  اأجل  من  اإ�رشائيل 
اخلطوط  ك��ل  م�ستغلة  ع��ارم��ة 
و  اللغوية  و  الثنية  احل�سا�سة 

الثقافية و الدينية و غريها.
اأن  اجل��ام��ع��ي  الأ���س��ت��اذ  وي���رى 
املظاهرات الأ�سبوعية )التي توقفت 
كورونا  فريو�ض  لتف�سي  تفاديا 
"كانت  التحرير"(  "مذكرة  امل�ستجد 
ا�ستقطاب  ع��ن  ج��دا  ج��دا  بعيدة 
مقارنة  املتظاهرين"  اأع��داد  نف�ض 
بالفرتة املمتدة من فرباير اإىل مايو 
"�سخ�سيات"  اأن  واأ�ساف   .2019
اأو  املنتخبني  ب"الزعماء  و�سفها 
اليوم  تتكلم  والتي   " التلقائيني 
باملايني  "قيمت  املتظاهرين  با�سم 
اإىل  خرجوا  الذين  الأ�سخا�ض  عدد 

ال�سارع خال هذه الفرتة".
"ا�ستنادا  اأن��ه  يقول  وا�سرت�سل 
و  فيفري  ل�سهري  لتقييماتهم 
ب�سفة  ميكن  ل  مار�ض2019، 
"الزعماء" التحدث  �رشعية لهوؤلء 
تخلت  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ات  ب��ا���س��م 

نف�سهم  قال،  كما  ه��وؤلء،  عنهم." 
م��ن دع���وا ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ات 12 
واإعادة  الذاتي  النقد  اإىل  دي�سمرب 
�سبيل  عن  بحثا  ن�ساطاتهم  تقييم 
اإىل  اأرجعوه  الذي  ف�سلهم  لتف�سري 
العامة  املقاطعة  عملية  اإجناح  عدم 

لانتخابات الرئا�سية".
 واأ�ساف اأذكركم جمددا باأن توجيه 
كانت  ال�سعبية  التعبئة  و  احل��راك 
خمتلف  ب��ني  ك��ف��اح  "مو�سوع 
هذا  ومن  والتنظيمات"  احلركات 
اأبريل   29 تاريخ  اأح��دد  املنطلق، 
اأن  يتبني  "حيث  للحراك  "منعرجا 
كبار  ايقاف  عملية  تاأكيد  مت  "كلما 
اجلنريالت   ( الدولة  امل�سوؤولني يف 
اأول  وزي��ر  من�سب  �سغلوا  من  و 
�سابقا والطبقة احلاكمة التي كانت 
جدا(  قوية  البعيد  بالأم�ض  لي�ض 
تراجعا  ال�سعبية  التعبئة  عرفت 

ماحظا ".
"تبني  فقد  املتحدث  ذات  وب��راأي 
ب�سكل  ال�سعبية  ل��ل��ط��ب��ق��ات 
حل  ن�سف  ايجاد  مت  باأنه  وا�سح 
اأزمة  اأي  تعرفها  قد  التي  املعادلة 
حني  الأزم��ة  تكون   "+ �سيا�سية: 
كما  احلكم  عن  امل�سوؤولون  يعجز 
يرف�ض  عندما  و  اآنفا  عليه  كانوا 
للحكم  يخ�سعوا  اأن  املحكومون 
و  �سابقا"+.  عليه  ك��ان��وا  كما 
"�سيكون  قائا  بوحميدي  اأردف 
ان  و  حا�سما"  �سهرا  م��اي  �سهر 
اجلي�ض  �سد  �سنه  مت  الذي  الهجوم 
حتت  الوطني،مت�سرتين  ال�سعبي 
وزير  نائب  �سد  هجوم  �سن  غطاء 
اجلي�ض  اأركان  قائد  الوطني  الدفاع 
قايد  ال��راح��ل  ال�سعبي  الوطني 
الختافات  ل�سعبنا  اأثبت  �سالح، 
املوجودة �سمنه+ال�سعب+  العميقة 
احلكم  بنمط  املتعلقة  تلك  ل�سيما 
اجلديد املراد و�سعه". و ح�سبه فقد 
ال�سيا�سية،  الأزم��ة  حل  عن  اجنر 
بروز  الرئا�سية،  النتخابات  بعد 
اقت�سادية  و  ثقافية  اأخرى  اأزمات 

حتى  و  بل  ل�سانية  و  اجتماعية  و 
اأزمات عرقية.

اأن  بوحميدي   الأ���س��ت��اذ  وق���ال  
امللمو�ض  ال�سكل  ب�سفته  احل��راك، 
لهذه التعبئة ال�سعبية،اأنهت مهمته 
التاريخية ، اإل اأن احلراك كان يحمل 
اأزمة �سيا�سية فلقد  اأكرث من  بذاته 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  و�سع 
اأن  ذكر  كما  معتربة.  �سعبية  كتا 
اجلزائري  التعليمي  النظام  تطور 
ال�سنني  من  الع�رشات  مدى  خال 
اخلرجني  مايني  بتكوين  �سمح 
م��ن اجل��ام��ع��ات ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 
، الذين  1.500.000 طالب  الطلبة 
اأ�سنفهم �سمن الطبقات املتو�سطة 

بحكم قربهم اإليها.
اخلرجني  هوؤلء  ان  بالقول  واأ���رشد 
اأ�سكال  اىل  جل��اأوا  اجلامعات  من 
فر�ض  و  التعبري  اأجل  من  متعددة 
اأنف�سهم �سيا�سيا و اجتماعيا ب�سكل 
وا�سع قبل حكم الرئي�ض بوتفليقة، 
م�سيفا ان تقلي�ض فر�ض التحقيق 
ال�سيا�سية،  احلياة  يف  الجتماعي 
وفتح  للجمعيات  حر  اإن�ساء  عرب 
بلة  زاد  احلديث،  و  النقا�ض  ف�ساء 
بهيمنة هذه ال�سخ�سيات امل�ستنفرة 
املتو�سطة  بالطبقات  امل�ستهرتة  و 
املحبطة  الأقلية  املتعلمة من طرف 
يدها  التي يف  املتعلمة و  لها وغري 

حكم الدولة احلقيقي.
وقال ان تطور الطبقات املتو�سطة 
يف جمتمعنا كان حتما �سيوؤدي اىل 
فا  اأجا،  اأم  عاجا  م�سكلة  بروز 
طبقات  ي�سم  جمتمع  اإدارة  ميكننا 
متو�سطة مثقفة كما ندير جمتمعا 

ريفيا.
يذكر  مل  تنظيمات  اأن  اأو�سح  كما 
ما  بكل  "تقوم  مبا�رشة  ا�سمها 
بو�سعها ليعود لها الف�سل يف �سم 
املظاهرات،  التي توا�سل  الطبقات 
م�ستعرية منها الكثري من �سعاراتها 
و لكن دون اأن تخ�سع لها و حتول 
اإليها طاقتها". بل هي يف الواقع ل 

تعريها �سعاراتها بل ت�ستمدها من 
لت�سورات  ان�سياعا  الع�رش،  روح 
عامليا.  املهيمنة  الإع���ام  ولغة 
و  ال�سياغات  لهذه  فا�ستعارها 
برامج  اإع��داد  من  منعها  الأفكار 

�سيا�سية خا�سة بها.
عن  اليوم  احلديث  اأن  اإىل  واأ�سار 
الطبقات  لدى  له  جمال  ل  احلراك 
امللونة  التنظيمات  و  املتو�سطة 
الأ�سباب  لنف�ض  لي�ض  لكن  و 
للحراك  حتتاج  فكلتاهما  اجلوهرية. 
ك�سب  و  نف�سها  فر�ض  اأج��ل  من 
ال�رشعية ال�سعبية مقابل انتخابات 
الطبقات  اأن  اإل  عادلة.  رئا�سية 
�سمان  اإىل  ت�سعى   ، املتو�سطة 
كما  حرة  �سيا�سية  حياة  يف  حقها 
مرادفة  غري  دميقراطية  حتقيق  تريد 
لقت�ساد ال�سوق كما هو عليه احلال 
اليوم و لكن مرادف لف�سيلة التي 

جتعل العامل ي�سمو على التاجر.
هذه  التنظيمات  تعار�ض   يف حني 
بغية  للحراك  املتزعمة  ال�رشعية 
الإبقاء  و  �سيا�سي  متديد غياب حل 
على اأعلى م�ستويات ال�سغط من 
فو�سى  اإحال  اإىل  الو�سول  اجل 
عارمة، ي�سيف الأ�ستاذ بوحميدي. 
التمييز  من  "فابد  بالقول  وا�رشد 
و  ال�سيا�سية  الحتياجات  ب��ني 
من  املتظاهرين  لهوؤلء  الثقافية 
يتحدثون  الذين  اأهداف  جهة و بني 
وقال  اأخ���رى.  جهة  من  با�سمهم 
هذا  للخروج من  "و  املتحدث  ذات 
جمعة"  يوم  كل  "التظاهر  امل��اأزق 
بالتحالف  اجلمعيات،  هذه  قررت 
م��ع زي��ط��وط ، اخل���روج ك��ل يوم 
منها  �سعيا  ال�سارع  اىل  ال�سبت 
اإدخال اجلزائر يف دوامة اإ�سرتاتيجية 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
اإ�رشائيل  و  الأطل�سي  احللف  و 
عارمة  فو�سى  اإح��داث  اأج��ل  من 
احل�سا�سة  اخلطوط  كل  م�ستغلة 
و  الثقافية  و  اللغوية  و  العرقية 

الدينية و غريها".

بن قرينة يعلق 
على اإطالق �سراح 

قفاز” “في�سل 

بوحميدي يوؤكد:

 اإن احلراك ال�سعبي تلك احلركة االحتجاجية التي انطلقت للتعبري عن رف�س تر�سح الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خام�سة 
ال�سرعية  معار�سة هذه  الدولية  املنظمات غري احلكومية  بع�س  فيه  الذي حتاول  الوقت  بدايته" يف  كان يف  كما  له وجود  يعد  "مل 

املزعمة للحراك بغية متديد غياب حل �سيا�سي و االإبقاء على اأعلى م�ستويات ال�سغط من اجل الو�سول اإىل اإحالل فو�سى 
عارمة"، ح�سب اأ�ستاذ الفل�سفة حممد بوحميدي.

القادر  عبد  الوطني،  البناء  حركة  رئي�ض  اأكد 
احلرية،  حتمي  اجلزائرية  العدالة  اأن  قرينة  بن 
معتربا اأن الثوابت حمفوظة يف اأر�ض ال�سهداء.
�رشاح  باإطاق  فرحته  عن  قرينة  بن  واأع��رب 
في�سل قفار يف من�سور له عرب �سفحته مبوقع 
“فاي�سبوك”، قائا: “ال�سكر لله ونحن نتقا�سم 
من  لكل  ال�سكر  ثم  اجلزائر  اأحرار  مع  الفرحة 
اعتبار  كل  فوق  والعدالة  ال�سهداء  اأمانة  رفع 
احلرية  م�سار  دعم  �ساهم يف  من  لكل  و�سكرا 
املرت�سح  قفاز”.واأ�ساف  في�سل  للمنا�سل 
اجلديدة  “اجلزائر  دي�سمرب:   12 لرئا�سيات 
يحميها الوعي امل�ستمر باأهمية التاحم الوطني 
والوفاء لثوابت ال�سهداء ومرياث نوفمرب ومبثل 

هذا نقول باأنها يف اأيد اأمينة اإن �ساء الله”.
ق/و

مقري يعلق على وثائقي 
”5 “فران�س 

الرزاق  عبد  ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�ض  علق 
القناة  بثته  الذي  الوثائقي  ال�رشيط  على  مقري، 
اعتربه  الذي   ”France 5“ الفرن�سية  احلكومية 
مقري  املبارك”.وكتب  ال�سعبي  للحراك  “م�سيئا 
“ ملا  “تويرت”:  مبوقع  ح�سابه  على  تغريدة  يف 
يف  فرن�سا  اأن  عبيد  تاأكدت   FR5 ح�سة  تابعت 
عندهم  �سيدتهم،  من  الكذب  تعلموا   اجلزائر 
بالدجل  ي�سحنونها  ت�سدقهم  جدا  قليلة  �رشيحة 
وال�سيناريوهات اخليالية”.واأ�سار املتحدث اإىل اأن 
“احلل مع هوؤلء هو الدميقراطية احلقة حتى يظهر 
)الّرا�سا(،  هذا  من  ونتخل�ض  العامل  اأمام  حجمهم 

وتربز املكونات احلقيقية للحراك ال�سعبي”.
ق/و

يف تقرير للحماية املدنية

جرحى  و306  وفيات   6
اإثر حوادث مرور يف 

ظرف 24 �ساعة
 24 ال�  خال  املدنية  احلماية  وح��دات  �سجلت 
�ساعة املا�سية، 6 وفيات واإ�سابة 306 �سخ�ض 

بجروح خمتلفة جراء حوادث مرور متفرقة.
واأح�ست احلماية املدنية خال 24 �ساعة الأخرية 
واحلرائق  امل��رور  ح��وادث  م�ّست  تدخل   3143
من  التح�سي�ض  وعمليات  املنزيل  والإج���اء 
وحدات  وقامت  “كورونا”.  فريو�ض  انت�سار 
انت�سار  من  حت�سي�سية  عملية   109 ب�  احلماية 
عرب  تعقيم  عملية   163 اإج��راء  مع  “كورونا” 
عمومية  وهياكل  من�ساآت  ت  خ�سّ ولية،   30
وحدات  قامت  كما  ال�سوارع.  وبع�ض  وخا�سة 
خمتلف  عرب  تدخل   208 باإجراء  املدنية  احلماية 
الطرق الوطنية والولئية من اأجل حوادث مرور 
 306 واإ�سابة  اأ�سخا�ض   6 وفاة  خلفت  متفرقة 

اآخرين بجروح.
انت�سلت وحدات  اليومية،  �سياق تدخاتها  ويف 
مائية،  م�سطحات  يف  غرقوا  جثث   3 احلماية 
بتب�سة  ماق”  “وجلت  �سد  يف  �ساب  غرق  اأين 
بركة و�سد  توفيا يف  اأهرا�ض  �سوق  واآخرين يف 

“واد ال�سارف”.
حريقني،  باإخماد  املدنية  احلماية  اأفراد  وقام  هذا 
“�ساليهات”   5 يف  ن�سب  ب�سكرة  يف  الأول 
ت�ستعمل كمراقد والثاين يف �سطيف ن�سب يف 
بيتني لرتبية الدواجن يف بلدية �سالح باأي، خلف 

احرتاق 6000 كتكوت.
ق/و



نقابة ال�سيادلة توؤكد وجود 250 دواء مفقودا يف ال�سيدليات

دق ناقو�س اخلطر من ندرة حادة يف االأدوية

لوؤي ي
----------------------

ت�رشيحات  يف  بلعمربي  واأو���س��ح 
م�ساحله  اأن  اأم�ض  بها  اأدىل  �سحفية 
اأ�سهر  ال�ستة  قاربت  فرتة  منذ  �سجلت 
املوجهة  الأدوي����ة  يف  ف��ادح��ا  نق�سا 
مزمنة،  باأمرا�ض  امل�سابني  لاأ�سخا�ض 

الدرقية  الغدة  بعاج  املتعلقة  خا�سة 
من  اأنواع  وعدة  القلب  و  ال�رشطان  و 
اأن  اإىل  املتحدث  اأ�سار  اجللدية.و  املراهم 
انت�سار  بعد  حدة  ازدادت  الدواء  اأزمة 
انعك�ض  ما  الباد،  يف  كورونا  وب��اء 
ال�سيدليات،  يف  وفرتها  على  �سلبا 
العامل  يف  الأدوي��ة  �سوق  واأن  خا�سة 

و  القت�سادية  بالأزمة  الآخر  هو  تاأثر 
ب�سبب  ندرتها  عن  الناجمة  املخاوف 
ح�سب  19".و  "كوفيد  ف��ريو���ض 
ال�سناعة  ف��اإن  بلعمربي،  م�سعود 
تاأثرت  الأخ��رى  هي  لاأدوية  املحلية 
القت�سادي  بالو�سع  كبري  ب�سكل 
طويلة،  فرتة  منذ  الباد  تعي�سه  الذي 
اإنتاج  على  �سلبا  انعك�ض  الذي  الأمر 
لبع�ض  ن���درة  يف  ت�سبب  و  ال���دواء 
احللول  حمليا.وعن  امل�سنعة  ن��واع  الأ
الراهن  الوقت  يف  املمكنة  و  املقرتحة 
امل�سكل  ه��ذا  م��ن  اخل���روج  اأج���ل  م��ن 
املتحدث  اأكد  املر�سى  يقلق  بات  الذي 
املعنية  الأدوي��ة  قائمة  "دخول  قائا 
من  التي  و   ،2020 ل�سنة  بال�سترياد 
من  التخفيف  يف  امل�ساهمة  �ساأنها 
الدواء  م�سكل   " اأ�ساف  الأزمة.و  حجم 
بعد  وتفاقم  طويلة  فرتة  منذ  مطروح 
الذي  امل�ستجد  "كورونا"  فريو�ض  اأزمة 

اأ�سهر. ثاثة  منذ  اجلزائر  ي�رشب 

اأدوية متوقعة يف االأفق ب�سبب  اأزمة  اأن حدوث  اأكد رئي�س النقابة الوطنية لل�سيادلة اخلوا�س، م�سعود بلعمربي 
غياب عدة اأ�سناف من االأدوية املوجهة للم�سابني باالأمرا�س املزمنة، موؤكدا وجود اأكرث من 250 �سنفا مفقودا يف 

ال�سوق الوطنية.
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�سربي  اخلارجية،  ال�سوؤون  وزير  اأكد 
جم��ددا  اجل��زائ��ر  ا�ستعداد  ب��وق��ادوم، 
عن  معربا  الليبي  احل��وار  احت�سان 
اخلطرية  للتطورات   " "البالغ  ان�سغالها 
الأ���س��اب��ي��ع  يف  ليبيا  تعرفها  ال��ت��ي 

الأخرية.
اجلزائر  ا�ستعداد  ب��وق��ادوم  واأع���رب 
الليبي  احل����وار  لح��ت�����س��ان  جم���ددا 
�سمل  مل  اأجل  من  جلهودها  وموا�سلتها 
نظرهم.  وج��ه��ات  تقريب  و  الفرقاء 
وق��ال وزي��ر ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة يف 
ماي(   25 ( اإفريقيا  يوم  مبنا�سبة  ر�سالة 
لإن�ساء   57 ال� الذكرى  ي�سادف  والذي 
الإفريقي-  الإحتاد   - الإفريقية  املنظمة 
يف  ليبيا  ت�سهدها  التي  التطورات  اأن 
لاأ�سف  توؤكد   " الأخ��رية  الأ�سابيع 
ت�����س��ارب الأج���ن���دات الإق��ل��ي��م��ي��ة و 
اإل  تتفق  ل  اأنها  يبدو  التي  الدولية 
الفو�سى  حالة  على  ليبيا  اإبقاء  على 
�ساحة  و  بالوكالة  للحروب  م�رشحا 
دماء  ح�ساب  على  احل�سابات  لت�سفية 

ال�سقيق". الليبي  ال�سعب  بناء  اأ
على  بوقدوم  اأك��د  ال�سياق  هذا  ويف 
نحو  لل�ساح  ال��ك��ب��ري  ال��ت��دف��ق  اأن 
للقرارات   " �سارخ  "انتهاك  يف  ليبيا 
احل��رب  �سعري  ي��وؤج��ج  "مل  ال��دول��ي��ة، 
ت�سليح  يف  �ساهم  بل  فح�سب،  الأهلية 
اأ�سحت  التي  الإرهابية  املجموعات 

م�سار  تعرقل  و  املنطقة،  اأم��ن  تهدد 
الأزمة". لهذه  ال�سيا�سية  الت�سوية 

اجلزائر  اأن  الوزير  اأبرز  املنا�سبة  وبهذه 
الت�سامن  روح  من  انطاقا  "�ستوا�سل 
اإط���ار  يف  و  ال��ل��ي��ب��ي،  ال�����س��ع��ب  م��ع 
الأطراف  كل  مع  الت�ساور  و  التن�سيق 
الحت��اد  و  اجل���وار،  دول  و  الليبية، 
ق�سارى  املتحدة،  الأمم  و  الإفريقي، 
و  الفرقاء  �سمل  مل  اأج��ل  من  جهدها، 
رئي�ض  .واأبدى  نظرهم"  وجهات  تقريب 
ر�سالته  يف  اجلزائرية  الدبلوما�سية 
لحت�سان  اجلزائر  "ا�ستعداد  جم��ددا 
الدور  على  تاأكيدها  و  الليبي،  احلوار 
دول  تلعبه  اأن  يجب  ال��ذي  املحوري 
امل�سار  يف  الإفريقي  الإحت��اد  و  اجلوار 
الليبية".من  الأزم��ة  لت�سوية  الأمم��ي 
اأ�سفها  عن  اجلزائر  اأعربت  اأخرى،  جهة 
يف  املرجوة  الديناميكية  حتقيق  لعدم 
ل�سيما  الغربية  ال�سحراء  ق�سية 
ال�سخ�سي  املبعوث  ا�ستقالة  منذ 
هور�ست  املتحدة  ل��اأمم  العام  لامني 
م�سار  جعل  ،ما   2019 ماي  يف  كوهلر 
بالعقبات"  حمفوفا   " المم��ي  ال�سام 
بذل"جهود  ����رشورة  اىل  دع��ت  و   ،
ق�سية  لآخ��ر  ح��ل  لإي��ج��اد  �سادقة" 
الأفريقية. القارة  يف  ا�ستعمار  ت�سفية 
�سربي  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  وقال 
اأفريقيا  يوم  مبنا�سبة  ر�سالة  يف  بوقدوم 

لعدم  اأ�سفها  عن"  تعرب  اجل��زائ��ر  اأن 
ق�سية  يف  املرجوة  الدينامكية  حتقق 
بعد  تعرف  مل  التي  الغربية  ال�سحراء 

الت�سوية". اإىل  طريقها 
�سنوات  منذ  ن��ه  اأ ب��وق��ادوم  واأ���س��اف 
وجمل�ض  املتحدة  الأمم  تعكف  ط��وال 
خطة  م��راح��ل  تطبيق  ع��ل��ى  الأم���ن 
ال�سحراء  لق�سية  املر�سومة  الت�سوية 
حق  اأ�سا�ض  على  املبنية  و  الغربية 
القابل  غ��ري  ال�����س��ح��راوي  ال�سعب 
ملن  و"اإنه   ، م�سريه  تقرير  يف  للت�رشف 
ال�سام  م�سار  اأن  ناحظ  اأن  املوؤ�سف 
املبعوث  ا�ستقالة  منذ  ي�سلك  الأمم��ي 
املتحدة،  لاأمم  العام  لاأمني  ال�سخ�سي 

بالعقبات". حمفوفا  طريقا 
���رشورة  اإيل  دعوته  ب��وق��ادوم  وج��دد 
البحث  �سبيل  يف  �سادقة"  "جهود  بذل 
ال�ستعمار  ت�سفية  لق�سية  حل  عن 
اإفريقيا،  يف  معلقة  بقت  التي  الوحيدة 
"للمحاولت  اإدان���ت���ه  تاأكيد"  م��ع 
الواقع  الأمر  �سيا�سة  لفر�ض  اليائ�سة" 
التاأ�سي�سي  للعقد  �سارخ  خ��رق  يف 
املتحدة  الأمم  وعقيدة  الإفريقي  لاإحتاد 
ال�ستعمار.واأعرب  ت�سفية  جمال  يف 
اأن  يقينه  عن  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير 
عدالة  من  تنال  لن  امل��ن��اورات  "هذه 
ال�سحراوي".                                ال�سعب   ق�سية 
                                          لوؤي ي

ليبيا �سحية ت�سارب االأجندات االإقليمية و الدولية
بوقادوم يجدد ا�ستعداد اجلزائر الحت�سان حوار م�ساحلة وياأ�سف:

نواب يقرتحون 3 م�سادر جبائية بديلة 
عو�س رفع �سعر الوقود

نقا�س حاد على فر�س مزيد من الر�سوم

الر�سوم  بع�ض  يف  الزيادات  �سكلت 
نواب  بني  ح��ادا  نقا�سا  ال�رشائب  و 
ح��ول  ال��وط��ن��ي  ال�سعبي  املجل�ض 
التكميلي  املالية  ق��ان��ون  م�����رشوع 
بع�ض  اأن  النواب  اأحد  وقالت   .2020
قانون  م�رشوع  يف  املقرتحة  التدابري 
مع  ب�رشاحة  تتعار�ض   2020 املالية 
الذي  اجلمهورية  رئي�ض  توجيهات 
ال�سغط   " باأن  �سابق  وقت  يف  اأعلن 
الوطني"...  القت�ساد  يقتل  ال�رشيبي 
عدم  احلكومة  على  املتدخلة  وعابت 
لإع��ادة  حتليلية  درا�سة  ب��اأي  قيامها 
نظام  يف  احلرة  املهن  اأ�سحاب  اإدماج 
اإدراجها  من  بدل  اجلزافية  ال�رشائب 
هذا  و  احلقيقية  ال�رشائب  نظام  يف 
اأرقام اأعمال  رغم اأن هذه الفئة ت�سجل 
ظل  يف  بها  م�رشح  غري  تظل  معتربة 

الرقابة. اآليات  �سعف 
املراقب  الت�رشيح  اإلغاء  اأن  نائب  وقال 
دفع  من  والتهرب  للغ�ض  الباب  يفتح 
و  ال�رشيبي  الزدواج  بحجة  ال�رشيبة 
منطقي  غري  التدبري  هذا  باأن  اأ�سافت 
من  مفرو�ستني  ال�رشيبتني  لكون 
اآخر  تدخل  يف  و  خمتلفني  �سندوقني 
در�ض  التي  ال�رشعة  النواب  اأحد  انتقد 
و  الأهمية  بهذه  قانون  م�رشوع  به 
اللجنة  متكن  عدم  من  امتعا�سه  اأبدى 

كاف. وقت  درا�سته يف  من  املخت�سة 
املتكررة  املراجعة  النائب  ذات  وانتقد 
ب�  و�سفها  بطريقة  اجلزائرية  للقوانني 
الوقت،  نف�ض  يف  حذر،  و  العبثية"   "
باتت  اجلزائر  اأن  قال  و  تداعياتها  من 
م�ستقر  غري  بلد  اأنها  على  اإليها  ينظر 
غري  مناخها  اأن  و  الت�رشيع  ناحية  من 

لا�ستثمار. مائم 
النواب  اأح��د  ق��ال  اأخ��رى،  جهة  وم��ن 
قانون  تعطيل  اأن  الكلمة  تناوله  عند 
هو  الطريقة  ب��ه��ذه  الأويل  امل��ال��ي��ة 
بينما  الت�رشيعية  لل�سلطة  ا�ستباحة 
جائحة  ظ��ل  يف  ال��و���س��ع،  يقت�سي 
من  مزيد  هناك  يكون  اأن  ك��ورون��ا، 
موؤ�س�سات  بني  فقط  لي�ض  ال��ت��اآزر 
احلية  القوى  كل  بني  لكن  و  الدولة 
مترير  اأن  النائب  قال  اجلزائر وعليه،  يف 
 " ال�ستعجال  ذريعة  حتت  الن�ض  هذا 
النواب  اأغلب  ".وف�سل  له  مربر  ل 

اأ�سعار  زيادة  اقرتاح  تداعيات  انتقاد 
القت�ساد  على  ال��ب��رتول��ي��ة  امل���واد 
املازوت  اأ�سعار  رفع  ل�سيما  الوطني 
قد  خيمة  و  ع��واق��ب  م��ن  ح���ذروا  و 
الإنتاج  تكاليف  و  النقل  قطاع  مت�ض 
اإىل  ودع���وا  وال��ف��اح��ي  ال�سناعي 
بديلة  جبائية  م�سادر  يف  التفكري 
املنهوبة  الأموال  ا�سرتجاع  غرار  على 
حت�سيل  اأو  العمومية  اخلزينة  من 
غري  القرو�ض  ا�ستفاء  اأو  ال�رشائب 
العمومية.وعلى  للبنوك  امل�سددة 
العامة  املناق�سة  �سجلت  اآخر،  �سعيد 
التدبري  املداخات لنتقاد  بع�ض  توجه 
القيمة  على  الر�سم  رفع  يف  املتمثل 
و  الفنادق  على  املفرو�سة  امل�سافة 
 19% اإىل   9% من  امل�سنفة  املطاعم 
حملها  غ��ري  "يف  باأنها  و�سفتها  و 
النواب  ودعا  اجتماعيا"،  و  اقت�ساديا 
التفكري  اإىل  النقطة  هذه  اأثاروا  الذين 
الثاثة  املايني  ا�ستقطاب  كيفية  يف 
ال�سيف  عطلة  لإم�ساء  اجلزائريني  من 
الوطني بدل من ق�سائها  على الرتاب 
من  ال��ع��ادة  جت��ري  كما  اخل���ارج  يف 
على  عديدة  مداخات  عقود.وعابت 
بال�سريفة  العمل  يف  توانيها  احلكومة 
�رشف  مكاتب  فتح  وكذا  الإ�سامية 
ا�ستقطاب  يف  جديتها  وعدم  العملة 
ال�سعبة  العملة  من  الهائلة  املبالغ 
املوازية  ال�سوق  يف  تداولها  يتم  التي 
الأ�سعار  دعم  �سيا�سة  موا�سلتها  و 
ثبوت  الأج���ور رغ��م  م��ن دع��م  ب��دل 
املتدخلني  من  الكثري  انتقد  ف�سلها.كما 
اإىل  ت�سل  قد  التي  الهائلة  الر�سوم 
على  املفرو�سة  �سنتيم  مليون   200
باأن  وقال  اجلديدة  ال�سيارات  ا�سترياد 
الذين  للمواطنني  خميب  الإجراء  هذا 
العجات. نفخ  م�سانع  بلهيب  اكتووا 

اأن  الكلمة،  تناول  من  اأغلب  قال  و 
عنها  اأعلن  التي  بالتدابري  تفاوؤلهم 
و  ال��ق��اع��دي  الأج���ر  م�ستوى  ب��رف��ع 
ت�ساوي  التي  املداخيل  اأ�سحاب  اإعفاء 
من  دينار  األ��ف  ثاثني  عن  تقل  اأو 
تا�سى  ق��د  ال��دخ��ل  على  ال�رشيبة 
التدابري  على  اّطلعوا  بعدما  مبا�رشة 

الن�ض. هذا  املقرتحة يف 
لوؤي ي

االأمن الوطني يكذب اإ�ساعة اإ�سابة 17 
األف �سرطي بكورونا

داخل  �رشطي  األف   17 اإ�سابة  اإ�ساعات  الوطني،  لاأمن  العامة  املديرية  فندت 
بيان  يف  الوطني  الأمن  �سدد  الوباء.و  بداية  منذ  كورونا  بفريو�ض  الثكنات 
اأ�سا�ض  ل  اإليه-،  الإ�سارة  -متت  فاي�سبوك  ح�ساب  تناوله  الذي  املحتوى  اأن  له 

له من ال�سحة.                                                                         ق/و

الرو�سي  ال�سفري  بيايف  اإيغور  قال 
الدولة  هذه  رئي�ض  اإن  اجلزائر،  لدى 
للقيام  دعوة  تلقى  تبون،  املجيد  عبد 

رو�سيا. اإىل  ر�سمية  بزيارة 
النتهاء  بعد  �ستتم  الزيارة،  اأن  ذكر  و 

الدولتني.  يف  الوبائي  الو�سع  من 
عن  نقا  الرو�سي،  ال�سفري  اأ�ساف  و 
املوؤمتر  هام�ض  "على  اليوم  "رو�سيا 
انعقد  ال���ذي  ليبيا،  ح���ول  ال���دويل 
اأول  مت   ،2020 يناير  يف  ب��رل��ني  يف 

بني  م��ب��ا���رش  ات�����س��ال 
ال��رئ��ي�����ض ال��رو���س��ي 
ف�����ادمي�����ري ب���وت���ني، 
عبد  اجلزائري  ونظريه 
تلقى  و  تبون،  املجيد 
الأخ���ري خ��ال��ه، دع��وة 
ر�سمية  بزيارة  للقيام 
ت��زال  ل  و  ل��رو���س��ي��ا، 
�سارية  ال��دع��وة  ه��ذه 
�سيتم  و  الوبائي امل���ف���ع���ول،  الو�سع  تطبيع  بعد  تنفيذها 

يف البلدين".                            ق/و

رو�سيا تدعو الرئي�س تبون لزيارتها بعد انتهاء وباء "كورونا"
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اخلا�سة بالعيادات  الوالدة  مب�ساريف  "كا�سنو�س" يتكفل 

حممد علي 
----------

احلوامل  بالن�ساء  التكفل  هدفه 
وه��و  ال����ولدة  ظ���روف  حت�سني  و 
املرفق  حت�سني  اإط��ار  �سمن  يدخل 
اأن  زي���داين  اأ���س��اف  ال��ع��م��وم��ي.و 
التعاون  اإطار  يف  تندرج  التفاقية 
ال�سمان  و  ال�سحة  ق��ط��اع  ب��ني 
و  القطاع  لع�رشنة  الجتماعي 
التكنولوجية  بالنظم  ت��زوي��ده��ا 
ا�ستقبال  ظروف  حت�سني  و  احلديثة 
هذا  من  امل�ستفيدات  اأن  اإىل  م�سريا 
و  اجتماعيا  املوؤمنات  عن  الربنامج 

احلوامل. الن�ساء  من  احلقوق  ذوي 
نف�ض  ك�سف  ذات��ه  ال�سياق  ويف 
لتغطي  جاءت  التفاقية  اأن  املتحدث 

وكذا  احلمل  عملية  من  الأخري  اجلزء 
م�ست�سفيات  على  ال�سغط  لتخفيف 
املواطنات  اإعفاء  و  العام   القطاع 

الولدة  لتكاليف  امل�سبق  الدفع  من 
�سندوق  به  يتكفل  الذي  العاج  و 
�سعيد  الجتماعي.وعلى  ال�سمان 
تكاليف  اأن  زيداين  ك�سف  مت�سل 
الولدة يف العيادات اخلا�سة ترتاوح 
دينار  األف  و60  دينار  األف   25 بني 
عاتق  على  بالكامل  تقع  اأن��ه��ا  و 
الجتماعي  ال�����س��م��ان  ���س��ن��دوق 
العمليات  اإجراء  اأن  باملنا�سبة  لفتا 
ل�رشوط  يخ�سع  اأن  يجب  القي�رشية 
�سحة  على  حفاظا  تقنية  و  طبية 
على  التخفيف  و  احلوامل  الن�ساء 
العمومية. ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 

ك�سف املدير املركزي لالداءات و املمثل عن املدير العام لل�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي لغري االأجراء "زيداين زين الدين" اأم�س يف 
ت�سريحات اإذاعية اأن االتفاق املربم بني ال�سندوق االجتماعي وعدد من املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية اخلا�سة  .

عودة املوظفني اإىل منا�سبهم ل�سمان ترتاوح ما بني 25 األف و60 األف دينار
ا�ستمرارية املرفق العام

ر  االإدارات العمومية حت�سّ
لرفع احلجر بداية من 

االأحد املقبل
احلجر  ل��رف��ع  العمومية  الإدارات  حت�����رش 
يف  �سهرين،  من  اأك��رث  منذ  عليها  املفرو�ض 
انت�سار  من  احل��د  و  الوقاية  اإج���راءات  اإط��ار 
يف  حت�سن  ت�سجيل  بعد  »ك��ورون��ا«،  فريو�ض 
ال�سلطات  وجهت  حيث  الوبائية،  الو�سعية 
العمل  اإىل  املوظفني  لعودة  تعليمات  املركزية 
اجلاري،  ماي   31 املقبل  الأحد  يوم  من  بداية 

العام. املرفق  ل�ستمرارية  �سمانا 
املحلية،  اجلماعات  و  الداخلية  وزارة  اأم��رت 
الإج���راءات  كافة  باتخاذ  اجلمهورية،  ولة 
�سغلهم  منا�سب  اإىل  املوظفني  بعودة  الكفيلة 
الأح��د  ي��وم  اأي  اجل��اري،  م��اي   31 من  اب��ت��داء 
ب�سبب  �سهرين  من  لأزيد  توقف  بعد  املقبل، 
جراء  ال��ب��اد،  به  متر  ال��ذي  ال�سحي  الظرف 
اإىل  اأ���س��ارت  و  »ك��ورون��ا«،  فريو�ض  تف�سي 
متكن  التي  الوقائية  التدابري  كل  اأخذ  �رشورة 
�سامتهم  و  املوظفني  �سحة  على  املحافظة  من 
لح��رتام  اإ���س��ارة  يف  »كوفيد19-«،  وب��اء  من 
باإجبارية  اللتزام  و  الجتماعي  التباعد  م�سافة 

بالتعقيم. والقيام  الواقية  الكمامات  ارتداء 
روؤ�ساء  اإىل  �سعيدة،  لوايل  تعليمة  ح�سب  و 
عودة  فاإن   ، الولئي،  املجل�ض  ومدراء  الدوائر 
عقب  تاأتي  �سغلهم  منا�سب  اإىل  املوظفني 
ال�سلطات  من  الأخ��رية  التعليمات  �سدور 
عن  اجلزئي  احلجر  برفع  القا�سية  املركزية 
ل�ستمرارية  �سمانا  و  الن�ساطات،  خمتلف 
الظرف  اأن  امل�سدر  اأو�سح  و  العام،  املرفق 
ال�سلطات  اأج��رب  الباد  به  متر  ال��ذي  ال��راه��ن 
التدابري  م��ن  ال��ع��دي��د  اأخ��ذ  على  العمومية 
وباء  انت�سار  و  العدوى  لتجنب  الح��رتازي��ة 
من  معترب  ع��دد  و�سع  ل�سيما  »ك��ورون��ا«، 
مدفوعة  ا�ستثنائية  عطلة  يف  امل��وظ��ف��ني 
عن  اجلزئي  احلجر  اإج��راءات  اإط��ار  يف  الأج��ر، 
والقت�سادية  الإداري���ة  الن�ساطات  خمتلف 
هذه  اأن  التعليمة  اأي�سا يف  جاء  و  والجتماعية،. 
ملختلف  العادي  ال�سري  تباطوؤ  اأظهرت  الو�سعية 
من  و  الولية،  م�ستوى  على  الإدارية  الأن�سطة 
التكفل  على  �سلبا  توؤثر  اأن  طالت  اإذا  املمكن 
اأهمية  تكت�سي  التي  امللفات  مبختلف  الأمثل 
و  املواطن.  بحياة  مبا�رشة  �سلة  ذات  و  بالغة 
على  املفرو�ض  احلجر  لرفع  التح�سري  ياأتي 
حيث  الوبائية،  الو�سعية  �سن  حتحَ بعد  الإدارات 
»كورونا«  ب�  جديدة  حالت  �سفر  ت�سجيل  مت 
وزو،  كتيزي  اأيام  مدار  على  وليات  عدة  يف 
من  �سئيا  عددا  اأخرى  وليات  �سجلت  فيما 
الإح�سائيات  اآخ��ر  ت�سري  حيث  الإ���س��اب��ات، 
ر�سد  و  ملتابعة  العملية  اللجنة  عن  ال�سادرة 
 30 اأن  اإىل  اأم�ض،  اأول  »كوفيد19-«،  تف�سي 
الن�سبة  من  اأقل  حالت  ن�سبة  بها  �سجلت  ولية 
األف   100 لكل  حالة   19.4 لاإ�سابات  الوطنية 
حالة  اأي  بها  ت�سجل  مل  ولي��ة  و25  �ساكن، 
عدد  ت�سجيل  ا�ستمرار  مع  الثنني،  يوم  جديدة 

للوفيات.  منخف�ض 
العملية  للجنة  الر�سمي  الناطق  اأن  اإىل  ي�سار 
جمال  »ك��ورون��ا«،  جائحة  وتف�سي  لر�سد 
و  ال��دائ��م��ة  اليقظة  ب�����رشورة  ذك��ر  ف���ورار، 
و  التباعد  و  النظافة  ل�رشوط  ال�سارم  الحرتام 
الواقي  للقناع  امللزم  الرتداء  و  املنزيل  احلجر 
لتفادي  اجلميع  ط��رف  م��ن  ال��ظ��روف  ك��ل  يف 
انتقال الفريو�ض.                                  ق/و

قب�سة حديدية بني املدار�س اخلا�سة واالأولياء
باجلزائر  اخلا�سة  املدار�ض  اأقدمت 
تخ�ض  رابطة  اإن�ساء  عن  العا�سمة 
وهذا  اجلزائرية  اخلا�سة  امل��دار���ض 
ح�سبها  اأط��راف  حترك  خلفية  على 
اأولياء  مع  القائم  اجلدل  ل�ستغال 
م�ستحقات  بخ�سو�ض  التاميذ 
ت�سويه  اجل  من  الثالث،   الف�سل 
اأن  اخلا�سة.موؤكدة  املدار�ض  �سمعة 
الفتنة  زرع  على  يعمل  من  هناك 

اخلا�سة. املدار�ض  و  الأولياء  بني 
اخلا�سة  املدار�ض  رابطة   واعرتفت 
على  دخ��اء  وج��ود  يف  �سك  ل  انه 
ي�ستعملها  من  هناك  اأن  و  املهنة  هذه 
ه��ن��اك  ل��ك��ن   ، ف��ق��ط  و  ك��ت��ج��ارة 
و  حمرتفة  و  امل�ستوى  يف  مدار�ض 
الثنني  بني  التفريق  فيجب   ، �رشيفة 
لكن  املدار�ض  هذه  حماربة  يجب  و 
على  العمل  يجب  الوقت  نف�ض  يف 
تعمل  ال��ت��ي  امل���دار����ض  ت�سجيع 
على  ت�سهر  و  ���رشف  و  ب�����س��دق 
�سبيل  يف  تنفق  و  بنائنا  اأ تعليم 
املدر�سني  اأح�سن  تختار  و  العلم 

امل�ستوى.وكما  رفع  على  تعمل  و 
يوجد  ان��ت��ه��ازي��ة  م��دار���ض  ي��وج��د 
اأ�سافت  انتهازيني  اأول��ي��اء  كذلك 
البلبلة  الوحيد  الرابطة-وهمهم 
املدار�ض  قذف  و  علم  دون  والتكلم 
باإن�ساء  ق��ام��وا  بعدما  واملعلمني 
واأقاموا  الفاي�سبوك  على  �سفحات 
حتطيم  اأجل  من  يقعدوها  مل  و  الدنيا 
اخلا�سة.واأو�سحت  املدار�ض  �سمعة 
خا�سة  امل��دار���ض  ه��ذه  اأن  الرابطة 
مدر�سة  فتح  اأجل  من  املايني  اأنفقت 
الله  اأمام  ذلك  م�سوؤولية  حتملت  و 
الأخري  يف  يعني  الأول��ي��اء  اأم��ام  ثم 
يف  خال  اأي  و  ربحية  مدر�سة  هي 
توؤدي  قد  اأ�سهر  الثاث  يفوق  الدفع 
الذين  عد  ما  الغلق  و  الإفا�ض  اإىل 
ل  م��ا  ه��و  و  امل��در���ض  ه��ذه  ميلكون 
ك�سفت  جهتها  اجلزائر.من  يف  يوجد 
اخلا�سة  للمدار�ض  الوطنية  اجلمعية 
للمكتب  اجتماع  وبعد  املعتمدة 
اخلا�سة  املدار�ض  معظم  اأن  اجلهوي 
لبث  بالتاميذ  الت�سال  اإىل  جلاأت 

املن�سات  عرب  بعد  عن  ال��درو���ض 
"�سكايب"  من  املتاحة  اللكرتونية 
الأق�سام  خا�سة  و"تيم�ض"  و"زوم" 
له  ال�ستجابة  متت  ما  هو  و  النهائية 
مما  التاميذ  و  الأ�ساتذة  طرف  من 
و  ال�سحي  احلجر  باحرتام  ي�سمح 
دون  جدا  مر�سية  نتائج  حقق  ما  هذا 
تطرق  ما  عك�ض  مالية  م�ستحقات 
قامت  التي  الأط���راف  بع�ض  اإليه 
فيما  �سحيحة  غري  معلومات  بن�رش 
دفع  على  الأول��ي��اء  اإج��ب��ار  يخ�ض 
وهو  الثالث  الف�سل  م�ستحقات 
تف�سيا  و  جملة  اجلمعية  تنفيه  ما 
الفردية  احل��الت  بع�ض  با�ستثناء 
م�سوؤولة  غري  فاجلمعية  للمدار�ض 
و  الأحادية  الت�رشفات  هذه  مثل  عن 
امل�سا�ض  دون  تعميمها  يجب  ل  التي 
،حيث  بكاملهم  املدار�ض  مب�سداقية 
الأولياء  مع  مبا�رشة  معاجلتها  يتم 
يف  اجلمعية  ت�سري  و  تهويل،  دون 
مل  الأول��ي��اء  معظم  ان  ال�ساأن  ه��ذا 
منذ  اأبنائهم  م�ستحقات  ي�سددوا 

الف�سل  غاية  اإىل  طويلة  اأ�سهر 
على  كبريا  عبئا  �سكل  مما  الثاين 
بدفع  اللتزام  يف  املدار�ض   بع�ض 
بالأعباء  التكفل  و  العمال  اأج��ور 
تعالج  اأي�سا  الأمور  وهذه  الدائمة 
ل�سمان  امل��ع��ن��ي��ني  الأول���ي���اء  م��ع 

الن�ساط. ا�ستمرار 
اإطار  يف  انه  اأي�سا  الإ�سارة  جتدر 
الجتماعي  الت�سامني  ال��ع��م��ل 
اخلا�سة  امل��دار���ض  بع�ض  تكفلت 
الدرا�سة  يف  التاميذ  بع�ض  باإدماج 
وتدعو  تكاليف.هذا  اأي  دون  جمانا 
املكاتب  الوطنية  العامة  اجلمعية 
موا�سلة  اإىل  والولئية  اجلهوية 
واأوليائهم  التاميذ  من  التقرب 
بان�سغالتهم،  التكفل  و  متييز  دون 
ال��ظ��روف  ه���ذه  م��ث��ل  خ��ا���س��ة يف 
الو�سائل  كل  ا�ستغال  و  ال�سعبة 
عن  التعليم  اجل  من  التكنولوجية 
م�ستوى  ا�ستقرار  ل�سمان  بعد 

لتاميذ. ا
لوؤي ي

اأن�سئت رابطة خا�سة ملواجهة االإفال�س بعد خالف حول م�ستحقات الف�سل الثالث

اجلزائر ت�ستغرب تعليق "هيدروك�سي كلوروكني "وتعترب االأمر ت�سفية ح�سابات  

التدابري  الفرن�سية  احلكومة  األغت 
ا�ستخدام  جتيز  كانت  التي  ال�ستثنائية 
يف  كلوروكني  هيدروك�سي  عقار 
كوفيد19-  ب��وب��اء  امل�سابني  ع��اج 
التجارب  اإط��ار  خارج  امل�ست�سفى  يف 
اأم�ض  ن�رش  مر�سوم  بح�سب  ال�رشيرية، 
ومنذ  الر�سمية.  اجلريدة  يف  الأربعاء 
هذا  و�سف  ميكن  ك��ان  مار�ض  نهاية 
العقار ب�سكل ا�ستثنائي يف امل�ست�سفى 
حرجة،  حالة  يعانون  الذين  للمر�سى 
وعقار  م�سرتك.  طبي  قرار  على  بناء 
هيدروك�سي كلوروكني -الذي اعتمده 
راوؤول  ديدييه  الربوف�سور  فرن�سا  يف 
دونالد  الأمريكي  الرئي�سان  ودافع عنه 
بول�سونارو-  جايري  والربازيلي  ترامب 
الذي  كلوروكني  من  م�ستق  دواء  هو 
درا�سة  لكن  املاريا.  لعاج  ي�ستخدم 
ن�رشت الأ�سبوع الفائت يف جملة "ذي 
عدم  اإىل  اأ�سارت  الطبية  لن�سيت" 
على  العقار  هذا  اأخطار  واإىل  فاعليته، 

امل�سابني بكوفيد19-.
بعد  الفرن�سية  احلكومة  قرار  وياأتي 
الأعلى  املجل�ض  اأ�سدرها  تو�سية 
ب�"عدم  وق�ست  ال��ع��ام��ة  لل�سحة 
كلوروكني  هيدروك�سي  ا�ستخدام 
اإط��ار  خ��ارج  كوفيد19″-  ع��اج  يف 
هذا  ياأتي  كما  ال�رشيرية.  التجارب 
منظمة  اإع��ان  من  يومني  بعد  القرار 
ال�سحة العاملية اأنها علقت جتربة كبرية 
ملخاوف  كلوروكني  هيدروك�سي  على 

تتعلق بال�سامة.
الذين  املر�سى  اأن  "لن�سيت"  وذكرت 
كلوروكني  هيدروك�سي  على  ح�سلوا 
وعانوا  الوفاة  معدلت  بينهم  زادت 
القلب،  �رشبات  يف  ا�سطراب  من 
من  �سل�سلة  اإىل  اإخفاقا  اأ���س��اف  مما 
النتائج املخيبة لاآمال الأخرى املتعلقة 

با�ستخدام العقار لعاج كوفيد19-.
اللجنة  ع�سو  اأكد  للجزائر  وبالن�سبة 
العلمية لر�سد تف�سي فريو�ض كورونا 

ورئي�ض عمادة الطباء يف اجلزائر بقاط 
بركاين اأن ما اأعلنت عنه منظمة ال�سحة 
ا�ستخدام  تعليق  بخ�سو�ض  العاملية 
كلوروكني"  "هيدروك�سي  بروتوكول 
يف عاج امل�سابني بفريو�ض "كورونا" 
امل�ستجد يعترب اأمرا غريبا للغاية موؤكدا 
�ستوا�سل  اجلزائر  ان  الوقت  نف�ض  يف 
الذي  العاجي  بالربوتوكول  العمل 
يف  الكلوروكني  على  اأ�سا�سا  يعتمد 
بفريو�ض  امل�سابني  املر�سى  ع��اج 
التي  اليجابية  النتائج  بعد  كورونا 
حققها.كما اأكد بركاين يف ت�رشيحات 
�سحفية ان اجلزائر ل يهمها ما ك�سفت 
عنه منظمة ال�سحة العاملية بخ�سو�ض 
لأنه  "الكلوروكني"  ا�ستعمال  تعليق 
امل�سابني  على  خطرا  ي�سكل  ح�سبها 
حققت  كونها  "كورونا"،  بفريو�ض 
�ساعد  ما  ا�ستعماله  بعد  ايجابية  نتائج 
 7 اىل  الوفيات  عدد  انخفا�ض  على 
الدول  ان  حني  يف  يوميا  وفيات  و8 

الكلوروكني لزالت  ت�ستعمل  التي مل 
 200 اىل  عددها  ي�سل  وفيات  ت�سجل 
اأعلنت  ما  يوميا.وبخ�سو�ض  وف��اة 
يخ�ض  فيما  الجنليزية  املجلة  عنه 
على  خطرا  الكلوروكني  ت�سكيل 
اللجنة  اأكد ع�سو   ، امل�سابني بكورونا 
بعد  املر�سى  على  ا�ستعمل  الدواء  ان 
يف  كامل  ب�سكل  الفريو�ض  انت�سار 
كامل اجل�سم، عك�ض اجلزائر التي تقوم 
مراحل  اأوىل  يف  ال���دواء  با�ستعمال 
حتقيق  على  �ساعد  ما  وهو  الإ�سابة 
املتحدث  ايجابية.وا�ستغرب  نتائج 
القرار  بهذا  العاملية  املنظمة  خ��روج 
اأكد  حيث   ، للوباء  الأخرية  املراحل  يف 
 ، الأخرية  اأ�سابيعه  يعي�ض  الفريو�ض  اأن 
خلفيات  له  القرار  هذا  اأن  اىل  م�سريا 
مع  خ�سو�سا  ح�سابات  وت�سفية 
متول  التي  اأجنبية  ومع خمابر   ، امريكا 

املجلة التي اأعدت التقرير.
لوؤي ي

من قبل منظمة ال�سحة العاملية

•• فرن�سا تتوقف عن العالج بالعقار املثري للجدل وترامب يتم�سك به
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مديرية الن�ساط االجتماعي والت�سامن تطلق 
حملة حت�سي�سية

ي�سني حممد 
---------------- 

تنظمها  امل��ذك��ورة،  احلملة 
الجتماعي  الن�ساط  مديرية 
ال��وادي،  لولية  والت�سامن 
ت�������س���ارك ف���ي���ه���ا ع��دي��د 
والك�سافة  الفاعلة  اجلمعيات 
الأحمر.  والهال  ال�سامية 
توعية  خ��ال��ه��ا  م��ن  وي��ت��م 
اللتزام  ب�رشورة  املواطنني 
من  الكمامات  با�ستعمال 
وباء  تف�سي  من  الوقاية  اأجل 

.)19 )كوفيد-  كورونا 
فاإن  الولية،  وايل  وبح�سب 
اإط���ار  يف  ت��دخ��ل  ال��ع��م��ل��ي��ة 
للعمل  اجل���ه���ود  ت��وا���س��ل 
املواطنني،  و�سط  التوعوي 
ه��م��ي��ة  ك��م��ا ����س���دد ع��ل��ى اأ
احل��م��ات  ه��ذه  م��ث��ل  تنظيم 
توعية  اأجل  من  التح�سي�سية 
ا�ستخدام  ب�رشورة  املواطنني 

الظرف  ه��ذا  يف  الكمامات 
على  واأكد  الع�سري،  ال�سحي 
اإ�رشاك املجتمع املدين  �رشورة 
الت�سامنية  العمليات  كل  يف 
هذا  يف  ل�سيما  والتوعوية، 

ال�سعب. ال�سحي  الظرف 
الن�ساط  مدير  اأكد  جانبه،  من 
الج��ت��م��اع��ي وال��ت�����س��ام��ن 
ل���ولي���ة ال������وادي، ���س��ال��ح 

ت�سامن  اأهمية  على  بوعمامة، 
هذا  مكافحة  اأجل  من  املجتمع 
اإىل  املواطنني  داعيا  الوباء، 
الوقائية  الإج���راءات  اح��رتام 
والح����رتازي����ة والل���ت���زام 
ب��ا���س��ت��ع��م��ال ال��ك��م��ام��ات 
جم��ددا  ال��ع��ودة  م��ن  للتمكن 
القت�سادي  الن�ساط  اإىل 

والجتماعي.

باأن  بوعمامة  �سالح  وذك��ر 
من  ال��ك��م��ام��ات  ا���س��ت��خ��دام 
ه��ذا  يف  امل��واط��ن��ني  ط���رف 
ال�سعب  ال�سحي  ال��ظ��رف 
من  لزاميا  واإ اإجباريا  اأ�سحى 
هذا  لنت�سار  حد  و�سع  اأجل 
�رشورة  على  م�سّددا  الوباء، 
والت�سامن  التعاون  تعزيز 
املجتمع  ف��ع��ال��ي��ات  ك��ل  م��ع 
الكمية  توفري  اأجل  من  املدين، 
ال��ك��اف��ي��ة م���ن ال��ك��م��ام��ات 
بالتن�سيق  وذلك  للمواطنني، 
التابعة  اجلوارية  اخلايا  مع 

. ية ير للمد
اأن  امل��ت��ح��دث،  ذات  وذك���ر 
اإط���ار  يف  ق��ام��ت  م�����س��احل��ه 
الت�سامني،  العمل  تعزيز 
الغذائية  امل�ساعدات  تقدمي 
وتوفري  امل��ع��وزة  للعائات 
من  للحد  الوقائية  الو�سائل 

كورونا. وباء  انت�سار 

انت�سار  من  للوقاية  واملعزولة،  النائية  املناطق  لفائدة  انطالق حملة حت�سي�سية  �سعيد، على  بن  الوادي  اأم�س وايل  يوم  اأ�سرف، 
الرئي�سية. ال�سوارع  يف  املواطنني  على  للكمامات  رمزًيا  توزيعا  �سملت  كرونا  فريو�س 

)19 اأجل الوقاية من تف�سي وباء كورونا )كوفيد  من 

يف  ط��رح  نف�سه  ال  ال�����س��وؤ
اأك���رث م��ن ب��ل��دي��ة ب��ولي��ة 
ر�سمية  ب��ي��ان��ات  ال���وادي، 
ع�رشات  توزيع  اإىل  ت�سري 
وح�سول  الكمامات  اآلف 
ال��ب��ل��دي��ات ع��ل��ي��ه��ا وم��ن��ح 
باملجان،  منها  ه��م  الأ اجل��زء 
ل  ال��وق��ت  ذات  ويف  لكن 
هذه  راأى  اأو  �ساهد  اأح���د 
التي  املجانية  الكمامات 
ف��اإن  ق��ل  الأ على  تبخرت، 
ي�سل  ل  م��ن��ه��ا  وزع  م��ا 
التغطية  م�����س��ت��وى  اإىل 
هذا  م��ن  اأك��رث  الإع��ام��ي��ة، 
العادية  الكمامة  �سعر  فاإن 
دينارا  و80   60 بني  تراوح 
م�سوؤولني  تاأكيد  من  بالرغم 

�سعر  ب��اأن  الدولة  يف  كبار 
هو  العادية  الكمامات  بيع 
ال��وق��ت  ف��ف��ي  دي��ن��ارا،   40
ارت��داء  اأن  يفرت�ض  ال��ذي 
اإىل  ت�سري  اإجباري  الكمامة 
يف  املن�سورة  الأخ��ب��ار  اأن 
التوا�سل  مواقع  من  ع��دد 
جمانية  ح��ول  الج��ت��م��اع��ي 
كانت  الكمامات،  ت��وزي��ع 
ما  وه���ذا  ���س��ع��ارات  جم��رد 
وات�سالت  �سكاوى  اأكدته 
بلديات  عدة  من  مواطنني 

بالوادي. 
حال  يف  نه  اأ متابعون  وقال 
توزيع  اأن  افرت�سنا  ذا  اإ ما 
ال��ك��م��ام��ة ي��ت��م جم��ان��ي��ا، 
ا�ستطاع  مل��ن  ف��ال��ك��م��ام��ة 

لنا  اأك��د  وق��د  �سبيا  ليها  اإ
التقينا  امل��واط��ن��ني  بع�ض 
مل  ن��ه��م  اأ ال�����س��ارع  يف  بهم 
احلملة  بهذه  قط  ي�سمعوا 
�سيء  على  يح�سلوا  ومل 
ون��ف�����ض ال�����س��يء ط��رح��ه 
ال��ت��وا���س��ل  امل��واق��ع  رواد 
ذا  اإ في�سبوك،  الجتماعي 

عديد  ح�سة  ذه��ب��ت  ي���ن  اأ
)دون  ب��ال��وادي  البلديات 
الكمامات  م��ن  ح�����رشه��ا( 
حياة  تبقى  متى  واإىل  ؟؟ 
مرهونة  الب�سيط  املواطن 
ب��ال��ب��ريوق��راط��ي��ة ح��ت��ى يف 

؟؟ القاتل  كورونا  زمن 
ي�سني حممد 

وممثلون  م�سوؤولون 
امل��دين  املجتمع  ع��ن 
تقلي�ض  اإن  يوؤكدون 
ال�سحية  الأزمة  عمر 
ع��دوى  تف�سي  ج��راء 
19املته  ك��وف��ي��د  
ال�����ظ�����روف ال���ت���ي 
ي��ع��ي�����س��ه��ا ال���ع���امل 

القاتل  ال��وب��اء  ه��ذا  ب�سبب 
ال�سحة  ع��ل��ى  وخ��ط��ورت��ه 
ولي�ض  للمواطنني  ال��ع��ام��ة 
الكامل  بالتزامهم  لهم  عقابا 
ي��زال  ل  ال��ذي  احلجر  مبوعد 
بتطبيقه  ي�ستهرت  البع�ض 
املتابعني  بع�ض  ي�سري  حيث 
بع�ض  ان  ال�سحية  لل�سوؤون 
من  يتخذون  الذين  ال�سباب 
غري  للت�سكع  ملجاأ  ال�سارع 
الأو���س��اع  بخطورة  مبالني 
ال�����س��ح��ي��ة اخل���ط���رية ال��ت��ي 
و���س��ع��ت رج���ال ام��ن دائ��رة 
�رشقي  الواقعة  خليفة  حا�سي 
ع��ا���س��م��ة ولي����ة ال����وادي 
بعد  الأوىل  ال�����س��ف��وف  يف 
البي�ساء  القم�سان  اأ�سحاب 
لكل  الوباء  لهذا  للت�سدي 
يعرفها  ال��ت��ي  الن��ت��ه��اك��ات 
اأين  املدينة  يف  ال�سحي  احلجر 
بع�ض  لآخر  حني  من  ت�سجل 
بهذا  الل��ت��زام  يف  اخل��روق��ات 
الدولة  حددته  ال��ذي  املوعد 

فيما  امل��واط��ن��ني  ل�����س��ال��ح 
يف  اخلروقات  بع�ض  ت�سجل 
�ساة  داء  لأ النائية  املناطق 
اأن  يعتقدون  الذين   ، اجلماعة 
امل�سلني  عقابا  امل�ساجد  غلق 
حني  يف   ، فرائ�سهم  داء  اأ من 
للتوقي  الإج���راء  ه��ذا  يرمي 
���س��خ��ا���ض  م��ن اح��ت��ك��اك الأ
خ�سية  ب��ب��ع�����ض  ب��ع�����س��ه��م 
بينهم،  فيما  العدوى  تف�سي 
الأزمة  مدة  اإطالة  ي�سبب  مما 
مل  التي  املدينة  يف  ال�سحية 
اأي  ال�ساعة  حد  اإىل  ت�سجل 
موؤكدة  اأو  حمتملة  اإ�سابة 

الفريو�ض. لهذا 
التقط  ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 
اأن  باحلجر  املهتمني  بع�ض 
العمر  م��ق��ت��ب��ل  يف  ���س��ب��اب��ا 
ت���ت���ح���دى  م���وع���د احل��ج��ر 
الدقائق  بع�رشات  ال�سحي 
�سوى  مقبول  مربر  اأي  دون 
موعد  تطبيق  ع��ن  التحفظ 
عن  غنية  وال�سورة  احلجر 

. يف لتعر ا
مبارك قدودة 

ال�سادرة  التعليمات  عرفت 
ال����وادي  ولي����ة  وايل  ع���ن 
ال�سارم  التطبيق  بخ�سو�ض 
ال�سحي  احل��ج��ر  ل��ق��وان��ني 
حالت  ت�سجيل   بعد  املنزيل 
م���وؤك���دة ل��ت��ف�����س��ي ع���دوى 
يف   19 ك��وف��ي��د  ف���ريو����ض 
اإىل  دع��ا  مم��ا  منها  ال��ولي��ة 
ات��خ��اذ ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة 
الوباء  هذا  ملواجهة  الازمة 
امن  رج��ال  ق��ام  حيث  القاتل 
حزم  بكل  خليفة  حا�سي  دائرة 
ال�سارم  بالتطبيق  ع��زم  و 
ت�سب  التي  التعليمات  لهذه 
عمر  تقلي�ض  خانة  يف  كلها 
تف�سي  م��واج��ه��ة  و  الأزم���ة 
ال��ع��دوى ب��ني امل��واط��ن��ني  يف 
�رشيعا  الرد  جاء  حيث  الولية 
عرب  م���ن  الأ ف���راد  اأ بانت�سار 
خليفة  حا�سي  مدينة  اأحياء 
اأحيائها  بع�ض  عرفت  التي 
راجا  و  متنقا  امنيا  تواجدا 
اخل��روق��ات  بع�ض  مل��واج��ه��ة 
عيد  ث��ن��اء  اأ حت��دث  ق��د  ال��ت��ي 
ب�سبب   ، امل���ب���ارك  ال��ف��ط��ر 
والتي  وهناك  هنا  التجمعات 
اأ�سخا�ض  ثاث  عددها  يفوق 
ن��اه��ي��ك ع��ن ن��ق��اط امل��راق��ب��ة 
رقم  ال��وط��ن��ي  ال��ط��ري��ق  ع��رب 
حيث  املدينة  ي�سق  الذي   16

كبري  عدد  توقيف  اإىل  اأف�ست 
الثاثني  ناهز  املركبات  من 
الع�رش  ي��ف��وق  وم��ا  م��رك��ب��ة 
غ�ست  التي  نارية  دراج��ات 

احل�رش. �ساحة  بها 
يرجع  للتحرير  حديث  ويف 
يف  باحلجر  املهتمني  بع�ض 
التطبيق  اأن  اإىل  ال��ب��ل��دي��ة 
ال�����س��ارم ل��ه��ذه الإج����راءات 
اأملته  الدائرة  امن  طرف  من 
بعد  ال��ع��ادي��ة  غ��ري  ال��ظ��روف 
جديدة  موؤكدة  حالت  ظهور 
على  دل  اإن  وهذا  الولية  يف 
مدى  على  ي��دل  من��ا  ف��اإ �سيء 
مل�سوؤولياته  م���ن  الأ حت��م��ل 
ال�سحي  م���ن  الأ ت��وف��ري  يف 
على  وال��ع��م��ل  ل��ل��م��واط��ن 
التي  الأزم���ة  عمر  تقلي�ض 
البلد  اقت�ساد  ت��ه��دد  ب��ات��ت 
من  الوقت  نف�ض  يف  مطالبني 
ي�ساعدوا  اأن  املدينة  ه��ايل  اأ
مهامهم  يف  م����ن  الأ رج���ال 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ب��الل��ت��زام ال��ت��ام 
ا�ستعمال  و  املنزيل  باحلجر 
مع  ال���واق���ي���ة  ال��ك��م��ام��ات 
ل�سمان  الجتماعي  التباعد 
الوبائية  الأزم��ة  من  اخل��روج 

الآجال  اقرب  يف 
مبارك قدودة 

مواطنون يت�ساءلون: اأين هي الكمامات املجانية يف الـوادي؟؟ 

م�سوؤولون وممثلون عن املجتمع املدين يوؤكدون: 

التزام املواطن باحلجر ال�سحي املنزيل 
لي�س عقابا له

من قبل م�سالح االأمن

حزم يف تطبيق احلجر ال�سحي بحا�سي 
خليفة 

الوايل اأكد اأن عملية ت�سليم العقود للم�ستفيدين لن تتوقف

امل�ستفيدون من التح�سي�سات االجتماعية يحتجون !!
ع���ق���ب اح���ت���ج���اج ق����ام ب��ه 
من  امل�ستفيدين  من  العديد 
الجتماعية  التح�سي�سات 
وايل  عقد  ال���وادي،  ببلدية 
مدير  ح�رشه  اجتماعا  الولية 
التعمري  ومدير  الدولة  اأماك 
ال�سكن  وم��دي��ر  وال��ب��ن��اء 
ورئ��ي�����ض دائ�����رة ال����وادي 
رئي�ض  اإىل  اإ�سافة  بالنيابة، 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ض 
من  وجمموعة  الوادي،  لبلدية 
امل�ستفيدين  ممثلي  ال�سباب 
م�����ن ال��ت��ح�����س��ي�����س��ات 
ببلدية  املوزعة  الجتماعية 

حت�سي�سة(.  5000 ( الوادي 
املذكور،  الجتماع  وتطرق 
م��ن  ال���ع���دي���د  ط����رح  اإىل 
والت�ساوؤلت  الن�سغالت 

اخل��ا���س��ة ب��ع��م��ل��ي��ة ت��وزي��ع 
والإج��راءات  التح�سي�سات 
ت��وزي��ع  عملية  يف  امل��ت��خ��ذة 
ال��ع��ق��ود والآج����ال امل��ح��ددة 
الإج�����راءات  اإىل  اإ���س��اف��ة 
للعقارات  بالن�سبة  املتخذة 

عليها. املتنازع 
وايل  اأكد  ذاته،  ال�سياق  ويف 
ت�سليم  عملية  اأن  على  الولية 
لن  للم�ستفيدين  ال��ع��ق��ود 
مراحل  على  و�ستكون  تتوقف 
اأوت   11 تاريخ  غاية  اإىل  عدة 
يوميا  باإ�ستقبال  وذلك  املقبل 
على  حفاظا  م�ستفيدا   50
���س��ح��ة امل��واط��ن وامل��وظ��ف 
التي  الوبائية  للحالة  نظرا 

عموما. الباد  ت�سهدها 
ال���ولي���ة،  وايل  واأو����س���ح 

امل�ستفيدين  قائمة  بخ�سو�ض 
عملية  اأجرى  مواطن  كل  ان 
ر�سميا  م�ستفيد  نه  باأ القرعة 
طريق  عن  م�سجل  رقمه  وان 
القائمة  يف  الق�سائي  املح�رش 
اأي ظرف. تتغري حتت  لن  التي 
اأوردت  ال�سياق،  ذات  ويف 
الوادي،  لولية  الإعام  خلية 
التح�سي�سات  جميع  اأن 
وال��ت��ج��زئ��ات امل���وج���ودة يف 
عليها  املتنازع  غري  الأرا�سي 
واأي�سا  اأ�سحابها  اإىل  �ست�سلم 
التي  تهيئتها  م�ساريع  اجناز 
الإج�����راءات  ط���ور  يف  ه��ي 
توفر  مع  خا�سة  القانونية 
لذلك،  امل��ر���س��ودة  م���وال  الأ
املتنازع  املناطق  وبخ�سو�ض 
ان  الولية  وايل  اأك��د  عليها 

بالت�سوية  �ستتكفل  دارة  الإ
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ه��ذه امل��ن��اط��ق 
ال�سيغ  وح�����س��ب  ت��دري��ج��ي��ا 
واملوجودة  املواتية  القانونية 
ويف  اجلمهورية،  قوانني  يف 
امل�ستمر  ال��ت��وا���س��ل  اإط���ار 
م�ستوى  على  املو�سوع  بهذا 
املخت�سة  دارات  الإ جميع 
داب��ر  وق��ط��ع  اللب�ض  ورف���ع 
ذات  ح�����س��ب  ����س���اع���ة،  الإ
ممثلني  تعيني  مت  فقد  امل�سدر، 
امل�ستقبل  ال�سباب  طرف  من 
ب��غ��ي��ة م��ت��اب��ع��ة امل��و���س��وع 
املواطنني  واإعام  دائم  ب�سكل 
امل�ستجدات  بكل  امل�ستفيدين 

باملو�سوع. اخلا�سة 
ي�سني حممد 
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عديد االأحياء بتقرت يعي�سون اأزمة عط�س حادة   

 ن-ق- التجاين 
---------------- 

ال�ساحلة  املياه  اأزمة  تعد  حيث 
ل��ل�����رشب ���س��م��ن اأول��وي��ات 
دفعتهم  التي  وهي  ال�سكان، 
ل��اح��ت��ج��اج اأك���رث م��ن م��رة 
املورد  هذا  بتوفري  للمطالبة 
اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  احل��ي��وي، 
تذبذبا  ت�سهد  الأحياء  عديد 
ال��ت��وزي��ع  عملية  يف  ك��ب��ريا 
فيها  ت�سح  اأخ���رى  واأح��ي��اء 
يحدث   ، ي����ام  لأ احل��ن��ف��ي��ات 
الأح��ي��اء  عديد  اأن  رغ��م  ه��ذا 
ب��امل��ق��اط��ع��ة ت�����س��ه��د اإع����ادة 
ال�ساحلة  املياه  �سبكة  تاأهيل 
ال�سكان  نظم  حيث  لل�رشب، 
مقر  م���ام  اأ احتجاجية  وقفة 
و  بتقرت  للمياه  اجل��زائ��ري��ة 
امل�سوؤولة  اجلهات  من  طالبوا 
 ، للمياه  اجل��زائ��ري��ة  ب��وح��دة 
لو�سع  ال��ع��اج��ل  ب��ال��ت��دخ��ل 
خا�سة   ، الأزم���ة  ل��ه��ذه  ح��د 

 ، ال�سيف  ف�سل  حلول  مع 
ع�سو  ح��ي  �سكان  ي��ق��ول  و 
"اأزمة  ن��ه��ا  اإ النزلة  ببلدية 
ت�رشب  التي  الأعنف"  عط�ض 
املياه  تزرهم  مل  حيث   ، حيهم 
ذلك  اإىل  اأ�سف   ، ي��ام  اأ منذ 
تكلف  مل  فيما   ، العيد  ي��ام  اأ
نف�سها  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ات 
حتى  اأو  معلومات  اإع��ط��اء 

لتوفري  �سهاريج  تخ�سي�ض 
���س��ارة  الإ جت��در  امل��اء،  بع�ض 
بتقرت  اأح��ي��اء  ع��دة  اأن  اإىل 
يف  ذاتها،  امل�سكلة  من  تعاين 
اأين  ال�رشب،  مياه  ندرة  ظل 
اإىل  اأحيانا  غيابها  مدة  ت�سل 
العائات  يجرب  مما  ي��ام  اأ  10
باخلوا�ض،  ال�ستنجاد  على 
ال�سهاريج  ك��راء  خ��ال  من 

جلب  اأو   ، مرتفعة  ث��م��ان  ب��اأ
اإىل  يبقى   ، القنوات  من  املياه 
تخ�سي�ض  مت  ن��ه  اأ ن�سري  اأن 
دج   150.000.000.00 مبلغ 
�سنتيم  مليار  ع�رش  )خم�سة 
لبياين  الأ البئر  ل�سيانة   )
ببلدية   1 ال�����س��ح��راء  ب��ع��ني 
ا�سرتجاع  اأج��ل  من   ، النزلة 
لتدعيم  ال�����س��ائ��ع��ة  امل��ي��اه 
ال�رشوب  باملياه  ال�سبكات 
من  اأك���رث  ب��ت��م��وي��ن  ي��ق��وم   ،
عني  باأحياء  �ساكن   20000
باملياه  الرمال  وحي  ال�سحراء 
ويقوم   ، لل�رشب  ال�ساحلة 
املعاجلة  حمطة  بتزويد  كذلك 
حاليًا  ويعترب  اخل��ام.  باملياه 
منذ  حرجة  جد  و�سعية  يف 
ت�رشب  جراء  من   2017 جوان 
كل  البئر..ورغم  اأ�سفل  يف 
املواطن  يبقى  امل�ساريع  هذه 
البحث  رحلة  يف  يقبع  بتقرت 

.. املياه  عن 

التي ينتظر  امل�سّطرة، خا�سة مبنطقة تقرت الكربى   املنتدبة  بعيدا عن االأهداف  املياه بوالية تقرت  اأزمة  ال يزال التحكم يف 
لل�سبكات .. االعتبار  الإعادة  4 ماليري  من   2019 للمياه يف  موؤ�س�سة اجلزائرية  ا�ستفادة  م�ساريع حقيقية رغم  �سكانها 

االأمر الذي دفعهم لالحتجاج كل مرة 

�سكان  ي�ستكي 
ح�����ي ال���ب���ط���اح 
ب���ت���م���ا����س���ني مب��ا 
ما  �سكنات  فيها 
ي�����س��م��ى ال��ه�����ض 
دارية  الإ باملقاطعة 
نق�ض  م��ن  ت��ق��رت 
والتدهور  التهيئة 
ال���ك���ب���ري ال����ذي 
املحيط  ي�����س��ه��ده 
ال�سكان  يوؤكد  و 

�سعبة  حياة  يعي�سون  نهم  اأ
ق��ام��ت��ه��م ب���ذات احل��ي  م��ن��ذ اإ
ب�����س��ب��ب ت���ده���ور و���س��ع��ي��ة 
التهيئة  وغ��ي��اب  امل�����س��ال��ك 
غري  اأغلبيتها  ف��ال�����س��وارع 
مازالت  و  بالإ�سمنت  معبدة 
نف�ض  لنا  اأك��د  و   .. ت��راب��ي��ة 
مياه  م�سكلة  ب��اأن  املتحدثني 
ال�سكان  ت����وؤرق  م���ط���ار  الأ
حيث  �ستاء  مو�سم  كل  عند 
برك  اإىل  ال��ط��رق��ات  تتحول 
م��ائ��ي��ة ي�����س��ع��ب اج��ت��ي��ازه��ا 
 ، امل��دار���ض  لتاميذ  خا�سة 
العزلة  من  احلي  يعاين  كما 
ب�����س��ب��ب ال��ن��ق�����ض ال��ك��ب��ري 
ت�سهل  ط��رق��ات  ن�����س��اء  اإ يف 
 ، احل���ي  واىل  م��ن  ال���ول���وج 
ي�����س��ا  وط���ال���ب ال�����س��ك��ان اأ
خا�ض  للعب  ف�ساء  ببناء 

ي�سطرون  الذين  باأطفالهم 
ف�ساءات  يف  للعب  للتنقل 
يطالب  و   ، اأخ����رى  اأح��ي��اء 
ال�����س��ك��ان م��ن ال�����س��ل��ط��ات 
من  لهم  الل��ت��ف��ات  املحلية 
النقائ�ض  جملة  ح��ل  خ��ال 
املنت�رشة  امل�ساكل  و  احل�رشية 
اأخذ  و  العمراين..  بالتجمع 
العتبار  بعني  ان�سغالتهم 
اأن  اإىل  ����س���ارة  الإ وجت���در   ،
من  واح��د  �سار  البطاح  حي 
ال�سكانية  التجمعات  اأك��رب 
ع��دد  ت��زاي��د  وق��د  بتما�سني 
كبري  ب�سكل  فيها  البنايات 
يف  املا�سية،  ال�سنوات  خال 
مطالب  ال�سكان  ط��رح  حني 
بع�ض  وت�����س��ي��ي��د  ال��ت��ه��ي��ئ��ة 

مرات.. عدة  قبل  من  املرافق 
ن-ق-التجاين

مت��ك��ن��ت ق���وات 
لاأمن  ال�رشطة 
احل���������������رشي 
بب�سار،  الرابع 
م����ن ت��وق��ي��ف 
يف  فيه  م�ستبه 
الجت��ار  ق�سية 
غ��ري امل�����رشوع 

معالج  )ك��ي��ف  ب��امل��خ��درات 
مهلو�سة(. واأقرا�ض 

لقيام  تعود  الق�سية  وقائع 
ع��ن��ا���رش ال�����رشط��ة ل��اأم��ن 
بدوريات  ال��راب��ع،  احل�رشي 
ب���ق���ط���اع الخ��ت�����س��ا���ض 
الفرقة  عنا�رش  مع  بالتن�سيق 
الق�سائية  لل�رشطة  املتنقلة 
احلادية  حدود  يف  مت  اأين   ،02
م�ستبه  توقيف  ليا،  ع�رش 
من  ال��ث��اين  العقد  )يف  فيه 
ال��ع��م��ر( ع��ل��ى م��ن دراج���ة 
احلجر  لإج��راء  خمالف  نارية، 
اجل���زئ���ي، وع��ن��د اإخ�����س��اع��ه 
اجل�سدي  التلم�ض  لعملية 
بحوزته  �سبط  القانونية، 
امل��خ��درات  م��ن  كمية  ع��ل��ى 
�سكل  على  معالج(،  )كيف 
قدر  ل��ل��رتوي��ج،  ة  مهياأ قطع 
 10،94 ب�: الإج��م��ايل  وزنها 
نوع  من  اأقرا�ض   10 غراما، 
مق�ض  م��ل��غ،   300 ل��ريي��زان 
لتهيئة  خم�����س�����ض  ���س��غ��ري 
لغر�ض  املهلو�سة  الأقرا�ض 
جاوز  مايل  ومبلغ  ترويجها، 

جزائري  دينار  اآلف  ال�سبعة 
ترويجها. كعائدات 

للتحري  وا�ستمرارا  ذلك،  اإىل 
وبالتن�سيق  امل�ستبه،  م��ع 
لدى  اجلمهورية  وكيل  م��ع 
تفتي�ض  مت  ب�س�ار،  حمكمة 
مت  ي��ن  اأ فيه،  امل�ستبه  منزل 
ح��ج��ز ع��ر���س��ي��ا، ���س��اح��ني 
ب���ي�������س���ني م���ن ال�����س��ن��ف  اأ
لينجز  )�سكينان(،  ال�ساد�ض 
ق�سائي  اإج���راء  ملف  �سده 
�ساحني  حيازة  ب�ساأن  موازي 
�رشعي.   مربر  بدون  بي�سني  اأ

اإج���راءات  ا�ستيفاء  بعد     
مت  ال��ق�����س��ي��ة،  يف  ال��ت��ح��ري 
م���ام  ت��ق��دمي امل�����س��ت��ب��ه ف��ي��ه اأ
وك���ي���ل اجل��م��ه��وري��ة ل��دى 
حم��ك��م��ة ب�������س���ار، مب��وج��ب 
يحمل  ق�سائي  اإج��راء  ملف 
غري  الجتار  اجلزائي  الو�سف 
)كيف  باملخدرات  امل�����رشوع 
العقلية،  ث��رات  وامل��وؤ معالج( 
املثول  اإج��راء  ا�ستيفاء  وبعد 
اأمرا  حقه  يف  �سدر  الفوري، 
الرقابة  اإج��راء  حتت  بالو�سع 

. ئية لق�سا ا
اأ . د 

م�سالكه ما زالت ترابية و تنعدم فيه التهيئة

عديد النقائ�س بحي البطاح بتما�سني 
بتقرت 

من قبل قوات ال�سرطة لالأمن احل�سري الرابع

توقيف مروج املخدرات بب�سار 

املعروفة بقرعة ميزاب اأو بامليزابية " تاخ�سايت" اأو" تامي�سة"

تهافت كبري على الكو�سة املحلية باأ�سواق غرداية 

املحلية  ال��ك��و���س��ة  ت�سهد 
اأو  ميزاب  بقرعة  املعروفة 
اأو"  تاخ�سايت"   " بامليزابية 
بها  ت�ستهر  التي  تامي�سة" 
رواج��ا  ي���ام  الأ ه��ذه  املنطقة 
قبل  من  عليها  كبريا  وتهافتا 
املنطقة.  باأ�سواق  ال�سكان 
ا�ستهاك  يكرث  م��ا  وع���ادة 
ق��رع��ة م��ي��زاب م��ع ب��داي��ة 
من  واح��دة  وتعد  احل��ر،  فرتة 
املحلية  ال�سيفية  اخل�رشوات 
حتتفظ  زال��ت  ول  ال��رائ��ج��ة 
ع��ادات  ر�سيد  يف  مبكانتها 

ال�سكان. لدى  الطبخ 
من  الف�سيلة  ه��ذه  وحت��م��ل 
التي  )القرعيات(  اخل�رشوات 
والتي  كبرية  ب�سعبية  حتظى 
من  املنطقة  بهذه  اإل  تزرع  ل 
�سيما  مميزات  عدة  اجلنوب، 
تبلغ  وقد  ال�سكل،  حيث  من 
بحجم  م��رت   )1 ( واح��د  ط��ول 
داكن،  اأخ�رش  ولون  �سميك 
املكونات  من  واحدة  وت�سكل 
حت�سري  لو�سفات  �سا�سية  الأ
التقليدية  الأط��ب��اق  بع�ض 
�سل�سة  ل�سيما  ال�سهية 

احل�ساء.  اأو  الك�سك�سي 
ذات  املحلية  الكو�سة  وتعد 
حتظى  ال��ت��ي  الكبري  احل��ج��م 

ب��اه��ت��م��ام 
ك������ب������ري 
م�����ن ق��ب��ل 
ال��ف��اح��ني 
ال������ذي������ن 
من  يعملون 
تطوير  اأجل 
النوع  ه��ذا 
الزراعة  من 
ب���غ���ر����ض 
من  مردوديتها،  من  الرفع 
ميكن  ل  ال��ت��ي  اخل�����رشوات 
حت�سري  يف  عنها  ال�ستغناء 
اجلماعية  التقليدية  الأطباق 
الك�سك�سي  غ���رار  ع��ل��ى 
العائلي،  ال�سمل  جمع  بهدف 
وه���ي م��ن ال��ت��ق��ال��ي��د ال��ت��ي 
احلياة  يف  را�سخة  لزال���ت 
اإىل  والرامية  الجتماعية، 
التعاي�ض  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
والن�������س���ج���ام ال��ع��ائ��ل��ي 
وغايات  اأ�س�ض  وتكري�ض 

الجتماعي. الت�سامن 
املحلية  ال��ق��رع��ة  وت��ت��م��ي��ز 
ذي  زاح���ف  ن��ب��ات  بكونها 
و���س��ي��ق��ان  ك��ب��رية  اأوراق 
و�سهلة  ط��وي��ل��ة،  متفرعة 
ال�سيد  ���رشح  ك��م��ا  ال��ن��م��و، 
ق�رش  من  فاح  الله  عبد  حاج 

بونورة.
حتتاجه  م��ا  "كل  واأ���س��اف 
رطبة  تربة  توفر  النبتة  هذه 
الكفاية  فيه  مبا  وم�سم�سة 
اأن  لف��ت��ا  منوها"،  ل�سمان 
ال��رتب��ة   ( ال��رتب��ة  "قلوية 
من  عالية  ن�سبة  حتمل  التي 
الرتبة  عك�ض  ال�����س��ودي��وم 
لزراعة  مائمة  احلم�سية( 

اخل�سار". من  النوع  هذا 

ال�سيد  ك�سف  جهته  وم��ن 
املهتمني  اأحد  وهو  �سالح  حاج 
"اأن  بغرداية  الأع�ساب  بعامل 
ت�ستعمل  املحلية  الكو�سة 
لأغرا�ض  ع��ادة  بذورها  مع 
اإىل  �سار  واأ التقليدي".  الطب 
بع�سري  يو�سى  ما  غالبا  نه  اأ
ل��ب��ه��ا ل��ت��ه��دئ��ة ال�����س��داع 
يف  اجللوكوز  من  والتقليل 

الدم.
فوائد كبرية تن�سب لقرعة 

ميزاب        
من  ف��اح  ك�سف  وب����دوره 
كلم   45 ( متليلي  منطقة 
هذه  بذور  اأن  غرداية(  جنوب 
لتح�سري  ت�ستعمل  القرعة 
منع�ض  ���س��دري  م�ستحلب 
م��و���س��وف ل��ن��زلت ال��ربد 
اله�سمي.   اجلهاز  والتهابات 
فاإن  التغذية،  خرباء  وح�سب 
وحتتوي  طبية  فوائد  للقرعة 
املفيد   ) )اأ ف��ي��ت��ام��ني  ع��ل��ى 
�سحة  على  وحتافظ  للنمو، 
اللتهابات  من  وحتمي  اجللد، 
دور  توؤدي  نها  اأ على  ف�سا 
وتقوي  ل��اأك�����س��دة  م�ساد 
املناعة. جهاز  وحت�سن  ية  الروؤ
القرعة  نواع من  اأ وتوجد عدة 
)ال��ق��رع��ة  غ��رداي��ة  مبنطقة 
)كابويا(  واليقطني  املحلية 
والتي  العادية(  والكو�سة 
�سكل  على  طازجة  ت�ستهلك 
نواع  اأ خمتلف  يف  خ�رشوات 
ت�ستعمل  كما  ال�سل�سات، 

املربى. لتح�سري  اأي�سا 
و  اأ ك��و���س��ة  ت�ستعمل  ك��م��ا 
لتغذية  اأي�سا  ميزاب  قرعة 
وبذورها  باملنطقة،  نعام  الأ

ل��ل��زراع��ة،  عليها  ي��ح��اف��ظ 
بعد  اأي�سا  ت�ستهلك  والتي 
مذاقا  واإعطاءها  حتمي�سها 
يف  تخزينها  ومي��ك��ن  مملحا، 

طويلة. ملدة  مفتوح  ف�ساء 
امل�سالح  مديرية  وذك���رت 
اأن  غرداية  لولية  الفاحية 
لهذه  املخ�س�سة  امل�ساحة 
املو�سم  بر�سم  بلغت  الزراعة 
 200 نحو  املنق�سي  الفاحي 
اإجمايل  نتاج  اإ مبعدل  هكتار، 
 25.000 زه��اء  اإىل  و�سل 
بلغ  متو�سط  ومبردود  قنطار، 

الهكتار. يف  قنطار   127
اجلماعية  ال��ذاك��رة  وح�سب 
ذات  ال��ق��رع��ة  زراع���ة  ف���اإن 
اأدجم��ت  ال�ستوائي  املن�ساأ 
باملنطقة  املزروعات  بقائمة 
قبل  ع�رش،  الثامن  القرن  يف 
غرداية  بيئة  مع  تتكيف  اأن 
وت�����س��ب��ح م��ن اخل�����رشوات 

املنطقة. بها  تتميز  التي 
�ستى  عرب   زراعتها  ومتار�ض 
�سقيها  ويتم  الولية  مناطق 
جمهزة  اأح��وا���ض  بوا�سطة 
كما  م��ت��ح��رك��ة،  مب�����س��خ��ات 

�رشحه.   جرى 
م�سارا  ميزاب  قرعة  واأخذت 
عليها  وا�سعا  وتهافتا  رائجا 
ال�سيفية،  الفرتة  يف  �سيما 
�سعرها  حت��دي��د  ي��ت��م  ح��ي��ث 
من  املبا�رش  التقييم  بطريقة 

"متخ�س�ض".  تاجر  قبل 
ع��ادة  ي��ح��دد  ال�سعر  وه���ذا 
على  ميزاب  قرعة  ببور�سة 
وهو  والطلب،  العر�ض  قاعدة 
امل�سرتي. مع  للتفاو�ض  قابل 
ق/ج
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جني 355 قنطارا من البطاطا املو�سمية مب�ستغامن 

حممد علي 
-----------------

قدمتها  ح�سيلة  اأو�سحت  و 
الدعم  و  الإنتاج  تنظيم  م�سلحة 
امل�سجلة  املردودية  اأن  التقني 
نهاية  اجلني  حملة  بداية  منذ 
بلغت  املا�سي  م��ار���ض  �سهر 
وهو  الهكتار  يف  قنطارا   355
يف  املتوقعة  املردودية  يفوق  ما 
يف  قنطار   340 ( الغر�ض  حملة 

ر) لهكتا ا
امل�ساحات  بع�ض  و�سجلت 
ببلديات  ول�سيما  املنتجة 
ع�����س��ع��ا���س��ة وخ�������رشة يف 
ال�����س��ه��ول ال�����رشق��ي��ة ل��ولي��ة 
املردودية  يف  طفرة  م�ستغامن 
يف  قنطار   400 قرابة  بلغت 
ولية  اإنتاج  وجت��اوز  الهكتار 
 3 الآن  غ��اي��ة  اإىل  م�ستغامن 
من  قنطار  األف  و177  مايني 
املو�سمية  البطاط�ض  حم�سول 
األف  و67  لا�ستهاك  املوجهة 
البطاط�ض  ب��ذور  م��ن  قنطار 

 80 اجلني  حملة  بلغت  اأن  بعد 
التوايل  على  املائة  يف   50 و 
املا�سيني.  ال�سهرين  خ��ال 
 8.950 م�ساحة  جني  مت  وق��د 
 11.260 جمموع  من  هكتار 
للبطاط�ض  املخ�س�سة  هكتار 
 280 وم�ساحة  ال�ستهاكية 

 532 .  5 جمموع  م��ن  هكتار 
مع  للبذور  املخ�س�سة  هكتار 
ن��ت��اج  الإ يفوق  ب��اأن  توقعات 
يونيو  �سهر  احلملة  بنهاية 

. قنطار  مايني   4 املقبل 
البطاط�ض  اإنتاج  بلغ  للتذكري 
العام  خ��ال  م�ستغامن  بولية 

قنطار  مليون   5.2 املا�سي 
الفاحية  احل��م��ات  بف�سل 
واملبكرة  )املو�سمية  الثاث 
ذروة  ت�سجيل  مع  واملتاأخرة( 
الثاثي  خال  اجلني  عمليات 
 3.6 يفوق  مبا   2019 من  الثاين 

 . قنطار  مليون 

ذكرته  ح�سبما  التوقعات،  فاقت  قيا�سية  مردودية  ال�سنة  هذه  املو�سمية  البطاط�س  جني  حملة  خالل  م�ستغامن  والية  �سجلت 
املديرية الوالئية للم�سالح الفالحية.

منذ مار�س املا�سي

ولية  باأمن  ال�رشطة  قوات  األقت 
على  القب�ض  بلعبا�ض  �سيدي 
يف  تورطوا  اأ���رشار  جمموعتي 
الطريق  يف  امل�ساجرة  ق�سية 
بي�ساء  اأ�سلحة  بوا�سطة  العام 
بالنظام  الإخ��ال  مع  حمظورة 
بال�سكينة  والإخ����ال  ال��ع��ام 
 09 ت��وق��ي��ف  مت  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة 
بي�ساء.  اأ�سلحة  حجز  و  اأ�سخا�ض 
تاريخ  اإىل  الق�سية تعود  حيثيات 
وقوع  اإثر  على   2020 ماي   25
باأ�سلحة  العام  بالطريق  �سجار 
بن  م�سكن   760 بحي  بي�ساء 
اأ�سخا�ض،  جمموعتي  بني  حمودة 
ال�رشطة  قوات  �سارعت  مبا�رشة 
لل�رشطة  ال��ولئ��ي��ة  بامل�سلحة 
احل�رشي  الأم���ن  و  الق�سائية 
مكان  يف  الفوري  بالتدخل   14
 05 ت��وق��ي��ف  مت  ح��ي��ث  احل���ادث 
اأ�سلحة  بحوزتهم  اأ�سخا�ض 
الأن��واع  خمتلف  من  البي�ساء 
و36   21 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
مقر  اإىل  اقتيادهم  مت  و  �سنة 
موا�سلة  اأج���ل  م��ن  امل�سلحة 
اأف���راد  م��ك��ن  ال���ذي  التحقيق 

توقيف  من  املحققني  ال�رشطة 
يف  املتورطني  الأ�سخا�ض  باقي 
اإىل  عددهم  لريتفع  الق�سية  هذه 
تبني من خال  اأ�سخا�ض كما   09
م�سبوقني  اأغلبهم  اأن  التحقيق 
ال�سجار  �سبب  و   ق�سائيا 
�سخ�سية  خ��اف��ات  اإىل  يعود 
ما  �رشعان  �سجار  اإىل  تطورت 
طرف  من  عليه  ال�سيطرة  متت 
الإ�سارة  جتدر  ال�رشطة،  قوات 
�سجلت  ال�رشطة  م�سالح  اأن 
اجلرمية  معدل  يف  كبريا  انخفا�سا 
حيث  اجلارية  ال�سنة  بداية  منذ 
من  امل�سجلة  الإح�سائيات  ت�سري 
الن�سطة  امل�سالح  جميع  طرف 
و  ال�رشب  ق�سايا  تراجع  اإىل 
اجلرح و ق�سايا ال�رشقات مبختلف 
و  لتواجد  راجع  ذلك  و  اأنواعها 
بكامل  ال�رشطة  قوات  انت�سار 
الدوائر  فيها  مبا  الولية  ت��راب 
الفعال  الدور  عن  ناهيك   15 ال� 
ب�سيدي  امل��واط��ن  يلعبه  ال��ذي 
يتعاون  اأ�سحى   حيث  بلعبا�ض 
العام.  لل�سالح  مع �رشطته خدمة 
م.رم�ساين

�سرطة بلعبا�س توقف اأ�سرارا 
تورطوا يف ق�سية �سجار يف الطريق 

العام

ولية  م�ساجد  تعقيم  عملية  متت 
 141 م�ست  والتي  متو�سنت،  عني 
الولية،  عرب  موزعني  م�سجدا 
املحلية.  امل�سالح  ذكرته  ح�سبما 
متو�سنت،  عني  لولية  بيان  ذكر  و 
مديرية  نظمتها  العملية  ب��اأن 
حتت  والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون 
اإطار  يف  الولية،  وايل  اإ���رشاف 
امل�ساجد  لتعقيم  الوطنية  احلملة 

جيدة. يف ظروف 
العملية  اأن  البيان  اأو���س��ح  و 
مديرية  م��ن  ك��ل  فيها  ���س��ارك 
و  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة  و  ال��ب��ي��ئ��ة 
ال�سلطات  و  الغابات  حمافظة 
املجتمع  ف��ع��ال��ي��ات  و  املحلية 
م�سجدا   141 م�ست  وقد  املدين، 

الولية عرب 
ق/غ

تعقيم 141 م�سجدا بوالية
ال��ن��واي��ل  عني متو�سنت دوار  ���س��ك��ان  ع��رب 

ولي���ة  يف  ال��ق��ط��ار  ب��ب��ل��دي��ة 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  عن  غليزان 
ال�����س��دي��دي��ن ن��ت��ي��ج��ة ل���رتدي 
التي  الجتماعية  الأو���س��اع 
والتي  يوميا  فيها  يتخبطون 
امل�سجل  النق�ض  نتيجة  جاءت 
يف  وت��ذب��ذب  ال�رشب  مياه  يف 
زادت  والتي  التوزيع  عملية 

الأخ��رية  الأ�سابيع  حدتها  من 
يتزودون  ال�سكان  اأ�سبح  اأي��ن 
وان  ال�سهر  يف  مرتني  اأو  مرة 
بكمية  تكون  ال��ت��زود  عملية 
ملتطلبات  ت�ستجيب  ل  �سئيلة 
على  ونحن  خا�سة  ال�سكان 
يكرث  اأين  ال�سيف  ف�سل  اأبواب 
ال�ساحلة  امل��ي��اه  على  الطلب 
من  العديد  وح�سب  لل�رشب 

ونظرا  انه  النوايل  دوار  �سكان 
يعانون  التي  اخلانقة  لازمة 
منها جلاأ ال�سكان اىل اقتناء املياه 
بتكاليف  ال�سهاريج  اأو  املعدنية 
و1000  ال800  بني  ما  ترتاوح 
خ�س�ست  حيث  جزائري  دينار 
الغ�سيل واحلمام يف حني  لعملية 
لعملية  املعدنية  املياه  خ�س�ست 
ل��ت��ف��ادي  ال��ط��ه��ي  و  ال�����رشب 

طريق  عن  الأم��را���ض  انت�سار 
النوايل  دوار  �سكان  امل��ي��اه، 
ن�سرية  الولية  وايل  نا�سدوا 
لإن�سافهم  التدخل  ابراهيمي 
طال  التي  معاناتهم  من  واحل��د 
والر�سائل  ن��داءات  لن  اأمدها 
لهم  ت�سفع  الو�سية  مل  للجهات 
العالقة.              و�سعيتهم  ت�سوية  يف 
                              ابو ع�سام

�سكان دوار النوايل بالقطار ي�ستنجدون بوايل غليزان 

املدين  املجتمع  اأكادميية  وجهت 
بولية  ان�سيغة  بلدية  مكتب 
مدير  اإىل  ���س��ك��وى  خن�سلة 
ت�سمن  خن�سلة  لولية  ال�سحة 
الن�سغالت  من  جملة  فحواها 
املطالبة  �سدارتها  يف  تاأتي 
اجلوارية  للعيادة  العتبار  برد 
لبلدية  اخل���دم���ات  م��ت��ع��ددة 
ب�ساأنها  اأكدت  التي  و  ان�سيغة 
هيكا  اأ�سبحت  العيادة  هذه  اأن 

ت��اأزم  يف  وم���ازاد  روح  ب��دون 
طب  م�سلحة  ترحيل  الو�سع 
املطالبة  اإىل  بالإ�سافة  العيون 
مب�سلحة  ال��ع��ي��ادة  ب��ت��زوي��د 
الليلية  واملناوبة  ال�ستعجالت 
خمتلف  يف  اأخ�سائيني  وتوفري 
اأي  لن��ع��دام  نظرا  الأم��را���ض 
ال�سيء  العيادة  بهذه  اأخ�سائي 
الأكادميية  بيان  ح�سب  اثر  الذي 
�سورة  على  �سلبي  ب�سكل 

اإىل خلق  البلدية وادى من جهة 
من  البلدية  �سكان  لدى  معاناة 
يف  ل�سيما  ال�سحية  الناحية 
بها  متر  التي  الظروف  هذه  ظل 
اجل  من  التدخل  وك��ذا  الباد 
اخلا�ض  الطبي  العتاد  �سيانة 
خمرب  بعث  واإع���ادة  بالأ�سعة 
م�سلحة  ف��ت��ح  و  ال��ت��ح��ال��ي��ل 
ال���س��ت��ع��ج��الت وامل��ن��اوب��ة 
اأخ�سائيني  توفري  مع  الليلية 

اأكدت  و  الأمرا�ض  خمتلف  يف 
اأن  �سكواها  ختام  يف  الأكادميية 
الن�سغالت  لهذه  ال�ستجابة 
لحمالة  �ستوؤدي  �ساأنها  من 
معاناة  وعبء  من   تخفيف  اىل 
ناحية  من  وتخفيف  املواطنني 
اأخ����رى ال��ع��بء ع��ل��ى م��رك��ز 
بلدية  ل��ق��رب  ن��ظ��را  ال��ولي��ة 

له. ان�سيغة 
                      ونا�ض لزهاري

حملة من االن�سغاالت ال�سحية يف حاجة اإىل حلول ببلدية ان�سيغة بخن�سلة       

التدخل  و  البحث  فرقة  متكنت 
للم�سلحة  ال��ت��اب��ع��ة  ب��ي��اري 
الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 

و�سع  من  تلم�سان  ولية  باأمن 
كانت  اإج��رام��ي��ة  ل�سبكة  ح��د 
الح��ت��ي��ال،  و  الن�سب  حت��رتف 

ال��ت��زوي��ر وا���س��ت��غ��ال امل���زور 
عدة  تخ�ض  اإداري���ة  مب��ح��ررات 
قيام  طريق  عن  عمومية  هيئات 
ي��ق��اع  الإ م��ن  الرئي�سي  املتهم 
يوهمهم  ك��ان  �سحايا  ب��ع��دة 
جهات  ل��دى  اإليهم  بالتو�سط 
احل�سول  ق�سد  ر�سمية  اإداري��ة 
مقابل  ذل��ك  و  �سكنات  على 
التحقيق  عملية  مالية،  مبالغ 
�سمحت  النيابة،  مع  بالتن�سيق 
ترتاوح  �سخ�سني   02 بتوقيف 
و50  �سنة   30 بني  اأعمارهما 
حم��ررات  ع��دة  حجز  مع  �سنة، 
لإدارات عمومية  اإدارية  ووثائق 
ط��رف  م��ن  ت�ستعمل  ك��ان��ت 

الن�سب  عملية  يف  جمموعة 
اأجهزة  ع��دة  حجز  اىل  اإ�سافة 
ت�ستعمل  ك��ان��ت  ل��ك��رتون��ي��ة،  اإ
اأجهزة  يف  تتمثل  الغر�ض  لذات 
ونا�سخة  طابعة  اآلت  اآيل  اإعام 
اأغرا�ض  الكبري، وعدة  من احلجم 
بالق�سية؛  ع��اق��ة  لها  اأخ���رى 
�سيتم  ق�سائي  اإج��راء  اإجن��از  مت 
اأم��ام  الأط���راف  ت��ق��دمي  مبوجبه 
تكوين  ق�سية  ع��ن  ال��ع��دال��ة 
الإع��داد  لغر�ض  اأ���رشار  جمعية 
 ، الدولة  اأختام  تقليد   ، جلناية 
و  ر�سمية  حمررات  يف  التزوير 

الن�سب و  عمومية 
               عبد الكرمي تلم�ساين

االأمن يطيح ب�سبكة اإجرامية متتهن الن�سب واالحتيال بتلم�سان 

العمر  من  يبلغ  �سخ�ض  ق�سى 
اأول  �سبيحة  �سنة   52 ح��وايل 
ال�ساعة  ح��وايل  ال�سيت  اأم�ض 
بعد  نحبه  دقيقة  و16  الثامن 
قرب  نارية  دراجة  �سدمته  اأن 
ال��ق��ادر  ع��ب��د  الأم���ري  م�سجد 
عا�سمة  مقر  و�سط  الكائن 
هذا  اثر  وعلى  خن�سلة  الولية 
املركز  تدخل  املاأ�ساوي  احلادث 
اأي��ن  املدنية  للحماية  املتقدم 
ال�رشعة  ج��ن��اح  على  نقله  مت 

ق��اع��ة  واىل  م���ن  حت��وي��ل��ه  و 
احمد  مب�ست�سفى  ال�ستعجالت 
ليتبني  خن�سلة  مبدينة  بلة  بن 
املعاينة  و  الطبي  الفح�ض  بعد 
املتوف  ال�سحية  اأن  ال��ازم��ة 
ليتم  البليغة  باإ�ساباته  متاأثرا 
حفظ  م�سلحة  نحو  حتويله 
جهتها  من  فتحت  حني  يف  اجلثث 
يف  حتقيقها  الأمنية  امل�سالح 

احلادث.             ماب�سات 
لزهاري ونا�ض   

هالك �سخ�س بعد اأن �سدمته 
دراجة نارية مبدينة خن�سلة

ت��ط��ب��ي��ق��ا لإج�������راءات احل��ج��ر 
خال  املطبق  اجلزئي  ال�سحي 
املطبق   املبارك  الفطر  عيد  يومي 
ال��واح��دة  ال�ساعة  م��ن  اب��ت��داء 
ال�سابعة  غ��اي��ة  اإىل  زوال 
للحد  املوايل  اليوم  من  �سباحا 
كورونا،  فريو�ض  انت�سار  من  
ميلة  ولية  اأمن  م�سالح  �سجلت 
 138 احل�رشية   الأقاليم  داخل 
اأ�سخا�ض  ط��رف  م��ن  خمالفة 

خم��ال��ف��ني لإج�����راءات احل��ج��ر، 
مركبة   24 توقيف  اإىل  اإ�سافة 
حتويلها  مت  نارية  دراجات   08 و 
مبختلف  ال��ب��ل��دي��ة  ل��ل��م��ح��ا���رش 
بالولية  احل�رشية  القطاعات 
ن�ض  ال����ذي  ال��ق��ان��ون  وف���ق 
و  املركبات  تنقل  تعليق  على 
يومي  خال  النارية  الدراجات 

 . املبارك  الفطر  عيد 
                    بوجمعة مهناوي

 138 خمالفا الإجراءات احلجر 
ال�سحي يومي عيد الفطر مبيلة 



فالفريدي يتذكر كوالي�س 
الب�سعة" "التجربة 

حتدث كيليان مبابي، جنم باري�س 
الفرن�شي،  واملنتخب  جريمان  �شان 
بالكثري  فوزه  بعد  طموحاته  عن 
�شغر  من  الرغم  على  الألقاب  من 
�شنه، اإىل جانب التعليق على مثله 
بدون  املباريات  وخو�س  الأعلى 
فريو�س  تف�شي  ب�شبب  جماهري 

كورونا.
�شحيفة  مــع  حـــواره  مبابي  وبـــداأ 
باحلديث  الربيطانية  "مريور" 
عن تغيري فريو�س كورونا لروؤيته 
الأوقات  "هذه   : قائالاً القدم  لكرة 
منظورك  حتت  �شيء  كل  و�شعت 
البقاء  هو  ــم  الأه ــر  الأم اخلــا�ــس، 
اأ�شرتك  ــن  اأم على  واحلــفــاظ  ــا  اآمــناً
�شتعود  القدم  كــرة  واأ�شدقائك، 

عندما يكون الو�شع اآمنا".
ومــع  الـ21  ــه  ــام ع مــبــابــي  ــغ  ــل وب
ــدوري  ال بلقب  الــفــوز  متكن  ذلــك 
اإىل  ــافــة  اإ�ــش ـــرات  م  4 الفرن�شي 
النجم  ليعلق  الــعــامل،  كاأ�س  لقب 
ا:  حالياً طموحاته  عن  الفرن�شي 
مع  الــنــجــاحــات  عــلــى  "احلفاظ 
املقبل  الــعــام  الــوطــنــي،  املنتخب 
الفوز  وطموحنا  الــيــورو،  هناك 
كبري  طموح  هذا  هناك،  باللقب 
الفوز  اإىل  اإ�ــشــافــة  يل  بالن�شبة 
رفقة  الأول  الأوروبــــي  باللقب 

باري�س �شان جريمان".

الكرة الذهبية 

وعن اجلوائز الفردية وعلى راأ�شها 
من  "�شيكون  قال:  الذهبية  الكرة 
تلك  ولــكــن  بــهــا،  الــفــوز  اللطيف 
نومي  عدم  يف  تت�شبب  ل  اجلائزة 

يتوجب  اأنــه  اأعتقد  ل  امل�شاء،  يف 
علي الفوز بها املو�شم املقبل اأو الذي 
يليه، ل يوجد وقت حمدد لذلك".
باري�س  �شاأ�شع  ما  ا  "دائماً واأردف: 
الوطني  واملنتخب  جريمان  �شان 
ثم  ــن  وم الأولـــويـــات،  ـــس  راأ� على 
بف�شل  الفردية  اجلوائز  اأتــت  اإذا 
امل�شتوى الذي اأقدمه، �شيكون ذلك 

اأمرا اإ�شافيا".
وحتــــدث الــنــجــم الــفــرنــ�ــشــي عن 
تطويرها  يف  يرغب  التي  ال�شمات 
ا  "دائماً  : ــالاً ــائ ق لعبه  اأ�ــشــلــوب  يف 
اإىل  األعب  التطور،  اإىل  اأتطلع  ما 
جوار جمموعة كبرية من اأ�شحاب 
�شان  بــاريــ�ــس  يف  ــواء  ــش � اخلـــربة 
الــوطــنــي،  املنتخب  اأو  ــان  ــريم ج

ا للتطور والتعلم". واأتطلع دائماً

مثله األعلى 

مبابي:  قــال  الأعــلــى،  مثله  وعــن 
يف  زيـــدان  ــن(  ــدي ال ـــن  )زي "كان 
حققه  ما  كل  ب�شبب  الأمــر  بداية 
ثم  ومـــن  الــوطــنــي،  املنتخب  ــع  م
فاز  الــذي  رونالدو  )كري�شتيانو( 
بكل �شيء ول يزال يتطلع للمزيد 
على الرغم من كل النجاحات التي 
يف  ب�شمته  الثنائي  ترك  حققها، 
ترك  يف  ـــب  واأرغ اللعبة،  تــاريــخ 

ف�شل خا�س بي يف كتب التاريخ".
وتطرق مبابي للحديث عن �شغفه 
مب�شاعدة الأطفال الفقراء قائال: 
من  الــكــثــري  لــديــهــم  "الأطفال 
الأحالم، واأرغب يف م�شاعدتهم يف 
الكثري  هناك  اأن  خا�شة  حتقيقها، 
منهم ميتلكون الإمكانيات، ولكنهم 

الفر�شة  اأو  الأمــــوال  ميلكون  ل 
لإظهار قدراتهم".

ا، اعتدت  وزاد: "عندما كنت �شغرياً
النظر اإىل املثل الأعلى، والآن ل 

الأطفال  يكتفي  اأن  يف  ــب  اأرغ
ويعرفون  بــل  اإيل،  بالنظر 

ب�شناعة  اأهــتــم  اأنــنــي  ا  اأي�شاً
الفارق يف حياتهم".

على  مــبــابــي  عــلــق  كــمــا 
خــو�ــس املــبــاريــات بــدون 
الـــــدوري  يف  جــمــاهــري 
الأملاين، و�شعوبة خو�س 
تــلــك املــبــاريــات بــدون 
اجلماهري لفرتة طويلة 
"اجلماهري   : قــــائــــالاً
من  مهما  جـــزءا  تلعب 
بدونها  واللعب  اللعبة، 
بالن�شبة  غــريــب  اأمـــر 
ـــذا وقــت  ــني، ه ــب ــالع ل
ولكن  مــ�ــشــبــوق،  غــري 
الأخــريــن  اأمـــن  يبقى 

اأولوية".
حـــديـــثـــه  واأمت 

بـــالـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
مباريات  م�شاهدة 
الــــربميــــريلــــيــــج 
"هذا  مـــو�ـــشـــحـــا: 

كان  ليفربول  املو�شم، 
مبثابة املاكينة، اأظهر اأن النت�شار 
اأمر �شهل للغاية، على الرغم من اأن 
احلقيقة عك�س ذلك، ميلك مدربا 
يف  بجد  ويعملون  للغاية  جــيــدا 
تلك  مثل  فم�شتويات  التدريبات، 

ل تظهر اإل بذلك".

باقي  �شاأن  �شاأنه  بر�شلونة  نادي  يواجه 
اقت�شادية  اأزمـــة  ــة  ــي الأوروب الأنــديــة 
ت�شبب فيها فريو�س كورونا، بعد تعليق 
ــدون  ب �ــشــهــريــن،  تخطت  ملـــدة  املــو�ــشــم 
البث  اأو  املباريات  تذاكر  من  �شواء  موارد 

التلفزيوين.
تعاقداته  لإبـــرام  بر�شلونة  وي�شعى 
املقبل،  للمو�شم  ا  ا�ــشــتــعــداداً ــدة  ــدي اجل
اإنرت  مهاجم  مارتينيز  لوتارو  وخا�شة 
و�شط  لعب  بيانيت�س  ومرياليم  ميالن، 
يوفنتو�س، وهو ما يجربه على بيع عدد 
حماولة  اأو  املاليني،  جلمع  لعبيه  من 

ت�شمني بع�شهم يف تلك ال�شفقات.
ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة  وبح�شب 
بر�شلونة  ا�ــشــتــقــر  فــقــد  ــبــانــيــة،  الإ�ــش
ميكن  الذين  الالعبني  جمموعة  على 
�شواء  املو�شم  نهاية  يف  عنهم  ال�شتغناء 
بالبيع املبا�شر، اأو من خالل ت�شمينهم يف 

�شفقات تبادلية.

فيربو

ا لرب�شلونة يف  ا رئي�شياً يعد لوتارو هدفاً
املو�شم اجلديد، وهناك اهتمام من قبل 
اأولهم  كان  البار�شا،  لعبي  ببع�س  اإنرت 
عن  الرحيل  رف�س  لكنه  ميلو،  اآرثـــر 
جونيور  اإىل  اهتمامه  فنقل  نو،  كامب 
فريبو الذي وافق النادي الكتالوين على 

رحيله مقابل 30 مليون يورو.

توديبو

الفرن�شي جان كلري توديبو  املدافع  يعد 

يف  لرب�شلونة  الــرابــحــة  الأوراق  ــن  م
ا لهتمام العديد  املريكاتو ال�شيفي، نظراً

من الأندية باحل�شول على خدماته.
اإىل  ا  مــعــاراً ــا(  عــاماً  20( توديبو  ويلعب 
مليون   25 مقابل  �شراء  خيار  مع  �شالكه 
الأملـــاين  ــادي  ــن ال اأن  يــبــدو  لكن  ـــورو،  ي
فبداأ  الــرقــم،  هــذا  دفــع  مــن  يتمكن  لــن 
املهتمة  لالأندية  ال�شتماع  يف  بر�شلونة 
مثل  ــات  ــدوري ال خمتلف  مــن  بالالعب 

الإجنليزي والإيطايل والأملاين.
�شم  اإمكانية  عــن  اإيــفــرتــون  �ــشــاأل  وقــد 
التي  الطيبة  العالقة  ظل  يف  توديبو 
مينا  ياري  �شم  بعد  برب�شلونة،  جتمعه 
ولوكا�س ديني واأندريه جوميز، لكنه مل 

ا بعد. ا ر�شمياً يقدم عر�شاً
من  اتــ�ــشــالت  بر�شلونة  تلقى  كــذلــك 

كما  ومــونــاكــو،  ليفركوزن  باير  جانب 
تراجع  لكنه  رغبة  يوفنتو�س  اأبـــدى 

لوجود وفرة لديه يف هذا املركز.

رافينيا

يف  املدرجة  الأ�شماء  من  رافينيا  يعترب 
ك�شف الراحلني، حيث يلعب هذا املو�شم 
�شراء  خيار  مع  فيجو  �شيلتا  اإىل  ا  معاراً
يحظى  اأنه  كما  يــورو،  مليون   16 مقابل 
الإيطايل  الدوري  اأندية  بع�س  باهتمام 

وكذلك الإجنليزي.
ــن قــبــل عــلــى �شبيل  ولــعــب رافــيــنــيــا م
تقدميه  ورغم  ميالن،  اإنرت  يف  الإعــارة 
م�شتويات جيدة اإىل اأن النادي الإيطايل 
ذلك  لكن  وقتها،  نهائيا  �شمه  يحاول  مل 

لوتارو  انتقال  �شفقة  �شمن  يحدث  قد 
اإىل بر�شلونة.

الفني  املدير  اأرتيتا  ميكيل  يراقبه  كما 
قد  لذلك  باإعجابه،  ويحظى  لآر�شنال 
املو�شم  يف  ا  اأي�شاً اجلانرز  بقمي�س  نــراه 

املقبل.

موسى واجي وسيميدو

ل ميانع بر�شلونة رحيل ظهريي اجلبهة 
اليمنى مو�شى واجي، ونيل�شون �شيميدو، 
مادي  مقابل  على  للح�شول  ي�شعى  حيث 
ول  يورو  مليون   15 اإىل  ي�شل  الأول  من 
8 ماليني، فيما يخطط ل�شمان  يقل عن 

الثاين. بيع  من  يورو  مليون   50
ا يف  ويعترب �شيميدو الظهري الأكرث طلباً
بر�شلونة  ويرحب  ال�شيف،  هذا  ال�شوق 
�شفقة  يف  ت�شمينه  اأو  ا  ــداً ــق ن ببيعه 
تبادلية من اأندية بايرن، �شان جريمان، 
اإنرت  وكذلك  )بيانيت�س(،  يوفنتو�س 

)لوتارو(.

فيدال

ا  مهماً ا  هدفاً فيدال  اأرتورو  الت�شيلي  يعد 
لإنرت هذا ال�شيف، حيث حاول اأنطونيو 
يف  �شمه  النرياتزوري،  مدرب  كونتي، 
يريد  ل  الإيطايل  النادي  لكن  ال�شتاء، 

ت�شمينه يف �شفقة لوتارو.
وقد حدد بر�شلونة مبلغ 15 مليون يورو 
وتبقي  �شنه،  كــرب  رغــم  بيعه،  مقابل 

مو�شم واحد فقط يف عقده.

ال�شادرة  الإ�شبانية  ال�شحف  �شلطت 
على  الــ�ــشــوء  الأربـــعـــاء،  امــ�ــس  �شباح 
جتديد الربازيلي كا�شيمريو لعب خط 
النادي،  مع  عقده  مدريد  ريــال  و�شط 
وحتديد اإدارة بر�شلونة اأ�شعار الالعبني 

يف ال�شوق لتمويل ال�شفقات اجلديدة.
"كا�شيمريو  "ماركا":  �شحيفة  وعنونت   

لفرتة".
مع  عقده  كا�شيمريو  "جدد  واأ�شافت: 
ريال مدريد حتى عام 2023، واتفق مع 

النادي قبل اأ�شهر على ال�شتمرار".
النادي متنع الإعالن  "�شيا�شة   وتابعت: 
ــال  عــن جتــديــد عــقــود الــالعــبــني، وري
ا  اأ�شا�شياً ا  لعباً كا�شيمريو  يعترب  مدريد 

بالفريق".
ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة  وخرجت 

بعنوان: "حتديد اأ�شعار".
املبالغ  حـــدد  "بر�شلونة  واأ�ــشــافــت: 
لعبيه،  بيع  من  عليها  �شيح�شل  التي 
لدعم  الأمـــوال  جني  من  يتمكن  حتى 
ة  وخا�شاً حل�شمها  ي�شعى  التي  ال�شفقات 

لوتارو مارتينيز".
يورو(،  مليون   50( "�شيميدو  وتابعت: 
يـــورو(،  مليون   30( فــريبــو  جــونــيــور 
 16( رافينيا  يورو(،  مليون   25( توديبو 
مليون يورو(، فيدال )15 مليون يورو(، 

واجي )بني 8 و15 مليون يورو(".
ل�شحيفة  الرئي�شية  ال�شفحة  وعلى   
ل  فاتي  "اأن�شو  عنوان:  جاء  "�شبورت" 

�س". ميمُ
اأبلغ وكالء الالعب  "بر�شلونة  واأ�شافت: 
هذا  الــعــرو�ــس  يقبل  لــن  ــادي  ــن ال بـــاأن 

يرتكه  ولــن  ال�شيف، 
�شبيل  ــى  ــل ع يــرحــل 

الإعارة".
"الأندية  ــت:  ــع ــاب وت
ــن  ـــــه م ـــة ب ـــم ـــت ـــه امل
الـــــربميـــــريلـــــيـــــج، 
دورمتوند  وبورو�شيا 
فاتي  لــكــن  الأملـــــاين، 
الفريق  يف  �شيبقى 
لــرب�ــشــلــونــة  الأول 
عقده  حت�شني  وميكن 

احلايل".

افــتــقــد املـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
لو�شيان  دورمتــونــد،  بورو�شيا 
قّمة  يف  اأ�شلحته  بع�س  فافر، 
الـــــدوري  ـــن  م  28 ـــة  ـــول اجل
التي  القدم  لكرة  الأملـــاين 
نظيف،  بهدٍف  خ�شرها 
املت�شّدر  ا�شتقبل  عندما 
بــايــرن مــيــونــخ، وهــو ما 
اأّثر على الفريق هجوميااً، 
ــة  ــزي ــاه ــــدم ج بــ�ــشــبــب ع

جنومه بدنيااً.
لـ"اأ�شود  الإنكليزي  النجم  و�شنع 
�شان�شو،  ـــادون  ج الفي�شتيفال"، 
مواقع  يف  اجلماهري  و�شط  احلدث 
غاب  ولئن  الجتماعي،  التوا�شل 
عن تقدمي الإ�شافة بعد م�شاركته 
بديالاً بني ال�شوطني، فاإن ا�شمه مل 
يغب يف عبارات النتقادات ب�شبب 

حالته البدنية ال�شّيئة.
وظهر �شان�شو وهو يعاين من ازدياد 
ب�شكل  بطنه  وظــهــور  الــــوزن،  يف 
الحتفاظ  يف  ف�شل  اأن  بعد  وا�شح، 
املنزيل،  احلجر  فرتة  يف  بلياقته 

ــا  ــورون الــــذي فــر�ــشــه فــريو�ــس ك
ـــد، لأكــــرث مـــن �ــشــهــريــن،  ـــدي اجل
لربو�شيا  الفريق  املدير  لي�شطر 
ال�شوط  يف  اإ�شراكه  اإىل  دورمتوند 

الثاين منذ ا�شتئناف املناف�شات.
هاغن،  اإدواردو  امل�شّجع،  وكــتــب 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  على 

"تويرت": "�شان�شو اأبطاأ من جدتي"، 
"�شان�شو  تيلر:  جاك�س  اأ�شاف  فيما 
واأمتنى  كارثية،  بدنية  حالة  يف 
من  لأّنه  كذلك،  الو�شع  ي�شتمر  األ 
من  للكثري  بحاجة  اأّنـــه  الوا�شح 

الوقت لكي يعود مل�شتواه".
�ــشــورااً  اآخــــرون  متابعون  ون�شر 

مـــبـــاراة  يف  ــــه  ل
الأوىل،  �شالكه 
فيها  تفّوق  التي 

اأهداف  باأربعة  دورمتوند  برو�شيا 
العمل  يف  تقاع�شه  ليبينوا  نظيفة، 
البدين، وتكا�شله عن تطبيق نظام 
غذائي منا�شب لالعب على امل�شتوى 

العايل.
من جهة اأخرى، مل تخِف جماهري 
الكبري  تخوفها  يونايتد  مان�ش�شرت 
اأّكـــدت  اأن  بعد  �شان�شو،  �ــشــّم  مــن 
الفني،  املدير  باأّن  اإعالمية  تقارير 
طالب  قد  �شول�شكاير،  غونار  اأويل 
جعل  ما  وهو  ب�شّمه،  الفريق  اإدارة 
بالقول:  ي�شارع  دميي�شتا  امل�شّجع 
اأن  له  كيف  هــاو،  لعــب  "�شان�شو 
ـــالل �ــشــهــريــن يف  يــــزداد وزنــــه خ
عن  الالعبني  جميع  حافظ  حني 
ما  هــذا  هل  البدنية؟  جاهزيتهم 

يريده اأويل؟".

يوم  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
الثالثاء، عن وجود حترك جاد من 
ب�شاأن  يونايتد،  نيوكا�شل  م�شوؤويل 
خالل  بر�شلونة  جنم  مع  التعاقد 

املريكاتو ال�شيفي املقبل.
"موندو  ــة  ــف ــي ــح ــش ــ� ل ـــــا  ووفـــــقاً
ماوري�شيو  ـــاإن  ف ديبورتيفو"، 
بينيتيز  ورافــائــيــل  بوكيتينو 
ـــادة  ـــي ـــق املــــر�ــــشــــحــــني ل
ــب  ــق نــــيــــوكــــا�ــــشــــل، ع
اإىل  مــلــكــيــتــه  ــال  ــق ــت ان

ال�شعودي،  ال�شتثمار  �ــشــنــدوق 
فيليب  �شم  على  موافقتهما  منحا 

كوتينيو.
رومينيجه  هــايــنــز  كـــارل  وكـــان 
ميونخ،  لبايرن  التنفيذي  الرئي�س 
فعل بند  قد اأعلن اأن البافاري لن يمُ
مليون   120 البالغ  كوتينيو  �شراء 

يورو.
م�شوؤويل  اإىل  ال�شحيفة  واأ�ــشــارت 
ب�شكل  التحدث  بـــداأوا  نيوكا�شل 
ر�شمي مع كوتينيو وممثليه، ل�شرح 

امل�شروع الطموح للنادي.
مان�ش�شرت  اأنــديــة  اأن  واأو�شحت 
وتوتنهام  وت�شيل�شي  يونايتد 
واآر�شنال ترغب يف �شم كوتينيو، 
ميلك  من  فقط  نيوكا�شل  اأن  اإل 
ــة حلــ�ــشــم هــذه  ــي ــال ـــدرة امل ـــق ال
ملكيته  انتقال  عقب  ال�شفقة، 

ل�شندوق ال�شتثمار ال�شعودي.
وكانت تقارير بريطانية قد اأكدت 
منحت  الربميريليج  رابــطــة  اأن 
ملكية  لنتقال  الأخ�شر  ال�شوء 

�شل  كا نيو
اإىل �شندوق ال�شتثمار ال�شعودي.

مبابي يتحدث عن حلمه الكبري.. وتاأثره 
بكري�ستيانو وزيدان

بر�سلونة ي�سع 6 العبني يف ال�سوق خلطف اأهدافه

جتديد كا�سيمريو واأ�سعار جنوم بر�سلونة يف �سدر ال�سحف االإ�سبانية

 "�سان�سو البدين" ي�سعل مواقع التوا�سل 
بعد كال�سيكو اأملانيا

حترك جاد من نيوكا�سل ل�سم جنم بر�سلونة

مدرب فرن�سي يتغزل باخل�سر وبلما�سي

ا�شتالم  منذ  جديد،  من  للتاألق  اجلزائر  منتخب  عاد 
من  بداية  الأمور  زمام  بلما�شي  جمال  الفني  املدير 
�شهر اأغ�شط�س/ اآب عام 2018، ومتثل ذلك يف حتقيق 
لقب اأمم اأفريقيا 2019، وهو ما اعترب مفاجاأة بعدما 
كان مدرب قطر ال�شابق، قد ورث منتخبااً حمطمااً من 

�شالفيه.
وجاء هذه املرة العرتاف بالعمل الكبري الذي قام 
من  ال�شحراء"،  "حماربي  منتخب  مع  بلما�شي  به 

قبل املدرب الفرن�شي، مي�شيل دو�شايي، الذي يعترب 
الوحيد الذي فاز على بلما�شي مع منتخب بنني منذ 
ت�شلمه زمام تدريب منتخب اجلزائر، وكان ذلك يف 

ت�شفيات "كان" 2019 يف العا�شمة بورتو نوفو.
"اأفريكا  موقع  به  خ�ّس  حــوار  يف  دو�شايي،  وراأى 
اأن  الأفريقية،  الكرة  �شوؤون  يف  املتخ�ش�س  فوتبول" 
منتخب اجلزائر يعد الأف�شل يف القارة، حيث قال: 
الفردية  املواهب  جودة  يعرف  جميعنا  اأّن  "اأعتقد 

مواجهتنا  وخالل  اجلزائري،  املنتخب  ميتلكها  التي 
بلما�شي،  حقبة  بداية  هي  كانت  الت�شفيات  يف  لهم 
مع  ب�شمته  و�ــشــع  قــد  يكن  مل  املــبــاراة  تلك  ويف 

الفريق".
لهذا  ديناميكية  جلب  ا�شتطاع  "بلما�شي  وتــابــع: 
لديهم  يكون  لكي  لعبيه،  خلف  والوقوف  الفريق، 
التزام اأكرب و�شرامة اأكرث، وبالفعل راأينا ذلك على 
اأكرث  واأ�شبح  احتادااً  اأظهر  منتخب  من  امللعب  اأر�شية 

." عطاءاً وان�شباطااً
اأ�شبح  ــر  ــزائ اجل "منتخب  اأّن  دو�ــشــايــي  واأو�ــشــح 
عن  واأعطى  اإمكاناته،  كامل  ي�شتغل  كيف  يعرف 
وحتى  اأفريقيا،  اأمم  يف  جدااً  جيدااً  انطباعااً  نف�شه 
بعد  �شدهم  لعبناها  التي  الــوديــة  املــبــاراة  خــالل 
والطاقة  اليقني  من  الكثري  راأينا  البطولة،  تلك 
الإيجابية يف املجموعة، لهذا فمن املنطقي اأن يكون 
كذلك  هناك  اأن  ولو  حتى  اأفريقي،  منتخب  اأح�شن 
اأحيي  وهنا  م�شتواه،  من  القريب  ال�شنغال  منتخب 
فرتة  يف  به  قام  الــذي  العمل  على  بلما�شي  جمال 

ق�شرية جدااً".
دور  كذلك  نن�شى  ل  "كما  بالقول:  دو�شايي  وختم 
لكنهم  ال�شابقة  ال�شنوات  يف  ف�شلوا  الذين  الالعبني، 
هو  وهذا  للتاألق،  اإمكانات  لديهم  اأن  يثبتوا  اأن  اأرادوا 
اأي  اأن يراه  التحدي الذي يريده والوعي الذي يحب 

مدرب".

اأن  ال�شابق  بر�شلونة  مدرب  فالفريدي  اإرن�شتو  اعترب 
�شتكون  جمهور  بدون  الليجا  من   "3 اأو  "مباراتني  اأول 
رغم  الــفــرق،  لكل  بالن�شبة  الــعــودة  بعد  "�شعبة" 
ذلك  على  التاأقلم"  من  "لحقا  �شيتمكن  اجلميع  اأن 

الو�شع.
وقال فالفريدي خالل مقابلة مع اإذاعة )راديو ماركا 
بلباو(: "لعبنا جميعا من قبل مباراة ما بدون جمهور 
100 لقاء دون  وهو اأمر غريب. ل اأعرف كيف �شيقام 
م�شجعني. لكن �شنعتاد على كل �شيء يف نهاية املطاف، 

حتى لو مل يكن الأمر جيدا".
على  اثنني  اأو  مباراة  لعب  ال�شيء  من  "لي�س  ووا�شل: 
الأمر  �شيجعل  اللقاءات  من  الكثري  لكن  النحو،  هذا 

غريبا".
بدون  مباراة  مع  له  جتربة  اآخــر  بــاأن  ــدرب  امل وذكــر 
جمهور كانت لقاء بر�شلونة ول�س باملا�س يف اأكتوبر/

ت�شرين اأول 2019 وكانت "ب�شعة".
وقتها،  القائمة  الظروف  يف  اخلو�س  "دون  واأ�شاف: 
لكنها كانت رهيبة لأننا حتى مل نكن جاهزين للعب. 

اأما الآن ف�شيكون هناك قدر اأكرب من الرتكيز".
�شحة  حيث  الع�شيبة"  "الأوقات  رغم  اأنه  اإىل  واأ�شار 
احلجر  اأن  اإل  اجلائحة،  ب�شبب  املحك  على  النا�س 
باأعمال  يقومون  "اأ�شخا�س  تقدير  عنه  نتج  ال�شحي 

اأهم من كرة القدم، التي هي يف النهاية ا�شتعرا�س".

كاأ�س االأمم االأفريقية 
مهددة بالتاأجيل اإىل 

2022

بايل: ملاذا ينتقدون 
ممار�ستي للغولف؟

مدربو الربميريليج 
يطلبون تاأجيل عودة 

املباريات

حكيمي �سالح ريال 
مدريد جللب 

هاالند

القدم  لكرة  الأفريقية  الأمم  كاأ�س  بطولة  اأاً�شبحت 
تف�شي  ظــل  يف  كــامــل،  ــام  ع ــدة  مل بالتاأجيل  مــهــددة 

فريو�س كورونا.
وكان من املقرر اأن تقام البطولة بدولة الكامريون يف 
تواردت  اأنباء  ولكن   2021 الثاين  كانون  يناير/  �شهر 
تاأجيل  ظــل  يف  النهائيات  تاأجيل  اإمكانية  ــول  ح

الت�شفيات.
القدم  لكرة  الأفريقي  الحتاد  داخل  م�شدر  وك�شف 
اإمكانية  عن  الفرن�شي  كارلو"  "مونت  لراديو  )كاف( 

تاأجيل البطولة اإىل يناير/ كانون الثاين 2022.
واأو�شح اأن الكاف لديه �شيناريو اآخر باإقامة البطولة 
يف �شهر يونيو/ حزيران 2022 خا�شة اأن بطولة كاأ�س 
من  الثاين  ت�شرين  نوفمرب/  �شهر  يف  �شتقام  العامل 

نف�س العام يف قطر.
الأمم  كاأ�س  ت�شفيات  من  املجموعات  مرحلة  و�شهدت 
 6 اأ�شل  من  فقط  جولتني  اإقامة   2021 الأفريقية 
يف  البطولة  مباريات  اإقــامــة  يهدد  ما  وهــو  ــولت  ج

موعدها.

يت�شاءل غاريث بايل مهاجم ريال مدريد عن �شبب 
وقال  للغولف  ممار�شته  اأثارتها  التي  اجلدل  حالة 
ملاذا ل يتعر�س ريا�شيون بارزون اآخرون لنتقادات 

لل�شبب ذاته ؟
مع  اأوروبا  اأبطال  لدوري  األقاب  باأربعة  فوزه  ورغم 
ثالثة  يف  حا�شمة  لأهــداف  وت�شجيله  مدريد  ريال 
نهائيات ل تزال الآراء منق�شمة حول بايل يف اإ�شبانيا 
حيث ي�شكك البع�س يف التزامه مع النادي اإ�شافة اإىل 

والتي  املتكررة  اأرجــعــتــهــا اإ�شاباته 
اإ�شبانية  ــالم  اإع و�شائل 
يف  الغولف  ممار�شته  اإىل 

وقت فراغه.
ــل الــعــام  ــاي ــل ب ــف ــت واح

املــا�ــشــي بــتــاأهــل ويــلــز 
 2020 ــــــا  اأوروب لــبــطــولــة 

يحمل  �شعار  برفع 
"ويلز  كلمات 

الــغــولــف   -
ـــد  ـــدري م  -
)عـــــــلـــــــى 
الرتتيب(" 
ت�شبب  ـــا  م
يف انتقادات 
من  لــالعــب 
جـــمـــاهـــري 

ـــــــــــــــــال  ري
التي  ــد  ــدري م

�شيحات  اأطلقت 
اأول  يف  �شده  ا�شتهجان 
بعدها  خا�شها  مباراة 

مع ناديه.  
و�شائل  بــايــل  ــغ  ــل واأب

"ينتقدين  اإعـــــــالم 
ــس  ــا� ــن الـــكـــثـــري مــــن ال

ملــمــار�ــشــة الــغــولــف ول 
لــذلــك.  ــااً  ــب ــب ــش � اأدري 

اأطـــبـــاء  اإىل  حتـــدثـــت 
اأي  يـــجـــد  ل  ـــع  ـــي ـــم واجل
ــالم  الع و�شائل  م�شكلة. 

باأن  اخلا�س  ت�شورها  لديها 
جيدة  ريا�شة  لي�شت  الغولف 

تعر�شني  اأن  وميكن  يل  بالن�شبة 
على  اأح�شل  اأن  ويجب  لإ�شابات 

راحة".  
كــريي  "�شتيفن  واأ�ــــشــــاف: 
الأمريكي  ال�شلة  دوري  جنم 
يف  رمبا  ميار�شها  للمحرتفني 
�شبيحة يوم املباراة. لو لعبت 
اأي  من  يومني  قبل  الغولف 
مــاذا  البع�س  يقول  مــبــاراة 

يفعل هذا الرجل؟".  
 

عن  الثالثاء،  يوم  بريطاين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
اإيرلينج  الرنويجي  ارتــبــاط  ب�شاأن  جديد  تطور 
اإىل  بالنتقال  دورمتوند،  بورو�شيا  مهاجم  هالند 

ريال مدريد خالل املو�شم املقبل.
مدريد  ريـــال  فـــاإن  �شن"،  "ذا  ل�شحيفة  ــا  ــقاً ووف
م�شاومة  كورقة  حكيمي،  اأ�شرف  املغربي  �شي�شتغل 

لدورمتوند، من اأجل �شم هالند.
الإعــارة  �شبيل  على  دورمتوند  مع  حكيمي  ويلعب 
حتى نهاية املو�شم احلايل، ومت�شك املريجني بعودة 
هناك  لكن  برنابيو،  �شانتياجو  قلعة  اإىل  الالعب 
مقاعد  على  املغربي  الظهري  يجل�س  اأن  خمــاوف 

البدلء.
اخليار  يظل  كارفاخال  داين  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
الأول لدى املدرب زين الدين زيدان يف مركز الظهري 

الأمين.
اأمت  على  مــدريــد،  ــال  ري م�شوؤويل  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 
ب�شكل  حكيمي  انتقال  حول  للتفاو�س  ال�شتعداد 
اإىل  هالند  قــدوم  لت�شهيل  دورمتــونــد،  اإىل  نهائي 

الربنابيو وقيادة هجوم امللكي ل�شنوات مقبلة.

الثالثاء، كــ�ــشــف  يوم  �شحفي،  تقرير 
يطلبون  املمتاز  الإجنــلــيــزي  الـــدوري  مــدربــي  اأن 
ــة  اأزم عقب  البطولة  ا�شتئناف  مــوعــد  تــاأجــيــل 

فريو�س كورونا امل�شتجد.
ا  ومت حتديد يوم 12 يونيو/حزيران املقبل، موعداً

لعودة مباريات الربميريليج مرة اأخرى.
"مريور"، فاإن املدربني يطلبون  ا ل�شحيفة  ووفقاً
يونيو/  26 اإىل  املــنــافــ�ــشــات  ـــودة  ع تــاأجــيــل 

حزيران، عقب املحادثات الأخرية بينهم مع 
رابطة الربميريليج.

باأن  يعتقدون  املدربني  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 
لتح�شري  كافية  غــري  اأ�شابيع   3 ــرتة  ف
مما  طويل،  توقف  بعد  للعودة  الالعبني 

يهدد بتعر�شهم لإ�شابات.
يتعار�س  ل  املوقف  هذا  اأن  واأو�شحت 
مع م�شاندة الالعبني واملدربني لرابطة 
ــرورة عــودة  ــش الــربميــريلــيــج بــ�ــشــاأن �
ب�شكل  وختامها  املو�شم  هــذا  البطولة 

طبيعي.
من  البطولة  تاأجيل  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
يكون  قد  املقبل  يونيو/حزيران   19 اإىل   12

ا. ا منا�شباً موعداً
اأن هناك خماوف لدى بع�س الأندية  واأ�شافت 
مثل توتنهام وليفربول، لأن لديهم العديد من 

الالعبني يعانون من اإ�شابات ع�شلية.
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فاران: "ريال مدريد
 يحافظ على عادته"

لفريقه  مـــران  اأول  عقب  فــــاران،  رافــائــيــل  اأكـــد 
اليوم  فقط،  جمموعتني  على  مق�شم  مدريد  ريــال 
يف  كبرية  رغبة  "لديهم  الالعبني  اأن  الــثــالثــاء، 
العودة للمالعب"، بعدما "ابتعدوا فرتة طويلة عن 
كرة القدم"، واأنهم "يرغبون يف الفوز بكل الألقاب".

و�شرح الدويل الفرن�شي لقناة ريال مدريد "نرغب 
دائما  ونريد  لنا  اأ�شا�شي  العمل  الــعــودة،  يف  ب�شدة 
القدم،  كرة  عن  طويلة  فرتة  ابتعدنا  املناف�شة.. 
الألقاب..  بكل  الفوز  يف  كبرية  رغبة  لدينا  ولهذا 

كما هي العادة".
بفارق  الليجا،  بجدول  و�شيفا  مدريد  ريال  ويحل 
11 جولة على  نقطتني عن بر�شلونة املت�شدر، قبل 

اخلتام.
كما اأنه �شقط على اأر�شه، يف ذهاب ثمن نهائي دوري 
توقف  قبل  �شيتي،  مان�ش�شرت  اأمام   )1-2( الأبطال 

اللعب ب�شبب فريو�س كورونا امل�شتجد.
ب�شكل  نتدرب  يوم،  بعد  يوما  "نتح�شن  فاران  واأكد 
اأف�شل  لكت�شاب  ونعود  البدين،  اجلانب  على  قوي 
اجلانب  حت�شني  على  �شنعمل  وبعدها  حــالتــنــا، 

التكتيتي.. ن�شتعيد لياقتنا".
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اجلنائية الدولية تطلب اإي�ساحات من ال�سلطة حول اإبطالها االتفاقات
 مع "ا�سرائيل"

عن  العربية  هارت�ض  �سحيفة  ك�سفت 
طلبت  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ان 
تو�سيحا  الفل�سطينية  ال�سلطة  من 
قرار  ب�ساأن  اإ�سافية"  و"معلومات 

عبا�ض  حم��م��ود  ال��رئ��ي�����ض 
مع  التفاقات  من  بالتحلل 
نيتها  ب�سبب  "اإ�رشائيل" 
ال�سفة  يف  اأرا�����ض  �سم 

املحتلة. الفل�سطينية 
العربية  لل�سحيفة  ووفقا 
له��اي  يف  الق�ساة  ي��ري��د 
التفاقيات  و�سع  معرفة 
اأن  اإىل  جزئيًا  ذل��ك  وي��رج��ع  ال��ي��وم، 
اأو�سلو  اتفاقات  اأن  زعمت  "اإ�رشائيل 
لي�ست  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  تثبت 
للمحكمة  ميكن  ل  وب��ال��ت��ايل  دول���ة 

قبل  من  املعاهدة  يف  طرفًا  تكون  اأن 
اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي  الأم���ر   - املحكمة 

برمتها. العملية  ا�ستبعاد 
�سكوى  ق��دم��ت  ال�سلطة  وك��ان��ت 
الإج�����راءات  م��ن  ك��ج��زء  للمحكمة 
احلرب  جرائم  يف  حتقيق  لفتح  الأولية 

وغزة. ال�سفة  يف  "الإ�رشائيلية" 
وت�سري املدعية الرئي�سية يف لهاي، باتو 
اتفاقيات  ب�ساأن  حججها  اإىل  بن�سودا، 
التفاقيات،  اإلغاء  مت  واإذا   - اأو�سلو 
فيجب اإعادة النظر يف حججها الآن. يف 
الفل�سطينيون  �سيواجه  نف�سه،  الوقت 

تو�سيح  عليهم  �سيتعني  حيث  م�سكلة، 
ما هو منا�سب لهم بال�سبط لأن العديد 
يف  التحقيق  ملف  يف  الدع��اءات  من 
التفاقيات  على  تعتمد  الحتال  جرائم 
واإذا  والفل�سطينيني  "اإ�رشائيل"  بني 
قرار  على  ذلك  يوؤثر  فقد  اإلغاوؤها  مت 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  املحكمة.واأعلنت 
من  ح���ّل  يف  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  اأن 
الأمنية، مع  فيها  مبا  املوقعة،  التفاقيات 
ب�سبب  املتحدة،  والوليات  "اإ�رشائيل" 
ال�سفة  يف  اأرا�ض  �سم  الحتال  نيته 

املحتلة. الفل�سطينية 

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/ نبيل �سامل
----------------------------

الأمريكية تعجز  الإدارة  به  ما تطالب 
فل�سطينية،  قيادة  اأية  به  القيام  عن 
ت��ق��دمي  اأوغ���ل���ت يف ط��ري��ق  م��ه��م��ا 
اأنها  يبدو  مفاو�سات  يف  التنازلت، 
التي  الع�رش«  »مفاو�سات  �ستكون 

تنتهي. ل 
 13 اأع��ل��ن��ت��ه »ال��ق��ن��اة  وف���ق���ًا مل���ا 
رو�سيا  فاإن  التلفزيونية،  الإ�رشائيلية« 
بني  الو�ساطة  دور  للعب  ت�سعى 
الرئي�ض  واإدارة  الفل�سطينية  ال�سلطة 
لتجديد  ترامب،  دونالد  الأمريكي، 
عقد  عرب  وذلك  الثنائية،  العاقات 
»الإ�رشائيلي«  التقرير  رجح  اجتماع، 
يف  املقبلني  الأ�سبوعني  خال  يتم  اأن 

ال�سوي�رشية. جنيف  مدينة 
وي��ق��وم الإع����ام »الإ���رشائ��ي��ل��ي« 
الرو�سي،  التدخل  اأث��ر  بت�سخيم 
يكون  ق��د  اأن���ه  ع��ل��ى  وت�����س��وي��ره 
�سم  ق��رار  من  للفل�سطينيني  املنقذ 
ال�سفة  م��ن  لأج����زاء  »اإ���رشائ��ي��ل« 

الغربية.
اأي�سًا،  »الإ�رشائيلية«  القناة  وبح�سب 
اجتماع  عقد  اإىل  ت�سعى  رو�سيا  فاإن 
البيت  يف  م�سوؤولني  ب��ني  م�سرتك 
فل�سطينيني  وم�سوؤولني  الأبي�ض، 
لتمهيد  ال��ق��ادم��ة؛  الأ�سابيع  خ��ال 
بني  العاقات  ل�ستئناف  الطريق 
املتحدة،  وال��ولي��ات  الفل�سطينيني 

ما  على  فل�سطينية  تعديات  واقرتاح 
اأجواء  وخلق  القرن«،  »�سفقة  ت�سمى 

املنطقة. يف  الت�سعيد  متنع 
الرو�سية،  املبادرة  عن  النظر  وبغ�ض 
لي�ست  اليوم  باأن رو�سيا  التذكري  ومع 
من  فاإنه  ال�سابق،  ال�سوفييتي  الحتاد 
الأمريكية،  الإدارة  اإن  القول  املهم 
الطغمة  م��ع  ال��ت��ام  وبالتن�سيق 
»اإ�رشائيل«،  يف  احلاكمة  الع�سكرية 
يف  ق��دم��ًا  للم�سي  ج��اه��دة  ت�سعى 
اإىل  ال��رام��ي��ة  خطتها  بنود  تطبيق 
على  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سفية 

قليلة. اأ�سهر  خال  الواقع  اأر�ض 
الإدارة  اإ���رشار  يف�رش  ما  هذا  ولعل 
خطتها  ت�سوير  على  الأمريكية، 
ال�سبيل  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����س��وي��ة، 
الفل�سطيني  ال�����رشاع  حلل  الوحيد 
»الإ���رشائ��ي��ل��ي«، وحت��ق��ي��ق ال��ه��دف 
دولة  قيام  يف  املعلن  الفل�سطيني 
الأمريكية  الإدارة  ترى  فل�سطينية، 
الفل�سطينيني  على  �سخي،  عر�ض  اأنها 
الحتال  �سلطات  متار�ض  فيما  قبوله، 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  على  �سغوطها 

عرب
اأو  الغربية،  ال�سفة  ب�سّم  التلويح 

فعلي. ب�سكل  ال�سم  قرار  اتخاذ 
لوجدنا  قليًا  ال��وراء  اإىل  عدنا  ولو 
الإعان  ومنذ  املتحدة،  الوليات  اأن 
وتقوم  قامت  القرن«،  »�سفقة  عن 
ال�سغط  زيادة  �ساأنها  من  بخطوات 
قطع  عرب  الفل�سطينية  ال�سلطة  على 

وا�ستخدام  عنها،  املادية  امل�ساعدات 
قنوات عرب  ا�ستخباراتية،  اأ�ساليب 

لتعزيز  خمتلفة،  ودول��ي��ة  اإقليمية 
وت�سديد  الفل�سطيني،  الن�سقاق 
الفل�سطيني،  القت�ساد  على  اخلناق 
الفل�سطيني،  ال�سعب  معاناة  وزيادة 
ال�سلطة  ف��ي��ه  ت���زال  ل  وق���ت  يف 
اتفاق  فر�سه  مبا  مقيدة  الفل�سطينية، 
ومن  اتفاقات،  من  بعده  وما  اأو�سلو 
مع  الأمني  التن�سيق  اتفاقات  اأبرزها 
احلديث  رغم  ووا�سنطن،  »اإ�رشائيل« 
عن  الفل�سطينية  والت�رشيحات 

. وقفها
يف  حت��اول  الأمريكية،  الإدارة  لكن 
الع�سا  �سيا�سة  ا�ستعمال  ذاته  الوقت 
واجلزرة يف اآن واحد، ففي الوقت الذي 
ال�سعب  على  �سغوطها  من  فيه  تزيد 
بني  ال��رب��ط  حت���اول  الفل�سطيني، 
الفل�سطينية،  الق�سية  حلل  خمططها 
امل�سالح  مقا�سات  على  يف�سل  الذي 
املنطقة  اأزمات  وحل  »الإ�رشائيلية«، 
رغم  منها،  القت�سادية  �سيما  ول 
بنود  من  ك�سف  فيما  يتمعن  من  اأن 
حتقيق  يف  تخفق  لن  اأنها  يدرك  اخلطة 
من  �ستزيد  واإمن��ا  وح�سب،  ال�سام، 
الإدارة  هذه  اأن  خا�سة  ال�رشاع،  حدة 
العملية  التجربة  اإىل  تفتقر  اأنها  اأثبتت 
ما  اأن  تعي  ول  ال�سيا�سية،  احلياة  يف 
الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  م��ن  تطلبه 
و�سطب  �سيا�سي،  انتحار  هو  عمليًا 
وهو  برمته،  الفل�سطيني  للتاريخ 

قيادة  اأي��ة  به  القيام  عن  تعجز  اأم��ر 
طريق  يف  اأوغلت  مهما  فل�سطينية، 
عن  البحث  بحجة  التنازلت،  تقدمي 
اأنها  يبدو  مفاو�سات  يف  ال�سام، 
التي  الع�رش«  »مفاو�سات  �ستكون 

تنتهي. ل 
اجل��دي��ة  الفل�سطينية  اخل��ط��وة  اإن 
الأمريكي  املخطط  ملواجهة  والأه��م 
املوؤامرة  هذه  واإ�سقاط  »الإ�رشائيلي«، 
الفل�سطينية،  الق�سية  على  اجلديدة 
من  املزيد  تقدمي  خال  من  تكون  لن 
البع�ض،  ي��ح��اول  كما  ال��ت��ن��ازلت، 
امليتة  ال�سام«  »عملية  دفع  بحجة 
الوحدة  ا�ستعادة  عرب  واإمن��ا  �رشيريًا، 
البيت  ترتيب  واإع��ادة  الفل�سطينية، 
وامل�سلحة  ين�سجم  مبا  الفل�سطيني، 
يف  خا�سة  العليا،  الفل�سطينية 
الح��ت��ال  �سيا�سة  ا�ستمرار  ظ��ل 
ال�ستيطان،  وا�ستمرار  التع�سفية، 
من  كبرية  اأج��زاء  �سم  وخمططات 
و�سمع  ب�رش  حتت  الغربية،  ال�سفة 
الدعاية  اأعمته  الذي  الدويل  املجتمع 
الدعم  دوره  وعرقل  »الإ�رشائيلية«، 
لل�سيا�سة  ال��احم��دود  الأم��ري��ك��ي 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  »الإ���رشائ��ي��ل��ي��ة«، 
يافطة  حت��ت  وال��ت��و���س��ع  الهيمنة 
من  ال�رشاع  تفرغ  عبثية،  مفاو�سات 
وحتوله  والثقافية،  التاريخية  معانيه 
اإل.  لي�ض  ح��دودي��ة  ن��زاع��ات  اإىل 
اإنها  فيها  القول  ي�سح  مفاو�سات 

تنتهي. ل  التي  القرن«  »مفاو�سات 

القرن! مفاو�سات 

ي�ستعد  اأنه  الإ�رشائيلي"،  "اجلي�ض  اأعلن 
الفل�سطينيني،  مع  "مواجهة"  خلو�ض 
اأجزاء  "اإ�رشائيل"  ال�رشوع يف �سم  حال 
مطلع  املحتلة،  الفل�سطينينة  ال�سفة  من 

املقبل. متوز/يوليو 
الحتال  جي�ض  اأرك��ان  رئي�ض  وح��ّذر 
"اإنذار  ب�  و�سفه  مما  كوخايف،  اأفيف   ،
ت�سعيد  ب�ساأن  الع�سكريني"  للقادة 
عزم  خلفية  على  ال�سفة  يف  حمتمل 
بنيامني  الح��ت��ال،  حكومة  رئي�ض 
يف  مناطق  �سم  خمطط  ببدء  نتنياهو، 

ال�سفة.
�سحيفة  يف  الع�سكري  املحلل  وق��ال 
اأم�ض  هرئيل،  عامو�ض  "هاآرت�ض"، 
جي�ض  يف  م�سادر  عن  نقًا  الأربعاء، 
رئي�ض  طريقة  "هذه  اإن  الح��ت��ال: 
م�ستعدين،  ُكونوا  للقول  اجلي�ض  اأركان 

جدا". واقعي  فالت�سعيد 
وكان نتنياهو قد كرر الإعان، اأول من 

اأم�ض، اأنه "يعتزم فر�ض قانون الحتال 
الأول من  الأردن يف  ال�سفة وغور  يف 
تاريخ  "يوجد  واأنه  املقبل،  متوز/يوليو 

حمدد ولن نغرّيه".
واأ�ساف هرئيل، اأن اأقوال كوخايف حول 
"ال�سفة  اإىل  تتطرق  املحتمل  الت�سعيد 
يتم  مل  لكن  غزة"،  لقطاع  اأقل  وبقدر 
الحتال  جي�ض  قوات  تعزيز  الآن  حتى 
ي�ستعد  "اجلي�ض  اأن  ال�سفة.واأو�سح  يف 
متوز/ بحلول  ع�سكرية  خطط  لتطبيق 
ب�  و�سفه  ما  مواجهة  اأجل  من  يوليو، 
ي�سمل  كما  العنف"،  تفجر  "احتمال 
قوات  تعزيز  اإمكانية  اخلطط  من  ق�سم 

ب�سكل كبري"، على حد زعمه.
انتخابات  جولة  ع�سية  اأنه  اإىل  واأ�سار 
اأيلول/�سبتمرب  يف  الثانية،  الكني�ست 
اأحادي  �سًما  نتنياهو  "در�ض  املا�سي، 
تراجع  لكنه  الأردن،  لغور  اجل��ان��ب 
كوخايف  حتذير  اأع��ق��اب  يف  ذل��ك  عن 

من  اأرغمان،  ناداف  ال�ساباك،  ورئي�ض 
تبعات خطوة كهذه ويف مقدمتها امل�ض 

الأردن". ال�سام مع  باتفاقية 
نتنياهو  تراجع  ج��اء  الوقت،  ذل��ك  يف 
امل�ستوى  معار�سة  خلفية  على  اأي�سا 
املوظفني  كبار  ي�سمل  ال��ذي  املهني، 
و�سباط  والأمن  اخلارجية  وزارتي  يف 

كبار.
الآن  حتى  "جتر  مل  اأنه  هرئيل  واأو�سح 
امل�ستوى  مب�ساركة  �ساملة،  م��داولت 
ووزارة  الأمن  جهاز  وقادة  ال�سيا�سي 
على  الوا�سعة  التبعات  حول  الق�ساء 
العديد من املجالت يف حال اتخاذ قرار 

ال�سم". بتنفيذ 

قوات االحتالل: ن�ستعد النتفا�سة فل�سطينية حال تنفيذ 
خمطط "�سم" ال�سفة

اأخبار فل�سطني

االأ�سري املحرر هالل 
جرادات

الأ�سري املحرر واملبعد هال حممد اأحمد جرادات 
من مواليد التا�سع من ت�رشين الثاين عام 1966 
يف بلدة اليامون غرب جنني، وي�سكن حاليا يف 
غزة،  قطاع  و�سط  لاجئني  الن�سريات  خميم 
وهو من ن�سطاء حركة فتح واأم�سى يف �سجون 
جهاد  اأبو  ملركز  روى  وقد  عاما،   27 الحتال 
اأُ�ساهد  كنت  �سغري  منذ   . الن�سالية  جتربته 
على  تعتدي  التي  الإ�رشائيلي  الحتال  قوات 
�سعبنا وتقتحم البيوت ، فت�سّكلت لدي �سخ�سية 
ناقمة على هذا العدو الذي يحتل وطننا. �رشت 
اأ�سارك يف املظاهرات املدر�سية، ويف العام 1982 
الإ�رشائيلية  احلرب  �سد  مظاهرة  يف  �ساركت 
املظاهرة  الحتال على  لبنان، هجم جي�ض  على 
بينهم  من  وكنت  الطلبة  من  جمموعة  واعتقل 
اعتقالنا  وا�ستمر  التحقيق  مراكز  اإىل  نقلونا   ،
راأيت كيف ي�سفونا طوابري حتت  اأيام،   10 مدة 
خيم  اإىل  ويدفعونا  والإرهاب  البنادق  تهديد 
 1983 العام  ويف  باجلنازير.  املحاطة  العتقال 
�سامة  مواد  بو�سع  الحتال  قوات  قامت 
اليامون   مدر�سة  يف  املياه  �رشب  خزانات  يف 
للبنات بجنني،  لقد حدثت حالت ت�سمم، وقام 
بهدف  املياه  يف  اأدوية  بو�سع  اأي�سًا  الحتال 
الفتيات ومنع قدرتهن على الإجناب يف  تعقيم 
تلك  ويف   ، حا�سدة  مظاهرة  فخرجنا  امل�ستقبل، 
اعتقايل  وا�ستمر  الثانية  للمرة  اعتقلت  الفرتة 
اأعادت   1985 العام  ويف  ون�سف،  عام  مدة 
جمدداً  اعتقايل  الإ�رشائيلي  الحتال  قوات 
1987جاء  العام  ويف  اأي�سًا.  ون�سف  عام  ملدة 
العتقال الطويل حيث اعتقلتني قوات الحتال 
حلركة  والنتماء   ، فدائية  عملية  تنفيذ  بتهمة 
فتح ، حيث حكموا علّي بال�سجن مدة 99 عامًا،   
عامًا   24 من  يقارب  ما  ال�سجن  يف  ومكثت 
الأحرار  وفاء  �سفقة  يف  عني  الإفراج  مت  حتى 
قطاع  اإىل  واأُبعدت   18/10/2011 بتاريخ 
تعر�ست  ال�سجون   يف  طويلة  م�سرية  غزة. 
قا�سية وقاهرة، ربطوا  تعذيب  خالها لأ�ساليب 
ل  الأيام،  ع�رشات  راأ�سي  على  الأو�ساخ  كي�ض 
والرجلني  اليدين  كلب�سات  التنف�ض،  ا�ستطيع 
الدماء،  نزيف  و�سط  طويلة  اأيامًا  ا�ستمرت 
 ، اخلنق   ، الزنازين  يف  الأر�ض  حتت  ُعزلت 
و�سار  اإبرة   حقنوين  احلائط،  اأعلى  يف  ال�سبح 
من  اأعاين  �رشت  اخل�سيتني  يف  ت�سخم  عندي 
الأمل يف اجلهاز البويل،  تراكمت احل�سوات يف 
الكلى، عملت عمليات لتفتيت احل�سى، عملت 
عملية جراحية لإزالة املرارة، تعر�ست لاإهمال 
األم  من  اأُعاين  لزلت  ال�سجون،   يف  الطبي 
تعر�ست  واليدين،  والظهر  الفقري  العمود  يف 
ل�سدمات يف راأ�سي وارجتاج يف املخ، تعر�ست 
لتعذيب ال�سعقات الكهربائية، تعر�ست للعزل 
الأيام  اأ�سواأ  ، كانت من  اأ�سهر   3 ملدة  النفرادي 
الأوقات  فيه  اعرف  حيث مت عزيل يف مكان ل 
كنت دائم النتظار لأي �سوت يقرتب ويخفف 

من وحدتي.
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املر�سح للرئا�سة االأمريكية بايدن يهاجم ترامب:

اأحمق يحاول ا�ستعرا�س الرجولة وقد يت�سبب 
مبوت العديد من االأ�سخا�س

قراءة / حممد علي
---------------- 

الأمريكية  اإن”  اإن  “�سي  وكالة  ونقلت 
“كل  اإن  قال:  الذي  بايدن  ت�رشيحات 
يجب  ن���ه  اإ ي��ق��ول  ال��ع��امل  يف  طبيب 
للنا�ض  جتمع  و�سط  الكمامة  ارت��داء 
�سار  واأ خاطئ”.  ترامب  يفعله  وم��ا 
ي�سعى  ترامب  اأن  حديثه  يف  بايدن 
خال  من  الرجولة  ل�ستعرا�ض  بذلك 
هذه  اأن  معتربا  الكمامة،  ارتداء  عدم 
عن  ت�سفر  وق��د  حمقاء  الت�رشفات 
وظهر  الأ�سخا�ض.  من  العديد  وفاة 
مرا�سم  ثناء  اأ الكمامة  مرتديا  بايدن 
املتحدة،  الوليات  يف  الذكرى”  “يوم 
من  الت�رشف  هذا  ترامب  اعترب  فيما 

اجليد. الطق�ض  و�سط  “غريبا”  بايدن 
الأمريكية  هيل”  “ذا  �سحيفة  وكانت 
ح��ول  راأي  ا���س��ت��ط��اع  اأج����رت  ق��د 
و�سهد  القادمة،  الرئا�سية  النتخابات 

بني  م�سبوق  غري  تناف�سا  ال�ستطاع 
دون��ال��د  احل��ايل  م��ري��ك��ي  الأ الرئي�ض 
ل��ه جو  امل��ب��ا���رش  ت��رام��ب، وامل��ن��اف�����ض 

يدن. با

بن�سبة  دع��م  ع��ل��ى  ب��اي��دن  وح�����س��ل 
حني  يف  اجلديد،  ال�ستطاع  يف   42%
مناف�سه  عن  ترامب  الرئي�ض  تخلف 
 ،40% بن�سبة  مئويتني  بنقطتني 
كبري  بفارق  يتفوق  ترامب  كان  بعدما 
قامت  ال��ذي  نف�سه  ال�ستطاع  يف 
الثاين  يناير/كانون  يف  ال�سحيفة  به 

ملا�سي. ا
امل�سجلني  الناخبني  من   5% واختار 
نهم  اأ رائ��ه��م  اآ ا�ستطاع  مت  ال��ذي��ن 
اآخر،  ل�سخ�ض  الت�سويت  يف�سلون 
ي�سوتوا  ل��ن  ن��ه��م  اأ  4% ق��ال  بينما 
يف  ي�ساركوا  ول��ن  الإط���اق،  على 
 9% بقي  بينما  �سا�سا،  اأ النتخابات 

بعد. قرارهم  من  متاأكدين  غري 

وذلك  بالـ”اأحمق”،  اإياه  وا�سفا  ترامب،  دونالد  الرئي�س  بايدن،  جو  االأمريكية،  للرئا�سة  الدميقراطي  املر�سح  هاجم 
امل�ستجد. كورونا  فريو�س  من  للوقاية  الطبية  الكمامة  ارتدائه  لعدم 

برلني  يف  الرو�سية  ال�سفارة  نفت 
ات���ه���ام���ات حت��م��ل اأح����د الأج���ه���زة 
م�سوؤولية  الرو�سية  ال�ستخباراتية 
له  ت��ع��ر���ض  ق��ر���س��ن��ة  ه��ج��وم  اأك���رب 
قبل  )بوند�ستاج(  مل���اين  الأ ال��ربمل��ان 

اأعوام. خم�سة 
عليه  اأطلعت  لل�سفارة  بيان  يف  وجاء 
اليوم   ) )د.ب.اأ ملانية  الأ نباء  الأ وكالة 

مبتذلة”. “ق�سة  هذه  اأن  الأربعاء 
برف�ض  الأملاين  اجلانب  البيان  واتهم 
الواقعة،  ماب�سات  لك�سف  التعاون 
اجل��ان��ب  اأع��ل��ن  “عندما  واأ����س���اف: 
الق�سايا  ملناق�سة  ا�ستعداده  الرو�سي 
عرب  مل���اين  الأ �رشيكنا  ت�سغل  التي 
دل���ة  ج��ه��ات خم��ت�����س��ة وم��راج��ع��ة اأ
مهم  غري  املو�سوع  اأ�سبح  حمتملة، 

لربلني”.
هجوم  اأكرب  عن  الإعان  مت  نه  اأ ُيذكر 
الأملاين  الربملان  له  تعر�ض  اإلكرتوين 
واأ�سيبت   2015 . عام  يار/مايو  اأ يف 
من  العديد  يف  الكمبيوتر  اأج��ه��زة 
مبا  جت�س�ض،  بربامج  النواب  مكاتب 

مكتب  يف  الكمبيوتر  اأجهزة  ذلك  يف 
الربملان.  يف  مريكل  اأجنيا  امل�ست�سارة 
نظام  جت��دي��د  اإىل  ال��ه��ج��وم  واأدى 
الربملان  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

بالكامل. الأملاين 
متوافقة  اإعامية  تقارير  وبح�سب 
حمل  اجل��اري،  ي��ار/م��اي��و  اأ  5 بتاريخ 
ال�ستخبارات  الأملاين  العام  الدعاء 
م�سوؤولية  ال��رو���س��ي��ة  الع�سكرية 
النطاق  وا�سع  ال�سيرباين  الهجوم 

2015 . عام  الأملاين  الربملان  على 
حتقيقات  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ���س��ارة  اإ ويف 
مريكل  حتدثت  الأملاين،  العام  الدعاء 
ال��ربمل��ان  يف  ال�سهر  ه��ذا  منت�سف 
على  دامغة”  دلة  “اأ ع��ن  مل����اين  الأ
الهجوم،  ه��ذا  يف  رو�سية  م�ساركة 
ب�”ال�سنيعة”،  العملية  وا���س��ف��ة 
حممل  على  الأمور  هذه  “اآخذ  وقالت: 
التق�سي  مت  نه  باأ موؤمنة  نني  لأ اجلد، 
للغاية…  �سليم  نحو  على  عنها 
الأمر  هذا  ب�سدق:  ق��ول  اأ اأن  ينبغي 

ملني”. اآ

وج��ه رئ��ي�����ض ال����وزراء ال��ربي��ط��اين 
للرئي�ض  دع��وة  جون�سون  بوري�ض 
للم�ساركة  بوتني  فادميري  الرو�سي 
خا�سة  افرتا�سية  دول��ي��ة  قمة  يف 
فريو�ض  �سد  لقاح  تطوير  مب�ساعي 
ال�سهر  وائ����ل  اأ امل�ستجد  ك��ورون��ا 

لقادم. ا
يف  الربيطانية  ال�����س��ف��ارة  واأك���دت 
اأن  ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف  م�����ض  اأ م��و���س��ك��و 
امل�ساركة  اإىل  بوتني  دعا  جون�سون 
العاملية  القمة  من  القادمة  الدورة  يف 
 Global Vaccine ( ل��ل��ق��اح��ات 
اأن  املقرر  من  التي   )Summit 2020
الفيديو،  بوا�سطة  يونيو   4 يف  تعقد 
�سريكز  الج��ت��م��اع  اأن  اإىل  م�سريا 
يحتاج  ال��ت��ي  امل����وارد  تعبئة  ع��ل��ى 
لللقاحات  العاملي  التحالف  ليها  اإ
�سمان  بغية   )GAVI ( والتح�سني 
لقاح  اإىل  املحتاجني  جميع  و�سول 

ي�سبب  الذي  التاجي  الفريو�ض  �سد 
املتحدث  واأكد  "كوفيد19-".  مر�ض 
بي�سكوف،  دميرتي  الكرملني،  با�سم 
الدعوة  هذه  ت�سلم  بوتني  اأن  الأربعاء 
القرار  لكن  دبلوما�سية  قنوات  عرب 
يتخذ  مل  القمة  يف  م�ساركته  ب�ساأن 

لحقا. عنه  الإعان  و�سيتم  بعد 
اأعلن  ال��ي��وم،  م��ن  �سابق  وق��ت  ويف 
العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير 
نه  اأ غيربي�سو�ض،  اأدهانوم  تيدرو�ض 
التي  امل�ستقبلية  القمة  �سيح�رش 
قائا  العام،  هذا  بريطانيا  لها  ترتب 
ممتازة  فر�سة  يتيح  الجتماع  هذا  اإن 
بجهود  ال���دويل  الل��ت��زام  لتجديد 
الأرواح  ن��ق��اذ  لإ ال��رام��ي��ة   GAVI
اإىل  املت�ساوي  ال��و���س��ول  و�سمان 
يتم  عندما  "كوفيد19-"  �سد  لقاح 

. ه تطوير
ق/د

ال�سيد  الله،  حلزب  العام  الأمني  ك�سف 
�سبب  ال��ث��اث��اء،  ال��ل��ه،  ن�����رش  ح�سن 
الع��ت��داءات  على  ���س��وري��ا  رد  ع��دم 
ال�سورية.  الأرا�سي  على  الإ�رشائيلية 
ذاعة  اإ مع  مقابلة  يف  الله  ن�رش  وقال 
“القيادة  اإن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  “النور” 
الإ�رشائيلي  الهدف  اأن  ترى  ال�سورية 
اإىل احلرب مع �سورية”. هو ال�ستدراج 
اأولويتني،  بني  “�سورية  اأن  واأ���س��اف 
امل��ع��رك��ة م��ع ال���داخ���ل واجل��م��اع��ات 
يف  تنته  مل  املعركة  وه��ذه  الإرهابية، 
مع  حرب  اإىل  ال�ستدراج  اأو  الداخل، 
الأول”.  الهدف  يخدم  ل  وهذا  اإ�رشائيل 
اأجل  من  يتدخل  “الإ�رشائيلي  اأن  واكد 
امل�سلحة،  للجماعات  املعادلة  تغيري 
حرب  اإىل  ال�سورية  الدولة  وا�ستدراج 
�سرب  ال�سورية  للقيادة  لكن  قليمية،  اإ
طاقة  هناك  النهاية  ويف  واإ�سرتاتيجية، 

حتمل”.
اأ�سا�ض  ال�سورية  “القيادة  اأن  وتابع 
اعتداء  اأي  على  ب��ال��رد  ق��رار  اأي  يف 
ال�سرب  لكن  �سورية،  يف  اإ�رشائيلي 
العدوان  على  لديها  التحمل  وطاقة 

حدود”. لهما  الإ�رشائيلي 
الق�سف  اأن  اىل  الله  ن�رش  ن��وه  كما 
الأ�سلحة،  نقل  يوقف  مل  الإ�رشائيلي 
و”حزب  ي��ران  اإ اإخ��راج  على  يقدر  ومل 

ومل  ي��ق��در  ول��ن  ���س��وري��ة،  م��ن  الله” 
مو�سحا  ال�سوري”،  “اجلي�ض  ي�سعف 
يف  املعركة  اإىل  اإ�رشائيل  “ذهاب  ان 
حمور  انت�سار  على  دل��ي��ل  ���س��وري��ة 

ملقاومة”. ا
مايو/   13 يف  متلفز  خطاب  يف   ، واأكد 
ال�رشائيلي  الكيان  تكثيف  احلايل،  يار  اأ
اإن  وق���ال  ���س��وري��ا،  يف  اع��ت��داءات��ه 
ما  كل  يهاجمون  باتوا  “الإ�رشائيليني 
�سورية  يف  ال�سواريخ  بت�سنيع  يتعلق 
حمور  يف  ق��وة  م��ن  ذل��ك  ي�سكله  مل��ا 
“الإ�رشائيليني  اأن  واأ�ساف  املقاومة”. 
م�ستقبليًا،  تهديداً  �سورية  يف  يرون 
وف�سائل  يران  اإ وجود  من  قلقون  وهم 
ال�سهيوين  والكيان  فيه،  للمقاومة 
ما  �سورية،  يف  التطورات  من  مرعوب 
حم�سوبة”. غري  مغامرات  اإىل  ياأخذه  قد 
ال��ك��ي��ان  ه����دف  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
�سورية  من  يران  اإ باإخراج  ال�رشائيلي 
م�ستحيل،  اأمر  وهو  للتحقق  قابل  غري 
نف�سها  تخدع  "اإ�رشائيل"  ان  موؤكدا 
احلرب  وزي��ر  يكذب  كما  وجمهورها 
حني  والعامل  جمهوره  على  الإ�رشائيلي 
�سورية  يف  انت�سارات  عن  يتحدث 

وهمية. انت�سارات  وهي 
ق.د

م�ساء  نباء  لاأ بلومربج  وكالة  ذكرت 
تدر�ض  املتحدة  الوليات  اأن  الثاثاء 
ال�سني  �سد  العقوبات  من  جمموعة 

كوجن. هوجن  يف  “قمعها”  ب�سبب 
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن م�����س��وؤول��ني 
تك�سف  اأن  دون   ، باملطلعني  و�سفتهم 
اخل��زان��ة  وزارة  اأن  ه��وي��ات��ه��م،   ع��ن 
على  �سوابط  تفر�ض  رمبا  الأمريكية 
م�سوؤولني  اأ�سول  وجتمد  املعامات 
تفعيل  ب�سبب  و���رشك��ات،  �سينيني 
جديد  لقانون  ال�سينية  ال�سلطات 
تقييد  نه  �ساأ من  الوطني  الأمن  ب�ساأن 

كوجن. هوجن  مواطني  وحريات  حقوق 
فيها  تنظر  التي  الأخرى  التدابري  ومن 
بلومربج،  ح�سب   ، املتحدة  الوليات 
احلزب  مل�سوؤويل  التاأ�سريات  تقييد 

. عي ل�سيو ا
ال��ق��وم��ي  م����ن  الأ م�ست�سار  وك���ان 
يف  حذر  اأوبراين،  روبرت  الأمريكي 
من  اجل��اري  ال�سهر  من  �سابق  وق��ت 
على  عقوبات  �ستفر�ض  وا�سنطن  اأن 
فر�ست  ما  ذا  اإ وال�سني  ك��وجن  ه��وجن 
على  ال��ق��وم��ي  ل��اأم��ن  ق��ان��ون��ا  بكني 
ا�ستحواذا  �سيكون  نه  اإ قائا  املدينة، 

قليم. الإ على 
جرائم  عدة  كوجن  هوجن  �رشطة  و�سجلت 
مبكرة  �ساعة  يف  اعتقالت  ونفذت 
قام  حيث  الأربعاء،  اليوم  �سباح  من 
تقليدية  غري  بت�رشفات  متظاهرون 
جانب  م��ن  مكثف  ح�����س��ور  و���س��ط 
حمتمل  ق��رار  اإ قبيل  وذل��ك  ال�رشطة، 
الوطني  الن�سيد  “اإهانة”  يجرم  لقانون 

. لل�سني
متوقع،  هو  كما  القانون  قرار  اإ مت  ذا  واإ
ت�سمى  اأغ��ن��ي��ة  م��ن  ال�سخرية  ف���اإن 
لها،  �ساءة  والإ املتطوعني”  “م�سرية 
بال�سجن  حكم  ع��ن  ت�سفر  اأن  ميكن 
وغرامات  اأعوام  ثاثة  اإىل  ت�سل  ملدة 

دولر. اآلف  �ستة  اإىل  ت�سل 
جانب  من  جرائم  عن  ال�رشطة  وحتدثت 
ح��دود  يف  ب��داأت  ال�سغب”  “مثريي 
بالتوقيت  �سباحا   0530 ال�ساعة 
طرق  اإغ���اق  ذل��ك  يف  مب��ا   ، املحلي 
بالقمامة  احلديد  لل�سكك  وخطوط 
هجومية  اأ�سلحة  وحيازة  وامل�سامري 

العمد. واحلرق 
املكثف  ال�����رشط��ة  ح�����س��ور  وم��ن��ع 
املجل�ض  مبنى  تطويق  من  املتظاهرين 
من  م��ب��ك��رة  ���س��اع��ة  يف  الت�رشيعي 

اليوم. �سباح 
الأقل  على  متظاهرا   17 اعتقال  ومت 
بينهم  من  النهار،  منت�سف  بحلول 
ع��ام��ا/،  و15/  ع��ام��ا/   /14 ط��ال��ب��ان 
ل�ستخدامها  اأدوات،  بحيازة  اتهما 
وحيازة  م�رشوعة  غ��ري  اأغ��را���ض  يف 

تنف�ض. واأجهزة  خوزات 
���س��وارع  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  واحت�سد 
“كوزوي  منطقة  يف  ت�سوق  ومراكز 
ن�����س��ودة  اأ وك��ان��ت  امل���ج���اورة.  باي” 
ت�سيف  كوجن  “هوجن  لوفة  املاأ الحتجاج 
اجلديدة  الحتجاج  ن�سودة  واأ الزيت!” 
دولة!”  يبني  ك��وجن  ه��وجن  “�سعب 
ت�سوق  م��رك��ز  رده���ة  يف  ت�سدحان 

الراقي. با�ض”  “هي�سان 

ال�سغب  مكافحة  ���رشط��ة  و�سكلت 
من  ع�رشات  اعتقلت  ثم  اأمنيا  طوقا 
الت�سوق  م��رك��ز  خ��ارج  ���س��خ��ا���ض  الأ
نهم  اأ من  احل�سد  فراد  اأ حذرت  اأن  بعد 

قانوين”. غري  “جتمع  يف  ي�ساركون 
قانون  ل�سن  بكني  خطط  خلفية  وعلى 
نا�سدت  ك���وجن،  ل��ه��وجن  ق��وم��ي  م���ن  اأ
ل�سوؤون  ملانية  الأ احلكومة  مفو�سة 
ن�����س��ان، ب��ريب��ل ك��وف��ل��ر،  ح��ق��وق الإ
املواطنني  حقوق  على  احلفاظ  ال�سني 
تتمتع  التي  املنطقة  يف  وحرياتهم 

ذاتية. دارة  باإ
بكني  “نهج  برلني:  يف  كوفلر  وقالت 
الدميقراطية  النقا�سات  احرتام  يعر�ض 
هوجن  يف  واحلريات  احلقوق  ومراعاة 
الدرجة  اأن  م�سيفة  للخطر”،  ك��وجن 
�سا�ض  اأ متثل  ال�ستقال  من  العالية 
ال���س��ت��ق��رار امل��ج��ت��م��ع��ي وال��رخ��اء 

كوجن. هوجن  يف  القت�سادي 
قانون  �سن  اإىل  حاليا  ال�سني  وتخطط 
اأمنية  ب��اأج��ه��زة  بال�ستعانة  ي�سمح 
اآلف  واحتج  ك��وجن.  هوجن  يف  �سينية 
الأ�سبوع  هذا  مطلع  هناك  املواطنني 

كورونا. جائحة  رغم  ذلك  على 
طالبت  الحتجاجات،  خلفية  وعلى 
ن�����س��ان يف  خ��ب��رية ���س��وؤون ح��ق��وق الإ
الدميقراطي  للحزب  الربملانية  الكتلة 
احل���ر، ج��ي��ده ي��ن�����س��ن، امل�����س��ت�����س��ارة 
على  بالعمل  مريكل  اأجنيا  ملانية  الأ
خال  ال�سني  على  عقوبات  فر�ض 
لاحتاد  الدورية  الرئا�سة  ملانيا  اأ تويل 

الأوروبي.

ل�سحيفة  ت�رشيحات  يف  ين�سن  وقالت 
ت�سايتوجن”  اأو���س��ن��اب��روك��ر  “نويه 
الأرب��ع��اء:  اليوم  ال�سادرة  ملانية  الأ
اأن  الآن  ملانية  الأ احلكومة  على  “يتعني 
الت�سامن  على  وا�سحة  �سارة  باإ تبعث 
املتحلني  ك��وجن  ه��وجن  م��واط��ن��ي  م��ع 
ع��دم  يف  وامل�ستمرين  بال�سجاعة 
فعل  رد  اأن  م�سيفة  ال�ست�سام”، 

“خمٍز”. الآن  حتى  ملانية  الأ احلكومة 
تعتزم  مريكل  اأن  اإىل  �سارة  الإ جتدر 
التي  املحورية  الق�سايا  عن  الإعان 
تراأ�سها  خ��ال  ملانيا  اأ عليها  �سرتكز 
اأول  من  اعتبارا  الأوروب��ي  للمجل�ض 
هذا  نهاية  وحتى  املقبل  متوز/يوليو 

لعام. ا
ك��م��ا ط��ال��ب��ت ي��ن�����س��ن امل�����س��ت�����س��ارة 
بقمة  اخلا�سة  املوؤ�رشات  “اأن  باإي�ساح 
تغريت  وال�سني  الأوروب���ي  الحت��اد 
هذا  ب�سبب  والحت��اد  ملانيا  لأ بالن�سبة 
م�سيفة  كوجن”،  هوجن  لتفاقية  اخلرق 
اخل��رق  ه��ذا  ع��رب  بعثت  ال�����س��ني  اأن 
تويل  ل  نها  “اأ على  وا�سحة  �سارة  باإ

الدولية”. بالتفاقات  لالتزام  اأهمية 
الكتلة  رئي�ض  نائب  قال  جانبه،  ومن 
احلر،  الدميقراطي  للحزب  الربملانية 
ت�رشيحات  يف  لمب�سدورف،  ج��راف 
ذا  “اإ �سبيجل”:  “تاج�ض  ل�سحيفة 
هوجن  يف  الأمني  القانون  بكني  طبقت 
ملانية  الأ احلكومة  على  �سيتعني  كوجن، 
ل��غ��اء ق��م��ة الحت��اد  ب����داء م��وق��ف واإ اإ

ليبت�سيج”. يف  الأوروبي-ال�سني 
ق.د

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  اّت��ه��م   
ب�”التدّخل”  تويرت  الثاثاء  ترامب 
الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات  يف 
وب��ت��ق��وي�����ض ح���رّي���ة ال��ت��ع��ب��ري يف 
اإدراج  بعد  وذلك  املتحدة،  الوليات 
اثنتني  نوعها،  من  �سابقة  يف  املوقع، 
اجلمهوري  امللياردير  تغريدات  من 

امل�سّللة. التغريدات  خانة  يف 
ته  من�سّ تغريدة على  ترامب يف  وقال 
ّن  اإ العامل  مع  للتوا�سل  لة  املف�سّ
الن��ت��خ��اب��ات  يف  ي��ت��دّخ��ل  “تويرت 
واأ�ساف   .”2020 للعام  الرئا�سية 
حرّية  بالكامل  يخنق  “تويرت  ّن  اأ
اأ�سمح  لن  رئي�سًا  وب�سفتي  التعبري، 
هجوم  واأتى  ذلك!”.  يفعلوا  باأن  لهم 
تويرت  ع��ل��ى  اجل��م��ه��وري  ال��رئ��ي�����ض 

اثنتني  اإىل  امل��وق��ع  اأ���س��اف  بعدما 
من  “حتّققوا  عبارة  تغريداته  من 
م�سبوقة  غري  خطوة  يف  الوقائع”، 
حتذير  املوقع  منها  اأراد  ترامب  جتاه 
رئي�ض  يكون  اأن  احتمال  من  رّواده 
ت�سليلهم  ب�سدد  املّتحدة  الوليات 
املرا�سلة  ع��رب  الق���رتاع  ّن  اإ بقوله 

“تزوير”. على  حتمًا  ينطوي 
وق���ال م��ت��ح��ّدث ب��ا���س��م ت��وي��رت يف 
املوقع  ق��دام  اإ �سبب  تربيره  معر�ض 
بهذا  التغريدتني  هاتني  و�سم  على 
التغريدتني  “هاتني  ّن  اإ التحذير 
تكون  ق��د  م��ع��ل��وم��ات  تت�سّمنان 
الت�سويت  عملية  ب�ساأن  م�سّللة 
�سياق  لتوفري  و�سمهما  مّت  وق��د 
اإ���س��ايف ح��ول ب��ط��اق��ات الق���رتاع 

مبا  اّت��خ��ذ  ال��ق��رار  ه��ذا  ب��امل��را���س��ل��ة. 
عنه  اأعلّنا  الذي  النهج  مع  يتما�سى 
ال�سهر”.  ه��ذا  من  �سابق  وق��ت  يف 
قواعده  تويرت  �سّدد  اأ�سبوعني  وقبل 
الكاذبة  املعلومات  ملكافحة  الرامية 
خال  م��ن  كوفيد19-  وب��اء  ح��ول 
ميكن  التي  الر�سائل  نواع  اأ تو�سيعه 
من  اجلمهور  حتّذر  بعبارة  و�سمها 
على  التغريدة  تنطوي  اأن  احتمال 
“مثرية  و  اأ “م�سّللة”  معلومات 
الأوىل  امل��رة  ه��ي  وه��ذه  للجدل”. 
القواعد  هذه  تويرت  فيها  يطّبق  التي 
وكان  ترامب.  للرئي�ض  تغريدة  على 
تويرت،  على  ن�رش  اجلمهوري  الرئي�ض 
مع  للتوا�سل  لة  املف�سّ ته  من�سّ
الثاثاء  �سابق  وقت  يف  اجلمهور، 

هناك  “لي�ست  فيها  ق��ال  تغريدة 
فيها  ت��ك��ون  )���س��ف��ر!(  طريقة  اأي 
�سي  ّي  اأ بالربيد  الق��رتاع  بطاقات 
واأ�ساف  كبري”.  تزوير  �سوى  اآخ��ر 
ولية  “حاكم  ّن  اأ ثانية  تغريدة  يف 
بطاقات  اإر�سال  ب�سدد  كاليفورنيا 
كّل  الأ�سخا�ض.  مايني  اإىل  اقرتاع 
بغ�ّض  الولية،  يف  يقيمون  الذين 
كيفية  عن  اأو  هوياتهم  عن  النظر 
�سيح�سلون  هناك،  اإىل  و�سولهم 
موظفون  �سيقول  بعدها  عليها. 
مل  الذين  لأول��ئ��ك  النا�ض،  ل��ه��وؤلء 
الت�سويت  يف  حّتى  يفّكرون  يكونوا 
�سي�سّوتون.  ومل��ن  كيف  قبل،  من 

مزّورة”. انتخابات  �ستكون 
ق.د

تعتربها “ق�سة مبتذلة ومناورة لت�ستيت االنتباه”

رو�سيا تنفي ب�سدة اتهامات 
بامل�ساركة يف اأكرب هجوم قر�سنة 

على الربملان االأملاين 

جون�سون يدعو بوتني اإىل قمة دولية 
ب�ساأن تطوير لقاح �سد فريو�س كورونا

ن�سر اهلل يك�سف ملاذا ال ترد �سوريا 
على االعتداءات االإ�سرائيلية؟

احتجاجات يف هوجن كوجن ب�سبب م�سروع اإهانة”الن�سيد الوطني”

وا�سنطن تدر�س فر�س عقوبات على م�سوؤولني و�سركات 

يِعد ال�سني باإعالن “اإجراءات مثرية”

ترامب يّتهم تويرت بالتدّخل يف االنتخابات الرئا�سية ردا على م�سروع 
قانون هونغ كونغ
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ماجدالينا"  ملاريا  احلزينة  "احلكاية 

رواية ت�سّكل حكاية كربى حتتفي باحلب 
والت�سامح والثقافة

 حممد علي
---------------- 

ماجدالينا  ماريا  حكاية  وتربز 
عن  ال�����س��ادرة  ال��رواي��ة  يف 
م���ن�������س���ورات الخ���ت���اف 
يف  بلبنان  و�سفاف  باجلزائر 
ال�سيدة  وهي  �سفحة،   124
ال���س��ب��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��زوج��ه��ا 
ال��ق��ادر  عبد  م���ري  الأ خليفة 
واأقامت  بلحر�ض  �رشيف  �سي 
اخلليفة  م��ق��ر  ال���زاوي���ة  يف 
الوحيد  ابنها  م��ع  وعا�ست 
ية  وبروؤ زوج��ه��ا.  مقتل  بعد 
ال�رشد  يف  ال�سائد  عن  خمتلفة 
اإىل  الروائي  ي�سعى  اجلزائري 
من  حكايتني  ب��ني  م��زاوج��ة 
متقاطعتني  خمتلفني  زمنني 
�سخ�سيات  م�سار  وير�سد 
تنتمي  واخليال  احلقيقة  بني 
ّث��ث��ا  ل��ل��ت��اري��خ واحل��ا���رش م��وؤ
دبية  واأ ثقافية  باأجواء  ن�سه 

. فية �سو و
على  ال��رواي��ة  ق�سة  تبنى 
التي  م��اري��ا  البطلة  حم��ن��ة 
ت��ن�����س��ح��ب ع���ل���ى ح��م��ي��د 
ويتحول  فيتبناها  ريت�سيكو 
حمنته  ي��ع��ي�����ض  رج���ل  اإىل 
وحم���ن���ة ال�������س���ي���دة ال��ت��ي 
زمنها،  م��ن  معه  تتوا�سل 
ميعن  ال��ذي  ���س��ل��وب  الأ وه��و 
غربة  من  ويجعل  الكاتب  فيه 
حلكاياتهما  ن�سيجا  البطلني 
واحلنني.  احل��ب  عن  املتتالية 
يف  ال�����س��ارد  �سوت  يتبادل 
ريت�سيكو  حميد  ال��رواي��ة 
"العلجة"  و  اأ ماجدالينا  وماريا 
وخال  وزوجها،  �سماها  كما 
بني  مق�سوما  ف�سا  ع�رشين 
حميد  حكايتا  تاأتي  �سوتني 
زمنني  بني  متقاطعتني  وماريا 

القرن  منت�سف  هما  خمتلفني 
اللفية. ومطلع  ع�رش  التا�سع 
م�سار  يف  ال��ع��اق��ات  تبنى 
حميد  وال��ك��ات��ب  ال�سحفي 
ال�سغف  ع��ل��ى  ريت�سيكو 
مهوو�ض  ل�سحفي  الدب���ي 
م�سار  يقوم  حني  يف  بالتاريخ 
�سغف  على  ماريا  وعاقات 
خمتلفة  امريية  حياة  اكت�ساف 
)غ��رن��اط��ة  الم  بيئتها  ع��ن 
اأكرب  ي�سبح  ثم  ال�سبانية( 
الوحيد  ابنها  حماية  همها 
 1869 وبني  و�سعه.  وتاأمني 
الروائي  لنا  يقدم   2007 و 
الن�سانية  للحالت  و�سفا 
يف  وينجح  الف�ساء،  ذات  يف 
جتعل  مفرت�سة  حكاية  حبك 
ي�ستدعي  ريت�سيكو  حميد 
العك�ض،  اأو  م��اري��ا  روح 
وينقل  ل�سانها  على  فينقلها 
بع�ض  ويف  اأي�سا،  حكايته 
عن  ال�رشد  يتبادل  امل��واق��ف 

. لتيهما حا
عبد  ع��م��ل  ت�سنيف  مي��ك��ن 
ال���ق���ادر ح��م��ي��دة ك��رواي��ة 
ت��اري��خ��ي��ة، ول��ك��ن��ه��ا رواي��ة 
بامتياز،  دب��ي��ة  واأ جماليات 
ف��م��ن خ����ال ���س��ف��ح��ات��ه��ا 
من  الكثري  القارئ  ي�سادف 
من  العاملية  دبية  الأ الأ�سماء 

واجل��زائ��ر  وفرن�سا  ا�سبانيا 
على  ويعرث  العربي،  والعامل 
ت��ق��دمي  يف  ك��ب��رية  حميمية 
للف�ساء.  دب��ي��ة  الأ ال��وق��ائ��ع 
اأك���رب ره���ان ل��ل��ك��ات��ب ك��ان 
تكثيف  ع��ل��ى  ال���س��ت��غ��ال 
ال�سخ�سيات  وبناء  احل��دث 
ولكن  ال��ف�����س��اء،  ث��ي��ث  وت��اأ
بل  متعجا  يكن  مل  الن�ض 
وتقنية  �رشدي  باقت�ساد  كتب 
جتعل  ووا���س��ح��ة  ب�سيطة 
تفا�سيل  يف  حا�رشا  الكاتب 
�سمنية  ���س��ارات  ب��اإ الن�ض 
ك�سحفي  ريت�سكو  كمهنة 
وم���ق���الت���ه ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الثقايف،  بالو�سط  وعاقاته 
وك��ل��ه��ا وق���ائ���ع م���ن ح��ي��اة 

احلقيقية. الكاتب 
وي��ت��ع��م��د ال���روائ���ي ت��ن��اول 
اجللفة  ملدينة  الثقايف  التاريخ 
�سخو�ض  ا���س��ت��دع��اء  ع��رب 
بني  ذاك��رت��ه��ا  م��ن  ورم����وز 
و�سعراء  ومو�سيقيني  كتاب 
�سوفية،  و�سيوخ  ومقاومني 
وي��ت��ك��ث��ف ح�����س��ور احل��ال��ة 
اأبطال  مواقف  مع  الثقافية 
ال�ستغال  لي�سبح  ال��رواي��ة 
ع��ل��ى م��و���س��وع ال��ت��اري��خ 
من  وال�����رشاع  وال��ت��ع��اي�����ض 

ثقافية. نظر  وجهة 

حوار  حميدة  رواية  يف  يوجد 
ال��ث��ق��اف��ات،  ب��ني  معلن  غ��ري 
وك�����ام ع����ن ال��ك��ن��ائ�����ض 
وامل�����س��اج��د وم�����س��ارات��ه��ا 
وال��ت��اري��خ��ي��ة،  ال�سيا�سية 
الغرناطية  ماريا  حتكي  فمثا 
غرناطة"  "كاتدرائية  ع��ن 
ال��ت��ي ب��ن��ي��ت ع��ل��ى اأر����ض 
املهدم  الكبري  غرناطة  جامع 
والتي  امل�سلمني  هزمية  بعد 
�سنة،   181 ها بناوؤ ا�ستغرق 
لقبول  ���س��ارة  اإ ت��وج��د  ك��م��ا 
بل  اأر�����ض  م��ن��ح  امل�����س��ل��م��ني 
امل�����س��اه��م��ة ب��ت��م��وي��ل ب��ن��اء 
اجللفة  مدينة  قلب  يف  كني�سة 

الكبري. امل�سجد  مبحاذاة 
الكثري  ن�سه  الروائي  �سمن 
التي  الدينية  التلميحات  من 
امل�سيحية  بني  احل��وار  ت�سبه 
من  خ��ا���س��ة  �����س����ام،  والإ
ف��وارق  ع��ن  التحدث  خ��ال 
و�سع  و  والإ�سام  امل�سيحية 
الديانتني  بني  تقاطع  خطوط 
اأن  ل�سانها  على  ج��اء  حيث 
تتعاي�ض  الثاث  "الديانات 
البقعة  ه��ذه  يف  ���س��ام  يف 
وا�سفة  الأر�ض"  من  الطيبة 

اجللفة. مدينة 
حميدة  القادر  عبد  ي�ستغل 
علم  يف  ج��ام��ع��ي��ا  ���س��ت��اذا  اأ
�سدرت  اأن  و�سبق  الجتماع 
بعنوان  �سعرية  جمموعة  له 
رائحتها"  م���ن  ث�������اث  "اأ
هما  ق�س�سيتان  وجمموعتان 
و"رغبة  البلوط"  "�سجرة 
ا�ستغل  اأن  له  و�سبق  �سغرية" 
بع�ض  دار  واأ ب��ال�����س��ح��اف��ة 

الت�سعينيات منذ  اجلرائد 

وعيه  يف  ماجدالينا" م�ستثمرا  ملاريا  احلزينة  "احلكاية  الثالث  ال�سردي  عمله  حميدة  القادر  عبد  الروائي  يقدم 
متقاطعة  ق�س�سا  نا�سجا  اأخرى،  جهة  من  فيه  والفاعلني  بالتاريخ  ووعيه  جهة  من  احلكاية  ي�ست�سيف  الذي  بالف�ساء 

والثقافة. والت�سامح  باحلب  حتتفي  التي  الكربى  احلكاية  ت�سّكل 

ن��ف��ى ال��ف��ن��ان ح��ك��ي��م دك��ار 
بفريو�ض  اإ�سابته  اإ�ساعات 
لإحدى  ت�سويره  عند  كورونا 
يف  “زوج  م�سل�سل  حلقات 
يف  دك���ار  �سار  ح�سلة”.واأ
ح�سابه  ع��ل��ى  ل��ه  م��ن�����س��ور 
اأن  اإىل  “فاي�سبوك”،  مبوقع 
يف  ك��ان��ت  الت�سوير  نهاية 
اأن  ح��ني  يف  رم�سان  ب��داي��ة 

اآخر  يف  كانت  بالوباء  اإ�سابته 
ظهور  بعد  رم�سان  من  يوم 
جمهوره  مطمئنا  التحاليل، 
ل�سالح  تعمل  الإ�ساعات  باأن 
���س��خ��ا���ض ي��ري��دون اإع��ط��اء  اأ
ه��م��ي��ت��ه  م����ر اأك����رث م���ن اأ الأ

ذاتية وم�سالح  لأ�سباب 
ق/ث

����س���ك���ل���ت ال���و����س���ع���ي���ة 
امل��ه��ن��ي��ة  و  الج��ت��م��اع��ي��ة 
جائحة  ظ��ل  يف  ل��ل��ف��ن��ان��ني 
ل��ق��اء  حم���ور  كوفيد19- 
العا�سمة،  باجلزائر  جمع، 
ال�سيدة  الثقافة  وزي��رة  بني 
ووزي���ر  دودة  ب��ن  م��ل��ي��ك��ة 

و  ال��ت�����س��غ��ي��ل  و  ال��ع��م��ل 
اأحمد  الجتماعي  ال�سمان 
���س��وق��ي ع��ا���س��ق ي��و���س��ف، 

الثقافة. لوزارة  بيان  ح�سب 
ه��ذا  اأن  ال��ب��ي��ان  اأو���س��ح  و 
وزارة  مب��ق��ر  ان��ع��ق��د  ال��ل��ق��اء 
"التن�سيق  اإطار  يف  الثقافة 

انعقاد  احلكومي"ع�سية 
ال��ث��ق��اف��ة  وزراء  مت���ر  م���وؤ
نظام  عرب  الإفريقي  لاحتاد 
بعد،  عن  املرئي  التحا�رش 
الجتماعية  الو�سعية  حول 
ل�سيما  للفنانني  املهنية  و 
الناحية  من  بالوباء  ثرين  املتاأ

. عية جتما ل ا
خال  الوزيران  ا�ستعر�ض  و 
الفنانني  و�سعية  ال��ل��ق��اء 
اإىل  ت��ط��رق��ا  و  اجل��زائ��ري��ني 
و  املهنية  الق�سايا  جممل 
تخ�ض  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
وجهة  من  التقنيني  و  الفنانني 
املر�سوم  خا�سة  القانون  نظر 
امل��وؤرخ   14-69 التنفيذي 
املحدد   2014 فرباير   9 يف 
و  ا�سرتاك  ن�سبة  و  �سا�ض  اأ
الجتماعي  ال�سمان  داءات  اأ

الفنانون  منها  ي�ستفيد  التي 
امل���اأج���ورون  ل��ف��ون  امل��وؤ و 
ال��ف��ن��ي و/ ال��ن�����س��اط  ع��ل��ى 

اأن  معتربين  ل��ي��ف،  ال��ت��اأ و  اأ
دراية  على  لي�سوا  "املعنيني 
عليها  املن�سو�ض  بالأحكام 

الن�ض". هذا  يف 
على  ال���ط���رف���ان  ات��ف��ق  و 
ال��ت��ع��ج��ي��ل  "����������رشورة 
ب��ا���س��ت��ك��م��ال امل��ن��ظ��وم��ة 
ذات  الإجرائية  و  القانونية 
و  التقنيني  و  بالفنانني  ال�سلة 
الأحكام"  ترقية  "حملة  قامة  اإ
الن�سو�ض  هذه  يف  املقررة 
فريو�ض  جائحة  بعد  ل�سيما 
ب�سدة  ث��ر  اأ ال��ذي  كورونا" 

التقنيني. و  الفنانني  على 
ق/ث

املغني  و  ال�ساعر  ���س��ارك 
ي��ت  اجل���زائ���ري ل��ون��ي�����ض اآ
م��ن��ق��ات رف��ق��ة م��واط��ن��ه 
جانب  اىل  بوزينو  �سادق 
جميع  م��ن  اآخ��ري��ن  فنانني 
احل��ف��ل  يف  ال��ع��امل  ن���ح���اء  اأ
ال�����ذي ن��ظ��م اف��رتا���س��ي��ا 
جائحة  ان��ت�����س��ار  ب�����س��ب��ب 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
العاملي  اأفريقيا  يوم  مبنا�سبة 

كل  من  ماي   25 ل  امل�سادف 
. �سنة

اجلزائريان  الفنانان  ان�سم  قد  و 
�سادق  و  منقات  اآيت  لوني�ض 
���س�����ض ف��رق��ة "  ب��وزي��ن��و، م��وؤ
كوكبة  كذا  و  دميوقراطو�ض" 
الأفريقية  الأغنية  جن��وم  من 
ف��رو  اأ واي��د  وورد  حركة  اإىل 
احلفل  منظمة  )وان(  ناتوورك 
قنوات  عدة  على  بثه  مت  الذي 
قد  و   . افريقية  تلفزيونية 
ميتد  الذي  منقات  اآيت  ظهر 
قرن  ن�سف  اىل  الفني  م�سواره 
ال�ساعة  نهاية  يف  الزمن،  من 
دائه  باأ احلفل  بث  من  الأوىل 
"ثلت  اأغانيه  اأ�سهر  لإح��دى 
عمري(  من  يام  اأ )ثاثة  يام"   اأ
و   . كبريا  جناحا  عرفت  التي 
الفرقة  قائد  اأدى  جهته،  من 
"دميوقراطو�ض"  ال��وه��ران��ي��ة 
ثماين  م��ن��ذ  ���س�����س��ت  اأ ال��ت��ي 
اأغنية  ان��ف��راد  على  �سنوات 
بعد  ماتبكي�ض"،  امليمة  يا   "

احلفل. انطاق  من  �ساعتني 
املغنية  ق���ررت  ���س��ارة،  ل��اإ
اأول  زان،  م���ال  اآ اجل��زائ��ري��ة 
م�ساركتها  ع��ن  اأعلنت  م��ن 
من  الن�����س��ح��اب  احل��ف��ل،  يف 
الفنانني  بني  من  و  الربنامج. 
احل��ف��ل  ه���ذا  يف  امل�����س��ارك��ني 
و  اأ م��ن��ازل��ه��م  م��ن  ان��ط��اق��ا 
و  اأ الت�سجيل  ا�ستوديوهات 
الكوميدية  الفنانة  ح��دائ��ق 

اأورزم��ان  �سامية  التون�سية 
التون�سيني  ال��ع��ازف��ني  رف��ق��ة 
ح��م��زة  و  ����رشق���ي  �������رشف  اأ
املغربي  الفنان  و  مات�سيمة 
اأع��اد  ال��ذي  ن�سويل  امل��ه��دي 
للجزائري  "لعفو"  اأغنية  داء  اأ
املطرب  كذا  و  لعرو�سي  جمال 

حكيم. امل�رشي 
الفني  احل��دث  ه��ذا  متيز  كما 
م�ساهري  مب�ساركة  ال��ق��اري 
على  ف��ري��ق��ي��ة  الأ املو�سيقى 
�سانغاري  اأومو  املاليني  غرار 
تيديان  �سيخ  و  كايتا  �سليف  و 
 ( فاكويل  جاه  تيكن  و  �سيك 
ال�سينغايل  و  فوار(  دي  كوت 
احلفل  راع��ي  ن���دور،  يو�سو 
اأخ��رى  ���س��م��اء  اأ اإىل  اإ���س��اف��ة 
و  الهندي  املحيط  من  لمعة 
الأمريكيتني. و  الكاريبي  جزر 

احلفل  هذا  من  الهدف  متثل  و 
 " يف  �ساعات  اأربع  دام  الذي 
جائحة  مبخاطر  التح�سي�ض" 
ملرحلة  التح�سري  و  كوفيد19- 
ح�سب  اجلائحة"  ب��ع��د  م��ا   "

. ملنظمني ا
ل��ل��ع��ل��م ف����ان ه����ذا احل��ف��ل 
على  اأ�رشفت  الذي  الفرتا�سي 
مع  بال�سرتاك  وان"   " تنظيمه 
اأفريك   " و  يوني�سكو  منظمة 
مت  برودكا�ستينغ"  ي��ون��ي��ون 
�سبكات  على  اليوم  طيلة  بثه 

الجتماعي". التوا�سل 
ق/ث

دكار ينفي اإ�سابته بكورونا خالل 
ت�سوير م�سل�سل“زوج يف ح�سلة”

لقاء بني وزيرة الثقافة ووزير العمل حول الو�سعية االجتماعية واملهنية للفنانني

رفقة فنانني من العامل اأجمع

لوني�س اآيت منقالت يحيي حفال 
مبنا�سبة يوم افريقيا 
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�شر والإ�شهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
الضمانات  بكل  األفراد، جيب محايتها  لكل  طبيعي 

الدستورية.
راقية،  حضارية  رسالة  اإلعالم  بأن  وتؤمن   -  3
بيئة  يف  وتزدهر  املجتمعية.  املشاركة  على  تقوم 

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

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

واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
 ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
فحرية اإلعالم من حرية الوطن، وااللتزام بالدفاع 

عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية  ضمانات 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لــذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
أو  احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
أو  الشخصية  ــاءة  اإلس أو  التشهري  أو  االبــتــزاز 
احلقائق خلدمة  تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية 
غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات والوثائق 
بالسرية،  ستحـاط  اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 

تقتضى  اإلعــالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف  األمة  تراث  احترام 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض 

أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا 
اإلعالمي  الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة 

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �شرفنا الإعالمي

1ـ مالكم أمريكي مسلم 
معتزل

2ـ جديد باللغة الفرعونية 
القدمية ـ أول من اكتشف 

كروية األرض عمليا
3ـ يهنب بال مقابل ـ صوت 

الضحك
4ـ هلن التراب )ىف البئر( ـ 

خيبئ شيئا خلسة
5ـ مارسن ـ حرف جزم

6ـ جيمعون املال والذهب 
)معكوسه ( ـ دار حول اشيء
7ـ حياه )مبعثرة( ـ مواطنو 

أكرب دولة آسيوية مساحة
8ـ أرشد إىل الشيء املطلوب 
ـ اسم فرس تسببت يف حرب 
40 سنة بني القبائل العربية

9ـ عشر مئات ـ – ما يدره 
الثدي قبيل الوالدة وبعدها 

مباشرة
10ـ من مكونات الدم ونقصه 

ناتج عن االنيميا

أفقــــــــــــــــــي
1ـ على رأس العمل ـ صرخ 

بامسه
2ـ عامل مصري حاصل على 

نوبل
3ـ نضاحك ونلقي الطرائف 

بيننا
4ـ ذات حنان ومودة

5ـ حشرات ذات نظام 
اجتماعي دقيق ـ نصف قالت 

ـ نظف القطن من البذور
6ـ متشاهبان ـ ينفي علمه 

بالشيء ـ ثلثا ثلة
7ـ يعمل بتعب وكد ـ مادة 

مطهرة للجروح توجد يف ماء 
البحر

8ـ حلقات معدن متشابكة ـ 
من أقطاب البطارية

9ـ نصف واحد ـ سئم ـ ودى
10ـ نزيل األوساخ ـ مقاتلون 

غري راجلني

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرية،داخل  مربعات   9 من  �شودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �شغرية لت�شكل ال�شبكة من 81 مربعا �شغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�شغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�شرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�شبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�شعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
والية النعامة 
دائرة امل�سرية
 بلدية امل�سرية

 م�سلحة ال�سوؤون العامة 
الرقم: 013 /2020 

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية
 18  : يف  املوؤرخ   -06  12 رقم  القانون  من   70 املادة  االأحكام  طبقا   
مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل:  املوافق   1433 �سفر 
يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   17/03/2020 اليوم  هذا 
امل�سماة:  املحلية  للجمعية   14/2020 رقم  حتت   02/01/2020
جمعية �سدى االأنوار الثقافية لبلدية امل�سرية امل�سجلة حتت رقم: 03 
20/02/2019 املقيمة: بـ حي الوئام بامل�سرية الرئي�س بلية  بتاريخ 
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من اأكثـر عوا�شم اأوروبا اخ�شراراالكلمات ال�ّشهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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ا�شم ال�شاعر
الذي اأن
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مت�شابهان 

�شوت الكالب
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على الن�شاء

يف ال�شينغال 

ا�شم قدمي 
ملدينة غيليزان 

لــمــ�س
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية تيارت

 مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
مكتب اجلمعيات

 اإعالن عن تا�سي�س الهيئة القيادية
 12 يف  املوؤرخ   06  -  12 رقم  القانون  لالأحكام  طبقا   
 ) ديني   ( طابع  ذات  باجلمعيات  املتعلق   2012 جانفي 
 03/ 19 اليوم  لقد مت هذا   02 فقرة   18 املادة  ال�سيما 
اإعالن  للجمعيات  الع�سوي  للقانون  مبطابقها   2020/
 : امل�سماة  املحلية  للجمعية  القيادية  الهيئة  تاأ�سي�س  عن 
بتاريخ   03 امل�سجلة حتت رقم  اجلمعية الدينية االإح�سان 
19 /03 /2020 . الرئي�س : بوغفالة بوزيد . املقر : 

م�سجد االإح�سان - حي االإ�ستقالل - تخمارت .
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حـدث وال حـرج
الغلق الفوري 

لفندق “الزينيت” 
بوهران بعد 

تنظيمه حفال فنيا 
اأمر وايل ولية وهران، عبد القادر 

جالوي، بغلق فندق “الزينيت” 
وقاعة احلفالت التابعة له ب�شبب 
تنظيمها حفال فنيا بث عرب قناة 

وهران  �شلطات  “الباهية”.واعتربت 
اأن الن�شاط خمالف لقواعد احلجر 

ال�شحي والتدابري الوقائية  التي 
اأقرتها ال�شلطات العمومية، حيث 
اأمر الوايل بالغلق الفوري لفندق 

احلفالت  “ ZENITH ” وقاعة 
ب�شبب عدم اللتزام بالإجراءات 

الوقائية  اخلا�شة بجائحة فريو�س 
كورونا كوفيد19-، واحت�شان ن�شاط 

عام بدون ترخي�س م�شبق. كما 
اأمر بفتح حتقيق اأمني بخ�شو�س 
هذه الوقائع. واأكد وايل الولية 
اأن ال�شلطات العمومية �شتتعامل 

بكل �شرامة مع مثل هذه  احلالت 
باعتبارها م�شا�شا بال�شالمة وال�شحة 

العامة.

اأخبــار حــول
 العــامل

املنظمة الوطنية 
حلماية امل�شتهلك 
حتذر من ظاهرة 

�شكب الزيوت 
امل�شتعملة اأمام 

املنازل اأو يف ال�شارع 
لأنها ت�شبب اأ�شرارا 

بالغة اخلطورة على 
ال�شحة العامة.

صـــورة و تعــليق 

ترامب يهاجم موقع تويرت◄
ن�سب خاف بني موقع تويرت والرئي�ض الأمريكي 
دونالد ترامب، بعد حتذير عماق التوا�سل ب�ساأن 

مدى �سحة املعلومات الواردة يف اإحدى تغريداته. 
وغرد الرئي�ض ترامب عرب ح�سابه باملوقع قائا: “لي�ض 
هناك اأي احتمال )�سفر!( يف األ ينطوي القرتاع عرب 

الربيد على احتيال كبري”، وحذر من احتمال وقوع 
“تزوير”. ويف �سابقة من نوعها، و�سع تويرت عامة 

حتذير اأ�سفل التغريدة ومع اأخرى لحقة مبوجب 
�سيا�سته اجلديدة حول مكافحة املعلومات امل�سللة. 

ويظهر اإ�سعار تويرت عامة تعجب زرقاء حتت 
تغريدة ترامب، مقرتحًا على القراء “احل�سول على 

الوقائع حول القرتاع عرب الربيد”.

ارتفاع عدد وفيات االأطباء 
بفريو�س كورونا يف م�سر 

اإىل 22
اأعلن ع�سو جمل�ض النقابة العامة لاأطباء يف م�رش 

اإبراهيم الزيات، الأربعاء، اأن عدد الأطباء املتوفني 
بفريو�ض كورونا ارتفع بعد وفاة طبيبني جديدين. 
واأ�سار اإىل اأن عدد الأطباء املتوفني بلغ 22 طبيبا، 

وذلك بعد وفاة الدكتور �سالح ال�سيمي، اأ�ستاذ 
اجللدية طب عني �سم�ض، والدكتورة م�سرية حمفوظ 

ا�ست�سارية الأ�سعة مب�ست�سفى �سدر املحلة.
ياأتي ذلك بعدما نعت النقابة العامة لاأطباء، 

الدكتور حممد عبد البا�سط اجلابري، اأخ�سائي 
احلميات مب�ست�سفى حميات اإمبابة، والدكتور اأحمد 

النني طبيب الن�ساء والتوليد ويعمل بتاأمني �سحي 
بنها، والدكتور وليد يحيي عبد احلليم طبيب مقيم 

ن�ساء مب�ست�سفى املنرية، اإثر وفاتهم بفريو�ض كورونا 
امل�ستجد.

وكانت وزيرة ال�سحة امل�رشية هالة زايد، قد 
اأعلنت منذ يومني اأن م�رش �سهدت 11 وفاة بني 
اأفراد الأطقم الطبية، بالإ�سافة اإىل اإ�سابة 291 

مب�ست�سفيات احلميات وال�سدر والعزل، بينهم 69 
طبيبا وطبيبة.

خرباء يابانيون يحذرون: 
اأقنعة الوجه خطرية 

لالأطفال دون �سن الثانية
اأ�شبح ارتداء الأقنعة اأمرا �شائعا ب�شكل 

متزايد خالل جائحة فريو�س كورونا، ولكن 
يجب األ ي�شتخدمه الأطفال دون �شن الثانية، 

وفقا جلمعية الأطفال اليابانية.وتقول 
اجلمعية اإن الأطفال، خا�شة منهم الأ�شغر 
�شنا، معر�شون خلطر الإ�شابة ب�شعوبات يف 

التنف�س اإذا مت تغطية اأنوفهم واأفواههم لأن 
لديهم "ممرات هوائية �شيقة". وميكن اأن 

يت�شبب اجلفاف يف التنف�س يف ال�شغط على 
قلب الطفل ال�شغري اأو الر�شيع، ويزيد اأي�شا 

من خطر الإ�شابة ب�شربة ال�شم�س، ما قد 
ي�شبب الدوخة وال�شداع.وهناك اأي�شا خطر 

متزايد من الختناق، خا�شة اإذا تقياأ الأطفال 
ال�شغار وراء القناع. وحذر الأطباء الآباء من 

و�شع اأقنعة الوجه على الر�شع لأنه يجعل 
من ال�شعب مالحظة التغريات يف لون الوجه 

والتعبري والتنف�س.ولدى الر�شع جماري 
تنف�س �شيقة والأقنعة ميكن اأن تزيد من 

�شعوبة التنف�س لديهم، ما يزيد من العبء 
امل�شتمر على الرئتني.وت�شيف اجلمعية 

اأنه ل توجد حاجة لأن يرتدي الأطفال 
ال�شغار اأقنعة واقية لأن فر�س اإ�شابتهم 
بـ"كوفيد19-" منخف�شة للغاية، حيث مل 

يكن هناك �شوى عدد قليل من حالت 
الإ�شابة بالفريو�س التاجي اخلطرية بني 

الر�شع والأطفال ال�شغار، وقد التقط معظم 
هوؤلء الفريو�س من اأفراد الأ�شرة ولي�س من 

اأي �شخ�س خارج اأ�شرهم.وبالتايل، خل�شت 
جمعية الأطفال اليابانية اإىل اأن الأقنعة 
لي�شت �شرورية للر�شع حتت �شن الثانية.

�سقوط العديد من اجلرحى بجيجل يف معارك 
باالأ�سلحة البي�ساء بني �سبان 

�شهدت املنطقة احلدودية بني بلديتي العن�شر وامليلية �شرق ولية جيجل يف ثاين اأيام عيد الفطر 
معارك طاحنة بني جمموعات من ال�شباب املنحدرين من منطقتي لعرابة وتابريحت  املتجاورتني 

والتابعتني للبلديتني املذكورتني وهي املعارك التي اأ�شفرت عن اإ�شابة عدة اأ�شخا�س بجروح 
متفاوتة اخلطورة اأحدهم يف حالة خطرية .وح�شب م�شادر مطلعة  فان الأمور بداأت باعتداء 

جمموعة من ال�شبان املنحدرين من حي تابريحت  بامليلية على �شخ�س ينحدر من حي لعرابة 
ببلدية العن�شر حيث قاموا بطعنه ب�شكني على م�شتوى البطن والوجه، الأمر الذي اأثار غ�شب 

اأ�شدقائه ومعارفه الذين قاموا بنقله  اإىل اإحدى 
العيادات القريبة من اأجل عالجه من اجلروح 
التي اأ�شيب بها قبل اأن يحاول هوؤلء النتقام 
لل�شحية من خالل جمع اأنف�شهم والتنقل اإىل 

حي تابريحت املجاور للبحث عن الأ�شخا�س 
الذين كانوا �شببا يف هذا العتداء الأمر الذي 
اأدى اإىل ن�شوب معركة بالأ�شلحة البي�شاء بني 
الطرفني ما اأ�شفر عن �شقوط عدد غري حمدد 

من اجلرحى الذين تطلبت حالة بع�شهم 
اإخ�شاعهم للعالج.

�ساحنة تده�س �سابني وتلوذ بالفرار بباتنة 
لقي ليلة اأم�س الأول �شاب يف الثالثينيات من العمر حتفه واأ�شيب اأخر بجروح متفاوتة اخلطورة، اثر 

حادث مرور األيم وقع ببلدية �شفيان 
بولية باتنة، بعد اأن ده�شت ال�شاحنة 
ال�شحايا ولذت بالفرار، حيث ت�شببت 

يف اإ�شابة ال�شابني بجروح اأدت اإىل 
مقتل ال�شحية بعني املكان متاأثرا بها، 

فيما حول الأخر اإىل م�شت�شفى نقاو�س 
لتلقي الإ�شعافات الالزمة، من جهة 

اأخرى فقد فتحت م�شالح الدرك 
الوطني حتقيقا يف احلادث للوقوف 

عند اأ�شبابه والك�شف عن هوية 
�شاحب ال�شاحنة املت�شبب يف احلادث.



ا�ستعجال حتديد العقار ملبا�سرة اإجناز امل�ساريع 
اال�ستثمارية الكربى باجلنوب

خالل اجتماع لدرا�شة ربط املحيطات الزراعية ب�شبكة الكهرباء والطاقة املتجددة

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

ح�شرته  الذي  الجتماع،  هذا  وياأتي 
تكملة  ــار  اإط يف  ـــوزارة،  ال من  اإطـــارات 
الذي  الوزاري  اللقاء  لقرارات  وتنفيذا 
الطاقة  ا�شتعمال  حول  موؤخرا  انعقد 
لتطوير الفالحة واأي�شا ملوا�شلة العمل 
والأطــر  العملياتية  التدابري  ــول  ح
التنظيمية التي �شرتافق اإ�شرتاتيجية 
يف  ال�شتثمار  يخ�س  فيما  الــقــطــاع 
البيان  العليا.واأ�شار  واله�شاب  اجلنوب 
اإىل اأن الوزير طلب من املدراء املعنيني 
الروؤية  حتديد  يف  الإ�ــشــراع  ب�شرورة 
لتطوير  الطاقة  ا�شتعمال  يخ�س  فيما 
حاليا  املتوفر  العقار  ــذا  وك الفالحة 
ملبا�شرة اإجناز امل�شاريع ال�شتثمارية يف 

امل�شتقبل القريب.
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بكورونا الوفيات  اإجمايل  �سحية،   623

�سفاء 221 حالة الأول مرة منذ انت�سار الوباء باجلزائر

بعد جدل فتوى اإخراج زكاة الفطر، بلمهدي يو�سح:

الوزرة طلبت �سبط م�سهد االإعالم الديني ولي�س توقيف برنامج �سم�س الدين

ملفات ق�سائية و حجز مركبات خالل يومي العيد بجيجل

و�سيط اجلمهورية يتعر�س حلادث مرور

ا�ستهر بجلب ال�سالح من تون�س .. املجاهد طايري مو�سى يف ذمة اهلل

اللواء �سنقريحة يوؤكد:

اجلي�س وقف اإىل جانب 
ال�سعب ملواجهة كورونا

م�سرع طفل ده�سته �سيارة 
بالطريق ال�سيار �سرق-

غرب بغليزان 

�سجار اأ�سقاء يف ثالث اأيام 
العيد يودي بحياة ثالثيني 

بب�سكرة

اأعلنت وزارة ال�شحة وال�شكان وا�شالح 
لها  بيان  يف  الأربعاء  اأم�س  امل�شت�شفيات 
160 حالة اإ�شابة جديدة  عن ت�شجيل  
امل�شتجد،  كــورونــا  بفريو�س  مــوؤكــدة 
على  الإ�ــشــابــات  ــدد  ع بذلك  لريتفع 
حالة   8857 اىل  الــوطــنــي  املــ�ــشــتــوى 
حالت   6 ت�شجيل   مت  حني  يف  موؤكدة، 
حــالت  ــدد  ع لريتفع  جــديــدة،  وفــاة 
الوفاة اإىل 623 وفاة.وافاد، نف�س البيان 
كورونا،  وباء  ور�شد  متابعة  جلنة  اأن 

للح�شيلة  اليومي   حتديثها  يف  ك�شفت 
عن  املا�شية  �شاعة  الـ24  خالل  امل�شجلة 
لرتتفع  بالفريو�س،  م�شاب    221 �شفاء 
ـــالت الــ�ــشــفــاء مــنــذ بــدايــة  بــذلــك ح
ل  حني  يف  حالة،   5139 اىل  اجلائحة 
مب�شلحة  مــتــواجــدا  م�شابا   32 يـــزال 

العناية املركزة.
اجلمعية  كــ�ــشــفــت  ــــر  اآخ ــيــاق  �ــش ويف 
ــه  الــوطــنــيــة لــلــتــجــار و احلــرفــيــني اأن
ب�شعر  كمامات  اقتناء  املواطنني  باإمكان 

من  بداية  للوحدة  دج،    30 يتجاوز  ل 
من  �شعيا  ذلــك  ياأتي  املقبل.  الأ�شبوع 
اجلمعية للم�شاعدة يف توفري الكمامات 
التي تعد اأحد �شبل الوقاية من انت�شار 
بعد  باخل�شو�س  و  ــا  ــورون ك فــريو�ــس 
اجلريدة  يف  التنفيذي  املر�شوم  �شدور 
القناع  ارتــداء  يفر�س  الذي  الر�شمية 
املتخذة  الإجـــراءات  اإطــار  يف  الوقائي 

لواجهة فريو�س كورونا.
ن�شرته  للجمعية  بيان  يف  جــاء  حيث 

مــواقــع  عــلــى  الــر�ــشــمــي  ح�شابها  ــرب  ع
اأنها  )في�شبوك(   الجتماعي  التوا�شل 
مكلفة  ور�شات  هواتف  ــام  اأرق �شتن�شر 
كافة  م�شتوى  على  الكمامات  ب�شناعة 
املقبل،  الأ�شبوع  من  بداية  الــوليــات 
التوا�شل  املواطنني  كل  باإمكان  حيث 
لقتناء  مبا�شرة  الــور�ــشــات  ــذه  ه مــع 
دينارا   30 يتجاوز  ل  ب�شعر  الكمامات 

جزائريا للوحدة.
لوؤي ي

والأوقــاف  الدينية  ال�شوؤون  وزير  قال 
حول  الأربعاء  اأم�س  بلمهدي،  يو�شف 
"�شم�س  ال�شيخ  برنامج  اإيقاف  ق�شية 
ــدى  اإح �شا�شة  على  بوروبي"  الــديــن 
ح�شابات  ل  انـــه  اخلــا�ــشــة  ــوات  ــن ــق ال

�شخ�شية وراء احلادثة.
وقال بلمهدي يف ت�شريح نقلته �شفحة 
بيننا  "لي�س  الفاي�شبوك  على  الــوزارة 
ح�شابات  اأي  الدين  �شم�س  ال�شيخ  وبني 
ال�شادة  من  غريه  ول  هو  ل  �شخ�شية، 
امل�شهد الإعالمي، كل ما  املتواجدين يف 
الوزارية  الوطنية  اللجنة  اأن  الأمر  يف 

ظرف  ظل  يف  فتوى  اأ�ــشــدرت  للفتوى 
جمع  يقت�شي  جميعا  تعرفونه  �شعب 
اإحداث  وعدم  الكلمة  لتوحيد  اجلهود 
والت�شوي�س  والقلق  اجلـــدل  مــن  ــوع  ن
"عندما  الوزير  املواطن".واأ�شاف  على 
بجواز  اخلا�شة  الفتوى  الهيئة  اأ�شدرت 
�شهر  بــدايــة  يف  الفطر  زكـــاة  اإخــــراج 
لها،  ي�شتجيبون  املواطنون  بداأ  رم�شان 
العلماء  خرية  ت�شم  اللجنة  اأن  خا�شة 
فهي م�شوؤولة لتدير ال�شاأن الديني، لكن 
عندما �شدرت الفتوى من ال�شيخ �شم�س 
النا�س  ــا، وبـــداأ  ــاك اإرب اأحــدثــت  الــديــن 

الزكاة  اأخرجوا  اأنهم  قائلني  يت�شلون 
عليهم  يجب  فهل  رم�شان  بــدايــة  يف 
جديد".وتابع  مــن  اإخــراجــهــا  اإعـــادة 
الفتوى  جلنة  على  واجبا  "كان  الوزير 
لزاما  وكان  بيان،  يف  الأمــور  تو�شح  اأن 
والأوقاف  الدينية  ال�شوؤون  وزارة  على 
�شلطة  وهي  الو�شية  الهيئة  تخطر  اأن 
�شبط ال�شمعي الب�شري".واأكد بلمهدي 
ال�شبط  �شلطة  تدعو  مل  الـــوزارة  اأن 
من  لي�س  الأمر  فهذا  الربنامج  لإيقاف 
اخت�شا�شها، بل طلبت منها فقط �شبط 
م�شيفا  الإعــــالم،  يف  الديني  امل�شهد 

الدين  �شم�س  ال�شيخ  وبني  بيننا  "لي�س 
كان". نوع  اأي  من  �شخ�شية  م�شاكل  اأي 
وزارة  بها  تقدمت  التي  ال�شكوى  وكانت 
ال�شوؤون الدينية ل�شلطة �شبط ال�شمعي 
الب�شري �شد فتوى لل�شيخ �شم�س الدين 
الوزارية  للجنة  اأخــرى  فتوى  تخالف 
حول جواز اإخراج زكاة الفطر يف بداية 
اإيقاف  يف  ت�شبب  ما  رم�شان،وهو  �شهر 
الربنامج اخلا�س بال�شيخ �شم�س الدين 

يف نهاية املطاف.

لوؤي.ي   

العالقات  و  التــ�ــشــال  خلية  ك�شفت 
العامة لأمن ولية جيجل عن ح�شيلة 
خالل  من  العيد  يومي  خالل  ن�شاطها 
اإجـــراءات  تطبيق  على  اأفــرادهــا  �شهر 

البيان  يف  جاء  حيث  اجلزئي،  احلجر 
عرب  ــررت  ح قد  ال�شرطة  م�شالح  اأن 
81 ملفا  تراب ولية جيجل قد حررت 
و  مراقبة  عملية   121 بني  من  ق�شائيا 

31 درا�شة معمقة قامت بها، و يف نف�س 
مبراقبة  امل�شالح  ذات  قامت  الفرتة 
نارية  دراجة   32 بينها  من  مركبة   77
و  �شياقة  رخ�س   4 �شحب  عن  اأ�شفرت 

و�شع املركبات يف املح�شر ب�شبب خمالفة 
تنقل  مبنع  القا�شي  الإداري  ـــر  الأم

املركبات خالل يومي العيد.
ع.ع.ب

تعر�س موكب و�شيط اجلمهورية، كرمي 
التا�شعة  حــوايل  مــرور  حلــادث  يون�س، 
بن  زرالدة  ال�شريع  الطريق  يف  �شباحا 
اأن  حازتها  معلومات  عكنون.واأ�شارت 

كرمي  توجه  اأثناء  وقــع  ــرور  امل حــادث 
يون�س من مقر �شكناه يف نادي ال�شنوبر 
من  عدد  حيدرة.ونقل  يف  مكتبه  اإىل 
مل�شت�شفى  اجلمهورية  و�شيط  حرا�س 

�شيارة  تــعــر�ــس  بــعــد  بــا�ــشــا  م�شطفى 
يف  كبرية،  لأ�ــشــرار  الأمنية  املرافقة 
حني مل ي�شب كرمي يون�س باأذى جراء 
يف  اجلمهورية  و�شيط  احلادث.وتنقل 

با�شا  م�شطفى  مل�شت�شفى  لحــق  وقــت 
�شحة  على  لالطمئنان  العا�شمة  و�شط 

مرافقيه.
ق.و

املجاهد  بباتنة  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 
�شنة   87 ناهز  عمر  عن  ح�شان  طايري 
واملواقف  بالت�شحيات  مليئة  حياة  بعد 
الأربعاء  اأم�س  اأورده  ما  ح�شب  النبيلة 

بيان لوزارة املجاهدين وذوي احلقوق.
 1933 22 اأفريل  وكان الفقيد املولود يف 
مبروانة بولية باتنة لبى نداء الوطن 

التحرير  جي�س  ب�شفوف  التحق  حيث 
الوطني �شنة 1955 باملنطقة التاريخية 

الأوىل.
املجيدة،  الثورة  خالل  الراحل  قم  كما 
جللب  ــس  ــ� ــون ت اىل  ــــــات  دوري بـــعـــدة 
الأوىل  الــوليــة  اإىل  ونقلها  الأ�شلحة 
الثالثة  الولية  اأو  الثانية  الولية  اأو 

معارك  عدة  يف  �شارك  كما  التاريخية. 
ال�شتعمار  �شد  وا�شتباكات  وكمائن 
وثقة  احرتام  ذلك  فاك�شبه  الفرن�شي 
ليتوىل  واملجاهدين  القادة  من  العديد 
عدة م�شوؤوليات اأهمها حمافظا �شيا�شيا و 
اأول �شيا�شي ثم  الناحية و مالزم  ممون 
�شيا�شي.وقد تقلد املرحوم  مالزم ثاين 

من  منا�شب  عــدة  ال�ــشــتــقــالل  غـــداة 
الوطن حيث �شغل منا�شب  اأجل خدمة 
الوطنية  املنظمة  يف  �شتى  ع�شوية 
باتنة  وليـــة  ــدوب  ــن )م للمجاهدين 
مكتب  ع�شو  ثم  ولئــي  مكتب  وع�شو 

وطني.
ق/و

ـــــان  ــس اأرك ــ� ــي ـــــد رئ اأك
اجلــيــ�ــس الــوطــنــي 

الــــ�ــــشــــعــــبــــي 
ـــة،  ـــاب ـــي ـــن ـــال ب

ال�شعيد  اللواء 
  ، يحة �شنقر
اأمــــــــــ�ــــــــــس 
ـــــاء،  ـــــع الأرب

“وقـــــــــــــــوف 
اإىل  ـــس  ـــ� ـــي اجل

ـــب الــ�ــشــعــب   ـــان ج
ــة  ــح ــائ ـــة ج ـــه ـــواج مل

حتـــويـــل كورونا، موؤكدا على �شرورة 
اإعــادة  خالل  من  حقيقية  فر�شة  اإىل  ــة  الأزم هذه 
النظر يف الكثري من الأمور ويف العديد من املجالت”.
فعاليات  على  اإ�شرافه  خالل  �شنقريحة  اللواء  وقال 
جائحة  ــة  ــه ــواج م يف  “ال�شمود  ــوان  ــن ــع ب ــــدوة  ن
اإىل  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  “وقف  كوفيد19-”: 
كعادته  الواجب  نداء  لبى  حيث  الأبي،  �شعبنا  جانب 
هذه  ملواجهة  واملادية  الب�شرية  طاقاته  كل  جمندا 
التدابري  اتخاذ  اإىل  فبالإ�شافة  اخلطرية،  اجلائحة 
الفريو�س  انت�شار  دون  للحيلولة  الالزمة  الوقائية 
بت�شخري  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  قام  �شفوفه،  يف 
طبية،  معدات  جللب  الع�شكرية  ال�شحن  طــائــرات 
متت  “كما  ال�شعبية”.واأ�شاف  ال�شني  جمهورية  من 
للتكفل  الع�شكرية  ال�شحية  الهياكل  كافة  تعبئة 
اإذا  للتدخل  جاهزيتها  على  والــوقــوف  باملر�شى، 
تطلب الأمر ذلك، مبا فيها ن�شر امل�شت�شفيات امليدانية 
تخ�شي�س  جانب  اإىل  الع�شكرية،  النواحي  مبختلف 
والفنادق  اجلهوية  والنوادي  العائلية  الراحة  مراكز 
عن  ف�شال  بالفريو�س،  امل�شابني  لإيــواء  الع�شكرية 
م�شتوى  على  اللجان  ن�شاطات  يف  الفعالة  امل�شاهمة 
خالل  من  ل�شيما  والــوليــات،  الع�شكرية  النواحي 
تنظيم  ملخططات  امل�شتمر  التحيني  على  ال�شهر 
“اإن  يقول  )PLANS ORSEC(”.وتابع  الإغــاثــة 
هذه  حتويل  علينا  �شيكون  ولــذا  الهمة،  تلد  الأزمــة 
النظر  اإعادة  خالل  من  حقيقية،  فر�شة  اإىل  الأزمة 
ببناء  املجالت  من  العديد  ويف  الأمور  من  الكثري  يف 
لحتياجات  ت�شتجيب  ع�شرية  �شحية  منظومة 

املواطن وت�شمن له العالج الالئق.
ق/و

حتفه  12�شنة  يبلغ  طفل  اأمــ�ــس  اأول  اأم�شية  لقي   
ال�شيار  الطريق  م�شتوى  على  �شيارة  ده�شته  عندما 
�شرق-غرب مبنطقة العبايدية ببلدية يلل ال�شحية 
العيادة  م�شلحة  و�شوله  قبل  الأخرية  اأنفا�شه  لفظ 
املتعددة اخلدمات بيلل نتيجة خلطورة الإ�شابة التي 
بفتح  الــدرك  م�شالح  با�شرت  جهتها  من  لها  تعر�س 

حتقيق يف احلادث الأليم.
اأبو ع�شام

مبدينة  ال�شعبية  الأحياء  باأحد  اأ�شقاء  �شجار  ت�شبب 
وفاة  الفطر  عيد  اأيــام  ثالث  اأم�س  اأول  ليلة  ب�شكرة  
العمر  من  يبلغان  �شقيقني  اإ�شابة  اثر   �شنة   �شاب35 
�شيارة  منت  على  امل�شت�شفى  اإىل  نقال  �شنة   و35   26
35 �شنة اأنفا�شه الأخرية  خا�شة حيث  لفظ  �شاحب 
اإ�شابته باأداة حادة على م�شتوى ال�شدر،  ب�شبب �شدة 
بح�شب ما جاء يف بيان خليــة الت�شـــال والعالقــــات 
منه  ن�شخة  ا�شتلمنا  ب�شكرة  وليــة  من  ل  العامــــة 
،تدخل  الطبية  الرعاية  حتت  الأخــر  يبقى  فيما   ،
قوات ال�شرطة ك�شف ات�شاع ال�شجار اىل  اأربعة )04( 
اأ�شقاء وامل�شتبه فيه الرئي�شي يبلغ من  العمر 28 �شنة 
املتورط  توقيف  به  مت  الــذي   احلي  بنف�س  قاطنني 
اأعمارهم  تــرتاوح  اأ�شخا�س    )08( وثمانية   باجلرم 
بني 20 و 25 �شنة  كانوا يف ال�شجار  مع حجز الأ�شلحة 
و  فالحي  منجل  منها  ال�شجار  يف  امل�شتعملة  البي�شاء 
حديدي  ق�شيب  كبري(  حم�شور)�شيف  ابي�س  �شالح 
لتحديد  املوقوفني   مع  جار  التحقيق  يزال  وما  كبري 
العدالة  اإىل  ملفاتهم  وتقدمي  طــرف   كل  م�شووؤلية 

للنظر فيها .                                     
م.حريز

ناق�س �شريف عماري، وزير الفالحة والتنمية الريفية م�شاء اأم�س الأول رفقة الوزير املنتدب املكلف بالزراعة 
ال�شحراوية، فوؤاد �شهات، يف اجتماع عمل ربط املحيطات الزراعية ب�شبكة الكهرباء وحتديد املحيطات التي 

�شتمون بالطاقة املتجددة واأخرى تخ�س ال�شتثمارات يف اجلنوب واله�شاب العليا مع الرتكيز على م�شاألة حتديد 
العقار الذي �شي�شتقبل امل�شاريع ال�شتثمارية الكربى اخلا�شة بالزراعات ال�شناعية.
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