
عائلة تقتل ابنتها بعد تالقيها مع خطيبها ليال بالعوينات يف تب�سة

ترقية اال�ستثمارات الفالحية يف اجلنوب 
على طاولة اجتماع جمل�س الوزراء

يناق�س تطّور الو�شعية ال�شحية الوطنية ملواجهة انت�شار فريو�س كورونا

فيما مت العثور على �شاب م�شنوقا بحبل بخن�شلة

مبنا�سبة اليوم العاملى لالإقالع عن التدخني، 
ال�سحة العاملية حتذر:

تـعـاطـي الـتـبـغ 
وال�سـي�سة يـ�ساعف 
من خـطـر االإ�سـابـة 

باأعرا�س خطرية لكورونا
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إعفاء السيارات الكهربائية الهجينة من الرسوم واتفاق حول الصيرفة اإلسالمية

جتاذبات ت�سـبـق التـ�سـويت عـلـى 
م�سروع قانون املالية التكميلي اليوم
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مواطنون بحي النزلة 
يك�سفون ف�سيحة اإجناز 

الطرق احل�سرية

قلق من الزيادة امللحوظة
 يف اأعـداد احلـراقـة 

املــهــاجرين اإىل ا�سـبــانـيـا

تفكيك �سبكة دولية 
خمت�سة يف تهريب 

املخدرات 

هذه اأوقات العمل 
اجلديدة للم�ستخدمني يف 

واليات اجلنوب   
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يف ظاهرة  العام  بداية  منذ  و�شل  1700جزائري 
هي الأوىل من نوعها منذ 2016
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تو�سيع مهام اللجنة الوطنية حلماية الغابات ي�سهم 
يف تعزيز الوقاية من احلرائق

حممد علي 
-----------------

له  كلمة  يف  عماري  ال�سيد  قال  و 
عدد  ح�رضه  تن�سيقي,  لقاء  خالل 
اأع�ساء احلكومة, مبنا�سبة انعقاد  من 
اأن  الغابات  حلماية  الوطنية  اللجنة 
تو�سيع  ت�ستهدف  التي  التدابري  هذه 
الوطنية  باللجنة  املنوطة  امل��ه��ام 
تعزيز  �ساأنها  من  الغابات  حلماية 

و�سائل احلماية و الوقاية.
التدابري,  ه��ذه  راأ���س  على  ياأتي  و 
يف  النظر  اإع��ادة  ال��وزي��ر,   ي�سيف 
اللجنة  ل���دور  ال��ق��ان��وين  الإط����ار 
واإعطائها  الغابات  حلماية  الوطنية 
لها  ال�����س��الح��ي��ات وت��وف��ري  ك��ل 
ممار�سة  اأج���ل  م��ن  الإم��ك��ان��ي��ات 
للقطاعات  تو�سيعها  و  ن�ساطاتها 

الأخرى.
هذه  �سمن  من  انه  الوزير  اب��رز  و 
التدابري اأي�سا  "تفعيل البحث العلمي 
و التكوين من خالل املدر�سة العليا 
وتثمني  خن�سلة  بولية  للغابات 
النا�سئة  املوؤ�س�سات  لدى  الإب��داع 
و  الف�سائية  التقنيات  و  الرقمنة  و 
كذا   و  الغابية  الهند�سة  و  الت�سال 
يف  التحكم  و  الف�ساءات  تهيئة 
الأ�سناف احليوية و ا�ستغالل التنوع 
التغريات  مواجهة  يف  البيولوجي 
و  احل���راري  الحتبا�س  و  املناخية 

الت�سحر.
ال�ساكنة  "اإدماج  اأن  قوله  اأ�ساف  و 
التنمية  برامج  يف  ال�سباب  خا�سة 
بعث  �ساأنه  من  الريفية  و  الغابية 
ذات  املكملة  الن�ساطات  تعزيز  و 
الجتماعي  و  القت�سادي  الطابع 
من  الغابية  امل��وارد  ا�ستغالل  مثل 
العطرية  النباتات  و  فلني  و  خ�سب 
املهنية  املجال�س  مب�ساركة  الطبية  و 
اإليه  لل�سعب الغابية و هو ما ي�سبو 
الإج��راءات  هذه  خالل  من  القطاع 

اجلديدة .
"تدعيم  اإىل  اأي�سا  الوزير  اأ�سار  كما 
التن�سيق القائم بني خمتلف املتدخلني 
احلماية  اإدارتي  بني  خا�سة  ميدانيا, 
التن�سيق  تو�سيع  و  والغابات  املدنية 
عرب تعبئة كل الطاقات وجتند جميع 
اإداري��ني  من  املحليني  امل�سوؤولني 
الأ���س��الك  وم�����س��وؤويل  ومنتخبني 

الأمنية وكذا املواطنني خا�سة اأولئك 
الذين يقطنون بجوار الغابات .

و اأبرز اأن تعزيز التعاون مع الوكالة 
ل�ستغالل  اجل��زائ��ري��ة  الف�سائية 
عرب  امللتقطة  ال�����س��ور  وم��ع��اجل��ة 
التقييم  يتيح  ال�سطناعي  القمر 
كذا  و  الغابات  حل��رائ��ق  الأح�سن 
لالإمكانيات  امل�ستدام  ا�ستغالل 
والتحويل  فيها  وال�ستثمار  الغابية 
والأ�سجار  والفلني  للخ�سب  اجليد 
املثمرة, والنباتات العطرية والطبية, 
الرتفيهية  الغابات  ن�ساء  اأن  موؤكدا 
طريق  عن  بال�ستغالل  والرتخي�س 
�ساأنه  من  ذل��ك  كل  ال�ست�سالح 
من  الف�ساءات   هذه  على  احلفاظ 

طرف م�ستغليها.
تفعيل,  ����رضورة   على  اأك��د  كما 
الإعالم  و�سائل  كل  اأو�سع,  ب�سكل 
املجتمع  و  املحلية  الإذاعات  ل�سيما 
اأو�سع  حت�سي�س  اأج��ل  م��ن  امل��دين 
على  احلفاظ  اأهمية  على  للمواطنني 
ت�سجيع  �رضورة  مع  الغابية  الرثوة 
للرثوة  وامل�ستغلني  للفالحني  اأكرث 

الغابية على تاأمني.
باملكانة  مت�سل  �سياق  يف  ن��وه  و 
قطاع  بها  يحظى  ال��ت��ي  املميزة 
احلكومة  عمل  خمطط  يف  الغابات 
خا�سة بعد ا�ستحداث وزارة مكلفة 
اجلبلية, من  ال�سحراوية و  بالفالحة 
الريفية  و  الفالحية  التنمية  اأج��ل 
والدور الفعال واحليوي لهذا الن�سيج 
التوازن  املحافظة على  الطبيعي يف 
خ��الل تطهري  م��ن  الإي��ك��ول��وج��ي 
عن  ف�سال   , والهواء  املائية  امل��وارد 
مبكافحة  املرتبطة  الأخ��رى  املنافع 
ظاهرة الت�سحر و جمابهة التغريات 
اأهداف  التزامات  اإط��ار  يف  املناخية 

التنمية امل�ستدامة )2030 (.
تعزيز النظم االإيكولوجية 

والبيئية ل�سمان حماية اأكرب 
للف�ساءات الغابية 

اأهمية  ت��ويل  احلكومة  اأن  ذك��ر  و 
بالغة للتنمية واملحافظة على الرثوة 
تفوق  م�ساحة  تغطي  التي  الغابية 
�سخرت  حيث  هكتار  مليون   4,1
الربامج و كل  العديد من  الدولة  له 
الإمكانيات الب�رضية واملادية الهادفة 

اإىل حماية الغابات من كل الأخطار 
واملحافظة على املوارد الطبيعية عن 
الإيكولوجية  النظم  تقوية  طريق 

والبيئية.
باملخطط  الإطار  ذات  يف  ذكر  كما 
ال�رضوع  مت  الذي  للت�سجري  الوطني 
فيه حتت �سعار "�سجرة لكل مواطن" 
حيث م�ست عملية الت�سجري م�ساحة 
مت  هكتار  األف   11 ب�  تقدر  اإجمالية 
برجمتها خالل ال�سنة احلالية م�سيفا 
اأن عمليات الت�سجري �ست�ستمر خالل 
لتدارك  ذلك  و  القادمة  ال�سنوات 
التي تعر�ست للحرائق و  امل�ساحات 

تو�سيع الرقعة الغابية .
العمومية  ال�سلطات  ان  اأ�ساف  و 
اقتناء  من  الغابات  قطاع  مكنت 
والتدخل,  للوقاية  حديثة  و�سائل 
هذه  الغابات  اإدارة  حت�سلت  حيث 
ال�سنة,رغم ال�سائقة املالية, على 80 
�ساحنة مزودة ب�سهاريج خم�س�سة 
حرائق  ملكافحة  ال�رضيع  للتدخل 
الأرتال  بتدعيم  ي�سمح  مما  الغابات 
 20 الإجمايل  ليبلغ عددها  املتحركة 

رتل متنقل.
و  البيئة  وزي���رة  ق��ال��ت  ب��دوره��ا  
املتجددة ن�سرية بن حراث  الطاقات 
اللقاء  هذا  يف  ي�سارك  قطاعها  اأن 
تلعبه  ال��ذي  الكبري  للدور  نظرا 
التنوع  على  املحافظة  يف  الغابات 
ومن  البيئي,  والتوازن  البيولوجي 
وخمطط  اإ�سرتاتيجية  اإجناز  مت  اأجل 
النظم  على  للمحافظة  وطنيني 

البيئية والغابات.
املعهد  ت�سخري  مت  اأن��ه  اأ�سافت  و 
الوطني للتكوينات البيئية من اأجل 
القيام بحمالت حت�سي�سية وتوعوية 
والأو�ساط  الغابات  على  للحفاظ 

الطبيعية ملا لها من دور يف حت�سني 
وتوفري  للمواطن,  املعي�سي  الإطار 

اأ�سباب الراحة التي يحتاجها .
امل��وارد  وزي��ر  اأك��د  له  كلمة  يف  و 
قطاعه  اأن  براقي  اأرزق���ي  املائية 
يعمل بالتن�سيق مع القطاع الفالحي 
الطموح  برناجمه  اإجن��اح  اأج��ل  من 
خالل  من  النباتي  الغطاء  لتو�سيع 
زيادة امل�ساحات امل�سقية و امل�ساركة 
الذي  الت�سجري  عمليات  يف  الفعالة 
الأمن  ل�سمان  �رضوريا  اأمرا  اأ�سبح 

الغذائي.
لل�سدود  الوطنية  الوكالة  اأن  ذكر  و 
اإع��داد  يف  �ساركت  التحويالت  و 
الذي  للت�سجري  الوطني  املخطط 
تفوق  م�ساحة  ت�سجري  هدف  حدد 

2ر1 مليون هكتار .
من جانبه  نوه وزير  التعليم العايل 
الدين  �سم�س  العلمي  والبحث 
التي  املهم  و  الكبري  بالدور  �سيتور 
تكوين  يف  اجلزائرية  اجلامعة  تلعبه 
تقنني  و  اإط����ارات  و  مهند�سني 

خمت�سني يف "املهن الغابية" .
املكلف  امل��ن��ت��دب  ال��وزي��ر  اأك���د  و 
اجلبلية,  و  ال�سحراوية  بالزراعة 
فوؤاد �سحات من جهته على �رضورة 
القطاعات  جميع  جهود  تكثيف 
مربزا  الغابات  حرائق  خطر  ملجابهة 
ال��رثوة  م�ساحة  تو�سيع  ����رضورة 
اأن��واع  خمتلف  تطوير  و  الغابية 
النباتات ملجابهة الحتبا�س احلراري.

و قد مت  يف ذات اليوم تكرمي و ترقية 
الغابات  حمافظة  اأع��وان  من  عدد 
بولية جيجل ) منطقة امليلية( الذين 
ذلك  و  لع��ت��داء  م��وؤخ��را  تعر�سوا 
يبذلونها  التي  املجهودات  اأجل  من 

للمحافظة على ثروة الغابية.

فيما و�سعت اأكتاري�س 20 غرفة لتنظيف 
اليدين حتت ت�سرف �سكان البليدة

م�سابا   16149
بفريو�س كورونا 

ا�ستفادوا من العالج 
بالكلوروكني

�سريف عماري يوؤكد:

اأكد وزير الفالحة و التنمية الريفية �سريف عماري بالعا�سمة اأنه �سيتم تو�سيع مهام اللجنة الوطنية حلماية الغابات و اإعادة النظر 
يف اإطارها القانوين بهدف ر�سم املعامل الرئي�سية ل�سيا�سة وقائية وعملياتية حلماية الرثوة الغابية من خمتلف املخاطر و على راأ�سها 

احلرائق.

اللجنة  با�سم  املتحدث  ف��ورار  جمال  اأف��اد 
عدد  اأن  ال��وب��اء  ر�سد  و  ملتابعة  العلمية 
امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ا���س��ت��ف��ادوا م��ن ع��الج 
7286 حالة  16149 منهم  بلغ  الكلوروكني 
مت تاأكيدها من خالل الختبارات الفريو�سية 
فيها  م�ستبه  اأخرى  حالة   8863 و    )PCR(
وفًقا لالإ�سارات من الت�سوير و فح�س,  فيما 

يقبع 31 مري�سا حتت العناية املركزة حاليا.
الرائد   ,  ACTARIS �رضكة  وعر�ست   
بعني  مقرها  ال��واق��ع  املعياري  البناء  يف 
اليدين  لتنظيف  غرفة   20  , بالبليدة  رومانا 
 , الولية  �سكان  ت�رضف   حتت  و�سعها  و 
اأيديهم  غ�سل  من  مواطنوها  يتمكن  حتى 
�سيتم  الفريو�س, و  الوقاية من  و  با�ستمرار, 
ذات  واملناطق  البليدة  مناطق  يف  تركيبها 
من   واحدة  و هي  العالية,  ال�سكانية  الكثافة 
�رضكة  اتخذتها  التي  العاجلة  الإج���راءات 
الفريو�س   حماربة  يف  للم�ساهمة  اأكتاري�س 
التاجي  و الق�ساء عليه يف اجلزائر, للتقلي�س 
من عدد الإ�سابات, اأمام الأرقام التي ت�سجل 
يوميا و ارتفاع عدد حالت الوفاة, و هو ما 
اللجنة  با�سم  املتحدث  فورار  جمال  ك�سفه 
اخلمي�س  يوم  الوباء  ر�سد  و  ملتابعة  العلمية 
باأن اجلزائر �سجلت  140 حالة اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا و 07 حالة وفاة خالل ال� 24 
�ساعة املا�سية,  اأي اأن العدد ارتفع بالإجمال 
الوفيات  وعدد  موؤكدة,  حالة    8997 اإىل 
هي:  وليات   06 على  موزعني   ,  630 اإىل 
كل  واحدة يف  وفاة  حالة   01  , باملدية   02  (
 , امل�سيلة  بلعبا�س,  �سيدي  العا�سمة,  من 
اإجمايل  ارتفع  (,  يف حني  البي�س  و  تيارت 
حالة�   5277 اإىل  �سفاوؤهم  مت  الذين  املر�سى 
املبادرة جاءت بدعم من نادي رجال الأعمال 
يتم  قد  و  متيجة,   CEIMI وال�سناعيني 

تعميمها على الوليات الأكرث ت�رضرا

علجية عي�س

وزارة العدل اأعلنت عن النتائج بعد اأيام من دعوة نقابة الق�ساة ملقاطعة القرار

النطق بـ 10945 حكما وقرارا مدنيا و1155 حكما اإداريا منذ ا�ستئناف العمل الق�سائي
ح�سيلة  عن  العدل  وزارة  ك�سفت 
الق�سائي  للن�ساط  التدريجية  العودة 
على م�ستوى اجلهات الق�سائية, حيث 
بلغت ن�سبة اجلل�سات املنعقدة للف�سل 
 97.9 والإداري��ة  املدنية  الق�سايا  يف 
و99  العادي,  للق�ساء  بالن�سبة  باملائة 
باملائة بالن�سبة للق�ساء الإداري خالل 
ماي   21 اإىل   17 من  املمتدة  الفرتة 
الوطنية  النقابة  دعوات  رغم  اجلاري 

للق�ساء ملقاطعة هذا القرار.

اأنها  اأكدت وزارة العدل يف بيان لها, 
التدريجية  العودة  "بارتياح"  �سجلت 
م�ستوى  على  الق�سائي  للن�ساط 
اجلهات الق�سائية منذ 17 ماي 2020, 
واملجال�س  املحاكم  ا�ستاأنفت  حيث 
املدنية  الق�سايا  يف  النظر  الق�سائية, 
والإدارية املرفوعة من طرف املحامني, 
كمرحلة اأوىل يف انتظار جدولة باقي 
الأطراف  قبل  من  امل�سجلة  الق�سايا 
مبا  ذل��ك,  وياأتي  م�ستقبال,  اأنف�سهم 

العمومية,  ال�سيا�سة  م��ع  يتوافق 
الرامية اإىل الوقاية من انت�سار فريو�س 
اأن  امل�سدر,  ذات  واأ�ساف  كورونا, 
يف  للف�سل  املنعقدة  اجلل�سات  ن�سبة 
الق�سايا املدنية والإدارية بلغت 97.9 
و99  العادي,  للق�ساء  بالن�سبة  باملائة 
باملائة بالن�سبة للق�ساء الإداري خالل 
ماي   21 اإىل   17 من  املمتدة  الفرتة 
الفرتة,  نف�س  خالل  مت  كما  اجل��اري, 
مدين,  وقرار  10945 حكم  ب�  النطق 

و1155 حكم اإداري, بعد اأن كانت كل 
هذه اجلل�سات, جممدة منذ 16 مار�س 
املا�سي, عمال بالتدابري املقررة للوقاية 

من انت�سار وباء فريو�س كورونا.
اأن  بعد  ال��ع��دل,  وزارة  بيان  ي��اأت��ي 
اإىل  للق�ساة,  الوطنية  النقابة  دعت 
التي  امل��ذك��رة  مبحتوى  الأخ���ذ  ع��دم 
العدل  وزي���ر  ط��رف  م��ن  ���س��درت 
م�سمونها  التي  زغماتي,  بلقا�سم 
الق�سايا  ملعاجلة  الفوري  ال�ستئناف 

م�ستوى  على  والإداري�����ة  املدنية 
املحاكم واملجال�س الق�سائية واملحاكم 
التي  الأخطار  من  حمذرة  الإداري��ة, 
على  باملذكرة  العمل  عن  ترتتب  قد 
والق�ساة  املتقا�سني  و�سالمة  �سحة 
العدالة  قطاع  وموظفي  واملحامني 
واأعوان الأمن, ل�سيما مع زيادة عدد 
احلالت املوؤكدة امل�سابة بالفريو�س يف 

الفرتة الأخرية.
ق/و



النقابة الوطنية لل�سيادلة اجلزائريني توؤكد اأن �سعرها احلقيقي ال يتجاوز 15 دج

امل�ساربون يفر�سون منطقهم يف بيع االأقنعة 
الواقية باأ�سعار جنونية

لوؤي ي
----------------------

بتوفر  نذكر   " لها  بيان  النقابة يف  واأكدت 
ال�سيدليات  يف  اأنواعها  بجميع  الكمامات 
اجلراحية  )الكمامات  حقيقية  وباأ�سعار 
هذه  قبل  دي��ن��ار(   15 �سعرها  يتعدى  ل 
امل�ساربني  من  الكثري  تدخل  واإن  الأزمة, 
كو�سطاء لريفعوا اأ�سعارها حتى ت�سل اإىل 
باأ�سعاف م�ساعفة". امل�ستهلك وال�سيديل 
باختالف  امل�ستلزمات  "هذه  البيان  واأ�ساف 
بالنظر  وهذا  ا�ستعمالتها  تختلف  اأنواعها 
منها  امل�سنوعة  الأولية  املواد  طبيعة  اإىل 
م�ستوردة  تكون  الأحيان  غالب  يف  والتي 
العاملية,  الأ�سواق  يف  �سعرها  ارتفع  وقد 
ولكن هذا الرتفاع ل يربر جنون اأ�سعارها 

عندنا".  
بتدارك  املعنية  ال�سلطات  النقابة  وطالبت 
ال��و���س��ع واإع����ادة ت��اأم��ني ط���رق ���رضف 
بيعها  بح�رض  وذلك  الطبية,  امل�ستلزمات 
الطبي  الف�ساء  التي تعترب  ال�سيدليات  يف 

هذه  مع  للتعامل  قانونا  املخول  الوحيد 
اأو �رضفها  اأن ا�ستعمالها  املواد, حمذرة من 
وخيمة  نتائج  اإىل  توؤدي  قد  خاطئة  بطرق 

ت�ساعد يف زيادة انت�سار اجلائحة. 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  اأف��ادت  بدورها 
ت�سهيالت  مبنح  �ستقوم  اأنها  احلرفيني  و 
اأج��ل  م��ن  اخلياطة  ور���س��ات  لأ���س��ح��اب 
يف  الواقية  الأقنعة  من  منتوجهم  ت�سويق 
اجلهد  تعزيز  يف  للم�ساهمة  يهدف  م�سعى 
ك��ورون��ا.و  وب��اء  انت�سار  �سد  الوطني 
ح�سابها  عرب  ن�رضته  للجمعية  بيان  ح�سب 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  الر�سمي على 
ملنح  حاليا   ت�سعى  اجلمعية  فان  )في�سبوك( 
ور���س��ات  لأ���س��ح��اب  الت�سهيالت  ك��ل 
 , الكّمامات  ت�سويق  جم��ال  يف  اخلياطة 
الت�سال  )الور�سات(  اأ�سحابها  داعية 
هواتف  اأرقام  اإر�سال  خالل  من  باجلمعية 
الور�سات مع حتديد الولية التي ين�سطون 
وقت  يف  قالت  قد  اجلمعية  كانت  بها.و 
اأنها �ستن�رض اأرقام هواتف الور�سات  �سابق 

م�ستوى  على  الكمامات  ب�سناعة  املكلفة 
املقبل,  الأ�سبوع  من  بداية  الوليات  كافة 
مع  التوا�سل  املواطنني  كل  باإمكان  حيث 
الكمامات  لقتناء  مبا�رضة  الور�سات  هذه 
ج��زائ��ري  دي��ن��ار   30 يتجاوز  ل  ب�سعر 
قليلة  اأيام  بعد  املبادرة  هذه  تاأتي  للوحدة.و 
القا�سي  الإج��راء  التنفيذ  حيز  دخول  من 
باإجبارية ارتداء الكمامة الواقية و احلد من 

انت�سار وباء كورونا.
ر�سائل  عرب  الأوىل,  ال���وزارة  ذك��رت  و 
متعاملي  عرب  "اأ�س.اأم.اأ�س"  ق�سرية  ن�سية 
ارتداء  باإلزامية  املواطنني  النقال  الهاتف 
تلقاها  التي  الر�سالة  يف  الكمامة.وجاء 
"ارتداء  املحمولة  هواتفهم  على  املواطنون 
�سحتكم  حلماية  اإجباري  الواقي  القناع 
يف  �سدر  قد  ك��ان  الآخرين".و  و�سحة 
التنفيذي  املر�سوم  الر�سمية,  اجل��ري��دة 
يف  الوقائي  القناع  ارت��داء  يفر�س  الذي 
فريو�س  ملواجهة  املتخذة  الإجراءات  اإطار 

.-19 كوفيد

ارتفاع  يف  الت�سبب  م�سوؤولية  "امل�ساربني"  املعتمدين  اجلزائريني  لل�سيادلة  الوطنية  النقابة  اأم�س  حملت 
الكمامات. اأ�سعار 
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اإىل  جزائري  ح��راق   1700 نحو  و�سل 
مقارنة  اجلاري,  العام  بداية  منذ  اإ�سبانيا 
الفرتة  نف�س  يف  فقط   100 ب��ح��وايل 
ه��وؤلء  يغادر  حيث  املا�سي  العام  من 
ميكنها  جيدة  قوارب  منت  على  املهاجرون 
تف�سل  كيلومرت   200 م�سافة  تقطع  اأن 
اأربع  اأو  ثالث  غ�سون  يف  البلدين,  بني 

فقط. �ساعات 
على  انه  ا�سبانية  اإعالم  و�سائل  واأفادت 
انخفا�سًا  اإ�سبانيا  ت�سجيل  من  الرغم 
الوافدين  املهاجرين  عدد  ٪ يف   31 بن�سبة 
ويرجع  اجل��اري,  العام  يف  اأرا�سيها  اإىل 
ال�سحي  احلجر  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  ذلك 
العامل  دول  م��ن  العديد  يف  املفرو�س 
ملواجهة تف�سي جائحة كورونا, اإل اأن عدد 
الأرا�سي  اإىل   و�سلوا  الذين  اجلزائريني 

ملحوظة. زيادة  �سهد  الإ�سبانية 
نقلتها  التي  الداخلية  وزارة  لأرقام  ووفقًا 
املحلية  اإ�سبيلية"  دو  "الديارو  �سحيفة 
ج��زائ��ري,   1700 ح���وايل  متكن  فقد   ,
من  "احلراقة",  با�سم  حمليًا  معروفون 
العام,  بداية  منذ  اإ�سبانيا  اإىل  الو�سول 

و�سلوا  مهاجرا   6773 اأ�سل  من  وذلك 
عدد  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  البالد. 
يف  اإ�سبانيا  و�سلوا  الذين  اجلزائريني 
مل  املا�سي  العام  من  الفرتة  هذه  نف�س 
حاملو  مهاجر.ويعتلي  ال100  يتجاوز 
غري  الوافدين  ترتيب  اجلزائرية  اجلن�سية 
يتجاوزون  حيث  اإ�سبانيا,  اإىل  ال�رضعيني 
 1000 بنحو  املغرب  من  الوافدين  عدد 
تعد  ظاهرة  يف  املا�سي,  يناير  منذ  مهاجر 
وفقًا   ,2016 عام  منذ  نوعها  من  الأوىل 
اليومية  باي�س"  "اإل  �سحيفة  ن�رضته  ملا 
الإدارة  من  معلوماتها  ت�ستقي  والتي 
هذه  تثري  اآخر,  جانب  لل�رضطة.ومن  العامة 
قلق  اجلزائريني  الوافدين  اأعداد  الزيادة يف 
تالحظ  لأنها  ذلك  الإ�سبانية,  ال�سلطات 
تقرير  الهجرة.واأظهر  م�سار  يف  تغيريا 
اجلزائريني  اأن  الأوروب��ي��ة,  للمفو�سية 
مبا�رضة  الهجرة  طريق  ي�ستخدمون  باتوا 

اجلزائرية. ال�سواطئ  من 
اإىل  الأوروبية  املفو�سية  تقرير  وي�سري 
الأرا�سي  اإىل  الوافدين  من   ٪  46 اأن 
يناير  منذ  ال��ق��وارب  ع��رب  الإ�سبانية 

ال�سواطئ  من  غادروا  قد  كانوا  املا�سي, 
.2019 10 ٪ فقط يف  اجلزائرية, مقابل 

اأن  املتوقع  من  ذاتها,  للتقارير  ووفقًا 
اجلزائريني  املهاجرين  ت��واف��د  ي�ستمر 
�سبكات  تعديل  اإىل  نظراً  اإ�سبانيا,  اإىل 
ال�سحيفة  عملها.وقالت  اأ�سلوب  املهربني 
جمهزة  قواربًا  ي�ستخدمون  املهربون  ان 
ي�ستخدمها  التي  تلك  من  اأف�سل  ب�سكل 
ليبيا  م��ن  ي��غ��ادرون  ال��ذي��ن  امل��ه��اج��رون 
عام  ب�سكل  القوارب  وحتمل  واملغرب. 
وتكون  اأق�����س��ى,  كحد  رك��اب  ثمانية 
ميكن  ح�سان,   300 قدرته  مبحرك  جمهزة 
74 كلم يف  اإىل �رضعة  ب�سهولة  ي�سل  اأن 
�سوى  القوارب  هذه  حتتاج  ال�ساعة.ول 
بني  امل�سافة  لقطع  �ساعات  اأربع  اأو  ثالث 
اأملرييا, وهي مدينة يف جنوب  اإىل  وهران, 
كلم. ب200  امل�سافة  هذه  وتقدر  اإ�سبانيا, 

على  املهاجرين  باإنزال  املهربون  ويقوم 
اإىل  العودة  قبل  الإ�سبانية,  ال�سواطئ 
جديدة  تهريب  بعمليات  للقيام  اجلزائر 

ذاتها. القوارب  با�ستخدام 
لوؤي ي

قلق من الزيادة الكبرية يف اأعداد احلراقة املهاجرين اإىل ا�سبانيا
2016 منذ  نوعها  من  االأوىل  تعد  ظاهرة  يف   ، العام  بداية  منذ  و�سل  1700جزائري 

اجلزائريون �سحبوا 10.9 مليار دينار 
كمتو�سط يومي خالل رم�سان 

ح�سب موؤ�س�سة بريد اجلزائر

اجلزائريني  اأن  اجلزائر  لربيد  بيان  اأفاد   
مليار   340.7 ي��ق��ارب  م��ا  �سحبوا 
مليار   10.9 يومي  مبتو�سط  دينار 
مليار   28 ذروة  �سجلت  كما  دينار, 
خالل  اجل��اري  م��اي   21 ي��وم  دي��ن��ار 

املنق�سي. رم�سان  �سهر 
خالل  ال��ربي��دي��ة  ال�سبكة  وع��رف��ت 
ماي   23 اإىل  اأفريل   24 من  الفرتة 
التدابري  جراء  ا�ستثنائية  حالة   2020
م��ربزا  ال�سحي,  للحجر  الوقائية 
توفر  �سمان  على  املوؤ�س�سة  حر�س 
هذه  خ��الل  الربيدية  لل�سبكة  ع��ام 
ن�سبة  حتقيق  من  متكن  ,حيث  الفرتة 
ما  وه��و   ,97.3٪ ب��ح��وايل  ق���درت 
الربيد  مكاتب  ع��دد  متو�سط  ميثل 
للزبائن  �سبابيكها  فتحت  ال��ت��ي 
يف  واع��ت��م��دت  م�ستمرة  ب�سفة 
من  ع��ال��ي��ة  درج���ة  ع��ل��ى  ن�ساطها 
اإع���ادة  بف�سل  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ح��ك��م 
املوؤ�س�سة  �سبكة  هند�سة  و  تهيئة 
الربيدية  املكاتب  ربط  زي��ادة  وكذا 
اإىل   تدفقها  �رضعة  ورفع  بالنرتنيت 
2019.واأح�سى  �سنة  منذ  ميغا    02
معاملة   86,081,712 اجلزائر  بريد 
يف  معاملة   3,443,268 مبتو�سط 
معاملة,   6,277,161 وبذروة  اليوم 
.2020 ماي   20 يوم  خالل  م�سجلة 
مكاتب  اأ�سهمت  اأخ���رى,  جهة  م��ن 
يف  ف��ع��ال  ب�سكل  املتنقلة  ال��ربي��د 

�سبابيك  على  ال�سغط  م��ن  احل��د 
الآلية  وال�سبابيك  الربيدية  املكاتب 
الكربى,  املدن  يف  وخا�سة  لالأموال, 
اح��رتام  مراعاة  مع  ن�سطت  التي  و 
هذه  خالل  املفرو�سة  التباعد  م�سافة 
يعادل  ما  ت�سجيل  مت  حيث  الفرتة, 
 57 عرب  �سحب  عملية   154,385
 7,275 مقابل  متنقال  بريديا  مكتبا 
 18 م�ستوى  على  اأج��ري��ت  عملية 
املا�سية  ال�سنة  يف  متنقال  مكتبا 
اإىل  ذاته  امل�سدر  2019.واأ�سار  اأي 
حققتها  التي  املر�سية  النتائج  اأن 
ذات  ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��الل  املوؤ�س�سة 
يف  والف�سل  مرجعها  الكبري,  التوافد 
لاللتزام  خ�سو�سا  يعود  ت�سجيلها 
وعمل  فتح  مواقيت  واحرتام  ال�سارم 
خالل  ذلك  يف  مبا  الربيدية,  املكاتب 
املوؤ�س�سة  قررت  عندما  اجلمعة  اأيام 
للمواطنني  لل�سماح  �سبابيكها  فتح 
ع�سية  واملعا�سات  اأجورهم  ب�سحب 
جهة  الفطر.من  وعيد  رم�سان  �سهر 
التزامه  اجل��زائ��ر  بريد  اأك��د  اأخ���رى, 
اأعطى  اإذ  الجتماعي  دوره  ب���اأداء 
 2020 الت�سامن  لعملية  هاما  دفعا 
عن  يقل  ل  ما  منها  ا�ستفاد  التي 
اإجمايل  مببلغ  م�ستفيدا   1,678,777
دج   16.615.880.231.90 ب�  يقدر 

املالية. امل�ساعدات  من 
لوؤي ي

ا�ستغالل الفرتة املمتدة اإىل الدخول 
املدر�سي القادم ملراجعة املناهج

اأ�ساتذة التعليم االبتدائي تطالب الو�ساية بالوفاء بتعهداتها 
وتقرتح:

لأ�ساتذة  الوطنية  التن�سيقية  وجهت 
وزارة  اإىل  ر�سالة  البتدائي,  التعليم 
خاللها  من  ذكرتها  الوطنية  الرتبية 
تدوينها  مت  التي  والتعهدات  بالوعود 
لتلبية  م�سرتك  ر�سمي  حم�رض  يف 
والبيداغوجية  الجتماعية  املطالب 

البتدائي. التعليم  لأ�ساتذة 
ب�����رضورة  التن�سيقية  وط��ال��ب��ت 
الدخول  اإىل  املمتدة  الفرتة  ا�ستغالل 
�ساملة  ملراجعة  ال��ق��ادم  امل��در���س��ي 
كما  الدرا�سية,  الربامج  و  للمناهج 
من  الوطنية  التن�سيقية  ح���ّذرت 
التي  املطالب  على  الرد  يف  التماطل 
للدخول  منها  اإ���س��ارة  يف  رفعها  مت 
املدر�سي  الدخول  مع  اإ�رضابات  يف 
ال�ستجابة  ع��دم  ح��ال  يف  ال��ق��ادم 
املرفوعة. املطالب  من  مطلب  لأي 
امل��وق��ع��ة من  ال��ت��ع��ه��دات  وم��ن ب��ني 
الربامج  تعديل  الرتبية,  وزارة  قبل 
مما  ال�ساعي,  احلجم  وتقلي�س  واملناهج 
,وحتديد  التلميذ  حمفظة  ثقل  يخفف 
اأجل  كاآخر  املا�سي  مار�س   31 تاريخ 
 14/266 الرئا�سي  املر�سوم  لتطبيق 
,م��ع ت��ع��دي��ل ال��ق��ان��ون الأ���س��ا���س��ي 

ي�سمح  مبا  البتدائي  التعليم  لأ�ساتذة 
اأ���س��ات��ذة  م��ع  الت�سنيف  بتوحيد 
اإقرار  مع   , الثالث  التعليمية  املراحل 
العمومي  الوظيف  من  املقررة  املنح 
اأين  البيداغوجية,  املذكرات  وتوحيد 
 2020 املا�سي  فيفري  �سهر  ح��دد 
دفعات  اأوىل  لإع��داد  اجل  كاأق�سى 
املن�سة  على  ون�����رضه��ا  امل��ذك��رات 
�رضيان  وب��داي��ة  ل��ل��وزارة  الرقمية 
من  التن�سيقية,  بها.وذكرت  العمل 
ت�سوية  ب�رضورة  الر�سالة  ذات  خالل 
ليف�سح  املكونني  الأ�ساتذة  و�سعية 
م�سابقات  يف  للم�ساركة  املجال  لهم 
مع  الإداري����ة  للمنا�سب  التاأهيل 
يف  امل�ستمر  ال���دوام  ن��ظ��ام  تفعيل 
ا�ستغالل  اإىل  اإ�سافة  اجلنوب,  مناطق 
املو�سم  اإىل  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  ه��ذه 
الربامج  تعديل  يف  القادم  الدرا�سي 
املادية  الظروف  وحت�سني  واملناهج 
القدرة  مع  يتما�سى  ملا  والجتماعية 
الإ�سافية  املهام  وتثمني  ال�رضائية, 
ذلك  تكفل  حتفيزية  مبنح  لالأ�ستاذ 

التقاعد. قانون  تفعيل  واإعادة 
لوؤي ي
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جتاذبات ت�سبق الت�سويت على م�سروع قانون املالية 
التكميلي اليوم

 لوؤي ي
-------------------

مقرتحات  لدرا�سة  اجتماع  وعقب 
املالية  قانون  بخ�سو�س  التعديل 
باملجل�س   2020 ل�سنة  التكميلي 
 28 رف�س  مت  الوطني,  ال�سعبي 
تعديلني  �سحب  مت  فيما  تعديال 
متعلق  اأحدهما  تعديلني,  قبول  ومت 
ب��ج��م��رك��ة ال�����س��ي��ارات اجل��دي��دة 

امل�ستوردة.
اخلا�س  الثاين  التعديل  قبول  مت  كما 
الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  ب��اإع��ف��اء 
اجل��دي��دة  ال��ر���س��وم  م��ن  الهجينة 
باملجل�س  للتوافق  �ستخ�سع  حيث 

الوطني. ال�سعبي 
مت  ال�سيارات  جمركة  وبخ�سو�س 
مع   مكرر   36 امل��ادة  اإدراج  اق��رتاح 
الت�سال  �رضط  املبدئية,  املوافقة 

ال�رضوط  ملعرفة  اجلمارك  مب�سالح 
املنبثقة  العاملية  لالتفاقية  املنظمة 
املنظمة  اإ�سطنبول  معاهدة  ع��ن 

الدول. بني  ال�سيارات  حلركة 
املقرتحة  التعديالت  وبخ�سو�س 
مت  الإ�سالمية  بال�سريفة  اخلا�سة 
اأن توؤخد بعني العتبار  التفاق على 
والقر�س  النقد  قانون  م�رضوع  يف 

اللجنة. من  بتو�سية  وهذا 
ايت  فرحات  ال�سناعة  وزير  قال  و 
ال�رضوط  دفاتر  اأن   اب��راه��م,  علي 
ت�سنيع  ب��ن�����س��اط��ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
الإلكرتونية  الأجهزة  و  ال�سيارات 
املناولة  و  الكهرومنزلية  الأجهزة  و 
و  عليها  امل�سادقة  �سيتم  و  جاهزة 
على  امل�سادقة  بعد  بها  العمل  بداية 
التكميلي  املالية  قانون  م�رضوع 

.2020 لعام 
على  رده  خ��الل  الوزير  اأ�ساف  و 

مناق�سة  خالل  النواب  ان�سغالت 
التكميلي  املالية  قانون  م�رضوع 
���رضوط  دف��رت  اأن   ,2020 ل�سنة 
ت�سنيع  م��ي��ادي��ن  يف  ال��رتك��ي��ب 
الإلكرتونية  الأجهزة  و  ال�سيارات 
�سي�سمح  الكهرومنزلية,  والأجهزة 
بال�رضاكة  الأج��ان��ب  للمتعاملني 
اإط��الق  اأو  حمليني  متعاملني  م��ع 
اخلا�سة  اأموالهم  من  ا�ستثمارات 
انطالق  منذ  اإدماج وطني  مع �رضط 
اأن  اإىل  ال��وزي��ر  اأ���س��ار  امل�����رضوع.و 
هذه  و�سع  اإىل  الو�سول  هو  الهدف 
اإىل  هنا  من  ال�ستثمارية  املنظومة 
م�سريا  املقبل,  ال�سيف  منت�سف 
هي  الإج��راءات  و  القوانني  اأن  اإىل 
�سالحية  بخ�سو�س  �ستقرر  من 
ق���رارات  لي�س  و  ال���س��ت��ث��م��ارات 

الوزير. موافقة  حتى  او  امل�سوؤولني 
الرحمان  عبد  املالية  وزير  اأعلن  و 

�سو�سيو  خ��ط��وات   3 ع��ن  راوي���ة, 
الثاين  الن�سف  اقت�سادية مرتقبة يف 
اهتمام  اإىل  م�سرًيا  اجلاري,  العام  من 
التحويالت  ب��اإ���س��الح  احل��ك��وم��ة 
وتقييم  الت�سخم  احتواء  الجتماعية, 

ال�رضيبية. املعلومة 
راوية  اأكد  الت�سخم,  خطر  اإزاء  و 
اتخذت  العمومية  ال�سلطات  اأّن 
املالية  ق��ان��ون  م�����رضوع  خ��الل  م��ن 
باحتواء  ت�سمح  تدابري   2020 ل�سنة 
على  اأث��ره��ا  بتقلي�س  و  الت�سخم 
واحلفاظ  للعائالت  ال�رضائية  القدرة 
ت�سهيل  مع  ال�سغل  منا�سب  على 
الدولة  اأّن  اإىل  م�سرًيا  ال�ستثمار, 
 1767.6 ي��ق��ارب  م��ا  خ�س�ست 
م��ل��ي��ارات دي���ن���ار ل��ل��ت��ح��وي��الت 
م�ساألة  بخ�سو�س  الجتماعية.و 
راوي��ة  ك�سف  ال�رضيبي,  التهرب 
متخ�س�سة  م�سالح  ا�ستحداث  عن 
تقييم  بغية  العالمية  الأنظمة  يف 
كما  اأكرب,  بدقة  ال�رضيبية  املعلومة 
تبادل  و  التن�سيق  اإىل  النتباه  لفت 
ال��وزاري��ة  دائ��رت��ه  ب��ني  املعلومات 
على  اأخ����رى  ع��م��وم��ي��ة  وه��ي��اك��ل 
التجارة  و  اجلمارك  م�سالح  غ��رار 
الي��رادات  رف��ع  بهدف  ال��زراع��ة  و 

للبلد. ال�رضيبية 
و نّوه راوية اإىل اأّن م�رضوع القانون 
الأزم���ة  اآث���ار  معاجلة  اإىل  ي��ه��دف 
املتميزة  القت�سادية  و  ال�سحية 
مع  امل��ال��ي��ة  امل��داخ��ي��ل  بانخفا�س 
للمواطنني  ال�رضائية  القدرة  دعم 
التحويالت  على  بالإبقاء  ل�سيما 
الوطني  الأج��ر  رفع  و  الجتماعية 

امل�سمون. الأدنى 

ُيرتقب اأن ي�سرع نواب املجل�س ال�سعبي الوطني يف الت�سويت على م�سروع قانون املالية التكميلي ل�سنة 2020 اليوم االأحد بعدما �سهد 
جتاذبات داخلية حول عدد من التعديالت.

�سفري اجلزائر يف تركيا: اإعفاء ال�سيارات الكهربائية الهجينة من الر�سوم واتفاق حول ال�سريفة االإ�سالمية

يجب اإعادة كتابة التاريخ 
امل�سرتك بني البلدين 

 

وزارة الداخلية واجلماعات املحلية

حوايل 322 األف م�ستفيد 
من منحة مليون �سنتيم

اإىل  عجابي,  مراد  تركيا,  يف  اجلزائر  �سفري  دعا 
البلدين,  بني  امل�سرتك  التاريخ  كتابة  اإع��ادة 
لرتقية  تاريخية  فر�سة  اأم��ام  يقفان  اللذان 
حتتالن  كدولتني  بينهما  التعاون  ع��الق��ات 

الإ�سالمي. العامل  يف  هامة  مكانة 
افرتا�سية  ن��دوة  يف  عجابي  ال�سفري  ق��ال  و 
الأو�سط  ال�رضق  لدرا�سات  “اأور�سام”  ملركز 
الرتكية:  اجلزائرية  العالقات  اآفاق  حول  برتكيا 
امل�سرتك  تاريخنا  كتابة  نعيد  لأن  الأوان  “اآن 
مراجعنا  و  موؤرخينا  على  معتمدين  باأنف�سنا 
بني  الفرتة  خالل  العثماين  الأر�سيف  وخا�سة 
امل�سرتك  “التاريخ  لي�سرت�سل:   ,1516-1830″
املوؤرخني  على  حكراً  كتابته  كانت  للبلدين, 
متميزة  عالقات  هناك  واأن  �سيما  الغربيني, 
الأ�سعدة”. خمتلف  على  واأنقرة  اجلزائر  جتمع 
على  يعمالن  “البلدان  اأن  اإىل  املتحدث  واأ�سار 
ترميم  مثل  امل�سرتك,  الثقايف  اإرثهما  تثمني 
احلقبة  اإىل  تعود  التي  التاريخية  املعامل  بع�س 
العالقات  م�ستقبل  العثمانية”.وبخ�سو�س 
“اأمام  عجابي:  مراد  قال  اجلزائرية-الرتكية, 
العالقات  لرتقية  تاريخية  فر�سة  البلدين 
ال�سيا�سية  الإرادة  ظل  يف  به  يحتذى  كنموذج 
العامل  يف  هامة  مكانة  يحتالن  بلدين  لقيادتي 
تركيا  �سفرية  اأكدت  جهتها,  الإ�سالمي”.من 
اأن  كوكطا�س  اأوزدمري  ماهينور  اجلزائر,  لدى 
البلدين,  بني  املوجود  ال�سيا�سي  “التقارب 
الثنائية”,  للعالقات  جديدة  اأ�س�سًا  و�سع 
بني  العالقات  اإىل  ينظر  اأن  يجب  “ل  م�سيفا 
بل  فقط  القت�سادي  اجلانب  من  واجلزائر  تركيا 
عالقات  وبناء  الجتماعي  ال�سق  تطوير  نريد 
اأخوة و�سداقة”.                                   ق/و

ترقية اال�ستثمارات الفالحية يف اجلنوب على طاولة اجتماع جمل�س الوزراء

اإجراءات رفع احلجر تخ�س تنقل االأ�سخا�س فقط ولي�س الن�ساطات التجارية

عبد  اجلمهورية  رئي�س  ي��رتاأ���س 
ملجل�س  اجتماعا  اليوم  تبون  املجيد 
املرئي  التوا�سل  بتقنية  ال��وزراء 
بيان  اليه  اأ�سار  ح�سبما  بعد  عن 
اأن  م��وؤك��دا  اجلمهورية  لرئا�سة 
درا�سة  يت�سمن   الأعمال   جدول 
ع���دد م��ن ال��ع��رو���س ال��وزاري��ة 
الوطنية,  بالذاكرة  العالقة  ذات 
ال�سناعة  بعث  اإع���ادة  وخمطط 
ال�ستثمارات  وترقية  الوطنية, 

اجلنوب. يف  الفالحية 
رقمنة  املجل�س  �سيناق�س  كما 
ال��و���س��ع��ي��ة  وت���ط���ّور  الإدارة, 
زاويتي  م��ن  الوطنية  ال�سحية 

كورونا,  جائحة  تف�سي  مواجهة 
اإىل  ال�����س��ي��دلن��ي��ة,  وال�����س��ن��اع��ة 
لدعم  الوطنية  الوكالة  اآفاق  جانب 
البيئي  والنظام  ال�سباب  ت�سغيل 
النا�سئة.وتنظر  للموؤ�س�سات 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  حكومة 
التحديات  من  الكثري  اىل  ج��راد 
ال�سحية  الأزم��ة  ظل  يف  خا�سة 
اجلزائر  بها  متر  التي  والقت�سادية 
"كورونا"  جائحة  ا�ستمرار  يف 
والعامل.الأمر  اجلزائر  جتتاح  التي 
اجراءات  متديد  اىل  ا�سطرها  الذي 
 13 غ��اي��ة  اىل  ال�����س��ح��ي  احل��ج��ر 
ولي��ات  غالبية  يف  املقبل  ج��وان 

اأرب��ع��ة  رف��ع��ه��ا يف  م��ع  ال��وط��ن 
للتنمية  و�سيكون  ولي���ات.      
وبعث  اجلنوب  مناطق  يف  الفالحية 
حيز  املجال  هذا  يف  ال�ستثمارات 
خا�سىة  الجتماع  ه��ذا  من  مهم 
ب��ع��دم��ا ط��ال��ب وزي����ر ال��ف��الح��ة 
عماري,  �رضيف  الريفية  والتنمية 
بالإ�رضاع يف حتديد  املعنيني  املدراء 
ا�ستعمال  يخ�س  فيما  ي��ة  ال��روؤ
وك��ذا  الفالحة  لتطوير  الطاقة 
اإجناز  ملبا�رضة  حاليا  املتوفر  العقار 

ال�ستثمارية.   امل�ساريع 
لوؤي ي

ن�����رضت ولي����ة ت���ن���دوف, ب��ي��ان��ا 
الرفع  ق�سية  يخ�س  فيما  تو�سيحيا 

الولية. عن  املنزيل  للحجر  الكلي 
وح�����س��ب ن��ف�����س ال���ب���ي���ان ف���اإن 
فقط  تخ�س  احلجر  رفع  اإج��راءات 
�ستبقى  فيما  الأ�سخا�س,  تنقل 

بالغلق  املعنية  التجارية  الن�ساطات 
ن���واع���ه, امل��ق��اه��ي,  )ال��ن��ق��ل ب��ك��ل اأ
امل��ط��اع��م, احل��م��ام��ات, امل��ر���س��ات, 
���س��ال��ون��ات احل���الق���ة, حم��الت 
ال�سوق  والأح��ذي��ة,  املالب�س  بيع 
بعث  باإعادة  معنية  غري  الأ�سبوعي( 

�رضورة  على  �سددت  كما  الن�ساط. 
وجتنب  ال��واق��ي  ال��ق��ن��اع  ارت����داء 
التباعد  م�سافة  واحرتام  التجمعات 

الجتماعي.
لوؤي.ي

يناق�س تطّور الو�سعية ال�سحية الوطنية ملواجهة انت�سار فريو�س كورونا

والية تندوف تو�سح

املحلية,  واجلماعات  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اأقرها  التي  املنحة  من  امل�ستفيدين  عدد  اأن 
لفائدة  تبون,  املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�س 
كورونا  فريو�س  جائحة  ثار  اآ من  املت�رضرين 
م�ستفيد. األف   322 قرابة  بلغ  )كوفيد19-(, 
عدد  اأن  لها,  بيان  يف  الداخلية  واأو�سحت 
دي��ن��ار,  اآلف   10 منحة  م��ن  امل�ستفيدين 
عليها  التاأ�سري  مت  التي  القوائم  يف  امل�سجلني 
غاية  اإىل  املعنيني  املحليني  امل��دراء  طرف  من 
القوائم,  تطهري  عملية  بعد   ,2020 ماي   27
نف�س  م�ستفيد.وذكر   321.955 بلغ  ق��د 
لهم  �سبت  الذين  امل�ستفيدين  عدد  اأن  امل�سدر 
املوجودة  امللفات  وعدد   135.687 بلغ  املنحة 
للدولة  املركزية  غري  امل�سالح  م�ستوى  على 
م��ا  اأ  .76.674 بلغ  التنفيذية(  )امل��دي��ري��ات 
م�سالح  م�ستوى  على  املوجودة  امللفات  عدد 
قد  املحا�سبية  الإج���راءات  اأج��ل  من  الولية 
امللفات  لعدد  29.734.وبالن�سبة  ال�  و�سل 
اخلزائن  اأمناء  م�سالح  م�ستوى  على  املوجودة 
بلغ  فقد  الدفع,  عملية  اأج��ل  من  للوليات 
املوجودة  امللفات  عدد  و�سل  فيما   64.808
من  البنك  و  اأ الربيد  م�سالح  م�ستوى  على 
الربيدية  احل�سابات  يف  املنحة  �سب  عملية  اأجل 

.15.052 البنكية  احل�سابات  اأو  اجلارية 
ق/و

اأ�سعار النفط 
ترتاجع

متجهة  النفط  اأ�سعار  تراجعت 
انخفا�س  اأول  ت�سجيل  �سوب 
اأ�سابيع,  خم�سة  يف  اأ�سبوعي 
املخزون  بيانات  اأظهرت  اأن  بعد 
الوقود  على  فاترا  طلبا  الأمريكي 
يف  للنفط  م�ستهلك  اأك���رب  يف 
التوتر  تفاقم  ي�سغط  بينما  العامل 
وال�سني  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني 
العاملية. املالية  الأ���س��واق  على 
بتوقيت   07:43 ال�ساعة  وبحلول 
�سنتا   43 برنت  خام  تراجع  اجلزائر, 
 34.86 اإىل  باملئة   1.2 اأو ما يعادل 
غرب  خام  وبلغ  للربميل.  دولرا 
الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س 
منخف�سا  للربميل  دولرا   33.14
باملئة.  1.7 يعادل  ما  اأو  �سنتا   57
�سوب  القيا�سيان  اخلامان  ويتجه 
يف  �سهري  مك�سب  اأك��رب  حتقيق 
الدعم  الأ�سعار  تلقى  اإذ  �سنوات 
وتفاوؤل  لالإنتاج  تخفي�سات  من 
ال�سني  بقيادة  الطلب  تعايف  ب�ساأن 

حمللون. يقوله  ملا  وفقا 
ق.و
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فتح حتقيق م�ستعجل حول ن�سر قائمة امل�سابني 
بفريو�س كورونا بالوالية

ي�سني حممد 
---------------- 

ال�سحة  مديرية  واع��ت��ربت 
هذا  اأن  للولية,  وال�سكان 
الت�سهري  نه  �ساأ م��ن  العمل 
وعدم  وعائالتهم  باملر�سى 
املعلومات  �رضية  على  احلفاظ 

دارية. الإ
بيان  يف  املديرية  اعتربت  كما 
عمل  ن��ه  اأ الت�رضف  ه��ذا  لها 
من  يعد  ل  و  اأخ��الق��ي,  غ��ري 
وعمال  رجال  ومبادئ  اأخالق 
بال�رضية  امللزمون  ال�سحة, 

بعملهم. املهنية 
نها  اأ البيان  ذات  يف  واأك��دت 
وتعليمات  بتو�سيات  �سبقت 
ل��ك��ل اجل���ه���ات ال�����س��ح��ي��ة, 

معلومات  اأي  اإ�سدار  بعدم 
وت�������رضي���ح���ات خ��ا���س��ة 
بال�رضية  لتزام  والإ بامل�سابني, 

. ال�ساأن  هذا  يف  التامة 
اأن  ال�سحة  مديرية  واأك��دت 
الالم�سوؤول  الت�رضف  ه��ذا 

زرع  و  ثارة  اإ اإىل  يهدف  الذي 
ن��ه  اأ ي��وؤك��د  وال���ذي  البلبلة, 
نا�س  واأ اأ�سخا�س  من  �سادر 
بال�سمري  ل��ه��م  ع��الق��ة  ل 
الفر�س  واإ�ستغاللهم  املهني, 
وفقا  ح�سابتهم  لت�سفية 

ال�سخ�سية. لأغرا�سهم 
وف���ت���ح م��دي��ري��ة ال�����س��ح��ة 
داري����ا  اإ حتقيقا  وال�����س��ك��ان 
م�����س��ت��ع��ج��ال م��ع��م��ق��ا يف 
الق�سية,  ه���ذه  م��الب�����س��ات 
�سكوى  تقدمي  اإىل  اإ���س��اف��ة 
يف  م��ن��ي��ة,  الأ امل�سالح  ل��دى 
القائمة  ه��ذه  ن�رض  م�سدر 
ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 
خلفها. يقف  ومن  الإجتماعي 

"كوفيد19-" وبكل  كورونا  بفريو�س  امل�سابني  املر�سى  قائمة  بن�سر  وننّددت  الوادي،  لوالية  وال�سكان  ال�سحة  مديرية  ا�ستنكرت 
الفارط. اجلمعة  ليلة  االإجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  للمر�سى  ال�سخ�سية  التفا�سيل 

وعائالتهم باملر�سى  الت�سهري  �ساأنه  من  العمل  هذا  اأن  اعتربت  ال�سحة  مديرية 

املتخذة  الإجراءات  اإطار  يف 
م����ن ط����رف ام����ن ولي����ة 
لل�سهر  ال��ه��ادف��ة  ال����وادي 
ع��ل��ى اح�����رتام امل��واط��ن��ني 
التنظيمات  و  ل��ل��ق��وان��ني 
احلجر  بخ�سو�س  ال�سادرة 
املمتد  اجل��زئ��ي   ال�����س��ح��ي 
اإىل  م�����س��اء  ال�����س��اب��ع��ة  م��ن 
عرب  �سباحا  ال�سابعة  غاية 
الخت�سا�س  قطاع  كامل 
ولية  امن  فيه  �سطر  والذي 
عملياتيا  برناجما  ال���وادي 
ال�سكان  ال��ت��زام  ل�سمان 
خالل  من  ال�سحي  باحلجر 
ثابتة  ت�سكيالت   و���س��ع 
م�ستوى  ع��ل��ى  وم��ت��ن��ق��ل��ة 
م���ف���رتق���ات ال���ط���رق ك��ذا 
دوري����ات  راك��ب��ة وراج��ل��ة 
بلغ  الذين  املخالفني   لردع 
اإىل  احلجر  بداية  منذ  عددهم 
�سخ�س   4358 ه��ذا   يومنا 
بتدابري  التقيد  خالفوا  ممن 

و  ال�سحي   اجلزئي  احلجر 
و�سيلة   1119 و�سع  ك��ذا 
اأين  البلدي  باملح�رض  تنقل 
ر�سمية  حم��ا���رض  حت��ري��ر  مت 
للجهات  اإر�سالها  و  �سدهم 
لتخاذ  املخت�سة  الق�سائية 

املنا�سبة. الإجراءات 
خالل  ن���ه  اأ ���س��ارة  الإ جت��در 
توقيف  مت  الفطر  العيد  يومي 
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تنقل. و�سيلة 
واالإطاحة بع�سابة زرعت 

الرعب بحي 08 ماي
متكن  اأخ������رى,  ج��ه��ة  م���ن 
الولئية  امل�سلحة  ع�نا�رض 
باأمن  الق�سائية  لل�رضطة 
اليومني  خالل  الوادي  ولية 
تفكيك  م���ن  الأخ����ريي����ن, 
خم�سة  من  تتكون  ع�سابة 
ال��ع��ق��دي��ن  يف  ���س��خ��ا���س  اأ
العمر  من  الثالث  و  الثاين 

ي���ن���ح���درون م���ن امل��ن��ط��ق��ة 
�سكان  و�سط  الرعب  زرعوا 

ماي.  08 حي 
اإىل  تعود  العملية  تفا�سيل 
امل�سلحة  ذات  عنا�رض  قيام 
ليلية  ميكانيكية  بدوريات 
 08 ح���ي  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
على  ال�سهر  اإط��ار  يف  ماي 
ب��اإج��راءات  املواطنني  التزام 
احل��ج��ر ال�����س��ح��ي اجل��زئ��ي, 
انبعاث  ان��ت��ب��اه��ه��م  ليلفت 
���س��وء م��ن اأح���د امل��ن�����س��اآت 
ليتم  ال�����س��اغ��رة   العمومية 
عني  اإىل  التقرب  الفور  على 
اأن  و  ات�سح  وال��ذي  املكان 
�سبان  بخم�سة  يتعلق  م��ر  الأ
ال�سحي  للحجر  خم��ال��ف��ني 
ال�سكر  من  متقدمة  حالة  يف 
واإزع���اج  فو�سى  ي��ح��دث��ون 
�سالفي  ال�سكان,  و�سط  يف 
م�ساهدتهم  مبجرد  و  الذكر 
باإغالق  قاموا  ال�رضطة  لرجال 

ال��ن��ار و  اإ����رضام  ب���واب و  الأ
رجال  على  العتداء  حماولة 
مبختلف  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ق��وة 
ع�سي  من  البي�ساء  الأ�سلحة 
حجارة  و  حديدية  ق�سبان  و 
ال�رضطة  عنا�رض  يقظة  اأن  اإل 
اإ�سابات  وق��وع  دون  حالت 
�سديدة  مقاومة  بعد  و  بينهم, 
مت��ك��ن��وا م���ن ت��وق��ي��ف��ه��م و 
اإعداد  ليتم  املقر  اإىل  حتويلهم 
عن  �سدهم  ق�سائية  ملفات 
اأ�رضار  جمعية  تكوين  جناية 
لرت��ك��اب  الإع���داد  لغر�س 
ف��ع��ال و  ج��ن��اي��ة. ال��ق��ي��ام ب��اأ
الرعب  ب��ث  لغر�س  اأع��م��ال 
جناية   , ال�����س��ك��ان  و���س��ط 
مبان  يف  عمدا  النار  اإ���رضام 
املحلية  للجماعات  مملوكة 
مللك  ملبان  العمدي  التخريب 
اجلهات  اأمام  وتقدميهم  للغري 

املخت�سة. الق�سائية 
ق.م

الظل  مبناطق  التكفل  اإطار  يف 
امل�ساريع  ع��دي��د  وان��ط��الق 
لفك  التنموية  والعمليات 
اليومية  احلياة  وترقية  العزلة 
قام  امل��ن��اط��ق,  ه��ذه  ملواطني 
�سعيد  بن  الوادي  ولية  وايل 
بزيارة  ال�سبت  اأم�س  �سباح 
ت��ف��ق��دي��ة ل��ق��ري��ة ع��ب��د رب��ه 
عديد  على  للوقوف  )الربابة( 
ا�ستفادت  ال��ت��ي  العمليات 
ملطالب  تلبية  القرية  منها 
ا�ستفادت  اأين  املنطقة,  اأهل 
 60 م��ن  ب��اأك��رث   2018 منذ 
اإع��ان��ة ري��ف��ي��ة غ���ريت وج��ه 
الب�سيطة  اخليم  م��ن  القرية 
وفتح  اجليدة  ال�سكنات  اإىل 

القرية  عن  العزلة  لفك  طريق 
ال��ولي��ة  وايل  ووق���ف  ه���ذا 
العالج  قاعة  م�رضوع  على 
واأي�سا  التجهيز  مع  اجلديدة 
امل��زودة  املدر�سية  ق�����س��ام  الأ
ل�سمان  ال�سم�سية  بالطاقة 
ال�سحية  والتغطية  التعليم 
عن  ف�سال  باملنطقة,  لل�سكان 
لبناء  اإعانات  من  ا�ستفادتهم 
لبقية  جديدة  ريفية  �سكنات 
حفر  �سارة  اإ واإعطاء  العائالت 
لل�رضب  ال�ساحلة  للمياه  بئر 
م�رضوع  انطالق  جانب  اإىل 
به  فادت  اأ ح�سبما  للكهرباء, 

للولية. الإعالم  خلية 
ي�سني  حممد 

عرفه  كثيف  ام��ن��ي  ت��واج��د 
لعا�سمة  امل��رك��زي  ال�سوق 
اليوم  خالل   , ال��وادي  ولي��ة 
رم�سان  �سهر  م��ن  الأخ���ري 
حمالته  ملوا�سلة  الف�سيل 
وب��اء  تف�سي  �سد  الوقائية 
انت�رض  ح��ي��ث   ,  19 ك��وف��ي��د 
ال���ولي���ة عرب  ام���ن  اأع����وان 
�ساحاته  و  ال�سوق  م��داخ��ل 
م��ت�����س��دي��ن ل��ل��ت��ج��م��ع��ات 
الثالث  ع��دده��ا  يفوق  التي 
هذه  عرفت  حيث   , اأ�سخا�س 
ال�سهر  ب��داي��ة  منذ  ال�سوق 
كبرية  حفرة  ت��واج��د  ال��ك��رمي 
ت��ذك��رن��ا ب��ح��ف��رة ال��ع��ف��رون 
ج��راء  العا�سمة  اجل��زائ��ر  يف 
انهيار  بعد  ال��رتب��ة  اجن���راف 
ج���زء م��ن ق��ن��وات ال�����رضف 
البيئة  تلوث  يف  مما  ال�سحي 
يف  و  العمومي  املرفق  بهذا 
بع�س  مع  التحرير  مع   حديث 
التجار  بع�س  و  املت�سوقني 
ا�ستيائهم  عن   عربوا  الذين 
من  ال��ع��م��ي��ق��ني  ت��ذم��ره��م  و 
يف  املحلية  ال�سلطات  متاطل 
القنوات  هذه  واإ�سالح  ترميم 

تراوح  بقيت  والتي  املنهارة 
ال�سهر  يقارب  ما  منذ  مكانها 
يطالب  الأم��ن  ك��ان  ح��ني  يف 
احلفرة,  يتجنبوا  اأن  املت�سوقني 
فقد  للمركبات  بالن�سبة  ما  اأ
تفاديا  ال��ع��ب��ور  م��ن  منعت 
املنرب  ه���ذا  وم���ن  ���س��اة  ل��ل��م��اأ
 – ال��ت��ح��ري��ر   – الإع���الم���ي 
دخلوا  الذين  التجار  نا�سد 
دون  ا�سطرارية  عطلة  يف 
املجل�س  رئ�س  ن��ذار  اإ �سابق 
الولية  لعا�سمة  ال�سعبي 
للتدخل  الولية  وايل  وك��ذا 
الو�سع  هذا  لرتميم  العاجل 
اإىل  ي��ع��ودوا  ح��ت��ى  امل��ن��ه��ار 
ن��ق��اذ  ن�����س��اط��ه��م امل��ع��ت��اد واإ
حقيقية  كارثة  من  ال�سوق 
خا�سة  ف�����ق,  الأ يف  ت��ل��وح 
و�سعا  تعي�س  ال��ب��الد  وان 
عدوى  تف�سي  جراء  ا�ستثنائيا 
بداأت  الذي  القاتل  الوباء  هذا 
مما  الولية  يف  ب��وادره  تلوح 
ال�سحية  ال�����س��ل��ط��ات  دف���ع 
احتياطات  لتخاذ  والأمنية 
يف  كلها  ت�سب  لزمة  وقائية 

الأزمة. هذه  عمر  تقلي�س 

من قبل م�سالح اأمن الوالية 

توقيف 4385 خمالفا وحجز اأكرث من 1119 و�سيلة تنقل منذ بداية احلجر ال�سحي

للوقوف على ان�سغاالت ال�سكان وتد�سني بع�س امل�ساريع التنموية

وايل الـوادي يوا�سل زيارته امليدانية 

بعد ظهور حاالت وبائية موؤكدة بالوالية

اأمن الوالية يكثف من حمالته الوقائية

م�سالح مديرية التعمري قامت بجميع االإجراءات القانونية �سد املقاولة

مواطنون بحي النزلة يك�سفون ف�سيحة اإجناز الطرق احل�سرية
حي  مواطني  من  ع��دد  فّجر 
ف�سيحة  الوادي,  مبدينة  النزلة 
التجاوزات  يف  تتمثل  مدوية 
�سريورة  تعرفها  التي  اخلطرية 
ت��ع��ب��ي��د ال���ط���رق احل�����رضي��ة 
الفيديوهات  ولقيت  بحيهم. 
عرب  وا�سعا  رواج��ا  امل�سورة 
الجتماعي.  التوا�سل  مواقع 

مديرية  م�سالح   , جانبها  من 
املعمارية  والهند�سة  التعمري 
يرتاأ�سها  جلنة  �سكلت  والبناء, 
للتعمري,  ال���ولئ���ي  امل��دي��ر 
يف  جت���اوزات  على  ووق��ف��ت 
���س��غ��ال ب�����س��ب امل��ق��اول  الأ
يف  البارد  على  امللب�س  طبقة 

القيام  دون  الطريق  من  جزء 
التنظيف. بعملية 

املقاولة  ذات  ق��دم��ت  اأ كما 
على  امللب�س  طبقة  ب�سب 
املبارك  الفطر  عيد  ليلة  البارد 
التقنية  امل�سالح  اإع��الم  دون 

ثرها  اأ وعلى  باملراقبة.  املكلفة 
للمقاول  اعذار  توجيه  قررت 
تقيده  لعدم  بالإجناز  املكلف 
لإجناز  التقنية  باملوا�سفات 
املقاول  ويتكفل  امل�����رضوع, 
غري  الأجزاء  كل  اإجناز  باإعادة 

على  الطريق  م��ن  ال�ساحلة 
املحددة  باملوا�سفات  عاتقه, 

ال�رضوط. دفرت  يف 
لتفقد  خ��ربة  تعيني  مت  ك��م��ا 
ميدانيا,  للخروج  امل�����رضوع 
الأج����زاء غري  ك��ل  ل��ت��ح��دي��د 
امل��ق��اول  ويتكفل  ال�ساحلة 
للمعايري  وفقا  اإجنازها  باإعادة 
ذات  قيام  �سيتم  كما  التقنية. 
الإج��راءات  بجميع  امل�سالح 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ���س��د امل��ق��اول��ة, 
ذات  ب���ه  ف�����ادت  اأ ح�����س��ب��م��ا 

. لح مل�سا ا
ي�سني حممد 
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امل�ستفيدون من ال�سكن االجتماعي بالروي�سات
 يف بتقرت ينا�سدون ال�سلطات بالتدخل

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

من  امل�ستفيدين  من  عدد  طالب 
ب�سيغة  الج��ت��م��اع��ي  ال�سكن 
بحي  ال��ع��م��وم��ي  الي���ج���اري 
ال�ساطو  من  بالقرب  الزياينة 
ال�سديق  بكر  بو  اأ الولية  ,وايل 
ب��و���س��ت��ة ب�����س��ف��ت��ه امل�����س��وؤول 
التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
املعنية  الخ��ت�����س��ا���س  دوائ����ر 
عملية  يف  �����رضاع  الإ اأج���ل  م��ن 
 , �سكناتهم  مفاتيح  ت�سليمهم 
اأن  ه��وؤلء  نفو�س  يف  يحز  ومم��ا 
للم�ستفيدين  ال�سمية  القوائم 
�سهر  م��ن��ذ  ع��ن��ه��ا  ف�����راج  الإ مت 
 , املن�رضمة  ال�سنة  من  جويلية 

يكتنف  يزال  ل  الغمو�س  لكن 
املفاتيح  ت�سليمهم  موعد  م�سري 
املت�رضرين  اأن  علمنا  ذا  اإ خا�سة   ,
م���ن امل�����س��ك��ل ال��ق��ائ��م ق��ام��وا 
عن  املرتتبة  امل�ستحقات  بت�سديد 

. ال�ستفادة  اإجراءات 
اأكرث  قال  مت�سل  مو�سوع  ويف 
اأن  امل��و���س��وع  يف  متحدث  م��ن 

امل�ستفيدين  ت�سليم  يف  التماطل 
ب�سكل  �ساهم  �سكناتهم  ملفاتيح 
ب��ع�����س��ه��ا  ت��ع��ر���س  يف  ك��ب��ري 
ال�سمت  ظ���ل  يف  ل��ل��ت��خ��ري��ب 
ف�سلت  ال��ت��ي  املعنية  اجل��ه��ات 
التحرك  عو�س  املتفرج  دور  لعب 

. القائم  امل�سكل  حللحلة  العاجل 
ال�����س��ك��ن  م��ل��ف  اأن  وم��ع��ل��وم 

بني  م��ن  يعترب  ورق��ل��ة  ب��ولي��ة 
عجزت  التي  ال�سائكة  امللفات 
جميع  على  املحلية  ال�سلطات 
حلول  ي��ج��اد  اإ يف  امل�����س��ت��وي��ات 
منذ  املتوارثة  للرتاكمات  جذرية 
لعل  اأ�سباب  لعدة  وذلك  �سنوات 
اأ�سغال  وترية  يف  التاأخر  برزها  اأ
 , ال�سحيحة  احل�س�س  اجن���از 
ت�سليم  يف  التماطل  عن  ناهيك 
مبختلف  ال�����س��ك��ن��ات  م��ف��ات��ي��ح 

. ال�سيغ 
طرف  من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
 , ورق��ل��ة  ب��ولي��ة  الأول  ال��رج��ل 
ال�سكن  طالبي  على  لزاما  يبقى 
معاي�سة  منه  امل�ستفيدين  و 
غري  لأج����ل  امل����زري  ال��و���س��ع 

. م�سمى 

العاجل  التدخل  ب�سرورة  العمومية  ال�سلطات   ، العمومية  االيجارية  االجتماعية  ال�سكنات  من  امل�ستفيدين  من  الع�سرات  نا�سد 
. الفارطة  ال�سنة  منت�سف  منذ  املوزعة  اجلديدة  �سكناتهم  مفاتيح  لت�سليمهم 

املفاتيح ت�سليمهم  عملية  ت�سريع  اأجل  من 

هذا  املبارك  الفطر  عيد  جاء 
غريه  عن  كليًا  خمتلفًا  العام 
جائحة  ظ��ل  يف  الأع��ي��اد  م��ن 
اأن  اإل  ب��ت  اأ وال��ت��ي  ك��ورون��ا 
اأك��رث  ع��ل��ى  ب�سمتها  ت��رتك 
بالدنا  ف��ى   , ه��م��ي��ة  اأ ي���ام  الأ
والتي   , كافة  امل�سلمني  وبالد 
الحتفالت  مظاهر  من  حدت 
وال��ت��ج��م��ع��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
اعتاد  كما  الكبرية  والأهلية 
كل  يف  مالم�ستها  اجلميع 

عام..
قللت  احل��ك��وم��ة  ف��اإج��راءات 
م���ن ال��ت��ن��ق��الت م���ن خ��الل 
م��ن��ع ال��ت��ن��ق��ل ب��ال�����س��ي��ارات 
وال����دراج����ات ال��ن��اري��ة يف 
وجعلت   , ذاتها  الولية  تراب 
يف  اإجباريا  الكمامات  ارتداء 
دارات  والإ العمومية  الأماكن 
عيد  يكن  مل  وال��ط��رق��ات..و 
م�ستثنى  ال��ع��ام  ه��ذا  الفطر 
الجتماعية  ال��ت��غ��ريات  م��ن 
كورونا  ف��ريو���س  ك��ان  التي 
حيث   , تعديلها  يف  �سببًا 
بولية  بالعيد  الحتفال  كان 
خمتلف  غ���رار  على  ورق��ل��ة 
على  ���س��ع��ب��ا  ال����ولي����ات  
احلفاظ  اعتادت  التي  الأ�رضة 
الأهل  بزيارة  العادات  على 
ق�����ارب والأ����س���دق���اء ,  والأ
عن  ال��ورق��ل��ي��ي��ني  ت��خ��ل��ى  و 

لنداءات  ا�ستجابة  عاداتهم 
ال����وق����اي����ة م����ن ف���ريو����س 
ك���ورون���ا وع��م��ال ب��ت��داب��ري 
ال�سحي  احل��ج��ر  اإج�����راءات 
هذا  احتفالت  اقت�رضت  ..و 
العائلية  بالتجمعات  العام 
تطبيق  ب�سبب  ال�����س��غ��رية 
الجتماعي  التباعد  قواعد 
التجمعات  ق���ام���ة  اإ وع���دم 
�سعرية  اأقيمت  كما   , الكبرية 
امل��ن��ازل  يف  ال��ع��ي��د  ���س��الة 
الولية  م�ساجد  ..واك��ت��ف��ت 
من  العيد   تكبريات  باإطالق 
خ���الل م���ك���ربات ال�����س��وت 
ال��زي��ارات  بخ�سو�س  م���ا  ..اأ
بها  ي�ستهر  التي  املتبادلة 
خالل  تقرت   و  ورقلة  نا�س 
اكتفت  ف��ق��د   , ال��ع��ي��د  ي���ام  اأ
مع  ال��ت��وا���س��ل  يف  �����رضة  الأ
طريق  عن  والأ�سدقاء  الأهل 
التوا�سل  و�سائل  و  الهاتف 
الج��ت��م��اع��ي ال��وات�����س��اب و 
تتخلف  مل  ..ك��م��ا  املي�سنجر 
وفعاليات  اخلريية  اجلمعيات 
واجبها  ع��ن  امل��دين  املجتمع 
الفرحة  زرع  يف  ن�����س��اين  الإ
و  اله�سة  الفئات  قلوب  يف 
توزيع  خ��الل  م��ن  امل��ر���س��ى 

.. احللويات  و  العيد  ك�سوة 
التجاين ن-ق- 

بوعامر  حي  �سكان  ا�ستكى 
غياب  م��ن  ورق��ل��ة  ب��ولي��ة 
الأمر  وهو  العمومية  النارة 
ال�سكان  ت��ذم��ر  ث���ار  اأ ال���ذي 
ج���راء غ��ي��اب ه���ذه الأخ���رية 
فر�سه  ما  وجراء  اأ�سهر,  منذ 
ال��و���س��ع م��ن ظ���الم دام�����س 
خم��اوف  ح���دوث  يف  ت�سبب 
التجمع  ه��ذا  ق��اط��ن��ي  ل��دى 
خمتلف  وقوع  من  ال�سكاين 
الع����ت����داءات وال�����رضق��ة, 
ال��ق��اط��ن��ني  راء  اآ ف��ح�����س��ب 
ف��رتة  م��ن��ذ  احل���ال  ه��ذا  دوام 
التجوال  من  حرمهم  طويلة 
خ��وف��ا  ال��ل��ي��ل��ي��ة  ال��ف��رتة  يف 
غياب  ب�سبب  حياتهم  على 
العمومية  ن��ارة  الإ م�سابيح 
من  ب��ال��ق��رب  متوقعهم  رغ��م 

املدينة. و�سط 
اأح��ي��اء  ف��ي��ه  ت�سهد  ح��ني  يف 
وتغيب   , ن�����ارة  الإ اأخ����رى 
ع��ن ه��ذه اجل��ه��ة امل��ذك��ورة, 

ت�ساوؤلت  و�سط  ذلك  ياأتي 
حترك  اأي  غياب  حول  عديدة 
لأجل  املعنية  ال�سلطات  من 
بهذا  التكفل  و  الأمر  معاجلة 
من  اأك��رث  يعد  ال��ذي  اجل��ان��ب 
ظل  يف  خ��ا���س��ة  �����رضوري 
متر  التي  الوبائية  ال��ظ��روف 
وباء  تف�سي  جراء  البالد  بها 
امل�ستجد.  19 كوفيد  كورونا 

وخا�سة  بوعامر  حي  �ساكنو 
التي  امل�ستحدثة  الأحياء  منها 
قليلة  �سنوات  عليها  م��رت 
وجب  م��ا  ا�ستغاللها,  منذ 
طالب  به,  النقائ�س  مراعاة 
حلل  ال�سلطات  حترك  املعنيون 
وقت  اأقرب  يف  امل�سكلة  هذه 
ل�سيناريو  حد  وو�سع  ممكن, 
يف  يكابدونها  التي  املعاناة 
معاناتهم  نهاء  لإ الآجال  اأقرب 

. ئيا نها
فا�سل بن  يو�سف   

بغر�س  ل��ل��ج��رمي��ة  حم��ارب��ة 
املواطنني  �سالمة  على  احلفاظ 
فرقة  مت��ك��ن��ت  ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م 
التابعة  الق�سائية  ال�رضطة 
بولية  الثاين  احل�رضي  لالأمن 
ل�سارق  حد  و�سع  من  اأدرار 
ا�سرتجاعها,  و  نارية  دراج��ة 
اإىل  الق�سية  وقائع  تعود  و 
 ,2020 م���اي   16 ت���اري���خ 

ر�سمية  �سكوى  على  بناءا 
ت��ق��دم ب��ه��ا اأح���د امل��واط��ن��ني 
لل�رضقة  ت��ع��ر���س��ه  م��ف��اده��ا 
ال��ت��ي ا���س��ت��ه��دف��ت دراج��ت��ه 
الكبري,  احلجم  م��ن  ال��ن��اري��ة 
تلقيها  ف��ور  ال�رضطة  ق��وات 
عمليات  با�رضت  ال�سكوى 
للو�سول  التحري  و  البحث 
وخالل  الفاعل,  و  اأ للفاعلني 

وال��ت��ح��ري  ال��ب��ح��ث  عملية 
ال�سخ�س  على  ال��ت��ع��رف  مت 
و�سعت  حيث  فيه,  امل�ستبه 
حمكمة,  خطة  ال�رضطة  قوات 
و  ت��وق��ي��ف��ه  ث���ره���ا  اأ ع��ل��ى  مت 
م���ن  الأ م��ق��ر  اإىل  حت��وي��ل��ه 
معه  التحقيق  ل�ستكمال 
التحقيق,  ا�ستكمال  بعد  و 
اجلمهورية  وكيل  م��ام   اأ قدم 

ال��ذي  اأدرار  حمكمة  ل��دى 
جل�سة  م����ام  اأ امل��ل��ف  اأح����ال 
يف  �سدر  و  الفوري  املثول 
مع  نافذة  حب�سا  �سنتني  حقه 
قدرة  مالية  وغرامة  ي��داع  الإ
جزائري,  دينار   100.000 ب� 
دينار  اإىل20.000  بالإ�سافة 
لل�سحية.                                                                                               تعوي�س  جزائري 
الرحمن  عبد  بلوايف 

كورونا تلقي بظاللها على االحتفال 
بعيد الفطر املبارك بورقلة 

يعانون من امل�سكل منذ اأ�سهر

�سكان حي بوعامر بورقلة ي�ستكون
 من الظالم الدام�س

فرقة ال�سرطة الق�سائية التابعة لالأمن احل�سري

اإلقاء القب�س على �سارق دراجة نارية باأدرار 

يخلد حقبة هامة من تاريخ ن�ساالت �سكان الطا�سيلي

ح�سن اإيليزي �ساهد يوثق وح�سية ممار�سات اال�ستعمار الفرن�سي
كما  اأو  يليزي  اإ ح�سن  يزال  ل   
بولينياك   " �سابقا  ي�سمى  كان 
تاريخ  من  هامة  حقبة  يخلد   ,"
�سد  الطا�سيلي  �سكان  ن�سالت 
الغا�سم  الفرن�سي  ال�ستعمار 
م�ساهد  من  يوثقه  ما  خالل  من 
تعك�س  ب�����س��ع��ة  مل��م��ار���س��ات 
�سيده  ال���ذي  امل��ح��ت��ل  وح�سية 
ومراقبة,  ات�سال  مركز  ليكون 
ع�سكري  معتقل  ا�ستعمله  كما 
املنا�سلني  عديد  فيه  زج  قد  كان 
الثورة  فرتة  خالل  املنطقة  بناء  واأ

املجيدة. التحريرية 
احل�سن  ه���ذا  ج���دران  وت���روي 
�سور  ب�سع  لأ مرعبة  ق�س�سا 
الوح�سية,  امل��م��ار���س��ات  ت��ل��ك 
وقاعاته  زن��زان��ات��ه  ك��ان��ت  فقد 
التعذيب  اأ�سناف  ل�ستى  م�رضحا 
رج����الت  ح���ق  يف  اجل�����س��دي��ة 
عن  دفاعا  وقفوا  الذين  املنطقة 
ما  ح�سب  وال��ع��ر���س,  الأر����س 
حول  موثقة  �سهادات  ت��وؤك��ده 
مكتب  لدى  التاريخي  املعلم  هذا 
الثقايف  ال��رتاث  على  املحافظة 
املجاهدين  مبديرية  والتاريخي 

. يليزي  اإ بولية 
املجاهد  اأو�سح  اجلانب,  هذا  ويف 
�سنة   80  ( �سعيد  جريري  احلاج 

بالغة,  وب��ح�����رضة  �سهادته  يف 
التعذيب  عمليات  ب�ساعة  عن 
ينفذها  ك���ان  ال��ت��ي  اجل�����س��دي��ة 
اأروق��ة  يف  الغا�سم  امل�ستعمر 
حق  يف  احل�سن  ه��ذا  وج��ن��ب��ات 
ه����ايل امل��ن��ط��ق��ة مم��ن رف�����س��وا  اأ
الفرن�سي,  للنفوذ  اخل�����س��وع 
ن��واع  اأ ل�ستى  تعر�سوا  والذين 
من  ن�سانية  الالاإ امل��م��ار���س��ات 
ونف�سي. ج�سدي  وتنكيل  جتويع 

قد  كان  ال��ذي  املتحدث  �سار  واأ
اأن   ,17 �سن  منذ  بالن�سال  التحق 
وت�ساري�سها  ال�سحراء  �س�ساعة 
ال���وع���رة دف����ع ب��ال�����س��ل��ط��ات 
ت�سييد  اإىل  نذاك  اآ ال�ستعمارية 
لفر�س  مراقبة  ب��راج  واأ ح�سون 
بغر�س  املنطقة  على  هيمنتها 
العارفني  الثوار  حتركات  ر�سد 

ال�سحراء. بخبايا 
ميثل  ي��ل��ي��زي  اإ ح�����س��ن  وك���ان   
م��رك��زا  للفرن�سيني  بالن�سبة 
ور�سد  للمراقبة  اإ�سرتاتيجيا 
حمتمل  ه��ج��وم  اأو  ح��رك��ة  اأي 
يف  البدوية  القبائل  ط��رف  من 
ي�سيف  الطا�سيلي,  ���س��ح��راء 

جريري. احلاج  املجاهد 
م�ساحة  على  احل�سن  هذا  ويرتبع 
بداأت  حيث  م2   1764 ب  تقدر 

يف  ال���س��ت��ع��م��اري��ة  ال�سلطات 
الأوىل  مرحلتني  على  ن�����س��اءه  اإ
املرحلة  ثم   )1914 اإىل   1908 (
حتت   )1926 اإىل   1914 ( الثانية 

. جرنال  املهند�س  اإ�رضاف 
�سكل  على  احل�سن  هذا  و�سيد 
ال�سكل  م�ستطيلة  �سخمة  بناية 
املباين  �سمن  ت�سنف  وال��ت��ي 
با�ستعمال  الدفاعية  الع�سكرية 
وال��ط��ني  )ال��رم��ل  حملية  م���واد 
اأطراف  على  وتوجد  واحلجارة(, 
للمراقبة  ب��راج  اأ الأربعة  زواي��اه 
ع��ن امل���دى ال��ق��ري��ب وب��رج��ان 
على  بعد  عن  للمراقبة  حديديان 
الأمامية. الواجهة  زاويتي  طريف 
مرتفع  م��ك��ان  يف  ب��ن��اءه  ومت 
ق�����س��د ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ه��ذه 
ومراقبتها,  احل��دودي��ة  املنطقة 
بني  ات�سال  مركز  ا�ستغالله  و 
احلوا�س  وبرج  اإدري�س  عمر  برج 
اإىل  بعد  فيما  ليتحول  وجانت, 
الع�سكرية  املواقع  لقيادة  مقر 
ا�ستنادا  املنطقة,  يف  املنت�رضة 

امل�سدر. لذات 
الثانية  العاملية  احل��رب  ث��ن��اء  واأ
ال�ستعمارية  ال�سلطات  قامت 
ن���ف���اق حت���ت احل�����س��ن  ب��ح��ف��ر اأ
يف  جن��دة  كمنافذ  ل�ستغاللها 

كما  ه��ج��وم,  اأي  ح��دوث  ح��ال��ة 
زّج  معتقل  ي�����س��ا  اأ ا�ستغلته 
املنا�سلني  م��ن  ب��ال��ك��ث��ري  ف��ي��ه 
وال�سيا�سيني,  منهم  الع�سكريني 
ثكنة  ك��ذل��ك  ���س��ت��غ��ل  اأ ك��م��ا 
احلربية.  اخلطط  لإعداد  ع�سكرية 
الوطنية  ال�سيادة  ا�سرتجاع  وبعد 
اجلي�س  ط��رف  من  ا�ستغالله  مت 
 1962 م��ن  ال�سعبي  ال��وط��ن��ي 
ع�سكرية,  ثكنة   1992 غاية  اإىل 
من  اب��ت��داء  اإحل��اق��ه  يتم  اأن  قبل 
لوزارة  التابعة  بالهياكل   1996
وبالنظر  ليه.  اإ اأ�سري  كما  الثقافة, 
ترميم  مت  التاريخية  اأهميته  اإىل 
 ,2004 �سنة  ي��ل��ي��زي  اإ ح�سن 
وطني  تاريخي  معلم  لي�سنف 
وزارة  ط��رف  م��ن   2010 �سنة 
له  خ�س�ست  ح��ي��ث  ال��ث��ق��اف��ة, 
ترميمه  اإع���ادة  درا���س��ة  عملية 
اإع��ادة  بعد  ا�ستغالله  واق���رتح 
قبل  ما  اأبحاث  مركز  الأ�سغال 

الطا�سيلي. مبنطقة  التاريخ 
التاريخي  املعلم  ه��ذا  وي�سكل 
ح��ال��ي��ا واح�����دا م���ن امل���واق���ع 
ايليزي,  بولية  الهامة  ال�سياحية 
من  اأفواج  �سنويا  ي�ستقطب  حيث 

الأجانب ال�سياح 
ق/ج
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اإحالة 6 مروجي خمدرات على النيابة املحلية 
ب�سطيف

عي�س علجية 
-----------------

فرقة  عاجلها  الأوىل  الق�سية 
بامل�سلحة  امل��خ��درات  مكافحة 
التابعة  الق�سائية  لل�رضطة  الولئية 
 , ق�سيتني  �سطيف   ولي��ة  لأم��ن 
الأوىل  الق�سية  يف  متكنت  حيث 
خطرة  ج��د  ع�سابة  تفكيك  م��ن 
يحرتفون  اأف��راد   04 من  تت�سكل 
و�سط  العقلية  امل��وؤث��رات  ترويج 
ج��اءت  العملية  �سطيف,  مدينة 
تفيد  معلومات  ا�ستغالل  عقب 
مبحاولة قيام �سخ�س يعد من اأخطر 
باملدينة,  العقلية  املوؤثرات  مروجي 
املوؤثرات  من  معتربة  كمية  ترويج 
اأين  �سطيف,  املدينة  و�سط  العقلية 
مموه  فوج  تكليف  مت  الفور  على  مت 
مهمة  له  اأ�سندت  امل��دين  بالزي 
فهيه  امل�ستبه  مكان  ق�سد  الرت�سد 
الذي اأوقف يف ظرف زمني قيا�سي 
ويف حالة تلب�س بحيازة كمية اأولية 
من املوؤثرات العقلية, بعد احل�سول 
املعني  م�سكن  بتفتي�س  اإذن  على 
حجز  مت  املحلية,  النيابة  من  �سادر 
امل��وؤث��رات  م��ن  قر�س   700 اأك��رث 
العقلية من خمتلف الأنواع, اإ�سافة 
مليون   59 ال�  فاق  مايل  مبلغ  اإىل 

ترويج  عائدات  من  يعترب  �سنتيم 
هذه ال�سموم.

املعمقة  التحقيقات  مكنت  كما   
ال��ت��ي اأط��ره��ا اأف����راد ال��ف��رق��ة من 
�سلوعهم  ثبت  اأف��راد   03 توقيف 
بحوزتهم  اأن عرث  بعد  الق�سية,  يف 
من  وح����دة   300 ح����وايل  ع��ل��ى 
 03 ب�  املهلو�سات ومبلغ مايل قدر 
اأ�سلحة  اإىل  اإ�سافة  �سنتم,  ماليني 
من  )�سيفني  حم��ظ��ورة  بي�ساء 
و�ساعق  خناجر   03 الكبري,  احلجم 
كهربائي( لي�سبح املجموع  1000 
مايل  ومبلغ  الهلو�سات  من  قر�س 
يعد  �سنتيم,  مليون   62 ال���  ف��اق 
ال�سموم,  هذه  ترويج  عائدات  من 
�سبطت  بي�ساء  اأ�سلحة  حجز  مع 
كافة  ا�ستكمال  بعد  بحوزتهم,  
اأجن��زت  القانونية,  الإج�����راءات 

جزائيا  ملفا  الق�سائية  ال�سبطية 
تهمة  عن  الأربعة,  املتورطني  �سد 
بطريقة  العقلية  امل��وؤث��رات  حيازة 
للبيع  الو�سع  لغر�س  �رضعية  غري 
حمظورة  بي�ساء  اأ�سلحة  حيازة  مع 
اأحيلوا مبوجبه اأمام اجلهات الق�سائية 
املخت�سة,  نف�س الفرقة و يف ق�سية 
م�سابهة اأوقفت �سخ�سني يف العقد 
ن�ساط  ميار�سان  العمر,  من  الثاين 
ترويج املخدرات واملوؤثرات العقلية 
بحي يحياوي �سطيف حيث مت حجز  
املعالج,  الكيف  من  غ   300 حوايل 
املوؤثرات  من  وق��ارورة  قر�س   15
بي�ساء  اأ�سلحة  عن  ف�سال  العقلية, 
مايل  مبلغ  ا�سرتجاع  مع  حمظورة 
ترويج  عائدات  دج   34000 قدره 

هذه ال�سموم.

وتوقيف تاجر يبيع مواد 

غذائية منتهية ال�سالحية
من جهتها  متكنت جمموعة التطهري 
والنظافة بامل�سلحة الولئية لالأمن 
ولي��ة  لأم���ن  التابعة  العمومي 
وح��دة,   6675 حجز  من  �سطيف 
�سعة  الزهر  م��اء  ق��ارورة   4125(
خل  ق���ارورة   2550 و  �سل   75
التاأكد  بعد  وه��ذا  �سل(   50 �سعة 
من  ان��ط��الق��ا  �سنعت  ق��د  اأن��ه��ا 
العملية  ال�سالحية,  منتهية  مواد 
معلومات  ا�ستغالل  عقب  وجاءت 
يقوم  م�سبوه  ن�ساط  ب�ساأن  وردت 
بحي  متواجدة  ور�سة   �ساحب  به 
ممثلني  مبعية  و  ب�سطيف,  ح�سمي 
حتديد  مت  املخت�سة  امل�سالح  عن 
الزهر  ماء  بت�سنيع  تقوم  ور�سة 
مراقبتها  بعد  و  التتبيل,  وحم�س 
املعلومات  �سحة  من  التاأكد  ق�سد 
يقوم  الور�سة  �ساحب  اأن  تبني   ,
اإ�سافية  م��واد  با�ستعمال  فعال 
ت�سنيع  خالل  ال�سالحية  منتهية 
اأي�سا  اأكدته  الذي  ال�سيء  منتجاته 
كلها غري  كانت  املخربية,  التحاليل 
�ساحلة لال�ستهالك ومت اإتالفها على 
املحلية عن  النيابة  اأمام  قدم  الفور, 
مواد  للبيع  وو�سع  �سناعة  تهمة 
مواد  باعتماد  م�سنعة  ا�ستهالكية 

اإ�سافية منتهية ال�سالحية.

توا�سل ال�سرطة الق�سائية لدى اأمنة والية �سطيف يف حماربتها اجلرمية، خا�سة ما تعلق باملتاجرة باملخدرات، حيث اأوقفت 06 اأ�سخا�س 
ين�سطون يف جمال املخدرات، كما اأوقفت تاجر يبيع مواد غذائية �سنعت مبواد منتهية ال�سالحية، حول امل�ستبه فيهم على النيابة املحلية 

عن خمتلف التهم، العملية تدخل يف اإطار حماربة جرائم االجتار غري ال�سرعي باملخدرات واملوؤثرات العقلية.

فيما مت توقيف تاجر يبيع مواد غذائية �سنعت مبواد منتهية ال�سالحية

ق�سنطينة  ولية  اأمن  م�سالح  قامت 
ملف   65 ب��اإجن��از  �سهرين  ظ��رف  يف 
غري  حظائر  باإن�ساء  متعلق  ق�سائي 
اتخاذ  و  املركبات,   لتوقف  �رضعية 
غري  �سائق   563 ح��ق  يف  اإج����راءات 
اإىل  بالإ�سافة  ) كالند�ستان(   �رضعي 
البيع غري  149ملف عن خمالفة  اإجناز 
ال�رضعي,  اأر�سلت للعدالة للف�سل فيها 
ق�سنطينة  ولية   اأمن  م�سالح  قدمت 
ح�سيلة ن�ساطاتها يف لفرتة املمتدة بني 
اجلاري,  24 ماي  اإىل غاية  23 مار�س 
امل�سطر  الربنامج  اإط���ار  يف  ه��ذا  و 
ال�رضعية  غري  احلظائر  خمتلف  ملراقبة 
العمومية  الأماكن  كذا  و  للمركبات, 
باعة  ظهور  تعرف  التي  الأ�سواق  و 
ل�سيما  لآخر  حني  من  �رضعيني  غري 

الطريق  يف  ال�ستهالكية  املواد  باعة 
جمهولة  تكون  ما  غالبا  التي  و  العام 
املواطن,  �سحة  على  يوؤثر  ما  امل�سدر 
بطريقة  ين�سطون  من  كل  لإيقاف 
و  اخل�سو�س,  ه��ذا  يف  قانونية  غري 
اتخاذ الإجراءات  الفرتة مت  خالل نف�س 
القانونية �سد 563 ناقل غري �رضعي, 
حماربة  اإطار  يف  اجلهود  هذه  تاأتي  و 
حماربة  و  اجل��رمي��ة  اأ�سكال  خمتلف 
ما  منها  ل�سيما  ال�سلبية,  الظواهر 
البيع  الغري �رضعية, و  يتعلق باحلظائر 
الغري �رضعي, تبقى م�سالح اأمن ولية 
ق�سنطينة تعمل على حماربة خمتلف 
املواطنني  تدعو  و  ال�سلبية,  الظواهر 

للمزيد من امل�ساركة.
                              علجية عي�س

�سدهم  اتخذت  كالند�ستان   563
اإجراءات ردعية بق�سنطينة

ت�سجيل 65 حظرية غري �سرعية

اإطار  ويف  احلر  موجة  اق��رتاب  مع 
�سيف2020  خم��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ 
وبهدف  الغابات  حرائق  ملكافحة 
ولية  باإقليم  الغابية  الرثوة  حماية 
تلم�سان من خطر احلرائق مت ت�سكيل  
الغابات  لقطاع  متنقلة  12فرقة 
يتدخلون  41عونا  زه���اء  ت�سم 
الغابية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
غابات  حماية  لها  املوكل  بالولية 
تفوق190401هكتار  م�ساحتها 
طبيعية  غابات  منها2156هكتارا 
الغابات  م�سالح  �سخرت  وق��د 
تنفيذا ملخطط التدخل عدة �سيارات 

نقاط  عدة  وكذا  ب�سهاريج  جمهزة 
احلرائق  ملراقبة  واأبراج  املياه  لتوفري 
عدة  جندت  فقد  ذلك  على  زي��ادة 
بهم  ال�ستعانة  مو�سميني  اأع��وان 
حرائق  فاإن  ال�رضورة.لالإ�سارة  عند 
خالل  اأتلفت  ق��د  كانت  الغابات 
الهكتارات  ع�����رضات  املنق�سي 
كالبلوط  والغابات  احل�سائ�س  من 
املثمرة  الأ�سجار  وحتى  وال�سنوبر 
حمافظة  ع��ل��ى  يتطلب  ول��ذل��ك 
الرثوة  هذه  حلماية  اليقظة  الغابات 
والتي تعد عامال اأ�سا�سيا يف التوازن 
البيئي.                         ع بوتليتا�س

جتنيد12فرقة للتكفل بحرائق 
الغابات بتلم�سان 

بهدف احلفاظ على الرثوة الغابية

اتخاذ االإجراءات القانونية �سد 392 �سخ�سا جراء خمالفتهم تدابري احلجر ال�سحي اجلزئي

�سالح  اأولد  لقرية  الزائر  يقف 
تالوت  عني  لدائرة  اإداري��ا  التابعة 
وهو  ل�سكانها  املعاناة  وقع  على 
يوجهون  عنهم  ممثلني  جعل  م��ا 
التحرير  جريدة  عرب  ا�ستغاثة  نداء 
ل�سيما  امل�سوؤولة  اجلهات  ملختلف 
وع�سى  لعل  الولئية  ال�سلطات 
من  تنقذهم  �ساغية  اأذانا  يجدون 

�سبح املعاناة 
تزامنا وجائحة كورونا التي زادت 

وجد  بعدما  معاناتهم  عمق  من 
و�سع  يف  اأنف�سهم  ال�سكان  اأغلب 
متدهور مع العلم اأن اأغلبهم ميار�س 
وزيادة  يومي  ودخل  حرة  اأعمال 
على عدم توفر فر�س العمل حتى 
قبل اجلائحة باملنطقة يبقى الأهايل 
يكابدون معاناة يف �ستى املجالت 
الفادح  النق�س  حيث  كال�سكن 
خ�سو�سا  ال�سكنية  الربامج  يف 
على  كثريا  اأث��ر  مما  منها  الريفية 

يف  ينتظرون  لزال��وا  ممن  نف�سية 
غد م�رضق كما زادت معاناة قرية 
اخلدمات  غياب  مع  �سالح  اأولد 
على  املتواجدة  فالقاعة  ال�سحية 
حاجيات  تلبي  ل  الدوار  م�ستوى 
اإىل  ي�سطرون  الذين  املر�سى 
بادي�س  ب��ن  مدينة  اإىل  التنقل 
اإ�سافية  نفقات  مع  العالج  لتلقي 
عمقت كثريا من جراحهم وبالتايل 
�سفحات  عرب  بالنداء  توجهوا 

القرية تعاين  اجلريدة.لالإ�سارة فاإن 
التهيئة  يف  نقائ�س  من  كذلك 
وهي  وغريها  العمومية  والإن��ارة 
ت�سنف �سمن مناطق الظل وعليه 
العمل  الهيئات  كل  من  يتطلب 
لقاطني  املعي�سي  الإطار  لتح�سني 
الكرمي يف  العي�س  وبالتايل  القرية 
اإ�رضاقها  جزائر جديدة بداأت معامل 

تت�سح . 
ع بوتليتا�س

الفقر واملعاناة يطبعان يوميات �سكان قرية اأوالد �سالح بتلم�سان 

لالأمن  الإعالم  خلية  بيان  ك�سف 
مكافحة  فرقة  اأن  بتب�سة  الولئي 
للم�سلحة  التابعة  امل��خ��درات 
الق�سائية  لل�رضطة  ال��ولئ��ي��ة 
اأول  متكنت  تب�سة  ولي��ة  ب��اأم��ن 
توقيف  من  عملية  ثاين  يف  اأم�س 
من  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ق��د  ب���ارون يف 

من  معتربة  كمية  وحجز  عمره 
بنحو  مقدرة  املهلو�سة  الأقرا�س 
اأنواع  من  مهلو�سا  قر�سا   2950
وتعود  للرتويج  مهياأة  خمتلفة 
وقائع العملية التي تعد الثانية يف 
الفرقة  اأثناء قيام ذات  ظرف وجيز 
املخدرات  مكافحة  يف  املخت�سة 

مراقبة  نقاط  وو�سع  بدوريات 
ال�سعبية  الأح��ي��اء  اح��د  مب��دخ��ل 
انتباههم  لفت  اأين  مدينة  و�سط 
بال�ستيكي  كي�س  بحوزته  �ساب 
منه  القرتاب  واأثناء  اللون  ا�سود 
ج�سدي  تفتي�س  لعملية  واإخ�ساعه 
امل��ذك��ورة  الكمية  �سبط  على 

قدره  مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�سافة 
وفتح  توقيفه  ليتم  دج   20000
قا�سي  م�سدرها.واأ�سدر  حتقيق 
يف  تب�سة  حمكمة  لدى  التحقيق 
احلب�س  بالإيداع  يق�سي  اأمرا  حقه 

تاريخ حماكمته. املوؤقت حتى 
               �سو�سة حممد الزين 

اأ�رضفت وايل الولية اأواخر الأ�سبوع 
األف كمامة واقية   100 على ت�سليم 
الثمانية  ال��ولي��ة  ب��ل��دي��ات  على 
والثالثني واجلمعيات الن�سطة والتي 
بلغت مبا يقارب ال90 جمعية كانت 
التي  الت�سليم  عملية  يف  حا�رضة 
جرت مبقر الوحدة الرئي�سية للحماية 
اإىل  اإ�سافة  الولية  بعا�سمة  املدنية 
وقطاع  الأمنية  الأ�سالك  م�ساركة 
واجلمارك  والغابات  املدنية  احلماية 
حيث  املحلية  القطاعات  وخمتلف 
اإطار  يف  تندرج  التي  احلملة  تعد 
الطبية  الكمامات  ا�ستعمال  تعميم 
الثالثة  كورنا  فريو�س  من  للوقاية 
حملتني  �سبقتها  حيث  نوعها  من 
اأكرث  توزيع  مماثلتني مت من خاللهما 
32 األف كمامة  ومن املنتظر اأن يتم 
بلوغ 600 األف كمامة لتوزيع على 

وباملنا�سبة  الولية  بلديات  مواطني 
احلمادنة  بلديتي  م�سالح  �رضعت 
الأقنعة  توزيع  يف  ارهيو  ووادي 
مع  بالتن�سيق  وهذا  املواطنني  على 
اأن  ذكره  اجلدير  الن�سطة  اجلمعيات 
بح�سة  حظيت  ارهيو  وادي  بلدية 
منها  ا�ستفادت  كمامة  اآلف   03
 800 جانب  اإىل  البلدية  م�سالح 
فيما  جمعيات   08 ا�ستلمتها  كمامة 
من  بالعديد  الكمامات  ندرة  تبقى 
غرار  على  غليزان  الولية  بلديات 
جديوية ,وادي ارهيو حلالف وعمي 
مو�سى واملرجة �سيدي عابد وغريها 
مطالبني  لل�سكان  ال�ساغل  ال�سغل 
من  لتمكينهم  احلمالت  بتكثيف 
اإجباريا  باتت  التي  الواقية  الأقنعة 

لتفادي انت�سار الوباء.
                                     ابو ع�سام 

توزيع 100 األف كمامة على 
املواطنني مبختلف بلديات غليزان 

اإج���راءات  تطبيق  يف  ا�ستمرارا 
بولية عني  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
الدفلى, �سجلت م�سالح اأمن ولية 
عني الدفلى خالل الفرتة املمتدة من 
�سحب  اجل��اري,  ماي   28 اإىل   22

 48 47 رخ�سة �سياقة, مع توقيف 
اإىل  نارية,  دراج��ات   29 و  مركبة 
من  �سخ�س   392 حتويل  جانب 
خمتلف الفئات العمرية اإىل مقرات 
الإج���راءات  ات��خ��اذ  م��ع  ال�رضطة, 

خمالفتهم  جراء  �سدهم  القانونية 
لالإ�سارة,  ال�سحي.  احلجر  اإجراءات 
تخللها  التي  الفرتة  نف�س  خ��الل 
فيه  قامت  امل��ب��ارك,  الفطر  عيد 
نف�س امل�سالح, ب�سحب 19 رخ�سة 

و  مركبة   19 توقيف  مع  �سياقة, 
اإىل جانب حتويل  نارية,  دراجة   14
�سد  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  و 
104اأ�سخا�س خمالفني من خمتلف 
الفئات العمرية.         خمتار برادع

توقيف 77 مركبة و دراجة نارية و �سحب 47 رخ�سة �سياقة بعني الدفلى

توقيف مروج بحوزته 2950 قر�سا مهلو�سا بتب�سة

ب�سبب اإ�سابة اأقربائهم بفريو�س كورونا

و�سع 278 �سخ�سا حتت احلجر 
ال�سحي  بتب�سة

اأفاد  بيان �سادر عن مديرية ال�سحة 
عدد  اأن  تب�سة  بولية  وال�سكان 
موؤخرا حتت  املو�سوعني  الأ�سخا�س 
الأطباء  من  باأوامر  ال�سحي  احلجر 
الوبائية  التحقيقات  بعد  املخت�سني 
امل�سابني  الأ�سخا�س  حميط  يف 
بفريو�س كورونا قد بلغ �سقف 278 
بعدما كان اأم�س يف احل�سيلة اليومية 
281 �سخ�سا, بينهم �سخ�سان وقعا 

احلجر  بفرتة  باللتزام  ر�سميا  تعهدا 
.وتدعو مديرية  يوما   14 املقدرة ب 
ال�سحة بتب�سة كل املعنيني ب�رضورة 
اللتزام بفرتة احلجر ومراقبة ظهور 
احلرارة  قيا�س  خالل  من  الأعرا�س 
وكل املوؤ�رضات التي اأعطيت ب�ساأنها 
اإر�سادات طبية والتبليغ الفوري عن 
اأي  عن  تطراأ  �سحية  تغريات  اأي 
منهم.               �سو�سه حممد الزين

كورونا زادت من عمق املاأ�ساة 

ح�سب بيان خلية االإعالم لالأمن الوالئي



مدوار: االأندية اجلزائرية 
لي�ست قادرة على التعامل 

مع كورونا

من  �شيتني  كيكي  ـــدرب  امل حـــّذر 
بفريقه  �شيلحق  الـــذي  الــ�ــشــرر 
ـــــراء رفــــع عــدد  ــة ج ــون ــل ــش ــر� ب
ــا يف  ــه ــوح ب ــم ــش ــ� الــتــبــديــات امل
خم�شة،  اإىل  ثاثة  مــن  ــاراة  ــب امل
الـــدوري  مــبــاريــات  ا�شتئناف  مــع 
ال�شهر  ــدم  ــق ال لــكــرة  ــاين  ــب ــش الإ�

املقبل.
واأجاز الحتاد الدويل لكرة القدم 
املعني  "اإيفاب"  وجمل�س  )فيفا( 
التي  للم�شابقات  اللعبة،  بقوانني 
التوقف  فرتة  بعد  ن�شاطها  تعاود 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  ب�شبب 
ــدد  ــرق بـــرفـــع ع ــف ــل ــاح ل ــم ــش ــ� ال
�شعيا  املــبــاراة،  خــال  التبديات 
بدنيا  الاعبني  اإ�شابة  لتفادي 

فــرتة  الــلــعــب  ــن  ع توقفهم  بــعــد 
طويلة.

و�شتعود مناف�شات الليغا الإ�شبانية 
تعليقها  بعد  املقبل،  جوان   11 يف 
ب�شبب  مــار�ــس/اآذار  منت�شف  منذ 

تف�شي وباء "كوفيد19-".
عرب  ـــــوار  ح يف  �ــشــيــتــني  ـــــال  وق
اجلمعة  لــيــل  ــي  ــرئ امل ــال  ــش ــ� الت
ــت الــتــدريــب اإن  ــني حت ــدرب ــع م م
�شت�شّر  اخلم�شة  "التبديات 
يف  كبريا  فارقا  ن�شنع  لأننا  بنا، 
�شيكون  الآن،  الأخــرية.  الدقائق 
يف ت�شكيلة خ�شومنا عدد اأكرب من 

الاعبني املرتاحني بدنيا".
و�شتنطلق مناف�شات الليغا مبباراة 
الأربعاء  بيتي�س  وريال  اإ�شبيلية 

نهاية  يف  تقام  اأن  على  جوان،   11
الثامنة  املرحلة  مباريات  الأ�شبوع 

والع�شرين )من اأ�شل 38(.
ــاء  ــه ــة الـــــدوري اإن ــط وتـــاأمـــل راب
19 جويلية، مما �شيوؤدي  املو�شم يف 
ــات  ــاري ــب امل �ــشــغــط  تكثيف  اإىل 
وبح�شب  الع�شرين.  الفرق  على 
ب�شكل  مباريات  �شتقام  التقارير، 
يومي بني موعد ال�شتئناف وحتى 
اأن  2020-2019، على  نهاية مو�شم 
يلعب كل فريق مبعدل مباراة كل 

ثاثة اأو اأربعة اأيام.
ال�شغط  هـــذا  اأن  �شيتني  وراأى 
ـــن خمـــــاوف تــعــّر�ــس  ــيــزيــد م �ــش
ــح  ــش الــاعــبــني لــاإ�ــشــابــات، واأو�
قائا "هذا عدد كبري من املباريات 

احلـــرارة  ق�شرية.  ــرتة  ف ــال  خ
الأداء  على  �شتوؤثر  )املرتفعة( 
يت�شبب  اأن  يف  ناأمل  والإ�شابات. 

الأمر ب�شرر اأقل مما نخ�شاه".
العديد  ت�شجل  اأن  "ميكن  وتابع 
يف  يح�شل  كــمــا  الإ�ـــشـــابـــات  ــن  م
�شهرين  نحو  اأم�شينا  لأننا  اأملانيا، 
دون  ــن  م الكنبة  على  جال�شني 
مباريات  وخو�س  احلــرارة،  لعب. 
اأن  ميكن  اأيام  اأربعة  اأو  ثاثة  كل 

يوؤثر على الاعبني".
و�شتكون الليغا ثاين بطولة كربى 
يف اأوروبا ت�شتاأنف مناف�شاتها بعد 
اإذ  كورونا،  ب�شبب  التوقف  فرتة 
اأملانيا اإىل ذلك اعتبارا من  �شبقتها 

اجلاري. ال�شهر  يف   16
كما تعتزم اإجنلرتا واإيطاليا اإعادة 
املحلي،  ــــدوري  ال مو�شم  اإطـــاق 
هما  مبدئيني  موعدين  يف  وذلــك 

تواليا. جوان  و20   17
وراأى �شيتني اأن كرة القدم يف زمن 
"كوفيد″19-، مبا يتطلبه ذلك من 
جمهور،  دون  من  املباريات  اإقامة 
طريقة  على  املفرو�شة  والقيود 
يف  جلو�شهم  اأو  الاعبني  احتفال 
بع�س  "غريبة  الــبــدلء،  مقاعد 

ال�شيء".
اللقب  -حامل  بر�شلونة  ويت�شدر 
ترتيب  املــا�ــشــيــني-  املو�شمني  يف 
الدوري الإ�شباين بعد 27 مرحلة، 
غرميه  عن  فقط  نقطتني  بفارق 

ريال مدريد.

القدم،  لكرة  الفرن�شي  ـــدوري  ال �شهد 
العرب  الاعبني  من  للعديد  لفتُا  تاألقًا 
ب�شبب  املو�شم  اإيقاف  رغــم  والأفــارقــة 
لكن  اجلــديــد،  كــورونــا  فريو�س  تف�شي 
الاعبني  هـــوؤلء  بع�س  مينع  مل  ــذا  ه
بجوائز  الفوز  لرت�شيحات  الدخول  من 

فردية معروفة.
ــة  ــي ــدول ــا ال ــــــة فــرنــ�ــش واأعـــلـــنـــت اإذاع
24"، عن  "فران�س  وبال�شرتاك مع قناة 
قائمة الاعبني املر�شحني للفوز بجائزة 
"مارك فيفان فويه"، املخ�ش�شة لأح�شن 
الفرن�شي  الـــدوري  يف  اأفــريــقــي  ــب  لع
توج  الذي   ،2019/2020 املنتهي  للمو�شم 

به باري�س �شان جريمان.
اجلائزة  لهذه  املنظمة  اللجنة  وك�شفت 
اأفريقيًا  لعبًا   11 من  مكونة  قائمة  عن 
للفوز بها، من بينهم 3 لعبني عرب وهم 
الثنائي اجلزائري، اأندي ديلور ومواطنه 

عبد  يون�س  واملغربي  �شليماين،  اإ�شام 
احلميد.

 9 ت�شجيل  مــن  ديــلــور  ــــدي  اأن ــن  ــك ومت

مع  حا�شمة  متــريــرات  وثــاث  ـــداف  اأه
فقد  �شليماين  اإ�شام  اأما  مونبلييه،  نادي 
 7 مع  الأهــداف  من  الر�شيد  نف�س  حقق 

موناكو،  نادي  باألوان  حا�شمة  متريرات 
نادي  اإىل  الاعب  هذا  اإعــادة  قرر  الذي 
�شبيل  على  ان�شم  اأن  بعد  �شيتي  لي�شرت 

الإعارة ملو�شم واحد.
يون�س  املغربي  املــدافــع  كذلك  و�شاهم 
الــذي  املميز  املــو�ــشــم  يف  احلميد  عبد 
قدمه ناديه رمي�س، الذي احتل املرتبة 
للعب  مكانًا  يحجز  وجعلته  اخلام�شة 
م�شابقة الدوري الأوروبي املو�شم املقبل.

بهذه  للفوز  املر�شحني  اأبـــرز  اأن  يذكر 
اأو�شمني  فيكتور  النيجريي  هو  اجلائزة 
ت�شجيل  ا�شتطاع  الذي  ليل  نادي  مهاجم 
وخافة  املو�شم،  اإيقاف  قبل  هدفًا   13
الذي  بيبي  نيكول�س  العاجي  الاعب 
حقق نف�س اجلائزة املو�شم املا�شي، قبل 
يف  الإنكليزي  اأر�شنال  نادي  اإىل  انتقاله 

�شفقة قيا�شية قيمتها 80 مليون يورو.

بها  متــر  الــتــي  ال�شحية  الأزمــــة  رغــم 
العامل،  دول  باقي  مثل  مثلها  اجلزائر 
كورونا  فــريو�ــس  انت�شار  يف  واملتمثلة 
ت�شهد  اأن  مينع  مل  هذا  اأن  اإل  اجلديد، 
الف�شائح  من  العديد  اجلزائرية  الكرة 
وامل�شاكل، التي جتري التحقيقات حولها 
ال�شخ�شيات  بع�س  باإطاحة  ُيهدد  قد  ما 

الفاعلة يف عامل الكرة املحلية.
وبعد ف�شيحة "الت�شريب ال�شوتي" الذي 
كان عبارة عن ات�شال هاتفي بني رئي�س 
نادي وفاق �شطيف ، فهد حلفاية ووكيل 
وهما  �شعداوي،  ن�شيم  الاعبني  اأعمال 
الــدوري  مباريات  بع�س  ترتيب  ب�شدد 
مولودية  لعــب  ق�شية  جــاءت  املحلي، 
ــد مــــــرواين، وبــعــ�ــس  ــم اجلــــزائــــر، حم
يف  تاعب  بوجود  تفيد  التي  ال�شائعات 
عقده من قبل بع�س الأطراف املح�شوبة 
الحتاد  لتجعل  اجلزائرية،  الكرة  على 
اجلزائري لكرة القدم )فاف( يخرج عن 
الأطراف،  تلك  على  ببيان  ويرد  �شمته 
ق�شايا  يف  الهيئة  تــوريــط  تريد  التي 

الف�شاد التي  طفت اإىل ال�شطح.
لهذه  ا�شتنكاره  بيانه  يف  )فاف(  واأعرب 
من  بـ"ال�شعواء"  �شماها  مثلما  احلملة 
قول  حد  على  "املرتزقة"  بع�س  طرف 
الهيئة، وهذا من خال من�شات التوا�شل 
الــبــيــان:  يف  جـــاء  مثلما  الجــتــمــاعــي، 
القدم  لكرة  اجلزائري  الحتــاد  "ي�شهد 
منذ  بريئة  غري  حملة  عامة،  ب�شفة 
اأيام، وب�شفة خا�شة رئي�س الهيئة خري 

الدين زط�شي".
الطعن  ــات  ــم ح تــتــوقــف  "مل  ــع  ــاب وت
الحتاد  مكتب  انتخاب  منذ  ــرتاء،  والف
2017 ولغاية  20 مار�س/ اآذار  احلايل، يف 
اليوم، رغم ت�شجيل تراجع طفيف بعد 

مب�شر،   2019 اأفريقيا  اأمم  لقب  حتقيق 
التي  الكبرية  احلما�شة  ب�شبب  ــك  وذل
عربت عنها اجلماهري اجلزائرية خال 

هذا الإجناز التاريخي".
 ،19 كوفيد  ــة  اأزم ُتوقف  "ومل  ووا�شل 
املبارك،  رم�شان  �شهر  عظمة  حتى  ول 
ــس نــفــو�ــس الأ�ــشــخــا�ــس  ــر� ــن حـــدة م م
جتاه  وال�شغينة  احلقد  يحملون  الذين 
اأما  اجلزائر،  الواقع،  يف  متّثل  موؤ�ّش�شة 
انتخابات  من  �شنة  من  اأقل  وقبل  اليوم، 
جمموعة  فتعود   ،)2021( فــاف  مكتب 
ـــن طــريــق  ــرك ع ــح ــت ــل ـــن، ل ـــدي ـــاق احل
املــواقــع  بع�س  ــال  خ مــن  �شمومها  بــث 

التوا�شل  مواقع  وكذلك  الإلكرتونية 
الجتماعي، اأو عن طريق بع�س الوجوه 
اأن  ميكن  ل  والتي  �شمعتها  ت�شتغل  التي 
مهمتهم  مرتزقة،  جمموعة  اإل  ن�شميها 
ــة، و�ــشــائــعــات  ــذوب ــك نــقــل مــعــلــومــات م
اإىل  خالها  مــن  ي�شعون  وافـــــرتاءات، 
تاأليب الراأي العام وامل�شا�س ب�شمعة مكتب 
م�شاكل  كل  وحتميله  اجلزائري،  الحتاد 
حتمله  من  بالرغم  املحلية،  القدم  كرة 
امل�شوؤولية كاملة ما�شيها وحا�شرها جتاه 
على  وال�شهر  بالعمل  القدم،  كرة  اأ�شرة 
تطويرها بكل تفان، رغم كل املعيقات".

يكّذب  التكالب،  ــذا  ه "واأمام  ــاف  ــش واأ�

قطعًا،  القدم  لكرة  اجلــزائــري  ــاد  الحت
تن�شرها  التي  الواهية  الدعاءات  جميع 
واأزلم  احلاقدة  واجلهات  الأبواق  بع�س 
التغيري  ت�شت�شغ  مل  التي  "الع�شابة"، 
ــاد يف  ــذري الــذي تــوله مكتب الحت اجل
�شبيل تطوير اللعبة، وغلق الأبواب اأمام 

كل النتهازيني واأ�شحاب المتيازات".
وختم البيان "يف املقابل، ي�شجب الحتاد 
اجلزائري لكرة القدم، ب�شّدة، مثل هذه 
�شيلجاأ  اأّنه  ويوؤّكد  البغي�شة،  الت�شرفات 
املحر�شني  بعر�س  القانونية،  للطرق 

على العدالة".

مورينيو  جوزيه  الربتغايل  حذر 
من  هوت�شبري،  توتنهام  مـــدرب 
امل�شاكل التي قد ت�شاحب ا�شتئناف 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
ــف الــربميــريلــيــج مــنــذ 13  ــوق وت
على  وح�شل  املا�شي،  مــار�ــس/اآذار 
جديد  من  للعودة  الأخ�شر  ال�شوء 

يوم 17 يونيو/حزيران املقبل.
ــى الـــرغـــم مـــن عـــدم قـــدرة  ــل وع
مــوريــنــيــو عــلــى النــتــظــار لــعــودة 
املناف�شات من جديد، اإل اأنه اأعرب 
البدنية  امل�شاكل  مــن  خوفه  عــن 

التي �شتواجه معظم الاعبني.
ت�شريحات  يف  مــوريــنــيــو  وقــــال 
علينا  "يجب  �ــشــن  ذا  ل�شحيفة 

نحن  الآن،  للم�شاكل  ال�شتعداد 
ت�شبق  ــــــداد  اإع فــــرتة  يف  الآن 

ا�شتكمال املو�شم".
يتحدث  البع�س  اأن  "اأعلم  واأ�شاف 
اأمر  باعتباره  احلــايل  الو�شع  عن 
لي�س  ولكنه  القدم،  كرة  يف  جديد 
ـــذه مــ�ــشــاكــل مــا قبل  بــجــديــد، ه

املو�شم".
يخو�شوا  مل  "الاعبون  ــع  ــاب وت
ومل  طويلة،  فــرتة  منذ  مباريات 
يتدربوا حتى يف اأر�س امللعب، ومل 
يتناف�شوا، والآن عاد الاعبون، ل 
خمتلًفا  �شيكون  الو�شع  باأن  اأتخيل 

بالن�شبة لنا".
من  بــحــذر  التعامل  "علينا  ونـــوه 

الفرتة  الاعبني،  م�شلحة  ــل  اأج
من  اأ�شعب  احلالية  التح�شريية 
من  قادم  الكل  ال�شابقة،  الفرتات 
ل  تــدريــبــات،  دون  طويلة  ــرتة  ف
املــبــاراة  اإىل  �شن�شل  كيف  نعرف 

الأوىل".
باأننا  ي�شري  ل  "الأمر  وا�شتكمل 
الإثنني،  يوم  مًعا  التدريبات  بداأنا 
�شد   11 �شنتدرب  مبا�شرة  ثم  ومن 

ذلك". نفعل  لن   ،11
واأمت "علينا ال�شري خطوة بخطوة، 
من  والقتال  ال�شتعداد  يف  نرغب 
اجلماهري.  واإ�شعاد  النقاط  اأجــل 

�شنحاول فعل ذلك"

ال�شابق  الإجنــلــيــزي  النجم  ــال  ق
ليونيل  م�شاهدة  اإن  لينكر،  جاري 
من  بــر�ــشــلــونــة،  ــد  ــائ ق مي�شي 
ـــــا تـــعـــد مــن  ــــد، رمب ــــدي ج
ميكن  التي  القليلة  الأمــور 
بــهــا يف كــرة  ال�ــشــتــمــتــاع 

القدم بدون جمهور.
تقرير  يف  لينكر  و�ــشــرح 
هيئة  مي�شي،  عن  اأعدته 
الإذاعة الربيطانية، التي 
كمقدم  حالًيا  بها  يعمل 

ل  اأ�ــشــيــاء  يفعل  "ليونيل  بــرامــج 
ميكن لأحد غريه اأن يفعلها".

باأ�شطورة  مي�شي  لينكر،  وقـــارن 
ال�شلة مايكل جوردان قائًا "ميكن 
اأيقونة  اأنـــه  على  مي�شي  و�ــشــف 
لي�س  ــدم.  ــق ال ــرة  ك يف  تــاأثــري  لها 
لتقدير  ال�شلة  كرة  حتب  اأن  عليك 
تكون  اأن  يجب  ل  مثلما  ــوردان،  ج
لت�شتمتع  الــقــدم  كــرة  ع�شاق  مــن 
هو  مي�شي  ــوث.  ــربغ ال مب�شاهدة 
هذه  يف  الإطــــاق  على  الأفــ�ــشــل 

الريا�شة".
مي�شي  ن�شاهد  "مل  واأ�شاف 
ب�شبب  �شهرين  ـــر  اآخ يف 
اأن  ــدو  ــب ي لــكــن  ـــاء،  ـــوب ال
�شيتم  الإ�شباين  الـــدوري 
جمهور  ــدون  ب ا�شتئنافه 
ــا  ــي رمب ــش ــ� ــي قـــريـــبـــا. وم
القليلة  الأمور  من  �شيكون 
ال�شتمتاع  ميــكــن  ــي  ــت ال
بــدون  الــقــدم  كــرة  يف  بها 

جمهور".

املدير  قيادة  حتت  فرن�شا  منتخب  متثيل  يف  ني�س،  مرمى  حار�س  بينيتيز،  والرت  الأرجنتيني  يطمع 
الفني، ديدييه دي�شامب.

فقد قال بينيتيز، يف ت�شريحات ن�شرتها �شحيفة "ني�س ماتان" الفرن�شية، اليوم ال�شبت: "ل اأعرف �شببا 
لعدم ا�شتدعائي ملنتخب الأرجنتني حتى الآن.. اأ�شاأل نف�شي ماذا ميكن اأن اأفعل كي اأن�شم للمنتخب؟".

وحول اإمكانية اللعب �شمن �شفوف "الديوك"، رد حار�س ني�س: "�شتكون خطوة رائعة، و�شاأكون �شعيدا 
اإذا ارتديت قمي�س فرن�شا.. لكن الأمر �شعب للغاية، يف ظل وجود حرا�س مميزين مثل هوجو لوري�س 

واآخرين".
وي�شم املنتخب الفرن�شي بني �شفوفه حاليا، يف مركز حرا�شة املرمى، كا من هوجو لوري�س، و�شتيف 

مانداندا، واألفون�س اأريول.
مع  عقده  جتديد  بعد  املقبل،  العام  بداية  مع  فرن�شي،  �شفر  جواز  على  احل�شول  ني�س  حلار�س  ويحق 
كويلم�س  من  قادما   ،2016 "الن�شور" يف  ل�شفوف  ان�شم  بينيتيز  والرت  باأن  علما  املا�شي،  الثنني  ناديه 

الأرجنتيني.
للمنتخب  ين�شم  مل  لكنه  الفرن�شي،  الــدوري  يف  املرمى،  حرا�س  اأبــرز  من  عاما(   27( بينيتيز  ويعد 

الأرجنتيني الأول، اإل اأنه ظهر يف 3 منا�شبات مع منتخب ال�شباب )حتت 20 �شنة(.

! الليغا  ا�ستئناف  عند  بر�سلونة  تهدد  م�ساكل   3

�سليماين وديلور ُيناف�سان على جائزة اأف�سل اأفريقي بالدوري الفرن�سي

االحتاد اجلزائري ي�سكو تعّر�سه حلملة "�سعواء" ويهّدد بالق�ساء !

مورينيو يحذر من م�ساكل ا�ستئناف الربميريليج

لينكر: روؤية مي�سي متعة رغم غياب اجلماهري

حار�س اأرجنتيني غا�سب يعر�س نف�سه على مدرب فرن�سا

حمرز: حان وقت الفوز بدوري االأبطال
اأعرب النجم اجلزائري، ريا�س حمرز، عن ثقته يف 
بلقب  التتويج  على  �شيتي،  مان�ش�شرت  فريقه  قدرة 

دوري اأبطال اأوروبا للمرة الأوىل يف تاريخه.
ميدانه  خــارج  الـ16،  دور  ذهــاب  يف  ال�شيتي  وتغلب 
الإيــاب  مباراة  تقم  ومل   ،)2-1( مدريد  ريــال  على 

حتى الآن، ب�شبب اأزمة فريو�س كورونا امل�شتجد.
"ديلي  �شحيفة  نقلتها  ت�شريحات  يف  حمــرز،  وقــال 
اأن هذا وقت جيد للفوز  "اأعتقد  ميل" الربيطانية: 
وكل  واملــدرب  الفريق  منلك  اأوروبــا،  اأبطال  بدوري 

�شيء".
الأف�شل،  الفريق  كنا  اإذا  مــا  اأعـــرف  "ل  ــاف:  ــش واأ�
اللقب..  بهذا  للفوز  الكفاية  فيه  مبا  جيدون  لكننا 
التتويج به،  دوري الأبطال �شعب، والكل يرغب يف 

وبالتايل �شتكون معركة كبرية بالن�شبة لنا".
لكننا  القدم،  كرة  لعب  دون  طويل  وقت  "مر  وتابع: 
خطوة  للغاية..  جيد  اأمــر  وهــذا  وعــدنــا،  تاأقلمنا 
بالإثارة  اأ�شعر  البدنية،  اللياقة  �شن�شتعيد  بخطوة 

جتاه ذلك".
روؤيــة  الــرائــع  من  "كان  اجلــزائــري:  ــدويل  ال وختم 
زمائي واملدربني مرة اأخرى، هناك مناخ جيد بني 

املجموعة".

ــة دوري  ــط ــــدوار رئــيــ�ــس راب ــرمي م ــك قـــال عــبــد ال
لي�شت  اجلزائرية  الأندية  اإن  اجلزائري،  املحرتفني 
قادرة على التعامل مع تداعيات اأزمة فريو�س كورونا 

امل�شتجد )كوفيد-19(.
يوم  اجلزائرية  لاإذاعة  ت�شريح  يف  مــدوار  واأ�شاف 
الإمكانيات  متلك  ل  اجلزائرية  "الأندية  اجلمعة: 
املنطلق  هذا  ومن  مثا،  الأملانية  الأندية  متلكها  التي 
التدابري  مــع  التعامل  عليها  ي�شعب  اأنـــه  اعتقد 
الحرتازية التي يفر�شها التعامل مع فريو�س كورونا 

امل�شتجد".
وتابع: "بعد قرار احلكومة بتمديد العمل باإجراءات 
قد  ورمبا  يونيو،  حزيران/   13 حتى  ال�شحي  احلجر 
اأحد  ل  اأن  يعني  ما  وهو  اأخــرى  لفرتة  احلجر  ميدد 
مت�شائم  �شخ�شيا  اأنــا  املناف�شة،  �شتعود  متى  يعرف 

بخ�شو�س عودة قريبة".
واأكمل: "ل بد من اإنهاء حالة الرتقب هذه التي توؤثر 
نف�شيا على الاعبني واملدربني وامل�شوؤولني، من خال 

حتديد تاريخ العودة وح�شم م�شري املو�شم احلايل".
منذ  اجلزائر  يف  معلق  الريا�شي  الن�شاط  اأن  يذكر 
الوباء  اأزمــة  ب�شبب  املا�شي،  اآذار/مــار�ــس  منت�شف 

العاملي.

مع 14 عبوة كوكايني و10 م�سد�سات..

 القب�س على حكم دويل مع 
ع�سابة للمخدرات

ما  بوغبا..  مقابل  العبني   4
هو راأي جماهري مدريد ؟ 

مبوحلي اأف�سل العب يف 
االتفاق ال�سعودي باالإجماع

فيغويل يطلب من مناجريه 
البقاء يف اأوروبا

األقت ال�شرطة البو�شنية  اجلمعة القب�س على احلكم 
فين�شيت�س،  �شافكو  القدم  لكرة  الدويل  ال�شلوفيني 
وذلك �شمن مداهمة لع�شابة متخ�ش�شة يف املخدرات 

والدعارة.
اأن  اإىل  الربيطانية  �شن"  "ذا  �شحيفة  واأ�ــشــارت 
التي  املباراة  املو�شم  هذا  اأدار  عاما(   40( فين�شيت�س 
دوري  يف  جينك  على   4-1 ليفربول  فوز  عن  اأ�شفرت 
على  �شيتي  مان�ش�شرت  مباراة  اأدار  كما  اأوروبا،  اأبطال 

ملعبه مع �شاختار دونيت�شك بنف�س البطولة.
الع�شابة  مقر  مداهمة  خال  اأنه  ال�شحيفة  وذكرت 
األقت ال�شرطة البو�شنية القب�س اأي�شا على ت�شع ن�شاء 

و25 رجا.
"خال تفتي�س املنزل وال�شيارات  اإنه  ال�شرطة  وقال 
 14 على  العثور  مت  بهم  امل�شتبه  ي�شتخدمها  التي 
عبوة من الكوكايني وع�شرة م�شد�شات وثاث بدلت 
للدروع الواقية من الر�شا�س واأكرث من ع�شرة اآلف 
حا�شوب  واأجهزة  هواتف  على  العثور  مت  كما  يورو، 

حممولة".

التقرير  على  الإ�شبانية  "ماركا"  �شحيفة  ردت 
تبادل  ب�شدد  مدريد  ريال  اأن  ذكر  الذي  الربيطاين 
من  بــاأربــعــة  بوغبا  ــول  ب يونايتد  مان�ش�شرت  جنــم 
لعبي امللكي، وذلك بعمل ا�شتفتاء جماهريي ب�شاأن 

ال�شفقة.
ريال  اأن  الربيطانية  �شن"  "ذا  �شحيفة  وزعمت 
خامي�س  الكولومبي  عن  ال�شتغناء  يف  يفكر  مدريد 
والإ�شبانيني  اأوديغارد  مارتن  والرنويجي  رودريغيز 
يونايتد  مــان  اإىل  ديــاز  واإبراهيم  فا�شكيز  لوكا�س 

مقابل �شم بوغبا.
مدريد  ريــال  نــادي  مــن  املقربة  ال�شحيفة  وردت 
يف  راأيها  عن  امللكي  جماهري  فيه  �شاألت  با�شتطاع 
فلورنتينو  امللكي  رئي�س  مكان  كانت  لو  ال�شفقة 

برييز؟
يف  �شاركوا  الــذيــن  مــن   85% اإن  ال�شحيفة  وقــالــت 
رجحت  كما  ال�شفقة،  اإجـــراء  رف�شوا  ال�شتطاع 

ال�شحيفة ذلك اأي�شا.
الدين  زين  الريال  مدرب  اأن  �شابقة  تقارير  وذكرت 
الفرن�شي بوغبا، على  زيدان متحم�س ل�شم مواطنه 

عك�س رئي�س النادي.
من  بوغبا  ــــدة مع ويــعــاين  ــل ع ــاك ــش ــ� م

ــي، يـــونـــايـــتـــد مــنــذ  ــش ــا� ــم امل ــش ــو� امل
مع  ف�شل  الــــفــــريــــق عــلــى حــيــث 
ــن  ــدي ــي ــع ــش ــ� املحلي والأوروبي، ال
اإىل  ــه اإ�ــــشــــافــــة  ــات ــاب ــش اإ�

املــــــتــــــكــــــررة 
مع  وم�شاكله 

جـــمـــاهـــري 
الـــفـــريـــق 
ومــــدربــــه 

ـــق  ـــاب ـــش ـــ� ال
جـــــوزيـــــه 

مورينيو.

احلار�س  ال�شعودية  الريا�شية  اجلماهري  اختارت 
الدويل اجلزائري، راي�س مبوحلي، لعب املو�شم يف 
لتطبيق  اجلماهري  ت�شويت  ح�شب  التفاق،  نادي 
الأمري  كاأ�س  دوري  باأخبار  املهتم  بل�س”  “دوري 

حممد بن �شلمان للمحرتفني.
وحت�شل مبوحلي على %34،8 من اأ�شوات اجلماهري 
حممد  ــّل  ح فيما  �ــشــوت،   2200 ـــاوزت  جت والــتــي 
الكويكبي يف املركز الثاين بـ %33،7، وفيليب كي�س 
ال�شاب  الاعب  وجاء   ،15،1% بـ  الثالث  املركز  يف 
و�شارك   ،6،4% بـ  الرابع  املركز  يف  الطري�س  فواز 
هذا  ال�شعودي  الــدوري  يف  مباراة   22 يف  مبوحلي 
كورونا،  جائحة  ب�شبب  موؤقتا  تعليقه  قبل  املو�شم 
�شت  يف  �شباكه  نظافة  على  احلــفــاظ  مــن  ومتكن 

مباريات وت�شدى لـ66 كرة.

�شراي  قلعة  فريق  اأن  تركي  اإعامي  م�شدر  ك�شف 
فيغويل،  �شفيان  اجلزائري،  جنمه  عن  يتخلى  لن 
�شحيفة  واأو�ــشــحــت  اأورو،  مايني   10 مــن  بــاأقــل 
اأزمة  من  يعاين  �شاراي  قلعة  نادي  اأن  “تاكفيم” 
اأثر  مالية حادة، ت�شبب فيها فريو�س كورونا الذي 
و�شرب  الأندية،  لكل  القت�شادية  الأن�شطة  على 
الرتكية  البطولة  توقف  بعد  املالية  ــا  ــوارده م
مداخيل  ــرار  غ على  مــار�ــس،  �شهر  منذ  الرتكية 
مبيعاتها،  تاأثرت  التي  الأندية  ومتاجر  املاعب 
لعبه  و�شع  اإىل  اإ�شطنبول  مدينة  فريق  دفع  ما 
اأن  �شيما  ل  امل�شرحني،  قائمة  �شمن  فغويل  �شفيان 
واأ�شبح  �شاراي  قلعة  يف  الرواتب  اأعلى  من  راتبه 
جوان  يف  ينتهي  عقده  اأن  علما  الإدارة،  على  عبئا 

.2022
فرن�شية  اإعامية  م�شادر  حتدثت  ثانية،  جهة  من 
عن موقف بطل اإفريقيا مع اخل�شر يف “كان” 2019 
وجهته  وعن  �شراي  قلعة  عن  الرحيل  من  مب�شر، 
�شعودية  اأندية  من  بقوة  مطلوب  فغويل  اأن  خا�شة 

وقطرية.
من  طلب  اخل�شر  ميدان  متو�شط  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 
القادمة  للعرو�س  الأولــويــة  منح  اأعماله  وكيل 
اخلليج،  دول  من  تاأتي  التي  تلك  على  ــا  اأوروب من 
امل�شتوى  يف  التاألق  ملوا�شلة  طموحات  ميلك  لأنــه 
بالقارة  الــبــطــولت  اأقـــوى  يف  وامل�شاركة  الــعــايل 
عمره  اأن  �شيما  ـــا،  اأوروب اأبطال  ورابطة  العجوز 
على  قــادر  اأنــه  ي�شعر  اأنــه  اإل  عاما   30 يتاأخر  بــداأ 
اأن ينتقل  الباكر  العطاء يف م�شتويات كبرية، ومن 
تعترب  التي  القطرية  اأو  ال�شعودية  البطولة  اإىل 
بالن�شبة له حمطته الأخرية قبل اعتزال ميادين 

كرة القدم.
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مولودية اجلزائر: 
"�سن�سرب بيد من حديد 

كل من ي�سوه النادي"
اأبدى جمل�س اإدارة نادي مولودية اجلزائر، ا�شتياءه 
بالآونة  الفريق  تطال  التي  الت�شويه  حمات  من 
الق�شائية  املتابعة  بحق  احتفاظه  موؤكًدا  الأخرية، 

لكل من يتحدث با�شم النادي جمدًدا.
انتقادات  ملوجة  تعر�س  العا�شمي،  الــنــادي  كــان 
و�شيط  ح�شول  توؤكد  وثيقة  ت�شريب  بعد  وا�شعة، 
عمولة  على  �ــشــعــداوي،  ن�شيم  املعتمد  الاعبني 
�شنة  ال�شلف  جمعية  من  مــرواين،  حممد  ا�شتقدام 

اأعماله. وكيل  يكن  مل  اأنه  رغم   2019
اجلدل  "و�شط  اجلمعة:  اليوم  بيان  يف  النادي  وقال 
ــام  واأم اجلــزائــريــة،  الكروية  بال�شاحة  احلا�شل 
يف  باملولودية  للزج  امل�شتميتة  البع�س  ــاولت  حم
اليوم  اأبعد ما تكون عن احلقيقة، قررنا من  ق�شايا 
با�شم  احلديث  يف  احلــق  لديه  اأحــد  األ  ف�شاعًدا، 
الإعام،  وخلية  املجل�س،  رئي�س  با�شتثناء  الإدارة 

والت�شال".
بحزم،  �شيتعامل  الإدارة  "جمل�س  البيان  واأ�شاف 
ينتمي  �شخ�س  اأي  على  قا�شية  عقوبات  و�شي�شلط 
للنادي، ويخالف هذه التعليمات، ويطلق ت�شريحات 

با�شم املولودية".
من  يتجزاأ  ل  وكــجــزء  اجلــزائــر  "مولودية  وتــابــع 
طليعة  يف  ـــًدا  واأب دائما  كــان  باجلزائر،  املنظومة 
والرابطة  الحتادية،  قرارات  حترتم  التي  الأندية 
كهيئتني م�شريتني للكرة، ولن يحيد عن هذا امل�شار، 
بينه  العاقة  �شفو  تعكري  البع�س  ــاول  ح مهما 

والهيئات الكروية".
حديد،  من  بيد  �شت�شرب  املولودية  "اإدارة  واأمت 
حيث  الكيان؛  بهذا  امل�شا�س  نف�شه  له  ت�شول  من  كل 
�شخ�س  لأي  الق�شائية  املتابعة  يف  بحقها  �شتحتفظ 
يزج با�شم املولودية يف ق�شايا تندرج �شمن ت�شفية 

احل�شابات ال�شيقة".
لالتزام  ــام  الإع و�شائل  املولودية،  اإدارة  ودعــت 
باأخاقيات املهنة، واأن ت�شتقي معلوماتها من امل�شدر، 
التي  والفرتاءات  ال�شائعات  خلف  الن�شياق  وعدم 

تهدف للم�شا�س ب�شمعة النادي.
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فتح تقيم خيمة ت�سامن اأمام منزل االأ�سري امل�سرب عن الطعام �سامي اجلنازرة
عن  امل�رضب  لال�سري  واأ���س��ن��ادا  دعما 
اجلنازرة  �سعبان  حممد  �سامي  الطعام 
فنح  حركة  اقامت  الإداري  اعتقاله  �سد 
ت�سامن  خيمة  التنظيمية  الفوار  منطقة 
خميم  منت�سف  يف  الكائن  منزله  ام��ام 
مدير  النجار  اجمد  بدوره وجه   ... الفوار 

حمافظة  يف  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي 
حمافظة  فعاليات  كل  اىل  ن��داء  اخلليل 
وموؤ�س�ساته  اجلنوب  واح���رار  اخلليل 
خيمة  وزي���ارة  للت�سامن  وفعالياته 
ل�سيا�سة  رف�سهم  عن  تعبريا  الت�سامن 
بالفراج  وللمطالبه  الإداري  العتقال 

الفوري عن الأ�سري �سامي اجلنازرة الذي 
عن  املفتوح  ال���رضاب  معركة  يخو�س 
الإداري  اعتقاله  ا�ستمرار  �سد  الطعام 
احتجاز  الحتالل   �سلطات  ,وتوا�سل 
قا�سية  عزل  ظروف  يف  جنازرة  الأ�سري 
موؤخراً  اإليه  ُنقل  حيث  "اأيال",  �سجن  يف 

لفتا  ال�سحراوي",  "النقب  �سجن  من 
اإىل اأن اإ�رضابه هو الإ�رضاب الثالث الذي 
يخو�سه منذ عام 2016, علما اأنه تعر�س 
لالعتقال �سبع مرات على الأقل منذ عام 
1991 وام�سى ما جمموعه 11 عام خلف 

الق�سبان .

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم الدكتور: عمر �سعبان
----------------------------

من  ال��ك��ث��ري  م��ط��ال��ب��ة  ت��ت��وق��ف  مل 
اأو�سلو  اتفاقيات  باإلغاء  الفل�سطينيني 
منظمة  ب��ني   1993 ع���ام  امل��وق��ع��ة 
لل�سعب  كممثل  الفل�سطينية,  التحرير 
الإ�رضائيلية.  واحلكومة  الفل�سطيني 
اإنهاء حالة  الق�سد من هذا التفاق  كان 
الفل�سطينية  التحرير  العداء بني منظمة 
من  جديدة  حقبة  واإع��الن  واإ�رضائيل 
ذلك  منذ  حتولت  لكنها  ال�سالم,  �سنع 
احلني اإىل عملية ل نهاية لها مل توؤد اإىل 
اإنهاء العداء ول اإطار متما�سك لل�سالم. 
عليه  مر  اتفاق  اإلغاء  ميكن  ل  راأيي  يف 
وحقائق  واقع  واأنتج  عاما   25 من  اأكرث 

على الر�س ل ميكن العودة عنها:
اأدت اتفاقية اأو�سلو اإىل تغيريات جذرية 
ل  جديًدا  واقًعا  واأنتجت  الأر�س  على 
 25 من  اأكرث  مرور  بعد  جتاهله.  ميكن 
عاما على توقيع التفاقية, تغري الو�سع 
الفل�سطيني,  والقت�سادي  ال�سيا�سي 
الفل�سطينية  ال��ع��الق��ات  وت��غ��ريت 
رجعة  ول  جذري  ب�سكل  الإ�رضائيلية 

فيه.
اجلي�س  ان�سحب  التفاق,  هذا  مبوجب 
اأرا���س��ي  م��ن   20% م��ن  ال�رضائيلي 
غزة,  قطاع  وكامل  الغربية  ال�سفة 
حمل  الفل�سطينية  ال�سلطة  وحلت 
م�سوؤولية  تويل  يف  الإ�رضائيلي  اجلي�س 
ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  ال�سكان  رفاه 
الغربية وقطاع غزة وتزويدهم باخلدمات 
والتعليم  ال�سحة  مثل  ال�سا�سية 
ال�رضطة.  وخدمات  والإغاثة  والتنمية 
قطاع  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأ�س�ست 
 170,000 �سخم  حكومي  خدمات 
الفل�سطينية  ال�سلطة  وتفكيك  موظف 
من  الهائل  الكم  ه��ذا  ت�رضيح  يعني 
اقت�سادية  ماأ�ساة  يخلق  مبا  املوظفني 
اإىل  والفقر  البطالة  ن�سب  معها  ت�سل 

م�ستويات فلكية.
اإجماع بني الفل�سطينيني على   ل يوجد 
الكثري  يوؤمن  مازال  حيث  اأ�سلو,  اإلغاء 
وطنية  �سلطة  اأوج��د  التفاق  ه��ذا  اأن 
الفل�سطيني  ال�سعب  متثل  فل�سطينية 
خدمته  على  وتقوم   1967 ارا�سي  يف 
ال��وزراء  رئي�س  �رضح  فقد  ورعايته. 

قبل  ا�ستية  حممد  د  الفل�سطيني 
نحل  لن  اإننا  بالقول:  موؤكدا  اأ�سبوعني 
ن�سال  نتاج  فهي  الفل�سطينية  ال�سلطة 

ال�سعب الفل�سطيني.
ال�سلطة  متكنت  الت��ف��اق,  ه��ذا  مبوجب 
التحرير  منظمة  عن  نيابة  الفل�سطينية, 
الفل�سطينية, بتوقيع عدد من التفاقيات 
جميع  الدولية يف  الأطراف  مع خمتلف 
بفتح  ال��دول  ع�رضات  قامت  املجالت 
ممثليات دبلوما�سية لها يف غزة اول ويف 
اتفاقيات  اإنهاء  �سيوؤدي  لحقا.  الله  رام 
الفل�سطينية  ال�سلطة  وتفكيك  اأو�سلو 
الدبلوما�سيني  املمثلني  ن���زوح  اإىل 
التمويل  واإنهاء  الله.  رام  من  الأجانب 
القت�سادية  التفاقات  واإلغاء  الدويل 
من  والعديد  الفل�سطينية  ال�سلطة  بني 
الممية  واملوؤ�س�سات  الأخ��رى  البلدان 

حول العامل.
و�رضكات  الفل�سطينية  ال�سلطة  قامت 
اتفاقيات عديدة  بتوقيع  اخلا�س  القطاع 
جميع  يف  ال���رضائ��ي��ل��ي  اجل��ان��ب  م��ع 
الطاقة   – مثل:  القت�سادية  املجالت 
والت�سالت  والكهرباء  والأ�سمنت 
الكثري.  وغريها  والال�سلكية  ال�سلكية 
جتميد  اإىل  حتما  �سيوؤدي  التفاق  اإلغاء 
امل�سرتكة  القت�سادية  امل�ساريع  جميع 
الفل�سطيني  اخل��ا���س  القطاعني  ب��ني 
خ�سائر  اإىل  �سيوؤدي  مما  والإ�رضائيلي, 
اقت�سادية ل تقل عن مئات املاليني من 

الدولرات.
للتن�سيق  نهاية  يعني  التفاق  اإلغاء 
وال�سلطة  اإ���رضائ��ي��ل  ب��ني  الأم��ن��ي 
اجلي�س  ع��ودة  يعني  مما  الفل�سطينية, 
خا�سة  الغربية  ال�سفة  اإىل  الإ�رضائيلي 
اإىل  بالتاأكيد  “اأ”. وهذا �سيوؤدي  املنطقة 
تتفجر  اأن  املرجح  من  اأخ��رى.  انتفا�سة 
فعاليات انتفا�سة جديدة وقد ي�ساحبها 
اأعمال عنف خا�سة مع التواجد الكثيف 
ال�سفة  ارا���س��ي  يف  للم�ستوطنني 

الغربية.
قيام اجلانب الفل�سطيني باإلغاء اتفاقيات 
من  العديد  غ�سب  ي�سبب  قد  ال�سالم 
املوقف  تدعم  التي  الدولية  اجلهات 
ال�سلطة  �ستجد  حيث  الفل�سطيني. 
الفل�سطينية نف�سها يف مو�سع التهام. 
الواقع  حقائق  باملطلق  ينف  ل  ه��ذا 

معظمه  يف  ال��دويل  املجتمع  وموقف 
يف اأن اجلانب ال�رضائيلي هو الذي اأخل 

ببنود هذا التفاق.
اأكرب  اأو�سلو  اتفاقيات  اإلغاء  تكاليف  اإن 
ال�سلطة  تتحمله  اأن  ميكن  مما  بكثري 
الفل�سطيني,  املجتمع  اأو  الفل�سطينية 
احلقيقة  هذه  الفل�سطينية  القيادة  تدرك 
التهديدات  ق��راءة  ميكن  لذلك  جيدا. 
املتكررة لإلغاء اأو�سلو تهدف اإىل جذب 
خماوفه  واإثارة  الدويل  املجتمع  اهتمام 
ب�ساأن ال�ستقرار الن�سبي للو�سع الراهن 

الذي اأوجدته هذه التفاقيات.
اأو�سلو  اتفاق  واإلغاء  ال�سلطة  تفكيك 
متداخالن ومرتابطان كعالقة الب مع 
املولود  هي  الفل�سطينية  فال�سلطة  ابنه. 
الب  هو  الذي  اأو�سلو  لتفاق  ال�رضعي 

ال�رضعي لل�سلطة.
التفاق  اإلغاء  يعني  ال�سلطة  تفكيك 
عن  ال��رتاج��ع  وكذلك  بها.  ج��اء  ال��ذي 
تفكيكا  يعني  اإل��غ��اءه  اأو  الت��ف��اق 
فال  مب��وج��ب��ه.  ول���دت  ال��ت��ي  لل�سلطة 
ول  اأو�سلو  دون  فل�سطينية  �سلطة 
�سوؤال  يطرح  هذا  �سلطة.  دون  اأو�سلو 
اأو  التفاق  اإلغاء  حال  يف  وهو:  منطقيا 
لتعبئة  البدائل  ماهي  ال�سلطة..  تفكيك 
واخلدماتي  والداري  ال�سيا�سي  الفراغ 
اخلدمات.  تقدمي  وموا�سلة  والقانوين 
واجلي�س  املدنية  الدارة  عودة   )1 فاإما 
حمافظات  يف  للتواجد  ال�رضائيلي 
قبل  احلال  كانت  كما  الغربية  ال�سفة 
قيادة  تظهري  اأو  ظهور   )2 اأو  التفاق 
اأو  ال�سلطة  تاأخذ حمل  باأن  تقبل  حملية 

3( خليط من هذين الحتمالني.
كيف  جديا  التفكري  الفل�سطينيني  على 
�سيكون الو�سع يف ال�سفة الغربية يف 
وماهي  ال�سلطة,  لتفكيك  التايل  اليوم 
ملوا�سلة  تبنيها  املمكن  ال�سرتاتيجية 
يف  الفل�سطيني  الن�سال  م�����رضوع 
اإلغاء  �سيخلقها  التي  اجلديدة  الظروف 

ال�سلطة واأو�سلو؟
البعثات  م�ستقبل  �سيكون  م���اذا 
يف  املنت�رضة  الفل�سطينية  الدبلوما�سية 
مرجعيتها  اإع��ادة  بالإمكان  هل  العامل؟ 
هل  الفل�سطينية؟  التحرير  منظمة  اإىل 
الو�سع  يف  احلاد  الرتاجع  مع  ممكن  هذا 
ملنظمة  واملعنوي  وال��ق��ان��وين  امل��ايل 

التحرير الفل�سطينية! بالتاأكيد اإن م�ساألة 
التحرير  ملنظمة  والحرتام  املكانة  اإعادة 
ال�سعب  لكل  كممثل  الفل�سطينية 
ال�ستات  ويف  الداخل  يف  الفل�سطيني 
موا�سلة  ويجب  مطلوبة  م�ساألة  هي 
العمل على اإجنازها دون توقف. ال�سوؤال 
هل من الف�سل حل ال�سلطة اأول ومن 
ام  للمنظمة  املكانة  اإعادة  يف  البدء  ثم 
ذات  يف  املنظمة  اإ�سالح  على  العمل 
الوقت العمل على اإ�سالح ال�سلطة ويف 

ظلها.
هو  ما  وهي  بها  للتفكري  اأخرى  ق�سية 
م�ستقبل قطاع غزة بعيد تفكيك اأو�سلو 
اجلي�س  يعود  لن  املوؤكد  من  وال�سلطة؟ 
ال�رضائيلي اإىل قطاع غزة كما ميكن اأن 
يكون احلال يف ال�سفة الغربية. لذا فاإن 
احلديث عن تفكيك ال�سلطة و\اأو اأو�سلو 
يقت�رض على ال�سفة الغربية دون قطاع 

غزة.
واملمكن  فاملطلوب  �سبق,  ما  �سوء  يف 
اإحيائها  ولكن  اأو�سلو  اإل��غ��اء  لي�س 
يطلق  ان  ميكن  مبا  وتطويرها  وتقويتها 
ال�سلطة  على  يجب  اأ�سلو2.  عليه 
الدويل  املجتمع  جتيي�س  الفل�سطينية 
يهدف  لل�سالم  دويل  موؤمتر  اإىل  للدعوة 
ال�سابقة  التفاقات  على  البناء  اإىل 
بدخول  املطالبة  كذلك  وتطويرها. 
النا�سئة  القوى  من  دوليني جدد  �رضكاء 
وتركيا,  والهند  والربازيل  ال�سني  مثل 
ن�ساًطا  اأك��رث  دور  على  ال���رضار  مع 
جدول  فر�س  اأخريا  الأوروب��ي.  لالحتاد 
زمني لتنفيذ التفاق اجلديد الذي يوؤدي 
يف النهاية اإىل دولة فل�سطينية م�ستقلة 
على اأرا�سي 1967. قبل ذلك ول�سمان 
العمل  يجب  التعديل  م�سار  النجاح يف 
 )1 ه��ي  ا�سا�سية  رك��ائ��ز  ث��الث  على 
وا�ستعادة  الوطنية  امل�ساحلة  حتقيق 
الوحدة الوطنية مع �سمان دخول قوى 
ال�سعب  متثيل  اإىل  ال�سيا�سي  ال�سالم 
اإ�سالحات  اإدخ��ال   )2 الفل�سطيني 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  يف  جذرية 
دور  تفعيل   )3 والنقابية  الر�سمية 
والبدء  ال�ستات  يف  الفل�سطينيني 
اإىل  والفعالية  الثقة  اإعادة  الفوري يف 

الفل�سطينية. التحرير  منظمة 

اأو�سلو وتفكيك ال�سلطة الفل�سطينية اإلغاء  حول 

لل�سهداء  القد�س  مهجة  موؤ�س�سة  اأكدت 
الأ�سري  اأن  اليوم,  واجلرحى  والأ���رضى 
امل�رضي  حممد  عطية  ي�رضي  املري�س 
و�سطة  البلح  دير  مدينة  من  عامًا(,   37(
�سيا�سة  من  يعاين  م��ازال  غ��زة  قطاع 
م�سلحة  تنتهجها  التي  الطبي  الإهمال 
�سجون الحتالل ال�سهيوين بحقه وبحق 
الأ�رضى املر�سى ومتاطل يف تقدمي العالج 
لالزم له. واأفاد الأ�سري ي�رضي امل�رضي يف 
القد�س  مهجة  موؤ�س�سة  و�سلت  ر�سالة 
ملحوظ  تدهور  هناك  اأن  عنها,  ن�سخة 
طراأ على حالته ال�سحية منذ نحو ثالثة 
من  يعاين  حيث  اللحظة,  وحتى  اأ�سابيع 
دوخة م�ستمرة يف الراأ�س وهزال عام يف 
اجل�سم, وانخفا�س يف وزنه, وهو بحاجة 
كمري�س  الدورية  الفحو�سات  لإج��راء 
�رضطان الغدة الدرقية وعمل م�سح ذري 

م�سلحة  اإدارة  اأن  اإل  الليمفاوية,  للغدد 
للم�سفى  نقله  رف�ست  الحتالل  �سجون 
بحجة وباء كورونا. واأ�ساف يف ر�سالته 
اأن اإدارة �سجن نفحة ال�سحراوي تكتفي 
بنقله لعيادة ال�سجن والتي ل تقدم عالجًا 
اإعطائه م�سكن الأكامول, وهو  له, فقط 
بحاجة لإجراء عملية جراحية ل�ستئ�سال 
خم�سة  منذ  الكبد  يف  �رضطاين  ورم 
قبل  من  املماطلة  تاريخه,  وحتى  اأعوام, 
املوقف.  �سيدة  هي  الحتالل  �سلطات 
من جهتها حملت موؤ�س�سة مهجة القد�س 
امل�سئولية  ال�سهيوين  الحتالل  �سلطات 
امل�ستمر  ال�سحي  التدهور  عن  الكاملة 
ما  اأن  معتربًة  امل�رضي؛  ي�رضي  لالأ�سري 
املر�سى  الأ���رضى  وح��ق  بحقه  ارتكب 
مبثابة جرمية؛ حيث توا�سل اإدارة ال�سجون 
البطيء  الع���دام  �سيا�سة  العن�رضية 

خمالفة  ال�سجون  يف  الأ����رضى  بحق 
التي  الدولية  والتفاقيات  القوانني  كل 
يف  الأ�����رضى  ح��ق��وق  اح���رتام  تفر�س 
تعنى  التي  اجلمعيات  مطالبًة  العالج, 
حقوق  وموؤ�س�سات  الأ���رضى  ب�سئون 
الدولية  اللجنة  مقدمتها  ويف  الن�سان 
لل�سليب الأحمر وجمل�س حقوق الن�سان 
التدخل الفوري لل�سغط على  ب�رضورة 
املري�س  الأ�سري  عن  لالإفراج  الحتالل 
له  الالزم  العالج  لتقدمي  امل�رضي  ي�رضي 
مبلف  الهتمام  وكذلك  ال�سجون؛  خارج 
الحتالل  �سجون  يف  املر�سى  الأ���رضى 
يف  امل�رضوعة  حقوقهم  من  ومتكينهم 
الأ�سري  اأن  بالذكر  العالج واحلرية. جدير 
بتاريخ  ول��د  امل�رضي  ي�رضي  املري�س 
واعتقلته  اأعزب,  وهو  23/03/1983م, 
بتاريخ  ال�سهيوين  الح��ت��الل  ق��وات 

بال�سجن  عليه  وحكم  09/06/2003م, 
اجلهاد  حلركة  وينتمي  عامًا  ع�رضين  ملدة 
اأح��د  وُي��ع��د  فل�سطني؛  يف  الإ���س��الم��ي 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �سيا�سة  �سحايا 
ال�سهيوين؛  الح��ت��الل  ���س��ج��ون  يف 
املر�سية  احل���الت  �سمن  وُي�سنف 

ال�سعبة يف �سجون الحتالل.

االأ�سري املري�س ي�سري امل�سري يعاين من �سيا�سة االإهمال الطبي اأخبار فل�سطني

االأ�سري كمال عي�سى 
بكت معه جدران ال�سجن لفقدانه اأربعة 

من اأ�سقائه وهو يف ال�سجن
عي�سى  ح�سني  حممد  كمال  الأ�سري  اأن 
الإ�رضائيلي  الحتالل  �سجون  يف  املعتقل 
2005 من مواليد غزة   / 10  / 5 منذ تاريخ 
 ( الأ�سلية  وبلدته   1973  /  10  /  12 يف 
 19 مواليد  هما ح�سن من  ابنني  وله   ) دمرة 
20 ني�سان  2005 ويو�سف من مواليد   / 1  /
ح�سني  حممد  احلاج  والداه  وكانا   2006
احلياة  فارق  قد   ) الديب  اأبو   ( عي�سى  علي 
تاريخ  يف  الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف 
احلاجة  والدته  اأن  حني  1988 يف   /  6  /  23
فارقت  قد  عي�سى  قويدر  اإ�سماعيل  �سارة 
مع  �رضاع  بعد  الطبي  ال�سفاء  مبجمع  احلياة 
واأفاد   .  2002  /  3  /  26 تاريخ  يف  املر�س 
مفو�سية  با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رضى  ال�سهداء 
غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
للقوى  الأ�رضى  جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل 
كمال  الأ�سري  اأن  والإ�سالمية  الوطنية 
الوطني  التحرير  حلركة  ينتمي  عي�سى 
يف  اعتقاله  اثناء  فقد  فتح  الفل�سطيني 
ول  اأ�سقائه  من   4 الإ�رضائيلية  ال�سجون 

: وهم  عليه  يخيم  عليهم  احلزن  يزال 
مواليد  من  عي�سى  ح�سني  حممد  هند   -  1
 2006  / 4  / 2 1977 وتوفيت يف اأملانيا يف 

. بناء  اأ  3 ولها 
اأبو   ( عي�سى  ح�سني  حممد  عو�س   -  2
 1962  /  1  /  23 مواليد  من  (وهو  اأ�رضف 
2009 عن عمر   / 12  / 4 وتويف يف تاريخ 

. عاما   49 يناهز 
حممد  اأبو   ( عي�سى  ح�سني  حممد  نعيم   -  3
يف  وتويف   1963  /  11  /  17 مواليد  من   )

بناء . اأ  4 2011 وله   / 12  / 22 تاريخ 
العز  اأبو   ( عي�سى  ح�سني  عي�سى حممد   -  4
يف  وتويف   1969  /  1  /  3 مواليد  من   )
بناء . واأعرب  اأ  5 2018 وله   / 2  / 9 تاريخ 
الذي  املاأ�ساوي  للو�سع  ال�سديد  حزنه  عن 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�رضى  يعي�سه 
والأ�سقاء  اأحدهما  اأو  الوالدين  بفقدان 
دولة  وحرمان  والأحبة  والأ�سدقاء 
يف  امل�ساركة  من  لهم  الإ�رضائيلي  الحتالل 
نظرة  اإلقاء  اأو  الأخري  مثواهم  اإىل  ت�سييعهم 
الهاتفي يف  اأو يف الت�سال  الوداع الأخرية 
التعهدات  لكل  وفا�سح  وا�سح  انتهاك 
كفلتها  التي  الإن�سانية  احلقوق  ولأب�سط 
الدولية  والتفاقات  واملواثيق  الأعراف 
داعيا  منوذجا  عي�سى  كمال  الأ�سري  وحالة 
واملفو�س  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
والحتاد  الن�سان  حلقوق  ال�سامي 
العاملية  ال�سحة  ومنظمة  الأوروبي 
اإىل  القلق  عن  التعبري  دائرة  من  للخروج 
الن�سان. حلقوق  احلقيقي  النت�سار  ف�ساء 

با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  وذكر 
واجلرحى  والأ�رضى  ال�سهداء  مفو�سية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
اأن  والإ�سالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رضى 
حممد  كمال  الأ�سري  عن  الإفراج  موعد 
الن�رض  منطقة  �سكان  من  عي�سى  ح�سني 
ق�ساء  بعد   2020  /  10  /  5 الغربي هو يف 
من  حمذرا  عاما   15 ملدة  بال�سجن  احلكم 
لالأ�رضى  ال�سحية  الأو�ساع  خطورة 
متار�سه  الذي  املتعمد  الطبي  والإهمال 
الإ�رضائيلية  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 

. كورونا  وباء  انت�سار  ظل  يف  خا�سة 
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قلق ُعماين كويتي من بن �سلمان وبن زايد.. 
ما ال�سبب؟

قراءة / حممد علي
---------------- 

اجلارية  احلملة  اإىل  الكاتب  �سار  واأ
���س��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ُع��م��اين 
ات�سالته  حول  علوي”  بن  “يو�سف 
دارت  نها  اأ بزعم  ليبيا,  مع  ال�سابقة 
“بيكر”  واأك���د  ال�سعودية.  �سد 
“ظروفًا  الآن  تعي�س  م�سقط  اأن 
النفط,  اأ�سعار  انهيار  بعد  �سعبة 
وب��ال��ت��ايل ه��ن��اك خ��ط��ر اغ��ت��ن��ام 
عليها”.  ال�سغوط  لزيادة  الفر�سة 
الأجواء  اإىل  “يولريت�س�سن”  ولفت 
عالقات  حتكم  التي  العادية  “غري 
قد  مبا  حاليًا,  والكويت  ال�سعودية 
وغريها  احلدودية  اخلالفات  يحرك 
حول  فكرته  ودع��م  البلدين”.  بني 
والكويت,  ال�سعودية  بني  العالقات 
ال�سعودي  الرتياح  بعدم  و�سفه  مبا 
جمل�س  يف  الكويتي  ال���دور  اإىل 
“العربي  وف��ق  اخلليجي,  التعاون 

اجلديد”.

الدور  اإن  الكاتب  قال  ال�سياق,  ويف 
ال�سيخ  الكويت,  اأمري  به  يقوم  الذي 
ال�سباح”,  اجلابر  الأحمد  “�سباح 
الذي  بالدور  �سبه  اأ ي��ام,  الأ هذه  يف 
 3 نحو  قبل  الأزمة  بداية  يف  به  قام 
حماولة  اأي  اأن  اإىل  م�سريا  �سنوات, 
م��ن ه���ذا ال��ن��وع ل��ن ت��ك��ون اأك��رث 
الكاتب  واأرج��ع  النجاح.  يف  حظًا 
بالت�سدد  الف�سل  ه��ذا  م��ري��ك��ي  الأ
العهد  ويل  الثنائي  اأر���س��اه  ال��ذي 

�سلمان”,  ب��ن  “حممد  ال�سعودي 
بن  “حممد  ب��وظ��ب��ي  اأ عهد  وويل 

زايد”.
اأن  العجيب  م��ن  “كان  ن��ه  اإ وق��ال 
 , اأخ���رياً زاي���د,  ب��ن  حممد  يتحدث 
ب�سار  ال�سوري  النظام  رئي�س  مع 
متيم  قطر  اأم��ري  م��ع  ولي�س  ���س��د  الأ
“حتى   : م�سيفًا ثاين”,  اآل  حمد  بن 
جائحة  م��ث��ل  القا�سية  ال��ظ��روف 
مل  النفط,  اأ�سعار  وهبوط  كورونا 

الأزمة”. حلحلة  على  تقَو 
�سلطنة  تنخرط  طويلة,  فرتة  ومنذ 
حلل  م�ساع  يف  وال��ك��وي��ت  ع��م��ان 
تو�سك  ال��ت��ي  اخلليجية  الأزم����ة 
وكثفت  الرابع,  عامها  دخول  على 
ال��دول��ت��ان ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات يف 

الأخرية. �سابيع  الأ
احل��ايل  اخلليجي  احل���راك  ���رض  وي��وؤ
و�ساطة  جولة  ب��دء  اإمكانية  على 
عمان  �سلطنة  فيها  ت�سرتك  جديدة 
الأزم��ة  حلحلة  ملحاولة  والكويت 
يونيو/ م��ن��ذ  النا�سبة  اخلليجية 

قطعت  ب��ع��دم��ا   ,2017 ح��زي��ران 
والبحرين  م���ارات  والإ ال�سعودية 
وفر�ست  قطر  مع  العالقات  وم�رض 
بدعم  واتهمتها  عليها  ح�����س��ارا 
ال��دوح��ة,  نفته  م��ا  وه��و  الإره���اب, 
ت�ستهدف  حملة  تواجه  نها  اأ معتربة 
ق��راره��ا ال�����س��ي��ا���س��ي و���س��ي��ادت��ه��ا 

. طنية لو ا

خالل  يولريت�س�سن”،  كوت�س  “كري�ستيان  “راي�س” االأمريكية،  بجامعة  بيكر،  جيم�س  مركز  يف  واالأ�ستاذ  الكاتب  ك�سف 
بعد  الثانية  الدولة اخلليجية  ت�سبح  اأن  من  �سلطنة عمان  تنتاب  والتخوف  القلق  من  بوا�سنطن،” ان حالة  مغلقة  ندوة 

معها. عالقاتها  وحلفائها  ال�سعودية  قطعت  التي  قطر 

يظهر  فيديو  مقطع  نا�سطون  ن�رض 
م�����س��وؤول ���س��ح��ي��ا ي��وج��ه ب��ط��رد 
امل�ست�سفيات  من  كورونا  مر�سى 
حدوث  مبجرد  ي��ام,  اأ  5 م��رور  بعد 
حتى  ال�سحية,  حالتهم  يف  حت�سن 
الدورية  م�سحاتهم  نتائج  ظلت  واإن 

للفريو�س. اإيجابية 
وزارة  وكيل  الفيديو  يف  وظهر 
)دلتا  الدقهلية  مبحافظة  ال�سحة 
وه��و  مكي",  "�سعد  ال��ن��ي��ل(, 
عدد  اإىل  التعليمات  تلك  يوجه 
الطبية  ال��ط��واق��م  ق���ي���ادات  م��ن 
العزل  م�ست�سفيات  على  امل�رضفة 
ينقلها  ن���ه  اأ م��وؤك��دا  باملحافظة, 
هالة  ال�سحة  وزي���رة  ع��ن  نيابة 
منع  �سيتم  نه  اأ على  م�سددا  زايد, 
والعالج  وال�رضاب  الطعام  تقدمي 
اخلروج  يرف�سون  الذين  للمر�سى 
تلك  م��رور  بعد  امل�ست�سفى  م��ن 
ببلغكم  نا  "اأ "مكي":  وق��ال  امل��دة. 
اللى  ال��ك��الم  ال��وزي��رة  ع��ن  نيابة 
مو�سوع  هتفتحوا  ليا..  قالته  هي 
اخل�����روج الخ���ت���ي���اري حم��د���س 

. " هيم�سى
عندنا  "اإحنا  الأط��ب��اء:  اأح��د  ل��ريد 
ا�ستياء",  فيه  يبقى  ممكن  اإن  علم 
العالج  "لامنع  قائال:  عليه  ف��رد 
ان�سلت  دلوقتى  اأنت  الأكل..  وامنع 
الفر�س  وامنع  خال�س..  اخلطر  من 
وبرر  حاجة".  وكل  الغ�سيل  وامنع 

بوجوب  التعليمات  تلك  "مكي" 
اجلدد. للمر�سى  اأماكن  اإخالء 

"امل�رضي  �سحيفة  نقلت  بدورها, 
ق��ول��ه��ا:  م�����س��ادر  ع���ن  اليوم" 
اأخرجوا  للمر�سى  نقول  "عندما 
املر�سى  البيت,  يف  العالج  كملوا 
لنا  ويتو�سلوا  اخلروج  من  بيخافوا 
ونحن  �سفائهم  مت��ام  حتى  بالبقاء 
وزارة  تعليمات  ننفذ  م�سطرين 
وا�ستياء  غ�سب  يثري  مما  ال�سحة, 
الأط��ق��م ال��ط��ب��ي��ة ك��ل��ه��ا, وال��ت��ى 
تعليمات  ب�سبب  تتعذب  اأ�سبحت 
تلزمهم  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ة  وزارة 
العالج  وم��ن��ع  امل��ر���س��ى  ب��اإخ��راج 
لإجبارهم  عنهم  وامل��ي��اه  والأك���ل 
مع  �رضاعهم  وب��ني  اخل��روج  على 
يلزمهم  وال��ذى  املهنى  �سمريهم 
وع��دم  امل��ر���س��ى  ع��الج  مبوا�سلة 
برر  بدوره,  اخلروج".  على  اإجبارهم 
ت�رضيحاته,  الواقعة  بطل  امل�سوؤول 
بروتوكول  مع  تتنا�سب  نها  اإ قائال 
امل�سابني  لعالج  ال�سحة  وزارة 
الذين  املر�سى  متهما  بالفريو�س, 
 5 م��رور  بعد  اخل���روج  يرف�سون 
لكي  ذل��ك  يفعلون  ن��ه��م  ب��اأ ي���ام  اأ
وال�رضاب  الطعام  على  يح�سلون 
ت�سل  ه��داي��ا  على  ع��الوة  جم��ان��ا, 
املجتمع  منظمات  من  املر�سى  اإىل 

املدين.
ق.د

ال�سبت,  العراقية,  احلكومة  قررت 
لأ�سبوع  التجوال  حظر  فر�س  متديد 
كورونا  فريو�س  تف�سي  ب�سبب  اآخر, 

البالد. يف 
لل�سحة  العليا  �سوتت"اللجنة 
يراأ�سها  التي  الوطنية  وال�سالمة 
م�سطفى  العراقية  احلكومة  رئي�س 
حظر  فر�س  متديد  على  الكاظمي 

كامل  اأ�سبوع  ملدة  ال�سامل  التجوال 
الأحد". غد  يوم  من  بداية 

العراقية,  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
اإ�سابة   416 ر�سد  اجلمعة,  اأم�س 
وهو  ك��ورون��ا,  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 
ي�سجل  الذي  الأعلى  اليومي  الرقم 

البالد. يف  الفريو�س  ظهور  منذ 
ق.د

واملفو�سية  الأوروب��ي  الحت��اد  طالب 
املتحدة,  الوليات  ال�سبت,  الأوروبية, 
بقطع  اخلا�س  قرارها  يف  النظر  باإعادة 
العاملية. ال�سحة  منظمة  مع  العالقات 
الأوروبية,  املفو�سية  رئي�س  وقالت 
الأعلى  واملمثل  لني,  دير  فون  اأور�سال 
الأوروبي,  بالحتاد  اخلارجية  لل�سوؤون 
"يف  م�سرتك,  بيان  يف  بوريل,  جوزيب 
)فريو�س  العاملي  التهديد  هذا  مواجهة 
التعاون  لتعزيز  الوقت  حان  كورونا(, 
جتنب  ي��ج��ب  امل�����س��رتك��ة.  واحل���ل���ول 
النتائج  ت�سعف  ال��ت��ي  الإج����راءات 
نحث  ال�سياق,  ه��ذا  ويف  ال��دول��ي��ة. 

يف  النظر  اإعادة  على  املتحدة  الوليات 
املعلن". قرارها 

الحت��اد  "يوا�سل  ال��ب��ي��ان:  واأ���س��اف 
ال�سحة  منظمة  دع���م  الأوروب�����ي 
قدم  وق��د  ال�����س��دد  ه��ذا  يف  العاملية 

لها". اإ�سافًيا  متويال  بالفعل 
دونالد  الأمريكي,  الرئي�س  واأعلن 
عالقة  نهاء  اإ اجلمعة,  اأم�س  ترامب, 
ال�سحة  مبنظمة  املتحدة  ال��ولي��ات 
اإىل  بالنحياز  يتهمها  التي  العاملية, 
فريو�س  انت�سار  ب��دء  منذ  ال�سني 

امل�ستجد. كورونا 
ق.د

احل�سن  عبيد  الرقة  حمافظ  ك�سف 
الرقة  طريق  فتح  ع��ن  ت�رضيح  يف 
واأكد  قليل.  قبل  يابًا  واإ ذهابًا  حلب 
بذلها  التي  اجلهود  نتيجة  املحافظ: 
من  اعتباراً  ب��داأ  احلكومي  الفريق 
على  العمل  ع��ودة  م�����س  الأ �سباح 
وال��ذي  ال��دويل  حلب  ال��رق��ة  طريق 
حمافظة  م��ع  حلب  حمافظة  يربط 
وتقوم  الطبقة.  مبدينة  مروراً  الرقة 
�سحة  ملديرية  التابعة  الطبية  الفرق 
املناطق  من  القادمني  بفح�س  الرقة 
من  للتاأكد  ال�سيطرة  خارج  الواقعة 

. متهم �سال
مغلق  الطريق  هذا  اأن  بالذكر  جدير 
ذلك  منذ  ومت   ٢٠١٣ عام  بداية  منذ 
جميع  بني  املرور  حركة  حتويل  الوقت 
الأخرى  واملحافظات  الرقة  مناطق 

ال�سلمية. طريق  اإىل 
حل  يف  الطريق  هذا  فتح  و�سي�سهم 
وريفها  الرقة  بني  التنقل  م�سكلة 
من  الأخ��رى  واملحافظات  جهة  من 
تن�سيط  اإىل  اإ�سافة  اأخ���رى,  جهة 

املناطق. لهذه  القت�سادية  احلركة 
ق.د

ال�سودانية,  احلكومة  ا�ستدعت 
لديها  ث��ي��وب��ي��ا  اإ �سفري  ال�����س��ب��ت, 
عند  احل��دود  خ��رق  على  احتجاجا 
فادت  اأ وح�سبما  "الف�سقة".  منطقة 
ميلي�سيات  اخرتقت  العربية,  قناة 
ث��ي��وب��ي��ة احل����دود ال�����س��ودان��ي��ة  اإ
الق�سارف,  ولي��ة  يف  ثيوبية  الإ
اأدى  مما  املا�سي,  اخلمي�س  �سباح 
توغلت  حيث  ت��وت��ر,  ح��دوث  اإىل 
الزراعية  امل�ساريع  على  واعتدت 
مب��ن��ط��ق��ة ب��رك��ة ن���وري���ت وق��ري��ة 

قوة  مع  ا�ستبكت  كما  الفر�سان, 
مع�سكر  يف  �سودانية  ع�سكرية 
للهجوم,  ونتيجة  ن��وري��ن.  بركة 
النقيب  ال�سودانية,  القوة  قائد  لقي 
امل�ست�سفى  يف  م�رضعه  الدين,  كرم 
من  عدد  جرح  كما  بجراحه,  ثرا  متاأ
وو�سلت  واملدنيني.  الع�سكريني 
وجه  على  تعزيزات  املنطقة  اإىل 
والت�سدي  مطاردة  ومت  ال�رضعة, 
رواء  ما  اإىل  ثيوبية  الإ للميلي�سيات 
"وكالة  وف��ق  امل�سرتكة,  احل���دود 

نباء". لالأ ال�سودان 
اجلي�س  اأع��ل��ن  ذات���ه,  ال�سياق  يف 
اإىل  ال��ه��دوء  ع���ودة  ال�����س��وداين, 
مع  امل�سرتكة  احل��دودي��ة  املنطقة 
اأن  ذاته  الوقت  يف  موؤكدا  ثيوبيا,  اإ
على  املوجودة  ال�سودانية  القوات 
مواقعها,  يف  متمركزة  احل���دود 
ت�سدر  قد  تعليمات  اأي  بانتظار 

العليا. القيادة  من 
اجلي�س  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
حممد  عامر  العميد  ال�����س��وداين, 

�سحيفة  مع  ت�رضيحات  يف  احل�سن, 
"الأو�ساع  اإن  الأو�سط",  "ال�رضق 
لليوم  البلدين  ح��دود  على  هادئة 
"هناك  اأن  م��و���س��ح��ا  الثاين", 
القوات  قادة  بني  قدمية  ات�سالت 
اأفلحت  للبلدين,  التابعة  امليدانية 
جانبي  على  الأو���س��اع  تهدئة  يف 
الت�����س��الت  ه���ذه  واأن  احل����دود, 
احلدود  حفظ  منها  الغر�س  قدمية, 

." منها واأ
ق.د

دع��ا ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري 
م���ن  ب��وت��ني اأع�����س��اء جم��ل�����س الأ
ان�سحاب  مناق�سة  اإىل  الرو�سي 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ن م��ع��اه��دة 
تقلي�س  ومعاهدة  املفتوحة,  الأجواء 
ال�سرتاتيجية  الهجومية  الأ�سلحة 

."3  - "�ستارت 
الأع�ساء  مع  اجتماع  بوتني يف  وقال 
ال�سبت:  الأمن,  جمل�س  يف  الدائمني 
الق�سايا  م��ن  العديد  "�سنناق�س 
الأم��ن  ق�سايا  ك��ال��ع��ادة,  ال��ي��وم: 
الدويل.  الأعمال  وجدول  الداخلي 
الأخ��رية,  ب��الأح��داث  يتعلق  وفيما 
فيما  موقفنا  حت��دي��د  علينا  يجب 
املتحدة  الوليات  بان�سحاب  يتعلق 
املفتوحة".  الأج���واء  معاهدة  م��ن 

معاهدة  اأن  "كما  بوتني:  واأ���س��اف 
ومل  قريًبا,  �ستنتهي  �ستارت3-, 
هذه  ب�ساأن  جادة  مفاو�سات  جتري 
لي�س  الكربى  الأهمية  ذات  الق�سية 
للعامل  ولكن  فقط,  لنا  بالن�سبة 

�رضه". باأ
الوليات  قالت  �سابق,  وق��ت  ويف 
معاهدة  متديد  يف  تفكر  نها  اإ املتحدة 
ال�سرتاتيجية  الهجومية  الأ�سلحة 
التي  رو�سيا,  م��ع   "3 "�ستارت- 
لكنها   ,2021 ع���ام  يف  تنتهي 
جمموعة  لت�سمل  تو�سيعها  اقرتحت 
غري  اجلديدة  الأ�سلحة  من  وا�سعة 
الهجومية  الأ�سلحة  يف  امل��درج��ة 
واقرتحت  احلالية,  ال�سرتاتيجية 
جمهورية  املعاهدة  ت�سمل  اأن  ا  اأي�سً

قالت  ال�سني  لكن  ال�سعبية,  ال�سني 
من  احل��د  مبعاهدة  مهتمة  غري  نها  اإ

. لت�سلح ا
"�ستارت  معاهدة  اأن  بالذكر  اجلدير 
من  احلد  ملعاهدة  امتداد  وهي   ,"3
ال�سرتاتيجية  الهجومية  الأ�سلحة 
 30 ي��وم  امل��وق��ع��ة  "�ستارت1-" 
يف   1991 ع��ام  ي��ون��ي��و  ح��زي��ران/ 
م��و���س��ك��و, ق��د وق��ع��ت��ه��ا رو���س��ي��ا 
ني�سان/   8 يوم  املتحدة,  والوليات 
ب��راغ,  يف   2010 العام  من  بريل  اأ
القدمية  حمل  اجلديدة  املعاهدة  لتحل 
كانون  يف  �سالحيتها  انتهت  التي 
ودخلت   ,2009 عام  دي�سمرب  اأول/ 
 5 يف  التنفيذ  حيز   "3 "�ستارت 

.2011 عام  فرباير  �سباط/ 

 "3 "�ستارت  اأن  اإىل  �سارة  الإ جتدر 
والرو�سي,  الأمريكي  اجلانبني  تلزم 
لرت�سانات  املتبادل  اخلف�س  بعمليات 
الإ�سرتاتيجية,  النووية  الأ�سلحة 
فرتة  وخ��الل  خف�س,  على  وتن�س 
اإىل  النووية  الروؤو�س  �سنوات,   7
ال�سواريخ  وخف�س  �سًا,  راأ  1550
ل��ل��ق��ارات,  ال��ع��اب��رة  البالي�ستية 
تطلق  التي  البالي�ستية  وال�سواريخ 
الثقيلة  والقاذفات  الغوا�سات  من 
الوثيقة  و�سع  ومتَّ  وحدة.   700 اإىل 
 10 غ�����س��ون  يف  تطبيقها  ل��ي��ت��م 
ملدة  متديدها  اإمكانية  مع  �سنوات, 
املتبادل  بالتفاق  اأخرى,  �سنوات   5

عليها. املوقعني  الطرفني  بني 
ق.د

ال�سيا�سية  امل��ك��ت��ب  ع�سو  اك��د 
لتحرير  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ل��ل��ج��ب��ه��ة 
وجود  اأك��د  في�سل,  علي  فل�سطني 
ف��ري��ق ع��م��ل م�����س��رتك ام��ريك��ي 
تر�سيم  على  يعمل  وا���رضائ��ي��ل��ي 
ال�سفة  ل�سم  م�سرتكة  خ��رائ��ط 
حديث  يف  في�سل  وق��ال  الغربية. 
قناة  �سا�سة  على  احلدث  مع  لربنامج 
اتفقا  وغانت�س  نتنياهو  ان  العامل 
ون��ال  الغربية  ال�سفة  �سم  على 
و�سيبادرا  املتحدة  ال��ولي��ات  دع��م 
حتمية  ان  واأك��د  خطتهما.  بتنفيذ 
الوليات  يجرب  اخلطة  ه��ذه  تنفيذ 
حلماية  خطوات  اتخاذ  على  املتحدة 
املناطق  يف  املوجودين  مواطنيها 

فل�سَطينية  انتفا�سة  اأي  من  املحتلة 
وقال  ال�سم.  خطوات  �سد  حمتملة 
ال�سهيوين  العربي  بال�رضاع  اخلبري 
يف  ورد  ما  ان  عليان  عليان  الدكتور 
ولهذا  تنفيذه.  �سيتم  القرن,  �سفقة 
على  مقبله  فل�سطني  تكون  �سوف 

جديدة. انتفا�سة  اندلع 
يف  اخل���ط���ورة  ان  ف��ي�����س��ل  واأك����د 
للتنفيذ  معدة  انها  ترامب  �سفقة 
فعلى  ول��ه��ذا  للتفاو�س  ولي�ست 
من  عاجلة  قمة  عقد  الفل�سطينيني 
مواجهة  على  ف��وري  ات��ف��اق  اأج��ل 
اأعلى  هي  ال�سم  لأن  ال�سفقة,  هذه 
ال�ستيطاين  ال�ستعمار  م��راح��ل 
ل�سم  ا���س��ت��ك��م��ال  ه��ي  وب��ال��ت��ايل 

على  ال��ط��ري��ق  وق��ط��ع  فل�سطني 
العودة  وحق  الفل�سطينية  الدولة 
 72 عام  يف  جديدة  نكبه  وارتكاب 
املتحدث  واأك��د  النكبة.  عمر  م��ن 
ان  ف��ت��ح  ب��ا���س��م ح��رك��ة  ال��ر���س��م��ى 
ب��اأن  ي�سمحوا  ل��ن  الفل�سطينيني 
ولكن  لل�سفة  ال�����س��م  ق���رار  مي��ر 
ال��ق��رار,  ه��ذا  تنفيذ  ومت  ح��دث  اذا 
الكربى"  "ا�رضائيل  خمطط  �سيمتد 
املنطقة  يف  البلدان  من  كثري  اىل 
اىل  ه��ذا  يت�سبب  و�سوف  العربية 
لن  ال��ع��ن��ف,  م��ن  ج��دي��دة  دوام����ة 
في�سل  وب��ني  ب�����س��ه��ول��ة.  تنتهي 
ي�ستمرئ  ال�رضائيلي  الكيان  ان 
ليعترب  ن��ه  لأ الفل�سطينية  احلالة 

�ساملة  مواجهة  هناك  �ستكون  انه 
ل�سيما  الفل�سطينيني,  قبل  م��ن 
الرئا�سة  تتخذها  التي  اخل��ط��وات 
�رضورة  على  واأك��د  الفل�سطينية. 
ك��اإع��ادة  عملية  خ��ط��وات  ات��خ��اذ 
الفل�سطينية  للف�سائل  العتبار 
الع��رتاف  و�سحب  حترر  كحركات 
كخطوة  "ا�رضائيل"  دول���ة  م��ن 
العربية  ال�سعوب  ودعا  �سا�سية.  اأ
املطبعني  ح��رك��ة  ع��ل��ى  لل�سغط 
عنا�رض  وا�ستثمار  اجل��دد  ال��ع��رب 
وال�سمود  الي��راين  كالدعم  القوة 
وال�سني  رو�سيا  ومواقف  ال�سوري 

وفنزويال. وكوبا 
ق.د

م�سوؤول م�سري ياأمر بطرد مر�سى 
كورونا من امل�ست�سفيات!

متديد فر�س حظر التجوال ال�سامل ملدة 
اأ�سبوع يف العراق

االحتاد االأوروبي يرد على قرار ترامب 
املتعلق مبنظمة ال�سحة 

بعد 8 �سنوات..

اإعادة فتح طريق الرقة - حلب الدويل 
ذهابًا واإيابًا ال�سودان ي�ستدعي �سفري اإثيوبيا احتجاجا على خرق احلدود

بوتني: مل تبداأ حمادثات جدية حول معاهدة "�ستارت - 3"

فريق عمل اأمريكي - اإ�سرائيلي لر�سم خرائط ل�سم ال�سفة
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الكاتبة رانيا بوعقبة يف حوار لـ"التحرير":

املبدع اليوم ال يتمتع باحلرية الكاملة  يف املوا�سيع 
التي يناق�سها الأنه مقيد بتفكري وتوجهات املجتمع 

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

البداية  كانت  التحرير:كيف 
املوهبة  اكت�سف  ومن  القلم،  مع 

فيك ؟
 7 بعمر  كانت  القلم  مع  بدايتي 
للكتابة  اأجلاأ  دائما  كنت  �سنوات 
 , اخلا�س  عاملي  فيها  اأج��د  حيث 
بالتعبري  كثريا  اأ�ستمتع  كنت 
و�سيلة  اأج��ده  كنت  و  الكتابي 
اللغة  �ساتذة  اأ اإح��دى   , بداع  لالإ
نني  اأ تقول  دائما  كانت  العربية 

ما  يوما  كاتبة  �ساأ�سبح 
نحو  م�ساريعك  التحرير:تتجه 

خيار الرواية هل هو خيار 
اأم متا�سيا مع  �سردي  م�سروع 
نحو  يتجه  الذي  املقروئية 

الرواية ؟
اأن  اأرى  نني  لأ ال��رواي��ة  اخ��رتت 
اأن  الأ�سح  الكاتب  م�سوار  بداية 
فبذلك  رواي��ة  طريق  عن  تكون 
ممتازة  ب�سورة  نف�سه  عن  يعرف 
القراء  فيطلع  دبية  الأ ال�ساحة  يف 
تنظيم  يف  طريقته  و  اأ�سلوبه  على 
الأفكار فمن وجهة نظري  و �رضد 
باأ�سمى  تظهر  الكاتب  ق��درات 

الروايات  يف  �سورها 
ال���رواي���ة ه��ي و���س��ي��ل��ة مم��ت��ازة 
كذلك  فكرة  اأو  ر�سالة  لإي�سال 
والكاتب  للقارئ  متنف�س  فهي 
عاملا  الكاتب  بها  يخلق   , معا 
يعي�سه  للواقع  م��وازي��ا  ج��دي��دا 

تفا�سيله  بكل  القارئ 
ال��ت��ح��ري��ر:ك��ي��ف ه���ي ن��ظ��رت��ك 
ل���ل���رواي���ة وم���اه���ي امل���الم���ح 
طبعت  التي  البارزة  وال�سياقات 
التي  ذك��راك  قيد  على  روايتك 

؟ قريبا  �سدورها  عن  اأعلنت 
ذك����راك هي  ق��ي��د  ع��ل��ى  رواي����ة 
الأدب  ���س��م��ن  ت��ن��درج  رواي����ة 

من  بع�س  فيها   , الرومان�سي 
فيها  املميز   , الجتماعي  الأدب 
العربية  اللغة  ب��ني  مزيج  ن��ه��ا  اأ
ك��ان��ت  ك��ذل��ك  الجن��ل��ي��زي��ة  و 
ال��واق��ع  و  اخل��ي��ال  ب��ني  م��زي��ج��ا 
و  الأح��داث  عن  نتحدث  عندما 

�س  ل�سخو ا
لعامل  ول��وج��ك  ال��ت��ح��ري��ر:ك��ان 
الرواية,  باب  من  والكتابة  الأدب 
ي�سهد  ال�سعر  لأن  هل  ترى  فيا 
ملحوظا  وتراجعا  وك�سادا  هجرة 
ن�سب  الأ الوعاء  هي  الرواية  اأن  م  اأ

؟ للتبليغ 
نحو  كبرية  ب�سورة  القراء  يتجه 
جلمهورها  يرجع  وذلك  الروايات 
يف  الكتابة  فان  كذلك   , الوا�سع 
من  قليلة  وفئة  معقد  اأمر  ال�سعر 
اأن  نوهت  اأن  و  �سبق  وقد   , ه  تقراأ
لكل  املوفقة  البداية  هي  الرواية 

تب  كا
اأن  باالإمكان  التحرير:هل 

اأفكارك  بنات  ببع�س  لنا  جتهري 
التي وظفتها يف روايتك على 
الواقع  ليعي�س  ذكراك  قيد 
باأوجاعه  ن�سو�سك  داخل 

؟ وتناق�ساته 
فيها  حت��دث��ت  ذك���راك  قيد  على 

ت�سلبنا  اأن  الذكريات  قدرة  عن 
في�سبح  م�ستقبلنا  و  حا�رضنا 
ناق�ست   , املا�سي  اأ�سري  الن�سان 
يرافق  ال��ذي  الندم  و  الأمل  فيها 
من  نه  اأ نعلم  التي  الذكريات  تلك 

يوما  تعود  اأن  ال�سعب 
املبدع  راأيك هل  التحرير:يف 

كاملة  بحرية  يتمتع  اليوم 
اأن  اأم  منا�سبني لالإبداع،  ومناخ 
والتوجهات  الفكرية  اخللفيات 

لهما دور يف  االأيديولوجية 
امل�سموح  الف�ساء  حتديد 

فيه ؟ التجول 
يتمتع  ل  اليوم  املبدع  لالأ�سف 
امل��وا���س��ي��ع  يف  ك��ام��ل��ة  ب��ح��ري��ة 
بتفكري  مقيد  فهو  يناق�سها  التي 
ت�سيق  التي  املجتمع  وتوجهات 
نطاق  و  ت��ف��ك��ريه  ن��ط��اق  عليه 
مناق�ستها  ميكن  التي  املوا�سيع 
فيما  التكرار  من  العديد  فنجد 

الكتابات يف  تناوله  يتم 
لروايتك  االآن  التحرير:نعود 
على قيد ذكراك، ما دواعي 
هذا االختيار وملاذا على قيد 

ذكراك دون �سواه ؟
يف  ب��ن��ا  تبحر  ن��ه��ا  لأ بب�ساطة 

مقيد  كالهما  �سخ�سني  ح��ي��اة 
لذكريات با

عند  الكتابة  التحرير:جتربة   
ت�سبه  ال�سباب يف اجلزائر، هل 

العربية  الدول  يف  نظرياتها 
؟ خ�سو�سياتها  هي  وما 

نظرياتها  ت�سبه  ل  طبعا  ه��ي 
جتربة  حيث  العربية  ال��دول  يف 
ت�سوبها  اجل��زائ��ر  يف  ال��ك��ت��اب��ة 
اأهمها  النقائ�س  م��ن  ال��ع��دي��د 

الكتاب  وتهمي�س  الدعم  غياب 
النقد  بني  التحرير:العالقة 

الثابت  عالقة  واالإبداع 
هذه  ترين  كيف  باملتحرك، 

العالقة؟
بني  تكاملية  عالقة  هناك  طبعا 
النقد   , ب���داع  والإ البناء  النقد 
���س�����س و  ال��ب��ن��اء ال��ق��ائ��م ع��ل��ى اأ
الكاتب  ميكن  �سحيحة  مقايي�س 
و  عمله  يف  النقائ�س  تق�سي  من 
وحتريك  الأف�سل  تقدمي  بالتايل 

بداع  الإ عجلة 
امل�ستقبلية  التحرير:م�ساريعك 

؟ وطموحاتك 
اجلديد  كتابي  ن�رض  ب�سدد  ن��ا  اأ
 " عنوان  حتت  الجنليزية  باللغة 
 "thoughts and feelings
روايتي  انهاء  على  �سارفت  و 

اجلديدة 
للجريدة  اأخرية  التحرير:كلمة 

والقراء 
لل�سحفي  ال�سكر  بجزيل  اأتوجه 
ل���ق خل�����رض ب���ن ي��و���س��ف  امل���ت���اأ
ورم�سان  املحرتمة  وللجريدة 
م��ب��ارك ل��ك��ل ال��ق��راء ت��ذك��روا 
فات  ا�سمه  �سيء  يوجد  ل  ن��ه  اأ
لتحقيق  وقت  دائما  هناك  الأوان 

هداف. الأ

" طالبة تخ�س�س علم   thoughts and feelings " "على قيد ذكراك" و كتاب  رانيا بوعقبة �ساحبة رواية 
ال�سموم ،  �سانعة حمتوى و مدربة يف دورة رتب حياتك

اأن  وخ���رباء  ج��ام��ع��ي��ون  اع��ت��رب 
"اجلزائر  ال��وث��ائ��ق��ي  ال��ف��ي��ل��م 
فرن�سية  قناة  بثته  الذي  حبي" 
"ا�ستفزازيا"  طابعا  يكت�سي 
حتن  ال��ت��ي  "فرن�سا  ب��ن��ك��ه��ة 
من  حم��ذري��ن  املا�سي",  اإىل 
اخلفية.و  نتاج  الإ هذا  "خلفيات" 
ال�سابق  ال�سامي  الإط��ار  ق��ال 
بد  "ل  زروق  �سعبان  املتقاعد 
الفرن�سيني  اأن  الع���رتاف  م��ن 
املا�سي  اإىل  ي��ح��ن��ون  ال��ذي��ن 
فهم  ب��ه  ي��ق��وم��ون  م��ا  يتقنون 
وال��ف��راغ  ال��ع��دم  مثل  اأح��ي��ان��ا 
اأبدعوا  "بالأم�س  نهم  اأ م�سيفا 
احلقائق  وت��زوي��ر  ت�سويه  يف 
ال�سم�س". و�سوح  الوا�سحة 
الذي  الوثائقي  و�سف  وبعدما 
ك�سو�س  م�سطفي  اأخ��رج��ه 
"بعدمي  ل��ل��ح��راك  واملخ�س�س 
ن��ه  اأ اعترب  والفا�سل"  القيمة 
عالقة يف لوعي  نابع من عقلية 
ال�ستعمارية  فرن�سا  ف��ل��ول 
يعود".كما  لن  و  زال  وما�سي 
"اجلزائر,  الوثائقي  بالفيلم  ذكر 
بث  ال��ذي  ال�سماء"  من  ي��ة  روؤ
اىل  املتحدث  �سار  اأ  2015 يف 
الأخ��ري  ه��ذا  ت��زام��ن  "�سدفة" 
م�����س ال��ث��الث��اء  ال���ذي ���س��ه��ده اأ
نقا�س  مع  اجلزائريني  من  العديد 
اآخ���ر ح��ول اجل��زائ��ر ب��رم��ج يف 
فرن�سية  قناة  على  الوقت  نف�س 
اأن  بي".واأ�ساف  �سي  "اآل  اأخرى 
يف  ي�سطادون  الذين  "هوؤلء 
حتريف  ي��ري��دون  العكرة  املياه 
اأر�س  اجلزائر  �سورة  وت�سويه 
����س���الم وال���ذك���اء وال��ن��ب��ل  الإ
�سفا  متاأ والبطولة",  وال�سجاعة 
"الو�سيع"  الوثائقي  للفيلم 
م�سداقية  م��ن  ي��ق��ل��ل  ال���ذي 

التاريخ". اأمام  ومموليه  خمرجه 
النمطية  ال�سور  وبخ�سو�س 
ال��ت��ي ح���اول امل��خ��رج ال��رتوي��ج 
اأن  زروق  ال�سيد  اع��ت��رب  لها 
اأبي  جزائر  ومنا�رضو  "الغوثيني 
و  وال�سواذ  املهم�سني  وجزائر 
يعلموا  اأن  يجب  الأرامل  جزائر 
مكان  بدا  اأ لهم  يكون  لن  نهم  اأ
اجل��زائ��ري  ال�سعب  ج��زائ��ر  يف 
على  يتزحلقون  ه��م  و  ب���ي  الأ
يقول  الالمبالة".وتابع  حلبة 
اجل��زائ��ر  ق��ط��ار  اأن  "فليعلموا 
ل  وم��ن  كبرية  ب�رضعة  مي�سي 
�سفة  �سوى  ينال  ل��ن  يركبه 
امل��ت��اأخ��ر ع��ن جم��رى ال��ت��اري��خ 
ال�سهري  اجل��رال  مبقولة  مذكرا 
تلميذ  "المربيالية  ج��ي��اب 

�سيء".
م�سمومة  هدية 

ميزاب  احمد  الباحث  واعترب   
"بهدية  ي��ت��ع��ل��ق  م�����ر  الأ ان 
"فرن�سا  ح�رضتها  م�سمومة" 
للجزائر  اخلري  ابدا  تنو  مل  التي 
يف  نتائجها  �ستظهر  وال��ت��ي 
يف  املتو�سط",مو�سحا  امل��دى 
يفقد  قد  "احلراك  ان  ال�ساأن  هذا 
�سيخلق  هذا  لأن  ال�سلمي  جانبه 
�����رضارات ب��ني امل��ت��ظ��اه��ري��ن و 

الت�سادم". اىل  يدفعهم 

ان  م���زاب  ال�سيد  اع��ت��رب  كما 
من  ال�رضيط  هذا  بث  "توقيت 
ثالثا  نف�سا  يبعث  ان  ن��ه  ���س��اأ
ل��ل��ح��رك��ة الح��ت��ج��اج��ي��ة ق��د ل 
قلقه  عن  معربا  �سلميا",  يكون 
���س��ي��وؤدي اىل  ال�����رضي��ط  ك��ون 
يديولوجية  اإ ح�سا�سيات  خلق 
عن�رضية".ويرى  خطابات  و 
"ا�سقط  ال��ف��ي��ل��م  ان  ال��ب��اح��ث 
اإىل  اأدى  خفي  وجه  عن  ال�ستار 
العديد  نفو�س  يف  �سدمة  خلق 
���س��ه��م  م��ن امل��واط��ن��ني ع��ل��ى راأ
مب�رضوع  يطالبون  الذين  اأولئك 
اجلي�س  اأن�سف  مما  مدنية  دولة 
فتئ  ما  الذي  ال�سعبي  الوطني 
احلراك  اخرتاق  خطر  من  يحذر 
تهدف  ال��ت��ي  امل��ح��اولت  وم��ن 
خالل  من  باجلزائر  امل�سا�س  اإىل 
لها". يروجون  التي  ال�سعارات 

�رضورة  اإىل  املتحدث  دعا  كما 
خبايا"  م��ام  اأ باليقظة  "التحلي 
اأن  اإىل  م�سريا  ن��ت��اج,  الإ ه��ذا 
 22 يوم  انطلق  ال��ذي  "احلراك 
بالتغيري  للمطالبة  ف��رباي��ر 
ا�ستغله  الذي  احلراك  هو  لي�س 
اج��ل  م��ن  كمن�سة  ال��ب��ع�����س 
املخربة".و  م�ساريعهم  اإط��الق 
ال�سيدة  ���س��ارت  اأ جهتها,  م��ن 
علم  يف  دكتورة  كبور,  فاطمة 
اخلبري  اإىل  م�ستندة  الجتماع, 
بورديو  بيري  الجتماع  علم  يف 
تلفزيوين  ن��ت��اج  اإ "كل  اأن  اإىل 
و  اجتماعي  لواقع  بناء  يعترب 
مر�سله  نظر  بوجهة  �سيا�سي 
من  ي����ة  روؤ ���س��وى  مي��ث��ل  ل  و 
للواقع  الأخ����رى  ال����روؤى  ب��ني 

. " حلقيقي ا
"ال�سحة  على  دل��ي��ل  احل���راك 

اجليدة" 
فاطمة  ال�سيدة  نظر  وجهة  ومن 
"لي�س  اليوم  الن�سغال   , كبور 
اإىل  اجل��زائ��ري  ال�سعب  خ��روج 
احل��راك  بالعك�س  بل  ال�سارع 
ا�ستعادة  من  الأخ��ري  هذا  مكن 
مب�ساحلة  القيام  وم��ن  وح��دت��ه 
اأ�سافت  و  نف�سه".  مع  حقيقية 
ل  ال�سعبية  احل��رك��ة  "هذه  اأن 
اجتماعية  كاأزمة  ُتعترب  ان  يجب 
+كا�ستمرارية"+  بل  �سيا�سية  او 
و  للفرد  ال�سيا�سية  للم�ساركة 
قفزة  و  اجليدة  لل�سحة  �سارة  اإ
تقول  ا�سرت�سلت  �سعبية".و 
احلراك  خالل  من  اجلزائريني  اأن 
على  ج��دي��د  م��ن  "ا�ستحوذوا 
اإىل  م�سرية  ال�سيا�سي",  ال�سق 
اجتماعي  بتنوع  ممثلة  احلركة  اأن 
ي��دي��ول��وج��ي  اأ و  و���س��ي��ا���س��ي 
و  دمي��ق��راط��ي��ون  و  )م��ث��ق��ف��ون 
مبهم�سني  اأي�سا  و  ا�سالمويون( 
جمتمعنا  من  ج��زء  هم  "الذين 
و  الن�سال  نف�س  يتقا�سمون  و 
جديدة  جزائر  اجل  من  الهدف 
م�ستقبل  يف  يطمح  ب�سباب 
تعمد  ج��ان��ب  اأف�سل".وهو 
الفيلم  ه���ذا  خم���رج  لإخ��ف��ائ��ه 
كبريا,  جدل  ثار  اأ الذي  الوثائقي 
الدكتورة. ذات  تاأ�سفت  ح�سبما 
ق/ث

ح�سن  امل�رضي,  الفنان  تويف 
 89 ناهز  عمر  ع��ن  ح�سني, 
القاهرة,  يف  مب�ست�سفى  عاما, 
قلبية  ب��اأزم��ة  اإ���س��اب��ت��ه  ث��ر  اإ
اإعالم  لو�سائل  وفقا  مفاجئة, 

. حملية
عن  الإع��الم  و�سائل  ونقلت 
امل�رضية  النقابة  يف  ع�سوان 
"الفنان  اأن  التمثيلية  للمهن 
قلبية  اأزم��ة  داهمته  الكبري 
دخل  اجلمعة  م�ساء  مفاجئة 
مبدينة  امل�ست�سفى  ثرها  اإ على 
لكن  اأك��ت��وب��ر,  ال�����س��اد���س 
يف  ف�سلت  الأطباء  حماولت 
الأخرية  نفا�سه  اأ ليلفظ  نقاذه  اإ

ال�سبت". اأم�س   فجر 
حي  يف  ال��راح��ل  الفنان  ول��د 

يف  القاهرة  بالعا�سمة  القلعة 
 ,1931 العام  من  اأكتوبر   15
الر�سوانية  مبدر�سة  والتحق 
الب��ت��دائ��ي��ة ح��ي��ث ظ��ه��رت 
و�سارك  مبكرا  الفنية  ميوله 

م�رضحيات. عدة  تقدمي  يف 
اأ�سبح  ال�ستينات  بداية  يف 
امل�����رضح  ف��رق��ة  يف  ع�����س��وا 
ال��ع�����س��ك��ري ال��ت��ي ك��ان��ت 
حرب  وعقب  للجي�س,  تابعة 
 ,1967 ال��ع��ام  م��ن  ي��ون��ي��و 
احلكيم  م�����رضح  اإىل  ان��ت��ق��ل 
وق���دم م�����رضح��ي��ات ع��دي��دة, 
و"املركب  "عرابي"  منها 
يف  �سارك  ثم  تودي",  اللي 
و"�ساحب  "روبابيكيا" 

لعمارة". ا

�سارك  ال�سبعينات  نهاية  يف 
"م�سل�سل  يف  ح�سني  ح�سن 
�سكرا",  الأع����زاء  ب��ن��ائ��ي  اأ
يف  جم����ددا  ي��ع��ود  اأن  ق��ب��ل 

امل�رضح. اإىل  الثمانينات 
قدم  امل�����رضح  خ�سبة  وع��ل��ى 
منها  الأع��م��ال  م��ن  ال��ع��دي��د 
و)�سكر  ال��ر���س��ي��ف(  )ع��ل��ى 
ال�سجرة(  فوق  و)فالح  زيادة( 
و)ج���وز ول���وز( و)ع��ف��روت��و( 

يا(. و)حزمني 
ح�سن  الفنان  اأع��م��ال  وتعد 
م�سل�سل"راأفت  مثل  ح�سني 
احللواين"  و"بوابة  الهجان" 
"املغت�سبون"  ف������الم  واأ
م�رضي"  و"امل������واط������ن 
كاف"  و"ال�سيد  و"القاتلة" 

و"نا�رض  الفرح"  و"�سارق 
الفارقة  العالمات  من   "56

الفني. م�سواره  يف 
العديد  الراحل  الفنان  ون��ال 
م���ن اجل���وائ���ز ع��ل��ى م��دى 
مهرجان  وك��رم��ه  م�����س��واره 
الدويل  ال�سينمائي  القاهرة 
ع��ام  الأرب���ع���ني  دورت����ه  يف 

.2018
التمثيلية  املهن  نقابة  ونعت 
كما  الراحل  الفنان  امل�رضية 
خمتلف  م��ن  ف��ن��ان��ون  ن��ع��اه 
و�سائل  عرب  العربية  ال��دول 

الجتماعي. التوا�سل 
ق/ث

اجلزائر حبي" فيلم وثائقي فرن�سي 
املا�سي" اإىل  "احلنني  "م�ستفز" بنكهة 

وفاة الفنان امل�سري ح�سن ح�سني اثر اأزمة قلبية مفاجئة
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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 الإعامي

1ـ شاعر فيلسوف لقب برهني املحبسني ـ مساء
2ـ رئيس أمريكي مثري للجدل ـ هولندي أسس 

للفلسفة األوروبية احلديثة وأبو املذهب 
العقالين

3ـ استيعابنا لألشياء والزمن من حولنا 
وذاكرتنا ـ نقيض احلرب

4ـ أخطأ خطأ صغريا ـ ضربت كفيها معا ـ 
قطع األشياء إىل قطع صغرية

5ـ رياضة هندية يف القدرة على التركيز ـ 
تأدية اعمل بقدرة واقتدار

6ـ كلمة فرعونية قدمية مبعىن مجيل ـ قانون 
يف اجلرب

7ـ غاز خامل )ال يتفاعل(
8ـ فائدة للناس ـ نقطة التقاء األشعة )أو 

األشياء( وتركيزها
9ـ ليونة ـ أرسطو

10ـ نبات طيب يستفاد من بذوره ويشرب 
بغليه وتقدميه كما الشاي ـ اسم عريب قدمي

أفقــــــــــــــــــي

1ـ شاعر ووزير اندلسي من أهل قرطبة برع يف الوصف والبالغة
2ـ للتمين ـ قطعة مسطحة للكتابة ـ املناطق املفتوحة من األرض

3ـ رسوم على اجللد )معكوسة( ـ نساعد يف أمر ما
4ـ شخص بىن نفسه بنفسه دون االعتماد على اآلخرين ـ ضرس 

)معكوسة(.
5ـ مواز ومقابل ـ آلة موسيقية وترية
6ـ متشاهبان ـ ميزان ـ ألف كيلوجرام

7ـ مادة تستخدم لعمل حلوى شبيهة باملهلبية ـ ثلثا باب
8ـ انسكب ـ أبو األسود ملك النحو العريب

9ـ ما يقوله املحامي دفاعا عن موكله ـ إناء كبري من الفخار 
)معكوسة(.

10ـ استخدام اآلالت يف اجناز العمل واالسراع به ـ تقابلها عشر 
أمثاهلا )مبعثرة(.

عمــــــــــــــودي 

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

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

وعليه: اماأ 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  
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طرق الباب

من اأع�شاء اجل�شد

قهوة)م(

مت�شابهان

يعيد الأكل من
بطنه

من النباتات الطبية

برفقه

من القوار�س

اأمّت

زيادة و تطور

ثلثا"نبع"

اأبو الب�شرية

من املوبيقات

من اأ�شهر قيادي
حركة الإخوان

ع�شيق عبلة

رئي�س حركة
النه�شة التون�شية

اإل�شاق و اإدراج

اأم�شك عن 
الطعام
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طفل �شغري

اإعامية ريا�شية
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للتعريف
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لعب �شابق
و مدرب هولندي

�شهري

بوا�شطته

اأداة ندبة
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اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

الكلمات ال�ّشهمية
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حـدث وال حـرج
العثور على �شاب 

م�شنوقا بحبل 
بخن�شلة

عرث على �شاب يبلغ من 
العمر نحو 34 عاما م�شنوقا 

بحبل قرب �شوق املا�شية 
ح�شب معلوماتنا وقد �شرعت 

امل�شالح المنية املعنية 
يف التحقيق يف ماب�شات 

هذه احلادثة التي لتزال 
اطوارها وخيوط والوفاة 

جمهولة و غام�شة يف انتظار 
ما�شيك�شف عنه التحقيق 
المني الذي با�شرته ذات 

امل�شالح يف حينه.   

اإنهيار ل�شامل بناية 
متكونة من طابق 
اأر�شي مع اأربعة 

طوابق ب�شارع العربي 
بن مهيدي بوهران 

حيث مت اجاء 
العائات املح�شورة 
باإ�شتعمال ال�شامل 

امليكانيكية

صـــورة و تعــليق 

احلالة وقفت عليها جمموعة التطهري ◄
والنظافة بامل�سلحة الوالئية لالأمن العمومي

�سبط فالح ي�سقى 
حم�سوله الزراعي مبياه 
ال�سرف ال�سحي ب�سطيف
�سبط فالح ينحدر من ولية �سطيف يقوم برّي 

حم�سوله الزراعي يتمثل يف القمح ال�سلب بحي 
العيد اب�سحوي , و ذلك على م�ساحة 1200 مرت  
مبياه قذرة) ال�رضف ال�سحي(, با�ستعمال م�سخة 

مو�سولة مبجاري ال�رضف ال�سحي, و قد مت 
�سبط الفالح من قبل جمموعة التطهري والنظافة 

بامل�سلحة الولئية لالأمن العمومي التابعة لأمن 
ولية �سطيف, بعد تلقيها معلومات تفيد بقيام 

فالح با�ستغالل اأر�س فالحية قد ا�ستفاد منها يف 
اإطار  ت�سجيع ال�ستثمار, غري اأنه كان يقوم ب�سقي 

حم�سوله الزراعي باعتماد مياه قذرة , ما قد ي�سكل 
خطرا على �سحة امل�ستهلك,  وح�سبما جاء يف بيان 
خلية الإت�سال و العالقات العامة لدى مديرية اأمن 
�سطيف مت فتح حتقيق معمق يف مالب�سات الق�سية 
من قبل ذات امل�سالح التي قامت بالرت�سد للمعني.

    و بعد التاأكد من املعلومة, و مبعية امل�سالح 
املخت�سة مت اإتالف املح�سول, مع حجز العتاد 

الفالحي امل�ستعمل واملتمثل يف حمرك ميكانيكي, 
م�سخة �سقي حجم كبري, اأكرث من 40 مرت من 
الأنابيب من احلجم الكبري, بعد ا�ستكمال كافة 
الإجراءات القانونية الالزمة, اأعدت ال�سبطية 

الق�سائية ملفا جزائيا �سد املخالف, يف �ساأن �سقي 
املزروعات باملياه القذرة, اأر�سل للجهات الق�سائية 
املخت�سة للبت فيه, و تدخل هذه العملية  يف اإطار 

املهام الوقائية والرقابية  التي تقوم بها م�سالح 
الأمن جتاه خمتلف الأن�سطة التجارية بهدف �سمان 

تقيد اأ�سحابها مبختلف املعايري التي تكفل حماية 
و�سالمة امل�ستهلك.

علماء االأحياء يوؤكدون : 

االأ�سماك تعاين من 
الكاآبة والياأ�س

اكت�سف علماء الأحياء ظاهرة الياأ�س لدى بع�س 
الأ�سماك, ما �سمح لهم باختبار بع�س الأدوية 

امل�سادة لالكتئاب عليها, وقد ن�رضت جملة 
Neuroscience Methods نتائج درا�ستهم.وتعد 
النماذج التجريبية احليوانية اأداة قيمة يف اأبحاث علم 
الأع�ساب العاطفي النتقايل, بحيث اأ�سبح النمط 

الظاهري لالكتئاب ال�رضيري والتجريبي هو الهدف 
الرئي�سي لنماذج الكتئاب احليواين القائمة على 

الياأ�س ال�سلوكي,حيث تعد ال�سطرابات العاطفية, 
وخا�سة الكتئاب والقلق, هي اأمرا�س عقلية منت�رضة 

للغاية بني الب�رض.و�سارك يف الدرا�سة علماء من 
رو�سيا والربازيل وال�سني تلقوا منحة من املوؤ�س�سة 

الرو�سية للبحوث الأ�سا�سية. واأجريت التجارب على 
اأ�سماك ت�سمى ب� "زبرادانيو" بطول 4 �سنتيمرتات 
يربيها عادة العلماء يف الأحوا�س املائية ال�سناعية.

وقال الباحث يف معهد علم النف�س الأحيائي يف 
جامعة بطر�سبورغ, ق�سطنطني ديومني: " اكت�سفنا 
اأول اأن اأ�سماك "زبرادانيو" تتعر�س لظاهرة الياأ�س, 

ثم تو�سلنا اإىل ا�ستنتاج يفيد باأن ا�ستخدام م�سادات 
الكتئاب جتاه الأ�سماك التي تتعر�س للياأ�س يوؤدي 
اإىل نتيجة ميكن مقارنتها بتاأثري تلك الأدوية على 

القوار�س والب�رض.

عائلة تقتل ابنتها بعد تالقيها مع خطيبها 
بعد منت�سف الليل بالعوينات يف تب�سة

علمت التحرير من م�شادر موثوقة اأن م�شالح الدرك مبنطقة العوينات �شمال 
ولية تب�شة متكنت �شبيحة اأم�س األأول من توقيف عائلة تتكون من اأب واأم 

واإبنهما للتحقيق معهما يف جرمية قتل راحت �شحيتها اإبنتهم . وتعود تفا�شيل 
هذه اجلرمية التي هزت الراأي العام املحلي مبنطقة امل�شلولةح�شب م�شادرنا . 
اىل توقيف اأفراد العائلة اإبنتهم البالغة 17 �شنة من العمربعد منت�شف الليل 

برفقة �شاب يبلغ 25 �شنة من العمر وهو من اأقاربهم خارج املنزل رغم اأنه 
مبثابة خطيبها حيث قاموا ب�شرب الفتاة باآلة حادة وكذا ال�شاب بالهراوات 

واحلجارة . اأين لفظت الفتاة اأنفا�شها األأخرية متاأثربالطعنات والنزيف احلاد 
فيما تعر�س ال�شاب جلروح بليغة اأدخلته غرفة األعمليات اجلراحية ولزال 
يرقد يف امل�شت�شفى وحالته ال�شحية غري م�شتقرة. للعلم فاإن عاقة ال�شاب 

والفتاة ح�شب العرف املحلي يعتربان �شبه خمطوبني . ولزال التحقيق جاريا 
لتحديد من ت�شبب يف جرمية القتل.

كلب �سال ينهي حياة طفلة بقاو�س بجيجل 
اهتزت مدينة قاو�س بولية جيجل على وقع حادث ماأ�شاوي ت�شبب يف وفاة طفلة تبلغ من 
العمر 11 �شنة حلظات بعد تاأكدها من جناحها يف �شهادة التعليم البتدائي و ح�شب م�شادر 
من عائلة ال�شحية فاإن الطفلة كانت عائدة من مدر�شتها بعد اأن تاأكدت من معدل جناحها 

لتتفاجاأ بكلب يطاردها و اثناء 
حماولتها الهروب ارتطمت بجدار 

ما اأدى اإىل �شقوطها جثة هامدة، 
و اأثناء نقلها اإىل عيادة خا�شة 

اأكد الطبيب وفاتها التي يرجح اأن 
تكون ناجتة عن �شكتة قلبية، هذا 

فيما فتحت م�شالح الدرك الوطني 
حتقيقا حول حيثيات و تفا�شيل 

احلادث املاأ�شاوي.
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هذه اأوقات العمل اجلديدة للم�ستخدمني يف واليات اجلنوب   

�سبط كمية كبرية من مواد التنظيف موجهة للتهريب باجلنوب

تفكيك �سبكة دولية خمت�سة يف تهريب املخدرات بب�سار 

ال�سي�سة وال�سجائر ترفع من خطر االإ�سابة بفريو�س "كورونا"

اإىل غاية الـ13 من جوان

مبنا�شبة اليوم العاملى لاإقاع عن التدخني، ال�شحة العاملية حتذر

لوؤي ي   
----------------------

بجاية،  باتنة،  وليات  من  بكل  الأمر  يتعلق  و 
اجلزائر،  وزو،  تيزي  تيارت،  تلم�شان،  البليدة، 
عنابة،  ق�شنطينة،  بلعبا�س،  �شيدي  �شطيف، 
و  تيبازة  ة،  وهــران  بوعريريج،  برج  املدية، 
العاملني  للم�شتخدمني  بالن�شبة  الدفلى.و  عني 
اجلزئي  املنزيل  للحجر  اخلا�شعة  الوليات  يف 
من ال�شاعة 19:00 م�شاء اإىل غاية 07:00 �شباحا 
وكذا يف ولية �شعيدة فتكون مواقيت العمل من 
08:00 �شباحا اإىل غاية 16:30 م�شاء.و حددت 
اإىل  �شباحا   07:30 ال�شاعة  من  العمل  مواقيت 
للم�شتخدمني  بالن�شبة  م�شاء   15:00 ال�شاعة 
اإليزي،  مترنا�شت  اأدرار،  ــات  ولي يف  العاملني 
الأغـــواط،  غــردايــة،  ورقــلــة،  ب�شار،  تــنــدوف، 
العامة  املديرية  اأ�ــشــارت  ـــوادي.و  ال و  ب�شكرة 

امل�شتخدمني  اأن  اإىل  الــعــمــومــيــة  للوظيفة 
و  اجلزئي  املنزيل  احلجر  اإجراء  من  امل�شتثنني 
كذا امل�شتخدمني الذين يحوزون رخ�شة خا�شة 

خا�شعني  يبقون  احلجر  �شاعات  اأثناء  لتنقل 
ل�شاعات العمل العتيادية ، املن�شو�س عليها يف 

التنظيم �شاري املفعول.

اإثر  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
وعني  مترنا�شت  من  بكل  متفرقة  عمليات 
اأ�شخا�س  ثاثة   خمتار،  باجي  وبرج  قزام 
رباعية  مركبات  ثاث  و  �شاحنة  �شبطت  و 
التنظيف  مواد  من  وحدة  و106560   الدفع 

معدات  اإىل  بالإ�شافة  للتهريب،  املوجهة 
للتنقيب عن الذهب، ح�شبما اأفاد به لوزارة 
اأن  ذاتــه  امل�شدر  اأ�شاف  و  الوطني.  الدفاع 
اأوقــفــوا تــاجــري  خمــدرات  ــدود  حرا�س احل
املعالج  الكيف  من  كيلوغرام   40 �شبطوا  و 

للجي�س  مــفــرزة  حــجــزت  فيما  بتلم�شان، 
م�شالح  مــع  بالتن�شيق  ال�شعبي،  الوطني 
الألــعــاب  مــن  وحـــدة   489600 اجلــمــارك، 
اأحبطت  اأخرى،  جهة  من  بورقلة.  النارية 
من  بكل  ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مــفــارز 

حماولت  الطارف،  و  اأهرا�س  �شوق  و  تب�شة 
مت  حني  يف  الوقود،  من  لرت   13197 تهريب 
توقيف 55 مهاجرا غري �شرعي من جن�شيات 

خمتلفة بكل من مترنا�شت و تب�شة
ق.و.

الرامية  اللتزامات  تنفيذ  اإطار  يف 
باملخدرات  الجتار  جرائم  ملكافحة 
متكنت  الأحــوال،  و  الظروف  كل  يف 
الولئية  للم�شلحة  ال�شرطة  قوات 
وليــة  بــاأمــن  الق�شائية  لل�شرطة 
و�شع  من  نوعية،  عملية  يف  ب�شــار، 
منظمة  اإجرامية  �شبكة  لن�شاط  حد 
الكيف  مــن  معتربة  كمية  حجز  و 
 )80( الــثــمــانــني  جــــاوزت  املــعــالــج، 
تعود  الق�شية  وقائع  كيلوغراما. 

بوجود  ُتفيد  معلومات  ل�شتغال 
جمال  يف  تن�شط  اإجــرامــيــة  �شبكة 
معالج(،  )كيف  باملخدرات  املتاجرة 
انطاقا من احلدود الغربية للوطن، 
الوطني  للرتاب  اإدخالها  حماولة  و 
امليدانية  التحريات  بيعها.   ق�شد 
الولئية  امل�شلحة  با�شرتها  التي 
فرقها  مبختلف  الق�شائية  لل�شرطة 
بالتن�شيق  و  العملياتية،  ووحداتها 
املخت�شة،  الق�شائية  اجلــهــات  مــع 

فيهما  م�شتبه  توقيف  مــن  مكنت 
بقطاع  العمر(  من  الثالث  العقد  )يف 
كمية  ــز  ــج ح مـــع  ــس،  ــا� ــش ــ� ــت الخ
قدر  املــعــالــج،  الكيف  مــن  معتربة 
كيلوغراما،  بـ:80،5  الإجمايل  وزنها 
منظار ميدان، حجز مركبة �شياحية 
نقل  يف  امل�شتعملتان  نارية،  ودراجة 

الكمية املحجوزة.
اأ . د 

من  العاملية،  ال�شحة  منظمة  ــذرت  ح
منتجات  من  اأى  اأو  ال�شي�شة،  تدخني 
وغريها،  كال�شجائر،  الأخـــرى  التبغ 
خطر  ــن  م يــزيــد  الــتــبــغ  اأن  مو�شحة 
وقالت  ــا.  ــورون ك بفريو�س  الإ�ــشــابــة 
عن  لــاإقــاع  العاملى  الــيــوم  مبنا�شبة 
ماي    31 اليوم  يوافق  ــذي  ال التدخني 
يكون  ما  عادة  ال�شي�شة  تدخني  اأن  مبا 
ن�شاًطا يتم داخل املجموعات يف الأماكن 
العامة، فاإن ا�شتخدام ال�شي�شة يزيد من 
م�شرية  كورونا،  فريو�س  انتقال  خطر 
وال�شي�شة  التبغ  م�شتخدمي  اأن  اىل 
معر�شون ب�شكل متزايد خلطر الإ�شابة 
بالفريو�س. واأ�شافت املنظمة، اإنه على 
ترتاكم  زالــت  ما  ــة  الأدل اأن  من  الرغم 
ــط بــني فــريو�ــس كــورونــا،  ــرواب على ال
،واملنتجات  ال�شي�شة  وا�شتخدام  والتبغ، 
احلالية  الأبحاث  ت�شري  الإلكرتونية، 
اإىل وجود ارتباط حمتمل بني التدخني 
كورونا  فريو�س  اأعرا�س  �شدة  وزيــادة 
الوعي  م�شتوى  رفع  املهم  من  "  "لذلك، 
التبغ  يف هذا املجال، فقد يزيد تعاطي 
خطرية  باأعرا�س  الإ�شابة  خطر  من 
ب�شبب فريو�س كورونا  ت�شري الأبحاث 
املبكرة اإىل اأنه مقارنة بغري املدخنني، 
فـــاإن وجـــود تــاريــخ مــن الــتــدخــني قد 
حدوث  فر�شة  من  كبري  ب�شكل  يزيد 
فريو�س  ملر�شى  �شارة  �شحية  نتائج 

العناية  دخولهم  ذلــك  يف  مبا  كــورونــا 
بالفعل  الــتــدخــني  ــرف  ــع وُي ــزة.  ــرك امل
التهابات  من  للعديد  خطر  عامل  باأنه 
ذلك  يف  مبا  الأخــرى،  التنف�شي  اجلهاز 
واللتهاب  والإنفلونزا،  الــربد،  نزلت 
التدخني  اآثــار  تزيد  وال�شل،  الرئوي، 
احتمال  ــن  م التنف�شي  ــاز  ــه اجل عــلــى 
اإ�شابة املدخنني بهذه الأمرا�س، والتي 
املنظمة،  وقالت  حده.   اأكرث  تكون  قد 
بالتطور  ــا  ــشً ــ� اأي ــني  ــدخ ــت ال يــرتــبــط 
التنف�شية  ال�شائقة  ملتازمة  املتزايد 
احلادة، وهو اأحد امل�شاعفات الرئي�شية 
فريو�س  مر�شى  من  ال�شديدة  للحالت 
يعانون  الذين  الأ�شخا�س  بني  كورونا، 
احلادة،  التنف�شي  اجلهاز  التهابات  من 
التبغ  تدخني  من  نــوع  اأي  اإن  م�شيفة 
�شار لأنظمة اجل�شم، مبا يف ذلك اجلهاز 
التنف�شي.و  واجلهاز  الوعائي  القلبي 
ا  اأي�شً كورونا  فريو�س  ي�شر  اأن  ميكن 
بهذه الأنظمة، تظهر الأدلة من ال�شني، 
الأ�شخا�س  اأن  الفريو�س،  ن�شاأة  حيث 
القلب  اأمـــرا�ـــس  ــن  م يــعــانــون  ــن  ــذي ال
التنف�شي  واجلهاز  الدموية  والأوعية 
ذلــك،  غــري  اأو  التبغ،  تعاطي  ب�شبب 
باأعرا�س  لاإ�شابة  عر�شة  ــرث  اأك هم 
وم�شاعفاته.  ال�شديد  كورونا  فريو�س 
على"  اأجريت  التي  الأبحاث  واأظهرت 
اأن  خمتربًيا  موؤكدة  حالة   ،"  55924

كورونا  فريو�س  ملر�شى  الوفيات  معدل 
باأمرا�س  امل�شابني  بــني  بكثري  اأعــلــى 
ال�شكري  اأو  الدموية،  والأوعية  القلب 
اجلهاز  اأمرا�س  اأو  الدم  �شغط  ارتفاع  اأو 
من  الــ�ــشــرطــان،  اأو  املزمنة  التنف�شي 
اأولئك الذين لي�س لديهم حالت طبية 
على  يدل  هذا  م�شبًقا،  موجودة  مزمنة 
قد  م�شبًقا  املوجودة  الظروف  هذه  اأن 
اإىل  الأفـــراد  ــوؤلء  ه تعر�س  من  تزيد 
واأ�شارت  كــورونــا.  بفريو�س  الإ�شابة 
املنظمة اإىل اأن ا�شتخدام التبغ له تاأثري 
كبري على �شحة اجلهاز التنف�شي، وهو 
الرئة،  ل�شرطان  �شيوًعا  الأكرث  ال�شبب 
ـــم عــامــل خــطــر ملر�س  ــا اأه وهـــو اأيــ�ــشً
 ،)COPD( املزمن  الــرئــوي  الن�شداد 
والذي يت�شبب يف تورم ومتزق الأكيا�س 
من  يقلل  ممــا  الــرئــتــني،  يف  الــهــوائــيــة 
الأك�شجني  امت�شا�س  على  الرئة  قدرة 
وتراكم  الكربون،  اأك�شيد  ثاين  وطرد 
�شعال  اإىل  يــوؤدي  مما   ،" البلغم  املخاط" 
مو�شحة   ، التنف�س  يف  و�شعوبات  موؤمل 
املدخنني  على  اآثــار  لهذا  يكون  قد  اأنه 
بالنظر اإىل اأن الفريو�س يوؤثر يف املقام 
الأول على اجلهاز التنف�شي الذي ي�شبب 
اجلهاز  يف  �شديد  اإىل  خفيًفا  تلًفا  غالًبا 

التنف�شي، مما قد يوؤدي اإىل الوفاة.  
لوؤي ي

حدد بيان ملديرية الوظيف العمومي اأنه اإىل غاية يوم 13 جوان 2020 ف�ستكون اأوقات العمل املطبقة يف املوؤ�س�سات واالإدارات العمومية 
اإىل غاية يوم ال�سبت 13 جوان 2020 من االأحد اإىل اخلمي�س من ال�ساعة 08:00 �سباحا اإىل ال�ساعة 16:00 م�ساء بالن�سبة للم�ستخدمني 

العاملني يف الواليات اخلا�سعة للحجر املنزيل اجلزئي من ال�ساعة 17:00 م�ساء اإىل غاية ال�ساعة 07:00 �سباحا.

ك�شفت وزارة ال�شحة وال�شكان واإ�شاح 
 133 ت�شجيل  عــن  اأمــ�ــس  امل�شت�شفيات 
 8 و  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة 
حالت وفاة، خال 24 �شاعة الأخرية.
بالإعام  املكلف  عنه  ك�شف  ما  وح�شب 
ــد فــريو�ــس  ــش ــن جلــنــة املــتــابــعــة ور� ع
ــدد  ــــاأن ع ـــا جــمــال فــــــورار، ف ـــورون ك
اإ�شابة   9267 اإىل  ارتــفــع  ــابــات  الإ�ــش
فيما  كــورونــا.اأمــا  بــفــريو�ــس  ــدة  ــوؤك م
الإجمايل  ارتفع  فقد  الوفيات  يخ�س 
646 حالة وفاة، وهذا بعد ت�شجيل  اإىل 
8 وفيات خال 24 �شاعة الأخرية.فيما 
فريو�س  من  لل�شفاء  حالة   127 متاثلت 
24 �ــشــاعــة الأخــــرية،  ــا خـــال  ــورون ك
جهته  5549.من  اإىل  الــعــدد  لريتفع 
وقف وايل العا�شمة اأم�س ال�شبت رفقة 
التدابري  جملة  على  له  املرافق  الوفد 
النقل  موؤ�ش�شة  �شطرتها،  التي  الوقائية 
لولية  احلــ�ــشــري  وال�شبه  احلــ�ــشــري 
مبنع  واخلــا�ــشــة  "اإيتوزا"،  ــر  ــزائ اجل
انت�شار فريو�س كورونا بني الأ�شخا�س.
املواطنني،  ل�شتقبال  "اإيتوزا"  وحت�شر 
ما  �شيما  حمــكــمــة،  اإجــــــراءات  ــط  ــش و�
قواعد  ــرتام  واح بالتعقيم  منها  تعلق 
امل�شافرين. بني  الإجتماعي  التباعد 
بتقليل  "ايتوزا"  قامت  ال�شدد  هذا  ويف 
احلافلة  ــن  م عــلــى  املــ�ــشــافــريــن  عـــدد 
التباعد  اإجــراءات  لتطبيق  الواحدة، 
املواطنني  منع  خال  من  الجتماعي، 
بع�شهم،  اأمـــام  والــوقــوف  اجللو�س  مــن 
هذه  الأمــان.وتــعــتــرب  م�شافة  وتـــرك 
الإجراءات اإ�شتباقية �شطرتها املوؤ�ش�شة، 
�شيتم العمل بها حينما يتّم انهاء العمل 
التعليق  ورفــع  اجلزئي  احلجر  بنظام 

على ن�شاط النقل احل�شري.
لوؤي ي

تراجع ملحوظ يف اأعداد 
االإ�سابات اليومية مع 

ا�ستقرار بالوفيات

ت�سجيل 8 حاالت وفاة وتعايف 127 
م�سابا من الفريو�س خالل 24 �ساعة  

ـــاءة املــتــعــمــدة و  ـــش ــن الإ� ــث ع ــدي احل
بــالأمــر  لي�شت  لــلــجــزائــر  املــقــ�ــشــودة 
القنوات  قبل  من  خا�شة  و  اجلــديــد،  
ال�شريط  منها  و  الفرن�شية،  الإعامية 
وهــي   ،  5 فــرانــ�ــس  قــنــاة  بثته  ـــذي  ال
ر�شمية  اإعامية  تلفزيونية   موؤ�ش�شة 
تتحرى  اأن  املفرت�س  من  كان  عمومية، 
وجدث  اإن  الأحـــداث  وتثبت  الوقائع 
اإىل  عمدت  فقد  احلقائق،  و  بالوثائق 
ال�شباب  من  جمموعة  على  العتماد 
�شريط  يف  فرانكفونية  ثقافة  املثقف 
تلفزي بثته على �شا�شتها و ن�شرته عرب 
النرتنت م�شيئة بذلك اإىل الكثري من 
قاطبة،  اجلزائر  و  اجلزائري  ال�شباب 
من  ال�شباب  من  جمموعة  م�شت�شيفة 
الثقافة  و  اجلزائرية   اجلن�شية  ذوي 
ال�شباب  مطالب  اخت�شروا  الفرن�شية 
بل  اجلن�شية،  احلرية  يف  اجلــزائــري 
بثها  ال�شريط  تعّمد  التي  ال�شور  اإن 
املعي�س  الواقع  غري  اآخر  واقعا  تعك�س 
قللت  كما  اجلزائري،  ال�شباب  لأغلبية 
التي  النوعية  النقلة  اأهمية  و  �شاأن  من 
احلــراك  وحققها  ــر  ــزائ اجل �شهدتها 
ال�شعبي اجلزائري و مطالبه ال�شيا�شية 

و امل�شروعة.
م�شمون  اأن  ــدرك  ي لل�شريط  املتتبع 
يو�شلها  اأن  ال�شريط  اأراد  التي  الر�شالة 
تتحدث عن انقاب ع�شكري و �شيا�شي 
اأن هذا جاء  حدث يف اجلزائر، و يبدو 
فرنكفونية  لكتلة  انح�شار  نتيجة 
تب�شط  اأن  تريد  و  طويلة   ملدة  تغلغلت 
مثل  تبث  مل  حيث  جديد،  من  نفوذها 
ع�شرين  من  اأكــرث  ــان  اإب القنوات  هــذه 
احلاكمة  ال�شلطة  ينتقد  �شريطا  �شنة 
الر�شمي  الإعـــام  هــذا  مثل  قبل،  من 
الإعامية   احلرية  مظلة  حتت  املوجه 
حني  للمزايدات  عــادة  يلجاأ  املزعومة 

تكون م�شالح هذه البلدان مهددة.
مواقع  �شهدت  اأن  الطبيعي  مــن  ــان  ك
كبرية  فعل  ردة  الجتماعي  التوا�شل 
على مثل هذه املزايدات، حيث اأ�شبحت 
واملدركني  املثقفني  من  ال�شعب  اأغلبية 
للحقائق بعيدا عن الت�شليل الإعامي، 
كان  اجلزائري  الر�شمي  املوقف  اأن  كما 
اجلزائري  ال�شفري  با�شتدعاء  حازما 
تكري�شا ل�شيادة الدولة، يل اإن املطالبة 
الدولة  موؤ�ش�شات  احـــرتام  ب�شرورة 
اجلزائرية و قيمها و املطالب امل�شروعة 
التغيري  ــل  اأج مــن  اجلــزائــري  لل�شعب 
الداين،  و  القا�شي  من  حترتم  اأن  يجب 
ال�شعب  بتاحم  اإل  ذلــك  يكون  لن  و 
اجلزائري مع دولته و ال�شري قدما نحو 
منافذ  وايجاد  القت�شادي  ال�شتقال 
حترتم  دول  مع  الدويل  للتعاون  اأخرى 
�شرورة  مع  اجلزائري،  ال�شعب  �شيادة 
ال�شوؤون  يف  التدخل  عدم  مبداأ  تفعيل 
هناك  كــانــت  اإن  للجزائر  الداخلية 
طموحات لعاقات تعاون م�شرتك بني 

البلدين.

هل تريد فران�س 5 
حراكا جن�سيا ؟.

بقلم : بيزيد يو�سف



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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