
توقعات تون�سية بدخول اأكرث من مليون �سائح جزائري البالد قريبا

الإفراج عن قائمة اأولية للن�ساطات 
التجارية املعنية بالفتح قبل نهاية الأ�سبوع

تعدها اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفّيني بناء على دعوة من الوزارة

-  وزارة التجارة: ال كرا�سي باملقاهي واملطاعم �ستعمل بن�سبة %50 من طاقتها

تون�ض اأعلنت فتح حدودها البحرية والربية واجلوية يف 27 جوان رغم الغمو�ض ب�ساأن "كورونا"

اعترب الزيادة يف اأ�سعار الوقود �ستقل�ص 
التبذير ، راوية:

تنفيذ اآلية جديدة 
لإ�سالح �سيا�سة الدعم 

على املدى الق�سري
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اللوبيـات التي ت�ستـهـدف الـجي�ص 
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ندرة احلليب ت�سرب العوائل 
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دراجة نارية تودي بحياة 
�سابني يف كوينني

العدالة حت�سر لتوجيه اإنابات 
ق�سائية حل�سر وا�سرتجاع 
اأمالك »الع�سابة« باخلارج

املخت�سون يتوقعون
 انتاج اأزيد من مليون 
قنطار حبوب بالولية

قن�سلية فرن�سا باجلزائر 
ت�ستثني خدمة طلب 

التاأ�سريات بعد فتح اأبوابها
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اعرتافا بجهوده خالل الثورة التحريرية و بعد اال�ستقالل وخالل احلراك
ت�سمية مقر اأركان اجلي�ض الوطني ال�سعبي با�سم الفريق قايد �سالح
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ا�ستالم اأكرث من األف رد لإثراء م�سودة الد�ستور

حممد علي 
-----------------

و ذكر لعقاب خالل نزوله �ضيفا على 
اليوم،  �ضهرة  العمومي  التلفزيون 
باأنه مت توزيع اأزيد من 1500 ن�ضخة 
على  الد�ضتور  تعديل  م�رشوع  من 
الأحزاب و اجلمعيات و ال�ضخ�ضيات 
و و�ضائل الإعالم من اأجل اإثرائها، و 
اأن ا�ضتقبال الردود  اأ�ضاف املتحدث، 
�ضيتوا�ضل اإىل 20 جوان اجلاري من 
اأجل تبويبها و تنظيمها من قبل جلنة 

خمت�ضة لت�ضليمها اإىل جلنة اخلرباء.
اأحزاب  باأن  نف�ضه  امل�ضوؤول  وك�ضف 
احلراك  من  �ضخ�ضيات  و  معار�ضة 
ال�ضعبي جتاوبت مع مناق�ضة م�ضودة 
قيمة،  الد�ضتور، و قدمت مقرتحات 
لإثرائها �ضيتم اأخذها بعني العتبار و 

حتويلها اإىل جلنة اخلرباء.
برئا�ضة  باملهمة  املكلف  توقع  و 
اجلمهورية اأن يتم النتهاء من اإعداد 
جوان،   30 قبل   النهائية  الن�ضخة 
الد�ضتور  تعديل  م�رشوع  ليعر�ض 

يف وقت لحق لال�ضتفتاء ال�ضعبي.
الن�ضخة  مت��ري��ر  ب��خ�����ض��و���ض  و 
ذكر  الربملان  غرفتي  على  للمناق�ضة 
لعقاب اأن رئي�ض اجلمهورية باإمكانه 
مترير الن�ضخة للمناق�ضة على الربملان 
ثم اإحالتها يف وقت لحق لال�ضتفتاء 

ال�ضعبي.
الن��ت��ق��ادات  على  املتحدث  ورد 
املوجهة بخ�ضو�ض عدم الف�ضل يف 
طبيعة النظام ال�ضيا�ضي يف امل�ضودة 
رئا�ضي  �ضبه  د�ضتور  اأم��ام  باأننا 
رئي�ض  �ضالحيات  تقلي�ض  بعد 
يف  الد�ضاتري  اأن  موؤكدا  اجلمهورية، 

العامل تربز طبيعة النظام ال�ضيا�ضي 
بالعبارة  تن�ض  و ل  املواد  من خالل 

على طبيعته.
التي  الرابعة  امل��ادة  بخ�ضو�ض  و 
وطنية  كلغة  الأمازيغية  من  جعلت 
اأي  ميكن  ل  �ضماء  مادة  ر�ضمية  و 

تعديل اأن مي�ضها. �ضدد املكلف مبهمة 
الهدف  اأن  اجلمهورية  رئا�ضة  يف 
اإبعادها  و  الهوية  عنا�رش  حت�ضني 
عن امل�ضاومة و ال�ضتغالل احلزبي و 
اأن ل تبقى منافَذ لتدّخل اخل�ضوم اأو 

قوى اأجنبية يف ال�ضاأن الداخلي.

حتديد 30 فرعا 
باجلزائر

حممد لعقاب يك�سف :

ك�سف املكلف مبهمة على م�ستوى رئا�سة اجلمهورية، حممد لعقاب، عن ا�ستقبال اللجنة املخت�سة مبتابعة الردود حول م�سودة الد�ستور 
لأكرث من األف رد، من الأحزاب و ال�سخ�سيات و منظمات املجتمع املدين عن طريق الربيد الإلكرتوين اأو الربيد العادي اأو 

الت�سليم املبا�سر.

وزارة  قبل  من  فالحيا  فرعا   30 حتديد  مت 
قرار  مبوجب  الريفية،  والتنمية  الفالحة 
 31 رقم  الر�ضمية  اجلريدة  يف  ن�رش  وزاري 
وقعه وزير الفالحة، ال�ضيد �رشيف عماري.و 
يهدف هذا القرار اىل حتديد قائمة القطاعات 
الفالحية تطبيقا لأحكام املادة 5 من املر�ضوم 
املتعلق   1996 يناير  يف  ال�ضادر  التنفيذي 
الفالحي.  القطاع  ملهنيي  التنظيمي  بالإطار 
والبقول  احلبوب  القائمة  هذه  تت�ضمن  و 
اخل�رشوات  و  البطاطا  و  واحلليب  اجلافة 
كما  والثوم.  والب�ضل  ال�ضناعية  والطماطم 
النوى و  الفواكه ذات  اأ�ضجار  تت�ضمن فرع 
املقاومة  املثمرة  الأ�ضجار  فرع  البذور،  ذات 
للجفاف و فرع التفاح، الزيتون، احلم�ضيات، 
النخيل، الكروم، ال�ضبارة، الزعفران، النحل 
الأرانب.كما  فرع  و  الدواجن  فرع  كذا  و 
ت�ضمل هذه القائمة فرع البقار و الأغنام و 
املاعز و الإبل و اخليول و اخل�ضب و الفلني و 
و  الطبية  و  العطرية  الرائحة  ذات  النباتات 

الأرقان و اخلروب.

ق/و

الق�ساء على اإرهابيني اثنني وا�ست�سالم 
اآخر خالل �سهر ماي املن�سرم

الوطني  اجلي�ض  وح���دات  متكنت 
املن�رشم  ماي  �ضهر  خالل  ال�ضعبي 
اثنني  اإرهابيني  على  الق�ضاء  من 
وا�ضت�ضالم اآخر،و ح�ضب ما اأفادت به 
احل�ضيلة  الوطني يف  الدفاع  وزارة 
فاإن  ماي،  ب�ضهر  اخلا�ضة  العملياتية 
ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ض  وح��دات 
على  الفارط  ال�ضهر  خالل  ق�ضت 
اإرهابيني اثنيناأ ف�ضال عن ا�ضت�ضالم 
 14 اآخر مع ك�ضف و تدمري  اإرهابي 
ذات  لالرهابيني.واأ�ضافت  خمباأ 
مت  الإط��ار  ذات  يف  و  اأنه  احل�ضيلة 
 7 يف   تتمثل  اأ�ضلحة  ا�ضرتجاع 
و  �ضيد  بندقية  و  كال�ضنيكوف 
م�ضد�ضني و كذا نظارتي ميدان.كما 
متكنت ذات الوحدات من حجز كمية 
 12 من الذخرية واملتفجرات ت�ضمل 
تقليدية  قنبلة   92 و  ذخرية  خمزن 
لغما   21 و  يدوية  قنبلة  و  ال�ضنع 
عالوة على 20 كيلوغراما من مادة 
اآخر  �ضعيد  على  .و  را  مفجِّ  33 و 
باملخدرات،  الجتار  مبكافحة  يت�ضل 

عرفت نف�ض الفرتة توقيف 90 تاجر 
قنطارا   58  .06 حجز  مع  خمدرات 
من الكيف املعالج و 46333 قر�ضا 

مهلو�ضا.
و  �ضخ�ضا     226 توقيف  مت  كما 
مهربني و 184 مهاجرا غري �رشعي، 
مع اإح�ضاء 173 حماولة هجرة غري 
حجز  من  الوحدات  �رشعية.ومتكنت 
 27 و  �ضغط  مطرقة   21 اي�ضا 
ك�ضف  جهازي  و  كهربائيا  مولدا 
عن املعادن، بالإ�ضافة اإىل 82 عربة 
 620 و  الوقود  من  لرتا  و140915 
طنا   2598 و  مزورة  �ضنتيم  مليون 

من املواد الغذائية.
كما ت�ضمنت القائمة كذلك  1078 
 900 و  كامريا   680 و  نقال  هاتف 

غرام من مادة الديناميت،
طاقة  توليد  لوحتي  اىل  بال�ضافة 
و  حوا�ضيب  �ضبعة  و  �ضم�ضية 
691200 وحدة من الألعاب النارية، 

اإىل غري ذلك من املحجوزات.
ق/و

حت�سيل 100 مليار دج يف 2019
الرحمان  عبد  املالية  وزير  ك�ضف 
اأن  العا�ضمة  ب��اجل��زائ��ر  راوي���ة 
عمليات الرقابة اجلبائية التي جرت 
مبلغ  بتح�ضيل  �ضمحت   2019 يف 
يقدر  الغرامات  و  للحقوق  اجمايل 

100 مليار دج.
زي��ادة  املح�ضل  املبلغ  ه��ذا  وميثل 
بعام  مقارنة  باملائة   27 بن�ضبة 
الوزير  به  �رشح  ح�ضبما   ،2018
اع�ضاء  ان�ضغالت  على  رده  خالل 
علنية  جل�ضة  يف  الأم���ة،  جمل�ض 
م�����رشوع  مل��ن��اق�����ض��ة  خم�ض�ضة 
�ضالح  ال�ضيد  تراأ�ضها  القانون 
بالنيابة،  املجل�ض  رئي�ض  قوجيل، 
احلكومة. من  اأع�ضاء  بح�ضور 
ح�ضب  ال���زي���ادة،  ه���ذه  وج����اءت 
مت  اجراءات  لعدة  كنتيجة  الوزير، 
التهرب  مب�ضكل  للتكفل  اتخاذها 
ا�ضتحداث  بينها  ومن  ال�رشيبي 
البحث عن  م�ضالح متخ�ض�ضة يف 
والرتقب  البحث  اجل  من  املعلومة 
واملوازية،  اخلفية  الن�ضاطات  عن 
التن�ضيق  م�ضتوى  من  الرفع  وكذا 
الدارة  ب��ني  املعلومات  وت��ب��ادل 
املعنية  الخرى  والهيئات  اجلبائية 

ال�ضناعة. وقطاع  اجلمارك  مثل 
حت�ضيل  "ميكن  ان��ه  راوي��ة  واأك��د 
مع  املبلغ  ه��ذا  اأ���ض��ع��اف  ث��الث��ة 
لالدارة  املعلوماتي  النظام  اإطالق 
املقدمة  ال�ضكاوى  حول  اجلبائية".و 
�ضد  اجلبائية  الدارة  ط��رف  م��ن 
املتهربني،  بال�رشيبة  املكلفني 
جتاوز  عددها  اأن  الوزير  اأو�ضح 
اأمام  عالقة  حاليا  هي  �ضكوى   700

العدالة. م�ضالح 
الوزير  ا�ضاف  ال�ضياق،  نف�ض  و يف 
قد  التح�ضيل،  بواقي  جمموع  ان 
اىل  التقديرات  لآخ��ر  وفقا  ي�ضل 
،غري  دج  مليار   4.000 ح���وايل 
العالقة  اجلبائية  الديون  ه��ذه  ان 
حت�ضيل  يتعذر  "قد  �ضنوات،  منذ 

منها". ن�ضيب 
بناء  الأخ��رية  التحريات  ت�ضمح  و 
املتوفرة،  املعلوماتية  الدوات  على 
من  الكثري  تعريف  و  بتحديد 
حت�ضيل  و  البواقي  بهذه  املعنيني 
اإدارة  اإل��غ��اء  و  حت�ضيله  ميكن  ما 
وفقا  ميكن حت�ضيله  ل  ملا  ال�رشائب 

للقانون.
ق/و

وفاة 16 �سخ�سا 
يف حوادث املرور

 خالل اأ�سبوع
 1205 16 �ضخ�ضا م�رشعهم واأ�ضيب  لقي 
اآخرون بجروح متفاوتة اخلطورة يف حوادث 
 30 و   24 بني  ما  الفرتة  وقعت خالل  مرور 
الوطن،  من  متفرقة  مبناطق  املن�رشم  ماي 
الثالثاء  اأم�ض  اأوردت��ه��ا   ح�ضيلة  ح�ضب 

م�ضالح احلماية املدنية.
و �ُضجلت اأثقل ح�ضيلة ، ح�ضب ذات امل�ضدر، 
و   )02( �ضخ�ضني  بوفاة  ال�ضلف  ولية  يف 

جرح 43 اأخرين. 
ق/و 

الرحالت ل�ستئناف  متهيدا  تو�سيات  الدويل” ين�سر  املدين  “الطريان 
ن�رشت منظمة الطريان املدين الدويل، 
لقطاع  �ضحية  تو�ضيات  جمموعة 
ل�ضتئناف  ي�ضعى  ال��ذي  ال��ط��ريان 
كورونا  فريو�ض  اأزمة  و�ضط  ن�ضاطه 
���رشورة  اإىل  فيها  نبه   امل�ضتجد، 
وفح�ض  الواقية  الأقنعة  ا�ضتخدام 
الطائرات. وتعقيم  الركاب  ح��رارة 
التو�ضيات  اأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
�ضتكون مبثابة “اإطار” ل�ضمان �ضالمة 
الطائرات  منت  على  والعمال  الركاب 
امل�ضافرين  اأن  حيث  املطارات،  ويف 
اإبراز  املطار  و�ضولهم  لدى  جمربون 
�ضهادة �ضحة واخل�ضوع لفح�ض اأويل 
الأولوية  اإعطاء  اجل�ضم.ويتعنّي  حلرارة 
النرتنت  على  امل�ضافرين  لت�ضجيل 
تنبغي  كما  املطار،  اإىل  الو�ضول  قبل 
الأمني  التفتي�ض  مبمرات  النظر  اإعادة 

التوا�ضل اجل�ضدي وخطوط  للحد من 
بتحميل  القواعد  النتظار.تن�ضح 
وباأ�ضكال  الهاتف  على  ال�ضفر  تذاكر 
تعتمد  التي ل  التكنولوجيا  اأخرى من 
اأو  الوجه  م�ضح  مثل  اللم�ض،  على 
اأو  “يلغي  اأن  ذلك  �ضاأن  ومن  العني. 
للم�ض  احلاجة  كبرية  بدرجة  يخف�ض 
والركاب”  املوظفني  بني  ال�ضفر  وثائق 
القواعد  الإر�ضادات.ت�ضجع  بح�ضب 
ميكن  ما  باأقل  ال�ضفر  على  الركاب 
�ضغرية،  يد  حقيبة  مع  احلمولة،  من 
ال�ضحف  بتوفري  ي�ضمح  ل��ن  كما 
وامل��ج��الت ع��ل��ى م��نت ال��ط��ائ��رات، 
احل��رة  ال�ضوق  مبيعات  و�ضتكون 
الكمامة  و�ضع  حمدودة.و�ضيكون 
الطائرة  داخل  اإلزاميا  الوجه  قناع  اأو 
اللتزام  يتعني  حيث  املطارات،  ويف 

ب��ال��ت��ب��اع��د اجل�����ض��دي مل�����ض��اف��ة مرت 
اإىل  الدخول  و�ضيكون  الأق��ل.  على 
الركاب  على  حم�ضورا   امل��ط��ارات 
يرافقون  الذين  كذلك  ومرافقيهم 
وموظفو  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي 
يتوجب  الطائرات  منت  املطارات.على 
الواقية  الأقنعة  و�ضع  الركاب  على 
ميكن  ما  اأقل  والتنقل  الكمامات  اأو 
ال�ضطفاف  وعدم  املق�ضورة،  داخل 
نقل  خطر  من  للحد  املراحي�ض  اأم��ام 
و�ضتخ�ض�ض  اآخرين.  لركاب  العدوى 
ملقاعدهم.  وفقا  لهم  معينة  مراحي�ض 
اجلويني  امل�ضيفني  ت��زوي��د  و�ضيتم 
قد  ال�ضخ�ضية  للحماية  ب��ل��وازم 
وق��ف��ازات  للوجه  اأقنعة  تت�ضمن 
“الإيكاو”  اأن  طبية.غري  وكمامات 
كل  بني  فارغ  مقعد  باإبقاء  تو�ضي  ل 

اجل�ضدي،  التباعد  ل�ضمان  مقعدين 
تهديدا  الطريان  قطاع  يعتربه  والذي 
من  املنظمة  تطلب  للربحية.بل 
بع�ضهم  عن  بعيدين  البقاء  الركاب 
ممكنة.وتو�ضي  م�ضافة  اأكرب  البع�ض 

م�ضبقا  مو�ضبا  الطعام  يكون  ب��اأن 
بانتظام.  الطائرة  تعقيم  يتم  وب��اأن 
الركاب  حرارة  فح�ض  اأي�ضا  ويتعني 

الرحلة. لدى و�ضول 
ق/و



اأعلنت فتح حدودها البحرية والربية واجلوية يف 27 جوان رغم غمو�ص انت�سار "كورونا"

توقعات تون�سية بدخول اأكرث من مليون �سائح 
جزائري البالَد قريبا

لوؤي ي
----------------------

واأعلنت احلكومة التون�ضية فتح حدودها 
جوان   27 واجلوية يف  والربية  البحرية 
بعد  ال�ضياحة  �ضناعة  اإنقاذ  اأمل  على 
كورونا  فريو�ض  جائحة  على  ال�ضيطرة 

امل�ضتجد "كوفيد19-".
اأنها  اأي�ضا  التون�ضية  احلكومة  وذكرت 
اأخرى  مرة  املدن  بني  بالتنقل  �ضت�ضمح 

اعتبارا من يوم اخلمي�ض.
باإذاعة  مداخلته  خالل  بوخليفة  واأكد 
)خا�ضة(  التون�ضية  اأم"  اأف  "اإك�ضربا�ض 
اأم�ض حول مو�ضوع اإجراءات ال�ضياحة، 
اأر�ضلته  الذي  ال�ضحي  الربوتوكول  اأّن 
ومطمئن،  التفا�ضيل  كل  فيه  تون�ض، 
ال�ضحي  التنظيم  يف  ثقة  "لدينا  قائال: 
املطاعم  م�ضتوى  على  تون�ض  يف 

والنزل" وفق قوله.
بني  ما  يتوّقع  اأّن��ه  بوخليفة  واأ�ضاف 
مليون اأو مليون ون�ضف �ضائح جزائري 
القادمة،  الفرتة  تون�ض  اإىل  �ضيدخل 
الكّل  ال�ضحي  احلجر  بعد  اأّن  معتربا 
وي�ضحن  ا�ضتجمام،  فرتة  اإىل  �ضيحتاج 

الطاقة من جديد.
كافية  �ضواطئ  لدينا  "لي�ضت  وتابع 
لحتواء كافة اجلزائريني، واأغلبها لي�ضت 

بتلك اجلودة".
فاإّن  الكلفة  ناحية  من  اأّنه  اإىل  واأ�ضار 
تون�ض �ضتكون الوجهة الأ�ضمن، لكن 
يجب �ضمان التدفق ال�ضل�ض يف احلدود 
وجتّنب النتظار والتعطيالت الديوانية، 
والرقابية التي يجب اأن تكون موجودة، 

لكن غري مرهقة.
التون�ضي  ال�ضياحة  من جانبه قال وزير 
حممد علي التومي، يف وقت �ضابق، اإن 
اآخر  اإىل فتح احلدود يف  احلكومة تتجه 

�ضهر جوان م�ضريا اإىل وجود تن�ضيق مع 
وزارات اخلارجية وال�ضحة والنقل.

و�ضّدد التومي على اأن الإعالن عن فتح 
جوان،   1 يتجاوز  اأن  يجب  ل  الأج��واء 
و�رشكات  ال��دول  اأم��ام  املجال  لف�ضح 
ب�ضاأن  قرار  باتخاذ  العامل  يف  ال�ضياحة 
تون�ض  اإىل  ال�ضياحية  الوفود  اإر�ضال 
بداية  النزل  يف  ل�ضتقبالهم  والتجهيز 

من �ضهر جويلية.
يف  احلكومة  رغبة  على  الوزير  واأكد 
والفرتة  ال�ضياحي  املو�ضم  ذروة  اإنقاذ 
التي تليه، مبينا اأنه مت اإعداد بروتوكول 
املن�ضاآت  خمتلف  يف  لتطبيقه  �ضحي 

ال�ضياحية.
املن�ضاآت  م��ن  العديد  اأن  واأو���ض��ح 
العملة  تدريب  يف  انطلقت  ال�ضياحية 

على الربوتوكول ال�ضحي.
من  باأنه  التومي  علي  حممد  و�رشح 
ال��ذي  النجاح  ا�ضتثمار  ال�����رشوري 
فريو�ض  جمابهة  يف  تون�ض  حققته 
البالد،  يف  لل�ضياحة  للرتويج  كورونا 

وفق قوله.
 

توقعات  بخ�ضو�ض  �ضوؤال  على  وردا 
ينتظر  الذين  ال�ضياح  لأع��داد  ال��وزارة 
اإن  الوزير  قال  تون�ض،  اإىل  قدومهم 

عن  الإعالن  قبل  ممكنا  يكون  لن  ذلك 
الدخول  �ضيتيح  وال��ذي  الأج��واء  فتح 
اخلارجية  الأ�ضواق  مع  مفاو�ضات  يف 
وحتديد الدول وال�رشكات التي �ضتوافق 

على اإيفاد �ضياح اإىل تون�ض.
على  اأنه  اإىل  ال�ضياق،  ذات  يف  واأ�ضار 
�ضفري  ومع  اجلزائري  بنظريه  ات�ضال 
اجلزائر يف تون�ض، موؤكدا اأنه حتى لو مت 
التفاق على فتح احلدود ف�ضيتم و�ضع 
الآليات التي ت�ضمن احلماية و�ضال�ضة 

عملية العبور.
ويف �ضياٍق ذي �ضلة، اأ�ضار بحث جديد 
�ضادر عن منظمة ال�ضياحة العاملية  اإىل 
مع  اأخرى،  مرة  ببطء  ينفتح  العامل  اأن 
ال�ضفر  لقيود  بحذر  الوجهات  تخفيف 
كورونا  لفريو�ض  ا�ضتجابًة  املقدمة 
جميع  من   3% اتخذت  حيث  امل�ضتجد، 
الوجهات العاملية الآن خطوات لتخفيف 

قيود ال�ضفر.
ياأتي ذلك يف حني، كانت ال�ضياحة هي 
القطاعات  جميع  من  ت�رشرا  الأك��ر 
فقد  العامل،  يف  الرئي�ضية  القت�ضادية 
قادت منظمة ال�ضياحة العاملية ا�ضتجابة 
املا�ضي  الأ�ضبوع  واأ�ضدرت  م�ضرتكة 
فتح  لإعادة  العاملية  التوجيهية  مبادئها 

ال�ضياحة.

توقع رئي�ص اجلامعة الوطنية لوكالت الأ�سفار يف اجلزائر واخلبري الدويل يف ال�سياحة �سعيد بوخليفة، 
دخول ما ُيقارب مليون اأو مليون ون�سف مليون �سائح جزائري اإىل تون�ص خالل الفرتة القادمة.
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القت�ضادية  للرقابة  العام  املدير  ك�ضف 
وق��م��ع ال��غ�����ض ب�����وزارة ال��ت��ج��ارة 
يف  اأم�����ض،  هزيل  ب��ن  الرحمان  عبد 
التجارة  وزارة  اأن  اإذاعية  ت�رشيحات 
ال�رشوط  درا�ضة  على  حاليا  تعمل 
لبع�ض  تدريجي  با�ضتئناف  الكفيلة 

اخلدماتية. و  التجارية  الن�ضاطات 
التجارة  وزارة  اأن  هزيل  بن  اأك��د  و 
ال�رشوط  درا�ضة  على  حاليا  تعكف 
ال�ضحية  منها  خا�ضة  ال�����رشوري��ة 
"كورونا"  ف��ريو���ض  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة 
با�ضتئناف  الكفيلة  والطرق  امل�ضتجد 
القت�ضادية  للن�ضاطات  اأمن  تدريجي 
اخلدمات  و  الوا�ضع  التوزيع  منها  و 
املتحدث  اأكد  بالتجزئة.كما  البيع  و 
تخفيف  نحو  بامل�ضي  يتعلق  الأمر  اأن 
ال�ضحي  احل��ج��ر  لإج����راءات  ج��زئ��ي 
فريو�ض  من  الوقاية  اإطار  يف  املتخذة 
املهن  ببع�ض  اخلا�ضة  "كوفيد19-"و 

مع  لكن  التجارية  الن�ضاطات  و 
ال�رشوط  ملختلف  �ضارم  احرتام  فر�ض 
متنع  اأن  �ضاأنها  م��ن  التي  ال�ضحية 
نقطة  اىل  والعودة  الفريو�ض  انت�ضار 
يف  ال�ضتئناف  هذا  ال�ضفر.ويخ�ض 
الن�ضاطات،  خمتلف  الأوىل  املرحلة 
منها الطعام اجلماعي وقاعات احلالقة 
بخ�ضو�ض  الألب�ضة.اأما  بيع  حمالت  و 
التدريجي  ال�ضتئناف  هذا  �ضري  طريقة 
املتحدث  فذكر  التجاري،  للن�ضاط 
اأن مطعما  مثال ن�ضاط الإطعام موؤكدا 
م�ضطرا  �ضيكون  طاولة   90 ي�ضتخدم 
و  فقط  ط��اول��ة   45 ا�ضتخدام  اىل 
 50 بن�ضبة  �ضي�ضتغل  فانه  بالتايل 
باملائة من قدرته الكاملة فقط ل غري.
املواطنني  فان  امل�ضوؤول  نف�ض  وح�ضب 
متعاملني  و  جتار  و  م�ضتهلكني  من 
من  العملية  بهذه  ملزمون  اقت�ضاديني، 
للن�ضاط  تدريجية  عودة  اإجن��اح  اأجل 

الح��رتام  خ��الل  من  وذل��ك  التجاري 
والقواعد  النظافة  ل�رشوط  ال�ضارم 
�ضي�ضمح  التي  بالف�ضاءات  املتعلقة 
ممار�ضة  اىل  ب��ال��ع��ودة  لأ�ضحابها 
اأكد  ال�ضاأن  التجاري.ويف هذا  ن�ضاطهم 
احرتام  �رشورة  على  امل�ضوؤول  نف�ض 
مع  امل�ضتهلكني  اأو  الزبائن  بني  امل�ضافة 
القفازات  و  الكمامات  و�ضع  اإلزامية 
الأخرى. النظافة  �رشوط  اىل  ا�ضافة 
الذي  التجارة  هذا واعرتف ممثل وزارة 
الن�ضاط  ا�ضتئناف  تاريخ  يحدد  مل 
املتخذة  ال�ضحي  احلجر  اإجراءات  بتاأثري 
فريو�ض  انت�ضار  من  الوقاية  اطار  يف 
الذين  احلرفيني  و  التجار  على  كورونا 
جمال  يف  ين�ضط  منهم  هام  عدد  وجد 
و  احلالقة  قاعات  و  اجلماعي  الطعام 
من  اأنف�ضهم  وجدوا  الألب�ضة،حيث  بيع 

اأ�ضهر. دون دخل منذ قرابة الثالثة 
لوؤي ي

ل كرا�ٍص باملقاهي و املطاعم �ستعمل بن�سبة 50 باملائة فقط 
من طاقتها

وزارة التجارة تعكف على درا�سة ال�سروط ال�سحية متهيدا ل�ستئناف بع�ص الأن�سطة

الإفراج عن قائمة اأولية 
للن�ساطات التجارية املعنية بالفتح 

قبل نهاية الأ�سبوع

تعدها اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفّيني بناء على دعوة من الوزارة

الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  اأم�ض  ك�ضف 
الطاهر  حممد  واحل��رف��ّي��ني  للتجار 
بولنوار عن تلقيهم دعوة من م�ضالح 
على  التفاق  اأجل  من  التجارة  وزارة 
التجارية  للن�ضاطات  الأولية  القائمة 

املعنية بالفتح قبل نهاية الأ�ضبوع .
باأن  له  ت�رشيحات  يف  بولنوار  واأكد 
اجلمعية �ضُتعّد قبل نهاية هذا الأ�ضبوع 
التجارية  الن�ضاطات  لكل  دل��ي��ال 
ما  وه��و  بالفتح،  املعنية  واحلرفية 
الن�ضاطات  هذه  اأ�ضحاب  التزام  يعني 
تتنا�ضب  التي  اخلا�ضة  ب��الإج��راءات 
فيها  متنع  "املقاهي  مثال  ن�ضاطه  مع 
ا�ضتعمال  مينع  كما  موؤقتا،  الكرا�ضي 
املواد  من  وغريها  الزجاجية  الكوؤو�ض 

املتداولة والناقلة للعدوى". 
عن  لها  بيان  يف  اجلمعية  ع��ربت  و 
ال��وزراء  جمل�ض  لقرارات  "ارتياحها 
م�ضاعدة  امكانية  بدرا�ضة  اخلا�ضة 
من  املت�رشرين  احلرفيني  و  التجار 
جائحة كورونا مب�ا فيها الإعفاء اجلزئي 
ال�رشكاء  مع  والبحث  ال�رشائب  من 
لرفع  �ضيغة  اأف�ضل  عن  الجتماعيني 
و  املهن  بع�ض  عن  تدريجّيا  احلجر 

الن�ضاطات التجارّية".
مهلة  بتمديد  اجلمعية  رحبت  كما 
حني  اإىل  دج   10.000 منحة  �رشف 
القائمة مفتوحة  اإبقاء  انتهاء احلجر مع 

لت�ضجيل املت�رشرين.
و يف هذا الإطار، اأكدت تقدميها  قائمة 
الن�ضاطات التجارية واحلرفية املقرتحة 

خالل  املعنية،  الوزارّية  امل�ضالح  اإىل 
لكّل  دليل  اإع��داد  مع  الأ�ضبوع  هذا 
مع  يتما�ضى  حريّف  و  جتاري  ن�ضاط 

اإجراءات احلجر.
جلميع  دعوتها  اجلمعية  ج��ددت  و 
"اللتزام  اإىل  واملواطنات  املواطنني 
كوفيد19-  م��ن  ال��وق��اي��ة  ب�����رشوط 
ة لب�ض الأقنعة الواقية و التباعد  خا�ضّ
ل��الأرواح  حماية  وذل��ك  الجتماعي، 
الن�ضاطات  ل���ض��ت��م��رار  و�ضمانا 
القت�ضادية و العودة اإىل احلياة العادية 

."
رئي�ض  برئا�ضة  الوزراء  و كان جمل�ض 
قرر  قد  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
"البحث مع ال�رشكاء الجتماعيني عن 
تدريجيا  احلجر  لرفع  �ضيغة  اأف�ضل 
عن بع�ض املهن والن�ضاطات التجارية 
ذات املخاطر القليلة على انت�ضار الوباء 
توؤثر  التي  الن�ضاطات  تلك  كذلك  و 
طول  بعد  املواطن  حياة  على  مبا�رشة 

توقفها".
"درا�ضة  اإىل  املجل�ض  تطرق  كما 
التجار  �ضغار  م�ضاعدة  اإمكانيات 
املت�رشرين مبا يف ذلك اإعفاوؤهم اجلزئي 

من ال�رشائب".
خالل  اجلمهورية  رئي�ض  ���ض��دد  و 
اح��رتام  "�رشورة  على  الج��ت��م��اع 
الإجراءات الوقائية ملنع انتقال العدوى، 
الواقية  الكمامات  با�ضتعمال  �ضيما  ل 

واحرتام م�ضافة التباعد اجل�ضدي".
لوؤي ي

املوؤ�س�سات  قدرات  "كنا�ص" ت�ستطلع 
القت�سادية على دفع ا�سرتاكاتها

العديد منها علقت ن�ساطاتها ما بني فيفري اإىل ماي

العا�ضمة  اجل��زائ��ر  وك��ال��ة  ك�ضفت 
لل�ضندوق الوطني للتاأمينات الجتماعية 
"كنا�ض" يف بيان لها، عن اإطالق عملية 
�ضرب اآراء ل�ضالح اأرباب العمل النا�ضطني 
املوقع  خالل  من  القت�ضادي  بالقطاع 
بال�ضندوق.واأكدت  اخلا�ض  اللكرتوين 
بهدف  اتخذت  اخلطوة  هذه  ان  الوكالة 
دفع  على  املوؤ�ض�ضات  ق��درات  تقييم 
بالأجراء  بالت�رشيح  املتعلقة  ا�ضرتاكاتهم 
مما  لدفعها،  منا�ضب  ج��دول  وو���ض��ع 
حميِّنا  يكون  ب��اأن  للم�ضتخدم  ي�ضمح 
حقوقه  على  باحلفاظ  للعامل  و  ن�ضاطه 
الجتماعي.وو�ضع  التاأمني  جمال  يف 
اأرباب  ت�رشف  حتت  ع  و�ضْ ال�ضندوق، 
القت�ضادي  بالقطاع  النا�ضطني  العمل 
على  موزعة  اأ�ضئلة   يت�ضمن  ا�ضتبيان 
مل  التي  بالفرتات  تتعلق  مراحل  اأرب��ع 

وعدد  ال�ضرتاكات  ت�ضوية  خاللها  يتم 
اخلا�ض  باملر�ضوم   املعنيني  املوظفني 
ازمة  ملواجهة  ال�ضتثنائية  بالإجراءات 
ال�ضتبيانات  اأظ��ه��رت  كورونا.كما 
األف   4 من  اأك��ر  ط��رف  من  اململوءة 
قد  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  اأن  م�ضتخدم 
علقت ن�ضاطاتها كليا خالل الفرتة املمتدة 
من �ضهر فيفري اإىل ماي، بالإ�ضافة اىل 
ن�ضبية،  ب�ضفة  املوؤ�ض�ضات  بع�ض  تاأثر 
بن�ضبة  ن�ضاطاتها  اإكمال  من  متكنت  اإذ 
كذلك  البيان  عمالها.واأ�ضار  من   %  50
للتاأمينات  الوطني  ال�ضندوق  اأن  اإىل 
ج��دول  بو�ضع  �ضيقوم  الجتماعية 
منا�ضب للدفع، جلميع املوؤ�ض�ضات املتاأثرة 
بالو�ضع ق�ضد ال�ضماح لها باحلفاظ على 

حقوق العمال.
لوؤي ي
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ما  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  حزب  اأدان 
اإع��الم  لو�ضائل  “الدنيئة  املمار�ضات  �ضماه 
ر�ضمي”،  ق��رار  م�ضدر  من  قريبة  فرن�ضية 
ب�ضيادتها  امل�ضا�ض  و  اجلزائر  اإىل  الإ�ضاءة  بهدف 

ا�ضتقرارها. و 
ال�ضلطات  من   له  بيان  يف  الأرن��دي  طالب  و 
اأي  اإزاء  م�ضوؤوليتها  كامل  بتحمل  الفرن�ضية 
القت�ضادية  م�ضاحلها  مي�ض   م�رشوع  فعل  رد 
مبكيالني  الكيل  وعدم  اجلزائر،  يف  التجارية  و 
واحلد  فيها  تتدخل  تفتاأ  ل  اأخ��رى  ق�ضايا  يف 
بالن�ضبة  ال�ضاأن  كان  كما  �ضحافتها،  حرية  من 

ال�ضاحل. منطقة  يف  جي�ضها  لتدخل 
يقودها  التي  ال�ضيا�ضية  الت�ضكيلة  ت��رى  و 
عليه  اأقدمت  الذي  التحر�ض  اأن  زيتوين  الطيب 
و  دوري��ة  ب�ضورة  اخلام�ضة  الفرن�ضية  القناة 
م�ضيئة  روبرتاجات  بث  بتعمدها  منتظمة، 
خطريا  انزلقا  يعد  وجي�ضها  �ضعبها  و  للجزائر 
على  بو�ضوح  ويعرب  الإعالمية،  املمار�ضة  يف 
طرف  من  بعد  يه�ضم  مل  اجلزائر  ا�ضتقالل  اأن 

ال�ضتعمارية. فرن�ضا  �ضيا�ضة  يف  نافذة  جهات 
التي  الريبورتاجات  اأن  ذاته  امل�ضدر  اأ�ضاف  و 
وا�ضح  فقدان  عن  ك�ضفت  القناة  هذه  تبثها 
الحرتافية ملا حتمله من اأكاذيب و ما ت�ضوقه من 
مغالطات و حقد و كراهية و رغبة �رشيحة، يف 
فرن�ضا  يف  ت�ضكلت  التي  اللوبيات  بع�ض  انتقام 

الر�ضمية. اجلهات  من  مف�ضوح  بتواطىء 
اأكر  اليوم  مدعوة  باري�ض  اأن  الرندي  لفت  و 
ت�ضري  اأن  اإما  تختار  لأن  م�ضى  وقت  اأي  من 
�ضيادتها  و  اجلزائر  ا�ضتقالل  احرتام  طريق  يف 
من  ال�ضاغطة  اللوبيات  �ضلطة  من  وحت��رر 
القت�ضادية  م�ضاحلها  على  املحافظة  اأج��ل 
البقاء  اأو  البلدين،  بني  امل�ضرتكة  التجارية  و 

اجلماعات. هذه  رهينة 
القوى  كل  الدميقراطي  الوطني  التجمع  دعا  و 
ملحاولت  الت�ضدي  اإىل  البالد  يف  ال�ضيا�ضية 
الن�ضجام  على  حفاظًا  الأجنبية  الخ���رتاق 

الوطنية اجلبهة  متتنَي  و  الوطني 
ق/و

�ضفيان  ج��دي��د،  جيل  ح��زب  رئي�ض  ك�ضف 
اجلمهورية  رئي�ض  مع  جمعه  لقاء  عن  جياليل، 
املا�ضي. الأرب��ع��اء  ي��وم  ت��ب��ون  املجيد  عبد 
باملوقع  ن�رش  بيان  يف  �ضفيان  جياليل  وذك��ر 
اأجل  من  طلبا  ق��دم  ن��ه  اأ للحزب  ل��ك��رتوين  الإ
رئي�ض  التزم  وقد  ال��راأي  �ضجناء  عن  الإف��راج 
اإط���ار  ت��ب��ون، يف  امل��ج��ي��د  اجل��م��ه��وري��ة ع��ب��د 
وتعهد   والقانونية،  الد�ضتورية  �ضالحياته 
احلوار  واأج��واء  التهدئة  ظروف  دعم  يف  بنيته 
طابو  ك��رمي  ع��ن   الف��راج  بتحقيق  الوطني، 
ممكن،  وق��ت  اأق���رب  يف  العربي  ب��ن  و�ضمري 
الر�ضمية.وتابع  الرئا�ضية  الإجراءات  اإمتام  بعد 
وقت  يف  رف�ض  قد  كان  جديد  “جيل  البيان: 
اأراد  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  عن  الف�ضاح  اأول، 
وجتنبا  لل�ضجناء  احرتاما  ال�رش  يف  يرتكها  اأن 
الظروف  �ضيا�ضوية.  مغر�ضة  تاأويالت  لأية 
اإعالم  على  جديد  جيل  اأجربت  اليوم  ال�ضيا�ضية 

الكاملة”. احلقيقة  ب�ضاأن  العام  الراأي 
                                                        ق/و

ة بني امل�سالح  فرن�سا ُمريرَّ
امل�سرتكة مع اجلزائر 

اأو جماعات ال�سغط

 الرئي�ص التزم بتحقيق 
الإفراج عن طابو وبن 

العربي

حركة "حم�ص" مع الإ�سالح الد�ستوري
ال�ضلم  جمتمع  حركة  رئي�ض  اأك��د 
)حم�ض( عبد الرزاق مقري اأن حركته 
و"الذي  الد�ضتوري  الإ�ضالح  مع 
مراحل  من  اأ�ضا�ضية  مرحلة  ُيعترب 

ال�ضيا�ضي". الإ�ضالح 
و قال مقري خالل نزوله �ضيفا على 

برنامج "اخللفية و القرار" على اأمواج 
حركة  اإن  الأوىل  الإذاع��ي��ة  القناة 
بجدية  "تعاملت  قد  ال�ضلم  جمتمع 
الد�ضتوري  الإ�ضالح  مع  جدا  كبرية 
قانونية   اإ�ضالحات  من  يلحقه  ما  و 
الإ���ض��الح   " اأن  مقري  اعترب  ".و 

القانونية  الإ�ضالحات  و  الد�ضتوري 
الإ�ضالح  يف  اأ�ضا�ضية  مرحلة  هي 
ال�ضيا�ضي ب�ضكل عام ".و اأبرز مقري 
احلركة  تقدمها  التي  املالحظات  اأن   "
الد�ضتورية  للم�ضودة  ت�ضلمنا  بعد 
زوايا  عدة  من  اإليها  تتطرق  اأن  ميكن 

حركة  رئي�ض  اأكد  مقدمات".فيما  و 
الد�ضتور  "م�ضودة  اأن  ال�ضلم  جمتمع 
وثيقة  لي�ضت  ه��ي  الآن  ح��د  اإىل 
هناك  كان  اإذا  تتحول  قد   ، توافقية 
و  الفاعلني  لآراء  حقيقي  ا�ضتماع 
امل�ضاركني يف النقا�ض.              ق/و

الأرندي يوؤكد: 

�سفيان جياليل يك�سف :

ر لتوجيه اإنابات ق�سائية حل�سر و ا�سرتجاع اأمالك »الع�سابة« باخلارج العدالة حُت�سّ
حل�رش  التحرك  يف  العدالة  �رشعت 
يف  للمتورطني  الإجرامية  العائدات 
وحتديد  اخلارج،  يف  الف�ضاد  ق�ضايا 
تواجدها، من خالل حت�ضريها  اأماكن 
من  لكل  ق�ضائية  اإن��اب��ات  توجيه 
التي  واإ�ضبانيا  واإيطاليا  فرن�ضا 
عليهم  املحكوم  »الفا�ضدون«  حّول 
عن  �ضواء  نحوها،  اأموالهم  نهائيا 
متويل  اأو  بنكية  ح�ضابات  فتح  طريق 
حتويلها  اأو  طريقهم  عن  ح�ضابات 

. عقارية  ملمتلكات 
والدولية  الثنائية  لالتفاقيات  وفقا 
اجلزائر  طرف  من  عليها  امل�ضادق 

و  املتحدة  الأمم  اتفاقية  غرار  على 
اأغلب  ط��رف  من  عليها  امل�ضادق 
موؤكدة  م�ضادر  العامل.قالت  دول 
مبلفات  املكلفني  التحقيق  ق�ضاة  اأن 
خمتلف  م�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ف�����ض��اد 
القانونية  الإجراءات  با�رشوا  املحاكم 
يف  نظرائهم  ملرا�ضلة  والإداري����ة 
امتالك  يرجح  التي  الدول،  خمتلف 
وممتلكات  اأم���وال  فيها  املتهمني 
طرف  من  اخل��ارج  نحو  حتويلها  مت 
ق�ضايا  يف  املتورطني  امل�ضوؤولني 
الأع��م��ال  ك���ذا رج����ال  و  ف�����ض��اد 
امل�رشوعة  املزايا غري  امل�ضتفيدين من 

العدالة  م��رت  حيث  لإح�ضائها، 
���ض��دور  ب��ع��د  العملية  للمرحلة 
من  كل  حق  يف  النهائية  الأحكام 
اأحمد  الأ�ضبقني  الأول��ني  الوزيرين 
كذا  و  �ضالل،  املالك  وعبد  اأويحيى 
يو�ضف  الأ�ضبقني  ال�ضناعة  وزيرا 
الإطار  و  حمجوب  بدة  و  يو�ضفي 
اأم��ني  ال�ضناعة  ب���وزارة  ال�ضابق 
الأعمال  رجال  اإىل  بالإ�ضافة  ترية، 
و  اأحمد،  و  عرباوي  ح�ضان  و  حداد 
ميينة  لبومردا�ض  ال�ضابقة  الوالية 
عبد  جنل  �ضالل  وفار�ض  زره��وين 
احلكومة  تعمل  حيث  �ضالل،  املالك 

املتحدة  الأمم  اتفاقية  ا�ضتغالل  على 
عليها  وقعت  التي  الف�ضاد  ملكافحة 
ا�ضرتجاع  اإم��ك��ان��ي��ة  يف  اجل��زائ��ر، 
جرائم  عن  املتاأتية  الأم��وال  الدولة 
ا�ضتغالل  الخ��ت��ال���ض،  ال��ر���ض��وة، 
النفوذ وغ�ضيل الأموال، و هي التهم 
الأعمال  رج��ال  اأغلب  بها  املتابع 
�ضجن  يف  القابعني  ال�ضيا�ضيني  و 
املو�ضوعني  عن  ف�ضال  احل��را���ض، 
الذين  من  الق�ضائية،  الرقابة  رهن 
ميلكون ممتلكات يف اخلارج، وُذكرت 
بنما.  وثائق  بع�ضهم حتى يف  اأ�ضماء 
علي  حممد 

ُو�سعت قائمة ت�سم فرن�سا واإيطاليا واإ�سبانيا مبدئيا

تبون يوؤكد وقوفه "باملر�ساد" �سد اللوبيات التي ت�ستهدف 
اجلي�ص 

حممد علي 
-------------------

وزارة  مبقر  األقاها  كلمة  يف  وقال 
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي اأم���ام اإط���ارات 
الوطني  اجل��ي�����ض  وم�ضتخدمي 
التوا�ضل  بتقنية  وتابعها  ال�ضعبي 
القوات  قيادات  بعد،  عن  املرئي 
ال�ضت  الع�ضكرية  وال��ن��واح��ي 
وال��وح��دات ال��ك��ربى وامل��دار���ض 
الوطني،  الرتاب  كامل  عرب  العليا 
ال��ث��اب��ت  ال��وط��ن��ي  "املوقف  اأن 
الوطني،  التحرير  جي�ض  ل�ضليل 
احلاقدين  من  اجلزائر  اأع��داء  اأزع��ج 
بلوبيات  واملت�ضرتين  واحلا�ضدين 
اإىل  ت��وىل  ما�ض  اأ�ضرية  زال��ت  ما 
ه��ذه  اأن  م�ضيفا  رجعة"،  غ��ري 
مهدها  يف  "معروفة  ال��ل��وب��ي��ات 
ومعروفة  بامتداداتها  ومعروفة 

باملر�ضاد". لها  ونحن  باأدواتها 
اإطارات  اجلمهورية  رئي�ض  وخاطب 
اأن  "ل عجب  بالقول،  اجلي�ض  واأفراد 
اله�ضتريية  حمالتهم  يف  ي�ضرت�ضلوا 
مل  ن��ه��م  لأ معنوياتكم  م��ن  للنيل 
واإل  التاريخ،  جتارب  من  يتعلموا 
اليائ�ضة  احلمالت  هذه  اأن  لأدركوا 
الوطني  التحرير  جي�ض  �ضليل  �ضد 
وم��ه��م��ا ت��ن��وع��ت ف��ن��ون و���رشور 
تزيد  لن  الت�ضليل  يف  اأ�ضحابها 
جي�ضه،  ح��ول  التفافا  اإل  �ضعبنا 
يف  ان�ضهارا  ال  جي�ضنا  تزيد  ولن 

. ل�ضعب" ا
"املغزى  هو  هذا  اأن  الرئي�ض  واأبرز 
خاوة  �ضعب  ‘جي�ض  لعبارة  العميق 
املاليني  حناجر  رددتها  التي  خاوة’ 
امتداد  وعلى  ال��وط��ن  رب��وع  يف 
من  وم�ضمع  مراأى  وعلى  اأ�ضابيع 
"اإنقاذ  يف  �ضاهم  مبا  كله"،  العامل 

الذي  املجهول  امل�ضري  من  البالد 
بها  وال��ق��ف��ز  ل��ه��ا  م�����ض��ط��را  ك���ان 
الثقة  وا�ضتعادة  الأم��ل  عهد  اىل 

. لنف�ض" با
على  اجلمهورية  رئي�ض  و���ض��دد 
ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ض  اأفراد  اأن 
هو  مكانهم  اأن  اأثبتوا  "البوا�ضل" 

ال�ضعب". جانب  اإىل  "دائما 
ذل��ك  "اأثبتم  ب��ال��ق��ول  واأ����ض���اف 
خالل  من  القريب  بالأم�ض  خا�ضة 
لبناء  املبارك  احل��راك  مع  وقوفكم 
ب�ضدد  نحن  ج��دي��دة،  جمهورية 
اأول  بيان  راية  حتت  اأ�ض�ضها  و�ضع 
بعيونكم  اليوم  وتثبتونه  نوفمرب، 
واأمنها  البالد  حدود  على  ال�ضاهرة 
الو�ضائل  كل  لو�ضع  وبال�ضتعداد 
احتياجات  لتلبية  والإمكانيات 
عند  العمومية  ال�ضحة  ق��ط��اع 
ملنع  الت�ضدي  معركة  يف  ال�رشورة 

كورونا". جائحة  تف�ضي 

هذا  اإىل  تبون  الرئي�ض  وت��ط��رق 
مع  جمعه  ال���ذي  ال��ث��اين  ال��ل��ق��اء 
اجلي�ض  وم�ضتخدمي  اإط����ارات 
من  اأق���ل  يف  ال�ضعبي  ال��وط��ن��ي 
اأن  اأمله يف  عن  معربا  اأ�ضهر،  اأربعة 
القائد  بني  حميدة  "�ضنة  هذه  تكون 
واإطارات  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى 
�ضليل  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ض 

الوطني". التحرير  جي�ض 
ع�رشنة  م�ضاعي  عن  حديثه  ويف 
رئي�ض  اأك���د  امل�ضلحة،  ال��ق��وات 
واإكبار  "بفخر  تابع  اأنه  اجلمهورية 
خمتلف  يف  الع�ضكرية  املناورات 
قرب،  "عن  مل�ض  ن��ه  واأ الوحدات"، 
العملياتية  امل��وؤ���رشات  خ��الل  من 
املر�ضومة  اخلطة  نتائج  الرئي�ضية، 
قواتنا  قدرات  وع�رشنة  لتحديث 
احرتافيتها  درج��ة  ورف��ع  امل�ضلحة 
ومت�ضكها  املنطقة  ويف  العامل  يف 
العامل". يف  والأمن  ال�ضالم  بتعزيز 

قناعته  عن  تبون  الرئي�ض  واأعرب 
احلربية  ال�ضناعات  "ترقية  ب��اأن 
اأهمية  تقل  ل  ا�ضرتاتيجي،  كخيار 
ع��ن ب��ن��اء اق��ت�����ض��اد وط��ن��ي ق��وي 
الأم��ة  �ضيادة  حماية  يف  ومتنوع 
تالحم  وتعزيز  وقيمها  وثوابتها 

." ئها بنا اأ
رئي�ض  توجه  كلمته،  ختام  ويف 
اىل  والتقدير  بالتحية  اجلمهورية 
على  املرابطني  الأ�ضاو�ض  "احلماة 
التنظيمات  مواجهة  يف  احل��دود 
اله�ضاب  يف  وك���ذا  الإره��اب��ي��ة 
من  ل��ك��ل  ل��ل��ت�����ض��دي  واجل���ب���ال 
با�ضتقرار  العبث  نف�ضه  له  ت�ضول 
"يحملون  اأنهم  موؤكدا  الوطن"، 
اأن  اأجل  من  اأكفهم  على  اأرواحهم 
الع�ضكرية  باأخالقهم  فعال  يكونوا 
وعزميتهم  ال�ضلبة  واإرادتهم  املثالية 

�ضلف". خلري  خلف  خري  الفولذية، 

اأكد رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، الثالثاء باجلزائر العا�سمة، وقوفه "باملر�ساد" �سد اللوبيات التي ت�ستهدف اجلي�ص الوطني ال�سعبي 
بحمالت "يائ�سة".

ت�ستهدفه بحمالت  و�سفها بـ"يائ�سة"
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ندرة مادة احلليب تتوا�سل وت�سرب العوائل
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اأبو زياد    
---------------- 

حم��دودي  منها   خ�ضو�ضا 
ت��وف��ره من  ل��ع��دم  ال��دخ��ل  
ن��ق��اط  خم��ت��ل��ف  يف  ج��دي��د 
وبلديات  ب��اأرج��اء   البيع 
و�ضع  مم��ا   ، ال���وادي  ولي��ة 
اإجبارية  م��ام  اأ منهم  الكثري 
بحث  رح��ل��ة  يف  ال���دخ���ول 
م�����ض��ت��م��رة ب���ني امل��ح��الت 
ف�ضل  فيما   ، ���ض��واق  والأ
ال�ضتغناء  الآخ��ر  البع�ض 
خ�ضو�ضا  وا�ضتبداله  عنه 
دخال  متلك  ل  التي  العائالت 
مادة  اقتناء  من  ميكنها  قارا 
م�ضاعف  نه  لأ املعلب  احلليب 
حليب  بثمن  مقارنة  ال�ضعر 
اإرهاق  زاد من  مما   ، الأكيا�ض 
مل  التي  ���رش  الأ هذه  اأرب��اب 
لتوفري  الأجن��ع  ال�ضبيل  جتد 
خ�ضو�ضا  ب��ن��ائ��ه��م  اأ ط��ل��ب 
ال�����ض��غ��ار م��ن��ه��م ���ض��وى 

املثل  م��ن��وال  على  اللجوء 
لبطل"  اأخاك  "جمرب  القائل 
ال�ضاي  مب��ادة  وتعوي�ضها 
خ���الل ف��ط��ور ال�����ض��ب��اح ، 
احلليب  ندرة  دفعت  باملقابل 
العائالت  ببع�ض  املتوا�ضلة 
اإىل  جديد  من  ال��ع��ودة  اإىل 
كبار  فكرة  وجت�ضيد  اخللف 
يف  ال�ضتثمار  وه��و  ال�ضن 
مادة  توفري  بغية  املاعز  ثروة 

خ��الل  ل�ضغارهم  احل��ل��ي��ب 
بالن�ضبة  ال�ضباح  ف��ط��ور 
على  تتوفر  التي  للعائالت 
با�ضتغالل  ت�ضمح  م��اك��ن  اأ
�ضورة  يف  احليوانات  بع�ض 
عن  ا�ضتغنوا  بعدما  املاعز 
لعدم  طويلة  لفرتة  تربيتها 
غذائها  توفري  على  القدرة 
�ضا�ضية  الأ ال�����رشوط   و  اأ
تغطي  جتعلها  التي  الأخرى 

حليب  من  الأ�رشة  حتتاجه  ما 
فطور  خ��الل   ق���ل  الأ على 
من  م�ضتقاته  اأو  ال�ضباح 
ما  م���ام  واأ  ، وغ��ريه��ا  زب��دة 
اأ�ضحاب  يبقى  ذكره  تقدم 
الدخل  وحم���دودي  ����رش  الأ
اإىل  املياه  ع��ودة  ينتظرون 
توفري  يف  واملتمثل  جماريها 
كل  يف  الأكيا�ض  حليب  مادة 
نقاط البيع من تراب الولية 
بعد  املعاناة  من  للتخل�ض 
الغذائية  امل��ادة  ه��ذه  توفري 
وهم   . احلياة  يف  �ضا�ضية  الأ
الولية  وايل  يطالبون  بهذا 
لرت�ضد  متابعة  جلنة  ن�ضاء  باإ
ي��ن  اأ واىل  ال��ت��ج��ار  ح��رك��ة 
يكن  مل  اإن   ، احلليب  يذهب 
الأزمة  اأن  م  اأ املواطنني،  اإىل 
و�ضول  ب�ضبب  م�ضتمرة 
ل  بحيث  ل��ل��ولي��ة  القليل 
جميع  حاجيات  ل�ضد  يكفي 

. ن ل�ضكا ا

بالن�ساط  لها  امل�سموح  التجارية  املحالت  ب�سبب ندرته يف   ، الكرمي  �سهر رم�سان  العائالت خالل  الكثري من موائد  بعدما غاب عن 
العائالت .. اأرباب  ، تتوا�سل هذه الأيام معاناة  وممار�سة بيع مادة حليب الأكيا�ص 

ال�ساي   اأكواب  احت�ساء  اآخرون  فيما ف�سل  لالأطفال  املاعز  ا�ستغالل حليب  اإىل  العائالت عادت  بع�ص 

الأزمة وحلها من اجلذور بالنظر يف حيثيات  ملحة  مطالب 

اأم�ض،  اأول  ع�ضية  ت��ويف، 
���ض��اب��ني اث��ر ح���ادث م��رور 
ال�ضناعية  باملنطقة  مروع 
متثل  حيث  كوينني،  ببليدة 
النارية  الدراجة  انحراف  يف 
متنها،  ع��ل��ى  ك��ان��ا  ال��ت��ي 
ال�ضابني  وف��اة  اإىل  اأدى  ما 
�ضنة   17 العمر  من  البالغان 
فادت  اأ ح�ضبما  �ضنة،  و14 
املدنية  احلماية  م�ضالح  به 

الوادي. لولية 
امل�����ض��در،  نف�ض  واأ���ض��اف 
ب�ضبب  املميت  احل��ادث  اأن 
ال�����رشع��ة امل��ف��رط��ة وع��دم 
ارت����داء اخل����وذة ال��واق��ي��ة، 
نفا�ضهم  اأ ال�ضحيتان  ولفظ 
بال�ضتعجالت  الأخ����رية 
الولية،  بعا�ضمة  الطبية 
حرجة  حالة  يف  نقلهم  بعد 
احلماية  اأع���وان  ط��رف  م��ن 

امل���دن���ي���ة. ف��ي��م��ا ف��ت��ح��ت 
حتقيقًا  م��ن��ي��ة  الأ امل�ضالح 
���ض��ب��اب احل���ادث  مل��ع��رف��ة اأ

ليم. لأ ا
تدخلت  ال�ضياق،  ذات  ويف 
للحماية  الثانوية  الوحدة 
الوادي،  يف  بجامعة  املدنية 
مرور  حادث  ثر  اإ اأم�ض،  اأول 
وق���ع ب��ال��ط��ري��ق ال��وط��ن��ي 
املغري  بني  الرابط   03 رقم 
وج��ام��ع��ة، ب��ع��د ا���ض��ط��دام 
احلادث  خلف  حيث  �ضيارتني، 
عني  يف  واح��دة  وف��اة  حالة 
متفاوتة  جرحى  و7  املكان 
الإ���ض��اب��ات،  يف  اخل��ط��ورة 
���ض��ع��اف��ات  ق��دم��ت ل��ه��م الإ
ومت  املكان  عني  يف  الأولية 

امل�ضت�ضفى. اإىل  نقلهم 
ي�ضني حممد 

احلرية  حي  �ضكان  يتعط�ض 
يكون  لأن  ال��وادي  مبدينة 
 ، ج���واري  ملعب  ل��دي��ه��م 
رئي�ض  بتدخل  مطالبني 
البلدية ووايل الولية ، من 
امل�رشوع  هذا  جت�ضيد  اأجل 

الواقع. اأر�ض  على 
حديثهم  يف  ال�ضكان  وذكر 
كنا  اأن  "بعد  "التحرير"  ل� 
حي  �ضباب  نحن  نطالب 
احل��ري��ة ب��ب��ل��دي��ة ال���وادي 
وبعد  مع�ضو�ضب  مبلعب 
ي�ضمع  مل  عديدة  اإج��راءات 
املقابل  يف  ولكن  اأح��د  لنا 
بغلق  �رشيعا  ال��رد  ج��اءن��ا 
هو  ك���ان  ال����ذي  امل��ل��ع��ب 
ل�ضباب  ال��وح��ي��د  امل��ل��ج��اأ 
وهم  عاما   15 فقرابة  احلي 

فيه". يلعبون 

ال�ضكان  ذات  وت�����ض��اءل 
�ضباب  �ضيذهب  اأين  "اإىل 
من  حرمتموه  اإن  احل��ي؟؟ 
�ضوف  ي�����ض��ا  اأ ال��ري��ا���ض��ة 
ين  اأ اإىل  اقرتاحات  اأعطيكم 
الكبرية  الفئة  هذه  �ضتتجه 
�ضتتجه  ه��ل  ال�ضبان  م��ن 
واملخدرات  الإنحراف  اإىل 
اجللو�ض  مهنهم  تريدون  اأو 

الطريق". قارعات  على 
�ضباب  ي�����رش  ذل���ك،  اإىل 
امل�ضالح  على  احلرية  حي 
يف  النظر  اإع���ادة  البلدية 
والعمل  التنموية  الربامج 
اإجناز  م�رشوع  اإدراج  على 
يعفيهم  مع�ضو�ضب  ملعب 
على  والتطفل  التنقل  عناء 

الأخرى. الأحياء 
ي�ضني حممد 

املدنية  احلالة  م�ضالح  ت�ضهد 
بالوادي  داري��ة  الإ والفروع 
خمتلف  ع��رب  ي����ام  الأ ه���ذه 
اكتظاظا  ال��ولي��ة  بلديات 
اأج��ل  م��ن  ال�����ض��ب��اب��ي��ك  يف 
دارية  الإ الوثائق  ا�ضتخراج 
قامة،  والإ امليالد،  ك�ضهادة 
ال��ب��ط��ال��ة وال��ت�����ض��دي��ق 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال��وث��ائ��ق 
وغريها  ال�رشيف  كالت�رشيح 

التمدر�ض  ملفات  ب�ضبب 
 /2020 الدرا�ضي  للمو�ضم 
���رشوع  بعد  وذل��ك   2021
يف  الرتبوية  للموؤ�ض�ضات 
العائالت  ملفات  ا�ضتقبال 
اأط��ف��ال  لها  ال��ت��ي  امل��ع��وزة 
م��ت��م��در���ض��ني م���ن اأج���ل 
املنحة  هذه  من  لال�ضتفادة 
يتم  ال��ت��ي  ال��ت�����ض��ام��ن��ي��ة 
ال��دخ��ول  ع�ضية  ���رشف��ه��ا 

املقابل  يف  املقبل  املدر�ضي 
اأن  الأولياء  من  العديد  يرى 
منحة  مللف  املرفقة  الوثائق 
كاهلهم.  تثقل  التمدر�ض 
ال�����ض��دد  ه���ذا  يف  داع��ي��ني 
الوثائق  من  التخفيف  اإىل 
دارة  الإ وان  خا�ضة  املطلوبة 
و�ضائل  بكل  جمهزة  باتت 
ال��ع�����رشن��ة وال��رق��م��ن��ة، 
العمل  تدابري  اأن  موؤكدين 

جعلت  ال�ضحي  احلجر  يف 
م�ضالح  على  الك��ت��ظ��اظ 
�رشع  كما  امل��دن��ي��ة.  احل��ال��ة 
ال��ع��دي��د م��ن الأول���ي���اء يف 
ت�ضجيل  ملف  ا���ض��ت��خ��راج 
لأول  املتمدر�ضني  بناءهم  اأ
مديريات  اإع��الن  بعد  م��رة 
الت�ضجيالت  انطالق  الرتبية 

. ملدر�ضية ا
ي�ضني حممد 

ب�سبب ال�سرعة املفرطة وعدم ارتداء اخلوذة الواقية

دراجة نارية تودي بحياة �سابني 
يف كوينني

يطالبون باإحلاح من اأجل جت�سيد هذا امل�سروع على اأر�ص الواقع

�سباب حي احلرية بعا�سمة الولية 
يطالبون باإجناز ملعب مع�سو�سب

ملف منحة التمدر�ص يثقل كاهل العائالت املعوزة

اكتظاظ مب�سالح احلالة املدنية يف الـوادي

اإحياء لليوم العاملي للطفولة 

جمعية "�سوت الطفل" تنظم قافلة حت�سي�سية للوقاية من كورونا

"�ضوت  جمعية  اأط��ل��ق��ت، 
قافلة  ب��ال��وادي،  الطفل" 
من  ل��ل��وق��اي��ة  حت�ضي�ضية 
حيث  ك���ورون���ا،  ف��ريو���ض 
امل��ذك��ورة،  القافلة  ج��اب��ت 
مدينة  ����ض���وارع  خم��ت��ل��ف 

اليوم  اإحياء  مبنا�ضبة  الوادي 
امل�ضادف  للطفولة  العاملي 
�ضنة،  كل  من  جوان  للفاحت 
ن�ضطها  القافلة  اأن  حيث 
يف  املتطوعون  من  جمموعة 
التح�ضي�ضية  احلملة  اإط��ار 

كورونا  فريو�ض  من  للوقاية 
ب�ضفة  اجلزائر  اجتاح  الذي 
باقي  غ���رار  ع��ل��ى  خ��ا���ض��ة 
وباء  انه  باعتبار  العامل  دول 
القافلة  خالل  مت  وكما  عاملي 
ت��وزي��ع ق��ن��اع��ات ال��واق��ي��ة 
اإطار  يف  لالرتداء  لالأطفال 
الإج�������راءات الح���رتازي���ة 
الفريو�ض  هدا  من  للوقاية 
تعليق  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  و 
ال�ضوارع  ع��رب  مل�ضقات 
بخطورة  املواطن  لتح�ضي�ض 
ال���ف���ريو����ض وب�������رشورة 
الل����ت����زام ب����الإج����راءات 
الح�����رتازي�����ة ل��ل��وق��اي��ة 
ق��ن��ع��ة  م��ن��ه ك���ارت���داء الأ
وال��ك��م��ام��ات وال��ت��ب��اع��د 
اليدين  وغ�ضل  اجل�����ض��دي 

بال�ضابون. جيدا 

اأك��د  ذات���ه،  ال�����ض��ي��اق  ويف 
رئي�ض  من�ضوري  ال�ضادق 
ج��م��ع��ي��ة ���ض��وت ال��ط��ف��ل، 
الوطن  خلدمة  م�ضتعد  نه  باأ
ال��ظ��رف  ه���ذا  يف  وال��ع��م��ل 
�ضواء  البالد  بها  متر  التي 
املنظمات  اأو  اجلمعيات  مع 
غاية  اإىل  اأ�ضخا�ض  حتى  اأو 

اجلائحة. هذه  على  التغلب 
م���ن ج��ان��ب اأخ�����ر، ق��ام��ت 
ج��م��ع��ي��ة ���ض��وت ال��ط��ف��ل 
الكمامات  خياطة  مب��ب��ادرة 
املواطنني،  على  وتوزيعها 
ب��الإم��ك��ان��ي��ات اخل��ا���ض��ة 
بع�ض  ومب�ضاهمة  للجمعية 

ملتطوعات. ا
ي�ضني حممد 
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املخت�سون يتوقعون انتاج ازيد من 1 مليون 
قنطار حبوب بب�سكرة

حريز  حممد 
---------------- 

من  ل��دي��ه  م��ا  ب��ح�����ض��ب  واك����د 
بان  احل�ضاد،  بداية  عند  معطيات 
يفوق  ما  يحقق  الفالحي  القطاع 
هذه  معتربا  قنطار  مليون  منتوج 
العام  حم�ضول  تفوق  الكمية 
تب�رش  انها  ال  بقليل  املن�رشب 
نق�ض  م��ن  بالرغم  ،ه��ذا  باخلري 
واخل�ضائر   ال�ضعوبات  و  المطار 

الولية فالحو  يتكبدها  التي 
ببلدية  امل�ضيد  �ضاية  ومبنطقة 
احل��و���ض امل����زارع م��ع��زي راب��ح 
متكن  الذي  300هكتار  �ضاحب 
القمح  من  هكتارا   90 زرع  من 
وقد  ال�ضعري  من  هكتارات  و10 
املو�ضم  اكد عن جودة النتاج هذا 
بدل  قنطار  الف   6 انتاج  متوقعا 
املا�ضية،  ال�ضنة  قنطار  3الف 
معزي   ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ب��امل��ج��م��وع��ة 
احلو�ض  ببلدية  احلبوب  لزراعة 
على  املجموعة  افراد  يعتمد  حيث 
امليكانيكية  بالوا�ضائل  النتاج 
ال��ت��ي ب��ات��ت ت��و���ض��ف ب��ان��ه��ا 
ا�ضتهالك  يكلفهم  مما   ، تقليدية 
الغيار  وقطع  ل��ل��م��ازوط  كبري 
الفالحية  امل�ضالك  نق�ض  ظل  ،يف 

والفالحية   الريفية  والكهرباء 
وغ����الء ال���وق���ود م��ن م���ازوت 
وزي���وت و���ض��ح��وم امل��ح��رك��ات 
مياة  جل��ل��ب  للكهربا  امل��ول��دة 
بالتقطري  او  او  ال�ضقي.املحوري 

املنطقة  برتاب  اخرى  ملنتوجات 
زروق  اكدها  العراقيل  ونف�ض 
ح�����ض��اين ���ض��اح��ب جم��م��وع��ة 
ال�ضايح  ب��ن  ح�����ض��اين  امل��رح��وم 
ان��ت��اج  يف  املخت�ضة  واب��ن��ائ��ه 
زريعة  لتوفري  املكثف  القمح 
عربتراب  وال�ضعري  القمح  انتاج 
هكتار  تقارب  ب�ضاحة  الوطن 
الناقة  وعني  احلو�ض  بلديتي  بني 

من  ال�رشقية  اجلنوبية  بالنطقة 
تربيتهم  ع��ن  ف�ضال  ال��ولي��ة 
اكر  ح�ضاد  متوقعا  ل��الغ��ن��ام 
و12  زريعة  قنطار  10الف  من 
ال��ف ح��زم��ة ت��ن،ح��ي��ث اف���اد يف 
التن  ���ض��وق  ان  ال�ضياق  ذات 
�ضنوات   )4 اربع) منذ  ي��ع��رف 
بحوزته  ماتزال  اذا  كبريا  ك�ضادا 
العام  منذ  مكد�ضة  حزمة  10الف 
غنمه  رع��ي  من  بالرغم   2016
اخرين  مولني  واغنام  بح�ضائده 
باملجان  للت�ضمني  تعلف  التي 
الك�ضاد  ،ورغ��م  مزرعته  على 
ا�ضعار  تدين  يف  هذال  ي�ضفع  مل 

منذ  وال��ل��ح��وم   الغ��ن��ام  ���ض  روؤ
ي�ضتكون  املربون  و   ، �ضنوات 
من  ميكنهم  مما  العلف  غالء  من 

.! با�ضتمرار  الغنم  ا�ضعار  رفع 
متم�ضكا  انه  املنتج  ذات  واك��د 
ال�ضايح  بن  املرحوم  والده  بعادة 
ما�ضية  على  بها  يتكرم  ال��ذي 
زروق  متا�ضفا  اجل��ه��ة  م��رب��ي 
اخلوا�ض  اىل   اللجوؤ  عن  ح�ضاين 
 ، باتنة  ولي��ات  م��ن  ال��واف��دي��ن 
وغريها،  بوعريريج  برج   ، م�ضيلة 
حما�ضيلهم  ب��ح�����ض��اد  ل��ل��ق��ي��ام 
غ��ي��اب  ظ��ل  احل���ب���وب  يف  م��ن 

. العمومية  احل�ضادات 
ولية  وايل  ان  بالذكر  واجلدير 
ابي  الله  عبد  ال�ضيد  ب�ضكرة  
احل��ب��وب  منتجي  �ضجع  ن���وار 
ا���ض��ارة  اع��ط��اء  على  ب��ا���رشاف��ه 
والدر�ض  احل�ضاد  مو�ضم  انطالق 
ببلدية  عمر  ادري�ض  مركب  ،بكل 
احلو�ض  وبلدية  �ضمال    لوطاية 
باملنا�ضبة  اليه  نقلوا  الذي  جنوبا  
،حيث  املتعددة  باوجهها  معناتهم 
تثمني  مع  بجدية  بالنظر  وعدهم 
درا�ضة  على  واحلر�ض  مبادراههم 
���ض��ب��ل احل��ل��ول لن�����ض��غ��الت��ه��م 

   . اخرى  يف  والف�ضل 

قنطار من حبوب  مليون  من  ازيد  2020،انتاج  والدر�ص  مو�سم احل�ساد  نهاية  ب�سكرة  بولية  الفالحينت  والغرفة  امل�سالح  تتوقع 
املوا�سي لدى موالو  لتغذية  املوجهة  انتاج هائل من اخلرطال والعالف  ، ف�سال عن  الفريك واملرمز  ال�سلب واللني و  بنوعيه  القمح 
لنا  ك�سف  الذي  ب�سكرة  لولية  الفالحية  الغرفة  رئي�ص  م�سعود  غماري  بال�سيد  هاتفيا  ات�سلنا  العام  هذا  انتاج  ،عن  الولية  بلديات  

الهكتار وازيد بح�سب ظروف كل مزرعة وامكانيات مزاريعها. 50قنطار يف  40 اىل   بلغة الرقام املتوقعة عن معدل 

�سنوات  اأربع  منذ  ا�سعارها  ي�سفع يف خف�ص  املا�سية مل  ك�ساد تنب 

بغرداية  ال�رشطة  م�ضالح  اأحيت 
املوافق  للطفولة  العاملي  اليوم 
�ضنة،  ك��ل  م��ن  ج���وان  للفاحت 
الن�ضاطات  ملختلف  ا�ضتمرارا 
بها  ت�ضاهم  التي  الإت�ضالية 
و  املجتمع،  بناء  و  الفرد  لتنمية 
والظروف  يتما�ضى  برنامج  فق 
بها  متر  التي  اخلا�ضة  ال�ضحية 
من  ذل��ك  يرافق  ما  و  ال��ب��الد، 
ملواجهة  اح��رتازي��ة  اإج����راءات 
مبا   ، كوفيد19  كورونا  فريو�ض 
التجمعات،  خمتلف  منع  فيها 
�ضواء  ال��زي��ارات  و  اللقاءات 
و  اأ امل��ف��ت��وح��ة  ب��ال��ف�����ض��اءات 

. ملغلقة ا
اأهمية  من  للحدث  ملا  نظرا  و 
و  التوعية  ر�ضائل  بعث  يف 
و  الطفولة  لفئة  التح�ضي�ض 
فقد  ال�ضواء   على  اأوليائهم 
اإىل  امل�����ض��ال��ح  ذات  ع��م��دت 
ذاع���ي  الإ الف�ضاء  ا�ضتغالل 
التوا�ضل  مواقع  كذا  و  املحلي 
ل���ك���رتوين  الج��ت��م��اع��ي الإ
هاته  اإح��ي��اء  ب��غ��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة، 
مبختلف  ب��ال��ت��ذك��ري  املنا�ضبة 
التي  ال��ل��وائ��ح  و  الإج����راءات 
كذا  الطفل،  حماية  يف  ت�ضب 
لالأولياء،  اإر�ضادية  وم�ضات 
ال�ضحي  الظرف  هذا  لإ�ضتغالل 
ناحية  م��ن  امل��ن��زيل  احل��ج��ر  و 
ت�ضاهم  اأن  نها  �ضاأ من  اإيجابية 
�ضبل  خمتلف  بناء  الأ تلقني  يف 

ية. حلما ا
�ضجلت  اخل�����ض��و���ض  ه��ذا  يف 
خالل  بغرداية  ال�رشطة  م�ضالح 
�ضنة  من  الأوىل  اأ�ضهر  خم�ض 
حم�ضو�ض  ج��د  ت��راج��ع   2020

بالطفولة،  املتعلقة  اجلرائم  يف 
م��ا ����رشح ب��ه رئ��ي�����ض ف��رق��ة 
املكلفة  اله�ضة  ���ض��خ��ا���ض  الأ
املتعلقة  ال��ق�����ض��اي��ا  مبختلف 
40 ق�ضية  بالطفل، حيث عاجلت 
و  مبا�رشة  ق�ضايا  يف  متمثلة 
ب�ضنة  مقارنة  نيابية  تعليمات 
 109 فيها  عاجلتها  التي   2019
نتيجة  اإيجابي  تراجع  ق�ضايا، 
باحلجر  اخل��ا���ض��ة  ل��الإج��راءات 
�ضاهم  ال��ذي  املنزيل  ال�ضحي 
و  م��راف��ق��ة  ك��ب��رية يف  ب��درج��ة 
على  لالأولياء  حثيثة  مراقبة 

. ئهم بنا اأ
كتقليد  و  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
لالأمن  العامة  للمديرية  متبع 
اإىل  دوم���ا  ال��رام��ي  ال��وط��ن��ي، 
ت�����ض��ب��ي��ق اجل���ان���ب ال��وق��ائ��ي 
ذات  �ضاهمت  ال��ردع��ي،  على 
ولية  م�ضتوى  على  امل�ضالح 
التح�ضي�ضي  اجلانب  يف  غرداية 
ا�ضتغالل  عرب  للطفولة  املوجه 
الف�ضاءات  و  املنابر  خمتلف 
حيث  الرتبوية،  املوؤ�ض�ضات  و 
ات�ضايل  ن�ضاط   67 تنفيذ  مت 
خالل  ه��ذا  و  لالأطفال،  موجه 
�ضنة  من  الأوىل  اأ�ضهر  ثالثة 
احلجر  ب��داي��ة  ق��ب��ل   ،  2020
خاللها  من  مت  املنزيل،  ال�ضحي 
لالأولياء  التوعية  ر�ضائل  مترير 
و  ال�����ض��واء  على  الأط��ف��ال  و 
حلماية  املن�ضود  الهدف  حتقيق 
لها  اأول���ت  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ة  ه��ذه 
اأهمية  الوطني  الأمن  م�ضالح 
و  احلماية  ل��ي��ات  اآ يف  خا�ضة 

فقة. ملرا ا
عامر.ع بن 

لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  عاجلت 
بالأغواط،ق�ضية  الق�ضائية 
ث��رات  امل��وؤ ب��ح��ي��ازة  متعلقة 
بطريقة  البيع  ق�ضد  العقلية 
غ����ري ����رشع���ي���ة، م����ع ح��م��ل 
من  ���ض��ك��ني  ب��ي�����ض  اأ ���ض��الح 
مربر  دون  ال�ضاد�ض  ال�ضنف 
���رشع��ي،ح��ي��ث��ي��ات ال��ن�����ض��اط 
معلومات  اإىل  تعود  م��ن��ي  الأ
قيام  مفادها  الفرقة  اإىل  واردة 
ق�ضائيا  م�����ض��ب��وق  �ضخ�ض 
العقلية  ثرات  املوؤ بيع  و  برتويج 
ث��ن��اء  واأ �رشعية  غ��ري  بطريقة 
اجلزئي  ال�ضحي  احلجر  ف��رتة 
الأح��ي��اء  اأح���د  م�ضتوى  على 
الإخت�ضا�ض،  بقطاع  املتواجدة 
خطة  و�ضعت  ذل��ك  ث��ر  اإ على 
عنا�رش  مكنت  حمكمة  اأمنية 
للفرقة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����رشط��ة 
من  الق�ضائية  لل�رشطة  املتنقلة 
من  البالغ  فيه  امل�ضتبه  توقيف 
املكان،  عني  يف  �ضنة   38 العمر 
كمية  على  بحوزته  �ضبط  اأين 
مبلغ  املهلو�ضة،  الأقرا�ض  من 
من  دج   2100.00 قدره  مايل 

الإج��رام��ي،  ن�ضاطه  ع��ائ��دات 
بي�ض  اأ �ضالح  اإىل  بالإ�ضافة 
كلونداري  ن��وع  م��ن  )�ضكني 
الفور  على  ليتم  اأوك���اب���ي(، 
حت���وي���ل ال�����ض��ال��ف ال��ذك��ر 
امل�ضلحة  مقر  اإىل  واملحجوزات 
احلال،  ق�ضية  يف  حتقيق  فتح  و 
بعد  و  اإط���اره���ا  يف  مت  ال��ت��ي 
القانونية  الإج��راءات  ا�ضتيفاء 
اأخ��ر  �ضكني  ح��ج��ز  و  �ضبط 
على  اأوك���اب���ي(  )ك��ل��ون��داري 
فيه  امل�ضتبه  م�ضكن  م�ضتوى 
عملية  يف  الأخري  هذا  ي�ضتعمله 
ث��رات  امل��وؤ م�����ض��اط  اأ تقطيع 
ال��ع��ق��ل��ي��ة.وب��ع��د ا���ض��ت��ك��م��ال 
للق�ضية  اجلزائية  الإج���راءات 
م��ام  اأ ف��ي��ه  امل�ضتبه  ت��ق��دمي  مت 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ملفها  اأح��ال  ال��ذي  الأغ���واط، 
الفوري  املثول  اإج��راءات  على 
بعقوبة  دانته  اإ ليتم  للجل�ضة، 
مع  نافذة  حب�ض  �ضنوات   07
نافذة  مالية  غرامة  و  ي��داع  الإ

دج.  100000.00 قدرها 
ع.ق

والنا�ضطة  الإعالمية  توا�ضل   
القاطنة  بوعامر  اأمينة  اجلمعوية 
مب��دي��ن��ة ع���ني م��ا���ض��ي ب��ولي��ة 
من  اخل��ريي  ن�ضاطها  الأغ���واط، 
املزيد  وت�ضجيل  اح�ضاء  خ��الل 
باإ�ضتحداث  وهذا  املحتاجني  من 
ت�ضميتها  اأعطت  خريية  جمموعة 
موزعة  متطوع"  نا  "اأ ال�ضهرية 
ن��اث  والإ للذكور  فوجني  على 
اىل  للو�ضول  ج��اه��دة  ت�ضعى 
املعوزة  العائالت  تواجد  اأمكنة 
للدخل  تنعدم  والتي  والفقرية 
امل����ايل ون��ظ��ر خل�����ض��و���ض��ي��ات 
بوعامر  اأمنية  كثفت  املنطقة 
�ضهر  يف  الن�ضاط  وزم��الئ��ه��ا 
"من�ضة  ان�ضاء  مت  حتى  رم�ضان 
"جالل  رف��ق��ة  اليكرتونية" 
التي  املن�ضة  تهتم  حيث  جتاين" 
امل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  الأوىل  ت��ع��د 
ت�ضجيل  اىل  الوطني  و  املحلي 
واملحتاجة  امل��ع��وزة  ال��ع��ائ��الت 
برتاب  الإلكرتوين  الرابط  عرب 
تتوزع  و���ض��وف  املنطقة  قليم  اإ
يف  ال��دائ��رة  بلديات  باقي  اىل 
ميكن  القريب،حيث  امل�ضتقبل 
الت�ضجيل  امل��ح��ت��اج  لل�ضخ�ض 
تامة  وب�رشية  املن�ضة  رابط  على 
املجموع  مكتب  اىل  اللجوء  دون 
والت�ضهري  الإزدهام  لتفادي  وهذا 
املن�ضة  اإمتياز  ولعل  نف�ضهم  باأ

طلبات  ا���ض��ت��ق��ب��ال  يف  ي��ك��م��ن 
الفئات  من  وغريهم  املحتاجني 
ال��ه�����ض��ة ب��ت��وف��ريامل��ع��ل��وم��ات 
ومقار  والإجتماعية  ال�ضخ�ضية 
ال��ت��ي  الأح���ي���اء  يف  ���ض��ك��ن��اه��م 
يتم  حتى  املنطقة  عليها  ترتبع 
معهم  والتحقيق  اليهم  الو�ضول 
من  ي��ل��زم  م��ا  ك��ل  لهم  وت��ق��دمي 
لهم  وغدائية  مالية  م�ضاعدات 
احتياجه  ثبت  من  يتنقل  اأن  دون 
ذكره  �ضبق  كما  امل�ضاعدات  لهذه 
من  و�ضعت  التي  املجموعة  اىل 
�ضناعة  اىل  اخل��ريي  ن�ضاطها 
والتي  العزل  والب�ضة  الكمامات 
الهيئات  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  ي��ت��م 
لها  والتي  النا�ضطة  داري���ة  الإ
على  ب��امل��واط��ن  مبا�رشة  �ضلة 
الأم��ن  م�ضالح  خمتلف  غ��رار 
من  وغريها  الإ�ضت�ضفاء  ومراكز 
ت�ضتقبل  التي  املحلية  دارات  الإ
اجل��م��ه��ور ي��وم��ي��ا وت�����ض��ارع 
معدله  ما  اجن��از  اإىل  املجموعة 
وو�ضيلة  كمامة   400 اىل   200
ي��ام،وه��ذا  وق��ائ��ي��ة ك��ل ث��الث��ة اأ
لو�ضائل  امل�����ض��اه��م��ني  مب��ب��ادرة 
فهو  الذكور  ف��وج  ما  اخلياطة،اأ
التي  التعقيم  بحمالت  يهتم 
الأزق��ة  كل  خاللها  من  يطوف 
وال�����ض��اح��ات ون��ق��اط ت��واج��د 
العمومية  الأماكن  يف  املواطنني 

.يف  وتوعيتهم  حت�ضي�ضهم  مع 
بوعامر  فيه  تراهن  الذي  الوقت 
طلبات  واإ�ضتقبال  ت�ضجيل  على 
دون  املحتاجني  م��ن  ع��دد  اك��رب 
يف  البلدية  قوائم  واىل  امل��رور 
بلغت  كورونا"حيث  "اأزمة  ظل 
ت�ضجيلها  مت  التي  الح�ضائيات 
 680 اىل  ال��ب��واب��ة  ه���ذه  ع��رب 
العملية  هذه  لقيت  وقد  حمتاج. 
ه��وؤلء،ومب��ب��ارك��ة  اإ�ضتح�ضان 
التي  اخلريية  الهيئات  من  العديد 
اجلمعوي. بالعمل  �ضلة  لها 
م���ع الخ����ذ ب��ع��ني الإع��ت��ب��ار 
وال�ضحية  الوقائية  الإج��راءات 
ال�ضحي  احلجر  اأن  املطلوبة،كما 
ف��ر���ض ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات امل��ع��وزة 
والت�ضجيل  منازلهم  يف  املكوث 
الإلكرتوين  الف�ضاء  عرب  مبا�رشة 
خالل  من  يتم  للمجموعة،حيث 
الغذائية  امل��واد  توفري  ه��ذا  كل 
اىل  والو�ضول  املالية  والطرود 
ما  لهم  وتقدمي  املحتاجني  منازل 
املح�ضنني  ي���ادي  اأ م��ن  جمعه  مت 
املجموعة  هذه  عرب  واملتطوعني 
ه��وؤلء  فقط  ت�ضتثنى  مل  التي 
وامل��ر���ض��ى  للمعاقني  ك��ان  ب��ل 
من  ن�ضيب  احلركة  عن  العاطلني 
تخ�ضي�ض  مت  فقط  اخلريي  عملهم 
م�ضت  للكبار،وقد  حفا�ضات 
تقدمي  مت  فيما  عائلة   30 العملية 

 16 لنحو  الالزمة  امل�ضاعدات 
عرب  متوا�ضل  وامل�ضوار  معاق 
يف  ت�ضتمر  التي  املن�ضة  ه��ذه 
ال�ضنة،ويف  مدار  على  ن�ضاطها 
"بوعامر"  اأكدت  حديثها  خ�ضم 
�ضيكون  اخل��ريي  العمل  هذا  ان 
�ضيما  اجل��ه��ود.  بتكاثف  ملزما 
وم�ضالح  الر�ضمية  الهيئات 
وامل�ضاهمني  ال��دائ��رة  البلدية 
اأ�ضحاب  �ضواء  مت�ضدقني  من 
م���ال ورج����ال اأع���م���ال وجت���ار 
وغ��ريه��م م��ن ي��ل��ت��ف��ت��ون ح��ول 
الإجتماعي  التكافل  مظاهر 
بني  والأخ��وة  امل��ودة  روح  وزرع 
يف  عموما،خ�ضو�ضا  املواطنني 
لزم  اأ الذي  بالذات  ال�رشف  هذا 
يف  املكوث  ال�ضكان  الوباء  فيه 
الإحتياج  حاجة  وتزايد  منازلهم 
كانت  التي  ���رش  الأ من  للكثري 
الفردي  الن�ضاط  على  تعتمد 
زادها  مما  اخلا�ض  املهني  والعمل 
للحياة  اإ�ضافية  واأعباء  معانات 
للكثري  امل�ضتمر  التكفل  .رغ��م 
واجلمعيات  املعنية  اجلهات  من 
امل�ضاعدات  عامل  اأن  اخلريية،ال 
وعودة  احلجر  برفع  مرهون  يبقى 
للمواطنني  ال��ي��وم��ي  الن�ضاط 

. احلرة  الأعمال  ميتهنون  الذين 
ع.ق

تدخالت اإذاعية و ر�سائل توعوية عرب مواقع التوا�سل الإجتماعي

  اأمن غرداية يحيي اليوم العاملي 
للطفولة

العقلية  املوؤثرات  ملروج  �سجنا  �سنوات   7
بالأغواط 

بالأغواط  اخلريية  اجلمعيات  من  العديد  "الكورونا" توحد 
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توقيف �ساحبة �سيدلية و م�ساعديها يف ق�سية تزوير 
حمررات طبية و بيع املوؤثرات العقلية بق�سنطينة

 علجية عي�ص
-----------------

ح��ي��ث��ي��ات ال��ق�����ض��ي��ة ت��ع��ود 
القيام  تفيد  معلومة  ل�ضتغالل 
دواء  ���ض��ي��دل��ي��ة،    يف  ببيع 
بريغابالني ذا  خ�ضائ�ض  موؤثرة 
املهلو�ضات،  ملتعاطي  عقليا 
التي  التحريات  تكثيف  ليتم 
و  ل��ي��ه  اإ الو�ضول  م��ن  مكنت 
املدينة  ���ض��وارع  باأحد  اإيقافه 
على  منجلي  ع��ل��ى  اجل��دي��دة 
بيجو  ن��وع  م��ن  مركبته  م��نت 
تفتي�ضها  عند  التي  ،و   406
ب�  تقدر  كمية  على  بها  عر 
 300 بريغابالني  كب�ضولة   900
طبية  و�ضفات   03 كذا  و  ملغ، 
اأخ�ضائيني  ختم  عليها  فارغة 
لرخ�ض  ن�ضخ   06 و  نف�ضانيني، 
ليتم  م��ايل  مبلغ  و  ال�ضياقة، 
املركبة  رفقة  امل�ضبوطات  حجز 
ل�ضتكمال  املعني  حتويل  و 
بينت  و  القانونية،  الإج��راءات 
له  �رشيك  وج��ود  التحقيقات 
كبائعة  معه  تعمل  امراأة  هي  و 
بنف�ض  تقوم  ال�ضيدلية  بنف�ض 
رفقة  توقيفها  ليتم  الفعل 
�رشيكا  يعترب  ال��ذي  زوج��ه��ا 
ح�ضب  الق�ضية،  ذات  يف  اأي�ضا 

هي  ال�ضيدلية  بيان  يف  جاء  ما 
قرائن  بوجود  و  لم��راأة،  ملك 
يف  فيها  كم�ضتبه  و���ض��ع��ت 

الأخرى،  هي  الق�ضية 
املفتوح  التحقيق  اإطار  يف  و    
النيابة  من  باإذن  و  الق�ضية  يف 
ال�ضبطية  با�رشت  املخت�ضة 
تفتي�ض  عمليات  الق�ضائية 
مت  اأين  فيهم،  امل�ضتبه  م�ضاكن 
يفوق  مايل  مبلغ  اإجماليا  حجز 
بالإ�ضافة  �ضنتيم،  مليون   77
خمتلف  م��ن  علبة   115 اإىل 

املتهم  لدى  �ضبطت   ، الأدوي��ة 
و  ال��ب��ائ��ع��ة  مب��ن��زل   و  الأول، 
اأخرى  كميات  �ضبطت  زوجها 
م�ضتح�رشات  و  الأدوي��ة  من 
ال�ضتعمال  ذات  التجميل 
طبية  و�ضفة  و  ال�ضيدلين 
اأخ�ضائية  ختم  عليها  فارغة 
 961 اإىل  بالإ�ضافة  نف�ضانية، 
باأكيا�ض  مثبتة  اأدوية  مل�ضقات 
بطاقة   12 رفقة  بال�ضتيكية 
196 علبة فارغة لدواء  �ضفاء و 
كل  )�ضعة  ملغ   300 بريغابالني 

بينت    كما  كب�ضولة(،   60 علبة 
و�ضفات  ا�ضتخدام  التحقيقات 
ل�ضتخراج  مزورة  باأختام  طبية 
وث��ائ��ق  با�ضتعمال  الأدوي����ة 
حق،  وج��ه  دون  الغري  تخ�ض 
ذات  الأدوي���ة  منها  �ضيما  ل 
ليتم  عقليا،  املوؤثرة  اخل�ضائ�ض 
اإجراءات جزائية عن  اإجناز ملف 
اأمام  املعنيني  تقدمي  و  الق�ضية 
كل  �ضد  اإجناز  مت  كما  النيابة، 
ملف  بال�ضيدلية  البائعني  من 

ال�رشقة. ق�ضية  عن  منف�ضل 

و�سعت فرقة قمع الإجرام بامل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية باأمن ولية ق�سنطينة حدا لن�ساط �سبكة اإجرامية ت�سم 04 
33 �سنة، مت تقدميهم اأمام النيابة املحلية عن تهمة التزوير و ا�ستعمال  27 و  اأ�سخا�ص من اجلن�سني ترتاوح اأعمارهم بني 
املزور يف حمررات طبية با�ستعمال اأختام مزيفة و مقلدة، ب�سبب املمار�سة  غري ال�سرعية ملهنة ال�سيدلة،عدم احرتام الأحكام 
املتعلقة باملراقبة المنية اخلا�سة ل�ستعمال و توزيع اأدوية ذات خ�سائ�ص مدرة اأو موؤثرة عقليا و ا�ستعمال بطاقات ال�سفاء 

لذات الغر�ص.

ال�سبكة كانت ت�ستعمل بطاقات ال�سفاء خا�سة مبر�سى مزمنني

ك�����ض��ف ب��ي��ان خ��ل��ي��ة الإع���الم 
تب�ضة  بولية  ال�ضحة  ملديرية 
مكافحة  اإطار  م�ضاحلها،ويف  اأن 
ت��ف�����ض��ي ال���وب���اء ال����ذي ي��ه��دد 
احل��وام��ل والأج���ن���ة وال��ر���ض��ع 
الأطراف  مع  ا�ضت�ضارات  وبعد 
 10 ه��وات��ف  و�ضعت  املعنية، 
ت�رشف  حتت  متطوعات  قابالت 
منهن  ل���ض��ي��م��ا  امل���واط���ن���ات 
تقدمي  و  لالت�ضال  احل��وام��ل، 
ا�ضتف�ضاراتهن  و  ت�ضاوؤلتهن 
الإج���راء،  ه��ذا  ي��اأت��ي  الطبية.و 
اإج�����راءات  تطبيق  اإط����ار  يف 
التدابري  و  الجتماعي  التباعد 
تف�ضي  م��ن  للتقليل  امل��ت��خ��ذة 
ال�ضتمرار  و   19 كوفيد  وب��اء 
الوطنية،  ال�ضحة  برنامج  يف 
الأم��وم��ة  باخل�ضو�ض  امل��وج��ه 
للقابالت  عهد  قد  والطفولة.و 
تلقي  م��ه��م��ة  امل��ت��ط��وع��ات، 
خمتلف  ن�ضاء  ا�ضتف�ضارات 
على  ال��رد  و  ال��ولي��ة  بلديات 

الهاتف  عرب  ال�ضت�ضارات  تلك 
هواتف  اأرقام  اأرفقت  و  املحمول، 
املخ�ض�ض  بالوقت  القابالت، 
لعمل كل قابلة و ذلك يف جدول 
�ضباحا  التا�ضعة  من  ميتد  زمني 
ثّمن  و  ليال.  ع�رشة  احلادية  اإىل 
العملية  هذه  املواطنني  من  عدد 
وا�ضع  لنطاق  �ضت�ضمح  التي 
ت�ضاوؤلتهّن  بطرح  الن�ضاء،  من 
و  ال�ضتثنائية  الظروف  هذه  يف 
�ضافية و كافية من  اإجابات  تلقي 
متطوعات،  و  حمنكات  قابالت 
التوجيه  توجيههن  ث��ّم  م��ن  و 
هذا  �ضي�ضمح  ال�ضحيح.كما 
عن  ال�ضغط  بتخفيف  الإج��راء 
ال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضات  بع�ض 
م�ضت�ضفى  خا�ضة  و  العيادات  و 
اقرتح  فيما  بتب�ضة،  خالدي عزوز 
بقابالت  القائمة  تطعيم  اآخرون 

الولية.     عا�ضمة  خارج  من 
الزين  �ضو�ضة حممد 

قابالت تب�سة يتطوعن للرد على 
ا�ستف�سارات احلوامل

للتقليل من ال�سفر ومواجهة تف�سي وباء كورونا

البرتولية  اخل��دم��ات  حمطات 
ولي��ة  ب��ل��دي��ات  خمتلف  ع��رب 
يف  �ضيما  فارغة  �ضبه  تب�ضة 
النخفا�ض  جراء  وهذا   ، امل�ضاء 
ال��ك��ب��رييف ك��م��ي��ة ال���وق���ود 
القطر  نحو  للتهريب  املطلوب 
فريو�ض  انت�ضار  منذ  املجاور، 
�ضدور  اجنرعنه  الذي  كورونا، 
بغلق  العليا  ال�ضلطات  ق��رار 
اجلارين  البلدين  ب��ني  احل��دود 
مبا  مقارنة  تون�ض،  و  اجل��زائ��ر 

ال�ضابق. يف  الو�ضع  عليه  كان 
ال��وق��ود  حم��ط��ات  اإىل  ال��زائ��ر 
ل�ضيما  ب��ك��ث��اف��ة،  امل��ن��ت�����رشة 
للولية،  احلدودية  بالبلديات 
�ضئيل   ح�����ض��ور   ُي�����ض��ج��ل 

م�ضتوى  على  املركبات  ملختلف 
ن�ضاطها  بات  التي  املحطات، 
ت�ضتهلك  تعد  مل  و  حم���دودا 
تتزود  التي  الكبرية  الكميات 
املواطن  كان  حيث  �ضابقا،  بها 
اإيجاد  يف  كبرية  �ضعوبة  يجد 
ب��ك��م��ي��ة من  ل��ل��ت��زود  م��ك��ان 
ب�ضبب  البنزين،  اأو  امل���ازوت 
و  اجلزائريني  املهربني  تهافت 
على  التون�ضيني  املت�ضوقني 
نحو  لتهريبها  ال��وق��ود،  م��ادة 
يكر  حيث  ال�رشقية،  اجل���ارة 
لرتفاع  نظرا  عليها  الطلب 
كورونا  جائحة  هناك.  اأ�ضعارها 
ب�ضكل  املهربني  ن�ضاط  اأف�ضدت 
بعد  و  اأنه  حيث  م�ضبوق،  غري 

ن�ضاط  عرف  ال��وب��اء،   انت�ضار 
تراجعا  للمحطات  الت�ضويق 
منت�ضف  منذ  كبرية،  بن�ضبة 
عقب  ال��ف��ارط،  م��ار���ض  �ضهر 
النقل  حلركة  الكلي  التوقف 
ب�ضبب  الوطن،  عرب  التنقل  و 
ت��ف�����ض��ي ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 
اأ���ض��ح��اب  ب���ات  و  امل�ضتجد 
بالكمية  يتزودون  ال�ضيارات 
�ضهولة  يف  يحتاجونها  التي 
عليه  ك��ان  ما  عك�ض  ي�رش،  و 
حينما  ك��ورون��ا،  قبل  الو�ضع 
الظفر  يف  م�ضقة  يجدون  كانوا 
ي�ضطر  و  الوقود  من  بلرتات 
ال�ضوق  من  لقتنائه  البع�ض 
م�ضاعفة،  باأ�ضعار  ال�ضوداء 

لل�ضفر. م�ضطرا  كان  اإذا  خا�ضة 
احل��دود  بغلق  احلكومة  ق��رار 
النقل  و�ضائل  كافة  وق��ف  و 
املدن  يف  اخلا�ضة  و  العمومية 
خلفية  على  ال��ولي��ات،  بني  و 
اإىل  اأدى  كورونا،  وباء  انت�ضار 
يف  كبري  انخفا�ض  ت�ضجيل 
غياب  و  الوقود  مادة  ا�ضتهالك 
باملحطات،  الطوابري  لتلك  تام 
ما  و  تنتهي  ل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
و  م�ضاق  من  املواطن  يكابده 
بع�ض  من  ج�ضدية  اع��ت��داءات 
مبا  ي��ت��زود  اأ�ضبح  و  املهربني 
يرغب  التي  الكمية  من  ي�ضاء 

. فيها
الزين  حممد  �ضو�ضة 

ب�سبب غلق احلدود و توقف ن�ساط املهربني

ولية  باأمن  العمليات  قاعة  �ضجلت 
مكاملة   91 املن�رشم  العام  خالل  ميلة 
1548 و كذا  هاتفية عرب الرقم الأخ�رش 
حالت  عن  بالتبليغ  اخلا�ض   104 الرقم 
متت  الأطفال،حيث  اختطاف  اأو  اختفاء 
عرب  عنها  التبليغ  مت  ق�ضية   32 معاجلة 
ق�ضيتان  منها   1548 الأخ�رش  الرقم 
قا�رشين  اختفاء  بحالت  متعلقتان 
كما  املنزل  من  بالهروب  تتعلق  وق�ضية 

قا�رشا   28 على  العثور  عن  التبليغ  مت 
قا�رش،  باإبعاد  تتعلق  وق�ضية  تائها 
 37 العمليات  قاعة  كذلك  �ضجلت  فيما 
اإثرها  على  متت   104 الرقم  عرب  ات�ضال 
ق�ضايا   08 منها  ق�ضية   13 معاجلة 
وق�ضيتان  الختفاء،  بحالت  متعلقة 
وثالث  املنزل  من  بالهروب  تتعلقان  
على  العثور  عن  التبليغ  تخ�ض  ق�ضايا 
الق�ضايا  اإج��م��ايل  لي�ضل  تائه  طفل 

ق�ضية.  45 اإىل  املعاجلة 
م�ضالح  ق��ام��ت  ذات���ه   ال�ضياق  ويف 
اأ�ضهر  اخلم�ضة  خ��الل  ميلة  ���رشط��ة 
 16 مبعاجلة  اجلارية  ال�ضنة  من  الأوىل 
عرب  �ضجلت  ق�ضايا   10 منها  ق�ضية، 
عن  بالتبليغات  تتعلق   1548 الرقم 
معاجلة  متت  فيما  تائه  طفل  على  العثور 
الرقم  عرب  عنها  التبليغ  مت  ق�ضايا   06
بالتبليغ  تتعلقان  ق�ضيتان  منها   ،104

الختفاء  ح��الت  ع��ن 
تخ�ضان  وق�ضيتان 
حالتي  ع��ن  التبليغ 
خ������روج ط���ف���ل م��ن 
وكذا  تائه  واآخر  املنزل 
تتعلقان  ق�����ض��ي��ت��ان 
طفل  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ث��ور 

ئه. تا
مهناوي  بوجمعة 

معاجلة 16 ق�سية خا�سة بالأحداث خالل العام اجلاري مبيلة 

حمطات الوقود فارغة بتب�سة

امل��دادح��ة،  دواوي���ر  �ضكان  ع��رب 
ببلدية  �ضنة  اولد  و  العوا�رشية 
وا�ضتيائهم  تذمرهم  عن  احلمادنة 
قاعة  ب��ق��اء  ج���راء  ال�ضديدين 
دوار  ب��رتاب  الكائنة  ال��ع��الج 
ال�ضكان  وجه  يف  مغلقة  املدادحة 
بالرغم  وهذا  ا�ضابيع،  عدة  منذ 
م�ضتها  التي  الرتميم  عملية  من 
 220 من  اكر  اخلزينة  وكلفت 
القاعة  ان  ال  �ضنتيم  مليون 
بقيت  ال�ضغال  انتهاء  ورغ��م 
التغطية  م��ن  ب��ال��رغ��م  مغلقة 
تقدمها  كانت  التي  ال�ضحية 
امل��ذك��ورة،  ال��دواوي��ر  ل�ضكان 
مرغمني  اليوم  ا�ضبحوا  الذين 
املتعددة  العيادة  اىل  التنقل  على 
احلمادنة  مدينة  مبركز  اخلدمات 
تزيد  بتكلفة  حقنة  لتلقي  رمبا 
قورنت  ما  اذا  دج  ال200  عن 
�ضيارات  ع��رب  النقل  بتكلفة 
تعليق  ظ��ل  يف  الكلوند�ضتان 
الطاك�ضيات  عرب  النقل  حركة 
وح���اف���الت ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي 
ال�ضلطات  ط��ال��ب��وا  ال�����ض��ك��ان 
وايل  راأ���ض��ه��ا  وع��ل��ى  املحلية 
فتح  لع���ادة  ال��ت��دخ��ل  ال��ولي��ة 
مت�ضائلني  ال�ضكان  امام  القاعة 
ترميمها  اإع��ادة  من  الفائدة  ما 
البلدية  م�ضالح  ت��رى؟ام��ا  ي��ا 
البلدية  ان  اكدت  فقد  احلمادنة 

العديد  ترميم  ب��ربجم��ة  ق��ام��ت 
لتح�ضني  ال��ع��الج  ق��اع��ات  م��ن 
للقطاع  اخل��دم��ات��ي  امل�ضتوى 
الطبي  التاأطري  م�ضكل  ان  ال 
املوؤ�ض�ضة  م�ضالح  تتحمله 
اجل��واري��ة  لل�ضحة  العمومية 
امل�ضدر  نف�ض  وح�ضب  بجديوية 
يقت�رش  مل  التاأطري  م�ضكل  اأن 
بل  باملدادحة  العالج  قاعة  على 
باملهايدية  العالج  قاعتي  م�ضت 
اأرق  الذي  امل�ضكل  وهو  والعتابة 
العتابة  دواوي���ر  �ضكان  اي�ضا 
املجاورة  واملناطق  واملهايدية 
ا�ضتكى  ثانية  جهة  ومن  لهما 
توقف  من  كذلك  املدادحة  دوار 
على  علوي  ج�رش  اإجناز  اأ�ضغال  
ال�ضكة  لعبور  الدواوير  م�ضتوى 
الدوار  �ضكان   وجتنب  احلديدية 
الرواح،   من  املزيد  �ضقوط  من 
به  توقفت  الذي  امل�رشوع  وهو 
باملائة  ال50  حدود  عند  ال�ضغال 
التعجيزية  ال�����رشوط  نتيجة 
باإجناز  املكلفة  الرتكية  لل�رشكة 
ا�ضتقدام  ا�ضرتطت  والتي  اجل�رشاأ 
عليها  امل��ح�����ض��وب��ني  ع��م��ال��ه��ا 
العاملة  اليد  على  وال�ضتغناء 
عملية  اأج��ل  م��ا  وه��و  املحلية، 
غالف   لها  ُر�ضد  التي  الجن��از 

�ضنتيم. ال05 ماليري  فاق  مايل  
ابو ع�ضام

قاعات مغلقة واأخرى بدون تاأطري 
باحلمادنة بغليزان 



مقرتحني  "كاف" يبحث 
ل�ستئناف بطولتي اأفريقيا

احلــيــاة  تــعــود  قليلة،  اأيــــام  بــعــد 
ـــدوري االإ�ــســبــاين بعد  ـــواء ال الأج
ب�سبب  اأ�ــســهــر   3 نحو  دام  تــوقــف 
جائحة كورونا التي اأ�سابت العامل 
اآذار  مار�ض/  اأوائــل  منذ  تام  ب�سلل 

املا�سي.
بديربي  الليجا  مباريات  ت�ستاأنف   
اإ�سبيلية  فريقي  ــني  ب اأنــدلــ�ــســي 
يونيو/   11 ــوم  ي بيتي�ض  ـــال  وري
 ،28 اجلــولــة  يف  املقبل  ــران  ــزي ح
ما  ال�ستكمال  م�سغوط  وبــجــدول 
تبقى من 11 جولة لتفادي تالحم 

املو�سمني اجلاري والذي يليه.
  

برشلونة
 

ــوين يف  ــال ــت ــك يــبــقــى الــفــريــق ال
قبل  انتزعها  حيث  ــدارة،  ــس ــ� ال
ال�سعب  ـــوزه  ف بف�سل  الــتــوقــف 
بهدف  �سو�سيداد  ريال  �سيفه  على 

ركلة  مــن  مي�سي  ليونيل  �سجله 
جزاء.

تبدو  املو�سم  هذا  البار�سا  ح�سيلة   
باملا�سي،  مقارنة  ن�سبيا  �سعيفة 
يف  بــفــوزه  نقطة   58 جمع  حيث 
و5  تعادالت   4 مقابل  مباراة   18
 63 العــبــوه  �سجل  بينما  هــزائــم، 
هدفا مقابل 31 يف �سباكه، ويبتعد 
مناف�سه  عن  نقطتني  بفارق  فقط 

التقليدي ريال مدريد. 
و�سل  فقد  املا�سي،  املو�سم  يف  اأمــا 
املرحلة  لهذه  الكتالوين  الفريق 
بـ63 نقطة من 19 فوزا و6 تعادالت 
 69 العــبــوه  و�سجل  وخ�سارتني، 
وكان  �سباكه،  يف   26 مقابل  هدفا 
بفارق  مدريد  ريــال  على  متفوقا 

نقطة.  12
 

ريال مدريد
 

قوة  بكل  امللكي  الفريق  يناف�ض 
بعد  املو�سم،  هذا  الليجا  لقب  على 
اأن فرط يف ال�سدارة باإرادته عقب 
ريال  اأمام  جولة  اآخر  يف  اخل�سارة 

بيتي�ض 1-2.
يف  نقطة   56 املــريــنــجــي  جــمــع   
و8  فــــوزا   16 ــن  م ــاين  ــث ال ــز  ــرك امل
و�سجل  هزائم،   8 مقابل  تعادالت 
يف   19 مقابل  هــدفــا   49 العــبــوه 

�سباكهم.
املو�سم  يف  مرتاجًعا  الريال  وكــان   
مرور  بعد  الثالث  للمركز  املا�سي 
ن�سبيا  اأقــل  وبح�سيلة  جولة   27
16 فوزا و3 تعادالت  51 نقطة من 
مقابل 8 هزائم، وت�سجيل 47 هدفا 

مقابل 32 يف �سباكه.
 

دائرة المنافسة
 

بر�سلونة  بني  املناف�سة  ا�ستعال  مع 

تباعا  وتفريطهما  مدريد  وريــال 
ــدة هـــذا املــو�ــســم،  ــدي يف نــقــاط ع
الذهبي  ــع  ــرب امل ــالع  ــس اأ� تكتمل 
الثالث  املركز  يف  اإ�سبيلية  بتواجد 
�سو�سيداد  ريال  خلفه  نقطة  بـ47 
عن  ـــداف  االأه بــفــارق  نقطة   46
اأتلتيكو  ويــطــاردهــمــا  خــيــتــايف، 
بـ45  ال�ساد�ض  املــركــز  يف  مــدريــد 
نقطة، وخلفه بـ 3 نقاط فالن�سيا.

 اأما املو�سم املا�سي، فكانت املناف�سة 
البار�سا  ابتعاد  مع  ن�سبيا  اأ�سعف 
بينما  نقطة،  بـ63  الــ�ــســدارة  يف 
 56 مدريد  اأتلتيكو  يالحقه  كــان 
نقطة،   51 مدريد  ريال  ثم  نقطة 
وبــعــدهــمــا مبــ�ــســافــة خــيــتــايف يف 

املركز الرابع بـ45 نقطة.
 

مثلث الخطر
 

املو�سم  هــذا  الهبوط  �سبح  يطارد 
يتذيل  حــيــث  عـــديـــدة،  اأنـــديـــة 
نقطة،  بـ20  الرتتيب  اإ�سبانيول 
اأمامه ليجاني�ض 23 نقطة ثم ريال 
مايوركا 25 نقطة، واأمامه مب�سافة 
نقطة   26 فيجو  �سيلتا  قــريــبــة 
 29 الوليد  وبلد  نقطة   27 واإيبار 

نقطة. 
املو�سم  مــن  املرحلة  نف�ض  يف  اأمــا 
يف  يقبع  هوي�سكا  كــان  املــا�ــســي، 
مقابل  نقطة  بـ22  الليجا  موؤخرة 
ل�سيلتا  و25  فاليكانو،  لرايو   23
وبلد  لفياريال  نقطة  و26  فيجو، 
بـ30  ليفانتي  ــم  ــه ــام واأم الــولــيــد 

نقطة. 
املو�سم  يف  الهبوط  �سبح  ا�سطاد 
فايكانو  رايــــو  بــالــفــعــل  ــي  املــا�ــس
جرونا  اإليهما  وان�سم  وهوي�سكا، 
 11 14 قبل  رغم ابتعاده يف املركز 

جولة من نهاية امل�سوار.

ال�سهر،  الالعب  اأعمال  وكيل  يوا�سل 
البحث  مينديز،  خــورخــي  الربتغايل 
عن خمرج ملوكله اجلزائري فوزي غالم، 
الذي تتوا�سل التاأكيدات بقرب مغادرته 
الفني  املدير  يئ�ض  بعدما  نابويل،  نادي 
ــودة  ــن انــتــظــار ع جــيــنــارو غـــاتـــوزو م

الظهر االأي�سر مل�ستوياته ال�سابقة.
ووفقًا ل�سحيفة "النازيوين" االإيطالية، 
يف  رغبة  اأبـــدى  فيورنتينا  ــادي  ن ــاإن  ف
املو�سم،  نهاية  بعد  ــالم  غ فـــوزي  �سم 
روؤية  بعد  �سيكون  معه  التفاو�ض  لكن 
الن�ساط  ا�ستئناف  عند  جاهزيته  مدى 
حزيران،  يونيو/  �سهر  منت�سف  الكروي 
من  املا�سية  االأ�سهر  يف  عانى  اأن  بعد 

اإ�سابات اأثرت على م�سواره.
اإيطالية  اإعــالمــيــة  تقارير  اأن  يــذكــر 
فيورنتينا  اأن  ك�سفت  قد  كانت  �سابقة، 
�سبال  اإدارة  مع  مبدئي  التفاق  تو�سل 
حممد  اجلــزائــري  العبه  �سم  اأجــل  من 
مركز  كذلك  ي�سغل  الذي  فار�ض،  �سليم 
10 ماليني يورو،  الظهر االأي�سر مقابل 
�ستكون  "الفيوال"  اإدارة  اأن  يعني  مما 
غالم  وبني  بينه  االختيار  �سرورة  اأمام 

لتدعيم الفريق.
"توتو  مــوقــع  ك�سف  ـــر،  اآخ جــانــب  مــن 
وكيل  مينديز  خــورخــي  اأن  نابويل" 
اأعمال فوزي غالم، يتفاو�ض كذلك مع 
اأندية فرن�سية واإ�سبانية ترغب يف �سم 

يف  البقاء  ُيف�سل  االأخر  لكن  الالعب، 
الدوري االإيطايل.

االأول  ليلة  غالم  ين�سى  لن  وبالتاأكيد 
من نوفمرب/ ت�سرين االأول عام 2017، 
التي تعّر�ض فيها الإ�سابة خطرة على 

اأبطال  دوري  لقاء  يف  الركبة  م�ستوى 
ليدخل  �سيتي،  مان�س�سرت  �سد  اأوروبــا 

منه  يخرج  مل  مظلم  نفق  يف  بذلك 
قبل  كان  اأن  بعد  االآن،  حتى 

اأحــد  مــن  االإ�ــســابــة  تلك 
العامل  العبي  اأح�سن 

من  ومطلوبًا  مبركزه، 
فرق عاملية كربى.

ال�سعودي  الن�سر  نـــادي  اإدارة  قـــررت 
الـــدويل اجلــزائــري  الــرتاجــع عــن �سّم 
�ــســفــيــان فــيــغــويل جنـــم غــاالتــ�ــســراي 
بدء  على  �سهر  قبل  وذلـــك  ــي؛  ــرتك ال
كان  اأن  بعد  ال�سيفية،  االنتقاالت  �سوق 
منذ فرتة ق�سرة املطلب االأول للنادي 
جناح  يف  لال�ستثمار  ال�ساعي  ال�سعودي، 
والعرب  اجلزائريني  الالعبني  جتربة 
الدوري  يف  العجوز  القارة  يف  املحرتفني 

ال�سعودي.
يت�سدر  االإ�سباين  فالن�سيا  العب  وكان 
للمو�سم  حت�سبا  الن�سر  نــادي  اأولــويــات 
اأبطال  رابطة  ملناف�سة  ا�ستعدادا  املقبل، 
اآ�سيا التي يريد النادي ال�سعودي التتويج 
العامل  امل�ساركة يف كاأ�ض  بها، وا�ستهداف 
فيغويل  توهج  بعد  �سيما  ال  لالأندية، 
املو�سمني  خــالل  الــرتكــي  الــــدوري  يف 
املنتخب  مع  الالفت  وتاألقه  االأخرين، 

الوطني يف كاأ�ض اأمم اإفريقيا 2019.
اأرينا”  “فوتبول  �سحيفة  ــــرت  وذك
مهتًما  ُيعد  مل  الن�سر  نادي  اأن  الرتكية 
املقابل  ب�سبب  فيغويل؛  �سفيان  ب�سم 
ــن الـــنـــادي الــرتكــي  ــــادي املــطــلــوب م امل
اأ�سفر  لــ�ــســالــح  العــبــه  يف  للتفريط 
من  طلب  غاالت�سراي  وكــان  العا�سمة، 
نادي الن�سر دفع 10 ماليني يورو للتخلي 
عن فيغويل جنم نادي وي�ستهام يونايتد 
ال�سابق، خا�سة اأن العب “اخل�سر” تاألق 
ب�سورة وا�سحة مع منتخب بالده، وكان 
اإفريقيا  اأمم  بكاأ�ض  تتويجه  يف  �سبًبا 

.2019
لــنــادي  انــ�ــســم  فــيــغــويل  �سفيان  ـــان  وك
غاالت�سراي الرتكي يف عام 2017، حيث 
لعب 101 مباراة مع الفريق الرتكي متكن 
يف  و�ساهم  هدًفا،   26 اإحراز  من  خاللهم 
على  الرتكي  للدوري  بلقبني  تتويجه 
وقت  يف  االأخبار  هذه  وتاأتي  التوايل، 
رغبته  اجلزائري  الدويل  فيه  اأكد  كان 
بهذا  قال  حيث  با�سطنبول،  البقاء  يف 
عقداً  الفارط:”اأم�سيت  ال�سهر  ال�ساأن 

بعد،  ينق�ض  مل  �سنوات  خلم�ض  ميتد 
اأّن  كــمــا  هــنــا  جميلة  فـــرتة  ــض  ــ� ــي واأع
اأفّكر  ال  فاأنا  ولهذا  حتبني،  اجلماهر 
الأقــّدم  العمل  و�ساأوا�سل  الرحيل،  يف 
االإ�سافة لفريقي يف الظروف ال�سعبة”، 
ــادة  ــس واإ� ــرتام  ــاح ب فــيــغــويل،  ويحظى 
غاالت�سراي  جماهر  من  وا�سعة  فئة 

الكبرة  للخدمات  وذلــك  الرتكي، 
لــلــنــادي منذ  الــتــي يــقــدمــهــا 

�سيف  اإلــيــه  ان�سمامه 
يف  وامل�ساهمة   ،2017

تتويجه بالثنائية 
لعامني  املحلية 

مــتــتــالــيــني، 
كـــــمـــــا مل 

يــغــفــل 

جنوم 
ة  لكر ا

كية  لرت ا
ــى الــالعــب،  ــل ــاء ع ــن ــث ال
الالعب  ــوؤالء  ه بني  ومــن 
الرتكي  للفريق  ال�سابق 
بعقد  حاليًا  واملــرتــبــط 
مـــع فــريــق بــر�ــســلــونــة 
ــوران،  ت اأردا  االإ�سباين 
تقريبًا  يلعب  والــــذي 

فيغويل  مركز  نف�ض  يف 
وقال  امللعب،  اأر�ض  على 
يف  فيغويل،  عــن  تـــوران 

ال  �سابقة:”اأنا  ت�سريحات 
فيغويل،  مع  نف�سي  اأقــارن 

ُيعجبني  الالعب  هــذا  لكن 
ــه تــ�ــســديــدات  ــدي كـــثـــراً، ل

اأنــا  مــنــي،  اأف�سل  وعر�سيات 
اأو  كالعب  �ــســواء  كــثــراً  اأحــبــه 

كاأخ، اإنه �سخ�ض رائع”.

املقبل،  املو�سم  حتى  االأقـــل  على 
�سيبقى النجم االأرجنتيني ليونيل 
الفريق  مع  بر�سلونة  قائد  مي�سي 
ــن عــلــى بــنــد يف  ــزم بــعــد مـــرور ال
النادي  مبغادرة  له  ي�سمح  عقده 
يونيو/  30 يــوم  جمانا  الكتالوين 

حزيران من كل عام.
اإىل  الفريق  اأ�سطورة  عقد  وميتد 
�سيف املو�سم املقبل، ولكنه عندما 
بندا  و�سع   2017 عام  عقده  جدد 
مو�سم  كل  نهاية  الرحيل  له  يتيح 

جمانا اإىل اأي وجهة يريدها.
الرب�سا  اإدارة  "البولغا"  يبلغ  ومل 
اأنه  يعني  مما  الرحيل،  يف  رغبته 
رغم  نو"  "الكامب  يف  م�ستمر 
ــل واخلـــالفـــات  ــاك ــس ــ� امل
ـــه وبــــني  ـــن ـــي ب
املـــديـــر 

الريا�سي اإريك اأبيدال وعدم ر�ساه 
املــدرب  وتعيني  الــتــعــاقــدات  عــن 

�سيتني.
االأرجنتني  منتخب  قــائــد  وكـــرر 
يف  رغبته  منا�سبة  مــن  اأكـــر  يف 
النادي  الرب�سا،  بقمي�ض  االعتزال 
الذي وقع معه اأول عقد عام 2005 

وجدده ثماين مرات.
"اإلبايي�ض"  �سحيفة  اأن  يــذكــر 
�سرب  مــن  اأول  كــانــت  االإ�سبانية 
تفا�سيل عقد مي�سي، واأكد املعلومة 
اإنه  قائال  بيكيه  ــرارد  ج زميله 
للنادي  مي�سي  قدمه  ما  كل  "بعد 
اأن يكون قادرا وحرا يف  فمن حقه 

حتديد م�سره وم�ستقبله".
قال  االأرجنتيني  ال�ساحر  ــان  وك
لن  نف�سها  واحلياة  القدم  كرة  اإن 
جائحة  بعد  طبيعتهما  اإىل  تعودا 

فرو�ض كورونا.
ــــع االإلـــــكـــــرتوين  ــــوق ونــــقــــل امل
مقتطفات  لرب�سلونة  الــر�ــســمــي 
ل�سحيفة  مي�سي  ت�سريحات  مــن 
اأن  "اأعتقد  فيها  جاء  "اإلبايي�ض"، 
لن  عموما،  احلياة  مثل  القدم  كرة 

تكون هي نف�سها اأبدا".
 11 يــوم  املو�سم  ا�ستئناف  وتــقــرر 
حيث  احلــــايل،  يــونــيــو/حــزيــران 
وجاره  �سيفه  مع  اإ�سبيلية  يلتقي 
ديربي  يف  بيتي�ض  ريـــال  الــلــدود 
مدينة اإ�سبيلية، بينما يحل الرب�سا 
من   13 ــوم  ي مــايــوركــا  على  �سيفا 
من  �ساعة   24 قبل  اجلــاري،  ال�سهر 
اإيبار،  لقاء ريال مدريد مع �سيفه 
خلف  املباريات  جميع  تقام  حيث 

اأبواب مغلقة ب�سبب الوباء.

�سرتلينج  رحيم  تفكر  عن  اإجنليزي،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
مل  اإذا  الفريق،  �سفوف  عن  الرحيل  يف  �سيتي،  مان�س�سرت  مهاجم 

يتمكن النادي من امل�ساركة يف دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل.
مان�س�سرت  حرمان  قرر  قد  القدم،  لكرة  االأوروبــي  االحتاد  وكان 
اللعب  قواعد  ك�سر  ب�سبب  ملو�سمني،  قاريا  امل�ساركة  من  �سيتي 

النظيف.
يريد  �سرتلينج  فاإن  "اإندبندنت" االإجنليزية،  �سحيفة  وبح�سب 
ارتبط  والــذي  مدريد،  لريال  واالنتقال  ال�سيتي  عن  الرحيل 

ا�سمه باالن�سمام باملرجني عدة مرات.
يف  �سرح  حيث  مــدريــد،  بريال  اإعجابه  �سرتلينج  ُيخف  ومل 

العديد من املرات باأن املرجني ناد رائع.
�سيف  حتى  ال�سيتي  مع  بعقد  يرتبط  �سرتلينج  رحيم  اأن  يذكر 
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عودة الليجا.. كيف غري كورونا مالمح
 الدوري الإ�سباين؟

اأندية اإ�سبانية وفرن�سية تناف�ص فيورنتينا على فوزي غالم

الن�سر ال�سعودي يرتاجع عن ا�ستقدام فيغويل

مي�سي باق يف بر�سلونة

�سرتلينج مييل اإىل ريال مدريد

وزير الريا�سة يحدد �سروط عودة الن�ساط الريا�سي
علي  �سيد  اجلزائري  والريا�سة  ال�سباب  وزير  و�سع 
املناف�سات  لعودة  �سروطا  االإثــنــني،  يــوم  خــالــدي، 
من  القرار  هذا  مثل  اأن  موؤكدا  بالده،  يف  الريا�سية 
والهيئات  احلكومة  ا�ست�سارة  بعد  الوزارة  اخت�سا�ض 

ال�سحية.
قوله  خالدي  عن  اجلزائرية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
رفع  بعد  اإال  الريا�سية،  املناف�سات  ت�ستاأنف  "لن 
احلجر ال�سحي، الأن �سحة املواطن هي االأوىل وهذا 

قرار من ال�سلطات العليا يف البالد".
القــرتاح  مــدعــوة  الريا�سية  "االحتادات  واأ�ــســاف 
ك�سرط  ومف�سل،  دقيق  �سحي-وقائي  بروتوكول 
موؤكد  للمناف�سات"،  للعودة  ــروري  ــس و� جــوهــري 
ال�سباب  وزارة  اخت�سا�ض  من  ــر  االأخ "القرار  اأن 

والريا�سة".
االأن�سطة  تعليق  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  ومددت 
�سمن  اجلاري،  حزيران/يونيو   13 حتى  الريا�سية 

خطة احلكومة الحتواء جائحة كورونا.
اأبلغ ال�سطات احلكومية  كان احتاد الكرة اجلزائري، 
رفع  بعد  املو�سم،  ا�ستكمال  يف  برغبته  االأحد،  اأم�ض 

احلجر ال�سحي، وفق للخطة التي اأعدها �سلفا.
لفرتة  للتدريبات  العودة  على  اخلطة  هذه  وتقوم 
لعب  ا�ستئناف  ثــم  اأ�سابيع،  و6   5 بــني  مــا  تـــرتاوح 

جوالت الدوري خالل 8 اأ�سابيع.

و�سعت جلنة امل�سابقات باالحتاد االأفريقي لكرة القدم 
ا�ستئناف  ملف  حل�سم  االقرتاحات  من  عدداً  "كاف"، 
الكونفدرالية  وكاأ�ض  اأفريقيا  اأبطال  دوري  بطولتي 
املقبلة  الن�سخة  بخالف  اجلاري،  املو�سم  يف  االأفريقية 
تف�سي  ب�سبب  طويلة  توقف  فرتة  بعد  البطولتني  من 

فرو�ض كورونا اجلديد يف القارة ال�سمراء.
ن�سف  الــدور  مباراتي  اإقامة  االأول  املقرتح  ويت�سمن 
31 يوليو/ متوز واالأول  اأفريقيا  اأبطال  النهائي لدوري 
اأغ�سط�ض/   9  ،8 اآب للذهاب و7،  اأغ�سط�ض/  والثاين من 
اأبطال  لــدوري  النهائية  املباراة  اإقامة  مع  لالإياب  اآب 
الكونفدرالية  ونهائي  اآب،  اأغ�سط�ض/   28 اأفريقيا 
االأفريقية يف 23 اأغ�سط�ض/ اآب على اأن يجرى احلفاظ 
الذهاب  اإقــامــة  مــن  للبطولتني  ــايل  احل النظام  على 

واالإياب للدور ن�سف النهائي.
الذهاب  اإقامة  يف  يتمثل  اآخــر  �سيناريو  و�سعت  فيما 
اأحد اأيام 4 و5 و6 �سبتمرب/ اأيلول واالإياب اأحد اأيام 11 
مباراتا  تقام  اأن  على  املقبل  اأيلول  �سبتمرب/  و13  و12 
للكونفدرالية  اأيلول  �سبتمرب/   23 البطولتني  نهائي 
ا�ستكمال  تعر  حال  يف  لالأبطال  اأيلول  �سبتمرب/  و25 

الن�ساط يف يوليو/ متوز واأغ�سط�ض/ اآب املقبلني.
واقرتحت االإدارة اأن يتم تعديل مواعيد قيد الالعبني 
من  املقبلة  الن�سخة  على  �ستطراأ  التي  التغرات  ب�سبب 
 20 البطولتني، لتكون فرتة القيد االأول من االأول اإىل 
�سبتمرب/ اأيلول، على اأن تكون الثانية يف الفرتة من 21 
اإىل 31 �سبتمرب/ اأيلول، مع بداية الن�سخة اجلديدة يف 

اأكتوبر/ ت�سرين االأول 2020.
املقبلة،  امل�سابقة  �سكل  يف  تغيرات  اإجراء  واقرتحت 
ــدور  ال ــاء  ــغ واإل الــثــاين  التمهيدي  ـــدور  ال ــاء  ــغ اإل منها 
النهائي  ثمن  الـــدور  على  احلــفــاظ  مــع  النهائي  ــع  رب
اإىل  االأربع  املجموعات  مت�سدري  وتاأهل  "املجموعات"، 
مباراة  من  نف�سه  الدور  واإقامة  النهائي،  ن�سف  الدور 
النهائي  ن�سف  الدورين  مباريات  تقام  اأن  على  واحدة 
هذه  ت�ست�سيف  حمايدة  ــدة  واح دولــة  يف  والنهائي 
التي  الدولية  االرتباطات  كــرة  ظل  يف  الن�سخة 
الدولية،  االأجندة  يف  االأفريقية  القارة  تواجه 
االأمم  كاأ�ض  ت�سفيات  ا�ستكمال  يت�سدرها  التي 
العام  بالكامرون  اإقامتها  املقرر  االأفريقية 
االأفريقية  االأمم  كــاأ�ــض  بخالف  املقبل، 
نف�سها والت�سفيات االأفريقية املوؤهلة اإىل 

كاأ�ض العامل يف قطر 2022.
عند  اللجنة  اقرتاحات  تتوقف  ومل 
الفرق  لت�سمل  امتدت  بل  احلــد،  هذا 
مو�سم  يف  املــ�ــســاركــة  لــهــا  يــحــق  الــتــي 
مت  التي  ــة  ــدي االأن ــي  وه  ،2020/2021
اإلغائها  اأو  طبيعي  ب�سكل  فيها  املوا�سم  اإنهاء 
املو�سم  مناف�سات  خا�ست  التي  الفرق  اأحقية  مع 
اجلاري يف خو�ض املو�سم املقبل اإذا ما األغيت دورياتها 
املحلية من جانب االحتادات االأهلية �سواء مت حتديد 

بطل، اأو مت اعتبارها كاأن مل تكن.

لوتارو ميهد طريق 
بر�سلونة ل�سمه

�ستيجن: اأوقفنا 
مفاو�سات التجديد.. 
والريال لن مينحنا �سيئا

ت�سيل�سي يقدم اقرتاًحا 
جديًدا ب�ساأن عودة 

الربميريليج

كلوب: ليفربول لن 
يرتاجع

عن  الثالثاء،  اليوم  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
الوتــارو  االأرجنتيني  ارتباط  ب�ساأن  جديد  تطور 
اإىل  بــاالنــتــقــال  مــيــالن،  اإنـــرت  مهاجم  مارتينيز، 

بر�سلونة خالل املركاتو ال�سيفي املقبل.
"موندو ديبورتيفو" االإ�سبانية، فاإن  ووفًقا ل�سحيفة 
النادي  اأن  رغم  وبر�سلونة،  الوتارو  بني  مت  االتفاق 

الكتالوين مل يوؤكد اأو ينفي االأمر حتى االآن.
االنتقال  "اإما  ــرت:  اإن اأبلغ  الوتــاور  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 
يجعل  كــي  ميالنو"،  يف  الــبــقــاء  اأو  بر�سلونة  اإىل 
من  القادمة  العرو�ض  �سوى  يناق�ض  ال  النراتزوري 

كتالونيا فقط.
ريال  قبل  من  باهتمام  ا  اأي�سً يحظى  الوتــارو  وكــان 
مدريد وت�سيل�سي وباري�ض �سان جرمان ومان�س�سرت 

�سيتي.
الوتــارو،  رحيل  على  يوافق  لن  اإنــرت  اأن  واأو�سحت 
قبل اإيجاد بديل من الدرجة االأوىل، مل�ساركة روميلو 

لوكاكو يف الهجوم.
وقالت ال�سحيفة اإن اإدين�سون كافاين )�سان جرمان( 
وتيمو فرنر )اليبزيج( تراجعت حظوظهما موؤخًرا 

يف االنتقال اإىل اإنرت خالل املو�سم املقبل.

ك�سف االأملاين اأندريه تر �ستيجن، حار�ض بر�سلونة، 
النادي  مــع  عقده  جتديد  مفاو�سات  تعطل  �سبب 

الكتالوين.
وقال �ستيجن، يف ت�سريحات اأبرزتها �سحيفة "موندو 
ــادر  اأغ اأن  ممكًنا  "لي�ض  االإ�سبانية:  ديبورتيفو" 

بر�سلونة هذا ال�سيف".
بني  بالفعل  اجتماعات  هناك  كانت  "لقد  واأ�ساف: 
عقب  لكن  التجديد،  ب�ساأن  والنادي  اأعمايل  وكيل 
الوقت  هــذا  يكن  مل  كــورونــا،  فرو�ض  ــة  اأزم ظهور 
من  الكثر  اأن  ظل  يف  العقد،  عن  للحديث  املنا�سب 

النا�ض قلقون ب�ساأن حياتهم، لذا قررنا التاأجيل".
"اأ�سعر اأنني يف حالة جيدة مع بر�سلونة، الأن  وتابع: 

ا هنا". عائلتي ت�سعر باالرتياح اأي�سً
ووا�سل: "عودة الليجا؟ على امل�ستوى اجل�سدي، نادًرا 
اأما عقلًيا فاإننا �سن�سع  ما كنا يف هذا امل�ستوى العايل، 

تركيزنا ب�سكل كبر على املباريات املتبقية".
بهذا  ــررت  م لقد  جماهر؟  دون  "اللعب  واأكــمــل:   
املوقف �سد ال�ض باملا�ض، وبالطبع االأمر خمتلف، لن 
نخدع اأنف�سنا، حيث اإن مباراة بدون جمهور لي�ض لها 
نف�ض اجلاذبية، لكن الكرة �ستعود، وهذا ما ي�سعدنا".
ريــال  لكن  الليجا،  يف  جيد  و�سع  يف  "نحن  واأمت: 

مينحنا  لـــن  يف مـــدريـــد  ــــيء  ــــس � اأي 
اللقب،  ي ال�سباق نحو  ر و د

لدينا  ــال؟  ــط ــة االأب ــي ــل ــس ــ� اأف
عقب  ــل  ــاأه ــت ــل لــــــــقــــــــاء ل
ونريد  ة الذهاب،  د �ستفا ال ا

منها".

عودة  ب�ساأن  جديد  باقرتاح  ت�سيل�سي  نــادي  تقدم 
احلياة اإىل الدوري االإجنليزي املمتاز، الأول مرة عقب 

اأزمة فرو�ض كورونا امل�ستجد خالل ال�سهر اجلاري.
فــاإن  الربيطانية،  "تيليجراف"  ل�سحيفة  ووفــًقــا 
مقاعد  على  اجلال�سني  عدد  زيــادة  اقرتح  ت�سيل�سي 
)بدال  ت�سعة  اإىل  الربميرليج  مباريات  يف  البدالء 

من 7(.
ي�ست�سهد  ت�سيل�سي  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ـــســـارت 
باحتمالية تعر�ض الالعبني الإ�سابات عقب التوقف 
ب�سبب  العــبــني  خ�سارة  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  االأخـــر، 

بفرو�ض كورونا.
واأو�سحت اأن ت�سيل�سي يرى اأن تطبيق هذا االقرتاح 
ال  املباريات،  يف  اأف�سل  اختيارات  املدربني  �سيمنح 
�سيما اأنه مت زيادة عدد التغيرات اإىل خم�سة يف كل 

لقاء هذا املو�سم.
اقــرتاح  مناق�سة  �ستتم  اأنـــه  ال�سحيفة  وذكـــرت 
اخلمي�ض  الربميرليج،  رابطة  اجتماع  يف  ت�سيل�سي 
االأندية  من  بقبول  يحظى  اأن  املتوقع  ومن  املقبل، 

واملدربني االآخرين.

لن  فريقه  اإن  ليفربول  مدرب  كلوب  يورجن  قال 
يرتاجع يف اآخر ت�سع مباريات بالدوري االإجنليزي 
التتويج  ي�سمن  اأن  بعد  حتى  القدم  لكرة  املمتاز 

بلقبه االأول يف 30 عاما.
نقطة   25 بــفــاق  املــتــ�ــســدر  لــيــفــربــول  ويــتــقــدم 
مع  الثاين  املركز  �ساحب  �سيتي  مان�س�سرت  على 
ا�ستعدادات الدوري االإجنليزي ال�ستئناف امل�سابقة 
هذا ال�سهر بعد التوقف ب�سبب جائحة كوفيد19-.

فاز  اإذا  اللقب  ح�سد  اأي�سا  ليفربول  وي�ستطيع 
اأول مباراة بعد ا�ستئناف الدوري  اإيفرتون يف  على 
يونيو/   17 يف  اآر�سنال  اأمام  �سيتي  يخ�سر  اأن  ب�سرط 

حزيران اجلاري.
)بــي. الربيطانية  االإذاعــــة  هيئة  كلوب  واأبــلــغ 
مل  لكننا  االأمر  يف  التفكر  اللطيف  "من  بي.�سي( 

نتوج باللقب بعد ونحن ندرك ذلك".
االأمر.  نح�سم  مل  لكن  اقرتبنا  اأننا  "ندرك  واأ�ساف 
جهدنا  ق�سارى  و�سنبذل  متاحة  نقطة   27 يتبقى 

للح�سول عليها جميعا".
االنت�سارات  حتقيق  عن  التوقف  نريد  "ال  وتابع 

بعد مباراتني".
/اآذار  مار�ض   13 منذ  االإجنليزي  الــدوري  وتوقف 
ب�سبب الوباء بينما عادت الفرق اإىل التدريبات يف 
املا�سي  االأ�سبوع  الت�سويت  قبل  �سغرة  جمموعات 

على املران ب�سكل تقليدي.
�سيء  وهذا  االأمر  هذا  افتقدت  "لقد  كلوب  واأ�ساف 

ال ي�سدق".
�سيء  اأهم  لي�ست  القدم(  )كرة  اأنها  "اأعرف  واأ�ساف 
يف احلياة لكنها �سغفي. اأمتنى اأن يتطلع النا�ض اإليها 

الأننا نفعل ذلك".
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خالدي يتعهد مبرافقة 
الطفال املوهوبني داخل 

مراكز الطفولة امل�سعفة
 تعّهد وزير ال�سباب والريا�سة، �سيد علي خالدي يوم االثنني، 
مبرافقة االطفال املوهوبني الذين يزخرون باملهارات الريا�سية 
داخل مراكز الطفولة امل�سعفة وتطوير االن�سطة الريا�سية داخل 

الهياكل التي حتت�سن هذه الفئة من املجتمع.
باالأبيار  امل�سعفة  الطفولة  ملركز  زيارته  مبنا�سبة  الوزير،  و�سرح 
وق�سايا  واال�سرة  الوطني  الت�سامن  وزيرة  رفقة   العا�سمة(  )اجلزائر 
املراة ، كوثر كريكو ، قائال : " م�سرور بتواجدي مع هوؤالء الرباعم و�سباب 
دور  مع  وال�سراكة  التعاون  ج�سور  مد  على  الوزيرة،  رفقة  �سنعمل  الغد. 
اجل  من  املدر�سية-  الريا�سة  ترقية  مع  موازاة   - الطفولة  ومراكز  ال�سباب 
الهياكل  داخل  الريا�سية  االن�سطة  وتطوير  املجتمع  من  الفئة  هذه  مرافقة 

التي حتت�سن الطفولة امل�سعفة."
بني   ثنائية  اتفاقية  اإطار  يف  الوطني  الت�سامن  قطاع  مع  �سنعمل   "  : وا�ساف 
الوزارتني، على تفعيل قنوات التعاون وا�ستقطاب  املواهب الريا�سية الواعدة يف 

هذه املراكز التي تزخر مبهارات حتتاج اىل ال�سقل واالكت�ساف."
من جهتها ، قالت وزيرة الت�سامن الوطني واال�سرة وق�سايا املراأة، " انني الحظت من 
الريا�سة  يف  مبواهب  تزخر  اجلزائر،  ان  الواليات،  من  للعديد  امليدانية  الزيارات  خالل 
داخل مراكز الطفولة املُ�سعفة ولهذا اتفقنا مع وزير ال�سباب والريا�سة على التن�سيق بيننا 

وتفعيل قنوات التعاون ال�ستقطاب  االطفال املوهوبني يف �ستى الريا�سات."
وهناأت الوزيرة بهذه املنا�سبة، " اأطفال العامل عامة واجلزائر خا�سة بيومهم العاملي ، " م�سرحة 
النواحي  وبذلت جمهودات كبرة يف  الفئة من جميع  الدولة تويل اهتماما كبرا لهذه  " ان   :
�سن قوانني، حتمي االطفال من خالل ا�سدار ت�سريعات- 2015  واإن�ساء الهيئة الوطنية للطفولة 

وال�سبكة الوطنية حلماية هذه ال�سريحة من املجتمع التابعة لوزارة الت�سامن .
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: فادي اأبوبكر
----------------------------

الإ�رشائيلية  امل��ح��اولت  ت��ت��واىل 
�ضعبنا  ن�ضالت  لتقزمي  -الأمريكية 
وو�ضمها  اجل�����ض��ام،  الفل�ضطيني 
الفل�ضطينيني  وتركيع  بالإرهاب، 
�ضبيل  على  ومنها  و�ضعبًا،  قيادًة 
اأمر  اإ���ض��دار   - احل�رش  ل   - املثال 
 9 ب��ت��اري��خ  اإ���رشائ��ي��ل��ي  ع�ضكري 
العاملة  البنوك  يهدد  املا�ضي  �ضباط 
التعامل  ا�ضتمرار  من  فل�ضطني  يف 
م��ع الأ����رشى و����رشف روات��ب��ه��م. 
الذي  الإ�رشائيلي  القرار  ويعترب 
يف  التنفيذ  حّيز  دخل  اأنه  يفرت�ض 
للغاية،  خطرياً  قراراً   2020 اأيار   9
القر�ضنة  ظ��ل  يف  خ�����ض��و���ض��ًا 
لعائدات  امل�ضتمرة  الإ�رشائيلية 
والتي  الفل�ضطينية  ال�����رشائ��ب 
الفل�ضطينية  املنظومة  اأره��ق��ت 
القرار  هذا  يعترب  قانونيًا،  برّمتها. 
خم��ال��ف��ًا ل��ل��ق��وان��ني والت��ف��اق��ات 

 )98 ( امل��ادة  ت�ضري  حيث  الدولية، 
للعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من 
الدولة  واجب  "من  اأنه  اإىل   1949
منتظمًا  ح�ضابًا  تفتح  اأن  احلاجزة 
فيه  ت��ودع  معتقل  �ضخ�ض  لكل 
التي  والأج�����ور  امل��خ�����ض�����ض��ات، 
التي  املبالغ  وكذلك  يتقا�ضاها، 
للمعتقلني  يحق  كما  اإليه،  تر�ضل 
التي  الدولة  من  اإعانات  يتلقوا  اأن 
الدول  من  اأو  رعاياها،  من  يكونون 
ت�ضاعدهم،  هيئة  اأي  من  اأو  احلامية، 
اأخرى،  جهٍة  عائالتهم"من  من  اأو 
اأُدرجت  قد  الكرامة  اأن  اإىل  ُي�ضار 
العاملي  الإع��الن  يف  احلقوق  قبل 
املادة  تن�ض  الذي  الإن�ضان  حلقوق 
جميع  "يولد  اأنه:  على  منه  الأوىل 
يف  ومت�ضاوين  اأح����رارا  ال��ن��ا���ض 
على  وذل��ك  واحلقوق"،  الكرامة 
كافة  اأ�ضا�ض  هي  الكرامة  اأن  اعتبار 

الإن�ضان. حقوق 
وم�ضتحقات  روات����ب  ل��ي�����ض��ت  اأ

هي  وذويهم  واملحررين  الأ���رشى 
تكون  اأن  قبل  كرامتهم  ل�ضون 
مكفولة  اإن�ضانية  حقوق  هي  اأ�ضاًل 
حقوق  منظمات  ي���ن  اأ  .. ل��ه��م؟! 
الع�ضكري  ال��ق��رار  م��ن  ن�����ض��ان  الإ
ح�ضابات  بقر�ضنة  الإ�رشائيلي 
من  اأينها   .. البنوك؟  يف  الأ���رشى 
بحق  الإ���رشائ��ي��ل��ي��ة  اجل��رمي��ة  ه��ذه 
الإن�ضانية؟. احلقوق  قبل  الكرامة 
يتعامل  الإ�رشائيلي  الكيان  زال  ما 
ول  والفوقية،  ال�ضتثناء  مبنطق 
ق��وان��ني  اأو  ���رشائ��ع  لأي  يلتفت 
املجتمع  زال  ما  املقابل  ويف  اأممية. 
اجلرائم  اإزاء  الإرادة  فاقد  ال��دويل 
الكرامة  بحق  امل�ضتمرة  الإ�رشائيلية 
تعّري  التي  الإن�ضانية،  احلقوق  قبل 
بعد  يومًا  متّثالته  بكافة  املجتمع  هذا 
زالوا  ما  الفل�ضطينيون،  اأما  يوم. 
يقاتلون  لهم،  بواكي  ل  وحدهم 
واأر�ضهم  اأنف�ضهم  عن  دفاعًا  لي�ض 
كرامة  عن  بل  فح�ضب،  وكرامتهم 

على  متكئني  جمعاء،  الإن�ضانية 
ومقاومتهم  وموقفهم  مكت�ضباتهم 

الإرهابي.  الكيان  هذا  لردع 
ظل  يف  ب��و���ض��وح  ل��ن��ا  ّك��د  ي��ت��اأ
فل�ضطني  يف  يجري  عّما  التغا�ضي 
العتقال  �ضيا�ضة  يف  ت�ضاعد  من 
�ضن  من  يرافقها  وما  الإ�رشائيلية 
ق��وان��ني جم��ح��ف��ة ب��ح��ق الأ����رشى 
على  ومنظمة  ممنهجة  حرب  و�ضن 
العمرية  فئاتهم  بكافة  الأ���رشى 
واجل��ن�����ض��ي��ة داخ����ل امل��ع��ت��ق��الت 
ت�����ض��ت��ه��دف��ه��م اأم��ن��ي��ًا و���ض��ح��ي��ًا 
ال�ضخ�ضية  انف�ضام  ونف�ضيًا، 
اإن  ال��دويل،  للمجتمع  ال�ضيا�ضية 
وجتاهل  لإ�رشائيل  اإنحيازاً  يكن  مل 
ال�ضوؤال  ويبقى  الفل�ضطينيني. 
�ضي�ضهد  متى  احلا�رش:  الفل�ضطيني 
ميالده  ال���دويل  املجتمع  �ضمري 
تاريخ  �ضي�ضحح  متى  اأو  ال�ضحيح، 

ميالده؟!
 

رواتب الأ�سرى .. كرامة قبل اأن تكون حقوقا

رغم انت�ضار وباء كورونا واخلطر املحدق 
على املواطنني اإل اأن الحتالل ال�ضهيوين 
�ضيا�ضة  املا�ضي  مايو  �ضهر  خالل  �ضّعد 
كافة  يف  يومي  وب�ضكل  العتقالت 
مكتب   . املحتلة  الغربية  ال�ضفة  مناطق 
باأن الحتالل وا�ضل  اأفاد  الأ�رشى  اإعالم 
مواطني  �ضد   حملته  املا�ضي  ال�ضهر 
مدينة اخلليل، والتي تعترب من اأكر املدن 
لالعتقالت،  تتعر�ض  التي  الفل�ضطينية 
ملواطنني  اعتقال  حالة   )42( ر�ضد  حيث 
واأكر  وفتاة  اأطفال   8 بنيهم  املدينة  من 
يف  �ضنوات  اأم�ضوا  حمررين   10 من 

�ضجون الحتالل.
اعتقال املحررين

قوات  اأن  اإىل  الأ���رشى  اإع��الم  واأ���ض��ار 
املا�ضي  ال�ضهر  خالل  اأع��ادت  الحتالل 
من  حمررين   10 عن  يزيد  ما  اعتقال 
 44( مزين  ح�ضني  وليد  الدكتور  بينهم 
طبيب  وه��و  العروب  خميم  من  عامًا( 
ما  الحتالل  �ضجون  يف  اأم�ضى  ب�رشي؛ 
اعتقاله  واأعيد  �ضنوات  �ضبع  عن  يزيد 
اإداري. كذلك  و�ضدر بحقه قرار اعتقال 
اأعادت اعتقال الأ�ضري املحرر واأحد اأبطال 
 42( حالحلة  عزيز  ثائر  اخلاوية  الأمعاء 
اأم�ضى  وكان  خارا�ض،  بلدة  من  عامًا( 

عدة  وخ��ا���ض  ال�ضجون  يف  ع��ام��ًا   14
اعتقالته  خالل  الطعام  عن  اإ�رشابات 
و�ضدر  الإداري،  العتقال  �ضد  ال�ضابقة 
�ضهور.   4 ملدة  اإداري  اعتقال  قرار  بحقه 
الأ�ضري  الحتالل  قوات  واعتقلت  كما 
املحرر حممد اأحمد اأبو مارية )32 عامًا(، 
خم�ض  اأم�ضى  باأنه  علمًا  اأم��ر  بيت  من 
والأ�ضري  الحتالل،  �ضجون  يف  �ضنوات 
عامًا(،   34( العويوي  ديب  معتز  املحرر 
 28( اأبو ه�ضه�ض  اإ�ضحق  واملحرر حممود 
عامًا(، و�ضقيقه حممد من بلدة دورا وهما 
�ضمري  املحرر  والأ�ضري  �ضابقان،  اأ�ضريان 
بيت  من  )38عامًا(،  امل�ضاملة  القادر  عبد 
املحرر  والأ�ضري  املحافظة،  جنوب  عوا 

عمر عبد املهدي �ضاو.
اعتقال الطفال والن�ضاء

وبني اإعالم الأ�رشى باأن �ضلطات الحتالل 
يف  والقا�رشين  الن�ضاء  اعتقال  وا�ضلت 
و�ضلت  حيث  خمتلفة،  بحجج  اخلليل 
خالل  القا�رشين  بني  العتقال  ح��الت 
اأ�ضغرهم  )8( حالت  اإىل  املا�ضي  ال�ضهر 
كان الطفل �ضامل فادي جوابرة )14 عامًا( 
فيما  املدينة.  �ضمايل  العروب،  خميم  من 
اعتقلت ثالثة طالب من الثانوية العامة 
اأمني  وهم  النهائية  امتحاناتهم  بدء  قبيل 

عماد ال�ضليبي ومو�ضى القدومي وجمد 
حنني  الفتاة  اعتقلت  بينما  مقبل.  زهري 
�ضكان  من  عامًا(،   20( الله،  فرج  علي 
بلدة اذنا، على مدخل امل�ضجد الإبراهيمي 

بتهمة حيازة �ضكني.
اعتقال اجلرحى

واأ���ض��اف اإع���الم الأ����رشى ب��اأن ق��وات 
املا�ضي  ال�ضهر  خالل  اعتقلت  الحتالل 
النار  اإط��الق  بعد  اخلليل  من  �ضبان   3
ال�ضاب  وهم  بجراح  واأ�ضابتهم  عليهم 
اإبراهيم بلل، من اخلليل، اعتقل بعد  هيثم 
بر�ضا�ضه  واإ�ضابته  عليه  النار  اإطالق 
البطن قرب حاجز قلنديا الع�ضكري،  يف 

ونقل  تنفيذ عملية طعن،  بزعم حماولته 
"ت�ضعاري  م�ضت�ضفى  اإىل  اإثرها  على 
الفتى  اعتقلت  فيما  للعالج.  ت�ضيدك" 
)17عامًا(  الباي�ض  ب�ضام  م��راد  اجلريح 
اإطالق  بعد  اخلليل،  يف  الفوار  خميم  من 
اإىل  نقله  واإ�ضابته بجراح ومت  النار عليه 
م�ضت�ضفى �ضوروكا يف بئر ال�ضبع. كذلك 
اعتقلت ال�ضاب ر�ضمي اخلطيب )32 عامًا( 
بال�رشب  عليه  العتداء  بعد  اخلليل،  من 
الي�رشى  يده  يف  بك�رش  ت�ضبب  مما  املربح 
التي تعاين من عجز، جّراء اإ�ضابة �ضابقة 
من قوات الحتالل عام 2002، ومت نقله 

اإىل مركز حتقيق ع�ضقالن.

بينهم 8 اأطفال ،42 حالة اعتقال من اخلليل خالل مايو 
املا�سي

اأخبار فل�سطني

الإ�رشائيلي  الحتالل  ق��وات  اعتقلت 
مواطنًا   )23( اليوم  وفجر  املا�ضية  الليلة 
من ال�ضفة بينهم �ضقيقان، واأب وجنليه، 
ا���ض��ت��دع��اءات  و�ضلمت  كما  وف��ت��ي��ه، 
ملجموعة من املواطنني ملقابلة خمابراتها. 
الحتالل  قوات  اإن  الأ�ضري،  نادي  وقال 
اعتقلت �ضتة مواطنني من قرية اجلفتلك 
اأنور حممود  اأريحا وهم:  ق�ضاء حمافظة 
ورائ��د،  جهاد  وجنليه  ج��ودة،  اأب��و  حممد 
وربحي  عنوز،  فايز  اأمني  اإىل  بالإ�ضافة 

جهالني.  حممد  وجمعة  ارثيمات،  ح�ضني 
ومن عدة بلدات واأنحاء يف اخلليل اُعتقل 
اأمني  وه��م:  فتى  بينهم  مواطنني  �ضتة 
عماد ال�ضليبي )18 عامًا( وهو طالب يف 
الثانوية العامة، والفتى خليل اإياد زعاقيق 
اأمر،  بيت  بلدة  من  وكالهما  عامًا(   16(
 25( را�ض  اأبو  �رشيف  فاكر  على  عالوة 
را�ض وكالهما  اأبو  واأحمد �ضالمة  عامًا(، 
مواطنني  واعتقلت  كما  دورا،  بلدة  من 
عطية  وهما:  الفوار  خميم  من  اآخرين 

جمال  واأحمد  عاما(،   46( النجار  حممود 
البدوي )22 عامًا(. فيما اعتقل الحتالل 
يف  �ضويكة   و�ضاحية  عنبتا  بلدتي  من 
الله  عبد  وهم:  مواطنني  ثالثة  طولكرم 
حممد  و  عامًا(،   25( بركات  م�ضطفى 
)26 عامًا(، و�ضمري �ضبحي  �ضليم حنون 

مهداوي )26 عامًا(. 
الله  رام  يف  الغربية  املزرعة  بلدة  ومن 
بينهم  مواطنني  ثالثة  الحتالل  اعتقل 
�ضقيقان وهما: اأحمد وحممد رباح حنون 

من  اأي��ام  عدة  قبل  حترر  حممد  اأن  علما 
عمرو  اإىل  بالإ�ضافة  الحتالل،  �ضجون 
املعتقلني  اإىل  ُي�ضاف  ق��رع.  اأب��و  حممد 
يف  بالطة  خميم  م��ن  مواطنني  ثالثة 
عامًا(،   20( عراي�ضي  اأيهم  وهم:  نابل�ض 
وحممد عراي�ضي )20 عامًا(، ووائل ح�ضام 
من  ومواطنني  عامًا(،   17( م�ضطفى  اأبو 
وروح��ي  ق��و���ض،  جهاد  وه��م��ا:  القد�ض 

الكلغا�ضي.

قوات الحتالل تعتقل )23( مواطنًا من ال�سفة بينهم �سقيقان واأب وجنليه

دعا عبد النا�رش فروانة املخت�ض ب�ضوؤون 
العمل  اإىل �رشورة  واملحررين،  الأ�رشى 
جلميع  �ضاملة  فحو�ضات  اإجراء  اأجل  من 
حتى  الح��ت��الل  �ضجون  يف  الأ����رشى 
اأولئك الذين يعتقدون اأنهم اأ�ضحاء. وقال 
اإنه  في�ضبوك،  له عرب  من�ضور  فروانة يف 

لرتفعت  الفحو�ضات  تلك  اأجريت  لو 
داخل  م�ضاعف  ب�ضكل  املر�ضى  اأرق��ام 
اإىل  م�ضرًيا  متداولة،  هي  عما  ال�ضجون 
اأنه مل يفاجئه اكت�ضاف اأ�ضماء جديدة كل 
واأ�ضاف  خمتلفة.  باأمرا�ض  م�ضابة  يوم 
اأعرا�ض  عليه  تظهر  مل  من  كل  "لي�ض 

ل  من  كل  اأن  يعني  ول  �ضليًما،  املر�ض 
الأ�رشى  من  فكثري  معاف،  الوجع  يعاين 
ل  وه��م  مر�ضى  الأم��ر  حقيقة  يف  هم 
ي�ضعرون بخطورة املر�ض".واأكد على اأن 
هو  الحتالل  �ضجون  يف  ال�ضحي  امللف 
الأ�رشى  ق�ضية  واأن  امللفات،  اأخطر  من 

اأملًا ووجًعا. وقال "اإن  املر�ضى هي الأكر 
متابعتنا واآليات معاجلتنا لهذا امللف يجب 
الذين  الأ���رشى  عن  احلديث  تتخطى  اأن 
ظهرت عليهم اأعرا�ض الأمرا�ض اخلطرية 
والتفا�ضيل  �ضائكة  فامللفات  فقط، 

كثرية".

فروانة يدعو اإىل اإجراء فحو�سات �ساملة لالأ�سرى لك�سف الأمرا�ص

ّّلح الأ�سري حممد ملمِ

اآخر بد  وموؤ فراج،  واإ بد،  موؤ  ،
اأحمد  �ضالح  الدين  ن�رش  حممد  ولد 
رام  مدينة  غرب  كينيا،  عني  يف  ّّلح،  ملمِ
اأ�ضغراأخوته،  وكان   ،1977 عام  الله 
اإىل  وان�ضم  �ضنة،   16 عمر  يف  اأعتقل 
للجبهة  التابعة  الوطنية  املقاومة  كتائب 

فل�ضطني. لتحرير  الدميقراطية 
دوريات  على  نار  اإطالق  يف  �ضارك 
 ،1993 عام  فاعتقل  عمالء،  قتل  ويف 
�ضنة،   18 اإىل  بالإ�ضافة  بد  باملوؤ وحكم 
يف   1999 عام  ال�ضجن  من  حترر  لكنه 
مفاو�ضات  اأعقبت  التي  الإفراجات 

ال�ضيخ. �رشم 
ال�ضحافة،  ليدر�ض  باجلامعة  التحق 
الثانية،  النتفا�ضة  بداأت  وعندما 
الوطنية  املقاومة  كتائب  اإىل  ان�ضم 
الله،  رام  منطقة  قادة  اأحد  ليكون  ثانيًة، 
لعمليات،  وخطط  جمموعات  �ضكل 
ليه  اإ واأعيد   ،2001 عام  اعتقاله  فاأعيد 

عامًا.  30 ليه  اإ م�ضافًا  بد  املوؤ حكم 
والدة  وكانت  معتقاًل،  حممد  والد  كان 
يف  وهي  بال�ضجن  والده  تزور  حممد 
ويف  مبحمد،  حاماًل  التا�ضع،  �ضهرها 
�رشخت  املعتقل  يف  الزيارات  اإحدى 
اأوىل  لتكون  الولدة،  �رشخات 

حممد. وُتنجب  املعتقل  يف  �رشخاتها 
على  يجل�ض  كان  طفولته:  عن  اأمه  تقول 
وكان  اأولد،  ثالثة  مع  يلعب  ال�ضور 
اجلندي:  له  ف�ضاأ دورية،  ومرت   ، �ضغرياً
اجلندي  فناداين  نعم،  فقال  اأمك؟  هذه  هل 
"بعيوت"  عيونه  هذا  ابنك  يل:  وقال 
على  البندقية  وو�ضع  م�ضاكل،  وتعني 
بي�رشب  ابنك  اذا  والله  يل:  وقال  كتفه 

لأطخه. حجار 
بعد  ال�ضجن  يف  اأخيه  بابن  حممد  التقى 
وقام حممد  اأخيه  ابن  اعتقل  ذ  اإ  ، عامًا  13

الغياب. هذا  كل  بعد  به  ليلتقي  بطلبه 
يخو�ضون  الذين  �ضمن  من  حممد 

بدايته. منذ  احلايل  الأ�رشى  اإ�رشاب 
يف  ال�ضارع  تخاذل  والدته  انتقدت 
تكون  يوم  كل  الأ�رشى:"  ن�رشة 
الأ�رشى  اأمهات  من  اإل  فارغة  اخليمة 
اأحدا  نرى  ل  الطعام،  عن  وامل�رشبني 
يف  ميوتون  اأ�رشانا  فيها،  امل�ضوؤولني  من 
اأو  لن�رشتهم،  يتحرك  اأحد  ل  و  ال�ضجون 
ت�ضتفرد  ال�ضجون  دارة  واإ حياتهم،  نقاذ  اإ

. بهم
النفرادي  العزل  اإىل  نقله  مت  حممد 

الإ�رشاب. يف  م�ضاركته  على  له  عقابًا 



اإلربعاء 03 جوان 2020 م الموافق لـ 11 شوال 1441هـ11
العدد
2011

و�سف الحتجاجات بـ”ارهاب داخلي” 

الأمن ي�ستخدم الغاز امل�سيل للدموع لتفريق متظاهرين اأمام البيت الأبي�ص اأثناء كلمة ترامب

ترامب يعلن ن�سر “اآلف اجلنود املدّججني 
بالأ�سلحة” يف وا�سنطن 

قراءة / حممد علي
---------------- 

من  م���ة  الأ اإىل  وّج��ه��ه  خ��ط��اب  ويف 
دعا  نه  اأ ترامب  اأعلن  بي�ض  الأ البيت 
ح��ّك��ام ال��ولي��ات لأخ��ذ الإج���راءات 
ال�ضوارع”.  على  “لل�ضيطرة  الالزمة 
الأمريكية  الأمن  قوات  وا�ضتخدمت 
لتفريق  للدموع  امل�ضيل  الغاز  قنابل 
البيت  م���ام  اأ اح��ت�����ض��دوا  متظاهرين 
اإدلء  ث��ن��اء  اأ ث��ن��ني  الإ م�ضاء  بي�ض  الأ
وكالة  مرا�ضلو  فاد  واأ بخطابه.  الرئي�ض 
الغاز  اأطلقت  ال�رشطة  ّن  اأ بر�ض  فران�ض 
يف  املتظاهرين  على  للدموع  امل�ضيل 
خطابًا  يلقي  الرئي�ض  فيه  كان  وقت 
البيت  الورود يف  حديقة  من  الأمة  اإىل 
جورج  عائلة  حمامي  واأعلن  بي�ض  الأ
اأطباء  فريق  اأجراه  ت�رشيحا  اأن  فلويد 
خل�ض  العائلة  من  بتكليف  �رشعيني 
م�ضاكل  عن  تنجم  مل  وفاته  ّن  اأ اإىل 
ر�ضمي،  تقرير  اأورد  كما  القلب،  يف 
تعّر�ضه  ج��راء  من  اختناقًا  تويف  بل 
وقالت  ومطّول”.  قوي  “�ضغط  اإىل 
الت�رشيح  م��دي��رة  ول�����ض��ون،  لي�ضيا  اأ
مي�ضيغن  جامعة  يف  اجلنائية  والعلوم 
تتوافق  دلة  “الأ اإن  اجلثة  عاينت  التي 
للوفاة،  �ضببا  امليكانيكي  الختناق  مع 
واأوق���ف  للوفاة”.  ط��ري��ق��ة  وال��ق��ت��ل 
اجلمعة  ���ض��وف��ني  دي��ري��ك  ال�����رشط��ي 
العمد  غري  القتل  تهمة  ليه  اإ ووّجهت 
اأظهر  اأويل  ت�رشيح  نتائج  على  بناء 
“جراء  بل  اختناقا  يق�ضمِ  مل  فلويد  اأن 
منها،  يعاين  ك��ان  �ضحية  م�ضاكل 
التاجي  ال�����رشي��ان  م��ر���ض  �ضّيما  ل 
�ضغط  وارت��ف��اع  القلب  م��را���ض  واأ

الدم”.
الأطباء  فريق  نتائج  �ضدور  وبعيد 
ال�رشعي  الطبيب  اأعلن  ال�رشعيني، 
جثة  ت�رشيح  عن  امل�ضوؤول  الر�ضمي 
جراء  “قتال”  ق�ضى  الأخري  اأن  فلويد 
قبل  م��ن  ع��ن��ق��ه  ع��ل��ى  “ال�ضغط” 
اأن  اإىل  اأي�ضا  �ضار  اأ لكنه  ال�رشطيني. 
وكان  قلبية”  ب�”�ضكتة  اأ�ضيب  فلويد 
من  وهو  فنتانيال،  م�ضّكن  تاأثري  حتت 

القوية. فيونيات  الأ
حظر جتول يف نيويورك 

بيل  نيويورك  بلدية  رئي�ض  وفر�ض 
يف  ليليا  جت��ول  ح��ظ��ر  بال�ضيو  دي 
ب�ضبب  ث��ن��ني  الإ م��ن  اعتبارا  املدينة 
رئي�ضة  واأع��ل��ن��ت  ال�ضغب.  اأع��م��ال 
وا�ضنطن  الأمريكية  العا�ضمة  بلدية 
�ضاعات  متديد  الإثنني  باوزر  ميوريل 
املدينة  يف  املفرو�ض  التجول  حظر 
وقتل  ال�ضطرابات.  ا�ضتمرار  ب�ضبب 
م��دن  ك���ربى  ل��وي��ف��ي��ل،  يف  �ضخ�ض 
ال�رشطة  قائد  واأعلن  كنتاكي.  ولية 
الوطني  احلر�ض  وق��وات  عنا�رشه  اأن 
تعر�ضوا  نار”  اإط��الق  على  “ردوا 
م��راأب  يف  ح�ضود  تفريق  خ��الل  ل��ه 
“لويفيل  �ضحيفة  واأفادت  لل�ضيارات. 
ديفيد  هو  القتيل  بان  جورنال”  كورير 
م��ك��ات��ي، وه��و م��ال��ك حم��ل ���ض��واء. 
لويفيل  بلدية  رئي�ض  اأعلن  ثنني  والإ
ال�رشطة  ق��ائ��د  ق��ال��ة  اإ في�رش  غ��ري��غ 
الواقعة  العنا�رش  توثيق  عدم  ب�ضبب 
لو�ض  اإىل  نيويورك  ومن  بالفيديو. 
و�ضياتل،  بفيالدلفيا  مرورا  اأجنلي�ض 
ال�ضبت  الأمريكيني  اآلف  مئات  تظاهر 
قبل  من  املمار�ض  العنف  �ضد  والحد 
فاقمتها  التي  والالم�ضاواة،  ال�رشطة 
النهار  وخ��الل  كوفيد19-.  جائحة 
بغالبيتها،  �ضلمية  الحتجاجات  بقيت 
ليال  �ضّجلت  عنيفة  مواجهات  لكن 
نهب  وعمليات  حرائق  اإ�ضعال  تخّللها 

النطاق. وا�ضعة  وتخريب 
الأمريكي  فلويد،  جورج  وفاة  ثارت  واأ
ق�ضى  والذي  عاما   46 البالغ  الأ�ضود 
بي�ض  اأ �رشطي  يد  على  توقيفه  خالل 
يار/مايو  اأ  25 يف  ميني�ضوتا  ولية  يف 

العنيفة. الحتجاجات  موجة 
مطاطية  اأعرية 

املدّرعات  الأمن  اأجهزة  وا�ضتخدمت 
والغاز  العنا�رش  لنقل  �ضة  املخ�ضّ
املطاطية.  والأع��رية  للدموع  امل�ضيل 
�ضيكاغو  مدن  يف  جتول  حظر  وفر�ض 
و�ضولت  اأجن��ل��ي�����ض  ول��و���ض  ودن��ف��ر 

ودال����ض  وك��ل��ي��ف��الن��د  �ضيتي  ل��ي��ك 
الرئي�ض  وك���ان  ن��دي��ان��اب��ول��ي�����ض.  واإ
ثارة  باإ املتطّرف  الي�ضار  اتهم  الأمريكي 
النهب  �ضملت  التي  العنف  اأع��م��ال 
الذي  ترامب  وقال  احلرائق.  واإ�ضعال 
“املفجع” جلورج  املوت  دان مرات عدة 
العار  يلحقون  املتظاهرين  اإن  فلويد، 
من  اأن  ترامب  واعترب  الرجل.  بذكرى 
منظمة،  جمموعات  ذلك  وراء  يقف 
الي�ضارية  “انتيفا”  حركة  وبخا�ضة 
معاقبتها.  يعتزم  وال��ت��ي  املتطرفة 
على  الوليات  حكام  الإثنني  وح�ّض 
علينا  “يجب  ن���ه  اأ معتربا  الت�ضدد 
من  ���ض��غ��رية  ملجموعة  ن�ضمح  األ 
مدننا”.  بتدمري  واملخربني  املجرمني 
الدميوقراطي  خ�ضمه  ترامب  واّتهم 
مثريي  اإخراج  على  بالعمل  بايدن  جو 
اأوقفت  بعدما  ال�ضجون،  من  ال�ضغب 
وندد  الأ�ضخا�ض.  اآلف  الأمن  قوات 
وم�ضاكل  ترامب  بنهج  الإثنني  بايدن 
تنخر  التي  والالم�ضاواة  العن�رشية 
لقائه  خالل  وذلك  املتحدة،  الوليات 
�ضودا  و�ضيا�ضيني  دينيني  م�ضوؤولني 
على  ب��اي��دن  ويعتمد  دي��الوي��ر.  يف 
للفوز  الناخبني  م��ن  ال�رشيحة  ه��ذه 
الثاين/نوفمرب. ت�رشين   3 يف  بالرئا�ضة 
اختبائه  ك�سف  من  غا�سب  ترامب 

الأبي�ص  البيت  قبو  يف 
يف  مطلع،  اأمريكي  م�ضدر  ك�ضف 
اأن  )�ضي.اإن.اإن(،  ل�ضبكة  ت�رشيحات 
غا�ضبا  كان  ترامب  دونالد  الرئي�ض 
يف  اختبائه  ك�ضفت  التي  نباء  الأ من 

خالل  بي�ض  الأ بالبيت  املح�ضن  القبو 
الرئا�ضي،  املقر  ح��ول  الحتجاجات 
الظهور  يريد  ن��ه  اأ م�ضاعديه  واأخ��رب 
ال�ضبكة  ونقلت  املقر.  بوابات  خارج 
اإن  ال��ق��ول  امل�����ض��در  ع��ن  ال��ث��الث��اء 
مكان  يف  الظهور  يف  ترامب  رغبة 
خروجه  اأ�ضباب  من  كانت  الحتجاجات 
�ضانت  كني�ضة  اأمام  �ضورة  للتقاط 
بي�ض،  الأ البيت  م��ن  القريبة  ج��ون 
ال�رشطة  ا�ضتخدام  �ضبقها  وال��ت��ي 
املنطقة  لتطهري  للدموع  امل�ضيل  الغاز 
وتابع  ال�ضلميني.  املتظاهرين  م��ن 
الأمريكي  الرئي�ض  اإن  بالقول  امل�ضدر 
ت�ضويره  مت  نه  اأ من  اإحباطه  عن  اأعرب 
خارج  الحتجاجات  من  قلق  نه  اأ على 
الأر�ض  حتت  واختباأ  بي�ض  الأ البيت 
بدا  ن��ه  اأ معتقدا  املح�ضن،  القبو  يف 
الثنني  م�ضاء  ترامب  وتوجه  �ضعيفا. 
م�ضددة  اأمنية  حرا�ضة  و�ضط  �ضريا 
�ضانت  كني�ضة  اإىل  بي�ض  الأ البيت  من 
ليل  تخريب  اأعمال  طالتها  التي  جون، 
الكني�ضة  اأمام  ترامب  ووقف  الأح��د. 
الكتاب  راف��ع��ا  ال�����ض��ور  لل��ت��ق��اط 
عظيمة”.  دولة  “لدينا  قائال  املقد�ض، 
لل�ضبكة  ك�ضفت  م�����ض��ادر  وك��ان��ت 
ميالنيا  وزوجته  ترامب  نقل  مت  ن��ه  اأ
املح�ضن  القبو  اإىل  ب��ارون  وابنهما 
البيت  خ��ارج  الحتجاجات  ظ��ل  يف 
يظهر  ومل  اجلمعة.  م�ضاء  بي�ض  الأ
يوم  معظم  وق�ضى  الأح���د  ت��رام��ب 
اأدى  ما  مغلقة،  ب��واب  اأ خلف  الثنني 
كان  نه  اأ من  حلفائه  من  حتى  قلق  اإىل 

وطنية. اأزمة  حلظة  يف  غائًبا 

بالأ�سلحة” يف وا�سنطن لفر�ص الأمن  املدّججني  “اآلف اجلنود  بن�سر  اأمر  اأنه  الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب  اأعلن 
“اإرهاب داخلي”،  باأّنها  الأمريكية  املدن  اأيام عدة ع�سرات  منذ  ت�سهدها  التي  ال�سغب  اأعمال  وا�سفًا  فيها  والنظام 

الأ�سود  الأمريكي  اأن  اإىل  ت�سريح جثته خل�ص  فلويد  كّلفتهم عائلة جورج  �سرعيني  بعيد �سدور تقرير لأطباء  وذلك 
اختناقًا. الفائت ق�سى  الإثنني  اأبي�ص  �سرطي  يد  توقيفه على  الذي تويف خالل 

م���ني ال��ع��ام ل��الأمم  ح��ذر وك��ي��ل الأ
مارك  ن�ضانية  الإ لل�ضوؤون  املتحدة 
املجاعة  �ضبح  من  الثالثاء،  لوكوك، 
امل�ضاعدات،  نق�ض  جراء  اليمن  يف 
داع��ي��ا ال���دول امل��ان��ح��ة ل��الل��ت��زام 
كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء  بتعهداتها. 
نظمته  افرتا�ضي  متر  موؤ خ��الل  له 
حل�ضد  وال�ضعودية  املتحدة  الأمم 
يف  ن�ضانية  الإ للجهود  املايل  الدعم 
دولة   130 من  اأكر  مب�ضاركة  اليمن، 
ف��اد  واأ مانحة.  دول��ي��ة  وموؤ�ض�ضة 
اأزمة  اأكرب  بات  “اليمن  باأن  لوكوك 
مليون   24 مع  العامل  يف  ن�ضانية  اإ
امل�����ض��اع��دة  اإىل  ب��ح��اج��ة  �ضخ�ض 

اإ�ضايف  متويل  وب���دون  واحل��م��اي��ة، 
مدمرة”. العواقب  �ضتكون 

ت�ضبب  من  الأمم��ي  امل�ضوؤول  وحذر 
اأك��ر  ت��وق��ف  يف  التمويل  نق�ض 
للم�ضاعدة  اأمميا  برناجما   30 من 
الدول  داعيا  اليمن،  يف  ن�ضانية  الإ
بتعهداتها  الل��ت��زام  اإىل  املانحة 
ن�ضانية  الإ املنظمات  وتقدم  املالية. 
اإىل  ن�ضانية  اإ م�ضاعدات  الدولية 
�ضهريا،  ميني  ماليني   10 من  اأكر 
احلاجة  من  زاد  كورونا  تف�ضي  لكن 
الغذائية  امل�ضاعدات  من  املزيد  اإىل 

 . لطبية ا و
ق/د

رئي�ض  �ضوغايف،  دميرتي  اأعلن 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة ال��رو���ض��ي��ة 
اأن  التقني،  الع�ضكري  للتعاون 
لرتكيا  ال��دف��اع  ���ض��ادرات  حقيبة 
قبل  دولر.  م��ل��ي��ار  بنحو  ت��ق��در 
عن  ر�ضمًيا  الإع��الن  يتم  مل  ذل��ك، 
الرو�ضية  الت�ضدير  عقود  كمية 
م��ع ت��رك��ي��ا. وق���ال ���ض��وغ��اي��ف يف 
 Ecoturk تلفزيون  م��ع  مقابلة 
نذكر  اأن  ميكننا  “اليوم  الرتكي   TV
للمعدات  تركيا  طلبات  حقيبة  اأن 
دولر”. مليار  بنحو  تقدر  الرو�ضية 
الفيدرالية  الهيئة  مدير  �ضار  اأ كما 
الع�ضكري  ل��ل��ت��ع��اون  ال��رو���ض��ي��ة 
ب�ضاأن  املفاو�ضات  اإن  اإىل  التقني، 
“اإ�ض- من  الثانية  املنظومة  ت�ضليم 
متقدمة  مرحلة  يف  تركيا  اإىل   ”400

النهائي  القرار  مو�ضكو  وتنتظر 
نقرة. لأ

اإىل  “بالنظر  �ضوغايف:  واأ���ض��اف 
بالوباء  يتعلق  فيما  احلالية  القيود 
ب��رام  اإ تاريخ  توقع  ف��اإن  امل��ع��روف، 
ومع  بال�ضهل.  لي�ض  العقد  ه��ذا 
توريد  حول  املفاو�ضات  فاإن  ذلك، 
يف  “اإ�ض400″-  من  الثاين  الفوج 
ونحن  ما،  حد  اإىل  متقدمة  مرحلة 
اجلانب  من  نهائي  قرار  انتظار  يف 

الرتكي”.
تناق�ضان  وتركيا  رو�ضيا  اأن  واأكد 
الطريان  لأنظمة  م�ضرتكا  تطويرا 
اإىل  م�ضريا  اجلوي،  الدفاع  واأنظمة 
حدود”. لها  لي�ض  التعاون  فاق  “اآ اأن 
ق/د

ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ت�ضبب 
األف   375 من  اأك��ر  بوفاة 
بينهم  العامل،  حول  �ضخ�ض 
اأوروبا.  يف  و51  لفًا  اأ  179
املتحدة  الولياُت  و�ضجلت 
حالة  اآلف   106 من  اأك��ر 
جتاوز  من  الرغم  على  وفاة. 
بفريو�ض  الوفيات  ح�ضيلة 
األف   375 العامل  كورونا يف 

اأوروبا  يف  اأرباعها  ثالثة  �ضخ�ض 
ماليني   6 الإ�ضابات  وعدد  وامريكا 
الكثري  توا�ضل  اإ�ضابة  الف  و200 
التدريجي  التخفيف  ال���دول  م��ن 
وبذل  ال�ضحي،  العزل  لإج��راءات 

للوباء. م�ضاد  لقاح  لإيجاد  اجلهود 
الأك��ر  البلد  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 
�ضجلت  عامليا،  الوباء  من  ت�رشرا 
عدد  يف  جديدة  قيا�ضية  ح�ضيلة 
ال�����ض��ح��اي��ا، ح��ي��ث ارت���ف���ع ع��دد 
اآلف   106 من  اأك��ر  اإىل  الوفيات 
وايطاليا  الف   39 بريطانيا  تليها 
ا�ضابة  و500  ال��ف   33 م��ن  اك��ر 
اىل  العدد  الربزايل  وو�ضل يف  فيما 
الف   29 وفرن�ضا  الف   30 ال� عتبت 
 8500 اىل  املانيا  يف  العدد  .وقفز 

ا�ضابة.  18200 اىل  وال�ضابات 
ال��ه��ن��د ���ض��اب��ع��ة اك���رب دول����ة يف 
ال�ضابات  ع��دد  حيث  م��ن  ال��ع��امل 
تخطت  بعدما  فرن�ضا  على  تقدمت 
ويف  ا�ضابة  الف   190 ال�ضابات 
الوفيات  عدد  بلغ  فقد  املك�ضيك، 
وف��اة  و167  الف   10 الج��م��ايل 
اإعادة  ال�ضلطات  قرار  مع  بالتزامن 
على  تدريجيا.  البالد  اقت�ضاد  فتح 
دول  ع��دة  ت��وا���ض��ل  اآخ���ر،  �ضعيد 

يف  العزل  اإج��راءات  من  التخفيف 
ابرزها  الفريو�ض  لحتواء  م�ضعى 
املقاهي  فتح  اع��ادة  اعلنت  فرن�ضا 
معظم  يف  وامل���دار����ض  وامل��ط��اع��م 
العا�ضمة  اأعادت  كما  البالد.  اأنحاء 
على  معّولًة  متاجرها،  فتح  الرو�ضية 

الوبائي. للو�ضع  اخلجول  التح�ضن 
ق��اع��ات  اأع����ادت  ال��ربت��غ��ال،  ويف 
فتح  واحلفالت  وامل�رشح  ال�ضينما 
الرفع  م��راح��ل  اإط���ار  يف  ب��واب��ه��ا  اأ
مع  احل��ج��ر  ل��ت��داب��ري  ال��ت��دري��ج��ي 
ج��دي��دة.  �ضحية  ق��واع��د  اع��ت��م��اد 
ال��ب��ازار  ف��ت��ح  اأع��ي��د  ت��رك��ي��ا،  ويف 
مع  بالتزامن  اإ�ضطنبول  يف  الكبري 
فر�ضت  التي  القيود  معظم  رف��ع 
اعلنت  كما  ال��ف��ريو���ض.  لح��ت��واء 
البحرية  حدودها  فتح  اعادة  تون�ض 
ال�ضهر  اواخ���ر  واجل��وي��ة  وال��ربي��ة 
رئي�ض  برر  باك�ضتان  ويف  احل��ايل. 
خان  عمران  الباك�ضتاين  ال��وزراء 
العزل  تدابري  رف��ع  احلكومة  ق��رار 
القت�ضادية  اخل�ضائر  ب�ضبب  العام 
الإ�ضابة  حالت  عدد  ارتفاع  رغم 
على  النا�ض  حث  كما  والوفيات، 

الفريو�ض. مع  التعاي�ض 
ق/د

اأمريكا  دول  م��ن  العديد  ا�ضتاأنفت 
القت�ضادي  الن�ضاط  الثنني  الالتينية 
امل�ضابني  اأعداد  ارتفاع  ا�ضتمرار  رغم 
وت�ضتعد  امل�ضتجد.  كورونا  بفريو�ض 
يف  ال�ضياحية  رو  كوينتانا  منطقة 
جم��ددا  ال���زوار  ل�ضتقبال  املك�ضيك 
فتح  ك��ول��وم��ب��ي��ا  اأع�����ادت  ح���ني  يف 
وخففت  الق��ت�����ض��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات 
املفرو�ضة  القيود  برازيليتان  وليتان 
انت�ضار  من  للحد  العام  الن�ضاط  على 

لفريو�ض. ا
الربازيل  يف  امل�ضابني  ع��دد  اأن  يذكر 
لت�ضبح  اإ�ضابة  مليون  الن�ضف  جتاوز 
امل�ضابني  عدد  حيث  من  دولة  اأكرب  ثاين 
اأن  كما  املتحدة.  الوليات  بعد  العامل  يف 
ت�رشرا  الأكر  الدول  بني  من  املك�ضيك 
حيث  الالتينية  اأمريكا  يف  الفريو�ض  من 
و435  لفا  اأ  93 فيها  امل�ضابني  عدد  يبلغ 

لفا  اأ  30 كولومبيا  �ضجلت  بينما  حالة، 
الإ�ضابة  حالت  و�ضجلت  حالة.  و493 
 2771 ب�  ارتفاعا  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
يف  حالة  و1110  املك�ضيك  يف  حالة 
 24 ال���  ال�����ض��اع��ات  خ��الل  كولومبيا 
هناك  ف��اإن  نف�ضه  الوقت  يف  املا�ضية. 
على  الإغ���الق  تداعيات  م��ن  خم��اوف 
املنطقة،  ل��دول  اله�ضة  القت�ضادات 
ح��ي��ث ق���ال رئ��ي�����ض ال���ربازي���ل ج��اي��ر 
القت�ضادي  التباطوؤ  اإن  بول�ضونارو 
قتلتهم  مم��ن  اأك��ر  بعد  فيما  �ضيقتل 
ووا�ضلت  نف�ضها.  ك��ورون��ا  جائحة 
ال�ضتئناف  الث��ن��ني  ي��وم  املك�ضيك 
بعد  القت�ضادي   للن�ضاط  التدريجي 
الإغالق  اإج��راءات  فر�ض  من  �ضهرين 
وا���ض��ع��ة ال��ن��ط��اق. وق����ال ال��رئ��ي�����ض 
لوبيز  مانويل  ندريا�ض  اأ املك�ضيكي 
له  ر�ضمية  جولة  اأول  يف  اأوب���رادور   

ذار/م��ار���ض  اآ اأواخ��ر  منذ  املك�ضيك  يف 
لبدء  ج��دا  خ��ا���ض  ي��وم  نه  “اإ املا�ضي 
املك�ضيك”.  يف  العامة  احلياة  تطبيع 
ع��دد  املك�ضيكية  احل��ك��وم��ة  وزادت 
تعترب  التي  القت�ضادية  القطاعات 
ح��ي��وي��ة وامل�����ض��م��وح ل��ه��ا ب��ال��ع��م��ل، 
ال�ضيارات  و�ضناعة  الت�ضييد  مثل 
الرئي�ض  مدد  نف�ضه  الوقت  يف  واملناجم. 
ال�ضحي  احلجر  دوك  يفان  اإ الكولومبي 
نهاية  ح��ت��ى  ال��ب��الد  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
�ضمح  ولكنه  املقبل،  حزيران/يونيو 
ن�ضطة  الأ فتح  باإعادة  نف�ضه  الوقت  يف 
الت�ضوق  مراكز  ذلك  يف  مبا  القت�ضادية، 
واملتاحف  ال�ضعر   ت�ضفيف  وحم��ال 

الثنني. يوم  من  اعتبارا  واملكتبات 
ن�ضطة  الأ فتح  اإعادة  وترية  و�ضتتوقف 
ال�ضلطات  ق���رار  على  الق��ت�����ض��ادي��ة 
الت�ضوق  مراكز  فتح  اأعيد  وقد  املحلية. 

املثال،  �ضبيل  على  ميدلني  مدينة  يف 
عمدة  لوبيز  كالوديا  حظرت  حني  يف 
التي  بوجوتا  الكولومبية  العا�ضمة 
اإ�ضابة  حالة  اآلف   10 من  اأكر  �ضجلت 
القطاعات  بع�ض  فتح  اإعادة  بالفريو�ض، 
على  ���رشام��ة  ���ض��د  اأ ق��ي��ودا  وف��ر���ض��ت 
���ض��د ت�����رشرا م��ن ع��دوى  امل��ن��اط��ق الأ

العا�ضمة. يف  الفريو�ض 
رئي�ضها  ينتقد  ال��ت��ي  ال��ربازي��ل  ويف 
املفرو�ضة  الإج����راءات  بول�ضونارو 
ل��وق��ف ان��ت�����ض��ار ال��ف��ريو���ض اأ���ض��اف��ت 
من  جديدة  جمموعة  باولو  �ضاو  ولية 
لها  امل�ضموح  القت�ضادية  ن�ضطة  الأ
التجميل  حم��ال  ذل��ك  يف  مب��ا  بالعمل، 
على  احل�ضول  ا�ضرتاط  مع  واملطاعم، 
بع�ض  يف  املحلية  ال�ضلطات  موافقة 

ملناطق. ا
ق/د

انطالق اأعمال موؤمتر املانحني.. وم�سوؤول اأممي يحذر:

اليمن بات اأكرب اأزمة اإن�سانية ونحذر 
من �سبح املجاعة 

يف مرحلة متقدمة وننتظر القرار النهائي، مو�سكو توؤكد:

تركيا تطلب اأ�سلحة بقيمة مليار دولر 
ومفاو�سات ت�سليم منظومة “اإ�ص400-” 

ح�سيلة قيا�سية جديدة مل�سابي كورونا 
حول العامل

�ساعة   24 خالل  املّتحدة  الوليات  يف  وفاة   743

دول اأمريكا الالتينية ُتعيد فتح اقت�سادها رغم ارتفاع عدد الإ�سابات
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الكاتبة اآمنة رزق حمو  جتمع بني النقد الأدبي والكتابة الإبداعية 

اأوؤمن بنف�سي و متردت على كل ما اأتى �سوب قلمي وحاول ك�سره

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

بدايتك  كانت  التحرير:كيف 
هو  الق�سيدة، ومن  كتابة  مع 

اآمن مبوهبتك يف  الذي  ال�سخ�ص 
كان  ومتى  البداية  منذ  الكتابة 

ذلك ؟
يف   ، ال�ضعر  كتابة  مع  بدايتي  كانت 
يدفع  الذي  ال�ضن  وهو  املراهقة  �ضن 
يف  يجول  ما  عن  التعبري  اإىل  املرء 
ما  اأخبئ  كنت  البداية  يف   ، خاطره 
يقع  اأو  ُي��رى،  اأن  من  خوفا   اأكتب 
اأ�رشة  كل  يف  نه  لأ اإخوتي  يادي  اأ بني 
الهيمنة  و  ال�ضيطرة  توجد  عربية 
نني  لأ اأ�رشتي  خا�ضة  و  الذكورية 
حتى   ، ب�ضيطة  ق��ري��ة  يف  تربيت 
و  القرية  تلك  من  الرحيل  قررنا 
البنت  نا  اأ نه  اأ كما  درا�ضتي.  اأمتمت 
الدرا�ضة  يف  جنحت  التي  الوحيدة 
ملن  بالن�ضبة  م��ا  اأ حمو،  عائلة  يف 
اأم  اأختي  و  اأول  اأمي  مبوهبتي  اآمن 
للكتابة  دفعتني  من  وهي  كلثوم 
ب�ضبب  الدرا�ضة  من  ُحرمت  نها  لأ

. الذكورية  العقلية 
وكيف  متى  التحرير:براأيك 
هل  �ساعرًا،  الإن�سان  ي�سبح 

ياأتي  اأم  ال�سعر موهبة ، وراثة 
اأم  املعاناة  خلفية  على  ال�سعر 

اأن هناك اأمورا اأخرى هي التي 
ال�ساعر؟ ت�سنع 

اأول  �ضاعرا  ن�ضان  الإ ي�ضبح  براأيي 
 ، الطبيعة  و  للمطالعة  حمبا  كان  ذا  اإ
كان  وراثة  يكن  مل  يل  بالن�ضبة  ما  اأ
اأقول  زلت  وما  كنت  دائما  و  موهبة 
الأمل  و  املعاناة  تكون  عندما  ن��ه  اأ
و  القلب  يف  جروحا  ت�ضبب  التي 
دامية  حروفا  العروق  تنزف  امل�ضاعر 

. بالأحا�ضي�ض 
ال�سعر،  نحو  التحرير:توجهتمِ 
يف  را�سية  �سفينتكمِ  �سرنى  هل 

اآخر كالرواية  �ساطئ  ما على  يوم 
مثاًل ؟

اأكتب  ال�ضغر   منذ  كنت  ت��ذك��ر  اأ
دائما  و  رومان�ضية  خيالية  ق�ض�ضا 
ال�ضعر  لكن   ، ال�رشد  لأ�ضلوب  اأميل 
هو  ن��ه  لأ ع�ضقته  و  بداخلي  ك��رُبَ 
يل  كانت  لهذا  ل��وج��داين  ق��رب  الأ
بها  اأحتفظ  اأن  قررت  كثرية  ق�ضائد 
ت�ضب  فكانت  اأقد�ضها  و  كتاب  يف 
عا�ضقة،  نو�ضتاجليات  دي��وان  يف 
دبية  الأ اأعمايل  باكورة  يعد  الذي 
نا  فاأ الرواية  جلن�ض  بالن�ضبة  ما  اأ  ،
رواي��ات،  ثالث  على  الآن  اأ�ضتغل 
احل��رف  �ضيد  ال�ضعر  يبقى  لكن 

يل. بالن�ضبة 

�سعوبات  واجهتك  التحرير:هل 
موهبتك �سقل  يف 

�ضقل  يف  ���ض��ع��وب��ات  اأواج����ه  مل 
و  بنف�ضي  م���ن  وؤ اأ كنت  موهبتي 
�ضوب  ت���ى  اأ م��ا  ك��ل  على  مت���ردت 

ك�رشه  وحاول  قلمي 
للكتابة  دفعكمِ  الذي  التحرير:ما 

، ومتى دّون قلمك اأول ن�ص ؟
املجتمع  ه��و  للكتابة  دفعني  م��ا 
ال��ن��ظ��رات  ب��ع�����ض  و  ال���ذك���وري 
من  ة  امل��راأ بها  ُترى  التي  الوح�ضية 
نها  اأ �ضا�ض  اأ على  منح�رشة  زاوية 
اأ�رشتها  املجتمع و خا�ضة  عار  على  
احرتامها  عدم  على  بالإ�ضافة  و   ،
كما  و  اأخيها  و  اأ زوجها  قبل  من 
و كربت يف  ولدت  نني  اأ �ضابقا  قلت 
من  فيها  البنت  حرمت  ب�ضيطة  قرية 
مبكر. �ضن  يف  تزويجها  و  الدرا�ضة 

عن  قلياًل  التحرير:حدثينا 
 ، الأدبية  واإبداعاتك  انتاجك 

التي تطرقتمِ  املو�سوعات  وما هي 
؟ اإليها 

 " ���ض��ع��ر  دي�����وان  اإ�����ض����دارا   يل 
فيه  حتدثت   " عا�ضقة  نو�ضتاجليات 
�ضاحبة  ق�ضيدة  اأول  موا�ضيع  عن 
ق�ضية  فيها  عاجلت  التي  ال�ضعادة 
عن  حت��دث��ت   ، ة  امل���راأ �ضد  العنف 
الثورة  عن   ، الفل�ضطينية  الق�ضية 
كيف  املجتمع  حالة  على  اجلزائرية 
�ضلة  فيها  انقطعت  اأ���ض��ب��ح��ت، 
ق�ضائد  تناولت  ك��ذل��ك  الأرح���ام 
املدح،  الهجاء   ، الرثاء  و  الغزل  يف 
عن   ، الزوجية  اخليانة  عن  حتدثت 
يبقى  اأن  اأمتنى  و  احلب  يف  الإخال�ض 
بقراءته  القارئ  ويحظى  الت�ضويق 
جامع  كتاب  على  اأ�رشفت  الثاين   و 

يفا. اإ بداعات  اإ بعنوان  للق�ضة 
حُتقق  هل   ، التحرير:براأيكمِ 
الأدبية  والروابط  الحتادات 

اإليه؟ ما يطمح  كل  للكاتب 
اجلزائري  املجتمع  حاليا  الأ�ضف  مع 
املطالعة،  حتى  ول  القراءة  يحب  ل 
جد  العي�ضة  اأ�ضبحت  نه  لأ معذور، 
و  العمل  اإىل  يدفعه  م��ا   ، غالية 
التعب  ب�ضبب  املطالعة  عن  التخلي 
الروابط  و  لالحتادات  بالن�ضبة  ما  اأ  ،
مع  وجتاوبا  �ضعبية  جتد  ل  دبية  الأ
اإىل  ذلك  راج��ع  القراء،  و  الكتاب 
فيها  يتم  التي  امل�ضابقات  بع�ض 
يوجد  كما   ، معينة  ق��الم  اأ ت�ضجيع 
يف  ���ض��ع��ار  الأ غ��الء  معينة  نقطة 
للتخلي  الكاتب  يدفع  ما  الطبع 
ع��دم  ب��ال��ت��ايل  و  م��وه��ب��ت��ه  ع��ل��ى 
حتقق  وع��دم  معها  التفاعل  وج��ود 
ل  الأخري  هذا  لأن  الكاتب  طموحات 

قارئا. يكن  مل  اإن  كاتبا،  يكون 

اأو  اآمنة  اختارت  التحرير:هل 
اأدبّية ؟ لها قدوة  اأ�سبح 

يكون  اأن  اأح���د  اأي  اأخ���رت  مل   ، ل 
لكن   ، الأدب  جم��ال  يف  يل  ق��دوة 
كتبه  مبا  تاأثرت  نني  اأ �رشاحة  بكل 
و   ، العقاد  عبا�ض  حممود  دي��ب  الأ
الكاتبة  و   ، قباين  ن��زار  ال�ضاعر 
طه  ك��ذل��ك   ، م�ضتغامني  اأح���الم 
خا�ضة  و   ، نعيمة  ميخائيل  و  ح�ضني 
نني  لأ بوطاجني  �ضعيد  الدكتور 
اأقدم  اجلامعة  يف  يده  على  تكونت 

املنرب. هذا  من  خا�ضة  حتية  له 
الآونة  التحرير: ُيالحظ يف 
الأخرية حتّول العديد من 

 ، الرواية  اإىل كتابة  ال�سعراء 
اإىل هذه  تنظرين  كيف  ك�ساعرة 

؟ الظاهرة 
عنه  م�ضوؤولة  ن��ا  واأ اخلا�ض  براأيي 
واإن  حتى  �ضاعرا  يبقى  ال�ضاعر   ،
ما  اأ ال��رواي��ة،  يف  يكتب  اأن  اختار 
طبعا   ، ل  نهائيا  ال�ضعر  عن  التخلي 
اأغرا�ض  له  الكاتب  ك��ان  ذا  اإ ه��ذا 
املال  و  اأ بال�ضهرة  ليحظى  مادية 
يلجاأ  و  الكتابية  م��ي��ول��ه  فيغري 
اأحب  نا  فاأ يل  بالن�ضبة  ما  اأ  ، للرواية 
دبية  اأ اأجنا�ض  يف  الكتابة  و  ال�ضعر 
اأتخلى  اأن  يدفعني  ل  لكن   ، اأخرى 

نهائيا. ال�ضعر  عن 
، هل  ناقدة  اأنك  التحرير:بحكم 

ن�سبة  ال�سعري  الديوان  يحقق 
العامل  املقروئية يف  مهمة من 

اأم اأن الغلبة للرواية ؟ العربي ، 
اجلن�ض  هي  الرواية  احل��ايل  الوقت 
العامل  يف  املقروئية  على  امل�ضيطر 
اأن  م��ربر  غري  ه��ذا  لكن   ، العربي 

كما  ال�ضعر  عهده  ذهب  قد  ال�ضعر 
ديوان  و  احلرف  �ضيد  هو  �ضابقا  قلت 
باحل�ضارات  علمنا   ما  لوله  العرب 

تعي�ض. كانت  كيف  ال�ضابقة 
اأنواع  متلف  التحرير:كتبَت 

العمودي  من  بدءًا  ال�سعر، 
اإىل  و�سوًل  بالتفعيلة  ومرورًا 
ال�سعر  ل�سكل  ميكن  هل  النرث، 
اأن يحّدد ذات الإن�سان  ونوعه 

ال�ساعر؟
ن�ضان  الإ ذات  يحدد  النوع  طبعا 
مثال   ، بالأ�ضلوب  خا�ضة  ال�ضاعر 
العمودي  يف  الكتابة  جربت  ن��ا  اأ
�رشاحة  بكل  لكن  التفعيلة،  �ضعر 
ه��ذا  يف  ب���دا  اأ كتبته  م��ا  اأح���ب  مل 
على  جم��ربة  كنت  ن��ن��ي  لأ القالب 
عن  اأ�ضتطع  مل  فقط  القواعد  احرتام 
لهذااأ  خلجاتي  يف  هو  عّما  التعبري 
فكنت  احلر  وال�ضعر  النر  يف  كتبت 
و  الأدبي  القالب  هذا  يف  جدا  اأرتاح 
�رشاحة  بكل  نني  لأ قيود  دون  اأعرّب 
حياتي  يف  يكفيني  مب��ا  ت��ق��ي��دت 
اأطلقت  و  بحرية  الكتابة  فاخرتت 

لقلمي. العنان 
بالعمق  �سعرك  التحرير:يتميز 

والإيحاء واجلمال ، ما هي 
ال�سعري  ؟ اإلهامك  م�سادر 

ا�ضتخدمت  قد   ، لهامي  اإ م�ضدر  نعم 
وال�ضتعارة  واجلمال  الإيحاء  لغة 
اأن  ال��ق��ارئ  يدفع  ما  كتاباتي  يف 
ثقافية  ن��ق��دي��ة  ب��درا���ض��ات  ي��ق��وم 
بني  وم��ا  امل�ضمرة  ن�ضاق  الأ لفهم 

. ر ل�ضطو ا
النرث  بق�سيدة  راأيك  التحرير:ما 
اإقبال الكثري من  واىل ماذا ي�سري 

النوع  هذا  كتابة  على  ال�سعراء 
ال�سعر؟ من 

اأكتب  نا  اأ   ، روعة  النرية  الق�ضيدة 
ن�ضان  الإ حاليا  ؟؟  ملاذا  النوع  هذا  يف 
يريد  اجتماعية  ���ض��غ��وط��ات  ل��ه 
من  ُحرم  نه  لأ بقلمه،  عنها  التعبري 
يتطرق  لهذا  �ضفاهيا  التعبري  حرية 
ما  كل  عن  التعبري  و  بها  للكتابة 
بحاجة  ن��ه  لأ خاطره  يف  يجول  هو 
يطرب  اأن  لي�ض  و  الغري  ي�ضمعه  اأن 
اأن  ومبا  فقط،  ال�ضعرية  باملو�ضيقى 
ق��رب  الأ هو  و  بيئته  اب��ن  ال�ضاعر 
قد  م��ع��ان��اة  م��ن  اأخ���وه  يح�ضه  مب��ا 
بحاجة  نه  لأ بها  الكتابة  اإىل  يتطرق 
ال�ضعور. وهي  الداخلية  للمو�ضيقى 

اإىل  اآمنة  حتتاج  التحرير:هل 
اأم  ال�سعرية  كتاباتها  يف  الغمو�ص 
؟ البياين  بالو�سوح  عنه  ت�ستغني 

اأحب   ، كثريا  الغمو�ض  اإىل  اأحتاج  ل 
بع�ض  يف  لكن  وا�ضحة  اأك��ون  اأن 

الغمو�ض. اإىل  اأ�ضطر  الكتابات 
واآفاقك  التحرير:تطلعاتك 

؟ امل�ستقبلية 
وج��ه  ع��ل��ى  واح���د  ك��ل  تطلعاتي 
يتحقق  اأن  ويحب  طموح  له  الأر�ض 
لتحقيق  �ضاأ�ضعى  اأقول  دائما  نا  فاأ  ،
ذل��ك  و  اأح���الم���ي  و  ط��م��وح��ات��ي 
من  فهو  وجل،  عز  املوىل  مب�ضاعدة 

فيكن. كن  يقول 
اأخرية التحرير:كلمة 

احلوار  هذا  على  جريدتكم  اأ�ضكر 
يو�ضف  ب��ن  وال�ضحفي  ال�ضيق 
ختي  اأ  و  اأمي  اأبي،  اأ�ضكر  و  خل�رش، 
�ضيء  اأي  من  يحرموين  مل  الذين 
فيدوح  ال��دك��ت��ورة  �ضتاذتي  اأ و   ،

. �ضمني يا

ابنة  ال�سعرية منها   .  الكتابة البداعية خا�سة  النقد الأدبي و  اأنواعه ، جتمع بني  اأنف�سهن بقوة يف جمال الإبداع ب�ستى  اللواتي فر�سن  ال�ساعرات والكاتبات  اآمنة رزق من  حمو 
اأنها مل تفوت الفر�سة لإثراء م�سريتها الإبداعية و حتقيق طموحها يف عامل الأدب ، �ساركت يف  اإل  ولية  م�ستغامن و حتديدا مك�سك الغامن ، رغم تخ�س�سها اجلامعي يف النقد ، 

ال�سعادة” و"  “ �ساحب  منها ق�سيدة  املعا�ص  الواقع  موا�سيعها من  ا�ستلهمت   ، �سعرية  20 ق�سيدة  من  اأكرث  ، عكفت على تقدمي  الثقافية  املنا�سبات  و  الفكرية  امللتقيات  العديد من 
اأحبك و�ستبقى” ، و هي الآن ت�ستعد لقتحام عامل الرواية من خالل اأول اإ�سدار لها .
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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�سر واالإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض: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 �سرفنا االإعالمي

.تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرة،داخل كل واحد منها 9 مربعات �سغرة لت�سكل ال�سبكة 
من 81 مربعا �سغرا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرة باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :
 1.اأن اليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة الكبرة رقم  اأي  اليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

التعريف/ الذي ال �سالح لهالكلمات ال�ّسهمية

6         

     

2         

1         

5         

4         

3         

     
بوا�سطتي

اإنطفاأ)م(

يطلق عليها
اأم الريا�سيات

والية جزائرية

حرف عطف

عاونت

تعب

اأوجاع

حرف مكرر

اأحكي

ا�سم مو�سول

الدموع

الب�سائع

اإله

جمموعة 
من الطيور

مت�سابهان

اأقارب

للتاأليف

للتعريف

ا�سم والد
�سيدنا ابراهيم

اأقوى ع�سلة
يف ج�سم املراأة

والد

تهريب

حدث نف�سه

زلق

النبي الذي
تكلم يف املهد

لبا�ض يلب�سه
االإن�سان مرة

ن�سعرواحدة والبغره 

فاكهة تغ�سل
البطن

ملكي

�سات ال�سفدع

�سمر مت�سل

طني)م(

ا�ستاق

قادم

حولنا وال نراه

نظر

للتمني

من االأزهار

الرباق
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة العدل

حم�سر ن�سر حكم باحلجر
     )املادة 106 من قانون ال�سرة(            

نحن الأ�ستاذ: علوي خل�سر حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�ص حمكمة املنيعة جمل�ص ق�ساء غرداية الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله واملوقع اأدناه لفائدة ال�سيدة: حمزة من�سورة 
بنت حممد ال�ساكنة: حي حفرة العبا�ص املنيعة - غرداية - بعد الطالع على املادة 106 من قانون الأ�سرة- قمنا بن�سر ن�سخة من هذا املح�سر بيومية وطنية مكتوبة باللغة العربية، 
املت�سمن ن�سر منطوق احلكم احل�سوري ال�سادر عن حمكمة املنيعة ق�سم �سوؤون الأ�سرة بتاريخ : 2019/12/04 رقم الفهر�ص :19/00596 رقم اجلدول:19/00643 والقا�سي 
مبا يلى :حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا ح�سوريا ابتدائيا : يف ال�سكل: قبول اعادة ال�سري يف الدعوى بعد اخلربة يف املو�سوع : افراغا للحكم ال�سادر 
2019/555، باعتماد اخلربة الطبية املنجزة من طرف اخلبري الدكتور مرباح علي املخت�ص يف الأمرا�ص العقلية  23-10-2019 حتت رقم فهر�ص  عن حمكمة احلال بتاريخ 
والع�سبية واملودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 25-11-2019 حتت رقم فهر�ص : 53/2019 ، وبح�سبها الق�ساء بتوقيع احلجر على املدعى عليها حمزة ف�سيلة املولودة 
بتاريخ: 18-09-1967 باملنيعة لأبيها حممد ، واأمها حمزة الزهرة ، وتعيني املدعية حمزة من�سورة مقدما عليها لرعايتها والقيام ب�سوؤونها مع مراعاة اأحكام املادة 88 من قانون 
الأ�سرة ، والأمر بن�سر هذا احلكم باجلرائد اليومية الوطنية ب�سعي من املقدم وعلى نفقته لالعالم مع اأمر �سابط احلالة املدنية بالتاأ�سري بهذا احلكم على هام�ص �سهادة ميالد املعني، 

مع حتميل املدعية بامل�ساريف الق�سائية الثابت منها الر�سوم الق�سائية املقدرة بـ 450 دج .
املح�سر الق�سائيوحتى ل يجهل اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون.

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
 الأ�ستاذ : علوي خل�سر

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة املنيعة
الكائن مكتبه ب�سارع القد�ص - املنيعة 
الــــــهــاتــــف : 00 28 21 )029(

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة العدل

حم�سر ن�سر حكم باحلجر
     )املادة 106 من قانون ال�سرة(            

نحن الأ�ستاذ: علوي خل�سر حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�ص حمكمة املنيعة جمل�ص ق�ساء غرداية الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله واملوقع اأدناه لفائدة ال�سيدة:�سياف زينب بنت 
حممد ال�ساكنة: حي بلب�سري املنيعة - غرداية - بعد الطالع على املادة 106 من قانون الأ�سرة- قمنا بن�سر ن�سخة من هذا املح�سر بيومية وطنية مكتوبة باللغة العربية، املت�سمن 
ن�سر منطوق احلكم احل�سوري ال�سادر عن حمكمة املنيعة ق�سم �سوؤون الأ�سرة بتاريخ : 2020/03/10 رقم الفهر�ص :20/00172 رقم اجلدول:20/00148 والقا�سي مبا يلى 
:حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا ابتدائيا ح�سوريا: يف ال�سكل: قبول اعادة ال�سري يف الدعوى بعد اخلربة يف املو�سوع : افراغا للحكم ال�سادر عن حمكمة 
احلال بتاريخ 14-01-2020 حتت رقم فهر�ص 26/20، باعتماد اخلربة الطبية املنجزة من طرف اخلبري الدكتور خطارة نور الدين املخت�ص يف الأمرا�ص العقلية والنف�سية 
واملودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 10-02-2020 حتت رقم فهر�ص : 20/24 ، وبح�سبها الق�ساء بتوقيع احلجر على املدعى عليه بلقا�سمي عبد القادر املولود بتاريخ: 
19-08-1967 باملنيعة لأبيها �سامل ، واأمه �سعيدي م�سعودة ، وتعيني املدعية �سياف زينب مقدما عليه لرعايته والقيام ب�سوؤونه مع مراعاة اأحكام املادة 88 من قانون الأ�سرة 
، والأمر بن�سر هذا احلكم باجلرائد اليومية الوطنية ب�سعي من املقدم وعلى نفقته لالعالم مع اأمر �سابط احلالة املدنية بالتاأ�سري بهذا احلكم على هام�ص �سهادة ميالد املعني، مع 

حتميل املدعية بامل�ساريف الق�سائية الثابت منها الر�سوم الق�سائية املقدرة بـ 450 دج .
املح�سر الق�سائيوحتى ل يجهل اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون.

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
 الأ�ستاذ : علوي خل�سر

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة املنيعة
الكائن مكتبه ب�سارع القد�ص - املنيعة 
الــــــهــاتــــف : 00 28 21 )029(

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية: ايليزي
دائرة: ايليزي
بلدية: ايليزي

مكتب اجلمعيات
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ص جمعية حمليةرقم: 21 /2019 

طبقا لأحكام القانون رقم 12 – 06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم: 2019/04/29 
ايداع ملف لتاأ�سي�ص اجلمعية امل�سماة: جمعوية ورجالن للطرز والن�سيج واخلياطة وال�سناعات التقليدية ايليزي املقيمة : ايليزى . يرتاأ�سها 

ال�سيد: بن �سا�سي عائ�سة تاريخ و مكان الإزدياد : 1974/05/29 ورقلة . العنوان ال�سخ�سي : مديرية ال�سباب والريا�سة ايليزى.
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حـدث وال حـرج
انت�سال جثة من 

داخل خزان مائي 
ببلدية بلعربي 

ببلعبا�ض

تدخلت وحدة احلماية املدنية ببلدية 
تلموين مدعمة بفرقة الغط�ض للوحدة 

الرئي�سية للحماية املدنية ، من اأجل 
انت�سال جثة غريق داخل خزان مائي ذي 

عمق حوايل 04 م مبحاذاة مقربة بلدية 
بلعربي دائرة م�سطفى ابن براهيم ، 

ويتعلق االأمر باملدعو " د.م"    و البالغ من 
العمر 62 �سنة، يف حني مت  نقل اجلثة 

اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى عبد 
القادر ح�ساين  ب�سيدي بلعبا�ض.

هذه ال�سورة بو�سوحها، هي 
ملكان ي�سمى و�سط �سكان بلدية 

بابار بخن�سلة بالكاب�ض 
ويتواجد مبحاذاة من املقربة 
وكما هو مبني يف ال�سورة، فاإن 

املكان خاٍو عن عرو�سه كما 
اأ�سحى نقطة �سوداء ووكرا 
ملختلف العيوب واالنحالل 
اخللقي كتعاطي املهلو�سات 
و�سرب القنب الهندي اىل 

جانب تناول الكحول ليبقى 
املكان بنقاطه ال�سوداء 

وعيوبه يف حاجة ال�ستغالله 
و خْلق منه �سوقا للتجار 

والباعة الفو�سيني املنت�سرين 
عرب االأر�سفة 

صـــورة و تعــليق 
املوجة الثانية ◄

لـ "كوفيد19-" 
�ستكون يف اخلريف 
وقد تكون العدوى 

متلطة
اعلنت اآنا بوبوفا، رئي�ضة هيئة الرقابة ال�ضحية يف 

رو�ضيا، اأنه من املحتمل جدا اأن تكون املوجة الثانية 
ل� "كوفيد19-" يف اخلريف املقبل، ولي�ض م�ضتبعدا 

اأن تكون العدوى خمتلطة.ووفقا لها، يحاول اخلرباء 
والأطباء حاليا حتديد عدوى "كوفيد19-" هل 

�ضتكون خمتلطة مع اأمرا�ض الربد الأخرى التي تبداأ 
بالنت�ضار يف اخلريف مثل الإنفلونزا وغريها. وهذا 
الأمر يجعلنا ن�رشع يف ابتكار اللقاح امل�ضاد لنوع 

الإنفلونزا املحتمل.وت�ضيف �ضيكون الأ�ضخا�ض 
الذين لقحوا �ضد الإنفلونزا حم�ضنني منها بالدرجة 

الأوىل، وهذا بالطبع يخف�ض بدرجة كبرية من 
املخاطر الناجتة عن الإ�ضابة ب� "كوفيد19-".وت�ضري 

بوبوفا، اإىل اأن "كوفيد19-" يجرب الأطباء على 
الإ�رشاع يف ابتكار لقاح م�ضاد لإنفلونزا املو�ضم 

املقبل، واإنتاج كميات كبرية منه والبدء �رشيعا يف 
تلقيح اأكرب عدد من النا�ض. لأن هناك معلومات 

ت�ضري اإىل احتمال انتقال الفريو�ضني معا من 
ال�ضخ�ض امل�ضاب اإىل الآخرين، ما �ضتكون له نتائج 

موؤملة.وقالت، "وهذا بالطبع �ضيكون من ال�ضعب 
حتّمله، لذلك نفكر منذ الآن يف كيفية حماية النا�ض 

يف ف�ضل اخلريف".وت�ضيف، ل تعطي الإ�ضابة 
بفريو�ض كورونا املو�ضمي، مناعة متقاطعة من  

"كوفيد19-" لذلك ياأمل اخلرباء يف رو�ضيا باحل�ضول 
على اللقاح امل�ضاد له قبل املوجة الثانية املتوقعة 

لنت�ضاره.

اأملانيا: التظاهرات 
يف اأمريكا 

من  “اأكرث 
م�سروعة” 

قال وزير 
اخلارجية 
الأملاين، 

هايكو 
ما�ض، 

اإن الحتجاجات ال�ضلمية يف الوليات 
املتحدة ”مفهومة واأكر من م�رشوعة“ بعد 

مقتل الأمريكي الأ�ضود، جورج فلويد، 
على اأيدي �رشطيني، وفقا لوكالة الأنباء 

الفرن�ضية.وقال ما�ض يف برلني خالل موؤمتر 
�ضحفي مع نظريه الأوكراين، دميرتو 

كوليبا: ”اأريد اأي�ضا اأن اأعرب عن اأملي 
يف األ توؤدي هذه التظاهرات ال�ضلمية اإىل 
مزيد من العنف، والأهم من ذلك، اآمل اأن 
جتعل هذه التظاهرات الأمور خمتلفة يف 

الوليات املتحدة”.وكان �ضاب اأمريكي من 
اأ�ضول اأفريقية، يدعى جورج فلويد، قد 

لقي م�رشعه اختناًقا، بعدما و�ضع �رشطي 
اأمريكي اأبي�ض ركبته على رقبته، متو�ضاًل 

اإياه اأن ي�ضمح له بالتنف�ض، قبل اأن يفارق 
احلياة.وثارت الحتجاجات الغا�ضبة يف 

خمتلف اأرجاء الوليات املتحدة وخارجها 
غ�ضًبا ملقتل فلويد بتلك الطريقة ال�ضادمة، 

خا�ضة بعد انت�ضار مقطع م�ضور �ضجله اأحد 
املارة، ظهر فيه فلويد وهو يحت�رش حتت قدم 

ال�رشطي، ما اأثار غ�ضًبا عارًما حول العامل.

حريــق مهــول ُيــحّول ملــهى ليلي 
اإلــى رمــاد يف بجايــة

اأرجعت م�سادر من احلماية املدنية بوالية بجاية اأ�سباب احلريق الذي اأتى على نزل ليفاالز بوالية 
بجاية، اإىل �سرارة كهربائية و اأفادت ذات امل�سادر اأن خلال كهربائيا اأدى اإىل ا�ستعال النران يف الفندق 

الذي ي�سم مطعما و ملهى، اين يكون غلق املكان ب�سبب احلجر ال�سحي ت�سبب يف عدم تفطن احلرا�ض 
اإىل ال�سرارة التي اأتت على كامل املبنى و ت�سببت يف خ�سائر مادية معتربة دون ت�سجيل اأية خ�سائر 
ب�سرية، و كانت م�سالح احلماية املدنية يف حدود منت�سف ليلة ال�سبت اإىل االأحد، قد تلقت بالغا 
يفيد باندالع حريق بامللهى املذكور لتتدخل فور ذلك الوحدة الثانوية مللبو مدعومة بعنا�سر من 

الوحدة الرئي�سية ببجاية و من الوحدة الثانوية باأوقا�ض و تي�سي، و وجدت وحدات احلماية املدنية 
�سعوبة يف اإخماد احلريق حيث 
ا�ستمرت املهمة اإىل غاية �سباح 

االأحد. و يقع امللهى املذكور على 
احلدود مبا�سرة مع والية جيجل. 

هذا.... و توا�سل م�سالح االأمن 
على م�ستوى والية بجاية حترياتها 

ملعرفة االأ�سباب احلقيقية لهذا 
احلريق، الذي تزامن مع فرتة 

الغلق ب�سبب احلجر ال�سحي، و قبل 
اأيام من افتتاح مو�سم اال�سطياف 

حيث ي�سهد املكان حركية كثيفة.

ترقية حار�ص اإىل رئي�ص وكالة مياه !
تفاجاأ عمال موؤ�س�سة توزيع املياه موؤخرا برتقية حار�ض 
اىل رئي�ض وكالة املياه باإحدى الواليات ال�سرقية  ومنها 
م�ساعد مدير  رغم تواجده يف عطلة طويلة املدى حيث 

طالب العمال من  الوزير باإيفاد جلنة حتقيق يف هذه 
الرتقية املفربكة... وُفتح هذا امللف الذي ا�سبح حديث 
العام واخلا�ض يف هذه ال�سركة  والتزوير يف بع�ض من هذه 

امللفات اخلطرة التي مت�ض بع�ض الرتقيات لذوى االأحباب 
واالأ�سحاب واجلاه. كما نّبه عمال ال�سركة باأن التقرير الذي 

كانت ُيرفع اىل  جهات مبا فيها الوزارة، كانت ال عالقة لها 
بالواقع للملفات اخلا�سة بهذا االأخر من توظيف وترقية. 
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قن�سلية فرن�سا باجلزائر ت�ستثني خدمة طلب التاأ�سريات بعد فتح اأبوابها

كورونا بفريو�ص  وفيات  و6  جديدة  اإ�سابة   113

تنفيذ اآلية جديدة لإ�سالح �سيا�سة الدعم على املدى الق�سري

ال�سيناتورات ي�سوتون على م�سروع املالية التكميلي باأقل الأ�سرار  

تخ�ض خدمات ا�ستخراج الوثائق وجوازات ال�سفر وبطاقات الهوية  

لوؤي ي   
----------------------

ن�سرته  بيان  يف   ، القن�سلية  ـــادت  واأف
خدمة  اأن  الر�سمية،  �سفحتها  عــرب 
ليومنا  مغلقا  يزال  ال  التاأ�سرات  طلب 
الفرن�سية  القن�سلية  اأ�سارت  كما  هذا. 
اأنه ومنذ الفاحت من جوان، مت ا�ستقبال 
الوقائية  االإجـــراءات  وفق  املواطنني، 
كورونا.  فرو�ض  تف�سي  ملنع  املعتمدة 
ا�ستئناف  اأن  القن�سلية  ــت  ــح ــس واأو�
الوثائق  التالية:  اخلدمات  خ�ض  العمل 
ال�سفر  جـــوازات  اجلن�سية،  املــدنــيــة، 
الهوية الوطنية، وكذا �سهادة  وبطاقات 
ــك يف  يــاأتــي ذل تغير حمــل االإقــامــة. 
من  م�سافرين  نقل  باخرة  اأبحرت  وقت 
جنوب  مر�سيليا  نحو  العا�سمة  اجلزائر 

اأول  يف  �سخ�ض،  األف  متنها  على  فرن�سا، 
الــرحــالت  تعليق  منذ  بحرية  رحــلــة 
وبــاء  ب�سبب  البلدين  بــني  البحرية 

»كوفيد19-«.
وميكن  م�سافر   2400 لـ  الباخرة  وتت�سع 
و�سلت  وكانت  �سيارة.   700 حتمل  ان 
يف  اجلــزائــريــة  العا�سمة  اإىل  فــارغــة 
ام�ض،  اول  �سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة 
يف  تر�سو  اأن  على  مر�سيليا  مــن  اآتــيــة 
نهار  منت�سف  جمّددا  الفرن�سية  املدينة 
فتح  بــدون  الرحلة  وت�سر  الثالثاء. 
املطاعم على منت الباخرة، لكن الطاقم 
�سريعة  وجبات  امل�سافرين  على  وزع 
مواطنني  الباخرة  ونقلت  وم�سروبات. 
فرن�سيني وجزائريني مقيمني يف ال�سفة 
االأخرى، ظلوا عالقني ب�سبب منع النقل 

امل�ستجد.  كورونا  فرو�ض  انت�سار  منذ 
وينتظر ان يتم ت�سير رحالت بحرية 
الن�سف  خــالل  البلدين  بــني  اأخـــرى 
اجلزائر  واأغلقت  جوان.  �سهر  من  االأول 
تاريخ  مار�ض،   19 يف  البحرية  حدودها 
اآخر رحلة لباخرة جزائرية من  اإبحار 

مر�سيليا نحو ميناء اجلزائر.
نقلت  زياد«  ابن  »طارق  الباخرة  وكانت 
يف  عالقني  كــانــوا  م�سافر   1700 نحو 
عادت  كما  الوباء.  انت�سار  بعد  فرن�سا 
ا�ستثنائية  رحالت  يف  الطران  حركة 
ــيــني واجلـــزائـــريـــني  لــنــقــل الــفــرنــ�ــس
ـــالق  ــذ اإغ ــن املــقــيــمــني يف فــرنــ�ــســا. وم
»اإير  �سركة  نقلت  اجلزائرية  املطارات 
م�سافر   6000 من  اأكر  فرن�ض«وحدها 

من اجلزائر نحو فرن�سا.

�سجلت وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات 
اأم�ض الثالثاء 113  اإ�سابة جديدة بفرو�ض كورونا 
جديدة. وفيات  و6  ــرة  االأخ �ساعة  الـ24  خالل 
جلنة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأورده  ما  ح�سب  وذلك 
فاإن  فورار،  جمال  كورونا  فرو�ض  ور�سد  متابعة 
عدد االإ�سابات املوؤكدة يف اجلزائر ارتفع اإىل 9626 
667 حالة  اإىل  اإ�سابة.بينما ارتفعت عدد الوفيات 
وفاة، منذ ظهور فرو�ض كورونا يف اجلزائر وهذا 
بعدما مت ت�سجيل 6 حاالت وفاة جديدة خالل 24 
�ساعة االأخرة.وفيما يخ�ض املتعافني فقد �سجلت 
لل�سفاء  متاثلت  جديدة  حالة   173 الوزارة  م�سالح 

االإجمايل  لرتفع  االأخـــرة،  �ساعة  الـ24  خــالل 
 27 اأن  اأي�سا  ال�سحة  وزارة  ك�سفت  6067.و  اإىل 
وك�سفت  املركزة.  العناية  داخل  يزالون  ال  م�سابا 
التباعد  و  الوجه  اأن كمامات  درا�سة طبية حديثة 
بفرو�ض  االإ�سابة  فر�ض  من  يقلالن  االجتماعي 
الدرا�سة  كبر.واأ�سارت  ب�سكل  اجلديد  كورونا 
الطبية" واأوردتها  "الن�سيت  دورية  يف  ن�سرت  التي 
اأن  اأم�ض الثالثاء اإىل  "�سكاي  نيوز" الف�سائية  قناة 
التباعد بني االأ�سخا�ض م�سافة مرت واحد  يقلل من 
تقلل  بينما  املائة  يف   2.6 اإىل  العدوى  انتقال  خطر 
يف   50 بن�سبة  االإ�سابة  فر�سة  من   املرتين  م�سافة 

بالفرو�ض  االإ�سابة  احتمال  اأن  اأي  اأخــرى  املائة 
1.3 يف املائة.و وجدت الدرا�سة التي  تنخف�ض  اإىل 
يف  درا�سة   172 من  بيانات  لتحليل  نتيجة  جــاءت 
16 دولة اأنه من خالل ارتداء كمامة الوجه هناك 
مبر�ض   لالإ�سابة  فقط  املائة  يف   3 بن�سبة  فر�سة 
باأنها  و�سفت  التي  الدرا�سة  اأو�سحت  كوفيد19-.و 
اأن  ميكن  االجتماعي  التباعد  اأن  �سمولية  االأكر 
يحد من فر�سة االإ�سابة بفرو�ض كورونا اجلديد 

امل�سبب ملر�ض كوفيد19- اإىل اأقل من  3 يف املائة.
لوؤي ي

زيادة  اأن  راوية  الرحمان  عبد  املالية  وزير  اعترب 
التكميلي  املالية  قانون  ت�سمنها  التي  الوقود  اأ�سعار 
تكلفة  على  حمــدود  اثــر  لها  �سيكون   2020 ل�سنة 
تبذير  بتقلي�ض  �ست�سمح  لكنها  املركبات  ا�ستغالل 

هذه املادة االأ�سا�سية.
االأمة،  جمل�ض  اأع�ساء  ان�سغاالت  على  رده  خالل  و 
االأ�سغال  وزارة  اأعدتها  درا�سة  اإىل  راويــة  تطرق 
متثل  "ال  التي  الزيادات  هذه  اثر  حول  العمومية 
�سوى 5 باملائة بالن�سبة للمازوت و3 باملائة بالن�سبة 
من  الزيادة  هذه  اأن  اإىل  راويــة  لفت  و  للبنزين". 
املادة  لهده  املفرط  اال�ستهالك  من  "التقلي�ض  �سانها 
غر  الــدولــة  دعــم  حجم  "تقلي�ض  و  اال�سا�سية"  
امل�ستهلكني  توجيه  عن  ف�سال  املنتوج  لهذا  املبا�سر 

نحو ا�ستخدام غاز البرتول املميع".
اإ�سكالية متويل اال�ستثمار  من جهة اأخرى، و حول 

مناق�ساتهم،  خالل  املجل�ض  اأع�ساء  طرحها  التي 
اأ�سار الوزير اإىل اأن اإقرار منتجات املالية االإ�سالمية 
�سانها تعبئة ق�سم هام من  ميثل خطوة نوعية من 
املتعاملون  يحوزها  التي  واملكتنزة  الراكدة  املوارد 
�سمن  �سخها  يف  رغبة  يبدون  الذين  االقت�ساديون 
من  و  املجال.   هذا  يف  مطالبهم  مع  يتما�سى  نظام 
املنتظر اأن ت�سع البنوك النا�سطة يف ال�ساحة املالية 
"يف  ال�سوق  يف  اجلديدة  املنتجات  هذه  اجلزائرية 
وبخ�سو�ض  راوية.  ح�سب  املمكنة"،  االآجال  اقرب 
من  عدد  لها  تطرق  التي  الدعم،  �سيا�سة  مراجعة 
وكالة  اإن�ساء  عن  ــة  راوي ك�سف  املجل�ض،  اأع�ساء 
و  ا�ستهداف  برنامج  لتطبيق  جــديــدة   وطنية 
�سيا�سة  اإ�سالح  من  �ستت�سرر  التي  االأ�سر  تعوي�ض 

الدعم.
املدى  على  لتنفيذ،  ت�سعى  "احلكومة  بان  اأو�سح  و 

تر�سيد  اجل  من  للدعم  ا�ستهداف  اآلية  الق�سر، 
وبالتايل  اأف�سل  اإن�ساف  جت�سيد  و  العام  االإنفاق 
دعم اأكر فعالية يف مكافحة التبذير والتهريب". 
باملئة  ب5ر10  التجهيز  نفقات  تراجع  بخ�سو�ض  و 
يف اإطار م�سروع قانون املالية التكميلي 2020 اأكد اأن 

هذا الرتاجع لن يوؤثر على االإنعا�ض االقت�سادي.
لوؤي ي

�سوت باالإجماع اأع�ساء جمل�ض االأمة اأم�ض الثالثاء 
2020.حيث  ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون  على 
�سوت 115 ع�سوا بنعم على قانون املالية التكميلي 

ل�سنة 2020، بينما مل ي�سوت اأي ع�سو بـ "ال".
 2020 ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون  ن�ض  ويت�سمن 
خف�ض نفقات امليزانية اإىل 7372،7 مليار دج مقابل 
لـ2020  االأويل  املالية  قانون  يف  دج  مليار   7823،1
بينما يتوقع انخفا�ض االإيرادات اإىل 5395،8 مليار 
االأويل. املالية  قانون  يف  دج  مليار   6289،7 مقابل 
بـ1976،9  امليزانية  يف  عجز  اىل  ذلــك  و�ــســيــوؤدي 
املحلي  الناجت  من  باملائة   4.10 ميثل  ما  اأي  دج  مليار 
1533،4 مليار يف قانون املالية  اخلام مقابل عجز بـ 
املحلي  الناجت  من  باملائة   2.7 يعادل  ما  اأي  االأويل 
اخلام.ونظرا للرتاجع الكبر يف اأ�سعار النفط الذي 
ال�سعر  تخفي�ض  مت  االأخرة،  االأ�سهر  خالل  �سجل 

القانون،  م�سروع  اإطار  يف  النفط  لربميل  املرجعي 
اأ�سبوعني  حوايل  قبل  الــوزراء  جمل�ض  اقره  الذي 
�سعر  تخفي�ض  مت  فيما  دوالر   30 اإىل  دوالر   50 من 
ال�سوق من 60 دوالر اإىل 35 دوالر.ويتوقع م�سروع 
باملائة   2،63 بـ  االقت�سادي  النمو  انكما�ض  القانون 
متوقعا  ــان  ك باملائة  بـ1،8+  ايجابي  منــو  مقابل 
النمو  يعرف  اأن  ينتظر  فيما  االأويل  القانون  يف 
مقابل  باملائة   0،91 بـ  انكما�سا  املحروقات  خــارج 
بني  االأويل.ومــن  القانون  يف  متوقعا  باملائة   +1،78
 11 على  النواب  �سادق  للت�سويت،  طرح  تعديال   30
القانون  م�سروع  من   19 املادة  تعديل  اأهمها  تعديال 
الر�سوم  يف  زيـــادة  احلكومة  فيها  تقرتح  والـــذي 
املفرو�سة على اال�ستعمال االأول يف ال�سر بالن�سبة 
وذات  "بنزين"  املحرك  ذات  ال�سياحية  لل�سيارات 
املقتناة  اأو  امل�ستوردة  اجلديدة  "ديزال"،  املحرك 

حمليا، حيث متت امل�سادقة على مراجعة م�ستويات 
مبالغ  ومراجعة  اال�سطوانة  �سعة  ح�سب  ال�سيارات 
34 التي  الر�سم املطبقة عليها.كما مت تعديل املادة 
الر�سم  على  اخلف�ض  اإلغاء  احلكومة  فيها  تقرتح 
ال�سياحية  على القيمة امل�سافة اخلا�ض باالأن�سطة 
�سادق  حيث  باملائة،   19 مــن  بــدال  باملائة   9 اإىل 
اإىل غاية  العمل بهذا اخلف�ض  املجل�ض على متديد 
املادة  على  االإبقاء  مت  حني  2021.يف  دي�سمرب   23
ال�سفر  لدى  ال�سعبة  بالعمالت  بالت�سريح  اخلا�سة 
 5.000 ت�سل  التي  للمبالغ  بالن�سبة  ــارج  اخل اإىل 
من  بدال   2020 املالية  قانون  يف  حددت  كما  يورو 
1000 يورو التي اقرتحت يف م�سروع قانون املالية 

التكميلي 2020.
لوؤي ي

ا�ستاأنفت القن�سلية العامة لفرن�سا يف اجلزائر العمل وفتحت اأبوابها اأمام املواطنني منذ يوم اأم�ص الأول با�ستثناء خدمة طلب التاأ�سريات التي ل تزال مغلقة ليومنا هذا.

للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية،  رئي�ض  اأ�سرف 
تبون،   املجيد  عبد  الوطني،  الدفاع  وزير  امل�سلحة، 
اأركــان  مقر  ت�سمية  مرا�سم  على  الثالثاء،  اأم�ض 
املجاهد  املرحوم  با�سم  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض 
الت�سمية  هذه  وتاأتي  �سالح.  قايد  اأحمد  الفريق 
�سالح  قايد  للراحل  املعتربة  باجلهود  اعــرتافــا 
خالل الثورة التحريرية يف �سفوف جي�ض التحرير 
الوطني وم�ساهمته بعد اال�ستقالل يف بناء اجلي�ض 
خالل  املرا�سم  هذه  متت  وقد  ال�سعبي.   الوطني 
الزيارة التي يقوم بها رئي�ض اجلمهورية، اإىل مقر 
ا�ستقباله،  يف  كــان  حيث  الوطني،  الدفاع  وزارة 
بالنيابة،  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  اأركــان  رئي�ض 
العام  باالأمني  مرفوقا  �سنقريحة،  ال�سعيد  اللواء 
ذلك  بعد  تبون  وحيا  الوطني.  الــدفــاع  ـــوزارة  ل
اجلمهوري  واحلر�ض  القوات  قــادة  من  م�ستقبليه 
والدرك الوطني وقائد الناحية الع�سكرية االأوىل 
بوزارة  الدوائر  وروؤ�ساء  للجي�ض،  العام  واملراقب 

الدفاع الوطني واأركان اجلي�ض الوطني ال�سعبي.
ق/و

عا�ض م�ستخدمو م�ست�سفى حممد بو�سياف اخلروب 
اأم�ض،  ق�سنطينة من اأطباء و �سبه طبيني �سبيحة 
اإثر وفاة امراأة و تركت الوفاة ت�ساوؤالت  حالة هلع 
من  املوؤ�س�سة  زوار  حتى  و  امل�ستخدمني  لدى  كثرة 
اأنها  اأم  طبيعية  الوفاة  كانت  اإن  اأهاليهم   و  املر�سى 
امل�ستجد  كورونا  بفرو�ض  املتوفاة   الإ�سابة  تعود  
لغياب  بذلك،  علم  عائلتها  اأو  لها  يكون  اأن  دون 
العمر  من  تبلغ  م�سادر  ح�سب  املتوفاة  االأعرا�ض، 
مبدينة  احلياة  بحي  تقيم  و  �سنة،   90 و   85 بني 
اأبناوؤها  كان  و  مزمن،   مر�ض  من  تعاين  و  اخلروب 
بذات  اال�ستعجاالت  م�سلحة  اإىل  اأح�سروها  قد 
الن�سف  و  التا�سعة  ال�ساعة  حــدود  يف  امل�ست�سفى 
اأُخ�سعت  اأيــن  طبية،  فحو�سات  ــراء  الإج �سباحا 
زمن  مي�ض  مل  و  اال�سطناعي،  التنف�ض  لعملية 
تزال  ما  و   ، االأخــرة  اأنفا�سها  لفظت  حتى  ق�سر 

اأ�سباب الوفاة جمهولة.
علجية عي�ض

واجعوط  حممد  الوطنية،  الرتبية  وزيــر  اأ�سرف 
ال�سديق  بوبكر  تن�سيب  على  الــثــالثــاء،  اأمــ�ــض  
مولود  لبول�سان  خلفا  للوزارة  عاما  اأمينا  بوعزة 
الذي اأحيل للتقاعد بناء على طلبه.وثمن الوزير 
املجهودات  التن�سيب،  هام�ض  على  األقاها  كلمة  يف 
مولود  للوزارة  ال�سابق  العام  االأمــني  بها  قام  التي 
بول�سان، معربا عن ت�سكراته  على ما قدمه خالل 
والتعليم. للرتبية  خدمة  الطويل  املهني  م�ساره 
االأمني  بها  يتحلى  التي  العالية  بالكفاءة  نّوه  كما 
العام اجلديد، بوبكر �سديق بوعزة و باحرتافيته 
الكبرة و اإخال�سه التام يف اأداء مهامه، م�سرا اأنه 
اأنه �سيوا�سل جمهوداته بنف�ض العزمية  على يقني 
للديوان،  رئي�ض   وهو  مهامه  تاأدية  يف  اأبانها  التي 
وبكل االإخال�ض وال�سرامة يف العمل التي متّيزبه 

و التي ا�ستح�سنها لديه منذ بداية العمل معه.
ق/و

انخفا�ص متوا�سل منذ اأ�سبوع يف معدل الإ�سابات اليومية وارتفاع  لن�سب ال�سفاء

اعترب الزيادة يف اأ�سعار الوقود �ستقل�ص التبذير ، راوية:

ت�سمن خف�سا يف الر�سوم على ال�سيارات امل�ستوردة وزيادات يف اأ�سعار الوقود

ت�سمية مقر اأركان اجلي�ص الوطني 
ال�سعبي با�سم الفريق قايد �سالح

وفاة امراأة تثري الغمو�ص 
مب�ست�سفى اخلروب بق�سنطينة

تن�سيب بوبكر بوعزة اأمينا 
عاما لوزارة الرتبية
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