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الـ48 �ساعة االأخرية
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بريوت مل حتافظ على �سمعة ال�سركة 
بعد تفجر ق�سية ال�ق�د املغ�س��ص
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02 اإلثنين 08 جوان 2020 م الموافق لـ 16 شوال 1441هـ
العدد
1014

ال�سياحة يطالبون بفتح احلدود  اأ�سحاب وكاالت 
وعودة الطريان

حممد علي 
-----------------

و�أو�سح �ليا�س �سنو�سي �أن وكاالت 
�لقر�ر  تثمن  و�الأ�سفار  �ل�سياحة 
�عادة  يف  �حلكومة  �تخذته  �ل��ذي 
بعث ن�ساطها بعد �أكرث من �سهرين 
من غلقها ب�سبب �لوباء، لكنه �عترب 
�أن �لعودة للن�ساط يف �لوقت �لر�هن 
�لظروف  ب�سبب  م�ستحيله  تبدو 
�لتي متر بها �لوكاالت، �لتي تو�سك 

على �الإفال�س و�لزو�ل.
�ل�سياق:  ه��ذ�  يف  �ملتحدث  وق��ال 
�لن�ساط  بعث  دون  للعمل  “�لعودة 
�حلدود  فتح  غ��ر�ر  على  �لتجاري 

وعودة �لطري�ن ال فائدة منه، ونف�س 
�ل�سئ فيما يتعلق بالو�سعية �ملالية 
�الإطار  هذ�  مطالبا يف  للوكاالت”، 
ر�أ�سها  وعلى  �ملخت�سة  �جلهات 
�لوكاالت  ملر�فقة  �لو�سية  �لوز�رة 
قرو�سا  منحها  خ��الل  من  ماديا، 
جبائيا  و�إعفائها  فائدة  بدون  بنكية 
�لوكاالت  لتمكني  �ل�رض�ئب،   من 
من �إعادة بعثها من جديد  و�ملحافظة 
على طاقم موظفيها.وح�سب �الأمني 
�ل�سياحة  وك��االت  لنقابة   �لعام 
م�ستعدة  �لوكاالت  فاإن  و�الأ�سفار، 
م�ساعد�ت  تلقت  حال  يف  للعمل 
�حلكومة  و�سمحت  وقت  �أقرب  يف 

�لتجاري،  �لن�ساط  فتح  ب��اإع��ادة 
لتنظيم  �أ�سحابها   جاهزية  موؤكد� 
رح��الت ���س��و�ء د�خ��ل �ل��وط��ن �أو 

خارجه، مع �حرت�م كافة �لتو�سيات 
فريو�س  م��ن  بالوقاية  �ملتعلقة 

كورونا.

االأحزاب التقليدية
 اآخر من يرد على م�سودة 

الد�ستــــــور

مطالب باإعفائها جبائيا من ال�سرائب  راأي

قال االأمني العام للنقابة الوطنية لوكاالت ال�سياحة واالأ�سفار، اإليا�س �سنو�سي، اإن قرار احلكومة باإدراج وكاالت ال�سياحة واالأ�سفار 
�سمن اخلدمات املعنية با�ستئناف الن�ساط “خطوة اإيجابية”، باملقابل اعتربها  دون فائدة يف ظل ا�ستمرار غلق  احلدود وتعليق 

حركة الطريان ومنع دخول ال�سواطىء.

يبدو �أن بع�س �الأحز�ب �ل�سيا�سية �ملعروفة يف 
�لتي تقدمها  �ملقرتحات  �ل�ساحة مل تف�سل يف 
من �أجل �إثر�ء م�سودة م�رضوع تعديل �لد�ستور 
�جلمهورية،  رئا�سة  قبل  من  عليها  �ملعرو�س 
 1200 من  الأكرث  �الأخرية  هذه   ��ستقبال  رغم 
جمتمع  حركة  يف  باالإعالم  �ملكلف  رد.و�أك��د 
ت�سكيلته  �أن  عجمية،  بن  �لله  بوعبد  �ل�سلم، 
�مل�سودة  ب�ساأن  مقرتحاتها  تقدم  مل  �ل�سيا�سية 
 7 يوم  �جلمهورية  رئا�سة  من  ت�سلمتها  �لتي 
جل�سات  تو��سل  �إىل  م�سري�  �ملا�سي،  ماي 
�إثر�ئها  �أجل  من  �مل�سودة  فحوى  حول  �لنقا�س 
لها  �سيكون  حم�س  باأن  عجمية  بن  .وك�سف 
�حرت�م  مع  مقرتحاتها  تقدمي  �أجل  من  �لوقت 
�ملقبل. ج��و�ن   20 يوم  �ملحدد  تقدميها  موعد 

ويف �سياق �آخر يرى �ملتحدث �أن �مل�سودة �لتي 
بالتو�فق  تت�سم  ال  �ملقدمة  �خلرب�ء  جلنة  �أعدتها 
م�سيفا:”  فيها،  �ملقدمة  �لر�أي  �أحادية  ب�سبب 
�ل�سلطة  بر�أي  ولي�س  باجلميع  ُيبنى  �لتو�فق 
�أخرى ك�سف �ملكلف باالإعالم  فقط”.من جهة 
حممد  �لوطني،  �لتحرير  جبهة  ح��زب  يف 
عماري، �أن جلنة من �خلرب�ء �لقانون �لد�ستوري 
�الأفالن ما ز�لت  و�إطار�ت من  �لعام  و�لقانون 
من  �لد�ستور  تعديل  م�رضوع  م�سودة  تدر�س 
�رضورية  �حلزب  ير�ها  مبقرتحات  �إثر�ئها  �أجل 
عماري  �الإ�سافة.وك�سف  �أو  �لتعديل  �سو�ء 
�أن �ملقرتحات �سيتم تقدميها لرئا�سة �جلمهورية 
قبل نهاية �ملهلة �ملعلن عنها.و�أكد �ملكلف مبهمة 
على م�ستوى رئا�سة �جلمهورية، حممد لعقاب، 
�ملخت�سة  �للجنة  �أن  �سابقة،  ت�رضيحات  يف 
مبتابعة �لردود حول م�سودة �لد�ستور ��ستقبلت 
�أكرث من 1200 رد من �الأحز�ب و�ل�سخ�سيات 
�أن   لعقاب  �ملدين.و�أعلن  �ملجتمع  ومنظمات 
جو�ن   20 �إىل  �سيتو��سل  �ل��ردود  ��ستقبال 
قبل  من  وتنظيمها  تبويبها  �أجل  من  �جلاري، 
جلنة خمت�سة لت�سليمها �إىل جلنة �خلرب�ء متهيد� 
�ل�سهر  نهاية  قبل  �لنهائي  �مل�رضوع  الإع��د�د 
�جلاري لتمريره للربملان، ثم عر�سه لال�ستفتاء 

�ل�سعبي يف وقت الحق.
ق/و

�سلطة �سبط ال�سمعي-الب�سري تعربرّ عن ارتياحها للدور الذي تقوم 
به و�سائل االإعالم يف التوعية والتح�سي�س

�ل�سمعي-�لب�رضي  �سبط  �سلطة  عربت 
و�سائل  به  تقوم  �لذي  للدور  �رتياحها  عن 
�الإعالم �ل�سمعي �لب�رضي �ملختلفة يف جمال 
�لتوعية و �لتح�سي�س من �جل �سمان �ل�سري 
�لذي  �ل�سحي  �حلجر  الإج���ر�ء�ت  �حل�سن 
�مل�ستجد  فريو�س  كورونا  جائحة  فر�سته 
باملقابل  �سجلت  حني  يف  )كوفيد19-(، 
�قرتفتها  �خلروقات"  و  �لتجاوز�ت  "بع�س 

"بع�س �لقنو�ت �لتلفزيونية".
�ل�سمعي- �سبط  ل�سلطة  بيان  يف  جاء  و 

�لب�رضي �أنه حر�سا منها على �ل�سري �حل�سن 
دعم  خالل  من  �ل�سحي،  �حلجر  الإج��ر�ء�ت 
جمهود�ت �لتح�سي�س و�لتوعية �لتي تبذلها 
�ملختلفة  �لب�رضي  �ل�سمعي  �الإعالم  و�سائل 
تقوم  �لذي  �ل��دور  بارتياح  "ت�سجل  فاإنها 
موؤكدة  �ملجال"،  هذ�  يف  �لو�سائل  هذه  به 
�لتجاوز�ت  "بع�س  �سجلت  باملقابل  �أنها 
�لقنو�ت  بع�س  �قرتفتها  و�خل��روق��ات 

�لتلفزيونية".

ويف هذ� �ل�ساأن، �أو�سحت �ل�سلطة �أن "�لقناة 
�خلا�سة �لباهية تي يف، قامت من خالل بثها 
يف �لليلة �لثانية لعيد �لفطر حلفل �ساهر دون 
�لزينيت  بفندق  �حلفالت  بقاعة  ترخي�س 
خالفت  "قد  �لقناة  ذ�ت  �ن  معتربة  بوهر�ن"، 
�نها  �لتباعد �الجتماعي كما  �إجر�ء�ت  بذلك 
�لتي  �لظروف  �لتغطية  ه��ذه  يف  ت��ر�ِع  مل 
خلف  مما  كورونا،  وباء  جر�ء  �لبالد  تعي�سها 

��ستياء �سعبيا كبري�"، على حد قولها.
...هذ�، و ي�سيف �لبيان، ما دفع �سلطة �سبط 
�ل�سمعي-�لب�رضي �إىل "��ستدعاء مديرة هذه 
�إنذ�ر� �سفويا  �ين قدم لها  �إىل مقرها،  �لقناة 
�لتام  �اللتز�م  ب�رضورة  لها  �لتاأكيد  مت  كما 
باإجر�ء�ت �حلجر �ل�سحي وبالتو�سيات �لتي 
كانت قد �أ�سدرتها �سلطة �سبط �ل�سمعي-

�لب�رضي يف هذ� �الإطار".
"�سحبت  قد  �نها  �إىل  �ل�سلطة  و�أ���س��ارت 
�لقناة،  على  �ستفر�سها  كانت  مالية  عقوبة 
�سيك  تقدمي  �لقناة  مديرة  �قرتحت  �ن  بعد 

�ل�سندوق  ب�سالح  ت�سامنية  مالية  بقيمة 
كوفيد19-  ف��ريو���س  مب��ح��ارب��ة  �خل��ا���س 
وهو  دينار  مليون   )01( و�حد  بقيمة  مقدر 
كانت  �لذي  �لعقوبة  قيمة  من  �أعلى  مبلغ 
�ستفر�سه �سلطة �سبط �ل�سمعي-�لب�رضي 
�لقناة قد  �ن م�سوؤولة  �لقناة"، م�سيفة  على 
يربطها  كان  �لذي  �لعقد  بف�سخ  "�لتزمت 
�رضوط  يحرتم  مل  �لذي  �لربنامج  هذ�  مبنتج 
�لتام  وتقيدها  �حرت�مها  وك��ذ�  �لعقد  هذ� 

بالقانون و�أخالقيات �ملهنة".
وباملنا�سبة، جددت �سلطة �سبط �ل�سمعي-

تنوير  ���رضورة  على  تاأكيدها  �لب�رضي 
وتوفري  �ل�سحيحة  باملعلومات  �لعام  �لر�أي 
ومعاجلة  تغطية  �أثناء  �لالزمة  �ل�سمانات 
من  عنها  جن��م  وم��ا  �ل�سحية  �الأو���س��اع 
وعن  �مل�ستويات  جميع  على  تد�عيات 
��ستعد�دها ملر�فقة ن�ساط �ل�سمعي-�لب�رضي 
يف م�سايرة �لتطور �لقانوين و�لتكنولوجي.
ق/و

 ت�سليم ثالث قاطرات بحرية حملية ال�سنع الأحد فروع �سوناطراك قبل نهاية 2020
للموؤ�س�سة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �أع��ل��ن 
و�إ�سالح  لبناء  �ملختلطة  �لعمومية 
حميد   )Ecorep-Piriou( �ل�سفن 
ث��الث  ت�سليم  ع��ن  در�ج����ي  ب��ن 
�ل�سنع  حملية  فوالذية  قاطر�ت 
ت�سيري  ل�رضكة   2020 نهاية  قبل 
�لبحرية  �لنهائيات  و��ستغالل 
فروع  �أح��د   )STH( للمحروقات 

�سوناطر�ك. جممع 
�سيتم  �أن��ه  در�ج���ي  ب��ن  و�أو���س��ح 
ثالث  ت�سليم   2020 نهاية  قبل 
مرت�   15 بطول  بحرية  ق��اط��ر�ت 
بني   2017 يف  �أبرم  عقد  �إطار  يف 
لبناء  �ملختلطة  �لعمومية  �ملوؤ�س�سة 
Ecorep-Pir - �ل�سفن  )��إ�سالح 

و��ستغالل  ت�سيري  و�رضكة   )ou

للمحروقات  �لبحرية  �لنهائيات 
هذه  بناء  ب��اأن  م��ذك��ر�   ،")STH(

.2018 �ل�سفن �نطلق يف 
�لتجارب  �أن  �إىل  �مل�سوؤول  و�أ�سار 
�ل�سفن  ب��ه��ذه  �خل��ا���س��ة  �لتقنية 
نهاية  يف  �ستتم  �ملاء  �إىل  و�إنز�لها 
هذه  �أن  مو�سحا   2020 جويلية 
�لثالثي  خ��الل  توقفت  �لور�سة 
ت�سغيلها  ليعاد   2019 من  �لثاين 

.2020 يف يناير 
�لذي ُعني  در�جي  بن  �ل�سيد  و�أ�ساد 
و�إ�سالح  بناء  موؤ�س�سة  ر�أ�س  على 
بكون  �ملا�سي  جانفي  يف   �ل�سفن 
�إفريقيا  يف  دول��ة  �أول  "�جلز�ئر 

فوالذية". �سفنا  ت�سنع 
�ملوؤ�س�سة  �أن  �مل�سوؤول  و�أ���س��اف 

و�إ�سالح  لبناء  �ملختلطة  �لعمومية 
 )Ecorep-Piriou( �ل�سفن 
متعاملني  مع  �أخرى  عقود�  �أبرمت 
�لتونة  �سيد  �سفينتي  لبناء  �ثنني 
من  ت�رضيحا  �الآن  تنتظر  وه��ي 
ملبا�رضة  �لبحري  �ل�سيد  وز�رة 

�لطلبية. هذه  جت�سيد 
�ملختلطة  �مل��وؤ���س�����س��ة  وق��ام��ت 
و�إ�سالح  لبناء  �جلز�ئرية-�لفرن�سية 
 )Ecorep-Piriou( �ل�سفن 
تيبازة  يف  بوهارون  مبيناء  �لو�قعة 
دينار  مليار�ت   4 حو�يل  با�ستثمار 
 2015 يف  تاأ�سي�سها  منذ  جز�ئري، 
�أن  �أو�سح  �لذي  �مل�سوؤول  ح�سب 
باإعادة  تتعلق  �ال�ستثمار�ت  هذه 
متخ�س�سة  قدمية  ور�سة  تاأهيل 

�ل�سغرية  �ل�سيد  قو�رب  بناء  يف 
�مل�سنوعة  �لرتفيهية  و�ل���زو�رق 
و�خل�سب،  �لزجاجية  �الأل��ي��اف  من 
جديدة  ور�سة  �إن�ساء  عن  ف�سال 
�ل�سفن  ب��ن��اء  يف  متخ�س�سة 

�لفوالذية.
–ي�سيف  �ملوؤ�س�سة  قامت  كما 
بعث  ب��اإع��ادة  در�ج��ي-  بن  �ل�سيد 
�ل�سيد  ق��و�رب  �إ���س��الح  ن�ساط 
تناف�سية  "باأ�سعار  و�سيانتها 
�ل�سيد  ن�ساط  ت�سهيل  بغر�س 
�ل�سيادين  وم�ساعدة  �لبحري، 
�ل�سيد  وز�رة  مع  بالت�ساور  وذلك 
لل�سيد  �لوطنية  و�لغرفة  �لبحري 

�ملائيات". وتربية  �لبحري 
ق/و

وفاة 8 اأ�سخا�س و اإ�سابة 285 اآخرين 
بجروح خالل ال48 �ساعة االأخرية

لقي 8 �أ�سخا�س حتفهم و�أ�سيب 285 
يف  �خلطورة  متفاوتة  بجروح  �آخرون 
عرب  �سجلت  مرورية  ح��و�دث  عدة 
�ل48  خالل  �لوطن  مناطق  خمتلف 
�أوردت��ه  ما  ح�سب  �الأخ���رية،  �ساعة 
للحماية  �لعامة  للمديرية  ح�سيلة 
�ملدنية.و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر �أن �أثقل 
والية  م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة 
�إثر  )2( على   بوفاة �سخ�سني  وهر�ن 
نارية  ودر�جة  �سيارة  بني  ��سطد�م 
رقم  �لوالئي  �لطريق  م�ستوى  على 

بو�سفر. ببلدية   84
�ملدنية  �حلماية  وحد�ت  متكنت  كما   
حر�ئق   7 �خماد  من  �لفرتة  نف�س  يف 
واليات  عدة  يف  وخمتلفة  ح�رضية 
على  �ل�سيطرة  متت  حيث  �لوطن.  من 
خ�سائر يف  ت�سجيل  دون  �حلر�ئق  هذه 

�مل�سدر. نف�س  �الأرو�ح، ح�سب 
يخ�س  وفيما  �آخ��ر،  �سعيد  وعلى 
من  بالوقاية  �ملتعلقة  �لن�ساطات 
قامت   ، كوفيد19-  فريو�س  �نت�سار 
نف�س  خالل  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت 
�لوطني  �ل��رت�ب  كافة  عرب  �لفرتة 
لفائدة  حت�سي�سية  عملية  ب238 
 153 م�ست  25 والية  �ملو�طنني عرب 

ب�رضورة  تذكريهم  و  حلثهم  بلدية، 
و  �ل�سحي  �حلجر  ق��و�ع��د  �ح���رت�م 
�ىل  باال�سافة  �الجتماعي،  �لتباعد 
عرب  تعقيم  عملية  ب266  "�لقيام 
من  بلدية   156 �سملت  والي��ة    25
خا�سة  و  عمومية  هياكل  و  من�ساآت 

�ل�سو�رع. و  �ل�سكنية  و�ملجمعات 
�ملديرية  �أن  ذ�ت��ه  �مل�سدر  و�أ�ساف 
خ�س�ست  �ملدنية  للحماية  �لعامة 
حماية  عون   1223 �لعمليتني  لهاتني 
�سيارة   168 �لرتب،  مبختلف  مدنية 
�إ�سعاف و151 �ساحنة، باالإ�سافة �ىل 
و�سع �أجهزة �أمنية لتغطية 12  مكانا 
�ل�سحي عرب  للحجر  لالإقامة موجهة 
ورقلة،  �لعا�سمة،  �جلز�ئر  والي��ات 
�لطارف  تلم�سان،  بومرد��س،  عنابة، 

و قاملة.
ق/و

و�سول 160 م�سافرا قادمني من القاهرة اإىل مطار اجلزائر الدويل
حطت مبطار �جلز�ئر �لدويل طائرة تابعة ل�رضكة �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية قادمة من مطار �لقاهرة وعلى متنها 160 م�سافر� جز�ئريا كانو� عالقني مب�رض، ب�سبب غلق �الأجو�ء �أمام 
حركة �لطري�ن �لدولية منذ مار�س �ملا�سي �إثر تف�سي جائحة كورونا، ح�سب ما �رضح به �لرئي�س �ملدير �لعام ل�رضكة ت�سيري �خلدمات و �ملن�ساآت �ملطارية، طاهر عال�س.و�أو�سح 
عال�س " �أن �لطائرة حطت مبطار �جلز�ئر �لدويل على �ل�ساعة 19 و25 دقيقة، و كانت رحلة قادمة من دبي قد حطت �سباح �أم�س �الأول �ل�سبت مبطار �جلز�ئر �لدويل، يف حدود 
�ل�ساعة �لثامنة و �لن�سف �سباحا، وعلى متنها 266 جز�ئريا كانو� عالقني بدولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.                                                                                                     ق/و



بريوت مل حتافظ على �سمعة ال�سركة بعد تفجر ق�سية الوقود املغ�سو�س

�سوناطراك تنهي عقدها لتزويد لبنان بالوقود

لوؤي ي
----------------------

عقد  جتديد  عدم  �لقر�ر  مبوجب  تقرر  و 
و�لذي  لبنان  ل�سالح  �لوقود  ��ستري�د 
كان من �ملقرر �أن ينتهي يف 31 دي�سمرب 

�ملقبل وفق و�سائل �إعالم لبنانية.
و جاء "كرد على وز�رة �لطاقة �للبنانية 
على  للحفاظ  �إج��ر�ء  �أي  تتحذ  مل  �لتي 

�سمعة �سوناطر�ك".
وبد�أت �لتحقيقات يف هذه �لق�سية �لتي 
�كت�ساف  مع  �لقطاع  �أزم��ات  �ساعفت 
�مل�ستورد  �ملغ�سو�س  �لوقود  من  باخرة 
�ملا�سي،  �ل�سهر  منت�سف  �جلز�ئر  من 
عن  �لنقاب  ك�سف  �ىل  �أدى  ما  وه��و 

عمليات مماثلة .
�أن  �ملا�سي،  �ل�سهر  �جل��ز�ئ��ر،  و�أك��دت 
ق�سية "�لوقود �ملغ�سو�س" �لتي تفجرت 
"ال  �سهرين،  من  �أك��رث  منذ  لبنان  يف 
وق��ررت  �جلز�ئرية"،  �ل��دول��ة  تخ�س 
وق�سائي  �أمني  حتقيق  فتح  �ملقابل  يف 

لتحديد �مل�سوؤولني عن هذه �لف�سيحة.
�لرئا�سة  با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  و�أكد 
قر�ر  �أو�سعيد  �أحمند  بلعيد  �جلمهورية 
حتقيق  فتح  تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�س 
�رضكة  ف��روع  �أح��د  ف�ساد  �سبهة  يف 
لكنه  لبنان،  يف  �لنفطية  "�سوناطر�ك" 

�عترب باأن �لق�سية "لبنانية – لبنانية".
�لق�ساء  �أد�ن  �ملا�سي،  م��اي   13 ويف 

�للبناين 12 �سخ�سًا متورطًا يف �لق�سية 
�ملغ�سو�س"،  ب�"�لوقود  �إعالميًا  �ملعروفة 
ووّجه لهم تهمًا تتعلق ب�"جرم �لتق�سري 
وتغيري  ر�ساوى  وتقا�سي  �لوظيفي 
تقارير"، كما �أ�سدر 4 مذكر�ت توقيف 
دولية يف حق 4 �أ�سخا�س فرو� من لبنان.
�ملدير  حايك  كمال  �ملد�نني  بني  وم��ن 
�لعام ملوؤ�س�سة كهرباء لبنان، و�رضكي�س 
�لنفط،  ملن�ساآت  �لعام  �ملدير  حلي�س 

و�أورور فغايل �ملديرة �لعامة للنفط.
�للبناين  �جلمارك  عام  مدير  �أم��ر  كما 
بدري �ساهر ب�"حترير خمالفة جمركية" 
�سد �رضكة �سوناطر�ك بقيمة 36 مليار 
لرية لبنانية )نحو 24 مليون دوالر( بعد 
�أن ��ستلم �مللف �خلا�س بالق�سية وفق ما 

ذكرته و�سائل �إعالم لبنانية.

لبنان  يف  �سوناطر�ك  �رضكة  فرع  وندد 
�الأم"،  �ل�رضكة  على  "�لتطاول  �أ�سماه  مبا 
و�أكد عدم م�سوؤوليتها "ال من قريب وال 
من بعيد عن �أي خمالفة �أو جرم �أو ��ساءة 
�أو طال  �أو جتاوز مزعوم قد يكون وقع 

�أي �سحنة وقود".
ما  عن  لبنانية  �إعالم  و�سائل  وتناقلت 
�ملربم  �ل�رضي  للعقد  "ت�رضيب  �إنه  قالت 
�للبنانية  �لطاقة  �سوناطر�ك ووز�رة  بني 
"�رضكة  وجود  عن  ك�سف   ،"2005 عام 
 Pvi ���س��ون��اط��ر�ك  ����س��م  حتمل  ثانية 
بريطانيا و�لتي كانت طرفًا  م�سجلة يف 
يف عقد ت�سدير �لوقود بداًل من �ل�رضكة 
�ملعلومات  وهي  �سوناطر�ك"،  �لرئي�سية 

�لتي نفتها �رضكة �لنفط �جلز�ئرية.

اأنهت �سركة �سوناطراك عقدها املوقع لتزويد وتوزيع الوقود اإىل لبنان، على خلفية تفجر الق�سية املعروفة 
اإعالميًا بـ"الوقود املغ�سو�س".

اإلثنين 08 جوان 2020 م الموافق لـ 16 شوال 1441هـ 03
العدد
2014

بن بوزيد قدم عر�سا ملمثلها حول احلالة الوبائية جلائحة كوفيد19-

اأ�سعار النفط تالم�س 42 دوالرا للربميل 
بعد اتفاق "اوبك+"

تقهقرها ا�ستمر لثالثة اأ�سهر

الم�ست �أ�سعار �لنفط �أم�س حدود 42 
منظمة  �تفقت  حيث  للربميل  دوالر� 
مع  “�أوبك”  للنفط  �مل�سدرة  �ل��دول 
�رضكائها من خارج �لتكتل، على متديد 
خف�س �إنتاج �لنفط ل�سهر �إ�سايف حتى 

نهاية جويلية.
و���س��ج��ل خ���ام �ل���ربن���ت �رت��ف��اع��ا 
�أي  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالر   1.98 ب 

بارتفاع41.97دوالر� للربميل.
غرب  �الأم��ري��ك��ي  �خل��ام  �رت��ف��ع  كما 
ب1.54دوالر  �لو�سيط  تك�سا�س 

للربميل ليبلغ38.95 دوالر� للربميل.
وقرر �الجتماع �لوز�ري �ل� 11 ملنظمة 
وخارجها  للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن 
بيان  على  �ملوقعة  �ل��دول  ت�سم  �لتي 
بتقنية  بو��سطة  و�ملنعقد    �لتعاون، 
�ململكة  برئا�سة  بعد  عن  �لتحا�رض 
متديد  ورو�سيا،  �ل�سعودية  �لعربية 
ماليني   9،6 ب�  �لنفط  �إنتاج  خف�س 
�إىل  �أي  �إ�سايف  ب�سهر  برميل/يوميا 

غاية 31 جويلية 2020.
و�أعلن عن هذ� �لقر�ر لل�سحافة وزير 
حممد  �الأوبيب،  ندوة  ورئي�س  �لطاقة 
�سبقته  �لذي  �الجتماع  عقب  عرقاب، 
�الأوبيب  ندوة  الجتماع   179 �لدورة 
عن  �لتحا�رض  بتقنية  عقدها  مت  �لتي 

بعد �أي�سا.
�لوزير  قال  لل�سحافة،  ت�رضيح  ويف 

حتقق  مبا  ور��سني  �سعد�ء  جد  "نحن 
 + و�الأوب��ي��ب  �الأوبيب  ندوتي  خالل 
�لتعاون  مو��سلة  على  �تفقنا  ولقد 
و�حرت�م �تفاق خف�س �النتاج �ملوقع يف 

12 �أفريل �ملن�رضم."
�أعدت  �لتي  �لتقارير  مناق�سة  وبعد 
بهذه �ملنا�سبة حول و�قع �ل�سوق، قررنا 
�تفاق  �آخ��ر  �سهر  لفرتة  متديد  جميعا 
مايو  ب�سهري  �خلا�س  �الإنتاج  خف�س 
�إىل  ماليني ب/ي   9،6 بكمية  ويونيو 

غاية نهاية يوليو �لقادم".
و�أ�ساف �أن �لهدف من هذ� �النخفا�س 
�لكميات  بامت�سا�س  �ل�سماح  هو 
�لتي  �لنفط  من  �ملتوفرة  �الإ�سافية 
و�لتي  �ل�سوق،  يف  موجودة  تز�ل  ال 
 10 بحو�يل  �الأوبيب  منظمة  قيمتها 

ماليني ب/ي.
 + �الأوبيب  منظمة  بلد�ن  �تفقت  كما 
عرب  �سهريا  �جتماعات   3 عقد  على 
تقنية �لتحا�رض عن بعد على �مل�ستوى 
�ل�سوق  تطور  متابعة  بغية  �ل��وز�ري 
�الإنتاج  خف�س  �تفاق  تنفيذ  وم��دى 
على  �ملوقعة،  �لبلد�ن  كافة  طرف  من 
"تنفيذ  �أن  �أبرز  �لذي  عرقاب  قول  حد 
هذ� �التفاق مهم جد� خالل هذه �لفرتة 

�ملتكونة من 3 �أ�سهر".
�لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  �أن  �لوزير  �أك��د  كما 
لبلد�ن   11 �ل���  �لندوة  عن  متخ�ست 
بعني  �أخ��ذت  قد   + �الأوب��ي��ب  منظمة 
عن  �أبانت  �لتي  �لتقارير،  �العتبار 
�لن�ساطات  من  كبري  عدد  ��ستئناف 
�القت�سادية �لتي �ست�سمح بامت�سا�س 
�لكميات �الإ�سافية �ملتو�جدة حاليا يف 

�الأ�سو�ق.
و�أفاد �أن "هذ� �للقاء جد �إيجابي بحيث 
عربت كل �لبلد�ن �مل�ساركة من خالله، 
�التفاق"،  ه��ذ�  ب�ساأن  �رتياحها  عن 
�ملن�سود الأن  �لهدف  �أن ذ�ك هو  موؤكد� 
�لقيام بخف�س �إر�دي يتطلب �ن�سماما 

كليا.
�ملحقق  "�لتاريخي"  �التفاق  وب�ساأن 
�الأوبيب  ملنظمة   11 �ل�  �لندوة  خالل 
ور�ئها  من  �لق�سد  �أن  �لوزير  ذكر   ،+
�ل�سوق  يف  �ال�ستقر�ر  "�إقر�ر  هو 
�لنفطية و�سمانه بني �لوفرة �ملتو�جدة 

و�لطلب".
لوؤي ي

�ملوقع  ن�رضها  جديدة  در����س��ة  �ثبتت 
كورونا  فريو�س  �أن  "�ساين�س"  �لعلمي 
د�فئة  �أج���و�ء  يف  �لفتك  على  ق���ادر 
الأ�سئلة  �ملجال  يفتح  �لذي  �الأمر  �أي�سًا، 
�لعو�مل  تاأثري  م��دى  بينها  من  ع��دة 
ومناعة  �جلغر�فية  و�الختالفات  �لبيئية 
على  �ل�سكانية  و�لكثافة  �ل�سكان 

م�سار وباء كورونا.
ف�سل  �أن  �إىل  خل�س  �لبحث  فريق 
فريو�س  �نت�سار  من  يبطئ  لن  �ل�سيف 
كورونا، كما �أظهرت �لدر��سة �أي�سا �أن 
لهما  يكون  لن  �حلر�رة  ودرجة  �لرطوبة 
�لفريو�س  �نت�سار  وقف  على  كبري  تاأثري 
�أن  على  �لباحثون  �أك��د  فيما  �ملتجدد. 
�أهمية  لها  لل�سكان  �ل�سحية  �ملناعة 

ويعتقد  للفريو�س.  �لت�سدي  يف  كبرية 
تنتقل  �أن  جد�  �ملحتمل  من  �أنه  �لباحثون 
�لعدوى ب�رضعة كبرية يف �ملدن �لكربى 

�لريفية. باملناطق  مقارنة 
بفريو�س  �مل��ت�����رضرة  �ل���دول  وت��اأم��ل 
�ل�سيف  ف�سل  ي��اأت��ي  �أن  ك��ورون��ا، 
على  ويق�سي  �ل�سعيدة،  ب��االأخ��ب��ار 
�جلائحة �لتي �سلت حركة �لعامل، خا�سة 
مع ت�رضيحات مل�سوؤول رفيع يف �الإد�رة 
ما  ولكن  �خل�سو�س،  بهذ�  �الأمريكية 

�ل�سيف على كورونا؟ تاأثري  حقيقة 
�أن  �إىل  �أمريكيون  باحثون  وتو�سل 
يثري  �لذي  �مل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
�لعامل،  م�ستوى  على  �لذعر  من  حالة 
يتعر�س  عندما  كبرية  ب�رضعة  ي�سعف 

و�لرطوبة،  و�حل��ر�رة  �ل�سم�س  ل�سوء 
قد  �لوباء  �أن  على  حمتملة  عالمة  يف 

�ل�سيف. �أ�سهر  ينك�رض يف 
�لعلوم  مديرية  باأعمال  �لقائم  وق��ال 
�لد�خلي  �الأمن  ب��وز�رة  و�لتكنولوجيا 
�الأمريكية وليام بر�ين، �إن باحثني تابعني 
�لفريو�س  �أن  �إىل  تو�سلو�  للحكومة 
�الأم��اك��ن  يف  �أف�سل  ب�سكل  يعي�س 
مع  وي�سعف  �جلافة،  و�الأج��و�ء  �ملغلقة 
خا�سة  و�لرطوبة  �حلر�رة  درجة  �رتفاع 

�ل�سم�س. الأ�سعة  يتعر�س  عندما 
�الأجانب  �الأطباء  نقابة  لرئي�س  وبالن�سبة 
مالحظاته  فاأن  عودة،  فوؤ�د  �إيطاليا،  يف 
هذ�  توؤيد  �إيطاليا  م�ست�سفيات  من 
�لفريو�س  "�أعر��س  عودة  وقال  �لطرح، 

ولكننا  الأخ���رى،  دول���ة  م��ن  تختلف 
�مل�ست�سفيات  يف  �أكرب  �نت�سار�  الحظنا 
وال  �الأر�س،  حتت  تقع  �لتي  و�الأق�سام 
تدخل  وال  بالهو�ء،  دوريا  تغيري�  ت�سهد 
�أن  "كما  و�أ�ساف:  �ل�سم�س"،  �أ�سعة  لها 
�لفريو�س �نت�رض ب�سكل و��سح يف �ملدن 
�الأر�س،  حتت  قطار�ت  ت�ستخدم  �لتي 

وميالنو". باري�س  مثل 
بدوره قال �لطبيب �الإيطايل با�سكو�يل 
يوؤثر  �حل��ر�رة  ��ستد�د  �إن  باكو،  ماريو 
على فريو�س كورونا، لكنه ال يقتله، ما 

كال�سار�س. يختفي  لن  �أنه  يعني 
"لقد  �سحفية:  ت�رضيحات  يف  وق��ال 
رفع  خ��الل  من  �أن��ه  �ملخترب  يف  ر�أي��ن��ا 
ب�سع  �ال�ستزر�ع  و�سائط  حر�رة  درجة 

�ىل  �إي�سالها  وبالتايل  مئوية،  درجات 
من   53٪ ف��اإن  درج��ة،   25-30 نطاق 
تظهر  بينما  تنجو،  ال  تقريبا  �ل�سالالت 

ب�12 مرة". �أقل  �لبقية ن�ساطا 
�مل�ستجد،  كورونا  فريو�س  �أن  و�أ�ساف 
ت�سبب بجائحة كوفيد19-، يعاين  �لذي 
�جلو،  ح��ر�رة  درج��ة  �رتفاع  من  حتما 
يف  �لفريو�س  يظهر  �أن  �ملتوقع  و"من 
وعد�ئية  جد�،  حمدود�  ن�ساطا  �ل�سيف 
من  يتمكن  الأن��ه  نظر�  لكن  متدنية، 
�ملحتمل  فمن  �حلياة،  قيد  على  �لبقاء 
�نخفا�س  مع  جمدد�  للظهور  يعود  �أن 
يختفي  لن  باخت�سار،  �حلر�رة...  درجات 

�ل�سار�س". متاما على غر�ر  �لفريو�س 

لوؤي ي

ا�ستداد احلرارة يوؤثر على فريو�س كورونا لكنه ال يقتله
على غرار وباء "ال�سار�س"، درا�سة جديدة تك�سف:

منظمة ال�سحة العاملية تقرتح على اجلزائر التن�سيق االإقليمي ملكافحة كورونا  
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ممثل  �قرتح 
دعم  نغي�سا  فر�ن�سو�  بال  باجلز�ئر، 
و  �ملنطقة  دول  للتن�سيق بني  �ملنظمة 
�لبحث عن �سبل تطوير هذ� �لتعاون 
هذ�  يف  �جل��ز�ئ��ر  خ��ربة  �سوء  على 

�ل�ساأن.
�ل�سكان  و  �ل�سحة  وزير  ��ستقبل  و 
و �إ�سالح �مل�ست�سفيات، عبد �لرحمن 
ممثل  �لعا�سمة،  باجلز�ئر   ، بوزيد  بن 
بال  باجلز�ئر،  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 
فر�ن�سو� نغي�سا بحيث تطرق معه �إىل 
كورونا  جائحة  مكافحة  مو�سوعي 
�لتعاون  و  �جلز�ئر  يف  )كوفيد19-( 

�ل�سحة،  جم��ال  يف  جنوب-جنوب 
ح�سبما �أ�سار �إليه بيان للوز�رة.

و�أو�سح �لبيان �أن نغي�سان قدم، خالل 
�للقاء، "تقرير� حول ن�سطات �لتعاون 
�مل�سرتكة بني وز�رة �ل�سحة و مكتب 
م�سيد�  باجلز�ئر"،  �لعاملية  �ملنظمة 
و  �ل�سحة  لوزير  �لريادي  "بالدور 
�حلكومة  �تخذتها  �لتي  باالإجر�ء�ت 
�جلز�ئرية و�لتي �سمحت بالتحكم يف 
�لو�سع بالنظر للنتائج �لوبائية" �لتي 

حققت يف جمال مكافحة �جلائحة.
من جهته، قدم بن بوزيد "عر�سا حول 
كوفيد19-  جلائحة  �لوبائية  �حلالة 

�ملحققة  للمكا�سب  وتطرق  باجلز�ئر، 
هذه  ت�سيري  يف  �جل��ز�ئ��ر  لتجربة  و 

�جلائحة".
كما �أبرز وزير �ل�سحة، رئي�س �للجنة 
تف�سي  ومتابعة  لر�سد  �لعلمية 
فريو�س كورونا، "�لعمل و�مل�ساهمات 
خ�سو�سا  �للجنة،  الأع�ساء  �لعلمية 
و�لتكفل  �مل��ر���س��ى  م��ت��اب��ع��ة  يف 
رفع  �جر�ء�ت  على  عالوة  بعالجهم 
�حلجر"، ي�سيف �لبيان كما ��ستعر�س 
�لتعاون  �لبيان،  ح�سب  �لطرفان، 
جنوب-جنوب، ويف هذ� �ل�ساأن �قرتح 
نغي�سان "دعم منظمة �ل�سحة �لعاملية 

�لبحث  و  �ملنطقة  دول  بني  للتن�سيق 
على  �لتعاون  هذ�  تطوير  �سبل  عن 
�ل�ساأن"،  هذ�  يف  �جلز�ئر  خربة  �سوء 
م�سيفا �إن "�جلز�ئر من �لبلد�ن �لر�ئدة 
�ل�سناعة  �ل�سحة، ال�سيما  يف جمال 

و �النتاج �ل�سيدالنيني".
"ممثل  بوزيد  بن  طماأن  جانبه،  من 
�لتعاون  باأن  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 
يف  ه��و  قارتها  ودول  �جل��ز�ئ��ر  ب��ني 
�إن  م�سيفا  �ن�سغاالتها"،  �سميم 
تبادل  وتعزيز  �لتعاون  هذ�  "تطوير 

�خلرب�ت يحظى باهتمام كبري ".
لوؤي ي
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درجات حرارة "فوق املعدل الف�سلي" 
"معتدلة  تكون  حر�رة  درجات  ت�سجيل  يرتقب   
�ل�سائفة  خ��الل  �لف�سلي"  �مل��ع��دل  تفوق  �و 
�أغ�سط�س(  �وت  و  جويلية  و  )ج��و�ن  �لقادمة 
"�سح  ب�سبب  �ل�ساحلية  �ملناطق  على  خ�سو�سا 
�لربيع  و  �ل�ستاء  ف�سلي  خالل  �مل�سجل  �الأمطار" 
للديو�ن  �ملو�سمية  �لتوقعات  ح�سب  �ملا�سيني 

�جلوية. لالأر�ساد  �لوطني 
�لتابع  للمناخ  �لوطني  �مل��رك��ز  مدير  �أك��د  و 
�سالح  �ل�سيد  �جلوية  لالأر�ساد  �لوطني  للديو�ن 
�ملتوقعة  �حل���ر�رة  درج��ات  �أن  عابد  �سحابي 
�ملعدل  عموما  "�ستفوق  �لقادم  �ل�سيف  لف�سل 
جنوب  و  �أوروبا  بجنوب  �ل�سيف  خالل  �لف�سلي 

�ملتو�سط". منطقة 
مت  �لتي  �لتو�فقية  "�لتوقعات  �أن  �أو�سح  كما 
نتائج  عن  منبثقة  �لتحليل  هذ�  �سمن  �عد�دها 
نتائج جمموع  و  للمناخ  �لوطني  �ملر�سد  توقعات 
�ملتو�سط  حو�س  لبلد�ن  �ملناخ  مر�كز  من��اذج 
ي�سارك  �لذي  ميدكوف  جممع  �طار  يف  �لنا�سطة 
�جلوية".و  ل��الأر���س��اد  �ل��وط��ن��ي  �مل��ر���س��د  فيه 
من��اذج  ف��اإن  �لنتائج  "ح�سب  ي��ق��ول  ��سرت�سل 
�لتوقعات  �سيناريو  متدد  �ملو�سمية  �لتوقعات 
دي�سمرب-يناير-فرب�ير  �ل�ستاء  ملو�سمي  �ل�سابقة 
درجات  توقع  �لذي  مار�س-�أبريل-مايو  �لربيع  و 
و  �ملتو�سط  مبنطقة  مرتفعة  عموما  تكون  حر�رة 
�أقل  مو�سمية  �أمطار  كميات  ت�سجيل  و  �جلز�ئر 
مناطق  جميع  على  �لف�سلي  �ملعدل  من  �قرب  �أو 
 80 تقارب  �حتمال  بن�سبة  �جلز�ئري  �ل�ساحل 

باملئة".
جنوب  يف  �لطق�س  فان  �لتوقعات  هذه  ح�سب  و 
جد�  جافا  و  حار�  يكون  قد   " �ملتو�سط  و  �أوروبا 

�ل�سيف". خالل  �لف�سلي  باملعدل  مقارنة 
جلزر  �ملرتفع  �جل��وي  "�ل�سغط  �أن  ��ساف  كما 
�أ�سد  �الزور ب�سمال �ملحيط �الأطلنطي" قد يكون 
من �لعادة حيث �سيمتد �ىل �أوروبا م�سري� �ىل �أنه 
�لف�سلني  خالل  �مل�سجل  �الأمطار  نق�س  ب�سبب 
"و�سعيات  فان  �لربيع(  و  )�ل�ستاء  �ملن�رضمني 
ظهوره  �ملتوقع  �ملرتفع  �جل��وي  �ل�سغط  ه��ذ� 

ت�سجيل  �حتمال  من  تزيد  قد  �جلافة  باملناطق 
�ملتحدث  �أكد  عليه،  �سديد".و  حر  موجات 
�حلر�رة  " درجات  �أن  �حلذر" مبا  "يجب توخي 
�و  معتدلة  �ستكون  �ل�سيف  ف�سل  خالل 
خطر�  ي�سكل  قد  مما  منطقتنا  على  جد�  حارة 
ال�سيما  �ال�سخا�س  ر�ح��ة  و  �سحة  على 
قوله  ح�سب  مزمنة".و  باأمر��س  �مل�سابني 
�ىل  �ملرتفع  �جلوي  �ل�سغط  �متد�د  "مع  فانه 
�سيما  ال  �فريقيا�أ  �سمال  و  �ملتو�سط  منطقة 

�سيكون  �ل�ساحلية(  �ملناطق  خ�سو�سا   ( �جلز�ئر 
." جافا  و  حار�  �لطق�س 

�لتوقعات  "فاإن  �ملتدخل-  ذ�ت  –ي�سيف  عليه  و 
�ملعدل  تفوق  �و  �إىل درجات حر�رة معتدلة  ت�سري 
تقدر  �حتمال  بن�سبة  �ملناطق  بهذه  �لف�سلي 
�إليه  �مل�سار  �لف�سلي  "�ملعدل  �أن  م�سيفا  ب80"، 
."2010  -  1981 بني  ما  �مل�سجل  ذلك  هو  هنا، 

قدمها  �لتي  "�لتوقعات  �أن  �إىل  �أ���س��ار  كما 
بحثي  )�إجر�ء  �مل�سور  �لرقمي  �لتوقعات  منوذج 
م�سلحة  ��ستعملته  �لذي  �سغري(  و  كبري  مبوؤ�رض 
�ل�سادرة  �لنتائج  توؤكد  �جلز�ئرية،  �جلوية  �الأحو�ل 
خالل  من  �ملتو�سطية،  �ملناخية  �ملر�كز  تلك  عن 
طبيعي  غري  ب�سكل  حارة  بظروف  ا  �أي�سً �لتنبئ 
�لتوقعات  �أن  �لتذكري  �ل�سيف".يجب  ملو�سم 
�الجتاه  �إىل  وت�سري  �ملو�سم  �سدة  تو�سح  �ملو�سمية 
�حلر�رة  ودرجات  �الأمطار  هطول  لبيانات  �لعام 
عادًة. �مل�سجلة  �لعادية  و�لقيم  بالكميات  مقارنة 

هو  �ملو�سمية  �لتوقعات  من  �لهدف  ف��اإن  ل��ذ� 
على  �لقادم  �ملو�سم  خالل  �ملناخ  معدل  حتديد 
�أكد  �ملثال.كما  �سبيل  على  بلد  �أو  منطقة  نطاق 
)من  �ملدى  ق�سرية  �لتوقعات  عك�س  "على  �نه   
�أيام(، فان �ملعلومة ال تكون مرقمة،  1 �إىل ب�سعة 
يف  نوعية  تنبوؤ�ت  �سكل  يف  تقدميها  يتم  ولكن 
�الجتاهات  عن  معلومات  توفر  م�ستويات  �سكل 
جفافًا  �أكرث  �أو  برودة  �أو  �سخونة  )�أكرث  �لرئي�سية 

�حتمايل". مبعدل  �ملعتاد(  من  رطوبة  �أكرث  �أو 
بع�س  "يف  ن��ه  �أ على  �ملخت�س  ذ�ت  ���س��دد  و 
لعدم  مهيمن:  �سيناريو  �أي  يظهر  ال  �حل��االت، 

�لو��سعة  �جلوية  �حلركة  حول  ثابتة  �أدلة  وجود 
مناخ  على  توؤثر  �أن  �سانها  من  �لتي  �لنطاق 
من  �سيكون  فانه  بالتايل  و  �ملقبلة،  �الأ�سهر 
�أ�ساف  فر�سية".كما  تغليب  ذلك  بعد  �مل�ستحيل 
جد�.  متغرية  �ملو�سمية  �لتنبوؤ�ت  "�أد�ء�ت  �أن 
منها  �حلر�رة  لدرجات  �أف�سل  عموما  تكون  فهي 

�الأمطار". ت�ساقط  �إىل 
يعني  "�ملعتدل"  �جلوي  �لو�سع  �أن  قوله  وتابع 
�ملاأخوذ  �الإح�سائي  �ملعدل  من  �لقريب  "�لو�سع 
متثيلية  فرتة  مدى  على  حم�سوب  مناخي  كمرجع 
مناخية  فرتة  ي�سمى  �لذي  و  عاًما   30 ملدة  هنا 

. معتدلة"
�حلر�رة  درجات  توقعات  ظروف  �إىل  "بالنظر  و 
�ملخت�س  ذ�ت  فان  طبيعي،  غري  ب�سكل  �ملرتفعة 
�الأح��و�ل  بن�رض�ت  �الإح��اط��ة  ب�رضورة  يو�سى 
�الأح��و�ل  م�سالح  عن  يومًيا  �ل�سادرة  �جلوية 
�لتي  �ليقظة  بطاقة  وكذلك  �جلز�ئرية،  �جلوية 
ظاهرة  من  للحماية  �ملطلوب  �مل�ستوى  �إىل  ت�سري 
�أخرى،  ظاهرة خطرية  �أي  �أو  �لقر  �أو  �حلر  موجات 
نطاق  وعلى  �ساعة   24 قبل  �إعطاوؤها  يتم  �لتي 

�ل�سيف". مو�سم  طو�ل  ذلك  و  �لوالية، 
�ملو�طنني  باأن  �خل�سو�س،  وجه  على  �أكد  كما 
�لوطني  �لديو�ن  تطبيق  ��ستخد�م  �ىل  مدعوون 
www. موقع  على  �ملتوفر  �جلوية  لالأر�ساد 

بالتف�سيل  �ال�ستف�سار  �أج��ل  من   meteo.dz
�ل�سادرة  ن���ذ�ر�ت  �الإ و  �لطق�س  توقعات  عن 
�تخاذ  �أجل  من  �ال�ستثنائية  �جلوية  �لظو�هر  خالل 
�ملقدمة.                                              �لتعليمات  �تباع  و  �لالزمة  �الحتياطات 
                                                                   ق/و

املجالت  حتيني  باإعادة  يطالب  والباحثني  للدكاترة  الوطني  االحتاد 
امل�سنفة العلمية 

حممد علي 
-------------------

و�لباحثني  للدكاترة  �لوطني  �الحت���اد  ط��ال��ب 
ت�سف  �لتي  �ل�سكاوى  من  �لعديد  بعد  �جلز�ئريني، 

�لو�سع �لكارثي �لذي يعاين منه ع�رض�ت �الآالف 
�لذين  �جلامعيني،  و�الأ�ساتذة  �لدكتور�ه  طلبة  من 
�مل�سنفة،  �ملجالت  يف  �لن�رض  عليهم  ي�سعب 
خمتلف  من  �لعلمية  �لتخ�س�سات  �أغلب  يف 
�لتاأهيل  �أو  �ملناق�سة  �أجل  من  �جلامعية،  �ملوؤ�س�سات 

�لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  �جلامعي، 
�لن�رض  م�سكل  حلل  �لعاجل  بالتدخل  �لثالثة،  للمرة 
ملعايري  خا�سعا  يكون  �أن  يجب  �ل��ذي  �لعلمي 
حتقيق  �أج��ل  من  مو�سوعية،  و���رضوط  �سفافة 
�ملجالت  ت�سنيف  يف  و�ل�سفافية  �لعدل  من  نوع 
م�سار  يعطل  �لن�رض  م�سكل  �أ�سبح  حيث  �لعلمية، 
كثري من �لباحثني، رغم وجود �لعديد من �ملجالت 
ت�سنيفها  يتم  ومل   " "�أ �لت�سنيف  �إىل  ترتقي  �لتي 
�ل�سنف  من  �أقل  هو  �لذي  "ج"  �ل�سنف  يف  حتى 
�ملجالت  مديري  من  �لعديد  يجعل  مما  "ب"، 
��ستجابة  عدم  م�سكل  يطرحون  �ملحكمة  �لعلمية 
�ملجالت  لقائمة  �مل�ستمر  للتحيني  �لو�سية  �جلهات 

 . مل�سنفة �
من جهة �أخرى، وح�سب �لبيان فاإن �الحتاد �لوطني 
عن  �أي�سا  حتدث  �جلز�ئريني  و�لباحثني  للدكاترة 
�لدكتور�ه  طلبة  تو�جه  �لتي  �لكبرية  �مل�ساكل 
يف  يت�سبب  مما  �لدر��سة،  من  �الأخرية  �ل�سنة  خالل 
�لدر��سة  كثري من �الأحيان يف تخلي معظمهم عن 
و  مقاالتهم،  على  �لرد  �أو  �لن�رض  يف  �لتاأخر  ب�سبب 
ظل  يف  عدمه،  من  �ملقال  قبول  �الأحيان  بع�س  يف 

�لتي  �ملنح  رغم  بالن�رض  �خلا�سة  �ملجالت  غياب 
�لدكتور�ه  لطالب  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  تقدمها 
عدم حتيني  �أن  حيث  �خلارج،  �لدر��سة يف  �أجل  من 
�لطلبة  من  �لعديد  م�ستقبل  رهن  �لعلمية  �ملجالت 
ي�ستدعي  ما  وهو  �خل��ارج،  �إىل  توجهو�  �لذين 

وحتيينها. فيها  �لنظر  �إعادة 

يرافع االحتاد الوطني للدكاترة والباحثني اجلزائريني للمرة الثالثة على التوايل، من اأجل اإعادة حتيني املجالت العلمية امل�سنفة، واإعادة النظر يف القائمة اخلا�سة باملجالت العلمية املحكمة، 
يف ظل ال�سكاوى العديدة التي تعك�س الو�سع الكارثي الذي يعاين منه ع�سرات االآالف من طلبة الدكتوراه واالأ�ساتذة اجلامعيني، الذين ي�سعب عليهم الن�سر فيها. 

بعد تلقي عدة �سكاوى من طلبة الدكتوراه

منتظرة خالل ال�سيف

 

�لتابعني  �ملوظفني  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  دعت 
�ل�سن  بعد  ن�ساطهم  مو��سلة  يف  �لر�غبني  للقطاع 
مو��سلة  �خ��ت��ارو�  �لذين  �أو  للتقاعد  �لقانونية 
�لتقاعد  ويريدون  �لقانونية،  �ل�سن  بعد  ن�ساطهم 
لدى  ملفاتهم  �إيد�ع  و�ل�ستني،  �خلام�سة  �سن  قبل 
يقرر  �أن  للم�ستخدم  ميكن  كما  �مل�ستخدمة،  �لهيئة 
�سن  من  �بتد�ء  �لتقاعد  على  �لعامل  �إحالة  تلقائيا 

�سنة كاملة وما فوق.  و�ل�ستني،  �خلام�سة 
�سنة،   60 �لبالغني  �ملوظفني  �أن  �لوز�رة  �أو�سحت 
�لقانونية  �ل�سن  ن�ساطهم بعد  �لر�غبني يف مو��سلة 
وموؤرخ  مكتوب  طلب  تقدمي  عليهم  يجب  للتقاعد، 
�مل�ستخدمة  �لهيئة  لدى  يودع  طرفهم،  من  ومم�سى 
�لقانونية  �ل�سن  من  �الأقل  على  �أ�سهر  ثالثة  قبل 
�لهيئة  ت�سلمهم  �ملقابل  ويف  �لتقاعد،  على  لالإحالة 
ير�سل  �أن  للعامل  وميكن  �إيد�ع.  و�سل  �مل�ستخدمة 
�مل�ستخدمة،  �لهيئة  �إىل  �لن�ساط  ملو��سلة  طلبه 
ر�سالة  فيها  مبا  �أخرى،  و�سيلة  بكل  �القت�ساء  عند 

باال�ستالم.  �إ�سعار  بها مع  مو�سى 
و�أ�سافت �لوز�رة �أن �لعمال �لذين �ختارو� مو��سلة 
للتقاعد ويرغبون يف  �لقانونية  �ل�سن  بعد  ن�ساطهم 
و�ل�ستني،  �خلام�سة  �سن  قبل  �لتقاعد  من  �ال�ستفادة 
�لتقاعد  على  لالإحالة  طلب  تقدمي  عليهم  يجب 
على  �الإحالة  موعد  عن  �الأقل  على  �سهرين  قبل 
على  �الإحالة  تقدمي طلب  عليهم  يجب  كما  �لتقاعد، 
طرف  من  يودع  ومم�سى،  وموؤرخا  مكتوبا  �لتقاعد 
ت�سلمه  �ملقابل  �مل�ستخدمة، ويف  �لهيئة  �لعمال لدى 
�أن  للم�ستخدم  ميكن  كما  �إيد�ع،  و�سل  �لهيئة  هذه 
من  �بتد�ء  �لتقاعد  على  �لعامل  �إحالة  تلقائيا  يقرر 

�خلام�سة و�ل�ستني �سنة كاملة وما فوق.  �سن 
م�ساحلها  خالل  من  �لرتبية  مديريات  ذّكرت  كما 
حيث  �لتقاعد،  على  �الإحالة  ب�رضوط  �ملخت�سة 
��ستيفاء  عند  �لتقاعد  معا�س  من  �ملوظف  ي�ستفيد 
عمل  �سنة   15 م��دة  ق�ساء  هما  �ثنني،  �رضطني 
بالن�سبة  �الأقل  على  �سنة   60 وبلوغ  �الأقل،  على 
على  �لعاملة  �مل��ر�أة  �إحالة  ميكن  لكن  للموظف، 
يف  كاملة،   55 �سن  من  �بتد�ء  منها  بطلب  �لتقاعد 
�لعاملة من تخفي�س يقدر ب�سنة  �ملر�أة  حني ت�ستفيد 
ت�سع  مدة  �الأق��ل  على  ربته  طفل  كل  عن  و�ح��دة 
فاملر�أة  وبالتايل  �أطفال،  ثالثة  حدود  يف  �سنو�ت 
�الإحالة  ملف  �إيد�ع  باإمكانها  �أطفال،   03 لها  �لتي 
لها طفالن  52 كاملة، و�لتي  �لتقاعد يف �سن  على 
يف  و�حد  طفل  لها  و�لتي  كاملة  �سنة   53 �سن  يف 
54 �سنة كاملة.                                                            �سن 
       ق/و

وزارة الرتبية تدعو 
املوظفني املعنيني 

بالتقاعد اإىل اإيداع 
ملفاتهم

ميكن للم�ستخدم اأن يقرر تلقائيا اإحالة 
العامل  على التقاعد
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توزيع 6925 وحدة �سكنية مبختلف ال�سيغ قبل 
نهاية �سنة 2020

ي�سني حممد 
---------------- 

�ملنا�سبات  خ��الل  من  وذل��ك 
منها  و�ل��وط��ن��ي��ة  �ل��دي��ن��ي��ة 
ب�سيغة  �سكنية  وحدة   1330
و4200  �اليجاري  �لعمومي 
خا�سة  للبناء  موجهة  �إعانة 
�الجتماعية  بالتح�سي�سات 
ق��ر�ر   889 ���س��ت��وزع  ك��م��ا 
لبناء  �إع��ان��ة  م��ن  ����س��ت��ف��ادة 
�إىل  �إ���س��اف��ة  ري��ف��ي  �سكن 
�سكن  من  ��ستفادة  قر�ر   506

. مدعم  ترقوي 

ك�سف  �آخ�����ر،  ج���ان���ب  م���ن 
برجمة  ع��ن  �مل�����س��وؤول  ذ�ت 
�سكنية  وحدة   3400 توزيع 

عيد  مبنا�سبة  �ل�سيغ،  مبختلف 
 05 و�ل�����س��ب��اب  �ال���س��ت��ق��الل 
 190 منها   1962 جويلية 

�لطابع  ذ�ت  �سكنية  وح��دة 
ببلدية  �اليجاري  �لعمومي 
�سكنية  وح��دة  و222  �ملقرن 
�ملدعم  �لرتقوي  �لطابع  ذ�ت 
�لو�دي  ببلدية   172 ( من  بكل 
 20 ، �ل��دب��ي��ل��ة  ببلدية   30 ،
�لعملية  وب��ذ�ت  بالبيا�سة( 
لبناء  �إعانة   288 توزيع  �سيتم 
مناطق  مبختلف  ريفي  �سكن 
�إعانة   2700 و�أي�سا  �لوالية 
�أماكن  مبختلف  �سكن  لبناء 
�لتح�سي�سات  �أر�����س���ي 
�لوالية. ببلديات  �الجتماعية 

امل�سرفني على  التنفيذي  واأع�ساء اجلهاز  الدوائر  بروؤ�ساء  اأم�س  �سعيد خالل اجتماعه �سباح  القادر بن  الوادي عبد  اأكد وايل والية 
.. 2020 �سنة  نهاية  قبل  ال�سيغ  �سكنية مبختلف  6925 وحدة  توزيع  بالوالية، على  ال�سكن  ملف 

وال�سباب اال�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  ال�سيغ،  مبختلف  �سكنية  وحدة   3400 توزيع  منها 

وايل والية الوادي يوؤكد:

ي��ام  �الأ ه��ذه  ي�سهد 
�مل��ك��ت��ب �ل��ب��ل��دي 
عبد  ح�ساين  لبلدية 
لالأكادميية  �ل��ك��رمي 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��رتق��ي��ة 
�مل��ج��ت��م��ع �مل���دين 
وت��ع��زي��ز �ل��وح��دة 

مكثفا  ن�����س��اط��ا  �ل��وط��ن��ي��ة  
ذ  �إ ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  رغ���م 
جهد�  �ملكتب  �أع�ساء  اليدخر 
الن�����س��غ��االت  �ل�����س��م��اع  يف 
�لبلدية  تر�ب  عرب  �ملو�طنني 
�ملخت�سة  للجهات  وتبليغها 

لها. �ال�ستجابة  ق�سد  
�لن�ساطات  هذه  من  وكعينة 
�ملكتب  �أع�ساء  بها  قام  �لتي 
هو  ج��و�ن   02 �لثالثاء  ي��وم 
�لبلدية  �ساكنة  �ن�سغال  رفع 
بوالية   �ل�سحة  م��دي��ر  �إىل 
بفتح  �لتكفل  ق�سد  �ل��و�دي 
ق�����س��م �ال���س��ت��ع��ج��االت يف 
كثافة  ت�سهد  �لتي  �لبلدية 
مل  ح��ي��ث  م��ع��ت��ربة  �سكانية 
على  �ال���س��ت��ع��ج��االت  ت��ع��د 
تفي  �لدبيلة  د�ئ��رة  م�ستوى 
�لن�ساط  هذ�  وعن   ، بالغر�س 
�لرز�ق  عبد  �ستاذ:  �الأ �رضح 
�لبلدي  �ملكتب  رئي�س  تر�سة 
�ل�سحة  مدير  باأن  لالأكادميية 
�ملكتب  �أع�ساء  ��ستقبل  قد 
يجد  ب��اأن  ووع��د  بهم  ورح��ب 
�ال�ستعجاالت  لق�سم  ح��ال 
�ملخرب  يف  م�ستقبال   بفتحها 

�ل�����س��ح��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
مهجور  نه  و�أ خا�سة  �لبلدية 

كبرية. ملدة  م�ستغل  وغري 
�ملكتب  �أع�����س��اء  ق���ام  ك��م��ا 
م�ساء  جل�سة  بعقد  لالأكادميية 
قرية  فالحي  مع  �ليوم  ذ�ت 
عن  ��ستمعو�  ي��ن  �أ �لغربية 
و�لتي  الن�سغاالتهم  كثب 
بع�س  م�سكلة   ب��رزه��ا  �أ من 
�الأر�����س���ي غ��ري �مل�����س��وي��ة 
ي�ستغلون  و�ل��ت��ي  ملكيتها 
ف��ي��ه��ا مل���دة ت��ف��وق ع�����رضة 
م�سكل  وك����ذ�  ���س��ن��و�ت  
�ل���ك���ه���رب���اء وغ���ريه���ا م��ن 

 . كل مل�سا �
�ملكتب  �أع�����س��اء  وع��د  وق��د 
ب��رف��ع ه���ذه �الن�����س��غ��االت 
ق�سد  �ملخت�سة  للجهات 

لها �ملنا�سبة  �حللول  �إيجاد 
�سارة �إىل  ويف �الأخري جتدر �الإ
لالأكادميية  �ملكتب  �أع�ساء  �أن 
ن�����س��اط��ه��م  يف  ي��ل��ت��زم��ون 
فريو�س  من  �لوقاية  ب�رضوط 
كمامات  بارتد�ء  كوفيد19 
�الجتماعي. �لتباعد  وتطبيق 
بكار �لكرمي  عبد 

رف���ع ���س��ك��ان �حل���ي �جل��دي��د 
جملة  �ل���و�دي،  جامعة  خلف 
ه��م��ه��ا �إجن���از  �الن�����س��غ��االت �أ
و�لهياكل  �لريا�سية  �ملر�فق 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�ل��ف�����س��اء�ت 
يعرف  �ل��ذي  باحلي،  �خل�رض�ء 
يغلب  و�ل��ت��ي  ع��ال��ي��ة  ك��ث��اف��ة 
�لذين  �ل�سبانية  �لفئة  فيها 

مثل  تدعيم  �رضورة  من  يرون 
بني  من  �حليوية  �مل��ر�ف��ق  ه��ذه 
�ملحلية  �الأجندة  يف  �اللويات 
قد  غيابها  �أن  خا�سة  للبلدية، 
و�تباع  �النحر�ف  �إىل  يعر�سهم 
وترى  �أخالقي،  غري  �سلوكيات 
من  ��ستفادت  �لتي  �لعائالت 
منذ  باحلي  �جتماعية  �سكنات 

هذه  وجود  �أن  �سنتني  من  �أزيد 
مكن  ق��د  �ل�سبانية  �مل��ر�ف��ق 
هوياتهم  ممار�سة  من  �أطفالهم 
هذ�  طاقاتهم،  وتفجري  �ملف�سلة 
�ل�سباب  من  �لعديد  و��ستاء 
ثقافية  ف�ساء�ت  غياب  م��ن 
وم��ك��ت��ب��ة ق��ري��ب��ة م���ن �حل��ي 
ي�ساهم  قد  وجودها  �ن  خا�سة 

�لفكري  �سيدهم  ث���ر�ء  �إ يف 
متنف�سا  ت��ك��ون  و�مل���ع���ريف 
�ل�سيا�سة  منتقدين  علميا، 
�ملعنية  �جلهات  تنتهجها  �لتي 
دون  برتحيلهم  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�حليوية  �ملر�فق  �جناز  ��ستكمال 

�ل�رضورية.
ي�سني حممد 

 18 �ل���  ح��ي  �سكان  ي��ع��اين 
ف��ي��ف��ري �ل���و�ق���ع ج��ن��وب 
غياب  م��ن  �ل����و�دي،  بلدية 
�ل�رضورية  �ل�سحية  �ملر�فق 
ل��ل��ع��الج، ح��ي��ث ي��و�ج��ه��ون 
من  �لتنقل  يف  كبرية  م�سقة 
ب�سط  �أ من  �ال�ستفادة  �أج��ل 
ثر  �أ مما  �ل�سحية،  �خل��دم��ات 
ظروفهم  على  �سلبية  بطريقة 
��سطر�رهم  ظل  يف  �ملعي�سية 
وهو  �لعالج،  لتلقي  للتنقل 
�ملذكور  �حلي  �سكان  جعل  ما 
�ملعنية  �جل��ه��ات  ي��ط��ال��ب��ون 
قاعة  فتح  �أجل  من  بالتدخل 
�ل��ع��الج �مل��ن��ج��زة م��ن��ذ م��دة 
�ل�سحية  �مل��ر�ف��ق  توفري  �أو 
هذه  يف  �لالزمة  �ل�رضورية 
�سكان  ي�سطر  مما  �ملنطقة، 
�إىل  للتنقل  فيفري   18 �ل��� 
لل�سحة  �لعمومية  �ملوؤ�س�سة 
و  �أ مار�س   19 بحي  �جلو�رية 
�ل�سهد�ء  بحي  �لعالج  قاعة 
�أجل  من  �لبيا�سة  ببلدية  �أو 

�لعالج. ب�سط  �أ تلقي 
وب��ح�����س��ب �ل�����س��ك��ان، ف��اإن 

بع�س  يف  ت��ع��ود  معاناتهم 
و�سائل  غياب  �إىل  �الأح��ي��ان 
�ل���ن���ق���ل، وذل�����ك ب�����س��ب��ب 
الأغلب  �مل��زري��ة  �لو�سعية 
ما  وه���و  �جل���ه���ة،  ط���رق���ات 
�سعوبة  ي��ج��دون  جعلهم 
�إىل  �ل��و���س��ول  يف  ك��ب��رية 
�خلدمات  �مل��ت��ع��ددة  �ل��ع��ي��ادة 
���س��ار  ب��ح��ي �ل�����س��ه��د�ء، و�أ
�إىل  "�لتحرير"  ل�  �ل�سكان 
تبقى  �ل�سحية  �خلدمات  �أن 
�مل��ط��ل��وب،  �مل�����س��ت��وى  دون 
ل��ك��ون �ل��ه��ي��اك��ل �حل��ال��ي��ة 
�حتياجاتهم  تلبي  ال  �أ�سبحت 
جت��م��ع��ات  وج����ود  ظ���ل  يف 
هائلة،  كثافة  ذ�ت  �سكانية 
تعاين  �لهياكل  هذه  �أن  كما 
دون  حتول  نقائ�س  عّدة  من 
يف  باملر�سى،  �جليد  �لتكفل 
�لعامني  �الأطباء  نق�س  ظل 
و�الأط����ب����اء �مل��خ�����س�����س��ني 
و�إط�����ار�ت ���س��ب��ه �ل��ط��ب��ي، 
�سيار�ت  غياب  عن  ف�ساًل 

�سعاف. الإ �
.ع منلي 

حت���ّول���ت م��ع��ظ��م �مل��ح��الت 
بحّيي  �ل�ساغرة  �لتجارية 
مار�س   19 �ل�  و  ماي   08 �ل� 
ب��ب��ل��دي��ة �ل�����و�دي، �أوك����ار�ً 
�لرذيلة  ملمار�سة  للمنحرفني 
�الإج���ر�م،  �أ�سكال  وخمتلف 
�مل��ح��الت  ه����ذه  �أن  ح��ي��ث 
ه����م����ال وب��ات��ت  ط��ال��ه��ا �الإ
�الأو���س��اخ  �ن��ت�����س��ار  ت�سهد 
بالنفايات  و�م��ت��الئ��ه��ا  ب��ه��ا 
للك�رض  ب��و�ب��ه��ا  �أ وت��ع��ر���س 
�لنحا�سية  نابيب  �الأ و�رضقت 
���س��الك  و�الأ �لطبيعي  للغاز 
�ليوم  �أ�سبحت  �لكهربائية، 
ق��ب��ل��ة ل��ل��م��ج��رم��ني ووك����ر�ً 
لتعاطي  هوؤالء  �تخذه  منا�سبًا 

�خلمور،  و���رضب  �مل��خ��در�ت 
خططًا  فيه  ي�سطرون  كما 
على  �ل�سطو  عمليات  لتنفيذ 
ممتلكاتهم.. و�رضقة  �ملو�طنني 

ق������ّر �ل�����س��ك��ان ل���  وق����د �أ
جنم  �لو�سع  �أن  "�لتحرير" 
�الإج��ر�م  ظاهرة  تف�سي  عنه 
باتو�  ممن  �ملنحرفني  و�نت�سار 
�ملحالت  هذه  على  ي��رتددون 
�لعمار�ت  �أ�سفل  �ل��و�ق��ع��ة 
�ملجاورة  �الأحياء  خمتلف  من 
م�ساكل  خلق  ذلك  ويتبع  لهم 
عرفت  ما  غالبًا  كبرية،حيث 
�مل��ن��ط��ق��ة مب���ع���ارك د�م��ي��ة 
ثرين  متاأ �أ�سخا�س  �أبطالها 
ب��امل��ه��ل��و���س��ات و�ل��ك��ح��ول، 

ل��ت��ج��د ه����وؤالء ق��د ف��ر���س��و� 
بعد  �ملكان  على  �سيطرتهم 
�الأحياء  يجوبون  جتدهم  �أن 
ق��و�ل  ل��ي��اًل وي��ت��ل��ف��ظ��ون ب��اأ
�الأمر  للحياء.   خاد�سة  بذيئة 
�ل�سكان  روع  ما  كثري�ً  �لذي 
نفو�سهم،  يف  �لرعب  و�دخل 
�أغ��ل��ب  �أن  حم��دث��ون��ا  و�أك���د 
تخ�سى  ب��ات��ت  �ل��ع��ائ��الت 
�ل��ظ��روف  يف  ل��ي��اًل  �خل���روج 
�الأمر  ��سطرهم  و�إن  �لعادية، 
�ل�رضوريات،  بع�س  لق�ساء 
هوؤالء  يعرت�س  �أن  من  خوفًا 
�إىل  ويتعر�سون  �سبيلهم 

. �سوء
من جهة �أخرى، �أكد �ملو�طنون 

 08 �ل���  )ح��ّي��ي  �ملنطقة  �أن 
ك��ث��ري�ً  م��ار���س(  و19  م���اي 
تطهري  عملية  ���س��ه��دت  م��ا 
مت  �أين  �الأمن،  مل�سالح  و��سعة 
�الأ�سخا�س  من  عديد  توقيف 
د�خ���ل ه��ذه �مل��ح��الت وك��ذ� 
متلب�سني  منها  مقربة  على 
�مل��خ��در�ت،  وح��ي��ازة  برتويج 
ف�������س���اًل ع����ن ح��ي��ازت��ه��م 
�أن  غري  �لبي�ساء،  �الأ�سلحة 
عودة  ت�سهد  ب��د�أت  �لظاهرة 
وعليه  �الأخ����رية،  الآون���ة  يف 
من  تكثيف  �لعائالت  تنتظر 
للق�ساء  �الأمنية  �ل��دوري��ات 

�لظاهرة. هذه  على 
ع منلي. 

اأع�ساء املكتب ي�ستمعون الن�سغاالت املواطنني عرب تراب البلدية 
ويبلغونها للجهات املخت�سة

ن�ساط مكثف لالأكادميية الوطنية 
لرتقية املجتمع املدين بح�ساين عبد 

الكرمي 

احلي اجلديد خلف جامعة الوادي

املرافق الريا�سية والرتفيهية مطلب ملح

ب�سبب عـدم فـتـح قاعـة العــالج

التغطيـة ال�سحيـة غائبـة بحي الـ 18 
فيفري بعـا�سمة الـوالية

حتولت اإىل اأوكـار للـرذيلة:

حمـالت جتارية بحيرّي 08 ماي و19 مار�س مهجـورة

من قبل عنا�سر جمهولة

اأعمال تخريب تطال املجمع ال�سباين بحي الدباديب
بحي  �ل�سباب  د�ر  تعر�ست 
و�دي  ب��ب��ل��دي��ة  �ل��دب��ادي��ب 
تخريبية  �أعمال  �إىل  �لعلندة 
جمهولة  ع��ن��ا���رض  ق��ب��ل  م��ن 
ونزع  �قتحامها  على  �أقدمت 
ب����و�ب  ق���ف���ال وك�����رض �الأ �الأ
يف  ن�رض  ح�سبما   ، و�لنو�فذ 
�الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
تلك  على  �ل�سخط  عم  وق��د 
�لتي  �لتخريبية  �الأع��م��ال 

ت��ط��ال م��ن�����س��ئ��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة 
من  و��سع  قطاع  منها  ي�ستفيد 
�ل�سلطات  وطالبو�   ، �ل�سباب 
�لبلدية  يف  متمثلة  �ملحلية 
بتوفري  �مل��ع��ن��ي��ة  و�جل���ه���ات 
حر��سة  على  يقومون  عمال 
بحزم  �لوقوف  و  ة  �ملن�ساأ هذه 
�لتخريبية  �الأعمال  تلك  �أمام 
عامة  م�سلحة  تطال  �لتي 
وكلفت  لل�سباب  �سخرت 

طائلة. �أمو�ل  �لعامة  �خلزينة 
ك��م��ا ط���ال���ب �ل��ك��ث��ري م��ن 
�ملحلية  �ل�سلطات  �ل�سباب 
مانة  �أ بكل  �مل�سوؤولية  حتمل 
�الإهمال  عن  بعيد�ً  و�إخال�س 
جتاه  و�ل��الم��ب��االة  و�ل��ت��ه��رب 

�لعامة. ممتلكات 
�ملرفق  هذ�  �ن  �سارة  �الإ جتدر 
لكن  ���س��ن��و�ت  م��ن��ذ  ���س��ي��د 
وهو  روح  دون  هيكل  بقي 

حتققت  �لتي  �ملنجز�ت  �ح��د 
�ملجل�س  عهدة  خالل  للقرية 
"ولكن   ، للبلدية  �ل�سابق 
�ل�سكان،  ح�سب  لالأ�سف" 
�أي  يتمناها  �لتي  �ملن�سئة  هذه 
�هتمام  ب��اأي  حت�سى  مل  ح��ي 
�لتخريب  من  عليها  و�حلفاظ 
منذ  �ل�سيانة  يد  تلم�سها  ومل 

. ها وؤ ن�سا �إ
ي�سني حممد 
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�سكان بلدية الروي�سات بورقلة  ينتف�سون �سد 
التهمي�س وغياب التنمية

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

�سئمو�  �نهم  �كدو�  �ملحتجون 
ح�سب  �لكاذبة  �ل��وع��ود  من 
�لتحرير   جلريدة  ت�رضيحهم 
بها  يتغنى  ظل  لطاملا  �لتي 
منذ  �ملحليون  �مل�����س��وؤول��ون 
�ملجل�س،  رئ��ا���س��ة  ت��ول��ي��ه��م 
ح�سارية  تهيئة  وال  فالطريق 
معظم  �ه��رت�ء  �ىل  باالإ�سافة 
�ل�سحي  �ل�����رضف  ق��ن��و�ت 
ن��درة    ���س��ح يف  ع��ن  ن��اه��ي��ك 
يف  ونحن  خا�سة  �ل�رضب  مياه 
�لذي  م��ر  �الأ �ل�سيف،  ف�سل 
ي�ستنجدون  �ل�سكان  جعل 
باأ�سعار  و  �ملياه  ب�سهاريج 

ه�سه با

�ن  �مل��ح��ت��ج��ون  �����س���اف  و 
نهب  ظ���اه���رة  ����س��ت��ف��ح��ال 
ببلدية  �لعقارية  �الر����س��ي 
بلة  �لطني  ز�دت  �لروي�سات 
من  �لعديد  �جن��از  وعرقلت 

غر�ر  على  �لتنموية  �مل�ساريع 
وغياب  �رضير�   60 م�ست�سفى 
من  �لتي  �لريا�سية  �ملر�فق 
�سباب  عن  �لغنب  رفع  نها  �ساأ
من  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  �جل��ه��ة، 

�حلرمان و  �لبطالة  �سبح 
عن  �مل��ح��ت��ج��ون  ع���رب  ك��م��ا 
غري  �ل��ت��اأخ��ر   م��ن  ��ستيائهم 
ق��ط��ع  ت���وزي���ع  يف  �مل�����ربر 
للبناء  �ملخ�س�سة  �الر��سي 
خا�سة  مليون   100 منحة  و 
�سكن  �أزمة  تعي�س  �جلهة  �أن  و 

نقة خا
عجلة  ت��ع��ط��ُذل  ه��ذ�  �م��ام  و 
�لرو�سيات  ببلدية  �لتنمية 
رغ����م ت��ع��اق��ب �مل��ج��ال�����س 
�ملو�طنني  �مل  يبقى  �ملنتخبة 
�لو�يل  تدخل  يف  �ملت�رضرين 
يف  بو�سة  �ل�سديق  بوبكر 
للوقوف  حتقيق  جلنة  �ي��ف��اد 
ع��ل��ى م����دى �ل���ت���ج���اوز�ت 

 . �لبلدية  مقر  د�خل  �حلا�سة 

وغياب  التهمي�س  �سد  انتف�سوا  الذين  املواطنني  من  العديد  نظمها  �ساخبة  احتجاجية   موجة  الروي�سات  بلدية  اأم�س  �سباح  عرفت 
راأ�س والية ورقلة امل�سوؤول االول على  العاجل من  بالتدخل  البلدية و املطالبة  اأقدموا على غلق مقر  و  التنمية، 

املحليني امل�سوؤولني  مع  بالتحقيق  يطالبون   

باالأمن  �ل�رضطة  قو�ت  متكنت 
فرقة  يف  ممثلة  �لثاين  �حل�رضي 
حجز  من  �لق�سائية  �ل�رضطة 
قدرت  �مل��خ��در�ت  من  كمية 
مع  �لبانقو  من  غر�ما   90 ب�
�ملتورط،  �ل�سخ�س  توقيف 
�إىل  ت��ع��ود  �لق�سية  وق��ائ��ع 
�ملن�رضم  م��اي  �سهر  نهاية 
موؤكدة  معلومات  وردت  �أين 

باالأمن  �ل�رضطة  ق��و�ت  �إىل 
�حل�����رضي �ل��ث��اين، م��ف��اده��ا 
برتويج  يقوم  �سخ�س  وجود 
مدينة  و���س��ط  �مل���خ���در�ت 
با�رضت  ث��ره��ا  �إ على  �أدر�ر، 
�لتتبع  عملية  �ل�رضطة  قو�ت 
خطة  و���س��ع  م��ع  و�ل��رت���س��د 
من  مت  به  لالإطاحة   حمكمة 
قامته  �إ مكان  حتديد  مت  خاللها 

باإذن  للتفتي�س؛  �إخ�ساعه  و 
�جلمهورية  وك��ي��ل  تفتي�س 
مت  ي��ن  �أ �أدر�ر،  حمكمة  ل��دى 
�ملخدر�ت  من  كمية  �سبط 
�لبانقو،  من  90غر�ما  ب� قدرت 
قطع   09 �إىل  مق�سمة  كانت 
نومه،  بغرفة  ة  خمباأ و  �سغرية 
�ل�رضطة  مقر  �إىل  حتويله  ليتم 
معه،  �لتحقيق  ال�ستكمال 

�جل��اري  ج��و�ن   01 وبتاريخ 
م����ام وك��ي��ل  مت���ت �إح��ال��ت��ه �أ
حمكمة  ل���دى  �جل��م��ه��وري��ة 
�أمام  �أحاله  �أدر�ر، �لذي بدوره 
و�سدر  �لفوري  �ملثول  جل�سة 
مع  نافد   حب�س  عاما  حقه  يف 
تقدر  مالية  وغر�مة  ي��د�ع  �الإ
دج.                                     100،000 ب�

عبد�لرحمن  بلو�يف 

و��سعة  عملية  بغرد�ية  �أطلقت 
تعقيم خمتلف  و  لتطهري  �لنطاق 
من  وغريها  و�لق�سور  �ملناطق 
من  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �ل��ف�����س��اء�ت 
متخ�س�سة  موؤ�س�سة  ط��رف 
و  �ل��ت��ط��ه��ري،  و  �ل��ن��ظ��اف��ة  يف 
�لوقائية  �لتد�بري  �إطار  يف  ذلك 
ل��ل��ح��د م��ن ت��ف�����س��ي ف��ريو���س 
)كوفيد- �مل�ستجد  ك��ورون��ا 

�لعملية  ه��ذه  �ستم�س  19(.و 
�لتي  مو�طنة"،  و  "تطوعية 
كلني  "نت  موؤ�س�سة  تنفذها 
مقرها  ي��ق��ع  �ل��ت��ي  �جلز�ئر" 
�ملبا�رض  بالتعاون  بق�سنطينة 
لوالية  �ملحلية  �ل�سلطات  مع 
�حل�رضية  ،�مل��ن��اط��ق  غ��رد�ي��ة 
�ل��ق��روي  �ل���ع���امل  ي�����س��ا  �أ و 
جهود  يف  �مل�ساهمة  بغر�س 
جائحة  �نت�سار  على  �لق�ساء 
�ل��والي��ة،  ب��ه��ذه  كوفيد19- 
�لوالية،  و�يل  �أو���س��ح  مثلما 
هام�س  على  عمر�ين  بوعالم 
�لوقائية. �ملبادرة  هذه  �إطالق 
ذ�ت  جندت  �ل�ساأن  ه��ذ�  ويف 
هذ�  يف  خمت�سة  فرقا  �ملوؤ�س�سة 
و�لعتاد  تقنية  و�سائل  و  �ملجال 
�ل�������رضوري ل�����س��م��ان جن��اح 
للتطهري  �الأوىل  �لعملية  هذه 
تف�سي  ���س��د  �ل��ت��ع��ق��ي��م،  و 

خمتلف  ع��رب  ك��ورون��ا  جائحة 
بالوالية،  �حليوية  �لف�ساء�ت 
ك��م��ا ج����رى ت��و���س��ي��ح��ه.و 
�لوقائية  �لعملية  هذه  ت�ستهدف 
مد�ر  على  متتد  و�لتي  �لليلية 
جمموع  تعقيم  ي���ام  �أ خم�سة 
قليم  �إ ع��رب  �ملبنية  �ل��ع��ق��ار�ت 
مع  بالتو�زي  ذلك  و  �لوالية، 
على  �ملكثفة  �لتنظيف  �أ�سغال 
يف  �لبلديات  خمتلف  م�ستوى 
و  �لوقاية  �إجر�ء�ت  تنفيذ  �إطار 
�أ�سري  مثلما  �جلائحة،  مكافحة 
و�يل  ���س��اد  �أ ليه.وباملنا�سبة  �إ
تبذلها  �لتي  باجلهود  �لوالية 
�ملدين،  �ملجتمع  و  �ليقظة  خاليا 
"نت  ملوؤ�س�سة  �سكره  مقدما 
بهذه  لقيامها  �جلز�ئر"  كلني 
يدعو  �أن  قبل  مو�طنة،  �لعملية 
�أي�سا  �جل��ه��ود  م�ساعفة  �إىل 
�سكان  حت�سي�س  بخ�سو�س 
 ، كوفيد19-  باأخطار  �لوالية 
�لتقيد  �أهمية  على  ت�سديده  مع 
�أقرتها  �لتي  بالتد�بري  �ل�سارم 
فيما  �لعمومية،  �ل�سلطات 
�الإج����ر�ء�ت  ب��اح��رت�م  يتعلق 
بينها  م��ن  �لتي  و  �لوقائية، 
و  �لو�قية  �لكمامات  �رت��د�ء 

�الجتماعي. �لتباعد 
ق/ج

ن�سخة  نحوز  مر��سلة،  ح�سب 
ج��م��ع��ي��ات من  ع�����رض   م��ن��ه��ا، 
�أدر�ر،  و�يل  �أىل  تيليلالن  �أحياء 
�أر�سية  �ختيار  منه  مطالبة 
�ل�سهيد  بحي  متو�سطة  الإجناز 
�ق��رتح��ت  و  ل��ع��رب��ي،  ج��ع��ف��ري 
�ل�سهيد  �بتد�ئية  قرب  �أر�سية 
�ل�سهيد  وثانوية  ن��و�ر  ن��و�ري 
م�سجد  وبجو�ر  بوعالم،  قروط 
�ل��ت��ق��وى ب��ت��ي��ل��ي��ل��الن وق��ال��ت 
لبناء  �إ�سرت�تيجي  مكان  نها  �أ
كما  بها،  تطالب  �لتي  �ملتو�سطة 
و  ر��سلت  نها  �أ �جلمعيات  قالت 

�جلهات  على    �أحلت  و  طالبت 
بالعملية،  ع��الق��ة  ل��ه��ا  �ل��ت��ي 
ل��ك��ن��ه��ا ت���ف���اج���اأت ب��اخ��ت��ي��ار 
ثار  �أ ما  �سكنات  لبناء  �الأر�سية 
�ل�سكان،  لدى  ��ستياء  و  �إحباط 
يف  م��ت��و���س��ط��ة  ن�����س��اء  �إ الأن 
�رضورة  �أ�سبح  �ملذكور  �ملكان 
من  �ملتو�سطة  لتقريب  ملحة 
�لو�يل  ينا�سدون  لذلك  بنائهم،  �أ
لتحويل  �ل��ت��دخ��ل  ب�����رضورة 
وبناء  �آخ��ر  مل��ك��ان  �ل�سكنات 
�ملقرتح.                                                                                 �ملكان  يف  متو�سطة 
عبد�لرحمن  بلو�يف 

�لنظافة  حل��م��الت  ����س��ت��م��ر�ر� 
�ل�سلطات  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
خمتلف  غ���ر�ر  ع��ل��ى  �ملحلية 
�الأخرى  و�لقطاعات  �لهيئات 
و  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  ملحاربة 
�لوقائية  �الإج����ر�ء�ت  �سمن 
ف��ريو���س  �ن��ت�����س��ار  م��ن  للحد 
بهدف  �مل�����س��ت��ج��د،و  ك��ورون��ا 
�لق�ساء  و  �ل�����س��و�رع  نظافة 
يف  ي�سهم  مما  خملفات  �أية  على 
�الأوبئة.  �نت�سار  على  �لق�ساء 
بوالية  ب��ري��دة  بلدية  نّظمت 
مع  بالتن�سيق  و  �الأغ����و�ط 
نظافة  حملة  �لد�ئرة  م�سالح 
بع�س  م�ّست  و��سعة  تعقيم  و 
للمدينة  �لرئي�سية  �ل�سو�رع 
ب��االإ���س��اف��ة  �ل��ربي��د  م��رك��ز  و 
�مل��ح��الت  بع�س  تعقيم  �إىل 

�حلملة  هذه  وعرفت  �لتجارية، 
م�����س��ارك��ة ع���دة ه��ي��ئ��ات و 
"�الأخوة"  فوج  منها  قطاعات، 
�جلز�ئرية  �الإ�سالمية  للك�سافة 
�لتقني  �ل���ردم  ���س�����س��ة  م��وؤ و 
فلو،باالإ�سافة  �أ فرع  باالأغو�ط 
�لوقاية  و  �لنظافة  مكتب  �إىل 
حماية  و  �ل�����س��ح��ة  ح��ف��ظ  و 
فئة  من  �لعمال  بع�س  و  �لبيئة، 
وعمال  �الجتماعية  �ل�سبكة 
بريدة،وكذ�  ببلدية  �لنظافة 
���س��غ��ال  ع��م��ال م��ق��اط��ع��ة �الأ
رئي�س  �إ�رض�ف  �لعمومية،حتت 
�لبلدية،و  رئي�س  و  بريدة  د�ئرة 
عتاد  و  �إمكانات  كل  ت�سخري  مّت 
�لعملية.                                                                                      لهذه  �حلظرية 
بو�رضيط �لقادر  عبد 

د�رية  �أحمد  جامعة  ناق�ست 
ج��و�ن  ب��د�ي��ة  �أدر�ر  ب��والي��ة 
على  دك��ت��ور�ه  �أول  �جل��اري 
تنقية  عرب   باليوتيوب  قناتها 
مناق�سة  وكانت  �ملبا�رض،  �لبث 
للطالب  �لدكتور�ه  �أطروحة 
ب��خ��د� ج��ل��ول حت��ت ع��ن��و�ن: 
بالنظام  �خل��ا���س��ة  “�الأوجه 
د�ري��ة  �الإ �ملنازعة  يف  �لعام 
وجاءت   ،“ مقارنة  -در��سة 
ظل  يف  �ل��ر���س��ال��ة  مناق�سة 
�لعامل  بها  مير  �لتي  �لظروف 

�نت�سار  ت��د�ع��ي��ات  نتيجة 
�تخاذ  ومت  كورونا،  فريو�س 
و  �لوقائية  �الإج��ر�ء�ت  كافة 
ل�سري  بها  �ملعمول  �الحرت�زية 
�سياق  ويف  �ملناق�سة،  عملية 
جامعة  حت�رض  �مللتقيات  عقد 
�لقانون  خمرب  يف  ممثلة  �أدر�ر 
مع  وبالتن�سيق  و�ملجتمع 
�جليل  �لوطنية  �جلمعية  مكتب 
لعقد  �أدر�ر،  بوالية  �ل��ر�ئ��د 
 : عنو�ن  حتت  وطني  ملتقى 
و�لقانونية  �الإعالمية  �ملعاجلة 

الأزم����ة ك��ورون��ا ب��اجل��ز�ئ��ر، 
فهم  �إىل  �مللتقى  ي��ه��دف  و 
�الإعالمي  بعدها  يف  �الأزم��ة 
تعاطي  كيفية  و  �لقانوين،  و 
�جلز�ئرية  �الأع���الم  و�سائل 
على  ذلك  تاأثري  مدى  و  معها 
على  �ل��ت��ع��رف  و  �جل��م��ه��ور، 
�جلديدة  و  �لقدمية  �لقو�نني 
و  �جل��ائ��ح��ة  ب��ه��ذه  �ملتعلقة 
�ملتعلقة  �ل��ق��و�ن��ني  خ��ا���س��ة 
ب��االأخ��ب��ار �ل��ك��اذب��ة وم��دى 
هذ�  م��و�ج��ه��ة  يف  فعاليتها 

�الأحكام  ومناق�سة  �ل��وب��اء، 
�لتد�بري  ملخالفي  �جلز�ئرية 
ق��ان��ون  كمنحى  �ل��وق��ائ��ي��ة 
عقد  و�سيتم  �الأزمة،  فر�سته 
عن  �لتحا�رض  بتقنية  �مللتقى 
�لقادمة  جويلية   07 يوم  بعد 
�لتا�سعة  �ل�ساعة  من  بد�ية 
�للجنة  جعلت  وقد  �سباحا، 
ال�ستقبال  �أجل  �آخر  �ملنظمة، 
ج��و�ن   30 ي��وم   �مل��د�خ��الت 

�جلاري.
             بلو�يف عبد�لرحمن 

ي���و�����س���ل جم���م���وع���ة م��ن 
�ل�����س��ب��اب ب��ب��ل��دي��ة �ل��ربم��ة 
قليميا  �إ �لتابعة  �حل��دودي��ة 
حملتهم  ورق���ل���ة  ل���والي���ة 
�أطلقوها  �لتي  �الحتجاجية 
ق��ام��و�  ح��ي��ث   ، ���س��ه��ور  م��ن��ذ 
�أمام  �حتجاجية  حركة  بتنظيم 
و   ، �ل��د�ئ��رة  و  �لبلدية  مقر 
�أكده  ما  ح�سب  �حلركة  جاءت 
تعبري�  �ملحتجني   م��ن  ع��دد 
ع��ن م��ع��ان��ات��ه��م وت��ذم��ره��م 

و  �لتهمي�س  �سيا�سة  م��ن 
�لبريوقر�طية  و  �ملح�سوبية 
ع��ن  ف�����س��ال   ، �مل��ن��ت��ه��ج��ة 
�لوكالة  مدير  بغياب  �لتنديد 
�لغائب  للت�سغيل،  �ملحلية 
تقدمي  دون  �ل�سنة  م��دة    :
وح�سب   ، و��سحة  �أ�سباب 
�ل�سلطات  ف���اإن  �مل��ح��ت��ج��ني 
حيال  عجزها  �أظهرت  �ملحلية 
ية  �أ لهم  تقدم  مل  و  �لق�سية 
معها   لقاء�تهم  كل  يف  حلول 

ط��ال��ب  ح���ي���ث   ،
برحيل  �ملحتجون  
رئ��ي�����س �ل��وك��ال��ة 
للت�سغيل  �ملحلية 
ط��ال��ب��و�  ك���م���ا   ،
�لتدخل  ب�����رضورة 
و�يل  م��ن  �لعاجل 
والي������ة ورق���ل���ة 
�لت�سغيل  وم��دي��ر 

ما  حول  حتقيق  فتح  �أجل  من 
�لوكالة  م�ستوى  على  يجري 

يف   �لتحقيق  �ىل  باالإ�سافة 
.. �لتوظيف  عمليات 

-�لتجاين  -ق  ن 

و�سع حد ملروج ال�سموم يف االأو�ساط ال�سبانية باأدرار 

 عملية وا�سعة لتطهري وتعقيم خمتلف 
مناطق غرداية 

جمعيات اأحياء بتيليلالن  باأدرار تطالب 
باختيار اأر�سية الإجناز متو�سطة

بلدية بريدة باالأغواط تنظم حملة 
تنظيف و تعقيم وا�سعة

بالتن�سيق مع املكتب الوالئي للجمعية الوطنية اجليل الرائد

ر لعقد ملتقى حول  جامعة اأدرار تناق�س اأول دكتوراه على قناتها باليوتيوب وحت�سرّ
اأزمة كورونا 

   تنديدا بغياب مدير الوكالة املحلية للت�سغيل

�سباب بلدية الربمة  بورقلة يوا�سلون حركتهم االحتجاجية
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اإحالة موظف مب�ست�سفى ابن بادي�س بق�سنطينة و �سركائه 
اأمام وكيل اجلمهورية يف ق�سية �سرقة اأقنعة جراحية

عي�س علجية 
-----------------

�لفرقة  عاجلتها  �لتي  �لق�سية 
بامل�سلحة  �ملالية  و  �القت�سادية 
�لق�سائية  لل�رضطة  �لوالئية 
�ل�����س��ه��ر  ن��ه��اي��ة  �إىل  ت��ع��ود 
بها  تقدم  �سكوى  ،�إثر  �ملن�رضم 
للم�ست�سفى  �لقانوين  �ملمثل 
بخ�سو�س  بادي�س  �بن  �جلامعي 
�ل�سيدلية  خم���ازن  ت��ع��ر���س 
�مل��رك��زي��ة ل��ف��ع��ل �ل�����رضق��ة�أ 
من  معتربة  كمية  طال  و�لذي 
�حل�رضية  �جل��ر�ح��ي��ة  �الأق��ن��ع��ة 
و   ، بامل�ست�سفيات  �خل��ا���س��ة 
�لق�سية  يف  حتقيق  فتح  مت  عليه 
ث��م��رت �ل��ت��ح��ري��ات و  ح��ي��ث �أ
�لفرقة  با�رضتها  �لتي  �الأبحاث 
حتديد  من  �ملالية  و  �القت�سادية 
�لرئي�سي  فيه  �مل�ستبه  هوية 
وق��ت  يف  ذل��ك  و  وت��وق��ي��ف��ه، 
جو�ن  من  �لفاحت  �سبيحة  وجيز 
يعمل  �أنه  تبني  �لذي  و  �جلاري  
�جلامعي  بامل�ست�سفى  كموظف 
�الأخ��ري  ه��ذ�  �ختل�س  ح��ي��ث   ،
ليتم  و�قي  جر�حي  قناع   6000
�ىل  �ملحجوز�ت  رفقة  �قتياده 

كافة  ال�ستكمال  �لفرقة  مقر 
�لتحقيق  وق��اد   ، �الج����ر�ء�ت 
�رضيكه  هوية  حتديد  �إىل  �ملعمق 
مع  �الآخر  هو  توقيفه  ليتم  فيه 
رونو  ن��وع   من  مركبة  حجز 
علي  �جلديدة  باملدينة    4 كليو 
يف  ي�ستعمالنها  كانا  منجلي، 
من  و�خ��ر�ج��ه��ا  �القنعة  حمل 
حيث   �جل��ام��ع��ي،  �مل�ست�سفى 
عن  �لعائلي  م�سكنه  بتفتي�س 

مت  قانوين  بتفتي�س  �ذن  طريق 
مع  باملو�ز�ة   ، وحدة   148 حجز 
�أخرى  كمية  ��سرتجاع  مت  ذلك 
 300 ب�  تقدر  �مل�رضوقات  من 
و  �جلر�حية  �الأقنعة  من  وحدة 
عائد�ت  من  م��ايل  حجزمبلغ 
دينار  ل���ف  �أ  20 ق���دره  �لبيع 
�آخ��ري��ن  فيهما  م�ستبه  ل��دى 
ب�سيدليتني  منهما  كل  يعمل 
منجلي  علي  �جلديدة  باملدينة 

�مل�رضوقات  بيع  مهمتهما  كانت 
�ىل  حتويلهما  و  توقيفهما  ليتم 
جمموع  بلغ  حيث   ، �لفرقة  مقر 
مع  وحدة،    6448 �مل�رضوقات 
�لبلدي،  باملح�رض  �ملركبة  و�سع 
�إط���ار  يف  ت��دخ��ل  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�القت�سادية،  �جلرمية  مكافحة 
�الخ��ت��ال���س  ق�سايا  ال�سيما 
تف�سي  ظ��ل  يف  �مل�ساربة  و 

�مل�ستجد. كورونا  فريو�س 

اأحالت ال�سرطة الق�سائية باأمن والية ق�سنطينة على وكيل اجلكمهورية لدى حمكمة ق�سنطينة عنا�سر �سبكة اإجرامية، يقودها 
امات( و ا�ستعمالها  موظف بامل�ست�سفى اجلامعي ابن بادي�س ق�سنطينة تورطوا يف ق�سية �سرقة ما يقارب 6500 قناع جراحي ) كمرّ
على نحو غري �سرعي  و جنحة امل�ساربة غري ال�سرعية، ال�سبكة  تتكون من 04 اأفراد ترتاوح اأعمارهم بني 35 و 38  كانوا 

على توا�سل مع �سيدليات مت توقيفهم يف اأماكن متفرقة.

ال�سرقة طالت ال�سيدلية املركزية مب�ست�سفى ابن بادي�س

من  عدد  �الأ�سبوع  نهاية  �أق��دم 
بعملية  �ملتطوعني  و  �ل�سباب 
�سيدي  ملقربة  و��سعة  تنظيف 
�لعملية  بتلم�سان.   يو�سف 
ال�سيما  �جلميع  ��ستح�سان  القت 
من  تعاين  كانت  �مل��ق��ربة  و�أن 
�ن��ت�����س��ار ك��ث��ي��ف ل��الأع�����س��اب 
كما  �الأ����س���و�ك  و  �ل��ي��اب�����س��ة 
د�يل  بن  �أوالد  مقربة  �سهدت 
�الخ��رى  هي  �ل��غ��زو�ت  ب��د�ئ��رة 
لدن  من  تنقية  و  تنظيف  حملة 
�لتنظيف-  حملة  �ل�����س��ب��اب، 
خا�سة  باركها�جلميع    - ه��ذه 
ت�سهدها  �لتي  �حل��ر  موجة  مع 
�إنت�سار  �إمكانية  مع  �ملنطقة 
�حل�������رض�ت وح��ت��ى �الأف���اع���ي 
�لتنظيف  ع��م��ل��ي��ة  وغ���ريه���ا. 
و  �الإمكانيات  كل  لها  ُوف��رت 

�ل�سباب  �أع��اد  قد  و  �لو�سائل 
�ملعتادة  و�سعيتها  �إىل  �ملقربة 
عملية  ت�����س��ه��ي��ل  وب��ال��ت��ايل 
عملية  وكذ�  �لقبور  بني  �لتنقل 
و  �ال���س��و�ك  �إز�ل��ة  بعد  �لدفن 
�لعلم  مع  �لياب�سة،  �حل�سائ�س 
�لطريق  حماذ�ة  تقع   �ملقربة  �أن 
بلدية  �إىل  �مل��وؤدي  7�أ  �لوطني 
�لتنظيف  عمليات  �ل�سو�حلية 
ملختلف  و  للمقابر  �لو��سعة 
�لغابية  �مل�ساحات  و  �لف�ساء�ت 
�ل�رضيحة  �هتمام  م��دى  �أثبتت 
و  �ملحيط  بتنظيف  �ل�سبانية 
و  نظيفة  بيئة  �سمان  بالتايل 
�أن  و  ال�سيما  �إيكولوجي،  تو�زن 
�نت�سار  م�سدر  تعد  �الأو�ساخ 

. �لوبائية  �الأمر��س  خمتلف 
بوتليتا�س ع 

حملة تنظيف ملقربة �سيدي يو�سف 
واأوالد بن دايل بتلم�سان 

مبادرة من ال�سباب واملتطوعني 

على خلفية تهمي�سهم من طرف رئي�س البلدية و نوابه

حي  �سكان  معاناة  تتو��سل 
���س��ت��و�ن  ب��ب��ل��دي��ة  18�سكنا 
والية  عن  7كلم  نحو  �لو�قعة 
�ت�ساالت  يف  حيث  تلم�سان 
�سكان   م��ن  جريدتنا  تلقتها 
�أنهم  يعتربون   حيث  �حلي  هذ� 
30�سنة  فاقت  مل��دة  مهم�سني 
و  ع��م��ال  يقطنه  �حل��ي  وه���ذ� 
قطاع  من  �أ�ساتذة  و  �إط��ار�ت 
ل��والي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  و  �ل��رتب��ي��ة 
مر��سالت  رغ��م  و  تلم�سان، 
لرئي�س  ت�سليمها  مت  �ل��ت��ي 
حممد  �سعيدي  �ل�سيد  �لبلدية 
�إد�رة  و  زم���ام  ي��ت��وىل  �ل���ذي 

عهد�ت  لثالث   �ستو�ن  بلدية 
�الن�سغال  رفع  مت  كذ�  و  متتالية 
�سا�سي  �ل�سابقني  �لو�ليني  �إىل 
بن  علي  و  �حلفيظ  عبد  �أحمد 
�ستو�ن  مري  �أمر�  �للذين  يعي�س 
بتعبيد و تزفيت طريق هذ� �حلي 
�الإن��ارة  و  بالطالء  ت��زوي��ده  و 
،لكن  تنظيفه  و  �لعمومية 
�ملحلي  �مل�سوؤول  هذ�  يو��سل 
�جلمهورية  والة  على  مت���رده 
و  18�سكنا  �سكان  على  و 
بالتوجة  يقوم  من  مكّل  يهدد 
�ن�سغال     � رفع  �أو  �لبلدية  �إىل 
ي��خ�����س ه���ذ� �حل���ي �مل��ذك��ور 

�أعاله....ويف ظل هذه �الأو�ساع 
�هتدى  �الم�سوؤولة  و  �ملرتدية 
ببلدية  18�سكنا  حي  �سكان  
�لذي  �لتهمي�س  بعد  �ستو�ن 
عجاف،   ل�سنو�ت  يكابدونه 
و  باإ�سالح  قامو�  و  فانتفظو� 
ح�سب  �إ�سالحه  مُيِكن   ما  تهيئة 
و�لب�رضية  �ملادية  �الإمكانات 
وم���ن ج��ه��ت��ه��م ب����ادر ك��ذل��ك 
وعني  درقال  �سارع  حي  �سكان 
حي  و  �لزويناة  حي  و  �ل�سفر�ء 
بعمليات  بقيامهم  270�سكن 
لالأ�سجار  غ��ر���س  و  تنظيف 
و  �لطريق  و  �جل��در�ن  ط��الء  و 

�ملحالت  و  �لعمومية   �ل�ساحة 
�ستو�ن  لبلدية  �لتابعة  �لتجارية 
�لذي  �لكبري،  �لت�سيب  ظل  يف 
�ل�سعبي  �ملجل�س  عليه  ه��و 
�ملتابعات  و  ل�ستو�ن  �لبلدي 
عليها  يتو�جد  �لتي  �لق�سائية 
وج��ود  عقب  �لبلدية  رئي�س 
م��ال��ي��ة  و خ��روق��ات  ث��غ��ر�ت 
م�سادر  �أكدته  ح�سبما  �أخرى، 
كذ�  و  �مل�ستوى  رفيعة  ق�سائية 
تلم�سان،  والية  و�يل  ت�رضيح 
�أقيمت  �سحفية  ن��دوة  عقب 

تلم�سان.  باإذ�عة 
             عبد �لكرمي تلم�ساين

حي 18�سكنا ببلدية �ستوان و اأحياء اأخرى بتلم�سان  ينف�سون الغبار
 عن اأنف�سهم 

�لثانوية  �لوحدة  �أم�س،  تدخلت 
�سيدي  بد�ئرة  �ملدنية  للحماية 
ع��ل��ي ب���ن ي����وب  م���ن �أج���ل 

مميت  مرور  حادث 
�لوالئي  بالطريق 
�ل��ر�ب��ط   17 رق��م 
تانز�رة  قرية  بني 
بن  لبلدية  �لتابعة 
و  �ل�سيلية  ع�سيبة 
علي  �سيدي  بلدية 
ج��اء   ، ي���وب  ب���ن 
��سطد�م  ور�ء   �حل��ادث  ه��ذ�   
�لدر�جة  ناريتني،  در�جتني  بني 

حمطمة  �أوميغا  نوع  من  �الأوىل 
�ل�سحية  متنها  على  كان  كليا 
من  �ل��ب��ال��غ  ك.ف"    " �مل��دع��و 
يف  ك�رض  به  �سنة،   38 �لعمر 
�ل�سحية  و  �ليمنى  �ل��رج��ل 
�لعمر  من  "�لبالغ  ف.ع  �ملدعو" 
�ليد  يف  ك�����رض  ل��ه  �سنة   40
من  نقلهما  مت  حيث  �ليمنى، 
�لعيادة  �ىل  �ملدنية   �حلماية  قبل 
علي  �سيدي  �خلدمات  �ملتعددة 

�لثانية  �لدر�جة  �أما  يوب...  بن 
حمطمة   103 بيجو  ن��وع  من 
�لهوية  جمهول  �سائقها  كليا 
يبلغ  و  �ملكان  عني  يف  متوفٍّ 
مت   وقت  يف   ، �سنة   40 ح��و�يل 
�جلثث  حفظ  م�سلحة  �ىل  نقله  
حني  يف   ، بادي�س  �ب��ن  ب��د�ئ��رة 
�ساحنة  �حل��ادث  لهذ�  �ُسخرت 

�إ�سعاف. و�سيارة  لنجدة 
زنازل.ن

قتيل وجريحان يف  ا�سطدام دراجتني ناريتني بالطريق الوطني رقم 
ببلعبا�س  17

�لوطني  �ل��درك  فرقة  متكنت    
على  �لقب�س  من  بجاية  لوالية 
�ال�ستيالء  ب�سدد  �أ�سخا�س 
با�ستعمال  تر�بية  قطع  على 
وتعود   ، لت�سطيحها  �آل��ي��ات 
ورود  �أثناء  �لق�سية   حيثيات 
�الإقليمية  �لفرقة  �إىل  معلومات  
تفيد  ببجاية،  �لوطني  للدرك 
ب��وج��ود �أ���س��خ��ا���س ي��ق��وم��ون 
بغية  �أر���س��ي��ة  قطع  بت�سوية 
على   ، عائلية  م�ساكن  �إجن���از 
بت�سكيل  �لفرقة  �أفر�د  قام  �إثرها 
بال�سبط  و  �الإقليم  عرب  دورية 
و  �إعزوقن  قريتي  م�ستوى  على 
�نتباههم  لفت  حيث   ، �ل�ساكت 
و  بحفر  ي��ق��وم��ون  �أ���س��خ��ا���س 
 )02( تر�بيتني  قطعتني  ت�سطيح 
قرية  �مل�سمى  باملكان  تقع  �الأوىل 
بو��سطة  بجاية  بلدية  �إعزوقن 
JCB SLP3C - نوع  رر�فة 
تقع  ،و�لثانية   TS5E0954027
�ل�سياحية  �لقرية  �مل�سمى  باملكان 
نوع  جر�فة  بو��سطة  �ل�ساكت 
 JCB3 CX4TK02005338

يتعلق  �ملتورطان  �ل�سخ�سان   ،
)ب  �مل�سميان  م��ن  بكل  �الأم��ر 
44�سنة  �لعمر  من  �لبالغ  ،ع( 
يبلغ  �ل��ذي  )ت،ن(  �مل�سمى  و 
�ملنحدرين   ، �سنة  �لعمر31  من 
وبعد   ، بجاي�����ة  والي��ة  م��ن 
�لوطني  �ل��درك  عنا�رض  طلب 
ت�سمح  �لتي  �لرخ�سة  منهما 
 ، �لن�ساط  ه��ذ�  مبمار�سة  لهما 
 ، عليها  يحوز�ن  ال  �أنهما  �رضحا 
حول  حتقيقا  فتحت  �إثرها   على 
�ل�سيد  باإخطار  وذلك  �ملو�سوع 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
�تخاذ  ب��دوره   مّت  �ل��ذي   ، بجاية 
كما   ، �لقانونية  �الإجر�ء�ت  جميع 
وو�سعهما  �جلر�فتني  حجز  مت 
لبلدية  �لبل������������دي  باملح�رض 
�أمر  �سدور  غاية  �إىل  بجاي���ة 
للدرك  �الإقليمية  �لفرقة  ق�سائي. 
فتحت حتقيقا يف  ببجاية  �لوطني 
�ملح�رض  �إجناز  و�سيتم   �لق�سية 
�لق�سائية  �جلهات  �إىل  و�إر�ساله 

 . ملخت�سة �
ك . ت

 توقيف اأ�سخا�س يقومون بت�سطيح 
قطـع ترابيـــة لال�ستيالء عليها 

ببجاية 

ببلدية  �لنظافة  عمال  ُحظي 
من  بتكرمي  �أم�س،  �أول  تب�سة، 
�إبر�ز  بهدف  و  �لوالية  و�يل  لدن 
دورهم �لّنبيل و �لفّعال يف خدمة 
�لوجه  �إظ��ه��ار  ويف  �ملجتمع،  
للمدينة  �حل�ساري  و  �ل��اّلئ��ق 
�ليومية  جل��ه��وده��م  ت��ق��دي��ر�  و 
و  رم�سان،  �سهر  طيلة  �مل�سنية 
�لتي نعي�س  �أزمة »كورونا«  �أثناء 
و  �ملكّرمون  �ليومية.  ماآ�سيها 
و��سعة  عملية  من  �نتهائهم  بعد 
مدينة  حميط  و  و�سط  لتنظيف 
و  �لوالية  و�يل  �أ���رضف  تب�سة، 
على  �ملكان،  عني  من  مر�فقوه 
�لّتكرمي  و  �ل�سكر  و�جب  �إ�سد�ء 
60 عامال من عمال �لنظافة و  ل� 

ف�سال  مالية،  م�ساعد�ت  منحهم 
�أخ��رى  ت�سامنية  عملية  على 
ذ�ت  يف  و  عامال   80 ل�سالح 
 100 ت بلدية تب�سة  �الإطار، خ�سّ
بتكرمي  �لنظافة  عمال  من  عامل 
و�سط  من  كل  �سهد  و  خا�س. 
�ل�����س��و�رع،  �ل��والي��ة،  عا�سمة 
حميط  �لن�رض،  �ساحة  �الأزق��ة، 
حميط  و  �لبيزنطي  ��ور  �ل�����سّ
عيد  ليلة  �مل��رك��زي،  �ل�����س��وق 
و  نظافة  عملية  �ملبارك،  �لفطر 
60 عامال  تطهري كربى، جّند لها 
��ستعمل  و  �لنظافة  عمال  من 
بلدية  �لكامل حلظرية  �لعتاد  فيها 

. تب�سة
�لزين حممد  �سو�سه 

مكافاآت وم�ساعدات مالية و تكرميات لـ 
تب�سة ببلدية  النظافة  عمال  من   240



عنرت يحيى: "اأعد جماهري 
احتاد اجلزائر ببناء فريق 

قوي"

مدرب  كل�ب،  ي�رجن  الأملاين  اأكد 
يحتفل  رمبا  فريقه  اأن  ليفرب�ل، 
املمتاز،  الإجنليزي  الــدوري  بلقب 
مت  حــال  يف  املقبل،  امل��سم  خــالل 
على  املفرو�سة  القي�د  تخفيف 
التجمعات ب�سبب فريو�ص ك�رونا.

من  للغاية  قريًبا  ليفرب�ل  وبــات 
الإجنليزي  الدوري  بلقب  التت�يج 
حيث  عاًما،   30 منذ  الأوىل  للمرة 
من  نقاط   6 جلمع  الريدز  يحتاج 
للظفر  املتبقية  الت�سع  املباريات 

باللقب.
الـــدوري  يــعــ�د  اأن  املنتظر  ومــن 
ــن جــديــد يـــ�م 17  ــزي م ــي ــل الإجن
ــدون  ــران املــقــبــل ب ــزي ــ�/ح ــي ــ�ن ي
تتمكن  لــن  وبــالــتــايل  جــمــاهــري، 
يف  الت�اجد  من  ليفرب�ل  جماهري 
باللقب،  لالحتفال  الأنفيلد  ملعب 

يف  بالتجمع  لهم  ي�سمح  لــن  كما 
املدينة.

اليوم المنتظر

لـ"�سكاي  وقال كل�ب يف ت�سريحات 
على  قدرتنا  "عدم  �سب�رت�ص": 
طاملا  التي  بالطريقة  الحتفال 
لطيف،  غري  اأمــر  ه�  بها،  حلمت 
اأ�سعر بذلك، لي�ص مثاليا اأن حتتفل 
تع�د  ثم  ومــن  امللعب،  يف  وحــدك 

اإىل املنزل".
تغيريه  ميكن  ل  "الأمر  واأ�ــســاف: 
�ستع�د  اأيـــام  �ستاأتي  ولكن  الآن، 
عندما  طبيعتها،  اإىل  احلياة  فيها 
اأو  اللقاح  اإىل  ما  �سخ�ص  يت��سل 
وعندما  امل�سكلة،  لتلك  حال  يجد 
ت�سبح ن�سب العدوى �سفر، �سياأتي 

كل  �سنملك  وحينها  الــيــ�م،  هــذا 
احلق يف الحتفال".

الي�م  ذلك  اأتى  "اإذا  كل�ب:  وتابع 
امل��سم  من  الـ13  اأو  الـ12  اجل�لة  يف 
املــقــبــل واأردنـــــا الحــتــفــال، من 

�سي�قفنا؟"
لدينا  �سيك�ن  "حينها  واأردف: 
املدينة  يف  به  و�سنتج�ل  الكاأ�ص 
اأحد  ظن  اإذا  احلافلة،  يف  و�سنقف 
اأننا جمانني، فلن اأهتم، هل �سيبقى 
ه�  بالطبع  ا؟  خا�سً احتفال  ذلك 
بع�ص  يف  الختالف  لكن  خمتلف، 

الأحيان يك�ن جيدا".

إنجاز تاريخي

82 نقطة  وجنح ليفرب�ل يف جمع 
الدوري  ت�قف  قبل  مباراة   29 من 

يف �سهر مار�ص/اآذار املا�سي، وتعادل 
الفريق يف لقاء وحيد وخ�سر اآخر، 
مان�س�سرت  رقم  حتطيم  وباإمكانه 
 100 جمع  ــذي  ال القيا�سي  �سيتي 

نقطة يف م��سم -2017 2018.
وعــن ذلــك علق املــدرب الأملــاين: 
اأننا  احلالية  اللحظة  يف  "امل�سكلة 
اأوًل،  الأبطال  ن�سبح  اأن  يف  نرغب 
ذلــك،  يف  واأ�ــســكــك  هنا  اأجل�ص  ل 
للف�ز  بحاجة  اأننا  اأدرك  ولكني 
اإذا  بل  مباراتني  لي�ص  باملباريات، 

اأمكن 9 مباريات".
�سيك�ن  الــريــدز:  ــدرب  م ووا�ــســل 
عن  التحدث  علي  تاريخًيا،  ذلك 
ذلك ب��س�ح، لي�ص تاريخًيا للنادي 
فقط بل ب�سكل عام، منلك فر�سة 
النقاط،  من  ي�سدق  ل  عدد  جمع 
لذلك،  اأنف�سنا  نح�سر  وبالتايل 

و�سرنى ماذا �سيحدث".

ضد العنصرية

وعن دعم ليفرب�ل حلركة "حياة 
الالعبني  بجل��ص  تهم"  الــ�ــســ�د 
قال  التدريبات،  يف  ركبتهم  على 
مع  الت�ا�سل  لنا  "بالن�سبة  كل�ب: 
اأمر  احلركة  تلك  ومــع  الآخــريــن 

طبيعي".
فريقنا،  اإىل  نظرت  "اإذا  وختم: 
من  ــني  ــب لع منــلــك  اأنــنــا  �ستجد 
وغريها،  اإجنــلــرتا  ومــن  اأفريقيا 
وبالتايل كان من الطبيعي األ نفكر 
للحظة عند اإر�سالنا تلك الر�سالة، 
فخ�ر  اأنا  للغاية،  طبيعي  اأمر  هذا 
حلظة  تلك  وكــانــت  بــالــالعــبــني، 

ا�ستثنائية، الر�سالة كانت مهمة".

رئي�ص  اإنــفــانــتــيــنــ�  جــيــاين  قـــال 
الحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا"، 
اإن "كرة القدم دون جماهري لي�ست 
كالتي عرفناها قبل اأزمة فريو�ص 
على  مــ�ــســدداً  اجلديد"،  ــا  ــ�رون ك
حاليًا  الأولــ�يــة  اإعــطــاء  �ــســرورة 
ال�ستعجال  وعــدم  النا�ص  ل�سحة 
املالعب،  اإىل  اجلماهري  عــ�دة  يف 
الريا�سي  الن�ساط  ا�ستئناف  رغم 

يف الكثري من الدول.
ر�سالة  ال�س�ي�سري  امل�س�ؤول  ووّجه 
الكروية  الحتــادات  اإىل  بالفيدي� 
م�ساء  "فيفا"  يف  الأع�ساء  الـ211 
"اأعرتف  فيها:  قال  ال�سبت،  اأم�ص 
اأن كرة القدم التي ن�ساهدها حاليًا 
التي  لي�ست  هي  جماهري  دون  من 
نعرفها، لكن ال�سحة اأوًل، ول يجب 

اأن ن�ستعجل".

اإن  ح�ل  حديثه  اإنفانتين�  وتابع 
بع�دة  ت�سمح  خطة  هناك  كانت 
القدم  كرة  مالعب  اإىل  اجلماهري 
الطريقة  اإيجاد  "يجب  اإنه  بق�له 
املتفرج�ن  يتمكن  حتى  املثلى 
لكن  املـــالعـــب،  اإىل  الـــعـــ�دة  مــن 
اآمنة  بخطة  يك�ن  اأن  يجب  ذلــك 
الت�جيهات  احرتام  مع  وم�س�ؤولة، 
قبل  ــن  م ال�سحية  والتعليمات 
ح�ل  م�سيفًا  املحلية"،  ال�سلطات 
بالقرارات  ــق  واث فيفا  "اأن  ذلــك 
مع  احلــكــ�مــات  �ستتخذها  الــتــي 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  اإر�سادات 
من  طريقة  اأح�سن  على  نعرث  لكي 

اأجل الت�سرف".
اأن  بالتر  ج�زيف  خليفة  واأعلن 
ت�سمح  "فيفا"  لــدى  خطة  هناك 
بق�له  مالية  م�ساعدات  بتقدمي 

�سي�ستفيد  "
ــــراد  جــمــيــع اأف
عـــائـــلـــة كـــرة 
التي  القدم"، 
اإنفانتين�  اأكــد 
عملية  اأنـــهـــا 

ــتــهــا  مــرحــل يف 
الأخـــــــــرية مــن 

على  الــتــحــ�ــســري، 
ــــــل عــر�ــســهــا يف  اأم

"فيفا"  جمل�ص  اجتماع 
ع�دة  بخ�س��ص  اأما  املقبل، 

اإىل  فاأ�سار  الــدولــيــة،  املــبــاريــات 
الأطراف  خمتلف  مع  "نت�ساور  اأنه 
ال��س�ل  اأجــل  من  قريب�ن  ونحن 

اإىل حل مت�ازن".
"نحاول  حديثه  اإنفانتين�  وختم 
نف�ص  ويف  معق�ل  نــظــام  تط�ير 

ال�قت 
ـــــ�ن  ـــــك ي

الحتياجات، بــنــاًء  على 
اإغاثة  اخلطة  هذه  تك�ن  اأن  نريد 
وتك�ن  ــدى  امل بعيدة  اقت�سادية 
و�سفافة،  وفعالة  حديثة  طريقة 

مبا يف ذلك كرة القدم الن�سائية".

الف�ز  حتاول  عّدة  اأوروبية  اأندية 
اأم�سرتدام  اأياك�ص  جنم  بخدمات 

اله�لندي دوين فان دي بيك.
هــــــل يـــخـــطـــف مـــانـــ�ـــســـ�ـــســـرت 
ريــال  مــن  اأيــاكــ�ــص  جنــم  ي�نايتد 

REUTERSمدريد؟
تليغراف"  "دي  �سحيفة  ــدت  اأك
تقدمي  الأحد  الي�م  اله�لندية 
نادي مان�س�سرت ي�نايتد الإنكليزي 
عر�سًا ل�سم مت��سط ميدان اأياك�ص 

اأم�سرتدام دوين فان دي بيك. 
ريال  باأن  ال�سحيفة  ذات  واأ�سارت 
مدريد قد عقد اتفاقًا مع الالعب 
امل��سم  ــر  اآخ يف  انتقاله  ــل  اأج من 

 50 مقابل  امللكي  للفريق  احلــايل 
ملي�ن ي�رو.

ــة  ــع ــس ــ�ا� ـــت الــ�ــســحــيــفــة ال ـــال وق
ي�نايتد  مان�س�سرت  بــاأن  النت�سار 
ا�ستقطاب  الطرق  ب�ستى  يحاول 
الالعب اله�لندي املميز من خالل 
اجليدة  العالقة  على  العــتــمــاد 
املدير  وودورد،  اإد  تــربــط  الــتــي 
الإنكليزي،  للفريق  التنفيذي 
العام  املدير  �سار،  در  فان  ــن  واإدوي
ال�سابق  واحلار�ص  اأياك�ص  لفريق 
الت�سال  �سهلت  والتي  للـ"ي�نايتد، 

بني الناديني. 
اإمكانية  عن  ال�سحيفة  وحتدثت 

بالالعب  الإنكليزي  الفريق  ف�ز 
لك�نهم جاهزين يف ح�سم ال�سفقة 
الآن على عك�ص ريال مدريد الذي 

البث  حق�ق  عــائــدات  ينتظر 
امل��سم  اآخـــر  يف  التلفزي�ين 

لنتداب دوين فان دي بيك.  
 23( بيك  دي  فان  واعــرتف 
عقده  ينتهي  ــذي  ال عــامــًا(، 
 ،2022 ــام  ع يف  اأيــاكــ�ــص  مــع 

ريال  اإىل  انتقاله  مبفاو�سات 
اإل   2019 �سائفة  يف  مــدريــد 

يف  وانتهى  معقداً  كان  امل�سار  اأن 
�سبقت  التي  ـــرية  الأخ اللحظات 

اغالق املريكات�.  

عن  فرن�سية  اإعالمية  تقارير  ك�سفت 
�سان  بــاريــ�ــص  العا�سمة  ـــادي  ن رغــبــة 
اجلزائري  ــدويل  ال انتداب  يف  جارمان 
الفرن�سي  ني�ص  لنادي  الأميــن  الظهري 
قد  الفريق  كان  اأن  بعد  عطال،  ي��سف 
املــدرب  مــن  بطلب  عنه  النظر  �سرف 

ت�خيل.
“ل�باريزيان”  �سحيفة  ــت  ــح ــس واأو�
الفرن�سية اأن باري�ص �سان جريمان و�سع 
املخت�سرة  القائمة  �سمن  عطال  ا�سم 
يف  معه  للتعاقد  ي�سعى  الذين  لالعبني 

فرتة النتقالت ال�سيفية.
�سم  عــن  الباري�سي  الــفــريــق  ويبحث 
تع�ي�ص  بــهــدف  جــديــد  ـــن  اأمي ظــهــري 
الذي  م�نيي  ت�ما�ص  البلجيكي  جنمه 
الأ�سابيع  خــالل  الفريق  عن  �سريحل 
عقده  انتهاء  بحكم  القادمة  القليلة 
يف  نف�سه  عطال  وفر�ص  الفريق.  مع 
ال�سن�ات الأخرية واحدا من اأبرز جن�م 
ـــدوري  ال ــن  م الأخـــريتـــني  الن�سختني 
ال�سابق  الالعب  �سارك  حيث  الفرن�سي، 
خمتلف  يف  مباراة   44 يف  ــارادو  ب لنادي 
الأخريين  امل��سمني  خــالل  امل�سابقات 

اأ�سهم فيهم يف 10 اأهداف ما بني �سناعة 
�سهر  منذ  مباراة  اأي  وقت  يف  وت�سجيل، 
دي�سمرب املا�سي، ب�سبب تعر�سه لإ�سابة 
ــة على  ــراح ــــراء ج ــه عــلــى اإج ــربت اأج

م�ست�ى ركبته.
باري�ص  لنادي  الأملاين  املدرب  ويخطط 
لتغيري  ت�خيل،  ت�ما�ص  جارمان،  �سان 

طريقة لعب الفريق من خالل العتماد 
ع��سا  الدفاع،  حم�ر  يف  لعبني   3 على 
على  تق�م  التي  احلالية  الطريقة  عن 
ــ�رة  ــث ــذه ال ــط..ه ــق الــلــعــب بــاثــنــني ف
التكتيكية تقت�سي وج�د لعب هج�مي 
على اجلهة اليمنى من خط الدفاع، وه� 
ما جعله ي�سع ا�سم عطال �سمن القائمة 

التعاقد  املطل�ب  لالعبني  املخت�سرة 
مل�قع  2020.ووفقا  �سيف  يف  معهم 
“تران�سفري ماركات”، املخت�ص يف تقييم 
ال�س�قية  القيمة  فاإن  الالعبني،  اأ�سعار 

لهذا الأخري تبلغ 20 ملي�ن ي�رو.
اأوروبية  اأندية  عدة  دفع  عطال  تاألق 
لإبداء اهتمامها بالتعاقد معه، من بينها 
ت�سيل�سي واأر�سنال وت�تنهام يف اإجنلرتا، 
واتليتيك�  فرن�سا  يف  و”البيا�سجي” 

مدريد يف ا�سبانيا وامليالن يف اإيطاليا.
اأرباح  لتحقيق  الفرن�سي  ني�ص  وي�سعى 
ظهريه  بيع  عملية  مــن  كبرية  مالية 
ــا  ــ�رون ك اأزمــــة  اأن  غــري  اجلـــزائـــري، 
الأخرية قد حتبط خمططاته، باعتبار 
اأ�سعار جميع الالعبني �سهدت انهيارا  اأن 

ملح�ظا يف الأ�سابيع الأخرية.
وتراجعت القيمة ال�س�قية لعطال ملبلغ 
املا�سي،  اأفريل  �سهر  يف  ي�رو  ملي�ن   20
بداية  يف  ملي�نا   25 تبلغ  كانت  اأن  بعد 
حّدد  ني�ص  نادي  اأن  يذكر  امل��سم.  هذا 
يف وقت �سابق �سعر بيعه ظهريه الأمين 

اجلزائري بـ70 ملي�ن ي�رو.

بيب  الإ�ــســبــاين  الفني  املــديــر  يفر�ص 
دقيقة  وتفا�سيل  �سروطًا  غــ�ارديــ�ل، 
مكانتهم  كــ�ــســب  قــبــل  لعــبــيــه  عــلــى 
مطالبني  يجعلهم  ممــا  ت�سكيلته،  يف 
بالت�سحية كثرياً، واإل �سيك�ن م�سريهم 
مع  حدث  مثلما  احل�سابات،  عن  الإبعاد 

النجم اجلزائري ريا�ص حمرز.
األك�سندر  �سيتي،  مان�س�سرت  جنم  و�سرد 
التي  ال�سرامة  تفا�سيل  زيت�سينك�، 
جعلته  التي  غ�اردي�ل،  بيب  يفر�سها 
ريا�ص  يبعد  املا�سي  امل��سم  ذلك  ب�سبب 
ب�سكّل  تدّربه  بعد  الفريق  عن  حمــرز 

�سيئ.
ت�سريحات  يف  الأوكراين،  الالعب  وقال 
وينت�ص"  "�سب�رت  مـــ�قـــع  نــقــلــهــا 
يف  الـ18  قائمة  "دخ�ل  الــربيــطــاين: 
التدريبات ت�سكيلة مان�س�سرت �سيتي ُيعترب انت�ساراً  يف  ُيقاتل  اجلميع  امل��سم كــبــرياً،  ــر  ــذك اأت مــكــان،  على  للح�س�ل 

�سيئ  ب�سكل  تـــدّرب  ــرز  حم اأن  املا�سي 
كّلف  اأنه  رغم  اإبعاده،  فتّم  اأيام  لثالثة 
ل  اإ�سرتليني  جنيه  ملي�ن   60 الفريق 

جمال للخطاأ هنا".
بيب  املــــدرب  ــع  م "هنا  بــقــ�لــه  ــع  ــاب وت
عالية  والأهــداف  املتطلبات  غ�اردي�ل 
جداً، قد تنتظر كثرياً من اأجل احل�س�ل 
فالفريق  طبيعي،  وهذا  فر�ستك،  على 
يحت�ي على العديد من الالعبني الذين 

ي�ستحق�ن اللعب".
ــد اعــــرتف، يف  ــص حمـــرز ق ــا� ـــان ري وك
ــاأن  ــه هـــذا الأ�ــســبــ�ع، ب تــ�ــســريــحــات ل
كثرياً  الفريق  يف  حت�ّسنت  و�سعيته 
املا�سي  بامل��سم  مقارنة  امل��سم،  ــذا  ه
ت�قعات  يعك�ص  مل  باأنه  فيه  �سعر  الذي 
املرج�ة  الإ�سافة  بتقدمي  غ�اردي�ل، 

ملان�س�سرت �سيتي يف اأق�سر وقت.

داأ فريق باري�ص �سان جريمان الفرن�سي 
الفريق،  مــ�اهــب  على  احلــفــاظ  رحلة 
ي�قع�ا  مل  ــن  ــذي ال ــك  ــئ اأول خ�س��سًا 
مثل  احرتافية،  عق�د  على  الآن  حتى 
املطل�ب  ك�ا�سي،  تانغاي  ال�اعد  املدافع 
وميالن  الأملاين  ليبزيغ  ناديي  يف  بق�ة 
بالن�سبة  نف�سه  احلــال  وه�  الإيطايل، 
اجلزائرية  ــ�ل  ــس الأ� ذي  الــالعــب  اإىل 

عادل ع��سي�ص.
الطريق  يف  اأ�سبح  ك�ا�سي  اأن  ورغـــم 
عقده  واإم�ساء  البقاء  اأجل  من  ال�سحيح 
"الباري�سي"،  كالعب حمرتف مع النادي 

اإل اأن العك�ص يبدو بالن�سبة اإىل امل�هبة 
اإليه  ع��سي�ص، رغم الطلب الذي وجهه 

جنم الفريق الأول كيليان مبابي.
ت�جيه  يف  مبابي  كيليان  يــرتدد  ومل 
مع  عقده  لت�قيع  ع��سي�ص  اإىل  طلب 
كان  ول�  جريمان،  �سان  باري�ص  فريق 
عرب  مــزحــة  �سكل  عــلــى  يــبــدو  الأمــــر 
ع��سي�ص  و�سع  اأن  بعد  اإذ  اإن�ستغرام، 
عّلق  ح�سابه،  على  له  �سخ�سية  �س�رة 
"وّقع على العقد، و�ساأ�سرتي لك  مبابي: 
اجلزائري  لريد  الأحذية"،  من  املزيد 
اأنت  فعاًل،  بك  ثقة  لــدي  "اأنا  بـــدوره: 

مدين يل كثرياً".
قد  فرن�سية  اإعالمية  تقارير  وكانت 
عادل  الالعب  اأن  �سابق  وقت  يف  ك�سفت 
فريق  تــدريــبــات  مركز  زار  ع��سي�ص 
الفريق  اإدارة  مع  واتفق  اإيتيان،  �سانت 
اإذ  ال�سيف،  ــذا  ه اإلــيــه  النــتــقــال  على 
حرق  وعـــدم  فرن�سا  يف  البقاء  ف�سل 
التي  العرو�ص  رغــم  تــطــ�ره،  مــراحــل 
وي�فنت��ص  في�رنتينا  اأندية  من  تلقاها 

الإيطاليني.
ــط عـــادل  ــس ــ�� ــب لعــــب خـــط ال ــع ــل وي
ال�سنية  الفئات  مع  عامًا(   17( ع��سي�ص 

للمنتخب 
الفرن�سي، 

ـــــــــــ�  وه
حـــالـــيـــًا 

مل 
يــفــ�ــســل 

بــــعــــد يف 
ــــــاره  ــــــي خ

املـــــتـــــعـــــلـــــق 
الــدويل،  مب�ستقبله 

واأبــطــال  الــعــامل  اأبــطــال  بــني  املح�س�ر 
اأفريقيا.

مدرب ليفربول: �سنحتفل بـ "الربميريليج" حتى 
لو و�سفونا باملجانني

نادي باري�س �سان جارمان الفرن�سي يجدد اهتمامه بعطال

جنم مان�س�سرت �سيتي: "خطاأ من حمرز كلفه االإبعاد عن الفريق"

مبابي يتدخل الإقناع العب من اأ�سول جزائرية بالتوقيع لباري�س!

اإنفانتينو: "كرة القدم من دون جماهري لي�ست 
تلك التي نعرفها"

هل يخطف مان�س�سرت يونايتد جنم اأياك�س من ريال مدريد ؟

هل يرحل باليلي عن االأهلي ال�سعودي؟
حقيقة  العمري،  م�ساعد  ال�سع�دي  املــدرب  ك�سف 
اأهلي  عن  باليلي  ي��سف  الــدويل  اجلزائري  رحيل 

جدة بال�س�ق ال�سيفية املقبلة.
وقال م�ساعد العمري يف ت�سريحات لقناة 24 �سع�دي 
الريا�سية: "ل ي�جد اأي ناد خاطب الأهلي بخ�س��ص 
ي��سف باليلي اأو باقي املحرتفني، ول ت�جد عرو�ص 

ر�سمية، وكل ما يتداول جمرد اجتهادات �سحفية".
العقد  اأن ي�ستغل الالعبني بن�د  "ما نخ�ساه  واأ�ساف: 
القت�سادية  الظروف  ظل  يف  بف�سخها  ويطالب�ن 
جائحة  نظري  الأنــديــة  منها  تعاين  التي  احلالية 

ك�رونا".
على  احلفاظ  على  للغاية  حري�ص  "الأهلي  واأ�سار: 
املكت�سبات، وي��سف باليلي على راأ�ص هذه القائمة، 

فالعب بقيمته من ال�سعب التفريط فيه".
ووا�سل: "باليلي مل يقدم 30 % من م�ست�اه املنتظر 
وقتا،  ياأخذ  الن�سجام  اأحيانا  ولكن  الأهــلــي،  مع 
اجلزائري  فالنجم  الفردي  امل�ست�ى  على  وحقيقة 
الكفاءة،  بنف�ص  والدفاعي  الهج�مي  ال�سقني  يجيد 
مثلما  الكثري  منها  ينتظر  كبرية  فنية  قيمة  وه� 

كان يف كاأ�ص اأمم اأفريقيا املا�سية".

لحتاد  اجلديد  الريا�سي  املدير  يحيى،  عنرت  طماأن 
جماهري  املحرتفني،  دوري  لقب  حامل  ــر،  ــزائ اجل
واعًدا  النت�سارات،  حتقيق  اأجل  من  بالعمل  النادي، 

اإياهم ببناء فريق ق�ي.
للتلفزي�ن  ال�سابق،  اخل�سر  قــائــد  يحيى،  وقـــال 
�سغط  جــيــًدا  ــدرك  ي ـــه  اإنَّ ال�سبت،  م�ساء  الر�سمي، 
امل�سجعني الذين يريدون فريًقا يلعب من اأجل حتقيق 

النت�سارات.
ا اأعي جيًدا اأنه لبد من قيادة الفريق  واأ�ساف "اأنا اأي�سً
لالنت�سارات، واملدرب �سيك�ن له نف�ص الطم�ح. اأطلب 
ببناء  و�ساأعدهم  بي،  يثق�ا  اأن  امل�سجعني  من  فقط 

فريق ق�ي".
الفني  املــديــر  يف  بعد  يف�سل  مل  ــه  اأن يحيى،  ـــد  واأكَّ
قراره  يف  �سرياعي  اأنه  اإىل  م�سرًيا  للفريق،  اجلديد 

اجلانبني الريا�سي واملايل.
بني  من  ه�  ت�سيك�ل�ين  فران�س�ا  "الفرن�سي  واأ�ساف 
اجلزائر،  احتاد  لتدريب  املر�سحة  العديدة  الأ�سماء 
ميلك  اأن  لبد  اجلديد  املدرب  اأن  اجلميع  ليعلم  لكن 
لأن  الــرديــف؛  الــفــريــق  مـــدرب  مــع  الــنــظــرة  نف�ص 
التدريب  العمل تق�م على ت�حيد منهاج  فل�سفتنا يف 

من الأكادميية للفريق الأول".
وذكر يحيى اأن الإدارة اجلديدة لحتاد اجلزائر تعمل 
كفريق واحد، مربًزا اأنه ه� �ساحب القرار النهائي يف 

اجلانب الريا�سي.
يجب  الدوري  م�سابقة  ل�ستكمال  الع�دة  اأن  اإىل  ون�ه 
والظروف  الالعبني  �سحة  احل�سبان  بعني  تاأخذ  اأن 
التي �سرتافق ع�دتهم للتدريبات، ثم لعب املباريات.

كلوب عن فرينر: كيف 
نقل�س الرواتب ون�سرتي 

العبا بـ 60 مليونا؟

راكيتيت�س: مقتنع 
كومان رف�س عر�سًا باال�ستمرار مع بر�سلونة

لتدريب بر�سلونة

ديباال يغازل ليفربول: 
وحيدا" ت�سري  "لن 

اأنَّ  ال�سبت،  ي�م  ليفرب�ل،  مــدرب  كل�ب،  ي�رجن  اأملــح 
ناديه قد ل يتمكن من تقدمي عر�ص مايل كبري للتعاقد 

مع املهاجم الأملاين تيم� فرينر، مهاجم ليبزيج.
على  وافــق  فرينر  اإنَّ  قالت  اإعالمية  تقارير  كانت 
مدير  مينت�سالف،  اأوليفر  لكن  لت�سيل�سي،  النتقال 
ل  اإنه  اأملانيا"،  "�سكاي  ل�سبكة  قال  الريا�سي،  ليبزيج 
عقده  يف  اجلزائي  ال�سرط  بتفعيل  قام  ناد  اأي  ي�جد 

حتى الآن.
مبحاولة  ال�سابق،  يف  ب�سدة،  ليفرب�ل  ا�سم  وارتبط 
التعاقد مع فرينر، لكن كل�ب ذكر اأنه من غري املرجح، 

اإبرام �سفقات مببالغ كبرية يف الظروف احلالية.
وقال: "يف هذه اللحظة، كل الأندية تخ�سر اأم�اًل".

واأ�ساف: "بدون جمه�ر، يجب اأن نرد التذاكر امل��سمية، 
وعلى الأرجح لن نبيع يف العام املقبل. على الأقل بدون 
ال�سخ�سيات  مق�س�رات  متتلئ  لن  مباراة   15 اأو   ،10 اأول 

املهمة ولن تباع التذاكر".
و�ستبدو  الآخرين،  ال�سركاء  على  �سي�ؤثر  "هذا  واأو�سح 

الأم�ر خمتلفة قلياًل".
عن  التنازل  مثل  اأ�سياء  يف  الالعبني  "مناق�سة  واأ�ساف: 
اأجزاء من الرواتب، ومن الناحية الأخرى ن�سرتي لعًبا 
اإ�سرتليني  جنيه  ملي�ن   60 اإىل   50 بني  ترتاوح  بقيمة 

)63 اإىل 76 ملي�ن دولر(. يجب اأن ن�سرح هذا".

و�سط  لعــب  راكيتيت�ص،  اإيــفــان  الــكــرواتــي  ي�سعر 
اأ�سب�ع  قبل  جيدة  بدنية  حالة  يف  باأنه  بر�سل�نة، 
على ا�ستئناف الدوري الإ�سباين لكرة القدم، ويتطلع 
للع�دة اإىل امللعب، مبدًيا ثقته يف الف�ز بالألقاب مع 

فريقه.
 "Tportal" لب�ابة  عــاًمــا،   32 راكييتيت�ص،  ــال  وق
لقد  اأخرى.  اأم�ر  يف  اأفكر  اأن  ينبغي  "ل  الكرواتية: 
بحالة  اأنني  واأ�سعر  الأيام،  هذه  جيد  ب�سكل  تدربت 
جيدة، ومقتنع باأنني �ساأبقى يف بر�سل�نة مزيًدا من 

ال�قت".
وبعدما اأكد اأن كرة القدم هي اأهم �سيء بالن�سبة له، 
"بب�ساطة �سعيًدا" واأن  اأعرب عن رغبته يف اأن يك�ن 

البط�لة. ا�ستئناف  "ي�ستمتع" مبجرد 
الفريق  اأثار و�سعه مع  الذي  الكرواتي  الدويل  وقال 
يعني  "هذا  الريا�سية  ال�سحف  تكهنات  الكتال�ين 

ال�ستمرار يف الف�ز باألقاب مع بر�سل�نة".
ا�ستكمال  يريد  اأنه  راكيتيت�ص  اأكد  ال�سدد،  هذا  ويف 
مربًزا   ،2022 عام  يف  ينتهي  الذي  الرب�سا،  مع  عقده 

اأن عائلته ت�سعر بالراحة يف بر�سل�نة.
من  اأنـــه  اعــتــرب  الليجا،  با�ستئناف  يتعلق  وفيما 
ــا  اأردن اإذا  الأول  الي�م  من  "ال�ستعداد  ال�سروري 
"�سعب ومتكافئ  اأن الدوري  الف�ز باللقب" لعتباره 

وجميع املباريات �ستك�ن �سعبة".
وفيما يتعلق بجائحة فريو�ص ك�رونا امل�ستجد، تنباأ 

�سيء  "ل  ــاأن  ه�"، ب كــمــا  �سيبقى 
اأنه  �سيفتقد اجلمه�ر.م��سًحا 
ــــة و�ـــســـيـــعـــ�د  ــــ�ن ــــل ــــس ــــر� ب
عن ملــنــافــ�ــســات  للدفاع  الليجا 
بها الـــ�ـــســـدارة  ينفرد  الــتــي 
ــــــارق  ــــــف فقط ب نــقــطــتــني 
مدريد ال��سيف.مـــــع ريـــــال 

ك�مان  ــد  ــال رون هــ�لــنــدا  منتخب  مـــدرب  ك�سف 
ال�سابق  ناديه  لتدريب  ر�سميًا  عر�سًا  رف�ص  اأنه 

بر�سل�نة الإ�سباين.
لرادي�  حديثه  يف  اله�لندي  املنتخب  مــدرب  واأكــد 
على  لالإ�سراف  ر�سميًا  عر�سًا  تلقى  ــه  اأن كتال�نيا 
الثاين/ كان�ن  �سهر  خالل  ورفاقه  مي�سي  تدريب 
مع  بتعهداته  منه  التزامًا  رف�سه  لكنه  املا�سي  يناير 

منتخب الط�احني.
اأجل  من  بر�سل�نة  اإدارة  بي  "ات�سلت  ك�مان:  وقال 
خريت  لكنني  لفالفريدي  خلفًا  الفريق  تدريب 
الــذي  ــي  ــالق والأخ املهني  ــزام  ــت الل على  احلــفــاظ 

يربطني باملنتخب اله�لندي".
اأكرث  ال�طني  املنتخب  احلــايل  ال�قت  "يف  وتــابــع: 
اأن  ميكن  ما  يعرف  اأحد  ل  لكن  يل،  بالن�سبة  اأهمية 

يح�سل يف امل�ستقبل".
الحتــاد  مــع  وقعته  ــذي  ال العقد  "ين�ص  ــاف:  ــس واأ�
اإمكانية ترك املنتخب بعد كاأ�ص اأمم  اله�لندي على 
عن  للحديث  املنا�سب  ال�قت  لي�ص  هذا  لكن  اأوروبــا 
هذه الأم�ر فاأنا �سعيد بال�ظيفة التي اأ�سغلها حاليًا".

بتدريب  اآخــر  مــدرب  كــاأي  يحلم  اأنــه  ك�مان  ــد  واأك
بتدريب  اأحلم  اأنني  يعلم  "اجلميع  قائاًل:  بر�سل�نة 
الفر�سة  هـــذه  يل  تــتــاح  اأن  واأمتـــنـــى  بــر�ــســلــ�نــة 

م�ستقباًل".
وقال املدافع الأ�سبق البل�غرانا اأنه ي�سعى لكت�ساب 
املزيد من اخلربات يف عامل التدريب قبل اأن ي�سرف 

على فريق بحجم بر�سل�نة.
اإ�ــســراف  حتــت  بر�سل�نة  �سف�ف  يف  كــ�مــان  ولعب 
فان  ول�ي�ص  كرويف  ي�هان  الأ�سط�رة  م�اطنيه 
اأبطال  دوري  يف  لقب  باأول  للف�ز  الفريق  وقاد  خال 
مرمى  يف  ال�سهري  هدفه  بف�سل   1992 عام  ــا  اأوروب

�سمبدوريا الإيطايل يف نهائي وميبلي.

ي�فنت��ص،  جنم  ديبال،  باول�  الأرجنتيني  غازل 
فريق ليفرب�ل اأثناء خ��سه مباراة اإلكرتونية مع 

الإجنليزي ديلي اآيل، لعب ت�تنهام.
وجاءت هذه املباراة الت�س�يقية على هام�ص بط�لة 
)لعب�ن بال حدود(، التي تهدف جلمع اأم�ال لعدد 

من اجلمعيات اخلريية.
ديبال  فاإن  الربيطانية،  "مريور"  ل�سحيفة  ووفًقا 
اآيل  اختار  بينما  ليفرب�ل،  بفريق  املباراة  خا�ص 

باري�ص �سان جريمان.
ردد  ديــبــال،  خاللها  تف�ق  التي  املــبــاراة  واأثــنــاء 
اخلا�سة  وحيًدا"  ت�سري  "لن  اأغنية  الأرجنتيني 

بجماهري ليفرب�ل.
و�سبق اأن ارتبط ديبال اأكرث من مرة بالنتقال اإىل 
ليفرب�ل، اإل اأن م�س�ؤويل ي�فنت��ص نف�ا هذا الأمر.
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اأر�سنال يدخل �سباق
 انتداب بن رحمة

دخل اأر�سنال رفقة فريق اأ�ست�ن فيال الإجنليزيان، 
بن  �سعيد  اجلزائري  الدويل  الالعب  انتداب  �سباق 

رحمة، يف �س�ق الإنتقالت املُقبلة.
ولي�سرت  ت�سيل�سي  ِبن�ادي  الفريقان  هذان  والتحق 
التي  الإجنليزية،  هــام  وو�ست  وني�كا�سل  �سيتي 
من  الإ�ــســتــفــادة  يف  رغبتها  عــن  ــرا  ــ�ؤّخ ُم اأعــربــت 
�سحيفة  ذكرته  كما  رحمة.  بن  �سعيد  خدمات 
“اإك�سربي�ص” الربيطانية يف اأحدث تقرير لها ِبهذا 
برينتف�رد  فريق  اإدارة  اأن  اأ�سافت  التي  ال�ساأن. 
م��سم  ِباإ�سافة  اجلزائري  الدويل  ِلإقناع  ُتخّطط 
اآخر للعقد، نظري رفع راتبه، واأي�سا جعل قيمته 
يف �س�ق الإنتقالت تبلغ 35 ملي�ن جنيه ا�سرتليني 

)نح� 40 ملي�ن اأورو(.
مع  �سنة(   24( رحمة  بن  �سعيد  املهاجم  ويرتبط 
الإجنليزي  الثاين  الق�سم  من  برينتف�رد  فريق 
�سن�ية  ِباأجرة   .2022 �سيف  مّدته  تنق�سي  ِبعقد، 
األف   900 )نح�  ا�سرتليني  جنيه  األف   780 قيمتها 

اأورو(.
فريقه  مــع  راقــًيــا  اأداًء  رحمة  بــن  �سعيد  وقـــّدم 
متريرات  و7  ــداف  اأه  10 ِبت�سجيله  برينتف�رد، 
ن�سخة  الثاين  للق�سم  اإجنلرتا  بط�لة  يف  حا�سمة، 

.2019-2020
لل�سحافة  ُم�ؤّخرا  �سّرح  قد  رحمة  بن  �سعيد  وكان 
هذه  الأجــ�اء  تغيري  يف  يرغب  ِباأنه  الربيطانية، 
كبري.  اإجنليزي  فريق  اإىل  ِبالإنتقال  ال�سائفة، 
اأنه ُمن�سغل ِبتحقيق هدف ناديه  لكنه  �سّدد على 
احلايل،  امل��سم  نهاية  عند  ال�سع�د  يف  برينتف�رد 
اإىل بط�لة “الربميرليغ”. ِعلما اأن الفريق يتم�قع 
رابعا يف جدول الرتتيب، قبل 9 ج�لت عن اإ�سدال 
املناف�سة  الإجنليزي،  الثاين  الق�سم  بط�لة  �ستار 
املقبلة،  القليلة  الأّيام  يف  ُت�ستاأنف  اأن  ُينتظر  التي 
تف�ّسي  ِب�سبب  اأ�سهر،   3 ــّدة  م ــارب  ق ت�قف  بعد 

فريو�ص “ك�رونا”.
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رئي�س هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: ح�سن عبادي
----------------------------

�أ�رضى  مع  �لتو��سلّي  م�سو�ري  ب��د�أت 
ويكتبون  �لق�سبان  خلف  يقبعون  �أحر�ر 
و�أحمد،  �أحمد  زرت  �ل�سجون؛  عتمة  رغم 
با�سم، ح�سام، �سامر، �سائد، �سادي، طيون، 
عا�سم، كرمي، كميل، مرو�ن، نا�رض، هيثم، 
و�ئل وو�ئل، وليد ومعتز وغريهم ودّونت 
على �سفحتي �نطباعاتي �الأولّية؛ �أو�سى 
ويف  ك��رمي،  بلقاء  �لتقيتهم   من  جميع 
 12 طريقي خارًجا من غرفة �ملحامني يوم 
خندقجي  با�سم  باملبدع  لقائي  بعد  يونيو 
��ستوقفني  حماميه،  مع  يتحّدث  ملحته 
الإد�رة  تقّدمت   �حلديث؛  �أطر�ف  وتبادلنا 
�ال�سم  فيه  �سّجلُت  لقاء  بطلب  �ل�سجون 
وفوجئت  هويّته  بطاقة  ورق��م  �لرباعّي 
�سجون  يف  يوجد  ال  باأّنه  الكونّية  باإجابة 

رغم  �ال�سم،  هذ�  يحمل  �أ�سري  �الحتالل 
�لثاين  كانون   6 منذ  �سجونهم  رهينة  �أّنه 
�أّن  تبنّي  �لد�خلّية  مر�جعة  وبعد   ،1983
��سمه "�لر�سمّي" حممد – هو كرمي يون�س 
�أ�سري  ف�سل يون�س!! عميد �الأ�رضى و�أقدم 
ويف  �الح��ت��الل  �سجون  يف  فل�سطيني 
 2019 يوليو   10 �سباح  �سافرت  �لعامل. 
و�لويز  �ل�ساحل،  طريق  جنوًبا  حيفا  من 
�ساطئ  مقابل  �مل�سار  يغرّي  به  و�إذ  دليلي، 
�رضًقا  ويوّجهني  �ملهّجرة  �حل��و�رث  قرية 
منذ  �أ�سحابها  تنتظر  �لتي  �لبّيار�ت  عرب 
ع�سقي  رغم  ة  غ�سّ فاأ�سابتني  �لنكبة، 
�سجن  و�سلت  وللطبيعة.  للَخ�سار 
��ستمر  �نتظار،  ط��ول  وبعد  "هد�رمي"، 
يو�جهني  �حل��ّر  ك��رمي   �لتقيت  �ساعات، 
يقبع  ملن  لها  م��رّبر  ال  قاتلة  بابت�سامة  
 1983 ع��ام  منذ  �الح��ت��الل  زن��ازي��ن  يف 
�الأ���رضى  -عميد  يون�س  ك��رمي  )�الأ���س��ري 

�أُعتقل   ،1956 مو�ليد  من  �لفل�سطينّيني- 
يوم 6 كانون �لثاين 1983  حكم بال�سجن 
عاًما(.  باأربعني  بعد  فيما  ُحّدد  �لذي  �ملوؤبد 
�لزجاجّي  �حلاجز  خلف  جال�ًسا  �لتقيته 
قائاًل:  ب��ادر  ر�آين  وحني  �ملقيت،  �لباهت 
ع�رض�ت  و�أعادين  حق؟"  معي  �إّنو  "�ُسِفت 
�ل�سنني حني كنت يف �لبد�يات، �لتقيته يف 
على  للتوقيع  �ل�سحر�وي  �لنقب  �سجن 
�أور�ق �سفقة �لتبادل و�بت�سم حينها وقال: 
كرمي،  �ل�سفقة  ت�سمل  لن  ولكن  "�ساأوّقع 
�أ�رّض  �إذ�  ا  كليًّ �إبطالها  ل  تف�سّ �إ�رض�ئيل 
�جلانب �لفل�سطينّي على ذلك" ... و�سدق!!
كتابه  عن  كتاباته؛  عن   مطّواًل  حتدثنا  
�ال�رض�ئيلّية"،  لالأحز�ب  �الآخ��ر  "�لو�قع 
و�لت�سوية"،  �الأيديولوجي  و"�ل�رض�ع 
معاناة  �سّجانه،  مع  �ليومّية  مو�جهته 
�ليومّية،  �لت�سييق  وحم��اوالت  �الأ���رضى 
�ال�رض�ئيلية  �ل�سجون  د�خل  �الإ�رض�بات 

ظروف  وحت�سني  �الأ�سا�سّية  �حلقوق  لنيل 
�أوّل  كرمي  وكان  �الإن�سانية،  غري  �عتقالهم 
من  و�ح��ًد�  و�سّكل  �الإ���رض�ب  خا�س  من 
مت�سّلًحا  مائه،  ير�فقه ملحه وكاأ�س  قادته، 
تدري�س  و�إر�دة. يحر�س كرمي على  بعزمية 
�سعادته  عن  ع��رّب  وتثقيفهم،  �الأ����رضى 
بتخريج �لع�رض�ت منهم هذ� �لعام، ويهّمه 
مل  �أ���رضى  و"موؤبدّية"  حمكومّية  حتديد 

حُتّدد بعد! 
�لق�سبان،  خلف  �ل�سنني  ع�رض�ت  رغم 
�إر�دًة  يبثُّ  ووجهه  باأريحّية  كرمي  حتّدث 

وي�سّع �أماًل...وحياة!! 
�لغرفة  ب��اب  من  دّق��ة  وليد  �أط��ّل  فجاأة 
علّي  وتوّجب  مّرت  �ل�ساعتان  �أّن  ففهمت 

�أن �أوّدعه ليعود �إىل ُبر�ِسه!
�لتحّيات،  �أحلى  كرمي/حممد  عزيزي  لك 
�حلرّية لك وجلميع �أ�رضى �حلرّية، على �أمل 

�أن نلتقي يف حيفانا.

حياتنا كلرّها ميرّ وملح

�ملخت�س  ف��رو�ن��ة،  �ل��ن��ا���رض  عبد  ق��ال   
�ملعطيات  �أن  و�ملحررين،  �الأ�رضى  ب�سوؤون 
�ل�سجون  �د�رة  لدى  �جلديدة  �الح�سائية 
�أعد�د  يف  تناق�س  �ىل  ت�سري  �الإ�رض�ئيلية 
حيث  �لفل�سطينيني،  و�ملعتقلني  �الأ���رضى 
�سجون  يف  �أ�سري   )4500( قر�بة  باأن  تفيد 
 )85%( نحو  و�أن  �الإ�رض�ئيلي،  �الحتالل 
�لغربية.  �ل�سفة  حمافظات  من  هم  منهم 
و��ساف: �أنه و��ستناد�ً لتقرير �د�رة �ل�سجون 
تفا�سيل  يتناول  و�ل���ذي  �الإ�رض�ئيلية 
ما  فاإن  �لعالقة،  ذ�ت  �الح�سائية  �ملعطيات 
�جمايل  بني  من  ��سري�،   )2782( جمموعه 
�سجون  يف  �لقابعني  و�ملعتقلني  �الأ���رضى 
�أ�سدرت  قد  كانت  �الإ�رض�ئيلي،  �الحتالل 
�ملحاكم �الإ�رض�ئيلية بحقهم �أحكاما بال�سجن 

�لفعلي لفرت�ت متفاوتة، بينهم )52( طفال. 
و�و���س��ح ف��رو�ن��ة ب��ان م��ن ب��ني �الأ���رضى 
يق�سون  �أ�سري�   )1535( يوجد  �ملحكومني 
عن  تزيد  لفرت�ت  �لفعلي  بال�سجن  �أحكاما 
�أ�سري� يق�سون   )499( بينهم  �ل�10�سنو�ت، 
بني  ما  ت��رت�وح  لفرت�ت  بال�سجن  �حكاما 
�أ�سري�   )495( و�ن   ، �سنة،  10�سنو�ت20- 
تزيد  ل�سنو�ت  بال�سجن  �أحكامًا  يق�سون 
�لباقي  فيما  �ملوؤبد،  عن  وتقل  20�سنة  عن 
وعددهم نحو )541( �أ�سري� يق�سون �أحكاما 
�أو  و�حدة  ملرة  �حلياة(  )مدى  �ملوؤبد  بال�سجن 
باقي  �أن  �ىل  فرو�نة  و��سار  م��ر�ت.  لعدة 
 )1247( وجمموعهم  �ملحكومني  �الأ���رضى 
عن  تقل  لفرت�ت  �أحكاما  يق�سون  �أ�سري� 
10�سنو�ت، و�أن من بني هوؤالء )886( تقل 

و�أك��د  5�سنو�ت.  عن  حمكومياتهم 
�الحتالل  �سلطات  �أن  على  فرو�نة 
عن  تام  مبعزل  �العتقاالت  �إىل  تلجاأ 
و�لقانون  �الإن�ساين  �ل��دويل  �لقانون 
�ملحاكم  و�أن  �الإن�سان،  حلقوق  �لدويل 
نزيهة  يوما  تكن  مل  �الإ�رض�ئيلية 
تع�سفية  �أحكامها  جميع  و�أن  وعادلة، 
وقا�سية، فهي جزء من ق�ساء �إ�رض�ئيلي 
هدم  و�رضعنة  و�لقهر  �لظلم  قو�مه 
�لفل�سطيني.  �ل�سعب  وم�ستقبل  حياة 
م�سدد� على �أنه ال يجوز لتلك �ملحاكم 
�لفل�سطينيني  �ملو�طنني  حُتاكم  �أن 
و�نخر�طهم  ب�سبب رف�سهم لالحتالل 
يف مقاومة وجوده من �أجل طرد �ملحتل 

و�لعي�س بحرية وكر�مة. 

فروانة: 2782 اأ�سريا �سدر بحقهم اأحكاما خمتلفة،  بينهم 541 موؤبدا
اأخبار فل�سطني

االأ�سري بالل كميل 
...يف  ومعاناة  خطر 
 " �لنقب   " �سجن 
دخل   ، �ل�سحر�وي 
 15-3 �الأ�سري كميل يف 
، عامه �لر�بع ع�رض خلف 
�لق�سبان ، بينما ما ز�لت 
�م �سالح معاقبة  زوجته 
روؤيته  من  وممنوعة 
وزيارته منذ فرتة ، لكن 

رغم  و�لدهم  زيارة  على  يو�ظبون  �الربعة  �بنائها 
�ل�سارمة  �الحتالل  و�جر�ء�ت  وقيود  �ل�سفر  م�ساق 
�حلزن  م�ساعر  �زد�دت  وقد   ، �لتع�سفية  وممار�ساته 
�لزيار�ت  �الحتالل  �وقف  بعدما  �لعائلة  لدى  و�المل 
 " فريو�س  �نت�سار  ب�سبب  �خر  ��سعار  حتى  نهائيًا 
مبو�عيد  حياتنا  ترتبط   " �سالح  �م  وتقول   ،" كورونا 
النها  �جلمر  من  �أحر  على  ننتظرها  �لتي  �لزيار�ت 
خا�سة  �خلارجي  �لعامل  على  �لوحيد ال�رض�نا  �ملتنف�س 
كل  عن  �لبعيد  �لنقب  منفى  يف  �العتقال  حالة  يف 
نتحمل   ، فيه  �ن�سانية  �لغري  �العتقال  �لعامل وظروف 
كل �ملمار�سات �لتع�سفية لروؤيتهم و�الطمئنان عليهم 
بو�بات  على  حياتهم  �طفايل  ق�سى   " وت�سيف   ،"
حرمهم  �لذي  �الحتالل  ظلم  وب�سبب   ، �ل�سجون 
وبزي  كاأ�سري  �إال  و�لدهم  يعرفو�  مل  و�لدهم  حنان 
كثري�ً  �حلياة  وينغ�س  يوؤمل  �لذي  �ل�سجون  م�سلحة 
رغم  نر�هم  عندما  �وجاعنا  يخفف  بفرح  ن�سعر  كنا   ،
نعي�س  لكننا   ، �لق�رضي  �لغياب  وعذ�بات  �لفر�ق  �مل 
تطلق  ملاذ� ال   " "، وتكمل  �لزيار�ت  منع  بعد  �لرعب 
 ، حياتهم  على  حري�سة  كانت  �ذ�  �رض�حهم  ��رض�ئيل 
لقد ��سبحنا نعي�س �ليوم معانتني بني حكم و �حتجاز 
ينت�رض  جمهول  ومر�س  طويلة  ل�سنو�ت  �ال�رضى 
�ال�سابة يف  ن�سبة  �زياد  بيننا ويهدد حياتهم يف ظل 
معر�سة  حياتهم  يوم  فكل   ، �ال�رض�ئيليني  �سفوف 
وحماية  وقاية  دون  معهم  �الحتكاك  ب�سبب  للخطر 
خالل �لعدد و�لدوريات بني �الق�سام ، و�ملوؤمل �سمت 
�لو�قع  هذ�  �الن�سان عن  موؤ�س�سات حقوق  وتغا�سي 

�لرهيب ".
يفارق  ال   ، �الأ�رضى  عائالت  ..كباقي  وقلق  عزلة 
�جلهاز �خللوي �أم �سالح ملتابعة �الأخبار حول �لفريو�س 
عن  �العالن  مع  خا�سة  باالأ�رضى  يتعلق  ما  وخا�سة 
و�ل�سجانني  �جلنود  �سفوف  يف  ��سابات  �كت�ساف 
�سالح  �سوى  منلك  ال   " وتقول   ، �ملخابر�ت  و�سباط 
�سعبنا  كل  ليحمي  �لعاملني  لرب  و�لدعاء  �ل�سرب 
و�أ�رض�نا �لذين �نقطعت �خبارهم ومل يعد هناك جمال 
، نعي�س �لرتقب  �لزيار�ت  للتو��سلر معهم بعد وقف 
و�النتظار ومتابعة �الخبار �أول باأول ، فوقف �لزيار�ت 
�ثار �المل و�حلزن لدى �بنائي خلوفنا على حياة �الأ�رضى 
�أق�سى  �لكبري  و�لعذ�ب  �لفرتة  هذه  �أمل   " وت�سيف   ،"
على  ع�سناها  �لتي  �لوجع  �سنو�ت  كل  من  و��سعب 
�لله  ، ون�سلي وندعو�   مد�ر �سنو�ت �عتقال زوجي 
و�ال�سري�ت  �ال�رضى  مع  يكون  �ن   ، �لقدير  �لعلي 
يبعد  و�ن  و�ملر�سى،  �ل�سن   وكبار  �الطفال  وخا�سة 
و�لعافية  �ل�سحة  للجميع  ونتمنى   ، �ملر�س  عنهم 
برعاية رب �لعاملني " ، وتكمل " نطالب كافة �جلهات 
و�لز�م  �الأ�رضى  باو�ساع  و�الهتمام  �لتحرك  �ملعنية 
، فاال�رضى  �الحتالل بتوفري و�سائل �حلماية و�لوقاية 
�لذين يعانون من �مر��س مزمنة وكبار �ل�سن ، بحاجة 
لرعاية و�هتمام و�نقاذ فوري من �لفريو�س �لذي يوؤثر 
حلريتهم  ينت�رض  �سوتًا  ن�سمع  فهل   ، عليهم  كثري�ً 

وخال�سهم من مقابر �الحياء ".
 ، جنني  مبحافظة  قباطية  بلدة  ..يف  �الأ�سري  حياة  من 
ن�ساأ وعا�س  فيها    ، عامًا   42 قبل  �الأ�سري كميل  ولد 
وتربى  وتعلم ، تزوج و�أ�س�س حياة ورزق باربعة �أبناء 
عاماً    14 �حمد  و��سغرهم  عامًا   22 �سالح  �أكربهم  
ورغم   ، �الق�سى  �نتفا�سة  خالل   " زوجته  وتقول   ،
�لن�سايل  و�جبه  �أدى   ، �الأ�رضية  وم�سوؤولياته  زو�جنا 
�الحتالل  �عتقله  حتى  للمالحقة  تعر�س   ، و�لوطني 
 40 �حمد  �بنه  عمره  وكان    ،15/3/2006 بتاريخ 
ب�سجن   �لتحقيق  �قبية  �حتجز يف   " وت�سيف   ،" يومًا 
�نقطعت  تامة  عزلة  و�سط  �سهر  ملدة  �مل�سكوبية 
وبعد   ، �لرملة  �سجن  �ىل  نقل  حتى  �خباره  خاللها 
رحلة معاناة مريرة بني �ملحاكم �لع�سكرية ملدة عامني 
، حوكم بال�سجن �لفعلي 20 عاماً  "، وتكمل " تنقل 
عقوبات  ب�سبب  �لكثري  وعانى  �ل�سجون  كافة  بني 
كرمنا   ، ومعنوياته  عزميته  من  تنال  مل  �لتي  �الد�رة 
�ل�سجن  ، �سمد وحتمل ظروف  بال�سرب  �لعاملني  رب 
، و�كملت �مل�سو�ر يف رعاية وتربية �البناء كما �أحب 
�أن ي�سد مكانه ، وما زلنا  ومتنى ، لكن ال ميكن الحد 

ننتظر حريته على �أحر من �جلمر ".

�ال���رضى  ���س��وؤون  هيئة  رئي�س  ق��ال 
قدري  �للو�ء  �لفل�سطينيني  و�ملحررين 
�الحتالل  �سجون  "م�سلحة  �ن  بكر  �بو 
بزيارة  �الآن  حتى  للمحامني  ت�سمح  ال 
�بو  كمال  بال�رضطان  باملري�س  �ال�سري 

�لقانونية  �جلهود  �ن"  م�سيفا  وعر"، 
من  �ملحامني  متكني  �جل  من  متو��سلة 
و�سعه  على  لالطمئنان  قريبا  زيارته 
باأو�ساع  يتعلق  وفيما  �ل�سحي." 
�بو  �و�سح  ه��د�رمي،  �سجن  يف  �ال�رضى 

بكر يف حديث الإذ�عة �سوت فل�سطني، 
مت  �نه   ،  7/7/2020 �ملو�فق  �ل�سبت  يوم 
�حلديث  من  �ال���رضى  من  عدد  ��ستثناء 
عقابية،  ك��اإج��ر�ء�ت  هاتفيا  ذويهم  مع 
خطو�ت  تنفيذ  ب�سدد  �نهم  �ىل  م�سري� 

تبد�أ  �حلايل،  �ال�سبوع  خالل  �حتجاجية 
من �المتناع عن �خلروج للفورة و�رجاع 
وجبات �لطعام. ولفت �بو بكر �ىل قرب 
�ىل  �ال���رضى  �ه��ايل  زي��ار�ت  ��ستئناف 

�بنائهم يف �سجن �لنقب.

االحتالل يوا�سل منع املحامني من زيارة االأ�سري املري�س بال�سرطان كمال اأبو وعر

رئي�س هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

�لتي  �ملر�حل  من  بكثرٍي  �الأ���رض  رحلة  متر 
من  ب���دء�ً  �الأ���س��ري  �لفل�سطيني  يعهدها 
�لت�سور �لذهني حول �إمكانية �عتقاله �لذي 
ِفعٍل  ِخ�سم  يف  وهو  �أ���رضه  عملية  ي�سبق 
�حلرية  حللم  و�سواًل  �الإحتالل  �سد  ن�سايّل 
له  و�لوطن  �الأه��ل  �حت�سان  حلظة  وترقب 
�ل�سهيد.  �الأ�سري  ي�سبح  مل  بحال  ثانية  مرًة 
تتخلل  �لتي  �مل�ساهد  هي  ومتنوعة  كثريٌة 
هو  فيها  �لثابت  لكن  �لقاهرة  �مل�سرية  هذه 
هذه  عربت  لطاملا  �لتي  �لفل�سطينية  �مل��ر�أة 
�سابق  دون  لها  وباإهمالنا  ب�سمت  �مل�سرية 
كافة  يف  وج��وده��ا  �عتدنا  �أننا  �إذ  ق�سد، 
ُم�سَتغربًا  يعد  مل  بحيث  �لن�سالية  �مل�ساهد 
�أننا ويف  �لدور يف وعينا لدرجة  عليها هذ� 
خ�سم �حلالة �لن�سالية �ليومية �لتي يعاي�سها 
�لفل�سطينيون مل ننتبه لكونها �الإن�سان �لذي 

يعاين خلف كو�لي�س �مل�سهد �لويالت.
كرمي  )�أم  وجه  جتاعيد  يف  كله  ذلك  يتجلى 
نقف  �لتي  �لفل�سطينية  �ل�سيدة  هذه  يون�س( 
�ساغرين  موقف  �أو  منا�سبة  كٍل  �أمامها يف 
ومنذ  معه  ُحِرمت  �ل��ذي  للبطل  �أم  فهي 
كما  �الأم  دور  عقود  �الأرب��ع��ة  يقارب  ما 
�إن�سانها  من  نقرتب  مل  فنحن  �الأخ��ري��ات، 
�لذي يعاين كما �بنها �سنفًا �آخر�ً من �سنوف 
و��سح  ق�سٍد  يف  و�ل�سعاب  و�لقهر  �لظلم 
ال�ستهد�ف  �لب�سع  �الإحتالل  هذ�  ِقبل  من 

وبكل  ِلقتله  كان  �أّيًا  �لفل�سطيني  �الإن�سان 
تكن  مل  و�إن  حتى  و�الأ�ساليب  �لو�سائل 
هذ�  ليومنا  ندرك  مل  وكاأننا  مبا�رض�ً.  فعاًل 
فل�سطينية  كل  تعاي�سها  �لتي  �ملاأ�ساة  حجم 
فتغدو  ذويها  من  و�حد  �أ�رض  رحلة  خا�ست 
�مل�سرية  هذه  خ�سم  يف  �ملجهول  �لبطل  هي 
يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  يقا�سيها  �لتي 
ق�سية  هي  �ملعاناة  مزدوجة  ن�ساله.  رحلة 
�الأ�سرية  �سخ�س  ف�سحاياها جتاوز  �الأ�رضى 
�أو �الأ�سري، ففي كل حلظٍة هناك قهٌر من نوع 
�آخر يتجرعه ذوي �الأ�رضى و�الأ�سري�ت وكل 
َمن تو�جد يف تلك �لد�ئرة لكن هنا نعتقد �أن 
�ملزدوج  �لظلم  تتجرع  �لتي  �الأبرز  �ل�سحية 
هي �ملر�أة �سو�ء كانت �أمًا �أو زوجًة �أو بنتًا �أو 
�أختًا، فمعاناتها تختلف عن معاناة �ملر�أة �لتي 
تتلظى  �أنها  �إذ  ذويها  �أحد  ��ست�سهاد  و�جهت 
جتاوزت  �أنها  �عتقدت  و�إن  حلظيًا  �الأمل  حّر 
�أنه  رغم  �عتياده  عليها  ُوِج��ب  �لذي  �حلال 
جمتمعات  يف  خا�سًة  باملطلق  كذلك  لي�س 
�أولئك  �أمام  و�حدة  ملرٍة  وقفنا  فهل  �ل�رضق. 
حلظة  منذ  معاناتهن  يف  ور�فقناهن  �لن�ساء 
�خَتطَف  �لتي  �للحظة  تلك  منذ   ! �الإعتقال 
�لع�سكرية  ببز�تهم  �لب�رضيني  �لغيالن  فيها 
وبنادقهم وحقدهم عزيزها ليبد�أ حينها �لفقد 
�الأمان،  فقد�ن  م�ستويات  من  �آخر  مب�ستوًى 
و�سواًل للحظة تخيلت بها كيف ميكن لهذ� 

�لربد �لقار�س �أن ينه�س من دفِئ ج�سده �إىل 
جانب جملة من �لت�سور�ت �لتي متكنت من 
)�أم  لوجه  ننظر  عندما  ومعا�سها.  �إن�سانها 
�ملعاناة  �سنو  ثلٍم حفرته  يون�س( ولكل  كرمي 
زلن  ال  �لالتي  �لن�ساء  نرى  وجهها  على 
�لتي  �لزوجة  نرى  �ملعاناة،  كو�لي�س  خلف 
باتت تتحمل كل �الأدو�ر لرتعى �أبناءها بظل 
م�سلوبًة  كربت  �لتي  و�لبنت  حُمّتل،  وطٍن 
كيلومرت�ت  عنها  يبعد  �لذي  و�لدها  ح�سن 
كيف  ير�سد  مل  �لذي  و�لدها  وجترب�ً،  ظلمًا 
�سبيًة  �لقليلة  �الأعو�م  ذ�ت  �بنته  �أ�سبحت 
�لتي  �الأخت  تلك  نرى  �خلّطاب،  لها  يتقدم 
ت�سد من �أزره وتطمئنه باأن كل �سيء على 
ما ير�م وحتادثه حول ما خططته من بر�مج 
�لبنت  نرى  �حلرية،  �عتناقه  فور  ومنا�سبات 
�لتنكيل  من  �سنوفًا  يو�جهن  وهّن  و�الأم 
�جلن�سيات  يحملون  ِقبل جنوٍد  و�الإذالل من 
�ملتعددة خالل رحلة زيارة �لعزيزة �أو �لعزيز 
�متلكتاها  وب�سالبة  تتجاوز�ن  لكنهما 
تلك  مقابل  �لال�إن�سانية  �الإجر�ء�ت  جمموع 
�للحظة �لتي �ستجد�ن فيها �أن ما يف�سلهما 
�الأم  تلك  نرى  زجاجي،  لوٌح  عنها  �أو  عنه 
�جلهوري  �بنها  �سوت  حقيقة  �أدركت  �لتي 
لقائهما  زينت حمّياه خالل  �لتي  و�بت�سامته 
وعليها  �حت�سنه  �لذي  �لرحم  �متلكت  فهي 
ال ميكن ملحاولته تلك �أن متر فهي تعي جيد�ً 

حالة روحه �لنازفة. كثريٌة هي �مل�ساهد �لتي 
ترت�ءى لنا ونحن ننظر لوجه )�أم كرمي يون�س( 
و�ملرتبطة  ووجعًا  �سرب�ً  �ملتوهج  �لنموذج 
وتو�جه  جتابه  �لتي  �لفل�سطينية  �ملر�أة  بحال 
�لكو�لي�س  خلف  من  �لقا�سية  �الأ�رض  رحلة 
بخالف �مل�سهد �ل�سعب �الآخر �ملرتبط بو�قع 
�أوجه  به  �خت�ست  �لذي  �الأ�سري�ت  ن�سائنا 
هو  فيها  �مل�سرتك  لكن  �ملعاناة،  من  خمتلفة 
�أننا مل ن�سلط �ل�سوء ومل نقف �أمام م�ستوى 
�ملرتبطة  �لفل�سطينية  �ملر�أة  معاناة  من  �آخر 
�الإحتالل  معتقالت  يف  �الأ���رضى  بق�سية 
�أخرى  ق�سيٍة  ب�سدد  �أننا  �إذ  �الإ�رض�ئيلي 
�لوطنية  �لق�سايا  باقي  عن  �أهمية  تقل  ال 
�ملر�أة  حيث  �لظل  ق�سايا  من  ولكنها  �مللحة 
نتحدث  �أننا  ومبا  �ل�سحية،  هي  �لفل�سطينية 
عن فل�سطني فنحن نتحدث عن حاٍل د�ئم ما 
�الإحتالل  هذ�  �سد  �لن�سالية  �مل�سرية  د�مت 
�لب�سع و�لتي تطلب منا وقفًة جادة وبكل ما 
�أوتينا من قدر�ت و�إمكانات �إذ �أنه ال يجوز 
�أن نبقى رهن �لتمجيد و�ملنا�رضة بامل�ستوى 
�للفظي وح�سب �ملنا�سبة �لتي تاأتي من حني 
الآخر، وبالرغم من تعدد �أوجه معاناة �سعبنا 
�الإحتالل  هذ�  ظل  يف  �ليومية  �لفل�سطيني 
�لعن�رضي �ال�ستعماري �إال �أنه وحلفظ ثبات 
�لق�سايا  تلك  مثل  عن  منر  �أال  علينا  �إن�ساننا 

ومبا �أمكننا.

املراأة التي باتت اأ�سرية الكوالي�س
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التظاهرات تت�ساعد يف الواليات االأمريكية.. 
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مبحاربة العن�سرية واإ�سالح ال�سرطة
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---------------- 

ت�سامنية  �حتجاجات  تنظيم  ومع 
�ل�رضطة  ف��ر���س��ت  �ل��ع��امل،  ح��ول 
مو�سعا  �أمنيا  طوقا  و��سنطن  يف 
بات  �ل��ذي  بي�س  �الأ �لبيت  ح��ول 
من  �إ�سايف  بحاجز  حم�سنا  حاليا 
تظاهر  مع  �حلديدية،  �ل�سبكات 
�ملنادين  �ل��ن��ا���س  �آالف  ع�����رض�ت 
�خللفيات  خمتلف  م��ن  بالعد�لة 
كري�ستني  وق��ال��ت  و�الأع���م���ار. 
م��ون��ت��غ��وم��ري �مل���ت���ح���درة م��ن 
قائمة  �ملعركة  “هذه  �إن  و��سنطن 
�الأع��و�م،  مئات  ع��دة،  عقود  منذ 
�لتغيري،  وق���ت  �الآن  ح���ان  وق���د 
�أكرث  �مل�ستقبل  جلعل  �لوقت  حان 
حتى  هنا  نا  “�أ و�أ�سافت  ��رض�قا”. 
�ب��ن��ي و���س��م��ا يف  ����س��م  ي��ك��ون  ال 
حول  �الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
�ملتظاهرين  بع�س  وعّلق  �لعامل”. 
بالبيت  �ملحيط  �ملرتفع  �حلاجز  على 
و�أمريكيني  فلويد  �سور  بي�س  �الأ
�ل�رضطة.  قتلتهم  �آخ��ري��ن  ���س��ود� 
ج��د�،  وح����ار  م�����س��م�����س  ي���وم  يف 
للوقاية  كمامات  كثريون  و�سع 
�مل�ستجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن 
مياه  زجاجات  متطوعون  ووزع 
عربات  وج��ود  مع  �أخ��رى  ول��و�زم 
�أقم�سة  يروجون  وباعة  طعام  بيع 
مهمة”.  �ل�سود  “حياة  �سعار  حتمل 
�لتجّمع،  �جلي�س  من  عنا�رض  ر�قب 
بينما  �الأجو�ء  يف  حو�مات  وطافت 
فيما  �ملتظاهرين  بع�س  رق�����س 
حفلة!”.  لي�ست  “هذه  �آخرون  �ساح 
وح��ر����س غري  �ل��ع��و�ئ��ق  وم��ن��ع��ت 
�لو�سول  من  متظاهرين  م�سلحني 
لينكولن  ن�����س��ب  ع��ت��ب��ات  �إىل 
حركة  يقونة  �أ لقى  �أ حيث  �لتذكاري 
كينغ  لوثر  مارتن  �ملدنية  �حلقوق 

عام  حلم”  “لدي  �ل�سهري  خطابه 
يف  �لعن�رضية  نهاء  باإ مطالبا   1963
�ملتظاهر  وقال  �ملتحدة.  �لواليات 
عاما(   31 ( مانتي  لورونت  ديني�س 
�أ�سول  من  �أمريكيني  “باعتبارنا 
�أمل،  ر�سالة  الإي�سال  جئنا  �إفريقية 
لن  �لفا�سد  �لنظام  هذ�  �إن  لنقول 
“مارتن  و�أ�ساف  م�سرينا”.  يحدد 
�سنو�ت  وبعد  هنا،  وقف  كينغ  لوثر 
ر�سالة  حاملني  هنا  �إىل  عدنا  عديدة 

جديدة”. �أمل 
�ملتحدة   �لواليات  خارج  �حتجاجات 
نّظمت  �ملتحدة،  �ل��والي��ات  خ��ارج 
�حلركة  م��ع  ت�سامنية  تظاهر�ت 
�الح��ت��ج��اج��ي��ة �الأم��ريك��ي��ة. وم��ن 
نهاية  يف  تنظم  لندن  �إىل  �سيدين 
�سد  ت�سامنية  تظاهر�ت  �الأ�سبوع 
يف  �ل�رضطة.  ووح�سية  �لعن�رضية 
مقر  م��ام  �أ تظاهرة  نّظمت  لندن 
تنظيم  �ملقرر  من  فيما  �ل��ربمل��ان، 
�ل�سفارة  م���ام  �أ �الأح���د  ت��ظ��اه��رة 
من  �ملقابلة  �ل�سفة  على  �الأمريكية 
�الأ�سرت�لية  �سيدين  يف  �لتاميز.  نهر 
�ل�سكان  م��ن  م��ت��ظ��اه��رون  ن��ّظ��م 
حتت  �حتجاجيا  حتّركا  �الأ�سليني 

مهمة”. �ل�سود  “حياة  �سعار 
�لتحّديات  �أكرب  �أحد 

والي���ة  يف  ب��وف��ال��و  م��دي��ن��ة  يف 
���رضط��ي��ان عن  �أوق���ف  ن��ي��وي��ورك، 

يف  ظهر�  �أن  بعد  �أجر  بدون  �لعمل 
عمره  حمتجًا  يدفعان  فيديو  مقطع 
يف  بجرح  و�أ�سيب  �سقط  عامًا   75
فتحت  �نديانابولي�س  ويف  ر�أ�سه. 
�رضيط  ن�رض  بعد  حتقيقا  �ل�رضطة 
على  �رضطيني  �أربعة  يظهر  فيديو 
بالهر�و�ت  ة  �م��ر�أ ي�رضبون  ق��ل  �الأ
م�ساء  �لفلفل  بكر�ت  وير�سونها 
�الأح��د.وو���س��ع��ت �ال���س��ط��ر�ب��ات 
�أك��رب  �أح���د  م��و�ج��ه��ة  ت��ر�م��ب يف 
د�ن  فهو  �لرئا�سي.  عهده  حتديات 
موقًفا  �تخذ  لكنه  فلويد  م��وت 
و�ُتهم  �ملتظاهرين  جت��اه  �سارمًا 
منظمات  ورفعت  �لتوتر.  بتاأجيج 
�ل���دف���اع ع���ن �حل���ق���وق �مل��دن��ي��ة 
�سد  ق�سائية  دع��وى  �الأمريكية 
�الأمن  قو�ت  �أطلقت  �أن  بعد  تر�مب 
�ل��دخ��ان  وق��ن��اب��ل  �لفلفل  ك���ر�ت 
يف  �مل�ساملني  �ملتظاهرين  لتفريق 
�لرئي�س  يتوجه  �أن  قبل  و��سنطن 
���س��ورة  الل��ت��ق��اط  كني�سة  �إىل 
من  �سابق  وقت  يف  بَيِده  و�الإجنيل 
بع�س  و�سهدت  ���س��ب��وع.  �الأ ه��ذ� 
�الأوىل  ي����ام  �الأ يف  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 
باتت  لكنها  ونهب  �سغب  �أعمال 
وذكرت  هذ�  كبري.  حد  �إىل  �سلمية 
�لتلفزيونية  “�سي.بي.�إ�س”  �سبكة 
بي�س  �الأ �لبيت  �أن  م��ري��ك��ي��ة  �الأ
�آالف  ع�رضة  حو�يل  ن�رض  يف  يرغب 

�خلدمة  يف  �لعاملني  م��ن  ج��ن��دي 
�لعا�سمة  يف  �الحتجاجات  لقمع 
م���اك���ن �أخ����رى يف  و����س��ن��ط��ن و�أ
م�سوؤول  وقال  �ملتحدة.  �لواليات 
للقناة  �ل���دف���اع  ب�����وز�رة  ب���ارز 
وزير  �إن  �ل�سبت  �أم�س  �لتلفزيونية 
هيئة  ورئي�س  ��سرب  مارك  �لدفاع، 
مارك  �جل��ر�ل  �مل�سرتكة،  �الأرك��ان 
من  �أي  ��ستخد�م  رف�سا  ميلي 
�لتقرير  وذك��ر   . �لعاملة  �لقو�ت 
يبدو  ما  على  نقل  قد  كان  ��سرب  �أن 
�لعاملني  �جلنود  من   1600 حو�يل 
�ل�رضورة. حال  للرد  �لعا�سمة،  �إىل 

ل��ل��ر�أي  م��ق��ال  ب��اي��دن يف  وحت��دث 
�أجنلو�س  لو�س  �سحيفة  يف  ُن�رض 
�إىل  �حلاجة  عن  �ل�سبت،  يوم  تاميز 
وملمو�سة  حم���ددة  “�سيا�سات 
�لعن�رضية  البطال  �نتظارها  طال 
�لرئي�س  نائب  ووع��د  �ملمنهجة. 
�نتخابي،  مت  ذ�  “�إ قائال  �ل�سابق 
مر�قبة  جلنة  ن�ساء  باإ ملتزم  نني  فاإ
يوم   100 خ��الل  لل�رضطة  وطنية 

�ملن�سب”. تويل  من 
�إىل  بحاجة  “نحن  �أي�سا  بايدن  وقال 
�حلقيقية  �ملجتمعية  �ل�رضطة  تطبيق 
�رضطة  د�رة  �إ كل  �أن  من  و�لتاأكد 
�ساملة  مبر�جعة  تقوم  �ل��ب��الد  يف 
 .. وتدريبهم  توظيفهم  يجري  ملن 
بتوفري  �الحتادية  �حلكومة  قيام  مع 
لتنفيذ  �لالزمة  و�مل��و�رد  �الأدو�ت 
ال  “لكن  و�أ�ساف  �الإ�سالحات”. 
قيادة  تقوم  حتى  �النتظار  ميكننا 
ودع��ا  باال�سالحات”.  ج��دي��دة 
�إج��ر�ء�ت  “�تخاذ  �إىل  �لكوجنر�س 
�خل��ن��ق،  عمليات  حل��ظ��ر  فورية” 
�إىل  �حلربية  �الأ�سلحة  نقل  ووقف 
وحت�سني  �ملحلية،  �ل�رضطة  ق��و�ت 
�ل��رق��اب��ة و�مل�����س��اءل��ة، وو���س��ع 
�سباط  ال�ستخد�م  منوذجي  معيار 

للقوة. �ل�رضطة 

احلركة  من  الثاين  االأ�سبوع  نهاية  مع  م  ُتنظرّ حا�سدة  احتجاجات  يف  للم�ساركة  وا�سنطن  نحو  متظاهرون  ق  تدفرّ
امل�ساواة جتاه  انعدام  توقيفه، و�سدرّ  الذي ق�سى خالل  االأ�سود  االأمريكي  فلويد،  ق�سية جورج  االحتجاجية على خلفية 

ال�سود. االأمريكيني 

ق���ال وزي����ر �ل����ري و�مل�����و�رد �مل��ائ��ي��ة 
�إىل  �لتو�سل  �إن  عبا�س  يا�رض  �ل�سود�ين 
وم�رض  ثيوبيا  و�إ �ل�سود�ن  بني  تو�فق 
�لبدء  قبل  �لنه�سة  �سد  ملف  ب�ساأن 
�رضوري  �أم��ر  �الأويل،  �مل��لء  عملية  يف 
موقفا  يعترب  ذلك  �أن  مو�سحا  لل�سود�ن، 
وكالة  ف��ادت  �أ ح�سبما  للبالد،  مبدئيا 
عبا�س  و�أ�ساف  �ل�سود�ن)�سونا(.  نباء  �أ
�ل�سود�ن  تلفزيون  على  له  ح��و�ر  يف 
�أ�سيل  ط��رف  �ل�����س��ود�ن  �أن  �ل��ق��وم��ي 
�سد  مب�رضوع  �خلا�سة  �ملفاو�سات  يف 
من  بال�سد  ثر�  تاأ �الأكرث  نه  و�أ �لنه�سة، 
�أن �سد  �لري �ىل  �سار وزير  . و�أ �لدولتني 
خز�ين  يف  �لتخزين  على  ثر  يوؤ �لنه�سة 
يجعل  �لذي  �الأمر  و�سنار  �لر�سري�س 
�الأويل  �مللء  مبادئ  على  �أوال  �التفاق 
�لر�سري�س  �سد  ت�سغيل  �أن  مبينا  مهم، 
�سد  ت�سغيل  على  �الأوىل  بالدرجة  يعتمد 
�أن  عبا�س  و�أو�سح  به.  ثر  ويتاأ �لنه�سة 
قبل  من  �تهام  مو�سع  يف  د�ئما  �ل�سود�ن 
�لدولتني  الأي  باالإنحياز  و�ثيوبيا  م�رض 
يتخذ  �ل�سود�ن  �أن  وموؤكد�  ذلك  نافيا 
�لوطنية.  م�ساحله  على  بناء  مو�قفه 
ور�ء  �ل�سود�ن  �سعي  �أن  عبا�س  بني  كما 
منه  �لق�سد  لي�س  �مل��ي��اه  يف  م�ساحله 
وتابع   . مب�رض  �أو  ثيوبيا  باإ �ل�رضر  �حلاق 

�إن  ق��ائ��ال  �ل���ري  وزي���ر 
�لبيانات  تبادل  لة  م�ساأ
ب�������س���اأن م�����س��ت��وي��ات 
بني  و�ل��ت��خ��زي��ن  �مل��ي��اه 
�أمر  ثيوبيا  و�إ �ل�سود�ن 
�سد  يخ�س  فيما  مهم 
�أن  ب��اع��ت��ب��ار  �لنه�سة 
على  و��سح  ث��ر  �أ لل�سد 
�ل�سود�ن  ��ستخد�مات 
�أخرى  جهة  ومن   . للمياه 
�لو�سيط  �ل�سود�ن،  دعا 

جهوده  يف  �ال�ستمر�ر  �إىل  �الأمريكي 
مر�سية  نهايات  �إىل  للتو�سل  �لر�مية 
ذلك  جاء  �لنه�سة”.  “�سد  �أزمة  ب�ساأن 
مع  �ل�سود�ين  �لتلفزيون  �أجر�ه  لقاء  يف 
�لله،  عبد  حممد  �أ�سماء  �خلارجية  وزيرة 
“�سونا”.  �لر�سمية  نباء  �الأ وكالة  وفق 
�لدويل  �لبنك  بدور  �لوزيرة  و�أ�سادت 
وز�رة  يف  ممثال  �الأمريكي،  و�لو�سيط 
بني  �لنظر  وجهات  تقريب  يف  �خلز�نة، 
�لنه�سة  �سد  مبلف  �ملعنية  �لثالث  �لدول 
وت�سهيل  ثيوبيا(  و�إ وم�رض  )�ل�سود�ن 
و�أو�سحت  �لتقاء.  نقاط  �إىل  �لو�سول 
يتابع  “كان  م��ري��ك��ي  �الأ �لو�سيط  �أن 
�هتماما  ويظهر  ل�سيقة،  ب�سورة  �مللف 
نه”  ب�ساأ تو�فق  �إح��د�ث  �أجل  من  كبري� 

من  ثيوبيا  �إ �إن  �لثالث.وقالت  �لدول  بني 
�أر��سيها،  د�خل  �ل�سدود  تبني  �أن  حقها 
وفقا  �مل��ائ��ي،  �مل��ورد  من  ت�ستفيد  و�أن 
و�ملبادئ  �لدولية  و�لعهود  للمو�ثيق 
من  عليها  �لتوقيع  مت  �لتي  �سا�سية  �الأ
بابا.  �أ دي�س  و�أ و�لقاهرة  �خلرطوم  قبل 
�لثالث  �ل��دول  ع��ودة  ���رضورة  و�أك��دت 
�ل�سد.  �أزمة  ب�ساأن  �لتفاو�س  طاولة  �إىل 
باالأحرف  م�رض،  وقعت  فرب�ير،  ونهاية 
�ل�سد،  وت�سغيل  مل��لء  �تفاقا  �الأوىل، 
�لبنك  مب�ساركة  �ملتحدة  �لواليات  رعته 
“عادل”،  �التفاق  �أن  معتربة  �ل��دويل، 
عليه  وحتفظ  ثيوبيا،  �إ رف�سته  بينما 

ل�سود�ن. �
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م�ساء  �ملّتحدة  �ل��والي��ات  �سّجلت 
ج��ّر�ء  �إ�سافّية  وف��اة   749 �ل�سبت 
خالل  �مل�ستجّد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
�ل�����س��اع��ات �الأرب����ع و�ل��ع�����رضي��ن 
�لوفّيات  �إجمايّل  لي�سل  �ملا�سية، 
�لبلد  ه��ذ�  يف  �لوباء  عن  �لناجمة 
بح�سب  وف����اة،   109،791 �إىل 
جونز  ج��ام��ع��ة  �أع��ّدت��ه��ا  ح�سيلة 
ن�رضتها  بيانات  و�أظهرت  هوبكنز. 
تتّبع  يف  مرجعًا  ُتعترب  �لتي  �جلامعة 
عن  �لناجمة  و�لوفيات  �الإ�سابات 
�ل�ساعة  �مل�ستجّد  كورونا  فريو�س 
�مل�سابني  ع��دد  ّن  �أ غ،  ت   00،30
�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  بالفريو�س 
تعايف  و�أُعلن  مليون.   1،9 تخّطى 
و�لواليات  �سخ�س.  �ألف   500 نحو 
�سائر  عن  �سا�سع  بفارق  هي  �ملّتحدة 
من  ت�رّضر�ً  �الأكرث  �لبلد  �لعامل  دول 
على  �إن  كوفيد19-  جائحة  ج��ّر�ء 
�سعيد  على  �أو  �الإ�سابات  �سعيد 
خّففت  متفاوتة  وبدرجات  �لوفيات. 
تد�بري  �الأم��ريك��ي��ة  �ل��والي��ات  ك��ل 
فر�ستها  �ل��ت��ي  و�حل��ج��ر  �الإغ���الق 
بلغ  �لذي  �لوباء  �نت�سار  من  للحّد 
منت�سف  يف  �لبلد  ه��ذ�  يف  ذروت��ه 

�ل�سلطات  و�أعلنت  هذ�  ذ�ر/مار�س.  �آ
�الأحد  �جلنوبية  كوريا  يف  �ل�سحية 
جديدة  �إ���س��اب��ة  حالة   57 ت�سجل 
من  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
�سول/عا�سمة  يف  حالة   52 بينهم 
وكالة  وذكرت  و�سو�حيها.  �لبالد/ 
نه  �أ �جلنوبية  �لكورية  يونهاب  نباء  �أ
يتجاوز  �لتو�يل  على  �لثاين  لليوم 
عتبة  للم�سابني  �ليومي  �مل��ع��دل 
�ل�سلطات  وذكرت  �سخ�سا.   50 �ل�
�الإ�سابات  ح�سيلة  �أن  �ل�سحية 
حتى  �سخ�سا   776 و  �لفا   11 بلغت 
حالة   57 بزيادة  �أم�س  ليل  منت�سف 
ويف  له.  �ل�سابق  �ليوم  مع  مقارنة 
�ل�سلطات  �أعلنت  �ل�سياق  ذ�ت 
ت�سجيل  �الأحد  �ل�سني  يف  �ل�سحية 
بفريو�س  جديدة  �إ�سابة  ح��االت   6
حالة  بينها  من  �مل�ستجد  كورونا 
لل�سلطات  ووفقا   . حملية  �أ�سابة 
�حلالة  هذه  فاإن  �ل�سني  يف  �ل�سحية 
قادمة  غري  �إ�سابة  حالة  �أول  تعترب 
وكانت  �أ�سبوعني،  خالل  �خلارج  من 
هاينان  جزيرة  يف  م�ساب  ل�سخ�س 

�جلنوبي. �ل�ساحل  قبالة 
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�لعماد  �للبناين  �لرئي�س   د�ن  �أ
تعر�س  �أي  �الحد  عون  مي�سال 
من  مكون  الأي  �لدينية  للرموز 
وما  �للبنانية،  �لعائلة  مكونات 
وردود  �أعمال عنف  من  ذلك  تبع 
ليل  مناطق عدة  فعل ح�سلت يف 
�عتد�ء�ت  �سبقتها  وكانت  �أم�س، 
وعلى  وموؤ�س�سات  متاجر  على 
و�الأمنية.  �لع�سكرية  �ل��ق��وى 
�لوطنية  “�لوكالة  ون��ق��ل��ت 
عون  ع��ن  �للبنانية  لالإعالم” 
�الد�ن����ة  ك��ل��م��ات  “�إن  ق��ول��ه 
�سجبها  يف  قوية  كانت  مهما 
تكفي،  ال  ح�سل  مل��ا  د�ن��ت��ه��ا  و�إ
الأي  �لتعر�س  و�أن  �سيما  ال 
لبنانية  طائفة  الأي  ديني  رمز 
�للبنانية  للعائلة  تعر�س  هو 
مناعتنا  �أن  ذل���ك  ���رضه��ا،  ب��اأ
بع�سنا  من  ن�ستمدها  �لوطنية 
وتبقى  كانت  وقوتنا  �لبع�س، 
�يا  �لوطنية  وحدتنا  يف  و�ستظل 
�ل�سيا�سية”.  �ختالفاتنا  كانت 
�إىل �سمري  �أتوجه  “�إين  و�أ�ساف: 
روحي،  �أو  �سيا�سي  م�سوؤول  كل 

�للبنانيني  م��ن  �حل��ك��م��اء  و�ىل 
�لعامني  �أح��د�ث  عاي�سو�  �لذين 
ز�ل��ت  م��ا  �لتي   1976-1975
يتوجب  مبا  �لقيام  �أمامنا،  ماثلة 
�أجل  من  موقعه،  من  كل  عليهم، 
�لفتنة  �أ�سكال  من  �سكل  �أي  د  و�أ
مبقد�سات  �مل�سا�س  عن  �لناجمة 
ب��ع�����س��ن��ا �ل��ب��ع�����س �ل��دي��ن��ي��ة 
من  و�لتي  و�ملعنوية،  و�لروحية 
تقو�س  �أن  ��ستعرت،  �إن  نها،  �ساأ
�لوقت  يف  جميعا  علينا  �لهيكل 
�ىل  �حلاجة  �أم�س  يف  نحن  �لذي 
�ل�سيا�سية  �ختالفاتنا  ن�سع  �أن 
معا  �لعمل  �إىل  ون�سارع  جانبا 
من  وطننا  ��ستنها�س  �أجل  من 
عليه،  �ملتتالية  �الأزم��ات  عمق 
�أ�سو�ت  مالأت  بعدما  خ�سو�سا 
�ملحقة  �ل�����رضف��اء  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني 
بعي�س  م��ط��ال��ب��ة  �ل�����س��اح��ات، 
�لوطن  بناء  �أ جلميع  الئق  كرمي 
جرى  ما  “ليكن   : وقال  �لو�حد”. 
للجميع  نذ�ر  �إ جر�س  �أم�س  ليل 
بالتعر�س  لي�س  نه  �أ يعو�  لكي 
نحقق  �لبع�س  بع�سنا  ملقد�سات 

حمقا،  ك��ان  مهما  مطلب  �أي 
عي�سا  نحقق  بال�ستائم  ولي�س 
على  ب��االع��ت��د�ء  ولي�س  ك��رمي��ا، 
للمتاجر  و�لتعر�س  �لع�سكريني 
�أهد�فنا،  �إىل  ن�سل  و�ملوؤ�س�سات 
حدثت  �إن  �أمنية  �نتكا�سة  �أي  الأن 
مل�سلحة  تكون  لن  �لله،  �سمح  ال 
ن�رضة  :”فال  و�أ�ساف  كان”.  �أي 
و  �أ بالقوة  �الآخر  على  منا  الأحد 
�إال  ذلك  يف  �خلا�رض  وما  �لعنف 
م�ستقبلنا  وه��م  �سبابنا  خ��رية 
�لدفع  مننحهم  �أن  علينا  وحقهم 
�إىل  ال  �ل��ك��رمي��ة،  للحياة  ق��دم��ا 
من  دم��ائ��ه��م  و�سفك  �لتقاتل 
وقيم  مقد�سات  �زدر�ء  خ��الل 
و�أ���س��درت  �لبع�س”.  بع�سنا 
و�ل�سيا�سية  �لدينية  �لفعاليات 
�أن  �أك���دت  بيانات  �ملدينة  يف 
ول��دت  �الحتجاجية  �الأع��م��ال 
معي�سية  م��ط��ال��ب  رح���م  م��ن 
عن  وحرفها  حمقة،  و�قت�سادية 
يف  ي�سب  ال  �ملطلبي  م�سارها 

�أحد. �سالح 
ق/د

هيكو  �الأملاين  �خلارجية  وزير  و�سف 
�لواليات  مع  بالده  عالقات  ما�س، 
ب���دى  و�أ "معقدة"  ن��ه��ا  ب��اأ �مل��ت��ح��دة 
جنود  �سحب  و��سنطن  لنية  �أ�سفه 
ل�سحيفة  ما�س  وق��ال  ملانيا.  �أ من 
�الأمر  كان  ذ�  "�إ زونتاغ":  �م  "بيلد 
�لقو�ت  م��ن  ج��زء  ب�سحب  يتعلق 
بذلك.  �إبالغنا  مت  فقد  �الأمريكية 
�لتو�سل  مت  �ل��ذي  �لتعاون  نقدر 
على  �الأمريكية  �لقو�ت  مع  ليه  �إ
ن���ه يف  م��دى ع�����رض�ت �ل�����س��ن��ني. �إ
و�ع��رتف  �لبلدين".  ك��ال  ���س��ال��ح 
بوجود  رويرتز،  وكالة  ح�سب  ما�س 
مع  مل��ان��ي��ا  �أ ع��الق��ة  يف  م�سكالت 
�رضكاء  ننا  "�إ قائال  �ملتحدة  �لواليات 
ولكنها  �الأطل�سي.  عرب  �لتحالف  يف 
م�سوؤول  وك��ان  معقدة".  )عالقة( 

�إن  �جلمعة،  يوم  قال  كبري  �أمريكي 
�جلي�س  �أمر  تر�مب  دونالد  �لرئي�س 
ملانيا.  �أ من  جندي   9500 ب�سحب 
�لتكتل  م��ن  ك��ب��ار  ن��و�ب  و�ن��ت��ق��د 
�مل�ست�سارة  بزعامة  �حلاكم  �ملحافظ 
تر�مب  قر�ر  �ل�سبت  مريكل  �أنغيال 

ملانيا. �أ من  جنود  ب�سحب 
عدم  طلب  �أمريكي  م�سوؤول  وقال 
كانت  �خلطوة  هذه  �إن  ��سمه،  ن�رض 
من  �سهور�  ��ستمر  عمل  نتيجة 
رئي�س  ميلي  م��ارك  �جل��ر�ل  جانب 
�مل�سرتكة،  �الأمريكية  �الأركان  هيئة 
بني  بالتوتر�ت  عالقة  لها  ولي�س 
خطة  �أحبطت  �لتي  ومريكل  تر�مب 
ملجموعة  �جتماع  ��ست�سافة  تر�مب 

�ل�سهر. هذ�  �ل�سبع 
ق/د

وزير الري ال�سوداين ب�ساأن ملف �سد النه�سة: 

التو�سل اإىل توافق بني ال�سودان،اإثيوبيا وم�سر اأمر �سروري 

الو�سع يف ال�سني يدق ناقو�س اخلطر

وارتفاع  املتحدة  بالواليات  749وفاة 
مقلق لالإ�سابات يف كوريا 

بعد ليلة �ساخنة .. يحذر: ما جرى اأم�س جر�س اإنذار للجميع

الرئي�س اللبناين يدين فتنة التعر�س للرموز الدينية
 يف لبنان 

وزير اخلارجية االأملاين: عالقاتنا
 مع اأمريكا معقدة
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الكاتبة ال�سابة و التلميذة الفيل�سوفة عطوي مروة يف حوار لـ "التحرير":  

ال�سبب الذي  جعلني اأكتب هو املجتمع التافه  
و اأ�سحاب العقول املعاقة

بقلم / اأ . خل�سر . بن 
�سف  يو

---------------- 
كانت  التحرير:كيف 

بدايتك يف عامل الكتابة  ؟
كانت  �أع�سقها  و�لتي  بد�يتي 
ذ  �إ  ، عمري  من  �لعا�رضة  يف 
ك��ن��ت �أك��ت��ب ت��ع��اب��ري ر�ق��ي��ة 
�ستاذة  �أ �أول  ذكرته  ما  "هذ� 
 " م  ر.   " موهبتي  �كت�سفت 
ر�سائل  مع  بد�يتي  كانت   ،
ثم   ، �حلر  �ل�سعر  ثم  الأمي  حب 
�لعمودي  �ل�سعر  �إىل  تطورت 
يد  علي  �سا�سياته  �أ تعلمت  و 
�لربيعي  حيدر  حم�سن  �ل�ساعر 
حتت  دي��و�ن  �ساحب  �مل�رضي 
�لعديد  �أحفظ  كنت    ، �ملطر 
ملختلف  �ل�سعرية  بيات  �الأ من 
مب�سابقة  �ساركت  و  �ل�سعر�ء 
�أعجبتهم  و  �لر�سول   �ساعر 
�ألغيت  لالأ�سف  و  ق�سيدتي 
يتجاوز  ال  �لذي  عمري  ب�سبب 
�أ�سلوبي  طورت  ثم   ، �سنة   18
ق�س�س  و  خو�طر  �إىل  بعدها 
�جلميع   ك��ان  و  ورو�ي�����ات.. 
ل�ساين  ف�ساحة  �أن  يخربين 
�لله  لكتاب  حفظي  �إىل  تعود 
�الأه��ل   ك��ان  مرحلة  كل  وف��ى 
وعلى  �سند�  يل  �الأح��ب��اب  و 

�أمي. ر�أ�سهم 
حدثينا  التحرير:بداية 

كتابك  عن  باخت�سار 
مزاجية   "اأبجدية  املو�سوم 
بني  "ما  م�سمون  هو  " ما 
اأنه  الكتاب" خا�سة  دفتي 

ق�سرية  ن�سو�س  عن  عبارة 

جدا ؟
جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و   
خ���و�ط���ر م���ن �ل��اّلم��ع��ن��ى ، 
�ملجتمع   غر�بة  من  �رضقتها 
و�ل��ع��ق��ول  م��ت��ع��ددة  ذو�ت   ،
هنا،  ب��ه��ا  و�رمت��ي��ت  �مل��ع��اق��ة 
رمي  �الن�سان  علي  لي�سهل 
بكلمات  نف�سه  ال  �سلبياته 
كل  مبعنى   ، �سفر�ت  حتمل 
داللة  له  هنا  مكتوب  �سيء 

معني ومفهوم 
يف  التحرير:ق�س�سك 

و  بتعاطف  تت�سم   ، جمملها 
الب�سرية  للم�ساعر  تفهم 
ق�سايا �سراع  اختزال  يف 

الذات مع االآخر ، فما 
؟ تعليقك 

بتفهم  بالفعل  تت�سم  ن��ع��م 
و�خ��ت��ز�ل  �لب�رضية  مل�ساعر 
مع  �ل���ذ�ت  ����رض�ع  ق�����س��اي��ا 
�سيجد  �لكثري  �أن  �أعلم   ، �الآخر 

�ل�سطور   بني  نف�سه 
هذه  �سيقراأ  التحرير:من 
ح�سورا  �سيجد  املجموعة 
، فهل حتتاج  لالأنثى  قويا 

حل�سورها،  دائما  الق�س�س 
املختلف يف  تقولني  كي 

نظرك ؟
ح�سورها  �إىل  حتتاج   ، �سحيح 
�سخ�سية  ي��ع��ك�����س  ه���ذ�   ،
�نطباعا  تعطي  �لتي  �لكاتب 

�لقارئ �سخ�سية  على 
للكتابة  ي�ستثريك  �ل��ذي  ما 
حالة  �أم  ���س��ورة  �أم  ح��دث   ،

؟ لالآخر  و  للذ�ت  معاناة 

�ل�����س��ب��ب �ل�����ذي  ج��ع��ل��ن��ي 
 ، �لتافه  �ملجتمع  ه��و  �أك��ت��ب 
�ملعاقة  �لعقول  �أ�سحاب  و 
ي���ة  وروؤ �الآخ��ري��ن  م��ع��ان��اة  و 
�لر�قية  و  �ل�سادقة  �ل��ذو�ت 

. . . حُتطم.
و  تتف�سلني  التحرير:لو 
املنهجية  عن  حتدثيننا 

، و  الكتاب  التي تتبعِتها يف 
التي  املو�سوعات  اأهم  ماهي 

دفتي  بني  اإليها  تطرقِت 
ا�سدارك ، و ماهي ر�سالتك 

االأدبية ؟
 ، �����س���د�ري  يف  �ع��ت��م��دت 
�لفكرة  عن  �لتعبري  منهجية 
بها،  عملت  �لتي  �ل�سعور  و 
و  �مل��و�ق��ف  بتباين  تتباين 
تبع  �أ ال  �نني  �أي  �ملو��سيع 
ما  ك���ّل   ، حم����ّددة  منهجية 
 ، �لفكرة  ت�سل  �أن  يهّمني 
باأ�سلوبي  جاهدة  �أح��اول  كما 
يعانيه  �لذي  �الأمل  عن  �لتعزية 

حياته. يف  منا  كّل 
عدي  اأوالد  التحرير:من 

باتنة  اإىل  بامل�سيلة  القبالة 
لو   ، الن�سر املثقف  ودار 
مع  جتربتك  عن  تكلميننا 

دار املثقف ؟
كانت  �ملثقفة  د�ر  مع  جتربتي 
جت��رب��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ، 
�الأك��رث  �ل��د�ر  نها  �أ و  خا�سة 
�لثقايف  للجدل  ثارة  �إ و  �سهرة 
م��ّي��زه��ا  م��ا  و   ، �جل��ز�ئ��ر  يف 
تو�فد  و  �ل��ق��ر�ء  ق��ب��ال  �إ ك��رثة 
�الأع��م��ال   جن��اح  و  �ل�سحافة 
�إىل  جن��اح��ه��ا  �سبب  ي��ع��ود   ،
�جتهادهم   و  طاقمها  تو��سع 
�أبحث  كنت   ، �جلميع  الإر�ساء 
دور  يف  خا�سة  م��ي��ز�ت  ع��ن 
�ملثقف  يف  ووجدتها  �لن�رض 

�لتوزيع  و  للن�رض 
الأهلك  كان  التحرير:هل 

دور يف كونك كاتبة ... و 
هل اأحد ميانع اأن تكوين 

؟ كاتبة 
�سبب  فاإن  ما  يوما  جنحت  �إن 
نعم   ، �أهلي   �إىل  يعود  جناحي 
و�الأالعني  �الأعد�ء  من  جحافل 
فكرة  ترعبهم  �ل�سيطانية  
ويحاولون  كاتبة  �أك��ون  �أن 

. . . منعي.
 التحرير:يف راأيك اإىل 

اأيِّ حدرّ ينحاز الكاتب اإىل 
اللحظة،  ، وما  الواقع 

على  اأنه  فيها  ي�سعر  التي 
 ، الداخلي  االنفجار  و�سك 
الواقع  د على هذا  والتمررّ
العنان خلياله  باإطالق   ،
و بالتايل - اإعادة اإنتاج 

العاملمَ من جديد ؟
�لكاتب  �نتماء  �أن  ر�أيي  ح�سب 
 ، كلّيا  �نتماء  �لعامل  هذ�  �إىل 
�لتي  �مل��و�ق��ف  و  ف��االأح��د�ث  
�لتي  ه��ي  ب��ال��و�ق��ع  ت��رت��ب��ط 
نني  �أ �سعرت   ، يكتب   جتعله 
�لد�خلي  �النفجار  و�سك  على 
�لتفاهات  كرثت  عندما  حّقا، 

هذ�. كّل  من  الأجنو  فكتبت 
ثاٍن  اإ�سدار  التحرير:لديك 
هواج�س  بعنوان  الن�سر  قيد 
لو تعطيننا ملحة عنه  ماذا   ،
باالنفتاح  تفكرين  وهل   ،

اأخرى ،  اأدبية  اأجنا�س  على 
مغايرة  تعبري  اأبواب  وطرق 

؟
على  باالنفتاح  ف��ك��ر  �أ نعم   
دب���ي���ة م��غ��اي��رة و  �أج��ن��ا���س �أ
عن  عبارة  �ستكون  هو�ج�س 

مغاير. باأ�سلوب  طبعا  رو�ية 
�ملبدع  مالمح  �لتحرير:ماهي 
م��ام  �أ �مللتزم  �لو�عي  �ملثقف 

؟ �لقارئ 
و�لو�عي  �ملثقف  �ملبدع  مالمح 
�أهّمها  �ل��ق��ارئ  م��ام  �أ �مللتزم 

ر�أيي ح�سب 
�لدقة  و  بال�سدق  يلتزم  �أن 
�ن��ت��ق��اد�ت  و  �لنقد  تقّبل   ،
كتاباته  تعود  �أن   ، �الآخ��ري��ن 

�لقر�ء على  بااليجاب 
�لفكرة  �أج��ل  من  �ملحاربة   ،

يو�سلها �أن  يود  �لتي 
م�ساريع  لك  التحرير:هل 
كرواية   ... قريبا  ثقافية 

اأو  �سيناريو  اأو  اأو ق�سة 
مقال اأو خواطر و غريها ؟

من  �ل��ع��دي��د  ت��وج��د  ن��ع��م  
و  قريبا  �لثقافية  �مل�ساريع 

�ل�سيناريو �أهمها 
اأخرية  التحرير:كلمة 

�حل��و�ر  ه��ذ�  على  �أ�سكركم 
�سكر  ل��ف  �أ  ، �ل��رثي  و  �لر�ئع 
نب�س  د�م  و  دمتم   ، للجريدة 
متابعتكم  د�م��ت  و  قلمكم 

ة عطر

و  اأبجدية مزاجية  ، �ساحبة كتاب  ال�سابعة ع�سر ربيعا  ابنة   ، " ال�سغرية  "  الفيل�سوفة  بـ  امللقبة  الكاتبة مروى عطوي 
كهربائية( ريا�سي)هند�سة  تقني  �سعبة  ثانوي  ثانية  ال�سنة  تركي  حممد  بثانوية  تلميذة   ، هواج�س  قريبا 

�سريف من  نبوي  ، حافظة ل2800 حديث  الب�سائر  لقبالة فرع  اأوالد عدي  ببلدية  امل�سلمني  العلماء  كتاب اهلل بجمعية  حافظة 
باملجلة  نا�سطة   ، امل�سيلة  لقبالة والية  اأوالد عدي  ببلدية  بنادي فكرة و كتاب  ، ع�سو  البخاري  املوطاأ و300من كتاب �سحيح  كتاب 

، م�سرفة على كتاب  ، م�ساركة يف كتابني جامعيني  ، م�ساركة بكتابات يف عدة جماالت   güzelim االلكرتونية  جميلتي الرتكية 
اأزياء حمجبات. لت�سميم    marocollالتجارية العالمة  �ساحبة  و  األب�سة حمجبات  " ، م�سممة  بالقلم  " �سوا�سية  جامع 

مت��ي��ز �ل���ع���دد �ل���ث���اين مل��ج��ل��ة 
�ل��ذي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  "�نزياحات" 
�لثقافة  وز�رة  موؤخر�  �أ�سدرته 
ب�������س���دور ك���ت���اب ج��م��اع��ي 
"م�ساءلة  ع��ن��و�ن  حت��ت  م��ر�ف��ق 
�مل�ساركون  �سلط  �لكولونيالية" 
���س��ل��وب  ف��ي��ه �ل�����س��وء ع��ل��ى �أ
ينتهجه  �لذي  �ملعرفية  �لهيمنة 
ثقافات  ���س��د  �ل��غ��رب��ي  �ل��ع��ق��ل 

�ل�سابقة. �مل�ستعمر�ت 
عدد  �الإ���س��د�ر  ه��ذ�  يف  و�سارك 
وحيد  �جلامعي  بينهم  �لكتاب  من 
يف  ق��ر�ءة  قدم  �لذي  بوعزيز  بن 
و�لفيل�سوف  �لل�ساين  ك��ت��اب 
�إعجاز  �ملارك�سي  �لباك�ستاين 
طبقات،   .. �لنظرية  "يف  �أحمد 
يعده  �ل��ذي   )1992 ( �آد�ب"  �أمم، 
ع����دد� م���ن �ل��ك��ت��اب �ل��ع��رب 
ل��ف��ات �ل��ن��اق��دة  �م���ت���د�د� ل��ل��م��وؤ
لل�ساين  "�ال�ست�رض�ق"  لكتاب 
فل�سطيني  �أ�سل  من  �الأمريكي 

�سعيد. �إدو�رد 
ع��دة  �إىل  ب��وع��زي��ز  ب��ن  وع����اد 
يف  �إع��ج��از  -تناولها  مو��سيع 
�لغرب  "حتكم"  بينها  كتابه- 
ب�  ي�سمى  م��ا  �آد�ب  م�سار  يف 
�أن  ي��رى  حيث  �لثالث"  "�لعامل 
"تكري�س  ع��ل��ى  ع��م��ل  �ل��غ��رب 
�لن�سو�س  من  دل��ج  م��وؤ معتمد 
مما  �أك��رث  م�ساحله  ت��خ��دم  �ل��ت��ي 
�لثالث’"،  ‘�لعامل  م�سالح  تخدم 
�أن  �الإط�����ار  ه���ذ�  يف  م�سيفا 
�ملحليني  �لكتاب  ببع�س  �حتفاءه 
�لقدمية  �مل�ستعمر�ت  من  ت��ني  �الآ
دقيقة  ف��ل��رتة  عملية  ع��رب  "مير 
متمركزة  يديولوجيات  �أ تخدم 
نتاج  �إ �إع���ادة  يف  ت�ساهم  غربيا 
قانون  وفق  �لثقافية،  �ل�سيطرة 
�لفوقية  ي��وؤك��د  �ل��ذي  �مل��ح��اك��اة 

. لغربية" �
�أن  ع��ل��ى  �ل��ك��ات��ب  ي�����س��دد  و 
"يحجب  �ملعتمد  ه��ذ�  تكري�س 
ُتكتب  �لتي  �ملحلية  �الآد�ب  كثري� 
هو  كما  �أوروبية"  غري  بلغات 
حيث  �جلز�ئري  �الأدب  مع  حا�سل 
هو  عنه  �ل��غ��رب  يعرفه  م��ا  �أن 
يف  بالفرن�سية  �ملكتوب  "فقط 
بالعربية  مكتوب  هو  ما  �أن  حني 

عنه" م�سكوت 

�أخرى  جهة  من  �الإ�سد�ر  وي�سم 
�لرحالة  و  �لكاتبة  ح��ول  ن�سا 
ي��ربه��ارت  �إ ي��ز�ب��ي��ل  �إ �لفرن�سية 
وغلي�سي  �لرحمن  عبد  للكاتب 
�ل���ذي ي��رى -م��ن خ��الل ق��ر�ءة 
نه  �أ "يا�سمينة"-  لق�ستها  نقدية 
�أعمالها  �عتبار  �ل�سذ�جة  م��ن 
�للعبة  وخ���ارج  ونقية  "بريئة 
ال  ن��ه  �أ م��وؤك��د�  �ال�ستعمارية" 
�سياق  يف  �إال  �إدر�ج���ه���ا  مي��ك��ن 
�ل�ساعية  �الإمرب�طورية  "�لكتابة 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل 
بق�سد  �ل��ع��امل��ي��ة،  �الإم��ربي��ال��ي��ة 
تاريخ  ت�سويه  و  �ختز�ل  و  �حتو�ء 
ت�سهل  كي  �مل�ستعمرة  �ل�سعوب 
فيما  �الإخ�ساع  و  �لهيمنة  عملية 
يف  وغلي�سي  ي�ست�سهد  ..".و  بعد 
�سعيد  �إدو�رد  باأفكار  �الإطار  هذ� 
حتاط  -�لتي  �ال�ست�رض�ق  ح��ول 
يف  "�لقد��سة"  من  بهالة  ع��ادة 
�لعربية-  �الأكادميية  �الأو���س��اط 
�جل��م��ايل  "�لبعد  �أن  م�سيفا 
�الم��ربي��ايل  �لبعد  م��ع  يتو��سج 
�لذي  �ال�ست�رض�قي،  �خلطاب  يف 
�ملعرفة  م��ن  ي�ستفيد  و  يوظف 
ب�سط  و  �الآخ���ر  على  للهيمنة 
م�سدد�  عليه"  كلمته  و  �سلطته 
ي���ربه���ارت  �إ �أع���م���ال  �أن  ع��ل��ى 
�ال�ست�رض�قيني-  من  -وكغريها 
�إىل  ��ستعماريا  "والء  حت��م��ل 

ن�سانية". �الإ نزعتها  جانب 
�ملتبقية  �مل��و����س��ي��ع  وج����اءت 
�ال�ستعمار  ق�سايا  حول  للكتاب 
د�نة  �إ و ما بعد �ال�ستعمار، مبا فيها 
�لعقل  فيها  ت�سبب  �لتي  باد�ت  �الإ
باالإ�سافة  �ل��ع��امل،  يف  �لغربي 
ماهية  حول  �أخرى  ن�سو�س  �إىل 
�ل��رو�ي��ة �جل��ز�ئ��ري��ة �مل��ع��ا���رضة 
"مذكر�ت  كتاب  يف  قر�ءة  وكذ� 
�حلقوقي  و  لل�سحفي  جز�ئرية" 
لال�ستعمار  �ملناه�س  �لفرن�سي 
هذ�  �إىل  �إ�سافة  ع��الق.و  ه��ري 
�سمت  �لنخبوي  �لنقدي  �لكتاب 
بعنو�ن  دبيا  �أ ملحقا  �أي�سا  �ملجلة 
�لعديد  ت�سمن  �الأدبي"  "�ملنا�س 
-�ل�سعرية  دبية  �الأ �لن�سو�س  من 
لكتاب  �لق�س�سية-  و  منها 

وعرب. جز�ئريني 
ق/ث

للثقافة  �لوطني  �لديو�ن  برمج 
�ل12  غ��اي��ة  و�إىل  و�الإع����الم 
ب��اق��ة من  �جل���اري  م��ن ج���و�ن  
�ل��رب�م��ج �ل��ف��ن��ي��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
و�جل���ز�ئ���ري���ة ع��ل��ى م��و�ق��ع��ه 
مبنا�سبة  �الجتماعي  للتو��سل 
بيان  وفق  للفنان  �لوطني  �ليوم 

ن. للديو�
جتمعنا"  "�لثقافة  �سعار  وحتت 
م�رضحية  عرو�سا  �لديو�ن  برمج 
متنح  ب��ري��ط��ان��ي��ة  وم��و���س��ي��ق��ي��ة 
"�كت�ساف  فر�سة  �مل�ساهدين 
�ملتحدة  �ململكة  وفنون"  ثقافة 
"�سندريال"،  �الأوبر�يل  كالعر�س 

رينغ  "ذ  �ل��غ��ن��ائ��ي  و�ل��ع��ر���س 
"ماكبيث"،  م�رضحية  و  �سايكل" 
�إطار  يف  �لن�ساط  هذ�  يقام  حيث 
�ل��ت��ع��اون �ل��ث��ق��ايف ب��ني �جل��ز�ئ��ر 
لعالقات  "تعزيز�  و�مل��م��ل��ك��ة 

بينهما. �لتبادل" 
�أخرى  جهة  من  �لديو�ن  وبرمج 
و8   7 يومي  جز�ئرية  فنية  بر�مج 
من  لعدد  "تكرميا  �جلاري،  جو�ن 
�لر�حلني،  �جلز�ئري  �لفن  رموز" 
عز  �مل�����رضح  رجلي  غ��ر�ر  على 
�ل��دي��ن جم��وب��ي وع��ب��د �ل��ق��ادر 

�جلز�ئرية. وردة  و�لفنانة  علولة 
ق/ث

جماعي  الكولونيالية"كتاب  "م�ساءلة 
حول فكر الهيمنة يف العقل الغربي

اليوم الوطني للفنان

 برامج فنية بريطانية وجزائرية
 على مواقع التوا�سل االجتماعي
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مكتب اجلمعيات واالنتخابات
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و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية والئية"
امل�سماة: اجلمعية الوالئية �سناع امل�ستقبل لتنمية وترقية املجتمع - غرداية املودعة بتاريخ: 2020/02/23 رئي�س اجلمعية : ماكني اأحمد 
املولود بتاريخ: 1993/09/14 الكائن مقرها مبحل معد كمكتب مبنزل ال�سيد ماكني اأحمد �سارع ددو�س معطا اهلل حمي مرماد 

بلدية غرداية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
                                                               اإعـالن عـن بيـع عقـار باملـزاد العلنـي                                                         

                                      ) املادة 749، 789 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية ( 
ـ نحــــن االأ�ســـتاذ/ مي�سه اإ�ســماعيل املح�سر الق�سائي بدائرة اخت�سا�س حمكمة الـــوادي و جملـ�س قـ�ساء الوادي . وبناءا علــى ال�سنــد التنفيـذي املتمثــل يف:حكم مـــمهــور 
بال�سيغـة التنفيذية رقــــم 1096/2019 بتاريـــــخ : 10/10/2019 ال�سادر عن : حمكــــمة الــوادي ق�ســم : �ســوؤون االأ�ســـرة بتاريــــخ :16/04/2019 رقـــم اجلــدول 
افراغ   /  1 املو�ســــوع:  .فــــــي  بعــــد اخلــــــربة  الدعـــــوى  فــــي  ال�ســري  اإعـــادة  قبول  ال�سكــل:  الــذي م�سمونـه :يف   .  00750/19 الفهـر�س:  رقـم    00155/19  :
احلكــــم التمهيدي ال�سادر بتاريخ: 2017/12/20 حتت رقم 17/1529 وفــهر�س 17/1924 عـن ق�سم �ســـوؤون االأ�ســـرة ملحكمـــــة احلـــال بامل�سادقــة على اخلـــبـــــرة 
املنـــــجـزة مــــــن طــــــرف اخلبيــــر قــروي جمــال الديــــن واملودعة لدى كتابة �سبط املحكمـــة بتاريـــخ 2018/06/14 حتت رقم 18/114 و بح�سبها قـــــبول اخلــربة 
الــــــتـــي قــــام بـــــها اخلبيـــــر و�سرف االأطـراف لبيع العقــــــار باملزاد العلنـي .2/ مع حتميل كل االأطراف امل�ساريف الق�سائية مبا فيها م�ساريف اخلبـرة .  ــ لفائدة طالب 
التنفيذ ال�سيـد : ورثـــة املرحـــوم بن علي ملني وهم اأرملته : بن علي ب�سرية بنت علي و اأبنائه: بن علي احلــــادة  بـن علي عبــد الــرزاق ـــ بــــن عـــلي �ســعاد ـــ بـــــــن عــــلي عبـد 
الباقي ـــ بـن عـلي عـــــبد العايل ـــ بـن عــلي عبـد الوهــاب   ـــ بـن عـلي حمــــمـــد ـــ بــن عـلي وهـيبة  . املقيــمــني / حــي االأميـر عبد القادر – الــوادي / والية الــــوادي. باأن تتــــم 
جلـ�سـة البيـــع باملزاد العلني التابع لورثـة بن علـي مليـــن يف عقــار عــبارة على م�سكــــن فــردي ذو ا�ستــعمال �سكـني    يقع بحي االأمري عبد القادر بلدية الوادي والية الوادي م�ساحته 258 
م2  ق�سم 060 جممـــوعة مليكـــــة 0006 ، مبــــوجب احلكم       ال�سادر عـن ق�ســــم �ســـوؤون االأ�ســرة مبحكــــــمة الــوادي بتــاريـــخ 2019/04/16 حتـــت رقم الفهـر�س 00750/2019  
املمهور بال�سيغة التنفيذية وذلك بتاريخ 2020/07/01 على ال�ساعة احلادية ع�سرة  �سباحا مبقر حمكمة الوادي القاعة رقم 03 و القول بالرجوع اإلينا يف حالة االإ�سكال،وهذا بناء على اأمر 
بتحديد تاريخ و مكان جل�سة  بيع  عقار باملزاد العلني ال�سـادر عن حمكمة الوادي بتاريخ:17/05/2020 حتت رقـم 00226/2020 .واأن الثمن االأ�سا�سي )االإفتتاحي( ملناب لورثــة بن علـي 
مليــن وهم اأرملته : بن علي ب�سرية بنت علي و اأبنائه : بن علي احلــادةـــ بــن عــــلي عـــبد الــــرزاق ـــ بـــن عـــلي �ســعاد ـــ بــــــن عــــلي عـــبد الــباقي ـــ بــــــن عــــلي عبـــد العـــايل 
8.000.000.00 دج باالإ�ســافـــة اإىل �ســـــروط  ـــ بـــــــــــن عــــلي عبـــــد الوهــاب ـــ بن علي حممد ـــ بن علي وهــيبة الـذي يفتتح بـه املـزاد هـو: بثمانيــة مـــاليني دينار جزائري 
اأو مبكـــــتب املح�سر  لــــــدى كـــــتابة ال�سبــــط  البيع املــــدونة يف القـائمة املتواجدة بكتابــــة �سبط حمكـــــمة الــــــوادي ومكتــــــب املح�ســر الق�سائـيوالتـــــي ميكـــــن االإطالع عليها 
الق�سائـــــــي املذكـــــوريـــن .                                                                                                                                                                                                                                                                         املح�سـر الق�سائي

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي                                                  
    مكتب االأ�ستاذ/ مي�سه اإ�سماعيل حي الرمـال - الوادي                 

 الهاتف : 032.13.89.37

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
                                                                            اإذن بالن�سر

نحن م�سكونة خليفة رئي�س حمكمة حا�سي م�سعود بعد االطالع على طلب ال�سيدة - رحمان فطيمة الزهرة ال�ساكنة بحى 272 م�سكن عمارة ب 29 رقم 211 حا�سي م�سعود �سد املطلوبة 
�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة الكوز ممثلة يف عزوزي حممد ال�سيخ املودع بتاريخ 2020/03/15 املت�سمن : ا�ست�سدار اإذن بالن�سر بعد االإطالع على طلب العار�سة و جممل الوثائق 
املرفقة به ال�سيما . احلكم التجاري ال�سادر عن حمكمة حا�سي م�سعود بتاريخ 2019/03/31 حتت رقم فهر�س 19/00406 و املمهور بال�سيغة التنفيذية . حم�سر ت�سليم �سند تنفيذي 
املوؤرخ يف 2020/02/19 و املحرر من  طرف ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني مبجل�س ق�ساء ورقلة . حم�سر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2020/02/19 و املحرر من طرف 
2020/02/19 و املحرر من طرف ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين  اال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني مبجل�س ق�ساء ورقلة ، حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 
2020/02/25 و املحرر من طرف ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني مبجل�س ق�ساء  الق�سائيني مبجل�س ق�ساء ورقلة . حم�سر تعليق بلوحة اإعالنات املحكمة املوؤرخ يف 
و�سل  من  ن�سخة  ورقلة.  ق�ساء  مبجل�س  الق�سائيني  للمح�سرين  املهنية  املدنية  ال�سركة  طرف  من  املحرر  و   2020/02/25 يف  املوؤرخ  البلدية  اإعالنات  بلوحة  تعلق  حم�سر   ، ورقلة 
الربيد رقم 30 505، بعد االطالع على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية.وحيث اأن مبلغ الدين املحكوم به يتجاوز املبلغ املحدد قانونا ب 500.000دج. حيث 
اأن طلب العار�س موؤ�س�س و معلل تعليال كافيا و مدعم باالأ�سانيد التي تربره وفقا لالأحكام القانونية مما يتعني االإ�ستجابة اإليه ولهذه االأ�سباب . تاأذن املحكمة للطالبة رحمان فطيمة 
الزهرة ال�ساكنة بحي 272 م�سكن عمارة ب 29 رقم 211 حا�سي م�سعود بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي احلكم التجاري ال�سادر عن حمكمة حا�سي م�سعود بتاريخ 2019/03/31 
حتت رقم فهر�س 19/00406 و املمهور بال�سيغة التنفيذية للمطلوبة �سركة  ذات امل�سوؤولية املحدودة الكوز ممثلة يف عزوزي حممد ال�سيخ يف جريدة يومية وطنية على نفقة الطالب 

ووفقا للقانون و حتميل هذا االأخري امل�ساريف الق�سائية .حقوق الت�سجيل مدفوعة  و�سل رقم: 023777 مببلغ :1500 دج.       

جمل�س ق�ساء: ورقلة
حمكمة:حا�سي م�سعود

مكتب الرئي�س
رقم الرتتيب 2020/246
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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 ال�كالة ال�طنية للن�سر والإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص: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 الإعالمي

1من بغداد طاف بكل البالد o سب وشتم
2األدوات لتحقيق هدف ما

3حرك شيئا داخل فمه o ملل o فائدة حمرمة
4فكرة حول موضوع ما )معكوسة( o نبات ذو زهرة صفراء له 

استخدامات طبية
5تسبب يف حدوث تيار هوائي لطيف o قروض مستحقة o نصف 

تامر
6اشفط السائل قليال قليال من كوب أو حنوه o سائل احلياة 

األمحر
7قوام o يطلب برجاء شديد

8مدينة السندباد o جهة اليمني )معكوسة(
9الشخص الذي يراقب سري العمل يف مصلحة ما o اسم اجنيب 

مبعىن يوحنا
10ثالثة متشاهبة o جمموعة أحوال الطقس خالل سنة

أفقــــــــــــــــــي

1أبو االنبياء عليه السالم )معكوسة(
2نتعاون بشكل وطيد o ناتج املحصول يف 

هناية يوم عمل
3متهيد يف بداية أي عمل

4قوة وقدرة واحتمال o لباس وطين يف 
اخلليج

5األكثر هيافة o لولو
6قطع لعب من البالستيك أو اخلشب 

عليها جمموعات من النقاط o عضو يف 
الوجه

7عزف غري موجه على العود
8زورق o فاكهة تشتهر هبا اهلند ومصر

9اناث الذئب o علو وأنفة
10شخصية تراثية عربية ارتبطت 

بالفانوس السحري

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �س�دوك� من 9 مربعات كبرية،داخل كل واحد منها 9 مربعات �سغرية لت�سكل 
ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :
 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعم�ديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حـدث وال حـرج
اإ�سابة 06 اأفراد من عائلة 

واحدة بت�سمم غذائي 
باحلمادنة بغليزان 

ا�ستقبلت م�سلحة ال�ستعجالت الطبية 
بالعيادة املتعددة اخلدمات باحلمادنة 06 
ا�سخا�ص من عائلة واحدة ا�سيب�ا بت�سمم 

غذائي. ال�سحايا الذين ينحدرون من دوار 
العتابة بذات البلدية وقد اثبتت النتائج 

الولية ان �سبب ا�سابتهم يع�د اىل تناولهم 
اكلة البيتزا لدى احد القارب والقاطن 

ببلدية واريزان، من جهتها با�سرت امل�سالح 
المنية حتقيقا ملعرفة ا�سباب ت�سمم افراد 

العائلة الذين ترتاوح اعمارهم ما بني ال06 
�سن�ات و 35 �سنة .

اأولياء التالميذ 
باملدر�سة 

اخلا�سة ان�ستاين 
يف ب�مردا�ص 

يحتج�ن 
للمطالبة 

بتع�ي�ص ال�سطر 
الثالث من حق�ق 
متدر�ص اأبنائهم

صـــورة و تعــليق 

◄

علماء يحذرون من موجة 
ثانية لكورونا يف ف�شل ال�شتاء

طالب ما يقرب من 30 خبري� علميا بارز� يف حكومة 
رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�سون بدء 
حتقيق عام الإعد�د بريطانيا ملو�جهة موجة ثانية 

من فريو�س كورونا �مل�ستجد.وتقول �سحيفة 
“ديلي ميل” �لربيطانية �إن هذه �ملطالبة تعد 

عالمة �أخرى على وجود فجوة متنامية يف �لتعامل 
مع فريو�س كورونا �مل�ستجد بني وزر�ء �حلكومة 

وم�ست�ساريها �لعلميني.وقالت جمموعة �خلرب�ء �إن �ملوجة �لثانية 
“حمتملة” هذ� �ل�ستاء، وحذرت من �أنها “�ستكون �أكرث فتكا �إذ� مل تعالج �حلكومة 

�إخفاقاتها من تف�سي �ملر�س �ل�سابق”.وذكرت �ل�سحيفة �أن ر�سالة حادة �للهجة بعث 
عون عليها نهج �حلكومة يف �ل�سيطرة  بها �خلرب�ء للحكومة ُن�رضت �جلمعة، و�نتقد �ملوقِّ

على �الختبار، وعدم �لرغبة يف جعل �مل�سوؤولية من مهام موؤ�س�سة �ل�سحة �لعامة.
ومن بني �ملوقعني �أ�ساتذة بارزون يف علم �لفريو�سات و�ل�سحة �لعامة وعلماء يف 

�أف�سل جامعات �لبالد.وقال 4 خرب�ء يف �ملجموعة �ال�ست�سارية �لعلمية �حلكومية، يف 
�الأ�سبوع �ملا�سي، �إن “قر�ر تخفيف �الإغالق يف �إجنلرت� �سيعّر�س حياة �لنا�س للخطر”.

ذبابة الفاكهة حتمل 
مفتاح عالج احلرمان 
من النوم لدى الب�سر

عندما حرمت ح�رض�ت ذبابة �لفاكهة 
من �لنوم، بد�أ جزيء ي�سمى مركبات 

�الأك�سجني �لتفاعلية )ROS( بالرت�كم 
يف �أح�سائها، وتوفيت جميعها بعد 20 
يوما، ن�سف عمر هذه �الأنو�ع �لبالغة 

�لطبيعي.وملعرفة ما �إذ� كان �جلزيء له 
تاأثري، مت �إعطاء بع�س �لذباب �ملحروم من 
�لنوم م�ساد� لالأك�سدة الإز�لته. وعا�ست 

تلك �حل�رض�ت، �لتي يبلغ طولها 0.15 
بو�سة )3.8 مليمرت�ت(، 40 يوما كاملة 

دون غفوة نوم و�حدة.وميكن �أن يقدم هذ� 
�لبحث �ملذهل تلميحا حول كيفية عالج 

قلة �لنوم لدى �لب�رض، �لذي قد يوؤدي �إىل 
م�سكالت يف �لذ�كرة و�أمر��س �لقلب 

و�ل�سمنة وحتى �ملوت.وقالت موؤلفة 
�لدر��سة  در�غانا روغوجلا، �الأ�ستاذة 

�مل�ساعدة يف علم �الأع�ساب يف كلية 
�لطب بجامعة هارفارد: "نعتقد �أننا حددنا 

م�سكلة مركزية، عندما يتم �لق�ساء 
عليها، ت�سمح بالبقاء دون نوم، على 

�الأقل يف ذباب �لفاكهة".ويف �لدر��سة 
�لتي ُن�رضت �ليوم يف جملة Cell، كان 

على �لعلماء �أوال حتديد تاأثري �حلرمان 
من �لنوم على �لذباب.وللحفاظ على 

��ستيقاظها على مد�ر 24 �ساعة يف 
�ليوم، مت ت�سميم �لذباب ور�ثيا الإنتاج 

بروتني ح�سا�س للحر�رة يقمع �لنوم، ثم 
يتم �إيو�وؤها يف حر�رة تفوق 29 درجة 

مئوية ل�سمان بقائها ن�سطة با�ستمر�ر.
وبعد ع�رضة �أيام، مات �لعديد من ذباب 

�لفاكهة، وتوفيت جميعها بعد مرور 
20 يوما، بينما عا�ست �لتي �سمح لها 

بالنوم كاملعتاد �ملدة �لكاملة �لتي ت�ستمر 
فيها حياتها عادة.وعلى �لرغم من �أن 
�أدمغة ذباب �لفاكهة ال تتجاوز 0.04 
بو�سة )1 مليمرت( و�الأن�سجة �الأخرى 

ال ميكن متييزها بني �لذباب �ملحروم من 
�لنوم وغري �ملحروم من �لنوم، ك�سف 

�لعلماء �أن �أن�سجة �الأمعاء �ختلفت ب�سكل 
كبري ب�سبب تر�كم مركبات �الأك�سجني 

�لتفاعلية.وقالت �لعاملة �ألك�سندر� فاكارو 
من جامعة هارفارد: "عندما قمنا بالتجربة 

�الأوىل، ميكنك �أن تقول على �لفور حتت 
�ملجهر �إن هناك �ختالفا الفتا يف �الأمعاء. 

وال يحدث ذلك تقريبا يف �الأبحاث 
�ملختربية" و�أ�سافت: "وجدنا �أن �لذباب 

�ملحروم من �لنوم ميوت بنف�س �لوترية، يف 
كل مرة، وعندما نظرنا �إىل عالمات تلف 
�خلاليا و�ملوت، كان �لن�سيج �لوحيد �لذي 
برز حقا هو �لقناة �له�سمية".وملعرفة ما 
�إذ� كانت مركبات �الأك�سجني �لتفاعلية 

ت�سبب تاأثري� �سار� حتى �ملوت، �أعد 
�لعلماء جتربة ثانية حيث مت �إعطاء �لذباب 

�ملحروم من �لنوم م�ساد�ت �الأك�سدة 
كمكمالت غذ�ئية من �أجل �إز�لة �جلزيء 

�مل�سبوه من �أح�سائها.

�سابان ينهيان حياتهما �سنقا بجيجل
اهتز كل من حي ال�سمامي بعا�سمة ولية جيجل 

وكذا حي تا�سيفت بالطاهري اأول اأم�ص، على خرب 
انتحار �سابني بهذين احليني حيث عرث على 

املعنيني جثة هامدة بعدما ف�سال انهاء حياتهما 
�سنقا .واأدرك قطار عمليات النتحار الغريبة بحي 

ال�سمامي بعا�سمة ولية جيجل ي�مه اخلمي�ص 
حمطة جديدة بعد العث�ر على �ساب يف التا�سعة 

ع�سر من عمره خمن�قا ب�ا�سطة حبل داخل غرفته 
ليتم ا�ستدعاء عنا�سر احلماية املدنية وكذا الأمن، 

من اأجل نقل جثته اىل م�ست�سفى ال�سديق بن 
يحيى و�سط ت�سارب يف املعل�مات ب�ساأن اأ�سباب اقدام 

ال�سحية على هذا الفعل املحرم �سرعا، علما واأن ذات احلي كان قد �سهد م�جة من عمليات النتحار 
خالل الأ�سهر والأ�سابيع املا�سية، ذهب �سحيتها العديد من ال�سبان وه� ماجعل الكثريين يطرح�ن 

اأكرث من عالمة ا�ستفهام ح�ل ال�سر الذي يكمن وراء ت�ايل عمليات  النتحار بني �سبان احلي املذك�ر 
بل والدع�ة اىل فتح حتقيق ملعرفة الأ�سباب ، ومل مت�ص �س�ى �ساعات عن اكت�ساف جثة ال�ساب الذي 

و�سع حدا حلياته بحي ال�سمامي حتى اأعلن عن العث�ر عن جثة �ساب اآخر يف نهاية العقد الثالث بحي 
تا�سيفت ببلدية الطاهري، املجاورة حيث عرث على جثة هذا الأخري وهي تتدىل من غ�سن �سجرة، 

غري بعيد عن  منزل ال�سحية ليتم نقلها هي الأخرى اىل م�ست�سفى الطاهري، من اأجل اخ�ساعها 
للت�سريح .وارتفع عدد  ال�سبان الذين و�سع�ا حدا حلياتهم خالل الأ�سابيع الأربعة الأخرية عرب 

تراب ولية جيجل  اىل �سبعة �سبان وذلك باحت�ساب ح�ادث النتحار اخلم�ص   التي �سجلت بكل من 
الطاهري ، جيجل ، قاو�ص وال�سطارة خالل �سهر رم�سان املنق�سي

تبديد خم�س مقوالت رئي�سية حول اخلبز
قامت خبرية التغذية ماريا �سيتيل، بدرا�سة وتبديد 5 مق�لت 

 Expressen اأ�سا�سية �سائعة ح�ل اخلبز.ونقلت وكالة
ال�س�يدية، عن اخلبرية ق�لها، اإن املق�لة الأوىل تزعم 

باأن اخلبز الأ�سمر اأكرث فائدة من اخلبز الأبي�ص، من 
الناحية ال�سحية.لكن اخلبرية ت�ؤكد، اأنه يتم حتديد 

الفائدة من خالل حتديد كمية احلب�ب الكاملة يف 
اخلبز، �س�اء كان من الن�ع الأبي�ص اأو الأ�س�د.ويعتقد 

الكثريون اأي�سا، اأنهم يتعر�س�ن لل�سمنة ب�سبب تناول 
اخلبز بكرثة، لكن اخلبرية ت�سدد على اأن وزن ال�سخ�ص 

يتعلق مبقدار ما ياأكله ومدى حركته و�سرفه للطاقة.بالإ�سافة 
اإىل ذلك، نفت اخلبرية اأن تناول اخلبز ل يت�سبب دائما بانتفاخ املعدة. وميكن اأن 
تت�سكل الغازات يف البطن ب�سبب ال�سدمات النف�سية وقلة احلركة، وعدم تناول ما 

يكفي من ال�س�ائل.ووفقا لها، فاإن املزاعم عن "الن�س�يات ال�سيئة" يف اخلبز، اأي�سا 
�سْرب من الهراء.  واأ�سارت اإىل اأن خبز احلب�ب الكاملة، ي�ساعد على تقليل تقلبات 
ال�سكر يف الدم، وي�سمح للمرء بالبقاء يف حالة �سبع لفرتة اأط�ل، وعدم ا�ستهالك 

�سعرات حرارية اإ�سافية.ودح�ست اخلبرية، الزعم باأن اخلبز ل ي�سّكل وجبة 
حقيقية، لأن ال�ساندويت�ص ميكن اأن ي�سكل وجبة كاملة.ورف�ست الربط بني تناول 

اخلبز بكرثة وت�سرر البيئة. و�سددت على اأن تاأثري زراعة احلب�ب من اأجل اخلبز 
يبقى �سئيال على املناخ، على عك�ص البق�ليات.ون�هت باأنه يتم ا�ستهالك كميات 

قليلة من املاء، خالل عملية اإنتاج اخلبز.



نحو مليون تاجر اأمام امتحان اخلروج من احلجر
بعد ت�قف عن الن�ساط ا�ستمر حل�ايل 3 اأ�سهر

لـــــــــــ�ؤي ي
----------------------

ـــني الــعــام الــ�طــنــي  لحتــاد  اأعــلــن الأم
ـــني اجلـــزائـــريـــني ،  ـــرف ــار واحل ــج ــت ال
باتخاذ  الحتــاد  التزام   ، بــدري  ع�سام 
من  لل�قاية  ال�سرورية  ــــراءات  الإج
اأن ما بني  اإىل  ، م�سريا  فريو�ص ك�رونا 
من  ت�سرروا  تاجر  وملي�ن  األــف   900
على  ــم  وه ال�سحي  احلجر  اإجــــراءات 
وفق  العمل  اإىل  للع�دة  تــام  ا�ستعداد 
ال�سروط ال�سحية التي ت�سمن �سالمتهم 

و�سالمة الزبائن من فريو�ص ك�رونا.
جتاري  ن�ساط   25 لـ  احلك�مة  ورخ�ست 
بالع�دة اإىل العمل منذ اأم�ص مبا يقارب 
عدد  اإجــمــايل  مــن  باملائة   70 حـــ�ايل 
جزء  عــن  التجميد  رفــع  بعد  التجار 
واخلدماتية  التجارية  الأن�سطة  من 
طريق  خارطة  �سمن  اأوىل  مرحلة  يف 
احلجر  لرفع  الأوىل  الـــ�زارة  اأعدتها 
يراعي  ومرن  تدريجي  ب�سكل  ال�سحي 
العمل  اأمـــاكـــن  يف  ــارم  ــس ــ� ال الــتــقــيــد 
من  ال�قائية  بالتدابري  والتجمعات 

فريو�ص ك�رونا.
امل�اطنني  كل  اإىل  نــداء  بــدري  ووجــه 
ال�قاية  ــراءات  اإج باحرتام  والزبائن 
من تف�سي الفريو�ص واللتزام بارتداء 

الكمامات و التباعد الجتماعي.
ال�طنية  اجلمعية  رئي�ص  �سدد  بدوره 
بــ�لــنــ�ار،  طــاهــر  احلــرفــني  و  للتجار 
التدابري  بكافة  التقيد  �سرورة  على 
تف�سي  مــن  ــد  احل اأجـــل  مــن  ال�قائية 
ه�  احلريف  و  التاجر  اأن  م�ؤكدا  ال�باء، 
زبائنه  تقيد  مدى  عن  املبا�سر  امل�س�ؤول 
وانه  ــراءات  الج بهذه  املحالت  ورواد 

ه� من يتحمل تبعات التهاون بها.
بــاأن  لــه  ت�سريح  يف   بــ�لــنــ�ار  ــال  ق و 
احلرفني  و  للتجار  ال�طنية  اجلمعية 
اأم�ص حملة حت�سي�سية  قد با�سرت منذ 
خمتلف  عـــرب  ممــثــلــيــهــا  ــق  ــري ط عـــن 
التجار  تنبيه  ق�سد  الــ�طــن  وليـــات 

من  ال�قاية  ب�سروط  اللتزام  ب�سرورة 
املعلن  بالإجراءات  التقيد  و  الفريو�ص 
الإ�سافية  ال�سروط  حزمة  وكذا  عنها 

اخلا�سة بكل ن�ساط على حدى.
اإجــراءات  من  الأوىل  املرحلة  تخ�ص  و 
رفع احلجر ال�سحي عددا من الن�ساطات 
اخلدماتية،  و  التجارية  و  القت�سادية 
ال�سريع  الإطعام  حمالت  جانب  فــاإىل 
و  البناء  قطاع  حملها(  طريق  )عــن 
ذلك  يف  مبا  الري  و  العم�مية  الأ�سغال 
الدرا�سات  مكاتب  و  املناولة  ن�ساطات 
ــة الــعــمــران و  ــاري ــم ــع )الــهــنــد�ــســة امل
الهند�سة املدنية(. كما ت�سمل ن�ساطات 
والرت�سي�ص  اخلــزف  كحرفيي  اأخــرى 
ال�سفر  وكالت  و  وال�سباغة  والنجارة 

وغريها.

ابتداء  ف�ستك�ن  الثانية  املرحلة  اأمــا 
ن�ساطات  ت�سمل  والتي   2020 ج�ان   14
�سيتم  وخدماتية  وجتارية  اقت�سادية 
ال�سلطات  قبل  مــن  لحــقــا  حتديدها 
العم�مية وفق تط�ر ال��سعية ال�سحية 

و�سل�ك املرتفقني.
اأن  على  العم�مية  ال�سلطات  و�سددت 
يك�ن ا�ستئناف الن�ساطات القت�سادية 
م�سروطا  واخلــدمــاتــيــة  والــتــجــاريــة 
و  العمل  اأماكن  يف  ال�سارم"  ب"التقيد 
لل�قاية  �سارمة  بتدابري  التجمعات 
بــروتــ�كــ�لت  اأن  مــ�ؤكــدة  ال�سحية 
ولية  بكل  اخلا�سة  ال�سحية  ال�قاية 
بدقة  وتطبيقها  احرتامها  ت�ست�جب 
والتجار  املتعاملني  جميع  ــرف  ط مــن 

والزبائن واملرافقني.

اأن  الأوىل  الــ�زارة  م�سالح  بيان  وابرز 
ا�ستئناف  خالل  النقل  و�سائل  تنظيم 
البناء  قــطــاع  م�ست�ى  على  الن�ساط 
والأ�سغال العم�مية و الري مبا يف ذلك 
الدرا�سات  مكاتب  و  املناولة  ن�ساطات 
ــة الــعــمــران و  ــاري ــم ــع )الــهــنــد�ــســة امل
الأوىل  املرحلة  يف  املدنية(  الهند�سة 
احلجر  من  اخلروج  طريق  خارطة  من 
امل�ؤ�س�سات  عاتق  على  �سيك�ن  ال�سحي 
كامل  عــرب  ب�سريها  �سريخ�ص  التي 
اخلام�سة  ال�ساعة  من  ال�طني  الــرتاب 
)05( �سباحا اإىل غاية ال�ساعة ال�سابعة 
"التقيد بالت��سيات  )19( م�ساء يف ظل 
متليها  ــي  ــت ال الأمــنــيــة  و  الــ�ــســحــيــة 

ال�سلطات العم�مية هذا املجال".
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اإخ�ساع 315 عائدا من م�سر اإىل احلجر 14 يوما

"كورونا" من  �سفاء  حالة  و86  وفيات   9 اإ�سابة   104

اجلزائر معلقة على املبادرة امل�سرية حول ليبيا

دعوة خمتلف الفاعلني االإقليميني والدوليني لت�سوية االأزمة

انت�سال جثة �ساب يف �سكيكدة

تعليقا على م�سودة الد�ستور

بلعيد يطلب بتو�سيع 
�سالحيات الوالة واالأميار   

رئي�س حزب جيل جديد يوؤكد:

مل�ست نية لدى ال�سلطة 
القطيعة مع ممار�سات 

النظام ال�سابق

يغادرون  مغربي   300
من وهران مرفوقني 

بالقن�سل

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأكدت 
لها  بيان  يف  ــد  الأح اأم�ص  امل�ست�سفيات 
جديدة  اإ�سابة  حالة   104 ت�سجيل  عن 
امل�ستجد،  ــا  ــ�رون ك بــفــريو�ــص  ــدة  ــ�ؤك م
على  الإ�ــســابــات  ــدد  ع بــذلــك  لريتفع 
حالة   10154 اإىل  الــ�طــنــي  امل�ست�ى 
حالت   9 ت�سجيل  مت  حني  يف  م�ؤكدة، 
حــالت  ــدد  ع لريتفع  جــديــدة،  وفـــاة 
نف�ص  وفـــاة.واأفـــاد،   707 اإىل  ــاة  ــ�ف ال
وباء  ور�سد  متابعة  جلنة  اأن  البيان 
الي�مي   حتديثها  يف  ك�سفت  ــا،  ــ�رون ك
م�ساب   86 �سفاء  عن  امل�سجلة  للح�سيلة 

حــالت  بــذلــك  لرتتفع  بــالــفــريو�ــص، 
 6717 اىل  اجلائحة  بداية  منذ  ال�سفاء 
مت�اجدا  م�سابا   30 يزال  ل  حالة.فيما 
م�ؤ�س�ستني  وتكفلت  املركزة.   بالعناية 
جزائريا،   315 بـ  تيبازة،  يف  فندقيتني 
ال�سبت  ليلة  و�سل�ا  م�سر،  من  عائدا 
متاأخرة  �ساعة  يف  مت  الأحد،حيث  اإىل 
من  دفــعــة  ا�ــســتــقــبــال  ــص  ــ� اأم ليلة  ــن  م
اجلزائريني الذين كان�ا عالقني مب�سر.
اجلزائري�ن  امل�اطن�ن  حاليا  ويخ�سع 
من  بكل  ي�ما،   14 ملدة  ال�سحي  للحجر 
بب�اإ�سماعيل  "ال�سالم"  اخلا�ص  الفندق 

الفندقية  وامل�ؤ�س�سة  �سخ�ص"،   170"
�سخ�ص".واأ�ساف   145" الذهبي  القرن 
ذات امل�سدر، اأنه قد مت اإخ�ساع املتكفل 
احلمى. وقيا�ص  الطبي  للفح�ص  بهم 

كما مت جتنيد اأطقم طبية على م�ست�ى 
امل�ؤ�س�ستني الفندقيتني ملرافقتهم طيلة 
طبقا  ال�سحي  احلجر  فــرتة  ي�ما   14
لل�سحة. العاملية  املنظمة  لت��سيات 

مطار  اإىل  جزائريا   12 ــالء  اإج مت  كما 
رحلة  عرب  اإيليزي،  يف  "تي�سكا" بجانت 
اأجنامينا  ج�ية خا�سة قادمة من مطار 
للفح�ص  الرعايا  اأخ�سع  ت�ساد،حيث  يف 

من  نزولهم  ــ�ر  ف الطبية،  واملــراقــبــة 
الطائرة كاإجراء احرتازي.ومت حت�يل 
اإىل فندق خا�ص �سيق�س�ن به  الرعايا، 
فرتة احلجر ال�سحي ملدة 14 ي�ما، �سمن 
لل�قاية  بها  املعم�ل  ال�سحية  التدابري 
ك�رونا.و�سخرت  فريو�ص  تف�سي  من 
العناية  ل�سمان  الالزمة  الظروف  كافة 
هذا  م�ست�ى  على  ال�سحية  والرعاية 
مكانا  خ�س�ص  الــذي  الفندقي،  املرفق 

للعزل واحلجر ال�سحي.
ل�ؤي ي

اأول تعليق لها  قالت وزارة اخلارجية، يف 
الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ص  مبادرة  عن 
اأن  الليبية،  الأزمــة  بخ�س��ص  ال�سي�سي، 
"اجلزائر اأخذت علما باملبادرة ال�سيا�سية 
الأخرية من اأجل ال�قف الف�ري لإطالق 
�سيا�سي  حل  اإيــجــاد  على  العمل  و  النار 
بيان  اأورد  ما  ح�سب  الليبية"،  لــالأزمــة 

اخلارجية.
"القائم  اجلزائر  مب�قف  البيان  ذكــر  و 
من  واحـــدة  م�سافة  على  الــ�قــ�ف  على 
بذلتها  التي  باجله�د  و  الليبيني  الأ�سقاء 

الت��سل  اأجل  من  الأ�سعدة  خمتلف  على 
اإطالق  ب�قف  بدء  �سيا�سية  ت�س�ية  اإىل 
التي  احلــ�ار  طاولة  اإىل  اجلل��ص  و  النار 
حل  اأجــل  مــن  الليبيني  الــفــرقــاء  جتمع 
و  الدولية  لل�سرعية  وفقا  �سامل  �سيا�سي 
احرتام  اإطار  يف  و  الأمن  جمل�ص  قــرارات 

اإرادة ال�سعب الليبي ال�سقيق".
ــدور  ــال ب "مت�سكها  اجلـــزائـــر  ــــددت  وج
تقريب  اأجــل  من  ــ�ار  اجل لــدول  املح�ري 
من  الليبيني  الأ�سقاء  بني  النظر  وجهات 
ك�سبيل  ال�سامل  احلـــ�ار  اعتماد  خــالل 

�سمان  و  ليبيا  يف  ال�سالم  لتحقيق  وحيد 
وحدة و �سالمة اأرا�سيها".

اجلزائر  اأن  البيان  اأكد  املنطلق،  هذا  من 
الإقليميني  الفاعلني  خمتلف  "تدع� 
لإيجاد  جه�دهم  لتن�سيق  الدوليني  و 
هذا  يف  لالأزمة  دائمة  �سيا�سية  ت�س�ية 

البلد ال�سقيق".
الرئي�ص  اأطلقها  التي  املبادرة  وت�ستمل 
باتفاق  ال�سي�سي    الفتاح  عبد  امل�سري 
�سالح  عقيلة  الن�اب  جمل�ص  رئي�ص  من 
نقاط،  عدة  على  حفرت،  خليفة  وامل�سري 

الثامن  من  بداية  النار  اإطالق  وقف  منها 
رئا�سي  جمل�ص  وانتخاب   ،2020 ج�ان  من 
من قبل ال�سعب الليبي حتت اإ�سراف الأمم 

املتحدة.
املــرتــزقــة  اإخــــراج  املـــبـــادرة  وتت�سمن 
وتفكيك  الليبية،  الأرا�سي  من  الأجانب 
حتى  اأ�سلحتها،  وت�سليم  امليلي�سيات 
مبهامه  ال�سطالع  من  اجلي�ص  يتمكن 
الأمنية، ف�ساًل عن ا�ستمرار عمل اللجنة 
م�سارات  جانب  اإىل   ،)5+5( الع�سكرية 
�سيا�سية واأمنية واقت�سادية.             ل�ؤي ي

ل�لية  املدنية  احلماية  غطا�س�  متكن 
جثة  انت�سال  من  الأحد  اأم�ص   �سكيكدة 
ينحدر  و  �سنة   22 العمر  من  يبلغ  �ساب 
الب�اقي  اأم  بــ�ليــة  فــكــرون  عــني  مــن 

على  املن�سرم  اخلمي�ص  ي�م  غرقه  بعد 
�س�فيا  امل�سنف  غري  ال�ساطئ  م�ست�ى 
علم  ما  ح�سب  �سكيكدة(،  مدينة  )�سرق 
من املالزم الأول، اإميان مرواين، املكلفة 

النظامي.و  ال�سلك  بـــذات  ــالم  ــالإع ب
اأو�سح ذات امل�سدر باأن غطا�سي احلماية 
ـــرثوا اجلــثــة عــلــى عــمــق 5  املــدنــيــة ع
مرتا   150 ح�ايل  بعد  على  كذا  و  اأمتار 

جثة  نقل  مت  باأنه  مفيدا  ال�ساطئ  من 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  ال�سحية 

مب�ست�سفى عزابة.
ق/و

العزيز  عبد  امل�ستقبل  جبهة  حزب  رئي�ص  اأم�ص  قال 
نف�ص  يف  بقيت  الد�ست�ر  تعديل  م�س�دة  اأن  بلعيد 
العزيز  عبد  وقال  الإدارة.  طرف  من  الت�سيري  منط 
بلعيد عرب برنامج على الإذاعة اجلزائرية، اأنه "مع 
ي�لد  ما  وهذا  الت�سيري  منط  نف�ص  يف  بقينا  الأ�سف 
روح التكال" م�ؤكد اأن هذا النمط من الت�سيري جعل 

       ." فقط  ويطبق  ينتظر  "ال�سعب 
واأكد بلعيد على وج�ب منح م�س�دة الد�ست�ر "لرئي�ص 
ورئي�ص  للبلدية،  ت�سيريه  يف  احلرية  كل  البلدية 
كل  لــه  تعطى  اأن  يجب  الــ�لئــي  ال�سعبي  املجل�ص 
الرئي�ص  يك�ن  باأن  الد�ست�ر  م�س�دة  يف  ال�سالحيات 
ال�سعب  لن   ، ال�لية  ُي�سري  من  وه�  لل�لية  الفعلي 

من منحه هذه الثقة".
واأ�ساف رئي�ص حزب جبهة امل�ستقبل اأنه عندما مُتنح 
حكم  يكمن  "وهنا  املحلي   للم�س�ؤول  الكاملة  احلرية 
للم�ؤ�س�سات  امل�سري  ه�  ال�سعب  يك�ن  وبهذا  ال�سعب، 

ويك�ن ه� املبادر وامل�ساهم يف بناء امل�ؤ�س�سات".
ل�ؤي ي

�سفيان،  جياليل  جديد،  جيل  حزب  رئي�ص  اعترب 
نظام  بناء  درب  على  هامة  خط�ة  الد�ست�ر  تعديل 
�سيا�سي مبني على مبداأ دولة العدل والقان�ن والف�سل 
للقناة  ت�سريح  يف  جياليل  واعترب  ال�سلطات.  بني 
الإذاعية الأوىل، اأن هناك نية لدى ال�سلطة لالنفتاح 
ال�سابق  النظام  ممــار�ــســات  مــع  القطيعة  اأجــل  مــن 
والت�جه نح� بناء م�ؤ�س�سات الدولة على اأ�س�ص العدل 

واحلرية والدميقراطية واحرتام القان�ن.
تت�سمن  الد�ست�ر  م�س�دة  اأن  �سفيان  جياليل  ولحظ 
اأن  ه�  الأهم  اأن  اإىل  لفتا  القان�ن  دولة  لبناء  ب�ادر 
تعرف هذه الن�س��ص طريقها اإىل التطبيق على اأر�ص 
اأن  �سفيان  جياليل  اأو�سح  اأخــرى،  جهة  من  ال�اقع. 
تخفيف القي�د الإدارية والبريوقراطية على اإن�ساء 
ممار�سة  يف  مهمة  خط�ة  هي  واجلمعيات  ــزاب  الأح
فئة  خ�س��سا  ال�طنية  الطاقات  وحترير  احلريات 

ال�سباب.
لديه  حزبه  اأن  جديد  جيل  حــزب  رئي�ص  وك�سف 
بع�ص العرتا�سات على ما ورد يف بع�ص م�اد م�س�دة 

الد�ست�ر و�سيقدم اقرتاحات بهذا اخل�س��ص.
بني  الف�سل  اأهــمــيــة  على  �سفيان  اأكـــد  ال�سياق  يف 
كاأحد  والتنفيذية  والق�سائية  الت�سريعية  ال�سلطات 
لحقا  �ستتدعم  التي  القان�ن  ــة  دول بناء  مظاهر 
م�ست�ى  على  ممثليه  لختيار  نزيهة  بانتخابات 

الربملان والبلديات.
ل�ؤي ي  

الأ�سب�ع،  نهاية  مغربي،  رعية   300 من  اأكــرث  غــادر 
اجلزائر انطالقا من مطار وهران الدويل عائدين اإىل 
امللكية  للخط�ط  تابعتني  طائرتني  منت  على  بالدهم 
املغربي.ونقلت م�سادر اإعالمية ” اأن القن�سل املغربي 
املغادرين  الرعايا  رافق  اأحر�سان،  ب�طاهر  ب�هران 

نح� مدينة وجدة.
دع�ات  الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائط  يف  وانت�سرت 
على  العلني  تطاوله  بعد  املغربي  القن�سل  لطرد 
اجلزائر، حيث �سرح اأمام رعايا بلده باأنهم م�ج�دون 

يف دولة عدوة داعيا اإياهم للحذر.
ق/و

عاد نح� ملي�ن تاجر للن�ساط اأم�ص بعد ت�قف ا�ستمر حل�ايل 3 اأ�سهر، على خلفية القي�د التي فر�ستها احلك�مة 
�سمن حماولتها للحد من انت�سار فريو�ص ك�رونا امل�ستجد.
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