
ال اقتطاع من رواتب العمال املو�سوعني يف حالة عطلة ا�ستثنائية

باأي اإجراءات تعتزم احلكومــة 
�سد العجز املتوقع يف امليزانية؟  

ال طبع للنقود وال مديونية وغمو�ض حول متويل املوؤ�س�سات املت�سررة .. اخلبري مولود هدير يت�ساءل:

الوظيف العمومي يطلب االإبقاء على منحة املردودية
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محند أوسعيد يرد على االنشغاالت بخصوص رفع الحجر والعالقات مع فرنسا والمغرب 

اأبــــواب الرئا�ســـة مفتوحــة 
للراغبني يف اإجراء حوار جاد 
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على مرمى حجر من اأعني امل�سوؤولني

�سوق ليبيا يغرق 
يف مياه ال�سرف 

ال�سحــي!!

 متديد خف�ض االإنتاج 
اإىل نهاية جويلية 

�سينع�ض �سوق النفط

االأ�سبوع املقبــــــل مف�سلي 
يف حتديد مدى انت�ســــــــار

 وباء كورونــــــا

الطواقم الطبية التي تخو�ض املواجهة 
بدون اإجراءات وقائية كاملة

القطاع ال�سحي 
بالواليـــــــــة اأمام 

حتديات كبرية 
مت حجز مليار ون�سف مزورة من العملة 
الوطنية واالأجنبية قدرها 90600 اأورو

االإطاحة ب�سبكة 
وطنية خمت�سة يف 
تقليد العملة بعني 

الدفلى 

ورقلة

�ض 06

�ض 05

الوادي

اجتماع اوبك ياأخذ بعني االعتبار 
ا�ستئناف االإنتاج الليبي وعرقاب يوؤكد:

مع العودة التدريجية لبع�ض االأن�سطة التجارية ، بركاين:

"كورونا" من  تعايف  حالة   152 مقابل  وفيات  و9  اإ�سابة   117
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• الرئي�ض تبون ال ينوي تاأ�سي�ض حزب �سيا�سي
الرئا�سي الثلث  • قائمة 

فرن�سا  يف  عقائدية  ولوبيات  م�سالح  • لوبيات 
حاقدة على اجلزائر

خمابرات �سابط  بوهران  املغربي  • القن�سل 
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اليومية و مواطنون يتحّررون ا�ستئناف احلياة 

علجية عي�ض
-----------------

املحالت  و  ال�شوارع  اأم�س  �شهدت 
ِقبل  م��ن  مبا�رشا  هجوما  التجارية 
النقل  و�شائل  غياب  رغم  املواطنني، 
كاأنهم  و  الأجرة  �شيارات  و  العمومية 
بداخله  كانوا  كبري  �شجن  من  حت��رروا 
و�شائل  عرب  املواطنون  �رشب  قد  و    ،
 13 ليوم  موعدا  الإجتماعي   التوا�شل 
القيود  من  اأكرث  للتحرر   2020 جوان 
التي ُفر�شت عليهم ب�شبب وباء كوفيد 
هذا  و  م�شاحلهم  تعطلت  بعدما   ،19
عا�س  فقد  احلياة،  ا�شتمرار  اأج��ل  من 
�شبيهة  اأجواء  ق�شنطينة  مدينة  �شكان 
احلركة  عودة  خالل  من  العيد،  باأجواء 
فكل  عهدها،  �شالف  اإىل  التجارية 

حمالت  فيها  مبا  فتحها  اأعيد  املحالت 
املثلجات(  و  البيتزا   ( اخلفيفة،  الأكالت 
معتدلة،  كانت  احل��رارة  درجة  اأن  رغم 
للعائالت  كبريا  اإقبال  لقيت  اأنها  اإل 
املواطنني  بع�س  التزم  اإن  و  والأطفال، 
بالتعليمات اخلا�شة بو�شع الكمامات و 
بع�شهم  اأن  اإل  الأمان،  م�شافات  احرتام 
�رشب التعليمات عر�س احلائط، و كاأن 
احلديقة  �شوهدت  كما  يحدث،  مل  �شيئا 
العمومية بن نا�رش اأم�س اكتظاظا كبريا 
ل�شيما  اأعمارهم،  مبختلف  للمواطنني 
ق�شاء  اعتادوا  الذين  منهم،  املتقاعدين 
اأوقاتهم فيها، و ذلك لغياب ف�شاء خا�س 
ال�شباب  حتى  املتقاعدين(،  نادي   ( بهم 
لقوا متنف�شا و هم يتجولون بني �شوارع 

املدينة بحرية دون تدخل ال�رشطة.
�شعي  مواطنون  ا�شتح�شن  قد  و     

ال�شلطات اجلزائرية يف تخفيف اإجراءات 
و  ب��اخل��روج  لهم  ال�شماح  عرب  احلجر 
مينعهم  مل  ذلك  اأن  اإل  احلياة،  ا�شتئناف 
من رفع ان�شغالتهم  اأي�شا ملا حلقهم من 
و حتى  اأرزاقهم  و  معا�شاتهم  �رشر يف 
الوباء،  ظهور  منذ  ال�شحية،  اأحوالهم 
املخت�شون  الأط��ب��اء  فيه  غ��اب  ال��ذي 
عياداتهم  منهم  البع�س  غلق  ب�شبب 
يف  العدوى  وانتقال  لالحتكاك  جتنبا 
و  للفريو�س  حامل  �شخ�س  وجود  حالة 
ل تظهر عليه اأعرا�س املر�س، فكم من 
املراقبة  موعد  فاتهم  مزمنني  مر�شى 

يف   ،  le control medical الطبية  
و  العمومية  النقل  و�شائل  انعدام  ظل 
ال�شحي  الظرف  اأنهكهم  قد  اخلا�شة، و 
و هم ينتقلون مع الفرود من مكان لآخر 
طالبو  اأما  اليومية،  م�شاحلهم  لق�شاء 
الأول  امل�شوؤول  نا�شدوا  فقد  ال�شكن 
احلفيظ  عبد  اأحمد  �شا�شي  بالولية  
اجلاهزة  ال�شكنات  توزيع  يف  ُيعجل  اأن 
نا�شدوه  كما  لهم،  وعده  عند  يكون  و 
من  متكينهم  و  النقل  و�شائل  بتحرير 
مقرات  اإىل  طبيعي  ب�شكل  التنقل 

عملهم.

مفاو�سات م�ستمرة بني 
اجلزائر وتركيا حول 

ا�ستك�ساف واإنتاج النفط

هجوم مبا�سر على احلدائق العمومية و املحالت التجارية

 ثّمن مواطنون جهود ال�سلطات اجلزائرية و موؤ�س�ساتها يف ال�سهر 
على حمايتهم و ت�سحيات االأطباء و م�ساعديهم، وحت�سي�سهم 

بكيفية  العي�ض  و التكيف مع الوباء، من خالل و�سع الكمامات و 
العمل وفق قواعد التباعد االجتماعي والنظافة، و عّب مواطنون 

عن امتنانهم للقرارات اخلا�سة بتخفيف اإجراءات احلجر و 
ا�ستئناف احلياة الطبيعية

اأكد وزير الطاقة و املوارد الطبيعية الرتكي 
فاحت دومناز، اأن املفاو�سات م�ستمرة بني بالده 

واجلزائر حول ا�ستك�ساف و اإنتاج النفط.و 
قال الوزير الرتكي يف حوار اأجراه مع اإحدى 

القنوات املحلية اإن املفاو�سات م�ستمرة مع 
اجلزائر يف جمال ا�ستك�ساف و اإنتاج النفط”، 

م�سريا اإىل اأنها “بداأت قبل انت�سار وباء 
كورونا”.و مل يقدم دومناز تفا�سيل اأكرث 

حول املفاو�سات القائمة بني تركيا و اجلزائر، 
لكنه باملقابل اأ�سار اإىل اأن “موؤ�س�سة البرتول 

الرتكية اأ�سبحت العبا قويا يف ا�ستك�ساف 
النفط و اإنتاجه يف املنطقة”.يذكر اأن ال�سركة 

الوطنية للمحروقات �سوناطراك، وقعت 
�سهر اأفريل الفارط، مذكرة تفاهم مع �سركة 
البرتول الرتكية )TPAO(، حيث �ست�سمح 

هذه االأخرية بالقيام مبحادثات م�سرتكة 
حول الفر�ض املتعلقة با�ستك�ساف و تطوير و 
ا�ستغالل املحروقات يف اجلزائر،ال �سيما على 

اإثر �سدور القانون اجلديد للمحروقات”.
ويف  وقت �سابق من العام اجلاري، جددت 

�سوناطراك عقود توريد الغاز اإىل تركيا عرب 
�سريكها بوتا�ض يف 2019، ملدة خم�ض �سنوات 

بكميات ت�سل اإىل 5.4 مليارات مرت مكعب كل 
عام.

ق/و

 بن قرينة يرد على ت�سريحات لعرابة
اأكد رئي�س حركة البناء الوطني، عبد 
القادر بن قرينة، اأن ت�رشيحات رئي�س 
بتعديل  املكلفة  اخلرباء  جلنة  ومقرر 
غالبية  متثل  ل  الأخ���رية،  الد�شتور 
نخبه  اجلزائري ول تعرب عن  ال�شعب 
م�شداقية  يف  تطعن  اإمن��ا  الوطنية، 
الد�شتور  �شاحبها وتعرذ�س م�شودة 
ناقديه  وتعطي  والظنون  لل�شكوك 

احلجة.
مطول  تعليق  يف  قرينة  بن  ق��ال  و 
مبوقع  الر�شمية  �شفحته  على  ن�رشه 
فاي�شبوك: “لقد تلقينا باندها�س كبري 
للجزائريني  العظمى  الغالبية  مع 
ت�����رشي��ح��ات رئ��ي�����س جل��ن��ة اإع���داد 
ال�شعب  ت�شف  ال��ت��ي  ال��د���ش��ت��ور 
ل�شتيعاب  موؤهل  غري  باأنه  اجلزائري 

الد�شتور  واإن  املواطنة،  مقت�شيات 
م�شتقبال  يخلو  اأن  بد  ل  اجلزائري 
القيمي  وموروثه  ال�شعب  قيم  من 

والتاريخي”.
من  “لي�س  امل��ت��ح��دث:  اأ���ش��اف  و 
اأن  ل��ول  ال�شلبيات  تلقط  عادتي 
متثل  ول  �شادمة  الت�رشيحات  هذه 
من  املتوقعة  املو�شوعية  ل  و  احلياد 
رئي�س جلنة اإعداد م�شودة الد�شتور”، 
لي�شرت�شل: “و ل متثل غالبية ال�شعب 
اجلزائري و ل تعرب عن نخبه الوطنية، 
و  قائلها  م�شداقية  يف  تطعن  بل 
تعر�س م�شودة الد�شتور لل�شكوك و 

الظنون و تعطي ناقديه احلجة”.
وت��اب��ع امل��رت���ش��ح ل��رئ��ا���ش��ي��ات 12 
الوثيقة  هو  الد�شتور  “اإن  دي�شمرب: 

العليا للدولة ومراآة ال�شعب العاك�شة 
مما  الوطني  م�رشوعه  و  لهويته 
اجلمهورية  رئي�س  م��ن  ي�شتدعي 
ت�شحيح هذا الو�شع و ي�شتدعي من 
اإىل  تبادر  اأن  الوطنية  القوى  خمتلف 
حوار وطني يحمي مكت�شبات احلراك 
اجلديدة،  اجلزائر  املبارك وم�شاره نحو 
ولر�شالة  لنوفمرب  ال��وف��اء  ظل  يف 
بعيدا  اجلزائريني  وتطلعات  ال�شهداء 
وحتريف  والتخوين  الت�شنج  ع��ن 

النقا�س عن م�شاره”.
وو�شف عبد القادر بن قرينة “اجلزائر 
ون�شف  مليون  مهرها  عرو�س  باأنها 
واحد  �شعبها  ال�شهداء  من  مليون 
دماوؤهم  امتزجت  وعرب  بربر  موحد 
يف م�����رشوع ث��وري حت��رري واح��د 

تتحقق  املوؤ�ش�س ول  ببيانه  نوفمربي 
عنه،  احلياد  وعدم  بتبنيه  اإل  املواطنة 
حتافظ عليه الأمة اجلزائرية والتي ل 
بقاء ول عزة لها اإل بتم�شكها بدينها 
تراثها  و  العربية  ولغتها  ال�شالم 

الأمازيغي و تنوعها الثقايف”.
جلنة  رئي�س  ت�رشيحات  واأث���ارت 
اخلرباء واملقّرر على جريدة “ليربتي” 
بعد  اجل��زائ��ري��ني  ب��ني  وا�شعا  ج��دل 
موجه  “الد�شتور  ب��اأن  و�شفهما 
يعني  ما  ملوؤمنني”  ولي�س  ملواطنني 
اإبعادها عن  الهوية ميكن  “عنا�رش  اأن 
اأن  املواطن  باإمكان  لي�شبح  الد�شتور 
عربيا  يكون  اأن  دون  جزائريا  يكون 

ول اأمازيغيا ول م�شلما”.
ق/و

االأفافا�ض ينظم موؤمتره اال�ستثنائي يومي 9 و 10 جويلية
 09 يومي  للحزب  ال�شتثنائي  املوؤمتر  لتنظيم  ر�شمي  اإداري  ت�رشيح  على  احل�شول  بلح�شل،  حكيم  الإ�شرتاكية،  القوى  جلبهة  الأول  ال�شكرتري  اأعلن 
الأمني  به  تقدم  على طلب  بناء  العا�شمة  اجلزائر  غرب  مزافران  بفندق  عمومي  اجتماع  لتنظيم  ت�رشيح  ا�شتالم  و�شل  اجلزائر  ولية  قدمت  و10جويلية.و 
الأول حكيم بلح�شل رفقة حممد نبو وحكيم كريدي.وتعهد بلح�شل يف اأول تعليق له بعد احل�شول على الت�رشيح ببذل كل جهوده لتوفري اأف�شل الظروف 
لتنظيم موؤمتر وطني موحد لالأفافا�س.و يعاين الأفافا�س منذ قرابة عام و ن�شف من انق�شامات كبرية بعد ا�شتقالة اأع�شاء يف الهيئة الرئا�شية وطرد املوالني 

للقيادي علي الع�شكري من املقر باملركزي يف العا�شمة.                                                                                                                              ق/و

فيما مت حجز قرابة مليار و ن�سف �سنتيم مزورة من العملة الوطنية و اأخرى اأجنبية قدرها 90600 اأورو

 االإطاحة  ب�سبكة وطنية خمت�سة يف تقليد العملة بعني الدفلى 
اإىل حماربة  الرامية  مل�شاعيها  ا�شتمرارا 
املا�شة  تلك  �شيما  ل  املنظمة،  اجلرمية 
م�شالح  متكنت  الوطني،  بالقت�شاد 
اأمن ولية عني الدفلى ممثلة باأمن دائرة 
املخت�شة  الفرق  و  خالد  الأم��ري  برج 
الق�شائية،  لل�رشطة  الولئية  للم�شلحة 
وطنية  �شبكة  لن�شاط  حد  و�شع  من 
تتكون  الوليات،  خمتلف  عرب  تن�شط 
باجلزائر  يقيم  اأحدهم  اأف��راد،  ثالثة  من 
و  �شنة   44 العمر  من  يبلغ  العا�شمة 
من  يبلغان  املدية،  ولية  من  الآخ��ران 
تقليد  يف  خمت�شة  �شنة،   37 العمر 
القانوين  ال�شعر  ذات  النقدية  الأوراق 
ق�شد  الأجنبية  و  الوطنية  العملة  من 

الوطنية  ال�شوق  يف  للتداول  طرحها 
قرابة  حجز  مع  الأم���وال،  تبيي�س  و 
مقلدة  �شنتيم،  مليار  ن�شف  و  مليار 
اأخرى من العملة  من العملة الوطنية و 

90600 اأورو مقلدة. الأجنبية تقدر ب� 
معلومات  ا�شتغالل  اإثر  جاءت  العملية 
حول  امل�شالح  ذات  عليها  حت�شلت 
اأ�شخا�س  ملجموعة  الإجرامي  الن�شاط 
العملة  تزوير  و  تقليد  ح��ول  ن�شب 
اإطالق  مت  حيث  الأجنبية،  و  الوطنية 
اجلهات  مع  بالتن�شيق  وا�شعة  حتريات 
بتحديد  كللت  املخت�شة،  الق�شائية 
تواجدهم  ومكان  فيهم  امل�شتبه  هوية 
مبدينة  امل�شاكن  اأح��د  م�شتوى  على 

خمي�س مليانة، اأين مت توقيفهم متلب�شني 
و  الفارط.  الأ�شبوع  نهاية  بجرمهم، 
كذا �شبط و حجز مليار و 437 مليون 
الوطنية  العملة  من  مقلدة  دج  �شنتيم 
نقدية  ورق���ات   4907 �شكل  على 
من  ورقة   3425 و  دج  األفي  فئة  من 
التداول  و  للطرح  جاهزة  دج  األف  فئة 
 59 و  دج  األفي  فئة  من  ورقة   684 و 
على  مطبوعة  دج  األف  فئة  من  ورقة 
حجز  جانب  اإىل  مقطعة،  غري  اأوراق 
ب�  يقدر  الأجنبية  العملة  من  مقلد  مبلغ 
نقدية  ورقة   546 منها  اأورو،   90600
و  للطرح  جاهزة  اأورو   100 فئة  من 
القيمة  نف�س  من  ورقة   360 و  التداول 

مقطعة،  غري  اأوراق  على  مطبوعة 
ورقية  ق�شا�شات   810 حجز  مت  كما 
كي�س  اإىل  اإ�شافة  للطبع،  مهياأة  بي�شاء 
مقلدة  نقدية  اأوراق  بقايا  على  يحتوي 
و�شائل  و  اإلكرتونية  معدات  مقطعة، 
05 هواتف نقالة كان  خا�شة، مركبة و 
ن�شاطهم  يف  ال�شبكة  اأفراد  ي�شتخدمها 
اأنه بعد  الإجرامي.هذا، و جتدر الإ�شارة 
الالزمة  التحقيق  اإج��راءات  ا�شتكمال 
اليوم  تقدميهم  مت  فيهم،  امل�شتبه  حيال 
اأمام النيابة املخت�شة مبوجب ملف اإجراء 
ق�شائي عن ن�شاطهم الإجرامي، و ذلك 

ق�شيتهم.  يف  للنظر 
برادع خمتار 

اأول زيارة منذ تف�سي الوباء

جزائريني  وزراء   4
يف موريتانيا للتعاون 
يف مواجهة خملفات 

"كورونا"
بداأ اأم�ض وفد جزائري رفيع امل�ستوى، زيارة 

ملوريتانيا، وهي االأوىل مل�سوؤولني بارزين منذ 
انت�سار فريو�ض كورونا قبل اأ�سهر. ومن املقرر 

اأن يجري الوفد اجلزائري لقاءات مع عدد 
من امل�سوؤولني املوريتانيني، وفق وكالة االأنباء 

املوريتانية الر�سمية. وي�سم الوفد اجلزائري، 
وزير اخلارجية �سربي بقدوم، وزراء املالية 

عبد الرحمن راوية، والتجارة كمال زريق، 
وال�سحة عبد الرحمن بن بوزيد، واملدير 

العام للوكالة اجلزائرية للتعاون الدويل 
من اأجل الت�سامن والتنمية حممد �سفيق 
م�سباحى، بح�سب الوكالة. ووفق امل�سدر 

ذاته، ا�ستقبل وزير اخلارجية اإ�سماعيل ولد 
ال�سيخ اأحمد، وعدد من امل�سوؤولني احلكوميني، 

الوفد اجلزائري مبطار نواك�سوط الدويل. 
وتعترب هذه الزيارة االأوىل )مل حتدد مدتها( 

لوفد جزائري ودويل لنواك�سوط، منذ 
انت�سار وباء كورونا قبل اأ�سهر. وح�سب وكالة 

االأنباء املوريتانية، تت�سدر جدول اأعمال 
الزيارة التعاون يف جمال مكافحة فريو�ض 

كورونا. و من جانبه اأو�سح وزير اخلارجية 
بوقادوم اأن هذه الزيارة التي تعترب االأوىل 

له ر�سميا خارج البالد منذ توليه هذا املن�سب 
وهو ما يعطي انطباعا عن م�ستوى العالقات 

بني البلدين، جاءت بتعليمات من رئي�ض 
اجلمهورية اجلزائرية لبحث �سبل الدعم الذي 

ميكن تقدميه ملوريتانيا.
واأ�ساف اأن اجلزائر على ا�ستعداد تام للتعاون 
مع موريتانيا يف خمتلف املجاالت التي حتتاج 

لها وخ�سو�سا يف مواجهة خملفات وباء كورونا، 
م�سيفا اأن هناك تداعيات اقت�سادية لهذا 

الوباء �سيتم تناولها خالل هذا اللقاء من اأجل 
اإيجاد احللول املنا�سبة لها.

وافتتح البلدان، يف اوت 2018، اأول معرب 
حدودي بري يربط بني البلدين عند مدينتي 

تندوف والزويرات املوريتانية، بهدف زيادة 
التبادل التجاري، وت�سهيل تنقل االأ�سخا�ض، 

وتعزيز التعاون االأمني ملكافحة االإرهاب.
لوؤي ي



وامل�ساجني واملغرب  فرن�سا  مع  والعالقات  احلجر  رفع  بخ�سو�ض  االن�سغاالت  على  يرد  اأو�سعيد  حمند 

اأبواب الرئا�سة مفتوحة للراغبني يف اإجراء حوار جاد 

لؤي ي
----------------------

�شحفية  ندوة  يف  بلعيد  او�شعيد  واأكد 
ان  اجلمهورية  رئا�شة  مبقر  ن�ّشطها  اأم�س 
�شيا�شيا  قرارا  لي�س  ال�شحي  احلجر  رفع 
املخت�شون  يقوله  ملا  ي�شتند  اأن  يجب  بل 
اأرقام كورونا  ي�شككون يف  "من  معتربا 
تقرر  اإن��ه  وق��ال  مر�س".  قلوبهم  يف 
ال�رشوع يف اإعداد خمطط عمل ملرحلة ما 
بعد كوفيد19-، موؤكدا اأن �شيا�شة الدولة 
املجازفة"  "عدم  على  البداية  منذ  ترتكز 
لكن  امل��واط��ن،  بحياة  احل��الت  كل  يف 
عن  البحث  من   - قال  كما   - مينع  ل  هذا 
احلياة  اإنعا�س  بني  جتمع  توفيقية  "حلول 
القت�شادية ومكافحة اجلائحة يف الوقت 

نف�شه".
الر�شمي  الناطق  امل�شت�شار  وك�شف 
التربعات،  قيمة  عن  اجلمهورية،  لرئا�شة 
قائال  كوفيد19  ح�شاب  يف  دخلت  التي 
�شنتيم  مليار   386 بلغت  التربعات  اإن 
 980 و  ب��الأورو،  و195األف  مليون  و   ،
ا�شرتليني.  جنيه  و7700  بالدولر  األف 
تاأويل  لكل  دفعا  اأن  املتحدث،  واأ�شاف 
درا�شة  �شيتم  ال�شفافية  على  وحر�شا 

توزيع هذه الأموال على من ي�شتحقها.
و بخ�شو�س متديد حملة النقا�س وال�رشح 
التمهيدي  امل�رشوع  م�شودة  حول  الدائر 
املمكن ذلك لفرتة  اإنه من  للد�شتور قال، 
الد�شتور  يكون  حتى  معقولة  زمنية 
اأو�شع  "ثمرة توافق وطني  املعدل املنتظر 

ممكن".
واأكد حمند اأو�شعيد اأن النقا�س الدائر حول 
م�شودة امل�رشوع التمهيدي للد�شتور رغم 
اإجراءات الوقاية من وباء كورونا التي حتّد 
"يوؤكد حاجة  من حرية التنقل والجتماع 
البالد املا�شة اىل د�شتور توافقي يوؤ�ش�س 
ملرحلة جديدة عابرة للعهدات ولي�س على 
م�شريا  الأحزاب"،  ول  الأ�شخا�س  مقا�س 
عرب  حتما  "مير  الغاية  هذه  بلوغ  اأن  اىل 
تو�شيع قاعدة النقا�س اىل جميع ال�رشائح 

الجتماعية".

واعترب ذلك مبثابة "جتاوب مع طلب العديد 
من الحزاب ال�شيا�شية واجلمعيات املدنية 
جتري  حيث  الوطنية"،  وال�شخ�شيات 
النقا�س  حلملة  التمديد  امكانية  درا�شة 
وال�رشح لفرتة زمنية معقولة حتى يكون 
لتوافق  ثمرة  املنتظر  املعدل  الد�شتور 
حلاجة  ي�شتجيب  ممكن  اأو���ش��ع  وطني 
البالد امللحة وامل�شتعجلة، اىل موؤ�ش�شات 
نوفمرب  اأول  بيان  راية  حتت  حقا  منتخبة 
يعزز  مبا  اجلديدة  اجلمهورية  لبناء   54
 ، الثالث  الوطنية  الهويات  مكونات 

الإ�شالم والعروبة والأمازيغية".

تبون ال ينوي تأسيس حزب 
سياسي

اأح��زاب  تاأ�شي�س  عن  ي�شاع  ما  وب�شاأن 
اجلمهورية   رئي�س  برنامج  تتبنى  جديدة 
الرئي�س  اإن  اأو�شعيد  اأحمند  بلعيد  قال 
حزب  تاأ�شي�س  ينوي  ل  اأنه  بنف�شه  اأعلن 
القرار  وهذا  �شيا�شية  حركة  اأو  �شيا�شي 

�شاري املفعول.
رئا�شة  اأب���واب  ب��اأن  املتحدث  و���ش��دد 
يف  الراغبني  لكل  مفتوحة  اجلمهورية 
احلوار اجلاد وامل�شوؤول واأ�شاف "اإن النداء 
قائما  مازال  الرئي�س  اأطلقه  الذي  للحوار 
لأن احلوار هو ال�شبيل الأجنع حلل امل�شاكل 

مهما كانت معقدة".
ما  اأن  لالت�شال  امل�شت�شار  الوزير  واأكد 
ورد يف بيان  جاليل �شفيان )رئي�س حزب 
جيل جديد( بخ�شو�س طلبه اإطالق �رشاح 
بع�س امل�شجونني "�شحيح"  واأن ذلك من 
اجلمهورية  رئي�س  موؤكدا  احلوار"،  "ثمرة 

قد وعد بدرا�شة هذا الطلب.
"يتحّملون  للحوار  املقاطعني  اأن  واعترب 
اأن   ال�شدد  هذا  يف  مذّكرا  م�شوؤولياتهم"، 
رئي�س  لطلب  "ا�شتجاب  تبون  الرئي�س 
حزب جيل جديد ووعد بدرا�شته يف اإطار 
ل�شالحياته  وال�شارم  الكامل  الحرتام  
لح��رتام  ال��ت��ام  وحر�شه  الد�شتورية 

ا�شتقاللية  العدالة".

قائمة الثلث الرئاسي

الوزير  اعترب  الن��ت��ق��ادات،  على  وردا 
الر�شمي  الناطق  لالت�شال  امل�شت�شار 
الثلث  قائمة  اإّن  اجلمهورية،  رئا�شة  با�شم 
اجلمهورية  رئي�س  عّينها  التي  الرئا�شي 
لو مت  لها حتى  املنتقدين  مل تكن لتعجب 

تغيريها عدة مرات.
و انتقد الناطق الر�شمي لرئا�شة اجلمهورية 
اإثارة ق�شية الدين يف بع�س النقا�شات و 
مل�شاعر  �رشيحا  ا�شتفزازا  "تعترب  التي 
اليوم  م�شلم  اجلزائري  فال�شعب  املواطنني 

وغدا و اإىل يوم الدين".
اأن  بلعيد،  اأو�شعيد  حمند  اأو���ش��ح  و 
الهتمام بالذاكرة الوطنية "لي�س مدفوعا 
باأي نزعة ظرفية" واإمنا هو "واجب وطني 

ل يقبل امل�شاومة".

 لوبيات مصالح ولوبيات 
عقائدية و إيديولوجية في 

فرنسا حاقدة على الجزائر

املكاملة  فحوى  حول  �شوؤال  عن  رده  ويف 

اجلمهورية،  رئي�س  اأجراها  التي  الهاتفية 
ال�شيد عبد املجيد تبون موؤخرا مع الرئي�س 
من  بطلب  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�شي 
اإن  الر�شمي  الناطق  ق��ال  الأخ���ري،  ه��ذا 
الرئي�س تبون يكّن "كل الحرتام والتقدير 
نوايا طيبة  الذي يحمل  للرئي�س ماكرون 
يف تعامله مع اجلزائر"، معربا باملقابل عن 
اأ�شفه بوجود يف فرن�شا "لوبيات م�شالح 
حتمل  اإيديولوجية  و  عقائدية  لوبيات  و 
اأن  اإىل  م�شريا  للجزائر"،  تاريخيا  حقدا 
ا�شتقالل  اأبدا  ته�شم  "مل  اللوبيات  هذه 
الأفق  يف  خطوة  ظهرت  كلما  و  اجلزائر؛ 
من اأجل حت�شني العالقات بني البلدين اإل 
و حتركت هذه اللوبيات على نطاق وا�شع، 

لإف�شاد كل خطوة بّناءة بني البلدين".
و اأ�شاف اأن هذه اللوبيات " ُت�رش مب�شلحة 
اجلزائر"،  مب�شلحة  ت�رش  مما  اأكرث  فرن�شا 
م�شددا على اأن اجلزائر �شتكون "باملر�شاد 
اأي  لها  يتحقق  لن  التي  اللوبيات  لهذه 

هدف من اأهدافها يف اجلزائر".
ال�شفري  مب��غ��ادرة  يتعلق  ���ش��وؤال  وع��ن 
الناطق  اأو���ش��ح  ب��اجل��زائ��ر،  الفرن�شي 
بق�شية  يتعلق  �شاأن  "هذا  اأن  الر�شمي 

�شيادية تهّم الدولة الفرن�شية".

الرتاب  غادر  بوهران  املغربي  القن�شل 
يكن  "مل  اجلزائر  �شد  ت�رشفه  و  الوطني 

م�شتغربا".

القنصل المغربي بوهران 
ضابط مخابرات

بوهران  املغربي  القن�شل  بخ�شو�س  اأما 
طلبت  بعدما  الوطني  الرتاب  غادر  الذي 
اجلزائر �شحبه لأنه جتاوز حدوده و حدود 

اللياقة بت�رشفاته.
يكن  مل  اجلزائر"  �شد  ت�رشفه  اإن  ق��ال 
يف  "�شابط  اأن��ه  ات�شح  و  م�شتغربا" 

املخابرات املغربية".
و اأكد حمند اأو�شعيد اأن هذه ال�شفحة يف 
"قد  البلدين  بني  الدبلوما�شية  العالقات 
ُطويت"، مربزا اأن اجلزائر "دولة تعمل من 
الجتماعية  امل�شاكل  وطاأة  تخفيف  اأجل 
على مواطنيها و هناك باملقابل من ينتهج 
يف  راأ�شها  ُتخفي  التي  النعامة(  )�شيا�شة 

الرمل لتفادي مواجهة الأخطار".
لرفع  نعمل  "نحن  ال�شاأن:  هذا  يف  قال  و 
بني  العالقات  على  حفاظا  امل�شتوى 

ال�شعبني ال�شقيقني اجلزائري و املغربي".

رد الوزير امل�ست�سار لالت�سال، الناطق الر�سمي لرئا�سة اجلمهورية، حمند اأو�سعيد بلعيد على عدة موا�سيع اأثارت اجلدل موؤخرا يف ال�ساحة الوطنية من انتقاده الإثارة ق�سية الدين 
يف النقا�سات ورفع احلجر ال�سحي اإىل العالقات اجلزائرية مع املغرب وفرن�سا واإطالق �سراح امل�ساجني.
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االأ�سبوع املقبل مف�سلي يف حتديد مدى 
انت�سار وباء كورونا

مع العودة التدريجية لبع�ض االأن�سطة التجارية وتقلي�ض مواقيت احلجر، بركاين:

اأكد ع�شو اللجنة العلمية ملتابعة و ر�شد 
ان  بركاين،  بقاط  كورونا،  وباء  تف�شي 
الأ�شبوع املقبل �شيكون نقطة مف�شلية 
يف حتديد مدى انت�شار الوباء من عدمه، 
لبع�س  التدريجية  العودة  مع  خا�شة 
التوقيت  تقلي�س  و  التجارية  الأن�شطة 

الزمني للحجر ال�شحي.
اأرجع  ارتفاع حالت الإ�شابة  و بعدما 
اىل  يومني  اآخ��ر  يف  كورونا  بفريو�س 
الوقاية  باإجراءات  املواطنني  التزام  عدم 
الأمان  م�شافة  باحرتام  تعلق  ما  خا�شة 
ت�رشيح  يف  بركاين  بقاط  اأو���ش��ح   ،
بخ�شو�س  املعطيات  اأن  �شحفي، 
البالد م�شتقرة  وباء كورونا يف  تف�شي 
اجتاه  مع  خا�شة  ال��راه��ن،  الوقت  يف 
النخفا�س   اىل  الإ���ش��اب��ة  م��ع��دلت 
اأن  غري  املا�شية،  بالأ�شابيع  مقارنة 
فريو�س  ور�شد  مبتابعة  املكلفة  اللجنة 
يومني  اآخر  ارتفاعا يف  �شجلت  كورونا 

ولية  غرار  على  الوليات  بع�س  يف 
حمدثنا-  ح�شب   - ال�شبب  و  �شطيف 
باإجراءات  املواطنني  التزام  لعدم  راجع 
فيما  خا�شة  املفرو�شة  ال�شحي  احلجر 

يتعلق باإلزامية ارتداء الكمامات.
املكلفة  العلمية  اللجنة  ع�شو  وح�شب 
ف��اإن  ال��وب��اء  تف�شي  ر�شد  و  مبتابعة 
الأ�شبوع املقبل �شيكون نقطة مف�شلية 
يف حتديد مدى انت�شار الوباء من عدمه، 
لبع�س  التدريجية  العودة  مع  خا�شة 
التوقيت  تقلي�س  و  التجارية  الأن�شطة 
الزمني للحجر ال�شحي وهي املوؤ�رشات، 
التي �شيتم ال�شتناد لها من ِقبل اللجنة 

ملعرفة مدى تطور فريو�س كورونا.
التزام  ����رشورة  على  �شدد  باملقابل 
التجار  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  اجل��زائ��ري��ني 
الوقاية  باإجراءات  املتعلقة  بالتو�شيات 

على راأ�شها اإجبارية ارتداء الكمامة.
لوؤي ي

 متديد خف�ض االإنتاج اإىل نهاية جويلية �سينع�ض �سوق النفط
اجتماع اوبك ياأخذ بعني االعتبار ا�ستئناف االإنتاج الليبي وعرقاب يوؤّكد:

موؤمتر  رئي�س  و  الطاقة  وزي���ر  اأك���د 
اأوبك،  للنفط  امل�شدرة  الدول  منظمة 
القادمة  الجتماعات  اأن  عرقاب،  حممد 
من  املنتجني  من  �رشكائها  و  للمنظمة 
خارجها، �شتاأخذ بعني العتبار ا�شتئناف 

الإنتاج يف اأهم احلقول النفطية الليبية.
الأمانة  نظمته  لقاء  خالل  عرقاب  رد 
ال�شحافة  مع  بفيينا  لأوب��ك  العامة 
املرئي  التحا�رش  تقنية  بوا�شطة  العاملية 
اأوب��ك+  جمموعة  رئي�شي  بح�شور  و 
األك�شندر  الرو�شي  النفط  وزي��ري 
العزيز  عبد  الأمري  ال�شعودي  و  نوفاك 
عودة  يخ�س  �شوؤال  على  �شلمان،  بن 
كل  "�شنبحث  بالقول:  الليبي  النتاج 
ميكانزماتنا،  اإط��ار  يف  الأم���ور  ه��ذه 
ل�شيما جلنة املراقبة الوزارية امل�شرتكة 
العتبار  بعني  الأخذ  �شيتم  بالتاأكيد  و 

هذا التطور يف اجتماعاتها القادمة".
"�شعادته  عن  اجلزائري  الوزير  واأعرب 
لإنتاجهم  ليبيا  يف  الإخ��وة  با�شرتجاع 

مع  تن�شيق  وجود  اإىل  لفتا  النفطي" 
الله،  �شنع  م�شطفى  الليبي،  نظريه 

حول الق�شايا النفطية وعودة الإنتاج.
مع  متفقون  "نحن  بالقول:  اأ�شاف  و 
ال��ق��رارات  ك��ل  ح��ول  الليبي  اجل��ان��ب 
املتخذة يف اإطار اأوبك و اوبك+" م�شريا 
�شاركت  ليبيا  اأن  اإىل  ال�شياق  نف�س  يف 

من خالل تقدميها  مقرتحات.
الأخ��رية  ال��ق��رارات  حول  تعليقه  ويف 
بتمديد  والقا�شية  اأوب��ك+  ملجموعة 
و  ماي  ل�شهري  املقرر  باخلف�س  العمل 
عرقاب  اأكد  جويلية،  نهاية  اإىل  جوان 
يف  بالت�رشيع  �شي�شمح  التمديد  هذا  اأن 
وترية  وتقليل  النفط  �شوق  "انتعا�س 
ب�شكل  امل�شاعدة  و  امل��خ��زون،  تعبئة 

اإيجابي يف ت�شكيل هيكل ال�شوق".
املتخذة  القرارات  هذه  باأن  اعترب  كما 
"ُتظهر  ال�شبت،  اجتماعات  خ��الل 
النكما�س  مواجهة  يف  انه  اأخرى  مرة 
القت�شادي غري امل�شبوق فاإن التعاون و 

التعددية لهما اأهمية ق�شوى، يف حتقيق 
ل�شالح  النفط  �شوق  يف  ال�شتقرار 
الإيجابية"  "الروح  على  مثنيا  اجلميع" 
لإيجاد  الأط���راف  جميع  ا�شتعداد  و 
املفاو�شات  يف  خا�شة  توافقية  حلول 
املكثفة، التي اأجريت يف الفرتة ال�شابقة 

لالجتماعات.
من جهته، اأو�شح وزير النفط ال�شعودي 
)خ��ارج  الطوعية  التخفي�شات  اأن 
قررتها  التي  عليها(  املتفق  احل�ش�س 
اململكة -اإىل جانب الإمارات والكويت 
الأ�شعار  انتعا�س  يف  �شاهمت  وُعمان- 
لكنه اأ�شار اإىل اأنها كانت مقررة ل�شهر 

جوان فقط.
لل�شوق  امل�شتقبلية  التطورات  وعن 
لأوانه  ال�شابق  من  اأنه  اعترب  النفطي، 
يف  الإن���ت���اج  �شيا�شة  ع��ن  احل��دي��ث 
اأغ�شط�س بالنظر حلالة عدم اليقني التي 
ظل  يف  العاملية  القت�شاديات  تعرفها 

 لوؤي يجائحة كورونا.
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وكالء ال�سيارات يربطون ات�ساالتهم بامل�سانع للح�سول على »ح�سرية« متثيلها باجلزائر
التكميلي  املالية  قانون  �شدور  اأطلق 
كبريا  �شباقا  الر�شمية  اجل��ري��دة  يف 
ب��ني وك���الء ال�����ش��ي��ارات »ال��ق��دم��اء« 
بتمثيل  للظفر  ج��دد  اأع��م��ال  ورج���ال 
يوجد  التي  خا�شة  العالمات،  اأك��رب 
ب�شبب  املوؤقت  احلب�س  رهن  اأ�شحابها 
ال�شيارات  تركيب  ملف  يف  جت��اوزات 
عبد  ال�شابق  الرئي�س  حكم  فرتة  خالل 
املتتالية،  وحكوماته  بوتفليقة  العزيز 
حيث ي�شعى كل من عمار ربراب وعبد 
عالمات  ل�شرتجاع  ع�شايبو  الرحمان 
بعد  التوايل،  على  و"كيا"  "هيونداي" 
طحكوت  طرف  من  عليها  ال�شتيالء 

ال�شناعة  وزي���ر  ب�شبب  وع��رب��اوي 
بو�شوارب. ال�شالم  عبد  الأ�شبق 

لعالمتي  ال�شابقان  املمثالن  با�رش    
عمر  اجل��زائ��ر  و«ك��ي��ا«  »ه��ي��ون��داي« 
ربط  ع�شايبو  الرحمان  وعبد  رب��راب 
للعالمات  الأم  بال�رشكات  ات�شالتهما 
 04 من  اأكرث  بعد  ل�شرتجاعها  الكورية 
وا�شتبدالهما  توقيفهما  من  �شنوات 
وح�شان  الدين طحكوت  من حمي  بكل 
يعرف  �شار  ما  انطالق  مع  عرباوي، 
دخل  حني  يف  العجالت«،  »نفخ  مب�شانع 
ووك��الء  الأع��م��ال  رج��ال  م��ن  العديد 
�شباق  يف  اأخ��رى  ع��الم��ات  �شيارات 

الأملانية،  العالمات  بتمثيل  للظفر 
و�شيات  »فولك�شفاغن  غ��رار  على 
 2003 منذ  املمثلة  وبور�س«  و�شكودا 
م��ن ط���رف »���ش��وف��اك« مل��ال��ك��ه م��راد 
عن  املوؤقت  احلب�س  رهن  املوجود  علمي 
تركيب  مب�شانع  متعلقة  ف�شاد  ق�شايا 
 GBH جمموعة  تهدف  اإذ  ال�شيارات، 
جانب  اإىل  املجموعة  بتمثيل  الظفر  اإىل 
عالمة  حاليا  ميثل  الذي   Saida فرعها 

Citroën يف اجلزائر.
املجموعة  اأن  اإعالمية  م�شادر  واأكدت   
جمموعة  ل��دى  الرت�شح  ملف  دفعت 
اإمكانية  على  للتح�شل  »فولك�شفاغن« 

الأمل��ان��ي��ة:  املجموعة  ع��الم��ات  متثيل 
الذي  الوقت  الت�شالت يف  وتاأتي هذه 
ال�شيارات  ا�شترياد  ن�شاط  فيه  يبقى 
ينظم  ���رشوط  بدفرت  مرتبطا  اجلديدة 
خمتلف  ع��ل��ى  وي��ن�����س  امل��ج��ال،  ه���ذا 
من  ا�شتيفائها  يجب  التي  ال�����رشوط 
عملية  يف  لل�رشوع  امل�شتوردين  طرف 
املالية  قانون  �شدور  رغم  ال�شترياد، 
و�شبق  الر�شمية.  اجلريدة  يف  التكميلي 
اأن  علي  اآيت  فرحات  ال�شناعة  لوزير 
�رشح باأن ال�رشوع يف عمليات ا�شترياد 
يتاأخر  لن  الوكالء  قبل  من  ال�شيارات 
م�رشوع  على  امل�شادقة  بعد  كثريا 

لأن  بالربملان،  التكميلي  املالية  قانون 
ملف  تخ�س  التي  التنظيمية  الن�شو�س 
جاهزة،  ال�شيارات  ل�شترياد  العودة 
لن  ال��وزي��ر-  ت�رشيح  -ح�شب  لذلك 
ي��ت��اأخ��ر الإف����راج ع��ن دف��رت ال�����رشوط 
الوكالء  ينتظر  اإذ  العملية،  لهذه  املنظم 
لل�رشوع  اجلديد  ال�رشوط  دفرت  �شدور 
وتوجهاتهم  اإ�شرتاتيجياتهم  درا�شة  يف 
ا�شترياد  يخ�س  فيما  امل�شتقبلية، 
انتظار  اإىل  بالإ�شافة  ال�����ش��ي��ارات، 
مب�شانع  اخلا�س  اجلديد  ال�رشوط  دفرت 

الرتكيب.
ق/و

املطالبة بالعدالة بني املوؤ�س�سات االعالمية وت�سوية م�ساكل عمال القطاع

  نا�سر ب   
-------------------

يف  للمجل�س،  الوطني  املكتب  يجد  ومل 
ر�شده للبيئة التي يزاول فيها ال�شحفيون 
و�شيك  تكفل  على  يدل  مما  اأي  عملهم، 
وتلطيف  امل�رشوعة،  ال�شحافيني  مبطالب 
الياأ�س  ب��ع��وام��ل  امل�شبع  العمل  ج��و 
القلق  بواعث  على  والق�شاء  والإحباط، 
مثلما  ال�شحفية،  الأ�رشة  و�شط  املفرط 
امل�شرتكة  الر�شالة  يف  املكتب  اإليه  اأ�شار 
بتاريخ  والعدل  الت�شال  وزي��رْي  اإىل 
اأو ما يزيد،  2020  فمنذ �شنة  اأفريل   17
عة يف  تفجرت اأزمات فظيعة كانت متوقَّ
اخلا�شة  التلفزيوين  الإعالم  موؤ�ش�شات 
كنتيجة حتمية للن�شاأة غري ال�شليمة لهذا 
الذي  و   2011 �شنة  الإع��الم  من  النوع 
�شيا�شية  قرارات  اإىل  الواجهة  به  زجت 
اعتبار  اأدن��ى  اأ�شحابها  ُي��ويل  اأن  دومن��ا 
ملعايري النجاعة و الدميومية و اإر�شاء دعائم 
اإ�شتثمار �شليم يف حقل الإعالم ال�شمعي 
الب�رشي، فكانت النتيجة اليوم اأن ما يزيد 
اأجور  بدون  و عامل  1000 �شحفي  عن 
متحملني عناء تركة ثقيلة من الت�شيري و 
الن�شاط غري اللر�شيد يف القطاع، مما اأدى 
دق  اىل  اجلديد  الوقت  مبجمع  بالعاملني 
وو  نداءاتهم  يف  طالبوا  و  اخلطر  ناقو�س 
منا�شب  حماية  اإىل  الحتجاجية  قفاتهم 
عملهم و كامل حقوقهم و عدم حتميلهم 
نطاق  عن  اخلارجة  الت�شيري  اأوزار  نتائج 
الوطني  املجل�س  ت�شامن  قد  و  اإرادتهم؛ 
�شجل  و  معهم،  اجلزائريني  لل�شحفيني 

عدم توفر  ما ُيحتم حل هذه املوؤ�ش�شة
 22 فبتاريخ  تفاقمًا،  ازداد  الو�شع  لكن   
وزارة  م�شالح  اأ�شدرت   2019 اأوت 
مت�رشفني  بتعيني  اأوامر  املخت�شة  العدل 
اأ�شحابها  يوجد  التي  لل�رشكات  اإداريني 
حمل تدابري ق�شائية، من �شمنها موؤ�ش�شة 
اجلديد"، وقالت  "الوقت  ال�شحافة  جممع 
جاء  القرار  اأن  املعنية  الق�شائية  اجلهات 
"�شعيا للحفاظ على ا�شتمرارية ن�شاطها 
و�شمانا ملنا�شب ال�شغل وللوفاء مبا عليها 
من التزامات جتاه الغري.                                                                              
 اإن املجل�س الوطني لل�شحفيني اجلزائريني 
جممع  ق�شية  كثب  ع��ن  د  ير�شُ وه��و 
ال�شحافة "الوقت اجلديد"، بال�شتماع اإىل 

املوؤ�ش�شة،  اإدارة  مبا يف ذلك  الأطراف  كل 
منه  الق�شد  حثيث،  م�شعى  كل  يبارك 
من�شفة  قانونية  ت�شوية  اإىل  الو�شول 
فروعه،  بجميع  املجمع  لأزم��ة  و�شفافة 
والت�شال،  ال��ع��دل  وزي���رْي  ويطالب 
بالتدخل الفوري واجلاد، وحمل املت�رشف 
الإداري املكلف على ال�رشوع يف اإجراءات 
ت�شوية الأزمة املالية لهذه املوؤ�ش�شة،وعلى 
بها  العاملني  كل  م�شتحقات  دفع  راأ�شها 
وجود  ب�شاأن  قرارات  اأية  يف  واإ�رشاكهم 
ن�شاطها.ويقوم  وم�شتقبل  املوؤ�ش�شة 
اجلزائريني،  لل�شحفيني  الوطني  املجل�س 
بخطوات ميدانية مكملة ملجهود الزمالء 
اأجل  من  اجلديد"  "الوقت  موؤ�ش�شة  يف 
م�شتقبلهم  وحماية  حقوقهم  ا�شرتجاع 
عامة  ب�شفة  املجل�س  يدر�س  كما  املهني، 
ك�شلوك  اإليها  اللجوء  املمكن  اخليارات 
اإىل  النزول  ذلك  مبا يف  وطني،  ت�شامني 
العام،  الراأي  من  ال�شند  وطلب  ال�شارع 
احتجاجية،  وم�شريات  بتجمعات  والقيام 
املهني  ال��واق��ع  رف�����س  ع��ن  للتعبري 
والجتماعي املعا�س، وللتعبري عن رف�س 
ال�شمت املطَبق من طرف �شلطات الدولة 
عامة  ب�شفة  ال�شحفيون  يعانيه  ما  اإزاء 

من اأو�شاع اإن�شانية كارثية.
لل�شحفيني،  الوطني  املجل�س  وُيلفت 

الإن�شان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  اهتمام 
التدخل وت�شنيف ما يالقيه  اإىل  ويدعوه 
خانة  يف  اجتماعي،  قهر  من  ال�شحفيون 
حالت ال�شطهاد املمار�س �شد الإن�شان، 
من  م�شتعجال  قانونيا  تكفال  وت�شتدعي 

اأعلى �شلطات البالد.
لل�شحفيني  الوطني  املجل�س  ويطالب   
"فئة  بت�شجيل  الأول،  الوزير  اجلزائريني، 
املهنية  الفئات  قائمة  �شمن  ال�شحفيني" 
"فريو�س  تداعيات  من  ت�رشرا  الأك��رث 
حماية  اآل��ي��ة  تن�شيب  وب���داأ  كورونا" 
هذا  لأجل  و   ، لهم  م�شتعجلة  اجتماعية 
مرا�شالت  بتوجيه  املجل�س   قام  الغر�س 
الت�شال،  وزير  ال�شيد  اإىل   . م�شتعجلة 
وال�شيدة رئي�شة الهالل الأحمر اجلزائري، 
الن�شغال  ه��ذا  اإي�شال  على  ويعمل 
كما  الدولة.  يف  املعنية  ال�شلطات  لكل 
ووافق  للمجل�س  الوطني  املكتب  در�س 
بني  ما  اجتماعي  �شندوق  اإن�شاء  على 
ال�شحفيني و ُن�شبت لهذا الغر�س، خلية 
در�س  كما  القانوين.  الأ�شا�س  لتح�شري 
وجود  عن  تتحدث  و  دوريا  ترّدد  اأي�شا 

فو�شى و جتاوزات   
يف  العاملون  ال�شحفيون  لها  يتعر�س  
و�شوء  العمومي،  الإع��الم  موؤ�ش�شات 
يف  والت�شال  الإع���الم  خاليا  تعامل 

يف  ال�شحفيني  بع�س  م��ع  ال��ولي��ات، 
املرا�شلني  لالإذاعة، ومع  املحلية  املحطات 
ب�شفة  ال��وط��ن  رب��وع  يف  ال�شحفيني 
متاأ�شفا  الوطني  املكتب  ووقف  عامة...  
اأمام بع�س �شور الأداء الهزيل ملا يعرف 
ينبغي  ال��ذي  و  املوؤ�ش�شاتي  ب��الإع��الم  
الأداء  و  الحرتافية  يف  مثال  يكون  اأن 
امل�رشف ملوؤ�ش�شات الدولة مهما كانت .هذا 
الو�شع امل�شكوت عنه، جعل ال�شحفيني 
اإىل  ينظرون  عمومهم  يف  اجلزائريني 
"احل�شن  بعني  العمومي  التلفزيون 
فقط  واخل��ادم  ذاته"،  على  املنغلق  املنيع 
الحتكار  تنتهج  �شيقة،  فئوية  مل�شالح 
اأ�شلوبا يف العمل والتوظيف، ول ت�شعى 
والنفتاح  الكفاءة  عن  للبحث  اإطالقا 
اأن   اإىل  البيان  اأ�شار  املناف�شة.و  على 
اجلزائريني،  لل�شحفيني  الوطني  املجل�س 
العائلة  اأب��ن��اء  خ��رية  احت�شنته  ال��ذي 
بقناعة  وي�شعى  الوطنية،  الإعالمية 
تفخُر  ثمرًة  يكون  لأن  بالنجاح،  املوقن 
وال�شحافيات،  ال�شحافيني  اأجيال  بها 
التنظيمية  للم�شوؤولية  ح�رشية  نقلة  يف 
والنقابية، لُيلقي بهذا اللوم على املوؤ�ش�شة 
طالب  باأنه  موؤكدا  للتلفزيون،  العمومية 
اأحد، ف�"ل خري  حق بال َمنِّ ول مزية من 
العظم وُيَقزُم  الأق��زام  ُيعظم  اإع��الم  يف 

اء.                                                 ".
 وانطالقا من هذا يعمل املجل�س الوطني 
ال�شيد  وينا�شد  اجلزائريني  لل�شحفيني 
رئي�س اجلمهورية وال�شيد وزير الت�شال 
اإ�شالح  ور�شات  اإط��ار  يف  بالتعجيل 
لنمط  عميقة  مبراجعة   ، ال�شحافة  قطاع 
الت�شيريي،  جهازها  واأداء  املوؤ�ش�شة  عمل 
وفر�س �شقف من انفتاحها على املحيط، 
اأ�شاليب التوظيف فيها، ب�شكل  ومراجعة 
ونخبه  اجلزائري  املجتمع  رغبات  يواكب 
معركة  �رش  البلد  ويقي  فئاته،  وجميع 
يف  املتفجرة  العقول  على  ال�شيطرة 
ناق�س  كما  الف�شائي.  الإع���الم  ع��امل 
الإ�شهار  مو�شوع  املجل�س  اجتماع 
ال�شحافة  لعناوين  املمنوح  العمومي 
الوطنية  املكتوبة حيث �شجل بقاء نف�س 
املمار�شات ال�شابقة املو�شومة بالغمو�س 
العمومي   الإ�شهار  الالعدل يف توزيع  و 
على اجلرائد  و بقاء التطمينات الر�شمية 
املختلفة باإعتماد مقايي�س �شفافة يف منح 
الإ�شهار العمومي جمرد وعود ل تختلف 
�شنوات؛  منذ  ال�شائد  اخلطاب  وجود  عن 
لهذا يطالب املجل�س بوقف الإ�شهار على 
اجلميع اأو مبنحه عدل للجميع ح�شب عدد 
و  موؤ�ش�شة  كل  يف  بهم  امل�رشح  العمال 
كاإجراء  قانونا  املربرة  م�شاريفها  كتلة 
فيه،  ال�شحافيون  ي�شارك  ا�شتعجايل  
انتقال هادئ وباأقل  اآلية  اإىل حني جاهزية 
ال�شحافيني  عمل  منا�شب  يف  اخل�شائر 
وال�شحافة  احلديث  الإع��الم  ع�رش  اإىل 
عرب  اجتماعه  ختام  ويف  الإلكرتونية  
جتاوز  يف  اإرادت��ه  عن  الوطني،  املكتب 
�شيما  ول  جدا،  ال�شعبة  العمل  ظروف 
الظروف املالية الناجمة عن غياب ميزانية 
ثابتة،  متويل  وم�شادر  ال�شنوي،  للن�شاط 
اأن  يف  الكبري  اأمله  عن  املكتب  عرّب  كما 
املكاتب  تن�شيب  ا�شتكمال  تتهياأ ظروف 
الولئية وخمتلف الفروع، وتفعيل حملة 
هيئة  واجتماع  والع�شوية،  النخراط 
احلدث  هذا  الوطني(،  )املجل�س  املداولت 
املجل�س  �شيعطي  الذي  الهام،  التنظيمي 
مزيدا من الدفع وتوحيد اجلهد على طريق 
ترقية املهنة ال�شحفية وتعزيز مكت�شبات 
ال�شحفيني  من  ورجالها  املهنة  ن�شاء 
وال�شحافيات، مهما كان موقع عملهم  .  

اأ�سدر  املجل�ض الوطني لل�سحفيني اجلزائريني بيانا �سديد اللهجة عّب فيه عن قلقه جتاه ما يعانيه  قطاع االإعالم يف اجلزائر ، و قال البيان  اإنه بعد اإنتفا�سة  �سلمية عالية الروح الوطنية  �سارك 
فيها ال�سحفيون  و ال يزالون يوؤدون بالغ اإ�سهاماتهم  النوعية يف الدفع باجلهد الوطني نحو االأمن اإىل دولة القانون و احلريات و العدالة  االجتماعية  بنية اأن ينال كذلك القطاع حظه من 
االإ�سالحات التي لطاملا انتظروها ، و اأ�سار البيان التي ت�سلمت اجلريدة ن�سخة منه اأن املكتب الوطني للمجل�ض �سجل خالل اجتماعه االأخري باالإجماع، على  بقاء مهنة ال�سحافة رهينة ممار�سات 

قدمية ممقوتة، ال ميكن اال�ستمرار يف ال�سمت عنها.

يف بيان للمجل�ض  الوطني لل�سحفيني اجلزائرين

ربراب وع�سايبو ي�سعيان ال�ستعادة »هيونداي« و»كيا« وتناف�ض على خالفة "�سوفاك"
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�سوق ليبيا يغرق يف مياه ال�سرف ال�سحي!!

ي�سني حممد 
---------------- 

الكريهة  الروائح  اإىل  اإ�شافة 
يوميا  روتينا  اأ�شحت  التي 
عن  ه����وؤلء  وع���رب  ل��ل��ت��ج��ار. 
ال�شديدين  وا�شتيائهم  تذمرهم 
امل�شوؤولني  اك��رتاث  ع��دم  من 
يتخبطون  ال��ت��ي  بامل�شكلة 
ح�شبهم  م���رة  ك��ل  يف  ف��ي��ه��ا 
انت�شار  اح��ت��م��ال  م��ع  خا�شة 

"اللي�شمانيوز"،  من  الأمرا�س 
عن  ناهيك  املالريا..  الكولريا، 
والتي  كورونا  فريو�س  تف�شي 
والتي  اخل��وف،  تثري  اأ�شبحت 
نظرا  بالكارثية  الباعة  و�شفها 
ال�شوق  عند  القذرة  املياه  لتدفق 
كبريا،  م�شتنقعا  بذلك  م�شّكلة 
التجار  غ�شب  ثار  اأ الذي  الأمر 
�شلعهم  بيع  من  متكنهم  لعدم 
بينما  ونظيفة،  �شحية  بيئة  يف 

عن  ال��ب��ح��ث  بع�شهم  ف�شل 
ملزاحمة  الطريق  و�شط  مكان 
اأجل  من  الفو�شويني  الباعة 
خا�شة  يومهم،  ق��وت  ك�شب 
اأغلبهم  ال�شوق  ه��ذا  جت��ار  اأن 
����رشه���م وب��ح��اج��ة  ي��ع��ي��ل��ون اأ
اأح�شن  يف  ن�شاطهم  ملمار�شة 

الظروف. 
عدم  التجار،  م��ن  ع��دد  واأك��د 
املعنية  امل�����ش��ال��ح  اك����رتاث 

حيث   ، امل��ت��ك��ررة  مل��ط��ال��ب��ه��م 
امل�شكل  اإ�شالح  التجار  ينتظر 
عن  وم��درو���س  ج��دي  ب�شكل 
وتطهري  جتديد  اإع���ادة  طريق 
ال�شحي  ال�������رشف  ق���ن���وات 
بالقرب  املتواجدة  الرئي�شية 
ت�شببت  والتي   ، ال�شوق  من 
بكل  القذرة  املياه  في�شان  يف 
والفواكه  اخل�رش  �شوقي  من 

واملالب�س.

ت�سرب  م�سكل  املحلية الإخراجهم من  لل�سلطات  نداءهم  الوادي،  ليبيا" مبدينة  "�سوق  بـ  املعروف  والفواكه  �سوق اخل�سر  جّدد جتار 
لهم  يعد  مل  التي  البيئية  الكارثة  تلك  ب�سبب  الزبائن  ينفر  م�ستنقع  اإىل  حولته  والتي  ال�سوق،  اأر�سية  فوق  ال�سحي،  ال�سرف  مياه 

لتحملها. طاقة 

بامل�سكلة امل�سوؤولني  اكرتاث  عدم  من  �سديد  ا�ستياء 

البلدي  املكتب  عنا�رش  اأقتحم 
لتن�شيقية  البيا�شة  لبلدية 
املجتمع  حل��م��اي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
جل�شة  بعد   ، ب��ق��ّوة  امل��ي��دان 
املكتب  قبل  من  التن�شيب 
مدة  تتجاوز  مل  التي  الولئي 
م�شاركتهم  بوا�شطة  ال�شهر 
خريية  ن�����ش��اط��ات  ع���ّدة  يف 
يف  امل�شاركة  منها  ت��ي  وي��اأ
ال��ت�����ش��دي ل��ل��وب��اء اخل��ط��ري 
خالل  م��ن  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
عمليات  جميع  يف  امل�شاركة 
بع�س  �شهدتها  التي  التعقيم 
مبختلف  العمومية  املوؤ�ش�شات 
البيا�شة  بلدية  واأحياء  اأنحاء 
وك�����ذا ال���ط���رق���ات وه���ي 
فيها   �شارك  التي  العمليات 
النا�شطني  اأع�شائها  اأغلب 
بذلك  م��وؤك��دي��ن  امل��ي��دان  يف 
يف  اخل��ال�����ش��ة  نيتهم  ع��ل��ى 
كل  يف  وامل�شاركة  الرتقية 
 ، املجتمع  وي��خ��دم  ي��ه��م  م��ا 
من  الإطار  هذا  يف  علمنا  كما 
البلدي  املكتب  رئي�س  قبل 
ال��ربن��ام��ج  اأن  ب��ل��خ��ري  ه��ب��ي 
لف�شل  امل�����ش��ط��ر  اجل���دي���د 
على  ويحتوي  ثري  ال�شيف 
الن�شاطات  م��ن  جم��م��وع��ة 
اأن  اأكرث  نوؤكد  حتى  املختلفة 
املكتب  وتن�شيب  م�شاعينا 
كل  م�����ش��اع��دة  اإىل  ي��ه��دف 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ر���ش��م��ي��ة وك��ذا 
وغريها  امل��ح��روم��ة  ال��ف��ئ��ات 

التي  الأخ��رى  اخل��دم��ات  من 
مبا�رشة  ب�شفة  املواطن  مت�س 
اليومية  بحياته  �شلة  ولها 
كل  وعزم  الأولويات  بني  من 
وامل�شاعدين  املكتب  اأع�شاء 
امليدان  يف  جت�شيدها  على  له 
عند  اجل��م��ي��ع  ي��ن��زل  ح��ت��ى 
والربنامج  امل�شطر  ال��ه��دف 
بعيدا  �شا�شي  الأ القانون  يف 
يعرقل  فيما  التفكري  على 
هو  م��ا  ك��ل  ���ش��د  ي��ق��ف  اأو 
اجلميع  واأن  خ�شو�شا  مفيد 
يف  امل�����ش��اه��م��ة  اأن  ي����درك 
نواعها  اأ ومبختلف  النجاحات 
مت���ر ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ري اجل��ي��د 
جتني  ال��ذي  ال�شليم  والعقل 
املحرومة  الفئات  خ�شو�شا 
ث��م��اره��ا م���ن م�����ش��اع��دات 
تكون  خمتلفة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
ومواكبة  ال��غ��ن  رف��ع  وراء 
لي�س  الذين  ف��راد  ل��الأ احلياة 
الت�شدي  على  ال��ق��درة  لهم 
للمتطلبات  ح��ت��ى  وحت���دي 
مبفردهم  للحياة  ال�رشورية 
عنا�رشها  ينا�شد  وبالتايل 
وغريها  امل�شوؤولة  اجلهات  كل 
يد  م��د  املجتمع  ف����راد  اأ م��ن 
ملوا�شلة   وامل�شاعدة  العون 
ال�شليم  الطريق  يف  ال�شري 
اأو  التوقف  يف  التفكري  دون 

. للوراء  العودة 
زياد  بو  اأ

من  ك��ب��ري  ع����دد  ي��وا���ش��ل 
�شكاويهم  ت��ق��دمي  املوطنني 
ال��ب��ل��دي��ة  امل�����ش��ال��ح  اإىل 
املحيط،  بتنظيف  املكلفة 
جمع  ح��اوي��ات  قلة  ب�شبب 
لهم،  املخ�ش�شة  القمامة 
من  ال��ك��ث��ري  ت��اأك��ي��د  رغ���م 
لهذا  وامل�شريين  امل�شوؤولني 
واحل�شا�س  احل��ي��وي  القطاع 
ب����اأن احل����اوي����ات ال���ت���ي مت 
ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف 
واملجمعات  ال�شكنية  الأحياء 

كافية. احل�رشية 
م���ام ال�����ش��ك��اوى  ن���ه اأ غ��ري اأ
واملواطنني  لل�شكان  املتكررة 
املجمعات  م��ن  العديد  ع��رب 
خلل  وج��ود  تاأكد  ال�شكانية 
التوزيع  عمليات  يف  لي�س 
اخل��ا���ش��ة ب��ح��اوي��ات رف��ع 
بوجود  منا  واإ املنزلية  القمامة 
احلاويات  ب�رشقة  يقومون  من 
الأح��ي��اء،  من  ع��دد  عرب  ليال 
اأ�شحاب  من  لعدد  بيعها  ليتم 
���ش�����ش��ات ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل��وؤ
ال��ت��ع��ل��ي��ب  يف  امل��خ��ت�����ش��ة 

. �شكلة لر ا و
عدد  اأك��د  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
����ش���اء امل��ن��دوب��ي��ات  م��ن روؤ

�شخ�شيا  قاموا  نهم  باأ البلدية 
عمليات  ع��ل��ى  ����رشاف  ب���الإ
ت���وزي���ع ه����ذه احل���اوي���ات 
م��اك��ن��ه��ا  اأ يف  وو���ش��ع��ه��ا 
يومني  من  اأقل  بعد  ليتاأكدوا 
ما  وهو  النهائي،  اختفائها  من 
حني  يف  ال�رشقة،  فر�شية  اأكد 
النظافة  واأعوان  عمال  تذمر 
ل��ع��دم مت��ك��ن��ه��م م��ن ال��ق��ي��ام 
الظروف،  اأح�شن  يف  بواجبهم 
احلاوية  من  القمامة  رفع  لأن 
من  رفعها  من  بكثري  اأ�شهل 
كثريا  واأن  خا�شة  الأر���س، 
مي��ل��ك��ون  ل  الأع������وان  م���ن 
من  متكنهم  التي  الو�شائل 

املنزلية. القمامات  رفع 
اأخرى  �شكاوى  وجهت  فيما 
هي  تعترب  التي  البيئة  ملديرية 
الفاعلة  الأط��راف  من  اأي�شا 
ت�شمنت  امل��ج��ال،  ه���ذا  يف 
احلاويات  ان��ع��دام  اإ�شكالية 
القمامة  ل��رف��ع  املخ�ش�شة 
املحيط  ع��ل��ى  ذل��ك  ث��ري  وت��اأ
يلحق  ق��د  ال���ذي  وال��ت��ع��ف��ن 
ب��ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف�����ش��اءات 
الواجب  البيئية  والأو���ش��اط 

عليها. املحافظة  على  العمل 
ي�شني حممد 

للحياة  التدريجية  ال��ع��ودة 
تظهر  ب�����داأت  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
م��الحم��ه��ا ي��وم��ا ب��ع��د ي��وم 
احلجر  يف  انتظار  ط��ول  بعد 
ال�����ش��ح��ي مل���ن���زيل ال���ذي 
اث���ر ���ش��ل��ب��ا ع��ل��ى ال��ن�����ش��اط 
حيث  الولية،  يف  القت�شادي 
اجلميع  والتزم  احلركة  �شلت 
الغول  هذا  من  خوفا  بالبيت 
ال�شغار  ي�شتثن  مل  ال���ذي 
انه  �شواء  حد  على  والكبار 

م�س  ال��ذي  كورونا  فريو�س 
لكن  العامل  دول  جميع  تقريبا 
مبدى  رهينة  تبقى  تاأثرياته 
ملواجهة  دول��ة  كل  ا�شتعداد 
واعتماد  القاتل  الوباء  ه��ذا 
تف�شي  مبنع  الكفيلة  الطرق 
املجتمع  اأو�شاط  يف  العدوى 
ال���ذي ت��ق��ب��ل ف��ك��رة احل��ج��ر 
من  له  وما  املنزيل  ال�شحي 
العدوى،  انت�شار  منع  يف  دور 
اإجناح  يف  الف�شل  يرجع  كما 

التي  ال�شحية  العملية  هذه 
كل  الوطني  الواجب  اأمالها 
�رشطة  م��ن  م���ن  الأ ���ش��الك  اأ
النظافة  وعمال  وطني  ودرك 
و�شلطات  م��دين  وجم��ت��م��ع 
احلماية  دور  وك���ذا  حملية 
امل��دن��ي��ة وج��ي�����س ال�����ش��رتات 
على  و�شعوا  الذين  البي�شاء 
املبا�رشة  امل��واج��ه��ة  عاتقهم 
املحتملة  اأو  املوؤكدة  للحالت 

املتوفاة. اأو 

اأمران  واحليطة  احلذر  ويبقى 
التوخي  ملوا�شلة  مطلوبان 
لهذا  حمتملة  عدوى  اأي  من 
الإجراءات  بتطبيق  الفريو�س 
حتى  ال���الزم���ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
وع��ودة  النهائي  التخل�س 
اإىل  ���ش�����ش��ات  امل��وؤ ج��م��ي��ع 
يف  وال�رشوع  املعتاد  ن�شاطها 
الوباء  هذا  اأف�شده  ما  ترميم 

.... العامل  به  ابتلي  الذي 
مبارك قدودة 

مل يتعد موعد تن�سيبها ال�سهر 

تن�سيقية حماية املجتمع مكتب البيا�سة 
ت�سطر برناجما ثريا لل�سيف 

ت�سببت يف اإغراق املجمعات ال�سكنية يف االأو�ساخ

اختفاء حاويات القمامة من �سوارع 
واأحياء الوادي

العودة التدريجية للحياة الطبيعية كانت ب�سرة خري على مواطني الوالية 

يف ظل تف�سي اجلائحة بالوادي

وكالة "كنا�ض" تبحث �سبل مرافقة اأرباب العمل
ال�شندوق  وك��ال��ة  ب���ادرت 
م��ي��ن��ات  ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��اأ
الأج��راء  للعمال  الجتماعية 
ليات  الآ عن  بالبحث  بالوادي، 
العمل  اأرباب  ملرافقة  الناجعة 
ب��ال��ق��ط��اع الق��ت�����ش��ادي يف 
كورونا  فريو�س  تف�شي  ظل 
)كوفيد19-(،  امل�����ش��ت��ج��د 
م�شوؤويل  م��ن  ُعلم  ح�شبما 

الهيئة. هذه 
�شمن  ال�����ش��ن��دوق  اع��ت��م��د 
ا�شتبيان  اإجراء  امل�شعى،  هذا 
ل��ك��رتون��ي��ة  ع��رب ال��ب��واب��ة الإ
ل���ل���ت�������رشي���ح ع�����ن ب��ع��د 
لفائدة  موجه  بال�شرتاكات، 
اأرب�����اب ال��ع��م��ل ب��ال��ق��ط��اع 
الق��ت�����ش��ادي )ال��ع��م��وم��ي 
الوقوف  اأجل  من  واخلا�س(، 
ن�شاطهم  و���ش��ع��ي��ة  ع��ل��ى 
ال�شحية  احل���ال���ة  ظ���ل  يف 
جراء  ال�شائدة  ال�شتثنائية 

كورونا. جائحة  انت�شار 
اإىل  الإج����راء  ه���ذا  وي��ه��دف 

ال�شبل  اأجن���ع  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
نها  �شاأ من  التي  والو�شائل 
م��راف��ق��ة  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  اأن 
���ش�����ش��ات الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��وؤ
ال��ن��ا���ش��ط��ة ب��اجل��ه��ة خ��الل 
الراهنة،  ال�شحية  الأزم���ة 
لتقلي�س  ما  اإ ا�شطرت  والتي 
كليا،  التوقف  و  اأ ن�شاطها 
اإمكانية  يف  بالتايل،  والنظر، 
ج���دول���ة دي���ون���ه���ا، وم��ن��ه��ا 
املالية  و�شعياتها  ت�شوية 

الوطني  ال�����ش��ن��دوق  زاء  اإ
م��ي��ن��ات الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ت��اأ
�رشح  مثلما  الأجراء،  للعمال 

جابري. نور  بذلك 
ومب��وج��ب ال���ش��ت��ب��ي��ان ف��اإن 
اأرب�����اب ال��ع��م��ل م��دع��وون 
�شئلة،  اأ ع��دة  ع��ن  ل��الإج��اب��ة 
املتعلقة  ت��ل��ك  منها  �شيما 
���ش�����ش��ات��ه��م  ث��ر م��وؤ مب���دى ت��اأ
بكوفيد19-،  القت�شادية 
اجلائحة  كانت  ذا  اإ ما  وح��ول 

جزئي  ت��ع��ط��ل  يف  ت�شببت 
مع  ل��ن�����ش��اط��ه��م،  ك��ل��ي  اأو 
جدولة  يت�شمن  طلب  تقدمي 
اإزاء  عليهم  املرتتبة  الديون 
ال�����ش��ن��دوق، واق���رتاح امل��دة 
لت�شديد  لهم  املالئمة  الزمنية 
اإىل  ا�شتنادا  ال��دي��ون،  تلك 

ملتحدث. ا
ع�رشنة  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
الجتماعي  ال�شمان  منظومة 
اأرباب  مع  العالقات  وتطوير 
املعهود  الإطار  خارج  العمل 
على  ي��ق��ت�����رش  ك���ان  ال����ذي 
فاإن  الديون،  ودف��ع  حت�شيل 
اجلديدة  اجلوارية  اخلدمة  هذه 
يف  النهائية  غايتها  تكمن 
املحافظة  يف  ال�شندوق  رغبة 
املوؤ�ش�شات  ا�شتمرارية  على 
الق���ت�������ش���ادي���ة وح��م��اي��ة 
و�شمان  ال�شغل  منا�شب 
ال�شرتاكات،  حت�شيل  خدمة 

امل�شدر. نف�س  ي�شيف 
ي�شني حممد 
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القطاع ال�سحي بورقلة اأمام حتديات كبرية 

التجاين  ن-ق- 
---------------- 

عبادو  الدكتور�شليم  وك�شف 
و  ال�شحة  ترقية  جلنة  رئي�س 
اأن  اجلنوب.  يف  البحث  تطوير 
ا�شابة   25  : ال�  تتعّد  الولية 
ال�شلك  يف  كورونا  بفريو�س 
و  ط��ب��ي  ال�����ش��ب��ه  و  ال��ط��ب��ي 
احت�شاب  دون  ال�شحة  اأعوان 
للفريو�س  احلاملة  احل���الت 
اأن  و  ...علما  اأع��را���س  دون 
من  عدد  ع  و�شْ مت  ن��ه  اأ �شبق 
احلجر  ره��ن  الطبي  ال�شلك 

ل�شحي  ا
ال�شحية  املنظومة  ت��رزح  و 
اأ�شبحت  معها  و  ورقلة   يف 
مك�شوفة  ال�شحية  الهياكل 
التف�شي  م����ام  اأ و���ش��ع��ي��ف��ة 
ما  ك��ورون��ا  ل��وب��اء  ال�����رشي��ع 

املحك  على  املنظومة  ي�شع 
املهتمني  بع�س  يوؤكد  حيث   ،
الرعاية  اأن  ال�شحي  بالقطاع 
ل  ورق��ل��ة  ب��ولي��ة  ال�شحية 
امل�شتوى  ع�ن  بعيدة  ت��زال 
ببع�س  م��ق��ارن��ة  امل��ط��ل��وب 

نها  اأ برغم  اجل���وار،  ولي��ات 
و  ب��ام��ت��ي��از...  نفطية  ولي��ة 
ال�شحة  ترقية  جلنة  تطالب 
اجلنوب  يف  البحث  تطوير  و 
التعجيل   -: الو�شية  الوزارة 
و  الطبية  الطواقم  بحماية 

اأ�شبحت  التي  طبية  ال�شبه 
 ، بورقلة  تتزايد  اإ�شاباتها 
بتحرير  التعجيل  عن  ف�شال 
و  ال�شت�شفائية  امل�شالح 
الكوفيد  م�شلحة  اإخ����راج 
حممد  م�شت�شفى  م��ن   19
ق���ل  الأ ع��ل��ى  اأو  ب��و���ش��ي��اف 
 ، منها  الأك��رب  اجل��زء  اخ��راج 
قالة  اإ مطالب  اىل  بال�شافة 
مديري  من  الت�شيري  طواقم 
مديرو   ( ال�شحية  املوؤ�ش�شات 
ثبتوا  اأ الذين   ) امل�شت�شفيات 
ال�شحة  ت�شيري  يف  ف�شلهم 
ل�شنوات...مطلب  بورقلة. 
جامعي  م�شت�شفى  ن�����ش��اء  اإ
ما   ، عاملية  مبقايي�س  م��دين 
عند  ي��ت��ج��دد  و  يظهر  ف��ت��ئ 
فاعلني  ط��رف  من  اأزم��ة  كل 

. نيني. ميدا

297 م�سابا  اأم�ض اىل  اأول  املواطنني   الفريو�ض من  ارتفع عدد �سحايا  ، فيما  بورقلة  الطبية  للطواقم  ت�سلله  يوا�سل فريو�ض كورونا 
واإدارية متخبطة.... مالية  ، وبلوائح  اإجراءات وقائية كاملة  ، وبدون  املواجهة مع كورونا معزولة  التي تخو�ض  الطبية  ، الطواقم 

كاملة وقائية  اإجراءات  بدون  املواجهة  تخو�ض  التي  الطبية  الطواقم 

امل�شطر  امليداين  الربنامج  اإطار  يف 
م���ن ال��ولي��ة  م��ن ق��ب��ل م�����ش��ال��ح اأ
الإجرام  ظاهرة  مكافحة  اإىل  الهادف 
�شمان  اأ�شكاله،  مبختلف  احل�رشي 
و  املمتلكات  و  املواطنني  حماية 
يف  ل�شيما  ال��ع��ام،  ال��ن��ظ��ام  ك��ذا 
البحث  فرقة  متكنت  الراهن،  الوقت 
ال��ولئ��ي��ة  بامل�شلحة  ال��ت��دخ��ل  و 
الأ�شبوع  خالل  الق�شائية  لل�رشطة 
م�شتبه  �شخ�س  توقيف  من  املا�شي 
�شنة،   )28 ( العمر  م��ن  يبلغ  فيه 
امل��خ��درات  ت��روي��ج   و  ببيع  ي��ق��وم 
الن�شاط  حيثيات    . املعالج(  )الكيف 
واردة  معلومات  اإىل  تعود  الأمني 
�شخ�س  قيام  مفادها  الفرقة  اإىل 

على  امل���خ���درات  ب��ي��ع  و  ب��رتوي��ج 
املتواجدة  الأح��ي��اء  اأح��د  م�شتوى 
ذلك  ثر  اإ على  الخت�شا�س،  بقطاع 
التحريات  و  الأبحاث  تكثيف  بعد  و 
بعد  و   الأخ��ري،  هذا  هوية  حتديد  مت 
توقيفه  مت  حمكمة  اأمنية  خطة  و�شع 
بحوزته  �شبط  مع  املكان  عني  يف 
املعالج(  )الكيف  املخدرات  من  كمية 
ليتم  بيعها،  و  ترويجها  ب�شدد  كان 
الذكر  ال�شالف  حتويل  الفور  على 
مقر  اإىل  امل��ح��ج��وزة  ال��ك��م��ي��ة  و 
ق�شية  يف  حتقيق  فتح  و  امل�شلحة 
الإج���راءات  ا�شتكمال  احل��ال.ب��ع��د 
امل�شتبه  تقدمي  مت  للق�شية  اجلزائية 
اجلمهورية  وكيل  ال�شيد  م��ام  اأ فيه 

ق�شية  عن  الأغ��واط  حمكمة  لدى 
املعالج(  )الكيف  املخدرات  حيازة 
الرتويج،  ق�شد  �رشعي  مربر  بدون 
اإج��راءات  على  ملفها  اأح��ال  ال��ذي 
لتتم  للجل�شة،  ال��ف��وري  امل��ث��ول 
حب�شا   )02 ( �شنتني  بعقوبة  دانته  اإ
مالية  غرامة  و  ي��داع،  الإ مع  نافذا 
دج(.و   30000.00 ( قدرها  نافذة 
نف�س  به  قامت  اآخر  اأمني  ن�شاط  يف 
متكنت  الأ�شبوع،  نف�س  خالل  الفرقة 
ع��ن��ا���رش ال�����رشط��ة ل��ه��ذه الأخ���رية 
ثرات  للموؤ اآخ��ر  م��روج  توقيف  من 
العمر  من  يبلغ  املخدرات  و  العقلية 
كانت  التوقيف  عملية  �شنة،   )23 (
تفيد  معلومات  ا�شتغالل  اثر  على 

ترويج  و  ببيع  فيه  امل�شتبه  بقيام 
باأحد  العقلية  ثرات  املوؤ و  املخدرات 
 ، الأغواط  مبدينة  املتواجدة  الأحياء 
اأمنية  خطة  و�شع  ذلك  ثر  اإ على  ليتم 
احرتافية  بكل  و  اأ�شفرت  حمكمة 
مع  امل��ك��ان  ع��ني  يف  توقيفه  ع��ن 
املخدرات  من  كمية  بحوزته  �شبط 
قدره  مايل  مبلغ  و  املعالج(  )الكيف 
ن�شاطه  عائدات  من  دج(   1950.00 (
حتويله  الفور  على  ليتم  الإجرامي، 
امل�شلحة  مقر  اإىل  املحجوزات  و 
فيها،  املتورط  الق�شية  يف  للتحقيق 
ا�شتيفاء  بعد  و  اإطارها  يف  مت  التي 
و  �شبط  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�����راءات 
املهلو�شة  الأقرا�س  من  كمية  حجز 

امل�شتبه  م�شكن  يف  خمباأة  كانت 
الإج���راءات  ا�شتكمال  بعد  ف��ي��ه. 
امل�شتبه  تقدمي  مت  للق�شية  اجلزائية 
اجلمهورية  وكيل  ال�شيد  م��ام  اأ فيه 
اإحالة  بعد  و  الأغواط،  حمكمة  لدى 
احلكم  قا�شي  ال�شيد  على  ملفها 
وف��ق��ا لإج����راءات امل��ث��ول ال��ف��وري 
حكم  ح��ق��ه  يف  ���ش��در  للجل�شة، 
حب�شا   )02 ( ب�شنتني  دانته  باإ يق�شي 
مالية  غرامة  و  ي��داع،  الإ مع  نافذا 
عن  دج(   50000.00 ( قدرها  نافذة 
ملهن  م�رشوعة  غري  ممار�شة  جنحة 

املخدرات. حيازة  و  ال�شحة 
ق/ج

الولئية  امل�شلحة  �شجلت 
ب��اأم��ن  الق�شائية  لل�رشطة 
ماي  �شهر  خالل  اأدرار  ولية 
جمموعة   2020 �شنة  م��ن 
م���ن ال��ق�����ش��اي��ا مت��ث��ل��ت، يف 
خا�شة  ق�شية  ت�شجيل18  
املا�شة  واجل��ن��ح  ب��اجل��ن��اي��ات 
فيها  ت���ورط  ���ش��خ��ا���س  ب��الأ
 14 منها  حلت  �شخ�شا   17
نف�س  �شجلت  كما  ق�شية، 
خا�شة  ق�شية   30 امل�شلحة 
املا�شة  واجل��ن��ح  ب��اجل��ن��اي��ات 
 13 فيها  ت��ورط  باملمتلكات 
ذاته  ال�شياق  ويف  �شخ�شا، 
واح��دة  ق�شية  ت�شجيل  مت 
�شد  واجلنح  باجلنايات  خا�شة 
فيها  تورط  العمومي  ال�شيء 
يخ�س  وفيما  واحد،  �شخ�س 
مت  واملالية  القت�شادية  اجلرائم 
تورط  ق�شايا  خم�س   ت�شجيل 

ُحلت  اأ�شخا�س    ت�شعة  فيهما 
فرقة  �شجلت  كما  جميعها، 
التابعة  امل��خ��درات  مكافحة 
ق�شايا  اأربع   امل�شلحة   لنف�س 
ثرات  واملوؤ باملخدرات  خا�شة 
اأربعة  فيها  ت��ورط  العقلية 
وعلى  جميعها  ُحلت  اأ�شخا�س 
من  قر�س   100 حجز  مت  ثرها  اإ
 41،32 و  العقلية  ث��رات  امل��وؤ
بانقو  م�شحوق  م��ن  غ��رام��ا 
رات��ن��ج  م��ن  و13،33غراما 

                         . لقنب ا
عبدالرحمن بلوايف 

بلدية  رئي�س  امل��وت   غّيب 
املالك  عبد  احل��اج  العبادلة 
ب���ن ع��ب��د ال���رح���م���ان ب��ع��د 
جم��ال  يف  ط��وي��ل  م�����ش��وار 
�شمن  والت�شيري  ال�شيا�شي  
املنتخبة  املجال�س  ده��ال��ي��ز 
ح��ي��ث اأع���ط���ى م���ن ح��ي��ات��ه 
امل��واط��ن  خ��دم��ة  ال��ك��ث��ري يف 
ب�����ش��ف��ة خ��ا���ش��ة وامل��ن��ط��ق��ة 
وايل  ونعى   ، عامة  ب�شفة 
واملوؤ�ش�شات   ، ب�شار  ولي��ة 
الفقيد   ، والأمنية  الر�شمية 
اأن  وج��ل  عز  الله  �شائلني   ،
ويلهم  رحمته  بوا�شع  يتغمده 
ذوي���ه ال�����ش��رب وال�����ش��ل��وان. 
الفقيد  جثمان  ت�شييع  ومت 
مب��ق��ربة ال��ع��ب��ادل��ة وت��زام��ن��ت 
ب��وداع  البلدية  رئي�س  وف��اة 
ب��رز  اأ اأح��د  ابراهيم  �شيخ  بن 
الب�شمة  ت�شنع  التي  الوجوه 
العبادلة  قاطني  وجوه  على 
تعر�شه  بعد  اليوم  ذات  يف 
ثرها  اأ على  لقي  قلبية  لنوبة 
 ، وتعاىل  �شبحانه  الله  وجه 
الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث 
غازي  ال�شيناتور  انتخاب  مت 
جمل�س  لرئي�س  نائبا  جابري 

الأوىل  اخلطوة  َلُتَعد  م��ة،  الأ
الولية  ل�شكان   نوعها  من 
باجلزائر.  التعددية  تاريخ  يف 
حنايف  �شتاذ  الأ تعيني  مت  كما 
الدولة  اإط��ارات  اأح��د  ميلود 
المة  جمل�س  ع�شو  ال�شامني 
الأخ��ري  الرئا�شي  الثلث  يف 
به  ا�شتب�رش  ال��ذي  ال�شيء 
وي�شتعد  خريا  ب�شار  �شكان 
توديع  بعد  العبادلة  �شكان 
عبد  الرحمان  عبد  بن  الراحل 
ال�شيد  تن�شيب  اإىل  املالك 
رئي�شا  اجل��ب��ار  عبد  مناعي 
البلدي  ال�شعبي  للمجل�س 
يف  يعد  حيث  العبادلة  لبلدية 
القائمة  �شمن  الثانية  املرتبة 
ال�شتحققات  يف  فازت  التي 
نا�شط  وهو  الأخ��رية  املحلية 
ن��ق��اب��ي، ع��م��ل ط���وال ه��ذه 
ال��راح��ل  ج��ان��ب  اإىل  العهدة 
قائمة  يف  املالك  عبد  احل��اج 
الوجوه  م��ن  الكثري  �شمت 
جماعي  غ��رار  على  اجلديدة 
عريبي  وم����ربوك  ���ش��دي��ق 

ال�شباب.  من  وغريهم 
اأ . د  ب���ي  ي��ط��ال��ب ���ش��ك��ان ح���ي اأ

ن�����وار ب��امل��دي��ن��ة اجل��دي��دة  الأ
ابتدائية  باإجناز  متقطن  ببلدية 
املدينة  حتتوي  حيث   ، للحي 
داري  الإ املقر  على  اجل��دي��دة 
وت�شم  �شنوات،  منذ  للبلدية 
وثانوية  متو�شطة  ترابها  على 
ابتدائية  اإىل  تفتقر  لكنها 
�شكان  بناء  اأ فيها  يتمدر�س 
الطلب  ه��ذا  وي��ع��ت��رب  احل���ي، 
وان  ���ش��ب��ق  م��ت��ج��ددا  ق��دمي��ا 
الوايل  احلي  �شكان  به  طالب 
بداية  يف  ونظموا  ال�شابق، 

احتجاجا  الدرا�شية  ال�شنة 
مطالبني  ب��ن��ائ��ه��م،  اأ رف��ق��ة 
بنائهم  اأ ملعاناة  ح��د  بو�شع 
بكل  حاليا  يدر�شون  الذين 
وق�شبة  املرقب  ابتدائية  من 
وايرن  ال�شيد  وق�شبة  اجلنة 
بعيدين  هيبة،  مولي  وزاوية 
اإىل  ي�شل  قد  مبا  ذويهم  عن 
م��ر  الأ كلم،  اأرب��ع��ة  من  اأك��رث 
كبرية  معاناة  ُي�شكل  ال��ذي 
قد  الذين  ولأوليائهم،  لهم 
ال�شيارات  لكراء  ي�شطرون 
و�شعهم  اأو  نقلهم،  اأجل  من 

عند  ا���ش��ط��راري��ة  ق��ام��ة  اإ يف 
ما  م��ع��ارف��ه��م،  اأو  ق��ارب��ه��م  اأ
نف�شية  على  �شلبا  يوثر  قد 
فيما  ومت��در���ش��ه��م،  الأط��ف��ال 
ثناء  اأ عليهم  خطرا  ي�شكل 
ابتدائية  اإىل  ف��رادى  تنقلهم 
مولي  ب��زاوي��ة  ن���وار  الأ ب��ي  اأ
الطريق  يقطعون  كونهم  هيبة 
متقطن  ب��ل��دي��ة  ب��ني  ال��راب��ط 
الطريق  وه��و  اأول��ف  وبلدية 
طريقا  حاليا  اأ���ش��ب��ح  ال��ذي 
مبدينة  الولية  مقّر  بني  رابطا 
فتح  بعد  اأولف،  ودائرة  اأدرار 

املار  اأدرار،    - اأولف   الطريق 
كانت  و  متقطن،  بلدية  ِبطريق 
مدر�شة  باإجناز  وع��ود  هناك 
ال�شاعة  حد  اإىل  تنفذ  مل  لكنها 
املقبلة  الدرا�شية  وال�شنة   ،
اإل  الأك��رث  على  لها  يبق  مل 
ينا�شد  لذلك  اأ�شهر،  خم�شة 
و�شع  ال���وايل  احل��ي  �شكان 
بال�رشوع  بنائهم  اأ ملعاناة  حد 
م��در���ش��ي،  جم��م��ع  اإجن���از  يف 
ال�شنة  مطالع  جاهزا  يكون 

املقبلة.  الدرا�شية 
عبدالرحمن بلوايف 

فائزة  ة  امراأ ع�رشة  اثنتا  كرمت 
يف  املبدعة  ة  امل��راأ م�شابقة  يف 
)ال�شعر  دب��ي��ة  الأ ال��ك��ت��اب��ات 
العربية  باللغتني  والتعبري 
من  مب��ب��ادرة  م��ازي��غ��ي��ة(  الأ و 
ذاع���ة اجل��زائ��ر م��ن غ��رداي��ة.و  اإ
الثقافية  امل�شابقة  ه��ذه  تاأتي 
ف��ري��ل  اأ �شهر  انطلقت  ال��ت��ي 
امل��ن��ق�����ش��ي، ال���ت���ي ن��ظ��م��ت 
ت�شجيع  بهدف  حملية  برعاية 

ال�شعرية  و  دبية  الأ بداعات  الإ
املختلفة  املواهب  اكت�شاف  و 
ح�شبما  بالبيت،  للماكثات 
الو�شيلة  بذات  من�شط  اأو�شح 
الإع��الم��ي��ة.ك��م��ا ت��ه��دف ه��ذه 
امل�شاعدة  يد  تقدمي  اإيل  املبادرة 
وتثمني  بالبيت  املاكثة  ة  للمراأ
الفنية  امل��ج��الت  يف  قدراتها 
وترقية  دب��ي��ة  والأ والثقافية 
مبختلف  والفني  الأدبي  نتاج  الإ

مثلما  املحلية،  التعبري  من��اط  اأ
ال�شحفي،  جهته  م��ن  ���رشح 
اأح��م��د ق��رين.و���رشح��ت اإح��دى 
ال�شحي  احلجر  اأن  الفائزات 
اإجراءات  اإطار  يف  فر�س  الذي 
فريو�س  تف�شي  م��ن  ال��وق��اي��ة 
اإىل  "دفعني   -19 ك��وف��ي��د 
الأدبي". ليف  التاأ عامل  اقتحام 
��ل��م��ت ج��وائ��ز وت��ك��رمي��ات  و���شُ
ولية  واىل  بح�شور  للفائزات 

غ��رداي��ة، ب��وع��الم ع��م��راين و 
الذكرى  اإحياء  اإط��ار  يف  ذل��ك 
غرداية  ذاعة  اإ افتتاح  املزدوجة 
للفنان  الوطني  واليوم   )2001 (
ه��ذه  يف  (.و����ش���ارك  8جوان  (
جمموعه  ما  دبية  الأ امل�شابقة 
جلنة  تولت  حيث  مبدعة،   123
دبية  الأ اأعمالهن  تقييم  حتكيم 
الأمازيغية. و  العربية  باللغتني 
ق/ج

االإطاحة  مبروجْي املخدرات و املوؤثرات العقلية باالأغواط 

خالل  باأدرار  باجلنح  خا�سة  ق�سية   30
ال�سهر املن�سرم 

العبادلة  بب�سار تودع رئي�ض البلدية احلاج 
عبد املالك  

�سكان حي "اأبو االأنوار" بتيمقطن باأدرار  يجددون طلبهم الإجناز ابتدائية باحلي  

تكرمي الفائزات يف م�سابقة املراأة املبدعة بغرداية 



جواريات العدد07
اإلربعاء 10 جوان 2020 م الموافق لـ 18 شوال 1441هـ2016

 ت�سخري رتل متحّرك و اأكرث من 200 عون للحماية املدنية 
بق�سنطينة 

حممد علي 
-----------------

امل�����ش��وؤول  ذات  اأو����ش���ح  و 
القافلة  ان��ط��الق  هام�س  على 
حرائق  من  للوقاية  التح�شي�شية 
الزراعية  املحا�شيل  و  الغابات 
اخل��روب،  بلدية  مقر  اأم��ام  م��ن 
اإىل  ن�شاطها  �شيتوا�شل  التي 
اأنها  اجل���اري  ج���وان    25 غ��اي��ة 
الفرتة   نف�س  خ��الل  �شتجوب 
ذلك  و  للولية   12 ال�  البلديات 
امل�شالح  مديريات  مع  بالتن�شيق 
والأ�شغال  الطاقة  و  الفالحية 

و  الغابات  حمافظة  و  العمومية 
هذا  يف  الفاعلني  خمتلف  مع  كذا 

املجال.
هذا  ت�شخري  اأن  املتحدث،  اعترب  و 
ل�شمان  يوميا  الأعوان  من  العدد 
اأي  ملواجهة  "كافيا"  امل��ن��اوب��ة 
بحرائق  تعلق  ما  خا�شة  خطر، 
الزراعية  املحا�شيل  و  الغابات 
احل�شاد  انطالق حملة  اقرتاب  مع 
ابتداء من  و الدر�س عرب الولية، 
اجل��اري،  ج��وان  �شهر  منت�شف 
ال�شدد  هذا  يف  مت  قد  اأنه  م�شيفا 
ثانوية  وح���دات   9 تخ�شي�س 
ي�شم  متحركا  رتال  و  للتدخل 

اخلدمة،  حيز  �شيدخل  عونا   45
حت�شبا  القادم  �شهرجويلية   بداية 

طارئ. اأي  ملواجهة  للتدخل 
�شاحنة   22 ت�شخري  مت  ك��م��ا 
ب��ال��غ��اب��ات و8  ت��دّخ��ل خ��ا���ش��ة 
و�شاحنتني  لالت�شال  مركبات 
الإ���ش��ارة  مت��ت  مثلما  للنقل، 
هذه  ان��ط��الق  تخلل  ق��د  ل��ي��ه.و  اإ
املوجهة  التح�شي�شية  احلملة 
احلرائق  من  للوقاية  للفالحني 
م�رشحا  حقولهم  تكون  قد  التي 
�رشوحا  و  مطويات  توزيع  لها، 
�شالح  منطقة  من  بكل  للفالحني 
ال��ت��داب��ري  و  امل��ري��ج  و  دراج���ي 

من  اتخادها  ال��واج��ب  الوقائية 
حرائق  اأخطار  من  التقليل  اأجل 
غرار  على  الزراعية  املحا�شيل 
الوقائية  الأمنية  امل�شاحة  تهيئة 
5 اأمتار ،و الف�شل ما بني  بعر�س 
ال�شا�شعة  امل�شاحة  ذات  احلقول 
اآلت  مراقبة  و  وقاية  باأ�رشطة 
مبعدات  جتهيزها  م��ع  احل�����ش��اد 

الأمان.
اأكرث  ب��اأن  امل�شدر  نف�س  ذكر  و 
املحا�شيل  من  هكتار   500 من 
ت��ل��ف��ت��ه��ا ال��ن��ريان  ال��زراع��ي��ة اأ
ولية  عرب   2019 �شيف  خالل 

. ق�شنطينة

 �سخرت احلماية املدنية بق�سنطينة رتال متحركا و 202 عونني ل�سمان املناوبة 24 �ساعة/ 24 �ساعة ملكافحة حرائق الغابات و 
املحا�سيل الزراعية خالل �سيف 2020، ح�سب املكلف باالإعالم و االت�سال باملديرية الوالئية لذات ال�سلك النظامي، املالزم 

اأول، نور الدين طافر.

ملكافحة حرائق الغابات و املحا�سيل

املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  اأط���اح 
بخن�شلة  الق�شائية  لل�رشطة 
حجز  مع  العقلية  املوؤثرات  مبروج 
اأ�شلحة  و  �شماريخ   ، حية  ذخائر 
ب��ي�����ش��اء  حم��ظ��ورة ب��الإ���ش��اف��ة 
قر�س   600 من  اأزي��د  حجز  اإىل 
نوع  من  العقلية  ث��رات  امل��وؤ من 
اأمام  فيه  امل�شتبه  ُقّدم   ، بريغابلني 
حمكمة  لدى  اجلكمهورية  وكيل 
مديرية  بيان  ح�شب  خن�شلة.  
م�شبوق  فيه  امل�شتبه  الولية  اأمن 
ترويج  ب�شدد  ك��ان  و  ق�شائيا  
م�شتوى  على  العقلية  املوؤثرات 
املدينة  بو�شط  الكائن  م�شكنه 
حمكمة  اأمنية  خطة  اإعداد  ليتم   ،
م�شكن  اإىل  التنقل  اإثرها  على  مت 
كافة  ا�شتكمال  بعد   ، فيه  امل�شتبه 
بالتن�شيق  القانونية  الإج��راءات 
تفتي�س  مت   ، الق�شائية  اجلهات  مع 
العملية  اأ�شفرت  ي��ن  اأ م�شكنه 
نوع  من  قر�شا   646 حجز  على 
ي�شتعمالن  مق�شني   ، بريغابلني 

 ، العقلية  ث��رات  امل��وؤ تق�شيم  يف 
 ، ملم   16 عيار  حية  ذخ��رية   02
 03  ، متنوعة  بي�شاء  اأ�شلحة 
ع�شاتني   02  ، حديدية  �شال�شل 
اإىل مبلغ  بالإ�شافة   ، 02 �شماريخ 
األف   67 عن  ق��دره  يفوق  م��ايل 
ليتم   ، البيع  عائدات  من  دينار 
الفرقة  مقر  اإىل  واقتياده  توقيفه 
اإج���راءات  ا�شتكمال  اأج���ل  م��ن 
املحجوزات  حتويل  مع   ، التحقيق 
التحقيق  اإجراءات  ا�شتكمال  بعد   ،
وكيل  اأمام  فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت 
خن�شلة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ق�شية  يف  جزائي،   ملف  مبوجب 
ملهنة  ال�رشعية  غري  املمار�شة  
توفري  و  تخزين  و  بيع  و  ال�شحة 
العمومي،  الطريق  يف  الأدوي��ة 
ال�شنف  من  ذخرية  حيازة  ق�شية 
ق�شية   ، رخ�شة  دون  اخلام�س 
�شند  دون  بي�شاء  اأ�شلحة  حيازة 

. �رشعي 
عي�س علجية 

حجز ذخائر حية، �سماريخ 
و اأ�سلحة بي�ساء بخن�سلة

من  املكثفة  ن�شاطاتها  اإطار  يف 
مبختلف  اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة  اأج���ل 
بنقل  تعلق  ما  �شيما  ل  اأنواعها، 
الكحولية  امل�����رشوب��ات  بيع  و 
م�شالح  متكنت   ، رخ�شة  بدون 
كمية  حجز  من  للولية   الأم��ن 
الكحولية  امل�رشوبات  من  معتربة 
 ، الأحجام  و  الأنواع  خمتلف  من 
امل�شتبه  �شكن  مقر  م�شتوى  على 

. خن�شلة  مبدينة  الكائن  فيه 
ث��ر  اإ ت��ع��ود  الق�شية  حيثيات 
اىل  م��وؤك��دة  معلومات  ورود 
قيام  م��ف��اده��ا  الأم���ن  م�شالح 
يف  ق�شائيا  م�شبوق  �شخ�س 
ببيع  العمر  من  اخلام�س  العقد 
دون  ال��ك��ح��ول��ي��ة  امل�����رشوب��ات 
م�شتوى  على  ذل��ك  و  رخ�شة، 
ليتم   ، خن�شلة  مبدينة  م�شكنه 
مت  حمكمة،  اأمنية  خطة  اإع���داد 
م�شكن  اإىل  التنقل  اإثرها  على 
كافة  اتخاذ  بعد   ، فيه  امل�شتبه 
بالتن�شيق  القانونية  الإج��راءات 
مت   ، ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
فيه،  امل�شتبه  م�شكن  تفتي�س 

اأر�شي  خمباإ  على  العثور  مت  اأين 
امل�رشوبات  لتخزين  مهياأ  �رشي 

حيث  ، الكحولية 
حجز  و  ب�شبط  العملية  كللت 
امل�رشوبات  م��ن  معتربة  كمية 
 1100 ب���  ت��ق��در  ال��ك��ح��ول��ي��ة 
و  الن���واع  خمتلف  م��ن  وح���دة 
امل�شتبه  توقيف  ليتم   ، الحجام 
اإىل  املحجوزات  حتويل  مع  فيه 
ا�شتكمال  اأجل  من  الفرقة  مقر 

. التحقيق  اإجراءات 
وب��ع��د ا���ش��ت��ك��م��ال اإج�����راءات 
جزائي  ملف  اإجن��از  مت  التحقيق، 
اإثره  على  مت  فيه،  امل�شتبه  �شد 
اجلمهورية  وكيل  اأم��ام  تقدميه 
مبوجب   ، خن�شلة  حمكمة  ل��دى 
ملف  اإحالة  متت   ، الفوري  املثول 
الذي  احلكم  قا�شي  اأمام  الق�شية 
نافذا  حب�شا  عاما  حقه  يف  اأ�شدر 
اإعادة  مبوؤ�ش�شة  املعني  ايداع  مع 
جنحة  ق�شية  عن  ِببابار  التاأهيل 
غري  ب�شفة  امل�رشوبات  حيازة 

. البيع  لغر�س  م�رشوعة 
متاليل. ع

حجز اأزيد من 1100 وحدة
 من اخلمور بخن�سلة 

الإج�����راءات  ات��خ��اذ  اط����ار  يف 
ال��وق��ائ��ي��ة م��ن ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 
تنفيذا   Covid-19 ك��ورون��او 
قامت  التطهري  و  التعقيم  لربنامج 
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة 
تب�شة،  مدينة  �شمال   بالعوينات 
دائ��رة  اأم��ن  م�شالح  مب�شاركة  و 
و  الغابات  م�شالح  و  العوينات 
ال�شالمية  الك�شافة  عن  ممثلي 

وا�شعة،  تطهري  و  تعقيم  بحملة 
الرئي�شية  ال�شاحة  من  كال  �شملت 
�شونلغاز،  املدينة،مقر  بو�شط 
املحكمة،  مقر  اجلزائر،  ات�شالت 
البلدية،  مقر  ال�����رشط��ة،  مركز 
وم��ق��ر ال�����ش��ن��دوق ال��وط��ن��ي 
بالعوينات  الجتماعي  لل�شمان 

بالعوينات. الرحمان  م�شجد  و 
الزين  حممد  �شو�شة 

احلماية املدنية تطلق حملة تعقيم 
مبعية اأمن الدائرة والك�سافة 

يف العوينات بتب�سة

ال�سروع يف مناق�سة مذكرات التخرج ملرتب�سي معهد التكوين املهني 
بتي�سم�سيلت

الوطني  املعهد  اإدارة  با�رشت   
املهني  التكوين  يف  املتخ�ش�س 
حامد  الدين  "تاج  بتي�شم�شيلت 
ب��رجم��ة   يف  الوهاب"،  ع��ب��د 
نهاية  مذكرات  مناق�شة  تواريخ 
املوؤجلني  للمرتب�شني  التكوين 
للوقاية  ال�شحي  احلجر  ب�شبب 
وك�شف    ، ك��ورون��ا  وب��اء  م��ن 
التكوين  م�شلحة  رئ��ي�����س 
حميد'  'ب��ل��ع��ي��د  احل�����ش��وري 
مرتب�شا   121 م��ن  ازي���د  اأن 
تخ�ش�شات   8 ل���  ي��ن��ت��م��ون 
نهاية  مذكرة  مبناق�شة  معنية 

منت�شف  من  بداية  التكوين 
متكينهم  اجل  من  اجلاري  ال�شهر 
وال�شماح  النجاح  �شهادات  من 
حيث  ال�شغل.   عامل  بولوج  لهم 
وحت��دي��د  ال��رزن��ام��ة  و���ش��ع  مت 
للمذكرات  املناق�شة  ت��واري��خ 
تقييم  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  امل��وؤج��ل��ة، 
لتقدم  امل��وؤط��ري��ن  الأ���ش��ات��ذة 
امل��ذك��رة  اأع��م��ال  اجن���از  ن�شبة 
التي  الأخري  ال�شدا�شي  لأفواج 
مناق�شتها  املفرت�س  من  ك��ان 
وافريل  مار�س  �شهري  خ��الل 
ا�شتدعاء   بعد  وهذا  الفارطني، 

يف  والراغبني  املرتب�شني  كل 
"تقدما  ت�شجيل  مت  اأي��ن  ذل��ك، 
لكل  الأ�شغال"  يف  ك��ب��ريا 
 80 جت��اوزت  بن�شبة  الأف���واج 
يخ�س  منه  تبّقى  وم��ا  باملائة 
مناق�شتها  او  النتائج  حتليل 
بعر�شها  ي�شمح  ما  وهو  فقط 

 . ق�شتها منا و
ك�شف  م����واز  ���ش��ي��اق  ويف 
على  بناء  ن��ه  اأ امل�شوؤول   ذات 
الو�شية  ال���وزارة  تو�شيات 
الإج���راءات  تنفيذ  املت�شمنة 
انت�شار  من  للحد  الح��رتازي��ة 

ف��ريو���س ك���ورون���ا،  ات��خ��اذت 
التدابري  من  جملة  املعهد  ادارة 
من  املناق�شات  لإجراء  الوقائية  
على  احل�شور  اقت�شار  خ��الل 
واملرتب�شني  اللجنة  اأع�����ش��اء 
تخ�شي�س  مع   ، فقط  املعنيني 
ق���اع���ات وا����ش���ع���ة  جم��ه��زة 
وكومبيوتر،  العر�س   بجهازي 
الكمامة  ا�شتعمال  اإلزامية  مع 
م�شافة  ب��اح��رتام  والل���ت���زام 
بني  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 

�شخا�س.  الأ
حميد   زغارية 

اجتماع تن�سيقي ملواجهة حرائق الغابات و بعث الرتل املتحرك للحماية 
املدنية بتب�سة

مبديرية  الإعالم  خلية  بيان  ك�شف 
اأن  تب�شة  لولية  املدنية  احلماية 
التح�شري  اط��ار  يف  و  م�شاحلها 
الغابات  حرائق  مكافحة  حلملة 
وع��ودة  ال��زراع��ي��ة  املحا�شيل  و 
يف  املتخ�ش�س  املتحرك،  للرتل 
لولية  الغابات  حرائق  مكافحة 
مع  تزامنا  و   2020 ل�شيف  تب�شة 

للم�شاحة  و  احلرارة،  درجة  ارتفاع 
و  ال�شا�شعة  تب�شة  لولية  الغابية 
غابات  هكتار  ب��:211000  املقدر 
نظمت،  حلفاء  هكتار   380000 و 
املدنية  احلماية  مديرية  اأم�س  نهار 
لولية تب�شة اجتماعا تن�شيقيا على 
الرئي�شية  الوحدة  مقر  م�شتوى 
ح�شاين  ال�شهيد  املدنية  للحماية 

دوح بطريق بتب�شة بينها مب�شاركة 
وحدات احلماية املدنية لولية تب�شة 
و حمافظة الغابات، حتت اإ�رشاف و 
ح�شور مدير احلماية املدنية املقدم 
دراوات ال�شادق و اإطارات احلماية 
قادة  و  امل�شالح  روؤ�شاء  و  املدنية 
و  املقاطعات،  وروؤ�شاء  الوحدات 
حول  التن�شيقي  الجتماع  متحور 

جمال  يف  العملياتي  التح�شري 
التدخالت ملكافحة حرائق الغابات 
و املحا�شيل الزراعية، و هذا ق�شد 
حرائق  من  والوقاية  ال�شيطرة 
الزراعية.  املحا�شيل  و  الغابات 
خطورة   من  يحذرون  خمت�شون 

فريو�س كورونا.
الزين  حممد  �شو�شة 



ق�سية الت�سجيل ال�سوتي: 

العقوبات التي تن�ض عليها 
اللوائح التنظيمية

اأعراب: "وفاق �سطيف 
بعيد عن ف�سيحة التالعب 

بنتائج املباريات"

ــة الــــدوري االأملـــاين  ــط بــــداأت راب
ـــراءات  االإج درا�ــســة  الــقــدم،  لكرة 
على  القيود  بتخفيف  ت�سمح  التي 
اأهمها  "البوند�سليغا"،  مــبــاريــات 
اإىل  بــالــعــودة  للجماهري  ال�سماح 

املالعب، وهو االأمر املحظور حاليًا، 
فريو�ض  انت�سار  مكافحة  اإطــار  يف 

كورونا اجلديد.
ــة، قد  ــي ــان ــت احلــكــومــة االأمل ــان وك
اأجل  من  االأخ�سر  ال�سوء  اأعطت 

ــاط الــريــا�ــســي  ــس ــ� ــن ا�ــســتــئــنــاف ال
املا�سي،  ــار  اأي مايو/  �سهر  منت�سف 
من  التي  م�سددة،  اإجــراءات  و�سط 
حٍد  اإىل  تخفيفها  يتم  اأن  املنتظر 
املدير  ك�سفها  خلطة  وفقًا  كبري، 

التنفيذي لرابطة الدوري االأملاين، 
كري�ستيان �سيفرت.

ل�سحيفة  تــ�ــســريــحــات  يف  وقـــال 
القادم  "هدفنا  االأملانية:  "كيكر" 
املالعب  اإىل  اجلماهري  اإعـــادة  هو 
�سيكون  ما  وهــذا  تدريجي،  ب�سكٍل 
احلوار  وبداأنا  املقبل،  املو�سم  عليه 
االتفاق  اأجل  من  ال�سحة  وزارة  مع 

على هذه اخلطة".
املرتقبة  "العودة  �سيفرت:  وتابع 
الدرجتني  يف  �ستكون  للجماهري 
العمل  اأن  كما  والثانية،  االأوىل 
الربوتوكول  تخفيف  على  �سيتم 
ال�سحي الذي اعتمد قبل ا�ستئناف 
املو�سم،  هذا  يف  الريا�سي  الن�ساط 
عدم  اجلديد  االتفاق  �سي�سمل  اإذ 
الـــبـــدالء على  الــالعــبــني  اإجـــبـــار 
ال�سماح  وكذلك  الكمامة،  ــداء  ارت
بزيادة عدد امل�سورين وال�سحافيني 

امل�سوؤولني عن تغطية املباريات".
يذكر اأن املو�سم اجلاري من الدوري 
يوم  �سُيختتم  القدم  لكرة  االأملــاين 
يبداأ  اأن  على  احلــايل،  يونيو   27
2020- �سبتمرب  يف  اجلديد  املو�سم 
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األــعــاب  �سانع  ديــبــاال،  بــاولــو  اأكـــد 
يــوفــنــتــو�ــض االإيـــطـــايل اأنــــه كــان 
�سفوف  عــن  الرحيل  و�سك  على 
املا�سي  املو�سم  نهاية  عقب  ناديه 

.2019/2018
ــوار عــرب �سبكة  قــال ديــبــاال يف ح
املرحلة  هذه  نف�ض  "يف   :"CNN"
لدى  يكن  مل  املا�سي،  املو�سم  مــن 
ــة يف  ــب ــو يــوفــنــتــو�ــض رغ ــوؤول ــس ــ� م
مع  ا�ستمراري  اأو  علي  االعتماد 
بع�ض  بالفعل  وبــــداأت  الــفــريــق، 
ب�سمي  اهتمامها  اإبداء  يف  االأندية 
وتوتنهام،  يونايتد  مان�س�سرت  مثل 
مطولة،  مفاو�سات  يف  دخال  حيث 
ــادي  وبــعــدهــا ظــهــر يف الــ�ــســورة ن

باري�ض �سان جريمان".
االأرجنتيني:  الــالعــب  واأو�ــســح 
ناٍد،  اأي  مع  مبا�سرة  اأتوا�سل  "مل 
بني  مكثفة  مفاو�سات  كانت  بــل 

االأندية".
"ومع ذلك كانت رغبتي  وا�ستدرك 
وا�ــســحــة يف تــلــك الـــفـــرتة، وهــي 

عاما  يكن  مل  الــيــويف،  مــع  البقاء 
يف  كثريا  م�ستواي  وتراجع  جيدا، 
اآخر 6 اأ�سهر، ومل اأكن اأريد الرحيل 
على  �سممت  لذا  الطريقة،  بهذه 
وبذل  جدية  بكل  والعمل  البقاء 

اأق�سى ما لدي".
"بالتاأكيد،  ديــبــاال:  باولو  و�سدد 
رغبة  الأن  �سهال،  يكن  مل  االأمـــر 
ولكن  خمتلفة،  كانت  يوفنتو�ض 
ــاالت،  ــق ــت ـــاب االن بــعــد اإغـــــالق ب

من  مت�سع  اأمــامــي  متاحا  يكن  مل 
الوقت، ومع تويل ماوري�سيو �ساري 
امل�سوؤولية، حت�سنت كثريا والفريق 
دفعني  مما  اأف�سل،  اأداًء  يقدم  بداأ 

للبقاء وتقدمي مو�سم مميز".

�سطيف،  وفاق  لنادي  العام  املدير  اإيداع   
ن�سيم  الالعبني،  وكيل  و  حلفاية،  فهد 
ـــد،  ــداوي، احلــبــ�ــض املـــوؤقـــت، االأح ــع ــس �
لنتائج  ــوم  ــزع امل الــرتتــيــب  ق�سية  يف 
عرب  عنها  الك�سف  مت  والتي  املباريات، 
بقوة  يــوؤكــد  �سوتي،  ت�سجيل  ت�سريب 
يف  اجلزائرية  العدالة  عزمية   و  رغبة 

حماربة كل اأ�سكال الف�ساد.
مت  اأن  بعد  الق�سية  هــذه  وانــفــجــرت 
يورط  هاتفي  الت�سال  ت�سجيل  ت�سريب 
كل من حلفاية و�سعداوي وهو الت�سجيل 

ال�سوتي الذي اأكد �سحته خبري.
وت�سارعت االحداث  يف بيت كرة القدم 
�سكوى  اإيـــداع  مت  اأن  بعد  اجلــزائــريــة 

ال�سباب  وزارة  قبل  مــن  جمــهــول  �سد 
بعدها  العدالة  تقوم  اأن  قبل  والريا�سة 
با�ستدعاء خمتلف االأطراف ذات ال�سلة 
قا�سي  اأمام  مثولهم  مت  و  الق�سية.  بهذه 

التحقيق للغرفة االأوىل.
بحرية  "امل�سا�ض  تهم  ل�سعداوي  ووجهت 
"ت�سجيل  و  "الت�سهري"  االأ�سخا�ض"، 
بينما  ترخي�ض"،  دون  هاتفية  مكاملة 

اتهم حلفاية برتتيب املباريات.
باإيداع  اجلزائرية  العدالة  قرار  وجاء 
ع�سية  املـــوؤقـــت  احلــبــ�ــض  ال�سخ�سني 
وزارة  بني  اطار  اتفاقية  على  االإم�ساء 
الوطنية  الهيئة  و  الريا�سة  و  ال�سباب 
والتي  مكافحته  و  الف�ساد  من  للوقاية 

الف�ساد يف  الوقاية و مكافحة  تهدف اىل 
االأو�ساط ال�سبانية والريا�سية.

الكرة  عــامل  يف  الف�ساد  هــذا  اخــذ  قد  و 
الــراأي  جعلت  اآخــر  منعرجا  امل�ستديرة  
تــرقــب الأي  الــوطــنــي يف حــالــة  ــام  ــع ال
حجم  اإىل  بالنظر  كبرية،  او  �سغرية 
الــذي  االأمـــر  اخلــطــرية.  الق�سية  هــذه 
وكيل  مكتب  اإىل  امللف  بو�سول  عجل 
ب�سخ�سيات  اجلميع  مذّكراً  اجلمهورية، 
خلف  حاليا  تتواجد    ، �سابقة  �سيا�سية 
�سديدة،  بعقوبات  ادانتها  بعد  الق�سبان 
اأمــوال  وتبديد  الف�ساد  ب�سبب  �سيما  ال 
الدولة، على غرار اأحمد اأويحيى وعبد 

املالك �سالل.

�سطيف  وفاق  لنادي  العام  املدير  اإيــداع 
يوؤكد  املوؤقت  احلب�ض  الالعبني،  ووكيل 
من  اأكرث  قرر  قد  اجلزائري  الق�ساء  اأن 
الف�ساد  ظاهرة  معاجلة  م�سى  وقت  اأي 
اأبعادا  يف بيئة كرة القدم ، التي اتخذت 
وقد   بالفعل،  �سنوات  عدة  منذ  مقلقة 

ت�سقط روؤو�ض اأخرى.
وفهد  �سعداوي  ن�سيم  مــن  لكل  و�سبق 
حينما  براءتهما  عن  دافعا  اأن  حلفاية 
اأمام جلنة االإن�سباط  مثال يف منا�سبتني  
واأ�سر  املحرتفة.  القدم  كــرة  لرابطة 
ال�سوتي  الت�سجيل  اأن  على  �ــســعــداوي 
"لي�ض مزيفا"، خالفا لكالم مدير النادي 
ال�سطايفي، الذي ي�سدد على اأنه ت�سجيل 

"مفربك".
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض  ــان  وك
تبون قد جدد ويف منا�سبات عدة التزامه 
اأمام اجلزائريني "ببناء جمهورية قوية 

جديدة دون ف�ساد اأو كراهية".
من  حلقة  �ــســوى  لي�ست  الق�سية  ــذه  ه
يف  القدم  كرة  لف�ساد  احلزين  امل�سل�سل 
�سهر  يف  املــثــال  �سبيل  وعلى  ــر.  ــزائ اجل
ال�سابق  الرئي�ض  كان   ، املا�سي  دي�سمرب 
الحتاد احتاد عنابة )الرابطة املحرتفة 
الثانية( ، عبد البا�سط زعيم ، قد حكم 
عليه بال�سجن ملدة 18 �سهًرا وذلك بتهمة 
املتعلقة با�ستخدام  امل�سبوهة  "املمار�سات 
املال الإدارة نتائج مباريات كرة القدم "، 

�سا�سة   اأن اعرتف، دون خوف، على  بعد 
�سنتيم  مليار   7 اأنــفــق  اأنــه  التلفزيون 
لفريقه  والــ�ــســمــاح  ــات  ــاري ــب امل لــ�ــســراء 
عام  الثاين  الق�سم  لبطولة  باالرتقاء 
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مالل, عرامة, نزار وزرواطي 
يدركون بعض األمور

 
كرة  يف  يع�سع�ض  ــذي  ال اخلبيث  الــورم 
اإىل  ويــعــود  عميق  اجلــزائــريــة  الــقــدم 
حلفاية  فف�سيحة  خلت  �سنوات  عــدة 
اأخــرى،  ف�سائح  �سبقتها  قد  و�سعداوي 
من  لالعبني  ر�سوى  تقدمي  حماولة  مثل 
نادي باتنة يف عام 2012 من قبل �سبيبة 
لالعبني  بالن�سبة  االأمر  ونف�ض  ال�ساورة 
االت�سال  مت  بوعريريج   برج  اأهلي  من 
مناجري  قبل  مــن  مليلة  عــني  يف  بهم 
يدعى نوري بن عي�سى الذي قدم نف�سه 

كمبعوث لـ �سبيبة ال�ساورة.
هذا  اأن  اعــتــرب  قــد  نـــزار  فــريــد  وكـــان 
0-( املباراة  برتتيب  كلف  قد  ال�سخ�ض 
0( للح�ساب اجلولة الثامنة من البطولة 
لديه  اأن  لل�سحافة  وقتها  �سرح  حيث 
اأهلي  مباراة  ترتيب  حماولة  على  "اأدلة 
و  ال�ساورة''.  و�سبيبة  بوعريريج  برج 
انفجرت   ،2018-2019 مو�سم  نهاية  يف 
رئي�ض  طرفيها  مدوية،  اأخــرى  ق�سية 

واملدير   ، مالل  �سريف   ، القبائل  �سبيبة 
العام ل�سباب ق�سنطينة يف ذلك الوقت ، 
طارق عرامة. وبداأ كل �سيء بعد مباراة 
بوعريريج  برج  اأهلي   - القبائل  �سبيبة 
 ،2019 26 مايو  )0-2( ،الذي مت لعبه يف 
من  واالخــــرية  ال30  اجلــولــة  حل�ساب 

الرابطة املحرتفة االأوىل.
ــة بطلب  ــرام ــد اتــهــم ع وكـــان مـــالل ق
مليارين ون�سف �سنتيم للفوز على احتاد 
اجلزائر واإهداء اللقب ل�سبيبة القبائل، 
عــرامــة.  اأنــكــرهــا  الــتــي  املعلومة  ــي  وه
خطف  يف  يطمح  ''الكناري''  نادي  وكان 
اآخر جولة ولكن �سقوط �سباب  اللقب يف 
اجلزائر  اإحتاد  اأمام  مبيدانه  ق�سنطينة 

)3-1( جعل هذا االأخري يتوج.
ت�سجيال  مــالل  ن�سر  ــام،  اأي بب�سعة  بعد 
هذا  فيه  اتهم  والذي  عرامة  مع  هاتفيا 
طالبا   ، بالف�ساد  اجلزائر  احتاد  االأخري 
''مكافئات  بدفع  ال�سياق  ذات  يف  مــالل 
ق�سنطينة  ــي  ــب ــالع ل ــتــثــنــائــيــة''  ا�ــس

لتحفيزهم على هزم النادي اجلزائري.
ايل  اال�ستماع  بعد  الــرابــطــة  ـــررت  وق
وطارق  مالل  �سريف  اإيقاف  ال�سخ�سني 
، مع  ــني  ــذت ــاف ن �ــســنــتــني  ـــدة  مل عـــرامـــة 
ن�ساط  اأّي  ممار�سة  من  خاللها  حرمانهما 
كانت  ـــراف  االأط بع�ض  اأن  رغــم  ــروي  ك

تطالب مبعاقبتهما مدى احلياة.
ق.ر

على  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  �سّددت 
لــالحتــاديــات  ــة  ــي ــب االومل ــدات  ــه ــع ال ان 
ــة والـــرابـــطـــات  ــي ــن ــوط ــة ال ــي ــس ــا� ــري ال
عند  اآجــالــهــا  اىل  �ست�سل  واالأنـــديـــة، 
 ،)  2017-2020( لها  املحددة  املواعيد 
مثلما ين�ض عليه القانون -05 13 املتعلق 
والريا�سية  البدنية  االن�سطة  بتنظيم 

وتطويرها.
اىل  ـــوزارة  ال وجهتها  مرا�سلة  واأكـــدت 
واجلمعية  الفدرالية  الهيئات  روؤ�ــســاء 
الريا�سة  وتطوير  لرتقية  الوطنية 
جتديد  م�سار  بخ�سو�ض   ، الن�سوية 
 ، الوطنية  الريا�سة  االحتاديات  عهدات 
" العهدات االوملبية لالحتاديات  على ان 
ــة والـــرابـــطـــات  ــي ــن ــوط ــة ال ــي ــس ــا� ــري ال
عند   اآي  اآجالها،  اىل  �ست�سل  واالأندية 
 2017-2020( لها  ــددة  ــح امل املــواعــيــد  
 13  05- القانون  عليه   ين�ض  مثلما   ،)
البدنية  االن�سطة  بتنظيم  املتعلق 

والريا�سية وتطويرها."
الــو�ــســايــة  دعــــت  االطــــــار،  هــــذا  ويف 
خالل  باالمتناع   " الوطنية،  االحتادات 
اي  اجــــراء  ــن  ع االنــتــخــابــيــة،  ال�سنة 

او  اال�سا�سية  للقوانني  تعديل  او  تغيري 
العامة  التنظيمات  الداخلية،  النظم 
اي  اجــراء  او  التاأديبية  التنظيمات  او 
االداريـــة  التقنية  ــارات  ــالإط ل حــركــة 

املو�سوعة حتت ت�سرف االحتاديات."
كما منعت الوزارة االحتاديات اي�سا، "من 
ريا�سية  هياكل  اإن�ساء  او  باإلغاء  القيام 
يف  منها  املحلية  احياء  اإعادة  او  جديدة 
للمر�سوم  تطبيقا  ــذا  وه توقف  حالة 
املــحــدد   ،330  14- رقــــم   الــتــنــفــيــذي 
ــات  ــادي االحت و�ــســري  تنظيم  لكيفيات 
الريا�سية الوطنية والرابطات والنوادي 

الريا�سية للهواة ."
اىل  اخلتام  يف  الــوزارة  مرا�سلة  وا�سارت 
انه "من اجل ال�سروع  يف م�سار التجديد 
الوطني  او  املحلي  امل�ستويني  على  �سواء 
يف   - الريا�سية  االحتاديات  اىل  �سرت�سل 
الوقت املنا�سب- مذكرة منهجية مف�سلة 
امل�سار"،  لهذا  العملية  الرتتيبات  حول 
الو�ساية  ان   على  الوقت  ذات  يف  موؤكدة 
"تويل  اهمية ق�سوى للتنفيذ الدقيق   ،

مل�سمون هذه التعليمة".

�سطيف  وفـــاق  اإدارة  االثــنــني  علقت 
مهام  الــقــدم(  لكرة  االأوىل  )الــرابــطــة 
للنادي،  التجارية  لل�سركة  العام  املدير 
فــهــد حــلــفــايــة، بــعــد اإيـــداعـــه االأحـــد 
املوؤقت رفقة مناجري الالعبني  احلب�ض 
قا�سي  طـــرف  مـــن  �ــســعــداوي  نــ�ــســيــم 
احممد  �سيدي  حمكمة  لــدى  التحقيق 
خلفية  عــلــى  الــعــا�ــســمــة(  ـــر  ـــزائ )اجل
اإليه  املن�سوب  ال�سوتي  الت�سجيل  ق�سية 
لرتتيب  املزعومة  حماولته  واملت�سمن 

مقابالت.
اإدارة نادي وفاق  و اأو�سح رئي�ض جمل�ض 
نــدوة  يف  ـــراب،  اأع الــديــن  عــز  �سطيف، 
�سحفية ن�سطها مبقر النادي اأن "جمل�ض 
بعديد  خــرج  و  الــيــوم  اجتمع  االإدارة 
العام  املدير  مهام  تعليق  اأولها  القرارات 

ابتداء من االثنني".
و اأ�ساف عز الدين اأعراب يف ذات ال�سياق 
اأن قرارات جمل�ض االإدارة ت�سمنت اأي�سا 
رئي�ض  اإىل  العام  املدير  مهام  "اإ�سناد 
نهاية  غاية  اإىل  الــنــادي  اإدارة  جمل�ض 

العهدة املحددة بتاريخ 30 يونيو".
ــاح  اإحل يف  فتتمثل  الئــحــة،  ثــالــث  اأمـــا 
للجنة  املوجه  تاأكيده  و  االإدارة  جمل�ض 
القدم  كرة  لرابطة  التابعة  االن�سباط 
املادة  االعتبار  بعني  لالأخذ  املحرتفة 
الــرابــعــة مــن قــانــون االنــ�ــســبــاط التي 
"تن�سف" -ح�سبه- وفاق �سطيف "مبا اأن 

حلفاية يربطه بالنادي عقد عمل لي�ض 
له �سفة ريا�سية و لي�ض له اأي م�سوؤولية 
ريا�سية ال على الفئات ال�سابة وال على 
الفريق االأول ولي�ض موجودا على ك�سف 
الدين  لعز  وفقا  للرابطة"،  االلــتــزام 

اأعراب .
عرب  �سطيف  وفاق  اإدارة  جمل�ض  دعا  و 
اإىل  الفريق  اأن�سار  اأعـــراب  الدين  عز 
"التحلي بالهدوء و االن�سباط و الرزانة 
امل�سالح  اأ�سحاب  وراء  ين�ساقوا  ال  اأن  و 
ال�سيقة، لكي يخرج النادي �ساملا من هذه 

الق�سية"، على حد تعبريه.
و  ال�سباب  وزير  قــرارات  ثمن  اأن  بعد  و 
ــراءات  االإج بكل  يتعلق  فيما  الريا�سة 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا خـــدمـــة لــلــريــا�ــســة 
جمل�ض  رئــيــ�ــض  طــمــاأن  اجلـــزائـــريـــة، 
بخ�سو�ض  االأن�سار  �سطيف  وفاق  اإدارة 
الفريق  ر�سيد  من  نقاط  خ�سم  اإمكانية 
بالقول: "من الناحية القانونية ال ميكن 
لقد  الــنــادي،  بنقاط  امل�سا�ض  كــان  الأي 
يف  االن�سباط  للجنة  تو�سيحات  قدمنا 

هذا ال�ساأن بوا�سطة حمامي الفريق".

التاأديبي  القانون  من   80 ــادة  امل اأن  اإال 
لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم تن�ض 
احلايل  املو�سم  يف  الفريق  "معاقبة  على 
االأدنـــى،  الق�سم  اإىل  الــنــادي  واإ�ــســقــاط 
األف   200 قدرها  غرامة  اإىل  باالإ�سافة 
 1.000.000 و  املخطئ  لل�سخ�ض  دينار 
وجــود  حــال  يف  للنادي"  غــرامــة  ديــنــار 

ف�ساد اأو حماولة ف�ساد.
خالل  ات�سل  باأنه  اأعــراب  كذلك  اأفاد  و 
ــدرب  مب املــا�ــســيــة  القليلة  الــ�ــســاعــات 
و  الــكــوكــي،  نبيل  التون�سي  الــفــريــق، 
املعنويات  لرفع  الفريق  ركائز  ببع�ض 
احلب�ض  حــلــفــايــة  فــهــد  اإيــــــداع  بــعــد 
اأنهم  -ح�سبه-  له  اأكــدوا  حيث  املوؤقت، 
البطولة  ا�ستئناف  عند  "�سيوا�سلون 
و  امل�سطرة  ــــداف  االأه حتقيق  مــ�ــســوار 
و  البطولة  ترتيب  مقدمة  نحو  الزحف 
الإبطال  اأكرب  بعزمية  اجلمهورية  كاأ�ض 
اخلا�ض  و  العام  اأن  رغم  ال�سائعات  كل 
وقف على االأداء الرائع الأ�سبال الكوكي 
فيها"،  �سك  ال  املحققة  النتائج  اأن  و 

ح�سب تعبريه.
كما اأكد عز الدين اأعراب باأنه �سيوا�سل 
مهامه على راأ�ض جمل�ض اإدارة نادي وفاق 
�سطيف واأنه "لن يرتك الفريق يف هذه 
ا�ستقرار  حــني  اإىل  ال�سعبة  الــظــروف 

االأو�ساع".

من�ساأة   43 عــن  يقل  ال  مــا  اختيار  مت 
الر�سمية  املناف�سات  الحت�سان  ريا�سية 
الطبعة  خــالل  الريا�سيني  وتدريبات 
املتو�سط  االأبي�ض  البحر  الألعاب  ال19 
 ،2022 �سائفة  يف  بــوهــران  املــقــررة 
ح�سبما علم ام�ض الثالثاء من املنظمني.
جلنة  ع�سو  �ساقور،  بن  �سفيان  واأكــد 
املحلية  باللجنة  الريا�سي  التنظيم 
لتح�سري االألعاب، يف ت�سريح لواأج باأنه 
املن�ساآت  تلك  من  موقعا   24 �سيخ�س�ض 
الريا�سات  من  اخت�سا�سا   24 ال�ست�سافة 
املربجمة يف هذه التظاهرة التي يرتقب 
اأن ي�سارك فيها ممثلون عن 25 دولة من 

�سفتي البحر االأبي�ض املتو�سط.
املعنية  الريا�سية  املن�ساآت  كــل  وتقع 
وهـــران  اجلـــزائـــري  ــرب  ــغ ال بعا�سمة 
االأمر  ويتعلق  واحدة،  من�ساأة  با�ستثناء 
مع�سكر(،  )واليــة  اجلديد  �سيق  مبلعب 
''باجلوهرة''،  املتحدث  ذات  و�سفه  الذي 
مت  بعدما  قريبا  تد�سينه  يرتقب  حيث 
االنتهاء من اأ�سغال اإجنازه وو�سع الع�سب 
الذي  امللعب  هذا  ميدان  على  الطبيعي 

يت�سع ل20 األف مقعد.
املالعب  ــم  اأه من  �سيق  ملعب  و�سيكون 
القدم  كرة  مباريات  با�ست�سافة  املعنية 
اجلديد  مقعد  األــف   40 ملعب  بجانب 

بوهران والذي ي�سكل وحدة من وحدات 
اجنازه  اجلاري  الريا�سياالأوملبي  املركب 
ـــران(،  وه )�ــســرق  ــري  اجل بئر  ببلدية 
وفق نف�ض امل�سدر، م�سيفا اأن ذات امللعب 
القوى  األعاب  مناف�سات  اأي�سا  �سيحت�سن 
يف  الريا�سية  االأنواع  اأبرز  من  تعد  التي 
ال�سباحة  جانب  اإىل  املتو�سطية  االألعاب 
م�ستوى  على  م�سابقاتها  اإقامة  املقرر 
باملركب  ــاوؤه  ــن ب ـــاري  اجل املــائــي  املــركــز 
ثالثة  على  يحتوي  ـــذي  وال ــي  ــب االأومل
م�سابح منها اثنان اأوملبيان وثالث ن�سف 

اأوملبي.
يحت�سن  االخت�سا�ض،  هذا  عن  وف�سال 
البطل  عنه  قــال  ــذي  ال املــائــي،  املــركــز 
اأنــه  ال�سباحة  يف  ال�سابق  ــري  ــزائ اجل
م�ساكل  ــن  م كــثــريا  م�ستقبال  �سيحل 
ال�سباحني الوهرانيني، نهائيات م�سابقة 
على  ت�سفياتها  �ستقام  فيما  املــاء،  كرة 
"املدينة  بحي  االأوملبي  امل�سبح  م�ستوى 
ــادة  اإع عملية  ي�سهد  ــذي  ال اجلديدة" 

تهيئة وا�سعة.
وبخ�سو�ض تاأثري تاأجيل الطبعة ال19 

2022 بعدما كانت مقررة للعام  اإىل عام 
املقبل على الرزنامة العامة لهذا احلدث 
بن  �سفيان  طــمــاأن  اجلــهــوي،  الريا�سي 
كبريا  يكون  لن  ذلك  تاأثري  باأن  �ساقور 
الريا�سي  التنظيم  جلنة  عمدت  حيث 
امل�سابقات  بع�ض  مواعيد  تقدمي  اإىل 
�ستكون  الــتــي  بــالــريــا�ــســات  اخلــا�ــســة 
معنية باالألعاب العاملية املقرر انطالقها 
 48 بعد  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 
�ساعة من اختتام االألعاب املتو�سطية اأي 

يوم 7 يوليو 2022.
االأبي�ض  البحر  األعاب  اأن  بالذكر  جدير 
املتو�سط كانت مربجمة يف الفرتة ما بني 
25 يونيو و 5 يوليو 2021 قبل تاأخريها 
جائحة  تف�سي  خلفية  على  واحد  بعام 
التاريخ  لكن  العامل،  يف  كورونا  فريو�ض 
تواريخ  مــع  يقرتب  لالألعاب  اجلــديــد 
على  حتم  مما  اأخــرى،  دولية  مناف�سات 
جلنة التنظيم الريا�سي تعديل برنامج 
برنامج  ـــداد  اإع وبــالــتــايل  املناف�سات، 
اللجنة  على  عر�سه  املنتظر  من  جديد 
الذي  االجتماع  خالل  لالألعاب  الدولية 
جلنة  مع  املحلية  التنظيم  جلنة  تعقده 
التن�سيق الدولية هذا اخلمي�ض بوا�سطة 

تقنية التوا�سل املرئي عن بعد

م�سوؤول يف "البوند�سليغا" يزّف مفاجاأة �سارة للجماهري

االحتادات الوطنية الريا�سية:

 "العهدات االوملبية �ست�سل اىل اآجالها املحددة لها  يف القانون"

وفاق �سطيف: "تعليق مهام فهد حلفاية"

االألعاب املتو�سطة وهران  2022 

اختيار 43 من�ساأة ريا�سية الحت�سان املناف�سات الر�سمية والتدريبات

ديباال: 3 اأندية كادت اأن ت�سمني يف 2019

ق�سية الت�سجيل ال�سوتي: العدالة اجلزائرية تنتقل اإىل ال�سرعة الق�سوى

حلفاية،  فهد  �سطيف،  لوفاق  العام  املدير  يواجه 
من  باأمر  االأحــد  يوم  منذ  املوؤقت  باحلب�ض  املتواجد 
-ب�سبب  العا�سمة(  )اجلزائر  احممد  �سيدي  حمكمة 
عقوبات  املباريات-  لنتائج  املزعوم  الرتتيب  ق�سية 
املو�سم  تخ�ض  النادي،  حتى  تطال  قا�سية  ريا�سية 
املو�سم  اأ�سفل  درجــة  اإىل  ال�سقوط  وحتى  احلــايل 

القادم، ح�سب اللوائح التنظيمية.
لالحتادية  التاأديبي  القانون  من   80 ــادة  امل وتن�ض 
حماولة  اأو  الف�ساد  اأن  على  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
على  احلــيــاة  مــدى  ب"احلظر  عليه  يعاقب  الف�ساد 
القدم  بكرة  يتعلق  ن�ساط  و/اأو  وظيفة  اأي  ممار�سة 

للجاين".
احلايل  املو�سم  يف  الفريق  "معاقبة  اأي�سا:  وتن�ض 
اإىل  باالإ�سافة  ــى،  االأدن الق�سم  اإىل  النادي  واإ�سقاط 
و  املخطئ  لل�سخ�ض  دينار  األــف   200 قدرها  غرامة 

للنادي". غرامة  دينار   1.000.000
القدم  كرة  لرابطة  االن�سباط  جلنة  اأقرت  حال  ويف 
اأو  ال�سغط  اأو  اأو الرتتيب  التاأثري  "حماولة  املحرتفة، 
التخويف"، فاإن العقوبة �ستكون "خ�سم ثالث نقاط" 
مع  حلفاية  لفهد  �سنتني"  "عقوبة  و  �سطيف  لوفاق 
"اقرتاح اإق�سائه من احلركة الريا�سية الوطنية مدى 

احلياة".
وبالتايل �ستكون عقوبة مماثلة لتلك التي اأعلن عنها 
�سريف  القبائل،  �سبيبة  رئي�ض  �سد  املا�سي  املو�سم 
ذلك  يف  ق�سنطينة  ل�سباب  العام  واملناجري  ــالل،  م

الوقت، طارق عرامة.
و و�سع فهد حلفاية و وكيل الالعبني ن�سيم �سعداوي، 
احلب�ض املوؤقت اأم�ض االأحد يف ق�سية التالعب املزعوم 
بنتائج مباريات والتي مت الك�سف عنها عرب ت�سريب 
ت�سجيل �سوتي بث على من�سات التوا�سل االجتماعي.

وفــاق  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ـــراب  اأع عزالدين  ـــد  اأكَّ
ف�سيحة  عــن  البعد  كــل  بعيد  نــاديــه  اأنَّ  �سطيف، 
ال  القانون  اأنَّ  اإىل  م�سرًيا  اللقاءات،  بنتائج  التالعب 
التحقيقات  اأثبتت  لو  حتى  النادي،  مبعاقبة  ي�سمح 

تورط املدير العام فهد حلفاية بالق�سية.
الر�سمي  احل�ساب  ن�سرها  ت�سريحات  يف  اأعراب  وقال 
البعد  كل  بعيد  "�سطيف  بوك":  "في�ض  على  للوفاق 
املباريات. نتائجنا كانت  التالعب بنتائج  عن ق�سية 

م�ستحقة، وهذا ب�سهادة اجلميع".
طرف  الأي  يحق  وال  نزيهة  الفريق  "نتائج  واأ�ساف 
اأن القوانني ال ت�سمح مبعاقبة  الت�سكيك فيها، واأوؤكد 
اإجــازة  ميتلك  ال  حلفاية  اأن  مبا  �سفة،  بــاأي  النادي 

ريا�سية لدى الرابطة املحرتفة لكرة القدم".
ع�سًوا  ب�سفته  كتفي،  الــديــن  فخر  "كلفنا  وتــابــع 
وت�سوية  املالية،  ــور  االأم بت�سيري  االإدارة،  مبجل�ض 
نبيل  بــاملــدرب  ات�سلنا  وقــد  الالعبني،  م�ستحقات 
الكوكي، والالعبني، واأكدنا لهم باأننا �سنقوم بت�سوية 

امل�ستحقات العالقة يف اأقرب وقت".
عهدتنا  نهاية  بعد  انتخابات  ــراء  اإج "قررنا  وختم 
�سنعقد  اأننا  واأوؤكد  يونيو/حزيران،  نهاية  االأوملبية، 
اأريد  ال  اأنا  البيت.  لرتتيب  وقت،  اأقرب  يف  اجتماًعا 
و�ساأفتح  وال�سراعات،  امل�ساكل  يعي�ض  النادي  ترك 
املجال اأمام كل �سخ�ض قادر على قيادة �سفينة الوفاق 

لالأف�سل".

من امل�ستفيد من جدول 
مباريات "الليغا" .. ريال 

مدريد اأم بر�سلونة ؟

�سرتلينج: كرة القدم 
بحاجة للمزيد من 

املدربني ال�سود
ك�سفت رابطة الدوري االإ�سباين عن جدول املباريات 
النظرة  وت�سري  بالليغا،  املقبلة  االأربع  اجلوالت  يف 
امل�ستفيد  هــو  مــدريــد  ــال  ري ــادي  ن اأن  اإىل  االأولــيــة 
االأكرب، بينما �سيكون ال�سغط متزايداً على املت�سدر 

فريق بر�سلونة.
"ماركا"  �سحيفة  ن�سرته  الـــذي  للجدول  ووفــقــًا 
بفارق  املت�سدر  الــرب�ــســا،  �سيخو�ض  االإ�سبانية، 
مــدريــد،  ريـــال  التاريخي  مناف�سه  عــن  نقطتني 
ي�سبق  مبوعد  الليغا  يف  املقبلة  االأربـــع  املباريات 

مباريات غرميه "امللكي" بيوم كامل على االأقل.
وُت�سكل هذه ميزة نف�سية لنادي ريال مدريد ملعرفة 
نتائج بر�سلونة م�سبقًا، لكنه يف كل االأحوال مطالب 
جولة   11 يف  الرب�سا  من  اأكــرث  انت�سارات  بتحقيق 
احلايل،  باملو�سم  االإ�سباين  الدوري  عمر  من  متبقية 

الذي ي�ستعد لعودة ن�ساطه مرة اأخرى.
يونيو/  13 يوم  مايوركا  على  �سيفًا  بر�سلونة  ويحل 
مدريد  ريــال  ي�ستقبل  التايل  اليوم  ويف  حزيران، 
�سيحل  فيما  �ستيفانو"،  "دي  ملعب  يف  اإيبار  فريق 
ال�سهر  من  الـ16  يف  بر�سلونة  على  �سيفًا  ليغاني�ض 
مناف�سه  "امللكي"  �سيلتقي  بيومني  وعقبها  نف�سه، 

فالن�سيا.
ـــــيـــــزور  ملعب و�ـــــس "الكتالوين"  النادي 

19، وبعدها  اإ�سبيلية يوم 
ــادي  ــن بــيــومــني يــلــعــب ال
ـــال  ري ــد  ــس � "امللكي" 
يلتقي  ثــم  �سو�سيداد، 
اأتلتيك  مــع  بر�سلونة 
بعدها   ،23 يوم  بيلباو 
ــال  ــه ري ــواج بــيــوم ي
فريق  مدريد 

مايوركا.

�سيتي  مان�س�سرت  ــب  الع �سرتلينج،  رحيم  ــال  ق
يف  العن�سرية  مكافحة  يف  التقدم  اإن  االإجنليزي، 
هناك  يكون  عندما  فقط  �سيتحقق  القدم،  كــرة 

مزيد من املدربني ال�سود.
�سد  احتجاج  مظاهرات  اأيام  منذ  بريطانيا  وت�سهد 
وذلك  مهمة"،  ال�سود  "حياة  �سعار  حتت  العن�سرية، 
بعد موجة االحتجاجات التي اندلعت يف الواليات 

املتحدة بعد حادث وفاة جورج فلويد.
)بي. الربيطانية  االإذاعة  لهيئة  �سرتلينج  وقال 
نقطة  "االحتجاجات  االإثــنــني:  اأمــ�ــض  بي.�سي( 

بداية رائعة، كي يتم �سماع االأ�سوات."
حتدث  لن  وحدها  االحتجاجات  "لكن  واأ�ــســاف: 
اإىل  حاجة  هناك  واإمنا  الدولة..  هذه  يف  التغيري 
ت�سليط االأ�سواء على اأ�سياء واإظهار املجتمع حاجته 
لقد  ذلــك.  على  بناء  الت�سرف  ثم  التغيري،  اإىل 

حتدثنا كثريا، واالآن حان وقت الفعل."
وقال �سرتلينج )25 عاما( اإن من بني االأ�سياء التي 
الب�سرة  ذوي  من  املزيد  وجود  هو  بها،  القيام  ميكن 
ي�سعر  حيث  القدم،  كــرة  مدربي  �سمن  ال�سمراء 

بعدم امل�ساواة يف هذا ال�ساأن.
املنتخب  العــبــي  بــتــويل  �سرتلينج  وا�ست�سهد 
و�ستيفن  المــبــارد  فــرانــك  ال�سابقني  االإجنــلــيــزي 
جريارد تدريب ت�سيل�سي ورينجرز، على الرتتيب، 
لزميليهما  بالن�سبة  كذلك  ــر  االأم يكن  مل  بينما 
ال�سابقني �سول كامبل واآ�سلي كول، �ساحبي الب�سرة 

ال�سمراء.
وكامبل  ــارد  ــب والم جـــريارد  اإن  �سرتلينج  وقــال 
ومثلوا  رائعة  احرتافية  م�سرية  قدموا  وكــول، 
اأنف�سهم  اأعــدوا  اأنهم  م�سيفا  االإجنليزي،  املنتخب 
جميعا للتدريب على اأعلى م�ستويات، لكن الفر�سة 

منحت اإىل االإثنني ذوي الب�سرة البي�ساء.
يف  بتمثيل  يحظون  ال  ال�سود  اأن  �سرتلينج  واأ�ساف 

االإدارة وكذلك يف االأجهزة الفنية.
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للخروج من املاأزق الوطني الفل�سطيني
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: ب�سام ابو �سريف
----------------------------

فيه  ح��ك��م  ال�����ذي  ال���زم���ن  يف 
قلوبهم  ويف  داخلهم،  املهزومون 
وممار�شاتهم  وفكرهم  و�شدورهم، 
ال�شعب،  مبقدرات  خالله  وحتكموا 
واعتقال  العدو ل�رشب  ون�شقوا مع 

منا�شليه. واغتيال 
يف زمن الردة والرتداد الذي قادته 
على  اأث���روا  ال��ذي��ن  م��ن  جمموعة 
الق�شية  و�شعب  الق�شية،  ح�شاب 
اأوداجهم  انتفخت  الذين  زمن   .…
ف�����ش��ادا،  الأر������س  يف  ف��ن�����رشوا 
بالإف�شاد  البع�س  ارادة  و�رشبوا 
م�شوؤولون  فيه  يتاجر  زمن  يف   .…
وقوته  بال�شعب  ال�شعب  قوت  عن 
…. يف الزمن الذي و�شع الأباطرة 
ارادة  حتطيم  خطط  امل�شت�شلمني 
بهزميته  الهزمية  واإحل��اق  ال�شعب، 
بالدم  قرقو�س  حتكم  كما  وحتكموا 

م�شوبني  وانبطحوا  والقرو�س، 
لالنبطاح. الراف�شني  نحو 

الفا�شدين  هوؤلء  فيه  يظن  زمن  يف 
اأن  وقلوبهم  عقولهم  يف  املهزومني 
وي�شاق  وي�شتكني  �شيهني  ال�شعب 
 .… نحرها  اىل  النعاج  ت�شاق  كما 
قادة  عنه  غاب  الذي  الزمن  هذا  يف 
…انربى  فناء  اأو  اغتيال  اما  عظام، 
عبدالله  رم�شان  ا�شمه  �شجاع  قائد 
واأقوى  �شوت،  باأعلى  ليقول  �شلح 
نهني،  ول��ن  نلني  ل��ن  ك��ال  ارادة: 

الوطن. لتحرير  و�شنقاتل 
�شلح  رم�شان  القائد  يكن  ومل 
بل  ق�شيدة،  ويلقي  �شعرا  ينظم 
خريطة  وير�شم  ويعبىء  ينظم  كان 
لنهو�س  ���رشوري��ا  ك��ان  حت��ال��ف 
وربط  و�شفناه،  كالذي  زمن  يف 
يوؤمنون  الذين  بن�شال  ن�شالنا 
ن�شعى  مل��ا  وي�شعون  ن��وؤم��ن،  مب��ا 
بالت�شدي  وت��ع��ه��دوا  ووع���دوا   ،

ال�شهيوين  العن�رشي  لل�رشطان 
نحن  علينا  خطرا  لي�شكل  ال��ذي 
ل�شعوب  وقاتل  �شام  هو  بل   ، فقط 

. والعامل  املنطقة 
ذا  ال�شرتاتيجي  التحالف  واأق��ام 
 ، املنت�رش  والبعد  الكبري  املعنى 
املظلومني  ثورة  مع  التحالف  اأقام 
واملحرومني … مع الثورة اليرانية 
املقاومة  حم��ور  ف�شائل  وم��ع   ،
ولبنان  و�شوريا  العراق  املمتدة عرب 

. وفل�شطني 
انهيار  زمن  يف  �شلح  رم�شان  متيز 
ب�شل  املتحكمني  وارادة  معنويات 
رف�س  عن  واأعلن  ال�شعب  �شيف 
اأن  للجميع  واأعلن   ، ال�شت�شالم 
ال�شعب  ارادة  لميثل  يتحكم  من 
للمحتل  الت�شدي  مع  ال�شعب  لأن 
القتال  وان   ، وللعن�رشية  وللتو�شع 
ال�شعاب  كانت  مهما  �شي�شتمر 
بيب  ت��ل  خطط  ك��ان��ت  ومهما   ،

عربية  وع��وا���ش��م   ، ووا���ش��ن��ط��ن 
. امل�شتعربني  وحكامها 

اين   .… ال�شجاع  اأيها  درك  لله 
 .… بك  ويرحب  يحييك  من  اأرى 
كما  قبل  من  وعملوا  اآمنوا  ق��ادة 
 ، ال�شيا�شي  العهر  زمن  يف  عملت 
املخزي  والنهيار   ، اخللقي  والف�شاد 

.
لك يف اجلنة مكان ، وعلى الأر�س 
�شتبقى ذكرى خالدة كما هي ذكرى 
…. وقاتلوا وا�شت�شدوا  اأبلوا  الذين 
ولدحر   ، اأر�شنا  لتحرير  جهاد  بعد 

. الدموية  ال�شهيونية  العن�رشية 
�شلح  يارم�شان  العني  قرير  اذهب 
عقولهم  يف  هزموا  الذين  فهوؤلء   ،
“�شيبقى  يتحكموا   لن  وقلوبهم 
طال  مهما  م�شلول  ال�شعب  �شيف 
ال�شهيد  اأيها  الرحمة  لك   ،  ” الزمان 
 ، بالعهد  نفي  اأن  وعلينا   ، البطل 

.… الوعد  ننفذ  واأن 

رم�سان �سلح.. رحيل املقاوم املثقف

طرح الأمني العام الراحل حلركة اجلهاد 
الله  عبد  رم�شان  الدكتور  الإ�شالمي 
احلركة  انطالقة  مهرجان  خالل  �شلح 
2016م  عام  من  ال�29  يف  اجلهادية 
بامل�شوؤولية  الإح�شا�س  موقع  من   ،
امل�شاهمة يف  اأجل  من  مبادرة  الوطنية 
الراهن  الفل�شطيني  املاأزق  من  اخلروج 

والكبري، تتكون من ع�رشة نقط .
الخبارية"  اليوم  "فل�شطني  وكالة 
بعد  الوطنية  امل�شوؤولية  ب��اب  وم��ن 
هذه  ن�رش  تعيد  العام  الم��ني  رحيل 
املبادرة لعلها تكون حجة على الفرقاء 

الفل�شطينيني .
اأوًل: اأن يعلن الرئي�س حممود عبا�س » 
اأبو مازن « اإلغاء اتفاق اأو�شلو من اجلانب 
يف  به  العمل  يوقف  واأن  الفل�شطيني، 
التحرير  منظمة  قيادة  املجالت.  كل 
وعدت ال�شعب الفل�شطيني بدولة يف 
حدود 1967، فبعد 23 �شنة من الف�شل 
الذريع واخليبة مل تقم الدولة، ول اأمل 
املنظور.  امل��دى  يف  ذلك  يتحقق  ب��اأن 
مرات  وه��دد  وعد  ال�شلطة  ورئي�س 
بالتزاماتها  اإ�رشائيل  تف  مل  اإذا  عديدة 
يف اتفاق اأو�شلو امل�شوؤوم، فاإن املنظمة 
لن تفي بالتزاماتها اأي �شتوقف العمل 
باتفاق اأو�شلو، فعلى رئي�س ال�شلطة اأن 
قطعها  التي  ووعوده  بالتزاماته  يفي 

على نف�شه ل�شعبه.
�شحب  التحرير  منظمة  تعلن  اأن  ثانيًا: 
ال�شهيوين  الكيان  بدولة  الع��رتاف 
اأم  هو  الع��رتاف  ه��ذا  لأن  اإ�رشائيل؛ 
يف  وال��ك��وارث  وامل�شائب  الكبائر 
تنازل  حيث  الفل�شطيني،  التاريخ 
التاريخي  وطنه  عن  احل��ق  �شاحب 
على  حقه  بنى  الذي  لعدوه  فل�شطني، 
الأك��اذي��ب والأ���ش��اط��ري واخل��راف��ات، 
مائة  بذكرى  القادم  العام  يف  ويحتفل 
�شنة  وخم�شني  بلفور  وعد  على  عام 
املنظمة  وعادت  القد�س،  احتالل  على 

باأقل من خفي حنني.
التحرير  منظمة  بناء  يعاد  اأن  ثالثًا: 
الإط��ار  ه��ي  لت�شبح  الفل�شطينية 
كل  وميثل  ي�شم  الذي  اجلامع  الوطني 

الفل�شطيني.  ال�شعب  واأب��ن��اء  ق��وى 
التي م�شت يف جنازة  التحرير  منظمة 
بريز ل متثل يف ذلك قطاعًا وا�شعًا من 
اجلهاد  متثل  اأن  عن  ف�شاًل  فتح،  حركة 
والف�شائل  القوى  وبقية  وحما�س 

وغريهم.
يعي�شها  التي  املرحلة  اأن  اإعالن  رابعًا: 
مرحلة  زالت  ما  الفل�شطيني  ال�شعب 
واأن  الح���ت���الل،  حت���رر وط��ن��ي م��ن 
بكل  الحتالل  ملقاومة  هي  الأولوية 
املقاومة  فيها  مبا  امل�رشوعة  الو�شائل 
العتبار  اإعادة  يتطلب  وهذا  امل�شلحة، 
الفل�شطينية  وللثورة  بل  للمقاومة 
القد�س  انتفا�شة  وتطوير  وتعزيز 
على  وقادرة  �شاملة  انتفا�شة  لت�شبح 
بال  اأر�شنا  عن  ودحره  الحتالل  هزمية 

قيد اأو �رشط.
خام�شًا: اإنهاء النق�شام وحتقيق الوحدة 
وطني  برنامج  و�شياغة  الوطنية، 
ا�شرتاتيجية  واإع��داد  وموحد،  جديد 
من  التحلل  قاعدة  على  �شاملة  جديدة 
اأو�شلو، مبا ينهي وجود �شلطتني  اتفاق 
وكيانني يف غزة ورام الله، وينهي حالة 
اأحدهما  ال�شدام القائمة بني برناجمني، 
لالحتالل؛  وراف�س  باملقاومة  متم�شك 
ويالحقها  امل��ق��اوم��ة  ي��ج��ّرم  والآخ���ر 
والتن�شيق  الح��ت��الل  مع  بال�رشاكة 

الأمني.
برنامج  �شياغة  يتم  اأن  ���ش��اد���ش��ًا: 
ال�شعب  وثبات  �شمود  لتعزيز  وطني 
اإننا نخو�س  اأر�شه..  الفل�شطيني على 
اأر���س  على  والبقاء  الوجود  ���رشاع 
يدير  ع��دو  م��واج��ه��ة  يف  فل�شطني 
عدد  اأكرب  ح�رش  قاعدة  على  ال�رشاع 
م�شاحة  اأ�شغر  يف  الفل�شطينيني  من 
اأو  اأية ظروف  انتظار  الأر�س، يف  من 
له  ت�شمح  ودولية  اإقليمية  متغريات 
الفل�شطينيني  من  عدد  اأكرب  بتهجري 
»دولة  فل�شطني  واإع��الن  اأر�شهم  من 

يهودية« خال�شة لليهود وال�شهاينة.
اخ��ت��زال  ح��ال��ة  م��ن  اخل���روج  �شابعًا: 
ال�شفة  يف  و�شعبًا  اأر�شًا  فل�شطني 
على  والتاأكيد  غزة،  وقطاع  الغربية 

كل  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن 
واحد  �شعب  هو  كان  واأينما  فل�شطني 
اأن  يتطلب  وه��ذا  واح���دة.  وق�شيته 
اجلديدة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  ت�شمل 
يف  الفل�شطيني  ال�شعب  مكونات  كل 
والأر�س   ،48 عام  املغت�شبة  الأر�س 
مناطق  كل  ويف   ،1967 عام  املحتلة 

اللجوء وال�شتات حول العامل.
العربية  الأطراف  بكل  الت�شال  ثامنًا: 
م�شوؤولياتهم  ليتحملوا  والإ�شالمية، 
وجتاه  اخلطوات،  هذه  جتاه  التاريخية 
التي  امل�شريية  والتحديات  الأخطار 
ما  وجتاه  و�شعبها،  فل�شطني  تواجهها 
تتعر�س له القد�س وامل�شجد الأق�شى، 
العدو  نحو  الهرولة  قطار  يوقفوا  واأن 
واأن  والقد�س،  لفل�شطني  الغا�شب 
التداول.  من  العربية  املبادرة  ي�شحبوا 
واأي�شًا العمل مع ال�شقيقة م�رش على 
اإنهاء احل�شار عن قطاع غزة، وال�شماح 
عبقرية  اأن  يعقل  فال  الأعمار؛  باإعادة 
املفكر  املرحوم  و�شفها  كما  م�رش، 
بني  التوفيق  عن  عاجزة  حمدان،  جمال 
متطلبات الأمن القومي امل�رشي وبني 
على  الفل�شطيني  ال�شعب  م�شاعدة 
توفري متطلبات احلياة الطبيعية كباقي 
الب�رش بفك احل�شار الظامل عن القطاع.
التحرير  منظمة  قيادة  تقوم  اأن  تا�شعًا: 
دولة  مبالحقة  الر�شمي،  موقعها  من 
اجلنائية  املحكمة  اأمام  وقادتها  الكيان 

يتم  واأن  ح��رب،  كمجرمي  الدولية 
حركة  وتعزيز  تفعيل  على  العمل 
ال�شهيوين  للكيان  الدولية  املقاطعة 
يف كل املجالت. اإن اأخذ زمام املبادرة 
من  التحرر  يتطلب  ال�شعيد  هذا  على 
الأمريكية  ل��الإرادة  ال�شت�شالم  حالة 
يتغري  العامل  الإ�رشائيلية.  وامل�شيئة 
حالة  يف  وال�شيا�شة  تغلي،  واملنطقة 
ال�شيا�شة  فقط  م�شبوقة،  غري  �شيولة 
�شبه  حالة  ويف  حمنطة،  الفل�شطينية 
لإم��الءات  كامل  وا�شت�شالم  م��وات 
واإ�رشائيل  اأمريكا  وهواج�س  ورغبات 

وحالة ال�شعف العربي.
�شامل  وطني  ح��وار  اإط��الق  عا�رشاً: 
بني كل مكونات ال�شعب الفل�شطيني 
التحول  ومتطلبات  خطوات  لبحث 
�شيعيد  الذي  اجلديد  امل�شار  هذا  نحو 
على  وي�شعنا  لق�شيتنا  العتبار 
ا�شتعادة  نحو  ال�شحيح  الطريق 

الأر�س واحلقوق.
متد  الإ�شالمي  اجلهاد  حركة  اأن  واأكد، 
حتقيق  اأجل  من  للعمل  للجميع  يدها 
التغيري املطلوب، م�شتدركًا اأن املبادرة 
بالدرجة  تبقى  اخلطوات  هذه  باجتاه 
مازن  اأبو   « الرئي�س  الأخ  بيد  الأوىل 
اأي خالف يف  اإليه رغم  « الذي نتوجه 
الطريق  متثل  لأنها  بها  للقبول  ال��راأي 
عن  احلديث  لغط  من  ينقلنا  ال��ذي 

مرحلة ما بعد » اأبو مازن «.

الراحل  اأطلقه  الذي  الع�سر«  النقاط   « برنامج  ن�سر  اليوم" تعيد  "فل�سطني 
الدكتور"�سلح"

اأخبار فل�سطني

االأ�سري البطل حممد
 فوزي فلنة

م�سموح بزيارته ن�سف �ساعة كل عام
اأيلول  من  الع�رشين  يف  فلنة  فوزي  حممد  ولد 
الله،  رام  مدينة  غرب  الواقعة  �شفا  قرية  يف   ،1963
مدر�شة  يف  تعّلم  اأخوة،  ت�شعة  بني  الثالث  وترتيبه 
�شفا البتدائية، وترك التعليم ليعمل يف مهن �شعبة 
امل�شاركة يف  بداأ يف  الأ�رشة.  اإعالة  والده يف  لي�شاعد 
النتفا�شة الأوىل، يف م�شرياتها ومواجهاتها، فاعتقل 
و�شهرين، وخرج  ل�شنة  بال�شجن  1989، وحوكم  عام 
�شخ�شًا خمتلفًا، ليتعرف على ال�شهيد ع�شام براهمة. 
فلنة  املبعد عطا  املحرر  الأ�شري  عمته  وابن  هو  ان�شم 
اإىل �شفوف جمموعات ع�شاق ال�شهادة، وا�شتطاع هو 
املبعد  املحرر  براهمة والأ�شري  القائد ع�شام  وال�شهيد 
م�شتوطنة  من  با�س  تفجري  عملية  تنفيذ  فلنة  عطا 
"متتياهو" اأ�شفرت عن مقتل م�شتوطنة هي "يهوديت 
او�شرتن" مديرة جمل�س م�شتوطنة متتيياهو امل�شئولة 
عن توطني املهاجرين اجلدد، كما اأ�شفرت العملية عن 
تبنت  وقد  خطرية،  بجروح  ع�رشة  من  اأكرث  اإ�شابة 
العملية  اأثر  على  الإ�شالمي.  اجلهاد  حركة  العملية 
ميالدي   29/11/1992 يف  الحتالل  قوات  اعتقلته 
حممد  تعر�س  احلياة.  مدى  بال�شجن  عليه  وحكمت 
يف  كاماًل  عامًا  واأم�شى  اعتقاله،  فور  قا�س  لتحقيق 
بال�شجن  عليه  احلكم  وبعد  الرملة.  �شجن  يف  العزل 
منه  والنتقام  عقابه  يف  الحتالل  ا�شتمر  املوؤبد 
فرتات  على  اإل  بزيارته  لأهله  ي�شمح  ومل  وح�شاره 
متباعدة تقت�رش على مرة واحدة يف العام ملدة ن�شف 
عاًما   39 عن  ي�رشى  �شقيقته  توفيت  عام.  كل  �شاعة 
عاًما، وتويف   15 زيارته لأكرث من  بعدما حرمت من 
ملدة  روؤيته  من  حمروًما  وكان   2010 العام  يف  والده 
بخرب  تبلغه  مل  ال�شجن  اإدارة  وفاته.  قبل  �شنوات   5
وفاة اأخته، ويقول حممد: اإنها حلظات اأ�شد من ال�شجن 
وظروف العتقال القا�شية، فحتى يف خرب وفاة اأختي، 
لتمنعني  العقاب  �شيا�شة  الحتالل  �شلطات  مار�شت 
الت�شال  لأن  وتعزيتها،  اأ�رشتي  مع  التوا�شل  من 
الهاتفي ممنوع حتى يف هذه الظروف املاأ�شاوية. وحّمل 
اإىل عائلته  الزيارات ر�شالًة  اإحدى  حممد املحامي يف 
تقول: اأمتنى اأن يكون والدي يف اأمت ال�شحة والعافية، 
و�شالمي لكم جميعا لأن ال�شجن وال�شجان يحا�رشنا 
ماأ�شاوية،  اللحظات  اأكرث  معكم يف  نكون  اأن  ومينعنا 
ولكن اأرواحنا معكم ت�شلي لله اأن يخفف من اأحزاننا 
بفرتة  ذلك  بعد  والده  و�شيتوفى  اجللل،  وم�شابنا 
حممد  عن  الإفراج  الحتالل  قوات  رف�شت  ق�شرية. 
اأفرجت عن  فيما   ،2011 العام  �شاليط يف  يف �شفقة 
واأبعدته  فلنة  عطا  املحرر  املجاهد  الأ�شري  دربه  رفيق 
ق�رًشا اإىل قطاع غزة اأُدرج اأ�شمه �شمن الدفعة الثالثة 
الإفراج  يتم  اأن  املفرت�س  من  كان  الذين  الأ�رشى  من 
عنهم �شمن اإطار دفعات "الأ�رشى القدامى"، غري اأن 
الرابعة،  للدفعة  الإفراج عنه  اأجلت  �شلطات الحتالل 
مبتابعة  الأ�شري  نادي  حممد  ونا�شد  اأوقفتها.  التي 
ق�شية هدم منزل عائلته من قبل قوات الحتالل عقب 
تعوي�س  اأي  تتلق  مل  عائلته  اأن  مو�شحا  اعتقاله 
يقول:  حممد  �شقيق  فلنة  اأحمد  منزلها.  هدم  بعد 
ا  خا�شً بيًتا  بنينا  التبادل،  ب�شفقة  �شماعنا  بعد 
ذبائح  وا�شرتينا  ال�شتقبال،  مرا�شم  وجهزنا  له، 
خرب  و�شلنا  عندما  �شعقنا  ّننا  اأ اإل  بحريته،  فرًحا 
�شمن  ا�شمه  لإدراج  جمدًدا  رف�س  الحتالل  ّن  اأ

املحررين".
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الدميقراطيون يطالبون بتفكيك ال�سياج حول �ساحة الفاييت قرب البيت االأبي�ض

وزير العدل يك�سف تفا�سيل اختباء ترامب يف امللجاأ

قراءة / حممد علي
---------------- 

لرئي�شة  ال�شحفية  اخلدمة  وقالت 
اإن  بيلو�شي،  نان�شي  النواب  جمل�س 
الدميقراطية  قلية  الأ وزعيم  بيلو�شي 
�شومر،  ت�شاك  ال�شيوخ  جمل�س  يف 
ج��اء  ت��رام��ب،  اإىل  ب��ر���ش��ال��ة  بعثا 
اأن  يجب  لفاييت  “�شاحة  اأن  فيها 
والن��ف��ت��اح،  للحرية  رم���زا  ت��ظ��ل، 
رئي�س  فيه  يرجتف  مكانا  ولي�س 
الذين  املتظاهرين  من  خوفا  البالد، 
واأ���ش��اف��ت  بالعدالة”.  يطالبون 
الفور،  على  يتم  اأن  “ندعو  الر�شالة: 
للجمهور”،  لفاييت  �شاحة  فتح 
هذه  اأن  اإىل  ال��ر���ش��ال��ة  ���ش��ارت  واأ
ميكن  مكانا  دائما  كانت  ال�شاحة 
وممار�شة  فيه  التجمع  لالأمريكيني 
املنطقة  يف  الد�شتورية  حقوقهم 
بي�س.  الأ للبيت  مبا�رشة  املجاورة 
ه��ذه  “حتويل  اأن  ع��ل��ى  و���ش��ددت 
قلب  يف  الواقعة  الفريدة  احلديقة 
م�شابه  �شيء  اإىل  بالدنا  عا�شمة 
املواطنني  يحرم  ع�شكرية،  ملنطقة 
وير�شل  احلديقة  اإىل  الو�شول  من 

للجمهور  ج��دا  مرعبة  ���ش��ارات  اإ
نحاء  اأ جميع  يف  والنا�س  الأمريكي 
عنا�رش  واأو���ش��ى  ه��ذا  العامل”. 
الرئي�س  م��ري��ك��ي��ة،  الأ امل��خ��اب��رات 
الحتجاجات  خالل  ترامب،  دونالد 
مايو  اأواخر  يف  بي�س  الأ البيت  اأمام 
حتت  ملجاأ  يف  بالختباء  املا�شي، 

الأر�س.
االأمريكي يكذب  العدل  وزير 

اختبائه! ق�سية  يف  ترامب 
وليام  الأمريكي  العدل  وزير  �رشح 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  باأن  بار، 
بي�س  الأ البيت  قبو  اإىل  جلاأ  ترامب، 
اخلدمة  جهاز  من  تو�شية  على  بناء 
�شالمته  ع��ل��ى  للحفاظ  ال�����رشي��ة 
وقعت  ال��ت��ي  الح��ت��ج��اج��ات  خ��الل 
مقتل  خلفية  على  وا�شنطن  يف 
وليام  وقال  فلويد.  جورج  الأمريكي 
"فوك�س  حمطة  مع  مقابلة  خالل  بار 
"الحتجاجات  اإن  الأمريكية  نيوز" 
كانت  وا�شنطن  يف  اندلعت  التي 
اخل��دم��ة  اأن  ل��درج��ة  ج���دا  عنيفة 
بالنتقال  ترامب  اأو�شت  ال�رشية 

يقو�س  مما  الأر�س"،  حتت  خمباأ  اإىل 
اإىل  ذه��ب  ن��ه  ب��اأ ت��رام��ب  ادع����اءات 
"ذا  ملوقع  وفقا  ل�"تفقده"،  هناك 
وجاءت  الأمريكي.  الإخباري  هيل" 
الدفاع  �شياق  يف  ب��ار  ت�رشيحات 
القانون  ن��ف��اذ  اإ �شلطات  ق��رار  عن 
املتظاهرين  بتفريق  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
لفييت  �شاحة  يف  بالقوة  ال�شلميني 
الأ�شبوع  ب��ي�����س  الأ البيت  خ��ارج 

ملا�شي. ا
ال��ت�����رشف  "كان  ب���ار:  واأو����ش���ح 
املتظاهرين  )تفريق  به  قمنا  ال��ذي 
من  يام  اأ لثالثة  فعل  رد  هو  بالقوة( 
اجلهة  العنف يف  �شديدة  الحتجاجات 
والإ�شابات  بي�س  الأ للبيت  املقابلة 
املتعمد  والإحراق  لل�شباط  العديدة 
الو�شع  كان  وتابع:"  للممتلكات". 
اخلدمة  جعلت  للدرجة  ب�شدة  �شيئ 
بالنزول  ت��رام��ب  تو�شي  ال�رشية 
ت�شهد  "مل  قائال:  وم�شى   ." للمخباأ
لذلك  قبل،  من  م��ر  الأ ه��ذا  الدولة 
ومت  بالقوة(  )التفريق  القرار  اأتخذ 
وزير  ت�رشيحات  وتوؤكد  تنفيذه". 
اإعالمية  تقارير  الأمريكي  العدل 

يف  هرع  ترامب  باأن  ف��ادت  اأ عديدة 
حتت  خمباأ  اإىل  املا�شى،  مايو   29
عمليات  م��رك��ز  ي�شمى  الأر����س 
الذي  الوقت  يف  الرئا�شي،  الطوارئ 
البيت  حول  التظاهرات  فيه  كانت 

حدتها. تزداد  بي�س  الأ
على  اع��رت���س  ق��د  ت��رام��ب  وك���ان 
عرب  مقابلة  خ��الل  التقارير  ه��ذه 
الأمريكية  نيوز"  "فوك�س  حمطة 
�شباحا  املخباأ  هذا  زار  نه  اأ زاعما   ،
ذهبت  "لقد  ترامب:  وقال  لتفقده. 
ال�شباح،  خالل   ) )املخباأ هناك  اإىل 
وق�شرية  �شغرية  ملدة  هناك  وظللت 
امل�شاكل  "هذه  وتابع:  للتفتي�س". 
املتظاهرين(  تفريق  اإىل  �شارة  اإ )يف 
خالل  ولي�س  امل�شاء  خ��الل  كانت 
متاما  ت��رام��ب  ن��ك��ر  واأ ال�شباح". 
على  بناءا  ك��ان  للمخباأ  ذهابه  اأن 
ال�رشية  اخلدمة  جهاز  من  تو�شية 
قال  لكنه  �شالمته،  على  للحفاظ 
يل  قالوا  ال�رشية  اخلدمة  "عنا�رش  اإن 
للمخباأ  للنزول  املنا�شب  الوقت  نه  اإ
املمكن  من  نه  لأ عليه  نظره  لقاء  واإ
ما". وقت  يف  ليه  اإ الذهاب  اأحتاج  اأن 

اأقيم  الذي  ال�سياج  فورا تفكيك  يتم  باأن  االأمريكي دونالد ترامب،  الرئي�ض  الدميقراطي،  م�سرعون من احلزب  طالب 
فلويد. وفاة جورج  ب�سبب االحتجاجات على  وا�سنطن،  ميدان الفاييت يف  املا�سي حول  االأ�سبوع 

الرئي�س  اإن  الرتكية  الرئا�شة  قالت 
رجب طيب اردوغان ونظريه الأمريكي 
الثنني  هاتفيا  اتفقا  ترامب  دونالد 
الوثيق”  تعاونهما  “موا�شلة  على 
حكومة  ن��ق��رة  اأ وت�شاند  ليبيا.  ح��ول 
بها  املعرتف  الليبية  الوطني  الوفاق 
ع�شكريا  ودعمتها  املتحدة،  الأمم  من 
وت��دع��م  ح��ف��رت.  خليفة  امل�����ش��ري  ���ش��د 
حكومة  ر�شميا  املتحدة  ال��ولي��ات 
حلفاءها  لكن  اأي�شا،  الوطني  الوفاق 
يدعمون  وال�شعودية  والإمارات  م�رش 
الوفاق  حكومة  تركيا  ودعمت  حفرت. 
واأنظمة  م�شرّية  بطائرات  الوطني 

�شابيع  الأ يف  اأدى  م��ا  ج��وي،  دف��اع 
انتكا�شات  �شل�شلة  اإىل  الأخ���رية 
ال�شيطرة  حاولت  التي  حفرت  لقوات 
بريل  ني�شان/اأ منذ  العا�شمة  على 
“الرئي�شني  اإن  الرئا�شة  وقالت   .2019
الوثيق  تعاونهما  موا�شلة  على  اتفقا 
ليبيا،  يف  وال�شتقرار  ال�شلم  لتعزيز 

البحرية”. تركيا  جارة 
تلفزيون  مع  حوار  يف  اردوغان  وقال 
مت  ّنه  اإ الر�شمي  الرتكي  تي”  اآر  “تي 
ترامب،  مع  اتفاقات”  اإىل  “التو�شل 
البلدين  �شياغة  احتمال  اإىل  م�شرياً 
يك�شف  اأن  دون  م�شرتكة،  “مبادرة” 

اإىل  �شار  اأ ذ  واإ التفا�شيل.  من  مزيداً 
اأردوغ��ان  لفت  رو�شيا،  دور  اأهمية 
مع  يتحاور  اأن  املتوقع  من  ن��ه  اأ اإىل 
بوتني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س 
ال�رشاع  ب�شاأن  تدابري  معه  ويناق�س 
باإر�شال  رو�شيا  واتُّهمت  ليبيا.  يف 
امل�شري  لدعم  ليبيا  اإىل  املرتزقة  اآلف 
“فاغرن”،  ���رشك��ة  ط��ري��ق  ع��ن  ح��ف��رت 
و�شّدد  الكرملني.  ينفيه  اّتهام  وهو 
رو�شيا  نفي  رغم  نه  اأ على  اردوغ��ان 
ليبيا،  يف  لها  ع�شكري  ح�شور  اأي 
ليبيا  يف  رو�شية  حربية  معدات  توجد 
واعترب  قتالية.  ط��ائ��رات  بينها  م��ن 

“التطورات  اآخر  اأن  الرتكي  الرئي�س 
من  حفرت  ا�شتبعاد  ميكن  نه  اأ اأظهرت 
وزار  وقت”.  اأي  يف  ال�شالم  م�شار 
فايز  الوطني  الوفاق  حكومة  رئي�س 
وقال  املا�شي،  الأ�شبوع  نقرة  اأ ال�رشاج 
ال�شيطرة  على  “عازمة”  قواته  اإن 

البالد. كامل  على 
وان��ت��ق��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي 
تدّفق  املا�شي  ال�شهر  بومبيو  مايك 
وقف  اإىل  ودع��ا  ليبيا،  اإىل  الأ�شلحة 
مع  هاتفية  مكاملة  خالل  النار  لإطالق 

ال�رشاج.
ق/د

�شتعدم  نها  اأ الثالثاء  ي��ران  اإ اأعلنت 
العليا  املحكمة  ّي����دت  اأ �شخ�شا 
دي��ن  اأ بعدما  بحّقه  ال�شادر  احلكم 
ال��ولي��ات  ل�����ش��ال��ح  بالتج�ش�س 
م�شاعدته  عرب  واإ�رشائيل  املتحدة 
اجل��رنال  ا�شتهداف  على  وا�شنطن 
املتحّدث  ف���اد  واأ �شليماين.  قا�شم 
يرانية  الإ الق�شائية  ال�شلطة  با�شم 
حممود  اأن  اإ�شماعيلي  ح�شني  غالم 
بالتج�ش�س  دي���ن  اأ جم��د  م��و���ش��وي 
ي��ران��ي��ة  الإ امل�شلحة  ال��ق��وات  على 
ومكان  القد�س  فيلق  “وخ�شو�شا 
اجل��رنال  ال�شهيد  وتنقالت  ت��واج��د 

مبالغ  ل��ق��اء  �شليماين”  ق��ا���ش��م 
املو�شاد  جهاز  م��ن  ك��ل  م��ن  كبرية 
ال�شتخبارات  ووكالة  الإ�رشائيلي 
وزارة  وكانت  الأمريكية.  املركزية 
يف  اأعلنت  قد  الأمريكية،  ال��دف��اع 
من  بالقرب  �رشبة  تنفيذها  لها،  بيان 
فيها  قتل  العراق،  يف  بغداد  مطار 
اللواء  ي��راين  الإ القد�س  فيلق  قائد 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �شليماين،  قا�شم 
العراقي  ال�شعبي  احل�شد  يف  قيادات 
املهند�س،  مهدي  ب��و  اأ راأ�شهم  على 
نها  اأ جهتها  من  طهران  اأعلنت  فيما 
عملية  على  ق��ا���س  ب�شكل  ���ش��رتد 

مقتل  على  ي��ران  اإ وردت  الغتيال. 
على  �شواريخ  ب��اإط��الق  �شليماين 
ت�شت�شيفان  ع�شكريتني  قاعدتني 
عملية  العراق، يف  اأمريكية يف  قوات 
ية  اآ يراين  الإ الأعلى  الزعيم  و�شفها 
“�شفعة  نها  باأ خامنئي  علي  الله 
امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  وجه”  ع��ل��ى 
القوات  على  ينبغي  ن��ه  اأ م�شيفا 
ورغم  املنطقة.  تغادر  اأن  الأمريكية 
فاإن  املنطقة،  يف  التوتر  ا�شتمرار 
التهدئة  اأعلنتا  ووا�شنطن  طهران 
اإىل  �شارة  اإ ويف  الهجوم.  هذا  بعد 
قال  واأن  �شبق  �شليماين،  قتل  قرار 

ترامب:  دونالد  الأم��رك��ي  الرئي�س 
يتطلعون  كانوا  نهم  لأ ذلك  “فعلنا 

�شفارتنا”. لتفجري 
نفذت  ب��الده  اأن  ت��رام��ب  واأ���ش��اف 
ي�����ش��ا ب�����ش��ب��ب ه��ج��وم  ال�����رشب��ة اأ
ع�شكرية  ق��اع��دة  على  �شاروخي 
جماعة  به  قامت  بالعراق  اأمريكية 
يف  ي����ران  اإ م��ن  م��دع��وم��ة  م�شلحة 
اأ�شفر  ما  الأول،  كانون  دي�شمرب/ 
ويعتقد  اأمريكي.  متعاقد  مقتل  عن 
�شليماين  اأن  الأمريكيون  امل�شوؤولون 

تدبريه. يف  دورا  لعب 
ق/د

للدميقراطية  يدة  املوؤ اجلماعات  دعت 
ك��وجن  ه����وجن  يف  وامل���ت���ظ���اه���رون 
ال�شوارع  اإىل  العودة  اإىل  املواطنني 
بالذكرى  لالحتفال  الثالثاء  اليوم 
احتجاج  ح��رك��ة  ه���م  لأ ال�����ش��ن��وي��ة 
احل��دي��ث.  ال��ت��اري��خ  يف  امل��دي��ن��ة  يف 
وام���ت���الأت و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل 
اخلا�شة  وال��ق��ن��وات  الج��ت��م��اع��ي 
على  الحتجاجات  اإىل  بالدعوات 
م�����ش��ت��وى امل��دي��ن��ة ���ش��ب��اح ال��ي��وم 
التا�شع  يف  نه  اأ اإىل  ي�شار  الثالثاء. 
خرج   ،2019 حزيران/يونيو  م��ن 
�شوارع  اإىل  �شخ�س  مليون  نحو 
م�رشوع  على  احتجاجا  كوجن  هوجن 
املطلوبني  بت�شليم  يق�شي  قانون 
وعلقت  لل�شني.  الرئي�شي  الرب  اإىل 
التنفيذية  الرئي�شة  لم،  ك��اري 

بعد  القانون  م�رشوع  كوجن،  لهوجن 
مطلب  اأي  تلبية  تتم  مل  لكن  ذلك. 
م��ن م��ط��ال��ب امل��ح��ت��ج��ني الأرب��ع��ة 
حتقيق  اإج��راء  ذلك  يف  مبا  الأخ��رى، 
وقال  ال�رشطة.  عنف  يف  م�شتقل 
هوجن  يف  املقيم  ال�شيا�شي  اخلبري 
لوكالة  كاب�شتان  بيري  ج��ان  ك��وجن 
من  ن��ه  اإ  ) )د.ب.اأ ملانية  الأ ن��ب��اء  الأ
اأي  ال�رشطة  تعاقب  اأن  املحتمل  غري 
قانون  مترير  قبل  �شيا�شية  جتمعات 
مت  ل��و  حتى  القومي  ل��الأم��ن  جديد 
الجتماعي.  التباعد  ل��وائ��ح  رف��ع 
قائما  بالطبع  اخلطر  “يظل  واأ�شاف: 
حال  اأي  على  امل�شرية  تنطلق  ب��اأن 
عن  الأمور  وتخرج  عنيفة  وت�شبح 

. ” ة ل�شيطر ا
ق/د

املغربية  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
حالة   78 ت�شجيل  الثالثاء،  اليوم 
بفريو�س  ج��دي��دة  م��وؤك��دة  اإ���ش��اب��ة 
املا�شية،  �شاعة   24 ال� خالل  كورونا 
للم�شابني  الإجمايل  العدد  لريتفع 
ولفتت   .8302 اإىل  ب��ال��ف��ريو���س 
اجلديدة  احل��الت  اأن  اإىل  ال���وزارة 
اإ���ش��اب��ة يف   30 ك��ال��ت��ايل:  م��وزع��ة 
جهة  يف  اإ�شابة   28 اآ�شفي،  مراك�س 
واحل��الت  القنيطرة،  �شال  الرباط 
املناطق.  خمتلف  يف  موزعة  الباقية 
عدد  اأن  اإىل  ال����وزارة  ���ش��ارت  واأ
العالج  تتلقى  التي  الن�شطة  احلالت 
عدد  و�شل  فيما  حالة،   686 بلغ 

باأق�شام  املوجودة  اخلطرية  احل��الت 
 15 اإىل  املركزة،  والعناية  نعا�س  الإ
الر�شمية  املعطيات  وك�شفت  حالة. 
وفاة  حالة  اأي  ت�شجيل  يتم  مل  ن��ه  اأ
ال��وف��ي��ات  ع��دد  لي�شتقر  ج��دي��دة، 
التاأكد  مت  بينما  ح��الت   208 عند 
ليزيد  اإ�شافية  �شفاء  حالة   44 من 
التعايف  حل��الت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد 
عدد  فاإن  الوزارة  ووفق   .7408 اإىل 
احل�شول  بعد  امل�شتبعدة،  احل��الت 
التحاليل  تهم  �شلبية  نتائج  على 
بداية  منذ   314401 بلغ  املخربية، 

املغرب. يف  الفريو�س  انت�شار 
ق/د

جمهوريون  اأمريكيون  ن��واب  دع��ا 
دارة  اإ ث���ن���ني  الإ ودمي���ق���راط���ي���ون 
تطبيق  اإىل  ترامب  دونالد  الرئي�س 
على  املفرو�شة  للعقوبات  “�شارم” 
قي�رش”.  “قانون  مب��وج��ب  ���ش��وري��ا 
على  خ��ا���ش��ة  ال��ق��ان��ون  وي��ن�����سّ 
الإعمار  اإع��ادة  م�شاعدات  جتميد 
احلكومة  على  ع��ق��وب��ات  وف��ر���س 
معه  متعاونة  و�رشكات  ال�شورية 
النتهاكات.  مرتكبو  يحاكم  مل  ما 
كيانات  اأي�شًا  القانون  وي�شتهدف 
الرئي�س  مع  تعمل  يرانية  واإ رو�شية 
قي�رش”  و”قانون  ���ش��د.  الأ ب�شار 
ال���ذي وّق��ع��ه ال��رئ��ي�����س الأم��ريك��ي 
يدخل  الأول/دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون  يف 
حزيران/ منت�شف  يف  التنفيذ  حّيز 

جلنتي  رئي�شا  قال  والإثنني  يونيو. 
النواب  مبجل�شي  اخلارجية  ال�شوؤون 
بيان  يف  ون��ائ��ب��ي��ه��م��ا  وال�����ش��ي��وخ 
عانى  ال�شوري  “ال�شعب  ّن  اإ م�شرتك 
الأ�شد  ظّل  يف  طويلة،  وملّدة   ، كثرياً
اجلمهوريان  واأ���ش��اف  وعرابيه”. 
ج��ي��م�����س ري�����س وم��اي��ك��ل م��ك��ول 
وبوب  اإنغل  ليوت  اإ والدميوقراطيان 
على  “يجب  ّنه  اأ بيانهم  يف  مينينديز 
ب�شكل  قي�رش  قانون  تطبيق  دارة  الإ
ت�شل  حتى  م��وع��ده،  ويف  ���ش��ارم 
على  يحافظون  وم��ن  النظام  اإىل 
ل  الأ�شد  ّن  اأ مفادها  ر�شالة  وجوده 
ال�شناتوران  و�شّدد   .” منبوذاً يزال 
“لن  ���ش��د  الأ ّن  اأ ع��ل��ى  وال��ن��ائ��ب��ان 

 )…( �رشعيًا  م�شوؤوًل  ق��ّط  يكون 
و�شع  وعّرابيه  النظام  على  يجب 
ال�شوريني  ومنح  برياء  الأ لقتل  حّد 
وال���ش��ت��ق��رار  للم�شاحلة  ط��ري��ق��ًا 

واحلرّية”.
مل�شّور  م�شتعار  ا�شم  هو  و”قي�رش” 
الع�شكرية  ال�����رشط��ة  يف  ���ش��اب��ق 
عام  النظام  ع��ن  ان�شّق  ال�شورية 
�شورة  األف   55 معه  حاماًل   2013
وكانت  ال�����ش��وري��ة.  ال�شجون  م��ن 
يف  ليه  اإ ال�رشّية  ال�شتماع  جل�شة 
ال��داف��ع   2014 ع��ام  ال��ك��ون��غ��ر���س 
حمل  ال��ذي  القانون  ه��ذا  ل�شياغة 
مثوله  2019. وخالل  قّر يف  واأ ا�شمه 
ذار/ اآ ال�شيوخ يف  اأمام جمل�س  جمّدداً 
اأخفى  جل�شة  يف  املا�شي  م��ار���س 
ريا�شية  �شرتة  وارتدى  وجهه  فيها 
دعا  قيا�شه،  تفوق  للراأ�س  بغطاء 
قدمًا  امل�شّي  اإىل  وا�شنطن  املن�شّق 
دانت  جهته،  من  دم�شق.  معاقبة  يف 
املا�شي  الأ�شبوع  ال�شورية  احلكومة 
عليها  املن�شو�س  العقابية  التدابري 
ّنها  اأ معترباً  الأمريكي،  القانون  يف 
التي  القت�شادية  ال�شعوبات  تفاقم 

ال�شوريني. تواجه 
و���ش��ه��دت ال��ل��رية ال�����ش��وري��ة يف 
تاريخيًا  تدهوراً  املا�شية  الأ�شهر 
الت�شّخم  تفاقم  مع  ال��دولر  مقابل 
منذ  احل��رب  يف  الغارقة  البالد  يف 

.2011
ق/د

يف  الفنزويلي  الربملان  رئي�س  هناأ 
حممد  ي��راين  الإ نظريه  اإىل  ر�شالة 
رئي�شا  ان��ت��خ��اب��ه  ق��ال��ي��ب��اف  ب��اق��ر 
���ش��الم��ي،  مل��ج��ل�����س ال�����ش��ورى الإ
ب��الده  ت��ق��دي��ر  ع��ن  فيها  واأع����رب 
البنزين  �شحنة  اإر�شالها  ي��ران  لإ
تكرير  يف  ت��دخ��ل  اأول��ي��ة  وم���واد 
العامة  العالقات  ف��ادت  واأ النفط. 
ان  ���ش��الم��ي  الإ ال�����ش��ورى  ملجل�س 
"ديو�شدادو  فنزويال  جمل�س  رئي�س 
اإىل  تهنئة  برقية  اأر���ش��ل  كابيو" 

انتخابه  مبنا�شبة  قاليباف  باقر  حممد 
الإ�شالمي،  ال�شورى  ملجل�س  رئي�شا 
احل�شا�س  الزمن  هذا  "يف  فيها:  جاء 
احل��ظ��ر  م���واج���ه���ة  ويف  وامل���ه���م 
مثل  قادة  واغتيال  اجلائر  الأمريكي 
اإر�شال  فاإن  �شليماين  قا�شم  الفريق 
اجلمهورية  قبل  من  الوقود  �شحنة 
مدعاة  ف��ن��زوي��ال  اإىل  ���ش��الم��ي��ة  الإ
على  م�شددا  والتقدير"  لل�شكر 
الربملانية  العالقات  تنمية  �رشورة 

البلدين. بني 

قاليباف:  اإىل  كابيو  ر�شالة  يف  وجاء 
خال�س  ع��ن  اأع���رب  اأن  ي�����ش��ع��دين 
ال�شعب  جمل�س  عن  نيابة  التهاين، 
نف�شي  عن  وبالأ�شالة  فنزويال  يف 
ملجل�س  رئي�شا  انتخابكم  مبنا�شبة 
لكم  واأمتنى  الإ�شالمي،  ال�شورى 
م�شوؤولياتكم.  يف  امل�شتمر  النجاح 
فرتة  مت��ت��از  اأن  ثقته  ع��ن  واأع���رب 
يف  قيمة  جهودا  قاليباف  رئا�شة 
مواجهة  يف  يران  اإ �شيادة  عن  الدفاع 
اجلائر  الأمريكي  الأمربيايل  الهجوم 

ت�شهد  واأن  قليميني  الإ ذن��اب��ه  واأ
والنمو.  الزده��ار  من  مزيدا  يران  اإ
للجمهورية  بالده  دعم  على  و�شدد 
ال�شتكبار  مواجهة  يف  الإ�شالمية 
تقديره  ع��ن  معربا  والإم��ربال��ي��ة 
البنزين  �شحنة  لإر���ش��ال  و�شكره 
لتكرير  بالده  حتتاجها  اأولية  ومواد 
اأمله  عن  كابيو  اأعرب  كما  النفط. 
بني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات  تنمية 
. ال�شعبني  م�شالح  ينفع  مبا  البلدين 
ق/د

الرئي�ض الرتكي يك�سف عن احتمال �سياغة البلدين “مبادرة” م�سرتكة

اإردوغان وترامب يتفقان على “موا�سلة تعاونهما الوثيق” حول ليبيا 

تقدمي معلومات عن مكان ” قا�سم �سليماين” 

طهران: احلكم على اإيراين باالإعدام ُمتهم بالتج�س�ض 

يف الذكرى ال�سنوية االأوىل.. 

احلركة االحتجاجية يف هوجن كوجن 
تت�ساعد �سد ال�سني ودعوات للعودة 

اإىل ال�سوارع 

املغرب: 78 اإ�سابة جديدة بكورونا 
خالل 24 �ساعة بال وفيات

نواب اأمريكيون يطالبون ترامب 
بتطبيق“قانون قي�سر”على �سوريا 

ب�سكل �سارم

يف ر�سالة اإىل قاليباف

رئي�ض البملان الفنزويلي يقدر اإر�سال اإيران الوقود لبالده
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علم االإن�سان مامل يعلم 
قليال"  اإل  العلم  من  اأوتيتم  "وما 

�شدق الله العظيم
قل ملن يدعي يف العلم براعة *** 

علمت �شيئا وغابت عنك اأ�شياء
اإىل  القدم  منذ  الإن�شان  فطن  لقد 
املختلفة  الكونية  الظواهر  اإط��راء 
فراح يبحث  عن اأ�شبابها ويك�شف 
�شلوكها  حتكم  التي  ال��ق��وان��ني 
ت�شورته  وت��ب��دل��ت  وت�رشفها 
النقي�س  من  وهيئته  الكون  عن 

يف  وتبوئها  الأر���س  مبركزية  يعتقد  كان  اأن  فبعد  النقي�س  اإىل 
له  تبني  حولها،  والكواكب  والقمر  ال�شم�س  ودوران  العامل  قلب 
هناك  واأن  ال�شم�س  حول  تدور  التي  هي  والكواكب  الأر�س  اأن 
تدور حول معظم كواكب  الأقل  على  قمرا طبيعيا  �شتني  حوايل 
جمموعتنا ال�شم�شية ولي�س قمر الأر�س اإل واحدا منها وتك�شفت 
اأجرام �شماوية جديدة وح�شود جنمية هائلة وثقوب �شوداء ل يعرف 

منها اإل القليل.
وبعد اأن كان يعتقد باأن املاء والهواء والرتاب والنار هي العنا�رش 
اأنها غري  الأ�شا�شية الأربعة التي تتكون منها باقي املواد تبني له 
عن  عبارة  املادة  لرتكيب  النباتية  الوحدة  اأن  واكت�شف  متاما  ذلك 
غري  اأنها  وظن  الذرة  ا�شمه  ال�شغر  يف  متناه  الهواء  دقيق  ج�شم 
عامل  الذرة  اأن  ذلك  بعد  له  ات�شح  ثم  النق�شام  او  للتجزئة  قابلة 
الأولية  اجل�شيمات  من  العديد  فيه  وت�شبح  الدائرية  باحلركة  ميوج 
والرتكيب الداخلي للمادة يتكون من نوعني فقط من اجل�شيمات 
الفيزياء  يف  الخت�شا�س  اأهل  يعرفها  اأ�شناف  �شتة  منها  لكل 
الإن�شان  كان  اأن  وبعد  القليل  اإل  اأمرها  من  يقدرون  ول  النووية 
يعتقد اأن مزاج اجل�شم ووظائف الأع�شاء تقوم على اأربعة عنا�رش 
امتزاج  اذا كان  اإل  اجليدة  ال�شحة  حالة  اجل�شم يف  يكون  حيث ل 
الكيفية والكمية وكان يعتقد  هذه الجزاء متنا�شقة وحمكما يف 
اأن الدم يتكون من الغذاء يف الطحال ويندفع يف اجتاه واحد بحركة 
دورية  حركة  هناك  اأن  له  تبني  اجل�شم  اأجزاء  باقي  اإىل  واجلزر  املد 
اأوردة و�رشايني وان هناك وحدات  اإليه عن طريق  للدم من القلب 
التي  واملالمح  ال�شفات  عن  امل�شوؤولة  وهي  اخللية  يف  وراثية 
ال�شفات  من  لكثري  وا�شتعداده  و�شكله  �شفته  لالإن�شان  تعطي 
اأمام العلماء جمال جديد  البدنية والنف�شية واخللقية وانفتح بذلك 
اإل  عنها  يعلمون  ل  احليوية  والتقنية  احلية  اخللية  �رش  للبحث يف 
القليل وبعد اأن كان الإن�شان ي�شتخدم اأ�شابع اليدين والرجلني ثم 
العلوم  ات�شعت معارفه يف  التي ميلكها  الأ�شياء  احل�شى لإح�شاء 
احلية والإح�شاء والهند�شة وابتكر احل�شابات العمالقة التي وفرت 
اأفكاره واأعماله مبعدلت  له الوقت واجلهد و�شاعدته على تنظيم 
الذكاء  ع�رش  ا�شماه  ما  لدخول  ت�شتدرجه  الآن  هي  وها  اأ�رشع 
الإن�شان  البحث م�شتمرا وهكذا كلما ظن  يزال  ال�شطناعي ول 
انه تو�شل بعلمه اإىل معرفة حقائق انفتحت اأمامه جمالت جديدة 
وتولدت لديه ت�شاوؤلت عديدة واأح�س اأن الكون فيه يزداد اأمامه 

عمقا وات�شاعا ف�شبحانك ربنا ل علم لنا اإل ما علمتنا.
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در�س  من  تتعلم  مل  اأمريكا  اأن  يبدو 
احتياطها  هو  فها  �شيًئا،  الكورونا 
الفيدرايل يقوم بتمويل العملة ال�شائلة 
بتمويل  بدورها  البنوك  لتقوم  للبنوك 
دون  وللحيلولة  والأف��راد،  ال�رشكات 
الأمريكي  الحتياطي  يقوم  الإفال�س 
وغريهما  الأوروب��ي  املركزي  والبنك 
بحقن  املركزية  البنوك  من  اأذكر  ل  مما 
من  للمعذبني  املورفني  كاإبر  النقود 
دون  املعذبني  فقط  املعذبني،  الكورونا، 

واحدة  ولالإن�شانية �شارت هوية  هوية 
هي الالهوية، فتكون ديون على ديون، 
ول  حمدق،  فقاعة  خطر  من  باأ�س  ول 
قبله كرا�س ول  لي�س  �شري من كرا�س 
الغربية،  املرة احل�شارة  بعده، يدمر هذه 
ول يبقي منها �شوى برج اإيفل و�شاعة 
لقد  الأط��الل!  بني  احلرية  ومتثال  بن  بغ 
الفيدرايل  الحتياطي  دين  ت�شاعف 
الأمريكي يف ع�رش �شنوات لي�شل اإىل 
اأكرث من 000 22 مليار دولر يف العام 

املا�شي.
كالحتياطي  متاًما  املركزية  البنوك 
مايل  نظام  يف  عمله  تعمل  الفيدرايل 
لي�س  اإذن  واملديونية،  الديون  عماده 
حمو  يتم  ب�شاطة  بكل  هالتعب؟  كل 
الدولر  تعميم  ويجري  كلها،  الديون 
مبا  للعامل،  واح��دة  كعملة  العامل  يف 
يف  امل�شتعملة  الوحيدة  العملة  اأن��ه 
با�شتطاعة  اأن  ومبا  التجاري،  التبادل 
الدولر  حتويل  الفيدرايل  الحتياطي 
التبادلية  قيمته  مقابل  يطبعه  ال��ذي 
والأف���راد  ال�����رشك��ات  ح�شابات  اإىل 

للدول  ا  قرو�شً جعله  من  بدًل  مبا�رشة 
يكون  لن  وبالطبع  باملهمة،  هي  لتقوم 
�شيكون  ذلك  مقابل  مقابل،  دون  ذلك 
العمل  يقل  ومن  والعمل،  ال�شتثمار 
وال�شتثمار يعِن التطور والرخاء، وهذه 
وللدول  املتطورة  للدول  التطور  املرة 
املحرومة من التطور، للعامل اأجمع، اإنها 
اإحدى معجزات زمن الكورونا، فتلعب 
بها  اجلدير  القت�شادي  دورها  اأمريكا 
تتجدد  العامل  يف  اأوىل  عظمى  كقوة 
دور  اإنه  وعدالته،  اقت�شادها  باإن�شانية 
دولرها املوحد الذي بنظامه اجلديد هذا 
الدول  اقت�شادات  انهيار  دون  �شيحول 
يف  الت�رشيع  على  و�شيعمل  الغربية، 
مرتبط  نهو�س  جديد،  من  نهو�شها 

بنهو�س العامل.
�شيا�شية  ���رشوط  ال��دور  لهذا  لكن 
امل��ب��داأ  ال��ك��ورون��ا  زم��ن  يف  تفر�س 
بالتواجه،  ل  بالتفاهم  القائل  اجلوهري 
الأبي�س  البيت  يف  ال�شتئ�شاد  فعقلية 
عقلية  اأم��ام  تزول  �شائدة  كانت  التي 
وطرق  جديدة  بو�شائل  ال�شرت�شاد 

لبنى  موائمة  جديدة  واأدوات  جديدة 
لل�شيزوفرينيني  مكان  فال  ج��دي��دة، 
الذين  ال�رشامى  للعمالء  ول  القدامى 
زمن  لأن  انتهى،  زم��ن  اإىل  ينتمون 
العملة  الواحد،  الدولر  زمن  هو  اليوم 
وهو  ال��واح��د،  القت�شاد  ال��واح��دة، 
العامل  على  اإرادته  يفر�س  الذي  وحده 
الفايرو�س،  على  اإرادته  العامل  ليفر�س 
للحقوق  اأمريكا  تنت�رش  الإرادة  وبهذه 
لكافة  الإن�شانية  واحلقوق  الوطنية 
ال�شعوب، فلي�شت الإنتاجية هي املعيار 
كما هو حالها اأم�س، حال اأوروبا، وحال 
اإىل  ت�شعى  التي  واليوم  اأم�س  ال�شني 
بينما  عليه،  ت�شتطيع  ما  اأق�شى  اإنتاج 
���رشورات  اإح��دى  هو  الإن��ت��اج  حتديد 
زم��ن ال��ك��ورون��ا، م��ا ع��دا ال�����رشورة 
ُيخت�رش  ل  ف��الإن�����ش��ان  ال�شحية، 
الأ�شا�شي  الدافع  القت�شادية،  بحاجاته 
لإمربيالية ال�شني، التنني الذي �شيبتلع 
قوة  يبديه حكامها من  ما  العامل، وكل 

ناعمة ما هو اإل لذر الرماد يف العيون.

تاأمالت يف واقع زمن الكورونا
ا�ض طعمها، وللكلمنتينا لونها، مئات مليارات الدوالرات ينفقها االحتياطي الفيدرايل   للتفاح رائحة الديون يف زمن الكورونا، ولالأجَّ
املتحدة  الواليات  توقعها  التي  ال�سندات  ل�سراء  املركزية  البنوك  من  اأذكر  ال  مما  وغريهما  االأوروبي  املركزي  والبنك  االأمريكي 
والدول االأوروبية يف االأ�سواق املالية لتمويل نفقات حرب تدور رحاها بينها وبني فايرو�ض جيو�سه قتلت من االأمريكيني اأكرث مما 
ُقتل يف حرب الفيتنام ومئات االآالف يف العامل، فاأين جيو�ض واأ�ساطيل اأمريكا وغرب مل يعد يتباهى بها جنمان؟ اأين نظام عوملة ينهار 

يف عقر دار الذين اأقاموه كبيوت النمل حتت النعال؟ اأين مواقع نفوذ يف ال�سمال قبل اجلنوب حتطمت يف عدة اأيام؟

اأّول مقدمة ل بد منها لتو�شيح بع�س 
النقاط:

املقال يف كتابة  اأن ي�رشع �شاحب  قبل 
بع�س  اإىل  ي�شري  اأن  يريد  الأ�شطر  هذه 

النقاط، وهي:
1.قراأت عن الأ�شتاذ طه ح�شني وقراأت 
و�شبابي  �شغري  يف  له  و�شمعت  له 

والآن.
2.اأعرتف اأّن لكّل مرحلة اّت�شمت بنظرة 
الفرتة  تلك  يف  ح�شني  طه  جتاه  ة  خا�شّ

بغ�ّس النظر عن طبيعتها.
بها  مّر  زمنية  لفرتات  املقال  3.يتطّرق 
لطه  وي�شمع  يقراأ  وهو  املقال  �شاحب 
ح�شني من خالل بع�س املراجع ومّما علق 

بالذاكرة.
ثانيا طه ح�شني كما قراأت عنه و�شمعت 

له:
عرب  تلميذ  واأن��ا  ح�شني  لطه  4.قراأت 
لنا  تقّدم  كانت  التي  الن�شو�س  بع�س 
ة امل�شتمّدة من كتابه  يف املدر�شة خا�شّ

"الأيام"، ول اأتذّكر منها الآن �شيئا.
5.واأنا طالب يف ال�شنة الثانية متو�شط 
وقبل زلزال الأ�شنام 10 اأكتوبر 1980 
بط �شنة 1978، تابعت م�شل�شل  وبال�شّ
"الأيام" بطولة املمّثل اأحمد زكي حيث 
فائقة  برباعة  ح�شني"  "طه  دور  اأدى 
حلّد  اأحتفظ  زلت  وما  بالغة.  واحرتافية 
الآن بالّلغة العربية الف�شحى امل�شتمّدة 
اجلّيد  الأداء  وعرب  "الأيام"  كتاب  من 
برباعة  زكي  اأحمد  اأداه  الذي  والّرائع 

فائقة.
بني  حينها  تنت�رش  بداأت  اجلامعة  6.يف 
طه  اأّن:  موؤداها  فكرة  الطلبة  �شفوف 
ح�شني يحارب القراآن الكرمي. و�شمعت 
قلم  "طه ح�شني طلب  اأّن  مّرة  اأكرث من 

ر�شا�س لي�شّحح القراآن الكرمي؟ !".

الأ�شتاذ  بني  دار  حوارا  يوما  7.قراأت 
كتاب  عرب  ح�شني  وطه  الغزايل  حمّمد 
جاء  ومّما  ا�شمه-.  الآن  -ليح�رشين  له 
فيه قول حمّمد الغزايل عن طه ح�شني: 
العربية.  الّلغة  يف  علي  يتفّوق  اأن  كاد 

وذكر مادار بينهما حول القراءات.
طوال  �شنوات  ومنذ  اأي�شا  8.قراأت 
طه  على  يثني  وه��و  ال��غ��زايل،  ملحّمد 
طه  اأّن:  اأتذكر-  -فيما  ويقول  ح�شني 
امل��راأة  اأدخ��ل  اأن  �رشف  له  كان  ح�شني 
�شيوخ  حرم  الوقت  نف�س  للتعليم. ويف 
الأزهر اأنف�شهم من هذا الف�شل وتاأخروا 

كثريا.
كتاب  قراأت  الأخ��رية  ال�شنوات  9.يف 
 ،]Les Carnets"]1" نبي  بن  مالك 
ح�شني  طه  وا�شتعالء  تكرّب  ذكر  حيث 
وعبا�س حممود العقاد على كتاب مالك 
وغ�شب  النه�شة".  "�رشوط  نبي  بن 
ترجمتي:  وح�شب  قائال  نبي  بن  مالك 
رولن  ب��اري�����س.  يف  �شابا  م���ازال   "
"ما  تل�شتوي عنوانه  قراأ كتيب  هولند 
كثريا  اأقلق  الذي    " نفعل؟  اأن  يجب  ذا 
الباري�شي. قرر اإذن اأن يرا�شل تل�شتوي 
الكبري  والكاتب  ن�شيحة.  منه  ليطلب 
الرو�شي الذي كان يف قّمة جمده يركن 
الطالب  على  لريد  مكتبه  اإىل  �رشيعا 
علي  �شفحة.   38 من  بر�شالة  ال�شاب 
ب�شمت  النبيل  املوقف  هذا  اأق��ارن  اأن 
طه  ال�شيد  من  لكال  متغطر�س،  اأحمق 
لكل  بعثت  حني  العقاد  وال�شيد  ح�شني 
واحد منهما ن�شخة من كتابي " �رشوط 
النه�شة "، الطبعة العربية. ومل يكن يل 

نف�س �شن رولن هولند يف عهده .
مالك  ا�شتنكار  �شبابي  يف  10.قراأت 
بن نبي لطه ح�شني حول كتابه "ال�شعر 

اجلاهلي". ول اأتذكر منه الآن �شيئا.

�شالح  حمّمد  لالأ�شتاذ  11.قراأت 
املخزي  املوقف  عن  �شهادته  ال�شديق 
حيث  اجلزائرية  الثورة  من  ح�شني  لطه 
احلبيب  التون�شي،  الرئي�س  دعانا  قال: 
بورقيبة، حل�شور حفل خالد بالزيتونة، 
�شنة  الدرا�شية،  ال�شنة  اختتام  مبنا�شبة 
بني  م��ن  ح�شني  ط��ه  وك���ان   ،1957
املدعوين، واأراد بورقيبة من طه ح�شني 
اأن ُيقّدم اجلائزة الأوىل لالأول، ويف نف�س 
الوقت يلقي كلمة عن الثورة اجلزائرية، 
اإل اأن طه ح�شني مل يتحدث عن الثورة 
اجلزائرية اإطالقا. يوا�شل الأ�شتاذ حممد 
ال�شالح ال�شديق قائال: خرجت غا�شبا، 
وتلفظت بكلمات �شّيئة عن طه ح�شني، 
�شيبان  الرحمن  عبد  الأ�شتاذ  فعاتبني 
َب  وُيْغ�شِ يَك،  ُيْر�شِ اأن  اأتريد   " قائال: 
اأن زوجة طه ح�شني  َهاَره"، باعتبار  اأ�شْ

فرن�شية".
األقاها  التي  للمحا�رشات  12.القارئ 
باجلزائر  ميزاب  ببني  نبي  بن  مالك 
يقف  و1970،   1969  ،1968 �شنوات: 
طه  جتاه  بيو�س]2[  العامل  راأي  على 
وهو  اجلاهلي"  "ال�شعر  ح��ول  ح�شني 
يتطّرق لكتاب "الظاهرة القراآنية" ملالك 

بن نبي.
ثالثا طه ح�شني ليتحّدث بالعامية:

"الأيام"]3[  كتاب  اليوم  13.ا�شرتيت 
يف  ماقراأته  اأ�شرتجع  لعّلي  ح�شني  لطه 
حر�شه  عند  مطّول  فوقفت  �شبابي. 
ال�شديد على تعّلم الّلغة الفرن�شية رغم 
يومها  امتالكه  وع��دم  الب�رش  فقدان 
ال�شهادة. وا�شتغّل فر�شة التاأجيل لنيل 
وغري  فائق  جمهود  وببذل  ال�شهادة 
الفرن�شية  الّلغة  من  للتمّكن  ع��ادي 
الّلغة  لتعّلم  اإىل فرن�شا  ال�ّشفر  وبالّتايل 

من م�شدرها.

ول  ن��ادم  غري  واأوؤك��د  اأق��ول  14.الآن 
لطه  مقاطع  جمموعة  تابعت  اآ�شف: 
العربية  بالّلغة  يتحّدث  وهو  ح�شني 
الف�شحى ول يتحّدث اأبدا بالعامية ويف 
عّدة منا�شبات. ويف نف�س الوقت اأ�شمع 
ومف�رّشين  وحمّدثني  وفقهاء  لعلماء 
العربية  الّلغة  يف  متمّكنني  واأ�شاتذة 
دون  العامية  يتحّدثون  العربي  والأدب 
يف  اأمثلة  اأم�شوا  وقد  م��رّبر.  ول  داع 
غاية ال�ّشوء حني قّلدهم دعاة العامية يف 
بالعامية عو�س  للكتابة  بالدعوة  اجلهر 
وفقهاء  علماء  اأّن  بزعم  الف�شحى 
وحمّدثني ومف�رّشين واأ�شاتذة متمّكنني 
العربي  والأدب  العربية  الّلغة  يف 
منهم  اأف�شل  ول�شنا  العامية،  يتحّدثون 

يف الّلغة العربية.
15.خال�شة، لاأن�شى اأبدا اأن طه ح�شني 
املخزي.  مبوقفه  اجلزائرية  للثورة  اأ�شاء 
بتحّدث  اأ�شيد  اأظّل  الوقت  نف�س  ويف 
الف�شحى  العربية  بالّلغة  ح�شني  طه 
من  وهذه  بالعامية.  اأب��دا  يتحّدث  ول 
وهو  له.  حت�شب  التي  احلميدة  اخل�شال 
الذين يتحّدثون  اأف�شل بكثري من  بهذا 
وحمّدثني  وفقهاء  علماء  من  بالعامية 
متمّكنني  جامعيني  واأ�شاتذة  ومف�رّشين 

يف الّلغة العربية والأدب العربي.

طه ح�سني كما قراأت عنه و�سمعت له 

د. اأفنان القا�سم

بقلم /معمر حبـار

بقلم / قدوده  مبارك

�سريك جديد لنا
كل الأخبار التي تاأتينا من اأمريكا ل تب�رش 
بخري على كل الأ�شعدة وعلى اخل�شو�س 
الإقت�شادية منها ، اأما ال�شيناريوهات التي 

يقدمها الأمريكان اأنف�شهم قامتة ال�شواد .
مع  ���رشك��اء  اأن��ن��ا  اأح���د  على  يخفى  ل 
الأم��ري��ك��ان م��ن��ذ اإن�����ش��ح��اب ال��ق��وات 

ال�شتقالل  على  وح�شولنا  اأرا�شينا  من  والفرن�شية  الربيطانية 
وبعيد  الأحيان  اأغلب  يف  �شيئ  �رشيكا  ب�رشاحة  اأمريكا  وكانت   ،
الق�شية  يف  اخل�شو�س  وعلى  واحليادية  الن�شاف  عن  البعد  كل 
العراق  احتالل  يف  ذل��ك  بعد  الغبية  ،وخطوتهم  الفل�شطينية 
اإىل جمدها  تعود  .رو�شيا  ومنهزمني  وهم حمطمني  منه  والهروب 
اأمامها  �شيء  كل  فتلتهم  ال�شني  اأما   ، �شخما  احتادا  كنت  عندما 
التي  ال�شمراء  والقارة   ، باأحد  مبالية  غري  وعموديا  افقيا  وتتو�شع 
كانت تعاين من حروب دموية واأزمات اإقت�شادية طاحنة باتت الآن 
نحن  اإل  يتحرك  .الكل  خطوة  خطوة  والتطور  النمو  �شلم  ت�شعد 
رغم  بخ�س  ثمن  باأي  يبيعنا  اأن  م�شتعد  فيه  املتم�شكني  ،و�رشيكنا 
كل ما قدمناه له ، وباإعتقادي اأن الفر�شة باتت الآن مواتية وهي باأن 
نبحث عن �رشيك جديد غري اأمريكا .اأمريكا وب�شبب اإدارة رئي�شها 
دونالد ترامب باتت تتلقى ال�رشبة تلو ال�رشبة من ال�شني ، وبعد 
وهناك  الأفق  يف  اأمل  بارقة  اأي  على  ق�شى  الذي  الوباء  جاء  هذا 
�رشيحة كبرية من العقالء يتوقعون اأنه بعد انتهاء فرتة ولية دونالد 
ترامب وقدوم رئي�س جديد �شوف تتح�شن الأمور ويعالج الرئي�س 
كل امل�شاكل وهذا من �شابع امل�شتحيالت ، اأكرب دليل على �شحة 
كالمي باراك اأوباما بعد اأن بات رئي�شا بعد جورج بو�س الإبن الذي 
العاملية مل ي�شتطع من فعل الكثري  �شهد على الأزمة القت�شادية 
وما حدث فقط بع�س التح�شينات اأما الأزمة القت�شادية فما زالت 

قائمة حتى يومنا هذا .

ح�سني علي غالب 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات واالنتخابات
الرقم 1055/ م ج  اإ/2020

و�سل اإ�سهار خا�ض بتجديد جمعية دينية

 - العليا  بوهراوة  رباح  بن  مل�سجد بالل  الدينية  امل�سماة: اجلمعية 
غرداية املودعة بتاريخ: 15 دي�سمب 2019

رئي�ض اجلمعية : مرابط عبد النور
املولود بتاريخ  18 مار�ض 1982 بغرداية

الكائن مقرها بـ: م�سجد بالل بن رباح بوهراوة العليا - غرداية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية

دائرة زلفانة
بلدية زلفانة

مكتب اجلمعيات
الرقم 04/ 2020

و�سل اإ�سهار خا�ض بتجديد جمعية حملية

امل�سماة: جمعية الغيث لذوي االحتياجات اخلا�سة - زلفانة
 املودعة بتاريخ: 25 /02/ 2020

 10/ 30 بتاريخ   املولود  : موالي براهيم مرابط  رئي�ض اجلمعية 
بزلفانة  1986

الكائن مقرها بـ: الن�سيج �سابقا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: اأدرار

دائرة ازاوية كنتة
بلدية زاوية كنتة

 الرقم: 08 //2020
   و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية حملية

ل  1433املوافق  عام  18�سفر  يف  املوؤرخ   12_06 رقم  القانون  مبقت�سى 
12يناير2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا يوم: 09/03/2020 ت�سليم 
و�سل ت�سجيل  بتاأ�سي�ض اجلمعية البلدية امل�سماة: جمعية  النادي الريا�سي 
الهاوي املتعدد الريا�سات بوعلي الكائن مقرها / حمل ال�سيد بادي احمد 
كنتة   زاوية  دائرة  كنتة   زاوية  بلدية   كنتة   بزاوية  بوعلي   مبارك   بن 
والية ادرار مالحظة / رئي�ض اجلمعية ملزم  باجناز  خامت م�ستطيل ال�سكل  

يحمل  املوا�سفات  التالية . - ا�سم اجلمعية رقم وتاريخ االعتماد.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار
دائرة رقان
بلدية رقان

الرقم 01/ 2020
و�سل ت�سجيل الت�سريح  بتاأ�سي�ض جمعية حملية

املتعلق   2012/01/12 يف   املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
يف  املوؤرخ   74/15 رقم  التنفيذي  املر�سوم  مواد  وكذا  باجلمعيات 
بالنادي  املتعلق  اال�سا�سي  القانون  الحكام  املحدد   2015/02/16
الريا�سي الهاوي مت هذا اليوم: 18 فيفري 2020 ت�سليم و�سل ت�سجيل 
الريا�سي جنم رقان  النادي  امل�سماة:  البلدية  بتاأ�سي�ض اجلمعية  الت�سريح 
لل�سباحة  مقرها امل�سبح ن�سف اوملبي بالرقان بلدية رقان دائرة رقان والية 
ادرار مالحظة / رئي�ض اجلمعية ملزم  باجناز  خامت م�ستطيل ال�سكل  يحمل  

املوا�سفات  التالية . - ا�سم اجلمعية رقم وتاريخ االعتماد.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار

دائرة ت�سابيت
بلدية اا�سبع

الرقم:  03 /2019
              و�سال�ستالم التبليغ  بتغيري الهيئة التنفيذية 

�سفر1433   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون   الحكام  طبقا 
املوافق  ل 12 يناير2012 واملتعلق  باجلمعيات ال�سيما  املادة 18 
منه مت  هذا اليوم 03/03/2020  ا�ستالم امللف املتعلق  بتجديد 
اجلمعية   . امل�سماة  البلدية  اجلمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�سكيلة 
رقم  حتت  امل�سجلة  ا�سبع  لبلدية  الن�ساطات  املتعددة  الثقافية 
ا�سبع  الدبدابة  بحي   / الكائنمقرها   24.12.2014 بتاريخ   01

يرتا�سها / ال�سيد كني�ض العيد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام

 مكتب اجلمعيات واالإنتخابات
رقم .: 625/ م.ج.اإ / 2020

و�سل اإ�سهار خا�ض بتجديد جمعية حملية 
امل�سماة : جمعية النيلة الثقافية الن�سوية الوالئية  – غرداية . 

املودعة   .  09/10/2005 بتاريخ:   77 رقم:  حتت  امل�سجلة 
بتاريـخ: 01/12/2019  رئي�ض اجلمعية ال�سيد: �سحمة عفيفية 

. املولودة بتاريخ: 06/12/1963 بـ غرداية
الكائــن مقــرها: مب�سكن قالع الدم م�سعودة �سارع بن دومة ال�سيخ 

حي مرماد بلدية غرداية .



14 األربعاء 10 جوان 2020 م الموافق لـ 18 شوال 1441هـ
العدد
2016

 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�سر واالإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا االإعالمي

1إحدى احلواس o البحرية األمريكية )معكوسة(.
2جمموع احليل والقدرات الفردية يف عمل ما o ما يوضع على 

الثور جلر حمراث أو تدوير ساقية.
3يبكني o أعسر )معكوسة(.

4شبل الدب o خالف نفس )معكوسة(.
5متشاهبة o وضع يف شكل قوالب

6يعطي وعدا o طمع شديد
7صالت )فيها مهزة مقلوبة ياء( o يف رغد من العيش.

8هرب o إذا أغضب االبن والدته فيجب عليه سريعا أن ....
9نصف اسم أحد أفالم امحد السقا ومىن زكي وهالة فاخر ومجيل 

راتب. o نصف وميض
10ريفي o فنانة كوميدية مصرية امسها احلقيقي نونيا نوشكا

أفقــــــــــــــــــي

1املطربة البدوية امللقبة بسمراء 
الباديه

2فراش الطفل الرضيع o عكس خري
3قاصدة مع سبق االصرار o ثلثا 

توت.
4تغذية املاشية يف املناطق العشبية 

o متشاهبة
5فراشة االغنية )من لبنان(.

6ثلثا بيت o يف املقدمة.
7يستخدمه العب كرة التنس مثال

8فنان مصري من أصل سوري امسه 
احلقيقي أنور حيىي النقاش.

9االسم السابق للفنان املصري العاملي 
عمر الشريف.

10جنم النجوم السوبر ستار )من 
لبنان(

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �سودوكو 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 اليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

الكلمات ال�ّسهمية

3      

2

1

7

6

5

4

رئي�ض اجلمهورية
ال�سودانية

من احل�سرات)ن(
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حـدث وال حـرج
حار�ض بارادو يحتفل 
بزواجه على طريقته 

اخلا�سة

احتفل حار�س نادي بارادو خمتار فراحي بدخوله 
القف�س الذهبي بطريقته اخلا�شة حيث اأعلن 

زواجه ب�شور له ول�رشيكة حياته داخل امللعب 
ببدلة العر�س وهي تقوم بت�شديد الكرة عليه 
داخل مرماه؛ الأمر الذي لقي تفاعال كبريا من 
طرف ع�شاق هذا الالعب التي اعتربوها اأف�شل 

طريقة للزراج يف زمن الكورونا .

على خلفية وفاة 
ر�سيع 26 �سهراً اإثر 
�سقوطه من فتحة 
�سالمل بحي 1650 

م�سكنا لـ عدل 
باملدينة اجلديدة 

�سكان احلي يقومون 
بغلق الطريق 

اإحتجاجا على الغ�ض 
يف اإجناز العمارات.

صـــورة و تعــليق 

اجلزائر ُتفرج عن فيلم ◄
االإ�سهار" بعد  "�سنوات 

نحو عقدين من حظره!

اأفرجت اجلزائر ر�شميا عن فيلم "�شنوات 
الإ�شهار" الذي بقي ممنوعا من العر�س منذ 

اإنتاجه يف 2002، ب�شبب حتفظات حول 
مقاربته لالأزمة الدموية التي �شهدتها البالد 

يف ت�شعينيات القرن املا�شي.ويتطلع اجلمهور 
اجلزائري وع�شاق الفن ال�شابع اإىل روؤية جنم 
الكوميديا الفنان عثمان عريوات جمددا يف 

قاعات العر�س ال�شينمائي ورمبا دواليب 
الإنتاج من جديد، بعد رفع احلظر الر�شمي 

عنه عقب عقدين من القب�شة احلديدية 
بني الرجل وبني وزارة الثقافة اجلزائرية، 

ما حرم اجلمهور من روؤية جديدة لنجمه، 
الذي توارى عن الأنظار، وترك فراغا كبريا 

يف ال�شاحة الفنية املحلية.وتو�شل الفنان 
عثمان عريوات )72 عاما(اإىل اتفاق اأويل مع 

وزارة الثقافة اجلزائرية من اأجل رفع احلظر 
عن فيلم "�شنوات الإ�شهار" بعد عقدين 

من التجاذب بني الطرفني ومن الفراغ يف 
جمال الكوميديا.وقد ينقذ هذا الفيلم املو�شم 

ال�شينمائي للمو�شم احلايل وحتى املو�شم 
القادم، بالنظر اإىل الآمال املعلقة عليه يف 

ملء الفراغ و�شح الإنتاج.ورغم تزامن فيلم 
"�شنوات الإ�شهار" مع اإجناز عدة اأفالم اأخرى، 

اإل اأن متتبعني لل�شاأن الفني وال�شينمائي يف 
اجلزائر، ينتظرون اأن يكون نقلة نوعية يف 

فن الكوميديا الهادفة والنقد الهزيل ملختلف 
الأو�شاع ال�شيا�شية والجتماعية للبالد، 

ليغطي بذلك على تاأخر عر�س بع�س الأفالم 
املح�شوبة على موا�شم ما�شية، مبا فيها العام 

املنق�شي، ب�شبب ظروف ومعوقات الإنتاج 
الناجمة عن تقل�س امل�شاهمات احلكومية يف 

الإنتاج ال�شينمائي.

 القب�ض على تون�سية 
حمكومة بـ1277 �سنة �سجنا

اأعلن الناطق الر�شمي با�شم احلر�س الوطني 
التون�شي، اأن امل�شالح املخت�شة األقت القب�س 

على امراأة، �شادرة ب�شاأنها 205 منا�شري 
تفتي�س وحكم بال�شجن ملدة 1277 �شنة.

وقالت وزارة الداخلية التون�شية يف بيان لها 
على �شفحتها يف موقع التوا�شل الجتماعي 

“في�شبوك”، اإن دورية تابعة لفرقة الأبحاث 
العدلية للحر�س الوطني بتون�س، متكنت من 
اإلقاء القب�س على امراأة تبلغ من العمر 28 

�شنة وقاطنة بولية منوبة.واأ�شاف البيان اأنه 
“�شادر ب�شاأن املتهمة 205 منا�شري تفتي�س 
من اأجل التحايل، ال�رشقة واإ�شدار �شكوك 

بدون ر�شيد” وحمل 34 بطاقة جلب.
ومبراجعة النيابة العمومية، اأذنت بالحتفاظ 

بها واتخاذ الإجراءات القانونية يف �شاأنها..

�سب التجار ينفذ

رغم اأن رفع احلظر عن بع�س الن�شاطات 
التجارية كان جزئيا على اأن ي�شمل 

العديد من الن�شاطات الأخرى ابتداء من 
الأ�شبوع القادم، اإل اأن العديد من التجار   

الذين مل ُت�شمل ن�شاطاتهم يف رفع 
احلظر، قرروا فتح حمالتهم اأمام الزبائن 

وعدم النتظار اإىل الأ�شبوع القادم.

اأول قط "حراق" ي�سل اإىل المبيدوزا
تداولت اأم�ض مواقع التوا�سل االجتماعي �سور الأول قط تون�سي  

حرق اإيل جزيرة ملبيدوزا االإيطالية االأيام الفارطة و هو االآن يف 
�سحة جيدة و القط ”حرق” مع �ساب تون�سي بعد ما وجده حتت 

�سجرة فحمله معه اإىل المبيدوزا والقط اأ�سبح م�سهورا يف اإيطاليا و 
مت نقل ق�سته يف عديد و�سائل االإعالم االإيطالية.



باأية اإجراءات تعتزم احلكومة �سد العجز 
املتوقع يف امليزانية ؟  

ال طبع للنقود وال مديونية وغمو�ض حول متويل املوؤ�س�سات املت�سررة

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

ندوة  خــالل  تدخله  يف  اخلبري  وقــال 
تقنية  بــوا�ــســطــة  بــنــقــا�ــض  مــتــبــوعــة 
و  احلركة  نادي  نظمها  املرئي  التوا�سل 
"قانون  بعنوان  املوؤ�س�سة  حول  التفكري 
�سيا�سة  الأيــة   :2020 التكميلي  املالية 
ــت  اأدرج "احلكومة  ان  اقت�سادية؟"، 
تتعلق  رئي�سية  ــــــراءات  اإج ــة  ــالث ث
اأ�سعار  رفع  يف  تتمثل  و  باالإ�سالحات 
اال�ستثمارات  �سبط  مراجعة  و  الوقود 
مراجعة  كــذا  و  املبا�سرة،  االأجنبية 

الر�سم على ا�سترياد اخلدمات".
ــني  االأول بــاالإجــراءيــن  اخلبري  واأ�ــســاد 
فيما  طــويــال  زال  مــا  الــطــريــق  اأن  مــع 
اأن  معتربا  املــحــوريــن،  هذين  يخ�ض 
من  اخلدمات  ا�سترياد  على  الر�سم  رفع 
مفهوم"  "غري  يبقى  باملئة   30 اىل   24
اال�ستثمار  ت�سجيع  بغية  انه  و  خا�سة 
اإنعا�ض  اجل  من  ديناميكيته  و  املحلي 
االأجنبية  اخلـــربة  مــن  بــدعــم  النمو 
 0 اإىل  الر�سم  هذا  خف�ض  يفرت�ض  كان 

باملئة".
املالية  قــانــون  اإعــــداد  مت  انــه  قــال  و 
ــرف  ظ يف   2020 لــ�ــســنــة  الــتــكــمــيــلــي 
اأ�سعار  انهيار  نتيجة  "�سعب"  اقت�سادي 
النفط و االأزمة ال�سحية ب�سبب تف�سي 
مما  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ض  جائحة 
عميقة".  "اإ�سالحات  اإدراج  دون  حال 
اجلباية  عائدات  توقعات  وبخ�سو�ض 
املالية  قانون  ان  هدير  اكد  النفطية، 
اأ�سا�ض  على  اإعداده  مت  الذي  التكميلي، 
"بالعقالنية  ات�سم  30 دوالرا للربميل، 
"قاعدة  حتقيق  اجــل  مــن  احلذر"  و 
النفطية".  اجلباية  لتوقعات  جيدة 
اعترب  الــعــاديــة  للجباية  بالن�سبة 
قانون  يف  املت�سمنة  االأرقام  اأن  اخلبري 
مبالغ  بتفاوؤل  "تت�سم  التكميلي  املالية 
فيه بع�ض ال�سيء" اإذ يتوقع ن�سبة منو 

ل�سنة  املالية  بقانون  مقارنة  �سلبية 
ن�سبة  تكون  اأن  ينبغي  حني  يف   2020
النمو  بن�سبة  "مرتبطة  اجلباية  هذه 

خارج املحروقات".
نف�ض  يف  املقررة  النفقات  يخ�ض  وفيما 
رئي�ض  ــرار  ــق ب اخلــبــري  ــاد  ــس اأ� الــنــ�ــض 
ــذي  اجلــمــهــوريــة املــتــخــذ �ــســابــقــا و ال
و  التكميلي  املالية  قانون  �سمن  جت�سد 
املتعلق بخف�ض ن�سبة النفقات، ال�سيما 
بالن�سبة مليزانية الت�سيري "حيث تبقى 

الكثري من النفقات غري مفهومة".
يف  املــقــررة  النفقات  و�سف  اأن  وبعد 
ب  التجهيز  و  الت�سيري  ميزانية  اإطــار 
اإىل  املتحدث  ذات  تطرق  "املعقولة" 
اأزمة  لتجاوز  اإجـــراءات  اتخاذ  "عدم 
مواجهة  و  امل�ستجد  كــورونــا  فريو�ض 
املالية  قانون  يف  االقت�ساد  على  اآثــاره 

التكميلي". يف مداخلته بنف�ض املنا�سبة 
اإىل  كــرار  اإليا�ض  املــايل  اخلبري  تطرق 
التي  الطريقة  تف�سر  اإجراءات  "غياب 
العجز  �سد  خاللها  من  احلكومة  تعتزم 

يف امليزانية املتوقع".
عدم  قررت  "احلكومة  يقول  وت�ساءل 
غري  التمويل  اإىل  اأخــرى  مرة  اللجوء 
الــتــقــلــيــدي و املــديــونــيــة اخلــارجــيــة 
تعتزم  التي  الطريقة  تو�سح  مل  لكنها 
امليزانية  يف  العجز  لتمويل  انتهاجها 
التكميلي".  املالية  قانون  يف  املُتوقع 
ــع يــبــقــى الــلــجــوء  ــس ــو� ـــذا ال ـــــام ه واأم
لالحتياطات املالية للبنوك و متاأخرات 
دفع الطلبيات العمومية و تراجع قيمة 
اأكرث".  "الواردة  االحتماالت  الدينار 
"بت�سريع"  اأخـــرى  جهة  مــن  ــى  ــس واأو�
التي  االعانات  و  الدعم  �سيا�سة  اإ�سالح 

من  ذلك  و  براأيه،  االأثرياء"،  "تخدم 
ينبغي  التي  االإعانات  ت�سويب  خالل 
اأن تقت�سر على الفئات االأكرث ه�سا�سة. 
وت�ساءل كرار اأي�سا عن متويل اخل�سائر 
املوؤ�س�سات  تكبدتها  التي  االقت�سادية 
و االقــتــ�ــســاد الــوطــنــي جـــراء االأزمـــة 
ال�سحية لوباء كوفيد19- التي "مل يتم 
التطرق اإليها يف قانون املالية التكميلي 

."2020
�سبط  نظام  باإ�سالح  املتحدث  واأ�ــســاد 
اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة وا�سفا 
االإجراءات التي ت�سرتط على االأجانب 
من  ــدال  ب اخلا�سة  اأمــوالــهــم  ا�ستثمار 
يف  اجلزائرية  البنوك  لتمويل  اللجوء 
املجاالت  بع�ض  يف  باجلزائر  م�ساريعهم 
االأمــور  "عودة  ب  االإ�سرتاتيجية  غري 

اىل و�سعها الطبيعي".
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حتذر من الرتاخي يف االإجراءات

ال�سحة العاملية ت�ستبعد انح�سار اأزمة كورونا قريبا

الوظيف العمومي يطلب االإبقاء على منحة املردودية

ال اقتطاع من رواتب العمال املو�سوعني يف حالة عطلة ا�ستثنائية

تن�سيب بن عي�سة مديرا للدرا�سات القانونية بوزارة التعليم العايل

يف ارتفاع لليوم الثالث  

وفيات   9 و  اإ�سابة   117
مقابل 152 حالة تعايف من 

"كورونا"

�سيلي ُتقرر اإغالق �سفارتها 
باجلزائر

بعد عودتهم من املغرب

و�سع 116 رعية جزائري 
يف احلجر ال�سحي مب�ستغامن 

اعتربت منظمة ال�سحة العاملية اأن و�سع 
�سوءا  ــزداد  ي امل�ستجد  كــورونــا  فريو�ض 
الرتاخي  من  حمــذرة  العامل،  انحاء  يف 
املنظمة  واأعــلــنــت  ــــــــراءات.  االإج يف 
لالإ�سابات  يومية  ح�سيلة  اأعلى  ت�سجيل 
كوفيد19-  ــاء  وب تف�سي  مع  اجلــديــدة، 
وقال  االأمريكيتني.  يف  وا�سع  نطاق  على 
اأدهانوم  تيدرو�ض  للمنظمة  العام  املدير 
عرب  �سحايف  موؤمتر  خالل  غربي�سو�ض 
يف  الو�سع  اأن  "رغم  جنيف  يف  االنرتنت 
يزداد  اأنــه  اإاّل  ــا،  اأوروب يف  التح�سن  طور 

�سوءا عامليا". وتابع اأن "اأكرث من مئة األف 
اإ�سابة �سّجلت يف ت�سعة من االأيام الع�سرة 
 136 من  اأكرث  �سّجلت  البارحة  املا�سية. 
االأعــلــى  احل�سيلة  ــي  وه اإ�ــســابــة،  األـــف 
امل�سّجلة يف يوم  على االإطالق لالإ�سابات 
من  باملئة   75 نحو  اأن  واأو�ــســح  واحد". 
االإ�سابات امل�سّجلة االأحد ر�سدت يف ع�سر 
وجنوب  االأمريكيتني  يف  غالبيتها  دول 
هو  "الرتاخي  اإن  تيدرو�ض  وقال  اآ�سيا. 
التي  الـــدول  يف  حاليا"  االأكـــرب  اخلطر 
اأن  م�سيفا  حت�سنا،  فيها  االأو�ساع  ت�سهد 

يزالون  ال  بغالبيتهم  العامل  دول  "�سكان 
واأ�ساف  بكوفيد19-.  لالإ�سابة"  عر�سة 
على  اأ�سهر  �ستة  من  اأكرث  مرور  "بعد  اأنه 
املنا�سب"  الوقت  االآن  لي�ض  اجلائحة، 
ال�سحة  منظمة  ك�سفت  كما  للرتاخي. 
العاملية اأن انتقال عدوى فريو�ض كورونا 
الذين  امل�سابني  االأ�سخا�ض  من  امل�ستجد 
لالآخرين،  اأعرا�ض  اأي  عليهم  تظهر  مل 
يعدا نادرا للغاية. وقالت رئي�سة وحدة 
املن�ساأ  واحليوانية  النا�سئة  االأمــرا�ــض 
فان  ماريا  العاملية  ال�سحة  منظمة  يف 

النادر  من  اأنــه  الوا�سح  "من  كريخوف: 
عليه  تظهر  مل  بكورونا  م�ساب  ينقل  اأن 
اآخر".  اإىل �سخ�ض  اأعرا�ض الفريو�ض  اأي 
املعلومات  هذه  اأن  كريخوف  واأو�سحت 
تتبع  من  مف�سلة  تقارير  على  تعتمد 
االت�سال يف دول عدة. واأو�سحت املنظمة 
مزيد  الإجراء  حاجة  هناك  تزال  ال  اأنه 
من البحث الدقيق لتاأكيد دور ما ي�سمى 
باحلاالت التي ال تظهر عليها االأعرا�ض 

يف نقل العدوى بني الب�سر.
لوؤي ي

للوظيفة  ــة  ــام ــع ال املــديــريــة  اأبـــقـــت 
ـــة  ـــردودي ــى مــنــحــة امل ــل الــعــمــومــيــة ع
عطلة  حالة  يف  املو�سوعني  للموظفني 
ب�سبب  االأجـــر  مــدفــوعــة  ا�ستثنائية 
وهذا  "كورونا"  وباء  مكافحة  اإجــراءات 
العام اجلاري.  الثاين من  الثالثي  خالل 
للرقم  احلاملة  التعليمة  ن�ض  يف  وجاء 
اال�ستثنائي  للطابع  نظرا  انــه   4762
اإحالة  ال�سيما  اإليها  امل�سار  للتدابري 

بن�ض  ا�ستثنائية  عطلة  على  املوظفني 
اعتبار  ميكن  فــانــه  ــي  ــزام اإل تنظيمي 
العطلة  طبيعة  نف�ض  من  العطلة  هذه 
خاللها  املوظف  يحتفظ  التي  ال�سنوية 
عالوة  فيها  مبا  كاملة  الراتب  بعنا�سر 

املردودية .
ا�ستف�سارات  اأعــقــاب  يف  ـــرد  ال ـــاء  وج
ي�ستوجب  ــا  م الــوالئــيــة  للمفت�سيات 
غري  كاملة  ملرتباتهم  العمال  تقا�سي 

اأحيلوا  الــتــي  املـــدد  بــعــنــوان  منقو�سة 
ال  حيث  ا�ستثنائية،  عطلة  على  فيها 
كان  مهما  اقتطاعها  اأو  حجزها  يجوز 
الذين  العمال  يت�سرر  ال  حتى  ال�سبب 
من  الثانية  املرا�سلة  وهذه  ي�ستحقونها. 
نوعها بهذا اخل�سو�ض التي تق�سي بعدم 
امل�سا�ض باأجور امل�ستخدمني، حيث اأمرت 
اخلزينة  مديرية  عرب  املالية،  وزارة 
مل�ساحلها  تــعــلــيــمــات  يف  الــعــمــومــيــة، 

االقتطاع  بــعــدم  الـــواليـــات،  كــل  عــرب 
من  امل�ستفيدين  املــوظــفــني  ـــور  اأج مــن 
من  ومنعتهم  اال�ستثنائية.  العطلة 
املــردوديــة،  منحة  بتنقيط  امل�سا�ض 
هذا  يف  اإجراء  اأي  اأن  من  حذرت  اأن  بعد 
خطري  وخرق  للقانون  خمالف  االإطــار 
ل�سالح  القانون  كر�سها  التي  لالإجراءات 
ــن قبل  ــــاالت اخلــمــ�ــض املـــحـــددة م احل
ال�سلطات العمومية.                             لوؤي.ي

�سم�ض  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزيــر  اأ�سرف 
الدين �سيتور، اأم�ض الثالثاء،على تن�سيب عبد احلميد 
واالأر�سيف  القانونية  للدرا�سات  مديرا  عي�سة  بن 

�سيتور  الوزير  ورحب  بوكرا.  الإدري�ض  خلفا  بالوزارة، 
بالوافد اجلديد الذي متنى له كل التوفيق والنجاح يف 
بوكرا  اإدري�ض  االأ�ستاذ  وكّرم  �سكر  ثم  اجلديدة،  مهامه 

املدير ال�سابق على الكفاءة التي متيز بها واجلهود، التي 
بذلها طوال م�ساره يف الوزارة.

ق/و

ال�سحة  وزارة  ــت  ــن ــل اأع
ــــالح  ـــان واإ�ــــس ـــك ـــس ـــ� وال
عن  اأمــ�ــض  امل�ست�سفيات 
حــالــة   117 تــ�ــســجــيــل 
موؤكدة  جديدة  اإ�سابة 

ــــض كــــورونــــا  ــــريو� ــــف ب
بذلك  لريتفع  امل�ستجد، 

امل�ستوى  على  االإ�سابات  عدد 
يف  موؤكدة،  حالة   10382 اإىل  ــــــني الوطني  ح

عدد  لريتفع  جديدة،  وفــاة  حــاالت   9 ت�سجيل  مت 
البيان  نف�ض  واأفـــاد  وفــاة.   724 اإىل  الــوفــاة  ــاالت  ح
يف  ك�سفت  كــورونــا،  ــاء  وب ور�ــســد  متابعة  جلنة  اأن 
  152 �سفاء  عن  امل�سجلة  للح�سيلة  اليومي   حتديثها 
ال�سفاء  حــاالت  بذلك  لرتتفع  بالفريو�ض،  م�ساب 
ال  حــني  حــالــة.يف   6951 اىل  اجلائحة  بــدايــة  منذ 
يزال 39 م�سابا متواجدا على م�ستوى م�سالح العناية 
تركيا  يف  اجلزائر  �سفارة  اأعلنت  جهتها  املركزة.من 
للخطوط  رحلتني  برجمت  اجلزائرية  ال�سلطات  اأن 
وذلك  جزائريني  رعايا  الإجالء  اجلزائرية  اجلوية 
2020.وذكر  جوان  و12   11 واجلمعة  اخلمي�ض  يومي 
من  اخلمي�ض  يوم  تنطلق  االأوىل  الرحلة  اأن  البيان 
مطار ا�سطنبول الدويل على ال�ساعة 17:35 والرحلة 
16:45.و�سيتم  ال�ساعة  على  اجلمعة  يــوم  الثانية 
احلاملني  تركيا  يف  املقيمني  غري  املواطنني  ــالء  اإج
والذين  عودة  تذكرة  على  واحلائزين  �سفر  لتاأ�سرية 
املن�سة  يف  الت�سجيل  نتائج  على  بناء  اإح�ساءهم  مت 
من  كل  الغر�ض  لهذا  خ�س�ستها  التي  االإلكرتونية 
ال�سوؤون  ووزارة  الداخلية  ووزارة  االأوىل  الــوزارة 
م�سالح  طرف  من  املعدة  القوائم  اإ�سافة  اخلارجية 
وامل�سنني  املر�سى  املواطنني  القائمة  ال�سفارة.و�سمت 
عليهم  ويتعني  الطلبة  من  اأوىل  ودفعة  والعائالت 
يوما   14 مدته  �سحي  حلجر  اخل�سوع  ا�ستمارة  توقيع 

عند الو�سول اإىل اجلزائر.
لوؤي ي

اجلزائر  يف  �سفاراتها  اإغالق  �سيلي  جمهورية  قررت 
انتهاء  عند  واليونان  والدمنارك  ورومانيا  و�سوريا 
“اإل  �سحيفة  اأوردتــــه  مــا  ح�سب  ــة،  ــاري اجل ال�سنة 
“وزارة  اإن  ال�سحيفة  .وقالت  املحلية  مريكوريو” 
�سفراءها  اجلمعة  يــوم  اأبلغت  ال�سيلية  اخلارجية 
ورومانيا  واليونان  والدمنارك  و�سوريا  اجلزائر  يف 
بالعمل على معاجلة جميع امللفات العالقة قبل نهاية 
العام احلايل، م�سيفة اأن “هذه املقاربة �ست�سمح للبلد 
يف  الدبلوما�سية  متثيلياته  بتعزيز  اأمريكي  اجلنوب 
دول اأكرث ا�سرتاتيجية مثل بلجيكا والنم�سا”.وح�سب 
اخلم�ض  ال�سفارات  هــذه  “اإغالق  ــاإن  ف امل�سدر  ذات 
3 و4 مليارات بي�سو �سيلي، كما �سيمكن  �سيوفر ما بني 
من اإيالء اهتمام اأكرب للدول االإ�سرتاتيجية بالن�سبة 
“اخلطوة  هذه  فاإن  مريكوريو”  لـ”اإل  لت�سيلي.ووفقا 
تاأتي بناء على طلب ملديرية التخطيط اال�سرتاتيجي 
ال�سيا�سة  تطوير  اإىل  وتهدف  اخلارجية،  بـــوزارة 
الدبلوما�سية  البعثات  وتعزيز  ل�سيلي  اخلارجية 

االأخرى للبالد”.
ق/و

م�سافرا   116 مب�ستغامن  الوالئية  ال�سلطات  و�سعت 
ال�سحي  احلــجــر  قيد  املــغــرب  مــن  ـــادوا  ع جــزائــريــا 
مبنطقة �سابالت وقال مدير النقل لوالية م�ستغامن 
عملية  اأن  اجلزائرية،  لالذاعة  بلفار  قادة  م�سطفى 
البي�ساء  الــدار  مدينة  من  القادمني  امل�سافرين  نقل 
بلة”،  بن  “اأحمد  الدويل  وهران  مطار  عرب  باملغرب 
اإىل اأماكن احلجر ال�سحي مبنطقة �سابالت متت ليلة 
تنظيمية  ظــروف  يف  وجــرت  الثالثاء  اإىل  االثنني 

جيدة.
العملية،  هذه  خالل  مت  اأنه  املتحدث،  ذات  واأ�ساف   
اإىل  وهــران  من  امل�سافرين  لنقل  حافالت   7 ت�سخري 
ال�سلطات املحلية بتجهيزه  فندق الزفري الذي قامت 
لفرتة احلجر ال�سحي التي تدوم 14 يوما، مع مراعاة 
فريو�ض  من  الوقائية  واالإجـــراءات  القواعد  جميع 

كورونا.
ق/و

دعا اخلبري يف جمال االقت�ساد، مولود هدير احلكومة اىل تف�سري الطريقة املقررة لتغطية العجز يف امليزانية، 
بعدما قررت عدم اللجوء مرة اأخرى اإىل التمويل غري التقليدي و املديونية اخلارجية. كما مل ُت�سر اىل تعوي�سات 

خ�سائر ال�سركات االقت�سادية.
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