
13 �سخ�سا يف �سجارات جماعية باملولوتوف والأ�سلحة املحظورة بق�سنطينة توقيف 

اأزيد من 16 مليار لنطالق تهيئة الو�سع 
املزري و�سط مدينة �سيدي عقبة بب�سكرة 

نائب مري بلدية �سيدي عقبة

بعد �إيقاف 10 �أ�سخا�ص تورطو� يف �سجار�ت جماعية با�ستعمال �أ�سلحة

تبون: �جلي�ص مل ولن ي�سارك 
�أبد� يف عمليات عدو�ن

رفع اقرتاحات بتعديل 
م�سودة  من  مواد   102

الد�ستور اإىل الرئا�سة

15 دج   : www.altahrironline.com• �لأحـــــد   14 جـــو�ن 2020 م �ملو�فــق لـ  22 �سو�ل  1441 هـ     •  �ل�سنة �لثامنــــة   •  �لعــــدد  2018   •  �لثمـــــن  �لإلكرتوين  • �ملوقـع 

فيما تم تعديل توقيت الحجر الصحي في 29 والية من الثامنة ليال إلى الخامسة صباحا.

رفـع احلـجـر الـ�سـحي 
الكـلي عـن 19 وليــة 
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ال�سروع يف نزع ممرات 
التعقيم 

عن  "�سونلغاز" تعلن 
العودة اإىل نظام الفوترة 

العادي يف جويلية

بعجي : الأفالن 
مل يدعم العهدة 

اخلام�سة !

حملة تطوعية لتعقيم 
ال�ساحات العمومية 
وال�سوارع الرئي�سية

�ص 05

�ص 05

�لو�دي

03

04

16

ملحت لإمكانية �للجوء �إىل ت�سديد 
�لفو�تري بالتق�سيط

�تهم �أحز�با مبحاولة �سرب 
حزبه بهدف �لتموقع

على م�ستوى �ملحيطات �حل�سرية بالعا�سمة فقط
��ستئناف ن�ساط �لنقل ب�سيار�ت �لأجرة غد� ب�سروط �سارمة
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اجلزائر ت�سجل اأزيد من 
مليون ولدة �سنة 2019

مطالب بتدخل واجعوط لتحديد
 درو�س املمتحنني 

تاأخر اإعالن "العتبة" 
يربك التالميذ واأولياءهم

�ص 16

�ص 03

تبون يوؤكد: 



اأ�سعـار  اإلـى تقنـني  اللجـوء  اإمكانية  اإىل  رزيق يلمح 
الأ�سا�سية املواد  بع�س 

حممد علي 
-----------------

�أ�سئلة  على  رده  يف  رزي��ق  ك�سف 
باملجل�س  علنية  جل�سة  خالل  �لنو�ب 
مر�قبة  مدى  حول  �لوطني  �ل�سعبي 
"�إمكانية  عن  �ل�سوق،  يف  �لأ�سعار 
�أ�سعار  تقنني  �إىل  ��ستثناء  �للجوء 
و��سعة  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �مل���و�د  بع�س 
يف  �أهميتها  �إىل  بالنظر  �ل�ستهالك 
للمو�طن"،  �ل�ستهالكي  �لنمط 
�لتنظيم  يتم حتديدها عن طريق  و�لتي 
و�أ�سباب منطقية حفاظا  وفق مربر�ت 

للمو�طن. �ل�رش�ئية  �لقدرة  على 
و�أ�ساف �لوزير �أن �ملبد�أ �لعام لل�سوق 
�ل�سلع  �أ�سعار  بحرية  يق�سي  �لوطنية 
يف  �لأ�سعار  تخ�سع  حيث  و�خلدمات، 
و�لطلب  �لعر�س  قاعدة  �إىل  حتديدها 
�لقانون  من   4 �مل��ادة  باأحكام  عمال 
هذ�  لكن  باملناف�سة،  �ملتعلق   03-03

�أ�سعار  تقنني  �إىل  �للجوء  مينع  ل 
�ل�ستهالك،  و��سعة  �ملنتجات  بع�س 

قوله.  حد  على 
وبخ�سو�س ن�سبة �لإدماج يف �لقطاع 
تركيب  م�سانع  غر�ر  على  �ل�سناعي 
�لذي  �لكبري  �لدعم  وكذ�  �ل�سيار�ت، 
�أجل  من  �لقطاع  لهذ�  �لدولة  قدمته 
يف  �لتكنولوجيا  وتوطني  �لت�سنيع 
�لإدماج  ن�سبة  فيه  بقيت  �لذي  �لوقت 
�رتفاع  �ملطلوب، مقابل  �مل�ستوى  دون 
وز�رة  �أن  �إىل  رزيق  �أ�سار  �لأ�سعار، 
�إطار �سالحياتها وح�سب  �لتجارة، يف 
تن�سيق  يف  تعمل  �ملتاحة،  �لإمكانيات 
و�مل�سالح  �لقطاعات  كل  مع  م�ستمر 
�ل�سيار�ت،  �سناعة  بن�ساط  �ملعنية 
تنظيمه  يف  �لفعالة  �مل�ساهمة  على 
يحقق  مبا  وجه  �أكمل  على  وتاأطريه 
وي�ساهم  للمو�طن  و�لرفاهية  �ملنفعة 
�لذي  �لقت�سادي  �لإقالع  جت�سيد  يف 

. للحكومة  �لأ�سمى  �لهدف  يبقى 
تركيب  �سيا�سة  ب��اأن  �لوزير  و�أف��اد 
�جلز�ئر  يف  �سابقا  �ملعتمدة  �ل�سيار�ت 
.كا  "�سي  و   " دي  .كا.  "�أ�س  ب�سيغة 
�لقت�سادية  �لأه��د�ف  حتقق  مل  .دي" 
�لنقي�س من ذلك  �ملرجوة منها، وعلى 
و�رد�ت  قيمة  �رتفاع  �إىل  �أدت  فقد 
لعمليات  �ملوجهة  �لأج��ز�ء  جمموعة 
�ل�سيار�ت  �أ�سعار  و�رتفاع  �لرتكيب 
خ�سائر  يف  مت�سببة  حمليا،  �ملركبة 
�لعمومية،  للخزينة  معتربة  جبائية 
من  �مل�ستهلكني  تذمر  ع��ن  ناهيك 
�مل��رك��ب��ات،  بع�س  وج���ودة  نوعية 
لبع�س  �لحتكارية  �ملمار�سات  وكذ� 
�مل�سوؤول  ح�سب  �ل�سيار�ت،  مركبي 

�لتجارة. �لأول عن قطاع 
للنو�ب،  �أخرى  �أ�سئلة  على  رده  ويف 
منطقة  �إن�ساء  �سيتم  �أنه  رزيق  �أو�سح 
ت��ن��دوف  جت��اري��ة ح���رة يف ولي���ات 

�لت�سدير  بهدف  و�إيليزي  ومترن��ست 
يف  م��ربز�  �لإفريقية،  �ل��دول  نحو  
"طالب  �حلدودي  �ملعرب  �أن  �ل�ساأن  هذ� 
دو�ر  ببلدية  �جلاف"  و"�مليناء  �لعربي" 
�ل���و�دي ق��د دخ��ال حيز  �مل��اء ب��ولي��ة 
تخ�سي�سهما  ومت   ،2019 �سنة  �خلدمة 

و�جلز�ئر. تون�س  بني  �ملرور  حلركة 
للمتعاملني  دف��ع  �إع��ط��اء  وب�����س��اأن 
�إن�ساء  "مت  �لوزير  قال  �لقت�ساديني، 
وقد  قمار،  مدينة  مبطار  �ل�سحن  مركز 
 ،2018 �سنة  منذ  �خلدمة  حيز  دخل 
فالحي  لفائدة  جديد�  مك�سبا  لي�سبح 

عامة". ب�سفة  �ملنطقة  ومتعاملي 
ببلدية  �جل��اف  بامليناء  يتعلق  وفيما 
م�سالح  �أن  رزيق  �أو�سح  �ملاء،  دو�ر 
بعد  مهامها  ت��ب��د�أ  �لتجارة  وز�رة 
�جلهات  من طرف  �جلاف  �مليناء  �عتماد 

. ملخت�سة �

حفاظا على القدرة ال�سرائية للمواطن

اأكد وزير التجارة كمال رزيق اإمكانية اللجوء ا�ستثناء اإىل تقنني اأ�سعار بع�س املواد الأ�سا�سية وا�سعة ال�ستهالك، يتم حتديدها عن 
طريق التنظيم يف م�سعى يهدف اإىل تعزيز القدرة ال�سرائية للمواطن. 

اأ�سبحت خالية من "كورونا" لليوم الثامن على التوايل

تون�س تفر�س حتليل "بي �سي ار" على ال�سياح الراغبني بزيارتها بدءا من 27 جوان
فتح  �لتون�سية  �حل��ك��وم��ة  �أع��ل��ن��ت 
ح��دوده��ا �أم���ام �ل�����س��ي��اح �لأج��ان��ب 
وك��ذل��ك �مل��و�ط��ن��ني �ل��ر�غ��ب��ني يف 
جو�ن   من  �ل�27  يف  بالدهم،  زي��ارة 
�لو�فدين  جميع  على  و����س��رتط��ت 
�ل�سياح  �أو  �ملو�طنني  من  كانو�  �سو�ء 
�لتحليل  تثبت  خمربية  �سهادة  �إبر�ز 
"على  لكوفيد19-   )PCR( �ل�سلبي 
�ساعة   72 �إجر�ئه  تاريخ  يتجاوز  �أل 
�لتون�سية"،  �حلدود  �إىل  �لو�سول  عند 
"للحجر  �خل�سوع  �إىل  بالإ�سافة 

يوما".  14 ملدة  �لذ�تي  �ل�سحي 
بعد  تفر�س  لن  �أنها  تون�س  و�أعلنت 
يف  �لإل��ز�م��ي  �ل�سحي  �حلجر  �لآن 
�أر��سيها  �إىل  �لو�فدين  على  فنادق 
ُتثبت  فحو�س  �إبر�ز  �ستطلب  لكنها 

كورونا. فريو�س  من  �مل�سافرين  خلو 
�ل�سحي  �حلجر  ك��ان  �لآن،  وحتى 

�إلز�ميا يف تون�س وذلك يف فنادق ملدة 
بحجر  ُي�ستكمل  �أن  على  �أيام  �سبعة 
�إ�سافية.  �أي��ام  ل�سبعة  ذ�تي  �سحي 
�ست�سمح  ج��و�ن   27 ت��اري��خ  وب��ع��د 
�إىل  �مل�سافرين  جميع  بدخول  تون�س 
�لك�سف  فح�س  تقدمي  مع  �أر��سيها 
�أُجري  �سلبية  بنتيجة  كوفيد19-  عن 
كما  �لو�سول  من  �ساعة   72 قبل 
�ل�سائح  ح��ر�رة  درجة  "قيا�س  �سيتم 

بتون�س". حلوله  لدى  باملطار 
�أن  �حل��ك��وم��ة  رئ��ا���س��ة  و�أ���س��اف��ت 
جمموعات  �سمن  �لقادمني  �ل�سياح 
�ل�سياحية،  �ل��رح��الت  منظمي  م��ع 
منت  على  �ل��ن��زل  "�إىل  �سُينقلون 
بقو�عد  �مللتزمة  �ل�سياحية  �حلافالت 
لل�سياحة  �ل�سحي  �ل��ربوت��وك��ول 
جمموعات  يف  وذل���ك  �لتون�سية 
�لفنادق  على  و�سينبغي  موؤطرة". 

�لجتماعي  �لتباعد  قو�عد  تطبيق 
فردية  وجبات  تقدمي  على  تن�س  �لتي 
يختارون  �أط��ب��اق  عر�س  م��ن  ب��دل 
�مل�سافة  �حرت�م  �إىل  بالإ�سافة  منها، 
�لآم��ن��ة ب��ني �ل��ط��اولت و�مل��ق��اع��د 
لكل  مربعة  �أمتار  ثالثة  وم�سافة  

�ل�سباحة. �أحو��س  يف  �سخ�س 
�أنه  �إىل  �حلكومة  رئا�سة  و�أ�سارت 
�مل��وؤط��رة  للمجموعات  "يرّخ�س 
و�مل��ع��امل  �مل��ت��اح��ف  زي���ارة  لل�سياح 
�حرت�م  مع  �ل�سياحية  �لأثرية  و�ملو�قع 

موقع". بكل  �ل�سحي  �لربوتوكول 
�لآخرين  للم�سافرين  بالن�سبة  �أما   
ملنظمي  �لتابعني  غري  �ل�سياح  �أي 
مل  �لتون�سيني،  و�ملو�طنني  �لرحالت 
�ستفر�س  كانت  �إذ�  ما  �حلكومة  حتدد 
�أية  تعِط  ومل  �حلجر  من  نوعا  عليهم 
و�سُي�سمح  �لأمر.  عن  حمددة  معلومة 

عن  �لك�سف  فح�س  باإجر�ء  لل�سياح 
و�ستتيح  �ل��ع��ودة.  قبل  �ل��ف��ريو���س 
"�إجر�ء  لل�سائح  �لتون�سية  �لدولة 
دولة  من  �أو  منه  بطلب   PCR حتليل 
من  �ل�ساد�س  �ليوم  من  �بتد�ًء  �إقامته 
يف  جاء  ما  وفق  تون�س"،  �إىل  دخوله 
�لبيان �لذي مل يحدد ل �سعر �لفح�س 

نتيجته. ل�سدور  �لالزم  �لوقت  ول 
حدودها  �أغلقت  �لتي  تون�س  وكانت 

تف�سي  من  للحد  مار�س  منت�سف  يف 
عن  مبناأى  �مل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
على  وف��اة   49 م��ع  ن�سبيا،  �ل��وب��اء 
�لبالد  تعد  ومل  �ملجمل.  يف  �أر��سيها 
�جلديدة  �لإ�سابات  بع�س  �إل  ت�سجل 
يخ�سعون  �أ�سخا�س  معظمهم  يوميا، 
من  ع��ودت��ه��م  ب��ع��د  �أ���س��ال  للحجر 

�خلارج.
لوؤي ي

قانونية اإبرام �سفقات عمومية غري  بتهمة 

اإحالة ملف14 موظفا 
العوينات  مب�ست�سفى 

بتب�سة للق�ساء 
�أن  بتب�سة  �لولئي  لالأمن  �لعالم  خلية  بيان  ك�سف 
قد  بتب�سة.  �لعوينات  د�ئرة  لأمن  �لق�سائية  �ل�رشطة 
�إبر�م  �أم�س ملف ق�سائي متعلق بعمليات  �أول  �أحالت 
م�سبوهة  قانونية  غري  بطريقة  عمومية  �سفقات 
للم�ست�سفى  وعتاد  طبية  �أجهزة  �قتناء  عمليات  منها 
تورط  �مل�ست�سفى  لهياكل  ترميمية  م�ساريع  و�أخرى 
فيه 14 �سخ�سا من بني �إطار�ت و موظفني و مديرين 
�ملا�سية  �ل�سنة  نهاية  �إىل  �لق�سية  وتعود  �سابقني 
لأمن  �لق�سائية  لل�سبطية  معلومات  وردت  �أي��ن 
�بر�م عدة  �لعوينات حول جتاوز�ت و�سبهة يف  د�ئرة 
�أمر وكيل  �لق�سائية،  �جلهة  بالتن�سيق مع  و  �سفقات 
�لق�سائية  لل�سبطية  �إر�سالية  بو��سطة  �جلمهورية 
مبا�رشة �لتحريات و�لتي بد�أت بالنتقال �إىل �ملوؤ�س�سة 
فو�تري  و  �مل�ستند�ت  على  �حل�سول  و  �ل�ست�سفائية 
�لرتميم  بعمليات  �ل�رشوط  دفرت  كذلك  و  �مل�سرتيات 
وخاللها مت �لك�سف عن ثغر�ت قانونية و مالية دون 
�لتحقيق مع جميع  لينتقل  �ملالية،  �ملبالغ  �لك�سف عن 
�لطر�ف �ملعنية مبا�رشة بالق�سية �أين بلغ عددهم 14 
و  موظفني  و  �لأجهزة  ومورد  مقاول  بينهم  �سخ�سا 
�طار�ت و كذلك مديريون �سابقون قبل حتويل ملف 

�لتحقيق �أمام �جلهة �لق�سائية �ملخت�سة.
�سو�سة حممد �لزين 

02 األحد 14 جوان 2020 م الموافق لـ 22 شوال 1441هـ
العدد
2018

النواب  رئي�س جمل�س 
يحّل  �سالح  عقيلة  الليبي 

باجلزائر

حل رئي�س جمل�س �لنو�ب �لليبي عقيلة �سالح عي�سى  
�جلز�ئر. �ىل  عمل  زيارة  يف  �ل�سبت،  �أم�س  باجلز�ئر،  
�لليبي،  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  ل  ��ستقبا  يف  وكان 
بالقاعة �ل�رشفية ملطار هو�ري بومدين �لدويل، رئي�س 
ووزير  �سنني،  �سليمان  �لوطني،  �ل�سعبي  �ملجل�س 

�خلارجية، �سربي بوقادوم.
ق/و

الوطني تدعو  العامة لالأمن  املديرية 
ال�سواطئ ارتياد  لتجنب 

دعت �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني، لتجنب �رتياد �ل�سو�طئ و�لأماكن �ملكتظة 
مبوقع  �سفحتها  على  لها  من�سور  يف  و�أ�سارت  "كورونا"،  فريو�س  من  للوقاية 

"فاي�سبوك"، �إىل �أن �حرت�م �لتباعد يعّد حماية و�سالمة يف هذه �ملرحلة �لر�هنة.
ق/و



ال�سلب الرئا�سي  النظام  من  اخلروج  هو  الأهم  اأن  يوؤكد  تبون  الرئي�س 

رفع اقرتاحات بتعديل 102 مادة من مواد م�سوّدة الد�ستور اإىل الرئا�سة
لوؤي ي

----------------------
بيان   يف  �لد�ستوري،  �ملجل�س  و�أعلن 
تت�سمن  وثيقة  �إع��د�د  �إىل  تو�سل  �أنه 
�مل�رشوع  ح��ول  و�قرت�حاته  مالحظاته 
�لتمهيدي لتعديل �لد�ستور ورفعها �إىل 

رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون.
�لوثيقة  هذه  �أن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
�ملجل�س  م��الح��ظ��ات  تت�سمن  �ل��ت��ي 
و�قرت�حاته حول تعديل �لد�ستور، م�ست 
و�ق��رت�ح  �لديباجة،  من  فقر�ت  "�سبع 
يربز  نحو  على  �لوثيقة  تبويب  �إع��ادة 
�لثالث  �ل�سلطات  �لف�سل و�لتو�زن بني 
�ل�سيا�سي  �لنظام  وطبيعة  يتما�سى  مبا 
�ملن�سود تكري�سه يف ظل هذ� �لتعديل �أل 

وهو �لنظام �ل�سبه �لرئا�سي".
و�قرت�حات  "مالحظات  ت�سمل    كما 
�ل�سياغة  �إعادة  �أو  �حلذف  �أو  بالإ�سافة 
�مل�رشوع،  م��و�د  من  م��ادة   102 تخ�س 
بكل  خا�س  �أ�سباب  بعر�س  مرفقة 
هذه  تبليغ  "مت  �أن��ه  م�سيفا  �قرت�ح"، 
�ل�سيد  �إىل  و�لق��رت�ح��ات  �ملالحظات 

رئي�س �جلمهورية".
ليلة  �إعالم وطنية  وخالل لقائه بو�سائل 
"�لنحر�فات"  �أّن  تبون  �أكد  �أم�س،  �ول 
�لتي ح�سلت خالل �لنقا�س �ملفتوح حول 

ثو�بت  بخ�سو�س  �لد�ستوري  �لتعديل 
�إياها  معترب�  "متوقعة"،  كانت  �لأم��ة 
�لكاملة  ثقته  جمدًد�  �سيف"،  "�سحابة 
�أع�ساء جلنة �خلرب�ء �ملكّلفة ب�سياغة  يف 

مقرتحات �لتعديل �لد�ستوري.
و�أ�سار رئي�س �جلمهورية �ىل �جلدل �لذي 
بثو�بت  �ملتعلقة  �لنقاط  بخ�سو�س  �أثري 
�لتمهيدي  �مل�����رشوع  �إط���ار  يف  �لأم���ة 
يف  ثقته  م�سّجال  �لد�ستور،  لتعديل 
ب�سياغة  �ملكلفة  �خل��رب�ء  جلنة  �أع�ساء 
وطنيتهم  ويف  �لتعديل،  هذ�  مقرتحات 
ومت�سكهم بثو�بت �لأمة و�لتي تعّد �أموًر� 

"ل تقبل �ل�سك".
وذكر تبون �أّن م�ساألة �حلفاظ على ثو�بت 
للقانون  �ملرتقب  �لتعديل  �سمن  �لأمة 
�لأ�سمى للبالد "ُف�سل فيها منذ �لبد�ية"، 
�ملخ�س�سة  �مل��دة  متديد  م�ساألة  وح��ول 
�لتعديل  يت�سمنه  م��ا  ح��ول  للنقا�س 
�لرئي�س  �أو�سح  �ملرتقب،  �لد�ستوري 
عرفته  ما  �إىل  ر�جع  �لقر�ر  هذ�  �أّن  تبون 
�لبالد من تف�سي جائحة كورونا و�حلجر 

�ل�سحي �لذي مّت فر�سه، للت�سدي لها.
نف�سي  "وجدت  �ل�ساأن:  هذ�  يف  وق��ال 
�لتي  �لرزنامة  على  �حلفاظ  من  حمرًجا 
�لوقت  يف  �لإط���ار،  ه��ذ�  يف  ُو�سعت 
�لذي كان فيه �ملو�طن متخوًفا من خطر 

"�لقر�ر�ت  �أّن  فريو�س كورونا"، م�سيًفا 
مرتبطة  غري  �لنوع  هذ�  من  �مل�سريية 

بوقت حمدد".
يف هذ� �ل�سياق، �أفاد تبون: "كان مربجًما 
يف بد�ية �لأمر، عر�س م�رشوع �لتعديل 
و�إجر�ء  �جلاري  جو�ن  �سهر  �لربملان  على 
�ملعطيات  �أّن  غري  بعدها،  �ل�ستفتاء 
�لتي  �ل�سحية  �لظروف  ب�سبب  تغرّيت 

عرفتها �لبالد".

تو��سل  �لتي  �ملقرتحات  �أّن  و�أ�ساف 
بلغ   ، �جلمهورية  لرئا�سة  ��ستالمها 
عددها 1500، ما جعل �لتاأخري يف عر�س 
نهاية  يف  ون�سف  �سهًر�  يبلغ  �مل�رشوع 

�ملطاف.
و يف �سياق ذي �سلة يتعلق بنظام �حلكم 
ذكر  �جلز�ئر،  �ستعتمده  �لذي  �مل�ستقبلي 
رئي�س �جلمهورية "�لختيار وليد �لتجربة 
�إىل  �أ�سار  �أنه  �لبالد"، غري  تعي�سها  �لتي 

�لنظام  نحو  ي�سري  �حل��ايل  "�لتوجه  �أّن 
�ل�سبه �لرئا�سي".

من  �خل��روج  هو  �لأه��م  �أّن  ا  �أي�سً وذك��ر 
من  �نطالًقا  �ل�سلب،  �لرئا�سي  �لنظام 
و�حد  �سخ�س  ينفرد  �أن  "ي�ستحيل  �أنه 
بال�سلطة وي�سرّيها وفقا ملز�جه و�أهو�ئه"، 
�لتعديل  �إج��ر�ء  قبل  قام  �أنه  �إىل  م�سرًي� 
�لد�ستوري، مبنح �لكثري من �ل�سالحيات 

للوزير �لأول.

رفع املجل�س الد�ستوري مالحظات واقرتاحات اإىل رئي�س اجلمهورية تخ�س حذف اأو اإعادة ال�سياغة 102 مادة من مواد امل�سروع التمهيدي لوثيقة الد�ستور.
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ر اإعالن "العتبة" يربك التالميذ  تاأخُّ
واأولياءهم

مطالب بتدخل واجعوط لتحديد درو�س املمتحنني يف املتو�سط والبكالوريا

دعا ع�سو يف جلنة �لرتبية باملجل�س �ل�سعبي 
�لرتبية  وزي��ر   ، عمر�وي  م�سعود  �لوطني 
�لوطنية حممد و�جعود، �ىل �نهاء قلق �ولياء 
للممتحنني  بالن�سبة  �لعتبة  وحتديد  �لتالميذ 

يف �سهادتي �ملتو�سط و�لبكالوريا.
من  �لكثري  �ن  له  تدوينة  يف  عمر�وي  وقال 
�أبنائهم  مل�سري  قلقهم  عن  ع��ربو�  �لأول��ي��اء 
�لرتبية  وز�رة  بقاء  �ملقبول  غري  من  �ذ   ،
�لعتبة  عن  �لإع��الن  دون  �ل�ساعة  حد  �إىل 
�ملتو�سط  �لتعليم  �سهادتي  لتالمذة  بالن�سبة 
لي�سو�  و�أولياوؤهم  فالتالميذ   ، و�لبكالوريا 
�أو  و�ملتو�سطات  �لثانويات  يف  �أ�ساتذة 
�لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  يف  �إد�ري���ة  �إط���ار�ت 
للثالثي  �لدر��سي  �ملقرر  ح��دود  ليعرفو� 
�لثاين ، كما �أن �جلميع يعلم باأن هناك �أ�ساتذة 
متقدمني يف �لدرو�س، و�آخرين متاأخرين فيها 
على  ي�ستوجب  ما  وه��ذ�   ، �لظروف  ح�سب 
�لوز�رة �لإعالن عن �لعتبة ، �أي �آخر در�س يف 

�لطلبة  تاأخرت كثري� وتركت  لأنها  مادة  كل 
و�أولياءهم يف حرية من �لأمر ، فالتالميذ يف 
يكونون  قد  �أنه  ،كما  �سعب  نف�سي  و�سع 

ي�ستنزفون طاقتهم هدر�.
�سبتمرب  �لنتظار حتى �سهر  �ن  �لنائب  وقال 
لإعالن �لعتبة �إرباك للتالميذ ، و�إحلاق �رشر 
 ، �آمالهم وطموحهم  على  وق�ساء   ، بهم  بالغ 
در�سا   12 ير�جع  تلميذ�  �أن  �لعقل  يتقبل  هل 
و�لآخر ير�جع 19 در�سا لنف�س �ملادة ؟ م�سيفا 
تكون  تكاد  �أوت  �سهر  يف  �ملر�جعة  �ن 
�جلنوب  ولي��ات  لأبناء  خا�سة  م�ستحيلة 
�سبتمرب  �سهر  يف  �أما   ، �ل�سديد  �حلر  نتيجة 
فقط  �لنف�سي  باجلانب  فيه  �لهتمام  �سيكون 
��ستكمال  يكون  وقد   ، �خلفيفة  و�ملر�جعة   ،
لبع�س درو�س �لثالثي �لثاين �لتي مل يتلقاها 
�لتالميذ ، لأنه فعال هناك تالميذ متاأخرون يف 

بع�س �ملو�د و يف بع�س �ملوؤ�س�سات .
 لوؤي ي  

اجلي�س مل و لن ي�سارك اأبدا يف عمليات عدوان
رئي�س اجلمهورية يو�سح بخ�سو�س اجلدل حول م�ساألة م�ساركته يف عمليات خارج احلدود

�أكد رئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، 
�لوطني  �جلي�س  م�ساركة  م�ساألة  �أن 
خارج  ع�سكرية  عمليات  يف  �ل�سعبي 
�لرت�ب �لوطني، يف �لتعديل �لد�ستوري 
�ملنظمات  مظلة  �ستكون حتت  �ملرتقب، 
�لدولية و �سمن عمليات حفظ �ل�سالم، 
ثلثي  �أنها �ستكون مرتبطة مبو�فقة  كما 

�أع�ساء �لربملان.
و تطرق �لرئي�س تبون يف لقائه �لدوري 
�لإعالم  و�سال  من  عدد  م�سوؤويل  مع 
�لوطنية، �إىل �لنقطة �لو�ردة يف م�سودة 
�لد�ستور  لتعديل  �لتمهيدي  �مل�رشوع 
�ملت�سلة  و  للنقا�س،  حاليا  �مل��ط��روح 
�ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س  مب�ساركة 
�حل��دود؛  خ��ارج  ع�سكرية  عمليات  يف 
ب�سفة  "�سيتم  ذلك  �أن  على  �أكد  حيث 

دميقر�طية و مبو�فقة ثلثي �لربملان".
و قال يف هذ� �ل�سدد : "�سيكون عندنا 

د�ستور و��سح و�سفاف وجلي�سنا �حلق يف 
�لدولية  �لهيئات  قر�ر�ت  مع  �لندماج 

و�لإقليمية خو�س مهام لل�سالم".
�جلي�س  ب��اأن  �لتذكري  على  حر�س  كما 
مر�ت  يف  و  له  �سبق  �ل�سعبي  �لوطني 
خارجية  عمليات  يف  �مل�ساركة  عديدة 
حتت �لر�ية �لأممية و يف حروب يف �إطار 
�أنه" مل و  �لدفاع �لعربي �مل�سرتك ، غري 

لن ي�سارك �أبد� يف عمليات عدو�ن".
�لكثري  �أن  �إىل  �لإط��ار  هذ�  يف  لفت  و 
لكن  �لنقطة  هذه  حول  د�ر  �لنقا�س  من 
"ما غاب عنه هو �أن �جلي�س ل يخرج �إل 
باإر�دة ثلثي ممثلي �ل�سعب و لي�س بقر�ر 

من �لرئي�س".
من  �أن  �إىل  �جلمهورية  رئي�س  �أ�سار  و 
�أطر�ف  هم  �لنقا�س  هذ�  بتحريك  يقوم 
خارجية  نز�عات  يف  فعليا  "تدخلت 
عقيدتنا  تغيري  �ليوم  علينا  تعيب  و 

�لع�سكرية".
و �أ�ساف يقول "فل�سفتنا مل و لن تتغري" 
�لتمهيدي  �مل�رشوع  عليه  ين�س  ما  و 
بهذ� �خل�سو�س هو "رجوع �إىل �لأمور 
�لوطني  �جلي�س  �أن  منطلق  من  �لعادية" 
يف  ���س��ارك  �أن  و  ح��دث  �إذ�  �ل�سعبي 
"حتت  �سيتم  ذلك  فاإن  خارجية  عمليات 
�أجل  ومن  �لد�ستور  و  �لقانون  حماية 
عن  دفاعا  �سلمية  مبهام  �ل�سطالع 

�جلز�ئر".
�أنه و يف  �إىل �لت�سديد على  كما خل�س 
بع�س �لأحيان يعد "�لهجوم �أح�سن دفاع 
لكن يف حدود معينة"، مذكر� بالهجوم 
قبل  تقنتورين  قاعدة  على  �لإرهابي 
�ملعتمدة  �لفل�سفة  كانت  حيث  �سنو�ت، 
مل  طاملا  �لإرهابيني  على  �لهجوم  متنع 

ي�سلو� بعد �إىل حدود �لبالد.
لوؤي ي

ك�سفت �ملديرية �لعامة للجمارك �جلز�ئرية بلوغ 
�جلز�ئر،  يف  �لغذ�ئية  �ملنتجات  ��ستري�د  فاتورة 
من  �لأول  �لثالثي  خالل  دولر،  مليار   1.93
خالل  دولر  مليار   1.92 مقابل   ،2020 �سنة 
م�سجلة  �ملا�سية،  �ل�سنة  من  �لفرتة  نف�س 
تر�جعت  �أن  بعد  باملائة(   +0.6( ن�سبيا  ��ستقر�ر� 
�ل�سنة  من  �لأولني  �ل�سهرين  خالل  ب�3.50% 

�جلارية.
�لرتفاع  ه��ذ�  �أن  �مل�سدر،  ذ�ت  �أو���س��ح  و   
�ل��و�رد�ت  �رتفاع  �إىل  �أ�سا�سي  ب�سكل  يعود 
و  �ل�سكر  و  م�ستقاته  و  �حلليب  و  �حلبوب  من 

�لفو�كه �ملوجهة لال�ستهالك.
خالل  فاحتلت  �لغذ�ئية،  �ل�سلع  و�رد�ت  �أم��ا 
�لأ�سهر �لثالثة من �ل�سنة �جلارية �ملرتبة �لثالثة، 
�لتجهيز�ت  �سلع  بعد  باملائة   21.23 بن�سبة 

�ملنتجات  ن�سف  و  باملائة(   29.48( �ل�سناعية 
)21.27 (باملائة.

�لتي متثل  �لدقيق  �ل�سميد و  بلغت �حلبوب و  و 
�ل��و�رد�ت  هكيلية  من  باملائة  5ر32  من  �أزيد 
�لأ�سهر  دولر خالل  مليون  50ر629  �لغذ�ئية 
39ر614  مقابل   2020 من  �لأوىل  �لثالثة 
مليون دولر خالل نف�س �لفرتة من �سنة 2019، 

م�سجلة بذلك �رتفاعا ب�2.46 باملائة.
كما �رتفعت فاتورة م�سرتيات �جلز�ئر من �خلارج 
من منتجات �حلليب لتبلغ 363.96مليون دولر 
مقابل 339.15 مليون دولر، �أي 7.32+باملائة.

للو�رد�ت  بالن�سبة  �لتوجه  هذ�  ت�سجيل  مت  و 
بلغت180.57  �لتي  �حللويات  و  �ل�سكر  من 
دولر  مليون   168.02 مقابل  دولر  مليون 
لال�ستهالك  �ملوجهة  �لفو�كه  و  )7.58+باملائة(، 

مبا  �رتفعت  �لتي  �جلافة(  و  �لطازجة  )�لفو�كه 
دولر  مليون   87.61 �أي  باملائة   54.5 يقارب 
مقابل 56.71 مليون دولر، و كذ� �لتح�سري�ت 
مليون   81.30 بلغت  �لتي  �ملختلفة  �لغذ�ئية 
 +10.78 دولر  مليون   73.39 مقابل  دولر 

باملائة( خالل نف�س �لفرتة.
�ملجمدة  �أو  �لطازجة  �للحوم  و�رد�ت  بلغت  و 
مليون   45.32 مقابل  دولر  مليون   55.71
 23.2 دولر، حمققة بدورها �رتفاعا مبا يقارب 

باملائة.
يف  تر�جع  �إىل  �جلمارك  �أرق��ام  ت�سري  باملقابل 
خالل  �ملنتجات  من  �أخرى  جمموعات  و�رد�ت 
بالفرتة  مقارنة   2020 �سنة  من  �لأول  �لثالثي 

نف�سها من �سنة 2019.
مبخلفات  نف�سه  �مل�سدر  ح�سب  �لأمر  يتعلق  و 

طحني  بينها  من  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  بقايا  و 
بلغت  �لتي  �سلبة،  �أخرى  خملفات  و  �ل�سويا 
35ر126  مقابل  �أمريكي  دولر  ماليني   110
مليون دولر، م�سجلة تر�جعا بحو�يل 13 باملائة، 
و كذلك �لأمر بالن�سبة ملجموعة �لنب و �ل�ساي و 
�لتو�بل �لتي بلغت 83.34 مليون دولر مقابل 

89.02 مليون دولر )6.38- باملائة(.
باملائة   14.87 ب�  �خل�رش  و�رد�ت  تر�جعت  و   
مليون   97 مقابل  دولر  مليون  58ر82  لتبلغ 
دولر، و كذلك بالن�سبة للتبغ �لذي بلغ 59.70 
دولر  مليون   76.41 مقابل  دولر  مليون 

)21.86- باملائة(.
�أما و�رد�ت زيت �ل�سويا و م�ستقاتها )�مل�سنفة 
بلغت  فقد  �خل��ام(،  �ملنتجات  جمموعة  �سمن 

151.84 مليون دولر )-3.21 %(.

للبيع  �لأدوي��ة  و�رد�ت  عرفت  �آخر،  جانب  من 
�ل�سلع  جمموعة  غ��ي  )�مل�سنفة  بالتجزئة 
بن�سبة  �رتفاعا  �لغذ�ئية(،  غري  �ل�ستهالكية 
20.45 %، لت�ستقر عند 241.08 مليون دولر، 

مقابل 200.15 مليون دولر.
�سجلت  قد  �لغذ�ئية  �مل��و�د  و�رد�ت  وكانت 
�أي  دولر،  مليون  ب501  تر�جعا   2019 يف 
دولر،  مليار�ت   8.07 لتبلغ   ،%  6- بحو�يل 
مقابل 57ر8 مليار�ت دولر خالل �ل�سنة �لتي 

�سبقتها.
عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر 
مبنع  �حلكومة  �أو�سى  قد  كان  تبون،  �ملجيد 
�مل�سنعة حمليا، مع مو��سلة  �ملنتجات  ��ستري�د 
�لحتياجات  و  �ملوؤ�س�سات  عمل  �سمان 

لوؤي ي�لأ�سا�سية للم�ستهلكني.

خالل الأ�سهر الثالثة الأوىل من العام اجلاري

اجلزائر اأنفقت 629 مليون دولر على ا�سترياد احلبوب و ال�سميد و الدقيق   



حمليا ا�ستهالكه  على  �سرائب  وتفر�س  للنفط  منتجة  دول  ■هنالك  فعالة    تنموية  وا�سرتاتيجية  دويل  نهج  هي  ما  بقدر  جزائرية،  بدعة  لي�ست  توجيهه  واإعادة  الدعم  ■رفع 
اأ�سالحية. �سيا�سة  لأية  الإيجابي  الأثر  لدعم  ال�سعبية �سرورة  والتعبئة  العلمية  ■املرجعية  �سلعتني  اأو  �سلعة  اأ�سعار  لزيادة يف  املدى  اأثر ق�سري  اأعقد من ح�سره يف  مفهوم  ال�سرائية  ■القدرة 
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جويلية يف  العادي  الفوترة  نظام  اإىل  العودة  عن  "�سونلغاز" تعلن 
لتوزيع  �جلز�ئرية  �ل�رشكة  �أعلنت 
�إىل  �لعودة  عن  �لغاز،  و  �لكهرباء 
جويلية  �سهر  �لعادي  �لفوترة  نظام 
�لإج��ر�ء�ت  �أن  �إىل  م�سرية  �لد�خل، 
مع  للتاأقلم  �تخذتها  �لتي  �مليد�نية 
على  حفاظا  �حلايل  �ل�سحي  �لظرف 
بها  �لعمل  �سينتهي  �ملو�طنني،  �سحة 
م�ساحلها  �أن  موؤكدة  �جلاري،  �ل�سهر 
بالتق�سيط  �ل��دف��ع  خ��دم��ة  �ستوفر 
�لنز�ع".  "حمل  �لفو�تري  ومعاجلة 
عرب  �سونلغاز  موؤ�س�سة  �أو�سحت 
�إىل  �ل��رج��وع  �سيتم  ن��ه  �أ لها  ب��ي��ان 
من  بد�ية  �لعتيادي  �لفوترة  نظام 
�أقرت  �أن  بعد  �لقادم،  جويلية  �لفاحت 
مار�س  �أو�خ��ر  من  بد�ية  �ملوؤ�س�سة 
�مليد�نية  �لإج���ر�ء�ت  م��ن  جمموعة 

�حلفاظ  ق�سد  �لظرف  ه��ذ�  ملو�كبة 
�ملو�طنني،  وم�سلحة  �سحة  على 
زبون  كل  ��ستهالك  تقدير  غر�ر  على 
�ملرجعية  �لفرتة  نف�س  على  �عتماد� 
ومب�سورة   ،10.95 للمر�سوم  وفقا 
تفاديا  و�لغاز،  �لكهرباء  �سبط  جلنة 
وح�سب  �ل�ستهالك.  فاتور�ت  لرت�كم 
�ل��ب��ي��ان، ف���اإن �ل��ت��د�ب��ري �لح��رت�زي��ة 
بو��سطة  للفوترة  بالن�سبة  �ملعتمدة 
�لت�سهيالت  �سمن  تدخل  �لتقدير، 
�ل��ظ��رف  ه����ذ�  م��ث��ل  يف  �مل��ق��دم��ة 
م��رور  ث��ر  �إ و�سرتفع  �ل�ستثنائي، 
نظام  �إىل  بالعودة  كورونا،  جائحة 
ك�سفت  �ل�سياق،  �لأ�سلي.يف  �لفوترة 
�لت�سحيح  �إمكانية  ع��ن  �ل�رشكة 
�لنز�ع"  "حمل  للفاتورة  �ل��ف��وري 

�لإج��ر�ء�ت  وفق  �لحتجاج  كان  �إذ� 
على  �عتماد�  و  قانونا،  بها  �ملعمول 
م�سيفة  �ل�ستهالك،  ر�سد  و�ق��ع 
�ل���س��ت��ف��ادة  مي��ك��ن  ن���ه  �أ �ل�����س��دد  يف 
فاتورة  ت�سديد  يف  �لتق�سيط  م��ن 
�مل�سالح  �إىل  بالتقدم  �ل�ستهالك، 
�سباحا  �لثامنة  من  �ملفتوحة  �لتجارية 
دفع  طريقة  زو�ل.وح��ول  �لثالثة  �إىل 
�ملن�سة  عرب  و�لغاز  �لكهرباء  فو�تري 
�ل�سنة  نهاية  �مل�ستحدثة  �لإلكرتونية 
�إمكانية   �ملوؤ�س�سة  طرحت  �لفارطة، 
�لدفع  طريق  عن  �مل�ستحقات  ت�سديد 
�لإلكرتوين،  موقعها  عرب  �لإلكرتوين 
وكالة  �أي  عرب  �لعتيادي  �لدفع  �أو 
�أو  �ل��وط��ن،  ع��رب  لها  تابعة  جت��اري��ة 
عرب  �ل��ربي��د  مكاتب  ع��رب  �لت�سوية 

تخّوف  حول  �لوطني.و  �لرت�ب  كامل 
وكالت  على  �لإقبال  من  �ملو�طنني 
�ل�سحي  �لظرف  على  بناء  �ل�رشكة 
منذ  ن��ه��ا  �أ �ل�رشكة  �أك��دت  �ل��ر�ه��ن، 
تعتمد  بالبلد،  �لوباء  تف�سي  بد�ية 
�ملمكنة  �لوقائية  �لتد�بري  كافة  على 

�لزبائن. �سالمة  �أجل  من 
                                           ق/و

رفع  اأ�سعار الوقود قد ل يوؤثر على القدرة ال�سرائية للمواطن اجلزائري
 بل قد يدعمها ويقلل ن�سبة الفقر

نور الدين جوادي
----------------------

�أثر  مناق�سة  ف��اإن  ذل��ك،  �سياق  ويف 
منتجات  لأي  �لأ�سعار  يف  �ل��زي��ادة 
للمو�طن  �ل�رش�ئية  �لقدرة  على  كانت 
وحتليل  عميقة  ق���ر�ءة  �إىل  بحاجة 
�سعبوية  فعل  ردة  من  �أك��ر  علمي، 
تلك  رف�س  و�أن  �سطحية،  توقعات  �أو 
�أن  يجب  عليها  �ملو�فقة  �أو  �لزياد�ت 
�لفهم  من  نابعة  مرجعيات  �إىل  يرتكز 
لأ�سباب،  �لو��سع  و�لإدر�ك  �جليد 
�ل�ست�رش�فية  و�لت�سور�ت  منهجية، 

�لرفع. لقر�ر 
ه��ذ�  �أق����دم يف  ���س��وف  �أج���ل  وم���ن 
ت�سهل  �أ�سا�سية  �أبعاد  �أرب��ع  �ملقال 
رفع  بني  �لقت�سادية  �لعالقة  فهم 
للمو�طن: �ل�رش�ئية  و�لقدرة  �لأ�سعار 

رفع  �أن  جيد�ً  نفقه  �أن  يجب  بد�يًة، 
�لبرتولية  �ملنتجات  عن  �لدعم  �سيا�سة 
دول  فغالبية  جز�ئرية،  بدعة  لي�س 

للنفط  و�مل�ستهلكة  �ملنتجة  �لعامل 
فيها  مبا  فيها،  �لوقود  �أ�سعار  حررت 
�ملنتجة  �لبلد�ن  كربى  من  تعترب  دول 
تنتج  و�لتي  مثال  للنفط؛كالرنويج 
)�أك��ر  يوميًا  برميل  مليون   1.75
للوقود  دعم  �أي  تقدم  �جلز�ئر(ل  من 
فهي  ذل��ك  م��ن  �أك��ر  ملو�طنيها،بل 
��ستهالكه  على  ���رش�ئ��ب  تفر�س 
حم��ط��ات  يف  ���س��ع��ره  �إىل  ت�����س��اف 
�لبنزين  �سعر  جعل  ما  وهو  �لتوزيع، 
 1.96 فيها �لأعلى يف �أوروبا و�لعامل  

دولر/لرت.
�أن  نعلم  �أن  �ل�����رشوري  م��ن  ثانيًا، 
يتم  ل��ل��م��و�ط��ن  �ل�����رش�ئ��ي��ة  �ل��ق��درة 
منتجات  �سلة  على  بناًء  �حت�سابها 
�ل�سلة  وه��ذه  �لو��سع،  �ل�ستهالك 
�جلز�ئرية  �حلكومة  طرف  من  مدعمة 
عالقة  ول  �أح��م��ر(  خطا  )وتعتربها 
�أو  �قت�سادية  معطيات  باأي  لأ�سعارها 
�أي  �أ�سعار  رفع  فاإن  وبالتايل  �سوقية، 
غريها  �أو  �أولية  ن�سف  �أو  �أولية  �سلع 
�لقدرة  على  ح��اد�ً  تاأثريه  يكون  فلن 
بل  �جل��ز�ئ��ري،  للمو�طن  �ل�رش�ئية 
�لزياد�ت  تلك  تفر�س  �سوف  �لعك�س 
�لر�ساد  نحو  �لتحول  �ملو�طن  على 
��ستهالكه  منط  ومر�قبة  �لقتناء  يف 
ببقية  تعلق  فيما  حتى  وحت�سينه 
�سيحدث  �ل��ذي  �ل�سيء  مقتنياته، 
من  ويقلل  �لدخل  يف  توزيع  �إع��ادة 

�ل�سكان. بني  �لفقر  ن�سبة 
�لجتماعية"  "�لتحويالت  وتعترب 
�حلكومي  للدعم  �لقانوين  )�ل���س��م 

من  �جلز�ئرية(  �ملالية  وز�رة  وثائق  يف 
�مليز�نية  يف  �لت�سيري  نفقات  بنود  �أهم 
وعلى  �جل��ز�ئ��ري��ة؛  ل��ل��دول��ة  �ل��ع��ام��ة 
�سهدت  �ملا�سي،  قرن  �لن�سف  مد�ر 
دينار  1 مليار  هائاًل من حو�يل  تطور� 
 1760 من  �أكر  �إىل   )1970 ( جز�ئري 
�لوقت  يف   ،)2018 ( �لعام  دينار  مليار 
�سوى  �ل�سكان  �لعدد  فيه  يزد  �لذي مل 
 14.5 ح��دود  من  م��ر�ت   3 من  باأقل 
قر�بة  �إىل   1970 �لعام  ن�سمة  مليون 

 .2018 �لعام  ن�سمة  مليون   42
رفع  بني  �لعالقة  عن  �حلديث  ثالثًا، 
طبيعتها(  كانت  )مهما  ما  �سلع  �أ�سعار 
يحتاج  للمو�طن  �ل�رش�ئية  �لقدرة  على 
�ملعطيات،  من  �لعديد  ل�ستح�سار 
�ملر�فقة  �لج����ر�ء�ت  ح��زم��ة  �أه��م��ه��ا 
�أو  متت�س  قد  و�لتي  �ملقررة،  للزياد�ت 
وتدعم  �ملروج،  �ل�سلبي  �لأثر  تعك�س 
مما  �أك��ر  للمو�طن  �ل�رش�ئية  �لقدرة 
�مل�ستوى  على  خا�سة  ت�رشها  ق��د 
ب�سبب  �أو  مبا�رشة،  و�لبعيد  �ملتو�سط 
�لدولة. ميز�نية  على  �ل�سغط  تخفيف 
�لتخوفات  تتعلق  �ملثال،  �سبيل  فعلى 
تاأثريها  من  �لوقود  �أ�سعار  رفع  من 
من  للكثري  �لنهائية  �لأ�سعار  على 
�لنقل؛  تكلفة  �رتفاع  ب�سبب  �ل�سلع 
للوهلة  منطقي  يبدو�  �لتاأثري  وه��ذ� 
�سينعك�س  �أو  ولكنه�سيختفي  �لأوىل 
باإجر�ء�ت  �لزياد�ت  تلك  �رفقت  ما  �إذ� 
كمثل:  ومالية،  �قت�سادية  و�سيا�سات 
�إىل  �ل��وق��ود  تكلفة  يف  دع��م  توجيه 
�إير�د�ت  تخ�سي�س  �أو  �لنقل،  قطاع 

�لنقل  دع��م  نحو  معينة  �رشيبية 
�مل�سافرين... �أو  للب�سائع  �لعمومي 

�لخ.
�لفرتة  خ��الل  �جل��ز�ئ��ر  �أن  و�مل��ع��روف 
قانون  م�رشوع  �إط��ار  ويف  �ل�سابقة 
�حلالياقرت  للعام  �لتكميلي  �ملالية 
�ل��ق��درة  لتح�سني  �إج�����ر�ء�ت  ع���دة 
�حلد  رفع  منها  للمو�طن،  �ل�رش�ئية 
دج،  �أل��ف   20 �إىل  ل��الأج��ور  �لأدن���ى 
�لدخل  على  �ل�رشيبة  وتخفي�س 
لفائدة  �أرباح  على  �لإجماليو�ل�رشيبة 
مناطق  يف  �ل�محققة  �ل�مد�خيل 
ل  �حلكومة  �أن  كما  وغريها.  �جلنوب 
من  �لكثري  بدر��سة  �لوعود  تقدم  تز�ل 
وغري  �ملبا�رشة  �لعالقة  ذ�ت  �مللفات 
للمو�طن،  �ل�رش�ئية  بالقدرة  �ملبا�رشة 
تدخل  وملفات  �إج��ر�ء�ت  كلها  وهي 
�لج��ر�ء�ت  �عتباره  ميكن  ما  �سمن 
يف  للتحكم  �ملقررة  للزياد�ت  �ملر�فقة 

�ملتوقع. �ل�سلبي  �أثرها 
للزياد�ت  �ل�سرت�تيجي  �لبعد  ر�بعًا، 
يغيب  قد  �لذي  �لبعد  وهو  �ملطبقة، 
�لر�أي  )وحتى  �لعام  �لر�أي  غالبية  عن 
�لق�سري،  �مل��دى  على  �ملتخ�س�س( 
على  ب��روزه  بد�يات  ومبجرد  ولكنه 
يلقى  �لبعيد  �أو  �ملتو�سط  �مل��دي��ني 
�لبعد  وذل��ك  �ل�سعب.  ��ستح�سان 
�لبعد  ي��ت��ج��اوز  ق��د  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 
�أكر  �أبعاد  �إىل  و�لقت�سادي  �مل��ايل 
�أو  �لجتماعي  كالبعد  و�أهمية  تاأثري� 

�لأمني. وحتى  ل�سيا�سي 
�لدر��سات  من  �لكثري  تاأكد  فمثاًل 

�أ�سعار  حترير  �أن  �لعاملية  و�لتجارب 
�ل�سنو�ت  خ��الل  �لدعم  من  �لوقود 
�ل����دول من  ت��ل��ك  �مل��ا���س��ي��ة م��ك��ن 
�قت�سادية  م��ز�ي��ا  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة 
على  ه��ائ��ل��ة  وب��ي��ئ��ي��ة  و�ج��ت��م��اع��ي��ة 
بتعزيز  فيما  خا�سة  �لبعيد،  �مل��دى 
ورف��ع  دول��ي��ًا،  �قت�سادها  تناف�سية 
و�ل�ستثمارية،تر�سيد  �ملالية  جاذبيته 
للوقود  �ل��د�خ��ل��ي  �ل�ستهالك  من��ط 
�لع�سو�ئي  ��ستهالكه  على  و�لق�ساء 
�لزيادة  تلك  �ساهمت  كما  و�لتبذيري، 
و�سائل  ل�ستخد�م  �ملو�طنني  دفع  يف 
على  حت��اف��ظ  �ل��ت��ي  �لبديلة  �لنقل 
�قتناء  يف  �سلوكياتهم  �لبيئة،وتقومي 
�ملوفرة  �ل�سفات  ذ�ت  �ل�سيار�ت 
�لكهربائية  كال�سيار�ت  للوقود 
��سرت�تيجي  بعد  �أهم  وغريها.ويبقى 
مبا  للدولة،  �لطبيعية  �ملو�رد  حماية  هو 
للتمتع  فر�سة  �لقادمة  لالأجيال  يتيح 

منها. و�ل�ستفادة  بها 
�أي  �أن  على  ون�رش  نعتقد  �لأخري،  ويف 
�إعد�ٍد حمكٍم  �إىل  �إ�سالح حتتاج  عملية 
ميد�نية،  وخرب�ت  علمية  �أ�س�س  على 
و��سع  �ل�سعبي  ح�سد  �إىل  بالإ�سافة 
تكثيف  خالل  من  �ملجتمع  فئات  لكل 
�ل��ت��و����س��ل و�خل��ط��اب��ات �مل��دع��وم��ة 
�لقوية،  و�حلجة  �ل�سل�س  بالأ�سلوب 
�أم��ام  و����س��ع��ا  �ل��ب��اب  �سيفتح  و�إل 
لن  �لتي  و�مل�سللة  �ل�سلبية  �لقر�ء�ت 
�لر�أي  تهيج  قد  ما  بقدر  �أحد،  تخدم 
�أكر  تدمريية  �أثارها  وتكون  �لعام 

�إ�سالحية. منها 

اأ�سعار الكثري من املنتجات وال�سلع والتي تقرها احلكومات يف اجلزائر تباعًا، ولعل امل�سادقة على قانون املالية التكميلي  منذ �سنوات هنالك لغط كبري حول الآثار التي ت�سببها الزيادات يف 
ت�سهده  الذي  الركود  والعامل يف ظل  به اجلزائر  الذي متر  ال�ستثنائي  الو�سع  مع  الزيادة  تلك  تزامن  مع  اإحياء ذلك اجلدل؛ خا�سة  اأعاد  الوقود  لأ�سعار  رفع  وما ت�سمنه من  للعام2020 

القطاعات احليوية بفعل ارتدادات اأزمة كورونا.

نور الدين جوادي  يوؤكد لـ "التحرير":

ملحت لإمكانية اللجوء اإىل ت�سديد الفواتري بالتق�سيط

حوايل 700 األف عملية دفع اإلكرتوين يف قطاع الت�سالت
�لإلكرتوين  �لدفع  عمليات  عدد  بلغ 
دفع  و  )تعبئة  �لت�سالت  قطاع  يف 
خالل  �لأن��رتن��ت(  و  �لهاتف  فو�تري 
�جلارية،  لل�سنة  �لأوىل  �أ�سهر  �لأربعة 
جائحة   تف�سي  م��ع  تز�منت  و�ل��ت��ي 

بني  من  عملية   679.914 كورونا، 
�لقطاعات.و�أ�سار  كل  يف   728.394
و�ملو��سالت  �ل��ربي��د  ل���وز�رة  بيان 
معدل  �أن  و�لال�سلكية  �ل�سلكية 
ل���ك���رتوين يف  ع��م��ل��ي��ات �ل��دف��ع �لإ

 93.34 و�سل  �لت�����س��الت  قطاع 
وفقا  �لقطاعات  كل  جمموع  من    %
من  موؤخر�  �ملن�سورة  لالإح�سائيات 

�لآيل. �لنقد  جتمع  طرف 
يعك�س  �مل��ع��دل  �أن  �ل��ب��ي��ان  وذك���ر 

ت�سجيع  جم��ال  يف  �لقطاع  �سيا�سة 
خمتلف  خالل  من  �لإلكرتوين  �لدفع 
�مل��ن�����س��ات �مل��و���س��وع��ة م��ن ط��رف 

�لت�سالت. متعاملي 
                                            ق/و

 

اأ�سعار النفط تنخف�س
خ�سائر  لتو��سل  �لنفط،  �أ�سعار  تر�جعت 
عدد  �رتفع  �إذ  �لليل  �أثناء  تكبدتها  كبرية 
يف  كورونا  بفريو�س  �لإ�سابة  ح��الت 
وقوع  �حتمال  �أثار  مما  �ملتحدة  �لوليات 
وهو  كوفيد19-  تف�سي  من  ثانية  موجة 
يف  م�ستهلك  �أكرب  يف  بالطلب  ي�رش  ما 
�ل�ساعة  و�لوقود.وبحلول  للخام  �لعامل 
خام  �نخف�س  �جلز�ئر،  بتوقيت   08:01
 3.5 يعادل  ما  �أو  دولر   1.34 برنت 
بعد  للربميل،  دولر�   37.21 �إىل  باملئة 
�جلل�سة  يف  باملئة  ثمانية  نحو  تر�جع  �أن 
تك�سا�س  غرب  خام  و�نخف�س  �ل�سابقة. 
ما  �أو  دولر   1.37 �لأمريكي  �لو�سيط 
دولر�   34.97 �إىل  باملئة   3.8 يعادل 
ثمانية  من  �أك��ر  نزل  �أن  بعد  للربميل 

�خلمي�س. يوم  باملئة 
فريو�س  جائحة  �أن  حقيقة  وت�سببت 
يف  �لنهاية  عن  بعيدة  تكون  رمبا  كورونا 
�أ�سعار  دفعت  �رتفاع  ملوجة  عنيف  توقف 
متدنية  م�ستويات  من  لل�سعود  �خل��ام 
تخطى  فيما  ني�سان،  �أبريل  يف  �سجلتها 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �مل�سابني  ع��دد 

حالة. مليوين  وحدها 
                                                 ق/و
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ال�سروع يف نزع ممرات التعقيم بالوادي

ي�سني حممد 
---------------- 

�ملعنية  �مل�����س��ال��ح  ���رشع��ت 
و�ستم�س  �لعملية،  ه��ذه  يف 
�ل�سحية  �ملوؤ�س�سات  ك��ل 
�لولية.  تر�ب  عرب  �ملتو�جدة 
ح���ي���ث ����س���ه���دت خم��ت��ل��ف 
���س�����س��ات �ل�����س��ح��ي��ة  �مل��وؤ
�سابيع  �لأ خ��الل  ب��ال��ولي��ة، 
�لعديد  تن�سيب  �لأخ����رية، 
�إطار  يف  �لتعقيم،  ممر�ت  من 
من  �لوقاية  و�سائل  تدعيم 
بعد  "كورونا"،  وباء  تف�سي 
طرف  من  بها  �لتربع  مت  �أن 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سات  بع�س 

و�خلا�سة.

من  �ل��ع��دي��د  ق��ام��ت  ك��م��ا 
ب��ع�����س  يف  �جل���م���ع���ي���ات 
هذه  بتن�سيب  �ل��ب��ل��دي��ات، 

�مل���م���ر�ت ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
ق��اع��ات �ل��ع��الج وم��ت��ع��ددة 
م�سالح  �أن  �إل  �خل��دم��ات، 

ر��سلت  �ل�����س��ح��ة،  وز�رة 
ي������ام �لأخ������رية،  خ����الل �لأ
ب�رشورة  �لولئية  �ملديريات 
�أجل  من  �ملمر�ت،  هذه  نزع 
�أخرى  �أمر��س  �نت�سار  تفادي 

. م�ستقبال
مع  �ل���ق���ر�ر،  ه���ذ�  ي��ت��ز�م��ن 
�لن�ساطات  بع�س  ��ستئناف 
�ل�سحية،  �ملوؤ�س�سات  بهذه 
ع��ل��ى غ�����ر�ر �ل��ع��م��ل��ي��ات 
باملر�سى،  �خلا�سة  �جلر�حية 
منذ  دورهم  ينتظرون  �لذين 
�لفحو�س  لإج���ر�ء  �سهور، 
جتميدها  مت  �أن  بعد  �لالزمة، 
ب�����س��ب��ب ت��ف�����س��ي وب����اء 

." "كورونا

من  بالعديد  تن�سيبها  التي مت  التعقيم  بنزع ممرات  املتعلق  الوزارة  قرار  الوادي، يف تطبيق  بولية  ال�سحة  �سرعت مديرية 
ت�ستعمل  التي  املواد  ت�سكله  الذي  ب�سبب اخلطر  ياأتي  القرار  اأن هذا  "كورونا"، حيث  وباء  الوقاية من  اأجل  ال�سحية، من  املوؤ�س�سات 

اأمرا�س خطرية م�ستقبال. انت�سار  اأن مينع  �ساأنه  القرار من  املمرات، لأن هذا  بهذه  التعقيم  يف 

الولية تراب  عرب  املتواجدة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  كل  �ستم�س 

�ل�سحن  حي  �سكان  ينتظر 
من  �أحر  على  �ل�و�دي  ببلدية 
�لو�سية  �جلهات  حترك  �جلمر 
معاناتهم  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����س��اء 
�لعالقة  �مل�ساكل  جملة  مع 
مت�سائلني  ���س��ن��و�ت،  م��ن��ذ 
حالت  �ل��ت��ي  ���س��ب��اب  �لأ ع��ن 
ودون  �ل��وع��ود  تنفيذ  دون 

�لتنمية. لركب  �إي�سالهم 
حي  ���س��ك��ان  ي��و�ج��ه  ح��ي��ث 
�لولية  بعا�سمة  �ل�سحن 
و�لأح����ي����اء �مل���ج���اورة ل��ه، 
ت�رشب  ج��ر�ء  كارثيا  و�سعا 
�ل�سحي  �ل�����رشف  ق��ن��و�ت 
ج��ه��ة،  م���ن  م��ن��ه،  ���س��ق  يف 
ي��ز�ل  ل  �أخ���رى،  جهة  وم��ن 
ي�ستخدمون  �ل�سكان  بع�س 
خملفاتهم  لت�رشيف  �ملطامري 
يومي  ب�سكل  �لبيولوجية 

للعيان. �ملالحظ  وهو 
�ل�سحن  حي  �سكان  و�أعرب 
من  �ل�سديد  ��ستيائهم  عن 
�ل�سلطات  م��ن  �ل��الم��ب��الة 

�سكان  يعاين  حيث  �ملحلية، 
�لطرقات،  تدهور  من  �حل��ي 
ي�سعب  ت��ر�ب��ي��ة  ه��ي  �ل��ت��ي 
يطبعها  حيث  ��ستعمالها، 
دفع  م��ا  وه��و  �لغبار  تطاير 
�مل��ط��ال��ب��ة  �إىل  ب��ال�����س��ك��ان 
م�رشوع  برجمة  يف  بالإ�رش�ع 
�لد�خلية  �ل��ط��رق��ات  تهيئة 
�لرغم  على  عزلة  تعي�س  �لتي 
 3 بعد  على  يقع  �حلي  �أن  من 

�لولية. مقر  على  كلم 
�ل�سحن،  حي  قاطنو  وطالب 
ب�رشورة  �ملحلية  �ل�سلطات 
لهذه  �لعتبار  �إع��ادة  لأج��ل 
طي  يف  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  �جل��ه��ة 
جهتهم،  وم���ن  �ل��ن�����س��ي��ان. 
باإجناز  طالبو�  �حل��ي  �سباب 
معاناتهم  من  تخفف  مر�فق 
�لعطل،  خالل  خا�سة  �ليومية 
دن��ى  �أ �إىل  �حل��ي  يفتقر  حيث 
قتل  نه  �ساأ من  �سباين  ف�ساء 

�ملعا�س. �لروتني 
.ع منل�ي 

�لو�دي  �سكان  من  �لعديد  يو�جه 
غياب �أدنى مر�فق �لتنمية ، خا�سة 
و�لناظور  مار�س   19 بتح�سي�سة 
مناطق  من  و�لعديد  �لقدد  وحي 
�لولية،ورغم  بعا�سمة  �لتو�سع 
منطقة  يف  �لأح��ي��اء  ه��ذه  ت��و�ج��د 
ت�سبه  تكاد  ن��ه��ا  �أ �إل  ح�سارية 
�لبد�ئية  �ملناطق  �حلدود  بعد  �أ �إىل 
�لتنقل  �إىل  �لكثري  ي�ستدعى  مما 

�حلاجات  لق�ساء  �ملدينة  قلب  �إىل 
�لأحياء  ليها  �إ تفتقر  �لتي  �ليومية 
��ستياء  من  ز�د  ما  ،هذ�  �ملذكورة 
مطالبني  �ل�ساأن  هذ�  يف  �ملو�طنني 
من  بالتدخل  �ملحلية  �ل�سلطات 
�سكان  وت�ساءل  �لعزلة   فك  �أجل 
�ل�سدد،  هذ�  يف  �ملذكورة،  �ملناطق 
بعا�سمة  �لتنمية  غياب  �سبب  عن 
�لولية ، فرغم مرور �سنو�ت على 

�لتح�سي�سات  م�ساريع  �إط��الق 
وت�سليمها  و�لناظور  مار�س   19 ب�
�أي  ي��ن��ج��ز  مل  ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن، 
بهما  تنعدم  حيث  بهما،  م�رشوع 
�ل�رشورية،  �ملر�فق  خمتلف  كليا 
وخم��ت��ل��ف �خل���دم���ات �لأخ����رى، 
�حل�رشية  �لتهيئة  لنق�س  �إ�سافة 
بع�س  �أن  حيث  �لطرق،  و�ه��رت�ء 
عن  ع��ب��ارة  ت���ز�ل  ل  �ل��ط��رق��ات 

تعقيدها  من  يزيد  تر�بية،  م�سالك 
�حلفر  و�ن��ت�����س��ار  �ل��رم��ال  زح��ف 
�لبناء  مو�د  وخملفات  و�لأحجار 
�ل�سو�رع  �م��ت��د�د  على  �ملبعرة 

زقة. و�لأ
�لتالميذ  يقطع  �أخ��رى،  جهة  من 
�ل��ق��اط��ن��ون ب��الأح��ي��اء �مل��ذك��ورة 
م�سافة  �لنقل،  حركة  عن  �ملعزولة 
كيلومرتين  م��ن  لأك���ر  طويلة 

مبد�ر�سهم   �لل��ت��ح��اق   �أج��ل  م��ن 
وذلك  �سكناهم،  مقر  من  �لقريبة 
�أج�سادهم،  من  �لتعب  ينال  �أن  بعد 
حت�سيلهم  على  �سلبا  ث��ر  ي��وؤ م��ا 
�جلهات  من  يتطلب  ما  �لدر��سي، 
تربوية  موؤ�س�سات  �إدر�ج  �ملعنية 
حت�سري�  �مل���ذك���ورة،  ب��الأح��ي��اء 

�ملقبلة. �لدر��سية  للمو��سم 
علي حممد 

�لتد�بري  �إط��ار  يف 
للحد  �ل��وق��ائ��ي��ة 
م����ن �ن���ت�������س���ار 
وب�����اء ف���ريو����س 
وتنفيذ�  كورونا 
���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل��الإ
�لر�مية  �لوطنية 
على  �لق�ساء  �إىل 

���رشف �لأم��ني  ه��ذ� �ل��وب��اء، �أ
م�ساء   ، �لو�دي  لولية  �لعام 
مقر  �أمام  من  �خلمي�س،  يوم 
حملة  �نطالق  على  �لولية 
وتعقيم  للتطهري  تطوعية 
�ل�������س���اح���ات �ل��ع��م��وم��ي��ة 
و�ل�������س���و�رع �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 

من  د�ري������ة  �لإ و�مل���ق���ر�ت 
وهذ�  خا�سة  �رشكة  ط��رف 
م�سالح  خمتلف  مب�ساركة 
ي��ام،  �أ �أرب��ع  مل��دة  �ل��دول��ة و 
خلية  ب��ه  ف����ادت  �أ ح�سبما 
�لإع�����الم ل���دى م�����س��ال��ح 

. �لولية 
ق.م

�أم  ب��ل��دي��ة  ���س��ك��ان  ب����دى  �أ
�ل��ط��ي��ور �ل��ت��اب��ع��ة ل��د�ئ��رة 
�مل��غ��ري ����س��ت��ي��اء ���س��دي��د�ً 
يف  �لفادح  �لنق�س  ب�سبب 
�سو�ء  �لرتفيهية  �مل��ر�ف��ق 
�لثقافية،  و  �أ �ل��ري��ا���س��ي��ة 
�ملنطقة  �سباب  يطالب  حيث 
بالهتمام  �ملعنية  �ل�سلطات 
من  وذل���ك  بان�سغالتهم، 
ريا�سية  مر�فق  �إجناز  خالل 
ت�سع  للت�سلية  و�أخ����رى 
�لتي  �ليومية  للمعاناة  حد� 
فر�س  �أن  ل�سيما  يعي�سونها 

. قليلة.  باملنطقة  �لت�سغيل 
�إىل  �لتحرير"   " ت��وج��ه��ت 

ع��ني �مل��ك��ان وف��ي��ه �أو���س��ح 
يحتارون  نهم  �أ �ل�سباب  �أحد 
�مل��ك��ان  �خ��ت��ي��ار  يف  ك��ث��ري� 
�أوق���ات  لق�ساء  �مل��ن��ا���س��ب 
�ن��ع��د�م  ظ��ل  يف  ف��ر�غ��ه��م، 
�مل���ن�������س���اآت �ل��ري��ا���س��ي��ة 
�لقرية  �أن  رغم  و�لرتفيهية، 
ت��ع��رف ك��ث��اف��ة ���س��ك��ان��ي��ة 
لنا  �أك���د  ح��ي��ث   . م��ع��ت��ربة 
ت�سكو  �ملنطقة  �أن  بع�سهم 
�مل��ر�ف��ق  يف  ف��ادح��ا  نق�سا 
�جلو�رية،  و�ملالعب  �حليوية 
ترفع  �أن  نها  �ساأ من  و�لتي 
من  ومتكنهم  �ل��غ��نب  عنهم 
بد�عية،  �لإ طاقاتهم  �إظهار 

ت�سم  قريتهم  �أن  خا�سة 
�ل�سباب  م��ن  ك��ب��ري�  ع���دد� 
م�ستوياتهم.  بكل  �لبطال 
�أك��د  �ل�����س��ي��اق،  ه��ذ�  ويف   ،
يلجاأ  �أغلبهم  �أن  �ملتحدثون 
فر�غهم  �أوق��ات  ق�ساء  �إىل 
ملمار�سة  �ملجاورة  بالبلديات 
كد�ئرة  �ملف�سلة  ريا�ساتهم 
�مل��غ��ري وه���ذ� ب��الن�����س��م��ام 
و  �أ �لريا�سية  �لنو�دي  لأحد 
�ملدينة،  يف  �لريا�سي  �مل�سبح 
�لوحيد  �ملتنف�س  تعترب  نها  لأ
يتطلب  �لذي  �لأمر  وهو  لهم 
وح�سب   . و�مل����ال  �ل��وق��ت 
غياب  دف��ع  فقد  �ل�سكان 

بالأطفال  �لرتفيهية  �ملر�فق 
�لأر���س��ف��ة  يف  �للعب  �إىل 
ملخاطر  حياتهم  معر�سني 
�سكان  يطالب  وعليه  عدة، 
�ل�سلطات  �ملنطقة  ه��ات��ه 
من  �لعاجل  بالتدخل  �ملحلية 
�مل�ساريع  بع�س  برجمة  �أجل 
نظر�  و�لثقافية،  �لرتفيهية 
طال  �لذي  �لكبري  للتهمي�س 
حد  على   � �ل�سباب  ه��وؤلء 
يعانون  جعلهم  ما   � تعبريهم 
من  و�ل��ع��دي��د  �لبطالة  م��ن 
�لتي  �لجتماعية  �مل�ساكل 

. حياتهم  نغ�ست 
علي حممد 

يعانون من ت�سرب قنوات ال�سرف ال�سحي وتدهور و�سع الطرقات..

قاطنو حي ال�سحن يطالبون بن�سيبهم 
من امل�ساريع التنموية

خا�سة بتح�سي�سة 19 مار�س والناظور وحي القدد..

اأحياء ح�سرية مبدينة الوادي تطالب باملرافق التنموية 

من طرف �سركة خا�سة

حملة تطوعية للتطهري وتعقيم 
ال�ساحات العمومية وال�سوارع الرئي�سية

يطالبون بو�سع حدا للمعاناة اليومية التي يعي�سونها

نق�س املرافق الرتفيهية ينغ�س حياة �سكان اأم الطيور

ت�سمل العملية 20 حًيا �سكنًيا

بلدية البيا�سة ت�سلم 4 رخ�س ل�سونلغاز لجناز  33  كلم ط من الغاز
���س��ل��م��ت م�����س��ال��ح ب��ل��دي��ة 
 04 �ل��و�دي  بولية  �لبيا�سة 
�سونلغاز  ملوؤ�س�سة  رخ�س 
�جناز  يف  �ل�����رشوع  �أج��ل  من 
�لغاز  ل�سبكة  ط  كلم   33
�لعملية  لت�سمل  �لطبيعي 
ب�  وربطها  �سكنيا  حيا   20

م�سكنا.  931
ه���ذ� �مل�������رشوع ����س��ت��ف��ادت 
�سمن  �لبيا�سة  بلدية  منه 
و�لت�سامن  �ل�سمان  �سندوق 

�ملحلية. للجماعات 
ف���اإن   ، �أخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
�ل�����س��ك��ن��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�سكنا   534 عددها  و�لبالغ 
من  ��ستفادت  �لأخ���رى  ه��ي 
بالغاز،  لربطها  �آخر  م�رشوع 
�لبيا�سة  حاليا  ت�سهد  كما 
حيا   18 كهربة  �إ�سغال  عملية 
�لكهربائية  بال�سبكة  وربطها 
�أحمد  �ل�سيد  ت�رشيح  وح�سب 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  زك���اي���ره 

نه  �أ للتحرير  �لبلدي  �ل�سعبي 
�لكبرية  �مل��ج��ه��ود�ت  ول��ول 
وعلى  �لبلدية  بها  قامت  �لتي 
�سعباين  �مل��ن��دوب  ���س��ه��م  ر�أ
خطيب  و�لنائب  �لعرو�سي 
�ل�رشوع  ه��ذ�  حتقق  ملا  عبيد 

قيا�سي. ظرف  يف  �لكبري 
تتطلب  �لعملية  هذه  �أن  وللعلم 
�سغط  تخفيظ  حمطة  �جناز 
�سمن  ت�سجل  مل  و�لتي  �لغاز 
ح�سب  ن��ه  �أ �إل  �لعملية  ه��ذه 

حتمل  فقد  �لبلدية،  رئي�س 
�ل��ولي��ة  و�يل  م�سوؤوليته 
ملديرية  تعليمات  �أعطى  ين  �أ
�سونلغاز  وموؤ�س�سه  �لطاقة 
وبهذ�   ، �ملحطة  ه��ذه  لجن��از 
و�لتاريخي  �لهام  �مل�����رشوع 
�ستودع  �لبلدية  م�سرية  يف 
غاز  ق��ارورة  �لبيا�سة  بلدية 

نهائًيا. �لبوتان 
ي�سني حممد 



حا�سي  بلديتي  �سكان  ي�ستكي 
بولية  �ل��دلع��ة  وحا�سي  �ل��رم��ل 
�ل�سحب  �أجهزة  تعطل  من  �لأغو�ط 
�لعمل  عن  وتوقفها  لالأمو�ل،  �لآيل 
بالإ�سافة  �لربيد،  مر�كز  مبختلف 
كما  �إ�سمنتي  بقالب  �إحد�ها  غلق 
 5 بحي  �ملتو�جد  باملوزع  �حلال  هو 
كذلك  و  �لرمل  بحا�سي  جويلية 
بجو�ر  �ملتو�جد  �لآيل  �ملوزع  تعطل 
24 فيفري، �لذي توقف  قاعدة �حلياة 
�إىل  بالإ�سافة  يام  �أ منذ  �لعمل  عن 
�جلز�ئر  لبنك  �لنقود   جهاز�سحب 
�لأخ��ر  هو  توقف  �ل��ذي  �خل��ارج��ي، 
رئي�س  ب��ه  ل��ن��ا  ���رشح  م��ا  ح�سب 
�لوطنية  للمنظمة  �لولئي   �ملكتب 
بولية  و�إر�ساده  �مل�ستهلك،  حلماية 
يتكرر  �مل�سكل  نف�س  �لأغ���و�ط، 
حّتم  ما  �ل��دلع��ة،  حا�سي  ببلدية 
نقودهم  �سحب  �مل��و�ط��ن��ني  ع��ل��ى 
يف  و�لنتظار  �ل�سيكات  عربدفع 
رو�تبهم  ل�سحب  طويلة  طو�بري 
عن  يت�ساءلون  ،وجعلهم  و�أمو�لهم 
�ملغناط�سية  �لبطاقة  وجود  جدوى 
�لتمكن  دون  �لأج���ه���زة  وه����ذه 

ي��ام  �أ يف  خا�سة  ��ستعمالها  م��ن 
�لآلت  هذه  حتولت  ما  بعد  �لعطل 
و�جهة  ي��زي��ن  دي��ك��ورف��ق��ط،   �إىل 
ية خدمة  �أ �أن يقدم  مر�كز�لربيد دون 
�ل��د�ئ��م  تعطلها  للزبائن،ب�سبب 
�آلت  جميع  م�س  و�مل�ستمر،�لعطب 
�مل��ت��و�ج��دة  ل��ك��رتوين  �لإ �ل�سحب 
ما  م��ر�ك��ز�ل��ربي��د  م�ستوي  ع��ل��ى 
لدى  ت��ذم��ر،  وح��ال��ة  �أزم���ة  �سبب 
حا�سي  ببلديتي  �جلز�ئر  بريد  زبائن 
ظل  يف  �ل��دلع��ة،  وحا�سي  �لرمل 
ل�سحب  �ملو�طنني  من  �لكثري  تو�فد 
بذلك  لت�سهد  يام،  �لأ هذه  رو�تبهم 
كبري�  �ك��ت��ظ��اظ��ا  �ل��ربي��د  م��ر�ك��ز 
تعودو�  للذين  بالن�سبة  وم�ساكل، 
بالبطاقة  رو�ت��ب��ه��م  �سحب  على 
ميلكون   ل  �لذين  �لزبائن  وخا�سة 
من  �سيكات،و�أُجرب�لكثري  دفاتر 
�ساعات  �لوقوف   على  �ملو�طنني 
مبر�كز�لربيد،  طويلة  طو�بري  م��ام  �أ
خمتلف  على  �حل�����س��ول  �أج��ل  م��ن 
�ملكتب  ي��ط��ال��ب  وع��ل��ي��ه  �مل��ب��ال��غ، 
�ل��وط��ن��ي��ة  للمنظمة  �ل���ولئ���ي  
بولية  و�إر�ساده  �مل�ستهلك  حلماية 
من  �لأغ�������و�ط، 
�ملعنية  �جل��ه��ات 
�لعاجل  �ل��ت��دخ��ل 
لإ���������س��������الح 
لهذه  �لأع���ط���اب 
�حليوية  �لأج��ه��زة 
�مل�سكل.        وحل 

در  لقا � عبد
يط  �رش بو

06 العدد
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اأزيد من 16 مليار �سنتم لنطالق تهيئة الو�سع 
املزري و�سط مدينة �سيدي عقبة بب�سكرة 

حريز  حممد 
---------------- 

�لطرق  نحو مفرتق  باجلعفرية  مرور� 
�لناقة  ع��ني  بلدية  نحو  �ل�رشقي 
،و�سو�رع   83 رقم  �لوطني  بالطرق 
من  �نطالقا  قرطة  كطريق  �أخ��رى 
�ملنية  و���س��ارع  �ل��د�ئ��رة  �م��ن  مقر 
�ل�سكان  �أرق��ت  ،و�سعية  و�خ��رى 
وتطاير  �لأخ��ادي��د  و  �حلفر  بكرة 
يف  و�لربك  �لوحال  وكرة   ، �لغبار 
�لو��سع  �ملمطرة.و�لنت�سار  �ليام 
ورب��ط  �ل��ع�����س��و�ئ��ي��ة  للممهالت 
و  �مل��اء  �سبكات  مبختلف  �مل��ن��ازل 
�ساليب  و�لغاز،باأ �ل�سحي  �ل�رشف 
و�ملقايي�س  للمو��سفات  تفتقد 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل�����س��ح��ي��ح��ة �مل��ت��ع��ارف 
�سكان  جعل  ع  هند�سيا.و�سْ عليها 
ت�رشيحاتهم  ح��د  ع��ل��ى  �مل��دي��ن��ة 
حت�سني  �ق���رت�ب  م��ن  يائ�سني  لنا، 
لزمهم  �ل��ذي  �ملعي�س  حميطهم 
��سغال  ظل  يف  طويلة  �سنو�ت  منذ 

م�ست   ���رشوري��ة،  لي�ست  تهيئة 
خ�رش�ء  وم�ساحات  عديدة  �سو�رع 
قليلة  �سو�رع  �ملليار�ت،  بع�رش�ت 
�لمطار  مياه  بالوعات  جماري  بها 
�لعادية  �حلياة  �سري  ت�سايق  �لتي 
وبالخ�س  �ملجتمع،  �رش�ئح  ملختلف 
���س�����س��ات  ت��الم��ي��ذ خم��ت��ل��ف �مل��وؤ
عدد  �إجن��از  من  �لتعليمية،بالرغم 
دي��و�ن  مركز  ط��رف  من  منها  ه��ام 
ما  .وملعرفة  عقبة  ب�سيدي  �لتطهري 
�ملدة  يف  �ملحلية  �ل�سلطات  �أعدته 

�حل�رشي  �لو�سع  لإ�سالح  �لخرية 
ب��ع��اد  �لأ ذ�ت  ب��امل��دي��ن��ة  �مل����زري 
و�حل�سارية  �لثقافية  و  �لإ�سالمية 
زرنا  و�لدولية.  �لطنية  و  و�لدينية 
�ل�سعبي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
،�لذي  مبكتبه  مبارك  خليفة  �لبلدي 
باملدينة  �جل��ري��دة  �ه��ت��م��ام  �سكر 
باملنا�سبة  ،وط���م���اأن  وتنميتها 
باقرت�ب  �ملذكورة  �ل�سو�رع  �سكان 
تنفيذ  م��ق��اولت  �ن��ط��الق  م��وع��د 
بالتهيئة  �ملتعلقة  �مل�ساريع  خمتلف 

�لعمومية  ن�����ارة  و�لإ و�لتبليط 
مايل  مببلغ  �ل�سم�سية  بالطاقة 
،و  �سنتيم  مليار   16 ي��ف��وق  ه��ام 
قبلة  تعترب  �مل��دي��ن��ة  و�أن  خا�سة 
عن  18كم  تف�سلها  هامة  �سياحية 
�لولية،  عا�سمة  ب�سكرة  مدينة 
وتطرق   ، �ساعة  ربع  مدته  ما  �ي 
��ستعجال  ���رشور  �ىل  باملنا�سبة 
ف���وري ل��رب��ط م�����س��اك��ن وحم��ال 
�مل�ستفيدة  �ل�سو�رع  وموؤ�س�سات 
و�لرت�سيف،   �لتعبيد  م�ساريع  من 
باملاء  �ملتعلقة  �ل�سبكات  بختلف 
وغاز  �مل�ستعملة  و�ملياه  �ل�رشوب 
�جلودة  عالية  ربط  بتقنيات  �ملدينة  
�و  مو�طنني  �جلميع  يتفادى  حتى 
�لتهيئة  بعد  حفر  ية  �أ موؤ�س�سات  
�ملعي�س  �لعمر�ين  للو�سط  �لعامة 
�ل�سياق،  ذ�ت  يف  ب�سدة  ،ون��ب��ه، 
من  نوع  �ي  �جناز،  �و  و�سع  بعدم 
قانونية،  غ��ري  ع�سو�ئية  ممهالت 
�ملركبات.  خمتلف  �رشعة  لتخفي�س 

طال  التي  العمومية،  والنارة  والرت�سيف  التهيئة  ا�سغال  با�ستعجال  عقبة  �سيدي  مبدينة  عديدة  واأحياء  �سوارع  �سكان  يطالب 
الطارات  لتكوين  املتخ�س�س  ال�سالمي  واملعهد  نافع  بن  عقبة  ال�سالمي  املركب  يربط  الذي  الرئي�س  ال�سارع  من  ،بكل  انتظارها 

طويل  1800مرت  تفوق  م�سافة  على  العيقة  املدينة  بو�سط  الدينية 

احل�سري   العمراين  الو�سط  �سوارع  تهيئة  ت�سريع  نداءات  ارتفاع  و�سط 

بالعديد  عامة  �جلز�ئر  بلدنا  تذخر 
�ل�سياحية  و�مل��ن��اط��ق  �مل��ن��اظ��ر  م��ن 
�هتماما  منها  بع�س  يلقى  و�لتي 
منها  �آخ���ر  بع�س  يلقى  ح��ني  يف 
فيها  تعدُّ  �لذي  �لوقت  يف  �إهمال،  
��ستغالله  ميكن  مك�سبا  �ل�سياحة 
للوطن،  �لقت�سادية  �لتنمية  يف 
وليات  كباقي  ب��اأدر�ر  توجد  حيث 
ومناطق  تاريخية  معامل  �ل��وط��ن، 
من  �هتماما  يالقى  ما  منها  ثرية  �أ
يف  ي��ز�ل  م��ا  ومنها  �ل��دول��ة  ط��رف 
معروف  هو  ما  ومنها  �لن�سيان،  طي 
�هتمام   يوجد  ل  لكن  �ملو�طن  لدى 
لها  لي�س  �لو�سية  �جلهات  لأن  به، 
نعرج  �مل��ع��امل،  ه��ذه  وم��ن  ب��ه  علم 

�إ�سالمي  تاريخي  معلم  على  �ليوم 
ل  �ل���ذي  �أول���ف،  ببلدية  وث��ق��ايف 
حتافظ  تو�رثته  �لتي  �لعائلة  تز�ل 
من  �هتماما  يلق   مل  لكنه  عليها 
�سيحة  رغ��م  باملنطقة  �ل�سلطات 
تطالب  �ل��ت��ي  �مل��دوي��ة  �ل��ع��ائ��ل��ة  
ويتمثل  ل��ه،  �ل�سلطات  بالتفاتة 
ملك  نية  قر�آ مدر�سة  يف  �ملعلم  هذ� 
�ملعلم  ويوجد  باأولفاأ  د�ده  لعائلة 
ح�سب  و�لتي  باأولف،  �جلديد  بق�رش 
�ل�سوؤون  معتمد  �أحممد  د�ده  �ل�سيخ 
حممد  �حلاج  بناها  باأولف،  �لدينية 
�أحممد  د�ده  بن  �أحمد  �لطالب  بن 
على  ك��ان  �ل���ذي  �ل��ت��اري��خ  ح�سب 
بينها  �لفا�سل  جد�رها،  على  مدون 

27رجب  يف  �مل�سجد  وب��ني 
وكونها  هجرية،   1287 �سنة 
بفعل  �أ�سابها  بالطني  مبنية 
كالأمطار،  �لطبيعية  �لعو�مل 
حتافظ  تز�ل  ل  لكنها  ت�سدع 
�لهتمام  بف�سل  هيئتها  على 
�لعائلة  طرف  من  تلقاه  �لذي 
�ل�سالف  �ل�سيخ  وذكر  �ملالكة، 
ب����و�ب  ن����ه ط���رق �أ �ل���ذك���ر �أ

ترميمها  بغر�س  م�سوؤولة  جهات 
باملنطقة  كرت�ث  عليها،  للمحافظة 
ذ�ن��ا  �آ �لآن  ح��د  �إىل  يجد  مل  لكنه 
على  �ملحافظة  يف  ت�ساهم  �ساغية 
�لذي  و�لرت�ثي،  �لتاريخي  �ملعلم  هذ� 
حقبة  على  �ساهد�  و�سيبقى  بقي 

فكتب  �ل��وط��ن،  ه��ذ�  م��ن  تاريخية 
خالل  من  �أخرى  مرة  �ملو�سوع  عن 
�لله  لعل  بوك،  �لفي�س  على  �سفحته 
�ملهتمني  �لوطن  هذ�  رجال  من  يبعث 
يف  لهم  عونا  يكون  َم��ن  ب��ال��رت�ث، 

�ملعلم.  هذ�  على  �ملحافظة 
عبد�لرحمن بلو�يف 

ب�سهل  �لفالحني  من  �لعديد  ق��ام 
�حتجاجية  بوقفة  بالعبادلة  ق��ري 
على  �ل��ع��ب��ادل��ة  د�ئ���رة  مقر  م���ام  �أ
�لذي  و�لإق�ساء  �لتهمي�س  خلفية 
ح�سب  على  م��دة،  مند  عاي�سوه 
عي�سى  �لوقفة  يف  ممثلهم  ت�رشيح 
ع��ي��د�ت، �ل���ذي ���رشح جل��ري��دة " 
�سهل  يف  �ل��ف��الح  �أن   " �لتحرير 
�ملعنوي  �لدعم  �إىل  يحتاج  �لعبادلة 

ي��ج��اب��ي��ة م��ن ط��رف  و�مل��ر�ف��ق��ة �لإ
�جل��ه��ات �مل�����س��وؤول��ة. ك��م��ا ع��ربو� 
غياب  جر�ء  �لكبري  ��ستيائهم  عن 
و�لو�سائل  �مل��ع��د�ت  م��ن  �لعديد 
عمله  ممار�سة  للفالح  تتيح  �لتي 
يف  ه���ذ�  ي��ح��دث  م��ري��ح؛  ب�سكل 
من  ��ستقبالهم  مت  �ل��ذي  �ل��وق��ت 
و�ل�سلطات  �ملعنية  �جلهات  طرف 
�إىل  و�ل�ستماع  بالعبادلة  �ملحلية 

مع  لقاء  عقد  مت  كما  ن�سغالتهم  �إ
ب�سار  لولية  �لفالحية  �لغرفة  ممثل 
�لفالحني  وبع�س  عيد�ت  عي�سى 
مبدير  �مل����دين،  �مل��ج��ت��م��ع  ومم��ث��ل��ي 
�جلافة  و�لبقول  �حلبوب  تعاونية 
��ستمع  �لذي  �لطاهر  حممد  بلمري 
��ستح�سنها  بخطوة  وب��ادر  ليهم  �إ
�ل��ف��الح��ون، ح��ي��ث �أع��ط��ى �أو�م���ر 
لهذ�  و�ملنتوج  �ملح�سول  باإ�ستقبال 

�لتخزين  بوحدة  �لزر�عي  �ملو�سم 
دفعة  �أول  ��ستقبال  ومت  بالعبادلة. 
على  و�لقمح  �ل�سعري  حم�سول  من 
لتعاونية  �لعبادلة  وحدة  م�ستوى 
ظروف  يف  �جلافة  و�لبقول  �حلبوب 
مدير  لنا  �أكده  ما  ح�سب  ر�ئعة،  جد 
فالح  بالعبادلة   �لتخزين  وح��دة 

. �لوهاب  عبد 
�أ . د 

�لكهرباء  توزيع  مديرية  و�سعت 
��ستثماريا  برناجما  بغرد�ية  و�لغاز 
وذل��ك   ،2020 ب�����س��ي��ف  ��ا  خ��ا���سً
�لّر�مية  �جل��ه��ود  ُمو��سلة  بهدف 
بالطاقة  �لتغطية  وتعزيز  لتدعيم 
لأزيد  غرد�ية،  ولية  يف  �لكهربائية 
ب�سبكة  مُمونني  زبونا،   698  142 من 
كلم   6170 طولها  يفوق  كهربائية 
 3206 ع��ن  يزيد  حم��ولت  وع��دد 
�إىل  بالإ�سافة  كهربائية،  حمولت 
يرتكز  رئي�سيا.  م���د�د  �إ خ��ط   68
�لأول  ق�سمني،  على  �لربنامج  هذ� 
�لتوزيع  �سبكات  بتدعيم  يتعلق 
 79،06 منها  ك��ل��م،   179،54 ب���: 
�ملتو�سط  �لتوتر  �سبكات  من  كلم 
�سبكات  م��ن  ك��ل��م   100،48 و 
�ملنخف�س.  �لتوتر  ذ�ت  �لتوزيع 
�لربنامج  من  �لثاين  �لق�سم  بينما 
حُمول   )50 ( خم�سني  �إجن��از  ي�سّم 
خمتلف  ع��رب  ُم���وّزع���ا  ك��ه��رب��ائ��ي��ا 
وقد  �لولية.  بلديات  بع�س  �أحياء 
غالف  �لربنامج  هذ�  لتنفيذ  ُر�سد 
�سنتيم. مليار   82 ب���:  يقدر  م��ايل 
�إجناز  مّت  قد  نه  �أ �إىل  �سارة  �لإ وجتُدر 
و�أربعني  و�حد�  �خلدمة  حيز  وو�سع 
�أ�سغال  بينما  كهربائيا،  حمول   )41 (
متو��سلة  �مل��ح��ولت  بقية  �جن��از 
�لنتهاء  حال  �خلدمة  يف  و�ستو�سع 

فاإن  وبالتايل  �ملتبقية،  �لأ�سغال  من 
�ل�ستثماري  �ملخطط  تنفيذ  ن�سبة 
جت�سيد  و�سيتم   ،%  82 حاليا  بلغت 
�سابيع  �لأ خ��الل  �ل��ربن��ام��ج  ك��ام��ل 
�ملحولت  �إجناز  على  �ملقبلة.زيادة 
�سبكات  وخم��ت��ل��ف  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
خط  �جناز  �لربنامج  ي�سم  �لتوزيع 
من  كلم   23 بطول  لالمد�د  رئي�سي 
نه  �ساأ من  �ملتو�سط،  �لتوتر  �سبكة 
�لكهربائية  �لطاقة  نوعية  حت�سني 
�ملن�سورة  �سب�سب،  لبلديات  �ملُمونة 
نه  �أ �إىل  بالإ�سافة  �لفحل،  وحا�سي 
�لطاقة  توزيع  تاأمني  من  ن  �سُيمكِّ
�ملذكورة. �لبلديات  يف  �لكهربائية 
جّندت  �لربنامج،  ه��د�ف  �أ ولتحقيق 
�إمكانياتها  كامل  �لتوزيع  مديرية 
�لآج��ال  ،�سمن  �ملخطط  لتنفيذ 
و�لعقبات  �لعر�قيل  رغم  �ملُحددة، 
�حل�سن  ��ري  �ل�����سّ ُدون  حت��ول  �ل��ت��ي 
نق�س  م�سكل  منها  ل��ل��ربن��ام��ج، 
لبناء  �ملُ��وج��ه  �ل��ع��ق��اري،  �ل��وع��اء 
�لكهربائية  �ملُ���ح���ولت  خم��اب��ئ 
�لكثافة  ذ�ت  �لأح��ي��اء  يف  خا�سة 
�إىل  بالإ�سافة  �لعالّية،  �ل�ّسكانية 
لإجناز  �ملو�طنني  بع�س  ُمعار�سة 

�لأحياء. بع�س  يف  �ملُحولت 
ق/ج

املوزعات الآلية ل�سحب النقود خارج 
جمال التغطية بحا�سي الرمل وحا�سي 

الدلعة بالأغواط 

توقيف 10 اأ�سخا�س بتهمة �سرقة الدرجات النارية بالأغواط

معَلم تاريخي باأولف باأدرار يف طريقه لالندثار 

وحدة التخزين بالعبادلة  بب�سار ت�ستقبل اأول دفعة من القمح وال�سعري 

�سونلغاز ت�سع برناجما ا�ستثماريا خا�سا 
يف �سيف 2020 بغرداية 

م�����ن �حل�����رشي  مت��ك��ن��ت م�����س��ال��ح �لأ
توقيف  من  �لأغ���و�ط  بولية  �ل�سابع 
ت��رت�وح  فيهم،  م�ستبه  �أ�سخا�س   10
متورطني  �سنة   23-37 بني  ما  �أعمارهم 
من  ���رش�ر  �أ جمعية  تكوين  ق�سية  يف 
�إخفاء  �ل�����رشق��ة،  جلناية  �لإع���د�د  �أج��ل 
حمرر�ت  يف  �لتزوير  م�رشوقة،  �سياء  �أ
غري  مركبات  لل�سري  ��ع  و���سْ عرفية، 

حيثيات    . �لتقنية  للمو��سفات  مطابقة 
بالرقم  �ت�����س��ال  �إىل  ت��ع��ود  �لق�سية 
مفاده  �ملو�طنني  �أحد  قبل  من  �لأخ�رش 
�سخ�س  قبل  من  �لنارية  در�جته  �رشقة 
عنا�رش  �لفور  على  لتتنقل  جمهول، 
�ل�����رشط��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��الأم��ن �حل�����رشي 
بتوقيف  �ملكان...فقام  عني  �إىل  �ل�سابع 
)25 �لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  فيه  �مل�ستبه 

�مل�سلحة.حيث  مقر  �إىل  حتويله  و  �سنة 
�لتي  �لتحريات  و  ب��ح��اث  �لأ ك�سفت 
�لتحقيق  �إط��ار  يف  �مل�سلحة  با�رشتها 
 09 ت�سعة  توقيف  من  �لق�سية،  هذه  يف 
ق�سية  يف  متورطني  �خرين  ��سخا�س 
��سرتجاع  �إط��اره��ا  يف  مت  �لتي  �حل��ال، 
�رشقت  قدر  كانت  نارية  در�ج��ات   04
مع  بالأغو�ط،  �لخت�سا�س  قطاع  من 

در�جات  هياكل  و  غيار  قطع  ��سرتجاع 
م�رشوقة  نارية  در�ج��ات  تخ�س  نارية 
ت�رشيحات  حجز  و  و�سبط  �لقطاع،  من 
مم�ساة،   و  عليها  م�سادق  فارغة  بالبيع 
نارية  بدر�جات  خا�سة  م��زورة  فو�تري 
مركزية  وح��دة  و�سبط  حجز  مت  كما 
بالإ�سافة  طباعة،  لة  �آ �آيل،  �إعالم  جلهاز 
يف  ��ستخد�مها  مت  �خ��رى  معد�ت  �إىل 

مبلغ  ��سرتجاع  �لإجر�مي.وكذ�  �لن�ساط 
عائد�ت  من  دج   22700.00 قدره  مايل 
�ل�سبكة  ف���ر�د  لأ �لإج��ر�م��ي  �لن�ساط 
�لإجر�ء�ت  ��ستكمال  وبعد  �لإجر�مية. 
�مل�ستبه  تقدمي  مت  �حلال  لق�سية  �لقانونية 
لدى  �جل��م��ه��وري��ة،  وك��ي��ل  م���ام  �أ فيهم 

�لأغو�ط. حمكمة 
ع.ق
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انطالق حملة احل�ساد و الدر�س بولية ق�سنطينة

عي�س علجية 
-----------------

ح��م��ل��ة �حل�������س���اد ب��ولي��ة 
جملة  �سبقتها  ق�سنطينة 
�مليد�نية  �لتحقيقات  م��ن 
ميلكون  ل  �ل��ذي��ن  للفالحني 
�إ�سد�ر  �أجل  من  مهنية  بطاقة 
حتويل  من  متكنهم  �سهاد�ت، 
�لوطني  للديو�ن  حم�سولهم 
�جلافة،  �لبقول  و  للحبوب 
فالحني   308 �إح�ساء  مت  حيث 
م��ن��ت��ج��ني ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
�سبقتها  ك��م��ا  �ل����ولي����ة، 
�حلر�ئق  م��ن  �ل��وق��اي��ة  حملة 
و  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملحا�سيل  يف 
مع  بالتن�سيق  ذلك   ، �لغابات 
غر�ر  على  �ملعنية  �لقطاعات 
�حلماية  و  �لغابات  حمافظة 
غاية  �إىل  تدوم  و�لتي  �ملدنية، 
وقف  قد  و  �جلاري،  جو�ن   25
�حلفيظ  عبد  �أحمد  �سا�سي 
�لزيارة  خالل  ق�سنطينة  و�يل 
منطقة  �إىل  ق��ادت��ه  �ل��ت��ي 
�خل��روب،  مبدينة  �لبعر�وية 
قطاع  ن�ساطات  ح�سيلة  على 

�ل�����رشوح   ح�سب  �ل��ف��الح��ة، 
ولية  ت�سجل  �أن  �ملتوقع  من 
ب�:  يقدر  م��ردود�  ق�سنطينة 
2.5 مليون قنطار من �حلبوب 
�لقمح  وخا�سة  �أنو�عها  بكل 
و  و�ل�سلب،  �للني  بنوعيه 
ه��و �مل���ردود �ل���ذي �ع��ت��ادت 
ت�سجيله  �لفالحية  �مل�سالح 
خارج  �لفارطني  �ملو�سمني  يف 
�نت�سار  و  �ل�سحي  �لظرف 

�لوباء، و �رتفاع �ملردود يعود 
�لتكوينية،  �ل���دور�ت  �إىل 
�ل��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا �مل�����س��ال��ح 
يف   �لفالحني  لفائدة  �لفالحية 
خا�سة  و   �ل�سعب   خمتلف 
�ل�ستوية،   �حل��ب��وب  �سعبة 
م�ساحة  �أن  فقط  ل��الإ���س��ارة 
 79 ب�:  تقدر  �ل�ستوية  �حلبوب 
�لإجمالية  �مل�ساحة  من  باملائة 
حم�سول  خا�سة  و   �ملزروعة 

عدد  و�سل  و  �ل�سلب،  �لقمح 
لقر�س  �ل��ف��الح��ني  ط��ل��ب��ات 
طلبا،   1591 �إىل  �ل��رف��ي��ق 
�لغرفة  �أن  �لإ�سارة  جتدر  كما 
�سنة  يف  �سجلت  �لفالحية 
فالحا   4129 من  �أزيد   2019
�لفرتة  يف   1703 و  منخر�ط 
مار�س   22 �إىل  جانفي  ب��ني 
 152 ت�سليم  م��ع   ،  2020

حلوب. �أبقار  مربي  �سهادة 

2020 مبنطقة   /2019 الفالحي  للمو�سم  الأخ�سر لنطالق حملة احل�ساد  والدر�س  ال�سوء  ق�سنطينة  اأعطى وايل ولية 
البعراوية ببلدية اخلروب، و ا�ستمع الوايل للعر�س املف�سل حول اإنتاج احلبوب لهذا املو�سم ، ح�سب ال�سروح من املتوقع اأن 

ت�سجل ولية ق�سنطينة مردودا يقدر بـ: 2.5 مليون قنطار من احلبوب بكل اأنواعها وخا�سة القمح بنوعيه اللني وال�سلب.

العملية وقفت عليها ال�سلطات الولئية و امل�سالح الفالحية

10 اأ�سخا�س تورطوا يف �سجارات جماعية با�ستعمال اأ�سلحة بعد اإيقاف 

بخمي�س  �ل�رشطة  م�سالح  متكنت 
من  �لدفلى  ع��ني  ب��ولي��ة  مليانة 
من  خ��م��ر  وح����دة   3912 ح��ج��ز 
مع  �لأح��ج��ام،  و  �لأن���و�ع  خمتلف 
�لبالغني  مروجيها  تقدمي  و  توقيف 
�أم��ام  �سنة   25 و   39 �لعمر  م��ن 
�إىل  تعود  �لعد�لة.�لوقائع  م�سالح 
ح�سول  �إثر  �ملا�سي،  �جلمعة  يوم 
معلومات  على  �ل�رشطة  م�سالح 
�أحد �لأ�سخا�س باإدخال  مفادها قيام 
�لكحولية  �مل�رشوبات  من  كمية 
�لكائن  �لعائلي،  م�سكنه  �إىل 
بخمي�س مليانة لغر�س بيعها بدون 
��ستدعى  ما  بعد،  فيما  رخ�سة 
مع  بالتن�سيق  ميد�نية  خطة  و�سع 
بتوقيف  ُكللت  �لعد�لة  م�سالح 
معارفه  من  �رشكائه  �أحد  و  �ملعني 
قب�سة  من  �لفر�ر  ح��اول  �ن  بعد 

بتنفيذ  �ملكلفة  �ل�رشطة  ق��و�ت 
بعد  م�سكنه.  تفتي�س  عملية 
 ، قانونية  رخ�سة  على  �حل�سول 
بالف�سل  باءت  حماولتهما  �ن  غري 
خالل  مت  كما  حما�رشتهما،  ب�سبب 
خا�سة  �ساحنة  �سبط  �لعملية 
حمملة  م�سكنه،  مب��ر�آب  باملعني 
�لكحولية  �مل�رشوبات  من  بكمية 
خمتلف  من  وح��دة   3912 قدرها 
جانب  �إىل   ، �لأح��ج��ام  و  �لأن���و�ع 
من  تعترب  دج   93000 �سبط 
.بعد  �لإجر�مي  ن�ساطهما  عائد�ت 
مت  �لتحقيق،  �إج���ر�ء�ت  ��ستكمال 
�سدهء�مل�ستبه  ق�سائي  ملف  �إجناز 
�أم��ام  �أم�س  مبوجبه  ُقدما  فيهما، 
للنظر  �ملخت�سة  �لق�سائية  �جلهة 

ق�سيتهما. يف 
خمتار بر�دع

  حجز 3912 وحدة خمر و توقيف 
مروجيها بخمي�س مليانة بعني الدفلى 

توقيف 13 �سخ�سا يف �سجارات جماعية ا�ستعمل فيها املولوتوف و اأ�سلحة 
حمظورة بعلي منجلي يف ق�سنطينة

�خلارجي  �لأم��ن  م�سالح  �أوقفت 
 13 ق�سنطينة  ولية  منجلي  علي 
 19 بني  �أعمارهم  ترت�وح  �سخ�سا 
ق�سية  يف  لتورطهم  �سنة   27 و 
بغر�س  �إجر�مية  منظمة  تكوين 
جنح  و  جنايات  لرتكاب  �لإعد�د 
�ملمتلكات  و  �لأ�سخا�س  �سد 
دون  حمظورة  �أ�سلحة  با�ستعمال 
�لعملية  ه��ي  و  ���رشع��ي،   م��ربر 
ذ�ت  بها  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �لثانية 
على  �لقب�س  �إلقاء  بعد  �مل�سالح 
زرع��و�  م�سلحني  �أ�سخا�س   10
ت�سببو�  و  �ل�سكان  و�سط  �لرعب 

يف تخريب �مللك �لعام
 

يف  �جلماعي  �ل�سجار  ت�سبب  و 
و  �ل�سكان  و�سط  �ل��رع��ب  ب��ث 
خالل  من  �ل��ال�أم��ن  من  جو  خلق 
على  �جل�سدي  و  �ملعنوي  �لعتد�ء 
بالطريق  �مل�ساجرة   ، �لأ�سخا�س 
�لعنف  �أعمال  لتبادل  �ملوؤدية  �لعام 
حيازة  م�سنفة،  بي�ساء  باأ�سلحة 
زجاجات  و  بحري  �سيد  �سالح 
و  �إعد�دها  و  )مولوتوف(،  حارقة 
�لأ�سخا�س  على  لالعتد�ء  تعبئتها 
�ملوؤثر�ت  حيازة  مع  �ملمتلكات،  و 
�ل�سيدلنية  �مل���و�د  و  �لعقلية 
�أن  �إل  م�رشوعة،  غ��ري  بطريقة 
وجها   ��سطدمو�   �ملت�ساجرون 
بولية  �لأم��ن  م�سالح  مع  لوجه 

�ل�سبطية  يف  ممثلة  ق�سنطينة 
�لق�سائية لأمن د�ئرة علي منجلي 
�لعملياتية  �لفرق  مع  بالتن�سيق 
لل�رشطة  �ل��ولئ��ي��ة  للم�سلحة 
�لق�سائية ، و هذ� يف �إطار �سهرها 

�ملو�طن و ممتلكاته، على حماية 
�إىل  حيثياتها  ت��ع��ود  �لق�سية 
�أ�سخا�س  �إيقاف  عقب  حتريات 
جماعي  ���س��ج��ار  يف  ت���ورط���و� 
منجلي،  علي  �جل��دي��دة  باملدينة 
�لبي�ساء،  �لأ�سلحة  با�ستخد�م 
عن  ملعلومات  �ل��و���س��ول  ليتم 
جماعي  ب�سجار  للقيام  �لإع��د�د 
حارقة  زجاجات  با�ستخد�م  كبري 
�لأبحاث  بتعميق  و  )مولوتوف(، 

�إع��د�د  بعد  و  هوياتهم  حتديد  مت 
خطط مهنية بت�سخري �لإمكانيات 
مع  بالتن�سيق  �لب�رشية  و  �ملادية 
�إيقاف  على  �لعمل  مت  �لنيابة، 
�مل��ع��ن��ي��ني ب��اح��رت�ف��ي��ة ع��ال��ي��ة و 
�لأ�سلحة  من  معترب  ع��دد  حجز 
�سيوف،  و  ع�سي  من  �لبي�ساء 
زجاجات  و  بحري  غو�س  �سالح 
معدة  كانت  )مولوتوف(،  حارقة 
ليحولو�  �لعتد�ء،  يف  لت�ستعمل 
��ستكملت  �أين  �لد�ئرة  �أمن  ملقر 
بعد  �سدهم،  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
مت  جز�ئية  �إج���ر�ء�ت  ملف  �إجن��از 
�ملحلية. �لنيابة  �أمام  �ملعنيني  تقدمي 
عي�س علجية 

حملية  جمعيات  ع��دة  نا�سدت، 
ولي��ة  جنوبي  م��رح��وم  ببلدية 
من  �لولية،  و�يل  بلعبا�س  �سيدي 
و�لفوري  �لعاجل  �لتدخل  �ج��ل 
متو�سطة  حتويل  حماولة  لوقف 
بذ�ت  بوحف�س  �ل�سيخ  �ملجاهد 
 ، �بتد�ئية  مدر�سة  �إىل  �ملنطقة 
�أولياء  رف�سه  �ل��ذي  �لأم��ر  وه��و 
،�إذ  وتف�سيال  جملة  �لتالميذ 
للم�سوؤول  عاجلة  �رشخة  وجهو� 
من  �لتنفيذي  �جلهاز  عن  �لأول 
�لتحويل  هذ�  كون  ذلك،  منع  �جل 
�لذين  �لتالميذ  م�سلحة  يخدم  ل 
و�لتي  باملتو�سطة  يتمدر�سون 

ممثلو  خرج  ؛  �لكتظاظ  من  تعاين 
يف  �سمتهم  عن  �مل��دين  �ملجتمع 
وقت  يف  �لتحويل  ق��ر�ر  �أعقاب 
ثانوية  من  �ملنطقة  فيه  ��ستفادت 
�إىل  �ملتو�سطة  �إع��ادة  ليتم  جديدة 
حتويل  يف  و�لرغبة  �لقدمي  مقرها 
�ملتو�سطة �حلالية �إىل مدر�سة ،وهو 
طالبو�  ،�أين  هوؤلء  يه�سمه  مل  ما 
منها  ن�سخة  ت�سلمنا  ر�سالة  يف 
�ل�سيخ  متو�سطة  ،كون  ذلك  مبنع 
�لكتظاظ  من  تعاين  بوحف�س 
�لتالميذ  ع��دد  بها  و�سل  ،حيث 
�إىل 35 تلميذ� بالق�سم �لو�حد ،كما 
15 قاعة تدري�س  �أنها حتتوي على 

ق�سمني  هناك  �أن  �أي  وح��دة  و17 
يتمثل  �لأك��رب  و�مل�سكل  متنقلني 
ح�سبهم، يف خمرب �لعلوم �لطبيعية 
�لتكنولوجية  �لعلوم  وور���س��ة 
يت�سبب  ،مما  �لآيل  �لإعالم  وخمرب 
يف  �أخ��رى  وح��دة  �إ�سافة  حال  يف 
يف  �لدر��سة  من  �لتالميذ  حرمان 
و�لعلوم  �لطبيعية  �لعلوم  ح�س�س 
�لإع���الم  وك���ذ�  �لتكنولوجية 
لها  �ملخ�س�سة  بالقاعات  �لآيل 
مرحوم  بلدية  �أن  يعني  ،وه���ذ� 
يف  �أخرى  ملتو�سطة  ما�سة  بحاجة 
طرح  ،لذلك  �لقريب،  �مل�ستقبل 
ممثليهم  طريق  عن  �ملنطقة  �سكان 

�رشورة حتويل ثانوية برياح عالل 
و�أنها  خا�سة  ثانية،  متو�سطة  �إىل 
يف �لأ�سل كانت متو�سطة يف ظل 
�جلديدة،  �لثانوية  بفتح  �أمل  وجود 
قدم  على  �لأ�سغال  بها  ت�سري  �لتي 
بلدية  �أن  �ملحتجون  ،و�أ�سار  و�ساق 
م�رشوع  من  ��ستفادت  مرحوم 
 03 على  توزيعها  مت  �أق�سام،   06
لغاية  �إجنازها  يتم  ومل  �بتد�ئيات 
�إجناز  هوؤلء  �قرتح  ،كما  هذ�  يومنا 
�لتو�سع  ظل  يف  جديدة  �بتد�ئية 
�ملنطقة  تعرفه  �ل��ذي  �لعمر�ين 

وكذ� �لتز�يد �ل�سكاين.
م.رم�ساين

جمعيات حملية حتتج على قرار حتويل املتو�سطة اإىل مدر�سة ابتدائية 
مبرحوم ببلعبا�س 

لالأمن  �لع��الم  خلية  بيان  ك�سف 
�ل�رشطة  �أن عنا�رش  بتب�سة  �لولئي 
غرب  �ل�رشيعة  د�ئرة  لأمن  �لتابعة 
تب�سة متكنت �أول �أم�س، ويف �سابقة 
هي �لأوىل من من نوعها يف تر�ب 
ن�سوة  ثالث  توقيف  من  �لولية،  
بدولة  مقيمة  مغرتبة  بينهم  من 
 26 بني  �أعمارهّن  ترت�وح  �أوروبية 
34 �سنة. ميتهن ترويج �ملخدر�ت  و 
و�سط  �لعقلية  �ملوؤثر�ت  وحبوب 
�ل�سعبية.  �لأحياء  د�خل  �ملر�هقني 
�لن�سوة  ع�سابة  ك�سف  عملية 
مفادها  معلومات  على  بناء  جاءت 
ملجموعة  م�سبوهة  حتركات  وجود 
برتويج  يقمن  �نثوي(  من)جن�س 
د�خل  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت 
�قتناء  يتم  حيث  �ملدينة؛  �حياء  �أحد 
�ملهلو�سات  من مدينة تب�سة .وبعد 
�لن�سوة  وهوية  �أو���س��اف  حتديد 
حتركاتهن  وتتبع  فيهن  �مل�ستبه 
مدعمة  مر�قبة  نقطة  و�سع  مت 
مدخل  م�ستوى  على  ب�رشطيات 
ملدينة  �ملوؤدية  �لطريق  يف  �ملدينة 

منت  على  توقيفهن  غاية  �ىل  تب�سة 
ترقيم  لوحة  حتمل  �سياحية  مركبة 
تفتي�س  عملية  بعد  حيث  �جنبية 
طرف  من  �ملعنيات  وتلم�س  �ملركبة 
على  بحوزتهن  عر  �ل�رشطيات  
منها  خمتلفة  �أنو�ع  من  قر�سا   92
�لتاأثري  �سديد  عقلي،  موؤثر  هو  ما 
وغري  جمهول  قر�سا   84 ومنها 
عينات  �ر�سال  مت  �مل�سدر  معروف  
بالإ�سافة  �خل���ربة،  لإج���ر�ء  منها 
كي�س  و  خم����در�ت  قطعة  �ىل 
م�سحوق  من  كمية  به  بال�ستيكي 
م��ادة  يكون  �ن  )يحتمل  �بي�س 
�خلربة(،  نتائج  �نتظار  يف  كوكايني 
�من  مقر  �ىل  �ملتهمات  حتويل  ليتم 
�لق�سية   يف  حتقيق  وُفتح  �لد�ئرة 
�لعد�لة  �مام  �ملتورطات  تقدمي  قبل 
�لتي  �ل�����رشي��ع��ة،  حمكمة  ل���دى 
يق�سي  �م��ر�  حقهن  يف  �أ�سدرت 
�مل��ت��اج��رة  ق�سية  يف  ب���الي���د�ع 
و�مل��خ��در�ت  �لعقلية  للموؤثر�ت 
و�لكوكايني، يف �حلب�س �لإحتياطي.
�سو�سة حممد �لزين 

توقيف 3 �سابات بتهمة املتاجرة ب 
وتعاطي  مهلو�سا...  قر�سا    176

الكوكايني بتب�سة

قا�سي  �ن  عليمة  م�سادر  من  علم 
غليز�ن  حمكمة  ل��دى  �لتحقيق 
بو�سغ  م��ت��اأخ��رة  �ساعة  ويف  �م��ر 
ح/    . وزوجته./.ب  .م/  �جلمركي../م 
ح/  /.ب.  بينهم  من  �قاربه  من  و05 
مدير مركز �لتكوين �ملهني و�لتمهني 
�لق�سائية عن  �لرقابة  كرز�زي حتت 
تهمة تكوين جمعية �أ�رش�ر وتبيي�س 
�طار  يف  تندرج  �لعملية  �لم��و�ل.  
من  بع�س  وكانت  �لف�ساد  حماربة 
طالبت  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
ونا�سدت �لنائب �لعام ملجل�س ق�ساء 
�لث��ر�ء  يف  حتقيق  مببا�رشة  غليز�ن  
غري �مل�رشوع �سد �جلمركي �مل�سمى 
باجلمارك  م��وظ��ف  مكي  م��ري�ت��ي 
ببلدية  يقيم  و�لذي  م�ستغامن  بولية 
و�دي �رهيو نتيجة تورطه يف ق�سايا 
و��ستغالل  �لر�سوة  ت�سمل  ف�ساد 
�لنفوذ و�لوظيفة لأغر��س �سخ�سية، 

زيادة على �لروة �لهائلة �لتي حت�سل 
حمل  ببلدية  �لعقار�ت  وكذ�  عليها 
جتارية  حمالت  على  ف�سال  �قامته، 
ح  ب  �مل�سماة  زوجته  و��سم  با�سمه 
غريبي  متو�سطة  يف  تعمل  �لتي 
�ل�سيار�ت  هذ�  �ىل  �ىل  زد  ق��دور؛ 
وليون  مر�سيد�س  نوع  من  �لفخمة 
وحمالت  ثالث  بطابق   وم�سكن 
حممد  بلخن�سري  ب�سارع  جت��اري��ة 
�ل�رشقي  باملخرج  �ر�سية  وقطعة 
�للور،  بطريق  م�سكن  وكذ�  للبلدية 
�لدر�جات  لبيع  وحمل  مقهى  وكذ� 
ح�ساين  ب��ود�ل��ي��ة  ب��ح��ي  �ل��ن��اري��ة 
�ل�سمالية  �جلهة  بجانب  بال�سبط 
�إقد�م  على  ف�سال  �لرئي�س  ملحالت 
طرف  من  حمل  با�ستئجار  �جلمركي 
بلدية و�دي �رهيو بتو�طئ من رئي�س 

�لبلدية �ل�سابق. 
�بو ع�سام 

و�سع جمركي و6 من اأفراد عائلته 
حتت الرقابة الق�سائية بغليزان 



�سوداين يرف�س ال�ست�سالم 
ويعود اإىل اأوملبياكو�س

لوبيز يعلن موقفه من 
متثيل "اخل�سر"

حتــــدث زيــــن �لـــديـــن زيــــد�ن 
�آخر  عن  مدريد،  ريــال  مــدرب 
ــري�ت فــريــقــه خلــو�ــص  ــس ــ� حت
يف  �لأحــد،  �ليوم  �إيبار،  مبار�ة 
28 مــن عمر  ـــ  �ل ـــار �جلــولــة  �إط

�لليجا.
ــر  ــوؤمت ـــال �مل ــــد�ن خ وقــــال زي
�ل�سحفي للمبار�ة "قبل �أن �أبد�أ، 
�أود �لتعبري عن حبي لكل �لذين 
م�سجعي  ولكل  �أحبائهم،  فقدو� 
�أظهر  كما  رحلو�،  �لذين  �لريال 
�لذين  �لطباء  جلميع  تقديري 

كافحو�".
جيد  ب�سكل  "عملنا  و�أ�ـــســـاف 
��ستعد�د  على  ونــحــن  ج�سدًيا 
ع�سنا  بعدما  جديد  مــن  للبدء 
للغاية  حمظوظون  �سعبة.  فرتة 

للعب مرة �أخرى".
ملعبنا  لي�ص  �ستيفانو  "دي  وتابع 
ي�سعدنا  �لو�سع،  مع  نتكيف  لكننا 
خا�سة  هنا،  �للعب  من  نتمكن  �أن 
عن  خمتلفة  لي�ست  م�ساحته  �أن 

�لربنابيو".
�لاعبني،  �أف�سل  "لدي  وو��ــســل 
جيدة،  ت�سكيلة  �ختيار  وظيفتي 
لقد  لئًقا.  �جلميع  يكون  �أن  �آمــل 

تدربو� جميًعا ب�سكل جيد".
لقد  و�أ�سين�سيو؟  "هاز�رد  ونــوه 
و�لآن  �ل�سعب  �لوقت  بنف�ص  مر� 

وهما  طبيعي،  ب�سكل  يــتــدربــان 
�لتبديات  لــلــمــبــار�ة.  مــتــاحــان 
�إنها  ت�سر.  ول  تفيد  ل  �خلم�ص 
نتكيف  ونــحــن  ــدة  ــدي ج ــد  ــو�ع ق

معها".
هاز�رد  مل�ساهدة  "�سعيد  و��ستطرد 
�لأحـــو�ل  باأف�سل  جمـــدًد�  يــعــود 
لوكا  �أ�سيب  لاأ�سف  لكن  �لبدنية، 
يوفيت�ص يف منزله، �سرنى �إذ� كان 
ي�ستطيع �لعودة قبل نهاية �ملو�سم 

�أم ل".
بعد  �أو  ــل  ــب ق "�للعب  و�أردف 

�أيام   3 كل  مبار�ة  لدينا  بر�سلونة؟ 
ولي�ص  �لفوز  حتقيق  عن  ونبحث 

تقدمي �لأعذ�ر".
وحول غياب �جلمهور، علق زيد�ن 
"ل �أف�سل �للعب بدون جمهور لكنا 
كنت  بالتاأكيد  �لتعليمات،  نحرتم 
�إل  جمهورنا  و�سط  �للعب  �أمتنى 

�أننا �سنتكيف مع �لو�قع �جلديد".
ــرب  �لأغ هــو  �لغد  "لقاء  و�أو�ــســح 
�متدت  �لتي  كمدرب  م�سريتي  يف 
بــدون  �ستقام  ــار�ة،  ــب م  200 �إىل 
�ستيفانو.  دي  ملعب  وعلى  جمهور 

لكننا  �ل�سيء  بع�ص  غريب  �لأمــر 
م�ستعدون".

�لإ�سباين  �لــدوري  "�سنلعب  ونــوه 
نهائية  مــبــار�ة   11 �أمــامــنــا  �أوًل. 
وهذ�  �لأبطال،  دوري  �سيعود  ثم 
�أو  ي�سرنا  ول  �سيء،  �أي  يغري  ل 

ي�ساعدنا. �إنه و�سع نادر متاًما".
�ل�سحي  �حلجر  يف  "حاولت  و�أمت 
ــا  �أن ف�سلت،  لكني  �لــطــهــي  تعلم 
كارثي يف هذ� �ملجال، �تركوين مع 

كرة �لقدم �أف�سل".

لكرة  �لأوروبــــي  �لحتـــاد  �سيكون 
على  �لقادم،  �لأربعاء  يوم  �لقدم، 
موعد مع �لإعان عن �خلطة �لتي 
�لن�سخة  هذه  با�ستكمال  �ست�سمح 
�لعديد  ــع  م �لأبـــطـــال  دوري  ــن  م
مــن �لقـــرت�حـــات، �لأغــــرب بكل 
رئي�ص  من  جاء  �لــذي  ذلك  تاأكيد 
�إنريكي  �لإ�سباين،  مدريد  �أتلتيكو 

�سرييزو.
"�ملدريدي"  �لنادي  رئي�ص  و�قرتح 
بهذه  �لفائز  هو  فريقه  يكون  �أن 
ـــان هــنــاك  ــة ك ــال �لــنــ�ــســخــة يف ح
�ملو�سم،  هذ�  ن�سخة  لإلغاء  �إمكانية 
�أتلتيكو  فريقه  �أن  ب�سبب  ــذ�  وه
ليفربول  �إق�ساء  ور�ء  كان  مدريد 
وهو  �لـ16  ـــدور  �ل يف  �لإنــكــلــيــزي 
�لــعــام  لن�سخة  حــامــًا  ب�سفته 

�ملا�سي.
وقال �سرييزو يف ت�سريحات نقلتها 
ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة 
ــاد  �لحت �أن  "�سمعنا  �لكتالونية: 
�ملناف�سة  ��ستئناف  يريد  �لأوروبي 
�لآن  حتى  �لربتغال،  �أو  �إ�سبانيا  يف 

لي�ص  ــه  �أن مبــا  مــوؤكــد�ً  �لأمـــر  لي�ص 
�لر�سمي على  �إ�سفاء للطابع  هناك 
مبنح  �أطــالــب  فاأنا  ولهذ�  �لــقــر�ر، 
�ختيار  يجب  لأنه  �للقب،  فريقي 
�لفريق �لذي �أق�سى حامل �للقب".

على  فاز  قد  مدريد  �أتلتيكو  وكان 
�لذهاب  لقائي  مبجموع  ليفربول 
بذلك  وكــانــت   ،)2  –  4( ـــاب  و�لإي

�آخر مبار�ة يف دوري �أبطال �أوروبا، 
تف�سي  ب�سبب  �ملناف�سة  �إيقاف  قبل 
�أغلب  يف  �جلديد  كورونا  فريو�ص 

دول �لعامل.
حلم  �أن  �لتاأكيد  يبقى  ذلك  ورغم 
يتم  �أن  �مل�ستحيل  مــن  �ــســرييــزو 
للعديد  �لوقع  �أر�ص  على  تطبيقه 

"يويفا"  �أن  �أبرزها  �لأ�سباب،  من 

ل�سبونة  مــديــنــة  عــلــى  ��ــســتــقــر 
ل�ستكمال �لأدو�ر �ملتبقية من 

�آب/ �سهر  يف  و�حدة  مبار�ة 
�أغ�سط�ص �ملقبل، و�سُيعلن 

عن ذلك يوم �لأربعاء 
�ملقبل.

�آر�سنال  �آر�سني فينجر، مدرب  �أعرب 
خوفه  عن  �ل�سبت،  �م�ص  �ل�سابق، 
بريطانيا  خروج  يت�سبب  �أن  من 
من �لحتاد �لأوروبي يف مقتل 

�لربميريليج.
ـــر، يف  ـــج ـــن ـــي وقــــــــال ف
ل�سيحفة  ت�سريحات 
�لربيطانية:  "مريور" 
بــاأن  �لبع�ص  "ي�سعر 
من  بريطانيا  ـــروج  خ
�لحتـــــــاد �لأوروبـــــــــي، 
على  �ل�سيادة  �سيمنحهم 
م�سريهم، لكن �لعك�ص متاًما 

�سيحدث مع كرة �لقدم".
و�سلت  "عندما  و�أ�ـــســـاف: 
لــــلــــربميــــريلــــيــــج، كـــانـــت 
ـــدم �لإجنــلــيــزيــة  ـــق ــــرة �ل ك
�لآن  ــــا  �أم ــز،  ــي ــل ــاإجن ل تــنــتــمــي 

�سيتغري  كيف  لاأجانب،  ينتمي  فالربميريليج 
تطبيق  كيفية  على  ـــر  �لأم �سيعتمد  ذلـــك؟ 

�لربيك�سيت على كرة �لقدم".
�أحد  ول  �لأ�سخا�ص  من  �لكثري  "�ساألت  وتابع: 
لعبني  �لأوروبــيــني  �عتبار  �سيتم  هل  يعرف، 
ل  �لربميريليج؟  يف  �للعب  ميكنهم  ل  �أجانب 
�أعرف.. لكن �إذ� كانت �لقو�نني �سارمة، �ستوؤدي 

�إىل مقتل تفوق �لربميريليج".
وو��سل فينجر: "�لربميريليج �لآن يعتمد على 
�أف�سل  بتو�جد  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  عر�سه 

�لاعبني و�ملاك �لأغنياء".
�مل�ساركة  من  �إجنلرت�  ُحرمت  "عندما  و��ستكمل: 
�لأوروبية )يف �أو�خر ثمانينيات �لقرن �ملا�سي( 
باقي  عــن  بعيدة  كــانــت  جــديــد،  مــن  ـــادت  وع
ت�سيطر  كانت  �ل�ستبعاد  قبل  لكن  �لدوريات.. 
على �مل�سابقات �لأوروبية، وهذ� ُيظهر �أنه �إذ� مل 
�لور�ء  �إىل  ترت�جع  فاأنت  خمتلفا،  تاأثري�  متلك 

ببطء".

و�أردف: 
ــي  ــاأت ي "لن 

حل �أف�سل �ملدربني، يف حال  ر
�سيتوجه  �لدوري..  عن  �لاعبني  �أف�سل 

�ملدربون �إىل �ملكان �لذي يتو�جد به �أف�سل 
�لاعبني، وهذ� �سيعتمد على �لقر�ر �لذي 

�سيتم �تخاذه".
�لكايف  �لذكاء  يف  "�أثق  بقوله:  و�أمت 

�لــقــدم،  لــكــرة  وحبها  لربيطانيا 
�أ�سبه  هــو  ملــا  تــدمــريهــا  وعـــدم 

باملا�ص �ليوم".

نتائج  ترتيب  ف�سيحة  تبعات  تــز�ل  ل 
�جلو  على  بال�سلب  ت�سيطر  �ملباريات، 
�أن  بعد  �جلز�ئرية،  �لريا�سة  يف  �لعام 
�ل�سلطات،  �سفوف  توحيد  يف  �ساهمت 

و�لأندية �ملحلية.
�سيكون  �سطيف  ــاق  وف ــادي  ن �أن  ــم  ورغ
ف�سيحة  من  و�لأخـــري  �لأول  �ملت�سرر 
مديره  كان  �أن  بعد  �ل�سوتي،  �لت�سريب 
رئي�سيا  طــرفــا  حلفاية،  فهد  ــام،  ــع �ل
�لهيئات  موقف  �أن  �إل  �لف�سيحة،  يف 
بعث  يف  ي�ساهم  قد  �جلز�ئر  يف  �لكروية 
�لريا�سة  على  تــعــود  ــدة،  ــدي ج �أ�ــســ�ــص 
�مل�ستقبل  يف  ــاب  ــج ــالإي ب ــة  ــري ــز�ئ �جل

�لقريب.

والرياضة الشباب  وزارة 

ف�سيحة  �أن  عــلــى  ــان،  ــن �ث يختلف  ل 
حللفاية،  �مل�سرب  �ل�سوتي  �لت�سجيل 
توحيد  يف  ت�سببت  �ــســعــد�وي،  ون�سيم 
�لآر�ء، وجمع �سفوف �لهيئات �لريا�سية 
و�لكروية �جلز�ئرية، خلف هدف و�حد 
وهو حماربة �لف�ساد، وك�سف �لفا�سدين.

�لــ�ــســبــاب  وز�رة  مـــوقـــف  ــد  ــح ي ومل 
�ل�سكة،  ــن  ع ــة  ــري ــز�ئ �جل و�لــريــا�ــســة 
ر�أ�ــص  على  �لأول  �لــرجــل  قــرر  حيث 
حتريك  ــدي،  ــال خ علي  �سيد  �لــقــطــاع، 
ــــوة قــ�ــســائــيــة �ــســد جمـــهـــول، فــور  دع
كافة  لك�سف  �ل�سوتي،  �لت�سجيل  تلقيه 

ماب�سات وحيثيات �لق�سية.
�لعد�لة  �إىل  باللجوء  خالدي  يكتف  ومل 
لك�سف �ملتورطني، بل قام بعقد �تفاقية 
مع �للجنة �لوطنية للوقاية من �لف�ساد، 

للم�ساهمة يف تنظيف �لقطاع.

الجزائري االتحاد 

�لقدم،  لكرة  �جلز�ئري  �لإحتــاد  بــدوره 
ممثا يف رئي�سه خري �لدين زط�سي كان 
�ل�سباق للتنديد بالف�سيحة، �لتي �أ�سرت 
�جلز�ئرية،  �لريا�سة  و�سمعة  ب�سورة 
حر�سه  �لأوىل،  �لــوهــلــة  مــنــذ  و�أكــــد 
�لــتــجــاوز�ت  هــذه  ملثل  �لت�سدي  على 
ج�سد  نخرت  �لتي  �ل�سنيعة  و�ملمار�سات 

�لكرة �ملحلية.

المحترفة الرابطة 

�لقدم،  لكرة  �جلز�ئرية  �لر�بطة  �أمــا 
�لت�سجيل  تلقيها  فـــور  بــا�ــســرت  فــقــد 

لو�سع  معقمة  حتقيقات  �لأول  �ل�سوتي 
حد ملثل هذ� �لنوع من �لتجاوز�ت، حيث 
طالب رئي�سها عبد �لكرمي مدو�ر، جلنة 
�لن�سباط، ب�سرورة فتح حتقيق معمق، 
وفق  ردعية  قر�ر�ت  �تخاذ  يف  و�لإ�سر�ع 
و�لن�سو�ص  �لــقــو�نــني،  عليه  تن�ص  مــا 

�ملن�سمة للعبة.

بلوزداد شباب 

جمل�ص  حر�ص  ــة،  ــدي �لأن �سعيد  على 
مت�سدر  بــلــوزد�د،  �سباب  نـــادي  �إد�رة 
�لتحرك  على  ــدوري،  �ل ترتيب  جــدول 
�مله�سوم، حيث  ب�سرعة، ل�ستعادة حقه 
ون�سيم  حلفاية،  �سد  �سكوى  باإيد�ع  قام 
حممد،  �سيدي  حمكمة  لــدى  �سعد�وي، 

باجلز�ئر �لعا�سمة.
�سباب  ��سم  يت�سمن  مل  �ملقطع  �أن  ورغم 
�لعريق  �لــنــادي  �إد�رة  �أن  �إل  بــلــوزد�د، 
�أن  بعد  �لــعــد�لــة،  �إىل  �للجوء  قـــررت 
�عــتــربت �لــقــ�ــســيــة كــتــهــديــد و��ــســح 

لطموحات �لنادي يف �لتتويج باللقب.

داي حسين  نصر 

مل  د�ي،  ح�سني  ن�سر  �إد�رة  بــدورهــا 
�مل�ساكل  ــم  رغ �لأيــــدي  مكتوفة  تبق 
رفع  وقــررت  �لد�خلية،  و�ل�سر�عات 
�أن مت  دعوى ق�سائية �سد جمهول، بعد 
�ل�سوتي  �ملقطع  يف  �لنادي،  ��سم  تد�ول 

�لأ�سماء  �أبزر  من  كو�حد  �مل�سرب، 
�ملعنية بال�سقوط، بجانب جنم 

مقرة.
ورغم �أن �لهيئات �لر�سمية 

ـــــــر، حتـــركـــت  ـــــــز�ئ �جل
لتطبيق  ـــور  ـــف �ل ــى  ــل ع
�لـــقـــو�نـــني، وتــ�ــســلــيــط 
حق  يف  �لعقوبات  �أق�سى 
�إد�رة  �أن  �إل  �ملتورطني، 
�لحتاد  طالبت  �لن�سرية 
وفاق  باإنز�ل  �جلز�ئري، 
�لــدرجــة  �إىل  �سطيف 

ــددت  �لــثــانــيــة، كــمــا ه
�ملحكمة  �إىل  باللجوء 
�لريا�سية،  �لدولية 
ل�ستعادة حق فريقها 

�مله�سوم.

جون  �لفرن�سي،  ني�ص،  نادي  رئي�ص  �أكد 
�جلز�ئري،  �لدويل  بقاء  ريفيري،  بيار 
�سمن  ــادم  ــق �ل �ملو�سم  عــطــال،  يو�سف 
تعد�د فريقه، و�سرح جون بيار ريفيري 
ل�سحيفة “ني�ص ماتان”�أن �إد�رته ترغب 
يو�سف  ــن  �لأمي باملد�فع  �لحتفاظ  يف 
ــه يف  عــطــال و�ــســتــقــوم بــالحــتــفــاظ ب
�لــقــادم. �ملو�سم  ــال  خ ني�ص  ت�سيكلة 
عطال  بيو�سف  �لحتفاظ  وقال:”ناأمل 
معنا”،و�أ�ساف  و�سيبقى  �ملو�سم  ــذ�  ه
ل  فريقه  �سيا�سة  �أن  “ني�ص”  رئي�ص 
على  ترتكز  وهــي  �لنجوم  على  تعتمد 
لتكوين  مــوهــوبــني  لعــبــني  ��ــســتــقــد�م 
�ملر�كز  على  تلعب  مــتــو�زنــة  ت�سكيلة 
�لبطولة.وقال:”�إن  يف  �لأوىل  �خلم�سة 

نعتمد  فــا  و��ــســحــة  �لــفــريــق  �سيا�سة 
�نتد�ب  على  د�ئما  ونركز  �لنجوم  على 
�حتياجاتنا  ــق  وف مــوهــوبــني،  لعبني 
على  تلعب  تناف�سية  ت�سكيلة  لبناء 

�لأدو�ر�لأوىل يف �لليغ 1″.
نهاية  �سهد  عطال  يو�سف  فاإن  لاإ�سارة، 
لإ�سابة  تعر�سه  عقب  مبكرة  مو�سم 
خال  �ملــيــاديــن  يف  �لـــربوز  مــن  منعته 
��ستئنافه  ورغــــم  ـــودة،  ـــع �ل مــرحــلــة 
�لتدريبات خال �سهر مار�ص مل ي�سعفه 
بعد  �ملناف�سة،  �إىل  ــودة  ــع �ل يف  ــظ  �حل
�ملو�سم  باإنهاء  �لفرن�سية  �حلكومة  قر�ر 
�ل�ستئناففي  وعــدم  بفرن�سا  �لــكــروي 

�لبطولة.
�هتمامها  ــــدت  �أب فـــرق  عـــدة  ــت  ــان وك

�ل�سابق  ــع  ــد�ف �مل ــع  م بالتعاقد 
ــع  ــاب ــت ــــــــار�دو، �مل لأتــلــيــتــك ب
ــل �أنـــديـــة �أوروبـــيـــة  ــب مـــن ق
ــــر�ر بــاريــ�ــص  ــرية عــلــى غ ــب ك
ـــان جـــرمـــان،وتـــوتـــنـــهـــام  ـــس �
مدريد  و�أتلتيكو  �لجنليزي، 

�ل�سباين،و�أنرت ميان.
ـــب بـــعـــ�ـــص �لـــتـــقـــاريـــر  ـــس ـــ� وح

عدم  ور�ء  �ل�سبب  فاإن  �لإعامية، 
هذه  من  لأي  عطال،  يو�سف  �نتقال، 

لنادي  �ملالية  �ملطالب  �إىل  يعود  �لأندية 
�سوق  يف  قيمته  رفــعــت  �لـــذي  ني�ص 
�جلز�ئي  �ل�سرط  و�ساعفت  �لتحويات، 

لأكرث من 30 مليون �أورو.
حاليا  للخ�سر  �لأمين  �لظهري  ويتو�جد 

بفرن�سا 
ــو  ـــل وه ـــس ـــو�� ي

للعودة  ��ستعد�د�  �لفردية،  تدريباته 
نادي  مع  �جلماعية  �لتح�سري�ت  �إىل 

ني�ص بد�ية من 15 جو�ن �جلاري.

بن  نبيل  �جلـــز�ئـــري،  �لــنــجــم  ي�سعى 
يف  يونايتد  نيوكا�سل  ناديه  مع  طالب، 
�ملباريات �ملتبقية من �لدوري �لإنكليزي 
على  �لعمل  �إىل  �لــقــدم،  لكرة  �ملمتاز 
�إقناع �إد�رة فريقه من �أجل �سر�ء عقده، 

�لإعــارة  �سبيل  على  �إليهم  قدومه  بعد 
من �سالكه �لأملاين.

�إك�سربي�ص"  "ديلي  ل�سحيفة  ووفــقــًا 
�لربيطانية، فاإن نادي �سالكه حدد مبلغ 
لفريق  �إ�سرتليني،  جنيه  مايني   8.5

بعد  طالب  بن  �سم  �أر�د  �إذ�  نيوكا�سل 
�ملدير  �سُيقرره  ما  وهــذ�  �ملو�سم،  نهاية 
�لفني للفريق، �سيتف برو�ص، بناء على 
يف  �لاعب  بها  �سيظهر  �لتي  �مل�ستويات 

�ملباريات �ملتبقية من �ملو�سم �لكروي.

لفريق  �ن�سم  قد  طالب  بن  نبيل  وكان 
�لنــتــقــالت  فـــرتة  يف  "�ملاكابي�ص" 
�ل�ستوية لـ6 �أ�سهر، ولعب 6 مباريات قبل 
�أزمة  ب�سبب  �لريا�سي  �لن�ساط  جتميد 
�لنجم  مُيني  كــان  �إذ  كــورونــا،  فريو�ص 
قوية  عودة  بت�سجيل  نف�سه  �جلز�ئري 
�لإ�سابة،  ب�سبب  �ملعاناة  من  �أ�سهر  بعد 

وم�ساكل مع �إد�رة �سالكه �لأملاين.
ت�سريحات  يف  �جلز�ئري  �لنجم  وعربرّ 
عن  �لإنكليزي  نيوكا�سل  ناديه  ملوقع 
�لإنكليزي،  ــدوري  �ل لعودة  ��ستعد�ده 
يونايتد،  �سيفيلد  �سد  �سعبة  مببار�ة 
�سعبة  �ستكون  �لعودة  "�سحيح  بقوله: 
من  خا�سة  �لــتــوقــف،  مــن  فــرتة  بعد 
�ملكثف  �لعمل  لكن  �لبدنية،  �لناحية 
�لذي قمنا به �سيكون كفيًا، لي�سمح لنا 

باإنهاء �ملو�سم بكل ر�حة".
بقوله  حديثه  طالب  بن  نبيل  وختم 
�أن �جلميع متلهف و�سعيد لهذه  "�أعتقد 
و�لكل  طويًا،  �نتظرناها  �لتي  �لعودة 
�لودية  �ملبار�ة  يف  �حلما�ص  ذلك  �أظهر 
�لتي لعبناها بيننا، ناأمل يف �أن ت�ساعدنا 
ب�سكل  �ملو�سم  �إنهاء  على  �لرغبة  هذه 

جيد".

زيدان: لقاء اإيبار الأغرب يف م�سريتي.. ول 
اأف�سل اللعب دون جمهور

اأزمة حلفاية توحد �سفوف الهيئات الكروية !

رئي�س نادي ني�س يوؤكد بقاء يو�سف عطال يف الفريق

�سالكه ُيحدد �سعر بيع بن طالب

رئي�س اأتلتيكو ُيطالب "يويفا" بلقب دوري الأبطال ل�سبب غريب

فينجر يحذر اإجنلرتا من كارثة كروية

�ــســود�ين،  هــال  �لعربي  �جلــز�ئــري  �لــاعــب  �ن�سم 
فريقه  تدريبات  �إىل  �ليوناين،  �أوملبياكو�ص  مهاجم 
تعر�سه  ب�سبب  طويلة،  لفرتة  ��ستمر  غياب  بعد 

لإ�سابة خطرية على م�ستوى ركبته �ليمني.
فرب�ير/ �سهر  جر�حية،  لعملية  �ــســود�ين،  وخ�سع 
ملدة  للر�حة  �خل�سوع  عليه  فر�ست  �ملا�سي،  �سباط 
�ل�سليبي،  �لرباط  يف  متزق  من  معاناته  بعد  طويلة، 

قبل �أن يعود جمدًد� للتدريبات �جلماعية.
ح�سابه  عرب  تغريدة  يف  �جلــز�ئــري  �ملهاجم  وكتب 
�لر�سمي على "في�ص بوك"، يوم �خلمي�ص: "�لعودة �إىل 

�لتدريبات.. ل ت�ست�سلم �أبًد�".
�أن �سود�ين  �إل  ورغم ��ستئناف �لتدريبات �جلماعية، 
فيما  فريقه  مباريات  يف  للم�ساركة  متاًحا  يكون  لن 
�ملخت�سون  رجــح  حيث  ـــدوري،  �ل عمر  مــن  تبقى 

�إمكانية عودته، �سهر �أغ�سط�ص/�آب �ملقبل.

لوبيز،  ماك�سيم  جز�ئري  �لفر�نكو  �لاعب  ك�سف 
عن  �لفرن�سي،  مار�سيليا  �أوملبيك  مــيــد�ن  متو�سط 
رغبته يف مو��سلة متثيل �ملنتخب �لفرن�سي يف �لوقت 
�رتد�ء  �إمكانية  �أمــام  مفتوحا  �لباب  تاركا  �حلا�سر، 

قمي�ص حماربي �ل�سحر�ء م�ستقبًا.
�ملرئي  �لبث  من�سة  عرب  مبا�سر  بث  يف  لوبيز  وقــال 
"ب�سر�حة، مل ي�سبق يل  �ليوم �لأربعاء:   ،"  Twitch"
�أن  �سحيح  �جلز�ئر،  منتخب  متثيل  يف  �لتفكري  �أبد� 
له  �سبق  لوبيز،  جوليان  و�سقيقي  جز�ئرية،  و�لدتي 
متثيل منتخب �جلز�ئر لل�سباب، �إل �أنني ل�ست منفتحا 

على �لفكرة يف �لوقت �حلا�سر".
�لفرن�سية  �ملنتخبات  �سفوف  يف  لعبت  "لقد  و�أ�ساف 
ذلك،  مو��سلة  على  و�ساأعمل  �سغري،  منذ  �ل�سنية 
�جلز�ئر  و�سعت  �أنني  يعني  ل  هذ�  لكن 
يف  �سيحدث  ماذ�  و�سرنى  جانبا، 

�مل�ستقبل".
حــول  ـــوؤ�ل  �ـــس عـــن  رده  ويف 
قال  مار�سيليا،  مع  م�ستقبله 
مع  عقدي  يف  عام  لدي  "بقي 
�حلــايل  �لــوقــت  يف  مار�سيليا، 
من  �إ�ـــســـارة  �أي  لـــدي  لي�ست 
نعرف  ل  لكننا  �لنادي،  �إد�رة 
يف  ــدث  ــح ي �أن  ميــكــن  ــــاذ�  م

�مل�ستقبل".

اإهدار رونالدو وزئري 
كونتي الأبرز يف �سحف 

اإيطاليا

بر�سلونة ي�ساعد اآر�سنال يف 
�سفقة كوتينيو

اجلزائر تتخذ اخلطوة 
الأوىل نحو ا�ستئناف 

الن�ساط الريا�سي

�سليماين يف ت�سكيلة 
! "املن�سيني" باإجنلرتا 

�ل�سحف  ــــزت  رك
ـــــيـــــة  �لإيـــــطـــــال
�سباح  ــادرة  ــس ــ� �ل
ــت،  ــب ــس ــ� ـــص �ل ـــ� �م
ــى  ــل ــــوء ع ــــس ــــ� �ل
يوفنتو�ص  تاأهل 
كاأ�ص  نهائي  �إىل 
بعد  �إيـــطـــالـــيـــا، 
ـــــه مــع  ـــــادل ـــــع ت
يف   )1-1( ميان 
�ملبار�تني  جمموع 
مـــ�ـــســـتـــفـــيـــًد� 
هدفا  بت�سجيله 
ـــص،  خـــارج �لأر�
ــــد�ر  بــجــانــب �إه

رونالدو ركلة جز�ء.
�سبورت":  ديللو  "لجازيتا  �سحيفة  وعــنــونــت 
رونالدو  وكري�ستيانو  �لقليل،  يكفيه  "يوفنتو�ص 
وميان  للنهائي.  ي�سلو�  لكنهم  جــز�ء،  ركلة  يهدر 

قاتل بـ10 لعبني".
"�لآن من يز�أر �أعلى؟ كونتي بني م�ستقبل  و�أ�سافت: 
يف  ياأمل  و�لنري�تزوري  �إريك�سن،  و�إحياء  لوتــارو 

�لرميونتاد� �سد نابويل جاتوزو". 
�سبورت":  ديللو  "كوريري  �سحيفة  عنونت  فيما 
ميان  مع  يتعادل  مغلًقا..  �لباب  يبقي  "يوفنتو�ص 
كاأ�ص  لنهائي  للتاأهل  تكفيه  و�لنتيجة   ،)0-0(

�إيطاليا".
�أهدر  ورونالدو  �ليويف،  من  ر�ئعة  "بد�ية  و�أ�سافت: 

ركلة جز�ء ثم تعر�ص ريبيت�ص للطرد".
�لإنرت..  نطرد  دعنا  بقوة:  يقف  "نابويل  وختمت: 
كرة  �كت�ساف  يعيد  باولو  �سان  ملعب  يوًما،   105 بعد 
عن  يد�فع  وجاتوزو  جماهري..  بدون  لكن  �لقدم 

نتيجة 0-1 يف �سان �سريو". 
"يوفنتو�ص  "توتو �سبورت" عنو�ن:  وحملت �سحيفة 

يتقدم لاأمام، لكن ميان يخرج مع �ل�سرف".

�أكد تقرير �سحفي بريطاين، �م�ص �ل�سبت، �أن نادي 
�آر�سنال جدد �هتمامه موؤخًر� بالتعاقد مع �لرب�زيلي 
بايرن  �إىل  �ملعار  بر�سلونة  جنم  كوتينيو،  فيليب 

ميونخ.
�آر�سنال  فاإن  �لربيطانية،  "مريور"  ل�سحيفة  ووفًقا 
�إبــد�ء  بعد  كوتينيو،  ب�سم  ــدًد�  جم �هتمامه  عــزز 

�لنادي �لكتالوين مرونة يف تقليل �لطلبات �ملالية.
بر�سلونة  �أن  �إىل  �لربيطانية  �ل�سحيفة  و�أ�ــســارت 
بيع  يف  فر�سه  تــ�ــســاوؤل  و�أدرك  ــا،  و�قــعــًي �أ�ــســبــح 

كوتينيو؛ ب�سبب �أزمة فريو�ص كورونا.

م�ستعد  بر�سلونة  �أن  و�أو�سحت 
كوتينيو  �إعــارة  على  للمو�فقة 
مايني   10 نظري  مو�سم  ــدة  مل

يورو.
ـــة  �أزم �أن  "مريور"  وذكـــــرت 

كوتينيو  ــب  ر�ت يف  تظل  �آر�ــســنــال 
�إ�ــســرتلــيــنــي  �ألــــف   250 �لــبــالــغ 

�أ�سبوعًيا.
وقــــــالــــــت �لــ�ــســحــيــفــة 

�إن بر�سلونة  �لربيطانية، 
من  جــزء  لدفع  م�ستعد 
لت�سهيل  كوتينيو،  ر�تب 
�إىل  �نــتــقــالــه  عــمــلــيــة 

�آر�سنال.
ويـــحـــظـــى �لـــاعـــب 

باهتمام  �لرب�زيلي 
ـــي  ـــس ـــ� ـــل ـــي ـــس ـــ� ت

ــرت  ــس ــ� ــس ــ� ــان وم
ـــد  ـــت ـــاي ـــون ي

م  تنها تو و
ىل  �إ

جـــانـــب 
�جلانرز.

�أز�حت وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة �جلز�ئرية، �ل�ستار 
�لريا�سي،  �لن�ساط  عودة  نحو  �لأوىل  �خلطوة  عن 
�أذ�ر/مــار�ــص  منت�سف  يف  بــد�أت  توقف  فرتة  بعد 

�ملا�سي، ب�سبب جائحة فريو�ص كورونا �مل�ستجد.
�لريا�سية،  ـــاد�ت  �لحت روؤ�ــســاء  ـــوز�رة  �ل وطالبت 
مر�كز  عن  و�لك�سف  �لتح�سري�ت،  بر�مج  بتقدمي 
لدورة  تاأهلهم  �سمنو�  �لذين  �لريا�سيني،  تدريب 

�لألعاب �لأوملبية، �لتي تاأجلت �إىل 2021.
�لعام  �ملدير  بلعياط،  نذير  حممد  ر�سالة  يف  وجاء 
"�سبورت�ص  �لتي ن�سرها موقع  �لوز�رة،  للريا�سة يف 
نيوز ديز�د" �لإخباري، يوم �جلمعة، تاأكيد �لوز�رة 
�أن هذه �خلطوة تندرج يف �إطار �سعيها، لتوفري كل 

�سروط �حلماية �ل�سحية و�لنظافة للريا�سيني.
�لريا�سية  �ملن�ساآت  وتعقيم  تاأمني  جانب  �إىل  وهذ� 
�لوطنية، �لتي �سيتم ��ستغالها يف فرتة �لتح�سري، 

بعد رفع قيود �حلجر �ل�سحي.
بقو�ئم  �لتقدم  ــاد�ت  �لحت روؤ�ساء  بلعياط  وطلب 
و�أ�سماء  لاأوملبياد،  للتاأهل  �ملر�سحني  �لريا�سيني، 

�أع�ساء �لأجهزة �لفنية و�لطبية.

ك�سفت �سحيفة “ذ� �سن” �لربيطانية عن ت�سكيلة 
و�لتي  “�لربميرليغ”،  يف  “�ملن�سيني”  �لاعبني 
�سليماين  �إ�ــســام  �لوطني  �ملنتخب  مهاجم  �سمت 

�ملرتبط بعقد مع نادي لي�سرت �سيتي �لإجنليزي.
نــادي  �سفوف  يف  �ملا�سي  �ملو�سم  �سليماين  ولعب 
�إد�رة  �أن  غري  �إعــارة،  �سكل  على  �لفرن�سي  موناكو 
�سر�ء  بند  تفعيل  عــدم  قــررت  �لفرن�سي  �لنادي 
�لإجنليزي  �لــنــادي  �إىل  عــودتــه  يعني  مــا  عــقــده، 

ب�سكل �آيل.
لعب  �سليماين  �إ�ــســام  �جلــز�ئــري  �لاعب  و�أتــى 
لي�سرت �سيتي �ملعار �إىل موناكو �لفرن�سي، رفقة كل 
حر��سة  يف  �سيتي(  )مان�س�سرت  كار�سون  �سكوت  من، 
�ملرمى، ناثانيل كاين )ليفربول(، وين�ستون ريد 
بر�د  )�ساوثهامبتون(،  يو�سيد�  مايا  هــام(،  )و�ست 
جيم�ص  �لدفاع،ماتي  خط  يف  )بورمنوث(  �سميث 
)لي�سرت �سيتي(، حممد �لنني )�أر�سنال(، ماركو فان 
جينكل )ت�سيل�سي(، باتريك روبريت�ص )مان�س�سرت 
)ت�سيل�سي(  كينيدي  ــاع،  ــدف �ل خــط  يف  �سيتي(، 

و�لدويل �جلز�ئري �سليماين يف �لهجوم.
�لعرو�ص،  لبع�ص  �متاكه  ورغم 
ل  �سليماين  م�ستقبل  �أن  �إل 
�لر�هن  �لوقت  يف  غام�سا  يز�ل 
قر�ر  بعد  مناف�سة،  دون  ومــن 
�لقدم  لكرة  �لفرن�سي  ــاد  �لحت
�إنهاء �لدوري �ملحلي، قبل �لأو�ن 
فــريو�ــص  تــد�عــيــات  ب�سبب 

كورونا �مل�ستجد.
عــدة  �سليماين  ــص  ــا� وخ
م�سريته  طـــو�ل  جتـــارب 
لأكرث  �ملمتدة  �لكروية 
لعب  حيث  عاما،   14 من 
بالقارة  بطولت   4 يف 
عن  ف�سا  �لعجوز، 
مع  م�ساركته 

�لـــوطـــنـــي يف �ملــنــتــخــب 
م�سابقات  قــــــــــاريــــــــــة عدة 

ودولية.
�لــــدويل  قــــال  �لــ�ــســيــاق  هــــذ�  ويف 
�جلز�ئري: “ل �أعلم بعد هوية �لفريق 
�ملو�سم  يف  قمي�سه  �ــســاأحــمــل  ـــذي  �ل
�أعــقــاب  يف  ـــر  �لأم �ساأح�سم  �ملــقــبــل، 

�ملو�سم �حلايل”.
توهجه  �جلــز�ئــري  �لــهــد�ف  و��ستعاد 
مع  ر�ئعة  �أرقــامــا  حقق  حيث  فرن�سا،  يف 
ما  هدفا   16 يف  مب�ساهمته  وذلــك  موناكو، 
بني �سناعة وت�سجيل من �إجمايل 18 مبار�ة 
�سارك فيها مبختلف �مل�سابقات، وهذ� بعد �أن 
نادي  مغادرته  منذ  للغاية  �سعبة  فرتة  عا�ص 
�سبورتنغ ل�سبونة �لربتغايل يف عام 2016، حيث 
طو�ل  جتاربه  خمتلف  يف  وجــوده  �إثبات  يف  ف�سل 

�ل�سنو�ت �لأخرية، با�ستثناء موناكو.
�لـ31 عاما، �سارك طو�ل م�سريته  �سليماين �ساحب 
�لحرت�فية يف 310 مبار�ة �سجل خالها 120 هدف 
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: د. اأحمد ال�سقاقي
----------------------------

ت�سعب �لكتابة عن رجل بحجم �لوطن... 
يف  عاديًا  ��سمًا  لي�س  �سلح  رم�سان 
�سجل �لقادة �لفل�سطينيني، لكنه �أر�سى 
وطنية  مفاهيم  �لطويلة  جهاده  برحلة 
خا�س،  ط��ر�ز  من  �سيا�سية  وم��ب��ادئ 
فل�سطينية  �إ�سالمية  وبخ�سو�سية 
�إىل  و�لتنظيم  �حلزب  حدود  بها  جتاوز 
حمط  منه  جعلت  �أرح���ب،  م�ساحات 
و�إ�سالمي،  وعربي  فل�سطيني  �إجماع 
ن�ستطيع تلم�سه يف �لكثري من �ل�سو�هد 
وفاته.�لرجل  مع  �لتفاعل  حجم  �أهمها 
�لذي �أفنى حياته يجمع �لفكر و�ملقاومة 
لتقاليد  وفل�سطني مل يجعل نف�سه رهنًا 
وقدم  �لفل�سطيني،  �ل�سيا�سي  �لعمل 
�لكثري لتنظيمه وحلالتنا �لوطنية، وميكن 
تلم�س عنو�ن عري�س لذلك يف مبادرته 
للخروج من �ملاأزق �لوطني �لتي قدمها 
عام 2016، و�لتي عك�ست عماًل نوعيًا 
�لفل�سطينية  �لد�خلية  �حلالة  لتحريك 
�إىل  ��سرت�تيجيًا  �نتقالها  ي�سمن  ب�سكل 
عن  بعيد�ً  �لفل�سطيني  �لتو�فق  مربع 
عملية  بها  �ألزمتنا  �لتي  �لو�قع  قيود 
وبعد  �ليوم  يجعلها  وب�سكل  �لت�سوية، 
لظروف  ��ستجابة  �لأكر  �سنو�ت  �أربع 
بعد  �لفل�سطينية،  �ل�سيا�سية  �حلالة 
يتبق  مل  �أنه  فل�سطيني  فريق  �أدرك  �أن 
عن  وبعيد�ً  �لت�سوية،  خليار  فر�سة  �أي 
�لنقا�س يف تفا�سيل مبادرة �لر�حل �لتي 
�لأروق��ة  يف  للنقا�س  تطرح  �أن  ينبغي 
جمدد�  للنقا�س  �لفل�سطينية  �ل�سيا�سة 
�لتاأ�سي�س  �أو  عليها  للتو�فق  حولها 
عليها للخروج بحل للو�قع �لفل�سطيني 
يف  لأكتب  �أع��ود  نف�سي  �أج��د  �مل��اأزوم، 
�ل�سقاقي  فتحي  د.  �ل�سهيدين  عالقة 
)�أبو �بر�هيم( ود. رم�سان �سلح )�أبو عبد 
حول  للكتابة  يدفعني  ما  �أكر  �لله(.�إن 
�لذي  �لكبري  �ل�سهيدين هو م�رشوعهما 
�لتقو� عليه و�لذي �أزهر مقاومة وعنفو�نًا 

�لتحرير  معركة  يف  كثري�  عليه  نر�هن 
�لكثري  �لإحباط  متلك  �أن  بعد  و�لعودة، 
تنري  �لنماذج  هذه  جند  جلدتنا،  �أبناء  من 
�لطريق وتر�سم �لأمل. لكن هذه �لعالقة 
ورغم قوتها وما �أثمرته من نتاج وطني 
وثقايف و�سيا�سي �إل �أنها �ستكون د�فعًا 
جليٍل �ساب يبحث عن �لقدوة و�لنموذج 
�ملر�سد، وهو ما ميكن �أن ن�سيء عليه يف 
�أكر من حمطة و�ساهد.�ل�سقاقي و�سلح 
�لغربة لأول مرة  يافعان جمعتها  �سابان 
تكن  مل  �ملا�سي،  �لقرن  �سبعينيات  يف 
�لقدر  كان  لكن  غزة  يف  �للقاء  �رش�رة 
يف  �جليل  لهذ�  عربته  يقدم  �أن  يتق�سد 
�أن �لغربة للفل�سطيني لها خ�سو�سيتها، 
�حلقيقة  عن  باحثني  منهما  جعلت  �لتي 
حياتهما.  تفا�سيل  �لوطن يف كل  وعن 
يتجاوز�  مل  �أنهما  رغم  �َلهم  �سكنهما 

�لعقد �لثالث من عمرهما.
يف  �لله  عبد  و�أب��و  �بر�هيم  �أب��و  �جتمع 
حمافظة  عا�سمة  �ل��زق��ازي��ق  مدينة 
ومل  �لعربية  م�رش  بجمهورية  �ل�رشقية 
يف  يبحث  بينهما  �لأول  �للقاء  يكن 
�أو يف �حلر�ك �لإ�سالمي، لكن  فل�سطني 
�لأدب  كان  �لأوىل  للمرة  جمعهما  ما 
و�لثقافة ، و�إعجابهما �ملتبادل ب�سخ�سية 
�لأدبي  �لتذوق  كان  بالآخر  منهما  كل 
�لعالقة وتطورت  �سببه ومرده.تعززت 
�لأط��ه��ار  م��ن  ثلة  بتهافت  وحظيت 
�لذين �ساركوهما جمل�سهما من طالب 
�لبذرة  وب���د�أت  �مل�رشية  �جل��ام��ع��ات 
��ستد  حتى  ن�سيبها  وتاأخذ  ترتعرع 
مقاومًا  تنظيمًا  و�أ�سبحت  �ليوم  عودها 
ويعلم  وقدرته،  حجمه  �لحتالل  يدرك 
�ل�سديق و�حلليف و�سوح روؤيته وثبات 

موقفه يف �لق�سايا �لوطنية.
عمل  بر�مج  �لأوىل  �للحظة  منذ  �أ�س�سا 
و�آليات تفكري ونقا�س و��ستطاعا ورغم 
م�رشوعهما  يعطيا  �أن  �سنهما  �سغر 
يف  �ملوؤكدة  �لنتيجة  وينتظر�  �لإخال�س 
قدرتهما على �ملو�جهة و�سناعة �لن�رش، 

يف  وفل�سطني  �لإ�سالم  معادلة  وجمعا 
�ل�سبق  فيها  لهما  �سجل  فريدة  بوتقة 
زرت  �أن  �لقدر  لطائف  و�لتميز.من 
�سنو�ت  ع�رش  قبل  �لأول  �للقاء  مدينة 
يف  لأجدها  هناك  �آثارهما  يف  وبحثت 
�لأ�ساتذة  نفو�س  ويف  �جلامعة،  ح��رم 
�لغربة  �سباب  �فتخار  ويف  �ملحا�رشين، 
ت�ساوؤلت  يف  �مل�سو�ر،  يكملون  �لذين 
قائد�ً  �أن  يعلم  �ل��ذي  �لأم���ن  �سابط 
ن�سال  حركة  �أ�س�س  فل�سطينيًا  وطنيًا 

فل�سطينية على هذه �جلغر�فيا.
�ل�سقاقي  عا�سها)  �لتي  �لغربة  هذه  كل 
كفاحهما  رح��ل��ة  وط����و�ل  و���س��ل��ح(، 
للوطن  �أع���ادو�  �أنهما  �إل  وجهادهما، 
�إيقاع  و�سبطت  �أرو�حها  قدمت  رجاًل 
عمل مقاومة �أرهبت �أعد�ء �لله و�لوطن. 
حتت�سد  وهي  غزة  �سو�رع  �أرى  عندما 
مفكرها  رحيل  يف  �لعز�ء  و�جب  لتقدمي 
لقائه  �رشيط  و��سرتجع  �لله  عبد  �أب��و 
�رشيبة  باأن  �أتيقن  �ملوؤ�س�س  بال�سقاقي 
�لتحرير و�ملقاومة يدفع �أ�سحابها ثمنها 
تفا�سيل  م�����رشف.حت�����رشين  ب�سكل 
كثرية لطالب يدر�س �لطب و�آخر يتعلم 
و�أت�سور  �لوطن،  ويع�سقان  �لقت�ساد 
�ملجاهدة  �لثلة  م��ع  جمعهما  م��ا  �أن 
تختلف  ملثابرين  ن�سقًا  �سكل  �لأوىل 
تخ�س�ساتهما وتلتقي لتكون حالة غري 
و�لإب��د�ع  �لتفكري  على  وق��ادرة  عادية 

وتتحمل �لأدو�ر و�مل�سئوليات.
�رشيع،  ب�سكل  در��ستهما  رحلة  �نتهت 
بالنقا�س  مليئة  ���س��ن��و�ت  وم�ست 
قبل  �سلح  د.  وعاد  و�لتدبر،  و�لتفكري 
�ل�سهيد �ل�سقاقي �إىل غزة لتنطلق �ملهمة 
 1982 عام  غزة  يف  لحقًا  و�جتمعا   ،
غزة  خميمات  يف  �لوطن  ليعرفهما 
و�أحيائها، ومدن �ل�سفة �لغربية وقر�ها، 
وباحات �مل�سجد �لأق�سى ون�ساط طويل 
هذه  كانت  و�لن�سال.  بالعمل  حافل 
�لرحلة  م�سو�ر  متد  باأن  كفيلة  �ل�سنو�ت 
لنهو�س  �لالزمة  بالطاقة  بد�يته  يف 

برفقة  و��ستطاعا  وتطوره  تنظيمهما 
يكونو� على  �أن  زمالئهما وجماهديهما 
�أر�س �لوطن و�قعًا متج�سد�ً لأفكارهما 

�لتي تبلورت قبل �سنو�ت.
لغربة  �أخ��رى  مرة  حا�رش�  �لقدر  كان 
هذه  بع�سهما  عن  ف�سلتهما  جديدة، 
�إكمال  باجتاه  �لله  عبد  �أبو  ليذهب  �ملرة 
�لثمانيات  منت�سف  يف  �لعليا  در��سته 
�أن  ب�سنو�ت  بعدها  �لحتالل  ويقرر 
لتنطلق   ، غ��زة  عن  �بر�هيم  �أب��ا  يبعد 
حمطة جديدة من �لعمل �جلهادي وبو�قع 
�ملحطة  جديد.هذه  وبتو��سل  خمتلف 
يكرب  �أن  �جلهادي  م�رشوعهما  ��ستطاع 
حتالفاته  من  يعزز  و�أن  و�أك��ر،  �أك��ر 
�مل�ستويات  كافة  على  �أد�ئه  من  ويطور 
�لله  عبد  �أبو  يحا�رش  وخارجيًا،  د�خليًا 
يف �لوليات �ملتحدة ويدير جملة ثقافية 
�لرو�ية �لحتاللية  وين�رش وعيًا ويو�جه 
�بر�هيم  �أب��و  ويتابع  �لعامل.  �أنحاء  يف 
خارج  من  �ملقاوم  تنظيمه  ويدير  مهامه 
ويعزز  �ملنا�رشين  حوله  ويجمع  �لوطن 
�جلهادي  بالعمل  �لوطن  د�خل  �حل�سور 
�لنتفا�سة  خالل  وتطور  ن�سط  �لذي 
�لأر�س  و�أ�سعلت  �جلماهري  �ألهبت  �لتي 
نار�ً على �لحتالل يف �لأر�س �ملباركة.

قبل  �سوريا  يف  جمدد�ً  �لأخ��و�ن  �جتمع 
�لقدر  وكان  �ل�سقاقي،  �ل�سهيد  �غتيال 
حا�رش�ً يف �جتماع �لغربة لتكون حمطة 
�أبو  �لر�حل  بعدها  �لر�ية  يحمل  متهيدية، 
خاللها  يعمل  ل�سديقه  خلفًا  �لله  عبد 
على �لبناء و�لتطوير و�لنهو�س بحركة 
�جلهاد، حتى جمعهما تر�ب �لغربة �أخري�ً، 
�جلهادي  م�سو�رهما  يف  �لر�ية  ولت�سل 
�إىل رفيق دربهما �لأ�ستاذ زياد �لنخالة ... 
يكملون �لدرب ويعلمون �أنهم �أ�سحاب 
ونتاجها  دمهم  فاتورتها  جهاد  ر�سالة 
بربناجمهم،  يوؤمنون  و�لعودة.  �لتحرير 
ويتم�سكون  مو�قفهم  على  يثبتون 
فيحظون  �سعبهم  ي�سدقون  بخيارهم، 

باعتباره وتقديره ...

الأخوان "ال�سقاقي و�سلح" ورحلة البداية والنهاية 
 الأ�سري عالء احمد 

اأبو �سالح ي�سارع 

تاريخ   - �سالح  �أبو  �ملنعم  عبد  �حمد  عالء  �لأ�سري:-   -
 - بطيمة   -: �لأ�سلية  �لبلدة   - 19/10/1973م  �مليالد:- 
�لفاخورة  مدر�سة  بجانب  جباليا  خميم   -: �لإقامة  مكان 
خلف برج �لكحلوت - �حلالة �لجتماعية:- متزوج و�أب 
وله من �لأبناء �بنتان هما / �سمر- يا�سمني - �لوظيفة:- 
�لبتد�ئي  تعليمة  تلقي  �لعلمي:-  �ملوؤهل   - عامل 
�لدولية يف خميم  �لغوث  و�لإعد�دي يف مد�ر�س وكالة 
�لعامة يف )�سجن نفحة عائلته �لكرمية:  جباليا و�لثانوية 
وياأتي  �لبكر  وهو  فرد�ً   12 من  �لفا�سلة  عائلته  تتكون 
�لعائلة  يف  و�أخو�ته  �إخوته  بني  من  �لأول  �لرتتيب  هو 
�لعتقال:-  تاريخ   - عامني   -: حماكمة  بدون  بقي 

22/6/2004م - مكان �لعتقال:- �سجن نفحة ر�مون
- �لتهمة �ملوجه �إليه:- قتل جندي وخطف جنود وحماولة 
مكرر  عام   99 �حلكم:-   - �إ�رش�ئيلي  �أعمال  رجل  خطف 
�إجر�ء�ت تع�سفية وظاملة  �أربع موؤبد�ت + ق�سية16 عام 
�لحتالل  �سلطات  �سالح:-  �أبو  عالء  �لأ�سري  بحق 
ماز�لت تو��سل �سيا�ستها �لتع�سفية مبنع �أخوته و�أخو�ته 
كيفية  �منية  بحجج  زيارته  من  ويا�سمني  �سمر  وبناته 
�لأ�سري عالء  �لعلم كان  باب  �لأ�سري: من  �عتقال  عملية 
�ل�سلطة  جمي  حتى  �لحتالل  لقو�ت  ومطار  مطلوبًا 
�لوطنية لأر�س �لوطن 1994م وله �أخ �سهيد ��سمه �إياد 
��ست�سهد يف �أحد�ث مذبحة �حلرم �لإبر�هيمي، وقد جري 
�عتقاله �سابقًا بتاريخ 1988م �إد�ري �أربع �سهور و�عتقل 
23/1/1991م  بتاريخ  و�عتقل  7/3/1990م  بتاريخ 
و�عتقل 18/3/1992م جلها يف �سجن �لنقب كيت�سعوت.
�لأمل  يون�س حي  �لأ�سري عالء �سكان مدينة خان  غادر 
هربًا  �لغربية  �ل�سفة  �إىل  1999م  �لعام  يف  �لأ�سل  يف 
من مطاردة قو�ت �لحتالل له وهناك �لتحق يف �سفوف 
كتائب �سهد�ء �لأق�سى 2004م بعد �أن مت جتنيده على يد 
خميم  من  �ملدهون  ح�سن  و�ل�سهيد  ثابت  �سامل  �ملنا�سل 
على  �لقب�س  �إلقاء  ومت  معهم،  تو��سل  �ن  بعد  جباليا 
د�خل  �لطيبة  �ل�سناعية مدينه  �ملنطقة  �لأ�سري عالء يف 
�خلط �لأخ�رش، �أثناء وجوده مع �سائق �ساحنة كان يخطط 
للمكان  ��ستدر�جه  على  وعمل  �لأعمال  رجل  خلطف 
�أن رجل �لأعمال كان على تو��سل مع  �إل  �ملر�د خطفة، 
خمابر�ت �ل�سني بيت �أول باأول بخ�سو�س ما يفكر فيه 
عالء ومت حما�رشة �ل�ساحنة وهي يف طريقها �أثناء تنفيذ 
بالتحقيق  وقامو�  �إ�رش�ئيلي،  �أعمال  رجال  خطف  عملية 
�إىل  �أدي  مما  �ملربح  لل�رشب  تعر�س  وقد  ميد�نيًا  معه 
�أنفة و�لفقرة �لر�بعة يف �لعمود �لفقري بعيد�ً عن  ك�رش 

�ملنظمات �لأهلية و�ملوؤ�س�سات �حلقوقية و�لإن�سانية.
وقد  �عتقاله  بعد  قا�سية و�سعبة  خ�سع جلولت حتقيق 
تنقل بني كافة �ل�سجون وخ�سع للعزل �لإنفر�دي وخا�س 
�لبو��سل  �لعديد من معارك �لأمعاء �خلاوية مع �لأ�رشى 
تنقل  �لطويلة،حيث  �عتقاله  فرتة  خالل  �ل�سجون  يف 
عرب �ل�سجون منها: �جللمة- هد�رمي- �سطة- جلبوع- بئر 
– نفحة- بئر �ل�سبع رميون- جمدو -  �ل�سبع - ع�سقالن 
حاليًا يف  ويقبع  �سنو�ت  عدة  �لرملة  �سجن  وق�سى يف 

�سجن نفحة.
�أمر��س مزمنة  ُيعاين من   - �ل�سحية لالأ�سري:-  �حلالة   -
بالر�أ�س  �أمل  �ىل  بالإ�سافة  بال�سدر  وخز  منها  عديدة 
متو��سل  و�رجتاف  ج�سمه  حر�رة  يف  د�ئم  و�رتفاع 
�لإ�رش�ب  بعد  �لعو�ر�س ظهرت عليه  و�أن هذه  وتعرق 
�لر�بعة مما  �لفقرة  �لفقري  �لعمود  عن �لطعام وك�رش يف 
حاد  تاآكل  م�سيته-  يف  وتقو�س  �لأمل  دميومة  يف  يجعله 
زنازين  �لعالية يف  �لرطوبة  ب�سبب  �لعظم  وم�ستمر يف 
�حلب�س �لنفر�دي- �آلم و�لتهابات حادة يف �ملعدة وتقيئ 
�لزنازين، وقد  ب�سبب عتمه  �لروؤية  م�ستمر- �سعف يف 
�أجرى عملية جر�حية بالغدة يف م�ست�سفى �سجن �لرملة 
ويعاين من �لفالت فوت �أو �لقدم �مل�سطحة وقد �أدخلت 

زوجته له حذ�ء طبي.

�أكدت ف�سائل �ملقاومة �لفل�سطينية، �أم�س 
�لإد�رة  �عتد�ء  �أن   ،13/6/2020 �ل�سبت 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  على  �لأمريكية، 
�خلطرية  �جلر�ئم  �سحايا  ملنع  حماولة  هو 
�سو�ء يف �أفغان�ستان �أو �لعر�ق �و فل�سطني 
من  بالرغم  �حل��رب،  جمرمي  مالحقة  من 
تق�سري تلك �ملحكمة يف ن�رشة �ملظلومني 

ومعاقبة �لظاملني.
�لإد�رة  �أن  �ملقاومة  ف�سائل  و�أو�سحت 
�سيا�سة  ممار�سة  يف  ما�سية  �لأمريكية 
و�ل�ستخفاف  و�ل�ستكبار  �ل�ستعالء 
خالل  من  وذلك  �لدويل  و�ملجتمع  بالعامل 
فر�س عقوبات �أمريكية على موظفني يف 

حمكمة �جلنايات �لدولية وعو�ئلهم.

بع�س  من  �أ�سفها  عن  �لف�سائل  و�أعربت 
�سيا�سة  متار�س  ز�لت  ما  �لعربية  �لأنظمة 
وت�سعى  �لدولية  ل���الإر�د�ت  �لنبطاح 
ه��وؤلء  مع  �لعالقات  وتقوية  لتوطيد 

�ملجرمني من �لأمريكان و�ل�سهاينة.
ور�أت �لف�سائل �أن �ل�سيا�سة �ملتو�طئة من 
�لغربي  �لقليمية و�خلنوع  �لنظمة  بع�س 
على  �سجعها  �ل��ذي  ه��و  ترمب  لإد�رة 
و�لأع��ر�ف  �لقو�نني  �نتهاك  يف  �لتمادي 
حقوق  بحماية  يتعلق  ما  وكل  �لدولية 

�لن�سان.
�لأنظمة  على  �لأوىل  �أن  على  و�سددت 
تعود  �أن  �ل�رش�ب  ور�ء  �لالهثة  �لعربية 
لال�ست�سالم  �لر�ف�س  �سعوبها  خليار 

�لظاملة،  �لعاملية  ل���الإر�د�ت 
فر�س  ق��ر�ر  بعد  خ�سو�سًا 
�ملحكمة  على  �ل��ع��ق��وب��ات 

�جلنائية �لدولية.
هذ�  �أن  �لف�سائل  و�أك���دت 
�لنظام  من  �ملخزي  �لتمادي 
مع  للتطبيع  �لم���ار�ت���ي 
�لح���ت���الل ي��ع��ك�����س ح��ال��ة 
�لهو�ن �لذي و�سلت �إليه هذه 
�ل�سعوب  وندعو  �لأنظمة، 

�لعربية �لو�عية لنبذ �لتطبيع و�ملطبعني.
تقوده  �لذي  �لعاملي  �لجر�م  هذ�  �أن  ور�أت 
مربع  مغادرة  ي�ستوجب  و�لكيان  �مريكا 
�خلطابات �لرنانة وحتقيق �لنفكاك �لفعلي 

قيود  من  �لعملي  و�لتحلل  �لحتالل،  عن 
�لتفاقيات �مل�سوؤومة، وعدم �لتعويل على 
وتبني  و�ملفاو�سات،  �ل�ست�سالم  خيار 
حتى  �ملحتل  مو�جهة  يف  �سعبنا  خيار 

�لتحرير �ل�سامل باإذن �لله.

ف�سائل املقاومة تدين اعتداء اأمريكا على اجلنائية الدولية 
وتاأ�سف ملوقف بع�س الأنظمة العربية

اأخبار فل�سطني

حكومة الحتالل ت�سادق على "م�ستوطنة ترامب" يف اجلولن
�أن  ��رش�ئيلية  �إع��الم  و�سائل  توقعت 
�لأحد  �ليوم  �لحتالل  حكومة  ت�سادق 
على �إقامة م�ستوطنة جديدة يف �جلولن 
�لأمريكي  �لرئي�س  ��سم  حتمل  �ملحتل 
ق��ر�ر  على  ع��ام  بعد  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د 

�حلكومة �إن�سائها.
��سم  حتمل  �مل�ستوطنة  �أن  "و�ل"  و�أف��اد 
تر�مب، تكرميا له على �عرت�فه مبا ت�سمى 
�جلولن"  على  �لإ�رش�ئيلية  "�ل�سيادة 
ومو�قفه   ،1967 �ل��ع��ام  منذ  �ملحتل 
�عرت�فه  فيها  مب��ا  لالحتالل  �لد�عمة 
بالقد�س عا�سمة ل�"�إ�رش�ئيل". ويف �آذ�ر/
�لأمريكي  �لرئي�س  وقع   2019 مار�س 
على  "�إ�رش�ئيل"  ب�سيادة  يعرتف  �إعالنا 

�حتلتها  �لتي  �ل�سورية  �جلولن  ه�سبة 
عام  و�سمتها   1967 عام  "�إ�رش�ئيل" 
تر�مب  �لرئي�س  �إد�رة  وتنتهج   .1981
فاعرتفت  ل�"�إ�رش�ئيل"،  موؤيدة  �سيا�سة 
يف  �لحتالل  لدولة  عا�سمة  بالقد�س 
ونقلت   ،2017 �أول/دي�سمرب  كانون   6
�أيار/مايو   14 يف  �ملدينة  �إىل  �سفارتها 
يعرف  ما  باإعالن  ذلك  و�أتبعت   .2018
�لثاين/ ك��ان��ون  يف  �لقرن"  "�سفقة 
لإ�رش�ئيل  يتيح  و�ل��ذي  �ملا�سي  يناير 
�ملحتلة  �لغربية  �ل�سفة  من  مناطق  �سم 
بخالف  �سيادتها،  �إىل  �لأردن  وغ��ور 
�لقانون �لدويل ومعار�سة �لفل�سطينيني 
و�لدول �لعربية ومعظم �لدول �لأوروبية 

و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لأممية.
قررت  قد  �لح��ت��الل،  حكومة  وكانت 
"م�ستوطنة تر�مب"  �إن�ساء  �ملا�سي  �لعام 
�أو  خر�ئط  �أو  �لأر�س  على  خطط  دون 
م�سادر متويل، و�لقر�ر �لذي �ستبحثه غد� 
هو مقرتح مف�سل ي�ستند �إىل تو�سيات 
للتخطيط  �لقطري  "�ملجل�س  ي�سمى  ما 
من  �قت�سادية  م�سورة  وعلى  و�لبناء" 
وز�رة �ملالية �لإ�رش�ئيلّية. كما �ست�سادق 
حكومة �لحتالل على �إقامة "م�ستوطنة 
ميالد  ذك��رى  م��ع  بالتز�من  تر�مب" 
خلفية  وعلى  و�ل�ّسبعني،  �لر�بعة  تر�مب 
�جلنائّية  �ملحكمة  على  عقوبات  فر�سه 
وتر�مب  �ملا�سي.  �لأ�سبوع  �لدولية 

 ،1946 حزير�ن/يونيو   14 مو�ليد  من 
�ملتحدة  للوليات  �ل�45  �لرئي�س  وهو 
�لثاين/يناير  كانون   20 منذ  �لأمريكية 
�لحتالل  حكومة  و�ستخ�س�س   .2017
�جلاري،  �لعام  خالل  �سيكل  ماليني   8
وفق خطة بناء �مل�ستوطنة، وذلك �سمن 
�سمي  ما  لتخطيط  �لالزمة  �لإج��ر�ء�ت 
عليها  �ستقام  �لتي  �له�سبة  تطوير 
�مل�ستوطنة، على �أن يذهب 3 ماليني �إىل 
وز�رة �لإ�سكان �ل�رش�ئيلية، و5 ماليني 
�ملالية  وز�رة  �ل�ستيطان.وتقدر  لوز�رة 
�لإ�رش�ئيلية �أن يكلف ت�سويق �مل�ستوطنة 
حكومة  تقر  ومل  �سيكل،  مليون   28.5

�لحتالل منها �سوى 8 ماليني.
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جدل حول اإلغاء تدابري حماية اأقرها اأوباما للمتحولني جن�سيا يف القطاع ال�سحي

ترامب ي�سعد خالفا ب�ساأن منطقة احتجاجات 
خالية من ال�سرطة يف “�سياتل” 

قراءة / حممد علي
---------------- 

�إن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ت���ر�م���ب  وق����ال 
وينهبون  ي��ح��رق��ون  “�لإرهابيني 
جمرد  ذل��ك  �أن  ويعتقدون  مدننا، 
يجب  �مل���وت.  وح��ت��ى  ر�ئ���ع،  ���س��يء 
�سياتل  على  �ل�ستحو�ذ  هذ�  نهاء  �إ
من  ي��وم  بعد  ذل��ك  ت��ي  ي��اأ �لآن!”. 
�حتادي  �إجر�ء  باتخاذ  �لرئي�س  تهديد 
وحاكم  �سياتل  ع��م��دة  يقم  مل  ذ�  �إ
مدينتكم  “با�سرتد�د  و��سنطن  ولية 
و��سنطن  ولي��ة  حاكم  ورد  �لآن”. 
تر�مب  على  يتعني  نه  باأ ن�سلي  �إ جاي 
�لولية  ���س��وؤون  ع��ن  بعيد�  �لبقاء 
�لبالد،  غربي  �سمال  يف  �لو�قعة 
دوركان  جيني  �سياتل  عمدة  وقالت 
غري  �سيكون  للمدينة  �جتياح  �أي  �إن 

قانوين. وغري  د�ستوري 
من  غريها  مثل  �سياتل،  يف  وتنت�رش 
�سد  �حتجاجات  �لأمريكية،  �مل��دن 
منذ  و�لعن�رشية،  �ل�رشطة  وح�سية 
من  �لأمريكي  فلويد  ج��ورج  وف��اة 

�ل�رشطة  ي��دي  �أ على  �أفريقي  �أ�سل 
�أ�سبوعني. قبل  ميني�سوتا  ولية  يف 

قتا  موؤ �أمر�  �سياتل  يف  قا�س  و�أ�سدر 
��ستخد�م  من  �سياتل  �رشطة  مينع 
�ل��غ��از �مل�����س��ي��ل ل��ل��دم��وع وغ��ريه 
�ملتظاهرين  لتفريق  �لو�سائل  من 
للن�سطاء  ن�رش�  يعد  فيما  �ل�سلميني، 
“كومو”  موقع  فاد  �أ ح�سبما  �ملحليني، 
من  ي��ام  �أ وبعد  �ملحلي.  �لإخ��ب��اري 
ق��ام  �أ �ل�سلطات،  مع  �ل�ستباكات 
ذ�تي”  حكم  “منطقة  متظاهرون 
�ل�رشطة  قامت  عندما  �ملدينة،  يف 
�ملتظاهرين  من  �ملناطق  �حدى  باإخالء 

�لأ�سبوع. هذ�  من  �سابق  وقت  يف 
تاميز”  “�سياتل  �سحيفة  ف���ادت  و�أ
باحلو�جز  �ملق�سم  �ملوؤقت،  �ملخيم  باأن 
�أطلق  �ملدينة،  يف  مباين  لعدة  وميتد 
�خت�سار  وهو   ، “ت�ساز”  ��سم  عليه 
�حلكم.  ذ�تية  هيل  كابيتول  ملنطقة 
و�ل�ستماع  للتظاهر  �ملئات  ويتجمع 
من  �خلالية  �ملنطقة  يف  �خلطب  �إىل 
كبري،  ح��د  �إىل  و�ل��ه��ادئ��ة  �ل�رشطة 
�لبالد  �أنحاء  جميع  دعو�ت يف  و�سط 

�ل�رشطة. مر�كز  متويل”  “ل�سحب 
�لرئي�س  د�رة  �إ �أكملت  �آخر  �سياق  ويف 
�جلمعة  يوم  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 

�ل�سحية  �حلماية  تد�بري  يلغي  قانونا 
�سد  جن�سيا  �ملتحولني  لالأ�سخا�س 
ويعيد  �ل�سحي.  �لقطاع  يف  �لتمييز 
�ل�سحة  وز�رة  �أكملته  �لذي  �لقانون 
�جلن�س  تعريف  ن�سانية  �لإ و�خلدمات 
للتغيري  قابلة  غري  بيولوجية  كحالة 
عند  �لتنا�سلية  �لأع�ساء  حتددها 
�أع��ادت   ،2016 ع��ام  ويف  �ل���ولدة. 
�أوباما  بار�ك  �ل�سابق  �لرئي�س  د�رة  �إ
يف  �جلن�سني  ب��ني  �لتمييز  تعريف 
لت�سمل  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  جم��ال 
على  عرفتها  و�لتي  �جلن�سية،  �لهوية 
للمرء  �لد�خلي  “�لإح�سا�س  ن��ه��ا  �أ
و  �أ ذكر�  يكون  قد  و�ل��ذي  باجلن�س، 
مزيجا  �أو  منهما  يا  �أ لي�س  �أو  نثى  �أ
�أع��ادت  كما  و�لأنثى”.  �لذكر  من 
�جلن�سي  �لتمييز  تعريف  �لتغيري�ت 
هذه  وقوبلت  �حلمل.  نهاء  �إ لي�سمل 
�لدميقر�طيني  من  بانتقاد�ت  �خلطوة 
وج��م��اع��ات �ل���دف���اع ع��ن ح��ق��وق 

ن�سان. لإ �

املحلية  ال�سلطات  مع  ت�سعيد خلالف  الآن”، يف  �سياتل  ال�ستحواذ على  “باإنهاء  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  هدد 
باملدينة. حمتجون  عليها  ي�سيطر  ال�سرطة  من  خالية  منطقة  ب�ساأن 

�ت��خ��ذه  �ل���ذي  ذل���ك  ه��و  �ج����ر�ء  يف 
تر�مب  دون��ال��د  �لمريكي  �لرئي�س 
م�سوؤويل  على  عقوبات  فر�س  عندما 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  وق�ساة 
ع�سكريني  م��الح��ق��ة  م��ن  مل��ن��ع��ه��م 
ج��ر�ئ��م  يف  م��ت��ورط��ني  �أم��ريك��ي��ني 
يف  �لن�سانية  �سد  وج��ر�ئ��م  ح��رب 
تطارد  �ل��ت��ي  م��ري��ك��ا  �أ �فغان�ستان. 
م�����س��وؤول��ني و���س��خ�����س��ي��ات دول��ي��ة 
�سد  وجر�ئم  حرب  جر�ئم  يف  متورطة 
عن  �سادرة  لحكام  تنفيذ�  �لن�سانية 
ت�سف  �ل��دول��ي��ة،  �جلنائية  �ملحكمة 
"حمكمة  نها  باإ �ملحكمة  ه��ذه  �لن 
�لتحقيق  حاولت  �نها  ملجرد  ز�ئفة" 
من  و�سلتها  �ل��ت��ي  �ل�سكاوى  يف 
�لتي  �لفظائع  ب�����س��اأن  �فغان�ستان 
هناك،  �لم��ري��ك��ي  �جلي�س  �رتكبها 
ل�سان  على  جاء  "�لز�ئفة"  وو�سف 
�لفا�سل  �م��ري��ك��ا  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 
تعقيبا  ق��ال،  عندما  بومبيو،  مايك 

�جلنود  مالحقة  �ملحكمة  ق��ر�ر  على 
حرب  بجر�ئم  �ملتورطني  �لمريكني 
مكتويف  �لوقوف  ميكننا  :"ل  ق�سائيا، 
حمكمة  تهدد  �لذي  �لوقت  يف  �لأيدي 
�ملحكمة  ��ستهد�ف  "ز�ئفة"جنودنا". 
��ستهد�ف  هو  تر�مب  قبل  من  �جلنائية 
فرت�مب  �لعامل،  يف  �لقانون  ل�سيادة 
عقوبات  فر�سه  خ��الل  م��ن  يعلن، 
وب�سوت  �ل���دويل،  �ل��ق��ان��ون  ع��ل��ى 
و�ن  �لقانون  ف��وق  �مريكا  �ن  ع��ال؛ 
لي�س  �لمريكيون  يقتله  ملن  قيمة  ل 
�لعامل  يف  بل  فح�سب  �فغان�ستان  يف 
�ثارت  �لمريكية  �لعنجهية  �جمع. 
�علنت  فقد   ، �جمع  �ل��ع��امل  حفيظة 
�ن  ووت�س،  ر�يت�س  هيومن  منظمة 
ينبغي  �ل�سفر  وحظر  �لأ�سول  "جتميد 
 ، ن�سان  �لإ حقوق  ملنتهكي  يكون  �ن 
لتقدمي  ي�سعون  �لذين  �أولئك  ولي�س 
فيما  �لعد�لة"،  �إىل  �حلقوق  منتهكي 
�لأع�ساء  �لدول  جمل�س  رئي�س  �عترب 

�لقا�سي  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  يف 
بانه  �لمريكي  �لج��ر�ء  كوون  غون 
ملكافحة  �مل�سرتك  جهدنا  "يعرقل 
تنفيذ  و�سمان  �لعقاب  من  �لإفالت 
�لفظائع  على  باملحا�سبة  �لل��ت��ز�م 
ي��ر�ين  �لإ �خلارجية  وزير  �جلماعية". 
تغريدة  يف  قال  ظريف،  جو�د  حممد 
 : “تويرت”  على  �لر�سمي  ح�سابه  على 
تتعر�س  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أن 
ق��ب��ل جم��م��وع��ة من  م��ن  ل��الب��ت��ز�ز 
متنكرين  �لقانون،  على  �ملتمردين 
يجب  عما  وت�ساءل  دبلوما�سي،  بزّي 
لي�ستيقظ  ه��ذ�  من  �أك��ر  يجري  �أن 
لتد�عيات  وينتبه  �ل��دويل  �ملجتمع 

�لبلطجية". تلك  مع  �لتما�سي 
ج��ر�ئ��م  ع��ل��ى  �ل��ت�����س��رت  حم��اول��ة  �ن 
�جل��ن��ود �لم��ري��ك��ي��ني، ع��رب ف��ر���س 
موظفي  على  �قت�سادية  عقوبات 
�ملعنيني  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة 
�أمريكيني،  م�سوؤولني  مع  بالتحقيق 

���س��ري�ت  ت��اأ �إ����س���د�ر  تعليق  وع���رب 
�مريكا،  �ىل  ولعائالتهم  لهم  دخول 
عندما  �ملا�سي  �لعام  يف  ح�سل  كما 
م��ري��ك��ي  ل��غ��ى وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأ �أ
�ملدعية  دخول  تاأ�سرية  بومبيو  مايك 
وهدد  بن�سود�،  فاتو  للمحكمة  �لعامة 
لأي  �لدخول  تاأ�سري�ت  لغاء  باإ كذلك 
�لتحقيق  يف  "متورط"!  �سخ�س 
�ن  يجب  م��ري��ك��ي��ني،  �أ م��و�ط��ن��ني  م��ع 
�ز�ء  �لعامل،  لكل  �نذ�ر  جر�س  تكون 
نفوذها  ��ستغالل  يف  �مريكا  مت��ادي 
من  �لع�سكرية  وقوتها  �لقت�سادي 
�ل��ع��امل،  على  �جندتها  ف��ر���س  �ج��ل 
�ن  �حلكمة،  ومن  بل  �ل�رشوري،  ومن 
�لدبلوما�سية  رئي�س  قال  كما  نقول 
�أن  ينبغي  "من  ظ��ري��ف:  �لي��ر�ن��ي��ة 
يدرك  لكي  بعد،  للرتهيب  يتعر�س 
نه  �أ �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع  �ملتماهي 

�ملقبلة". �ملرة  يف  عليه  �لدور  �سياأتي 
ق/د

�ل�����س��ع��ودي  “�يالف”  م��وق��ع  ن��ق��ل 
�لحتالل  كيان  وزر�ء  رئي�س  ع��ن 
�أوملرت  �إيهود  �لأ�سبق  �لإ�رش�ئيلي 
للحكومة،  رئي�سا  ك��ان  عندما  �ن��ه 
ب�سار  �ل�سوري  �لرئي�س  لقاء  طلب 
رئي�س  بو�ساطة  ن��ق��رة  �أ يف  ���س��د  �لأ
طيب  رجب  ن��ذ�ك  �آ �لرتكي  �حلكومة 

رف�س. �لأ�سد  لكن  �أردوغان 
مع  خ��ا���س  ل��ق��اء  يف  �ومل���رت  وق���ال 
“عندما  �ل  ���س��وؤ ع��ل��ى  رد�  �مل��وق��ع 
قمتم  ه��ل  للحكومة  رئي�سا  كنت 
�لقيادة  مع  مبا�رشة  غري  مبباحثات 
�أجاب  تركية؟”  بو�ساطة  �ل�سورية 
بو�ساطة  حينها  �لتر�ك  “قام  �أوملرت: 
غري  �ملفاو�سات  هذه  يف  ممتاز  وبعمل 
�ل�سوري  �لرئي�س  �أن  و�عتقد  �ملبا�رشة 
نه  لأ عمره  بغلطة  قام  �لأ�سد  ب�سار 
بح�سب  �تفاق”.  �إىل  معي  ي�سل  مل 
حينه  “يف  قوله:  �وملرت  وتابع  زعمه. 
�أردوغ��ان  للقاء  ن��ق��رة  �أ �إىل  و�سلت 
للحكومة  رئي�سا  حينها  كان  �ل��ذي 
و�سلت  �لأ�سد،  مع  لقاء  يل  ورت��ب 
�إن  حينها  �ردوغان  وقال يل  هناك  �إىل 
للقائي  �لأ�سد  �ستقل  �لتي  �لطائرة 
دم�سق  يف  �مل���درج  على  �ن��ق��رة  يف 
�ردوغ���ان  �ت�سل  ت��و�ج��دي  وخ��الل 
على  �نه  يل  وقال  �ل�سوري  بالرئي�س 
معه.  يتحدث  وب���د�أ  �لآخ���ر  �جل��ان��ب 

�لغرفة  من  خرجت  �ومل��رت  و��ساف 
مل  �ملكاملة،  خالل  �لبقاء  �ساأ  �أ مل  نني  لأ
�لأ�سد  وبالتايل  بينهما  د�ر  ما  �فهم 
وبح�سب  للقائي،  �نقرة  �إىل  يح�رش  مل 
على  �سيع  �ل�سد  �ن  �ومل��رت  زع��م 
�لت�سوية  فر�سة  بالده  وعلى  نف�سه 
و�لتقى  معي  �تفق  فلو  )�لكيان(  مع 
�إىل  و�سل  كان  ملا  �تفاقا  ووقعنا  بي 
ولكانت  �سورية  يف  �لهلية  �حلرب 
له  بو�بها  �أ فتحت  و�أوروب��ا  �أمريكا 
�وملرت:  و��ساف  م�رش�عيها!!.  على 
بو�س  �لرئي�س  مع  حينها  “حتدثت 
ب�سكل  يل  وق��ال  �مل��ح��ادث��ات  ح��ول 
لالأ�سد  ر�سالة  �سيو�سل  نه  �أ و��سح 
له  �ستفتح  و��سنطن  بو�ب  �أ �أن  مفادها 
توقع  بو�س  وكان  �بيب  تل  خالل  من 

�تفاق”. �أي  �لأ�سد  يوقع  ل  �أن  �أي�سا 
من  “هناك  لوملرت:  �خر  �ل  �سوؤ ويف 
�حلظ  نه من ح�سن  �إ �بيب  تل  يقول يف 
ت�سوية  �تفاق  �إىل  تتو�سلو�  مل  �أنكم 
فال  �لآن  يحدث  ما  فانظر  �سورية  مع 
�أوملرت:  فاأجاب  هناك”،  قر�ر  �ساحب 
فلو  �سحيحا  ذل��ك  �أن  �عتقد  “ل 
و�سع  لكان  �لأ�سد  ب�سار  معنا  �تفق 
على  �لنفتاح  مع  كثري�  حت�سن  بالده 
كبري  دعم  على  ح�سل  ولكان  �لعامل، 
�لأهلية!! �حلرب  �إىل  لي�سل  يكن  ومل 
ق/د

�سمال  حل��ل��ف  �ل��ع��ام  م����ني  �لأ ط��ال��ب 
�ستولتنربج،  ين�س  )�لناتو(،  �لأطل�سي 
ق��وى  �أ نحو  على  بال�ستعد�د  �حللف 
مل��و�ج��ه��ة ت��ه��دي��د�ت �ل�����س��ني. وق��ال 
ل�سحيفة  ت�رشيحات  يف  �ستولتنربج 
�ملقرر  ملانية  �لأ زونتاج”  �آم  “فيلت 
“�ل�سني  �لأح�����د:  غ���د�  ���س��دوره��ا 
�لنووية  �لأ�سلحة  يف  بقوة  ت�ستثمر 
ميكن  �لتي  �ملدى،  طويلة  و�ل�سو�ريخ 

حلفاء  على  يتعني  �أوروبا.  �إىل  ت�سل  �أن 
�سويا”.  �لتحدي  هذ�  مو�جهة  �لناتو 
�أن  ن��رى  “ل  �ستولتنربج:  و�أ���س��اف 
على  مهددة  �ستكون  �حللف  يف  دولة 
�ملقابل  يف  مو�سحا  مبا�رش”،  نحو 
متز�يد  نحو  على  حت��اول  �ل�سني  �أن 
يف  �ل�سفن  م��ام  �أ �حلركة  حرية  �إعاقة 
�جلنوبي.  �ل�سني  بحر  يف  �لدولية  �ملياه 
“تطور�ت  ع��ن  �ستولتنربج  وحت��دث 

باللتز�م  بكني  مطالبا  للغاية”،  جادة 
�ملالحة  وحرية  �حلرة  �لتجارة  بقو�عد 
م�سيفا  �لدولية،  �ملياه  يف  �لبحرية 
لي�ست  �ملنطقة  فاإن  �لتوتر�ت  رغم  نه  �أ
“ل  وق��ال:  �حللف،  لعمليات  م�رشحا 
�إىل  للحلف  قو�ت  لإر�سال  �سبب  يوجد 

هناك”.
�ل�سني  �سعود  �أن  �ستولتنربج  وذكر 
نحو  على  �لعاملي  �لقوى  “تو�زن  غري 

قوة  تزد�د  �ل�سني  �أن  م�سيفا  �أ�سا�سي”، 
�أن  �إىل  م�سري�  �أوروبا”،  �أعتاب  “على 
�لقطبية  �ملنطقة  يف  متو�جدة  �ل�سني 
و�أفريقيا،  �ملتو�سط  و�لبحر  �ل�سمالية 
�ملهمة  �لتحتية  �لبنية  يف  وت�ستثمر 
يرد  �أن  �لناتو  “على  وقال:  �أوروبا،  يف 
حتول  متثل  نها  لأ �لتطور�ت،  هذه  على 

�لعاملي”. �لقوى  تو�زن  يف  �سا�سيا  �أ
ق/د

�مل�ستجّد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �أودى 
حول  �سخ�س  ل��ف  �أ  425 من  باأكر 
يف  �ل�سني  يف  ظهوره  منذ  �لعامل 
تعد�د  وفق  ّول/دي�سمرب،  �لأ كانون 
��ستناد�ً  بر�س  فر�ن�س  وكالة  �أجرته 
�ل�ساعة  �ل�سبت  ر�سمّية  م�سادر  �إىل 
�ُسّجلت  �ملجموع،  يف  غ.  ت   01،30
بني  من  �لعامل،  يف  وفاة   425،282
و�سّجلت  معلنة.  �إ�سابة   7،632،517
�لوفّيات  من  �لأك��رب  �لعدد  �أوروب��ا 
 2،363،538 بني  من   186،843 بلغ 
هي  �لالتينّية  �أمريكا  لكّن  �إ�سابة. 
�لوباء  فيها  ينت�رش  �لتي  �ملنطقة 
فيها  �ُسّجلت  وق��د  �أك���رب،  ب�رشعة 
 1،569،938 بني  من  وفاة   76،343
�لعامة  �لأمينة  وح���ّذرت  �إ���س��اب��ة. 
�أم��ريك��ا  يف  �لق��ت�����س��ادي��ة  للجنة 
�أن  من  �لكاريبي  ومنطقة  �لالتينية 
عامًا   13 يعيدنا  �أن  “ميكن  �ل��وب��اء 
ية  روؤ “علينا  و�أ�سافت  �لور�ء”.  �إىل 
�لأزمة  ت�سبح  �أن  جتّنب  ميكن  كيف 
وتو�جه  غذ�ئية”.  �أزم��ة  �ل�سحية 
�ّتهامات  �ل��ع��امل  ح��ول  �حل��ك��وم��ات 
تف�ّسي  �أزم��ة  د�رة  �إ ب�سوء  كثرية 
ّخر  بالتاأ و  �أ �مل�ستجّد  كورونا  فريو�س 
�إجر�ء�ت لحتو�ئه، يف حني  �ّتخاذ  يف 
من  ع��ّدة  دول  يف  �مل��خ��اوف  تتز�يد 
رفع  عن  ناجمة  ثانية  �إ�سابات  موجة 

مت�رّشع. ب�سكل  �لعزل 
�جلمعة  بكني  بلدية  �أغ��ل��ق��ت  فقد 
ع��ودة  و�أرج����اأت  جت��اري��ني  �سوقني 
�إىل  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  ت��الم��ي��ذ 
�مل���د�ر����س ب��ع��د ت�����س��ج��ي��ل ث��الث 
�لعا�سمة  يف  ج��دي��دة  �إ���س��اب��ات 

دقت  حيث  �أوروب���ا،  يف  �ل�سينية. 
�لوزر�ء  رئي�س  �أدىل  �حل�ساب،  �ساعة 
�جلمعة  كونتي  جو�سيبي  �لإيطايل 
ع��ل��ى م���دى ن��ح��و ث���الث ���س��اع��ات 
�حل��ك��وم��ة  د�رة  �إ ح���ول  ق��و�ل��ه  ب��اأ
�مل�ستجّد.  كورونا  لأزمة  �لإيطالية 
فرن�سا،  يف  �أي�سًا  يت�ساعد  و�لغ�سب 
�سّد  �سكوى   60 نحو  ُقّدمت  حيث 
�لقت�ساد  وزي���ر  و�ع��ت��رب  وزر�ء. 
ّن  �أ �جلمعة  مونتبورغ  �أرنو  �ل�سابق 
د�ئها  �أ يف  “رديئة”  كانت  �ل��دول��ة 
كثري  جتّنب  ب��الإم��ك��ان  “كان  ّن���ه  و�أ
�لأزمة  د�رة  �إ ُنّظمت  لو  �لوفيات  من 
كما  خمتلف”.  نحو  على  �ل�سحية 
�جلمعة  �ملّتحدة  �ل��ولي��ات  �سّجلت 
فريو�س  ج��ّر�ء  �إ�سافّية  وف��اة   839
�ساعة،   24 خالل  �مل�ستجّد  كورونا 
ل��ريت��ف��ع ب��ذل��ك �إج��م��ايّل �ل��وف��ّي��ات 
�إىل  �لبلد  هذ�  يف  �لوباء  عن  �لناجمة 
�أعّدتها  ح�سيلة  ح�سب   114،613
و�أظ��ه��رت  هوبكنز.  جونز  جامعة 
 20،30 �ل�ساعة  عند  ن�رشتها  بيانات 
ت   00،30 )�ل�سبت  �ملحّلي  بالتوقيت 
يف  مرجعًا  ُتعترب  �لتي  �جلامعة  غ( 
�لناجمة  و�لوفيات  �لإ�سابات  تتّبع 
ّن  �أ �مل�ستجّد،  كورونا  فريو�س  عن 
�لأكر  �لبلد  هي  �ملتحدة  �لوليات 
�لوفيات  ع��دد  حيث  م��ن  ت�����رشر�ً 
 .)2،044،572 ( �لإ�سابات  وكذلك 
ت�سّجل  �ملّتحدة  �لوليات  ز�لت  وما 
جديدة  �إ�سابة  ل��ف  �أ  20 م��ن  �أك��ر 
�سعوبة  جتد  وهي  يوميًا،  بالفريو�س 

�لرقم. هذ�  خف�س  يف 
ق/د

و�لإغاثة  �لطو�رئ  جهاز  عمليات  غرفة  ك�سفت   
 49 من  �أكر  �إ�سابة  �ل�سبت  لبنان  يف  �لإ�سالمية 
مو�جهات  خالل  ع�سكريني  �ستة  بينهم  �سخ�سا 
�حتجاجات  خالل  ومتظاهرين  �جلي�س  بني  عنيفة 
ب�سمال  طر�بل�س  مدينة  �ساحات  �سهدتها  ليلية 
�لطو�رئ  جهاز  عمليات  غرفة  وقالت  �لبالد. 

�ليوم  �سحفي  بيان  يف  �لإ�سالمية،  و�لإغ��اث��ة 
�ل�سابات  �إن  لالعالم”،  �لوطنية  “�لوكالة  بثته 
حيث  و�لر�سو�س  و�جلروح  �لختناق  بني  تنوعت 
م�ست�سفيات  �إىل  �مل�سابني  بع�س  نقل   ج��رى 
�مل��دي��ن��ة. وك��ان��ت �ل��ت��ح��رك��ات و�لح��ت��ج��اج��ات 
طر�بل�س  مدينة  يف  �أم�س  ليل  جتددت  �ل�سعبية 

حطم  عنيفة،  مو�جهات  �ساحاتها  �سهدت  حيث  
�لتجارية  �مل��ح��ال  و�ج��ه��ات  خاللها  �ملحتجون 
�لنري�ن  و�أ�رشمو�  �خلا�سة،  �لعامة  و�ملوؤ�س�سات 

�لنفايات. وبحاويات  ببع�سها 
و�لفر  �لكر  وعمليات  �ملو�جهات  و��ستمرت 
منت�سف  بعد  �إىل  �جلي�س  وقو�ت  �ملحتجني  بني 

��ستعادة  من  �جلي�س  عنا�رش  متكنت  حيث  �لليل 
عمق  �إىل  بالرت�جع  �ملحتجني  و�ل��ز�م  �ل�سيطرة 

�لد�خلية. �ل�سو�رع 
فتح  �إىل  �جلي�س  قو�ت  عمدت   ، �لوكالة  ووفق 
حيث  �ملحتجون،  قطعها  �لتي  �ل��ط��رق  معظم 
خفيفة،  �سري  حركة  �ليوم  �سباح  �ل�سو�رع  ت�سهد 

بو�بها. �أ �لتجارية  �ملحال  معظم  فتحت  فيما 
م�ساء   �نطلقت  قد  �سعبية  �حتجاجات  وكانت 
�ملناطق  خمتلف  وع��م��ت  �خلمي�س  م�����س  �أ �أول 
�مل�ستعلة  بالإطار�ت  �لطرقات  وقطعت  �للبنانية 

�ملعي�سية. �لأو�ساع  تردي  على  �حتجاجًا 
ق/د

بعد معاقبته اجلنائية الدولية

ترامب خماطبًا العامل .. ل قيمة ملن نقتل!

بعد 10 �سنوات.. اأوملرت يك�سف 
ال�سبب الذي اأدى للحرب ال�سورية!

يوجه ر�سالة هامة لبكني حول”التجارة واملالحة”

اأمني عام“الناتو” يطالب بال�ستعداد والت�سلح ملواجهة تهديدات ال�سني 

 “كورونا”.. 425 األف وفاة منذ ظهور الفريو�س 

حتذيرات من قدرة الوباء على اإعادة 
العامل لـ13عاًما

خالل مواجهات عنيفة يف طرابل�س

الحتجاجات تت�ساعد يف لبنان واإ�سابة 49 �سخ�سا بينهم 6 ع�سكريني 
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الكاتبة ال�ساعدة دنيا منرية عمور يف حوار لـ:"التحرير" 

الكتابة تولد من رحم موجوع  واأوجاعي هي �سالحي الذي حاربت به 
اأوجاعي نف�سها

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

عامل  يف  بدايتك  كانت  التحرير:كيف 
الكتابة عموما و ملاذا كان ولوجك يف 
امل�سار الإبداعي من بوابة الرواية ؟

من  و�لتا�سعة  �لثامنة  بني  تاأرجح  �أ كنت 
�أول  تخط  ناملي  �أ طفقت  حني  �سنيني 
ذ  �إ  ، عموما  �لكتابة  عامل  يف  �سطوري 
�أما   ، �سغري  منذ  �خل��و�ط��ر  يف  برعت 
�هتمامي  بعد  تاأتت  فقد  للرو�ية  بالن�سبة 
بد�ية  تلك  وكانت  �لق�سرية   بالق�س�س 
ويخو�س  قلمي  ليتجر�أ  د�فعة  و  قوية 
يجف  �أن  من  خويف  رغم  �لرو�ية،  جتربة 
يف  �رتاأيت  �أين  �إل  كلماتها  بني  حربي 
�حلروف  من  ين�سب  ل  ما  خيايل  بحار 
فلم   ، �جليل  بناء  �أ �هتمام  لبي  �أ فرحت   ،
�أن  ب��د�،  �أ يخفاك  ل  كما  حينها  يخفني 
و�هتماما  و��سعا  رو�ج��ا  تلقى  �لرو�ية 

�حلايل. وقتنا  يف  كبري� 
بيدك  اأول من م�سك  التحرير:من هو 

امل�سي قدما يف جمال  و�سجعك على 
الإبداع الأدبي ؟

تدعوين  باملتو�سطة  يل  �ستاذة  �أ كانت 
يدي  �أخ��ذت  من  هي  �لنا�سئة  ديبة  بالأ
�إىل هذ� �لعامل، و�أخربتني  بقوة ورمت بي 
 ، �لأدب  �ساحة  يف  مل��ع  و�أ برع  �ساأ نني  �أ
بنف�سي  زرعته  ما  ب��ذور  ت��روي  وظلت 
حقائب  حزمت  حتى  للكتابة  ع�سق  من 
هي  وها   ، بحذر  �أنظمها  ورحت  �أح��ريف 
�لتي  �ل�سورة  يف  �لنا�سئة  ديبتها  �أ �لآن 

لها. متنتها 
الكتابة  فكرة  لِك  خطرت  التحرير:كيف 

اأو من الذي اكت�سف فيك املوهبة ؟
�أظافري  نعومة  مع  ن�ساأت  �لكتابة  �إن 
�أدري  ل  قلبي  يف  �رشمدي  ع�سق  وهي 
�لكتابة  �سينتهي،  نه  �أ �أظن  ول  بد�ية  له 
قلبي  جدر�ن  على  مر�سع  مقد�س  �سيء 
�ليها  �أجل��اأ  فكنت  �لقلم،  حملت  �ن  منذ 
غري  منفذ�  �أجد  مل  �حلياة  حا�رشتني  كلما 
�إىل  هو�ية  جمرد  كانت  �أور�قي،  و  �لقلم 
بكتاباتي  �لنبهار  ح��ويل   َم��ن  غ��ز�  �أن 
فهي  �س"   . "�سعدوين  �ستاذتي  �أ و�أولهم 
و�سجعتني  �ملوهبة  هذه  �كت�سفت  �لتي 
هناك  ومن   ، بها  و�لهتمام  �سقلها  على 

�نطالقتي كانت 
اإ�سدارك الأول  كيف  اأثناء  التحرير:يف 
واأنت تخو�سني معركة  �سعرت لأول مرة 
الإبداع لأول مرة  وكيف كان اح�سا�سك 

واأنت ترين ا�سراقة اأول عمل لك ؟
�نبعث  نور  مبثابة  كان  �لأول  �إ�سد�ري 
�لليل  رد�ء  �سق  وبدر  �حلالك  �ل�سو�د  من 
على  تخيم  كانت  �لتي  �لياأ�س  عتمة  لينري 
�أحالمي  على  �ملتناثر  �لغبار  ويزيح  قلبي 
حقا  �سعوري   . تتحقق  لن  ظننتها  �لتي 
مولودها  على  حت�سل  عاقر  ك��اأم  ك��ان 
�أفعل  نني  لأ �سعيدة   ، �سنني  طول  بعد 
بابه  من  �لنجاح  عامل  و�ألج  به  وؤمن  �أ ما 
�خلطوة  هو  منا  �إ هذ�  �إ�سد�ري   ، �لو��سع 
ماز�ل  �إل،  لي�س  ميل  �لألف  من  �لأوىل 

...... لها  نا  و�أ �ل�سري  من  �لكثري  �أمامي 
باإ�سهاب  تتحدثي  اأن  ميكن  التحرير:هل 
عن اإ�سدارك " ثم اأخذت الألف قلب "  ؟
رو�ي��ة  ه��ي  قلب"  ل���ف  �لأ �أخ���ذت  ث��م   "
حتمل   ، �لق�سرية  �ل��رو�ي��ة  م�ساف  يف 
ن�سانية  لالإ ع��دة  م��ع��اٍن  ط��ي��ات��ه��ا  ب��ني 
فيها  حتدثت   ، و�حد  �آن  يف  ن�سانية  و�لال�إ
من  عانته  وعما  وتني'   ' تدعى  فتاة  عن 
�حلياة  ك��ادت  وح��ني  وق��ه��ر،  وظلم  فقر 
ل  مبا  �لقدر  ري��اح  هبت  لها  تبت�سم  �أن 
معاناة  فبد�أت   ، �لأحالم  �سفن  ت�ستهيه 
�لنهاية  م��ا  �أ  ... و�ن��ت��ق��ام  وخيانة  ح��ب 
�أن  نعلم  فكما   ، مر�سية  جد  ف�ستكون 
وين�سهر  �لرو�ية  ب�سطور  ثر  يتاأ �لقارئ 

ة مفاجاأ ف�ساأتركها  لذ�  �أ�سخا�سها  مع 
ا�ستغرقِت  الوقت  من  التحرير:كم 

موا�سيع  وماهي  اإ�سدارك  تاأليف  يف 
توؤرقك  التي  الق�سية  وما  ن�سو�سك 

وركزت عليها ؟
يف  فقط  �ل�سهرين  ح��و�يل  ��ستغرقت 
�لفكرة  �أن  �أنكر  ل  نني  �أ �إل   ، كتابتها 
ولكن  م�سبقا  ذ�ك��رت��ي  يف  م��وج��ودة 
يكن  مل  �لورق  على  خطها  يف  �رشوعي 
 ، وجيزة  فرتة  يف  ذلك  وكان  �أخري�....  �إل 
حتمل  ل  فهي  ن�سو�سي  بخ�سو�س  �أما 
غري  حربي  �متد�د   ، معني  مو�سوع  �أي 
ق�سية  كل  حول  يكتب  وقلمي   ، حمدود 
�آفات  من  �ليومية  حياتي  يف  �أ�سادفها 
بني  �أكتب  �أين  كما  �جتماعية  ومظاهر 
�أف�سل  ولكني  �حلب  عن  و�لأخرى  �لفينة 
�أن  و�أح��اول  و�لنتقام  �خليانة  مو��سيع 
�ملر�هقات  بع�س  ��ستفاقة  يف  �سببا  �أكون 
كما  �لتافه.  �لوهم  ه��ذ�  يف  �لغارقات 
�لفل�سطينية  بالق�سية  مهتمة  جد  �أين 

عنها  بالكتابة  ومولعة 
اأخذت  " ثم  التحرير:من خالل العنوان 

" كيف جاءتك الفكرة  الألف قلب 
املفهوم  لختيار هكذا عنوان وما هو 

الدليل الذي حتاولني او تق�سدينه ؟
بني  من  فكرته  جاءت  �لعنو�ن  �حلقيقة  يف 
مل�سمونها  بالن�سبة  وهو  �لرو�ية  ثنايا 
فيمد  مفهومه  م��ا  �أ  ، ما  نوعا  غام�س 
حب  عن  �لعميق  للتعبري  قريبة  ب�سلة 
عند  �أو�سح  �ل�سورة  و�ستكون   ، كبري 

�لرو�ية قر�ءة 
 ، بالرواية  جتربتك  التحرير:بداأت 

اأم  اآخر  اأدبي  هل �ستوا�سلني يف جن�س 
ال�ستمرار يف هذا اجلن�س اجلدير 

؟ كبريا  رواجا  ويلقى  باملتابعة 
�لو��سع  �ل��ع��امل  ه��ذ�  يف  بد�يتي  �أن  مب��ا 
فطبعا  بالرو�ية  كانت    ' �لكتابة  'عامل 
يقت�رش  لن  قلمي  �أن  �إل   ، عنها  �أتخلى  لن 
و�سيكون   ، �لرو�يات  كتابة  على  حربه 
م�سمونه  �آخر  كتاب  هذه  رو�يتي  بعد  يل 
رو�ية  وهناك   ، متنوعة  خو�طر  جمموعة 
�سيقة  نظرتي  هذه  �لكتابة...  قيد  �أخرى 
�سيكون  ورمبا  حاليا  بها  �أنظر  �لتى  �لأفق 
ذلك  و�سيكون  حني  بعد  �آخر  تفكري  يل 

�لقر�ء من  لقاه  �أ �لذي  �لهتمام  ح�سب 

جتربة  اإليك  بالن�سبة  متثل  التحرير:ماذا 
ك  م�سار  ” يف  قلب   الألف  اأخذت  ” ثم 

الأدبي العام ؟
هي  قلب"  ل���ف  �لأ �أخ���ذت  ث��م   " جت��رب��ة 
�لبعيدة  طريقي  يف  �ل�سديدة  خطوتي 
يل  فتحت  �مل�سار  يف  قوية  و�ندفاعة   ،
نقطة  و�أعتربها   ، خاللها  من  بو�ب  �أ عدة 
ب��اإذن  كثرية  �أخ��رى  لتجارب  �نطالقة 

وجل عز  �ملوىل 
الدرا�سة   بني  ُوفقِت  التحرير:كيف 

؟ بينهما  امل�سرتك  الرابط  وما  والكتابة 
يكن  فلم  علمية  �سعبة  طالبة  نني  �أ مبا 
و�لدر��سة  �لكتابة  بني  ر�بط  �أي  هناك 
ب��د�ف��ع  ي��ك��ن  مل  بالكتابة  و�ه��ت��م��ام��ي 
�أر  ل  و�إين   ، بالفطرة  من��ا  و�إ در��ستي 
در��ستي  على  بها  لهتمامي  تاأثري  �أي 
و�أحاول  در��ستي  وقت  جيد�  �أقدر  نا  �أ  ،
وزرع  مني  �لكاتبة  روح  �نتز�ع  جاهدة 
م��ر،  �لأ يتطلب  حني  �لعلم  طالبة  روح 
�لتي  در��ستي  بني  �لتوفيق  فاأ�ستطيع 
�هتمامي  عن  بها  �هتمامي  ب��د�  �أ يقل  ل 

بة لكتا با
زالت  وما  كانت  �سطيف  التحرير:مدينة 

حتاول ان ت�سكل جزءا من الواجهة 
براأيك جزء من  باجلزائر هل  الثقافية 

الإبداعية ؟ هذه اخلريطة 
بامتياز  ثقافية  مدينة  �سطيف  بالطبع... 
�لثقافية  �لو�جهة  من  و��سعا  جزء�  ومتثل 
ومناف�سات  ن�ساطات  من  فيها  ملا  للجز�ئر 
وغريها  �سينما  ودور  وم�سارح  ثقافية 
�ل�سيء   ، �لو��سعة  بالثقافة  يوحي  مما 
�إل  ب��ى  �أ �أ ن  �أ على  وحفزين  دفعني  �لذي 
و�أكون  �لثقافة  هذه  من  جزء�  �أك��ون  �أن 
ترك  يف  ���س��اه��م  و�أ فيها  فاعال  ع�سو� 

. ب�سمتي
بكل  �سطيف   الأدبي يف  التحرير:الواقع 

ماذا ميثل  الكلمة من معنى  ما حتمله 
لك ؟

عمق  من  �أجنبت  �لعليا  �له�ساب  مدينة 
كانو�  وفنانني  و�سعر�ء  دب��اء  �أ رحمها 
�جلز�ئر  يف  �لفن  عمالقة  من  وم��از�ل��و� 
و�لأدب  �لعلم  �أج��ي��ال  تربي  وم��از�ل��ت 
ي�رشفني  ���س��يء  وه���ذ�   ، ج��د  ع��ن  ب���ا  �أ
حرة"  "�سطايفية  بكوين  و�أفتخر  كثري� 
�سطيف  مدينة  بهم  تفتخر  ممن  و�ساأكون 

ككل. و�جلز�ئر 
مواقع  منت  على  الأدبي  التحرير:الن�سر 

وجهات  عدة  له  الجتماعي  التوا�سل 
نظر وت�سعبات ما هو راأيك يف هذه 

؟ الق�سية 
ومن  �ملتو��سعة  جتربتي  خ��اليل  م��ن 
فكرة  وب�سدة  �أ�سجع  �لعام  منظوري 
�لتو��سل  مو�قع  منت  على  �لأدبي  �لن�رش 
جائحة  ظ��ل  يف  فمثال   ، �لج��ت��م��اع��ي 
�سح  و�إن  ���س��ع��ب،  �لتنقل  ك��ورون��ا، 
�ملمكن  غري  ومن  �أحيانا  م�ستحيل  �لقول 
�لق�سية  هذه  فاإن  لذ�  بالغري،  �لحتكاك 
ب�سفة  و�لتعامل  �لعمل  وت�سهل  تخفف 

ة كبري

الإبداعية  املواهب  التحرير:دعم 
ال�سليمة  بالطرق  الأمان  بر  اإىل  ليعرُبوا 
؟ يتم من وجهة نظرك  وال�سحيحة كيف 

�ل�سغرية  �أرو�حنا  من  تنبع  �ملوهبة  �إن 
دعما  يحتاج  �ملوهبة  �أن  �إل   ، معنا  وتن�ساأ 
�لأويل  و�لدعم   ، حقيقيا  بد�عا  �إ لت�سبح 
بالدرجة  و�لأول��ي��اء  �لعائلة  من  يكون 
ذ�ته عليه  �ملوهوب  ياأتي دور  ثم   ، �لأوىل 
�أحالمه  وي�سع  بنف�سه  نف�سه  يدعم  �أن 
ويعرب  بي�رش�ه  ميناه  ومي�سك  عينه  �سوب 
�ملقابلة  �ل�سفة  �إىل  �لأح��الم  �سفة  من 
 ، �أح��الم��ه  كل  ويحقق  م��ان  �لأ بر  حيث 

نف�سي. بها  دعمت  �لتي  طريقتي  فتلك 
املواجع  واجهت   التحرير:هل 

؟ الأوىل  اأثناء جتربتك  وامل�سايقات 
�ل��ك��ت��اب��ة ت��ول��د م��ن رح���م م��وج��وع ، 
حاربت  �ل��ذي  �سالحي  ه��ي  و�أوج��اع��ي 
مبتدئ  وككل   ، نف�سها  �أوج��اع��ي  ب��ه 
تلقى  �أ زل��ت  وم��ا  كنت  جم��ال،  �أي  ويف 
فكلها  يقال،  �حلق  ولكن  �نتقاد�ت  عدة 
 ، منها  �أي  ت�سايقني  ومل  بناءة  �نتقاد�ت 
يعطيني  �لذي  هو  �لنتقاد  �لعك�س  على 
يف  �سريي  وق��ود  ومي��الأ  �ل��ق��وة  ج��رع��ات 

�لنجاح طريق 
الفرق بني  اأن نعرف  التحرير:هل ميكن 
؟ املثقفة  الإن�سانة  ونادية  الكاتبة  نادية 

ولدي  متيزين  �أمور  هناك  طبعا  ككاتبة  نا  �أ
حرويف  لأنظم  و�خللوة  �لكتابة  �أوق��ات 
و�أور�ق���ي  قلمي  م��ع  وح��دت��ي  و�أع��ي�����س 

جيا�س. بعاطفة  و�أغازلهما 
تعامل  �أ نا  فاأ  ، �ملثقفة  ن�سانة  �لإ دنيا  ما  �أ
متو��سعة   ، �لنا�س  مع  وعفوية  بب�ساطة 
كاأي  حياتي  و�أمار�س   ، �حلدود  بعد  �أ �إىل 
كباقي  �أعي�سها  ويومياتي  �سني  يف  فتاة 
�لكاتبة  روح  فقط  هناك  �لعاديني،  �لنا�س 

و�ليقظة �لغفوة  يف  تر�فقني  �لتي 
اأخرى غري  مواهب  لديك  التحرير:هل 

؟ الكتابة 
يتحرك  ل  و�لقلم   ، ت�سعبات  عدة  للكتابة 
 ، وحتيطه  مت�سكه  �لتي  �ليد  خالل  من  �إل 
 ، خو�طر  وكاتبة  رو�ئية  كاتبة  فكوين 

يف  �لآن  نا  و�أ قلمي  بد�ع  لإ �لعنان  تركت 
ق�سرية  �أفالم  �سيناريوهات  كتابة  طريق 
نتاج  باإ موؤخر�  قمت  وقد  نتاج.  �إ ومبتدئة   ،
هما  ق�سريين  لفلمني  �سيناريو  وكتابة 
لقاء  لالإ ع�سقي  فاإن  وكذ�   ، �لإخر�ج  قيد 
�أكت�سف  جعلني  �جلمهور  �أمام  و�لظهور 
ة  قا�سّ �أي�سا  ن��ا  و�أ �سوت  معلقة  نني  �أ
يف  ق�س�سية  جمموعة  لإ�سد�ر  و�أطمح 
�لأخ��رى  �ملو�هب  م��ا  �أ  ، �لعاجل  �لقريب 
�سغفي  بل  معي  تولد  مل  مكت�سبة  فهي 
دفعني  �ل��ذي  ه��و  �جل��دي��دة،  ���س��ي��اء  ب��الأ
فيها  ب��رع  لأ طريقي  يف  ن��ا  و�أ لتعلمها 
بكل  عنها  �ساأحتدث  وحينها  منها  و�أمتكن 

فخر
؟ امل�ستقبلية  طموحاتك  التحرير:ماهي 

ليذيع  �أطمح  ن��ا  �أ �لقريب  �مل�ستقبل  يف 
ودن��ي��ا   ، ورو�ئ���ي���ة  ك��ك��ات��ب��ة  ���س��ي��ت��ي 
تلك  �لله  باإذن  و�ساأكون  قا�سية  م�رشوع 
�ساأحدث  �جلز�ئر،  �ستغري  �لتي  �لقا�سية 
بغري  �أحكم  ولن  �لبلد  يف  قانون  ث��ورة 
لأملع يف  كبري  فاإن طموحي  وكذ�   ، �لعدل 
ناجحة  �سحفية  و�أكون  �ل�سحافة  جمال 
ولن   ، �لب�رشي  �ل�سمعي  يف  وب���ارزة 
�ل�سيناريو،  كتابة  يف  حلمي  عن  �أتخلى 
عن  ع��د�   ، ما  يوما  تقنه  �ساأ �أين  بد  ل 
لغات  عدة  لتعلم  �أطمح  نا  فاأ ه��ذ�،  كل 
�ل�سهاد�ت  خمتلف  وحت�سيل  وثقافات 
�أطمح  نني  �أ كما   ، دوليا  ل  ومَل  وطنيا 
من  �أغ��ري  ثقافية  خريية  جمعية  لأك��ّون 
فاعلة  ع�سوة  و�أك��ون  �لكثري،  خاللها 
بد�  �أ �أتخلى  ولن  وطنية  جمعيات  عدة  يف 
و�إن  �لفل�سطينية  للق�سية  دعمي  عن 
يذكر  �سيئا  �ساأفعل  ق�رش  �أو  �لزمن  طال 

. �سها بخ�سو
وللجريدة للقراء  اأخرية  التحرير:كلمة 

على  �ل�سكر  جزيل  �أ�سكرك  �لأخ��ري  يف 
و�أ�سكر   ، �ل�سيقة  �ل�ست�سافة  ه��ذه 
�جلميلة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  ع��ل��ى  �جل��ري��دة 
على  �ل�سوء  لت�سّلط  منها،  و�للطيفة 
ولك  لها  �أرى  ل  و�إين   ، �ساعدة  مو�هب 
خا�سة  حتية   ، �لنجاح  فوق  �لنجاح  غري 

للقر�ء. وعامة  للكتاب 

�سيناريوهات  ، كاتبة  ، كاتبة خواطر وروائية  بثانوية ڨندوز علي  �سعبة علوم جتريبية  بكالوريا  18 ربيعا ، طالبة  ، ذات  بلدية معاوية  دنيا منرية عمور، من ولية �سطيف دائرة بني عزيز 
" اأخذت الألف قلب  " ثم  اإىل حد بعيد بالقراءة والإلقاء ، م�سورة هاوية ومتحدثة حتفيزية ، �ساحبة رواية  اأفالم ق�سرية ومعلقة �سوت ، �سغوفة  ومنتجة 
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP لوكالة �لوطنية للن�سر و�لإ�سهار�

�لهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا �لإعامي

1بطلة كأس العامل لكرة القدم o 2006 نصف طعام.
2طري طويل األرجل واملنقار o سئم o لتفسري املعىن واالستطراد.

3جمموعات من األوامر للكمبيوتر لعمل شيء ما o متالزمة 
االلتهاب التنفسي احلاد

4قرب o حيث يلتقي امللتقون.
5جمموعة طقوس وتقاليد حلدث ما o احد الوالدين.

6أخطأ o قدح وذم شعرا o سأم وضيق من بطء مرور الوقت.
7للنداء o عكس منغلق

8السنة النار الشديدة o متشاهبات
9نصف خروج o توقف لعمل شيء جانيب أثناء القيام برحلة 

أساسية.
10بطلة كأس العامل لكرة القدم o 1998 استجد وأظهر لونا 

جديدا.

أفقــــــــــــــــــي

1بطلة كأس العامل لكرة القدم 1994.
2يقطع باألسنان وخاصة اللحم o مدينة 

باكستانية
 o 3أشياء غري مفهومة أو صعبة الفهم

يصيبه اجلنون
4فعل أمر يقال عند الصالة o خوف 

مرضي.
5ارتفع وعال.

6حبر o فجوات بالغة الصغر يف اجلسم 
أو ورق النبات.

7عكس احلرب o من ينعق
8نصف نبات o ما يوضع على األثاث 

حلمايته أو لزينته فتفرش عليه
9العب لييب يف نادي الشباب السعودي.

10العب وفاق سطيف اجلزائري.

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية،د�خل كل و�حد منها 9 مربعات �سغرية لت�سكل 
�ل�سبكة من 81 مربعا �سغري�.

وعليه: �ماأ هذه �ملربعات �ل�سغرية باأرقام من 1�إىل 9 ب�سرط :
 1.�أن ليتكرر �لرقم د�خل �ل�سبكة �أفقيا وعموديا 

د�خل �أي مربع من �ملربعات �لت�سعة �لكبرية رقم  �أي  ليتكرر  2.�أن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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خمرج �أفام 
جز�ئري ر�حل 

فيلم لعمار
�لع�سكري 

مدينة �سورية 

عا�سمة عربية 

مر�ص تنف�سي 

�أخفى 

هرب 

��ستجاب 

نظري 

�ر�سد

ر�هب 

و�لد )مع(

ل تقال للو�لدين 
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�سقي 
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�ل�سام 

حيو�ن قطبي 

�سوب 
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رجع
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�ود 
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حـدث وال حـرج
مدر�ء يتغيبون عن 

�ملد�ر�ص!

قررت مديرية �لرتبية بولية ق�سنطينة 
�لتحرك و�إرجاع �لأمور �إىل ن�سابها، بعدما 

ل  تغيب بع�س �ملديرين عن موؤ�س�ساتهم  �ُسجِّ
�لرتبوية، و��ستغالل جائحة “كورونا”، من 
�أجل �لتمل�س عن �لعمل وترك م�سوؤولية 
�لت�سيري، يف ظل غياب �لعمال و�لأ�ساتذة، 
�لذين ركنو� �إىل �لر�حة �لإجبارية منذ 12 

مار�س �لفارط.

 يف غياب تام 
لل�سمري، فاح 
ببلدية �سيدي 

علي مال 
بتيارت ي�سقي 

�ملنتوجات  
�لزر�عية مبياه 
�ل�سرف �ل�سحي

صـــورة و تعــليق 

اأخ يقتل اأخاه يف خن�سلة◄
حُتقق �ل�رشطة �لق�سائية باأمن ولية خن�سلة 
يف وقائع مقتل �ل�ساب �بن حي �لكو�سيد�ر 

بعا�سمة �لولية خن�سلة �لبالغ من �لعمر 
حو�يل 30 عاما  على يد �خيه �لذي يكربه 

�سنا بعد �ن �أقدم هذ� �لأخري ولأ�سباب تبقى 
جمهولة بدفعه بقوة ليتهاوى �ر�سا ليتم 

نقل �ل�سحية بجروحه نحو م�ست�سفى �حمد 
بن بلة، �ين لفظ �أنفا�سه �لأخرية متاأثر� 

باإ�ساباته �حلرجة لتبقى حادثة �جلرمية باأ�سبابها 
�لغام�سة، يف �نتظار ما �سيك�سف عنه 

�لتحقيق �لذي با�رشته �جلهات �لأمنية �ملعنية 
وتوقيف �لفاعل يف حينه.    

ابتكار "اأ�سمنت" لرتميم 
�سقوق العظام

�بتكر علماء جامعة فريدري�س �سيلر يف 
يينا، باأملانيا بالتعاون مع علماء جامعة 

فورت�سبورغ، �أ�سمنتا من فو�سفات 
�لكال�سيوم مقوى باألياف �لكربون، يفيد 

يف ل�سق �لعظام و�سنع غر�سات �لعظام.
وتفيد جملة Scientific Reports، باأن 

ج�سم �لإن�سان قادر على عالج �لعديد من 
�لر�سو�س و�لإ�سابات، ولكن عندما ت�ساب 

�لعظام باأ�رش�ر كبرية، ي�سبح �لتدخل 
�جلر�حي �رشوريا. وعند ذلك ي�ستخدم �لأطباء 

�ملو�د �لتي تعيد �سكل ووظيفة �لعظام، 
ولو جزئيا وتزيد �ألياف �لكربون �مل�ستخدمة 
يف هذ� �لأ�سمنت، من مقاومته لالإ�سابات 

وت�سمن �لتئام �ل�سقوق ذ�تيا،. لذلك فاإن 
�لغر�سات �مل�سنوعة من هذ� �لأ�سمنت لي�ست 
بحاجة �إىل ترميم �أو تبديل، �لأمر �لذي يتطلب 

عادة تدخال جر�حيا.وجتدر �لإ�سارة، �إىل �أن 
�أ�سمنت فو�سفات �لكال�سيوم، ي�ستخدم منذ 

زمن بعيد يف جمال �لطب. لأن هذه �ملادة حتفز 
تكون �لعظام وت�سمن منو �لأوعية �لدموية، 

�إ�سافة لهذ� ميكن �إدخاله، على �سكل معجون، 
�إىل �جل�سم بتدخل جر�حي ب�سيط ، ما يوفر له 

�رتباطا وثيقا ببنية �لعظم.ويقول فر�نك مولر، 
رئي�س فريق �لبحث، "ب�سبب ه�سا�سته �لعالية، 

تظهر فيه �ل�سقوق، �لتي عند تعر�سها 
لل�سغط تتو�سع ب�رشعة، وتوؤدي �إىل تدمري 

�لغر�سة يف �لنهاية. لهذ� �ل�سبب كان �أ�سمنت 
فو�سفات �لكال�سيوم ي�ستخدم فقط يف عالج 

�لعظام،�لتي لي�ست د�عمة للهيكل �لعظمي، 
مثال عظام �لوجه و�لفكني".

جاب اخلري ..متفائل باخلري

�أكد �ملهاجم �لدويل �ل�سابق فار�س جاب �خلري، باأن ن�ساط 
»�لكو�لي�س« لي�س حديث �لعهد يف �ملنظومة �لكروية 

�لوطنية، بل �أنه كما قال، يعود �إىل ع�رشيات طويلة من 
�لزمن، لكن �لفتقار للجر�أة و�ل�سجاعة من �أجل �ل�رشب 

بيد من حديد، �أدى �إىل تف�سي �لظاهرة، و�أخذها �أبعاد� �أخرى، 
بامتد�د �لف�ساد �إىل �أغلب �لأطر�ف �لفاعلة، لكنه متفائل خري� 

بو�سع حد لهذه �لتجاوز�ت.

اأطفال و �سباب يخاطرون بحياتهم بال�سباحة 
بالوديان و املنابع املائية واأحوا�س ال�سقي

ت�سهد ولية تلم�سان �رتفاعا يف درجات �حلر�رة وبعد �إ�سد�ر قر�ر منع �لولوج 
لل�سو�طئ من �أجل �ل�سباحة، حيث �إهتدى �ل�سباب و �ملر�هقون و �لأطفال �إىل 
طرق ملتوية و �ملغامرة بحياتهم، وهذ� بال�سباحة على م�ستوى �ملنابع �ملائية 

و �لوديان و �أحو��ص �ل�سقي، وهذ� ببلدية �ستو�ن بتحاميت وعني �حلوت و 
�لطريق �لر�بط بني �أوجليدة وبوجليدة و�سالت �لوريط، و مناطق خطرة و 

�أخرى �سياحية تنتظر �لتفاتة �ل�سلطات �ملحلية،  مبختلف �لبلديات.
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ا�ستئناف ن�ساط النقل ب�سيارات الأجرة غدا ب�سروط �سارمة

بكورونا   جديدة  وفيات  و9  اإ�سابة   112

رئي�س جمل�س النواب الليبي يف زيارة 
مفاجئة اإىل اجلزائر

بعجي : الأفالن مل يدعم العهدة اخلام�سة

على م�ستوى �ملحيطات �حل�سرية بالعا�سمة فقط

لوؤي ي   
----------------------

�سرفة،  يو�سف  �لعا�سمة،  �جلز�ئر  ولية  و�يل  و�أنهى 
�لنقل  ن�ساطات  �أ�سحاب  �ل�سائقني  كافة  علم  �إىل 
يف  �سي�سرع  �أنه  وزبائنهم،  �لفردية  �لأجرة  ب�سيار�ت 
 15 �لإثنني  يوم  من  �بتد�ًء  �لن�ساط،  هذ�  ��ستئناف 
جو�ن. و�أ�سار بيان �لو�يل �أن هذه �خلدمة تقت�سر على 
م�ستوى �ملحيطات �حل�سرية فقط، ود�خل �إقليم ولية 
�ل�ساأن،  هذ�  ويف  خارجه.  �إىل  ميتد  �أن  دون  �جلز�ئر، 
�أن يكون ناقا للعدوى  و�إذ يتعلق �لأمر بن�ساط ميكن 
ل ي�ستهان به، فاإنه من �لو�جب �ن يخ�سع منط �لنقل 
�سارم،  �سحي  بروتوكول  �ىل  �لأجرة  ب�سيارة  �لفردي 
19، �سو�ء  كفيل بالوقاية من خطورة فريو�ص كوفيد 
بالن�سبة لل�سائق �أو �لزبون، وعليه يجب �أن يلتزم كل 
�لأمر  ويتعلق  و�لوقائية.  �ل�سحية  بال�سروط  منهما 
يف�سل   ،plexy glace ــادة  م من  ــي  و�ق ــاج  زج بو�سع 
�لعا�سمة  وليــة  بيان  و�سدد  و�لــزبــون.  �ل�سائق  بني 
من  لكل  بالن�سبة  �لو�قي  �لقناع  �رتد�ء  �سرورة  على 
�ل�سائق و�لزبون، مع و�سع �ملحلول �ملطهر، حتت ت�سرف 

�لزبائن.
عملية  لكل  و�حــد  بزبون  �لأماكن  عدد  حتديد  ومت 
�خللفي  باملقعد  ــون  ــزب �ل جلو�ص  وجـــوب  مــع  نــقــل، 
مقاعد  تكون  �أن  �لعا�سمة،  و�يل  بيان  و�ألزم  لل�سيارة. 

يتعني  كما  با�ستيكية،  باأغلفة  مغطاة  �لأجرة  �سيارة 
تطهريها تلقائيا بعد كل عملية نقل. كما دعا �لبيان 
وب�سفة  يوميا  مطهر  مبحلول  �ل�سيارة  تنظيف  �إىل 
�لدوري  و�لتعقيم  �لتنظيف  �إىل  بالإ�سافة  منتظمة، 
�ل�سيارة  �أبو�ب  مقاب�ص  وكذ�  و�لــذر�ع،  �لر�أ�ص  مل�ساند 
مبو�د مطهرة. ف�سا عن ذلك ينبغي �أن يخ�سع �سائقو 

�سيار�ت �لأجرة �لفردية، لفحو�سات طبية منتظمة. 
ملجمل  �ل�سارم  ــرت�م  �لح �سرورة  على  ــو�يل  �ل ــد  و�أك
عدم  �أن  علما  �ملذكورة،  و�لوقائية  �ل�سحية  �ل�سروط 
�لفوري  �لوقف  �ىل  �سيوؤدي  �لقو�عد  لهذه  �لمتثال 
�ملن�سو�ص  للعقوبات  �ل�سارم  �لتطبيق  مع  للن�ساط، 

عليها وفق �لقو�نني و�لتنظيمات �ملعمول بها.

و�إ�ساح  و�ل�سكان  �ل�سحة  وز�رة  ك�سفت 
ت�سجيل  عن  �ل�سبت  �أم�ص  �مل�ست�سفيات 
مــوؤكــدة  ــدة  ــدي ج ــابــة  �إ�ــس حــالــة   112
لريتفع  �مل�ستجد  ــا  ــورون ك بــفــريو�ــص 
�مل�ستوى  على  �لإ�ــســابــات  ــدد  ع بــذلــك 
يف  مــوؤكــدة،  حالة   10810 �ىل  �لوطني 
حني مت ت�سجيل 9 حالت وفاة جديدة، 
 760 �إىل  �لــوفــاة  ــالت  ح عــدد  لريتفع 
حتديثها  يف  ــــوز�رة  �ل وك�سفت  ـــاة.  وف
�سفاء  عن  �مل�سجلة  للح�سيلة  �ليومي  
بذلك  لرتتفع  بالفريو�ص،  م�ساب   98

�جلائحة  بــد�يــة  منذ  �ل�سفاء  حــالت 
م�سابا   39 يز�ل  ل  كما  حالة   7420 �ىل 
وغادر  �ملركزة.هذ�  بالعناية  متو�جد� 
�إجاوؤهم  مت  �سخ�ص،   303 �ل�سبت  �أم�ص 
�ل�سحي  ــر  ــج �حل فــرنــ�ــســا،  ــن  م �ــســابــقــا 
�ملعهد  باإقامة  يوما   14 ملدة  �لحــرت�زي 
بومرد��ص،  بولية  للبرتول  �جلز�ئري 
�لحرت�زية  �لتد�بري  تنفيذ  �إطــار  يف 
للوقاية من تف�سي وباء فريو�ص كورونا 
ديــو�ن  م�سالح  )كوفيد19-(.وذكرت 
�ل�سحي  �حلجر  رفــع  "مت  بــاأنــه  �لـــو�يل 

�ملحلية  �ل�سلطات  بح�سور  ــرت�زي  �لح
رعية   303 عن  يزيد  ما  عن  و�لولئية، 
�لعمومية  �ل�سلطات  �أجلتهم  جز�ئرية 
�نتهاء  بعد  فرن�سا،  دولة  من  �جلز�ئرية 
�ل�سحي  �لإجـــر�ء  لــهــذ�  �ملــحــددة  �ملــدة 
�ل�ستفادة  مــن  مكنهم  ــذي  �ل �لــوقــائــي 
بالكامل.ومت  ونف�ساين  طبي  تكفل  من 
وليات  عرب  �لنقل  �سائل  و  تخ�سي�ص 
�لــذيــن  ــص  ــا� ــخ ــس �لأ� ليتمكن  �لــوطــن 
�إىل  �لعودة  من  �ل�سحي  للحجر  خ�سعو� 
و�سعتها  حــافــات  مــن  على  منازلهم 

�ملتناول. يف  بالولية  �لنقل  م�سالح 
و�ل�سناعات  �ل�سياحة  مدير  ــد  �أك كما 
ــدي، بــاأن  ــي ــب �لــتــقــلــيــديــة، �لـــــوردي ع
تنظيف  يف  ــــد�أت  ب �ملــعــنــيــة  �لــهــيــئــات 
�ملركب  هذ�  ومر�فق  مبنى  كل  وتعقيم 
وو�سعه  �ملذكورين  �لأ�سخا�ص  �أوى  �لذي 
��ستقبال  حالة  يف  �ل�ستعد�د  �أهبة  حتت 
يف  ــار  �لإط هــذ�  نف�ص  يف  �آخرين  رعايا 

قادم �لأيام.
لوؤي ي

بد�أ �أم�ص رئي�ص جمل�ص �لنو�ب �لليبي، عقيلة 
�سالح عي�سى، زيارة للجز�ئر مو�ز�ة مع تز�يد 
�لدعو�ت لنهاء �حلرب و�لتوجه �ىل �مل�ساحلة 
�إىل  و�سوله  لدى  �سالح  و��ستقبل  �لوطنية. 
ــن طــرف  مــطــار هــــو�ري بــومــديــن �لــــدويل م
�سليمان �سنني  �لوطني  �ل�سعبي  �ملجل�ص  رئي�ص 
بوقدوم.  �سربي  �خلارجية  �ل�سوؤون  ووزيــر 
�لليبي،  �لنو�ب  جمل�ص  با�سم  �لناطق  وقــال 
رئي�ص  ديـــو�ن  رئي�ص  �إن  بليحق،  عــبــد�هلل 
�سالح  عقيلة  ير�فق  �مل�سري  عبد�هلل  �ملجل�ص 
�أ�سبوع  نحو  بعد  تاأتي  �لتي  �لزيارة،  هذه  يف 
بح�سور  �لقاهرة،  �إعــان  مــبــادرة  طــرح  من 
عقيلة و�مل�سري خليفة حفرت، و�خلا�سة بحل 
�ملجيد  عبد  �لرئي�ص  د  و�سدرّ �لليبية.  �لأزمــة 
و�سائل  مــع  حــو�ر  يف  �م�ص  �ول  م�ساء  تبون 

يكون  لن  ليبيا  يف  "�حل�سم  �أنرّ  وطنية  �عــام 
�لتي  �جلز�ئر  باأنرّ  �لتاأكيد  د  وجدرّ ع�سكرًيا"، 
"تقف على نف�ص �مل�سافة" من جميع �لأطر�ف 
�نهاء  على  للم�ساعدة  م�ستعدة  �لبلد،  هذ�  يف 
�لرئي�ص:  ــح  ــس و�أو� ــاء.  ــدم �ل وحقن  ـــة  �لأزم
"بالن�سبة للمد و�جلزر �لو�قع يف ليبيا، فاملبد�أ 
�أنرّ  هو  بو�سوح،  عليه  نا  عربرّ �لــذي  �لأ�سا�سي 
مبا  ــدول  �ل وكــل  ع�سكرًيا،  يكون  لن  �حل�سم 
ومقاربتها".   �جلز�ئر  خطة  مع  �لعظمى  فيها 
�لدول  �أنه حتى  �إىل  و�أ�سار رئي�ص �جلمهورية 
"�لبلد �لقادر  �لعظمى تدرك باأنرّ �جلز�ئر هي 
لدينا  لي�ص  �إذ  ليبيا،  يف  �ل�سام  �سنع  على 
�أطماع ل تو�سعية ول �قت�سادية، وما يهمنا هو 

وقف �لدم �لليبي وحماية حدودنا".
 لوؤي ي

جبهة  حلــــزب  �لـــعـــام  ـــــني  �لأم متــلــ�ــص 
�لف�سل  �أبـــو  بعجي  �لــوطــنــي  �لتحرير 
�لأفان  عن  �ل�سادر  �لأخــري  �لبيان  من 
�لإ�ستثنائية  �لـــــدورة  �نــعــقــاد  عــقــب 
�ل�سابقة  �لقيادة  متهما  �ملركزية  للجنة 
بالوقوف ور�ءه باملناورة وحماولة خلط 
�حل�سابات. وقال بعجي يف ندوة �سحفية 
�أنه  م�سيفا  �لبيان،  بهذ�  له  عاقة  ل  �أن 
عبد  �جلمهورية  رئي�ص  �أن  جيد�  يعلم 
للرئا�سيات  ــر�  ح تر�سح  تــبــون  �ملجيد 
جر�د  �لعزيز  عبد  �لأول  �لوزير  �أن  كما 

ــن حــزب  �نــ�ــســحــب مــنــذ مـــدة طــويــلــة م
�جلديد  �لــعــام  �لمــني  وعلق  �لأفـــان. 
يعي�سها  �لــتــي  �لو�سعية  ــن  ع لــلــحــزب 
�حلزب قائا �لأفان حزب قوي مير�ص 
مبحاولة  �أحز�با  �تهم  حيث  ميوت،  ول 
وزعم  �لتموقع.  �أجل  من  �لأفان  �سرب 
�لتحرير  جلبهة  �جلديد  �لعام  ــني  �لأم
يدعم  مل  �لعتيد  �حلـــزب  �أن  �لــوطــنــي 
�لعزيز  عبد  �ل�سابق  �لرئي�ص  تر�سح 

بوتفليقة لعهدة رئا�سية خام�سة.
بعجي  قال  �حلزب  لتربئة  حماولة  يف  و 

"�لأفان"،  ��ستغلت  �ل�سابقة  �لع�سابة  �أن 
"�خلام�سة"  يدعم  مل  �حلزب  �أن  م�سيفا 
مــيــهــوبــي يف  �لــديــن  �ملــرت�ــســح عــز  ول 
وقال  �ملا�سية.  دي�سمرب   12 �نتخابات 
�لتي  �ل�سحفية  �لــنــدوة  ــال  خ بعجي 
�ل�سابقة  �لقيادة  �أن  �حلزب  مبقر  عقدها 
عبا�ص  ولد  جمال  ر�أ�سها  على  كان  �لتي 
�لأعمال  ولرجال  لاإد�رة  �حلزب  باعت 
�أنه  بعجي  و�أ�ــســاف  ــد�د.  ح علي  �أمــثــال 
حزب  يف  ظلمت  �لتي  ــار�ت  �لإط بني  من 
باأنه  مــوؤكــد�  �لوطني  �لتحرير  جبهعة 

من  �إطار  �أو  منا�سل  لكل  �لإعتبار  �سريد 
�جلبهة ظلم من قبل من �سبقوه يف قيادة 
تعديل  م�سودة  يخ�ص  فيما  ـــزب.   �حل
تعيني  مت  ـــه  �أن بعجي  قـــال  �لــد�ــســتــور 
�لد�ستور  تعديل  للجنة  رئي�ص  خوذري 
يف �حلزب  م�سيفا �أنها �سرتفع �ملقرتحات 
وحول  �أ�سبوعني.  خــال  �لرئا�سة  �إىل 
يف  كانت  �أنها  بعجي  �أكد  باملغرب  عاقته 

�إطار ر�سمي.
لوؤي ي

ك�سفت ولية اجلزائر، اأم�س اأنه �سي�سرع يف ا�ستئناف ن�ساط النقل ب�سيارة الأجرة الفردية يوم غد الإثنني 15 جوان ،2020 على اأن يقت�سر على 
م�ستوى املحيطات احل�سرية فقط، ومداخل اإقليم ولية اجلزائر دون اأن ميتد اإىل خارجه.

�ل�سبت،  �أم�ص   ، �حلكومة  رئا�سة  �أفادت 
�لكلي  �ل�سحي  �حلجر  رفع  قررت  باأنها 
تعديل  مت  �أنه  و�أ�سافت  ولية.   19 عن 
وليــة   29 يف  �ل�سحي  �حلجر  توقيت 
�سباحا.  �خلام�سة  �ىل  ليا  �لثامنة  من 
�حلجر  رفع  يف  �ستبا�سر  �أنها  �أعلنت  و 
14 جو�ن،  �ل�سحي تدريجيا �عتبار� من 
��ستئناف  من  �لأوىل  �ملرحلة  �أن  علما 
قد  و�لقت�سادية  �لتجارية  �لأن�سطة 
7 جو�ن. و�أو�سح بيان حكومي  بد�أت يف 
��ستئناف  �أن  يــونــيــو  ــن  م �لـــر�بـــع  يف 
و�لقت�سادية  �لتجارية  �لن�ساطات 

�ل�سارم  بالتقيد  "م�سروطا  �سيكون 
�أماكن  يف  �ل�سحية  �لوقاية  بتد�بري 
�إىل  �لبيان  و�أ�سار  و�لتجمعات".  �لعمل 
�لتي  �حلــجــر،  رفــع  عملية  ت�سيري  �أن 
ومكيفة  ــة  ــرن وم تــدريــجــيــة  �ستكون 
من  �لــوطــنــي،  �لــوبــائــي  �لو�سع  ح�سب 
من  �أكــرث  قيود  على  ينطوي  �أن  �ساأنه 
�حلجر  عليها  ينطوي  كــان  �لتي  تلك 
حجر�  �ل�سلطات  وفــر�ــســت  �ل�سحي. 
24 مار�ص �ملا�سي. �سحيا كاما منذ يوم 
علي حممد 

رفع احلجر ال�سحي الحرتازي عن 303 رعية جزائري  

بعد نحو اأ�سبوع من طرح القاهرة مبادرة حلل الأزمة

اتهم اأحزابا مبحاولة �سرب الأفالن بهدف التموقع

فيما مت تعديل توقيت احلجر ال�سحي يف 29 ولية 
من الثامنة ليال اىل اخلام�سة �سباحا.

احلكومة ترفع احلجر ال�سحي 
الكلي عن 19 ولية 

�أخرى تثار م�ساألة �لب�سملة عن ق�سد  ة  مررّ
م�ساألة  �أثــريت  �أن  فبعد  ق�سد،  غــري  �أو 
يف  ر��سية  �لدرّ �ملقرر�ت  من  �لب�سملة  حذف 
�ل�سابقة  �لوطنية  �لرتبية  ــرة  وزي عهد 
�حلرب  مــن  فاأ�سالت  غــربيــط،  بــن  نــوريــة 
و�للرّغط   �جلدل  من  �أفا�ست  كما  �أ�سالت،  ما 
�لكثري و��ستفا�ست، متجاهلة بذلك �لقيم 
روحية  مرجعية  ت�سكل  �لتي  و�ملــبــادئ 
خرجة  يف  ــري،  ــز�ئ �جل لل�سعب  وقيمية 
�لتغريبية،  �ملدر�سة  من  م�ستغربة  غري 
يف  لعقاب  حممد  �لربوفي�سور  علينا  ُيطلرّ 
خرجة غري متوقعة كونه خريج �ملد�ر�ص 
 ،!! �لوطني  باخلط  ومعروف  �جلز�ئرية 
�لأكفاء،  �جلامعيني  �لأ�ساتذة  �أبــرز  ومن 
لدى  مبهام  �ملكلفني  �أحــد  حاليا  ــه  �أنرّ كما 
لكونه  لي�ص  �لإ�سكال  �جلمهورية،  رئي�ص 
للف�سل  علمية  جدلية  م�ساألة  طرح  قد 
طْرح   ــذ�  وه وديــنــي،  علمي  هو  ما  بني  ما 
لكونه  ولكن  و�لنقا�ص،  �حلــو�ر  يقبل  قد 
يعلم جيد� ثقافة وروح �ل�سعب �جلز�ئري 
وح�سا�سية �لر�أي �لعام جتاه ذلك، وما ور�ء 

�سر�ع �لتكتات و�لنخب ما ور�ءها.
درجــة  لقيا�ص  �خــتــبــار  بــالــون  هــو  فهل   
�حلما�ص �لديني �جلماهريي وموؤ�سر �لقيم 
م�ساألة  يف  �جلامعية،  �لأو�ساط  يف  �لدينية 
�أنها  بيد  لــه،  بالن�سبة  ذكــر  كما  �سكلية 
�أن  �أم  برمته؟،  لل�سعب  قيمية  جوهرية 
ور�ء �لأمر حماولة لاإطاحة به يف م�ساألة 
زلة  تكون  قد  ولرمبا  يق�سدها،  يكن  مل 

ل�سان.؟
�لد�ستور  �أن  �لأمــر  يف  و�ملهم  �لأهــم  �أن  �إلرّ 
ــة  ــدول �ل ديـــن  �لإ�ـــســـام  �أن  عــلــى  يــنــ�ــص 
يطلب  ثم  و�ملعتقد،  �لفكر  حرية  وي�سمن 
من باحثي وطلبة �جلامعات بطريقة فيها 
ولرمبا  ــد�ن  ــوج و�ل �لعاطفة  مــن  �لكثري 
�ملتغطر�سة  �لعقلية  �أو  �لعلمية  �حلما�سة 
لأنه  �لتخرج  مذكر�ت  من  �لب�سملة  حذف 
�لبحث  منطق  لأن  �سريف�سها،  �سخ�سيا 
�لعلمي يوؤمن باملنهجية �لدقيقة و�لنتائج 

�حلا�سمة. �لعلمية 
ونقا�سه،  حو�ره  طريقة  ��ستهجن  �لبع�ص 
�نفعال  �أو  ل�سان  زلة  �أنها  قائل  يقول  وقد 
��سنغال  و�أعــد�ئــه  ملعار�سيه   �سمح   �آين 
�لدكتور  �أن  �إلرّ  بــه،  للت�سهري  �لفر�سة 
هذه  مثل  لحقا،  ذلك  يو�سح  مل  لعقاب 
لن  �للرّ�سان  زلت  لنقل  �أو  �ل�ستفز�ز�ت 
خافية  م�سائل  ولي�ست  تاأخر،  �أو  تقدم 
�لــدولــة  بكينونة  تتعلق  ــا  ــه لأن ــا،  ــس �أ�
و�لــ�ــســعــب، و�أحـــد حمـــدد�ت ومــرتــكــز�ت 
�لأهم  �ألي�ص  للدولة،  �لرمزية  �ل�سيا�سات 
�لق�سايا  تناق�ص  �أن  �ملــرحــلــة  هـــذه  يف 
ــل �لــتــعــديــات  ــث ـــة، م ـــاأم ــا�ــســة ل �حلــ�ــس
يعرف  و�أن  �ملالية،  وقانون  �لد�ستورية 
�لتي  �ملهمة  طبيعة  بالتحديد  �ل�سعب 
�أحد  وهو  لعقاب،  حممد  �لدكتور  بها  كلف 
�أن  ميكن  وما  �ملعروفة،  �لوطنية  �لكفاء�ت 
و�ستزول  ز�لت  فقد  و�سعبه،  لبلده  يقدم 
�لأمم و�ستبقى ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم، 
وجلرّ  عليها،  ومن  �لأر�ــص  �هلل  يرث  حتى 
ِم  ُه ِب�سْ ُه ِمن �ُسَلْيَماَن َو�إِنَّ جاله �لقائل: " �إِنَّ

ِحيِم ". ْحَم″ِن �لرَّ ِ �لرَّ �هللَّ

�ُسَلْيَماَن  ِمن  ُه  " اإِنَّ
 ِ ُه ِب�ْسِم اللَّ َواإِنَّ

ِحيِم " ْحَمان الرَّ الرَّ

بقلم : بيزيد يو�سف
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