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أنقذ حياة أخطر حاالت مصابي كورونا من الموت

-  عقار ديكساميثازون يقضي على األعراض المستعصية لكورونا 
 - 190 تجربة سريرية قيد التقدم للقضاء على فيروس كورونا المستجد

-  11 وفاة مقابل 121 إصابة خالل 24 ساعة األخيرة بالجزائر

ال�شحة العاملية تهنئ العامل 
بـاأول عالج فـعال لـ ك�رونا
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عدة خيارات على طاولة ال�زارة حلل ملف الأ�شاتذة املتعاقدين وامل�شتخلفني  
ل�ؤي ي

-----------------
االعتمادات  توزيع  يف  الوطنية  الرتبية  وزارة  ت�رشع 
الثالث  بالف�صل  واخلا�صة  املدر�صية  للتغذية  املخ�ص�صة 
على اخلدمات امل�صرتكة.وذلك بعد تعليق الدرا�صة منذ �صهر 
اأكده وزير الرتبية حممد واجعوط  مار�س الفارط و هو ما 
خالل  اإ�رشافه على ندوة مرئية عن بعد مع مديري الرتبية 
ميزانية  توزيع  اإع��ادة  �صيتم  اأن��ه  ك�صف  ,حيث  الوالئيني 
املالية  االعتمادات  توجيه  و  الرتبوية  للموؤ�ص�صات  الت�صيري 
املخ�ص�صة للتغذية املدر�صية واخلا�صة بالف�صل الثالث ل�صد 
اخلدمات  اإىل  بتحويلها  الت�صيري  نفقات  يف  امل�صجل  العجز 

امل�صرتكة.
ب�صبب  ت�صتهلك  مل  املالية  االأغلفة  هذه  اأن  االإ�صارة  وجتدر 
غلق املدار�س و املوؤ�ص�صات الرتبوية ب�صبب تعليق الدرا�صة 
وذلك  "كوفيد19"  امل�صتجد  "كورونا"  فريو�س  تف�صي  ملنع 
تبون.كما  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات  تطبيقا 
نقابات  باأن  واجعوط  حممد  الوطنية  الرتبية  وزير  ك�صف 
النظر  باإعادة  تتعلق  م�رشوع  وثيقة  قريبا  �صت�صتلم  القطاع 
رده  يف  وحتيينها.وذلك  التعليمية  والربامج  املناهج  يف 
باملجل�س  املحا�صبة  و  امليزانية  جلنة  اأع�صاء  ان�صغاالت  على 
م�رشوع  ملناق�صة  خ�ص�صت  جل�صة  يف  الوطني  ال�صعبي 
بان  "واجعوط"  الداخلية.واأفاد  ت�صوية ميزانية قطاع  قانون 
النقابات �صت�صتلم قريبا وثيقة م�رشوع تخ�س حتيني املناهج 
م�صوؤولية  من  باأنه  الكتب.معتربا  وحمتويات  والربامج 
ما  ميليه وال  ما  لديه  لي�س  وباأنه  امل�رشوع  هذا  اإجناح  اجلميع 
النواب يف  من  ان�صغاالت عدد كبري  على  رده  يخفيه.ويف 
هذا ال�صياق, اأكد الوزير اأن حتيني املناهج وحمتويات الكتب 
الوزير  جدا.واأ�صاف  وهاما  كبريا  م�رشوعا  يعترب  والربامج 

بخ�صو�س  ور�صات  بفتح  امل�صوؤولية  توليه  منذ  التزم  اأنه 
هذا امللف باإ�رشاك كل الفاعلني حمليا ووطنيا.اأما بخ�صو�س 
امل�صوؤول  نف�س  فا�صار  وامل�صتخلفني  املتعاقدين  االأ�صاتذة 
ق�صد  والقوانني  املعطيات  ح�صب  خيارات  عدة  يدر�س  اأنه 
الو�صول اىل حل توافقي.كا�صفا باملنا�صبة عن درا�صة امللف 
من طرف جلنة خمت�صة �صيتم عقب االطالع على تقريرها 
اأنه ال  يوؤكد  ان  قبل  بحلول.وهذا  واخلروج  الو�صعية  تقييم 
يجب ان نفهم يف هذا اخل�صو�س بان املنا�صب ال�صاغرة تعترب 
مك�صبا تلقائيا الن هذه االخرية موجهة بالدرجة االوىل اىل 
خريجي املدار�س العليا لالأ�صاتذة.وفيما تعلق برقمنة قطاع 
الوزارة قد خطت خطوة كبرية  باأن  اأجاب  الوطنية,  الرتبية 
على  رده  اخرى يف  من جهة  الهدف.معرتفا  هذا  يف حتقيق 
تقييم  بخ�صو�س  ال�صعب  ن��واب  من  كبري  عدد  ان�صغال 
مدراء الرتبية لواليات الوطن بوجود م�صاكل على م�صتوى 
باأن هناك  قائال يقول  الوزير حديثه  الرتبية.وتابع  مديريات 
والب�رشي  املادي  امل�صتويني  على  ومديرة  مدير  لكل  تقييم 
موؤ�ص�صا  �صيكون  فانه  ما  ق��رارا  اتخذنا  اإذا  ما  حال  ويف 
وبعيدا عن املحاباة واملح�صوبية ويف جو من ال�صفافية.وعلى 
على  ال�صفافية  من  مزيد  باإدخال  الوزير  وعد  اآخر,  �صعيد 
بني  تفاعلي  تطبيق  خالل  من  التعليمية  املوؤ�ص�صات  �صري 
وا�صعا يف  املجال  فتح  وكذا  واملوؤ�ص�صة  واالأ�صاتذة  االولياء 
للتعليم عن بعد تكون  احلديثة  الو�صائل  التعليم عرب  جمال 
يف متناول االغلبية من خالل ح�ص�س تلفزيونية ودرو�س 
اىل  ا�صافة  ال�صابعة  املعرفة  وقناة  الرقمية  االر�صية  على 
للتلميذ. والبيداغوجية  النف�صية  للمرافقة  ح�ص�س  تقدمي 

املحا�صبة  و  امليزانية  اأع�صاء  جلنة  بع�س  ابداه  ملا  وبالن�صبة 
من اآراء حول و�صعية القطاع ,فقد اأكد الوزير اأن اأولويات 
امل�صتويات  جميع  على  الو�صعية  هذه  حت�صني  هي  الوزارة 

عن طريق اإجناز بطاقية تف�صيلية عن كل موؤ�ص�صة تربوية 
على امل�صتوى الوطني حتى يتم االطالع على كل النقائ�س 
واالحتياجات يف وقتها والتمكن بالتايل من حت�صني و�صعية 
يف  ك�صف  �صواء.كما  حد  على  التعليمية  املوؤ�ص�صات  كل 
نف�س ال�صياق عن وجود م�رشوع يخ�س منطية بناء موؤ�ص�صة 
مرتبطة  وظيفية  و�صائل  اإدراج  خالل  من  ابتدائية  تعليمية 
باملوؤ�ص�صة مثل االعالم االيل.اأما فيما يتعلق ب�صعيه كذلك 
الإدراج تعلم اللغة االجنليزية يف املرحلة االبتدائية فلم مينح 
اإجابة تف�صيلية حول املو�صوع.اأما فيما يرتبط مبلف تكوين 
تعليم  ادراج  على  "واجعوط"حر�صه  جدد  فقد  اال�صاتذة 
يف  واالت�صال  لالإعالم  احلديثة  والتقنيات  االآيل  االعالم 
و معربا  لالأ�صاتذة  العليا  باملدار�س  اخلا�صة  التكوين  برامج 
االأ�صاتذة  تكوين  يف  اأي�صا  النظر  اعادة  باأهمية  يقينه  عن 

الوطنية  الرتبية  وزير  الثالثة.وجدد  التعليمية  االأطوار  يف 
يف ختام رده التاأكيد على ان القائمني على القطاع برجموا 
اإدراج ح�ص�س تعليمية ذات ال�صلة بدرو�س الف�صل الثالث 
من ال�صنة الدرا�صية 2020-2019 يف بداية ال�صنة الدرا�صية 
مت  ما  ان  اإىل  يدر�س.الفتا  ومل  فات  ما  ال�صتدراك  القادمة 
تقدميه �صابقا ال يعدو اأن يكون �صوى درو�س دعم ومرافقة 
اأن  الرتبية على  ب�صيكولوجية فقط ال غري.كما �صدد وزير 
ح�صور التالميذ يف احل�ص�س التي قدرت ح�صبه ب�3 اىل 4 
ا�صابيع يعترب �رشوريا ال�صتدراك الدرو�س  ال�صائعة.مذكرا 
باأن قطاعه ي�صعى اىل حتقيق نظرة ا�صت�رشافية واىل حوكمة 
للخروج  الكفاءة  م�صتوى  على  اجلميع  واإ���رشاك  ر�صيدة 
بحلول توافقية لكل امل�صاكل التي يعاين منها قطاع الرتبية 

منذ مدة طويلة.

اإ�شراك النقابات يف عملية حتيني املناهج الرتب�ية

يف ر�شالة وجهها اإىل وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات الذهب اأ�شعار  ا�شتقرار 

•• ) مطلب اإن�شاء م�شت�شفى بابن زياد بات اأكرث من �شروري( •• )م�شلحة طب و جراحة العي�ن مب�شت�شفى ابن بادي�س مغلقة 
منذ ما يزيد عن 06 اأ�شهر(
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وفاة 4 اأ�شخا�س واإ�شابة 174 اآخرين 
اآخرون بجروح   174 واأ�صيب  اأ�صخا�س حتفهم   4 لقي   
حادث   145 وق��وع  اإث��ر  اخلطورة  متفاوتة  و  خمتلفة 
مرور �صجلت عرب عدة واليات من الوطن خالل ال24 
املدنية. للحماية  بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب  االأخرية,  �صاعة 
بوالية  �صجلت  ح�صيلة  اأثقل  اأن  ذاته  امل�صدر  واأو�صح 
ق�صنطينة بوفاة 01 �صخ�س واإ�صابة 11 اآخرين بجروح 
اأنه  البيان  اأ�صاف  مرور.و  حوادث   10 وقوع  اإثر  على 
انت�صار  من  بالوقاية  املتعلقة  الن�صاطات  يخ�س  "فيما 

احلماية  وحدات  قامت  )كوفيد19-(,  كورونا  فريو�س 
 17 اإىل   16 بني  ما  )املمتدة  الفرتة  نف�س  خالل  املدنية 
على  اليوم  ه��ذا  �صبيحة  غاية  واإىل    2020 ج��وان 
ب�  الوطني  الرتاب  كافة  عرب  �صباحا(  الثامنة  ال�صاعة 
والية   32 عرب  املواطنني  لفائدة  حت�صي�صية  عملية   129
احرتام  ب�رشورة  وتذكرهم  حتثهم   ) بلدية    82  ( م�صت 
كما  االجتماعي",  التباعد  وكذا  ال�صحي  احلجر  قواعد 
م�صت  والي��ة   28 عرب  تعقيم  عملية   163" ب�  قامت 

وخا�صة  عمومية  وهياكل  من�صاآت  من  بلدية(,   68(
املديرية  وال�صوارع".وخ�ص�صت  ال�صكنية  املجمعات 
عون   585 العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية  العامة 
 62 و  اإ�صعاف  �صيارة   94 الرتب,  مبختلف  مدنية  حماية 
  11 لتغطية  اأمنية  اأجهزة  و�صع  اإىل  باالإ�صافة  �صاحنة, 
واليات  عرب  ال�صحي  للحجر  موجهة  لالإقامة  مكانا 
يتعلق  تيبازة.وفيما  و  م�صتغامن  الطارف,  اجلزائر,عنابة, 
الزراعية  واملحا�صيل  الغابات  حرائق  مكافحة  بجهاز 

اأنواع  ملختلف  حريقا   17 ت�صجيل  مت  البيان-"  -ي�صيف 
الغطاء النباتي جنمت عنها خ�صائر تتمثل يف 02 هكتار 
15.5 هكتارا من  05 هكتارات  �صعري و  الغابات,  من 
القمح, 04 هكتارات من احل�صائ�س و 150 حزمة تنب و 
�صمح  نخلة, يف حني   26 و  مثمرة حمروقة  اأ�صجار   08
ومنع  احلرائق  باإخماد  احلماية  لوحدات  ال�رشيع  التدخل 

االأخرى". للمحا�صيل  انت�صارها 
ق/و

من  الدعم  تلقت  اإذ  الذهب  اأ�صعار  ا�صتقرت 
امل�صابني  اأع���داد  ارت��ف��اع  من  نابعة  خم��اوف 
بفريو�س كورونا يف بكني, بينما كبحت االآمال 
الدوالر  وارتفاع  لكوفيد19-  عقار حمتمل  يف 
االأمريكي تقدم املعدن االأ�صفر. وا�صتقر الذهب 
دوالرا   1727.72 عند  الفورية  املعامالت  يف 
 06:33 ال�صاعة  بحلول  )االأون�صة(  لالأوقية 
بتوقيت اجلزائر, ليقبع يف نطاق �صتة دوالرات. 
االأمريكية  العقود  على  ُيذكر  تغري  يطراأ  ومل 
دوالر.وق���ال   1736.30 عند  للذهب  االآجلة 
اأواندا  لدى  ال�صوق  حمللي  كبري  هايل  جيفري 
يف  معظمه  اآخر,  مكان  يف  زال  ما  ”االهتمام 
القلق  يثري  كوفيد19-  لكن  االأ�صهم.  اأ�صواق 
بكني  يف  االإغ��الق  متديد  يقدم  اأن  يجب  فيما 
اأعلن  انخفا�صات“.و  اأي��ة  يف  الدعم  بع�س 
جديدة  حاالت  عدة  عن  بكني  يف  م�صوؤولون 
على  ال�صاد�س  لليوم  بكوفيد19-  م�صابة 
يف  اجلديدة  االإ�صابات  عدد  بلغ  بينما  التوايل, 
مرتفعا  قيا�صيا  م�صتوى  اأمريكية  واليات  �صت 
باملئة   0.1 ارتفع  ال��دوالر  الثالثاء.لكن  يوم 
الذهب  تكلفة  يرفع  مما  مناف�صة,  عمالت  مقابل 

العمالت االأخرى. على حائزي 
ق/و

بن خالف ي�شف  و�شعية قطاع ال�شحة ب�لية ق�شنطينة بالكارثية و يطالب ال�زير 
باإيفاد جلنة حتقيق وزارية

جبهة  عن  خالف  بن  خل�رش  النائب  ر�صم 
عن  �صوداء  �صورة  التنمية,  و  العدالة 
واقع ال�صحة بوالية ق�صنطينة, و و�صف 
قطاع  يف  يحدث  ما  خ��الف  بن  خل�رش 
ال�صحة بالوالية باجلرمية  يف حق املر�صى.  
و  ال�صحة  وزير  خالف  بن  طالب  حيث  
باإيفاد  امل�صت�صفيات  اإ�صالح  و  ال�صكان 
جلنة حتقيق وزارية للوقوف على و�صعية 
التي  اخلدمات  ورداءة  ال�صحية  املن�صاآت 
ق�صنطينة؛  والي��ة  م�صتوى  على  تقدم 
العيون  حراحة  و  طب  م�صلحة  ال�صيما 
االأمور  اإعادة  اأجل  من  ال�رشيع  التدخل  و 
�صارمة  ق��رارات  اتخاذ  و  ن�صابها,  اإىل 

لت�صحيح االأخطاء
الو�صع  خالف  بن  خل�رش  قدم  كعينة,  و 
زياد  ابن  دائ��رة  تعي�صه  ال��ذي  الكارثي 
عدد  ي�صل  حيث  ال�صحي,   جانبها  يف 
�صكانها اإىل 22 األف ن�صمة, دون احت�صاب 
تتوفر  حيث   , اداري��ا  لها  التابعة  املناطق 
اخلدمات,  متعددة  �صغرية  عيادة  على 
الت�صخي�س  ���رشوط  اأدن��ى  اىل  تفتقر  و 
خا�صة اأثناء املناوبة الليلية التي ي�صمنها 
طبيب واحد يف ظل غياب املعدات الطبية 
االأ�صعة  كجهاز  الالزمة  و  ال�رشورية 
االأجهزة  من  وغريهما  االإيكوغرايف  و 

العيادة ت�صتقبل ما يزيد عن  اأن هذه  رغم 
150 مري�صا اأثناء املناوبة الطبية باإ�صافة   
�صعوبة نقل امل�صابني يف حوادث املرور, 
اإىل امل�صت�صفى  يف بع�س االحيان وبع�س 
احلاالت اال�صتعجالية اخلطرية,  كما تفتقر 
التوليد  اأدنى م�صتلزمات  اإىل  العيادة  هذه 
الن�صاء  اأم��را���س  يف  خمت�صة  كطبيبه 
اىل  املر�صى  نقل  ي�صتلزم  مما  والتوليد 
قد  مما  بادي�س؛   ابن  اجلامعي  امل�صت�صفى 
وجنينها  االم  �صحة  على  خطرا  ي�صكل 
توؤدي  كادت  كثريه  اأح��داث  وقعت  وقد 
بحياتهما معا, م�صريا اأن دائرة ابن زياد يف 
حاجة اإىل  م�صت�صفى و لو ب�:150 �رشيرا 
مع توفري امل�صتلزمات ال�رشورية, ل�صمان 
الرعاية ال�صحية احلقيقية للمواطنني بهذه 
املنطقة النائية, والذين عانوا الويالت منذ 

�صنوات عديدة.
يف  ال�صحي  ال��و���ص��ع  يقت�رش  مل  و 
اخلدمات  نوعية  رداءة  على  ال��والي��ة 
بل  فقط,  اخلدمات  املتعددة  بالعيادات 
غرار  على  الكبرية  امل�صت�صفيات  م�ّس 
ما  و  اجلامعي  بادي�س  اب��ن  م�صت�صفى 
غرار  على  م�صاكل  من  م�صاحله  تعانيه 
م�صلحة طب و جراحة العيون, و التي ما 
تزال مغلقة منذ ما يزيد عن 06 اأ�صهر  , 
ُتّتخذ  التي  الالم�صوؤولة  القرارات  منتقدا 
عهدة  امل�صت�صفى يف  اإدارة  م�صتوى  على 
اإع��ادة  قرر  عندما  ال�صابق,   املديرالعام 
ترميمها اين مت نقلها من م�صلحة الأخرى, 
على  تتوفر  ال  امل�صالح  هذه  و  ال�صيما 
م�صلحة  عتاد  لتن�صيب  وا�صعة  اأمكنة 
الوظيفية  الك�صوفات  كوحدة  العيون 

)االأ�صعة( و وحدة الك�صوفات املتخ�ص�صة 
و خلقت هذه القرارات الع�صوائية و  غري 
الطبي  الطاقم  اأم��ام  عقبات  املدرو�صة 
الن�صاطات  اإىل توقف  اأدى  للم�صلحة, مما 
م�صتوى  على  الوحيدة  تعد  اأنها  رغم   ,
الوالية و تتكفل مبر�صى من عدة واليات,  
اخلا�س  للقطاع  اللجوء  على  وا  اأُج���ربرِ
جتدر  جراحية,  عمليات  اإجراء  و  للتداوي 
االإ�صارة اإىل اأن هذه امل�صلحة يوؤطرها 11 
طبيبا خمت�صا  مع توفرها على عتاد طبي 
متطور. و اأمام هذا الو�صع الكارثي, دعا 
ب��ن خ��الف ال��وزي��ر الت��خ��اذ االإج���راءات 
الظروف  لتح�صني  الالزمة  و  ال�رشورية 

ال�صحية للمواطن بالوالية.
علجية عي�س

رزيق يتحادث مع املحافظ الأوروبي املكلف بالتجارة
اجتمع وزير التجارة, كمال رزيق, باملحافظ االأوروبي املكلف بالتجارة, فيل هوقان, عرب تقنية التحا�رش املرئي عن 
اإىل الو�صعية التجارية احلالية لهذه ال�رشاكة ال�صيما مع  “تطرقا  اأن الطرفني  بعد.واأفاد بيان مل�صالح وزارة التجارة 
“�رشورة فتح  انت�صار فريو�س كورونا الذي ت�صبب يف اختالل املبادالت التجارية العاملية”.كما اتفق الطرفان على 
حوار ا�صرتاتيجي جاد لتدارك الو�صع التجاري, واآثار الوباء ال�صلبية على العالقات التجارية الثنائية, من خالل تفعيل 

اللجان التقنية والتي يحدد تاريخ انطالق عملها عرب القنوات الديبلوما�صية”.
ق/و

خالل ال24 �شاعة الأخرية 



تقرير اأمريكي ي�شتبعد القرتا�س منه ويك�شف:

اجلزائر من الدول الأفريقية القليلة 
التي ل يرف�س الفامي م�شاعدتها

ل�ؤي ي
----------------------

اجلزائر  ان  االمريكي  التقرير  وق��ال 
القليلة  االأفريقية  ال��دول  من  تعترب 
التي ال يرف�س �صندوق النقد الدويل 
اإىل  حتتاج  قد  ولكنها  م�صاعدتها, 
اأو  النفط  اأ�صعار  يف  �رشيع  انتعا�س 
موقع  تعبري  حد  على  �صيني,  دع��م 

بلومبريغ, للبقاء على هذا النحو.
اخلراب  اأن  "بلومبريغ"  وا�صتنتجت 
االقت�صادي الذي عاثه فريو�س كورونا 
يثري بع�س التحوالت املفاجئة يف قارة 
لديها جتارب متقلبة مع �صندوق النقد 
االأجنبي  التدخل  من  نفور  اأو  الدويل 

واخلوف من املقر�س.
نيجرييا  اأن  اإىل  ال�صبكة  واأ���ص��ارت 

واإثيوبيا تقبالن االآن م�صاعدة �صندوق 
النقد, كما اأن جنوب اأفريقيا تتفاو�س 
على قر�س بقيمة 4.2 مليارات دوالر.

املجيد  عبد  الرئي�س  ا�صتبعد  وق��د 
تبون, التوجه لل�صندوق قائاًل اإن ذلك 

�صي�صعف من ال�صيادة.
املقيمة يف  الباحث  داليا غامن,  وذكرت 
اأن  االأو�صط,  لل�رشق  كارنيغي  مركز 
�صندوق النقد هو رمز اأزمة الثمانينات 
موؤملة  ذكرى  ميثل  وهو  والت�صعينات, 
للجزائريني, ولكن الو�صع االجتماعي 

واالقت�صادي يف البالد تفاقم.
حاجة  هناك  اأن  يف  �صك  يوجد  وال 
اأنه  املوقع  واأفاد  جريئة,  خطوات  اإىل 
واالزم��ة  النفط  اأ�صعار  انهيار  مع 
البالد  ف��اإن   ,19 بكوفيد-  املرتبطة 

مليون   44 �صكانها  يتجاوز عدد  التي 
ويتوقع  مالية؛  اأزمة  تواجه  قد  ن�صمة 
البنك املركزي اأن يتقل�س الناجت املحلي 
املئة يف عام  2.6 يف  االإجمايل بن�صبة 

.2020
35 دولة من بني  اأكرث من  وقد طلبت 
طارئة  م�صاعدات  اأفريقية  دولة   54
من �صندوق النقد الدويل منذ اندالع 
الوباء, وقد اتفقت م�رش وتون�س على 
28 دولة  مبالغ كبرية, يف حني تتلقى 
قدره  اإجماليًا  متوياًل  ال�صحراء  جنوب 

10 مليارات دوالر.
النقد  ل�صندوق  زي��ارة  اآخ��ر  وكانت 
 ,2018 عام  يف  اجلزائر  اإىل  ال��دويل 
ال�صندوق  يوافق  اأن  املحتمل  ومن 
اإذا  املدفوعات  مليزان  دعم  تقدمي  على 
�صياأتي  ذلك  ولكن  ل�صدمة  تعر�س 
ب�رشوط من غري الوا�صح ما اإذا كانت 

ال�صلطات اجلزائرية �صتوافق عليها.
جتنِّب  اأن  ميكن  اأخرى  خيارات  وهناك 
املليارات من العملة ال�صعبة, اإذا قامت 
الت�صغيلية  النفقات  بخف�س  احلكومة 
واأعلنت  الن�صف,  اإىل  الطاقة  مل�صاريع 
ولكن  �رشيبية,  اإ���ص��الح��ات  ع��ن 
تقرير  يف  جاء  ما  ح�صب   , امل�صاربة 
�صتاأتي  امل�صاعدة  اأن  هي  بلومبريغ, 
م�صدر  اأكرب  تعترب  التي  ال�صني,  من 

للواردات اجلزائرية.

اأكد م�قع "بل�مبريغ" المريكي اأن اجلزائر مل ُتعد بعد يف حالة يرثى لها كما يف اأواخر الثمانينات، 
عندما دفعتها اأزمة الدي�ن اإىل طلب م�شاعدة �شندوق النقد الدويل، وكافحت احلك�مة من اأجل 

خف�س النفاق وخلق فر�س للعمل بينما كانت غارقة يف الع�شرية ال�ش�داء.
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وزيرة الت�شامن تتعهد باإيجاد حل لأ�شحاب 
عق�د الت�شغيل امل�ؤقتة

انتقادات برملانية لغياب اإح�شائية دقيقة ح�ل املع�زين يف غياب الرقمنة

اكدت وزيرة الت�صامن الوطني واال�رشة 
وق�صايا املراأة كوثر كريكو وقوفها اإىل 
املوؤقتة  الت�صغيل  عقود  اأ�صحاب  جانب 
االإ���رشاع  على  النواب  �صدد  وقت  يف 
الفئات  كل  بيانات  ورقمنة  حتيني  يف 

املتكفل بها.
من طرف  كريكو  اىل  اال�صتماع  ولدى 
ال�صعبي  باملجل�س  وامليزانية  املالية  جلنة 
الوطني يف اإطار قانون ت�صوية امليزانية 
���رشورة  على  ال��ن��واب  رك��ز   2017
رقمنة القطاع واعتماد االآليات الكفيلة 
للمحتاج  وامل�صاندة  الدعم  باإي�صال 
باإدماج  التكفل  اإىل  اإ�صافة  احلقيقي؛ 
يف  امل��وؤق��ت��ة  العمل  عقود  اأ���ص��ح��اب 
مداخلته,  يف  نائب  انتقد  حيث  القطاع. 
للفئات  دقيقة  اإح�صائية  وج��ود  عدم 

اله�صة واملعوزة يف ظل غياب الرقمنة.
قوائم  يف  امل�صجلني  عدد  عن  وت�صاءل 
و�صدد  امل�صاعدة,  برامج  يف  االنتظار 
الت�صامن  �صندوق  ا�صتغالل  على 
االحتياجات  وذوي  باملعوزين  للتكفل 
اأن  اإىل  م�صريا  اأمثل,  ب�صكل  اخلا�صة 
جتميد امل�صاريع خلق جمودا يف القطاع, 
ال�صيما  بدوره,  قيامه  عدم  اإىل  اأدى  ما 
واق��رتح  ك��ورون��ا,  وب��اء  مواجهة  يف 
الت�صامن  قطاع  بني  الف�صل  ���رشورة 

وقطاع االأ�رشة وق�صايا املراأة.
اإىل  بالربملان  ن��واب  دع��ا  جهته,  من   
�رشورة التكفل مبوظفي عقود الن�صاط 
وامل�صاهمة يف حماربة  املهني  واالإدماج 
ت�صاءل  بينما  والبريوقراطية,  البطالة 
التي  اجلوارية  اخلاليا  دور  حول  اآخ��ر 
واأكد  النائية  املناطق  يف  خدمات  تقدم 
كما  اأكرب,  اأهمية  اإيالئها  �رشورة  على 
قاعدة  القطاع على  توفر  انتقاد عدم  مت 
خا�صة  وطنية  وبطاقية  حقيقية  بيانية 
مر�صى  االأطفال  معاناة  و  باملحتاجني, 
التوحد ب�صبب جتميد اإجناز مراكز خا�صة 

بهم.
قالت  النواب,  ت�صاوؤالت  على  ردها  يف 
وزيرة الت�صامن الوطني اأن �صالحيات 
اله�صة  الطبقات  تتعدى  ال  ال���وزارة 
والفئات  اخلا�صة  االحتياجات  وذوي 
بحدود  التعريف  عدم  واأن  بها,  املتكفل 
الأن  االإ�صكال  هو  القطاع  �صالحيات 

لدى الوزارة جماالت تدخل حمدودة.
املوؤقتة  الت�صغيل  عقود  يخ�س  وفيما 
بالدفاع  اأن قطاعها تعهد  الوزيرة  قالت 
يف  الفئة,  لهذه  حل  واإيجاد  امللف  عن 
اإطار عمل حكومي م�صرتك ي�صمل عددا 

من الوزارات.
لوؤي ي

اإجراء جديد ي�شمح با�شتقاللية ن�شبية لرئي�س احلك�مة
 يف التعديل الد�شت�ري

خرباء يدع�ن اإىل تعزيز الف�شل بني ال�شلطات لتجنب احلكم الفردي ويك�شف�ن  :

بني  الف�صل  تعزيز  اىل  خ���رباء  دع��ا 
ال�صلطات يف التعديل الد�صتوري القادم, 
عملية  يف  النظام  وقوع  دون  للحيلولة 

اال�صتبداد والتوجه نحو احلكم الفردي.
نظمه  لقاء  خ��الل  املتدخلون  واأو���ص��ح 
بالتن�صيق  ال��والئ��ي  ال�صعبي  املجل�س 
الثقايف  باملركز  ال�صلف,  جامعة  م��ع 
الد�صتور  تعديل  "م�صّودة  اأن  االإ�صالمي, 
ويف حمور الف�صل بني ال�صلطات جاءت 
لتعزيز  والتدابري  االإج��راءات  من  بجملة 
مبداأ الف�صل فيما بينها, مبا ي�صمح بتفادي 
احلكم  وكذا  اال�صتبداد  يف  النظام  وقوع 

الفردي".
و اأبرز اأ�صتاذ القانون الد�صتوري بجامعة 
مداخلته  خ��الل  ه��واري  زي��ان  ال�صلف, 
التدابري  من  جملة  اقرتحت  امل�صّودة  اأن 
الف�صل  مبداأ  تعزز  التي  واالإج���راءات 
"تقلي�س  غ��رار  على  ال�صلطات  ب��ني 
ال�صيما  اجلمهورية  رئي�س  �صالحيات 
باملقابل  وتعزيز  الت�رشيعي,  الطابع  ذات 
الربملان  يف  ممثلة  الت�رشيعية  ال�صلطة 
ب�صالحيات رقابية, باالإ�صافة اإىل تنظيم 
عمل  برنامج  واإقرار  التنفيذية  ال�صلطة 

احلكومة".
التحليلية  قراءته  معر�س  يف  وتطرق 
رئي�س  �صالحيات  من  التقلي�س  اإىل 
اجلمهورية على غرار �صالحية "الت�رشيع 
يف  امل��ادة  ه��ذه  )ا�صتحدثت  باالأوامر" 

للم�صوؤول  تتيح  التي   )1996 د�صتور 
االأول عن البالد احلق يف اإ�صدار القوانني 
الربملانية  العطل  خ��الل  والت�رشيعات 
ُعّدلت  والتي  اال�صتعجالية,  واحل��االت 
لتقت�رش على "الت�رشيع باالأوامر يف حالة 

�صغور الربملان".
ووفقا لذات اخلبري فاإن "هذه املادة ا�صتغلت 
يف  للتدخل  ال�صابقة  املمار�صات  خالل 
واإ�صدار  الت�رشيعية  ال�صلطة  �صالحيات 
العطل  خ��الل  القوانني,  بع�س  ومترير 
اال�صتعجال  ظرف  وجود  دون  الربملانية 

وهو ما ا�صتدعى اإعادة النظر فيها".
كما ا�صتحدثت امل�صودة, ي�صيف زيان, ما 
يعرف ب� "برنامج العمل" للحكومة خالفا 
يتمتع  احلكومة  رئي�س  كان  اأين  �صبق  ملا 
"برنامج  تنفيذ  يف  التامة  باال�صتقاللية 
ي�صهر  الذي  االأول  الوزير  اأو  احلكومة" 
لروؤية  وفقا  العمل"  "خمطط  تنفيذ  على 

وبرنامج الرئي�س.
االإج��راء  "هذا  اأن  املخت�س  ذات  واعترب 
باإعداد  احلكومة  لرئي�س  ي�صمح  اجلديد 
بحيث  ن�صبية  ا�صتقاللية  مع  برناجمه 
االأغلبية  برنامج  من  م�صتوحى  يكون 
الربملانية مما مينع وقوع ما ي�صطلح عليه 
اإىل  والو�صول  الربامج+  +ازدواجية  ب� 

ان�صدادات �صيا�صية".
بدورها تطرقت اأ�صتاذة العلوم ال�صيا�صية 
احلقوق  حم��ور  اإىل  اأني�صة  ب���دروين 

الرتكيز  مع  العامة  واحلريات  االأ�صا�صية 
العبادة  القانوين وحرية  على مبداأ االأمن 
بالب�رش,  االجتار  جترمي  وكذا  املراأة  وحرية 
هذه  من  عززت  "امل�صّودة  اأن  اإىل  الفتة 
احلريات واحلقوق التي كانت موجودة يف 

الد�صاتري ال�صابقة".
طالب  ال�صعبي  احل��راك  اأن  واع��ت��ربت 
الغاية  وهو  واحلقوق  احلريات  بتو�صيع 
املرجوة من تعديل الد�صتور, الذي "يجب 
اأن ي�صتمد من مقومات املجتمع اجلزائري 
ويكون جامعا توافقيا ويخ�صع للمناق�صة 
عرب  ثم  املخت�صني,  قبل  من  واالإث���راء 
الربملان و�صوال اإىل اال�صتفتاء ال�صعبي".

من جانبه قال من�صق هذه الندوة االأ�صتاذ 
هو  "الد�صتور  اأن  حم��م��ودي,  ح�صان 
يربز  وال��ذي  للدولة  االأ�صمى  القانون 
لذا يتوجب على  داخليا وخارجيا,  هيبتها 
ال�صيا�صي  املجالني  يف  والفاعلني  النخب 
اإيجابي  ه��و  م��ا  تثمني  وال��د���ص��ت��وري 
امل�صوؤولية  اإطار  ناق�س يف  هو  ما  واإثراء 

امل�صرتكة لكامل اأبناء الوطن".
الد�صتور  م�صوّدة  تقدمي  اأن  واأردف 
للمناق�صة واالإثراء هو "دليل على الروؤية 
الدميقراطية ملوؤ�ص�صة الرئا�صة" خا�صة اأنها 
ما زالت ت�صتقبل االقرتاحات واالإثراءات 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  خمتلف  م��ن 

واالأحزاب ال�صيا�صية.
 لوؤي ي

ا�شتثناء الن�شاء الل�اتي يتكفلن باأطفال 
تقل اأعمارهم عن 14 �شنة من قرار 

الـ50 باملائة

بعد اإلغاء الإجراء اخلا�س ب��شع ن�شف عمال الـم�ؤ�ش�شات والإدارات 
العم�مية يف عطلة ا�شتثنائية

جراد  العزيز  عبد  االول  الوزير  را�صل 
املعنية  وال�صلطات  احلكومة  اأع�صاء 
تعليمة  خ���الل  م��ن  ك�صف  ,ح��ي��ث 
بعنوان  التكميلية  التدابري  جديدة, 
الطريق  خريطة  من  الثانية  املرحلة 
ل��ل��خ��روج ال��ت��دري��ج��ي م��ن احل��ج��ر, 
التجارية  الن�صاطات  وا�صتئناف بع�س 
ذكرت  واالجتماعية.و  واالقت�صادية 
بو�صع  اخلا�س  االإجراء  اإلغاء  التعليمة 
%50 من م�صتخدمي القطاع القطاع 
يف  واخلا�س  العمومي  االقت�صادي 
االأج��ر  مدفوعة  ا�صتثنائية  عطلة 
ميكنها  التي  للموؤ�ص�صات  بالن�صبة 
وا�صتيفاء  م�صتخدميها  نقل  �صمان 
اخلا�صة  ال�صحية  احلماية  ���رشوط 
االإجراء  هذا  يظل  اأن  على  بن�صاطها, 

مطبقا لفائدة الن�صاء احلوامل واللواتي 
يتكفلن برتبية اأطفال تقل اأعمارهم عن 
14 �صنة.اأما ب�صاأن العطلة اال�صتثنائية 
ال�مدفوعة االأجر بالن�صبة ل�م�صتخدمي 
ال�موؤ�ص�صات واالإدارات العمومية فقد 
 50% بو�صع  اخلا�س  االإجراء  اإلغاء  مت 
واالإدارات  ال�موؤ�ص�صات  تعدادات  من 
ا�صتثنائية  عطلة  يف  العمومية, 
هذا  على  االإبقاء  مع  االأج��ر  مدفوعة 
احلوامل  الن�صاء  لفائدة  �صاريا  االإجراء 
تقل  اأطفال  برتبية  يتكفلن  واللواتي 
اأن  يجب  كما  �صنة.   14 عن  اأعمارهم 
العطل  ت�صوية  على  االإدارات  ت�صهر 
اخلروج  فرتة  وفتح  لعمالها,  ال�متاأخرة 
يف عطلة بعنوان ال�صنة اجلارية 2020.
لوؤي ي
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 اإح�شاء 6.000 وحدة �شناعية مل�ثة عرب 35 ولية
الطاقات  و  البيئة  وزيرة  اأكدت   
امل��ت��ج��ددة ن�����ص��رية ب��ن ح��راث 
 6.000 وجود  العا�صمة  باجلزائر 
�صمن  م�صنفة  �صناعية  وح��دة 
املحتمل"  "امللوث  املوؤ�ص�صات 
 1.673 فيها  مبا  للوديان  و  للبيئة 
م�صبات  ت��ف��رز  ك��ان��ت  م��ن�����ص��اأة 
 35 على  موزعة  ملوثة  �صائلة 
ب��ن ح���راث يف  ق��ال��ت  والي���ة. و 
يوم  انطالق  مبنا�صبة  لها  كلمة 
حماية  و  "تثمني  ح��ول  درا���ص��ي 
 1.673 ب��ني  م��ن  ن��ه  اأ الوديان", 
للوديان  )ملوثة  م�صنفة  موؤ�ص�صة 
و  تفتي�س  مت  امل�صبات(  ملختلف  و 
االعالن  مت  ؛حيث   1.343 معاينة 
موؤ�ص�صة   772 امتثال  ع��دم  عن 
عدم  ل�صمان  ال�رشورية  لل�رشوط 
اإن�صاء  خ�صو�صا  و  الوديان  تلوث 
رمي  ع��دم  و  الت�صفية  حمطات 
امل�صبات.و  يف  ال�صلبة  النفايات 
و  لتثمني  �صعيا  ن���ه  اأ اأ���ص��اف��ت 
اتخاذ  مت  االأودي��ة,   على  املحافظة 
ه��ذه  حل��م��اي��ة  ملمو�صة  ت��داب��ري 
التهديدات  خمتلف  من  امل�صبات 

)رم����ي ال��ن��ف��اي��ات ال�����ص��ل��ب��ة و 
 12 اإغ���الق  مت  ح��ي��ث  امل��ن��زل��ي��ة(, 
باإغالق  ,واأمر  �صدور  و  موؤ�ص�صة 
موؤ�ص�صة   15 و  اأخرى    69 حق  يف 
 11 عن  ناهيك  غلقها  اق��رتاح  مت 
يف  حاليا  توجد  اأخ��رى  موؤ�ص�صة 
املوؤقت(.و  )االإغالق  "تعليق"  حالة 
اإ�صعارا   460 ار�صال  مت  اأنه  اأبرزت 
 38 و  تو�صية   167 و  ر�صميا 
لتتمكن  ط��وع��ي,  ال��ت��زام  ح��ال��ة 
حت�صني  من  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات 
�رشوط  جميع  احرتام  و  و�صعيتها 

التلوث. من  الوقاية 
و  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  اأج���ل  م��ن  و 
كلفت  املحيط  على  املحافظة 
املتجددة,  الطاقات  و  البيئة  وزارة 
بتزويد  للنفايات  الوطنية  الوكالة 
معاجلة  مب��ح��ط��ات  والي����ة,   33
 80 ب�صعة  ال��ن��ف��اي��ات  ع�����ص��ارة 
بهدف  للوحدة  مكعبا/يوم  م��رتا 
من  مكعب  مرت  مليون   1 معاجلة 
و  ال�صنة,  يف  النفايات  ع�صارة 
للري  جديدة  مائية  موارد  تعبئة 
و  احليوانات  حماية  و  ال�صيانة  و 

العمل,  منا�صب  خلق  و  النباتات 
اأك��د  جهته  .م��ن  ال��وزي��رة  ت��ربز 
ارزقي  براقي  املائية  املوارد  وزير 
الدرا�صي  اليوم  هذا  اهمية  على 
الوديان  حماية  و  بتثمني  املتعلق 
منوها  التهديدات,  خمتلف  من 
تكت�صيها  التي  البالغة  باالأهمية 
يف  الطبيعية  امل�����ص��ب��ات  ه���ذه 
الرتفيهي.و  و  الفالحي  املجالني 
هي  الوديان  مياه  ان  اأكد  اأن  بعد 
قال  لل�صدود  االأ�صا�صي  امل�صدر 
التنمية  يف  مهما  دورا  تلعب  اإنها 
االجتماعية.و  و  االق��ت�����ص��ادي��ة 
ت�صتعمل  الوديان  مياه  ان  اأ�صاف 
مما  الفالحية  االأرا�صي  �صقي  يف 
مظاهر  كل  من  حمايتها  ي�صتوجب 
اليوم  بخ�صو�س  ابرز  التلوث.و 
حماية  و  "تثمني  حول  الدرا�صي 
تقييم  اإىل  يهدف  ان��ه  الوديان" 
باجلزائر  للوديان  احلالية  الو�صعية 
و  خمت�صني,  و  خ��رباء  ط��رف  من 
�صاأنها  م��ن  بتو�صيات  اخل���روج 
اع����ادة االع��ت��ب��ار ل��ه��ذه ال���رثوة 
ميدانية  زي��ارة  بعد  الطبيعية.و 

البيئة  وزيرة  برفقة  براقي  اأجراها 
بن  ن�صرية  املتجددة  الطاقات  و 
يو�صف  اجل��زائ��ر  ووايل  ح���راث 
اليوم  ه��ذا  هام�س  على  ���رشف��ة 
الرغاية  بحرية  من  بكل  الدرا�صي, 
براقي  د.  ق��ال  احل��را���س,  وادي  و 
وجه  غرّي  احلرا�س  وادي  تهيئة  اأن 
للرتفيه  مكانا  اأ�صبح  و  املدينة 
تهيئة  اأ�صغال  ان  اأ�صاف  بامتياز.و 
لوجود  تاأخرا  عرفت  احلرا�س  وادي 
تذليلها,  مت  التي  العقبات  بع�س 
يف  �صتنطلق  االأ�صغال  ان  موؤكدا 
"�صت�صتكمل  اأنها  و  االآجال,  اقرب 
�صيتم  حيث  �صهرا   12 من  اأقل  يف 
ا�صتغالَل  للمواطنني  ال�صماح 
للريا�صة  احلرا�س  وادي  م�صاحات 
ال��رتف��ي��ه.اأم��ا  و  اال���ص��ت��ج��م��ام  و 
فقد  الرغاية  بحرية  بخ�صو�س 
مت  ن��ه  اأ ح��راث  بن  ال�صيدة  اأك��دت 
ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  اإغ��الق 
مقربة  على  ت��وج��د  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
تلوث  لعدم  �صمانا  البحرية  من 

. الرطبة  املنطقة  هذه  يف  البيئة, 
                                       ق/و

�س على اخلرباء والأطباء يف م�شاألة غلق  اأطراف ُت�ش�ِّ
امل�شاجد

حممد علي 
-------------------

املواطنني  امل�صوؤول  نف�س  دعا  كما 
ا�صتمرار  بال�صرب على  التحلي  اإىل 
وباء  تف�صي  ب�صبب  امل�صاجد  غلق 
بلمهدي  البالد.وقال  يف  كورونا 
على  �صيفا  نزوله  مبنا�صبة  اأم�س 
املواطنني  اإن  الوطنية,  االإذاع��ة 
امل�صاجد,  غلق  ال�صتمرار  يتاأملون 
ذل��ك,  على  ال�صرب  يجب  لكن 
اأ�صماهم  من  وج��ود  اإىل  م�صريا 
اخل��رباء  اأداء  على  بامل�صو�صني 
االأمر. هذا  بخ�صو�س  واالأطباء 
اأي  اتخاذ  قبل  اأنه  الوزير  واأك��د 
يجب  امل�صاجد  بخ�صو�س  ق��رار 
املجال  يف  املخت�صني  م�صاورة 
حقيقة  يعرفون  لكونهم  ال�صحي, 
م�صيفا  اجلزائر,  يف  كورونا  وباء 
ال  الظروف  اأن  اأك��دوا  اخل��رباء  اأن 
الفرتة  يف  امل�صاجد  بفتح  ت�صمح 

لية. احلا
ذاته  ال�صياق  يف  بلمهدي  واأ�صار 

ُتتح  مل  ن�صاطات,  عدة  وجود  اإىل 
ب�صبب  العامة  امل�صلحة  اأجل  من 
يف  ت�صببه  اأن  ميكن  الذي  ال�رشر 
الرغم  على  وذلك  الراهن  الوقت 

امل�صاجد  حتتلها  التي  املكانة  من 
ال��ذي��ن  اجل��زائ��ري��ني,  ق��ل��وب  يف 
اأبوابها  روؤية  يف  يوميا   يتاأملون 
ب�صبب  وج��وه��ه��م  يف  م��و���ص��دة 

منها  تعاين  التي  ال�صحية  االأزمة 
فريو�س  تف�صي  بفعل  اجل��زائ��ر, 

"كوفيد19". امل�صتجد  "كورونا" 

�شدد وزير ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف ي��شف بلمهدي اأم�س الأربعاء، على �شرورة التحلي بال�شرب للتغلب على حمنة وباء فريو�س "ك�رونا" 
امل�شتجّد "ك�فيد19".

بلمهدي يدع� اجلزائريني لل�شرب

بن حراث ت�ؤكد:

 

الحتادية ال�طنية للتعليم 
العايل ت�شتحدث جلنة 

للتكفل بالأ�شتاذ
ك�صفت االحتادية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي 
وباحثني  باحثني  واأ�صاتذة  خرباء  ت�صم  جلنة  اإن�صاء  عن 
التخ�ص�صات,  �صتى  يف  جامعيني  وا�صت�صفائيني  دائمني 
تهدف  والبحثية,  اجلامعية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  ومن 
مهني  تكفل  من  بان�صغاالتهم  احلقيقي  التكفل  اإىل 
لالإنتاج  عزميتهم  ت�صد  التي  الظروف  وتهيئة  واجتماعي 
جانب  اإىل  البالد,  يف  التكنولوجي  والتطوير  العلمي 
النهو�س باجلامعة اجلزائرية ب�صكل عام .دافعت االحتادية 
بيانها  يف  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  الوطنية 
اجلامعي,  االأ�صتاذ  قبل  من  املبذولة  اجلهود  عن  االأخري 
يد  تقدمي  يف  وا�صتمراره  قدمه  وما  كورنا  جائحة  خالل 
اجلامعة  اأن  اإىل  م�صرية  الظروف,  هذه  مثل  يف  امل�صاعدة 
ما  ا�صت�رشاف  ت�صتوجب  حمطة  يف  تقف  اليوم,  اجلزائرية 
ب�صكل  جت�صد  م�صتقبلية  جلامعة  معامل  من  اإر�صاوؤه  يجب 
لتنمية  القوي  املحرك  املجتمع وتوؤدي دور  حقيقي قاطرة 
بت�صجيع  اأ�صا�صا  يرتبط  ذلك  اأن  اإال  وازدهارها,  البالد 
التكفل احلقيقي  االأ�صاتذة اجلامعيني والباحثني, من خالل 
وتهيئة  واالجتماعي,  املهني  اجلانبني  يف  بان�صغاالتهم 
والتطوير  العلمي  لالإنتاج  عزميتهم  ت�صد  التي  الظروف 
التكنولوجي يف البالد, خا�صة فيما يتعلق مبراجعة �صبكة 
املتاحة.  ال�صيغ  مبختلف  �صكنية  ح�ص�س  وتوفري  االأجور 
واالأطروحات,  الروؤى  ر�صد  اأجل  ومن  ال�صدد  هذا  ويف 
ك�صفت االحتادية على ل�صان اأمينها العام م�صعود عمارنة 
- عن تاأ�صي�س جلنة  ت�صم خرباء واأ�صاتذة باحثني وباحثني 
التخ�ص�صات  �صتى  يف  جامعيني  وا�صت�صفائيني  دائمني 
اجلزائر,  يف  والبحثية  اجلامعية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  من 
باجلامعة  النهو�س  م�رشوع  ب�صياغة  اللجنة  هذه  لتتكفل 
ال�صاملة  للتنمية  كمحرك  ترقيتها  و�صبل  اجلزائرية 
جانب  اإىل  الكربى,  اجلامعات  م�صف  اإىل  بها  واالنتقال 
اأهمها  امل�رشوع,  لهذا  اأ�صا�صية  م�صامني  حمتوى  بلورة 
التكوين  اجلامعية,  املوؤ�ص�صة  ورقمنة  والتكوين  التعليم 
االقت�صادي  القطاع  يف  ال�رشاكة  لالأ�صاتذة,  امل�صتمر 
واخلدماتي. يف ال�صياق, اأبرزت االحتادية  اأنها تعتزم عقد 
التحا�رش  طريق  عن  القادمة  االأيام  خالل  وطني,  ملتقى 
حمتواها  بلورة  يريد  من  كل  اأمام  الباب  فاحتة  بعد,  عن 
على اأر�س الواقع.                                               ق/و

تهدف للنه��س باجلامعة اجلزائرية

وزارة الدفاع تعد 
بت�ش�ية ملفات جميع فئات 

امل�شتخدمني الع�شكريني
االأربعاء,  اأم�س  يوم  الوطني,   الدفاع  وزارة  ممثلو  عقد 
ممثلي  مع  لقاًء  م�صو�س,  ببني  للجي�س  الوطني  بالنادي 
الوطنية  املنظمة  من  اأع�صاء  بح�صور  الفئات  من  عدد 
حر�صها  اإط��ار  يف  ال�صعبي,  الوطني  اجلي�س  ملتقاعدي 
واالجتماعية  الطبية  باالن�صغاالت  التكفل  على  الدائم 
الع�صكريني,  امل�صتخدمني  فئات  جميع  ملفات  وت�صوية 
�صفوف  يف  خدمتهم  اإنهاء  مت  الذين  املتعاقدون  فيهم  مبا 
للخدمة,  من�صوب  غري  لعجز  ال�صعبي,  الوطني  اجلي�س 
مدى  على  ووقوفا  منهم,  واملعطوبون  اجلرحى  وك��ذا 
العليا  القيادة  قبل  من  املتخذة  االإجراءات  هذه  �صري  تقدم 
بيان  ح�صب  اللقاء  وتناول  ال�صعبي.  الوطني  للجي�س 
واملطالب  االن�صغاالت  جملة  الوطني,  الدفاع  ل��وزارة 
احللول  وك��ذا  معاجلتها,  و�صبل  واالجتماعية  الطبية 
مدونة  �صمن  املدرجة  غري  احل��االت  ملختلف  املمكنة 
ذات  وفق  عرّب,  حيث  للخدمة,  املن�صوبة  املهنية  االأمرا�س 
�صري  لوترية  ارتياحهم  عن  الفئات  هذه  ممثلو  امل�صدر, 
عمليات درا�صة وت�صوية ملفاتهم حالة بحالة, فيما �صيتم 
املُعرب  االن�صغاالت  اأغلبية  تتناول  اأخرى,  لقاءات  برجمة 
الوطني  الدفاع  وزارة  تطمئن  ال�صدد,  هذا  ويف  عنها. 
امللفات, وتوؤكد  العادلة واملن�صفة لكافة  املعنيني باملعاجلة 
املخت�صة, ال�صتقبال خمتلف  ا�صتعداد م�صاحلها ومكاتبها 

بها. املعمول  والقوانني  لالأطر  ملفاتهم وفقا 
ق/و

اأربع وحدات اإنتاج تابعة ل�ش�ناطراك تتح�شل على �شهادة ايزو 50001
انتاجية  وح��دات  اأرب��ع  حت�صلت 
ت��اب��ع��ة ل��ل�����رشك��ة ال��وط��ن��ي��ة 
على  "�صوناطراك"  للمحروقات 
توؤكد  التي   50001 اي��زو  �صهادة 
مما  ف��ع��ال,  ط��اق��وي  بت�صيري  متتعها 
حت�صن  بتحقيق  للمجمع  ي�صمح 
الطاقة  ت�صيري  جم��ال  يف  م�صتمر 

للمجمع. بيان  اليه  اأ�صار  ح�صبما 
التزمت  التي  �صوناطراك  حققت   "

يف  الكربى  للرهانات  باال�صتجابة 
خالل  من  الطاقوي  االنتقال  جمال 
للطاقة  ت�صيري  منظومة  و���ص��ع 
انتاجا  االأك���رث  مبحطاتها  خا�صة 
من  الطاقة  تفعيل  حت��دي  للطاقة, 
ايزو  �صهادة  على  ح�صولها  خالل 
50001 الأربع من وحداتها االنتاجية 
يف  جاء  ح�صبما  املكثفات"  و  للغاز 
ح�صابه  على  ُن�رش  للمجمع,  بيان 

بوحدات  االأمر  يتعلق  فاي�صوبوك.و 
م�صعود  حا�صي  جنوب  اخلام  معاجلة 
بغا�صي  ال��غ��از  م��ع��اجل��ة  وح���دة  و 
الطويل و وحدة معاجلة الغاز رورد-

نو�س ح�صب ذات امل�صدر.
الت�صديق  اأن هذا  املجمع  اأو�صح  كما 
مت  فعاال  طاقويا  ت�صيريا  يوؤكد  الذي 
االأملانية,  الهيئة  طرف  من  ت�صليمه 
و  ا�صادة  ي�صكل  مما  توفرهاينالند, 

ي�صمح  مما  ل�صوناطراك  مرجعا حقيقيا 
لت�صيري  م�صتمر  حت�صن  بتحقيق 
تقلي�س  حتفيز  خ��الل  م��ن  الطاقة 
و  التناف�صية  ل�صالح  ا�صتهالكها 
ال�رشكة  قدمت  عليه,  البيئة".و 
جلميع  �صكرها  للمحروقات  الوطنية 
حتقيق  يف  �صاهمت  التي  فرقها 

الت�صديق. م�صار 
                                          ق/و
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انهيار اأ�شعار الب�شل باأ�ش�اق ال�ادي والفالح�ن 
ي�شتغيث�ن

ي�شني حممد 
---------------- 

الواردة  املعلومات  ت�صري  حيث 
خ�صائر  تكبدوا  الفالحني  اأن 
امل�صاحة  ّن  اأ علما  معتربة, 
لزراعة  املخ�ص�صة  االإجمالية 
تناهز  الوادي,  بوالية  الب�صل 
ت�صجيل  ومت  هكتار,   2000
األف   600 ال�  حدود  بلغ  نتاج  اإ

. ر قنطا
يف  الب�صل  م��زارع��و  ب���دى  اأ
جراء  تخّوفهم  ال��وادي  والية 
االأ�صعار,  يف  الرهيب  االنهيار 
 08 م��ن  دن��ى  اأ نزولها  غ��داة 
الواحد,  للكيلوغرام  دنانري 
نحو  قبل  �صعرها  كان  اأن  بعد 
دج.  25 �صقف  يالم�س  ال�صهر 
املحلية  ال�صلطات  ودع���وا 
ال��ت��ح��رك  اإىل  وامل���رك���زي���ة 
تطبيق  يف  واالإ�رشاع  العاجل, 
من  ن��ت��اج��ه��م  اإ ن��ق��اذ  الإ ل��ي��ة  اآ

حم�صول  ن��ق��اذ  واإ الك�صاد, 
حاليا  ي��ج��رى  ال��ت��ي  الب�صل 

. جنيها
عدد  ال�����ص��اأن  ه��ذا  يف  واأك���د 
"التحرير"  ل���  الفالحني  م��ن 
التحرك  ال�صلطات  على  ن��ه  اأ
من  جناعة,  اأكرث  حلوال  لتجد 
قبل  م��ن  تطبق  كانت  التي 
ا�صتحدثت  ل��ي��ة  اآ واأن  ذل��ك 
وزارة  قبل  من  �صنوات,  قبل 
مبوجبها  يتم  والتي  الفالحة, 
����رشاء امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة 
على  اال�صتهالك,  الوا�صعة 
من  والبطاطا  الب�صل  غ��رار 
ثمانها  اأ تكون  عندما  الفالح 
ال�����ص��وق,  يف  م��ن��خ��ف�����ص��ة 
وو�صعها  مقبولة,  باأ�صعار 
غرف  يف  امل�صرتين  طرف  من 
اأو  للخوا�س,  مملوكة  تربيد 
لكن  العمومية,  املوؤ�ص�صات 
ف�صلها  ث��ب��ت��ت  اأ ل��ي��ة  االآ تلك 

بريوقراطية. عوائق  ب�صبب 
ت�صتمر  اأن  ف��الح��ون  وت��وق��ع 
االن��خ��ف��ا���س  يف  ���ص��ع��ار  االأ
واأرج��ع��وا  الب�صل,  خا�صة 
عملية  توقف  اإىل  انخفا�صها 
ت�����ص��دي��ره��ا ن��ح��و دول��ت��ّي 
ح�صل  كما  وليبيا  موريتانيا 
ناهيك  املا�صية,  االأ�صهر  يف 
ا�صتمرار  ب�صبب  ثرها  تاأ عن 
نتاج  االإ كرثة  كورونا,  جائحة 
امل���زروع���ة.   امل�����ص��اح��ات  يف 
عددا  اأن  الفالحون  وك�صف 
ك��ب��ريا م��ن ال��ذي��ن غ��ر���ص��وا 
خالل  مبكرة,  فرتة  يف  الب�صل 
قد  وم��ار���س,  فيفري  �صهر 
بالتعفن,  منتجوهم  اأ�صيب 
حتت  املنتوج  ت��رك��وا  كونهم 
م���ل ارت��ف��اع  ال��رتب��ة, ع��ل��ى اأ
ال�  حاجز  وتخطيها  اأ�صعارها 

25 دج.
وط��ال��ب م��ن��ت��ج��و ال��ب�����ص��ل, 

�صعر  بزيادة  ال�صاأن  ه��ذا  يف 
الدولة  اأقرته  ال��ذي  ال�رشاء, 
ح�صب   – ي�����ص��ل  وال�����ذي 
 25 اإىل   – فالحية  م�صادر 
وذل���ك  ل��ل��ك��ي��ل��وغ��رام,  دج 
يف  للفالحة  اخلا�س  للطابع 
فيه  ت�صتعمل  والذي  املنطقة 
تقدر  ذ  اإ لل�صقي,  الكهرباء 
ال�صهرية  ال��ف��ات��ورة  قيمة 
الكهرباء,  من  الواحد  للهكتار 
�صنتيم,  ماليني  ثالثة  بنحو 
م�صاريف  تدعيم  زي��ادة  اأو 
خالل  من  الكهربائية,  الطاقة 

منها. بجزء  الدولة  تكفل 
املهتمني  م��ن  ع��دد  واق���رتح 
وادي  يف  ال��زراع��ي  بال�صاأن 
����ص���وف, زي�����ادة االه��ت��م��ام 
املنتجات  ت�صدير  وتفعيل 
فيها  ت�صجل  التي  الفالحية, 
وتنخف�س  قيا�صية,  حما�صيل 
املحلية,  االأ�صواق  يف  اأ�صعارها 
ال��ت��وع��ي��ة  اإىل  دع����وا  ك��م��ا 
بني  الت�صدير,  ثقافة  وغر�س 
من  ال��والي��ة  يف  امل���زارع���ني 
الفرز  بعملية  االهتمام  خالل 
وال��ت��غ��ل��ي��ف, وك���ذا اح���رتام 
يف  املطلوبة  العاملية  املقايي�س 

الدولية. االأ�صواق 

 25 15 دينارا والـ  اأ�ش�اق ال�ادي، حيث تراوحت ما بني الـ  اأ�شعار الب�شل، مل�شت�ى غري م�شب�ق، يف الأ�شابيع الأخرية يف  انهارت 
دينارا، واأرجع التجار ذلك اإىل وفرة املنت�ج..

العاجل بالتدخل  املعنية  ال�شلطات  طالب�ا  املنتج�ن 

�����رشع����ت 
م���دي���ري���ة 
ال�����ص��ب��اب 
�صة  يا لر ا و
ل����والي����ة 
ال�������وادي 
اإط���ار  يف 
ال��ت��داب��ري 
امل���ت���خ���ذة 

فريو�س  انت�صار  من  للوقاية 
كوفيد19-  امل�صتجد  كورونا 
يقل  ال  ما  توزيع  عملية  يف 
واق��ي��ة  ك��م��ام��ة  اآالف   5 ع��ن 
وجتار,  مواطنني  على  باملجان 
الوالئي  املدير  به  فاد  اأ ح�صبما 
ل��ل��ق��ط��اع, ع��ب��د ال��رح��م��ان 

احميداين.
نه  باأ امل�صوؤول,  ذات  واأو�صح 
التح�صي�صية  احلملة  اإطار  يف 
ال�صباب  مديرية  اأطلقتها  التي 
اإىل  ال��ت��ن��ق��ل  مت  وال��ري��ا���ص��ة 
واالأ�صواق  التجمعات  اأماكن 
لتوزيع  التجارية  وامل�صاحات 
مواطنني  على  كمامة  اآالف   5
املتحدث,  نف�س  و�رشح  وجتار. 
التوعوية  العملية  ه��ذه  اأن 
ممثلون  فيها  ي�����ص��ارك  ال��ت��ي 
وديوان  اجلمعوية  احلركة  عن 
واالأم��ن  ال�صباب  موؤ�ص�صات 
ي��ام  ال��والئ��ي جت��وب خ��الل االأ
لت�رشف  بالوالية  بلديات  عّدة 
من  اأخرى  كميات  توزيع  على 

الواقية. الكمامات 
ن��ه  ب��اأ اح���م���ي���داين  واأردف 
ال��ع��م��ل��ي��ة  ذات  خ���الل  مت���ت 
ت��وع��ي��ة امل��واط��ن��ني وال��ت��ج��ار 
ب�������رشورة اح�����رتام ق��واع��د 

وااللتزام  االجتماعي  التباعد 
عند  ال��وق��ائ��ي��ة  ب��ال��ت��داب��ري 
خالل  من  املنازل  من  اخل��روج 
الواقية  ال��ك��م��ام��ات  ارت���داء 
احلماية  ثقافة  تر�صيخ  بهدف 
ف�����راد  ال�����ص��ح��ي��ة ل����دى االأ
ال�صحي  ال���ظ���رف  ظ���ل  يف 
بالبالد.  ال�صائد  اال�صتثنائي 
اأ�رشفت  التي  املبادرة  والقت 
ع��ل��ي��ه��ا امل��دي��ري��ة ال��والئ��ي��ة 
بالوادي  والريا�صة  لل�صباب 
املواطنني  ل��دى  ا�صتح�صانا 
مبختلف  ال��ع��ام��ل��ني  وال��ت��ج��ار 
التجارية  واملحالت  االأ�صواق 
املدينة  ت��راب  ع��رب  املنت�رشة 

امل�صدر. نف�س  اأكده  كما 
دي���وان  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
لوالية  ال�صباب  موؤ�ص�صات 
موازية  عملية  اأطلق  الوادي, 
القلم  جمعية  مع  بالتن�صيق 
ل���الإع���الم وال��ت��وا���ص��ل يف 
جمعية  وكذا  ال�صباين  الو�صط 
والك�صافة  ال��ط��ف��ل  ���ص��وت 
لتوزيع  اجلزائرية  االإ�صالمية 
على  كمامة  اأالف   5 يقارب  ما 
ا�صتمرار  ظ��ل  يف  املواطنني 

كورونا. جائحة 
ي�صني حممد 

اجل��رمي��ة  حم���ارب���ة  اإط�����ار  يف 
و  ن��واع��ه��ا  اأ ب�صتى  احل�����رشي��ة 
و  االأ�صخا�س  على  للمحافظة 
االأمن  ا�صتتباب  و  املمتلكات 
احلوا�رش  امن  م�صالح  متكنت 
خالل  ال��وادي  بوالية  االأربعة 
ال�صهر  م��ن  االأول  الن�صف 
معترب  ع��دد  ردع  م��ن  اجل���اري 
لدى  املطلوبني  و  املجرمني  من 
متكنت  اأين  الق�صائية.  امل�صالح 
االأول  احل�رشي  االأمن  م�صالح 
اثنني  م��ت��ورط��ني  توقيف  م��ن 

حماولة  جناية  ق�صية  يف  االأول 
عن  وال��ث��اين  ال��ع��م��دي  القتل 
العمدي  واجلرح  ال�رشب  جنحة 

. بي�س  اأ ب�صالح 
االأم��ن  م�صالح  متكنت  فيما 
احل�����رشي ال��ث��اين ه��ي االأخ��رى 
���رشار  اأ مبجموعة  االإطاحة  من 
قامت  اأج��ن��ب��ي��ة  جن�صية  م��ن 
با�صتعمال  االحتيال  و  بالن�صب 
مت  املواطنني  احد  على  ال�صعوذة 
م�صوغات  �صلبه  خاللها  من 
االأ�صفر,باالإ�صافة  املعدن  من 

مروجي  احد  وتقدمي  توقيف  اإىل 
دون  الكحولية  امل�����رشوب��ات 
بحوزته   ك��ان  ال���ذي  رخ�صة 
خمتلف  م���ن  وح����دة   3188
تقدمي  و   , ن��واع  االأ و  االإح��ج��ام 
ق�صية  ع��ن  منه  م�صكو  اح��د 

غذائية. �صلع  طالت  �رشقة  
املجرمني  و  اجلرمية  لرد  موا�صلة 
االأم��ن  عنا�رش  اأي�صا  متكنت 
و�صع  م��ن  ال��ث��ال��ث  احل�����رشي 
لتورطهم  االأ�رشار  من  ملجموعة 
جمعية  ت��ك��وي��ن  ق�����ص��ي��ة  يف 

م�رشوقات,  اإخ��ف��اء  و  ����رشار  اأ
�صخ�س  توقيف  اإىل  باالإ�صافة 
قام  اآخر  و  ابي�س,  �صالح  يحمل 
 , منزل  حرمة  على  باالعتداء 
حبوب  على  يحوز  االأخ��ري  م��ا  اأ

. �صة مهلو
االأم��ن  عنا�رش  اأط��اح��ت  كما 
احل�����رشي ال��راب��ع مب���روج اآخ��ر 
حيث  امل��ه��ل��و���ص��ة  ق��را���س  ل��الأ
 08 ع��ل��ى  ب��ح��وزت��ه  ���ص��ب��ط 
للرتويج. موجهة  كانت  اأقرا�س 
ق.م

ت�صغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  قامت 
نهاية  ال���وادي,  والي��ة  ف��رع  ال�صباب 
ل��ق��اء  بتنظيم  ال���ف���ارط  ���ص��ب��وع  االأ
ملنظمات  املحليني  املمثلني  مع  ت�صاوري 
عن  املمولة  امل�صاريع  اأ�صحاب  ال�صباب 
املعتمدة  واملنظمات  الوكالة,  طريق 
املوؤ�ص�صات  جم��ال  يف  وال��ن��ا���ص��ط��ة 
بهدف  وذل��ك  واملقاوالتية,  امل�صغرة 
اإىل  واال�صتماع  طلباتهم  مناق�صة 
االإ�صالحات  بخ�صو�س  اقرتاحاتهم 
تطوير  يخ�س  فيما  اتخاذها  الواجب 
وكذا  الناجحة  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات 

املتعرثة. املوؤ�ص�صات  بعث 

ن�صخة   " التحرير   " حت�صلت  بيان  ويف 
اخلمي�س  يوم  نعقد  اأ الذي  فاللقاء  منه, 
 19 بحي  الكائن  الوكالة  مبقر  الفارط 
حتت  ال���وادي,  مدينة  و�صط  م��ار���س 
احلميد  عبد  ال�صيد  الفرع  مدير  اإ�رشاف 
املديرية  لتعليمات  تطبيقا  ياأتي  خلوف, 
تعليمة  بتنفيذ  القا�صية  ال��ع��ام��ة 
باحلا�صنات,  املكلفة  املنتدبة  الوزارة 
املحليني  املمثلني  يف  لقاء  عقد  مفاده 
امل�صاريع  اأ�صحاب  ال�صباب  ملنظمات 
فتح  ق�صد  اجلهاز,  طريق  عن  املمولة 
النظر,  �صبيل  يف  وبناء  ه��ادف  ح��وار 
واقرتاحات  ان�صغاالت  اعتماد  ثم  ومن 

خارطة  ور�صم  االجتماعي,  ال�رشيك 
لدعم  ووا���ص��ح��ة  م�صتقبلية  ط��ري��ق 
ف�صال  امل�صغرة,  املوؤ�ص�صات  وت�صجيع 
املتعرثة,  املوؤ�ص�صات  بعث  اإع��ادة  عن 
من  املنتهجة  وال�صيا�صة  ية  الروؤ وفق 
ح�صب  الو�صية  والوزارة  املديرية  قبل 
البيان  ثمن  حني  يف  البيان.  يف  ورد  ما 
االجتماعي  ال�رشيك  ا�صتجابة  مدى 
جتاوب  من  بداه  اأ ما  خالل  من  احلا�رش, 
م�صتوى  يف  ظهرت  م�صوؤولية,  وروح 
الذي  اللقاء,  اأعمال  جدول  مع  النقا�س 
الو�صية  دارة  االإ تعليمات  ح�صب  مت 
اإط��ار  يف  املتخذة  والتدابري  ا�صتنادا 

فريو�س  تف�صي  من  وال�صالمة,  احليطة 
عمال  امل�صتجد  كوفيد19-  ك��ورون��ا 

وتوعية.
نه فقد اأ�صندت الوكالة  �صارة اأ وجتدر االإ
التي  ال�صباب,  ت�صغيل  لدعم  الوطنية 
وزارة  و���ص��اي��ة  حت��ت  �صابًقا  ك��ان��ت 
وزارة  اإىل  ر�صميا  والت�صغيل,  العمل 
واملوؤ�ص�صات  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 
)ال��وزارة  املعرفة  واقت�صاد  النا�صئة 
مبوجب  باحلا�صنات(  املكلفة  املنتدبة 
موؤرخ   20-110 رقم  تنفيذي  مر�صوم 
الذي ثمنه  2020, االجراء  05 ماي  يف 
االقت�صادي,  بال�صاأن  ومهتمون  خرباء 

اأك��رث  ال��وك��ال��ة  م��ن  �صيجعل  لكونه 
الوطن,  ربوع  عرب  وانت�صارا  تو�صعا 
ال�صباب  لدى  مانا  اأ اأك��رث  و�صت�صبح 
حتت  العامل  ه��ذا  ول��وج  من  املتخوف 
اأوكلت  كونها  عن  ناهيك  الربا,  ذريعة 
لها  �صيعطي  ونا�صط,  �صاب  لوزير 
�صيتم  التي  وللموؤ�ص�صات  قويا  دفعا 
���رشاف��ه,  واإ دارت���ه  اإ حت��ت  ا�صتحداثها 
على  باالعتماد  الدولة  و�صيا�صة  متا�صيا 
باالقت�صاد  للنهو�س  املوؤ�ص�صات  هاته 

البرتويل. الريع  عن  بعيدا  الوطني 
الله عبد  بن  عماره 

ت�زيع 5 اآلف كمامة على م�اطنني 
وجتار

اأمن ال�لية ي�ا�شل حماربة اجلرمية احل�شرية ب�شتى اأن�اعها

ت�قيف مت�رطني يف القتل وال�شرقة ومروجي م�شروبات كح�لية ومهل��شات

اللقاء مت بناءا على ت��شية ال�زارة ال��شية ق�شد ر�شم خارطة طريق للجهاز 

اأون�شاج تعقد لقاءا مع ممثلي امل�ؤ�ش�شات امل�شغرة واأ�شحاب امل�شاريع 

�شرع فيها قطاع ال�شباب والريا�شة بال�لية 

بالطالب العربي

انحراف و انقالب �شاحنة و �شيارة
 يف حادث مرور خطري

الثانوية  ال��وح��دة  تدخلت 
بالطالب  املدنية  للحماية 
ال��ع��رب��ي م��ن اأج���ل ح��ادث 
م������رور خ���ط���ري مت���ث���ل يف 
�صاحنة  وان��ق��الب  ان��ح��راف 
اك�صنت  نوع  من  �صيارة  و 
عن  احل��ادث��ة  اأ�صفرت  حيث 

���ص��ح��ي��ة واح����دة م��راف��ق��ة 
له  قدمت  خمتلفة  ب��ج��روح 
من  ال��الزم��ة  ���ص��ع��اف��ات  االإ
ومن   , املدنية  احلماية  طرف 
م�صت�صفى  اإىل  نقله  مت  ثم 

. اال�صتعجايل 
هنية   بوطيب 



اجل��رائ��م  م��ك��اف��ح��ة  اإط����ار  يف   
احل�رشي  االخت�صا�س  قليم  باإ
ال�����رشط��ة  ع��ن��ا���رش  مت��ك��ن   ,
باأمن  االأول  احل�����رشي  ب��االأم��ن 
دائ����رة ت��ق��رت خ���الل ال��ي��وم��ني 
لن�صاط   حد  و�صع  من  االأخريين, 
من  الع�رشينيات  يف  �صخ�س  
و�صط  املخدرات  العمرلرتويجه 
متت  العملية,  تفا�صيل    . ال�صباب 
ال�رشطة   عنا�رش  ا�صتغالل  عقب 
بوجود  تفيد  موؤكدة   معلومات 
املخدرات   برتويج  يقوم  �صخ�س 
,اأين  تقرت  دائرة  مدينة  و�صط 
ال�رشطة  عنا�رش  ذلك  فور  با�رش 
التي  والتحري,  البحث  عمليات 
امل�صتبه  هوية  حتديد  عن  اأ�صفرت 
عملية   اإجراء  مت  توقيفه  ,بعد  فيه 
من  القانونية   اجل�صدي  التلم�س 

ي��ن  اأ ال�����رشط��ة,  عنا�رش  ط��رف 
�صفيحة  ن�صف  بحوزته  �صبط 
قدر  املعالج(  املخذرات)كيف  من 
غراما,   48.1 ب�   االإجمايل  وزنها 
يقدر  مايل  مبلغ  اإىل  باالإ�صافة 
من  يعود  760.000.00دج,   ب� 
ين  ,اأ املخذرات  ترويج  عائدات 
ملوا�صلة  امل�صلحة  اإىل  حتويله  مت 
ا�صتكمال  بعد  معهم.  التحقيق 
القانونية  االإج�����راءات  ك��اف��ة 
ملف  اإجناز  مت  للتحقيق؛  الالزمة 
وتقدميه  املوقوف  �صد  ق�صائي 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات  اأمام 
�صنة  حقه  يف  اأ���ص��درت  ال��ت��ي 
مالية  غرامة  مع  نافذا  حب�صا 
مع  دج   100.000.00 ب� قدرت 

يداع. اإ اأمر 

االت�صايل  للمخطط  جت�صيدا 
اجل�����واري امل�����ص��ط��ر واخل��ا���س 
احلجر,  من  التدريجي  باخلروج 
تندوف  والية  اأمن  م�صالح  قامت 
جوان   15 ل�  املوافق  االثنني  يوم 
التا�صعة  ال�صاعة  من  بداية   2020
ميدانية  خرجات  بتنظيم  �صباحا 
بو�صط  وت��وع��وي��ة  حت�صي�صية 
املواطنني  لفائدة  تندوف,  املدينة 
التجارية  ن�صطة  االأ اأ�صحاب  و 
و  احل�رشي  والنقل  اخلدماتية  و 
من  امل�صتفيدين  االأجرة,  �صيارات 
الثانية,  مرحلته  يف  احلجر  رفع 
املحلية  ال�صلطات  مب�����ص��ارك��ة 

والك�صافة  الع�صكرية,  و  املدنية 
التنفيذية,  والهيئات  االإ�صالمية 
امل��دين,  املجتمع  يف  وف��اع��ل��ني 
وه��ذا  االأح���ي���اء,  وتن�صيقيات 
فريو�س  انت�صار  من  احلد  بهدف 
اإعالمية  تغطية  ومت��ت  ك��ورون��ا 
املحلية  تندوف  ذاع��ة  اإ طرف  من 
وتوا�صلت  يف,  تي  النهار  قناة  و 
الذي  االأ�صبوع,  طيلة  العملية 
ولقيت  النهاية,  على  ����رشف  اأ
املواطنني   من  كبريا  ا�صتح�صانا 
امليدان... يف  الفاعلني  ال�رشكاء  و 

                     بلوايف الرحمن

بحوزتنا  ال��ذي  البيان  ح�صب 
اجلاري  ج��وان   15 يوم  ال�صادر 
ع���ن م��ك��ت��ب ف����رع ال��وك��ال��ة 
ال�صباب  ت�صغيل  لدعم  الوطنية 
 11 ي��وم  املكتب  ق��ام  ب����اأدرار, 
لقاء  بتنظيم  اجل����اري,  ج���وان 
املحليني  املمثلني  مع  ت�صاوري 

اأ���ص��ح��اب  ال�����ص��ب��اب  ملنظمات 
بالوالية,  متثيال  االأكرث  امل�صاريع 
الطلبات  مناق�صة  خالله  من  مت 
واال�صتماع  طرفهم  من  املقدمة 
بخ�صو�س  اق��رتاح��ات��ه��م  اإىل 
اتخاذها,  الواجب  االإ�صالحات 
���ص�����ص��ات  ف��ي��م��ا ي��خ�����س امل��وؤ

اإع��ادة  وك��ذا  الناجحة  امل�صغرة 
���ص�����ص��ات امل��ت��ع��رثة,  ب��ع��ث امل��وؤ
اللقاء  خ��الل  من  كذلك  مت  كما 
من  جملة  ومناق�صة  ا�صتعرا�س 
من  التي  االقرتاحات  و  الطلبات 
باملوؤ�ص�صات  النهو�س,  نها  �صاأ
�صمن  امل�صتحدثة  امل�����ص��غ��رة 

االقرتحات  هذه  االأون�صيج,  جهاز 
االإجراءات  ح�صب  �صياغتها  متت 
للنهو�س  اتخاذها  يجب  التي 
���ص�����ص��ات وُرف��ع��ت  ب��ه��ذه امل��وؤ
تقدمي  بغر�س  الو�صية,  للجهات 
العاجل.                                                                                                             القريب  يف  لها  احللول 
الرحمن عبد  بلوايف  
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املت�شررون نظم�ا وقفة احتجاجية للمطالبة 
بحقهم يف التنمية على جميع الأ�شعدة

 ي��شف بن فا�شل
---------------- 

بور  قرية  ان  املحتجون  واك��د 
كلم  ب3  تبعد  والتي  الهي�صة 
ع��ل��ى ع��ا���ص��م��ة والي���ة ورق��ل��ة  
العي�س  متطلبات  اأدنى  تفتقراإىل 
اليوم  �صكانها  ويتجرع  الكرمي, 
نتيجة  الويالت”  “كوؤو�س 
التي  ال��ب��دائ��ي��ة,  احل��ي��اة  ظ��روف 
البطالة  ب�صبب  يعي�صونها 
االجتماعية  االأح����وال  و���ص��وء 

ال�صحية. التغطية  ونق�س 
القرية  ���ص��ك��ان  يفتقد  ح��ي��ث   
ب�صبب  وال��ط��رق��ات  للم�صالك 
املنطقة  وافتقار  التنمية  غياب 
نها  �صاأ م��ن  ال��ت��ي  للم�صاريع 
التخّلف  م��ن  ال�صكان  اإخ���راج 
فيه  يتخّبطون  ال��ذي  التنموي 
تبذل  مل  والبلدية  �صنوات,  منذ 
التنمية,  ق���رار  الإ جم��ه��ود  ق��ل  اأ
اجلغرافّية  الرقعة  الّت�صاع  نظرا 
ل��ل��ق��ري��ة وم�����ص��ك��ل ال��ت��و���ص��ع 
يعيق  ما  الفو�صوي,  العمراين 
حالة  واأمام  فيها,  التنمية  وترية 
املتوا�صل  ال��دمي��غ��رايف  ال��ن��م��و 
العي�س  ���رشوري��ات  وان��ع��دام 

لكرمي ا
التي  امل�صاكل  مقدمة  يف  وياتي 
ح�صب  القرية  �صكان  منها  يعاين 
�صكان  من  املحتجني  ت�رشيحات 
ال�رشف  قنوات  غياب  القرية 

و�صيكة بيئية  كارثة  ال�صحي 
يف  ي��غ��رق��ون  اأ���ص��ب��ح��وا  بعدما 
هذه  تفتقر  حيث  ال��ق��ذرة  املياه 
ال�����رشف  �صبكة  اإىل  ال��ق��ري��ة 
ن��ه��ا  ال�����ص��ح��ي ال��ت��ي م��ن ���ص��اأ
تتجّمع  ي��ن  اأ عنهم,  الغنب  رف��ع 

برك  �صكل  على  ال��ق��ذرة  املياه 
عرب  لها  م�صلكا  تّتخذ  متعفنة 
ب�صبب  املهرتئة  القرية  طرقات 
ب�صبكة  االأخ��رية  هذه  ربط  عدم 
يعاين  كما  ال�صحي,  ال�����رشف 
انبعاث  م�صكل  م��ن  ال�صكان 
كل  م��ن  ال��ك��ري��ه��ة  ال���ّروائ���ح 
غار  بال�صّ اأ���رشت  والتي  موقع 
جعلهم  اّل��ذي  م��ر  االأ وال��ك��ب��ار, 
االأط��ب��اء  على  بكرثة  ي���رتددون 
اإ�صابتهم  نتيجة  وامل�صت�صفيات 

مزمنة. باأمرا�س 
البطالة  اأن  املت�رشرون  واأ�صاف 
حيث   ال�صباب  تخنق  اأ�صبحت 
بور  قرية  �صباب  معاناة  تفاقمت 
نتيجة  املرير  الواقع  مع  الهي�صة  
اأو�صاطهم  يف  املتف�صي  الفقر 
التي  اخلانقة,  البطالة  عن  الناجم 
انعدام  ب�صبب  يومياتهم  تالزم 
عمل  وفر�س  تنموية  م�صاريع 
تنت�صلهم  ق��اع��دي��ة,  هياكل  اأو 
ف��ات  االآ وخمتلف  ال�صياع  من 
بهم  ترتب�س  التي  االجتماعية 
ال��ذي  ال��ق��ات��ل  ال��ف��راغ  ب�صبب 
اأغلبهم  اأن  علما  فيه,  يتخبطون 
عليا  ومعاهد  جامعات  خريجو 

���ص��ه��ادات  ع��ل��ى  ومتح�صلون 
االخ��ت�����ص��ا���ص��ات.  خم��ت��ل��ف  يف 
ال�صباب  �صار  اأ اآخر,  جانب  ومن 
ال�صبانية  امل��راف��ق  ان��ع��دام  اإىل 
و�صائل  ب�صط  واأ الريا�صية  و  اأ
والتثقيف  وال��ل��ع��ب  ال��رتف��ي��ه 
مل��م��ار���ص��ة ن�����ص��اط��ات��ه��م ال��ت��ي 
يق�صون  حيث  فيها,  يرغبون 
ببلدية  املقاهي  يف  اأوقاتهم  معظم 
البع�س  يتخذ  كما  الربواقية, 
مالذا  الطرقات  حواف  من  االآخر 
اليومية,  املعاناة  هذه  واأمام  لهم. 
ال�صلطات  م��ن  ه���وؤالء  يطالب 
تنموية  م�صاريع  باإدراج  املحلية, 
قريتهم  يف  �صغل  منا�صب  خللق 
�صبح  م��ن  انت�صالهم  اأج��ل  م��ن 
العزلة  ف��ك  وق�صد  ال��ب��ط��ال��ة. 
يطالب  الهي�صة  ب��ور  قرية  عن 
املحليني  املنتخبني  املنطقة  اأهايل 
ال  التي  املعنية,  اجل��ه��ات  وم��ن 
االنتخابات  اأوق��ات  اإال  تزورهم 
مكاتبها  يف  ت�صتقبلهم  وال  فقط 
التدخل  ب�����رشورة  –ح�صبهم-, 
م�صاريع  وتخ�صي�س  العاجل 
العجز  لتدارك  قريتهم  يف  تنموية 
وامل�صالك  الطرقات  بتعبيد  بدءا 

ال��داخ��ل��ي��ة, ورب���ط م��ن��ازل��ه��م 
واملياه  ال�صحي  ال�رشف  ب�صبكة 
�صّكان  كل  ينا�صد  كما  القذرة, 
اإىل  امل�صوؤولني  لتفات  ارِ القرية 
لها  خمطط  لو�صع  منطقتهم 
اهتماماتهم,  �صمن  وجعلها 
املختلفة  الربامج  من  لت�صتفيد 
من  بها,  التنمية  عجلة  لدفع 
البوؤ�س  دائرة  من  اإخراجهم  اأجل 
يعي�صونها  ال��ت��ي  واحل���رم���ان 
عن  ناهيك  �صنوات,  ع��ّدة  منذ 
ليه  اإ تفتقر  الذي  ال�صحة  م�صكل 
ظلت  اأن  بعد  خا�صة  املنطقة, 
املوجودة  الوحيدة  العالج  قاعة 

بواب.... االأ مغلوقة  باملنطقة, 
القرية  �صكان  نفو�س  يف  ومايحز 
الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  حرمانهم 
طرحها  ُيعاد  قدمية  م�صكلة  وهي 
يطالبون  بحيث  م��رة,  ك��ل  يف 
الطبيعي  بالغاز  قريتهم  بربط 
ع��ل��ى غ���رار ال��ق��رى االأخ����رى, 
احليوية  امل��ادة  بهذه  وتزويدهم 
االأك��رب  ال��ه��اج�����س  تبقى  ال��ت��ي 
مع  معاناتهم  ظل  يف  لل�صكان 
التي  ال��ب��وت��ان,  غ��از  ق����ارورة 

كاهلهم اأرهقت 
غياب  من  ال�صكان  ا�صتكى  كما 
عرّب  حيث  العمومية,  ن���ارة  االإ
التي  امل��ع��ان��اة  ع��ن  امل��واط��ن��ون 
غيابها,  جراء  يوميا  يعي�صونها 
ح��ي��ث ب���ات ق��اط��ن��و ال��ق��ري��ة ال 
يف  خا�صة  منازلهم  ي��غ��ادرون 
الظالم  ب�صبب  امل�صائية  الفرتات 
خطرا  ي�صكل  بات  الذي  الدام�س 
اأطفالهم  وح��ي��اة  حياتهم  على 
اين  ال�صيف  ف�صل  يف  خا�صة 

العقارب.  انت�صار  يكرث 

تنا�شد  و  تنديد  �شعارات  فيها   ُرفعت  احتجاجية  وقفة  ورقلة،  ب�لية  الهي�شة  ب�ر  قرية  م�اطني  الع�شرات من  الي�م  �شبيحة  نظم 
املجالت... �شتى  يف  التنمية  غياب  جراء  يعي�ش�نها  التي  املزرية  ال��شعية  من  لنت�شالهم  العاجل  التدخل  ب�شرورة  امل�ش�ؤولني  

عليها ال�شم�س  �شط�ع  تنتظر  ظل  منطقة  ب�رقلة   ب�رالهي�شة  قرية  �شكان 

 5.000 نحو  ا���ص��ت��زراع  عملية  اأطلقت 
برك  يف  القمبوزيا  �صمك  �صغار  من  وحدة 
اإهرير  الرطبة  باملنطقة  مائية  وم�صطحات 
اإطار  يف  ذلك  و  يليزي(,  اإ عن  كلم   250 (
للوقاية  للبعو�س  البيولوجية  املكافحة 
املياه,  عرب  املتنقلة  االأمرا�س  خمتلف  من 
والطب  االأوب��ئ��ة  علم  م�صلحة  ���رشاف  ب��اإ
مع  بالتن�صيق  جانت  مب�صت�صفى  الوقائي 
احل�����رشات  ب���ادة  اإ يف  خمت�صة  موؤ�ص�صة 

ل�صارة. ا
�صمك  �صغار  من  العدد  ه��ذا  جتميع  ومت 
بجانت  "جاهيل"  واح��ة  م��ن  القمبوزيا 
امل�صتنقعات  خمتلف  يف  ا�صتزراعها  ق�صد 
ه��ري��ر,  اإ ب��واح��ة  املنت�رشة  املائية  وال��ربك 
النوع  هذا  على  تتوفر  ال  التي  تلك  ال�صيما 
اجتاحت  التي  ال�صيول  ب�صبب  ال�صمك  من 
ع��ددا  وج��رف��ت  امل��ا���ص��ي,  ال��ع��ام  املنطقة 
ل�/ اأو�صح  مثلما  االأ�صماك,  من  معتربا 

�صريفي�س3-  توب   " موؤ�ص�صة  م�صري  واأج/ 
وامل�رشفة  احل�رشات  بادة  اإ يف  املخت�صة  دي" 

العملية. على 
املكافحة  اإىل  العملية  ه���ذه  وت��ه��دف 
التي  واحل�����رشات  للبعو�س  البيولوجية 
املائية,  بامل�صطحات  وا�صعا  انت�صارا  تعرف 
حيث  احل��رارة,  درجة  ارتفاع  مع  ال�صيما 
يرقاتها  على  القمبوزيا  �صمك  يتغذى 
وانت�صار  تكاثر  من  احل��د  يف  ي�صاهم  مما 

عديد  ت�صبب  التي  ال�صارة  احل�رشات  هذه 
بن  كمال  �رشح  مثلما  واالأوبئة,  االأمرا�س 

نية. دا
واأ�صار يف ذات ال�صياق اإىل اأن هذه العملية 
حم�صة  بيولوجية  بطريقة  ت��ت��م  ال��ت��ي 
املبيدات  ا�صتعمال  عن  اال�صتغناء  تتيح 
�صحة  على  �صلبا  ثر  توؤ والتي  الكيميائية, 
يف  احلملة  هذه  .وتندرج  والبيئة  ن�صان  االإ
له  ر�صدت  الذي  الوقائي  الربنامج  اإطار 

لتنفيذه,  خا�صة  ميزانية  الوالية  م�صالح 
االأمرا�س  خمتلف  من  الوقاية  اأج��ل  من 
والربك  )امل�صتنقعات  املياه  عرب  املتنقلة 
ال�صكانية,  التجمعات  من  القريبة  املائية( 
بها  تنت�رش  التي  اإهرير  منطقة  غرار  على 
املائية,  وامل�صطحات  االأح��وا���س  عديد 
 800 اإىل   300 من  امتدادها  ي�صل  والتي 

ليه. اإ اأ�صري  كما  طويل,  مرت 
ق/ج

ال�صباب  من  ع�رشات  اأم�س  اأقدم 
على  االأغواط  والية  �صكان  من 
وقْطع  مقرالوالية  امام  احتجاج 
اأحدث فو�صى  1 ,مما  الطريق رقم 
حركة  يف  املدينة  و�صط  كبرية 
للمطالبة  وذل���ك  امل��و���ص��الت 
حلل  الو�صية  اجل��ه��ات  بتحرك 
االأر�صية  القطع  ملف  ا�صكالية 
3500ا�صتفادة  بحوايل  املقدرة 
حركة  �صلوا  الذين  .املحتجون 

م�صادات  يف  ودخلوا  املوا�صالت 
,اأكدوا  االآمن  عنا�رش  مع  كالمية 
امل�صتفيدين  متكني  �رشورة  على 
التي  قطعة   2000 ح�صة  م��ن 
من  الطعون  لعملية  خ�صعت 
بتحديد  واإطالعهم  امللكية  عقود 
عن  معربني  االأر�صية,  لقطعهم 
التحقيقات  اإطالة  من  تذمرهم 

. االأمر  هذا  حول 
الطر�صة بن  ع 

اإلقاء القب�س على �شخ�س  بح�زته 
كمية من املخدارت بتقرت 

بعد رفع احلجر

اأمن تندوف يح�ّش�س امل�اطنني 
واأ�شحاب النقل احل�شري بالإجراءات 

ال�اجب اتخاذها 

فرع ال�كالة ال�طنية لدعم ت�شغيل ال�شباب باأدرار ينظم لقاًء ت�شاورًيا 
مع منظمات ال�شباب

للحد من انت�شار البع��س

 ا�شتزراع نح� 5 اآلف وحدة ل�شمك القمب�زيا ب�احة اإهرير باليزي 

على خلفية ملف القطع الأر�شية 

الع�شرات من ال�شباب يحتج�ن اأمام  
مقر ال�لية بالأغ�اط  
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 F1 ت�شكيل جلــان حتقيق لل�شكنـات ذات الغرفة
ال�احدة يف ج�يلية القادم

عي�س علجية 
-----------------

اأ�صغال  ق�صنطينة  وايل  انتقد 
لل�صكنات  اخل��ارج��ي��ة  التهيئة 
اجلوارية  بالوحدات  املتواجدة 
مبدنية   )08 و   07  ,06  ( رق��م 
اخل��روب,  دائ���رة  منجلي   علي 
خا�صة  ب��ال��ردي��ئ��ة  و�صفها  و 
اخل�رشاء  للم�صاحات  بالن�صبة 
�صيئة  و�صعية  يف  كانت  التي 
حت�صينها  و  متابعتها  لعدم  للغاية 
ما  كذلك  االأ�صواك,  غزتها  اأين   ,
تعلق بالبالوعات  و حّمل الوايل 
"اإيرباكو"  ال��درا���ص��ات  مكتب 
اإجن��از  يف  التهاون  م�صوؤولية 
تقدم  يف  ال��ت��اأخ��ر  و  امل�صاريع 
بينه  التن�صيق  الإنعدام  االأ�صغال, 
على  املعنية  القطاعات  بني  و 
�صياكو,   �صونالغاز,  جممع  غرار 

دف��رت  ع��ل��ى  االت���ف���اق  ع���دم  و 
نوعية  على  اأث��ر  مما  ال�����رشوط, 
البلدية  حّمل  كما  االأ���ص��غ��ال, 
متابعة  اأن  باعتبار  امل�صوؤولية  
و  اخل�����رشاء  امل�صاحات  اإن�صاء 
اخت�صا�صها,  م��ن  �صيانتها 
طريقة  بتغيري  ال���وايل  اأم��ر  و 
ال��ع��م��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ا���ص��ت��الم 
�صواء  لل�صكان,  الراحة  ف�صاءات 
م�صاحات  اأو  اخل�رشاء  امل�صاحات 
هذه  ت�صلم  اأن  و  لالأطفال,  اللعب 
متابعتها  متت  بعدما  امل�صاريع 
بدال  اإجنازها  من  �صهرا   24 ملدة 
اأن تدّون املدة  من �صنة واحدة, و 

يف دفرت ال�رشوط.
عبد  اأح��م��د  �صا�صي  اأ���ص��ار  و   
امل�صاريع  ا�صتالم  اأن  احلفيظ  
م�صرّي  يتحملها  م�����ص��وؤول��ي��ة 
البلدية  على  و  وحده,  امل�رشوع  
اإ�رشاك  اجلمعيات و جلان  االأحياء 

و  اخل�رشاء  امل�صاحات  ت�صيري  يف 
املواطن  اإن  ق��ال  و  �صيانتها, 
امل�صوؤولية  م��ن  ج��زءا  يتحمل 
جهته  م��ن  عليها,   احل��ف��اظ  يف 
اإيرباكو   الدرا�صات  مكتب  حّمل 
قنوات  بو�صع  املعنية  القطاعات 
�صبكة  و  ال�صحي  ال�����رشف 
على  و  امل�صوؤولية  الغاز  و  املياه 
القنوات  ف��اإن  ممثله,   ق��ول  حد 
اأي  عمق  على  و�صعها   يتم  مل 
مقننة,  و  تقنية  بطريقة  تتم  مل 
ثم   , العمل  عليهم  �صّعب  مم��ا 
يف  �صاهم  ال�صحي  الظرف  اأن 
يخ�صو�س  اأما  االأ�صغال,  تاأخر 
الواحدة  الغرفة  ذات  ال�صكنات 
التن�صيقية  مم��ث��ل  ق���ال    ,  F1
نائب  و  املدين  للمجتمع  الوطنية 
منجلي  علي  مقاطعة  رئي�س 
عن  يزيد  م��ا  اإن  حلن�س,  مكي 
ال�صقق  هذه  يف  تقيم  عائلة   20

ال�صكنات  هذه  يف    2013 منذ 
اأو غري قانونية  بطريقة فو�صوية 
ال�صكنات  ه��ذه  اأن  اأو���ص��ح  و 
اجلامعة,  لفائدة  اأجنزت  قد  كانت 
احتاللها  و  اقتحامها  مت  لكنه 
معظمهم  ع��ائ��الت,  ط��رف  م��ن 
و  مطلقات,  و  اأرام����ل  ن�صاء 
ال�صلطات  تعدهم  م��رة  كل  يف 
لكن  و�صعيتهم   بت�صوية  املحلية 
الو�صع ظل على حاله اإىل اليوم, 
الن�صغاالت  الوايل  ا�صتمع  قد  و 
جلان  ت�صكيل  قرر  اأين  ال�صكان 
الغرفة  ال�صكنات ذات  حتقيق يف 
منجلي,  بعلي  الواقعة  الواحدة 
�صكانها  و�صيعة  على  للوقوف 
بداية من  هذا  و  م�صاكلهم  و حل 
الوايل  القادم, كما طالب  جويلية 
بالوحدة  الواقع  امل�صبح  تغطية 
حتت  و�صعه  و   08 رقم  اجلزارية 

. االأطفال  ت�رشف 

اأمر �شا�شي اأحمد عبد احلفيظ  وايل ق�شنطينة بت�شكيل جلان حتقيق يف ال�شكنات ذات الغرفة ال�احدة ال�اقعة بعلي منجلي 
بال�شكن  املتعلقة  امللفات  القرار كل  �شمل  و   ، القادم  بداية من ج�يلية  و هذا  م�شاكلهم،  و حل  �شكانها  لل�ق�ف على و�شيعة 
الجتماعي ، كما تعهد ال�ايل اأمام مكتتبي عدل و عددهم 1000 مكتتب النظر يف اأ�شغال �شكناتهم ال�اقعة مبنطقة الب�شاكرة 

دائرة اخلروب و ت�ش�ية و�شعيتهم مع املقاولة املكلفة بالأ�شغال.

خالل وق�فه على التنمية املعمارية بعلي منجلي  وايل ق�شنطينة:

ت��دخ��ل��ت ال���وح���دة ال��ث��ان��وي��ة 
�صي  ل��دائ��رة  املدنية  للحماية 
مرور  حادث  ب�صبب  املحجوب   
خمرج  امل�صمى  ب��امل��ك��ان  وق��ع 
على  امل���ه���دي   ت��ي��زي  ب��ل��دي��ة 
بلدية   138 رقم  و/  م�صتوى/ط. 
متثل  احل���ادث   , امل��ه��دي   تيزي 
 , ل�صخ�س    �صيارة  ده�س  يف 
ع�����ني  يف  م�صابا   01 خلف 
 14 ( العمر  م��ن  يبلغ  امل��ك��ان 
متفاوتة  اإ�صابات  لديه  �صنة( 
املتقدم   املركز  .وتدّخل  اخلطورة 
دائرة  بعجالنة  املدنية  للحماية 
اليوم,  نف�س  من  البخاري   ق�رش 
وقع  اآخر  مرور  حادث  ب�صبب    
الطرق  مفرتق  امل�صمى  باملكان 
ط  م�صتوى  على  حمزة,   اأوالد 
احلادث   , جمرب  بلدية   01 رقم  و 
خلف   , �صيارة  انحراف  يف  متثل 
املكان  ع�����ني  يف  م�صابا   01
به  �صنة(   35 ( العمر  من  يبلغ 

. اخلطورة  متفاوتة  اإ�صابات 
القطاع  وح���دة  ت��دخ��ل��ت  ك��م��ا 
بن  لبلدية  امل��دن��ي��ة   للحماية 
اآخر  مرور  حادث  �صيكاوجّراء 
�صيدي  امل�صمى  باملكان  وق��ع 
احلادث   , �صيكاو  بن  بلدية  حمو 
�صيارتني,   ب��ني  ا�صطدام  متثل 
يف  م�صابني   04 احل��ادث  خلف 

اأعمارهم  ترتاوح  املكان  ع�����ني 
  55 و  �صنوات   03 ( مابي�������ن   
متفاوتة  اإ�صابات  لديهم  �صنة( 
اخل��ط��ورة  .وت��دخ��ل��ت ال��وح��دة 
لدائرة  املدنية  للحماية  الثانوية 
ال�صاعة  ح��دود  يف  الربواقية   
حادث  ب�صبب  د   42 و  �صا   15
امل�صمى  باملكان  وقع  اآخر  مرور 
 , الربواقية  بلدية  �رشيط  حي 
بن  ا�صطدام  يف  متثل  احل��ادث 
م�صابا   01 خلف  وجرار,  �صيارة 
من  يبلغ  امل��ك��ان  ع�����ني  يف 
اإ�صابات  لديه  �صنة(   23 ( العمر 
وتدخلت   . اخل��ط��ورة  متفاوتة 
للحماية  ال��ث��ان��وي��ة  ال��وح��دة 
بو�صيف   ع��ني  ل��دائ��رة  امل��دن��ي��ة 
باملكان  وقع  مرور,  حادث  جّراء 
م�صتوى  على  الباردة   امل�صمى 
بلدية   38 رق��م  الوالئيو  ال��ط. 
يف  متّثل  احلادث   , بو�صيف  عني 
, خلف  انحراف وانقالب �صيارة  
املكان  ع�����ني  يف  م�صابا   01
لديه  �صنة(   57 ( العمر  من  يبلغ 
مت  .ال�صحايا  خمتلفة  اإ�صابات 
ونقلهم  املكان  عني  يف  اإ�صعافهم 
اأقرب  اإىل  ال�رشعة,  جناح  على 
ملكان  ا�صت�صفائية  موؤ�ص�صة 

احلادث. وقوع 
م حممد 

مرور  ح�ادث   5 يف  8جرحى  
خالل 24 �شاعة باملدية

ي�صهد  مل  موؤ�صف  م�صهد  يف 
له  مثيال  تي�صم�صيلت  م�صت�صفى 
ي�صبه  ما  اىل  بتحوله  قبل,  من 
موؤيدين  ب��ني  معركة  �صاحة 
و�صل  له؛  ومعار�صني  للمدير 
الطرفني  من  كالاًّ  ح�صد  اىل  احلد 
اأن�����ص��اره��م��ا ل��الح��ت��ج��اج ي��وم 
امل�صت�صفى  حميط  يف  االأثنني 
ت�صادم  اإىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر   ,
امل��ح��ت��ج��ني و����ص���ط ت���ب���ادل 
ت�صاُدُم   , بينهم  فيما  االتهامات 
عمال  من  املتنافرين  الطرفني 
امل�صت�صفى  نقابة  وممثلي  االإدارة 
ماأ�صاة  عن  يك�صف   ) �صاب   (
امل�صت�صفى  منها  يعاين  حقيقية 
هو  وما حدث  االأخرية  الفرتة  يف 
ت�صيري  �صوء  على  قاطع  دليل 
لها  كان  التى  احلالية,  االإدارة 
اجلوانب  كل  يف  ال�صلبي  االأث��ر 
حقيقي  �صحي  بتكفل  خا�صة 

هذا  يق�صدون  الذين  باملر�صى 
ذكر  حيث   , للعالج  امل�صت�صفى 
لل�صبه  النقابي  ال��ف��رع  ب��ي��ان 
لت�رشفات  املعار�صة  الطبي 
تتهم  خ��ط��رية,  اأم����وراأ  امل��دي��ر 
بف�صله  امل�صت�صفى  مدير  فيها 
الت�صيري  على  ق��درت��ه  وع���دم 
املوؤ�ص�صة  ت�صيي�صه  على  اإ�صافة 
االإدارة  عمال  بني  الفتنة  بزرع 
خلق  مما  ومنخرطيها,  والنقابة 
اأدى  واالحتقان  التوتر  من  جوا 
وتدهور  االأم���ور  ان��ف��الت  اىل 
اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة  اأو�صاع 
وداخل  العمال  و�صط  وفو�صى 
واأ�صار   , اال�صت�صفائية  امل�صالح 
يف  املدير  ف�صل  ايل  اأي�صا  البيان 
الناجتة  ال�صحية  االأزمة  ت�صيري 
على  كورونا  وب��اء  تف�صي  عن 
بت�صجيل  املوؤ�ص�صة,  م�صتوى 
مب�صلحة  اخلروقات  من  العديد 

ع����زل امل���ر����ص���ى امل�����ص��اب��ني 
تهاون  ب�صبب  كورونا  بفريو�س 
ال�رشامة  فر�س  يف  االإدارة, 
ملعايري  االأمثل  والتطبيق  التامة 
وزارة  بها  اأمرت  التى  ال�صالمة 
وي�صيف   , البيان  ح�صب  ال�صحة 
م��دي��ر  ب��ت��ع��م��د  ال��ب��ي��ان  ذات 
من  العمال  بحرمان  امل�صت�صفى 
للعطل  االإ�صتثنائية  الرخ�س 
واأ�صحاب  للحوامل  بالن�صبة 
من  مايزيد  املزمنة,  االأم��را���س 
خ��ط��ر اإ���ص��اب��ت��ه��م ب��ال��ع��دوى , 
منحة  �رشف  تاأخر  اىل  اإ�صافة 
رئي�س  اأق��ره��ا  التى   ) كوفيد   (
البيان  ط��رح  كما  اجلمهورية 
مت  ال��ت��ى  امل��ط��اَل��ب  م��ن  العديد 
رفعها �صابقا يف حما�رش ر�صمية 
امل�صالح,  داخل  االأمن  غياب  من 
وطب  التوليد  مب�صلحة  خا�صة 
عمال  تعري�س  وك��ذا  االأطفال 

خلطر  االأورام  ط��ب  م�صلحة 
لعدم  وه��ذا  الكيماوية,  امل��واد 
االأدوية  حت�صري  اأجهزة  مطابقة 
ويوؤكد   , ال�صحية  للمعايري 
على  بيانه  يف  النقابي  الفرع 
متر  ال��ت��ى  ال�صحية,  ال��ظ��روف 
هذه  خالل  خا�صة  املوؤ�ص�صة  بها 
وال��ت��ذب��ذب  ال�صحية  االأزم���ة 
العامة  ال�صوؤون  ���ص��ريورة  يف 
اأثر  وال��ذي  املوؤ�ص�صة,  مل�صالح 
وامل�صار  ال�صحية  اخلدمات  على 
طالب  اأي���ن   , للعمال  املهني 
املحلية  ال�صلطات  النقابي  الفرع 
من  العاجل,  بالتدخل  واملركزية 
خا�صة  املوؤ�ص�صة  ا�صتقرار  اأجل 
االإداري.... الهرم  م�صتوى  على 
لتقدمي  امل��الئ��م  اجل��و  توفري  م��ن 
املري�س  لراحة  اأح�صن  خدمات 

العمومية. ال�صحة  وترقية 
حميد  زغارية 

مدير م�شت�شفى تي�شم�شيلت يدفع اإىل ت�شادم بني الإدارة والنقابة  

بفرقة  ال�رشطة       متكنت قوات 
من   )BRI( وال��ت��دخ��ل  البحث 
العقد  يف  �صخ�صني  ت��وق��ي��ف 
تورطهما  بعد  العمر  من  الثالث 
)الكيف  خم���درات  ح��ي��ازة  يف  
فيها  املتاجرة  لغر�س  املعالج( 
حجز  ذل��ك  اإث��ر  على  مت  حيث   ,
املعالج؛  الكيف  من  غرام   800
املتاجرة  لغر�س  موجهة  كانت 
بعد  حجزها  يتم  اأن  قبل  فيها 
امل�صتبه  لتحركات  دقيقة  مراقبة 
ملف  اإجن��از  مت  حني  يف  فيهما, 
الذكر.... ال�صالفي  �صد  ق�صائي 
مت  اأين  النيابة  اأمام  مبوجبه  ُقدما 

. احلب�س  اإيداعهما 
قر�شا   178 وحجز   ...

مروجيها  وت�قيف  مهل��شا 
قوات  متكنت  ثانية  عملية  يف    
والتدخل  البحث  بفرقة  ال�رشطة 
قر�صا   178 حجز  من   )BRI(
لغر�س  موجهة  كانت  مهلو�صا 
اإثرها  على  مت  كما   , ال��رتوي��ج 
العقد  يف  �صخ�صني  ت��وق��ي��ف 
مبلغ  وحجز  العمر  من  الثالث 

12 األف دينار جزائري  مايل فاق 
هذه  ترويج  عائدات  من  تعترب 
ملف  اإجناز  مت  حني  يف   , ال�صموم 
تهمة  ع��ن  �صدهما  ق�صائي 
لغر�س  عقلية  موؤثرات    حيازة 
اأمام  مبوجبه  ما  قدِّ فيها,  املتاجرة 

احلب�س. اإيداعهما  مت  اين  النيابة 
1.42 غرام ... و حجز 
ال�شلبة  املخدرات  من   

قوات  متكنت  اأخ��رى  عملية  يف 
والتدخل  البحث  بفرقة  ال�رشطة 
يف  �صخ�صني  توقيف  من   )BRI(
تورطا  العمر  من  الثالث  العقد 
�صلبة  ح��ي��ازة   خم��درات   يف  
 1.42 وزن��ه��ا  بلغ  )ك��وك��اي��ني( 
من  خمدرات  من   وكمية  غرام 
ذلك  اإثر  على  مت  كما   , اآخر  نوع 
األف   70 فاق  م��ايل  مبلغ  حجز 
تعترب من عائدات  دينار جزائري 
حني  يف   , ال�صموم  هذه  ترويج 
�صد  ق�صائي  م��ل��ف  اإجن���از  مت 
مبوجبه  ما  قدِّ الذكر  ال�صالفي 
اإيداعهما  مت  اأي��ن  النيابة  اأم��ام 
احلب�س .                  م.رم�صاين

حجز 800 غرام من الكيف 
وت�قيف مروجْيها ببلعبا�س 



الدكت�ر بقاط بركاين ينا�شد 
اإلغاء امل��شم الريا�شي

لكرة  الأوروبـــــي  الحتـــاد  ك�سف 
عن  ــا،  ــًي ــم ــس ر� "يويفا"  الـــقـــدم 
الأبطال  دوري  ل�ستكمال  خطته 
املو�سم،  هذا  الأوروبــي،  ــدوري  وال
التنفيذية،  جلنته  اجتماع  بعد 

اليوم الأربعاء.
اإقامة مباريات  وا�ستقر يويفا على 
دوري  ونهائي  نهائي  ون�سف  ربع 
الربتغالية  العا�سمة  يف  الأبطال، 
على  واحــدة،  مباراة  من  ل�سبونة، 
ملعبي بنفيكا و�سبورتنج ل�سبونة.
واأ�ساف يويفا، يف بيان عرب موقعه 
املتبقية  املــبــاريــات  اأن  الر�سمي، 
و8   7 يومي  �ستقام  الـ16،  دور  من 

اأغ�سط�س/اآب املقبل.
هذه  اإقامة  مكان  بعد  ُيح�سم  ومل 
�سُتلعب  كانت  ما  واإذا  املــبــاريــات، 
ملعب  على  اأو  اأي�سا،  الربتغال  يف 

الفريق امل�سيف.
يف  املــواجــهــات  ــذه  ه اأقــيــمــت  واإذا 
الربتغال، �سيكون ذلك على ملعبي 

بورتو وجيماراي�س.
النهائي  ــع  رب مــبــاريــات  و�ستقام 
ثم  اأغ�سط�س،  و15   12 يومي  بني 
من  18و19  يومي  النهائي  ن�سف 
اأن ُتلعب املباراة  نف�س ال�سهر، على 

النهائية يوم 23 اأغ�سط�س.
و�ستبداأ جميع املباريات يف ال�ساعة 

اأوروبا. و�سط  بتوقيت   21:00
نهائي  اإقـــامـــة  ــرر  ــق امل ــن  م وكـــان 
دوري  ـــن  م احلــالــيــة  الــنــ�ــســخــة 
اأتـــاتـــورك  ــتــاد  ا�ــس ـــال، يف  ـــط الأب
لكنه  ــول،  ــب ــن ــط ــس ــاإ� ب الأوملــــبــــي 
نهائي  ذلك  من  بدل  �سي�ست�سيف 

الن�سخة املقبلة.
ترحيل  مت  ذلــــك،  عــلــى  وبـــنـــاًء 
النحو  عــلــى  الــتــالــيــة  الــنــهــائــيــات 

الآتي:
بطر�سربج  �سانت  ملعب   :2022

)رو�سيا(.
)اأملانيا(. اأرينا  األيانز   :2023

)اإجنلرتا(. وميبلي   :2024
الو�سع  �سيقيم  اأنه  يويفا  واأو�سح 
اأنحاء  جميع  يف  منتظم،  ب�سكل 
ال�سلطات  مع  و�سيتوا�سل  القارة، 
ميكن  ــى  ــت م ــة  ــرف ــع مل ــة،  ــي ــل ــح امل

للم�ساهدين العودة تدريجًيا.

الدوري الأوروبي

الأوروبـــي،  للدوري  بالن�سبة  اأمــا 
خيتايف،  �سد  ميالن  اإنرت  ف�سيلعب 
واحدة  مباراة  اإ�سبيلية،  مع  وروما 

حت�سم املتاأهل اإىل ربع النهائي.

مكان  ب�ساأن  معّلق،  قــرار  وهناك 
وما  املذكورتني،  املباراتني  اإقامة 
اإذا كانتا �ستقامان يف ملعب الفريق 
امل�سيف اأو يف اأملانيا، وهو ما ينطبق 
دور  ـــاب  اإي مــواجــهــات  على  اأيــ�ــســا 

الـ16.
للدوري  التالية  الأدوار  و�سُتلعب 

الأوروبي يف اأملانيا.
على  املباريات  مواعيد  و�ستكون 

النحو التايل:
6-5 اأغ�سط�س: دور الـ16 )الأماكن 

التي �سيتم تاأكيدها(.
ـــع  رب ـــس:  ـــ� ـــط ـــس ـــ� اأغ  10-11
دوي�سبورج،  )كولونيا،  النهائي 

دو�سلدورف، جيلزنكري�سن(.
النهائي  ن�سف  اأغ�سط�س:   16-17

)الأماكن التي �سيتم تاأكيدها(.

)كولونيا(. النهائي  اأغ�سط�س:   21
يف  الـ16،  دور  مباريات  و�ستبداأ 
متام ال�ساعة 18:55 بتوقيت و�سط 
اأوروبا، اأو 21:00، و�ستنطلق جميع 
ال�ساعة  يف  الــالحــقــة  املــبــاريــات 

.21:00
نهائي  اإقـــامـــة  ــرر  ــق امل ــن  م وكـــان 
ـــدوري  ـــل ـــيـــة ل ــة احلـــال ــخ ــس ــ� ــن ال
جدان�سك  ا�ــســتــاد  يف  الأوروبـــــي، 
بدل  �سي�ست�سيف  الذي  ببولندا، 

من ذلك نهائي الن�سخة املقبلة.
ترحيل  مت  ذلــــك،  عــلــى  وبـــنـــاًء 
النحو  على  التاليني  النهائيني 

الآتي:
�سان�سيز  رامــــون  ا�ــســتــاد   :2022

بيزخوان )اإ�سبانيا(.
)املجر(. اأرينا  بو�سكا�س   :2023

مهاجم  بــربــاتــوف،  دمييتار  قــال 
اإنَّ  ال�سابق،  يونايتد  مان�س�سرت 
مــدرب  �سول�سكاير،  جــونــار  اأويل 
البع�س  ينظر  اأن  يجب  ل  الفريق 
يف  انتقالية"  "ك�سخ�سية  اإلــيــه 
اأولد ترافورد، لكنه يحتاج لإنهاء 
ـــــدوري الإجنــلــيــزي بــني فــرق  ال
يف  موقعه  لتعزيز  الذهبي؛  املربع 

النادي.
املركز  يحتل  يونايتد  كان 
توقف  عــنــد  اخلــامــ�ــس 
ب�سبب  املمتاز  الــدوري 
 19 جــائــحــة كــوفــيــد 
ومل  مار�س/اآذار،  يف 
يف  خ�سر  قد  يكن 
مباريات،   5 اآخــر 
ـــــ 3  ويـــبـــتـــعـــد ب
ــط  ــق ـــــاط ف ـــــق ن
رابع  ت�سيل�سي  عن 

الرتتيب.
بلقب  توج  الذي  برباتوف،  ويثق 

ــزي مــرتــني مع  ــي ــل ــــدوري الإجن ال
يحظى  �سول�سكاير،  اأن  يونايتد، 
ت�سكيلة  لبناء  النادي  اإدارة  بدعم 
حتقيق  اإىل  يحتاج  لكنه  جديدة، 
التكهنات  لإيــقــاف  جيدة  نتائج 

بخ�سو�س م�ستقبله.
من  "�سيكون  ــوف:  ــات ــرب ب وقـــال 

اإنهاء  ليونايتد  بالن�سبة  الــرائــع 
املو�سم يف املربع الذهبي".

ثقة  �ــســيــمــنــح  "هذا  ــــاف  ــــس واأ�
يتعر�س  اأنه  نعرف  كلنا  للمدرب. 
ال�سغط،  حتت  وي�سبح  لنتقادات، 
حول  التكهنات  من  الكثري  وهناك 
الذهبي(  )املــربــع  لكن  من�سبه، 

�سيعزز موقفه يف املن�سب".
ــه  ــي اإل ــر  ــظ ــن ال ــب  ــج ي "ل  وتـــابـــع 
اأخــرى.  مرة  انتقالية  ك�سخ�سية 
هذا يفتقر لالحرتام، وهذا يظهر 
للعمل  الحـــرتام  عــدم  جانب  له 

الذي يوؤديه".
مان�س�سرت  تنفيذ  اإمكانية  ظل  ويف 
من  ال�ــســتــبــعــاد  لــعــقــوبــة  �سيتي 
اأوروبا ملدة عامني ب�سبب  اللعب يف 
النظيف  اللعب  لــوائــح  خمالفة 
املايل، فاإن �ساحب املركز اخلام�س 

التاأهل  ي�سمن  اأن  املــرجــح  مــن 
لدوري الأبطال.

بعد  م�سريته  يونايتد،  و�سيبداأ 
توتنهام  اأمام  الدوري  ا�ستئناف 

هـــوتـــ�ـــســـبـــري، يـــوم 
اجلمعة املقبل.

الفني  املـــديـــر  ــرب  ــس � اأن  يــبــدو 
نفد  قد  غاتوزو  غينارو  لنابويل 
هريفينغ  املك�سيكي  مهاجمه  مع 
ــى لعـــب يف تــاريــخ  ــل لـــوزانـــو، اأغ
النادي الإيطايل، اأثناء ا�ستعدادات 
على  اإيطاليا   كاأ�س  لنهائي  الفريق 

ملعب "الأوليمبيكو" يف روما.
واأقدم غاتوزو على طرد لوزانو من 
جديته  "لعدم  الثالثاء  يوم  مران 
موقع  ذكـــره  ملــا  وفــقــا  امللعب"،  يف 
املدرب  واأقــره  اإيطاليا(  )فوتبول 
لحقا يف ت�سريحات لإذاعة )راي 

�سبورت(.
الواقعة   هــذه  عن  غــاتــوزو  ــال  وق
"اأي �سخ�س مرهق، غري م�ستعد اأو 
م�ستت الذهن، ميكنه فقط البقاء 
يف غرفة خلع املالب�س والغياب عن 

التدريبات ليوم".

الالعبني  جميع  "يعرف  وتــابــع 
امللعب  اإىل  معي  نــزلــوا  اإذا  اأنــهــم 
فعليهم النزول باأق�سى �سرعة. لن 
ح�سة  باإف�ساد  �سخ�س  لأي  اأ�سمح 

تدريبية".
فاإن  �سحافية،  تقارير  وبح�سب 
ان�سم  الــذي  عــامــا(،   24( لــوزانــو 
 40 مقابل  املا�سي  ال�سيف  لنابويل 
مليون يورو، اأ�سبح خارج ح�سابات 
الــنــادي  ويعر�سه  متــامــا  غــاتــوزو 
تقارير  و�سط  الأرجح،  على  للبيع 
حول رغبة املدرب الإيطايل كارلو 
اأن�سيلوتي يف �سمه لفريقه احلايل 

اإيفرتون.
مباراة   25 خا�س  لوزانو  اأن  يذكر 
اأهــداف  ثالثة  و�سجل  نابويل  مع 
كان  اأن  بعد  الآمــال  ليخيب  فقط، 
الهولندي  الـــدوري  يف  جنــم  اأبـــرز 

اأ�سطورة  واأحبط  اآيندهوفن،  مع 
نابويل دييغو مارادونا ايل توقع اأن 

خليفة  يكون 
له.

ت�سيل�سي  فريق  جماهري  تفاعلت 
التي  الأخبار  مع  بقوة  الإنكليزي 
م�سوؤويل  بــني  املــفــاو�ــســات  ـــدت  اأك
اجلزائري،  النجم  وممثلي  الفريق 
ُيــقــدم  ـــذي  ال ــة،  ــم رح ــن  ب �سعيد 
الأوىل  الــدرجــة  يف  مُمــيــز  اأداء 
)الت�سامبيون�سيب(  الإنكليزية 

بقمي�س فريق برينتفورد.
الربيطاين   "72 "ذا  موقع  ونقل 
الآراء التي اأبداها م�سجعو "البلوز" 
املحتملة،  ال�سفقة  هـــذه  حـــول 
ــوازاة مــع دخــول  ــامل والــتــي تــاأتــي ب
النــتــقــالت  �ــســوق  ــادي  ــن ال اإدارة 
بقوة، وبداأت بح�سم �سفقة النجم 

اأربعة  قبل  زيا�س  حكيم  املغربي 
اأ�سهر، ثم القرتاب من التعاقد مع 

النجم الأملاين تيمو فرينر.
امل�سجعني عرب ح�سابه  اأحد  وكتب 
رحمة  بــن  "�سعيد  "تويرت":  يف 
كتب  بينما  هافريتز"،  من  اأف�سل 
رحمة  بن  �سعيد  اأن  "اأعتقد  اآخــر 

وهــافــريتــز،  �سان�سو  ــن  م اأفــ�ــســل 
اإنه  ويراوغ،  يبدع  اأن  للفتى  ميكن 
"بن  فغّرد  الثالث  اأما  للغاية"،  ذكي 
يف  ا�ستثمار  اأف�سل  �سيكون  رحمة 
خيار  من  اأف�سل  النتقالت،  فرتة 

هافريتز".
ت�سل�سي  جماهري  تفاعل  وتوا�سل 
"بن  بتغريدة من م�سجع اآخر كتب 
رحمة لعب مبدع واأراه اأح�سن من 
اجلانب  اإغفال  دون  من  هافريتز 
املايل"، ثم قال اأحدهم "رمبا راأيي 
لكني  كبرية،  ب�سعبية  يحظى  ل 
كاي  على  رحمة  بن  �سعيد  اأف�سل 
واجلزائري  وفنيًا،  ماليا  هافريتز، 
اأكرث ما يحتاجه الفريق"، اأما هذه 
التغريدة فقد جاء فيها "هافريتز 
العديد  ويعطي  مبدع  و�سط  لعب 
لكني  املفتاحية،  التمريرات  من 
ــة لــلــعــديــد من  ــم ــل بــن رح ــس ــ� اأف

الأ�سباب".
�سي"  اإم.  "اآر.  ـــــة  اإذاع وكـــانـــت 
اإدارة ت�سل�سي  اأن  الفرن�سية ك�سفت 
الأخ�سر  ال�سوء  على  ح�سلت  قد 
للتفاو�س  برينتفورد  قبل  مــن 
تتم  قد  �سفقة  يف  رحمة،  بن  مع 
اهتمام  مع  يورو،  مليون   20 مقابل 
ــن قبل  قـــوي كــذلــك بــالــالعــب م

لي�سرت �سيتي واأر�سنال.

ال�سعودي  الأهــلــي  اإدارة  حـــددت 
اجلزائري،  الدويل  ت�سريح  قيمة 
و500  ماليني  بـ4  باليلي،  يو�سف 
يطلب  فــريــق  لأي  دولر،  ـــف  األ
الــتــحــويــالت  ـــرتة  خــدمــاتــه يف ف

ال�سيفية القادمة.
على  “الباهية”  ابـــن  ويــتــواجــد 
�سواء  الأنــديــة،  من  العديد  رادار 
غالتا�سراي  غرار  على  اأوروبــا  يف 
اأو  الفرن�سي،  رين  واأي�سا  الرتكي 
يف البطولت اخلليجية، وبال�سبط 
من الأندية القطرية، يف مقدمتها 

الدحيل وال�سيلية.
“�سعودي”  �ــســحــيــفــة  ــفــة  وكــ�ــس
اأن  لــهــا  ــال  ــق م يف  ــة  ــي ــرتون ــك الل
م�سوؤويل الأهلي ال�سعودي، بداأوا يف 
�سرية تامة ترتيب الأوراق للتخلي 
عن خدمات جنميه يو�سف باليلي 
املــحــرتف اجلـــزائـــري، وجــوزيــف 

فــرتة  يف  الــربازيــلــي،  ــوزا  ــس � دي 
النتقالت ال�سيفية املقبلة .

فتح  الأخــرية  ال�ساعات  و�سهدت 
اأمام  الباب  النادي،  مدرب  فــالدان 
ــثــنــائــي، يف ظــل كــرثة  ــل ال ــي رح
تلت  الــتــي  الــفــرتة  يف  م�ساكلهما 
توقف بطولة دوري الأمري حممد 
تف�سي  مع  املو�سم،  لهذا  �سلمان  بن 
اخلالف  ب�سبب  كــورونــا،  فريو�س 

على م�ستحقاتهما املالية .
باب  فتح  الأهــلــي  اإدارة  وتبحث 
اأمام يو�سف باليلي مقابل  الرحيل 
4 ماليني و500 األف دولر، وكذلك 
دي  جوزيف  رحيل  على  املوافقة 
�سوزا نظري مقابل مايل ل يقل عن 

دولر. ماليني   6
 28 العمر  من  البالغ  باليلي  وكــان 
الأهلي  النادي  اإىل  ان�سم  قد  �سنة، 
قادما   ،2019 �سيف  يف  ال�سعودي 

من الرتجي الريا�سي التون�سي، يف 
ماليني  بـ3  قيمتها  قــدرت  �سفقة 
 18 يف  �ــســارك  كما  تقريبا،  يــورو 
�سجل  ال�سعودي،  النادي  مع  مباراة 

خاللها 5 اأهداف، و�سنع 3 اأخرى.

جتربة  خا�س  اأن  لباليلي  و�سبق 
اأوروبا،  يف  موفقة  غري  احرتافية 
وبال�سبط مع نادي اأجني الفرن�سي، 
مل ت�ستمر اأكرث من 6 اأ�سهر، عاد يف 

اأعقابها لنادي الرتجي التون�سي.

قال الدويل املغربي ال�سابق، مهدي 
الدحيل  نـــادي  جنــم  عطية،  بــن 
اجلزائرية  والــدتــه  اإن  القطري، 
عقب  كـــثـــريا  ــه  ــن م “غ�سبت” 
املغربي،  املنتخب  متثيل  تف�سيله 
ـــدل مـــن املــنــتــخــب اجلـــزائـــري،  ب
كافيا  يــكــن  مل  ذلـــك  اأن  مــعــتــربا 
املنتخب  األـــوان  بحمل  لقتناعه 
اجلزائري، على اعتبار اأنه مل يكن 
باملغرب،  مقارنة  اجلزائر  يعرف 
وكان  فرن�سا،  مواليد  من  اأنه  رغم 
يف  ال�سيفية  عطلته  يق�سي  دومــا 

املغرب.
املغربي  املنتخب  “جنم”  ـــال  وق
على  ن�سره  ق�سري  فيديو  يف  �سابقا 
الأخرية،  ال�ساعات  يف  “اليوتوب” 
اجلزائر،  اأعرف  اأكن  مل  “�سراحة 
كوين كنت اأق�سي عطلتي يف املغرب 
اأن  اعتبار  على  ال�سيف،  ف�سل  يف 
جزائرية،  واأمـــي  مغربي  والـــدي 
غ�سبت  والــدتــي  اأن  جيدا  واأذكـــر 

للمنتخب  اللعب  خلــيــاري  كــثــريا 
املغربي”.

قد  كان  عطية  بن  مهدي  اأن  ي�سار 
للمنتخب  اللعب  خياره  مرارا  برر 
له  خلق  ــك  ذل اأن  ــم  رغ املــغــربــي، 
عديد امل�ساكل مع مقربيه، قبل اأن 
للمنتخب  اللعب  تف�سيله  اأن  يوؤكد 
ــا من  ــا�ــس ـــان نــابــعــا اأ�ــس ــي ك ــرب ــغ امل
النتائج  يف  لذلك  دخل  ول  القلب، 
خرج  بعدما  خ�سو�سا  الريا�سية، 

للعلن بقوله “اأنا مغربي الهوى”.
املنتخب  األوان  حمل  خياره  ورغم 
اأول  ــن  م كـــان  اأنــــه  اإل  ــي،  ــرب ــغ امل
ـــم املــنــتــخــب  ـــن جن املـــدافـــعـــني ع
ق�سية  يف  حمرز،  ريا�س  الوطني، 
واملن�سوبة  املفربكة  الت�سريحات 
قائد  دافع  حيث  “اخل�سر”،  لقائد 
املنتخب املغربي ال�سابق، مهدي بن 
فكرة  وا�ستبعد  حمرز  عن  عطية، 
خالل  ــك  وذل للمغاربة،  اإ�ساءته 
اأجراه  “اليوتوب”  على  مبا�سر  بث 

“جنم” مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي 
�سبورت�س”  اإن  “بي  ــاة  ــن ق مـــع 
الفرن�سية، حيث اعترب بن عطية 
“ال�سيتي”  ــم  جن ت�سريحات  اأن 
ومــغــايــر،  خــاطــئ  ب�سكل  ُفــهــمــت 
بع�س  يف  تـــداولـــه  مت  ــا  م عك�س 

و�سائل الإعالم العربية واملغربية، 
“حرب”  يف  ت�سبب  ـــذي  ال الأمــــر 
مــواقــع  تــ�ــســريــحــات يف خمــتــلــف 
التوا�سل الجتماعي، بني املغاربة 

واجلزائريني.

جماهري ت�شل�شي تبارك �شفقة بن رحمة !حتديد م�اعيد واأماكن دوري الأبطال والي�روبا ليج

الأهلي ال�شع�دي يحدد قيمة ت�شريح باليلي بـ 4.5 ملي�ن دولر

بن عطية: "والدتي جزائرية وغ�شبت مني كثريا ب�شبب اختياري متثيل املغرب"

بربات�ف: هذا ما يحتاجه �ش�ل�شكاير لتعزيز م�قعه يف مان�ش�شرت ي�نايتد

غات�زو يطرد اأغلى لعب يف تاريخ ناب�يل قبل نهائي الكاأ�س

اللجنة  ع�سو  بــركــاين،  بــقــاط  حممد  الــدكــتــور  اعــتــرب 
كــورونــا  ــس  ــريو� ف انت�سار  ومتابعة  لر�سد  الوطنية 
"كوفيد19-"، يوم الثالثاء اأن اإلغاء املو�سم الكروي احلايل 

باجلزائر يعترب "اأف�سل قرار".
كذلك  يــرتاأ�ــس  ــذي  ال بــركــاين،  بقاط  الدكتور  و�ــســرح 
الأمرا�س  يف  املخت�سني  الأطباء  لعمادة  الوطني  املجل�س 
التنف�سية : "لقد مت رفع جزئي لتدابري احلجر ال�سحي، 
اأنه  اأظن  لهذا  التجمعات.  لعقد  الرتخي�س  يتم  مل  لكن 
�سحة  على  حفاظا  الريا�سي،  املو�سم  اإلغاء  الأف�سل  من 
غري  لكن  م�ستقرة  للبالد  ال�سحية  الو�سعية  اجلميع. 

متحكم فيها متاما بعد".
2020-2019، املعلق  ا�ستئناف املو�سم الكروي  ومن املنتظر 
كورونا  جائحة  تف�سي  ب�سبب  الــفــارط  مار�س   16 منذ 
وترخي�س  ال�سحي  احلجر  تدابري  "رفع  عقب  فريو�س، 
الإجتماع  خالل  عليه  التفاق  مت  ما  ح�سب  التجمعات"، 
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفدرايل  للمكتب  الأخــري 

القدم )فاف(.
الرتخي�س  يتم  مل  اأنــه  "مبا  املخت�س:  الطبيب  واأ�ساف 
وقــاعــات  اجلــامــعــات  ــس،  ــدار� امل امل�ساجد،  فتح  لإعـــادة 
يف  الكروي،  املو�سم  موا�سلة  من  الفائدة  اأرى  ل  احلفالت، 

ي�سكله  ــذي  ال احلقيقي  اخلطر  ى ظــل  لــ عــ
�سحة الغري".

واأفــــــــــــادت الحتـــــاديـــــة 
القدم  لكرة  اجلزائرية 

الـــيـــوم الــثــالثــاء اأنــهــا 
ال�سباب  ــوزارة  ل �سلمت 
ــس  ــ� اأم الـــريـــا�ـــســـة،  و 
الثـــــنـــــني، مـــ�ـــســـروع 

يت�سمن  بـــروتـــوكـــول 
ــــــــــــــــراءات الـــتـــي  الإج

الكروية  الهيئة  تقرتحها 
ل�ستئناف  حت�سبا  الــوطــنــيــة 

املناف�سة.
هذا  بــاأن  يقني  على  "اأنا  بركاين:  بقاط  الدكتور  وقــال 
ــن طــرف  ــن يــتــم احـــرتامـــه م الــربوتــوكــول الــ�ــســحــي ل
ومتابعة  لر�سد  الوطنية  اللجنة  اأن  والدليل  الأندية. 
الكمامات  ارتداء  اإجبارية  قررت  كورونا  فريو�س  انت�سار 
الواقية، لكن يف الواقع الكثري ل يحرتمون هذا الإجراء 

الحرتازي".
املناف�سة  بعودة  الو�سعية  تعقيد  عــدم  "يجب  وتــابــع: 
من  الكثري  فيها  ريا�سة  هــي  الــقــدم  ــرة  ك الريا�سية. 
التالحم، حيث يبقى اخلطر قائما: على مقاعد البدلء، 
داخل غرف تغيري املالب�س ويف املن�ساآت الريا�سية ب�سفة 
عامة. وبالتايل اأنا�سد تاأجيل اأو اإلغاء املو�سم كلية، هذا هو 

اأح�سن قرار ميكننا اتخاذه حاليا".
للوزارة  قدمتها  التي  الوثيقة  اأن  "الفاف"  اأو�سحت  و 
اأبرزها تلك املتعلقة  "تت�سمن عدة مقرتحات و تو�سيات 
الطبية  اللجنة  ــه  ــدت اأع الـــذي  الطبي  بــالــربوتــوكــول 
دمــارجــي،  الــديــن  جمال  الدكتور  برئا�سة  الفدرالية 
الذي  الفني  باجلانب  املتعلقة  التو�سيات  اإىل  بالإ�سافة 

اأ�سرفت املديرية الفنية على اإعداده".
و كانت اللجنة الطبية على م�ستوى الحتادية اجلزائرية، 
املتكونة من 27 طبيبا، قد دعت اأم�س الثنني الأندية اإىل 
�سرورة الحرتام ال�سارم لالإجراءات ال�سحية مع البحث 
وخمالطتهم  احتكاكهم  يحتمل  الذين  الأ�سخا�س  على 
توفري  و  عزلهم  اأجل  من  ب"كوفيد19-"،  م�سابة  حلالت 
�سل�سلة  ك�سر  يف  امل�ساهمة  ثم  من  و  لهم  ال�سحية  املتابعة 

العدوى.
وتت�سكل اللجنة الوطنية لر�سد ومتابعة انت�سار فريو�س 
وال�سكان  ال�سحة  وزير  يراأ�سها  التي  اجلزائر،  يف  كورونا 
واإ�سالح امل�ست�سفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، من ع�سرة 
الر�سمي  الناطق  الت�سال،  ــر  وزي بينهم:  من  اأع�ساء، 
وزير  لــدى  املنتدب  والــوزيــر  بلحيمر،  عمار  للحكومة، 
بال�سناعة  مكلف  امل�ست�سفيات،  وا�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
باحمد،  بن  جمال  لطفي  الرحمن  عبد  ال�سيدلنية، 
الدكتور جمال فورار، الناطق الر�سمي للجنة، املدير العام 

للوقاية بوزارة ال�سحة والدكتور حممد بقاط بركاين.

تفا�شيل جديدة عن 
م�شتقبل مي�شي

هاري كني: تعافيت من 
الإ�شابة.. ورا�شف�رد رائع

ج�از ال�شفر ال�شحي 
طريقة مبتكرة قد تعيد 

اجلماهري للمباريات

حقيقة عر�س ريال مدريد 
ال�شخم ل�شم دي ليخت

عن  الأربعاء،  ام�س  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
اأ�سطورة بر�سلونة،  تفا�سيل جديدة ب�ساأن م�ستقبل 

الأرجنتيني ليونيل مي�سي.
ويرتبط مي�سي بعقد مع بر�سلونة حتى نهاية املو�سم 
هذا  الرحيل  حق  مينحه  �سرط  وجــود  مع  املقبل، 

ال�سيف دون مقابل.
الإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وبح�سب 
عامني  ملدة  بر�سلونة  مع  عقده  �سيجدد  مي�سي  فاإن 

اإ�سافيني حتى �سيف 2023.
العقد  �سيغة  بنف�س  �سيكون  التجديد  اأن  واأو�سحت 
ال�سابق، التي ت�سمل التوقيع على عقد يجدد �سنوًيا، 
نهاية  يف  م�سريه  تقرير  لالعب  ي�سمن  بند  بوجود 

كل مو�سم.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن بند رحيل مي�سي جماًنا يف 
نهاية هذا املو�سم قد انتهى، ويتبقى يف عقده مو�سما 

اإ�سافيا.

ب�سكل  جاهزيته  توتنهام،  مهاجم  كني  هاري  اأعلن 
بعد  وذلك  اأخرى،  مرة  فريقه  مع  للم�ساركة  كامل 

تعافيه من الإ�سابة.
ــــان كـــني قـــد تــعــر�ــس لــالإ�ــســابــة  وك

خالل  الي�سرى  الــركــبــة  اأوتــــار  يف 
العام  �ساوثهامبتون، مطلع  مواجهة 

اجلاري.
نقلتها  ت�سريحات  يف  كــني  ــال  وق
اأي  األعب  "مل  اإك�سربي�س  �سحيفة 

اأ�سهر،   6 منذ  ر�سمية  مباراة 
ــا،  ــاًم لــكــنــي تــعــافــيــت مت

حــالــتــي  اإىل  ـــــدت  وع
الطبيعية".

ول  بخري  "اأنا  واأكـــد 
من  كان  بــاأمل،  اأ�سعر 

تتمكن  اأن  ــم  ــه امل
ـــول  ـــس ـــ� ـــــن احل م

ــد من  ــزي عــلــى امل
الراحة".

ويـــ�ـــســـتـــعـــد 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام 

ملــــــــواجــــــــهــــــــة 
يف  يونايتد،  مان�س�سرت 
للفريقني  مــبــاراة  اأول 
مناف�سات  ـــودة  ع بــعــد 

الدوري الإجنليزي.
وتـــــابـــــع هـــــــاري كــني 

رائع،  لعب  "را�سفورد 
لــقــد قــ�ــســيــنــا الــكــثــري 
منتخب  يف  ــت  ــوق ال ــن  م

ـــة  ـــرتا، ميــكــنــك روؤي ـــل اإجن
مع  ميتلكها  الــتــي  ـــودة  اجل

ـــب رائــع  الـــكـــرة، هــو لع
حًقا".

من  مــتــاأكــًدا  "ل�ست  واأمت 
اإجــراء  من  �سنتمكن  اأننا 
ـــك مع  حمـــادثـــة بــعــد ذل
ــول بــهــا،  ــم ــع ــد امل ــواع ــق ال
الــقــادمــة  ــــرة  امل يف  لــكــن 

اأنــا  فيها،  نلتقي  الــتــي 
�سنكون  اأننا  من  متاأكد 
قــــــــادريــــــــن عـــلـــى 

التحدث".

ام�س  القدم  لكرة  املمتاز  الإجنليزي  الــدوري  عاد 
حوايل  توقف  بعد  م�سجعني  ح�سور  دون  الأربعاء 
ثالثة اأ�سهر ب�سبب وباء كورونا، وهناك بريق اأمل 
ابتكار  خالل  من  للمدرجات  اجلماهري  عــودة  يف 

لإحدى ال�سركات.
با�سم  املــعــروفــة  برينيتيك�س  �سركة  وتعتقد 
فحو�س  اإجراء  عن  امل�سوؤولة  اإي"،  اإن  دي  "�سريكل 
جواز  اأن  وامل�سوؤولني،  لالعبني  كــورونــا  فريو�س 
عــودة  على  ي�ساعد  قــد  الرقمي  ال�سحي  ال�سفر 

اجلماهري للمالعب.
كورونا  لفريو�س  اختبارا   8687 ال�سركة  واأجــرت 
الإجراءات  �سمن  الأندية  يف  وامل�سوؤولني  لالعبني 

املطلوبة ل�ستئناف الن�ساط الريا�سي.
يف  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ل�ساروف  اأيف  وقال 
منطقة اأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا لرويرتز 
ي�ساعد  اأن  ميكن  الرقمي  ال�سحي  ال�سفر  جواز  اإن 

على عودة امل�سجعني مرة اأخرى اإىل املالعب.
واأ�ساف يف مقابلة عرب تطبيق زوم "اأعتقد اأن هذا 
الأمر �سيغري ب�سكل كبري من جمريات الأمور فيما 
يتعلق بربط نتائج اختبارات كوفيد19- بطريقة 
رقمية بناء على معايري بيولوجية وبع�س الأ�سياء 

الأخرى".
يف  با�ستمرار  التفكري  يكون  ابتكار،  اأي  "مع  وتابع 
الهدف  �سيكون  الريا�سة  عامل  يف  النهائي..  الهدف 

عودة اجلماهري اإىل املالعب".
ويرتبط جواز ال�سفر ال�سحي الرقمي مبن�سة على 
وموقف  كورونا  فحو�س  نتائج  تظهر  الإنــرتنــت 
دخول  قبل  ب�سيط  اإجـــراء  طريق  عن  ال�سخ�س 

امللعب.
ي�ساعد  اأن  ميكن  الأمــر  هــذا  اأن  ل�ــســاروف  واأكــد 
ال�سركات اأي�سا قبل ال�سماح للموظفني بالعودة اإىل 

العمل.

الثالثاء،  ــوم  ي اإ�ــســبــاين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
مدريد  ريــال  تقدمي  ب�ساأن  تــردد  ما  حقيقة  عن 
مدافع  ليخت،  دي  ماتيا�س  الهولندي  ل�سم  ا  عر�سً

يوفنتو�س، يف املريكاتو ال�سيفي املقبل. 
مريكاتو"  "كالت�سيو  مــوقــع  وزعـــم 
مدريد  ريــال  تقدمي  الإيــطــايل، 
مليون   120 قيمته  بلغت  عر�سا 
ـــــورو، مـــن اأجـــــل احلــ�ــســول  ي
هذا  ليخت  دي  خــدمــات  على 

ال�سيف.
ـــن جــهــتــه، اأفـــ�ـــســـح مــوقــع  م
الإ�سباين،  �سينرتال"  "ديفين�سا 
موؤكًدا  العر�س،  هذا  حقيقة  عن 
ــد لأي  ــدري ـــال م عـــدم تــقــدمي ري
ــم، يف ظل  ــرق عــر�ــس بــهــذا ال
ــاديــة  ــــــة القــتــ�ــس الأزم
فريو�س  اأحدثها  التي 

كورونا.
اأن  املـــوقـــع  ـــح  ـــس واأو�
مثل  مــدريــد،  ـــال  ري
غري  ــــر،  اآخ نـــاٍد  اأي 
ــد لإنـــفـــاق  ــع ــت ــس ــ� م
هذا  املــال  من  الكثري 
ال�سيف، بدليل عدم 
مفاو�سات  يف  دخوله 
كيليان  الثنائي  ل�سم 
ــج  ــن ــي ــرل ــي واإي ــاب ــب م
ــن  ــذي ــل ـــد، وال ـــالن ه
راأ�ــس  على  يعتربان 

قائمة اأولوياته.
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
مع  التعاقد  يبدو  ل 
داخل  اأولوية  مدافع 
برنابيو،  �سانتياجو 
امل�ستوى  بعد  خا�سة 
به  ظهر  الذي  املميز 
ــس  ــو� �ــســريجــيــو رام
ــار  ــب اإي ــة  ــه ــواج م يف 

الأخرية.
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اأ�شرى  فل�شطيني�ن

بقلم: خالد �شادق
----------------------------

الكبري  القائد  رحيل  عن  االعالن  منذ 
الله,  عبد  اأبي  �صلح  رم�صان  الدكتور 
مواقفه  وا�صتذكر  دموعي  اأغالب  وانا 
واآراءه وجهاده يف �صبيل الله عز وجل, 
يف  جال�س  وانا  اال  دموعي  تغلبني  مل 
خطبة  اىل  اأ�صتمع  باالأم�س  امل�صجد 
م�صجد  خطيب  حتدث  عندما  اجلمعة, 
عثمان بن عفان ر�صى الله تعاىل عنه 
وار�صاه عن مناقب الراحل العظيم اأبي 
واملغفرة  بالرحمة  له  ودع��ا  الله  عبد 
ف�صج امل�صجد ب�صوت واحد ي�صتجيب 
للدعاء, ويرفع اكفه مت�رشعا اىل الله 
وجماهديه,  قادته  يحفظ  ان  وجل  عز 
نهجهم  لل�صري على  القدرة  مينحنا  وان 
خريا  يخلفنا  وان  و�صاياهم,  وتطبيق 
يحفظ  العظيم  ال�صعب  هذا  ان  منهم, 
يتاأخر  وال  عطاءهم,  وجماهديه  لقادته 
ملطالبهم,  واال�صتجابة  ن�رشتهم  عن 
ال�صعب  ا�صتجاب  كيف  تذكرون  هل 
الفل�صطيني النتفا�صة االق�صى الثانية 
ال�صهيد  الراحل  الرئي�س  لها  دعا  التي 
براكني  وان��ف��ج��رت  ع��رف��ات.  ي��ا���رش 
االحتالل,  وجه  يف  ال�صعبي  الغ�صب 
على  حما�س  ردت  كيف  تذكرون  هل 
احمد  ال�صيخ  العظام  قادتها  ا�صت�صهاد 
يا�صني والدكتور عبد العزيز الرنتي�صي 
وغريهم  ريان  ونزار  �صحادة  و�صالح 
كيف  تذكرون  هل  الكبار,  القادة  من 
على  اال�صالمي  اجلهاد  حركة  ردت 
اغتيال الدكتور املعلم فتحي ال�صقاقي 

وغريهم  اخلواجا  وحممود  عابد  وهاين 
النا�س  كان  وكيف  الكبار,  القادة  من 
يخرجون اىل ال�صوارع لتوزيع احللوى 
تاأييدا  عفوية  مبظاهرات  واخل���روج 
اال�صت�صهادية  العمليات  لهذه  ودعما 
ل�صعبنا  البطولية رغم توعد االحتالل 

بالويالت .
الذي  العظيم  الفل�صطيني  ال�صعب  انه 
ال يتخلى عن واجبه وال يتوانى حلظة 
عن ن�رشة ق�صيته, وهو على ا�صتعداد 
كل  وب��ذل  الت�صحيات  لتقدمي  دائما 
يف  فاأهلنا  ق�صيته,  الأجل  ونفي�س  غاٍل 
من  ا�صارة  ينتظرون  املحتلة  ال�صفة 
حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�س 
عبا�س لتفجري انتفا�صة عارمة يف وجه 
االحتالل ال�صهيوين ملواجهة م�صل�صل 
و�صمال  ل��الأغ��وار  االج��رام��ي  ال�صم 
امل�صتوطنات  وتو�صيع  امليت  البحر 
فيما  للتوا�صل  جديدة  ط��رق  و�صق 
مطلقا  يعنيه  ال  ال�صعب  وهذا  بينها, 
لنيويورك  ال�صيخ  ح�صني  ت�رشيحات 
تاميز التي قال فيها »اإن االأجهزة االأمنية 
القانون,  على  املحافظة  يف  �صت�صتمر 
ولكن  االإره��اب,  وحماربة  والنظام, 
�صنمنع  نف�صها؟!  تلقاء  من  �صتعمل 
باإراقة  ن�صمح  لن  والفو�صى,  العنف 
واإذا  اإ�صرتاتيجي؟«,  قرار  هذا  الدماء. 
�صنعتقله  اإ�رشائيلي,  فل�صطيني  هاجم 
الغربية,  ال�صفة  يف  الي��زال  كان  اإذا 
اإ�رشائيل  داخل  املهاجم  كان  اإذا  ولكن 
من  »اإ�رشائيل«  يحذرون  فقد  بالفعل, 
طريًقا  �صاأجد  قال:  ثم  و�صيط,  خالل 

االنهزامية  الت�رشيحات  هذه  الإيقافه؟! 
التي حتمل حتديًا وا�صحًا لقرار رئي�س 
العمل  بوقف  عبا�س  حممود  ال�صلطة 
ال�صهيوين  االحتالل  مع  باالتفاقيات 
االمني  التن�صيق  ا�صكال  كافة  ووقف 
ال�صهيوين,  ال�صم  خمطط  على  ردا 
ال  االنهزامية  الت�رشيحات  هذه  مثل 
اأي  تقنع  وال  الفل�صطيني  �صعبنا  متثل 
اال  متثل  وال  بجدواها,  �صغري  طفل 
ي�صتطيع  انه  يظن  والذي  فقط  قائلها 
ان يتحكم يف ال�صارع الفل�صطيني كما 

يحلو له.
وم�صاهد  امل�صبوهة  الت�رشيحات 
بثها  االحتالل  يحاول  التي  اخل��ذالن 
م�صهد  واآخرها  �صعبنا,  ارادة  لك�رش 
»بن  مطار  يف  اماراتية  طائرة  هبوط 
م�صاعدات  حتمل  وه��ي  غ��وري��ون« 
»الإ�رشائيل« وما خفي اأعظم من جمرد 
االماراتية  الطائرة  فهذه  م�صاعدات, 
حطت للمرة الثانية يف مطار بنغوريون 
رف�صت  ال�صلطة  ان  رغم  ايام,  خالل 
تزعم  كانت  طبية  م�صاعدات  تلقي 
االمارات انها موجهة لل�صلطة للتغلب 
يعلمون  وليتهم  »كورونا«,  وباء  على 
خفي  »مب��ا  املحملة  وطائرتهم  انهم 
اعظم« اخطر علينا من وباء الكورونا, 
وامثالهم,  هم  �صمائرهم  باعوا  ان  بعد 
وتاجروا بالق�صية الفل�صطينية, واليوم 
االق�صى  وامل�صجد  بالقد�س  يتاجرون 
احلرمني  وثالث  القبلتني  اوىل  املبارك 
�صلى  الله  ر�صول  م�رشى  ال�رشيفني 
الله عليه و�صلم ومعراجه اىل ال�صماء, 

على  الو�صاية  يريد  ال�صعودية  فملك 
االق�صى كي يدخل املزاد, وملك املغرب 
االق�صى  على  الو�صاية  يريد  كذلك 
يريد  االردن  وملك  املزاد,  لي�صارك يف 
يريد  وال  االق�صى  على  اال�صتحواذ 
االق�صى  امل��زاد,  يف  ي�صارك  اأن  الأحد 
يفر�صوا  لكي  امللوك  اىل  يحتاج  ال 
الو�صاية عليه االق�صى يحتاج للرجال 
الذين يدافعون عنه, الرجال املجاهدين 
رم�صان  الدكتور  القائد  امثال  من 
وقف  طاملا  الذي  القد�س,  عا�صق  �صلح 
النا�س  ليوؤلب  خطيبا  م�صاطبها  على 
الغا�صبني  ال�صهاينة  و  االحتالل  على 
االق�صى  امل�صجد  لتطهري  ويدعو   ,
املبارك منهم واجلهاد يف �صبيل الله عز 
وجل لتحرير االق�صى وطرد املجرمني 

الغا�صبني.
العام  االمني  روح  على  نرتحم  ونحن 
رم�صان  الدكتور  اال�صالمي  للجهاد 
ت�رشعا  اأكفهم  امل�صلون  ويرفع  �صلح, 
ف�صيح  ي�صكنه  ان  وجل  عز  الله  اىل 
هذا  كل  ن�صتذكر  اأن  بد  ال  جناته, 
ورم��وز  وجماهدينا  لقادتنا  العطاء 
�صعبنا وامتنا, وان جندد العهد والبيعة 
اوفياء  نبقى  ب��اأن  وج��ل,  عز  الله  مع 
لدمائهم, �صائرين على نهجهم, نقتفي 
والتحرير  الن�رش  نحو  ومن�صي  اثرهم 
عظمت  ومهما  العواقب,  كانت  مهما 
االط��ه��ار,  طريق  ان��ه  الت�صحيات, 
الطريق  هذا  وحتما  والثوار  واالحرار, 
نهايته  �صتكون  وال�صاق  ال�صعب 

الن�رش والتمكني.

�شعبنــا وفــّي لقــادتـه وجمــاهديـه  
الأ�شري ممدوح اأحمد 

عطا الطناين 

- االأ�صري:- ممدوح اأحمد عطا الطناين
- تاريخ امليالد:- 03, اأبريل 1987

- مكان االإقامة :- خميم جباليا / بركة اأبو را�صد 
�صمال قطاع غزة

- العائلة الفا�صلة:- تتكون عائلة االأ�صري ممدوح 
من  �صباب  اأربعة  االخوة  من  وله  الوالدين  من 
االخوات ثالثة وياأتي االأ�صري ممدوح يف الرتتيب 

االأول من بني االإخوة واالأخوات �صنا..
- احلالة االجتماعية:- اأعزب

مقاعد  وترك  اأعدادي"   " العلمي:-  املوؤهل   -
الدار�صة لكى ي�صاعد والده يف العمل

- تاريخ االعتقال:- 25/ اأغ�صط�س/ 2007م
- مكان االعتقال:- رميون

يف  عملية  تنفيذ  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
م�صتوطنة نتيف هعت�رشا يف �صمال منطقة بيت 

حانون بقطاع غزة
- احلكم:- 25 عاما

اإجراء تع�صفي وظامل: ميعن االحتالل ال�صهيوين 
يف موا�صلة اإجرامه بحق االأ�صري ممدوح مبنعة من 
روؤية اأهلة من عام 2015م بحجة "املنع االأمني" 
كما عوقب اأكرث من مرة بالعزل االنفرادي رغم 

ال�صيئة, ظروفه ال�صحية 
- اعتقال االأ�صري البطل :- ممدوح الطناين

االأ�صري  ال�صهيوين  االحتالل  قوات  اعتقلت 
اأثناء تنفيذه عملية ا�صت�صهادية مع اأربعة  ممدوح 
من  اثنان  ا�صت�صهد  العملية  وخالل  رفاقه  من 
فيما  �صقر  وحممد  عوكل  خ�رش  وهما  رفاقه 
ح�صن  م�صطفى  الرحمن  عبد  االأ�صري  اعتقل 
"33 عاًما" رفيق دربه والتي مت خاللها  املقادمة 
اقتحام احلاجز االأ�صمنتي مبنطقة ايرز والو�صول 
منطقة  �صمال  هعت�رشا يف  نتيف  م�صتوطنة  اإىل 
اال�صتباك  وا�صتمر  غزة  بقطاع  حانون  بيت 
عام  �صيف  االحتالل  قوات  مع  �صاعات   3 ملدة 
2007 ونتيجة العرتافات ممدوح خالل التحقيق 
عليه  ُحكم  االأربعة,  اال�صت�صهاديني  قائد  بكونه 
بال�صجن خم�س وع�رشين عاما, يف الوقت الذي 
ع�رش  بثمانية  الرحمن  عبد  رفيقه  على  ُحكم 

عاما.
- احلالة ال�صحية لالأ�صري:- ممدوح الطناين

لها  عالجه  وتلقي  املعدة  يف  جرثمة  من  يعاين 
 - ال�صكري- �صغط  يعاين من  انه  ايل  باإ�صافة 
اأخرى,من  دهون- م�صكلة يف الكلة - واأمرا�س 
كافة  اإىل  ندائي  اأوجه  مقايل  �صطور  على 
منظمة  وخا�صة  الدولية  والهيئات  املوؤ�ص�صات 
ومنظمة  االحمر  وال�صليب  العاملية  ال�صحة 
حياة  الإنقاذ  العاجل  بالتدخل  حدود  بال  اأطباء 
لتقدمي  عنه  لالإفراج  الطناين  ممدوح  االأ�صري/ 
كل  احلرية  ال�صجون-  خارج  له  الالزم  العالج 
 - املاجدات  واأ�صرياتنا  البوا�صل  الأ�رشانا  احلرية 
باأمرا�س  امل�صابني  للمر�صى  العاجل  وال�صفاء 

خمتلفة.

القيادي  حبيب  خ�رش  ال�صيخ  اأك��د 
اأم�س  االإ�صالمي,  اجلهاد  حركة  يف 
الق�صية  اأن   ,17/6/2020 االأربعاء 
املراحل  باأ�صعب  متر  الفل�صطينية 
ال�صلطة  رئي�س  داعيًا  فتكًا,  واأ�صدها 
الأمناء  اجتماع  لعقد  عبا�س  حممود 
وطنية  ا�صرتاتيجية  وو�صع  الف�صائل 
خطط  ملواجهة  اجلميع  فيها  ي�صارك 

واال�صتيطان. ال�صم 
�صيا�صة  اأن  على  حبيب,  ال�صيخ  و�صدد 
ال�����ص��م ون��ه��ب االأر�����س واق��ت��الع 
وا�صرتاتيجية  �صيا�صة  هي  ال�صكان, 
ال�صهيونية,  العقلية  يف  را�صخة  ثابتة 
و�صع  اأن  منذ  ال�صهيوين,  وامل�رشوع 
عام  فل�صطني  اأر���س  على  اأق��دام��ه 

.1948
ت�صامنية  وق��ف��ة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
حلركة  الن�صائي  العمل  دائرة  نظمتها 
ل�صيا�صة  رف�صًا  االإ�صالمي,  اجلهاد 

واالأغوار. ال�صفة  الأرا�صي  ال�صم 
امل��راأة  ب��دور  حبيب  ال�صيخ  واأ���ص��اد 
جمبًا  تقف  التي  امل�صلمة  الفل�صطينية 
االح��ت��الل,  مواجهة  يف  جمب  اإىل 

االإدارة  ترعاها  التي  القرن  و�صفقة 
املجرمة. االأمريكية 

نعي�س  نحن  حبيب:  ال�صيخ  وق��ال 
الق�صية  متر  حيث  الظروف  اأ�صعب 
امل��راح��ل  ب��اأ���ص��ع��ب  الفل�صطينية 
الفل�صطينية,  باحلقوق  فتكا  واأ�صدهًا 
احلكومة  ن��ي��ة  يف  يتمثل  وال��ت��ي 
يقارب  ما  على  ال�صيطرة  ال�صهيونية 
ال�صفة  اأرا�صي  من   30-40% من 
من  مب�صاركة  ج   واملنطقة  والغور 

االأمريكية. االإدارة 
على  تغطي  اأمريكا  اأن  واأ���ص��اف, 
املجرمة  واجراءاته  العدو  �صيا�صات 
وحقوقه  الفل�صطيني,  ال�صعب  بحق 

فل�صطني. كل  فل�صطني  يف  الثابتة 
اجل  من  ُيخطط  االحتالل  اأن  وبني, 
ليلغي  الفل�صطينية  االأر�س  اقتالع 
االأر���س  وي��ح��ول  فل�صطني,  ت��اري��خ 
الهيكل  واإقامة  لليهود  ميعاد  الأر�س 
املزعوم على انقا�س امل�صجد االأق�صى 
للعمل  حبيب,  القيادي  املبارك.ودعا 
من  و�صعيد  م�صتوى  من  اأكرث  على 
طالب  ذلك.ففل�صطينيًا,  جمابهة  اأجل 

بدعوة  عبا�س  حممود  ال�صلطة  رئي�س 
الف�صائل  الأم��ن��اء  امل��وؤق��ت  االإط���ار 
وطنية  ا�صرتاتيجية  على  للتباحث 
ويت�صارك  الفل�صطيني  الكل  جتمع 
واأه��داف��ه��ا  بنودها  لو�صع  اجلميع 

. وتنفيذها
االعرتاف  ل�صحب  ال�صلطة  دعا  كما 
كل  وتلغي  ال�صهيوين  بالكيان 
اأمريكا  مع  واملعاهدات  االتفاقيات 

اإ�رشائيل  مع  العدوان  يف  امل�صاركة 
الفل�صطيني. احلق  ح�صاب  على 

حبيب  ال�صيخ  فطالب  عربيًا,  اأم��ا 
م�صوؤولياتهم  حتمل  ب�رشورة  العرب 
وعلى  الفل�صطينية,  الق�صية  جت��اه 
وحتمل  ال��ت��ح��رك  العربية  اجل��ام��ع��ة 
ال�صم  �صيا�صة  اجت��اه  م�صوؤولياتها 
االإدارة  ترعاها  التي  واال�صتيطان 

مريكية. االأ

القيادي حبيب يدع� ل��شع ا�شرتاتيجية وطنية مل�اجهة خطط ال�شم
اأخبار فل�شطني

جي�س الحتالل ي�شت�يل على جرافات ومعدات فل�شطينية يف رام اهلل
يف  الغربية  املزرعة  بلدية  ع�صو  اأكد 
رام الله و�صيم لدادوة, اأم�س االأربعاء, 
االإ���رشائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  جي�س  اأن 
وم��ع��دات  ج��راف��ات  على  ا���ص��ت��وىل 
يف  فل�صطينيني  عمال  من  واآل��ي��ات 
فيما  بال�صفة,  الله  رام  غرب  �صمال 

العمال. يزال يحتجز  عدد من  ال 
االح��ت��الل  اأن  ل�����دادوة,  واأو����ص���ح 
من  ج��راف��ات  خم�س  على  ا�صتوىل 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ج��راف��ة,   13 ب��ني 
واآليات  كهربائية  ومولدات  معدات 
اقتحام  بعد  وذلك  احلجر,  ال�صتخراج 

"املزروعة  الطبيعية  املحاجر  منطقة 
الله. رام  غربي  الواقعة  الغربية" 

العمال  احتجزوا  اجلنود  اأن  وب��نّي   
اأن  اإىل  م�صرًيا  "كونتيرن",  داخ��ل 
ال  بال�صالح  مدججة  االحتالل  قوات 

املنطقة. يف  منت�رشة  تزال 

اأن منطقة املحاجر الطبيعية  اإىل  ُي�صار 
من  متوا�صلة  اعتداءات  اإىل  تتعر�س 
بحماية  املتطرفني,  امل�صتوطنني  قبل 
الت�صييق  بهدف  االح��ت��الل,  جي�س 
على  واال�صتيالء  ال�صكان,  على 

ارا�صيهم.



الخميس 18 جوان 2020 م الموافق لـ 26 شوال 1441هـ11
العدد
2021

اأنقذ حياة اأخطر حالت م�شابي ك�رونا من امل�ت املحقق .

ال�شحة العاملية تهنئ العامل باأول عالج فعال 
للك�رونا

قراءة / حممد علي
---------------- 

للمنظمة,  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 
يف  غيربي�صو�س,  اأدهانوم  تيدرو�س 
حزيران   16 الثالثاء,  م�صاء  بيان 
يقلل  مثبت  عالج  "اأول  نه  اإ  ,2020
مر�صى  �صفوف  يف  الوفيات  من 
بوا�صطة  يتنف�صون  ممن  كوفيد19- 
التنف�س  اأجهزة  و  اأ االأك�صجني  نابيب  اأ
نباأ  "هذا  واأ���ص��اف  اال�صطناعي". 
الربيطانية  احلكومة  واأهنئ  �صار 
وامل�صت�صفيات  اأوك�صفورد  وجامعة 
اململكة  يف  الكرث  واملر�صى  العديدة 
هذا  يف  �صاهموا  ال��ذي��ن  امل��ت��ح��دة, 

لالأرواح". املنقذ  العلمي  االخرتاق 
االأرواح نقاذ  اإ

االآمال  االأول  اأم�س  تعززت  وكانت 
كوفيد  ملر�س  عالج  اإىل  بالتو�صل 
و"غري  وا�صع  نطاق  على  متاح   19
بريطانيني  باحثني  اإعالن  مع  مكلف" 
"ديك�صاميثازون"  ع��ق��ار  اأن 
اأرواح  نقاذ  اإ على  قادر  ال�صتريويدي 

من  يعانون  الذين  امل�صابني  ثلث 
خطورة. االأكرث  االأعرا�س 

فريق  ي��ق��وده��م  ب��اح��ث��ون  واخ��ت��رب 
العقار  اأوك�����ص��ف��ورد  ج��ام��ع��ة  م��ن 
ل���ف���ي م��ري�����س  ع��ل��ى اأك����رث م���ن اأ
اأعرا�س  من  يعانون   19 بكوفيد 
�صتاذ  اأ هوربي,  بيرت  وقال  خطرية, 
يف  النا�صئة  امل��ع��دي��ة  م���را����س  االأ
اأك�صفورد,  بجامعة  الطب  ق�صم 

دواء  اأول  هو  "ديك�صاميثازون  اإن 
قيد  على  البقاء  يف  حت�صنا  يظهر 
هذه  الفريو�س,  مر�صى  لدى  احلياة 

جدا". جيدة  نتيجة 
غري  "ديك�صاميثازون  ان  واأو�صح 
طبية  و�صفة  ب��دون  ويباع  مكلف 
نقاذ  الإ الفور  على  ا�صتخدامه  وميكن 

العامل". اأنحاء  جميع  يف  االأرواح 
ال�صحة  وزي���ر  اأع��ل��ن  جهته,  م��ن 

اأم�س  هانكوك,  م��ات  ال��ربي��ط��اين, 
بريطانيا  اأن  ال��ث��الث��اء,  االأول 
من�صط  و���ص��ف  ف����وراً  ���ص��ت��ب��داأ 
مل��ر���ص��ى  "ديك�صاميثازون" 
بداأت  بالده  اأن  موؤكدا  كوفيد19-, 
وا�صع  ب�صكل  املتاح  العقار  بتخزين 
على  ���رشات  امل��وؤ اأوىل  ظهرت  منذ 
"نظرا  قائال  اأ�صهر.   3 قبل  فاعليته 
اإىل  املوؤ�رشات  اأوىل  الحظنا  ننا  اأ اإىل 
نخزنه  ديك�صاميثازون,  اإمكانات 
االآن  لدينا  "بات  واأ�صاف  ذار".  اآ منذ 
لال�صتخدام  جاهزة  جرعة  األف   200
ال�صحية  اخلدمات  هيئة  مع  ونعمل 
املعتاد  ال��ع��الج  لي�صمل  الوطنية 
دي��ك�����ص��ام��ي��ث��ازون  لكوفيد19- 
وكان  اليوم".  ظهر  بعد  من  اعتبارا 
اأودى  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
االأقل  على  لفا  اأ  438 من  اأكرث  بحياة 
ال�صني  يف  ظهوره  منذ  العامل  حول 
اأجرته  تعداد  وفق   , االأول  كانون  يف 
اإىل  ا�صتنادا  بر�س  فران�س  وكالة 

ر�صمية. م�صادر 

بـ"الخرتاق  اإياه  وا�شفة  ك�رونا،  فريو�س  �شد  للقاح  بريطاني�ن  علماء  ت��شل  عن  العاملية  ال�شحة  منظمة  ك�شفت 
ك�رونا. م�شابي  حالت  اخطر  حياة  اإنقاذ  يف  فاعلية  اإثباته  العلمي"بعد 

اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي 
االأرب��ع��اء  م�����س  اأ الف��روف  �صريغي 
با�صتخدام  �صرتحب  مو�صكو  اأن 
على  ن��ف��وذه��ا  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
دعم  بغية  ليبيا  يف  النزاع  اأط��راف 
واإط���الق  ال��ق��ت��ال  وق��ف  م�صاعي 
جاءت  البالد.  يف  �صيا�صية  عملية 
موؤمتر  خ��الل  الف��روف  ت�رشيحات 
ال��دع��وة  ع��ل��ى  تعليقا  ���ص��ح��ف��ي, 

مولود  الرتكي  نظريه  وجهها  التي 
ال��والي��ات  اإىل  اأوغ��ل��و  ت�صاوو�س 
يف  دوره��ا  لتفعيل  موؤخرا  املتحدة 

الليبية. الت�صوية 
عن  اليوم”  “رو�صيا  موقع  ونقل 
ذا جنحت الواليات  الفروف القول :”اإ
على  نفوذها  ا�صتخدام  يف  املتحدة 
دعم  بهدف  الليبي  النزاع  اأط��راف 
الالعبني  من  وغريها  رو�صيا  جهود 

الوقف  اإىل  يدعون  الذين  اخلارجيني 
اأعتقد  نني  فاإ النار,  الإطالق  الفوري 
جدا.  اإيجابيا  �صيكون  االأمر  هذا  اأن 
اأي  اأن  الفروف  واأكد  نرى”.  دعونا 
اح��ت��واء  �صبيل  يف  ب��ن��اءة  “خطوة 
ويف  و�صورية  ليبيا  يف  االأزم���ات 
يف  مقرا  بها”,  مرحب  اآخر  مكان  اأي 
ملاهية  معرفته  بعدم  نف�صه  الوقت 
الواليات  باإمكان  التي  اخلطوات 

الت�صوية  دفع  بغية  اتخاذها  املتحدة 
الوزير  ولفت  م��ام.  االأ اإىل  الليبية 
بني  كانت  املتحدة  الواليات  اأن  اإىل 
الدويل  برلني  متر  موؤ يف  امل�صاركني 
ووقعت  الليبية  الت�صوية  ب�صاأن 
ال��دويل  االأم��ن  جمل�س  ق��رار  على 

املوؤمتر. ذلك  خمرجات  اأيد  الذي 
ق/د

تو�صلها  االأرب��ع��اء,  بكني,  اأعلنت 
حل  ب�صاأن  نيودلهي  م��ع  الت��ف��اق 
احلايل  احل��دودي  لنزاعهما  �صلمي 
الهيمااليا.  بجبال  لداخ,  منطقة  يف 
زهاو  ال�صيني,  اخلارجية  وزير  وقال 
ّن  اإ �صحفية,  ت�رشيحات  يف  ليغيان, 
لة )يف  امل�صاأ “اتفقا على حل  الطرفني 
والت�صاور  احلوار  عرب  لداخ(  منطقة 
الو�صع,  حدة  لتخفيف  جهود  وبذل 
يف  واال�صتقرار  ال�صالم  وحماية 
نقلت  ح�صبما  احلدودية”,  املنطقة 
ليغيان  وجدد  بر�س”.  “اأ�صو�صيتيد 
التي  املواجهات  ب��اأن  بكني  مزاعم 
عنها  ونتج  الثالثاء؛  فجر  اندلعت 

جنديا   19 ع��ن  الي��ق��ل  م��ا  مقتل 
جاءت  امل�صابني,  من  وع��دد  هنديًا 
الهندية  القوات  قيام  خلفية  على 
موظفني  ومهاجمة  “با�صتفزاز 
احتجت   ” واأ���ص��اف:  �صينيني”. 
ال�����ص��ني ب�����ص��دة ع��ل��ى ت�����رشف��ات 
مرة  منهم  ونطلب  الهندي,  اجلانب 
اتفاقاتنا,  وف��ق  ال��ت�����رشف  اأخ���رى 
اخلطوط  يف  ال�صارم  واالن�صباط 
عبور  ع��دم  يف  متمثال  م��ام��ي��ة,  االأ
البلدين  )بني  الفا�صل  اخلط  القوات 
طالب  كما  احلودية(”.  املنطقة  يف 
با�صتفزازات  القيام  بعدم  نيودلهي 
توؤدي  قد  اأحادية,  اإجراءات  اتخاذ  اأو 

امل�صدر  ح�صب  الو�صع,  تعقيد  اإىل 
وزراء  رئي�س  ذكر  جهته  ومن  ذاته. 
بالده  اأن  م��ودي  ناريندرا  الهند, 
اأرا�صيها,  �صالمة  اإزاء  تتهاون  لن 
ا�صتفزازات  اأي  على  بالرد  مهددا 
املتنازع  احلدود  عند  اأخرى  �صينية 
وح��ذر  الهيمااليا.  مبنطقة  عليها 
بعد  ال�صني  اإىل  ر�صالة  يف  مودي, 
مبثابة  تعد  التي   , امليتة  املواجهة 
البلدين  ب��ني  للتوترات  ت�صعيد 
اأي  اأحد  ي�صاور  اأن  ينبغي  “ال  قائال 
ال�صالم,  الهند ترغب يف  اأن  �صك يف 
فهي  ا�صتفزازها,  يتم  عندما  لكن 
كان  ي��ا  اأ املنا�صب  ال��رد  على  ق��ادرة 

لو�صع”. ا
 , الهندي  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
ال�صمت,  من  دقيقتني  التزم  الذي 
الذين   ,20 ال� الهنود  للجنود  تكرميا 
قوات  مع  عنيفة  مواجهة  يف  قتلوا 
“اأريد  االثنني  االأول  اأم�س  �صينية 
ت�صحية   اأن  ال�صعب  اأطمئن  اأن 
بالن�صبة  �صدى.  تذهب  لن  جنودنا 
ذات  و�صيادتها  البالد  �صالمة  لنا, 

ق�صوى” اأهمية 
اجلارية  امل�صلحة  املواجهة  وتعد 
العمالقني  بني  االأوىل  هي  لداخ  يف 

.1975 عام  منذ  االآ�صيويني 
ق/د

االأربعاء  ال�صمالية  كوريا  ه��ددت 
يف  الع�صكري  وج��وده��ا  بتعزيز 
بني  ل��ل��ت��ع��اون  ال�����ص��اب��ق��ة  امل��واق��ع 
مراكز  بع�س  وب��ن��اء  ال��ك��وري��ت��ني 
امل���راق���ب���ة ع��ل��ى ط����ول امل��ن��ط��ق��ة 
ت�صعيد  يف  ال�����ص��الح,  امل��ن��زوع��ة 
مكتب  فجرت  بعدما  للتوتر  جديد 
كما  اجلنوبية.  كوريا  مع  االرتباط 
الرئي�س  به  تقدم  عر�صا  رف�صت 
جاي-اين  م��ون  اجلنوبي  ال��ك��وري 
حم��ادث��ات.  الج��راء  موفد  الر���ص��ال 
الكوري  الزعيم  �صقيقة  وو�صفت 
العر�س  جونغ  ي��و  كيم  ال�صمايل 

كما  وخبيث”  اأخ��رق  “اقرتاح  بانه 
ف���ادت وك��ال��ة االن��ب��اء ال��ك��وري��ة  اأ
اجلي�س  واأعلن  الر�صمية.  ال�صمالية 
ي�����ص��ا ان��ه  ال���ك���وري ال�����ص��م��ايل اأ
الع�صكرية  التدريبات  �صي�صتاأنف 
ويح�رش  احل���دودي���ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اجلنوب.  اىل  من�صورات  الر���ص��ال 
وج���اء ت��ف��ج��ري م��ك��ت��ب االرت��ب��اط 
ال�صناعية  كاي�صونغ  منطقة  يف 
ك��وري��ا  اأرا���ص��ي  احل���دود يف  ع��رب 
يانغ  بيونغ  احتجت  بعدما  ال�صمالية 
كوريني  من�صقني  قيام  على  ب�صدة 
ب��ار���ص��ال  اجل��ن��وب  يف  ���ص��م��ال��ي��ني 

اىل  للنظام  مناه�صة  من�صورات 
اىل  دع���وات  و���ص��درت  ال�صمال. 
الغربية  العوا�صم  برز  اأ من  الهدوء 
مكتب  بتفجري  يانغ  بيونغ  قيام  بعد 
اي��ل��ول/ ق��ي��م يف  اأ ال��ذي  االرت��ب��اط 
اأن  حمللون  ويرى   .2018 �صبتمرب 
ت�صعى  تكون  قد  ال�صمالية  كوريا 
زي��ادة  اأج��ل  م��ن  اأزم��ة  افتعال  اىل 
للح�صول  اجلنوب  على  ال�صغط 
متحدث  وق���ال  ت���ن���ازالت.  ع��ل��ى 
نه  اأ ال�صمايل  الكوري  اجلي�س  با�صم 
كوماغانغ  جبل  يف  وحدات  �صين�رش 
ال�����ص��ي��اح��ي وجم��م��ع ك��اي�����ص��ون��غ 

كانتا  املنطقتان  وهاتان  ال�صناعي. 
بني  م�صرتكة  م�صاريع  ت�صمان 
ال�صياح  ك��ان  ح��ي��ث  ال��ك��وري��ت��ني, 
جبل  يزورون  اجلنوبيون  الكوريون 
كوري  جندي  قام  ان  اىل  كوماغانغ 
�صلت  ة  امراأ بقتل   2008 يف  �صمايل 
كاي�صونغ  جم��م��ع  ويف  ط��ري��ق��ه��ا. 
قائما  االرت��ب��اط  مكتب  ك��ان  حيث 
�رشكات  فان  الثالثاء,  تفجريه  حتى 
ك��وري��ة ج��ن��وب��ي��ة ك��ان��ت ت��وظ��ف 
االأج��ور  وتدفع  �صماليني  كوريني 

يانغ. لبيونغ 
ق/د

الرتكية  ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ف��ج��ر ال��ي��وم االأرب���ع���اء ان��ط��الق 
منطقة  يف  “املخلب-النمر”  عملية 
ال���ع���راق,  ���ص��م��ايل  “هفتانني”, 
عنا�رش  ت�صتهدف  نها  اأ اإىل  م�صرية 
جاء  الكرد�صتاين.  العمال  ح��زب 
ال��وزارة  ن�رشتها  تغريدة  يف  ذل��ك 
الر�صمي  ح�صابها  على  الرتكية, 
مب��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي 
نا�صول  االأ وكالة  ونقلتها  “تويرت”, 
ال��وزارة  وقالت  نباء.  لالأ الر�صمية 
عملية  ب��داأت  “لقد  تغريدتها:  يف 
وحدات  فعنا�رش  )املخلب-النمر(, 
م��وج��ودون  ب��ط��ال  االأ الكوماندوز 
ويف  هفتانني”.  منطقة  يف  حالًيا 

االأحد/االثنني,  ليل  من  متاأخر  وقت 
الرتكية,  امل�صلحة  ال��ق��وات  كانت 
 – “املخلب  عملية  اأط��ل��ق��ت  ق��د 
�صمايل  العمال  حزب  �صد  الن�رش” 
العمال  ح��زب  اأن  ي��ذك��ر  ال��ع��راق. 
نقرة  اأ ت�صنفه  الذي  الكرد�صتاين, 
جبال  من  يتخذ  اإره��اب��ي��ة,  جماعة 
معقال  ال��ع��راق,  ���ص��م��ايل  ق��ن��دي��ل 
املدن  من  العديد  يف  وين�صط  ل��ه, 
نقرة  اأ وتقول  املنطقة.  يف  والبلدات 
هجمات  ي�صنون  احلزب  عنا�رش  اإن 
من  انطالقا  الرتكي  الداخل  على 

العراقية. االأرا�صي 
ق/د

يرانية  االإ اخلارجية  وزارة  اعتربت 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 
الدولية  املنظمات  ت�صتخدمان 
ذكرت  م�صاحلهما.  خلدمة  اأدوات 
ي��ران��ي��ة  ن���ب���اء االإ ذل���ك وك��ال��ة االأ
م�صرية  االأربعاء,  اأم�س  “فار�س”, 
وزارة  با�صم  امل��ت��ح��دث  ق��ول  اإىل 
مو�صوي:  عبا�س  يرانية  االإ اخلارجية 
ت�صتغالن  وال�صعودية  “اأمريكا 
وت�����ص��ت��خ��دم��ان  امل���ت���ح���دة  االأمم 
والغطر�صة  باملال  الدولية  املنظمات 

كاأدوات”.
�صفحته  ع��ل��ى  م��و���ص��وي  وك��ت��ب 
“االأمانة  “تويرت”:  يف  ال�صخ�صية 
قليلة  يام  اأ بعد  املتحدة,  لالأمم  العامة 
لها  �صا�س  اأ ال  تهما  توجيه  من  فقط 
جتاهلت  ي��ران,  اإ �صد  ال�صحة,  من 
ج��رائ��م ال��ت��ح��ال��ف ال�����ص��ع��ودي يف 
االأطفال  مئات  مقتل  رغ��م  اليمن 
واأ  “ال�صعودية   وتابع:  اليمنيني”. 
الدولية  املنظمات  ت�صتغالن  مريكا 
االأمني  وك��ان  والغطر�صة”.  باملال 

ن��ط��ون��ي��و  ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة, اأ
االأم��ن  جمل�س  ب��ل��غ  اأ غ��وت��ريي�����س, 
ال�صهر,  هذا  له,  تقرير  يف  ال��دويل 
ق�صفت  التي  ك��روز  �صواريخ  اأن 
دويل  ومطار  نفطيتني  من�صاأتني  بها 
اأ�صلها  املا�صي  العام  ال�صعودية  يف 
يف  يرانية  االإ البعثة  اأن  اإال  ي��راين,  اإ
مانة  اأ “تقرير  اإن  قالت  املتحدة,  االأمم 
ما  �صغوط  مب��وج��ب  ج��اء  املنظمة 
دوافع  واأن  “البرتودوالر”,  �صمته 
وو�صفت  وراءه.  تقف  �صيا�صية 
ب�”عدم  يت�صم  نه  باأ التقرير  البعثة 
جادة”,  “تناق�صات  ويحتوي  دقة” 
ي��راين  االإ اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  كما 
�صا�س  اأ “ال  نه  اأ ظريف  جواد  حممد 
ال�صواريخ  من�صاأ  يرانية  اإ ملزاعم 
اأرامكو  من�صاآت  ا�صتهدفت  التي 
اأن  يران  اإ واعتربت  ال�صعودية”.  يف 
العام  االأمني  اأ�صدره  الذي  التقرير 
غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم 
عن  عبارة  هو  اأرامكو  ملف  حول 

“مزاعم”.
ق/د

����ص���ّج���ل���ت 
ال����والي����ات 
م�صاء  املّتحدة 
اأكرث  االأربعاء 
 700 م�����ن 
جديدة  وف��اة 
عن  ن��اج��م��ة 
ف�����ريو������س 
ك�����ورون�����ا 
امل�����ص��ت��ج��ّد, 
ل����ريت����ف����ع 

وباء  �صحايا  عدد  اإجمايل  بذلك 
اإىل  ال��ب��ل��د  ه��ذا  يف  كوفيد19- 
من  اأكرث  اأي   , �صخ�صًا  116.850
ع���دد ال��ع�����ص��ك��ري��ني االأم��ريك��ي��ني 
العاملية  احلرب  خالل  قتلوا  الذين 
ن�رشتها  بيانات  واأظهرت  االأوىل. 
بالتوقيت   20,30 ال�صاعة  يف 
غ(  ت   00,30 )االأرب��ع��اء  املحّلي 
التي  هوبكنز”  “جونز  جامعة 
االإ�صابات  تتّبع  يف  مرجعًا  ُتعترب 
الفريو�س,  عن  الناجمة  والوفيات 
يف  ح�صدت  كوفيد19-  جائحة  ّن  اأ
�صاعة   24 خالل  املتحدة  الواليات 
بذلك  لرتتفع  �صخ�صًا   740 اأرواح 
للفريو�س  االإج��م��ال��ي��ة  احل�صيلة 
من  اأكرث  اإىل  البلد  هذا  يف  الفّتاك 
ل��وزارة  ووف��ق��ًا  وف��اة.   116.850
عدد  ّن  فاإ املحاربني  قدامى  �صوؤون 

ال��ذي  االأم��ريك��ي��ني  الع�صكريني 
االأوىل  العاملية  احلرب  خالل  قتلوا 
وكان  ع�صكري.   116.500 يناهز 
الواليات  يف  اجلائحة  �صحايا  عدد 
ني�صان/ نهاية  يف  تخّطى  املّتحدة 
االأمريكيني  الع�صكريني  عدد  بريل  اأ
التي  فيتنام  حرب  يف  قتلوا  الذين 
عقدين.  م���دى  ع��ل��ى  ا���ص��ت��م��رت 
اليومية  الوفيات  ح�صيلة  وتخّطت 
يف  امل�صتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
 500 ال� عتبة  املّتحدة  ال��والي��ات 
وبلغت  ذار/مار�س  اآ نهاية  يف  وفاة 
بريل  ني�صان/اأ منت�صف  يف  ذروتها 
لكّن  يوميًا.  وفاة   3000 فاقت  حني 
ت�صّجل  زالت  ما  املّتحدة  الواليات 
اإ�صابة  ل��ف  اأ  20 من  اأك��رث  يوميًا 
جتد  وهي  يوميًا,  بالفريو�س  جديدة 

الرقم. هذا  خف�س  يف  �صعوبة 
ق/د

لفروف: �شرنحب با�شتخدام ال�ليات املتحدة لنف�ذها على اأطراف النزاع 
يف ليبيا 

بعد ت�تر و�شق�ط 19 قتيال.. 

ال�شني والهند تتفقان ر�شمًيا على اللج�ء للحل ال�شلمي لإنهاء النزاع احلدودي

ك�ريا ال�شمالية ترف�س املحادثات مع اجلن�بية وتهدد بتعزيز اأن�شطتها الع�شكرية 

الدفاع الرتكية تعلن انطالق عملية 
العراق “املخلب-النمر” �شمايل 

اإيران: اأمريكا وال�شع�دية ت�شتغالن 
املنظمات الدولية باملال

وفيات “ك�رونا” بال�ليات املتحدة 
تخّطت عدد القتلى الأمريكيني

 يف احلرب العاملية الأوىل
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ك�رونا وحماكاة حرب بي�ل�جية 
وعاملية

ما ي�صهده العامل هذه االيام 
من  دولة  اي  ن�صتثني  وال 
االن  ا�صبحت  العامل  دول 
من  رع���ب  ح��ال��ة  تعي�س 
كورونا  فايرو�س  ظهور 
كان  بعدما  ال�صكل,  بهذا 
هذا الفريو�س حم�صور يف 
ال�صني, الظاهر انه مت فقدان 
الوباء  هذا  على  ال�صيطرة 
وهذا  جائحه,  ا�صبح  حتى 
ال�صحة  منظمة  اعلنته  ما 

وباء خطري  انه  تتعامل معه على  العامل  دول  وبداأت  العامليه, 
�صيظرب كل دولة على مبفردها او جمتمعة.

الفايرو�س هو عبارة عن حماكاة حلرب بيولوجية          هذا 
اال�صواق  على  ال�صيطرة  ملحاولة  اقت�صادية  ال�صباب  عاملية, 
الفايرو�س  العاملية بكل الطرق, فهناك خالف وا�صح بان هذا 
الرتا�صق  ه��ذا  امريكي,  ان��ه  يقول  من  وثمة  �صيني  هو 
بداية  هو  وامريكا,  كال�صني  دولتني كبريتني  بني  باالتهامات 

حربة عاملية ثالثة.
        يف البداية كان هذا الفايرو�س ي�صيب املواطن ال�صيني كما 
كان �صار�س بال�صابق ومت ال�صيطرة عليه, لكن هذا الفايرو�س 
كما هو وا�صح ومعلن من قبل منظمة ال�صحة العاملية لقد مت 
يف  جداً  وكبري  �رشيع  ب�صكل  وانت�رش  عليه,  ال�صيطرة  فقدان 
جميع ارجاء العامل او الكرة االر�صية, حتى جعل كل دولة متلك 
جي�س مهما كان هذا اجلي�س حجمه ينزل اىل ال�صوارع لتطبيق 

ح�رش التجوال الذي فر�صته هذه الدول على �صعوبها.
        بعد هذه االزمة العاملية امريكا حتاول فر�س �صيطرها 
دول  على  ح�صار  فر�س  خالل  من  به  والتحكم  العامل  على 
قامت بك�رش هيبة امريكا كايران مثاًل او ال�صني, وحماولتها 
مندوبني  ار�صال  خالل  من  اقت�صاديًا  العامل  على  ال�صيطرة 
بهذا  بالتو�صع  لتبداأ  ابتداءاً  و�صوريا  للعراق  لها  اقت�صادين 
جميع  اىل  ومنتجاتها  ب�صاءعها  لت�صويق  االقت�صادي  االمر 
ارجاء العامل, وتابعت ال�صني بار�صال بعثات طبية اىل الدول 
املنكوبة بهذا املر�س, مثل ايطاليا وا�صبانيا وغريها, هذا االمر 
الذي ترف�صه امريكا وحتاربه بكل الو�صائل, ويف حال ا�صتمر 
العاملية  ال�صكل �صتكون هذه هي �رشارة احلرب  الو�صع بهذا 

الثالثة.
العامل  يعي�صها  الذي  ال�صيا�صية  الفو�صى  حالة  وبعد          
هذه الفرتة وخ�صو�صًا بعد عملية االنزال الفا�صلة التي قامت 
نفط  ناقالت  بار�صال  ايران  قامت  فنزويال,  �صد  امريكا  بها 
يف  احلياة  ت�صتمر  كي  النفط  مب�صتقات  لدعمها  كراكا�س  اىل 
هذه الدولة املفرو�س عليها ح�صارا من قبل الواليات املتحدة 
هذه  ار�صال  برف�س  االمريكي  االج��راء  وك��ان  االمريكية, 
و�صاحق  قوي  برد  هددت  ايران  لكن  فنزويال,  اىل  الناقالت 
تعرقل  او  اعتداء  اي  اىل  الناقالت  هذه  تعر�صت  حال  يف 
و�صولها اىل هدفها, ويف نف�س الوقت اعلن مادورو بان اجلي�س 
الفنزويلي �صي�صتقبل هذه الناقالت يف البحر حيت و�صولها 

احلدود االقليمية لفنزويال.
بدعم  تقوم  بان  االح��داث ميكن اليران          من خالل هذه 
ويكون  الطريقة  بهذه  البحر  خالل  من  بال�صواريخ  فنزويال 
حتدي لالرادة االمريكية ب�صكل كبري ووا�صح, ومن املحتمل 
الدعم  بار�صل  تقوم  بان  ال�صني  النهج  هذا  على  ي�صري  ان 
والواليات  الطريقة,  بنف�س  لفنزويال  املنا�صب  الع�صكري 
وخ�صو�صا  املتفرج,  فقط  موقوفها  يكون  االمريكية  املتحدة 
بعد عملية االنزال الفا�صلة التي قامت بها �صد فنزويال, هذه 
بداية نهاية النفوذ االمريكي على العامل بهذا ال�صكل, ودول 
�صد  فنزويال  بدعم  الطريقة  بنف�س  �صتقوم  املقاومة  حمور 

النفوذ االمريكي على العامل.
        هذا اجليل �صي�صهد احلرب العاملية الثالثة كما ان اجداده 
الفكرة  عندهم  وا�صبح  الثانية  العاملية  احلرب  ح�رشوا  واباءه 
تنبيههم  وعلينا  احل��االت,  هذه  مثل  يف  للتعامل  الكاملة 
التاريخ  يف  حت�صل  مل  الذي  احلرب  هذه  مبخاطر  وتعريفهم 
مثل  كبريتني  دولتني  بني  البيولوجية  احلرب  وهي  ال�صابق 
با�رشه  العامل  الله  وال�صني وحلفاوؤها, حمى  امريكا وحلفاوؤها 

وابعد عنه ال�رش وما يحاك له يف اخلفاء.
والباحث  )الكاتب  با�صم:  اخلا�صة  بقناتي  اال�صرتاك  مُيكنكم 
اجلر�س  وتفعيل  اليوتيوب,  على  الكيالين(  زيد  فوؤاد  حممد 

لي�صلُكم ُكل جديد. 

�شفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�شايا ال�طنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�شيا�شية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد امل�شاهمة مب��ش�ع ، مقال، فكرة اأن ير�شلها لركن م�شاهمات   على اميايل التحرير

د. اأفنان القا�شم
-------------------

وقاعد  اأنفا�صها,  بتلفظ  تاعه  اأمريكا 
بقول اإ�رشائيل, اخلزق امل�صدي, ورئي�س 
بدون  ال�صني,  َثنِّي  برِ رئي�صه  البهدلة 
ح�صي�صة, ب�س م�س بدون جح�صنة, قال 
تدفع  يخليها  بده  املوؤاخذة,  عدم  بنهق, 
غرامة عن الكورونا, وتعوي�صات, وما 
غريه, وبن�صى اإنه ال�صني ب�رشطة منها, 
بالدوالر,  تدفع  بتبطل  املوؤاخذة,  عدم 
باليوان  رب��ه  رب  اأ�صا�س  وبتن�صف 
االأمريكان  وبتخلي  تاعها,  االإلكرتوين 
البيت  يف  �صيني  واح���د  ينتخبوا 
�صنني  من ع�رش  تنباأت  ما  اأنا  االأبي�س, 
تاعي  رواي��ت��ي  ماكبث,  رواي��ت��ي  يف 
�صيني  برئي�س  بري,  ال�صيخ  تاع  م�س 
وبدكتاتورية  اأحمر,  وبجي�س  الأمريكا, 
ب�س  الكورونا,  دكتاتورية  من  اأفظع 
املرتنة,  اجلحو�س  املتي�صة,  اجلحو�س 
يعني اجلحو�س اللي يف البيت االأبي�س, 
وما  رواي��ات,  بتقرا  ما  املوؤاخذة,  عدم 
بتقرا كتب ومقاالت, بتقرا اللي بكتبه 
اللي  االقت�صادية  الزعرنة  تيو�صها, 
والزعرنة  لي�س,  واال  العوملة  ا�صمها 
غالب  يا  اإن��ت,  يا  اأن��ا  يا  ال�صيا�صية, 
�صاحبي  �صعفان  العم  مغلوب.  ي��ا 
اأكرت  اأمريكا  ما حتب  قال يل  ن�صحني, 
الفيل  يح�صوا  خليهم  االأمريكان,  من 
الأنهم  عليهم,  وتروح  االإبرة,  ثقب  من 

كالمك,  وال  منطقك  يفهموا  بدهم  ما 
العنجهية بتقتل املتعنجه, وهوه ب�صوف 
زمان  امل��وؤاخ��ذة,  ع��دم  اخل��را,  حاله يف 
�صارتر كان يقول اخلرا الفيتنامي ريحته 
اأحلى من اخلرا االأمريكاين, اأخد موقف, 
وهادول  بفهم,  وكان  فيل�صوف,  كان 
والطيخ,  الطخ  تاعهم,  الفل�صفة  وين 
بتباهى  الكورونا,  مع  حربهم  عز  ويف 
ب�رشعة  اللي  ب�صاروخه  ترامب  احلاج 
ال�صوت  ب�رشعة  وبن�صى  ال�صوت, 
قتلها  ال��ل��ي  م��وت��اه  اآالف  ع�����رشات 
فايرو�س ما بتقهره كل �صواريخ الدنيا, 
ُفر  ُفر, ال�صُّ واإذا كان ق�صده يخّوف ال�صُّ
وب�صريوا  �صنة,  كم  عليهم  ا�صتنى 
على  االأوىل  القوة  الع�صكرية  بقوتهم 
ا�صمها  اللي  العظمى  املخراأة  �صطح 
اجلديدة,  االإمربيالية  االأر�س يف ع�رش 
ي�صريوا  ما  بعد  ال�صينيني,  امربيالية 

بعملتهم النقدية القوة االأوىل.
حكي  نحكي  راح  اأم��ريك��ا  ي��ا  هلق 
واحد  املجح�صني,  حكي  م�س  العاقلني 
�صاحبي  �صعفان  والعم  تالتة,  اتنني 

�صاهد علينا:
ما  طرفني  الريا�صية  املعادالت  يف   )1
بت�صاوى الواحد بالتاين وتكون النتيجة 
ال�صني  قيمتهما.  ت�صاوت  اإذا  اإال  �صفر 
الفرق  طرف,  االأو�صط  وال�رشق  طرف 
بني االتنني فرق �صا�صع  يف القيمة, اإذن 
يا �صتي اأمريكا ما في�س �صفر, يعني ما 

في�س حتييد, حتت كل املعاين ال�صيا�صية 
والثقافية  واالجتماعية  واالقت�صادية 

وحتى الع�صكرية, لعدوك املو�صوعي.
العظمى  الكتلة  االأو�صط  ال�رشق   )2
الكتلة العظيمة الكتلة ال�رشيكة الكتلة 
احلليفة الأمريكا م�س اخلزق االإ�رشائيلي 
ت��اع��ك, وب�����س, ال�����رشق االأو���ص��ط 
البالوعة  م�س  موحد  مركزي  بنك 
من  ن��وع  وب�س,  تاعك,  االإ�رشائيلية 
االحتياطي الفيدرايل, ولي�س ما نقولها 
االحتياطي  ه��وه  العري�س,  بالبنط 
كل  ا�صتثمارات  بغطي  الفيدرايل, 
ب بنياتها التحتية, بجددها,  ْقلرِ املنطقة, برِ
املفهوم  الت�صامن  وبكون  بطورها, 
بلدانها, فقرية م�صحرة  ب�صود بني  اللي 
لالإنتاج  امل�صخة  وبكون  فقرية,  وم�س 
االأمريكي م�س ب�س هادي البلدان �صوق 

اال�صتهالك للتنابل.
ام���ت���دادات  االأو����ص���ط  ال�����رشق   )3
تكنولوجية ومالية و�صناعية وزراعية 
البنيات  يف  تكون  الأمريكا,  وثقافية 
االمتدادات  احماء  بعد  اال�صرتاتيجية 
اجلغرافية يف زمن الكورونا, فتتاأ�ص�س 
والأول  والغرب,  ال�رشق  بني  العالقات 
التاريخ احلديث, ح�صب قوانني  مرة يف 

البقاء ولي�س البقاء لالأقوى.
التخلف  الطرق  ب�صتى  االآخر  قهر   )4
التهرهر  التدهور  التع�صكر  التدين 
اال�صتحمار  االح�����رتاب  االب���ت���زاز 

يعد  مل  هذا  كل  اال�صتعمار  اال�صتهتار 
املعيار, املعيار هو التغيري الكلي, بدون 
التغيري  يكون  لن  ال�صيا�صي  التغيري 
مرة  األ��ف  يجب,  لهذا  االقت�صادي, 
دميقراطية,  اأنظمة  اإقامة  يجب,  ومرة 
اأنظمة علمانية, من املحيط اإىل اخلليج, 
اأن  نريد  ال  نحن  قلت  مرة  من  كم  واأنا 
نعمل انقالبات على اأحد, نحن نريد اأن 
طريقة  على  ولكن  ملًكا,  امللك  يبقى 
ملكة االإجنليز يبقى, واأن يبقى الرئي�س 
رئي�س  طريقة  على  ولكن  رئي�ًصا, 

الواليات املتحدة يبقى.
ذكرت  ما  كل  يتحقق  لن  طبًعا   )5
الله  ع��ن��د  م��ن  ه��ك��ذا  اأداة,  ب���دون 
عاملية,  مبوؤ�ص�صة  ولكن  االأم��ريك��اين, 
االقت�صادية  مهامها  لت  َف�صَّ "رينبو", 
والثقافية  واالجتماعية  وال�صيا�صية 
يف  وكله  والزراعية  والتكنولوجية 
الأمريكا  كتبتها  التي  الثالثة  كتبي 
ثالثة  مبراكز  املتمدن,  احلوار  موقع  يف 
باري�س ولندن ووا�صنطن,  اأ�صا�صية يف 
العامل.  اأنحاء  جميع  يف  فرعية  ومراكز 
اإنها ال�صكل اجلديد يف التعامل الدويل, 
وذلك  الزمني,  للواقع  املطابق  ال�صكل 
بوقت طويل قبل الوباء, حتى اأنني يف 
تنبوؤي اأ�صيب الهدف يف القلب, فقو�س 
قزح  قو�س  هو  موؤ�ص�صتي  ا�صم  قزح 

زمن االنت�صار.
ramus105@yahoo.fr

حتديات واقع زمن الك�رونا  
تعايل يا اأمريكا لنتفاهم، اجلح�شنة ديدنك، عدم امل�ؤاخذة، �شكلك من �شكل ب�مبي�، اجلح�س املرتن. العم �شعفان �شاحبي ن�شحني، 
قال يل خ�د لك جريدة نخل قحطانية بتل�شع زي ال�ش�ط، وا�شربه على را�شه، ع�شان يفيق من �شفطة احل�شي�س قبل الن�م تاعه، 

ويعرف كيف ي�شتغل، وكيف ي�شرح.

من  ون�صهده  نلحظه  ما  فعال  وه��ذا 
�صناعة لالأبراج العالية حتى ولو على 
جماجم الغري ....حيث يراد بهذا الرتويج 
االأن�صب  ه��ي  اأن��ه��ا  ع��ن  لب�صاعته. 
جميع  يف  واملجتمعات  لل�صعوب 
الزمنية....وهنا  والفوا�صل  احلقب 
التنوير  ثورات  اإيجابية  ننكر  ال  نحن 
مع  اأمريكا  وحتى  وبريطانيا  بفرن�صا 
من  �صلة  ثارت  ال�18يوم  القرن  بداية 
املثقفني �صد حكم وا�صتبداد الكنائ�س 
لثورة  .. ومهدت بذلك  الدين  ورجال 
على  باأكلها  اأت��ت  �صاملة  �صناعية 
لنف�صها  لتعطي  االأ�صعدة..  جميع 
اجلوهري... مبفهومها  احلداثة  تزكية 
حال  عن  تاأ�صفات  عدة  ت�صجيل  مع 
العربية الأنها كانت  ال�صعوب والدول 
براثني  بني  تتخبط  الزال��ت  يومها 
الغا�صم..ومل  واال�صتيطان  اال�صتعمار 

ت�صت�صغ اأوت�صمع عن م�صطلح حداثة 
اإال بعد اإعادة نهو�صها ويقظتهاو�صبه 
ال�صديد   لالأ�صف  ا�صتقرارها..لكن 
وان��خ��رط يف  ذاب  م��ن  ك���ان  ف��ق��د 
احلداثة(  )اأي  امل�صطلح  هذا  ا�صت�رشاف 
فهمته  التي  االأقالم  من  هو جمموعة 
باآليات مغايرة  على اأ�صا�س اأنها اأرادت 
تقليد الغرب يف ثوراته �صد الكني�صة 
�صامل..ونق�صد  اإ�صالح  يف  والبدء 
اأرادوا  الذين  املثقفني  من  جمموعة 
الواقع  من  معنوي  �صيء  كل  حمو 
..فكان  بالدين  �صلة  ول��ه  العربي 
املكتوب  الرتاث  هو  هاجموه  من  اأول 
اأنه  اأ�صا�س  على  باخل�صو�س  والدين 
والتحديث؟ا  التطور  طريق  يف  عقبة 
نا�صني ومتنا�صني اأن الغرب االأوروبي 
مل يرث على الرتاث الفكري واملعنوي 
�صد  ث��ار  ب��ل  واأقاليمه  ملجتمعاته 
كهياكل   اآن��ذاك   القائمة  املوؤ�ص�صات 

و�ُصلط ولي�س كن�صو�س؟ا           
متثل  ك���ان���ت  م���ن  خ��ا���ص��ة       
برجوازية  اأ���رش  من  الدكتاتوريات 
كولونيالية  بل  واإقطاعية  حاكمة 
التحتية  البنى  كل  اأب��دل  ...ال��غ��رب 
تلك... اأو  احلاكمة  املوؤ�ص�صات  لهذه 
دافعا ثمنا رهيبا...لكن لالأ�صف نقولها 
التنوير  حركة  كانت  .فقد  مرة  األف  
مفاهيم  معها   حتمل  التي  العربية 
احلداثة لي�صت فقط خجولة حمت�صمة 

بل حتاول معاجلة اجلراح بالدهون كما 
مقوماته  على  الق�صاء  ولي�س  يقال 
ومغذياته من  جذور اأي اأن االإ�صالح 
مل يكن فوقي مع كل املوؤ�ص�صات.. بل 
كان �صبه فلكلوري اإن �صح التعبري اأو 
تكرث  راحت  ...حيث  حتت  من  منطلقا 
تلق  مل  التي  وخطاباتها  كتاباتها  من 

اال�صتجابة ال�صافية الوافية 
من طرف ال�رشائح العري�صة للمجتمع 
ال�رشب... خارج  تغرد  كانت  وكاأنها 
براحة  تنعم  الفوقية  املوؤ�ص�صات  بينما 
اأقدامها  تثبيت  يف  وما�صية  تامة 
حركات  ت�رش  ...ف��ل��م  واأط��روح��ات��ه��ا 
بل...م�صت  عرجاء  من  اأكرث  التنوير 
غاية  اإىل  االأمام  نحو  بجثتها  مندفعة 
اأن ا�صطدمت مبا هو اأقوى منها نفوذا 
ال�صيا�صات  واقع  وهو  وتاأثريا  وعتادا 
يعمل  اأغلبها  كان  التي  واحلكومات 
بقاءه  ل�صمان  الغرب  طائلة  حتت 
وتوريثه للمراكز النافذة  واحلكومات 
فهما  ُفهم  اإما  التنوير  كان  هنا  من  ؟ا 
خاطئة  انطالقة  انطلق  اأنه  اأو  خاطئا 
..اإىل غاية اأن ا�صتد عليه الوجع وظل 
اأن  مار  الأي  قربه..مناديا  يف  يتحرك 
فقط؟ا  للوجود  اخل��روج  ق�صد  ينقذه 
واإعادة املحاولة. بينما يف منابر اأخرى 
اأ�صواتها  �صعدت �صبه نخبة  تتعاىل 
هنا وهناك تتحدث عن ما بعد احلداثة 
نا�صية اأن احلداثة هي نف�صها ف�صلت يف 

اأو حتقيق �صيء يذكر  اإر�صاء قواعدها 
على �صعيد التقدم �صواء التكنولوجي 
ال�صيا�صي  وحتى  االقت�صادي  اأو 
والثقايف العربي لتتنعم به املجتمعات 
التي  الرتكيب  ثقافة  ...ماعدا  واالأفراد 
ازدهرت والتي تعني ا�صرتاد القوالب 
اخلارجية و�صبطها على الواقع العربي 
حتى ت�صتطيع مواكبة الع�رش وحفظ 

ماء الوجه على اأقل تقدير ؟ا
اإذا ملاذا ال تنتج هذه املجتمعات حداثة 
دون  تقاليدها  ومقا�س  مقا�صها  على 
الغرب  من  حرفيا  نقلها  اإىل  اللجوء 
واإقحامها هنا عنوة.. مع عدم التفريق 
ماهو  كل  .فلي�س  اخل�صو�صيات  بني 
؟ا  هنا  ي�صلح  بال�رشورة  هناك  �صالح 
من  وقوالب  مبناهج   االإتيان  فظاهرة 
اخلارج هي ظاهرة مر�صية وتبنّي عن 
نق�س يف الذات حتى ال نقول اإتكالية 
�صاحبه  باأن  يوحي  مفرط  وتقاع�س 
�صعيف وجامد ال يفكر اإال فيما ينتجه 
الفر�صة  يتحني  االآخ��ر.ث��م  وي�صده 
الغري  جهد  على  وي�صطو  ينق�س  كي 
جتريبه  لي�س  ثمة  من  و  اإياه  مقتطفا 
وطرق  باخلطاأ  ولو  اإل�صاقة  بل  فقط 
عرجاء وهذا ما اأراه �صخ�صيا قد جعلنا 
تناق�صات  تعي�س  وجمتمعات  اأم��ة 
وانف�صامات داخلية لن تتخل�س منها 

ومن مرارتها اإىل يوم الدين ؟ا

التن�ير عند املثقفني العرب ُفهم خطاأ..فما بالكم باجلمه�ر والدهماء !
من امل�ؤكد اأن م�شطلح تن�ير جاء على اأنقا�س الظالمية...  وفخر الأمة العربية اأنه انطلى عليها هذا احلراك منذ بدء الر�شالة املحمدية 
وماجاء يف القراآن الكرمي من اآيات بينات تدع� وحتث على اإتيان العلم والتدبر يف الك�ن واخللق وكذلك نبذ التع�شب والتطرف وكل اأن�اع 
اإليه  ب  ُين�شِ اأن  املتعنتة. فه� يريد دوما  اأي عقدة املركزية  ال�شاعة  اجلاهلية املقيتة. لكن ونظري عقدة الغرب الذي مازالت تالزمه  حلد 

التاأ�شي�س والنطالقات بل الريادات يف �شتى املجالت...حتى ول� كلفه ذلك اإبادة اأ�شحابها ماديا ومعن�يا  والعياذ باهلل؟ا

بقلم/ جمال ن�شراهلل

بقلم : حممد ف�ؤاد زيد الكيالين
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اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية

دائرة زلفانة
بلدية زلفانة

مكتب اجلمعيات
الرقم 04/ 2020

و�شل اإ�شهار خا�س بتجديد جمعية حملية

امل�شماة: جمعية الغيث لذوي الحتياجات اخلا�شة - زلفانة
 امل�دعة بتاريخ: 25 /02/ 2020

رئي�س اجلمعية : م�لي براهيم الطيب امل�ل�د بتاريخ  30 /10 
/1986 بزلفانة

الكائن مقرها بـ: الن�شيج �شابقا

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�شرة علنيا، ح�ش�ريا يف اول درجة :يف ال�شكل : قب�ل اعادة ال�شري يف الدع�ى بعد اخلربة يف امل��ش�ع :اإفراغ احلكم 
ال�شادر عن حمكمة احلال ق�شم �ش�ؤون الأ�شرة بتاريخ 2019-10-07 حتت رقم فهر�س 00204-19 ، و بح�شبه الق�شاء بامل�شادقة على اخلربة املنجزة من طرف 
اخلبري لع�شاكر حاج �شليمان املخت�س يف الأمرا�س العقلية والع�شبية و امل�دعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2019-11-25 حتت رقم 54-19 و الق�شاء 
بافتتاح التقدمي واحلجر على املرجع �شده النعجة معمر امل�ل�د بتاريخ 1989-02-09 ببن�رة لأبيه اأحمد وامه ب�عالم ربيحة ، و تعيني املرجعة ب�عالم ربيحة 
مقدما عليه لرعايته و القيام ب�ش�ؤونه والت�شرف يف مكانه ت�شرف الرجل احلري�س مع امر �شابط احلالة املدنية للبلدية بن�رة بالتا�شري بافتتاح التقدمي مع احلجر 
على املرجع �شده على هام�س عقد ميالده لال�شهار ب�شعي من النيابة و حتميل املرجع امل�شاريف الق�شائية مبا فيها الر�شم الق�شائي املقدر ب450 دج و م�شاريف 

اخلربة و بذا �شدر هذا احلكم و اأف�شح به جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذك�ر اأعاله و ل�شحته اأم�شيناه نحن الرئي�س و اأمني ال�شبط.

حكـــــــــــــــم

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ادرار 

املقاطعة الدارية لتميم�ن 
دائرة متيم�ن

بلدية تيميم�ن
 الرقم 120/2020

                              و�شل ا�شتالم التبليغ الهيئة التنفيذية
�شفر1433   18 يف  امل�ؤرخ   12/06 رقم  القان�ن   لحكام  طبقا 
هذا  مت  باجلمعيات    واملتعلق   يناير2012   12 ل  امل�افق  
امل�ؤرخة  التعديالت  مذكرات  19/03/2020اا�شتالم  الي�م 
التنفيذية   الهيئة  ت�شكيلة  بتغيري   املتعلقة   2018/09/13 يف 
تيميم�ن  ابراهيم  اولد  حي  جمعية   / امل�شماة  البلدية  للجمعية  
املقيمة  )جتديد(   2014  01/ 17تاريخ12  رقم  حتت  امل�شجلة 
تيميم�ن  ابراهيم  اولد  حي  ال�شاكن  حممد  بلح�شن  ال�شيد  .حمل 

ادرار يرتا�شها ال�شيد / بلبايل عبد ال�شالم
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1دولة افريقية فيها منبع النيل العظيم o ما يتركه السابقون ملا 
يليهم )معكوسة(

2أعرف o متشاهبان o نوع من اخلضار
3من سفن اخلليج القدمية o مربح

4أحد )مبعثرة( o اسم حلم مشوي معلق أصله تركي
5ذبح أضحية o يراع مبعثرة

6مزارع الفالحني o من دولة خليجية.
7أصدر أزيزا o صحايف يف مؤسسة إخبارية يسافر كثريا

8إذا تعدى اثنني شاع )معكوسة( o وحدة وزن
9 الشركسي سلطان الديار املصرية يف عصر املماليك بىن قلعة 

مشهورة يف االسكندرية.
10 قائد نادي اهلالل واملنتخب السعودي سابقًا

أفقــــــــــــــــــي

1العب جزائري فاز بدوري أبطال أوروبا مع 
فريق بورتو الربتغايل

2دالهلي على األحرار ديون ال بد من سدادها 
o من مهنته السقاية.

 o 2006 3البلد اليت استضافت كأس العامل
حتت أقدامها اجلنة.

4تكلم سوءا عن شخص ما يف غيابه o حصل 
على o متشاهبان

5مراقب وموجه أداء العمل o جيب التمام يف 
الرياضيات

6حضارة عريقة يف أمريكا الوسطى 
واجلنوبية. o رطب باملاء

7لقب املنتخب التونسي لكرة القدم
8جزيرة بريطانية.

9طري اسطوري o شهر بداية الربيع
10إمارايت حاز على جائزة أفضل العب يف 

كأس العامل للشباب عام 2003

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد  مغنية كندية �سهرية
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من قواعد الإ�سالم

لعب �سابق
يف نادي بر�سلونة

�سنة

حرف عطف

�ساحب اإحدى
ال�سيمفونيات

ملكة البوب

�سلب

ظاهرة بحرية

اأمر ي�سري

اآلة اإيقاعية

 عا�سمةاأوروبية

من �سيدات
قري�س

مافوق الفخذ

عا�سمة املالهي
الأمريكية

وطن

ت�سم جنوما
و كواكب

طريقة و اأ�سلوب

عا�سمة اإفريقية

مغنية جزائرية

والد

مت�سابهان

وحدة م�ساحة

اقرتاب

كرم و عطاء

اأمني عام
لالأمم

املتحدة

عا�سمة
عملة اآ�سياوية�سمري مت�سلالإكواتور

حرف جر

مرحلة مابني 
ال�سباب 

و ال�سيخوخة

عام عبدملكي

�سرب
بال�سوط

ملكه
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حـدث وال حـرج
الفاي�س بوك ُيغ�سب 

الأ�ساتذة ب�سكيكدة

ا�صتنكر اأبناء قطاع الرتبية بوالية �صكيكدة من جلوء عدد 
كبري من املدراء اىل الفاي�صبوك, ال�صتدعاء االأ�صاتذة من اأجل 
عقد جمال�س االأق�صام و ا�صتكمال اأعمال نهاية ال�صنة,فبعدما 

عمد الكثري من املدراء اىل ن�رش اعالنات على �صفحات 
الفاي�صبوك الإعالم اال�صاتذة بيوم و �صاعة احل�صور,ا�صتهجن 
اأ�صحاب ال�صاأن االمر, و اعتربوه غري ملزم الأن الن�رش على 
الفاي�س بوك ال يعترب ا�صتدعاء ر�صميا, كما انه يوجد بينهم 

من ال ميلك �صفحة على الفاي�س اأو لي�س ع�صوا يف املجموعة 
التي ن�رش عليها اال�صتدعاء اأو اأن �صاحب ال�صاأن ال يفتح 

�صفحته مما يجعله مطالبا باحل�صور الجتماع مل يبلَّغ به؛ و 
�رشحوا اأن االإدارات متلك ارقام هواتف اأ�صاتذتها و املفرت�س 

االت�صال بهم من اأجل تبليغهم و لي�س اإنزال من�صور على 
الفاي�صبوك ثم حما�صبتهم على عدم احل�صور, مع علمهم 

بوجود فر�صية عدم اّطالع اجلميع على املن�صور.

هكذا 
اأ�سبحت 
املالعب 

و�سط 
الأحياء 

بعد 
توقف 

املباريات 
ب�سبب 

فريو�س 
كورونا

صـــورة و تعــليق 

العامل ي�شتذكر ◄
تريي�شك�فا

حلت الذكرى ال� 57 لو�صول اأول امراأة اإىل 
الف�صاء, ويتعلق االأمر بالرو�صية, فالنتينا 

تريي�صكوفا, وهي ال تزال الوحيدة من ن�صاء 
العامل التي قامت مبثل هذه الرحلة على انفراد. 

وانطلقت رائدة الف�صاء على منت مركبة الف�صاء 
"فو�صتوك6-" يف 16 جوان 1963, ودارت حول 

االأر�س 48 دورة, ومكثت هناك 3 اأيام.

يف حدث غري مت�قع 

اأمازون" يتبنّي  "حمارب 
اأنه فتاة بعد 30 عاما 

من اكت�شافه!

ُحّدد "حمارب اأمازون", عمره 13 عاما, والذي 
ُدفن مع االأ�صلحة قبل 2600 عام, على اأنه اأنثى 

بعد 30 عاما من اكت�صافه يف �صيبرييا.وُعرث 
على بقايا املحاربة – التي لديها ثوؤلول على 
وجهها - يف Saryg-Bulun يف جمهورية 

توفا, عام 1988 وافرت�س اأنها تنتمي اإىل 
�صاب.ومع ذلك, اأظهر التحليل اجليني اأن اجلثة 

املحنطة جزئيا, التي لّفت يف معطف من الفرو, 
مل تكن �صيئا من هذا القبيل.وك�صف اخلرباء 

اأن الوحي "املذهل" يعيد اإىل االأذهان الروايات 
القدمية عن املحاربات ال�صابات املاهرات يف 

احل�صارة ال�صكيثية )Scythian(.ون�صاأ هوؤالء 
املحاربون - امل�صهورون باإتقانهم الأدوات 

احلرب - يف جنوب �صيبرييا وعا�صوا بني زهاء 
200-900 قبل امليالد.وكتب الطبيب اليوناين 

القدمي اأبقراط - الذي عا�س يف الفرتة بني 
370-460 قبل امليالد - عن Scythian  اأن 

"ن�صاءهم - طاملا كن عذارى - يطلقن ال�صهام 
ويرمني الرمح اأثناء تركيبه ويقاتلن اأعداءهن. 

وال يتزوجن قبل اأداء ال�صعائر املقد�صة 
التقليدية".ويف االآونة االأخرية, خ�صعت 

املومياء لتحليل الوراثة الباليوجينية يف معهد 
مو�صكو للفيزياء والتكنولوجيا.واكت�صفت 

عاملة االآثار مارينا كيلونوف�صكايا, من معهد 
�صان بطر�صربغ لثقافة التاريخ املادي, وزميلها 

فالدميري �صيميونوف بقايا املحارب ال�صاب 
املرتدي قبعة جلدية ومعطفا مزدوجا, الأول 
مرة يف عام 1988. واأو�صحت اأنه يف ذلك 

الوقت مل يكن هناك �صك يف اأن الرفاة كانت 
بقايا �صاب وُدفن املحارب مع جمموعة كاملة 
من االأ�صلحة, مبا يف ذلك فاأ�س مبقب�س خ�صبي 

طويل, وقو�س بطول مرت واحد وجعبة مع 
ع�رشة �صهام.

ووفقا ل� Siberian Times, مل يكن القرب 
يحمل اأية موؤ�رشات على اأنه رمبا ينتمي اإىل 

فتاة �صابة, حيث يعرتف علماء االآثار االآن باأنهم 
قد اأخطاأوا يف ال�صور النمطية اجلن�صانية.

تركيا متنح اجلزائريني العالقني 
مهلة �شهر ملغادرة اأرا�شيها

منحت ال�صلطات الرتكية املواطنني اجلزائريني, الذين 
جتاوزت اإقامتهم املدة القانونية املحددة يف التاأ�صرية اأو 
يف ت�رشيح االإقامة, مدة �صهر ملغادرة اأرا�صيها ابتداء 
من التاريخ الذي ي�صبح فيه التنقل اإىل اجلزائر ممكنا.

وقالت ال�صفارة اجلزائرية باأنقرة عرب �صفحتها الر�صمية 
على في�صبوك اإن “ال�صلطات الرتكية املخت�صة قد 
اأحاطتها علما باأن املواطنني املتواجدين حاليا يف 

تركيا و الذين جتاوزت اإقامتهم املدة القانونية املحددة 
يف التاأ�صرية اأو يف ت�رشيح االإقامة, على اإثر اإلغاء 

الرحالت اجلوية ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد 
“كوفيد″19-, فاإنهم مطالبون مبغادرة االأرا�صي الرتكية 
يف غ�صون �صهر واحد ابتداء من التاريخ الذي ي�صبح 

يف التنقل اإىل بلدانهم ممكنا”.

 جائــــــزة 
ن�بــــــل 

فــــــي 
املـــــــزاد

مت عر�س ميدالية 
جائزة نوبل املمنوحة 

لعامل الأحياء الربيطاين 
روبرت اإدواردز، خمرتع 

الإخ�ساب باملخترب، قبل 
3 �سنوات من وفاته، للبيع 

يف املزاد. وا�ستهر العامل 
الربيطاين، مع جملة 

من زمالئه الرائدين، يف 
عام 1978، بعد تطوير 

عملية الإخ�ساب خارج 
الرحم، والتي نتج عنها 

ولدة 8 ماليني طفل 
حول العامل.
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ب�شرى..اكت�شاف عقار يق�شي على الأعرا�س امل�شتع�شية لك�رونا

تقييم ال��شع الناجم عن ك�رونا يجب اأن يك�ن بعيدا عن الت�شيي�س 

قاعدة بيانات لإح�شاء الأرا�شي الفالحية باجلن�ب

حجز ما يزيد عن 10 اآلف  كب�ش�لة من دواء بريغابلني بق�شنطينة

باجلزائر الأخرية  �ساعة   24 خالل  اإ�سابة   121 مقابل  11وفاة 

 - 190 جتربة �سريرية قيد التقدم للق�ساء على فريو�س كورونا امل�ستجد

لوؤي ي/ علجية عي�س
----------------------

منظمة  رحبت  وقــت  يف  ذلــك  ياأتي 
ال�سريرية  بالتجارب  العاملية  ال�سحة 
ــدام عــقــار  ــخ ــت ــس ــاأن ا� ــس ــ� ـــة ب ـــي الأول
مــعــاجلــة  يف  )ديـــكـــ�ـــســـامـــيـــثـــازون( 
الأعـــرا�ـــس اخلــطــرية الــنــاجتــة عن 
وذكــرت  امل�ستجد.  كــورونــا  فريو�س 
عرب  نــ�ــســرتــه  ــان  ــي ب يف   - املــنــظــمــة 
موقعها الإلكرتوين يوم اأم�س "نرّحب 
بتجارب اململكة املتحدة التي تظهر اأن 
)ديك�ساميثازون( ميكن اأن ينقذ حياة 
فريو�س  من  يعانون  الذين  املر�سى 
هذا  اأن  واأ�سافت  امل�ستجد".  كورونا 
خف�س  ا�ستطاع  مثبت  عالج  اأول  هو 
معدل الوفيات بني مر�سى كوفيد19- 
التنف�س  اأجهزة  اإىل  الذين يحتاجون 
الأك�سجني  اأ�سطوانات  اأو  ال�سناعي 
العام  ــر  ــدي امل ـــال  وق الــثــلــث.  ــع  ــواق ب
تيدرو�س  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 
بيان  يف   - جيربي�سو�س  اأدهـــانـــوم 

عدد  يقّلل  مثبت  عــالج  اأول  -،"اإنه 
يحتاجون  مّمن  املر�سى  بني  الوفيات 
اأجهزة  اأو  الأك�سجني  اأ�سطوانات  اإىل 
احلكومة  مهنًئا  ال�سناعي"،  التنّف�س 
اأوك�سفورد  وجــامــعــة  الربيطانية 
على  الــربيــطــانــيــة  وامل�ست�سفيات 
حياة  اأنقذ  الذي  العلمي  ال�سبق  هذا 
طبية  تقارير  ـــادت  واأف الكثريين. 
Dexam - ديك�ساميثازون  دواء   أأن 
الوفيات  معدل  من  يقلل   thasone
ــدار الــثــلــث يف املــر�ــســى الأكـــرث  ــق مب
خطورة وفًقا للنتائج اجلديدة، التي 
تو�سلت اإليها املخابر الربيطانية و ما 
اأجرته من جتارب �سريرية  من ميزة 
هذا الدواء يقول خرباء من اجلامعة 
يف  مكلف  ــري  غ ـــه  اأن الــربيــطــانــيــة، 
ال�سوق، و  �سروري ا�ستخدامه ب�سرعة 
الت�سويت  مت   قد  اأنه  تقارير،  ت�سري 
هو  كما  البلدان  مــن  كثري  يف  عليه 
ا�ستخدامه  بــعــد  فرن�سا  يف  ـــال  احل
بفعالية، خا�سة وان الفريو�س ي�سهد 

انت�سارا وا�سعا و قد اثار تخوف الدول 
و على راأ�سها ال�سني، من ظهور موجة 
ــالت  ــور ح ــه ثــانــيــة يف مــواجــهــة ظ
جديدة، و قد يكون هذا الدواء بديال 
كثريا  اأثــار  ــذي  ال الكلوروكني   عــن  
اخلرباء  ح�سب  ــدواء  ال  ، اجلــدل  من 
يتم  ال�ستريويد،   عائلة  اإىل  ينتمي 
املوؤ�سرات  من  العديد  يف  ا�ستخدامه 
لاللتهابات.  امل�ساد  القوي  لتاأثريه 
يف  ال�سرطان  ملر�سى  اأي�سا  يو�سف 
العالج الكيميائي، وهو  دليل مرجعي 
يح�سن  كونه   ال�سحيني؛   للمهنيني 
حــالت  يف  احلــيــاة  قيد  على  البقاء 
و    ،  "   Covid-19" كورونا  فريو�س 
امل�سابني  املر�سى  2104 من  اأن  الدليل 
العالج  هــذا  تلقوا  كورونا  بفريو�س 
 10 ملدة  و  الوريد  اأو  الفم  طريق  عن 
اأيام،  وتبني للباحثني اأن الدواء يقلل 
فعال من ن�سبة الوفيات بن�سبة الثلث 
التهوية  الذين يعانون من  املر�سى  يف 
منظمة  اأ�سادت  قد  و  ال�سطناعية، 

العلمي،  العاملية بهذا الإجناز  ال�سحة 
ـــذه الــنــتــائــج خــطــوة  واعـــتـــربت ه
كبرية اإىل الأمام يف البحث عن طرق 
كوفيد19.   مر�سى  لعالج  جــديــدة 
هذا  اأن  اأكــدت  املخربية  الــدرا�ــســات 
 " الكلوروكني   " عن  يختلف  الـــدواء 
باعتبار هذا الأخري عبارة عن م�ساد  

 ، غري  ل  اللتهابات  و  للفريو�سات 
يق�سي  عالج  اإىل  الو�سول  اأمــل  على 
الأرقام  ك�سفت  و  الوباء،  على  نهائيا 
اأن ع�سرات الأفكار حول الأدوية قيد 
جتربة   190 من  يقرب  وما   ، التطوير 

�سريرية قيد التقدم .. 

اأم�س  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  اأكد 
منذ  بحزم  كوفيد19-  وباء  واجهت  اجلزائر  اأن 
الــظــروف  جتـــاوز  مــن  ومتكنت  الأوىل  الــوهــلــة 
ال�سعبة بف�سل تظافر اجلهود الوطنية والبتكار 
وقال  ــي.  ذات اكتفاء  يف  اأ�سبحت  حتى  ل�سبابها 
ال�سينية- القمة  خــالل  كلمة  يف  الــرئــيــ�ــس، 
من  للت�سامن  املخ�س�سة  ال�ستثنائية  الإفريقية 
امل�ستجد،  كورنا  فريو�س  جائحة  مكافحة  اأجل 
"لقد  بعد،  عن  التوا�سل  تقنية  عرب  جرت  التي 
الوهلة  منذ  بحزم  الوباء  هذا  اجلزائر  واجهت 
من  جمموعة  اتــخــاذ  اإىل  فبالإ�سافة  الأوىل، 

يقال  وكما  الوقائية،  التدابري  لتعزيز  القرارات 
الظروف  وطني  جتاوز  فلقد  الهمة،  تلد  الأزمــة 
الوطنية  اجلهود  بتظافر  البداية  يف  ال�سعبة 
اكتفاء  يف  اليوم  فاأ�سبحنا  ل�سبابنا،  والبتكار 
ذاتي فيما يخ�س و�سائل الوقاية واإنتاج الأدوية 
وو�سائل الفح�س". ويف �سياق ذي �سلة، اأكد رئي�س 
التي  البلدان  اأوائل  من  "اجلزائر  اأن  اجلمهورية 
تلك  يف  ال�سني  مع  الكامل  ت�سامنها  عن  عــربت 
يف  "�سددت  اأنها  اإىل  م�سريا  الع�سيبة"،  الظروف 
الوقت ذاته على اأن يكون تقييم املجتمع الدويل 
عن  وبعيدا  مو�سوعيا  الوباء  عن  الناجم  للو�سع 

كل ت�سيي�س". وبخ�سو�س جهودها ملكافحة وباء 
"بالدي بالتن�سيق  اإن  كورونا، قال الرئي�س تبون 
وم�ساعدتها  ال�سديقة  ــدول  وال اجلــوار  دول  مع 
حدة  من  بالتقليل  ت�سمح  عمل  خطة  بلورت 
"اجلزائر �ساهمت  اأن  اأثار هذه اجلائحة"، م�سيفا 
الوباء  مكافحة  جهود  متويل  �سندوق  يف  ماليا 
الوزير  عني  كما  الإفريقية،  الدول  اأن�ساأته  الذي 
خا�سا  مبعوثا  خالفة  بن  الرحمان  عبد  الأ�سبق 
الأخــري  هــذا  جهود  ــار  اإط يف  الإفريقي  لالحتاد 

ملكافحة الوباء".
لوؤي ي

�سريف  الريفية،  التنمية  و  الفالحة  وزير  ك�سف  
عوماري، اأن دائرته الوزارية ب�سدد ا�ستكمال قاعدة 
الزراعية  الأرا�سي  باإح�ساء  ت�سمح  رقمية  بيانات 
التطبيقات  من  العديد  كذا  و  الوطني،  الرتاب  عرب 

الإلكرتونية ت�سمح  برقمنة القطاع.
جلنة  اأع�ساء  اأمـــام  مداخالته  يف  عــومــاري  ــال  وق
اإطار  ال�سعبي الوطني يف  املالية و امليزانية للمجل�س 
امليزانية  ت�سوية  املت�سمن  القانون  م�سروع  مناق�سة 

قطاع  رقمنة  برنامج  م�سروع  ان  املالية،  لل�سنة 
الفالحة و التنمية الريفية متقدم و هذا بالعتماد 
اجلزائرية  الــكــفــاءات  و  الوطنية  الــقــدرات  على 
البيانات  قاعدة  ان  واأ�ساف  اخلــارج.  و  الداخل  يف 
باملعلومات  تزويدها  من  النتهاء  اجلاري  الرقمية 
خ�سو�سا  الزراعية،  الأرا�سي  حول  بيانات  حتمل 
ما  اأ�سحابها  و  نوعيتها  كــذا  و  اجلنوبية  باملناطق 
�سواء  الوطنية،  للرثوات  اجنــع  با�ستغالل  ي�سمح 

يف  ي�سمح  ما  املائية  ــوارد  امل او  الفالحية  الأرا�ــســي 
النهاية بالو�سول اىل فالحة ذكية.كما ذكر انه جاٍر 
ت�سمح  الإلكرتونية  التطبيقات  من  العديد  اإن�ساء 
بتوفري معطيات حول الفالحني و املوالني و املا�سية، 
ي�سمح  ما  اجلامعيني  ال�سباب  على  بالعتماد  هذا  و 
املا�سية  حول  اأدق،  معطيات  او  اإح�سائيات  بتوفري 

بكل اأنواعها ، وكذلك املعلومات اخلا�سة باملوالني.
لوؤي ي 

وليــة  لأمـــن  الــتــدخــل  و  البحث  فــرقــة  ــت  ــف اأوق
و53   30 العمر  مــن  يبلغان  �سخ�سني  ق�سنطينة 
بخ�سو�س  م�سبقة  معلومات  تلقيها  بعد   ، �سنة 
قيام اأحد الأ�سخا�س بنقل كمية معتربة من دواء 
اإيبيزا،  نوع  من  �سيارته  م�ستغال  "بريغابلني"، 
للمعلومات  اجليد  ال�ستغالل  و  املكثفة  التحريات 
املركبة  كذا  و  فيه  امل�ستبه  هوية  حتديد  من  مكن 
من  مكنت  حمكمة،  عملية  خطة  اإعـــداد  ليتم   ،
بق�سنطينة  املن�سورة  �سطح  م�ستوى  على  توقيفها 

اإحدى  من  ينحدر  اأحدهما  �سخ�سان  متنها  على   ،
على  العثور  مت  تفتي�سها  بعد  الو�سطى،  الوليات 
كمية معتربة من دواء بريغابلني تقدر بحوايل 10 
اآلف  كب�سولة من خمتلف الأنواع ، ليتم حتويلهما 
رفقة املركبة اإىل مقر الفرقة ، كما عرث على كمية 
باإحكام  خمباأة  و  مموهة  الــدواء  ذات  من  ــرى  اأخ
تقدر بـ 1152 كب�سولة، بالإ�سافة اإىل خراطي�س و 
األف   88 لواحق �سالح �سيد و كذا مبلغ مايل قدره 
نقالة،  هواتف  وكذا  الرتويج  عائدات  من  دينار 

يف  جزائية  اإجراءات  ملف  اإجناز  من  النتهاء  بعد 
 ، املحلية  النيابة  اأمــام  تقدميهما  مت  املعنيني  حق 
دون  ال�سحة  مهنة  ممار�سة  ق�سية  يف  لتورطهما 
نقل   ، حيازة   ، قانونا  املوؤهلة  ال�سلطة  من  رخ�سة 
و بيع اأدوية ذات خ�سائ�س خمدرة و موؤثرة عقليا 
حيازة   ، مركبة  با�ستعمال  �سرعية  غري  بطريقة 
ال�سنف  من  �سيد  �سالح  مكونات  و  �سيد  ذخــرية 

اخلام�س دون رخ�سة من ال�سلطة املوؤهلة قانونا.
علجية عي�س

اأعلنت وزارة ال�شحة، اأم�س عن ت�شجيل 121 اإ�شابة جديدة بفريو�س ك�رونا و 11حالة وفاة، خالل 24 �شاعة. وح�شب رئي�س جلنة متابعة ور�شد فريو�س ك�رونا جمال ف�رار، فاإن عدد 
الإ�شابات ارتفع اإىل11268 اإ�شابة م�ؤكدة بفريو�س ك�رونا. اأما فيما يخ�س ال�فيات، فقد ارتفع الإجمايل اإىل 799 حالة وفاة، بعد ت�شجيل 11 وفاة خالل 24 �شاعة الأخرية. ومتاثلت 

املركزة. العناية  يف  م�شاب   41 يت�اجد  فيما   ، اىل7943  العدد  لريتفع  الأخرية،  �شاعة   24 خالل  ك�رونا  فريو�س  من  لل�شفاء  حالة   101

ب�ستى  ــة  ــرمي اجل ــة  ــارب حم اإطــــار  يف 
كــذا  و  مــنــابــعــهــا،  جتفيف  ــا،  ــه ــواع اأن
لدى  املطلوبني  توقيف  و  مالحقة 
م�سالح  قــامــت  الق�سائية،   اجلــهــات 
ممثلة  غرداية  ولية  باأمن  ال�سرطة 
املن�سورة  و  زلفانة       دائرتي  اأمن  يف 
بغرداية،  الأول  احل�سري  الأمـــن  و 
بتعزيز  الـــفـــارط  الأ�ــســبــوع  خـــالل 
ــا املـــيـــداين خــا�ــســة خــالل  ــده ــواج ت
ت�سييق  ــدف  ــه ب الــلــيــلــيــة  الـــفـــرتات 
ــى مـــروجـــي املـــخـــدرات  ــل اخلـــنـــاق ع

. الخت�سا�س  باإقليم 
 ت�قيف �شخ�س بتهمة حيازة كيف معالج 

وتهريب ونقل املهاجرين باملن�ش�رة
املن�سورة  دائرة  اأمن  عنا�سر  ومتكنت 
غرداية(  مدينة  عن  كلم   70 )حوايل 
بالطريق  املراقبة  نقطة  م�ستوى  على 
الأ�سبوع  هذا  بحر   )01( رقم  الوطني 
على  �سنة(   31( �سخ�س  توقيف  من   ،
لذ  اأن  بعد  هذا  و  �سياحية  �سيارة  منت 
احلاجز  من  اقــرتابــه  اأثــنــاء  بالفرار 
اإخ�ساعه  و  توقيفه  بعد  ــي،  ــن الأم
قطعة  بــحــوزتــه  �سبط  لــلــمــراقــبــة، 
من  علبة   11 املــخــدرات،  من  �سغرية 
بطاقات  ثالثة   ، �سل   50 �سعة  جعة 
حجز  ومت  اأجـــانـــب،  لــرعــايــا  هــويــة 
امل�ستبه  تــوقــيــف  ــع  م املــ�ــســبــوطــات، 
امل�سلحة.بعد  مقر  اإىل  حتويله  و  فيه 
ــال،  احل ق�سية  يف  املعمق  التحقيق 
مترير  ب�سدد  كان  املوقوف  اأن  ات�سح 
اإفريقية  جن�سيات  من  اأجانب  رعايا 
املهاجرين،  نقل  و  تهريب  اإطـــار  يف 
لول  اإليه،  املن�سوبة  بالتهم  معرتفا 
احلاجز  م�ستوى  على  الرقابة  ت�سديد 
اتخذت  اأين  ال�سرطة،  لعنا�سر  الأمني 
الالزمة  القانونية  ــراءات  الإج �سده 
لدى  الق�سائية  اجلهات  اأمام  وتقدميه 

الخت�سا�س. قطاع  حمكمة 
عامر.ع بن 

ن�ساطها  للرتامواي  التجارية  اخلدمة  ا�ستاأنفت 
وهذا  الوطن  عرب  وليــات  عدة  يف  الأربعاء،  اأم�س 
ال�سحية  ــراءات  ــالإج ل ال�سارم  ـــرتام  الح ظــل  يف 
للقرار  “تبعا  اأنه  للموؤ�س�سة  بيان  املقررة.واأو�سح 
الذي اتخذته ال�سلطات العمومية املتعلق با�ستئناف 

ن�ساط النقل احل�سري، ي�سّر موؤ�س�سة ميرتو اجلزائر 
اأن تعلم زبائنها الكرام با�ستئناف اخلدمة التجارية 
ذات  تقنية”.واأ�ساف  جتــارب  �سل�سلة  عقب  وهــذا 
ت�سمل  التجارية  اخلــدمــة  ا�ستئناف  اأن  امل�سدر 
و  ق�سنطينة  و  وهران  و  العا�سمة  اجلزائر  ترامواي 

اليوم  ابتداء من  �سيدي بلعبا�س و�سطيف و ورقلة، 
ال�سارم،  الحــرتام  ظل  يف  وهذا   2020 يونيو   17
مواقيت  وح�سب  املــقــررة  ال�سحية  لـــالإجـــراءات 

ال�ستغالل املكيفة مع مواقيت احلجر املنزيل”
ق/و

الرئي�س تب�ن ي�ؤكد جتاوز اجلزائر الظروف ال�شعبة وي��شح :

اإطالق تطبيقات الكرتونية لرقمنة القطاع

ت�قيف مروجي خمدرات 
والإطاحة مبهرب 
املهاجرين بغرداية

يف عمليات متفرقة مل�شالح ال�شرطة

ترام�اي ي�شتاأنف خدماته التجارية يف 06 وليات



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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