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مشاورات مع »ديزرتيك« إلطالق مشاريع محطات لتوليد الطاقة الشمسية

تعلـيمـات لـ"�سوناطـراك"  مبنـــح 
االأولوية يف التوظيف الأبناء اجلنوب

16

وكالت كا�سنو�ص 
تفتح اأبوابها اأمام 
املواطنني كل يوم 

ال�سبت

م�ساريع وهمية ا�ستغلت 
العقـــار ال�سناعـــي 

العمومي كمطية الأخذ 
القــــــــرو�ص

توقيف 3 اأ�سخا�ص 
يف ق�سية حيازة و ترويج 

خمدرات مبتليلي

اأزيد من 30 اإ�سابة 
مبـــــــــر�ص "لي�سمانيوز" 

بال�سريط احلدودي 

غرداية

الوادي

خدمات طلب التاأ�شرية 
الفرن�شية متوفر بداية 

من 28 جوان القادم
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ايت علي يدعو لتطهري الن�شو�س القانونية املت�شمنة جمانيتهابتداء من اليوم
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• الطرف االإ�سباين ي�سغط ببند القوة القاهرة على اجلزائر خلف�ص اأ�سعار الغاز
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�س 05

ملواجهة حماوالت �سرب ا�ستقرار املنطقة

اأمني العقال يدعو 
ال�سكان بتمرنا�ست 

اإىل التحلي باليقظة 
06

خالل  وفاة  و14  جديدة  اإ�سابة   119
�ساعة  24

الزيــادة  "قلق"حيال 
بحاالت الوفيات امل�سجلة 

بعد رفع احلجر 
16
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قريبا لتطهريها  ملفات اخلدمات االجتماعية  بفتح  يِعد  �سيتور 

حممد علي 
-----------------

قطاع  عن  الأول  امل�س�ؤول  يف�ت  مل 
العلمي  البحث  و  العايل  التعليم 
مرور  رغم  �سيت�ر،  الدين  �سم�س 
م�س�ؤولية  ت�ليه  من  اأ�سهر  ثالثة 
يف  للخ��س  الفر�سة  ال��ق��ط��اع، 
ال��ق��ط��اع، ح��ي��ث طلب  م���ا���س��ي��ع 
امليزانية  و  املالية  جلنة  اأع�ساء  من 
لتقدمي  م�ساحله  اإىل  الأ�سئلة  اإر�سال 
ال�سافية عنها لحقا. وقدم  الإجابات 
عدة  يخ�س  فيما  ت��سيحات  ال�زير 
نقاط، على غرار م�سكل الكتظاظ 
جائحة  ظل  يف  بعد  عن   والتعليم 
اخل��دم��ات  ملفات  وك���ذا  ك���رون��ا 

اجلامعية.
اأع�ساء  �سيت�ر  طماأن  ال�سياق،  يف 
ملفات  �ستفتح  م�ساحله  باأن  اللجنة 

و  لتطهريها  الجتماعية  اخلدمات 
تطبع  التي  الختاللت  اإىل  النظر 
الكتظاظ  �سعيد  وعلى  ت�سيريها. 
يف اجلامعات، ت�ّقع ال�زير اأن يرتفع 
�سنة  بحل�ل  اجلامعات  طالب  عدد 
طالب،  ماليني   3 حدود  اإىل   2030
�سيفر�س  الرت��ف��اع  ه��ذا  اإن  وق��ال 
فيما  ل�سيما  ال���زارة  على  حتديات 
عال  تعليم  ب�سمان  بالتكفل  يتعلق 
ذي ن�عية، وه� ما ي�ستدعي التفكري 

منذ الآن يف كيفية م�اجهتها.
الذي  بعد  عن  التعليم  بخ�س��س  و 
قال  ال���ب��اء،  تف�سي  اإث��ر  فيه  ���رع 
على  احلكم  املبكر  من  اإن  ال�زير، 
اأبرز  لكنه  الطريقة،  هذه  مردودية 
اأثناء  �سيك�ن  النقائ�س  ت��دارك  اأن 
اأب���اب  فتح  عند  الدرو�س  مراجعة 

اجلامعة يف �سهر اأوت.

اإىل  ال�زير  اأ�سار  اأخ��رى،  جهة  من 
ت�اأمة  اتفاقيات  اإب��رام  على  العمل 
و  اجلن�ب،  و  ال�سمال  جامعات  بني 
اأ�ساتذة  بانتقال  اإم��ا  ذلك  �سي�سمح 
اأو  اجلن�ب  نح�  ال�سمال  جامعات 
جامعات  نح�  اجلن�ب  طلبة  بتنقل 
من  لال�ستفادة  ال�سمال  معاهد  و 
ك�سف  و  التطبيقية.  ال��درو���س 

م�روع  وج���د  عن  ذات��ه،  املتحدث 
كما  باخلارج،  الكفاءات  مع  للتعاون 
مدار�س   8 لإط��الق  نية  عن  ك�سف 
البداية  ن�اة  �ستك�ن  حيث  للنخبة، 
باملدينة  للذكاء ال�سطناعي  مبدر�سة 
اأخرى  و  الله،  عبد  �سيدي  اجلديدة 
باحلرا�س  التقنيات  متعددة  باملدر�سة 

ف�سال عن جامعة باب الزوار.

اأقّر بوجود اختالالت يف ت�سيري العديد منها

�ستفتح  م�ساحله  باأن  وامليزانية،  املالية  اللجنة  اأع�ساء  �سيتور،  الدين  �سم�ص  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وعد 
توقع  الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي  ت�سيريها،  تطبع  التي  االختالالت  اإىل  النظر  و  لتطهريها  االجتماعية  اخلدمات  ملفات 
2030، وهو االرتفاع الذي �سيفر�ص حتديات على الوزارة؛  3 ماليني طالب يف  اإىل  امل�سوؤول ذاته و�سول عدد الطلبة 

ت�ستدعي التفكري يف كيفية مواجهتها.

جاب اهلل ي�سجل
154 حتفظا جوهريا  

الد�ستور يف م�سودة 
عبد  والتنمية،  العدالة  جبهة  رئي�س  و�سف 
اأ�رفت  التي  الد�ست�ر  م�س�دة  الله،  جاب  الله 
لعرابة  اأحمد  بقيادة  اخلرباء  جلنة  اإعدادها  على 
ال�سعب”.وقال  وحدة  على  احلقيقي  ب�”اخلطري 
جاب الله يف بث مبا�ر عرب �سفحته الر�سمية 
على في�سب�ك اإن “م�س�دة الد�ست�ر املعرو�سة 
للنقا�س حتمل تاآمرا على اللغة العربية ل�سالح 
احلزبي  امل�س�ؤول  ذات  الفرن�سية”.وح�سب 
قامت  بل  كامل  بد�ست�ر  تاأِت  مل  “اللجنة  فاإن 
اأن  معتربا   ،2016 د�ست�ر  على  بتعديالت 
تعديل  م�س�دة  حملتها  التي  “الإ�سافات 
و�سعه  الذي  ال�سم  من  اأ�س�اأ  احلالية  الد�ست�ر 
الرئي�س ال�سابق عبد العزيز ب�تفليقة”.واأ�ساف 
امل�س�دة  عن  ج�هريا  ماأخذا   154 “�سجل  اأنه 
مع  �سارخا  تعار�سا  تتعار�س  الد�ست�رية، 
دين وتاريخ وتطلعات ال�سعب اجلزائري وتهدد 

ال�سيادة ال�طنية”.
ق/و

02 السبت 20 جوان 2020 م الموافق لـ 28 شوال 1441هـ
العدد
2023

بالطيب  الداخلية تعرتف  وزارة 
اأمينا عاما لالأرندي زيتوين 

اأعلن التجمع ال�طني الدميقراطي،يف بيان، عن اعتماد وزارة الداخلية 
التي  و  للحزب،  ال�ساد�س  امل�ؤمتر  طرف  من  عليها  امل�سادق  النتائج 
جديدة  ت�سكيلة  انتخاب  كذا  و  عاما،  اأمينا  زيت�ين  الطيب  اأفرزت 
التجمع  حلزب  ال�طني  امل�ؤمتر  مندوب�  زكى  ال�طني.و  للمجل�س 
ال�طني الدميقراطي، املنعقد ي�م 28 ماي الفارط بالعا�سمة، الطيب 
زيت�ين، اأمينا عاما للحزب، خلفا لعز الدين ميه�بي الذي �سغل هذا 

املن�سب بالنيابة منذ ج�يلية 2019.

ق/و

تتح�سل  جمعية   1213
اأ�سبوع على االعتماد خالل 
ك�سفت وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية و 
التهيئة العمرانية، عن ح�س�ل 1213 جمعية 
حملية على العتماد يف غ�س�ن اأ�سب�ع بعد 
اأ�سادت  القان�نية.و  ال�روط  كل  ا�ستيفائها 
امل�اطنني  و  بامل�اطنات  الداخلية  وزارة 
جمددة  اجلمع�ي،  الن�ساط  يف  املنخرطني 
بتعبئة جميع  التزامها  بدعمهم و مرافقتهم، 
من  لتمكينهم  املادية  و  الب�رية  الإمكانيات 
مبا�رة ن�ساطاتهم ب�س�رة م�ستمرة يف اإطار 
تعهدت  قد  ال��سية  ال���زارة  منظم.وكانت 
لتاأ�سي�س  ت�سهيالت  ب��سع  �سابق  وقت  يف 
معتمدة  الأحياء،  وجل��ان  املحلية  اجلمعيات 
اإر�ساء  ،بهدف  القان�ن  اإط��ار  يف  للن�ساط 
امل�ست�ى  على  الت�سيري  يف  جديدة  ق�اعد 

املحلي.
ق/و

اإىل غاية 2027

�سوناطراك و ال�سركة التون�سية للكهرباء و الغاز جتددان عقد ت�سويق الغاز الطبيعي 
ت������س��ل��ت ال�����رك��ة ال���ط��ن��ي��ة 
ل��ل��م��ح��روق��ات ���س���ن��اط��راك و 
و  للكهرباء  الت�ن�سية  ال�ركة 
بتجديد  يق�سي  اتفاق  اإىل  الغاز 
الطبيعي  الغاز  بيع  و  ���راء  عقد 
اإىل  اإ�سافية  �سن�ات  ثماين  ملدة 
به  اأف���اد  ح�سبما   ،  2027 غ��اي��ة 
يف  �س�ناطراك.وجاء  ملجمع  بيان 
ال�ركة  م��ن  ك��ل  "تعلن  البيان 
�س�ناطراك  للمحروقات  ال�طنية 

للكهرباء  الت�ن�سية  ال�ركة  و 
اتفاق  اإىل  ت��سلهما  عن  والغاز 
بيع  و  ����راء  لعقد  ملحق  على 
بتاريخ  امل���ق��ع  الطبيعي،  ال��غ��از 
 1997 مار�س  �سهر  من  الثالث 
هذا  بتجديد  امللحق  يتعلق  ،و 
اأخرى  �سن�ات  ثماين  ملدة  العقد 
اتفق  2027".كما  ع��ام  غاية  اإىل 
متديد  "اإمكانية  على  ال��ط��رف��ان 
عامني  ملدة  اأخ��رى  مرة  العقد  هذا 

امل�سدر. نف�س  ي�سيف  اآخرين"، 
يف  زيادة  اأي�سا  التفاق  ويت�سمن 
عليها  التعاقد  مت  التي  الغاز  كمية 
عام  من  بداية  باملائة   20 بن�سبة 
ال�ستجابة  لتاأمني  ذلك  و   ،"  2025
لال�ستهالك  امل��ت���ق��ع  ل��الرت��ف��اع 
ال�سرتاتيجية  ال�س�ق  ه��ذه  يف 
اأ�سارت  البيان.و  ذات  ي��سح   ،"
للمحروقات  ال�طنية  ال�ركة 
من  �سيمكنها  التفاق  هذا  اأن  اإىل 

رئي�سي  كمزود  مكانتها  "تعزيز 
�س�ق  يف  الطبيعي،  بالغاز  لت�ن�س 
ال�سديدة"،  بالتناف�سية  تتميز 
الت�ن�سية  لل�ركة  �سي�سمح  كما 
للكهرباء و الغاز من تاأمني حاجياتها 
هناأت  املنا�سبة،  الغاز".وبهذه  من 
نتيجة  على  بع�سهما،  ال�ركتان 
ت�قيع  اإىل  الت��سل  و  املفاو�سات 

الأ�سلي. للعقد  امللحق  هذا 
ق/و

وزارة العدل تاأمر جهاتها الق�سائية با�ستئناف ن�ساطاتها
اجل��ه��ات  ال��ع��دل  وزارة  اأم���رت 
العمل  با�ستئناف  الق�سائية 
ن�س  خالل  من  هذا  و  الق�سائي، 
العدل  وزير  عن  ال�سادرة  املذكرة 
املذكرة،  اأكدت  .و  الأختام  حافظ 
الن�ساط  ا�ستمرار  ���رورة  على 
و  ج�يلية   31 لغاية  الق�سائي 
من  الفاحت  من  اب��ت��داء  ا�ستئنافه 
حتدد  اأن  على  �سبتمرب،  �سهر 
تعليمة  مبقت�سى  ال�سن�ية  العطلة 
يف  الق�سائية  اجلهات  اإىل  �ستبّلغ 
املذكرة  اأ�سافت  العاجل.و  القريب 
الق�سائي  العمل  ا�ستئناف  اأن 

من  املتخذة  التدابري  �سمن  يندرج 
الرامية  العم�مية  ال�سلطات  طرف 
احلجر  اإجراءات  من  التخفيف  اإىل 
بالتدابري  اللتزام  مع  ال�سحي، 
فريو�س  وباء  انت�سار  من  ال�قائية 
اإىل  امل��ذك��رة  ت�ستند  ك���رون��ا.و 
حافظ  العدل،  وزير  اجتماع  نتائج 
الن�اب  و  الروؤ�ساء  مع  الأخ��ت��ام 
الق�سائية  املجال�س  لدى  العامني 
الفارط،  ج�ان   15 بتاريخ  املنعقد 
اإمكانية  على  ،اإجماعا،  اأ�سفر  حيث 
الق�سائي  ال��ع��م��ل  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
بالق�اعد  ال�سارم  الل��ت��زام  مع 

املذكرة  تعر�ست  الحرتازية.وقد 
للكيفيات  �سفحات  اأرب���ع  يف 
العمل  ل���س��ت��ئ��ن��اف  ال��ع��م��ل��ي��ة 
حمكمة  جم��الت  يف  الق�سائي 
الغرف  و  الأق�سام  يف  اجلنايات، 
اجلزائية،  الق�سايا  يف  املدنية، 
املحب��سني  ا�ستخراج  بخ�س��س 
العمل  بخ�س��س  للتحقيق، 
ال�سن�ية.و  العطلة  و  الإداري 
ا�ستئناف  م�ساألة  املذكرة  نظمت 
و  اجلزائية  الق�سايا  يف  العمل 
للتحقيق،  املحب��سني  ا�ستخراج 
من  املتخذة  التدابري  اح��رتام  مع 

ط���رف ال�����س��ل��ط��ات ال��ع��ام��ة، و 
تف�سيل  و  حتبيذ  بجدوى  اأو�ست 
ُبعد  عن  املرئية  املحا�رة  اأ�سل�ب 
التدريجية  الع�دة  �سمان  ق�سد 
هذه  اأولت  قد  العادية.و  لل��سعية 
ل�ستئناف  خا�سة  عناية  املذكرة 
ب�سمان  ل�سيما  الإداري  العمل 
على  اخلدمات  من  الأدن���ى،  احل��د 
ت�سجيل  م�سلحة  م�����س��ت���ى 
وم�سلحة  وال��دع��اوى  الق�سايا 
ال�ستعالمات  و  الطع�ن  ا�ستقبال 

الأحكام. ت�سليم  و 
ق/و

وكاالتها  تفتح  كا�سنو�ص 
ال�سبت اليوم 

الجتماعي  لل�سمان  ال�طني  ال�سندوق  اأعلن 
فروعه  �سبابيك  جميع  فتح  عن  الأج��راء،  لغري 
اأجل  حت�سيل  من  امل�اطنني،  اأمام  �سبت  ي�م  كل 
ال�سرتاكات ال�سن�ية.و اأ�سار ال�سندوق يف بيان 
له باأن وكالته يف جميع ال�ليات �ستفتح اأب�ابها 
الفرتة  خالل  �سبت  ي�م  كل  ا�ستثنائي  ب�سكل 
املقبل،  اأكت�بر   3 غاية  اإىل  ج�ان   20 من  املمتدة 
بداية من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإىل غاية الرابعة 
هذا  اأن  ذاته  امل�سدر  اأو�سح  م�ساء.و  الن�سف  و 
وغري  القت�سادية  للم�ؤ�س�سات  �سي�سمح  الإجراء 
اخلا�س  حل�سابهم  ن�ساطا  ميار�س�ن  الذين  الأجراء، 
باأ�سا�س  الت�ريح  و  النت�ساب  واجب  اأداء  من 
خالل  من  اجتماعية،  تغطية  و�سمان  ال�سرتاك 
الأداءات  من  ال�ستفادة  و  ال�سفاء  بطاقة  حتيني 
ال�سيدليات  من  الأدوي��ة  اقتناء  خا�سة  العينية، 

املتعاقدة.
ق/و

2020 5 اأ�سهر االأوىل من �سنة   خالل 

9708 اآخرين  1065 �سخ�سا واإ�سابة   وفاة 
اأعلن ال�سندوق ال�طني لل�سمان الجتماعي لغري الأجراء، عن فتح جميع �سبابيك 
فروعه كل ي�م �سبت اأمام امل�اطنني، من اأجل  حت�سيل ال�سرتاكات ال�سن�ية.و اأ�سار 
ال�سندوق يف بيان له باأن وكالته يف جميع ال�ليات �ستفتح اأب�ابها ب�سكل ا�ستثنائي 
كل ي�م �سبت خالل الفرتة املمتدة من 20 ج�ان اإىل غاية 3 اأكت�بر املقبل، بداية من 
اأن  ذاته  امل�سدر  اأو�سح  الن�سف م�ساء.و  الرابعة و  اإىل غاية  الثامنة �سباحا  ال�ساعة 
هذا الإجراء �سي�سمح للم�ؤ�س�سات القت�سادية وغري الأجراء، الذين ميار�س�ن ن�ساطا 
و�سمان  ال�سرتاك  باأ�سا�س  الت�ريح  و  النت�ساب  واجب  اأداء  من  اخلا�س  حل�سابهم 
العينية،  الأداءات  ال�ستفادة من  و  ال�سفاء  بطاقة  اجتماعية، من خالل حتيني  تغطية 

خا�سة اقتناء الأدوية من ال�سيدليات املتعاقدة.
ق/و



الهارب بو�سوارب  بحق  �سنة  و20  عامًا   15 وعوملي  اأويحيى  �سجن  التما�ص 

التالعبــات يف نظــام "�سي كــا دي" كلــف 
ملــيارا بـــ225  خــ�سائر  اخلزينــة 

لوؤي ي
----------------------

�س�فاك  ق�سية  يف  متابع�ن  املتهم�ن 
ف�ساد  بق�سايا  �سلة  ذات  تهم  بعدة 
عن  ناجتة  اأم�ال  تبي�س وحت�يل  منها 
الر�س�ة  للخارج،  اإجرامية  عائدات 
وا�ستغالل النف�ذ وكذا ال�سغط على 
من  وحتري�سهم  العم�ميني  امل�ظفني 
اأجل احل�س�ل على مزايا غري م�ستحقة.
وجمم�ع  اأوي��ح��ي��ى  اىل  ووج��ه��ت 
بالف�ساد  �سلة  ذات  تهما  املت�رطني، 
ناجتة  اأم���ال  وحت�يل  تبيي�س  منها 
عن عائدات اإجرامية للخارج، الر�س�ة 
وا�ستغالل النف�ذ وكذا ال�سغط على 
وحتري�سهم  العم�ميني  امل�ظفني 
غري  مزايا  على  احل�س�ل  اأج��ل  من 
غري  للغري  امتيازات  ومنح  م�ستحقة، 
للقان�ن  واإبرام �سفقة خمالفة  مربرة، 
وتبديد  ال�ظيفة،  ا�ستغالل  واإ�ساءة 
كل  نفى  اأويحيى  لكن  العام،  امل��ال 
ا�ستج�ابه،  خالل  اإليه  امل�جهة  التهم 
للحفاظ  دائما  ي�سعى  كان  اأنه  واأكد 
عنده  ما  كل  وقدم  العام،  املال  على 
للبالد،  املالية  امل�سالح  على  للحفاظ 
من  ت�سدر  كانت  القرارات  كل  واأن 
فيما  لال�ستثمار،  ال�طني  املجل�س 
رف�س وزير ال�سناعة ال�سابق ي��سف 
"اأنا  للقا�سي  وق��ال  التهم  ي��سفي 

ل�ست بفا�سد".
ب��س�ارب  ال�سالم  عبد  يخ�س  وفيما 
ممثل  التم�س  فرار،  حالة  يف  املت�اجد 
ب8  غ��رام��ة  اأي�سا  العامة  النيابة 
دويل  اأم��ر  ا�سدار  مع  دينار  ماليني 
التما�س  مت  فيما   ، عليه  القب�س  باإلقاء 
يف  دينار  ملي�ن  ب2  غرامة  اأي�سا 
ال�سابق  ال�سناعة  اويحيى ووزير  حق 

ي��سف ي��سفي .
نافذة  �سجنا  �سنة   20 التما�س  مت  كما 
يف حق املتهم جرب� اأمني مع غرامة ب 
العق�بة  نف�س  وهي  دينار،  ملي�ن   8
فتيحة  م��سى  بن  حق  يف  امللتم�سة 
اأمر  اإ���س��دار  مع  ع�ملي  م��راد  زوج��ة 

بالقب�س الدويل يف حقها .
 5 عق�بة  العام  احلق  ممثل  التم�س  و 
مبلي�ن  وغرامة  نافذة  �سجنا  �سن�ات 
املدير  الرئي�س  حق  يف  جزائري  دينار 
ال�سعبي  للقر�س  ال�سابق  ال��ع��ام 
نف�س  وهي  ب�ذياب،  عمر  اجلزائري 
العق�بة التي مت التما�سها يف املتهمني 
وعل�ان  اأم��ني  ت��رية   ، ف���زي  جناوي 
الكرمي  عبد  اىل  بالإ�سافة  حممد 
وكذا  جيدة  الدين  ون�ر  م�سطفى 
ويكان  وك��ذا  الدين  ن���ر  ب�غريرة 
عبد  ق�سدريل  ج��ان��ب  اىل  ج��م��ال، 
وعبدون  م�سطفى  علقة  بن   ، الكرمي 

يف  �سابق�ن  اإط��ارات  وهم  اإ�سماعيل 
على  القر�س  وجلنة  ال�سناعة  وزارة 

م�ست�ى القر�س ال�سعبي اجلزائري .
ب�32  عق�بة  ت�سليط  التم�س  كما 
ملي�ن دينار كغرامة يف حق ال�ركات 
وم�سادرة  الق�سية  هذه  يف  املتهمة 
ممار�سة  من  اإعفائها  مع  ممتلكاتها 

الن�ساط القت�سادي ملدة 5 �سن�ات .
اأكد   ، الأحكام  لهذه  التما�سه،  وقبل 
ممثل احلق العام يف مرافعته اأن املتهمني 
 ، )اأويحيى  ال�سابقني  امل�س�ؤولني  من 
متابعني  غري   " وي��سفي  ب��س�ارب 
�سيا�سية،  اأفعال  عن  الق�سية  هذه  يف 
واأفعال  اإجرامي  منط  لرتكابهم  بل 
عليه  يعاقب  جزائيا  و�سفا  تكت�سي 
مكافحة  وقان�ن  العق�بات  قان�ن 

الف�ساد " .
للخزينة  الق�سائي  ال�كيل  ك�سف  و 

العم�مية ان هذه الق�سية ت�سببت يف 
لل�كالة  دينار  "خ�سائر ب297 ملي�ن 
و225   ، ال�ستثمار  لتط�ير  ال�طنية 
�سي  نظام  يخ�س  فيما  خ�سائر  مليار 

كادي ، اأ�س كادي " .
يف  اللتما�س  ه��ذا  يعد  ول��ال���س��ارة 
الثالث  ه�  وال����زراء  اويحيى  حق 
ففي  �سابقني،  حكمني  بعد  ن�عه  من 
حمكمة  اأ���س��درت  املا�سي  مار�س 
حق  يف  عامًا   15 بال�سجن  اأحكامًا 
املالك �سالل وي��سفي  اأويحيى وعبد 
تتعلق  اأخ��رى  ق�سية  يف  واآخ��ري��ن، 
النتخابية  للحملة  اخلفي  بالتم�يل 
ب�تفيلقة  العزيز  عبد  ال�سابق  للرئي�س 
مقررة يف  كانت  التي  النتخابات  يف 
اأ�سدرته  اأول  2019، بعد حكم  افريل 
يف  العا�سمة  يف  ابتدائية  حمكمة 
العا�ر من دي�سمرب املا�سي يف حقهم.

حماكمة  من  مرافعة  جل�سة  اآخر  يف  اأم�ص  اأول  احممد  �سيدي  مبحكمة  العام  احلق  ممثل  طلب    
15 �سنة �سجنًا  وزراء �سابقني على راأ�سهم رئي�ص احلكومة ال�سابق احمد اويحيى ت�سليط عقوبة 
يف حقه،   و�سد الرئي�ص املدير العام ل�سوفاك مراد عوملي ، فيما التم�ست 12 �سنة �سجنًا يف حق 
وزير ال�سناعة ال�سابق يو�سف يو�سفي، و20 �سنة حب�سًا �سد الوزير عبد ال�سالم بو�سوارب، الفار 

يف فرن�سا مع اإ�سدار اأمر بالقب�ص الدويل عليه.
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جلنة الفتوى تخل�ص اإىل ا�ستحالة تطبيق 
اإجراءات الوقاية داخل امل�ساجد

ع�سو باللجنة اعترب تعليق ال�سالة بها اأمر دعت اإليه ال�سرورة ال�سرعية

اأكد ع�س� جلنة الفت�ى ب�زارة ال�س�ؤون 
الدينية والأوقاف حممد بن زعمية خالل 
حل�له �سيفا على القناة الإذاعية الأوىل 
اأول اأم�س اخلمي�س، على اأهمية قرار تعليق 
ال�رورة  اأن  م�ؤكدا  بامل�ساجد،  ال�سالة 
ذلك،  تقت�سي  النف�س  حلفظ  ال�رعية 
تغلق  مل  اجلزائر  يف  امل�ساجد  اأن  م�سيفا 
على  داعيا  الآذان،  فيها  يرفع  مازال  بل 
والجتماعي،  اجل�سدي  التباعد  �رورة 
مبا ي�سمح مبحا�رة وباء ك�رونا والع�دة 
اإن  زعمية  بن  الطبيعية.وقال  احلياة  اإىل 
اأمر  بامل�ساجد،  ال�سالة  تعليق  ا�ستمرار 
ترجيحا  ال�رعية،  ال�رورة  اإليه  دعت 
اأعلى  ه�  ال��ذي  النف�س  حفظ  ملق�سد 
املقا�سد ال�رعية، كا�سفا اأن جلنة الإفتاء  
�سهدت نقا�سا ح�ل اإمكانية فتح امل�ساجد 
التباعد  يف  م�سددة  اإج��راءات  اإقرار  مع 
ا�ستحالة  اإىل  خل�ست  لكنها  وال�قاية، 
امل�ساجد،  داخل  ال�قاية  اإجراءات  تطبيق 
النظام  لتن�ع مرتاديها و�سع�بة فر�س 
يف  امل�ساجد  فتح  اأن  .واع��ت��رب  داخلها 
ال�قت الراهن الذي مازال ال�باء يح�سد 
الأرواح مغامرة غري حم�س�بة الع�اقب، 
العربية  اململكة   بتجربة  م�ست�سهدا 

ال�سع�دية يف ت�رعها يف فتح امل�ساجد،  
وجعلها  الإ�سابات،  عدد  �ساعف  مما 

تع�د  اإىل اإغالقها مرة اأخرى.
والأ�س�اق  امل�ساجد  بني  املقارنة  وح�ل 
اعترب ذات املتحدث اأن املقارنة مغل�طة 
باملدار�س  تقارن  ح�سبه  امل�ساجد  لأن 
واجلامعات وباقي الأماكن املغلقة، التي 
اأوقات  ان�سباطا يف  و  اكتظاظا  تتطلب 
حمددة و دخ�ل وخروجا يف ال�قت ذاته، 
م�سيفا اأن جلنة الإفتاء وبناء على تقارير 
بالتباعد  اأفتت  الأطباء،  من  الذكر  اأهل 
داخ��ل  حتى  والج��ت��م��اع��ي  اجل�����س��دي 
واأماكن  كالأ�س�اق  الأخ��رى  الأماكن 
جللب  ق��ام  ال��دي��ن  اأن  م���ؤك��دا  العمل، 
امل�سلحة ودرء املف�سدة، واأ�ساف اأن درء 
واإن  امل�سلحة،  جلب  من  اأوىل  املف�سدة 
مف�سدة تعليق ال�سالة بامل�ساجد ه� درء 
النا�س  تعري�س  يف  تتمثل  اأكرب  ملف�سدة 
اأوىل  مي�س  ما  وه���  وامل���ت،  للعدوى 
حلفظها  ال�ريعة  جاءت  التي  الكليات 
الله  اأك��د  التي  الب�رية،  النف�س  وهي 
اأحياها  من  انه  تنزيله  حمكم  يف  تعاىل 

فقد اأحيا النا�س جميعا.
ل�ؤي ي

بن بوزيد يوؤكد اعتماد ال�سفافية يف االأرقام اخلا�سة بفريو�ص كورونا ويو�سح:

االأطباء تعبوا لطول املدة وعدم امتثال املواطنني الإجراءات الوقاية
اأكد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
بن  ال��رح��م��ان  عبد  امل�ست�سفيات، 
ك�فيد  فريو�س  انت�سار  اأّن  ب�زيد، 
بن  حقيقية.واأورد  اأزم��ة  يعترب   ،19
اأع�ساء  اأ�سئلة  اإجابته على  ب�زيد، يف 
ت�فر  ح�ل  الأول،  اأم�س  الأمة  جمل�س 
الفريو�س  م��ن  ال�قائية  ال��سائل 
اإن  ال���زي��ر،  ق��ال  البالد،  يف  التاجي 
16 ملي�ن  اأزيد من  البالد حت�ز على 
 6 و�س�ل  جراحية.وينتظر  كمامة 
الأ�سب�ع.واأ�سار  هذا  كمامة  ماليني 
الأقنعة  �سعر  ارتفاع  اأن  ب�زيد،  بن 
دفعهم  العاملية،  الأ�س�اق  يف  ال�قائية 
اأكد  املحلي.كما  الإن��ت��اج  لت�سجيع 
ب�باء  اخلا�سة  املعطيات  اأّن  ال�زير 
اأن  جائحة ك�رونا تتغري ي�ميا،م�ؤكدا 
ال�زير  جمندا.واأورد  يزال  ل  قطاعه 
وعدم  املدة،  لط�ل  تعب�ا  الأطباء  اأن 
ال�قاية. لإج��راءات  امل�اطنني  امتثال 

قال  التاجي،  الفريو�س  وفيات  وح�ل 
قد  اأن��ه  القطاع  عن  الأول  امل�س�ؤول 
الذين  الفريو�س  �سحايا  اإح�ساء  مت 

حلماية  امل�ست�سفيات،  خ��ارج  ت�ف�ا 
مهمة.م�ؤكدا  ال�سفافية  لأن  امل�اطنني 
اأن عدد ال�فيات الناجمة عن الإ�سابة 
بالفريو�س التاجي، والتي اأعلنت عنها 
ال�باء،  تف�سي  مبتابعة  املكلفة  اللجنة 
ركز  اجلمه�رية  رئي�س  لأن  �سحيحة 
ب�زيد على  بن  ال�سفافية.واأ�سار  على 
اأن عدد وفيات الفريو�س التاجي ارتفع 
اح��رتام  لعدم  الأخ��ري  الأ�سب�ع  يف 
ك�سف  ال�سحي.و  احلجر  اإج���راءات 
منحة  اأن  وال�سكان،  ال�سحة  وزي��ر 
قطاع  يف  بالعاملني  اخلا�سة  اخلطر 
اجلمه�رية،  رئي�س  قررها  ال�سحة 
وهي تخ�س العاملني املعر�سني خلطر 
اأن  ال�زير  بال�باء.واأ�ساف  الإ�سابة 
تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية  رئي�س 
للعاملني  اخل��ط��ر  منحة  منح  ق��رر 
فريو�س  مل�اجهة  الأول  ال�سف  يف 
ك�رونا، غري اأننا بعد درا�سة الطلبات 
ذات  اأخرى  اأ�سالك  اإىل  ت��سيعها  مت 
اأنه  ال���زي��ر  بال�باء.وك�سف  �سلة 
وال�ستم  ال�سب  من  ل�ابل  تعر�س 

ب�سبب هذه املنحة، م�سيفا ان ل عالقة 
اأو من بعيد بالق�سية  له ل من قريب 
بل ه� م�س�ؤول يطبق تعليمات رئي�س 
زار  اأنه  اأ�ساف  كما  فقط،  اجلمه�رية 
ال�سف  يف  امل�ج�دين  الطباء  بع�س 
اأن  ورف�س�ا  الفريو�س  مل�اجهة  الأول 
تعمم املنحة.ويف �سياق ذي �سلة، قال 
بن ب�زيد، اإنه يف بع�س امل�ست�سفيات 

الدارة  يف  العاملني  اأ�سماء  وج��دوا 
املنحة،  من  امل�ستفيدين  قائمة  �سمن 
والعتماد  الق�ائم  تلك  اإلغاء  مت  اأين 
فقط على اأ�سماء العاملني يف م�سلحة 
ال�باء  ي�اجه�ن  لك�نهم   19 ك�فيد 
فاإنهم  وبالتايل  الأوىل،  ال�سف�ف  يف 

معر�س�ن خلطر العدوى.
ل�ؤي ي

  خدمات طلب التاأ�سرية الفرن�سية متوفر 
بداية من 28 جوان القادم

  لالأ�سخا�ص احلا�سلني على موعد م�سبق

لفرن�سا  التاأ�سرية  خدمات  مركز  ك�سف 
�سريفي�س"  "يف.اأف.اأ�س.غل�بال  مركز 
يف بيان له اأم�س الأول، اإعادة فتح اأب�ابه 

بداية من ي�م 28 ج�ان املقبل.
ل�ستئناف  �روط  عدة  املركز  وو�سع 
العمل و ا�ستقبال الطلبات، منها حتديد 
اإىل  الأح��د  ي�م  من  ال�ستقبال  اأوق��ات 
اخلمي�س من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإىل 
منت�سف النهار و الن�سف. ونبه املركز  
�روط  احرتام  �رورة  اإىل  امل�اطنني 
التباعد الجتماعي و ال�قاية من فريو�س 
و  ال�سالمة  تعليمات  ك�رونا،ح�سب 

مركز  عليها.واأو�سح  املن�س��س  الأمن 
يك�ن  امللفات  ا�ستالم  ان  "يف.اأف.اأ�س" 
فقط لالأ�سخا�س احلا�سلني على م�عد 
م�سبق، و دفع�ا م�سبقا تكاليف درا�سة 
امللف لأ�سناف التاأ�سريات ط�يلة املدى 
اأو  مهني،  ل�سبب  او  الدرا�سة  اأجل  من 
للتجمع العائلي.اإ�سافة لطلبات تاأ�سرية 
الع�دة للذين انتهت �سالحية تاأ�سرياتهم 
15 ج�ان اجلاري، وكذلك لطلبات  ي�م 
غري  من  الأزواج  لتجميع  التاأ�سرية 

م�اطني الحتاد الأوروبي.
ل�ؤي ي



04 السبت 20 جوان 2020 م الموافق لـ 28 شوال 1441هـ
العدد
2023

ال�سرطة مطالبة بالتدخل عند معاينة عدم احرتام قواعد الوقاية
 من "كورونا"

العزيز  عبد  الأول  ال�زير  اأ�سدر 
تكميلية  ت��سيحية،  تعليمة  جراد 
فيها  يلغي  الداخلية،  وزي��ر  اإىل 
داخل  الكمامة  ارت��داء  اإجبارية 
و  لل�سائق  اخلا�سة  ال�سيارات 
ال�زير  تعليمة  يف  مرافقيه.وجاء 
ال�سيارات  اأ�سحاب  اأن  الأول 
التقيد  على  جمربين  غري  اخلا�سة 

التعليمة  اللتزام.وت�سمنت  بهذا 
اح��رتام  بخ�س��س  ت��سيحات 
فريو�س  ومكافحة  ال�قاية  تدابري 
لتعزيز  ال�لة  دعت  حيث  ك�رونا، 
و�سعها  مت  التي  املراقبة  اأجهزة 
الأم��ن،  م�سالح  جتنيد  خالل  من 
املمركزة  الدولة  م�سالح  وك��ذا 
ال�رطة  �سالحية  لها  خ�لت  التي 

تتدخل  اأن  يجب  والتي  الإداري��ة 
احرتام  عدم  معاينة  عند  بالق�ى 
فريو�س  ومكافحة  ال�قاية  ق�اعد 
الن�س��س  يف  املت�سمنة  ك�رونا 
املعم�ل  والتنظيمية  الت�ريعية 
ن�ساط  حترير  بها.وبخ�س��س 
طلبت  لالأ�سخا�س  احل�ري  النقل 
الأمن،  م�سالح  بتجنيد  التعليمة 

املحددة  ال�روط  اح��رتام  لفر�س 
بنقل  املتعلقة  تلك  �سيما  ول 
ا�ستيعاب  ق��درة  من  باملائة   50
وكذلك  اأق�سى،  كحد  املركبات 
ال�اقي  القناع  ارت���داء  ل��زام��ي��ة  اإ
على  والركاب  لل�سائقني  بالن�سبة 

�س�اء. حد 
                                   ل�ؤي ي

اإنهاء املخططات البيداغوجية  واجعوط ي�ستعجل 
باأ�ساتذة االبتدائي اخلا�سة 

لوؤي ي
-------------------

باأن  ال�طنية  الرتبية  وزير  واأفاد 
امل�جهة  البيداغ�جية  املخططات 
مل  البتدائي  التعليم  لأ�ساتذة 
ليعطي  ب��ع��د،  اإجن��ازه��ا  يكتمل 
من  لالنتهاء  �سارمة  تعليمات 
لن�رها  وقت  اأق��رب  يف  اإجنازها 
اخلا�سة  الرقمية  الر�سية  عرب 
الرتبية  وزير  وتطرق  بال�زارة. 
ال���ط��ن��ي��ة حم��م��د واج��ع���ط يف 
عرب  الرتبية  مدراء  مع  له  اجتماع 
ملخططات  بعد  عن  مرئية  ن��دوة 
التعليم  مرحلة  يف  التعلم  ح�س�س 
كبرية  اأهمية  من  لها  ملا  البتدائي، 
العملية  اأول�يات  من  باعتبارها 
التعليم  اأ�ساتذة  مُتكن  الرتب�ية، 
مهمتهم  اأداء  م��ن  الب��ت��دائ��ي 
هذا  يف  طالب  البيداغ�جية.وقد 
مبدى  واجع�ط   ال�زير  ال�سدد 

التي  املخططات  هذه  اجناز  تقدم 
ت��اأخ��ري،  اأي  اإجن��ازه��ا  يحتمل  ل 
ح��ت��ى ي��ت���ىل ب��ع��د ذل��ك امل��رك��ز 
ن�رها  الرتب�ية  لل�ثائق  ال�طني 
وعرب  ل��ك��رتوين،  الإ م�قعه  عرب 
الرتبية  ل�زارة  الرقمية  الأر�سية 

ال�سهر  ب�رورة  ودعا  ال�طنية.  
العمليات  ه���ذه  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
لها  ملا  البالغة  الأهمية  ومنحها 
للتعليم  بالن�سبة  كبرية  فائدة  من 
وتخفيف  البتدائي،  الط�ر  يف 
الأ�ساتذة  عاتق  على  امللقى  احلمل 

ك��ان  امل��ط��ل��ب  ه���ذا  اأن  خ��ا���س��ة 
املطالب  م��ن  جمم�عة  ب��ني  م��ن 
ا�ساتذة  تن�سيقية  اأدرجتها  التي 
ال�قفات  خالل  البتدائي  الط�ر 
بداية  عرفتها  التي  الحتجاجية 

الدرا�سية. ال�سنة 

منح وزير الرتبية والتعليم حممد واجعوط تعليمات �سارمة اىل اجلهات املخت�سة، من اأجل انهاء املخططات البيداغوجية اخلا�سة باأ�ساتذة 
التعليم االبتدائي.

ن�سرها عرب االأر�سية الرقمية اخلا�سة بالوزارة

مع اإلغاء احلكومة اإجبارية ارتداء الكمامات داخل ال�سيارات اخلا�سة

 

نحو اإن�ساء منظومة وطنية 
للمخابر لتعزيز عمليات 

مراقبة اجلودة
املر�س�م  تفعيل  باجلزائر، عن  التجارة كمال رزيق  اأعلن وزير 
�س�ف  التي  للمخابر  ال�طنية  باملنظ�مة  املتعلق  التنفيذي 
القطاعات  ملختلف  اخلا�سة  و  العم�مية  املخابر  كل  ت�سم 
امل�ست�ردة  لل�سلع  املطابقة  و  اجل�دة  مراقبة  عمليات  لتعزيز 
الن�ساط  و املحلية، مما ي�سمح بتعزيز حماية امل�ستهلك واأخلقة 
امليزانية  و  املالية  جلنة  اأع�ساء  اأمام  مداخالته  التجاري.واإثر 
القان�ن  اإطار مناق�سة م�روع  ال�سعبي ال�طني يف  للمجل�س 
2017، ، �رح رزيق  املالية  امليزانية لل�سنة  املت�سمن ت�س�ية 
املتعلق  املر�س�م  تفعيل  اعادة  ايل  ت�سعى  التجارة  وزارة  ان 
اخلا�س   1996 يف  �سدر  الذي  للمخابر،  ال�طنية  باملنظ�مة 
باإعداد بطاقية وطنية ت�سم كل املخابر ال�طنية املعتمدة .واأفاد 
املخرب  جانب  اىل  خمربا   39 اأح�ست  التجارة  وزارة  اأن  رزيق 
ال�ستالم.واأو�سح  طريق  يف  خمربا   13 اىل  اإ�سافة  ال�طني 
املخابر  كل  �ست�سم  املخابر  منظ�مة  اإعداد  ان  امل�س�ؤول  ذات 
امل�ج�دة على الرتاب ال�طني، مبا فيها تلك املتعلقة بالقطاعات 
الأخرى و التي �ست�ستغل يف اإطار "امل�سلحة العامة".و يف رده 
تنظيم  ح�ل   �س�ؤال  يف  امليزانية   و  املالية  جلنة  اأع�ساء  على 
الأ�س�اق و احلد من امل�ساربة، اعترب ال�زير ان الدوريات التي 
�رورية  رم�سان،  �سهر  طيلة  الأ�س�اق  خمتلف  يف  بها  قام 
نفى  التجاري.كما  العمل  اأخلقة  و  الأ�س�اق  تنظيم  اجل  من 
حيث  الغذائية؛  امل�اد  يف  ندرة  وج�د  املنا�سبة  هذه  يف  ال�زير 
ال�ا�سعة ال�ستهالك  امل�اد  ال�سميد وغريه من  اأكد ان كميات 
لهذه  رم�سان  �سهر  ان  مذكرا  ل�سه�ر،  امل�اطن  حاجة  تكفي 
ال�سنة كان "اأح�سن" من ال�سن�ات املا�سية حيث كانت، ح�سب 
ق�له، "هناك وفرة يف الإنتاج رغم الظروف املالية و ال�سحية 
ح�ل  �س�ؤال  وعن  ك�رونا".  جائحة  من  الناجمة  ال�سعبة 
التبادل  اإطار  يف  الإقليمية،  التجارية  التفاقيات  انعكا�سات 
التجاري احلر على التجارة اخلارجية و ترقية ال�سادرات، اأ�سار 
القطاع  اإطارات  مع  ال��سع  تقييم  ب�سدد  اجلزائر  باأن  ال�زير 
و اخلرباء القت�ساديني. و�سي�سمل التقييم التفاقيات املختلفة 
واتفاقية  الأوروبي  الحتاد  مع  ال�راكة  اتفاقية  ت�سمل  والتي 
التبادل العربي احلر و حتى التفاقية التي تخ�س منطقة التبادل 
احلر الأفريقية، لكي يت�سنى معرفة انعكا�سات هذه التفاقيات 

على اجلزائر، ي��سح رزيق.
�سرورة عقلنة اال�سترياد و ترقية ال�سادرات 

ميزانية  ت�س�ية  املت�سمن  القان�ن  مب�روع  يتعلق  فيما  اأما 
ا�ستفاد  التجارة  قطاع  ان  املتدخل  ذكر   ،2017 املالية  ال�سنة 
ا�ستغالل  مت  دج  مليار   20،81 قدرها  الت�سيري  ميزانية  من 
قدرها  بن�سبة  اأي   ، الإجمايل  املبلغ  هذا  من  دج  18،61مليار 
89باملئة.واأو�سح ال�زير انه مت تق�سيم ميزانية الت�سيري لل�سنة 
املذك�رة بني الإدارة املركزية التي خ�س�س لها 9،12 مليارات 
لها  التي خ�س�س  التجارية  ال�لئية  املديريات  )42باملئة(،  دج 
مبلغ 11،02مليار دج )ما ميثل ن�سبة 53باملئة( واأخريا املديريات 

اجله�ية للتجارة التي خ�س�س لها 665ملي�ن دج )4باملئة(.
 100 مبلغ  ال�زير  ذكر  فقد  التجهيز،  ميزانية  يخ�س  وفيما 
ملي�ن دج املتعلق بدرا�سة م�روع تكملة مقر وزارة التجارة.

وقد رفع التجميد عن هذا امل�روع ومت اختيار مكتب درا�سات 
عم�مي يف �سبتمرب 2018، ل�ستكمال الدرا�سة التي �ستنطلق 
اأ�سغاله فعليا يف اأقرب الآجال املمكنة، بح�سب التف�سريات التي 
مت  فقد  املنتهية  امل�ساريع  بخ�س��س  للن�اب.اما  ال�زير  قدمها 
ا�ستالم 12 مفت�سية اإقليمية للتجارة، اربع خمابر ملراقبة الن�عية 
و قمع الغ�س و ثالث  مديرية ولئية، ي�سري التقرير الذي قدمه 
التجارة  يخ�س  وفيما  امليزانية.  و  املالية  اأجنة  لأع�ساء  ال�زير 
خالل  من  ترتكز  القطاع  ا�سرتاتيجية  ان  رزيق  اكد  اخلارجية، 
اإعداد و تنفيذ امليزانية على تر�سيد النفقات و اإعادة الت�ازنات 
عقلنة  طريق  عن  املدف�عات،  ميزان  و  التجاري  امليزان  يف 
بالتن�سيق مع  ال�سادرات خارج املحروقات  ال�سترياد و ترقية 
جميع ال�ركاء الفاعلني يف املجال من هيئات حك�مية و اأرباب 
عمل و متعاملني اقت�ساديني.ويف هذا ال�سدد، اأ�سار اىل اإجراءات 
من اجل تاأطري ال�سترياد من خالل اإلغاء نظام رخ�س ال�سترياد 
و تع�ي�سه بنظام الإتاوة الإ�سافية، وذلك ق�سد حماية املنت�ج 
ال�اردات. تقلي�س  و  النا�سئة  امل�ؤ�س�سات  ت�سجيع  و  ال�طني 
و  القت�سادي  الن�ساط  لهذا  فاعلية  اأكرث  اإ�سفاء  اجل  ومن 
املعتمد  التخ�س�س  ال�زير ب�رورة تكري�س مبداإ  اأخلقته، ن�ه 
ال�سترياد  يف  ال�روط.  دفرت  اطار  ال�سترياد  يف  ن�ساط  يف 
اطار دفرت ال�روط.                                                        ق/و

رزيق  يوؤكد: 

منع ا�ستعمال احلليب املب�سرت املو�سب يف اأكيا�ص من طرف اأي عون اقت�سادي

ن�ر  تنفيذي  مر�س�م  ت�سمن 
 35 رق��م  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف 
املب�سرت  احلليب  ا�ستعمال  منع 
طرف  من  اأكيا�س  يف  امل��سب 
ل�سيما  اق��ت�����س��ادي  ع����ن  اأي 

بيع  م�ؤ�س�سات 
امل�������روب���ات 
و  امل���ق���اه���ي  و 
يتعلق  املطاعم.و 
باملر�س�م  الأمر 
الذي  التنفيذي 
وق��ع��ه ال���زي��ر 
ع��ب��د  الأول 
ال��ع��زي��ز ج���راد 
 8 ل  امل����اف���ق 
املتمم  و  امل��ع��دل   2020 ج����ان 
 -50  01 رقم  التنفيذي  للمر�س�م 
و   ،2001 فرباير   12 يف  ال�سادر 
احلليب  اأ�سعار  حتديد  املت�سمن 

الأكيا�س  يف  امل��سب  و  املب�سرت 
مراحل  خمتلف  يف  و  النتاج  عند 

الت�زيع.
"مينع،  اأنه  املر�س�م  ن�س  اأ�سار  و 
اإعادة  به،  املعم�ل  للت�ريع  طبقا 
م�سح�ق  ا�ستعمال  و/اأو  ت�جيه 
احلليب  ن��ت��اج  لإ امل��دع��م  احلليب 
من  غريه  اأو  الد�سم  كامل  املب�سرت 
و  الألبان،  منتجات  اأو  املنتجات 
املب�سرت  احلليب  ا�ستعمال  ك��ذا 
طرف  من  اأكيا�س  يف  امل��سب 
�سيما  ل  اقت�سادي،  ع���ن  ك��ل 
و  امل�����روب��ات  بيع  م�ؤ�س�سات 

املطاعم. و  املقاهي 

و اأكد ن�س املر�س�م املعدل اأن "كل 
عليها  يعاقب  احلكم  لهذا  خمالفة 
به".يذكر  املعم�ل  للت�ريع  طبقا 
وارداتها  من  رفعت  اجلزائر  اأن 
خالل  احلليب  مب�سح�ق  اخلا�سة 
لتبلغ  املا�سية  ال10  ال�سن�ات 
 2019 �سنة  يف  طن   180000
 2009 �سنة  يف   90000 مقابل 
املهني  ال�طني  الدي�ان  يق�م  ،و 
بت�زيع  م�ستقاته  و  للحليب 
طن   8000 يقارب  �سهري  معدل 
اإنتاج  ل�حدات  احلليب  ب�درة  من 

ال�طن. عرب  احلليب 
                                        ق/و

وزير االأ�سغال العمومية و النقل يوؤكد عن اإجراء م�ساورات مع ممثلي الناقلني 
العم�مية  الأ���س��غ��ال  وزي��ر  اأك��د 
باملدية  �سيايل  ف��اروق  النقل،  و 
منتظمة  م�ساورات  "اإجراء  عن 
يف  للنظر  ال��ن��اق��ل��ني  ممثلي  م��ع 
اأن  اإىل  م�سريا  ان�سغالتهم"، 
رفع  عن  احلايل  ال�قت  يف  احلديث 
لأوانه". "�سابق  النقل  ت�سعرية 

معاينته  ل���دى  ال����زي���ر  وق���ال 

الأ�سغال  لقطاع  تابعة  مل�ساريع 
يف  "اإننا  ب��ال���لي��ة،  العم�مية 
خمتلف  ممثلي  جل  مع  دائم  ات�سال 
ننا  اإ و  النقل،  قطاع  يف  الفاعلني 
من  �سل�سلة  بعد  لديهم،  مل�سنا 
اأ�سعار  ارت��ف��اع  ث��ر  اإ امل�����س��اورات 
لل��سعية  التفهم  بع�س  ال�ق�د، 
�سيايل  للبالد".واأبرز  احل��ال��ي��ة 

بعني  بالأخذ  م�ساحله  "تعهدت 
الفئة  ه��ذه  ان�سغالت  العتبار 
"م�ا�سلة  م����ؤك���دا  املهنية"، 
"النظر  مع  بامل�ازاة  امل�ساورات" 
املقدمة  املقرتحات  كل  درا�سة  و 
كما  وم�س�ؤول"،  ه��ادئ  ب�سكل 

اأ�ساف.
و  العم�مية  الأ�سغال  وزير  واختتم 

اإن"ال�ف�د  بالق�ل  ت�ريحه  النقل 
م�ست�ى  على  ا�ستقبالها  مت  التي 
بالظرف  واع��ي��ة  ال��ن��ق��ل  وزارة 
قد  و  البالد،  به  متر  الذي  ال�سعب 
زيادة  اأي  بتاأجيل  اإقناعها  من  متكنا 
هذا  يف  �س�يا  النظر  م�ا�سلة  مع 

املطلب".
ق/و

للنظر يف ان�سغاالتهم
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اآالف العّمال يطالبون بتطبيق التوقيت ال�سيفي 
للعمل

.ع منلـي 
---------------- 

ال�طنية  النقابة  واقرتحت 
امل�����س��ت��ق��ل��ة مل�����س��ت��خ��دم��ي 
بال�ادي  العم�مية  دارات  الإ
ال�سيفي  العمل  برنامج   ،
ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  ابتداءا 
غاية  اإىل  �سباًحا  والن�سف 
واأرجعت   ، زواًل  ال���اح��دة 
النقل  و�سائل  لنعدام  ذلك 
�سع�بة  وك���ذا  امل�����س��اء  يف 
نتيجة  ال��ن�����س��اط  م��زاول��ة 

بع�س  يف  تف�ق  التي  احلرارة 
مئ�ية. درجة   50 الأحيان 

للنقابة  ب��رق��ي��ة  وح�����س��ب 

 ، ال���لي��ة  ل����ايل  وجهتها 
ن�سخة  على  "التحرير"  حت�ز 
خاللها  م��ن  طالبت  منها، 

لدى  بالتدخل  ال�لية  وايل 
لإع���ادة  العليا  ال�سلطات 
على  ال��ت���ق��ي��ت  يف  ال��ن��ظ��ر 
فيه  ملا   ، املا�سية  ال�سنة  غرار 
لرت�سيد  اقت�سادية  م�سلحة 
من  ال��ع��م���م��ي��ة  ال��ن��ف��ق��ات 
الكهرباء  ف��ات���رة  تقلي�س 
املكيفات  ا�ستعمال  ع��ن��د 
ال��ه���ائ��ي��ة وك����ذا حل��ام��ي��ة 
من  وال��ع��ام��الت  امل�ظفات 
يف  والتحر�سات  العتداءات 

لطريق. ا

التي  املرتفعة  للحرارة  نظًرا  للعمل  حمّدد  �سيفي  توقيت  تطبيق  ب�سرورة  نقاباتهم  ل�سان  على  الوادي  بوالية  العمال  اآالف  نا�سد 
القطاعات. العّمال يف خمتلف  العمل من طرف  تاأثر على مردود ونظام  املنطقة، مما  ت�سهدها 

بالوادي ال�سعبة  املناخية  للظروف  نظًرا 

من  ال��ع�����رات  ن��ا���س��دت 
العقلة  ب��ب��ل��دي��ة  ع��ائ��الت 
اجلن�بية  باجلهة  ال���اق��ع��ة 
ال����ادي،  ولي��ة  لعا�سمة 
وعلى  املحلية  ال�سلطات 
بت�فري  ال�لية  وايل  راأ�سهم 
امل���اء ال�����س��ال��ح ل��ل�����رب ، 
حيث  الريفية،  والكهرباء 
يعي�س�ن  ال�����س��ك��ان  اأن 
ع��ل��ى ت��رب��ي��ة امل���ا���س��ي 
ال��ق��ط��ع  وا���س��ت�����س��الح   ،
لهم  تع�د  التي  الأر�سية 

جد. عن  اأب  ملكيتها 
منذ  ي��ع��ان���ن  ال�����س��ك��ان 
���س��ن���ات م��ن ان��ع��دام امل��اء 
ي��ن  اأ  ، ل��ل�����رب  ال�����س��ال��ح 
ي�������س���ط���رون جل��ل��ب��ه م��ن 
وم�سالك  بعيد  م�سافات 
����س���ع���ب���ة ع�����ن ط���ري���ق 
ا�ستعمال  اأو  ال�سهاريج 

. ئم لبها ا

ال�سكان  عن  املمثلني  اأح��د 
العديد  قدم�ا  نهم  اأ ق��ال   ،
للمنتخبني  ال�سكاوي  من 
ملن  حياة  ل  لكن  املحليني 
حياتهم  اأن  رغ��م   ، ت��ن��ادي 
ال�سعبة  والظروف  البدائية 
ي�ميا  يعي�س�نها  ال��ت��ي 

ال�سيف. ف�سل  يف  خا�سة 
ي�سني حممد 

����رف رئ��ي�����س ام��ن دائ��رة  اأ
ب�زية  حممد  خليفة  حا�سي 
اجل�ارية  ال�س�ق  تنظيم  على 
امل�����س��م��اة ���س���ق ال��ع�����ر 
جمم�عة  ه��ا  ن�����س��اأ اأ وال��ت��ي 
والف�اكه  اخل�ر  جت��ار  م��ن 
�سهر  م��ن��ذ  امل��دي��ن��ة  ب���ذات 
فجاب  امل��ن�����رم  رم�����س��ان 
مقربة  امتداد  على  ال�س�ق 
داعيا  املدينة  بذات  الغربية 
ل�ستعمال  ال��ت��ج��ار  ه����ؤلء 
قام  فيما  ال�اقية  الكمامات 
والف�اكه  اخل�ر  بيع  مبنع 
لتي�سري  ال�س�ق  مدخل  عند 
ح��رك��ة م����رور امل��رك��ب��ات، 
ظل  يف  العملية  هذه  وتاأتي 
عدد  يف  امل��ل��ح���ظ  النق�س 
ب�سبب  ال��دائ��رة  اأم��ن  رج��ال 
ب��ع�����س الجن�����ازات ول��ق��ي 

طرف  من  كبريا  ا�ستح�سانا 
من  حرمت  التي  املدينة  اأهل 
منذ  ���س��ب���ع��ي��ة  الأ ال�����س���ق 
املنزيل  ال�سحي  احلجر  بداية 
�سجلت  املدينة  وان  خا�سة 
لهذا  حالت  عده  يام  الأ هذه 
وف��اة  ت�سجيل  م��ع  ال���ب��اء 
على  دل  اإن  وه��ذا   ، واح��دة 
ال�سع�ر  على  يدل  منا  فاإ �سيء 
ال�سحية  الأو�ساع  بخط�رة 
ويف   ، امل��دي��ن��ة  مل���اط��ن��ي 
بع�س  م��ع  للتحرير  حديث 
عن  عربوا  الذين  املت�س�قني 
ملثل  وا�ستح�سانهم  ارتياحهم 
ت�سب  التي  العمليات  هذه 
امل�اطنني  �سالح  يف  كلها 
وت��ق��ل��ي�����س ع��م��ر الأزم����ة 
. القاتل  ال�باء  لهذا  ال�سحية 

مبارك  قدودة 

�سكان  م��ن  ع���دد  ي��ط��ال��ب 
احل��دودي  ال�ريط  بلديات 
املحلية،  ال�سلطات  بال�ادي 
من  ن���ق���اذه���م  لإ ب��ال��ت��دخ��ل 
الذي  "لي�سماني�ز"  مر�س 
اإىل  م�سريين  بينهم،  تف�سى 
اإىل  التنقل  يف  معاناتهم 
 ، للعالج  ال���لي��ة  عا�سمة 
باملنطقة،  ت�فره  لعدم  نظرا 
العالج  تقريب  اإىل  داع��ني 
ملكافحة  حملة  واإطالق  منهم 

. ته م�سببا
امل�ؤ�س�سة  م�س�ؤول�  واأك��د 
اجل�ارية  لل�سحة  العم�مية 
جهتهم  من  العربي  بالطالب 
امل�ؤ�س�سة  م�����س��ال��ح  اأن   ،

الأخرية  املدة  خالل  ا�ستقبلت 
 ، بالداء  اإ�سابة   30 من  اأكرث 
من  منهم  كبري  عدد  ويعاين 
 03 م��ن  اأك��رث  اإ���س��اب��ات يف 
جلهم  اجل�سم،  يف  م�ا�سع 
و"الطالب  ق�سة"  "بن  م��ن 
واحدة  حالة  عدا   ، العربي" 
دوار  منطقة  من  و�سلتهم 
اأغلبهم  ت�جيه  يتم  ، حيث  املاء 
ا�ست�سفائية  م�ؤ�س�سات  اإىل 
بعد   ، ال���لي��ة  ب��ع��ا���س��م��ة 
الطبية  التحاليل  اإجرائهم 
التي  الفئة  خا�سة  الالزمة، 
والتي  اإ�سابة  من  اأكرث  لديها 

مكثفا.  عالجا  تتطلب 
وق����ال ع����دد م���ن اأول���ي���اء 

بعدد  ال��ق��اط��ن��ني  امل�����س��اب��ني 
ق�سة،  ب��ن  بلدية  ق��رى  م��ن 
"الدويالت"،  غ���رار  ع��ل��ى 
و"ال�سارع"  "ال�سك�ساك" 
املر�سى  بنائهم  اأ نقل  اإن   ،
اأنهكهم  ال�لية  عا�سمة  اإىل 
التحاليل  لأن  ماديا،  كثريا 
العالجية  واخلدمات  الطبية 
���س�����س��ة ال��ع��م���م��ي��ة  ب��امل���ؤ
منعدمة  ب��اجل��ه��ة  ال���ح��ي��دة 
قطع  اإىل  ي�سطرهم  م��ا   ،
عن  ينجر  وما  ط�يلة  م�سافة 
خا�سة   ، تكاليف  من  ذل��ك 
الدخل،  حم��دودو  جلهم  واأن 
م��ط��ال��ب��ني ب��ت���ف��ري ال��ع��الج 
ال����الزم مل��ر���س��اه��م ب���ذات 

من  للتخفيف   ، امل�ؤ�س�سة 
. تهم نا معا

املحلية  امل�سالح  طالب�ا  كما 
والطالب  ق�سة  بن  لبلديات 
باإطالق  بالتعجيل  العربي، 
التي  امل���اق��ع  ل��ر���س  حملة 
احل�رة  ه��ذه  فيها  تتكاثر 
ال��داء،  انت�سار  يف  املت�سببة 
ال�سحي  ال�رف  كم�سب 
ل  الذي  البلديتني  بني  ال�اقع 
التجمعات  بع�س  عن  يبعد 
 400 ب���  ���س���ى  ال�سكنية 
ظه�ر  يف  ���س��اه��م  م��ا  م��رت، 
بالبع��سة  املعروفة  احل�رة 

. ية لب�سكر ا
ق. م

مب�سلحة  ال�سكن  مكتب  بعث 
لبلدية  والطرقات  التعمري 
الإ�سهار  ل�حة  عرب  البيا�سة 
خلية  م�قع  وك��ذا  بالبلدية 
بالبلدية  والت�سال  الإع��الم 
من  اجلدد  امل�ستفيدين  دع�ة 
الإر�سالية  وفق  املالية  الإعانة 
�سنتيم  ملي�ن  مبائة  املقدرة 
املّرة  هذه  عددهم  بلغ  حيث   ،
احل�سة  بعد   ، م�ستفيدا   115
امل�ستفيدين  م��ن  الأوىل 
 ، م�ستفيدا   189 ع��دده��م 

فرع  من  الق��رتاب  اأج��ل  من 
بالبلدية  وال��ب��ن��اء  التعمري 
ال�سهيد  ملقام  مقره  املحاذي 
ل�سحب  نف�سها  ب��ال��ب��ل��دي��ة 
ال�روع  ثم  وم��ن  قراراتهم 
واإعداد  البناء  اإجناز رخ�س  يف 
ت�ريع  بغية  ال�روط  دفرت 
املالية  امل�ساعدة  �سخ  وترية 
لبناء  املخ�س�سة  اجل��دي��دة 
قبل  من  ال�سكانية  وحداتهم 
من  ا�ستفادتهم  بعد  الدولة 
بعد  �سيما   ، الأر�سية  قطع 

بها  ج��اءت  التي  التعليمات 
متام  اإ بغية  ال�لئية  امل�سالح 
الآجال  ق��رب  اأ يف  الإج��راءات 
ال�ق�ع  تفادي  ومنها  املمكنة 
الذي  امللفات  ت�س�ية  تاأخر  يف 
لغاء  الإ اإىل  ب�ساحبه  �سي�ؤدي 
مب�ستفيد  امل�ستفيد  وتع�ي�س 
املر�سحة  القائمة  م��ن  اآخ��ر 
احلاجة  اأم�س  يف  ه�  لذالك 
الط�يل  النتظار  بعد  ليها  اإ
من  العديد  ع��رب  وق��د  ه��ذا   ،
الإع��ان��ة  م��ن  امل�ستفيدين 

ارتياحهم  عن  للتحرير  املالية 
واإعداد  العملية  ل�ستمرارية 
بقية  مطالبني  ال���ق���رارات، 
من  ل��ال���س��ت��ف��ادة  امل��ر���س��ح��ني 
امل�س�ؤولية  اجلهات  الإع��ان��ة 
ت�����ري��ع ال��ع��م��ل��ي��ة ح��ت��ى 
من  ي�����س��ا  اأ ه��م  ي�ستفيدون 
لهذا  املخ�س�س  املايل  املبلغ 
حتى  ال�����س��ك��ن  م��ن  ال��ن���ع 
وحداتهم  اإجن��از  يف  يبا�روا 

اأي�سا.  هم  ال�سكنية 
زياد    ب�  اأ

ي�����ام  ب��امل��ق��رن  ي��ت��م ه���ذه الأ
عن  ف�����راج  الإ ن��ح���  الجت����اه 
على  باملقرن  تنم�ية  ملفات 
الكهرباء  ت��سيالت  راأ�سها 
القط  عرق  مبحيط  الفالحية 

الأوملبيك. ملعب  ومدرجات 
رئي�س  ج��م��ع  ل��ق��اء  وخ���الل 
ال�طنية  التن�سيقية  مكتب 
املقرن  لبلدية  املدين  للمجتمع 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  مع 

علي"،  بن  "ريا�س  ال�لئي 
ف���راج  الإ مناق�سة  خالله  مت 
ع���ن م�������روع ت������س��ي��الت 
مبحيط  الفالحية  الكهرباء 
م�روع  واأي�سا  القط،  عرق 
م��درج��ات م��ل��ع��ب اأومل��ب��ي��ك 
احل��دث  �سنع  ال��ذي  امل��ق��رن 
للق�سم  ب�سع�ده  امل��سم  هذا 
لكرة  ه���اة  الثالث  ال�طني 
تنم�ية  ملفات  واأي�سا  القدم 

اأخرى.
ال�لئي  املجل�س  رئي�س 
ب���������دى ا����س���ت���ج���اب���ة  اأ
املطروحة  لالن�سغالت 
حني  اإىل  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
التنمية  معتربا   ، جت�سيدها 
بها  والنه��س  ال�لية  يف 
ت�سغل  التي  الق�سايا  اأهم 

. ملجل�س ا
ب�طيب هنية 

خ��ل��ف ح���ادث م���رور م��روع 
ن�ع  م��ن  مركبة  ب��ان��ح��راف 
عرب  اأت��س"  "ه�نداي 
بلديتي  بني  الرابط  الطريق 
احلدودية،  املاء  ودوار  النخلة 
 55 العمر  م��ن  يبلغ  قتيل 

. �سنة
 03 اأي�سا  احلادث  خلف  كما 
ج��رح��ى ح��ال��ت��ه��م م��ت��ف��اوت��ة 
م�سالح  لتتدخل   ، اخلط�رة 
الرباح  ل�حدة  املدنية  احلماية 
حفظ  مل�سلحة  ال�سحية  لنقل 
ال�سعافات  وت��ق��دمي  اجلثث 
الأول���ي���ة ون��ق��ل امل�����س��اب��ني 

الرباح. لال�ستعجالت 

الدرك  عنا�ر  فتحت  حني  يف 
ملعرفة  معمقا  حتقيقا  ال�طني 
وتفا�سيله،  احل��ادث  اأ�سباب 
تراكم  اأن  ت�ؤكد  م�سادر  فيما 
�سبب  ه�  الطريق  يف  الرمال 

الأويل. احلادث 
ال�سكان   نا�سد   ، جهتهم  من 
الطريق  ه��ذا  يف  وامل��اري��ن 
ب�سبكة  اإي�ساله  ب�����رورة 
حتى  امل��ح��م���ل  ال��ه��ات��ف 
فرق  تدخل  ت�ريع  يت�سنى 
تاأخرت  التي  املدنية  احلماية 
وج�د  عدم  ب�سبب  لل��س�ل 

الهاتف. �سبكة 
ب�طيب  هنية 

ببلدية العقلة الواقعة باجلهة اجلنوبية لعا�سمة الوالية

ال�سكان يطالبون باملاء ال�سروب 
والكهرباء الريفية

من قبل رئي�ص اأمن دائرة حا�سي خليفة

تنظيم ال�سوق اجلوارية �سوق الع�سر 
بحا�سي خليفة

ال�سكان يطالبون بتوفري العالج

اأزيد من 30 اإ�سابة مبر�ص "لي�سمانيوز" بال�سريط احلدودي 

بقية امل�ستفيدين طالبوا بت�سريع العملية 

قراراتهم  ل�سحب  مدعوون  بالبيا�سة  لل�سكن  املالية  االإعانة  من  م�ستفيدا   155

التوجه نحو االإفراج عن امل�سروع 

قريبا..تو�سيالت الكهرباء الفالحية مبحيط عرق القط باملقرن

فيما 3 جرحى حالتهم متفاوتة اخلطورة

حادث مرور مميت بطريق النخلة 
ودوار املاء يودي بحياة كهل 



الإجراءات  م�ا�سلة  اإطار  يف 
على  ل��ل��ق�����س��اء  ال���ق��ائ��ي��ة 
ك�فيد  ك����رون���ا  ف��ريو���س 
مكتب  ب��رم  اأ امل�ستجد،   19
حلماية  اجل��زائ��ري��ة  املنظمة 
وحميطه  امل�ستهلك  واإر�ساد 
مع  ���راك��ة  ات��ف��اق  ب����اأدرار 
املهني  ال��ت��ك���ي��ن  م��دي��ري��ة 
مب�ا�سلة  يق�سي  بال�لية، 
جم��اب��ه��ة ف��ريو���س ك���رون��ا 
عليه  ل��ل��ق�����س��اء  ب��ال���لي��ة 

برنامج  ع  و�سْ مت  حيث  نهائيا، 
املنظمة  ط���رف  م��ن  ل��ذل��ك 
بني  من  التك�ين،  ومديرية 
ال�اقية  قنعة  الأ خياطة  بن�ده 
على  وت�زيعها  الفريو�س  من 
عامة،  وامل�اطنني  امل�ؤ�س�سات 
اإط��ار  يف  التفاق  ه��ذا  وج��اء 
عقده  الذي  ال�طني  التفاق 
مع  ال�طني  املنظمة  مكتب 

املهني.  التك�ين  وزارة 
عبدالرحمن بل�ايف   

احمد  ال��ع��ق��ال،  م���ني  اأ دع��ا   
اىل  مترنا�ست  يدابري�سكان  اإ
مل�اجهة  باليقظة  التحلي 
امل����ح����اولت ال���ت���ي ت��ري��د 
املنطقة.و  ا�ستقرار  ���رب 
�سكان  ي��داب��ري،  اإ احمد  دع��ا 
و�سكان  ع��م���م��ا  مت��رنا���س��ت 
جن�ب  كلم   500 ( زواتني  تني 
اىل  خا�سة  مترنا�ست(  غرب 
وتغليب  باليقظة  "التحلي 
احل�����س ال���ط��ن��ي مل���اج��ه��ة 
�رب  تريد  التي  املحاولت 
وتاأ�سف  املنطقة".  ا�ستقرار 
"بع�س  مل��ح��اول��ة  اي���داب���ري 
الأو�ساع  تاأجيج  الأ�سخا�س 
ل��سائل  الت�ريح  خالل  من 
مبعل�مات  اأجنبية  اإعالمية 
الأو�ساع"  تعقيد  من  تزيد 

ال�لية. هذه  يف 
ا�ستعمال  "ب�سدة"  واأ�ستنكر 
امل�اقع  بع�س  قبل  من  ا�سمه 

و  اللكرتونية  وال��سائط 
خالل  من  �س�رته  ا�ستعمال 
تدع�  با�سمه  معل�مات  ن�ر 
يف  واخل���روج  ال��ت��ظ��اه��ر  اىل 
الأحداث  نتيجة  احتجاجات، 
تني  منطقة  عرفتها  ال��ت��ي 
مدينة  م�ؤخرا.وت�سهد  زواتني 
تني زواتني احلدودية حالة من 
التي  الأح��داث  بعد  الهدوء؛ 
عقب  وذل��ك  م�ؤخرا  عرفتها 
ي�م  طيلة  ُنظم  ال��ذي  اللقاء 
لل�سكان  ممثلني  بني  الثالثاء 
حمليني(  منتخبني  و  )اأعيان 
ال�لئية.وقد  ال�سلطات  مع 
بال��س�ل  اللقاء  هذا  �سمح 
اتخاذ  خ��الل  من  ت�افق  اإىل 
من  التي  الإج��راءات،  بع�س 
ع�دة  يف  ت�ساهم  اأن  نها  �ساأ
احل��ي��اة  رج�����ع  و  ال���ه���دوء 

املدينة. اىل  العادية  الي�مية 
ق/ج

والت�سال  العمل  اإط��ار  يف 
ولية  اأمن  مل�سالح  اجل�اري 
املتعلق  ل�سيما  و  ت��ن��دوف 
املجتمع  م��ع  التن�سيق  منه 
الأخ���رية  الآون���ة  امل���دين يف 
مل��ج��اب��ه��ة ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 
ا�ستقبل   امل�ستجد،  ك�رونا  
تندوف  ولي��ة  اأم��ن  رئي�س 
اأع�����س��اء امل��ك��ت��ب ال���لئ��ي 
لل�سباب  ال�لئية  للمنظمة 
امل�اطنة  ترقية  و  ال�سغل  و 
راأ�سهم  على  و  ب��ت��ن��دوف، 
رئي�س  حممد  ب��اب���  ال�سيد 
بتندوف،   ال���لئ��ي  املكتب 
اأطراف  تبادل  اللقاء  يف  مت  و 
خاللها  م��ن  ب���رز  اأ ال��ك��الم؛ 
العميد  ال�لية  اأمن  رئي�س 
حم��م��د  ل��ل�����رط��ة  الأول 
ت�ليها  التي  العناية  ع���ن 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��الأم��ن 
�سيا�سة  تعزيز  يف  ال�طني 

جهاز  بني  اخلارجي  الت�سال 
خالل  من  واملحيط  ال�رطة 
وهذا   ، اجل�ارية  ات�سالتها 
مع  ال�راكة  تدعيم  بغر�س 
اجلمعيات  و  املدين   املجتمع 
خدمة  امل��ي��دان  يف  الفاعلة 
بعد  ومت  امل�اطن،  و  لل�طن 
ن��ه��اي��ة ت��ك��رمي رئ��ي�����س اأم��ن 
كافة  ع��ن  ن��ي��اب��ة  ال����لي���ة 
خمتلف  من  ال�رطة  ف��راد  اأ
ب�سهادة  الرتب  و  الأ�سالك 
ت�سجيعا  ع��رف��ان،  و  تقدير 
خدمة  من  قدم�ا  ما  على  لهم 
امل�اطن،  و  ال�طن  ل�سالح 
ك�رونا  فريو�س  مكافحة  يف 
مثمنني  امل�ستجد،  ك�فيد19 
التي  اجل��ب��ارة  امل��ج��ه���دات 
يف  ال�رطة  رج��ال  بها  ق��ام 
الأمامية،  الأوىل  ال�سف�ف 
اجلائحة.                                                                                                          بداية  منذ  طيلة 
عبدالرحمن     بل�ايف 
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اأزيد من 91 مليون دج بالواليات املنتجة للتمور

حممد علي
---------------- 

و���س��ت��م�����س ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة 
الطفيليات  ملكافحة  ال�قائية 
�سمن  املنتج  بالنخيل  امل�رة 
جمم�عه  م��ا   ،2020 حملة 
منتجة  نخلة   4.128.800
 200.000 ( اأدرار  من  بكل 
 180.000 ( وب�سار  نخلة( 
 )1.250.000 ( وب�سكرة   )
 )  20.000 ( وال���ب���ي�������س 
 )1.250.000 ( وال������ادي 
 )330.000 ( وغ����رداي����ة 
وورقلة   )29.000 ( يليزي  واإ
ومت��رنا���س��ت   )635.000 (
وت���ن���دوف   )180.000 (
 9.000 ( وخن�سلة   )45.000 (
مدير  ف��اد  اأ ما  نخلة(،ح�سب 

باحريز. ح�سني  املحطة 
التي  احلملة  ه��ذه  وت��ن��درج 
�سندوق  �سمن  �سن�يا  تنظم 
النباتية  ال�����س��ح��ة  ت��رق��ي��ة 
اإط��ار  يف  اي�سا  وحمايتها 
تهدف  وطنية،  اإ�سرتاتيجية 
من  التمر  نخيل  حماية  اإىل 
املدمرة  ف���ات  والآ م��را���س  الأ
ن���ت���اج  ب��غ��ر���س حت�����س��ني الإ
اجلزائرية،  التم�ر  ون�عية 
النخيل،  ثروة  على  واحلفاظ 

�رحه. جرى  كما 
العملية  ه���ذه  و���س��ت���ؤط��ر 
املحطات  خمتلف  م��ن  ف��رق 
للمعهد  ال��ت��اب��ع��ة  اجل��ه���ي��ة 
النباتات  حل��م��اي��ة  ال���ط��ن��ي 
اأدرار  و  غ��رداي��ة  م��ن  بكل 
وب�����س��ار وب�����س��ك��رة، وك��ذا 
بعد  وذل���ك  ي��ل��ي��زي  اإ ق��اع��دة 
ا�ستك�سافية  بج�لت  القيام 

ال�سحة  ل��سعية  وتقييمية 
واحات  خمتلف  عرب  النباتية 
املنتجة  ب��ال���لي��ات  النخيل 

امل�سدر. ذات  وفق   ، للتم�ر 
وف�سال  امل��ع��اجل��ة  و���س��ت��ت��م 
ال�طني  املعهد  م�سالح  عن 
قبل  م��ن  ال��ن��ب��ات��ات  حل��م��اي��ة 
،بالإ�سافة  اأي�سا  املزارعني 
امل�سغرة  ���س�����س��ات  امل���ؤ اإىل 
من  امل�ستحدثة  املتخ�س�سة 
ال�سباب،  ت�سغيل  اأجهزة  ِقبل 

. ذاته  امل�س�ؤول  ذكر  مثلما 
مبا  الالزمة  املعدات  و�ُسخرت 
وغريها  ال�ساحنات  ذلك  يف 
م���ن ال������س��ائ��ل امل��ت��ح��رك��ة 
لهذه  التقني  بالعتاد  املجهزة 
ي�رف  التي  ال�قائية  العملية 
ال�طني  املعهد  متابعتها  على 
بالتن�سيق  النباتات،  حلماية 
الفالحية  امل�سالح  مديرية  مع 
خمتلف  من  النخيل  ومزارعي 

املنتجة. ال�ليات 
ويقظة  مراقبة  نظام  وُو�سع 
�ستى  عرب  "ب�فروة"  فة  اآ �سد 
للتم�ر  املنتجة  ال���لي��ات 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل�����س��ال��ح 
الك�سف  ب��ه��دف  ال��ف��الح��ي��ة 

الأوىل  ن�سطة  الأ على  املبكر 
 ، للتم�ر  املدمرة  فة  الآ لهذه 
املعاجلة  عمليات  �ستبداأ  حيث 
الظروف  ت�فر  مبجرد  ف���را؛ 
املالئمة،  اإيك�ل�جية  البي�- 

. ليه  اإ اأ�سري  كما 
التي  النخيل  ث���روة  ومت��ن��ح 
���س��ا���س��ي��ة  ت�����س��ك��ل ق��اع��دة اأ
والتي  ال���اح��ات��ي��ة  ل��ل��زراع��ة 
ملي�ن   20 من  اأك��رث  حت�سي 
ملي�ن   12 ح�ايل  منها  نخلة 
التم�ر  من  ن�اع  اأ عدة  منتجة 
ويف  العاملية  ال�سهرة  ذات 
الرفيعة  الن�عيات  مقدمتها 
  " "الغر�س و  ن�ر"  "دقلة 
تيمج�هرت  و"  قبالة"  و"بنت 
ب��ا���س��ت��دام��ة  وت�����س��م��ح   ،  "
والبيئية  ال�احاتية  املنظ�مة 
الذين  ال�سكان،  ه�ؤلء  لفائدة 
املناخية  للع�امل  يتعر�س�ن 

ال�سيئة. والطبيعية 
وع��ل��ي��ه ت����يل ال�����س��ل��ط��ات 
خا�سا  اهتماما  العم�مية 
ال��ن��خ��ي��ل،  زراع����ة  ل�سعبة 
الأ�ر  من  عديد  رزق  م�سدر 
بتح�سني  وذل��ك  اجلن�ب؛  يف 
ن��ت��اج��ي��ة يف  ال��ن���ع��ي��ة والإ

تاأهيل  اإعادة  التم�ر ،من خالل 
وكذا  النخيل  زراعة  وتكثيف 

. الفالحني  تك�ين 
مهند�س  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
امل�سالح  مب��دي��ري��ة  زراع���ي 
اأن  ب���غ���رداي���ة،  ال��ف��الح��ي��ة 
املنظمة  التك�ينية  الدورات 
ال�سعبة،  ه��ذه  بخ�س��س 
تقنيات  بتح�سني  ت�سمح 
حت�سني  م��ن  ومتكن  التعامل 
ب�����س��ك��ل ف��ع��ال، ال��ك��م��ي��ات 
 ، املنتجة  ال��ت��م���ر  ون���ع��ي��ة 
اجلزائري  التمر  جعل  بهدف 
ق�����ادرا ع��ل��ى ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

الدولية. بال�س�ق 
دودة  و"  "ب�فروة"  ينم�  و 
دي��دان  �سكل  على   " التمر 
م�سابهة  �سبكات  تن�سج 
ح���ل  ال��ع��ن��ك��ب���ت  ل�سبكة 
ع��راج��ني ال��ت��م��ر،   وت��دم��ر 
 ، النخلة  وتنهك  التمر  فاكهة 
انخفا�س  يف  ذلك  يت�سبب  مما 
وج���دة  لنتاجيتها  ملم��س 
مهند�سني  بح�سب   ، ثمارها 

. بغرداية  خمت�سني  زراعيني 
التي  غرداية  ولي��ة  وتتطلع 
نخلة  ملي�ن  3ر1  نح�  حت�سي 
1.115.446منتحة  بينها  من 
امل��سم  هذا  بر�سم  حتقيق  ،اإىل 
"جيد"  حم�س�ل  ال��ف��الح��ي، 
 ، قنطارا  ب590.000  يقدر 
بالظروف  مره�نا  ذلك  ويبقى 
واملتابعة  املالئمة  املناخية 
ال�قائية،  واملعاجلة  ال�سحية 
كما   ، املذك�رة  ف��ات  الآ �سد 
ذك���رت م��دي��ري��ة امل�����س��ال��ح 

. حية لفال ا

التمر'' عرب  ''بوفروة'' و''دودة  اآفتْي  للوقاية من  الريفية  56ر91 مليون دج من قبل وزارة الفالحة والتنمية  ُر�سد مبلغ مايل بقيمة 
بغرداية. النباتات  حلماية  اجلهوية  املحطة  من  ُعلم  ما  ح�سب  بالوطن،  للتمور  املنتجة  بالواليات  النخيل  واحات 

التمر'' و''دودة  ''بوفروة''  اآفتْي  ملكافحة 

دائرة  اأم��ن  م�سالح  متكنت    
كلم   40 )ح�����ايل  متليلي 
هذا  بحر  غرداية(  مدينة  عن 
���س��ب���ع،   م��ن الإط��اح��ة  الأ
ترويج  يف  خمت�سة  ب�سبكة 
كمية  حجز  مت  اأين  املخدرات 
���س��ل��ح��ة  م��ن امل���خ���درات واأ
 03 ت���ق��ي��ف  ب��ي�����س��اء  م��ع 
م��ام  اأ تقدميهم  و  ���س��خ��ا���س  اأ
املخت�سة. الق�سائية  اجلهات 
ح��ي��ث��ي��ات ال��ق�����س��ي��ة...ب��ع��د 
معل�مات  ع��ل��ى  احل�����س���ل 
�سخ�سني  ح��ي��ازة  م��ف��اده��ا 
على  امل��خ��درات  م��ن  كمية 
قادمة  �سياحية  �سيارة  منت 
وعليه  املنيعة،  مدينة  م��ن 
امل�����س��ال��ح  ذات  ب���ا����رت 
ال��ت��ح��ري��ات ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة 
خطة  وو���س��ع��ت  ال���الزم���ة، 
ت�قيف  ليتم  حمكمة،  اأمنية 
�سخ�سنن  متنها  على  املركبة 
باملدخل  �سنة(   36 و   30 (
من  قادمني  للمدينة  اجلن�بي 
قامت  حيث  املنيعة،  مدينة 

مع  امل�سلحة  اىل  بتح�يلهما 
احلال. ق�سية  يف  حتقيق  فتح 
وكيل  ال�سيد  اإخ��ط��ار  بعد 
ا�ست�سدار  م��ع  اجلمه�رية 
اأحد  مل�سكن  بالتفتي�س  اإذن 
العث�ر  مت  فيهما،  امل�ستبه 
امل��خ��درات  م��ن  كمية  ع��ل��ى 
ب��اإج��م��ايل  متفرقة  م��اك��ن  ب��اأ
مايل  مبلغ   ، غراما   385.44
�سكني   ، دج   45500 قيمته  
جن�م(،   03 ( اأوكابي  ن�ع  من 
ه�اتف   06 )كيت�ر(،  �سفرتني 
طابالت  رقمي  ل���ح  نقالة، 
ذات  اأوراق  اإىل  بالإ�سافة   ،
للف  ت�ستعمل  خ�سن  �سمك 
املعمق  املخدرات.التحقيق 
من  مكن   ، فيه  امل�ستبه  مع 
معل�مات  ع��ل��ى  احل�����س���ل 
اآخرين  �سخ�سني  بت�اجد  تفيد 
يف  �ريكني  �سنة(   42 و   39 (
مدينة  من  ينحدران  ال�سبكة، 
على  كلم   270 )ح�ايل  املنيعة 
مت  الف�ر  على  غرداية(،  مدينة 
القان�نية،  الإج��راءات  اتخاذ 

ب��ت��م��دي��د الخ��ت�����س��ا���س 
املنيعة  حمكمة  مع  والتن�سيق 
مكنت  اأين   ، الإجراءات  متام  لإ
مل�ساكن  التفتي�س  عمليات 
املنيعة،  مبدينة  فيهما  امل�ستبه 
مع  والتن�سيق  التنقل  بعد 
املنيعة،  دائ��رة  اأم��ن  م�سالح 
من  كمية  على  العث�ر  م��ن 
غراما،   75 بقيمة  املخدرات 
مايل  مبلغ  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اأوراق   ، دج   4500 ق���دره 
ت�ستعمل  بي�ساء  واأ�سلحة 

ت�قيف  مت  ح��ي��ث  ل��ل��رتوي��ج، 
حجز  مع  فيهما  امل�ستبه  اأحد 
كافة  مت��ام  اإ امل�سب�طات.بعد 
الإج�����راءات ال��ق��ان���ن��ي��ة يف 
قدم�ا  ؛  فيهم  امل�ستبه  ح��ق 
اأمام   15/06/2020 بتاريخ 
�ساحبة  الق�سائية  اجلهات 
حق  يف  ف�سدر  الإخت�سا�س، 
،يف  يداع  بالإ اأمر  منهم  اثنني 
املركبة. �سائق  عن  اأفرج  حني 
عامر.ع بن 

توقيف 3 اأ�سخا�ص يف ق�سية حيازة و ترويج املخدرات مبتليلي بغرداية

مكتب املنظمة اجلزائرية حلماية 
واإر�ساد امل�ستهلك وحميطه باأدرار 
يربم اتفاقا مع مديرية التكوين

ملواجهة حماوالت �سرب ا�ستقرار املنطقة

اأمني العقال يدعو ال�سكان بتمرنا�ست  
اإىل التحلي باليقظة 

مكتب املنظمة الوالئية لل�سباب و ال�سغل 
وترقية املواطنة بتندوف يكّرم اأفراد 

ال�سرطة
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اإحباط عملية قطع غري �سرعي لالأ�سجار بال�سلف 

حممد علي 
-----------------

م�سالح  اأن  البيان  اأو���س��ح  و 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  و  الغابات 
خالل  متكنت،  قد  ال�طني  الدرك 
الغابات  باإقليم  م�سرتكة  دورية 
الظهرة،  بلدية  ب�زغارت  مبنطقة 
غري  قطع  عملية  اإح��ب��اط  م��ن 
حجزت  و  ل��الأ���س��ج��ار  ���رع��ي 
للمح�ر  حت�يلها  مت  وتدا،   925

البلدية. بذات 
هذه  ف��اإن  للم�سدر  وا�ستنادا 

يف  تندرج  التي  الن�عية  العملية 
اإطار حماربة كل اأ�سكال التعدي 
الغابية    والرثوات  الأمالك  على 
ملعل�مات...وردت  ا�ستغالل  متت 
مفادها  باملنطقة  الغابات  مل�سالح 
لأم��الك  اأ�سخا�س  :ا�ستغالل 
ب��دون  اأوت����اد  ق��ط��ع  و  غ��اب��ي��ة 
دوري��ة  تنظيم  ليتم  رخ�����س��ة، 
حجز  ع��ن  اأ���س��ف��رت  م�سرتكة 

الذكر. ال�سالف  الغابي  املنت�ج 
نف�سه،  للم�سدر  وفقا  مت،  كما 
مقر  اإىل  املخالفني  ا�ستدعاء 

اإق��ل��ي��م ال��غ��اب��ات ب��ت��اوق��ري��ت 
معهم،  التحقيق  ل�ستكمال 
القان�نية  الإج���راءات  وات��خ��اذ 
بالذكر  واجلدير  �سدهم.  الالزمة 
الغابات  حمافظة  م�سالح  اأن 
ق��د اأح��ب��ط��ت خ��الل الأ���س��ب���ع 
ثالث  اجلاري،  ال�سهر  من  الأول 
غابية  اأمالك  على  تعدٍّ عمليات 
مبعية  م�سرتكة  دوريات  اإثر  على 
من  بكل  ال�طني  ال��درك  ف��رق 
�سمال  كلم   90( ح�اء  بني  اأقاليم 
 31( والزب�جة  ال�سلف(  �رق 

كلم �سمال �رق ال�سلف( ووادي 
ال�سلف(.  �رق  كلم  الف�سة)20 
الغابات  م�سالح   دع��ت  فيما 
بال�عي  للتحلي  امل���اط��ن��ني 
احلفاظ  يف  وامل�ساهمة  البيئي 
من  انطالقا  الغابية،  الرثوة  على 
اإىل  و�س�ل  عليها  التعدي  عدم 
عن  وال�ريع  الف�ري  التبليغ 
باملحافظة  ي�سمح  مم��ا  احل��رائ��ق 
يف  اليك�ل�جي  الت�ازن  على 
الأمثل  وال�ستغالل  املنطقة، 

الطبيعية. الرثوات  لهذه 

اأحبطت حمافظة الغابات بال�سلف عملية قطع غري �سرعي لالأ�سجار مبنطقة بوزقارت ببلدية الظهرة )74 كلم �سمال ال�سلف( 
وحجزت 925 وتدا، ح�سبما اأفاد به بيان لذات امل�سالح.

فيما مت حجز 925 وتدا

من  املكثفة  ن�ساطاتها  اإط��ار  يف 
اأجل حماربة اجلرمية ب�ستى اأن�اعها، 
عاجلت م�سالح اأمن ولية خن�سلة، 
املت�رطني  ت�قيف  مع  ق�سايا  عدة 
فيها و تقدميهم اأمام النيابة املحلية، 
اأحكاما   حقهم  يف  اأ�سدرت  التي 
متفاوتة بني 03 و  06 اأ�سهر حب�سا 
متكن  خن�سلة،  قاي�س  بدائرة  نافذا  
الأول  احل�ري  الأم��ن   عنا�ر 
مطل�بني  �سخ�سني  ت�قيف  من 
ق�سايا  يف  ومت�رطني  للعدالة 
منظمة  �سكال  بعدما  ج��دي��دة، 
جلناية،  الإع��داد  لغر�س  اإجرامية  
والتعدد،  بالعنف  ال�رقة  جناية 
ظروف   بت�افر  بالك�ر  ال�رقة 
باخلطف،  وال�رقة  والتعدد  الليل 
ت�قيف  اإىل  التحريات  اأف�ست  و 
امل�ستبه  اأن  تبني  و  فيهما،  امل�ستبه 
امل�ستبه  للعدالة،  مطل�بان  فيهما 
النيابة  اأم��ام  مطل�ب  الأول  فيه 
مب�جب �س�رة قرار نهائي للحب�س 
اأبي�س  �سالح  حيازة  جنحة  عن 
حمظ�ر، دون �سبب �رعي مدته 
اأما امل�ستبه  اأ�سهر حب�سا نافذا،   06
النيابة  اأم��ام  مطل�ب  الثاين  فيه 
تهمة  عن  بالقب�س  اأم��ر  مب�جب 
لغر�س  اأ����رار  جمعية  تك�ين 
ال�رقة  وجناية  جلناية  الإع���داد 
والتهديد  العنف  بظروف  املقرتنة 
ذات  مركبة  وا�ستح�سار  والتعدد 
حمرك لت�سهيل الهروب.كما متكن 
عنا�ر فرقة مكافحة الجتار غري 
بامل�سلحة  باملخدرات  امل�روع 
باأمن  الق�سائية  لل�رطة  ال�لئية 
من  بخن�سلة،  خن�سلة   ولي���ة 
ت�قيف �سخ�س يف ق�سية احليازة 
والعر�س لبيع م�اد خمدرة )راتنج 
الق�سية  حيثيات  الهندي(،  القنب 
ميدانية  دوري��ات  اإثر  على  تع�د 
على  العنا�ر  ذات  بها  قامت 
لفت  اأين  العيزار  طريق  م�ست�ى 
انتباههم �سخ�س، كان واقفا مبفرده 
ال�رطة  ق�ات  م�ساهدته  ومبجرد 
الرت��ب��اك  م��الم��ح  عليه  ب���دت 
اأن  اإل  م�سكنه،  باجتاه  و�سارع 
�سمحت  ال�رطة  ق���ات  يقظة 
بط بح�زته   م�سط  بت�قيفه، ف�سُ
به كب�س�لة دواء من ن�ع دارفيكا 
بح�زته   ع��رث  كما  م��ل��غ.   150
عقليا  م�ؤثرا  م�سنف  دواء  قر�س 
من ن�ع كتيل 50 ملغ، ليتم حجز 
امل�ستبه  وحت�يل  العقلية  امل�ؤثرات 
ل�ستكمال  الفرقة  مقر  اإىل  فيه 

التحقيق. اإجراءات 
اآخر  �سخ�سا  اأوقفت  الفرقة  ذات 
معالج(  )كيف  حيازة  ق�سية  يف 
لغر�س البيع بطريقة غري �رعية، 
اأحياء  اأح��د   م�ست�ى  على  هذا  و 
د  تر�سّ مت  اي��ن  خن�سلة،  مدينة 
وعند  ت�قيفه  و  فيه  امل�ستبه 
اإخ�ساعه لعملية التلم�س اجل�سدي 
من  قطعة  على  ب��ح���زت��ه  ع��رث 
الكيف املعالج ب�زن 04 غرامات، 
ب�:  يقدر  مايل  مبلغ  اإىل  اإ�سافة 
عائدات  من  تعترب  دج  األ��ف   30

حت�يله  خاللها  مت  املخدرات،  بيع 
يف  للتحقيق  الفرقة  مقر  اإىل 
اإجراءات  ا�ستكمال  بعد  الق�سية، 
التحقيق، مت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام 
وكيل اجلمه�رية مبحكمة خن�سلة، 
مب��س�ع  ج��زائ��ي  ملف  مب���ج��ب 
للمخدرات  وال��ع��ر���س  احل��ي��ازة 
لغر�س  الهندي(،  القنب  )راتنج 
ال�ستهالك بطريقة غري م�روعة، 
اأم��ام  امللف  اأح���ال  ب���دوره  ال��ذي 
باإجراءات  عمال  احلكم،  قا�سي 
اأ�سدر  الأخري  هذا  الف�ري،  املث�ل 
فيه  امل�ستبه  باإدانة  يق�سي  اأم��را 
وغرامة  نافذا  حب�سا  اأ�سهر  ب�03 
اإعادة  م�ؤ�س�سة  اإيداعه  مع  مالية 
التاأهيل ببابار بخن�سلة، عن جنحة 
الغري  على  امل��خ��درات  ع��ر���س 
ال�سخ�سي  ال�ستهالك  لغر�س 

بطريقة غري م�روعة.

و حْجز اأزيد من 13 األف 
وحدة من اخلمور  بدائرة 

تالغة ميلة
عنا�ر  اأوقفت  تالغمة  بدائرة  و 
بامل�سلحة  والتحري  البحث  فرقة 
لأمن  الق�سائية  لل�رطة  ال�لئية 
وحجز  اأ�سخا�س،   03 ميلة  ولية 
الكح�لية  امل�روبات  من  كمية 
180 ملي�ن �سنتيم  05 مليار و  و 
حيثيات  ال��رتوي��ج،  ع��ائ��دات  من 
عنا�ر  تلقي  اإىل  تع�د  الق�سية 
والتحري  معل�مات  البحث  فرقة 
�سخ�س  ا�ستغالل  ،مفادها  م�ؤكدة 
احلمامات  بطريق  العائلي  م�سكنه 
اأبنائه  رف��ق��ة  التالغمة  بلدية 
الكح�لية  بامل�روبات  للمتاجرة 
من  التاأكد  بعد  رخ�سة،  دون 
ميدانية  خطة  و�سع  مت  املعل�مة 
بالتن�سيق  و  به،  لالإطاحة  حمكمة 
ب�سلغ�م  املخت�سة  النيابة  مع 
العيد، مت تفتي�س امل�سكن حيث عرث 
من  وح��دة   13240 على  بداخله 
خمتلف  من  الكح�لية  امل�روبات 
للبيع  م�جهة  والأحجام  الأن���اع 
على  ،و  م�روعة  غري  بطريقة 
عائدات  من  معتب�ر   مايل   مبلغ  
ماليي��ر   05 ب���:  ق��در  الرتويج 
و180 ملي���ن �سنتي��م  بالإ�سافة 
ت�ستعمل  ث��الج��ات   03 اإىل 
�سيد،  بندقية  و  اخلم�ر،  لتربيد 
اأ�سلحة  ملم   16 عيار  خراطي�س 
قدر  املخدرات  من  كمية  بي�ساء، 
م�سفحة  خزانة  غ،   20 ب�  وزنها 
�س�ناك�م،  ن���ع  من  �ساحنة  و 
البالغ  فيه  امل�ستبه  ت�قيف  مع 
ابنيه  رفقة  �سنة   66 العمر  من 
البالغني من العمر 19 و 24 �سنة، 
جتاه  عنيفة  مقاومة  اأب��دوا  حيث 
كالب  با�ستعمال  ال�رطة،  ق�ات 
مفرت�سة من �سالل�ة �سطاف، قدم 
النيابة  اأمام  الثالثة  فيهم  امل�ستبه 
مت  كما  العيد،  ب�سلغ�م  املخت�سة 
ت�سليم املحج�زات ملفت�سية اأمالك 

الدولة. 
                  جمعتها علجية عي�س

حجز موؤثرات عقلية و م�سروبات 
كحولية بخن�سلة

جت�سيدا ملخطط اخلروج التدريجي من احلجر املمتد على مرحلتني

اخلروج  خمطط  جت�سيد  اإطار  يف 
على  املمتد  احلجر  من  التدريجي 
اأمن  م�سالح  وا�سلت  مرحلتني، 
حمالتها  بلعبا�س  �سيدي  ولية 
انت�سار  من  لل�قاية  التح�سي�سية 
قامت  حيث   ،-19 ك�فيد  جائحة 

وت�ع�ية  حت�سي�سية  بحمالت 
الناقلني  دع����ة  خاللها  م��ن  مت 
وامل�����س��اف��ري��ن ع��رب ال��رتام���اي 
و���س��ي��ارات الأج����رة وح��اف��الت 
للم�سافرين،  احل�����ري  النقل 
بالإجراءات  التقيد  ���رورة  اإىل 

من  للحد  والإحرتازية   ال�قائية 
الفتاك،  الفريو�س  ه��ذا  تف�سي 
ت�زيع  الإط��ار  نف�س  يف  مت  كما 
م�ستعملي  لفائدة  واقية  اأقنعة 
حيز  دخلت  التي  النقل  و�سائل 
�رطة  و�ست�ا�سل  هذا  اخلدمة، 

حمالتها  برنامج  بلعبا�س  �سيدي 
هذا  يف  والت�ع�ية  التح�سي�سية 
عدد  اأكرب  ي�سمل  اأن  على  الإطار 
وامل�سافرين  الناقلني  من  ممكن 

      . على حد �س�اء 
                               م.رم�ساين 

�سرطة بلعبا�ص حت�س�ص الناقلني و امل�سافرين 

ولي��ة  اأم��ن  م�سالح  ت�ا�سل 
ب��ج��اي��ة ت��ن��ظ��ي��م ح��م��الت��ه��ا 
لفائدة  الت�ع�ية  و  التح�سي�سية 
املحالت  واأ�سحاب  امل�اطنني 
ال��ت��ج��اري��ة، ع���رب اخل��رج��ات 
�رورة،  على  حلثهم  امليدانية 
الحتياطات  كافة  باتخاذ  التقيد 
للحد  وال�قائية  الح��رتازي��ة 
ك�رونا،  جائحة  انت�سار  من 
ارتداء  باإجبارية  تعلق  ما  خا�سة 
بالتباعد  اللتزام  الكمامات، 

والتطهري  النظافة  اجل�سدي، 
�رورة  اإىل  بالإ�سافة  املنتظم، 
التعقيم  و  التطهري  م�اد  ت�فري 
التجارية  على م�ست�ى املحالت 
هذه  وتدخل  للتجار،  بالن�سبة 
املخطط  اإط����ار  يف  احل��رك��ة 
من  املعتمد  الت�ع�ي  ال�قائي 
لالأمن  العامة  املديرية  ط��رف 
انت�سار  من  لل�قاية  ال�طني 
خا�سة  ك�رونا،  فريو�س  جائحة 
الرفع  اإج����راءات  تطبيق  بعد 

و  ال�سحي،  للحجر  التدريجي 
ا�ستئناف  عن  احلك�مة  اإع��الن 
التجارية  الن�ساطات  بع�س 
امل���اط��ن��ني. ل��ف��ائ��دة  خلدماتها 

وتطبيقا  ال�سياق  نف�س  يف 
بغلق  املتعلق  ال�لئي  للقرار 
اإج���راءات  �سمن  ال�����س���اط��ئ 
فريو�س  من  ال�قاية  وت��داب��ري 
اأمن  م�سالح  �رعت  ك�رونا؛ 
برنامج  تطبيق  يف  بجاية  ولية 
تكثيف  يت�سمن  خا�س،  اأمني 

امليداين  الت�اجد  الأمن،  م�سالح 
الطريق  م�ست�ى  على  ل�حداتها 
ال�ساحلي،  لل�ريط  امل����ؤدي 
ال�س�اطئ  م�ست�ى  وع��ل��ى 
اخت�سا�سها  دائرة  يف  ال�اقعة 
تي�سي،  ���س��اط��ئ  غ���رار  ع��ل��ى 
ملب�،  الإثنني،  �س�ق   ، اأوقا�س 
لل�س�اطئ  ال�افدين  ملنع  وذلك 
فيها  وامل��ك���ث  ال�سباحة  م��ن 
ال�سحية.  �سالمتهم  على  حفاظا 
                                 ك . ت

�سرطة بجاية توا�سل عمليات التح�سي�ص للوقاية من انت�سار فريو�ص 
كورونا

اأمن دائرة عني عبيد

حجز 330 قنينة من امل�سروبات الكحولية بق�سنطينة
باأمن  ال�رطة  ق���ات  متكنت 
كمية  حجز  من  عبيد  عني  دائرة 
مع  الكح�لية  امل�روبات  من 
ق�سائيا،  م�سب�قني  ت�قيف 
الق�سية  بيعها،  ب�سدد    كانا 
مفادها  معل�مات  عقب  جاءت 

م�سب�هني  اأ���س��خ��ا���س  ق��ي��ام 
الكح�لية  امل�����روب��ات  ببيع 
ي���ن مت  ب��ب��ل��دي��ة ع��ني ع��ب��ي��د، اأ
الأبحاث  و  التحريات  تكثيف 
ب��ت��ح��دي��د  ث���م���رت  اأ ال��ت��ي  و 
يعدان  فيهما  م�ستبه  ه�ية 

العدلية،  ال�س�ابق  ذوي  من 
الرت�سد  بعد  ت�قيفهما  ليتم 
و  ِح��َده  على  واح��د  كل  لهما؛ 
من  كمية  بح�زتهما  ُح��ج��ز 
ب�  تقدر  الكح�لية  امل�روبات 
الأن�اع  خمتلف  من  قنينة   330

امل�سب�طات  رفقة  حت�يلهم  مت   ،
مت  اأي��ن   الدائرة،  اأمن  مقر  اىل 
القان�نية  الإج����راءات  ات��خ��اذ 
اأم��ام  تقدميهما  يتم   اأن  قبل 

املحلية. النيابة 
                         علجية عي�س



زط�سي: "ال اأعتزم الرت�سح 
لوالية ثانية"

احتاد العا�سمة يربم اأوىل 
�سفقاته

ـــوب مــــدرب  ـــل ـــــال يــــورجــــن ك ق
اإنه كان يخ�شى احتمال  ليفربول، 
الفوز  فر�شة  من  فريقه  حرمان 
املمتاز،  الإجنليزي  الــدوري  بلقب 
ــراء  ج امل�شابقة  تــوقــف  ب�شبب 

جائحة فريو�س كورونا.
ـــدر لـــيـــفـــربـــول جــــدول  وتـــ�ـــش
نقطة   25 بفارق  الربميريليج 
فقط  انت�شارين  اإىل  ــاج  ــت واح
ل�شمان فوزه بلقبه الأول للدوري 

منذ 30 عاما، عندما توقف املو�شم 
يف مار�س/اآذار املا�شي.

اجلمعة،  ام�س  �شوؤال  على  رده  ويف 
من  بالقلق  �شعر  كان  اإذا  ما  ب�شاأن 
قال  باللقب  الــفــوز  مــن  احلــرمــان 

كلوب "ب�شراحة. نعم".
"عندما  الأملـــاين  املـــدرب  واأ�ــشــاف 
كنا  اأننا  يف  اأفكر  مل  املو�شم،  توقف 
ولو  باللقب  التتويج  من  قريبني 
ذلك  يكن  مل  لأنــه  واحــدة  لثانية 

مهما حينها".
بداأ  عندما  بالقلق  "�شعرت  وتابع 
ــاء  ــغ ــن )اإل ــث ع ــدي الــنــا�ــس يف احل

املو�شم(. كان اأمرا �شعبا للغاية".
باللعبة  امل�شوؤولني  بع�س  وطالب 
رئي�س  نائبة  برادي،  كارين  منهم 
باإلغاء  يونايتد،  هــام  و�شت  نــادي 
املو�شم وعدم تتويج بطل اأو هبوط 

اأي فريق.
ومع ذلك عاد الدوري يوم الأربعاء 

الدخول  اإىل  احلاجة  دون  املا�شي، 
بـ"نقا�س حاد" ب�شاأن اإلغاء املو�شم اأو 
البت يف مو�شوعات تتعلق بح�شاب 
ترتيب  حل�شم  مــبــاراة  كــل  نقاط 

الأندية.
واأ�شاف كلوب "كانت هناك حلظات 
عندما  لكن  قــلــقــا(،  فيها  )كــنــت 
على  املناق�شات  عن  ــر  الأم ابتعد 
الطاولة �شعرت بالراحة. الآن عاد 

الدوري".
نقاط  حــ�ــشــاب  مت  "اإذا  واأردف 
لكن  الأبطال،  لأ�شبحنا  املباريات 
بهذا  ـــر  الأم ح�شم  يتم  مل  الآن 
حل�شم  اللعب  علينا  ويجب  ال�شكل 

اللقب وهذه هي الريا�شة".
نقاط   3 حل�شد  ليفربول  وي�شعى 
باللقب،  للفوز  يحتاجها   6 ــن  م
اإيفرتون  اأر�س  على  يلعب  عندما 
غــٍد  بــعــد  مر�شي�شايد،  قــمــة  يف 

الأحد.
�شعبا  �شيكون  "الأمر  كلوب  وقــال 
املقبلة،  القليلة  الأ�شابيع  خــال 
اأمتنى ال�شتمتاع بها. نحن بحاجة 
للتاأكد من اأننا نقدم اأف�شل م�شتوى 

ممكن مرة اأخرى".

قال �شتيف برو�س مدرب نيوكا�شل 
غياب  اإن  اجلمعة،  ام�س  يونايتد، 
الــدوري  مباريات  عن  اجلماهري 
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم، 
ـــان لــه تــاأثــري كــبــري على  ك
تعد  مل  التي  البطولة  �شورة 

كما كانت من قبل.
الجنليزي  الــدوري  وا�شتاأنف 
توقفها  بعد  مناف�شاته  املمتاز، 
ـــدون  ب اأ�ـــشـــهـــر   3 ـــن  م ـــــر  لأك
واقت�شر  الأربعاء  يوم  جمهور، 
دخول ال�شتاد يف كل مباراة على 
الاعبني والطواقم الفنية وبع�س 

العاملني يف وظائف اأخرى.
الـــدوري  بــطــولت  بع�س  و�شعت 
الأوروبـــــيـــــة لــتــعــويــ�ــس غــيــاب 
اجلمهور عن طريق حماكاة اأ�شوات 
كرتونية  هياكل  وو�شع  امل�شجعني 
جمــمــوعــات  ــن  ــك ل املـــدرجـــات  يف 
هذا  انتقدت  امل�شجعني  وروابـــط 

التوجه.
فريقه  مواجهة  قبل  برو�س  وقال 
يونايتد  �شيفيلد  مع  املقبل  الأحد 
"جميعنا �شعرنا بالأجواء الغريبة 
ــي الأربــــعــــاء.. ل  ــارات ــب خـــال م
ريا�شتنا  بـــاأن  للتذكري  نحتاج 
تنتمي اإىل اجلمهور.. ومن ثم فاإن 

الجواء مل تكن عادية".
�شحفي  موؤمتر  يف  املــدرب  واأ�شاف 
"قليل من  الواقع الفرتا�شي  عرب 
كرة القدم اأف�شل من ل �شيء على 
ا�شتئناف  اأوؤيد  فاأنا  ولذا  الإطاق 
حد  يف  جيد  اأمـــر  ــو  وه املــبــاريــات 

ذاته".
وتابع "ل �شك يف اأن وجود اجلمهور 
لكننا  كبريا،  دورا  يلعب  امللعب  يف 
فاإن  ولذا  القارب  نف�س  يف  جميعا 

علينا التكيف مثل البقية".
املركز  يونايتد  نيوكا�شل  ويحتل 
الــربميــريلــيــج،  ــــدول  ج يف   13

متقدما بفارق 8 نقاط عن منطقة 
نهاية  من  جــولت   9 قبل  الهبوط 

املو�شم.
بينما قال برو�س اإن فرق البطولة 
رمبا حتتاج لبع�س الوقت للتكيف 

على الأو�شاع اجلديدة.

"يف الدوري الأملاين �شاهدنا  وختم 
خال  لكن  ــدا،  ج بطيئة  بــدايــة 
بدا  ـــرية  الأخ القليلة  الأ�شابيع 
فــاإن  ــذا  ول يرتفع  امل�شتوى  وكـــاأن 
لبع�س  ــاج  ــت ــح ي رمبــــا  الــتــكــيــف 

الوقت".

�شيد  الريا�شة  و  ال�شباب  ــر  وزي ــد  اأك  
باجلزائر  الأربعاء  يوم  خالدي،  علي 
لاحتاد  ال�شباب  وزراء  اأن  العا�شمة، 
" العلمية و  الفريقي ا�شادوا باملقاربة 
مكافحة  جمال  يف  للجزائر  الواقعية" 
فــريو�ــس كـــورونـــا مــو�ــشــحــا بــــاأن رد 
الفريو�س  هــذا  مواجهة  يف  افريقيا 

عموما". "مر�شي 
الوزير:  قال  لل�شحافة،  ت�شريح  ويف 
الأفارقة  والأ�شدقاء  الزماء  "اأ�شاد 
باملقاربة اجلزائرية يف جمال مكافحة 
الأزمة ال�شحية لفريو�س كورونا لأنها 
واقعي  و  علمي  ت�شور  على  قائمة 
وطنية  كـــفـــاءات  عــلــى  ــاد  ــم ــت ــالع ب
خمطط  اطــار  يف  تندرج  وباعتبارها 

الوكالة  ان�شاء  اىل  اأف�شى  �شامل  وطني 
الوطنية لاأمن ال�شحي".

اجتماع  هام�س  على  الوزير  اأو�شح  و 
الأفارقة  للوزراء  افرتا�شي  ت�شاوري 
الوباء،  هــذا  حــول  بال�شباب  املكلفني 
"تبادل  هو  اللقاء  هذا  من  الهدف  اأن 
اخلربات" بني البلدان امل�شاركة م�شريا 
يف  للجزائر"  "الرائدة  التجربة  اىل 

ت�شيري هذه الأزمة ال�شحية.
الجتماع  هــذا  يف  مداخلته  خــال  و 
اأبرز ال�شيد خالدي " امل�شعى الت�شامني 
بف�شله  الذي  لفريقيا  ال�شتباقي"  و 
فريو�س  مواجهة  يف  الــقــارة  رد  ــان  ك
بالنظر  عموما  "مر�شي  كوفيد19- 
م�شتوى  على  العام  الوبائي  الو�شع  اىل 

القارة".
الوباء  هــذا  ــر  اأث ــاأن  ب التذكري  وبعد 
جلميع  بالن�شبة  نف�شه  يــكــن  "مل 
ال�شاكنة يف نف�س  البلدان واجلاليات و 
ناجت  الو�شع  ــذا  ه اأن  اعترب  البلد"، 
خمتلف  متــيــز  الــتــي  "الفوارق"  ــن  ع

املنظومات ال�شحية.
ما  "هذا  قائا:  ال�شياق  هذا  يف  واأ�شاف 
تكهنات  تناقل  اىل  يبدو  ما  على  دفع 
مذكرا  لفريقيا"،  بالن�شبة  كارثية 
الوىل  ال�شابيع  منذ  �شندوق  باإن�شاء 
لاأعمال  موجه  الــوبــاء  هــذا  لظهور 
و  الفريو�س  من  الوقاية  و  الت�شامنية 

مكافحته.
رافقته  امل�شعى  هــذا  بـــاأن  ذكــر  كما 

م�شتوى  على  للوباء   " علمية  "متابعة 
الفريقي  املــركــز  ــال  خ مــن  ــارة  ــق ال
منها  ــة  ــاي ــوق وال الأمـــرا�ـــس  ملــراقــبــة 
معربا عن ارتياحه لكون هذه املقاربة 
اأق�شى  اإىل  وا�شع  "تقلي�س  ب  �شمحت 
التموقع  و  كوفيد19-  لنت�شار  حد" 
على  ت�شررا  "القل  املناطق  �شمن 

ال�شعيد العاملي".
ال�شيد خالدي  اأ�شار  اأخرى،  و من جهة 
يف  لإفريقيا  الت�شامنية  "الهبة  اإىل 
مذكرا  العاملية"،  الأزمــة  هذه  ت�شيري 
من  بامل�شاعدات  اجلــزائــر  بخ�شو�س 
مواد طبية و وقائية لفائدة الاجئني 
ال�شباب  يدعو  اأن  قبل  ال�شحراويني، 
قلب  "يف  يــكــون  اأن  اإىل  ــي  ــق ــري الإف

الت�شدي" لكوفيد19-.
الوزير،  ي�شيف  ال�شامل،  النهج  هذا  و 
جانبيني  اإىل  التطرق  خال  من  يتم 
اأ�شا�شني: اأولها يتعلق بدرا�شة اآثار وباء 
ُيعنى  بينما  �شبابنا،  على  كوفيد19- 
يف  ال�شباب  م�شاركة  مبرافقة  ثانيهما 
من  الوقاية  اإىل  الرامية  امل�شاعي  كل 

هذا الوباء ومكافحته.
النهج  لهذا  الأ�شا�شية  امليزة  تكمن  و 
ال�شامل يف م�شاهمته يف حماية ال�شباب 
خا�شة  لــلــوبــاء  ــارة  الــ�ــش ــــار  الآث ــن  م
ما  لــفــرتة  بالتح�شري  منها  تعلق  مــا 
على  اأي�شا  قدرته  يف  و  كــورونــا،  بعد 
الإبداعات  و  الطاقات  توظيف  �شمان 

ال�شبانية و ال�شتفادة منها للوقاية من 
الوباء ومكافحته

ال�شباب  اأن  الريا�شة  وزيـــر  ـــرز  اأب و 
حا�شما  مـــوردا  ي�شكلون   " الإفــريــقــي 
الع�شر  حتــديــات  مواجهة  يف  للغاية 
ت�شامنية  بالهبة  يذكر  اأن  قبل   ،"
ال�شبانية التي قادها ال�شباب اجلزائري 
يف  للم�شاركة  الوطن،  اأنحاء  جميع  يف 

و  الوباء  ملكافحة  الوطنية  اجلهود 
دعمها".

ــوع  ــش ــو� امل هــــذا  يف  وا�ــشــتــ�ــشــهــد 
بالأعمال الرئي�شية التي بادر بها 
ال�شباب مبا يف ذلك �شنع اللوازم و 
و  الوقائية  ال�شحية  املنتجات 

الف�شاءات  تعقيم  حمات  تنظيم 
الأ�شخا�س  م�شاعدة  و  العمومية 

امل�شاركة  و  مزمنة  باأمرا�س  امل�شابني 
مــاأوى،  بــدون  بالأ�شخا�س  التكفل  يف 

... اإلخ.
هذا  حتقيق  واإن   " بــالــقــول  وخل�س 
خمططات  دون  يــتــاأتــى  ــن  ل ــدف  ــه ال
ت�شور  على  قائمة  لل�شباب  وطنية 
ل�شيما  املـــجـــالت  بــكــل  يــلــم  �ــشــامــل 
الت�شغيل  القدرات،  تعزيز  و  التكوين 
و  الثقافة  و  الريا�شة  املقاولتية،  و 
م�شاركة  خا�شة  و  والعلوم  الت�شلية 

ال�شباب يف احلياة العامة".

ق.ر

�شفيان  اجلــزائــري  النجم  ُي�شارع 
لإبـــداء  منا�شبة  كــل  يف  فيغويل 
وق�شاياهم  امل�شلمني  مع  ت�شامنه 
يف كل اأنحاء العامل، كما يعترب من 
اجلزائريني  الاعبني  ــر  اأك بــني 
تعّلقًا بالق�شية الفل�شطينية، وهذا 
على  من�شوراته  دائــمــًا  تظهره  ما 

مواقع التوا�شل الجتماعي.

ويف وقت يت�شامن النجوم عرب كل 
جورج  الأمريكي  مع  العامل  اأنحاء 
فلويد الذي لقي حتفه حتت ركبة 
ــل لعــب  �ــشــرطــي اأمـــريكـــي، فــ�ــشّ
�شعار  تغيري  الرتكي  �شراي  غلطة 
"اإيغور  اإىل  ماتر"  ليفز  "باك 
على  له  تغريدة  يف  ماتر"  ليفز 

"تويرت".

معاناة  حجم  اإبــراز  فيغويل  واأراد 
يف  وخ�شو�شًا  بال�شني  امل�شلمني 
له  يتعّر�شون  ملا  الإيــغــور،  اإقليم 
م�شتمر،  ب�شكل  وتقتيل  ظلم  من 
ــة بـــاأن  ــح ــش ــالــتــه وا� فــكــانــت ر�ــش
ب�شر،  اأي�شًا  هم  ال�شحايا  هــوؤلء 
الذي  مثل  الت�شامن  وي�شتحقون 

لقيه مواطن اأمريكي واحد.

اخلطوة  هــذه  اإىل  فيغويل  و�شبق 
الأ�ــشــول  �شاحب  ـــاين  الأمل النجم 
قبل  ــــل،  اأوزي م�شعود  الــرتكــيــة، 
�شديد  بيانًا  اأ�شدر  حني  اأ�شهر،   4
ــّن فــيــه هــجــومــًا على  ــش الــلــهــجــة �
احلــكــومــة الــ�ــشــيــنــيــة وكــــل من 
م�شلمي  مع  الت�شامن  عن  يتغا�شى 
الإيغور، وهو ما �شّبب له ولأر�شنال 
ــان  وك اقــتــ�ــشــاديــة  م�شاكل  ـــّدة  ع
اأمام  الذهاب  لقاء  بث  عدم  اأبرزها 

مان�ش�شرت �شيتي.
اأ�شطورة  الــفــرتة  تلك  يف  و�شاند 
تريكة،  اأبو  حممد  امل�شرية،  الكرة 
حتليله  خـــال  ـــــل،  اأوزي مــ�ــشــعــود 
اإن  )بي  قناة  ا�شتوديو  على  املباراة 
مثال  هو  "اأوزيل  فقال  �شبورت�س(، 
العايل،  امل�شتوى  من  لريا�شي  حي، 
و�شاحب �شمري ونخوة، و�شيجازى 
ــى عــمــلــه رغـــم الــ�ــشــغــوطــات  ــل ع

والهجومات الإعامية".
م�شلم  �شيني  مايني   10 ويعي�س 
"ت�شني جيان"، ظروفًا  يف حمافظة 
ح�شب  م�شنية،  وتعليمية  �شحية 
الإن�شان،  حقوق  منظمة  تقرير 
ــاك احلــكــومــة  ــه ــت ــــد ان ــــذي اأّك وال
ال�شينية حلقوق املواطنة واختيار 

الديانات واملعتقدات.

جـــح جنـــم املــنــتــخــب اجلـــزائـــري 
ــدي مــ�ــشــطــفــى، يف  ــه املــعــتــزل، م
كرة  لعبي  وحلم  حلمه  حتقيق 
القدم بامل�شاركة يف مناف�شة بحجم 
املتو�شط  م�شواره  رغم  العامل  كاأ�س 
حياته  اأن  غـــري  الأنــــديــــة،  مـــع 
 36 ب�شن  وهو  املتوا�شلة،  الكروية 
امل�شاكل  من  العديد  �شهدت  �شنة، 
واملعوقات التي ف�شل الك�شف عنها 

اأخرياً.
فريق  و�ــشــط  ــط  خ لعـــب  وروى 
بـــيـــزيـــيـــه )الـــقـــ�ـــشـــم الــوطــنــي 
مع  ـــه  ل حـــــوار  يف  الــفــرنــ�ــشــي(، 
حلظات  الــدولــيــة،  فرن�شا  اإذاعـــة 
ال�شاحرة  ــامل  ع يف  م�شريته  مــن 
امل�شتديرة، فكان منها اجلميل واملّر 
له  وقعت  التي  احلادثة  غرار  على 
مع املدير الفني الأ�شبق كري�شتيان 
ب�شكل  عنه  تخلى  الذي  غوركوف، 
البو�شني  خــافــتــه  عــنــد  نــهــائــي 

وحيد حاليلوزيت�س.
الق�شية،  ــن  ع حــديــثــه  وخـــال 

ــى  ــن اأمت "كنت  مــ�ــشــطــفــى:  قــــال 
اجلزائري  املنتخب  مع  ال�شتمرار 
بقية  مثل   ،2014 مونديال  بعد 
الاعبني من جيلي، لكن غوركوف 
لأنني  بالأمل  و�شعرت  عني،  تخلى 
التغيري،  كنت الوحيد �شحية هذا 
اإىل  لنتقايل  ال�شبب  يعود  فهل 
هذا  اأن  نعرف  نحن  لوريان؟  نادي 

هذا  مــع  م�شاكل  لــه  كانت  املـــدرب 
النادي عندما كان مدربًا له".

ليتغرّي  حدث  ماذا  اأعلم  "ل  وتابع 
كل �شيء بعد اأن اأخربوين بحاجة 
اأن  ــس  ــ� اأرف لكنني  يل،  املنتخب 
اأنهيت م�شريتي  اأعي�س الندم، لقد 
ثمن  يف  بامل�شاركة  املنتخب  مــع 
اأملانيا،  اأمـــام  الــعــامل  كــاأ�ــس  نهائي 

ل  لكن  يل،  بالن�شبة  الأهــم  وهــذا 
�شعبًا  كان  عائلتي  مغادرة  اأن  اأنكر 

وحمزنًا".
املدرب  بني  الفرق  م�شطفى  واأبرز 
الــذي  وحاليلوزيت�س  الفرن�شي 
الفني،  اجلــهــاز  راأ�ـــس  على  �شبقه 
كانت  وحيد  مع  "نتائجنا  فاأ�شاف 
ثمار �شنوات كثرية من العمل بعد 
تعّودنا   ،2013 اأفريقيا  كاأ�س  خيبة 
تدريبه،  وطريقة  �شخ�شيته  على 

وهو ما عاد علينا بالفائدة".
باجليل  الو�شط  خط  لعب  واأ�شاد 
التتويج  يف  ــم  ــه ــاح وجن احلــــايل 
"منح  ف�شّرح   ،2019 "كان"  بلقب 
و�شمن  لاعبيه،  القوة  بلما�شي 
للجزائر  فاللعب  ال�شتقرار،  لهم 
نعتمد  ــا  ــن لأن جــــداً،  خــا�ــس  ـــر  اأم
وحب  الإرادة  على  اأكــرب  ب�شورة 
جمال  جنــاح  مكمن  فكان  الوطن، 
الاعبني،  مع  اجليدة  عاقته  يف 
ــه يــقــول يف اأكـــر من  ــت ولــقــد راأي

منا�شبة اأّنه يحب لعبيه".

�شبورتينغ  نـــادي  اإدارة  هـــّنـــاأت 
اخلمي�س،  الــربتــغــايل،  ل�شبونة 
ال�شابق  اجلزائري  الدويل  لعبها 
العمر  من  ِببلوغه  �شليماين،  اإ�شام 

�شنة.  32
من  �شليماين  ــام  ــش اإ� اأن  ومــعــلــوم 
العا�شمة،  اجلزائر  مدينة  مواليد 
وقد   ،1988 جـــوان  مــن   18 ـــ  ال يف 
�شبورتينغ  ــق  ــري ف زّي  ارتــــدى 
�شيَفي  بني  ما  الربتغايل،  ل�شبونة 

و2016.  2013
�شبورتينغ  ـــادي  ن اإدارة  وجلـــاأت 
موقع  يف  �شفحتها  اإىل  ل�شبونة 
“اأن�شتغرام”،  الإجتماعي  التوا�شل 
ِبعيد  �شليماين  ِلتهنئة  اخلمي�س، 

مياده.
ــار فــريــق الأخــ�ــشــر  ــش ــ� ـــل اأن ودخ
وطلبوا  ـــط،  اخل عــلــى  ــس  ــ� ــي والأب
الــنــادي  اإدارة  املــوقــع  نف�س  عــرب 
ــــادة قــّنــا�ــس  ــــاإع ـــايل، ِب ـــغ ـــربت ال

قلعة  اإىل  ال�شحراء”  “حماربي 
األفالدي”. “جوزي 

اإ�ــشــمــه  �ــشــلــيــمــاين  اإ�ـــشـــام  ودّون 
�شّجل  يف  وذهــب،  نور  من  ِباأحرف 
ِبف�شل  ل�شبونة،  �شبورتينغ  نادي 
ـــو ما  غـــزارتـــه الــتــهــديــفــيــة. وه

ـــرتام كبري  ـــاح ِب ُيــحــظــى  جــعــلــه 
الربتغايل  الــنــادي  م�شوؤويل  لــدى 
ِلفريقهم  الــعــريــ�ــس  ــور  ــه ــم واجل

الكروي.
نادي  مع  �شليماين  اإ�شام  ويرتبط 
ِبعقد،  الإجنليزي  �شيتي  لي�شرت 

تنق�شي مّدته �شيف 2021. بعد اأن 
مِلو�شم  اإعارته  فرتة  ُموؤّخرا  انتهت 

واحد اإىل نادي موناكو الفرن�شي.
الّناجمة  املالية  الأزمــة  وت�شّببت 
الكروية  املناف�شات  ــاف  ــق اإي عــن 
يف  “كورونا”،  فريو�س  تف�ّشي  بعد 
�شراء  عن  موناكو  نادي  اإدارة  عجز 
يعود  قــد  الـــذي  �شليماين.  عقد 
ال�شابق  فريقه  اإىل  ال�شائفة  هذه 
واأن  خا�شة  ل�شبونة،  �شبورتينغ 
الربتغايل  النادَيني  بني  العاقة 
ومُيكن  طّيبة،  جــّد  والإجنــلــيــزي 
عقبات  تذليل  الفريَقني  مِل�شوؤويل 
ِعلما  الــتــحــويــل.  �شفقة  ــــرام  اإب
برتغالية  �شحفية  تــقــاريــر  اأن 
اإدارة  اأن  ــرت  ذك ــرا،  ــوؤّخ ُم �ــشــادرة 
جِللب  ُتخّطط  ال�شبورتينغ  نــادي 
فريقها  اإىل  ــرى  اأخ مــّرة  �شليماين 

الكروي.

فيغويل يت�سامن مع م�سلمي االإيغور بهذه الطريقةكلوب: كنت اأخ�سى حرمان ليفربول من "الربميريليج"

مهدي م�سطفى: غوركوف تخّلى عّني لهذا ال�سبب
مدرب نيوكا�سل: عودة كرة القدم بدون جمهور اأف�سل من ال �سيء

اإدارة �سبورتينغ ل�سبونة ُتغازل �سليماين

خالدي: وزراء ال�سباب االأفارقة ي�سيدون باملقاربة "العلمية والواقعية" للجزائر يف مكافحة كورونا

اأكد خري الدين زط�شي رئي�س الحتاد اجلزائري لكرة 
لولية  الرت�شح  يف  رغبته  عدم  اجلمعة،  اليوم  القدم، 
ثانية، وذلك رغم جناح منتخب باده يف التتويج بلقب 

كاأ�س اأمم اأفريقيا العام املا�شي.
اآذار/  20 يف  اجلزائري  لاحتاد  رئي�شا  زط�شي  وانتخب 

مار�س 2017، خلفا ملحمد روراوة.
العمومية  جمعيته  الحتـــاد  يعقد  اأن  املــرجــح  ــن  وم

النتخابية قبل نهاية اآذار/مار�س 2021.
وقال زط�شي لاإذاعة اجلزائرية ام�س اجلمعة "مازلت 
عند موقفي وهو اأنني ل اأعتزم الرت�شح لولية ثانية، 
لكن تاأكدوا اأننا �شنوا�شل عملنا على راأ�س الحتاد حتى 

اآخر يوم من الولية احلالية".
واأبدى زط�شي تذمره من النتقادات التي طالته ب�شفة 
منذ  بــداأت  اإنها  قائا  مكتبه،  اأع�شاء  رفقة  �شخ�شية 
باأنها  وو�شفها  لاحتاد  رئي�شا  فيه  انتخب  الذي  اليوم 

املحروقة". الأر�س  "�شيا�شة 
ال�شباب  وزارة  مــع  ــاف  خ اأي  وجـــود  زط�شي  ونــفــى 
على  تقوم  الطرفني  بني  العاقة  اأن  موؤكدا  والريا�شة، 
تناغم  اإىل  الو�شول  وت�شتهدف  والتعاون  ال�شراكة 

حقيقي يخدم امل�شلحة العامة.
لاحتاد  الأ�ــشــا�ــشــي  الــنــظــام  مــراجــعــة  اأن  اإىل  ــار  ــش واأ�
اإ�شفاء  واإمنا  �شخ�س،  اأي  اإق�شاء  ت�شتهدف  اجلزائري ل 

الدميقراطية وال�شفافية على اجلمعية العمومية.
من جهة اأخرى، جدد زط�شي رغبته يف ا�شتكمال املو�شم 
الكروي يف حال �شمحت الظروف ال�شحية بذلك، وذلك 
كــورونــا  فــريو�ــس  جائحة  ب�شبب  تــوقــف  ــرتة  ف بعد 
بالتاأكيد  �شتعود  القدم  كرة  اأن  اإىل  م�شريا  امل�شتجد، 

عاجا اأو اآجا.

اخلمي�س،  يوم  اجلزائري،  العا�شمة  احتاد  نادي  اأعلن 
اجلــديــد  مــالــكــه  عــهــد  يف  اجلــديــدة  �شفقاته  اأوىل 

يحي. عنرت  الريا�شي،  واملدير  "�شريبور"، 
التوا�شل  موقع  عرب  للنادي  الر�شمي  احل�شاب  وذكــر 
يف  جنحت  الحتـــاد  "اإدارة  "في�شبوك":  الجتماعي 
التعاقد مع الاعب اجلزائري اأ�شامة عبد اجلليل، ملدة 
بالدرجة  النا�شط  �شتار  ريد  نــادي  من  قادما  �شنتني، 

الثانية الفرن�شية".
ويبلغ عبد اجلليل، من العمر 26 عاًما، ويلعب يف من�شب 
ونزعته  البدنية  بقوته  ويتميز  ال�شريح،  املهاجم 

الهجومية.
رفقة  املحلي،  الــدوري  يف  قبل  من  اجلليل  عبد  ولعب 
ين�شم  اأن  قبل  تاجنانت،  ودفاع  القبائل  �شبيبة  ناديي 

ل�شفوف ريد �شتار.
 وكان عنرت يحيى قد وعد بتدعيم الحتاد العا�شمي، 
ال�شيفية،  التحويات  ــرتة  ف ــال  خ �شفقات  بعدة 

متهيدا لإعادة النادي اإىل من�شات التتويج.

نيمار يخ�سر ق�سيته
 اأمام بر�سلونة وتغرميه

 6 مليون يورو

العنف يف املالعب: "توقيف 
عمل   39 يف  �سخ�سا   444
�سغب خالل ال�سنة اجلارية"

زط�سي: "الفاف مع 
اإ�ستئناف املُناف�سة ولكن.."

جريمان،  �شان  باري�س  جنم  نيمار  الربازيلي  خ�شر 
على  للح�شول  بر�شلونة،  على  رفعها  التي  الق�شية 
مع  الأخــري  عقده  بتجديد  اخلا�شة  املكافاأة  باقي 

البار�شا.
"يعرب  ام�س اجلمعة  وقال بر�شلونة يف بيان ر�شمي 
املحكمة  اأعلنته  الذي  للحكم  ارتياحه  عن  النادي 
يتعلق  فيما  بر�شلونة،  يف   15 رقــم  الجتماعية 
مكافاأة  ب�شاأن  ونيمار  البار�شا  ت�شمل  التي  بالدعوى 

التجديد للعقد الأخري".
"رف�شت املحكمة طلب نيمار متاًما، ووافقت  واأ�شاف 

على جزء كبري من دفاع نادي بر�شلونة".
بدفع  نيمار  مطالب  رف�شت  لذلك  "نتيجة  وتابع 
 6.7 اإرجاع  الاعب  على  ويجب  يورو،  مليون   43.6

مليون يورو اإىل النادي".
على  الطعن  نيمار،  ملمثل  يحق  لأنــه  "نظًرا  واأمت 
حقوقه  عن  بقوة  الدفاع  يف  النادي  ي�شتمر  احلكم، 

امل�شروعة".
�شفوف  عن  رحــل  قد  نيمار  وكــان 

�شان  باري�س  اإىل  متجًها  بر�شلونة، 
جريمان يف �شيف 2017، مقابل 

طريق  عن  يورو،  مليون   222
ــي يف  ــزائ �ــشــداد الــ�ــشــرط اجل

عقده مع البار�شا.

ك�شف وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
باجلزائر  اخلمي�س  يوم  بلجود،  كمال  العمرانية، 
توقيف  اجلارية،  ال�شنة  خال  مت  اأنــه  العا�شمة 
املناف�شات  خال  �شغب  اأعمال  يف39  �شخ�س   444
اأخلقة  تعزيز  اىل  الفاعلني  كل  داعيا  الريا�شية 

الت�شجيع الريا�شي.
واأو�شح الوزير، خال جل�شة علنية مبجل�س المة 
مرحلة  خال  مت  اأنه  ال�شفوية  لاأ�شئلة  خ�ش�شت 
الذهاب ملباريات كرة القدم ت�شجيل 39 حادث �شغب 

اأدت اإىل توقيف 444 �شخ�شا من بينهم 56 قا�شرا.
ــام  اأم �شخ�س   94 املــوقــوفــني  بــني  مــن  تقدمي  ومت 
احلب�س  رهن  منهم   17 اإثرها  على  اأودع  العدالة 
اأ�شرار  يف  الأعمال  هذه  ت�شببت  فيما  الحتياطي 

�شيما على املركبات.
الوزير،  الظاهرة، ح�شب  اأ�شباب تف�شي هذه  وتعود 
املناف�شات  بتنظيم  اأ�شا�شا  متعلقة  عــوامــل  اإىل 
اإىل  اإ�شافة  املقابات  برجمة  �شوء  و  الريا�شية 

و�شعية بع�س املن�شاآت الريا�شية.
خال  خا�شة  الأحداث  هذه  ت�شجيل  من  وبالرغم 
فاإنه  �شعبيتها،  اإىل  بالنظر  القدم  كرة  مباريات 
عدد  اىل  بالنظر  وكــذا  ــرى  الأخ بالدول  مقارنة 

املناف�شات فان "الرقام ل تدعو للقلق".
التدابري  مبختلف  الإطـــار  هــذا  يف  الــوزيــر  ــر  وذك
مكافحة  اأجل  من  املتخذة  والتنظيمية  القانونية 
جلان  اإن�شاء  غرار  على  املاعب  يف  العنف  ظاهرة 
وطنية  بطاقية  اإعــداد  الن�شار،  بتنظيم  مكلفة 
املن�شاآت  اإىل  الــدخــول  من  املمنوعني  الأ�شخا�س 

الريا�شية وحتيينها.
برجمة  يف  النظر  اإعـــادة  مت  ــك،  ذل اإىل  واإ�ــشــافــة 
اللقاءات وبيع التذاكر يومني على الأقل من تاريخ 
املن�شاآت  �شيانة  على  احلر�س  مع  املــبــاراة  ــراء  اإج

الريا�شية.
انتهاج  على  الــوزيــر،  اأ�ــشــاف  كما  العمل،  مت  كما 
املاعب  مبداخل  التفتي�س  يف  ع�شرية  م�شاعي 
لاأ�شرة  وتبقى  واملقذوفات.  املمنوعات  دخول  ملنع 
يف  كبري  "دور  اجلمعوية  و  الدينية  الرتبوية، 
توعية ال�شباب وتعزيز اأخاق الت�شجيع الريا�شي"، 

ح�شب الوزير.
مقر  ترميم  عملية  بتاأخر  متعلق  اآخر  �شوؤال  ويف 
الأ�شغال  اأن  الداخلية  وزيــر  اأكــد  خن�شلة،  بلدية 
للحالة  مركزية  م�شلحة  اإىل  حتويله  ق�شد  جارية 
بتح�شني  �شي�شمح  ما  وهو  العام  والتنظيم  املدنية 
مواطني  على  العبء  وتخفيف  العمومية  اخلدمة 
اجلديد  املقر  بعد  مــن  ي�شتكون  الــذيــن  الــوليــة 

لبلدية خن�شلة الذي د�شن يف 2006.
وباملنا�شبة، اأو�شح ال�شيد بلجود اأن اأولويات الوزارة 
املواطن  لتمكني  القطاع  ع�شرنة  اإىل  الو�شول  هو 
من ا�شتخراج كل الوثائق عن بعد دون التنقل اإىل 

البلديات وملحقاتها.

ــاف،  ــف ــرق رئــيــ�ــس ال ــط ت
زط�شي،  الدين  خري 
ـــة عـــــودة  ـــاأل ـــش ـــ� مل
ـــة يف  ـــش ـــ� ـــاف ـــن املُ
ـــــــر يف  ـــــــزائ اجل
ـــل  ـــب ـــق ـــت ـــش ـــ� املُ

القريب.
وقال: “خال كل 
للمكتب  اإجــتــمــاع 
نتطرق  الفيدرايل 
ونحن  امل�شاألة،  لهذه 
نريد  الــرابــطــات  وجميع 

الإ�شتئناف قريبا”.
واأ�شاف :”نحن م�شوؤولون ولن نتخذ اأي قرار ُي�شكل 
خطرا على �شحة اأي كان، وهذا اأمر يجب اأن يعيه 

اجلميع”.
حاليا،  البطولة  اإ�شتئناف  عدم  حالة  :”يف  ووا�شل 
القادم  العام  دوري  على  �شلبا  �شيوؤثر  ذلــك  ــاإن  ف
اآلية، وهناك العديد من النقاط التي يجب  ب�شفة 

درا�شتها”.
واأردف :”بطبيعة احلال �شنناق�س الأندية املعنية 
ولكن  عدمه،  من  الإ�شتئناف  بخ�شو�س  بــالأمــر 

املُناف�شة يجب اأن تعود يف يوم من الأيام”.
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اأ�سرى �سجن جلبوع ال�سهيونى

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم  :  �سري القدوة
----------------------------

ن�ستمر  و�س�ف  وكتبنا  نياأ�س  ومل  لن 
خيارات  اهم  اىل  والتطرق  بالكتابة 
واملرتكز  والقاعدة  والكفاح  الن�سال 
الفل�سطيني  لل�سعب  ال���س��ا���س��ي 
و�ستبقى  ال�طنية  ال�حدة  خيار  وه� 
ر�سالتنا اىل جميع الف�سائل والأحزاب 
والجتماعية  ال�سيا�سية  والت�جهات 
م�سامني  حتمل  الفل�سطينية  والقيادة 
ال�سعب  خيار  لأنها  ال�طنية  ال�حدة 
تقاطعت  مهما  الوح��د  الفل�سطيني 
املنا�سب  الخ��رون  وتقا�سم  امل�سالح 
�سيا�ساته  الحتالل  وفر�س  والغنائم 
القيم  ل�رب  وحم��اولت��ه  ال�سائكة 
والن�سالية  والأخ��الق��ي��ة  ال�طنية 
خيار  عن  نتخلى  فلن  الفل�سطينية 
ال�حدة وع�دة قطاع غزة اىل ال�رعية 
امان  �سمام  هي  التي  الفل�سطينية 

امل�ستقبل والدولة الفل�سطينية.
من  يكثف  الإ�رائيلي  الحتالل  ان 
اإجراءاته العدوانية جتاه اأر�سنا و�سعبنا 
خا�سة يف مدينة القد�س املحتلة واأهلها 
وامل�سيحية  الإ�سالمية  ومقد�ساتها 
العتبارية  �سخ�سياتها  وي�ستهدف 

بالإبعاد  تارة  وال�طنية  منها  الدينية 
املتكرر عن الأق�سى كما يح�سل الن 
ال�سيخ  الأق�سى  امل�سجد  خطيب  مع 
عكرمة �سربي وغريه من اأبناء القد�س 
وعروبتها  فل�سطينيتها  عن  املدافعني 
بالعتقال  اأخ��رى  وت��ارة  واإ�سالميتها 
اياد  ال�سهيد  مع  ح�سل  كما  والإعدام 

احلالق رغم اأنه من ذوي الإعاقة.
ال�اقع  وه��ذا  املعطيات  هذه  ظل  يف 
التي  ال�سعبة  والظروف  ال�سيا�سي 
بد من  الفل�سطينية ل  الق�سية  بها  متر 
العمل على  حتقيق امل�ساحلة ال�طنية؛ 
لإنهاء  نك�ن  ما  اأح���ج  الي�م  لأننا 
التحديات  كافة  مل�اجهة  النق�سام 
ك��ل حماولة  واإح��ب��اط  وامل����ؤام���رات 
ولهذا  �سعبنا  متثيل  ب�رعية  للم�سا�س 
فاإن ا�ستعادة وحدة ال�طن واإنهاء حالة 
النق�سام ه� اأول ما ن�سعى اإىل حتقيقه؛ 
مع  عالقاتنا  ومتتني  ال�طنية  ف�حدتنا 
تاأييد  اأو�سع  وك�سب  العرب  اأ�سقائنا 
غنى  ل  متطلبات  هي  لق�سيتنا  دويل 

عنها لتحقيق الن�ر.
تت�سع،  امل���ؤام��رات  ب��ان  �سك  من  ما 
عن  والبحث  امل�سالح،  وتت�سابك 
بات  الحتالل  م�ساريع  لتمرير  بديل 

واأج��ه��زة  المريكية  الدارة  مهمة 
والت�سكيك  الح��ت��الل  خم��اب��رات 
الت�سدى  على  العربية  ال��ق��درة  يف 
على  القيادة  وقدرة  ال�سم  ملخططات 
بعد  احلياتية  الم���ر  ت�سيري  امكانية 
فبدل من  او�سل�  اتفاقيات  الغاء  ان مت 
البع�س  جلاأ  ال�طنية  ال�حدة  جت�سيد 
يف  وال�سرت�سال  العراقيل  و�سع  ايل 
وا�ستغالل  والإر�ساد  ال�عظ  خطب 
احلك�مة  ب��ه��ا  مت��ر  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
امكانياتها  يف  للت�سكيك  الفل�سطينية 
امل�ظفني  روات��ب  بدفع  وا�ستمرارها 
الفل�سطينية  امل��ق��درة  م��ن  والنيل 
اىل  والتح�ل  املرحلة  خماطر  لجتياز 
ج�ازات  واإ�سدار  الفل�سطينية  الدولة 
البيانات  لقاعدة  �سفر فل�سطينية وفقا 
ال�سيا�سات  وو�سع  العام  والتعداد 
هذه  ف��ان  فل�سطني،  ل��دول��ة  املالية 
املرحلة ح�سا�سة ودقيقة وتطلب وحدة 
اجلميع  قبل  من  والت�حد  ال�سف�ف 
حلماية م�ؤ�س�سات الدولة ووقف نزيف 

الحتالل وم�ؤامراته.
اننا على العهد ما�س�ن عهد ال�سهداء 
ه���دراً ول  ت��ذه��ب  ل��ن  دم��اءه��م  وان 
فالحتالل  الب�ا�سل  اأ�رانا  عذابات 

قادمة بكل معانيها  اإىل زوال واحلرية 
فل�سطني  دول��ة  و�ستق�م  واأب��ع��اده��ا 
فيه  يبقى  لن  غد  و�سياأتي  امل�ستقلة 
لجئ فل�سطيني واحد يعاين يف منايف 
زنازين  يف  واح��د  اأ�سري  ول  الت�رد 
هي  ال�حدة  افاق  كانت  طاملا  املحتل 
الطليعة  منه  ي�سرت�سد  الذي  النربا�س 
الث�رية والكفاحية فان امل�ستقبل مبني 
اطار  يف  ال�طنية  اجله�د  وحدة  على 
التي هي  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 

اطار الدولة الفل�سطينية ال�ليدة.
يت�سدى  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن 
الإ�رائيلي  الح��ت��الل  لإج����راءات 
ال�ستيطانية واأن انطالقة امل�سريات يف 
الت�سدى  وم�ا�سلة  املحتلة  الرا�سي 
ال�ستيطان هي مهمة وطنية  مل�ساريع 
�ساملة يف هذه املرحلة التي تهدف اىل 
رف�س  للعامل  وت�ؤكد  �سعبنا،  تركيع 
هذا ال�سعب العظيم ل�سيا�سة الحتالل 
املدع�م من الإدارة الأمريكية و�ستبقى 
احباط  حتى  م�ستمرة  الن�سال  م�سرية 
الت�سفية  وم���ؤام��رات  م�ساريع  كل 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة 
حق�ق  و�سمان  القد�س  وعا�سمتها 

ع�دة الالجئني يف الع�دة اإىل ديارهم.

فل�سطني اأكرب من اجلميع

اأكد مركز اأ�رى فل�سطني باأن الحتالل 
من  حم��رراً  ا�سرياً  يعتقل)50(  يزال  ل 
الذين اأطلق �راحهم �سمن �سفقة وفاء 
الأحرار، مما �سكل خرقًا وا�سحًا وخطريا 
و�سمانات  برعاية  مت  ال��ذي  لالتفاق 

م�رية.
الباحث  للمركز  الإعالمي  الناطق  وقال 
مبنا�سبة  تقرير  يف  الأ�سقر”  “ريا�س 
ذكرى مرور 6 اأع�ام على اعاده اعتقال 
ان  ال�سفقة  حم��رري  م��ن  الع�رات 
التي  الحتالل مل يكتفى بخرق التفاق 
مت يف اأكت�بر من العام 2011، امنا ن�سفه 
ال�سابقة  الأحكام  باإعادة  اأ�سا�سه  من 
اعتقالهم،  اعيد  الذين  املحررين  لكافة 
لع�رات  او  بامل�ؤبدات  اأح��ك��ام  وه��ى 
رغم  انه  اىل  “الأ�سقر”  واأ�سار  ال�سنني. 
مرور 6 اأع�ام كاملة على قيام الحتالل 
الأم��ن  بت�فري  ب�رط  الل��ت��زام  بعدم 
اعتقالهم  واأعاده  للمحررين،  وال�سالمة 
كل  رف�س  ي�ا�سل  يزال  ل  اأخرى،  مرة 
�راحهم  باإطالق  واملطالبات  املنا�سدات 
لن اعتقالهم يعترب خرق لبن�د ال�سفقة 

واأ�ساف   . م�رية  برعاية  جرت  التي 
النية  يت  يبَّ كان  الحتالل  اأن  “الأ�سقر” 
املحررين  اعتقال  لإع��ادة  البداية  منذ 
ال�سه�ر  منذ  بدء  حيث  ال�سفقة،  �سمن 
على  بالت�سييق  ال�سفقة  لإمتام  الأوىل 
والعتقالت  بال�ستدعاءات  املحررين 
دون �سبب، وو�سل عدد من مت اعتقالهم 
يف  حم���رراً،   )80( اىل  امل��ح��رري��ن  م��ن 
مقدمتهم الأ�سري “نائل الربغ�تي” عميد 
اأم�سى  وال��ذى  الفل�سطينيني  الأ���رى 
بعد  اأع�ام   6 و  ال�سفقة  قبل  عامًا   34
اعاده اعتقاله لي�سبح جمم�ع ما اأم�ساه 
املحررين  من   )74( باأن  مبينًا  عامًا.   40
هذا  مذل  يف  واحدة  دفعة  اختطافهم  مت 
امل�ست�طنني  مقتل  حادثة  بعد  الي�م 
حيث   ،2014 ي�ني�  اخلليل  يف  الثالثة 
يزال  ل  بينما  منهم،   )30( �راح  اأطلق 
ي�سكل�ن  وه��م  العتقال،  ره��ن   )50(
وفاء  �سفقة  حمرري  من  ح�اىل45% 
الأحرار الذين اأطلق �راحهم يف ال�سفة 
الغربية والقد�س وعددهم )110( اأ�رى. 
املقاومة  م�قف  على  “الأ�سقر”  و�سدد 

لفل�سطينية  ا
على  ب��الإ���رار 
���رورة اإط��الق 
اعيد  من  ���راح 
من  اع��ت��ق��ال��ه��م 
الأوىل  ال�سفقة 
يف  ال�روع  قبل 
ح�ل  تفاهمات 
ج��دي��دة  �سفقة 
من  مت��ل��ك��ه  مب���ا 
بعد  ق���ة  اأوراق 
 2014 ح����رب 
جت��رب الح��ت��الل 

“اأ�رى  وجدد   . ملطالبها  الر�س�خ  على 
امل�رية  للحك�مة  مطالبته  فل�سطني” 
ولكل  لل�سفقة،  امل��ب��ا���رة  ال��راع��ي��ة 
يف  �ساركت  التي  الدولية  الأط���راف 
اجلرمية  ه��ذه  ل���ق��ف  التدخل  اجن��ازه��ا 
عن  والإف���راج  �سن�ات  منذ  امل�ستمرة 
الأح��رار  وف��اء  حم��رري  من  الع�رات 
الذين اأعاد الحتالل اعتقالهم مرة اأخرى 
الغري  الأحكام  واإلغاء كل  اأع�ام،   6 قبل 

وكانت   . بحقهم  �سدرت  التي  قان�نية 
املقاومة الفل�سطينية قد متكنت من اإجبار 
اأ�رى  تبادل  �سفقة  تنفيذ  على  العدو 
العام  من  اأكت�بر  يف  م�رية  ب��ساطة 
املاأ�س�ر  اجلندي  �سلمت  بحيث   ،  2011
اإطالق  مقابل  �ساليط”  “جلعاد  لديها 
اإىل  اإ�سافة  فل�سطيني،  اأ�سري  األف  �راح 
يق�س�ن  كان�ا  منهم  املئات  اأ�سرية،   27
احكام بال�سجن امل�ؤبد وع�رات ال�سنني.

اإعادة اعتقال الع�سرات من حمرري وفاء االأحرار على  اأعوام   6
اأخبار فل�سطني

االحتالل ا�ستغل جائحة كورونا كو�سيلة عقابية م�ساعفة بحقنا
واملحررين،   الأ�رى  �س�ؤون  هيئة  قالت 
يف  ك�رونا  وباء  تف�سي  ظل  ويف  اأنه 
واإعالن  الدول،  مئات  واجتياحه  العامل 
لإنت�ساره  منعًا  ال��ط���ارئ  ح���الت 
اإ�رائيل  زالت  ل  امل�اطنني،  وحلماية 
الطبيعة  م��ع  متنافر  وب�سكل  متعن 
القمعية  اأدواتها  تعزيز  يف  الإن�سانية، 
وخا�سة  الفل�سطيني،  ال�سعب  �سد 
على  والت�سييق  العتقال  �سيا�سة 
وا�ستغاللها  ال�سج�ن،  داخل  الأ�رى 
بهم.  للتنكيل  ع��ق��اب��ي��ة  ك��سيلة 
واأك����دت ال��ه��ي��ئ��ة، م���ا���س��ل��ة ق���ات 
والعتقال  الحتجاز  حلمالت  الحتالل 
الفل�سطينيني  للم�اطنني  املت�ا�سل 

وخميمات  وقرى  مدن  اأنحاء  جميع  يف 
املحتلة  وال��ق��د���س  الغربية  ال�سفة 
الكبرية  التخ�فات  و�سط  غزة  وقطاع 
حيث  ك���رون��ا،  فايرو�س  انت�سار  من 
ال�رائيلية  الع��ت��ق��الت  و���س��ل��ت 
العام  مطلع  منذ  الفل�سطينيني  بحق 
وم�اطنة،  م�اطنا   2024 اإىل  احل��ايل 
ومر�سى  واأط��ف��ال  ن�ساء  بينهم  م��ن 
�سجن  اأ���رى  واأك��د  ال�سن.  يف  وكبار 
الهيئة  حمامي  زيارة  بعيد  “جلب�ع”، 
الزيارات  يف  انقطاع  بعد  الي�م  لهم 
التي  ال��ظ��روف  “اأن  اأ�سهر،  لأرب��ع��ة 
يعي�سها الأ�رى يف احلالت العتيادية 
اإىل  معظمها  وترقى  للغاية،  �سعبة 

الإن�ساين،  الدويل  القان�ن  بنظر  جرائم 
الإهمال  �سيا�سات  من  فيها  يعان�ن 
والتنكيل،  والتعذيب  املتعمد،  الطبي 
واحلاطة  الالاإن�سانية  واملعاملة  والعزل، 
وفر�س  بال�رب  والعتداء  بالكرامة، 
احلرية  ال�سديد من  واحلرمان  العق�بات، 
” يف ظل  والت�ا�سل الإن�ساين. وقال�ا، 
تعمدت  عامليا،  ك�رونا  جائحة  انت�سار 
النظافة  اإه��م��ال  اإىل  ال�سج�ن  اإدارة 
ال�سليمة  للته�ية  والفتقار  العامة 
اإ�سافة  معتقالتها،  م��ن  العديد  يف 
الرط�بة،  يف  ال�سديد  الرت��ف��اع  اإىل 
التنظيف  م���اد  يف  املتعمد  والنق�س 
وال�ساب�ن  وال�سامب�هات  العامة 

يف  الكانتينا،  من  احل�رية  واملبيدات 
ت�ستغل  ال�سج�ن  اإدارة  اأن  على  دليل 
منها  ال�سحية  وحتى  العامة  الظروف 
يف  الأ����رى  بحق  عقابية  ك��سيلة 
والتحقيق”.  الت�قيف  ومراكز  ال�سج�ن 
قامت  املا�سية  الأ�سهر  “خالل  واأكدوا، 
املالب�س  اإدخ��ال  من  بحرماننا  الإدارة 
واملحامني  الأهل  زيارات  من  واحلرمان 
العديد  �سحب  وكذلك  الدخان،  واإدخال 
وقيام  الكانتينا،  من  التنظيف  م�اد  من 
التعقيم  مب��ح��اولت  اأنف�سهم  الأٍرى 
والأق�سام  الغرف  يف  واملياه  بالكل�ر 
الجتماعي  بالتباعد  ال�رى  وت�عية 

ال�قائية. الحتياطات  واخذ 

االأ�سري نا�سر 
اأبو �سرور

مل ت�سّمه اأمه منذ 24 �سنة
من  �رور  اأب�  احلميد  عبد  ح�سن  نا�ر 
بيت حلم،  مدينة  �سمال  ال�اقع  عايدة  خميم 
حكمًا  ويق�سي   ،4-1-1993 منذ  معتقل 
امل�ساركة  بتهمة  احلياة  مدى  بال�سجن 
كان  الذي  اإ�رائيلي،  �سابط  قتل  يف 
حاييم  ويدعى  عايدة،  خميم  عن  م�س�ؤوًل 

"عفيف". نف�سه  ويلقب  نحماين، 
التي  الرابعة  الدفعة  �سمن  من  نا�ر 
رغم  عنها  الإفراج  عن  اإ�رائيل  تراجعت 
كريي  ج�ين  برعاية  كانت  ال�سفقة  اأن 

اأمريكا. خارجية  وزير 
نف�سها  اأعدت  قد  كانت  اإنها  اأمه  تق�ل 
مل  الذي  ولدها  واحت�سان  ل�ستقبال 
منذ  �سدرها  اإىل  ت�سمه  اأو  حتت�سنه 
هذه  لأن  ال�سفقة،  وقت  ]يف  عاما   21
اأنني  اإل  �سنة[،   24 اإىل  الآن  زادت  املدة 
بعد  واخلذلن  التحطيم  من  بن�ع  �سعرت 
عن  الإفراج  رف�س  اإ�رائيل  حك�مة  قرار 
النتظار،  مبرارة  ن�سعر  الرابعة،  الدفعة 
هذا  النا�س  يعذب�ا  اأن  عليهم  حرام 
نا�ر،  عن  الإفراج  رف�س  بعد  العذاب، 

جديد". من  اعتقل  اأنه  اأ�سعر 
تنفيذ  م�عد  من  اأ�سب�ع  قبل  زارته  اأمه 
ف�جدته  الرابعة  الدفعة  عن  الإفراج 
ذلك  من  وبالرغم  بالفرج  متفائال  �سامدا 
اإ�رائيل  تراجعت  اإذا  حتزين  ل  لها:  قال 
يف  معها  اأخرج  اأنه  رغم  عنا،  الإفراج  عن 
و�س�ره  اأغرا�سه  من  الكثري  ال�قت  ذلك 
يحتفظ  كان  للعائلة  و�س�ر  الأ�رى  مع 
ال�س�ر  كل  اخرج  حيث  ال�سجن،  يف  بها 

لالإفراج. حت�سريا  والأغرا�س 
من  تخرج  ومل  تاأكل  مل  اإنها  اأمه  قالت 
تراجعت  عندما  اأ�سب�ع  من  لأكرث  املنزل 
الرابعة  الدفعة  عن  الإفراج  عن  اإ�رائيل 
ت�سيف:  لكنها  نا�ر،  ت�سمل  التي 

عايب". "الق�ي 
قرار  بعد  نا�ر  زارت  دقة  نادية  املحامية 
للمحامني  بال�سماح  العليا  العدل  حمكمة 
اإن  نا�ر  وقال  امل�ربني،  الأ�رى  بزيارة 
العامل  مع  ت�ا�سل  اأول  كانت  الزيارة  هذه 

ي�ما.  18 مدار  على  اخلارجي 
ال�سج�ن  اإدارة  باأن  للمحامية  نا�ر  وقال 
ا�ستعماله  ومنعت  امللح  مب�سادرة  قامت 
يف  من  كل  فا�سطر  الأول،  الي�م  منذ 
 15 مدار  على  فقط  املاء  لتناول  الق�سم 
يح�سل�ن  امل�ربني  اأن  اإىل  اإ�سافة  ي�ما، 
التنظيف  م�اد  من  جدا  قليلة  كميات  على 

وال�ساب�ن. كال�سامب� 
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املحزن  “من  بيان  ب�مبي� يف  وقال 
الّدور  يك�ن  اأن  اآن،  يف  واخلطري 
ه�  ب�لت�ن  جل���ن  الأخ���ري  ال��ع��ام 
باأمريكا من  اأ�ّر  الذي  اخلائن  دور 
مع  املقّد�سة  الثقة  انتهاكه  خالل 

�سعبها”.
ولكن  الكتاب،  اأقراأ  “مل  واأ�ساف 
فاإّن  املن�س�رة،  للمقتطفات  وفًقا 
من  ع���دداً  ين�ر  ب���ل��ت���ن  ج���ن 
واأُخرى  حقائق  واأن�ساف  الأكاذيب 

متاًما”. كاذبة 
يف  اأ�سدقائنا  “اإىل  ب�مبي�  وتابع 
تعلم�ن  اأنت  كاّفة:  العامل  اأنحاء 
قّ�ة  هي  ترامب  الرئي�س  اأمريكا  اأّن 

للخري يف العامل”.
للرئي�س  ال�سابق  امل�ست�سار  واأعلن 
الق�مي  الأمن  ل�س�ؤون  الأمريكي 
من  مقتطف  يف  ب���ل��ت���ن  ج���ن 
ترامب  اأّن  اخلمي�س،  ُن�ر  مقابلة 
الرئا�سة،  ملن�سب”  م�ؤّهل  “غري 
املرتقب  ال�����س��دور  قبل  وذل���ك 
البيت  يف  مهماته  ب�ساأن  لكتابه 

املقبل. الأ�سب�ع  الأبي�س 
حديثه  معر�س  يف  ب�لت�ن  وقال 
قناة  م��ع  مقابلة  يف  ت��رام��ب  ع��ن 
يف  كاملًة  ُتن�ر  �سي”  بي  “اإيه 
اأنه  اأعتقد  “ل  الأ�سب�ع،  نهاية 
لديه  اأّن  اأعتقد  للمن�سب. ل  م�ؤّهل 

املن�سب”. لت�يّل هذا  الكفاءة 
اإىل  جاهدة  ترامب  اإدارة  وت�سعى 

رووم  “ذا  م��ذك��رات  ن�ر  وق��ف 
وير اإت هابند”، م�ؤكدة اأن الكتاب 
يف  م�سنفة  معل�مات  يت�سمن 

ال�ّرية. منتهى 
يف الكتاب الذي ُن�رت مقتطفات 
الأربعاء،  �سحف  ثالث  يف  منه 
من  طلب  ترامب  اأن  ب�لت�ن  كتب 
جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�س 
امل�ساعدة يف اإعادة انتخابه، واأعرب 
القا�سية  بكني  ل�سيا�سة  دعمه  عن 
مل�سلمي  اجل��م��اع��ي  ب��ال�����س��ج��ن 

الأويغ�ر والأقليات الأخرى.
ت�ا�سل  اإىل  ب���ل��ت���ن  واأ���س��ار 
ال�سمالية  ك�ريا  زعيم  مع  ترامب 
ترامب  اإن  قائاًل  اأون،  ج�نغ  كيم 
التقاط  “فر�سة  على  يركز  كان 

�س�رة ورد فعل ال�سحافة عليها” 
امل�سالح  على  الرتكيز  عن  ع��سا 

الأمد. الط�يلة  الأمريكية 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  رف�س 
الت�ريحات  اخلمي�س  ت��رام��ب 

لب�لت�ن. املدوية 
اخلمي�س  �سباح  تغريدة  يف  وكتب 
ه�   )…( ب���ل��ت���ن  “كتاب  اأن 
جم��م���ع��ة اأك���اذي���ب ورواي����ات 
اإظ��ه��اري  بهدف  كلها  خمتلقة، 

�سيئة”. ب�س�رة 

ردا على اتهام بولتون.. 
نتنياهو يو�ضح موقفه 

من كو�ضرن

الكيان  وزراء  رئي�س  مكتب  علق 
على  نتنياه�،  بنيامني  ال�رائيلي 
الأمن  م�ست�سار  كتاب  يف  جاء  ما 
ج�ن  ال�سابق،  الأمريكي  الق�مي 
من  "بيبي"  م�قف  ح�ل  ب�لت�ن، 
الرئي�س  �سهر  ك��سرن،  جاريد 
واأفادت  ترامب.  دونالد  الأمريكي 
اأحرون�ت"،  "يديع�ت  �سحيفة 
نتنياه�  مكتب  باأن  اخلمي�س،  م�ساء 
بقدرات  كاملة  ثقة  لديه  اأن  اأكد 
جاريد ك��سرن، ويرف�س اأي و�سف 
ك��سرن  �ساهم  "لقد  ذلك،  يخالف 
ال�سالم  دفع  يف  جدا  كبري  ب�سكل 
يف منطقة ال�رق الأو�سط قدما". 
مكتب  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
اأن طاقم الإدارة الأمريكية  نتنياه� 
الأو�سط  ال�رق  يف  يعمل  الذي 
"�ساغ  ك��سرن،  جاريد  برئا�سة 
اإىل  وح�لها  ترامب  مبادئ  بنجاح 
ح�سب  ال�سالم"  حتقيق  نح�  روؤية 
"املخطط  بذلك  عار�سا  تعبريه، 
ال�سالم  لتحقيق  واقعية  الأك��رث 
مكتب  تعليق  وجاء  املنطقة".  يف 
ج�ن  اإ�سارة  خلفية  على  نتنياه� 
ين�ر  اأن  املقرر  كتابه  يف  ب�لت�ن 
اأن  اجل���اري،  ي�ني�/حزيران   23
الإ�رائيلي  الكيان  وزراء  رئي�س 
ك��سرن  جاريد  يق�د  ملاذا  يفهم  مل 
الأمريكية  "اخلطة  ي�سمى  م��ا 
الأو�سط"،  ال�رق  يف  لل�سالم 

القرن". "�سفقة  با�سم  واملعروفة 

الذي  بولتون  ال�سابق جون  القومي  االأمن  بـ”اأكاذيب” م�ست�سار  بومبيو اخلمي�ص  مايك  االأمريكي  وزير اخلارجّية  نّدد 
ب�سّدة. ترامب  دونالد  الرئي�ص  فيه  ينتقد  كتاب  لن�سر  ي�ستعّد 

امل��ت��ع��اف��ني من  جت�����اوز ع����دد 
الإ����س���اب���ة ب��ف��ريو���س ك���رون��ا 
العامل،  ح�ل  امل�ستجد)ك�فيد19-( 
جاء  �سخ�س.  ملي�ن  ال�4.5  حاجز 
���س��ادرة،  ب��ي��ان��ات  بح�سب  ذل��ك 
“وورلد  م�قع  عن  اجلمعة،  فجر 
ال�باء  �سحايا  بر�سد  املعني  ميرت” 
ووفق  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
الإح�سائية فقد �سجل عدد املتعافني 
األف  4 ماليني و502  الفريو�س  من 
دول   10 واأك��رث  ا.  �سخ�سً و990 
ح�ل العامل من حيث ن�سبة التعايف، 
األًفا،   924( املتحدة  ال�ليات  هي 
اآلف  والربازيل)503  و930(، 
و507(، ورو�سيا )313 األًفا و963(. 
اآلف  الهند)205  جانب  اإىل  ه��ذا 
و182(، وت�سيلي )186 األًفا و441(، 
واأملانيا  و544(،  األًفا  واإيطاليا)180 
)174 األًفا و100(، واإيران )156 األًفا 
و22(،  األًفا   156( وتركيا  و991(، 
و�سّجلت  و190(.  األًفا   131( وبريو 
اخلمي�س  م�ساء  املّتحدة  ال�ليات 
فريو�س  ع��ن  ناجمة  وف���اة   687
�ساعة،   24 خالل  امل�ستجّد  ك�رونا 
ج�نز  جامعة  اأعّدته  اإح�ساء  وفق 
على  الثامن  الي�م  وه�  ه�بكنز. 
الت�ايل الذي تنخف�س فيه ح�سيلة 
اإىل ما دون الأف حالة يف  ال�فيات 
ال�ليات  اأّن  الرغم من  البالد، على 
عن  �سا�سع  وبفارق  تبقى  املتحدة 
�سائر دول العامل البلَد الأكرث ت�ّرراً 
ويف  ك�فيد19-.  جائحة  جّراء  من 
وني�جري�سي  ني�ي�رك  جنحت  حني 
املر�س،  تف�سي  على  ال�سيطرة  يف 

 20 يف  حاليا  ينت�ر  الفريو�س  فاإن 
ولية.

اجلمعة  ام�س  ال�سني  اأعلنت  كم 
جديدة  اإ�سابة  حالة   32 ت�سجيل 
يف  امل�ستجد  ك���رون��ا  بفريو�س 
من  مزيد  فيه  دخلت  الذي  ال�قت 
اإجراءات عزل بكني عن باقي البالد 
تف�س  ���رب  حيث  التنفيذ،  حيز 
جديد اأكرب �س�ق زراعية بالعا�سمة 
الأ�سب�ع  ا  �سخ�سً  183 واأ�ساب 
امل�سجلة  احلالت  املا�سي. ومن بني 
يف  حالة   25 ت�سخي�س  مت  حديثا، 
اثنني  حالتني  ت�سجيل  مت  بكني. كما 
املجاورة  اأخريني فى مقاطعة ه�بي 
لياونينج  مقاطعة  فى  واحدة  وحالة 
ال�سمالية ال�رقية. اأما باقي احلالت 
البالد  خارج  من  ل�افدين  فكانت 
وقان�س�.  ق�اجندوجن  مقاطعتي  يف 
جميع  عمل  تعليق  اجلمعة  ومت  
املقاطعات  بني  احلافالت  خط�ط 
البالد.  بباقي  بكني  تربط  والتي 
الرحالت  من  املئات  اإلغاء  مت  كما 
الدولية،  بكني  مطارات  من  اجل�ية 
ال�روري  غري  ال�سفر  حظر  مع 
اإثبات  املطل�ب  من  ا�سبح  اأنه  كما 
الأخرية  الفح��سات  نتائج  �سلبية 
اأجل  من  الن�وي  باحلم�س  املتعلقة 

مغادرة العا�سمة.
اأنحاء  ومت تعليق الدرا�سة يف جميع 
ووجهت  �سابق،  وق��ت  يف  املدينة 
اأنظمة  بتنفيذ  ح��ي  لكل  اأوام���ر 
“اإدارة مغلقة” ت�رف على حتركات 

ال�سكان وت�سيطر عليها.
ق/د

منظمة  ل��دى  ي��ران  اإ مندوب  اأعلن 
بادي،  اأ غريب  كاظم  الذرية،  الطاقة 
تبناه  الذي  القرار  اأن  اجلمعة،  الي�م 
جم��ل�����س ح��ك��ام امل��ن��ظ��م��ة، اخل��ا���س 
ل  يرانية،  اإ ن�وية  م�اقع  بتفتي�س 
لها  ال�سماح  على  ي���ران  اإ ي�سجع 
ا�ستنادا  ن���وي��ة،  م���اق��ع  بتفتي�س 
واه��ي��ة.  وادع�����اءات  ���س��ب��اب  اأ اإىل 
جمل�س  قرار  على  ردا  ب��ادي،  اأ وقال 
و�سائل  بح�سب  ال�كالة،  حمافظي 
ترف�س  يران  “اإ ي��ران��ي��ة،  اإ اإع���الم 

و�ستتخذ  تاما  رف�سا  ال��ق��رار  ه��ذا 
عليه،  ردا  املنا�سبة  الإج�����راءات 
ردنا  ع�اقب  م�س�ؤولية  تقع  حيث 
هذا  طرحت  التي  الدول  عاتق  على 
يجب  “ل  ن��ه  اأ اإىل  �سار  واأ القرار”. 
�ريعة  دلة  اأ تقدم  اأن  ال�كالة  على 
اأجندات  لديها  جهات  من  ماأخ�ذة 
حكام  جمل�س  وتبنى  �سيا�سية”. 
الذرية  للطاقة  الدولية  ال�كالة 
ي��ران  اإ ر�سميا  يدع�  ق��راراً  اجلمعة 
ي�ستبه  م�قعني  بتفتي�س  لل�سماح 

معلنة  غري  ن�وية  ن�سطة  باأ بقيامهما 
م�سادر  ذك��رت  كما  املا�سي،  يف 
اأول  وه�  بر�س.  لفران�س  دبل�ما�سية 
برناجمها  ب�ساأن  ي��ران  اإ ينتقد  ق��رار 
ال���ك��ال��ة  عليه  ت�����س���ت  ال��ن���وي 
 .2012 منذ  املتحدة  ل��الأمم  التابعة 
ملجل�س  اج��ت��م��اع  خ��الل  تبنيه  ومت 
فيينا  يف  ال�كالة  مقر  يف  احلكام 
برنامج  ح�ل  الت�تر  ت�ساعد  ظل  يف 
املا�سية.  الأ�سهر  يف  الن�وي  يران  اإ
اخلا�س  ال��ق��رار  ل�سالح  و���س���ت 

ال�كالة  مفت�سي  و���س���ل  ب�ساأن 
من�ساأتني  اإىل  الذرية  للطاقة  الدولية 
ع�س�ا   25 ي����ران،  اإ يف  ن���وي��ت��ني 
مقابل  ال�كالة،  دارة  اإ جمل�س  يف 
امتنع�ا  اأع�ساء  و7  “�سد”،  �س�تني 
اخلارجية  وزير  وكان  الت�س�يت.  عن 
قد  ظريف،  ج���اد  حممد  ي���راين،  الإ
وكالة  م�ساعي  على  اخلمي�س،  رد، 
التفتي�س  لتكثيف  الذرية  الطاقة 

الن�وية. ن�سطتها  اأ على 
ق/د

اأع���ل���ن م��رك��ز ال���دف���اع ال���ط��ن��ي 
مقاتلة  طائرة  اأن  اجلمعة،  الرو�سي، 
حلقت  الرو�سية  اجل�ية  للق�ات  تابعة 
طراز  من  اأمريكية  قاذفات  لعرتا�س 
اأوخ�ت�سك،  بحر  ف�ق  اإن”   52 “بي 
الأمريكية  الطائرات  اأن  اإىل  م�سريا 
يف  وجاء  الرو�سية.  احلدود  تنتهك  مل 

 19 “يف  ال�طني:  الدفاع  ملركز  بيان 
ومرافقة  اكت�ساف  مت  حزيران/ي�ني�، 
طراز  من  القنابل  قاذفات  من  اثنتان 
اجل�ية  للق�ات  التابعة  اإن”   52 “بي 
اجل�ية  الدفاعات  قبل  من  الأمريكية 
التي  ال�رقية  الع�سكرية  للمنطقة 
لبحر  املحايدة  املياه  يف  ب�اجبها  تق�م 

“�سب�تنيك”.  ح�سب  اأوخ�ت�سك”، 
كبرية  م�سافة  البيان:”على  وتابع 
كانت  الرو�سية،  الدولة  ح��دود  من 
الأمريكية  اجل�ية  الق�ات  طائرات 
و�سائل  قبل  من  با�ستمرار  ٌترافق 

الرو�سية”. املراقبة 
كانت  “�س�27-”  طائرات  اأن  يذكر 

القاذفات  ي��ام،  اأ قبل  اعرت�ست  قد 
وط��ائ��رات   ”B-52H“ الأمريكية 
م��راق��ب��ة وا���س��ت��ط��الع ف����ق امل��ي��اه 
وط��ارت  البلطيق،  لبحر  ال��دول��ي��ة 
ف�ق  لتتبعها  الرو�سية  املقاتالت 

البلطيق. بحر 
ق/د

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأع��رب 
يخ�ر  اأن  من  خ�سيته  عن  ترامب 
ن�فمرب  يف  الرئا�سية  النتخابات 
الذي  الربيد  عرب  الت�س�يت  ب�سبب 
ترامب  وقال  الدميقراطي�ن.  يدعمه 
“وا�سنطن  �سحيفة  مع  مقابلة  يف 
ال��ربي��د،  ع��رب  “الت�س�يت  تاميز”: 
اأن  ميكن  ال��ذي  ال�حيد  الح��ت��م��ال 
)يق�سد  ن��ه��م  لأ اأخ�����ر،  يجعلني 
ينهب�ن  ي��خ��دع���ن  ال��دمي��ق��راط��ي��ني( 
)بطاقات  ير�سل�ن  ل  نهم  اإ ي�رق�ن. 

امل��ن��اط��ق،  ب��ع�����س  اإىل  الق�����رتاع( 
اجلمه�رية”.  امل��ن��اط��ق  ول���س��ي��م��ا 
الرئي�س  يعتقد  ذلك،  من  وانطالقا 
التعبري  عملية  اإجراء  اأن  الأمريكي 
ميكن  الطريقة  ب��ه��ذه  الإرادة  ع��ن 
للقان�ن.  انتهاكات  اإىل  ي���ؤدي  اأن 
�سد  م����رارا  حت���دث  ك���ان  ت��رام��ب 
الربيد،  عرب  الت�س�يت  اإج��راء  خيار 
بع�س  يف  به  ُي�سمح  اأن  ميكن  والذي 
الفريو�س  وب��اء  ب�سبب  ال���لي��ات 
يرى  اأخرى،  جهة  من  اجلديد.  التاجي 

الرئي�س  نائب  اأن  الأمريكي  الرئي�س 
الذي  بايدن،  ج�  ال�سابق  الأمريكي 
من  كافية  اأ���س���ات  على  ح�سل 
للحزب  املقبل  متر  للم�ؤ امل��ن��دوب��ني 
يف  للرئا�سة  للرت�سح  الدميقراطي، 
ن���ف��م��رب، ه��� اأ���س��ع��ف م��ن وزي��رة 
كلينت�ن،  هيالري  ال�سابقة  اخلارجية 
عام  يف  الرئا�سة  على  ناف�سته  التي 

.2016
ال��راأي  ا�ستطالعات  لنتائج  ووفقا 
 Real“ املتخ�س�سة  للب�ابة  الأخرية 

بايدن  يتقدم   ،”Clear Politics
بن�سبة  املت��سط  يف  ترامب  على 
و�سط  ال�سعبية  م�ست�ى  يف   8.5٪

. خبني لنا ا
الأمريكية  دارة  الإ رئي�س  وح�سل 
ال�روري  العدد  على  بالفعل  احلالية 
احلزبي  متر  امل�ؤ مندوبي  اأ�س�ات  من 
يف  للجمه�ريني  مر�سحا  به  للدفع 
ال�  الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات 

ن�فمرب.  3 يف  اإجراوؤها  املقرر   59
ق.د

ك�سفت �سحيفة بريطانية تفا�سيل 
لرجل  �س�رة  عن  مثرية،  جديدة 
اآخر  يحمل  اإفريقية  اأ���س���ل  من 
مظاهرات  خ��الل  اأ�سيب  اأبي�س، 
يف  مهمة"  ال�س�د  "حياة  حلركة 
"غارديان"  �سحيفة  وذكرت  لندن. 
برين  ويدعى  الأبي�س  الرجل  اأن 
يف  ���س��اب��ط��ا  يعمل  ك���ان  م��ي��ل، 
وقد ظهر  الربيطانية،  النقل  �رطة 
كتف  على  حمم�ل  ال�س�رة  يف 
مدرب  وه�  هات�سين�س�ن،  باتريك 
وفقا  اإفريقية،  اأ�س�ل  من  ريا�سي 

ل"وكالت.
اإبعاد  يحاول  هات�سين�س�ن  وك��ان 
بعدما  املظاهرة،  مكان  عن  ميل 
ينزف  الدم  وبداأ  راأ�سه  يف  اأ�سيب 
اإذ  وا�سعة  باإ�سادة  وحظي  منها، 
بالبط�يل.  ت�رفه  كثريون  و�سف 
مظاهرة  يف  ي�سارك  ميل  وك��ان 
حماية  اأج��ل  من  املتطرف  لليمني 
مع  بالتزامن  التذكارية،  الن�سب 
ال�س�د  "حياة  حلركة  اأخرى  مظاهرة 
بني  ا�ستباكات  واندلعت  مهمة"، 
امل�ساركني يف املظاهرتني. واأ�سارت 
عاما(   55( ميل  اأن  اإىل  ال�سحيفة 
النقل  �رطة  يف  العمل  عن  تقاعد 
يف  لندن  العا�سمة  يف  الربيطانية 
حمققا  عمل  كما   ،2014 �سبتمرب 
يف ال�رطة يف الأ�سهر الأخرية قبل 

تقاعده.

جرى  ما  على  ميل  يعلق  مل  وبينما 
نظمت  التي  املظاهرة  خ��الل  معه 
العا�سمة  يف  امل��ا���س��ي  ال�سبت 
نقل  اأقاربه  اأح��د  ف��اإن  الربيطانية، 
اإىل  ال�سكر  لتقدمي  ا�ستعداده  عنه 
هات�سين�س�ن الذي اأنقذ حياته. وقال 
"غارديان"،  ل�سحيفة  هات�سين�س�ن 
وه�  له  التقطت  التي  ال�س�رة  اإن 
بر  اإىل  ميل  اجلريح  الرجل  ينقل 
التي  ال�حدة  على  "ت�ؤكد  الأم��ان 
مكافحة  يف  املجتمع  بها  يتحلى 
مقتل  واأ�سعل  العن�رية".  مظاهر 
ج�رج فل�يد، الرجل الأمريكي من 
اأ�س�ل اإفريقية، على يد ال�رطة يف 
مدينة مينياب�لي�س ب�لية مين�س�تا، 
م�جة من الحتجاجات يف ال�ليات 
"حياة  �سعار  املتحدة وخارجها حتت 
فل�يد  مقتل  ومنذ  مهمة".  ال�س�د 
اأن  بعد  امل��ا���س��ي،  م��اي���   25 يف 
على  بركبته  �رطة  �سابط  جثم 
تت�قف  مل  دقائق،   9 حل�ايل  رقبته 
للعن�رية  املناه�سة  املظاهرات 
من  وغريها  املتحدة  ال�ليات  يف 
وحت�لت  ال��ع��امل.  ح���ل  الع�ا�سم 
ال���لي��ات  يف  امل��ظ��اه��رات  بع�س 
ا�ستباكات  اإىل  وخارجها  املتحدة 
مع ال�رطة، اأدت اإىل اإ�سابة بع�س 
اآخرين  واعتقال  فيها  امل�ساركني 

وتدمري ممتلكات عامة.
ق/د

وبكني حتذر من اخلطر االأكرب املتحدة،  الواليات  يف  وفاة   687

عدد املتعافني من "كورونا" يتجاوز 
�سخ�ص مليون   4.5

اإيران ترد على بيان “الطاقة الذرية”

القرار مرفو�ص وا�ستند على اإدعاءات واهية واأدلة ماأخوذة

الدفاع الرو�سية: القوات اجلوية ُتر�سل طائرات ع�سكرية مقاتلة 

يك�سف عن ال�سبب الوحيد الذي قد يوؤدي لهزميته اأمام مناف�سه بايدن

ترامب يخ�سى خ�سارة االنتخابات الرئا�سية االأمريكية 

�سحيفة بريطانية تك�سف تفا�سيل 
مفاجئة حول ال�سورة التي هزت العامل!



12ثقافي
العدد
2023 السبت 20 جوان 2020 م الموافق لـ 28 شوال 1441هـ

معر�ص الر�سام الكامريوين عليوم مو�سيى 

حتويل ال�سعور بالوحدة يف زمن احلجر
 اإىل اإبداعات تدعو لالحرتاز

علي  حممد 
---------------- 

ال��ذي  امل��ع��ر���س  ه��ذا  ي�سمل  و 
والأقنعة"  "الله  �سعار  يحمل 
جم��م���ع��ة م��ن ال��ر���س���م��ات و 
الفنان  اأجن��زه��ا  التي  ال��ل���ح��ات 
ال�سحي،  احل��ج��ر  ف���رتة  خ���الل 
الإجراءات  اإطار  يف  فر�س  الذي 
العامل  عرب  املتخذة  الح��رتازي��ة 
ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س 

. ك�رونا
يف  ظهر  ال��ذي  ال��ف��ن��ان،  ق��دم  و 
معل�مات  ور�سته،  داخل  الفيدي� 
ي�سمل  ال��ذي  الفني  عمله  عن 
الت�س�ير  و  الر�سم  جانب  اىل 
تن�سيب  اأ�سغال  الف�ت�غرايف 
وق��دم  ال�سين�غرافيا.  ك��ذا  و 
طريقته  ح�ل  �روحا  باملنا�سبة 
خالل  جتربته  اأي�سا  و  العمل  يف 
ا�ستغل  حيث  ال�سحي  احل��ج��ر 
فيه  ك�سف  الذي  القما�س  على 
الزاهية. الإفريقية  ل�ان  بالأ ثره  تاأ

اأعماله  اأن  ال��ر���س��ام  اأ���س��اف  و 
حتمل  احلجز  فرتة  خالل  املنجزة 
على  للحث  ت���ع���ي��ة  ر���س��ائ��ل 
تظهر  حيث  ال�باء،  من  الحرتاز 
ال��ك��ث��ري م��ن و���س��ائ��ل ال���ق��اي��ة 
و  ال��ل���ح��ات  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  و 
كما  امل��ع��رو���س��ة.  ال��ر���س���م��ات 
املج�سدة  ال�سخ�سيات  حتمل 

منها  متن�عة  اأقنعة  ل�حاته  يف 
الزي  قما�س  من  امل�سن�عة  تلك 
ل�انه  اأ و  بر�س�ماته  الأفريقي 

هية. لزا ا
خ��الل  م��ن  م������س��ي��ى  حت���دث  و 
احلجر  يف  جتربته  ع��ن  الفيدي� 
املتعبة  الأو�ساع  وعن  ال�سحي،  
ال��سع...خا�سة  عن  اأجنرت  التي 
النا�س. انتابت  التي  اخل�ف  حالة 

التي  ال��ل���ح��ات  ان  اأ���س��اف  و 
و  "الله  ع��ن���ان  حت��ت  اأجن��زت��ه��ا 
"عالقة  فيها  ي�ستح�ر  الأقنعة" 
ب��ع��ي��دا عن  ب��ال��اله���ت  ال��ب�����ر 
م�ؤكدا  عاداتهم"  و  معتقداتهم 
حلماية  م��دع���ون  كلنا  "نحن 
ب��الل��ت��زام  والآخ��ري��ن  نف�سنا  اأ

. الحرتازية  بالتدابري 
ان��ه  اخ���رى  م��ن ج��ه��ة  ���س��ار  اأ و 
ا���س��ت��غ��ل ك��ث��ريا خ���الل ال��ف��رتة 
و"اللغة"  "الكلمة"  على  الأخرية 

اىل  م�سريا  م،  الأ لغته  خا�سة 
عدة  امل�سعى  ه��ذا  يف  ن�ر  ان��ه 
كما  الفاي�سب�ك  على  ن�س��س 
يف  القطن  مادة  على  اي�سا  يعمل 

. بالن�سيج  املتعلقة  بداعاته  اإ
تنظيم  مبادرة  باملنا�سبة  ثّمن  و 
عرب  الفنية  التظاهرات  هذه  مثل 
يف  التمكن  ع��دم  ظل  يف  النت 
املعار�س  عرب  املبا�ر  الت�ا�سل 

. الف�ساءات  لغلق 
الفيدي�  هذا  متتبع  يكت�سف  و 
دقة  و  املعرو�سة  الأعمال  جمال 
انتقاءه  كذا  و  م��سيى  بداعات  اإ
وال��ت��ي  امل��ت��ن��اول��ة  للم�ا�سيع 
ببيئته  ملت�سقة  و  نية  اآ ج��اءت 

العاملية. على  تفتح  مع 
الكامريوين  الت�سكيلي  حتدث  و 
معر�سه  لزوار  وجهها  كلمة  يف 
عن  الت�ا�سل  تقنية  طريق  عن 
التي  احلجر  و�سعية  عن  بعد، 

من"فرتة  ُيح�لها  اأن  ا�ستطاع 
اإىل"حلظات  انعزال"  و  وح��دة 
الفني"  ب���داع  الإ و  العمل  م��ن 
هذه  لتقا�سم  �سعادته  عن  معربا 
ينما  اأ اجلمه�ر  م��ع  اللحظات 

. اجلزائريني  خا�سة  وجد 
يف  م��سيى  ل��ي���م  اأ الفنان  ول��د 
م�سمم  اأي�سا  ه�  و  الكامريون 
حتليلية  نظرة  يقدم  فيك  غ��را 
الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ب�����س��ان 
خارجها.  و  بالده  يف  الجتماعية 
من  ال��ع��دي��د  يف  ���س��ارك  ق��د  و 
وجهت  .كما  بداعية  الإ القامات 
يف  لالإ�سهام  كمبدع  دع�ات  له 
منها  الفنية  امل�ساريع  من  كثري 
الأفكار"التي  "جامعة  اق��ام��ة 
بي�ست�ليت�  ج��ام��ع��ة  نظمتها 
من  كان  و   2010 يف  )ايطاليا( 
لالبداع  منحة  على  حت�سل  قبل 

باري�س. من 
و  اأزي�����اء  اأجن����ز  ك��م�����س��م��م  و 
"يف  مل�رحية  اك�سي�س�ارات 
الكبري  للم�رحي  غ�دو"  انتظار 
اختياره  مت  كما  بيكيت  �سام�يل 
�سينمائية  ت�سميمات  لالإجناز 
و  للفن�ن  ال�طني  للمهرجان 
2008؛  �سنة  بالكامريون  الثقافة 
بجائزة  املا�سي  �سبتمرب  يف  فاز  و 
 " م�ؤ�س�سة  من  الوىل  الت�سميم 

. "  Illy art collection

ذلك  و  االفرتا�سي،  العر�ص  بطريقة  الفنية  اأعماله  من  جمموعة  مو�سيى  عليوم  الكامريوين  الت�سكيلي  الفنان  يعر�ص 
ال�سحي  برناجمها ،خالل احلجر  اإطار  التظاهرة يف  بهذه  بادرت  التي  الثقايف  لالإ�سعاع  الوكالة اجلزائرية  على �سفحة 

كورونا. جائحة  فر�سته  الذي 

ماحي  املتج�ل  ال���راوي  يقدم 
حكاياته  من  جمم�عة  �سديق 
ع��رب ق��ن��اة ي���ت��ي���ب امل�����رح 
 21 اجل���زائ���ري، م��ن  ال���ط��ن��ي 
املقبل،  ج�يلية   4 اإىل  ج���ان 
للم�رح.و�سيقدم  بيان  ح�سب 
م��اح��ي ح��ك��اي��ات��ه م��ن ال��رتاث 
ابتداء  ي�مي،  ب�سكل  اجلزائري 
ع�رة  احل��ادي��ة  ال�����س��اع��ة  م��ن 
زوال  الثالثة  غاية  واإىل  �سباحا 
والغ�لة"  "حديدوان  غرار  على 
وك��ذا  ال�سبع"  ب��ن��ت  و"هربة 
وعلي".و�ستك�ن  "رمي�سة 
مب�سابقة  م�سح�بة  العرو�س 
ت�سم  واأخ����رى  ال��ر���س��م،  يف 
الأطفال  لفائدة  واأج�بة  �سئلة  اأ

ل�سباب. وا
م�اليد  من  -وه�  ماحي  ويعمل 
منذ  بلعبا�س-  ب�سيدي   1960
ترقية  على  ع��دي��دة  ���س��ن���ات 
ال�سف�ي  الرتاث  اإحياء  واإعادة 

)احلك�اتي(. بالق�ال  املندثر 
بتن�سيط  ال��ف��ن��ان  وي���ق����م 
خم�س�سة  وور�سات  ف�ساءات 

ال�سعبية  واحلكايات  للق�س�س 
امل��ه��رج��ان��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
بجمع  يق�م  كما  اجلزائر.  عرب 
تقدميها  وحم��اول��ة  الق�س�س 
م�رحي  قالب  يف  للجمه�ر 
فيه  تلقى  ال��ذي  امل��ج��ال  وه��� 
�سن�ات.وا�ستلهم  قبل  تك�ينا 
تقليد  م���ن  ع��م��ل��ه  ال��ف��ن��ان 
يف  ت��رع��رع  ح��ي��ث  "الق�ال". 
بداعي  الإ العامل  هذا  اأح�سان 
وقتنا  يف  يندثر  ي��ك��اد  ال��ذي 
على  ي�����ر  وال����ذي  ال���راه���ن 
واىل  جديد.  من  اإحيائه  اإع��ادة 
مهرجانات  يف  ن�ساطه  جانب 
اجلزائر،  يف  احلكي  وملتقيات 
ي�����س��ا ب��ت��اأط��ري  ق���ام ال��ف��ن��ان اأ
من  ع��دد  يف  تك�ينية  دورات 
م���ارات  والإ كت�ن�س  البلدان 
اأول  ب��اإ���س��دار  ق��ام  و  العربية 
من  ق�س�سا  فيه  يجمع  كتاب 
 " عن�ان  حتت  اجلزائري  الرتاث 
اأخرى"  حكايات  و  م�ىل  م�ىل 

.2019 �سنة 
ق/ث 

يعالج  جديد  م�ؤلف  م�ؤخرا  �سدر 
و  اجلديدة  التكن�ل�جيات  تط�ر 
القت�ساد  عن  املادي  الطابع  نزع 
تنظيمية،  ي��ة  روؤ و  والت�����س��ال 
النظام  هذا  مرافقة  على  ق��ادرة 
قان�ن  "باأي  عن�ان  حتت  البيئي 
ليف  تاأ م��ن  النت"  يف  نتحكم 
وزي��ر  بلحيمر  ع��م��ار  ال�����س��ي��د 
با�سم  الر�سمي  الناطق  الت�سال 

. احلك�مة
ال�سادر  اجلديد  امل�ؤلف  هذا  يع�د 
و  للن�ر  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  عن 
 218 يف  يقع  وال��ذي  الإ�سهار 
حتديات  و  ت��اري��خ  اىل  �سفحة 
جم��ال  يف  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ط���ر 
لالقت�ساد  اجل��دي��دة  التبعية 
"و"حماية  الثقافية  و"اله�ية 
ك��ذا  ال�سخ�سية"و  احل���ي���اة 

الرقمي". "ال�ستعمار 
للجانب  ا���س��ت��ع��را���س��ه  ول���دى 
الق��ت�����س��ادي ل��ه��ذا ال��ت��ط���ر، 
الرقمنة  حل�س�ر  امل�ؤلف  تطرق 
فيها  "مبا  ت��ط���ر  ك��ل  ق��ل��ب  يف 
بالعملة  "م�ست�سهدا  امل��ال��ي��ة 
التي  ليربا"  امل�سفرة  الرقمية 
الت�ا�سل  �سبكة  عمالق  ط�رها 
.وي�سري  فاي�سب�ك  الجتماعي 
اأعمال  اىل  ال�سياق  هذا  يف  اأي�سا 

الأمريكيني  الباحثني  من  العديد 
–�س�ن  ل��ي��ف��ني  ر���س��ال  م��ث��ل 
الذين  �سينغي  �سايلي  و  وادمان 
و�سائط  م��راق��ب��ة  اأن  اع��ت��ربوا 
الجتماعي،  الت�ا�سل  و�سائل 
بالن�سبة  ك��ب��رية  خم��اط��ر  ت��ث��ري 

. املدنية  احلريات  و  للحق�ق 
هيئة  دع��م��ت��ه��ا  ي���ة  ال���روؤ ه���ذه 
بتغرمي  قامت  اأمريكية  فيدرالية 
قدر  قيا�سي  ،مببلغ  فاي�سب�ك 
ذلك  و  دولر  م��الي��ري  خم�سة 
املعل�مات،  جمال  يف  خلروقات 
ال�سخ�سي  و  اخلا�س  الطابع  ذات 

.
عمار  ال��ربوف��ي�����س���ر  حت��دث  و 
"حرب  ع���ن  ي�����س��ا  اأ ب��ل��ح��م��ري 
على  جتارية"  و  اق��ت�����س��ادي��ة 
"حرب  و  تكن�ل�جية  اأر�سية 
املتحدة  ال�ليات  2.0"بني  باردة 
"بلقنة  اىل  اإ�سافة  ال�سني؛  و 
خمتلف  ل��ت��ح��دي��د   " ن���رتن���ت  الأ
تاأثري  "حتت  "التجزئة  عمليات 
�سيا�سية  و  تكن�ل�جية  ع�امل 

. البلدان  خمتلف  يف   "
الذي  القان�ين  ال�سعيد  على  و 
مقارنة  م��ت��اأخ��را  دائ��م��ا  يعترب 
يعترب  التكن�ل�جي،  بالتط�ر 
ن��رتن��ت  الأ اأن  بلحيمر  ع��م��ار 

الق�انني  "ت�سابك  ف�ساَء  ا�سبح 
ببع�س  "م�ست�سهدا  ال�طنية 
ثبتت  اأ التي  الق�سائية  الق�سايا 
خارج  "القان�ن  تطبيق  �رورة 

." قليم  الإ
الأخ���رى  ���س��ئ��ل��ة  الأ ب��ني  م��ن  و 
بالتف�سيل  ث��ارت��ه��ا  اإ مت��ت  التي 
الربملان  م�سادقة  الكتاب  يف 
تعليمة  2019 على  الأوروبي يف 
خلق  تقرتح  امل�ؤلف،  حق�ق  ح�ل 
الحتاد  يف  امللكية  حق  ان�سجام 
بالن�سبة  "تاأثريات  مع  الأوروبي 

الأنرتنت". على  لبداع 
البيئي  للنظام  ت��ط��رق��ه  يف  و 
اهتماما  ل��ف  امل���ؤ ب��دى  اأ الرقمي 
املن�سات  خطر  مثل  بظ�اهر، 
و  ن���رتن���ت  الإ ع��ل��ى  ال��ع��ن��ف  و 
ق�ساوة  و  املبا�ر  على  العنف 
القارة  اىل  اأي�سا  و  العام  احل�ار 
امكانيات  متلك  "التي  الفريقية 

. كبرية 
ه�  و  بلحمري  ل��ع��م��ار  و���س��ب��ق 
�ستاذ  اأ و  ال��ق��ان���ن  يف  دك��ت���ر 
الناطق  الت�سال  وزير  و  جامعي 
اأ�سدر  اأن  و  للحك�مة  الر�سمي 
"الدي�ن  بينها  من  لفات  م�ؤ عدة 
نقدي  حتليل  اجلزائرية:  اخلارجية 
التعديل  و  القرتا�س  ل�سيا�سات 

ال��ف��ك��ر  "تاريخ  و   )1998 (
"الربيع  2007(و  (" القت�سادي 
كذا  و   )2016 (" ال�سحراء  يف 
الأر����س  ثعبان  "2049،�سنة 

.)2019 ("
ق/و

ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  مب��ق��ر  ع��ق��د 
اجتماعا  العا�سمة  باجلزائر 
فاعلني  بح�س�ر  الكتاب  ح�ل 
خالله  مت  ال��ن�����ر،  جم���ال  يف 
الق�سايا  م��ن  ع��دد   مناق�سة 
يف  الكتاب  ب�س�ق  املتعلقة 

ئر. اجلزا
هذا  خ��الل  احل�س�ر  وت��ط��رق 
التي  "الع�ائق  اإىل  الجتماع 
الكتاب"،  �سناعة  م��ام  اأ تقف 
ال�سحية  الأزم�����ة  ظ���ل  يف 
تعزيز  "�سبل  وك��ذا  احل��ال��ي��ة 
الثقافة  وزارة  بني  التعاون" 

الن�ر. ودور 
"ت�سكيل  املجتمع�ن  واق��رتح 
جل���ن���ة م�������س���رتك���ة ل��ت��ق��دمي 
والقرتاحات"  ال��ت�����س���رات 

ال�سع�بات  ع��ل��ى  للتغلب 
تط�ير  "تفعيل  تعرت�س  التي 
�س�ق  بعث"  و"اإعادة  الن�ر" 

اجلزائر. يف  الكتاب 
دعت  -الذي  اللقاء  هذا  وح�ر 
بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  ليه  اإ
للمنظمة  العام  الأم��ني  دودة- 
الكتب  ل��ن��ا���ري  ال���ط��ن��ي��ة 
رئي�س  ونائب  اجلهماين  مهند 
لنا�ري  ال���ط��ن��ي��ة  املنظمة 
�ساحلي،  احلليم  عبد  الكتب 
العام  الأم��ني  اإىل  بالإ�سافة 
يا�ر  الكتب  نا�ري  لنقابة 
جانب  اإىل  مزيان،  يحيى  ب���  اأ

ال�زارة. من  اإطارات 
ق/ث

الراوي املتجول ماحي �سديق يقدم 
حكاياته افرتا�سيا عرب قناة امل�سرح 

الوطني اجلزائري

بلحيمر لعمار  جديد  ؟" موؤلف  النت  يف  نتحّكم  قانون  "باأي 

مناق�سة ق�سايا �سوق الكتاب يف اجتماع 
باجلزائر العا�سمة

كورونا"  من  "هاربون 

 رواية جديدة للكاتب م�سطفى القرنة حتاكي الواقع 
واخليال للوباء العاملي 

العربية  الرواية  دار  عن  �سدرت 
والروائي  لالأديب  جديدة  رواية 
ال��ق��رن��ه  م�����س��ط��ف��ى  الردين 
ك�رونا"  من  "هارب�ن  بعن�ان  
به  �رح  ح�سبما  الرواية  ،وتقع 
�سفحة.  وثالثني  مئة  يف  الكاتب 
بالتنقل  الرواية  بطل  يق�م  حيث 
قا�سمها  خمتلفة  ف�ساءات  يف 
ال�باء  هذا  من  اخل�ف  امل�سرتك 
هذه   . العامل  اجتاح  الذي  اجلديد، 
والتي  حديثا  ال�سادرة  الرواية 
م�ساحة  اأخذ  م��س�عا  تتناول 
وه�  حياتنا،  من  بها  ي�ستهان  ل 
بكل  العامل  �رب  الذي  ال�باء 
و  اأ كبري  بني  يفرق  ومل   ، اأجزائه 

يرتك  ومل  فقري  اأو  غني   ، �سغري 
تتبعت  كما   . اجتاحه  اإل  بلدا 
وركزت  ال�باء   م�سار  الرواية  
الربية  احل��ي���ان��ات  جت��ارة  على 
ال�سع�ب  ت��ل��ك  ث��ق��اف��ة  وع��ل��ى 
،و  اللح�م   بتلك  الهتمام  يف 
الوبئة  اىل   ال��رواي��ة  تطرقت  
التي  واحل��ي���ان��ات  ال�����س��اب��ق��ة 
لل��س�ل  ت�ستخدمها  ك��ان��ت 
وتخل�س  الن�������س���ان...    اىل 
ن�سان  الإ �سعف  اىل  ال��رواي��ة 
واأ���س��اف   . وجت��رّب  طغى  ال��ذي 
اأن  القرنة،  م�سطفى  الروائي  
�سه�ر  يف  ميتد  ال��رواي��ة  زم��ان 
�سنها  التي  ال�ر�سة  الهجمة  

م��ا  اأ  . ت��زال  ول  ك���رون��ا  وب��اء 
���س��خ�����س��ي��ات ال���رواي���ة ي��ق���ل 
خمتلفة  دول  من  فهي  �ساحبها  
مليء  ف�ساء  يف  لتعي�س  تلتقي 
ب��ع��دم ال��ي��ق��ني واخل�����ف ج��راء 

. اجلديد  ال��سع 
العمل  ه���ذا  ف���اإن  ول��ال���س��ارة 
الروائي  به  ي�سف  الذي   الأدبي 
اجلائحة،  هذه  القرنة  م�سطفى 
ا�ستطاع   ، العامل  اأ�سابت  التي 
من  جمم�عة  مترير  خالله  م��ن 
���س��ل���ب ����ردي ،  ف��ك��ار ب��اأ الأ
املعا�س  ال�اقع  حتاكي  م�س�ق 
 . العاملي  ال�باء  هذا  تف�سي  جراء 
مهناوي  ب�جمعة 
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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�شر والإ�شهار

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 �شرفنا الإعامي

1أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق رأسي
2جزيرة يف املحيط اهلادي.

3تنقرها فتسمعك هدير الصوت o حيتاج
4نسمات o ابتعدا

5يف الشعر o أغب وأشرب
6وحدة قياس الطاقة o من أساليب اخلط العريب

7نصف ولول o معناه كثري الربكة واليمن
8من انواع اخلشب o جمهز مواد ملوضوع معني

9أول من روض اخليل.
10سكرتري سابق لألمم املتحدة توىل منصبه أكثر من مرة.

أفقــــــــــــــــــي

1مدينة غري عربية فيها 450 مسجدا o حتت 
أقدامها اجلنة

2غري معقد o للتعريف
3أنواع مشروب حمبب o اسم فلم ملحمد سعد 

)مبعثرة(.
4منسوب إىل دول العامل o االرتفاع والعلو
5ما يبلغه االنسان من عمره o سوق كبري 

البناء o قمة الطرب
6نعم باالجنبية o ركض

7العصر السالمي حيث كانت إدارة للحمام 
الزاجل o جمهز مواد للنداءمعني

8اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9اخلروج إىل احلياة o لدينا

10مثرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �شودوكو من 9 مربعات كبرية،داخل كل واحد منها 9 مربعات �شغرية لت�شكل 
ال�شبكة من 81 مربعا �شغريا.

وعليه: اماأ هذه املربعات ال�شغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�شرط :
 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�شبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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  5      

  2  

  4  

6

  1  

من اأدوات الر�شم
)ن(

مبعنى تنقي

�شمري منف�شل

حرف مو�شيقي

من م�شتقات
احلليب

ال�شقي و الري

جوهر ال�شيء

�شمري منف�شل

رفع ال�شيء

ثار

  3  

قهوة)م(

لعب و مازح

م�شدر دف 
و نور)ن(

الغيث

بلح

يظهر اأول كل
�شهر)ن(

من اأركان ال�شاة
)ن( 

عا�شمة اآ�شياوية)م(

مدينة عراقية
عريقة

حرف عطف

ع�شو ي�شتعمل
للتذوق و النطق

)ن(

رتل القراآن

من الأحجار
الكرمية)ن(

�شلم
طق�س 
طريق

دولة اأوروبية)م(
من الفواكه

�شحب

حلق يف ال�شماء)م(
اأجرة العامل

وقود

حيوان زاحف)ن(
مت�شابهان 

مدينة اأ�شرتالية

حيوان األيف
خّرب

يتفادى

غذاء ن�شف �شكان
العامل)ن(

يف البي�شة
ظاهرةفلكية)ن(

ظاهرة 
جيولوجية

)م(

اأمل

6   5    4    3    2   1
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

اإمام املوؤرخني و املف�شرين
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حـدث وال حـرج
الفيلم اجلزائري 
“بابي�شا” قريبا 
على “نتفليك�س”

ينتظر اأن تعر�س املن�سة ال�سينمائية 
العاملية “نتفليك�س ” الفيلم اجلزائري 

“بابي�سا” ملنية مدور املمن�ع يف اجلزائر.
وكان خروج الفيلم اىل ال�سالت يف 

اجلزائر مقرّرا يف �سبتمرب املا�سي، 
لكنه ُمنع يف اللحظة الأخرية من دون 

تربيرات.ويروي “بابي�سا” ق�سة الطالبة 
“جنمة” خالل الع�رية ال�س�داء بني 
عامني 1992 و2002.واأعلنت �ركة 
“نتفليك�س” اخلمي�س، ارتفاع اأرباحها 
مع ازدياد عدد امل�سرتكني يف خدماتها 
للبث التدفقي بح�اىل 16 ملي�نا يف 
العامل خالل الأ�سهر الثالثة الأوىل 
من العام احلايل، ن�سفهم تقريبا يف 
اأوروبا وال�رق الأو�سط واإفريقيا.

واأ�ساف البيان ال�سادر عنها “اأوقفنا 
معظم اإنتاجنا يف كل اأنحاء العامل، 

ا�ستجابة لتدابري الإغالق التي فر�ستها 
احلك�مات و�سنجد طريقة لدعم 

برناجمنا هذا العام”.

حمطة انتظار احلافات  بربج منايل 
ببومردا�س، تتعر�س  للتخريب . ال�شكان 

يطالبون ال�شلطات بفتح حتقيق و معاقبة 
امل�شوؤول عن هذا الأمر الفظيع.

صـــورة و تعــليق 

كب�ص العيد  ملن ا�ستطاع اإليه �سبيال 
مع اقرتاب عيد الأ�سحى املبارك، بداأت ب�ر�سة امل�ا�سي 

تتحرك وتعطي ملحة مبدئية عن الأ�سعار املرتقبة 
لالأ�ساحي لهذه ال�سنة، ووفق اآخر امل�ؤ�رات 

امل�ستقاة من كبار امل�الني يف البالد خا�سة 
منهم، املتمركزين بال�ليات الداخلية، 
فاإن �سعر الأ�سحية هذا العام �سيك�ن 
مرتفعا جدا بحكم اأن جائحة "ك�رونا" 

رفعت �سعر الأعالف.

منظمة ال�سحة العاملية تدر�ص 
عالج فعالية اأدوية االإيدز يف 

“كورونا”
اأعلنت كبرية الباحثني يف منظمة 

ال�شحة العاملية، اأنهم يدر�شون فعالية 
اأدوية لبينوفري وريتينوفري امل�شتخدمة 

يف عاج الإيدز، يف عاج “كوفيد19-، 
و�شتقدم تقييمًا اأوليًا يف امل�شتقبل القريب.

وقالت �شمية �شواميناثان، يف موؤمتر �شحفي 
عقدته  يف جنيف، “در�س فريق اخلرباء

 اأدوية عديدة واأو�شى باختبار اأربعة اأو خم�شة منها �شريريا. وهذه الأدوية هي 
هيدروك�شيل كلوروكوين، رمييدي�شيفري – دواء جديد مت ا�شتخدامه �شد الإيبول ، 

وهو مزيج من لبينوفري وريتينوفري ولبينوفري وريتينوفري مع الإنرتفريون. وقد 
بداأت هذه الختبارات يف نهاية �شهر مار�س 2020 وحاليا يف �شجاتنا 4500 مري�شاأ”.

ل اخلرباء اإىل ا�شتنتاج يفيد، باأن ا�شتخدام هيدروك�شيل كلوروكوين  ووفقا لها، تو�شّ
ل يخف�س معدل الوفيات، لذلك ل ميكن اعتباره فعال يف عاج “كوفيد19-”.وقالت، 
معرفة  اأجل  من  وريتينوفري،  لبينوفري  ل�شتخدام  الو�شطية  النتائج  حاليا  “ندر�س 

فيما اإذا كانت هناك اإ�شارات ما، لأننا نريد احل�شول على جواب وا�شح- هل ا�شتخدام 
هذا الدواء يخف�س معدل الوفيات اأم ل”.وتابعت يف ذات ال�شياق:”واإذا كان ل يخف�س، 
فهل له تاأثري اإيجابي، مثا يخف�س عدد املر�شى الذين يخ�شعون للتهوية امليكانيكية 

للرئتني، واإذا مل جند اأي تاأثري اإيجابي له، فا داعي لا�شتمرار يف اختباره”.واأكدت 
اخلبرية، اأن منظمة ال�شحة العاملية �شتعلن عن تقييمها الأويل لنتائج ا�شتخدام 

لبينوفري وريتينوفري. كما اأن املنظمة تدر�س اأدوية جديدة اأو طرق عاج اأخرى 
لتقييم فعاليتها.

البنزين اجلزائري من بني االأرخ�ص يف العامل!
ذكرت وكالة الطاقة العاملية اأن متو�شط �شعر البنزين خال العام املا�شي، انخف�س بن�شبة 

%2 مقارنة بالعام الذي قبله وبلغ 0.91 دولرا للربميل، وفقا ملا اأوردته وكالة “نوفو�شتي” 
الرو�شية.واأ�شارت الوكالة اإىل اأن “اجلزائر من الدول التي لديها اأدنى اأ�شعار البنزين يف 
العامل )0.33 دولرا(، اإ�شافة اإىل تركمان�شتان )0.43 دولرا للرت( وكازاخ�شتان )0.44 

دولرا للرت( واإندوني�شيا )0.45 دولرا للرت( واأوزبك�شتان ونيجرييا )0.47 دولرا للرت(، 
وم�شر )0.49 دولرا للرت(، وماليزيا )0.5 دولرا للرت(، وعمان )0.56 دولرا للرت(، 

والإمارات )0.58 دولرا للرت(، وفنزويا )0.6 دولرا للرت(.ووفقا لتقديرات خرباء 
الوكالة فاإنه “كان من املمكن �شراء اأرخ�س بنزين يف العامل يف اإيران، حيث بلغ متو�شط 

�شعر لرت البنزين العام املا�شي 0.24 دولرافقط للرت، فيما كان الأغلى يباع يف هونغ كونغ 
دولرا للرت”.وقالت الوكالة وبلغ 1.97 

بهذا ال�شاأن: “هناك العديد 
من العوامل التي تف�شر 

هذا التفاوت، لكن جتدر 
املاحظة، اأن اإيران دولة 

م�شدرة للنفط بينما هونغ 
كونغ م�شتوردة، والتي ت�شهد 

اأي�شا ارتفاعا يف الطلب 
على الوقود وزيادة يف 

ال�شرائب”.

ايها املثقف�ن 
املعتكف�ن يف 

�س�امعكم 
..انتم الذين 

تعتقدون 
انكم متتلك�ن 

احلقيقة 
...وتخاطب�ن النا�س من �رفات 

ق�س�ركم كاباطرة ل كنخب ...انزل�ا 
اإىل اأو�ساط �سع�بكم ...ت�ا�سع�ا 

..خاطب�ا النا�س بلغتهم ..اأُ�سعروهم 
بالمان ....اجعل�هم �ركاء ل 

اتباعا ومريدين ....ما فائدة ك�ر 
ال�سنام مادمتم تريدون ان تن�سب�ا 
انف�سكم اآلهة جديدة ....ملاذا ت�رون 

على اتهام العامة باجلهل والغرق 
يف اخلرافة ...ثم ل تنزل�ن اليهم 
..ول تكلم�نهم ...اترك�ا لغتكم 

الكادميية يف مكاتبكم ..وخمابركم 
...اترك� عناوين الكتب التي 

قراأمت�ها...ان�س�ا اأ�سماء املفكرين 
والفال�سفة العامليني ..وخاطب�ا 

النا�س مبا يفهم�ن... اأما اأن ت�ستقيل�ا 
من اأداء ادواركم جتاه جمتمعاتكم 

...ثم ترددون مق�لتكم الروتينية...
كالقطيع..والظالمية ...وحرية املعتقد 

وووووووووووووووو.فهذا يجعل 
من ارتقائكم املزع�م جمرد ارتفاع 

يف اله�اء كبال�نات ج�فاء...منف�خة 
بغاز اللقاب..وعبارات الثناء 

والتمجيد.

ركــلة ركنيــة

بقلم: بلقاسم جمال 



تعليمات لـ"�سوناطراك" مبنح االأولوية يف 
التوظيف الأبناء اجلنوب

م�شاورات مع "ديزرتيك" لإطاق م�شاريع حمطات لتوليد الطاقة ال�شم�شية

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

 
ان�شغال  على  رده  يف  عــرقــاب  وقـــال 
ــاء جلــنــة املــالــيــة  ــش ــ� ــد مــن اأع ــدي ــع ال
الوطني،  ال�شعبي  للمجل�س  وامليزانية 
ت�شوية  قانون  م�شروع  درا�شة  اإطار  يف 
بخ�شو�س   ،2017 ــام  ــع ل ــة  ــي ــزان ــي امل
الوزير  اأكد  �شوناطراك،  يف  التوظيف 
ب�شرورة  لل�شركة  تعليمات  وّجه  باأنه 
للعمالة  الأولــويــة  منح  على  احلر�س 
بها  يتواجد  التي  الوليات  يف  املحلية 
الن�شاط، م�شيفا باأن برنامج التوظيف 
وبالتعاون  م�شابقات  خــال  مــن  يتم 
يف  للت�شغيل.  الوطنية  الــوكــالــة  مــع 
عن   ، الــطــاقــة  ـــر  وزي ك�شف  املــقــابــل 
وجــــود مــ�ــشــاورات مــع الــقــائــمــني مع 
لإطاق  "ديزرتيك"  الأملانية  املبادرة 
ــات لــتــولــيــد الــطــاقــة  ــط مــ�ــشــاريــع حم
�شرعت  �شونلغاز  اأن  واأو�شح  ال�شم�شية. 
ــاين  الأمل الطرف  مع  الت�شاور  يف  فعا 
بكل  �شم�شية  حمطات  م�شاريع  حــول 
جوانبها العملياتية والقانونية. وكانت 
"ديزتريك"  مبادرة  مع  وقعت  �شونلغاز 
تفاهم  مذكرة  على  املا�شي  اأبريل  يف 
بني  للتعاون  م�شرتكة  روؤيــة  ل�شياغة 
الأوىل  املــرحــلــة  وت�شمل  اجلــانــبــني. 
مف�شلة  تقنية  درا�شات  التعاون  لهذا 
الطاقة  جمــال  يف  ــر  ــزائ اجل ــدرات  ــق ل
وتاأهيل  تكوين  عن  ف�شا  ال�شم�شية، 
املجال.  هــذا  يف  جزائريني  خمت�شني 
اإطار  يف  "ديزرتيك"  مبادرة  و�شتو�شع 
الوطنية  ال�ــشــرتاتــيــجــيــة  جت�شيد 
ي�شيف  للجزائر،  الطاقوي  للتحول 
من  الطاقة  وزارة  انتهت  كما  الوزير. 
لقانون  التطبيقية  الن�شو�س  ــداد  اإع
ينتظر  والـــذي  ــد  ــدي اجل ــات  ــروق ــح امل
امل�شتثمرين  من  املزيد  ا�شتقطاب  منه 
ــــر الــقــطــاع.  الأجــــانــــب، حــ�ــشــب وزي
الن�شو�س  ــذه  ه اأن  ــر  ــوزي ال ــح  ــش واأو�
�شتعر�س يف وقت قريب على احلكومة 

وجمل�س الوزراء، ثم الربملان بغرفتيه 
هــذه  و�شتكمل  عليها.  للم�شادقة 
املحروقات  قانون  اجلديدة  الن�شو�س 
املا�شي،  الــعــام  نهاية  عليه  املــ�ــشــادق 
لت�شكل بذلك قاعدة قانونية مكتملة، 
الأجانب  امل�شتثمرين  با�شتقبال  ت�شمح 
للمعايري  وفقا  املــحــروقــات  ــال  جم يف 

العاملية املتعارف عليها.
اإ�شرتاتيجية  الن�شو�س  هذه  و�شتج�شد 
تعزيز  ت�شع  الــتــي  ــة،  ــاق ــط ال قــطــاع 
�شمن  والغاز  النفط  من  اجلزائر  اإنتاج 
الوزير  ح�شب  الرئي�شية،  اأولوياتها 
باإيجاد  مطالبة  اجلزائر  باأن  اأكد  الذي 
ال�شتثمارات  حترك  ملمو�شة،  بدائل 
يف قطاع املحروقات يف ظرف ل يتعدى 

�شبع  �شنوات.

الطرف اإلسباني يضغط ببند 

القوة القاهرة على الجزائر 
لخفض أسعار الغاز

اأع�شاء  النواب  ان�شغال  على  رده  ويف 
ـــــاف بني  ــس اخل ــو� ــش ــ� ــخ ــة ب ــن ــج ــل ال
�شوناطراك و �شركة الطاقة ال�شبانية، 
ال�شتماع  جل�شة  ــال   خ الــوزيــر  ــد  اأك
مراجعة  طلب  ال�شباين  الطرف  بــاأن 
ت�شعرية الغاز، حتت بند القوة القاهرة 

بالنظر لت�شررها من جائحة كورونا.
ــر،  ــوزي ال ي�شيف  اجلـــزائـــر،  اأن  ــري  غ
ترف�س اعتبار الأزمة ال�شحية احلالية 
كحالة قوة قاهرة، كون احلجر ال�شحي 
مل مينع حمطات التوليد الكهربائي من 

موا�شلة ن�شاطها.
ي�شعى  ال�شباين  الطرف  بــاأن  واأ�شاف 
يف  ال�شر�شة  املناف�شة  من  لا�شتفادة 
يف  ت�شببت  والتي  ــدويل  ال الغاز  �شوق 

الــتــي تتخذ  لــاأ�ــشــعــار؛ و  ــاد  هــبــوط ح
لها،  مرجعا  النفط  ا�شعار  من  عموما 
اأجــل  مــن  �ــشــونــاطــراك،  على  لل�شغط 

خف�س الأ�شعار املتفق عليه يف العقد.
جندت  ال�شغوط،  هــذه  مواجهة  يف  و 
الطاقة  قطاعي  يف  خربائها  اجلزائر 
احلفاظ  بهدف  اخلارجية  والــ�ــشــوؤون 
ــن خــال  ــاين، م ــب ــش عــلــى الــزبــون ال�
مبا  لكن  املربمة  العقود  على  الإبــقــاء 
ح�شب  اجلزائر"،  م�شلحة  "ي�شمن 

الوزير.
اأن�شطتها  �شوناطراك  �شتوا�شل  كما 
تكون  اأن  ب�شرط  لكن   "  ، اخلـــارج  يف 
اأكــد،  ــذي  ال الــوزيــر  ي�شيف  مربحة"، 
جــاٍر  التن�شيق  ــاأن  ب ذاتـــه،  ـــار  الإط يف 
ل�شتئناف  الليبية  الطاقة  وزارة  مع 
للمحروقات  الوطنية  ال�شركة  اأن�شطة 
مبجرد توفر الظروف املائمة وحت�شن 

الأو�شاع الأمنية.
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ايت علي يدعو لتطهري الن�سو�ص القانونية املت�سمنة جمانيته

م�ساريع وهمية ا�ستغلت العقار ال�سناعي العمومي كمطية الأخذ القرو�ص

يف وقت رف�ست جمعية امل�ستهلك حتميل املواطن م�سوؤولية االكتظاظ ، �سيايل:

رفع ت�سعرية النقل �سابق الأوانه

�ساعة  24 خالل  وفاة  و14  جديدة  اإ�سابة   119

احلاالت  "قلق" حيال 
امل�سجلة يف ب�سكرة و�سطيف

يف ور�سة بناء

وفاة عامل اإثر �سقوطه من 
الطابق 03 لعمارة قيد 

االإجناز باخلروب يف ق�سنطينة

اإعادة فتح امل�ساجد مبكة 
املكرمة االأحد املقبل ك�شف وزير ال�شناعة واملناجم، فرحات 

من  الــكــثــري  اأن  ابـــراهـــم،  عــلــي  ـــت  اٱي
ا�شتغال  على  قامت  الوهمية  امل�شاريع 
كمطية  العمومي  ال�شناعي  الــعــقــار 
الوزير  وقــال  القرو�س.  اإىل  للو�شول 
املالية  جلنة  اأع�شاء  اأمام  تدخله  خال 
م�شروع  درا�ــشــة  اإطـــار  يف  واملــيــزانــيــة، 
القانون املت�شمن ت�شوية امليزانية ل�شنة 
جمانا  العقار  يطلب  امل�شتثمر  ان   ،2017
البنك  مع  عاقته  يف  جتاريا  لي�شتغله 

وهو الأمر الذي اأدى اإىل جلب امل�شاربة 
والرت�شاء والأوهام مع الأ�شل ان العقار 
مدخل للم�شروع ولي�س للقر�س، ولبد 
�شرورة  على  م�شددا  باملجان،  يكون  األ 
املت�شمنة  القانونية  الن�شو�س  تطهري 
للعقار ال�شناعي. وقال الوزير اأن قاعدة 
اأي  على  تفر�س  قال   49/51 ال�شتثمار 
م�شتثمر اأجنبي ا�شتثمار اأمواله اخلا�شة 
ولي�س ال�شتثمار باأموال وطنية يف اإطار 
ا�شتثمار اأجنبي حيث كانت البنوك هي 

ما  وهــو  ال�شتثمارات،  هــذه  متــول  من 
احلالية  ال�شتثمارات  اأغلب  اأن  اإىل  اأدى 
باملفهوم  اأجنبي  م�شتثمر  اأي  حتتوي  ل 
الكثري  اأن  املتعارف عليه. وتابع قوله: 
نا�شجة  تكن  مل  ــدوى  اجل درا�ــشــات  من 
على  احل�شول  م�شتوى  اإىل  ترتقي  ول 
خا�شة  الدينارات،  باملايري  قرو�س 
اإىل  تهدف  القطاع  اإ�شرتاتيجية  واأن 
وا�شحة  ا�شتثمارية  منظومة  ب�شط 
دون  بالن�شاط  للم�شتثمرين  ت�شمح 

واإندماج  اإنتاج  اإىل  للو�شول  عراقيل 
حقيقي وبدفاتر �شروط وا�شحة.

وفيما يتعلق باإ�شراك املنتخبني، اأفاد اأن 
م�شوؤوليتهم وا�شحة عندما يتعلق الأمر 
البلدية  م�شتوى  على  ن�شاط  مبنطقة 
املجل�س  من  لكل  بالن�شبة  الــوليــة  اأو 
البلدي اأو الولئي، غري اأن الأمر ميتلك 
خ�شو�شيات اأخرى عندما يتعلق ببع�س 

امل�شاريع الكربى.
لوؤي ي

العمومية  الأ�شغال  وزيــر  اأم�س  ك�شف 
"اإجراء  عن  �شيايل،  فــاروق  النقل،  و 
الناقلني  ممثلي  مع  منتظمة  م�شاورات 
اإىل  م�شريا  ان�شغالتهم"  يف  للنظر 
عن  احلــــايل  الــوقــت  يف  احلــديــث  اأن 
لأوانه"  "�شابق  النقل  ت�شعرية  ــع  رف
ـــات  ـــرتاح اق ــــدة  ــــت قـــدمـــت ع يف وق
لدى  الــوزيــر  ــال  وق النقل.  اأزمــة  حلل 
الأ�شغال  لقطاع  تابعة  مل�شاريع  معاينته 
دائم  ات�شال  يف  "اإننا  باملدية  العمومية 
يف  الفاعلني  خمتلف  ممثلي  جــل  مــع 
بعد  لديهم،  مل�شنا  اإننا  و  النقل،  قطاع 
اأ�شعار  ارتفاع  اإثر  امل�شاورات  من  �شل�شلة 
الوقود، بع�س التفهم للو�شعية احلالية 
م�شاحله  "تعهد  �شيايل  واأبــرز  للباد". 

ــار انــ�ــشــغــالت  ــب ــت بـــالأخـــذ بــعــني الع
"موا�شلة  موؤكدا  املهنية"،  الفئة  هــذه 
"النظر و درا�شة  امل�شاورات" باملوازاة مع 
هادئ  ب�شكل  املقدمة  املقرتحات  كل 
وزير  واختتم  اأ�شاف.  كما  وم�شوؤول"، 
ت�شريحه  النقل  و  العمومية  الأ�شغال 
ا�شتقبالها  مت  التي  اأن"الوفود  بالقول 
واعــيــة  الــنــقــل  وزارة  مــ�ــشــتــوى  عــلــى 
بالظرف ال�شعب الذي متر به الباد، و 
اإقناعها بتاأجيل اأي زيادة  قد متكنا من 
مع موا�شلة النظر �شويا يف هذا املطلب". 
بدوره اقرتح رئي�س اجلمعية الوطنية 
حلماية امل�شتهلك، م�شطفى زبدي، على 
وترية  يف  الت�شريع  العمومية  ال�شلطات 
ودرا�شة  للعمال،  اجلماعي  النقل  عودة 

ق�شية ت�شريح العمال يف عطلة �شنوية 
النقل  و�شائل  على  ال�شغط  لتخفيف 
لرتاموي  املتداولة  ال�شورة  بعد  خا�شة 
التي ك�شفت عن جانب خطري  اجلزائر 
الأمان.  م�شافة  احرتام  عدم  يف  يكمن 
اإن  له  ت�شريح  يف  زبدي  م�شطفي  وقال 
العامل اجلزائري اليوم اأمام خيارين، اإما 
ا�شتعمال و�شائل النقل العمومي املكتظة 
معظم  ا�شتئناف  ب�شبب  ــا  ــره اآخ عــن 
واخلــدمــات  القت�شادية  الن�شاطات 
بوباء  الإ�شابة  خلطر  نف�شه  وتعري�س 
من  اخل�شم  عبىء  حتمل  اأو  ــا،  ــورون ك
قبل  من  لعقوبات  والتعر�س  الأجــرة 

امل�شريين.
الوطنية  اجلمعية  رئــيــ�ــس  ــس  ــ� ورف

ــن  ــواط امل حتميل  امل�شتهلك  حلــمــايــة 
اأغــلــبــيــة  واأن  ــة  ــش ــا� خ ــة  ــي ــوؤول ــش ــ� امل
ل�شتعمال  مــ�ــشــطــرون  ــون  ــري ــزائ اجل
اإىل  تنقاتهم  يف  اجلــمــاعــي  الــنــقــل 
باتخاذ  ال�شلطات  مطالبا  عملهم،  مراكز 
الإختالت  بع�س  لت�شحيح  اجــراءات 
التي  احلــكــومــة  قــــرارات  يف  الـــــواردة 
احلجر  لرفع  مرافقة  تو�شيات  ت�شمنت 
وطالب  الن�شاطات.  وا�شتنئاف  املنزيل 
حلول  اإيــجــاد  يف  بالت�شريع  املتحدث 
خ�شو�شا  اخلــا�ــس  النقل  ل�شتنئاف 
عادت  التي  الأجرة  و�شيارات  احلافات 
اأ�شحابها  رف�س  نتيجة  بطيئة  بوترية 

تقبل الإجراءات املفرو�شة.
لوؤي.ي

امل�شت�شفيات،  واإ�شاح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�شابة جديدة  14وفاة و119حالة  اأم�س عن ت�شجيل 
واأعلن  كورونا.  بفريو�س  جديدة  �شفاء  و118حالة 
فريو�س  ومتابعة  ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق 
كورونا الدكتور جمال فورار، ارتفاع العدد الإجمايل 
اإىل11504  امل�شتجد  كــورونــا  بفريو�س  لاإ�شابات 
بلغ  فيما  وفــاة،   825 الوفيات  عدد  بلغ  بينما  حالة، 
اأن  اأو�شح  كما   .8196 اإىل  للمتعافني  الإجمايل  العدد 

املركزة. العناية  حتت  يوجدون  املر�شى  من   53
ال�شحة  وزيـــر  دق  مــع  ــدة  ــدي اجل احل�شيلة  ــي  ــاأت وت
بن  الرحمن  عبد  امل�شت�شفيات،  واإ�ــشــاح  وال�شكان 
بعدة  امل�شجلة  ــالت  احل من  اخلطر  ناقو�س  بوزيد 
املنزيل  العاج  تطبيق  �شعوبة  على  موؤكدة  وليات 
بفريو�س  اإ�شابتها  املــوؤكــد  ــالت  احل على  باجلزائر 
كورونا، وهذا ب�شبب ال�شعوبات الجتماعية املتعلقة 
بن  الربوفي�شور  و�ــشــرح  اجلــزائــريــة.  بالعائات 
املنزيل  العاج  تطبيق  ال�شعب  ملن  "اإنه  بقوله  بوزيد 
بفريو�س  اإ�شابتها  املــوؤكــد  ــالت  احل على  باجلزائر 
املتعلقة  الجتماعية  ال�شعوبات  ب�شبب  كــورونــا 
اأفراد كر بالرغم من  لها  التي  بالعائات اجلزائرية 

�شيق �شكناتها". 
العديدة  احلالت  حيال  "قلقه"  عن  الوزير  واأعــرب 
"هذا  اأن  امل�شجلة يف وليات �شطيف وب�شكرة، م�شيفا 
لتنقل  حمطة  اأول  �شطيف  ولية  جعل  ما  هو  الأمــر 

اخللية اخلا�شة بالتحقيقات الوبائية".
 لوؤي ي

اأم�س  ق�شنطينة  بولية  املدنية  احلماية  اأعوان  نقل 
بو�شياف  حممد  مب�شت�شفى  اجلــثــث  م�شلحة  اإىل 
من  �شقوطه  ــر  اإث حتفه  لقي  �شاب  جثة  ـــروب،  اخل
 15 من   تتكون  ــاز  الإجن قيد  لعمارة  الثالث  الطابق 
و  ال�شابعة  ال�شاعة  حــدود  يف  وقــع  ــادث  احل  ، طابقا 
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  دخلت  دقيقة   2
لبلدية اخلروب بحي 900 م�شكن ور�شة بناء عمارات 
 ( بال�شحية  الأمــر  يتعلق  و  بوباين،  الزهور(  مقر   (
حلالة  اآخر  عامل  تعر�س  فيما  �شنة،   25 عمره  و.ت( 
�شدمة و هو املدعو ) ق. اأ ( و يبلغ من العمر 29 �شنة، 
قد  �شنة   17 العمر  من  يبلغ  �شاب  كان  �شاعة،   24 قبل 
بالطريق  �شيارة    �شدمته  بعدما  املكان  عني  يف  تويف 
 CAAT الــتــاأمــني  حمطة  قــرب  الــ�ــشــريــع،  املــــزدوج 

ميموزة.
علجية عي�س

فتح  اإعــادة  �شيتم  اأنــه  ال�شعودية،  ال�شلطات  ك�شفت 
امل�شاجد يف مكة املكرمة، اعتباًرا من غد  الأحد بعد 
كورونا.و  وبــاء  تف�شي  ب�شبب  اأ�شهر،   3 دام  انقطاع 
وزارة  فــاإن  اليوم”،  رو�شيا   ” موقع  ك�شفه  ما  ح�شب 
ال�شوؤون الإ�شامية ال�شعودية، اأو�شحت اأنه مت تهيئة 
عددها  البالغ  املكرمة،  مكة  وجوامع  م�شاجد  جميع 
�شاة  يف  امل�شلني  ل�شتقبال  م�شجًدا،   1560 تقريبا 

الفجر من غد  الأحد. 
ق/د

العثور على خم�سيني 
معلقا بعمود حديدي يف 

فناء منزله بتب�سة 
املدنية  للحماية  الــثــانــويــة  ــدة  ــوح ال تــدخــلــت 
جثة  حتويل  لأجــل   ، اجلمعة  ام�س  بال�شريعة،  
�شنة.   52 حــوايل  العمر  من  يبلغ  متوفٍّ  �شخ�س 
معلقة  هامدة  جثة  املتويف  ال�شخ�س  على  وعر 
بعمود  معلقا  احلبل  كان  حيث  با�شتيكي،  بحبل 
باحلي  مبنزله  الأول  الطابق  بفناء  حــديــدي 
على  اجلثة  حتويل  ومت  بال�شريعة.  التطوري 
اجلثث  حفظ  م�شلحة  اىل  ال�شعاف  �شيارة  منت 

مب�شت�شفى ال�شريعة.
ق/و

ك�شف وزير الطاقة حممد عرقاب عن اإ�شدائه تعليمات مبنح الأف�شلية يف التوظيف يف اأن�شطة املحروقات للعمالة 
املحلية باجلنوب.
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