
يعد اإجنازا كبريا يف قطاع النقل بني 
ال�شمال واجلنـــــوب

اإطالق ال�شطــــر 
الأول لإنـجـاز خط 
القطار ال�شريـــــــع 
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38 حالة في العناية المركزة، 12 وفاة جديدة و127 إصابة بالفيروس

حتذير.. من غري امل�شتبعد اإعادة 
فر�ص احلجر على بع�ص الوليات
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عطلة ال�شيف 
بالن�شبة لالأ�شاتذة 
يوم 2 جويلية   

اجلزائر تبـــــذل 
جهودها ل�شتئناف 

احلــوار بني 
الأ�شقاء الليبييــن

تكرار �شيناريو املعاناة 
والحتجاجات مب�شعد 
وعّمال موؤ�ش�شة تازفا 

يجددون مطالبهم 

ح�شب مهنيي القطاع بورقلة وغرداية:

مطالب بـ"ا�شتقاللية" 
ديوان تنمية الزراعات 
يف املناطق ال�شحراوية  

على خلفية احتجاجات 
حي املخادمة.. الوايل 
يدعو اإىل جل�شة حوار 

اجللفة

اجلنوب

ورقلة
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 زغماتي : العمل الق�صائي 
م�صتمر اإىل غاية 31 جويلية 

الرئي�ص تبون ي�صتقبل رئي�ص حكومة الوفاق  
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16

ال�شحة: لي�ص معروفا اإذا كانت اجلزائر متر مبوجة ثانية من كورونا • وزير 
•ال�شعودية تفتح م�شاجد مكة اليوم ومنظمة ال�شحة تو�شح: "حدوث موجة ثانية لي�ص حتميا"

اأنباء متداولة عن اأعداد كبرية للم�شابني تتجاوز قدرات الولية 

الوادي تدق ناقو�ص اخلطر ب�شبب 
النت�شار الرهيب لفريو�ص كورونا!

•ال�شتعانة باملوؤ�ش�شات الرتبوية والتكوينية حلجر املر�شى 
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728 األف عملية دفع اإلكرتوين خالل الأربعة اأ�شهر  اأكرث من 
الأوىل من ال�شنة اجلارية

حممد علي 
-----------------

�صفحتها  عرب  ال���وزارة  واأ�صافت 
الدخول  ومنذ  اأنه  الفاي�صبوك،  على 
 05 تاريخ  من  ابتداًء  التنفيذ  حيز  يف 
الت�صغيل  التفاقية   2020 جانفي 
املربمة   Interopérabilité املتبادل 
�رشكة  و  اجلزائر  بريد  موؤ�ص�صة  بني 
البنوك  ب��ني  م��ا  االآل��ي��ة  التعامالت 
والذي  االيجابي  االأث��ر   ،SATIM
املوؤ�رشات  خمتلف  خالل  من  يظهر 
االإلكرتونية،  للمعامالت  االيجابية 
 728.394 بتحقيق  �صمحت  التي 
االأربعة  خالل  الكرتوين  دفع  عملية 

اأ�صهر االأوىل من ال�صنة اجلارية.
االتفاقية  هذه  اأن  ال��وزارة،  واأ�صافت 
و  الذهبية  البطاقة  حلاملي  تتيح 
من  اال�صتفادة  البنكية  البطاقة 
توفرها  ال��ت��ي  النقدية  اخل��دم��ات 

مكاتب  ل�صبكات  االآلية  املوزعات 
ب�صكل متكامل وفق  والبنوك  الربيد 

املعايري.

بريد اجلزائر ال�شريع 
يفوز باجلائزة الدولية

 خلدمة الزبائن
 EMS فازت موؤ�ص�صة الربيد ال�رشيع
الثانية   للمرة  اجلزائر  بريد  فروع  اأحد 
باجلائزة الدولية “جائزة خدمة الزبائن” 
العاملي. الربيدي  االحتاد  مينحها  التي 
اأن موؤ�ص�صة  واأفاد بيان لربيد اجلزائر، 
النقل  ال�رشيع املتخ�ص�صة يف  الربيد 
الطرود  و  للربيد  ال�رشيع  التوزيع  و 
التوايل،  على  الثانية  لل�صنة  فازت  
برنامج  هو  و  الزبائن،  خدمة  بجائزة 
يتم تنظيمه �صنوًيا من طرف تعاونية 
الربيدي  االحتاد  هياكل  اأحد   ،EMS
العاملي، ق�صد ت�صجيع ومكافاأة االأداء 

اال�صتثنائي خلدمة EMS املقدمة من 
ا�صتوفت  الربيد.وقد  متعاملي  قبل 
عام  طوال  اجلزائر   EMS موؤ�ص�صة  
2019، معايري اال�صتحقاق للح�صول 
على هذه اجلائزة، ا�صتناًدا اإىل التقارير 
االحتاد  اأنظمة  من  عليها  املح�صل 
الربيدي العاملي. كما اأثبتت مرة اأخرى 
للزبائن  ممتازة  خدمة  بتقدمي  التزامها 
يف  االأع�صاء  العامليني  و�رشكائها 

ت�صبح  ال�رشيع.وبذلك  الربيد  �صبكة 
جزًءا  االآن،  اجلزائر   EMS موؤ�ص�صة 
�صبكة  �صمن  ح�رشية  جمموعة  من 
EMS ، والتي متكنت من تلبية جميع 
خدمة  وقدمت  التقنية،  املتطلبات 
ا�صتثنائية لزبائنها خالل عام 2019.و 
مبوجب  العاملي  الربيدي  االحت��اد  هّناأ 
وعّمال  اإط��ارات  ر�صمية،  مرا�صلة 

موؤ�ص�صة EMS اجلزائر.

وزارة الربيد تك�شف: 

اإلكرتوين  دفع  األف عملية   728 من  اأكرث  بتحقيق  �شمحت  الإلكرتونية  املعامالت  اأن  واملوا�شالت،  الربيد  وزارة  ك�شفت 
خالل الأربعة اأ�شهر الأوىل من ال�شنة اجلارية.

يحذر الأر�شيدي 
 من انفجار اجتماعي

والدميقراطية  الثقافة  اأج��ل  من  التجمع  حذر 
مباالة  “ال  ب�  و�صفها  ملا  خطرية  تداعيات  من 
البالد”. ثروات  وا�صتنزاف  ال�صلطة  وا�صتهتار 
ت��وؤدي  اأن  ل��ه  بيان  يف  االأر���ص��ي��دي  وت��وق��ع 
من  “اخلالية  للحكومة  االقت�صادية  اخليارات 
اإىل   ال�صعبوية”  متليها  والتي  نظر،  بعد  اأي 
للقدرة  مرعب  وانخفا�ض  البطالة  انفجار 
ال�رشائية لفئات وا�صعة من ال�صكان.واتهم بيان 
املظاهرات  تعليق  با�صتغالل  ال�صلطة  احلزب 
مالحقة  من  للتكثيف  الوباء  ب�صبب  ال�صعبية 
باملقابل  احلراك،  ون�صطاء  ال�صيا�صيني  املنا�صلني 
فاأكرث  اأك��رث  حتفز  الت�رشفات  ه��ذه  اأن   ي��رى 
امل�صي  يف  ال�صيا�صيني  واملنا�صلني  املواطنني 
�صيا�صي.و�صددت  لنظام  حد  لو�صع  قدما 
الت�صكيلة ال�صيا�صية املن�صوية يف تكتل البديل 
التعبئة  يف  يكمن  اخلال�ض  اأن  الدميقراطي 
ي�صتعيد  النظام،حتى  رحيل  اأجل  من  ال�صلمية 
كاملة.ويف  �صيادتهم  واجلزائريات  اجلزائريون 
“حل  اأن  االأر�صيدي  بيان  اأو�صح  ال�صياق  هذا 
ال�صيادة  ممار�صة  حتما  ي�صتدعي  ال�رشعية  اأزمة 
ال�صعبية، من خالل م�صار تاأ�صي�صي �صّيد تقوده 

هيئات انتقالية ذات م�صداقية”.
ق/و
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الوزير رزيق يترباأ من ح�شابات جمهولة يف فاي�شبوك
اأعلنت وزارة التجارة ان احل�صاب الوحيد والر�صمي لها على الفاي�ض بوك هو ال�صفحة باللغة العربية “وزارة التجارة اجلزايرية 
” والتي حتمل ال�صارة الزرقاء.وترباأت الوزارة يف بيان لها  من اأي �صفحة او ح�صاب اخر، وما ين�رش فيه، كما ذكرت اأن احل�صاب 
الر�صمي لوزير التجارة كمال رزيق يحمل ال�صارة الزرقاء  با�صم “وزير التجارة اال�صتاذ كمال رزيق”.واأو�صح البيان اأي�صا اأن 
احل�صاب الر�صمي للوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية عي�صى بكاي، يحمل ا�صم “الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية 

ال�صيد عي�صى بكاي “.
ق/و

اأكد على اأهمية التمارين التكتيكية لال�شتعداد لأية تهديدات

�شنقريحة يعلن عن اإدماج معدات جديدة تتما�شى مع مقت�شيات احلرب احلديثة
الوطني  اجلي�ض  اأرك��ان  رئي�ض  اأعلن 
ال�صعيد  ال��ل��واء  بالنيابة  ال�صعبي 
���ص��ن��ق��ري��ح��ة، ع��ن اإدم�����اج م��ع��دات 
لقوات  جديدة  اأ�صلحة  ومنظومات 
مع  تتما�صى  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض 
ومواجهة  احلديثة  احلرب  مقت�صيات 
اأن  م�صددا  املمكنة،  التحديات  كافة 
فر�صة  تعترب  التكتيكية  التمارين 
على  القوات  خمتلف  قدرات  الإثبات 
�صواء  لها  املر�صومة  االأه��داف  حتقيق 
يف  الو�صع  منظومة  حت�صني  جمال  يف 
القدرات  من  والرفع  الطوارئ،  حالة 
خمتلف  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال��ق��ت��ال��ي��ة، 
بتدريب  يتعلق  فيما  اأو  االأرك��ان��ات، 
التح�صري  على  واالأركانات،  القيادات 

العمليات. واإدارة  والتخطيط 
لدى  �صنقريحة  ال�صعيد  اللواء  اأك��د 
تكتيكي  مترين  تنفيذ  على  اإ���رشاف��ه 

"الدرع  ب��ع��ن��وان  احل��ي��ة  ب��ال��ذخ��رية 
ال��وح��دات  بتنفيذه  قامت   ،"2020
املدرعة  الثامنة  للفرقة  الع�صوية 
الربية  القوات  من  بوحدات  مدعومة 
وقوات  اجلوية  القوات  من  ووح��دات 
ال��دف��اع اجل��وي ع��ن االإق��ل��ي��م، وذل��ك 
التابع  وامل���ن���اورات  ال��رم��ي  مب��ي��دان 
يندرج  والذي  املدرعة،  الثامنة  للفرقة 
التح�صري  برنامج  اختتام  اإط��ار  يف 
اأن��ه   ،2019/2020 ل�صنة  القتايل 
التمرين،  لهذا  االأويل  التقييم  ح�صب 
كانت  اأنها  نتائجه  عن  القول  ميكن 
يف  مراحله  كافة  ج��رت  اإذ  مر�صية، 
طبعتها  جيدة،  وتنفيذ  تنظيم  ظروف 
واح��رتام  االأه���داف،  اإ�صابة  يف  الدقة 
تنفيذ  املحددة، وال�رشعة يف  التوقيتات 
عمل  يف  والتحكم  املنوطة،  امل��ه��ام 
التن�صيق  من  جو  واالأركان، يف  القيادة 

القوات  خمتلف  بني  التام،  والتعاون 
مما  املقحمة،  والت�صكيالت  والوحدات 
امليداين،  والتطبيق  بالتج�صيد  �صمح 
التح�صري  خالل  املح�صلة  للمعارف 
دوما  نرمي  الذي  الهدف  وهو  القتايل، 
هذه  مثل  تنفيذ  خالل  من  حتقيقه،  اإىل 
الو�صائل  خمتلف  با�صتعمال  التمارين، 
اأ�صلحتها  ومنظومات  الكربى،  القتالية 
اإىل  التمرين  هذا  يهدف  اإذ  املتطورة، 
والتعاون  القتالية  القدرات  من  الرفع 
عن  ف�صال  االأرك��ان��ات،  خمتلف  بني 
على  واالأرك��ان��ات  القيادات  تدريب 
العمليات  وقيادة  والتخطيط  التح�صري 
اأين  املحتملة،  التهديدات  مواجهة  يف 
باحرتافية  القتالية  االأعمال  ات�صمت 
ومب�صتوى  مراحلها  جميع  يف  عالية 
يعك�ض  ممتاز،  جد  وعملياتي  تكتيكي 
لالأطقم  العالية  القتالية  القدرات  بحق 

كما  امل�صتويات،  كافة  يف  وال��ق��ادة 
يف  لالإطارات  العالية  الكفاءة  يعك�ض 
االأعمال  خمتلف  واإدارة  تركيب  جمال 
القتالية، وهو ما اأ�صهم يف حتقيق نتائج 
الرمايات  دقة  ج�صدتها  مر�صية  جد 

االأ�صلحة. مبختلف 
وح��دات  بتفتي�ض  ال��ل��واء  ق��ام  بعدها 
وبقية  امل���درع���ة  ال��ث��ام��ن��ة  ال��ف��رق��ة 
هذا  يف  امل�صاركة  االأخ��رى  الوحدات 
امل�صت�صفى  ذلك  عقب  ليتفقد  التمرين، 
هذا  مع  تزامنا  ن�رشه  مت  الذي  امليداين، 
اأق�صامه  خمتلف  تفقد  حيث  التمرين 
واجلراحة،  العالج  اأق�صام  ذلك  يف  مبا 
هناأهم  الذين  الطبية  باالأطقم  والتقى 
�صبيل  يف  يبذلونها  التي  اجلهود  على 
يف  امل�صاركة  للوحدات  الطبي  التاأمني 

التمرين. هذا 
ق/و

ال�شراج ي�شقبل  تبون  الرئي�ص 
ا�صتقبل رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون، يف 
حلكومة  الرئا�صي  املجل�ض  رئي�ض  االأثناء،  هذه 
ال�رشاج،  فائز  ليبيا  لدولة  الوطني  الوفاق 
ح�صبما اأفاد به بيان لرئا�صة اجلمهورية.و و�صل 
رئي�ض املجل�ض الرئا�صي حلكومة الوفاق الليبية 
فايز ال�رشاج اإىل مطار هواري بومدين الدويل 
ا�صتقبال  كان يف  وحدا.و  يوما  تدوم  زيارة  يف 
االأول  الوزير  بومدين  ه��واري  مبطار  ال�رشاج 
�صربي  اخلارجية  وزير  رفقة  جراد  العزيز  عبد 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزير  و  بوقادوم 

كمال بلجود.
ق/و

احلرية و العدالة يدعو احلكومة لالعرتاف بجبهة حترير كور�شيكا الفرن�شية
العدالة  و  احلرية  حزب  ا�صتنكر 
ال����دع����وات االن��ف�����ص��ال��ي��ة و 
التي  العنف،  على  التحري�صية 
من  م��ه��ن��ي  ف��رح��ات  يطلقها  
باري�ض.ودعا  الفرن�صية  العا�صمة 
ال�صلطات  ل��ه  ب��ي��ان  يف  احل��زب 
موقف  “اتخاذ  اإىل  للبالد  العليا 
لهذا  الق�صائية  املتابعة  يف  حازم 

له  ُوجهت  اأن  �صبق  الذي  العميل، 
االإ�رشائيلي  الكيان  لزيارة  الدعوة 
حّث  و  م���رات،  ع���ّدة  الغا�صب 
ميلي�صيات  ت�صكيل  على  �رشاحة 
طالبت  اجلزائرية”.و  الدولة  �صد 
كان  التي  ال�صيا�صية  الت�صكيلة 
لرئا�صة  الر�صمي  الناطق  يرتاأ�صها 
اأو�صعيد،  حمند  بلعيد  اجلمهورية 

�صّد  ف��وري��ة  اإج����راءات  باتخاذ 
اخلونة  ن�صاط  تاأوي  التي  الدولة 
اإىل  اإ���ص��ارة  يف  االنف�صاليني 

فرن�صا.
احلزب  اق��رتح  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
الر�صمي  املوقف  يف  النظر  اإعادة 
كور�صيكا  حت��ري��ر  جبهة  م��ن 
املعاملة  مببداإ  عمال  الفرن�صية، 

العالقات  يف  امل��ع��روف  باملثل 
جبهة  اأن  االإ�صارة  جتدر  الدولية.و 
كور�صيكا  يف  الوطني  التحرير 
الدولة  �صد  م�صلحة  حربا  خا�صت 
النتزاع  عاما   40 دامت  الفرن�صية 
يف  ال��واق��ع��ة  اجل��زي��رة  ا�صتقالل 

املتو�صط. االأبي�ض  البحر 
ق/و

ي�شتاأنف  الإيطايل  الق�شاء 
يف ق�شية تقدمي ر�شوة 

جزائريني مل�شوؤولني 
ك�صفت و�صائل اإعالم اإيطالية ن�صتئناف االدعاء 
الرباءة  حكم  االإيطالية  ميالنو  مبحكمة  العام 
�صايبام االإيطالية وعدد من م�صوؤليها من ق�صية 

ر�صى للم�صوؤولني اجلزائريني.
مليون   200 بر�صوة  تعرف  التي  الق�صية 
الوطنية  بال�رشكة  م�صوؤولون  فيها  متهم  اأورو، 
�صكيب  اال�صبق  الطاقة  وزي��ر  و  �صوناطراك 
�صايبام  االيطايل  الق�صاء  يتهم  حيث  خليل، 
مل�صوؤولني  اأورو  مليون   200 ب�  ر�صى  بدفع 

ب�صوناطراك و اآخرين حكوميني.
االإيطالية  “اإيني”  �رشكة  اال�صتئناف  والي�صمل 
العمالقة، و مديرها التنفيذي  ال�صابق و املدير 
القدم  لكرة  ميالن  �صي  اإي  لنادي  احلايل  العام 
باولو �صكاروين وعددا من م�صوؤوليها وبذلك 

يكون حكم الرباءة لهوؤالء نهائيا.
ق/و

10 اأ�شخا�ص يف حوادث املرور  وفاة 
48 �شاعة خالل 

لقي 10 اأ�صخا�ض حتفهم واأ�صيب 388 اآخرين بجروح يف حوادث املرور خالل 
الفرتة بني 18 و20 جوان اجلاري، اأي خالل ال� 48 �صاعة االأخرية، ح�صب ما اأفادت 

به ح�صيلة امل�صالح احلماية املدنية،  ام�ض ال�صبت.
و�صجلت والية امل�صيلة اأثقل ح�صيلة بوفاة �صخ�صني.

ق/و



البالد يف  ال�شحي  الو�شع  تطورات  ح�شب 

كل الإحتمالت واردة بخ�شو�ص اإلغاء 
"البيام" اإمتحان 

لوؤي ي
----------------------

واكد رئي�ض جمعية اأولياء التالميذ، 
عقب  له  ت�رشيح  يف  اأحمد  خالد 
واردة  االإحتماالت  كل  اأن  االجتماع 
�صهادة  امتحان  بق�صية  يتعلق  فيما 
التعليم املتو�صط م�صيفا اأن الوزارة 
تفهمت و�صعية التالميذ واأوليائهم.

اأن اجلمعية طرحت  اأحمد  واأكد خالد 
على الوزارة ان�صغال اأولياء التالميذ 
اأن  على  و�صدد  "البيام"  اإلغاء  حول 
يخ�ض  فيما  واردة  االحتماالت  كل 
ال�صياق  يف  م�صريا  االمتحان،  اإلغاء 
ذاته اأن االأمر يتعلق بتح�صن الو�صع 

ال�صحي لتف�صي فريو�ض كورونا.
اال�صبوع  م��ن  �صابق  وق��ت  ويف 
الرتبية  مديريات  تلقت  املا�صي 
طلبات  تت�صمن  برقية،  الوالئية 
لت�صخي�ض الدرو�ض التي مت التوقف 

يف  �صجل  ال��ذي  وال��ت��اأخ��ر  عندها 
خمتلف املواد وال�صعب، مع ت�صجيل 
ب�صبب  الفعلي  التعوي�ض  ن�صبة 
الف�صل  نهاية  منذ  الدرا�صة  توقف 
�صيتم  التقارير  على  وبناء  الثاين، 

ال�رشوع يف حتديد عتبة الدرو�ض.
الرتبية  وزارة  اعلنت،  االأثناء   ويف 
الوزير  ان  ال�صبت  اأم�ض  الوطنية 
ا�صتدعى  ق��د  واج��ع��وط،  حممد 
اأين  االأحد  من  بداية  القطاع  نقابات 
دقيقة   30 مدة  الوزارة  �صتخ�ص�ض 
يف  التباحث  اج��ل  من  نقابة  لكل 
النقابات  بع�ض  .و  القطاع  م�صائل 
اآ�صفها  بالغ  عن  ع��ربت  قد  كانت 
بخ�صو�ض  الفارط  اال�صبوع  نهاية 
اإبقاء  كذا  و  االمتحانات،  رزنامة 
الوزارة على امتحانات نهاية ال�صنة 

للطورين االبتدائي و املتو�صط .
ولال�صارة فاإن العام الدرا�صى اجلديد 

2020 – 2021 �صيبداأ يوم 4 اأكتوبر 
املقبل، ب�صبب اأزمة فريو�ض كورونا.

العام  اإن  الرتبية  وزارة  وق��ال��ت 
الدرا�صي اجلديد بالن�صبة للموظفني 
االإداريني �صيبداأ يوم 19 اأوت املقبل، 
اأوت   23 يوم  لال�صاتذة  وبالن�صبة 
�صيكون  للتالميذ  وبالن�صبة  املقبل، 

يوم 4 اأكتوبر املقبل.
املوؤ�ص�صات  اأن  البيان  واأو���ص��ح 
التعليمية �صتفتح قبل اإجراء امتحاين 
والبكالوريا،  املتو�صط  �صهادتي 
بغية  النف�صي  والتكفل  للمراجعة 

التح�صري الجتيازهما.
ي��ذك��ر اأن���ه ت��ق��رر ت��اأج��ي��ل اإج���راء 
ب�صبب  املتو�صط  �صهادة  امتحانات 
الفرتة من  لتجرى يف  اأزمة كورونا 
7 – 9 �صبتمرب املقبل، فيما �صتجرى 
امتحانات البكالوريا من 13 اإىل 17 

�صبتمرب املقبل.

طرحت اأم�ص الفيدرالية الوطنية جلمعيات اأولياء التالميذ على وزير الرتبية، حممد واجعوط 
خالل اجتماع ان�شغال التالميذ واأولياء التالميذ باأجراء امتحان �شهادة املتو�شط.
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من غري املعروف اإذا كانت اجلزائر متر 
مبوجة ثانية من انت�شار كورونا

وزير ال�شحة عبد الرحمان بن بوزيد يوؤكد من بومردا�ص:

بن  الرحمن  عبد  ال�صحة  وزي��ر  اأك��د 
اإذا  حاليا  املعروف  غري  من  اأنه  بوزيد، 
كانت اجلزائر متر مبوجة ثانية من انت�صار 

فريو�ض كورونا.
اأكد وزير ال�صحة و ال�صكان و اإ�صالح 
الزيارة  هام�ض  على  اأم�ض  امل�صت�صفيات 
التفقدية التي قادته اىل والية بومردا�ض، 
اإنه و بالرغم من كل االإجراءات املتخذة 
التي  الباحثني  و  االأ�صاتذة  درا�صات  و 
اأن  اإال  كورونا،  جائحة  اأجل  من  اأجريت 
التحكم يف  بعد  ت�صتطع  مل  العامل  دول 

الفريو�ض.
 و قال بن بوزيد يف هذا ال�صدد "جميع 
دول العامل ولي�ض فقط اجلزائر، �صجلت 
بالفريو�ض  االإ�صابات  عدد  يف  ارتفاعا 
اجراءات  من  خففت  التي  تلك  خا�صة 
مواطنيها".و  على  ال�صحي  احلجر 
على  يدل  هذا  كل  بوزيد  بن  اأ�صاف 
هذا  يف  علمي  حتكم  يوجد  ال  "اأنه 
ذلك  اإن  بوزيد،  بن  قال  و  الفريو�ض". 
العامل  بل  اجلزائر  دولة  "ال يخ�ض فقط 

امل�صوؤول  ت�رشيحات  ككل".وتاأتي 
اجلزائر  يف  ال�صحة  قطاع  عن  االأول 
اجلزائر  فيه  تعرف  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
املتعلقة  اال�صابات  ن�صبة  يف  ارتفاعا 
على  امل�صتجد،  "كورونا"  بفريو�ض 
التي مل يلتزم  الواليات  م�صتوى بع�ض 
اأقرتها  التي  باالإجراءات  فيها  املواطنون 
التباعد  و  بالوقاية  يتعلق  فيما  الدولة 
خا�صة  الكمامات  ارتداء  و  االجتماعي 
واليات �صطيف العا�صمة والبليدة التي 
ما  هو  و  للوباء،  حقيقية  بوؤرا  ا�صبحت 
ي�صتدعي تدخال �رشيعا من قبل اجلهات 
خالل  من  االأوان  فوات  قبل  املخت�صة 
اال�صتعجالية  االج��راءات  بع�ض  فر�ض 
للتخفيف من حدة اال�صابات و التقليل 
ما تعطف  العدوى و هو  امكانيات  من 
عينها  التي  الوبائي  التحقيق  عليه جلنة 
و  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض 
التي �رشعت يف عملها بداية من والية 

�صطيف.
لوؤي ي

حدوث املوجة الثانية لفريو�ص كورونا لي�ص حتميا
ال�شعودية تفتح م�شاجد مكة اليوم ومنظمة ال�شحة العاملية تو�شح:

اأكد م�صوؤولو منظمة ال�صحة العاملية، 
لفريو�ض  الثانية  املوجة  ح��دوث  اأن 
لكن  ا،  حتميًّ لي�ض  امل�صتجد  كورونا 
االلتزام  يف  اال�صتمرار  و  احلذر  يجب 

بقواعد التباعد االجتماعي.
 و قال املدير االإقليمي ملنظمة ال�صحة 
رغم  كلوغ،  هانز  اأوروب��ا  يف  العاملية 
فاإن  حتمية،  لي�صت  الثانية  املوجة  اأن 
كان  مما  اأف�صل  لي�ض  اليوم  الو�صع 
عليه يف بداية العام، يف ظل غياب اأي 
اتباع  اأو لقاح للمر�ض، و يجب  عالج 

اإجراءات العزل ب�صكل مدرو�ض.
و اأ�صاف املدير االإقليمي ملنظمة ال�صحة 
اأن  املمكن  من  اأنه  اأوروبا،  العاملية يف 
�صلبّي  تاأثري  اخلريف  لف�صل  يكون 
امل�صابة  احل��االت  ع��دد  ارتفاع  على 
التي  الذروة  بنف�ض  كورونا،  بفريو�ض 
ت�صل اإليها حاالت االإنفلونزا املو�صمية 

املحتمل  من  واأن��ه  العام،  نهاية  عند 
انت�صار  مع  و  اخلريف  ف�صل  بدء  عند 
هناك  يكون  اأن  املو�صمية،  االإنفلونزا 
كورونا،  فريو�ض  على  مو�صمي  تاأثري 
لكننا ل�صنا متاأكدين حتى االآن من اأننا 

�صن�صهد موجة ثانية.
قواعد  ات��ب��اع  اأن  اإىل  كلوج  ن��وه  و 
يف  الوقائية  االإج���راءات  و  االإغ��الق 
حا�صم  ب�صكل  اأ�صهمت  املجتمعات 
مع  خا�صة  العدوى،  انت�صار  منع  يف 
النا�ض  يكون  حيث  ال�صيف،  اقرتاب 
اأن  من  حذر  و  للتجمعات،  مياًل  اأكرث 
مرحلة  يف  ي��زال  ال   19 كوفيد  وب��اء 

ن�صطة يف العديد من البلدان.
من  اع��ت��ب��اًرا  ال�صعودّية  تعتزم  و 
مّكة،  م�صاجد  فتح  اإعادة  االأحد  اليوم 
ب�صبب  اأ�صهر  ثالثة  دام  اإغ��الق  بعد 

الفريو�ض، وفق التلفزيون الر�صمي.

اإجراءات  تو�صيع  اأم�ض  املغرب  واأعلن 
تخفيف احلجر ال�صّحي لت�صمل معظم 
 24 من  ابتداء  وذل��ك  البالد،  اأرج��اء 

جوان.
ُدور  اأّن  احلكومة  اأعلنت  فرن�صا،  يف 
االإثنني،  اأبوابها  فتح  �صُتعيد  ال�صينما 
ا�صتقبال  �صُتعاود  املالعب  اأّن  م�صيفًة 
على  جويلية   11 من  ب��دًءا  اجلماهري 
اآالف  خم�صة  من  اأكرث  ت�صتقبل  ال  اأن 

متفّرج يف احَلّد االأق�صى.
تزامًنا، اأرجاأت �صلطات مك�صيكو ملّدة 
االأن�صطة  ا�صتئناَف  اإ�صايّف،  اأ�صبوع 
يف  م��ق��ّرًرا  ك��ان  ال��ذي  االقت�صادّية 
االأ�صل يوم االإثنني، و ذلك يف حماولة 
قالت  و  بالفريو�ض.  االإ�صابات  لتقليل 
اأكرث  �صّجلت  املك�صيك  اإّن  ال�صلطات 

من 20 األف وفاة بالفريو�ض.
لوؤي ي

عطلة ال�شيف بالن�شبة لالأ�شاتذة يوم
 2 جويلية   

يف مرا�شلة جديدة لوزارة الرتبية

اأكد االمني العام لوزارة الرتبية الوطنية 
مرا�صلة  يف  بوعزة"  �صديق  "بوبكر 
اإحلاقا  انه  الرتبية،  مديريات  اىل  وجهها 
باإر�صاليته ال�صابقة ال�صادرة بتاريخ 15 
رزنامة  بتعديل  القا�صية   ،2020 جوان 
2020-2019 و الذي  العطل املدر�صية 
اىل  اال�صاتذة  خ��روج  تاريخ  يحمل  مل 
على  االبقاء  مت  فانه  ال�صيف،  عطلة 
يف  املحدد  و  نف�صه  خروجهم  تاريخ 
 2019 اكتوبر   19 يف   امل��وؤرخ  القرار 

وهو يوم اخلمي�ض 02 جويلية 2020.
بالن�صبة  ال�صيف  عطلة  موعد  حدد  و 
لالإداريني بعد االنتهاء من كل العمليات 
ابتداء  الدرا�صية  ال�صنة  بنهاية  املتعلقة 

م�صاء   2020 جويلية   9 اخلمي�ض   من 
على  املداومة  ت�صمن  و  املناطق  جلميع 
خالل  التعليمة  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
الدخول  تاريخ  ويحدد  ال�صيف،  عطلة 
املدر�صي  لل�صنة الدرا�صة 2020-2021  
و  للموظفني  بالن�صبة  املناطق  جلميع 
 2020 اوت   19 االربعاء  يوم  االإداريني 
اال�صاتذة  دخ��ول  ان  حني  يف  �صباحا، 
 2020 اوت   23 االح��د  ي��وم  �صيكون 
موعد  ف�صيكون  التالميذ  �صباحا.اأما 
اإىل مقاعد الدرا�صة يوم االحد  عودتهم 
االنتهاء من كافة  بعد  املقبل،  اكتوبر   4
االأعمال اخلا�صة باالمتحانات الر�صمية.
لوؤي ي

 العمل الق�شائي م�شتمر اإىل غاية
 31 جويلية 

�شمن التدابري املتخذة الرامية اإىل تخفيف اإجراءات احلجر ال�شحي

را�صلت وزارة العدل اجلهات الق�صائية 
من خالل ن�ض املذكرة ال�صادرة عن وزير 
العدل حافظ االأختام املتعلقة با�صتئناف 
على  املذكرة  اأكدت  الق�صائي.و  العمل 
الق�صائي  الن�صاط  ا�صتمرار  ���رشورة 
ابتداء  ا�صتئنافه  31 جويلية و  اإىل غاية 
اأن  على  �صبتمرب،  �صهر  من  الفاحت  من 
تعليمة  مبقت�صى  ال�صنوية  العطلة  حتدد 
�صتبلغ اإىل اجلهات الق�صائية يف القريب 
ا�صتئناف  اأن  املذكرة  اأ�صافت  العاجل.و 
التدابري  يندرج �صمن  الق�صائي  العمل 
العمومية،  ال�صلطات  من طرف  املتخذة 
اإج���راءات  من  التخفيف  اإىل  الرامية 
بالتدابري  االلتزام  مع  ال�صحي  احلجر 
فريو�ض  وب��اء  انت�صار  م��ن  الوقائية 
نتائج  اإىل  املذكرة  ت�صتند  ك��ورون��ا.و 
االأختام  حافظ  العدل،  وزي��ر  اجتماع 
لدى  العامني  وال��ن��واب  الروؤ�صاء  مع 
 15 بتاريخ  املنعقد  الق�صائية،  املجال�ض 
اإجماعا على  اأ�صفر  الفارط، حيث  جوان 
مع  الق�صائي  العمل  ا�صتئناف  اإمكانية 
االحرتازية.و  بالقواعد  ال�صارم  االلتزام 

قد تعر�صت املذكرة، يف اأربع �صفحات 
العمل  ال�صتئناف  العملية  للكيفيات 
الق�صائي يف جماالت حمكمة اجلنايات، 
امل��دن��ي��ة، يف  ال��غ��رف  يف االأق�����ص��ام و 
ا�صتخراج  بخ�صو�ض  اجلزائية،  الق�صايا 
العمل  للتحقيق، بخ�صو�ض  املحبو�صني 
نظمت  ال�صنوية.و  العطلة  و  االإداري 
يف  العمل  ا�صتئناف  م�صاألة  املذكرة 
الق�صايا اجلزائية، وا�صتخراج املحبو�صني 
املتخذة  التدابري  اح��رتام  مع  للتحقيق 
اأو�صت  و  العامة،  ال�صلطات  طرف  من 
اأ�صلوب  تف�صيل  و  حتبيذ  ب��ج��دوى 
ُبعد ق�صد �صمان  املرئية عن  املحا�رشة 
العادية.و  للو�صعية  التدريجية  العودة 
خا�صة  عناية  املذكرة  ه��ذه  اأول��ت  قد 
ال�صيما  االإداري،  العمل  ال�صتئناف 
على  اخلدمات  من  االأدنى  احلد  ب�صمان 
و  الق�صايا  ت�صجيل  م�صلحة  م�صتوى 
الدعاوى و م�صلحة ا�صتقبال الطعون و 
اال�صتعالمات و ت�صليم االأحكام اخلا�صة 

بالق�صايا املف�صول فيها.
لوؤي ي



الوليات  بع�ص  يف  معتربا  تقدما  يا" تعرف  بي  "األ  م�شكن  األف   130 اإجناز  •• ن�شبة 

04 األحد 21 جوان 2020 م الموافق لـ 29 شوال 1441هـ
العدد
2024

يراعي  و  الحتكار  خارج  �شيكون  ال�شيارات  "ا�شترياد 
اجلزائريني" اإمكانيات 

لوؤي ي
-------------------

على  �صيق�صي  اأن����ه  م���وؤك���دا 
اأي  اإق�صاء  يتم  ول��ن  االحتكار 
دفرت  يق�صيه  م��ن  اإال  متعامل 
يتم  كان  ما  "اإن  قائال  ال�رشوط، 
قائمة  �صناعة  لي�ض  قبل  م��ن 
مغالطة  و  مقّنع  ا���ص��ت��رياد  ب��ل 
اأن  ف��رح��ات،  اأ���ص��اف  كربى".و 
كمطية  ا�صُتغل  ال�صناعي  العقار 
بنكية  قرو�ض  على  للح�صول 
مالكه  اأن  رغم  ك�صمان  بتقدميه 
ال  اأنه  موؤكدا  عمومي،  االأ�صلي 
ملنح  ف�صاعدا،  اليوم  من  جم��ال 
يف  قائال  جمانا،  ال�صناعي  العقار 
امل�صاريع  الكثري من  اإن  ال�صاأن  هذا 
االأ�صا�ض،  هذا  على  قامت  الوهمية 
العقار  امل�صتثمر  يطلب  حيث 
عالقته  يف  جتاريا  لي�صتغله  جمانا 
اأدى  الذي  االأمر  هو  و  البنك،  مع 
مع  الر�صوة،  و  امل�صاربة  جلب  اإىل 
االأ�صل اأن العقار مدخل للم�رشوع 
يكون  اأال  البد  و  للقر�ض،  لي�ض  و 
���رشورة  ع��ن  كا�صفا  ب��امل��ج��ان، 
القانونية  الن�صو�ض  تطهري 

ال�صناعي.  ب��ال��ع��ق��ار  اخل��ا���ص��ة 
اأكد   ،49/51 القاعدة  بخ�صو�ض 
يفر�ض  العقل  اإن  ال�صناعة  وزير 
ا�صتثمار  اأجنبي  م�صتثمر  اأي  على 
اال�صتثمار  لي�ض  و  اخلا�صة  اأمواله 
ا�صتثمار  اإطار  يف  وطنية  باأموال 
هي  البنوك  كانت  حيث  اأجنبي، 
اال�صتثمارات،  ه��ذه  مت��ول  التي 
اال�صتثمارات  اأغلب  جعل  ما  وهو 
م�صتثمر  اأي  ت�صم  ال  احل��ال��ي��ة 

عليه،  املتعارف  باملفهوم  اأجنبي 
درا�صات  من  الكثري  اأن  م�صيفا 
ال  و  نا�صجة  تكن  مل  اجل���دوى 
على  احل�صول  م�صتوى  اإىل  ترتقي 
م�صريا  الدينارات،  مباليري  قرو�ض 
تهدف  القطاع  ا�صرتاتيجية  اأن  اإىل 
ا�صتثمارية  منظومة  ب�صط  اإىل 
للم�صتثمرين  ت�صمح  وا�صحة 
للو�صول  عراقيل  دون  بالن�صاط، 
و  حقيقي  ان��دم��اج  و  اإن��ت��اج  اإىل 

فيما  و   . وا�صحة  �رشوط  بدفاتر 
اأف��اد  املنتخبني،  ب��اإ���رشاك  يتعلق 
وا�صحة  م�صوؤوليتهم  باأن  الوزير 
ن�صاط  مبنطقة  االأمر  يتعلق  عندما 
الوالية  اأو  البلدية  م�صتوى  على 
البلدي  املجل�ض  من  لكل  بالن�صبة 
ميتلك  االأم��ر  اأن  غري  الوالئي،  اأو 
يتعلق  عندما  اأخرى  خ�صو�صيات 

الكربى. امل�صاريع  ببع�ض 

قال وزير ال�شناعة و املناجم، فرحات اآيت علي براهم، اإن ا�شترياد ال�شيارات �شيكون خارج الحتكار، موؤكدا اأن دفرت ال�شروط ل ُيق�شي اإل من 
يخالفه و بال�شكل الذي يراعي الإمكانيات و قدرات املواطنني.اأو�شح الوزير ردا على �شوؤال يتعلق با�شترياد ال�شيارات اجلديدة، خالل جل�شة 

مناق�شة م�شروع قانون يت�شمن ت�شوية ميزانية 2017، اأن الرتخي�ص با�شتريادها �شرياعي اإمكانيات و قدرات املواطنني.

وزير ال�شناعة يطمئن الوكالء و املواطنني و يوؤكد :

 

�شرورة امتثال الدول 
املوّقعة بن�شبة 100 باملائة

اتفاق  ملتابعة  املختلطة  ال��وزاري��ة  اللجنة  اأك��دت 
امتثال  معدل  على �رشورة حتقيق   ، وخارجها  اأوبيب 
اتفاق  على  املوقعة  للدول  بالن�صبة  باملائة   100
 87 بلغ  قد  التطابق  معدل  اأن  اإىل  م�صرية  التعاون، 
بيان  يف  جاء  ح�صبما  املن�رشم،  ماي  �صهر  باملائة 
املختلطة  الوزارية  اللجنة  واأبرزت  الطاقة.  لوزارة 
اجتماعها  يف  اأوبيب   وخارج  اأوبيب  اتفاق  ملتابعة 
الطاقة  وزير  برئا�صة  بعد،  عن  التحا�رش  تقنية  عرب 
منا�صفة  �صلمان،  بن  العزيز  عبد  االأمري  ال�صعودي 
اأن  نوفاك،  األك�صندر  الرو�صي،  الطاقة  وزير  مع 
بلغ  قد  املنظمة  لدول  ال�صامل  االمتثال  معدل  ن�صبة 

.2020 مايو  �صهر  خالل  باملائة   87
حتقيق  ���رشورة  على  تاأكيده  امل�صدر  ذات  وج��دد 
االأع�صاء،  الدول  لكل  باملائة   100 بن�صبة  امتثال 
يف  االجتماع  ه��ذا  يف  امل�صاركون  ���رشع  وق��ت  يف 
ل�صهر  االإنتاج  خف�ض  التزامات  احرتام  مدى  تقييم 
تقرر خالل  التعاون كما  بيان  اإطار  الفارط، يف  ماي 
وخارجها  اأوبيب  بلدان    10 ال�  الوزاري  االجتماع 

املن�رشم. اأبريل   12 بتاريخ 
الدول  بالتزامات  اللجنة  اأ�صادت  ال�صدد،  هذا  ويف 
داعية  باملائة،   100 بن�صبة  امتثاال  حققت  التي 
هذا  لبلوغ  جهودها  موا�صلة  اإىل  االأخ��رى  البلدان 

التعوي�ض. تقنية  طريق  عن  الهدف 
اإنتاجها  بخف�ض  املعنية  الدول  "على  البيان  واأ�صاف 
االأوبيب  منظمة  اأمانة  اإىل  التغيريات  رزمانة  باإحالة 
22جوان  اجلاري ب�صاأن خف�ض اإنتاجها  يف اأجل اأق�صاه 
اأجل  من   2020 و�صبتمرب  واغ�صط�ض  يوليو  خالل 
الدول  وقامت  هذا  الالزم".   االمتثال  معدل  حتقيق 
االأخرية  التطورات  بدرا�صة  اللقاء  هذا  يف  امل�صاركة 
القريب  امل�صتويني  على  واآفاقها  العاملية  النفط  ل�صوق 
تعترب  التي  اجلزائر  �صاركت  فقد  لالإ�صارة  واملتو�صط. 
االأوبيب،  ندوة  ترتاأ�ض  والتي  اللجنة  هذه  يف  ع�صوا 
واملمثل  االأوب��ي��ب  ل��دى  املحافظ  من  يتكون  بوفد 
لال�صت�رشاف  العام  واملدير  املنظمة  ذات  يف  الوطني 
الوطنية  الوكالة  رئي�ض  جانب  اإىل  الطاقة  ب��وزارة 
العام  املدير  الرئي�ض  وكذا  املحروقات  موارد  لتثمني 
حممد  الطاقة،  وزي��ر  بقيادة  �صوناطراك،  ل�رشكة 
 2020 املقبل  جويلية   15 تاريخ  ح��دد  ع��رق��اب.و  
اتفاق  ملتابعة  الوزارية  للجنة  املقبل  االجتماع  النعقاد 
باالأوبك، عن طريق  االأع�صاء  االأع�صاء و غري  الدول 
من  اللجنة  �صتجتمع  بهذا  املرئي.و  التحا�رش  تقنية 
اتفاق  تنفيذ  متابعة   الأجل  �صهر،  كل  ف�صاعدا  االآن  
خ�صو�صا  االأمر  النفطي.ويتعلق  العر�ض  تقلي�ض 
اجلاري  �صهرجوان   خالل  النفط  انتاج  خف�ض  بقرار 
ماليني  6ر9  وب  يوميا،  برميل  ماليني  7ر9  ب 
7ر7  حجم  واقتطاع  �صهرجويلية  خالل  يوميا  برميل 
اآخر  اإىل  اأوت  الفاحت  من  ابتداء  يوميا  برميل  ماليني 

.2020 دي�صمرب  �صهر 
8ر5 ماليني  تقلي�ض  االنتاج ب  تخفي�صات  �صتتبع  و 
برميل يوميا بدًء من اأول جانفي 2021 اإىل غاية افريل  
ملتابعة  الوزارية  اللجنة  ا�صتحداث  للتذكري، مت   2022
اتفاق الدول االأع�صاء و غري االأع�صاء باالأوبك عقب 
 30 بتاريخ  االأوبك  ملنظمة  ال171  الوزارية  الندوة 
لالجتماع  التعاون"  عن  "االإعالن  و   2016 نوفمرب 
االأع�صاء  غري  اأوب��ي��ب-ال��دول  املختلط  ال���وزاري  
بفيينا.  2016 دي�صمرب   10 بتاريخ  املنعقد  باالأوبك، 

االأهداف،  هذه  على حتقيق  بال�صهر  مكلفة  اللجنة  هذه 
النفط،  انتاج  على  الطوعية  التعديالت  تنفيذ  بف�صل 
تعمل  االأوبك.كما  االأع�صاء  غري  و  االأع�صاء  للدول 
االآفاق   و  التحاليل  تبادل  ت�صهيل  على  اللجنة  هاته 
م�صار  لتقييم  ثمينة  م�صاهمة  يقّدم  مما  امل�صرتكة، 
اأع�صاء  بلدان  اأربعة  اللجنة  هذه  االمتثال.وت�صم 
و  ال�صعودية  العربية  و  اجلزائر  هي  و  االأوبيب  يف 
الكويت و فينزويال اىل جانب بلدين غري ع�صوين و 

عمان.   �صلطنة  و  رو�صيا  هما 
ق/و

اأكدت اللجنة الوزارية املختلطة ملتابعة اتفاق 
اأوبيب وخارجها توؤكد:

100 األف وحدة �شكنية متبقية من برنامج  حتديد الأوعية العقارية لبناء 
"عدل2"

والعمران  ال�صكن  وزي��ر  ك�صف 
ن��ا���رشي، عن  وامل��دي��ن��ة، ك��م��ال 
حت��دي��د ع���دة اأوع���ي���ة ع��ق��اري��ة 
يف  ال�صيما  ال��ك��ربى  امل���دن  يف 
يف  تدريجيا  لتوظف  العا�صمة 
لربنامج  املتبقية  امل�صاريع  اإطالق 
باالإيجار  البيع  ال�صكنية  ال�صيغة 
األف   100 عددها  والبالغ  "عدل" 
لفتح  جمال  ال  اأنه  موؤكدا  وح��دة، 
جديدة،  ت�صجيالت  ي��ة  الأ الباب 
"عدل  لربنامج  وجود  ال  وبالتايل 
3" قبل االنتهاء الكلي من الربامج 
وبخ�صو�ض  ح��ال��ي��ا.  امل�����ص��ط��رة 
التي  امل��دع��م  ال��رتق��وي  �صيغة 
اأنها  اأكد  األف وحدة،   130 تت�صمن 
بع�ض  يف  "معتربا"  تقدما  تعرف 
االإطالق  قيد  هي  بينما  الواليات، 
يف  الوزير  اأكد  اأخرى.  واليات  يف 
هام�ض  على  �صحافية  ت�رشيحات 
املالية  بلجنة  ا�صتماع  جل�صة 
ال�صعبي  للمجل�ض  وامل��ي��زان��ي��ة 
م�رشوع  درا�صة  اإطار  يف  الوطني، 
لعام  امل��ي��زان��ي��ة  ت�صوية  ق��ان��ون 
التح�صري  حاليا  يجرى  اأنه   ،2017
بعث  الإع��ادة  اجلمهورية  والة  مع 
توقفت  التي  التوزيع  عمليات 
م�صيفا  كورونا،  جائحة  ب�صبب 
العقاريني  امل��رق��ني  خمتلف  اأن 
عمومية  برامج  باإجناز  املكلفني 

ي�صعون  "عدل"  وكالة  غرار  على 
بعد  م�صاريعها  بعث  اإع��ادة  اإىل 
ب�صفة  لكن  التوقف،  م��ن  ف��رتة 
اتخاذ  على  احلر�ض  مع  "تدريجية" 
الوقائية  ال�صحية  التدابري  جميع 
الوزير  وتعهد   . م�صبق   ب�صكل 
املكتتبني  بان�صغاالت  بالتكفل 
تقنية  �صعوبات  واجهوا  الذين 
�صحب  بعملية  ال��ق��ي��ام  خ���الل 
 120 لفائدة  التخ�صي�ض  �صهادات 
فيها  �رشعت  والتي  مكتتب  األف 
اختيار  اأما  اأيام،  قبل  "عدل"  وكالة 
فاإن  ال�صيغة،  نف�ض  يف  امل��واق��ع 
مرتبط  جديدة  عمليات  اإط��الق 
الإجناز  املوجهة  العقارات  بتوفر 
ال�صاأن،  وبهذا  الربنامج.  م�صاريع 
اأو���ص��ح ال��وزي��ر اأم���ام ال��ن��واب 
وامليزانية  املالية  جلنة  اأع�صاء 
مت  ن��ه  اأ اال�صتماع،  جل�صة  خ��الل 
حترير  احلجر  ف��رتة  خ��الل  م��وؤخ��را 
امل��دن  اأوع��ي��ة ع��ق��اري��ة يف  ع��دة 
العا�صمة  يف  ال�صيما  ال��ك��ربى، 
اإط���الق  يف  ت��دري��ج��ي��ا  ل��ت��وظ��ف 
برنامج  م��ن  املتبقية  امل�صاريع 
األف   100 عددها  والبالغ  "عدل" 
ال  ن��ه  اأ اجلل�صة  يف  واأك��د  وح��دة، 
لت�صجيالت  ال��ب��اب  لفتح  جم��ال 
لربنامج  وجود  ال  وبالتايل  جديدة، 
من  الكلي  االنتهاء  قبل   "3 "عدل 

حاليا. امل�صطرة  الربامج 
ال�صكنية  ال�صيغة  يخ�ض  وفيما 
الوزير  ف��اأك��د  امل��دع��م،  للرتقوي 
مللفات  ح��ال��ي��ا  م��راق��ب��ة  وج���ود 
عدالة  حتقيق  اأج��ل  من  املكتتبني 
ال��ط��ري��ق  وق��ط��ع  ال��ت��وزي��ع  يف 
يريدون  الذين  الغ�صا�صني  اأم��ام 
ال�رشوط  ا�صتيفاء  دون  اال�صتفادة 
املراقبة  هذه  اأن  م�صيفا  املطلوبة، 
اإىل  ال��ل��ج��وء  ط��ري��ق  ع���ن  ت��ت��م 
للم�صتفيدين  الوطنية  البطاقية 
م�����ص��اع��دات  اأو  ال�����ص��ك��ن  م���ن 
ف�صال  ال�صكن،  على  للح�صول 
ع��ن ب��ق��ي��ة ق��واع��د امل��ع��ل��وم��ات 
التي  تلك  ال�صيما  ال�صلة،  ذات 
وال�صمان  املدنية  احلالة  تخ�ض 
اأن  الوزير  واأو�صح  االجتماعي. 
ال�صكن  م�صاريع  اإجن��از  اأ�صغال 
�صيغتها  يف  امل��دع��م  ال��رتق��وي 
 130 تت�صمن  وال��ت��ي  اجل��دي��دة 
"معتربا"  تقدما  تعرف  وحدة،  األف 
هي  بينما  ال��والي��ات،  بع�ض  يف 
اأخرى،  والي��ات  يف  االإط��الق  قيد 
اأ���ص��ح��اب  امل��رق��ون  و�صيتمكن 
من  اال�صتفادة  من  امل�صاريع  هذه 
مبجرد  االأوىل  املالية  ال��دف��ع��ات 
ثبتت  الذين  املكتتبني،  ا�صتدعاء 
اإجراء  بعد  اال�صتفادة  يف  اأحقيتهم 
على  القبلية  ال��رق��اب��ة  عمليات 

ال�صيغة  اأن  اإىل  م�صريا  امللفات، 
�صتم�صح  ل��ل��ربن��ام��ج،  اجل��دي��دة 
امل�صجلة  االختالالت  كافة  مبعاجلة 
ال  والتي  ال�صابقة  امل�صاريع  يف 
يعانون  مكتتب  األ��ف   12 ي��زال 
توقف  ب�صبب  االآن،  اإىل  اآثارها  من 
اأكد  اأخرى،  جهة  من  م�صاريعهم. 
ال�صكني  الربنامج  اأن  ن��ا���رشي 
اإجن��از  اإىل  ي��رم��ي  ال���ذي  اجل��دي��د 
خم�ص�صا  �صيكون  وحدة  مليون 
بن�صبة  الريفي  ال�صكن  ل�صيغة 
الطلب  حجم  مع  متا�صيا  باملائة،   65
واملعرب  ال�صيغة  هذه  على  الكبري 

املحلية.  اجلماعات  طرف  من  عنه 
املالية  االإعانة  قيمة  وبخ�صو�ض 
يف  ال��راغ��ب  للمواطن  امل��وج��ه��ة 
ال�صيغة  ه��ذه  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة 
ال��ذات��ي،  ال��ب��ن��اء  على  املعتمدة 
الوزارية  دائرته  اأن  نا�رشي  اأكد 
اإمكانية  درا�صة  على  حاليا  تعمل 
اجلبلية  للمناطق  بالن�صبة  رفعها 
لتكاليف  بالنظر  واجل��ن��وب��ي��ة، 
املناطق  هذه  يف  االإ�صافية  االإجناز 
اأن جت�صيد  اأنه لفت اإىل  اإال  البعيدة، 
ال��درا���ص��ة-،  -قيد  االأف��ك��ار  ه��ذه 
املالية  املوارد  بتوفر  اأوال  مرتبط 
وجود  على  بدورها  تتوقف  التي 
ال�صكن  لطالبي  دقيقة  اإح�صائيات 

بهذه ال�صيغة.                   ق/و

نا�شري ينفي اإطالق برنامج "عدل 3" قبل النتهاء من امل�شاريع امل�شطرة حاليا
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م�شالح الولية تُدق ناقو�ص اخلطر ب�شبب 
النت�شار الرهيب لفريو�ص كورونا!

ي�شني حممد 
---------------- 

واأو������ص�����ح م�������ص���در ل��� 
ا�صتقبال  عدد  اأن  "التحرير" 
اإىل  و�صل  بالوباء  امل�صابني 
ناهيك  اليوم،  يف  حالة   44
باأكملها  عائالت  وجود  عن 
و�صع   - امل�صدر  ي�صيف   -
عمر  بن  م�صت�صفي  من  جعل 
عن  ممتلئ  املركزي  اجليالين 
تفوق  ا�صتيعاب  بقدرة  اآخره 
م�صت�صفى  وكذا  �رشيرا   240

جامعة.  مبدينة  دحلب  �صعد 
ون��ظ��ًرا ل��ت��زاي��د ال��واف��دي��ن 
"بكوفيد19-"  وامل��ر���ص��ى 
ال�صحية  اجل���ه���ات  اأج����رب 
اإىل  امل�صابني  حتويل  على 
العزيز  عبد  ثانوية  من  كل 
الوالية  بعا�صمة  ال�رشيف 
بتوفري  مل�صت�صفى  وحتويلها 
التنقل  ال��و���ص��ائ��ل  ك��اف��ة 
املعدات  اإىل  اإ�صافة  واالأ�رشة 

الطبية. والطواقم 
����ص���ار ن��ف�����ض امل�����ص��در،  واأ
بتحويل  يتعلق  م���ر  االأ اأن 
التكوين  مل��رك��ز  امل��ر���ص��ى 
بجامعة  والتكوين  املهني 
ن���ه ب��ن��اي��ة ج��دي��دة  ب��ح��ك��م اأ

وت��ت��وف��ر ع��ل��ى ال��ت��ك��ّي��ي��ف 
والطاقم  امل��ع��دات  وت��وف��ري 

للمر�صى. الطبي 
ان  امل�����ص��در،  ذات  وع���رب 
ال��و���ص��ع ال��وب��ائ��ي ي���زداد 
ت��ع��ب  ظ����ل  يف  خ����ط����ورة 
االأطقم  من  نال  الذي  الكبري 
بالكثري  وو���ص��ل  الطبية، 
ملنزله  الذهاب  لعدم  منهم 
عائلتهم  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل 
من  وحرمانهم  واأوالده����م، 
 04 منذ  امل�صت�صفى  مغادرة 

كاملة. اأ�صهر 
نا�صد  ذات���ه،  ال�صياق  ويف 
م���دي���ر ال�����ص��ح��ة ل��والي��ة 
لعويني،  القادر  عبد  الوادي، 
ك��ل امل��واط��ن��ني ب�����رشورة 
ب�صكل  الكمامة  ا�صتعمال 
ن��ف�����ص��ه��م  اأ حل��م��اي��ة  دوري 

الفريو�ض  هذا  من  وعائلتهم 
تل. لقا ا

املتحدث،  نف�ض  واأ���ص��اف 
واملراكز  الثانويات  فتح  اأن 
املر�صى  الحتواء  التكوين 
ا�صتلزم  ذا  واإ اإجباري  اإجراء 
باملالعب  اال�صتعانة  م��ر  االأ
لتغلب  الريا�صية  واملن�صاآت 
ا�صتغلت  التي  اجلائحة  على 
النا�ض  ول��الم��ب��االة  ت��ه��اون 

قوله. حد  على  لالنت�صار، 
دع��ا وايل  اآخ���ر،  م��ن ج��ان��ب 
بن  ال��ق��ادر  ع��ب��د  ال��والي��ة، 
يف  املواطنني  اأم�ض،  �صعيد، 
�صفحات  على  ن�رش  ب��الغ 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، 
التزايد  "اأمام  فيه،  ي��وؤك��د 
امل�����ص��ت��م��ر ل��ع��دد احل���االت 
وتفاقم  للم�صابني  املوؤكدة 

لفريو�ض  الوبائي  الو�صع 
م�صتوى  على  "كوفيد19-" 
الوالية"  ب��ل��دي��ات  ب��ع�����ض 
 - امل�������ص���در  ي�����ص��ي��ف   -
ق��درات  ملحدودية  "ونظًرا 
للموؤ�ص�صات  اال�صتيعاب 
امل��ت��واج��دة  اال�صت�صفائية 
ا  وحر�صً الوالية،  قليم  اإ عرب 
و�صالمة  �صحة  على  منا 
جميع  اأدعو  الوالية،  �صكان 
امل���واط���ن���ات وامل��واط��ن��ني 
الوقائية  بالتدابري  لتزام  لالإ
باإحرتام  تعلق  ما  منها  خا�صة 
اأوق������ات احل��ج��ر امل��ن��زيل، 
قنعة  واالأ الكمامات  اإرت��داء 
ال��ع��م��وم��ي��ة  م���اك���ن  االأ يف 
���ص��واق  االأ م�صتوى  وع��ل��ى 
وامل�������ص���اح���ات ال��ت��ج��اري��ة 
احرتام  �رشورة  مع  الكربى 
اجل�صدي  التباعد  م�صافة 

واالجتماعي".
البالغ،  ذات  اإىل  وا�صتناًدا 
يقني  على  ننا  "اإ الوايل  يوؤكد 
واملواطنني  املواطنات  لتفهم 
البالغ  هذا  حمتوى  باحرتام 
اجلائحة  هذه  انت�صار  ملكافحة 
�صحتهم  على  حفاظا  وذلك 

. " متهم �صال و

واأ�شارت ذات  "كوفيد19-"،  الرهيب لفريو�ص كورونا  ب�شبب النت�شار  ناقو�ص اخلطر،  الوادي،  اأم�ص، م�شالح ولية  دقت، يوم 
ب�شكل رهيب.  تزايد احلالت  بعد  بالولية يف خطر،  الوبائية  الو�شعية  اأن  امل�شالح، 

امل�شابني املر�شى  حلجر  الرتبوية  باملوؤ�ش�شات  ال�شتعانة 

خ�������ل�������ق 
م�������ص���ك���ل 
ان���ق���ط���اع 
ال����ّت����ي����ار 
ئي  با لكهر ا
ب�������ح�������ي 
ال��ط��الي��ب��ة 
مب����دي����ن����ة 
ال���������وادي 

املواطنني  لدى  �صديًدا  ا�صتياًءا 
خا�صة  االأخرية  االآونة  خالل 
املفاجئة  االنقطاعات  واأن 
اأ�صبحت  الكهربائي  للتّيار 
يومي  �صبه  ب�صكل  تالزمهم 
ال�صّكان.  ت�رشيحات  ح�صب 
باالأحياء  م��ر  االأ يتعلق  كما 
انقطاًعا  عرفت  التي  املجاورة 
الكهربائي  للتيار  ج��زئ��ًي��ا 
مّرات  ولعّدة  مفاجئ  ب�صكل 

التوايل. على 
فقد  م��ّت�����ص��ل،  ���ص��ي��اق  ويف 
اأو����ص���ح ���ص��ّك��ان االأح��ي��اء 

نهم  اأ "التحرير"  ل�  املذكورة 
ظاهرة  من  يتذّمرون  �صاروا 
ان��ق��ط��اع ال��ت��ي��ار واأ���ص��ح��وا 
ي��خ�����ص��ون ع��ل��ى اأج��ه��ت��ه��م 
التلف،  م��ن  الكهرومنزلية 
الزمهم  م��ر  االأ ب��اأن  كا�صفني 
جعلهم  م��ا  وه��و  ف��رتة،  منذ 
املعنية  اجل��ه��ات  ي��ط��ال��ب��ون 
لظاهرة  حد  لو�صع  بالتدخل 
من  وعودته  التيار  انقطاع 
من  ال��ذي  م��ر  االأ وه��و  جديد 
جملة  لهم  يخّلف  اأن  نه  �صاأ

اأجهزتهم. يف  االأ�رشار  من 
ي�صني حممد 

اأزم��ة  ال��وادي  والي��ة  ت�صهد 
عودة  مع  تزامنا  ح��ادة  نقل 
دارات  باالإ والعمال  املوظفني 
وكذا  ملنا�صبهم  العمومية 
�صواء  العمال  جميع  ع��ودة 
العمومي،  او  اخلا�ض  بالقطاع 
باملحالت  ال��ع��م��ال  فيها  مب��ا 
بعيدة  مبناطق  يقطنون  الذين 
بو�صط  عملهم  ومي��ار���ص��ون 
امل��دي��ن��ة وال��ذي��ن ا���ص��ط��روا 
التنقل  بالفرودارا  لال�صتعانة 
 300 عن  يقل  ال  مبلغ  مقابل 
عليه  وقفنا  م��ا  ح�صب  دج 
بها  قمنا  التي  اجلولة  خالل 

الوادي. مدينة  و�صط 
وع���ا����ض اأغ���ل���ب امل��وظ��ف��ني 
وال���ع���م���ال ال���ذي���ن ع����ادوا 
احلكومة  اإعالن  بعد  ملنا�صبهم 
اال�صتثنائية  العطلة  ل��غ��اء  اإ
ب�����ص��ب��ب ت��ف�����ص��ي ف��ريو���ض 
بوالية  كوفيد19-  كورونا 
ب�صبب  تذمر  حالة  ال���وادي 
للنقل  الكلي  ال�صبه  الغياب 
عدم  ب�صبب  احلافالت  وك��ذا 
تكاليف  تغطية  علي  قدرتهم 
ا���ص��ت��خ��دام ���ص��ي��ارة اأج���رة 

الفرودور  او  الفردي  النقل 
 1000 ت��ت��ع��دي  ق��د  وال��ت��ي 
وقد  ال��واح��د  ال��ي��وم  يف  دج 
من  امل�صجل  بالتهاون  نددوا 
واأ�صحاب  ال�صلطات  طرف 
علمهم  رغم  بالوالية  القرار 
حيث  م�صبقا  ب���االإج���راءات 
عملية  ال�صاعة  حلد  حتدد  مل 
ان  ع��ل��م��ا  احل��اف��الت  ع���ودة 
الكربى  خا�صة  الوالية  باقي 
لعودة  حت�����ص��ريات  �صهدت 
بها  امل�صموح  النقل  و�صائل 
من  الثانية  املرحلة  �صمن 
الفارط  اخلمي�ض  مند  احلجر 
وك���ان���ت االن���ط���الق���ة ي��وم 
جميع  باتفاق  الفارط  االثنني 
ع��ودة  م��ع  تزامنا  االأط���راف 

ملوظفني. ا
الفروردارا  اأغلب  حتول  فيما 
التي  االأج��رة  �صيارات  وكذا 
خفية  للعمل  اأ�صحابها  عاد 
اإيل  الراهنة  الظروف  ظل  يف 
بني  ���ص��واء  اجل��م��اع��ي  النقل 
و�صط  اأحياء  بني  اأو  البلديات 

. ملدينة ا
ي�صني حممد 

خليفة  بحا�صي  ال�رشقية  حي  اهتز 
والي��ة  عا�صمة  ���رشق��ي  ال��واق��ع��ة 
املا�صي  ���ص��ب��وع  االأ نهاية  ال���وادي 
منزل  ح��رم��ة  ان��ت��ه��اك  وق���ع  ع��ل��ى 
املنحرف،  ال�صباب  اح��د  ط��رف  من 
اأو�صاط  يف  ي�رشد  ما  ح�صب  ويبدو 
ال�صطو  عملية  اأن  احل��ي  مواطني 
بغر�ض  تكون  قد  البيت  هذا  على 
يف  يتنامى  الذي  اجلن�صي  االعتداء 
بعد  يوما  االجتماعي  الو�صط  هذا 
الوالية  فيه  تعي�ض  ظ��رف  يف  ي��وم 
عودة  ب�صبب  خا�صا  �صحيا  و�صعا 

 ، الوالية  يف  املنزيل  ال�صحي  احلجر 
يف  اأ�صارت  اأن  للتحرير  �صبق  كما 
االنحراف  اأن  اإىل  مو�صوع  من  اأكرث 
الن�صيج  ي��ه��دد  ���ص��ار  احل��ي  ب��ه��ذا 
قو�صني  قاب  �صار  الذي  االجتماعي 
االأخ��الق��ي  االن��ه��ي��ار  م��ن  دن���ى  اأ و  اأ
تناول  ظاهرة  لتف�صي  نظرا  والقيمي 
ق��را���ض  االأ و  امل�صكرات  ال�صباب 
يروجها  التي  واملخدرات  املهلو�صة 
و�صح  يف  ق�صائيا  امل�صبوقني  بع�ض 
اجلميع  م�صمع  و  مرئى  على  النهار 
رموا  الذين  االأمور  اأولياء  خا�صة   و 

تربية  من  ا�صتقالتهم  بعد  املن�صفة 
لديننا  النبيلة  القيم  على  بنائهم  اأ

. احلنيف 
بع�ض  م��ع  للتحرير  ح��دي��ث  ويف   
انتهكت  ال��ذي  امل��ن��زل  ه��ذا  ج��ريان 
احد  ع��ن  يبعد  ال  ال��ذي  و  حرمته 
بع�ض  ي��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  امل�����زارع 
لهم  م��اأوى  ال�صباب  من  املنحرفني 
اأن  اإحداها  كادت  خمرية  جل�صات  يف 
مقتبل  يف  ال�صباب  احد  بحياة  توؤدي 

. . لعمر ا
 – االإع���الم���ي  امل��ن��رب  ه���ذا  م��ن  و 

ينا�صد   – التحرير 
ه�����وؤالء اجل���ريان 
ال�صلطات  جمددا 
امل�صرتكة  االأمنية 
م����ن ����رشط���ة و 
هذه  مداهمة  درك 
تقدمي  و  االأوك��ار 
م��ن ي��رت��ادون��ه��ا 
ليكونوا  للعدالة 
من  لغريهم  عربة 

... املنحرفني 
مبارك قدودة 

حت���دث ع���دد م��ن امل��وظ��ف��ني 
خم��ت��ل��ف  يف  داري����������ني  االإ
ليومية  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
ا�صتيائهم  عن  معربين  التحرير 
ال��ع��م��ي��ق م���ن ال��ت�����رشف��ات 
التي  والتجاوزات  املتوا�صلة 
من  العديد  قبل  من  ت�صدر 
املوؤ�ص�صات  ملختلف  الزائرين 
و  اأ ت�صوية  الأج��ل  العاملني 
ال��وث��ائ��ق  بع�ض  ا���ص��ت��خ��راج 
عدم  منها   ، املطلوبة  دارية  االإ
الوقائية  ب��االإج��راءات  القيام 
العدوى  نقل  لتفادي  الالزمة 

للم�صتقبلني  اأو  بينهم  فيما 
داريني  اإ و  اأ مهنيني  عمال  من 
�صبب  ال��ذي  العامل  وه��و   ،
دية  تاأ ثناء  اأ كبريا  اإحراجا  لهم 
مهامهم بل زاد قلقهم �صّدة من 
اخلطري  الوباء  فخ  يف  الوقوع 
زال  ال  الذي  كورونا  فريو�ض 
الآخر  يوم  من  االأرواح  يح�صد 
جميع  من  هوؤالء  طلب  حيث   ،
خ�صو�صا  امل�صوؤولية  اجلهات 
تخ�صي�ض  م��ن��ي��ة  االأ م��ن��ه��ا 
ومتوا�صلة  مفاجئة  زي��ارات 
العمومية  املوؤ�ص�صات  ملختلف 

ال  خمالف  هو  من  كل  وردع 
اخلطري  ال��وب��اء  ل��ه��ذا  يعطي 
خ�صو�صا   ، البالغة  االأهمية 
التي  املتقدمة  االأرق���ام  م��ام  اأ
اإ�صابات  من  الوالية  ت�صهدها 
حتى  م�صت  جديدة  بالفريو�ض 
يف  والعاملني  االأطقم  بع�ض 
احتكاكهم  الأن  ال�صحة  جمال 
العمل  ثناء  اأ مكاتبهم  داخ��ل 
م��ت��وا���ص��ل م���ن ي���وم الآخ���ر 
بان�صغاالتهم  االهتمام  وعدم 
�صيكلفهم  واجل��ادة  املطروحة 
الردع  لة  اآ تتحرك  مل  اإن  غاليا 

باتخاذ  اإج��ب��اره��م  و  اأ ج��ي��دا 
املعمول  الوقائية  االإج��راءات 
دخ��ول  ث��ن��اء  اأ امل��ي��دان  يف  بها 
االإج��راء  ه��ذا  الأن  املوؤ�ص�صة 
ثناء  اأ تركيزهم  م��ن  �صيزيد 
ال��ع��م��ل وي��ف��ت��ح ل��ه��م امل��ج��ال 
للمواطن  اأف�صل  خدمة  لتقدمي 
االزدح��ام  �صبل  غلق  ومنها 
امل�صالح  داخ��ل  والفو�صى 
التي  منها  خ�صو�صا  دارية  االإ
من  معتربا  ع���ددا  ت�صتقبل 

. الواحد  اليوم  يف  ال�صكان 
زياد      بو  اأ

حي الطاليبة مبدينة الوادي

انقطاع التيار الكهربائي يوؤّرق ال�شّكان

معاناة يومية للعمال واملواطنني ب�شبب 
تاأخر اإجراءات عودة حافالت النقل

رغم احلجر ال�شحي املنزيل

انتهاك حرمة منزل من طرف �شاب منحرف بحا�شي خليفة

طالبوا بردع امل�شتهرتين  

موظفون اإداريون ي�شتكون من جتاوزات الزائرين للموؤ�ش�شات العمومية 



ورقلة  والي��ة  وايل  عقد   
ب���وب���ك���ر ب��و���ص��ت��ة ب��ح��ر 
املداوالت  بقاعة  االأ�صبوع  
اجتماعا  ال���والي���ة،   مب��ق��ر 
 ، ال��والي��ة  ملجل�ض  مو�صعا 
ومناق�صة  تقييم  اأج��ل  من 
واملالحظات  النقاط  عديد 
زي��ارات��ه  خ��الل  امل�صّجلة 
ومناطق  قرى  اإىل  امليدانية 
التطرق  مت  حيث    ، الوالية 
عديد  اإىل  االج��ت��م��اع  يف 
من   ، التنموية  القطاعات 
الو�صعيات  عر�ض   خالل 
بالن�صبة  االأ�صغال  تقدم  و 
و  االإجن��از،  قيد  للم�صاريع 
العراقيل  و  ال�صعوبات  كذا 

. . مل�صجلة ا
ومت���ت درا����ص���ة و���ص��ع��ي��ة 
املمولة  الرتبوية  امل�صاريع 
م����ن خم��ت��ل��ف م�����ص��ادر 
املطاعم  وك��ذا   ، التمويل 
حت�صرياً  املدر�صيني  والنقل 
 ، املقبل  الدرا�صي  للمو�صم 

على   الوايل  و�صدد 
ل�صريورة  ال�صارمة  املتابعة   
احرتام  حيث  من  امل�صاريع 
للم�صاريع  الت�صليم  اآج��ال 
متام  اإ املنطلقة، و االإ�رشاع يف 
امل�صاريع  ا�صتالم  اإج��راءات 
يف  وال��ت�����رشي��ع   ، املنتهية 
داري���ة  مت��ام االإج���راءات االإ اإ
املنطلقة  غ��ري  للم�صاريع 
و�صعية  متابعة  وك��ذا   –

امل���ط���اع���م امل���در����ص���ي���ة ، 
تقدمي  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع 
ال���وج���ب���ات ال�����ص��اخ��ن��ة 
كما   ، الرتبوية  باملوؤ�ص�صات 
جل�صة  اأعمال  جدول  ت�صّمن 
على  ال���وق���وف   ، ال��ع��م��ل 
املربجمة  امل�صاريع  و�صعية 
الظل  نقاط  تنمية  اإطار  يف 
الوالية  ببلديات  امل�صجلة 
خمتلف  م��ن  وامل��م��ّول��ة   ،
حيث   ، التمويل   م�صادر 
التنفيذي  امل�����ص��وؤول  اأك��د 
ال��والي��ة،  ه��رم  على  االأول 
م��ع��اجل��ة  يف  ���������رشاع  االإ
ال�صوداء  النقاط  خمتلف 
وال�����رشف  ال��ن��ظ��اف��ة  يف 
ال�������ص���ح���ي، وخم��ت��ل��ف 
امل�صالح  م��ن  ال��ت�����رشب��ات 
يف  ونحن  �صيما  ال  املعنية، 
 ، احلايل  اال�صطياف  مو�صم 

عن  ف�صال 
ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ات 
وتقدمي  املحلي  الطابع  ذات 
من  لها  الت�صهيالت  خمتلف 
وامل�صالح  البلديات  طرف 
االجتماع  و�صّم  املعنية..هذا 
ال��ع��ام  م���ني  االأ ج��ان��ب  اإىل 
املجل�ض  رئي�ض   ، للوالية 
�صاء  ، و روؤ الوالئي  ال�صعبي 
دوائ���ر وب��ل��دي��ات ال��والي��ة، 
التنفيذية  مدراءالهيئات 

املعنية..    وامل�صالح 
التجاين ن-ق- 

مت��ك��ن��ت ق����وات ال�����رشط��ة 
ب��االأم��ن احل�����رشي ال��ث��اين 
ال�����رشط��ة  ف��رق��ة  يف  مم��ث��ل��ة 
 08 ب��ت��اري��خ  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 
حجز  م��ن  اجل����اري   ج���وان 
قدرت  املخدرات  من  كمية 
من  غراما  و680  كلغ   01 ب�
البانقو  نوع  من  املخدرات  
هذه  املتورطني،  توقيف  مع 
اأ�صفرت  وال��ت��ي  العملية 
من  م��ايل  مبلغ  ح��ج��ز  ع��ن 
وامل��ت��اج��رة  البيع  ع��ائ��دات 
قدر  ال�صامة  امل���ادة  ب��ه��ذه 
ف��راد  اأ وك��ان  دج؛   4000 ب� 
ميتهنون  االإجرامية  اجلماعة 
ت��روي��ج ه��ذه ال�����ص��م��وم يف 
على  ال�صبانية  االأو���ص��اط 
وحي  الغربي  احلي  م�صتوى 
وبعد  اأدرار،  مبدينة  لقراوي 
التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال 
ال�رشطة  ق��وات  ط��رف  م��ن 
اجل��م��اع��ة  ف����راد  اأ ت��ق��دمي  مت 

ال�صيد  م����ام  اأ االإج��رام��ي��ة 
وك��ي��ل اجل��م��ه��وري��ة ل��دى 
اأمر  وال��ذي  اأدرار،  حمكمة 
املوؤقت،  احلب�ض  يداعهم  باإ
متكنت  اأخ���رى  عملية  ويف 
كمية  حجز  من   الفرقة  ذات 
  90 ب� قدرت  املخدرات  من 
مع  م��ع��ال��ج  ك��ي��ف  غ��رام��ا 
املتورط  ال�صخ�ض  توقيف 
الق�صية  وقائع  وتعود  فيها، 
ج��وان   11 ي��وم  اإىل  ت��ع��ود 
دورية  ثناء  اأ وذلك  اجلاري، 
التابعة  ال�����رشط��ة  ل��ق��وات 
لفت  الثاين؛  احل�رشي  لالأمن 
م�صبوه،  �صخ�ض  انتباههم 
واإخ�صاعه  توقيفه  مت  والذي 
اجل�صدي  التلم�ض  لعملية 
كمية  على  بحوزته  ليعرث 
يف  تتمثل  امل��خ��درات  م��ن 
املعالج  الكيف  من  �صفيحة 
باالإ�صافة  الذكر،  ال�صالفة 
ب�  ي��ق��در  م���ايل  مبلغ  اإىل 

ع��ائ��دات  م��ن  دج   12500
ال��ب��ي��ع وامل��ت��اج��رة ب��امل��ادة، 
ليتم  ب�����ص��ب��ب��ه��ا،  م��وق��وف 
ال�رشطة  مقر  اإىل  حتويله 
وبعد  التحقيق،  ال�صتكمال 
اأمام  اإحالته  متت  ا�صتكماله 
اجلمهورية  وك��ي��ل  ال�صيد 
ال��ذي  اأدرار  حمكمة  ل��دى 
جل�صة  م��ام  اأ اأح��ال��ه  ب��دوره 
يف  و�صدر  الفوري  املثول 
بال�صجن،  ي��داع  اإ م��ر  اأ حقه 
بال�رشقة  متعلقة  عملية  ويف 
باالأمن  الفرقة  نف�ض  متكنت 
و�صع  من  الثاين   احل�رشي 
نارية  دراج��ة  ل�صارقي  حد 
تعود  حيث  ا�صرتجاعها،  مع 
 08 ليوم  الق�صية  وق��ائ��ع 
على  ب��ن��اًء  احل���ايل  ج���وان 
���ص��ك��وى ر���ص��م��ي��ة ت��ق��دم 
مفادها  املواطنني  اأح��د  بها 
ت��ع��ر���ص��ه ل��ل�����رشق��ة ال��ت��ي 
النارية  دراجته  ا�صتهدفت 

م��ن احل��ج��م ال��ك��ب��ري، ق��وات 
تلقيها  وف����ور  ال�����رشط��ة 
عمليات  با�رشت  ال�صكوى 
للو�صول  والتحري  البحث 
على  التعرف  ومت  للفاعلني، 
و�صع  م��ع  فيهما  امل�صتبه 
لتوقيفهما  حمكمة  خطة 
االأمن  مقر  اإىل  وحتويلهما 
ومت  التحقيق،  ال�صتكمال 
ال�صيد  م��ام  اأ تقدميهما  بعده 
وك��ي��ل اجل��م��ه��وري��ة ل��دى 
اأحال  الذي   اأدرار،  حمكمة 
املثول  جل�صة  م���ام  اأ امل��ل��ف 
حق  يف  و���ص��در  ال��ف��وري 
نافذا  حب�صا  عام  االأول  املتهم 
وغرامة  ي���داع  االإ ع��دم  م��ع 
دج،   50،000 ب�  تقدر  مالية 
�صدر  الثاين  املتهم  حني  يف 
مع  نافذا  حب�صا  عام  حقه  يف 
مالية  وغرامة  يداع  االإ عدم 

 . دج   100،000 ب� تقدر 
               بلوايف ع. الرحمن
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وايل ورقلة يدعو اإىل جل�شة حوار 

  ن-ق- التجاين 
---------------- 

النقاط  درا���ص��ة  مت��ت  ح��ي��ث 
من  ت�صنيفها  و   ، امل��درج��ة 
و  ت�صجيلها  ب��رجم��ة  اأج���ل 
امل��دى  على  فيها  االن��ط��الق 
مبعية  املتو�صط،  و  الق�صري 
ال��ق��ط��اع��ات امل��ع��ن��ي��ة وك��ذا 
للتذكري  البلدية؛  م�صالح 
لل�صلطات  املتظاهرون  ق��دم 
مطالب  ت�����ص��ع  م��ن  الئ��ح��ة 
راأ�صها  على  الفارط  االأح��د 
م�����رشوع  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة 
ال�صحي  ال�����رشف  اأ�صباب �صبكة  ح��ول  حتقيق  بن�رش وف��ت��ح  مطالبني  م��ده��ا  اأ ط��ول 

نطاق  على  التحقيق  نتائج 
العام،  ال��راأي  ب��الغ  واإ وا�صع 
اختال�ض  اأي  اكت�صاف  حال  يف 
ي�صهد  ..هذا....و  جتاوزات  اأو 
�صنوات  منذ  املخادمة  ح��ي 
ملياه  م�صتمرة  ف��ي�����ص��ان��ات 
�صكلت  ال�صحي  ال�����رشف 
اأ�رشت  وا�صعة  م�صتنقعات 
���ص��ّع��د  وق���د   ، ب��ال�����ص��ك��ان 
يف  وتكراًرا  م��راًرا  ال�صكان 
باالحتجاج  ملوحني  لهجتهم 
م��ط��ال��ب��ني ب���ح���ل ج����ذري 

. . تهم نا ملعا

وايل  دعا   ، كاملة  واملدينة  للحي  �شاملة  بتنمية  فيها  مطالبني   بورقلة  املخادمة  حي  �شكان  نظمها  التي  ال�شعبية  املظاهرة  خلفية  على 
اأم�ص ال�شبت ، عرب بيان من الولية  ، ايل اإجراء لقاء ت�شاوري مبقر الولية مع ع�شرة من ممثلي حي املخادمة ق�شد  ولية ورقلة 

اليها.  املتو�شل  باحللول  اإعالمهم  و  �شفاف  لقاء  عقد 

املخادمة حي  احتجاجات  خلفية  على 

جزائر  يف  امل�صوؤولني  اأك��رث  ...م��ا 
يختارون  الذين  والرثوات  االأرزاق 
ممار�صة  الت�صيريية  عهدتهم    ثناء  اأ
اإىل  وال��ه��روب  الرتقيع  �صيا�صة 
ودون  بتعنت  راف�صني   ، م���ام  االأ
ق�صايا  مع  التعامل  حياء  اأو  خوف 
ونزاهة  وواقعية  بحكمة  املجتمع 
على  العامة  امل�صلحة  فتف�صيل   ،
القانونية  ال��ن�����ص��و���ض  ���ص��ا���ض  اأ
وح�����ص��ب م��ا ت��ف��ر���ص��ه االأخ���الق، 
الكفيل  وح��ده  ال��واق��ع  وير�صمه 
وحتقيق  لالأمور  احلقيقي  بالتقدير 
                         !!! املن�صود  التنموي  االرتقاء 
وتزيني  تهيئة  موؤ�ص�صة  عمال  جّدد 
تازفة   " العمومية  ال��ف�����ص��اءات 
اجللفة  ب��والي��ة  م�صعد  مبدينة   "
الوايل  تدخل  يف  املتمثل  مطلبهم 
 ، ممكن  وق��ت  ق��رب  اأ يف  �صخ�صيا 
حيث ال يزال هوؤالء يتكّبدون مرارة 
ب�صبب  التحّمل  وق�صاوة  املعاناة 

عمرها  ف��اق  امل�صاكل،  من  جملة 
حيث   ! ق��ل  االأ على  �صنوات  ع�رش 
عددهم  يبلغ  الذين  العمال  يتواجد 
مهنية  و�صعية  يف   120 ح��وايل 
و�صفها  ي�صعب  كارثية  ن�صانية  واإ
غري  داري��ة  االإ وثائقهم  من  بداية   ،
القانونية  الناحية  من  ال  امل�صبوطة 
مبعنى   ، التنظيمية  الناحية  من  وال 
يف  اليومية  اأ�صغالهم  يزاولون  نهم  اأ
ثابتة  دارة  اإ فال   ، كبرية  ع�صوائية 
وال  وا�صحة  عمل  منهجية  وال 
اأكرث  فما    ، م�صمونة  مادية  حقوق 
العمال  بها  قام  التي  االحتجاجات 
ن���واع ال�����ص��ك��اوى  وامل��رف��وق��ة ب���اأ
همومهم  ي�����ص��ال  الإ وال��ت��ن��دي��دات 
الو�صية  اجلهات  اإىل  وان�صغاالتهم 
�صيء  اأي  يتغرّي  مل  لالأ�صف  لكن   ،
م���ور  االأ ازدادت  بالعك�ض  ب��ل 
ال�صخط  عالمات  لت�صبح   ، تعقيدا 
اأولئك  وجوه  على  بادية  واال�صتياء 

يطيقوا  مل  "الغالبة"الذين  العمال 
العي�ض  وم�����ص��اري��ف  ت��ك��ال��ي��ف 
 ، كواهلهم  ثقلت  اأ التي  الغالية 
الأكرث  راتبهم  يتاأخر  اأن  يعقل  فهل 
وهم  متى  واإىل  ؟!  اأ�صهر  �صبعة  من 
رغبات  الإ�صباع  املال  ي�صتدينون 
وال  حت�صى  ال  ال��ت��ي  ع��ائ��الت��ه��م 
وكل  احل��ق  لهم  ل��ذل��ك  ؟!  تنتهي 
ا�صتنكارهم  عن  التعبري  يف  احلق 
تدهور  اإزاء  ال�صديدين  وتذمرهم 
اأين   ، االجتماعية  حياتهم  ظروف 
داء  اأ موا�صلة  عليهم  ي�صتحيل 
واأكد   ، وينبغي  يجب  كما  مهامهم 
ات�صالهم  ل��دى  النظافة  فر�صان 
الراقية  حماوالتهم  التحرير"   " ب 
امل�صوؤولني  انتباه  للفت  املتكررة  
يف  يفلحوا  مل  نهم  اأ اإال   ، املحليني 
التي  الواهمة  الوعود  م��ام  اأ ذل��ك 
على  م�صامعهم  على  ُتلقى  ظلت 
فيها  عانوا   ، طويلة  �صنوات  مدار 

اأوقاتها  خ��الل  وذاق���وا  م��ّري��ن  االأ
���ص��ك��ال احل��رم��ان  ك��ل ���ص��ور واأ
واملطلب   ، واحل��رم��ان  والتهمي�ض 
 " ت��ازف��ا  ه���ل  " اأ امل��ل��ح م��ن ط��رف 
اأ�صحاب  حترك  �رشورة  يف  يتمثل 
امل�صوؤولة،  اجلهات  داخ��ل  ال��ق��رار 
وم�صمون  ونظام  �رشعية  لتحديد 
وبعيدا  القوانني  وف��ق  وظيفتهم 

 ! ال�صيقة  واحل�صابات  االأهواء  عن 
اأكرب  من  جادة  التفاتة  انتظار  ويف 
ال��والئ��ي،  امل�صتوى  على  �صلطة 
حالة  يعي�صون  تازفة  عمال  يبقى 
لهم  حتمل  اأن  متمنني؛   ، وحرية  قلق 
الذي  اجلديد  القريبة  القادمة  يام  االأ

حهم  يفر
ذيب  عمر 

عّمال موؤ�ش�شة تازفا  يجددون مطالبهم 

تكرار �شيناريو املعاناة والحتجاجات مب�شعد باجللفة 

مناق�شة عديد امل�شاريع خالل اجتماع 
جمل�ص الولية بورقلة 

حجز خمدرات وو�شع حد ل�شارق باأدرار  
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 رْفع حوايل 779 طنا من النفايات املنزلية بالبليدة 

حممد علي 
-----------------

موؤ�ص�صة  اأن  �صياد  واأو�صحت 
منذ  �رشعت  نظافة"  "متيجة 
عرب  نظافة  حملة  يف  يوما   20
اختتمت  البليدة،  مدينة  اأحياء 
اأ�صفرت  و  املا�صي  اخلمي�ض 
من  طنا   779 حوايل  رفع  عن 
مرتا   331 و  املنزلية  النفايات 

ال�صلبة. النفايات  من  مكعبا 
التي  احلملة  هذه  اأن  اأفادت  كما 
م�صالح  مع  بالتن�صيق  ج��رت 
�صارك  التي  و  البليدة،  بلدية 
عامال   350 م��ن  اأك���رث  فيها 
ي��وم،  ك��ل  ع��ام��ال   25 مب��ع��دل 
جديد  وج���ه  الإع��ط��اء  ت��ه��دف 
البيئة  تطهري  و  البليدة  ملدينة 

املحيط. تزيني  و 
وت�����ص��ّم��ن خم��ط��ط احل��م��ل��ة، 
عدة  ���ص��ي��اد،  �صعاد  ت�صيف 
من  النفايات  كجمع  عمليات 

االأحياء  كن�ض  برنامج  خ��الل 
و  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال�����ص��وارع  و 
ال�����ص��اح��ات ال��ع��م��وم��ي��ةن، و 
نزع  و  ال�صوداء  النقاط  اإزال��ة 
و  ت��رب��ة  االأ اإزال��ة  و  احل�صائ�ض 
الفتة  ال�صلبة،  النفايات  رفع 
كافة  م�صت  احلملة  اأن  اإىل 

كحي  البليدة  مدينة  اأح��ي��اء 
و  املوز  حي  و  جياليل  بونعامة 
و  الوزري  بلقا�صم  و  مايو   13
مقربة  و  الورود  و  بوالعيد  بن 
امل�صيحية. املقربة  و  حلو  �صيدي 
ت�صخري  اإىل  �صياد  واأ���ص��ارت 
و  الب�رشية  ال��و���ص��ائ��ل  ك��اف��ة 

احلملة  ه��ذه  الإجن���اح  امل��ادي��ة، 
ذات  ال�صاحنات  غ��رار  على 
الدكاكة  ال�صاحنات  و  قالب 
و  ال��ك��ن��ا���ص��ة  ال�����ص��اح��ن��ات  و 
االأكيا�ض  و  الفالحية  اجلرارات 

النفايات. جلمع  البال�صتيكية، 

 متكن اأعوان النظافة لولية البليدة من رفع حوايل 779 طنا من النفايات املنزلية وذلك يف اإطار حملة نظافة عرب اأحياء 
مدينة البليدة دامت 20 يوما، ح�شبما علم من املكلفة بالت�شال و الإعالم لدى موؤ�ش�شة "متيجة نظافة" �شعاد �شياد .

يف اإطار حملة نظافة عرب الأحياء 

الوالئي  املركز  خم��زون  تدّعم 
حل���ق���ن ال�����دم ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة 
�صالح  عاليا  اال�صت�صفائية 
 300 من  باأزيد  تب�صة،  بوالية 
 ، م��ر،  ال��ُزّ جميع  من  دم  كي�ض 
احلمالت  جمعها  يف  �صاهمت 
جائحة  ب��داي��ة  منذ  التطوعية 
�صجلت  اأين   ، كورونا  فريو�ض 
يف  ب��ال��دم  للتربع  عملية  اأول 
لتليها  ب��ي�����ض،  االأ امل���اء  دائ���رة 
امل�صجد  م�صتوى  على  اأخ��رى 
التب�صي  العربي  ال�صيخ  الكبري 
مبدينة  يومني  منذ  اآخرها  وكان 
جهود  بت�صافر  وهذا  ال�رشيعة؛ 
خم��ت��ل��ف اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة، 
مديرية  االإ�صالمية،  الك�صافة 
ال�����ص��وؤون ال��دي��ن��ي��ة وم��دي��ري��ة 
كما   ، وال��ري��ا���ص��ة  ال�����ص��ب��اب 
التطوعية  العمليات  هذه  القت 

املواطنني  ط��رف  من  ا�صتجابة 
املخت�صة  امل�صالح  �صجلت  اأين 
و  للمتطوعني.  معتربا  اإق��ب��اال 
القائمون  دعا  مت�صل  �صياق  يف 
ب��امل��رك��ز ال��والئ��ي حل��ق��ن ال��دم 
الت�صامن  موؤ�ص�صات  ك��اف��ة 
من  ب��ال��والي��ة،  االج��ت��م��اع��ي 
خمتلف  و  حم��ل��ي��ة  ج��م��ع��ي��ات 
ال��ت��ق��ارب  خ��الي��ا  و  ه��ي��ئ��ات 
و  االج��ت��م��اع��ي��ني  ال�����رشك��اء  و 
و  للم�صاهمة  العام،  اجلمهور 
ب��ال��دم،  ال��ت��ربع  يف  امل�صاركة 
الت�صامن  اأن  على  م��وؤك��دي��ن 
عن  املر�صى  ال�صيما  الغري  مع 
من  ُيعد  بالدم،  التربع  طريق 
و  الت�صامن  مظاهر  اأ���ص��م��ى 
االأمر  الأن  االجتماعي  التكافل 

اأ�صخا�ض. حياة  باإنقاذ  يتعلق 
الزين حممد  �صو�صه 

املركز الولئي بتب�شة حلقن الدم 
يتدعم ب 300 كي�ص دم يف زمن 

الكورونا

ب�صتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف   
احل�رشي  الو�صط  يف  اأ�صكالها 
بحماية  منها  تعلق  ما  خا�صة 
 ، ممتلكاتهم  و  اال���ص��خ��ا���ض 
اجلنائية  الفرقة  عنا�رش  متكنت 
الوالئية  للم�صلحة  التابعة 
ل��ل�����رشط��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة ب��اأم��ن 
االإطاحة  متو�صنت  عني  والي��ة 
 03 من  متكونة  اأ�رشار  بجمعية 
ال�رشقة.    يحرتفون  اأ�صخا�ض، 
بكل  �رشقات  بعدة  اأفرادها  قام 
عني  والية  و  وهران  والية  من 

اإثر  ج��اءت  العملية  متو�صنت. 
ال�صحايا  اأحد  بها  تقدم  �صكوى 
التجاري  حمله  تعر�ض  ال��ذي 
ذات  با�رشت  عليه   ، لل�رشقة 
التحري  و  التحقيق  امل�صالح 
معاينة  بعد  و  حيث  الق�صية  يف 
القرائن  رفع  و  اجلرمية  م�رشح 
عنا�رش  ط��رف  م��ن  االأدل���ة،  و 
اال�صتعانة  مع  العلمية  ال�رشطة 
العلمية  االإم��ك��ان��ي��ات  بكافة 
طرف  من  امل�صخرة  التقنية  و 
الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية 

و  اأفرادها  اأحد  هوية  حتديد  مت 
 / ب-ه  باملدعو/  االأم��ر  يتعلق 
ا�صت�صدار  بعد  و  �صنة/(   27
اإىل  النخت�صا�ض  بتمديد  اإذن 
توقيفه...و  مت  وه��ران  مدينة 
على  ب��ي��ت��ه  ب��داخ��ل  ال��ع��ث��ور 
مايل  مبلغ  و  بي�صاء  اأ�صلحة 
جمموعة  اإىل  باال�صافة  معترب، 
م���ن امل���ع���دات ال��ت��ي ك��ان��ت 
ال�رشقة  عملية  يف  ت�صتعمل 
h توقيفه  بعد  االأخ���ري  .ه��ذا 
و  اإليه  املن�صوب  باجلرم  عرتف 

اأف�صت  معه  التحقيق  عملية 
يف  �رشكائه  بقية  حتديد  اإىل 
االأمر  يتعلق  و  ال�رشقة،  عملية 
و  �صنة/   34 اإ  ع   /02 باملدعو 
�صنة/   24 م  03/ع  امل��دع��و 
تقدميهم  بعد  و  فيهم  امل�صتبه 
اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  اأمام 
متو�صنت،  ع��ني  حمكمة  ل��دى 
قا�صي  ال�صيد  اىل  امللف  اأحال 
اأ�صدر  بدوره  الذي  و  التحقيق 

ايداع. اأمر  حقهم  يف 
 ن. مزادة                         

الإطاحة بجمعية اأ�شرار متكونة من 3اأ�شخا�ص يحرتفون ال�شرقة 
بتمو�شنت و وهران

املن�رشم   االأ�صبوع  نهاية  متكن 
ع��ن��ا���رش ال��ف��رق��ة امل��ت��ن��ق��ل��ة 
بفرجيوة  الق�صائي��ة  لل�رشطة 
توقيف  م��ن  ميلة،   ب��والي��ة 
وحجز  اأ���ص��خ��ا���ض  ثالث���ة 
امل��خ��درات  م��ن  �صفيحتني 
من  ُعلم  معالج(ح�صبما  )كيف 

االمنية.  الهيئة  ذات 
اأن  ذات���ه  امل�����ص��در  اأو���ص��ح  و 
اإىل  تعود  الق�صية  تفا�صيل  
ا���ص��ت��غ��الل ع��ن��ا���رش ال��ف��رق��ة 
الق�صائية  لل�رشطة  املتنقلة 

مفادها  معلومات،  بفرجيوة  
الأ�صخا�ض  م�صبوه  ن�����ص��اط 
ي��ق��وم��ون ب��رتوي��ج امل��خ��درات 
مدينة  و���ص��ط  واملهلو�صات 
ف��رج��ي��وة ع��ل��ى م��ن ���ص��ي��ارة 
نقاط  و�صع  ليتم  �صياحية، 
فيهم  للم�صتبه  د  تر�صّ مراقبة 
املركبة  حت��رك��ات  تتبع  وك��ذا 
توقيفها  و  ال��ذك��ر  ال�صالفة 
مب�����ص��ت��ة م��ن��ت��ورة ب��ف��رج��ي��وة، 
ثالثة  متنها  على  ك��ان  حيث 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�ض 

تفتي�ض  اأثناء  �صنة،   33 و   21
على  بداخلها  ُع��رث  امل��رك��ب��ة، 
يحتوي  بال�صتيكي  كي�ض 
املخدرات  من  �صفيحتني  على 
ب  وزنهما  قدر  معالج(  )كيف 
اإىل  اقتيادهم  ليتم  غراما،   190
اإج��راءات  ملبا�رشة  الفرقة  مقر 

. لتحقيق ا
املخت�صة  النيابة  مع  بالتن�صيق 
م�صاكن  تفتي�ض  مت  بفرجيوة 
ح��ي��ث عرث  ف��ي��ه��م،  امل�����ص��ت��ب��ه 
دراج��ة  على  اأح��ده��م  مب�صكن 

من  وكمية  �رشقة  حمل  نارية 
ُقدر  معالج(،  )كيف  املخدرات 
لت�صبح  0.4 غرامات  وزنها ب 
 190.4 االإج��م��ال��ي��ة  الكمية 

غراما.
االإج����راءات  ا�صتكمال  ب��ع��د 
فيهم  امل�صتبه  تقدمي  مت  القانونية 
املخت�صة  النيابة  اأمام  الثالثة 
التي  فرجيوة،  حمكمة  ل��دى 
احلب�ض  رهن  بو�صعهم  اأم��رت 

االأمني.  امل�صدر  ي�صيف 
مهناوي بوجمعة 

حجز �شفيحتني من املخدرات وا�شرتجاع دراجة نارية م�شروقة 
بفرجيوة مبيلة 

�شرطة تب�شة تلقت 746مكاملة هاتفية  يف ظرف 5 �شهور
االع���الم  خلية  ب��ي��ان  ك�صف 
بتب�صة،  ال���والئ���ي  ل���الأم���ن 
يف  ال�����رشط��ة  م�����ص��ال��ح  اأن 
اط����ار خم��ت��ل��ف ال��و���ص��ائ��ط 
االت�����ص��ال��ي��ة م���ع امل���واط���ن، 
واال����ص���غ���اء ل��الن�����ص��غ��االت 
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ع��م��ل االأم��ن��ي 
اجل�صدية  ال�����ص��الم��ة  حل��م��اي��ة 
ل��الأ���ص��خ��ا���ض ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م، 
ا�صتقبلت  فقد  االمن؛  واإحالل 

اخلم�صة  يف  تب�صة  امن  م�صالح 
ال�صنة  م��ن  االأوىل  االأ���ص��ه��ر 
مكاملة   746  )2020 اجلارية)
تتعلق   104 الرقم:  عرب  هاتفية 
التدخل  ط��ل��ب  او  بالتبليغ 
خا�صة  خمتلفة  ق�صايا  يف 
كبري  اثر  لها  وكان  باالأحداث؛ 
للعديد  ا�صتباقية  معاجلة  يف 
واالن�صغاالت  الق�صايا  م��ن 
واالح��داث  بالق�رشّ  املرتبطة 

تتعلق  مكاملة   65 ت�صجيل  ومت 
 04 و  والتوجيه  باال�صتعالم 
بالتبليغ  خ��ا���ص��ة  م��ك��امل��ات 
اطفال،  واختفاء  ال�رشقة  عن 
م��ك��امل��ات   606 م��ن  اك���رث  و 
 ، باال�صتف�صار  تتعلق  اأخ��رى 
ان�صغاالت  مبختلف  والتكفل 
خمتلف  تقدمي  وكذا  املواطنني 
وامل�صاعدة  التوجيه  ا�صكال 
اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  امل��ط��ل��وب��ة، 

من  للعديد  اال�صتباقية  املعاجلة 
باختفاء  اخلا�صة  االن�صغاالت 
يف  ا�صتباه  اأو  ق�����رشّ  اط��ف��ال 

 . . . اختطافهم.
الوالية  ام��ن  م�صالح  وتبقى 
االأرق��ام  عرب  دائ��م  ات�صال  يف 
طرف  م��ن  امل�صخرة  املجانية 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��الأم�����ن 

.)48-15 الوطن�ي)
الزين  حممد  �صو�صة 

املخدرات  مكافحة  فرقة  متكنت 
الوالئية  للم�صلحة  التابعة 
ل��ل�����رشط��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة ب��اأم��ن 
اليومني  خ��الل  بجاية  والي���ة 
ثالثة  توقيف  م��ن  االأخ��ريي��ن 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�ض، 
يحرتفون  �صنة،   38 و   30 بني 
ب�صوق  يوميا  املخدرات  ترويج 
 )LES BABORS ( ال�صهل 
كمية  حجز  مع  بجاية،  مبدينة 
 228،4 ب�  تقدر  املخدرات  من 
العملية  ت��ف��ا���ص��ي��ل  غ���رام���ا، 
اإىل  معلومات  ورود  اإىل  تعود 
قيام  ح��ول  ال�����رشط��ة  م�صالح 
برتويج  م�صبوهني  اأ�صخا�ض 
�صوق  م�صتوى  على  املخدرات 
مدينة  بو�صط  ال�صعبي  ال�صهل 
امل�صتبه  توقيف  والأجل  بجاية، 
اإعداد  مت  تلب�ض،  حالة  يف  فيهم 

بتتبع  �صمحت  حمكمة  خطة 
لفرتة  فيهم  امل�صتبه  وتر�صد 
الوقت  اختيار  غاية  اإىل  معينة 
اأين  املكان،  ومداهمة  املنا�صب 
حالة  يف  فيهما  م�صتبه  اإيقاف  مت 
من  كمية  وبحوزتهما  تلب�ض 
ال�صجائر  من  علبتان  املخدرات، 
واأعمدة  قطع  بداخلهما  مالبورو 
يقدر  املعالج  الكيف  من  كبرية 
ومبلغ  غراما،   54،7 ب�  وزنها 
يعد   116500 ب���  يقدر  م��ايل 
املخدرات،  ترويج  عائدات  من 
من  اإ�صافية  كمية  حجز  مت  كما 
م�صكن  تفتي�ض  بعد  املخدرات 
وزنها  يقدر  فيهما،  امل�صتبه  اأحد 
اإىل  باالإ�صافة  غراما،   173،7 ب� 
الرئي�صي  املمون  هوية  حتديد 
يف  ي��ق��اف��ه  واإ فيهما  للم�صتبه 
فرتة وجيزة.                    ك. ت

 الإطاحة بجماعة اأ�شرار حترتف 
ترويج املخدرات ببجاية

����ص���ه���دت م���راك���ز 
ال����ربي����د ب���والي���ة 
االآون��ة  يف   ، تيارت 
االأخ�������رية ن��ق�����ص��ا 
ال�صيولة  يف  فادحا 
ا�صطر  امل��ال��ي��ة،مم��ا 
اإىل  املواطنني  عديد 

ال��والي��ة  مكاتب  ع��رب  التنقل 
الذي  اأموالهم،االأمر  لتح�صيل 
ه��ذه  يف  اأره��ق��ه��م،خ�����ص��و���ص��ا 
البالد  ت�صهدها  التي  الظروف 
جائحة  خملفات  اإج���راءات  من 
ال�صحي  احل��ج��ر  م��ن  ك��ورون��ا 
التجارية  احلركة  يف  نق�ض   و 
ال  طبقة  متتهنه  ال��ذي  ،االأم���ر 
اجلزائري  املجتمع  من  بها  باأ�ض 
االأن�صطة  ممار�صة  خ��الل  ،م��ن 
بع�ض  تقّرب  احل��رة،  التجارية 
"التحرير  جريدة  اإىل  املواطنني 
ان�صغالهم  رافعني  اجلزائرية"، 
املعنية  االإدارة  اآملني يف حترك  و 
الو�صعية  و  الو�صع  با�صتدراك 

اأن  اأره��ق��ت��ه��م،ل��الإ���ص��ارة  ال��ت��ي 
�صهر  اأيام  اأواخر  اإىل  يعود  االأمر 
�صهدت  ،اأين  املن�رشم  رم�صان 
االإقدام  من  نوعا  الربيد  مراكز 
للمواطنني،بالن�صبة  املرتفع 
ظل  يف  العادية  االأخرى  لالأيام 
غري  باتت  الو�صعية،التي  هذه 
املواطنني  قبل  من  م�صتح�صنة 
املعنية  اجل��ه��ات  عموما،على 
اخللل،اأو  ا�صتدراك  و  التحرك 
بيان  عرب  للحالة  تو�صيح  تقدمي 
العام  الراأي  ،لتنوير  االأقل  على 
يف  ال�صفافية،  ح�ض  تكري�ض  و 

املواطن. مع  االإدارة  تعامل 
مواز  عادل 

انعدام ال�شيولة مبراكز الربيد 
يوؤرق مواطني تيارت 



زط�شي: "الفاف لن تدخل 
اأبدا يف �شراع مع وزارة 

ال�شباب والريا�شة"
الفني  املدير  �صيتني،  كيكي  اأبــدى 
التعادل  من  ا�صتياءه  لرب�صلونة، 
يوم  اإ�صبيلية،  م�صيفه  مع  ال�صلبي 
من  الـ30  اجلولة  اإطار  يف  اجلمعة، 

الليجا.
ت�صريحات  خــالل  �صيتني،  ــال  وق
نقلتها �صحيفة "ماركا" الإ�صبانية: 
من  �صيكون  اأنه  م�صبًقا،  نعلم  "كنا 
مباراة،  كل  يف  الفوز  جًدا  ال�صعب 
ل  ــك  وذل عملًيا..  م�صتحيل  هــذا 
بنقطة،  الفوز  عن  الر�صا  يعنى 

لكنه اأقل �صوًءا من اخل�صارة".
وعن ت�صريح بيكيه حول �صعوبة 
اإحباط  "اإنه  قــال:  باللقب،  الفوز 
يف  لعبنا  اأنــنــا  خــا�ــصــة  ــي،  ــظ حل
رمبا  جيد..  ب�صكل  الأول  ال�صوط 
لكن  اإيجابًيا،  لي�ص  الآن  ال�صعور 
خمتلفة  نظرة  له  �صيكون  بيكيه 

غًدا، واأعتقد اأن ريال مدريد لن
ا". يفوز بكل املباريات اأي�صً

واأ�صاف: "يف احلقيقة، الأمور الآن 
هذا  لكن  فقط،  علينا  تعتمد  ل 
قدمه  مبا  �صعيد  ــا  واأن �صيتغري.. 

الالعبون".
املباراة  بتحليل  "�صنقوم  وتــابــع: 
نكن  مل  اأ�صياء  و�ــصــرى  بعناية، 
املزيد  اإيجاد  اليوم، وعلينا  ندركها 
يكون  حــني  خا�صًة  احلــلــول،  مــن 
اخل�صم يف منطقته، فذلك يكلفنا 
الدفاع  نتعلم  اأن  وعلينا  الكثري.. 

ب�صكل اأف�صل".

اأنــه  "اأعتقد  �صيتني:  وا�صتكمل 
الأ�صياء..  بع�ص  ننتقد  اأن  يجب 
اأمامنا خياران، اإما اأن ناأ�صف على ما 
حدث، اأو نفكر فيما نقوم به ب�صكل 
جيد، ول اأعتقد اأننا يف و�صع مثري 
التفكري يف كيفية  للدراما.. يجب 
العمق، لإحداث املزيد من  حت�صني 

ال�صرر للخ�صوم".

اخليارات؟
"اأن�صو  البلوجرانا:  مدرب  واأردف 
بالن�صبة  خيارا  نعتربه  كنا  فاتي؟ 
على  جلو�صه  ــرار  ق واتخذنا  لنا، 

اإ�صبيلية  لأن  الــبــدلء،  مقاعد 
فريق معقد اإىل حد ما".

جريزمان  م�صاركة  عــدم  ــول  وح
القرارات  "هذه  اأو�ــصــح:  اأ�صا�صًيا، 
ــف  ــوق ــد تــفــكــري يف امل ــع تـــاأتـــي ب
واخلــيــارات  واملناف�ص،  ــاراة  ــب وامل
وكنا  لدينا،  تكون  اأن  ميكن  التي 
نعتقد اأننا ميكننا اإيذاءهم بوجود 
ب�صبب  نافا�ص،  خلف  برايثوايت 

قدراته".
التغيريات  ا�صتغالل  عــدم  وعــن 
"اأردنا  �صيتني:  اأجـــاب  اخلم�صة، 
الثالثة  الــبــدلء  الــفــوز،  حتقيق 
ــوا خــيــارات  ــان ــوا ك ــارك ــص ــن � ــذي ال

هجومية، و�صواريز بخري، ومي�صي 
يجب اأن يكون يف امللعب".

بريكي  الــدفــع  يف  "فكرنا  وزاد: 
علينا  كـــان  لــكــن  ــو،  ــص ــ� واأن بــويــج 
الو�صط..  خــط  ــوة  ق يف  التفكري 
الالعبني  مــن  باملزيد  دفعنا  اإذا 
الهجوميني، فاإن ذلك يخلق م�صاكل 

اأكرث من احللول".
كانت  منطقي،  "التفاوؤل  واختتم: 
لدينا توقعات جيدة لهذه املباراة، 
ظهرنا  لكننا  �صعبة..  كانت  التي 
مل  اأنــنــا  وامل�صكلة  جــيــد،  ب�صكل 
زلت  ومــا  الإيــقــاع..  على  نحافظ 

متفائال".

�صيميوين  دييجو  الأرجنتيني  اأكد 
املدير الفني لأتلتيكو مدريد، يوم 
لقب  على  املناف�صة  اأن  اجلمعة، 
تتغري  لــن  اأوروبــــا  اأبــطــال  دوري 
اإقامة  "على الإطالق" بعدما تقرر 
مباراة  مــن  النهائي  ون�صف  ربــع 

واحدة.
�صحفي  موؤمتر  يف  �صيميوين  وقال 
يف  الــولــيــد  بــلــد  مــواجــهــة  ع�صية 
الإ�صباين  ــدوري  ال من   30 اجلولة 
معقدة.  بطولة  "الت�صامبيونزليج 
اأف�صل  الفرق الكربى ت�صل لتكون 

اأوروبا". يف   8
على  تتغري  لن  "املناف�صة  واأ�صاف 

مباراة  مــن  تكون  حــني  ـــالق  الإط
واحدة".

اأبطال  دوري  ا�صتئناف  املقرر  ومن 
اأوروبا يف �صهر اأغ�صط�ص/اآب املقبل 
فريو�ص  اأزمــة  ب�صبب  توقفه  بعد 

كورونا امل�صتجد.
املــبــاراة  تنظيم  �ــصــحــب  وتــقــرر 
اإ�صطنبول  مدينة  مــن  النهائية 
نهائى  ت�صت�صيف  اأن  على  الرتكية 
�صتقام  فيما  املقبل،  العام  ن�صخة 
ون�صف  الــنــهــائــى  ربـــع  مــبــاريــات 
مدينة  ــى  ف والــنــهــائــى  الــنــهــائــى 

ل�صبونة الربتغالية.

�صيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي  علق 
على  جريمان،  �صان  باري�ص  جنم 
يف  ق�صاها  الــتــي  الــتــوقــف  فــرتة 
فريو�ص  ــة  اأزم ب�صبب  الــربازيــل؛ 

كورونا امل�صتجد.
ملوقعه  ت�صريحات  يف  نيمار،  وقال 
غري  فـــرتة  "كانت  الــر�ــصــمــي: 
تقليدية، لكن الهدف الرئي�صي 
على  وحتــافــظ  ــا،  اآمــًن تظل  اأن 

ا�صتقرار فكرك وج�صدك".
مــ�ــصــتــعــد  "اأنا  ـــــاف:  ـــــص واأ�
بالطبع  للعودة.  ومتحم�ص 
دوري  يف  كــــثــــرًيا  ــر  ــك ــف ن
جمموعة  ولدينا  الأبطال، 
قوية من الالعبني وحققنا 

الــقــوة  ب�صبب  ــا  تــاريــخــًي تـــاأهـــاًل 
والتفاين".

ما  وكــل  ـــواء  الأج "اأفتقد  وتــابــع: 
ميكنني  ل  بــاملــبــاريــات.  يتعلق 
ــار لــدخــول املــلــعــب مــرة  ــظ ــت الن
�صاأ�صنع  اهلل  اأراد  واإذا  اأخــــرى، 

التاريخ".
مع  "التفاعل  نـــيـــمـــار:  واأمت 
مبا�صر  بــث  ــل  ــم وع الأ�ـــصـــدقـــاء 
لتخفيف  ممتًعا  اأمًرا  كان  للفنانني 
احلــايل،  الوقت  يف  التوتر  بع�ص 
يف  للم�صاعدة  مهم  ــا  اأيــ�ــصً لكنه 
اأماكن  يف  النا�ص  الت�صامن.  اأعمال 
عديدة بحاجة اإىل ذلك. من املهم 

اأن ن�صاعد".

زميله  بقدرات  مدريد،  ريــال  جنم  جونيور  فيني�صيو�ص  الربازيلي  اأ�صاد 
الفرن�صي كرمي بنزميا.

فالن�صيا  على  مدريد  ريال  فوز  خالل  هدفني  واأحرز  تاألق  قد  بنزميا  وكان 
بنتيجة 0-3، اأم�ص اخلمي�ص، يف اإطار اجلولة الـ 29 من عمر الدوري الإ�صباين.
مع  له  ال�صور  بع�ص  اإن�صتجرام،  �صبكة  على  ح�صابه  عرب  فيني�صيو�ص  ون�صر 

بنزميا، وكتب عليها "اأف�صل مهاجم يف العامل دون �صك.. يحيا مدريد".
الإ�صباين  ــدوري  ال هــدايف  جــدول  يف  الثاين  املركز  يحتل  بنزميا  اأن  يذكر 
 21 بر�صيد  املت�صدر  بر�صلونة  جنم  مي�صي  ليونيل  خلف  هدًفا،   16 بر�صيد 

هدًفا.

اأو�صح رئي�ص الحتادية اجلزائرية 
زط�صي،  الدين  خري  القدم،  لكرة 
الحتادية  الهيئة  ان  اجلمعة،  يوم 
التي  امل�صاعدة  الآن  حلد  تتلق  مل 
الدولية  الحتــاديــة  بها  وعـــدت 
الحتاديات  )الفيفا(  القدم  لكرة 
�صد  الت�صامن  اإطـــار  يف  املحلية 

امل�صتجد  كورونا  فريو�ص  جائحة 
)كوفيد19-(.

اأمـــــواج  ــى  ــل ــي ع ــص ــ� و �ـــصـــرح زط
كان  قائال:"  الوطنية  ــــة  الإذاع
اأنفانتينو  جياين  الفيفا،  رئي�ص 
ملواجهة  م�صاعدات  عن  اأعلن  قد 
تقدم  ومل  كوفيد19-.  جائحة 

لالحتاديات  م�صاعدة  اأي  الن  حلد 
املو�صوع  هــذا  الفيفا.  يف  الع�صوة 
طــاولــة  عــلــى  ــا  ــروح ــط م زال  ل 
مبجرد  و  للفيفا.  التنفيذي  املكتب 
امل�صاعدة،  هذه  من  الفاف  ا�صتفادة 
على  بالت�صاوي  توزيعها  �صيتم 

الأندية املحرتفة و الهواة".

و كانت الهيئة الكروية العاملية قد 
مليون   140 مبلغ  تخ�صي�ص  قررت 
اأورو لفائدة 211 احتادية من�صوية 
مبواجهة  لها  لل�صماح  لوائها  حتت 
ال�صلبية  القت�صادية  النعكا�صات 

جلائحة كوفيد19-.
�صهر  يف  �صرح  قد  اأنفانتينو  كان  و 
فرباير املا�صي قائال :"لقد نتج عن 
م�صبوقة  غري  حتديات  اجلائحة 
و  الكروية،  للمجموعة  بالن�صبة 
العاملية، على  كهيئة م�صرية للكرة 
مل�صاعدة  حا�صرة  تكون  اأن  الفيفا 
بالبداية  و  املحتاجة،  الحتاديات 
مب�صاعدة مالية فورية لالحتاديات 
كبري  عدد  يعرف  التي  و  الع�صوة 

منها �صعوبات مالية كبرية".
الهبة  تكون  اأن  املــقــرر  مــن  كــان  و 
الفيفا  بــهــا  ـــدت  وع الــتــي  املــالــيــة 
لــالأنــديــة  "اأوك�صجني"  مبــثــابــة 
لال�صتئناف  حت�صبا  اجلــزائــريــة 
الذي  الوقت  يف  للمناف�صة  املحتمل 
باملطالبة  منها  الكثري  يتوقف  مل 
تطبيق  اأجــــل  مـــن  ـــايل  م ــم  ــدع ب
ال�صروري  ال�صحي  الــربوتــوكــول 

لإعادة بعث البطولة".

هريك  برينتفورد  مدافع  حث 
رحمة  بن  �صعيد  زميله  دال�صغارد 
فريقه  مباريات  يف  الرتكيز  على 
اإىل  ت�صري  تكهنات  و�صط  املقبلة 

اقرتاب ان�صمامه اإىل ت�صيل�صي.
اأ�صارت  قد  اإعالمية  تقارير  وكانت 
حري�ص  لمــبــارد  فــرانــك  اأن  اإىل 
على جعل الالعب اجلزائري �صمن 
�صفقاته خالل موجة ال�صيف التي 
حكيم  ان�صمام  بالفعل  �صت�صهد 
زيا�ص وتيمو فرينر اإىل �صتامفورد 

بريدج.
ــــادي بــريــنــتــفــورد  ــتــاأنــف ن ويــ�ــص
مناف�صيه  �صد  مو�صمه  الإجنليزي، 
ــذا  ــة ه ــاي ــه ــني فـــولـــهـــام ن ــي ــل ــح امل
الأ�صبوع، حيث يحتل حاليا املركز 
بع�صر  متاأخرا  البطولة،  يف  الرابع 
لل�صعود  املوؤهل  املركز  عن  نقاط 
ولكنه  “الربميرليغ”،  اإىل  مبا�صرة 
الذي  الرابع  املركز  يف  بقوة  ثابت 

يوؤهله للعب الت�صفيات.
ت�صريحات  يف  دالــ�ــصــغــارد،  وقـــال 

“اإيفنينغ  �ــصــحــيــفــة  اأبـــرزتـــهـــا 
رحمة  بن  م�صتوى  اإن  �صتاندرد” 
م�صرية  ــن  م رئي�صيا  ـــزءا  ج كــان 
برينتفورد، ولكن عندما �صئل عما 
مب�صتقبله  عــن  احلــديــث  كــان  اإذا 
ال�صعود،  يف  النادي  باآمال  ي�صر  قد 
اأراد  اإذا  اأنـــه  يــعــرف  “اإنه  عــلــق: 
مرحلة  يف  اآخر  ناد  اأي  اإىل  الذهاب 

يف  الأداء  اإىل  يــحــتــاج  ــه  ــاإن ف مـــا، 
الآن  يتاألق  ل  فلماذا  برينتفورد، 
الــدوري  اإىل  �صعودنا  من  ويتاأكد 
؟  “الربميرليغ”  املمتاز  الإجنليزي 
تغيري  اإىل  ي�صطر  ل  رمبا  ثم  ومن 

الفريق للعب يف الدوري املمتاز”.
العمر  من  البالغ  اجلزائري  الدويل 
24 عاما �صجل هذا املو�صم مع ناديه، 

متريرات   8 وقــدم  ــداف  اأه ع�صرة 
حا�صمة يف 34 مباراة بالدوري هذا 

املو�صم.
ـــب عــلــى  ـــج كـــظـــهـــري اأميـــــــــن، ي
ــــدويل دالــ�ــصــغــارد  ــي ال ــارك ــدمن ال
يف  رحمة  بن  تهديد  مع  التعامل 
ولي�ص  منتظم  ب�صكل  الــتــدريــب 
لديه �صك كبري يف اأن لديه موهبة 

اللعب على اأعلى م�صتوى.
لعب  “اإنه  دالــ�ــصــغــارد:  ــاف  ــص واأ�
يف  و�صعته  اأنـــك  تعتقد  ـــادع،  خم
الزاوية ثم فجاأة يخرج، ولكن مرة 
بها  يقوم  التي  املهارات  فاإن  اأخرى، 
املقدمة  يف  الآخــريــن  زمالئه  مع 
ــط مــاتــيــا�ــص  ــص ــو� ولعــــب خـــط ال
ال�صعب  من  جتعل  التي  هي  جن�صن 

اإدارته”.
الرتكيز  باإمكانه  كان  “اإذا  واأمت: 
من  املــزيــد  وتــقــدمي  كامل  ب�صكل 
من  مــتــاأكــد  فــاأنــا  ــي،  ــراق ال الأداء 
بــعــيــدا يف  اأن يــذهــب  اأنـــه ميــكــن 

م�صريته”.

ا�صتئناف  تاريخ  حتديد  يتم   مل 
ـــني  ـــي ـــص ـــا� ـــري حتــــ�ــــصــــريات ال
لالألعاب  املتاأهلني  اجلزائريني 
بطوكيو-  والباراملبية  الوملبية 
الجتماع  عقب  ذلك  و   ،2020
ـــوم اخلــمــيــ�ــص بني  املــنــعــقــد ي
للريا�صة  الــعــامــة  املــديــريــة 
والريا�صة  ال�صباب  ـــوزارة  ب
الوطنيني  الفنيني  ــدراء  امل و 

لالحتاديات الريا�صية.
وحــ�ــصــر الجــتــمــاع املــديــر 
ال�صباب  بوزارة  للريا�صة  العام 
و  مديريته  اأع�صاء  و  والريا�صة 
املدراء الفنيني الوطنيني التابعني ل 
باأوملبياد2020-. معنية  احتادية   18

املتابعة  ــار-  اط يف  اللقاء،  وانــدرج 
حت�صري  ـــج   ـــام ـــربن ل ــة  ــم ــظ ــت ــن امل
لبقية  واملخ�ص�ص  النخبة-  ريا�صيي 
فيها   �صرعت  الــتــي  ال�ــصــتــعــدادات 
موعد  ايل  املتاأهلة  الوطنية  النخبة 
و  التاأهل  اىل  ال�صاعية  اأو  طوكيو 

حت�صريات  لربنامج  التطرق  اأي�صا 
املتو�صطية  ــاب  ــع ــالأل ل عــنــا�ــصــرهــا 

2022- بوهران.
الريا�صيني  ا�ــصــتــعــدادات  وتوقفت 
اجلـــزائـــريـــني لــلــمــوعــد الوملــبــي 
املا�صي  مــار�ــص  �صهر  متن�صف  منذ 
الريا�صية  املــنــ�ــصــاآت  غلق  عقب   ،
واأدى   ، كورونا  فريو�ص  وباء  ب�صبب 
لتاأجيل  الدولية   الوملبية  باللجنة 
الوملبية  ــاب  ــع الل ـــدة  واح ب�صنة 

والباراملبية بطوكيو- 2020 .
ــن جـــــدول ا�ـــصـــغـــال هــذا  ــم ــص ــ� وت
خمــطــطــات  تـــقـــدمي   ، الجـــتـــمـــاع 
النخبة  وبرامج حت�صريات ريا�صيي 
خالل  من  ال�صحي  احلجر  رفع  بعد 
قائمة    ، ــن  ــاك وام ــخ  ــواري ت حتــديــد 
اىل  يتاأهلون  قد  الذين  الريا�صيني 
تقدمي  اىل  ا�صافة  طوكيو،  موعد 
تواجه  التي  املُعيقات  حول  عر�ص  

حت�صريات الريا�صيني.

الجتماع  يف  امل�صاركون  او�ــصــح   و 
بـــاأن ا�ــصــتــئــنــاف الــتــحــ�ــصــريات لن 
بالن�صبة  ــة  ــص ــا� خ ــال   ــه ــص � يــكــون 
توقف  ب�صبب  اجلماعية  للريا�صات 
طويلة  ملدة  الن�صاط   عن  ريا�صيها 
يف  النطالق  منهم   يتطلب  ما  هو  و 

التح�صريات من نقطة ال�صفر.
فيخ�ص  القائم  الآخــر  امل�صكل  ــا  اأم
ال�صحي  ـــول  ـــوك ـــربوت ال تــطــبــيــق 
حت�صبا  الحتــاديــات  على  املفرو�ص 
ــل لــلــنــ�ــصــاط  ــم ــت ــاف حم ــن ــئ ــت ــص ل�

الريا�صي.
ممثلو  الجــتــمــاع  هـــذا  حــ�ــصــر  و 
 ، القوى  العاب  هــي:  و  ريا�صة   18
املالكمة،  كياك،  وكــانــوي  جتذيف 
 ، �صباحة   ، دراجــات  الثــقــال،  رفــع 
الحتياجات  ذوي  ريا�صات  �صراع،  
الطاولة،   تن�ص  الرماية،   ، اخلا�صة 
 ، اجلمباز   ، املبارزة   ، الري�صة  كرة 
جيدو ، كاراتي ، م�صارعة  م�صرتكة 

، التايكواندو و التن�ص.

�شيتني: ريال مدريد لن يفوز بكل مبارياته..
 وبيكيه �شيغري راأيه

زط�شي: "مل نتلق حتى الآن م�شاعدة الفيفا"

مدافع برينتفورد ين�شح بن رحمة بالرتكيز ومل ل البقاء يف النادي!

�شيميوين: املناف�شة على دوري الأبطال لن تتغري

نيمار: �شاأ�شنع التاريخ يف دوري الأبطال

فيني�شيو�ص: بنزميا اأف�شل مهاجم يف العامل

اإجتماع وزارة ال�شباب والريا�شة: عدم حتديد تاريخ ا�شتئناف حت�شريات النخبة الوطنية

اجلزائرية  الحتادية  رئي�ص  زط�صي،  الدين  خري  اأكد 
''لن  الفدرالية  هيئته  اأن  اجلمعة،  يوم  القدم،  لكرة 
تدخل اأبدا'' يف نزاع مع وزارة ال�صباب والريا�صة والتي 
منعت موؤخرا اإجراء اي تعديالت يف القوانني الداخلية 

لالحتادات الريا�صية مع اقرتاب موعد النتخابات.
يتعلق  الإجراء  ''هذا  الوطنية:  لالإذاعة  زط�صي  وقال 
اأ�صهر   10 قرابة  منذ  انطلق  التي  و  اللوائح  مبطابقة 

بطلب من الحتادية الدولية لكرة القدم )الفيفا(.
لو�صع  طويل  وقت  منذ  التعديالت  هذه  بــداأت  لذلك 
النا�ص  بع�ص  لروؤية  منده�ص  اأنا  ال�صياق.  يف  الأ�صياء 
يتحدثون عن �صلب املو�صوع. الفاف لن تدخل اأبدا يف 

�صراع مع الوزارة''.
ال8  يف  را�صلت  قد  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  كانت  و 
املحلية،  الريا�صية  ــات  ــادي الحت كــل  يونيو  �صهر  مــن 
اإجراء  وعدم  التعليمات  من  بعدد  اللتزام  على  حتثها 
اجلمعيات  اقرتاب  مع  الداخلية  القوانني  يف  تعديالت 
الوزير  حر�ص  املرا�صلة  توؤكد  كما  النتخابية،  العامة 

�صيد علي خالدي، ومتابعته للمو�صوع.
و طلب خالدي من الحتاديات الريا�صية عدم تغيري اأو 
اإجراء  اأو  املناف�صة،  ونظام  الأ�صا�صية،  القوانني  تعديل 
الأنظمة  اأو  والتقنية،  الإداريــة  لالإطارات  حركة  اأي 
اإحياء  اأو  جديدة  هياكل  اإلغاء  اأو  اإن�صاء  او  التاأديبية، 
ت�صبق  التي  ال�صنة  خالل  التوقف،  قيد  حملية  هياكل 

اجلمعيات العامة النتخابية.
جميع  مثل  املرا�صلة  تلقينا  'لقد  زط�صي:  ــاف  ــص واأ�
نحن  احللول.  لإيجاد  القدرة  هذه  لدينا  الحتاديات. 
اإىل  متيل  القوانني  هذه  باأن  العام  الــراأي  تو�صيح  نود 

اإبراز كرة قدم وطنية للم�صتقبل''. 
دائما  حافظنا  للفاف،  قدومنا  ''منذ  ي�صيف:  اأن  قبل 
على عالقات جيدة مع جميع موؤ�ص�صات الدولة ، مبا يف 
ودية.  عالقات  هناك  والريا�صة،  ال�صباب  وزارة  ذلك 
هذا ل مينعنا من مناق�صة القوانني الداخلية وا�صتئناف 
الــوزارة  مع  جيدة  عالقتنا  اأن  اوؤكــد  اأن  اأود  البطولة. 

و�صتبقى كذلك''.
اأن هيئته تعتزم  الفاف  اأخرى، نفى رئي�ص  و من جهة 
من  الوطني  التحرير  جبهة  فريق  اأع�صاء  ا�صتبعاد 

اجلمعية العامة، معتربا ذلك ''كذب كبري''.
باإطالق  قامت  حقيقية  ع�صابة  ''هذه  زط�صي:  قال  و 
زعزعة  يف  وا�صحة  رغبة  هي  اأ�صهر،  عدة  منذ  العنان 
ا�صتخدام  اختاروا  الذين  اأولئك  اأدين  الفاف.  ا�صتقرار 
بداية  منذ  الفاف  و�صد  �صدي  والهجمات  القدم  كرة 
العهدة. حل�صن احلظ، هم اقلية. احلديث عن ا�صتبعاد 
هو  العامة  اجلمعية  من  الوطني  التحرير  جبهة  فريق 

افرتاء و كذبة كربى''.
كما �صلط زط�صي ال�صوء على القوانني الأ�صا�صية موؤكدا 
العامة خالل  اأع�صاء اجلمعية  باأنه �صيتم عر�صها على 
"ملاذا  جمعية عامة ا�صتثنائية. واأ�صاف م�صوؤول الفاف: 
؟  العامة  اجلمعية  يف  احلاليني  الالعبني  متثيل  يتم  ل 
ملاذا مل يتم ال�صماح لالعبني باإن�صاء نقابة ؟ هذه المور 
يف  ف�صل  اأي�صا  هناك  اجلديدة.  القوانني  يف  موجودة 
اجلمعية  اإىل  الت�صريعية  ال�صلطة  ت�صليم   : ال�صلطات 
التنفيذي  املكتب  اإىل  التنفيذية  وال�صلطة   ، العامة 
هناك  ال�صابق.  يف  تكن  مل  املعطيات  هذه  كل  للفاف، 
اأي�صا ا�صتقاللية اللجان الق�صائية التي يجب اأن تنتخب 
�صن  حتديد  تعيينها.  يتم  ول  العامة  اجلمعية  قبل  من 

خفي''. دافع  دون  الفاف  لرئي�ص  عاما   70
مع  بالعمل  ملتزم  بــاأنــه  زط�صي  اأكـــد  ــام،  ــت اخل يف  و 
القدم  كرة  م�صلحة  اأجل  من  والريا�صة  ال�صباب  وزارة 
وزارة  مع  القتناع  هذا  ''لدينا  قال:  حيث  اجلزائرية 
تعديل  الــقــدم.  كــرة  م�صلحة  يف  والريا�صة  ال�صباب 
هنالك  و�صتكون  الفدرايل  املكتب  قرار  لي�ص  القوانني 
القانون  مع  تتوافق  والتي  ا�صتثنائية  عامة  جمعية 

اجلزائري''.

نحو 20 مليون دولر 
مقابل هدف.. مو�شم 

كارثي لأوزيل

زيدان يرد على اتهامات 
بيكيه

الحتاد اجلزائري يرجح 
تاأجيل اأمم اإفريقيا 2021

�شاين ي�شعل �شراًعا بني 
قطبي مان�ش�شرت

يف  ـــل  اأوزي م�صعود  ـــاين  الأمل الــالعــب  م�صتقبل  بــات 
اأر�صنال �صبابيا، ب�صبب الأداء املتذبذب الذي يقدمه 

هذا املو�صم يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
يف  اأرتيتا  مايكل  املــدرب  ي�صركه  مل  الذي  فالالعب 
�صيتي  مان�ص�صرت  اأمام  الأربعاء  "املدفعجية"  خ�صارة 
الفريق  مع   2018 يف  عقدا  وّقــع  نظيفة،  بثالثية 

اللندين يتقا�صى فيه 432 األف دولر اأ�صبوعيا.
واحدا  هدفا  �صجل  ال�صابق  الأملــاين  الدويل  اأن  غري 
اأن  اأي  23 مباراة هذا املو�صم،  و�صنع ثالثة اأخرى يف 
ال�صابق لريال مدريد- تقا�صى على  اأوزيل -الالعب 

الهدف الذي �صجله 19 مليونا و400 األف دولر.
مقارنة  لعبها  التي   1968 الـ  الدقائق  احت�صبنا  واإذا 
لأوزيل  يدفع  اأر�صنال  فاإن  يتقا�صها،  التي  باملبالغ 

نحو 10 اآلف دولر عن كل دقيقة لعب.
الفريق  لعبي  ــد  اأح عــامــا(   31( اأوزيـــل  اأن  يذكر 
%12.5 من رواتبهم، مل�صاعدة  الذين رف�صوا اقتطاع 
فريو�ص  تف�صي  اأزمــة  تداعيات  لتخطي  فريقهم 

كورونا.

الفني لريال  الفرن�صي زين الدين زيدان، املدير  رد 
مدافع  ت�صريحات  على  ال�صبت،  امــ�ــص  ــد،  ــدري م
ملجاملة  فيها  اأملــح  التي  بيكيه،  جــريارد  بر�صلونة، 

احلكام للفريق امللكي.
مواجهة  قبل  ال�صحفي  املوؤمتر  خالل  زيدان،  وقال 
من  الـ30  اجلولة  يف  ــد،  الأح غدا  �صو�صيداد،  ريــال 
رد  يف  وذلك  هذا"،  اأعتقد  ل  "ل،  الإ�صباين:  الدوري 

مقت�صب على �صوؤاله ب�صاأن ت�صريحات بيكيه.
ميكن  لأنه  بيكيه،  قاله  ما  على  اأعلق  "لن  واأ�صاف: 
اأفكر يف  اأنا  اأن يحدث العك�ص.. كل �صخ�ص له راأيه، 

مباراة الغد وح�صب".
واأو�صح زيدان اأنه ل يتدخل يف ت�صريحات لعبيه، 

يف  التفكري  ميكنهم  اأذكياء،  "الالعبون  قائال: 
اأحيانا  عنها..  والإف�صاح  اأ�صياء 

ل  لكني  يخطئوا،  اأن  ميكنهم 
ما  اأبـــدا  لهم  اأقـــول  اأن  ميكن 

عليهم قوله".
عن  مــدريــد  ريــال  ويتخلف 

نقاط،   3 بفارق  بر�صلونة 
ـــة  ـــم عــــــلــــــى ق

ــــــــــدول  ج
تـــرتـــيـــب 
الــلــيــجــا، 
قــــــبــــــل 
مــــبــــاراة 
ـــــــــــال  ري
د  ا �صيد �صو
على ملعب 

اأنويتا.

الكرة  ــاد  احت رئي�ص  زط�صي،  الــديــن  خــري  رجــح 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص  نهائيات  تاأجيل  اجلــزائــري، 

املقررة بداية العام املقبل بالكامريون.
وقال زط�صي، ع�صو جلنة تنظيم بطولة كاأ�ص اأمم 
على  العامل  يف  الكروي  الن�صاط  توقف  اإن  اإفريقيا، 
ب�صكل  اأثــر  كورونا،  فريو�ص  وبــاء  تف�صي  خلفية 

مبا�صر على جدول البطولت املحلية والدولية.
ــة  ــالإذاع واعــــرتف خـــالل حــديــثــه يف بــرنــامــج ل
اجلزائرية اليوم اجلمعة، بتاأثر موعد بطولة كاأ�ص 
بالكامريون؛  املقبل  ال�صتاء  املقررة  اإفريقيا  اأمم 

ب�صبب الظروف ال�صتثنائية.
بخ�صو�ص  اجلميع،  زط�صي  طماأن  اأخرى،  جهة  من 
موؤكدا  اإفريقيا،  بطل  اجلزائري  املنتخب  م�صتقبل 
اأنه على ات�صال دائم باملدير الفني جمال بلما�صي، 

من اأجل ال�صتعداد للمناف�صات املقبلة.
الرت�صح  عدم  عزمه  اأعلن  زط�صي،  اأن  اإىل  ي�صار 
يف  عهدته  بنهاية  من�صبه  وتــرك  ثانية  لولية 

الربع الأول من عام 2021.
 20 يف  اجلزائري  لالحتاد  رئي�صا  زط�صي،  وانتخب 

مار�ص/اآذار 2017، خلفا ملحمد روراوة.

ا�صتعل ال�صراع بني قطبي مدينة مان�ص�صرت، ل�صم 
النتقالت  فرتة  خالل  املميزين  الالعبني  اأحــد 

ال�صيفية املقبلة.
�صيتي  مان�ص�صرت  فــاإن  "مريور"،  ل�صحيفة  ووفًقا 
ــم باير  لــيــون بــايــلــي جن ــع  دخـــل يف حمــادثــات م
ليفركوزن، كي يكون بدياًل للريوي �صاين القريب 

من الرحيل عن ال�صماوي.
قد  �صيتي،  مان�ص�صرت  مدرب  جوارديول  بيب  وكان 
وطلب  عقده،  جتديد  رف�ص  �صاين  لريوي  اأن  اأعلن 

النتقال اإىل فريق اآخر.
ات�صل  جــوارديــول  بيب  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
ببايلي، لإقناعه بالن�صمام اإىل �صفوف مان�ص�صرت 

�صيتي.
واأ�صارت اإىل اأن املان يونايتد بداأ املفاو�صات مع بايلي 
اأوًل كبديل اأقل تكلفة ل�صفقة جادون �صان�صو جنم 

بورو�صيا دورمتوند.
اللعب  يجيد  بايلي  ليون  اأن  ال�صحيفة  وذكــرت 
 40 ال�صفقة  قيمة  تبلغ  وقد  واأي�صر،  اأمين  كجناح 

ــه  ــي ــن اإ�صرتليني.مــــلــــيــــون ج
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم  :  م�شطفى ال�شواف
----------------------------

�صلح  رم�صان  الدكتور  لقي  نعم 
اجلهاد  حلركة  ال�صابق  العام  االأمني 
املن�صب  �صغل  والذي  االإ�صالمي 
فتحي  الدكتور  ا�صت�صهاد  عقب 
على  ث��اب��ت  وه��و  رب��ه  ال�صقاقي 
وك��ان  ي��ب��دل  ومل  يغري  مل  امل��ب��داأ 
على  وحري�صا  املقاومة  على  امنينا 
كل  ح�صد  عرب  وتطويرها  بقائها 
ومتكن  ذلك  يف  وجنح  االإمكانيات 
على  امل��ج��اه��دي��ن  م�����ص��اع��دة  م��ن 
باتت  حتى  اخلطط  ور�صم  التطوير 
بها  يعتد  اجلهاد  وحركة  املقاومة 
من  اأخواتها  جانب  اإىل  لها  وي�صار 
كتائب  راأ�صها  وعلى  املقاومة  قوى 
يكن  مل  �صلح  رم�صان  الق�صام. 
االإ�صالمي  اجلهاد  حلركة  عاما  اأمينا 
فل�صطني  على  اأمنيا  كان  بل  فقط 
داعيا  الفل�صطينيني  حقوق  وعلى 
بكل  املحتل  مقاومة  �رشورة  اإىل 

املقاومة  واأن  واال�صكال  ال�صور 
للحقوق  االق�����رش  ال��ط��ري��ق  ه��ي 
يكتف  ومل  ذل��ك  ق��ال  والتحرير. 
العمل  القول  �صاحب  بل  بالقول 
من  العظام  ال��ق��ادة  مييز  ما  وه��ذا 
�صبقوا  ممن  ال�صهداء  واأمثال  اأمثاله 
والرنتي�صي  واليا�صني  ال�صقاقي 
ول��ذل��ك  خلفهم  م��ن  ج���اء  وم���ن 
ما  باقية  العطرة  �صريتهم  تبقى 
ومتوا�صلة  واملقاومة  اجلهاد  بقي 
له  مهدوا  ال��ذي  التحرير  بعد  ما 
و�صنني  واأرواحهم  بدائهم  الطريق 

. تهم حيا
ال��دع��وة  ثمن  ي��رك  ك��ان  �صلح   .
وال�صري يف طريق املقاومة ولو كان 
يف  لعا�ض  والركون  بالعي�ض  يرغب 
ولكان  مريحا  اقت�صاديا  و�صعا 
�صهادة  يحمل  فهو  يريد  م��ا  ل��ه 
عريقة  جامعات  يف  ال��دك��ت��وراه 
ا�صتمر  ولو  جامعيا  ا�صتاذا  وكان 
كغريه  لعا�ض  والتعليم  االأم��ر  يف 

طريقا  �صق  ولكنه  ال��زم��الء؛  من 
ولكن  ذلك  ثمن  يدرك  وهو  خمتلفا 
فل�صطني  ب��اأن  منه  واإمي��ان  لقناعة 
املقاوم  حتتاج  اال�صتاذ  حتتاج  كما 
للتحرير  البندقية  يحمل  وم��ن 
�صعوبة  رغ��م  الغا�صب  وط���رد 
ال�صائرين  ي��واج��ه  وم��ا  ال��ط��ري��ق 
اإىل  ت�صل  قد  م�صاعب  من  فيها 
وا�صل  ولكنه  االأ�رش  اأو  ال�صهادة 
طريق  ال�صوكة  ذات  طريق  يف 
كما  فيها  فاأبدع  واملقاومة  اجلهاد 
وابدع  بالتدري�ض  قبل  من  اب��دع 
بال�صيا�صة  امل��ق��اوم��ة  جانب  اإىل 
فيه  كان  الذي  املكان  بذلك  الأحتل 

عليه ربه  ولقي 
وعامال  داعيا  وحدويا  �صلح  كان 
لها  وال��دع��وة  ال��وح��دة  دع��م  على 
من  الإخ��وان��ه  واأخ��ا  �صقيقا  وك��ان 
على  وكان  واملقاومني  املجاهدين 
وت�صاور  وللقاء  وتعاون  توا�صل 
حركة  ق��ادة  وخا�صة  اإخ��وان��ه  مع 

اال�صتاذ  راأ�صهم  وعلى  حما�ض 
اإ�صماعيل  واال�صتاذ  م�صعل  خالد 
اليا�صني  بال�صهداء  قبل  ومن  هنية 
حمل  م���ن  وك���ل  وال��رن��ت��ي�����ص��ي 
وحترير  للمقاومة  ودعا  البندقية 
ابي  عن  حتدثنا  مهما  فل�صطني. 
ونح�صبه  حقه  نوفيه  لن  الله  عيد 
من  وترك  ثابتا  ربه  ولقي  �صهيدا 
الله  باإذن  قادرا  قويا  جي�صا  خلفه 
املجاهدين على  من  اإخوانه  بقية  مع 
فل�صطني  اإىل  وال��ع��ودة  التحرير 
الله  رحمك   . االح��ت��الل  وكن�ض 
وا�صعة  رحمة  رم�صان  دكتور  يا 
وقد  خ��ريا  عنك  ال��ل��ه  وعو�صنا 
نحو  الطريق  اإخوانك  مع  ا�ص�صت 
ليوا�صل  الرحيل  قبل  فل�صطني 
و�صار  االمانة  حمل  من  بعدك  من 
حتى  والتحرير  املقاومة  نهج  على 
الله  ب��اإذن  والقادم  املن�صود  اليوم 
فل�صطني  كل  فل�صطني  حترير  وهو 

الرتاب. كامل  على  الدولة  واإقامة 

رحلت واأنت اأمينا على فل�شطني واملقاومة

العاملي  اجلنوب  ت�صامن  جتمع  اأطلق 
نخب  من  موقعة  ت�صامنية،  عري�صة 
ونقابية  وحزبية  ر�صمية  �صيا�صية 
من  اعتبارية،  و�صخ�صيات  واأكادميية 
قارات اآ�صيا وافريقيا واأمريكا الالتينية، 
على  الدولية  العقوبات  بفر�ض  تطالب 
ما  لوقف  التحرك  اإطار  يف  "اإ�رشائيل" 

القرن". "�رشقة  اأطلقوا عليه 
عليها  وقعت  عري�صة  عرب  ذل��ك  ج��اء 
من  اعتبارية  �صخ�صية   250 من  اأكرث 
الرئي�ض  �صمنها  من  اأفريقيا،  جنوب 
خوتنالنتي  خاليما  للجمهورية  االأ�صبق 
العاملي  اأطلقها جتمع اجلنوب  موتالنتي، 
اأفريقيا  جنوب  جمهورية  وتبنتها 
"االإ�رشائيلي"  التحرك  واإدانة  ملعار�صة 
انتهاك  يف  فل�صطينية،  اأرا���ض  ل�صم 

املتحدة. �صارخ مليثاق االأمم 
خمططات  ب�صدة  العري�صة  واأدان���ت 
القانونية  غري  "االإ�رشائيلية"  ال�صم 
واالإن����ك����ار االإج����رام����ي ل��ل��ح��ق��وق 
امل�����رشوع��ة.واع��ت��ربت  الفل�صطينية 
اللبنة  "االإ�رشائيلية"  ال�صم  خمططات 
"�صفقة  بتنفيذ  ال��ب��دء  يف  االأوىل 

االأ�صا�صية  املبادئ  تقو�ض  التي  القرن" 
تقرير  حق  ذلك  يف  مبا  الدويل،  للقانون 
خالل  من  الفل�صطيني  لل�صعب  امل�صري 
العنف  اأن  على  بالقوة.و�صددت  ال�صم 
عقاب،  وبدون  املت�صاعد  "االإ�رشائيلي" 
لال�صتجابة  عليها  املوقعني  �صجع  ما  هو 
ملوؤ�ص�صات  ت���ردد،  وب���دون  امل��ب��ا���رشة، 
دعت  التي  الفل�صطيني  املدين  املجتمع 
�صد  عقابية  اإج���راءات  التخاذ  ال��دول 
وحرمان  ال�صم  لوقف  "اإ�رشائيل"، 
ال�صيا�صية  حقوقهم  من  الفل�صطينيني 

واالإن�صانية.
تعقيد  نتيجة  هو  ال�صم  اأن  واعتربت 
لعملية  االإ�رشائيلية  االحتالل  حكومات 
مع  لعقود  ا�صتمرت  التي  املفاو�صات 
�رشقة  زي��ادة  اأج��ل  من  الفل�صطينيني، 
وتهجري  الفل�صطينية،  االأرا����ص���ي 
وتو�صيع  منها،  بالقوة  الفل�صطينيني 
بت�صجيع  ال�رشعية  غري  م�صتوطناتها 

ودعم �صخي من الواليات املتحدة.
تقوي�ض  اإىل  اأدى  االأمر  هذا  اأن  واأكدت 
ودائم  عادل  �صالم  لتحقيق  اإمكانية  اأي 
وقرارات  الدويل  القانون  اأ�صا�ض  على 

ب�صاأن  املتحدة  االأمم 
فل�صطني. ق�صية 

املوقعون  كما �صادق 
بحظر  املطالبة  على 
جت������ارة ال�����ص��الح 
"اإ�رشائيل"،  م���ع 
وح��ظ��ر ال��ع��الق��ات 
منية،  الأ لع�صكرية-ا ا
اتفاقيات  وتعليق 
معها،  احلرة  التجارة 

امل�صتوطنات. م��ع  ال��ت��ج��ارة  وح��ظ��ر 
اأجل  من  قدًما  بامل�صي  املوقعون  وتعهد 
اجلهات  اأمام  املطالب  هذه  تنفيذ  متابعة 
بتعزيز  العري�صة  الر�صمية.وطالبت 
عمل جلنة االأمم املتحدة اخلا�صة بالف�صل 
"اإ�رشائيل"  تعدي  ملعاجلة  العن�رشي 
لفل�صطني،  االأ�صليني  ال�صكان  على 
بيانات  قاعدة  وحتديث  تفعيل  و�صمان 
يف  املرتبطة  لل�رشكات  املتحدة  االأمم 
اال�صتيطان  م��ع  التجارية  االأع��م��ال 

ال�رشعي. االإ�رشائيلي غري 
حتقيق  ا���ص��ت��م��رار  دع��م  اإىل  ودع���ت 
جرائم  يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة 

التي  االإن�صانية  �صد  واجلرائم  احلرب 
االأرا���ص��ي  يف  "اإ�رشائيل"  ارتكبتها 

املحتلة. الفل�صطينية 
فل�صطني  دولة  �صفرية  ثمنت  بدورها، 
هذه  ج��رار  حنان  اأفريقيا  جنوب  لدى 
والتي  املتقدمة،  الت�صامنية  اخلطوة 
بكافة  اإفريقية  اجلنوب  النخب  تقودها 

اأطيافها.
الفل�صطيني  ال�صعب  اأمل  عن  واأعربت 
اإىل  العري�صة  ه��ذه  ترجمة  تتم  ب��اأن 
خطوات ر�صمية حازمة من خمتلف دول 
حما�صبة  اأجل  من  لل�صالم  املحبة  العامل 

العن�رشية. وحكومتها  "اإ�رشائيل" 

عري�شة اأفريقية تدعو لفر�ص عقوبات دولية على "اإ�شرائيل" اأخبار فل�شطني

اليوم العاملي لالجئني: 6 ماليني فل�شطيني يعانون اللجوء
العاملي  اليوم  ال�صبت،  اأم�ض  ي�صادف 
العامة  اجلمعية  اأقرته  الذي  لالجئني، 

.2000 لالأمم املتحدة عام 
بق�صية  للتعريف  اليوم  هذا  ويخ�ص�ض 
على  ال�����ص��وء  وت�صلط  ال��الج��ئ��ني، 
�صبل  وبحث  واحتياجاتهم،  معاناتهم 
تزايد  ظل  يف  وم�صاعدتهم  دعمهم 
زال  وما  الالجئني.  واأع��داد  االأزم��ات 
فل�صطيني  الجئ  مليون   5.6 من  اأكرث 
غوث  وكالة  �صجالت  يف  م�صجلني 
الفل�صطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�صغيل 
نتيجة  ال��ل��ج��وء،  يعانون  "اأونروا"، 
اإب��ان  ق�رشا  اأرا�صيهم  من  تهجريهم 
نكبة  اأحداث  �صكلت   .1948 عام  نكبة 
ماأ�صاة  تهجري  من  تالها  وما  فل�صطني 
مثلته  ملا  الفل�صطيني،  لل�صعب  كربى 
عرقي،  تطهري  عملية  من  زال��ت   وما 
واإحالل  بكامله  �صعب  بطرد  ت�صببت 
العامل  بقاع  �صتى  من  واأفراد  جماعات 
800 األف  مكانه، وت�رشيد ما يربو على 
اأكرث  ون��زوح   1948 عام  فل�صطيني، 

اىل  غالبيتهم  فل�صطيني  األف   200 من 
.1967 االأردن بعد حرب حزيران 

 9 من  اأكرث  الفل�صطينيني  عدد  ت�صاعف 
وبلغ   ،1948 نكبة  اأحداث  منذ  مرات 
العام  نهاية  العامل  يف  االجمايل  عددهم 
مليون   13.4 ح��وايل   2019 املن�رشم 
)6.64 مليون(  اأكرث من ن�صفهم  ن�صمة، 
 1.60( التاريخية  فل�صطني  يف  ن�صمة 
وفق  ال�1948(،  اأرا���ص��ي  يف  مليون 
وبح�صب  لالإح�صاء.  املركزي  اجلهاز 
من   28.4% ن�صبة  ما  فاإن  االح�صاء، 
خميمًا   58 يف  يعي�صون  ال��الج��ئ��ني 
تتوزع  الغوث  لوكالة  تابعًا  ر�صميًا 
و9  االأردن،  يف  خميمات   10 بواقع 
يف  خميمًا  و12  �صوريا،  يف  خميمات 
الغربية،  ال�صفة  يف  خميمًا  و19  لبنان، 
هذه  غزة.ومتثل  قطاع  يف  خميمات  و8 
الالجئني  لعدد  االأدنى  احلد  التقديرات 
الجئني  وج��ود  باعتبار  الفل�صطينيني 
العدد  هذا  ي�صمل  ال  اإذ  م�صجلني،  غري 
بعد  الفل�صطينيني  من  ت�رشيدهم  مت  من 

حزيران  حرب  ع�صية  حتى   1949 عام 
وال  االأونروا"،  تعريف  "ح�صب   1967
الذين رحلوا  الفل�صطينيني  اأي�صا  ي�صمل 
خلفية  على   1967 عام  ترحيلهم  مت  اأو 
احلرب والذين مل يكونوا الجئني اأ�صال.

 ،2019 للعام  االح�صاء  اأرقام  وبح�صب 
لدى  امل�صجلني  الالجئني  ن�صبة  ف��اإن 
بلغت  الغربية  ال�صفة  الغوث يف  وكالة 
امل�صجلني،  الالجئني  اإجمايل  من   17%

%25 يف قطاع غزة. مقابل 
فقد  العربية،  الدول  م�صتوى  على  اأما 
لدى  امل�صجلني  الالجئني  ن�صبة  بلغت 
 ،39% ح��وايل  االأردن  يف  "االأونروا" 
لبنان  يف  الن�صبة  هذه  بلغت  حني  يف 
على  و11%    9% ح��وايل  و�صوريا 
الالجئني  ن�صبة  بلغت  حني  التوايل.يف 
من   41% ح��وايل  فل�صطني  دول��ة  يف 
املقيمني  الفل�صطينيني  ال�صكان  جممل 
ال�صكان  من   26% فل�صطني،  دولة  يف 
حني  يف  الجئون،  الغربية  ال�صفة  يف 
 64 بلغت ن�صبة الالجئني يف قطاع غزة 

وماأ�صاتهم  الالجئني  ق�صية  %.وتعترب 
اللجوء  تاريخ  يف  واالأقدم  االأطول  هي 
العاملي، ورغم ذلك ال تزال االأمم املتحدة 
اأو  ماأ�صاتهم  انهاء  اأم��ام  عاجزة  تقف 
جتديد  يجري  التي  ق��رارات��ه��ا  تنفيذ 
وجه  وعلى  عام،  كل  عليها  الت�صويت 

.194 القرار  اخل�صو�ض 
الذي �صدر عن   ،)194( القرارا  وين�ض 
بتاريخ  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
ال�صماح  "وجوب  على   ،11/12/1948
لالجئني  ممكن  وقت  اأقرب  يف  بالعودة، 
دي��اره��م،  اإىل  ال��ع��ودة  يف  ال��راغ��ب��ني 
ودفع  جريانهم،  مع  ب�صالم  والعي�ض 
الذين يقررون  تعوي�صات عن ممتلكات 
عدم العودة اإىل ديارهم وكذلك عن كل 
للممتلكات،  اأو �رشر  خ�صارة  اأو  فقدان 
وفقًا  اأ�صله،  اإىل  ال�صيء  يعود  بحيث 
كما  والعدالة،  الدويل  القانون  ملبادئ 
اخل�صارة  اأو  الفقدان  ذلك  عن  يعّو�ض 
اأو  احل��ك��وم��ات  قبل  م��ن  ال�����رشر  اأو 

امل�صوؤولة". ال�صلطات 

الأ�شري هيثم �شاحلية

عن  متتنع  ال�شهيونية   ال�شجون  اإدارة 
تقدمي العالج له

بال�صجن  حمكوم  الله،  رام  من  �صاحلية  هيثم 
واالنتماء  م�صتوطن  قتل  بتهمة  مرتني،  املوؤبد 
عام  يف  وع��ادت  االأق�صى،  �صهداء  لكتائب 
حكمه،  على  جديدة  عاما   15 واأ�صافت   2015
مطاردة  بعد   2002 ع��ام  منذ  معتقل  وه��و 
بتاريخ  اعتقل  اأ�صهر،  وت�صعة  عاما  ا�صتمرت 
6/11/2002، وتعر�ض لتحقيق قا�ٍض الأكرث من 
3 اأ�صهر متوا�صلة يف معتقل امل�صكوبية، وبعد 
انتهاء فرتة التحقيق مت نقله اإىل العزل االنفرادي 
بئر  ا�صتمر ثالثني �صهراً متتالية يف عزل  الذي 
ال�صبع. التهمة التي وجهت اإىل هيثم هي حماولة 
قتل م�صتوطن اأاأطلق عليه النار واأ�صيب ب�صلل 
فجر  ا�صت�صهادي  جتهيز  اإىل  باالإ�صافة  ن�صفي 

نف�صه يف ملهى ليلي يف تل اأبيب.
عام 2011، يعرتف عميل باأنه تلقى تعليمات من 
مدير ا�صتخبارات ال�صجون ال�صهيونية  لي�صع 
حبة �صم يف فنجان القهوة اخلا�ض بهيثم، ما اأدى 
الدم، وال  وتقيوؤه  مبا�رشة  باالإغماء  اإ�صابته  اإىل 
اأنه  اأثار هذا ال�صم، حيث  زال و�صعه �صعبًا من 
طنني  مع  الراأ�ض  يف  �صديد  �صداع  من  يعاين 
متوا�صل على مدار ال�صاعة يف راأ�صه يجعله ال 
اإىل  اإ�صافة  ال�صدر،  واأمل يف  الرتكيز،  ي�صتطيع 
انه ي�صعر بخدر يف يده وقدمه الي�رشى، واأ�صبح 
ين�صى الكثري من االأمور، كما اأثرت على الكبد 
والكلى واأدت اإىل حدوث اإ�رشابات يف القلب. 
�صاومت اإدارة ال�صجون هيثم حينها بعدم احلديث 
العالج  تقدمي  مقابل  االغتيال  مو�صوع  حول 
املنا�صب له، اإال انه رف�ض خوفا من تكرار تلك 
احلادثة مع ا�رشي اآخرين. كانت الرغبة يف اغتيال 
هيثم نابعة من العمل االأمني الذي مار�صه داخل 
املعتقل، والذي اأ�صفر عن ك�صفه ل�صبعة عمالء 
ال�صجن، و�صغطه عليهم لرتك  داخل  لالحتالل 

التعامل مع املخابرات االإ�رشائيلية.
مت نقله من �صجن ال�صبع اإىل ق�صم عزل باأو�صاع 
يف  يوم   19 معاقبته  ومتت   ، الق�صوة  غاية  يف 
فقط،  الفر�صة  بحجم  عقابية  انفرادية  زنزانة 
ب�صجن  معزولة  غرفة  يف  ي��وم   21 وبعدها 
منع  �صهور   3 زيارات،  منع  �صهور  و3  رميون، 
هيثم  مالية.يقول  غرامة  �صيكل  و750  كانتينا، 
"�صعرت   :9/1/2011 بتاريخ  معه،  حدث  عما 
بحالة دوران ووقعت على االأر�ض على جانبي 
االأمين و�صعرت ب�صجيج يف الراأ�ض وخدران يف 
ال�صباب  قام  بعدها  ج�صمي،  من  الي�رشى  اجلهة 
النافذة كي  ال�صجن بحملي وو�صعي قرب  يف 
االأمر  الهواء،  من  كمية  اأكرب  تن�صق  من  اأمتكن 
ما  راأ�صي  يف  ال�صجيج  زي��ادة  اإىل  اأدى  الذي 
من  حالة  لت�صيبني  اال�صتحمام  اإىل  ا�صطرين 
الق�صعريرة والربد ا�صتمرت مدة ثالث �صاعات، 
ا�صتيقاظي  عند  اأ�صعر  اليوم  بعدها وحتى  ومن 
من النوم ب�صجيج يف الراأ�ض ورجفة قد ت�صتمر 

�صاعة كاملة".
وعلى الرغم من احلالة ال�صحية املرتدية لالأ�صري 
هيثم، فاإن اإدارة ال�صجون ال تزال متتنع عن تقدمي 

العالج له وتكتفي بتقدمي "االأكامول" له.
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رغم تف�شي “كورونا” واملخاطر الكبرية.. 

ترامب يتحدى التحذيرات وي�شتاأنف التجّمعات 
النتخابية لالآلف من اأن�شاره

قراءة / حممد علي
---------------- 

وك��ت��ب ال��رئ��ي�����ض االأم��ريك��ي ال��ذي 
يف  ث��ان��ي��ة  ب��والي��ة  ل��ل��ف��وز  ي�صعى 
يف  املرتقبة  الرئا�صية  االنتخابات 
يف  الثاين/نوفمرب،  ت�رشين  من  الثالث 
تنطلق  بعد.  تبداأ  مل  “حملتي  تغريدة 
اأوكالهوما”.  يف  ال�صبت  م�����ص��اء 
األف  مئة  حواىل  يتظاهر  اأن  وُيتوقع 
لرتامب  منا�رشون  بينهم  �صخ�ض 
يف  العن�رشية،  �صد  ومتظاهرون 
اأوكالهوما  والية  يف  الواقعة  تال�صا 
ويرخي  البالد.  جنوب  يف  املحافظة 
حيث  امل��دي��ن��ة  ع��ل��ى  بثقله  ال��ت��وت��ر 
الذي  التجمع  ه��ذا  من  خ�صية  ثمة 
خطر  اأواًل  م��زدوج:  ج��دل  به  يحيط 
كوفيد19-  وب��اء  تف�صي  مفاقمة 
العامل  يف  ت�����رشراً  االأك��رث  البلد  يف 
خيار  اإىل  باالإ�صافة  الفريو�ض،  من 
ال��رئ��ي�����ض ا���ص��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ج��م��ع��ات 
اإح��ي��اء  ف��رتة  خ�صّم  يف  االنتخابية 
البالد،  يف  العبودية  ن��ه��اء  اإ ذك��رى 
من  حملي  م�صوؤول  اعتربه  الذي  االأمر 
“�صفعة  تهّم”،  ال�صود  “حياة  حركة 
التقلبات  هو  اجلدل  فاقم  وما  حقيقية”. 
فر�صه  جتّول  حظر  ب�صاأن  املواقف  يف 
ثم  اجلمهوري  املدينة  بلدية  رئي�ض 
حظر  ف��ر���ض  ق��رار  ولتربير  ل��غ��اه.  اأ
جورج  البلدية  رئي�ض  اأعلن  التجّول، 
معلومات  تلقى  ن��ه  اأ بينام  ت��ريون 
مرتبطني  ���ص��خ��ا���ص��ًا  اأ ب���اأن  ت��ف��ي��د 
عنيف  ب�صلوك  “متورطة  مبجموعات 
“الت�صبب  يعتزمون  كانوا  ومدّمر” 
ترامب  الرئي�ض  وكان  با�صطرابات”. 
الفو�صى  ومثريي  “املتظاهرين  هّدد 

والبلطجيني  والل�صو�ض  وامل�صاغبني 
اأوكالهوما”. اإىل  يتوجهون  الذين 
تقريبًا  كمامات  من دون 

ُكتب  قبعات  ترامب  منا�رشو  اعتمر 
ول��ّوح��وا   ”2020 “ترامب  عليها 
وينتظرون  االأم��ريك��ي��ة  ب��االأع��الم 
يف  خ��ي��م  حت��ت  ي���ام  اأ م��ن��ذ  بحما�صة 
االأمريكي  الرئي�ض  ية  روؤ ال�صوارع، 
 20،00 ال�صاعة  عند  ال�صبت  �صخ�صيًا 
وبالن�صبة  االأح���د(.  غ  ت   00،00 (
الكبرية  التجمعات  ف��اإن  ل��رتام��ب، 
ت�صارك  وحلظة  له  جديدة  دفعة  هي 
ي�صكل  ال��ت��ي  ق��اع��دت��ه  م��ع  مريحة 
رغم  انتخابية.  م��ان  اأ �صبكة  ه��ا  والوؤ
اأوكالهوما  وت�صجيل  الوباء  تف�صي 
االإ�صابات  ع��دد  يف  ح��اداً  ارت��ف��اع��ًا 
االنتخابي  اللقاء  اأن  اإال  بالفريو�ض، 
�صيجتمع  حيث  مغلقة  قاعة  يف  ُينظم 
واأكد  �صخ�ض.  األف  ع�رشين  حوايل 
طلبوا  �صخ�ض  مليون  اأن  ت��رام��ب 
�صيتمكن  ن��ه  اأ اإىل  م�صرياً  بطاقات 
اللقاء  ح�صور  من  لفًا  اأ اأربعني  حواىل 
ّي  اأ تقريبًا  يكن  ومل  قاعة جماورة.  يف 
اجلمعة.  كمامة  يرتدي  منا�رشيه  من 

و���ص��ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ني يف 
ينظمها  التي  االنتخابية  املهرجانات 
فيها  يتعهدون  وثيقة  توقيع  ترامب، 
قانونية  مالحقات  ب��اأي  القيام  عدم 
بهذه  بالفريو�ض  اإ�صابتهم  حال  يف 
ك��وريل  �صتيفن  وق���ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة. 
زاء  اإ بالقلق  ي�صعر  نه  اإ عامًا   19 البالغ 
“ي�صاريون  ينظمها  التي  التظاهرات 
اآخ��رون  و”م�صاغبون”  متطرفون” 

كوفيد19-. حيال  به  ي�صعر  مما  اأكرث 
لل�شحة”  “تهديد   

م���را����ض امل��ع��دي��ة  وك����ان خ��ب��ري االأ
ل�صوؤون  بي�ض  االأ البيت  وم�صت�صار 
وا�صحًا  فاوت�صي  اأنطوين  كوفيد19- 
ذا  اإ ما  ب�صاأن  ال  �صوؤ عن  اأجاب  عندما 
هذا  مثل  اإىل  يتوّجه  اأن  ميكن  ك��ان 
واأك��د  ال”.  “بالطبع  فقال  التجمع، 
املر�صح  �صاندرز  ب��ريين  ال�صناتور 
والذي  الرئا�صية  لالنتخابات  ال�صابق 
“ترامب  اأن  بايدن،  جو  حاليًا  يدعم 
فقط  ال��ف��ريو���ض  ل��ن�����رش  م�����ص��ت��ع��ّد 
ورغ��م  الهتافات”.  بع�ض  لي�صمع 
ب�صبب  االنتخابية  حملته  ت��وق��ف 
الدميوقراطي  املر�صح  �صّجل  العزل، 

تقدمًا  موؤخراً  عامًا(   77 ( بايدن  جو 
دونالد  على  الراأي  ا�صتطالعات  يف 
النائب  اإن  ذ  اإ  .) ع��ام��ًا  74 ( ت��رام��ب 
يحرتم  اأوباما  باراك  للرئي�ض  ال�صابق 
ال�صلطات  تو�صيات  �صارم  ب�صكل 
م��ه��رج��ان��ات  ي��ن��ظ��م  ومل  ال�صحية 
ذار/م��ار���ض،  اآ مطلع  منذ  انتخابية 
لي�صخر  ترامب  ي�صتخدمه  الذي  االأمر 
النائم”  ب�”جو  الرئي�ض  ولّقبه  منه. 
يفتقر  نه  الأ يختبئ  نه  باأ يّتهمه  نه  اأ كما 
تظاهرات  خ�صّم  ويف  الطاقة.  اإىل 
وعنف  العن�رشية  �صد  تاريخية 
البداية  يف  ترامب  اختار  ال�رشطة، 
ح��زي��ران/  19 يف  مهرجانه  تنظيم 
 155 ال� ال��ذك��رى  ي��وم  يف  ي��ون��ي��و 
عليه  يطلق  الذي  التحرير”  ل�”يوم 
حزيران/يونيو  )دم��ج  “جونتينث” 
وهو  باالنكليزية(،  لفظهما  وفق  و19 
يف  “العبيد”  خالله  اأدرك  الذي  اليوم 
�صاروا  ّنهم  اأ تك�صا�ض  يف  غالف�صتون 
لوابل  تعّر�صه  بعد  اأن  اإال   . اأح���راراً
اللقاء  ترامب  اأرج��اأ  االنتقادات،  من 
معار�صوه  واأعرب  التايل.  اليوم  اإىل 
تال�صا،  الختياره  اأي�صًا  انزعاجهم  عن 
 1921 ع��ام  �صهدت  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة 
اأمريكي   300 �صحيتها  راح  جمزرة 
ح�صود  اأيدي  على  اإفريقي  اأ�صل  من 
وكانت  البي�صاء  الب�رشة  اأ�صحاب  من 
العرقية  اال�صطرابات  �صواأ  اأ بني  من 
ويعترب  م���ريك���ي.  االأ ال��ت��اري��خ  يف 
اال�صتفزاز  باب  من  اختار  نه  اأ هوؤالء 
مهرجان  اأول  لتنظيم  اأوك��اله��وم��ا 
يف  االنتخابية  احلملة  ا�صتئناف  بعد 
ال��والي��ة  ه��ذه  يف  ف��وزه  يعترب  ح��ني 

حا�صل. حت�صيل  مبثابة  اجلمهورية 

الآلف  اإذ ح�شد ع�شرات  باملخاطر  انتخابي حمفوف  ال�شبت عرب جتّمع  ن�شاطه  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  ا�شتاأنف 
ت�شّجل  بينما  اأزمات عميقة وانتقادات  مّرة منذ تف�شي كوفيد19- يف وقت يواجه  اأن�شاره داخل قاعة مغلقة لأول  من 

ال�شتطالعات. يف  تراجعًا  �شعبيته 

رئي�ض  دع���وة  ث��ارت��ه  اأ م��ا  على  ردا 
الغامن  علي  مرزوق  الكويتي  الربملان 
اىل  الغنو�صي  را�صد  التون�صي  نظريه 
وردود  انتقادات  من  الكويت  زيارة 
بيان  اإ�صدار  اإىل  الغامن  ا�صطر  فعل، 

ذلك. حول  تو�صيحي 
الغنو�صي  زي��ارة  ح��ول  اجل��دل  ث��ري  واأ
و�صط   ، م��وؤخ��راً عنها  االإع���الن  بعد 
اأعلنوا  كويتيني  ن�صطاء  من  رف�ض 
الغنو�صي  دع���وة  على  احتجاجهم 
النه�صة(  )حركة  احلركة  ل�"مواقف 
يف  لبالدهم  العراقي  للغزو  يدة  املوؤ
ح�صب  املا�صي"،  القرن  ت�صعينيات 
ر�صمي،  بيان  يف  الغامن،  وقال  قولهم. 

قدمية  توجيهها  مت  التي  "الدعوة  اإن 
الغنو�صي  اإىل  وُقدمت  حديثة  ولي�صت 
ل�صخ�صه  ولي�ض  الربملانية  ب�صفته 
خالل  وذل��ك  ال�صيا�صي،  توجهه  اأو 
الذي  العربي  الربملاين  االحتاد  اجتماع 
يف  عمان  االأردنية  العا�صمة  يف  ُعقد 

املا�صي". فرباير  �صباط/ 
ن�رشه  ب��ي��ان  يف  ال��غ��امن،  واأو����ص���ح 
"الدعوات  اأن  م��ة،  االأ جمل�ض  ح�صاب 
���ص��اء  روؤ لكافة  توجه  بروتوكولية 
تعني  وال  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ربمل��ان��ات 
لكون  فعاًل  الزيارة  حدوث  بال�رشورة 

خا�صة". ترتيبات  اإىل  يحتاج  ذلك 
ق/د

ي��ران��ي��ة،  ن�����رشت و���ص��ائ��ل اإع���الم اإ
عملية  حول  االأوىل،  للمرة  معلومات 
امل�صرية  االأمريكية  الطائرة  ا�صتهداف 
يراين  اإ �صاروخ  بوا�صطة   ،MQ-4C
للحر�ض  اجلوف�صائية  القوة  قبل  من 
على  �صنة  مرور  ومبنا�صبة  الثوري. 
امل�صرية،  االأمريكية  الطائرة  اإ�صقاط 
“ا�صتنادا  نه  اإ “فار�ض”  وكالة  قالت 
هناك  ك��ان��ت  امل��ع��ل��وم��ات،  ه��ذه  اإىل 
 ،MQ-4C جانب  اإىل  املنطقة،  يف 
يف  الظفرة  قاعدة  من  اأقلعت  التي 
من  بحرية  دورية  طائرة  م��ارات،  االإ
اأمريكية  م�صرية  وطائرة   ،P-8 طراز 
“بعد  واأ�صافت:   .”MQ-9 طراز  من 
 MQ-4C ط��ائ��رة  حلقت  ق���الع،  االإ
وانتهكت  ه��رم��ز،  م�صيق  ب��اجت��اه 
واحدة،  مرة  يرانية  االإ اجلوية  احلدود 
بلدة  اإىل  طريقها  يف  وا���ص��ت��م��رت 
حيث  ايران(،  �رشق  )جنوب  ت�صابهار 
على  ال���رادار  بوا�صطة  ر�صدها  مت 
على  م�صددة  كيلومرتا،   490 م�صافة 
الطائرة  اكت�صف  ال��ذي  ال��رادار  اأن 
 200 من  اأك��رث  ير�صد  اأن  باإمكانه 
م�صافة  على  ثالثية  ب��ع��اد  ب��اأ ه��دف 
قبل  م��ن  �صنعه  ومت  ك��ل��م،   500

يرانيني. االإ املتخ�ص�صني 
اأن  “بعد  ن��ه  اأ “فار�ض”  واأو�صحت 
احل��دود  منطقة   MQ-4C انتهكت 
مهمة  حتديد  مت  ي��ران��ي��ة،  االإ اجل��وي��ة 

ما  الواقعة  املنطقة  يف  ا�صتهدافها 
اإىل  مبارك  وجبل  جا�صك  مدينة  بني 
وا�صتعدتا  اجلوي،  للدفاع  منظومتني 
الرادار”،  بوا�صطة  عليها  للت�صويب 
امل��ن��ظ��وم��ة  “رادار  اأن  م�����ص��ي��ف��ة 
على  ال��ه��دف  ه��ذا  ر�صد  الدفاعية 
ب�رشعة  يحلق  وكان  كلم،   12 ارتفاع 
م�صافة  وعلى  �صاعة   / كلم   700
ال�صاروخ  اإط���الق  ومت  كلم.   169
كانت  عندما  كلم،   90 م�صافة  من 
كلم،   14 ارت��ف��اع  ع��ل��ى  ال��ط��ائ��رة 
كلم   75 م�صافة  على  الهدف  واأ�صاب 

يرانية”. االإ قليمية  االإ املياه  يف 
اأن  اأي�صا  يرانية  االإ الوكالة  وذكرت 
على  كانت   P-8 املاأهولة  “الطائرة 
اإ�صقاط  مت  عندما  اأي�صا  كلم   17 بعد 
امل�صرية  الطائرة  وكانت   ،MQ-4C
حوايل  بعد  على   )MQ-9 ( االأخ��رى 
نه  اأ اإىل  م�صرية   ،″P-8 من  كلم   17
وعلى  امل�صرية،  الطائرة  اإ�صقاط  بعد 
ال��رغ��م م��ن ت��ه��دي��دات امل�����ص��وؤول��ني 
دونالد  الرئي�ض  وخا�صة  االأمريكيني، 
حترك  اأي  ه��ن��اك  يكن  “مل  ت��رام��ب، 
ثالثة  خالل  اأمريكا  قبل  من  هجومي 
اأر�صلوا  ثم  ومن  احلادث”،  بعد  يام  اأ
“اإف22-”  ط���راز  م��ن  م��ق��ات��الت 

املنطقة. اإىل  قنابل  وقاذفات 
ق/د

غ���ارات  يف  م��دن��ّي��ني  خ��م�����ص��ة  ُق��ت��ل 
عملّية  ّيام  اأ ثالث  يف  الرتكي،  للطريان 
نقرة  اأ ت�صّنها  وبّرية  جّوية  ع�صكرّية 
م�صلحي  ���ص��ّد  ال��ع��راق  ���ص��م��ال  يف 
بح�صب  الكرد�صتاين،  العمال  ح��زب 
لوكالة  حمّليون  م�صوؤولون  ق��ال  ما 
ثالثة  وُق��ت��ل  اجلمعة.  بر�ض  فران�ض 
مبحافظة  �صيالدزي  ناحية  يف  مدنّيني 
للطريان  غ���ارات  يف  اجلمعة  ده��وك 
�صّياراتهم”،  “ا�صتهدفت  ال��رتك��ي 
وار�صني  الناحية  مدير  ّكد  اأ ما  بح�صب 
قال  ذلك،  وقبل  بر�ض.  لفران�ض  مايي 
مبحافظة  برادو�صت  ناحية  يف  امل�صوؤول 
اأغنام  “راعي  ّن  اإ �صلبي  ح�صان  اأربيل 

ال��رتك��ي  ل��ل��ط��ريان  ق�����ص��ف  ق��ت��ل يف 
يعترب  وه��و  اخلمي�ض،  املنطقة  على 
الرتكي”.  للهجوم  مدين  �صحّية  ّول  اأ
مدير  �صربي،  �رشب�صت  اأعلن  كذلك، 
اأي�صًا،  ده��وك  يف  ما�صي  كاين  ناحية 
�صخ�ض  ج��ّث��ة  على  اجلمعة  ال��ع��ث��ور 
بالق�صف  وقتل  يومني،  منذ  مفقود 

الرتكي.
ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  جهتها،  م��ن 
تركّيًا  ج��ن��دّي��ًا  ّن  اأ ب��ي��ان  يف  الرتكية 
ق��ت��ل اجل��م��ع��ة خ����الل ا���ص��ت��ب��اك��ات 
م���ع م�����ص��ل��ح��ني م���ن ح���زب ال��ع��ّم��ال 
منطقة  يف  امل��ح��ظ��ور  ال��ك��رد���ص��ت��اين 
العراق.  �صمال  يف  الع�صكرّية  عملّيتها 

بيان  يف  جاء  التطّورات،  هذه  و�صط 
حكومة  با�صم  الر�صمي  للمتحّدث 
قليم  اإ “حكومة  ّن  اأ كرد�صتان،  قليم  اإ
االأح��داث  تلك  ت�صجب  كورد�صتان 
املواطنني  ا�صت�صهاد  عن  ت�صفر  التي 
اأي  قبل  من  ب�رشية  خ�صائر  وتكبدهم 
واأ���ص��اف  كان”.  �صبب  والأي  ط��رف 
الرتكية  اجلمهورية  “نطالب  البيان 
وعلى  ووطنا،  اأرا�صينا  �صيادة  باحرتام 
اإخ��الء  الكورد�صتاين  العمال  ح��زب 
يف  توّترات  يخلق  ال  واأن  املناطق  تلك 

كورد�صتان”. قليم  الإ احلدودّية  املناطق 
عملّية  االأربعاء  �صباح  تركيا  و�صّنت 
ة  خا�صّ ق��ّوات  ون�رشت  احل��دود،  عرب 

العراق،  �صمال  يف  اجلبلّية  املناطق  يف 
حزب  متمّردي  �صّد  عملّية  اإط��ار  يف 
ت�صّنفه  ال��ذي  الكرد�صتاين  العمال 
اخلمي�ض  بغداد  طلبت   .” “اإرهابيًا نقرة  اأ
االأرا�صي  من  قّواتها  �صحب  نقرة  اأ من 
ف��ع��ال  االأ ع��ن  و”الكّف  ال��ع��راق��ّي��ة 
ال�صفري  ا�صتدعائها  بعد  اال�صتفزازّية”، 
خالل  الثانية  للمّرة  يلدز  فاحت  الرتكي 
عدد  نزوح  عن  نا�صطون  فاد  واأ اأ�صبوع. 
الق�صف  من  هربًا  العائالت  من  كبري 
حزب  تاأكيد  مع  ده��وك،  حمافظة  يف 
رّدوا  مقاتليه  ّن  اأ الكرد�صتاين  العمال 

الرتكية. القوات  �رشبات  على 
ق/د

ان��دالع  اأن  من  وا�صنطن  يانغ  بيونغ  ح��ذرت 
ميكن  الكورية،  اجلزيرة  �صبه  يف  جديدة  حرب 
وجاء  املتحدة.  الواليات  تدمري  اإىل  ي��وؤدي  اأن 
الكورية  ال�صفارة  من  ر�صالة  يف  التحذير  هذا 
“تا�ض”  وك��ال��ة  اإىل  مو�صكو  يف  ال�صمالية 
الن��دالع   70 ال���  ال��ذك��رى  ع�صية  ال��رو���ص��ي��ة، 
“اجلي�ض  اأن  الر�صالة  واأو�صحت  الكورية.  احلرب 
نواع  اأ جميع  العام  هذا  خالل  يجري  االأمريكي 
ويف  اجلنوبية  كوريا  يف  الع�صكرية  املناورات 
منها  الرئي�صي  والغر�ض  لها،  املتاخمة  املناطق 
يف  االأمريكية  امل�صلحة  القوات  ون�رش  نقل  هو 
�رشيع  لهجوم  اخلارج،  من  الكورية  اجلزيرة  �صبه 

ال�صعبية”.  الدميقراطية  كوريا  جمهورية  على 
كوريا  ب��اأن  ال�صدد  هذا  يف  ال�صفارة  وذّك��رت 
ا�صرتاتيجية  �صواريخ  اليوم  متتلك  ال�صمالية 
من  معاقبة  على  “قادرة  ن��ووي��ة  ���ص��ل��ح��ة  واأ
ينما  اأ رحمة،  بال  عليها  يديه  اأ رفع  على  يجروؤ 
البعثة  وقالت  االأر�ض”.  كوكب  على  كانوا 
حرب  �صتحدثه  الذي  “املنعرج  اإن  الدبلوما�صية 
اإىل  ي�صاف  مثريا  حدثا  �صيكون  جديدة،  كورية 
الإمرباطورية  ح��دا  و�صي�صع  الب�رشية  تاريخ 
وت�صتعد  املتحدة”.  ال��والي��ات  ا�صمها  اأخ��رى 
مناه�صة  من�صورات  الإر�صال  ال�صمالية  كوريا 
ف��ادت  اأ ما  وفق  احل��دود،  عرب  اجلنوبية  جلارتها 

ارتفاع  ظل  يف  ال�صبت،  ر�صمية  اإعالم  و�صائل 
اجلزيرة. �صبه  على  التوتر  من�صوب 

�صل�صلة  م���وؤخ���را  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  واأ����ص���درت 
على  ب�صيول  للتنديد  اللهجة  �صديدة  ت�رشيحات 
ال�صمايل  لل�صطر  مناه�صة  من�صورات  خلفية 
اجلنوبية  كوريا  اإىل  ف��روا  من�صقون  ير�صلها 
اأو  ببالونات  ربطها  خالل  من  اإما  احلدود،  عرب 

قارورات.
تدمري  عرب  �صغوطها  ال�صمالية  كوريا  وكّثفت 
رم��زا  �صّكل  احل���دود  م��ن  جانبها  على  مبنى 
بتعزيز  هددت  بينما  الكوريتني،  بني  للتقارب 
قالت  وقت  يف  احلدود  عند  الع�صكري  تواجدها 

من  من�صورات  حملة  الإط���الق  ت�صتعد  ن��ه��ا  اإ
ال�صمالية  الكورية  نباء  االأ وكالة  فادت  واأ طرفها. 
“الغا�صبني…  ال�صماليني  الكوريني  اأن  الر�صمية 
عملية  الإط��الق  بالتح�صريات  قدما  مي�صون 
باجّتاه  للمن�صورات”  النطاق  وا�صعة  توزيع 
ن�رشتها  ���ص��ور  واأظ��ه��رت  اجل��ن��وب��ي.  ال�صطر 
اأعقاب  الر�صمية  �صينمون”  “رودونغ  �صحيفة 
حتمل  من�صورات  على  و�صعت  ورماد  �صجائر 
جاي- مون  اجلنوبي  الكوري  الرئي�ض  �صورة 

وهو  ملون  �صورة  حمل  من�صور  على  وُكتب  اإن. 
ذلك  يف  مبا  �صيء،  كل  “اأكل  م�رشوبا  يحت�صي 
املن�صورات  وتثري  الكوريتني”.  بني  االت��ف��اق 

الكوري  الزعيم  وتنتقد  املن�صقون  ير�صلها  التي 
انتهاكه  خلفية  على  جونغ-اأون  كيم  ال�صمايل 
حفيظة  النووية  وطموحاته  ن�صان  االإ حقوق 
�صقيقة  جونغ،  يو  كيم  وانتقدت  يانغ.  بيونغ 
ال��ك��وري  الرئي�ض  ال��ن��اف��ذة،  اأون  ج��ون��غ  كيم 
مع  االن��خ��راط  عن  داف��ع  لطاملا  ال��ذي  اجلنوبي 
على  حازمة  بلهجة  �صيول  ورّدت  بالده.  جارة 
االأخرية  يانغ  بيونغ  تنديدات  على  عادتها  غري 
االأ�صبوع  هذا  االرتباط  مكتب  وتفجريها  مبون 
اأفعال  االآن…  بعد  تتحمل  “لن  نها  اإ بالقول 
وت�رشيحاتها”.  املنطقية  غري  ال�صمالية(  )كوريا 
ق/د

ت��ف��ق��د ال��رئ��ي�����ض ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
عنا�رش  ال�صبت،  اأم�ض  ال�صي�صي، 
وذلك  الع�صكرية،  الغربية  املنطقة 
للقوات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  بح�صور 
القوات  اأرك��ان  ورئي�ض  امل�صلحة، 
الرئي�صية  ف��رع  االأ وق��ادة  امل�صلحة، 

امل�صلحة. للقوات 
وق���ال ال�����ص��ف��ري ب�����ص��ام را���ص��ي، 
رئا�صة  با�صم  الر�صمي  املتحدث 

ال�صي�صي  الرئي�ض  اإن  اجلمهورية، 
املقاتلة  الوحدات  تفقده  ثناء  اأ قال 
الغربية  باملنطقة  اجلوية  للقوات 
من  امل�رشي  »اجلي�ض  الع�صكرية: 
جي�ض  ولكنه  املنطقة  جيو�ض  اأقوى 
وقادر  يهدد..  وال  يحمي  ر�صيد.. 
القومي  م�رش  اأمن  عن  الدفاع  على 

الوطن«. حدود  وخارج  داخل 
ق/د

مرزوق الغامن يربر زيارة الغنو�شي 
للكويت

ايران تن�شر لأول مرة تفا�شيل جديدة 
حول ق�شفها لطائرة اأمريكية 

ثالث اأيام عملّية “خمالب النمر”.. 

مقتل 5 مدنّيني يف غارات تركية ا�شتهدفت مواقع حلزب العمال الكرد�شتاين 

بيونغ يانغ لوا�شنطن: 

حرب جديدة يف �شبه اجلزيرة الكورية قد توؤدي اإىل تدمري الوليات املتحدة 

ال�شي�شي من املنطقة الغربية: 

اجلي�ص امل�شري من اأقوى جيو�ص 
املنطقة يحمي ول يهدد
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ال�صحراء  ح��ول  اجل��زائ��ري  املغربي  ال��ن��زاع 
اأن  و  ال  اأم  مغربية  ار�صا  كانت  اإن  الغربية  
البولي�صاريو ال متتلك اأية �رشعية واأية و�صائل، 
نزاع  بالطبع   هو   ، كيان  اأي  ت�صكل  وال 
اللجنة  يتجدد، كونه مدرج يف  �صيا�صي قدمي 
الرابعة لت�صفية اال�صتعمار على م�صتوى االأمم 
ال�صحراء  ق�صية  وتعد   ،1963 منذ  املتحدة 
يف  اال�صتعمار  لت�صفية  ق�صية  اآخر  الغربية، 
القارة ال�صمراء واأقدمها يف الوقت ذاته، لكن 
يقفون  الذين  املحايدين  َلَحاء"  "ال�صُ غياب 
فوق كل النزاعات، ويقومون بدور الو�صاطة 
يف توحيد ال�صعوب املغاربية غائب اأو مغيب، 
و لذلك كانت ق�صية ال�صحراء الغربية جوهر 
االختالفات االإيديولوجية وال�صيا�صية، وحتى 
االإ�صرتاتيجية، بني بلدان املنطقة ، كون املغرب 
حمالت  وت�صن  اجلزائر  اتهامها  على  ت�رش 
اإعالمية �صدها ، بتاأمني منفذ لها على املحيط 
ولعل  ت��ن��دوف،  حديد  لت�صدير  االأطل�صي 
اجلزائرية  ال�صلطة  وقوف  هو  ال�رشاع  احتدام 
البوليزاريو  جانب  اإىل  اجلزائر(  نقول  ال  و   (
مبخيمات  موؤمتراتها  باحت�صان  لها  ال�صماح  و 
اي�صا  لها  ال�صماح  و  اجلزائر،  جنوب  تندوف 
بتنظيم جامعتها ال�صيفية فوق اأر�صها،  حيث 
كلما  اأ�صده   املغرب  و  اجلزائر  بني  العداء  بلغ 

حدث جديد يف الق�صية.
متثل  فيه  مبالغا  حدا  املرة  هذه  بلغ  فالو�صع 
عندما   ، حكومة  و  �صعبا  دول��ة  اإه��ان��ة  يف 
العدو  بالبلد  اجلزائر  املغربي  القن�صل  و�صف 
القن�صلية  اأمام  للمغاربة  بالرعايا  لقائه  خالل 
للجزائريني  �صديدا  غ�صبا  و  ا�صتياًء  خلق   ،

�صبكات  عرب  �صخطهم   عن  ع��ربوا  الذين 
ا�صتدعاء  اإىل  واأدى  االجتماعي،  التوا�صل 
وزارة  ط��رف  م��ن  باجلزائر  امل��غ��رب  �صفري 
عن  لال�صتف�صار  اجلزائرية  اخلارجية  ال�صوؤون 
ال  رجل  بها  اأدىل  التي  اخلطرية  الت�رشيحات 
يتقن فن الدبلوما�صية، فقد هدمت ت�رشيحاته 
عالقات متينة بني البلدين و جذورها �صاربة 
اأن  اجلزائريون  قال  و  الثورة،  منذ  التاريخ  يف 
يتعلق  االأم��ر  يكفي،طاملا  ال  وحده  االإعتذار 
ب�صيادة ال�صعب و الدولة و كان من الطبيعي 
ان�صحاب القن�صل املغربي بوهران و معه 300 
متتبعون  يقول  ديارهم،  اإىل  العودة  و  رعية 
اأن يرتك  اأ�صده، ما كان  ال�رشاع  بلغ  اأنه مهما 
اللغة يغادرون دون  الدين و  نقا�صمهم  اإخوان 
�صعت  طاملا  اجلزائر  اأن  و  خا�صة  "تفاو�ض" 
املفاو�صات  الإحياء  االأممية  اجلهود  لدعمها 
 ، ال�رشاع  الإنهاء  والبيوليزاريو  الرباط  بني 
اإىل  الغربية  ال�صحراء  حتولت  بعدما  خا�صة 
ق�صية اإفريقية، ومل تعد حم�صورة يف جانبها 
االإقليمي، اأي اأعطيت لها بعدا جيو�صيا�صيا، و 

اأ�صبحت �صمن اإطار وا�صع ومعقد.
الغربية  ال�صحراء  فاإن ق�صية  و على ما يبدو 
ا�صتعل  و  عتيا  الكرب  من  بلغت  و  عّمرت 
راأ�صها �صيبا مثلها مثل الق�صية  الفل�صطينية 
و  حاله،   على  الو�صع  يبقى  اأن  ميكن  ال  و 
لف�ض  حلول  اإيجاد  يف  التفكري  وج��ب  ل��ذا 
هذا  كان  اإن  و  االأ�صقاء،  االإخ��وة  بني  النزاع 
اأو  )املغرب  الطرفني  اإح��دى  تنازل  يتطلب 
يف  يكمن  االأ�صا�صي  فامل�صكل  البوليزاريو( 
�صمها  يف  املخزن  رغبة  و  تندوف  منطقة 
اأن  بومدين  ه��واري  الرئي�ض  حلم  كان  اإليه، 
يعتربون  الذين  واأن  ال�صعوب،  مغرب  يقام 

اليوم اأعداء اجلزائر قد ي�صبحون غدا اأ�صدقاء، 
البناء  ب�صدد  املجتمع  اأن  يرى  بومدين  وكان 
هي  العربي  املغرب  �صعوب  "اإن  يقول:  فكان 
�صعب واحد بتاريخه ودينه ولغته وح�صارته 
�صك  بال  ال�صعوب  هذه  و�صتلتقي  ومطاحمه، 
الرئي�ض  ت�صاءل  املزدهر، وطاملا  امل�صتقبل  لبناء 
ال�رشاع؟  هذا  من  ل�صالح  بومدين  ه��واري 
اليوم على  اإبادية ت�صن  اإن حربا  بالقول:  ويرد 
�صعب ال�صاقية احلمراء، وت�صاءل عن ال�صكوت 
املطبق يف املناطق العربية وهي ترى اأن الذين 
م�صلمون  عرب  هم  املنطقة  هذه  يف  يذبحون 
االأول  ال�رشاع  يف  املخزن   ا�صتثمر  كما  و   ،
الرئي�ض  و  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  دار بني  الذي 
ال�صاذيل بن جديد، اأدى به اإىل اال�صتقالة، و  ما 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئي�ض  عهدة  وقع يف 
جديد  من  امللف  فتح  اليوم   املخزن  يحاول 
هذا  و  احل��ايل،  اجلزائري  الرئي�ض  عهدة  يف 
مغرب  م�رشوع  و  م�صتمر  ال�رشاع  ان  يعني 
ال�صعوب لن يتحقق، و كما هو معروف  كان 
حلم الدول الثالث ) اجلزائر، تون�ض و املغرب( 
بناء دار واحدة ، ا�صمها املغرب العربي والتي 
العروبة  "وحدة  هو  اكرب  لبناء  مقدمة  هي 
لقيت  ملا  ب��داأ  االن�صقاق  اأن  غري  ال�صاملة"، 
طرف  من  قويا  دعما  ال�صحراوية  الق�صية 
احلكومة اجلزائرية اأيام الرئي�ض الراحل هواري 
بومدين، الذي كان له لقاءات مع امللك احل�صن 
 1969 �صنة  يف  "اإيفران"  لقاء  ومنها  الثاين، 
بحق  واملغرب  اجلزائر  تعرتف  مبقت�صاه  والذي 
كحل  ال�صحراوي  لل�صعب  امل�صري  تقرير 
اأمام  الق�صية  هذه  ومنذ طرح  و�صليم.   وحيد 
واحدا  موقفا  اجلزائر  اتخذت  الدويل،  املجتمع 
واأكدت  اال�صتعمار..،  ت�صفية  وهو  وطبيعيا، 

بحقها  املطالبة  ال�صعوب  جميع  مع  ت�صامنها 
وكانت  الدائم،  واال�صتقالل  امل�صري  تقرير  يف 
اأو  تتحرك دائما على م�صتوى املغرب العربي 
بقرارات  عمال  ذلك  و  الدويل،  اأو  االإفريقي 
الق�صية  اأن  على  ن�صت  التي  املتحدة  االأمم 
ا�صتعمار،  ت�صفية  ق�صية  هي  ال�صحراوية 
ال  تعرتف  ال  املتحدة  االأمم  اأن  على  يدل  مما 
بالتق�صيم وال بدمج االإقليم الناجت عن املعاهدة 
مل  ما  وهو   ،1976 ل�صنة  املوريتانية  املغربية 
بال�صاقية  يطالب  كان  الذي  املغرب،  يعجب 
اأرا�صيه  من  كجزء  الذهب  ووادي  احلمراء 
طالب  ذلك،  من  اأكرث  اإىل  تعدى  بل  املغربية، 
ب�صم موريتانيا كلها اإىل اأرا�صيه وجزء كبري 
عليه  يطلق  ما  وهذا  اجلزائرية،  االأرا�صي  من 
ما  املغاربية  فال�صعوب  الكبري"،  "املغرب  ب�: 
"امل�صرية اخل�رشاء" لغزو  اأحداث  تتذكر  تزال  
 ،1975 نوفمرب   05 يف  الغربية  ال�صحراء 
يف  وقفت  التي  اجل��زائ��ر  ير�ض  مل  ما  وه��و 
مبادئ  واحرتام  ال�صالم  اأجل  من  املغرب  وجه 
امللك  "مذكرات"  على  واملطلع  املتحدة،  االأمم 
"انبعاث  عنوان:  حتت  الثاين  احل�صن  املغربي 
االأ�صبق  الرئي�ض  م�صاعي  على  يقف   ، اأمة" 
اأحمد بن بلة، عندما كان على راأ�ض اجلمهورية 
دول  توحيد  يف  اال�صتقالل  ع�صية  اجلزائرية 
املغاربي،  االإحتاد  �رشح  وبناء  العربي  املغرب 
اأقطار  يف  االأ�صقاء  بني  العالقة  وتكري�ض 
كانت  التي  االآم��ال  وحتقيق  العربي  املغرب 
بن  كان  فقد  املغاربية،  ال�صعوب  اإليها  ت�صبو 
بلة يف ر�صائله ي�صيد بتجربة الثورة اجلزائرية 
برهنت  والتي  اجلزائري  ال�صعب  خا�صها  التي 
بني  تربط  التي  واالأخوة  ال�صداقة  على عمق 
امل�صاكل  ورغ��م  وامل��غ��رب،  تون�ض  اجلارتني 

التي برزت بعد اال�صتقالل، فقد كان ال�صغل 
العمل  اجلزائرية  للحكومة  بالن�صبة  ال�صاغل 
املوروثة  واحلواجز  العقبات  جميع  اإزالة  على 
عن اال�صتعمار، واالحتفاظ بالعالقات الطيبة 
وخا�صة  لل�صالم،  املحبة  ال�صعوب  كافة  مع 

منها ال�صعوب العربية ال�صقيقة .
ماهو مطالب به اليوم هو العودة اإىل االتفاقية 
ق��رارات   و  احل��دود  ب�صاأن  املغربية  اجلزائرية 
حني   1958 اأفريل  يف  املنعقد  "طنجة"  موؤمتر 
ت�صييد  املغربية  و  اجلزائرية  احلكومة  قررت 
اإن�صاء جلنة  العربي، ومت خاللها  املغرب  وحدة 
مغربية جزائرية لدرا�صة م�صكلة احلدود،  هي 
التي اأبرمت بني احل�صن الثاين وفرحات عبا�ض 
رئي�ض احلكومة املوؤقتة ، تعهد فيها  اأحمد بن 
وقعتها  التي  االتفاقيات  �صائر  باحرتام  بلة 
رئي�صا،  اأ�صبح  عندما  املوؤقتة  اجلزائر  حكومة 
بحجة  وع��وده  عن  تراجع  اأن  لبث  ما  ولكنه 
اأنه ال يعلم �صيئا عن هذه االتفاقية، وكان لقاء 
جمع بني احل�صن الثاين وبن بلة بناء على دعوة 
بن  عن  نيابة  اخلارجية  وزير  خمي�صتي  حممد 
ق�صية  وباالأخ�ض  احلدود،  ق�صية  لبحث  بلة 
له  ي�صلم  اأن  بلة  بن  اأحمد  ووع��ده  تندوف، 
يت�صنى  اإىل حني  ميهله  اأن  عليه  لكن  تندوف، 
زمام  ويتوىل  اجلزائرية  املوؤ�ص�صات  اإقامة  له 
االأمور يف البالد وياأخذ يف قب�صته املعار�صة 
االع��رتاف  اأو  الت�رشيح  ه��ذا  ج��اء  واحل���زب، 
من   290 ال�صفحة  يف  الثاين  احل�صن  من 
و كان   ، الثاين  للح�صن  ال�صخ�صية  املذكرات 
اأحمد  االأ�صبق  الرئي�ض  ان يوؤكد  املفرو�ض  من 
اأو  التاريخ  اأم��ام  الت�رشيحات  هذه  بلة  بن 
ينفيها وموقفه من املذبحة، قبل وفاته. ) بدون 

خلفيات(.

راع  اجلزائري املغربي يجه�ص م�شروع مغرب ال�شعوب ا�شتمرار ال�شّ

التوتر ال�شيا�شي بني اجلزائر و املغرب و ا�شتمرار ال�شراع بينهما يزداد تعقيدا و تاأزما على كل امل�شتويات، لي�ص بالن�شبة للعالقات التاريخية التي تربطالبلدين فح�شب 
، و اإمنا توؤثر على العالقات الإجتماعية و الإن�شانية فيما بينهم يف اإطار ما ي�شمى بعالقة "امل�شاهرة"، خا�شة و اأن هذا التوتر اأجه�ص م�شروغ مغرب ال�شعوب الذي طاملا 
انتظرته �شعوب املغرب العربي ب�شغف لبنائه و حتقيقه، و ال�شوؤال ماذا عن اجلزائريني املقيمني باملغرب، هل �شيتم ترحيلهم اإىل ديارهم؟ كل هذا متوقف على مواقف 

ال�شلطات اجلزائرية و ما ميكن اأن تتخذه من قرارات، و اإن مت ذلك فهذا يعني الطالق بني دولتني �شقيقتني و ل نقول ن�شوب حرب م�شلحة بينهما.

مبنحى  مت��ر  دوم��ا  ك��ان��ت   بفرن�صا  فعالقتنا 
ت�صتقر  كانت  لكنها  هبوطي،  واآخر  ت�صاعدي 
العجوز  هذه  ترى  كانت  التي  امل�صافة  عند  
اجلميع  اكت�صف  تكون...حتى  اأن  لها  وترغب 
ويعك�ض  هنا  ميثلها  فيمن  امل�صكلة وهي  اأ�صل 
الظالم؟ا  ال�صم�ض و يف جنح  املراآة يف عز  لها 
رددوها  نقول  ال  ،حتى  مقول  اجلميع  وحفظ 
تغذي  التي  هي  االأذي���ال  واح���د)اإن  ب�صوت 

الراأ�ض...وتعطي قوة االأح�صنة للمقود(
جترمي  قانون  عن  املثال  �صبيل  على  ولنت�صاءل 
نوابنا  طاولة  على  ُيطرح  مل  الذي  االإ�صتعمار 
 ...... عليه  امل�صادقة  تتم  اأن  قبل  اأ���ص��ال...�  
احلقيقة.. والتطبيق  احللم  التنظري  بني  و�صتان 
وبني ج�ض النب�ض وبني افتعال اجل�صم باأكمله. 
الفرن�صي كان ذكاءا �صموليا ويتحرك  فالذكاء 
ي�صع  وامل��دى...ال  الُرحب  وا�صعة  اأطر  و�صط 
ال�صم يف الع�صل فقط كما يقال بل يجر الرقاب 
يف  الع�صاق  اأكرثهم  والتقدي�ض.وما  لالإنحناء 
زمن االإ�صتبداد كما يقول ابن خلدون ؟ا مثلما  
االأحذية  ينطبق جليا مع  كرثة ما�صحي  االأمر 
اأكرثهم  وما   . والكوارث؟ا  احلروب   زمن  يف 
زمن  يف  ال�صوداين  الفول  قراطي�ض  باعة 
العائالت  ونفوذ  املوز  وجمهوريات  الُع�صب 
االأولغار�صية ؟ا لقد مر قانون متجيد االإ�صتعمار 
يوم23فيفري2005ونحن اإزاءه �صم بكم بل ال 
الدماء   �صفاكي  �صاهدنا  لنا..يوم  والقوة  حول 

النيا�صني  على  ي��ح��وزون  معهم  والعاملني 
اجلانب  يف  الذهب.بينما  �صلب  من  واالأو�صمة 
يحرتقون  والوطنيني  ال�صهداء  اأبناء  االآخ��ر 
احرتاق ال�صمع و�صط الظلمة الدكناء... بعدها 
تقافزت هنا وهنا تلك االأقالم واحتجت احتجاج 
الزيادة يف اأ�صعار اخلبز؟ا  ثم �رشعان ما عادت 
الأوكارها تبكي بكاء التاريخ واالإحت�صار...بل 
بكاء الفر�صان وهم ي�رشبون من دموع اخليانات 
جمدها  ت�صنع  فرن�صا  كانت  ال��ك��ربى؟ا....� 
بخدامها  نف�صها  وحتيط  اخلا�صة  بو�صائلها 
دولة حرة  العامل.فهي  واأجنا�ض  اأعراق  من كل 
وع�صو دائم يف هيئة االأمم املتحدة و�صاحبة كل 
املبادرات يف العامل...كيف ال  وال اأحد يراقبها 
التاريخ  ت�صنع  التي  ،فهي  �صيا�صاتها  يلجم  اأو 
االآنية...وعندما  م�صاحلها  وح�صب  ت�صاء  كما 
ذواكرهم  الزالت  وممن  الغيورين  بع�ض  حاول 
حرب  اإبان  وامل�صبلني  املقاومني  بدماء  تختلط 
داخل  االإ�صتعمار  يجرم  قانون  اإن�صاء  التحرير، 
وقفزة  جنونية  الفكرة  كانت  الربملان...    قبة 
لالأ�صف  االأمة...لكنه  هذه  تاريخ  يف  عظيمة 
لقيت ما لقيته من لغو  على االأثري ومن حرب 
فرن�صا  وجت�صيد...اإ�صتعملت  تطبيق  دون  وفري 
وزبانيتها كل ال�صبل املتاحة والعابرة للقارات 
مرور  مهده..ومع  يف  امل�رشوع  هذا  يوؤد  حتى 
ال�صنني �صاهدنا باأم اأعيننا احلقيقة املرة ،وهي اأن 
هذه امل�صتعمرة املارقة جنحت يف اخرتاق حتى 

م�صاعرنا واأحا�صي�صنا.بل كانت تعي ما تفعل...
نوايا  واأحرقت  ب��ددت  بالله  والعياذ  وكاأنها 
اجلميع ؟ا ال ل�صيء �صوى اأنها كانت حتوز على 
رغبت  كيفما  بعد.ت�صتعملها  عن  التحكم  اآلة 
منا�صبة...وبقدرة  تراها  التي  االأزمنة  ويف 
قادر مت قرب هذا امل�رشوع باإ�صتعمال اأدوات جد 
متطورة حتى ال نقول اأ�صلحة معنوية.دون اأن 
فرن�صا  اأن  بعد(  فيما  فهموا  اجلميع)بل  يفهم 
تاريخيا  وتخنقنا  املوجعة  اليد  على  تقب�ض 
وتر�صد  البطن.  من  اأحزمتنا  ت�صد  التي  ،وهي 
.فاعلة  كل  بل حتررنا  وتاألقنا  تقدمنا  بو�صلة 
.وباإخت�صار  ال�صكة  عن  لتحييدها  م�صتحيل 
الوفري  اخلري  امل�صتقبلية  �صيا�صاتها  جنت  فقد 
لها ...كيف ال وهي من زرعت العقول املن�ِصقة 
باالأم�ض  زرعت  مثلما  الرتبوية  منظومتنا  يف 
األغاما الزلنا من�صح اآثارها وننزعها...فقد ركزت 
الذكية على ورقة رابحة وهي تكوين  فرن�صا 
ما ميكن �صخه  املتعاقبة وكل  االأجيال  وتاأطري 
كلما  الذي   االإن�صان  ....ف�صنعت  العقول  يف 
جتاوز �صن الر�صد اإال و�صده احلنني اإىل هناك اأي 
ما وراء البحار.حتى واأن هذا العن�رش يحمل من 
العالمات اجلزائرية اخلال�صة الكثري الكثري...اأي 
هنالك ممن الزال يرى يف فرن�صا رمزا للتح�رش 
والتحرر.وكل احلقوق والواجبات .متكنت  هذه 
العجوز احلاذقة من اإدارة االأمور كيفما �صاءت..
على  مرة  من  كم  يف  عرثنا  اأننا  هو  والدليل 

ن�صو�ض داخل الكتب الرتبوية..ُتطرح بطرائق 
جد ذكية وهذين مثالني على ذلك االأول لل�صنة 
اخلام�صة ابتدائي يقول)اإن فرن�صا ا�صتفادت يف 
بداية القرن التا�صع ع�رش من الثورة ال�صناعية 
ع�صكرية  ق��وة  ف�صكلت  لتطويراأ�صلحتها 
ال  التورية  فهذه  اجلزائر(  حترير  من  مكنتها 
يفهمها اإال خمت�صا.يف ال�صاأن ال�صيا�صي. اأما يف 
كتاب الرابعة متو�صط  فقد جاء فيه )ما ك�صف 
احلرب  نهاية  يف  لفرن�صا  الفظيع  الوجه  عن 
1945مادفع  8ماي  اأحداث  هو  الثانية  العاملي 
ال�صعب  حلزب  التابعني  املتطرفني  بالثوريني 
تو�صيع  اإىل  اأدى  اأك��رب  تطرف  اإىل  اجلزائري 
اإىل  يطمحون  كانوا  من  وبني  بينهم  الهوة 
هذا  كل  فرن�صا.(  مع  واأم��ن  ب�صالم  العي�ض 
باملفردات  والتالعب  الت�صويه  من  وغ��ريه 
حمو  خاللها  من  تريد  التي  �صيا�صاتها  ف�صح 
وكفاحه.. االأب��ي  ال�صعب  هذا  ن�صاالت  كل 
فاالأكيد  اجلزائر  يف  هكذا  تت�رشف  هي  واإذ 
م�صتعمرات  مع  بف�صاعة  موجود  اأنه   املوؤكد 
اأخرى..ولكن لالأ�صف ال�صديد اإذ هناك الغالبية 
هذه  جل  ويدركون  يعون  ممن  عندنا  العظمى 
العيون  االأخ��رى  ال�صفة  يف  املكائد...هناك 
ال�صاهرة والتي لن تنم حتى تطمئن باأنها نفذت 
ينعتون  الذين  وهم  وخمططاتها  تو�صياتها 
باملرتزقة.وكل ذلك طبعا لي�ض جمانا بل  دوما 
وفق امتيازات وترقيات حتى وهي مبنية على 

اخلطاأ والتزوير... تيمنا باأجندات مدرو�صة بدقة 
وخلطة �صحرية عا�صت وتربت يف كنف املنهج 
احتقار  على  .والقائم  ال�رشف  الكولونيايل 
اأرا�صيه  وخ��ريات  ثرواته  �صلب  بعد  االآخ��ر 
االإعالمي  اأو اخلطاب   القوة  با�صتعمال  ،�صواء 
املموه واملُرِغب..وكل ذلك  بال حياء اأو اأخالق 
لهما  مثيل  ال  ودن��اءة  بحقارة  بل  اإن�صانية  اأو 
.وكاأن التاريخ دائما ياآزر االأقوياء كيفما فهموا 
الوحيد  االإنت�صار  احلياة والب�رشية...فقط يظل 
احلية.ولي�ض  ال�صمائر  اأ�صحاب  واخلالد هو مع 
التي تكذب على اأنف�صها  بعد اأن كذبت على 
امليامني  �صبابنا  ليت كل  ؟ا  اجلبابرة  �صالطينها 
احلراك  �صمن  م�صاركني  يوم  ذات  كانوا  ممن 
اأن �صبب بالء مفا�صل دولتهم  يتاأكدو وبيقني 
العي�ض  يف  يرغبون  التي  العقول  تلك  هي 
، والتي قبل هذا كانوا  حتت �صطوتها وكنفها 
اأحيائها  اإحدى  فيها  ولو يف  بالعي�ض  يحلمون 
من  االأبي�ض  اخليط  جتلى  فقد  ؟ا  الق�صديرية 
الكربى... امل�صكالت  اأ�صل  االأ�صود.وُه�صمت 

واملراب�ض التي كانت ت�صب بها �صمومها؟ا

املنظومة الرتبوية...كانت حقال دائم اخل�شوبة لفرن�شا؟ا
منذ الإ�شتقالل واجلزائر ل جتني غري الويالت من عالقتها �شبه امل�شتقرة مع امل�شتعمرة القدمية)فرن�شا(..ورغم ذلك ُيغ�ص الطرف �شواء بدافع الِعلم املق�شود اأو 
بدافع اجلهل وعدم الوعي ....و�شول اليوم اإىل ما جناه علينا حراك فيفري من يقظة �شاملة ارتع�شت لها الفرائ�ص وا�شتكانت لها النفائ�ص ؟ا....وقد ا�شتبانت على 

اإثره الكثري من الأمور التي وجب اإعادة النظر فيها واإخراجها من اخلزائن الرثة ومن ثمة تطهريها وبعث احلقيقة بداخلها من جديد...

بقلم/ جمال ن�شراهلل

مطالب بالعودة اإىل التفاقية اجلزائرية املغربية ب�شاأن احلدود و قرارات  موؤمتر طنجة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم:2020/29
و�شل اإ�شهار خا�ص بتاأ�شي�ص جمعية حملية

بتاريخ:  املودعة   . غرداية  بلدية   - جنا  اأو  ترجا  جمعية  امل�شماة 
عي�شى �شالح  ال�شيخ  ال�شيد:  اجلمعية  رئي�ص   .2020/06/04

م�شكن  مقرها:  الكائن  غرداية  ب:   1988/08/24 بتاريخ:  املولود 
ال�شيد:در غال اأحمد بحي بابا و مو�شى بلدية غرداية ولية غرداية

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف الق�شايا التجارية علنيا، غيابيا و يف اأول درجة يف ال�شكل: 
حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  افراغ  املو�شوع:  يف  اخلربة.  بعد  ال�شري  اإعادة  دعوى  قبول 
 19/00636 2019/05/19 حتت رقم فهر�ص  حا�شي م�شعود الق�شم التجاري بتاريخ 
و اعتماد اخلربة املنجزة من قبل الأ�شتاذ �شديقي م�شعود اخلبري يف املحا�شبة و املودعة 
19/69 و بالنتيجة الزام  2019/06/24 حتت رقم  لدي اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 
املرجع �شده موؤ�ش�شة الأ�شغال العمومية الكربى للبناء و الري عويف ر�شيد ممثلة يف �شخ�ص 
م�شريها و �شاحبها عويف ر�شيد بان يدفع للمرجع ب�شي�ص يو�شف �شاحب وكالة ايجارات 
يف  العالق  الدين  مبلغ  يو�شف  ب�شي�ص  مديرها  �شخ�ص  يف  املمثلة  ف.ا  م.  غ.  خمتلفة 
ذمته مببلغ اجمايل قدره ثمانية ماليني و مائة و اأربعة اآلف وت�شعمائة و ثمانون دينار 
جزائري  دينار  األف  مائتي  قدره  مببلغ  تعوي�شه  و  دج(   8.104.980.00( جزائري 
)200.000.00 دج( عن ال�شرر الالحق به جراء التماطل و التاأخري يف الدفع، وكذا 
م�شاريف  عن  دج(   45.000( جزائري  دينار  الف  اأربعون  و  خم�شة  مبلغ  من  متيكنه 
اخلربة، مع حتميل املرجع �شده باقي امل�شاريف الق�شائية بذا �شدر هذا احلكم و اأف�شح 
به جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله، و اأم�شيا اأ�شل هذا احلكم كل 

من الرئي�ص و اآمني ال�شبط.

حكـــــــــــــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية
دائرة القرارة
بلدية القرارة

رقم :013/م .�ص. اإ /2020
القرارة يف: 2020/05/03

و�شل اإ�شهار خا�ص بتاأ�شي�ص جمعية حملية
امل�شماة: جمعية حي امل�شجد الكبري

بلدية : القرارة / املودعة بتاريخ : 2019/12/03.
بتاريخ:  املولود  �شعيد  بن  اهلل  عبد  حمدي   : اجلمعية  رئي�ص 

غرداية.  / القرارة   :  1967/12/12
بلدية   / الكبري  امل�شجد  بحي  بابهون  ال�شيخ  بربج   : مقرها  الكائن 

: القرارة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�شعانبة
بلدية متليلي ال�شعانبة

رقم:2020/19
و�شل اإ�شهار خا�ص بتاأ�شي�ص جمعية حملية

امل�شماة: جمعية الإح�شان اخلريية
املودعية بتاريخ: 2020/03/17

بتاريخ:  املولود  اأحمد  عمار  مولي  اجلمعية  رئي�ص 
مبتليلي  1958/05/27

الكائن مقرها: دار ال�شبيل بحي الأمري عبد القادر مبتليلي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�شعانبة
بلدية متليلي ال�شعانبة

رقم: 2020/05
و�شل اإ�شهار خا�ص بتجديد جمعية حملية

�شاة: جمعية اأولياء التالميذ ملتو�شطة ال�شهيد دهان حممد
املودعة بتاريخ: 2019/07/02

بتاريخ:  املولود  احلفيظ  عبد  خل�شر  مولي  اجلمعية:  رئي�ص 
مبتليلي  1961/05/09

الكائن مقرها: ذات املوؤ�ش�شة بحي ال�شبحة مبتليلي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�شعانبة
بلدية متليلي ال�شعانبة

رقم:2020/20
و�شل اإ�شهار خا�ص بتجديد جمعية حملية

امل�شماة: اللجنة الدينية امل�شجدية مل�شجد ذو النورين
املودعة بتاريخ: 2020/03/17

بتاريخ:  املولود  طاهر  بهاز  اجلمعية:  رئي�ص 
مبتليلي  1971/10/04

الكائن مقرها: م�شجد ذو النورين بحي الرزيقي مبتليلي
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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�صر والإ�صهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �صرفنا الإعالمي

1حبرية افريقية متثل احد 
منابع النيل o طريق واسعة

2بلد، الذين يتحدثون 
االجنليزية فيها عددهم أكرب 

من سكان الواليات املتحدة 
o متسرع

 o 3ربط بـ وأعطى املسؤولية
العمل السينمائي إذا أضيف 

عليه صوت غري الصوت 
األصلي

4من جسمك ويتحكم يف 
باقي األعضاء o العب 

كرة برازيلي صنف األحسن 

يف العامل
5بيت o مثن معاملة

6نصف مبىن o من أمساء 
القرد o وجه )بالعامية(
7أداة نصب o يا للدهشة

8ممارسات جتارية يتنافس 
فيها املشترون o خوف شديد

9كتب وبعث واستقبل ما كتبه 
اآلخرون o معىن

10ما يصنع منه لب قلم 
الرصاص o متثال للعبادة 

أيام اجلاهلية

أفقــــــــــــــــــي

1ممثل بلجيكي من ممثلي 
أفالم اآلكشن o أرض فيها 

جنائن خضراء يانعة
2حديث o سوق كبري تباع 

فيه املنتجات املتنوعة 
والترويج هلا

3تصيد o وكالة فضاء
 o 4نصف كلمة قروي

مغارة o أقدم ودخل
5ثلثا كلمة قرن o شدة 

اخلوف والفوضى النفسية

6أظلمت
7أعطيك وعدا o فرض 

من فروض االسالم
 o 8قوي وعظيم اجلربوت
االسم األول ألحد بابوات 

الفاتيكان
9سيارة اشترك يف 

تصميمها أدولف هتلر
10ملك آشوري مسيت 

بامسه احدى أشهر مالحم 
التاريخ o سأم )معكوسة(

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �صودوكو من 9 مربعات كبرية،داخل كل واحد منها 9 مربعات �صغرية لت�صكل 
ال�صبكة من 81 مربعا �صغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�صغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�صرط :
 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�صبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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�صورة قراآنية
من احل�صرات

مباح

حاز

ثـروة

�صغل

حرف عطف 

للنفي

لال�صتثناء

وكر الطائر

اأو�صى عليه
الر�صول"�ص"

من الطيور"ن"

قطعة

مت�صابهان

لفظ تليفوين

حرف مكرر

من اأ�صهر�صاعرات
الإ�صالم

يف البي�صة"م"

مطرب
جزائري

ملاع

تلتا بور

ولية جزائرية

فك"م"

والدة
مر�ص معد
للتعريف-

من الأقارب
من اخل�صر

ل ي�صفي

لقيا�ص امل�صاحة

ا�صتاق

ن�صف يوم

طري

الطعام

جوهر

عميل

قواعد

مدينة �صورية

لالإ�صتفهام

عك�ص اجلنون

عك�ص
جنرييا 

�صابقا

مقاطعة
اإ�صبانية

     4    3    2   1
الكلمات ال�ّصهمية

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

التعريف: بحرية اإفريقيــــــــة
 ينبع منـــــــــها النيـــــــــل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ب�شكرة
دائرة طولقة
بلدية طولقة

رقم: 05/�ص.اإ/2020
 و�شل جتديد هيئة قيادية جمعية حملية

12/01/2012 املتعلق  06/12 املوؤرخ يف   طبقا للقانون رقم 
باجلمعيات.

هيئة  جتديد  و�شل  ت�شليم    2020  /06  /02 اليوم:  هذا  مت 
اإبت�شم لرعاية املعاقني  قيادية للجمعية املحلية امل�شماة: جمعية 
طولقة  خملوف  �شاعد  �شارع  الجتماعي:  املقر  طولقة  ذهنيا 
الرئي�ص: هوميلي ب�شري تاريخ ومكان امليالد: 25/ 04/ 1974 

طولقة العنوان ال�شخ�شي: حي 120 م�شكن طولقة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية
دائرة القرارة
بلدية القرارة

رقم :018/م.�ص.اإ/2020

و�شل ا�شهار خا�ص بتاأ�شي�ص جمعية حمللية 
 D96 بتجزئة  للم�شتفيدين  متال  جمعية  امل�شماة: 
 : بتاريخ  املودعة   / القرارة   : بلدية  بوقرطا�ص  اإمتداد 
�شليمان  النا�شر  بن   : اجلمعية  رئي�ص   .2020/02/03
 / القرارة   :  1979/02/20 بتاريخ:  املولود  حممد  بن 
غرداية.الكائن مقرها : بتجزئة D96 اإمتداد بوقرطا�ص 

/ بلدية : القرارة .
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حـدث وال حـرج
�صينية تنجب 

تواأما بفارق 
ع�صر �صنوات

اأفاد اأحد امل�صت�صفيات باأن امراأة �صينية 
اأجنبت �صقيقني تواأما، بفارق 10 �صنوات 

وفقا ملا ن�رشته �صحيفة "نيويورك بو�صت" 
ووفقا مل�صاركات و�صائل التوا�صل 

االجتماعي من م�صت�صفى هوبي لالأمومة 
و�صحة الطفل،  اإن امراأة �صينية تدعى وانغ 
اأجنبت طفال �صليما ، من جنني متجمد ملدة 

10 �صنوات، بعد عقد من والدة ابنها االأكرب 
يف نف�ض جزء التلقيح ال�صناعي.ومت ت�صميم 
االإخوة كمجموعة من االأجنة يف عام 2009 
با�صتخدام نف�ض احليوانات املنوية والبوي�صة.
وقال الدكتور زينغ جي، اأخ�صائي اخل�صوبة 

يف م�صت�صفى هوبي: "من منظور طبي، 
لولو وتونغ تونغ �صقيقان تواأمان".وحاولت 

وانغ )41 �صنة(، تكوين اأ�رشة ب�صكل 
طبيعي ملدة خم�ض �صنوات قبل اللجوء 

اإىل عالجات اخل�صوبة، حيث قام االأطباء 
بزراعة "جمموعة من االأجنة" با�صتخدام 

نف�ض احليوانات املنوية والبوي�صات، ووقعت 
زراعة واحدة منها مبا�رشة يف وانغ ومت 

جتميد بقية اخلاليا.وولد االبن االأكرب لل�صيدة 
وانغ، امل�صمى لولو يف يونيو 2010، يف 
م�صت�صفى هوبي لرعاية االأم والطفل يف 
و�صط ال�صني. وولد ابنها االأ�صغر امللقب 
تونغ تونغ يوم الثالثاء يف نف�ض امل�صت�صفى.
ومل يك�صف الطبيب املزيد من التفا�صيل 
حول االأطفال قائال اإن التواأم كان مت�صاويا 

يف الوزن عند الوالدة ب3.48 كغ.

طالبة ت�صنع احلدث مبواقع التوا�صل الجتماعي 
بنيلها العالمة الكاملة 20/20 يف مناق�صة ر�صالتها 

لنيل �صهادة املا�صرت يف العلوم الإ�صالمية...

صـــورة و تعــليق 

زوج يقتل زوجته مبطرقة ب�شكيكدة
اهتز حي عي�صى بوكرمة بو�صط مدينة �صكيكدة، على  

وقع جرمية قتل، ذهبت �صحيتها �صيدة )م/د( تبلغ 
من العمر حوايل 48 �صنة، تلقت على يد زوجها 
املدعو)م/ز( 57 �صنة �رشبات بوا�صطة مطرقة 

على الراأ�ض اأردتها قتيلة.
وح�صب املعلومات  املنت�رشة فاإن خالفا ن�صب بني الّزوجني داخل 
البيت اأدى اإىل ارتكاب اجلرمية، يف انتظار ما �صي�صفر عنه التحقيق 
ة، التي تدخلت فور اإبالغها  الذي با�رشته م�صالح االأمن املخت�صّ

باحلادثة، فيما تكفلت م�صالح احلماية املدنية بنقل اجلثة اإىل م�صلحة 
حفظ اجلثث مب�صت�صفى �صكيكدة.

يعود تاريخها اإىل احلقبة الرومانية

ا�شرتجاع اأكرث من 2300 قطعة 
نقدية بق�شنطينة 

متكن عنا�صر فرقة الدرك الوطني 
باخلروب )ولية ق�صنطينة( من ا�صرتجاع 

ما جمموعه 2351 قطعة نقدية قدمية 
يعود تاريخها اإىل احلقبة الرومانية، و 

توقيف �صتة اأ�صخا�ص متورطني يف هذه 
الق�صية ح�صب ما علم اجلمعة املا�صية، 

من قائد هذه الفرقة الرائد علي �صليلي.
واأو�صح قائد فرقة الدرك الوطني 

باخلروب، خالل ندوة �صحفية عقدها 
مبقر املجموعة الإقليمية للدرك الوطني باملن�صورة، باأنه 

بعد ورود معلومات مفادها وجود �صبكة للمتاجرين يف التحف القدمية، تن�صط عرب 
حمور اجلزائر العا�صمة-جيجل-ق�صنطينة-�صكيكدة، كانت ت�صتعد لبيع كمية هامة 
من القطع النقدية التي يعود تاريخها اإىل احلقبة الرومانية. با�صرت م�صالح الدرك 

حتقيقاتها،واأ�صاف باأنه مت ن�صب كمني من طرف عنا�صر الدرك الوطني باخلروب 
مكن من توقيف �صتة اأ�صخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 25 و 45 �صنة على منت مركبتني 
�صياحيتني و بحوزتهم 2351 قطعة نقدية يعود تاريخها اإىل احلقبة الرومانية.كما 

اأو�صح الرائد علي �صليلي باأنه مبجرد ا�صتكمال الإجراءات القانونية �صيتم تقدمي 
الأ�صخا�ص املوقوفني �صمن هذه الق�صية اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة. من جهتها 

اأفادت مديرة املتحف العمومي الوطني �صريتا، اآمال �صلطاين، التي ح�صرت الندوة 
ال�صحفية باأن هذه القطع النقدية حممية وفقا للقانون رقم 98/04 املوؤرخ يف 15 جوان 

1998 و املتعلق بحماية الرتاث الثقايف.واأ�صافت ذات املتحدثة، باأن "درا�صة هذه القطع 
ذات القيمة التاريخية و الأثرية الكبرية �صتمكن املتحف العمومي �صريتا من ت�صليط 

ال�صوء على جزء هام من تاريخ اجلزائر."

ترامب ي�شن هجوما �شديدا على ◄
�شرطة وا�شنطن من اأجل متثال!

وجه الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب انتقادات �صديدة 
اللهجة اإىل �رشطة العا�صمة وا�صنطن، على خلفية اإطاحة 
حمتجني غا�صبني بتمثال للجرنال يف اجلي�ض الكونفدرايل 

اإبان احلرب االأهلية األربت بايك.وحمل ترامب يف 
تغريدة ن�رشها على ح�صابه يف "تويرت"، خماطبا 
عمدة املدينة، الدميقراطية موريل باوزر، �رشطة 
العا�صمة امل�صوؤولية عن التقاع�ض عن التدخل 
ملنع االإطاحة بالتمثال.وذكر: "�رشطة وا�صنطن 

ال توؤدي مهامها عندما تتابعون اإ�صقاط 
التمثال واإ�رشام النار فيه. يجب اعتقال 

هوؤالء النا�ض فورا، وهذا عار على دولتنا!".
واأفادت و�صائل اإعالم باأن جمموعة من املحتجني 

اأطاحوا م�صاء  اأّول اأم�ض اجلمعة، بتمثال بايك قرب 
مقر ال�رشطة يف العا�صمة واأ�رشموا النار فيه.

ولفتت قناة NBC اإىل اأن ال�رشطة مل تتدخل فورا 
يف املو�صوع، ومل تتخذ اأي اإجراءات بحق املحتجني.

وياأتي ذلك �صمن �صل�صلة عمليات تدني�ض 
واإ�صقاط متاثيل ل�صخ�صيات تاريخية يف الواليات 

املتحدة وخارجها، يعتربها املتظاهرون املناه�صون للعن�رشية على �صلة بالتمييز 
العرقي.ون�صبت هذه االحتجاجات على خلفية مقتل ال�صاب من ذوي الب�رشة 

ال�صمراء جورج فلويد يف مدينة مينيابولي�ض االأمريكية، على يد �رشطي خالل 
اعتقاله يف وقت �صابق.

مطرب ا�شرائيلي حلكام دبي:

! دبــي  يف  قريــبا  نـــلتقي 
بعث املطرب الإ�صرائيلي "عومري اآدم"، ر�صالة حمبة اإىل حكام الإمارات و�صبعهم، ووعدهم باللقاء قريبا يف 

دبي.
جاء ذلك، يف مقطع فيديو، ن�صره ح�صاب "ا�صرائيل بالعربية"، التابع لوزارة اخلارجية الإ�صرائيلية، تقدم فيه 

"اآدم" بال�صكر لرئي�ص الإمارات "خليفة بن زايد اآل نهيان"، وحاكم دبي "حممد بن را�صد اآل مكتوم"، على تعاونهم مع 
)اإ�صرائيل( واجلالية اليهودية.واأ�صاف: "اأود اأن اأ�صكركم على دعمكم للجالية اليهودية يف دبي، واأخ�ص بالذكر ال�صيخ 

را�صد اآل مكتوم وخليفة بن زايد اآل نهيان".وتابع: "نلتقي قريبا يف دبي".وقبل اأيام، اأ�صادت اجلالية اليهودية يف الإمارات، حممد بن 
بحكام البالد واحلكومة والقوات امل�صلحة.وبح�صب موقع "ي�صيفا وورلد نيوز"، فاإن 150 اأ�صرة يهودية تتكون من األفني اإىل 3 اآلف �صخ�ص، تقيم 
باإمارتي اأبوظبي ودبي، جاءت من الوليات املتحدة واأوروبا وجنوب اإفريقيا.ويف 2018، اعرتفت الإمارات ر�صميا، مبجتمعها اليهودي ال�صغري، 

كجزء من �صكان دبي.
وعلى الرغم من اأن "اإ�صرائيل" والإمارات ل تربطهما عالقات دبلوما�صية ر�صمية، فاإن الدولتني تربطهما عالقات اقت�صادية وي�صمح لالإ�صرائيليني 

بدخول البالد اإذا ما كانوا يحملون جواز �صفر اأجنبيا غري اإ�صرائيلي اأو با�صتخدام تاأ�صرية خا�صة.والعام املا�صي، دعا وزير الدولة الإماراتي 
لل�صوؤون اخلارجية "اأنور قرقا�ص" اإىل ت�صريع وترية التطبيع بني الدول العربية وكيان الحتالل.كما برزت خالل 2019، على مواقع التوا�صل 

الجتماعي، �صور لوزيرة الثقافة الإ�صرائيلية حينها "مريي ريغيف"، وهي تتجول برفقة م�صوؤولني اإماراتيني يف م�صجد ال�صيخ زايد يف اأبوظبي، 
قبل اأن يزوره اأي�صا وزير اخلارجية الإ�صرائيلي ال�صابق "ي�صرائيل كات�ص".وكانت خارجية الكيان املحتل، قد احتفت بتغريدات قائد �صرطة دبي 

�صابقا �صاحي خلفان، الذي دعا خاللها اإىل تطبيع العالقات مع "اإ�صرائيل".
ون�صرت �صفحة "اإ�صرائيل بالعربية"، الناطقة با�صم اخلارجية الإ�صرائيلية، قبل اأيام، تغريدة جديدة لها على ح�صابها الر�صمي على "تويرت"، 

احتفت من خاللها بت�صريحات خلفان، خا�صة مقولة "ا�صتخدام م�صطلح ال�صديق الإ�صرائيلي بدل من كلمة العدو".



  

الت�صارب يف الأرقام واملعطيات الر�صمية التي تقدمها 
وزارة ال�صحة، وهي امل�صدر الر�صمي واملوثوق به 
حول اأعداد الإ�صابات بكورونا يف ولية الوادي، 

وبني ما يتم تداوله من اأرقام، التي قدرها البع�ص 
بحوايل 400 اإ�صابة اأو يزيد، بكورونا - كوفيد-19 

م�صتندين ح�صب زعمهم اإىل م�صادر موثوقة، باتت 
تثري القلق لدى الأو�صاط العامة، وخا�صة بعد التاأكد 

من فتح بع�ص املوؤ�ص�صات التعليمية والتكوينية 
ل�صتقبال امل�صابني، حيث مّت ح�صب بع�ص امل�صادر، 

ت�صجيل عجز يف املوؤ�ص�صة ال�صت�صفائية العمومية 
بن عمر اجليالين و�صط مدينة الوادي، يف قدرتها 
ال�صتيعابية ل�صتقبال املزيد من احلالت امل�صتبه 
بها، مما جعل البع�ص يدق ناقو�ص اخلطر هلعا من 

اأن ت�صبح ولية الوادي بدورها بوؤرة جديدة للوباء، 
علما اأنها كانت من بني الوليات التي مل ت�صجل 

اإ�صابات كبرية يف املراحل الأوىل من انت�صاره،
الأرقام املت�صاربة بني ما هو ر�صمي وبني ما ي�صاع 

هنا وهناك، تثري فعال ت�صاوؤلت حول مدى �صفافية 
وحقيقة الأرقام امل�صجلة، كما ت�صري اإىل م�صاألة 

انعدام امل�صداقية يف التعاطي مع البيانات امل�صجلة اأو 
على الأقل التاأخر يف الإعالن عنها.

 اإن م�صاألة ك�صف الأرقام احلقيقية تعترب يف الواقع 
جد مهمة، اإذ و�صعت الوزارة مر�صدا خا�صا، كما 

مت اإن�صاء موؤخرا وكالة لالأمن ال�صحي، وهذا ما 
تنعيه دون ريب الوزارة املعنية واأكد عليه رئي�ص 

اجلمهورية؛ حيث ل فائدة ترجتى من اإخفاء 
الأرقام، فقد اأعلنت من قبل اأرقاما اأكرب بكثري يف 

وليات اأخرى مثل البليدة واجلزائر،
ومن ثم فاإن م�صاألة التهويل اأو ت�صخيم الأرقام لن 

توؤد اإىل عالج الو�صع، بل قد تثري الرعب لدى 
الكثريين، هناك جلان طبية ميكنها تقدير الو�صع 

ال�صحي ومدى انت�صار الوباء وطرق عالجه اأو 
الوقاية منه؛ كما تبقى عملية ن�صر الأرقام م�صوؤولية 

اجلهات الر�صمية، والوقوف اأمام الإ�صاعات موقف  
حزم، �صرورة ملحة حفاظا على ال�صكينة العامة.

ولعل الأهم واملهم يكمن يف مدى التزام املواطن 
بالوقاية من خالل اتباع الإجراءات الوقائية، 

التي تقدمها احلكومة من اأجل احلفاظ على ال�صحة 
العامة التي تعترب م�صاألة جوهرية يف احلفاظ على 

جزائر قوية واآمنة.

بقلم: بيزيد يو�شف

ما حقيقة اأرقام كورونا ؟

من غري امل�شتبعد اإعادة فر�ص احلجـــر 
على بع�ص الوليات

مدير ال�صحة بالوادي يدق ناقو�ص اخلطر و فورار يحذر:

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

التي  الــبــلــدان  كــل  اأن  يــقــول  ــاف  ــص واأ�
احلياة  اىل  العودة  باإجراءات  �صمحت 
ا�صتدعت  مــا  اإذا  ولــكــن   ، الطبيعية 
الإ�صابات  ــالت  ح كــزيــادة  ال�صرورة 
الوليات  بع�ص  �صتعود  رمبا  والوفيات، 
اىل احلجر ال�صحي ك�صرورة ولو لظرف 
ــورار  ف الــدكــتــور  ق�صري.وقال  زمني 
الأيام  خالل  طفيفا،  ارتفاعا  "لحظنا 
امل�صابني  الأ�صخا�ص  عدد  يف  الأخرية، 
راجــع  ذلــك  اأن  م�صيفا  ــاء  ــوب ال بــهــذا 
الوقائية  التدابري  احــرتام  عدم  اىل 
الـــفـــريو�ـــص، عقب  ـــذا  مـــن تــفــ�ــصــي ه
التجارية  الن�صاطات  بع�ص  ا�صتئناف 
بع�ص  يف  والجتماعية  والقت�صادية 
اأن  ال�صدد،  هذا  يف  الوليات.واأ�صاف 
متاما  متوقعة  بظاهرة  يتعلق  ــر  الأم
قد  املر�ص  هذا  تنامي  حالة  اأن  بحيث 
�صجلت اأي�صا يف بلدان اأخرى مثل ال�صني 
الناطق  اأ�ــصــار  وايطاليا.كما  وفرن�صا 
الر�صمي للجنة ر�صد ومتابعة فريو�ص 
كورونا اإىل ارتفاع عدد الوفيات، والتي 
يف  طاعنني  و  م�صنني  اأ�صخا�صا  تخ�ص 
عن  �صخ�ص  لــوفــاة  مثال  مقدما  ال�صن 
عدوى  �صحية   ، اأعــوام   108 ناهز  عمر 
يتقيدوا  مل  اأ�صرته  ــراد  اأف طريق  عن 
الدكتور  الوقائية.واأو�صح  بالتدابري 
املتوفني  الأ�صخا�ص  جميع  اأن  ــورار  ف
يعانون  الفريو�ص،كانوا  جراء  موؤخرا 
اإىل  املواطنني  اأمرا�ص مزمنة داعيا  من 
ال�صارم بالتدابري الحتياطية  التقيد 
مواطن  كل  على  "يجب  يقول  .واأ�صاف 
انتقال  ملنع  الوقائية  التدابري  احرتام 
مثل  ب�صيطة،  �صلوكات  وهي  الفريو�ص 
الجتماعي  والتباعد  الأيــدي  غ�صل 
وبالأخ�ص  املنزيل؛  باحلجر  واللتزام 
اجباريا". بــات  الـــذي  الــقــنــاع  و�ــصــع 
بولية  ال�صحة  مدير  دق  جهته  مــن 
ناقو�ص  لعويني"  القادر  "عبد  الــوادي 
الوبائية  الو�صعية  اأن  م�صريا  اخلطر 
بالولية يف خطر، بعد تزايد احلالت 

الفطر  عيد  بعد  مبا�صرة  رهيب  ب�صكل 
 44 ا�صتقبال  اىل  و�صل  اأيــن  املــبــارك. 
باأكملها.  عائالت  وكذا  اليوم،  يف  حالة 
م�صت�صفى  من  جعل  الــذي  الو�صع  وهو 
ــزي ممتلئ  ــرك امل ــالين  ــي ــن عــمــر اجل ب
 240 تفوق  ا�صتيعاب  بقدرة  اآخره  عن 
دحلب"  "�صعد  م�صت�صفى  وكذا  �صريرا.  
ــة. ونـــظـــرا  لــتــزايــد  ــع ــام مبــديــنــة ج
اأُجرب   19 بالكوفيد  واملر�صى  الوافدين 
امل�صابني  حتويل  على  ال�صحية  اجلهات 
الــعــزيــز  ــة عــبــد  ــوي ــان مـــن ث اىل كـــل 
وحتويلها  الولية  بعا�صمة  ال�صريف 
مل�صت�صفى بتوفري كافة الو�صائل التنقل 
و الأ�صرة اإ�صافة اإىل املعدات والطواقم 

املر�صى  بتحويل  يتعلق  .الأمر  الطبية 
ملركز التكوين املهني و التكوين بجامعة 
بحكم انه بناية جديدة و تتوفر على 
الطاقم  و  املعدات  توفري  و  التكييف 
امل�صدر  ذات  وعــرّب  للمر�صى.  الطبي 
يف  خطورة  ــزداد  ي الوبائي  الو�صع  اأن 
الأطقم  من  نال  الذي  الكبري  تعب  ظل 
منهم  الكثري  و�ــصــل  والــتــي  الطبية، 
مع  التوا�صل  و  ملنزله  الــذهــاب  لعدم 
من  حرمانهم  و  ـــم،  اأولده و  عائلتهم 
كاملة  اأ�صهر   4 منذ  امل�صت�صفى  مغادرة 
تقريبا .و نا�صد مدير ال�صحة و ال�صكان 
ب�صرورة  املواطنني  كل  الوادي،  بولية 
ا�صتعمال الكمامة ب�صكل دوري حلماية 

الفريو�ص  هذا  من  وعائالتهم  اأنف�صهم 
الثانويات  فتح  اأن  ــاف  واأ�ــص القاتل. 
املر�صى  ــواء  ــت لح التكوين  ــز  ــراك وم
ــر  الأم ا�صتلزم  وان  ــاري  ــب اإج اإجــــراء 
الريا�صية   املن�صاآت  و  املالعب  ا�صتعمال 
ا�صتغلت  التي  اجلائحة  على  للتغلب 
لالنت�صار  الــنــا�ــص  ولمــبــالة  ــاون  ــه ت
للت�صديد  ــاه  دع مــا  وهــو  كبري  ب�صكل 
املــواطــنــون  يتمتع  اأن  ــرورة  ــص � على 
بروح امل�صوؤولية ،خا�صة اأن العدو الذي 
يتطلب  ما  وهــو  جــدا  خطري  نواجهه 
هذا  مــن  التخل�ص  اأجـــل  مــن  التجند 
العامل  و  اجلزائر  تعرفه  الذي  الوباء، 

ككل.
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 38 حالة يف العناية املركزة

 12 وفاة جديدة و127 اإ�شابة بفريو�ص كورونا

الرئي�ص تبون ي�شتقبل رئي�ص حكومة الوفاق  

اجلزائر تبذل جهودها ل�شتئناف احلوار بني الأ�شقاء الليبيني

ح�شب مهنيي القطاع بورقلة وغرداية:

مطالب بـ"ا�شتقاللية" 
ديوان تنمية الزراعات 
يف املناطق ال�شحراوية  

يعد اإ�شافة كبرية يف قطاع النقل بني 
ال�شمال واجلنوب

اإطالق ال�شطر الأول لإجناز 
خط القطار ال�شريع الرابط 

بني العا�شمة ومترنا�شت

 127 اأعلنت وزارة ال�صحة، عن ت�صجيل 
و12  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�صابة 

حالة وفاة، خالل 24 �صاعة الأخرية.
ور�صد  متابعة  جلنة  رئي�ص  ك�صف  و 
عدد  اإن  فورار،  جمال  كورونا  فريو�ص 
اإ�صابة   11631 اإىل  ارتــفــع  الإ�ــصــابــات 
اأمـــا فيما  ــا.  ــورون ــدة بــفــريو�ــص ك ــوؤك م
الإجمايل  ارتفع  فقد  الوفيات،  يخ�ص 
ت�صجيل  بــعــد  وفــــاة،  حــالــة   837 اإىل 

الأخــرية.  �صاعة   24 خــالل  ــاة  وف  12
ومتاثلت  128 حالة لل�صفاء من فريو�ص 
�ــصــاعــة الأخــــرية،   24 ــا خـــالل  ــورون ك
تتواجد  فيما  اىل8324،  العدد  لريتفع 

املركزة. العناية  داخل  حالة   38
يف  العلماء  من  جمموعة  قال  ولالإ�صارة 
اكت�صاف  اإىل  اأنهم قد تو�صلوا  نيجرييا، 
ما  وح�صب  كــورونــا.  لــفــريو�ــص  لــقــاح 
فمن  حملية،  ـــالم  اإع و�صائل  اأوردتــــه 

املتوقع اأن يتم تعبئة اللقاح ل�صتخدامه 
على  �صهرا   18 خالل  وا�صع  نطاق  على 

الأقل.
 COVID-19 جمموعة  رئي�ص  ــال  وق
كولويل  اأولديبو  الدكتور  لالأبحاث، 
حلول  �صي�صع  اأنـــه  يــوؤمــن  فريقه  اأن 
العامل،  ــد  واأك العاملية.  اجلائحة  لهذه 
بالتحقق  قاموا  قد  حقيقي،  اللقاح  اأن 
املتحدث،  ذات  واأورد  مرات.  لعدة  منه 

لقاحات  اإىل  يحتاجون  الذين  عدد  اإن 
اإىل  يحتاجون  الذين  اأولئك  من  اأكــرث 
لقاح.  على  البحث  ركز  ولهذا  الأدوية، 
ما  �صي�صتغرق  اللقاح  اإطالق  اأن  واأ�صاف 
على  ل�صتخدامه  �صهرا   18 عن  يقل  ل 
نطاق وا�صع، نظرا ملا يتطلبه من البحث 
تطلبها  الــتــي  ــات  ــق ــواف وامل والتحليل 

ال�صلطات الطبية.
لوؤي ي

تبون  املجيد  عبد  الرئي�ص  �صدد 
ال�صعب  اإرادة  احرتام  �صرورة  على 
الرتابية  وحدته  و�صمان  ال�صقيق 
ا�صتقباله  الوطنية خالل  و�صيادته 
رئي�ص حكومة الوفاق الليبية فائز 
ام�ص  اجلزائر  و�صل  الذي  ال�صراج، 
من  اأيـــام  بعد  مفاجئة،  زيـــارة  يف 
زيارة مماثلة قام بها عقيلة �صالح 
و  الليبي.  الــنــواب  جمل�ص  رئي�ص 
تدخل  لها  بيان  يف  الرئا�صة  ح�صب 
ــــار اجلــهــود  ـــارة يف اإط ـــزي ـــذه ال ه
تبذلها  الــتــي  املتوا�صلة  املكثفة 
"ا�صتئناف احلوار  اأجل  اجلزائر من 
حل  لإيجاد  الليبيني  الأ�صقاء  بني 

�صيا�صي لالأزمة الليبية يكون قائما 
ال�صقيق  ال�صعب  اإرادة  احرتام  على 
و�صمان وحدته الرتابية و�صيادته 
التدخالت  عــن  بعيدا  الوطنية، 
اأو�صح  كما  الأجنبية"  الع�صكرية 

البيان.
تــاأتــي يف وقت  ــر  ــزائ حتــركــات اجل
على  ح�صوله  تبون  الرئي�ص  ك�صف 
الأطراف  كل  من  اإيجابية  مواقف 
ليبي  ليبي  حــوار  لإقامة  الليبية 
حفرت  من  ايجابي  رد  اىل  م�صريا 
وعقيلة  امل�صري  وخالد  وال�صراج 
مقابلة  يف  تبون  واأ�ــصــاف  �صالح. 
"كان  اأنــه  العمومي  التلفزيون  مع 

اأن يجتمع  من املقرر يف وقت �صابق 
يف  ال�صراج  وفــايــز  حفرت  خليفة 
اجلزائر للتوقيع على اتفاق �صالم، 
وقالت  ــرى  اأخ دولــة  تدخلت  لكن 
التوقيع  يــكــون  اأن  يتوجب  ـــه  اإن
اأطــراف  تدخلت  كما  اأر�صها،  على 

اأخرى".
نحن  احلقيقة  "يف  الرئي�ص  و�صدد 
حتى  التوقيع  يكون  اأيــن  يهمنا  ل 
ولو مت على منت طائرة يف ال�صماء، 
الــدم  يتوقف  اأن  فقط  مايهمنا 

الليبي".
لوؤي ي

الفالحي  الــقــطــاع  مهنيو  �ــصــدد 
ــرورة  ــص يف اجلـــزائـــر عــلــى �

تنمية  ـــوان  دي يتمتع  اأن 
يف  ال�صناعية  الــزراعــات 
املــنــاطــق الــ�ــصــحــراويــة 
بال�صتقاللية.موؤكدين 
اإرادة  يعك�ص  امل�صروع  اأن 

لتعزيز  قــويــة  �صيا�صية 
مطالبني  الــغــذائــي  الأمــــن 

بال�صتقاللية  الديوان  بتمتع 
التامة ولمركزية القرار.

لولية  الفالحية  الغرفة  رئي�ص  هدار  رابح  قال  و 
الإذاعــيــة  للقناة  بها  اأدىل  ت�صريحات  يف  غــردايــة 
�صيا�صية  �صيادة  و  بــقــرار  ــى  اأت امل�صروع  اأن  الأوىل 
و  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  لرئي�ص  حكيمة 
الأمــن  مفهوم  تعزيز  اأولهما  رئي�صيان  هــدفــان  لــه 
املواد  واإنتاج  الزراعية  امل�صاحات  بتو�صيع  الغذائي 
القمح  ل�صيما  ال�صتهالك،  وا�صعة  الإ�صرتاتيجية 
بال�صناعات  املتعلقة  والـــزراعـــات  ـــذرة  ال و  الــلــني 
على  وانعكا�صه  والزيوت  لل�صكر  بالن�صبة  التحويلية 
جهته  من  اجلنوب.  ملناطق  بالن�صبة  املحلية  التنمية 
،�صكري  الفالحية لولية ورقلة  الغرفة  اأ�صاد رئي�ص 
�صياغة  و  بلورة  يف  املهنيني  باإ�صراك  عقبة  بوزيان 
اإ�صافة قيمة خا�صة  م�صروع الديوان،حيث اعتربها 
ك�صف  اأين  املوؤهالت  من  بكثري  يزخر  اجلنوب  اأن  و 
�صاحلة  هكتار  مليون  حتــوي  لوحدها  الولية  بــاأن 
يف  الفالحي  القطاع  تنمية  على  قــادرة  و  للزراعة، 
و  اخل�صر  من  العديد  اإنتاج  �صمان  خالل  من  اجلزائر 

الفواكه ذات اجلودة العالية.
لوؤي ي

الأول  ال�صطر  اإطــــالق  مــوؤخــرا  احلــكــومــة  ـــررت  ق
العا�صمة  بني  الرابط  ال�صريع  القطار  خط  لإجنــاز 

ومترا�صت.
هذا اخلط الذي انتظره اجلزائريون زمنا طويال ويعد 
ا�صافة كبرية يف قطاع النقل بني ال�صمال واجلنوب ، 
وي�صل  اجلزائر  ميناء  من  ينطلق  �صوف  القطار  خط 

اإىل غاية حدود مايل والنيجر.
حممد علي

اأكد الناطق الر�صمي للجنة ر�صد و متابعة فريو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار خالل اللقاء الإعالمي اليومي 
املخ�ص�ص لتطور الو�صعية الوبائية لفريو�ص "كوفيد- 19"، اإعادة فر�ص احلجر ال�صحي على بع�ص الوليات يف 

حال ارتفاع عدد الإ�صابات وعدم احرتام الإجراءات ال�صحية الوقائية.
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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