
توقعــات بالتهاب 
اأ�شعار املا�شيـــــــة 

والأ�شحيــة لن تقل 
عن 3.5 مليــون

بركاين يطالب بت�شديــد العقوبـات على خمالفـي ارتـداء الكمامــات  

ديوان الزراعات ال�شحراوية �شيعتمــد 
قريبا على تكنولوجيا الأقمار ال�شناعيـة

يف حتديد القدرات الإنتاجية باجلنوب ولإح�شاء قطعان املوا�شي

�شاعة  الـ24  خالل  وفيات  و8  جديدة  اإ�شابة   140 لل�شفاء،  متاثلت  حالة   128
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يتابع فيها سالل واويحي وتسع وزراء سابقين

اأ�شخم ق�شية ف�شاد تك�شف عن �شركات 
واأرا�ض لحت�شى ولتعد لـ"اآل حداد"

04

اأ�شحاب موؤ�ش�شات "ان�شاج" 
يخرقون القانون ببيع 

عتاد امل�شاريــــــع  

ا�شت�شهاد عريف باجلي�ض يف 
كمني اإرهابي بعني الدفلى

: دماء م�شطفى ومن �شبقوه لن  تبون  • الرئي�ض 
تذهب �شدى و�شنق�شي على بقايا الإرهاب

ل ماء ل غاز ل قنوات 
�شرف ..حظ �شكان حي 

الأ�شوال بالروي�شات 

انطالق اأ�شغال ازدواجية 
الطريق "مدخل حي 

ال�شومام" بالبيا�شة

ورقلة

اإحباط حماولة هجرة
غری �شرعية لـ100 
�شخ�ض بـ3 وليات

الوادي

�ص 06

الوزير املكلف بـ"احلا�شنات" يدعوهم 
اإىل ت�شوية و�شعيتهم يف اأقرب وقت

فيما اإرهابي ي�شلم نف�شه لل�شلطات الع�شكرية باأدرار

16

02

16

حداد  عن  الدفاع  اأثناء  بحياته  اأودت  قلبية  بنوبة  اأ�شيب  اأويحيى  اأحمد  • املحامي"العيفة" �شقيق 
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املا�شية و الأ�شحية لن تقّل  اأ�شعار  بالتهاب  توقعات 
3.5 ماليني �شنتيم عن 

حممد علي 
-----------------

عدم  حمدثنا  انتقد  ال�سياق،  يف 
املييواليين طيلة  احلييكييوميية  مييرافييقيية 
تذبذبات  معرفة  بييهييدف  ال�سنة 
ف�سال  اأ�سبابها،  معاجلة  و  الأ�سعار 
مافيا  و  امل�ساربن  عن  الك�سف  عن 
ن�ساط  حتديد  و  حماربتهم  و  املهنة، 
الو�سيط،  و  البائع  و  املوال  و  املربي 
تتذكرنا  "احلكومة  بقوله:  مو�سحا 
دائما  املوالون  و  فقط،  املوا�سم  وقت 
ارتفاع  حال  يف  التهام  قف�ص  يف 
توفر  احلكومة  اأن  معتربا  الأ�سعار"، 
ال�سعري املدعم للموالن ب�سعر 1555 
دج للقنطار، و بالنظر اإىل عدد املرات 
التي ل تتجاوز الثالث �سنويا و كذا 
�سنويا  للموالن  املقدمة  الكوطة 
باملائة   30 �سوى  تغطي  ل  والتي 

يوميا،  لل�سعري  املا�سية  حاجة  من 
من  النق�ص  لتغطية  ي�سطرون 
ال�سوق املوازية لبيع املادة اأين ي�سل 
دج   2550 اإىل  الواحد  القنطار  �سعر 
املدعم،  ال�سعري  �سعر  �سعف  بقرابة 
الذي ي�ساهم يف ارتفاع  العامل  وهو 
تقلي�ص  عن  ف�سال  املا�سية،  اأ�سعار 

فر�ص تطوير ال�سعبة م�ستقبال.  
اإىل  ال�ساأن  هذا  يف  املتحدث  دعا  و 
التي  ال�سعري  مييادة  كوطة  مراجعة 
و  املييوال  اأو  للمربي  الدولة  متنحها 
الغنم  لراأ�ص  غييرام  بي300  املقدرة 
كلغ   1 اإىل  رفعها  و  يوميا  الواحد 
التي  اليومية  الكمية  وهي  يوميا، 
من  الييذي  الأميير  املا�سية،  حتتاجها 
بيع  يف  امل�ساربة  من  يحّد  اأن  �ساأنه 
تطوير  دعييم  منه  و  الأولييييية،  املييادة 
الرفع  و  اأكرث  املوا�سي  تربية  ن�ساط 

على  بظالله  يلقي  مبا  الإنتاجية  من 
خف�ص اأ�سعار املا�سية.

مت�سل  �سياق  يف  حمدثنا  طالب  و 
احلكومة باإعادة تنظيم �سعبة اللحوم 
و  العموم،  على  املهنة  و  احلييمييراء 
وعقود  ال�سناعية  املييذابييح  تنظيم 
املوالن، ناهيك عن ا�ستحداث �سبكة 

لتحكم  بالنظر  وا�سحة،  تييوزيييع 
من  ت�سيريها،  يف  املهنة  عن  غرباء 
للموالن  دقيقة  اإح�سائيات  خالل 
احليوانية  الرثوة  حتديد  و  احلقيقين، 
احلقيقية للما�سية للعمل على حتقيق 
الكتفاء الذاتي، و التوجه نحو وقف 

ا�سترياد اللحوم احلمراء.

فدرالية مربي املوا�شي طالبت احلكومة بتنظيم ال�شعبة ورفع "كوطة" ال�شعری

توقع نائب رئي�ض فدرالية مربي املوا�شي حممد بوكرابيلة قبيل حلول عيد الأ�شحى الذي ل تف�شلنا عنه �شوى اأ�شابيع قليلة، 
ت�شجيل التهاب يف اأ�شعار املا�شية ل حمالة، ليتم عر�شها ابتداء من �شعر 35000 دج، اأي 3 ماليني و500 األف �شنتيم فما 
فوق، رغم الوفرة امل�شجلة و الإقبال املحت�شم الذي ت�شهده اأ�شواق املا�شية بعد ا�شتئناف ن�شاطها منذ اأكرث من اأ�شبوع، م�شریا 
اأ�شهر، ب�شبب توقف الأعرا�ض و  يف الوقت ذاته اإىل اأن املوال لن يبيع باخل�شارة مهما كان يف ظل ركود عملية البيع منذ 

املنا�شبات و الولئم اإثر تف�شي وباء كورونا.

النت�شاب  وثيقة  ا�شتخراج 
عرب  الجتماعي  لل�شمان 

"الهناء" ف�شاء 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق  قرر 
للعمال الأجراء رقمنة وثيقة النت�ساب و التي 
حتميلها  اجتماعيا  لهم  املوؤمن  باإمكان  اأ�سبح 
ما  ح�سب  "الهناء"،  ف�ساء  عرب  وا�ستخراجها 
البيان،  اأو�سح  اأفاد به بيان لذات ال�سندوق .و 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق  اأن 
للعمال الأجراء "و يف اإطار تب�سيط الإجراءات 
الإدارية و التكفل الأجنع بان�سغالت املواطنن، 
بالعتماد على تكنولوجيا املعلومات و ل�سيما 
�سهادة  غييرار  على  الوثائق،  خمتلف  طالبي 
النت�ساب اإىل ال�سمان الجتماعي التي تعرف 
امللفات،  خمتلف  يف  ل�ستعمالها  متزايدا  طلبا 
وثيقة  برقمنة  تتعلق  جديدة  خدمة  اإدراج  قرر 
لهم  املوؤّمن  باإمكان  اأ�سبح  والتي  النت�ساب 
ف�ساء  عرب  وا�ستخراجها  حتميلها  اجتماعيا 
https://elhanaa. الرابط:  بوا�سطة  الهناء 

ي�سيف  العمل،  لأربيياب  ميكن  cnas.dz.كما 
اجلماعات  العمومية،  الإدارات  امل�سدر،  ذات 
التاأكد من مطابقة �سهادات النت�ساب  املحلية، 
ال�سادرة عن ال�سندوق، بوا�سطة النرتنت عرب 
https://elhanaa.cnas.dz/affili a )للرابط 
tion.xhtml( م�سريا اإىل اأن ال�سندوق "يطمح 
من وراء هذا الجناز الذي يعد قفزة نوعية يف 
التدريجي  التخلي  اإىل  ت�سيريه،  جمال ع�رصنة 
م�ستوى  على  الورقية  الوثيقة  اإ�سدار  عن 
اإىل  املواطنن  تنقل  عناء  من  احلد  و  �سبابيكه، 

هياكله".
و يف هذا ال�سدد و ق�سد تعريف اأكرب عدد ممكن 
ال�سندوق  �رصع  الإجييراء،  بهذا  املواطنن  من 
القنوات  كل  عرب  وا�سعة  اإعالمية  حملة  يف 
ل�ستعمال  دليال  اأعد  كما  املتاحة،  الإعالمية 
ف�ساء  عرب  النت�ساب  �سهادة  حتميل  خدمة 
الهناء، و املدعم بفيديو م�سور ي�رصح خطوات 
الولوج اإىل ف�ساء الهناء و املتاح عرب �سفحته 

الر�سمية للفاي�سبوك :
يدعو  .كما   cnasdirectiongenerale  :
العمومية،  الإدارات  العمل،  اأرباب  ال�سندوق 
العتبار  بعن  الأخييذ  اإىل  املحلية  اجلماعات 
ف�ساء  عرب  امل�ستخرجة  النت�ساب  �سهادات 

الهناء، و مطابقتها عرب الرابط املذكور اأعاله.
ق/و
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تن�شيب جلنة وزارية لدرا�شة وحتيني امللفات

وزارة التكوين تِعُد بت�شوية ملف ال�شكنات الإلزامية
والتعليم  التكوين  وزارة  فتحت 
ال�سكن  مييو�ييسييوع  املييهيينييييين 
قطاعها،  م�ستوى  على  الإلزامي 
ييياأتييي هييذه يف الييوقييت اليييذي مت 
اأيام  اأربعة  من  اأزيييد  منذ  اأي�سا 
و  لدرا�سة  وزارييية  جلنة  ت�سكيل 
و  ال�سكنات،  هذه  ملفات  حتين 
و  املركزين  املييدراء  من  تت�سكل 
مل  املعنية.  للولية  الولئي  املدير 
الأوىل عن قطاع  امل�سوؤولة  تفوت 
هيام  العالين  التعليم  و  التكوين 
الزيارة  خييالل  اأم�ص  فريحة  بن 
ولية  اإىل  قادتها  التي  امليدانية 
املنتدب  الييوزييير  رفقة  ب�سكرة 

من  الفر�سة  باحلا�سنات،  املكلف 
اأ�رصة  ان�سغالت  على  الييرد  اأجييل 
طماأنت  حيث  باختالفها،  القطاع 
الن�سغالت  كل  بيياأن  امل�سوؤول 
الإلكرتوين  الربيد  عرب  ت�سلها 
اأنها  اأكيييدت  كما  بييهييا،  اخلييا�ييص 
كل  تتابع  و  العمل  على  ت�رصف 
القطاع.  موا�سيع  يف  التطورات 
امل�سوؤولة  فتحت  اأخرى،  جهة  من 
ال�سكن  ملف  القطاع  عن  الأوىل 
الإلزامي على م�ستوى املوؤ�س�سات 
التكوينية، حيث اأكدت اأنها �ستقف 
يف  حق  لديه  من  كل  جانب  اإىل 
يتح�سل  حتى  الإلزامي  ال�سكن 

والقوانن  ال�رصوط  وفييق  عليه، 
و�ييرصحييت  عليها.  املن�سو�ص 
التي  والتفقد  العمل  زيارة  خالل 
باأن  ب�سكرة،  ولييية  اإىل  قادتها 
�سيتم  الإلزامية  ال�سكنات  ملفات 
ما  وفق  كلية  ب�سفة  بها  التكفل 
الثانوية،  الن�سو�ص  عليها  تن�ص 
م�سرية  مطلقة،  �سفافية  يف  و 
ب�سكل  ال�سكن  م�سكلة  اأن  اإىل 
القطاعات  كل  منها  تعاين  عام،  
فريحة  بن  اأفادت  ا�ستثناء.و  دون 
العمل  اإطار  يف  باأنه  اخلرجة  خالل 
من  حقه  حق  لكل  �سمان  على 
الر�سمي  التن�سيب  مت  ال�سكن، 

الإلييزامييييية،  ال�سكنات  للجنة 
كل  اإعطاء  على  ال�سهر  بغر�ص 
ذي حق حقه، م�سرية اإىل اأنه �سيتم 
قريبا،  امللفات  معاجلة  يف  ال�رصوع 
الييوزارييية  اللجنة  ت�سهر  حيث 
ال�سكنات  ملفات  بدرا�سة  املكلفة 
الإلزامية و ت�سم املدراء املركزين 
و املدير الولئي لكل ولية معنية 
ال�سارم  التطبيق  على  بامللف 
بكيفيات  املتعلقة  للن�سو�ص 
�سغل امل�ساكن الإلزامية و �رصوط 
اآليات  �سبط  و  منها  ال�ستفادة 

القانون. وفق  توزيعها 
ق/و

العمل  تعمم  �شوناطراك 
املرئي  التوا�شل  بتقنية 

ُبعد وال�شوتي عن 
تعميم  ل�سوناطراك،  العامة  املديرية  قييّررت 
ال�سوتي  و  املرئي  التوا�سل  تقنية  ا�ستخدام 
التدريجية  العودة  ظّل  يف  بعد،  عن  للعمل 

للن�ساط على م�ستوى هياكلها و من�ساآتها.
التقنية، ح�سب بيان لل�رصكة،  و ا�ستعملت هذه 
حيث  ال�سحي،  احلجر  مرحلة  خييالل  بكرثة 
اأفييادت  اإيجابياتها.و  و  مزاياها  كل  اظهرت 
على  التقنية  نف�ص  ا�ستخدام  مّت  انه  �سوناطراك 
التكوينية  واملوؤ�س�سات  املييدار�ييص  م�ستوى 
ل�سوناطراك، حيث اأجريت عّدة دورات تكوينية 
من  اأكرث  بتكوين  كللت  بعد،  عن  افرتا�سية 
اأن  �سوناطراك  مرتب�سا.واأ�سارت   1750
الن�ساط  يف  الآليات  هذه  مثل  على  العتماد 
�سيا�سة  جهة،  من  يكر�ص،  اليومي،  املهني 
تقلي�ص  حيث  من  للموؤ�س�سة  النفقات  تر�سيد 
تكاليف خمتلف التنقالت و الجتماعات، و من 
يف  الرقمنة  منهجية  جناعة  يوؤكد  اأخرى،  جهة 

العمل املطبق  من طرف �سوناطراك.
ق/د

الوزير املكلف بـ"احلا�شنات" يدعوهم اإىل ت�شوية و�شعيتهم يف اأقرب وقت

اأ�شحاب موؤ�ش�شات "ان�شاج" يخرقون القانون ببيع عتاد امل�شاريع  
وزييير  لييدى  املنتدب  الييوزييير  دعييا 
واملوؤ�س�سات  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
املكلف  املعرفة  اقت�ساد  و  النا�سئة 
�سيافات  ن�سيم  بيياحلييا�ييسيينييات 
املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  بب�سكرة، 
ثم  بالعتاد  ا�ستفادوا  الذين  املتعرثة 
اآخر  عتادا  ا�سرتوا  و  ببيعه،  قاموا 
لت�سوية  مغاير  ن�ساط  ملمار�سة 

و�سعياتهم.
ندوة  يف  املنتدب  الوزير  واأو�سح 
زيارة  هام�ص  على  عقدها  �سحفية 
وزيرة  رفقة  الولية  هذه  اإىل  عمل 
بن  هيام  املهنين  التعليم  و  التكوين 
فريحة، اأن من بن 88 األف موؤ�س�سة 
الوكالة  جهاز  �سمن  ا�ستحدثت 
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية 
القطاعات،  كافة  يف  "اأن�ساج'' 

املوؤ�س�سات  جييانييب  اإىل  "توجد 
قادرة  غري  متعرثة  اأخييرى  الناجحة 
التي  الييقييرو�ييص  تيي�ييسييديييد  عييلييى 
وجود  عدم  ب�سبب  منها  ا�ستفادت 
نف�ص  يف  ت�سري  لكنها  و  م�ساريع، 
اجتاه  بها  تعهدت  التي  اللتزامات 

الوكالة و الدولة" .
الناجحة  "املوؤ�س�سات  بيياأن  واأبييرز 
فيما   ، لتتو�سع  دعييمييهييا  �سيتم 
املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  �سي�ستفيد 
الذي  بالعتاد  حتتفظ  تزال  ل  التي 
يف  اهتالكه  رغييم  عليه  حت�سلت 
متويلها  اإعيييادة  ميين  تعرثها  حيياليية 
الن�ساط يف جمالت  و�سمان توفري 
اإىل  ال�سياق  اأ�سار يف هذا  اأخرى". و 
لكل  كبرية  ور�سة  تعّد  اجلزائر  اأن 
من  اأكييرث  اإن�ساء  ميكن  و  الأن�سطة 

موؤ�س�سة  األف   388
اأن  قييبييل  ميي�ييسييغييرة 
وجوب  "على  يوؤكد 
و  ال�ستثمار  توجيه 
والتمويل  التكوين 
نييحييو الييقييطيياعييات 

املطلوبة".
�سيافات  ك�سف  و 
اأ�ييسييحيياب  اأن  عيين 
املتعرثة  املوؤ�س�سات 
الييذييين ا�ييسييتييفييادوا 

ا�سرتوا  و  ببيعه  قاموا  ثم  بالعتاد 
و  مغاير  ن�ساط  ملمار�سة  اآخر  عتادا 
لت�سوية  مدعوون  قانونا  ممنوع  هو 
املمكن �سمن  و�سعياتهم، حيث من 
قرار  اأْخييذ  اجلديدة  ال�سرتاتيجية 
الت�سوية،  هذه  لتتم  اإجرائي  تعديل 

الييوحيييييدة  امل�سكلة  تبقى  فيما 
الذين  امل�ساريع  اأ�سحاب  متمثلة يف 
ا�ستفادوا من قرو�ص و مت بيع العتاد 
اأخرى  وجهة  اإىل  الأموال  ُحّولت  و 
هذا  يف  اجتهاد  اأي  يوجد  ل   " حيث 

الأمر" .
لوؤي ي



�شدمتها عن  عرّبت  مهنية  وجمعيات  نقابات 

منتجو الأدوية يرف�شون فر�ض �شرائب 
اإ�شافية لتمويل �شندوق التقاعد

لوؤي ي
----------------------

جمال  يف  الفاعلن  خمتلف  وقييال 
الييدواء  وت�سدير  وتييوزيييع  اإنييتيياج 
اإن  واملواد ال�سيدلنية يف بيان لهم، 
هذا النوع من املقرتحات غري مقبولة 
اإىل  ينظر  لأنه  متاما،  من�سفة  وغري 
ال�سناعة ال�سيدلنية الوطنية مبثابة 
غري  لأرباح  وم�سدر  ريعي  ن�ساط 

م�ستحقة.
ولفت املتعاملون الّنظر  باأن  قطاعهم 
ال�سناعي هو "واحد من  القالئل يف 
القت�ساد اجلزائري اخلا�سع  للتنظيم 
الكامل يف جميع فروعه، ويتم حتديد 
ال�سلطات  قبل  من  مبا�رصة  اأ�سعاره 
العمومية، كما تعد �سفقاته   �سفافة 
�سل�سلة  نهاية  اإىل  بداية  من  حًقا 
من  متاًما  ويبتعد  والتوزيع،  الإنتاج 

ممار�سات القطاع غري الر�سمي."
�رصائب  فر�ص  هييوؤلء  وا�ستغرب 
اإدارة  يف  العجز  متويل  بغية  مفرطة 
بدل  للتقاعد  الوطني  ال�سندوق 

جميع  من  مييوارد  �سحب  يقرتح  اأن 
تفَتك  التي  الر�سمية  غري  الأن�سطة 
اأرباحها  وتفلت  الوطني  بالقت�ساد 

من اأي حجز �رصيبي.
اقرتاحه  يبدو   ..." البيان  واأورد 
الوقت  يف  ياأتي  لأنه  للغاية  موؤ�سًفا 
اأعلى  على  قادتنا  فيه  ي�رصع  الذي 
تنمية  بعث  اإعيييادة  يف  م�ستوى 
املييدى  عييلييى  املحلية  ال�سناعة 
الطويل ويف الوقت ذاته اأين  حتتاج 
ملواجهة  الدعم  اإىل  الأدوية،  �سناعة 
التحديات يف ال�سيطرة على ال�سوق 
بت�سديرها  املتعلقة  وتلك  الداخلية 
هذا  اخلارجية،فاإن مثل  الأ�سواق  اإىل 
جناحها  ب�سبب  عقوبة  ميثل  النهج 

واأدائها".
"�سدمتهم  عن  املتعاملون  واعرب 
باكت�ساف  مهنية،  وجمعيات  كنقابة 
النبيل،  املنتوج  هييذا  اليييدواء،  اأن 
امل�سمم بغية معاجلة املر�سي ، يدرج 
يف عداد املنتجات ال�سارة واخلطرية 
ب�سبب  اأننا،  ال�سحة...�سحيح  على 

ال�سيا�سة الوطنية لل�سحة العمومية 
نعتز  الكامل،  دعمنا  لها  نقدم  التي 
على  اأ�سهمنا  باأننا  خا�سة  ب�سفة 
املا�سية،  الع�رصين  ال�سنوات  مدى 
اأّل  وناأمل  مواطنينا.  حياة  متديد  يف 
الوطني  ق�سد،املدير  بدون   ، يلومنا 
تدهور  يف  �ساركنا  باأننا  للتقاعد، 

توازن موؤ�س�سته."
و لفت املوقعون على البيان النتباه 
اإدراكهم كمنظمات للمواطنن،  اىل 
ليل�سندوق  الهيكلي  العجز  اأن 
ال�سنوات  خالل  للتقاعد  الوطني 
اخلم�ص املا�سية ميثل م�سكلة خطرية 
اآثييياره  جيييراء  ميين  للغاية،  وجييدييية 
والتي  والجتماعية،  القت�سادية 
ككل...  الوطني  املجتمع  ت�ستوقف 
امل�سكلة  لهذه  تفهمهم  عن  وعربوا 
كفاءة  اأكييرث  اإدارة  ت�ستوجب  التي 
ترتتب  واأل  الإمكان،  قدر  وفعالية 
اإ�سافية ل لزوم لها،  عليها تكاليف 
الرزانة  بييروح  التحلي  اىل  داعيين 

وامل�سوؤولية.

اأعربت النقابات واجلمعيات املهنية للقطاع الوطني لالأدوية، رف�شها لتوجه ال�شلطات نحو متويل العجز الهيكلي 
لل�شندوق الوطني للتقاعد، من خالل فر�ض �شرائب اإ�شافية على الأدوية والتبغ ومنتجات الكحول.
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ر�شوم جديدة على الأن�شطة امللوثة 
و اخلطریة على البيئة

املح�شلة منها مُتّول ال�شندوق الوطني للبيئة و ال�شاحل

اآخر  يف  �سدر  تنفيذي  مر�سوم  حييدد 
عدة  الر�سمية  للجريدة   )35( عييدد 
ر�سوم وغرامات و تعوي�سات لتمويل 

ال�سندوق الوطني للبيئة و ال�ساحل.
و جاء املر�سوم اجلديد، الذي يلغي اأحكام 
 2018 �سنة  ال�سادر  التنفيذي  املر�سوم 
ال�سندوق،  ت�سيري  كيفيات  يحدد  الذي 
املالية  قانون  من   128 للمادة  تطبيقا 
على  ر�سوما  يت�سمن  و   ،2020 ل�سنة 
على  اخلييطييرية  اأو  امللوثة  الأن�سطة 
البيئة و الر�سوم اخلا�سة و كذا حا�سل 
املخالفات  بعنوان  املح�سلة  الغرامات 

للت�رصيع املتعلق بحماية البيئة.
من  انطالقا  ال�سندوق  متويل  �سيتم  و 
الدولية  و  الوطنية  الو�ساية  و  الهبات 
لإزالة  النفقات  بعنوان  التعوي�سات  و 
تفريغ  عن  الناجم  العر�سي  التلوث 
يف  و  البحر؛  يف  خطرة  كيميائية  مواد 
جمال الري العمومي و الطبقات املائية 

الباطنية و يف الرتبة و اجلو.
ال�سندوق  نفقات  بخ�سو�ص  اأميييا 
البيئة  مراقبة  اأن�سطة  متويل  فتخ�ص 
اقتناء  و  البيئي  التفتي�ص  اأن�سطة  و 
و  جتييديييدهييا  و  البيئية  التجهيزات 
اخلا�سة  النفقات  كذا  و  تاأهيلها،  اإعادة 
بالتدخالت ال�ستعجالية يف حالة تلوث 

بحري مفاجئ.
بالنفقات  اأي�سا  ال�سندوق  يتكفل  و   
التعميم  و  التوعية  و  بالإعالم  اخلا�سة 
التنمية  و  بالبيئة  املرتبطة  التكوين  و 
املوجهة  بالإعانات  كذا  و  امل�ستدامة، 
باإزالة  املتعلقة  الن�ساطات  للدرا�سات و 
و  احليي�ييرصي،  و  ال�سناعي  التلوث 
التقني  الردم  ملراكز  املالية  امل�ساهمات 
و�سعها  من  ابتداء  �سنوات،  ثالث  ملدة 

قيد ال�ستغالل.
اأن�سطة  بتمويل  كذلك  الأمر  يتعلق  و 

و  البحرية  الأو�ساط  تثمن  و  حماية 
الأر�سية، و متويل برامج حماية و اإعادة 
امل�ساحات  و  الطبيعية  املواقع  تاأهيل 

اخل�رصاء.
اأي�سا متويل عمليات  النفقات  و تخ�ص 
التنوع  عييلييى  احلييفيياظ  و  املييحييافييظيية 
املوارد  و  البيئية  الأنظمة  و  البيولوجي 
الطبيعية و مكافحة التغريات املناخية و 
تثمينها، و كذا متويل اأن�سطة اإحياء الأيام 

الوطنية و العاملية ذات ال�سلة بالبيئة.
متويل  كييذلييك  النفقات  ت�سمل  و    
خمتلفة  جوائز  مبنح  املرتبطة  العمليات 
التكفل  و  البيئة،  حماية  اطييار  يف 
اأنظمة الإعالم  بالنفقات املتعلقة باجناز 
اأجهزة الإعالم  اقتناء  بالبيئة و  املرتبطة 
املخططات  و  التقارير  متويل  و  الآيل، 

البيئية.
غري  املتجددة  الطاقات  جمييال  يف  و 
املو�سولة بال�سبكة الكهربائية الوطنية، 
ي�سري املر�سوم ان ايراداتها �ستكون من 

خم�س�سات ميزانية الدولة.
املخ�س�سات  من  نفقاتها  تكون  فيما 
امل�ساريع  و  الن�ساطات  لتمويل  املوجهة 
الطاقات  تطوير  اإطيييار  يف  املييدرجيية 
بال�سبكة  املو�سولة  غييري  املييتييجييددة 

الكهربائية الوطنية.
الإيييرادات  قائمة  اأن  املر�سوم  اأ�سار  و 
احل�ساب  هذا  يف  امل�سجلة  النفقات  و 
�ستحدد مبوجب قرار م�سرتك بن الوزير 
املكلف باملالية و الوزير املكلف بالبيئة.

تقييم  و  متابعة  كيفيات  حتييدد  كما 
ال�ساحل،  و  للبيئة  الوطني  ال�سندوق 
مبوجب قرار م�سرتك بن الوزير املكلف 

باملالية و الوزير املكلف بالبيئة.
عمل  برنامج  بال�رصف  الأميير  يعد  و   
يحدد فيه الأهداف امل�سطرة و كذا اآجال 

لوؤي يالإجناز.

يف كمني اإرهابي بعني الدفلى

ا�شت�شهاد عريف باجلي�ض الوطني ال�شعبي

  اإن�شاء خلية متابعة على م�شتوى وزارة الفالحة لتن�شيق العمل امليداين
عماري عرّب عن ت�شامن اجلزائر مع دول العامل يف مواجهة كورونا

الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  ك�سف 
�رصيف عماري اأم�ص الأحد، يف ت�رصيح 
احلاجيات  كييل  توفري  مت  اأنييه  اإذاعيييي 
الظروف  رغييم  للمواطنن،  الغذائية 
بف�سل  البالد،  بها  متر  التي  ال�سعبة 
جهود كل الفالحن واملربن واملوؤطرين 
الذين جتندوا وحافظوا ووا�سلوا وترية 

الإنتاج.
اأن الدولة اتخذت جملة  واأ�سار عماري 
من الجراءات �ساهمت يف تقليل �سغط 
الو�سعية ال�سعبة على املواطنن، حيث 
مت اإن�ساء خلية اأزمة لدى الوزارة الأوىل 
والتي ت�سم عدة قطاعات وزارية، من 
بال�سماح  وهييذا  الفالحة،  قطاع  بينها 
للفالحن بالتنقل من منطقة اإىل اأخرى 
اأجل مزاولة ن�ساطاتهم العادية.ويف  من 
مت  اأنييه  املتحدث  اأو�سح  ذاتييه  ال�سياق 
اإن�ساء خلية متابعة على م�ستوى وزارة 
الفالحة، لتن�سيق العمل امليداين وتاأطري 
كل الإجراءات التي اتخذتها احلكومة مع 

كل الفاعلن يف امليدان، منهم الإطارات 
واجلمعيات  واملييربييون  الييفييالحييىن  و 
املهنية والغرف الفالحية وكذا الدواوين 
واملجمعات التابعة للقطاع من احلبوب، 
احلليب، اخل�رص والفواكه واللحوم.وعرب 
ال�سامل  اجلزائر  ت�سامن  عن  عماري 
وامل�ستمر مع كل الدول العربية لتجاوز 
الفرتة ال�سعبة و غري املعهودة التي متر 

بها �سائر دول العامل يف جمابهة فريو�ص 
و  اجلائحة  اأن  واعترب  ،حيث  كورونا 
الأزمة ال�سحية، ت�ستوجب اأخذ قرارات 
�سيا�سية حا�سمة وتدخالت هامة وذلك 
التي  الراهنة  الو�سعية  اأثييار  لتخفيف 
فريو�ص  انت�سار  ب�سبب  البالد  بها  متر 

"كورونا" امل�ستجد "كوفيد19".
لوؤي ي

اأم�ص  ك�سف بيان لوزارة الدفاع الوطني 
باجلي�ص  عريف  ا�ست�سهاد  عن  الأحييد، 
ن�سب  عملية  خالل  ال�سعبي  الوطني 
طارق  ببلدية  احلجر،  قعدة  مبنطقة  كمن 
تنتمي  التي  الدفلى  بولية عن  زياد  بن 

اىل الناحية الع�سكرية الأوىل.
الوطني  للجي�ص  مفرزة  ا�ستبكت  و 
جماعة  مع  ال�سبت،  م�ساء  ال�سعبي، 

ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفر  مما  م�سلحة،  اإرهابية 
م�سطفى"  "زناندة  املتعاقد  العريف 
ذات  الوطني.واأ�سار  لواجبه  اأدائه  اأثناء 
الوطني  اجلي�ص  مفارز  اأن  اإىل  امل�سدر 
ال�سعبي امل�ساركة يف العملية، قد اتخذت 
ق�سد  الالزمة  الأمنية  الإجييراءات  كافة 
تطويق ومت�سيط املنطقة ومالحقة هوؤلء 
ال�سعيد  الّلواء  تقدم  جهته  املجرمن.من 

الوطني  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  �سنقريحة، 
التعازي  بخال�ص  بالنيابة  ال�سعبي 
جمددا  وذويه،  ال�سهيد  لأ�رصة  واملوا�ساة 
الوطني  اجلي�ص  قييوات  وعييزم  حر�ص 
ال�سعبي على موا�سلة مكافحة الإرهاب، 
وكافة اأ�سكال اجلرمية املنظمة حفاظا على 
الأمن وال�ستقرار عرب كامل ربوع البالد.
لوؤي ي

القاهرة تن�شق مع اجلزائر وتون�ض حول 
روؤية م�شرتكة ب�شاأن ليبيا

مت�ّشك باحلل الع�شكري كخيار اأخری للدفاع عن اأمن بالده، وزير اخلارجية امل�شري:

�سامح  امل�رصي  اخلارجية  وزير  قال 
مع  مييع   تن�سق  م�رص  اإن  �سكري 
اجلزائر وتون�ص ولدينا روؤية م�سرتكة 
ب�ساأن ليبيا، لفتًا اإىل اأن »الوقت حان 
يف  ال�ستقرار  لإر�ساء  اجلدي  للعمل 

ليبيا«.
قناة  مع  مداخلة  يف  �سكري  واأكييد 
»حماولة  بييالده  رف�ص  »العربية« 
اإىل  م�سريا  ليبيا«،  يف  تركيا  تو�سع 
اأن »اأنقرة تتو�سع يف �سورية والعراق 
الدولية«،  ال�رصعية  خمالفة  وليبيا 
احلل  لتعزيز  ت�سعى  »م�رص  اإن  وقال: 
ال�سيا�سي يف ليبيا«، واأ�ساف: »نن�سق 

مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة 
النف�ص  » �سبط  اإىل  ودعا  ليبيا«؛  يف 

يف ليبيا«.
واأو�سح اأن »حكومة الوفاق مل حت�سن 
الفتاح  عبد  الرئي�ص  موقف  قييراءة 
بالتزام  »ناأمل  وتابع:  ال�سي�سي«. 
عليها  ن�ص  التي  بوليتها  الوفاق 
وزير  واأ�ييسييار  ال�سخريات«.  اتفاق 
نف�سه،  الوقت  يف  امل�رصي  اخلارجية 
امل�رصي  لالأمن  »تهديد  اأي  اأن  اإىل 
والعربي �سيلقى رداً منا�سبًا«. م�سدداً 
اخليار  هو  الع�سكري  »احلل  اأن  على 

الأخري مل�رص للدفاع عن اأمنها«.
امل�رصي  الرئي�ص  اأعلن  الأول،  واأم�ص 
كلمة  يف  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 
الغربية  املنطقة  زيارته  هام�ص  على 
الع�سكرية اأن بالده لن ت�سمح بتجاوز 
ليبيا خط �رصت، م�سرًيا  ال�رصاع يف 
اإىل اأن »�رصت واجلفرة بالن�سبة لأمن 
بامل�سا�ص  ن�سمح  لن  اأحمر  م�رص خط 
»�ستتقدم  امل�رصية  القوات  واأن  به«، 
الليبية  الييقييبييائييل  �ييسيييييوخ  ومييعييهييا 
جمدًدا  املهمة،  اإنهاء  فور  و�ستخرج 
بوقف  القاهرة  مت�سك  عن  احلديث 

لوؤي ياإطالق النار.
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ارتداء  خمالفي  على  العقوبات  بت�شديد  مطالب 
الكمامات  

لوؤي ي
-------------------

بقاط  الييربوفييييي�ييسييور  واأو�ييسييح 
�سحفية  ت�رصيحات  يف  بركاين 
الأرقيييام  اأن  اأميي�ييص،  بييهييا  اأدىل 
اللجنة  عنها  ك�سفت  التي  الأخرية 
الوباء  ور�سد  ملتابعة  العلمية 
جديدة  بيييوؤر  وجيييود  عيين  بييانييت  اأ
الييوليييات  بع�ص  يف  للفريو�ص 
وب�سكرة،  �سطيف  غييرار  على 
�سببه  الرتييفيياع  هييذا  اأن  مييوؤكييدا 
لإجراءات  املواطنن  احرتام  عدم 
القول  راف�سا  ال�سحي،  احلجر 
من  ثانية  موجة  عن  عبارة  اأنها 

الفريو�ص.
العلمية  اللجنة  ع�سو  وح�سب 
الييوبيياء،  تف�سي  ور�ييسييد  ملتابعة 
التجاري  الن�ساط  عيييودة  فييياإن 
املواطنن  احرتام  وعدم  تدريجيا 
احد  هي  اجل�سدي  التباعد  ملبداإ 
م�سريا  الييوبيياء،  تف�سي  اأ�سباب 
البالد  يف  العليا  ال�سلطات  اأن  اإىل 
ور�سد  ملتابعة  العلمية  واللجنة 

الفريو�ص مل ترتك اأي اإجراء مل تقم 
اأن  م�رصحا  الوباء،  هذا  ملجابهة  به 
لييوزارة  حتولت  ال�سحة  وزارة 
اأ�ساف  لالأ�سف  لكن  "كوفيد19"، 
واٍع  غري  املييواطيين  اأن  املتحدث، 

الوباء. بخطورة 
الأطباء  عمادة  رئي�ص  اأكييد  كما 
الييوحيييييد  احليييل  اأن  اجلييزائييرييين 

ال�سحية  الأزمة  هذه  من  للخروج 
ت�سديد  يف  يكمن  الأ�رصار،  باأقل 
لقرار  املخالفن  �سد  العقوبات 
الف�ساءات  يف  الكمامة  ارتييداء 
تكثيف  �ييرصورة  مع  العمومية، 
الأ�ييسييواق  الأمييين يف  دوريييييات 
ملنع  الييعييمييومييييية  والييفيي�ييسيياءات 
على  املواطنن  واإجبار  التجمعات 

اإىل  ، م�سريا  الأمان  احرتام م�سافة 
الذي  احلايل  ال�سحي  امل�سكل  اأن 
وغري  حملي  هو  البالد،   تعي�سه 
احلييدود  واأن  ،خا�سة  م�ستورد 
اجلوية  اأو  الربية  �سواء  الوطنية 
ومل  مغلقة  تييزال  ل  والبحرية، 

الآن. اإىل حد  تفتح 

اأنها تعترب ال�شبب الأول وراء  انتقد ع�شو اللجنة العلمية ملتابعة و ر�شد تف�شي وباء كورونا، بقاط بركاين ت�شرفات بع�ض املواطنني، موؤكدا 
ارتفاع عدد حالت الإ�شابة بفریو�ض كورونا خالل الأيام الأخریة، ب�شبب عدم احرتامهم لتو�شيات اللجنة اخلا�شة بالوقاية، لكنه  باملقابل رف�ض 

تاأكيد فر�شية اأن اجلزائر تعي�ض موجة ثانية لكوفيد 19.

بركاين يرف�ض ربط ظهور بوؤر جديدة للفریو�ض بعدة وليات  باملوجة الثانية

 

اجتماع جمعيات اأولياء 
التالميذ ووزير الرتبية 

دون نتيجة
ممثلي  با�ستقبال  الوطنية  الرتبية  وزارة  خطوة  فتحت 
النقا�ص  الرتبية  ونقابات  التالميذ  اأولياء  جمعيات 
�سهادتي  اإمتحاين  رزنامة  تغيري  اإمكانية  حييول 
التخوف  ب�سبب  و”البكالوريا”،  املتو�سط  التعليم 
للجزائر  “كورونا”  لفريو�ص  ثانية  موجة  اجتياح  من 
ال�ّسبت،    اأم�ص  اول  الوزارة  الأيام. و�رصعت  قادم  يف 
عقد  لتتبعها  التالميذ،  اأولياء  ممثلي  ا�ستقبال  يف 
ما  درا�سة  اأجل  من  الرتبية  نقابات  مع  ثنائية  لقاءات 
ال�سحية  الو�سعية  ينا�سب  مبا  وهذا  يكون،  اأن  يجب 
الفريو�ص  انت�سار  ب�سبب  البالد  ت�سهدها  التي 
هذا  املن�رصم.ويف  فيفري  �سهر  نهاية  منذ  التاجي 
لأولياء  الوطنية  املنظمة  رئي�ص  ك�سف  ال�سدد 
اليوم  لقائهم  فحوى  عن  زينة،  بن  علي  التالميذ، 
مت  حيث  الييوزارة،  مبقر  واجعوط  حممد  الوزير  مع 
املنهاج  ب�ساأن  ت�سور  تقدمي  ب�رصورة  فيه  اإبالغهم 
تتجاوز  مل  اللقاء  مدة  اأن  زينة  بن  الرتبوي.ولفت 
بالتطرق  ي�سمح  مل  ما  الأكيييرث،  على  دقائق   10
تعد  التي  املتو�سط  التعليم  �سهادة  ملف  ملناق�سة 
.ويف  واأوليائهم  للتالميذ  بالن�سبة  ال�ساغل  ال�سغل 
ب�رصورة  منظمته  مطلب  املتحدث  جدد  ال�سياق 
 ، عييدة  لأ�سباب  املتو�سط  التعليم  �سهادة  اإلغاء 
جدا  تاأثروا  الذين  للتالميذ  النف�سية  احلالة  اأهمها 
.وكانت  البالد  ت�سهدها  التي  ال�سحية  بالو�سعية 
اإجراء  املا�سي،  الأ�سبوع  اأعلنت  قد  الرتبية  وزارة 
اإىل   7 من  املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحانات 
امتحانات  �ستجرى  حن  يف   ،2020 �سبتمرب   9

.2020 �سبتمرب   17 اإىل   13 من  البكالوريا 
ق/و

م�شودة الد�شتور و�شعت حدا للخلود يف ال�شلطة ونطالب باإرجاء ال�شتفتاء عليها
اجلديد  الفجر  حييزب  رئي�ص  يييرى 
ما  اأهيييم  اأن  بعيب�ص  بيين  الييطيياهيير 
اأنها  هو  الد�ستور  م�سودة  ت�سمنته 
يف  واخلييلييود  للبقاء  حييدا  و�سعت 
الرئا�سية  العهدات  بتحديد  ال�سلطة 
اإىل  املقابل  يف  دعا  لكنه  بعهدتن، 
ال�ستفتاء  م�ساألة  تاأجيل  �ييرصورة 
الظروف  الد�ستور لأن  على م�سودة 

تداعيات  ب�سبب  مواتية  غري  احلالية 
ونف�سيا. اقت�ساديا  كورونا  جائحة 

نزوله  لييدى  بعيب�ص  بن  وت�ساءل 
�سيفا على برنامج "�سيف ال�سباح" 
الذي تبثه القناة الأوىل "من �سينوب 
م�سودة  مناق�سة  يف  ال�سعب  عن 
هناك  اأن  اإىل  م�سريا  الد�ستور، 
تق�سريا من نواب الربملان احلايل يف 

معتربا  املواطنن"  جتاه  مهامهم  اأداء 
م�ستعد  غري  اجلزائري  ال�سعب  اأن 
نف�سيا يف املرحلة احلالية يف الذهاب 
م�سودة  م�رصوع  على  ا�ستفتاء  اىل 

الد�ستور.
مناق�سة  اإن  بعيب�ص،  بيين  وقيييال 
على  تقت�رص  ل  الد�ستور  م�سودة 
واإمنييا  وحييدهييا  ال�سيا�سية  الطبقة 

له  اأي�سا  هييو  اجلييزائييري  ال�سعب 
من  ت�سمنته  ما  بخ�سو�ص  راأيييه 
ال�سدد  هذا  يف  مقرتحا  تعديالت. 
التعديالت  على  ال�ستفتاء  اإرجيياء 
الد�ستورية لأن الظروف التي متر بها 
ت�ساعد  ل  الراهن  الوقت  يف  البالد 

على ذلك ح�سب راأيه.
ق/و

بن بعيب�ض يوؤكد: 

تدمری ثالث قنابل تقليدية ال�شنع بكل من وليتي بومردا�ض وباتنة
الوطني  للجي�ص  مفارز  دمييرت 
اليي�ييسييعييبييي بييكييل مييين وليييتييي 
قنابل  ثييالث  وباتنة  بييومييردا�ييص 
به  اأفاد  ما  ح�سب  ال�سنع،  تقليدية 

الوطني. الدفاع  لوزارة  بيان 
واأو�سح امل�سدر ذاته اأنه "يف اإطار 
ودمرت  ك�سفت  الإرهاب  مكافحة 
ال�سعبي  الوطني  للجي�ص  مفارز 
 )03 ( ثالث   2020 جوان   19 يوم 
اإثر  وذلك  ال�سنع،  تقليدية  قنابل 
من  بكل  وتفتي�ص  بحث  عمليات 
الع�سكرية  بالناحية  بومردا�ص 
الع�سكرية  بالناحية  وباتنة  الأوىل 

اخلام�سة".
التهريب  حميياربيية  اإطييييار  ويف 

مفارز  "اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية 
لييلييجييييي�ييص الييوطيينييي اليي�ييسييعييبييي، 
الع�سكرية  بالناحية  بتمرنا�ست 
بالناحية  واأدرار  اليي�ييسيياد�ييسيية 
 )09 ( ت�سعة  الثالثة  الع�سكرية 
�ساحنات   )03 ( وحجزت  ا�سخا�ص 
الدفع  رباعية  مركبات   )04 و)
املييواد  ميين  اأطيينييان   )107  .7 و)
من  لييرتا   )  25260 و) الغذائية 
مولدا   )11 ( اىل  بالإ�سافة  الوقود، 
�سغط  مطارق   )10 و) كهربائيا 
التنقيب  عمليات  يف  ت�ستعمل 
فيما  الييذهييب،  عن  ال�رصعي  غري 
للجي�ص  م�سرتكة  مفرزة  اأوقفت 
ب�سعيدة  اليي�ييسييعييبييي  الييوطيينييي 

اأربعة  الثانية،  الع�سكرية  بالناحية 
ثالث  وحجزت  اأ�سخا�ص   )04 (
 )6526 ب) حمملة  مركبات   )03 (

امل�رصوبات". خمتلف  من  وحدة 
مفرزة  "اأوقفت  اآخيير،  �سياق  يف 
لييلييجييييي�ييص الييوطيينييي اليي�ييسييعييبييي 
اجلمارك  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
الع�سكرية  بالناحية  باجللفة 
منت  على  خمدرات  تاجر  الوىل، 
 )122 ب) حمملة  �سيا�سية  مركبة 
املعالج،  الكيف  من  كيلوغراما 
اأخييرى  مييفييرزة  يف حيين حييجييزت 
الأميين  م�سالح  مييع  بالتن�سيق 
مهلو�سا  قر�سا   )1756 ( الوطني 
الع�سكرية  بالناحية  بييالييوادي 

الرابعة".
مفارز  "اأحبطت  اأخييرى،  جهة  من 
ميي�ييسييرتكيية لييلييجييييي�ييص الييوطيينييي 
اليي�ييسييعييبييي حميييياولت تييهييريييب، 
كييميييييات مييين اليييوقيييود تييقييدر 
�سوق  من  بكل  لييرتا   )5170 ب)
بالناحية  والطارف  وتب�سة  اهرا�ص 
حن  يف  اخليياميي�ييسيية،  الع�سكرية 
حماولت  ال�سواحل  حرا�ص  اأحبط 
�سخ�سا   )71 ل) �رصعية  غري  هجرة 
تقليدية  قييوارب  منت  على  كانوا 
ووهران  تلم�سان  من  بكل  ال�سنع، 

وجيجل".                       
                                        ق/و

اجلوية اجلزائرية تعيد فتح وكالتها يف 4 وليات
اجلوية  اخلييطييوط  �رصكة  اأعيييادت 
التجارية  وكالتها  فتح  اجلزائرية، 
بعد  وهييذا  كييربى،  وليييات   4 يف 
اأ�سهر   3 من  اأكييرث  منذ  اإغالقها 
ب�سبب  الطريان  حركة  تعليق  اإثر 
من  للحد  املييتييخييذة  الإجيييييراءات 

كورونا. وباء  تف�سي 
با�سم  الر�سمي  الناطق  وقييال   

اأندل�سي،  اأمن  اجلزائرية،  اجلوية 
وكالتها  فتحت  “ال�رصكة  اإن 
العا�سمة  اجلزائر  من  اليوم يف كل 
ووهران”. وق�سنطينة  وعنابة 
“مت  نيييه  اأ اإىل  املييتييحييدث  واأ�ييسييار 
ال�سفر  تييذاكيير  �سالحية  متييديييد 
جوان   30 حتى  بزبائنها  اخلا�سة 
املقررة  الرحالت  جلميع   ،  2021

ميكن  نييه  واأ  2020 ميياي   31 قبل 
اإلغاء  من  املت�رصرين  للم�سافرين 
كورونا،  جائحة  ب�سبب  رحالتهم 
ال�ييسييتييفييادة ميين عيييدة خيييييارات 
يف  املييجيياين  التغيري  بينها  ميين 
وجهة  ييية  ولأ نف�سها  املق�سورة 
للرحالت  بالن�سبة  البلد  نف�ص  يف 
رده  2021.ويف  مار�ص   31 حتى 

ا�ستئناف  موعد  حول  �سوؤال  على 
اأندل�سي  قييال  اجلييوييية،  الييرحييالت 
ال�سلطات  اإىل  يرجع  القرار  “اإن 
اجلمهورية  رئي�ص  يف  ممثلة  العليا 
ور�سد  ملتابعة  العلمية  واللجنة 

اجلزائر”. يف  كورونا  وباء  تف�سي 
ق/و

اأ�شحاب �شكنات عدل 
مدعوون لت�شديد فواتری 

الإيجار
الوطنية  للوكالة  التابع  العقاري  الت�سيري  فرع  اأعلم 
�سكنات  قاطني  “عدل”   تطويره  و  ال�سكن  لتح�سن 
ال�سهر  من  بداية  باإمكانهم  نييه  اأ بالإيجار،  البيع 
ال�سهري  ال�رصوع يف ت�سديد فواتري اليجار  اجلاري، 
 ، الفارط  مار�ص  �سهر  من  باملئة   50 و  جوان  ل�سهر 
فرع   .واأفاد   الوبائي  ال�سحي  الظرف  ب�سبب  املوؤجلة 
�ست�ستمر  العملية  اأن  له  بيان  يف  العقاري  الت�سيري 
دون  الفواتري  باقي  ت�سديد  غاية  اىل  الطريقة  بنف�ص 
اأحياء  قاطني  البيان  دعا  .و  التاأخري  غرامة  احت�ساب 
ت�سوية  لأجل  املخت�سة،  م�ساحله  اإىل  للتقرب  عدل، 

البنك. اإىل  توجههم  قبل  الفواتري،  و�سعية 
ق/و

تبون يعنّي عبد العزيز 
خلف م�شت�شارا لالقت�شاد 
واملالية برئا�شة اجلمهورية

عبد  تبون  املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�ص  عن 
برئا�سة  واملالية  لالقت�ساد  م�ست�سارا  خلف  العزيز 
للرئا�سة.�سبق  بيان  به  اأفيياد  ح�سبما  اجلمهورية، 
يف  عليا  منا�سب  تقلد  ان  خلف  العزيز  عبد  لل�سيد 
�سغل  كما  للمالية.  و  للتجارة  اأ�سبق  كوزير  الدولة 
يف  ا�ستغل  و  اجلمهورية  لرئا�سة  عام  امن  من�سب 

الدولية. املالية  الهيئات  عديد 
ق/و
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انطالق اأ�شغال ازدواجية الطريق - مدخل حي 
ال�شومام- بالبيا�شة 

اأبو زياد  
---------------- 

عليه   للقائمن  اأعطيت  حيث 
لأجييل  الييالزميية  التعليمات 
الآجيييال  يف  العملية  متيييام  اإ
مييا جيياء يف  ، وفييق  املييحييددة 
حتى  املييربم  اليي�ييرصوط  دفييرت 
بييداييية  عييلييى  هيييذا  ثيير  يييوؤ ل 
خمتلف  يف  اأخييرى  عمليات 
اأ�سعد  وقد   ، البلديات  اأحياء 
للم�رصوع  الفعلية  النطالقة 
ال�سكان  جميع  امليييييدان  يف 
حيث   ، اأهميته  يدركون  الذين 
اأهل  على  بالفائدة  �سيعود 
التنقل  عملية  بتنظيم  احلي 
الطريق  نحو  اجلهة  هذه  من 
عا�سمة  بلدية  بن  الييرابييط 
اليييوليييية وبييلييديييات اجلييهيية 

�سيخفف  كما   ، منها  اجلنوبية 
على  وال�سغط  الزدحييييام 
الرئي�سي  الطريق  م�ستعملي 
الأ�سبوع  يام  اأ خالل  بالبلدية 
بييلييدييية  بيييذاليييك  لييتييكييون   ،

خطوة  خطت  قييد  البيا�سة 
مهمة  ت�سهيل  نحو  كبرية 
واملركبات  الأ�سخا�ص  تنقل 
الأحياء  بن  اأنوعها  مبختلف 
دية  املوؤ الرئي�سية  والييطييرق 

غريها  اأو  الولية  لعا�سمة 
بعد   ، الأخيييرى  اجلييهييات  ميين 
الطرق  بع�ص  اأ�سغال  متييام  اإ
مبختلف  الأخييييرى  الييفييرعييييية 
انتظار  يف   ، البلدية  اأحييييياء 
تيي�ييسييوييية بييعيي�ييص املييلييفييات 
من  اأخييرى  جهات  وا�ستفادة 
بيياإزداوجييييية  البلدية  اأحييييياء 
ال�سنة  نهاية  قبل  طرقها 
اأن  خيي�ييسييو�ييسييا   ، اجلييياريييية 
بن  ميين  تييعييد  النقطة  هييذه 
البلدي  املجل�ص  اهتمامات 
املتوا�سلة  امل�ساعي  ظل  يف 
اأكييرث   لتج�سيد  امليييييدان  يف 
مما  امليير�ييسييوميية  املييخييطييطييات 
امل�ساريع  جملة  بعد  �سبق 
�سهدتها  الييتييي  الييتيينييمييوييية 
 . خمتلفة  جمالت  يف  البلدية 

، من طرف  البيا�شة  لبلدية  الغربية  ال�شومام من اجلهة  الطريق مدخل حي  اإزداوجية  اأ�شغال  الأحد  اأم�ض  انطلقت يوم 
ال�شاأن. بها يف هذا  املعمول  الإدارية  اإمتام جميع الإجراءات  بعد   ، بالعملية  املكلفة  املقاولة 

الرئي�شي  الطريق  على  ال�شغط  �شيزيل 

وطييرقييات  �ييسييوارع  ت�سهد 
تييواجييدا   ، جييامييعيية  مييدييينيية 
فارقة،  الأ لالجئن  ملحوظا 
ثييييار حيييرية اليي�ييسييكييان  مييا اأ
الظرف  هييذا  يف  خ�سو�سا 
الذي  ال�ستثنائي  ال�سحي 
باأ�رصه. والعامل  البالد  به  متر 

نيييييه عيييرب خمييتييلييف  حيييييث اأ
للمدن  ديييية  امليييوؤ اليينييقيياط 
الرعايا  ي�سطف  والييقييرى 
الر�سيف  عييلييى  الفييارقيية 
الطرقات  وو�ييسييط  اأحيييييانييا 

اأحيييييييانيييا اأخييييييرى، مييييدون 
يييديييهييم نييحييو اليي�ييسيييييارات  اأ
يف  مييتييوقييفيية  املييركييبييات  و 
بيع  وحميييطيييات  احليييواجيييز 
هم  والأطييييفييييال  اليييوقيييود 
ل�ستقطاب  الرابحة  الورقة 
لنا  �ساأ ذ  اإ املواطنن  ن�سانية  اإ
بييعيي�ييسييهييم عييين رفيي�ييسييهييم 
بالت�سول  ا�ستبداله  و  للعمل 
الهوية  اأوراق  نا  اأ لنا  فقيل 
اآخرون  وزعم   ، ال�سبب  هي 
اأجرتهم  يتقا�سون  ل  نهم  اأ

ويعتقدون   ، العمل  ثيينيياء  اأ
كباقي  مهنة  الت�سول  اأن 
اجلزائر  يف  متار�ص  التي  املهن 
غري   ، القانون  معاقبة  رغم 

باتت  اأخطاء  يبن  الواقع  اأن 
فهمنا  نتيجة  وتكرب  تكرب 

ن�سانية. لالإ اخلاطئ 
بوطيب  هنية 

يييييواجييييه �يييسيييكيييان قييرييية 
حا�سي  ببلدية  بوق�سي�سعة 
م�ساكل  الييوادي  يف  خليفة 
بحاجة  عييديييدة  ونييقييائيي�ييص 
قبل  من  �رصيعة  حلول  اإىل 
امليي�ييسييوؤوليين ميين اأجيييل رفييع 

املعي�سية. حياتهم  عن  الغنب 
القرية  �سكان  يطالب  حيث 
بربط  املحلية  ال�سلطات 
�ييسييكيينيياتييهييم بيي�ييسييبييكيية غيياز 
�ييسييهييادة  فح�سب  املييدييينيية، 
حمييدثييييينييا، فييياإن عيييدم ربييط 
عليهم  نغ�ص  بها  منازلهم 
من  وزاد  اليومية  حياتهم 
على  يجربهم  مما  معاناتهم، 
قييارورات  عن  بحثا  اخلييروج 
يف  م�سيفن  البوتان،  غيياز 
اأن الو�سع يزداد  ذات ال�سياق 
اأين  ال�ستاء،  ف�سل  يف  تفاقما 
الغاز  ا�ستعمالت  تتعدد 
الطبخ،  اأو  للتدفئة  �ييسييواء 
القارورات  هذه  تلبي  ل  فيما 
�ييرصهييم،  اأ احييتييييياجييات  جميع 
كثريا  يييوقييع  اليييذي  ميييير  الأ
تعد  ل  م�ساكل  يف  منهم 
لندرتها  نظرا  حت�سى،  ول 
وارتييفيياع  جهة  ميين  بالقرية 
تخ�سع  بيياعييتييبييارهييا  ثمنها 
التجار  قبل  من  للم�ساربة 
الذي  الأمر  اأخييرى،  جهة  من 
عن  البحث  اإىل  ي�سطرهم 
التنقل  �سواء  الغاز  قارورات 
اأو  البلدية  و�سط  اإىل  حتى 
املجاورة  الأخييرى  البلديات 
اأ�سعارها  رغم  ل�رصائها  لهم 
له  تذمر  مييا  وهييو  امللتهبة، 
ذوي  منهم  خا�سة  هيييوؤلء 
الييدخييل املييتييو�ييسييط الييذييين 
الو�سعية  هيييذه  اأجييربتييهييم 
البدائية  الطرق  اتباع  اإىل 
جلب  وهيييي  والييتييقييليييييدييية، 
اأجل  من  �سكناهم  ملقر  احلطب 
والطبخ  للتدفئة  ا�ستعمالها 
الأ�سعار  ميين  هييروبييا  وذلييك 
البوتان  لقارورات  املرتفعة 
قدرتهم  مع  تتنا�سب  ل  التي 

. ئية ل�رصا ا
اإىل  القرية  �سكان  تطرق  كما 
ذي  عن  اأهمية  يقل  ل  م�سكل 
النقل  غياب  يف  متمثل  قبل 
اأدى  الييذي  مييير  الأ بالقرية، 
عزلة  يف  ال�سكان  اإدخال  اإىل 
التنقل  م�سقة  وكلفهم  تامة 
من  املييجيياورة  البلديات  اإىل 
خدمات  على  احل�سول  اأجييل 
اليي�ييسييحيية واليييربييييد وكيييذا 
النقل  غياب  جييراء  ال�سوق، 

. يتهم بقر
نهم وجدوا  اأ ال�سكان  اأكد  وقد 
التوجه  حتمية  اأمام  نف�سهم  اأ
"الكلوند�ستان"  �سيارات  اإىل 
الفر�سة  اغييتيينييمييوا  الييذييين 
منطقهم  فيير�ييص  خييالل  ميين 
جيوب  فييراغ  واإ الزبائن  على 
اإ�سعال  خالل  من  املواطنن 
يف  م�سيفن  النقل،  ت�سعرية 
يقومون  نييهييم  اأ الييوقييت  ذات 

مرتفعة  �ييسييعييار  اأ بييو�ييسييع 
مكان  اإىل  حتى  نقلهم  مقابل 
مري�ص  نقل  اأو  جييدا،  قريب 
الذي  ميير  الأ م�ست�سفى،  اإىل 
ثييار  واأ ال�سكان  كاهل  اأرهييق 
تدخل  منتظرين  حفيظتهم 
البلدية  عن  الأول  امل�سوؤول 
امل�سكلة  هذه  نهاء  اإ اأجل  من 
خا�سة  يومياتهم  اأرقت  التي 
والتالميذ  للعمال  بالن�سبة 
يلتحقون  مرة  كل  يف  الذين 

مقا�سدهم. عن  متاأخرين 
�سباب  جيييّدد  جييهييتييهييم،  ميين 
اإىل  مييطييلييبييهييم  اليييقيييريييية 
ب�رصورة  املحلية  ال�سلطات 
تخ�ص  ميي�ييسيياريييع  اإدراج 
املرافق  مقدمتها  ويف  فئتهم، 
التي  والريا�سية  الرتفيهية 
لهذه  املتنف�ص  مبثابة  تعترب 
الغنب  عنهم  وترفع  ال�رصيحة 
هذا  يف  مبدين  والتهمي�ص، 
ال�سديد  امتعا�سهم  ال�سياق 
للمرافق  الفادح  النق�ص  اإزاء 
التي  والريا�سية  الرتفيهية 
كمالعب  ال�سباب،  بفئة  تهتم 
ريا�سية،  قاعات  جييوارييية، 

للمطالعة. مكتبات 
عدم  اأن  ال�سباب  اأكييد  وقييد 
ي�ساهم  الهياكل  هذه  توفري 
انييحييراف  يف  كييبييري  ب�سكل 
يف  وانغما�سهم  اليي�ييسييبيياب 
اخلطرية  الجتماعية  فييات  الآ
الروتن  نتيجة  كاملخدرات 
يعي�سونه،  اليييذي  اليييييومييي 
الذي  العناء  اإىل  بالإ�سافة 
القرى  اإىل  للتنقل  يتكبدونه 
ممار�سة  اأجييل  ميين  املييجيياورة 
نيي�ييسيياطيياتييهييم، كييمييا طييالييب 
الأولييييييياء بيي�ييرصورة اإجنييياز 
وف�ساء  خيي�ييرصاء  م�ساحات 
يجد  مل  حيث  الأطفال،  للعب 
�سوى  للعب  مكانا  بناوؤهم  اأ
ي�سكل  الذي  الأمر  ال�سارع، 
ويتطلب  حياتهم  على  خطرا 
للم�سوؤولن  �رصيعا  تدخال 
مييين اأجيييييل بيييرجمييية جييمييليية 
القطاع  يف  امليي�ييسيياريييع  ميين 
مالعب  كيياإجنيياز  الريا�سي 
ريا�سية  وقيياعييات  جييوارييية 
تنت�سل  اأن  نييهييا  �ييسيياأ مييين 
جهة،  من  الفراغ  من  ال�سباب 
الجتماعية  فييييات  الآ وميين 

اأخرى. جهة  من  اخلطرية 
قرية  قاطني  ميييال  اآ لتبقى 
خليفة  بحا�سي  بوق�سي�سعة 
مييعييلييقيية عييلييى اليي�ييسييلييطييات 
رئي�ص  مقدمتها  ويف  املعنية، 
من  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
التدخل  يف  �يييرصاع  الإ اأجييل 
جلملة  عاجلة  حلول  لإيجاد 
التي  والعراقيل،  امل�ساكل 
عن  بيييييومييييياتييهييم  تييرتبيي�ييص 
التنمية  عجلة  حتريك  طريق 
احلياة  جمييالت  خمتلف  يف 
تخفيف  نييهييا  �ييسيياأ ميين  الييتييي 

. تهم نا معا
ق .م

الولئية  مييانيية  الأ رفييعييت، 
لعمال  امل�ستقلة  للنقابة 
بالوادي،  والتكوين  الرتبية 
جييمييليية ميين النيي�ييسييغييالت 
تييخيي�ييص مييوظييفييي قييطيياع 
لل�سلطات  بالولية،  الرتبية 

ملركزية. ا
حت�سلت  بيييييان  يف  وجييياء 
ن�سخة  عييلييى  "التحرير" 
الظروف  ظل  يف  نييه  اأ منه، 
بها  متر  التي  ال�ستثنائية 
البالد عموما وولية الوادي 
انت�سار  جيييراء  خ�سو�سا 
 "a19كوفيد" كورونا  وباء 
الييعييديييد  تييراكييم  ظييل  ويف 

لعمال  النيي�ييسييغييالت  ميين 
خ�سو�سا  بالولية  القطاع 
عقد  التنقلية،  احلركة  ملف 
للنقابة  الييولئييي  املكتب 
الرتبية  لعمال  امل�ستقلة 
ناق�ص  اجتماعا  والتكوين 
موظفي  انيي�ييسييغييالت  فيييييه 

. القطاع 
وميييييين مييييين بييييين هييييذه 
"التقلي�ص  النيي�ييسييغييالت 
نييه  املييبييالييغ فيييييه لييدرجيية اأ
ولية  متيز  �سنوية  اأ�سبح 
بع�ص  اأن  حيث  الوادي"، 
�سحية  كييانييوا  املييوظييفيين 
تييقييلييييي�ييص ميينييا�ييسييبييهييم 

ي�سيف  متتالية،  ل�سنوات 
عن  نتج  مييا  رغييم  الييبيييييان، 
من  الييتييقييلييييي�ييص  عييمييلييييية 
اكييتييظيياظ رهيييييب داخيييل 
�ييسيي�ييسييات وحيياليية عييدم  املييوؤ
الرتبوي  للطاقمن  ا�ستقرار 
داري اإل اأن هذه العملية  والإ
عدم  مع  م�ستمرة،  مازالت 
الولية  خ�سو�سية  مراعاة 
ريغ  وادي  منطقة  وخا�سة 
اإىل  التقلي�ص،  عملية  يف 
يف  الفادح  "النق�ص  جانب 
يف  الرتبية  م�رصيف  منا�سب 
والذي  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
على  مبا�رص  ب�سكل  ثر  يوؤ

التالميذ"،  ومتدر�ص  تاأطري 
انييتييداب  ظييل  يف  خييا�ييسيية 
الييعييديييد ميين امليي�ييرصفيين يف 
�سا�سية  الأ وظيفتهم  غري 
عملية  يف  املتكررة  الأخطاء 
القييتييطيياع ميين الييرواتييب 
املوظف،  ثمنها  يدفع  والتي 
"الو�سعية  اإىل  بالإ�سافة 
املدر�سة  خلريجي  العالقة 
واملنتدبن  �ساتذة  لالأ العليا 
الرئي�سية". اأطوارهم  يف غري 
وعليه  البيان،  ذات  وح�سب 
بامل�سوؤولية  ميينييه  ميييانييا  واإ
املييلييقيياة عييلييى عيياتييقييه فيياإن 
للنقابة  الييولئييي  املكتب 
الرتبية  لعمال  امل�ستقلة 
يبقى   a �ساتاف   a والتكوين 
حلحلة  �رصورة  على  م�رصا 
الذكر  �سالفة  الإ�سكاليات 
عمال  بييكييل  يهيب  كييمييا   ،
من  للتجند  بالولية  القطاع 
مطالبهم،  عن  الدفاع  اأجل 

تعبريهم. حد  على 
ي�سن حممد 

عودة قوية للمهاجرين الأفارقة يف ظل انت�شار كورونا بجامعة

قرية بوق�شي�شعة بحا�شي خليفة

ال�شكان يطالبون امل�شوؤولني بتحريك 
عجلة التنمية

قالت اأن عديد املوظفني كانوا �شحية تقلي�ض منا�شبهم ل�شنوات متتالية

نقابة "�شاتاف" ترفع ان�شغالت موظفي قطاع الرتبية لل�شلطات املركزية



هو    : اجلييويف  ال�سد  زييييارة 
اهتمام  اىل  ما�سة  بحاجة 
من  لل�سلطات  م�ستعجل 
اجيييل تييهيييييئييتييه وا�ييسييتييغييالل 
الوزير  يتوجه  كما   ، مياهه 
و  مييزي  وادي  اىل  ذلييك  بعد 
م�رصوع  خاللها  يد�سن  التي 
 500 ب�سعة  مائي  خزان  اجناز 
�سيعطي  مكعب،حيث  مييرت 
و  ا�ستغالله  انطالق  �سارة  اإ
م�رصوع  يعاين  كذلك  منها 

اهم  يعد  الذي  �سكالفة  �سد 
قطاع  يف  التنموية  امل�ساريع 
له  ملا  بالولية،  املائية  املوارد 
متوين  يف  كبرية  اهمية  ميين 
اخلنق  و  مزي  وادي  بلديات 
باملياه،  والأغواط  تاجموت  و 
�سحفية  ندوة  يعقد  ان  قبل 
زيارته  معامل  فيها  ي�سّخ�ص 
امل�ستجدات  واهييم  للولية 
. للولية  زيارته  رافقت  التي 
ع.ق

جييزائييرييية  رعييييية   12 غيييادر 
باملقاطعة   " تادرارت   " فندق 
دارييييييييية جيييانيييت وليييية  الإ
خ�سوعهم  بييعييد  يييليييييزي  اإ
 14 طيلة  ال�سحي  للحجر 
للم�سافرين  بالن�سبة  يوما، 
وذلك  الوطن،  اإىل  العائدين 
الإحييرتازييية  التدابري  �سمن 
تف�سي  من  للوقاية  املتخذة 
امل�ستجد  كييورونييا   فريو�ص 
ما  حيي�ييسييب   ،)a19كوفيد(
عييلييم ميين خييلييييية التيي�ييسييال 
املحلية.ومت  اجلماعة  بييذات 
عن  اليي�ييسييحييي  احلييجيير  رفيييع 
و�سعهم  بعد  الرعايا  هوؤلء 
من  الييتيياأكييد  و   ، الييعييزل  يف 
اإ�ييسييابيية  اأي  ت�سجيل  عييدم 
�سفوف  يف  كورونا  بفريو�ص 
مكوثهم  فرتة  طيلة  املعنين 
على  ال�سحي  العزل  بجناح 
الفندقي،  املييرفييق  م�ستوى 
ليتم   ، لهم  خ�س�ص  الييذي 

"تي�سكا"  مطار  عرب  ترحيلهم 
العا�سمة  اجلزائر  نحو  بجانت 
ل�رصكة  تييابييعيية  طييائييرة  عييرب 
للطريان.يذكر  الطا�سيلي 
اجلزائرين  الرعايا  هوؤلء  اأن 
�سخ�سا   12 عددهم  والبالغ 
اأ�سبوعن  قبل  هييم  اإجييالوؤ مت 
جانت،  مطار  اإىل  ت�ساد  من 
�ييسييميين عييمييليييييات اإجييييالء 
العالقن  اجلزائرين  املواطنن 
حركة  غلق  ثيير  اإ اخليييارج  يف 
تف�سي  ب�سبب  اجلييوي  النقل 

كورونا. جائحة 
حينها  اإخ�ساعهم  مت  قييد  و 
الييفييوري،  الطبي  للفح�ص 
احلجر  فرتة  يف  و�سعهم  قبل 
"تادرارت"  بفندق  ال�سحي 
كافة  ت�سخري  مييع   ، بجانت 
واملتابعة  الييرعيياييية  ظيييروف 

الالزمة. ال�سحية 
ق/ج
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التهمي�ض واحلرمان حظ �شكان حي الأ�شوال 
ببلدية الروي�شات بورقلة 

فا�شل بن  يو�شف 
---------------- 

تعاونية  حييي  �سكان  نا�سد 
المييييل ال�يييسيييوال بييبييلييدييية 
ورقلة  بييولييية  الييروييي�ييسييات 
للتكفل  املحلية  ال�سلطات 
وم�ساكلهم،  بان�سغالتهم 
باملتدهورة،  ي�سفونها  التي 
الطرقات  و�سعية  خا�سة 
وغييييييياب املييييياء اليي�ييسييالييح 
لييليي�ييرصب وانيييعيييدام قيينييوات 
الييي�يييرصف اليي�ييسييحييي اييين 
الطرق  ي�ستعملون  ا�سبحوا 
التخل�ص  اأجييل  من  البدائية 
نق�ص  وكييدا  ف�سالتهم  ميين 
العمومية  واملرافق  الهياكل 
منذ  يعانون  نهم  اأ اأكدوا  حيث 
الإق�ساء  وقع  على  �سنوات 
املحلية  ال�سلطات  طرف  من 
التجاهل  �سيا�سة  ب�سبب 
الأخييرية  هييذه  اتخذتها  التي 
ت�رصيحات  ح�سب  حقهم  يف 

ال�سكان. بع�ص 
هيييم  فييميين بييين امليي�ييسيياكييل اأ
منها  يعاين  التي  امل�ساكل 
الكبري  الهييرتاء  هو  ال�سكان 

تعرف  مل  الييتييي  لييلييطييرقييات 
�سنن  منذ  تعبيد  عملية  اأي 
طييويييليية، وخييييالل حييديييثيينييا 
بييدى  مييع �ييسييكييان الييبييلييدييية اأ
وا�ستيائهم  تذمرهم  هييوؤلء 
الو�سع  هذا  من  ال�سديدين 
يتخبطون  الييذي  �ييسيياوي  امليياأ
فيييييييه.  كييمييا ا�ييسييتييغييربييوا 
مييين �ييسيييييا�ييسيية الييتييهييمييييي�ييص 
والييالمييبييالة امليينييتييهييجيية يف 
يعانون  فهم  اأحيييييائييهييم  حييق 
ميين انيييعيييدام الييطييرق الييتييي 

للحفر  كبريا  انت�سارا  تعرف 
التي  امل�سالك  هذه  واملطبات 
تزفيت  عملية  ييية  اأ ت�سهد  مل 

احلي هذا  ن�سوء  مند 
وميين  اليي�ييسييكييان  حيي�ييسييب  و 
ميييير الييذي  جييهيية اأخييييرى، الأ
من  الكثري  يف  لهم  ت�سّبب 
جانب  اإىل  هيييذا  امليي�ييسيياكييل، 
العمومية،  نيييارة  الإ انييعييدام 
واليييتيييي تيي�ييسييكييل املييطييلييب 
عليه،  يلحون  الذي  الرئي�سي 
العتداءات  بالنظرلنت�سار 

الليلية  الييفييرتات  يف  خا�سة 
مت  التي  لل�سكاوى  م�سريين 
ومل  ال�سياق  هييذا  يف  رفعها 
�سوى  حلول  اإىل  لوا  يتو�سّ
جمييرد  بقيت  جييوفيياء  وعيييود 
اإىل  ي�ساف  و  ورق،  على  حرب 
التي  النفايات  م�سكل  ذلك 
الفارغة  امل�ساحات  حييّولييت 

متعّفنة.... اإىل 
التي  النقائ�ص  جملة  مييام  واأ
وّجه  ال�سكان،  منها  يعاين 
ولية  لييوايل  نييداءهييم  هييوؤلء 
ورقييليية بييوبييكيير اليي�ييسييديييق 
انت�سالهم  ق�سد  بييو�ييسييتيية، 
ميين الييواقييع املييييزري الييذي 
�سنوات. منذ  فيه  يتخبطون 
بييعييدمييا �ييسييئييمييوا ميين وعييود 
اليي�ييسييلييطييات املييحييلييييية رغييم 

املنتخبة املجال�ص  تعاقب 
تييدخييل  يف  امييلييهييم  ليييييبييقييى 
را�ص  على  الول  امل�سوؤول 
العاجل  الييتييدخييل  الييولييية،  
من  جملة  بييرجميية  اأجيييل  ميين 
والتي  التنموية  امل�ساريع 
للمعاناة  حد  و�سع  اأهمها  من 

فيها. يتخبطون  التي 

العزلة  ب�شبب  والإق�شاء  التهمي�ض  �شيا�شة  تعاين  الروي�شات   ببلدية  الأ�شوال  الأمل  تعاونية  حي  �شكان  يزال  ل 
ال�شرف  قنوات  الطرقات، وغياب  الكرمية، على غرار اهرتاء  لأدنى �شروريات احلياة  تفتقر  فهي  املفرو�شة عليهم، 

و  التخلف  يكابدون مظاهر  املنطقة  �شكان  التي جعلت  النقائ�ض  من  ، وغریها  التهيئة اخلارجية  انعدام  و  ال�شحي 
البوؤ�ض واحلرمان. املر حتت وطاأة  واقعهم  يوميا  يعي�شون 

ل ماء ل غاز ل قنوات لل�شرف ال�شحي 

متييكيينييت فييرقيية الييبييحييث و 
الولئية  بامل�سلحة  التدخل 
لييليي�ييرصطيية الييقيي�ييسييائييييية 
بييييالأغييييواط،خييييالل هييذا 
ثالثة  توقيف  من  الأ�سبوع 
فيهم  م�ستبه  �ييسييخييا�ييص  اأ
22a مابن  اأعمارهم  ترتاوح 
و  ببيع  يقومون  �سنة   25
املخدرات،حيثيات   ترويج  
اإىل  تيييعيييود  الييقيي�ييسييييية 
الفرقة  اإىل  واردة  معلومات 
فيهم  امل�ستبه  قيام  مفادها 
املييخييدرات  بيع  و  بييرتويييج 
عيييليييى مييي�يييسيييتيييوى اأحييييد 
بقطاع  املييتييواجييدة  الأحييييياء 
على  ليتم  الخييتيي�ييسييا�ييص، 
عن  يف  توقيفهم  ذلك  ثيير  اإ
خطة  و�ييسييع  بييعييد  املييكييان 
�سبط  مع  حمكمة،  اأمنية 
من  فيهما  م�ستبه  بحوزة 
من  كمية  الذكر،   ال�سالفي 
املعالج"  "الكيف  املخدرات 
و  ترويجها  ب�سدد  كييانييوا 
مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  بيعها، 
الن�ساط  عائدات  من  مايل 
حتويل  ليييييتييم  الإجيييراميييي، 
املحجوزات  و  فيهم  امل�ستبه 
ُفتح  و  امل�سلحة.  مقر  اإىل 
احلييال. ق�سية  يف  حتقيق 

الإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
تقدمي  مت  للق�سية  اجلزائية 

وكيل  مييام  اأ فيهم  امل�ستبه 
حمكمة  لييدى  اجلييمييهييورييية 
حيازة  ق�سية  عن  الأغواط 
غري  بييطييريييقيية  امليييخيييدرات 
الذي  البيع،  ق�سد  �رصعية 
اإجييراءات  على  ملفها  اأحييال 
للجل�سة،  الييفييوري  املييثييول 
هييوؤلء  من  كل  دانيية  اإ ليتم 
�سنتن  بعقوبة  املتهمن 
يييداع،  الإ مع  نافذا،  حب�سا 
نييافييذة  مييالييييية  غيييرامييية  و 
دج،   200000.00 قييدرهييا 
من  الثالث  ا�ستفاد  فيما 
عنا�رص  قامت  كما  الإفراج. 
اليي�ييرصطيية لييهييذه الأخييييرية 
خطة  و�ييسييع  بعد  مييوؤخييرا، 
توقيف  من  حمكمة  اأمنية 
يبلغ  للمخدرات  اآخر  مروج 
وذلك  �سنة،   27 العمر  من 
معلومات  ا�ستغالل  بعد 
ترويج  و  ببيع  قيامه  تفيد 
املييخييدرات بيياأحييد الأحييييياء 
الأغييواط،  مبدينة  املتواجدة 
الن�ساط  هذا  خالل  مت  كما 
مييينيييي �ييسييبييط بييحييوزة  الأ
من  كييمييييية  فيييييه  امليي�ييسييتييبييه 
املخدرات و مبلغ مايل قدره 
عائدات  من  دج   3850.00
مت  الإجرامي.حيث  ن�ساطه 
دانته  اإ لتتم  للعدالة  تقدميه 
نافذا  حب�سا  �سنوات  بثالث  

مالية  وغرامة  يييداع،  الإ مع 
دج.يف   200000.00 قدرها 
نييفيي�ييص اليي�ييسييييياق عيياجلييت 
لل�رصطة  املتنقلة  الفرقة 
ق�سية  كذالك  الق�سائية 
املييخييدرات  بحيازة  تتعلق 
قيي�ييسييد الييبيييييع،الييعييمييلييييية 
ثر  اإ على  كانت  التي  الأمنية 
ال�رصطة  لعنا�رص  دوريييات 
�سخ�ص  توقيف  من  مكنت 
العمر  من  يبلغ  فيه  م�ستبه 
م�ستوى  عييلييى  �ييسيينيية   24
مع  الغييوط،  مدينة  و�سط 
الأخري،  هذا  بحوزة  �سبط 
دراجة  منت  على  كان  الذي 
املخدرات  من  كمية  نارية، 
كان  املعالج  الكيف  مادة  من 
و  فيه  بيعها.امل�ستبه  ب�سدد 
الإجييراءات  ا�ستكمال  بعد 
املتورط  للق�سية  اجلزائية 
وكيل  اأمام  تقدميه  مت  فيها، 
حمكمة  لييدى  اجلييمييهييورييية 
اإحيياليية  بييعييد  و  الأغيييييواط، 
احلكم  قا�سي  على  ملفه 
وفييقييا لإجييييييراءات املييثييول 
يف  �سدر  للجل�سة،  الفوري 
دانته   باإ يق�سي  حكم  حقه 
نافذامع  حب�سا   02 �سنتن 
مالية  غييراميية  و  يييييداع،  الإ

دج.  100000.00 قدرها 
ع.ق

جتار املخدرات يف قب�شة اأمن الأغواط

وزير املوارد املائية  يقف على العديد 
من م�شاريع قطاعه بالأغواط 

مغادرة 12 رعية جزائرية لفندق 
باليزي  "تادرارت" بجانت 

نظمه املركز اجلزائري  للعبقرية

اختتام م�شابقة �شوت الوعي يف اخلطابة واللقاء بتما�شني
نهاية  اليي�ييسييتييار  �يييسيييِدل  اأُ
امل�سابقة  على  الأ�سبوع 
والتي  الثالثة  العائلية 
لالأطفال  موجهة  كييانييت 
مواهبهم  لتنمية  واليافعن 
واخلييطييابيية  الليييقييياء  يف 
والذي   ، النف�ص  يف  والثقة 
اجلييزائييري  املييركييز  نظمه 
على  بتما�سن  للعبقرية 
املنتدبة  الولية  م�ستوى 
مييبييادرة  �سمن   ، تييقييرت 
للمرافقة  اجلزائرية  وعي 
الييييجيييابييييييية لييلييعييائييليية 
احلجر  ثيينيياء  اأ اجلييزائييرييية 

.. املنزيل 
فيديوهات  بار�سال  وذلك 
عرب  واخلطابة   اللقاء  يف 
على  امليييبيييادرة  �ييسييفييحيية 
عرفت  حيث   ، الفاي�سبوك 
ونوعية  كبرية  م�ساركة 
املييراتييب  على  ومناف�سة 
�ييسييفييرت  اأ و   ، الوىل 
الطفل  فوز  على  امل�سابقة 
باملرتبة  دانية   بن  عائ�ص 
 ، الأطييفييال  لفئة  الأوىل 
الثانية  املرتبة  تقا�سم  فيما 
غطا�ص  مييرمي   : ميين  كييل 

 ، فراجي  �سهيب  واأحمد 
الرابعة  و  الثالثة  املرتبة  و 
و  بكو�ص  الرحيم  عبد  اىل 
فئة  يف  اأما   ، قا�سي  رجاء 
املرتبة  فكانت  اليافعن 
ابتهال  للمت�سابقة  الأوىل 
املرتبة  نالت  فيما   ، مرابط 
بدرالتمام  اأروى  الثانية 
املرتبة  ورجييعييت  مييهييدي، 
اىل  الييرابييعيية  و  الييثييالييثيية 
قادير  جناح  و  قادير  اأروى 
املت�سابقون  بييدع  اأ حيث   ،
متنوعة  عرو�ص  تقدمي  يف 
لغات  و  العربية  باللغة 
بييهييرت  اأ خمتلفة  اأجنبية 
املييبييادرة  لييهييذه  املتتبعن 
املتفاعلن  عييدد  بلغ  و   ،
وعرو�ص  فيييييدوهييات  مييع 
األف  زهاء100   الأطييفييال 

مييتييفيياعييل خييييالل فيييرتة 
التناف�ص  من  يوما  ع�رصين 
املدير  مع  لنا  لقاء  يف  و   ،
اجلييزائييري  للمركز  الييعييام 
لييلييعييبييقييرييية ال�يييسيييتييياذ 
حلبيب  مييهييدي  املييهيينييد�ييص 
�سيوا�سل  املركز  اأن  اكد 
الفئة  هذه  يف  ال�ستثمار 
ميين خيييالل تييدريييبييهييم يف 
والعر�ص  اللقاء  مهارات 
واليييتيييوا�يييسيييل لييتيينييمييييية 
و�سنبقى   ، مييهيياراتييهييم 
نيي�ييسييارك بييايييجييابييييية  يف 
احلقيقي  فالنجاح  وطننا 
اىل  درجة  ينقلنا  الذي  هو 
اف�سل  غييد  نييحييو  الميييام 
نحو  العلى  اىل  ودرجيية 

العلى... الفردو�ص 
التجاين   aقaن
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بخن�شلة  املحمل  ببلدية  الطوابي  مبنطقة  م�شاٍت   7
ت�شتفيد باملياه ال�شروب 

ونا�ض لزهاري
-----------------

هامة   عملية  ت�سجيل  مت  كما 
م�ساٍت   07 با�ستفادة  تتعلق 
ال�رصوب  باملياه  الطوابي  مبنطقة 
مليار   20 بي يقدر  مايل  بغالف 
هييذه  جيييياءت  قيييد  و  �ييسيينييتيييييم 
�سمن  تندرج  التي  العمليات،  

بالولية   ال�سلطات  اهتمام 
املواطنن  بان�سغالت  للتكفل 
التفقدية  الييزيييارة  خييالل  ميين 
خن�سلة  ولية  وايل  قادت  التي 
املا�سية  اليييام  الثالثة  خالل 
وقف  التي  املحمل  بلدية  اىل  
ان�سغالت  على  حمطاته  عرب 
امل�ساكل  خمتلف  و  �سكانها 
اإياهم  اعدا  و  يعي�سونها  التي 

الهييتييمييام  و  اجلييياد  بالتكفل 
مبييخييتييلييف امليي�ييسيياكييل الييتييي 

منها؛ ي�ستكون 
جهة  ميين  اأو�ييسييح،  كما  هييذا   
اأ�ييسييئييليية  عييلييى  ا  وردًّ اخييييرى 
مب�ست�سفى  املتعلقة  ال�سكان 
احييد  يييعييد  اليييذي  �ييرصيييرا   60
البلدية  �سكان  انيي�ييسييغييالت 
الييولييية  وايل  طييميياأن  حيييييث 

بهذا  �سيتكفل  باأنه  ال�سكان، 
خالل  ميين  وذلييك  الن�سغال  
امليدانية  التدابري  ميين  جملة 
ميدانيا  تنطبق  �سوف  التي 
املياة  على غرار  حمطة ت�سفية 
التي  البلدية  بذات  امل�ستعملة 
ق�سد  تعليمات  ب�ساأنها  اعطى 
املعاجلة  خييط  بتجريب  الييبييدء 
الأ�سبوعن  خييالل  تدريجيا، 
حيز  املحطة  و�سع  و  املقبلن 
بعد  يييومييا   15 خييالل  اخلييدميية 
تنقل  كما  الييتييجييارب  عملية 
الربنامج  اىل  الييولييية  وايل 
�سكنا   1220 اليي�ييسييكيينييي 
دائما  البلدية  بذات  اجتماعيا 
الأ�سغال  وترية  على  وقف  اين 
ان�سغالت  اىل  ال�ستماع  و 
مطالبتهم  ذلك  ومن  �سكانها 
مدر�سين  جممعن  بان�ساء 
و  التجمع،   ذات  م�ستوى  على 
ب�ساأنه  اكد  الذي  الن�سغال  هو 
امل�سالح  اىل  رفييعييه  مت  انيييه 
اخرى  جهة  من  ملحا  املركزية، 
بدرا�سة  ال�رصاع  �رصورة  على 
اعداد  و  ال�سكن  طالبي  ملفات 
املجمع  بذات  اخلا�سة  القائمة 
الآجال.                                                                                                    اقرب  يف 

 يف اإطار التكفل بان�شغالت مواطني مناطق الظل ببلدية املحمل بولية خن�شلة من املرتقب  اأن ت�شتفيد عدة م�شاٍت عرب هذه 
البلدية من م�شاريع تنموية تتعلق بعملية اإي�شالهم باملاء ال�شروب كما هو احلال لأهايل منطقة الرتبروري، التي ُيرتقب اأن 
ي�شتفيد الأهايل بها، مب�شروع تزويدهم باملياه ال�شروب، انطالقا من البئر الرتوازي الكائن بدوار باأولد بوكحيل على غرار 

ت�شجيل عملية لهم  تتعلق باإعادة العتبار للطريق الذي يربط املنطقة) التربوري( ببلدية عني الطويلة.

من خالل اعتماد تطبيق ف�شاء الهناءCNAS فيما �شتدخل حمطة ت�شفية املياه  حيز اخلدمة بعد 15 يوما بعد التجارب

جلييييياأ الييي�يييسييينيييدوق 
للتاأمينات  الوطني 
للعمال  الجتماعية 
 CNAS الأجيييييييراء 
اعتماد  اإىل  تيييييارت، 
التكنولوجيات  تقنية 
خييدميية  يف  احلييديييثيية 
زبييييائيييينييييه،و ذليييك 
عملية  لييتيي�ييسييهيييييل 

خمتلف  على  املواطنن  ح�سول 
الجتماعي  ال�سمان  اأداءات 
جديدة  تطبيقات  خييالل   ،ميين 
عن  ال�سندوق،تعمل  اعتمدها 

ال�رصعة  لع�رص  مواكبة  بعد، 
التح�سن  اإطييييار  يف  تيي�ييسييب 
العمومية  للخدمة  املتوا�سل 
ح�سول  اإجييييراءات  وتب�سيط 
امليييواطييينييين عييلييى خييدمييات 
للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق 
و  الأجييراء،  للعمال  الجتماعية 
عدة  تيارت  كنا�ص  وكالة  تعتمد 
الإلكرتوين،  موقعها  عرب  برامج 
،الذي  الهناء  ف�ساء  بينها  من 
ثييبييت جنيياعييتييه خييا�ييسيية خييالل  اأ
فييييرتات احليييجييير اليي�ييسييحييي ، 
ملفات  اأ�سحاب  اأ�سبح  حيث 
الييعييطييل امليير�ييسييييية والأمييوميية 
عرب  ملفاتهم  م�سار  يتتّبعون 
كما  بهواتفهم؛  الهناء  تطبيق 
حتميل  كييذلييك  ي�ستطيعون 

وطييبييع �ييسييهييادة النييتيي�ييسيياب 
من  وطلبها  التنقل  عناء  دون 

. بيك ل�سبا ا
وحيي�ييسييب مييا اأكييييده ميي�ييسييوؤول 
خييلييييية الإ�يييسيييغييياء والعييييالم 
اأميين  "الزين  الييوكيياليية  بييذات 
تعتزم  الوكالة  اأن  قوادرية"  
ال�سهادة  هذه  ا�ستخراج  اإلغاء 
عملية  و  املكاتب  عرب  تدريجيا 
�سخ�سية  تكون  ا�ستخراجها 
املوقع  عرب  �ساحبها  طرف  ،من 
الإلكرتوين للوكالة،  طوال اأيام 
اليوم.  �ساعات  وكل  الأ�سبوع 
�سعار  حتت  اخلدمة  هذه  جاءت 
م�سمون  حق  العمومية  اخلدمة 
تيارت   CNAS تكون  بذلك  ،و 
اخلدمات  اعتماد  يف  ال�سباقة 
اخلدمة  حيز  وو�سعها  اجلديدة 
اإىل  تهدف  اإ�سرتاجية  روؤية  ،يف 
يف  للمواطن،  جيدة  خدمة  تقدمي 

وجيز. ووقت  و  ح�سنة  ظروف 
مواز عادل 

تيارت ت�شعى اإىل تقدمي خدمة 
اأف�شل اإىل زبائنها

ولييييية  وايل  يييييوا�ييييسييييل 
زكريفة  حمفوظ  تي�سم�سيلت 
�سكان  مييع  لقاءاته  �سل�سلة 
بلديات  مبختلف  الظل  مناطق 
اليييوليييية قيي�ييسييد ال�ييسييتييميياع 
 ، ومطالبهم   لن�سغالتهم 
جمعه  تن�سيقي  اجتماع  ويف 
التابعة  الدواوير  عن  مبمثلن 
الأ�سبوع  لرجام  لبلدية  اإقليميا 
من  العديد  طييرح  مت  املا�سي، 
والتى  املختلفة  الن�سغالت 
ميي�ييسييت جييميييييع الييقييطيياعييات ، 
دوار  عن  ممثلون  حتدث  حيث  
اأكرب  من  يعترب  الذي  اجلواهرة 
نق�ص  عن  باملنطقة  الدواوير 
لل�رصب  ال�ساحلة  باملياه  التزود 
الفرعي  الطريق  تهيئة  وكييذا 
للدوار، اأين اأمر الواىل امل�سالح 
ا�ستكمال  يف  بالإ�رصاع  املعنية 
لت�سجيل  الإدارييية  الإجييراءات 
الرابط  امل�سلك  تثبيت  م�رصوع 

 02 رقم  الولئي  الطريق  بن 
م�سافة  على  اجلواهرة  ودوار 
 01 مببلغ  طييويل  مييرت   2400
 ، �سنتيم  مليون  و600  مليار 
اأعطى  نييه  اأ الييوايل  اأ�سار  كما 
مل�سالح  �ييسييارميية  تعليمات 
رئي�ص  مع  بالتن�سيق  البلدية 
ميدانيا  باخلروج  لرجام  دائييرة 
فيها  مبا  املطاَلب،  كافة  واإح�ساء 
املطلوبة  الفالحية  الن�ساطات 
كل  خ�سو�سية  مييراعيياة  مييع 
الن�ساط  وطييبيييييعيية  منطقة 
يتنا�سب  الييييذي  الييفييالحييي 
هييذه  �ييسييكييان  لتدعيم  مييعييهييا، 
ممثلو  يطلبونه؛   مبييا  املناطق 
عن  حتدثوا  عربية  اأولد  دوار 
يتخبط  التى  امل�ساكل  نف�ص 
امليينيياطييق،  هيييذه  �ييسييكييان  فيها 
من  بال�ستفادة  طالبوا  حيث 
باملنطقة،   الكهرباء  �سبكة 
الييوايل  ليكلف  ترميمها  بعد 

�سونلغاز  مييوؤ�ييسيي�ييسيية  مييدييير 
للتكفل  تقنية  بطاقة  باإعداد 
ب�سبكة  الدوار  �سكنات  بربط 
المكانات  ح�سب  الكهرباء 

  ، املتوفرة  املالية 
باب  دوار  ممثلو  جهتهم  ميين 
ب�سيانة  طييالييبييوا  الييبييكييو�ييص 
مقربة  اىل  املييييوؤدي  الييطييريييق 
اأ�سبحت  التى  البكو�ص،  باب 
حيث   ، �ساحلة  وغييري  مهرتئة 
عن  املنطقة  �ييسييكييان  اأعيييرب 
تيياأ�ييسييفييهييم مييين عييييدم حتييرك 
تهيئة  لإعادة  املحلية  ال�سلطات 
التى  الييبييكييو�ييص  بيياب  مييقييربة 
اإذ   تعترب ثاين مقربة يف اجلزائر، 
�سهيد   1200 من  اأكييرث  ت�سم 

نوفمرب...   ثورة  �سهداء  من 
اجلهات  اليييوايل  كلف  وهيينييا   
التعجيل  بيي�ييرصورة  املعنية 
الطريق  �سيانة  يف  بالتكفل 
وحيييواف  الفنية  وامليينيي�ييسيياآت 

 ، املقربة  اىل  املييوؤدي  الطريق 
وايل  التقى  ال�سياق  نف�ص  ويف 
اجلمعيات  ممثلي  مييع  الييولييية 
اليينييا�ييسييطيية بييبييلييدييية لييرجييام  
ان�سغالتهم  على  رده  ويف 
باأن  الوايل  ك�سف  املطروحة،  
امل�ست�سفى  اإجنييياز  ميي�ييرصوع 
هو  بلرجام  �رصير   60 اجلديد 
عن  الإعييالن  مرحلة  يف  حاليا 
العرو�ص  لتلقي  املناق�سة، 
كما  الإجناز،   موؤ�س�سة  واختيار 
على  الأخييري  يف  الييوايل  وعييد 
م�ستقبال  عمل  جل�سات  تنظيم 
رئي�ص  بيين  دوريييية  وب�سفة 
اجلمعيات  وممييثييلييي  اليييدائيييرة 
امل�ستوى  عييلييى  اليينييا�ييسييطيية، 
ملعاجلة  الدواوير  وممثلي  املحلي 
قبل  من  املطروحة  الن�سغالت 
لرجام  دائيييرة  اإقليم  �ييسيياكييان  
املح�ساة  الظل  مناطق  ل�سيما 
.                          زغارية حميد 

وايل تي�شم�شيلت يكثف لقاءاته ب�شكان مناطق الظل مبختلف البلديات 

احلدودية  العابد  قرية  تدعمت 
اإداريا  التابعة  البويهي  ببلدية 
مبن�ساأة  جياليل  �سيدي  لدائرة 
التقليل  �ساأنها  من  هامة،  تربوية 
على  املفرو�ص  ال�سغط  ميين 
ببلدية  الأطوار  املتعددة  الثانوية 
اأ�رصف  الرتبوي  املرفق  البويهي. 
على تد�سينه وايل الولية خالل 

الثانوية  الييفييارط.    الأ�سبوع 
كما  ل800طالب  تت�سع  اجلديدة 
تتوفر على كل املرافق اخلدماتية 
الإعييالم   كقاعات  ال�رصورية 
، مطعم  الجتماعات  قاعة   ، اآيل 
وكييذا  لييلييدرا�ييسيية  و16حجرة 
الرتبوي  املرفق  اإدارية  مكاتب. 
بداية  ر�سميا  اخلدمة  �سيدخل 

املزمع  الجتماعي  الدخول  من 
اأكتوبر  �سهر  خييالل  ا�ستثناءا 
تعرفها  التي  الأو�ييسيياع  جييراء 
كورونا.  جائحة  ب�سبب  البالد 
كلفت  الرتبوية  املن�ساأة  هييذه 
�سنتيم  25مليار  الدولة  خزينة 
ا�ستغل  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
احلدودية  العابد  قرية  مواطنو 

بالعمل  وطالبوه  الوايل  زيارة 
منجم  ن�ساط  بعث  اإعييادة  على 
الذي  والر�سا�ص،  للزنك  العابد 
عدة  منذ  الإنييتيياج  عيين  توقف 
تعد  ل  م�ساكل  وخلف  �سنوات، 
ول حت�سى ل�سكان اجلهة لغياب 

العمل.  فر�ص 
بوتليتا�ص ع 

ثانوية جديدة تدخل اخلدمة ر�شميا بداية الدخول الجتماعي بتلم�شان

الطريق  تاأمن  ف�سيلة  متكنت 
توقيف  من  �رصقaغرب  ال�سيار 
�سخ�ص  متنها  على  �ييسيييييارة 
اإجتاه  يف  ببورا�سد  الثابت  بال�سد 
التفتي�ص  مبا�رصة  وعند   ، اجلزائر 
�سينوتقني  الثنائي  با�ستعمال 
من  كييمييييية  عييلييى  الييعييثييور  مت 
،كانت   ) معالج  )كيف  املخدرات 
لوحة  داخيييل  بيياإحييكييام  ة  خمييبيياأ
موجهة  كانت  والتي  القيادة  
وال�ستهالك   الييرتويييج  ب�سدد 
 4 حجز  على  العملية  اأ�سفرت 
الكيف  من  غراما   750 و  كلغ 
وكذا   ، �سياحية  و�سيارة  املعالج 
75000دج.اأين  قدره  مايل  مبلغ 
مت اقتياده اإىل مقر فرقة الأبحاث 
الدفلى  بعن  الوطني  للدرك 

املتاجرة  ق�سية  يف  حتقق  التي 
املخدرة،  املواد  وتوزيع  واحليازة 
وكيل  ال�سيد  اأمييام  تقدميه  مت  و 
عن  حمكمة  لييدى  اجلمهورية 
باملوؤ�س�سة  اإيدعه  ليتم   ، الدفلى 
مع   ، بالعطاف  الرتبية  اإعييادة 

. امل�ستعملة   املركبة  حجز 
اإىل  ي�سعى  الوطني  اليييدرك   
امل�ستمر  التح�سي�ص  موا�سلة 
عيين طييريييق املييراقييبيية الييعيياميية 
لييالإقييليييييم، وتييدعييو املييواطيينيين 
الرقم  طريق  عن  التبليغ  اإىل 
وامليييوقيييع   1055 الأخييي�يييرص 
PPGN.MDN. اللييكييرتوين 
اأجيييل  مييين   ،DZ  .WWW

اأنواعها. بكل  اجلرمية  حماربة 
برادع   خمتار 

   حجز اأكرث من 4كلغ من الكيف 
مبحور الطريق ال�شيار �شرق-غرب 

ببورا�شد بعني الدفلى 

املتنقلة  الفرقة  عنا�رص  متكنت 
دائرة  لأمن  الق�سائية  لل�رصطة 
اثر  البليدة  ولية  �رصق  بوينان 
لعنا�رصها،  و�سلت  معلومة 
الأ�سخا�ص  احييد  قيام  مفادها 
الكحولية  امل�رصوبات  برتويج 
من  متكن  اييين  رخ�سة،  بييدون 
احد  داخييل  وو�سعها  تخزينها 
ومن  بوينان،  يف  امل�ستودعات 
عنا�رص  فييْتييح  مت  فييقييد  جهتها 
الق�سية  يف  حتقيقا  الييفييرقيية 

تواجدها  مييكييان  حتييديييد  ق�سد 
امل�ستودع  مكان  حتديد  من  مّكن 
قوات  عييرثت  اييين  تفتي�سه،  و 
�ساحنتن  على  بداخله  ال�رصطة 
الكحولية  بامل�رصوبات  حمملتن 
من  وحييدة   5597 قييدرت  التي 
ليتم  خمتلفة،  نيييواع  اأ �سبعة 
و  فيه  امل�ستبه  اإيقاف  مع  حجزها 

العدالة. اأمام  تقدميه 
�رصيف  العي�سي   

حجز 5597 وحدة من امل�شروبات 
الكحولية بالبليدة 



املخطط الوطني لل�شباب:

 وزارة ال�شباب والريا�شة 
ت�شتلم جملة من القرتاحات

اإجماع على اإلغاء بطولة 
الدوري اجلزائري لليد

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، ام�ص 
ب�شاأن  جديد  تطور  عن  الأحـــد، 
اخلالف الدائر بني نيمار دا �شيلفا 
جنم باري�ص �شان جريمان، واإدارة 
حول  بر�شلونة،  ال�شابق  نــاديــه 

ق�شية مكافاأة التجديد.
الجتماعية  املحكمة  ــت  ــان وك  
بعدم  ق�شت  بر�شلونة،  يف   15 رقم 
على  احل�شول  يف  نيمار  اأحقية 
مع  الأخــري  عقده  جتديد  مكافاأة 
البار�شا كاملة، بل واألزمت الالعب 
باإعادة 6.7 مليون يورو اإىل النادي 

الكتالوين.
"موندو  ــة  ــف ــي ــح ــش ــ� ل ووفـــــًقـــــا 
ــاإن  ف الإ�ــشــبــانــيــة،  ديبورتيفو" 
بهذا  فقط  ير�شى  لــن  بر�شلونة 
املــبــلــغ، ويــخــطــط لــتــقــدمي طلب 
كي  املقبل،  الأ�ــشــبــوع  للمحكمة، 

يح�شل على فوائد لهذه الأموال.
موافقة  حالة  يف  اأنه  اإىل  واأ�شارت   
فاإن  بر�شلونة،  طلب  على  املحكمة 

على  يجب  الـــذي  املبلغ  ــايل  ــم اإج
مليون   8.5 �شيبلغ  ت�شديده  نيمار 

يورو.
اأعــرب  قــد  بر�شلونة  اأن  يــذكــر   

املحكمة،  حكم  على  ر�ــشــاه  عــن 
على  احلفاظ  ملتابعة  وا�شتعداده 

حقوقه. 
�شفوف  عن  رحل  قد  نيمار  وكان 

يف  باري�ص  اإىل  متجًها  بر�شلونة، 
مليون   222 مقابل   ،2017 �شيف 
ال�شرط  �شداد  طريق  عن  يــورو، 

اجلزائي يف عقده مع البار�شا.

رونـــالـــدو،  كري�شتيانو  ــه  ــواج ي
ع�شيبة  ــرتة  ف يوفنتو�ص،  جنــم 
القدم  كــرة  مناف�شات  عــودة  منذ 
طويل  توقف  عقب  الإيطالية، 
اأداء  بعد  كورونا،  جائحة  ب�شبب 
متتاليتني  ــني  ــارات ــب م يف  �ــشــّيــئ 
ــص اأمـــــام فــريــق  ــاأ� ــك ــارة ال ــش ــ� وخ

نابويل.
خالل  حا�شمًا  رونــالــدو  يكن  ومل 
ميالن  فريقي  مع  �شلبيني  تعادلني 
ونهائي  نهائي  ن�شف  يف  ونابويل 
بطولة الكاأ�ص، واختفت خطورته 
انتقادات  ملوجة  عّر�شه  ما  متامًا، 

حادة.
مدرب  رونالدو  �شقيقة  وهاجمت 
ــق يــوفــنــتــو�ــص، الإيـــطـــايل  ــري ف
اأن  بعد  وذلك  �شاري،  ماوريت�شيو 
نهائيني  الربتغايل  الهداف  خ�شر 
م�شريته،  يف  مرة  لأول  متتاليني 
اإثر �شياع لقب ال�شوبر اأمام لت�شيو 

قبل التوقف.
بالأنانية  اتهامات  رونالدو  وواجه 

لـــالإ�ـــشـــرار عــلــى تــ�ــشــديــد ركــلــة 
اإثر  الرتجيح اخلام�شة يف النهائي 
اإهدار ديبال ودانيلو لأول ركلتني، 
الت�شديد  ــن  م يتمكن  مل  لكنه 
بالفعل  يوفنتو�ص  خ�شارة  بعد 
2( وعدم الو�شول اإىل الركلة   - 4(

اخلام�شة.

فابيو  املخ�شرم  املـــدرب  وهــاجــم 
هــذا  ب�شبب  ـــدو  ـــال رون كــابــيــلــلــو 
مكان  كان  لو  اإنــه  وقــال  الت�شرف، 
�شاري لأجربه على ت�شديد الركلة 
النجم  انــتــقــده  فيما  ــة،  ــع ــراب ال
يعد  مل  لأنــه  تــوين،  لوكا  ال�شابق 

قادراً حتى على املراوغة.

�شبورت"  "توتو  �شحيفة  ــرت  وذك
هــذه  كـــّل  يــتــجــّنــب  رونـــالـــدو  اأن 
على  الآن  ــز  ــرك وي النــتــقــادات، 
لإ�ــشــكــات  واحـــد  �شخ�شي  هـــدف 
ــو انــتــزاع جــائــزة  املــنــتــقــديــن، ه
ت�شريو  ــن  م الكالت�شيو  هــــداف 

اإميوبيلي، جنم لت�شيو.
ويريد رونالدو )35 �شنة( اأن يكون 
الــهــداف  لقب  يحقق  ــب  لع اأول 
ــولت الـــدوري  ــط ــن ب يف ثـــالث م
يف  ــك  ذل حقق  اأن  بعد  ــربى،  ــك ال

اإنكلرتا واإ�شبانيا.
يف  هـــدفـــًا   21 ـــدو  ـــال رون و�ــشــجــل 
ــات بـــطـــولـــة الــــــدوري  ــش ــ� ــاف ــن م
 6 بــفــارق  املو�شم،  هــذا  الإيــطــايل 
اأهداف خلف اإميوبيلي، واأمامه 12 
مباراة يف امل�شابقة للحاق باملهاجم 
اأول  رونالدو  و�شيقطع  الإيطايل. 
ــاز  الإجن هــذا  حتقيق  نحو  خطوة 
اأمــام  �شيفًا  يوفنتو�ص  يحّل  حني 

ــــــق  ــــــري يوم ف بولونيا 
الثنني.

اأر�شنال  مدرب  اأرتيتا  ميكل  و�شف 
"بغري  ــه  ــادي ن خــ�ــشــارة  طــريــقــة 
هدفني  ا�شتقبال  بعد  املقبولة" 
اأمــام   2-1 والتعرث  النهاية  قــرب 
ـــد هـــوف األــبــيــون يف  بــرايــتــون اآن
لكرة  املمتاز  الإنكليزي  الــدوري 

القدم يوم ال�شبت.
�شيحقق  اأر�ــشــنــال  اأن  وبــــدا 
بهدف  التقدم  بعد  النت�شار 
لكن  بيبي  نيكول  مــن  رائــع 
التعادل  اأدرك  دنــك  لوي�ص 
اأن  قبل  الأر�ــــص  لأ�ــشــحــاب 
موباي  نيل  زميله  ي�شجل 
الدقيقة  يف  النت�شار  هدف 
ــت بــدل  ــوق ــن ال اخلــامــ�ــشــة م

ال�شائع. 
ــت الــهــزميــة الــثــانــيــة على  ــرك وت

الـــدوري  ا�شتئناف  بعد  ــوايل  ــت ال
ب�شبب  اأ�شهر  ثالثة  توقف  عقب 
ـــا، اأر�ـــشـــنـــال يف  ـــورون فـــريو�ـــص ك
نقطة   40 بر�شيد  العا�شر  املركز 
نقاط  �شت  وبفارق  مباراة   30 من 
خام�ص  يونايتد  مان�ش�شرت  عــن 

الرتتيب.
اأمل  بخيبة  "اأ�شعر  اأرتيتا  ــال  وق

�شديدة".
طريقة  املقبول  غري  "من  واأ�شاف 
نحب  نحن  لــلــمــبــاراة.  خ�شارتنا 
املناف�شة واأعرف اأن لدينا ت�شكيلة 
اأ�شعنا  فقد  ذلك  رغم  لكن  �شابة 
الأمــور  ح�شم  يجب  كــان  املــبــاراة. 

ب�شكل مبكر". 
للدوري،  الطويل  التوقف  وقبل 
مباريات  ثــالث  يف  ــنــال  اأر�ــش فــاز 

واأنــعــ�ــص  الــــــدوري  يف  مــتــتــالــيــة 
امل�شابقتني  ــدى  لإح التاأهل  ــال  اآم

الأوروبيتني يف املو�شم املقبل.
مان�ش�شرت  اأمام  الهزمية  بعد  لكن   

الآن  ثم  الأربــعــاء  يــوم  �شيتي 
التاأهل  اأ�شبح  برايتون  اأمام 

حلمًا بعيد املنال.  
اإىل  "نحتاج  اأرتيتا  ــال  وق
دفــعــة  ــح  ــن م ـــاول  ـــح ن اأن 
لالعبني. هناك الكثري من 

ب�شكل  فعلناها  التي  الأمور 
يف  نناف�ص.  ل  لكننا  رائـــع 

ال�شماح  امل�شتوى ل يجب  هذا 
مبثل هذه الأهداف".

م�شتحيل.  "هذا  ـــاف  ـــش واأ�
اأعرف اأنها ت�شكيلة �شابة جدا 
الإنكليزي  ـــدوري  ال يف  لكن 
حدث  كما  خطاأين  ارتــكــاب 
ل  هــدفــني.  الــفــريــق  يكلف 

ميكن قبول ذلك". 
ل�شربة  ــال  ــن ــش اأر� وتــعــر�ــص 
ــص  ــار� ــة احل ــاب ــش ــاإ� اأخـــــرى ب

الأ�ـــشـــا�ـــشـــي بـــرينـــد لــيــنــو 
نهاية  قبل  م�شابا  ــه  ــروج وخ

ال�شوط الأول. 
النــتــ�ــشــار دفــعــة قوية  ومــنــح 
ــز 15  ــرك لــربايــتــون �ــشــاحــب امل

على  نقاط  بخم�ص  تقدم  حيث 
بورمنوث القابع يف بداية منطقة 

الهبوط.

الـــدوري  مناف�شات  ا�شتئناف  مــع 
الإيطايل، بعد توقف ا�شتمر ثالثة 
اأ�شهر ون�شف، يتطلع يوفنتو�ص اإىل 
حتقيق عودة ناجحة، اأمال يف تعزيز 
موقعه بال�شدارة، وكذلك م�شاحلة 
يف  اخل�شارة  �شدمة  بعد  جماهريه 

نهائي الكاأ�ص اأمام نابويل.
وي�شتاأنف يوفنتو�ص، الذي يت�شدر 
اأمام  واحــدة  نقطة  بفارق  الــدوري 
م�شواره  لت�شيو،  مناف�شيه  اأقــرب 
على  بولونيا،  مبواجهة  امل�شابقة  يف 
ملعب الأخري، م�شاء الثنني املقبل 

يف املرحلة ال�شابعة والع�شرين.
يواجه  الآن  البيانكونريي  ــات  وب
التي  اجلماهري،  قبل  من  �شغوطا 

ـــدوري  ال بلقب  للتتويج  تتطلع 
بعد  التوايل،  على  التا�شع  للمو�شم 
الــكــاأ�ــص،  بطولة  خــ�ــشــارة  �شدمة 
مرات  اأربع  يوفنتو�ص  بها  توج  التي 

متتالية بني عامي 2015 و2018.
املخ�شرم  املــرمــى  حــار�ــص  وكــــان 
عنا�شر  اأبــرز  بوفون،  جيانلويجي 
يوفنتو�ص اأمام نابويل، لكن حقيقة 
العمر  من  البالغ  احلار�ص  يكون  اأن 
�شفوف  يف  الأف�شل  هو  عاما،   42
اأنباء  تكون  اأن  ميكن  ل  الفريق، 

�شارة.
ماوري�شيو  ــويف،  ــي ال مـــدرب  وقـــال 
من  ــاين  ــع ي "يوفنتو�ص  ـــاري:  �ـــش
ــو احلـــال يف فــرق  الـــبـــطء، كــمــا ه

�شتعاين  الآن  من  واعتبارا  اأخرى.. 
ــن الـــبـــطء، فــمــع تــزايــد  ــرق م ــف ال
درجات احلرارة �شيكون من ال�شعب 
توقع  لكنه  الأداء"،  وتــرية  ــع  رف

حت�شن امل�شتوى م�شتقباًل.

آراء متباينة

فر�ص  بــ�ــشــاأن  الآراء  واخــتــلــفــت 
بلقب  الــتــتــويــج  يف  يــوفــنــتــو�ــص، 

الدوري هذا املو�شم.
لعب  مـــاورو،  ما�شيمو  ــر  ذك فقد 
يف  ال�شابق،  يوفنتو�ص  و�شط  خط 
ريبوبليكا"،  "ل  ل�شحيفة  مقاله 
ب�شكل  القلق  تزيد  "املوؤ�شرات  اأن 

متزايد بالن�شبة ل�شاري".
 11 حقق  لت�شيو  اأن  اإىل  ــار  ــش واأ�
توقف  قــبــل  متتالية،  انــتــ�ــشــارا 
بفارق  ويتاأخر  الــدوري،  مناف�شات 
ال�شيدة  عــن  فقط  واحـــدة  نقطة 
ميالن  اإنرت  يتخلف  بينما  العجوز، 
ت�شع  بفارق  الثالث  املركز  �شاحب 
ــاراة  ــب نـــقـــاط، لــكــن تــتــبــقــى لـــه م

موؤجلة.
يوفنتو�ص  على  لت�شيو  وتغلب 
ال�شوبر،  كــاأ�ــص  مــبــاراة  يف   )3/1(
نف�شها  بالنتيجة  عليه  ــاز  ف كما 
وتتجدد  املو�شم،  هــذا  الـــدوري،  يف 
املواجهة بني الفريقني يف 20 متوز/

يوليو املقبل.
كذلك يتفوق الفريق العا�شمي على 
التهديفي،  ال�شجل  يف  يوفنتو�ص 
 23 �شباكه  و�شكن   60 �شجل  حيث 
البيانكونريي  اأحــرز  بينما  هدفا، 

هدفا.  24 مرماه  ودخل   50
مهاجم  اإميوبيلي،  �شريو  ويت�شدر 
الـــدوري  هـــدايف  قائمة  لت�شيو، 
بر�شيد 27 هدفا، ويليه رونالدو يف 

املركز الثاين بـ21 هدفا.
راأي  مع  ــرون  اآخ اتفق  بينما  وهــذا 
الأداء  حت�شن  ــوا  ــع ــوق وت �ـــشـــاري، 

والنتائج.
اأكرث  يوفنتو�ص  اأن  البع�ص  اأكد  كما 
البدلء، وهو ما  ثراًء باملواهب بني 
�شراعه  يف  الفريق  كفة  يرجح  قد 
مع لت�شيو، يف ظل توقعات حدوث 
جــدول  �ــشــغــط  ب�شبب  اإ�ــشــابــات 

املباريات.

ــبــاين،  اإ�ــش �شحفي  تــقــريــر  كــ�ــشــف 
يوفنتو�ص  عــودة  عن  ال�شبت،  يــوم 
ـــه  ـــدرب مل بــــديــــل  يف  لــلــتــفــكــري 
لقيادة  �ــشــاري،  ماوري�شيو  ــايل  احل
املو�شم  ــن  م بــــدًءا  الــبــيــانــكــونــريي 

املقبل.
لقبه  قليلة  اأيــام  منذ  �شاري  وخ�شر 
املو�شم،  هــذا  يوفنتو�ص  مع  الثاين 
ل�شالح  اإيطاليا  كاأ�ص  يف  فرط  بعدما 
اأمام  نابويل، ومن قبله لقب ال�شوبر 

لت�شيو.
�شينرتال"  "ديفين�شا  موقع  وبح�شب 
يوفنتو�ص  م�شوؤويل  فاإن  الإ�شباين، 
الفريق  م�شري  معرفة  �شينتظرون 
اإياب ريال مدريد يف دوري الأبطال.يف بطولة الكالت�شيو، وكذلك موقف  مباراة  مدريد  ريــال  وتنتظر 

مان�ش�شرت  اأمــام  الـ16  دور  يف  �شعبة 
�شيفكر  خروجه  حالة  ويف  �شيتي، 
ــو يــوفــنــتــو�ــص جمـــــدًدا يف  ــوؤول ــش ــ� م
التعاقد مع زيدان، �شواء قرر الريال 
نف�شه  هو  قــرر  اأو  ا�شتمراره،  عــدم 

الرحيل.
قد تلقى خ�شارة  ريال مدريد  وكان 
اأمـــام  الــذهــاب  مــبــاراة  يف  قا�شية 
ملعبه  على   ،)2-1( بنتيجة  ال�شيتي 

برنابيو". "�شانتياجو 
دائرة  من  مطلًقا  زيــدان  يخرج  ومل 
والذين  يوفنتو�ص،  م�شوؤويل  تفكري 
يخططون للهجوم عليه حال توديع 
الريال دوري الأبطال من دور الـ16، 

من اأجل خالفة �شاري يف تورينو.

املــديــر  ــويل،  ــي ب �شتيفانو  ك�شف 
وال�شعف  العجز  �شر  مليالن،  الفني 
الهجومي للفريق، منذ بداية املو�شم 
الإيــطــايل،  الـــدوري  مناف�شات  يف 
ياأتي  الــرو�ــشــونــريي  واأن  ل�شيما 
كرابع اأ�شواأ خط هجوم يف امل�شابقة.
ليت�شي،  ملواجهة  ميالن  وي�شتعد 

اجلولة  مبناف�شات  الثنني،  اليوم 
يحتل  حيث  الكالت�شيو،  مــن   27
 36 بر�شيد  التا�شع  املركز  ميالن 

نقطة.
وقال بيويل يف ت�شريحاته باملوؤمتر 
ال�شحفي: "اإذا كان املو�شم قد انتهى 
لكن  موؤ�شًفا،  ــًرا  اأم لكان  بالإيقاف 
مــبــاراة   12 لدينا  ذلــك  مــن  بـــدًل 
البطولت  يف  مقعد  على  للح�شول 

الأوروبية".
نحن  يوًما،   40 غ�شون  "يف  واأ�شاف 
نكون  قــد  �ــشــيء،  كــل  على  نــراهــن 
بع�ص  يف  خمتلفة  نتائج  ن�شتحق 
اأننا  يعني  ل  هــذا  لكن  املباريات، 
مل  اإذا  املــجــالت،  بع�ص  يف  نفتقر 
اأمتنى  لذلك  تتعلم،  فــاأنــت  تفز، 
من  الكثري  تعلمنا  قــد  نــكــون  اأن 

الدرو�ص القيمة".
وكــاأنــه  ــذا  ه "يبدو  بــيــويل  وتــابــع 

مدتها  فجوة  بعد  خمتلف  مو�شم 
مــركــز  ــق  ــري ــف ال لــكــن  ــور،  ــه ــش �  3
كثرًيا  اهتممنا  لقد  ومتحم�ص، 
بــكــاأ�ــص اإيــطــالــيــا، لــذلــك كــان من 
مبثل  نــخــرج  اأن  ــال  ــالآم ل املــخــيــب 
حتى  حاولنا  لكننا  الطريقة،  هذه 
النهاية، اأ�شفنا الأكرب ب�شبب مباراة 
واأخطاء  اأخطائنا  ب�شبب  الذهاب 

التحكيم".
ـــف  ــــويل رال ــة ت ــي ــال ــم ــت ــــن اح وع
ـــر  ـــدي راجنــــنــــيــــك، مــنــ�ــشــب امل
مــدرب  رد  لــبــيــويل،  خلًفا  الفني 
حمرتفون  "نحن  الــرو�ــشــونــريي: 
لأن  انتباهنا،  ن�شتت  ميكننا  ول 
لدينا هدفا ملطاردته، اأولئك الذين 
الــقــرارات  ــاذ  ــخ ات عليهم  يتعني 
يف  املــدربــني  جميع  ــيــقــررون،  �ــش
على  ومنوت  نعي�ص  القارب،  نف�ص 

النتائج".

الآن  اأوروبــا  يف  ل�شنا  "نحن  ووا�شل 
خالل  �شئ  كــل  يتغري  اأن  وميكن 
موؤ�شًفا  �شيكون  املقبلة،  يوًما  الـ40 
اأن ننهي املو�شم يف هذا املركز، لي�ص 
اأظهرنا  لكننا  �شهل  جــدول  لدينا 
الفرق  مــع  نقاتل  اأن  ميكننا  اأنـــه 
يف  موقفنا  اجلدول،  يف  اأمامنا  التي 
ولدينا  جودتنا  يعك�ص  ل  اجلدول 

فر�شة لإثبات ذلك".
واأردف بيويل "نحن ل�شنا رابع اأ�شواأ 
الإيطايل  الــدوري  يف  هجوم  خط 
لأننا مل نخلق الفر�ص، لكن لأننا ل 
هذا  لأهــداف،  منها  يكفي  ما  نحول 
نتح�شن  اأن  يجب  ــذي  ال املكان  هو 

فيه".
"بالطبع  مــيــالن  مـــدرب  واخــتــتــم 
اأريد املزيد من رافائيل لياو، وعليه 

اأن يكون اأكرث وعًيا باإمكانياته". 

يوفنتو�ض يعود للكالت�شيو و�شط عا�شفة من ال�شكوكبر�شلونة يخطط لقلب الطاولة على نيمار

رونالدو ي�شعى وراء اإجناز �شخ�شي لإ�شكات منتقديه

اأرتيتا ينتقد لعبيه بعد ال�شقوط اأمام برايتون

يوفنتو�ض ُيعيد التفكری يف زيدان

بيويل: ميالن رابع اأ�شواأ هجوم بالكالت�شيو لهذا ال�شبب

ال�شبت  ــوم  ي والــريــا�ــشــة،  ال�شباب  وزارة  ا�شتلمت   
باجلزائر العا�شمة، جمموعة مكونة من 10 اقرتاحات 
اأعدتها وقدمتها التن�شيقية الوطنية جلمعيات ال�شباب 
املفاو�شات  اإطــار  يف  وليــة   48 م�شتوى  على  النا�شطة 

الرامية اإىل اإثراء "املخطط الوطني لل�شباب".
القرتاحات،  هذه  اإعداد  يف  اجلمعيات  مئات  و�شاركت 
مقر  اإىل  منها  عدد  يح�شر  اأن  املنتظر  من  كان  بحيث 
جراء  الوقاية  اإجـــراءات  اأن  اإل  لتقدميها،  ـــوزارة  ال
منها  عدد  حتديد  يف  ت�شبب  امل�شتجد  كورونا  فريو�ص 

فقط.
اأحــد  م�شوؤول  بــكــري،  جمــدي  ال�شيد  تعيني  مت  وقــد 
لتقدمي  اأدرار  بــوليــة  النا�شطة  ال�شباب  جمعيات 
علي  �شيد  والريا�شة،  ال�شباب  وزير  اإىل  القرتاحات 

خالدي.
تخفي�ص  هناك  املقدمة،  القــرتاحــات  اأهــم  بني  ومن 
"وهو  م�شوؤولية  ذات  منا�شب  اإىل  للتطلع  الأدنى  العمر 
ما �شي�شمح م�شتقبال لل�شباب اأن يتبووؤوا مقعدا يف �شنع 

القرار".
ودائما يف اإطار �شيا�شة الإ�شغاء، اأكد الوزير على الدور 
الهام الذي اأداه املنتدى الرقمي لل�شباب اجلزائري على 
ال�شحية  ــة  الأزم فرتة  خالل  ل�شيما  "زوم"،  اأر�شية 
كاإجراء  كبري  ب�شكل  املبا�شرة  اللقاءات  انخف�شت  ملا 

احتياطي".
اأي�شا  �شمح  املنتدى  "هذا  اأن  خــالــدي  ال�شيد  واأبـــرز 
يف  بامل�شاهمة  بــاخلــارج  مقيمني  جزائريني  ل�شباب 
اإثراء هذه املجموعة من القرتاحات من خالل تقدمي 

اقرتاحاتهم اخلا�شة".
وح�شب ذات امل�شدر، فاإن هذه املبادرة "ما هي اإل بداية" 
يف اإطار �شيا�شة الإ�شغاء التي تنتهجها الوزارة من اأجل 
اجلزائر  تنمية  يف  مبا�شرة  ب�شفة  ال�شباب  اإ�ــشــراك 
اجلديدة، ل�شيما واأن الدولة تنظر اإىل هذه الفئة على 

اأنها "املحرك" الذي ناأمل بف�شله بهذا التقدم.

لكرة  اأرزيــو  ترجي  نادي  رئي�ص  مو�شى،  بن  اأمني  ــد  اأكَّ
اليد، اأنَّ اأغلبية اأندية الق�شم املمتاز للعبة، مع التوقف 
التي  لالإمكانيات  افتقارها  ب�شبب  للبطولة؛  النهائي 

ت�شمح لها مبحاربة تف�شي وباء كورونا امل�شتجد.
وقال بن مو�شى يف ت�شريح لوكالة الأنباء اجلزائرية، 
برئي�ص  اجتماعنا  خــالل  مــن  "تبني  ال�شبت:  الــيــوم 
ا�شتحالة  على  متفقة  الأندية  كل  باأنَّ  اليد،  كرة  احتاد 
لفتقارها  بالنظر  الــريــا�ــشــي،  املــو�ــشــم  ا�شتكمال 
التي  لل�شروط  بال�شتجابة  ت�شمح  التي  لالإمكانيات 

ت�شمنها الربوتوكول ال�شحي".
اإلغاء  اقرتحوا  املعنية،  الأندية  روؤ�شاء  "كل  واأ�شاف 
مت�شدري  �شعود  ــع  م الــثــانــيــة،  لــلــدرجــة  ال�شقوط 
�شاحب  عن  ف�شاًل  الأول،  للق�شم  الثالث  املجموعات 
عدد  لريتفع  املجموعات  مــن  ثانية  مرتبة  اأف�شل 
الأندية النا�شطة يف املمتاز اإىل 20 فريًقا، على اأن يتم 

توزيعهم على جمموعتني".
ا�شتثنائية  عامة  جمعية  تنظيم  تقرر  "لقد  وختم 

للف�شل يف هذا امللف، بعدما مت اإلغاء مناف�شة الكاأ�ص".

�شان�شيز: كونتي يقدم 
اأ�شياء جديدة بكرة القدم

خالف بني بيانيت�ض و�شاري 
يف تدريبات يوفنتو�ض

بن نا�شر: اهتمام الريال 
و�شان جریمان ي�شرفني

ماجواير: مان�ش�شرت 
يونايتد قادر على هزمية 

اأي فريق بالعامل

ميالن،  اإنرت  جنم  �شان�شيز،  األيك�شي�ص  الت�شيلي  اأ�شاد 
اأن  على  م�شدًدا  كونتي،  اأنطونيو  الفني  مبديره 

عقليته تهدف اإىل الفوز دائًما.
"توتو  موقع  اأبــرزهــا  ت�شريحات  يف  �شان�شيز  وقــال 
يف  حتى  ول  اأبـــًدا  اأخ�شر  اأن  اأريـــد  "ل  مريكاتو": 
فر�شة  ــدر  اأه عندما  بالغ�شب  اأ�شعر  التدريبات، 

�شهلة".
عن  جديدة  اأ�شياء  لك  يقدم  اإنه  "كونتي؟  واأ�شاف: 
اإنها مهمة عميقة،  املباريات،  القدم، ي�شرح لك  كرة 
اإىل  تهدف  والتي  جميًعا  بها  ن�شرت�شد  وعقليته 

الفوز. اإنه يبني لنا الطريق".
�شرح  الكالت�شيو،  ــات  ــاري ــب م ا�ــشــتــئــنــاف  وحـــول 
اللعب،  ل�شتئناف  الفر�شة  "لدينا  األيك�شي�ص: 
كنا  لو  حتى  جميًعا  نحبها  التي  الريا�شة  وممار�شة 

نعلم اأننا �شنلعبها يف ظروف خمتلفة".
واختتم: "�شنفعل كل �شيء لنجعل اأنف�شنا م�شتعدين 
الإنرت  جماهري  منح  على  قادرين  نكون  اأن  وناأمل 

بع�ص الفرح".
�شامبدوريا،  نظريه  ملواجهة  ميالن  اإنــرت  وي�شتعد 
م�شاء اليوم الأحد، يف املباراة املوؤجلة من اجلولة 25 
بعد  للكالت�شيو  الثاين  اليوم  يف  الإيطايل،  بالدوري 

قرار ا�شتئناف البطولة.

يبدو اأنَّ خ�شارة لقب كاأ�ص اإيطاليا، الأربعاء املا�شي، 
بعدما  يوفنتو�ص،  على  اآثارها  تركت  نابويل،  اأمام 
�شاري،  ماوري�شيو  بني  التدريبات  يف  خالف  ن�شب 
مدرب الفريق، والبو�شني مرياليم بيانيت�ص، لعب 

و�شط الفريق.
اليوم  الإيــطــايل،  مريكاتو"  "كالت�شيو  موقع  وقــال 
لي�شت  وبيانيت�ص،  �شاري،  بني  العالقة  اإنَّ  الأحــد، 
يف  بينهما  ــر  ــوت وت خـــالف  حـــدث  بــعــدمــا  ــدة،  ــي ج

التدريبات.
د املوقع، اأنَّ العالقة بني الطرفني، و�شلت  واأكَّ

لأدنى م�شتوى ممكن.
العالقة  اأنَّ  اإىل  مريكاتو"،  "كالت�شيو  واأ�شار 

ي�شع  يوفنتو�ص  جعلت  الطرفني  بني  ال�شيئة 
لال�شتغناء  ال�شيفي،  املريكاتو  يف  موؤخًرا  بيانيت�ص 

عن خدماته.
اإىل  بيانيت�ص  نقل  يف  يرغب  يوفنتو�ص،  اأنَّ  ُيذكر 

التعاقد  مقابل  بر�شلونة، 
مع اآرثر ميلو جنم البار�شا، 

هو  مر�شح  �شاري  اأن  كما 
الآخـــــر، لــلــخــروج من 
خ�شارة  بعد  تورينو، 
قبلها  ـــن  وم الــكــاأ�ــص، 

خ�شارة كاأ�ص ال�شوبر.

ميالن،  جنم  نا�شر،  بن  اإ�شماعيل  اجلزائري  علق 
على اهتمام العديد من الفرق بالتعاقد معه خالل 

املريكاتو ال�شيف املقبل.
"الهداف"  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  نا�شر،  بن  وقال 
"ل   : اإيطاليا"  "فوتبول  موقع  نقلها  اجلزائرية 

اأعرف اأي �شيء عن م�شتقبلي حتى الآن".
واأ�شاف: "تقت�شر مهمتي على منح كل ما لدي داخل 

اأر�ص امللعب. اأنا مرتبط مبيالن ويف خدمته".
وهو  فريقي،  على  فقط  "اأركز  نا�شر:  بن  وتابع 
اأ�شعر داخله بالرتياح. اهتمام ريال مدريد  مكان 
اآخر  �شيء  لأي  بالن�شبة  جريمان؟  �شان  وباري�ص 

الكربى  الأندية  اهتمام  ي�شرفني".فاإن 
تقارير  ذكرت  اأن  ــد و�شبق  ــوج اأنـــــه ي

عقد  يف  جــزائــي  بــــن نــا�ــشــر �شرط 
 50 بقيمة  مــيــالن  ــع  مـــــلـــــيـــــون م
البع�ص  لــكــن  زعــم اأنــه ل يـــــورو، 

تفعيله  قبل ميــكــن 
�ـــــشـــــيـــــف 

.2021

يونايتد،  مان�ش�شرت  مدافع  ماجواير  هــاري  يــرى 
الالعبني،  من  قائمة  ي�شمون  احلمر  ال�شياطني  اأنَّ 

قادرة على هزمية اأي فريق يف العامل.
من  الن�شاط  ا�شتئناف  يونايتد،  مان�ش�شرت  وا�شتهل 
توتنهام  مع  بالتعادل  الإجنليزي،  بالدوري  جديد 
ملواجهة  وي�شتعد  املــا�ــشــي،  اجلمعة  ــوم  ي  )1-1(
اأولد  ملعب  على  الأربــعــاء،  يوم  يونايتد،  �شيفيلد 

ترافورد.
وعن خ�شارة اأف�شلية اللعب على ملعبه يف ظل غياب 
�شبورت�ص":  "�شكاي  موقع  بح�شب  قــال،  اجلمهور، 
"رمبا �شلب ذلك فكرة خلق اجلماهري لأجواء غري 
يتعلق  يزال  ل  الأمر  لكنَّ  الزائر،  للفريق  مريحة 

بالالعبني الـ11".
للذهاب  قائمتنا  يف  كافية  موهبة  "منلك  واأ�شاف: 
على  كامل  ب�شكل  نركز  اأحــد.  اأي  على  والتغلب 
نخو�ص  كنا  اإذا  ما  ننظر  ول  اأنف�شنا، 
املباراة على ملعبنا اأم ل. نرى فقط 
كل مباراة كفر�شة حل�شد النقاط 
الثالث، وتقدمي اأف�شل ما لدينا".

ــوق مــانــ�ــشــ�ــشــرت يــونــايــتــد  ــف ــت وي
اخلــامــ�ــص بــجــدول الــرتتــيــب، على 
اأن  اإل  بنقطتني،  يونايتد  �شيفيلد 
وتنتظره  اأقـــل  مــبــاراة  خــا�ــص  �شيفيلد 

مواجهة اأمام نيوكا�شل اليوم الأحد.
مباراة  يف   )3-3( ومان�ش�شرت  �شيفيلد  وتعادل 

الذهاب.
يف   )2-0( النتيجة  يف  تــاأخــر  مان�ش�شرت،  وكــان 
غ�شون �شاعة من اللعب، قبل اأن ي�شجل اليونايتد 3 
اأهداف، اإل اأنه ف�شل يف احلفاظ على تقدمه بعدما 

�شجل �شيفيلد التعادل يف الوقت القاتل.
وعلق املدافع الإجنليزي على املباراة، قائاًل: "كانت 
مباراة جمنونة. كنا �شعفاء للغاية يف ال�شوط الأول، 
يف  قدمناها  التي  امل�شتويات  اأ�شواأ  من  واحدة  كانت 
املو�شم،  هذا  خ�شناها  مباراة  اأي  من  الأول  ال�شوط 

وتاأخرنا بهدفني".
"لكننا عدنا مبكانة عظيمة، وكنا قريبني  واأ�شاف 
 30 اأو   ،20 اآخر  يف  فر�ص  اأي  يخلقوا  مل  الفوز.  من 
وجدوا  الأخــرية  الهجمة  ويف  املباراة،  من  دقيقة 

م�شاحة، وكان اإنهاء رائع من اأويل ماكربين".
مل  لكن  �شعبة،  نتيجة  كانت  النهاية  "يف  واأمت: 
نكن  مل  اليوم.  ذلك  يف  النقطة  من  اأكــرث  ن�شتحق 
جيدين مبا فيه الكفاية، وندرك اأنه علينا تقدمي 

م�شتوى اأف�شل".
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم: توفيق عبد الفتاح 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

اللحظات احلا�سمة، من  مل تكن تلك 
ولي�ست  العابر،  ال�رصاع  �سويعات 
ال�سباب  رومان�سيات  من  هم�سات 
الأحييالم  ب�سبق  املغلف  والندفاع 
الأيقونات  بل  البدايات،  وتهور 
اإ�سعاعات  بومي�سها  األقت  التي 
املييوحيي�ييص،  الييطييريييق  مييتيياهييات  يف 
و�سهيل  عمق  حملت  واإ�ييسيياءات 
ونزوع  املنتزعة،  واملعاين  الثورة 
التي  اجلاحمة  الإن�سانية  الإرادة 
نحو  للريادة  بع�سهم  دفعت  رمبييا 
وامل�ستقبل  احلياة  نحو  رمبا  اأو  املوت 
كلماتي  اأكييتييب  وامليي�ييسييتييحيييييل.. 
نزًفا،  واخلجولة  املييرتددة  بحرويف 
يف  نتمرغ  حيث  عنهم  تغيبنا  بعدما 
وعبث  القذر"  "الن�سال  �ساحات 
رفاقنا  غادرنا  اأن  بعد  و  احلا�رص، 
ونحن  عاًما  وع�رصين  ثمانية  منذ 
ي�ستحقون  مبا  الوفاء  على  نقوى  ل 
و�سلف  امل�ستحيل  عناء  رغم  منا، 
جمموعة  كانت  بعدما  ذلك  الزمن، 
ون�سف  الر�سا�ص  تتقا�سم  رفاق 

لرغيف.  ا
واملوت  واجلرح  اجلوع  نتقا�سم  كنا 
نك�رص  اليييوطييين،  ونيي�ييسييف  مييًعييا، 
البارود  رائحة  ون�ستن�سق  طفولتنا 
من  احلليب  رائحة  ن�ستن�سق  اأن  قبل 
ويتعذر  اللدنة..  اأمهاتنا  حلمات 
لييوطيياأة  الأ�ييييرص  بييهييم يف  نييا  لييقيياوؤ
حتول  التي  الإ�رصائيلية  التقييدات 
اأوائل  يف  �سويا  التقينا  ذلك..  دون 

املا�سي  الييقييرن  ميين  الثمانينيات 
الت�سل�سلي  اليي�ييسييدفيية  بييتييعييارف 
الييقييادم  ال�سباب  ميين  كمجموعة 
وخلفيات  خمتلفة  ميينيياطييق  ميين 
متاأثرين  متجان�ص  بح�ص  مت�سابهة 
يتعر�ص  وما  حميطنا  يف  يدور  مبا 
املقاومة  م�سهد  ل�سيما  �سعبنا،  له 
خالل  �سعبنا  لأبناء  وال�ستب�سال 
وجرائم   1982 عام  لبنان  اجتياح 
الحيييتيييالل وارتيييكييياب املييجييازر 
الطفولة  وميي�ييسييهييد  والييفييظييائييع، 
الذي  بي جي"  الآر  "لأطفال  املقاوم 
احلافالت  وم�سهد  يخجلنا،  كييان 
اأولييئييك  تقل  الييتييي  الإ�ييرصائيييييلييييية 
القادمة  الأعن،  مع�سوبي  الأطفال 
الرباجنة"  وبرج  واملية"  "املية  من 
بطريق  مرورا  اللبناين  اجلنوب  من 
املهجرة"  بلد حممود دروي�ص  الربوة 
جمافاتها  على  نييقييوى  ل  والييتييي 
مبتوري  اجلييرحييى  وم�سهد  بييعييد، 
زيارتهم  على  واظبنا  ممن  الأطراف 
بييرزهييا  واأ حيفا،  م�ست�سفيات  يف 
�سربا  جمزرة  من  املروعة  امل�ساهد 
بامل�سهد  العميق  وتاأثرنا  و�ساتيال، 
اجلي�ص  اجييرتحييه  الييذي  الإجييرامييي 
الكتائب  وحيييزب  الإ�ييرصائيييييلييي 
هناك..  �سعبنا  اأبناء  بحق  اللبناين 
اجلامح  والندفاع  ال�سباب  وبروح 
حتولت  الرف�ص،  ونزوع  والغ�سب 
الثمانينيات  اأوا�سط  يف  املجموعة 
عنا�رصها  خ�سع  مقاومة  خلية  اإىل 
الداخل  يف  املختلفة  للتدريبات 
الأهييداف  ور�سدت  �سوريا،  ويف 

اختطاف  عملية  ونفذت  واملهمات 
مبادلته  بهدف  اإ�رصائيلي  جندي 
خلال  اأن  اإل  فل�سطينين،  باأ�رصى 
اإىل  اخللية  اأفراد  من  عددا  ا�سطر  ما 
بعد،  تت�سح  اجلندي لأ�سباب مل  قتل 
بح�سابات  لغز  اإىل  حتولت  والتي 
بل  الإ�رصائيلية..  ال�ستخبارات 
قرابة  بعد  اي�سا..  بح�ساباتنا  رمبا 
وبعد   1986 عام  اأوائل  يف  ال�سنتن 
ودقيقة  مكثفة  ا�ستخبارية  حتريات 
للجبهة  التابعة  املجموعة  اعتقلت 
�سمن  فل�سطن  لتحرير  ال�سعبية 
اجلبهة  ا�ستهدفت  اإ�رصائيلية  حملة 
التاريخية،  فل�سطن  اأر�ييص  على 
توجيه  مت  اأن  بعد  الثورة  زمن  يف 
وال�سفة  غزة  يف  لها  قا�سية  �رصبة 
 1986 العام  من  اآذار  يف  الغربية، 
كال  العييتييقييالت  حملة  و�سملت 
بياد�سة،  اإبراهيم  الداخل  رفاق  من 
مخ،  بييو  اأ �سالح  مييخ،  بييو  اأ اإبراهيم 
توفيق  عكري،  داه�ص  دقيية،  وليد 
ن�سار،  نا�سيف  الييفييتيياح،  عييبييد 
ال�سفة  وميين  غييزة  ميين  وقيييييادات 
الييذي  ال�سهيد  بييرزهييم  اأ الغربية، 
�سجن  يف  العتقال  خييالل  اغتيل 
ب�سبب  الييراعييي  بييراهيييييم  اإ الرملة، 
النادر  وعناده  الأ�سطوري  �سموده 
الع�سكرية..  ومكانته  دوره  واأهمية 
وعبقا  روًحييا  اليوم  ن�ستح�رصهم 
لي�ص  الييينيييادرة،  الأ�ييسيياليية  ميين 
ولي�ص  واأجمييياده،  التاريخ  لنكتب 
احلا�رص  لرذالة  املا�سي  مباآثر  تغنًيا 
الذي  للطريق  وفيياء  بل  فح�سب، 

للم�سرية  وا�ستكمال  اخييرتنيياه.. 
بحروف  ولنكتب  وا�ستحقاقاتها، 
من  و�سماتها  املرحلة  واأبجديات 
التاريخ  لعنة  لنزيل  احلا�رص  لعنة 
لنكر�ص  جباهنا،  عن  العار  ومن�سح 
زمن  يف  امل�سري  اأمام  واخلجل  احلياء 

احلياء.. فيه  عز 
�سمات  هي  تلك  كانت  اأنها  لريب   
املربر  اجلموح  ذلك  وكان  املرحلة، 
الفل�سطيني  الزمن  وا�ستحقاقات 
تلك  ي�ستدعي  الراهن  فاإن  الثائر، 
للن�سال  "املتوا�سعة"  اليييروح 
اجلماهريي  والتح�سيد  ال�سعبي 
ال�سعب  روح  وا�ستعادة  الوحدوي 
�سعب  ننا  اأ لنتيقن  اجلامعة  واإرادته 
احلرية  ي�ستحق  كما  احلياة  ي�ستحق 
من  وحله  اأو  العار  غبار  لنف�ص 
الكلمات  هذه  اأكتب  جباهنا.  على 
نييييا مييفييعييم بييالييوجييع والأمييييل،  واأ
الدقة"  "وليد  زميين  يف  واأدونييهييا 
للطفولة  حروفا  واأر�سمها  املوازي، 
"ميالدي"  هييو  كما  ولي"ميالد" 
ن�سيم  وا�ست�سعر  اأ�سمع  بت  الذي 
تب�رص  وحليبا  ومناغاة  هم�ساته، 
خ�سالت  تبلل  �سباحات  بانبالج 
على  وحتييمييلييه  الييطييفييويل،  �ييسييعييره 
بجناحيه  يحلق  اليينييدى،  اأهيييداب 
الف�ساءات،  برحب  ال�سغريتن 
خيوطها  تت�سلل  ال�سبح  و�سم�ص 
ب�سمته  تعلو  وهييي  وجنتيه  على 
طريق  مييالمييح  لرت�سم  بعر�سها 
الليل  هييذا  يف  اآخيير  واأفيييق  اأخيييرى 

. لبهيمي ا

من ذاكرة الأ�شر: 17 ني�شان ي�شتح�شر اأيقونات يف حا�شرنا البهيمي..

القد�ص  مهجة  موؤ�س�سة  اأفييييادت   
اليوم،  واجلرحى  والأ�ييرصى  لل�سهداء 
طالب  معت�سم  املري�ص  الأ�ييسييري  اأن 
�سيدا  بلدة  من  عامًا(   38( رداد  داود 
من  يعاين  طولكرم،  مدينة  ق�ساء 
�سيا�سة  نتيجة  جداً  �سيء  و�سع �سحي 
واملعاملة  املتعمد  الطبي  الإهييمييال 
بحقه  ال�سجن  اإدارة  قبل  من  ال�سيئة 
الذين  املر�سى  الأ�ييرصى  باقي  وبحق 
الرملة.  عيييييادة  �سجن  يف  يقبعون 
املجاهد  اأن  القد�ص  مهجة  واأو�سحت 
ر�سالة  خييالل  وميين  رداد  معت�سم 
يعاين  زال  مييا  منه،  و�سلت  حديثة 
بن�سبة  ومزمنة  حييادة  التهابات  من 
الدم  ون�سبة  الأمعاء،  يف  وعالية  كبرية 
النزيف  نتيجة  منتظمة  وغري  منخف�سة 
الدائم وامل�ستمر، واأن جهاز املناعة عنده 
م�ستمرة  اآلم  من  ويعاين  جداً،  �سعيف 
ب�سكل  ا�ستقرار  اجل�سم وعدم  اأنحاء  يف 

اآلم  من  ويعاين  ال�سحي،  بو�سعه  عام 
حيث  الد�سك  ب�سبب  �سديدة  واأوجيياع 
الثالثة  الفقرة  يف  كبري  خلل  يوجد 
باآلم  يت�سبب  مما  واخلام�سة  والرابعة 
العظام،  يف  له�سا�سة  اإ�سافًة  له،  كبرية 

القلب. دقات  انتظام  وعدم 
اأن  ر�سالته  يف  رداد  الأ�سري  واأ�ساف 
معه  القابعن  املر�سى  الأ�رصى  اأو�ساع 
تعامل  ب�سبب  جداً  �سيئة  ال�سجن  يف 
جائحة  بحجة  معهم  ال�سجن  اإدارة 
ب�سبب  للكانتينا  بحاجة  وهم  كورونا، 
معهم  موجودين  م�سابن  اأ�رصى  وجود 

الق�سم.  يف 
رداد  معت�سم  الأ�سري  اأن  بالذكر  جدير 
وهو  11/11/1982م؛  مواليد  ميين 
اأعزب، واعتقل من قبل قوات الحتالل 
12/01/2006م،  بتاريخ  ال�سهيوين 
ع�رصين  الفعلي  بال�سجن  عليه  وحكم 
يف  والع�سوية  النتماء  بتهمة  عامًا 

الع�سكري حلركة  الذراع  القد�ص  �رصايا 
الحتالل  ومقاومة  الإ�سالمي  اجلهاد 
احلالت  �سمن  وُي�سنف  ال�سهيوين، 
الحتالل  �سجون  يف  ال�سعبة  املر�سية 
يف  �رصطان  من  يعاين  اإذ  ال�سهيوين 
وم�ستمر  دائييم  حيياد  ونزيف  الأمييعيياء 
 a اأخرى  اأمرا�ص  لعدة  اإ�سافة  ومزمن، 

القلب  دقات  انتظام  وعدم  الدم  �سغط 
 aالعظام يف  وه�سا�سة  والكول�سرتول 
نتيجة  الأ�يييرص  يف  وهييو  بها  اأ�سيب 
الذي  املتعمد  الطبي  الإهمال  �سيا�سة 
وبحق  بحقه  الحتالل  �سلطات  تنتهجه 

ال�سجون.  املر�سى يف  الأ�رصى  باقي 

الأ�شری املري�ض معت�شم رداد يعاين من و�شع �شحي �شيء اأخبار فل�شطني

الأ�شریة فدوى حمادة دافعت عن زميلٍة لها فُعزلت.. وعائلتها تطالب بالتدخل

الأ�ييسييرية  زوج  حييمييادة،  منذر  ك�سف 
اإدارة  اأن  حمادة،  نزيه  فدوى  املعزولة 

ال�سجون عزلت زوجته يف مركز اجللمة 
منذ 11 يومًا، ب�سبب دفاعها عن الأ�سرية 

ل�سجانٍة  وت�سديها  ح�سيمة،  جيهان 
وعملت  ح�سيمة  ال�سرية  على  اعتدت 
وهو  حييمييادة،  واأ�ييسييار  ذلييك.  منع  على 
واأطفاله  اأنه  بالقد�ص،  باهر  �سور  من 
اإثر  �سديد،  قلق  بحالة  ميييرون  اخلم�سة 
لالعتداء  وتعر�سها  فدوى  زوجته  عزل 
عقب  ال�سجانات  اأيدي  على  بال�رصب 
ت�ستطيع  ل  العائلة  اأن  �سيما  ذلييك، 
النفرادي.  العزل  يف  كونها  زيارتها 
"القد�ص" دوت كوم:  لي  وقال يف حديث 
بال�سجن  حكمًا  تق�سي  فدوى  "زوجتي 
اعتقالها  مت  كان  حيث  �سنوات،  لع�رص 
ابنتنا  تكن  ومل   ،2017  /8  /12 بتاريخ 

اأ�سبح  والآن  اأ�سهر،  اأربعة  تبلغ  مرمي 
تعرف  اأن  دون  �سنوات،  ثالث  عمرها 
والهاتف  الزجاج  األواح  عرب  اإل  والدتها 
مرمي  زوجتي  حت�سن  ومل  الزيارة،  خالل 
والحتالل  ولدتها،  منذ  واحدة  مرة  اإل 
على  ويزيد  اأطفالها  من  زوجتي  يحرم 
�سجانة  قيام  رف�ست  لأنها  بعزلها  ذلك 
داخل  اأ�سرية  على  بالعتداء  عن�رصية 
املوؤ�س�سات  حمادة  غرفتها".وطالب 
لإنهاء  بالتدخل  والإن�سانية  احلقوقية 
الأ�سريات  من  وغريها  زوجته،  عييزل 
والأ�رصى، وو�سع حد لالعتداءات التي 

ت�ستهدفهن.

الأ�شری �شهيب  مرعي 
عائلته  يف  البناء  باكورة  �سهيب  الأ�سري  ولد 
عا�ص   " والدته  وتقول  انفار،   7 من  املكونة 
والطيبة  الوالدين  برب  متيز   ، املخيم  يف  ون�ساأ 
وحفظ  وبقراءة  دينيًا  ملتزم   ، والوفاء  واملحبة 
يف  مل�ساعدتنا  كثرياً  �سحى   ، الكرمي  القران 
تعلم   " وت�سيف   ،" ال�سعبة  احلياة  ظروف  ظل 
الدولية يف  الغوث  وكالة  مدار�ص  �سهيب يف 
املخيم حتى اأنهى  الثانوية العامة بنجاح ، وقرر 
فعمل   ، مبكر  وقت  يف  امل�سوؤولية  يتحمل  اأن 
له  يكن  مل   ، املدينة  ح�سبة  يف  خ�سار  كبائع 
خا�سة  ل�رصته  حياته  وكر�ص  �سيا�سي  انتماء 
 ، �سهيب  اأن   ، الوالدة  تروي   ." تزوج  بعدما 
عام  مطلع  الوىل  املرة  يف  لالعتقال  تعر�ص 
الحتالل  ق�سبان  الكثري خلف  ، وعانى   2016
ال�سجون  بن  والتنقل  التحقيق  مرحلة  خالل 
عام  البالغة  حمكوميته  كامل  اأنهى  حتى 
للعمل  عاد   ، حتييرره  بعد   " وتقول   ، ون�سف 
حياته  بناء  يف  نف�سه  على  والعتماد  والكفاح 
، فتزوج ، \واكمل حياه ب�سكل طبيعي وتزوج 
ورزق بطفله الوحيد حمزة ، فعا�ص الفرحة وبداأ 
فجر   " وت�سيف   ،" وم�ستقبله  حلياته  يخطط 
تاريخ 19/9/2019 ، حا�رصت قوات الحتالل 
عزلونا   ، اجلنود  ع�رصات  اقتحمه  الذي  منزلنا 
عملية  انتهت  حتى  الغرف  اأحد  يف  واحتجزونا 
م�سادرة  تخللها  التي  والتخريب  التفتي�ص 
 ، العملية  خالل   " وتكمل   ،" اخللوية  اجهزتنا 
واعتدوا   ، ق�سي  وابني  �سهيب  اجلنود  هاجم 
كجزء   ، واأمامنا  املنزل  داخل  بال�رصب  عليهما 
 ، املربر  غري  والعقاب  النف�سي  ال�سغط  من 
�سهيب  بانتزاع  الكربى  �سدمتنا  كانت  لكن 
طفله  وداع  من  وحرمانه  واعتقاله  بيننا  من 
اأم  تقول  وامل  ".بحزن  عام  بعمر  تركه  الذي 
، بدات رحلة  اللحظات الوىل  "  منذ  �سهيب 
التحقيق  لقبية  اقتادوه  فقد   ، املريرة  معاناتنا 
وال�سلب  للعزل  وتعر�ص   ، اجللمة  �سجن  يف 
وكافة انواع ال�سعوطات وعلى مدار 49 يومًا 
بزيارته  للمحامي  ي�سمح  ومل  اأخباره  انقطعت 
"، وتكمل " بكيت وتاأملت وفقدت القدرة على 
حتى  �سهيب  م�سري  على  وقلقي  النوم خلويف 
 ،" جمدو  �سجن  اىل  نقله  بعد  حماكمته  بداأت 
املحكمة  على  عر�ص   ، اليوم  حتى   " وت�سيف 
الع�سكرية يف �سامل ، 20 مرة ، ويف كل جل�سة 
توقيفه  ومتدد  النيابة  لطلب  املحكمة  تخ�سع 
وقلق  عذاب  حمطات  املحاكم  ا�سبحت  حتى 
املحامي  طلب  رف�سوا   " وتكمل   ،" م�ستمر 
باطالق �رصاحه ، وما زال موقوفًا  ونحن ننتظر 
، فقد تعبنا كثرياً  حماكمته على احر من اجلمر 
�سهر  بداية  منذ     " والتمديد  التاأجيالت  من 
 ، �سهيب  اأم  الوالدة  دموع  جتف  مل   ، رم�سان 
حتولت  فقد   ، بالفرح  ن�سعر  نعد  مل   " وتقول 
عندما  خا�سة  واأمل  لغ�سة  بحياتنا  حلظة  كل 
مكانه  لن  انهار   ، رم�سان  موائد  على  جنتمع 
وال�سور  الذكريات   وا�ستعيد   ، فارغًا  زال  ما 
والدعاء  ال�سرب  �سوى  منلك  ل   " وت�سيف   ،"
الأ�رصى  وكل  بحريته  ليكرمنا   ، العاملن  لرب 
واأن يحميهم من فريو�ص كورونا خا�سة بعدما 
من  وحرمتهم   ، حقوقهم  ال�سجون  ادارة  �سحبا 
احلماية  بو�سائل  تزويدهم  وترف�ص   ، الكانتن 
وكلماته  البهية  لطاللته  ا�ستقت   " وتكمل   ،"
الغاء  كاهايل  وما�ساتنا   ، فيه  �سيء  وكييل 
، لكن ر�سالتي لبني وكل  الزيارات واملحاكم 
بال�سرب والثبات والتم�سك ب�سلتهم   ، الأ�رصى 
وتتابع   ،" كربهم  ويفرج  لريعاهم  العاملن  برب 
لح�ساين  �سهيب  عودة   ، حلظة  كل  اأمنيتي   "
ويرعاه  يتابعه  حتى  حمزة  وطفله  وعائلته 
، ون�ساأل  البوة  ويعي�ص يف كنفه ومينحه حنان 

رب العاملن اجتماع ال�سمل يف العيد القادم. 
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ترامب يجدد هجومه على اأملانيا ويطالبها مبليار!

ق/د
---------------- 

ملانيا  اأ اإن  الأمريكي  الرئي�ص  وقال 
الأطل�سي  �سمال  حللف  تييدييين 
“مليار  بييي  احلقيقة  يف  “ناتو” 
كفاية  عيييدم  بيي�ييسييبييب  دولر” 
عاما   25 الي  خالل  الدفاع  نفقات 
مت�سل  �سياق  املييا�ييسييييية.ةويف 
نابيب  اأ خلط  انتقادا  ترامب  وجه 
املخطط  �سرتمي2”  “نورد  الغاز 
من  الييذي  البلطيق  بحر  عرب  له 
من  الطبيعي  الغاز  نقل  نه  ترامب �ساأ وقال  ملانيا.  اأ اإىل  احل�سور: رو�سيا  ميين  ت�سفيق  و�ييسييط 

من  ملانيا  اأ حماية  علينا  “يتعن 
قييائييال:  وا�ييسييتييدرك  رو�سيا”، 
لرو�سيا  تييدفييع  ملييانيييييا  اأ “ولكن 
مقابل  اليييييدولرات  مييليييييارات 
تاأتي  التي  الطاقة  على  احل�سول 
نابيب  اأ خييط  نييابيييييب،  اأ خييط  ميين 

جديد”.
حللف  هدفا  هناك  اأن  بالذكر  جدير 
كل  تنفق  اأن  على  ين�ص  الناتو 
على  باملئة   2 باحللف  ع�سو  دولة 
املحلي  الناجت  اإجمايل  من  قييل  الأ

.2024 بحلول  بها  اخلا�ص 

انت�شار وباء  اأزمة  له منذ بداية  اأول جتمع جماهریي  انتقاده لأملانيا خالل  الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب  جدد 
اآلف جندي  نحو ع�شرة  ل�شحب  الرامية  اأوكالهوما خططه  بولية  تل�شا  مقاطعة  كورونا.واأكد ترامب خالل ظهوره يف 

اأملانيا. من  اأمريكي 

�سامح  امل�رصي،  اخلارجية  وزير  قال 
امل�سلحة  الييقييوات  اإن  �ييسييكييري، 
قلوب  يف  والطمئنان  الفخر  تبث 
واأ�ساف  والعربي.  امل�رصي  ال�سعب 
مع  هاتفية  مداخلة  خالل  �سكري، 
قناة  على  املذاع  يوم”،  “كل  برنامج 
حديث  الرئي�ص  “خطاب   :،ON E
امل�رصي  ال�سعب  يخاطب  مبا�رص 
باأن  بو�سوح  ليبيا  يف  والأ�سقاء 
املبادرة”.  خالل  من  ليبيا  ا�ستقرار 
تتهاون  ل  دائما  “م�رص  قائال:  وتابع 
ت�سمن  التي  الإجييراءات  اتخاذ  يف 
والييوقييوف  ليبيا  وا�ييسييتييقييرار  اأميين 
ال�ستعمارية  الييدول  اأطماع  مييام  اأ
على  ال�ييسييتييحييواذ  يف  واأطييميياعييهييا 
وزير  ووا�سل  الليبية”.  املقدرات 

والرئي�ص  “م�رص  قائال:  اخلارجية 
للحفاظ  اجلهد  كل  بذل  ال�سي�سي 
واآخييرهييا  الليبية  املييقييدرات  على 
يف  تتهاون  لن  وهي  القاهرة  اإعالن 
حتافظ  التي  الإجييراءات  كل  اتخاذ 
الأطييميياع  مواجهة  يف  ليبيا  على 

اخلارجية”.
الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�ص  وكان 
ال�سبت،  ميي�ييص  اأ تفقد  ال�سي�سي 
الغربية،  الع�سكرية  املنطقة  عنا�رص 
للقوات  العام  القائد  بح�سور  وذلك 
القوات  اأركييان  ورئي�ص  امل�سلحة، 
الرئي�سية  فييرع  الأ وقييادة  امل�سلحة، 

امل�رصية. امل�سلحة  للقوات 
ق/د

اإىل  حتيييذييييرا  ييييييييران،  اإ وجيييهيييت 
التطبيع  من  والبحرين  ال�سعودية 
“التطبيع  اأن  موؤكدة  اإ�رصائيل،  مع 
م�ساعد  وقيييال  بالنار”.  لييعييب 
لل�سوؤون  يييراين  الإ الربملان  رئي�ص 
اللهيان،  عبد  اأمري  ح�سن  الدولية، 
العام  الأميين  تاأبن  مرا�سم  خالل 
الإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  ال�سابق 
الله  عبد  رم�سان  الفل�سطينية 
“التطبيع  اإن  ال�سبت،   اأم�ص  �سلح، 
يقدم  لن  ال�سهيوين  الكيان  مع 
والبحرين  لل�سعودية  امل�ساعدة 

وللمنطقة”،  لهما  الأمن  �سيقلب 
“فار�ص”  وكيياليية  ح�سب  وذليييك 
“على  نييه  اأ واأ�ييسيياف  يييرانييييية.  الإ
مع  التطبيع  باأن  تعلم  اأن  ال�سعودية 
بالنار”،  لعب  ال�سهيوين  الكيان 
اليوم  اأ�سبحت  “املقاومة  اأن  موؤكدا 
ما  ذا  واإ وال�سمود  القدرة  قمة  يف 
املا�سي  اأخييطيياء  ال�سهاينة  كييرر 
واأ�ساف  اأكرب”.  هزمية  ف�سيواجهون 
يييراين  الإ الربملان  رئي�ص  م�ساعد 
�سلح  الييلييه  عييبييد  “رم�سان  اأن 
الفل�سطينية  الق�سية  حييول  قييد 

ق�سية  اىل  وطيينييييية  ق�سية  ميين 
منوذجا  وكييان  وعاملية،  اإ�سالمية 
اأن  اإىل  لفتا  املجاهدين”،  جلميع 
بن  كثرية  م�سرتكة  قوا�سم  “هناك 
والفقيد  �سليماين  القائد  “ال�سهيد 
بوحدة  اهتمامهما  ل�سيما  �سلح 
قائال:  وتابع  الإ�سالمية”.  ميية  الأ
�سلح  والفقيد  �سليماين  “ال�سهيد 
فل�سطن  ق�سية  اإىل  ينظران  كانا 
�سلح  الفقيد  العاملي..  بعدها  من 
الكيان  �سد  الكفاح  يعترب  كييان 
طريق  على  مقت�رصا  ال�سهيوين 

اأي�سا  �سليماين  ونظرة  املقاومة، 
ون�رص  �سلح  الفقيد  كنظرة  كانت 
ثقافية  حييركيية  نيي�ييسيياء  اإ يف  الييلييه 

لل�سهيونية”. مناه�سة 
اأن  اليييربملييياين،  امليي�ييسييوؤول  واأكيييد 
ي�ساعد  ل  اإ�رصائيل  مع  “التطبيع 
قط على اإر�ساء الأمن يف املنطقة”، 
احلكام  “لبع�ص  ن�سيحة  موجهة 
الجتاه  يف  الوقوف  بعدم  العرب 

فل�سطن”. لق�سية  املعاك�ص 
ق/د

الأحييد،  عييربييية  �سحيفة  قييالييت 
�رصاً  نفذ  الإ�رصائيلي  اجلي�ص  اإن 
اأ�سلحة  لتطوير  التجارب  مئات 
كييالب  بينها  حيييييوانييات،  عييلييى 
�سحيفة  ونيي�ييرصت  واأغييينيييام. 
وثيقة  اأحرونوت”  “يديعوت 
“دعوا  جمعية  عليها  ح�سلت 
)اإ�رصائيلية  تعي�ص”  احليوانات 
الدفاع،  وزارة  من  حكومية(  غري 
جتربة  األف  الأخرية  تنفيذ  تك�سف 
خالل  خمتلفة  حيييييوانييات  على 
وبن  الأخييرية.  �سنوات  الثالث 
اجلي�ص  نفذ   2018  2017a عامي 
على  جتارب  اأخرى  اأمنية  واأجهزة 
خراف  و10  ماعزا  و25  كلبا   40
و25  جرذا  و186  خنزيرا  و125 
رمل  فيياأر  و160  غينيا  خنزيرا 
ويف  القوار�ص(.  من  )نوع  �سمن 
ا�ستخدام  مت  التجارب،  هذه  بع�ص 
متعدد  حادث  ملحاكاة  احليوانات 
البحري،  الو�سط  يف  ال�سحايا 
احليوان  وكان  ذاته.  امل�سدر  وفق 
للتجارب  ا�ييسييتييخييداًمييا  الأكيييرث 
الييتييدريييب  دورات  يف  الطبية 
ب�سبب  اخلنزير،  هو  الع�سكري 
التنف�سي،  وجييهييازه  قلبه  بنية 
واجلهاز  القلب  ببنية  ال�سبيهة 
ويتفاوت  ن�سان.  لالإ التنف�سي 
احليوانات،  هذه  معاناة  م�ستوى 
وبع�سها  قتله  يتم  فبع�سها 
تتم  التي  التجارب  خالل  ُي�ساب 
ال�سفافية  مينع  ما  �رصي،  ب�سكل 

ال�سحيفة. بح�سب  حولها، 
اأن  اإىل  “يديعوت”  �ييسييارت  واأ
تقريرها  يف  الييواردة  املعلومات 
“دعوا  جلمعية  و�سلت  والييتييي 
من  انطالقا  تعي�ص”  احليوانات 
هي  املييعييلييومييات  حييرييية  قييانييون 
عن  جتيييييب  ول  فييقييط،  جييزئييييية 
الب�سيطة  �سئلة  الأ من  الكثري 
ما  كمعرفة  اليي�ييرصييية،  بييدعييوى 
يف  نفقت  احليييييوانييات  كانت  اإن 
على  ظلت  اأم  التجارب  نهاية 
ال�سحيفة  وقييالييت  احلييييياة.  قيد 
لييوزارة  ال  بيي�ييسييوؤ توجهت  نييهييا  اإ
ب�سكل  عليه  الرد  يتم  مل  الدفاع، 
للتكهن  الباب  يفتح  ما  قاطع، 
اجلي�ص  قيام  اإىل  كبري  ب�سكل 
�ييرصائيييييلييي بييبيييييع حيييييوانييات  الإ
ع�سكرية  جتارب  لإجراء  للخارج 
ذاته،  امل�سدر  وبح�سب  عليها. 
الدفاع  وزارة  اختربت  اأن  �سبق 
مثل  عنا�رص  احليييييوانييات  على 
اأو  انفجار  على  ج�سم  فعل  ردة 
ال�سحيفة  ونقلت  متفجر.  رذاذ 
باجلي�ص  �ييسييابييق  �ييسييابييط  عيين 
قوله  الطبي  التدريب  يف  عمل 
هذه  ا�ستخدام  باأن  الدعيياء  “اإن 
للتدريب  فقط  هييو  احليييييوانييات 
الييييدورات  يف  لييلييحييييياة  امليينييقييذ 
هو  الإ�رصائيلي  للجي�ص  الطبية 
الدخان  ميين  غطاء  لييقيياء  اإ مبثابة 

باخلداع”. والقيام 
ق/د

دونالد  الأمييريكييي  الرئي�ص  �سّن 
تول�سا  يف  ال�سبت  م�ساء  ترامب 
عنيفًا  هجومًا  اأوكالهوما  بولية 
النييتييخييابييات  يف  مناف�سه  عييلييى 
ييح  الييرئييا�ييسييييية املييقييبييليية امليير�ييسّ
وا�سفًا  بايدن،  جو  الدميوقراطي 
“دمية”  ّنه  باأ ال�سابق  الرئي�ص  نائب 
ويف  الراديكايل”.  “الي�سار  يد  يف 
ينّظمه  انتخابي  مييهييرجييان  اأول 
حن  اأ�سهر  ثالثة  ميين  اأكييرث  منذ 
كّل  املّتحدة  الوليات  يف  جّمدت 
وباء  تف�ّسي  ب�سبب  التجّمعات 

“يف  ّنييه  اإ ترامب  قال   ،a19كوفيد
بايدن  جييو  يريدها  التي  اأمييريكييا 
يييتييمييّتييع اليي�ييسييارقييون والأجييانييب 
�رصعية  غييري  بطريقة  املقيمون 
الذين  الأمريكين  من  اأكرث  بحقوق 
واأ�ييسيياف  القانون”.  يييحييرتمييون 
ا�ستغرق  الذي  خطابه  يف  ترامب 
الدميوقراطي  مناف�سه  ّن  اأ �ساعتن 
ت�رصين  من  الثالث  انتخابات  يف 
اإجناز  اأي  يحّقق  مل  الثاين/نوفمرب 
وا�سنطن  يف  املهنية  �سريته  خالل 
ترامب  وقال  قرن.  ن�سف  مّر  على 

 ، بييداً اأ �سيئًا  يحّقق  “مل  بايدن  ّن  اإ
نائبًا  وكييان   ، �سناتوراً كييان  لقد 
بايدن  “جو  واأ�ساف  للرئي�ص…”. 
دمية  بايدن  جو  حزبه،  زعيم  لي�ص 
وحّذر  الراديكايل”.  الي�سار  يد  يف 
بولية  للفوز  ال�ساعي  امللياردير 
ذا  “اإ ّنيييه  اأ ميين  الأمييريكييييين  ثانية 
بلدكم  �سي�سّلم  فهو  بايدن  انُتخب 
ّكد  موؤ اأمر  هذا  الع�سابات،  لهذه 
الرئي�ص  اّتهم  كما  باملئة”.   100
مناف�سه  عييامييًا(   74 ( اجلمهوري 
يعاين  ّنه  باأ  ) عامًا  77 ( الدميوقراطي 

“هناك  وقال  �سّحته.  يف  خطب  من 
هذا  ببايدن،  يتعّلق  ما  يف  ما  خطب 

لكم”. ّكده  وؤ اأ اأن  بو�سعي  اأمر 
بايدن  بقدرات  ترامب  �سّكك  كما 
تعلمون  “هل  وقيييال  الييذهيينييييية، 
مييياذا يييقييول )بييياييييدن( لييزوجييتييه 
اأخته؟  وبيين  بينها  يخلط  عندما 
هنا،  ميين  الييلييه  بييحييّق  "اأخرجيني 
ما  هييذا  جمانن".  النا�ص  هييوؤلء 
�سيء  على  ي�سيطر  ل  هو  يقوله. 

.” تًا بتا
ق/د

باحتمال  اإعالمية  تقارير  فيييادت  اأ
 ،  2020 ل�سنة  احلييج  مو�سم  لييغيياء  اإ
يلغى  التي   الأوىل  املييرة  لي�ست  و 
الإ�سالم   اأركييان  من  ركن  اآخيير  فيه 
الظاهرة  ب�سبب  "احلج"  اخلم�سة 
العامل  يف  ا�ستفحلت  التي  الوبائية 
تاريخية  وقييائييع  هيينيياك  بييل  كييلييه، 
عرب  احلج  مو�سم  لغاء  اإ يف  ت�سببت 
و  تقارير  ك�سفته  ح�سبما  التاري 
كاملة  �سنوات   10 ملييدة  احلييج  علق 
احلجاز  �سكان  على  احلج  اقت�رص  اين 
ماعدا  ال�سعودية  العربية  باململكة 

الطاعون تف�سي  خالل  واحدة  مرة 
"فاينن�سال  �سحيفة  ذكرته  ح�سبما 
النظر  ب�سدد  ال�سعودية  فاإن  تاميز"، 
و  ال�سنة،  لييهييذه  احلييج  مو�سم  يف 
منذ  مييرة  لأول  ميينييعييه   اإمييكييانييييية 
عدد  جتاوز  اأن  بعد  وذلك  تاأ�سي�سها، 
كورونا  بفريو�ص  الإ�سابة  حييالت 
 100 الي  حاجز  البالد  يف  امل�ستجد 
قرار  اتخاذ  و�سيتم  �سخ�ص،  لييف  اأ
و  �ييسييبييوع،  اأ غيي�ييسييون  ر�ييسييمييي يف 
احلج  يقت�رص  فلن  بذلك  �سمح  اإن 
داء  لإ اململكة  �سكان  على  �سوى 
بالتدابري  التقيد  مع  احلج،  منا�سك 
اإىل  يهدف  القرار  ال�سحية،  الوقائية 
احلجاج  و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ 
تف�سي  خالل  ال�سعودية   كانت    ،

فريو�ص  غرار  على  الأوبئة   بع�ص 
مو�سم  تنظيم  من  متكنت  "اإيبول"  
 19 كوفيد  انت�سار  اأن  اإل  احلييج، 
زمن  يف  كله   العامل  غزوه  و  بقوة 
�سعوبة،  اأكرث  حتديا  ميثل  جدا  ق�سري 
ظهور  ميينييذ  اليي�ييسييعييودييية  اأجييييربت  
ال�سفر  على  قيود  فر�ص  على  الوباء 
ماي  �سهر  حتى  اأرا�ييسيييييهييا   نحو 
الإغالق  تدابري  من  قللت  املن�رصم،  
بعد  جييديييد  ميين  الإغييييالق   لتعيد 
والوفيات،  الإ�سابات  عدد  ارتفاع 
 3000 ميين  اأكييرث  ت�سجيل  مت  حيث 
ال�ستة  يييام  الأ خالل  اليوم  يف  حالة 
اخلييرباء   ح�سب  الييقييرار  املييا�ييسييييية، 
�سيا�سية  بعواقب  حمفوفا  �سيكون 
الييعييامل  اليي�ييسييميياح حلييجيياج  حيياليية  يف 
احلج  منا�سك  داء  لأ اأرا�سيها  دخول 
الفريو�ص  انت�سار  اا�ستمرار  ظل  يف 
جهة   من  الإ�سابات  عدد  ارتفاع  و 
ال�سعودية   ال�سلطات  تتعر�ص  قد 
نظامها  حول  م�سبوقة  غري  ل�سغوط 
دولية  انتقادات  وقوع  مع  ال�سحي  
حالة  يف  بالتعوي�ص،  مطالبات  ورمبا 
اأو  لالإ�سابة  احلجاج  اأحييد  تعر�ص 
و   ، احلجيج  و�سط  وفيات  ت�سجيل 
قرار  حالة �سدور  اأخرى يف  من جهة 
�سلال  تعرف  ال�سعودية  فاإن   ، لغاء  الإ
�ستعرف  و  الوطني    اقت�سادها  يف 

كبرية. اقت�سادية  اأزمة 
تييدار�ييص  فييقييد  لييلييجييزائيير  بالن�سبة 
والعمرة   للحج  الوطني  الييديييوان 
من  ال�سعودية  ال�سلطات  موقف 
نحو  اليييرحيييالت  تييعييليييييق  ميي�ييسيياليية 
منا�سك  داء  اأ اإطيييار  يف  اأرا�سيها 
التاأ�سريات  اإ�سدار  يقاف  واإ العمرة 
الآجال  حتديد  ودون  موؤقت  ب�سكل 
و�سول  ملنع  الإجييراءات  اتخاذ  مع   ،
البقاع  اإىل  اجلديد  كورونا  فريو�ص 
جميع  اإطارات  ا�ستعر�ص  املقد�سة،و 
املو�سوع  بهذا  املتعلقة  امل�ستجدات 
بخ�سو�ص  الوكالت  اان�سغالت  و 
تفاقات  الإ و   ، الإجييراء  هذا  تبعات 
خالل  من  ال�سعودية  و  اجلزائر  بن 
لت�سوية  لييكييرتونييييية  اإ لييييية  اآ اإعيييداد 
التزام  و  املعمرين  و  احلجاج  و�سعية 
لنقل  املعتمدة  الييطييريان  �ييرصكييات 
التذاكر  مبالغ  بيياإرجيياع  املعتمرين 
وطبقا  بها  املعمول  الإجراءات  وفق 
الديوان  ا�ستمرار  املربمة.–  للعقود 
جميع  مع  والتن�سيق  التوا�سل  يف 
ال�سلة  ذات  واجلييهييات  اليي�ييرصكيياء 
�ييسييفييار  والأ ال�سياحة  وكيييالت  و 
التطورات  خمتلف  ملتابعة  املعتمدة 
اأن  �سارة  الإ جتدر  بالوباء،  املتعلقة 
اأن  و  �سبق  احلج  منا�سك  داء  اأ لة  م�ساأ

كثرية. عوامل  ب�سبب  ها   لغاوؤ اإ مت 

�ييسييالمييي  الإ الييتيياريييخ  �سجل  فقد   
40 مرة،  اأكرث من   تعطل مو�سم احلج 
�سهدها  وكيييوارث  اأحيييداث  ب�سبب 
بالكوارث  تعلق  ما  منها  الييعييامل  
ارتبطت  اأخرى  و  الأوبئة  و  الطبيبة 
عييدم  و  اليي�ييسيييييا�ييسييييية  بييالييظييروف 
تقاير  تقول  ذ  اإ الأمني،  الإ�ستقرار 
ثر   اإ قا�سية  ظروف  عا�ست  الكعبة  ان 
بن  ن�سبت  التي  ال�سيا�سة  اخلالفات 
العراق  يف  العبا�سيون  اخلليفة  حكام 
من  م�رص  يف  والفاطميون  و�سوريا 
توقف  حينها  للحج،  النا�ص  و�سول 
ثم  مييتييوا�ييسييليية،  �ييسيينييوات   8 احليييج 
مو�سم  خييالل  وقعت  التي  املجرزة 
القرامطة  بتحري�ص  قيام  و  احلييج، 
يقل  ل  ما  املجزرة  خلفت  و  بهدمها 
الذين  احلجاج  من  قتيل  األف   30 عن 
ول  غ�سل  دون  موقعهم  يف  دفنوا 
القرامطة  قام  كما  �سالة،  اأو  كفن 
بئر  طمر  و  �ييسييود  الأ احلجر  ب�رصقة 
بو�سع  جماعية  مقربة  جعله  و  زمزم 
اإىل  بالإ�سافة  فيه،  جثة  اآلف  ثالثة 
لغاء  اإ فيها  مت  اأخرى  تاريخية  وقائع 
فيها  األغي  واحييد  مرة  ماعدا  احلييج، 
الذي  الطاعون،  ظهور  ب�سبب  احلج 
اأرباع  ثالثة  وقتل   1831 عام   ظهر 

احلجاج.
عي�ص علجية 

الأحد  الربيطانية  ال�رصطة  اأعلنت 
التي  الطعن  عملية  مع  تتعامل  نها  اأ
يف  عامة  حديقة  يف  ال�سبت  وقعت 
نها  اأ على  لندن  غرب  ريدينغ  مدينة 
ال�رصطة  وذكرت  اإرهابي”.  “عمل 
مكافحة  �رصطة  “بو�سع  نه  اأ بيان  يف 
عملية  باأن  الآن  توؤكد  اأن  الإرهاب 
م�ساء  �ساب  نفذها  التي  الطعن 
عمال  اأعلنت  ريدينغ،  يف  ال�سبت 

.” بيا رها اإ
ّن  اأ الربيطانية  ال�رصطة  واأعلنت 
تعّر�سوا  الأ�سخا�ص”  من  “عدداً 
متنّزه  يف  ال�سبت  م�ساء  للطعن 
الواقعة  ريييدييينييغ  مدينة  يف  عييام 

امل�ست�سفى،  اإىل  ونقلوا  لندن  غرب 
يف  رجاًل  اعتقلت  ّنها  اأ اإىل  م�سرية 
تقارير  وذكيييرت  احليييادث،  مييكييان 
لقوا  اأ�سخا�ص  ثالثة  اأن  اإعالمية 
يف  املحلّية  ال�رصطة  وقالت  حتفهم. 
الأ�سخا�ص  من  عدد  “اأ�سيب  بيان 
امل�ست�سفى  اإىل  ونييقييلييوا  بييجييروح 
وحداتها  ّن  اأ واأ�سافت  للعالج”. 
متنّزه  اإىل  الإ�سعاف  فرق  مع  هرعت 
ال�ساعة  قرابة  غاردنز  فوربوري 
ثر  اإ غ(  ت   18،00 ( م�ساء  ال�سابعة 
من  عدد  تعّر�ص  عن  بالغًا  تلّقيها 

للطعن. الأ�سخا�ص 
ق/د

وزير اخلارجية

م�شر لن تتهاون يف اتخاذ كل 
الإجراءات التي حتافظ على ليبيا

حذرت ال�شعودية والبحرين من قرار قد”يقلب اأمن املنطقة”

اإيران:التطبيع مع اإ�شرائيل “لعب بالنار” ولي�شاعد يف اإر�شاء ال�شالم 

�شحيفة عربية تك�شف عن وثيقة �شرية:

اجلي�ض الإ�شرائيلي نفذ األف جتربة 
الأ�شلحة  “قا�شية” لتطوير 

على احليوانات

ترامب: قدرات بايدن العقلية لي�شت �شليمة وهو دمية بيد الي�شار الراديكايل

بالنظر اإىل ارتفاع عدد الإ�شابات و الوفيات

احتمال اإلغاء احلج ملو�شم 2020 ب�شبب وباء كورونا

وقعت غرب لندن

ال�شرطة الربيطانية تعترب حادثة 
الطعن الدامية باأنها “عمل اإرهابي”
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ال�شاب كاكي  اأحد الوجوه املخفية يف عامل الغناء ال�شاوي وال�شبابي بخن�شلة يف حوار ل"التحرير":

اختياري للموا�شيع نتيجة الأحداث التي 
ن�شاهدها �شواء يف املجتمع اأو على مواقع التوا�شل

متاليل. ع
---------------- 

�شوؤال يف ذهن كل  التحرير:اأول 
ال�شاب كاكي ؟ متتبع الآن،من هو 

دائرة  موليد  من  كاكي  ال�ساب 
تررعت  خن�سلة.  بولية  �س�سار 
اأ�سول  اأ�رصة متو�سطة ذات  يف 
املو�سيقى  تعلمت  �ييسيياوييية  
عيي�ييسييامييي.لأنييخييرط  ب�سكل 
اليي�ييسييبيياب   دور  يف  بييعييدهييا 

بالولية  وكذا دار الثقافة. 

بداية  كانت  التحرير:متى 
الفنية؟ م�شریتك 

منذ  ابتداأت  الفنية  م�سريتي 
اأ�سافري.  نعومة  منذ  ال�سغر 
الغناء  موهبة  عييلييّي  ظييهييرت 
وبعد   للمو�سيقى   وحييبييي 
جمموعة  يف  �ييسيياركييت  ذلييك 
�سواء  الغنائية،  احلفالت  من 
امليينييا�ييسييبييات  اأو  العيييرا�يييص 
التي  الر�سمية  وغري  الر�سمية 
الثقافة  دار  تنظمها  كييانييت 

املوؤ�س�سات. وبع�ص 

املوا�شيع  تختار  التحرير:كيف 
تغنيها؟  التي 

نتيجة  للموا�سيع  اختياري 

�سواء  ن�ساهدها  التي  الأحداث 
مواقع  على  اأو  املجتمع  يف 
وجود  و  الجتماعي  التوا�سل 
اإىل  عييلييى حتييويييلييهييا  الييقييدرة 

اأغاٍن.  كلمات 

جديدة  اأعمال  هناك  التحرير:هل 
ال�شاب كاكي  اأن نرى فيها  ميكن 

قريبا؟
اأنني  اإذ  خمتلف،  الفني  جديدي 
مبوا�سيع  اأعمال  عييدة  اأح�رصّ 
�ساوية  اأغنية  اآخييرهييا  جديدة 

لكن  كثريا  جناحها  على  اأراهن 
جديدة  اغنية  اأ�سدر  اأن  ممكن 
اأي�سا رايوية، متا�سيا مع مايحبه 
الوقت  يف  وحمبيّي  ال�سباب 

الراهن. 

م�شكلة  تواجه  التحرير:كيف 
؟ النتقادات 

ب�سدر  النييتييقييادات  اأتييقييبييل 
تقوميية  اأدوات  لأنييهييا  رحييب 
وتو�سح  اخللل  مكامن  تو�سح 
الإن�سان  اأن  اعتبارا  الأخطاء... 

النتقادات  خا�سة  كامل  غري 
و  علمية  اأ�س�ص  من  النابعة 
باملجال  مرتبطة  دقيقة  ثقافية 

الفني.
التافهة  لالنتقادات  بالن�سبة  اما 

ل اأعريها العتبار .

كاكي   ال�شاب  نَر  التحرير:ملاذا مل 
اإنتاجه؟ من  بعمل حمرتف 

يف  املحدودية  نتيجة  ذلييك  و 
والدعم،  املوارد   قلة  و  الإنتاج 
�رصكات  غياب  اإىل  اإ�ييسييافيية 
النتاج  اىل  اللجوء  و  الإنتاج 

الذاتي. 

ان  رائع ميكن  التحرير:حوار 
توجهها   اأخریة  بكلمة  يختمم 

ملتابعيك؟

و  لوقتكم  و  لكم  جزيال  �سكرا 
تقومون  التي  املجهودات  لكل 
ال�سوء  ت�سليط  اأجل  من  بها، 
ب�سفة  الفن  و  الفنانن  على 
الأوفياء  ملتابعييَّ  اأقول  و  عامة 
على  الييكييون  بحجم  �ييسييكييرا 
حبكم و وفائكم و دعمكم؛ اأنتم 
الأ�سل و اأنتم الطاقة و امل�سدر 

للتحفيز. الوحيد 

اأو يف كثری الإ�شاءة. �شارك يف العديد من احلفالت واملنا�شبات و  ي�شتغل ال�شاب كاكي يف الظل، دون بهرجة 
بتقدير جمهوره و حمبيه خ�شو�شا حمليا. يف هذا  ليحظى  اأّهله  كما   ، ال�شباب   الفنانني  مكانا �شمن  لنف�شه  حجز 

حياته. من  النقاط  بع�ض  على  ال�شوء  ون�شلط  جناحه.  تفا�شيل  وعند  نب�شه  عند  نقف  احلوار 

ولية  من  املنحدر  املمثل  قرر 
ثايري  عمر  بوعريريج  بييرج 
ح�سب  التمثيل،  ميدان  اعتزال 

الفنان. من  علم  ما 
بيياأن  ثييايييري  الييفيينييان  اأكيييد  و 
التمثيل  اعتزال  ب�ساأن  قييراره 
ييييراوده  كييان  و  "�سخ�سي" 
حان  "لقد  مييردفييا  فييرتة،  منذ 
اليييوقيييت لييييرتك امليييييييييدان و 
ال�سخ�سية  باأموري  التكفل 
عائلتي  ب�سوؤون  الهتمام  و 

. " ل�سغرية ا
اعتزال  "فكرة  اأن  واأ�ييسيياف 
كثريا  راودتني  التمثيل  ميدان 
ذلك  و  الأخييييرية،  الآونييية  يف 
فرطت  نيينييي  اأ �ييسييعيير  اأ لييكييوين 
ال�سخ�سية  حياتي  من  كثريا 
�سن  من  قريبا  اأ�سبحت  قد  و 
ثر  يوؤ اأ�سبح  فني  و  اخلم�سن 
اأريد  و  ال�سخ�سية  حياتي  على 
الفنان  �سخ�سية  من  التخل�ص 
الب�سيطة  حياتي  اإىل  اأعييود  و 

ال�سغرية". عائلتي  و�سط 
على  ندم  اأ "مل  املعني  اأردف  و 
ته  بداأ الييذي  الفني  م�سواري 

كان  اإن  تاأ�سف  اأ اإين  و  مبكرا 
�سادما  و  مفاجئا  اعتزايل  خرب 

فني". ملحبي 
و  ثايري  املمثل  قرار  خلف  وقد 
موجة  يف  التمثيل  �ساحة  ترك 
متتبعي  قبل  من  كبرية  تاأ�ّسف 
يف  اأ�سدقائه  كييذا  و  الفنان 
اعترب  حيث  الفني،  الو�سط 
"خ�سارة  اعتزاله  الكثريون 
بالعدول  ياه  اإ مطالبن  كبرية" 

القرار. هذا  عن 
اإطييالق  ال�سياق  هييذا  يف  مت  و 
ما  "عمر  هييا�ييسييتيياغ   مييبييادرة 
مواقع  عرب  تروح"  نخليوك�ص 
قد  و  الجتماعي.  التوا�سل 
من  كبريا  تفاعال  ذلك  �سجل 

الرواد. قبل 
ثايري  عمر  اأن  بالذكر  جدير 
امل�رصحي  التمثيل  فن  مار�ص 
اأظافره و �سارك يف  منذ نعومة 
كوميدية  و  درامية  اأعمال  عدة 
كيييان اآخييرهييا ميي�ييسيياركييتييه يف 
خل�رص  احلاج  "عمارة  م�سل�سل 
بوخر�ص. خل�رص  املمثل  مع   "2
ق/ث

نتاج  لالإ الييدوليية  كاتب  �سارك 
امللتقى  يف  دادة  �سليم  الثقايف 
يف  "املو�سيقى  الفييرتا�ييسييي 
مكتب  نظمه  الييذي  �سمود" 
يف  لليون�سكو  العربي  املغرب 
الفن"  "�سمود  برنامج  اإطييار 
يف  الييفيينييان  بو�سعية  اخلييا�ييص 
احلييجيير  و  الأزميييييات  اأوقيييييات 

الأمني. و  ال�سحي 
مييداخييليية  يف  دادة  و�يييسيييارك 
بيييداع  الإ تعزيز  "كيفية  حييول 
كورونا"؛  اأزمة  بعد  املو�سيقي 
عدة  من  فنانن  اأي�سا  جمعت 
من  لييعييليييييبييي  كييعييميياد  بييلييدان 
من  عييزيييزي  في�سل  و  تون�ص 
من  املداح  منت  ملومة  و  املغرب 
مهرجان  مدير  كذا  و  موريتانيا 
مييولي  للجاز  املغربي  طنجة 
مكتب  م�سئول  و  علمي  اأحمد 
العربي  للمغرب  اليون�سكو 
اإىل  بالإ�سافة  هنديلي  كييرمي 
املوؤ�س�سة  مديرة  قديرة  زينب 
يف  امل�ساركة  "هبة"  الثقافية 

الفعالية. هذه  تنظيم 
الدولة  كاتب  قدم  كلمته  وخالل 
وزارة  مييبييادرات  حييول  عر�سا 
املتعلقة  اجلييزائييرييية  الييثييقييافيية 
يف  الثقافية  الن�ساطات  بحفظ 
الإجييراءات  وكذا  كورونا  زمن 

مرافقة  يخ�ص  فيما  املييتييخييذة 
منهم  وخ�سو�سا  الييفيينييانيين، 
ب�سبب  العمل  عيين  املتوقفن 

. ئحة جلا ا
بع�ص  عمل  اإىل  اأي�سا  عاد  كما 
كالديوان  الثقافية  املوؤ�س�سات 
واحلقوق  املوؤلف  حلقوق  الوطني 
الوطني  واملييجييليي�ييص  املييجيياوزة 
بالإ�سافة  والآداب،  للفنون 
التنفيذي  املر�سوم  مييواد  اإىل 
 2014 فييرباييير   9 لييي   69  14a
ا�سرتاك  ون�سبة  �سا�ص  لأ املحددة 
الجتماعي  ال�سمان  داءات  واأ
الفنانون  منها  ي�ستفيد  التي 
على  املييياأجيييورون  لييفييون  واملييوؤ

ليف. التاأ و  و/اأ الفني  الن�ساط 
عدد  اأخيييرى  جهة  ميين  واعييتييرب 
كورونا  اأزمة  اأن  املتدخلن،  من 
على  جديد  من  ال�سوء  �سلطت 
كان  التي  احلرجة  "الو�سعية 
املغاربيون  الفنانون  يعي�سها 
طويلة"  �سنن  منذ  فييارقيية  والأ
ك�سفت  اجلائحة  هذه  اأن  م�سيفن 
عن�رص  الثقايف  "املنتج  اأن  اأي�سا 

اليومية". احلياة  يف  �سا�سي  اأ
اأن  الفنانون  هوؤلء  اأي�سا  وراأى 
"منا�سبة  ال�سحية  الأزمة  هذه 
القطاع  هييذا  هيكلة  لإعييييادة 
و�سعية  حول  جاد  حوار  واإر�ساء 

انطلق  حيييوار  وهييو  الفنان"، 
واملييغييرب  اجلييزائيير  يف  مييوؤخييرا 
تتعلق  م�سائل  حييول  وتون�ص 
ولمركزية  الفنانن  بتعوي�ص 

الفنية. التظاهرات 
اإمكانيات  اأي�سا  ناق�سوا  كما 
اأو  للفن  حملي  �ييسييوق  قيياميية  اإ
ال�سوق  يف  املحلي  نتاج  الإ ترقية 
جهود  تكثيف  عييرب  الييييدويل، 
ومرافقة  الثقايف  املنتج  ت�سدير 
الييفيينييانيين عيييرب دبييلييومييا�ييسييييية 
ذات  مهرجانات  قامة  واإ ثقافية 
مرافقة  واأي�سا  دولية،  �سمعة 
امل�ستقلة  وامل�ساريع  املبادرات 

الثقافية. ال�سناعات  يف 
�رصورة  على  دادة  اأي�سا  واأكد 
الثقايف  الييرتاث  وتثمن  حفظ 
ال�سورة  "نقل  عرب  بلد،  لكل 
وتفادي  املحلية  للثقافة  املثلى 

فلكلوري". تراث 
نتاج  لالإ الدولة  كتابة  وكانت 
م�ساورات  اأطلقت  قد  الثقايف 
حول  اجلييزائييرييين  الفنانن  مييع 
اأوقيييات  يف  الييفيينييان  و�ييسييعييييية 
يف   ،)a19كوفيد( الأزمييييات 
الفن"  "�سمود  مبادرة  �سياق 
قد  اليييييونيي�ييسييكييو  كييانييت  الييتييي 
املا�سي،  افييريييل  يف  اأطلقتها 
حتيي�ييسييريات  اإطييييار  يف  وهييييذا 

الييكييتييابيية املييتييعييلييقيية بييور�ييسيية 
و�سعية  حول  القانون  م�رصوع 

اجلزائر. يف  الفنان 
ق/ث

باجلزائر  الثقافة  وزارة  مبقر  عقد 
الكتاب  حول  اجتماعا  العا�سمة 
جمييال  يف  فيياعييليين  بييحيي�ييسييور 
عدد   مناق�سة  خالله  مت  الن�رص، 
ب�سوق  املتعلقة  الق�سايا  ميين 

اجلزائر. يف  الكتاب 
وتييطييرق احليي�ييسييور خيييالل هييذا 
التي  "العوائق  اإىل  الجتماع 
يف  الكتاب"  �سناعة  اأمام  تقف 
احلالية  ال�سحية  الأزمييية  ظييل 
بن  التعاون"  تعزيز  "�سبل  وكذا 

الن�رص. ودور  الثقافة  وزارة 
"ت�سكيل  املجتمعون  واقيييرتح 
الت�سورات  لتقدمي  م�سرتكة  جلنة 
على  للتغلب  والقرتاحات" 

تعرت�ص  الييتييي  اليي�ييسييعييوبييات 
و"اإعادة  الن�رص"  تطوير  "تفعيل 
اجلزائر. يف  الكتاب  �سوق  بعث" 

دعت  aالذي  اللقاء  هذا  وح�رص 
بن  مليكة  الثقافة  وزيييرة  ليه  اإ
للمنظمة  العام  الأميين   aدودة
مهند  الكتب  لنا�رصي  الوطنية 
املنظمة  رئي�ص  ونائب  اجلهماين 
عبد  الكتب  لنا�رصي  الوطنية 
اإىل  بالإ�سافة  �ساحلي،  احلليم 
نييا�ييرصي  لنقابة  الييعييام  مييين  الأ
مزيان،  يحيى  بو  اأ يا�رص  الكتب 

الوزارة. من  اإطارات  جانب  اإىل 
ق/ث

الفنان عمار ثايري يقرر اعتزال 
التمثيل

كاتب الدولة لالإنتاج الثقايف ي�شارك يف امللتقى الفرتا�شي "املو�شيقى يف �شمود"

مناق�شة ق�شايا �شوق الكتاب يف اجتماع 
باجلزائر العا�شمة

عرب قناة امل�شرح الوطني اجلزائري

الراوي املتجّول ماحي �شديق يقدم حكاياته افرتا�شيا 
ماحي  املتجول  الييراوي  يقدم   
حكاياته  من  جمموعة  �سديق 
عييرب قيينيياة يييوتيييييوب امليي�ييرصح 
جوان   21 من  اجلزائري  الوطني 
ح�سب  املقبل،  جويلية   4 اإىل 

للم�رصح. بيان 
من  حكاياته  ماحي  و�سيقدم 
يومي،  ب�سكل  اجلزائري  الرتاث 
ابييتييداء ميين اليي�ييسيياعيية احلييادييية 
الثالثة  غاية  واإىل  �سباحا  ع�رصة 
"حديدوان  غييرار  على  زوال، 
ال�سبع"  بنت  و"هربة  والغولة" 

وعلي". "رمي�سة  وكذا 
م�سحوبة  العرو�ص  و�ستكون 
واأخيييرى  اليير�ييسييم  يف  مب�سابقة 
لفائدة  واأجييوبيية  �سئلة  اأ ت�سم 

وال�سباب. الأطفال 
مواليد  من  aوهو  ماحي  ويعمل 
منذ   aبلعبا�ص ب�سيدي   1960
ترقية  على  عييديييدة،  �سنوات 

واإعيييادة اإحييييياء 
الييييييييييييييرتاث 
الييي�يييسيييفيييوي 
بالقوال  املندثر 

. )احلكواتي(
الفنان  ويييقييوم 
بييتيينيي�ييسيييييط 
فيييي�ييييسيييياءات 
وور�يييييسيييييات 

خمييي�يييسييي�يييسييية لييلييقيي�ييسيي�ييص 
العديد  يف  ال�سعبية  واحلكايات 
اجلييزائيير.  عييرب  املهرجانات  ميين 
الق�س�ص  بجمع  يييقييوم  كييمييا 
يف  للجمهور،  تقدميها  وحماولة 
الذي  املجال  وهو  م�رصحي  قالب 

�سنوات. قبل  تكوينا  فيه  تلّقى 
من  عمله  الييفيينييان  وا�ستلهم 
ترعرع  حيث  "القوال"  تقليد 
بداعي  الإ العامل  هذا  اأح�سان  يف 
وقتنا  يف  ييينييدثيير  يييكيياد  اليييذي 

اإعادة  على  ي�رص  والذي  الراهن 
جديد. من  اإحيائه 

يف  نيي�ييسيياطييه  جيييانيييب  واىل 
احلكي  وملتقيات  مهرجانات 
اأي�سا  الفنان  قييام  اجلييزائيير،  يف 
عدد  يف  تكوينية  دورات  بتاأطري 
والإمارات  كتون�ص  البلدان  من 
اأول  بيياإ�ييسييدار  قييام  و  العربية 
من  ق�س�سا  فيه  يجمع  كتاب 
 " عنوان  حتت  اجلزائري  الرتاث 
اأخرى"  حكايات  و  موىل  موىل 

.2019 �سنة 
ق/ث
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية: اأدرار

دائرة رقان
بلدية  �شايل

الرقم:010 / 2020
                                     و�شل ت�شجيل الت�شريح   بتا�شي�ض  جمعية بلدية 

   مبقت�شى القانون رقم 06_12 املوؤرخ يف 18�شفر عام 1433املوافق ل 12يناير2012 املتعلق باجلمعيات  مت يوم 912 / 03 /2020 
 بتا�شي�ض مكتب اجلمعية البلدية اامل�شماة : االنادي الريا�شي الهاوي  للمركب  اجلوزاري -  �شايل  الكائن مقرها: املركب الريا�شي  اجلواري 
ب�شايل بحي 5 جويلية  بلدية �شايل  يرتا�شها ال�شيد / قرفاف مبارك بن احمد  تاريخ ومكان امليالد / خالل 1977  ب�شايل  العنوان / حي 5 

جويلية  بلدية �شايل .

عبد  جوادي  احلاج  احلنون  واجلد  الأب  دنيانا  عن  رحل  اأيام  ثالثة  قبل 
�شنة واإثر هذا امل�شاب اجللل    79 الـ   العمري عن عمر يناهز  القادر ابن 
يتقدم الكاتب ال�شحفي جمال ن�شر اهلل اإىل كافة العائلة الكرمية..اأبناوؤه 
وبناته خا�شة اإليا�ض وزكريا بتعازيه اخلال�شة راجيا من املوىل عّزوجّل اأن 

يتغمد الفقيد برحمته الوا�شعة واأن ي�شكنه ف�شيح اجلنان...         
 اإنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

تعـزيـة

خا�ض  ختم  �شياع  عن  قواميد  يو�شف  ال�شيد  يعلن 
البناء  لال�شغال  قواميد  الخوة  م  م  ذ  �ض  ب�شركة 
باللغة  عليه  مكتب  ال�شكل  بي�شوي  والنقل  والكهرباء 

الفرن�شية من اخلارج ويف داخل
 SARL FRERES GOUMID مكتب  
TRVUX CONSTRUCTION ELEC-

وال�شم   TRICITE ET TRANSPORT
تاريخ  منذ  وذلك  الالتينية  بالحرف  واللقب 
منذ  له  ا�شتعمال  اأي  من  مترباأ  وهو   16/05/2020

ذلك التاريخ.

اعالن عن �شياع ختم

اأول  يف  ح�شوريا  علنيا  الأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
يف  اخلربة.  اإجناز  بعد  الدعوى  يف  ال�شری  اإعادة  قبول  ال�شكل/  يف  درجة 
املو�شوع / اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ 05-02-2020 
19-0056 واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبری الدكتور  فهر�ض رقم 
مرباح علي املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2020-02-24 حتت 
وبالنتيجة  حمتواها،  على  بامل�شادقة  احلكم  له  وتبعا   2020  -  011 رقم 
احلكم باحلجر على املرجع �شدها اولد النوي فاطنة املولودة خالل 1933 
بالقرارة. - تعيني الإبن املرجع التون�شي علي مقدم عليها لرعايتها والقيام 
ب�شوؤونها مت�شرفا يف ذلك ت�شرف الرجل احلري�ض على نف�شها ومالها ومراعيا 
يف ذلك م�شلحة املحجور عليها، مع اأمره بن�شر منطوق هذا احلكم لالإعالم يف 
جريدة يومية باللغة العربية. - حتميل املرجع بامل�شاريف الق�شائية املتعلقة 
به  �شرح  و  احلكم  هذا  �شدر  بذا   - الأ�شلية.  والدعوي  احلالية  بالدعوى 
جهارا يف اجلل�شة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله و اأم�شي اأ�شل هذا 

احلكم من طرفنا نحن الرئي�ض و اأمني ال�شبط.

حكـــــــــــــــم
يف ال�شكل / قبول اإعادة ال�شری يف الدعوى بعد اإجناز اخلربة.

يف املو�شوع / اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ 29-01-2020 
الدكتور  اخلبری  طرف  من  املنجزة  اخلربة  واعتماد   0042-19 رقم  فهر�ض 
2020-02-23 حتت  بتاريخ  املحكمة  اأمانة �شبط  املودعة لدى  مرباح علي 
رقم 010 - 2020 وتبعا له احلكم بامل�شادقة على حمتواها، وبالنتيجة احلكم 
 1985 باحلجر على املرجع �شدها بن علي ميادة املولودة بتاريخ -18-12 
بالقرارة. - تعيني الأب املرجع بن علي حممد مقدم عليها لرعايتها والقيام 
ب�شوؤونها مت�شرفا يف ذلك ت�شرف الرجل احلري�ض على نف�شها ومالها ومراعيا 
يف ذلك م�شلحة املحجور عليها، مع اأمره بن�شر منطوق هذا احلكم لالإعالم يف 

جريدة يومية باللغة العربية.
والدعوي  احلالية  بالدعوى  املتعلقة  الق�شائية  بامل�شاريف  املرجع  حتميل   -
الأ�شلية - اإذا �شدر هذا احلكم و �شرح به جهارا يف اجلل�شة العلنية املنعقدة 
بالتاريخ املذكور اأعاله و اأم�شي اأ�شل هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�ض و 

اأمني ال�شبط.

حكـــــــــــــــم

الأ�شرة  كل  و  بوليفة   جعفر  الإعالمي  يتقدم 
لزهر  لالأ�شتاذ  اخلا�شة  بالتعازي  العالمية 
الوحدة   جريدة  موؤ�ش�شو   من  اإعالمي   نا�شر 
و  باحث يف تاريخ منطقة وادي ريغ لفقدانه 
الزوجة الكرمية  ال�شيدة غربي ما لنا اأن ندعو 
برحمته  يتغمدها  وان  املغفرة  و  بالرحمة  لها 

الوا�شعة....
اإنا هلل واإنا اليه راجعون

تعـزيـة



••يف جوان 1940 عقدت فرن�شا اتفاقية الهدنة مع الزعماء ال�شيا�شيني للمغرب العربي ••اأمريكا ا�شتغلت دعوة روزفلت للقاء امللك حممد اخلام�ض لتح�شني و�شع اليهود يف �شمال افريقيا
••احلرب يف ال�شحراء الغربية بني اإيطاليا و بريطانيا  
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من  العديد  جتتمع  ترامب  الرئي�ص  �سخ�سية  يف 
ولي�ستطيع  اخلجل  ليعرف  فهو  املثرية  الأمور 
النا�ص  من  لي�ص  وهو  لنف�سه  باآرائه  الحتفاظ 
اأ�سخا�ص  لو كانوا ثالثة  يت�رصفون كما  الذين  
ول  اأخر  �سيئا  ويقولون  ب�سيء  يفكرون  فهم 
هذا  لأن  به  يفكرون  اأو  يقولونه  ما  يفعلون 
النوع من النا�ص يحقق يف الغالب جناحا حمدودا 

ويجني حياة مليئة بال�سد والوجع .

ال�شباحة عك�ض التيار 
عندما بداأ العمل يف جمال العقارات اعتربه والده 
�سخ�ص جمنون لأنه يريد البناء يف منهاتن اأ�سهر 
واملنازل  الفنادق  اأفخم  حيث  نيويورك  مناطق 
لأنه  ملبتدئ  العامل وهذا غري ممكن  واملطاعم يف 
�سيواجه �سعوبات كبرية ونزاعات حادة ولكنه 

�سبح عك�ص التيار واأوجد املو�سع الالئق به وفق 
املخاطرة  اأمواج  ركوب  قرر  بل  اخلا�سة  اأفكاره 
بقي  لو  �سهال  �سيكون  و�سعه  اأن  رغم  العاتية 

يعمل يف موؤ�س�سة العائلة .
وكان  ال�سيا�سية  عن  بعيدا  حياته  بداأ  ترامب 
الدميقراطي  احلزب  ل�سالح  الت�سويت  اىل  مييل 
ولكنه عندما اهتم بال�سيا�سة طمح يف الو�سول 
للبيت الأبي�ص على ظهر الفيلة مر�سحا للحزب 

اجلمهوري !!

احلالب الأكرب .. خذ اأموالهم 
يا ت�شاك.

ترامب يحب املال حبا جما ويظهر ذلك من خالل 
فكر   " كتابه  الفلك  هذا  يف  تدور  التي  كتاباته 
كملياردير " اأو " ملاذا نريدك اأن تكون ثريا " الذي 
األفه بالتعاون مع �سديق دربه روبرت كيوزاكي 
اأو كتاب " فن ال�سفقة " .. بل انه بارع حد املكر 
يف عقد ال�سفقات وجني الدولرات بطريقة ل 

تتقيد بالتفكري الر�سن و�رصكة ترامب للفنادق 
والأبراج يف مدينة نيويورك �ساهدة على ذلك بل 
انه ل يجد �سعوبة يف حلب زبائنه بطريقة غري 
اتفاقيات  واأم�سى  وقع �سفقات  لقد   .. متوقعة 
مع دول خليجية ح�سد ب�سببها القناطري املقنطرة 
�سبقوه  من  كان  وقت  يف  والف�سة  الذهب  من 
مارطونية  وجولت  طويلة  �سنوات  يحتاجون 

عديدة لعقدها.

ل يكرتث بالنوايا احل�شنة 
ترامب ل يكرتث بالنوايا احل�سنة ول يعول على 
اأهدافه  امل�ساعر الرقيقة يف حتقيق اأعماله واجناز 
لأنها ل تعمل دائما يف الجتاه الأف�سل وعندما 
يتعلق الأمر بالنا�ص يتبن اأن مراقبتهم يف اأر�ص 

الواقع اأح�سن اختبار كما يرى.

اأوجز قدر امل�شتطاع
الذين يعملون مع ترامب من ادارين وحما�سبن 
اللييتييزام  عليهم  اأن  يييعييرفييون  وم�ساعدين 

بالخت�سار يف افادته بالتقارير من خالل تقطري 
الكثري من املعلومات وتف�سري الأ�سياء باأقل عدد 
عدد  اأحيانا  تتعدى  ل  التي  الكلمات  من  ممكن 
الكلمات امل�سموح التغريد بها يف تويرت والذين 
لديهم بطء يف العمل اأو م�سكلة يف الخت�سار 
ترامب  ل�سالح  العمل  يف  البقاء  عليهم  ي�سعب 
يكون  باأن  معه  العاملن  ين�سح  ما  كثري  وهو 
النا�ص  كالمهم موجزا و�رصيعا ومبا�رصا فمعظم 
لي�ص لديهم وقت لإ�ساعته يف �سماع التفا�سيل.

انطلق للبحث عن الغرق 
يحبط  الغرق  من  احلذر  بحجة  املبالغ  الرتيث 
مي�سي  اأن  يف  يرغب  اأحييد  ول  النجاح  فر�ص 
ل  لذلك  ال  لي�ص  الغرق  جتنب  حميياول  حياته 
كما  عنه  للبحث  انطلق  وامنييا  الغرق  تتجنب 
يقول ترامب يف كتابه " فكر كالأبطال " وهناك 
حالت تتطلب التفكري ب�سورة مرجتلة لتمنحك 
.. وال�سماء لن ت�سقط  خو�ص مغامرات عظيمة 

من علوها لو جرب الن�سان اخلروج من الروتن 
ومنح نف�سه فر�سة اخلروج من �سندوق " الر�سا 

الذاتي "

تقطری الب�شل يف عيون املخالفني 
عندما يق�سد ترامب الو�سول اىل هدف ما فانه 
يذهب اليه راأ�سا وي�سلك اأ�سهل ال�سبل اىل ذلك 
انه ل يدخل من   .. الطرق اللتفافية  ول ي�سلك 
يف  وقف  واذا  مفتوحا  الباب  كان  اذا  النافذة 
جهد  باأقل  يزيحه  فانه  اأوخ�سم  خمالف  طريقه 
تقطري  يف  طريقته  على  �ييرصر  اأكييرث  يحدث 
كافية  كان  تغريدات  اأربع   .. خل�سومه  الب�سل 
ملعاقبة اللرية الرتكية التي فقدت ب�سببها 40% 
اأما ال�سينيون فقد فتح  اأمام الدولر  من قيمتها 
عليهم اأبواب اجلحيم بحربه التجارية حتى حلفاوؤه 
احلمائية  �سيا�سته  من  العنت  نالهم  الأوروبيون 
اأن مزق  بعد  العقوبة  لهم  فاأغلظ  الإيرانيون  اأما 

التفاق النووي .

كيف يت�شرف الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب ؟
وحده الرئي�ض اخلام�ض والأربعون للوليات املتحدة الأمريكية الذي اأثار انتخابه غرابة غری متوقعة لدى الكثریين من متابعي ال�شاأن ال�شيا�شي ورغم جناحه يف عامل املال والعقارات ولعبة الغولف ال اأن جناحة يف ال�شباق 
الرئا�شي كان �شربا من امل�شتبعد ويعود ذلك اىل عدم تلقيه اأي تكوين �شيا�شي ومل يكن يحب ال�شيا�شة بل ان  �شخ�شيته ي�شق عليها التكيف مع دبلوما�شية الزعامة ال�شيا�شية فرتامب �شريح اأكرث من الالزم وهو ل يلتزم اللياقة 
يف ت�شرحاته ول يعباأ مب�شاعر اأ�شدقائه اأو حلفائه يف ت�شرفاته وكان م�شاعده �شتيف بانون يعمل جاهدا على تروي�شه والتقليل من عفويته الكا�شفة للم�شتور وهذا ماجعل ايفانكا ت�شرخ يف وجهه )دعرتامبيكون ترامب(  كما 

نقل ذلك مايكل وولف يف كتابه " نار وغ�شب "

دارت  الغربية  ال�سحراء  احلرب يف  اأن  البع�ص  يعتقد 
التي  البولي�ساريو، و هي احلرب  املغرب و  فقط  بن 
النار  الإتفاق على وقف  مت  اأن  اإىل  �سنة،    16 امتدت 
مثلما  و  احلقيقة  و  الت�سعينيات،  بداية  يف  بينهما 
الغربية  ال�سحراء  اأن  الدرا�سات  من  العديد  يف  جاء 
�سهدت عدة معارك ا�سرتكت فيها اجليو�ص الإيطالية 
تفوقا  اأكييرث  ليبيا  يف  الأوىل  كانت  الربيطانية،  و 
و  العدد  حيث  من  م�رص  يف  كانت  التي  الثانية  من 
اجلي�سن  حترك  اأن  اإل  الأخرى،  احلربية  الإ�ستعدادات 
منهما  كل  لأن  متاأخرا،  جاء  الغربية  ال�سحراء  نحو 
كان ينتظر احتالل م�رص و ال�سودان كغنيمة، كما ان 
اإيطاليا كانت تريد نقل قواتها الع�سكرية اإىل ليبيا قبل 
 ، �سمال غرب م�رص  براين  �سيدي  عند   الهجوم  بدء 
امل�رصية(  الليبية  احلدود  من  كلم   95 بعد  على  تقع   (
الإ�ستيالء  اأعجزها عن   ال�رصيع لأملانيا  التدخل  اأن  اإل 
على قناة ال�سوي�ص، اأما بريطانيا فقد متكنت من التقدم 
عرب احلدود امل�رصية و اجتياح ليبيا ثم الإ�ستيالء على 
يف  حتفظوا  موؤرخن  اأن  هو  له  املوؤ�سف  غييازي،  بن 
التاريخية و ربط  املوقف العربي  تناول هذه امل�سائل 
اأن هذه الق�سايا مل تعد �رصا  بالأحداث الدولية،  رغم 
 ، الإنرتنت  التكنولوجي و ظهور  التطور  اأمام  خفيا،  
يقول  كما  فالكتابات  العربي  بالعامل  تعلق  ما  خا�سة 
اأجنزها   مذكرات  ماعدا  جدا،  نادرة  الكتاب  �ساحب 
من  غريهما  و  �سيانو  و  كت�رص�سل  غربيون   قييادة 
اأرخت  مذكرات  توجد  ل  الغربيون، يف حن  ال�سا�سة 
احلكم  يف  �ساركوا  عرب  قادة  قبل  من  الأحداث  هذه 
اثناء احلرب العاملية الثانية، لول كتابات حممد ح�سن 
العراق  الكيالين يف  عايل  ر�سيد  و  هيكل يف م�رص 

لظلت هذه الأحداث طي الكتمان و الن�سيان.
ال�سحراء  جبهة  فتح  بعد  اأنييه  الكتابات  هذه  تقول 
�سم  الليبين  لتدريب  مب�رص  مع�سكر  اأقيم  الغربية  
يف  اجلنود  هييوؤلء  ا�سرتك  و  جندي،  اآلف   04 نحو 
حترير  مت  حتى   1940 �سنة  الغربية  ال�سحراء  معركة 
ال�سنة كانت بريطانيا  1943 يف هذه  ليبيا يف جانفي 
كانت  اأنليبيا  بحكم  ال�سنو�سي،  مع  قد عقدت حتالف 
خا�سعة للحكم الع�سكري الربيطاين و مق�سمة اإداريا 

اأخ�سع  و  فزان(  و  طرابل�ص  برقة   ( مناطق  ثالث  اإىل 
اأن قوة  الفرن�سية، ذلك  الع�سكرية  اإقليم فزان لالإدارة 
فرن�سية كانت قد عربت ال�سحراء الكربى قادمة من 
ت�ساد و احتلت اإقليم فزان عام 1943 و �سيطرت على 
ن�سق  على  فرن�سا  و عملت  فزان  واحات  اأهم  قدام�ص 
طبقت  و  اجلزائرية  ال�سحراء  يف  به  معمول  كان  ما 
ملا  و  الفرن�سي،  الع�سكري  القانون  ال�سكان  على 
حممد  لعودة  مهدت  فرن�سا  نوايا  بريطانيا  اكت�سفت 
و  امل�سهور،  الديني  برقة  زعيم  ال�سنو�سي  اإدري�ص 
�سجع ذلك الهيئات الإجتماعية النا�سئة ل�سيما "نادي 
ريا�سية  كهيئة  الظاهر  يف  ن�ساأ  الذي  املختار"  عمر 
ثقافية ثم حتول اإىل هيئة �سيا�سية، و كان من املوؤيدين 

لل�سنو�سي.
و  برقة  من  بكل  وحييدات  ت�سكيل  ذلك  مقابل  كان 
بريطاين  �سابط  راأ�سها   على  تعين  مع  طرابل�ص 
كانت  فرن�سا  اأن  رغم  فيها،  الفرن�سي  احلكم  اإبعاد  و 
مرتددة بن مقرتح تق�سيم ليبيا اإىل مناطق نفوذ تكون 
بريطانيا فيها �رصيك و جعل طرابل�ص منطقة حمايدة 
بن الفرن�سين و الربيطانين، كان هذا املقرتح قد قدمه 
اأحد املخت�سن يف �سوؤون ليبيا و هو جان ب�سون الذي 
قدم املقرتح اثناء عقد موؤمتر ال�سلح مع اإيطاليا يف �سنة 
1947، و�سم املقرتح اأن تخ�سع فزان للحكم الفرن�سي 
املبا�رص على الطريقة املتبعة يف ال�سحراء اجلزائرية و 
تقام اإمارة عربية يف طرابل�ص تكون مرتبطة بفرن�سا، 
بحرية  كقاعدة  بطربقة  بريطانيا  حتتفظ  حن  يف 
تخ�سع ل�سيادتها كجبل طارق، ل�سببن: الأول لكونها 
امل�رصق  م�سارف  بن  و  اجلزائري  اجلنوب  بن  تقع 
ات�سال  حلقة  ت�سكل  لأنها  الثاين  ال�سبب  و  العربي، 
اأما عن فّزان فقد كانت متثل �سبل  بن �سمال افريقيا، 
الأ�سلحة  قوافل  لتمرير  اجلزائر  و  الإت�سال بن م�رص 
للثوار اجلزائرين خالل حرب اجلزائر مع فرن�سا، لذلك 
كان ال�سغل ال�ساغل لفرن�سا اأن جتعل من ليبيا حاجزا 
بن امل�رصق و املغرب، و هنا لعب اجلرنال ديغول دوره 
لإ�ستغالل منطقة فزان ، حيث اأقام يف عام 1944 عدة 

م�ساريع عمرانية مبنطقة فزان.
لإحدى  م�ستعمرة  كانت  اأنها  ليبيا  عن  يعرف  فما 

"الأجنلو�ساك�سون"  احللفاء  كييان   و  املحور،  دول 
مل  العربي  املغرب  يف  الوطنية  احلركات  اأن  يييرون 
اأ�سهر   06 بعد  الأمريكيون  بادر  حينها  بعد،  تن�سج 
ال�سلطات  ت�سليح  اإىل  افريقيا  �سمال  احتالل  من 
الع�سكرية الفرن�سية، و كانت العالقات بن فرن�سا و 
الإجنلو�ساك�سون متينة للغاية بحيث مل يحدث بينهما 
الفرتة  لبنان، يف هذه  خالفات كما وقع يف �سوريا و 
الزعماء  �سّنت حربا على  قد  الثالثة  اجلمهورية  كانت 
بورقيبة  احلبيب  الفا�سي عن مراك�ص،  املغاربة )عالل 
اأ�سدرت  و  اجلزائر(  عن  احلاج  م�سايل  و  تون�ص  عن 
�سدهم اأحكاما بال�سجن خارج بالدهم مع حل الأحزاب 
ال�سلطة  م�سلوبي  كانوا  لكونهم  و  اأ�ّس�سوها،  التي 
اجلمهورية  مع  التعاون  على  املغاربة  امل�سوؤولن  اتفق 
الثالثة تعاونا �سادقا، ما دفع بفرن�سا اإىل التوقيع على 
ال�سلطة  تنتقل  لكي   1940 جوان  يف  الهدنة  عقد 
الإمرباطورية،  على  احلفاظ  و  بيتان  املاري�سال  اإىل 
املغاربة،  الوطنين  مع  مت�ساهال  الأخري  هذا  يكن  مل 
اعتربوا  اأن  حد  اإىل  �سديدة   بق�سوة  يعاملهم  كان  بل 
التي دعمت  ا�سبانيا  الذهبي لول  بالعهد  حكم في�سي 
الوطنين املغاربة  الذين فّروا من ال�سلطات الفرن�سية  

بجنوب منطقة طنجة.

ديغول يرف�ض مقرتح فرحات عبا�ض
 يف ت�شكيل حكومة جزائرية

بن   و  بينه  يييدور  كان  �رصاعا  اأن  الكتابات  تقول 
املغاربة و �سمهم للقوات  الذي جند عددا من  جريو، 
القوات  من  باملائة   70 ي�سكلون  كانوا  و  الفرن�سية، 
يف  و  اإيطاليا  يف  احللفاء  مع  حاربت  التي  الفرن�سية 
حوله  جمع  فقد  ديغول  اأمييا  فرن�سا،  حترير  معركة 
با�سم   عرفت  قيادة   1943 جوان  كّون يف  و  الأن�سار 
اللجنة  هذه  ت�سلمت  الفرن�سية،  الوطني  التحرير  جلنة 
و  افريقيا،  �سمال  يف  الع�سكرية  و  الإدارييية  القيادة 
اأحد  يف ظل هذا ال�رصاع بن فرن�سا و املغاربة، يذكر 
اأمريكا  اأ�سدرتها  التي  العربية  املن�سورات  املوؤرخن 
حتتوي على مبادئ ميثاق الأطل�ص و نظرية روزفلت 
يف  احلريات الأربع ، كان روزفلت قد حاول لقاء امللك 
ال�سيا�سي  املوقف  يف  تغيري  لإحداث  اخلام�ص  حممد 

هذه  ا�ستغلوا  الأمريكيون  اأن  اإل  املغرب،  لأقطار 
فقد  افريقيا،  �سمال  يف  اليهود  حالة  لتح�سن  الورقة 
متثلت مطالب اأمريكا يف اإلغاء الإجراءات التي اتخذتها 
من  حرمانهم  قررت  حينما  في�سي،  حكومة  �سدهم 
لقرار  مرتاحن  الفرن�سييون  كان  الفرن�سية،  اجلن�سية 
اليهود، و حدثت نتيجة  في�سي واإ�سقاط اجلن�سية عن 
و  فرن�سا  بن  احتجاجات  و  �رصاعات  القرار  لهذا 
اإىل حن  املتحدة،  الوليات  ال�سهيونية يف  اجلمعيات 
مت  و  الوطني  للتحرير  الفرن�سية  اللجنة  ديغول   اأن�ساأ 
خالل  من  لليهود  الإعتبار  اأعيد  و  في�سي  قرار  اإلغاء 

منحهم اجلن�سية الفرن�سية.
لفرن�سا   التام  ولئه  عن  عّبير  فقد  اخلام�ص  عن حممد 
و   1940 �سيف  يف  فرن�سا  بهزمية  تاأثر  اأنه  �رصح  و 
بحكم عالقة املغرب باملحور، قال اأنه وجب تقدمي لها 
ملّا  فرن�سا  مواقفه جتاه  من  يغري  اأن  لبث  ما  ثم  الدعم، 
الوطنين  في�سي  بها  يعامل  كان  التي  بالطريقة  علم 
ن�سحوا  ديغول  اأن�سار  اأن  الدرا�سات  ت�سري  املغاربة، 
اأجل  من  الفرن�سين  القادة  مع  بالتفاهم  الفا�سي 
مب�ساعي  علم   ملا  ديغول  اأن  اإل  املغرب،   م�ستقبل 
تراجع  �رصاحه  باإطالق  بريطانيا  و  املتحدة  الوليات 
و  لل�سغط،  �سيا�سته  تتعر�ص  ل  لكي  خطته  عن 
احلقيقة اأن �سهر جوان عرف الكثري من الأحداث، ففي 
هذا ال�سهر بالذات ) جوان 1942 ( عر�ص الأملان على 
اإقليم ق�سنطينة اإىل تون�ص  الباي حممد املن�سف �سم 
و لكنه رف�ص، بعدما توىل ال�سلطة، و قيل اأن رف�ص 
لأبيه  حدث  ما  له  يحدث  اأن  من  تخوفه  �سببه  الباي 
اأن ال�سلطات الفرن�سية خلعته عن العر�ص يف  ، حيث 
الوطنية،  احلركة  نحو  ميول  اأبدى  لأنه   1922 عام 
املن�سف  حقق  اأن  التون�سيون  له  ي�سهد  الذي  ال�سيئ 
ال�سيادة التون�سية الكاملة و مل يرتك لالإحتالل الأملاين 
اأن يتدخل يف �سوؤون الت�سيري، ثم اأنه اأن�ساأ وزارة دون 
ا�ست�سارة املقيم العام و عن على راأ�سها م�سوؤولن من 
اجلديد،  و  القدمي  بفرعيه  الد�ستوري  احلزب  اأع�ساء 
القدامى،  الد�ستورين  من  �سنيق  حممد  يراأ�سها  كان 
احلزب  زعيم  بورقيبة  احلبيب  كان  الفرتة  هذه  يف 
الد�ستوري اجلديد  معتقال يف الأرا�سي الفرن�سية،  و 

رغم ما قدمه الباي املن�سف لتون�ص فقد كانت نهايته 
النفي بتهمة خروجه عن الطاعة ، خا�سة بعد رف�سه 
الأغواط  واحة  اإىل  فنفي  العر�ص،  عن  التنازل  توقيع 
اجلزائرية، و و�سع يف احلب�ص الإنفرادي و ق�سى فيه 

ظروف مناخية �سيئة للغاية .
اإىل  اجلزائرين  فرن�سا  ق�سمت  فقد  اجلزائر  عن  اأمييا 
طبقتن : املجندون الذين �ساركوا يف احلرب و الذين 
و  ثقافتهم  بحكم  الكاملة  املواطنة  على  ح�سلوا 
بينهم  و من  فرن�سا  اجلزائر يف  باإدماج  نادوا  معظمهم 
الفرن�سي  اجلي�ص  يف  تطوع  الييذي  عبا�ص  فرحات 
حرم  فقد  اخلدمة  يف  تفانيه  رغم  اأنه  اإل  ك�سيديل، 
اأما م�سايل  عليها زمالءه،  التي ح�سل  الأو�سمة  من 
�سدر  و  له،   في�سي  ا�سطهاد  من  عانى  فقد  احلاج 
اإىل  اأر�سل  و  �سنة،   16 ملدة  بال�سجن  حكما  �سده 
مل  و  العقوبة،  ليق�سي  اجلزائر  اجلنوب  واحات  اإحدى 
اإل لفرتة ق�سرية منذ  بال�رصعية  ال�سعب  يتمتع حزب 
فقد  املتحدة  للوليات  بالن�سبة   ،  1936 يف  تاأ�سي�سه 
نف�ست يدها من امل�ساكل ال�سيا�سية يف �سمال افريقيا 
و كاأن العن�رص الوطني غري موجود يف اجلزائر، حينها 
بيانا يطالب  اأ�سدر  و  غرّي فرحات عبا�ص من مواقفه 
فيه بالإ�ستقالل التام بدل من الإدماج، فدعا اإىل اإقامة 
حكومة جزائرية لكنها تتحد فدراليا مع فرن�سا، و لقي  
كان  الذي  "كاترو"  و  ديغول  اجلرنال  رف�ص  مقرتحه 
اأكرث  اأن كاترو كان  بالرغم من  للجزائر،   حاكما عاما 
اأن  اإل  لبنان،  و  �سوريا  يف  الوطنية  للمطالب  تفهما 
موقفه من اجلزائر كان خمتلفا، لأنه مل يتحمل ق�سية 
الذي  للبيان  رف�سه  اأعلن  و  الفرن�سية،  ال�سيادة  مت�ص 
ال�سعب  حزب  اأع�ساء  اأن  كما  عبا�ص،  فرحت  اأ�سدره 
اإقامة حكومة جزائرية  انتقدوا البيان و رف�سوا فكرة 

تتحد احتادا فدراليا مع فرن�سا.

فرن�شا اأرادت اأن تفرق بني امل�شرق و املغرب واأمريكا ا�شتغلت ال�شراع لتح�شني و�شع اليهود يف �شمال افريقيا

كتاب "العرب و احلرب العاملية الثانية" للدكتور �شالح العقاد  ي�شلط ال�شوء على ما جرى يف امل�شرق العربي و املغرب العربي و معاناة �شكانه مع الإ�شتعمار، و و�شع ال�شحراء الغربية، 
هي اأطماع اأراد الإ�شتعمار ا�شتغالها و ثرواتها تداخلت فيها اجليو�ض الع�شكرية لدول كـ: ) اإيطاليا، بريطانيا، ا�شبانيا و فرن�شا و كذا الوليات املتحدة الأمريكية( ، اأراد الغرب ان 
يكون هو العظيم و يجعل من الإن�شان العربي عبدا له ي�شتغله امّيا ا�شتغالل و يكون يف نظره خملوق حقری، لكن الإن�شان العربي ا�شتطاع بن�شاله و كفاحه اأن ي�شع نف�شه يف مرتبة 
اجتماعية ي�شاهم هو يف �شنعها ق�شرا و طوعا و اختيارا، يجرب مرة، و يف النهاية تكون له حرية الإقرتاح و القرار،  فهل ما زال الإن�شان العربي يقرتح و يقرر؟ واأين جنده؟، و من 
هذا املنطلق قد نقف مع مقولة مارك�ض ال�شهریة: "اإذا كان الإن�شان قد تكّون بف�شل الظروف فينبغي �شنع الظروف بوا�شطة الإن�شان"، ثّمة فرد عبقري، و لي�ض ثمة جماعة عبقرية 

و لذا فال�شعوب يف حاجة اإىل �شخ�ض عبقري، اأي زعيم يقودها

ال�شبـاحة عـك�ض التيار

 قراءة / علجية عي�ض

على خلفية م�شروع اإقامة اإمارة عربية مرتبطة بفرن�شا يف طرابل�ض
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حـدث وال حـرج

وقفة للمطالبة بتوزيع ال�شكنات 
الجتماعية بب�شار 

صـــورة و تعــليق 

�شولكينغ يجمع 100 األف اأورو للجزائر
اأعلن املغني اجلزائري العاملي عبد الروؤوف دراجي امل�سهور 

ب �سولكينغ عن جمع 100 األف اأورو بعد اأكرث من 
�سهرين من اإطالقه احلملة الت�سامنية، من اأجل امل�ساهمة 
يف جهود مكافحة فريو�ص كورونا يف اجلزائر. وتتمثل 

امل�ساعدات الطبية التي �سيتم اإر�سالها اإىل اجلزائر يف اأدوات 
لالإ�سعافات الأولية واأجهزة للعالج بالأك�سجن، اإ�سافة اإىل 
50 األف قناع واٍق واأدوات للتعقيم. و�سكر �سولكينغ كل 

من �سارك يف هذه احلملة الت�سامنية، منهم فنانون 
وريا�سيون جزائريون مقيمون يف اأوروبا.

رئي�ض بيالرو�شيا يتحدى الن�شاء

قال الرئي�ص البيالرو�شي األك�شندر لوكا�شينكو، اإنه يحرتم 
الن�شاء يف بيالرو�ص، ولكنهن ل ي�شتطعن بعد تويل قيادة 

البالد، ب�شبب العبء الثقيل الذي يقع على كاهلهن، واأ�شاف 
تكون  اأن  ملراأة  ميكن  ل  اإنه  مرة  ذات  قلت  لقد  "تذكرون. 

رئي�شة للدولة حاليا. وذكرت حينذاك بع�ص الأ�شباب التي 
متنع ذلك. ما ق�شدته هو اأنه يف ظل د�شتورنا احلايل، ي�شعب 
حتى على الرجل حتمل هذا العبء. لذلك اإذا األقينا به على 
كتف املراأة، ف�شتنهار حتما. اأقول هذا لي�ص لأنني ل اأحرتم 

الن�شاء".

بيع الكمامات يف الطرقات؟◄

ف�سل الكثري 
من 

ال�سباب 
البطال 

ا�ستغالل 
فر�سة توا�سل 

تف�سي فريو�ص 
كورونا من اجل التجارة يف بيع الكمامات. 

حيث عرفت الظاهرة اقبال كبريا للكثريين اين 
ف�سل البع�ص بيعها يف ال�سوارع وحتى يف 

الطرقات ال�رصيعة بعدما ا�سبحت جتارة مربحة 
يف الوقت احلايل. لكن ال�سوؤال الذي يبقى 

مطروحا، هو هل هذه الكمامات �سحية ومعقمة 
ام انها جمرد قما�ص؟.

عالقة اجللو�ض الطويل و الإ�شابة باملر�ض اخلبيث!
ربطت درا�شة ن�شرتها جملة""jama network" الطبية، بني طول فرتة اجللو�ص املفرط  اأثناء العمل اأو يف املنزل، وبني ارتفاع احتمالت 

الإ�شابة بال�شرطان.وتعد هذه الدرا�شة التي حتتاج تاأكيدات طبية معنية بال�شرطان، اأوىل الدرا�شات التي تناولت 
مو�شوع اجللو�ص الطويل وال�شرطان.ولفتت اإىل اأن عدم احلركة باتت ت�شكل عامال م�شاعدا لالإ�شابة 

بال�شرطان، بح�شب تعبري الدكتورة، �شوزان جيلكري�شت، وح�شب ما ن�شرته �شبكة "�شي اإن اإن" الأمريكية.
وبراأي جيلكري�شت فاإن ممار�شة ن�شاط بدين خفيف اأو معتدل اأو قوي ملدة 30 دقيقة، بدًل من 

اجللو�ص، ميكن اأن يقلل من هذا اخلطر.واأظهر بحث �شابق اأن ِاتباع منط حياة �شحي، مثل 
ممار�شة الريا�شة، وعدم التدخني، من �شاأنه تقليل 

خطر الإ�شابة بال�شرطان.الدرا�شة اعتمدت 
على اآلف املتطوعني الذين مت تق�شيمهم اإىل 
جمموعتني اأعطوا الأول  اأجهزة تتبع �شاعات 

ال�شتيقاظ، والثانية اأجهزة تتبع اللياقة 
البدنية.ووجدت الدرا�شة اأن الأ�شخا�ص الذين 

ا�شتبدلوا اجللو�ص بتمرين ريا�شي ملدة 30 
دقيقة، كامل�شي على �شبيل املثال، قد قللوا من 

خطر الإ�شابة بال�شرطان بن�شبة 8 باملئة.

النت�سار 
الأفقي 

للمعرفة اإن 
�سح التعبري 
الذي توفره 

و�سائط 
التوا�سل 

الجتماعي 
..ل اأعتربه 

اأمرا اإيجابيا 
يف املجمل .لأنه يخلق حالة تثقف زائفة 

.لدى م�ستخدمي هذه الو�سائط . في�سبح 
لدينا كتل جماهريية وا�سعة تعتقد اأنها متلك 
من املعرفة ما يوؤهلها للخو�ص يف موا�سيع 

هي يف الأ�سل حتتاج خمت�سن حقيقين 
.هذا الو�سع املميع للمفاهيم والأفكار 

يعترب بيئة خ�سبة لن�رص الإ�ساعة والدعاية 
و �سالحا فتاكا يف اأية معركة اإعالمية او 

�سيا�سوية لك�رص الأفكار واملبادرات البناءة 
التي تنتجها النخب الفعلية ..يف جميع 
املجالت . لي�ص املقام مت�سعا مبا يكفي 
لتف�سيل الفكرة وال�ست�سهاد بق�سايا 

�سغلت الراأي العام، ومت متييعها من طرف 
اأ�سخا�ص لعالقة لهم بها .واأُخِرجت عن 
�سياقاتها الفعلية لت�سبح حمل جتاذبات 

و�رصاعات �سيا�سوية واإيديولوجية اأخذت 
منحنيات خطرية هذا ما اأ�سميه ..معرفة 
الال�سيء عن كل �سيء . وهو اأمر مقلق 

جدا يف اعتقادي �سواء على امل�ستوى 
الفردي او الجتماعي .وميكن حتى اأن 

ي�سكل تهديدا لالأمن القومي لهذا ويف 
مثل هذه املراحل املف�سلية من تاريخ الدول 

وال�سعوب .يتوّجب على النخب حتّمل 
كامل م�سوؤولياتها التاريخية .واخلروج 

من دائرة النخب املنفعلة اىل دائرة النخب 
الفاعلة، التي تقدم بدائل حقيقية ملا يحتاجه 

النا�ص فعال .ل ما يريدونه.

ركلة ركنية 

بقلم: بلقاسم جمال 



ديوان الزراعات ال�شحراوية �شيعتمد قريبا 
على تكنولوجيا الأقمار ال�شناعية

يف حتديد القدرات الإنتاجية باجلنوب ولإح�شاء قطعان املوا�شي

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

لل�شحافة  ت�شريح  يف  عــمــاري  ــال  وق
حول  ــي  ــش درا� يــوم  انــعــقــاد  مبنا�شبة 
تكنولوجيا  تــطــبــيــقــات  ا�ــشــتــعــمــال 
القدرات  حتديد  يف  ال�شناعية  الأقمار 
و  البالد  جنوب  مناطق  يف  الإنتاجية 
املنتدب  الوزير  بح�شور  العليا  اله�شاب 
فــوؤاد  ال�شحراوية،  بالزراعة  املكلف 
ــــرباء الــوكــالــة  ـــــارات وخ �ــشــهــات واط
املعاهد  ومــدراء  اجلزائرية  الف�شائية 
الــتــقــنــيــة ومـــديـــر املــكــتــب الــوطــنــي 
الريفية  بالتنمية  اخلا�شة  للدرا�شات 
اللقاء  هذا  ان  للغابات،  العام  واملدير 
حول  عمل  ورقــة  "حتديد  اإىل  يهدف 
تكنولوجيات  تطبيقات  ا�ــشــتــغــالل 
واخلرائط  كال�شور  ال�شناعية  القمار 
ــات يف حتــديــد  ــان ــي ــب ال وغـــريهـــا مـــن 
�شتحت�شن  التي  الفالحية  املحيطات 
الـــزراعـــات  يف  ـــربى  ـــك ال املــ�ــشــاريــع 

ال�شناعية يف هذه املناطق".
اأنه تطبيقا لقرارات احلكومة  اأ�شاف  و 
الفالحة  وزارة  مبــرافــقــة  اخلــا�ــشــة 
ا�شرتاتيجية  يف  الريفية  التمية  و 
الــزراعــات  وتطوير  القطاع  ع�شرنة 
اللقاء  ، فاإن هذا  ال�شناعية يف اجلنوب 
التطبيقات  مناق�شة  اىل  اأي�شا  يهدف 
لتعزيز  ال�شناعية  بالأقمار  املتعلقة 
فيما  خا�شة  الــقــطــاع  رقمنة  نــظــام 
ــي )  ــش ــوا� ــاء قــطــعــان امل ــش ــ� يــخــ�ــص اح

 ) البـــل  و  املــاعــز  و  الغنم  و  ــار  ــق الب
والعقار الفالحي واملنتجات الفالحية، 
املراعي  وحتديد  احلرائق  وانعكا�شات 
من  وغــريهــا  باملياه  التموين  ونــقــاط 
املجالت والتي ت�شهم يف تعزيز النتاج 

الفالحي الوطني.
اللقاء  هذا  خالل  من  �شيتم  انه  اأبرز  و 
الف�شائية  الــوكــالــة  ــع  م التن�شيقي 
وطنية  ور�ــشــة  "حت�شري  اجلــزائــريــة 
ــات يتم  ــاع ــط ـــدة ق ــارك فــيــهــا ع ــش ــ� ت

التطبيقات  كــل  مناق�شة  خاللها  مــن 
و�شع  و  وحتيينها  املتوفرة  الرقمية 
روؤية  ت�شكيل  اأجل  من  مطورة  اخرى 
ــودة  ــوج وا�ــشــحــة حـــول الـــقـــدرات امل

وكيفية ا�شتغاللها ب�شكل م�شتدام".
للوكالة  الــعــام  املــديــر  ــر  ذك اأن  بعد  و 
ــز الــديــن  ــة ع ــري ــزائ الــفــ�ــشــائــيــة اجل
ثالث  على  حتوز  اجلزائر  ان  اأو�شديق 
التقنيات  هذه  اأن  اأكد  �شناعية،  اأقمار 
و  �ــشــور  ـــذ  اأخ يف  املتمثلة  املــتــقــدمــة 

بيانات جغرافية  دقيقة حول الف�شاء 
ب�شفة  امل�شاهمة  �شاأنها  من  ال�شحراوي 
كبرية يف تطوير الزراعة ال�شحراوية.

تلتقطها  التي  ال�شور  هــذه  ان  قــال  و 
املناطق  هــذه  يف  ال�شناعية  الأقــمــار 
اأداة مل�شاعدة  الوطن ت�شكل  النائية من 
تعطي  لأنها  قرارات  لتخاذ  امل�شوؤولني 
املياه  متركز  ــول  ح دقيقة  معلومات 
اجلوفية و حتدد الرا�شي ال�شحراوية 

ال�شاحلة للزراعة.
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الأخریة �شاعة  الـ24  خالل  وفيات  و8  جديدة  اإ�شابة   140

اأ�شخم ق�شية ف�شاد تك�شف عن �شركات واأرا�ض 
لحت�شى ولتعد لـ"اآل حداد"

لل�شفاء متاثلت  حالة   128

يتابع فيها �شالل واويحي وت�شع وزراء �شابقني

كان حا�شرا للدفاع عن علي حداد

وفاة" العيفة" حمام و�شقيق 
اأحمد اأويحيى مبحكمة 

�شيدي احممد

وفاة ر�شيعة يف حادث
 مرور باجللفة

تبون : دماء م�شطفى ومن 
�شبقوه لن تذهب �شدى 

و�شنق�شي على بقايا الإرهاب

اإرهابي ي�شلم نف�شه 
لل�شلطات الع�شكرية باأدرار

ال�شحة وال�شكان واإ�شالح  ك�شفت وزارة 
 140 ت�شجيل  عــن  اأمــ�ــص  امل�شت�شفيات 
ــا  ــورون ــدة بــفــريو�ــص ك ــدي ــة ج ــاب ــش اإ�
�شاعة   24 ـــ  ال ــالل  خ وفـــاة  حـــالت  و8 
عنه  ك�شف  ما  ح�شب  الأخــرية.وذلــك 
فريو�ص  ور�شد  متابعة  جلنة  رئي�ص 
اأن  ــد  اأك ــذي  ال فورار"  "جمال  كــورونــا 
عدد الإ�شابات ارتفع اإىل 11771 اإ�شابة 
موؤكدة بفريو�ص كورونا.اأما فيما يخ�ص 
اإىل  ــايل  ــم الإج ارتــفــع  فقد  الــوفــيــات، 

وفيات   8 ت�شجيل  بعد  وفاة  حالة   845
الوقت  الأخــــرية.يف  �شاعة   24 خــالل 
لل�شفاء  حالة   128 فيه  متاثلت  الــذي 
العدد  لريتفع  ــا  ــورون ك ــص  ــريو� ف ــن  م
بداية  منذ  ال�شفاء  حلــالت  الجمايل 
8452.فيما  اىل  اجلــزائــر  يف  اجلائحة 
على  العالج  يتلقون  مري�شا   38 يزال  ل 
خمتلف  عرب  املركزة  العناية  م�شتوى 
الوقت  م�شت�شفيات الوطن.ياأتي هذا يف 
�شي  ال�شيني،  الرئي�ص  فيه  تعهد  الذي 
القمة  يف  بــيــنــغ،  جــني 
للت�شامن  ال�شتثنائية 
�شد  الإفريقي  ال�شيني 
ــــاأن الــــدول  كــــورونــــا، ب
من  �شتكون  الإفريقية 
الـــــدول الأوائــــــل الــتــي 
اللقاح  ــن  م �شت�شتفيد 

واإلتزم  امل�شتجد.  كورونا  فريو�ص  �شد 
اإفريقيا  دول  بــاأن  ال�شيني  الرئي�ص 
اللقاح  مــن  ي�شتفيد  مــن  اأول  �شتكون 
يف  وا�شتعماله  تــطــويــره  ــال  ــم اإك بعد 
ال�شني، ح�شب بيان ل�شفارة ال�شني لدى 
اجلزائر، ن�شرته على �شفحتها اخلا�شة 
ــل الجــتــمــاعــي  ــش ــوا� ــت ــع ال ــوق عــلــى م
الرئي�ص  اأعــلــن  "فاي�شبوك".كما 
الإفريقية  الدول  �شيعفي  اأنه  ال�شيني، 
املعنية من �شداد القرو�ص بدون الفوائد 
2020.واأو�شح  نهاية  اإىل  امل�شتحقة 
اأن  اجلــزائــر،  لــدى  ال�شني  �شفارة  بيان 
الإفريقية  ــدول  ــل ل يخ�ص  الإجــــراء 
ــت  ـــاء وحت ـــوب ــررا مـــن ال ــش ــ� الأكـــــرث ت
البيان  ال�شديدة.واأفاد  املالية  ال�شغوط 
املجتمع  مع  �شيعمل  ال�شيني  اجلانب  اأن 
الدويل على تعزيز الدعم لها من خالل 

الديون،  تعليق  فرتة  متديد  موا�شلة 
ال�شعوبات  ــاوز  جت على  ي�شاعدها  مبا 
احلالية.واأكدت ال�شني ت�شجع املوؤ�ش�شات 
التجاوب  على  املعنية  ال�شينية  املالية 
لتعليق  الع�شرين  جمموعة  مبادرة  مع 
الأ�شد  للدول  الديون  خدمة  مدفوعات 
ـــراء املــ�ــشــاورات الــوديــة مع  فــقــرا، واإج
ال�شوق  ملبادئ  وفقا  الإفريقية  الــدول 
القرو�ص  حول  ترتيبات  اإىل  للتو�شل 
ال�شيادي.واأ�شافت  بال�شمان  التجارية 
اأن ال�شني  ال�شفارة ال�شينية يف اجلزائر 
�شتعمل مع الدول الأع�شاء يف جمموعة 
تعليق  مــبــادرة  تنفيذ  على  الع�شرين 
ــص دعــت  ــا� ــش الـــديـــون، وعــلــى هـــذا الأ�
متديد  موا�شلة  اإىل  الع�شرين  جمموعة 
مبا  املعنية  للدول  الديون  تعليق  فرتة 

فيها الدول الإفريقية.                    لوؤي ي

للجدل  املثري  الأعمال  رجل  مثل 
علي  ـــايل  امل "الكارتل"  و�ــشــاحــب 
حمكمة  اأمام  للمحاكمة  اأم�ص  حداد 
كل  رفقة  بالعا�شمة  اأحممد  �شيدي 
ال�شابقني  ـــني  الأول الــوزيــريــن  مــن 
اويحيى،  واحمد  �شالل  املالك  عبد 
من  ثالثة  و  �شابقني  وزراء  وت�شع 
اأ�شقاء حداد املوقوفني بعدة تهم يف 

ق�شايا ف�شاد.
علي  املتهم  على  القا�شي  ونـــادى 
اىل  ـــري  الأخ ــذا  ه ليتقدم  حـــداد 
حتقق  ان  بعد  ال�شتجواب  من�شة 
ــن هــويــتــه لــيــوجــه له  الــقــا�ــشــي م
ـــوال  الأم وتبيي�ص  تبديد  تهمة 
عن  الــنــاجتــة  املمتلكات  وحتــويــل 
ف�شاد  جلرائم  اجرامية  عــائــدات 

م�شدرها. ومتويه  اإخفاء  بغر�ص 
طرف  من  حلــداد  �شوؤال  اأول  وكــان 
 55 لـ  امتالكه  حقيقة  عن  القا�شي 
�شركة لينفي حداد الأمر كا�شفا اأنه 
ميلك 10 او 11 �شركة فقط.ووا�شل 
ان  مو�شحا  حديثه  الأعمال  رجل 
حققت   2017 �شنة  خالل  �شركته 
دينار  مليار   55 بـ  ــدرت  ق اأربــاحــا 
ودفعت للدولة 1200 مليار �شنتيم.
اأمــام  حديثه  يف  حــداد  وا�شرت�شل 
هيئة املحكمة يروي رحلة كفاحه 
رفقة عائلته موؤكدا انه ينحدر من 
عائلة ثورية وان والده كان جماهدا 
حمل  بفتح  �شنة1963   ــام  ق ــد  وق
للمواد الغذائية العامة، م�شيفا انه 
املدنية  الهند�شة  جامعة  من  تخرج 

ليتوجه  الثمانينات  ــــر  اأواخ يف 
 2003 �ــشــنــة  فــرنــ�ــشــا  اىل  بــعــدهــا 
يف  تخ�ش�ص  ايــن  درا�شته  ملوا�شلة 
�ــشــوؤال  على  رده  املــنــاجــمــنــت.ويف 
ــزاب  الأح بتمويل  بقيامه  خا�ص 
الأعمال  رجل  انفعل  ال�شيا�شية، 
عــلــي حـــداد واأنــكــر متــويــلــه لأي 
مــربزا  كـــان،  مهما  �شيا�شي  ــزب  ح
حمرتمة  عائلة  حــداد  عائلة  ان 
وجميع   1988 �شنة  املقاولت  بداأت 
ووفق  بان�شباط  يعملون  اأفــرادهــا 
ــداد  الــقــانــون.كــمــا دافـــع عــلــي ح
اأي  يف  تورطهم  ونفى  ا�شقائه   عن 
قانونية  ــــاوزات  جت اأو  ــات  ــروق خ
اخوته  عن  امل�شوؤول  باأنه  مــوؤكــدا 

وعن اأعمال �شركاتهم.           لوؤي ي

الوزير  �شقيق  اأويحيى"  "العيفة  املحامي  اأم�ص  تويف 
�شجن  يف  املــتــواجــد  اأويــحــيــى  اأحــمــد  ال�شابق  الأول 
حمكمة  داخل  اأ�شابته  قلبية  ب�شكتة  حاليا  احلرا�ص 
العيفة  العا�شمة.وكان  بــاجلــزائــر  اأحمــمــد  �شيدي 
الأول  الوزير  �شقيقه  عن  للدفاع  حا�شرا  اأويحيى 
علي  الأعمال  رجل  ق�شية  يف  اأويحيى  اأحمد  الأ�شبق 
حممد  �شيدي  حمكمة  يف  اأويحيى  العيفة  حداد.وكان 
حلظة اإ�شابته ب�شكتة قلبية.قبل اأن يتم نقل جثمان 
العا�شمة،  �شرق  بدرقانة  �شكناه   مقر  اإىل  املحامي  
بعدما فارق احلياة رغم حماولت اإ�شعافه واإنقاذه التي 

باءت كلها بالف�شل.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن الراحل كان قد رافع  اأم�ص الأول 
اأويحيى  اأحمد  الأ�شبق  الأول  الوزير  �شقيقه  ل�شالح 
ب�شفته متهما يف ق�شية رجل الأعمال علي حداد قبل 
اأن ينتقل اىل جوار ربه اأم�ص ،حيث اأكد كل من ح�شر 
املرافعة اأن عالمات التعب والإجهاد كانت بادية على 

وجه املحامي العيفة اأويحيى اثناء املرافعة.
 لوؤي ي

وفــاة  اإىل  اجللفة  بــوليــة  وقــع  ــرور  م ــادث  ح اأودى 
اآخرين  اأ�شخا�ص   05 وجرح  اأ�شهر،   4 عمرها  ر�شيعة 
من عائلة واحدة، ح�شب ما علم من م�شالح احلماية 
م�شالح  لــدى  بــالإعــالم  للمكلف  املدنية.وا�شتنادا 
خا�شر،  الرحمان  عبد  اأول  املالزم  املدنية،  احلماية 
حد  لدائرة  الثانوية  الوحدة  اإ�شعافات  تدخلت  فقد 
ال�شحاري ) 90 كيلومرتا �شمال الولية(، جّراء حادث 
�شياحية  �شيارة  انقالب  و  انحراف  يف  متثل  ــرور،  م
الطريق  حمــور  على  وذلــك  غليزان،  وليــة  ترقيم 
املدينة  ذات  بــني  الــرابــط  ب(   167( ــم  رق الــولئــي 
�شر�شو".وقد   " امل�شمى  باملكان  و�شارة  عني  وبلدية 
اأ�شخا�ص  خلف احلادث، وفاة ر�شيعة، وجرح خم�شة 

اآخرين من عائلة واحدة.
ق/و

وفاة  يف  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  عزى 
كمني  يف  م�شطفى،  ــادة  زن الوطني،  الــواجــب  �شهيد 
له  من�شور  يف  تــبــون  الــدفــلــى.وقــال  بعني  ــي  ــاب اره
اجلزائر  "فقدت  "فاي�شبوك":  مبوقع  �شفحته  على 
اأ�شبال  من  �شبال  م�شطفى،  زناندة  العريف  با�شت�شهاد 
الأمة ممن �شالت دماوؤهم يف �شبيل الوطن املفدى �شد 
"لن تذهب دماء م�شطفى  الإرهاب الهمجي"، واأ�شاف 
ومن �شبقوه �شدى و�شنق�شي معا بحول اهلل على بقايا 
ال�شهيد  لأ�شرة  اخلال�شة  "تعازّي  وتابع  الإرهاب"، 

وللجي�ص ال�شعبي الوطني، �شليل جي�ص التحرير".
ق/و

ــاأدرار  ب الع�شكرية  لل�شلطات  نف�شه،  اإرهــابــي  �ّشلم 
لــوزارة  بيان  ح�شب  الثالثة،  الع�شكرية  بالناحية 
الدفاع الوطني، و يتعلق الأمر بامل�شمى "د.ب" املدعو 
�شنة  الإرهابية  باجلماعات  التحق  الذي  "م�َشَلّم"، 
من  ر�شا�ص  م�شد�ص  الإرهابي  بحوزته  كان  و   ،2012
نوع كال�شنيكوف و اأربعة خمازن ذخرية، ي�شيف ذات 

امل�شدر.
ق/و

اإحباط حماولة هجرة 
غري �شرعية لـ100 �شخ�ص 

بـ3 وليات
الوطني  ــدرك  ال وعنا�شر  ال�شواحل  حر�ص  اأحبط 
بكل  �شخ�ص(  لـ)100   �شرعية  غري  هجرة  حماولت 
من وهران وعني متو�شنت وتلم�شان، بح�شب ما جاء يف 

بيان وزارة الدفاع.
ق/و

اأعلن وزير الفالحة و التنمية الريفية �شريف عماري عن انطالق الديوان الوطني لتطوير الزراعات ال�شناعية 
ال�شحراوية يف العمل قريبا والذي �شيعتمد على تكنولوجيا الأقمار ال�شناعية لتحديد القدرات النتاجية يف 

اجلنوب من اأجل ا�شتغاللها بطريقة م�شتدامة لتعزيز الإنتاج الفالحي.

التحرير ُتعـّزي
احلاج ميلود ماأمون يف ذمة 

كورونا اهلل..وال�شبب 
فقدت ولية الوادي بل 

برحيله  قاطبة  واجلزائر 
علما من اعالمها .. احلاج ميلود ماأمون بن احميدة، 
الذي تدرج يف منا�شب عديدة ب�شركة �شونلغاز من 

اإىل مدير ولئي للتوزيع لعديد الوليات،  مدير وكالة 
ثم مديرا مركزيا و بعدها مدير عام لكهريف و حاليا 

"رويبة  لالإنارة  الوطنية  ال�شركة  عام  مدير  ي�شغل 
جمتهدا  لعمله  حمبا  للنخاع..  وطنيا  اإكلرياج" كان 

فيه.. كان م�شكونا بالرغبة يف ال�شالح .. كان مثقفا 
من الطراز الول حمبا لالدب قارئ للتاريخ وا�شع 
ال�شيا�شي والثقايف على  الطالع يف تاريخ اجلزائر 

دراية تامة مبا يحاك للجزائر من مكائد من العداء 
واخل�شوم .. افنى عمره يف خدمة وطنه حمليا يف 

العليا التي  الوادي ثم وطنيا من خالل املنا�شب  ولية 
تولها.. ورغم كل ذلك كان غاية يف التو�شع، هادئ 

الطباع، خدوما حمب لعمل اخلري.. رحمة اهلل عليك 
ورزقك  جنانه  ف�شيح  وا�شكنك  اخللوق  الطيب  ايها 
الفردو�ص العلى والهم ذويك  رفقة امل�شطفى يف 

وحمبيك وا�شدقائك وكل من عرفك .
ولإ�شقائه  وزوجه  ولبنائه  لوالدته  اخلال�شة  تعازينا 
ورما�ص  بلدية  �شكان  وجلميع  و�شيف  ماأمون  ولعائلتي 

الوادي واجلزائر عموما. وولية 
راجعون اليه  واإنا  هلل  اإنا 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

