
بتهم اإهانة هيئة نظامية، التزوير وا�ستعمال 
املزور و حيازة �سالح ناري وذخرية 

ارجع ارتفاع اأ�سماكه اإىل ارتفاع تكاليف 
ال�سيد، فروخي يو�سح:

اإدانة اجلرنال وا�سيني 
بوعزة بـ 8 �سنوات 

�سجنا نافذا

واليات اجلنـــــوب 
طـــــورت اأ�سناف اأ�سماك 
تعي�ش يف املياه العذبــة  

�سجن مدير الوكالة العقارية، املحافظ العقاري ال�سابق ومدير م�سح االأرا�سي بتيارت 

احلرائـق بورقلـــــــة تتلـــــــف 
اأكثــر من 3000 نخلـــــــة

احلماية املدنية تتدعم بـ 6 �سيارات خفيفة للرتل املتنقل ملجابهة هذه احلرائق

بتهمة جناية تكوين جمعية اأ�سرار والتزوير يف حمررات ر�سمية
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أويحيى: منح الصفقات الكبرى بالتراضي يجري في مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة

�سالل يكذب: بوتفليقة مل 
ي�سري اجلزائر منـذ 2013
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الحج للجزائرييــن يف 2020 
والفائزون بالقرعة �سيحجــون 

العـــــــام املقبـــــل

ظهور بوؤر جديــــــدة 
لتف�سي "كورونا" بالوالية 

ينذر باخلطــــــــر

الوزير املنتدب املكلف بالبيئة ال�سحراوية: 

اإن�ساء حميطات فالحية 
وا�ستغالل مياه امل�سب 
�سيحولها اإىل منطقة 

زراعية بامتياز 
ب�سكرة

الوادي

�ص 06

�ص 02

على خلفية اإعالن ال�سعودية لنحو األف �سخ�ص فقط باأدائه هذا العام

احلج اإلغاء  ب�سبب  ت�سقط  ال  االأ�سحية  االإفتاء:  • جلنة 
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حماكمته  خالل  البالد  �سوؤون  ت�سيري  بطريقة  خطرية  تفا�سيل  عن  النقاب  يزيح  • �سالل 

مائية  موارد  وزير  • كنت 
ناجح ملا كان النا�ش يغنوا 
املا" تعمر...جا  "نو�ش 



 تقلي�ش مدة عر�ش و مناق�سة قانون ت�سوية امليزانية
 يف اإطار مقاربة �ساملة لالإ�سالح املايل

حممد علي 
-----------------

و جاء ذلك يف رده على ان�شغاالت 
النواب خالل اجلل�شة التي خ�ش�شت 
امليزانية  ت�شوية  قانون  ملناق�شة 
2017، و الذي اأجمع خاللها النواب 
قانون  مناق�شة  من  ج��دوى  ال  انه 
منذ  انق�شت  مالية  ب�شنة  يتعلق 
التقييم  ان  معتربين  اأع��وام  ثالثة 
يتم  ان  يجب  املالية  لقانون  امل��ايل 
بعد انق�شاء ال�شنة مبا�رشة ليت�شنى 
للنواب املراقبة الفورية للمال العام .

"بالن�شبة  راوي��ة  ال�شيد  ا�شاف  و 
م�رشوع  ع��ر���ض  م��دة  لتقلي�ض 
ت�شوية امليزانية ، اأو�شح ان االلتزام 
باملرجع 3�ض تفر�شه احكام القانون 
املالية  بقوانني  17-84،املتعلق  رقم 
ال�شاري املفعول"، موؤكدا ان وزارته 
ت�شعى لتقلي�ض مده عر�ض امل�رشوع 
املتعلقة  االإ���ش��الح��ات  اإط���ار  يف 

بامليزانية و املحا�شبة و اجلباية.
ف��اإن  ال��وزي��ر  ����رشوح   ح�شب  و 
قانون  مدة عر�ض م�رشوع  تقلي�ض 
اأ�شا�ض  على  �شيتم  امليزانية  ت�شوية 
املالية  ال�شنة  اىل  بالرجوع  انتقايل 
التوايل  على  �ض1  مت  �ض2  املعنية 
وفق  ذلك  و   2023 �شنة  من  بداية 
طبقا  حاليا  اجلارية  االإ�شالحات 
الأحكام القانون الع�شوي رقم -18

15 املتعلق بقوانني املالية.
القطاع  "ع�رشنة  يقول  تابع  و 

حت�شني  ح��ول  اأ���ش��ا���ش��ا  تتمحور 
الداخلية  ال��رق��اب��ة  و  ال�شفافية 
و  العمومية  ال��ن��ف��ق��ات  لتنفيذ 
االآج��ال  يف  املعلومات  تقدمي  ك��ذا 
املالية  احلوكمة  املنا�شبة،لتح�شني 
بف�شل  ذلك  �شيت�شنى  و  العمومية 
لت�شيري  املدمج  املعلوماتي  النظام 

امليزانية.
التمويل  اىل  باللجوء  يتعلق  فيما  و 
اأجاب   2017 خالل  التقليدي  غري 
حينذاك  ال�شائد  الو�شع  ان  راوي��ة 
للدولة  يت�شنى  حتى  ذلك  تطّلب 
اخلزينة  متويل  متطلبات  تغطية 
الدين  ت�شديد  متويل  و  العمومية 

العمومي.
حت�شيل  �شعف  ع��ن  رده  يف  و 
الوزير  اأجاب  ال�رشيبية،  االيرادات 
بذل  اىل  املا�شة  احلاجة  رغ��م  ان��ه 
ان  اال  املجال،  ه��ذا  يف  جمهودات 
بالتقليل  اإيجابية ت�شمح  نتائج  هناك 
ل��الإي��رادات  التبعية  من  تدريجيا 
املوارد  مبلغ  ارتفع  حيث  البرتولية؛ 
باملئة  ب234   املح�شلة  العادية 

خالل 2017 .
الر�شم  حت�شيل  ل�شعف  بالن�شبة  و 
ف��اأرج��ع  امل�����ش��اف��ة،  القيمة  على 
اىل  اللجوء  ظاهرة  اىل  ذلك  الوزير 
ال�شائدة  فواتري  ب��دون  م�شرتيات 
على م�شتوى ال�شوق غري الر�شمية.

املتخذة  باالإجراءات  الوزير  نوه  كما 
كم�شاعفة  اجلبائي  الغ�ض  ملحاربة 

املراقبني اجلبائيني اإ�شافة اىل تكثيف 
التدخالت مثل الرقابة الفجائية،اىل 
االأهمية  ذات  امللفات  متابعة  جانب 
الق�شوى اأو ذات املخاطر و قد ذكر 

منها الت�شخيم يف الفواتري .
ولفت اىل انه مت اإدخال رقم التعريف 
بطاقية  بو�شع  �شمح  مما  اجلبائي 
التنظيم  و  الت�رشيع  ملخالفي  وطنية 
و  التجاري  و  اجلمركي  و  اجلبائي 
.2009 املالية  لقانون  طبقا  البنكي 

االأحكام  لهذه  وفقا  مت  اأن��ه  م��ربزا 
املعامالت  من  املخالفني  ،اإق�شاء 
الطلب  من  و  اخلارجية  التجارية 

العمومي.
ال�شلطات  مب�شاعي  الوزير  نوه  كما 
العمومية لرت�شيد االنفاق العمومي 
الالزمة  التدابري  اعتماد  خالل  من 
تقييم  اإع��ادة  عمليات  من  للتقليل 
اإن�شاج  بفر�ض  ذلك  و  امل�شاريع 
بامل�شاريع  املتعلقة  ال��درا���ش��ات 
مل��دون��ة  ال������دوري  ال��ت��ط��ه��ري  و 

اال�شتثمارات العمومية.
اخلا�شة  احل�شابات  يخ�ض  فيما  اما 
و ال��ت��ي اأث����ارت ج��دال ك��ب��ريا يف 
ان  راوية  ال�شيد  اأكد  فقد  الربملان، 
�شل�شلة  اتخذت  الوزارية  دائرته 
ال�شناديق  لتطهري  االإج��راءات  من 
من  ع��دده��ا  تخفي�ض  و  اخلا�شة 
اىل  اىل   2010 يف  73ح�شابا 
 51 اىل  و   2017 �شنة  54ح�شابا 

ح�شابا يف 2018.
و من الناحية املالية تقل�ض الر�شيد 
بن�شبة   احل�شابات  لهذه  االإجمايل 
63باملئة يف 2017 مقارنة ب� 2007.
و اأخريا طماأن الوزير باأن التو�شيات 
امليزانية  و  املالية  جلنة  من  ال�شادرة 
كما  االعتبار  بعني  �شتوؤخذ  للربملان 
مبثابة  هي  التو�شيات  هذه  ان  اعترب 
اإيجابية النها ت�شكل،  قيمة م�شافة 
التحكم  لتح�شني  قاعدة  ح�شبه،" 
اإج��راءات  و  امليزانياتي  التقدير  يف 

الت�شيري".

راوية يوؤكد:

مدة  تقلي�ش  التكفل مبطلب  ت�سعى اىل  الوزارية  دائرته  بان  العا�سمة  باجلزائر  راوية  الرحمان  املالية عبد  وزير  اأكد   
و  بامليزانية  املتعلقة  االإ�سالحات  ت�سمل  وا�سعة  مقاربة  اإطار  و ذلك يف  امليزانية،  ت�سوية  قانون  م�سروع  مناق�سة  و  عر�ش 

املحا�سبة و اجلباية .
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فتح م�سالح اأخرى ال�ستيعاب اأعداد امل�سابني

ظهور بوؤر جديدة 
لتف�سي "كورونا" 

بب�سكرة ينذر باخلطر
لل�سحة  املــحــلــي  ــر  ــدي امل الأول  ــص  ــ� اأم ـــد  اأك
الوبائية  الو�سعية  اأن  العايب  حممد  وال�سكان 
"اتخاذ  تقت�سي  ب�سكرة  بولية  لكوفيد19- 
اجلميع"،  طرف  من  �سرامة  اأكرث  ــراءات  اإج
يف  عــديــدة  اإ�ــســابــات  ت�سجيل  بعد  خا�سة 
اأو�ساط الأ�سرة الواحدة عرب عديد الأحياء. 
يتعلق  ـــر  الأم اأن  ــوؤول  املــ�ــس نف�ص  ــح  ــس واأو�
التي  عقبة  �سيدي  ببلدية  اخل�سو�ص  على 
الإ�سابات  عدد   يف  املناطق  راأ�ــص  على  تاأتي 
ثم  ب�سكرة  مــديــنــة  تليها  الـــوليـــة،  ــرب  ع
ت�سجيل  اإىل  م�سريا  الدو�سن،  و  جالل  اأولد 
ـــرية على  الأخ الــفــرتة  حــالت جــديــدة يف 
اأن  وبعد  ــوادي.  ال زريبة  و  طولقة  م�ستوى 
امل�سوؤولية  بروح  التحلي  اإىل  املواطنون  دعا 
نف�ص  اأ�ساف  الوقاية،  اإجـــراءات  واحــرتام 
اإ�سابات  ت�سجيل  مع  باملوازاة  مت  اأنه  امل�سوؤول 
م�سلحة  ا�ستيعاب  قــدرة  زيـــادة  اإ�سافية، 
الوادي  زريبة  بلدية  مب�ست�سفى  كوفيد19- 
حاليا  ويجري  �سريرا،   40 اإىل  �سريرا   29 من 
على  العمل  جــالل  واأولد  طولقة  من  بكل 
املخ�س�سة،  امل�سالح  ا�ستقبال  قــدرة  ــع  رف
يتم  اأن  على  امل�سابني  املر�سى  ل�ستقبال 

اتخاذ اإجراءات اأخرى عرب الولية.
قد  م�ساحله  اأن  ال�سياق  ــذا  ه يف  ــح  ــس واأو�
للوباء  الأوىل  ــالت  احل ظهور  منذ  اتخذت 
جمــال  يف  عملية  ــري  ــداب ت عـــدة  ــة  ــولي ــال ب
م�ست�سفى  ت�سخري  مت  حيث  الهياكل،  توفري 
للتكفل  كليا  الولية  بعا�سمة  �سعدان  احلكيم 
م�سلحتني  جانب  اإىل  بكوفيد19-  بامل�سابني 
م�ست�سفى  وببلوغ  جــالل.  واأولد  بطولقة 
فتح  مت  ا�ستيعابه،  حــدود  �سعدان  احلكيم 
م�ست�سفى  م�ستوى  على  جــديــدة  م�سلحة 
جديدة  بــوؤرة  "ظهور  مــع  و  الـــوادي  زريــبــة 
الهياكل  ــذه  ه تدعيم  مت  عقبة"  ب�سيدي 
ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  اأخــرى  مب�سلحة 
 26 اإىل  ت�سل  ا�ستيعاب  بقدرة  املدينة  لذات 

�سريرا، وفق ما ذكره ذات امل�سدر.
يف  الــبــيــاين  املــنــحــنــى  لـ"ت�ساعد  ــف  ــس ــاأ� وت
الفرتة الأخرية" يف عدد الإ�سابات بجائحة 
�سجلت  الــتــي  ب�سكرة  بــوليــة  كوفيد19- 
الفريو�ص،  تف�سي  بداية  يف  حمدودة  حالت 
"ت�ساعف اأواخر  م�سريا اإىل اأن عدد امل�سابني 
بوؤر  ظهور  مع  الفطر،  عيد  وبحلول  ماي  �سهر 
مبدينتي  وخــا�ــســة  ــة  ــولي ال عــرب  جــديــدة 
اأ�سا�سا  ذلك  مرجعا  عقبة"  و�سيدي  ب�سكرة 
"عدم التزام البع�ص باإجراءات الوقاية"  اإىل 
طرف  من  الوباء  مع  التعامل  يف  و"الالمبالة 

البع�ص الآخر" .
 لوؤي.ي

1 مليون قناع واٍق يوميا نحو اإنتاج احلرفيني 
ق��درات  قريبا  ترتفع  اأن  ينتظر 
الوقائية  الو�شائل  اإنتاج  يف  احلرفيني 
من  وطنيا  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  م��ن 
واق   قناع  مليون   1 اإىل  األف   500

مب�شتغامن  عنه  اأعلن  ح�شبما   ، يوميا 
التقليدية  وال�شناعة  ال�شياحة  وزير 

والعمل العائلي ح�شن مرموري.
�شحفي  لقاء  خالل  مرموري  واأبرز 
والتفقد  العمل  زي��ارة  هام�ض  على 
وزيرة  مبعية  الوالية  اإىل  قادته  التي 
ن�شرية  املتجددة  والطاقات  البيئة 
بن حراث اأن "م�شاهمة احلرفيني على 
األف   500 بلغت  الوطني  امل�شتوى 
هو  االآن  وهدفنا  يوميا.    واق   قناع 
قناع  مليون   1 اإنتاج  اإىل  الو�شول 

واق  يوميا يف القريب العاجل".
خمتلف  مب�شاهمة  ال��وزي��ر  ون���وه 
ال�شياحة  ق��ط��اع  يف  ال��ف��اع��ل��ني 
وال�شناعة التقليدية والعمل العائلي 
 )19 )كوفيد  كورونا  جائحة  ملحاربة 
احلكومة  ت�شكرات  ع��ن  معربا   ،
والوزير االأول للموؤ�ش�شات الفندقية 
املبذولة،  جهودهم  نظري  واحلرفيني، 
اجلزائريني  امل�شافرين  اإيواء  يف جمال 
القادمني من اخلارج والطواقم الطبية 
خالل فرتة احلجر ال�شحي و�شناعة، 
واإنتاج خمتلف الو�شائل الوقائية من 

الفريو�ض.
التقرب  اإىل  احلرفيني  ودعا مرموري 
االجتماعي  ال�شمان  م�شالح  من 
للعمال غري االأجراء لت�شجيل اأنف�شهم 

والتاأمني  التغطية  من  واال�شتفادة 
ال�شحي ومعا�ض التقاعد، كا�شفا عن 
العمل  وزارة  مع  ات�شاالت  وجود 
االجتماعي  وال�شمان  والت�شغيل 
لهذه  واإعفاءات،  ت�شهيالت  لتقدمي 
نظري  ال��ت��اأخ��ري(  )غ��رام��ات  الفئة 

م�شاهمتها خالل الفرتة املا�شية.
م�����رشوع  مبعاينة  ال��وزي��ر  وق���ام 
واللياقة  للريا�شة  م��رك��ز  اإجن���از 
بفندق  ملحق  وال�شحية  البدنية 
اإقامة  وم�رشوع  املن�شور"  "ق�رش 
تنويع  اإط���ار  يف  ت��دخ��ل  �شياحية 
واخل��دم��ات��ي،  ال�شياحي  ال��ع��ر���ض 
التو�شع  مبنطقة  للم�شطافني  املقدم 
)بلدية مزغران(  ال�شياحي ب�شابالت 

غرب م�شتغامن.
ويتم حاليا بوالية م�شتغامن اإجناز 20 
م�رشوعا �شياحيا من بينها 17 فندقا 

واإقامة �شياحية �شت�شاهم يف غ�شون 
الثالث �شنوات املقبلة يف رفع طاقة 
حاليا  �رشير   4.000 من  اال�شتقبال 
اإىل 7.500 �رشير يف 2023 ،وتوفري 
�شغل  من�شب   2.500 م��ن  اأزي���د 
مبا�رش ح�شب ال�رشوح  التي قدمتها 
املديرة الوالئية للقطاع حياة معمري.
واأكد ال�شيد مرموري اأن املوؤ�ش�شات 
ب�شكل  حترتم  والفندقية  ال�شياحية 
يف  عليها  املن�شو�ض  ال�رشوط  تام، 
والتنظيمات  الت�رشيعات  خمتلف 
املحيط  وحماية  بالبيئة  املتعلقة 
تدخل يف  اأن  ميكن  ال  اأنه   ،وال�شيما 
احل�شول  دون  اال�شتغالل  مرحلة 
على �شهادة املطابقة، التي تبنّي مدى 
حتمي  التي  القواعد  بهذه  التزامها 

امل�شطاف وال�شائح بالدرجة االأوىل.
ق/م

اأكرب  ال�سكن تطلق  لتح�سني  الوطنية  الوكالة 
عملية تنظيف الأحياء عدل

اأكرب  الثالثاء،  ام�ض  “عدل”،  وتطويره  ال�شكن  لتح�شني  الوطنية  الوكالة  اأطلقت 
عملية تنظيف الأحياء عدل، حتت اإ�رشاف املدير العام للوكالة طارق بلعريبي.

وح�شب بيان للوكالة، انطلقت عملية التنظيف، من مدينة �شيدي عبد الله، باجلزائر 
العا�شمة.

وتاأتي هذه العملية، يف اإطار احلر�ض على جعل اأحياء عدل االأف�شل على امل�شتوى 
الوطني، وفق ما �شدد عليه املدير العام يف اأكرث من منا�شبة.

ال�شيانة  خالل  من  ال�شكنات،   على  للحفاظ  م�شتدامة  ا�شرتاتيجية  عدل  وت�شع 
والتنظيف امل�شتمر لالأجزاء الداخلية وامل�شرتكة، مثلما تراعي معايري اجلودة والنوعية 

يف اإجنازها.
وت�شمل العملية الكربى تنظيف مداخل العمارات، وال�شالمل وامل�شاعد الكهربائية 
امل�شتوى  على  االأحياء  لكل  واجلمايل  احل�شاري  الوجه  يحفظ  ما  وكل  واحلدائق 

الوطني.
املواطنني  بن علي،  بوكالة عدل، حممد كمال  العقاري  الت�شيري  فرع  مدير  ونا�شد 
امل�شتفيدين من �شكنات عدل، اإىل االنخراط بقوة يف جهد املحافظة عليها، موؤكدا 

اأن جناح املهمة مرتبط اأكرث بال�شلوك املواطني واحل�شاري؛.
و�شتجرى عملية التنظيف املقبلة مبوقع بوينان، على اأن متتد لكافة املواقع عرب الرتاب 

الوطني، ي�شيف البيان.
ق/و



العام باأدائه هذا  �سخ�ش فقط  األف  لنحو  ال�سماح  تعلن  ال�سعودية   

ال حج للجزائريني يف 2020

لوؤي ي
----------------------

�شحفية  ت�رشيحات  يف  عزوزة  وقال 
اململكة  قرار  تتفهم  اجلزائر  اإن  اأم�ض 
بح�رش  القا�شي  ال�شعودية  العربية 
املوجودين  من  اجلن�شيات  ملختلف  احلج 
ال�شعودية  العربية  اململكة  داخ��ل 
امل�شتجد  كورونا  وباء  تف�شي  ب�شبب 
اجلالية  اأن  اإىل  م�شريا  "كوفيد19"، 
اجلزائرية يف اململكة العربية ال�شعودية 
العام. احلج  اجلزائر يف  �شتمثل  هي من 

مب�شري  يتعلق  �شوؤال  ح��ول  رده  ويف 
حجاج �شنة 2020 ممن فازوا يف عملية 
�شيوؤدون  باأنهم  املتحدث  اأكد  القرعة، 
القادم.وكانت  املو�شم  احلج  منا�شك 
العربية  باململكة  العمرة  و  احلج  وزارة 
اإقامة  اأم�ض االأول  ال�شعودية قد قررت 
جدا  حم��دودة  ب��اأع��داد  العام  ه��ذا  حج 
احلج ملختلف  منا�شك  اأداء  للراغبني يف 
اجلن�شيات من املوجودين داخل اململكة.

مت  اأن��ه  لها  بيان  يف  ال���وزارة،  وقالت 
العامل  ي�شهده  ملا  نظرا  القرار  هذا  اأخذ 
امل�شتجد  كورونا  لفريو�ض  تف�شي  من 
دولة   )180( من  اأكرث  )كوفيد19-( يف 
حول العامل، بلغ عدد الوفيات املتاأثرة به 
قرابة الن�شف مليون حالة وفاة، واأكرث 
العامل". ح��ول  اإ�شابة  ماليني   7 من 

حر�شها  من  "انطالق  البيان  واأ�شاف 
الله  بيت  �شيوف  متكني  على  الدائم 
�شلى  امل�شطفى  م�شجد  وزوار  احلرام 
احلج  منا�شك  اأداء  من  و�شلم  عليه  لله 

و�شالمة،  و�شحة  اأم��ن  يف  والعمرة 
ظهور  ب��دء  منذ  اململكة  حر�شت 
وانتقال  كورونا،  بفريو�ض  االإ�شابات 
اتخاذ  على  الدول،  بع�ض  اإىل  العدوى 
�شيوف  حلماية  االحرتازية  االإج��راءات 
املعتمرين  ق��دوم  بتعليق  الرحمان، 
يف  املتواجدين  باملعتمرين  والعناية 
هذا  القى  حيث  املقد�شة،  االأرا���ش��ي 
القرار مباركة اإ�شالمية ودولية ملا كان 
له من اإ�شهام كبري يف مواجهة اجلائحة 
واملنظمات  الدول  ودعما جلهود  عامليا، 
انت�شار  حما�رشة  يف  الدولية  ال�شحية 
"يف  ال��وزارة  بيان  الفريو�ض".وتابع 
وخطورة  اجلائحة،  هذه  ا�شتمرار  ظل 
تف�شي العدوى يف التجمعات واحل�شود 
العامل،  دول  بني  والتنقالت  الب�رشية، 
عامليا،  االإ�شابات  معدالت  وازدي��اد 
فقد تقرر اإقامة حج هذا العام 1441ه� 
اأداء  يف  للراغبني  جدا  حمدودة  باأعداد 

من  اجلن�شيات  ملختلف  احلج  منا�شك 
املوجودين داخل اململكة، وذلك حر�شا 
على اإقامة ال�شعرية ب�شكل اآمن �شحيا 
والتباعد  الوقاية  متطلبات  يحقق  ومبا 
�شالمة  ل�شمان  ال��الزم  االجتماعي 
هذه  مهددات  من  وحمايته  االإن�شان 
ال�رشيعة  ملقا�شد  وحتقيقا  اجلائحة، 

االإ�شالمية يف حفظ النف�ض.
ام�ض  ال�شعودي،  احلج  وزي��ر  واأعلن 
األف  لنحو  ال�شماح  �شيتم  اأنه  الثالثاء، 
وذلك  العام،  هذا  احلج  ب��اأداء  �شخ�ض 
كورونا  فريو�ض  من  املخاوف  ب�شبب 
الوباء  تف�شي  يتوا�شل  بينما  امل�شتجد، 

يف اململكة والعامل.
ال�شعودي حممد بننت  وقال وزير احلج 
"ما زلنا يف مرحلة  يف موؤمتر �شحفي: 
اأكرث  اأو  اأقل  اأو  األفا  املراجعة، قد تكون 
ع�رشات  نتوقع  "ال  مو�شحا:  بقليل"، 

االآالف وال نتوقع مئات االآالف".

ك�سف املدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يو�سف عزوزة اأم�ش ب�سفة ر�سمية اإلغاء حج 2020 للجزائريني، 
بعد قرار اململكة العربية ال�سعودية القا�سي باإقامة حج هذا العام، باأعداد حمدودة جدا للراغبني يف اأداء منا�سك 

احلج ملختلف اجلن�سيات من املوجودين داخل اململكة العربية ال�سعودية.

اإلربعاء 24 جوان 2020 م الموافق لـ 03 ذو القعدة 1441هـ 03
العدد
2027

نواب يطالبون بتقييم �سيا�سة طبع االأموال 
لتجنب �سيناريو 2017

  املواطنون مل يجدوا اأثرا لها يف التنمية والت�سغيل  

الوطني  ال�شعبي  املجل�ض  نواب  طالب 
خالل مناق�شتهم مل�رشوع قانون ت�شوية 
تقييم  ب�����رشورة   2017 ل  امليزانية 
يتكرر  ال  حتى  االموال،  طبع  �شيا�شة 
احلجم  وان  خ�شو�شا  ذاته  ال�شيناريو 
"الرهيب" لالأموال املطبوعة مل يجد له 
املواطنون اأثرا يف امليدان على الت�شغيل 
اخلدمة  وحت�شن  ال�رشائية  وال��ق��درة 

العمومية.
جبار  طاهر  �شعاد  النائب  اعتربت  و 
ان  الوطني(  التحرير  جبهة  )ح��زب 
كان  التقليدي  التمويل  اإىل  اللجوء 
ميزت  التي  ال�شوداء"  "النقطة  مبثابة 
هذه  ان  معتربة  ل2017  املالية  ال�شنة 
انخفا�ض  �شياق  يف  جاءت  التي  االآلية 
رفع  اإىل  اأدت  للبالد،  املالية  امل��وارد 

الدين الداخلي ب�شكل معترب.
)االحتاد  بن خالف  النائب خل�رش  وذكر 
والبناء(  والعدالة  النه�شة  اأج��ل  من 
ثالث   تعاقب  ع��رف   2017 ع��ام  ب��اأن 
"لفر�ض  ج��اءت  اآخ��ره��ا  ح��ك��وم��ات، 
ان  بحجة  التقليدي  غ��ري  التمويل 
ان  دون  ذهبت  ثم  العظم،  بلغ  ال�شكني 
التي  االأموال  نعرف كيف �رشفت هذه 

طبعتها".
قامت  االآلية،  هذه  اإقرار  مع  وباملوازاة 
اال�شتثمار  "با�شتبدال  احلكومة  هذه 
الريعي  التجاري  العمومي باال�شتثمار 
كما  تنموية  اقت�شادية  مقاربة  بدون 
قامت بزيادة يف ال�شلع وتو�شيع الوعاء 
اجلبائية  الهدايا  لتعوي�ض  ال�رشيبي، 
م�شتويات  من  فاقم  ما  وهو  امل�شبوهة 
الت�شخم والبطالة وو�شع من الفوارق 
من  وا�شعة  �رشيحة  تفقري  يف  و�شاهم 

املواطنني"، ي�شيف بن خالف.
النائب زواوي بن زينة  اأكد  من جهته، 
من  انه  ال�شلم(  جمتمع  حركة  )حتالف 
ل�شيا�شة  �شامل  بتقييم  القيام  الواجب 
هذه  وجهة  وحت��دي��د  النقود"  "طبع 
جلنة  م�شري  عن  مت�شائال  التمويالت، 
باالإ�رشاف  قانونيا  كلفت  التي  املتابعة 

على تطبيقها.
لالأموال  "الرهيب"  احلجم  باأن  وا�شاف 
املطبوعة، مل يجد له املواطنون اأثرا يف 
امليدان على الت�شغيل والقدرة ال�رشائية 
ال�شيما  العمومية،  اخلدمة  وحت�شن 
املن�شاآت  واجن��از  ال�شحة  قطاع  يف 

ال�رشورية.
النائب  ت�شاءلت  اخل�شو�ض،  وبهذا 
االنتماء  نف�ض  من  �شعيدي  فاطمة 

ال�شيا�شي عن فعالية ن�شاط الكثري من 
وجود  من  بالرغم  واالإدارات  الهيئات 

خم�ش�شات مالية كبرية موجهة لها.
حول  اآخ��ر  جانب  م��ن  ت�شاءلت  كما 
التقديرات  ب��ني  الكبرية  ال��ف��وارق 
العام  لنف�ض  املالية  قانون  يف  االولية 
داعية  امليزانية  تنفيذ  ونتائج   ،)2017(
اإىل ا�شتخدام و�شائل علمية م�شبوطة 

لتجنب �شوء التقدير.
النائب ح�شينة زدام )كتلة االأحرار(  اأما 
جمل�ض  تو�شيات  اأن  اإىل  لفتت  فقد 
معاجلة  على  توؤكد  التي  املحا�شبة 
نف�ض االختالالت املوجودة يف التقارير 
م�شتوى  باأن  توؤكد  ال�شابقة،  ال�شنوية 
االلتزام ال يرقى اإىل امل�شتوى املطلوب.

تو�شيع  اإىل  ال�شدد  ه��ذا  يف  ودع��ت 
وتعزيز  املحا�شبة،  جمل�ض  �شالحيات 
املادية  باالإمكانيات  ودعمه  �شلطته 

الالزمة.
بلقا�شم  النائب  ت�شاءل  جانبه،  من 
ال�شلم(  جمتمع  حركة  )حتالف  زروقي 
عن جدوى مناق�شة قانون يتعلق ب�شنة 
مالية مر عليها ثالثة اعوام، معتربا ان 
الرا�شدة  واحلوكمة  ال�شفافية  مبادئ 
ت�شتدعي خف�شها من �ض3- اإىل �ض2- 

ثم �ض1-.
القانون  م�����رشوع  ان  اإىل  واأ���ش��ار 
بعنوان  م�شجال  هائال  مبلغا  ت�شّمن 
باملائة   10 ميثل  حيث  امل�شرتكة  االعباء 
عدم  اأن  موؤكدا  الت�شيري،  ميزانية  من 
ب�شكل  املبالغ  هذه  وجهة  تخ�شي�ض 
م�شبق مي�ض مببداإ ال�شفافية يف الت�شيري.

ولفت النائب نا�رش حمدادو�ض )حتالف 
اإ�شكالية  اإىل  ال�شلم(  جمتمع  حركة 
خارج  ت�شري  التي  اخلا�شة  ال�شناديق 
غري  فهي  وبالتايل  العامة،  امليزانية 
خا�شعة لل�شفافية املطلوبة وال الرقابة 
مبالغ  تكتنز  انها  م�شيفا  الربملانية 
اأث��ر  وج��ود  دون  م��ن  لكن  �شخمة، 
فعلي لها على ال�شعيدين االقت�شادي 

واالجتماعي.
مناق�شاتهم  خ��الل  ال��ن��واب  وت��ط��رق 
و�شوء  التنموية  امل�شاريع  جتميد  اإىل 
امل�شاريع  بع�ض  تعرفه  الذي  الت�شيري 
من حيث اآجال االجناز والنوعية، ف�شال 
بالتوازن  االهتمام  زي��ادة  اأهمية  عن 
ا�شتدراك  اجلهوي للم�شاريع و�رشورة 
البعيدة  املناطق  يف  التنموي  التاأخر 

ال�شيما اجلنوب الكبري.
لوؤي ي

_ الفائزون بالقرعة �سنة 2020 يوؤدون منا�سكه املو�سم املقبل

ا�ستئناف عملية ا�ستقبال طلبات "الفيزا" اإىل ايطاليا االأحد املقبل
بالن�سبة لالإقامات طويلة االأمد

ا�شتئناف  باجلزائر  ايطاليا  �شفارة  اأعلنت 
اىل  التاأ�شرية  طلبات  ا�شتقبال  عملية 
االأمد  طويلة  لالقامات  بالن�شبة  ايطاليا 
االأح��د  ي��وم  تدريجية  ب�شفة  فح�شب، 

املقبل.
و اأ�شار نف�ض البيان اىل ان "�شفارة ايطاليا 
ا�ض  ال  "تي  ال�رشيك  بالتعاون مع  باجلزائر 
التدريجي  الرفع  اإث��ر  انه  تعلم  ات�شال" 
على  ردا  و  اجلزائر  يف  ال�شحي  للحجر 
االخرية،  اال�شابيع  خالل  الواردة  الطلبات 
لن�شاطات  التدريجي  اال�شتئناف  �شيتم 
يوم  من  ابتداًء  التا�شرية  طلبات  ت�شيري 

."2020 28 يونيو  االأحد 
مراكز  �شت�شتقبل  البيان،  نف�ض  ح�شب  و 
ات�شال"  ا�ض  ال  ل"تي  التابعة  التا�شرية 
من  عنابة  و  وهران  و  العا�شمة  باجلزائر 
لالأزمة  نظرا  و  التا�شرية.  طالبي  جديد 
املوقت  التقييد  و  امل��داوم��ة  و  ال�شحية 
ا�شت�شارة  )ميكن  االأ�شا�شية  غري  للتنقالت 
https://ec.europa.eu/co -  ململوقع:
mission/presscorner/detail/fr/

)ip_20_1035
ملفات  اأوىل،   مرحلة  يف  ا�شتقبال  �شيتم 
االمد  الطويلة  لالإقامات  التا�شرية  طلب 
انه  الأ�شباب مهنية )جتمع عائلي( مو�شحا 
تا�شرية  تعد   2020 يونيو   22 من  "ابتداًء 
انق�شى  ما  اذا  حالة  يف  �رشورية  االياب 

االقامة". تاريخ �شالحية رخ�شة 

الطويلة  االإقامة  "تا�شرية  يخ�ض  فيما  و 
فتح  �شيتم  ال��درا���ش��ة،  اأج��ل  م��ن  االأم���د 
الالزمة  املعلومات  تقدمي  وكذا  املواعيد 

يف اأقرب االآجال".
ان  اىل  باجلزائر  ايطاليا  �شفارة  اأ�شارت  و 
مبا�رشة  ي�شمن  ال  للتا�شرية  "منح حمتمل 
امكانية الدخول الفوري اىل ايطاليا، التي 
املطبقة  التقييدات  لبع�ض  خا�شعة  تظل 
على احلدود؛ فيما يخ�ض فئات اال�شخا�ض 
التنقل  �رشورة  )اثبات  التنقل  اأ�شباب  و 

له(. اال�شتعجايل  الطابع  و  للعمل 
ايطاليا  �شفارة  تو�شي  ال�شدد،  بهذا  و 
االول  ال��وزي��ر  مر�شوم  على  ب��االط��الع 
)املادة   2020 يونيو   11 بتاريخ  االيطايل 
املتكررة  االأ�شئلة  و   )2 الفقرة  ال�شاد�شة 
بكرثة على موقع وزارة ال�شوؤون اخلارجية 
التي  االوروبية،  املفو�شية  مذكرة  كذا  و 
التقييد  من  املعفيني  االأ�شخا�ض  حت��دد 

املوؤقت.
لوؤي ي

الرئي�ش قي�ش �سعيد خالل لقاء ماكرون بباري�ش

اجلزائر وتون�ش متفقتان يف رف�ش تق�سيم ليبيا
قي�ض  التون�شية  اجلمهورية  رئي�ض  اأكد 
بق�رش  �شحفية  ن���دوة  خ��الل  �شعّيد 
من  بالده  موقف  اأن  بباري�ض،  االإيليزيه 
اجلزائر  موقف  نف�ض  هو  الليبية  "االأزمة 

با�شتمرار" معها  نن�شق  التي 
�شحفي  لقاء  خ��الل  �شعيد  قي�ض  وق��ال 
مع  العربية  اللغة  فيه  ا�شتعمل  م�شرتك 
يف   ماكرون،  اميانويل  الفرن�شي  الرئي�ض 
اأّن ال�شلطة القائمة يف ليبيا  ق�رش االإليزيه 
''هي  قائال  الدولّية  ال�رشعية  على  تقوم 
ويجب  ت�شتمر  اأن  ميكن  ال  موؤّقتة  �رشعّية 
و�رشعّية  جديدة  �رشعّية  حمّلها  حتّل  اأن 
تنبع من اإرادة ال�شعب الليبي'' وفق قوله.

زي��ارة  اول  يف  تون�ض  رئي�ض  واق��رتح   

،تنظيم  احلكم  توليه  منذ  فرن�شا  اإىل  له 
غ��رار  على  ليبيا  يف  م��وؤّق��ت  د���ش��ت��ور 
اأفغان�شتان  يف  و�شعه  مّت  الذي  الد�شتور 
اأكرب  من  تون�ض  اأّن  موؤّكدا   ،2020 �شنة 
الليبية وميكن  االأزمة  املت�رّشرة من  الدول 

اأي�شا. تت�رّشر  اأن  لفرن�شا 
املنرب  هذا  ''من  تاأكيده  �شعيد  قي�ض  وجدد 
ليبيا  باري�ض، تون�ض ال تقبل بتق�شيم  ومن 
النار  فوري الإطالق  مع وقف  تون�ض  واأّن 

اأجنبّية''. اأية جهة  وعدم تدّخل 
واأكد اأّن هذا موقف تون�ض واجلزائر اي�شا، 
يف  مقاطعات  تظهر  اأن  يف  جمال  ال  اأّن��ه 
الو�شع  الليبي من  بال�شعب  للخروج  ليبيا 

احلايل اإىل و�شع �شلمي جديد.

اىل  تطرقه  خالل  ماكرون  اأتهم  ب��دوره 
االأزمة الليبية ، الدولة الرتكية بلعب دور 
ذلك  عن  عرّب  اأّنه  حا  مو�شّ ليبيا  خطري يف 
االأمريكي  الرئي�ض  مع  هاتفية  مكاملة  يف 
الفرن�شي،  الرئي�ض  وختم  ترامب.  دونالد 
حاليا،  االأم��ن  مبجل�ض  ع�شو  تون�ض  اأّن 
نظر  وجهة  لطرح  فرن�شا  مع  و�شتعمل 
التي  الفرنكوفونية  القمة  واأّن  م�شرتكة، 
للنظر  فر�شة  �شتكون  بتون�ض  �شتنعقد 
قدرهما  الأّن  ال�شعبني  بني  امل�شرتك  يف 

م�شرتك.
احل��ادث  اأن  الفرن�شي  الرئي�ض  واعترب 
فرن�شا  بني  االأخ��ري  البحري  الع�شكري 
وال��ذي  املتو�شط  البحر  يف  وت��رك��ي��ا 

�شاأنه،  يف  االأطل�شي  �شمال  حلف  يحقق 
املوت  على  االإثباتات  اأبرز  "اأحد  ي�شكل 
لي�ض  ت�رشيح  وهو  للحلف،  ال�رشيري" 

االأول من نوعه ملاكرون ب�شاأن "ناتو".
واتفق الرئي�شان على "وجوب وقف النزاع 
يف ليبيا والدفع نحو اإيجاد حل ليبي ليبي 
ن�رشته  بيان  وفق  اأجنبي"،  تدخل  اأي  دون 
على  �شفحتها  عرب  التون�شية  الرئا�شة 

"في�شبوك". موقع 
على  "�شددا  الرئي�شني  اأن  البيان  وذك��ر 
توفري  وجوب  وعلى  ليبيا  تق�شيم  رف�ض 
من  اخلروج  لها  تتيح  التي  الظروف  كل 

احلايل". الو�شع 
لوؤي ي
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بالرتا�سي يجري يف جمل�ش  الكربى  ال�سفقات  منح   
بوتفليقة برئا�سة  الوزراء 

لوؤي ي
-------------------

ا�شتجوابه  خالل  اأويحيى  نفى  و 
حماكمة  قا�شي  قبل  من  اأم�ض،  
ملف  تعالج  التي  اأحممد  �شيدي 
املال  تبديد  تهم  اأن  حداد  االإخ��وة 
ال�شفقات  قانون  اإن  قائال  العام، 
رئا�شي  مبر�شوم  م��رات   4 تعّدل 
تعديله  يف  �شالحية  له  لي�ض  و 

اأول. كوزير 
ميرتو  �شفقة  ب��خ�����ش��و���ض  و 
نفذ  ن���ه  اإ امل��ت��ه��م  ق���ال  اجل���زائ���ر 
يف  م�����ش��وؤول  ب�شفته  امل�����رشوع 
�شادق  امل�رشوع  وقرار  احلكومة 
ال�رشكة  و  ال��وزراء  جمل�ض  عليه 

اليوم. اإىل  فاعلة  تزال  ال 
يكلم  كان  باأنه  املعني  ك�شف  و 
العزيز  عبد  ال�شابق  الرئي�ض 
له  يبعث  و  هاتفيا  بوتفليقة 
�شري  بخ�شو�ض  يومية  بتقارير 

مل�شاريع. ا
التي  امل�����ش��اري��ع  بخ�شو�ض  و 
اأويحيى  قال  بالرتا�شي  منحت 
بوتفليقة  ال�شابق  الرئي�ض  “اإن 
العاجل  بالتكفل  اأم���ر  م��ن  ه��و 
و�شعيتها  ت�شوية  و  بامل�شاريع 

الحقا”. القانونية 
يوؤكد:خدمت  ...و�سالل 
وجنوت  �سنة   45 الدولة 

االإرهاب  من 
عبد  االأ�شبق،  االأول  الوزير  اأكد 
اأنه  الثالثاء،  اأم�ض  �شالل،   املالك 
له  املوجهة  التهم  كل  من  ب��ريء 

�شيدي  حمكمة  قا�شي  قبل  من 
االأعمال  رجل  ق�شية  يف  اأحممد، 

حداد. علي 
مواجهته  خ��الل  ���ش��الل  واأف����اد 
عبان  ���ش��ارع  حمكمة  لقا�شي 
ر�شالة  اأي  �ض   ميمُ مل  اأنه  رم�شان، 
بالن�شبة  كتابي  اأمر  اأي  يمُعط   ومل 
ه��ذا  يف  م�شيفا  ل��ل��م�����ش��اري��ع، 
ا�شتوزاري  فرتة  خالل  ال�شياق:” 
األ��ف   20 ت��ق��ري��ب��ا   ه��ن��اك  ك���ان 

�شنة”. كل  جتهيز  م�رشوع 
االأ�شبق،  االأول  ال��وزي��ر  وت��اب��ع 
ت�شيري  حيثيات  بع�ض  ك�شف 
حلكم  االأخرية  الفرتة  خالل  البالد 
العزيز  عبد  ال�شابق  الرئي�ض 
مر�ض  بعد  بقوله:”  بوتفليقة 
يف  بوتفليقة   ال�شابق  الرئي�ض 
من  نا  اأ كنت  تقريبا    2013 اأفريل 

قادرا  يعد  مل  بعدما  البالد  ي�شرّي 
�شيء”. تقدمي  على 

مرت  ال��ب��الد  اأن  املتهم  واأ���ش��ار 
انخفا�ض  بعد  خا�شة  �شعبة  بفرتة 
وهو   ،2014 يف  البرتول  اأ�شعار 
على  تعمل  احل��ك��وم��ة  جعل  م��ا 
القاعدية  للهياكل  االعتبار  اإعادة  

املحلي. لالنتاج 
لعل  ال�شياق:”  هذا  يف  واأ�شاف 
البالد   تواجه  ماكانت  ب��رز  اأ اأن 
يف  ال�رشوب  املياه  م�شاكل  كانت 
مترنا�شت  غرار  على  واليات  عدة 
م�شاريع  اإجناز  مت  حيث  ووه��ران، 
و2013   2011 ف���رتة  خ���الل 
امل���وارد  ق��ط��اع  م�����ش��اري��ع  يف 

املائية”.
بنف�شه  دفاعه  على  �شالل  و�شدد 
ظاملا  يوما  يكن  مل  ن��ه  اأ بتاأكيده 

�شنة،   45 الدولة  خدم  الذي  وهو 
يقتلني  اأن  االإرهاب  كاد  متابعا:” 
كانوا  من  قتلوا  بعدما  تازولت  يف 
العمر   من  اأبلغ  اليوم   نا  واأ معي، 
فا�شد،  عني  يقولون  �شنة   72

واأمامكم”. الله  اأمام  ان�شفوين 
االأ�شبق:”  االأول  الوزير  وتابع 
ال��ق��رار،  ي�شدر  م��ن  ن��ا  اأ ل�شت 
جمل�ض  يف  �شيادة  وزير   12 هناك 
ملّا   2013 ويف   . الدولة  م�شاهمة 
جيكا  مناق�شة  عن   االإع��الن  مت 
هي  حداد  �رشكة  اال�شمنت  مل�شنع 
عر�ض؛  اأقل  على  ح�شل  َمن  اأول 
مت  حيث  انزالقات  وقعت  بعدها 
نزع  امل�رشوع من حداد  و منحوه  
هذه  بعدها  ه��ذه   ل�شوناطراك، 

ان�شحبت”. االأخرية 

اأكد الوزير االأول االأ�سبق، اأحمد اأويحيى، اأنه لي�ش من �سالحياته منح �سفقات التي متت بالرتا�سي يف الطريق ال�سيار �سرق غرب، موؤكدا 
اإ�سراف رئي�ش اجلمهورية عليه باعتباره اأهم م�سروع وطني.

اأويحيى يوؤكد:

 

بعجي ي�سيد بجهود 
اجلزائر يف مكافحة كورونا 

و ي�سكر ال�سني
عن  الوطني  التحرير  جبهة  حل��زب  بيان  ك�شف 
بعجي،  الف�شل  اأبو  للحزب،  العام  االأمني  م�شاركة 
بني  احلوار  ملوؤمتر  اال�شتثنائي  االجتماع  يف  اليوم، 
عرب  العربية،  واالأحزاب  ال�شيني  ال�شيوعي  احلزب 

بعد. عن  التحا�رش  تقنية 
اإىل  االجتماع  األقاها خالل  كلمة  بعجي يف  وتطرق 
واملعا�رشة   القدمية  ال�شينية  اجلزائرية  العالقات 
كورونا،  فريو�ض  ظهور  منذ  امل�شرتكة  واجلهود 

البلدين. بني  التعاون  جماالت  تنويع  واآفاق 
“النظرة اال�شتباقية  واأ�شاد االأمني العام لالأفالن  ب� 
بداية  منذ  الوباء  انت�شار  حما�رشة  يف  للجزائر 
الوقائية  التدابري  من  جملة  خ��الل  من  ظهوره، 
رئي�ض  ومتابعة  باهتمام  ظيت  حمُ التي  واالحرتازية، 

�شخ�شيا”. تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الذي  القرار  على  املتحدث  اأثنى  اأخرى،  جهة  من 
ال�شني-اإفريقيا  قمة  يف  ال�شيني  الرئي�ض  اتخذه 
لقاحات  اأي  “بجعل  تعهد  الذي  كوفيد19-،  حول 
كورونا  فريو�ض  �شد  ال�شني  يف  تطويرها  يتم 
املوقف  ه��ذا  اأن  واأك��د  عاملية.  عمومية  ملكية 
اإفريقيا  و  ال�شني  بني  العالقات  جودة  من  �شيعزز 

امل�شتقبل”. يف 
واأ�شار االأمني العام لالأفالن اإىل اجلهود التي تبذلها 
وعلى  العربية،  املواقف  دعم  يف  ال�شينية  احلكومة 
تخ�شي�ض  مثمنا  الفل�شطينية،  الق�شية  راأ�شها 
جل�شات  خالل  املتدخلني  جدول  يف  االأوىل  الكلمة 
احلزب  بني  احل��وار  ملوؤمتر  اال�شتثنائي  االجتماع 
لرئي�ض  العربية،  واالأح��زاب  ال�شيني  ال�شيوعي 

فل�شطني. دولة 
ق/و

تاأجيل ملف اإ�سالح املنظومة الرتبوية اإىل ما بعد اال�ستفتاء على الد�ستور
مبطلبها  الرتبية  نقابات  تتم�شك 
امتحان  ل��غ��اء  اإ ب��اق��رتاح  اخل��ا���ض 
التعليم  مرحلة  نهاية  ���ش��ه��ادة 
احت�شاب  مقرتحة   ، املتو�شط 
طالب  ك��م��ا  ال��ف�����ش��ل��ني،  م��ع��دل 
ا�شالح  ملف  بتاأجيل  بع�شها 
بعد  م��ا  اىل  الرتبوية  املنظومة 

الد�شتور. على  اال�شتفتاء 
الوطنية  النقابة  من�شق  وق��ال 
والتقني  الثانوي  التعليم  الأ�شاتذة 
طالبت  نقابته  اإن  مريان"  "مزيان 
التعليم  �شهادة  امتحان  باإلغاء 

من  تاريخه  حتديد  رغم  املتو�شط، 
تعوي�شه  مقرتحا  ال��وزارة،  قبل 
معلال  الف�شلني،  معدل  باحت�شاب 
اىل  التالميذ  ع��ودة  بتعذر  ذل��ك 
من  اأكرث  دام  انقطاع  بعد  املراجعة 

اأ�شهر.  6
الوطني  االحتاد  رئي�ض  دعا  فيما 
"�شادق  والتكوين  الرتبية  لعمال 
حديث  اي  تاأجيل  اىل  الدزيري" 
يف  الرتبوية  املنظومة  ا�شالح  عن 
امللف  ارجاء  مقرتحا  احلايل،  الوقت 
تعديل  على  اال�شتفتاء  بعد  ما  اىل 

حتمل  ال��وث��ي��ق��ة  الأن  ال��د���ش��ت��ور 
الرتبوية  املنظومة  تخ�ض  م��واد 
لالإ�شالح  الوحيد  ال�شامن  وهي 
م�شتوى  على  املنتظر  احلقيقي 
منظمته  تعرف  التي  الرتبية  قطاع 
التي  االخ��ت��الالت،  م��ن  العديد 
على  والوقوف  مراجعتها  يجب 
القطاع  يعرفها  التي  امل�شاكل 
املنا�شبة،  احللول  ايجاد  اأجل  من 
تربوية  منظومة  بناء  وبالتايل 

م�شتقبال. قوية 
العمل  ميكن  ال  الذي  االأم��ر  وهو 

التي  الراهنة  الظروف  يف  عليه 
االأزم��ة  ب�شبب  ال��ب��الد  تعرفها 
اجلزائر  تعرفها  التي  ال�شحية 
كورونا  فريو�ض  انت�شار  ب�شبب 
وكانت  "كوفيد19".  امل�شتجد 
ك�شفت  ق���د  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
الرزنامة  عن  الفارط  االأ�شبوع 
التعليم  �شهادتي  بامتحان  اخلا�شة 
من  والتي  والبكالوريا  املتو�شط 
�شهر  بداية  مع  جت��رى  ان  املقرر 

املقبل. �شبتمرب 
لوؤي ي

مت�سكت مبطلب اإلغاء امتحان البيام، نقابات تقرتح:

جتديد 600 األف تذكرة 
لزبائن اجلوية اجلزائرية

عملية  يف  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  �رشكة  �رشعت 
تخ�ض  �شفر  تذكرة  األ��ف   600 �شالحية  جتديد 
و  اقتناوؤها  مت  قد  كان  ودولية،  داخلية  رح��الت 
 18 يوم  اجلوي  النقل  تعليق  ب�شبب  ت�شتهلك  مل 

الفارط. مار�ض 
اأندل�شي،:  اأمني  لل�رشكة،  الر�شمي  الناطق  وقال 
حاليا  تعكف  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  �رشكة  “اإن 
 18 فمنذ  التذكرة،  جمال  يف  بياناتها  حتيني  على 
جوية  رحلة   17.000 اإلغاء  مت  املن�رشم  مار�ض 

وخارجية”. داخلية  �شفر  تذكرة   600.000 مبعدل 
تزامنا  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  وكاالت  و�شهدت 
التي  املا�شي،  االأحد  التجديد،  عملية  انطالقة  مع 
و  اجلزائر  والي��ات  م�شتوى  على  اأبوابها  فتحت 
كبريا  “توافدا  ورقلة  و  وعنابة  وق�شنطينة  وهران 
تذاكرهم  �شالحية  لتجديد  معظمهم  جاء  للزبائن 
جتهزها  بعد  الح��ق،  ت��اري��خ  اإىل  تاأجيلها  بغية 

الوباء”. من  الوقاية  بو�شائل 
التذاكر  هذه  معظم  اأن  اإىل  ذاته  امل�شوؤول  واأ�شار 
�شبتمرب  �شهر  بعد  ما  “اإىل  تاأجيلها  اأ�شحابها  طلب 
يف  جمانية  ب�شفة  يتم  التواريخ  تغيري  واأن  املقبل، 
قبل  التذكرة  �شالحية  فرتة  وطوال  الدرجة  نف�ض 

الرحلة”. تاريخ 
من  اال�شتفادة  اجلوية  ال�رشكة  لزبائن  ميكن  و 
اإىل  و  املق�شورة  نف�ض  يف  تكلفة  دون  “تعديالت 
للرحالت  بالن�شبة  البلد،  نف�ض  يف  الوجهات  كل 
-ي�شيف   ”2021 مار�ض   31 غاية  اإىل  املمتدة 
هوؤالء  باإمكان  اأنه  اإىل  امل�شوؤول  ولفت  املتحدث-. 
�شاحلة  تذكرة  اأية  “ق�شيمة”  من  اال�شتفادة  الزبائن 
حالة  يف  للتعوي�ض  قابلة   2021 مار�ض   31 لغاية 

التاريخ. هذا  بعد  اال�شتخدام  عدم 
                                                               ق/و

قطاع الفالحة ثاين م�ساهم يف االقت�ساد الوطني بعد املحروقات
والتنمية  الفالحة  وزي��ر  ك�شف 
الريفية، �رشيف عماري، اأن “قطاعه 
االقت�شاد  من  باملائة  ب�12  ي�شاهم 
املحروقات”،  قطاع  بعد  الوطني 
اجلزائر  تركيز  على  “التاأكيد  جمددا 
باعتباره  الفالحي  القطاع  على 
الرثوة  خلق  يف  ا�شرتاتيجيا  قطاعا 
يف  امل�شاهمة  و  املنا�شب  توفري  و 
عماري  اأ�شار  الغذائي”.و  االأم��ن 
االإذاع��ة  على  �شيفا  نزوله  خالل 

اإىل  ال��ث��الث��اء،  الوطنية،Hم�ض  
قطاع  بعث  اإىل  تتجه  “اجلزائر  اأن 
الغذائية،  وال�شناعات  الفالحة 
االأمن  يف  بالغة  اأهمية  من  له  ملا 
الغذائي للبلد”.و يف نف�ض ال�شياق، 
ا�شرتاتيجي  قطاع  الفالحة  اأن  اأكد 
الرثوة  خلق  يف  امل�شاهمة  �شاأنه  من 
ن�شبة  تخفي�ض  يف  وامل�شاهمة 
ال�شغل،  منا�شب  وتوفري  البطالة 
الواردات.واأ�شاف  قيمة  تقلي�ض  و 

ت�شعى  “اجلزائر  اأن  امل�شوؤول  ذات 
جمال  يف  الوطنية  القدرات  لتنمية 
التحويلية  الغذائية  ال�شناعات 
للمادة  االإنتاجي  القطاع  بتنمية 
اال�شتثمار يف  بدعم  االأولية، وذلك 
احلديثة  التقنيات  اإدخال  و  القطاع 
عن  كا�شفا  بع�رشنته”،  الكفيلة 
مل�شاريع  عديدة  ملفات  “ا�شتقبال 
يف  ووط��ن��ي��ة  اأجنبية  ا�شتثمار 

قطاعه”.

قال  الغذائية،  ال�شناعة  وح��ول 
االكتفاء  لي�ض  “الهدف  اإن  عماري 
الفائ�ض  الذاتي فح�شب بل ت�شدير 
ال�شوق  يف  خا�شة  االإن��ت��اج،  من 
م�شيفا  الواعدة”،  االإف��ري��ق��ي��ة 
موريتانيا  م��ع  احل���دود  “فتح  اأن 
من  الكثري  اإىل  ب��واب��ة  �شيكون 
اجلنوبية  خا�شة  االإفريقية  البلدان 

.” منها
   ق/و
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الوزير  ذات  اإىل  ا  وا�شتناًد
ب�شط  النهائي  امل�شب  ن  ف��اإ
ح��ل��وف��ة ب���والي���ة ال����وادي، 
عرب  ت�شفيتها  مت  م��ي��اه  ب��ه 
و�شولها  حني  اإىل  حمطات، 
من  تي  تاأ وهي  امل�شب،  لهذا 
واأو�شح  بالوالية.  بلدية   21
وتفقد  ع��م��ل  زي���ارة  خ��الل 
ذات  ن  اأ ال����وادي،  ل��والي��ة 
بيئي  ن��ظ��ام  �شكل  امل�شب 
اآالف  ن  واأ وخ��ا���ض،  ج��دي��د 
ال  تهدر،  املياه  من  امل��رتات 
كبرية. خ�شارة  وتعد  ت�شتغل 
ك����د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة  اأ ك��م��ا 

اإرث  الغوط  ن  اأ ال�شحراوية، 
نوعه  من  فريد  بيئي  وتراث 
ت�شنيفه،  �شيتم  العامل،  يف 
وو�شعه  االع��ت��ب��ار  ع���ادة  واإ
���ش��م��ن ال���و����ش���م اخل��ا���ض 

الوطني،  البيئي  ب��ال��رتاث 
املحافظة  م��ن  الب���د  ال���ذي 

. عليه
ذات  عرب  ال�شياق،  ذات  يف 
التن�شيق  مت  ن��ه  اأ امل��ت��ح��دث، 

يخ�ض  فيما  الطاقة  وزير  مع 
تهدد  التي  النفطية  املخلفات 
بال�شحراء،  احليوانية  الرثوة 
ال�����رشك��ات  ن  اأ ك����دا  م����وؤ
النفط  جم��ال  يف  النا�شطة 
ل�شوناطراك  م���وال  اأ ت��دف��ع 
وحماية  البيئة  حماية  مقابل 

احليوانية. الرثوة 
الطاقة  وزير  ن  اأ اإىل  �شار  واأ
ذات  ط���راف  االأ كافة  التقى 
ال�����ش��ل��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���وزارة 
�شبوع،  االأ بداية  خالل  الطاقة 
بكل  املطلب  هذا  على  للعمل 
وزارة  على  ويبقى  �رشامة، 
لتجنب  الرقابة  دور  البيئة 
ثرواتنا. وكذا  بيئتنا  خ�شارة 

وا�ستغالل  باملنطقة  فالحية  حميطات  اإن�ساء  اأن  ال�سحراوية،  بالبيئة  املكلف  املنتدب  الوزير  ال�سيخ  �سيدي  اآل  حمزة  اأكد 
املحلية. ال�سلطات  عليه  تعمل  ما  وهو  بامتياز  زراعية  منطقة  اإىل  �سيحولها  امل�سب  مياه 

يوؤكد:  ال�سحراوية  بالبيئة  املكلف  املنتدب  الوزير 

التن�شيقية  اأم�ض  يوم  با�رشت 
املجتمع  حل��م��اي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
م��ك��ت��ب ب��ل��دي��ة ال��ب��ي��ا���ش��ة 
م�شالح  م��ع  وبالتن�شيق 
حملة  يف  امل��ذك��ورة  البلدية 
بعد  ج��دي��دة  وا�شعة  تعقيم 
فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  االأوىل 
خمتلف  يف  بقّوة  اأع�شائها 
دية  املوؤ والطرقات  امل��داخ��ل 
املجاورة  البلديات  ملختلف 
مكافحة  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
ال���ف���ريو����ض 
اخل������ط������ري 
ك�����ورون�����ا 
وذل��ك داخ��ل 
ت  �ش�شا ملوؤ ا
امل���ح���ل���ي���ة ، 
ح��ي��ث ك��ان��ت 
يف  االنطالقة 
يام  االأوىل  االأ
م���ن���ه���ا م��ن 
ال��دائ��رة  مقر 
م������������رورا 
م���ن  مب��ق��ر االأ
ال����وط����ن����ي 
ث���م ل���ل���درك 
ال����وط����ن����ي 
وك��������������ذا 
م�������ش���ال���ح 
على  ال��ربي��د 
تتوا�شل  اأن 
ال���ع���م���ل���ي���ة 
نهاية  ح��ت��ى 
����ش���ب���وع  االأ
دون  اجل���اري 

املرافق  كل  و�شت�شمل   ، توقف 
امل��واط��ن��ون  يق�شدها  ال��ت��ي 
كبري  ب�شكل  لها  ال��زائ��رون 
خ����الل ���ش��اع��ات ال���ي���وم ، 
الت�شهيالت  بعد  خ�شو�شا 
م�شالح  و���ش��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
م����ام االأع�����ش��اء  ال��ب��ل��دي��ة اأ
البلدي  للمكتب  امل�شاعدين 
العملية  جناح  بغية  املذكورة 
اأع�شائها  طالبني   ، امليدان  يف 
العون �شواء  من اجلميع مد يد 
التعقيم  عملية  يف  بامل�شاركة 
بع�ض  ت��وف��ري  اأو  وال��ر���ض 
يف  ال�����رشوري��ة  املتطلبات 
والقفزات  الكمامات  �شورة 
املعدين  امل��اء  ق���ارورات  اأو 
يجب  الذي  لل�رشب  ال�شالح 
للطاقم  االآخ���ر  ه��و  ت��وف��ريه 
م��ام  اأ بالعملية  يقوم  ال��ذي 
املتزايدة من يوم الآخر  احلرارة 
�شارة  لالإ  ، ككل  باملنطقة 
قد  كان  املذكور  املكتب  فاإن 
ثريا  ت�شامنيا  برناجما  �شطر 
امل�شاهمة  ملوا�شلة  ���ش��واء  
اأو  ال��وب��اء  ه��ذا  مكافحة  يف 
املنتمني  املعوزين  مل�شاعدة 
الدخل  �شعيفة  للعائالت 
موا�شلة  م��ن  تتمكن  حتى 
يف  خ�شو�شا  احلياة  مواكبة 
التي  ال�شعبة  الظروف  ظل 
تف�شي  ج��رى  البالد  بها  متر 
ال�شبل  وج��ود  وع��دم  الوباء 
حتى  نهائيا  منه  للتخل�ض 

االآن .
زياد   بو  اأ

املقال  يف  ورد  ملا  تو�شيحا 
ج��ري��دت��ك��م  يف  امل��ن�����ش��ور 
ج��وان   21 االح���د  ب��ت��اري��خ 
الطاليبة  )حي  بعنوان   2020
التيار  انقطاع  الوادي،  مبدينة 
ال�شكان(،  يوؤرق  الكهربائي 
بالوادي  التوزيع  مديرية  فاإن 
بع�ض  �شجلت  بانها  تعلمكم 
عن  اخل��ارج��ة  االن��ق��ط��اع��ات 
ب�شبب  وذل��ك  اإرادتنا  نطاق 
املغرو�شة  االأ�شجار  مالم�شة 
ل��ل��ك��واب��ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
 30 املتو�شط  التوتر  ل�شبكة 

الرياح  هبوب  ثناء  اأ كيلوفوط 
التيار  قطع  اإىل  يوؤدي  ما  وهو 
مع  وب��امل��وازاة  الكهربائي، 
قامت  م�شاحلنا  ف��ان  ذل��ك 
لتقليم  وا���ش��ع��ة  ب��ح��م��ل��ة 
لل�شبكة  املالم�شة  االأ�شجار 
من  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل��ي��ة  وه���ي 
م�شكلة  على  الق�شاء  نها  �شاأ
الكهربائي  التيار  انقطاع 
ان  ال��ع��ل��م  م���ع  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
متوا�شلة  مازالت  العملية 

ال�شاعة. حلد 
ال�توزي�ع م�دي�ر  مياه  ت�رشب  م�شكل  يزال  ال 

مطروحا  ال�شحي  ال�����رشف 
ببلدية  احل�����رشي  بالو�شط 
م����ام ا���ش��ت��م��رار  ال�����وادي، اأ
والتجار،  املواطنني  �شكاوى 
امل�شتعملة  املياه  ت�رشب  جراء 
واالأر����ش���ف���ة،  ال���ط���رق  يف 
روائ��ح  انبعاث  اإىل  اإ�شافة 
ك��ري��ه��ة م���ه���ّددة ال�����ش��ح��ة 

والبيئة. العمومية 
مياه  ت�رشب  م�شكلة  �شملت 
بالو�شط  ال�شحي  ال�رشف 
احل�����رشي مل��دي��ن��ة ال����وادي، 
منها  وط����رق  اأح���ي���اء  ع���دة 
ح��ي االأع�����ش��ا���ض ال��ع��ت��ي��ق، 
ال��ذي ورغ��م ت��وايل ن��داءات 
على  ال�����ش��ك��ان  و���ش��ك��اوى 
البلدي،  ال�شعبي  املجل�ض 

���ش��غ��ال  م��ن اأج����ل ب��رجم��ة اأ
جتد  مل  لكن  ال�شبكة،  جتديد 
�شاغية،  ذان���ا  اأ اال�شتغاثة 
م�شتور،  ب�����ش��ي��دي  ك��ذل��ك 
امل�شتعملة  املياه  اتخذت  حيث 
االأر���ش��ف��ة وال��ط��رق جم��اري 
بحي  ال�����ش��يء  ن��ف�����ض  ل��ه��ا، 
���ش��ي��دي ع��ب��د ال��ل��ه وغ��ريه��ا 
ي�شتنجد  التي  االأمثلة  م��ن 
ال�شلطات  ب��ه��ا  ال��ق��اط��ن��ون 
ل��ل��ت��دخ��ل حل��م��ي��ات��ه��م م��ن 

واالأوبئة. االأمرا�ض 
وق�����ال اأح�����د ���ش��ك��ان ح��ي 
يعد  مل  الو�شع  اإن  االأع�شا�ض، 
انفجار  اأخ��ذ  حيث  حمتمال، 
امل�شتعملة  امل��ي��اه  ق��ن��وات 
ي�����ش��ج��ل ب�����ش��ك��ل ي��وم��ي، 
ي�شكل  املر  الواقع  واأ�شحى 

يف  لل�شكان  حقيقيا  تهديدا 
وال��روائ��ح  امل��ي��اه  جتمع  ظ��ل 
منها،  امل��ن��ب��ع��ث��ة  ال��ك��ري��ه��ة 
اختالطها  من  خم��اوف  وك��ذا 
ما  ال�����رشوب،  امل��اء  ب�شبكة 
اإيكولوجية  ب��ك��ارث��ة  ي��ن��ذر 
املرتدي. البيئي  للو�شع  نظرا 
لل�شكان  �شبق  ن��ه  اأ واأ�شاف 
االن�شغال  ه��ذا  رف��ع��وا  واأن 
مرات،  لعدة  املعنية  للجهات 
من  ف��ري��ق  اإر����ش���ال  ل��ي��ت��م 
للتطهري،  الوطني  ال��دي��وان 
ال�شبكة،  واإ�شالح  لت�رشيح 
تنفجر  م���ا  ����رشع���ان  ل��ك��ن 
اآخ���ر،  م��ك��ان  يف  ال�����ش��ب��ك��ة 
جتديدا  ي�شتدعي  الذي  االأمر 
هذه  ن��ه��اء  الإ لل�شبكة  كليا 
تطبع  اأ�شبحت  التي  املعاناة، 

للمواطنني  اليومية  احل��ي��اة 
على  ال�شكاوى  تهاطل  اأمام 
اأن  ع��ل��ى  م��وؤك��دا  ال��ب��ل��دي��ة، 

للتاأجيل. قابل  غري  الو�شع 
اأن  اآخ���ر  م��واط��ن  واأع���ق���ب 
ال�شحي  ال�����رشف  و�شعية 
يقال  ما  اأقل  الله  عبد  ب�شيدي 
والتي  "مزرية"،  نها  اأ عنها 
اأمام  الآخر  �شهر  من  تت�شاعف 
انفجار  م�شل�شل  ا�شتمرار 
تخوفه  م��ب��دي��ا  ال��ق��ن��وات، 
في�شان  خ��ط��ر  ح���دوث  م��ن 
جانب  اإىل  ال�شحي،  ال�رشف 
االأمرا�ض،  انت�شار  من  اخلوف 
على  ال�شيف  واأن  ال�شيما 
ارتفاع  ي�شهد  الذي  بواب  االأ

احلرارة. درجات 
ي�شني حممد 

بالتن�سيق مع م�سالح بلدية البيا�سة  

تن�سيقية حماية املجتمع بالبيا�سة تطلق 
حملة تعقيم وا�سعة 

�سونلغاز تو�سح حول مقال : "حي 
الطاليبة مبدينة الوادي، انقطاع 
التيار الكهربائي يوؤرق ال�سكان" 

تنبعث منها روائح كريهة مهّددة لل�سحة العمومية والبيئة

اأحياء عديدة تعاين من ت�سرب مياه ال�سرف ال�سحي

دعوا ال�سلطات املحلية اإىل التدخل العاجل بو�سع حد لهذا الكابو�ش الذي نغ�ش عليهم حياتهم

اأزمة حادة يف مياه ال�سرب باأحياء وقرى العقلة

وقرى  اأح��ي��اء  من  العديد  تعرف 
جنوب  ال��واق��ع��ة  العقلة  بلدية 
ف��ادح��ا  نق�شا  ال����وادي،  والي���ة 
ال�����رشب،  م��ي��اه  م��ن  ال��ت��زود  يف 
اأكرث  تدوم  متكررة  وانقطاعات 
الت�رشبات  م��رده��ا  ���ش��ب��وع،  اأ م��ن 
قنوات  بعدة  امل�شجلة  الكبرية 
توزيع،  و�شبكات  رئي�شة  �شخ 
التي  الظاهرة  هذه  ت�شتمر  حيث 

ف�شل  حلول  مع  ال�شكان  اأرهقت 
ال�����ش��ي��ف، رغ���م اجل��ه��ود ال��ت��ي 
لتدارك  املعنية  م�شالح  تبذلها 
وحت�شني  العوي�ض  االن�شغال  هذا 

املقدمة. اخلدمات 
بلدية  اأن  ال�����ش��ك��ان،  واأو���ش��ح 
تعرف  اأحيائها  مبختلف  العقلة 
اأزم��ة ح��ادة يف  يف امل��دة االأخ��رية، 
تفتقد  فيما  ال�رشب،  مياه  توفري 

احل�رشي  الو�شط  يف  اأخرى  اأحياء 
من  واالأك��رث  احليوية.  املادة  لهذه 
غرار  على  القرى  �شكان  اأن  ذلك، 
املاء  من  حمرومون  ربه،  عبد  قرية 
ال�شكاوى  رغم  �شابيع  اأ عدة  منذ 
املعنية،  ل�شلطات  دمت  قمُ التي 
على  �شلبا  ان��ع��ك�����ض  م��ا  وه���و 
الذين  والقاطنني،  ال�شكان  حياة 
املادة،  هذه  لغياب  االأمّرين  يعانون 
عرب  كثرية  ت�رشبات  ل  ت�شجَّ فيما 
اأرجعتها  والطرقات،  ال�شوارع 
وقدم  ت�شدع  اإىل  امل�شوؤولة  اجلهة 
اإىل  باالإ�شافة  التوزيع،  قنوات 
التي  الع�شوائية  احلفر  اأ�شغال 
واأ�شخا�ض  موؤ�ش�شات  بها  تقوم 
درا���ش��ات  على  االعتماد  ب��دون 
قنوات  تواجد  م��اك��ن  الأ م�شبقة 

املياه. توزيع 
العقلة  اأحياء  اأغلب  �شكان  وعرّب 

ا�شتيائهم  ع��ن  ال���وادي  ب��والي��ة 
التي  الظاهرة،  ه��ذه  من  الكبري 
املياه  �شهاريج  اقتناء  على  جتربهم 
للح�شول  باهظة  ثمان  باأ املتنقلة 
داعني  الطبيعية،  الرثوة  هذه  على 
والهيئات  املحلية  ال�شلطات 
املياه  قطاع  ت�شيري  على  امل�رشفة 
العاجل  التدخل  اإىل  باملنطقة، 
الذي  الكابو�ض  لهذا  حد  لو�شع 

اليومية.  حياتهم  نغ�ض 
بتح�شني  باملنا�شبة،  طالبوا  كما 
من  ال�رشب،  مبياه  التزويد  خدمات 
ي�شمح  توزيع،  نظام  اعتماد  خالل 
االإ�شرتاتيجية  املادة  هذه  بو�شول 
م�شتوى  على  العائالت  كل  اإىل 
اأي  ت�شجيل  بدون  البلدية  اأحياء 
�شبكات  يف  تذبذب  اأو  اختالل 

التوزيع. وقنوات  ال�شخ 
ي�شني حممد 



املائية براقي  حّل وزير املوارد 
اأرزق����ي ب��والي��ة االأغ����واط 
مل�شاريع  تفقدية  زي��ارة  يف 
وبع�ض  ب��ال��والي��ة  ق��ط��اع��ه 
ب��ل��دي��ات��ه��ا،م��رف��وق��ًا ب��وايل 
وبح�شورال�شلطات  الوالية 
املدنية  وال��والئ��ي��ة  املحلية 
م����ن����ي����ة وم��ن��ت��خ��ب��ني  واالأ
عديد  خاللها  حملينب،تفقد 
حمطته  كانت  حيث  امل�شاريع 
حمطة  على  الوقوف  االأوىل 
امل�شتعملة  امل��ي��اه  ت�شفية 
فلو،اأين  اأ املنتدبة  بالوالية 
هذه  عن  الوزيرعر�شًا  تابع 
غالفا  كلفت  ال��ت��ي  املحطة 
�شنتيم  مليار   240 فاق  ماليا 
خم�ش�شة  اأورو  ماليني  و6 
بها  توقفت  للتجهيز،والتي 
 2016 �شنة  منذ  االأ�شغال 
املوؤ�ش�شة  ف�شلت  م��ا  بعد 
اجل���زائ���ري���ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
يف  " جمت مينا و ر يد اإ "
ب��ع��د  ومت  ا����ش���ت���ك���م���ال���ه 
ف�����ش��خ ال�����ش��ف��ق��ة م��ع��ه��ا، 
ب�شدة  ال��وزي��ر  ان��ت��ق��د  ي���ن  اأ
م��ر  ت��اأخ��راجن��ازامل�����رشوع واأ
ب��اإع��ادة اإط��الق��ه، واأع��ط��ى 
ظرف  يف  بت�شليمه  تعليمات 
عن  وط��ن��ي��ة  ق�شريل�رشكة 
بالرتا�شي    مناق�شة  طريق 
املتوقفة  االأ�شغال  ال�شتكمال 
والعمل   .2016 �شنة  منذ  به 
خالل  الور�شة  تن�شيب  على  
على  اجلاري،و�شدد  االأ�شبوع 

ت�شليم  يف  ���رشاع  االإ �رشورة 
كما  ال��ه��ام��ة،  امل��ح��ط��ة  ه��ذه 
بت�شديد  تعليمات  اأع��ط��ى 
 17 ملدة  املتاأخرة  اأجورالعمال 
ال�شيد  بعدها   ليعاين  �شهرا، 
���ش��غ��ال  ال���وزي���ر  ت��ق��دم االأ
ب���ال�������ش���داجل���ويف ب��ب��ل��دي��ة 
ي�شقي   وال����ذي  ت��اج��م��وت 
االأرا���ش��ي  من  هكتار   300
ق��دم  اأ م��ن  الفالحية،ويعترب 
ال�����ش��دود ب��اجل��زائ��رامل��وج��ه��ة 
ليختتم  ال��ف��الح��ي،  لل�شقي 
على  ب���ال���وق���وف  زي���ارت���ه 
الذي  �شد"�شكالفة"  م�رشوع 
الكربى  االأ�شغال  به  انتهت 
�شهر  ا���ش��ت��الم��ه  وي��ن��ت��ظ��ر 
اجلارية،  ال�شنة  �شبتمربمن 
يف  ي�شاهم  اأن  ينتظر  والذي 
وادي  بلديات  من  كل  تزويد 
ومدينة  واخلنق  تاجموت  مزي 
االأغ����واط ب��امل��اء ال�����رشوب، 
من  ال��والي��ة  ا�شتفادت  كما 
ب  ر  قدِّ اإجمايل  مايل  غالف 
�شنتيم،موجهة  مليار   70
ل�شبكة  االع��ت��ب��ار  الإع����ادة 
و�شيانة  ال�شحي  ال�رشف 
���ش��ب��ك��ة امل���ي���اه ال�����ش��احل��ة 
حفر  ج��ان��ب  ل���ل�������رشب،اإىل 
ببلديات  ببع�ض  بار  االأ بع�ض 
�شاحنات   5 ال��والي��ة،وك��ذا 
امل�شتعملة  امل��ي��اه  ل�شفط 
ال بلديات  بع�ض  على  توزع 

والية.                                  
بو�رشيط عبدالقادر 

اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة  اإط����ار  يف 
واال�شتغالل  نواعها،  اأ ب�شتى 
الواردة،  للمعلومات  االأمثل 
دائ��رة  اأم��ن  م�شالح  متكنت 
عن  كلم   270 )حوايل  املنيعة 
توقيف  من  غرداية(،  مدينة 
�شنة(        و52   32 ( �شخ�شني 
وحجز  متنوعة  ق�شايا  يف 
مهلو�شة،  واأقرا�ض  خمدرات 
اجلهات  م���ام  اأ تقدميهم  م��ع  

املخت�شة. الق�شائية 
حيازة  بتهمة  �سخ�ش  توقيف   
مهلو�سة  واأقرا�ش  خمدرات 

اإىل  تعود  الق�شية  حيثيات   
ث��ر  اإ  ،13/06/2020 ت��اري��خ 
م��ع��ل��وم��ات م��ف��اده��ا ح��ي��ازة 
كمية  �شنة(   32 ( �شخ�ض 

ق����را�����ض  م��ع��ت��ربة م���ن االأ
مت  وعليه  مب�شكنه،  املهلو�شة 
يف  حمكمة  عمل  خطة  اإعداد 
ال�شيد  واإخطار  ال�شاأن   هذا 
املخت�ض  اجلمهورية  وكيل 
اإذن  ا�شت�شدار  مع  قليميا  اإ
توقيف  ب��ع��د  بالتنفتي�ض، 
مب�شكنه  �شبط  مت  فيه  امل�شتبه 
نوع  من  مهلو�شا  قر�شا   39
  PREGABALIN 300mg
 DRAMAZINE و  
املخدرات  100mg  كمية من 
قدره  م��ايل  مبلغ   ، غ(   4.8 (
اإىل  باالإ�شافة  دج   90000
ي�شتعمالن  نقالني  هاتفني 
كافة  مت��ام  اإ بعد  الرتويج،  يف 
االإج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 
يف  ��دم   قمُ فيه،  امل�شتبه  ح��ق 

اجلهات  م��ام  اأ امل��وايل  ال��ي��وم 
ي��ن  اأ ب��امل��ن��ي��ع��ة،  الق�شائية 
حب�شا  ع��ام  حقه  يف  ���ش��در 
مواد  حيازة  تهمة  عن  نافذا 
اال�شتهالك  اأج��ل  من  خم��درة 
اأجل  من  احليازة  ال�شخ�شي، 
ب�شفة  �شيدالنية  ملواد  البيع 

�رشعية. غري 
و حجز كمية من املخدرات يف 

منف�سلة  ق�سية 
متكنت  منف�شلة  ق�شية  يف   
لل�رشطة  املتنقلة  ال��ف��رق��ة 
بحر  ب��امل��ن��ي��ع��ة  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
من  ال���ف���ارط،  ����ش���ب���وع  االأ
�شنة(   52 ( ب�شخ�ض  االإطاحة 
بالكيف  املتاجرة  ق�شية  يف 
معلومات  بناًءعلى  املعالج، 
امل�شلحة  ذات  اإىل  واردة 

هذه  ببيع  املعني  بقيام  تفيد 
م�شكنه  من  متخذا  ال�شموم، 
ن��ق��ط��ة ت���وزي���ع، ع��م��ل��ي��ات 
من  مكنت  والتحري  البحث 
امل�شتبه  ومكان  الهوية  حتديد 
و�شع  مت  ال��ف��ور  على  ف��ي��ه، 
ال�شيد  واإخطار  حمكمة  خطة 
ال�شت�شدار  اجلمهورية  وكيل 
للم�شكن  بالتفتي�ض  اإذن 
���ش��ف��رت  ول��واح��ق��ه، ح��ي��ث اأ
غ         75 �شبط  على  العملية 
وم��واد   امل��ع��ال��ج  الكيف  م��ن 
اأ�شلحة  اإىل  اإ�شافة  لتهيئته، 
ال�شخ�ض  توقيف  مع  بي�شاء، 
تقدميه  للفرقة    و  ليتم حتويله 
اأين   ، الق�شائية  اجلهات  اأمام 

العقابية.  املوؤ�ش�شة  اأودع 
عامر.ع بن 

بحر  ورق��ل��ة  والي��ة  م�شالح  ق��دم��ت 
الئحة  على  كتابيا  تو�شيحا  االأ�شبوع 
حي  �شكان  طرف  من  املقدمة  املطالب 
 ، احتجاجهم  ج��ددوا  الذين  املخادمة 
امل�شالح  مع  درا�شتها  بعد  هذا  ياأتي 
فتح  على  اأك���دت  حيث   ، املخت�شة 
من  املخادمة  حي  ملمثلي  احلوار  قنوات 
املطروحة  لالن�شغاالت  اال�شتماع  اأجل 

..
املخادمة  مبنطقة  كو�سيدار  م�سروع 

متوا�شلة  به  االأ�شغال  اأن  اأكدت  حيث 
للتطهري،  الوطني  الديوان  طرف  من 
الوطنية  الهيئة  من   مبتابعة  ويحظى 
ال�شطر  يبقى   ، الري   اأ�شغال  ملراقبة 
�شيدي   – خم��ادم��ة  بطريق  اخل��ا���ض 
به  �شتنتهي  واحد  م�شعب  اّل  اإ عمران، 
كان  )هكذا  الثالثاء،  يوم  قبل  االأ�شغال 
يتم  نه مل  اأ العلم  مع   ،   ) قبل  مقّررا من 

للم�رشوع..  الكلي  اال�شتالم 
ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  �سيانة 

مت  ن��ه  اأ ال��والي��ة  م�شالح  اأو�شحت  و 

�شيانة  اأج��ل  م��ن  تعليمات  ���ش��داء  اإ
املعني  الطريق  ط��ول  على  ال�شبكة 
اج��راء  اىل  ب��اال���ش��اف��ة   ، بالتزفيت 
لب  طمُ كما   ، القنوات  داخل  فحو�شات 
من  التاأكد  للمياه  اجلزائرية  م�شالح  من 
لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  قنوات  �شالمة 
عمليات  اأ�شغال  بداية  اأن   ،كا�شفة  
من  االنتهاء  عند  �شتنطلق  التزفيت 
اأن  كما   . الثالثاء  يوم   4 رقم  امل�شعب 
عاتق  على  م�شجلة  التهيئة  عملية   
ا�شت�شارة  تتم  و�شوف  ورقلة  بلدية 
حول  ب��ه  معمول  ه��و  كما  املواطنني 
فيها  مبا  بها  العمل  يجب  التي  النوعية، 

. بالتقطري  ال�شقي  و  الت�شجري  اأماكن 
العمومية االإنارة 

ال�شاأن  هذا  يف  الوالية  اأو�شحت  حيث 
البلدية  عاتق  على  م�شجلة  العملية  اأن 
انتهاء  ع��ن��د  اال���ش��غ��ال  و�شتنطلق 

. االإجراءات 
ل�سحة  ا

اقرتاح  �شيتم  نه  اأ امل�شالح   ذات  اأكدت 

اطار  يف  بالقطاع   امل�شجلة  النقائ�ض 
فيما  النظر  و�شيتم  الدولة  ميزانية 
امليزانيات  م��ن  فيه  االن��ط��الق  ميكن 
خا�شة  القانون  به  ي�شمح  مبا  املحلية، 
متعددة  وعيادة  بالتجهيزات  املتعلقة 
الهيكل  تو�شعة  وك��ذا   ، اخل��دم��ات 
 25 قبل  بت�شجيله  ببوعامر  املتواجد 

..  2020 جوان 
الريا�سة  و  ال�سباب 

انطالق  اأن  ال�شدد  هذا  يف  ك�شفت  و 
مدرجات  باإجناز  اخلا�شة  االإج��راءات 
قبل  باملخادمة  مقعد   3000 ملعب 
�شيتم  كما   ، جويلية  �شهر  نهاية 
الإجناز  االأر�شية  اختيار  يف  االنطالق 
وال��درا���ش��ة  ج���وان   30 قبل  م�شبح 
طماأنت  جويلية..و   15 قبل  �شت�شجل 
ت�شجيل  �شيتم  ن��ه  اأ ذات��ه   الوقت  يف 
درا���ش��ة م��ن اأج���ل اإع����ادة االع��ت��ب��ار 
قبل  عمران   ب�شيدي  املتواجدة  للقاعة 
املقاول  اختيار  مت  كما   ، جويلية  اأول 
كال   ، مع�شو�شب  ملعب  باإجناز  املكلف 

ميزانية  اطار  يف  م�شجلني   امل�رشوعني 
. الوالية.

االجتماعية  التجزئات 
اأن فئة من  �شكان  اأو�شحت  الوالية  و 
ح�شة  م��ن  �شي�شتفيدون  امل��خ��ادم��ة 
ا�شتفادت  التي  اأر���ض  قطعة   4500
ي��داع  اإ مت  حيث   ، ورقلة  بلدية  منها 
طرف  من  فيها  التحري  مت  و  القوائم 

البلدية.. م�شالح 
على  ورق��ل��ة  والي��ة  ادارة  اأك���دت  و 
باأ�شماء  الهياكل  ت�شمية  تفعيل  

  : م�شتطردة  الوالية  وجماهدي  �شهداء 
املجاهدين  ملديرية  تعليمات  �شتعطى 
اأو�شحت  و   ، الق�شية  يف  للنظر 
جتهيزات  باقتناء  مكلفة  البلدية  اأن 
الوالية  ميزانية  من  ت�شلية  و  لعاب  اأ
..كما   2020 جويلية  �شهر  اأواخر  قبل 
ت�شجل  مل  نه  اأ امل�شالح   ذات  اأ�شارت 
مياه  يف  التذبذب  ع��ن  �شكوى  ي��ة  اأ
و  اأ املواطنني  طرف  من  ال  ال�رشوب، 

للمياه  اجلزائرية  م�شالح 
التجاين  ن-ق- 
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احلرائق بورقلة تتلف اأكرث من ثالث اآالف نخلة

يو�سف بن فا�سل
---------------- 

للحماية  الوالئي  املدير  ك�شف 
بن  ورق��ل��ة  ل��والي��ة  امل��دن��ي��ة 
م�شاحله  ان  الدين،  عز  قدور 
ت��دع��م��ت ب�����ش��ت  ���ش��ي��ارات 
ملجابهة  املنتقل  للرتل  خفيفة 
باتت  التي  احلرائق  هذه  مثل 
م�شريا  النخيل،  ا�شجار  تهدد 
احل��م��اي��ة  م�����ش��ال��ح  ان  اىل 
 426 قرابة  اأح�شت  املدنية 
 3988 اإتالف  اإىل  اأدى  حريقا 
املا�شية  ال�شنة  خ��الل  نخلة 
ال�شنة  يخ�ض  فيما  م���ام  اأ
ذات  اأح�����ش��ت  فقد  اجل��اري��ة 
تلفت  اأ حرائق   208 امل�شالح 
االمر  وهو  نخلة   1400 خالله 
احلماية  اع���وان  جعل  ال��دي 
م�شتمر،  ت��اأه��ب  يف  امل��دن��ي��ة 

امل�شالح  م��دي��ر  اأ���ش��اف  و 
معاناتهم  عن  املدنية  احلماية 
التي  احلرائق  جراء  امل�شتدمية 
االأخرية  ال�شنوات  ت�شاعفت 
الطائ�شة  املمار�شات  بفعل 
ارتفاع  عن  ف�شال  ن�شان،  لالإ
بلغت  التي  احل��رارة  درج��ات 
بع�ض  يف  مئوية  درج��ة   50

�شيق  م�شاكل  تعّد  االأوقات. 
وهجرة  الفالحية،  امل�شالك 
بفعل  مزارعم  عن  الفالحني 
وتهديدها  اخل��ن��ازي��ر  تكاثر 
عن  التبليغ  وتاأخر  حلياتهم، 
و�شائل  انعدام  وكذا  احلوادث 
رجال  و�شول  قبل  االإط��ف��اء 
للهكتارات  املدنية  احلماية 

���ش��ب��اب  امل��ت�����رشرة، م��ن االأ
ثروة  ت��الف  اإ على  امل�شاعدة 
ال��ن��خ��ي��ل وت���زاي���د ن�����ش��وب 
التحكم  �شْعب  التي  النريان 
اجلهات  تكلف  حيث  فيها، 
متوا�شلًة  �شاعاٍت  املخت�شة 
يف  الو�شعية  على  لل�شيطرة 
نف�ض  ح��دّذر  ال�شياق  نف�ض 
ال�شلبّية  ظاهرة  من  املتحدث 
االآون���ة  يف  ان��ت�����رشت  ال��ت��ي 
البع�ض  القيام  وهي  االأخ��ري 
النخيلة  غابات  اأ�شحاب  من 
الن�شيج  من  والقريبة  القدمية 
احل��رق  بعملية  ال��ع��م��راين 
ق�شد  الغابات  لهذه  العمدي 
فالحية  اأرا���ض   من  حتويلها 
للبناء،  �شاحلة  ار����ض   اىل 
حدة  من  زاد  الذي  االأمر  وهو 
اأعوان  كاهل  واأرهق  الو�شع 

بالوالية.   املدنية  احلماية 

لها،  املحاذية  واملناطق  الواحات  نخلة يف عا�سمة  األف   3988 فاقت  الفارطة  ال�سنة  بورڤلة خ�سائر كبرية خالل  النخيل  تكبدت واحات 
النخيل اأنواع خمتلفة من  اللهب على  األ�سنة  اأتت  و قد 

احلرائق هذه  ملجابهة  املتنقل  للرتل  خفيفة  �سيارات  ب6  تتدعم  املدنية  احلماية  وزير املوارد املائية يف زيارة تفقدية م�سالح 
لقطاعه بوالية االأغواط

توقيف �سخ�سني مع حجز كميات من املخدرات و االأقرا�ش املهلو�سة بغرداية 

م�سالح والية ورقلة ترّد على الئحة مطالب �سكان املخادمة



جواريات العدد07
اإلربعاء 24 جوان 2020 م الموافق لـ 03 ذو القعدة 1441هـ2027

مواطنون بتاقوراية ببلعبا�ش ي�ستعملون احلطب 
لطهي و التدفئة يف غياب الغاز

م.رم�ساين
-----------------

النائية  القرية  ل��ه��ذه  ت�شفع  مل 
اإىل  وحّولها  االإره��اب  دمرها  التي 
اأب�شط  بها  تنعدم  مهجورة  قرية 
وزادها  الكرمي،  العي�ض  �رشوريات 
تدهورا  خلت  �شنوات  يف  االإهمال 
الوالية  وايل  �شكانها  نا�شد  ،حيث 

لتزويد  الفوري  التدخل  اجل  من 
املعاناة  بعد  املدينة  بغاز  قريتهم 
اأكد  ،اإذ  عودتهم  منذ  كابدوها  التي 
قارورة  اأن غياب  تاقوراية  مواطنو 
وي�شطرهم  يوؤرقهم  ب��ات  الغاز 
الطهي  اجل  من  احلطب  ال�شتعمال 
والتدفئة الأن ثمن القارورة يكلفهم 
النقل  و�شائل  غياب  ب�شبب  غاليا 
ي�شتنجدون  اإذ   ، البلدية  مقر  نحو 

بثمن  "الكلوندي�شتان"  ب�شيارات 
،ما  ال��ق��ارورة  جللب  دج   1000
جعلهم يطالبون باالإ�رشاع يف اإدخال 
املاأ�شاة،  هذه  الإنهاء  الطبيعي  الغاز 
اأبرز  من  تعترب  القرية  وان  خا�شة 
تعاِن  ومل  بالوالية  الظل  مناطق 
�شنوات  خ��الل  مثلها  منطقة  اأي 
املنطقة  �شباب  جهتهم  ،من  اجلمر 
امللعب  باإجناز  �شديد  باإحلاح  طالبوا 

منذ  حلما  اأ�شبح  ال��ذي  اجل��واري 
وعودا  تلقيهم  بعد  �شنوات،   05
هيهات  لكن  املحلية  ال�شلطات  من 
اآخرون  مواطنون  عرب  كما  ..،ه��ذا 
الو�شع  من  ا�شتيائهم  عميق  عن 
ما  خا�شة  يعي�شونه  الذي  امل��زري 
البلدية  امللحقة  بخ�شو�ض  تعلق 
وحتتاج  خدمة،  اأي  تقدم  ال  التي 
على  احل�شول  اجل  من  �شبكة  اإىل 
هذا  ويف  ،حيث  االإداري���ة  الوثائق 
ال�شياق ي�شطر املواطن اإىل التنقل 
اإىل بئر احلمام من اجل ا�شتخراجها 
غبنا   زادت���ه  �شعبة  ظ���روف  يف 
،يذكر اأن قرية تاقوراية ومن خالل 
برنامج ا�شتعجايل مت ت�شطريه لفك 
هناك  القاطنة  العائالت  عن  الغنب 
 746 من  اأزيد  قيمته  ما  مت ر�شد   ،
تتعلق  لعمليات خمتلفة  دج  مليون 
الكرمي،  العي�ض  اأ�شا�شا ب�رشوريات 
للطريق  االعتبار  اإع���ادة  ومنها 
مقر  احلمام  بئر  بني  الرابط  البلدي 
م��رورا  ت��اوري��رة  وبلدية  البلدية 
م�شافة  على  ت��اق��وراي��ة  بالقرية 
تعبيد  عن  ،ناهيك  كلم   30 تفوق 
املزفتة،  باخلر�شانة  الداخلية  الطرق 
من  الفالحي  اال�شتثمار  وت�شجيع 
تقدر  م�شاحة  تخ�شي�ض  خ��الل 
للن�شاطات  ه��ك��ت��ارات  ب610 
تزخر  املنطقة  ك���ون  ال��ف��الح��ي��ة 

برثوات هائلة يف هذا املجال  .

تتخبط عدة عائالت من بقية تاقوراية التابعة لبلدية بئر احلمام جنوب والية �سيدي بلعبا�ش يف ماأزق حقيقي من جراء غياب 
التنمية، التي جعلت اأبناء املنطقة املعزولة يعي�سون احلرمان ومنها الغاز الطبيعي الذي يعترب حلما لدى العائالت التي تقطن 
هناك منذ عام 2001 ،بعد اإعادة اإعمار القرية املهجورة التي كانت حمتلة من طرف االإرهاب خا�سة بن �سيحة وعقال ،اأين 

�سهدت هذه االأخرية معارك �سارية هناك.

كانت معقال لالإرهاب 

ك�شف بيان خلية االعالم للمجموعة 
بتب�شة  الوطني  للدرك  الوالئية 
و  لالأمن  الثالثة  الف�شيلة  اأفراد  اأن 
التدخل الدرك الوطني يف بئر العاتر 
وفرقة الدرك الوطني بتب�شة، متكنوا 
اأم�ض ااأول من حجز 500 علبة مع�شل 
واأزيد من 300 احذية خمتلفة مهربة 
و  �شخ�شني  توقيف  و  تون�ض  من 
اثر  كانت  االأوىل  العملية  �شيارتني، 
عنا�رش  بها  قام  اإقليم  عرب  دوري��ة 
التدخل  و  لالمن  الثالثة  الف�شيلة 
الدرك الوطني يف منطقة بلدية بئر 
العاتر جنوب تب�شة، و اأثناء تواجدهم 
باملكان امل�شمى العقلة اجلديدة بلدية 
البلد  من  مهربة  ب�شاعة  حجز  مت 
نعال  تتمثل يف:190  تون�ض  املجاور 

ن�شائيا ،77 نعال
دلوا   14 و  رجاليا  نعال   40، اأطفال   
ليتم  20لرتا  �شعة  فارغا  بال�شتكيا 
اإىل  ت�شليمها  و  الب�شاعة  حجز 
الوطني يف  للدرك  االإقليمية  الفرقة 
ويف  التحقيق  ملوا�شلة  العاتر،  بئر 
عنا�رش  قيام  واثناء  ال�شياق  ذات 
بخدمة  بتب�شة  الوطني  الدرك  فرقة 
امل�شمى  باملكان  امل���رور،  �رشطة 
الدكان بلدية تب�شة بالطريق الوالئي 
رقم 08 الرابط بني بلدية تب�شة واملاء 
االأبي�ض، قاموا بتوقيف �شيارة نفعية 
مت  وتفتي�شها،  املركبة  مراقبة  وبعد 
العثور على متنها على 45 خرطو�شة 
10 علب من املع�شل  يف كل واحدة 
اأداليا و05 خراطي�ض بكل  تول  نوع 
واحدة 10 علب من املع�شل من نوع 
و�شيلة  مع  حجزها  مت  اأين   ، ف���اخر 
واقتياده  ال�شائق  وتوقيف  النقل 
التحقيق.  ملوا�شلة  الفرقة  مقر  اإىل 
من  كل  حجزت  ال�شياق  ذات  ويف 

مقدم  بئر  الوطني  ال��درك  فرقتي 
جنوب  االأبي�ض  وامل��اء  تب�شة  غرب 
االأول يف عمليتني  اأم�ض  نهار  تب�شة 
منف�شلتني �شتة قناطر من ال�شيفون 
مهربة من تون�ض، رغم ما حتمله من 
جانب  اىل  متنقلة  اأمرا�ض  ع��دوى 
االأوىل  العملية  م�شتعملو  حمركني، 
للدرك  االإقليمية   الفرقة  بها  قامت 
فور  بتب�شة  مقدم  ببئر  الوطني 
تلقيهم معلومات حول عبور احلدود 
مركبة وعلى متنها حمرك  م�شتعمل 
والية  نحو  تب�شة  من  طريقه  يف 
الوالئي  الطريق  عرب  البواقي،  اأم 
بئر  بلديتي  بني  ال��راب��ط   01 رق��م 
و�شع  مت  الفور  على   ، وقريقر  مقم 
الوالئي  الطريق  على  مراقبة  نقطة 
بو�شقيفة  امل�شمى  باملكان   01 رقم 
الدفع  املركبة رباعية  حيث مت ر�شد 
مت  �شائقها،  وف��رار  توقيفها  وبعد 
تفتي�شها والعثور على 02 حمركني 
ليتم  اخلفيفة،  لل�شيارات  م�شتعملني 
االقليمية  الفرقة  مقر  اىل  نقلها 
ملبا�رشة  مقدم  ببئر  الوطني  للدرك 
خالل  ثانية  عملية  .ويف  التحقيق 
�شيارة  قدوم  حول  بالغ  على  وبناء 
مهربة  بب�شاعة  حمملة  �شياحية 
ق�شد التهريب يف اجتاه املاء االأبي�ض 
العقلة  بلدية  الزقيق  بعني  م��رورا 
الوالئي  الطريق  �شالكة  امل��احل��ة، 
بدون  املركبة  توقيف  وبعد   05 رقم 
لوحتي الت�شجيل يف قيادتها م�شتبه 
فيه يف العقد الثالث من عمره، حيث 
قناطر  على)06(  العربة  بداخل  عرث 
األب�شة بالية؛ مت نقل املحجوزات اىل 
مقر الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 

بالعقلة املاحلة ملوا�شلة التحقيق
�شو�شه حممد الزين

حجز 500 علبة مع�سل 
و 300 حذاء  و6 قناطري �سيفون 

مهربة بتب�سة 

وايل ق�سنطينة يلتقي باالأطباء و ممثلي اجلمعيات و يوؤكد:

نبه وايل ق�شنطينة �شا�شي اأحمد عبد احلفيظ  
الت�شاعد  جراء  الو�شع  بخطورة  املواطنني 
كورونا  بفريو�ض  االإ�شابة  حلاالت  املتزايد 
بتهاون  منددا  االأخ��رية،  �شاعة   72 خالل 
املواطن وما ينجم عنه من تهديدات لل�شحة 
العمومية و اأ�شار اأن هذا التهاون مل يقت�رش 
املوظفني يف  املواطن فح�شب، بل من  على 
االإدارة و قد ا�شتمع الوايل لتقارير االأطباء و 
بوال�شوف  الربوفي�شور  ح�شب  املخت�شني، 
متابع  و  لر�شد  الوطنية،  اللجنة  ع�شو 
كورونا ت�شكلت خلية ملتابعة  ر�شد  الوباء 
بقرار  هذا  و  بلح�شني  الربوفي�شور  يراأ�شها 
القيام  ب�شدد  و هي  اجلمهورية،  رئي�ض  من 

بزيارات ميدانية عرب كل واليات الوطن
عبد  اأحمد  �شا�شي  ق�شنطينة  وايل  انتقد 
اأم�ض  �شبيحة  جمعه   لقاء  يف  احلفيظ 
و  ال�شحة  قطاع  يف  املخت�شني  و  باالأطباء 
املواطنني  بع�ض  �شلوكات  اجلمعيات  كذا 
الو�شع،  بخطورة  تهاونهم  و  ال�شلبية  
بعد  خا�شة    19 كوفيد  وباء  انت�شار  جراء 
اإىل  احلياة  ع��ودة  و  ال�شحي  احلجر  رف��ع 
طبيعتها يف ظل غياب الدواء و اللقاح، اأين 
لوحظ دخول مواطنني باأبنائهم للم�شاحات 
كاأنهم يف  و  ت�شوق  دون  الكربى  التجارية 
رحلة �شياحية دون احرتام القواعد الوقائية، 
الوايل  �شدد  و  للخطر،   ابناءهم  معر�شني 
املواطنني  اجلمعيات يف حت�شي�ض  دور  على 
يف  يعود  االأول  االأم���ر  الأن  تنبيههم  و 
ثم  بالفريو�ض،  االإ�شابة  جتنبهم  و  �شاحلهم 
التخفيف ال�شغط عن االأطباء املرابطني يف 
منذ  يرعائلته  مل  من  فيهم  و  امل�شت�شفيات، 

ت�شحية  اأكرب  قال  كما  تعترب  هذه  و  ا�شهر 
ق�شنطينة  وايل  ا�شتمع  و   ، االأطباء  قدمها 
علم  يف  املخت�شني  و  االأطباء  تقارير  اإىل 
�شجلتها  التي  االأرق���ام  ال�شيما  االأوب��ئ��ة، 
حيث  ق�شنطينة،  بوالية  ال�شحة  مديرية 
و  الوقاية  بقواعد  لاللتزام  املواطنني  دعا  
التباعد  و  الكمامة  ارتداء  يف  تتمثل  التي 
الدور  اإىل  ال�شدد  اجل�شدي، م�شريا يف هذا 
اأن تقوم به اجلمعيات و  الكبري الذي وجب 
كذا و�شائل االإعالم يف عمليات التح�شي�ض 
اإقناعه  و  املواطن،  من  الفكرة  تقريب  و 
يخرتق  طاملا  اأوالده  و  عائلته  و  مهدد  باأنه 

التعليمات و ي�رشبها عر�ض احلائط.
مدير  ط��رف  من  املقدم  التقرير  ح�شب   
�شخ�شا   2486 فاإن  ال�شكان   و  ال�شحة 
الوالية  �شجلت  و  ق�شنطينة،  بوالية  متابعا 
335 منهم  الوباء،  1347 حالة  منذ ظهور 
منجلي  علي  اأن  مو�شحا  لل�شفاء،  متاثلوا 
هاج�شا  متثل  اخل��روب  بدائرة  ما�شيني�شا  و 
قطاع  م�شتوى  على  امل�شوؤالني  لدى  كبريا 
بن�شبة  انت�شارا  يعرف  الوباء  ال�شحة، كون 
باملقارنة مع بلدية حامة بوزيان  باملائة،   36
التي بلغت ن�شبة االإ�شابة فيها 05 باملائة ، 
و 10 باملائة يف باقي بلديات الوالية، و ذكر 
مدير ال�شحة اأن حاالت االإ�شابة بالفريو�ض 
 47 بن�شبة  الذكور  من  اأكرث  االإناث  م�شت 
اأما  باملائة،   35 بن�شبة  الذكور  و  باملائة، 
الفئة العمرية فلم مت�ض كبار ال�شن فقط بل 
اإىل  �شنة   20 اأي بني  ال�شباب منهم،  م�شت 
الوقائي  الطب  م�شالح  تقوم  و  �شنة،    65
الو�شط  ميدانية يف  باإجراء حتقيقات  حاليا، 

االإ�شابات   ن�شبة  لتحديد  العائلي  و  املهني 
و اإن كان هناك حاملو الفريو�ض و ال تظهر 
اتخاذ كل  َثم  املر�ض، و من  اأعرا�ض  عليهم 
احلجر  يف  لو�شعهم  التدابري  و  االإج��راءات 
ال�شحي و عزلهم اإن وجدت حاالت اإ�شابة، 
بالوباء  اإ�شابتهم  يتقبلون  البع�ض ال  اأن  اإال 
الإج��راء  امل�شت�شفيات  اإىل  يتوجهون  ال  و 

فحو�شات طبية.
اأ�شئلة  على  رده  يف  ق�شنطينة  وايل 
االإيجابي  التفاعل  اإن  ق��ال  ال�شحافيني 
يتقيد  عندما  املواطن  من  يبداأ  املر�ض  مع 
بالتعليمات، و يف رده على �شوؤالنا حول بيع 
الكّمامات من قبل اأطفال قمُ�رشَّ يف ال�شاحات 
دون  التجارية  املحالت  داخل  و  العمومية 
احرتام القواعد ال�شحية و بخا�شة النظافة 
اأحمد عبد احلفيظ بالنظر يف  تعهد �شا�شي 
الإيجاد  التجارة   م�شالح  مع  امل�شائل  هذه 
يف  الكمامات  بيع  ملنع  الالزمة  التدابري 
 ، للتلوث  تعر�شها  و  العمومية  الف�شاءات 
اإىل تقارير  ا�شتمع كذلك  الوايل قد  و كان 
االأطباء و املخت�شني يف علم االأوبئة و الطب 
الوقائي، و يف هذا االإطار اأ�شار الربوفي�شور 
بوال�شوف ع�شو اللجنة الوطنية لر�شد و 
متابعة فريو�ض كورونا، اأن الفريو�ض ين�شط 
و  االإحتكاك  كرث  كلما  و  املجتمع  بن�شاط 
التقارب و عدم احرتام م�شافة االأمان، كلما 
االنت�شار،  و  التطور  يف  الفريو�ض  يف  زاد 
طبق  اإذا  فيه  التحكم  االإن�شان  باإمكان  و 
بالتعليمات  وعمل  الوقائية  االإجراءات  كل 
العليا   ( املخولة  ال�شلطات  ت�شدرها  التي 
بوال�شوف  الربوفي�شور  املحلية(،  و قدم  و 

ب����ع���������ض 
امل��الح��ظ��ات 
ال��ت��ي وق��ف 
ع��ل��ي��ه��ا  و 
ه����و ي��ق��ّي��م 
���ش��ل��وك��ات 
امل��واط��ن��ني، 
اأن  ح���ي���ث 
ال  بع�شهم 
و�شع  يحرتم 
ال��ك��ّم��ام��ة، 
البع�ض  و 
ج���ع���ل���ه���ا 

من  اإجنازها  يف  يتفنن  راح  حيث  "مو�شة" 
اأن يك�شب من ورائها املال ، و ك�شف  اأجل 
متابعة  و  لر�شد  الوطنية  اللجنة  ع�شو 
الوباء عن التعليمة الرئا�شية التي ا�شدرها 
رئي�ض اجلمهورية  عبد املجيد تبون،  و التي 
تق�شي بت�شكيل خلية ملتابعة  ر�شد  الوباء 
يراأ�شها الربوفي�شور بلح�شني، و هي ب�شدد 

القيام بزيارات ميدانية لكل الواليات.
من  بلعابد  الربوفي�شور  حذر  جهته  ومن   
به  متر  ال��ذي  ال�شجي  بالو�شع  التهاون 
االأرقام   خالل  من  و  ككل،  العامل  و  البالد 
التي قدمها كعينة، كانت ن�شبة اال�شتقبال 
فحو�شات  اإجراء  يف  الراغبني  لالأ�شخا�ض 
كانت  و  اليوم  يف  �شخ�شا   20 تتجاوز  ال 
واحدة  حالة  عليها  يتح�شل  التي  النتيجة 
الوباء  انت�شار  ظل  يف  اأما  االإ�شابات،  من 
اأ�شبحت امل�شت�شفيات ت�شتقبل 40 �شخ�شا 
املخ�ش�شة  امل�شالح  ت�شجل  و  يوميا، 

االإ�شابات،  من  باملائة   80 الغر�ض  لهذا 
مري�ض   100 كل  يف  اأن��ه  اأك��رث  مو�شحا 
اإيجابية،  حالة  باملائة   50 من   اأكرث  ن�شجل 
خمت�ض  �شاعد  بن  جمال  الربوفي�شور  اأما 
يف علم االأوبئة و الطب الوقائي مب�شت�شفى 
دور  اأكد على  فقد  ق�شنطينة  مراد  ديدو�ض 
و�شائل االإعالم يف تقريب املفاهيم للمواطن 
العادي، و حت�شي�شه باأهمية اتباع االإجراءات 
املواطنني  بع�ض  كون  تطبيقها،  و  الوقائية 
اآخرين يظنون  و  اجلائحة،  ال يعرفون ماهي 
امل�شلحة  ان  كا�شفا  موجود،  غري  الوباء  اأن 
مراد  ديدو�ض  مب�شت�شفى  بالوباء  اخلا�شة 
ا�شتقبال  ت�شتوعب  تعد  مل  و  احلد  جتاوزت 
حم��دودا،  االأ���رشة  عدد  كون  جدد  مر�شى 
ودعا الربوفي�شور بن �شاعد املجتمع املدين 
و  الوباء،  فيها  ظهر  التي  االأحياء  يحدد  اأن 
اإح�شاء عدد حاملي الفريو�ض بعدما و�شفه 

بالكابو�ض الوبائي.
علجية عي�ض

 ال ن�سمح الأٍيّ كان اأْن يتهاون بخطورة الو�سع اأمام ت�ساعد انت�سار الوباء



قرارات "هامة" يف جمال 
الريا�سة وال�سباب ُتكّلل 
اجتماع وزيري القطاع 

اجلزائري والتون�سي

ر�سمًيا.. احتاد اجلزائر 
يخف�ش رواتب العبيه

اأكد الفرن�سي زين الدين زيدان 
مــدريــد،  لــريــال  الفني  املــديــر 
ــص  ــو� جـــاهـــزيـــة فـــريـــقـــه خل
ــًدا  مــواجــهــة ريـــال مــايــوركــا غ
مناف�سات  اإطـــار  يف  الأربــعــاء، 

اجلولة الـ31 من الليجا.
وقـــال زيــــدان، خــالل املــوؤمتــر 
الفيديو  بتقنية  ال�سحفي 
�سياأتي  "مايوركا  كونفران�ص: 
الــثــالث  الــنــقــاط  ــن  ع للبحث 
�ــســدنــا، وهـــو فــريــق ميــكــن اأن 
واأظــهــر  وقـــت،  اأي  يف  يزعجنا 
الأول،  الـــدور  مــبــاراة  يف  ــك  ذل
اللقاء،  يف  فقط  نفكر  ونــحــن 
ونحافظ على اجلدية والرتكيز 
3 نقاط جديدة  اإ�سافة  ملحاولة 

لر�سيدنا".
جدول  حول  املُثار  اجلدل  وعن 
يقوم  "هنا  ـــاب:  اأج املــبــاريــات، 
راأيــي  ــدي  ول بعملهم،  اجلميع 
ومــا  ـــه،  ب ـــارك  ـــس اأ� لــن  لكنني 
الغد،  مواجهة  فقط  يقلقني 
التي اأعتربها نهائي، وتنتظرنا 
ومن  للغاية،  مهمة  مباريات   8
كما  الــتــعــلــيــق  ــع  ــي ــم اجل ـــق  ح

ي�ساوؤون".
فرتات  هو  �سيء  "اأهم  واأ�ساف: 
اأي  ُيغري  لن  اأقوله  وما  الراحة، 
نحظى  اأن  يهمنا  ما  وكل  �سيء، 
بنف�ص الق�سط من الراحة، لأن 
�سيق،  وقت  يف  ُتلعب  مباراة   11

وعلينا العتناء باأنف�سنا".
حديث  يوم  كل  "هناك  وتابع: 
ل  لكنني  يحدث،  اأن  ميكن  عما 
اأن  يجب  �سخ�ص  وكــل  اأ�ــســارك، 

نف�سي  اأكر�ص  واأنا  بعمله،  يقوم 
لإعداد فريقي ب�سكل جيد، وما 
اأر�ص  على  يحدث  ما  هو  يهمني 

امللعب".

هازارد وفينيسيوس

اللعب  اإمكانية  عــن  وب�سوؤاله 
مــًعــا،  وفيني�سيو�ص  بـــهـــازارد 
م�ستحيال،  ذلك  اأرى  "ل  اأو�سح: 
الالعب  جنعل  اأن  نحاول  لكننا 
ــع  ــس اأ� اأن  واأحــــــب  مـــرتـــاحـــا، 
لهم،  مكان  اأف�سل  يف  الالعبني 
ل  مًعا،  اللعب  جميًعا  وميكنهم 

�سك يف ذلك".
وهــــازارد؟  "رامو�ص  واأردف: 
وهناك  موقفهما،  غــًدا  �سرنى 
غ�سون  يف  املباريات  من  العديد 

اأيام قليلة، والتعايف
مهم".

وعن عودة اإي�سكو، اأجاب: "خرب 
واإ�سابته  لنا،  بالن�سبة  جيد 
توقعنا،  مما  خطورة  اأقل  كانت 

و�سيكون موجوًدا غًدا معنا".
وا�ستكمل: "كا�سيمريو لن يلعب 
العتماد  علينا  ويجب  غـــًدا، 
خمتلفة،  اأ�سا�سية  ت�سكيلة  على 

وهذا ما �سنفعله".
ُم�ساًبا،  مازال  "نات�سو  ووا�سل: 
ال�سحيح  ــق  ــري ــط ال يف  لــكــنــه 
�سريًعا،  يعود  اأن  واآمــل  للعودة، 
اأما بالن�سبة لكارفاخال، فلدينا 
الالعبني،  من  كبرية  ت�سكيلة 
وميليتاو  مكانه،  ميندي  ولعب 
كظهري،  اللعب  على  قادر  ا  اأي�سً

وداين ُيقدم م�ستويات رائعة".

جاريث بيل

وحول عدم العتماد على بيل، 

ــًدا،  غ ــاراة  ــب م "لدينا  ــح:  ــس اأو�
حا�سرين،  اجلميع  و�سيكون 
ـــذا كـــل ما  ـــم، ه ـــده ــل اأح ــي وب

�ساأقوله".
بعمر  لزال  "فيني�سيو�ص  ونوه: 
يتعلم  اأن  وعليه  عــامــا،  الـ19 
يعرف  وهو  الأ�سياء،  من  املزيد 
لعب  املا�سية  املباراة  ويف  ذلك، 
على  فقط  لي�ص  رائـــع  ب�سكل 
لعب  فهو  الهجومي،  امل�ستوى 
جيد جًدا يف احلا�سر ومل�ستقبل 

ريال مدريد".
واخــتــتــم بــاحلــديــث عــن كوبو 
ملايوركا:  املُعار  املريجني  لعب 
ويلعب  جــيــًدا،  مو�سما  "ُيقدم 
ــث عنه  ــح ــب ي ــــان  ك ـــا  م وهـــــذا 
مثري  لعــب  وهــو  اأي�سا،  ونحن 
اأجله،  من  �سعيد  واأنا  لالهتمام 
بالن�سبة  �سيحدث  ما  و�سرنى 

مل�ستقبله".

مــدرب  كــلــوب،  يــورجــن  ك�سف 
البدنية  احلالة  عن  ليفربول، 
من  امل�سابني  مــوقــف  لالعبيه 
كري�ستال  لــقــاء  يف  املــ�ــســاركــة 
ــاء، �سمن  ــع ــًدا الأرب بــال�ــص، غ
من   31 رقـــم  ــة  ــول اجل لـــقـــاءات 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
حممد  امل�سري  النجم  وتـــدرب 
اأنه  اإل  طبيعية،   ب�سورة  �سالح 
اإذا  مــا  عــن  الك�سف  عــدم  ف�سل 
ل،  اأم  اليوم  مباراة  �سيبداأ  كان 
اأندي روبرت�سون  وكذلك تدرب 

ب�سكل طبيعي.
ــالح  ــس ومــــع عـــــودة كـــل مـــن �
على  كلوب  ــد  اأك وروبــرتــ�ــســون، 
جيم�ص  من  كل  جاهزية  عــدم 
ميلرن اأو جويل ماتيب للم�ساركة 

يف مباراة الغد.
وقـــال كــلــوب الــيــوم يف املــوؤمتــر 
عن  باملباراة  اخلا�ص  ال�سحفي 
ملعب  يف  غــًدا  اجلماهري  غياب 
الأنفيلد: "�سيكون الأمر خمتلفا، 
وكنا  اأ�سابيع،  لأربــعــة  تدربنا 
�ستاأتي،  اللحظة  تلك  باأن  نعرف 
كرة القدم لي�ست كما هي بدون 
كما  تكون  لن   100% اجلماهري، 
هي، هذه فرتة �سنخو�سها بدون 
تقدمي  علينا  ولــكــن  ــار  الأنــ�ــس

اأف�سل ما لدينا بها".

غياب الجماهير 

اأف�سلية  اأنفيلد  ملعب  منح  وعن 
الــغــيــاب  يف  حــتــى  لــلــيــفــربــول 

اجلـــمـــاهـــريي، عــلــق كــلــوب: 
اإيفرتون( كانت  )اأمام  "الديربي 
مثاًل، تعاملنا معها كما هي، هذه 
اجليد  ومن  ملعبنا،  على  مباراة 
ال�سري داخل غرف خلع املالب�ص 
اخلا�سة بنا، ونرغب يف اأن ن�سعر 
باأنها مباراة يف ملعبنا على اأر�ص 

ا". امليدان اأي�سً
على  ليفربول  خــ�ــســارة  وبــعــد 
بال�ص  كري�ستال  اأمـــام  ملعبه 
عام  من  ني�سان  اأبريل/  �سهر  يف 
م�سرية  الـــريـــدز  بـــداأ   ،2017
مظفرة من النت�سارات، وا�ستعاد 
الهزمية  تلك  ــات  ــري ذك كــلــوب 
مل  بال�ص  اأمام  "اخل�سارة  قائاًل: 
مل  ولكني  جيد،  �سعور  متنحنا 
اأعتقد حينها اأنها �ستكون بداية 
)هود�سون(  روي  رائعة،  مل�سرية 
يقدم عماًل ل ي�سدق مع بال�ص، 
يتمتع  والفريق  عايل  التنظيم 

بقوة بدنية كبرية".
ذكريات  ا  اأي�سً كلوب  ا�ستعاد  كما 
كري�ستال  عــلــى  فــريــقــه  فـــوز 

بنتيجة  املا�سي  املو�سم  بال�ص 
ــد  ــل ــي ــف الأن مــلــعــب  ــى  ــل ع  4-3
للغاية،  خا�سة  "كانت  قــائــاًل: 
الو�سول  جــيــًدا  يعرفون  كــانــوا 
علينا  ــايل  ــت ــال وب املــرمــى،  اإىل 

اإيقافهم".

مانشستر سيتي

باإمكانية  فكر  ــان  ك اإذا  وعــمــا 
املو�سم  هذا  بالدوري  فوزه  عدم 
وحلاق مان�س�سرت �سيتي به قال: 
لحظته  الــذي  الوحيد  "الأمر 
)ال�سيتي  مباراة  م�ساهدة  بعد 
كان  كيف  ــص،  ــ� الأم وبــرينــلــي( 
يتفوق  اأن  فريق  لأي  املمكن  من 
عليهم بـ20 نقطة؟ بالطبع قمنا 

بالأمور بال�سكل ال�سحيح".
اأمام  ليفربول  مباراة  متثل  وقد 
ر�سميا  موعدا  �سيتي،  مان�س�سرت 
للتتويج باللقب، وعن ذلك قال 
اأفــكــر يف  "مل  ــــاين:  ـــدرب الأمل امل
املواجهة  لتلك  �سنح�سر  الأمــر، 

اأحلل  ب�سورة منا�سبة ولكني مل 
 100% بن�سبة  اأركز  بعد،  اللقاء 
فقط  علينا  بال�ص،  مباراة  على 

لعب كرة القدم".
ــوب لــلــحــديــث عن  ــل وتــطــرق ك
للفرق  وال�سماح  القوانني  تغيري 
 3 من  بــدًل  تبديالت   5 باإجراء 
كبرية  اأهمية  "�ستمثل  قائاًل: 
مــبــاريــات   6 اأو   5 خــو�ــص  عــنــد 
متتالية يف فرتة ق�سرية، علينا 
حلظات  يف  بالتبديالت  القيام 
ل  الريا�سة،  علم  هــذا  معينة، 

يجب اأن نغلق اأعيننا عن ذلك".
ليفربول  تتويج  مــوعــد  ــن  وع
اللطيف  من  "�سيكون  باللقب: 
وحينها  قريًبا،  ذلــك  حــدث  اإن 
هذا  على  لــالإجــابــة  اأ�سطر  لــن 
ن�سعر  نحن  اأخرى،  مرة  ال�سوؤال 
عادت  احلايل،  مبوقفنا  بالر�سا 
الديربي  وميلك  الأوىل،  املباراة 

ا". تاريًخا خا�سً
اأما عن مواجهة كري�ستال بال�ص 
غًدا: "�سيكون من الرائع اأن نقدم 
�سيكون  م�ستوى،  باأعلى  اأ�سلوبنا 
الأمر �سعًبا، ولكن علينا ت�سعيب 
اأمام  الأمور باأكرب �سورة ممكنة 

بال�ص".
لتلك  ـــاج  ـــت اأح "ل  ــــاف:  ــــس واأ�
الالعبون  يثبت  كــي  املــبــاريــات 
عن  �سيء  كل  اأعــرف  اأنف�سهم، 
يف  لروؤيتهم  اأحتاج  ل  الالعبني، 
مباراة بعينها لتخاذ قرارات، يف 
فارًقا  ي�سنعوا  لن   3 اأو  مباراتني 

كبرًيا".

ـــرة، الــقــائــد  ـــوق اأعـــــرب جمــيــد ب
�سعادته  ــن  ع للخ�سر،  الــ�ــســابــق 
للمنتخب  مدرًبا  بتعيينه  وفخره 
لالعبني  القدم  لكرة  اجلــزائــري 
ي�ستهدف  اأنـــه  ــًدا  ــوؤك م املحليني، 

اكت�ساف جنوم جدد.
للموقع  حديث  يف  بوقرة  وك�سف 
اجلزائري،  الكرة  لحتاد  الر�سمي 
من�سبه  يف  تعيينه  تــفــا�ــســيــل 

اجلديد.
اإن  ـــــور �ــســارت وقـــــــال  الأم

تلقى  بــعــدمــا  ــرية،  ــب ك بب�ساطة 
الــديــن زط�سي  اتــ�ــســاًل مــن خــري 
بلما�سي،  وجمال  الحتــاد،  رئي�ص 
الأول،  للمنتخب  الفني  املــديــر 
الــلــذيــن عــر�ــســا عــلــيــه املــ�ــســروع 

بو�سوح وقناعة.
وامتنانه  ب�سكره  بوقرة،  وتقدم 
على  وبلما�سي،  زط�سي،  من  لكل 
ل�سعادته  لفتا  �سخ�سه،  يف  ثقتهما 

بعودته لبلده كمدرب.
اللعب  عاًما،   37 بوقرة،  واعتزل 

ــروج  خ بــعــد   2015 عـــام  الــــدويل 
الأول  ـــدور  ال مــن  بـــالده  منتخب 
لنهائيات بطولة كا�ص اأمم اأفريقيا 
التي ا�ست�سافتها غينيا الإ�ستوائية، 
املنتخب  مع  مباراة   70 لعب  بعدما 

الأول، �سجل خاللها 4 اأهداف.
معينة  باإثارة  دائًما  "اأ�سعر  وقال: 
عندما  الــ�ــســرب  ــاد  ــف ن مــن  ونــــوع 
اأنا  يتعلق الأمر باملنتخب الوطني. 
�سغوف لبدء عملي. معرفة املحيط 
هذا  لإجنـــاح  مهما  عامال  �ستكون 

امل�سروع".
الرئي�سي  هدفه  اأن  بوقرة  وك�سف 
الأول  املنتخب  تــزويــد  يف  يكمن 
ا�ستك�ساف  ــالل  خ مــن  بــاملــواهــب، 
يو�سف  مــثــل  لعــبــني  ــة  ــق ــراف وم
�سوداين،  هــالل  والعربي  عطال، 
ــري، واإ�ـــســـالم  ــم ــع وجـــمـــال بـــن ال
اأعــلــى  اإىل  وغـــريهـــم  �ــســلــيــمــاين 

م�ستوى.
كما لفت اإىل اأن ن بطولة كاأ�ص اأمم 
املقررة  املحليني  لالعبني  اأفريقيا 
�ستكون   ،2022 عـــام  ــر  ــزائ ــاجل ب
لت�سكيل  املنا�سب  للتح�سري  فر�سة 
على  ـــادرة  ق تناف�سية  جمموعة 
ال�ساحة  على  جديد  مــن  الــتــاألــق 

الدولية.
بلما�سي،  بجمال  بــوقــرة،  واأ�ــســاد 
م�سريا  للنجاح،  منوذجا  واعتربه 
واأ�ساليبه  الرجل  يعرف  اأنــه  اإىل 
حتت  تدرب  ملا  حمظوًظا  كان  واأنــه 

قيادته.
تقا�سم  يف  تكمن  "الفكرة  واأكـــد: 
لالعبني  ت�سمح  م�سرتكة  فل�سفة 
ــون بــــالــــدوري  ــط ــس ــ� ــن الــــذيــــن ي
قدراتهم  كامل  باإبراز  اجلزائري 
لالن�سمام  اجلــيــد  ــداد  ــع ــت ــس وال�
اجلماهري  اأ�سكر  الأول.  للمنتخب 

على ر�سائل الدعم والت�سجيع".

ـــم  ـــج ـــن ظــــهــــر ال
ريا�ص  اجلزائري، 
�سعيداً  حمــــرز، 
ــه يف  ــق ــاأّل بــعــد ت
برينلي،  مــبــاراة 
بــفــ�ــســل ثــنــائــيــة 
�ساهم من خاللها يف فوز 
مان�س�سرت �سيتي بخم�سة 
حيث  نظيفة،  ــداف  اأه
كــ�ــســف بـــاأّنـــه 
اأيامًا  يعي�ص 
ـــة،  ـــي زاه
بــفــ�ــســل 
ــل  ــم ــع ال
الــكــبــري 

الذي يقوم به.
قناة  بها  خ�ّص  ت�سريحات  يف  ــرز،  حم واأو�ــســح 
يف  الف�سل  باأّن  الربيطانية،  �سبورت�ص"  "�سكاي 
"اأ�سعر باأنني يف  تاأّلقه يعود لزمالئه اأي�سًا، فقال: 
تظهر،  بداأت  تدريباتنا  نتائج  لأن  جيدة،  حالة 

وكنا جيدين للغاية من جانب احل�سور البدين".
حديثه  ال�سحراء"  "حماربي  منتخب  قائد  وتابع 
اأرغب  كنت  التي  ال�ستعداد  درجة  اإىل  "و�سلت 
واأ�سكر  مباريات،  من  تبقى  ملا  م�ستعد  واأنــا  فيها، 

زمالئي على م�ساعدتي من اأجل التاأّلق".
املباراة،  خالل  جّيدة  اأرقامًا  حمرز  ريا�ص  وحقق 
مرتني  �سّدد  بعدما  املرمى،  اأمــام  فعاليته  مّيزتها 
كانتا يف ال�سباك، بينما مل�ص الكرة 45 مرة، وقّدم 
4 نحو زمالئه،  5 متريرات يف العمق، و�سلت منها 
الأمر الذي جعله من بني اأبرز الالعبني خالل 60 

دقيقة التي لعبها.
القطرية،  �سبورت"  اإن  "بي  قنوات  حملل  وعرّب 
التون�سي ال�سهري، حامت الطرابل�سي، عن اإعجابه 
�سّرح  عندما  اجلزائري،  النجم  مبهارات  الكبري 
بتعليم  خا�سة  مدر�سة  حمرز  ين�سئ  اأن  "يجب 
الأجيال  منه  لت�ستفيد  الكرة،  تروي�ص  طريقة 

القادمة".
و�ستكون مباراة ريال مدريد، يف اإياب ثمن نهائي 
هذا  لريا�ص  موعد  ــم  اأه ـــا،  اأوروب اأبــطــال  دوري 
�سباق  من  �سيتي  مان�س�سرت  خرج  اأن  بعد  املو�سم، 
لقب الدوري الإنكليزي، بتاأّلق ليفربول املت�سدر، 
بنف�ص  يوا�سل  اأن  الفريق،  جماهري  وتتمنى 
اأغ�سط�ص/ �سهر  بداية  يف  جاهزاً  ليكون  الن�سق، 

اآب املقبل.

نال 

حمــرز،  ريــا�ــص  ــري،  ــزائ اجل النجم 
ن�سيبًا وافراً من الثناء بعد ت�سجيله 
كبرياً  ـــردوداً  م وتقدميه  لهدفني 
�سد  �سيتي  مان�س�سرت  فريقه  مــع 
�سمن  يــنــدرج  لــقــاء  يف  بــرينــلــي، 
ــــدوري  ال مـــن   )30( الأ�ـــســـبـــوع 

الإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ال�سابق،  اإنكلرتا  اأ�سطورة  وكان 
املعجبني  اأكرث  لينيكر،  غاري 
بــاملــ�ــســتــويــات الــتــي اأظــهــرهــا 
اللقاء،  هذا  يف  حمرز  ريا�ص 
ل  ــذي  ال الالعب  ــراه  ي حيث 
م�ساهدته،  من  ميل  اأن  ميكن 
ـــراً ملــوهــبــتــه وملــ�ــســاتــه  ـــظ ن
طريقة  يف  خا�سة  الرائعة، 

تروي�سه للكرة.
ونـــ�ـــســـر غــــــاري لــيــنــيــكــر 
ـــل  ـــتـــوا�ـــس ال ــــع  ــــوق م يف 
"تويرت"  الجـــتـــمـــاعـــي 
"ميكن  تغريدة كتب فيها: 
ـــرز طـــوال  مــ�ــســاهــدة حم
يغر�سه  مل  مــا  الــلــيــل... 
رائــعــة،  مل�سة  لــديــه  بــيــب، 
الجتاه  معرفة  امل�ستحيل  من 
كابو�ص  اإنــه  اليه،  يذهب  الــذي 

حقيقي للمدافعني".
ول يرتدد لينكر كل مرة يف الإ�سادة 
حمــرز،  ريــا�ــص  اجلــزائــري  بالنجم 
فيها  اأبــدع  التي  ــام  الأي منذ  خا�سة 
لي�سرت  ال�سابق  نــاديــه  مــع  املهاجم 
النادي  كذلك  يعترب  الــذي  �سيتي، 
غــاري  فيه  تــاألــق  الـــذي  املــحــبــوب، 

لينيكر خالل م�سريته كالعب.
"حماربي  منتخب  قــائــد  نـــال  كــمــا 
النظري  منقطع  ثناء  ال�سحراء"، 
العاملية،  الإعـــالم  و�سائل  قبل  من 

على غرار جملة "ليكيب" الفرن�سية 
حمرز  �سورة  و�سعت  التي  ال�سهرية، 
عنوان  ومــع  �سفحتها  �ــســدر  على 

حمرز". "ت�سونامي 
الـ9  يذكر اأن حمرز و�سل اإىل هدفه 
هذا  املمتاز  الإنكليزي  الـــدوري  يف 
جميع  يف  هدفًا   11 و�سجل  املو�سم، 
ــاوز  ـــه جت ــع الــعــلــم اأن املــ�ــســابــقــات، م
يف  املا�سي  املو�سم  امل�سجلة  ح�سيلته 
�سيتي،  مان�س�سرت  مع  "الربميرليغ" 

اإذ �سجل 7 اأهداف.

زيدان: لن اأدخل يف اجلدل الرائج..
 وهذا موقف امل�سابني

بوقرة: "هدفنا اكت�ساف مواهب جديدة"

كلوب: اأتعجب من تفوقنا على ال�سيتي ب20 نقطة

حمرز يك�سف �سّر تاألقه �سد برينلي

حمرز لريا�ش  املديح  "لينيكر" يكيل 

تكّلل اجتماع وزير ال�سباب والريا�سة �سيد علي خالدي 
ونظريه التون�سي، احمد فعلول يوم الثنني ، بالتفاق 
الق�سايا  ــار  اط يف  تندرج  "هامة"  قـــرارات  عــدة  على 
والتي  امل�سرتك  الإهتمام  ذات  وال�سبانية  الريا�سية 
"�سجل ب�ساأنهما الطرفان توافقا تاما"، ح�سبما افاد بيان 

الوزارة .
اىل  -الرامية  املحادثات  هذه  خالل  الوزيران  واتفق 
تعزيز التعاون الثنائي  بني البلدين ال�سقيقني يف جمال 
البلدين  مواقف  تن�سيق  على   " والريا�سة-  ال�سباب 
املغاربية  الوزارية  واملجال�ص  والندوات  املوؤمترات  يف 
املتبادل  والــدعــم  والدولية  والعربية  والفريقية 
ح�سب  الهيئات"،  هــذه  يف  وتون�ص  اجلــزائــر  ملر�سحي 

امل�سدر .
لرت�سح  املتبادلة  "امل�ساندة  على  اي�سا  التفاق  وجرى 
و  الريا�سية  التظاهرات  لحت�سان  البلدين  ــد  اح
بكل  دعمه  التون�سي  اجلانب  جدد  حيث   ، ال�سبانية 
البحر  لألعاب   19 الطبعة  ــاح  لإجن املتاحة  الو�سائل 
�سنة  وهران  مدينة  �ستحت�سنها  التي  املتو�سط  البي�ص 

. البيان  ي�سيف   ،"  2022
اآلية  "و�سع  على  ــاق  ــف الت ــرى  ج  ، ـــار  الط ــذا  ه ويف 
الهيئات  م�ستوى  على  البلدين  مواقف  لتن�سيق  مواتية 

الريا�سية الدولية "، ح�سب نف�ص امل�سدر.
ابــدى   ، القطاعي  الثنائي  التعاون  يخ�ص  فيما  امــا 
الن�سطة  بــعــث  لإعـــــادة   "  ، اإرادتـــهـــمـــا  الـــوزيـــران 
مع  البلدين  بني  والريا�سية  ال�سبانية  والتظاهرات 
احلــدوديــة  الــوليــات  على  اوىل  مرحلة  يف  الرتكيز 
للجزائر وتون�ص ، ا�سافة اىل تبادل التجارب واخلربات 
و  والريا�سية  ال�سبانية  العمومية  بال�سيا�سات  املتعلقة 

ل�سيما فيما يتعلق باملخطط الوطني لل�سباب " .
ومن النقاط املتفق عليها اي�سا،  تبادل اخلربات ، ت�سيري 
دور ال�سباب، املنتدى الرقمي لل�سباب، ترقية الريا�سة 
املدر�سية واجلامعية ، انتقاء املواهب الريا�سية ال�سابة 
وتكوينها ومرافقتها وت�سيري املن�ساآت الريا�سية ، اذ مت 
الوزارتني  م�ستوى  على  دائمة  ات�سال  نقطتي  تعيني 

لو�سع برنامج  لتنفيذ هذه املحاور."
والريا�سة  ال�سباب  وزيــر   ، وجه  الجتماع  ختام  ويف 
دعوة اىل نظريه التون�سي للقيام بزيارة عمل للجزائر، 
امل�سرتكة  القطاعية  اللجنة  لجتماع  منا�سبة  تكون 
على  بالتوقيع  �ستتوج  والتي   ، التون�سية  اجلزائرية 
الربنامج التنفيذي للتعاون بني البلدين يف  جمالهما."

املحلي  الــدوري  لقب  حامل  اجلزائر،  احتاد  نادي  اأعلن 
مع  اتفاق  اإىل  تو�سله  عن  الثنني،  اليوم  للمحرتفني، 
الالعبني، لتخفي�ص رواتب �سهري ني�سان/اأبريل واآيار/

مايو املا�سيني.
اإن  "في�سبوك"،  عــرب  ن�سره  بيان  يف  الــنــادي،  ــر  وذك
هادي،  الغاين  عبد  العام،  املدير  بقيادة  الفريق  اإدارة 
من  كاملة  �ساعة  وبعد  بالالعبني،  الــيــوم  اجتمعت 
املفاو�سات، مت التفاق بالرتا�سي على تخفي�ص رواتب 

ال�سهرين املذكورين.
ب�ساأن  اأخرى،  تفا�سيل  عن  اجلزائر  احتاد  يك�سف  ومل 
هذا التفاق الذي جاء على خلفية التداعيات ال�سلبية 

جلائحة كورونا، على القت�ساد اجلزائري بوجه عام.
وبذلك، بات احتاد العا�سمة ثاين فريق جزائري، يعلن 
مت�سدر  بلوزداد  �سباب  بعد  لعبيه،  اأجــور  تخفي�ص 

الدوري.

مان�س�سرت �سيتي يك�سف 
طبيعة اإ�سابة اأجويرو

برو�ش: ل�ست من�سغال 
مبفاو�سات تغيري ملكية 

نيوكا�سل

هل يعاين هازارد من 
اإ�سابة جديدة؟

الكاف يدر�ش اإقامة 
ت�سفيات اأمم اإفريقيا 

2021 يف �سبتمرب ونوفمرب

اأ�سدر نادي مان�س�سرت �سيتي، ام�ص الثالثاء، بياًنا عن 
اإ�سابة جنمه الأرجنتيني �سريجيو اأجويرو.

وكان اأجويرو تعر�ص ل�سربة يف ركبته خالل الفوز 
من   30 اجلولة  يف  الإثنني،  اأم�ص   ،5-0 برينلي  على 
الدوري الإجنليزي املمتاز، وغادر اللقاء يف الدقائق 

الأخرية من ال�سوط الأول.
"تعر�ص  ر�سمي:  بيان  يف  �سيتي،  مان�س�سرت  وقــال 
الفوز  ــالل  خ الي�سرى  ركبته  يف  ل�سرر  ــرو  ــوي اأج

الأخري على برينلي 5-0".
واأ�ساف البيان: "�سي�سافر اأجويرو الآن اإىل بر�سلونة، 
الطبيب  اإ�سراف  حتت  الفحو�سات  من  املزيد  لإجراء 
يتمنى  النادي  يف  اجلميع  اأن  ونوؤكد  كوجات،  رامون 

له ال�سفاء".
وكان ليونيل ديل كا�ستيلو، والد اأجويرو، اأكد موؤخًرا 
بر�سلونة  يف  جراحية  لعملية  يخ�سع  قد  جنله  اأن 

خالل وقت لحق هذا الأ�سبوع.

ل  اإنه  يونايتد  نيوكا�سل  مدرب  برو�ص  �ستيف  قال 
على  لال�ستحواذ  ال�سعودي  العر�ص  بتطورات  يهتم 
النادي، لأنه يركز على قيادة الفريق لحتالل اأحد 
املمتاز  الإجنليزي  الدوري  يف  الأوىل  الع�سرة  املراكز 

لكرة القدم.
الدوري  اأندية  مالك  قرار  نتيجة  النادي  وينتظر 
ت�سري  بريطانية  اإعالمية  تقارير  و�سط  الإجنليزي 

اإىل اأن القرار �سي�سدر يف وقت لحق هذا الأ�سبوع.
قبل  الثالثاء  اليوم  �سحفي  موؤمتر  يف  برو�ص  وقال 
�سادق  "اأنا  الأربــعــاء  اليوم  فيال  اأ�ستون  ا�ست�سافة 
ميكنني  ل  لأنني  بذلك  حقا  مهتما  ل�ست  للغاية. 

التاأثري يف الأمر".
تعرفون  عندما  رمبا  الأمر  نتيجة  "�ساأعرف  وتابع 
الــنــادي  �سالح  يف  �ــســيء  اأي  )ال�سحفيون(.  اأنــتــم 

ي�سعدين".
وفاز نيوكا�سل، �ساحب املركز 13 يف ترتيب الدوري، 
بقيادة برو�ص -3 0 على �سيفيلد يونايتد يوم الأحد 
اآر�سنال  عن  فقط  نقطتني  بفارق  ليتاأخر  املا�سي 

�ساحب املركز العا�سر.
ومع تغيري ملكية النادي املحتملة، بات بقاء برو�ص 
يف من�سبه على املدى البعيد حمل �سك يف ظل تر�سيح 
هوت�سبري  توتنهام  مــدرب  بوكيتينو  ماوري�سيو 

ال�سابق ليحل حمله املو�سم املقبل.
النادي  "دفع  على  ب�سدة  يركز  اإنه  قال  برو�ص  لكن 

لالأمام".
واأ�ساف "مهمتي الآن هي التاأكد من اأننا جميعا نركز 
والتاأكد  جيد  ب�سكل  املو�سم  اإنهاء  واحد-  �سيء  على 

من البقاء يف الدوري املمتاز".

عن  الثالثاء،  ام�ص  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
حقيقة تعر�ص البلجيكي اإيدين هازارد، جنم ريال 

مدريد، لإ�سابة جديدة.
مباراة  يف  الــبــدلء  مقاعد  على  ـــازارد  ه وجل�ص 
يف  �سو�سيداد  ريــال  ــام  اأم الأخــرية  امللكي  الفريق 
الدوري الإ�سباين، كما اأنه مل ي�سارك يف التدريبات 

اجلماعية للمريجني، يوم الإثنني.
فاإن  الإ�ــســبــاين،  "ال�سريجنيتو"  لربنامج  ووفــًقــا 
الدين  زين  الفرن�سي  لكن  جيدة،  حالة  يف  هازارد 
مينحه  اأن  يف�سل  مــدريــد،  ــال  ري ــدرب  م زيـــدان، 

بع�ص الراحة.
هذا  اإ�سابة  من  ــرث  لأك تعر�ص  هـــازارد  اأن  يذكر 
لفرتات  املريجني  مع  امل�ساركة  عن  وغاب  املو�سم، 

طويلة قبل اأزمة فريو�ص كورونا امل�ستجد.
وي�ستعد الفريق امللكي ملواجهة ريال مايوركا، اليوم 

الأربعاء، يف اجلولة الـ31 من الدوري الإ�سباين.

الأفريقي  الحتاد  درا�سة  عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
ت�سفيات  مباريات  مواعيد  حتديد  “كاف”  القدم  لكرة 
بالبطولة،  اخلا�سة  والقرعة  الأفريقية  الأمم  كاأ�ص 
اإثر  توقفت  والتي  املقبل  جانفي  �سهر  يف  اإقامتها  املقرر 

انت�سار فريو�ص كورونا اخلطري.
لالحتاد  العام  ال�سكرتري  باه،  املنعم  عبد  املغربى  وقال 
مقرتحًا  يناق�ص  “الكاف”  اإن  القدم،  لكرة  الإفريقي 
بتاأجيل بطولة كاأ�ص الأمم الأفريقية التي ت�ست�سيفها 
مناف�سات  وتــاأجــلــت  املــقــبــل.  جانفي  يف  الــكــامــريون 
بعد  والكونفدرالية،  اأفريقيا  اأبطال  دوري  بطولتي 
نهاية مباريات دور ربع النهائي، كما مت تاأجيل مباريات 
يف  اإقامتها  واملقرر   2021 اأفريقيا  اأمم  كاأ�ص  ت�سفيات 

الكامريون خالل �سهري يناير وفرباير 2021.
الإفريقي  الحتاد  اإن  الرقمية”،  “تون�ص  بوابة  وقالت 

الأ�سلي  املوعد  على  احلفاظ  اأجل  من  خطة  يجهز 
مل�سابقة كاأ�ص اأمم اأفريقيا، واملقرر لها يف 

املقبل.و�سددت  العام  من  جانفي  �سهر 
�سام�سون  اأن  على  الرقمية  البوابة 

بالحتاد  امل�سابقات  مدير  ــادو،  اأم
املنتظر  من  اأنه  اأكد  الأفريقى، 

ـــة املـــبـــاريـــات الأربــــع  ـــام اإق
الت�سفيات  يف  املــتــبــقــيــة 

ـــالل الــفــرتة املــمــتــدة  خ
�سبتمرب  �سهري  بني  ما 

ــرب املــقــبــلــني،  ــم ــوف ون
على اأن تقام القرعة 

يف نوفمرب.
وكــــــان مــ�ــســدر 

داخــل الحتــاد 
الأفـــريـــقـــي 
لــكــرة الــقــدم 
قـــــــد اأكـــــــد 
“كاف”  اأن 
ـــــرر حتــمــل  ق
ــة  ــي ــول ــئ ــس ــ� م

وتعقيم  تاأمني 
دور  ــات  ــاري ــب م

ــل الــنــهــائــي  ــب ق
والـــنـــهـــائـــي يف 

دوري  بــطــولــتــي 
افريقيا  اأبـــطـــال 

لية  ا ر نفيد لكو ا و
التي  ــة  ــي ــق ــري الأف

حتــــــديــــــد  مت 
مــــوعــــديــــن لــهــا 
اأغ�سط�ص  وهــمــا 
و�ــــســــبــــتــــمــــرب 
واأ�ساف  املقبلني، 

الحتــاد  اأن  املــ�ــســدر 
الإفــــريــــقــــى �ــســيــكــون 

عن  كاملة  م�سئولية  امل�سئول 
تعقيم  فيها  مبا  كاملة،  املباريات  تنظيم 

الإجراءات  كافة  على  والطمئنان  الالعبني 
الحرتازية ب�سبب انت�سار فريو�ص كورونا.
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مركز حن�سلة لالأ�سرى واملحررين: 

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم / كمال الرواغ
----------------------------

حتية،،،، وبعد
اإعالم  ن�شكر  ال  اجلزائر،  ن�شكر  ال  نحن 
واجلزائر  للغرباء،  ال�شكر  بالعادة  اجلزائر 
منا ونحن من اجلزائر. حمظوظون ب�شعبنا 
الرجال  بظل  حمظوظون  اجل��زائ��ري. 
يف  احلارقة  �شم�شنا  يفيء  الذي  العايل 
ممتنون  اال�رشائيلي.  االحتالل  معتقالت 
للمحن ولليلنا الطويل الذي ما�شانا فيه 
املركزية  اللجنة  ع�شو  اأخوكم  اأ�شود.  
يف  القابع  االأ���رشى  عميد  فتح  حلركة 
 38 معتقالت االحتالل اال�رشائيلي منذ 

عاما كرمي يون�ض
............ 

من هو االأ�شري املنا�شل )كرمي يون�ض(
بح�شب تقرير لنادي االأ�شري الفل�شطيني..
الفل�شطينيني، كرمي  االأ�رشى  دخل عميد 
باملثلث  عارة  قرية  �شكان  من  يون�ض، 
االإ�رشائيلية،  ال�شجون  يف  عاما  ال�38 
�شجون  يف  فل�شطيني  اأ�شري  اأقدم  وهو 

االحتالل ويف العامل.
االأ�شري  ن��ادي  اأ���ش��دره  تقرير  ووف��ق 
يف  يون�ض  كرمي  "اعتقل  الفل�شطيني 
املوؤبد  بال�شجن  عليه  وحكم   1983
وقد  عاما،  ب�40  بعد  فيما  حدد  ال��ذي 
خالل  عنه  االإفراج  يتم  اأن  يفرت�ض  كان 
التي  التفاهمات  وفق  الرابعة  الدفعة 
حكومة  مع  الفل�شطيني  الرئي�ض  اأبرمها 
عن  باالإفراج  تق�شي  والتي  اإ�رشائيل 
قبل  املعتقلني  القدامى  االأ���رشى  كافة 
حكومة  ول��ك��ن  اأو���ش��ل��و،  ات��ف��اق��ي��ات 
االحتالل تن�شلت من االإفراج عن الدفعة 
اأ�شريا   30 تت�شمن  كانت  والتي  الرابعة 
الفل�شطيني  الداخل  اأ�شريا من   14 منهم 
يون�ض  كرمي  ال�شجون".  يف  االأقدم  وهم 
يف  االأ�شرية  احلركة  لن�شال  رمزا  يعترب 

اأو  ابتزاز  اأي  رف�ض  وال��ذي  ال�شجون 
بني  متييز وف�شل  اأي عملية  اأو  م�شاومة 
االأ���رشى  بقية  اأو  الداخل  من  االأ���رشى 
اأنهم  موؤكدا  والقد�ض،  وغزة  ال�شفة  يف 
منا�شلون فل�شطينيون نا�شلوا و�شحوا 
اأبرز  ومن  وحريتها.  فل�شطني  اأجل  من 
فر�ض  اإ�رشائيل  حماولة  خالل  مواقفه 
على  واالبتزاز  ال�شيا�شية  ال�شغوطات 
تعليق  ف��رتة  يف  الفل�شطينية  القيادة 
ومطالبة  الرابعة  الدفعة  عن  االإف��راج 
الفل�شطينية  ال��ق��ي��ادة  م��ن  اإ���رشائ��ي��ل 
اإ�رشائيل  دول���ة  بيهودية  االع���رتاف 
من  وغريها  امل�شتوطنات  وب�رشعية 
كرمي  قال  فل�شطينيا،  املرفو�شة  املواقف 
عام  مائة  لق�شاء  م�شتعد  اإن��ه  يون�ض 
اأخرى يف ال�شجون، ويرف�ض ا�شتخدامه 
القيادة  على  �شيا�شي  �شغط  كو�شيلة 
احلقوق  ح�شاب  على  الفل�شطينية 
لل�شعب  وامل�رشوعة  والثابتة  االأ�شا�شية 

الفل�شطيني"
الأ���رشة   24.12.1956 يف  ك��رمي  ول��د   
وتع�شق  للوطن  تنتمي  فل�شطينية 
املرحلة  ودر����ض  والق�شية،  االأر����ض 
للنا�رشة  انتقل  ثم  واالإعدادية  االبتدائية 
العامة،  الثانوية  يف  النجاح  ليحقق 
وخالل درا�شته يف جامعة 'بن غوريون' 
كان اعتقاله وتنقل بني ال�شجون مكر�شا 
فرف�ض  والوطنية،  الن�شالية  �شخ�شيته 
اإدارة  وم�شاومات  البتزاز  اخل�شوع 
احلركة  عن  لعزله  واملخابرات  ال�شجون 
ويعترب  ال�شجون.  يف  االأ�شرية  الوطنية 
االأ�شرية  احلركة  قيادات  اأبرز  من  كرمي 
ورم��وزه��ا وق��د ك��ان ممثل االأ���رشى يف 
انتمائه  عن  وع��رب  معتقل،  من  اأك��رث 
وكان  املواقف،  كل  يف  لق�شيته  وحبه 
يرف�ض  االأول  ال��ط��راز  م��ن  منا�شال 
هادئ  اأنه  رغم  واال�شت�شالم  اال�شتكانة 

ال�شجن  اإدارة  مع  ال�رشاع  ويف  الطبع 
من  والعمل  واجلهد  الن�شال  يف  يتفانى 
الكثري من  االأ�رشى، وميتلك  اأجل حقوق 
كر�شها  التي  والثقافة  واخل��ربة  الوعي 
وتطوير  االأ���ش��رية  احل��رك��ة  خدمة  يف 
والن�شالية  الوطنية  وقدراتها  اأو�شاعها 

والتنظيمية واالعتقالية".
كان يف  "االأ�شري  اأن  االأ�شري  نادي  وذكر 
املعارك  جميع  يف  االأول  القيادي  املوقع 
كافة  االأ�شرية يف  احلركة  �شطرتها  التي 
اإدارة  مع  املرير  �رشاعها  يف  املراحل 
ال�شجون، ورغم تعر�شه للعقاب والعزل 
يتاأخر  يكن  مل  الآخر  �شجن  من  والنفي 
ال�رشاع  دفة  اإدارة  يف  امل�شاركة  عن 
دفاعا عن احلركة االأ�شرية ومكت�شباتها. 
واأنه كان يفخر بهويته الفل�شطينية ومل 
تنل منه �شنوات االعتقال ومل توؤثر على 
معنوياته ومبادئه حمطات املعاناة بعدما 

�شطب ا�شمه من كل عمليات التبادل".
نا�شل  اأن��ه  لكرمي  "ي�شجل  واأ���ش��اف: 
بث  ال�شجون  اإدارة  بقوة �شد حماوالت 
الفتنة والفرقة والتجزئة بني اأبناء احلركة 
اأ���رشى  بني  العالقة  وف�شل  االأ���ش��رية 
التي  االأ�شرية،  احلركة  باقي  عن  الداخل 
اأن  على  وت�رش  كرمي  ببطوالت  تفخر 
الداخل على  اأ�رشى  يكون دوما مع كل 

راأ�ض االأولويات يف اأي �شفقات تبادل
ويف حمطات العطاء وال�شمود "كرمي مل 
ظروف  ويتحدى  الواقع  لالأمر  ي�شت�شلم 
حتى  �شحته  على  ويحافظ  االعتقال 
�شحته،  على  ال�شجون  اأو�شاع  توؤثر  ال 
اجلائر  احلكم  حت��دى  اأن��ه  اإىل  اإ�شافة 
خالل  من  املريرة  االعتقال  و�شنوات 
اإ�رشاره على موا�شلة درا�شته اجلامعية 
و�شحافة،  �شيا�شية  علوم  يدر�ض  فهو 
ك�رش  على  االأ���رشى  وي�شجع  ويدر�ض 
يريد  االحتالل  الأن  االعتقال  اأهداف  اأحد 

طم�ض روح الوعي والثقافة لدى االأ�شري 
ويتمنى اأن يتخرج من اجلامعة وهو اأكرب 
يعي�ض  وال�شجان.  ال�شجن  على  انت�شار 
مر  فقد  ال�شجون،  يف  القمع  عامل  كرمي 
الفئات،  كل  ومن  االأ���رشى  اآالف  عنه 
واملمار�شات  القمع  حاالت  كل  وعاي�ض 
ال�شهداء  و�شقط  بحقهم،  التع�شفية 
واأ�شيب  اأ����رشى،  واأب��ع��د  واجل��رح��ى، 
ال�شاهد  وهو  كثرية،  باأمرا�ض  اآخرون 
االإ�رشائيلي  التطرف  �شيا�شة  على 
�شد  والعن�رشية  الفا�شية  وت�شاعد 
ق�شوة  ظروفهم  تزداد  حيث  االأ�رشى، 
الت�شديد  اإج��راءات  وتزداد  ومعاناة، 

حقوقهم. على  واالنق�شا�ض 
ال�شماء  اإىل  يتطلع  ك��رمي  زال  وال 
باالأمل  م�شحونا  احلرية  فجر  واإىل 
ال�شنوات  تك�رشها  مل  التي  واالإرادة 
القمع  مم��ار���ش��ات  وال  القا�شيات 
دول��ة  اىل  حتية  ل��ف  ف��اأ الوح�شية.  
الوطني  واإعالمها  ال�شقيقة  اجلزائر 

. االأوفياء  ورجالها  احلر 
اال���رشى  ق�شية  م��ن  جعلوا  ال��ذي��ن 
العربي  الوطن  �شماء  يف  خفاقا  بريقاٱ 
اجلزائري   لالإعالم  التحية  كل  والعامل 
وروؤ�شاء  ومرئي  وم�شموع  مقروء 
وجمالت  و�شحف   وحمررين  حترير 
خلف  ال��وق��وف  يف  ج��ه��وده��م  على 

الفل�شطينيني اال�رشى  ق�شية 
مالحق  �شحفها  اأغلب  اإ�شدار  عرب 
ومنا�شدات  معاناة  تنقل  �شحفية 
ال�شجون  اأ�شوار  خلف  من  اال�رشى 
مو�شول  فال�شكر  االإ���رشائ��ي��ل��ي��ة. 
اجلزائر  يف  فل�شطني  ل�شفارة  اي�شا 
عزالدين  خالد  املنا�شل  ..ول���الأخ 
امليدان  يرتك  لن  الذي  الفار�ض  هذا 
الوطن  بحب  يخفق  وقلبه  اإال  يوما 

. العادلة  وق�شيته 

االأ�سري الفل�سطيني املنا�سل/ كرمي يون�ش.. 

يبعث بر�سالة اىل اجلزائر واإعالمها الوطني احلر من خلف الق�سبان 

واملحرريني  لال�رشى  حنظلة  مركز  اأكد 
تنفذها  التي  التفتي�ض  عمليات  اأن 
ب�شكل  ال�شجون  م�شلحة  اإدارة 
تت�شبب  قد  االأ�رشى  غرف  داخل  يومي 
ال  لهم  كورونا  فريو�ض  عدوى  بنقل 
�رشطة  عنا�رش  من  املئات  واأن  �شيما 
العمليات  هذه  يف  ي�شاركون  ال�شجون 
عند  ق��رب  عن  ب��االأ���رشى  ويحتكون 
االأق�شام  بني  ونقلهم  ج�شدًيا  تفتي�شهم 
اأن  العلم  م��ع  مبقتنياتهم  العبث  اأو 
خا�شعني  غري  هوؤالء  ال�رشطة  عنا�رش 
ب�شكل  ويختلطون  االإحرتازي  للعزل 
ال�شجون،  خ��ارج  بال�شهاينة  يومي 
االإ�شابات  ت��زال  ال  نعلم  كما  ال��ذي 

كبري  ب�شكل  ترتفع  كورونا  بفريو�ض 
وهو  حن�شلة  مركز  اإن  �شفوفهم.  يف 
يحذر من تعمد االحتالل اإدخال فريو�ض 
اللجنة  يطالب  فاإنه  لل�شجون  كورونا 
واملوؤ�ش�شات  االأحمر  لل�شليب  الدولية 
احل��ق��وق��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة م��ن��ه��ا واالأمم��ي��ة 
الإزامها  االإحتالل  دولة  على  بال�شغط 
من  الوقاية  وم�شتلزمات  �شبل  بتوفري 
خمتلف  يف  لالأ�رشى  كورونا  فريو�ض 
اعتبار  على  التوقيف  ومراكز  ال�شجون 
التي  حقوقهم  من  اأ�شياًل  حًقا  ذلك  اأن 
الدولية  واالتفاقات  القوانني  كفلتها 
اإلزام �شلطات  ي�شدد على �رشورة  كما 
بتنفيذ  �شجونها  وم�شلحة  االإحتالل 

مع  املربم  اإتفاقها 
احل��رك��ة االأ���ش��رية 
على  ن�ض  وال��ذي 
االإحتكاك  تخفيف 
ب����ني االأ��������رشى 
اأدارة  واأف�������راد 
والبدء  ال�شجون 
ال��ف��وري ب��اإج��راء 
ال��ف��ح��و���ش��ات 
لالأ�رشى  العامة 

بها  املعمول  الطبية  الربتوكوالت  وفق 
كورونا  فريو�ض  اأن  من  للتاأكد  دولًيا 
ولالإطالع  �شفوفهم  بني  يتف�شى  مل 
املرتدية  ال�شحية  اأو�شاعهم  على 

كارثية،  باأنها  اإال  والتي ال ميكن و�شفا 
القتل  من  طويلة  لرحلة  كتتويج  وتاأتي 
االأ�رشى  بها  مير  التي  واملمنهج  البطئ 

االأوىل. اإعتقالهم  حلظات  منذ 

تفتي�سات ادارة ال�سجون و�سفة ممنهجة لنقل فريو�ش كورونا لالأ�سرى
اأخبار فل�سطني

االأ�سرى املر�سى يف "�سجن الرملة" يواجهون اأو�ساعا �سعبة
االأ���رشى  ���ش��وؤون  هيئة  حمامي  اأف���اد 
زيارته  عقب  �شلودي،  فواز  واملحررين 
تعرف  فيما  املر�شى  اال���رشى  من  عدد 
االأ���رشى  اأن  الرملة(،  �شجن  )بعيادة 
من  يعانون  هناك  القابعني  املر�شى 
ظروف  وم��ن  خطرية  �شحية  او�شاع 
اإعتقالية قا�شية و�شعبة. وبني ال�شلودي، 
يعانون  هناك  مري�شا  اأ���ش��ريا   14 اإّن 
والرعاية  الطبية  اخلدمات  انعدام  من 
احل��االت  ت�شخي�ض  وع��دم  ال�شحية، 

العالجات  تقدمي  وان��ع��دام  املر�شية، 
وم�شاومة  ل��ه��م،  ال��الزم��ة  واالأدوي����ة 
االأ�رشى على العالج، وتقدمي امل�شكنات 
من  يعانون  غالبيتهم  واأن  واملنومات، 
ويتنقلون  بالر�شا�ض،  واالإ�شابة  ال�شلل 
على  ويعتمدون  متحركة،  كرا�شي  على 
باحتياجاتهم  للقيام  اآخ��ري��ن  ا�شريين 
االأ�رشى  اأن  الهيئة،  واأو�شحت  اليومية. 
املر�شى القابعني هناك هم كل من، خالد 
ومعت�شم  موقدة  ومن�شور  ال�شاوي�ض 

االق��رع  ناه�ض  ع��روق،  وموفق  رداد، 
ال�شاوي�ض  كتيبة  �شالح،  و�شالح 
ال�شباح  ومعمر  طقاطقة،  وحم��م��د 
وهيثم  ب�شري  و�شربي  تعمري  وحممد 
هر�شه،  واأرق��م  الكركي،  وف�شل  بلل، 
اياد  اال�شريين  خدمتهم  على  يقوم  فيما 
حمامي  وق��ال  عمور.  وعليان  ر�شون 
اأرقم  االأ�شري  اأن  الزيارة،  بعيد  الهيئة 
حيث  �شعبة،  ظروف  من  يعاين  هر�شة، 
النار  اطالق  بعد  �شهر  نحو  قبل  اعتقل 

عليه من قبل اجلنود وا�شابته بر�شا�ض 
اليمنى، واأدت اىل تك�رش  بالقدم  متفجر 
حتى  ال�شظايا  زال���ت  وم��ا  باحلو�ض 
ل�شعوبة  االأ�شري  بج�شد  موجودة  اليوم 
االوردة،  بجانب  لتواجدها  اإخراجها 
 8 ملدة  بامل�شت�شفى  اال�شري  مكث  وقد 
م�شت�شفى  اىل  نقله  مت  ذلك  وبعد  اأيام 
الأنه ال  اليوم على عكاز  الرملة ويتنقل 

ي�شتطيع حتريك قدمه جيدا.
 

االأ�سرية عنان جنيب.. 
االإ�رشائيلي  االحتالل  يتعمد  الثالثة  للمرة 
املقد�شي عنان جنيب عن حميطه  ال�شاب  �شلخ 
بها،  وترعرع  ولد  التي  والبيئة  االجتماعي 
عن  اأ�شهر  �شتة  ملدة  باإبعاده  ق��رار  باإ�شدار 
اأب�رش  الغربية.  ال�شفة  اإىل  القد�ض  مدينة 
بالبلدة  الواد  �شارع  يف  النور  عاما(   47( عنان 
هناك  عائلته  منزل  يف  ون�شاأ  بالقد�ض،  القدمية 
باملكان  وتعلق  املبارك،  االأق�شى  امل�شجد  قرب 
الطفل و�شهد  اأظفاره. كرب  نعومة  عاطفيا منذ 
املدينة  بحق  اليومية  االحتالل  انتهاكات  على 
وتوجيه  اعتقاله  رحلة  وب���داأت  و�شكانها، 
يف  ال�شبابي  ال�شعبي  احل��راك  بقيادة  له  تهم 
التهم  هذه  وغيبته  التهم.  من  وغريها  القد�ض، 
االإ�رشائيلية  ال�شجون  يف  اأع��وام  خم�شة  نحو 
عن  اإب��ع��اده  ومت   ،2015 ع��ام  يتحرر  اأن  قبل 
اأحلقتها خمابرات  اأ�شهر  املقد�شة خلم�شة  املدينة 
االحتالل ب�شتة اأخرى فور انتهائها. توجه حينها 
اجلدار  خلف  القد�ض  �رشقي  العيزرية  بلدة  اإىل 
اأنهكته  التي  التجربة  تتكرر  اأال  ومتنى  العازل، 
واأ�رشته ب�شبب البعد الق�رشي عنهم، لكنه يجد 
نف�شه االآن يكابد العناء ذاته الذي لطاملا حاول 

دفنه بني ثنايا الذاكرة.
خلف اجلدار العازل: اإىل بلدة العيزرية توجهت 
اجلزيرة نت للقائه، بدا منهمكا يف اإعادة ترتيب 
اأجربه  اإذ  االحتالل،  بعرثها  التي  اليومية  حياته 
االإبعاد  قرار  ت�شلمه  فور  القد�ض  مغادرة  على 
اليومية  االحتياجات  لرتتيب  مدة  اأي  ميهله  ومل 
مكاملات  على  ي��رد  للمغادرة.  تلزمه  التي 
لالطمئنان  املتكررة  و�شقيقاته  �شقيقيه 
حلثهما  وابنته  زوجته  مع  يتوا�شل  ثم  عليه، 
الذي  ال�شغري  املنزل  معه  لرتتبا  زيارته  على 
ل�شتة  وحده  فيه  للعي�ض  و�شي�شطر  ا�شتاأجره 
اأ�شهر. تزدحم االأفكار يف ذهنه وتقفز الكلمات 
املا�شي،  اإبعاده  ق�شوة  م�شتذكرا  ل�شانه  على 
وقال اإن زوجته كانت حامال يف طفلهما الثالث 
يف  جانبها  اإىل  يقف  اأن  اأمنيته  وكانت  جود، 
�شاعات الوالدة القا�شية، لكن اإبعاده حال دون 

ذلك.
ل اأن يق�شي عقوبة االإبعاد وحيدا: يعي�ض  يف�شّ
عنان منذ زواجه بالقد�ض يف منازل م�شتاأجرة، 
بلدة  يف  اآخر  منزل  ال�شتئجار  االآن  وا�شطر 
االحتالل  اإن  ويقول  اإبعاده،  ب�شبب  العيزرية 
النواحي  كافة  من  املقد�شي  حياة  ي�رشب 
رزقي  "م�شدر  وي�شيف  االإبعاد.  عقوبة  يف 
اأ�شيب يف مقتل الأنني اأعمل يف جمال االإنتاج 
االإعالمية  املواد  واأبيع  القد�ض  من  االإعالمي 
القد�ض وال  االآن مبعد خارج  واأنا  للف�شائيات، 
اإيجار  لدفع  م�شطر  اأنني  كما  العمل،  ميكنني 
اأبنائي  حياة  روتني  عن  ق�رشيا  ومبعد  منزلني، 
الثالثة  واأطفاله  لزوجته  ميكن  الثالثة".وال 
معه  للعي�ض  االنتقال  وجود  وعي�شى  �رشيفة 
يف ال�شفة الغربية، الأن ذلك يعر�شهم ل�شحب 
الهويات بعد مالحقة موؤ�ش�شة التاأمني الوطني 
لهم واإثبات اأن مركز حياتهم بات خارج القد�ض، 
كما ال ميكن لعنان الو�شول للقد�ض طيلة فرتة 
لم خارطة مع االإبعاد حتدد له امل�شار  اإبعاده و�شمُ
الذين ميكنه التحرك به حتى نهاية العام اجلاري.
عنان  يرف�ض  ال��ق��د���ض:  يف  تبقى  ج��ذورن��ا 
القد�ض،  من  اأ�رشته  جذور  اقتالع  فكرة  بدوره 
االإبعاد وحيدا على  اأن يق�شي عقوبة  ل  ويف�شّ
يف  كالدم  ت�شري  التي  املدينة  اأ�رشته  تغادر  اأن 
اإبعاده االأخري  اأوردته ح�شب تعبريه. �شبق قرار 
مع  لكن  والتحقيق،  اال�شتدعاء  من  جوالت 
اأي تهمة عليه  تثبيت  عجز خمابرات االحتالل 
وجدت اأن اأ�شهل الطرق معاقبة عنان باالإبعاد، 
�شغر  رغم  املّرة.  هذه  يتوقعه  يكن  مل  ما  وهو 
بطالقة  عاما(   16( �رشيفة  ابنته  عرّبت  �شنها 
عنهم،  ق�رشا  والدها  اإبعاد  جتاه  م�شاعرها  عن 
ال�شف  يف  كنت  اأنني  متاما  "اأذكر  وقالت 
ال�شاد�ض خالل اإبعاد والدي االأول واالآن اأنا يف 
الوقت فيه وكيف  11، واأفكر طيلة  ال�  ال�شف 

�شيق�شي هذه ال�شهور وحده بعيدا عنا".
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 ترامب يوؤكد اأن االتفاق التجاري مع بكني ما زال �ساريا

ال�سني ترّد بقوة على التحذير االأوروبي ب�ساأن 
ق�سية “هونغ كونغ” 

قراءة / حممد علي
---------------- 

االأوروبية  ال�شوؤون  م�شوؤول  وقال 
وانغ  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  يف 
القومي  االأم��ن  “قانون  ّن  اإ لوتونغ 
داخ��ل��ي  ����ش���اأن  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف 
تدّخل  ّي  اأ نرف�ض  نحن  لل�شني. 
رّد  واأتى  الق�شية”.  هذه  يف  اأجنبي 
غداة  ال�شيني  الدبلوما�شي  فعل 
االأوروبية  املفو�شية  رئي�شة  اإعالن 
قادة  ّن  اأ الي��ني  دي��ر  ف��ون  اأور���ش��وال 
قّمة  خالل  اأعربوا  االأوروبي  االحّتاد 
نظرائهم  مع  الفيديو  عرب  عقدت 
الكبري”  “قلقهم  ع��ن  ال�شينيني 
هونغ  يف  القومي  االأمن  قانون  حيال 

كونغ.
ّنها  اإ االأوروب��ي��ة  امل�شوؤولة  وقالت 
�شارك  التي  القّمة  خ��الل  ���ش��ّددت 
الرئي�ض  ال�شيني  اجلانب  عن  فيها 
ال���وزراء  ورئ��ي�����ض  جينبينغ  �شي 
القانون  هذا  ّن  اأ على  كيكيانغ  يل 
 ،” جداً �شلبية  “نتائج  له  �شتكون 
الذاتي  احلكم  نظام  ّن  ب���اأ م��ذّك��رًة 
االزده��ار  لها  ت��اح  اأ كونغ  هونغ  يف 
موؤمتر  خ��الل  واأ�شافت  اقت�شاديًا. 
“كّنا  ال��ق��م��ة  اأع���ق���ب  ���ش��ح��ايف 
ّن  اأ جلهة  حديثنا  خالل  جداً  وا�شحني 

و�شع  مع  ين�شجم”  ال  القانون  هذا 
ال��ت��زام��ات  م��ع  “وال  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
رئي�ض  قال  بدوره  الدولية”.  ال�شني 
مي�شال  �شارل  االأوروب��ي  املجل�ض 
ما  يف  الكبري”  قلقنا  عن  “اأعربنا 
املذكور،  القانون  مب�رشوع  يّت�شل 
اإىل  ال�شني  دع��ون��ا  “لقد  م�شيفًا 
اطلقت  ال��ت��ي  ب��ال��وع��ود  ال���وف���اء 
واملجتمع  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ل�شكان 
باحلكم  ي��ت��ع��ّل��ق  م��ا  يف  الدويل” 
الربيطانية  للم�شتعمرة  ال��ذات��ي 

فيها. احلريات  و�شمان  ال�شابقة 
ت�شّلمها  قبيل  وافقت  ال�شني  وكانت 
اإطار  ويف  بريطانيا  من  كونغ  هونغ 
على  بنظامني”  واح��د  “بلد  م��ب��داأ 
بقدر  باالحتفاظ  للمدينة  ال�شماح 

لغاية  الذاتي  وباحلكم  احلرّيات  من 
2047، مبا يف ذلك اال�شتقاللية  العام 
بكني  لكّن  والت�رشيعية.  الق�شائية 
االأمن  قانون  ّن  اأ على  اليوم  ت�رّش 
ال��ق��وم��ي �����رشوري ل��و���ش��ع ح��ّد 
والإعادة  ال�شيا�شية  لال�شطرابات 
عام  بعد  كونغ  هونغ  اإىل  اال�شتقرار 
يدة  املوؤ ال�شخمة  االحتجاجات  من 
اأعمال  تخّللتها  والتي  للدميوقراطية 

. عنف
ال��رئ��ي�����ض  ق���ال  اأخ���ر  ���ش��ي��اق  ويف 
الثالثاء،  ترامب،  دونالد  االأمريكي 
االت��ف��اق  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  اإن 
وال�شني  بالده  بني  املربم  التجاري 
يف يناير/ كانون ثاٍن املا�شي، ما زال 
ترامب  ت�رشيحات  وتنهي  �شاريا. 

املا�شية  ال�شاعات  خالل  جدال  هذه، 
للرئي�ض  التجاري  امل�شت�شار  ث��اره  اأ
لقناة  بقوله  نافارو،  بيرت  االأمريكي 
االتفاق  اإن  االأمريكية،  نيوز  فوك�ض 

نتهى”. “ا
ح�شابه  على  تغريدة  ترامب  وكتب 
اليوم،  فجر  “تويرت”  مبوقع  الر�شمي 
ال�شني  “توا�شل  باأن  تاأمل  بالده  اإن 
املربم  االتفاق”،  ب�رشوط  االلتزام 

موؤخرا. البلدين  بني 
وا�شنطن  وقعت  املا�شي،  يناير  يف 
االتفاق  من  االأوىل  املرحلة  وبكني 
رفعت  خطوة  يف  بينهما،  التجاري 
لتوترات  حد  بو�شع  حينها  م��ال  االآ
ث����رت ع��ل��ى االق��ت�����ش��اد  جت��اري��ة اأ
التجاري  االت��ف��اق  اأن  اإال  العاملي. 
بعد  ال�����ش��ع��ف،  ب��ع�����ض  اأ���ش��اب��ه 
بالت�شبب  لل�شني  اأمريكية  اتهامات 
عامليا،  كورونا  جائحة  تف�شي  يف 
اأحادية  لبكني  وتدخالت  وق��رارات 

كونغ. هونغ  ب�شاأن  اجلانب 
بالتوترات  العاملي  االقت�شاد  ثر  وتاأ
ترامب  كان  البلدين،  بني  التجارية 
ذار  اآ م��ار���ض/  يف  فتيلها  ���ش��ع��ل  اأ
جت��اري  باتفاق  طالب  ح��ني   2018
تدفق  م���ام  اأ ب���الده،  يحمي  ع���ادل 

ال�شني. من  الواردات 

البالغ” ب�ساأن قانون لالأمن القومي  “قلقه  اإعرابه عن  اإىل االحّتاد االأوروبي غداة  انتقادًا �سديدًا  وّجهت بكني الثالثاء 
�سوؤونها  اأجنبي” يف  اأّي تدّخل  “ترف�ش  �ساأن داخلي واأن ال�سني  اأّن هذه الق�سية  تعتزم فر�سه يف هونغ كونغ، موؤّكدة 

الداخلية.

ال��ق��وم��ي  م����ن  االأ م�شت�شار  ق���ال 
بولتون،  جون  ال�شابق  االأمريكي 
يدرك  بوتني  فالدميري  الرئي�ض  اإن 
لبالده،  الوطنية  امل�شالح  بو�شوح 
ت��رك  امل��م��ك��ن  م��ن  ي��ك��ن  ل��ذل��ك مل 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض 

معه. حدة  على 
مذكراته  كتاب  يف  بولتون،  واأ�شاف 
حدث  حيث  “الغرفة  عنوان  حتت 
االأبي�ض”،  البيت  من  مذكرات  ذلك: 
الثالثاء:  اأم�ض  للبيع  عر�ض  الذي 
كل  يفهم  كان  بوتني،  اأده�شني  “لقد 
ويظهر  بهدوء  يت�رشف  متاما،  �شيء 
عن  النظر  بغ�ض  نف�شه،  يف  الثقة 
وال�شيا�شية  االقت�شادية  الق�شايا 
يف  مناق�شتها  جتري  التي  املحلية 
بوتني  اأن  بولتون،  واأكد  رو�شيا”. 
مو�شكو  اأولويات  متاما  يعرف  كان 
وق��ال  ال��ق��وم��ي.  م���ن  االأ يف جم��ال 
االأمريكي  القومي  االأمن  م�شت�شار 
يف  ب��رتك��ه  اأرغ���ب  “مل  ال�����ش��اب��ق: 
واأ�شاف  ترامب”.  مع  لوحده  الغرفة 
ترك  الرو�شي  الرئي�ض  اأن  بولتون 
نتائج  بعد  عليه  ك��ب��ريا  انطباعا 
�شاعة  ا�شتغرق  ال��ذي  اجتماعه 
القمة  قبيل  ال�����ش��اع��ة،  ون�����ش��ف 
هل�شنكي.  يف  االأمريكية  الرو�شية 
ب�����دوره ق����ال وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 
ن�رش  اإن  بومبيو،  مايكل  االأمريكي 
ال�شابق  القومي  االأم��ن  م�شت�شار 
يف  �رشية  معلومات  بولتون،  جون 
بك�شف  مقارنته  ميكن  مذكراته، 
عمل  �شاليب  اأ عن  �شنودن  اإدوارد 

االأمريكية. اال�شتخبارات 
يف  االثنني  اأم�ض  بومبيو  واأ�شاف 
نه  اأ نيوز”،  “فوك�ض  لقناة  حديث 
كتاب  م��ن  مقتطفات  على  اأط��ل��ع 
ذلك:  حدث  حيث  “الغرفة  بولتون، 
املتوقع  االأبي�ض”،  البيت  مذكرات 
اإىل  ���ش��ار  واأ ال��ث��الث��اء،  ���ش��دوره 
يف  االأكاذيب”  من  “الكثري  وج��ود 
على  اأي�شا  حتتوي  لكنها  املذكرات، 
تهديدا  “ت�شكل  �رشية  معلومات 
وقال  املتحدة”.  بالواليات  وت�رش 
ك�شف  نه  الأ نظرا  “ب�رشاحة  بومبيو: 
اأن  فيجب  معينة،  معلومات  ع��ن 
مبا�رشة.  جنائية  م�شوؤولية  يتحمل 
عندما  يحدث  ما  جميعا  ينا  راأ لقد 
معلومات  االأ�شخا�ض  بع�ض  ي�رشب 
فعله  ما  �شنودن.  اإدوارد  مثل  �رشية، 
ذلك”.  عن  يختلف  ال  بولتون  جون 
االأمريكي،  اخلارجية  وزير  وبح�شب 
وزارة  متنح  االأمريكية  دارة  االإ فاإن 
االإج��راءات  تقرير  يف  احل��ق  العدل 
بولتون.  �شد  اتخاذها  يجب  التي 
والرئي�ض  ك��ان  ن��ه  اأ بومبيو  وذك��ر 

يتجنبان  ترامب،  دونالد  االأمريكي 
بع�ض  يف  بولتون  م�شاركة  اأحيانا 
بت�رشيب  �شمح  ن��ه  الأ االجتماعات 

ملعلومات. ا
بولتون يك�سف ما طلبه بوتني 

من ترامب حول �سوريا
القومي  م���ن  االأ م�شت�شار  ذك���ر 
جون  بي�ض،  االأ البيت  يف  ال�شابق 
الرئي�ض  اأن  كتابه،  يف  ب��ول��ت��ون، 
ال��رو���ش��ي ف���الدمي���ري ب��وت��ني دع��ا 
ال�شالم  عملية  دفع  اإىل  وا�شنطن 
باملعار�شة  الثقة  وعدم  �شوريا  يف 

ل�شورية. ا
ال��ذي  ك��ت��اب��ه  ب��ول��ت��ون يف  وك��ت��ب 
لقائه  حول  الثالثاء،  اأم�ض  �شدر، 
فالدميري  ال��رو���ش��ي،  الرئي�ض  م��ع 
ح��زي��ران  يف  الكرملني  يف  ب��وت��ني 
احلديث  "خالل   :2018 يونيو   /
ع��ن امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة، اأ���رش 
غري  حلفاء  نهم  اأ على  ب�شدة  بوتني 
بهم  الوثوق  ميكن  وال  لنا  موثوقني 
عملية  تعزيز  اإىل  ودعا  واحد.  ليوم 
ذلك".  من  ب��داًل  ال�شورية  ال�شالم 
اأن  بولتون  ق��ال  ذل��ك،  على  وردا 
هدفها  ح��ددت  املتحدة  ال��والي��ات 
االإرهابي  "داع�ض"  تنظيم  بهزمية 
يرانية.  االإ القوات  جميع  وان�شحاب 
عن  مذكراته،  يف  بولتون،  ذكر  كما 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�ض  كلمات 
يف  تمُرتجم  مل  نها  اأ يمُزعم  التي  بوتني 
يونيو  يف  الكرملني  يف  اجتماعهم 
كتابه:  يف  بولتون  وق��ال   .2018
اإىل  ي�شل  ما  اأن  بثقة،  بوتني  "ذكر 
املحليني  ال�شكان  من  �شخ�ض   5000
من  الواقع  يف  هم  التنف  منطقة  يف 
اأنهم  يمُزعم  الذين  داع�ض،  اإرهابيي 
االأمريكية،  التوجيهات  يتبعون 
عندما  �شيخونوننا  ذلك  بعد  ولكن 
بولتون:  وا�شتطرد  لهم".  يحلو 
لبوتني،  وفًقا  رو�شيا،  هدف  "كان 
اأجل  من  ال�شورية  الدولة  دعم  هو 
يف  احل��ال  هو  كما  الفو�شى،  منع 
بولتون،  كتاب  واأمُطلق  اأفغان�شتان". 
والذي  االأ�شواق،  يف  الثالثاء،  اأم�ض 
يف  من�شبه  توليه  ف��رتة  ي��ت��ن��اول 
وذلك  ترامب،  دونالد  الرئي�ض  دارة  اإ
الكتاب  ن�شخ  بع�ض  ت�رشيب  عقب 
�شبكة  على  قانونية  غري  ب�شورة 

نرتنت. االإ
غ�شب  اىل  الت�رشيبات  هذه  واأدت 
و�شف  حيث  احلايل  الرئي�ض  ترامب 
و�شفه  حني  يف  باملجنون  بولتون 
مايك  االمريكي  اخلارجية  وزي��ر 

. باخلائن  بومبيو 
ق/د

اخلا�ض  م��ري��ك��ي  االأ امل��ب��ع��وث  ق��ال 
االأ�شلحة  على  ال�شيطرة  ل�شوؤون 
الثالثاء  اأم�ض  بيلينج�شلي  مار�شال 
اإىل  باالن�شمام  ملزمة  ال�شني  اإن 
اال�شرتاتيجية  االأ�شلحة  حمادثات 
م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا، 
ه��ذا  ف��ي��ي��ن��ا  يف  ب�����داأت  وال���ت���ي 
بكني  جهود  خلفية  على  االأ�شبوع، 
وقال  النووية.  تر�شانتها  لتعزيز 
بعد  �شحفي  موؤمتر  يف  بيلينج�شلي 
�شاعات  ع�رش  ا�شتغرقت  حمادثات 
الرو�شي  اخلارجية  وزير  نائب  مع 
االثنني:  اأم�ض  ريابكوف  �شريجي 

للحد  االأطراف  ثالثي  اتفاق  برام  “اإ
يف  النووية،  االأ�شلحة  انت�شار  من 
لتجنب  فر�شة  اأف�شل  هو  ي��ن��ا،  راأ
يزعزع  ثالثي  نووي  ت�شلح  �شباق 
اجلانبني  لقاء  وياأتي  اال�شتقرار.” 
اتفاقية  انتهاء  من  عام  من  اأقل  قبل 
اتفاقية  اآخر  وهي  اجلديدة،  �شتارت 
االأ�شلحة  م��ن  للحد  حاليا  باقية 
املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  ال��ن��ووي��ة 
نحو  معا  متتلكان  ورو�شيا،اللتني 
يف  ال��ن��ووي��ة  االأ�شلحة  م��ن   90%

لعامل. ا
االأمريكي  الرئا�شي  املبعوث  وقال 

كانت  املحادثات  اإن  بيلينج�شلي 
���ش��ف��رت ع��ن اإط���الق  م��ث��م��رة واأ
جم��م��وع��ات ع��م��ل ف��ن��ي��ة ���ش��وف 
�شابيع  االأ خالل  املفاو�شات  توا�شل 
وبني  بينه  جديدة  جولة  قبل  املقبلة، 
متوز/ �شهر  اأواخر  مقررة  ريابكوف 
اآب/اأغ�شط�ض.  وائ���ل  اأ و  اأ يوليو 
يف  ووا�شنطن  مو�شكو  تتفق  وال 
يجب  التي  ال��دول  ب�شاأن  يتهما  روؤ
املحادثات.  هذه  اإىل  �شمها  يتم  اأن 
املتحدة  ال��والي��ات  تريد  حني  ويف 
اإط��ار  يف  االن�����ش��م��ام  ال�شني  م��ن 
حمادثات  اإىل  رو�شيا  ت�شعى  ثالثي، 

القوتني  ت�شمل  االأط��راف  متعددة 
بريطانيا  االأوروبيتني،  النوويتني 

لبيلينج�شلي. وفقا  وفرن�شا، 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  وي�شعى 
ب��رام  اإ اإىل  ح��ال،  اأي  على  ت��رام��ب، 
“�شتارت  من  اأو�شع  جديد  اتفاق 
اأ�شلحة  ت�شمني  خالل  من  اجلديدة”، 
تمُ�شتخدم  ا�شرتاتيجية  غري  نووية 
قول  حد  على  املعركة،  �شاحة  يف 

ملبعوث. ا
ق/د

يوا�سل ك�سف اأ�سرار البيت االأبي�ش يف مذكراته 

بولتون يك�سف تفا�سيل خفية للقاء 
ترامب مع بوتني

بعد مباحثات �ساقة مع مو�سكو.. 

الواليات املتحدة ت�سغط على ال�سني لالن�سمام للمحادثات مع رو�سيا

وزير اخلارجية الرو�سي: 

ال يوجد حل ع�سكري يف ليبيا ويجب تهيئة الظروف حلوار �سامل
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزير  قال 
اخل��ارج��ي��ني  ال��الع��ب��ني  اإن  الف���روف 
احل��وار  ي�شجعوا  اأن  يجب  ليبيا  يف 
وم�رش  تركيا  واأن  ال�شامل،  الليبي 
الفروف  و�رشح  ذلك.  على  توافقان 
وزيري  مع  حمادثات  بعد  لل�شحفيني 
نه:  باأ وال�شيني،  الهندي  اخلارجية 
يفعلوا  اأن  اخلارجيني  الالعبني  “على 
تهيئة  يف  للم�شاعدة  ���ش��يء  ك��ل 
من  ليبيا.  بني  �شامل  حلوار  الظروف 
يام  االأ خالل  الهاتفية  ات�شاالتي  بني 
حمادثات  هناك  كانت  املا�شية  القليلة 
ووزي��ر  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  مع 
يتفقان  كالهما  امل�رشي.  اخلارجية 
اأن يعرتف اجلميع بعدم  نه: يجب  اأ على 
جنل�ض  اأن  وعلينا  ع�شكري،  حل  وجود 
عن  ونبحث  املفاو�شات  طاولة  على 
واأك��د  للجميع”.   مقبولة  اتفاقات 
يوجد  ال  نه  اأ الرو�شي  اخلارجية  وزير 
ليبيا،  يف  ل��ل�����رشاع  ع�شكري  ح��ل 
مع  املو�شوع  ه��ذا  “ناق�شت  قائال: 

ع���دد م��ن زم��الئ��ي، 
على  يوافقون  وه��م 
�شا�شي  االأ العن�رش 
عدم  وه��و  ملوقفنا، 
ع�شكري  حل  وجود 
ل��ه��ذا ال�����رشاع. يف 
االأهم  هو  هذا  الواقع، 
القرارات  جميع  يف 
ال���ت���ي اع��ت��م��ده��ا 
الدويل  االأمن  جمل�ض 
مت���رات  وج��م��ي��ع امل���وؤ
مبا  ه��ا،  اإج��راوؤ مت  التي 

هذا  من  يناير  يف  برلني  متر  موؤ ذلك  يف 
العام”.

التفوق  “فاإن  ال��وزي��ر،  وبح�شب 
ال��ع�����ش��ك��ري ل��ط��رف ع��ل��ى اآخ���ر يف 
االأخرية  ال�شنوات  يف  ليبيا  يف  النزاع 
هناك  وكان  مرة،  كل  يف  قًتا  موؤ كان 
على  للو�شع  وتغري  فعل،  رد  دائًما 
يتقدم  من  على  واعتماًدا  االأر���ض. 
املرتاجع  اجلانب  ك��ان  ي��رتاج��ع،  وم��ن 

اجلانب  يكن  ومل  للمفاو�شات،  جاهًزا 
فهمنا  لقد  لذلك.  م�شتعًدا  املتقدم 

طويل”. زمن  منذ  هذا  جميعا 
اأرى  ال  “لذلك،  ن��ه  اأ على  و���ش��دد 
اإطالق  وقف  اإال  اأخ��رى  خيارات  اأي 
الق�شايا  جميع  وحل  الفوري.  النار 
عملية  ���ش��ا���ض  اأ ع��ل��ى  االأخ�����رى 
التفاهمات  مع  يتما�شى  مبا  التفاو�ض 

برلني”. موؤمتر  يف  عليها  املن�شو�ض 
ق/د

اليمنية  احل��وث��ي  جماعة  اأعلنت 
العملية  تنفيذ  ال��ث��الث��اء  م�����ض  اأ
ال��ردِع  “توازن  االأك��رب  الهجومية 
وقال  ال�شعودية.  على  الرابعة” 
للحوثيني،  الع�شكري  املتحدث 
مقت�شب  بيان  يف  �رشيع،  يحيي 
اليوم،  نت”  “امل�شرية  قناة  بثته 
ال����ردع  “ت������وازن  ع��م��ل��ي��ة  اإن 
ال��دف��اع  وزارة  دك��ت  الرابعة” 
�شلمان  وقاعدة  واال�شتخبارات 
اجل��وي��ة وم��واق��َع ع�����ش��ك��ري��ًة يف 
واأ�شاف  جنران.  و  وجازان  الريا�ض 
من  كبري  بعدد  مت��ت  العملية  اأن 
واملجنحة  البالي�شتيِة  ال�شواريخ 
وطائرات  “وذوالفقار”  “قد�ض” 

اإىل  م�شريا  امل�شري،   اجل��و  �شالح 
ا�شتمرار  على  رداً  ت��ي  ت��اأ ن��ه��ا  اأ
الغا�شم  والعدوان  الظامل  “احل�شار 
العظيم”.  اليمني  �شعبنا  بناء  اأ على 
مغبة  من  “العدو  املتحدث  وحذر 
وع���دوان���ه  ب��غ��ي��ه  يف  ال��ت��م��ادي 
واإج���رام���ه ومم��ار���ش��ة ح�����ش��اره 
“�شننفذ  ق��ائ��ال:    ، االجرامي” 
الع�شكرية  العمليات  من  املزيد 
احل�شار  رفع  حتى  واالأقوى  االأ�شد 
احلرية  وحتقيق  ال��ع��دوان  ووق��ف 

واال�شتقالل”.
با�شم  الر�شمي  املتحدث  وك��ان 
ال�رشعية  دع���م  “حتالف  ق���وات 
تركي  الركن  العقيد  اليمن”  يف 

التحالف  قوات  باأن  �رشح  املالكي، 
اعرتا�ض  من  اليوم  �شباح  متكنت 
اأطلقه  بالي�شتي  �شاروخ  وتدمري 
احل��وث��ي��ون م��ن ���ش��ن��ع��اء ب��اجت��اه 
الريا�ض.  ال�شعودية  العا�شمة 
ال�شعودية  نباء  االأ وكالة  ونقلت 
اإطالق  اإن  قوله  املالكي  عن  )وا�ض( 
متعمدة  عدائية  “عملية  ال�شاروخ 
ومم��ن��ه��ج��ة ال���ش��ت��ه��داف االأع��ي��ان 
مبوجب  واملحمية  واملدنيني،  املدنية 
كما  ن�شاين”.  االإ ال��دويل  القانون 
للمحاوالت  “امتداد  نه  باأ و�شفه 
امل�شتمرة”  واالإرهابية  العدائية 

احلوثيني. جانب  من 
ق/د

احلوثيون ُينّفذون “الُهجوم االأكرب” على ال�سعودية 

ا�ستهداف وزارة الدفاع واال�ستخبارات وقاعدة �سلمان 
اجلوية ويتوّعدون باملزيد
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كتابه  يف  وتعاىل  �شبحانه  الله  يقول 
ظلموا  الذين  اإىل  تركنوا  }وال  العزيز 
فتم�شكم النار وما لكم من دون الله من 

اأولياء ثم ال تن�رشون{]هود: 113[ 
االأمم  ق�ش�ض  الكرمي  القراآن  حكي  ملاذا 

ال�شابقة؟
اأمرا�ض  من  اليوم  م�شلمو  اأ�شيب  ومباذا 

من قبلهم؟
االأمم  مب�شاكل  االعتبار  يتحقق  مل  وملاذا 
بع�شها  يف  امل�شلمون  فوقع  ال�شابقة 

وقلدوا فيها غريهم؟ 
�شاأحاول يف هذا املو�شوع باإذن الله تعاىل 
ر�شم مالمح الروؤية القراآنية مل�شاكل االأمم 
االأم��ة  فيه  وقعت  وم��ا  حاليا،  الغربية 
االإ�شالمية منها، وتدبر خطاب الله تعاىل 
لهذه االأمة الذي ينهاها فيه عن م�شابهة 
ال�شلبية لالأمم الكافرة و تقليدنا  االأحوال 
و  املزعومة  بح�شارتهم  لهم  االأعمى 
مناذجهم الهدامة التي ال تليق و ال ت�شلح 

لبناء االأمة االإ�شالمية.
مل نر يف القراآن تاريخا وال باملكان يف اأي 
تبعا، ولكي  جاء  ما  اإال  هذه  كانت  مكان 
هذه  اأن  هنا  والعرب  العرب  بروؤو�ض  نهتم 
يف  الله  �شنن  ح�شب  على  جت��ري  االأمم 
ت�شري  الب�رشي، ال  االجتماع  الكون ويف 
االأمم جزافا بل ت�شري وفقا لقوانني و�شعها 
ببع�ض  بع�شها  وربط  الكون  لهذا  الله 
على �شبكة االأ�شباب وامل�شببات، ولذلك 
القراآن يوؤكد كثريا على هذه ال�شنن ))قد 
خلت من قبلكم �شنن ف�شريوا يف االأر�ض 
اآل  املكذبني((  عاقبة  كان  كيف  فانظروا 
عمران:137، ))فلن جتد ل�شنة الله تبديال 

ولن جتد ل�شنة الله حتويال(( فاطر:43 
عامة  اأنها  خ�شائ�شها  من  ال�شنن  هذه 
ت�شمل امل�شلمني وغري امل�شلمني، املطيعني 
والعا�شني، العادلني والظاملني وال حتابي 
اأخرى  ناحية  ومن  الأحد،  تلني  وال  اأحدا 
ومن  تتحول،  وال  تتبدل  ال  دائمة  هي 
هذه  يف  الله  �شنن  اأن  يجد  القراآن  يقراأ 
اإذا  بالعقاب  الله  ياأخذها  االأمم  اأن  االأمم 
انحرفت عن هداية الله عز وجل واتبعت 
�شبيل املجرمني و�شبيل الظاملني، فالظلم 
بيوتهم خاوية  ))فتلك  االأمم  من مهلكات 
القرى  ))وتلك  النمل:52  ظلموا((  مبا 

اأهلكناهم ملا ظلموا(( الكهف:59. 
اأمرنا  قرية  نهلك  اأن  اأردنا  ))واإذا  الرتف 
القول  مرتفيها فف�شقوا فيها فحق عليها 

فدمرناها تدمريا(( االإ�رشاء:16 
اإىل  ت��وؤدي  التي  املادية  بالقوة  الغرور 
))اأمل تر  القراآن  الظلم واالإف�شاد كما ذكر 
العماد،  ذات  اإرم  بعاد،  ربك  فعل  كيف 
وثمود  البالد،  يف  مثلها  يخلق  مل  التي 
وفرعون  بالواد،  ال�شخر  جابوا  الذين 
ذي االأوتاد(( الفجر:10-6 بع�شهم يف�رش 
اأوتاد  كاأنها جبال  يعني  باالأهرام،  االأوتاد 
يف  طغوا  ))ال��ذي��ن  االإن�شان  �شنع  من 

الفجر:11،  الف�شاد((  فاأكرثوا فيها  البالد، 
اإىل  واأدى  باالإف�شاد  اقرتن  طغيان   12
�شوط  رب��ك  عليهم  ))ف�شب  االإف�شاد 
املادي،  العلم  اأحيانا   13 الفجر:  عذاب(( 
جاءتهم  ))فلما  امل��ادي  بالعمل  الغرور 
من  عندهم  مبا  فرحوا  بالبينات  ر�شلهم 
من  ظاهرا  ))يعلمون  83:غافر،  العلم..(( 
احلياة الدنيا وهم عن االآخرة هم غافلون(( 
به  كانوا  ما  بهم  ))..وح���اق  الروم:7، 

ي�شتهزئون(( غافر:83 
التفرق  ال��ه��الك،  اإىل  ي���وؤدي  ه��ذا  ك��ل 
واالختالف اأي�شا فالقراآن حينما يذكر لنا 
هذه الق�ش�ض ال يذكرها ملجرد اأن نت�شلى 
بقراءتها فقط ، ولكن لناأخذ منها العظة 
والعربة حتى ال نقع فيما وقعت فيه االأمم 
ال�شابقة، و ما هو واقع يف زمننا هذا من 
االأمر  �شار  بل  الغربية،  لالأمم  حمرمات 
العربية  جمتمعاتنا  يف  حتى  به  ماألوف 
احل�رش   االأب�شار((  اأويل  يا  ))..فاعتربوا 
االآية:2، فخذوا منها العربة ))اإن يف ذلك 
ال�شمع  األقى  اأو  لذكرى ملن كان له قلب 

وهو �شهيد(( ق:37  
هو االإن�شان هنا، لي�ض املق�شود اأنك مت�شي 
على وجه االأر�ض �شائحا الأن املق�شود اأن 
تاأخذ العربة من هوؤالء القوم، حيث جند اأنه 
ملا زار النبي �شلى الله عليه و�شلم وهو 
ذاهب اإىل غزة تبوك، اأين مر مع جماعته 
من ال�شحابة على ديار )ثمود( فقال لهم: 
اإال واأنتم باكون  )ال تدخلوا ديار الظاملني 

حتى ال ي�شيبكم ما اأ�شابهم(. 
جابوا  الذين  ثمود  قوم  من  العربة  لناأخذ 
ق�شورا  اجل��ب��ال  م��ن  ونحتوا  ال�شخر 
و  لهم  جر  ال��ذي  ما  تركوا،  ما  وتركوا 
الله  التي وهبها  النعم  ا�شتفادوا من  ماذا 
من  ي�شتفيدوا  مل  لهم،  تعاىل  و  �شبحانه 
�شيء بل ازدادوا طغيانا و جتربا و ف�شادا 
االإن�شان  اأن  املهم  اإذا  االأر�ض،  وجه  على 
ياأخذ العربة من هوؤالء القوم، و ملاذا اأ�شاب 
هوؤالء القوم مع اأنهم كانوا يف رغد ويف 
�شعة ويف بنيان ويف اآثار، اأثاروا االأر�ض 

وعمروها اأكرث مما عمروها؟.
 ومع كل هذا العمران و هذه القوة املادية 
حتدوه،  لكنهم  لهم  الله  �شخرها  التي 
هذا  يف  تعاىل  و  �شبحانه  ق��ال  حيث 
وجنات  وبنني،  باأنعام  ))اأمدكم  اجلانب: 
اآخره،  اإىل  ال�شعراء:134،133  وعيون(( 
كما قال عن قوم عاد ))اأتبنون بكل ريع 
ق�شورا  م�شانع  وتتخذون  تعبثون،  اآية 
بط�شتم  بط�شتم  واإذا  تخلدون،  لعلكم 
الذي  ال�شعراء:130-128،فما  جبارين(( 

اأ�شابهم؟. 
هوؤالء  من  العربة  ناأخذ  اأن  يعلمنا  القراآن 
التي  وال�شلبيات(  )ال��رذائ��ل  فنتجنب 
اأ�شابتهم، الأن ربنا ال ينزل عقوبته بقوم 
القرى  ليهلك  ربك  كان  ))وما  لهم  ظاملا 
هود:117،  م�شلحون((  واأهلها  بظلم 
�شيء  عملوا  قد  اأنهم  بدا  ال  م�شتحيل 
عليهم  الله  �شلط  حتى  املحرمات  من 
عندما  �شعيب  قوم  �شديد، كذلك  عذاب 
املكيال  وطففوا  االأر���ض  يف  اأف�شدوا 
اأ�شياءهم  النا�ض  وبخ�شوا  وامل��ي��زان 

قوم  و  فاأخذتهم،  ال�شيحة  فجاءتهم 
ي�شبقهم  مل  فاح�شة  ارتكبوا  اأي�شا  لوط 
اجلن�شي  ال�شذوذ  العاملني،  من  اأحد  بها 
وتذرون  العاملني،  من  الذكران  ))اأتاأتون 
اأزواج��ك��م..((  من  ربكم  لكم  خلق  ما 

ال�شعراء:166،165 
ع�رشنا  يف  االآن  ي�شمونه  ال��ذي  ه��ذا 
ال�شيطان  من  بالله  العياذ  و  )املثلية(، 
اأ�شوء  اإىل  االأمر  بهم  و�شل  اأين  الرجيم، 
لوط  �شيدنا  قوم  من  اأكرث  القبح  درجة 
ي�شمونه  ك��ان��وا  حيث  ال�شالم،  عليه 
ال�شذوذ كلمة فيها اإنكار فحتى ال يكون 
هناك اأي �شيء من االإنكار اأعطوها ا�شما 
هذه  االإنكار على  لون من  اأي  يعطي  ال 
عليها  النا�ض  ا�شتقر  لو  التي  الرذيلة 
بعد  الب�رشية  لفنيت  ا�شتباحتها  وعمموا 
وتعاىل  �شبحانه  فالله  جيلني،  اأو  جيل 
يظلم  ال  الله  ))اإن  بظلمهم  االأمم  ياأخذ 
اأنف�شهم  النا�ض  ولكن  �شيئا  النا�ض 
يظلمون(( يون�ض:44 ))وكذلك اأخذ ربك 
األيم  اأخذه  اإن  ظاملة  وهي  القرى  اأخذ  اإذا 

�شديد(( هود:102

اأحوال االأمة اليوم مع االإميان 
واملادة:

املوؤمل اأن كثرياً منا اليوم ينظر اإىل العامل 
اأ�شد  يعاين  ال��ذي  العامل  وهو  الغربي، 
واحلياة  ال�شنكة  املعي�شة  من  املعاناة 
النكدة، الأنه بعيد عن االإميان بالله، ينظر 
منا  كثري  ويتمنى  االإعجاب،  نظرة  اإليه 
-رمبا عن طيب نية- اأن ت�شل جمتمعاتنا 
من  املجتمعات  تلك  اإليه  ما و�شلت  اإىل 
الرقي والتقدم وال�شعادة، فماذا يريدون، 
يف  و  اأوروب��ا  يف  يريدون  �شعادة  واأي 

اأمريكا؟.
ال�شخ�شية،  احلرية  له  مكفولة  االإن�شان 
اأين �شاء، فاحلياة  فيقول ما ي�شاء ويذهب 
املجاين  ال�شكن  فيعطى  مكفولة،  املادية 
باأق�شاط زهيدة، ويعطى فر�ض احلياة كما 
ي�شاء، واملري�ض اإذا مر�ض مبر�ض مقعد اأو 
ما اأ�شبه ذلك يعطى بطاقة يف جيبه ياأكل 

اأي مطعم، وتدفع ذلك احلكومة،  بها يف 
الرتفيه  و�شائل  فكل  الرتفيه،  جهة  ومن 
كثرية  اأموراً  فيذكرون  ومهياأة،  موجودة 
اأنهم يعي�شون يف العمارات  جداً، وكيف 
ال�شخمة،  ال�رشكات  ولديهم  ال�شاهقة، 
وكذلك اإنتاج االأ�شلحة يف اأقوى ما ميكن، 
و�شائل  وكل  والزراعة،  االأدوية  واإنتاج 
فيتحرقون  لديهم،  متوفرة  الدنيا  احلياة 
االأمم  لتلك  اأفراداً  يكونوا  اأن  ويت�شوقون 
مثل  تكون  واأمتهم  بالدهم  اأن  ويتمنون 

تلك االأمم.
حياة  اإىل  ال�شطحية  الظاهرة  النظرة  هذه 
يف  ينطلقون  ال  الذين  نظرة  االأمم  تلك 
وموازينهم  معايريهم  ويقيمون  نظراتهم 
الله  كتاب  يف  جاء  ومبا  االإ�شالم،  مبيزان 
فلو  َم،  َو�َشلَّ َعَلْيِه  اللهمُ  لَّى  �شَ نبيه  و�شنة 
اأننا غرينا النظرة، ونظرنا مبنظار حقيقي 
كيف تعي�ض هذه االأمم على ح�شب ما جاء 
فماذا  تعاىل،  و  �شبحانه  ربنا  كتاب  به 

جند؟.
واالنهيار  ال�شقاء  كل  ال�شقاء،  جند   
عنه  جتزي  وال  تغني  ال  ال��ذي  املحتوم 
كل هذه الو�شائل، وكل هذا التقدم املادي 
�شقاء،  يف  يعي�شون  لكنهم  املر�شي، 
االأثرياء يف �شقاء ونكد وخوف، والفقراء 
فالرجل  وخوف،  ونكد  �شقاء  يف  كذلك 
دائ��رة  يف  �شاعات  ثمان  يعمل  هناك 
ومع  كافيًا،  مرتبًا  له  ت�شمن  حكومية 
اإحدى  يبحث عن عمل يف  اأن  البد  ذلك 
اأي�شًا لكي ي�شمن  امل�شاء  ال�رشكات يف 
على  يخاف  الأن��ه  امل�شتقبل،  يقال  كما 
جداً  بكثري  اأكرث  فيخ�شى  اأوالده،  م�شري 
من الرجل الذي يعي�ض يف الدول الفقرية 
كالهند و بنغالد�ض  وغريها من الذي ال 
ال  ورمبا  ثالثة،  اأو  يومني  قوت  اإال  يجد 

يفكر يف امل�شتقبل اإال قلياًل.
فهذا هو الذي يهم اأ�شباب القوة والرخاء 
فتجده يفكر الليل والنهار، مع اأن ر�شيده 
م�شمون له، ومع اأن الدولة تعطي ماأوى 
وال  راح��ة  ال  كله  ذل��ك  وم��ع  للعجزة، 
طماأنينة اأبداً، فهو يلهث ليل نهار، مهما 

فاإنه  كان لديه من �رشكات وموؤ�ش�شات 
عليه  يجلب  فهاتفه  امل�شتقبل،  يخاف 
خم�شة  فقط  طريقه  عن  فياأتيه  �شيق، 
واحد، كما جنده  اأعمال وهموم يف وقت 
تفكريهم  اأي�شا،  الكبار  اأغنيائنا  عند 
اإن  فقط  ال�شعبة  العملة  هي  وهمومهم 
زاد  وهل  ارتفعت،  اأو  انخف�شت  كانت 

التاأمني اأم انخف�ض؟!.
من  ونهاراً  لياًل  العقل  م�شغويل  فهم 
جال�شتهم  اإن  ذلك:  ومع  الدنيا،  هذه  اأجل 
يخافون  مغمومني  مهمومني  جتدهم 
االنهيار  يف  ويفكرون  امل�شتقبل  من 
االإن�شان  بها  يفكر  مما  اأك��رث  واخل�شارة 
العادي، حتى اأن ن�شبة االنتحار يف العامل 
العامل  يف  االأ�شف  مع  وكذلك  الغربي، 
جداً،  عالية  االإ�شالمي  والعامل  ال�رشقي 
�شيء  االأ�رشة،  يف  التفكك  يزداد  واأي�شًا 
عجيب جداً يعي�شه هذا العامل البعيد عن 
ْبَحاَنهمُ َوَتَعاىَل. دين الله، وعن االإميان به �شمُ

واحلياة  مالحمهم،  على  مر�شوم  النكد 
وجوههم،  على  مر�شومة  ال�شقية 
املخدرات،  اإىل  منها  ويلجئون  فيهربون 
فيهربون  الوبال،  اإال  فيها  يجدون  فال 
فظهرت  املحرمة،  ال�شهوات  اإىل  منها 
التي حجزتهم  الفتاكة(  )االأوبئة  لهم هذه 
وحرمتهم عن هذه ال�شهوات وهذه املتع، 

فاأين يذهب هوؤالء النا�ض؟!.
 اأما نحن امل�شلمني، فاإننا نعرف قوله تعاىل: 
وقوله:  الذاريات:50،  ِه((  اللَّ اإِىَل  وا  ))َفِفرُّ
التوبة:118،  اإَِلْيِه((  اإِالَّ  ِه  اللَّ ِمَن  َمْلَجاأَ  ))ال 
فهم  ولذلك  يدرون،  ال  والله  هم  ولكن 
يحارون ويحارون، فيعلقون االآمال على 
ما عندهم من العلم كما قال الله �شبحانه 
َناِت  ْم ِباْلَبيِّ لمُهمُ �شمُ ْم رمُ ا َجاَءْتهمُ و تعاىل: ))َفَلمَّ
غافر:83،  اْلِعْلِم((  ِمَن  ْم  ِعْنَدهمُ مِبَا  وا  َفِرحمُ
�شيكت�شف  العلم  ب��اأن  تعالج  فاالأوبئة 
اأو  ، واالنهيار االقت�شادي  لها م�شادات 
اخلوف االقت�شادي يعالج باخلطط طويلة 
املدى، واخلوف امل�شتقبلي يعالج باأن احلياة 

م�شمونة ومكفولة وكذا و كذا..
يتبع....

التهديدات اجلديدة لوباء عمالق غام�ش قادم الكت�ساح العامل...        
     تهاجم اأمم املعمورة منذ فرتة اأمرا�ش واأوبئة مل تعرفها الب�سرية جمعاء عرب تاريخها، و مل ُيكت�سف كنهها، وال اخرُتعت اأدوية تزيل اآثارها املدمرة الفتاكة حتى 
االآن، بدًءا من املر�ش اخلطري االإيدز الذي ظهر موؤخرا، والنا�ش يذكرون اأن �سببه انت�سار الفواح�ش، مرورا بعدة اأوبئة، وانتهاء املحطة املوؤقتة بفريو�ش كورونا 
امل�ستجد، وال تزال تهديدات اأخرى جديدة لوباء عمالق غام�ش قادم الكت�ساح العامل كله يف رم�ش الب�سر، لديه معدل وفيات اأعلى من وباء الطاعون و اأ�سواأ من 

فريو�ش كورونا احلايل، و هو عذاب من عند اهلل و لي�ش بفريو�ش مطور جينيا من طرف االإن�سان.

حممد  االأمني غــــرنا�ش

اجلزء الأول
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية

 دائرة متليلي ال�سعانبة 
 بلدية متليلي ال�سعانبة

رقم : 21/ 2020
و�سل اإ�سهار خا�ش بتاأ�سي�ش جمعية حملية 

بتاريخ:  املولود   . الودود    عبد  حممد  بلعور   : اجلمعية  رئي�ش    13/01/2020 بتاريـخ:  املودعة    . والفنون   للثقافة  الر�سالة  جمعية   : امل�سماة 
. مبتليلي   القمقومة  رم�سان  بن  ال�سهيد  فرع  مقــرها:  الكائــن  مبتليلي    01/08/1995

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ب�سكرة
دائرة اأورالل

بلدية امليلي -مكتب اجلمعيات
رقم: 03/ب.م/2020

 و�سل ت�سجيل الت�سريح التاأ�سي�سي للجنة احلي البلدية       
                    "ذي قيمة اعتماد"

 مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 12/01/2012 املتعلق 
و�سل  ت�سليم    2020  /06  /23 اليوم:  هذا  باجلمعيات.مت 
حي  جلنة  امل�سماة:   البلدية  للجنة  التاأ�سي�سي  الت�سريح  ت�سجيل 
ال�سبتي  جعفر  حي  االجتماعي:  املقر  امليلي  لبلدية  ال�سبتي  جعفر 
 /29 امليالد:  ومكان  تاريخ  �سعيد  �ساليل  الرئي�ش:  امليلي  بلدية 

امليلي. بلدية  ال�سبتي  جعفر  حي  العنوان:    1980  /10

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية النعامة
دائرة امل�سرية

 بلديه البيو �ش 
مكتب اجلمعية 

الرقم: 01  / 2020 
ان�ساء جمعية حملية ذات طابع  ريا�سي 

طبقا لالأحكام القانونية 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق 
اجلمعية  اإن�ساء  مت  لقد  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ 

املحلية امل�سماة: 
النادي الريا�سي الهاوي لل�سالم للفرو�سية 

امل�سجلة حتت رقم: 02 بتاريخ:  2019/12/01 
مقيمة مقر ها: مب�سكن دودار خليفة بحي 100 م�سكن بالبيو�ش 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي

دائرة الدبيلة
بلدية الدبيلة                    

                                              اإعالن باعداد �سهادة احليازة
 1991/07/27 يف:  املوؤرخ   91/254  : رقم  التنفيذي  للمر�سوم  طبقا   -
املحدد لكيفيات اإعداد �سهادة احليازة و ت�سليمها فاإن رئي�ش املجل�ش ال�سعبي 
البلدي لبلدية الدبيلة يعلن اأن ال�سيد )ة( :تواتي ابراهيم علي بن حممد 
ال�سالح  املولود )ة( بـ: املقرن - بتاريخ :1973/07/31 ال�ساكن)ة( ب: 
البلدية  مب�سالح  ملفًا  اأودع  قد  الدبيلة  بلدية   - باجلديدة   ال�سوالح  حي 
بلدية  برتاب  :اجلديدة  بـ  الواقع  للعقار  احليازة  �سهادة  ت�سليمه  طالبا 
ال�سمال:  كالتايل:من  حدوده  و  م2   235.32  : م�ساحته  والذي  الدبيلة 
�سارع.من اجلنوب : دربال حممد.من ال�سرق : �ساحلي �سعد. من الغرب : 
و اعرتا�سات على حترير  له مطلب  �سخ�ش  �سارع ثم مراد علي. فعلى كل 
هذه ال�سهادة اأن يقدمها كتابة مل�سلحة التعمري بلدية املقرن يف مدة اأق�ساها 

�سهرين من تاريخ ن�سر هذا االإعالن يف ال�سحف الوطنية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار 
دائرة ادرار
بلدية ادرار

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم 06/ م ج /2020
                              و�سل ا�ستالم التبليغ  بتغيري الهيئة التنفيذية

املوافق   �سفر1433   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون   الحكام  طبقا 
جانفي   29 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات    واملتعلق   يناير2012   12 ل 
2020ا�ستالم مذكراتة التعديالت املوؤرخة يف 12/10/2019    املتعلقة 
اجلمعية   / امل�سماة  البلدية  للجمعية   التنفيذية   الهيئة  ت�سكيلة  بتغيري  
الثقافية  موالي  �سليمان  بن علي  امل�سجلة حتت رقم 08 تاريخ 28 /02/ 
1996 املقيمة .االقاعدة املتعدة الن�ساطات اوالد او�سن - ادرار يرتا�سها 

ال�سيد / نواري جلول

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار 
دائرة ادرار
بلدية ادرار

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم 14 م ج /2020
                              و�سل ا�ستالم التبليغ  بتغيري الهيئة التنفيذية

 12 18 �سفر1433 املوافق  ل  املوؤرخ يف   12/06 القانون  رقم  طبقا الحكام 
2020ا�ستالم  26فيفري  اليوم  هذا  مت  باجلمعيات    واملتعلق   يناير2012 
مذكراتة التعديالت املوؤرخة يف 02/02/2020  املتعلقة بتغيري  ت�سكيلة الهيئة 
امل�سجلة  ادرار   ملدينة  احلفالت  جمعية   / امل�سماة  البلدية  للجمعية   التنفيذية  
يرتا�سها  ادرار   - ال�سهداء  .�ساحة  املقيمة   17/02/1976 33ريخ  رقم  حتت 

ال�سيد / كابويا عبد القادر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار 

دائرة رقان
بلدية �سايل

الرقم 09/ 2020
                                   و�سل اإ�سهار لتجديد جمعية  بلدية

طبقا الحكام القانون  رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر1433 املوافق  
ل 12 يناير2012 واملتعلق  باجلمعيات ال�سيما  املادة 18 منه مت هذا 
البلدية  للجمعية  التنفيذية   الهيئة  جتديد  اأ06/06/2020  اليوم 
غنجور    . ب   : املقيمة  املحبة   عر�سان  اخلريية   .اجلمعية   امل�سماة 
الطيب  بن عبد الكرمي بق�سر  برماتة   بلدية �سايل رئي�ش)ة( اجلمعية 
: بوحامدي عبد الرحمان بن عبد الكرمي  تاريخ ومكان امليالد /06 / 

�سايل بلدية  ق�سربرماتة    / العنوان  �سايل    05/1992
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1يتوقف o خمترع املخرطة
2عصفور جاء يف اغنية لفريوز o األرض 

املمتدة حتت القدمني
3طريق مبين بني مكانني مرتفعني o سجن 

أمريكي شهري اصبح مزارا للسياح ومعناه القصر
4ميسح على جسمه الدهن وغريه o نصف 

سكون
5نصف نورة o مكان وخمزن البيع o حيوان 

يعيش يف الغابات ويف القارة القطبية الشمالية
 o 6جمموعة من الناس منتدبة لعمل ما

يترددن على مكان حمدد
 o 7ما خيرجه الطائر من طعام بعد هضمه

متشاهبان o أشار بعمل شيء ما
8لسقي النبات o جزء من وحدة العملة 

األمريكية
9االسم االول ملناضل وبطل االستقالل يف 

جنوب افريقيا – o خمترع التلفزيون
10نصف مفرز o خمترع الكامريا )معكوسة(

أفقــــــــــــــــــي

1خمترع الدراجة النارية املوتورسايكل
2خمترع اآللة الكاتبة

3خمترع خط انتاج السيارات o يوصف به الِعرق البشري 
مبعىن أن له امتداد

4هدم o االسم األول ملمثل أفالم جيمس بوند سابق
5خمترع قضيب منع خطر الصواعق o نصف ناقد

6االسم األول ملخترع مكرب الصوت )االسم الثاين ويرمر(
7لقب ارستقراطي اورويب o زرع خرج من االرض

8اسم بندقية صيد معروف يف اخلليج العريب o خمترع 
املصعد الكهربائي

9نصف طاقم o رقم )معكوسة( o سقيا االرض والزرع
10خمترع السيارة االملاين o نصف داكن

عمــــــــــــــودي 
.تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية،داخل كل واحد منها 9 مربعات �سغرية لت�سكل 

ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.
وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 
داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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الكلمات ال�ّسهمية

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

1

4

الفقر

ولية جزائرية
)م( 

من الطيور

جمموعة
طيور )م ن( �ســح )م(

من الأعداد
)م(

انطـلـق
اأفـ�سـد

اقرتب  عملة اآ�سياوية
)م()ن( 

عـمـد

من الأحجار
الكرمية 

فا�سـل

تاج ليراه اإلينـزل
املر�سى)ن(

يف البي�سة 
)م()ن(

�ســقــطكـــاهــــن

وزير الأ�سغال 
العمومية )م(

نـفـكـر بـه 

حـاجـز

اأر�سـد
اأواجــه

الـورع 

قــادم 

بوا�سطتي 

يراع )م(

فوؤاد )م(

هـزمـت

�ســوء)م(

�سـّجـب

ثلثي)وهن(

والــد

البا�سل 

اجلمال 

مر�ص معد

مفرد اأرا�سي

خثـر اللنب 

اأحـقـق 

غـــ�ص

التعريف: من الأع�ساء احليوية للج�سم ينقل 
من امليت اإىل احلي يف ظرف 24 �سا.
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حـدث وال حـرج

ل�سعة عقرب تنهي 
حياة طفل بوالية 

ورقلة

نظم الأ�ساتذة_املتعاقدون  وقفة 
احتجاجية اأمام مقر_مديرية_الرتبية 

لولية الوادي مطالبني بحقهم يف الإدماج 
ومنددون ب�سيا�سة الإق�ساء.   

صـــورة و تعــليق 

لفظ اأول ام�ض طفل يبلغ من عمر ثالث  �شنوات 
ون�شف انفا�شه االخرية مب�شت�شفى حممد بو�شياف، 
بعد مكوثه لعدة اأيام مب�شلحة االنعا�ض اإثر تعر�شه 

لل�شعة عقرب مبنزله العائلي بحي املخادمة وهو 
االمر الذي ي�شتدعي حترك اجلهات امل�شوؤولة، 

بتكثيف حمالت تنظيف االحياء وت�شجيع اجلمعيات 
النا�شطة يف جمع العقارب وتوفري االنارة العمومية 
وكذا تاأهب امل�شالح اال�شت�شفائية للتكفل باحلاالت، 

التي �شتتعر�ض للدغات العقارب 
خا�شة مع بداية مو�شم ال�شيفاأ 

وارتفاع درجة احلرارة، اأين ت�شهد 
والية ورقلة ارتفاعا 

رهيبا 
يف عدد 
امل�شابني 

بلدغات العقارب. 

امليكانيكي امللياردير
يروي مقربون من اأحد اأغنى اأغنياء والية ورقلة، وهو �شاحب �رشكة كربى بل �شخمة يف حا�شي 
م�شعود، وميلك عقارات يف فرن�شا ودبي وا�شبانيا، اأن هذا امللياردير بداأ م�شواره املهني كميكانيكي 

اإجرامية، ولكن االأكرث �شيارات و�شاحنات، ليتورط بعدها يف عدة ق�شايا 
�رشية يف ملف “امليكاني�شيان” هو اأنه عمد يف 

ال�شنوات االأخرية الإن�شاء �رشكات باأ�شماء 
اأ�شخا�ض اآخرين، ليتفاجاأ �شاحبنا باأمر حمري 
اأثار رعبه هو اأن ملفات حتويل وحترير عقود 

عقارية اختفت من مكتبه قبل اأ�شابيع وتتعلق 
بعقارين اثنني قام بتحويل ملكيتهما 

ل�شالح احد اأقاربه لالإفالت من الرقابة .. 
فهل لالأمر عالقة بتحرك “املنجل” ..؟.

الل�ش و40 حرامي !
من املفارقات النادرة يف العامل، ما حدث 

يف اإحدى وليات اجلنوب، حتقيقات 
متعلقة بق�سايا ف�ساد، �ُسجن فيها متهم 

واحد فقط ، كان م�سوؤول يف مديرية 
تنفيذية، والغريب يف الأمر هو اأن املتهم 
يف ق�سية ف�ساد طبقا ملا ي�ساع م�سجون يف 

ق�سية ل عالقة لها ظاهريا بق�سايا 
الف�ساد لأنها ق�سية �سخ�سية، بينما 

يوجد عدد من موظفي املديرية 
ال�سابقني واحلاليني الذين عملوا 

معه وحتدثت عنهم الت�سريبات 
وقالت اإنهم تورطوا يف  ق�سايا ف�ساد، 

مل ي�ستدعوا للتحقيق اأ�سال، بع�ص 
املتتبعني للق�سية يقولون اإن حتقيقات 

الف�ساد �سملت “حرامي واحد من اأ�سل 
طلقاء. زالوا  ما  حراميا   39 اأن  حراميا” اأي   40

 من �سحايا “الع�سابة”◄
دفع واٍل  اأ�شبق عمل بوالية 

غليزان، من�شبه ثمنا لتحدي 
مراد عوملي، رجل االأعمال 
�شاحب جمموعة “�شوفاك 
اجلزائر”، الوايل رف�ض يف 

اأواخر عام 2016 منح 
امتيازات ل�شالح 

املجمع، 
وواجه عقب 
ذلك م�شكلة 
كبرية مع عبد 

الوزير االأول املالك �شالل، 
اآنذاك، الذي اأرغمه على مراجعة قراراته، وا�شطر 

الوايل رغما عنه اإىل منح مراد العلمي كل ما طلب، 
وزيادة على ذلك اأنهيت مهامه يف اإطار حركة 

تغيريات يف �شلك الوالة.

اأوباما  يتهم  ترامب 
العظمى! باخليانة 

اتهم الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب �سلفه باراك اأوباما 
باخليانة العظمى، م�سريا اإىل اأن حملته النتخابية يف عام 

املراقبة. حتت  كانت   2016
اتهم الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب �سلفه باراك اأوباما باخليانة 

العظمى، م�سريا اإىل اأن حملته النتخابية يف عام 2016 كانت حتت 
املراقبة.وقال ترامب يف مقابلة مع �سبكة "�سي بي اإن نيوز": "هذه خيانة 

انظروا عندما حتدثت منذ فرتة طويلة، قلت اإنهم جت�س�سوا على حملتنا. عظمى. 
ذلك يف عالمات اقتبا�ص، ويعني اأ�ساليب حديثة للتن�ست ... لقد جت�س�سوا على حملتي، لقد تن�ستوا، وقيل 

لقد قلت هذا بالفعل منذ وقت طويل، وكما ات�سح، كنت على حق".
يذكر باأن ترامب كان قد حتدث اأكرث من مرة عن مراقبة حملته النتخابية يف 2016، كما مت فتح حتقيق من قبل 

مكتب التحقيقات الفيدرايل يف -2016 2017، يف عهد الرئي�ص الدميقراطي اأوباما.واأطلقوا على العملية ت�سمية 
"اإع�سار تبادل النريان"، حيث كانوا ي�سعون للبحث اإن كان هناك مر�سح رئا�سي يتواطاأ مع ال�سلطات الرو�سية للفوز 
بالنتخابات.ويف وقت لحق، مت التحقيق بالأمر عن طريق املدعي اخلا�ص امل�ستقل روبرت مولر، والذي تو�سل يف 

ربيع عام 2019 اإىل ا�ستنتاج، مفاده اأنه ل يوجد دليل على مثل هذه املوؤامرة.
ونفت رو�سيا وترامب ب�سكل قاطع هذه املزاعم، واعتربها الرئي�ص الأمريكي باأن لها دوافع �سيا�سية.كما اأن اأوباما 

كان قد وجه انتقادا لإدارة ترامب يف مواجهة وباء كورونا امل�ستجد، قائال:"اإن الوليات املتحدة تفتقر اإىل القيادة 
فيما يتعلق مبواجهة كورونا".

حيث كان ذلك يف اأول انتقادات علنية نادرة لرتامب.

يف زمن 
م�شى، 
�رشخ 

ال�شهيد 
�شويداين 
بوجمعة 

يف اإجتماع 
جمموعة ال 
22 خماطبا 
رفاقه: هل 

نحن ثوريون 
اأم ال؟ تذكرت هذه املقولة و اأنا اأتابع ال�شاأن 

ال�شيا�شي اجلزائري خ�شو�شا بعد حراك 22 
فيفري، حيث كرث احلديث عن الدميقراطية 

و حرية التعبري ووووو، فطرحت نف�ض 
ال�شوؤال: هل نحن دميقراطيون اأم ال؟ هل 
نحن م�شتعدون لتقبل قيم الدميقراطية؟ 

هل �شنقبل بنتائجها؟ ثم هل تعي اجلماهري 
املطالبة بها، ما الذي يرتتب عنها؟ هل 

تفهمها بعيدا عن كونها جمرد انتخابات 
نزيهة و �شفافة متكنها من و�شع االأ�شخا�ض 

يف منا�شب احلكم؟ اإن االأحداث االأخرية 
التي عرفتها اجلزائر منذ فيفري 2019، 

تو�شح كيف اأننا نطالب باأ�شياء نحن اأ�شال 
ال نوؤمن بها، فال�رشاع بني االإيديولوجيات 

و التيارات و احلركات التي يفرت�ض اأنها 
ت�شّكل املجتمع، و بدل اأن يكون �رشاع 
اأفكار و اقرتاحات و بدائل ، مل يتجاوز 

يف اأرقى م�شتوياته عراك طيابات احلمام 
من: التخوين و ال�شب و ال�شتم و التنابز 

باالألقاب. لهذا اأعتقد اأنه يجب علينا اإعادة 
التفكري يف ترتيب اأولوياتنا و عدم حرق 
املراحل، الأن الدميقراطية يجب اأن تكون 

غاية يف حد ذاتها، تمُكيف الأجلها الربامج 
الرتبوية و تعمل على تر�شيخ مفاهيمها و 
قيمها كل موؤ�ش�شات املجتمع، ال اأن تكون 

جمرد و�شيلة متّكن اأطرافا ال يوؤمنون بها من 
الو�شول عن طريقها اإىل احلكم، و يومها 

نكون قد لففنا حبل امل�شنقة على اأعناقنا و 
نحن يف كامل قوانا العقلية و بكل حرية.

ركلة ركنية 

بقلم: بلقاسم جمال 



�سالل: بوتفليقة مل ي�سري اجلزائر منذ 2013
اأزاح النقاب عن تفا�سيل خطرية بطريقة ت�سيري �سوؤون البالد خالل حماكمته: 

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

عبد  الأ�ــســبــق  احلكومة  رئي�ص  اأزاح 
تفا�سيل  ــن  ع الــنــقــاب  �ــســالل  ــك  ــال امل
البالد  خطرية بطريقة ت�سيري �سوؤون 
بــعــد مــر�ــص الــرئــيــ�ــص الــ�ــســابــق عبد 
 ،2013 اأفــريــل  يف  بوتفليقة  العزيز 
يكن  مل  الفرتة   هذه  بعد  انه  مو�سحا 

يف امليدان واأنا من كنت اأ�سري اجلزائر.
اأحمــمــد  �ــســيــدي  حمكمة  وا�ــســتــاأنــفــت 
من  عــدد  حماكمة  جل�سة  بالعا�سمة 
عبد  الأ�ــســبــق  الرئي�ص  نــظــام  رمـــوز 
على  اأعمال  ورجال  بوتفليقة  العزيز 
األقى  فيما  الــ�ــســابــق،  بالنظام  �سلة 
�سالل  املالك  عبد  ال�سابقني  الوزيرين 
ملعب  يف  بــالــكــرة  ــى  ــي ــح اأوي واأحـــمـــد 
ببع�ص  يتعلق  ما  يف  الأ�سبق  الرئي�ص 
ــاءلــة الــقــانــونــيــة  ــفــات حمــل املــ�ــس املــل

والق�سائية.
مما  برباءاتهما  واأويحيى  �سالل  ودفع 
يتعلق  بع�سها  تهم  مــن  اإليهما  ن�سب 
وبا�ستغالل  املــ�ــســروع  غــري  بالك�سب 
ب�سفقات  تتعلق  واأخـــرى  من�سبيهما 
ــل  ــرج ــا ل ــه ــم ــظ ــع عــمــومــيــة مـــنـــح م
يعترب  كان  الــذي  حــداد  علي  الأعمال 
بوتفليقة  حلمالت  الرئي�سي  املمول 
النتخابية والذي �سبق اأن �سغل من�سب 
املوؤ�س�سات.  روؤ�ــســاء  منتدى  رئي�ص 
املحاكمة  جل�سة  تفا�سيل  على  وغلبت 
بفرتة  تتعلق  ق�سايا  يف  امل�ساءلة  طابع 
وقال  من�سبهما.  واأويحيى  �سالل  تويل 
ــان يــديــر �ــســوؤون  �ــســالل اإنـــه هــو مــن ك
الرئي�ص بوتفليقة  الدولة حني مر�ص 

اإ�سابة  اإىل  ي�سري  وكـــان   2013 يف 
دماغية  بجلطة  حينها  الرئي�ص 

ــم والــظــهــور  ــك ــن احل ــه ع ــدت ــع اأب
العلني لأ�سهر طويلة.

�سعيد  ذكــــر  ــى  ــل ع ــــاأت  ي ومل 
الرئي�ص  �سقيق  بوتفليقة 

ـــص  ـــا� ـــاره اخل ـــتـــ�ـــس ومـــ�ـــس
على  اأيــ�ــســا  ــز  ــج ــت ــح وامل

ذمـــة الــتــحــقــيــقــات يف 
مايل  ف�ساد  ق�سايا 

و'التاآمر'  و�سيا�سي 
ــص  ــ� ــي عـــلـــى اجل

جـــانـــب  اإىل 
ــــني  ــــرنال ج

للمخابرات  ال�سابق  املدير  هم  �سابقني 
ـــروف  ـــع ـــن امل ـــدي الـــفـــريـــق حمــمــد م
طرطاق  وعثمان  توفيق  بــاجلــرنال 

القائد ال�سابق جلهاز املخابرات.
يف  يكن  مل  بوتفليقة  اإن  �سالل  وقــال 
ي�سري  كان  من  واأنا  افريل  منذ  امليدان 
البالد، م�سيفا اأن اجلزائر مرت بفرتة 
اأ�سعار  انــهــيــار  بعد  خا�سة  ع�سيبة 
اأن  مو�سحا   ،2014 جــوان  منذ  النفط 
اإعـــادة  على  حينها  ركـــزت  احلكومة 
لالإنتاج  القاعدية  للهياكل  العتبار 
"كنت وزير موارد مائية  املحلي. وتابع 
ناجح بعد اأن كان اجلزائريون يعي�سون 
تعمر...جا  "نو�ص  اأغنية  وقــع  على 
م�سريا  ــاء(،  امل جــاء  عّمر  )انه�ص  املا" 
وقتها  اجلزائر  كانت  ما  ــرز  اأب اأن  اإىل 
مدن  ــدة  ع يف  الــ�ــســرب  املــيــاه  م�ساكل 

وقال  ووهران.  مترنا�ست  غرار  على 
م�ساريع  ـــاز  اإجن مت  عــهــده  يف  اإنـــه 

يف   2013 و   2011 فـــرتة  خـــالل 
مفخرة  تعد  املائية  املوارد  قطاع 

للجزائر وللجزائريني.
املتعلقة  ــم  ــه ــت ال ــى  ــل ع وردا 
عليها  ح�سل  التي  بال�سفقات 
بالكرة  �سالل  األقى  حداد،  علي 
الأ�ــســبــق،  الرئي�ص  معلب  يف 
موؤكدا اأنه كان يطبق الربنامج 
ــذي  ال لبوتفليقة  ال�سيا�سي 

�سادق عليه الربملان.
ــر  ــوزي ال اإن  وقــــال 

ل  و لأ ا

�ساحب  هو  ول  بال�سرف  ــر  الآم لي�ص 
�سالحيات  ميلك  ل  اأنــه  كما  امل�ساريع 
اأكّد  اأنه  اإل  امل�ساريع،  لجناز  التوقيع 
رئا�سة  تــولــيــه  فـــرتة  خـــالل  مت  ـــه  اأن

احلكومة اجناز 20 األف م�سروع.

اويحيى: زوجتي مل متلك 
يف حياتها �سركة واأبنائي مل 
ي�ستفيدوا من اأي م�ساريع  

اأويحيى يف ما يتعلق  اأحمد  بدوره قال 
كان  اإنـــه  املــ�ــســاءلــة،  حمــل  بامل�ساريع 
ير�سل كل التقارير للرئي�ص بوتفليقة، 
حول  التهم  يخ�ص  ما  يف  ــه  اأن م�سيفا 
تن�ص  ميناء  بــني  الطريق  م�سروعي 
فاإن  ال�سيارة  والطريق 
يف  متت  ال�سفقة 
 2014 الـــعـــام 
يكن  مل  وهــو 
يف احلكومة.

نفيا  ــى  ــف ون
اأن  قـــاطـــعـــا 
عائلته  تكون 
من  ا�ستفادت 
امــتــيــازات  اي 
حــــني كـــــان يف 
وقــال  ال�سلطة. 
التهم  كــل  "اأنفي 
ــة  ــس ــا� وخ

عائلتي:  اأفــراد  با�ستفادة  يتعلق  ما  يف 
زوجتي واأبنائي من امتيازات. زوجتي 
واأبنائي  �سركة  اأي  حياتها  يف  متلك  مل 
مل ي�ستفيدوا من اأي م�ساريع يف القطاع 

العمومي".
امــالك  بجميع  �سرح  ــه  اأن اإىل  واأ�ــســار 
الأ�سبق  للرئي�ص  اأبــنــائــه  و�ــســركــات 
�سفوية"،.  بطريقة  "لكن  )بوتفليقة( 
هــذه  مــثــل  يف  الــقــ�ــســاء  يف  يعتد  ول 
ورئي�ص  الــتــربيــر  بــهــذا  املــحــاكــمــات 
لي�ست  الرئا�سة  موؤ�س�سة  اأو  اجلمهورية 
بالت�سريح  املعنية  القانونية  اجلهة 

بالأمالك، ما يوقع اأويحيى يف ورطة.
رئا�سة  توليه  خالل  اأدائــه  عن  ودافــع 
خمتلف  �ــســريت  "اأنا  قــائــال  احلكومة 
القرارات كم�سوؤول للحكومة... حمينا 
يناهز  مــا  على  وحافظنا  الــعــام  املــال 
متت  التي  وال�سفقات  اأورو  مليون   200
بالرتا�سي منحتها احلكومة ولي�ص اأنا".
قد  ال�سرتاكية  "عهد  اأن  اأي�سا  واأكــد 
بالرتا�سي  ال�سفقات  ـــالت  وح وىل 
قــانــون  يف  ـــادة  م يــوجــد  ول  مــتــعــددة 
القطاع  �سركات  بني  تفرق  ال�سفقات 
املادة  حيث  والأجانب،  والعام  اخلا�ص 
44 التي تقنن ال�سفقات بالرتا�سي فيها 

حالت".  8
اأويحيى  ُيــحــاكــم  الق�سية  هــذه  ويف 
رفقة وزراء �سابقني )كلهم يف ال�سجن( 
بتهم ف�ساد تخ�ص منح �سفقات بطرق 
ل�سركة  العامة  الأ�سغال  يف  م�سبوهة 

اإن�ساءات يديرها علي حداد.
ــر  ــــدوره قـــال يــو�ــســف يــو�ــســفــي وزي ب
تلك  خالل  اإنه  الأ�سبق،  الطاقة 
ــداد  ح عــلــي  ا�ستقبل  ــرتة  ــف ال
رفعها  التي  ال�سكاوى  ب�سبب 
ب�سبب  الـــوزاريـــة  لــدائــرتــه 
على  احل�سول  قدرته  عدم 
ال�سند املنجمي، موؤكدا باأن 
اأبلغوه  الــوزارة  اإطــارات 
باأن �سكاويه كانت غري 

قانونية.
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وعود �سينية مبنح اجلزائر اللقاح فور اعتماده دوليا

مدير وكالة الت�سيري العقاري واملحافظ العقاري ال�سابق واملدير الوالئي مل�سح 
االأرا�سي  بتيارت رهن احلب�ش املوؤقت

االإ�سابات بفريو�ش كورونا يف منحى ت�ساعدي منذ اأيام  

ع�سو جلنة االفتاء حمند اإيدير م�سنان يو�سح: 

االأ�سحية ال ت�سقط ب�سبب 
اإلغاء احلج

بتهم اإهانة هيئة نظامية، التزوير وا�ستعمال 
املزور و حيازة �سالح ناري وذخرية 

اإدانة اجلرنال وا�سيني 
بوعزة بـ 8 �سنوات �سجنا 

نافذا

اأرجع ارتفاع �سعر االأ�سماك اإىل ارتفاع تكاليف 
ال�سيد، فروخي يو�سح:

واليات اجلنوب طّورت 
اأ�سناف اأ�سماك تعي�ش يف 

املياه العذبة  

يف  املخت�سة  العلمية  اللجنة  �سجلت 
تق�سي فريو�ص كورونا يف اجلزائر اأم�ص 
موؤكدة  جديدة  اإ�سابة   157 الثالثاء 
بفريو�ص "كورونا" امل�ستجد "كوفيد19" 
جــديــدة. وفــيــات   09 اىل  بــالإ�ــســافــة 
وارتفعت ح�سيلة الإ�سابات الإجمالية 
فقد  الوفيات  اأمــا  اإ�سابة،   12077 اإىل 
متاثل  ت�سجيل  مت  861.باملقابل،  بلغت 
لل�سفاء،لتبلغ  ــدة  ــدي ج حــالــة   115
من  �سفيت  ــي  ــت ال ــــالت  احل ح�سيلة 
تتواجد  8674.فيما  التاجي  الفريو�ص 
العناية  داخل  حالة   37 اللجنة  ح�سب 
جهتها  الــراهــن.مــن  الوقت  يف  املــركــزة 
مبنحها  للجزائر  وعــدا  ال�سني  قدمت 
امل�ستجد  كــورونــا  فريو�ص  �سد  لقاحا 
طرف  من  ر�سمية  ب�سفة  اعتماده  فور 

الوزير  العاملية.وقال  ال�سحة  منظمة 
يف  ال�سيدلنية  لل�سناعات  املنتدب 
اجلزائر  وعــدت  ال�سني  اإن  له  ت�سريح 
من  اعتماده  فور  كورونا  لقاح  بتقدمي 
�سياق  الــعــاملــيــة.ويف  ال�سحة  منظمة 
مغاير ك�سف الوزير عن وجود نق�ص يف 
الأدوية ب�سبب بع�ص امل�ساكل الهيكلية، 
لعدة  التح�سري  يتم  ــه  اأن اإىل  م�سريا 
هيكلة  لتج�سيد  تنفيذية  مرا�سيم 
نف�ص  يف  املجال.واأ�ساف  لهذا  جديدة 
�ست�سمح  ــوة  ــط اخل هـــذه  اأن  الــ�ــســيــاق 
بتوفري جميع اأنواع الأدوية عرب كافة 
ربوع الوطن.هذا وك�سف خمرب "فيتال 
الوطنية  الوكالة  اأن  له  بيان  يف  كري" 
اأطقم  اأن  اأكدت  قد  ال�سيدلنية  للمواد 
املخرب  اأنتجها  التي  التجريبية  الك�سف 

الــدولــيــة. للمعايري  مطابقة  حمليا 
 2020 15 جوان  وجاء يف البيان بتاريخ 
بح�سور  باملخرب  حتاليل  ثالثة  اأجريت 
الوطنية  الــوكــالــة  مــن  خــرباء  ثالثة 

للمواد ال�سيدلنية الذين اأعدوا تقريرا 
يف هذا اخل�سو�ص اأكدوا فيه اأن الأطقم 

الثالثة موافقة للمعايري الدولية".
لوؤي.ي

تيارت  مبحكمة  التحقيق  قا�سي  اأمــر 
الولئية  الوكالة  مدير  ،بو�سع  موؤخرا 
"اأفكوت"  العقاريني  والتنظيم  للت�سيري 
العقاري  واملــحــافــظ  ونــائــبــه  بــتــيــارت 
الأرا�سي،  مل�سح  الولئي  واملدير  ال�سابق 
�سبعة  ــع  ــس وو� ــت  ــوؤق امل احلــبــ�ــص  رهـــن 
ــذات  ب مــوظــفــون  بينهم  ــن  م اآخــريــن 

الق�سائية  الــرقــابــة  ،حتـــت  الــوكــالــة 
اأ�سرار  جمعية  تكوين  جناية  بتهمة 
وقائع  ر�سمية.  حمــررات  يف  والتزوير 
بعد  م�ست،  اأ�سهر  اإىل  تعود  الق�سية 
،لأمن  الق�سائية  ال�سرطة  م�سالح  فتح 
منح  ملف  يف  حتقيقاتها  تيارت  وليــة 
الأرا�سي و العقارات من قبل "لفكوت"، 

على  للقانون،  خمالفة  و  ملتوية  بطرق 
معمقة  حتقيقات  بعد  ،و  �سكاوى  ــر  اإث
"لفكوت"  مــديــر  تـــورط  عــن  اأ�ــســفــرت 
العقاري  املــحــافــظ  كــذلــك  و  نائبه  و 
الــولئــي  ــر  ــدي امل و  بــالــوليــة  ال�سابق 
مت   ، املوظفني  بع�ص  و  الأرا�ــســي  مل�سح 
و  بت�سريحاتهم  ــالإدلء  ل ا�ستدعاوؤهم 

اأقوالهم  اإىل  ال�سماع  بعد  و  �سهاداتهم، 
بخ�سو�ص الق�سية،مت حتويل امللف اإىل 
العدالة ،التي احتكمت من خالل قا�سي 
احلب�ص  اإىل  اجلناة  بتحويل  التحقيق 

املوؤقت ، الق�سية للمتابعة....

عادل مواز

جلنة  ع�سو  م�سنان"  اإيدير  "حمند  الدكتور  ك�سف   
خ�ص  ت�سريحات  يف  الدينية  ال�سوؤون  بوزارة  الفتوى 
اأن الأ�سحية هي �سعرية  القناة الإذاعية الأوىل،  بها 
من �سعائر الإ�سالم، داوم عليها الر�سول الكرمي اإحياء 
ل�سنة �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم ، ول ت�سقط ب�سبب 

اإلغاء مو�سم احلج.
�سعرية  هي  الأ�سحية  �سنة  اأن  م�سنان  الدكتور  وقال 
فال  ثم  ومن   ، الأ�سحى  عيد  بيوم  عالقة  لها  اأخرى 
وحتى   ، ال�سنة  �سبيل  على  مطلوبة  وتبقى  ت�سقط 
اأن  م�سنان  الأ�سحية.واأ�ساف  عليه  جتب  ل  احلــاج 
اإذا   ، الهدي  عليه  يرتتب  املنا�سك  يوؤدي  الذي  احلاج 
كان �سبًبا من الأ�سباب اأما الأ�سحية فهي لغري احلجاج 
املتاحات  حــدود  يف  قائمة  ال�سنة  تبقى  ثــم  ــن  وم
القرار  اأعقاب  يف  الت�سريحات  هذه  والقدرة.تاتي 
بخ�سو�ص  ال�سعودية  يف  احلج  وزارة  اأ�سدرته  الذي 
العربية  اململكة  يف  املقيمني  لغري  العام  هــذا  احلــج 
امل�ستجد  "كورونا"  فريو�ص  انت�سار  ب�سبب  ال�سعودية 
لوؤي ي                                                   ."19 "كوفيد 

الإ�ستئناف  جمل�ص  اأدان 
الثالثاء،  اأم�ص  الع�سكري 
�سجنا  �سنوات   8 بـعقوبة 
نــــافــــذا �ـــســـد اجلـــــرنال 
وح�سب  بوعزة.  وا�سيني 
مطلعة،  م�سادر  نقلته  ما 
ت�سمن  احلكم  قــرار  فــاإن 

دينار.  األف  بـ500  بوعزة  وا�سيني  اجلــرنال  تغرمي 
هذا وقد مت توجيه تهم اإىل اجلرنال بوعزة، تتمثل 
يف اإهانة هيئة نظامية واإهانة مروؤو�ص، وكذا التزوير 
ناري  �سالح  حيازة  اإىل  بالإ�سافة  املزور،  وا�ستعمال 

وذخرية من ال�سنف الرابع.
كان  الذي  بوعزة  اجلــرنال  اأن  اإىل  الإ�سارة،  وجتدر 
�سيخ�سع  الداخلي،  الأمــن  عام  مدير  من�سب  ي�سغل 

ملحاكمات اأخرى يف ملفات حمل حتقيق.
حممد علي

ال�سيدية  واملنتجات  البحري  ال�سيد  ــر  وزي ــع  اأرج
ال�سردين  �سمك  اأ�سعار  ارتفاع  فروخي  احمد  �سيد 
هذا  �سيد  تكاليف  ارتفاع  اإىل  الراهنة  املرحلة  يف 
النوع من ال�سمك، على غرار و�سائل ال�سيد من وقود 
و�سباك و�سفن وغريها، ناهيك على اأنها ثروة �سمكية 
ال�سوق  اأن  كما  بيولوجي.  لف�سل  وتخ�سع  حمــدودة 

غري ممون بالكمية الالزمة مقارنة مع الطلب.
اأن  ــي  اذاع ت�سريح  يف  فــروخــي،  احمد  �سيد  قــال  و 
"و  طن،  األف   350 تبلغ  اجلزائر  يف  ال�سمكية  الرثوة 
هذه  يف  �ستندثر  لأنها  كلها  ُت�ستغل  اأن  ميكن  ل  لكن 
من  الثلثني  ترك  و  الثلث  ا�ستغالل  يجب  بل  احلالة، 
اأعــايل  يف  مناطق  لدينا  يوجد  كما  التكاثر،  اجــل 
البحار تتوفر على ثروة �سمكية عابرة مثل اأبو �سيف 
ل�ستغاللها  ن�سعى  ونحن  والبونيط،  ال�سمني  والتونة 

من خالل 18 �سفينة خم�س�سة لهذا الغر�ص".
و بخ�سو�ص �سعبة تربية املائيات قال : اإنها يف مرحلة 
اجلزائر  تتوفر  حيث  اقت�سادية  ظاهرة  ت�سبح  اأن 
على 30 م�ستثمرة يف هذا املجال بينما ن�سبو للو�سول 
اىل 100 م�ستثمرة على الأقل للو�سول اىل �سقف كمي 
الأ�سعار  على  بدورها  �ستوؤثر  الوفرة  وهذه  معترب، 

املتداولة يف ال�سوق".
و اأ�سار يف هذا اخل�سو�ص اىل النتائج املر�سية املحققة 
الوادى  مثل  اجلنوب  وليات  ل�سيما  وليات،  عدة  يف 
تعي�ص  اأ�سناف،  تطوير  مت  حيث  ورقلة  و  ب�سكرة  و 
يف املياه العذبة و باأ�سعار منخف�سة مثل �سمك القط، 
مثل  اخــرى  ــواع  اأن و  �سعبة  ظــروف  يف  يتكاثر  الــذي 

اجلمربي.
لوؤي ي

املا" تعمر...جا  "نو�ص  يغنون  اجلزائريون  كان  ملا  ناجح  مائية  موارد  وزير  • كنت 
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