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قال طبقت تعليمات بوتفليقة وهكذا منحت الصفقات العمومية بالتراضي 

غــــول ينف�ض يديه من تهم 
��صتفادة حد�د من م�صاريع �صخمة
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�جتياز �صهادة "�لبيام" 
�صيكون �ختياريا

بالدهان يجتمع 
مب�صتثمرين جز�ئريني 

باملهجر لبحث �صبل 
�ل�صتثمار باجلز�ئر

متويل �أزيد من 3900 
موؤ�ص�صة م�صغرة من طرف 

�لوكالة �لوطنية لدعم 
ت�صغيل �ل�صباب

�نطالق م�صروع كهربة حي 
�لفاحت نوفمرب بالبيا�صة 

بعد معاناة طويلة لل�صكان   

�صكان �لرقيبة يطالبون 
مب�صروع م�صت�صفى

اأدرار

برميل �لنفط بـ 42.75 
دولر�

الوادي

�س 05

�س 05

�س 06

�حلكومة تعتربه من �أ�ص�ض �إنعا�ض  �لنتقال �إىل �لثانوي مبعدل 9 \ 10 و�لمتحان �إجباري لغري �ملتمدر�صني
�لقت�صاد �لوطني 

�لعمل  يف  �ل�صتمر�ر  من  "�لأ�صنتيو" حتذر 
باملنظومة �لرتبوية �حلالية
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غر�مات لل�صركات حمل �ملتابعة بـ 32 مليون دينار جز�ئري

�إد�نة �أويحيى بـ 12 عاما �صجنا وعوملي بـ10 �صنو�ت يف ق�صية "�صوفاك"



 �صرورة رفع مردود �لبطاطا �إىل �أكرث من 40 طنا 
للهكتار �لو�حد

حممد علي 
-----------------

يوم  هام�ش  على  ق�سطايل  و�أو�سح 
�لبطاطا  ف��رع  تطوير  ح��ول  تقني 
و  �لبذور  ملر�قبة  �لوطني  �ملركز  مبقر 
�أنه  بالعا�سمة،  ت�سديقها  و  �ل�ستائل 
�ملعترب  �لإنتاج  م�ستوى  من  "بالرغم 
مالينب   5 من  باأكرث  حاليا  و�ملقدر 
طن �سنويا ينبغي �أن ترتفع �لكميات 
�ملحلي  �لطلب  تلبية  بغية  �أك���رث، 
�ملتوقع �أن يزد�د يف �ل�سنو�ت �لع�رش 

�لقادمة جر�ء �لنمو �لدميوغر�يف".
و�أ�سار �مل�سوؤول �إىل �أنه بالإ�سافة �إىل 
�أ�سناف �لبطاطا �ملوجهة لال�ستهالك 
موجهة  �أ�سنافا  �أي�سا  مركزه  يطور 

للم�سنعني.
���رشورة  على  �ملركز  مدير  و�سدد 
�لفرع  ه��ذ�  يف  �لفالحني  حت�سي�ش 
�ملكثفة  �ل��زر�ع��ة  تطوير  باأهمية 
�أق��ل،  بتكلفة  �مل����ردود  لتح�سني 
بالتنقيط  �لري  تقنيات  با�ستخد�م 
"تقنيات  �أن  مو�سحا  و�لأ���س��م��دة 
�لإنتاج هذه هي �لأن�سب ملناخنا على 
عك�ش �لتو�سع �لزر�عي �لذي يتطلب 
كبرية  زر�ع��ي��ة  م�ساحات  تعبئة 

ومدخالت ومو�رد مائية �أكرب".

للهكتار  �لإن��ت��اج  تكلفة  �إن  وق��ال 
�ألف   800 بني  ترت�وح  حاليا  �لو�حد 
لإنتاج  دينار  مليون  2ر1  و  دينار 
��ستثمار�  35 طنا معترب� ذلك  مبعدل 
كبري� مقابل مردود غري مربح مبا فيه 
هذ�  يف  للفالحني  بالن�سبة  �لكفاية، 

�لفرع.
�إىل  دعا  �مل��ردود  حت�سني  �أج��ل  ومن 
�رشورة متابعة م�سار �لإنتاج �لتقني 
�حل�ساد  �إىل  �لأ�سناف  �ختيار  من 
مرور� باختيار �لأ�سمدة و�إعد�د �لرتبة 

وتقنيات �لري .
ممثل  ���س��دد  �ل�����س��ي��اق،  نف�ش  ويف 
�لتقني  للمعهد  �خلا�ش  �ل�رشيك 
ل���زر�ع���ة �ل��ب��ق��ول و�مل��ح��ا���س��ي��ل 
فاروق  �لزر�عي،  و�خلبري  �ل�سناعية 
�لأ�سمدة  �ختيار  على  �سليماين 
�ل�ستعمال  بدل  �لطبيعية  �لع�سوية 

غري �لعقالين لالأ�سمدة �لكيميائية.
من  نوعا  ع�رشين  جتربة  �أن  و�أ�ساف 
�لبطاطا �ل�ستهالكية و�ل�سناعية قد 
�سمحت بزيادة مردود �لهكتار �لو�حد 
�أ�سمدة  ب40 باملئة بف�سل ��ستعمال 
�لبقايا  من  حمليا  منتجة  ع�سوية 
��ستخال�ش  من  عليها  �ملتح�سل 

�لزيوت �لنباتية.
كما �أكد �سليماين على �رشورة �لري 

�ملردود  برفع  ي�سمح  �لذي  بالتنقيط 
ب�سكل مهم ويحفز خ�سوبة �لرتبة.

�ليوم  ه��ذ�  ف��اإن  �ملنظمني،  وح�سب 
�لتقني �لذي �سم �لعديد من �لفاعلني 
يف هذه �ل�سعبة يندرج يف �إطار �لدعم 
�لبطاطا  �سعبة  تنمية  لرب�مج  �لتقني 
�ل�ستهالك  �لثالثة:  �أق�سامها  يف 

و�لتحويل و�لت�سدير.
على  �لقطاع  ��سرت�تيجية  وتر�هن 
ح�سب  �ل�سعبة  لهذه  �ملهنيني  تنظيم 
�جلو�نب  هذه  يف  �مل�ستهدفة  �لرب�مج 

�لثالثة.
ولتح�سني �لبذور �ملكيفة لحتياجات 
�لتقني  �ملعهد  و�سع  �ملتعاملني، 

�ل�سناعية  و�ملحا�سيل  للبقول 
 – �لبطاط  ب��ذور  لتطوير  برناجما 
�ملوجهة  جتريبي(  )ن�ساط  خمربيا- 

للتحويل.
ملر�قبة  وطني  مبركز  �لقطاع  ويتمتع 
�عتماد   يف  ي�ساهم  و�ل��ذي  �لبذور، 

�لأنو�ع.
�أما بالن�سبة لوز�رة �لفالحة و�لتنمية 
هذه  وت�سدير  حتويل  ف��اإن  �لريفية 
�ليوم  ت��زرع  �لتي  �لن�سوية،  �مل��ادة 
كل  ،خالل  �لوطني  �ل��رت�ب  كل  يف 
�أج��ل  م��ن  ����رشورة  �أ�سبح  �ل�سنة 
م�سافة  قيمة  وخلق  �لإنتاج  تثمني 

لالقت�ساد �لوطني.

مقابل 35 طنا حاليا

�أكد �ملدير �لعام للمركز �لوطني ملر�قبة �لبذور و �ل�صتائل و ت�صديقها توفيق ق�صطايل �أن �جلز�ئر تعتزم تطوير زر�عة 
مكثفة يف فرع �لبطاطا من خالل رفع �ملردود �إىل �أكرث من 40 طنا للهكتار �لو�حد مقابل 35 طنا حاليا بغية تلبية �لطلب 

�ملحلي �ملتز�يد.
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مركب �حلديد و�ل�صلب بوهر�ن

 ��صتالم وحدة تخ�صيب 
معدن �حلديد مع 
نهاية �لعام �جلاري

يرتقب ��ستالم وحدة تخ�سيب معدن �حلديد 
�لكائن  "تو�سيايل"  و�ل�سلب  �حلديد  مبركب 
�لعام  نهاية  مع  )�رشق وهر�ن(  ببطيوة  مقره 
جمل�ش  ع�سو  بذلك  �رشح  ح�سبما  �جلاري، 
ثمرة  �ملركب  لهذ�  ة  �مل�سريرّ �ل�رشكة  �إد�رة 

تركي. جز�ئري  ��ستثمار 
موجهة  زيارة  توبكيوقلي خالل  �ألب  و�أبرز 
"تو�سيايل"  ملركب  �لإعالم  و�سائل  ملمثلي 
تخ�سيب  وحدة  لإجنار  جارية  �لأ�سغال  �أن 
تقدر  �سنوية  �إنتاج  بطاقة  �حلديد  معدن 
مع  ي�سلم  �أن  على  طن  ماليني  5ر4  بنحو 
�لعام  �خلدمة مطلع  حيز  ويدخل  �لعام  نهاية 

�لقادم.
و�سيتيح هذ� �مل�رشوع �لذي ر�سد له غالف 
��ستغناء  دولر،  مليون   80 ق��دره  م��ايل 
�ل��ذي  �ملنتوج  ه��ذ�  ��ستري�د  ع��ن  �مل��رك��ب 

�حلديد. �أنو�ع  ي�ستعمل يف �سناعة خمتلف 
�ل��وح��د�ت  لتدعيم  �ل��وح��دة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
مبركب  �ملتو�جدة  �لأخرى  �لت�سع   �لإنتاجية 
غر�ر  على  "تو�سيايل"  و�ل�سلب  �حلديد 
ووحدة  �حلديد  خام  ملعاجلة  تكوير  وح��دة 
ووحدة  �لن�سهار  ووحدة  �ملبا�رش  �لختز�ل 
ملحقة  وحدة   17 �إىل  �إ�سافة  لولبية  �أنابيب 
وح��د�ت  و3  �جل��ري  �إنتاج  وح��دة  بينها  من 

�لأوك�سجني. لإنتاج 
�ل�رشوع  �لقادم  �لعام  مطلع  مع  يرتقب  كما 
يف �إجناز م�سنع لإنتاج �حلديد �مل�سفح حيث 
مبحاذ�ة  هكتار�،   120 م�ساحة  على  يرتبع 
تقدر  �إنتاج  بطاقة  �ملركب  وح��د�ت  باقي 

2 مليون طن �سنويا. بنحو 
�سناعة  يف  �مل�سفح  �حل��دي��د  وي�ستخدم 
�ملركبات  غيار  وقطع  �ل�سيار�ت  هياكل 
وغريها،  �ملنزلية  �لإلكرتونية  و�لتجهيز�ت 

�مل�سوؤول. نف�ش  ي�سيف 
بتلبية  �مل�سنع  ه��ذ�  �إنتاج  �سي�سمح  كما 
و�ملوؤ�س�سات  �ملناولة  �رشكات  حاجيات 
يف  �لإدم��اج  ن�سبة  من  و�لرفع  �ل�سغرية 
يف  �مل�ساهمة  وك��ذ�  �ل�سناعي،  �مل��ج��ال 

�ملنتوج. هذ�  ��ستري�د  فاتورة  تقلي�ش 
�ملركب  ذ�ت  ق��ام  �لت�سدير،  جم��ال  ويف 
من خمتلف  �ألف طن   34 من  �أزيد  بت�سدير 
31 �ألف طن من  �أنو�ع �حلديد منها �أكرث من 
حديد �لبناء �إىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
 3 زهاء  و  �لتو�يل  على  وكند�  وبريطانيا 
�آلف طن من �لأنابيب �حلديدية نحو �أنغول.
 160 حو�يل  ت�سدير  �ملركب  ذ�ت  ويطمح 
مع  �حل��دي��د،  �أن���و�ع  خمتلف  من  طن  �أل��ف 
تتجاوز  �إجمالية  بقيمة  �جلاري  �لعام  نهاية 
�لذي  ذ�ته  100 مليون دولر، وفق �مل�سدر 
�لقادم  للعام  �ل�رشكة  �آف��اق  �أن  �إىل  �أ�سار 
طن  �ألف   400 ت�سدير  �ىل  تهدف   ،)2021(
حتقيق  وبالتايل  �حلديد،  �أنو�ع  خمتلف  من 

200 مليون دولر. مد�خيل تناهز 
�إنتاجا  "تو�سيايل"  مركب  بلغ  فقد  للتذكري 
3 ماليني طن من خمتلف  �إجماليا قدر بنحو 

.2019 �أنو�ع �حلديد خالل 

ق/و

باملهجر مقيمني  جز�ئريني  مب�صتثمرين  يجتمع  بالدهان 
باجلالية  �ملكلف  �لدولة  كاتب  �جتمع   
�خل��ارج،  يف  و�ل��ك��ف��اء�ت  �لوطنية 
�لعا�سمة  باجلز�ئر  بالدهان،  ر�سيد 
�لوطنية  �جلالية  �أفر�د  من  مب�ستثمرين 
�إىل  لال�ستماع  باملهجر  �ملقيمني 
�ن�سغالتهم �ملتعلقة باإطالق م�ساريع 

�قت�سادية يف �أر�ش �لوطن.
�لذي  �للقاء  هذ�  خالل  بالدهان  و�أكد 
بح�سور  �خلارجية  وز�رة  مبقر  ُنظم 
نو�ب من �ملجل�ش �ل�سعبي �لوطني،�أن 
حظيت  باخلارج  �جلز�ئرية  "�جلالية 
�حلكومة  برنامج  يف  خا�سة  بعناية 
�أولوية  �لفئة  هذه  من  جعلت  حيث 
من �أولوياتها يف م�سعى �إ�رش�كها يف 

�مل�سرية �لتنموية".
على  �ستعمل  �حلكومة  �أن  و��ساف 
�لتي طرحها  �مل�ساكل  بجميع  �لتكفل 
من  بهم،  �جتمع  �لذين  �مل�ستثمرون 
�جلهات  �إىل  �ن�سغالتهم  رفع  خالل 
�لدولة  م�ساعي  �إط���ار  يف  �ملعنية 
�لوطنية  �جلالية  "لإ�رش�ك  �جلز�ئرية 
م�سار  يف  �جل��ز�ئ��ري��ة  و�ل��ك��ف��اء�ت 
�لتنمية و حتفيزهم على �ل�ستثمار يف 

بلدهم، ح�سب قاعدة ر�بح-ر�بح" .
�إر�دة  تعك�ش  "�ملبادرة  يقول  وتابع 
بلورة  على  للبالد  �لعليا  �ل�سلطات 
�لتقومي  لتحقيق  �سليمة  ق��و�ع��د 
تندرج  كما  �ملن�سود،  �لقت�سادي 
�أجل  من  �لدولة،  �سيا�سة  �إط��ار  يف 
ورج��ال  ع��ام��ة  للجالية  �لإ���س��غ��اء 
�لأعمال �جلز�ئريني �ملقيمني يف �خلارج 

�ن�سغالتهم  نقل  �أج��ل  من  خا�سة 
حلول  �إيجاد  يف  �لفعالة  و�مل�ساهمة 

لها".
�جلهود  �إىل  ب��الده��ان  ت��ط��رق  كما 
لتح�سني  �حلكومة  طرف  من  �ملبذولة 
بلورة  و  �جلز�ئر  يف  �لأعمال  مناخ 
�أفر�د  روؤية و��سحة للم�ستثمرين من 
م�ساريعهم  يف  ومر�فقتهم  �جلالية 
ذل��ك  �أن  م�����س��ري�  �ل���ب���الد،  د�خ����ل 
�سيتج�سد من خالل "�سياغة �سيا�سة 
لتطلعات  ت�ستجيب  حديثة  �سناعية 
منظومة  و"بناء  �جلديدة"  �جل��ز�ئ��ر 
للم�ستثمر  ت�سمح  م�ستقرة،  قانونية 
على  ��ستثمار�ته  على  بالطمئنان 

�لأمد �لطويل".
بالدهان  �ل�سيد  دعا  �ل�سدد  هذ�  يف 
�ملقيمني  �لقت�ساديني  �ملتعاملني 
اء  باخلارج ، �إىل "تبني حو�ر �رشيح وبنرّ
بغر�ش �لتكفل �لفعال بان�سغالتهم".

و لفت كاتب �لدولة �إىل �أهمية �إن�ساء 
يف  جز�ئرية  بنكية  ف��روع  �أو  بنوك 
�أمو�ل  ت�سهيل حركة  �أجل  �خلارج من 

�جلالية �لوطنية نحو �جلز�ئر.
�لإجن��از  ط��ور  يف  م�����رشوع  "هناك 
لإن�ساء فروع لبنوك عمومية باخلارج 
�ملزيد  ��ستقطاب  على  للم�ساعدة 
ت�سهيل  و  �جلالية  �أف��ر�د  �ئتمان  من 
�إىل  بالإ�سافة  �ملالية،  حتويالتهم 
�ملوؤ�س�سات  وتطوير  خللق  ت�سهيالت 

�لنا�سئة" ، ي�سيف �ل�سيد بالدهان.
�للكرتونية  �لبو�بة  �أن  �أك��د  كما 

على  حاليا  �ل����وز�رة  تعمل  �ل��ت��ي 
�لكفاء�ت  ت�سجيل  بهدف  �إجنازها، 
�سيكون  باخلارج،  �ملتو�جدة  �جلز�ئرية 
بني  �لتفاعل  زي��ادة  يف  كبري  �أثر  لها 
�ملوؤ�س�سات �جلز�ئرية و�مل�ستثمرين من 

�أفر�د �جلالية.
�لعمل  �أن  �أو�سح  �خ��رى،  جهة  من 
�ل�سفار�ت  �أد�ء  لتح�سني  يجري 
جم��ال  يف  �خل����ارج  يف  �جل��ز�ئ��ري��ة 
ي�سمح  مما  �لقت�سادية،  �لديبلوما�سية 
للمنتجات  �أف�سل  ب�سكل  بالرتويج 
�لالزمة  �ملر�فقة  وتوفري  �لوطنية 

للجز�ئريني �مل�سدرين.
يف  �لتجاريون  �مللحقون  و�سيلعب 
جت�سيد  يف  �أ�سا�سيا  دور�  �ل�سفار�ت 
�ي�سا  �سيتكفلون  حيث  �لروؤية،  هذه 
لتفادي  �لالزمة  �ل�ست�سار�ت  بتوفري 
يف  و�لح��ت��ي��ال  للن�سب  �لتعر�ش 
�ل�ستثمار  قو�عد  وتو�سيح  �خلارج، 

�لقانونية يف  به و�لتكفل بالإجر�ء�ت 
حالت �لنز�ع مع �أطر�ف �أجنبية.

��ستعر�ش  �لجتماع،  ه��ذ�  وخ��الل 
�ل�سعوبات  من  ع��دد�  �مل�ستثمرون 
م�ساريعهم  تعرت�ش  �لتي  و�لعو�ئق 
يف �جلز�ئر، وبالأخ�ش ما يتعلق بوفرة 
�لإد�ري��ة  �لج���ر�ء�ت  د  وتعقرّ �لعقار 
�حل�سول  طلبات  معاجلة  فرتة  وطول 
من  �لأم��و�ل  وحتويل  �لرخ�ش  على 

�خلارج.
�لر�غبني  �جلالية  �أفر�د  �أن  �عتربو�  كما 
وطنهم  لفائدة  كفاء�تهم  ت�سخري  يف 
�لتوجيه  يف  م�سكال  يجدون  �لأم 
�جلز�ئر  �إىل  عودتهم  لدى   ، و�لعالم 
�سهاد�تهم،  معادلة  يف  وم�سكال 
وم�سكال  بها  �لع��رت�ف  يف  و�أحيانا 
يف تثمني كفاء�تهم و�لهتمام بالقيمة 

�مل�سافة �لتي ميكن �أن يقدموها.
ق/و



مليون دينار جز�ئري  32 بـ  �ملتابعة  لل�صركات حمل  غر�مات 

�إد�نة �أويحيى بـ12 عاما �صجنا وعوملي 
بـ10 �صنو�ت يف ق�صية "�صوفاك"

لوؤي ي
----------------------

 20 بعقوبة  �أمني  "جربو"  �إد�ن��ة  ومتت 
�سنة حب�سا نافذ� و 8 ماليني دج غر�مة، 
مع  عليه،  بالقب�ش  �مر  ��سد�ر  مع  
�سنو�ت.  10 �منية مدتها  توقيع فرتة 
بعقوبة  عوملي  فتيحة  �إد�ن��ة  مت  كما 
�مر  �إ�سد�ر  مع  نافذ�،  حب�سا  �سنة   20
 8 مالية  غر�مة  و  عليها،  بالقب�ش 
ماليني دينار جز�ئري.و�أد�نت �ملحكمة 
�ويحي"  "�حمد  �ل�سابق  �لأول  �لوزير 
بعقوبة 12 �سنة حب�سا نافذ�، فيما �أدين 
�سنو�ت   3 بعقوبة  يو�سفي  يو�سف 
نافذة،  دج غر�مة  ومليون  نافذ�  حب�سا 
و �لت�رشيح برب�ءته من تهمة تعار�ش 
�مل�سالح و �لر�سوة.كما مت �إد�نة عوملي 
نافذ�  حب�سا  �سنو�ت   10 بعقوبة  مر�د 
نافذة.و�أدين  غر�مة  دج  ماليني   8 و 
عوملي خيدر بعقوبة 7 �سنو�ت حب�سا 
من  �إيد�عه  مع  دج  ماليني   8 و  نافذ� 

لعلو�ن  نافذ�  حب�سا  وعامني  �جلل�سة، 
موقوفة  �سنة  منها  �مني،  ترية  حممد 
غر�مة.و�أدين  دج  �لف  و200  �لتنفيذ 
حب�سا  �سنو�ت   3 بعقوبة  ب��ودي��اب 
جناوي  ب��رب�ءة  �لت�رشيح  مع  نافذ�، 
م�سطفى. �ل��ك��رمي  عبد   و  ف��وزي 
وحكمت حمكمة �سيدي �حممد، على 
ن�رش �لدين جيد� بعقوبة عامني حب�سا 
منها عام موقوف  �لنفاذ وغر�مة 200 
�لدين  نور  �أدين  جز�ئري.و  دينار  �لف 
منها  حب�سا  عامني  بعقوبة  بوغريرة 
مالية  وغر�مة   �لنفاذ،  موقوف   عام 
كرمي  �أدين  فيما  دج،  �لف   200 قدرها 
عام  منها  حب�سا،  بعامني  ق�سدريل 
بقيمة  مالية  غر�مة  و  �لنفاذ  موقوفة 
200 �ألف دينار جز�ئري.يف حني �أدين 
علو�ن حممد ترية �مني، بعامني حب�سا 
و  �لتنفيذ  موقوفة  �سنة  منها  نافذ�، 
غر�مة.كما  جز�ئري  دينار  �لف   200
�ل�سابق  �لعام  �ملدير  �لرئي�ش  �إد�نة  متت 

لبنك �لقر�ش �ل�سعبي �جلز�ئري "عمر 
حب�سا  �سنو�ت   3 بعقوبة  بودياب" 
نافذ�، فيما متت تربئة جناوي فوزي و 
�حلكم على  �لكرمي م�سطفى.ومت  عبد 
ن�رش �لدين جيد�، بعقوبة عامني حب�سا 
منها عام موقوفة �لنفاذ، وغر�مة 200 
�لدين  نور  جز�ئري.و�أدين  دينار  �لف 
منها  حب�سا،  عامني  بعقوبة  بوغريرة 
مالية  وغر�مة   �لنفاذ،  موقوفة  عام 
ج��ز�ئ��ري.و�أد�ن��ت  دي��ن��ار  �ل��ف   200
�ملحكمة كرمي ق�سدريل بعامني حب�سا، 
وغر�مة  �لنفاذ  موقوف   ع��ام  منها 
200 �لف دينار جز�ئري. مالية بقيمة 

بعقوبة  �إ�سماعيل  عبدون  �أدين  كما 
عامني حب�سا، منها عام موقوف �لنفاذ 
وغر�مة 200 �لف دينار جز�ئري.ومتت 
بغر�مة  �ملتابعة  حمل  �ل�رشكات  �إد�نة 
مالية بقيمة 32 مليون دينار جز�ئري ، 
مع تعوي�ش �خلزينة �لعمومية ب� 225 

مليار دينار جز�ئري.

�أفرجت حمكمة �صيدي �حممد �أم�ض �لأربعاء، عن �لأحكام �ملتعلقة بق�صية تركيب �ل�صيار�ت و�لتي ُعرفت بق�صية 
�أويحيى وعبد �ملالك  �أحمد  �ل�صابقني  "مر�د عوملي" و�لتي تورط فيها �لوزير�ن �لأولني  "�صوفاك" ملالكها  جممع 
نافذ�،  حب�صا  �صنة   20 بعقوبة  بو�صو�رب  �ل�صالم  عبد  �إد�نة  متت  حيث  �أعمال،  ورجال  �صابقون  ووزر�ء  �صالل، 

ومليوين دينار جز�ئري غر�مة نافذة مع �إ�صد�ر �أمر بالقب�ض يف حقه.
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�لعمل  يف  �ل�صتمر�ر  من  "�لأ�صنتيو" حتّذر 
باملنظومة �لرتبوية �حلالية

 تر�فع من �أجل �صمان �لتكفل مبطالب عمال قطاع

�لرتبية  لعمال  �لوطنية  �لنقابة  �أكدت 
�لعمل  يف  �ل�ستمر�ر  من  "�لأ�سنتيو" 
�أن  موؤكدة  �حلالية  �لرتبوية  باملنظومة 
�لأمر �سيوؤثر �سلبا على �لأجيال �حلا�رشة 
 و�لقادمة و�ستكون نتائجها وخيمة على 
�مل�سار �لتنموي �لذي تطمح �إليه �لبالد.

�لوطنية  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر   وح���ذرت 
باملطالب  �لتكفل  ع��دم  خطورة  من 
�ستكون  و�لتي  للقطاع  �ل�ستعجالية 
ق�سية  يف  وخيمة.م�سرية  عو�قب  له 
�ملتو�سط  �لتعليم  �سهادة  �متحان 
�متحان  �إلغاء  مبطلب  �لنقابة  بتم�سك 
للمرت�سحني  و�إبقائه  للنظاميني  "�لبيام" 
لقائها  خالل  �لنقابة  �سددت  �لأحر�ر.و 
�لقوى  يجب على  �أنه  �لرتبية  وزير  مع 
وتدعو  �لتغيري  �إىل  تطمح  �لتي  �حلالية 
ية  �حلررّ قو�مه  جديد  حكم  تاأ�سي�ش  �إىل 
تويليِ  م�ساألة  �أن  و�لعد�لة،  و�ملو�طنة 
و�ملدر�سة  بويرّة  �لرترّ �ملنظومة  ��سالح 
ت�ستحقها  �لتي  ��ة  �لأه��م��يرّ �جل��ز�ئ��ري��ة 
�لتي  ��ات  �لأول��ويرّ �أب��رز  من  وجتعلها 
عن�رش�  وجعلها  فيها  �خلو�ش   يجب 
�لد�ستور  تعديل  م�رشوع  يف  �أ�سا�سيرّا 
�خلو�ش  �إهمال  �ن  �ىل  م�سرية  �لقادم. 
م�سائل  على  كيز  و�لرترّ هذه  �مل�ساألة  يف 
�لعجٍز  على  دليل  �أهميرّة،  �أق��لرّ  �أخ��رى 
�مل�سرييرّة  حلوٍل  للق�سايا  �إيجاد  يف 
بالن�سبة  تعقيد�  �سيزيد  �لأمر  �أن  كما 
بخ�سو�ش   �جلز�ئرية.�أما  للمدر�سة 
و�ملهني  �لبيد�غوجي  باجلانب  �لتكفل 
مطلبها  �ن  �لتنظيم  �كد   ، و�لهياكل 
تطبيق  تاأجيل  يف  يتمثل  �لأ�سا�سي 

من  لأزيد   266\14 �لرئا�سي  �ملر�سوم 
�أمر  �نه  عنه  قالت   و�لذي  �سنو�ت   6
�ملمكن  من  ،حيث  �إطالقا  مقبول  غري 
�ن  معتربة   ، �لقطاع  ��ستقر�ر  يرهن  �أن 
و�لإف��ر�ج  �لأ�سا�سي  �لقانون  تعديل 
�لقطاع  مل�ساكل  �لأمثل  �حلل  يعد  عنه 
�أكدت  ��ستقر�ره.و  مفتاح  وهو  �ملهنية، 
�لن�سبي  �لتقاعد  �أن  "�لأ�سنتيو"  نقابة 
�ملطالب  من  يعترب  �ل�سن  �رشط  دون 
�ست�سمح  و�لتي  للنقابة  �ل�سا�سية 
�لطلبة  من  �لآلف  ع�رش�ت  بتوظيف 
�لحتياطية  �لقو�ئم  �إطار  يف  �جلامعيني 
لالأ�ساتذة و�مل�سابقات �خلارجية وت�سوية 
و�سعية خريجي �ملد�ر�ش �لعليا، و�لذين 
هذ�  �سي�سمح  �لبطالة.كما  تنخرهم 
�لذين  بالأ�ساتذة  بالتكفل  �لإج���ر�ء 
يرت�جع �أد�وؤهم �ملهني ب�سبب �لتقدم يف 
�ل�سن د�خل قاعة �لتدري�ش خل�سو�سية 
�خلدمات  ملف  بخ�سو�ش  �ملهنة.�أما 
"�لأ�سنتيو"  رد  فكان  �لجتماعية، 
عهدة  بتمديد  �ل���وز�رة  مقرتح  على 
تنظيم  ��ستحالة  ب�سبب  �حلالية  �للجنة 
م�سرية  �لظروف،  هذه  يف  �لنتخابات 
�ل�31  يتجاوز  �أن  يجب  ل  �لتمديد  �أن 
من �سهر دي�سمرب �ملقبل على �أن يقت�رش 
�لأيتام  ومنحة  �ل�سحي  �جلانب  على 
على  �لفرتة  هذه  يف  �لعمل  فقط،مع 
رقم  �لقر�ر  وتغيري  لتعديل  حل  �إيجاد 
فيفري  �سهر  19 من  �ل�  �ملوؤرخ يف   01
ت�سيري  كيفيات  يحدد  و�ل��ذي   ،2012

�خلدمات �لجتماعية بالن�سبة للقطاع.
لوؤي ي

�آليات جديدة وفق نظام رقمي على م�صتوى 
مفت�صيات �حلدود  

�عتماد ت�صديد نظام �لرقابة

�لوزير  رفقة  �لتجارة  وزي��ر  ت��ر�أ���ش 
�خلارجية  بالتجارة  �ملكلف  �ملنتدب 
وخ�شرّ  �ملركزية  لالإطار�ت  �جتماعا 
ملف  �ل��وز�رة،  بيان  ح�سب  �لجتماع 
على  �لرقابة  نظام  وت�سديد  تعزيز 

�لربية  �حل��دود  مفت�سيات  م�ستوى 
و�لبحرية و�جلوية.

وفق  جديدة  �آل��ي��ات  باعتماد  وذل��ك 
�لرقابة  عمليات  ل  ي�سهرّ رقمي  نظام 
�ملنوطة  �مل��ه��ام  �أد�ء  يف  فعالية  م��ع 
مع  �حل��دودي��ة،  للمفت�سيات 
كل  �إخ�ساع  على  �لرتكيز 
�مل�ستوردة  و�لب�سائع  �ل�سلع 
و�ملادية  �لعينية  �ملر�قبة  �ىل 
�مل�ستوردة. �لفو�كه  خا�سة 

هذ�  خالل  �لوزير  �أب��رز  وقد 
�جلديد  �لنظام  �أن  �لجتماع، 
�لتقليل  من  ن  �سيمكرّ �ملعتمد 
ممار�سات  من  كبري  حد  �ىل 
لبع�ش  �لكاذبة  �لت�رشيحات 
�مل�ستوردة.بالإ�سافة  �ل�سلع 
�ل�سلع  ج���ودة  �سمان  �إىل 
للم�ستهلك،  ت�سويقها  قبل 
���رشورة  على  �لتاأكيد  م��ع 
و�ليقظة  باحلر�ش  �لتحلي 
على  �ل��رق��اب��ة  عمليات  يف 
�لتي  و�لب�سائع  �ل�سلع  كل 
خمتلف  عرب  للرقابة  تخ�سع 
عرب  �حل��دودي��ة  �ملفت�سيات 

كامل �لرت�ب �لوطني.
لوؤي ي

وز�رة للطاقة و�أخرى للمناجم وف�صل �لنقل عن �لأ�صغال �لعمومية

�لطابع �لقت�صادي يغلب على �لتغيري �حلكومي �جلزئي
يف  �جل��زئ��ي  �ل����وز�ري  �لتغيري  رك��ز 
ت�سكيلة �حلكومة بعد �ستة �أ�سهر فقط 
�لقت�سادي  �لطابع  ذ�ت  �حلقائب  على 
ما يعك�ش رغبة �ل�سلطة يف �مت�سا�ش 
�سدمة تهاوي مد�خيل �لنفط وتو��سل 

خملفات فريو�ش كورونا.
تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�ش  و�ج���رى 
بعد  �لأوىل،  حكومته  على  تغيري�ت 
�لتعديل  و�سهد  تعيينها،  من  �أ�سهر   6
رزيق  كمال  حمافظة  �جلزئي  �حلكومي 
ظهوره  بف�سل  �لتجارة  حقيبة  على 
فرحات  �ل�سناعة  وزي��ر  مع  �ملتكرر، 
وزير  عرقاب  حممد  �أنرّ  بيد  علي،  �أيت 
�جتماعات  تروؤ�ش  له  ي�سفع  مل  �لطاقة، 
منظمة �لبلد�ن �مل�سدرة للنفط "�أوبك" 
باحلفاظ  عهدته،  باتفاقني يف  وخروجها 
�ملجيد  لعبد  تركها  �لتي  �ل��وز�رة  على 

�لأ�سبق  �ملائية  �مل���و�رد  وزي��ر  عطار 
ملجمع  �لأ�سبق  �لعام  �ملدير  و�لرئي�ش 
توىل  حيث  �لنفطي،  "�سوناطر�ك" 
مت  �لتي  �ملناجم  وز�رة  حقيبة  عرقاب 

ف�سلها عن وز�رة �لطاقة.
�ملالية  ر�وية وزير  �لرحمان  وغادر عبد 
يف حكومة تبون �لأوىل، بعد ف�سله يف 
�لت�سويق للربنامج �لتكميلي 2020 ومت 
حمافظ  �لرحمان  عبد  باأمين  تعوي�سه 
منا�سب  يف  تدرج  �لذي  �جلز�ئر،  بنك 
و�خلزينة  �جلز�ئر  بنك  بني  �مل�سوؤولية 

�لعمومية ووز�رة �ملالية.
ر�وية   / تروؤ�ش  خالل  �لدينار  و�سهد 
عبد �لرحمان �نخفا�سا حم�سو�سًا، جر�ء 
تر�جع عائد�ت �لبالد، وتهاوي �حتياطي 

�ل�رشف.
ح�سان  �ل�سياحة  وزي��ر  �أقيل  كذلك 

�لقطاع،  ر�أ���ش  على  �ملُعني  مرموري، 
مبحمد  وعو�سه  �ملا�سي،  جانفي   2 يف 

حميدو �لذي كان و�ليا على ب�سكرة.
�لنقل  قطاع  ف�سل  �لرئي�ش  قرر  كما 
على  وع��ني  �لعمومية  �لأ�سغال  عن 
�سغل  �لذي  هاين  لزهر  �لقطاع  ر�أ���ش 
وبعدها  �جلز�ئر  ميناء  مدير  من�سب 
مدير� لل�رشكة �جلز�ئرية للنقل �لبحري، 
�لنقل  ل�رشكة  �لعام  �ملدير  �لرئي�ش  ثم 

�لبحري.
وزير  خدمات  عن  �ل�ستغناء  وق��رر 
توىل  �لذي  عوماري  �رشيف  �لفالحة 
�لرئي�ش  حكومة  ��ستقالة  غد�ة  �لقطاع 
�ل�سابق عبد �لعزيز بوتفليقة، يف �فريل 
�لفالحة  ر�أ�ش  تبون على  2019، وعني 
�أ�ستاذ�ً  ي�سغل  �لذي  حمد�ن  �حلميد  عبد 

يف �لعلوم �لزر�عية باجلامعة.

�نكما�سًا  توقع  قد  �لدويل  �لبنك  وكان 
 6.4% بن�سبة  �جلز�ئري  �لقت�ساد  يف 
تد�عيات  ب�سبب  �جلارية،  �ل�سنة  خالل 
تد�عيات  وك��ذل��ك  ك��ورون��ا  جائحة 
تهاوي �أ�سعار �لنفط ومو�طن �ل�سعف 
�لهيكلية، ي�ساحبه تر�جع �لناجت �لد�خلي 
 6.2 مقابل  �حلالية  �ل�سنة   5.2% من 

�ل�سنة �ملقبلة.
تتوقع  �لنفط،  قطاع  يخ�ش  ما  ويف 
يت�سبب  �أن  جر�د  �لعزيز  عبد  حكومة 
يف  �لعاملية  �لنفط  �سوق  �نح�سار 
�جلاري  للعام  �جلز�ئر  �سادر�ت  تقلي�ش 
�نخفا�ش  وبالتايل   ،7.5% بن�سبة 
مد�خيل قطاع �لنفط �إىل 20.6 مليار ، 
مقابل 37.4 مليار دولر كانت متوقعة 

يف قانون �ملالية ل� 2020.
لوؤي ي
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 حتذير من م�صاكل جادة يف حال ��صتمر�ر �لعتماد 
�لنفط مد�خيل  على 

لوؤي ي
-------------------

و�أكد عطار �أن ما مير به قطاع �لطاقة 
�لعمل  ويجب  �سعب،  جد  �ليوم 
للقطاع. �لإ�سافة  لتقدمي  �رشيعا 

�أن  �ل�سياق  ذ�ت  يف  عطار  و�أ�سار 
مل  �ل�سابق  �لوزير  �أن  يعني  ل  هذ� 
يخفى  ل  ينبغي،لكن  كما  عمله  يوؤدِّ
�لبالد.وطلب  به  متر  ما  �جلميع  على 
عطار من موظفي قطاعه ب�رشورة 
تقدمي  يف  و�ل�ستمر�ر  معا  �لعمل 
يف  �سيء  و�أه��م  للقطاع،  �لإ�سافة 
بني  �لثقة  بتوفر  يتم  ذل��ك  �إجن���اح 
�لقطاع. على  و�مل�سوؤولني  �ملوظفني 

�إن كل ما علينا   ، وقال وزير �لطاقة 
فعله هو حماولة �لتاأقلم مع �لو�سعية 

�حلالية و�إيجاد �حللول �ملنا�سبة.
وقال عطار �ن �مل�سكل يكمن يف �أن 
مد�خيلها  ن�سف  �لطاقوية  �مل�سادر 
�لطاقوي.و�أ�ساف  �لقت�ساد  ت�سريرّ 

ت�سيري  يف  تتمثل  مهمته  �ن  �لوزير 
�مليد�ن �لطاقوي، للحفاظ على �لمن 
على  لكن  �مل��دى،  بعيد  �لطاقوي 
�لريع  ين�سى  �أن  �لوطني  �لقت�ساد 

مد�خيل  على  و�لبحث  �ل��ب��رتويل 
�إنقاذ  �أجل  من  �لطاقة  خارج  جديدة 
�نه  عطار  �لوطني.و�أفاد  �لقت�ساد 
عن  �لبحث  يف  �لن��ط��الق  علينا 

�ملحروقات،  خارج  جديدة  مد�خيل 
م�ساكل  يف  م�ستقبال  �سنقع  و�إل 
توؤثر  �أن  �ساأنها  من  وخطرية  ج��ادة 

�سلبا على �لقت�ساد �لوطني.

�أكد وزير �لطاقة عبد �ملجيد عطار �أم�ض �لأربعاء يف ندوة �صحفية �أعقبت ��صتالمه  مهامه كوزير للطاقة �جلديد، �أّن �لو�صعية �حلالية 
لقطاع �لطاقة �صعبة للغاية لذ� يجب علينا �لتحرك و�لعمل �صريعا.

وزير �لطاقة �جلديد عبد �ملجيد عطار يدق ناقو�ض �خلطر  

 

جلنة �صياغة �لد�صتور تتلقى 
�أزيد من 1800 مقرتح

�ملقرتحات  ب�سياغة  �ملكلفة  �خل��رب�ء  جلنة  ع�سو  قال 
�إن عدد �ملقرتحات �لتي  لتعديل �لد�ستور، كرمي خلفان، 
تلقتها �للجنة جتاوز 1800 مقرتح تقدم بها كل �أطياف 

وح�سا�سيات �ملجتمع �جلز�ئري.
و �أ�ساف خلفان لدى نزوله �سيفا على برنامج "�سيف 
�للجنة  �أن  �لأوىل،  �لإذ�عية  �لقناة  تبثه  �لذي  �ل�سباح" 
�لطبقة  عموم  من  ومقرتحات  مالحظات  و�سلتها 
و  مهنية  جمعيات  من  و�لأحز�ب،وكذلك  �ل�سيا�سية 
و�أ�ساتذة  ومو�طنني  ونقابات  �لإن�سان  حقوق  جمعيات 
�ملالحظات  معظم  �أن  �ملتحدث  و�أو���س��ح  جامعيني. 
متحورت حول �لبناء �ملنهجي و�ل�سكلي �أو �ملو�سوعي، 
بع�ش  �سياغة  �إعادة  بني  تفاوتت  �ملطالب  �أن  �إىل  لفتا 
ذ�ت  ويف  جديدة،  م��و�د  �إ�سافة  �أو  حذفها  �أو  �مل��و�د 
�ن�سبت  �ملقرتحات  �أغلب  �أن  �إىل  خلفان  �أ�سار  �ل�سياق 
على م�سائل تدخل �جلي�ش خارج �حلدود و�لنظام �خلا�ش 
وكذ�  �لدينية  �ل�سعائر  مبمار�سة  تعلق  وما  بالبلديات، 
�سالحيات  جانب  �إىل  �لإن�سان  وحقوق  �لأمة  ثو�بت 
�إن  خلفان  قال  �آخر  �سعيد  وعلى  �جلمهورية.  رئي�ش 
د�ستور  �إجناز  هو  �لتعديالت،  هذه  من  �ملرجو  �لهدف 
متجان�ش، تتكامل م�سامينه ويجد �جلز�ئري يف روحه، 

نف�سه مهما كانت خلفيته �لإيديولوجية �أو �لدينية.
و من جهة �أخرى لفت خلفان �إىل �أن جلنة �خلرب�ء حاولت 
�لبتعاد  و  �لقانوين  �جلانب  على  �لديباجة  يف  �لرتكيز 
قدر �لإمكان عن �لنمط �لو�سفي، و قال �إنه �أعيب على 
�أول نوفمرب يف �لديباجة  �إىل بيان  �للجنة عدم �لإ�سارة 

رغم �أنه مل يتم �لتطرق له يف �لد�ساتري �ل�سابقة.
عن  وينوب  كاف  �لثورة  ذكر  �أن  �عتقاده  عن  و�أعرب 
ل  �للجنة  فاإن  ذلك  ومع  نوفمرب  �أول  بيان  عن  �حلديث 

ترى مانعا من �إ�سافة �لبيان.
ق/و عْر�ض م�صروع ميناء �صر�صال �لتجاري على �حلكومة قريبا

�لعمومية  �لأ�سغال  وزي��ر  ك�سف 
عن  �سيعلي،  ف����اروق  و�ل��ن��ق��ل، 
م�رشوع  لعر�ش  م�ساحله  ��ستعد�د  
باحلمد�نية  للو�سط  �لتجاري  �مليناء 
�أجل  من  �حلكومة  على  ب�رش�سال 

�إعادة در��سته.
م�ساحله  �أن   �سيعلي  �أو���س��ح 
�لتجاري  �مليناء  م�رشوع  �ستدر�ش 
من  �لختيار  وقع  بعدما  للو�سط، 
على  �سابق  وقت  يف  �حلكومة  قبل 
�رش�سال  ���رشق  �حلمد�نية  منطقة 
ب�ساأنه،  قر�ر  �تخاذ  ومت  لحت�سانه، 
م�ساحله  �أن  �ل�سياق  يف  م�سري� 

�مل�رشوع  ملف  د�ر���س��ة  »�ستعيد 
�لقت�سادية  فيها  مبا  جو�نبه،  بجميع 
ومدى  و�لإ�سرت�تيجية  و�لجتماعية 
مربز�  �لفالحة«،  قطاع  على  تاأثريه 

�أن �مل�رشوع �سخم يتطلب 
غر�ر  على  وكبرية  عديدة  هياكل 
و�ل��ط��رق  �حل��دي��دي��ة  �ل�سكة  خ��ط 
�ملن�ساآت  من  غريها  �إىل  �ل�رشيعة 
�لأخ��رى.وب��خ�����س��و���ش م�����رشوع 
على  يحتوي  �لذي  �لطويل  �لطريق 
�أكد �لوزير �سيعلي  7 من�ساآت فنية، 
ل�سري  �لأ�سبوعية  �ملر�قبة  �رشورة 
�لجتنابي  �ل�رشيع  �لطريق  �أ�سغال 

على  ميتد  و�ل��ذي  �رش�سال،  ملدينة 
حيث  كلم،   18 عن  تزيد  م�سافة 
�لإجناز،  يف  تاأخر�  �مل�رشوع  ي�سجل 
�لتز�م  عدم  من  �متعا�سه  �أبدى  كما 
ت�سليم  ب��اآج��ال  �لإجن���از  م��ق��اولت 
نوفمرب  �سهر  �ملتوقعة  �مل�����رشوع 
�لقادم، حيث يعرف حاليا ن�سبة تقدم 

تقدر ب� 98 باملائة.
�سجل  �مل�رشوع  �أن  �لوزير  و�أ�ساف 
ب�  يقدر  �سطر  بخ�سو�ش  ت��اأخ��ر� 
عمالق  ج�رش  منها  م��رت،   1300
�سيدي  مدينة  باجتناب  ي�سمح 
تعمل  م�ساحله  �إن  قائال  غيال�ش، 

بالتن�سيق مع �ل�سلطات �ملحلية وفقا 
با�ستكمال  يتعلق  فيما  لالأولويات، 
�ل�رشيع  �لطريق  م�رشوع  �أ�سغال 
»�لبحري-�ل�سياحي« �إىل غاية مدينة 
ولية  مع  �حل��دود  على  �لد�مو�ش 
�ل�سياق  ه��ذ�  يف  و���س��دد  �ل�سلف. 
مناطق  نحو  �لتوجه  ���رشورة  على 
�ملو�طنني  عن  �لعزلة  وف��ك  �لظل 
�أنها عملية  و�ملناطق �ملهم�سة، مربز� 
غري مكلفة ماليا �إل �أن لها عدة �آثار 

�جتماعية كبرية على �ملو�طنني.
ق/و

��صتعاد د�ر�صة كل جو�نب �مللف

على  يرد  "�لأر�صيدي 
�إعذ�ر وز�رة �لد�خلية

�أم�ش   و�لدميقر�طية،  �لثقافة  �أجل  من  �لتجمع  حزب  رد 
�لأربعاء، على �لإعذ�ر �لذي وجهته له، وز�رة �لد�خلية 
�لد�خلية  "�إن  له  بيان  يف  وقال  �ملحلية،  و�جلماعات 
دون  �لف�سفا�سة  �لتخمينات  من  �سل�سلة  �أح�ست 
�أي تفا�سيل عن �لوقائع و �لتو�ريخ و �لأماكن  �إعطاء 
�لن�ش"،  هذ�  يتهمهم  �لذين  �ملحتملني  �لأ�سخا�ش  و 
�ملم�ساة من  �ملر��سلة  هذه  جاءت  �لو�قع،  "يف  و�أ�ساف 
�ل�سائر  للد�ستور  ، خمالفة  للوز�رة  �لعام  �لأمني  طرف 
�ل�سيا�سية و  �لن�ساطات  �لتي حتكم ممار�سة  �لقو�نني  و 
ذلك،  عد�  "وفيما  وتابع  �رشعي"،  حزب  لأي  �حلزبية 
يختزل  ل  �لدميقر�طية  و  �لثقافة  �أجل  من  �لتجمع  فاإن 
تيار  �سيء  كل  وقبل  �أوًل  فهو  مقر�ت،  �أو  �عتماد  يف 
�لدميقر�طي، وم�رشوع  بالن�سال  حافل  تاريخ  و  فكري 

�آلف �جلز�ئريني و�جلز�ئريات". جمتمع يوؤمن به 
ق/و

�لتغطية �لإعالمية جلنازة �لعيفة �أويحيى تكري�ض لأ�صلوب �إهانة خمزي
�لر�سمي  �لناطق  �لت�سال  وزير  �أكد 
بلحيمر  عمار  �لربوفي�سور  للحكومة  
�أن �لتغطية �لإعالمية ل�سيما �ل�سمعية 
�لب�رشية جلنازة �لأ�ستاذ �لعيفة �أويحيى 
�أعطت  �أويحيى  �أحمد  �ملتهم  �سقيق 
�ل�سحافة  مهنة  ت�رشف  "ل   �سورة 
لوكالة  ت�رشيح  يف  بلحيمر  وق��ال   "
�لأنباء �جلز�ئرية �إن "�لتغطية �لإعالمية 
جلنازة  �لب�رشية  �ل�سمعية   ل�سيما 
�ملتهم  �سقيق  �أويحيى  �لعيفة  �لأ�ستاذ 
�أحمد �أويحيى �أعطت �سورة ل  ت�رشف 
من  �لذي  �ل�سعب  ول  �ل�سحافة  مهنة 
ُيعرف  و�ل��ذي  نخدمه  �أن  �ملفرت�ش 
�ملوت  �أمام  �لر��سخة  �لتعاطف  بقيم  
عن  "ف�سال  �أنه  و�أ�ساف  �لت�سامح".  و 
فاإن  �ملخزي  �لإهانة  لأ�سلوب  تكري�سه 
�لعر�ش �لدينء ل�سور رئي�ش حكومة 
و  حمبط  وه��و  �ليدين  مكبل  ��سبق 
عن  عبارة  �سقيقه  فقد�ن  على  حزين 
هذ�  يف  �أكد  �أخالقي".و  غري  ت�رشف 
�لإطار �أن ما جرى خالل مر��سم ت�سييع 
جنازة �لعيفة �أويحيى "تذكرنا  بال�سور 

ما�ش  يف  ��ستوقفتنا  �لتي  �لبغي�سة 
غري بعيد ، وهي تلك �لتي تظهر فيها 
ت�سييع  �حلايل خالل  �جلمهورية  رئي�ش 
�حلكومة  رئي�ش  و  �ملجاهد  ج��ن��ازة  
 30 يوم  مالك  ر�سا  �لر�حل   �لأ�سبق، 
 ، تبون  �ل�سيد  كان  و   .2017 جويلية 
يبدو مهم�سا و�سط  �أول،  حينها وزير� 
�سامني  م�سوؤولني  بني  وعناق  �سحك 
يف �لدولة و�لقطاع �خلا�ش و �لنقابة".و 
ذكر يف هذ� �ل�سدد باحلو�ر �لذي خ�ش 
حني  "�حلياة"  قناة  تبون  �لرئي�ش  به 
قائال  بال�ستفز�ز"،  جرى  ما  "و�سف 
"لقد تفطنت �أن �لأمر يتعلق با�ستفز�ز. 
فقد �حتقرت عملهم فاملكان )مقربة( ل 
مر��سم  خالل  خا�سة  بال�سحك،  يليق 
�لثورة  رموز  من  رمز  جنازة  ت�سييع 
)ر�سا مالك(". وتاأ�سف �لأ�ستاذ بلحيمر 
لالأ�سف  تعك�ش  �سو�بق  "�إنها  يقول 
�لر�سيد  �ثنني تدل على �سعف   �آفتني 
�لقيم  يف  ق�سور  قطاعنا:  يف  �لب�رشي 
�لرتبوية و �ملمار�سة �ل�سعيفة للمهنة". 
�لقيم  قلب  "ففي  قائال  و��سرت�سل 

�ملجتمعات  ت�سبط  �لتي  �لرتبوية 
فهذ�  �لح��رت�م.  د�ئما،  جند  �ملتجان�سة 
باحرت�م  نت�رشف  �أن  �إىل  يدفعنا  �لأخري 
�سيما  باأي كان، ل  من�ش   �أن ل  و  كبري 
�خل�سو�سية،  �نتهاك  عن  ف�سال  �أنه  و 
وزير  ذلك".وذكر  يفر�ش  �لقانون  فاإن 
�لت�سال �لناطق �لر�سمي للحكومة �أن 
"يف �لقانون هناك ما يتعلمه  �لقانونيون 
مع �أول �سنة بر�سم �أ�س�ش �لقانون �ملدين 
بالنظر  �ل�سورة   يف  �حل��ق  هو  و  �أل 
لكونه حق مقد�ش يحوزه كل �سخ�ش 
�أي كانت و�سعيته �لجتماعية، و كذ� 
�لعقلية  و  �لبدنية  �ل�سالمة  يف   �حلق 
و  �خلا�سة  �حلياة  �ح��رت�م  يف  �حل��ق  و 
�حلق يف �لكر�مة  �لن�سانية". و�أ�ساف 
�سورة  ��ستعمال  يتطلب  "كما  يقول 
متهم ، خا�سة �إن تعلق �لأمر ب�سخ�سية  
عمومية، ترخي�سه �ل�رشيح و �خلا�ش و 
هذ� مهما كان �لف�ساء �أو �لظروف �لتي 
حماية  �أن  و  �سيما  ل  ذلك،  فيها   يقع 
�لأماكن  يف  مكفولة  هي  �ل�سورة 
�خلا�سة وكذ� يف �لأماكن  �لعمومية". 

وهو ما دفع وزير �لت�سال �إىل �لتاأكيد 
على �أن "�إ�سفاء �لطابع �لإن�ساين على 
بقاع  كل  يف  ي�سمن،  �حلب�ش  ظروف 

�لعامل، عدد� من �حلقوق �لأ�سا�سية".
و�أ�ساف "كما �أن �إد�رة �ل�سجون ملزمة 
�ملحبو�سني  وحقوق  كر�مة  ب�سمان 
�مل�سا�ش  ذلك  مبا يف  م�سا�ش   �سد كل 

�لإعالمي". 
ت�رشيحه  بلحيمر  �لأ�ستاذ  و�ختتم 
بالقول "�سبق يل و�أن ��ستعملت عبارة 
لو�سف قطاع  و  خر�ب+  �ألغام  +حقل 
�لتاأخري  فيه  تر�كم  �ل��ذي  �لت�سال 
جمال  يف   �ل��زم��ن،  مر  مع  �لعجز،  و 
�ملهنية و �لتحرير لدى و�سائل �لإعالم 

�ملكتوبة و�ل�سمعية �لب�رشية".
�لعجز  ح��ج��م  �أت��خ��ي��ل  مل  ه���ذ�  "مع 
وحتى  بل  و�لت�سوهات  و�لنقائ�ش 
وحل�سن  جانب،  �إىل  ولكن  �لعيوب 
عر�سيا،  غالبا  كان  و�إن  �لتقدم،  �حلظ، 
بع�ش  ومهار�ت  �ملهنة  �أحرزته  �لذي 

�لفاعلني فيها ب�سكل فردي".
لوي.ي

قر�ر ��صتئناف �لرحالت 
باجلوية �جلز�ئرية  يعود 
لل�صلطات �لعليا يف �لبالد

�أرجعت �رشكة �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية قر�ر ��ستئناف 
�لبالد. يف  �لعليا  لل�سلطات  ق��ر�ر  �جلوية،  رحالتها 

ح�سابها  على  تغريدة  يف  �لطري�ن  �رشكة  و�أو�سحت 
تناقلتها  �لتي  �ملتد�ولة  “�ملعلومات  �أن  “تويرت”،  مبوقع 

و�سائل �لإعالم حول ��ستئناف �لرحالت ل تلزم �إل
 �أ�سحابها”.                                                              ق/و

وزير �لت�صال �لناطق �لر�صمي للحكومة: 
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�نطالق م�صروع كهربة حي �لفاحت نوفمرب �صرقا 
بالبيا�صة   

�أبو زياد    
---------------- 

عن  ب��ع��ده��ا  ب�سبب  وذل���ك 
�ل�����س��ب��ك��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
غاية  �إىل  باحلي  �لرئي�سية 
�ل�سعبي  �مل��ج��ل�����ش  جم���يء 
�ل���ب���ل���دي �حل�����ايل �ل����ذي 
بني  من  �لنقطة  هذه  و�سع 
برناجمه  يف  �له��ت��م��ام��ات 
حتى  �جلارية  للعهدة  �مل�سطر 
�مل�ساكل  من  هوؤلء  يتخل�ش 
م��ن��ه��ا خم��اط��ر �ل��ك��و�ب��ل 
بهذه  ل��ل��ك��ه��رب��اء  �ل��ن��اق��ل��ة 
حياة  على  خ�سو�سا  �جلهة 
ل  �لذين  �ل�سغار  �لأطفال 
�ملميتة  خماطرها  ي��درك��ون 

بع�ش  تعر�ش  عن  ناهيك   ،
للكهرباء  �لناقلة  �لكو�بل 
�لليل  يف  خ�سو�سا  لل�رشقة 

�حل���ر�رة  ت��ز�ي��د  ظ��ل  ويف   ،
ب��امل��ن��ط��ق��ة ف��ق��د �أع��ط��ي��ت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ل��ل��م��ق��اول��ة 

�لعملية  لها  �أ�سندت  �لتي 
�لأ�سغال  مت��ام  �إ يف  ���رش�ع  �لإ
�أهل  ي�ستفيد  حتى   ، �جلارية 
يف  بالربط  �ملعنية  �لبيوت 
�ملرور  قبل   ، �ملحددة  �لآجال 
�مل�����س��اري��ع  بع�ش  و�إجن����از 
يف  �ملربجمة  �سو�ء  �لأخ��رى 
مر�فق  من  �لبلدي  �ملخطط 
ترغب  �ل��ت��ي  و  �أ عمومية 
يف  جت�سيدها  يف  �ل��ب��ل��دي��ة 
�جلهة  هذه  يف  �لو�قع  �أر�ش 
حد�  وو�سع  �ل�سكان  لر�حة 
يتنقلو�  ل  حتى  ملعاناتهم 
�أو  �حل��ي  من  �أخ��رى  جلهات 
من  �ملجاورة  �لأخرى  �لأحياء 

 . �لبلدية 

بعد ركن �لأعمدة و�ل�صروع يف   ، �لبيا�صة  ببلدية  �لفاحت نوفمرب  �ل�صرقية من حي  �صكان �جلهة  �لفرحة  �أم�ض  عمت يوم 
�لكايف.. بال�صكل  بالكهرباء  �لتزود  ملدة طويلة من �صعف  �أ�صحابها   �لتي عانى  �مل�صاكن  من  �لعديد  كهربة  م�صروع  �إجناز 

لل�صكان  طويلة  معاناة  بعد 

�سكان  يطالب 
�لرقيبة  بلدية 
�ل��و�دي  بولية 
م�رشوع  باجناز 
م�����س��ت�����س��ف��ى 
ل����ق����اط����ن����ي 
�مل�����ن�����اط�����ق 
�حل���������رشي����ة 
ريفية  و�أخ��رى 

�لبدو  �إىل  �إ�سافة  متفرقة، 
�لذي  �لن�سغال  وهو  �لرحل، 
كل  عند  �مل��و�ط��ن��ون  يرفعه 
�لعيادة  و�أن  ل�سيما  منا�سبة، 
تعد  مل  �خل��دم��ات  دة  �مل��ت��ع��درّ
�خلدمات  توفري  على  ق��ادرة 
�لبلدية  نرّ  �أ كما  �ل�سحية، 
ولها  ك��ب��ري�،  ت��و�ف��د�  ت��ع��رف 
�لوطني  ريق  �لطرّ من  وجهتان 
�لوطني  و�لطريق   ، �أ  48 رقم 
يو�سفان  �للرّذين  ب،   48 رقم 
ب��ط��ري��ق��ي �مل�����وت ل��ك��رثة 

. �حلو�دث 
من  �لبلدية  �سكان  ي��ع��اين 
�لكريهة  �ل��رو�ئ��ح  �ن��ب��ع��اث 
�ل�رشف  قناة  مياه  وت�رشبات 
�أ�سبحت  ح��ي��ث  �ل�����س��ح��ي، 
على  حقيقيًا  خطر�ً  ل  ت�سكرّ
�لذي  م��ر  �لأ �ملو�طنني،  حياة 
مطالبة  �إىل  �ل�سكان  ��سطر 
�إيجاد  ب�رشورة  �ملعنية  �جلهات 
�لذي  �مل�سكل  لهذ�  عاجل  حل 
��ستيائهم  من  وز�د  ق��ه��م،  ررّ �أ
بيوتهم،  يف  حتى  �نت�سارها 
�لبعو�ش  تنامي  عن  ف�ساًل 
�إىل  زي���ادة  ره��ي��ب،  ب�سكل 
�ملنزلية،  �ل��ن��ف��اي��ات  ت��ر�ك��م 
�ل�سكان  جعل  �لديكور  وهذ� 
�لبلدية  م�سالح  ينا�سدون 
ورفع  للتدخل  مرة،  من  لأكرث 
حتى  وقتها  يف  �لقمامات  هذه 
خمتلف  لتكاثر  بيئة  تكون  ل 
ن���و�ع �حل�����رش�ت �ل�����س��ارة،  �أ
�لقمامة  ح��اوي��ات  وت��وف��ري 
هذه  �نت�سار  م��ن  للتخفيف 
رمي  من  �ل�سلبية،  �لظاهرة 

كل  يف  ع�سو�ئيا  �لقاذور�ت 
ن. مكا

هبة  ق��ري��ة  �سكان  ويطالب 
ب�����ذ�ت �ل��ب��ل��دي��ة �جل��ه��ات 
عن  �لتجميد  برفع  �لو�سية، 
بالقرية،  �لثانوية  م�����رشوع 
طويال  �نتظروه  �لذي  �ملطلب 
�ل��ت��ز�ي��د  ظ���ل  يف  خ��ا���س��ة 
باجلهة،  لل�سكان  �مل�ستمر 
باأكرث  �لأ�سلية  �لثانوية  وبعد 
�مللحقة  و�سيق  كلم   5 م��ن 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، و����س��ت��غ��الل 
كان  �ل��ذي  �ملدر�سي  ع  �ملجمرّ
�ل�سغط  لتخفيف  م��ربجم��ا 
ع��ل��ى �ل���ط���ور �لب��ت��د�ئ��ي، 
�لقرية  ��ستفادة  بعد  خا�سة 
عدد  من  �ل��ف��رتة،  ذ�ت  خ��الل 
�ل�سكن  ب��ر�م��ج  م��ن  معترب 
وحت�سي�سات،  �جتماعي  بني 
�لريفي،  �ل�سكن  عن  ناهيك 
�لتعد�د  زي��ادة  يف  م�ساهما 
 12 جت��اوز  �ل��ذي  �ل�سكاين 
�لتالميذ  وع��دد  �ساكن  ل��ف  �أ

�لأطو�ر. خمتلف  يف 
بعد  �أن  �ل�����س��ك��ان  �����د  كرّ و�أ
�مل�����س��اف��ة ب���ني �ل��ث��ان��وي��ة 
على  �سلبا  �نعك�ش  و�مللحقة، 
�لتح�سيل  حيث  من  �لتالميذ 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��در����س��ي، 
�إىل  ح��ت��ى  �ل��ب��ع�����ش  ت��ن��ق��ل 
للدر��سة  �ملجاورة  �لبلديات 
بلدية  قليم  باإ �لطور  ذ�ت  يف 
�إىل  �ل�سكان  ���س��ار  و�أ قمار، 
خا�سة  �لرتبوي  �لطاقم  تعب 
بني  �ل��ت��ن��ق��ل  يف  ���س��ت��اذ  �لأ

و�لثانوية. �مللحقة 
ي�سني حممد 

حممد  �لثقافة  د�ر  ت�ستعد 
م���ني �ل��ع��م��ودي ل��ولي��ة  �لأ
فعاليات  لإط��الق  �ل��و�دي، 
�فرت��سي  وطني  �سالون 
بالتن�سيق  �لت�سكيلي  للفن 
للفنون  �ل���رمي  ن���ادي  م��ع 
�ل��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة ع��رب م��وق��ع 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي 

. "فاي�سبوك" 
�ل����ت����ظ����اه����رة ج������اءت 
�لفنانني  خمتلف  مل��ر�ف��ق��ة 
خمتلف  م��ن  �لت�سكيليني 
فرتة  خالل  �لوطن  ولي��ات 
�مل�ساحبة  �ل�سحي  �حلجر 
كورونا  فريو�ش  لنت�سار 
"كوفيد19-".  �مل�ستجد 
�لتظاهرة  تنظيم  ت��ي  وي��اأ
موعد  مع  تز�منا  �لثقافية 
بذكرى  �لحتفال  �ن��ط��الق 
�سعار  حت��ت  جويلية،   05
للحرية"،  م��ت��د�د  �إ "�لفن 
�لت�سكيلي  للفنان  وتكرميا 
عوين،  �أح��م��د  ب��ن  ب��ر�ه��ي��م  �إ
كبار  من  و�حد�  ُيعترب  �لذي 

باملنطقة. �لفنانني 
�لثقافة،  د�ر  مدير  وح�سب 
�أن  ع��ب��ادي،  �ل��دي��ن  ج��م��ال 
����س��ت��ق��ب��ال �مل�����س��ارك��ات 
ي��وم  غ��اي��ة  �إىل  ت��ت��و����س��ل 
كما  �مل��ق��ب��ل،  جويلية   03

يف  �لر�غبني  على  ي�سرتط 
�ل�����س��ال��ون  يف  �مل�����س��ارك��ة 
للفن  �لفرت��سي  �لوطني 
ثالث  �إر���س��ال  �لت�سكيلي، 
مو�سوع  عملني  �أع��م��ال، 
منا�سبة  يج�سد  وعمل  حر 
جويلية،   5 �ل�ستقالل  عيد 
مع  ببياناتهما،  مرفقتني 
للفنان  خمت�رشة  ذ�تية  �سرية 
حتى  �لأعمال،  هذه  �ساحب 
ن�رش  للمنظمني  يت�سنى 
وعر�سها  �لأع���م���ال  ه���ذه 

. ر للجمهو
و�أو�سح جمال �لدين عبادي، 
ة  عدرّ م�ساركة  ُينتظر  ن��ه  �أ
�لفنية  بد�عاتهم  باإ فنانني 
�لري�سة  فيها  حتاكي  �لتي 
ل��وح��ات  لت�سنع  ل����و�ن  �لأ
و�سيتم  م���ع���ربة،  ج��م��ي��ل��ة 
وتكرمي  �ل�سهاد�ت  توزيع 
�لفنية  �لأع���م���ال  �أح�����س��ن 
�ل�سالون.  يف  �مل�����س��ارك��ة 
�لثقافة،  د�ر  مدير  ���س��ار  و�أ
�لفني  �ملوعد  هذ�  �سي�سمح 
�أعمالهم  بعر�ش  �مل�ساركني 
و�جلديدة،  �لقدمية  بد�عية  �لإ
جمايل  ح�ش  تعك�ش  �لتي 
�ستى  ميثل  فني  وت�سوير 

�لفنية.  �ملد�ر�ش 
ف�ساء  �ل�سالون  ُيعترب  كما 

بني  و�ل��ت��ع��ارف  لالحتكاك 
و�لهو�ة  �ملحرتفني  �لفنانني 
و�جلدد،  و�لقدماء  جهة،  من 
لتبادل  �أخ���رى  ج��ه��ة  وم��ن 
و�لأفكار  �لفنية  �لتجارب 
�لفن  تطوير  بغية  و�ملعارف، 
وكذ�  ببالدنا،  �لت�سكيلي 
�لتقنيات  ع��ل��ى  �لط���الع 
لوحاتهم  يف  �مل�ستخَدمة 

. لفنية �
�ل�سالون  ه��ذ�  يهدف  كما 
�لف�����رت�������س�����ي ل��ل��ف��ن 
دينامية  خلق  �إىل  �لت�سكيلي 
معنوية  روح  و�سخ  جديدة، 
�لت�سكيلي  �لفني  �جل�سم  يف 
مبادرة  وت�سجيع  �لعربي، 
و�ملناف�سة  ب��د�ع  و�لإ �خللق 
�حلجر  ظ��روف  ظل  يف  ول��و 
�لتجارب  وتقا�سم  �ل�سحي، 
�حلديثة  و�لتقنيات  �لفنية 
خمتلف  باإ�رش�ك  �لت�سكيلية، 
و�ل�سفر  �مليد�ن  يف  �لفاعلني 
ب��ه��م ن��ح��و ع���و�مل ج��دي��دة 
�ملعار�ش  جيل  من  مبتكرة 
�لف���رت�����س���ي���ة �ل��ف��ن��ي��ة 
مثلما  �حلديثة،  �لت�سكيلية 
�لثقافة. د�ر  مدير  ليه  �إ �سار  �أ

�أن  �إىل  ����س���ارة،  �لإ جت���در 
لل�سالون  �لتحكيم  جلنة 
�لف�����رت�������س�����ي ل��ل��ف��ن 

من  ت��ت��ك��ون  �لت�سكيلي، 
�لفالحي،  يا�رش  �ل��دك��ت��ور 
�جلميلة  فنون  مبعهد  �ستاذ  �أ
وع�سو  ب��ال��ع��ر�ق  ف��ل��وج��ه 
وع�سو  �ل��ف��ن��ان��ني  بنقابة 
للخط  �ل��ث��ق��ايف  �مل���رك���ز 
دول��ة  و�ل��زخ��رف��ة،  �لعربي 
�لدكتور  جانب  �إىل  �لعر�ق، 
م��ه��ن��د �ل������د�ود، دك��ت��ور 
�جلميلة  �ل��ف��ن��ون  بجامعة 
م�رش،  دولة  بال�سكندرية، 
�سمري  �ل���دك���ت���ور  وك����ذ� 
جامعي  �ستاذ  �أ �لفيتوري، 
ورئي�ش  ت�سكيلية  ف��ن��ون 
�لدولية  �لتون�سية  �جلمعية 
ل��ل��ف��ن��ون و�حل�����رف، دول���ة 
جلنة  م�ساعدين  �أما  تون�ش، 
ب��وزي��دي  عبيد  �لتحكيم 

كحيلي. وحياة 
منل�ي �حلق  عبد 

�لعيادة مل تعد قادرة على توفري �خلدمات �ل�صحية

�صكان �لرقيبة يطالبون مب�صروع 
م�صت�صفى

تنظمه د�ر �لثقافة حممد �لأمني �لعمودي

�صالون وطني �فرت��صي للفن �لت�صكيلي بالو�دي

يتعد  مل   ، قيا�سي  وقت  يف 
�لقب�ش  مت  قليلة  �ساعات 
�نتهك  �ل��ذي  �ل�ساب  على 
�ل�رشقية  بحي  منزل  حرمة 
 ، خليفة  حا�سي  لبلدية  �لتابع 
�لذين  �لأمن  رجال  من طرف 
�لد�ئرة  �من  مقر  �إىل  �قتادوه 
�ل�سبطية  ب��ا���رشت  ي���ن  �أ
�ل��د�ئ��رة  ل��ذ�ت  �لق�سائية 
�سماع  حم�����رش  حت��ري��ر  يف 
مبا�رشة  حتويله  ليتم  �ملتهم 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمام 
جل�سة  يف  �لدبيلة  حمكمة 
�إىل  ف�����س��ت  �أ ��ستعجاليه 
�أ�سهر  ب�ستة  عليه  �حل��ك��م 
مالية  وغر�مة  نافذ�  حب�سا 
يف  دج   5000 ب  ت��ق��در 

�لإج��ر�ء�ت  تطبيق  �نتظار 
تعقب  �ل��ت��ي  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�إخالء  ليتم  �لبتد�ئي  �حلكم 
�لتنفيذ  �نتظار  يف  �سبيله 
�لالزمة  �لقانونية  �ملدة  بعد 
ه��ذه  �أن  ي���ب���دو�  ح���ني  يف 
�لتي  �جل��دي��دة  �لإج����ر�ء�ت 

�ل�سحية  �لظروف  فر�ستها 
مقاومة  ج��ر�ء  للمو�طنني 
ور�ء  كانت  كورونا  فريو�ش 
�ملتهم  ه��ذ�  �سبيل  �إخ���الء 
يت�سوره  ك��ان  م��ا  عك�ش 

. �حلي  مو�طني 
مبارك  قدودة 

حكم عليه ب�صتة �أ�صهر حب�صا نافذ� وغر�مة مالية تقدر ب 5000 دج

منتهك حرمة منزل بحا�صي خليفة يف قب�صة �أمن �لد�ئرة ..



�ملائية،  �ملو�رد  وزير  ك�سف 
�أرزق�����ي ب���ر�ق���ي ب��ولي��ة 
قطاعه  ر�سد  عن   ، �جللفة 
 450 بقيمة  م��ايل  لغالف 
م�ساكل  حل��ل  دج  م��ل��ي��ون 
�ل�سحي  �ل�رشف  م�سبات 
قناة  �إجن��از  و  �لع�سو�ئية 
"و�د  ب��  للتطهري  رئي�سية 

. �لولية  بعا�سمة  مالح" 
�ل��وزي��ر  يعاين  �أن  قبل  و 
حم��ط��ة ت�����س��ف��ي��ة �مل��ي��اه 
�لولية  بعا�سمة  �مل�ستعملة 
و���س��ع��ي��ة  ع��ل��ى  وق����ف   ،
�حلا�سل  �لع�سو�ئي  �لتدفق 
�ل�سحي  �ل�����رشف  مل��ي��اه 
ي�سق  �لذي  مالح"  ب��"و�د 
تاأ�سف  ذ  �إ  ، �جللفة  مدينة 
�ملقبول  "غري  �لو�سع  لهذ� 
�ىل  م�سري�   ، قال  كما  بتاتا" 
من  �ملدينة  مو�طني  معاناة 

�لكريهة. �لرو�ئح  �نبعاث 
ع��ل��ى  �ل����وزي����ر  ل�����ح  �أ و 
بالولية  قطاعه  م�سوؤويل 
�����رش�ع  ع��ل��ى �����رشورة �لإ
�خل��ا���س��ة  �لإج������ر�ء�ت  يف 
�سناد   �إ �ق��رت�ح  و  بامل�رشوع 
�لنوعية  ���س��غ��ال��ه  �أ بع�ش 
للتطهري  �لوطني  للديو�ن 
ملر�فقة  متنح  �أخرى  �أ�سغال  و 
بعث  يف  �ملحلية  �ملقاولت 
حتريك  و  �مل�ساريع  هذه  مثل 

. ميكيتها ينا د
���س��غ��ال  �أ ���س��ت��ت�����س��م��ن  و 
" �لذي  " و�د مالح  م�رشوع 
به  ���رشح  ملا  وفقا  يندرج، 
�حلفاظ  �إط��ار  "يف  �ل��وزي��ر 
�لعمومية"،  �ل�سحة  على 
لل�رشف  رئي�سية  قناة  ن�ساء  �إ
جمر�ها  يو�سل  �ل�سحي، 

حمطة  ب���اجت���اه  �ل��ن��ه��ائ��ي 
 ، �مل�ستعملة  �ملياه  ت�سفية 
تخ�س�ش  �لذي  �لوقت  يف 
للق�ساء  �أخ���رى  ���س��غ��ال  �أ
�لع�سو�ئية  �مل�سبات  على 

وهناك. هنا  �ملرت�مية 
ملحطة  م��ع��اي��ن��ت��ه  ل���دى  و 
�مل�ستعملة  �مل��ي��اه  ت�سفية 
ل�����رشوح   �ل���س��ت��م��اع  و 
�ملك�سب  هذ�  حول  مف�سلة 
على  ي��رتب��ع  �ل���ذي  �ل��ه��ام 
به  و  هكتار�   11 م�ساحة 
نوعية  من�ساآت  و  جتهيز�ت 
�أع��رب   ، �مل��ي��اه  لت�سفية 
من  �متعا�سه  ع��ن  ب��ر�ق��ي 
من  �لكلية  �ل�ستفادة  عدم 
يقت�رش  حيث  �ملحطة  ن�ساط 
�لت�سفية  على  حاليا  عملها 
�ملاء  �سب  �إعادة  و  �لن�سبية 

. و�د مالح"  ب��" 
على  �ل��ق��ائ��م��ني  دع����ا  و 
�مل��ح��ط��ة م���ن م�����س��وؤويل 
بالولية  �لتطهري  دي���و�ن 
�لتن�سيق  �����رشورة  �إىل 
م����ع م���دي���ري���ة �ل��ب��ي��ئ��ة 
م�سبات  مر�قبة  ل�سمان 
 ، �ل�سناعية  �ملوؤ�س�سات 
�مل�سالح  مع  �لتن�سيق  وكذ� 
�ل�ستغالل  لأجل  �لفالحية 
�لذي  �ملائي  للمورد  �لأمثل 

. �ملحطة  ن�ساط  عن  ينتج 
م�ساريع  �لوزير  عاين  كما 
ب��ت��ح�����س��ني  ���س��ل��ة  ذ�ت 
و���س��ع��ي��ة �مل���اء �ل�����رشوب 
�نطالقا  �لولية،  بعا�سمة 
 " �ل���دزي���رة   " م��ن حم��ط��ة 
وك��ذ�  ب���ل  �لإ ع��ني  ببلدية 

.  " "�سيبوط  مبنطقة 
ق/ج

ولية  �أمن  م�سالح  كثفت   
ن�سطتها  �أ م��ن  �لأغ����و�ط 
�لإع����الم����ي����ة �ل���ه���ادف���ة 
من  �لتوعية  و  للتح�سي�ش 
عكف  �أين  كورونا،  جائحة 
�إط���ار�ت �أم��ن �ل��ولي��ة يف 
�لف�ساء  عرب  �ل�سياق  ه��ذ� 
لأمن  �لأ�سبوعي  ذ�ع��ي  �لإ
عرب  و   ، �لأغ����و�ط  ولي���ة 
�ملقدرة  ذ�عية  �لإ �لتدخالت 
تدخل  و  ح�����س��ة   )23 ( ب��� 
مار�ش  �سهر  منذ  ذ�ع���ي  �إ
�سهر  منت�سف  غ��اي��ة  �إىل 
تقدمي  �إىل  �حل���ايل،  ج���و�ن 
�لإر���س��اد�ت  و  �لن�سائح 
�لإح��رت�زي��ة �ل�����رشوري��ة و 
هذه  م��ن  للوقاية  �ل��الزم��ة 
متت  �لإط��ار  هذ�  �جلائحة.يف 
لاللتز�م  �مل��و�ط��ن��ني  دع��وة 
فريو�ش  من  �لوقاية  بتد�بري 
تعلق  ما  ل�سيما  ك��ورون��ا، 
م��ن��ه��ا ب�������رشورة �ح���رت�م 
�ل�سحي  �حل��ج��ر  �إج����ر�ء�ت 

عن  �ل�������س���ادرة  �جل���زئ���ي 
للبالد،  �لعليا  �ل�سلطات 
�ت��خ��اذ ت��د�ب��ري �ل��ن��ظ��اف��ة، 
�ل���س��ت��ع��م��ال �ل��و����س��ع 
ل��ل��ك��م��ام��ات �ل��وق��ائ��ي��ة، و 
ك���ذ� جت��ن��ب �ل��ت��ج��م��ع��ات و 
�لتباعد  م�سافة  �ح����رت�م  
تثمني  على  عالوة  �ل�سحي، 
�مليد�نية  �لأمنية  �لإجر�ء�ت 
�أمن  م�سالح  قبل  من  �ملتخذة 
�لإطار.كما  هذ�  يف  �لولية 
و  �لولية  �أمن  �إطار�ت  قام 
ذ�عي،  �إ ف�ساء  كل  ختام  يف 
�ل��دع��ائ��م  خم��ت��ل��ف  بتثمني 
�لعامة  للمديرية  �لت�سالية 
�ملو�سوعة  �لوطني  لالأمن 
خدمة  يف  و  ت�����رشف  حت��ت 
�ملجانية  كالأرقام  �ملو�طنني، 
�لإلكرتونية  �ملو�قع  كذ�  و 
�ل��ت��و����س��ل  ���س��ف��ح��ات  و 

�لوطني. لالأمن  �لجتماعي 
ق/ج

عن  يقل  ل  ما  متويل  ج��رى 
��ستثماريا  م�رشوعا   3.919
بولية  ن�سطة  �لأ خمتلف  يف 
�ل��ع��ق��دي��ن  خ����الل  �أدر�ر 
جهاز  �إط���ار  يف  �لأخ��ريي��ن 
لدعم  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 
ح�سبما  �ل�سباب،  ت�سغيل 
����س��ت��ف��ي��د م���ن م�����س��وؤويل 

ز. �جلها
�ملمولة  �مل�ساريع  و�ساهمت 
 10.424 ����س��ت��ح��د�ث  يف 
�ساهم  حيث  �سغل،  من�سب 
ن�سطة  �لأ ق��ائ��م��ة  تو�سيع 
�جلنوب  ب��ولي��ات  �مل��م��ول��ة 
يف  �ملا�سية  �ل�سنة  خ��الل 
���س�����س��ات  رف����ع ع����دد �مل��وؤ
يف  �مل�ستحدثة  �مل�����س��غ��رة 
مثلما   ، �جل��ه��از  ه��ذ�  �إط���ار 
�لولئي. �لفرع  مدير  �أو�سح 

على  �ل���وك���ال���ة  وع��م��ل��ت 
�لب�رشية  كفاء�تها  ت�سخري 
ل��ت�����رشي��ع وت����رية در����س��ة 
بالتن�سيق  �مللفات  ومعاجلة 
�ل�رشيكة  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ع 
�ملحلية  للجنة  �مل�����س��ك��ل��ة 
�مل�ساريع  متويل  و  لدر��سة 
�ل�سباب  مر�فقة  جانب  �إىل 
حمالت  م��ن  �ل�ستفادة  يف 
�رشح  كما  ن�ساطهم،  ملز�ولة 

. �إ�سماعيل  بو�سعيد  �ل�سيد 
�لظروف  من  �لرغم  وعلى 
�ل��ت��ي ف��ر���س��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة 
�ل��وك��ال��ة  �أن  �إل  ك��ورون��ا، 
�ل�ستمر�ر  على  حر�ست 
مع  بعد  ع��ن  �لتو��سل  يف 
�مل�ساريع  حاملي  �ل�سباب 
وت�����زوي�����ده�����م مب��خ��ت��ل��ف 
�لدعم  ب��ر�م��ج  م�ستجد�ت 
تلك  غر�ر  على  �ملر�فقة،  و 
خ�س�ست  �ل��ت��ي  �ل��ل��ق��اء�ت 
"ري�ستارت"  برنامج  ل�رشح 
�مل�سوؤول  ح�سب   ، للمر�فقة 

ذ�ته.
وي�����س��م��ل ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج 
�ملوؤ�س�سات  لن�ساط  �لرتقوي 
م�ساعد�ت  تقدمي  �مل�سغرة 
بعثها  لإع���ادة  حتفيز�ت  و 
من  متكينها  و  ج��دي��د  م��ن 
ول�����وج ع����امل �ل�����س��غ��ل و 
للم�ساهمة  �ملحلية  �ل�سوق 
م�سافة  قيمة  �إع��ط��اء  يف 
�ملحلي  �لقت�سادي  للن�سيج 

�لوطني. و 
با�رشت  �ل�سدد،  ه��ذ�  يف  و 
�لوطنية  �لوكالة  م�سالح 
�ل�����س��ب��اب  ت�سغيل  ل��دع��م 
ب���اأدر�ر ل��ق��اء�ت �إ���س��غ��اء و 
�مل�ستثمر  �ل�سباب  مع  ت�ساور 

تكنولوجيات  با�ستخد�م 
لر�سد  �حل��دي��ث��ة  �لت�����س��ال 
ومقرتحاتهم  �ن�سغالتهم 
�ملمكنة  �حللول  بخ�سو�ش 
���س�����س��ات��ه��م  مل�����س��اع��دة م��وؤ
من  �لنهو�ش  على  �مل�سغرة 
تطوير  و  لتو�سيع  �أو  جديد 
من  جملة  خالل  من  ن�ساطات 

�لتحفيز�ت. و  �لت�سهيالت 
�لتي  �ملقرتحات  برز  �أ ومتثلت 
�أ�سحاب  �ل�سباب  قدمها 
����رشورة  يف  �مل�����س��اري��ع، 
�ملوؤ�س�سات  ن�ساط  حماية 
�لإج��ر�ء  �إط��ار  يف  �مل�سغرة 
 %  20 بتخ�سي�ش  �ملتعلق 
لهذه  �مل�ساريع  �سفقات  من 
دور  وتفعيل  �ملوؤ�س�سات، 
���س��ن��دوق ���س��م��ان �أخ��ط��ار 
تعزيز  خ��الل  من  �لقرو�ش 
���س�����س��ات  م��ر�ف��ق��ت��ه ل��ل��م��وؤ

. ة مل�سغر �
�أهمية  على  �لتاأكيد  مت  كما 
تكوينية  دور�ت  تنظيم 
�مل�ساريع  حاملي  لل�سباب 
ت�سيري  و  ن�ساء  �إ كيفية  حول 
جتديد  جانب  �إىل  موؤ�س�سة، 
باملوؤ�س�سات  �لعمال  عقود 
�مل�����س��غ��رة ���س��م��ن ع��ق��ود 
ح�سب  �مل��ه��ن��ي  دم������اج  �لإ

من  ن�ساطهم  �ح��ت��ي��اج��ات 
. �سب ملنا �

يف  �ل�����س��ب��اب  �أع������رب  و 
يف  �أملهم  ع��ن  �قرت�حاتهم 
�ل�سرت�كات  قيمة  مر�جعة 
م��ي��ن��ات  �ل��ت��اأ ���س��ن��دوق  يف 
مر�جعة  �أي�سا  و  �لجتماعية 
 10 بتوفر  �ملتعلق  �ل�رشط 
ن�ساء  لإ �لأقل  على  �سيار�ت 
طاك�سي"  "ر�ديو  موؤ�س�سات 
 5 و تخفي�ش هذ� �ل�رشط �إىل 
لتمكني  �لأقل  على  �سيار�ت 
من  �ل�ستفادة  من  �ل�سباب 
�مل�ساريع. لهذه  �لوكالة  دعم 

�مل�ساريع  �أ�سحاب  طالب  و 
�قرت�حاتهم  �سمن  �ل�سبانية 
�ل�رش�ئب  باإ�سقاط  �أي�سا 
�مل�سغرة  �ملوؤ�س�سات  على 
وطنية  جلنة  ن�ساء  و�إ �ملتعرثة، 
ولئ��ي��ة  ب��ف��روع  م�ستقلة 
�جلمعيات  عن  ممثلني  ت�سم 
�لو�سية  �لوز�رة  و  �لنا�سطة 
لإح�����س��اء ���س��ام��ل ودق��ي��ق، 
���س�����س��ات  �مل��وؤ لت�سخي�ش 
و  �مل��ت��ع��رثة  و  �ل��ن��اج��ح��ة 
�مل�سغرة  �ملوؤ�س�سات  تدعيم 
لها  تتيح  ��ستغالل  بقرو�ش 

�لقوية. �ملناف�سة  مو�جهة 
ق/ج
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حملة جني عنب �ملائدة يف �أوجها مبز�رع جنوب 
غرد�ية 

علي  حممد 
---------------- 

�لكروم  مز�رعو  با�رش  وق��د 
���س��ه��رج��و�ن   منت�سف  م��ن��ذ 
عمليات  �أوىل  يف  �جل���اري 
�جلديدة  �ملناطق  بهذه  �جلني 
ت�سل  �لتي  �لكروم  لب�ساتني 
 450 ن��ح��و  �إىل  م�ساحتها 
 270 ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ه��ك��ت��ار� 
ذكرت  كما  منتجة،  هكتار� 
�لفالحية  �مل�سالح  مديرية 

لولية. با
ع�رش   ن��ح��و  ع��رب  زرع���ت  و 
خمتلف  "ر�ئدة"  م�ستثمر�ت 
منها  �سيما  ل  �لعنب  �أ�سناف 
و�لعنب  و�سابال  "كاردينال 
وه��ي  �لأ�سود"  و  �لأح��م��ر 
من  جلبت  �ل��ت��ي  �لأ���س��ن��اف 
نتاج  �إ بغر�ش  �لبالد  �سمال 

�ملبكر. �ملائدة  عنب 
و  �ل��ك��روم  م��ز�رع��و  يقوم  و 
�لركبتني  على  جال�سون  هم 
�لعنب  حما�سيل  خطوط  �أمام 
وفى  متناهية  وبعناية  بقطف 
�لعنب  عناقيد  �حتفالية  �أجو�ء 
�جلانبية  �لأور�ق  قطع  �إز�لة  و 
�سناديق  د�خل  �سعها  و  قبل 
نحو  نقلها  و  بال�ستيكية 

ما  تباع  حيث  غرد�ية،  �سوق 
للكيلو  دج   300 و   250 بني 

�لو�حد. غر�م 
زر�عة  �سعبة  �نت�سار  ويعود 
�ل���ك���روم ب��ج��ن��وب ولي���ة 
�سبه  مبناخ  تتميز  �لتى  غرد�ية 
 2000 �سنة  �إىل  ��ستو�ئي 
ل�سيما  عو�مل  لعدة  وذل��ك 
�ملناخية  بالظروف  تعلق  ما 
�ملائية  �ل��ق��در�ت  و  �ملالئمة 
���رشح  م��ا  ،وف���ق  "�لهائلة" 
�مل�سالح  مب��دي��ري��ة  مهند�ش 

. حية لفال �
ن���ت���اج  �إ حت��ق��ي��ق  ي��ن��ت��ظ��ر  و 
من  قنطار   45.900 يقارب 
حملة  ب��ر���س��م  �مل��ائ��دة  ع��ن��ب 

بالولية  �ملبكر  �لعنب  جني 
ح�سب   ،2020 �جلارية  لل�سنة 
�مل�سالح  مديرية  توقعات 

. حية لفال �
ن��ت��اج  �إ حتقيق  مت  ن���ه  �أ ي��ذك��ر 
عنب  م��ن  قنطار   44.000
�ملن�رشمة  �ل�سنة  خالل  �ملائدة 
جزء  ت�سدير  ومت   ،)2019 (
"بيولوجي"  �ملائدة  كعنب  منه 

�لأوروبية. �لأ�سو�ق  نحو 
�ملناخية  �لظروف  جانب  �إيل  و 
نوعية  �ساهمت  �ملنا�سبة 
مبنطقتي  �لعذبة  �ملياه  و  �لرتبة 
يف  �ملنيعة  و  لفحل  حا�سي 
حيث  �لكروم،  نتاج  �إ حت�سني 
يتجاوز  عنب  عناقيد  جني  مت 

�سار  �أ ح�سبما  كلغ،   2 وزنها 
فالحي  م�ستثمر  بهاز  خالد 

باملنطقة. �لكروم  زر�عة  يف 
منتوج  يتوقع  نه  �أ بهاز  يرى  و 
ج��ي��د خ��الل ه��ذه �حل��م��ل��ة، و 
�أن  و  مرتاحون،  جد  �ملنتجون 
جيدة. �سحية  حالة  يف  �لعنب 
�ل��ع��ذب��ة  �مل��ي��اه  ���س��اه��م��ت  و 
ن��ت��اج  �إ حت�سني  يف  �ملعدنية 
ذ�ت  ����س��اف  ك��م��ا  �ل��ع��ن��ب، 
�مل�سكلة  �أن  م�سري�  �مل��ز�رع، 
يف  تتمثل  �ملعرت�سة  �لوحيدة 

�لعاملة. �ليد  ندرة 
�رشع  �نه   " بهاز  �ل�سيد  وقال 
�ل��ك��روم  زر�ع���ة  ن�ساط  يف 
على  وحت�سلت   ،  2004 منذ 
ي�سل  حيث   ، ج��ي��دة  نتائج 
�إىل  �لو�حد  �لهكتار  منتوج 
�ملبكر  �لعنب  من  كلغ   3000
���س��م��دة  �لأ ����س��ت��خ��د�م  دون 

. ' ' وية لكيميا �
�مل�ستثمرة  ه��ذه  �أ�سبحت  و 
غرد�ية،  بولية  ناجحا  منوذجا 
عديد  �نت�سار  على  �سجع  مما 
على  �لكروم  زر�عة  ب�ساتني 
رقم  �لوطني  �لطريق  ط��ول 
و  ل��ف��ح��ل  ح��ا���س��ي  ب��ني   )1 (

. ملنيعة �

ب�صاتني زر�عة �لكروم �ملح�صورة بني مناطق  �أهم  �أوجها هذ� �لأحد بولية غرد�ية عرب  �ملائدة  بلغت حملة جني عنب 
�لوطني رقم )1( بجنوب ولية غرد�ية،  �ملن�صورة و حا�صي لفحل، وكذ� بني حا�صي غنام و�ملنيعة مبحاذ�ة �لطريق 

لوحظ. كما 

منتجة 270 هكتار�  بينها  450 هكتار� من  نحو  �إىل  م�صاحتها  ر�صد 450 مليون دج ملعاجلة م�صبات ت�صل 
�ل�صرف �ل�صحي �لع�صو�ئية باجللفة 

�أمن �لأغو�ط  يكّثف من ن�صاطاتة 
�لتح�صي�صية �لتوعوية للوقاية من 

جائحة كورونا

�لوكالة �لوطنية لدعم ت�صغيل �ل�صباب

 متويل �أزيد من 900 3 موؤ�ص�صة م�صغرة باأدر�ر
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�ملو�فقة على 73 ملف ��صتثمار و �صحب 24 ملفا �آخر 
ببلعبا�ض

م.رم�صاين
-----------------

�مل�سرتكة  �للجنة  تقرير  ك�سف 
�مل��ك��ل��ف��ة مب���دى ���س��ري و�جن���از 
يف  �مل�سجلة  �لتنموية  �مل�ساريع 
�إطار �لمتياز عن ح�سيلة عملها 
منتخبي  �أمام  �ل�سنوي،  �مليد�ين 
خالل  �لولئي  �ل�سعبي  �ملجل�ش 
�لأ�سبوع  نهاية  �ملنعقدة  دورته 
�لتنفيذي  �جلهاز  رفقة  �ملا�سي، 
حيث بني مدى تهاون �مل�ستثمرين 
م�ساريعهم  بتج�سيد  �للتز�م  يف 
توفري  رغم  �لو�قع  �ر���ش  على 
�ل�رشورية  �ل�رشوط  جميع  لهم 
ول  تعد  ل  �متياز�ت  ومنحهم 
�ملناخ  حت�سني  �سبيل  يف  حت�سى، 
��ستهتار  �أن  �إل  �لقت�سادي؛ 
ب��ع�����ش �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن �ل��ذي��ن 
بالطفيليليني  �للجنة  و�سفتهم 

بهذه  دف��ع  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  على 
�إج���ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �إىل  �لأخ���رية 
م�ستثمر  كل  حق  يف  �سارمة 
�ل�رشوط  دف��رت.  ببنود  يلتزم  مل 
�سحب  �إىل  �للجنة  جل��اأت  .حيث 
�إط��ار  يف  �ملمنوحة  �لأر����س��ي 
غري  �مل�ستثمرين  لبع�ش  �لمتياز 
من  �أكرث  ��سرتجعت  �إذ  �مللتزمني، 
�مل�ساحات  من  هكتار  70�لف 

 42 عرب  موزعة  كانت  �ملمنوحة، 
قطعة ،يف �لوقت �لذي قامت فيه 
ب�سحب  �مل�ساريع   متابعة  جلنة  
وتوجيه  م�ستثمر�  ل24  �لمتياز 
�آخر  م�ستثمر،   31 ل  �لع��ذ�ر�ت 
مل تنطلق �أ�سغال م�ساريعهم بعد،
 73 لفائدة  �لمتياز  منحت  كما 
م�ستثمر� من �أجل �إن�ساء م�ساريع 
بني  م��ن  �لأن�سطة  خمتلف  يف 

خالل  ��ستقبلته  ملفا،   119
�ل�سنة �ملا�سية، فيما �أق�ست بقية 
�للجنة   �أي�سا  ،وقامت  �مللفات 
على مد�ر �ل�سنة  �ملا�سية مبعاينة 
وجدت  ،�إذ  �مل�ساريع   من  �لعديد 
حيز  دخلت  منها  فقط   18 ب��ان 
�خلدمة  بينما ل يز�ل 55م�رشوعا 
�لتج�سيد  �جل  من  ي�سارع  �آخر 

�مليد�ين
�رشح  �للجنة  تقرير  ختام  يف  و 
�ل�سحب  قر�ر�ت  بان  �أع�ساوؤها 
�ل��ف��ر���س��ة  م��ن��ح  �إىل  ت��ه��دف 
لتج�سيد  �جلديني  للم�ستثمرين 
�لو�قع   �ر�ش  على  م�ساريعهم  
ورق  على  ح��رب�  كانت  بعدما 
�سناعية،  �أر�����ش   ع��ن  تبحث 
با�سم  م�ستغلة  غري  كانت  �لتي 
بعُد  �لنور  تر  مل  وهمية  م�ساريع 

منذ �سنو�ت منذ جت�سيدها.

�صمحت عملية تطهري �لعقار �ل�صناعي   �لتي ت�صرف عليها �للجنة �مل�صرتكة بني. قطاعي �ل�صناعة و �أمالك �لدولة خالل. 
�ل�صناعية  �ملناطق  خمتلق  يف  قطعة   42 على  موزعة  كانت  مربع    مرت  �ألف   73 من  �أكرث  ��صرتجاع  من  �لفارطة   �لأ�صهر 
�ملتو�جدة عرب �لرت�ب �لولئي . مع توجيه �عذ�ر�ت ل16م�صتثمر� مل ت�صحب �لأر��صي �لتي ��صتفادو� منها لعدم �إطالق 

�مل�صجلة. م�صاريعهم 

�صيار�ت حملية و ع�صكرية �ل�صنعفيما مت ��صرتجاع �أكرث من 70هكتار� من �لعقار �ل�صناعي

تيارت  مبدينة  �لغابات  قطاع  ��ستفاد  
�لأويل  للتدخل  مركبات  ثمان  من 
�ل�رشكة  من  بنز  مر�سيد�ش  ،عالمة 
�جلز�ئرية لت�سنيع �ل�سيار�ت ، �لتابعة 
�ملتو�جدة  �لوطني،  �لدفاع  ل��وز�رة 

ببلدية عني بو�سقيف ولية تيارت.
هذه  ��ستالم  على  �إ�رش�فه  خالل  من 
�ملدير  حمودي"  على  �ل�سيار�ت،قال" 
�لثالثة  هي  �لعملية  للغابات،�أن  �لعام 
��ستفاد  ،حيث   2018 منذ  نوعها  من 
قطاعه من 164 مركبة على �مل�ستوى 
عن  يزيد  ما  خلق  �ساأنها  �لوطني،من 
ع�رشين رتال متنقال للتدخل �ل�رشيع 
نف�ش  �أ�ساف  و   . �لغابات  حماية  و 
�ملتدخل �أن �حل�سة �لتي ��ستفادت منها 
ولية تيارت  من ثمان مركبات ،�لتي 
تعادل "رتال و�حد�" تعمل على طول 

�لأغو�ط   - تيارت  �لغابي  �ل�رشيط 
،على �أن يكون �ملركز �لرئي�سي بولية 
�لدعم  خلق  �أجل  من  ذلك  تيارت،و 
�لغابي  بالغطاء  �ل�رشيعة  للتدخالت 
بالوليتني .و يقول نف�ش �ملتحدث �أن 
بقطاعه،هو خلق رتل  �مل�سطر  �لهدف 
لأربع   رتل  كان  ولية،بعدما  لكل 
وليات �ل�سنة �ملا�سية،ذلك من �ساأنه 
رفع وترية �لتدخل بالغابات �ملت�رشرة 
�أح�ساها �ملدير  �لتي  لإخماد �حلر�ئق،و 
ولي��ة  �أرب��ع��ني  ب  للغابات  �ل��ع��ام 
�لغابات  حر�ئق  جر�ء  من  مت�س�رشة 
 200 حو�يل  �لآن  حلد  �أتلفت  �لتي  و 
،بت�سدر  �لغابية  �مل�ساحة  من  هكتار 
ولية تيبازة ن�سبة �لوليات �ملت�رشرة 

ب 94 هكتار�.
عادل مو�ز

م�صنع مر�صيد�ض بنز بتيارت يدّعم 
قطاع �لغابات برتل متنقل

تنا�صد �لو�يل للتدخل لردع �لظاهرة  

�جلز�ئرية  �ملنظمة  ��ستهجنت 
لولية  �مل�ستهلك  عن  للدفاع 
خن�سلة يف بيان لها وجهته لو�يل 
�لتحرير  ت�سلمت  خن�سلة،  ولية 
مادة  عر�ش  ظاهرة،  منه  ن�سخة 
خن�سلة  مبدينة  بو�سط  �خل��رب 
ل�سيما  �لخرى  �لحياء  وبع�ش 
على  �مل�سائية  �ل��ف��رتة  خ���الل 
فو�سوية،  بطريقة  و  �لر�سفة 
دون مر�عاة هوؤلء �لتجار  لأدنى 

ول�سحة  �ل�سحية  �ل�����رشوط 
مر�أى  و  �عني  وعلى  �مل�ستهلك 
مل  �لتي  �ملعنية  �مل�سالح  م��ن 
�ز�ء  �لبيان،  ح�سب  �ساكنا  حترك 
عليها،  للق�ساء  �لظاهرة  ه��ذه 
خالل  من  �ملنظمة  �ك��دت  كما 
لتنتج  �ملخابز  غالبية  �ن  بيانها 
�خلبز �لعادي �ثناء �لفرتة �مل�سائية 
�لر�سفة  لتجار  ما�سمح  وهو 
يروقهم،  �ل��ذي  بالثمن  ببيعه 

جل  �إن  �أخ��رى،  جهة  من  موؤكدة 
�ملخابز عرب تر�ب �لولية لتطبق 
ت�سجيلها  مع  �لر�سمي  �ل�سعر 
لالأ�سعار  ن�رشها  عامل  لغياب 
يف  منا�سدة  �خلبز  �أن��و�ع  ل�ستى 
�لولية  و�يل  تدخل  بيانها،  ختام 
للم�سالح  �أو�مر  �عطاء  �جل  من 
�لتي  �لظاهرة  هذه  لردع  �ملعنية 
�أخذت  �لتي  و  باخلطرية  و�سفتها 
ت��ر�ب  ك��ل  لتعم  �لنت�سار  يف 

�ملنظمة  بيان  ح�سب  �ل��ولي��ة، 
�ملكلف  �لع�سو  طرف  من  �ملوقع 
باملنظمة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ع��الق��ات 
خليفة.  لغ��ة  �لأ�ستاذ  �أع��اله��ا 
�لظاهرة  و  �ل�سكوى  لتبقى 
�ل�سلطات  ت��دخ��ل  �نتظار  يف 
�ملطروح  �لن�سغال  باأخذ  �ملعنية 
علمنا  �ذ�  خ�سو�سا  �جلد،  حممل 
�مل�ستهلك                                                           ب�سحة  يتعلق  �ن��ه 
.                         ونا�ش لزهاري

�ملنظمة �جلز�ئرية للدفاع عن �مل�صتهلك بخن�صلة ت�صتهجن ظاهرة عر�ض 
�خلبز على �لأر�صفة 

�حلماية  م�سالح  �أي��ام  منذ  �رشعت 
يف  جياليل  �سيدي  بد�ئرة  �ملدنية 
حول  �لتوعية  و  �لتح�سي�ش  عملية 
�حلر  وموجة  تز�منا  �لغابات،  حر�ئق 
قامت  قد  و  �ملنطقة  تعرفها  �لتي 
و  �لفالحني  مبر�فقة  �مل�سالح  ذ�ت 
لتقدمي  �حل�ساد  �آلت  �أ�سحاب  كذ� 
ن�سوب  حال  يف  لهوؤلء  �لن�سائح 
توفر  �����رشورة  ل�سيما  ح��ري��ق، 
قارور�ت �لإطفاء و �سهاريج �ملياه و 
ح�سب رئي�ش �لوحدة طيب عا�سوري 
��ستعد�د  و  �أهبة  على  م�ساحله  فاإن 
لأي طارئ، ذ�ت �ملتحدث �أكد خالل 

�أن  �لتحرير  ليومية  �ملقت�سب  حديثه 
�أعو�ن �حلماية �ملدنية بالد�ئرة يعملون 
على عملية �لتوعية بخ�سو�ش وباء 
�مل�ستمرة  �ملر�فقة  كورونا، من خالل 
�ملجال وكذ�  �ملهتمة بهذ�  للجمعيات 
توزيع  مع  �لأمن  و  �لدرك  م�سالح 
قد  و  ه��ذ�،  �لكمامات  و  �ملطويات 
�حلماية  م�سالح  نظمت  �أن  و  �سبق 
�أن�سطة  عدة  جياليل  ب�سيدي  �ملدنية 
�رشح  و  �فرت��سية  مناور�ت  منها 
�حل��و�دث  ملختلف  �لتدخل  كيفية 
كحو�دث �ملرور وغريها.                       
                                      ع بوتليتا�ش

�ل�صروع يف حمالت �لتح�صي�ض حول 
حر�ئق �لغابات بتلم�صان 

ولي��ة  مكتب  �أم�����ش  �أول  ب��ادر 
حلماية  �جلز�ئرية  للمنظمة  ميلة 
حميطه  و  �مل�ستهلك  �إر���س��اد  و 
بتن�سيط حملة حت�سي�سية لتعريف 
مببادىء  �للكرتوين،  �مل�ستهلك 
ذلك على  و  �للكرتونية  �لتجارة 
نخلة   " �لتجاري  �ملركز  م�ستوى 

مول " مبدينة فرجيوة مبيلة . 
�لتي  �لتح�سي�سية  �حلملة  ه��ذه 
جاءت تز�منا مع �حلجر �ل�سحي و 
�لذي ر�فقه غلق �ملحالت �لتجارية 
حلو�يل  3 �أ�سهر؛  ما جعل �لتجارة 
�للكرتونية تنتع�ش ب�رشعة كبرية 
. حيث متحور �لن�ساط �لذي قامت 
و�جبات  حول  �ملنظمة  بتنظيمه 
 ، �لل��ك��رتوين  �لبائع  �أو  �لتاجر 
 ، �للكرتوين  �مل�ستهلك  حقوق 
و  �للكرتوين  �لتجاري  �لعر�ش 
�رشوطه ،ناهيك عن �جلهة �حلامية 
متمثلة  �للكرتوين،  للم�ستهلك 
يف  مديرية �لتجارة ح�سبما ن�ست 
عليه �أحكام  �لقانون رقم 18-05 

�ملوؤرخ يف 10 ماي 2018 .
�أع�ساء  ق��ام  ذل��ك  ع��ن  ف�سال 
حتت  للمنظمة  �لولئي  �ملكتب 
بن  علي  �ل�ستاذ  رئي�سه  �إ�رش�ف 
معتربة  كمية  بتوزيع  �سالح  
و  �ملو�طنني  على  �لكمامات  من 
باملجان  و  مبا�رشة  ب�سفة  �لتجار  
، و يف ت�رشيحه " للتحرير  " �أكد 
�لن�ساط  هذ�  �أن  �سالح  بن  علي 
يدخل  يف �إطار ن�ساطات �ملنظمة 
و  �مل�ستهلك  حماية  يف  �لدورية 
�مل�ستهلك  �ملرة  هذه  �ختارت  �لتي 
�لثالثي  هذ�  ملا عرفه  �للكرتوين 
للتجارة  �نتعا�ش  م��ن  �لأخ���ري 
�حلجر  ب�سبب  �لل��ك��رتون��ي��ة 
�ل�سحي، وهذ� ما نثمنه و ن�سجعه 
�لقانونية  �ل�سو�بط  وفق  لكن  و 
�لالزمة خا�سة من طرف عار�ش 
�لتاجر،  �أو  �للكرتونية  �ل�سلع 
�لتي حتمي �مل�ستهلك �للكرتوين 
يف ولية ميلة �أو خارجها ي�سيف 

رئي�ش �ملكتب �لولئي للمنظمة.

�لعملية  فاإن هذه  بالذكر   و جدير 
�لتح�سي�سية �لتي لقت ��ستح�سانا 
كبري�  من طرف �ملو�طنني �سارك 
�سيما  ل  �لفاعلني  من  �لعديد  فيه 
لولية  �لتجارة  مديرية  م�سالح 
و  �لبيئة  حماية  جمعية    ، ميلة 
تعميم ��ستعمال �لطاقات �ملتجددة 
حلماية  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ملنظمة    ،
�مل�ستهلك �للكرتوين ،  �إعالميون 

مو�قع  خمتلف  عرب  �لنا�سطون  و 
�لتو��سل �لجتماعي .

�جلز�ئرية  �ملنظمة  تدعو  و  ه��ذ� 
و  �مل�ستهلك  �إر���س��اد  و  حلماية 
�لتحلي  �ىل  �ملو�طنني  حميطه 
يف  و�ليقظة  �مل�سوؤولية  ب��روح 
�لل���ت���ز�م ب���اإج���ر�ء�ت �ل��وق��اي��ة 
فريو�ش  تف�سي  لتفادي  �ل�سحية 
كورونا.            بوجمعة مهناوي

حملة حت�صي�صية لتعريف �مل�صتهلك �للكرتوين مببادئ �لتجارة 
�للكرتونية مبيلة 

�لتدخل  و  �لبحث  ف��رق��ة  متكنت 
لل�رشطة  �لولئية  للم�سلحة  �لتابعة 
من  �لبليدة  ولية  لأمن  �لق�سائية 
يف  بالبليدة،  منازل  �سارق  توقيف 
حني تعود تفا�سيل �لوقائع، ح�سب ما 
للتحرير  �أمنية  م�سادر  عنه  ك�سفت 
على �ثر �سكوى تقدم بها مو�طنون 
لالأمن �حل�رشي �ل�ساد�ش بخ�سو�ش 
من  لل�رشقة  م�ساكنهم  تعر�ش 
حتقيق  فتح  مت  �أي��ن  جمهولني  طرف 
خالله  من  متكنت  �ل�ساأن،  ه��ذ�  يف 
حتديد  من  �لعلمية  �ل�رشطة  عنا�رش 
عنا�رش  لتقوم  فيه،  �مل�ستبه  هوية 
خطة  باعد�د  �لتدخل  و  �لبحث  فرقة 
باحلي  توقيفه  من  مكنت  حمكمة 
بحوزته  �سبطت  فيه،  يقيم  �ل��ذي 
�ملخدر�ت  من  �سغرية  قطعة  على 

قدره  �ل�سعبة  بالعملة  مايل  مبلغ  و 
250 �ورو مبلغ 1500دج. �لتحريات 
�أثبتت �سلوعه  و �لتحقيق معه �لتي 
ملنازل  ���رشق��ة  ق�سايا  ث���الث   يف 
�ف�سى  كما  �لبليدة.  مدينة  بو�سط 
تفتي�ش م�سكنه مبوجب �إذن من وكيل 
�جلمهورية لدى حمكمة �لبليدة، �ىل 
ت�سغيل  ومفتاح  �أغر��ش  ��سرتجاع 
�حد  منزل  من  �رشقتها  متت  مركبة 
م�سكنه  �رشقة  �سحية  �ملو�طنني 
ملف  �جن��از  مت  �أولديعي�ش،  مبدينة 
�أمام  تقدميه  مت  �مل�ستبه  �سد  ق�سائي 
متكنت  �أخ��رى  جهة  من  �لعد�لة.و 
�سخ�ش  توقيف  من  �لعنا�رش  ذ�ت 
فيه  م�ستبه  على  بالقب�ش  �أمر  حمل 
�أمام  تقدميه  مع  �ل�رشقة  ق�سية  يف 
�لعد�لة.                 �لعي�سي �رشيف 

ع حّد لن�صاط م�صتبه فيه خمت�ض  و�صْ
يف �ل�صطو على �ملنازل بالبليدة 

�صكان �لقرية �لفالحية �أولد مو�صى  بالعطاف بعني �لدفلى  يطالبون 
مبلعب جو�ري و مر�فق ترفيهية

�أولد  �لفالحية  �لقرية  �سباب  دعا 
�لعطاف  ببلدية  �لعريقة   مو�سى 
���رشورة  �ىل  �ملعنية  �ل�سلطات   ،
ج��و�ري  ملعب  ب��اجن��از  �لتعجيل 
مغطي بالع�سب �ل�سطناعي ، بعد 
و  �لتنقل  عناء  من  ذرعا  �ساقو�  �أن 
مالعب  م�ستوى  على  �لتطفل 
�أجماورة  ، و �نتقد �ل�سباب ب�سدة هذ� 

�لو�سع �لذي ل يخدم �ل�سباب على 
ذ�ت  �ل�سكني  �ملجمع  �در�ج  عدم 
�سمن  �لكبرية،   �ل�سكانية  �لكثافة 
توفري  مع  �مل�ساريع  من   �لنوع  هذ� 
خمتلف �ملر�فق �لرتفيهية لفائد تهم 
�لتنقل   من  تعفيهم  �ن  �سانها  من 
مر�فق  م�ستوى  على  �لتطفل  و 
،مت�سائلني  حليهم   جم��اورة   �خرى 

�جلهات  جت��اه��ل   –ح�سبهم-عن 
�لتي  �مل�ساريع   هذه  ملثل  �لو�سية  
عليها  يلح  و  �ل�سكان   بها  يطالب 
�لريا�سة  مبمار�سة  لهم  �سي�سمح  مما 
مع  معاناتهم  بعد  تامة،  باأريحية 
�ملهياأة،  غري  �لأر�سية  �مل�ساحات 
�ملر�ت  من  �لعديد  ت�سببت يف  �لتي 
�لقرية،  ل�سباب  عديدة  حو�دث  يف 

بع�ش  يوؤكد  �ذ  �لأط��ف��ال.  خا�سة 
�ل�سباب  ل"�لتحرير" �أن �جناز ملعب 
جو�ري  و �ملر�فق �ل�رشورية  باتت 
�ساأن  �ساأنها  �لأولويات   �أولوية  من 
�ملطالب �لجتماعية �لخرى ، و هو 
�لباب  لغلق  ���رشوري   و  ملح  �أمر 
�أمام كل �أ�سكال �لآفات �لجتماعية 
.                                خمتار بر�دع



�لنتقالت �حلرة لالعبي �حتاد �صمال �إفريقيا

زط�صي: �لفاف �صتثري 
�مل�صـاألة مع �لحتادية 

�لتون�صية بح�صور �لكاف
مــدرب  ــول،  ــواردي ج بيب  قــال 
يعلم  ل  اإنــه  �سيتي،  مان�س�سرت 
موعد عودة مهاجمه، �سريجيو 
احل�سول  �سينتظر  اإذ  اأجويرو، 
من  ــة،  دق ــر  اأك معلومات  على 
الطبيب املعالج له يف بر�سلونة، 
حيث �سيجري عملية جراحية.
ـــر  ـــوؤمت جـــــاء ذلـــــك خـــــال امل
الــ�ــســحــفــي اخلـــا�ـــس مبــبــاراة 
املقررة  ت�سيل�سي،  مع  ال�سيتي 
ملعب  عــلــى  اخلــمــيــ�ــس  الــيــوم 
�سمن  ـــدج،  ـــري ب ــورد  ــف ــام ــت ــس �
الـــــدوري  مـــن  الـ31  اجلـــولـــة 

الإجنليزي املمتاز.
وعن بديل اأجويرو، قال املدرب 
"لي�س قلقنا ب�ساأن ما  الإ�سباين: 
)جي�سو�س(  جابرييل  كان  اإذا 
لكن  الكفاية،  فيه  مبــا  جــيــًدا 

قلقنا من اللعب كل 3 اأيام".
�ستريلينج  اأن  "اإل  وا�ستدرك: 
الرتكاز(  )لعب  وجوندوجان 
باإمكانهم  �سيلفا،  ــاردو  ــرين وب
املركز،  هذا  يف  ا  اأي�سً امل�ساركة 
قــادر  واحــد  ــب  لع يوجد  فــا 
 3 كــل  دقيقة   90 اللعب  على 

اأيام".
اإىل  لعب  "جي�سو�س  ــاف:  ــس واأ�
اأي  لدينا  ولي�س  اأجويرو،  جوار 

�سكوك حول كونه رائعا، لكن ل 
العتبار  بعني  ننظر  اأننا  ننكر 
كاأ�س  )يف  نيوكا�سل  مباراة  اإىل 
الحتاد يوم الأحد املقبل(، فهي 

مبثابة نهائي".
"مباراة  جـــوارديـــول:  واأردف 
اختيارات  لكن  كــبــرية،  الــغــد 
الفريق بها �ستعتمد على احلالة 
البدنية لاعبني، و�سننظر اإىل 
مواجهة  لي�س  قــادم،  هو  ما  كل 

ت�سيل�سي فقط".
مدرب  لمبارد،  بفرانك  واأ�ساد 
لعــًبــا  "كان  قـــائـــًا:  ــوز،  ــل ــب ال
مــدرًبــا  و�سي�سبح  ا�ستثنائًيا 
جيًدا  مو�سًما  قدم  ا�ستثنائًيا.. 
فريقه،  مب�ساهدة  �سعيد  ــا  واأن
ــرة  ــك ال الــنــخــبــة يف  ــم مـــن  ــه ف
لعبون  ولديهم  الأوروبــيــة، 

مميزون".
مواجهة  احتمالية  وبخ�سو�س 
حمايد،  ملعب  على  ليفربول 
بدًل من الحتاد معقل ال�سيتي، 
التعليمات  "�سنتبع  اأجـــــاب: 

اخلا�سة بالربميريليج".
كاوديو  حار�سه  اأن  ــح  ــس واأو�
برافو بات بحالة بدنية جيدة، 
مع  م�ستقبله  مناق�سة  و�سيتم 
كما  املقبلة،  ــام  الأي يف  الفريق 

جون  املــدافــع  تعايف  ا  اأي�سً ــد  اأك
�ستونز، وعودته اإىل التدريبات 

وحت�سنه ب�سكل ملحوظ.
احلالة  على  جــوارديــول  وعلق 
عام،  ب�سكل  لفريقه  البدنية 
بع�س  لــديــنــا  "كانت  قــائــا: 

ــاراة يــوم  ــب الــ�ــســربــات عــقــب م
طبيعي،  اأمـــر  وهـــذا  ــني،  ــن الث
ــف،  ــوق امل ــع  م الــتــعــامــل  علينا 
اإىل  ح�سابًيا  الــتــاأهــل  و�سمان 
دوري الأبطال.. هذا ما يتوجب 

علينا القيام به".

ال�ساب  الإنــكــلــيــزي  الــنــجــم  بـــات 
نادي  مهاجم  را�سفورد،  ماركو�س 
مان�س�سرت يونايتد، حديث و�سائل 
الإعام يف اململكة املتحدة والعامل 
اأن  بــعــد  الأخــــــرية،  الـــفـــرتة  يف 
ت�سدر عناوين الأخبار مببادراته 
ـــة الـــكـــثـــرية، ملــواجــهــة  ـــريي اخل
حتى  كورونا،  فريو�س  ومكافحة 

اأ�سبح النا�س يلقبونه بـ"البطل". 
ومل يوؤثر توقف احلياة الريا�سية 
كورونا،  فريو�س  انت�سار  ب�سبب 
الــــذي �ــســّكــل اأزمــــة اقــتــ�ــســاديــة 
وعلى  العامل  يف  املحلية  للحكومات 
على  املــتــحــدة،  اململكة  يف  راأ�ــســهــا 
را�سفورد، على الرغم من تخفي�س 

راتبه يف مان�س�سرت يونايتد.
ــس را�ــســفــورد  ــو� ــارك وا�ــســتــطــاع م
ال�سحي  احلــجــر  ــرتة  ف ا�ستغال 
الإعــان  قبل  عليه،  املفرو�سة 
من  تبقى  ما  مناف�سات  عــودة  عن 
بعد  املمتاز،  الإنكليزي  الـــدوري 
جنيه  مــلــيــون   20 بجمع  قــيــامــه 
تخ�سي�سها  اأجــل  من  اإ�سرتليني، 
اململكة  يف  ــراء  ــق ــف ال ــال  ــف ــاأط ل

املتحدة.
لكن موقف را�سفورد �سد احلكومة 
ــة بــقــيــادة رئــيــ�ــس  ــي ــان ــط ــربي ال
�سكل  جون�سون،  بوري�س  ــوزراء  ال
النجم  حــيــاة  يف  ــة  ــارق ف عــامــة 
عار�س  اأن  بعد  ال�ساب،  الإنكليزي 
باده  يف  ال�سلطات  قيام  حماولت 
الفقراء  الأطــفــال  دعــم  بــوقــف 
نتيجة  الدرا�سي،  العام  نهاية  مع 
اإىل  تدريجي  ب�سكل  احلياة  عودة 
احلجر  حالة  رفع  عقب  طبيعتها، 
�سهر  منذ  املفرو�س،  العام  ال�سحي 

مار�س/ اآذار املا�سي.
ح�سابه  عــرب  ــفــورد  را�ــس ــق  ــل واأط
الــتــوا�ــســل  مـــواقـــع  يف  ــمــي  الــر�ــس
الجتماعي "تويرت" حملة وا�سعة، 
احلكومة  ثني  حمــاولت  اأجــل  من 

و�سمان  قرارها،  عن  الربيطانية 
ا�ستمرار تدفق املعونات الإن�سانية 
تاأثر  الــذيــن  الــفــقــراء،  لاأطفال 
ال�سحي  باحلجر  اأمــورهــم  اأولــيــاء 

العام ب�سبب فري�س كورونا.
وجهها  ر�سالة  يف  را�سفورد،  وقال 
"الأمر  جون�سون:  اإىل  مبا�سرة 
ول  حولك،  اأو  حــويل  يتمحور  ل 
اأي�سًا، هذا  ال�سيا�سة  يتمحور حول 
الأ�سر  تلك  مل�ساعدة  نــداء  جمــرد 
كل  ببادنا،  مكان  كل  يف  اله�سة 
من�سة  اأ�سبحت  اأنني  به  قمت  ما 
كنت  "عندما  م�سيفًا  لأ�سواتهم"، 
من  الــكــثــري  عــلــى  ح�سلت  طــفــًا 
الدعم املجتمعي، ولول كل ذلك ملا 
األعب  اليوم،  اأنا  الذي  الرجل  كنت 

الكرة التي اأحبها".
اأمي تعمل طوال  "لقد كانت  وتابع 
اليوم، من اأجل ك�سب احلد الأدنى، 
طعامًا  دائمًا  هناك  اأن  من  ولتتاأكد 
هذا  لكن  ليلة،  كــل  املــائــدة  على 
يكن  مل  الــنــظــام  كــافــيــًا،  يكن  مل 
مو�سوعًا من اأجل اأن حتقق عائات 
دون  ــن  م الــنــجــاح،  عائلتي  مــثــل 
واملجهود  العمل  مبقدار  الكرتاث 

الذي قدمته اأمي".
ونــتــيــجــة لــلــتــفــاعــل الــكــبــري مع 
ر�سالة را�سفورد ومبادرته، وافقت 
احلكومة الربيطانية على مبادرة 
مهاجم مان�س�سرت يونايتد، وقامت 
ــال  ــف الأط على  الــطــعــام  بــتــوزيــع 
املقبل،  بال�سيف  الفقرية  والأ�سر 
جنيه  مليون   120 مبلغ  ر�سد  مع 
املوهبة  مباراة  اأجل  من  اإ�سرتليني 

ال�سابة.
قرار  على  را�سفورد  علق  بــدوره، 
فخور  "اأنا  بقوله  ــاده  ب �سلطات 
لقد  لكم.  ا�ستمعت  احلكومة  لأن 
يزال  ل  ال�سحيح،  بالعمل  قمتم 
ملا  ممــن  لكنني  طــويــًا  الطريق 
فعتلموه من اأجل تلك الأ�سر، الآن 

ــور  الأم مــن  اأق�سر  قائمة  لديهم 
ويجب  حيالها،  القلق  عليهم  التي 
هي  اأطفالنا  �سحة  تكون  اأن  دائمًا 

الأولوية".
هذه  تكون  اأن  اأريـــد  "ل  واأو�ــســح 
اإجراء  اأمتنى  لأنني  النهاية،  هي 
يتعني  التي  اخلــطــوات  من  املزيد 
وبخا�سة  امل�ستقبل،  يف  اتخاذها 
طوال  �سعوبة  يواجهون  النا�س  اأن 
ملعرفة  بحاجة  نحن  لذلك  العام، 
الطرق  واأف�سل  و�سعهم  عن  املزيد 

مل�ساعدتهم".
وبعد موافقة احلكومة على مبادرة 
�سبكة  نقلت  اليونايتد،  مهاجم 
عن  الربيطانية  �سي"  بــي  "بي 
اأحد  يف  العامل  لتيمر  كري�ستيان 
ا�ستفادت  ــذي  ال بــبــاده،  املتاجر 
�ست  العمر  من  البالغة  ميا  ابنته 
ــوات مـــن وجـــبـــات املـــدار�ـــس  ــن ــس �
ـــاق،  الإغ ــرتة  ف ــال  خ املجانية 
قوله "حملة را�سفورد مذهلة. لقد 
الكثري  وحقق  كبرياً،  قتاًل  اأظهر 
التي  لــلــعــائــات  املــ�ــســاعــدات  ــن  م
اأطفالها"،  اإطعام  اأجــل  من  تكافح 
اأجل  من  وقف  "ماركو�س  م�سيفًا 
اإلــيــه،  يحتاجون  الــذيــن  ــك  ــئ اأول
ال�سياطني  م�سجعي  اأحد  وب�سفتي 
من  رائعًا  كان  اأنــه  اأعتقد  احلمر، 
قبل، لكنه الآن اأظهر للبلد باأكمله 
خارج  هو  الأ�سخا�س  من  نــوع  اأي 
امللعب، وعلمت باأنه �سيقوم بزيارة 
مدر�سته القدمية و�سيقدم الهدايا 

لاأطفال، اإنه قدوة عظيمة".

�لريا�صية" بريطانيا  "�صخ�صية 

اأمـــا جـــريان مــاركــو�ــس را�ــســفــورد 
يتذكرونه  فــاإنــهــم  الــ�ــســابــقــون، 
كانت  وكيف  طــفــًا،  كــان  عندما 
ــذي  عــائــلــتــه تــكــافــح يف احلـــي ال
من  الكثري  دون  من  فيه،  يعي�س 

اليونايتد  مهاجم  فيما  النقود، 
اليوم قّدم امل�ساعدة مل�سقط راأ�سه.

النجم  جــار  غــراهــام  مايك  ــال  وق
"را�سفورد  ــدمي  ــق ال الإنــكــلــيــزي 
كان  عندما  اأنـــه  لــدرجــة  ُمــهــذب 
ُيعطونه  ــه  ــريان ج كـــان  ــًا،  ــف ط
الطعام ب�سكل جماين، لأن عائلته 
قدم  اليوم  لكنه  املــال،  متتلك  مل 
ودافع  فعله،  ما  ب�سبب  لنا،  الكثري 
با  بادنا  فخر  اإنــه  اجلميع،  عن 

�سك".
حقيقي  بطل  اإىل  حتــولــه  وبــعــد 
ويدفع  اخلريية  املبادرات  يطلق 
ملكافحة  جــيــبــه،  مـــن  ــــــوال  الأم
"كوفيد19-" يف باد، بات  جائحة 
الثاثة"  "الأ�سود  منتخب  مهاجم 
�سمن  يونايتد،  مان�س�سرت  ونــادي 
�سخ�سية  بجائزة  للفوز  املر�سحني 
احلايل  للعام  الريا�سية  بريطانيا 
الــقــويــة  حملته  عــقــب   ،2020
لتوفري الوجبات املجانية لاأطفال 
"بي  �سبكة  تقدمها  التي  الفقراء، 

بي �سي" الربيطانية.
ويتواجد اأي�سًا يف قائمة املر�سحني 
جلـــائـــزة �ــســخــ�ــســيــة بــريــطــانــيــا 
من  كل  ــايل،  احل للعام  الريا�سية 
غوردان هندر�سون قائد ليفربول 
الثقيل  الوزن  وماكم  الإنكليزي، 

تـــايـــ�ـــســـون 
ــــوري  ــــي ف

بــــطــــل 

جمل�س 
املــاكــمــة 
الــــعــــاملــــي، 
ـــــس  ـــــ� ـــــوي ول

ــون �ــســائــق  ــت ــل ــي ــام ه
فريق مر�سيد�س يف 
فــورمــول  �سباقات 
ومن  لل�سيارات.   1
يتم  اأن  املـــقـــرر 
على  الــتــ�ــســويــت 

اجلائزة من ِقبل 
اجلــمــاهــري، يف 
�سهر دي�سمرب/ 
الأول  كــانــون 

املقبل.

ـــة  ـــادي ــد رئــيــ�ــس الحت ــع ــب ــت ــس  ا�
ــة لــكــرة الــقــدم، خري  ــري ــزائ اجل
الدين زط�سي، يوم الثاثاء، فكرة 
املحرتفة  للرابطة  بطا  تعيني 
النهائي  التوقف  حــال  يف  الأوىل 
منت�سف  منذ  املعلقة  للمناف�سة، 
وبــاء  ب�سبب  املا�سي  مــار�ــس  �سهر 

كورونا امل�ستجد )كوفيد19-( .
الإذاعة  اأمواج  على  زط�سي  و�سرح 
اتخاذ  حــال  :"يف  قائا  الوطنية 
اآخر  عند  البطولة  توقيف  قــرار 
�سنعني  باأننا  اعتقد   ل  لها،  جولة 
تذهب  مل  البطولة  كــون  البطل، 
فالبطل   . الخـــرية  جولتها  اإىل 
اأي  املناف�سة  ختام  يبلغ  الــذي  هو 
�سنعني  املقابل  يف   .30 ال  اجلولة 
املــنــافــ�ــســات  ممــثــلــي اجلـــزائـــر يف 
عندئذ  �سناأخذ  حيث  الإفريقية، 
امل�سجل  الرتتيب  العتبار  بعني 

قبل توقف املناف�سة"      .
الــكــروي  املــو�ــســم  ي�ستاأنف  وقـــد 
مار�س   16 منذ  املعلق   ،2019-2020
ب�سبب جائحة كورونا، يف حال رفع 
لعودة  ال�سماح  و  ال�سحي  احلجر 

التجمعات" مثلما اتفق عليه املكتب 
اجلزائرية  لاحتادية  التنفيذي 

لكرة القدم يف اجتماعه الأخري.
املناف�سة عند جولتها  وقبل تعليق 
ال 22، يحتل �سباب بلوزداد �سدارة 
الرتتيب مبجموع 40 نقطة، و لقاء 
اأمام كل من وفاق �سطيف و  متاأخر 
يتوفران  اللذين  اجلزائر  مولودّية 
بلقاء  و  منهما  لكل  نقطة   37 على 

متاأخر للعميد.
 ": للفاف  الأول  الــرجــل  ــاف   وا�ــس
امل�سكلة،  لهذه  خيار  اأح�سن  ويبقى 
حال  يف  ولكن  املناف�سة،  ا�ستئناف 
�سوء.  احللول  اقل  �سنختار  العك�س 
تبقى   ــي  ــت ال الأنـــديـــة  �سن�سرك 
اإيــجــاد  يف  مــنــه،  مــفــر  ل  عن�سرا 
احلــلــول. و�ــســنــواجــه خــيــاريــن و 
اعتبار  و  املناف�سة  توقيف  هما: 
املو�سم اأبي�س اأو توقيف البطولة و 
ويبقى   .22 اجلولة  ترتيب  اعتماد 
الفيديرايل،  املكتب  بيد  الــقــرار 
م�ستطردا  اإداري"  باإجراء  ولي�س 
التي  لاأندية  الدعوة  �سنوجه   ":
بعدها  دميقراطي  اإطار  يف  �ستقرر 

�سن�سادق على القرار النهائي".

 تعيني �لأندية �لنازلة، م�صكلة 
توؤرق �لفاف

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــ�ــســيــغــة الــتــي 
ــال  ح يف  ''الفاف"  �ــســتــعــتــمــدهــا 
للمناف�سة،  الــنــهــائــي  الــتــوقــيــف 
املعلقة يف اجلولة 22، اعترب زط�سي 
متذيل  اإنــزال  العدل  من  لي�س  انه 
الرتتيب احلايل بينما تبقى ثماين 

جولت عن نهاية البطولة.
"فيما يخ�س النزول، يتطلب  واأفاد 
لي�س  ــه  لأن جــيــدا،  تفكريا  الأمـــر 
الأخري  املركز  �ساحب  اإنزال  عدل 
تنته  مل  والبطولة   ،22 اجلولة  يف 
جولت  ثماين  غ�سون  ففي  بعد. 
كل �سيئ ممكن . ل اأوافق القرارات 
الإدارية، با�ستثناء اإذا كانت �سادرة 
وت�سيري  مــراقــبــة  مــديــريــة  ــن  ع

املالية اأو من هيئات مماثلة.
الــبــطــولــة، دعــا  ـــودة  ويف حـــال ع
ــــة اىل  ــــدي رئـــيـــ�ـــس الــــفــــاف الن

تطبيق  اأجــل  من  نفقاتها  تر�سيد 
الربوتوكول ال�سحي.

"يجب التاأقلم مع هذا الوباء، حيث 
اأو  اإعانات الفيفا  يف حال ما ت�سلمنا 
الكاف �سنقوم  بتوزيعها على الفرق 
بحكمة.  ت�ستعمل  اأن  واأمتـــنـــى 
طريقة  تراجع  اأن  الندية  وعلى 
ــال  تــ�ــســيــريهــا لـــاأمـــوال مـــن خ
اأجل  من  الأجــور،  �سيا�سة  مراجعة 
املالية  املـــوارد  على  ــر  اأك احلفاظ 
الــربوتــوكــول  لــهــذا  لتخ�سي�سها 
ال�سحي لأنه يهم �سحة الاعبني".

تــوقــيــف  "قررنا  اأيــ�ــســا  وقـــــال 
ال�سوء  تلقي  غاية  اىل  املناف�سات 
ــل الــ�ــســلــطــات  ــب الأخـــ�ـــســـر مـــن ق
ال�سحية، وهذا  العمومية وامل�سالح 
لأنــه  عليه.  غــبــار  ل  وا�ــســح  اأمـــر 
فيه  �سنعود  الـــذي  الــيــوم  �سياأتي 
عما  النظر  بغ�س  املناف�سة،  اىل 
اأو  احلايل  املو�سم  بطولة  كانت  اإذا 
�سرورة  مع   )2020-2021( املقبل 
الذي  ال�سحي  الربوتوكول  احرتام 

�سريافق يومياتنا".
اإىل  زط�سي  تــطــرق  ـــري  الأخ ويف 
احلــيــاة  اىل  تــدريــجــيــة  "عودة 
ا�ــســتــئــنــاف  حــــال  يف  العادية"، 
اأو املقبلة يف حال  البطولة احلالية 
اىل  بــالــعــودة  للجماهري  ال�سماح 

املدرجات.
الــعــودة،  ــال  ح "يف  قائا  واختتم 
دون  ــون  ــك ت اأن  الأحــ�ــســن،  فــمــن 
عودة  يف  �سنفكر  بعدها  جمهور، 
حمدود،  بعدد  لاأن�سار  تدريجية 
يف  اكــر  التحكم  يتم  ان  �سريطة 
الو�سع ال�سحي، حيث من املمكن اأن 
3000 اآلف  اأو  األفني  ن�سمح حلوايل 
متفرج، بالت�ساور مع وزارة ال�سباب 
احلذر  توخي  ويجب  والريا�سة. 
خطرا  ي�سكر  وقد  معد  الوباء  لن 

على ال�سحة العامة".

اجلزائري  املنتخب  مدرب  �سيف�سل   
يف  بلما�سي،  جــمــال  الــقــدم،  لــكــرة 
م�ستقبله على راأ�س العار�سة الفنية 
 ،2022 مونديال  عقب  ل"اخل�سر" 
رئي�س  الثاثاء  يوم  ــده  اأك ح�سبما 
خري  )فاف(  اجلزائرية  الحتادية 

الدين زط�سي.
التتويج  "منذ  الفاف  رئي�س  و�سرح 
تلقى   ،2019 لــاأمم  افريقيا  بكاأ�س 
بلما�سي عدة عرو�س مغرية، لكنه 
مونديال  عقب  م�سريه  يف  �سيف�سل 
2022. مهمته الآن تتمثل يف تاأهيل 
العامل  كاأ�س  اىل  الوطني  املنتخب 
على  كبري  با�ستقرار  نتمتع  بقطر. 
من  واأطلب  الأول،  املنتخب  م�ستوى 
الحتــاديــة  وراء  الــوقــوف  اجلميع 
بغ�س النظر عن الأ�سخا�س، وبعيدا 

م�سلحة  ــع  ــس وو� الــ�ــســراعــات  ــن  ع
ل  اليوم  اعتبار.  كل  فوق  اجلزائر، 

ن�سعر وكاأننا اأبطال افريقيا".
وتعاقد بلما�سي )44 �سنة( مع الفاف 
يف اغ�سط�س 2018 خلفا لرابح ماجر 
بعقد ميتد اإىل غاية مونديال 2022 
راأ�س  على  له  �سنة  اأول  ويف  بقطر، 
متكن  ل"اخل�سر"  الفنية  العار�سة 
لاأمم  افريقيا  بكاأ�س  التتويج  من 

مب�سر. جرت  التي   2019
امــواج  على  الــفــاف  رئي�س  وا�ــســاف 
"بلما�سي  قائا:  الوطنية  الذاعــة 
مــتــعــلــق كــثــريا بـــالـــوطـــن. وعــلــى 
اجلزائر اأن تفتخر باأنها متتلك اأحد 
اأف�سل املدربني يف العامل. �سخ�سيا اأنا 
ومهنيته.  العمل  يف  ب�سرامته  مبهر 
التي  العرو�س  بكل  علم   على  ل�ست 

�سيما  كــتــوم  �سخ�س  لأنـــه  و�سلته 
عندما يتعلق المر بالوطن".

لقب  ــال  ن الــذي  بلما�سي،  ورفــ�ــس 
اف�سل مدرب يف 2019 وينتهي عقده 
من  قبل  من  كبريا  عر�سا   ،2022 يف 

ــي لــاإ�ــســراف على  ــارات الحتـــاد الم
عرو�سا  تلقى  كما  الول.  املنتخب 
الأوىل  الرابطة  اأنــديــة  اأقـــوى  مــن 

الفرن�سية.

التن�سيق  "تعزيز  على  وال�سني  اجلزائر  اتفقت 
امل�ساريع  ت�سليم  ل�سمان  البلدين  بني  امل�سرتك" 
الريا�سية يف الآجال املحددة، ح�سب ما اأكدت عليه 

يوم الثاثاء وزارة ال�سباب و الريا�سة.
ويف هذا ال�سدد، ا�ستقبل وزير ال�سباب و الريا�سة، 
ال�سني  �سفري  دائــرتــه،  مبقر  خالدي،  علي  �سيد 
املقابلة  هــذه  �سكلت  حيث  ليانه،  يل  باجلزائر، 
ال�سبل  حــول  نظرهما  وجهات  لتبادل  "فر�سة 

ال�سركات  م�ساركة  بتعزيز  الكفيلة  الو�سائل  و 
اجلزائر،  يف  الريا�سية  املن�ساآت  اجناز  يف  ال�سينية 
الدويرة  و  براقي  ملعبي  م�ساريع  مقدمتها  ويف 

باجلزائر العا�سمة و ملعب بري اجلري بوهران".
على  التــفــاق  "مت  فقد   ، لــلــوزارة  بيان  ح�سب  و 
اأجل  من  الطرفني  بني  امل�سرتك  التن�سيق  تعزيز 
املحددة،  الآجــال  يف  امل�ساريع  هذه  ت�سليم  �سمان 
الهامة  الدولية  الريا�سية  للتظاهرات  حت�سبا 

الألعاب  غــرار  على  )اجلــزائــر(  �ستحت�سنها  التي 
لاأمم"  اإفريقيا  وبطولة  ــران  وه يف  املتو�سطية 

لاعبني املحليني �سنة 2022.
على �سعيد اآخر، ا�ستعر�س �سيد علي خالدي و يل 
يف  البلدين  بني  الثنائي  التعاون  واآفاق  واقع  ليانه 
املخطط  اإطــار  يف  وذلك  والريا�سة  ال�سباب  جمال 
2019-( ال�سامل  ال�سرتاتيجي  للتعاون  اخلما�سي 

.)2023

الطرفان  اتفق  البيان-  -ي�سيف  ال�ساأن  هذا  "يف 
باإبرام  املتعلق  اجلزائري  ــرتاح  الإق درا�سة  على 
وجمهورية  اجلزائر  بني  للتعاون  تفاهم  مذكرة 
يف  والريا�سة  ال�سباب  جمــال  يف  ال�سعبية  ال�سني 
بالتعاون  الرتقاء  �ساأنه  من  الذي  و  الآجال  اأقرب 
يف هذا املجال اإىل م�ستوى ال�سراكة الإ�سرتاتيجية 

بني البلدين".

جو�رديول: لمبارد ��صتثنائي.. و4 لعبني 
�صيخلفون �أجويرو

زط�صي : "لن يكون هناك بطل يف حال �لتوقف 
�لنهائي للمناف�صة"

هكذ� �أقنع "�لبطل" ر��صفورد �حلكومة �لربيطانية مبو��صلة دعم �لفقر�ء

زط�صي: "بلما�صي �صيف�صل يف م�صتقبله عقب مونديال 2022

�جلز�ئر و �ل�صني تتفقان على تعزيز �لتن�صيق �مل�صرتك لت�صليم �مل�صاريع يف �لآجال �ملحددة

�ستناق�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم مع نظريتها 
التون�سية بح�سور الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 
)الكاف( قرار الهيئة الكروية التون�سية اعتبار الاعب 
اجلزائري كعن�سر حملي يف البطولة التون�سية يف اإطار 
2018 من طرف احتاد  التفاق املبدئي الذي اتخذ �سنة 
اليوم  عنه   ك�سف  ،ح�سبما  القدم  لكرة  اإفريقيا  �سمال 

الثاثاء، رئي�س الفاف، خري الدين زط�سي.
ــواج  ام على  اجلــزائــريــة  ــة  ــادي الحت رئي�س  اأو�ــســح  و 
نحن  باحتجاج.  تقدمنا  قائا:" لقد  الوطنية  الذاعة 
التون�سية  الحتادية  مع  امل�سالة  مبناق�سة  مطالبون 
املع�سلة.  لهذه  احلل  لإيجاد  القارية  الهيئة  بح�سور 
القرار،  التون�سيون الإبقاء على هذا  اأ�سدقاوؤنا  اأراد  اإذا 
اأن  ميكن  ل  و  اجلزائريني.  الاعبني  بدون  ف�سيكون 
اتفاق  هناك  يكن  مل  اإذا  الــقــرار  هــذا  يف  طرفا  نكون 

بيننا".
اأكتوبر  �سهر  يف  اعتمد  قد  اإفريقيا  �سمال  احتاد  كان  و 
2018 مبداأ التنقل احلر لاعبي �سمال اإفريقيا معتربا 
الحتادية  قامت  حيث  اأجــانــب،  غري  لعبني  اإيــاهــم 
بعد  اعتماده  �سهرين،  بعد  الــقــدم،  لكرة  التون�سية 
دخوله حيز التنفيذ يوم 22 دي�سمرب من نف�س ال�سنة، 
مما نتج عنه هجرة جماعية لاعبني اجلزائريني نحو 
وحده  التون�سي  الرتجي  يتوفر  و  التون�سية.  البطولة 
لعبني  �سبعة  عن  يقل  ل  ما  اجلـــاري،  املو�سم  خــال 

جزائريني.
التابع  و قال زط�سي :"قرار اعتبار الاعب اجلزائري  
على  اتخاذه  يتم   مل  اأجنبي   غري  الأوىل  للمنطقة 
الأمــور  تكون  اأن  يجب  اإفريقيا  �سمال  احتــاد  م�ستوى 
وا�سحة. لقد تطرقنا لهذا املو�سوع. لكن علينا اعتماده 
مل  اأمر  هو  و  اإفريقيا  �سمال  لحتاد  العامة  اجلمعية  يف 
يحدث. كما يجب اعتماد هذا القرار من طرف الكاف. 
بهذا  انفردت  التي  الوحيدة  هي  التون�سية  الحتادية 

القرار و هو ما نرف�سه كمبداأ".
وا�ساف رئي�س الفاف :" نريد اأن تبقى جنومنا ال�ساعدة 
يف  �ساب  تاألق  فاإذا  اأنديتنا.  لتدعيم  باجلزائر  تن�سط 
بناد  يلتحق  اأن  احبذ  مثا،  تاجنانت  دفاع  مثل  فريق 
تتحلى  ان  الأندية  على  الثقيل.  العيار  من  جزائري 
ال�ساعدة  للرباعم  ال�سماح  وعــدم  امل�سوؤولية،  بــروح 
من  متكينها  الأقــل  على  اأو  اجلزائر،  خــارج  لانتقال 
فانا  التاألق  من  متكنهم  حمرتفة  باأندية  اللتحاق 
اوؤيد الفكرة ، ولكن اأرف�س فكرة تعزيز اأندية اجنبية 

�ستكون مناف�سة لنا يف امل�ستقبل".
عاقات  تربطها  هيئته   " اأنه  الفاف  رئي�س  اأكد  اأخري 
احتاديات  وخ�سو�سا  الإفريقية  نظرياته  من  ممتازة 
اأ�سا�سي  املبداأـ  هذا  و  اإفريقيا(.  )�سمال  الأوىل  املنطقة 
مع  متينة  عاقات  ربط  يف  واملتمثل  للفاف،  بالن�سبة 
م�سالح  عن  الدفاع  من  مينعنا  اأن  دون  الحتاديات،  كل 

الفاف".

ثنائي ت�صيل�صي م�صتمر 
لنهاية �ملو�صم

كوليبايل يحتفي بعودة 
فوزي غالم

حمرز يوّجه ن�صيحة �إىل 
زمالئه يف مان�ص�صرت �صيتي

اأكد نادي ت�سيل�سي الإجنليزي، يوم الثاثاء، جناحه 
وويليان،  رودريجيز  بيدرو  لنجميه  التمديد  يف 

حتى نهاية املو�سم.
يونيو/حزيران   30 يف  ينتهي  الثنائي  عقد  وكــان 
اأنهما تو�سا لتفاق مع النادي اللندين،  اإل  اجلاري، 

للبقاء حتى نهاية املو�سم اجلاري.
وبهذا �سيكون مبقدور فرانك لمبارد مدرب البلوز، 
ال�ستعانة بخدمات النجمني، فيما تبقى من مباريات 
وهي  الأبطال،  ودوري  اإجنلرتا  وكاأ�س  الربميريليج 

البطولت امل�ستمر فيها الفريق حتى الآن.
الكتيبة  عنا�سر  اأبــرز  اأحد  الإ�سباين  اجلناح  ويعد 
 2015 يف  للفريق  انتقاله  منذ  اأنه  حيث  اللندنية، 
201 مباراة حتى الآن  قادًما من بر�سلونة، �سارك يف 

و�سجل 43 هدًفا.
اأما ويليان ارتدى قمي�س البلوز يف �سيف 2013 قادما 
الآن،  حتى  ت�سيل�سي  مع  وخا�س  الرو�سي،  اأجني  من 

هدًفا.  59 و�سجل  مباراة   330

كاليدو  ال�سنغايل  احتفى 
نادي  مدافع  كوليبايل، 

ـــويل الإيــــطــــايل،  ـــاب ن
ـــه  ـــل ـــي بـــــــعـــــــودة زم
ـــوزي  اجلـــــزائـــــري، ف
امل�ساركة  اإىل  غـــام، 

فــريــقــه  مـــبـــاريـــات  يف 
بالدوري.

امل�ساركة  عــن  ــام  غ وغـــاب 
�سهر رفــــقــــة نـــــــادي نـــــابـــــويل، مــنــذ 

من  معاناته  ب�سبب  املا�سي؛  الثاين  اأكتوبر/ت�سرين 
اإ�سابة خطرية على م�ستوى الركبة.

عندما  اأ�سهر،   8 منذ  الأول  ظهوره  غــام  و�سجل 
ه�ساي،  ال�سيد  لزميله   67 الدقيقة  يف  بديا  دخل 
يف مباراة فريقه �سد نادي هيا�س فريونا، والتي 

انتهت بفوز نابويل بهدفني دون رد.
على  ح�سابه  عــرب  تغريدة  يف  كوليبايل،  ــال  وق
مل  اإيطاليا،  بكاأ�س  بالتتويج  "فرحتنا  "تويرت": 

تلهنا عن حتقيق النت�سار اأمام هيا�س فريونا".
واأ�ساف: "لقد خ�سنا مباراة يف امل�ستوى؛ واأنا �سعيد 

جدا بعودة زميلي فوزي غام اإىل املاعب".

اأف�سل  يف  ــه  اأن ــرز،  حم ريا�س  اجلــزائــري،  النجم  ــد  اأك
تاألقه  بعد  الإنكليزي،  الــدوري  ا�ستئناف  منذ  اأحواله 
مرماه  دّك  الــذي  وبرينلي  اأر�سنال  �سد  املباراتني  يف 
ب الأنـــظـــار نــحــو ما  بــهــدفــني، لــتــ�ــســوَّ
يــوم  الــقــمــة  ــاراة  ــب م يف  �سيقدمه 
اخلمي�س املقبل �سد ت�سل�سي، رغم 
الدوري  للقب  ليفربول  ح�سم  اأن 

ُيعترب م�ساألة وقت فقط.
ت�سريحات  يف  حمـــرز  ــب  ــال وط
اإيفنينغ  "مان�س�سرت  موقع  نقلها 
مبــبــاراة  بالفوز  ـــاءه  زم نيوز" 
احلديث  قبل  "البلوز"، 
عن لقاء ربع نهائي 
ــــاد  ـــس الحت ـــاأ� ك
الإنـــكـــلـــيـــزي 
ــــــــد  ــــــــس �
�سل  كا نيو
 ، يتد نا يو
مناف�سة  يف 
ـــى  ـــع ـــس ـــ� ي
رجــــــــــــال 
ــــــر  ــــــدي امل
بيب  الفني 
غـــوارديـــول 
اإىل حتقيقها، 
كــان  اأن  بــعــد 
لقب  ح�سم  قد 
الرابطة  كاأ�س 
يف  الإنكليزية 
فــربايــر/  �سهر 

�سباط املا�سي.
"اأهم  ـــرز:  حم ــس  ــا� ري ـــال  وق
القادمة،  املــبــاراة  هــي  مــبــاراة 
ــن زمــائــي  ــى م ــن ــا اأمت وهــــذا م
مــبــاراة  اأمــامــنــا  فــيــه،  التفكري 
ت�سل�سي ولي�س نيوكا�سل، �سنذهب 
ولعب  الفوز،  اأجــل  من  لندن  اإىل 
الــذي  امل�ستوى  وتــاأكــيــد  ــاراة  ــب امل
وبعدها  مباراتني،  اآخر  يف  قّدمناه 

مُيكن احلديث عن مباراة الكاأ�س".
ال�سابق،  �سيتي  لي�سرت  ــب  لع وتــابــع 
ربع  يف  نيوكا�سل  مباراة  اأن  "نعلم  قائًا: 
نهائي الكاأ�س، ولهذا من املهم اأي�سًا اأن نلعب 
جيداً  �سيكون  وهــذا  ت�سل�سي،  �سد  جيداً 
ملعنويات الاعبني واحل�سول على اأكرب ثقة 

ممكنة".
زميله  على  حديثه  يف  حمــرز  ريا�س  واأثــنــى 
اأهم  اإحــدى  ُيــَعــّد  ــذي  ال فــوديــن،  فيل  ال�ساب 
اأنه  "اأرى  قائًا:  اإنكلرتا،  يف  ال�ساعدة  املواهب 
يتدرب  ــه  اإن هنا.  اإىل  و�سوله  منذ  يتح�سن 
الكثري  ولديه  �سابًا،  يزال  ل  وهو  رائع،  ب�سكل 

من اجلودة من اأجل التقدم".
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�أ�صرى  فل�صطينيون

بقلم:  ثامر عبد �لغني �صباعنه
----------------------------

لت���ت���وق���ف م���ع���ان���اة �لأ����س���ري 
و�لزج  �لعتقال  عند  �لفل�سطيني 
حكاية  بل  �لح��ت��الل،  �سجون  يف 
ف�سولها  وتتنوع  لتنتهي  �لأمل 
�ملر�سى  �ل�رشى  ولعل  و�أ�سكالها، 
مع  �سهد�ء   ( �لع�ش  ��سماهم  كما  �و 
ف�سول  �خطر  �حد  �لتنفيذ(  وقف 
�ألف  �أكرث من  لالأ�رشى.  �لأمل  حكاية 
�لحتالل،  �سجون  يف  مري�ش،  �أ�سري 
�لبطيء،  للموت  يوميًا  يتعر�سون 
�ملتعمد،  �لطبي  �لإه��م��ال  ب�سبب 
�لحتالليه  �ل�سلطات  متار�سه  �لذي 
�لأ�رشى  يعاين  �ذ   ، �لأ���رشى  بحق 
�سحية  وم�ساكل  �أم��ر����ش  م��ن 
�ملاأ�ساوية  �لظروف  نتيجة  خمتلفة، 
�ملعتقالت،  يف  يعي�سونها  �لتي 
يحتجز  �لتحقيق،  ف��رتة  ث��ن��اء  ف��اإ
ل  �سيقة  زن��ازي��ن  يف  �ملعتقلون 
�ل�سحة  مقومات  �أدنى  فيها  تتوفر 
من  و�حلرمان  �لنظافة  قلة  �لعامة،و 
توؤدي  طويلة،  لفرت�ت  �ل�ستحمام 
و�لأم��ر����ش  �لأوب��ئ��ة  �نت�سار  �إىل 
ل�سوء  يتعر�سون  كما  �جللدية، 

و�لتعذيب،  و�ل�����رشب  �ملعاملة، 
مما  و�لع�سبي،  �لنف�سي  و�لإره��اق 
�ل�سحية  �أو�ساعهم  على  ث��ر  ي��وؤ
�ل��ط��ع��ام  ���س��وء  ���س��ل��ب��ي.  ب�سكل 
�لكمية  حيث  من  لالأ�رشى  �ملقدم 
نظافته  مر�عاة  وع��دم  و�لنوعية، 
ل  كما  �لغذ�ئية،  قيمته  وت��دين   ،
لالأ�رشى  �لغذ�ئية  �ل�رشوط  تر�عى 
�أو  بال�سغط،  و�مل�سابني  �ملر�سى 
ما  ،وغالبا  �ل�سكري  �أو  �لقلب، 
لالأكل،  �سالح  غري  �لطعام  يكون 
على  لالعتماد  �لأ�رشى  ي�سطر  مما 
غذ�ئية  مو�د  �رش�ء  وعلى  عائالتهم، 
على   ،) �ل�سجن  )دكان  �لكانتني  من 
�ملادية.  �أحو�لهم  �سعوبة  من  �لرغم 
�لتاأخري  �ل�سجون  م�سلحة  تتعمد 
�لعناية  م�ستلزمات  ت��اأم��ني  يف 
�أن  لدرجة  و�لنظافة،  �ل�سخ�سية، 
مي�سون  �ملر�سى،  �لأ���رشى  بع�ش 
بالدماء،  �مللطخة  مبالب�سهم  �سهور� 
�لعتقال  ث��ن��اء  �أ �إ�سابتهم  نتيجة 
يف  �لنق�ش  وي�سمل  و�لتحقيق، 
�لأ���س��ي��اء  �ل��ن��ظ��اف��ة  م�ستلزمات 
توفري  وع��دم  �لأ�سا�سية،  �ليومية 
مت�سخة  فر�سات  تقدمي  �أو  فر�سات 

م�سلحة  و�لعفن.  بالرطوبة  ومليئة 
�ل�����س��ج��ون ت��ع��م��ل ع��ل��ى ح��رم��ان 
�لأ�����رشى �مل��ر���س��ى م��ن �ل��ع��الج، 
�لإهمال  �سيا�سة  بحقهم  وتنتهج 
بل  �لأدوي��ة،  توفري  وعدم  �لطبي، 
�لرغم  على  بامل�سكنات،  �لكتفاء 
من  يعاين  �ملعتقلني  بع�ش  �أن  من 
عملية  خالل  لها  تعر�ش  �إ�سابات 
مزمنة  �أم��ر����ش  من  �أو  �لعتقال، 
�سلطات  مم��ار���س��ات  تتعدى  و   ،
�ملتعمد،  �لطبي  �لإهمال  �لحتالل، 
�لأ����رشى  ����س��ت��خ��د�م  �إىل  لت�سل 
لتجريب  ط��ب��ي��ة،  جت���ارب  كحقل 
�لتدريبات  و�إجر�ء  �خلطرية  �لأدوية 
طلبة  ل�سالح  عليهم،  �لطبية 
يخالف  ما  "�لإ�رش�ئيليني"،  �لطب 
و�لقيم  �لدولية  و�لأعر�ف  �ملو�ثيق 
�لحتالل  �سلطات  تلجاأ  �لإن�سانية. 
�ل����رشى  ح��اج��ة  ����س��ت��غ��الل  �إىل 
للعالج  �مل�����س��اب��ني  �و  �مل��ر���س��ى 
لت�سغط  �ل�����س��ح��ي��ة  و�ل��رع��اي��ة 
ع��ل��ي��ه��م وت�����س��اوم��ه��م وحت����اول 
بتقدمي  وتقاي�سهم  �ب��ت��ز�زه��م، 
�عرت�فات  تقدمي  مقابل  لهم  �لعالج 
عياد�ت  لتتحول  معلومات،  �أو 

ل��الب��ت��ز�ز  غ���رف  �إىل  �ل�����س��ج��ون 
و�إىل  �ملعاملة  و�سوء  و�لتعذيب، 
رحلة  �لبو��سطة   . �لتحقيق  �أماكن 
�لأ�سري  لها  يتعر�ش  ومعاناة  �أمل 
�لحتالل  �سجون  يف  �لفل�سطيني 
�لظلم  ���س��ور  م��ن  ���س��ورة  وه��ي 
يومًيا  �لأ�سري  يعي�سها  �لتي  �لكثرية 
قبور  باأنها  ،�لبو��سطة  �لأ�رش   يف 
�أ�سد  �لأ���رشى  فيها  ي��ذوق  متنقلة 
من  جميعًا  �لأ�رشى  ومينع  �لعذ�ب، 
حمل  حتى  �أو  و�لتدخني  �حل��دي��ث 
ويتناولون  �ل�����رشي��ف،  �مل�سحف 
وتغلق  م��ق��ي��دون،  وه��م  وجباتهم 
يجعلها  ما  �لبو��سطة  نو�فذ  جميع 
جمهزة  وه���ي  �ل��ر�ئ��ح��ة،  ك��ري��ه��ة 
تدخل  حني  يف  مر�قبة،  بكامري�ت 
�أيام  يف  �سقفها  من  �لأمطار  مياه 
يتعر�ش  �لتي  �ملعاناة  هذه  �ل�ستاء، 
بني  تفرق  ل  �ملنقول  �لأ���س��ري  لها 
مري�ش  �أ�سري  �أو  معافى  �سيلم  �أ�سري 
فحتى  ب��ال��ع��م��ر،  ك��ب��ري  �سيخ  �أو 
�و  للعيادة  �ملنقول  �ملري�ش  �لأ�سري 
يتعر�ش  عملية  لإجر�ء  �مل�ست�سفى 
 ) �لبو��سطة   ( �لنقل  ظروف  لنف�ش 

�ل�سحية. �حلالة  مر�عاة  دون 

�لأ�صرى �ملر�صى وحكاية �أمل

�إن  �لإن�سان  حلقوق  �مليز�ن  مركز  قال 
غزة  قطاع  يف  �لإن�سانية  �لأو�ساع 
م�سبوق  وغري  كبري�ً  تدهور�ً  ت�سهد 
�ملفرو�ش  �لإ�رش�ئيلي  �حل�سار  نتيجة 
على  و�ل��ق��ي��ود  ع���ام���ًا،   13 م��ن��ذ 
�نت�سار  ملنع  �لقت�سادية  �لأن�سطة 

غزة. قطاع  يف  كورونا  جائحة 
�أن �لتوقعات  و�أ�ساف �ملركز يف بيان 
�لتي  �لأ�رش  ن�سبة  �رتفاع  �إىل  ت�سري 
�لغذ�ئي  �لأم��ن  �ن��ع��د�م  من  تعاين 
قطاع  %( يف   73 ( ن�سبته  ما  لت�سجل 

�لأقل. على  غزة 
�مل�ساعد�ت  تدفق  تعزيز  �إىل  ودعا 
�لتدهور  من  للحد  و�لغذ�ئية  �لنقدية 
�لإن�سانية،  �لأو���س��اع  يف  �ملتفاقم 
ب�رشعة  �ل���دويل  �ملجتمع  وط��ال��ب 
ح�سار  �إن��ه��اء  �أج���ل  م��ن  �ل��ت��دخ��ل 
غ���زة وت��ق��دمي �ل��دع��م و�مل�����س��ان��دة 

. للفل�سطينيني
عمليات  ت�سري  �لبيان،  وبح�سب 
�مل��ر�ق��ب��ة و�مل��ت��اب��ع��ة ل��الأو���س��اع 
�لر�هن،  �لو�سع  ظل  يف  �ملعي�سية 
م�سبوق  غري  ب�سكل  تدهورت  �أنها 
درجة  �أو  �لفقر�ء  �أعد�د  جلهة  �سو�ء 
حاد  �نخفا�ش  وط��ر�أ  �لأف��ق��ر،  ح��دة 
خا�سة  �لقت�سادية  �لأن�سطة  يف 

و�تخاذ  �لطو�رْي  حالة  �إع��الن  بعد 
جانب  م��ن  �ل��ت��د�ب��ري  م��ن  جمموعة 
�لفل�سطينية. �لأر��سي  يف  �حلكومة 

�إغ��الق  �لإج����ر�ء�ت  ه��ذه  و�سملت 
مظاهر  وحظر  �لتعليمية،  �ملر�فق 
و�لحتفالت  و�لتجمع  �لتجمهر 
�لأر��سي  كامل  يف  و�لإ���رش�ب��ات 
حجوز�ت  و�ألغيت  �لفل�سطينية، 
�لدينية  �ملناطق  و�أغلقت  �ل�سياح، 
�ملوؤمتر�ت  تنظيم  و�أوقف  و�ل�سياحية، 

و�لدولية. �لوطنية 
و�ن��ع��ك�����س��ت ت��د�ع��ي��ات �حل�����س��ار 
منذ  �مل��ت��و����س��ل  �لإ����رش�ئ���ي���ل���ي 
حركة  على  و�ل��ق��ي��ود  ع��ام��ًا،   13
�ل�����و�رد�ت و�ل�����س��ادر�ت و�ل��ت��ي 
على  ك��ورون��ا،  جائحة  مع  تر�فقت 
ف�سادت  �لقت�سادية  �لأو���س��اع 
ح��رك��ة  يف  �ل���رك���ود  م���ن  ح���ال���ة 
�لأ���س��و�ق و�ل��ت��ج��ارة، وت�����رشرت 
وقطاع  �ل�سياحي  �لقطاع  �أن�سطة 
�ملن�ساآت  وت��وق��ف��ت  �مل��و����س��الت، 
�لقطاعات  من  �لكثري  يف  �لإنتاجية 
�لقطاع  قدرة  و�سعفت  �لعمل،  عن 
للقوى  �لأك���رب  �مل�سغل   - �خل��ا���ش 
بالعمال. �لحتفاظ  على  �لعاملة- 
�ح�سائيات  وج��ود  ع��دم  ظ��ل  ويف 

عن  �لعاطلني  لأعد�د  موثقة  ر�سمية 
من  كورونا،  جائحة  ظل  يف  �لعمل 
�لبطالة  معدلت  تتجاوز  �أن  �ملتوقع 
�لعاملة،  �ل��ق��وى  ن�سف  م��ن  �أك��رث 
�جلهاز  �سجلها  �لتي  �لن�سبة  فيما 
يف   )٪  46 ( بلغت  لالإح�ساء  �ملركزي 
2020م.ووفقًا  �لعام  �لأول من  �لربع 
ف��اإن  �لفل�سطينية  �ملالية  ل���وز�رة 
�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �سلطات  حجز 
�لأو�ساع  وتر�جع  �ملقا�سة،  لأمو�ل 
�أدى  �لإنكما�ش  جر�ء  �لقت�سادية، 
�لعامة  �لإير�د�ت  يف  حاد  تر�جع  �إىل 

.%  60-70 بني  ن�سبته  تر�وحت 
وحذر من ��ستمر�ر تدهور �لأو�ساع 
�لكارثية  وتد�عياتها  �لإن�سانية 

�لأمن  �نعد�م  ول�سيما  �ملجتمع  على 
تعزيز  �أن  على  يوؤكد  فاإنه  �لغذ�ئي، 
و�لتدخالت  و�مل�ساندة  �لدويل  �لدعم 
يبقى  �جلائحة  �آثار  لحتو�ء  �لفاعلة 
قطاع  �سكان  حلماية  حا�سمًا  �أم��ر�ً 
�مل�سار  �إىل  غزة  قطاع  و�إع��ادة  غزة 
�ملالية  �لتحويالت  �إن  حيث  �ملقبول، 
�سيوع  ظ��ل  يف  حياة  ���رشي��ان  تعد 

و�لفقر. �لبطالة  ظاهرتي 
وموؤ�س�ساتها  �حلكومة  �مليز�ن  وطالب 
�قت�سادية،  تدخالت  بتنفيذ  �ملختلفة 
�لجتماعية  �مل�سكالت  حل  ت�ساهم 
م�سكلتي  ول���س��ي��م��ا  �مل��ت��ف��اق��م��ة 

و�لفقر. �لبطالة 

مركز حقوقي يطالب �ملجتمع �لدويل بالتدخل لإنهاء ح�صار غزة �أخبار فل�صطني

 �لحتالل يعتقل )17( مو�طنًا من �ل�صفة بينهم �صقيقان و�أب وجنله

�ن  �لفل�سطينى  �ل�سري  ن��ادى  �عتقلت �أف��اد  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  قو�ت 

 )17 (  ، �ليوم  وفجر  �ملا�سية  �لليلة 
�سقيقان،  بينهم  �ل�سفة  من  مو�طنًا 
�أ���رشى  �إىل  �إ���س��اف��ة  وجن��ل��ه،  و�أب 
�ستة  �إن  �لأ�سري  نادي  وقال  �سابقني. 
عدة  من  �عتقالهم  جرى  مو�طنني 
�لله  ر�م  حمافظة  يف  وبلد�ت  �أنحاء 
�لرحمي،  ممدوح  وعد  وهم:  و�لبرية  
و�أح��م��د  �ل��رحم��ي،  �سفيان  وم��ع��اذ 
�جللزون،  خميم  من  وهم  مطر  حممد 
مو�طنني  لثالثة  �عتقال  جرى  فيما 
وهم:  �سخيدم  و�أبو  كوبر  بلدتي  من 
حممد،  وجن��ل��ه  �ل��ربغ��وث��ي  ب��ا���س��ل 
ب���و ظ��اه��ر. وم��ن  وحم��م��د ز�ه���ي �أ
حم��اف��ظ��ة ج��ن��ني �ع��ت��ق��ل �لح��ت��الل 

�إبر�هيم  وحممد  �أحمد  �ل�سقيقني 
و�سيم  �إىل  بالإ�سافة  )�ل�سيخ(،  حماد 
يف  تيا�سري  بلدة  ومن  ن��ز�ل.  جهاد 
�لحتالل  �عتقل  طوبا�ش  حمافظة 
علي،  ب��و  �أ �أح��م��د  ز�ه��ي  م��ن:  ك��اًل 
�أبو  مثقال  و�إياد  �سبيح،  فايز  ودحام 
علي  �ملعتقلني  �إىل  ُي�ساف  حم�سن. 
�أكرم  وحممد  عامًا(،   25 ( �رشور  �أبو 
من  وكالهما  عامًا(   27 ( طقاطقة 
من  عبيد  �سفيان  وعلي  حلم،  بيت 
ومو�طنني  �لقد�ش،  يف  �لعي�ساوية 
يف  وزيتا  عنبتا  بلدتي  من  �آخرين 
حنون،  �سليم  موؤمن  وهما:  طولكرم 
عامًا(.    23 ( �أحمد  �سعيد  مازن  وبدر 

�لأ�صرية �ملقد�صية 
فدوى حمادة 

يق�سم   ، دربه  رفيقة  �عتقال  ..منذ  �سعبة  حياة 
�أطفاله  رعاية  بني   ، حياته  حمادة  �أب��ا  �ل��زوج 
 ،" �لد�مون   " �سجن  يف  �لقابعة  زوجته  ومتابعة 
نف�سياتهم  على  �حلفاظ  �لكرب  وهمه   ، ووظيفته 
وتخفيف وطاأة غياب و�لدتهم عنهم للعام �لثالث 
�لعامل  يف  �أحد  يوجد  ل   " ويقول   ، �لتو�يل  على 
 ، عنها  �أطفالها  يعو�ش  �و  مكانها  ي�سد  �أن  ميكن 
على  ر��سًا  حياتنا  �نقلبت  زوجتي،  �عتقال  فبعد 
�مورنا  مدبرة  زوجتي  "كانت  وي�سيف   ،" عقب 
و�حتياجاتنا  �ملنزلية و�حلياتية ، و�أنا �أتابع و�جباتي  
كموظف، لكني �أ�سبحت �ليوم ، �أحتمل م�سوؤولية 
�أكرب  �لأب و�لأم و كل كبرية و�سغرية  خا�سة  
 ،" �لق�سبان  خلف  تقبع  �لتي  زوجتي  �لهموم 
�لجابات  تقدمي  عن  عاجز�ً  �أ�سبحت   " ويكمل 
لأ�سئلة �طفايل �ملتكررة : متى �ستخرج �مي من 
ملنزلنا؟  �ستعود  متى  �سنزورها؟،  �ل�سجن؟،متى 
عن  �لف�ساح  عدم  على  حر�ست  فقد   ، وغريها 
مدى �حلكم ، لنهم ينتظرون يف كل حلظة عودتها  
�لب�سمة  ر�سم  و�ع��ادة  و�حت�سانهم  �ملنزل  �ىل 

و�لفرحة يف حياتهم.
 " باهر  �سور   " قرية  ..يف  و�لتحقيق   �لعتقال 
مبحافظة �لقد�ش ، تعي�ش �لأ�سرية فدوى 32 عامًا  
حمادة  �أكربهم   ، �خلم�سة  و�أطفالها  زوجها  مع 
ويقول   ، �سنو�ت   3 مرمي  و�أ�سغرهم  �سنو�ت   10
زوجها " ولدت وتربت وعا�ست يف �لقد ، وتعلمت 
�لثانوية  يف مد�ر�ش �سور باهر وبعد �لنجاح يف 
�لعامة ، �نت�سب جلامعة �لطرية وتخرجت ب�سهادة 
حياة  وع�سنا   ، تزوجنا   " وي�سيف   ،" فنادق  �د�رة 
�أف�سل  م�ستقبل  وتاأ�سي�ش  �أطفالنا  لرعاية  جميلة 
باعتقال  �لطريق  �لحتالل علينا  ، حتى قطع  لهم 
باب  �أمام  ،من   2017  /12/8 تاريخ  يف  زوجتي 
علم  �أنه   ، حمادة  �أبا  ".يروي  �لقد�ش   �لعامود يف 
باعتقال زوجته عندما تلقى �ت�ساًل من �ملخابر�ت 
تنفيذ  بتهمة  باعتقالها  فيها  �بلغته   ، �ل�رش�ئيلية 
لأي  تنتمي  ل  زوجتي    " ويقول   ، طعن  عملية 
حزب �أو ف�سيل ، ول يوجد لها �أي ن�ساط �سيا�سي 
، يف ذلك �ليوم ، كانت متوجهة للم�سجد �لق�سى 
لل�سالة ، وفوجئت مبحا�رشة �جلنود لها و�حتجازها 
و�عتقالها ونقلها فور�ً للتحقيق "، وي�سيف " فور 
�عتقالها ، ��ستدعتني �ملخابر�ت للتحقيق يف مركز 
فاقدة  وهي  زوجتي  �ساهدت  وقد   ، �مل�سكوبية 
�لوعي ومغمى عليها �ثناء �لتحقيق " ، ويكمل " 
��ستمر �لحتالل باحتجازي و�لتحقيق معي بتهمة 
�لتخطيط مع زوجتي لتنفيذ �لعملية ،وبعد �ثبات 
�ملنزيل،  للحب�ش  عني  عني  �لف��ر�ج   مت  بر�ءتي 
وبد�ت رحلة  �لعذ�ب  لعائلتي و �أطفايل �خلم�سة.
�لحتالل  نقل   ، �لتحقيق  ..بعد  و�ملعاناة  �حلكم 
ورف�ش   ،" �لد�مون   " ل�سجن  ف��دوى  �لأ�سرية 
�لفر�ج عنها ، ويقول �أبا حمادة "  ��ستمرت معاناة 
، وبعد  �ملحاكم  �لدمو�ن و بني  زوجتي يف �سجن 
25 جل�سة ، حكمت �ملحكمة �ملركزية يف �لقد�ش 
عليها بال�سجن �لفعلي ، ملدة 10 �سنو�ت بال�سافة 
�إىل غر�مة مالية بقيمة 30 �لف �سيكل  "، وي�سيف 
" و�جهت �لكثريمن �ل�سعوبات ، خا�سة بالن�سبة 
�لتي كان بعمر �سهور لدى �عتقال  لطفلتنا مرمي 
و�لدتها ، مل تكن �لمور �سهلة يف كافة �ملجالت 
فكرة  تقبلهم  لعدم  �سنًا  �لأكرب  لطفايل  وحتديد 
تتفاقم  " معاناتنا  "، ويكمل  �حلرمان من و�لدتهم 
مبرور �لوقت ، وبعدما منع �لزيار�ت ب�سبب نف�سي 
بقلق م�ستمر على حياة  ن�سعر   ، فريو�ش كورونا 
�لأ�سري�ت و�لأ�رشى �لذين نتمنى لها رعاية رب 
�لعاملني و�حلرية و�خلال�ش من �لحتالل و�سجونه 
" �أملنا كبري بتغيري �لأحو�ل و�أن تكون  "، ويتابع 
زوجتي معنا يف �لعيد �لقادم لتعو�ش �أطفالها عن 
كل حلظة �أمل ودمعة يذرفونها على غيابها �ملوؤمل.
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نهج فو�صوي ورديء للحكم ويحاول ت�صوير �ملر�ض �لقاتل على �أنه �أخبار ز�ئفة

�أوباما ينتقد �لبيت �لأبي�ض يف �أول فعالية مع بايدن

ق/د
---------------- 

�أم�ش  لأوباما  كلمة  �سمن  هذ�  جاء 
�فرت��سية  تربعات  حملة  يف  �لثالثاء 
�سخ�ش.  �ألف   175 نحو  فيها  �سارك 
�أوباما  عن  �إعالمية  تقارير  ونقلت 
�مل��دع��وم  ب��ي�����ش  �لأ :”�لبيت  �ل��ق��ول 
�ل��ك��وجن��ر���ش  يف  �جل��م��ه��وري��ني  م��ن 
�إىل  و�سل    … �إعالمي  هيكل  ومن 
�أن  يجب  ومن  نحن  من  �أ�س�ش  مهاجمة 
باأن  يوحي  “هذ�  �أن  و�أ�ساف  نكون”. 
وهذ�  تهم.  ل  و�لعلوم  تهم،  ل  �حلقائق 
نه  �أ على  قاتل  مر�ش  لت�سوير  ي�سعى 

�لعدل  ز�ئفة. وهذ� يحول وز�رة  �أخبار 
للمخاوف  وذر�ع  �متد�د  �إىل  بب�ساطة 
�أن  �إىل  ولفت  للرئي�ش”.   �ل�سخ�سية 

�أن  ويعني  بقوة.  �لنق�سام  يعزز  “هذ� 
مو�طنون  �لبلد  هذ�  يف  �لنا�ش  بع�ش 
و�متدح  غريهم”.  من  �أكرث  �أمريكيون 

�حلالية  �لعظيمة”  “�ل�سحوة  �أوباما 
بني  وخا�سة  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف 
�أن  �إىل  تقارير  ���س��ارت  و�أ �ل�سباب. 
دولر  مليون  6ر7  جمعت  �لفعالية 

بايدن. حلملة 
يف  �لأبي�ش  �لبيت  مغادرته  ومنذ   
�إىل  �أوباما  �متنع   ،  2017 عام  �أو�ئل 
 ، تر�مب  د�رة  �إ �نتقاد  عن  كبري  حد 
�لأمريكيني  �ساء  �لروؤ بني  �تفاقية  بعد 
خالل  طريقته  غري  نه  �أ �إل  �ل�سابقني. 
�ملو�فقة  بعد  �ملا�سيني،  �ل�سهرين 
�ل�سابق  نائبه  خو�ش  على  �لر�سمية 

بي�ش. �لأ �لبيت  �إىل  �ل�سباق  بايدن 

وذلك  �ملا�صيني”،  �لعامني  مد�ر  للحكم على  و�لرديء  �ملنظم  �لفو�صوي وغري  “�لنهج  �أوباما  بار�ك  �ل�صابق  �لأمريكي  �لرئي�ض  �نتقد 
بايدن. �ملفرت�ض جو  �لدميقر�طي  �ملر�صح  مع   2020 لعام  �نتخابية م�صرتكة  فعالية  �أول  م�صاركته يف  خالل 

جمل�ش  رئي�ش  �سالح،  عقيلة  �أعلن 
�لليبي  �ل�سعب  �أن  �لليبي،  �لنو�ب 
�لتدخل  م�رش  من  ر�سميا  �سيطلب 
�قت�ست  ذ�  �إ ع�����س��ك��ري��ة  ب��ق��و�ت 
�لقومي  �لأمن  على  �حلفاظ  �رشور�ت 
و�أكد  �مل�رشي.  �لقومي  و�لأمن  �لليبي 
م�رش  من  يطلب  �لليبي  “�ل�سعب  �أن 
�مل�سرتك  �لقومي  �أمننا  حلماية  �لتدخل 
�لأحمر  �خلط  �مللي�سيات  جتاوزت  حال 
“نثق  و�أ�ساف:  و�جلفرة”.  �رشت  يف 
تتخلى  ولن  تخذلنا  لن  م�رش  �أن  يف 
�أن  يريد  �أو عدو  لظامل  ترتكنا  ولن  عنا 

معترب�  �لليبي”  �ل�سعب  على  يعتدي 
�رشعي  ليبيا  يف  �مل�رشي  :�لتدخل  �أن 
�لغربية  وح��دوده��ا  حقوقها  حلماية 
�لذي  �سالح  وقال  �لقومي”.  و�أمنها 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  من�سب  ي�سغل 
�ل�رشق  نباء  �أ لوكالة  �لليبية،  �مل�سلحة 
�إن  �مل�����رشي��ة،  �لر�سمية  �لأو���س��ط 
يد  يوؤ مكوناته  بجميع  �لليبي  �ل�سعب 
�لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ش  جهود 
وحقن  �لنار  �إطالق  لوقف  �ل�سي�سي، 
�لأم��ن  على  و�حلفاظ  �لليبيني  دم��اء 

�لليبي. �لقومي 

مبدينة  قامته  �إ مقر  من  �سالح،  و�أ�ساف 
�لنو�ب  جمل�ش  �أن  ليبيا،  �رشق  �لقبة 
�ملنتخبة  �لوحيدة  �ل�سلطة  هو  �لليبي 
تو��سل  وقد  �لليبي،  لل�سعب  و�ملمثلة 
ه م��ع خم��ت��ل��ف م��ك��ون��ات  �أع�������س���اوؤ
على  �أج��م��ع  �ل��ذي  �لليبي  �ل�سعب 
�سو�ء  �ل�سي�سي  �لرئي�ش  جهود  دعم 
�لقاهرة”  “�إعالن  مبادرة  تنفيذ  يف 
ل��وق��ف �إط����الق �ل��ن��ار و����س��ت��ئ��ن��اف 
بال�ستعد�د  �أو  �لليبي  �لليبي  �حلو�ر 
�رشعي  ب�سكل  �لع�سكري  للتدخل 
�حلفاظ  يف  �لليبي  �ل�سعب  مل�ساندة 

حماولت  من  وثرو�ته  مقدر�ته  على 
عليها. لل�سطو  �لأجنبية  �لقوى 

يكن  مل  �ل�سي�سي  �لرئي�ش  �إن  وق��ال 
موقف،  ح�ساب  على  ملوقف  متحيز� 
دعما  يعد  ل  م�رش  ت��دخ��ل  �أن  كما 
�لرئي�ش  �إن  ب��ل  �آخ���ر،  على  ل��ط��رف 
د�ئما  �لأط��ر�ف  جميع  يدفع  �مل�رشي 
وي��دع��و  �ل�سلمي،  و�حل���ل  ل��ل��ح��و�ر 
�إىل  و�لتو�سل  و�لتفاهم  للت�سالح 

حلول.
ق/د

�لبيت  يف  مكانه  بولتون  جون  حجز 
لالأمن  ثالثًا  م�ست�سار�ً  ب��ي�����ش،  �لأ
�أي  وقتها،  تر�مب.  عهد  يف  �لقومي 
ر  ت�سدرّ  ،2018 ب��ري��ل  �أ ني�سان/  يف 
�مل��ل��ف �ل�����س��وري ج����دول �أع��م��ال 
�لرئي�ش  ر  ك��ررّ �خلارجية..  �ل�سيا�سة 
�لرهيبة  �حلروب  ن  ميِ "�خلروج  يريد  نه  �أ
نقتل  ف�"نحن  �لأو�سط"،  �ل�رشق  يف 

�أعد�ئنا".. �أجل  ن  ميِ د�ع�ش 
فريقني،  �إىل  تر�مب  م�ست�سارو  �نق�سم 
�لأبد"،  "�إىل  �لبقاء  ر�د  �أ َم��ن  منهم 
"لبع�ش  �ل��ب��ق��اء  �أر�دو�  و�آخ����رون 
يف  ح��ازم��ًا  ب��د�  ه��و  لكنه  �لوقت".. 
�لإطالق.  على  �لبقاء  �أريد  "ل  حينه: 
�لعر�قيني،  من  هربو�  �لأكر�د..  �أحبرّ  ل 
�لوحيد  و�لوقت  تر�ك..  �لأ من  وهربو� 
نق�سف  حني  هو  فيه،  يهربو�  مل  �لذي 

. حولهم"
بد�  �لرئي�ش..  ���س��األ  نفعل؟"  "ماذ� 
من  �لن�سحاب  �أر�د  ن��ه  �أ و����س��ح��ًا 
يف  ة  بدقرّ ذل��ك  �أو�سح  وق��د  �سوريا، 

يف  �لقومي  �لأم��ن  ملجل�ش  �جتماع 
بولتون..  يروي  ما  وفق  �لتايل،  �ليوم 
من  �لعديد  نظرة  ع��ن  �لأخ��ري  كتب 
مقاتلي  �إىل  �لأمريكيني  �مل�سوؤولني 
معظمهم،  نظرة  �أن  �لالفت  "ق�سد".. 
وز�رة  �إيجابية..  تكن  مل  تر�مب،  كما 
ن  ميِ "ق�سد"  �إىل  ق��رب  �أ كانت  �لدفاع 
ب�سبب  �لأرجح  على  �خلارجية،  وز�رة 
�لذين  �ملقاتلني  مع  �ملبا�رشة  عالقتها 
تر�مب  قر�ر  ل  �سكرّ لذلك،  ترعاهم.. 
وترك  �سوريا  من  �لن�سحاب  �ملفاجئ 
ت��ر�ك،  �لأ ن��ري�ن  حتت  �لأك��ر�د  حلفائه 
�ل�سابق  �لدفاع  وزير  ل�ستقالة  د�فعًا 
يف  �لقو�ت  بقاء  وباإ ماتي�ش..  جيم�ش 
�سقور  و�سائر  بولتون  َهدف  �سوريا، 
�إىل مو�جهة طهر�ن ومو�سكو،  د�رة  �لإ
"ق�سد"   – و��سنطن  حتالف  �أن  و�  ور�أ
مل  �لهدف.  هذ�  عن  ملهاًة  �سوى  لي�ش 
لكونها  "ق�سد"  يحبرّ  بولتون  يكن 
"�لعمال  هو  ي�ساري  حل��زب  �م��ت��د�د�ً 
ذ�ته،  �لوقت  يف  لكنرّه،  �لكرد�ستاين"، 

�إىل  عنها  �لتخلي  يوؤدي  �أن  ن  ميِ ف  تخورّ
ير�ن.. �إ �جتاه  يف  دفعها 

لالأمن  �ل�سابق  �مل�ست�سار  و���س��ف 
�لأمريكي  �ملبعوث  �سيا�سة  �لقومي 
جيفري،  جيم�ش  �سوريا،  �إىل  �خلا�ش 
"بالء  ن��ه��ا  ب��اأ تر�ك"،  لالأ "�ملحابية 
ي�سبح  حيث  �خلارجية،  لوز�رة  مزمن 
منظور  م��ن  ه��مرّ  �أ �خل��ارج��ي  �ملنظور 
�رش�ع  يف  ودخل  �ملتحدة"،  �لوليات 
على  ��ز  ي��ركرّ ك��ان  نرّ���ه  لأ ماتي�ش  م��ع 
�ترّفقا  لكنرّهما  ير�ن،  �إ من  بدًل  "د�ع�ش" 
يف  جنودها  �أمريكا  بقاء  �إ �رشورة  على 

. ملنطقة �
يف  �لكبري  �لإعالمي  �ل�سغط  �ساهم 
فاأجرى  موقفه،  تبديل  �إىل  تر�مب  دفع 
�لرتكي  نظريه  مع  �لثاين  هو  �ت�ساًل 
وجود  يرّد  يوؤ ن��ه  �إ له  قائاًل  �أردوغ���ان، 
نه  �أ "طاملا  �ملنطقة  يف  �لرتكي  �جلي�ش 
هذ�  و�سط  �لأكر�د".  ل  د�ع�ش  يهاجم 
�لأركان  هيئة  رئي�ش  ل  تدخرّ �لتذبذب، 
لتدوير  د�ن��ف��ورد،  ج���وزف  حينها، 

�إىل  بحاجة  يز�ل  ل  نه  �إ قائاًل  �لزو�يا، 
على  �حلرب  ينهي  كي  �سابيع  �أ ب�سعة 
يقول  �لن�سحاب.  ُمرجئًا  "د�ع�ش"، 
حتذير�ت  جتاهل  تر�مب  �إن  بولتون 
يف  ماكرون  ميانويل  �إ �لفرن�سي  نظريه 
لأن  د�ع�ش"،  "�حلرب على  �ساأن م�سري 
مهاجمة  على  زة  مركرّ كانت  "تركيا 
د�ع�ش". مع  ت�سوية  و�ستقيم  �لأكر�د، 

قال  �لذي  �أي�سًا  بومبيو  ر�أي  كان  هذ� 
وذكر  بد�ع�ش"..  يهتمرّ  ل  "�أردوغان  �إن 
�إىل  �سعى  �لرتكي  �لرئي�ش  نرّ  �أ بولتون 
�لإيجابية  �لنظرة  حول  تر�مب  تطمني 
قائاًل  وتركيا،  �لأك��ر�د  بني  �ملتبادلة 
"حزب  م��ع  ه��ي  ن��ق��رة  �أ م�سكلة  نرّ  �إ
و"حزب  �لكرد�ستاين"  �ل��ع��م��ال 
و"وحد�ت  �لدميوقر�طي"  �لحت���اد 
متثرّل  ل  �لتي  �لكردية"  �ل�سعب  حماية 
�لأم��ور  و�نتهت  �ل��ك��ردي..  �ل�سعب 
�لأمريكية،  �لقو�ت  متو�سع  �إعادة  �إىل 
�سوريا. �رشق  �لنفطية  �حلقول  حلر��سة 
ق/د

من  �لأربعاء  ي��ر�ين  �لإ �لرئي�ش  ر  حذرّ
�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  نرّ  �أ
بعد  ��ستقالليتها  بفقد�ن  تخاطر 
ير�ن  �إ ر�سميا  يدعو  قر�ر�  تبنت  �أن 
ي�ستبه  موقعني  بتفتي�ش  لل�سماح 
غري  ن��ووي��ة  ن�����س��ط��ة  ب��اأ بقيامهما 
�لوكالة  وتبنت  �ملا�سي.  يف  معلنة 
وفرن�سا  ملانيا  �أ قدمته  �لذي  �لقر�ر 
ملجل�ش  �جتماع  خ��الل  وبريطانيا 
مقرها  يف  �لفائت  �لأ�سبوع  �حلكام 
حول  �لتوتر  ت�ساعد  ظل  يف  فيينا  يف 
�لأ�سهر  يف  �لنووي  ي��ر�ن  �إ برنامج 
ير�ن  �إ ينتقد  قر�ر  �أول  وهو  �ملا�سية. 
ت�سوت  �ل��ن��ووي  برناجمها  ب�ساأن 
�ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  �لوكالة  عليه 
ن�سطة  �لأ تكون  وق��د   .2012 منذ 
�لوكالة  تريد  �لتي  �ملفرت�سة  �لنووية 
قبل  ج��رت  طبيعتها،  م��ن  �لتحقق 
ل  لكن  ير�ن  �إ يف  �سنة   15 من  �أكرث 
ت�سكل  �أو  م�ستمرة  نها  �أ يثبت  �سيء 
�جلمهورية  لكن  حاليا.  تهديد  �أي 
طلبت  �لوكالة  نرّ  �إ تقول  �لإ�سالمية 
من  معلومات  �إىل  ��ستناد�  �لدخول 
�أن  �إىل  م�سرية  ���رش�ئ��ي��ل،  �إ غرميتها 

قانونية. �أ�س�ش  لها  لي�ش 
خالل  روحاين  ح�سن  �لرئي�ش  وقال 
“�لكيان  نرّ  �إ للحكومة  متلرّفز  �جتماع 
�سغوطا  مار�سا  و�أمريكا  �ل�سهيوين 
ن�ساطاتها  ل��رت�ج��ع  �ل��وك��ال��ة  على 
عاما  �ل18  �أو  �ل��ع�����رشي��ن  ط���و�ل 
�لوكالة  يخدعان  نهما  �إ �ملا�سية. 
بالدول  روحاين  د  وندرّ وي�سلالنها”. 
لالتفاق  �ملوقعة  �لثالث  �لأوروبية 
ملانيا،  و�أ وفرن�سا  بريطانيا  �لنووي، 
و”تلطيخ  �لقر�ر  م�رشوع  لتقدميها 
ب��ال��ت��ع��اون  �سبب”  ب��ال  �سمعتها 
�ملتحدة.  و�ل��ولي��ات  ���رش�ئ��ي��ل  �إ م��ع 
من  ذل��ك  نتوقع  “مل  روح��اين  وق��ال 
“مل  ن��ه��م  �أ مو�سحا  �لأوروبيني”، 
ومل  �لقانونية  بو�جباتهم  يعملو� 
وبعد  قبل  �ير�ن  جتاه  بتعهد�تهم  يفو� 
�لنووي  �لتفاق  من  �مريكا  �ن�سحاب 
مربر  �أي  دون  نف�سهم  �أ وح�رشو�   )…(
�سنعها  �لتي  �خلا�سة  �لظروف  يف 
و�أمريكا”.  �ل�����س��ه��ي��وين  �ل��ك��ي��ان 
�ملوقعتني  ورو�سيا  بال�سني  �ساد  و�أ

�لقر�ر. لرف�سهما  لالتفاق، 
ق/د

دون��ال��د  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ش  ���س��اد  �أ
�جلد�ر  بفعالية  �أريزونا  من  تر�مب 
�حل���دود بني  �مل��ب��ن��ي ع��ل��ى ج��زء م��ن 
موؤكد�  و�ملك�سيك،  �ملتحدة  �لوليات 
يف  وخ�سو�سا  للغاية  مفيد  ن���ه  �أ
تر�مب  و�رشح  كوفيد19-.  مو�جهة 
مدينة  يف  م�ستديرة  ط��اول��ة  خ��الل 
 200 بناء  من  �لنتهاء  ملنا�سبة  يوما 
نه  “�إ ك��ل��م(،   322 ( �جل��د�ر  م��ن  ميل 
�لعامل.  يف  موجود   )..( ج��د�ر  ق��وى  �أ
ق”.  درّ ُت�سَ ل  بتكنولوجيا  يتمتع 
�ملثري  �جل���د�ر  ه��ذ�  �أن  على  و���س��دد 
غري  �لهجرة  مكافحة  يف  مفيد  للجدل 
فعال  نه  �أ ا  �أي�سً ثبت  �أ ولكنه  �ل�رشعية 
فريو�ش  �نت�سار  مكافحة  يف  للغاية 
�أوَقف  “لقد  قائال   ، �مل�ستجدرّ كورونا 

�سيء”. كل  �أوَقف  لقد  كوفيد19-، 
على  كاليفورنيا  يف  �ن  و�أ���س��اف 
ينت�رش  مناطق  هناك  �مل��ث��ال  �سبيل 
�جلانب  م��ن  ب�سدة  �ل��ف��ريو���ش  فيها 
لدينا  يكن  مل  “لو  وقال  �ملك�سيكي. 
كانت  كارثًيا”.  �لو�سع  لكان  جد�ر، 

�لإثنني  �أعلنت  �لأم��ريك��ي��ة  د�رة  �لإ
�إىل  �ل��ث��الث��اء  ه  �سيتوجرّ ت��ر�م��ب  نرّ  �أ
لالحتفال  للبالد  �جلنوبية  �حل��دود 
من  ق�سم  ت�سييد  �أع��م��ال  بانتهاء 
�حلدود  على  ببنائه  �أمر  �لذي  �جلد�ر 
غري  �لهجرة  ل��وق��ف  �ملك�سيك  م��ع 
�ملترّحدة.  �ل��ولي��ات  �إىل  �ل�رشعية 
للفوز  �لطامح  �جلمهوري  و�لرئي�ش 
�لثالث  �نتخابات  يف  ثانية  بولية 
ي�سعى  �لثاين/نوفمرب  ت�رشين  من 
�لنتخابية  حلملته  �لزخم  �إع��ادة  �إىل 
بعدما  ناخبيه  لدى  ر�سيده  وتعزيز 
�لتي  �لأزم�����ات  ب�سبب  ت�����س��اءل 
�لأخ���رية  ���س��ه��ر  �لأ يف  ت  ����س��ت��ج��درّ
�لبطالة،  �أزم��ة  كوفيد19-،  )جائحة 
�ل�رشطة  عنف  �سدرّ  �لحتجاج  حركة 
وز�رة  و�أو�سحت   .)… و�لعن�رشية 
تر�مب  نرّ  �أ بيان  يف  �لد�خلي  �لأم��ن 
يف  حمليني  م�سوؤولني  مع  �سيبحث 
و�سيتفقد  �حلدود”،  “�أمن  مو�سوع 

�جلد�ر.
ق/د

حذر�  موقفا  �جلنوبية  كوريا  �تخذت 
�ل�سمالية  جارتها  ق��ر�ر  على  رد� 
�لع�سكري”،  �لعمل  “خطط  تعليق 
ح��م��الت  ع��ل��ى  رد�  ج����اءت  �ل��ت��ي 
ياجن  لبيوجن  �ملناه�سة  �ملن�سور�ت 
ذكرته  ملا  طبقا  �جلنوبية،  كوريا  يف 
“كيه.بي.�إ�ش.وورلد”  �سبكة 
�أم�ش  �جلنوبية  �لكورية  ذ�ع��ي��ة  �لإ

ربعاء. �لأ
حو�يل  باإز�لة  ياجن  بيوجن  قامت  كما 
�لع�رشين  �ل�سوت  مكرب�ت  ن�سف 
و�لتي  �ل��دع��اي��ة،  يف  �مل�ستخدمة 
�حل��دود  ط��ول  على  موؤخر�  قامتها  �أ
�ملتحدث  وق���ال  �ل��ك��وري��ت��ني.  ب��ني 

�ساجن- يوه  �لتوحيد،  وز�رة  با�سم 
ير�قبون  �مل�سوؤولني  �إن  �ليوم  كي 
كثب  عن  ي��اجن  لبيوجن  ق��ر�ر  �أح��دث 
�سوف  �لوز�رة  �أن  م�سيفا  وبعناية. 
�ملتحدث  و�أ���س��اف  �مل��وق��ف.  تتابع 
نها  باأ ل�سول  �سا�سي  �لأ �لقر�ر  �أن 
بني  �ل�سابقة  �لتفاقيات  �ستنفذ 
وز�رة  وقالت  يتغري.  مل  �لكوريتني 
�لأمر  بادئ  يف  رحبت  �لتي  �لدفاع، 
نها  �إ ياجن  بيوجن  عن  �ل�سادر  بالقر�ر 
كوريا  حتركات  كثب  عن  �سرت�قب 
يجب  ن��ه  �أ على  م�سددة  �ل�سمالية، 
ب��ر�م��ه  �إ �ل��ذي مت  ب��الت��ف��اق  �ل��وف��اء 
غري  �لتوتر.  لتخفيف   ،  2018 عام 

�ل��ك��وري  �ل��رئ��ا���س��ي  �مل��ك��ت��ب  �أن 
يف  ر�سميا  بيانا  ي�سدر  مل  �جلنوبي 
�ل�سمالية.  ك��وري��ا  �إع��الن  �أع��ق��اب 
علقت  قد  �ل�سمالية  كوريا  وكانت 
كوريا  �سد  ع�سكري  لعمل  خططا 
و�سائل  ف���ادت  �أ ح�سبما  �جلنوبية، 

�لأربعاء. �أم�ش  ر�سمية   �إعالم 
ه��ددت،  �ل�سمالية  ك��وري��ا  ك��ان��ت 
بيوجن  بني  �لتوتر�ت  ت�ساعد  و�سط 
�ملا�سية،  �سابيع  �لأ يف  و�سول  ياجن 
�لع�سكرية  �لتدريبات  با�ستئناف 
و�إر�سال  �لكوريتني  بني  �حلدود  على 
يف  كانت  �لتي  �ملناطق  �إىل  جنود 
لل�سناعة  م�سرتكة  مو�قع  �ل�سابق 

“قيرّمت  ياجن  بيوجن  لكن  و�ل�سياحة. 
“خطط  وعلقت  �ل�سائد”  �لو�سع 
�جتماع  خ��الل  �لع�سكري”  �لعمل 
م�����ش  ع�����س��ك��ري ع���رب �ل��ف��ي��دي��و �أ
وكالة  ف���ادت  �أ ح�سبما  �ل��ث��الث��اء، 
وتر�أ�ش  �لكورية.  �ملركزية  نباء  �لأ
كيم  �ل�����س��م��ايل  �ل��ك��وري  �ل��زع��ي��م 
نباء  �لأ وكالة  و�سفته  ما  �أون  جوجن 
�أم�ش  متهيدي”  “�جتماع  ب�  �ملركزية 
“�ل�سيا�سة  بنود  �إدر�ج  مع  �لثالثاء 
جدول  على  �لرئي�سية”  �لع�سكرية 
�تخاذ  �سبب  يت�سح  ومل  �لأع��م��ال. 

�لقر�ر. ذلك 
ق/د

�لتون�سي  �ل�سياحة  وزي���ر  �أع��ل��ن 
ب�سفائه  �لطر�بل�سي،  روين  �ل�سابق 
�مل�ستجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����ش  م���ن 
و�ك��د   .19 كوفيد  مل��ر���ش  �مل�سبب 
على  من�سور  يف  �لطر�بل�سي  روين 
في�سبوك،  يف  �ل�سخ�سي  ح�سابه 
خروجه  يونيو،   26 �ملو�فق  �لثالثاء 
بها  يتالقى  كان  �لتي  �مل�ست�سفى  من 

عائلته. �إىل  وعاد  باري�ش  يف  �لعالج 
عنه  ���س��األ  م��ن  لكل  �ل�سكر  ووج��ه 
ق�ساها  �ل��ت��ي  م��ر���س��ه  ف��رتة  خ��الل 
�لطر�بل�سي  �ساد  �أ كما  بامل�ست�سفى. 
�لذين  �لتون�سيني  �لأط��ب��اء  بفريق 
و�أع��رب  هناك.  عالجه  على  �أ�رشفو� 
�لطبية  للفرق  �ل��ب��ال��غ  �سكره  ع��ن 
�لتي  �مل��ج��ه��ود�ت  على  �لتون�سية 
فريو�ش  جائحة  مو�جهة  يف  بذلتها 
ذل��ك  �أن  �إىل  م�����س��ري�  ك���ورون���ا، 
�لتون�سي  �ل�سعب  وحد  قد  �لفريو�ش 

�طيافه. بكل 
ق�سم  رئي�ش  �لدكتور  �أعلن  قد  وكان 
م��ر����ش �ل��ق��ل��ب و�ل�����رش�ي��ني ب��اأح��د  �أ
غنام  حممد  باري�ش  م�ست�سفيات 
للطر�بل�سي  �ل�سحية  �حلالة  بتح�سن 
يونيو/   7 يوم  للم�ست�سفى،  ومغادرته 
روين  باأن  غنام  فاد  و�أ �جلاري.  حزير�ن 
�لتاأهيلي،  �لعالج  يتلقى  �لطر�بل�سي 
حت�سن  يف  �ل�سحي  و���س��ع��ه  و�أن 
�أح��د  لأي  ي�سمح  ل  وك���ان  م��ط��رد. 
فر�د  �أ �سوى  �ل�سابق  �لوزير  بزيارة 

�ل�سخ�سي. وطبيبه  �ملقربة  عائلته 
�ل�سابق  �لنقل  وزي��ر  �أن  �إىل  ون�سري 
�أحمد  ب��ن  ه�سام  �ل��ربمل��اين  و�لنائب 
�لطر�بل�سي  �إ���س��اب��ة  ع��ن  ك�����س��ف 
يف  �سهرين  ح��و�يل  منذ  ب��ك��ورون��ا 
�ملركزة  �لعناية  دخوله  بعد  فرن�سا 
طويلة. لفرتة  هناك  �مل�سحات  باإحدى 
ق/د

حال جتاوزت "�مللي�صيات" �صرت و�جلفرة 

عقيلة �صالح: نطلب من م�صر ر�صميًّا �لتدّخل بقّو�ت ع�صكرّية 

بولتون يقول �أن �أردوغان ل يهتّم بد�ع�ض يف �صوريا

تر�مب: ل �أحّب �لأكر�د �جلبناء !

يوؤكد تعر�صها ل�صغوطات �أمريكية و�إ�صر�ئيلية لتغيري م�صارها

�لرئي�ض �لإير�ين يحذر وكالة �لطاقة 
�لذرية من فقد�ن ��صتقالليتها 

تر�مب م�صيدً� باجلد�ر �حلدودي مع �ملك�صيك

�أوقف كوفيد19- و�أوقف كل �صيء 
ولول �جلد�ر لكان �لو�صع كارثًيا

�لتوتر و�لرتقب �صيد� �ملوقف.. 

كوريا �جلنوبية ترد بحذر �صديد على تعليق جارتها �ل�صمالية 

تون�ض.. وزير �ل�صياحة �ل�صابق يعلن 
تعافيه من كورونا
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�لكاتبة �ل�صاعدة لويزة عمر يو�صف يف حو�ر ل"�لتحرير":

�أريد تاأ�صي�ض جي�ض متمرد يرف�ض �لعبودية 
و�لظلم

�أ . خل�صر . بن يو�صف
---------------- 

عن  حدثينا  �لتحرير:بد�ية 
تورطك �لول يف �لكتابة ، 

متى وكيف كان عناقك لالأدب 
قر�ءة و�إبد�عا ؟

ك��ان  م���رة  �أول  ل����الأدب  ع��ن��اق��ي 
جترعنا  �لتي  �خليالية  كال�سدف 
ب��احل��ب  وت���خ���درن���ا   ، �ل��ن�����س��وة 
مبكرة  �سن  يف  كنت  و�ليا�سمني، 
ج����د� ح���ني لم�����س��ت �أ���س��اب��ع��ي 
يف  ير�سم  وه��و  ج��رب�َن  و�سادفت 
و�أح��الم��ه  ���س��ع��اره  �أ �لف�ساء  ث��ري  �أ
لرو�يته  �لأوىل  ق��ر�ءت��ي  فمنذ   ،
بلعنة  "�أ�سبت  �ملتك�رشة  "�لأجنحة 
و�سعرت   ، جد�  به  و�أغرمت  �حلب 
د�خلي....لأعبده  ي�رشخ  عر  بال�سرّ

و�قعا... بعد  فيما  دفاتري  على 

بد�ية  منا  و�حد  �لتحرير:لكل 
تاأكيد  بكل  �لطريق  ولأول 
، كيف جتاوزتها ؟ �صعوبات 

..حلقت  �لقلم  بحمل  تطورت  عندما 
وفر�ست  �حلو�جز  و  �لعو�ئق  كل  به 
حرية  مينعني  قتا  موؤ ح�سار�  عليرّ 
�أتخبط  �لآن  حلد  زلت  �لكالم....وما 
يحارب  �ل�سادق  فال�ساعر  فيها، 
يف  هو  منا  وكاأ يحارب  و  ويحارب 
 ، �جل��ه��ل  جيو�ش  �سد  د�ئ��م  ق��ت��ال 
جتاوزي  يف  �ل�سبب  �ساأخل�ش   لكن 
�أن  �آمنت  ك��وين  �ل�سعوبات،  كل 
�أن  يجب  و�سوت  �نتحار  �ل�سعر 
حبايل  بكل  �ساأ�رشخ  لذلك  ي�سل 

�جلميع... لي�سمعني 

موؤثر�ت  كاتب  �لتحرير:لكل 
�لكتابة  بحر  يغرق يف  جتعله 

�ملوؤثر�ت  ماهي   ، عميقا 
منك  جعلت  �لتي  �لأ�صا�صية 

؟ كاتبة 
هي   ، كاتبة  جعلتني  �لتي  ثر�ت  �ملوؤ
و�لق�سايا   ، و�لقنابل  و�جلثث  �لآلم 
�لذي   ، �مل�سلوب  و�لتاريخ  �ملعلقة 

كامل�سيح  ينزف     �ملتاحف  يف  بات 
خرقت  �ل��ت��ي  �ل��ط��ع��ن��ات  ف��ل��ول   ،
�ست  قدرّ ملا  �أو  نطقت  ملا  �رش�ييني 

�رشمديا.... متثال  له  وبنيت  �حلرف 

 " كتابك  عن  �لتحرير:حدثينا 
  " ح�صار بني جدر�ن �لذ�كرة 

وما هدفه ؟
�لذ�كرة  جدر�ن  بني  "ح�سار  كتابي 
و�سف  يف  �إط��الق��ا  ���س��و�أ  �لأ "هو 
���ش و�ل�����س��و�رع  �مل��ت��اع��ب و�ل��ب��وؤ
�لتي  �حلب  ق�س�ش  حتى  ،�أو  �ملمزقة 
دون  �مل��ل��وح  ب��ن  قي�ش  فيها  رح��ل 
كل  م��زق  ....ك��ت��اب��ي  ليلى  ت��ودي��ع 
و�لنهاية  �حلنني  و�سور  �لتاأويالت 
هديف  و�لأمل.....ك��ان  �حلزن  بعد�سة 
�لإهد�ء  يف  �لأول  �ل�سطر  كتابة  منذ 
ل  ورّ �أ وت�سجيل  �ل��رد�ءة  �إح��ر�ق  هو 
كنت   ، �ملبتذلة  �ملعامل  ت�سدم  نقطة 
كل  على  �ساملة  عزلة  فر�ش  �أنوي 
ون�رش  �ملفاهيم  بع�ش  وتغيري  �لقر�ء 

و�لتمردي... �ل�سلمي  �لفكر 

دفتي  م�صمون  هو  �لتحرير:ما 
�أنه عبارة عن  �لكتاب خا�صة 

؟ ن�صو�ض ق�صرية جد� 
بع�ش  ت�سمنت  �ل��ك��ت��اب  دف��ت��ي 
 ، �ل��ذ�ك��رة  يف  �لعالقة  �ل��رو����س��ب 
�أح�ساء  يف  كاجلنني  يكرب  حزن  من 
�لنف�سية  �لهلو�سات  �إىل  ن�سان  �لإ
وملغمة  ق�سرية  ن�سو�ش  وكلها   ،
عند  فيها  �ملدقق  ...على  �لد�خل  من 

نف�سه... يلعن  �أن  �لكتاب  نهاية 

 ، مو�صوعاته  �لتحرير:ماهي 
و�جلمالية  �لفنية  ومرتكز�ته 
�لتي  �لرئي�صية  �لفكرة  وما   ،

�لكتاب يف  عاجلتها 
ومرتكز�ته  كتابي  مو�سوعات 
ن��ا  �ل��ف��ن��ي��ة و�جل��م��ال��ي��ة �خ��رتت��ه��ا �أ
بع�ش  �إدخ���ال  ف��ح��اول��ت   ، تعمد� 
�لربو�سرتويكا  كما  �لإ�سالحات 
على  �أدخلت  �لتي  و�لغال�سنو�ست 
�أكتب  فكنت   ، �ل�سوفياتي  �لبيت 

يف  �أركب  ثم  حارق  بدم  �لق�س�ش 
تعرفني  جاحمة  ق�سيدة  نهايتها 
ب�����س��ح��ر�ء �خل�����ذلن و���س��ح��ر�ء 

. . . . . �لتوتر.

لويزة،  �لتحرير:�ملبدعة 
�أقف عند  دعيني �لآن 

" ح�صار  عنو�ن جمموعتك 
بني جدر�ن �لذ�كرة " و هي  

ق�ص�ض ق�صرية جد� )ق . 
ق . ج (، كيف ت�صرحني لنا 

هذ� �لختيار، وما �ملغزى من 
؟ مدلوله  �لعنو�ن 

جد�  �لق�سرية  للق�س�ش  �ختياري 
نني  لأ �لبد�ية  منذ  مفرو�سا  كان   ،
�أتخل  مل  �أين  ولو  �لنرث  ب�سعة  �آمنت 
لأك��ت��ب  ح��ارب��ت  ب��ل  �ل�سعر  ع��ن 
�لف�سول  نهاية  يف  �لق�سائد  كل 
جدر�ن  بني  "ح�سار  �لعنو�ن  ما  ...�أ
من  م�ستوحى  ف��ه��و   " �ل���ذ�ك���رة 
�أكتب  ن��ا  و�أ  ، �لنف�سية  �نهيار�تي 
و�سعرت   ، علي  باحل�سار  �سعرت 
عليها  �ساأدفع  �أكتبها  كلمة  كل  باأن 

�لذكرى..... �رشيبة 

جمملها  يف  �لتحرير:ق�ص�صك 
تفهم  و  بتعاطف  تت�صم   ،

�ختز�ل  يف  �لب�صرية  للم�صاعر 
�لذ�ت مع �لآخر  ق�صايا �صر�ع 

، فما تعليقك ؟
جت�سيد  �أح���اول  ن��ا  ف��اأ  ، كذلك  نعم 
"وت�سويره  ن���ا  �لأ  " م��ع  ���رش�ع��ي 
�لآخر  بذ�ت  �أربطني  كيف  للقارئ 
�ستكون  �لنقطة  لهذه  �أ�سل  ،فحني 
 ، عري�ش  بخط  �لكتابة  تي  مهمرّ
منها  ي��ع��اين  �ل��ت��ي  �لأزم���ات  ك��لرّ 
�ل�سادمة  �لوقائع  وك��ل  �ملجتمع 
�أن  �جلميل  فمن  نري�نه،  تذكي  �لتي 
�لعاطفة  يف  مطمحي  �لآخر  �أ�سارك 

. لتغيري � و

�أن  �ملمكن  من  �لتحرير:هل 
جتربة  لويزة  �لقا�صة  تخو�ض 

؟ قريبا  �لرو�ئية  �لكتابة 
�أخ��و���ش  �أن  �مل��م��ك��ن  م��ن   ، ن��ع��م 
متلهفة  ن���ا  و�أ �ل��رو�ي��ة  يف  جت��رب��ة 
جدير،  جرب�ن  خلفه  فما   ، جد�  لهذ� 
و�مل�رشحية  �حل��و�ر  نع�سق  بجعلنا 
�ل��رو�ي��ة  ف��اإن  ،ل��ه��ذ�  و�لتفا�سيل 
يف  عيوين  من  جد�  قريبة  �ستكون 

�لقريب. �مل�ستقبل 

م�صاريعك  �لتحرير:ماهي 
؟ �مل�صتقبلية  وطموحاتك 

وطموحاتي  م�ساريعي  �ساأخل�ش 
دولة  ت�سييد  "�أود  �لعبارة  هذه  يف 
�أول  �ل�سعر  فيها  يكون  عظيمة 
تاأ�سي�ش  ،�أريد  يحكم  �سلطان  و�آخر 
�لعبودية  يرف�ش  متمرد  جي�ش 
�ملنطلقات  كل  تغيري  ،�أريد  و�لظلم 

جديد". �سعري  بنظام  تية  و�آ

للقر�ء  �لتحرير:كلمة 
و�جلريدة

د�ئما  ق��ادة  ::ك��ون��و�  للقر�ء  ق��ول  �أ
بني  �مل��ط��ل��ق  ب���ح���ار  �لإ و�خ���ت���ارو� 
و�ل�سعر  عامة  ،ف���الأدب  �حل��روف 
تك�سبكم  ف��ري��دة  جت��رب��ة  خ��ا���س��ة 
�لوقت  ويف  �آخر،  عامل  من  هلو�سات 
�مليتافزيقي  �ليقني  تهديكم  نف�سه 
قر�ًء  كونو�  لذ�   ، لهية  �لإ و�لعو�طف 
فاأجمدها  �جلريدة  ما  �أ  ، وبعمق  بحق 
�ل�سفاه  وك��ل  دب���اء  �لأ لت�سجيعها 
�لأدب  "خدمة  لها  و�أقول  �ملذبوحة، 
و�سوت   ، ن�سانية  �لإ خدمة  ه��ي 
كل   ، �ملجتمع  �سوت  هو  �لكتاب 

لك. �ل�سكر 

2 لوني�صي علي  �لبليدة  �صنة طالبة جامعية يف ولية   18  ، ،  خمي�ض مليانة ولية عني �لدفلى  لويزة عمر يو�صف 
�لعفرون  

�لثقايف  نتاج  لالإ �لدولة  كاتب  �سارك 
�لفرت��سي  �مللتقى  يف  د�دة  �سليم 
نظمه  �لذي  �سمود"  يف  "�ملو�سيقى 
لليون�سكو  �لعربي  �ملغرب  مكتب 
�لفن"،  "�سمود  برنامج  �إط��ار  يف 
�أوقات  يف  �لفنان  بو�سعية  �خلا�ش 
و�لأمني. �ل�سحي  و�حلجر  �لأزمات 

ح��ول  م��د�خ��ل��ة  يف  د�دة  و���س��ارك 
�ملو�سيقي  ب��د�ع  �لإ تعزيز  "كيفية 
�أي�سا  جمعت  كورونا"  �أزم��ة  بعد 
كعماد  ب��ل��د�ن  ع���دة  م��ن  ف��ن��ان��ني 
عزيزي  وفي�سل  تون�ش  من  لعليبي 
�مل��د�ح  منت  وملومة  �مل��غ��رب  م��ن 
مهرجان  مدير  وكذ�  موريتانيا  من 
�أحمد  مولي  للجاز  �ملغربي  طنجة 
�ليون�سكو  مكتب  وم�سئول  علمي 
هنديلي،  ك��رمي  �لعربي  للمغرب 
مديرة  قديرة  زينب  �إىل  بالإ�سافة 
�مل�ساركة  "هبة"  �لثقافية  �ملوؤ�س�سة 

�لفعالية. هذه  تنظيم  يف 
�لدولة  كاتب  ق��دم  كلمته  وخ��الل 
وز�رة  م���ب���ادر�ت  ح���ول  ع��ر���س��ا 
بحفظ  �ملتعلقة  �جلز�ئرية  �لثقافة 
زم��ن  يف  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ن�����س��اط��ات 
�ملتخذة  �لإج���ر�ء�ت  وك��ذ�  كورونا 
ف��ي��م��ا ي��خ�����ش م��ر�ف��ق��ة �ل��ف��ن��ان��ني، 
عن  �ملتوقفني  منهم  وخ�سو�سا 

�جلائحة. ب�سبب  �لعمل 
بع�ش  عمل  �إىل  �أي�سا  ع��اد  كما 
كالديو�ن  �لثقافية  �ملوؤ�س�سات 
و�حلقوق  ل��ف  �مل��وؤ حلقوق  �لوطني 
للفنون  �لوطني  و�ملجل�ش  �ملجاوزة 
م��و�د  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�لآد�ب، 
 9 ل�   69  14- �لتنفيذي  �ملر�سوم 
���س��ا���ش  لأ �مل��ح��ددة   2014 ف��رب�ي��ر 
�ل�سمان  د�ء�ت  و�أ ��سرت�ك  ون�سبة 
منها  ي�ستفيد  �ل��ت��ي  �لجتماعي 
على  �ملاأجورون  لفون  و�ملوؤ �لفنانون 

ليف. �لتاأ و  و/�أ �لفني  �لن�ساط 
من  ع��دد  �أخ���رى  جهة  م��ن  و�ع��ت��رب 

�سلطت  كورونا  �أزمة  �أن  �ملتدخلني 
"�لو�سعية  على  جديد  من  �ل�سوء 
�لفنانون  يعي�سها  كان  �لتي  �حلرجة، 
�سنني  منذ  ف��ارق��ة  و�لأ �ملغاربيون 
�جلائحة  هذه  �أن  م�سيفني  طويلة"، 
�لثقايف  "�ملنتج  �أن  �أي�سا  ك�سفت 

�ليومية". �حلياة  يف  �سا�سية  �أ حاجة 
�أن  �لفنانون  ه��وؤلء  �أي�سا  ور�أى 
"منا�سبة  �ل�سحية  �لأزم���ة  ه��ذه 
و�إر�ساء  �لقطاع  هذ�  هيكلة  لإعادة 
�لفنان"،  و�سعية  حول  جاد  ح��و�ر 
وه���و ح����و�ر �ن��ط��ل��ق م���وؤخ���ر� يف 
�جل��ز�ئ��ر و�مل��غ��رب وت��ون�����ش ح��ول 
�لفنانني  بتعوي�ش  تتعلق  م�سائل 

�لفنية. �لتظاهر�ت  ولمركزية 
قامة  �إ �إمكانيات  �أي�سا  ناق�سو�  كما 
نتاج  �لإ ترقية  �أو  للفن  حملي  �سوق 
عرب  �ل���دويل،  �ل�سوق  يف  �ملحلي 
�لثقايف  �ملنتج  ت�سدير  جهود  تكثيف 
دبلوما�سية  عرب  �لفنانني  ومر�فقة 
ذ�ت  مهرجانات  ق��ام��ة  و�إ ثقافية 
مر�فقة  ي�����س��ا  و�أ دول��ي��ة،  �سمعة 
يف  �مل�ستقلة  و�مل�ساريع  �ملبادر�ت 

�لثقافية. �ل�سناعات 
حفظ  على �رشورة  د�دة  �أي�سا  و�أكد 
بلد  لكل  �لثقايف،  �ل��رت�ث  وتثمني 
للثقافة  �ملثلى  �ل�سورة  "نقل  عرب 

فلكلوري". تر�ث  وتفادي  �ملحلية 
ن��ت��اج  وك��ان��ت ك��ت��اب��ة �ل��دول��ة ل��الإ
مع  م�ساور�ت  �أطلقت  قد  �لثقايف 
و�سعية  حول  �جلز�ئريني  �لفنانني 
�لأزم�����ات  �أوق������ات  يف  �ل��ف��ن��ان 
مبادرة  �سياق  يف  )كوفيد19-(، 
ك��ان��ت  �ل���ت���ي  �لفن"  "�سمود 
بريل  �أ يف  �أطلقتها  قد  �ليون�سكو 
حت�سري�ت  �إطار  يف  وهذ�  �ملا�سي، 
م�رشوع  بور�سة  �ملتعلقة  �لكتابة 
يف  �لفنان  و�سعية  ح��ول  �لقانون 

ئر. �جلز�
ق/ث

كاتب �لدولة لالإنتاج �لثقايف ي�صارك يف 
�مللتقى �لفرت��صي "�ملو�صيقى يف �صمود"

يف  متو�جدة  فنية  �أروق��ة  �أعلنت 
فتح  �إع��ادة  عن  �لعا�سمة  �جلز�ئر 
بعد  �لعر�ش  لف�ساء�ت  تدريجي 
�لغلق،  م��ن  �أ�سهر  ثالثة  ح��و�يل 

كورونا. فريو�ش  جائحة  ب�سبب 
�لفنية  �لأروقة  بع�ش  قررت  قد  و 
و  لن�ساط  �ل��ع��ودة  بالعا�سمة 
�لت�سكيلي  �لفن  ه��و�ة  ��ستقبال 
�لوقائية  �لج���ر�ء�ت  �ح��رت�م  م��ع 
�سدور  عقب  ذلك  و  �ل�رشورية، 
بتاريخ   20-145 �لتنفيذي  �ملر�سوم 
 ، يخ�ش  �ل��ذي  �جل��اري  يونيو   7
�نت�سار  من  �لوقاية  جهاز  تعديل 
�لذي  ومكافحته  كورونا  فريو�ش 
�لعر�ش  �روقة  فتح  باعادة  �سمح 
�لتجارية  �لن�ساطات  ،�سمن  �لفني 

�لأخرى. �لقت�سادية  و 
�رت  "�سني  رو�ق  ق���رر  ق��د  و 
 )Seen Art Gallery (" غالري 
متديد  �ملعا�رش  �لفن  يف  �ملتخ�س�ش 
�لفنان  لأعمال  �ل�ستعادي  �لعر�ش 
علي،  خ��وج��ة  ع��ل��ي  �لت�سكيلي 
"�حلديقة  عنو�ن  حتت  �أقيم  �ل��ذي 
على  معرو�سا  كان  و  �لروحانية" 
للرو�ق  �لتابعة  �لفاي�سبوك  �سفحة 
�أغلق  �لتي  �لثالثة  �لأ�سهر  طيلة 

�لف�ساء. فيها 
ر�ن��د�  �ل���رو�ق  �ساحبة  و�أع��ل��ن��ت 
ت�����س��ي��ك��و ع���ن ت��ن��ظ��ي��م م��ع��ر���ش 
على  �ملتعودين  للفنانني  جماعي 
ي�سمل  ب��ال��رو�ق  �أعمالهم  عر�ش 
غ��ر�ر  على  ج��دي��دة  فنية  �أع��م��ال 
و  �لأ�سفر  �لرجل  و  �سالح  مالك 
و  �سامت،  عدلن  و  جليل  مهدي 
ح�سني  �لفوتوغر�يف  �مل�سور  �أي�سا 

ز�ور�ر.
للن�ساط  �أخرى  موؤ�س�سات  وعادت 
�ل��رو�ق  و   " "عايدة  رو�ق  مثل 
يقرتح  �لذي  ديز�ين"  "�يفرو  �جلديد 
و  للم�سورة  �لطرز  معر�ش  متديد 
�ملو�سوم  بورنان  �ملوث  �لت�سكيلية 

. �خليط"  ينتهي  عندما   " ب 
و  "�لو�ن  رو�ق  ي�����س��ا  �أ يفتح  و 
ل��زو�ره  مقرتحا  ب��و�ب��ه  �أ  " ت��ر�ث 
�لزخزفة،  �عمال  و  حرفية  م��و�د 
 " "�لطاوو�ش  رو�ق  �علن  بينما 
ف�سائه  فتح  �إع��ادة   )Le paon (
من  �عتبار�  �لفتح  ريا�ش  بديو�ن 

يونيو.  28
فتحت  �لتي  �لأروق���ة  �ستعمل  و 
ج��دول  وف��ق  للجمهور  ب��و�ب��ه��ا  �أ
على  �حل��ر���ش  م��ع  م���رن  ت��وق��ي��ت 
حمل  من  �لوقاية  �إجر�ء�ت  �حرت�م 
عدد  حتديد  �أي�سا  و  �لو�قي  �لقناع 

. �لعر�ش  ف�ساء  د�خل  �لزو�ر 
ق/ث

عودة تدريجية لن�صاط �لأروقة �لفنية بالعا�صمة
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية غـرد�ية

�ل�صعانبة متليلي  د�ئرة 
�ل�صعانبة متليلي  بلدية 

رقم:2020/23
�إ�صهــار خا�ض بتاأ�صي�ض جمعية حملية و�صل 

�مل�صماة: جمعيـة �صو�عد �لإخاء �خلريية
�ملودعة بتاريخ : 2020/06/08

رئي�ض �جلمعية: حمجوب �أحمد جنيب
 �ملولود بتاريخ: 97/03/21 19 مبتليلي.

�لكائن مقرها: حمل لل�صيد: بن �أودينة يو�صف حي �لــقد�ض .

�عتباريا  علنيا  �ملدنية  �لق�صايا  يف  ف�صلها  حال  �ملحكمة  حكمت 
ح�صوريا يف �ول درجة يف �ل�صكل قبول �لدعوى

يف �ملو�صوع : �لزم �ملدعي عليه يرد للمدى مبلغ 60000000دج 
�صتمائه �لف دينار جز�ئري �ملبلغ �ملتبقي من ثمن �ل�صيارة �ملدفوع 
عن  تعوي�ض  جز�ئري  دينار  �لف  ع�صرون  20000دج  ومبلغ  له 

�ل�صرر وحتميل �ملدعي عليه �مل�صاريف �لق�صائية
�ملنعقدة  �لعلنية  �جلل�صة  يف  جهار�  به  و�ف�صح  �حلكم  �صدر  بد� 

بالتاريخ 11/02/2020 ول�صحته �م�صيناه مع �مني �ل�صبط

حكـــــــــــــــم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية غرداية
مديرية البيئة

إن والي غردايــة:
وباقتراح من السيد مدير البيئة يقرر

المادة األولى: يفتح تحقيق عمومي حول مدى التأثير على البيئة لتجديد استغالل استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان الفائدة السيد/ بوعبدلي زوبير 
الكائنة بالمكان المسمى واد لبيض بتراب بلدية ضاية بن ضحوة. المادة 02: حسب المخطط فإن حدود امنطقة االستغالل هي وفق اإلحداثيات التالية:

Les coordonnées géographiques

P3P2P1

YXYXYX

3600847.31543599.553600614.97544129.373600688.63544155.38

P6P5P4

YXYXYX

3600958.65543593.873600825.00543169.693600719.00543187.00

المادة 03: يجري هذا التحقيق بإقليم بلدية الضاية بن ضحوة لمدة خمسة عشرة يوما)15( ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار. المادة 04: يعين السيد/ 
أوالد سعيد ابراهيم عون تقني متخصص في مكتب العمران ببلدية ضاية بن ضحوة، بصفته محافظ محقق، و يتعين عليه بهذه الصفة فتح سجل بعمودين 
على مستوى مقر بلدية ضاية بن ضحوة ، حيث يكون في متناول المواطنين إلبداء المالحظات على المشروع المادة 05: يكون االطالع على ملف التحقيق 
و كذا السجل بمقر بلدية ضاية بن ضحوة ، كل يوم خالل التوقيت الرسمي لإلدارة ماعدا أيام العطل واألعياد . المادة 06: يتم تعليق هذا القرار بمقر البلدية 
و في موقع المشروع و بكيفية تضمن إعالم الجمهور إعالما كامال و يشهد على التعليق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ضاية بن ضحوة ، كما يجب 
نشر هذا القرار في يوميتين وطنيتين على األقل المادة 07: يكلف المحافظ المحقق بإجراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح 
العواقب المحتملة لمدی تأثير المشروع على البيلة. المادة 08 :عند انتهاء الفترة المحددة أعاله يغلق السجل ويؤشر من طرف رئيس المجلس الشعبي 
البلدي لبلدية الضاية بن ضحوة، و يرسل مع الملف مرفوق بتقرير المحافظ المحقق وكذا فتح و غلق التحقيق ثم يرسل إلى السيد مدير البيئة. المادة 
09: يكلف السادة األمين العام ل لوالية مدير التنظيم والشؤون العامة /مدير البيئة مدير الطاقة / مدير الحماية المدنية الصحة مدير الموارد المائية مدير 
األشغال العمومية مدير المصالح الفالحية مدير الصناعة و المناجم محافظ الغابات مديروالسكان رئيس أمن الوالية قائد المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 
رئيس دائرة الضاية بن ضحوة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الضاية بن ضحوة المحافظ المحقق وصاحب المشروع، و كل فيما يخصه بتنفيذ هذا 

 التحرير 2020/06/25 القرار الذي سينشر في نشرة القرارات اإلدارية للوالية.

قرار رقم : 1087 / بتاريخ:06 ماي 2020
استغالل  لتجديد  البيئة  على  التأثير  مدى  حول  عمومي  تحقيق  فتح  يتضمن 
زوبير  بوعبدلي  السيد/  لفائدة  الوديان  مجاري  من  الطمي  مواد  استخراج 

الكائنة بالمكان المسمى واد لبيض بتراب بلدية ضاية بن ضحوة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية غرد�ية
د�ئرة غرد�ية
بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و �ل�صوؤون �لعامة
م�صلحة �لتنظيم
مكتب �جلمعيات

رقم: 26/ 2020
و�صل �إ�صهار خا�ض بتجديد جمعية حملية

بن  فخار  حمو  �ل�صيخ  �لتالميذ  �أولياء  جمعية  �مل�صماة:   -
 .2019/12/25 بتـاريخ:  �ملودعة  غرد�ية  بلدية  عمر 
بتاريخ:  �ملولود  �لرحمان  عبد  فخار  �ل�صيد:  �جلمعية  رني�ض 
1976/02/14 غرد�ية �لكائن مقرها: �ملدر�صة �لبتد�ئية 

�ل�صيخ حمو فخار بن عمر- بلدية غرد�ية

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية غرد�ية
د�ئرة غرد�ية
بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و �ل�صوؤون �لعامة
م�صلحة �لتنظيم
مكتب �جلمعيات

رقم:2020/24
و�صل �إ�صهار خا�ض بتجديد جمعية حملية

�ملودعة  غرد�يــة  بلدية   - ��صوف  ن  تونتاوين  جمعية  �مل�صماة: 
بتاريخ: 2019/07/31 رئي�ض �جلمعـية �ل�صيد: بالو �صعيد.

�ملولود بتاريخ: 1971-03-03 بـ: عرد�ية
�لكائن مقرها:حي تونتاوين ن ��صوف - بلدية غرد�ية

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية ب�صكرة

د�ئرة ب�صكرة 
بلدية ب�صكرة - مديرية �ل�صوؤون �لجتماعية و�لقانونية

  مكتب �جلمعيات 
رقم 45/ 2020 

            و�صل جتديد هيئة قيادية جلمعية ذ�ت طابع حملي  
�ملتعلق   2012 جانفي   12 يف  �ملوؤرخ   06  /12 رقم  للقانون  طبقا 
جتديد  و�صل  ت�صليم   2020  /05  /28 �ليوم  هذ�  يف  مت  باجلمعيات 

�لهيئة �لقيادية �جلمعي: جمعية حي 302 م�صكن ت�صاهمي �لعالية 
�ملقر: حي 302 م�صكن ت�صاهمي جناح 25 �ل�صقة 226 �لعالية ب�صكرة  
�لرئي�ض: غر�صة �أحمد  تاريخ ومكان �مليالد: 12/10/ 1971 �صتمة 

ب�صكرة �لعنو�ن: حي 302 م�صكن ت�صاهمي �لعالية ب�صكرة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية خن�صلة
د�ئرة �ص�صار
بلدية �ص�صار

�لرقم 2020/03
و�صل ��صتالم ملف تاأ�صي�ض جمعية ذ�ت �صبغة حملية

بناء على �ملادة 18 من �لقانون رقم : 12/06 �ملوؤرخ يف :18�صفر 3 
باجلمعيات �ملتعلق   2012 يناير   12 �ملو�فق   143

2020 ملف تاأ�صي�ض جمعية بلدية ذ�ت �صبغة  �أودع �ليوم:23 جو�ن 
 . تربدقة  و�د  �لأمل  نور  �خلريية  �جلمعية   : �جلمعية  ت�صمية  حملية 
�ملولود  �ملودع : عالوي جالل  : قرية تربدقة  �ملقر �لجتماعي  �ص�صار 
1986/02/26 ب: �ص�صار �لوظيفة يف �جلمعية:رئي�ض �جلمعية  يف : 

مو�صوع �لتعديل : / �لت�صمية �جلديدة :/

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية خن�صلة
د�ئرة �ص�صار
بلدية �ص�صار

�لرقم 2020/02
و�صل ��صتالم ملف تاأ�صي�ض جمعية ذ�ت �صبغة حملية

بناء على �ملادة 18 من �لقانون رقم : 12/06 �ملوؤرخ يف :18�صفر 3 
باجلمعيات �ملتعلق   2012 يناير   12 �ملو�فق   143

2020 ملف تاأ�صي�ض جمعية بلدية ذ�ت �صبغة  �أودع �ليوم:23 جو�ن 
حملية ت�صمية �جلمعية : جمعية �حياء قرية تربدقة . ببلدية �ص�صار

 : يف  �ملولود  طارق  قريب   : �ملودع  تربدقة  قرية   : �لجتماعي  �ملقر 
�جلمعية  �جلمعية:رئي�ض  يف  �لوظيفة  �ص�صار  ب:   1985/01/05

مو�صوع �لتعديل : / �لت�صمية �جلديدة :/

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية �در�ر 

د�ئرة  فنوغيل
بلدية فنوغيل

 �لرقم 08/ 2020
                              و�صل ��صتالم �لتبليغ  باملطابقة �لقانونية  مع مر�صوم 

15-74
 26 طبقا لحكام ��ملادة 10 من �ملر�صوم �لتنفيذي  رقم 74-15 �ملوؤرخ  يف 
�لحكام   يحدد  �لذي    2015 فيفري  ل16  �ملو�فق    1436 �لثاين   ربيع  
و�لقانون  �ل�صا�صي  �لنمودجي  �ملطبق  على �لنو�دي �لريا�صية  �لهاوي مت  
هذ� �لربعاء  29 يناير 2020  ��صتالم مذكرة  �ملطابقة  �لقانونية  مع �حكام  
للجمعية   03 رقم  حتت   29/01/2020 يف  �ملوؤرخة  �عاله  �ملذكور  �ملر�صوم 
�جلياد�مل�صجلة  �ل�صافنات  للفرو�صية   �لريا�صي   �لنادي   / �مل�صماة  �لبلدية 
حتت رقم 03بتاريخ 29 يناير 2020ماملقيمة ب - ز�وية �صيدي عبد �لقادر  
عبد  كابويا   / �ل�صيد  يرت��صها  �در�ر  ولية  فنوغيل   د�ئرة  فنوغيل   بلدية 

�لقادر .

يعلن �ل�صيد بو�ل ب�صري، عن �صياع ختم د�ئري �ل�صكل يحمل �لعبارة �لتالية : – جمعية �ملحافظة على �لرث�ث و�لتبادل 
�لثقايف لل�صوق �لعتيق – غرد�ية ) يتو�صطه �صومعتني للم�صجد(. *يترب�أ من �أي ��صتعمال غري قانوين لهذ� �خلتم.

�صيـــاع ختـــم
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هناك �سوؤ�ل جد مهم و هو، ملاذ� مل يعجل 
�لله �لعقوبة لهذه �لأمم وهو قادر �ُسْبَحاَنُه 
فيهم  موجودة  �لنهيار  و�أ�سباب  َوَتَعاىَل 

و�لكفر و�لإحلاد �أي�سًا موجود؟.
قامت  هل  �أول:  نعلم  �أن  يجب  و�جلو�ب: 

�حلجة على هذه �لأمم ومن �لذي دعاهم؟.
��ستحقو�  ورف�سوه  �حلق  �إىل  دعو�  فاإن 
�ملوؤمنني،  باأيدي  �أو  �لله  �لعقوبة من عند 
عز  �لله  ببعدنا عن  �مل�سلمني  نحن  لكننا 
�لكافرة  �لأمم  هذه  بقاء  يف  ن�سهم  وجل 
�لله  حجة  نقم  مل  لأننا  وم�سيطرة،  قوية 
َوَتَعاىَل  �ُسْبَحاَنُه  �لله  ينزل  حتى  عليها 
عذ�به عليها، فالله تعاىل جعل �سننًا لكل 
�سيء، فيعدل بع�سها ببع�ش، ويويل بها 
�أقمنا  �أننا  بع�ش �لظاملني بع�سًا، لكن لو 
�أو  عليهم،  �لله  لن�رشنا  عليهم  �لله  حجة 
ي�ساء،  كما  عنده  من  بعذ�ب  لأهلكهم 
ولكننا تبعًا لهم، فنحن نردد ما يقولون، 
ونوؤمن مبا يقولون، و ناأكل ما ياأكلون، و 
ن�رشب ما ي�رشبون من �أمور حمرمة علينا 
�رشعا، و فوق كل هذ� �أ�سبحت تنتج هذه 
)�مل�رشوبات من �أم �خلبائث( يف بلد�ننا، ثم 
نتباهى بهم، ون�سعى �إىل �أن نكون مثلهم 
و�حل�سارة،  و�ملدنية  و�لرخاء  �لتقدم  يف 
ونظرتنا  و�لفالح  �لن�رش  نرجو  كيف  �إذ�ً 

هكذ�؟!.
ونحن �لذين قال �لله تبارك وتعاىل عنا: 
َتاأُْمُروَن  ا�شيِ  لنَّ ليِ َجْت  �أُْخريِ ٍة  �أُمَّ َخرْيَ  ُكْنُتْم   ((
ُنوَن  َوُتوؤْميِ �مْلُْنَكريِ  َعنيِ  َوَتْنَهْوَن  امْلَْعُروفيِ  بيِ
(( �آل عمر�ن:110 ، لكننا نقول: نريد  هيِ اللَّ بيِ
�أن نلتحق بركبهم ويكفينا ذلك كما يردد 
نيِ  ُيهيِ ))َمْن  يقول:  تعاىل  و�لله  �لبع�ش، 
فنحن  �حلج:18،  ٍم((  ُمْكريِ ْن  ميِ َلُه  َفَما  ُه  �للَّ
غايتنا  تكون  وعندما  ذلك،  نقول  عندما 
�لله  يجعلنا  فلن  �لذيل،  يف  نكون  �أن 
مطمئنة  حياتنا  تكون  كيف  �أب��د�،  قادة 

و�سعيدة؟.
وكيف نق�سي �أي�سًا على �لكفر و�ل�رشك 

و�ل�رش و�ل�سالل يف �لعامل؟.
نحن �لذين �أخرجنا للنا�ش ناأمر باملعروف 
عن  م�سئولون  فنحن  �ملنكر  عن  وننهى 
�لفجور  عن  وحتى  تقع،  �لتي  �ملظامل 
و�ل�رشور �لذي يقع من �لكفار يف بالدهم، 
�مل�سلمني،  على  م�سئولية  تعترب  فهذه 
لأنهم هم �لذين ميلكون كلمة �لله �لتي مل 
حترف وتبدل، وماذ� ن�سنع يف ظل �لعامل 
�لفكرة  فتظهر  كالقرية،  �أ�سبح  �ل��ذي 
وت�سبح  �مل�ساء  يف  �لغرب  يف  �خلبيثة 
عندنا، ويف هذ� �لع�رش من غري �مل�ستطاع 
�أن تعي�ش �أمٌة مبعزل عن �لعامل، ولهذ� لبد 
�لقوي  �لإميان  بهذ�  �لو�قع  هذ�  نو�جه  �أن 
�ل�سحيح، ولعل يف ذلك حكمة وهي: �أننا 
عندما نو�جه هذ� �لو�قع وقد ذقنا �لأمرين 
منه، فاإن ذلك يكون بد�ية لأن ي�سل هذ� 
يبلغ  و�أن  �لدنيا كلها،  وينت�رش يف  �لدين 
ما بلغ �لليل و�لنهار كما ذكر ر�سول �لله 

َم. لَّى �للُه َعَلْيهيِ َو�َسلَّ �سَ

�إذً� فمن �أين يبد�أ �لعالج؟.
وهذه  �أنف�سنا،  ومن  ذو�تنا  من  يبد�أ  �إنه 
ميزة عظمى يف هذ� �لدين �ملن�زل من عند 
من  يبد�أ  �لإ�سالح  �أن  وهي  �لعاملني  رب 
�لفرد، فلي�ش هناك قبل ذلك �سيء، فكل 
ويتزود  نف�سه  ي�سلح  �أن  يجب  �إن�سان 
بالتم�سك  حقيقيًا  �إميانًا  بالله  �لإميان  من 
َم،  لَّى �للُه َعَلْيهيِ َو�َسلَّ ب�سنة ر�سول �لله �سَ
وبالدعوة �إىل �لله على منهج ر�سول �لله 
َم، و�لأمر باملعروف  لَّى �للُه َعَلْيهيِ َو�َسلَّ �سَ
و�لنهي عن �ملنكر، ويعلم �أنه �سوف ميوت 
و�سوف  فرد�ً،  �لقيامة  يوم  ويبعث  ويقرب 
هناك  فلي�ش  �سيء،  كل  على  يحا�سب 
تكون  �لعقوبة  �أن  �أو  جماعي  ح�ساب 
هي  �لأ�سل  يف  �مل�سئولية  لأن  جماعية، 
على كل �إن�سان، قال تعاىل: ))َوُكلَّ �إيِْن�َساٍن 
�لإ�رش�ء:13،   )) هيِ ُعُنقيِ يفيِ  َرُه  َطائيِ �أَْلَزْمَناُه 
�آيات  يف  حدد  قد  َوَتَعاىَل  �ُسْبَحاَنُه  فالله 

كثرية �أن �مل�سئولية فردية.
�لإميان  عن  جتردت  �إذ�  �لدنيا  قيمة  وما 
�أو  ح�سار�ت،  فلتكن  كجيفة  �إل  بالله 
عظيمًا،  ملكًا  �أو  ق�سور�ً،  �أو  �سناعات، 
فاإنها  بالله  �لإميان  عن  جتردت  �إذ�  لكنها 
بالله  بالإميان  �رتبط ذلك  �إذ�  جيفة، لكن 
فاإنه  �لطيبة،  �حلياة  �إىل  تتحول  فاإنها 
وهم  للكفار  لأنها  �ملال،  بكرثة  يقل:  مل 
قال  وعذ�بًا  عقابًا  و�أكرثهم  �لنا�ش  �أ�سد 
َفَتْحَنا  هيِ  بيِ ُرو�  ُذكِّ َما  َن�ُسو�  ا  ))َفَلمَّ تعاىل: 
�لأنعام:44،  �َسْيٍء((  ُكلِّ  �أَْب��َو�َب  ْم  َعَلْيهيِ
و�أما للموؤمنني فقال تعاىل: ))َوَلْو �أَنَّ �أَْهَل 
ْم َبَرَكاٍت  َقْو� َلَفَتْحَنا َعَلْيهيِ �ْلُقَرى �آَمُنو� َو�تَّ
كل  يقل  فلم  �لأعر�ف:96،   )) َماءيِ �ل�سَّ َن  ميِ
�ل�سماء  من  ))بركات  قال:  و�إمن��ا  �سيء، 
قليلة  كانت  و�إن  بركة  فهي  و�لأر�ش((، 
�لوظيفة  قلت  �أو  مثاًل  �لر�تب،  قل  و�إن 
يجب  �لتي  �حلقيقة  فهذه  بركة،  ففيهما 
�أن تكون يف ح�سنا ويف �إمياننا و�سعورنا.

بذلك،  �إل  تكون  ل  �أمتنا  قيادة  �إنقاذ  �إن 
و�إنقاذ هذ� �لعامل �لذي يرتدى يف �لظالم 
و�لف�ساد،  و�لظلم  و�لإحل����اد  و�لكفر 
وتفتك به )�لأمر��ش �لقلبية، و�لأمر��ش 
لذلك  عالج  ل  و�لنف�سية(،  �لجتماعية 
�ُسْبَحاَنُه  بالله  �ل�سادق  بالإميان  �إل  كله، 
َوَتَعاىَل، و�أن ي�سبح �لإن�سان وهمه �لد�ر 
ولو  �لآخ��رة،  وهمه  مي�سي  و�أن  �لآخ��رة، 
لتغريت  �حلقيقة  لهذه  و�سلت  �لأمة  �أن 
نظرتها �إىل كل �سيء، ولكن كيف ننظر 
نظرة �سليمة ونحن نعظم �لدنيا، ونن�سى 
�سيء  كل  ح�ساب  ونح�سب  �لآخ���رة، 
و�ملادي،  �لقت�سادي  وبامليز�ن  باملعيار 
�أ�سبحت  �لأ���رش  بني  )�لعالقات  حتى 
تقا�ش باملادة، فالعر�ش و�ل�رشف هو �أغلى 
جاهليته،  يف  �لإن�سان  ميلكه  كان  �سيء( 
بعد  �أي�سًا  دينه  يف  �سيء  �أغلى  وه��و 
�إ�سالمه، �أما �لآن �أ�سبح كل �سيء يقا�ش 
باملادة، �أ�سبح �لإن�سان ير�سى �أن )يدن�ش 
عر�سه ويعر�سه لل�رشور من �أجل در�هم 

معدودة(.
�مل��ادة،  �أج��ل  من  �سيء  كل  �سخرنا  �إذ�ً، 

�إ�سالح  وننتظر  �لنا�ش  بعيوب  و�سغلنا 
مرهون  �سالحنا  ف��ك��اأن  نفو�سهم، 
ب�سالحهم، فاأ�سبح كالمنا عن �لنا�ش هو 
حالنا، لكن كم منا من يتكلم عن نف�سه؟!.
�إىل  وينظر  نف�سه  يحا�سب  من  منا  ومن 

ذنوبه و عيوبه؟!.
و�أقل من ذلك، من منا �لذي �إذ� �أهدي �إليه 
تعاىل  �لله  وحمد  فرح  عيوبه  من  عيب 

و�سكر له و�سكر �ساحب �لهدية؟!.
ومن منا �لذي �إذ� �أر�سده �إن�سان �إىل �سنة 
َم  َو�َسلَّ َعَلْيهيِ  �للُه  لَّى  �سَ �لنبي  �سنن  من 
�أنه عرف  ي�ستب�رش  و  يفرح،  كان يرتكها 

�ل�سنة وترك �لبدعة؟!.

يغري  �أن  نرجو  مع هذ�  فكيف 
�هلل ما بنا من حال؟!.

َه ل  و�لله �سبحانه و تعاىل يقول: ))�إيِنَّ �للَّ
ْم((  هيِ اأَْنُف�سيِ بيِ َما  و�  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  َقْوٍم  بيِ َما   ُ ُيَغريِّ

�لرعد:11 
وجل  عز  �لله  يجاملنا  فلن  �أبد�ً،  ميكن  ل 
�أمة  �أننا  �أو  م�سلمون  �أننا  ندعي  لأننا 
هو  �إمنا  ل  َم،  َو�َسلَّ َعَلْيهيِ  �للُه  لَّى  حممد �سَ
وجل  عز  �لله  د�ن  فما  ودين  و�إمي��ان  حق 
لَّى �للُه َعَلْيهيِ  وما حابى �أ�سحاب �لنبي �سَ
َم عندما ع�سو� �أو وقع من �لبع�ش  َو�َسلَّ
�لنحر�ف يف مر�حل معينة يف �أحد مثال، 
فالله  �أب��د�ً،  غريها  ويف  حنني  يوم  يف  و 
غني عن �لعاملني �ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل، فاإذ� �أن 
ننقذ �أنف�سنا و�أردنا �أن نفوز بر�سا �لله عز 
وجل وب�سعادة �لد�رين فهذ� هو �ملنطلق، 
�لعقيدة  �إىل  �لنا�ش  فالو�جب علينا دعوة 
�ل�سحيحة، و�لإميان �ل�سحيح، و�لتم�سك 
�للُه  لَّى  �سَ ر�سوله  و�سنة  �لله  بكتاب 
ول  �آر�ء،  لي�ست جمرد  �إنها  َم،  َو�َسلَّ َعَلْيهيِ 
لطائفة  �نتماء  ول  لأ�سخا�ش،  تع�سب 
من �مل�سلمني قدميًا �أو حديثًا، لكنها �ملفتاح 

و�لطريق و�ملْخَل�ش و�ملنقذ �لوحيد.
يقلقني  �لأهمية  غاية  يف  �سوؤ�ل  هناك 
هي  وم��ا  �حل��د�ث��ة  معنى  ما  هو  كثري�، 

خطورتها على �لإميان وعلى �ملوؤمنني؟.
�أو  �لفكرة  هذه  عن  �لتو�سيح  و  لالإجابة 
هذ�  مبو�سوعنا  �أربطها  عنها،  �حلديث 
هذه  فيه  ن�ساأت  �لذي  �لغرب  جهة  من 
ل  لأنه  �إل  فيه  ن�ساأت  ما  فاإنه  �لأفكار: 
يوؤمن بالله ول باليوم �لآخر، فهذه �إحدى 

�ل�رشعات و�ملو�سات و�ملوجات �لفكرية 
و�لتي  �لغرب  �جتاحت  �لتي  �لوبائية 
ي�سكو منها �ملفكرون �لأوروبيون �لذين 
من  فيتخوفون  بالدهم،  على  يخافون 
لأنها  جمتمعهم،  على  و�أ�سباهها  �حلد�ثة 
لي�ست لغة ول �أدب، وهذه معلومة يجب 
�أن يعرفها �جلميع، فاحلد�ثة �جتاه كامل يف 
�حلياة، �أي: نظرة كاملة �إىل �حلياة، وهناك 
كتاب مطبوع بعنو�ن )ما �حلد�ثة؟( تاأليف 
لي�سيفر(،  )جرنيل  ��سمه  فرن�سي  رجل 
هي  �حلد�ثة  )�إن  فيه:  ذكر  ما  وملخ�ش 
�أو  بالثورة،  �لقيام  �أو  �لثورة،  �إ�سعال 
حتقيق �لثورة �لغائبة هنا، وغري �ملكتملة 

هناك(، فما معنى هذ� �لكالم؟.
ويقول  يكتب  باري�ش  يف  �لكاتب  هذ� 
�أي  �لغائبة هنا  �لثورة  �حلد�ثة هي حتقيق 

غائبة يف باري�ش، غائبة ملاذ�؟. 
لأن باري�ش لي�ست �سيوعية كما تعلمون 
�ملقاعد  فاحلزب �ل�سرت�كي ميتلك ن�سف 
يف فرن�سا، و �ل�سيوعيون ميتلكون بع�ش 
على  ي�سيطرو�  �أن  وي��ري��دون  �ملقاعد، 
فرن�سا، فال�سورة �لغائبة يف فرن�سا، فهي 
�ملكتملة  وغري  حتققها،  لعدم  فيها  غائبة 
هناك �أي يف )مو�سكو( لأنهم يعتربون �أن 
مو�سكو �لتي هي رمز �ل�سيوعية ثورتها 

ناق�سة غري مكتملة، فلماذ�؟.
لأن �ملرحلة �لتي كتب عنها )مارك�ش( مل 
زعيم  قاله  مما  هذ�  و�أخل�ش  بعد،  تتحقق 
�لعربي  �لعامل  يف  موؤ�س�سها  �أو  �حلد�ثة 
وهو )�لن�سريي �أبى يو�سف( يقول: )�إنها 
و�لأ���رشة  و�لدين  �ملجتمع  �سد  �لثورة 
و�لأخالق، لبد �أي�سًا من ثورة يف �لأدب 
�مل�رشح،  �سد  �مل�رشح  ويف  �لأدب،  �سد 
�للغة، وثورة �سد  �للغة �سد  وثورة يف 
�لدين(، �ملهم �سد كل �سيء لأن مارك�ش 
�لقرن  �ل�سيوعية يف  �أ�ساًل عندما و�سع 
مبر�حل:  متر  �ل�سيوعية  يقول:  �ملا�سي 
هي  �لعامل  يف  �لآن  �مل��وج��ودة  )�ملرحلة 
بالن�سبة  �لنهاية  قبل  ما  ملرحلة  تطبيق 
قبل  ما  هي  �لتي  و�ملرحلة  لل�سيوعية، 
�أو  �لربولتاريا  ت�سيطر  �أن  هي  �لنهاية 
وهذه  وحتكم،  �لعاملة  �لكادحة  �لطبقة 
�لربولتاريا  بعد  ما  مرحلة  و�أما  مرحلة، 
على  �سلطة  و�أل  دولة،  �أل  مرحلة  فهي 
�إليها  ت�سل  مل  �ملرحلة  وهذه  �لإط��الق، 

)�لثورة  يقول:  لي�سيفر  ولهذ�  رو�سيا(، 
لأنها  �لو�قعة غري مكتملة يف مو�سكو، 
�سلطة  و�أل  دولة  �أل  بعد مرحلة  تاأتيِ  مل 

وهي كذلك، مفقودة يف باري�ش(.
�أن  �لنا�ش  ه��وؤلء  يريد  م�سيبة  ف��اأي 
ل  باري�ش  كانت  ف��اإذ�  �إليها،  يو�سلونا 
ياأتي  �أين  فمن  ناق�سة،  ومو�سكو  �سيء 

هذ� �لكمال؟.
هي  ما  �أق��ول:  ذلك  ومع  خطري  �أمر  �إنه 
وما  كثرية،  مو�سات  من  مو�سة  �إل 
كثرية  �أ�ساليب  م��ن  �أ�سلوب  �إل  ه��ي 
�لأم��ة  �ل��دي��ن، ول��ه��دم ه��ذه  لهدم ه��ذ� 
ولتمزيقها، وحتتاج منا �إىل مقاومة وهذه 
و�لغرب،  �ل�رشق  يف  موجودة  �ملقاومة 
كانت  �إذ�  �لإ�سالمية  �ملجتمعات  و�أم��ا 
هذه  جتد  فلن  حقة  �إ�سالمية  جمتمعات 
قدم  مو�سع  �أ�سبهها  ما  ول  �ملو�سات 
م�سلم  موؤمن  �ساب  يوجد  وهل  فيها، 
بهذه  يتاأثر  �أن  ميكن  ودينه  �سالته  يقيم 

�لأفكار؟!.
لي�ست  منها  فالوقاية  �أب���د�،  ميكن  ل   
فقط،  �خلبيثة  �مل�سكلة  هذه  من  وقاية 
�لوقاية من كل م�سكلة ومن كل  �إن  بل 
على  جمتمعنا  نربي  �أن  يف  وغزو  خطر 
�ل�سحيحة  و�لعقيدة  �ل�سحيح  �لإمي��ان 
يف  نبحث  وحينئذ  و�ل�سنة،  و�لكتاب 
جماعات  من  �أن  �أت��درون  �لأفكار  هذه 
يف  مركز  �أكرب  وهي  باري�ش  يف  �حلد�ثة 
�سباب  وهم  �ل�سفادع(،  )جمعية  �حلد�ثة 
متخنف�سون يهملون �سعورهم ويعي�سون 
�أنف�سهم  وين�سبون  م��زري��ة،  حالة  يف 
جمعية  ويقابلهم  �ل�سفادع،  جلمعية 
كذلك  �خلنازير(  )جمعية  ��سمها  �أخرى 
يت�سكعون  جد�ً  �سيئة  حالة  يعي�سون يف 
على  مقطعة  باألب�سة  �ل�����س��و�رع  يف 
�أج�سادهم تظهر منها عورتهم، ويتعاطون 
�ملخدر�ت، وينامون على �لأر�سفة، هذه 
و�أمثالها،  باري�ش  يف  �حلد�ثة  �سيم  من 
و  �إليها،  و�سلو�  �لتي  �حلالة  هي  وهذه 
�سابات  و  �سباب  بع�ش  من  بالله  �لعياذ 
�أ�سبحو�  بلد�ننا  جمتمعات  يف  �لأم��ة 
يقولون  و  �لأعمى  �لتقليد  هذ�  يقلدون 
�إىل  يهديهم  �أن  �للهم  �لع�رش،  مودة  �إنها 

طريق �ل�سو�ب. 
يتبع....

�لتهديد�ت �جلديدة لوباء عمالق غام�ض قادم لكت�صاح �لعامل...        
كل ذلك �صمن �لنظرة �ملادية �لقا�صرة، مثلهم كمثل �مل�صجون يف قف�ض، فكل مرة يفكر ويحلم باأن �لقف�ض �صوف يت�صع فيطري وهو 
مرتاح، وما درى �أنه لن يت�صع �أبدً�، و�إمنا ل حل له �إل �أن يخرج من ذلك �لقف�ض، ولن يخرج من قف�ض �لدنيا ومن �صيق �لدنيا 

. اىلىَ عىَ تىَ ُه وىَ انىَ �إىل �صعة �لدنيا و�لآخرة �إل �لإميان باهلل �ُصْبحىَ

حممد  �لأمني غــــرنا�ض

اجلزء الثاين
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حـدث وال حـرج

مواطنون يغلقون الطريق بـ"بريكة" 
بباتنة احتجاجا على غياب التنمية.

صـــورة و تعــليق 

�ىَحفْظ” �مليم” يحفظك
 تد�ول ن�سطاء �لتو��سل 

�لجتماعي �أم�ش �أنباء عن 
�إ�سابة موظفة مب�سلحة �ل�سوؤون 
�لجتماعية باإحدى بلديات عنابة 
بكورونا؛ وهذ� �لأمر عادي لكن 

غري �لعادي هو عند حماولتنا 
�لتقرب من م�سوؤوليها للتاأكد من 

�ملعلومة.... �جلو�ب كان موحد� 
ومتفق حوله ” ل نعلم �سيئا” .

�لعثور على جثة متعفنة لمر�أة 
مدفونة حتت طبقة من �جلب�ض 

د�خل �صقة بتب�صة 
تدخلت نهار اأم�س 

الوحدة الرئي�سية 
للحماية املدنية 
ال�سهيد ح�ساين 

دوح بتب�سة ، لأجل 
حتويل جثة امراأة 

متوفية ب�سقة 
بعمارة بحي 

الكوبيماد بتب�سة، 
تبلغ من العمر حوايل 47 �سنة، اجلثة وجدت مغطاة بالكامل بطبقة من 

اجلب�س على �سطح اأر�سية املنزل داخل الغرفة ويف درجة متقدمة من التعفن 
، اأين مت حتطيم الطبقة اجلب�سية وا�ستخراج اجلثة وحتويلها على من �سيارة 
ال�سعاف اىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى عاليا �سالح بتب�سة ، ويف نف�س 

ال�سياق، قامت ذات امل�سالح بتحويل جثة �ساب يبلغ من العمر 30 �سنة متوفٍّ 
، ُوجد جثة هامدة ملقاة داخل غرفة مبنزله العائلي بحي قارة ال�سلطان 

باجلرف بتب�سة،مت حتويل اجلثة على من �سيارة ال�سعاف اىل م�سلحة حفظ 
اجلثث مب�ست�سفى عاليا �سالح بتب�سة ، فيما فتحت م�سالح الأمن حتقيقات 

معمقة ملعرفة ماب�سات والأ�سباب احلقيقية املوؤدية لهاتني الوفاتني

م�صروع �أم معجزة ؟◄

ل يز�ل م�رشوع �سبكة 60 كلو�ط �لذي �نطلقت 
�أ�سغال �إجنازه منذ 7 �سنو�ت، دون بروز موؤ�رش�ت 

�نتهائه يف �لآجال �لقريبة، يوؤرق �ل�سكان، يف 
ق�سور و�أحياء د�ئرة تيرنكوك بالولية �ملنتدبة 
تيميمون، ما �أثر �سلبا على يوميات �ل�سكان  

خ�سو�سا مع جتدد �سعف �لتيار �لكهربائي جر�ء 
�رتفاع درجة �حلر�رة، وتز�يد �لطلب على هذه �لطاقة 

�حليوية، �مل�رشوع �سيخفف من معاناة �ملو�طنني 
وي�سع حد� نهائيا ملعاناتهم، لكن متى ينتهي وي�سلرّم 

هذ� �مل�رشوع �ملعجزة…؟!.

بال�صرقة  ُتتهم  �أونا�ض  زوجة 
بفرن�صا!

 ُاّتِهمت زوجة الدويل اجلزائري اآدم 
ونا�س، بال�سرقة دون دليل، من قبل اأحد 

 ” Fête ci Fête ça ” البائعات مبحات
الفرن�سية، لتقرر �سريكة حياة بطل 
اإفريقيا، رفع �سكوى بالنظر للمعاملة 

املهينة التي تعر�ست لها، موؤكدة اأن ال�سبب 
الرئي�سي وراء هذه احلادثة، هو كامها مع 
اأحد العائات بلغة غري فرن�سة.كما اأكدت 

اأنها لن ت�سكت عن حقها و�سرتد بقوة، ومت 
اإيداع �سكوى لدى م�سالح الدرك يف مدينة تور 

ل�سرتجاع حقها.

�سجن قاتل 
زوجته بفا�س 

ب�سكيكدة 

مت �يد�ع �ملتهم بارتكاب جرمية �لقتل بحي 
�ل�سي�سال �لتي ر�حت �سحيتها زوجته �حلب�ش 

�ملوؤقت يف �نتظار �ملحاكمة، بعدما ُوجهت 
له تهمة �لقتل �لعمد مع �سبق �ل�رش�ر. 

�جلرمية وقعت �أين تقدم �ىل م�سالح �ل�رشطة 
�ملناوبة بالأمن �حل�رشي �لر�بع بحي عي�سى 
بوكرمة  ، �سخ�ش يبلغ من �لعمر 59 �سنة 

مبلغا عن  �إقد�مه بالتعدي بال�رشب بو��سطة 
�سالح �أبي�ش على زوجته د�خل م�سكنه 
بحي عي�سى بوكرمة و�سط �سكيكدة ، 

ليتم �لتنقل �ىل �ل�سقة  مع �لت�سال مب�سالح 
�حلماية �ملدنية ،ليتم �تخاذ جميع �لإجر�ء�ت 

�لقانونية، بتبليغ �لنيابة �ملخت�سة و كذ� 
�لطبيب �ل�رشعي مل�ست�سفى �سكيكدة و 

معاينة م�رشح �جلرمية، �أين وجدت �أد�ة �جلرمية 
و هي فاأ�ش حديدي مرمي  قرب ر�أ�ش 

�ل�سحية ،و بينت جمريات �لتحقيق  �أن وفاة 
�ل�سحية �لبالغة من �لعمر 48 �سنة ، كان 

نتيجة عدة �رشبات بفاأ�ش حديدي  بالر�أ�ش 
�سببت لها جروح بالغة �أدت �إىل وفاتها د�خل 

م�سكنها �لعائلي من طرف زوجها، �أثناء 
قيامها ببع�ش �سوؤون �ملنزل.



�جتياز �صهادة "�لبيام" �صيكون �ختياريا
النتقال اإىل الثانوي مبعدل 9 \ 10 والمتحان اإجباري لغري املتمدر�سني

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

اأم�س  الأوىل  لــلــوزارة  بيان  يف  ــاء  وج
اختيارية،  املتو�سط  التعليم  "�سهادة 
املتمدر�سني  للتاميذ  بالن�سبة  كونها 
لانتقال  �ــســروريــة  �ــســهــادة  تعد  مل 
البيان  اأعلى".واأ�ساف  م�ستوى  اإىل 
معديل  باحت�ساب  �سيكون  "النتقال 
يبلغ  اأن  على  والثاين  الأول  الف�سلنينْ 
املعدل العام 9 من 20".واأ�سار البيان اإىل 
يح�سلوا  مل  الذين  للتاميذ  ميكن  اأنه 
�سهادة  امتحان  اجتياز   ،20 من   9 على 

�سُيحت�سب  املتو�سط،والتي  التعليم 
معدُلها يف عملية النتقال اإىل امل�ستوى 
الأعلى".اأما بالن�سبة للمرت�سحني غري 
تعدادهم  يبلغ  والــذيــن  املتمدر�سني 
23000 ف�سهادة التعليم املتو�سط ُتعترب 
الوحيدة  الطريقة  ب�سفتها  اإجبارية 
عاٍل. مهني  تكوين  اأي  ملزاولة  املمكنة 
ا�ستجابة  الأوىل  ــوزارة  ال قــرار  وجــاء 
ــي اأطــلــقــتــهــا نــقــابــات  ــت لــلــمــطــالــب ال
جمعية  اىل  ــة  ــاف ــس ــالإ� ب ــة،  ــي ــرتب ال
نقابات  �سددت  ،حيث  التاميذ  اأولياء 
اأولياء  وجمعيات  امل�ستقلة  الرتبية 

والتعليم  الرتبية  وجلنة  التاميذ 
والتكوين  العلمي  والــبــحــث  ــايل  ــع ال
والأوقـــاف  الدينية  وال�سوؤون  املهني 
يف  املــدين،  واملجتمع  الأمـــة،  مبجل�س 
بــاإعــادة  مطالبها  منا�سبة  مــن  اأكـــر 
املرفوعة  املــقــرتحــات  كــافــة  ــة  ــس درا�
�سهادة  امتحان  حول  الرتبية،  لــوزارة 
"البيام"، باتخاذ قرار  التعليم املتو�سط 
يتم  اأن  على  ـــدورة،  ال باإلغاء  يق�سي 
الدرا�سيني  الف�سلني  نتائج  توظيف 
ال�سنة  اإىل  لنتقالهم  والثاين،  الأول 
برجمته  اإلــزامــيــة  مــع  ــوي،  ــان ث اأوىل 

فــقــط لــفــائــدة املــرت�ــســحــني الأحــــرار 
ميكن  علمي،  مــرجــع  ــدام  ــع لن نــظــرا 
لتحقيق  عليه  والعتماد  ا�ستغاله 
الأعلى. الق�سم  اإىل  الفئة  هذه  انتقال 

لعمال  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة  وعـــربت 
املثال،  �سبيل  "الأ�سنتيو" على  الرتبية 
عدم  قــرار  يكون  اأن  من  خ�سيتها  عن 
وتاأجيل  "البيام"  �سهادة  امتحان  اإلغاء 
حم�سوب  غري  �سابق  وقت  يف  برجمته 
العواقب لأ�سباب نف�سية وبيداغوجية 
التاميذ  ابتعاد  باأن  موؤكدة  وتقنية، 
ملا  والمتحانات  املراجعة  ــواء  اأج عن 
و�سعية  هي  متوا�سلة،  اأ�سهر   6 يناهز 
غري م�سبوقة نتج عنها ارتباك وا�سح 
لديهم و خوف م�ساعف، قد يهوي بهم 
ت�سجيل  توقعت  فيما  الر�سوب،  اإىل 
من  كثري  يف  مقبولة  غري  جناح  ن�سب 
املوؤ�س�سات التعليمية وتراجع رهيب يف 
جهتها  املمتازين.من  التاميذ  نتائج 
امل�ستقل  الوطني  املجل�س  نقابة  اأعلنت 
ثاثي  للقطاع  التدري�س  مل�ستخدمي 
دعم  "كنابا�ست"،  للرتبية  ـــوار  الأط
اإجراء  باإلغاء  القا�سي  الأولياء  مطلب 
ب�سفة  املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحان 
التي  الوباء  اأزمــة  ب�سبب  ا�ستثنائية، 
الغلق  اإىل  العمومية  بال�سلطات  دفعت 
الدرا�سة  تعليق  و  للمدار�س  الفوري 
الجتــاه  نف�س  ــــو  الأرواح.وه حلماية 
الوطنية  النقابة  اإلــيــه  ذهبت  ــذي  ال
والتكوين،  الرتبية  لعمال  امل�ستقلة 
التي اأكدت على ل�سان رئي�سها "بوعام 
مــربر  لأي  ـــود  وج ل  ــه  ــاأن ب عمورة" 
�سهادة  امتحان  على  لاإبقاء  تربوي 

التعليم املتو�سط.
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غول ينف�ض يديه من �لتهم �ملتعلقة با�صتفادة حد�د من م�صاريع �صخمة

�صكان �أولد بن �صعيد بتربكانني يف عني �لدفلى يحتجون ويقطعون �لطريق

قال طبقت تعليمات بوتفليقة وهكذ� منحت �ل�صفقات �لعمومية بالرت��صي 

على ر�أ�صها  �أزمة �ملياه �ل�صاحلة لل�صرب يف عز �ل�صيف ،�ل�صكن و �ل�صرف �ل�صحي

لل�صفاء متاثلت  حالة   118

�إ�صابة  و171  وفيات   8
جديدة خالل 24 �صاعة

برميل �لنفط بـ42.75 
دولر�

توقيف3 مهربني لقطع 
نقدية �أثرية رومانية وحجز 

مبيلة منها  قطعة   800

على  غول  عمار  ال�سابق،  الوزير  �سار 
ال�سابقني  ــة  ــوم ــك احل رئــيــ�ــســي  نــهــج 
التهم  على  يــرد  وهــو  واويحيى  �سال 
ال�سفقات  منح  بخ�سو�س  اإليه  املوجهة 
اأنها  قــال  التي  بالرتا�سي  العمومية 
"كل  م�سيفا  ال�سابق،  الرئي�س  من  باأمر 
رئي�س  تعليمة  اإطـــار  يف  القطاعات، 
ــت متــنــح يف اإطـــار  ــان ــة، ك ــوري ــه ــم اجل

الرتا�سي الب�سيط".
اإىل  ــس  ــ� اأم اجلل�سة  قا�سي  وا�ستمع 
النقل والأ�سغال  الوزير الأ�سبق لقطاع 
التهامات  يف  غــول،  عمار  العمومية، 
�سفقة  منح  بخ�سو�س  اإليه  املوجهة 
2013 ملجّمع  اإجناز مدخل للمطار �سنة 
رجل  ميتلكه  الذي  العمومية  الأ�سغال 
اإّن  ــداد. وزعــم غــول  الأعــمــال علي ح
 2013 �سنة  انعقد  احلكومة  جمل�س 
مت  اأيـــن  العربية،  للقمة  للتح�سري 
التفاق على اإطاق اأ�سغال مدخل مطار 
الأ�سغال  وزارة  تكليف  ومت  اجلزائر 
على  امل�سروع  بهذا  والنقل  العمومية 
اأن يتم النتهاء منه يف غ�سون 6 اأ�سهر. 
الأ�سغال  مدير  تكليف  مت  اأن  وتابع 
تنقل  الذي  العا�سمة  لولية  العمومية 
والقيام  مبعاينته  وقام  بدوره  للمكان 
عمل  و  بامل�سروع  اخلا�سة  بالدرا�سات 

تقرير  عمل  و  للم�سروع  اأويل  تقييم 
ي�سيف  التقرير  وح�سب   .27.01 رقم 
اإجنــاز  امل�ستحيل  من  كــان  فاإنه  غــول، 
مدخل املطار يف اإطار ال�سفقات العادية 
وكان لبد من الذهاب نحو ال�ستعجايل 

يف ظرف 6 اأ�سهر.
العمومية  ال�سفقات  قــانــون  وح�سب 
عمار  املتهم  قال   ،2 رقم  املــادة   2002
وزير  اإىل  تر�سل  الت�سخرية  اإّن  غول، 
بذلك  الــقــيــام  مت  ــايل  ــت ــال وب املــالــيــة 
واإر�سالها لوزير املالية الذي مل يرف�س 
ومل يعرت�س و بعدها مت حتويله للجنة 
الوطنية لل�سفقات العمومية، وت�ساءل 
من  م�سوؤوليتي  "اأين  قائا  غول  عمار 

كل هذا اأنا طبقت قرار احلكومة".
احلديدية  ال�سكك  م�سروع  وبخ�سو�س 
اإنه  غول  قال  وزو،  بتيزي  عي�سى  واد 
معلق،  ــو  وه �سنة   32 عليه  ــرت  م قــد 
احلكومة  بــاإخــطــار  ــام  ق اأنـــه  م�سيفا 
التاأخري  غرامة  وبخ�سو�س  بذلك. 
اأكد  املنجزة،  ال�سركة  على  املفرو�سة 

غول اأنه مل يكن وزيرا للقطاع.
هو  املعّلق  امللف  هــذا  اأن  ــول،  غ واأكـــد 
ال�سفقات  قانون  ــار  اإط يف  يحل  ــزاع  ن
2002، والتي  102 �سنة  املادة  العمومية 
تقول ملا ي�سك نزاع مابني طرفني يلجاأ 

اإىل احلل مابني طرفني و يعمل مذكرة 
عليه  وتــوافــق  الطرفني  بــني  تفاهم 

الوزارة.
 لوؤي.ي

قام، �سباح اأول اأم�س، �سكان بقعة اأولد 
بن �سعيد وبع�س الأحياء املجاورة لها 
جنوب  ،الواقعة   تربكانني  ببلدية 
الولئي  الطريق  بغلق   ، الدفلى  عني 
العطاف و  104الربط بني بلدية  رقم 
لتجمعهم  واملحاذي  تربكانني   بلدية 
ال�سيار  الطريق  اإىل  واملــوؤدي  ال�سكاين 
وجتمهروا  املحتجون   . �ــســرق-غــرب 

باحلجارة  وغلقوها  الطريق   بو�سط 
ــريان يف  ــن ال اأ�ــســرمــوا  املــتــاريــ�ــس و  و 
باحلقرة  منددين  املطاطية   العجات 
بعد  حييهم  طالت  التي  والتهمي�س، 
عقود زمنية من الوجود  ، و احتجاجا 
يف  لل�سرب  ال�ساحلة  املاء  انقطاع  على 
عني  �سيف  اأدراك  ما  و  ال�سيف  عز 
لل�سلطات  تــام   غياب  ويف   ، الدفلى 

لتو�سيح  املعنية   امل�سالح  و  املحلية 
يقول  النقطاع   اأ�سباب  ــل  الأق على 
يقول  تذمرا  الو�سع  زاد  ما  املحتجني 
بع�سهم  م�سكل ال�سكن  و انعدام  ال�سبه 
اذ  ال�سحي  ال�سرف  لل�سبكة  الكلي 
ي�ستعملون  حفر التعفن لل�سرف املياه 
ذلك  على  زيــادة  و    ،2020 يف  القذرة 
متاما   منعدمة  �سبه  العمومية  الإنــارة 

و تاأخر ال�سلطات املعنية يف ربط احلي 
،املحتجون  الطبيعي  الــغــاز  ب�سبكة  
املحلية  ال�سلطات  طالبوا  ال�سكان   من 
تخرج  تنموية  م�ساريع  بت�سجيل 
والتهمي�س  العزلة  ــوؤرة  ب من  حييهم 
اأزمة  حلل  ا�ستعجالية   حلول  اإيجاد  و 

املاء  نهائيا .
خمتار برادع

امل�ست�سفيات  واإ�ساح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  ك�سفت 
171 حالة اإ�سابة جديدة  اأم�س الأربعاء عن ت�سجيل 
بذلك  لريتفع  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  موؤكدة 
عدد الإ�سابات على امل�ستوى الوطني اىل 12248 حالة 
جديدة،  وفاة  حالت   8 ت�سجيل  مت  حني  يف  موؤكدة، 

لريتفع عدد حالت الوفاة اإىل 869 وفاة.
وك�سفت الوزارة يف حتديثها اليومي للح�سيلة امل�سجلة 
بذلك  لرتتفع  بالفريو�س،  م�سابا   118 �سفاء  عن 
حالت ال�سفاء منذ بداية اجلائحة اىل 8792 حالة.يف 
حني ل يزال 45 م�سابا متواجدا على م�ستوى م�سالح 
العناية املركزة.هذا وك�سفت درا�سة ن�سرت موؤخرا اأن 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  ي�سابون  الذين  الأ�سخا�س 
اأعرا�س قد يكت�سبون  )كوفيد19-( ول تظهر عليهم 
من  الفريو�س  �سد  املناعة  من  بكثري  اأقل  م�ستويات 

اأولئك الذين ي�سابون باأعرا�س �سديدة. 
لوؤي ي

�سجلت اأ�سعار النفط  ام�س 42.75 دولرا للربميل خلام 
القيا�س العاملى برنت، حيث ارتفع مبقدار 12 �سنتا اأو 
ما يعادل %0.3، فيما �سجلت العقود الآجلة خلام غرب 
للربميل. دولرا   40.34 الأمريكى  الو�سيط  تك�سا�س 

اأن   ، الأمريكى  البرتول  معهد  من  بيانات  واأظهرت 
�سجلت  املتحدة  الوليات  فى  اخلام  النفط  خمزونات 
اأكرب بكثري من املتوقع الأ�سبوع املا�سى؛ بينما  زيادة 
تراجعت كل من خمزونات البنزين ونواجت التقطري، 
فى  برميل  مليون   1.7 ــام  اخل خمــزونــات  وارتفعت 
الأ�سبوع املنتهى فى التا�سع ع�سر من يونيو، لت�سل اإىل 
545 مليون برميل وهو م�ستوى قيا�سى مرتفع جديد، 
قدرها  زيادة  اإىل  ت�سري  املحللني  توقعات  كانت  بينما 
299 األف برميل وفقا لرويرتز.واأ�سارت بيانات معهد 
البرتول اإىل اأن خمزونات اخلام فى مركز الت�سليم فى 
كا�سينج بولية اأوكاهوما انخف�ست مبقدار 325 األف 
برميل، وهبطت خمزونات البنزين 3.9 مليون برميل 
قد  ــم،  اآراءه رويــرتز  ا�ستطلعت  حمللون،  كان  بينما 

توقعوا انخفا�سا قدره 1.3 مليون برميل.
ق/و

التابعة  والــتــحــري  البحث  فــرقــة  عنا�سر  متكن 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�سرطة  الولئية  للم�سلحة 
يف  ي�سنفون  03اأ�سخا�س  توقيف  من  اأم�س،  اأول  ميلة 
قطعة    800 بحوزتهم  �سبط  ايــن  املهربني،  قائمة 
اأثرية مبدينة وادي العثمانية،  ح�سبما جاء  نقدية 
لدى  العامة  العاقات  و  الت�سال  خلية  تقرير  يف 
تلقي  اإىل  تعود  الق�سية  ميلة  وليــة  اأمــن  مديرية 
الذكر معلومات حول ن�ساط  ال�سالفة  الفرقة  عنا�سر 
م�ستوى  على  اأثرية  نقدية  قطع  بيع  ل�سفقة  م�سبوه 
و�سع  مت  ذلــك  ــر  اإث على  العثمانية،  وادي  مدينة 
، و بتكثيف التحريات  خطة ميدانية لاإطاحة بهم 
مت   حيث  امل�سبوهة،  ال�سفقة  عقد  مكان  حتديد  مت 
توقيف 03اأ�سخا�س م�ستبه فيهم كانوا على من �سيارة 
�سياحية ، على م�ستوى حمطة نقل امل�سافرين ببلدية 
وادي العثمانية، ترتاوح اأعمارهم بني 33 و  49 �سنة، 
عر  حيث   ، جمـــاورة  ــة  ولي مــن  ينحدران  ــان    ــن اإث
باأحجام  معدنية  نقدية  قطعة   800 على  بحوزتهم 
املحجوزات  على  املنجزة  اخلربة  بينت  و  خمتلفة.، 
القطع  اأن  ميلة،  لولية  الثقافة  مديرية  طرف  من 
واأثرية  تاريخية  اأهمية  تكت�سي  الأثرية  النقدية 
الإجــراءات  ا�ستكمال  بعد  الرومانية.،  للفرتة  تعود 
القانونية مت تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام نيابة حمكمة 

�سلغوم العيد.
علجية عي�س
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