
ح�صيلة جديدة حتطم الرقم القيا�صي يف اأعداد الإ�صابات بكورونا يف اجلزائر

تعليمات للعمل بنظام املناوبة لإنهاء 
�صكنات عدل يف الآجال املحددة

قبيل انطالق عملية جديدة الختيار املواقع

الواليات بع�ض  على  كلي  حجر  فر�ض  يرجح  وخياطي  وفيات  و7  اإ�صابة   283

-  فورار يحذر: 10واليات االأكرث ت�صررا من انت�صار "كورونا" منها ب�صار وورقلة
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تخص مجال الهندسة الكهربائية وشبكة الذكاء

من بينها اإن�صاء �صركات ذات اأ�صهم ح�صب براقي
اإ�صالحات جديدة لتح�صني خدمة التزويد باملاء ال�صروب
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بورقعة وبوحريد يقودان تكتال 
�صد قانون "قي�صر" الأمريكي
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النظام ال�صوري وحلفائه وال�صركات والأفراد
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الحتاد الأوروبي يرخ�س 
للجزائريني بزيارته بدءا 

من مطلع جويلية
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النقابات القطاعية �صتكون لها "كلمتها" حول اإ�صالح 
املنظومة الرتبوية

حممد علي 
-----------------

مبمثلي  جمعه  تعاريف  لقاء  ويف 
االعتماد،  حديثة  نقابات  ثماين  
اأو�ضح واجعوط اأن الوزارة "تتطلع 
اإىل اإر�ضاء تقاليد امل�ضاركة الفعلية 
جديدة،  تربوية  منظومة  بناء  يف 
التنوع  ت�ضتوعب  اأط��ر  �ضمن 
نعمة  نعتربه  ال��ذي  واالخ��ت��اف، 
حتقيق  من  ومتكننا  النقا�ش  ترثي 
توافقية"،  جامعة  تربوية  منظومة 
القطاع  نقابات  اأن  على  م�ضددا 
اجلل�ضات  هذه  يف  لها  "�ضتكون 
جمموع  ج��ان��ب  اىل  كلمتها 
م�ضتويات  خمتلف  يف  الفاعلني 
دون  الرتبوية،  ال�ضيا�ضة  تنفيذ 
اإق�ضاء االأ�ضاتذة اجلامعيني وممثلي 
والتعليم  العايل  التعليم  قطاع 
واملوؤ�ض�ضات  املهنيني  والتكوين 
االقت�ضادية وال�ضناعية والثقافية 

واالجتماعية".
"يقف  قطاعه  اأن  باملنا�ضبة  واأكد 
جميع  من  واح��دة،  م�ضافة  على 
كل  اأن  ويعترب  املعتمدة  النقابات 
اإ�ضافة  تقدم  ان  ميكنها  واح��دة 
ي�ضتهان  ال  اق��رتاح  قوة  وت�ضكل 

بها".
  وبعد اأن ذّكر الوزير باأن جل�ضات 
اإ�ضاح املنظومة الرتبوية �ضتكون 
"منطلقا حلوار وطني �ضامل"، قال 
خال  من  القطاع  "مبتغى  ب��اأن 
من  �ضينطلق  الذي  امل�ضعى  هذا 
الرتبية  )موؤ�ض�ضات  ال��ق��اع��دة 
الواليات  م�ضتوى  على  والتعليم 
للو�ضول  جهوية  ن���دوات  ث��م 

هو  اجلل�ضات(  عقد  مرحلة  اىل 
م�ضرتك  ت�ضخي�ش  اىل  الو�ضول 
للمدر�ضة  ال��راه��ن��ة  للو�ضعية 
وال�ضعف،  القوة  مواطن  ومعرفة 
واقرتاحات  اآراء  تقدمي  َث��م  وم��ن 
ن�ضبو  التي  للمدر�ضة  وت�ضور 
اليها باال�ضتفادة من اأهم املقاربات 
االإ�ضاحات  جمال  يف  الناجحة 

الرتبوية".
وتابع ذات امل�ضوؤول خماطبا ممثلي 
م�ضوؤولية  اأم��ام  نحن  النقابات:" 
جتاه  اأخ��اق��ي  وال��ت��زام  تاريخية 
للعمل  وت��ام��ي��ذن��ا،  مدر�ضتنا 
الظروف  تهيئة  على  بع�ش  مع 
حتقيق  يف  ل��ل�����روع  املنا�ضبة 
م�روع نه�ضة املدر�ضة اجلزائرية 
النظام  وحت�ضني  جتويد  خال  من 
--ح�ضبه--  يتما�ضى  مبا  الدرا�ضي 

ومتطلبات التنمية امل�ضتدامة ".
الوطنية  الرتبية  وزير  يفوت  ومل 
ا�ضتعداده  ليجدد  اللقاء  فر�ضة 
ال��وزارة  وا�ضتعداد  ال�ضخ�ضي 
الذي  ال�ركاء  كافة  مع  للعمل 
نقابة،   20 االآن  حلد  عددهم  بلغ 
خال  من  ونزاهة"  "�ضفافية  بكل 
االن�����ض��غ��االت  اىل  اال���ض��ت��م��اع 
البحث  لغاية  املطروحة  والق�ضايا 
ملعاجلتها  احللول  عن  "امل�ضرتك"، 

يف اإطار "حوار جاد وم�ضوؤول".
عن  ال�ضياق  نف�ش  يف  اأعرب  كما 
�ضفوف  ر�ش  يف  النية"  "ح�ضن 
الرتبوية  االأ����رة  اأف���راد  ك��اف��ة 
اأجل  من  االجتماعيني  وال�ركاء 
يف  امل�ضرتك  طموحنا  "حتقيق 
اجلزائرية  املدر�ضة  مب�ضتوى  الرقي 

الوطني،  النقابي  امل�ضهد  وتعزيز 
وتكري�ش التعددية النقابية والتي 
يف  االإيجابي  االأث��ر  لها  �ضيكون 
واإر�ضاء  االجتماعي  احلوار  تعزيز 
وم�ضتقر  ه��ادئ  اجتماعي  مناخ 
التنمية  جهود  مبوا�ضلة  ي�ضمح 

االجتماعية واالقت�ضادية للباد".
ي�ضار اإىل اأن النقابات التي ت�ضلمت 
جل�ضات  لتنظيم  م�ضودة  م�روع 
ت�ضخ�ضية وتقوميية حول منهجية 
خال  الرتبوية،  املنظومة  ا�ضاح 
هي  واالثراء  للمناق�ضة  اللقاء  هذا 
الوطنية  الرتبية  مفت�ضي  نقابة 
والنقابة الوطنية امل�ضتقلة ملوظفي 
لقطاع  االقت�ضادية  امل�ضالح 
الرتبية و النقابة الوطنية امل�ضتقلة 
الرتبية  وم�����ريف  مل�����ض��اع��دي 
الرتبية،  مل�ريف  الوطنية  والنقابة 
الوطني  املجل�ش  اىل  اإ���ض��اف��ة 
امل�ضتقل ملديري الثانويات والنقابة 
مل�ضت�ضاري  امل�ضتقلة  الوطنية 
الرتبية واملنظمة اجلزائرية الأ�ضاتذة 
الوطنية  النقابة  واأخ��را  الرتبية، 

ملديري املدار�ش االبتدائية.
الوطنية  الرتبية  وزارة  وكانت 
اإ�ضاح  م�روع  عن  ك�ضفت  قد 
تنظيم  عرب  الرتبوية  املنظومة 
وتقوميية  ت�ضخي�ضية  جل�ضات 
تكون منطلقا حلوار وطني �ضامل، 
غايته ر�ضم خارطة طريق لتحقيق 
مب�ضاركة  للقطاع  عميق  اإ�ضاح 

جميع االأطراف املعنية.
اجلل�ضات  حم��اور  اأه��م  وتت�ضمن 
عرفها  التي  اال�ضاحات  تقييم 
قطاع الرتبية يف الفرتات ال�ضابقة، 
وم�ضتويات  االإ�ضاح  ومنهجية 
وتلخي�ضها....  التقارير  حتليل 
حتمل  امل�ضودة  وثيقة  ب��اأن  علما 
اإ���ض��اح  م�����روع  ج��ان��ب  اإىل 
املنظومة الرتبوية، الردود املتعلقة 
طرحتها  ال��ت��ي  ب��االن�����ض��غ��االت 
وخمتلف  الرتبية  قطاع  نقابات 
الثنائية  اللقاءات  خال  ال�ركاء، 
يف  ال��وزي��ر  عليها  اأ���رف  التي 
اإىل  20فيفري   من  املمتدة  الفرتة 

غاية 12 مار�ش املا�ضي.

واجعوط  يوؤكد: 

خمتلف  يف  الآخرين  الفاعلني  جمموع  مع  لها  �صتكون  القطاعية  النقابات  اأن  العا�صمة،  باجلزائر  واجعوط،  حممد  الوطنية،  الرتبية  وزير  اأكد   
م�صتويات تنفيذ ال�صيا�صة الرتبوية "كلمتها" ،خالل اجلل�صات الت�صخي�صية والتقوميية حول منهجية اإ�صالح املنظومة الرتبوية املقرر تنظيمها قريبا.
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جملة اجلي�س تخ�ص�س عددها اجلديد جلهود الدولة للوقاية 
من انت�صار فريو�س كورونا

جملة  م��ن  اجل��دي��د  ال��ع��دد  خ�ض�ش 
املديرية  عن  ال�ضادرة  "ال�رطة" 
للجهود  الوطني  ل��اأم��ن  العامة 
الدولة،  اتخذتها  التي  واالإج��راءات 
خمتلف  م�ضاعي  ت�ضافر  خال  من 
الر�ضمية  والهيئات  القطاعات 
واالأمنية واملجتمع املدين واملواطنني، 
كورونا  جائحة  انت�ضار  من  للوقاية 

)كوفيد19-( والت�ضدي لها.
 146 للعدد  الرئي�ضي  امللف  ورك��ز 
يف  ال�رطة  جهود  على  املجلة  من 
للمواطن،  والدائمة  املكثفة  التوعية 
جمتمعية،  جوارية  مبقاربة  ومرافقته 
التدابر  تطبيق  يف  للم�ضاهمة 
ال�ضحي،  باحلجر  املتعلقة  الوقائية 
النظام  حفظ  وحدات  جهود  واإب��راز 
يف تعقيم ال�ضوارع واالأحياء ال�ضعبية 
وامل�ضحات  امل�ضت�ضفيات  وحميط 

عرب القطر الوطني.
نظر  وجهة  املجلة  عمود  وت�ضمن 
على  ك��ورون��ا،  جائحة  عن  وع��ربة 
عّلمت  واالأمل،  االحتاد  "م�ضدر  اأنها 

الدول وال�ضعوب اأن تتحد فيما بينها، 
واعتبارات،  بروتوكوالت  اأي  دون 
على  �ضوية  وللبحث  الوباء  ملواجهة 
بينما  عليه،  للق�ضاء  ال�ضايف  العاج 
بعث الو�ضع الناجم عن الوباء االأمل 
اأبناء  من  املبدع  ال�ضباب  نفو�ش  يف 
ما  اإظ��ه��ار  من  لهم  �ضمح  ال��وط��ن، 
لديهم من طاقات جت�ضد حقا قدراتهم 
اجلزائر  لبناء  الفعلية،  امل�ضاهمة  يف 

التي يتطلع اإليها املواطن".
اأما افتتاحية العدد فا�ضتعر�ضت اأهمية 
االحرتازية  بالتدابر  املواطن  التزام 
جائحة  انت�ضار  من  للحد  والوقائية 
اإيجابيا  "عاما  يكون  واأن  كورونا، 
ين�ضاق  ال  بحيث  املجتمع،  بناء  يف 
وال�ضائعات  ال�ضلبية  االأفكار  وراء 
عرب  تروج،  التي  املغلوطة  واالأخبار 
االجتماعي". التوا�ضل  �ضبكات 
من  مقتطفا  املجلة  مقدمة  وتناولت 
ر�ضالة رئي�ش اجلمهورية، عبد املجيد 
تبون، مبنا�ضبة اإحياء يوم العلم املوافق 
اأكد  التي  �ضنة،  كل  من  اأبريل  ل16 

والعلماء  العلم  "مكانة  على  فيها 
يف بناء اجلزائر اجلديدة"، واأ�ضاد فيها 
واأ�ضاتذتنا  مل�ضايخنا  اجلليل  ب"الدور 
االأجيال"، معتربا  تربية  ومعلمينا يف 
م�ضدر  العلمية  "القامات  ه��ذه 
على  ال�ضرب  عنهم  يوؤخذ  ا�ضتلهام، 
املكاره و جتديد العزمية للت�ضحية من 
العلمية  املكانة  وبعث  الوطن،  اأجل 
يف  للجزائر  واحل�ضارية  احلقيقية 

العامل".
العدد،  ه��ذا  يف  ال��ق��ارئ  �ضيجد  و 
املديرية  ن�ضاطات  اإىل  باالإ�ضافة 
العامة لاأمن الوطني، جمموعة من 
الدرا�ضات العلمية لباحثني ومهتمني 
بال�ضاأن االأمني واإطارات وخرباء من 
خا�ش  ملف  اإىل  باالإ�ضافة  ال�رطة، 

يتعلق بالوقاية من حوادث املرور.
ق/و

الإذاعة الوطنية تنفي بثها لأية 
معلومات حول متديد احلجر ال�صحي

نفت االإذاعة اجلزائرية "اأن تكون م�ضدرا الأي خرب يتعلق بتمديد احلجر 
ال�ضحي مثل ما هو متداول حالًيا عرب و�ضائط التوا�ضل االجتماعي من 
اأخبار مغلوطة". و اأكدت االإذاعة اجلزائرية يف بيان ن�رته على موقعها 
الر�ضمية  والبيانات  واملعلومات  االأخبار  فقط  تذيع  اأّنها   " االإلكرتوين 
ذات  اإج��راءات  باأي  يتعلق  ما  يف  العمومية،  ال�ضلطات  عن  ال�ضادرة 

العاقة بكوفيد 19."
ق/و

وفاة رئي�س احلكومة 
الأ�صبق بلعيد عبد ال�صالم
االأ�ضبق،  احلكومة  رئي�ش  و  املجاهد  ت��ويف 
�ضنة،   92 ناهر  عمر  عن  ال�ضام،  عبد  بلعيد 
الفقيد  املجاهدين.  وزارة  لدى  ُعلم  ما  ح�ضب 
من  )�ضطيف(  الكبرة  بعني   1928 مواليد  من 
كما  الوطنية،  احلركة  يف  االأوائ��ل  املنا�ضلني 
لرابطة  املوؤ�ض�ضني  االأع�ضاء  من  الفقيد  كان 
1951-( افريقيا  �ضمال  يف  امل�ضلمني  الطاب 

الطاب  الحتاد  موؤ�ض�ش  ع�ضو  كذا  و   )1953
1953. التحق الفقيد  امل�ضلمني اجلزائريني �ضنة 
�ضنة  املظفرة  التحريرية  الثورة  ب�ضفوف 
الطلبة،  من  رفقة جمموعة  اأ�ض�ش،  اأين   1955
يف  اجلزائريني  امل�ضلمني  للطلبة  العام  االحتاد 
عن  االإعان  يف  بذلك  لي�ضاهم   1955 جويلية 
ا�راب الطلبة اجلزائريني يوم 19 ماي 1956 
اأين  الغربية  بالقاعدة  الثورة  بقيادة  يلتحق  و 
  ،1958 �ضنة  يف  املهام.  من  العديد  له  اأوكلت 
املوؤقتة  احلكومة  هياكل  اطار  يف  مبهام  كلف 
و  االجتماعية  ال�ضوؤون  لوزير  م�ضاعد  منها 
الثقافية، ليعني �ضنة 1961 يف ديوان احلكومة 
وقف  بعد  و  اال�ضتقال.  غاية  اإىل  املوؤقتة 
ال�ضوؤون  بت�ضير  كلف  مبا�رة  النار  اطاق 
بعد  املوؤقتة.  التنفيذية  الهيئة  يف  االقت�ضادية 
يف  الوطن  خدمة  الفقيد  وا�ضل  اال�ضتقال، 
رئي�ضا  منها  ال�ضامية  املنا�ضب  من  العديد 
الفرن�ضي  املفاو�ش مع الطرف  للوفد اجلزائري 
ل�ركة  عاما  مديرا  الطاقة،  ملف  بخ�ضو�ش 
لل�ضناعة  وزيرا   ،)1964-1965( �ضوناطراك 
لل�ضناعات  وزيرا   ،)1965-1977( الطاقة  و 
للحكومة  رئي�ضا  و   )1977-1979( اخلفيفة 
اأي�ضا عدة اإ�ضدارات  )1993-1992(. للراحل 
و  االقت�ضادية  و  ال�ضيا�ضية  املجات  يف 
يتقدم  اجللل،  امل�ضاب  هذا  اأمام  و  التاريخية. 
الطيب  احل��ق��وق،  ذوي  و  املجاهدين  وزي��ر 
التعازي  باأ�ضدق  الفقيد  ا�رة  اإىل  زيتوين، 
قدرته،  جلت  املوىل  �ضائا  املوا�ضاة،  اأخل�ش  و 
اأن يتغمد روحه بوا�ضع الرحمة و الر�ضوان و 
ي�ضكنه فرادي�ش اجلنان و اأن يلهم اأهله و رفاقه 

ال�ضلوان. و  ال�ضرب  جميل 
ق/و

اأ�صعار النفط ترتفع
حققتها  مكا�ضب  لتوا�ضل  النفط  اأ�ضعار  ارتفعت 
يف  الوقود  على  الطلب  تعايف  ب�ضاأن  التفاوؤل  بف�ضل 
ارتفاع حاالت االإ�ضابة  الرغم من  العامل، على  اأنحاء 
االأمريكية،  الواليات  بع�ش  يف  كورونا  بفرو�ش 
يف  اخلام  النفط  اإنتاج  يف  انتعا�ش  على  موؤ�رات 
الواليات املتحدة.و �ضعدت العقود االآجلة خلام غرب 
يعادل  ما  اأو  �ضنتا   57 االأمريكي  الو�ضيط  تك�ضا�ش 
تتجه  لكنها  للربميل،  دوالرا   39.29 اإىل  باملئة   1.5

االأ�ضبوع. هذا  انخفا�ش طفيف  ت�ضجيل  �ضوب 
ما  اأو  �ضنتا   64 برنت  خلام  االآجلة  العقود  ارتفعت  و 
41.69 دوالرا للربميل و تتجه  1.6 باملئة اإىل  يعادل 
اأي�ضا �ضوب ت�ضجيل انخفا�ش حمدود يف االأ�ضبوع.
ق/و

جمل�س الوزراء يعقد اجتماعه 
الدوري برئا�صة تبون

اجتماعه  االأح��د  اليوم   ال��وزراء  جمل�ش  يعقد 
تبون،  املجيد  عبد  ال�ضيد  برئا�ضة  ال���دوري، 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  اجلمهورية  رئي�ش 
ما  ح�ضب  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  امل�ضلحة، 
اجلمهورية  لرئا�ضة  بيان  يف  ال�ضبت  اأم�ش  جاء  
�ضباح  الوزراء  جمل�ش  يعقد   " البيان  يف  .وجاء 
الدوري  اجتماعه   2020 جوان   28 االأح��د  غد 
اجلمهورية  رئي�ش  تبون،  املجيد  عبد  برئا�ضة 
الدفاع  وزير  امل�ضلحة،  للقوات  االأعلى  القائد 
من  عددا  الوزراء  جمل�ش  �ضيدر�ش  الوطني.و 
االأ�ضغال  و  الطاقة  بقطاعات  تهّم  العرو�ش 

ال�ضحة". و  العمومية 
ق/و



تخ�س جمال الهند�صة الكهربائية و �صبكة الذكاء

قريبا ..اإن�صاء مدر�صة عليا للتكوين العايل 
يف ميادين الطاقات املتجددة  

لوؤي ي
----------------------

�ضمان  على   املدر�ضة  ت�ضهر   و   
العلمي  البحث  و  العايل  التكوين 
و التطوير التكنولوجي يف ميادين 
و �ضعب الطاقات املتجددة و البيئة 
منها  �ضيما  ال  امل�ضتدامة  التنمية  و 
�ضبكة  و  الكهربائية،  الهند�ضة 
الطاقات  و  القيا�ضة  و  ال��ذك��اء 
و  البيئة  و  امل��ت��ج��ددة  و  اجل��دي��دة 
االقت�ضاد  و  العمومية  ال�ضحة 
ت�ضمنه  م��ا  ح�ضب  و  االأخ�����ر. 
العدد  يف  �ضدر  تنفيذي  مر�ضوم 
االأخر من اجلريدة الر�ضمية و الذي 
العزيز  عبد  االأّول،  الوزير  وّقعه 
املر�ضوم  الأحكام  تطبيقا  انه   جراد، 
الذي    2016 يف  املوؤرخ  التنفيذي 
يحدد القانون اال�ضا�ضي النموذجي، 

عليا  وطنية  مدر�ضة  ُتن�ضاأ  فاإنه 
العليا  الوطنية  املدر�ضة  ت�ضمى 
للطاقات املتجددة و البيئة و التنمية 
املدر�ضة يف  امل�ضتدامة، و حدد مقر 
ممثلي  من  املجل�ش  يتكون  باتنة.و 
قطاعات رئي�ضية على غرار الدفاع 
و  اخلارجية  ال�ضوؤون  و  الوطني  

و  ال�ضناعة  و  الداخلية  و  الطاقة 
اىل  املتجددة،   الطاقات  و  البيئة 
املتجددة  الطاقات  حمافظ  جانب 
مركز  مدير  و  الطاقوية  الفعالية  و 
باالإ�ضافة  املتجددة،  الطاقات  تنمية 
اىل ممثلني عن املوؤ�ض�ضات العمومية 

االقت�ضادية.

تتجه احلكومة اإىل اإن�صاء مدر�صة وطنية عليا تعنى بالتكوين العايل يف ميادين الطاقات املتجددة و البيئة و التنمية 
امل�صتدامة و ذلك حتت و�صاية الوزير املكلف بالتعليم العايل.
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ال�صروع يف ا�صتغالل نظام ت�صيري خط 
النتظار بربيد اجلزائر

على م�صتوى املكاتب و املراكز الربيدية بوليات الوطن

بداأت موؤ�ض�ضة بريد اجلزائر يف ا�ضتغال 
نظام ت�ضير خط االنتظار على م�ضتوى 
ذلك  ال��ربي��دي��ة.و  امل��راك��ز  و  املكاتب 
عرب  الربيد  وزارة  به  اأف��ادت  ح�ضبما 
�ضفحتها الر�ضمية على موقع التوا�ضل 
يعد  النظام  "فاي�ضبوك".هذا  االجتماعي 
مك�ضبا تقنيا جديدا ملوؤ�ض�ضة بريد اجلزائر 
خال  من  الزبائن  ب�تمكني  �ضي�ضمح  و 
احل�ضول  من  تفاعلية  رقمية  �ضا�ضات 
ال�ضبابيك،  اأمام  للمرور  التذاكر  على 
اإ�ضافة اإىل احل�ضول على املعلومات من 

يتم  التي  االإ�ضهارية،  الوم�ضات  خال 
بثها مع اإمكانية اإبداء راأيهم ب�ضاأن جودة 
الربيدية. املكاتب  من  املقدمة  اخلدمات 
اإدارة  ومراقبة  متابعة  اإىل  باالإ�ضافة 
املوؤ�ض�ضة لكافة ن�ضاطات مكاتب الربيد 
و م�ضتوى مردودية االأعوان ب�ضفة اآنية، 
ف�ضا عن توفرها على اأر�ضية تت�ضمن 
بل  جهويا  و  وطنيا  دقيقة  اح�ضائيات 
وعلى م�ضتوى كل �ضباك متواجد يف اأي 

مكتب بريدي على امل�ضتوى الوطني.
لوؤي ي

يخ�س اأول حزمة من العقوبات ت�صتهدف النظام ال�صوري وحلفائه وال�صركات والأفراد

بورقعة وبوحريد يقودان تكتال �صد قانون "قي�صر" الأمريكي
عدد  اع��ت��زام  ع��ن  دم�ضق  ك�ضفت 
املنددة  اجلزائرية  ال�ضخ�ضيات  من 
بقانون "قي�ر" ت�ضكيل جبهة عربية 
على  عقوبات  فر�ش  بعد  افريقية 
لها  تقدم  التي  البلدان  وعلى  �ضوريا 

م�ضاعدات �ضناعية اأو ع�ضكرية.
واأفادت وكالة "�ضانا" لاأنباء ال�ضورية 
لقانون  رف�ضهم  عن  "تعبراً  اأم�ش 
ال�ضخ�ضيات  من  عدد  يعتزم  قي�ر، 
جميلة  املنا�ضلة  تتقدمها  اجلزائرية 
االأخ�ر  ال��رائ��د  واملجاهد  بوحرد 
بورقعة، ت�ضكيل جلنة عربية-اإفريقية 
لك�ر احل�ضار االقت�ضادي االأمريكي 
قوافل  واإر�ضال  �ضوريا  على  الغربي 
وجوية  وبحرية  برية  وطبية  غذائية 

اإىل دم�ضق".
ويف  ال�ضخ�ضيات  "هذه  واأ�ضافت 
لتجويع  )ال  عنوان  حتت  لها  بيان 
العامل  اأحرار  ال�ضوري( دعت  ال�ضعب 

اإىل التحرك لرف�ش القانون والوقوف 
بوجه التبجح االأمريكي".

االأمريكي  قي�ر"  "قانون  ودخ��ل 
اإذ  احلايل،  جوان   17 يف  التنفيذ  حيز 
اأول  عن  املتحدة  ال��والي��ات  اأعلنت 
حزمة من العقوبات االقت�ضادية �ضد 
النظام ال�ضوري وحلفائه وال�ركات 
�ضتتبعها  فيما  به،  املرتبطني  واالأفراد 
اأخرى  عقابية  اإج��راءات  مراحل  على 

يت�ضّمنها القانون.
يوؤدي  اأن  ُيتوقع  القانون  هذا  تفعيل 
اإىل �ضّل مفا�ضل االقت�ضاد ال�ضوري 
)م�رف  له  املالية  البنية  با�ضتهدافه 
�ضوريا املركزي( وال�ضبكات املرتبطة 
اإىل  باالإ�ضافة  االأم��ر،  ب��ادئ  يف  به 
التبادل  حركة  على  قيود  و�ضع 
االقت�ضادي بني النظام وحلفائه جلهة 

اإمداده باملواد واالأموال.
 17 ومنذ  ال�ضوري،  النظام  ويخ�ضع 

من ال�ضهر اجلاري، لعقوبات اأمركية 
وا�ضعة جاءت تنفيذا لقانون "قي�ر"، 
اأدرج ب�ضار االأ�ضد و زوجته و �ضقيقه 
الئحتها  يف  ب�رى،  �ضقيقته  و  ماهر 
م�ضتعار  ا�ضم  هو  و"قي�ر"  االأوىل. 
جي�ش  عن  ان�ضق  �ضابق  لع�ضكري 
اأكرث  2013، وحمل معه  النظام، عام 
مروعة  ���ض��ورة  األ��ف  خم�ضني  م��ن 
ال�ضجون  يف  التعذيب  ل�ضحايا 

ال�ضورية.
�ضور  االأمركية،  االإدارة  واأخ�ضعت 
التقني،  للفح�ش  املروعة،  "قي�ر" 
فعر�ش  بالكامل،  منها  التحقق  ومت 
ونظامه  االأ���ض��د  ملعاقبة  م�روعا 
وداعميه، حتت ا�ضم قانون "قي�ر" و 
اأقّر نهاية العام املا�ضي، ثم دخل حّيز 

التنفيذ، اأوا�ضط ال�ضهر اجلاري.

لوؤي ي

تعليمات للعمل بنظام املناوبة بهدف اإنهاء �صكنات عدل يف الأجال 
املحددة

قبيل انطالق عملية جديدة لختيار املواقع

للوكالة  العام  املدير  اأم�ش  ك�ضف 
وتطويره،  ال�ضكن  لتح�ضني  الوطنية 
كل  رف��ع  على  بلعريبي،  ط���ارق 
االأ�ضغال  تقدم  تواجه  التي  العراقيل 

بور�ضات االإجناز .
قادته  زيارة  خال  بلعريبي،  ووقف 
بلعبا�ش على مدى  اإىل والية �ضيدي 
باالإيجار  البيع  �ضيغة  م�ضاريع  تقدم 
بوالية امل�ضتقبلة الزيارة، �ضملت اأي�ضا 
االأحياء ال�ضكنية التابعة لوكالة عدل .
واأعطى املدير العام توجيهات �ضارمة 
فرع  اإلزام  مع  االأ�ضغال  بوترة  للدفع 
حملة  بال�روع يف  العقاري  الت�ضير 

تنظيف الأحياء عدل.
ومن توجيهات بلعريبي هي ا�ضتدراك 
جميع النقائ�ش امل�ضجلة يف امل�ضاريع 
ال�ركة  وعلى  للت�ضليم،  املربجمة 
�رورة  م�ضكنا   460 باإجناز  املكلفة 
التهيئة  اأ�ضغال  وت��رة  يف  الت�ريع 

اخلارجية.
بنظام  العمل  �رورة  على  اأكد  كما 
يف  االأ�ضغال  انهاء  بهدف  املناوبة 
وترة  الت�ريع يف  و  املحددة،  االآجال 

االأ�ضغال مبوقع 2000 م�ضكن عدل.
و األزم املدير العام لوكالة عدل مكاتب 
و  امل�ضاريع  وروؤ���ض��اء  ال��درا���ض��ات 
بتقدمي خمطط عمل  االإجناز  �ركات 

يو�ضع مكان تقدم االأ�ضغال.
املكلفة  ال�ركات  بتن�ضيب  اأمر  كما 
برنامج  من  املتبقية  احل�ضة  باإجناز 
1250 وحدة  ب�  املقدرة  بالوالية  عدل 

�ضكنية.
والعمران  ال�ضكن  اأعلن وزير  بدوره  
اإطاق  عن  نا�ري،  كمال  واملدينة، 
امل��واق��ع  الخ��ت��ي��ار  ج��دي��دة  عملية 

األف   40 لفائدة  موجهة  ال�ضكنية، 
باالإيجار  البيع  برنامج  يف  مكتتب 
"عدل" على امل�ضتوى الوطنيي االأيام 
القليلة القادمة، من بينهم 20 الف يف 

العا�ضمة.
ت�ريحات  يف  ن��ا���ري،  واأو���ض��ح 
جل�ضة  ه��ام�����ش  ع��ل��ى  �ضحفية 
خم�ض�ضة لاأ�ضئلة ال�ضفوية باملجل�ش 
العملية  هذه  اأن  الوطني،  ال�ضعبي 
الوطنية  الوكالة  متكنت  بعدما  جاءت 
"عدل"،  وتطويره  ال�ضكن  لتح�ضني 
عقارية  اأوع��ي��ة  على  احل�ضول  من 

جديدة ملوا�ضلة برناجمها ال�ضكني.
�ضيتم  اأن��ه  ال�ضكن،  وزي��ر  واأ���ض��اف 
اإطاق عمليات اأخرى الختيار املواقع 
عقارات  توفرت  كلما  ال�ضكنية، 
يف  مكتتب  اآخ��ر  غاية  اإىل  ج��دي��دة 
الربنامج. وجتري عملية اختيار املواقع 
ال�ضكنية عن طريق املوقع االإلكرتوين 
لوكالة "عدل" ل�ضالح املكتتبني الذين 

دفعوا ال�ضطر االأول.
اأما بخ�ضو�ش عملية توزيع �ضهادات 
التخ�ضي�ش التي �رع فيها منت�ضف 
نا�ري  ف�ضدد  اجل��اري،  جوان  �ضهر 
على اأنها "ت�ضر بوترة عادية بالرغم 
طرف  من  حتفظات  عدة  ت�ضجيل  من 
هذا  ويف  بها".  املعنيني  املكتتبني 
وّجه  اأنه  اإىل  الوزير  اأ�ضار  ال�ضياق، 
"عدل"  لوكالة  "�ضارمة"  تعليمات 
من  التحفظات  هذه  معاجلة  ب�رورة 
اأجل �ضر العملية يف اأح�ضن الظروف.
وفيما يتعلق باإعادة بعث االأ�ضغال يف 
خمتلف ور�ضات ال�ضكن، �ضدد الوزير 
على �رورة احرتام التدابر الوقائية 
التمكن  اأجل  من  كورونا،  وباء  �ضد 

وا�ضتدراك  التحدي  ه��ذا  "رفع  من 
التاأخر الكبر امل�ضجل، بالنظر لتوقف 

امل�ضاريع لعدة اأ�ضهر".
قطاع  على  االأول  امل�ضوؤول  واأب��رز 
ال�ضكن: "اأنا�ضد عمال القطاع وجميع 
اجلزائريني باأن يلتزموا بتدابر الوقاية 
�رورية.  من  اأكرث  اأ�ضبحت  والتي 
علينا الوقوف يدا واحدة �ضد انت�ضار 
بعث  اإع��ادة  من  نتمكن  لكي  الوباء 
م�ضاريع  واإطاق  املتوقفة  امل�ضاريع 
جديدة لفائدة املواطن الذي يعلم جيدا، 
اأن ال�ضكن هو اأحد اأولويات حكومته".
لوؤي ي

  اإ�صالحات جديدة لتح�صني خدمة التزويد 
باملاء ال�صروب

من بينها اإن�صاء �صركات ذات اأ�صهم ح�صب براقي

اأرزقي"  "براقي  اأكد وزير املوارد املائية 
اجلارية  ال�ضنة  نهاية  قبل  �ضيتم  اإن��ه 
امل�ضاريع  م��ن  معترب  ع��دد  ا���ض��ت��ام 
املائية  املوارد  بقطاع  اخلا�ضة  التنموية 
عرب الوطن، خا�ضة تلك املتعلقة بتوفر 
تعرف  التي  البلديات  يف  ال�روب  املاء 

نق�ضا كبرا يف هذا املورد احليوي.
لل�ضحافة  ت�ريح  يف  براقي  واأو�ضح 
ان قطاعه يحتوي على 1081 م�روعا 
وباء  ب�ضبب  توّقف  الوطن  عرب  تنمويا 
احلجر  رفع  بعد  "كوفيد19-".وذلك 
،حيث  االجن��از  م�ضاريع  على  ال�ضحي 
اكرث  يف  االنطاق  اي��ام  ع�رة  منذ  مت 
حظيت  التي  امل�ضاريع  هذه  ن�ضف  من 
ت�ضليم  بهدف  ا�ضتدراكي،  بربنامج 
اجلارية.و  ال�ضنة  نهاية  قبل  معظمها 
االأولية  اإعطاء  مت  ان��ه  امل�ضوؤول  اأب��رز 
للم�ضاريع املتعلقة بتوفر املاء ال�روب 
يف البلديات التي تعرف نق�ضا يف هذه 
ال�ضياق  ذات  يف  احليوية.واأعلن  املادة 
من  الأكرث  �ضت�ضمح  امل�ضاريع  هذه  ان 
400 بلدية التي كانت تعرف نق�ضا يف 
التزويد باملاء ال�روب مرة كل يومني اأو 
اخلدمة  لهذه  كبر  بتح�ضني  اأيام،  ثاثة 
باملياه  اليومي  التزويد  من  واال�ضتفادة 
م�ضادر  لل�رب.وبخ�ضو�ش  ال�ضاحلة 
براقي  اأكد  لل�رب،  ال�ضاحلة  املياه  هذه 

ان امل�ضدر االأ�ضا�ضي و املعترب لها يتمثل 
يف املياه اجلوفية باالإ�ضافة اإىل ن�ضبة 30 
باملائة من مياه ال�ضدود.و قال براقي يف 
هذا ال�ضدد ان حت�ضني اخلدمة العمومية 
عرب  �ضيمر  ال�����روب،  باملاء  املتعلقة 
االإ�ضاح  يتمثل  و  هامني،  ا�ضاحني 
اأ�ضهم  ذات  �ركات  اإن�ضاء  يف  االأول 
للجزائر  التطهر  و  املياه  ل�ركة  مماثلة 
جزائرية  �ضتكون  انها  غر  "�ضيال"، 
الكربى  امل��دن  يف  ذلك  و  باملائة   100
مائية  انظمة  ت�ضم  التي  امل��دن  وك��ذا 
الذي  بوهارون  �ضد  غرار  على  معقدة 
والي��ات،  ل�ضت   ال�روب  املياه  يوفر 
اربع  منها فقط تتلقى ن�ضبة كبرة من 
اإن�ضاء  اأن  ال�ضياق  ذات  يف  املياه.واأكد 
التوزيع  �ضي�ضمن  ال�ركات  هذه  مثل 
العادل للمياه ال�ضاحلة لل�رب.واأو�ضح 
التكفل  يف  يتمثل  الثاين  اال�ضاح  اأن 
عن  ال�روب،  املاء  بخ�ضو�ش  بالطلب 
الت�ربات  حمل  املياه  ا�ضرتجاع  طريق 
مربزا ان 50 باملائة من املوارد التي يتم 
جتنيدها تتعر�ش للت�ربات و هذا يعني 
ان 1.5 مليار مرت مكعب من اأ�ضل 3.6 
مليارات مرت مكعب من املياه ال�روب 

تواجه هذه الظاهرة.
لوؤي ي
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الحتاد الأوروبي يرخ�س للجزائريني بزيارته بدءا 
من مطلع جويلية 

لوؤي ي
-------------------

االأوروبي  االحتاد  قدر  بعدما  وذلك 
بها  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  فرو�ش  اأن 
نقلته  ما  ح�ضب  ال�ضيطرة  حتت  بات 
م�ضادر  عن  اأمريكية  اإعام  و�ضائل 
اجلزائر  الائحة  دبلوما�ضية.وت�ضم 
وتون�ش واملغرب، باالإ�ضافة اإىل دول 
واليابان  وكندا  اأ�ضرتاليا  مثل  اأخرى 
االأوروغ��واي  و  وتاياند  وجورجيا 
حني  اجلنوبية.ويف  وكوريا  �ربيا  و 
اإىل  تعود  احلدود  مراقبة  اأّن �ضاحية 
التكتل  فاإّن  االأوروب��ي  االحتاد  دول 
االإمكان  قدر  التن�ضيق  اإىل  ي�ضعى 
�ضيخّول  الذين  امل�ضافرين  ب�ضاأن 
خلفية  على  ذلك  و  دولة،  زيارة  لهم 
ف�ضاء  دول  بني  التنقل  حرية  عودة 
التي  القيود  تخفيف  مع  "�ضنغن" 

الوبائية  امل��وج��ة  ب��داي��ة  م��ع  اأق���ّرت 
غر  ال�ضفريات  القارة.ومنعت  يف 
يف  االأوروبي  االحتاد  اإىل  االأ�ضا�ضية 
هذا  رفع  ويتوقع  مار�ش  منت�ضف 
االأولوية  اإعطاء  مع  تدريجيا  االإجراء 
تت�ضابه  دول  من  االآت��ني  ال��زوار  اإىل 
الوباء  تف�ضي  �ضعيد  على  موؤ�راتها 

مع دول االحتاد االأوروبي التي قالت 
العدوى  اأن  اأوروبية  اعام  و�ضائل 
هذه  م�ضتوى  على  باالنح�ضار  بداأت 
االوروبي  االحتاد  قرار  البلدان.ياتي 
التون�ضية  ال�ضلطات  اأعلنت  وقت  يف 
لتي�ضر  ات��ف��اق��ي��ات  مناق�ضة  ع��ن 
اجل��زائ��ر  الليبيني  ع��ب��ور  عمليات 

الربية  حدودها  فتح  اإعادة  مع  موازاة 
والبحرية و اجلوية بعدما حتدثت عن 
وباء  تف�ضي  �ضد  املعركة  "ك�ضب" 
"كورونا" امل�ضجد.و ا�ضتثنيت ليبيا و 
اجلزائر من قائمة بلدان اأعدتها وزارة 
م�ضتوى  على  التون�ضية  ال�ضحة 
كورونا  فرو�ش  انت�ضار  خطورة 
ع�ضو  ذل��ك  ف�ر  حيث  امل�ضتجد، 
يف  كورونا  ملجابهة  العلمية  اللجنة 
بتوجه  غديرة  حبيب  الدكتور  تون�ش 
ثنائية مع  اتفاقيات  ابرام الحقا  باده 
عملية  بخ�ضو�ش  ال�ضقيقني  البلدين 
الازمة  ال��رتات��ي��ب  و  احل���دود  فتح 

كورونا. فرو�ش  ملجابهة 
فتح  عملية  مناق�ضة  �ضتتم  كما 
احلدود و االإجراءات املعتمدة مبا�رة 
اتفاقيات  واإبرام  الطرف اجلزائري  مع 

للغر�ش. خا�ضة 

ن�صر الحتاد الأوروبي قائمة بعدد من الدول التي �صي�صمح ملواطنيها الدخول اإىل الحتاد الأوروبي يف الفاحت من �صهر جويلية القادم و 
ذلك بعد فتح احلدود الأوروبية التي كانت مغلقة جراء اأزمة انت�صار وباء "كورونا" امل�صتجد "كوفيد19".

يف انتظار ف�صل ال�صلطات يف قرار فتح احلدود

 

مل يتم بعد فتح احلدود 
الربية التون�صية اجلزائرية

التون�ضية،  بالق�رين  لل�ضحة  اجلهوي  املدير  اأكد 
احلدود  فتح  بعد  يتم  مل  اأنه  ال�ضعباين،  الغني  عبد 
بو�ضبكة  مب��ع��ربي  اجل��زائ��ري��ة  التون�ضية  ال��ربي��ة 
انتظار  يف  وذل��ك  وح��ي��درة.  فريانة(  )معتمدية 
والرتاتيب  االإج����راءات  جممل  ات��خ��اذ  ا�ضتكمال 
كورونا”   ” وباء  خماطر  من  توقيا  الازمة  الوقائية 
ال�ضلطات  بني  التن�ضيق  عملية  وا�ضتكمال  امل�ضتجد، 

واجلزائرية. التون�ضية 
باملعربين  عزل  غرفتي  تركيز  انه  ال�ضعباين،  وبنّي 
تكوين  عملية  اإ�ضتكمال  اإنتظار  يف  املذكورين، 
ب�ضفة  موؤخرا  املنتدبني  طبية  ال�ضبه  االإط���ارات 
 3 ملدة  للعمل  معهم  عقود  ب��رام  اإ عرب  اإ�ضتثنائية 
احلدوديني،  وبو�ضبكة  حيدرة  معربي  يف  اأ�ضهر 
القطر  م��ن  اجلهة  على  ال��واف��دي��ن  م��ع  والتعامل 
دقة،  بكل  ال�ضحي  الربتوكول  وتطبيق  اجلزائري 
احلمراء.  املناطق  �ضمن  م�ضنفة  اجلزائر  اأن  باإعتبار 
واجلوية  والبحرية  الربية  حدودها  فتح  تون�ش  اأعادت 
ام�ش  يوم  اأ�ضهر  ثاثة  من  اأكرث  منذ  االأوىل  للمرة 
ال�ضيطرة  من  متكنت  اأنها  اأعلنت  اأن  بعد  ال�ضبت، 
وجرى  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  فرو�ش  تف�ضي  على 
قرطاج  تون�ش  مطار  يف  العمليات  بع�ش  ا�ضتئناف 
متجهة  جوية  رحات  مغادرة  املقرر  ومن  الدويل، 

وباري�ش. وجنيف  روما  اإىل 
لوكالة  العزابي  �ضليم  اال�ضتثمار  وزي��ر  وق��ال 
ت�ضل  بن�ضبة  ينكم�ش  قد  االقت�ضاد  اإن  »رويرتز«، 
ركود  اأ�ضواأ  وهو  اجلائحة،  ب�ضبب  باملئة  �ضبعة  اإىل 
م�ضيًفا:  عاما،   60 من  يقرب  فيما  الباد  ت�ضهده 
�ضرتتفع  تون�ش  يف  العمل  عن  العاطلني  اأعداد  "اإن 
لدرا�ضة حكومية  وفقا  األف عاطل جديد،   275 بنحو 

االإمنائي". املتحدة  االأمم  برنامج  مع  بال�راكة 
                              لوؤي ي 

يف انتظار ا�صتكمال التن�صيق بني �صلطات 
البلدين ح�صب م�صوؤول تون�صي

ح�صيلة جديدة حتطم الرقم القيا�صي يف اأعداد الإ�صابات باجلزائر
�ضاعة   24 ال�  خال  اجلزائر  �ضجلت 
بفرو�ش  جديدة  اإ�ضابة   283 االأخرة 
منحى  يف  وف��ي��ات  و7  ك���ورون���ا 
ال��وب��ائ��ي��ة.  للو�ضعية  ت�����ض��اع��دي 
الرقم  اجل��دي��دة  احل�ضيلة  وحطمت 
يكن  ومل  االآن  حلد  امل�ضجل  القيا�ضي 
ذلك �ضوى اأم�ش االول اأين مت ت�ضجيل 

240 حالة جديدة.
وارت��ف��ع ب��ذل��ك ال��ع��دد االإج��م��ايل 
اإىل  الباد،  يف  املوؤكدة  لاإ�ضابات 
العدد  ارتفع  بينما  حالة،   12968

اإىل  الفرو�ش  ل�ضحايا  االإج��م��ايل 
عنه  ك�ضف  ما  ح�ضب  وف��اة،   892
فرو�ش  ور�ضد  متابعة  جلنة  رئي�ش 
ت�ضجيل  مت  فورار.كما  جمال  كورونا 
تعايف  حالة   136 الفرتة،  نف�ش  يف 
العدد  لرتفع  التاجي،  الفرو�ش  من 
 ،  9056 ال�ضفاء  حل��االت  االإج��م��ايل 
تواجد  عن  امل�ضدر،  نف�ش  واأع��ل��ن 
املركزة.وقال  العناية  يف  حالة   49
ان  خياطي  م�ضطفى  الربوفي�ضور 
بالفرو�ش  االإ�ضابات  اأعداد  ارتفاع 

القلق  على  يبعث  االأخرة  املدة  خال 
الكلي  اإمكانية فر�ش احلجر  يرجح  ما 
ارتفاعا  عرفت  التي  ال��والي��ات  يف 
بالفرو�ش.  االإ�ضابات  عدد  يف  كبرا 
ال�ضحة  منظمة  اأف��ادت  جانبها  من 
تطوره  ال��ذي  اللقاح  ب��اأن  العاملية، 
فرو�ش  �ضد  “اأ�ضرتازينكا”  �ركة 
اللقاح  االأرجح”  “على  هو  كورونا 
العامل  يف  تقدما  واالأك���رث  ال��رائ��د 
املنظمة  علماء  كبر  واأو�ضح  حاليا. 
مر�ضح  “مودرنا”  �ركة  لقاح  اأن 

بعيدا”  “لي�ش  اأن��ه  م�ضيفا  اأي�ضا، 
اإليها  و�ضل  التي  التقدم  مرحلة  عن 
اأن  واأ���ض��اف  “اأ�ضرتازينكا”.  لقاح 
مع  مفاو�ضات  حاليا  جتري  املنظمة 
امل�ضّنعة  ال�ضينية  ال�ركات  من  عدد 
حمتملة  لقاحات  ب�ضاأن  ل��اأدوي��ة 
ر�ضمّيًا  و�ُضّجلت  ل�”كوفيد19″-. 
9،604،040 �ضخ�ضا  اإ�ضابة اأكرث من 
196 بلداً ومنطقة بالفرو�ش منذ  يف 
بدء تف�ضيه، تعافى منهم 4،770،300 
�ضخ�ش على االأقل.             لوؤي ي

حماية امل�صتهلك تقرتح 
والكهول “حجر” ال�صباب 

 يف البيوت !
امل�ضتهلك  حلماية  الوطنية  املنظمة  رئي�ش  اقرتح 
ال�ضباب  على  كلي  حجر  فر�ش  زبدي،  م�ضطفى 
فوق  ال�ضن  وكبار  �ضنة   16 عن  اأعمارهم  تقل  الذين 
لل�رورة  اإال  املنازل  من  خروجهم  ومنع  �ضنة،   65
يف  كبر  ارتفاع  ت�ضجيل  بعد  الوباء  ح�ر  اأجل  من 
االأخرة. االيام  يف  كورونا  بفرو�ش  االإ�ضابات  عدد 
و  ملتابعة  العملية  اللجنة  تتحرك  اأن  زبدي  وتوقع 
تفاقم  و  ت�ضاعف  ملنع  ب�رعة  كورونا  وباء  ر�ضد 
ال�ضحي  احلجر  اإجراءات  ت�ضديد  خال  من  الو�ضع 
االإ�ضابات  معدل  يف  امل�ضبوق  غر  ارتفاع  بعد 
فر�ش  يتم  اأن  املتحدث  ي�ضتبعد  مل  بالفرو�ش.و 
و  �ضيما  الوطن  والي��ات  بع�ش  على  كلي  حجر 
املتابعة  خلية  اأجرتها  التي  االأخرة  التحقيقات  اأن 

للوباء. جديدة  بوؤر  ظهور  عن  ك�ضفت 
امل�ضتهلك  حلماية  الوطنية  املنظمة  رئي�ش  وح�ضب 
كانت  االأ�ضبوع  هذا  نهاية  امل�ضجلة  االأرق��ام  ف��اإن 
يف  تندرج  التي  ال�ضلوكيات  لبع�ش  نظرا  متوقعة 

املواطنني. بع�ش  لدى  اال�ضتهتار  خانة 
عدة  على  الوقوف  “مت  ن��ه  اإ ال�ضياق  هذا  يف  وق��ال 
للن�ضاط  اخلا�ش  النقل  عودة  بعد  خا�ضة  جتاوزات 
ت�ضجيل  مت  كما   ، الوقاية  ل�روط  احرتامه  وعدم 
اأين  احلفات  قاعات  غلق  لاأعرا�ش رغم  قوية  عودة 
�ضيقة  م�ضاحات  يف  تنظم  املنا�ضبات  هذه  اأ�ضبحت 
االإعام  و�ضائل  زبدي  حمل  املنازل”.باملقابل،  يف 
التح�ضي�ش  �ضعف  م�ضوؤولية  الب�رية  ال�ضمعية 
ال�ضاعة  حلد  اأ�ضخا�ش  “هناك  م�رحا:  الوباء  مبخاطر 
اإىل  الولوج  وجب  لذلك  كورونا  بوجود  يوؤمنون  ال 

املر�ضى. معاناة  نقل  و  امل�ضت�ضفيات  داخل 
                                                                ق/و

الوليات بع�س  على  كلي  حجر  فر�س  يرجح  وخياطي  وفيات  و7  اإ�صابة   283

واجعوط يد�صن جلل�صات حوار وطني �صامل مع النقابات املعتمدة حديثا
حممد  الوطنية،  الرتبية  وزي��ر  ق��ال 
مب�ضوؤويل  ل��ق��اءه  خ��ال  واج��ع��وط، 
لقطاع  التابعة  النقابية  التنظيمات 
بح�ضور  حديثا،  واملعتمدة  الرتبية 
اجلل�ضات  ان  املركزية  االإدارة  اإطارات 

�ضتكون ممهدة حلوار وطني �ضامل.
اللقاء  هذا  فاإن  للوزارة،  بيان  وح�ضب 
ترقية  ملحور  جت�ضيدا  ياأتي  التعاريف، 
ت�ضمنه  ال��ذي  االجتماعية  ال�راكة 
تكملة  وك��ذا  احلكومة  عمل  خمطط 
برجمتها  التي  ال��ل��ق��اءات  ل�ضل�ضلة 
ال�ركاء  مع  الوطنية،  الرتبية  وزارة 
م�روع  لت�ضليمهم  االجتماعيني 
ت�ضخي�ضية  جل�ضات  لتنظيم  م�ضودة 
ا���ض��اح  منهجية  ح���ول  وت��ق��ومي��ي��ة 

ق�ضد  ذلك،  وياأتي  الرتبوية.  املنظومة 
خطوات  تبلور  طريق  خارطة  ر�ضم 
عميق  ا�ضاح  حتقيق  اجتاه  يف  واثقة 
االإ�ضاحات  من  غ��ره  مع  ين�ضجم 
خمتلف  يف  بادنا،  عليها  تقدم  التي 
ال��ق��ط��اع��ات وي��ت��ن��اغ��م م��ع اأه���داف 
اللقاء  افتتاح  اجلديدة.وبعد  اجلمهورية 
األقى  العام،  لاأمني  ترحيبية  بكلمة 
باحل�ضور  ب��دوره  رحب  كلمة  الوزير 
م�ضتها اإياها بتهنئتهم على ح�ضولهم 
على االعتماد.واأكد الوزير، اإرادة وزارة 
اللقاء ج�را  اأن يكون  الوطنية  الرتبية 
الثقة ور�ش �ضفوف  للتوا�ضل وزرع 
الرتبوية وال�ركاء  اأفراد اجلماعة  كافة 
االجتماعيني، لتحقيق الطموح امل�ضرتك 

اجلزائرية،  املدر�ضة  مب�ضتوى  الرقي  يف 
الوطني  النقابي  امل�ضهد  بتعزيز 

وتكري�ش التعددية النقابية.
يف  اإيجابي  اأثر  له،  �ضيكون  ما  وهذا 
واإر���ض��اء  االجتماعي  احل���وار  تعزيز 
ي�ضمح  وم�ضتقر  هادئ  اجتماعي  مناخ 
االجتماعية  التنمية  جهود  مبوا�ضلة 
الوزير. ي�ضيف  لبادنا،  واالقت�ضادية 
على  ذاته،  ال�ضاأن  يف  واجعوط،  وذكر 
وزارة  وا�ضتعداد  ال�ضخ�ضي  ا�ضتعداده 
كافة  م��ع  للعمل  الوطنية  الرتبية 
ونزاهة.ياأتي  �ضفافية  بكل  ال�ركاء 
ذلك، من خال اال�ضتماع لان�ضغاالت 
امل�ضرتك  والبحث  املطروحة  والق�ضايا 
عن احللول ملعاجلتها، يف اإطار حوار جاد 

وم�ضوؤول وفق القوانني �ضارية املفعول.
كما اأعترب وزير الرتبية الوطنية، اأن هذه 
اجلل�ضات �ضتكون منطلقا حلوار وطني 
االأط��راف  خمتلف  فيه  ي�ضارك  �ضامل 
اإق�ضاء. دون  الرتبوي  بال�ضاأن  املعنية 
النقابات  م�ضوؤولو  عرب  جهتهم،  ومن 
اللقاء،  بهذا  ارتياحهم  عن  احلا�رين 
جل�ضات  عقد  الوزير  من  ملتم�ضني 
ثنائية لطرح االن�ضغاالت اخلا�ضة بكل 
تقديرهم  احل�ضور،  اب��رز  تنظيم.كما 
نية  من  ت�ضمنته  ملا  الوزير،  لكلمة 
التعامل  يخ�ش  فيما  و�ضادقة  ح�ضنة 
التي  واملكانة  االجتماعي  ال�ريك  مع 

يح�ضل عليها �ضمن خارطة طريق 
عمله.                                    لوؤي.ي

�صلمها م�صودة حول منهجية اإ�صالح املنظومة الرتبوية

اإلغاء تعيني �صعابنة وزيرا لرف�صه التخلي عن جن�صيته الثانية
بقرار  اأنه  ام�ش  االأوىل،  الوزارة  اأكدت 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ش  م��ن 
�ضعابنة  �ضمر  تعيني  اإلغاء  مت  تبون، 
كوزير منتدب مكلف باجلالية الوطنية 
عن  التنازل  رف�ضه  بعد  اخل��ارج،  يف 

اجلن�ضية الفرن�ضية.
فاإنه  االأوىل،  للوزارة  بيان  وح�ضب 

ومبوجب التعديل احلكومي االأخر، فقد 
وزيرا  �ضعابة  �ضمر  النائب  تعيني  مت 
منتدبا لدى الوزير االأول مكلفا باجلالية 
اأن  البيان  واأ�ضاف  باخلارج.  اجلزائرية 
يف  تعيينه  على  وافق  �ضعابنة  �ضمر 
بحمله  الت�ريح  دون  من  املن�ضب 
البيان،  ذات  املزدوجة.وح�ضب  اجلن�ضية 

ميتثل  اأن  �ضعابنة  �ضمر  من  ُطلب  فقد 
املوؤرخ   01/17 رقم  القانون  الأحكام 
لقائمة  املحدد  و   2017 جانفي   10 يف 
واملنا�ضب  للدولة  العليا  امل�ضوؤوليات 
اجلن�ضية  ت�ضرتط  التي  ال�ضيا�ضية 
عن  والتنازل  غرها  دون  واجلزائرية 
امل�ضاورات  االأجنبية.وخال  اجلن�ضية 

لل�رط،  االمتثال  رف�ش  �ضعابنة 
اإلغاء  مت  اجلمهورية  رئي�ش  من  وبقرار 
منتدب  وزي���ر  من�ضب  يف  تعيينه 
وبالتايل  باخلارج  الوطنية  للجالية 
�ضمر �ضعابنة مل يعد �ضمن الت�ضكيلة 

احلكومية احلالية.
لوؤي ي

مل ي�صرح لل�صلطات بحملة اجلن�صية املزدوجة
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اكتظاظ وطوابري مبكاتب الربيد لغياب ال�صيولة 
املالية يف الـوادي

ي�صني حممد 
---------------- 

زبائن  من  العديد  ع��رّب  وق��د 
ال��وادي  بوالية  اجلزائر  بريد 
ا�ضتمرار  من  امتعا�ضهم  عن 
اأزم����ة ال�����ض��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة 
وا�ضتحالة  ال��ربي��د  مبكاتب 
ي��ام،  اأ ع��دة  م��وال��ه��م  اأ �ضحب 
اأمام  الكبرة  للطوابر  نظرا 
بحجة  لغلقها  اأو  ال�ضبابيك 
لهذه  اليومي  التموين  عدم 
البنك  من  الربيدية  املكاتب 

املركزي. 
اإىل  املواطنني  من  عدد  �ضار  واأ
تف�ضي  ظ��ل  يف  م��ل��وا،  ن��ه��م  اأ
ف��رو���ش ك��ورون��ا، من  وب��اء 
الربيد  مكاتب  ب��ني  التنقل 
املالية  ال�ضيولة  ع��ن  بحثا 
ح�ضاباتهم  من  النقود  ل�ضحب 
و���رورة  اجلارية،  الربيدية 
والي��ات  اإىل  ح��ت��ى  التنقل 
احل�ضول  اأج��ل  م��ن  جم���اورة 
جفت  بعدما  م��وال��ه��م  اأ على 
النقود  من  لية  االآ املوزعات 

بريدية  �ضبابيك  عدة  واأعلنت 
االأموال. غياب  عن 

االأزم���ة  ه��ذه  اأن  وامل��اح��ظ 
مع  ح���دة  ازدادت  امل��ال��ي��ة 
ال�روع  بعد  ي���ام  االأ م��رور 
الت�ضامن  منحة  ت�ضديد  يف 
من  املت�ررين  للمواطنني 
ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا وامل��ق��درة 
�ضهريا،  دينار  اآالف   10 مببلغ 
�ضهر  روات��ب  تخلي�ش  وكذا 
القطاعات  من  للعديد  جوان 
بينها  من  والع�ضكرية  املدنية 
وال�ضحة  الرتبية  قطاعات 
ومعا�ضات  العايل،  والتعليم 
امل��ت��ق��اع��دي��ن ب���ال���زي���ادات 

�ضي�ضاعف  ما  وهو  اجلديدة، 
ع��دم  ح���ال  االأزم����ة يف  م��ن 

لها.  �ريعة  حلول  اإيجاد 
الربيد  قبا�ش  بع�ش  واأرج��ع 
نق�ش  اإىل  االأزم�����ة  ه���ذه 
اجلزائر  بنك  ل��دى  ال�ضيولة 
التموين  لعمليات  وخف�ضه 
���ض��ب��وع��ي��ة  ال���ت���ي ب���ات���ت اأ
بعد  حم����دودة،  وب��ك��م��ي��ات 
التحويل  عمليات  ت��راج��ع 
امل����ايل م���ن ط���رف ال��ت��ج��ار 
���ض�����ض��ات  وم�������ض���ري امل��وؤ
احل�ضابات  يف  االقت�ضادية 
ب�ضبب  والبنكية  ال��ربي��دي��ة 
التجارية  الن�ضاطات  توقف 

جائحة  ث���ر  اإ واالق��ت�����ض��ادي��ة 
ك��ورون��ا، م��وؤك��دي��ن ان��ف��راج 
املقبلة  ي����ام  االأ يف  االأزم����ة 
من  العديد  بعث  اإع��ادة  بعد 
العمال  وع��ودة  الن�ضاطات 
رفع  بعد  عملهم  منا�ضب  اإىل 
لغاء  واإ املنزيل  ال�ضحي  احلجر 

اال�ضتثنائية. العطل 
وق���د ع��ا���ش م��واط��ن��و ع��ّدة 
االأزمة  هذه  بالوادي  بلديات 
التوايل،  على  الثاين  لل�ضهر 
وا���ض��ع��ة من  م��ا خ��ل��ق ح��ال��ة 
ال��ت��ذم��ر و���ض��ط امل��واط��ن��ني 
ال���ذي���ن ح��رم��ت��ه��م االأزم����ة 
رواتبهم  يف  ال��ت�����رف  م��ن 
وم�ضتحقاتهم  ال�����ض��ه��ري��ة 

. لية ملا ا
اكتظاظ  عنه  اجن��ر  م��ا  ه��ذه 
وط���واب���ر مب��خ��ت��ل��ف م��راك��ز 
ال��ربي��د ب��ال��والي��ة وح���دوث 
تذمر  مع  الزبائن،  بني  �ضجار 
ال�ضبابيك  واأع��وان  القبا�ش 
وحت��ول  الفو�ضى  حالة  م��ن 

يومي. جحيم  اإىل  مكاتبهم 

الوادي، وات�صاع  العديد من مكاتب الربيد بولية  النقدية يف  ال�صيولة  اأيام من غياب  منذ  زبائن بريد اجلزائر  ي�صتكي 
من  للعديد  جوان  �صهر  رواتب  وتخلي�س  كورونا  بفريو�س  اخلا�صة  الت�صامن  منحة  ت�صديد  يف  ال�صروع  بعد  امل�صكل،  هذا 

القطاعات.

املالية وم�صتحقاتهم  ال�صهرية  رواتبهم  يف  الت�صرف  من  الأزمة  حرمتهم  املواطنني 

اجلمعيات  ب��ع�����ش  ن��ظ��م��ت 
متطوعني،  ومبعية  اخل��ري��ة 
على  وا�ضعة  نظافة  حملة 
اأحمد  اأوالد  مقربة  م�ضتوى 
�ضاركت  ال����وادي،  مب��دي��ن��ة 
املحلية  ال�����ض��ل��ط��ات  فيها 
املدين،  املجتمع  من  وفاعلني 
�ضيدي  اإح�����ض��ان  وجمعية 
التقوى  وجمعية  م�ضتور 
واأكادميية  اخلرية  لاأعمال 

املدين. املجتمع 
التي  العملية  خ���ال  ومت 
 80 م��ن  اأزي��د  فيها  ���ض��ارك 
املقربة  تنظيف  م��ت��ط��وًع��ا، 
واالأو���ض��اخ  احل�ضائ�ش  م��ن 
و�ضائل  با�ضتعمال  املرتاكمة، 
البلدية  خ�ض�ضتها  وعتاد 
�ضتتوا�ضل  حيث  للحملة، 
تنقية  غ��اي��ة  اإىل  العملية 
خا�ضة  االأو�ضاخ  من  املقربة 
ال�ضيف.  ف�ضل  حلول  مع 
املقربة  تنظيف  حملة  ولقيت 
�ضباب  ل��دى  ك��ب��ًرا  رواًج���ا 
التي  الفرتة  هذه  يف  البلدية، 
متديد  ال��والي��ة  فيها  تعرف 
حيث  اجلزئي،  املنزيل  احلجر 
املواطنني  اأغلب  فيها  يقبع 
مبنازلهم،  ال�رائح  كافة  من 
ت��زام��ًن��ا م���ع االإج������راءات 
اتخذتها  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة 
خلية  وج�ضدتها  احلكومة 
االأزم����ة مل��ج��اب��ه��ة ف��رو���ش 

بالبلدية. كورونا 
قاطني  اأحد   عرب  جهته،  من 
ا�ضتهجانه  عن  احلي  .م(  )ج 
اآلت  التي  للحالة  ال�ضديد 
يف  مطالبا  امل��ق��ربة،  ل��ي��ه��ا  اإ
مواطني  م��ن  ال�����ض��اأن  ذات 

هذا  ح��ول  االل��ت��ف��اف  اجل��ه��ة 
مبعية  ال��ت��ط��ّوع��ي،  ال��ع��م��ل 
اأجل  من  اجلمعوي  التكتل 
ه��ل��ي��ه��م  ت��ن��ق��ي��ة اأ����رح���ة اأ
الفرتة  ب��ني  امل��ق��ربة  ومم��رات 
مع  خ��ا���ض��ة  واالأخ�������رى، 
ان��ت��ه��اك ب��ع�����ش ال�����ض��ب��اب 
امل��ن��ح��رف ق��دا���ض��ة امل��ق��ربة، 
وتعديا  خرقا  ي���اه  اإ معتربا 
املوتى،  حرمة  على  ا  حقيقٍيّ
اأحد  عليه  ثنى  اأ الذي  االأمر 
.ق(،  )���ش  املنطقة  �ضكان 
تنظيف  حملة  اأن  نّبه  الذي 
وجه  �ضوى  لها  مق�ضد  ال 
االآخ��رة  �ضّك  وم��لء  ال��ل��ه، 
بالتنفي�ش  وذلك  باحل�ضنات، 
غطتها  ال��ت��ي  امل��ق��ربة  ع��ن 
اأ�ضحت  ح��ي��ث  االأو����ض���اخ، 
للقوار�ش  منا�ضبة  بيئة 
وال���زواح���ف، ال��ت��ي ب��ات��ت 
املقربة،  زائ��ري  حياة  تهّدد 
ال�ضياق،  ذات  يف  م��وؤك��دا 
�ضنة  �ضت�ضبح  املبادرة  اأن 
التكتل  بها  �ضيتكفل  حميدة 

اجلمعوي.
من�ضق  اأك����د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
عاق،  الدين  عماد  احلملة 
للعملية  اجلميع  ا�ضتح�ضان 
ن��ه��ا ج��رت يف  ال��ت��ي اأك���د اأ
ملئها  واأخوية  رائعة  اأجواء 
والت�ضامن  التاحم  روح 
ب���ني اجل��م��ع��ي��ات امل��ح��ل��ي��ة 
امل�����ض��ارك��ة وامل��ت��ط��وع��ني، 
نف�ضه،  ال��وق��ت  يف  مثّمنا 
من  امل��ب��ذول��ة  امل��ج��ه��ودات 
املحلية  ال�ضلطات  ط��رف 

املبادرة. الإجناح 
ي�ضني حممد 

األف كمامة وعد بها مركز  خم�ضون 
�ضويعي  والتمهني  املهني  التكوين 
باإعدادها  خليفة  بحا�ضي  �ضعد 
املوؤ�ض�ضات  ح��اج��ي��ات  لتغطية 
حيث   ، �ضواء  حد  على  واملواطنني 
حملة  يف  قريبا  توزيعها  �ضيتم 
التن�ضيقية  بها  �ضتقوم  وا�ضعة 
مكتب  امل��دين  للمجتمع  الوطنية 

ذات  مع  بالتن�ضيق  خليفة  حا�ضي 
لرتقية  املرجان  وجمعية  البلدية 
البلدية  ب��ذات  ال�ضياحي  ال��رتاث 
التوا�ضل  �ضبكات  تناقلت  ان  ،وما 
�ضارعت  حتى  النباأ  هذا  االجتماعي 
طلباتها  لتقدمي  املوؤ�ض�ضات  بع�ش 
كمامات،  من  حتتاجه  ما  القتناء 
الفاي�ضبوكيني  بع�ش  عرب  حني  يف 

وا�ضتح�ضانهم  ارت��ي��اح��ه��م  ع��ن 
تزامن  ال��ذي  اخل��ري  العمل  لهذا 
يف  القاتل  الوباء  هذا  انت�ضار  مع 
مواطنيها  احد  فقدت  التي  البلدية 

. كورونا  بفرو�ش  اإ�ضابته  جراء 
مدير  م��ع  للتحرير  ح��دي��ث  ويف 
�ضامي   ميمي  ال��ت��ك��وي��ن  م��رك��ز 
ل�ضود   ، التن�ضيقية  ورئ��ي�����ش 

الجناز  �ضويا  عما  اللذان  ن��وح  
الكمامات  من  الهائل  الكم  هذا 
املبادرة  ه��ذه  وت��ن��درج   ، الواقية 
يحمي  وق��ائ��ي  خم��ط��ط  ���ض��م��ن 
تف�ضي  من  واملواطنني  املوظفني 
طالبا  كما   ، القاتل  ال��وب��اء  ه��ذا 
اخلياطة  ور���ض��ات  اأ���ض��ح��اب  م��ن 
امل�روع  لهذا  االن�ضمام  بالبلدية 

على  بالنفع  يعود  ال��ذي  اخل��ري 
عرفت  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دي��ة  م��واط��ن��ي 
كوفيد  عدوى  تف�ضي  يام  االأ هاته 
جيب  ترهق  ثمان  باأ بيعها  بدل   19
التي  ال�ضيدليات  م��ن  امل��واط��ن 
الذي  ال�ضعب  الظرف  هذا  ت�ضتغل 

. الباد  تعي�ضه 
مبارك قدودة 

من  ب��اأع��ج��وب��ة  ف���راد  اأ  8 جن��ا 
قمار،  ببلدية  املحقق  امل��وت 
�ضقوط  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة،  ي��وم 
���ض��ق��ف م��ن��زل��ه��م ال��ع��ائ��ل��ي. 
فراد  االأ فاإن  م�ضادر  وح�ضب 
واح��دة  عائلة  م��ن  الثمانية 
بك�ضور  بع�ضهم  اأ���ض��ي��ب 

. بجروح  االآخر  والبع�ش 
وق����د ت���دخ���ل���ت م�����ض��ال��ح 
نقل  مت  ي��ن  اأ املدنية،  احلماية 
ال�رعة  جناح  على  امل�ضابني 
بقمار. الطبية  لاإ�ضتعجاالت 

يف  ال��ع��ائ��ل��ة  ت�����ردت  فيما 
الظروف  هذه  ظل  يف  الفناء 
درج��ات  وارت��ف��اع  املناخية 
ما  ان��ق��اذ  احل���رارة، وح��اول��وا 

املنزلية. املعدات  من  تبقى 
ن��ا���ض��دت  ط��امل��ا  ال  و���ض��ع 
التدخل  ب�����رورة  العائلة 
املوت  من  نقاذهم  الإ العاجل 
مل  وال���ذي   ، يرتقبهم  ال��ذي 
الطلب  لهذا  اال�ضتجابة  يتم 

اآخر. اإ�ضعار  اإىل  املوؤجل 
بوطيب هنية 

من  ك��ب��ر  ع����دد  ���ض��ت��غ��ل  اأ
ت�ضير  ع��ل��ى  ال�����ض��اه��ري��ن 
خمتلف  يف  امل�ضاجد  �ضوؤون 
فر�ضة  ال��وادي  والية  اأرج��اء 
���ض��دور ال��ق��رار ال����وزاري 
وباء  تف�ضي  ب�ضبب  لغلقها 
ك��ورون��ا وح��ر���ش ال��دول��ة 
ع��ل��ى ���ض��ام��ة امل��واط��ن��ني ، 
ال�ضن  كبار  منهم  خ�ضو�ضا 
يفتقرون  ال��ذي��ن  وامل��ر���ض��ى 
لتفادي  ال��ازم��ة  للمناعة 
مبخاطر  واالإ���ض��اب��ة  ال��ع��دوى 
با�روا   حيث   ، الفتاك  الوباء 
على  ت��رم��ي��م��ات  ب���اإج���راء 
الداخلية  ومرافقها  مقراتها 
هم  م�ضتغلني   ، واخل��ارج��ي��ة 
وامل�ضاهمات  العطاءات  اأي�ضا 
اخلريني  من  و�ضلتهم  التي 
ورج��ال  املجتمع  ف���راد  اأ م��ن 

حيث   ، اأي�ضا  واالأعمال  املال 
الإج��راء  ال�ضبيل  ل��ه  ع��ب��دت 
اأي�ضا  والتخل�ش  التعديات 
اله�ضة  مرافقها  بع�ش  من 
املت�ضدعة  اجل����دران  وك���ذا 
ث��رات  وال��ت��اأ قدمها  ب�ضبب 
واأمطار  حرارة  من  الطبيعية 
والعمل  االإجراء  وهو   ، اأي�ضا 
عليه  وق��ف��ت  ال���ذي  اخل���ري 
دورة  خ��ال  التحرير  يومية 
ي��ام  االأ بها  قامت  ا�ضتطاع 
م�ضاجد  ملختلف  امل��ا���ض��ي��ة 
وكذا  القريبة  البلديات  اأحياء 
الوالية  عا�ضمة  من  البعيدة 
اأغ��ل��ب��ه��ا  اك��ت�����ض��ت  ح��ي��ث   ،
جت�ضيد  ب��ع��د  ج��دي��دة  ح��ل��ة 
وك��ذا  الت�ضميمات  بع�ش 
زادت  ال��ت��ي  ال��ده��ن  عملية 
جمالها  م��ن  االأخ����رى  ه��ي 

مبا   ، اجلميع  رغبة  من  وك��ذا 
ال�ضغار  االأط��ف��ال  ذل��ك  يف 
اأي�ضا  ه��م  ا���ض��ت��اق��وا  ال��ذي��ن 
 ، ج��دي��د  م��ن  امل�ضاجد  لفتح 
وي��ع��ودوا  نفون  ي�ضتاأ حتى 
واملتوا�ضل  الدائم  لتعلقهم 
كانوا  كما  ال�ضلوات  بجميع 
حني  يف   ، ال�ضابق  يف  عليه 
زياراتها  ثناء  اأ اجلريدة   وقفت 
ثر  التاأ على  للم�ضاجد  العديدة 
املتقدمني  لاأ�ضخا�ش  الكبر 
االإج���راء  ب�ضبب  ال�����ض��ن  يف 
اجلميع  ن��ط��اق  على  اخل���ارج 
وهو  غلقها  يف  ت�ضبب  الذي 
ت��ف�����ض��ي ال���وب���اء اخل��ط��ر ، 
ت�ريحاتهم  يف  م��وؤك��دي��ن 
وعودتهم  رحيله  اأن  املختلفة 
�ضيكون  جديد  من  للم�ضاجد 
طالبني  لهم  بالن�ضبة  عيد  يوم 

يرفع  اأن  وج���ل  ع��ز  امل���وىل 
يعيد  واأن  وال��ب��اء  ال��وب��اء 
داعني   ، طبيعتها  اإىل  احلياة 
باملغفرة  نف�ضه  ال��وق��ت  يف 
وال��رح��م��ة ل��ك��ل امل��ت��وف��ني 
�ضواء   ، ال��وب��اء  ه��ذا  ب�ضبب 
امل�ضابني  اأو  ال�ضن  كبار  من 
�ضاهمت  املزمنة  باالأمرا�ش 
عن  رحيلهم  يف  االأخ��رى  هي 
االأخ��ر  مثواهم  نحو  الدنيا 
نف�ضه  الوقت  يف  ومنا�ضدين 
اجل��م��ي��ع ب��ع��دم اال���ض��ت��ه��ت��ار 
الدائم  وااللتزام  الوباء  بهذا 
ال��وق��اي��ة  اإج����راءات  بجميع 
يف  ال�ضقوط  لتجنب  الازمة  
حتى  اخلطر  الوباء  ه��ذا  فخ 

 . نهائيا  رحيله 
زياد       بو  اأ

احلملة لقت ا�صتح�صان اجلميع

تكتل جمعوي ومتطوعون لتنظيف 
مقربة اأولد اأحمد

مبركز التكوين املهني �صويعي �صعد 

قريبا..اإعداد 50 األف كمامة لتغطية حاجيات املوؤ�ص�صات واملواطنني بحا�صي خليفة

جناة عائلة مكونة من 8 اأفراد بعد 
�صقوط �صقف بقمار

يومية التحرير وقفت على احلدث  

م�صاجد الولية تكت�صي حلة جديدة واجلميع ينتظر اإعادة فتحها بفارغ ال�صرب



يعقوب  بن  بلدية  �ضكان  يعاين 
نقائ�ش  عدة  من  اجللفة  بوالية 
يف  اجل�����ر  م�ضكلة  ب���رزه���ا  ،اأ
بن  بلدية  بني  ال��راب��ط  الطريق 
حيث  اجللفة  وب��ل��دي��ة  يعقوب 
مما  منعرج،  عند  اجل�ر  هذا  يقع 
رواد  على  كبراً  خطراً  ي�ضكل 
ال�ضكان  الطريق،وطالب  ه��ذا 
يف  االأ�ضغال  اإك��م��ال  ب�����رورة 

. عاجا  اجل�ر  هذا 
تاميذ  يعاين  اأخ��رى  جهة  من 
ثانوية،  انعدام  من  البلدية  ذات 
يدر�ش  األذي  الكبر  العدد  رغم 
ي�ضطر  ،حيث  ال��ط��ور  ه��ذا  يف 

يف  ال��درا���ض��ة  اإىل  ال��ت��ام��ي��ذ 
كلفهم  ،مم��ا  االإدري�ضية  بلدية 
ع��ن��اء ال��ن��ق��ل وك���ذا امل��ي��زان��ي��ة 
لتي  اأ الكبرة  ال�ضنوية  املالية 
ال�ضعبي  املجل�ش  يخ�ض�ضها 
رغم  يعقوب،   بن  لبلدية  البلدي 
جاهز  بيداغوجي  ف��رع  وج��ود 
املجل�ش  رئي�ش  ح�ضب  للثانوية 
انتظار  ،يف  البلدي  ال�ضعبي 
الو�ضية  ال��وزارة  من  الرخ�ضة 
لوالية  املحلية  ال�ضلطات  ،وكذا 
مبطالب  التكفل  اأجل  من  اجللفة، 

. ال�ضكان 
.راقد حممد 

بوالية  ع��م��ورة  بلدية  تعترب 
بامتياز،  �ضياحيا  مك�ضبا  اجللفة 
الوالية  عا�ضمة  عن  تبعد  حيث 
اجلنوب  يف  وت��ق��ع  70كلم  ب 
وتتميز  اجللفة،  لوالية  ال�رقي 
تاريخي  بر�ضيد  املنطقة  هذه 
وث��ق��ايف ك��ب��ر، ح��ي��ث ت��رك��ت 
املجيدة  الثورة  خال  ب�ضمتها 
بني  طاحنة  م��ع��ارك  و�ضهدت 
واملجاهدين  الفرن�ضي  العدو 
على  تقع  املنطقة  واأن  ،خا�ضة 

بوكحيل. جبل  م�ضارف 
عمورة  ق�ر  اأو  عمورة  بلدية 
ح�ضاري  بعمق  اأي�ضا  تتميز 
ك��ب��ر ،ح���ي���ث حت���ت���وي ع��ل��ى 
،بداية  القدمية  ثار  االآ من  العديد 
ال�ضخرية،  ال��ن��ق��و���ض��ات  م��ن 
ن�����ض��ان ال��ب��دائ��ي  ي���ن ت��رك االإ اأ
مّما  املنطقة  ه��ذه  يف  ب�ضمته 
ال�ضاعة  ال��ت��اري��خ،وك��ذا  قبل 
ت�ضتعمل  كانت  لتي  اأ الرومانية 
ث��ار  ل��ل��ري وال��ف��اح��ة،وك��ذا اآ

. الدينا�ضورات 
باحلدائق  عمورة  بلدية  تربز  كما 
و�ضاالتها  والكهوف  املبهرة، 
امل�����ض��ال��ك  يف  ت�����ض��ب  ل���ت���ي  اأ
بذلك  الوعرة،م�ضّكلة  احلجرية 
�ضحرت  خابة  طبيعية  مناظر 

. ال�ضواح  عقول 
من  ع��م��ورة  ب��ل��دي��ة  وت��ع��اين 
مما  وال���ام���ب���االة  ه����م����ال  االإ
قبل  من  الهجران  اإىل  عر�ضها 
الكلي  للغياب  ،نظرا  ال�ضواح 
الازمة  والف�ضاءات  للمرافق 
يف  عائق  ف��اأول  لاإ�ضتقطاب، 
ي��واء  االإ ان��ع��دام  ال�ضائح  وج��ه 
حت��ت��وي  ال  ع��م��ورة  ،ف��ب��ل��دي��ة 
ول��وال  ن���زل  وال  ف��ن��دق  ع��ل��ى 
الذين  ال�ضكان  �ضدر  رحابة 
بوابهم  اأ قبل  قلوبهم  فتحوا 
اأحد،وتعاين  زارها  ملا  لل�ضواح 
كلي  انعدام  من  اأي�ضا  املنطقة 
فرغم  ال�ضياحيني،  للمر�ضدين 
ال�ضباب  م��ن  ال��ع��دي��د  وج���ود 

االخت�ضا�ش  ذوي  من  البطال 
يف  ال�ضياحية  وال�����ض��ه��ادات 
ال�ضلطات  اأن  ،اإال  عمورة  بلدية 
امل��ح��ل��ي��ة ل����ذات ال��ب��ل��دي��ة مل 
االهتمام  عناء  نف�ضها  تكلف 
على  ،ناهيك  باملو�ضوع  اجلدي 
قرب  لل�ضيارات  موقف  انعدام 
ال�����ض��ي��اح��ي��ة،واإه��رتاء  املنطقة 
عمورة  يف  خا�ضة  ال��ط��رق��ات 
ما  اإىل  ،ب��اال���ض��اف��ة  ال��ق��دمي��ة 
الروائح  من  ال�ضكان  يعانيه 
احل�رات  الكريهة،وانت�ضار 
ب�����ض��ب��ب ال��رم��ي ال��ع�����ض��وائ��ي 
امل��ح��اذي  ال���واد  يف  للنفايات 
كارثة  �ضكل  اجلديدة،مما  لعمورة 
ال�ضكان،الذين  ح�ضب  بيئية 
امل�ضاكل  م��ع  م��ري��ن  االأ ع��ان��و 
ال��ع��دي��دة خ��ا���ض��ة االن��ت�����ض��ار 
ظل  يف  ل��ل��ع��ق��ارب،  ال��ره��ي��ب 
الطبية  للمداومة   التام  الغياب 
العاج  ق��اع��ة  م�ضتوى  على 
قامت  حيث  اجل��دي��دة،  بعمورة 

قاعة  ب��زي��ارة  التحرير  جريدة 
يهدد  مما  مغلقة  وكانت  العاج 
،خا�ضة  الب�ضيط  املواطن  حياة 
عمورة  بني  بعيدة  امل�ضافة  واأن 
اإىل  باالإ�ضافة  والقدمية  اجلديدة 
النقل  وانعدام  الوعرة  امل�ضالك 
م�ضكل  اإىل  باالإ�ضافة  هذا  كل   ،
لل�رب  ال�ضاحلة  املياه  تذبذب 
امل�ضبح  ال�ضكان،وكذا  ح�ضب 
ومل  افتتاحه  منذ  املغلق  البلدي 
ترميمه  �ضبب  ال�ضكان  يفهم 
ي��ام��ا  اأ اإال  يفتتح  مل  ن��ه  اأ رغ��م 

ح�ضبهم. معدودة 
منا  مي��ان��ا  واإ ال�ضياق  ذات  يف 
االآخر،  والطرف  الطرف  ب�ضماع 
املجل�ش  لرئي�ش  ب��زي��ارة  قمنا 
عمورة  لبلدية  البلدي  ال�ضعبي 
حق  اأج��ل  ،من  البلدية  مقر  يف 
موجودا  يكن  مل  ن��ه  اأ اإال  ال��رد 
دون  به  االت�ضال  مرارا  وحاولنا 

جدوى.
.راقد حممد   

نهاية  متعاقدون،  �ضاتذة  اأ نظم   
مديرية  م��ام  اأ الفارط  االأ�ضبوع 
وقفة   ، ب�ضار  الوطنية  الرتبية 
خالها  م��ن  ج���ددوا  احتجاجية 
بالتوظيف  املتعلقة  مطالبهم 
بالتدخل  الرتبية  وزير  ونا�ضدوا 
قبل  املوقف  ال�ضتدراك  العاجل 
املحتجني  اأح��د  يقول  ا�ضتفحاله 
ث���ار  واأ ب��ل��ة  ال��ط��ني  زاد  وم���ا  ؛ 
�ضبط  يف  االإهمال  هو  حفيظتهم 
احل�ضول  يتم  مل  حيث  رواتبهم 
ما  ال�����ض��ه��ري��ة   ع��ل��ي روات��ب��ه��م 

يحدث  اأ�ضهر؛  ال�ضبعة  يقارب  
فيه  اأك��د  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ه��ذا 
اأن  نقابي  نا�ضط   " للتحرير   "
ال�����وزارة ال��و���ض��ي��ة واجل��ه��ات 
اإيجابيا  موقفا  تتخذ  مل  امل�ضوؤولة  
بداية  ه��وؤالء،  ق�ضية  يف  وج��ادا 
لا�ضتماع  احل��وار  باب  فتح  من 
اإعطاء  اإىل  و�ضوال  م�ضاغلهم  اإىل 
لهم،  ال��ت��وظ��ي��ف  يف  االأول���وي���ة 
للم�ضتخلفني  اأكرث  اأهمية  واإعطاء 
�رعية   تعد  مطالبهم  الأن  منهم 
ا/د

غد  ي��وم  تنطلق  اأن  املنتظر  م��ن 
احلايل،  جوان   29 ل�  املوافق  االثنني 
الوالئي  للمجل�ش  املداوالت  بقاعة 
للمجل�ش  الثانية  ال��دورة  ب��اأدرار 
�ضيتم  وال��ت��ي   ،  2002 ل�ضنة 
عر�ش  اإىل  خالها  م��ن  التطرق 
 2019 ل�ضنة  امل���ايل  للح�ضاب 
 ،2020 ل�ضنة  امليزانية  وم�روع 
يتعلق  ال�ضحة  ملديرية  وعر�ش 
بالوالية  ال�ضحية  بالو�ضعية 
فرو�ش  و�ضعية  منها  وخا�ضة 

املتخذة  واالإج�����راءات  ك��ورون��ا 
لكل  م�ضرتك  عر�ش  وكذا  نه،  ب�ضاأ
االجتماعي  الن�ضاط  مديريتي  من 
والتمهيني  املهني  وال��ت��ك��وي��ن 
ب���ال���والي���ة، ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ه��ب��ة 
يف  بامل�ضاهمة  املتعلقة  الت�ضامنية 
انت�ضار  ملحاربة  املتخذة  االإجراءات 
اإىل  باالإ�ضافة  كورونا،  فرو�ش 
اأع�ضاء  يطرحها  قد  اأخ��رى  اأم��ور 
. النقاط  خمتلف  خال  من  املجل�ش 
الرحمن عبد  بلوايف 

بداية  على  مت�ش  مل  ن��ه��ا  اأ رغ��م 
ي�ضهد  ال�����ض��ن��ت��ني،  ا���ض��ت��ع��م��ال��ه 
ي�ضمونه  ال��ذي  اجل��دي��د  الطريق 
اأول��ف  بني  ال��راب��ط  م�ضنف،  غر 
عن  اأدرار  ال��والي��ة  وع��ا���ض��م��ة 
يف  ت�ضدعا  متقطن  بلدية  طريق 
ال�ضبعني  يقارب  منه  كبر  ج��زء 
بلدية  م��ن  ان��ط��اق��ا  ك��ي��ل��وم��رتا؛ 
هذا  و  اأدرار،   اجت��اه   يف  متقطن 
تزفيته  طريقة  الطريق  من  اجلزء 
حيث  منه،  الباقي  كاجلزء  لي�ضت 
الت�ضدع  اأ�ضابها  التي  امل�ضافة  اأن 
يف  �ضميكة،  بطريقة  مزفتة  لي�ضت 
الذي  الطريق  من  الباقي  اأن  حني 
بطريقة  مزفت  الت�ضدع  ي�ضبه  مل 
ال  الطريق  اأن  عن  ناهيك  �ضميكة، 
وتكرر  مرور،  اإ�ضارات  به  توجد 

اآخره  اأودى  وقوع حوادث مرور به 
العمر  مقتبل  يف  �ضخ�ضني  بحياة 
املا�ضي.  رم�����ض��ان  �ضهر  خ��ال 
منها  ي�ضتكي  الطريق  و�ضعية 
اأ���ض��ح��اب امل��رك��ب��ات وخ��ا���ض��ة 
لها  ت�ضبب  قد  التي  منها  ال�ضغرة 
الطريق  اأ�ضابت  التي  احلفر  تلك 
املنطقة  �ضكان  يتمنى  و  اأعطابا، 
ال�ضيارات   اأ�ضحاب  منهم  وخا�ضة 
اجلهات  تعمل  اأن  نواعها،  اأ بجميع 
الطريق  هذا  اإ�ضاح  على  الو�ضية 
القريب،  امل�ضتقبل  يف  وتو�ضعته 
من  امل��زي��د  يف  يت�ضبب  ال  حتى 
�رورة  مع  املميتة  املرور  حوادث 
وت�ضني به  املرور  اإ�ضارات  و�ضع 
                                                                                          . فه
عبدالرحمن بلوايف 

اأط��ل��ق��ت امل��ن��ظ��م��ة ال��وط��ن��ي��ة 
بلدية  مكتب  االأجيال  لتوا�ضل 
التح�ضرات  بداية  العبادلة، 
الدراجات  ل�ضباق  والت�ضجيات 
يف  �ضابقة  يعد  الذي  الهوائية 
و   باملنطقة؛  ال��ري��ا���ض��ة  جم��ال 
البلدي،  املكتب  رئي�ش  يقول 
ن�ضاطاتها  �ضمن  ي��دخ��ل  ّن���ه  اإ
الذي  الروتني  وجُتنِّب  املو�ضمية 

يف  ال��ب��ل��دي��ة  ���ض��ك��ان   يعي�ضه 
ذات  وق��ال  ك��ورون��ا.  ازم��ة  ظل 
�ضيقام  ال�ضباق  اأن  املتحدث 
وي�ضمل  ال��ع��ب��ادل��ة  دائ���رة  يف 
رب��وع  خمتلف  م��ن  م�ضاركني 
يف  ه��ذا  ي��ح��دث  ب�ضار.  والي��ة 
رئي�ش  يوؤكد  �ضيتم،  الذي  الوقت 
فرق  تكوين  البلدي،  املكتب 
للت�ضاور  معها  التن�ضيق  يتم 

بامل�ضابقة  اخلا�ش  التنظيم  حول 
نها  املتحدث،اإ يقول  ظروف  يف 
تكاتف  اإىل  وحت��ت��اج  �ضعبة 
اجلمعيات  خمتلف  ب��ني  وت���اآزر 
الذي  املدين  واملجتمع  الريا�ضية 
واحلقيقي  الفعلي  ال�ريك  يعد 
ريا�ضة،  م��ب��ادرة  ي���ة  اأ لنجاح 
م�ضتوى  رف��ع  منها  الق�ضد 
الريا�ضي  الو�ضط  لدى  الفكر 

حد  على  املنطقة  م��واط��ن��ي  و 
ال�ضن  حدد  وقد  وو�ضفه؛  تعبره 
�ضنة   16 لا�ضرتاك  القانوين 
بكل  خا�ش  وملف  ف��وق...  فما 
وهذا  املناف�ضة  �ضمن  م�ضارك 
الريا�ضي  اجل���واري  ب��امل��رك��ب 

. االأج�ضام  كمال  بقاعة 
اأ . د 
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و�صعية كارثية يعي�صها م�صت�صفى اأفلو بالأغواط 

بو�صريط  عبدالقادر 
---------------- 

ا�ضتغاثة  نداء  خالها  من  وجهوا 
وال�ضلطات  ال�ضحة  وزي��ر  اإىل 
ال��وايل  راأ�ضها   على  الوالئية 
و�ضفوه  ال��ذي  مديرال�ضحة  و 
من  العاجل  بالغائب،للتدخل 
امل��ع��دات  خمتلف  ت��وف��ر  اأج���ل 
ال�������روري���ة امل����ادي����ة م��ن��ه��ا 
وال��ب�����ري��ة،مل��واج��ه��ة ف��رو���ش 
املوؤ�ض�ضة  ه���ذه  يف  ك���ورون���ا، 
يوميا  ت�ضتقبل  اأ�ضبحت  التي 
وامل�ضتبه  امل�ضابني  من  الكثر 
فلووالبلديات  اأ من  اإ�ضابتهم  يف 
ال�ضلطات  مطالبني  مل��ج��اورة، 
لالتفات  بال�ضحة   املعنية 
لهذه  حد  وو�ضع  فلو  اأ ل�ضكان 
فيها  تتخبط  ال��ت��ي  مل�����ض��اك��ل،  اأ
خا�ضة  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضة  هذه 
ب��ع��د االرت����ف����اع امل��خ��ي��ف يف 
فرو�ش  ب�ضبب  الوفيات  ع��دد 
كورونا،الذي و�ضل اإىل اأكرث من 
وفاة،وت�ضجيل  حالة  ع�رة  �ضبع  
اأك��رثم��ن ث��م��ان��ني ح��ال��ةاإ���ض��اب��ة 
ان���ع���دام  ظ���ل  يف  م����وؤك����دة، 
الازمة  والو�ضائل  االإمكانيات 

و�ضيق  ب��امل�����ض��اب��ني  للتكفل 
ملر�ضى  املخ�ض�ضة  امل�ضلحة 
بتوفر  املحتجون  الوباء،وطالب 
ا�ضتيعاب  على   قادرة  م�ضلحة 
الكبروامل�ضتمريف  االرت��ف��اع 
ع����دد امل�������ض���اب���ني،اإىل ج��ان��ب 
جت��ه��ي��ز ج��ن��اح خ��ا���ش ب��ال��ع��زل 
املطالبة  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضحي  
اإىل  ال����والدة  م�ضلحة  ب��ن��ق��ل 
والطفولة،  االأمومة  م�ضت�ضفى 
والتحقيق  فتحه  ت��اأخ��ر  ال���ذي 
من  الأك��رث  ت�ضليمه  تاأخر  ح��ول 
بعد  خ��ا���ض��ة  ���ض��ن��وات  خ��م�����ش  
االإ�ضابات  من  العديد  ت�ضجيل 
مب�ضلحة  القابات   �ضفوف  يف 
مب�ضت�ضفى  امل��ت��واج��دة  ال���والدة 

اأ�ضبحت  بجرة،والتي  عبدالقادر 
ال��ع��دد  ال���ض��ت��ق��ب��ال  ت��ك��ف��ي  ال 
وتعري�ش  احلوامل  من  املتزايد 
خطراالإ�ضابة  اإىل  بها  العامات 
ب��ف��رو���ش ك���ورون���ا، ك��م��ا دع��ا  
بدورهم  كورونا  مر�ضى  اأهايل 
على  امل�ضوؤولني  حما�ضبة  اإىل 
ويعي�ش  املر�ضى،  جتاه  تقاع�ضهم 
طويلة  مدة  اأفلومنذ  م�ضت�ضفى 
اأدنى  اىل  يفتقد  ذ  اإ مزرية  حالة 
يف  ونق�ش  واالأجهزة  الو�ضائل 
الطبية،  وال�ضبه  الطبية  االأطقم 
ظل  الت�ضيريف  �ضوء  من  ويعاين 
ع�رين  منذ  املديرالغائب  غياب 
مر�ضية،وّجه  عطلة  يف  ي��وم��ا 
اإىل  ا�ضتغاثة  ن��داء  املحتجون 

ال�ضلطات  واىل  ال�ضحة  وزي��ر 
ال��وايل  راأ�ضها  وعلى  الوالئية 
عن  االأول  امل�����ض��وؤول  ب�ضفته 
تف�ضي  م��واج��ه��ة  اأزم���ة  خلية 
املوؤ�ض�ضة  لتدعيم  كورونا،  وباء 
مبختلف  وجتهيزها  و�ضائل  مبختلف 
االأمثل  التكفل  ل�ضمان  املعدات 
ت�ريحات  باملر�ضى،وح�ضب 
ب��ع�����ش االأط���ب���اء وامل��م��ر���ض��ني 
���ض�����ض��ة  ال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ذه امل��وؤ
جمندون  فاإنهم  اال�ضت�ضفاعية، 
ان��ت�����ض��ارف��رو���ش  م��ن��ذ  للعمل 
حمفوفة  ظ��روف  كوفيد19،يف 
الهلع  من  حالة  باملخاطرو�ضط 
بالفرو�ش،  اإ�ضابتهم  من  خوفا 
ذويهم  اإىل  ال��ع��دوى  نقل  وم��ن 
م��ن��ازل��ه��م  اإىل  ع��ودت��ه��م  ع��ن��د 
نظرا  العمل  م��ن  االنتهاء  بعد 
و���ض��ائ��ل  يف  ال��ف��ادح  للنق�ش 
املمر�ضات  اإحدى  تقول  الوقاية 
الكمامات  اأن  ال��والدة،  مب�ضلحة 
وال����ق����ف����ازات غ��رم��ت��وف��رة 
اإىل  ب��ال��ق��درال��ك��ايف،اإ���ض��اف��ة 
امل��خ��اط��روال�����ض��غ��ط ون��ق�����ش 
ال املرفق  بهذا  الوقاية  و�ضائل 
                                                                              . طبي

بجرة  عبدالقادر  ال�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة  الطبي  بال�صلك  والعاملون  والأطباء  املدين  املجتمع  وممثلو  مواطنو  نظم 
بامل�صت�صفى وات�صام  م�صرية  رافقتها  وا�صعة  احتجاجية  وقفة  الأغواط،  �صمال  اأفلو  املنتدبة  بالولية 

ينتف�صون املدين   املجتمع  وممثلو  والأطباء  م�صكلة الطريق والثانوية توؤرق �صكان ال�صكان 
بلدية بن يعقوب باجللفة 

 بلدية عمورة باجللفة تعاين الإهمال

ق�صر عمورة بني العمق احل�صاري والر�صيد التاريخي وتهمي�س امل�صوؤولني!

الأ�صاتذة املتعاقدون يف وقفة احتجاجية 
اأمام مديرية الرتبية بب�صار  

املجل�س الولئي باأدرار يعقد دورته 
العادية ل�صنة 2020 غدا

طريق اأولف اأدرار غري م�صّنف ي�صهد 
ت�صدعا كبريا

بداية التح�صري ل�صباق الدراجات الهوائية بالعبادلة بب�صار 



جواريات العدد07
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�صكان بلدية بوحجار بالطارف ينا�صدون وزيرة 
البيئة و ال�صحة حلمايتهم

بالل.ب
-----------------

التحرير،  جلريدة  �ضح  وقد  هذا 
املجل�ش  برئي�ش  ال��ت��ق��ت  اأن 
خمتار  بالنيابة  البلدي  ال�ضعبي 
 : يلي  ما  لنا  فاأو�ضح  الله،  ق�ضم 
لطاملا  العمومية  املفرغة  هذه  اإن 
ُرفعت  ت��ق��اري��ر،   حم��ل  ك��ان��ت 
اتخذت  التي  الوالية  مل�ضالح 
ردم  مركز  اجناز  و  بغلقها  قرارا 
تقني، حيث مت اإعداد بطاقة تقنية 
من  االأر�ضية  تعيني  و  �ضاملة 
التجميد  اأن  اإال  والئية،  قبل جلنة 
الذي م�ش عديد القطاعات على 
يف  �ضببا  كان  املركزي  امل�ضتوى 
اإيقاف هذا امل�روع ال�روري و 

راأيه.  ح�ضب  امل�ضتعجل 
اأكدت مديرة ال�ضحة  بالنيابة  و 
اأن  زوي���زي  نهلة  ال��دك��ت��ورة 
و   العمومية   املفرغة  مو�ضوع 

�ضاحياتنا  �ضمن  منا  �ضعيا 
ال�ضحة  على  للحفاظ  القانونية 
فاإننا  الطارف،  بوالية  العمومية 
من  جت�ضدت  و  تقارير  اأر�ضلنا 
خال معاينة وايل الوالية ملكان 
بدوره  هو  و  املفرغة،  هذه  تواجد 
غلقها  ب�رورة  تعليمات  اأعطى 

لكن  تقني؛  ردم  مركز  اجناز  و 
عديد  م�ش  الذي  التجميد  قرار 
امل�ضاعي  كل  عّطل  امل�ضاريع 
البيئية  امل�ضكلة  هذه  الرامية حلل 
يوميا  املواطن  �ضحة  تهدد  التي 
و  ت�ريحها،  ح�ضب  االأ�ضف  مع 
بني التقارير الر�ضمية و اجلمعوية 

مهددة  العمومية  ال�ضحة  تبقى 
مع  م�ضاء،  كل  متوا�ضل  ب�ضكل 
املفرغة  هذه  يف  النفايات  تكاثر 
املحيط  ت�ر  التي  العمومية 
ح�ضب  املحلية  البيئة  و  العمراين 
احلدودية. البلدية  �ضكان  مطالب 

نا�صد �صكان بلدية بوحجار الواقعة يف جنوب ولية الطارف كال من وزيرة البيئة ووزير ال�صحة للتدخل العاجل للحفاظ على ال�صحة 
العمومية يف بلديتهم، اإذ ما زلت منذ �صنوات املفرغة العمومية لبلديتهم تتاخم املحيط العمراين، بل و ح�صب تقارير رفعتها م�صالح 
البلدية و م�صالح مديرية ال�صحة وجمعيات حملية فاإنها اأ�صبحت داخل املحيط العمراين، و الأمر الأخطر من ذلك اأن معهد التكوين 
املهني و التمهني جاليل عمار يبعد ب 100 مرت فقط عن هذه الكارثة البيئية، و الأكرث من ذلك اأن م�صت�صفى حممد بو�صياف يبعد 

ب 200 مرت هو كذلك؛ ما ي�صكل خطرا حقيقيا على �صحة ال�صكان و املر�صى يف نف�س الوقت. 

يف ثاين عملية من نوعها خالل هذا ال�صهراملفرغة العمومية لبلديتهم تتاخم املحيط العمراين

احل�ري  االأمن  م�ضالح  متكنت 
بوالية  خل�ر  ل�ضيدي  اخلارجي 
ج��وان   24 ي���وم  ال��دف��ل��ى  ع��ني 
من  عملية  ث��اين  يف  و  اجل��اري، 
من  ال�ضهر،   هذا  خال  نوعها 
و  خمر  وح���دات   1707 حجز 
العمر  من  يبلغ  �ضخ�ش  توقيف 
عني  ببلدية  يقيم  �ضنة،   45
التي  �ضاحنته  حجز  مع  الدفلى، 
ن�ضاطه  يف  ُت�ضتعمل  ك��ان��ت 
اثر  ج��اءت  العملية  امل�ضبوه. 
ملعلومات  اجل��ي��د  اال���ض��ت��غ��ال 
ال�رطة  ف�ضيلة  عليها  حت�ضلت 
للم�ضلحة  التابعة  الق�ضائية 
مفادها  الذكر،  �ضالفة  االأمنية 
بجلب  االأ���ض��خ��ا���ش  اأح��د  ق��ي��ام 
امل�روبات  م��ن  معتربة  كمية 
�ضاحنته،  منت  على  الكحولية 
اح��د  اإىل  ت��وج��ي��ه��ه��ا  ب��غ��ر���ش 
مليانة،  بخمي�ش  االأ�ضخا�ش 
ل��دى  م��ع��روف  �ضخ�ش  ه��و  و 
جمال  يف  ب�ضوابقه  امل�ضلحة 
اخلمور؛  امل�روع يف  االجتار غر 

تنفيذ  ا�ضتدعى  ال���ذي  االأم���ر 
مكنت  ميدانية،  اأمنية  خطة 
قامت  ال��ت��ي  ال�����رط��ة  ق���وات 
توقيفه  اإىل  حتركاته  برت�ضد 
خمي�ش  ملدينة  اجلنوبي  باملدخل 
اأين  �ضاحنته،  منت  على  مليانة 
اإىل  تفتي�ضها  عملية  اأف�ضت 
من  معتربة  كمية  حجز  و  �ضبط 
قدرت  الكحولية  امل�روبات 
من  خ��م��ر  وح����دات   1707 ب��� 
هذا،  االأحجام.  و  االأنواع  خمتلف 
اإ�ضتكمال  بعد  اال�ضارة،  جتدر  و 
مت  الازمة،  التحقيق  اإج��راءات 
مبوجب  املوقوف  ال�ضخ�ش  تقدمي 
يوم  ال��ف��وري  املثول  اإج���راءات 
يف  العدالة  م�ضالح  اأمام  اأم�ش، 
فيما  الحقا،  حماكمته  انتظار 
لتوقيف  جارية  االأبحاث  تبقى 
كان  ال���ذي  ال��ث��اين  ال�ضخ�ش 
امل�روبات  ا�ضتام  له  مقررا 
طرف  من  امل�ضبوطة  الكحولية 

ال�رطة.   م�ضالح 
           خمتار برادع 

حجز 1707 وحدات خمر و توقيف 
مروجها ب�صيدي خل�صر

ح�صيلة اأمن تب�صة يف 5 �صهور

االإع���ام  خلية  ب��ي��ان  ك�ضف 
اأن  بتب�ضة  ال��والئ��ي  ل��اأم��ن 
اإطار  يف  .و  ال�رطة  م�ضالح 
العامة  املديرية  اأه��داف  حتقيق 
يف  املتمثلة  الوطني  ل��اأم��ن 
و  االأ�ضخا�ش  حماية  و  تاأمني 
اجلرمية  حماربة  و  املمتلكات 
ما  خ��ا���ض��ة  اأن��واع��ه��ا  ب�ضتى 
املخدرات  برتويج  منها  تعلق 
داخ��ل  العقلية  امل���وؤث���رات  و 
�ضجلت  احل�رية  االأو���ض��اط 
منذ  تب�ضة  والية  اأمن  م�ضالح 
 2020 احلالية  ال�ضنة  ب��داي��ة 
غر  االجت��ار  حماربة  جمال  يف 
واملوؤثرات  باملخدرات  ال�رعي 
معتربة  كميات  حجز  العقلية 

 . تندرج  عمليات  خال  منها 
امن  م�ضالح  ت�ضعى  التي  و 
و  جت�ضيدها  اىل  تب�ضة  والي��ة 
كافة  م�ضتوى  على  ب�ضطها 
يذكر  و  اخت�ضا�ضها.  قطاع 

قد  ال��والي��ة  ام��ن  م�ضالح  عن 
عمليات  ع��دة  خ��ال  متكنت 
احلالية  ال�ضنة  بداية  منذ  نوعية 
ق�ضايا   210 معاجلة  من   2020
ال�رعي  غر  باالجتار  تتعلق 
العقلية  املوؤثرات  و  باملخدرات 
اخت�ضا�ضها  قطاع  كامل  عرب 
 366 م��ن  اأك���رث  فيها  ت���ورط 
حجز  خالها  مت  و  �ضخ�ضا، 
كلغ  و25  قنطار   01 من  اأكرث 
اىل  ،باالإ�ضافة  خم��درات  من 
مهلو�ش  قر�ش   31300 قرابة 
عقلي  م��وؤث��ر  م��ن  قنينة  و16 
العمليات  هذه  التاأثر.  �ضديد 
عمليات  م��ع  مب����وازاة  ت��اأت��ي 
اأن��واع  خمتلف  ملحاربة  اأخ��رى 
منها  املنظمة  خا�ضة  اجلرمية، 
الوطنية،  للحدود  العابرة  و 
الوالية  اأم��ن  م�ضالح  وتبقى 
و  لاإجابة  املواطن  خدمة  يف 
ان�ضغاالت  الأي  اال�ضتجابة 

عرب  ل��ل��ت��دخ��ل  ط��ل��ب��ات  اأو 
من  امل�ضخرة  املجانية  االأرق��ام 
لاأم�ن  العامة  املديرية  طرف 
)104 (-)17 (-)48-15 الوطني)
ويف �ضياق اآخر متكن اأفراد فرقة 
اأم�ش  اأول  بتب�ضة،  االإجرام  قمع 
املخدرات  من  كمية  حجز  من 
من  وح��دة   1550 من  اك��رث  و 
امل�����روب��ات ال��ك��ح��ول��ي��ة يف 
احل�رية  اجلرمية  حماربة  اطار 
ما  خا�ضة  اأن��واع��ه��ا،  ب�ضتى 
وترويج  بتجارة  منها  تعلق 
العقلية  وامل��وؤث��رات  املخدرات 
حيث  احل�رية؛  االأو�ضاط  داخل 
التابعة  ال�رطة  قوات  متكنت 
بامل�ضلحة  االإج��رام  قمع  لفرقة 
الق�ضائية  لل�رطة  الوالئية 
حجز  م��ن  تب�ضة  والي��ة  ب��اأم��ن 
امل�روبات  من  معتربة  كمية 
 1560 ب���  م��ق��درة  الكحولية 
غراما   45 اىل  باالإ�ضافة  وحدة 

قر�ضا  و22  امل��خ��درات  م��ن 
وقائع  تعود  ،حيث  مهلو�ضا 
معلومات  ورود  اىل  الق�ضية 
ذات  عليها  حت�ضلت  م��وؤك��دة 
اأحد  ا�ضتغال  مفادها  الفرقة 
االأحياء  باأحد  املوجودة  امل�ضاكن 
كمخزن  تب�ضة  مبدينة  ال�ضعبية 
امل��خ��درات  وت��روي��ج  لتخزين 
بطريقة  الكحولية  وامل�روبات 
تلقي  فور  حيث  �رعية.  غر 
امل�ضلحة  ذات  قامت  املعلومة 
ب��ات��خ��اذ ك��اف��ة االإج������راءات 
تفتي�ش  اج���ل  م��ن  ال���ازم���ة 
مع  بالتن�ضيق  املذكور  امل�ضكن 
 ، املخت�ضة  الق�ضائية  اجلهات 
من  اأكرث  على  بداخله  عرث  اأين 
امل�روبات  من  وح��دة   1560
اإجناز  العملية  بخ�ضو�ش  ومت 
لنيابة  لتحويله  ق�ضائي  ملف 

االخت�ضا�ش.
الزين  حممد  �ضو�ضة 

معاجلة 210 ق�صايا وحجز1 قنطار و25 كلغ خمدرات و31300
 قر�س مهلو�س 

املحاذي  �ضكنا   160 حي  يغرق 
خن�ضلة  مبدينة  ال��ف��اح  مل�ضجد 
انعدام  جراء  الدام�ش  الظام  يف 
.االم��ر  ب��ه.  العمومية   االن���ارة 
قاطنيه  تنقات  من  �ضّعب  الذي 
ي�ضتكي  كما  ليا  خ�ضو�ضا 
احلي  الذين جتربهم ظلمة  �ضكانه 
با�ضتعمال  ليا  خروجهم  عند 

وما  النقالة  هواتفهم  ا���ض��واء 
من  وجهتهم  الإن��ارة  ذلك،  �ضابه 
انت�ضار عمليات ال�رقة من طرف 
اخلمور  وتناول  املنازل  ل�ضو�ش 
احلي  ظلمة  ب��ذل��ك  م�ضتغلني 
منا�ضدين  مدة؛  منذ  ي�ضهده  الذي 
ال�ضلطات يف ظل الو�ضع املزري 
هذه  من  النت�ضاله  للتدخل  للحي 

الظلمة التي بات يغرق فيها رغم  
البلدية  امل�ضالح  تدخات  جهود 
االعطاب  الإ�ضاح  مرة  كل  يف 
فيظل  نفعا  ُيجِد  مل  ذلك  ان  اال 
احلي مظلما رغم تلك اجلهود دون 
االعتبارله  اع��ادة  حني  اىل  ان��ارة 
ولهذه االنارة، من خال عمليات 
الذي  الربيكوالج  بعيدا عن  جادة 

ليبقى  تنفع،  ا�ضاحاته  تعد  مل 
احلالكة  بظلمته  احل��ي  �ضكان 
ُيعيد  على امل قريب ويوم جديد 
االعتبار النارة حيهم و كلهم ثقة 
يف م�ضوؤوليهم خ�ضو�ضا م�ضالح 
البلدية الذين يتو�ضمون فيهم كل 
اخلر.                                                             
ونا�ش لزهاري

حي 160 �صكنا املحاذي مل�صجد الفالح بخن�صلة يغرق يف الظالم

اوقف  منف�ضلتني  عمليتني  يف 
اأ�ضخا�ش  ثاثة  م�ضتغامن   امن 
و   18 بني  ما   اأعمارهم  ت��رتاوح 
خمت�ضني  م�ضتغامن  من  �ضنة    63
مع  ب��امل��خ��درات،  امل��ت��اج��رة  يف 
املعالج  الكيف  من  كمية  حجز 
قر�ضا   74 و  غرام   0.75 بوزن 

. مهلو�ضا 
اأُوق���ف  االأوىل  العملية  يف    
كان  االإج����رام  معتاد  �ضخ�ش 
اإج��راء  عند  و  �ضيارة  منت  على 
اجل�ضدي  التلم�ش  عملية  عليه 
من  قطعة  على  بحوزته  بط  �ضُ
غ��رام،   0.75 ب��وزن  امل��خ��درات 
الذي  ال�ضخ�ش  عن  ك�ضف  حيث 
مبلغ  مقابل  عنده  من  اقتناها 
مبا�رة   دج،   500 ق��دره  م��ايل 
حتركت  للمعلومة،  وا�ضتغاال  
لاإيقاع  الق�ضائية  ال�ضبطية 
الذي  و  ال��ث��اين،  فيه  بامل�ضتبه 
يف  االإج��رام  معتادي  من  يعترب 
ومت  اإيقافه  مت  اأين  مماثلة،  ق�ضايا 

االخر هو  ايقافه 
باملخدرات  املتاجرة  عن  و  عليه   
اإج���راء  ملف  اأجن���ز  ال��ع��ودة  م��ع 
االثنني  املتورطني  �ضد  ق�ضائي 

وكيل  اأم��ام  اأ�ضا�ضه  على  قدما 
حمكمة  ل����دى  اجل��م��ه��وري��ة 
با�ضتدعاء  خ�ضهم  اأين  م�ضتغامن، 

. حماكمة  جلل�ضة  مبا�ر 
اإث��ر  ال��ث��ان��ي��ة    العملية  ويف 
�ضخ�ضا  اأن  مفادها  معلومات 
امل��وؤث��رات  امل��خ��درات و  ي��روج 
اإقامته،   قامت  العقلية قرب مقر 
و  برت�ضده  الفرقة  ذات  عنا�ر 
مت  املعلومات،  من  التاأكد  بعد 
العملية  فاأ�ضفرت  منزله  تفتي�ش 
مهلو�ضا  قر�ضا   47 حجز  على 
من نوع كيتيل، كما مت ا�ضرتجاع 
قام  اآخ��ر،  مهلو�ضا  قر�ضا   27
ال�ضكنية،  املجمعات  باأحد  برميه 
عنا�ر  من  الفرار  حاول  عندما 
االأقرا�ش  جمموع  فكان  االأمن، 
 74 منه  امل��ح��ج��وزة  املهلو�ضة 
باملخدرات  املتاجرة  .عن  قر�ضا 
ملف  اأُجن��ز  العقلية  املوؤثرات  و 
ثم  فيه  للم�ضتبه  ق�ضائي  اإجراء 
قدم للنيابة....          وبعد املثول 
املحكمة   اأ���ض��درت  ال��ف��وري  
نافذا  و  ب�ضنة حب�ضا  �ضده حكما 

نافذة مالية  غرامة   50.000
                    �ضليمان بن قناب

توقيف ثالثة اأ�صخا�س 
 متورطني  يف ق�صايا املخدرات 

و املوؤثرات العقلية

ال�ضعبي  املجل�ش  رئي�ش  اأ�رف 
اأحمد  ال�ريعة  لبلدية  البلدي 
�ضوق  فتح  اإع��ادة  على  غريبي، 
البلدية  بهذه  االأ�ضبوعي  املا�ضية 
اجلهات  عن  ممثلني  بح�ضور  و 
اجلمعيات.و  من  عدد  و  االأمنية 
هذا  يف  البلدية  رئي�ش  ���ض��دد 
ال�����ض��اأن، ع��ل��ى �����رورة اأخ��ذ 
للتدابر  ال�����ض��وق  ه��ذه  زوار 

عدوى  من  للوقاية  االحرتازية، 
و  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���ش 
ارت��داء  باإلزامية  بالتقيد  ذل��ك 
ترك  و  الت�ضافح  عدم  و  الكمامة 
املواد  ا�ضتعمال  و  االأمان،  م�ضافة 
و  اأم�ش  مت  فقد  املطهرة.لاإ�ضارة، 
توزيع  البلدية،  رئي�ش  بح�ضور 

املوالني. على  كمامة   1200
الزين  حممد  �ضو�ضة 

توزيع 1200 كمامة على املوالني بعد 
فتح �صوق املا�صية بال�صريعة بتب�صة

ما جعل �صكانه يتنقلون عربه با�صتعمال اأ�صواء الهواتف النقالة



الدكتور بقاط بركاين :

 ''من اجلانب ال�صحي، 
ا�صتئناف البطولة الوطنية 

غري ممكن''

املدير  زيــدان،  الدين  زين  الفرن�صي  قلل 
�صل�صلة  اأهمية  من  مدريد،  لريال  الفني 
م�صيفه  مواجهة  قبل  فريقه،  انت�صارات 
اجلولة  اإطــار  يف  ــد،  االأح اليوم  اإ�صبانيول 

الـ32 من الليجا.
نقلتها  ت�صريحات  خالل  زيــدان،  واأو�صح 
البداية  "منذ  االإ�صبانية:  "ماركا"  �صحيفة 
نهائية،  مباراة   11 ينتظرنا  اأننا  نعلم  كنا 
 4 يف  وفــوزنــا  مــواجــهــات،   7 تتبقى  واالآن 
لقاءات ال يغري اأي �صيء.. علينا اأن ن�صتمر 

يف انت�صاراتنا".
االأمــور  �صيجعل  غــًدا  "اإ�صبانيول  واأ�صاف: 
نقاط  اإىل  بحاجة  الأنــهــم  علينا،  �صعبة 
نهائي،  مبثابة  اللقاء  �صيكون  املــبــاراة.. 

ويجب اأن نلعب على اأكمل وجه".
مدرب  فرينانديز  اأبــيــالردو  اإقالة  وعــن 
لدي  "لي�ض  قال:  املباراة،  قبل  اإ�صبانيول 
اأ�صعر  لكنني  النادي،  قرار  ب�صاأن  اأقوله  ما 
مير  بالتاأكيد  فهو  لــه،  ال�صديد  باالأ�صف 

باأوقات �صعبة".
اأنــه  الــوا�ــصــح  مــن  ــان  ك "رامو�ض؟  وتــابــع: 
يتمتع  الأنــه  حققه،  ما  حتقيق  على  قــادر 
دائًما  يريد  وكان  وال�صخ�صية،  بالكفاءة 
الفوز و�صنع التاريخ يف هذا النادي، ول�صت 
حمظوظون  نحن  يفعله..  مبــا  متفاجًئا 
بوجوده يف مدريد، واأمتنى اأن ي�صتمر هنا 

لنهاية م�صريته".
لن  "اأنا  زيــدان:  ــاب  اأج م�صتقبله،  وحــول 
اأ�صتمر يف عامل التدريب ملدة 20 �صنة، وقد 
اأعتزل قريًبا.. اأي �صيء ميكن اأن يحدث".

من  اأف�صل  العــًبــا  كنت  "لقد  وا�صتكمل: 
كوين مدرًبا، ويوجد مدربون اأف�صل، رغم 
 20 اأ�صتمر  لن  حققته..  مبا  �صعيد  اأنني 
اأخطط  ال  فاأنا  �صاأبقى،  كم  اأعرف  ال  عاًما، 

الأي �صيء".
ــد  ــدري م ـــــال  وري فــرنــ�ــصــا  جنـــم  واأردف 
العًبا  كنت  "حني  ال�صابق:  ويوفنتو�ض 
عن  �صاألوين  وعندما  عاًما،   19 اأو   18 بقيت 
جمال التدريب قلت لهم )ال(، ويف النهاية 

اأ�صبحت مدرًبا".
اإال  كثرًيا،  مرهق  االأمر  "لكن  وا�صتدرك: 
النادي..  هذا  يف  اأكــون  بــاأن  حمظوظ  اأين 
رغم اأنني ال اأحب كلمة احلظ كثرًيا، الأن 
مبا  وت�صتمتع  ت�صدق  اأن  يجب  احلياة  يف 
وتدريب  باملباريات  اأ�صتمتع  واأنــا  تفعله، 

هوؤالء الالعبني".
فريق  اأف�صل  يف  اأنني  "احلقيقة  ووا�صل: 
يوم..  كل  اأفعله  ما  على  واأركــز  العامل،  يف 
هذا  لكن  ينتقدونني،  مباراة  اأخ�صر  حني 
ال يغري اأي �صيء.. واالآن نحن نفوز لكن مل 
نحقق اأي �صيء بعد، واأقول لالعبني علينا 
اأهمية  االأقــل  هو  وم�صتقبلي  اال�صتمرار، 

هنا".

ومحرز الدفاع 

اأجاب:  الدفاعي،  االأ�صلوب  عن  وب�صوؤاله 
اأكرث،  القدم  كرة  لعب  اأحب  "بالتاأكيد 
والالعبون  �صيء،  اأهــم  هو  الدفاع  لكن 
اأمر يتعلق  التزموا، فالدفاع لي�ض جمرد 
الفريق  مبوقف  يتعلق  بل  العبني،  بـ4 

بالكامل، وهو مهم جًدا للفوز".
ريا�ض  اجلــزائــري  ــدويل  ال وبخ�صو�ض 
"هو  قال:  �صيتي،  مان�ص�صرت  جنم  حمرز، 

على  ومبا�صر  وخمتلف،  جًدا  جيد  العب 
املرمى و�صريع بالكرة.. لكنه لي�ض العًبا 

فهو  كفاءته  عن  النظر  بغ�ض  فريقي،  يف 
العب يف فريق اآخر".

للفريق،  جيدا  كان  "التوقف  وا�صرت�صل: 
الأنه جعل الالعبني يف حالة من اجلوع، 
واال�صتمتاع  الــتــدريــبــات  اإىل  للعودة 

باملباريات".
اأ�صفل  فرق  �صد  "املعاناة  وا�صتكمل: 
�صد  لعبنا  ــاراة  ــب م اأول  الــرتتــيــب؟ 

ـــك ال  ــب، لــكــن ذل ــي ــرتت مــتــذيــل ال
النقاط  يريدون  واإ�صبانيول  يهم، 
اأر�صهم،  على  املباراة  الأن  الثالث 
نف�ض  حـــدث  مــايــوركــا  واأمــــــام 

ال�صيء".
جميع  "فيني�صيو�ض؟  ـــدان:  زي واختتم 
الالعبني يعرفون و�صعهم، وكل العب مير 
هي  فهذه  �صيئة،  واأخــرى  جيدة  بفرتات 

بال�صيئ  متر  وحني  احلياة، 
ــل..  ــم ــع ت اأن  ــك  ــي ــل ع

حالة  يف  فيني�صيو�ض 
به  ون�صتمتع  جيدة 
الالعبني،  باقي  مثل 
العًبا   25 اأملك  فاأنا 

واأهتم بهم جميًعا".

اإخباري، يوم اجلمعة،  اأفاد تقرير 
الفني  املدير  بلما�صي،  جمال  باأن 
لــلــمــنــتــخــب اجلــــزائــــري، رفــ�ــض 
عر�صا كبريا من االحتاد االإماراتي 

لتدريب منتخبها االأول.
نــيــوز  "�صبورت�ض  ــع  ــوق م ــل  ــق ون
م�صوؤوال  اإن  م�صادر،  عن  ديزاد"، 
ظل  ــي  ــارات االإم االحتـــاد  يف  كبريا 

لعدة  بلما�صي،  مــع  توا�صل  على 
بتدريب  اإقــنــاعــه  بــهــدف  اأ�ــصــهــر 

املنتخب االأبي�ض.
اأن ذات امل�صوؤول  واأو�صحت امل�صادر، 

�صخما  راتبا  بلما�صي،  على  اقرتح 
�صهريا،  يــورو  األــف   500 يتجاوز 
املزايا  من  العديد  اإىل  باالإ�صافة 

االأخرى املغرية جدا.
�صيجعل  الـــعـــر�ـــض  ــــذا  ه ـــــان  وك
املدربني  بني  من  واحــدا  بلما�صي، 
بح�صب  الــعــامل؛  يف  اأجـــرا  االأعــلــى 

املوقع االإخباري.
عدم  عــن  اعــتــذر  بلما�صي،  لكن 
ــض -الـــــذي ال  ــر� ــع ــول هـــذا ال ــب ق
مغامرته  موا�صلة  لعزمه  يرف�ض- 
مع "اخل�صر"، بهدف بلوغ مونديال 
بطولة  وتـــقـــدمي   ،2022 قــطــر 

تاريخية.
زط�صي،  ــن  ــدي ال ــري  خ اأن  يــذكــر 
قال  اجلــزائــري،  ـــاد  االحت رئي�ض 
اجلزائرية  االإذاعــة  مع  مقابلة  يف 
بلما�صي  اإن  ــي،  ــص ــا� امل ــاء  ــالث ــث ال
موؤكدا  العرو�ض،  من  العديد  تلقى 
بعد  عقده  نهاية  حتى  ا�صتمراره 

مونديال 2022.

جنل  مــاجــر  لطفي  ــب  ــالع ال �ــصــرع 
اأ�ــصــطــورة الــكــرة اجلــزائــريــة رابــح 
مع�صكٍر  خو�ض  يف  اجلمعة،  ماجر، 
اأقل  ِلفئة  قطر  منتخب  مع  اإعــداديٍّ 

من 19 �صنة.
الّدعوة  لهم  املوّجهة  قائمة  و�صّمت 
على  ماجر،  لطفي  بينهم  العبا   32
 27 الـ  غاية  اإىل  الرتّب�ض  يــدوم  اأن 
ِلكاأ�ض  ا�صتعدادا  املقبل.  جويلية  من 
اآ�صيا ِلفئة اأقل من 19 �صنة، البطولة 
املرُبجمة ِباأوزباك�صتان، ما بني الـ 14 
اأكتوبر القادم. كما ذكره  31 من  والـ 
اأحدث بيان  احتاد الكرة القطري يف 

له.
ـــــالوؤه  ــب لــطــفــي مــاجــر وزم ــع ــل وي
من  ــل  اأق ِلفئة  االآ�صيوية  البطولة 
نظراءهم  ي�صّم  فوج  يف  �صنة،   19
وطاجك�صتان،  وماليزيا  اليمن  من 
من  ُم�صّكلة  اأفواج  ِباأربعة  �صباق  ويف 
ويح�صد  منا�صفة.  منتخبات  اأربعة 
تاأ�صريات  النهائي  ن�صف  ربــاعــي 
متثيل اآ�صيا يف مونديال فئة اأقل من 

20 �صنة، املُقّرر تنظيمه ِباأندوني�صيا 
عام 2021.

من  البالغ   – ماجر  لطفي  وين�صط 
متو�صط  من�صب  – يف  �صنة   18 العمر 
الّرديف  الفريق  زّي  ُمرتديا  ميدان، 

ِلنادي الدحيل القطري.
الفاحت  يف  النور  ماجر  لطفي  واأب�صر 
اإقدام  اأ�صبوَعني قبل   ،2002 من ماي 

على  روراوة  حممد  الــفــاف  رئي�ض 
من  مــاجــر  ـــح  راب “الوالد”  اإقــالــة 
املنتخب الوطني اجلزائري،  تدريب 
وّديــة  مباراة  اأ�صباله  خو�ض  عقب 
العا�صمة  يف  البلجيكي  امل�صيف  اأمام 
التعادل  ِبنتيجة  )انتهت  بروك�صل 
قراره  روراوة  بّرر  حيث  ال�صلبي(. 
الذعة  اِلنــتــقــادات  ماجر  ِبتوجيه 

يف  عاّمة،  ِب�صفة  وللفاف  ِل�صخ�صه 
ِل�صحيفة  ِبها  اأدىل  �صحفية  مقابلة 

�صوار” البلجيكية. “لو 
اإقامة  وميلك رابح ماجر )61 �صنة( 
مُيّثل  اأن  اِلإبنه  اختار  وقد  ِبقطر، 
لالأوا�صط،  “العّنابي”  منتخب  األوان 
اجلزائرَيني  الالعَبني  ــرار  غ على 
وكرمي  خوخي  بوعالم  ال�صابَقني 

بو�صياف.
من  اأقل  ِلفئة  قطر  منتخب  وُيدرب 
فابيو  الربازيلي  التقني  �صنة   19
له  �صبق  ــذي  ال �صنة(،   41( �صيزار 
يف  “العّنابي”  اأكــابــر  ـــوان  األ متثيل 
طريق  عن  ميدان،  متو�صط  من�صب 

التجني�ض.
الربتغالية  اللغة  مــاجــر  وُيــجــيــد 
ل�صان الربازيليني، وهو ما يكون قد 
وبني  بينه  التوا�صل  مهّمة  من  �صّهل 
ِبالالعب  للزّج  �صيزار،  فابيو  التقني 
ِلفئة  قطر  منتخب  يف  ماجر  لطفي 

اأقل من 19 �صنة.

لكرة  اجلـــزائـــري  االحتــــاد  ــاأن  ــم ط
ــة يف  ــاحم ــط ـــدم، االأنـــديـــة ال ـــق ال
االأوىل،  الدرجة  ــدوري  ل ال�صعود 

املو�صم املقبل.
اأنباء يف ال�صارع الريا�صي،  وترددت 
االأخــرية  التعديالت  اإلغاء  ب�صاأن 
املتعلقة  ــــري،  ــــزائ اجل ـــاد  ـــالحت ل
وال�صعود،  الهبوط  بـ"اإجراءات 
اأندية  على  املحرتف  �صفة  ورفــع 

الدرجة الثانية".
االحتاد  داخل  م�صوؤول  م�صدر  وقال 
اجلزائري : "االحتاد �صيحر�ض على 
يف  بحذافريها  القوانني  تطبيق 
حال اإلغاء الدوري، خا�صة املنظمة 
ــات  ــدرج ال اإىل  الــ�ــصــعــود  لعملية 

االأعلى".
اإلغاء  عــن  يقال  مــا  "كل  ــاف:  ــص واأ�
غري  املو�صم  هــذا  ال�صعود  عملية 

اعتماده  مت  القرار  فهذا  �صحيح، 
بعد الت�صويت عليه من قبل املكتب 
الفيدرايل خالل جمعية عامة، وال 

ميكن اإلغاوؤه االآن".
ــــة اجلـــزائـــريـــة  ــــدي تــعــيــ�ــض االأن
ــب  ــرتق ـــن ال املـــحـــرتفـــة حـــالـــة م
الدوري  م�صري  ملعرفة  واالنتظار، 
املحلي بعد توقفه منذ �صهر مار�ض/

اآذار املا�صي، واالإجراءات التي �صيتم 

اعتمادها حال اإلغائه.
ما  االحتاد  "هيئات  امل�صدر:  واأو�صح 
من  االأخ�صر  ال�صوء  بانتظار  زالت 
املن�صاآت  لفتح  ال�صحية،  ال�صلطات 
التدريبات  وا�صتئناف  الريا�صية 
نهائي  قرار  اتخاذ  قبل  اجلماعية، 

ب�صاأن م�صري امل�صابقة".

من  المبارد  فرانك  ــدرب  امل اأبناء  ا�صتفاد 
مان�ص�صرت  لالعبي  الدفاعية  ــاء  ــط االأخ
ليفربول  َتــوج  الــذي  الفوز  ل�صمان  �صيتي، 
بعد  املمتاز،  االإنكليزي  الــدوري  يف  بطال 

غياب دام 30 عاما.
وح�صب تقرير ل�صحيفة "ماركا" االإ�صبانية، 
من  جمموعة  ك�صفت  املواجهة  هــذه  ــاإن  ف
ت�صل�صي  ا�صتغلها  الــتــي  ال�صعف،  نــقــاط 
يف   2-1 غوارديوال  بيب  فريق  على  للتغلب 

بريدج". "�صتامفورد 
ال�صري  ــد  ــدري م ـــال  ري فــريــق  و�ــصــيــحــاول 
الهفوات  وا�صتغالل  اخلــطــوات  نف�ض  على 
اأبــطــال  دوري  ــاراة  ــب م ــالل  خ الــدفــاعــيــة، 
اأن  بعد  الــقــادم،  اأغ�صط�ض/اآب  يف  اأوروبـــا 
لكري�صتيان  ميندي  بنيامني  خطاأ  �صمح 

والت�صجيل  باملرور  بولي�صيت�ض 
يف ال�صوط االأول.

و�صيكون حتدي التفوق على دفاع 
ال�صيتي متاحا اأمام ريال مدريد ملا 

ميلكه من وفرة على اجلانب املهاري 
جونيور  فيني�صيو�ض  مثل  وال�صرعة، 

ـــازارد  ه ــــدن  واإي اأ�صين�صيو  ــو  ــارك وم
وغاريث بيل.

من  بروين  دي  كيفن  �صجل  اأن  وبعد   
الفوز  يف  ت�صل�صي  جنــح  حــرة،  ركلة 
بعد  الثاين،  ال�صوط  يف  الحق  بوقت 
اأن اأجرب "البلوز" املناف�ض على الوقوع 
فرناندينيو  تعامل  عندما  اآخر،  بخطاأ 
ــط املـــرمـــى، منحت  ــع كـــرة عــلــى خ م
رمبا  اأمــور  وهي  جــزاء،  ركلة  املناف�ض 

نها  ّو د
ــن  ــدي زيــــن ال
زيـــــــــــــدان يف 
مــالحــظــاتــه، 

ي�صتعد  بينما 
ملـــــــواجـــــــهـــــــة 
ـــــوال يف  ـــــواردي غ

وقت الحق.

�صباح  االأخري  مرانه  مدريد،  ريال  خا�ض 
ملواجهة  حت�صرياته  �صمن  ال�صبت،  ام�ض 
مناف�صات  اإطار  يف  االأحد،  اليوم  اإ�صبانيول، 

اجلولة الـ 32 من عمر الليجا.
الفرن�صي  فــاإن  "ماركا"،  �صحيفة  وبح�صب 
لريال  الفني  املــديــر  ـــدان  زي الــديــن  ــن  زي

مدريد، نظم جل�صة تدريبية خفيفة.
ا�صتعادة  من  ــدان  زي يتمكن  "مل  واأ�صافت 
لوكا�ض  فرينانديز،  نات�صو  امل�صاب  الثالثي 

فــا�ــصــكــيــز، ولــوكــا يــوفــيــتــ�ــض، حيث 
ولن  الفردي،  العمل  الالعبون  وا�صل 

يتواجدوا يف الرحلة اإىل اإ�صبانيول".
لوكا  الثنائي  املــبــاراة،  عن  و�صيغيب 

بداعي  ميندي،  وفريالند  مودريت�ض 
االإيقاف لرتاكم البطاقات ال�صفراء.

ترتيب  ــدول  ج مــدريــد،  ــال  ري ويت�صدر 
الليجا بر�صيد 68 نقطة، بفارق املواجهات 

املبا�صرة عن بر�صلونة.

العام  املــديــر  ـــراج،  رج ر�صيد  اأكــد 
اجلزائري،  ق�صنطينة  �صباب  لنادي 
ا�صتكمال  فكرة  يوؤيد  الفريق  اأن 

فرتة  بعد  وذلك  املو�صم،  مناف�صات 
فــريو�ــض  جــائــحــة  ب�صبب  تــوقــف 

كورونا امل�صتجد.
وقال رجراج يف ت�صريحات لالإذاعة 
اجلزائرية اليوم اجلمعة، اإن �صباب 
ق�صنطينة جاهز للعودة للتدريبات 
يف حال تقرر فتح املن�صاآت واملرافق 

الريا�صية.
واأ�صاف “الفريق قادر على املناف�صة 
املوؤهلة  املراكز  اأحد  اإحراز  اأجل  من 
يف  العربية  اأو  القارية  للم�صاركة 

املو�صم املقبل”. 
ق�صنطينة  “�صباب  ــراج  رج وتابع 
�صيقبل يف نهاية املطاف القرار الذي 

�صي�صدر عن االحتاد اجلزائري بعد 
اأن  اإىل  م�صريا  االأندية”،  ا�صت�صارة 
ال�صرقية  اجلــهــة  اأنــديــة  اجتماع 
اأم�ض  املحرتفني،  دوري  برابطة 
اأ�صا�صا حول  االأول االأربعاء، متحور 

امل�صاكل املالية للفرق.
اأن  ــد رجـــراج  اأك ـــرى،  اأخ مــن جهة 
الفني  املدير  عمراين،  القادر  عبد 
جميع  ميــلــك  لــلــفــريــق،  اجلــديــد 
من  الفريق  لقيادة  ال�صالحيات 

الناحية الفنية.
بن  ح�صني  الفريق  جنم  اأن  واأ�صاف 
عدم  حال  يف  عقده  �صيجدد  عيادة 

انتقاله للعب يف اخلارج.

اأن  رجـــراج  وك�صف 
ق�صنطينة  �ــصــبــاب 
ا�صتقبال  �صيوا�صل 
مناف�صيه على ملعب 
عبد  “بن  ال�صهيد 
رم�صان”،  املـــالـــك 
يـــــزال  ال  الــــــــذي 
ــالح  ــص بــحــاجــة الإ�
ــارة به واإعــادة  االإن
تــهــيــئــة مــقــ�ــصــورة 

االإعالميني.

بلما�صي يرف�س 6 ماليني يورو من الإمارات !زيدان: حمرز لعب خمتلف.. وقد اأعتزل قريًبا

اإبن رابح ماجر يختار متثيل منتخب قطر !

الحتاد اجلزائري يطمئن احلاملني بال�صعود لدوري الأ�صواء

لمبارد يك�صف لزيدان كيفية هزمية 
مان�ص�صرت �صيتي

الغيابات ترهق ريال مدريد قبل لقاء 
اإ�صبانيول

رجراج : "�صباب ق�صنطينة جاهز للعودة للتدريبات يف حال ا�صتكمال الدوري"

الوطنية  اجلنة  ع�صو  بركاين  بقاط  الدكتور  جــدد 
ا�صتئناف  بــعــدم  موقفه  ــا،  ــورون ك فــريو�ــض  ملتابعة 
املحتمل  للخطر  نظرا  القدم،  كرة  الوطنية  البطولة 
لالإذاعة  اجلمعة  يوم  به  �صرح  ح�صبما   ، املجتمع  على 

الوطنية.
ع�صًوا  ب�صفتي  مثبتة.  حقيقة  ''"هذه   : الدكتور  وقال 
بنا  االت�صال  مت  الــوبــاء،  ملتابعة  العلمية  اللجنة  يف 
الو�صع  الفيدراليني.  واالأطــبــاء  االندية  اأطباء  قبل 
مل  الالعبني.  بتجمعات  بعد  ي�صمح  ال  احلايل  الوبائي 
لالأن�صطة  كامل  ا�صتئناف  يف  للتفكري  بعد  الوقت  يحن 
من   ، لذا  اجلميع.  على  خطرا  �صي�صكل  الأنه  الريا�صية 

حيث اجلانب ال�صحي، ا�صتئناف املناف�صة غري ممكن".
-املتوقفة  املحلية  البطولة  ا�صتئناف  تقرر  قد  وكــان 
اأن يتم رفع  الفريو�ض- بعد  16 مار�ض بعد تف�صي  منذ 
ح�صبما  وذلــك  بالتجمعات  وال�صماح  ال�صحي  احلجر 
جاء به االجتماع االأخري للمكتب الفدرايل لالحتادية 

اجلزائرية لكرة القدم )الفاف(.
الفريو�ض  هذا  يكافح  ''بلدنا  امل�صدر:  نف�ض  اأي�صا  وقال 
اإنه  للتفكري بجد.  امل�صتجد واالأرقام االأخرية تدفعنا 
الأننا  الراهنة  الظروف  يف  اال�صتئناف  امل�صتحيل  من 
اأن  ميكن  املناف�صة  وا�صتئناف  االن�صان  حلماية  نطمح 

يتم يف وقت الحق.
وعلينا  والريا�صة  ال�صباب  لوزارة  يعود  االخري  القرار 
ي�صيف  اأن  قبل  االأرواح''،  نحمي  كي  اآخر  ل�صهر  ال�صرب 
اجلانب،  هــذا  يخ�ض  ''فيما  الفردية:  الريا�صات  عن 
ميكن التفكري يف العودة حت�صبا لالألعاب االأوملبية 2020 

)مت تاأجيلها اإىل 2021(''.
رئي�ض  اأي�صا  يعد  الذي  بركاين  بقاط  اأي�صا  ك�صف  كما 
املجل�ض الوطني لعمادة االأطباء يف ت�صريح �صابق لواأج: 
منع  مع  ولكن  جزئيا،  ال�صحي  احلجر  رفع  هناك  ''كان 
اإلغاء  اأنه �صيكون من االأف�صل  اأعتقد  التجمعات. لذلك 
اجلميع.  �صحة  على  احلفاظ  اأجل  من  الريا�صي  املو�صم 
الو�صع ال�صحي يف البالد م�صتقر لكن ال ميكن ال�صيطرة 

عليه بعد ".
االحتــاديــة  قبل  مــن  امل�صطرة  الطريق  خــارطــة  ويف 
ا�صتمرار  على  تعتمد  )الفاف(  القدم  لكرة  اجلزائرية 
على  والثانية  االأوىل  للرابطة  الكروي  املو�صم  بقية 
 ، اأ�صابيع   6 اإىل   5 من  اإعداد  فرتة  بعد  اأ�صابيع،   8 مدى 

بغ�ض النظر عن التاريخ الذي �صتحدده ال�صلطات. 
اأم�ض،  م�صاء  ن�صرها  مت  التي  االأخرية  االأرقام  وح�صب 
 9 و  كورونا  بفريو�ض  جديدة  اإ�صابة   197 ت�صجيل  مت 
وفيات جديدة خالل ال 24 �صاعة االأخرية يف اجلزائر، 

يف الوقت الذي متاثل فيه 128 مري�صا لل�صفاء.

كلوب: هذه نقطة قوتي.. 
وجوارديول الأف�صل

دي بروين: ليفربول 
كان الأف�صل.. ول وقت 

لالإحباط

مبابي: هذا الثنائي اآملني

اأ�صباب ت�صع   5
حكيمي على 
اأبواب اإنرت 
ميالن

و�صف االأملاين يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول، 
زميله بيب جوارديوال، مدرب مان�ص�صرت �صيتي، باأنه 

اأف�صل مدرب يف العامل.
"بيلد" االأملانية،  وقال كلوب، يف مقابلة مع �صحيفة 
بر�صلونة  تدريب  توىل  الذي  االإ�صباين  املــدرب  عن 
املدربني  جميع  بني  االأف�صل  "هو  ميونخ:  وبايرن 

الذين اأعرفهم".
واأ�صاف كلوب، الفائز بجائزة الفيفا، الأح�صن مدرب 
ال�صيء  بع�ض  ي�صتغرب  �صخ�صيا  اإنــه  املا�صي،  العام 
عندما ي�صفه البع�ض بهذا الو�صف: "اأنا ال األقي باال 

اإىل هذا، رغم اأنني �ُصِرْرُت كثريا بجائزة الفيفا".
لطاقم  ليفربول  مع  بالنجاح  مدين  اأنه  كلوب  واأكد 
لدي  كانت  "اإذا  املمتاز:  وفريقه  اجليد  التدريب 

نقطة قوة فهي جتميع اأنا�ض جيدين".
وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة دوري اأبطال اأوروبا 
الــدوري  املو�صم  هذا  يحقق  اأن  قبل  املا�صي،  املو�صم 

االإجنليزي الأول مرة منذ 30 عاما.

مان�ص�صرت  جنم  بروين  دي  كيفني  البلجيكي  قــال 
لقب  خ�صارة  عند  يتوقف  لــن  فريقه  اإن  �صيتي، 
باإمكانه  يزال  ال  حيث  املمتاز،  االإجنليزي  الــدوري 

تقدمي مو�صم مذهل.
فوز  عقب  الــربميــريلــيــج،  بلقب  ليفربول  وتـــوج 
 ،2-1 ت�صيل�صي على نظريه مان�ص�صرت �صيتي بنتيجة 
اخلمي�ض املا�صي، يف اجلولة الـ 31 من الربميريليج. 

اأمام  متاحة  املو�صم  هذا  التتويج  فر�صة  تــزال  وال 
مان�ص�صرت �صيتي، حيث يحل �صيًفا على نيوكا�صل غًدا 

االأحد يف دور الثمانية بكاأ�ض االحتاد االإجنليزي.
كما ي�صت�صيف مان�ص�صرت �صيتي، نظريه ريال مدريد 
بدوري  ع�صر  ال�صتة  دور  اإياب  يف  اأغ�صط�ض/اآب،  يف 
بفوز  انتهت  الذهاب  مباراة  باأن  علًما  اأوروبا،  اأبطال 

ال�صماوي بنتيجة 2-1.
وقال دي بروين يف ت�صريحات ن�صرتها �صبكة �صكاي 
مقارنة  جيدا،  عمال  نقدم  اأننا  "اأعتقد  �صبورت�ض 

بالعديد من الفرق االأخرى".
"ما زلنا نحتل املركز الثاين، وهو ما يعني اأننا  وتابع 
ثاين اأف�صل فريق بعد ليفربول، اأعتقد اأننا ال نزال 
االإجنليزي  االحتــاد  كاأ�ض  يف  كبرية  بفر�ض  نحظى 

ودوري االأبطال".
واأ�صاف "تخيلوا اأننا فزنا باللقبني، �صيكون هذا مو�صما 
مذهال بالن�صبة لنا. ال يزال اأمامنا الكثري لنلعب من 

اأجله ونتطلع اإليه. ال وقت لدينا لالإحباط".
وعن تتويج ليفربول، علق "دائما ت�صعر بخيبة اأمل 
مبا  �صادقون  لكننا  الفوز،  حتقيق  يف  تخفق  عندما 
هذا  خالل  االأف�صل  كان  ليفربول  اإن  للقول  يكفي 

العام".

مبابي،  كيليان  ـــرتف  اع
ــان  جنـــم بـــاريـــ�ـــض �ــص

الفرن�صي،  جريمان 
ــد  ــق ــت ــف ـــــه ي ـــــاأن ب

وجــود االإيــطــايل 
جـــيـــانـــلـــويـــجـــي 
حار�ض  ــون،  ــوف ب
مـــــــــــرمـــــــــــى 

يــوفــنــتــو�ــض 
احلايل.

تزامل  اأن  و�صبق 
مو�صم  ــدة  مل الثنائي 

2018-( باري�ض  يف  واحـــد 
ال�صيدة  ل�صفوف  بوفون  يعود  اأن  قبل   ،)2019

العجوز.
"ليكيب"  ل�صحيفة  ت�صريحات  يف  مبابي،  وقــال 
اإىل  اال�صتماع  اأحـــب  "دائًما  الفرن�صية: 
الالعبني الكبار، وكان جيجي بوفون 

مهًما للغاية بالن�صبة يل".
ديـــارا  ال�ــصــانــا  "روؤية  واأ�ـــصـــاف: 
اآملني،  جريمان  �صان  عن  يرحل 
عندما  الــتــاأثــري  نف�ض  وكــذلــك 

راأيت بوفون يغادر".
ـــدوري  ال بلقب  ــون  ــوف ب ـــوج  وت
مع  االأول  مو�صمه  يف  الفرن�صي 
وين�صم  يعود  اأن  قبل  باري�ض، 
اإىل يوفنتو�ض، الذي �صنع معه 

تاريخا من االأجماد.

بــــات املــغــربــي 
اأ�صرف حكيمي 
ظـــهـــري ريــــال 
مـــــــــدريـــــــــد، 
ــا  ــًي ــال املــــعــــار ح
بــورو�ــصــيــا  اإىل 
ـــــد، عــلــى  ـــــون دورمت
اإىل  ــال  ــق ــت االن مــ�ــصــارف 

اإنرت ميالن هذا ال�صيف.
ميالن  اإنــرت  فــاإن  �صحفية،  تقارير  وبح�صب 
املغربي  ــدويل  ال �صم  من  مقربة  على  اأ�صبح 
مقابل 40 مليون يورو، فور انتهاء اإعارته اإىل 

اأ�صود الفي�صتيفال.
اقرتاب  �صر  بيلد"  "�صبورت  �صحيفة  وك�صفت 
اإىل  باالإ�صارة  غــريه،  دون  اإنــرت  من  حكيمي 
 21 الـ  �صاحب  �صم  عن  ميونخ  بايرن  تراجع 
نظري  يــورو  مليون   40 اإنفاق  ل�صعوبة  عاًما، 

الظفر بتوقيعه. 
لعبه  الـــذي  ـــدور  ال اإىل  ال�صحيفة  واأ�ـــصـــارت 
ناديه  اقرتاب  يف  اإنرت،  مدرب  كونتي  اأنطونيو 
من هذه ال�صفقة، بعدما وعد الالعب باحل�صول 

على مكان اأ�صا�صي يف ت�صكيلة الفريق.
3-( اأو   )3-4-3( طريقة  على  كونتي  ويعتمد   
املو�صم  هذا  حكيمي  عليه  اعتاد  ما  وهو   ،)5-2
يف دورمتوند، لذا لن يكون هذا االأ�صلوب غريًبا 

عليه حال اإمتام انتقاله للنرياتزوري.
الــنــادي  بــعــر�ــض  ــا  ــصً ــ� اأي حكيمي  اقــتــنــع  كــمــا 
و�صعيه  اأوروبــــا  يف  لقيمته  نــظــًرا  ــايل،  ــط االإي

املتوا�صل للفوز باالألقاب، حملًيا وقارًيا. 
اقتناع  يف  رئي�صًيا  دوًرا  يلعب  اآخر  �صبب  وهناك 
اإذ  املـــادي،  اجلانب  وهــو  ــرت،  اإن بعر�ض  حكيمي 
خاللها  يح�صل  �صنوات،   5 ملدة  عقد  على  �صيوقع 
�صيتقا�صاه  مما  اأكرث  �صنوًيا،  يورو  ماليني   5 على 

حال العودة للريال.
�صمن  كارفاخال  داين  الظهري  تواجد  ظل  ويف   
ب�صفة  حكيمي  م�صاركة  فــاإن  امللكي،  �صفوف 
بقوة  يدفعه  ما  وهو  �صك،  حمل  تبقى  منتظمة 

التخاذ قرار الرحيل.
الظهري  مع  مــوؤخــًرا  تعاقد  دورمتــونــد  اأن  يذكر   
البلجيكي توما�ض مونييه من باري�ض �صان جريمان 
يف �صفقة جمانية، وهي خطوة متهد لرحيل اأ�صرف 
لتجديد  الــنــادي  حمــاوالت  رغــم  نهائًيا،  حكيمي 

االإعارة ملو�صم اإ�صايف.
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حمليات

احتاد العا�صمة: "ملف ا�صتكمال الدوري 
اأخد اأكرب من حجمه"

�صلطات  العا�صمة،  احتــاد  لنادي  العام  املدير  ــادي،  ه الغني  عبد  دعا 

اجلزائر اإىل الف�صل يف م�صري الدوري، يف اأقرب وقت ممكن، وذلك بعد 

توقف دام اأكرث من 3 اأ�صهر؛ ب�صبب انت�صار فريو�ض كورونا امل�صتجد.

"بكل  اجلمعة:  اليوم  اجلزائرية،  لالإذاعة  ت�صريح  يف  هــادي،  وقــال 

�صراحة ملف ا�صتئناف الدوري املحلي من عدمه اأخد اأكرب من حجمه، 

واأعتقد اأننا مطالبون بالف�صل يف امللف يف اأقرب وقت ممكن".

حالة  يعي�ض  االأندية  بقية  غرار  على  العا�صمة  احتاد  "نادي  واأ�صاف: 

اإعالن  يف  باالإ�صراع  مطالبة  املعنية  ال�صلطات  اأن  واأعتقد  الرتقب،  من 

ا�صتئناف  وقررت  امللف،  ح�صمت  �صقيقة  دول  فحتى  النهائي،  قرارها 
التدريبات اجلماعية".

باأننا  نوؤكد  لكننا  ا�صتكماله،  اأو  الدوري  باإلغاء  نطالب  ال  "نحن  وختم: 

نويل اأهمية بالغة باتخاذ قرار يخدم امل�صلحة العامة، ولي�صت م�صلحة 
احتاد العا�صمة".
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الدكتور فهد اأبو احلاج 

اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم  :   منري �صفيق 
----------------------------
مرحلة  الفل�ضطيني  الو�ضع  دخ��ل 
ما  خ��رائ��ط  ُن�����ِرَت  بعدما  ج��دي��دة 
ي�ضمى ب�»�ضفقة القرن«، بالن�ضبة اإىل 
ال�ضفة الغربية اأو بتحديد اأكرث بعد اأن 
البدء  نتنياهو  بنيامني  قررت حكومة 
ب�ضّم االأغوار وامل�ضتوطنات، وبعد اأن 
واعتبارها  كاملة،  القد�ش  �ضّم  اأعلن 
عا�ضمة الكيان ال�ضهيوين. واأُ�ضيف 
على  لل�ضيطرة  املحموم  ال�ضعي 
القت�ضام  والتمهيد  االأق�ضى،  امل�ضجد 
ُيعرف  كان  ما  واإلغاء  فيه،  ال�ضاة 
اإذا  »ال�ضتاتيكو«.  اأو  الواقع  باالأمر 
ُعرفت  التي  ال�ضابقة  املرحلة  كانت 
بعد  وم��ا  اأو���ض��ل��و،  ات��ف��اق  مبرحلة 
بانتهاء  عمليًا  انتهت  قد  »اأو�ضلو«، 
باالإعان  لو  املرتتبة عليه،  االتفاقات 
حممود  الرئي�ش  جانب  من  فقط، 
يعني  ذلك  الله،  رام  و�ضلطة  عبا�ش 
خمتلفة  جديدة  مرحلة  يف  الدخول 

نوعيًا.
مّثل  اتفاقات  من  بعده  وما  »اأو�ضلو« 
)ما  فل�ضطني  من   78% عن  التنازل 
ي�ضمى حدود ما قبل حزيران 1967(، 
ال�ضفة،  ا�ضتيطان  لعملية  وه��ّي��اأ 
وتهويد  عمليًا،  االأغ��وار  وم�ضادرة 
القد�ش وتعري�ش االأق�ضى لاقت�ضام، 
عليه  الداخلية  االأمنية  وال�ضيطرة 
وعلى باحته. اإن املرحلة اجلديدة تتمثل 
�رق  ل�ضم  ال�ضهيوين  ال�ضعي  يف 
القد�ش واأجزاء كبرة من ال�ضفة، بل 
من  تبقى  وما  فيها  مبا  كلها،  ال�ضفة 
اأر�ش ومناطق اأُخ�ضعت عرب »�ضفقة 
للمفاو�ضات  القرن(  )جرمية  القرن« 
يظن  من  كّل  اأن  يعني  ما  املبا�رة، 
�ضيئًا  تركت  ال�ضفقة  خرائط  اأن 
كما  متامًا  واهم،  فهو  للفل�ضطينيني، 
كان من ظن اأن »اأو�ضلو« ترك ال�ضفة 
التجربة  اأثبتت  فقد  للفل�ضطينيني. 
تركه  يعني  للتفاو�ش  ُي��رتك  ما  اأن 
لا�ضتيطان خطوة وراء خطوة، متهيداً 
خرائط  تركته  فما  وتهويده.  ل�ضمه 
ترامب �� نتنياهو هو متهيد ال�ضتيطان 
الحق، ثم الإكمال ال�ضم الكامل لكّل 
ال�ضفة مع التمهيد لل�ضيطرة املطلقة 

على االأق�ضى.
تت�ضم  اجلديدة  املرحلة  اإن  هنا،  من 
كلها،  والقد�ش  كلها،  ال�ضفة  ب�ضم 
وتهديد االأق�ضى بالتق�ضيم، ثم بالهدم 
هذه  املزعوم.  الهيكل  بناء  حل�ضاب 
ال�ضلطة،  انتهاء وظيفة  احلقيقة تعني 
ال�ضم  تغطية  ب��اجت��اه  حتويرها  اأو 
االحتال  تغطية  ولي�ش  وحمايته 
يف  احل��ال  كانت  كما  واال�ضتيطان، 
املرحلة ال�ضابقة، مرحلة »اأو�ضلو« وما 
بعدها، االأمر الذي يعني بدوره اأن كل 
التي  الوهمية  وال�ضيا�ضات  االأع��ذار 
اإقامة  اأي  ال�ضلطة،  وظيفة  �ضّوغت 
احتلت يف  التي  االأرا�ضي  دولة على 
واأ�ضبح  انتهت.  قد   ،1967 حزيران 
البقاء  اأرادت  اإن  »ال�ضلطة«  على 
متواطئ  اإىل  تتحول  اأن  واال�ضتمرار 
هدف  وبا  نف�ضها،  ال�ضم  عملية  مع 
يف  ي�ضعها  بالتاأكيد  هذا  �ضيا�ضي. 
ال�ضابق،  دوره��ا  خيانة  حتى  موقع 
وم�روعها ال�ضابق. فباأّي اأعذار ميكن 
ال�ضلطة،  يف  للبقاء  اليوم  ُي�ضّوغ  اأن 
التي  وب�ضيا�ضاتها  االأمنية،  باأجهزتها 

حّرمت املقاومة واالنتفا�ضة.
االختاف  اإدخ���ال  املمكن  من  ك��ان 
وبعده  »اأو���ض��ل��و«  م��ع  ن�ضاأ  ال���ذي 
ب�ضعوبة  لو  حتى  جداًل،  اأو  فر�ضيًا 
االختاف  اإط��ار  يف  االختناق،  حتى 
مناطحته  برغم  واملبدئي،  ال�ضيا�ضي 
التنازل  رف�ش  الفل�ضطينية:  الثوابت 
عن االأر�ش الفل�ضطينية )اأر�ش نكبة 
بالكيان  االع��رتاف  ورف�ش   )1948
عن  التخّلي  ورف�ش  ال�ضهيوين، 
ومنطلقات  املقاومة،  ا�ضرتاتيجية 
و1968   1964 وميثاقْي  »ف��ت��ح« 
الفل�ضطينية«.  التحرير  ل�»منظمة 
ال�ضلطة  بقاء  اإدخ��ال  مُيكن  اأين  لكن 
الو�ضع  يف  ال�ضابقة  وال�ضيا�ضات 
اجلديد الذي مي�ضي اإىل �ضم اآخر حبة 
ال�ضيا�ضي  اجلواب  ال�ضفة؟  من  تراب 
والواقعي،  املبدئي  اأم��ا  ممكن.  غر 
يعني  ال�ضم  يف  امل�ضي  الأن  فمحال، 
ال�ضفة،  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  يف  امل�ضي 

و�ضياعها عينك عينك.
قيادة »فتح« وال�ضلطة تواجهان ماأزق 
وجود، ولي�ش ماأزقًا �ضيا�ضيًا اأو ف�ضًا 

بالف�ضاد  اّتهامًا  اأو  ل�ضيا�ضات حمّددة، 
التفريط،  اأو  العجز  اأو  اال�ضتبداد  اأو 
اأو اأّي تهمة ميكن اأن توّجه اإىل �ضلطة 
مل  اأم  اأ�ضّحت  �ضيا�ضية،  وحركة 
م�ضادرة  هو  تواجهانه  ما  اإن  ت�ضح. 
من  واأجزاء  واالأق�ضى  القد�ش  )�ضم( 
ال�ضفة، وما تبقى منها �ضيزحف اإليه 
اال�ضتيطان ثم امل�ضادرة وال�ضم. ثم اإن 
بقاء ال�ضلطة موؤقت بينما ُينجز ال�ضم 
وقيادة  عبا�ش  على  بعبارة:  الكامل. 
ال�ضلطة  زيت  اأن  يدركا  اأن  »فتح« 
ال�ضيا�ضة  م��ن  تبقى  وم��ا  انتهى، 
العي�ش  املمكن  من  كان  واإذا  انتهى. 
ميكن  كيف  مبادئ،  با  ال�ضيا�ضة  يف 
ت�ضّوغ،  اأن  ميكن  �ضيا�ضة،  با  العي�ش 

ولو بحجج واهية اأو اآمال خّلب.
ع  ويو�ضَ وُيقاَوم  ُيواَجه  مل  اإذا  ال�ضم، 
االحتال  ُي��ق��اَوم  مل  اإذا  بل  ح��ّد،  له 
االأف�ضل  اأتى،  حيث  من  واال�ضتيطان 
هذه  يف  اال�ضتمرار  ال  االن�ضحاب 
اخليانة،  حّد  اإىل  والدنا�ضة  النجا�ضة 
ظل  يف  ال�ضلطة  على  احلفاظ  الأن 
ال�ضم  مترير  حد  اإىل  يف�ضدها  ال�ضم 
ير�ضاها  ال  حالة  وهي  البقاء،  مقابل 
منه  ترباأ  ير�ضاها،  ومن  فل�ضطيني، 
ُيواِجه  ول�ضوف  واأح��ف��اده،  اأب��ن��اوؤه 
االأف�ضل  طبعًا  حمالة.  ال  انفجاراً 
اإىل  ين�ضحب  اأو  بيته،  يف  يقبع  اأن 
املواجهة،  على  له  ِقَبل  ال  من  اخلارج 
تخو�ش  وطنية  وحدة  تت�ضكل  كي 
وغالبية  ال�ضباب  راح  انتفا�ضة، 
ال�ضعب يتفلتون الإطاقها، وهم يرون 
ال�ضم يزحف، واالأق�ضى ُيعتدى عليه.
ماأ�ضاة  ال��رتّدي  هذا  يزيد  ما  اأن  على 
كون موازين القوى يف غر م�ضلحة 
على  يراهن  ال��ذي  نتنياهو  حكومة 
ترامب املتداعي، وعلى �ضلطة يتوقع 
ب�ضيا�ضاتها  ال�ضم  ت�ضّهل  اأن  منها 
ال�ضم  رف�ش  باإعان  تكتفي  التي 
القد�ش  ترتك  ثم  القرن«،  و»�ضفقة 
بداًل  لل�ضياع،  وال�ضفة  واالأق�ضى 
الفل�ضطيني،  ال�ضف  توحيد  م��ن 
�ضيا�ضات  ُت�ضقط  انتفا�ضة  واإطاق 
االحتال،  تدحر  اأن  ميكنها  بل  ال�ضم، 
اأو  قيد  با  امل�ضتوطنات،  وتفكك 
�ضد  كّله  ال��دويل  الو�ضع  ���رط. 

منق�ضمة،  ترامب  اإدارة  وحتى  ال�ضم، 
فيه  ترتفع  ال�ضهيوين  وال��داخ��ل 
االنتفا�ضة  م��ن  حت���ّذر  اأ����ض���وات 
العرب  من  واملهرولون  وال�ضقوط. 
مع  و�ضعفًا  خزّيًا  اأحوالهم  اأ�ضواأ  يف 
فقدان اجلراأة على اأن يقولوا نحن مع 
ال�ضم. فكيف يجوز اأاّل تت�ضكل وحدة 
وطنية عاجلة تطلق انتفا�ضة تفيد من 
باإ�ضقاط  ت�ضمح  ال  التي  املعادلة  هذه 
بدحر  واإمنا  فح�ضب،  لنتنياهو  �ريع 
با  امل�ضتوطنات  وتفكيك  االحتال 

قيد اأو �رط.
ال  »ف��ت��ح«  وق��ي��ادة  عبا�ش  ك��ان  اإذا 
على  هذا،  كل  يروا  اأن  ي�ضتطيعون 
حت�ضم  اأن  االأخ��رى  املقاومة  ف�ضائل 
وحدة  لتحقيق  لقاء  وتعلن  اأمرها، 
بح�ضور  االنتفا�ضة  تطلق  وطنية 
بغيابها،  اأو  للف�ضل(  )ه��ذا  »فتح« 
يّت�ضم  ال��ذي  اجل��دي��د  الو�ضع  الأن 
لل�ضيطرة  وال�ضعي  القد�ش،  ب�ضم 
كبرة  اأج��زاء  و�ضم  االأق�ضى،  على 
يفر�ش  ال�ضفة،  من  »�ضغرة«(  )اأو 
القوى  م��ي��زان  جانب  اإىل  ب���دوره، 
العربي  وال�ضعبي  واالإقليمي  العاملي 
اأن  امل��ائ��م،  والعاملي  واالإ���ض��ام��ي 
تتخطى الف�ضائل �ضيا�ضاتها ال�ضابقة: 
بناء  »اإع��ادة  امل�ضاحلة«،  عن  »البحث 
البيت  »ترتيب  التحرير«،  منظمة 
موافقة  الفل�ضطيني«...بانتظار 
»فتح«،  جميء  بانتظار  اأو  »فتح«، 
وح��دة  لقاء  اإىل  بالدعوة  وذل��ك 
اإذا  االنتفا�ضة.  الإطاق  وال�ضعي 
مل ت�ضتجب »فتح«، عليها اأن تواجه 
وا�ضعة  فل�ضطينية  وطنية  وحدة 
متطلبات  تلبية  اأو  ال�ضم،  ملواجهة 
املرحلة اجلديدة، اأو الو�ضع اجلديد.

الو�ضع ال�ضابق كانت له �ضيا�ضاته. 
�ضيا�ضات  يتطّلب  الراهن  والو�ضع 
تائمه. �ضحيح اأن الكرة يف ملعب 
اأي�ضًا  كرة  ثمة  لكن  اأواًل،  »فتح« 
املقاومة. ولعلها  يف ملعب ف�ضائل 
ت�ضحيح  على  »ف��ت��ح«  ت�ضاعد 
وا�ضعة  وحدة  ترى  حني  �ضيا�ضاتها 
 �� ت��رام��ب  �ضد  دون��ه��ا  تت�ضكل 

ال�ضم. و�ضيا�ضات  نتنياهو 

و�صع فل�صطينّي جديد يقت�صي �صيا�صة جديدة

مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  نا�ضد 
احلركة  ل�ضوؤون  جهاد  اأبو  مركز  عام 

االأ�ضرة يف جامعة القد�ش
ومنظمة  ال��دويل  االأحمر  ال�ضليب 
على  طاقم  بت�ضكيل  العاملية  ال�ضحة 
الظروف  على  للوقوف  ال�رعة  وجه 
االأ���رى  بها  يقبع  التي  املاأ�ضاوية 
�ضجن  بعيادة  يعرف  فيما  املر�ضى 
زيارات  وعرب  اأنه  اإىل  م�ضرا  الرملة، 
ما  ك�ضفوا  لهم  املحامني  من  ع��دد 
يعانوه من ظروف يف غاية ال�ضعوبة 

ودون اأي رعاية حقيقية لهم وحلاالتهم 
 14 هناك  اأن  مبينا   . اخلطرة  املر�ضية 
بظروف  يقبعون  فل�ضطيني  اأ�ضر 
فحو�ضات  توجد  ال  حيث  جمحفة، 
طبية جدية وال يوجد ن�رات عاجية 
بها  املعمول  الطبية  االأع��راف  ح�ضب 
عامليا، فهم فقط يقبعون هناك وكاأنها 
م�ضبقا  لهم  مو�ضوعة  خطة  من  جزء 
هناك  اأن  م�ضيفا  عليهم،  للق�ضاء 
االبتزاز  بحقه  مور�ش  قد  منهم  عدد 
وتقدمي  معلومات  ع��ن  وال�����ض��وؤال 

اعرتافات معينة مقابل البدء بعاجهم 
. واأ�ضار اإىل اأن دولة االحتال ت�ضتغل 
العاملي  الراهنة من االنت�ضار  الظروف 
بت�ضفية  وتقوم  كورونا  لفايرو�ش 
ونهج  ب�ضع  وباإ�ضلوب  ح�ضابات 
قبل  م��ن  وخمطط  ممنهج  اإج��رام��ي 
دولة  تاريخ  واأن  االحتال،  حكومة 
اكرب  واالإج��رام��ي  الدموي  االحتال 

�ضاهد على ذلك .
متيق�ضني  �ضعبنا  اأبناء  اأن  اإىل  ولفت   
االحتال  دول��ة  له  تخطط  ما  لكل 

جزء  �ضم  �ضعيد  على  �ضواء  حاليا 
اأو  الفل�ضطينية  ال�ضفة  اأرا�ضي  من 
القيام بحملة اعتقاالت وا�ضعة واأي�ضا 
االأ���رى  بحق  االإج��رام��ي  ال�ضلوك 
بعد  الدويل  املجتمع  مطالبا  املر�ضى، 
دولة  جت��اه  ال�ضمت  حالة  ا�ضتمرار 
القانون  منظومة  وتفعيل  االحتال 
تفعيلها  مت  واإن  والتي  بحقها  الدويل 
ثما  تدفع  االحتال  حكومة  �ضتجعل 
باهظا لكل جرائمها بحق اأبناء �ضعبنا . 

ينا�صد ال�صليب الأحمر الدويل ومنظمة ال�صحة للوقوف على الظروف 
املاأ�صاوية التي يقبع بها الأ�صرى املر�صى

اأخبار فل�صطني

الأ�صري كميل اأبو حني�س
ــــي و�ــصــاعــر  روائ

بت�صعة موؤبدات
حني�ش  اأب���و  كميل 
ال��ع��امل  اإىل  ح�����ر 
وقبل   ،1975 ع��ام 
من  الثاثني  يتم  اأن 
عام  اعتقل  ع��م��ره، 
قد  وك���ان   ،2003
على  قبلها  ح�ضل 
اللغة  بكالوريو�ش 
جامعة  من  العربية 
الوطنية،  ال��ن��ج��اح 
ب�9  عليه  حكم  وقد 

�ضيكل  مليون   60 غرامة  اإىل  اإ�ضافة  عاما،  و78  موؤبدات، 
]16 مليون دوالر[، من املفرو�ش اأن يدفعها الأ�رة م�ضتوِطنة 
حزيران  يف  "اإيتمار"  عملية  يف  ُقتلوا  الذين  الثاثة  واأبنائها 

.2002
اأه��داف  �ضد  ع�ضكرية  ن�ضاطات  ممار�ضة  كانت  تهمته 
للجبهة  الع�ضكري  اجلناح  برتوؤ�ش  مبا�رة  واتهم  اإ�رائيلية، 
يف  م�ضطفى"،  علي  اأبو  "كتائب  فل�ضطني  لتحرير  ال�ضعبية 
الطوابق  ذا  عائلته  منزل  هدم  مت  وقد  الغربية،  ال�ضفة  �ضمال 
اعتقا  وفوؤاد  جورج  �ضقيقيه  اأن  كما  اعتقاله،  قبل  الثاث 
عرب  اغتيال  ملحاولة  كميل  تعر�ش  متفاوتة.  لفرتات  اأي�ضًا 
�ضيارة مفخخة عام 2001 اأثناء فرتة مطاردته، اأ�ضيب خالها 
بجروح متو�ضطة.يف ال�ضجن كتب كميل عدداً من الروايات، 
ن�ر بع�ضها مثل رواية "خرب عاجل"، و"ب�ضائر"، و"وجع با 
انتظار  يف  ال�ضعرية  واالأعمال  الروايات  بع�ش  وله  قرار"، 
اإنهاء  ال�ضجون  اإدارة  قررت   ،2017 عام  بداية  الطباعة.يف 
عزل كميل، بعد �ضاعات قليلة من اإعانه اإ�رابًا مفتوحًا عن 
الطعام، اإ�ضافة اإىل تهديد اجلبهة ال�ضعبية يف ال�ضجون بالبدء 
بخطوات احتجاجية يف كافة ال�ضجون احتجاجا على ا�ضتمرار 
بعنوان  له  �ضاأختتم عن كميل مبقاطع من مقالة  قائدها.  عزل 

"اأر�ش اللنب والع�ضل":
"كان �ضباحا قار�ش الربودة يف ال�ضابع والع�رون من كانون 
االأول 2016، وها نحن اأثناء نقلي من �ضجن جلبوع املركزي 
البو�ضطة  �ضيارة  اإىل  اأ�ضعد  ال�ضحراوي،  نفحه  �ضجن  اإىل 
الفل�ضطينيني  باالأ�رى  تعج  ال�ضيارة  كانت  بالقيود،  مكبا 
واجلنائيني اليهود والعرب، يرتدي االأ�رى الفل�ضطينيني الذين 
اجلنائيون  يرتدي  بينما  البني  اللون  "االأمنيني"  عليهم  يطلق 
الزي الربتقايل، اأخط خطاي داخل البو�ضطة باحثًا عن مكان 
فارغ ومل اأجد يومها �ضوى مكان واحد بجانب �ضاب من ذوي 
الزي الربتقايل وماحمه توحي باأنه لي�ش عربيا"."يف الدقائق 
االأوىل من احلوار تك�ضف يل باأنه ال يعرف �ضيئًا عن �ضكناه 
وال عن البلد التي يعي�ش فيها وال عن تاريخها اأو جغرافيتها 
اأو جمتمعها، اأده�ضني "راج" وهو يروي يل حكايته بب�ضاطة 
وعفوية وكاأنه �ضديق قدمي، قال يل باأنه قادم منذ 3 �ضنوات 
من املك�ضيك...""...ومل بجد اأمامه خيار �ضوى اال�ضتماع اإىل 
واالإقامة مع جدته  "اإ�رائيل"  اإىل  بالهجرة  الذي دفعة  والده 
العجوز يف نهاريا..." "...جده اإيراين اجلن�ضية بينما جدته من 

مدينة حلب ال�ضورية..."
الفكرة  رف�ش  لكنه  اجلي�ش  يف  االنخراط  جده  عليه  "اقرتح 
قادته  اأن  اإىل  املخدرات  نف�ضه منخرطا يف عامل جتارة  ووجد 
راج  اإىل  ا�ضتمع  واأنا  اأت�ضاءل  ال�ضجن...""...كنت  اإىل  قدماه 
الهويات  التعددية يف  لهذه  حياته، كيف  يروي يل عن  وهو 
اأن تتعاي�ش داخل االإن�ضان..." "... �ضاألته هل تعرف �ضيئا عن 
تاريخ هذا البلد وعن ال�راع الدائر فيها، وجدت راج يجهل 
البلد وال حتى  كل �ضيء وهو ال يعرف �ضيئا عن تاريخ هذا 
عن اأر�ش �ضهيون اأو امل�روع ال�ضهيوين، واأين ن�ضاأت دولة 
اإ�رائيل ال يعرف وال عن النكبة اأو حرب حزيران 67 ال يعرف 
ما هي الق�ضية العربية وقطاع غزة وال ال�ضفة، كل ما يعرفه 
هو خليط م�ضو�ش من املعلومات التي يجمعها من هنا اأو هناك، 
والتاريخ  واحلروب  ال�راع  عن  باخت�ضار  له  رويت  وحني 
واالدعاءات ال�ضهيونية اأبدى راج ده�ضته وبدا متعاطفا كليا 
مع الق�ضية الفل�ضطينية وعندها اأدركت متاما اأن راج ال ينتمي 
نهائيا لهذه الدولة وال للم�روع اال�ضتيطاين...""...متنيت لراج 
احلرية من كل قلبي، كما متنيت اأن نلتقي ويدعوين اإىل بيته 
ال�ضهاينة  ي�ضف  ماذا  اأتعرف  له،  "قلت  املك�ضيك..."  يف 
اأجاب:  اإليها  للهجرة  اليهود  ت�ضجيع  بهدف  البلد؟  هذه 
لنب  بها  التي  بالبلد  ي�ضفونها  اإنهم  له:  قلت  اأعرف،  ال 
يقول:  اأن  قبل  طويا  و�ضمت  مبرارة  راج  ابت�ضم  وع�ضل، 

املر..." والع�ضل  االأ�ضود  اللنب  بلد  اإنها 

االإ�رائيلية،  الع�ضكرية  النيابة  قدمت 
ملحكمة �ضامل، الئحة اتهام �ضد اال�ضر 
بند  اأبو بكر )ع�ضفور( تت�ضمن  نظمي 
اأدى  حجر  اإلقاء  جراء  املتعمد"  "القتل 
يعبد  بلدة  يف  ا�رائيلي  جندي  لقتل 
املن�رم،  ال�ضهر  من  ع�ر  الثاين  يف 
وبند اآخر تتهمه فيه بت�ضوي�ش جمريات 
التحقيق والق�ضاء. واأكدت هيئة �ضوؤون 
على  الفل�ضطينية،  واملحررين  االأ�رى 
ل�ضان املحامي خالد حماجنة، اإن اال�ضر 

اليوم  حماكمته  جل�ضة  وخال  بكر  اأبو 
التهم  واأنكر  نفي  �ضامل،  مع�ضكر  يف 
و�ضائل  اأمام  وذلك  قطعيا،  اإليه  املوجهة 
االإعام. وبناء على طلب طاقم املحامني 
الهيئه،  قبل  من  عنه  بالدفاع  املوكلني 
كما قال حماجنة، مت تاجيل امللف من اأجل 
جل�ضة  تعني  ومت  لدرا�ضته،  املجال  اإتاحة 
متوز  �ضهر  من  والع�رين  التا�ضع  يف 
املقبل، للنظر بطلب النيابة متديد اعتقاله 
وذكر  القانونية.  االجراءات  انتهاء  حتى 

القريبة  ال�ضاعات  خال  �ضيقَدم  اأن��ه 
القا�ضية  ق��رار  �ضد  ا�ضتئناف  املقبلة 
من  القانونية  االدع��اءات  رف�ضت  التي 
الئحة  قانونية  لعدم  الدفاع  طاقم  قبل 
واأو�ضح  احل���االت.  ه��ذه  مبثل  االت��ه��ام 
جل�ضة  تعيني  مت  اأن��ه  الح��ق  وق��ت  يف 
يوم  "عوفر"  حمكمة  يف  اال�ضتئناف 
حماكمة  جل�ضة  وخال  املقبل.  الثاثاء 
حماجنه،  املحامي  وفق  نظمي،  االأ�ضر 
تهجم والد اجلندي على طاقم الدفاع من 

قبل هيئة �ضوؤون االأ�رى بكلمات بذيئه 
بكر.  اأبو  اال�ضر  على  التهجم  وح��اول 
قبل  من  الكبر  االهتمام  حماجنة  واأكد 
هيئة �ضوؤون االأ�رى واملحررين بق�ضية 
ثاثة  اأن  اإىل  الفتا  بكر،  اأب��و  االأ�ضر 
حمامني كانوا اليوم يف جل�ضة املحاكمة، 
اإ�ضافة اإىل متابعة عدد من املحامني من 
يف  امل�ضوؤولني  وكذلك  الهيئة،  مكاتب 

هيئة �ضوؤون االأ�رى واملحررين.
 

تقدمي لئحة اتهام بحق الأ�صري نظمى اأبو بكر
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ب�صبب ق�صية احلريات يف”هونغ كونغ”وبكني ترد

الكونغر�س ي�صعى لفر�س عقوبات جديدة 
على م�صوؤولني �صينيني 

قراءة / حممد علي
---------------- 

وك��ان وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االأم��رك��ي 
اأن  اجلمعة  ���رح  بومبيو  م��اي��ك 
“وعد  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال��رئ��ي�����ش 
ال�ضيوعي  احلزب  م�ضوؤويل  مبعاقبة 
تفكيك  وراء  يقفون  الذين  ال�ضيني 
واأعلن  كونغ”.  هونغ  يف  احلريات 
فر�ضت  ذلك”  “لتحقيق  نه  اأ بومبيو 
التاأ�ضرات”  مبنح  تتعلق  “قيود 
احلاكم  ال�ضيوعي  احل��زب  الأع�ضاء 
ي��ع��ت��ربون  “الذين  ال�����ض��ني  يف 
اإع��ادة  يف  ���رك��اء  اأو  م�����ض��وؤول��ني 
الذاتي  احلكم  م�ضتوى  يف  النظر 
ال��وزي��ر  ل��ك��ن  كونغ”.  ل��ه��ون��غ 
هويات  اأو  عدد  يحدد  مل  االأمركي 
م�ضرا  امل�ضتهدفني،  االأ�ضخا�ش 
العقوبات  اأن  اإىل  نف�ضه  الوقت  يف 
القريبة.  عائاتهم  تطال  اأن  ميكن 
املتحدة  “الواليات  اإن  بومبيو  وقال 
التزاماتها  احرتام  اىل  ال�ضني  تدعو 
يف  عليها  امل��رتت��ب��ة  وال��واج��ب��ات 
االإع�����ان ال�����ض��ي��ن��ي ال��ربي��ط��اين 
حماية  اإىل  بكني  داعيا  امل�ضرتك”، 
ال�ضلمي”  والتظاهر  التعبر  “حرية 
وا�ضنطن،  على  وردا  املدينة.  يف 
ق��ال��ت ال�����ض��ف��ارة ال�����ض��ي��ن��ي��ة يف 
االأمركيني  “ندعو  بيان  وا�ضنطن يف 
لغاء  واإ فورا  اأخطائهم  ت�ضحيح  اإىل 
التدخل  عن  والكف  االإجراءات  هذه 
ال�ضينية”.  الداخلية  ال�ضوؤون  يف 
اأن  بيانها  يف  ال�ضفارة  واأ�ضافت 

اإجراءات  اتخاذ  �ضتوا�ضل  “ال�ضني 
الوطنية  �ضيادتها  ل�ضان  ق��وي��ة 
موؤكدة  م�ضاحلها”،  وتطوير  واأمنها 
القانونية  االأ�ضباب  ميلك  اأحد  “ال  اأن 
غر  بتعليقات  االإدالء  يف  احلق  اأو 
كونغ”. هونغ  �ضوؤون  حول  م�ضوؤولة 

ال�ضهر  اأع��ل��ن��ت  ال�����ض��ني  وك��ان��ت 
مثر  ق��ان��ون  م�����روع  امل��ا���ض��ي 
يف  االأم��ن  على  لل�ضيطرة  للجدل 
املعار�ضة  وراأت  ك��ون��غ.  ه��ون��غ 
هذه  يف  الدولية  ���رة  واالأ املحلية 
احلركة  الإ�ضكات  طريقة  اخلطوة 
امل�ضتعمرة  يف  بالدميقراطية  املطالبة 

ال�ضابقة. الربيطانية 
اإطاقا  كافيا  لي�ش 

�ضاة  “ملاأ ���ض��ف��ه  اأ ع��ن  ع��رب  ع��ن��دم��ا 
ترامب  فتح  كونغ”،  هونغ  �ضعب 
الو�ضع  يف  للت�ضكيك  ال��ط��ري��ق 
للمنطقة،  امل��م��ن��وح  التف�ضيلي 
التجاري.  القطاع  يف  خ�ضو�ضا 
االأم��رك��ي  الرئي�ش  دارة  اإ وت��ري��د 
هونغ  اأن  ال�����ض��ني  ف��ه��ام  اإ ب��ذل��ك 

حقيقي،  ذات��ي  حكم  ب��دون  كونغ، 
وبالتايل  ازده��اره��ا  تفقد  اأن  ميكن 
جدا  املهمة  العاملية  املالية  مكانتها 
لكن  باأكمله.  ال�ضيني  لاقت�ضاد 
يرى  االأم��رك��ي،  الكونغر�ش  يف 
ودميقراطيون  جمهوريون  اأع�ضاء 
ترامب  دارة  اإ رد  اأن  �ضواء  حد  على 
حم����دود ج���دا ل����ردع ال�����ض��ل��ط��ات 
وقال  ن�ضها.  ق��رار  اإ عن  ال�ضينية 
فان  كري�ش  الدميقراطي  ال�ضناتور 
تاأ�ضرات  على  “القيود  اإن  هولن 
لردع  اإطاقا  كافية  لي�ضت  الدخول 
�ضد  حملتها  موا�ضلة  عن  ال�ضني 
مطالبا  كونغ”،  هونغ  يف  احلريات 
وال�ضناتور  اإ�ضافية”.  “بعقوبات 
اق��رتاح  معدي  اأح��د  هو  هولن  ف��ان 
ق����ره جم��ل�����ش ال�����ض��ي��وخ  ق��ان��ون اأ
على  وين�ش  ب��االإج��م��اع  اخلمي�ش 
على  اأق�ضى  لية  اآ عقوبات  فر�ش 
جمل�ش  تبناه  ح��ال  ويف  ال�����ض��ني. 
اجلمهوري،  الرئي�ش  ووقعه  النواب 
عقوبات  بفر�ش  ي�ضمح  اأن  ميكن 

ال�ضيوعية  احلزب  قادة  على  مالية 
القانون  م�روع  وراء  يقفون  الذين 
كونغ  هونغ  يف  القومي  االأمن  حول 
امل�ضاركة  ال�رطة  وحدات  وكذلك 
كونغ.  هونغ  يف  املتظاهرين  قمع  يف 
العقابية  االإج����راءات  ت��ط��ال  وق��د 
تربم  ال��ت��ي  امل�����ض��ارف  خ�ضو�ضا 
االأ�ضخا�ش  مع  كبرة”  “�ضفقات 
للعقوبات.  اخلا�ضعني  والكيانات 
تفاقم  اإىل  اخل���اف  ه��ذا  وي����وؤدي 
يف  العظميني  القوتني  بني  التوتر 
ب�ضاأن  اأ�ضا  تتواجهان  اللتني  العامل 
ال��ذي  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���ش 
م�ضوؤولية  ال�ضني  ترامب  يحمل 
ان��ت�����ض��اره. و���ض��ع��ى ت��رام��ب يف 
لنظره  �ضداقته  اإظهار  اإىل  البداية 
الرغم  على  جينبينغ  �ضي  ال�ضيني 
قوتني  اأكرب  بني  التجارية  احلرب  من 

العامل. يف  اقت�ضاديتني 
مواقف  متبعا  لهجته  �ضعد  نه  اأ اإال 
ح��ك��وم��ت��ه االأك����رث ح��زم��ا ب��ق��ي��ادة 
ب��وم��ب��ي��و اأح���د ال�����ض��ق��ور االأك���رث 
الدولة  ب��اأن  واملقتنع  لبكني  ع��داء 
اخل�ضم  ه��ي  العماقة  االآ�ضيوية 
االأمد  على  الرئي�ضي  اال�ضرتاتيجي 

لطويل. ا
االأمركي  اخلارجية  وزي��ر  والتقى 
الكبر  ال�ضيني  امل�����ض��وؤول  م��ع 
االأ�ضبوع  ه��اواي  يف  جيت�ضي  يانغ 
هذا  االأزم��ة  اجتماع  لكن  املا�ضي. 
ووا�ضل  الت�ضعيد  وقف  يف  ف�ضل 
توجيه  احلني  ذلك  منذ  بومبيو  مايك 

لل�ضني. اتهاماته 

اجلمعة  وا�صنطن  اأعلنتها  التي  العقوبات  من  اأبعد  ال�صني  على  ال�صغط  يف  الذهاب  اإىل  الأمريكي  الكونغر�س  ي�صعى 
املتحدة. الوليات  اأرا�صي  دخول  من  منعهم  عرب  كونغ،  هونغ  على  بكني  �صيطرة  اإحكام  عن  امل�صووؤلني”  “ملعاقبة 

النواب  جمل�ش  رئي�ش  نائب  اأك��د 
حومة،  اأحميدة  طربق،  يف  الليبي 
رو�ضيا،  من  دعوة  تلقى  املجل�ش  اأن 
برئا�ضة  برملاين  لوفد  زيارة  لرتتيب 
اإىل  �ضالح  عقيلة  املجل�ش  رئي�ش 

املقبلة. يام  االأ خال  مو�ضكو 
اليوم  “�ضبوتنيك”،  وكالة  ونقلت 
النواب  جمل�ش  نائب  عن  ال�ضبت، 
الزيارة  خال  �ضتجري  نه  اأ الليبي، 
برزها  اأ الق�ضايا،  من  عدد  مناق�ضة 
موؤمتر  وخمرجات  القاهرة”،  “اإعان 
“هناك  ح��وم��ة:  واأو���ض��ح  ب��رل��ني. 
املقبل  ي��ول��ي��و  ب��داي��ة  يف  ت��رت��ي��ب 

�ضالح،  عقيلة  للم�ضت�ضار  لزيارة 
دولة  اإىل  النواب،  جمل�ش  رئي�ش 
من  العديد  عن  للتحدث  رو�ضيا 
مناق�ضة  راأ�ضها  على  الق�ضايا، 
وكذلك  القاهرة،  اإعان  و  اأ مبادرة 
واأي�ضا  ب��رل��ني،  مت��ر  م��وؤ خم��رج��ات 
ال��ن��واب  جمل�ش  رئ��ي�����ش  م��ب��ادرة 
االجتاه،  بهذا  الدفع  يف  للمحاولة 
والعودة  النار  اإط��اق  وق��ف  وه��و 
معناه  مبا  اأو  ال�ضيا�ضية،  العملية  اإىل 
لهذا  الرامية  الرو�ضية  اجلهود  دعم 

االجتاه”.
ق/د

االفرتا�ضي  القمة  اجتماع  رغ��م 
اجلمعة،  اأم�ش  االأفريقي  لاحتاد 
ب�ضاأن  موقفها  على  ثيوبيا  اإ ت�ر 
وقال  النه�ضة.  �ضد  بحرة  م��لء 
ب��ي  اآ ث��ي��وب��ي  االإ ال����وزراء  رئي�ش 
ال�ضبت:  ال��ي��وم  ب��ي��ان  يف  اأح��م��د 
يف  امل���لء  ب��دء  ث��ي��وب��ي��ا  اإ “تعتزم 
املقبلني،  ���ض��ب��وع��ني  االأ غ�����ض��ون 
االأعمال  موا�ضلة  �ضُيجرى  بينما 
من  البيان،  وبح�ضب  املتبقية”. 
امل��ق��رر م��وا���ض��ل��ة امل��ف��او���ض��ات 
رئي�ش  وق��ال  االأ�ضبوعني.  خ��ال 
تعتزم  الفرتة،  هذه  “خال  الوزراء: 
وم�ر  ثيوبيا  )اإ ال��ث��اث  ال��دول 
اتفاق  اإىل  التو�ضل  وال�ضودان( 
ال  التي  النقاط  بع�ش  ب�ضاأن  نهائي 

مفتوحة”. تزال 
الذي  النه�ضة”،  “�ضد  وت�ضبب 
االأزرق  النيل  على  ثيوبيا  اإ تقيمه 
مليار  6ر4  تكلفته  تبلغ  وال��ذي 
منذ  م�ر  م��ع  خ��اف  يف  دوالر، 
من  بابا  اأ دي�ش  اأ وتعتزم  �ضنوات. 

الطاقة  توليد  ال�ضد  قامة  اإ وراء 
ب�ضدة  ليها  اإ حتتاج  التي  الكهربية 
اإال  االقت�ضادية،  التنمية  اأجل  من 
ال�ضد  يوؤدي  اأن  تخ�ضى  القاهرة  اأن 
من  ح�ضتها  م��ن  االنتقا�ش  اإىل 
نحو  النيل  ويغطي  النيل.  مياه 
من  م�ر  احتياجات  م��ن   90%

. ه مليا ا
الرئا�ضة  با�ضم  امل��ت��ح��دث  وق��ال 
يف  را�ضي  ب�ضام  ال�ضفر  امل�رية 
التوافق  مت  نه  اإ م�ضاء  متاأخرة  �ضاعة 
م�ضغرة  اأفريقية  قمة  ختام  يف 
من  حكومية  جلنة  ت�ضكيل  على 
بهدف  ثيوبيا  واإ وال�ضودان  باده 
قانوين  اتفاق  بلورة  من  االنتهاء 
ن��ه��ائ��ي م��ل��زم جل��م��ي��ع االأط����راف 
وت�ضغيل  ملء  قواعد  بخ�ضو�ش 
عن  االمتناع  مع  النه�ضة،  �ضد 
يف  مبا  اأحادية،  اإجراءات  ية  باأ القيام 
اإىل  التو�ضل  قبل  ال�ضد،  ملء  ذلك 

االتفاق. هذا 
ق/د

يف  االأمركي  النواب  جمل�ش  قّر  اأ
حتويل  اجلمعة  تاريخي  ت�ضويت 
الوالية  اإىل  وا�ضنطن  العا�ضمة 
الرامي  القانون  لكّن   ،51 رق��م 
حقوق  العا�ضمة  ���ض��ك��ان  مل��ن��ح 
بقية  م��ع  م��ت�����ض��اوي��ة  ت�����ض��وي��ت 
اأن  املحتمل  غر  من  االأمركيني 
ّي���د  واأ ال�����ض��ي��وخ.  جمل�ش  يف  مي��ّر 
النواب  جميع  القانون  م�روع 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني م��ا ع���دا واح���داً 
الذين  اجل��م��ه��وري��ني  م��ع  ���ض��ّوت 
االإج���راء.  ه��ذا  باأكملهم  رف�ضوا 
ال��ن��واب  جمل�ش  رئي�ضة  وق��ال��ت 

الت�ضويت  قبل  بيلو�ضي  نان�ضي 
�ضكان  ُحرم  قرنني  من  اأكرث  “منذ 
�ضي+  دي  +وا�ضنطن  العا�ضمة 
امل�ضاركة  يف  الكامل  حّقهم  من 
على  دميوقراطيتنا”،  يف  التامة 
ال�رائب  يدفعون  انهم  من  الرغم 
ويعي�ش  اجلي�ش.  يف  وي��خ��دم��ون 
يف  اأمركي  اآالف   705 من  اأك��رث 
االداري���ة  كولومبيا”  “منطقة 
للدميقراطيني  معقا  ت��ع��ّد  ال��ت��ي 
اإج��م��ايل  �ضكانها  ع��دد  وي��ف��وق 
ع��دد ���ض��ك��ان والي��ت��ي واي��وم��ن��غ 
وت��ق��دم  جمتمعتني.  وف��رم��ون��ت 

مب�روع  الدميقراطيون  امل�ّرعون 
كولومبيا”  “منطقة  حتويل  قانون 
اإ�ضاحية  خطوة  يف  والي��ة  اىل 
حرمان  على  عقود  بعد  متاأخرة 
الت�ضويت،  ح��ق  م��ن  �ضكانها 
وا�ضنطن  الكونغر�ش  اعان  منذ 
 .1790 عام  للباد  دائمة  عا�ضمة 
اخلطوة  هذه  متثل  اأخرى،  جهة  ومن 
ن�ضف  ملدينة  مدنية  حقوق  ق�ضية 
�ضبعة  بعد  ال�ضود.  من  �ضكانها 
االأول  الت�ضويت  هو  وهذا  اأ�ضهر 
والي��ة  الن�����ض��اء  الكونغر�ش  يف 
مل  لكن   ،1993 ع��ام  منذ  جديدة 

�ضادق  اأن  ال�ضيوخ  ملجل�ش  ي�ضبق 
وقالت  القبيل.  هذا  من  اإجراء  على 
الكونغر�ش  يف  وا�ضنطن  مندوبة 
متثل  التي  نورتون  هوملز  ليانور  اإ
دون  النواب  جمل�ش  يف  وا�ضنطن 
“هناك  الت�ضويت  لها  يحق  ان 
اما  الكونغر�ش،  م���ام  اأ خ��ي��اران 
�ضلطة  مم��ار���ض��ة  يف  اال���ض��ت��م��رار 
على  دميقراطية”  غر  ا�ضتبدادية 
هذه  بعهد  “الوفاء  و  اأ وا�ضنطن، 
الت�ضويت  ع��رب  وُمُثلها”  م��ة  االأ

القانون. ل�ضالح 
ق/د

امل��ح��ل��ل��ون  ف�����ره��ا  ظ���اه���رة  يف 
املع�ضكر  بني  احل��رب  ب�"ا�ضتمرار 
والغربي  ال�ضني  بزعامة  ال�رقي 
حظرت   " املتحدة  الواليات  بزعامة 
تظاهرة  ال�ضبت  كونغ  هونغ  �رطة 
لاأمن  قانون  على  لاحتجاج  كبرة 
يف  فر�ضه  ال�ضني  تعتزم  القومي 
اأن  من  منتقدوه  ويخ�ضى  املدينة 
هذا  يف  احلريات"  "خنق  اإىل  يوؤدي 
اأعلن  ما  بح�ضب  املهم،  املايل  املركز 

. ن منظمو
حلقوق  امل��دن��ي��ة  "اجلبهة  وق��ال��ت 
ال�����رط��ة  ج��ه��از  اإن  ن�ضان"  االإ
جتمعات  لتنظيم  طلباتها  رف�ش 
يف  مت��وز/ي��ول��ي��و،  م��ن  االأول  يف 
امل�ضتعمرة  الإع��ادة  ال23  الذكرى 
ال�ضني.  اإىل  ال�ضابقة  الربيطانية 
اإىل  قرارها  يف  ال�رطة  واأ�ضارت 

وقالت  عنف  اأعمال  اندالع  خماطر 
"ميثان  وامل�ضرة  التجمعات  اإن 
العامة"  لل�ضحة  خطرا  تهديدا 
وقالت  كوفيد19-.  جائحة  ب�ضبب 
للدميوقراطية،  يدة  املوؤ املجموعة 
التظاهرات  من  عددا  نظمت  والتي 
ن��ه��ا  اإ امل��ا���ض��ي،  ال��ع��ام  املليونية 
و�ضهدت  ال��ق��رار.  يف  �ضتطعن 
ذاتي  حكم  ب�ضبه  تتمتع  التي  املدينة 
حا�ضدة  تظاهرات  املا�ضي  العام 
بداأت  عنف،  اأعمال  اأحيانا  تخللتها 
التخلي  مت  قانون  مل�روع  رف�ضا 
بت�ضليم  ي�ضمح  االأمر  نهاية  يف  عنه 
لكن  القارية.  ال�ضني  اإىل  مطلوبني 
مطالبة  اإىل  حتولت  التظاهرات 
الدميوقراطية  م��ن  مبزيد  �ضعبية 
يار/مايو  اأ يف  ال�رطة.  وحما�ضبة 
قانون  م�روع  عن  بكني  اأعلنت 

على  يعر�ش  لن  القومي،  لاأمن 
كونغ،  لهونغ  الت�ريعي  املجل�ش 
حترك  اأي  وقمع  ووقف  "مبنع  ي�ضمح 
القومي  االأمن  خطر  ب�ضكل  يهدد 
والتاآمر  االنف�ضالية  النزعة  مثل 
ن�ضاطات  وراء  الوقوف  اأو  واإعداد 
قوى  ن�ضاطات  وكذلك  اإرهابية، 
�ضوؤون"  يف  تدخا  ت�ضكل  اأجنبية 
اأي�ضا  ي�ضمح  كما  ك��ون��غ.  هونغ 
بالعمل  ال�ضينية  االأمن  لوكاالت 
منتقدو  ويعترب  املدينة.  يف  بحرية 
قا�ضمة  �ربة  القانون  الن�ش، 
الذاتي  واحلكم  للحريات  حمتملة 

املدينة. يف 
���ض��وؤون  يف  ���ري��ح  ت��دخ��ل  ويف 
دارة  اإ قالت   ، الداخلية  كونغ  هونغ 
ترامب  دونالد  االأمركي  الرئي�ش 
على  قيودا  �ضتفر�ش  نها  اإ اجلمعة 

من  لعدد  دخ��ول  ���ض��رات  ت��اأ منح 
النتهاك  ال�ضينيني،  امل�ضوؤولني 
يف  ك��ون��غ،  لهونغ  ال��ذات��ي  احلكم 
اإىل  ال��ك��ون��غ��ر���ش  ي�ضعى  وق���ت 
ال�ضفارة  وقالت  العقوبات.  ت�ضديد 
اأحد  "ال  اإن  وا�ضنطن  يف  ال�ضينية 
احلق  اأو  القانونية  االأ�ضباب  لديه 
م�ضوؤولة  غر  بتعليقات  االإدالء  يف 
وحذر  كونغ".  هونغ  �ضوؤون  حول 
نها  اأ من  ال�ضني  االأوروب��ي  االحتاد 
يف  جدا"  �ضلبية  "عواقب  �ضتواجه 
اجلديد.  بالقانون  قدما  م�ضت  حال 
على  الت�ضويت  يتم  اأن  ويتوقع 
اللجنة  اج��ت��م��اع  خ��ال  ال��ق��ان��ون 
الوطني،  ال�ضعب  متر  ملوؤ الدائمة 
حتى  االأح����د  م���ن  ع��ق��ده  م��ق��رر 

ء. لثاثا ا
ق/د

الثوري  للحر�ش  العام  القائد  قال   
الت�ضلح  حظر  اإن  �ضامي  ح�ضني 
حاجات  لتلبية  للعلماء  فر�ضة  وفر 
على  اع��ت��م��ادا  ال��دف��اع��ي��ة  ال��ب��اد 
الباد  باأن  معلنا  الوطنية،  القدرات 
منظومات  ع��ن  قريبا  �ضتك�ضف 
يف  �ضامي  ال��ل��واء  وق��ال  مذهلة. 
على  ال�ضبت،  لل�ضحفيني  ت�ريح 
ملعر�ش  التفقدية  زي��ارت��ه  هام�ش 
االأبحاث  منظمة  وقدرات  منجزات 
الربية  للقوة  الذاتي  االكتفاء  وجهاد 
“هنالك  االإ�ضامية:  الثورة  حلر�ش 
عاملي  ت�ضليحي  حظر  ج��ان��ب  م��ن 
اأمريكا  تعد  اآخر  جانب  ومن  �ضدنا، 
ولقد  لنا،  التهديدات  من  وحلفاوؤها 
الفر�ضة  الت�ضليحي  احلظر  وّف��ر 
الدفاعية  حاجاتنا  لتلبية  لعلمائنا 
الوطنية”.  القدرات  على  اعتمادا 

املميزة  االأمور  من  نه  اأ �ضامي  واأكد 
جهاد  ب��ني  ج��ي��دة  ع��اق��ة  ب��ن��اء  ه��و 
التطوير  ومراكز  الذاتي  االكتفاء 
هذا  واأن  املعرفية،  واملوؤ�ض�ضات 
اأ�ضلحة  منظومات  كل  “جعل  االأمر 
اخلارج،  عن  غنى  يف  الربية  القوة 
متديد  حول  االأجانب  يطرحه  ما  واأن 
على  له  تاأثر  ال  الت�ضليحي  احلظر 
و�ضن�ضهد  الدفاعية،  الباد  قدرات 
مذهلة  منظومات  ع��ن  الك�ضف 
واأ���ض��اف:  العاجل”.  ال��ق��ري��ب  يف 
جيد  ت��ن��وع  ه��و  ال��ي��وم  ي��ت��ه  راأ “ما 
اتخذ  حيث  ال��ربي��ة،  االأ�ضلحة  من 
يف  جيدا  نهجا  الربية  القوة  كوادر 
جميع  يغطي  بحيث  امل�ضار  ه��ذا 

الازمة”. الربي  القتال  منظومات 
ق/د

ملناق�صة “اإعالن القاهرة” وخمرجات موؤمتر برلني

زيارة مرتقبة لوفد ليبي برئا�صة عقيلة 
�صالح اإىل مو�صكو خالل اأيام 

رئي�س الوزراء الإثيوبي: 

نعتزم بدء ملء �صد النه�صة خالل 
الأ�صبوعني املقبلني

ب�صكل مفاجئ البيت الأبي�س ُيلغي زيارة ترامب لنيو جري�صي

جمل�س النواب الأمريكي يقّر يف جل�صة تاريخية حتويل العا�صمة اإىل ولية 

�صرطة هونغ كونغ متنع مظاهرة احتجاجية �صد قانون �صيني

قال اأن حظر الت�صلح وفر فر�صة للعلماء لتلبية حاجات البالد 
الدفاعية 

احلر�س الثوري الإيراين: �صنك�صف 
عن مفاجاآت مذهلة قريبا 
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الكاتبة و ال�صاعرة �صليحة عثماين يف حوار لـ :"التحرير":

ال�صعر �صديق حميم 

اأ . خل�صر . بن يو�صف 
---------------- 
كانت  التحرير:كيف 

كتابة  مع  بدايتك 
الق�صيدة، و من هو 
اآمن  الذي  ال�صخ�س 

منذ  الكتابة  يف  مبوهبتك 
البداية ومتى كان ذلك ؟

كانت  الق�ضيدة  مع  بدايتي 
مع  االب��ت��دائ��ي  م��رح��ل��ة  يف 
)عبا�ش  امل��رح��وم  ���ض��ت��اذي  اأ
مكت�ضف  وه���و  ���ض��ال��ح( 
م�ضجع   و  الثاث   مواهبي 
اأول  كتبت  ق��د  و   ، عليها 
12�ضنة  وعمري  يل  ق�ضيدة 
االإ�ضام  اأركان  عن  تتحدث 
ويف    ، بها  اأحتفظ  زلت  ما 
اأخي  كان  اجلامعية  املرحلة 
من  اأول  )���ض��م��ر(  االأك���رب 
�ضجعني،  و  مبوهبتي  اآم��ن 
الري�ضة  مبدر�ضة  �ضجلني  ذ  اإ
و   ، بعنابة  املعتمدة  دبية  االأ

اأكرث. موهبتي  منت  هكذا 
اختارت  التحرير:ملاذا 

“ ال�صعر” على  مبدعتنا 
غريه من اأنواع الأدب 

العربي؟
اختيارا  لي�ش  لل�ضعر  كتابتي 
من���ا ه��و م��ي��ول ب��ال��ف��ط��رة ،  اإ
اأع�����ض��ق��ه..... ل��ن��ق��ل ل��دّي 
الاإرادي  �ضعري  ���ض��ه��اب  اإ
كتابتي  ينفي  ال  وه���ذا   ،
خا�ضة  الق�ضرة  للق�ضة 
الرتبوية  االأط��ف��ال  ق�ض�ش 
ذلك  اآمل  رمبا  الرواية  ّما  اأ  ،

م�ضتقبا
التحرير:عنوان 

املداد  " �صقط  جمموعتك 
" ،  ن�صو�س حتكي  �صجيا 

اأي�صا  لكن  اأوجاعك  بع�س 
ذهبت �صوب الأنا و الآخر 

الإن�صانية  نب�س  �صوب  و 
اأكثف ،  اأعمق و  ب�صكل 
اأين و متى يجد  براأيك 

الأرحب؟ اأفقه  عر  ال�صِّ
�ضديق  ال�ضعر  يل  بالن�ضبة 
بالفطرة  ياأتي  وهو   ، حميم 
ل����دي وع���ن���دم���ا ت��ف��ي�����ش 
هو  الدافع  يكون  القريحة 
عن  الناجت  ال�ضعري  لهام  االإ
اأكرث  ما  و   ، موقف  اأو  حدث 
التي  و  بها  منر  التي  الظروف 
كان  هذا  كتابي  و   ، تلهمنا 
لعام   االأخرة  االأحداث  نتاج 
رافقها  ال��ت��ي  و   ،   2019
ما  ه���ذا  اجل���زائ���ري  احل���راك 
و  ال�ضعرية  قريحتي  اأفا�ش 

لقلمي. النب�ش  اأعاد 
املداد  التحرير:�صقط 

�صجيا  : ما هي اأهم 
املطروحة  املو�صوعات 

يف هذا الإ�صدار ، وهل 
مو�صوعات الأنا و الذات 

الغالبة ؟ هي 
كتابي  يف  املو�ضوعات  اأهم   

) �ضخيا   املداد  و�ضقط   (
عن  فيها  ع���رّبت  عاطفية 
�����رار  ع���امل ال���وج���دان واأ
امل�����ض��اع��ر ب���ني ل���ذة احل��ب 
وع����ذاب احل��ن��ني وح���اوة 
و  الفقر  ق�ضية   ، الع�ضق 
ق�ضايا   ، الطبيعية  النكبات 
�ضيا�ضية  وعربية  وطنية 
به  واالع��ت��زاز  الوطن  )ح��ب 
ذكرى   ، احلرب  من  املعاناة   ،
الق�ضية  اخل��ال��دة  ال�ضهيد 
االن��ت��م��اء   ، الفل�ضطينية  
ل��ل��وط��ن ال��ع��رب��ي ال��ك��ب��ر 

فيه... االأحداث  ومتغرات 
التي  الق�صيدة  التحرير: 

تاأتيك بال واقع دائما 
عرجاء و غري مهذبة لأّنها 

بالكلمات”  عبث  جمّرد 
عر  اأّن ال�صِّ ، األ ترين 

دائما و يف اأغلبه ياأتي من 
اخليال لأّنه ابن اخليال 

الواقع؟ قبل 
ت��ع��ت��رب ال��ع��اط��ف��ة ال��ن��خ��اع 
لذلك   ، للق�ضيدة  ال�ضوكي 
ثر  يوؤ َم��ن  ال��واق��ع  اأن  اأج��د 
ليكتب،  وي�ضتفزه  بال�ضاعر 
 ، اخليال  يكون  الكتابة  وعند 
برز  االأ العامل  اخليال  ان  اأي 
،ثم  الق�ضيدة  تكوين  يف 
هذا  لتبارك  العاطفة  تاأتي 

. . لنتاج. ا
يف  التحرير:ُيالحظ 

الآونة الأخرية حتّول 
اإىل  ال�صعراء  من  العديد 
ك�صاعرة   ، الرواية  كتابة 
كيف تنظرين  اإىل هذه 

؟ الظاهرة 
للكاتب  توّفر  الرواية  اأن  رمبا 
يف  للخو�ش  اأك��رب  م�ضاحة 
لكنني   ، الدقيقة  التفا�ضيل 
االخت�ضا�ش  لذوي  اأف�ضلها 
عموما  بها  دراية  لهم  ومن 
لكل  تت�ضع  دبية  االأ الرقعة 
املزيد  وتتحمل  اأدبي  �ضنف 

وال�ضعراء دباء  االأ من 
يكون  التحرير:متى 

للكائن  �صرورة  عر  ال�صِّ
الب�صري ، وهل هو 

�صرورة حقا اأم هو جمّرد 
ل  اآنية  جمالية  متعة 

تدوم؟
ي�ضتطيع  ال   : ي��ق��ال  ك��م��ا 
ج�ضد  يف  يحيا  اأن  ن�ضان  االإ
با  اأر���ش  على  حوا�ش  با 
فال�ضعر””  لذلك   ، �ضماء 
املخيلة  و�ضماء  احلوا�ش  نهر 
مِلَ��ا   ،  ““ احل��ي��اة   روح  وه��و 
االأخ��اق  قيم  من  يت�ضمنه 

والقناعة  العفاف  روح  وبث 
وقد   ، وال��وف��اء  وال�ضجاعة 
من  العديد  ل��دى  جت�ّضدت 

والتزال ال�ضعراء 
هو  ال�صعر  التحرير:هل 

اإ�صافة  وم�صوؤولية  التزام 
لأنه حالة وظاهرة  

اإبداعية خا�صة  ؟
عامة  ب�ضفة  دي��ب  االأ يعترب 
با�ضمها   الناطق  و  بيئته  ابن 
النا�ش  ي�ضارك  ال�ضاعر  و   ،
ه��م��وم��ه��م وي��رتج��م��ه��ا يف 
�راحة  يقت�ضي  مّما  بداعه،  اإ
و  اإخ��ا���ض��ا  و  و���ض��وح��ا  و 

منه  ا�ضتعدادا  و  �ضدقا 
ل�صكل  ميكن  التحرير:هل 
يحّدد  اأن  ونوعه  ال�صعر 
ال�صاعر؟ الإن�صان  ذات 

من  �ضاعر  يخلو  ال  نه  اأ اأرى 
ربة  ميتلك  ن��ه  ،الأ �ضاعريته 
فال�ضعر   ، لهام  واالإ الوحي 
قبل  بالفطرة  الله  من  هبة 

تدر�ش. اأن 
�صعرك  التحرير:يتميز 

واجلمال  والإيحاء  بالعمق 
اإلهامك  ، ما هي م�صادر 

ال�صعري  ؟
منذ  ل��دي   لهام  االإ م�ضادر 
���ض��ع��ار  ���ض��غ��ري، اأع�����ض��ق اأ
العامة  و  زك��ري��ا  م��ف��دي 
ويف  بادي�ش،  بن  احلميد  عبد 
ر�ضيدي  ث��ري��ت  اأ اجل��ام��ع��ة 
حممود  دواوي��ن  من  دب��ي  االأ
���ض��اك��ر  ب���در  و  دروي�������ش 
اأخ���رى  ك��ت��ب  و  ال�����ض��ّي��اب 
كانت  و  موهبتي  من  زادت 

قدوة يل...
عن  التحرير:ماذا 

ال�صخ�صية؟ طموحاتك 
فيه  ال��ث��اين  كتابي  اأنهيت 
جم��م��وع��ة ق�����ض��ائ��د ق��دمي��ة 
كتابة  اأحاول  حاليا   ، وجديدة 
ق�ضرة  ق�ض�ش  جمموعة 

لاأطفال. متنوعة 
اأخرية  التحرير:كلمة 

و اجلريدة؟ للقراء 
هذا  كتابي  يو�ضل  اأن  اأمتنى 
يجدوان  و  للقراء،  الفكرة 
ليجد  متعتهم  �ضطوره  بني 
�ضدى  و  الكتب  بني  مكانا 

. . . وتوفيقا
لك  اجلزيل  �ضكري  ق��دم  واأ
وجل��ري��دت��ك��م  ي��و���ض��ف  اأخ 
يل  تاحت  اأ التي  املحرتمة،  
والتي  املمتع  احلوار  فر�ضة 
ب��داع  االإ ال�ضتمرار  تهدف 
و  ال�ضباب  م���ال  اآ ب���راز  اإ و 
ال�ضاحة  ع��ل��ى  ط��م��وح��ه��م  

دبية. االأ

لي�صان�س  �صهادة  على  متح�صلة  29/10/1977باحلرا�س  مواليد   ، ابتدائي  تعليم  عربية  لغة  اأ�صتاذة   ، �صليحة  عثماين 
يف اللغة و الأدب العربي  من جامعة فرحات عبا�س بولية �صطيف ، موؤلفة لكتاب �صعر  : )  و�صقط املداد �صخّيا  (  ، 

الر�صم و اخلط و  بالكتابة  موهوبة 

متواجدة  فنية  اأروق��ة  اأعلنت 
عن  ال��ع��ا���ض��م��ة  اجل��زائ��ر  يف 
لف�ضاءات  تدريجي  فتح  اإعادة 
ثاثة  ح���وايل  ب��ع��د  ال��ع��ر���ش 
ب�ضبب  ال��غ��ل��ق  م��ن  ���ض��ه��ر  اأ

كورونا. فرو�ش  جائحة 
االأروق��ة  بع�ش  ق��ررت  قد  و 
ال��ع��ودة  بالعا�ضمة  الفنية 
ه��واة  ا���ض��ت��ق��ب��ال  و  ل��ن�����ض��اط 
ال���ف���ن ال��ت�����ض��ك��ي��ل��ي، م��ع 
الوقائية  االج���راءات  اح��رتام 
عقب  ذل���ك  و  ال�����روري��ة 
التنفيذي  امل��ر���ض��وم  ���ض��دور 
7جوان   ب��ت��اري��خ   20-145
تعديل   ، يخ�ش  الذي  اجلاري، 
انت�ضار  م��ن  ال��وق��اي��ة  ج��ه��از 
ومكافحته  كورونا  فرو�ش 
فتح  ب���اع���ادة  ���ض��م��ح  ال����ذي 
�ضمن  الفني،  العر�ش  اروقة 
ال��ن�����ض��اط��ات ال��ت��ج��اري��ة و 

االأخرى. االقت�ضادية 
ارت  "�ضني  رواق  ق��رر  قد  و 
Seen Art Ga - ("  االري
الفن  يف  املتخ�ض�ش   )lery
امل��ع��ا���ر مت���دي���د ال��ع��ر���ش 
الفنان  الأع��م��ال  اال�ضتعادي 
ال��ت�����ض��ك��ي��ل��ي ع��ل��ي خ��وج��ة 
عنوان  حتت  اأقيم  الذي  علي، 
كان  و  الروحانية"  "احلديقة 
�ضفحة  ع��ل��ى  م��ع��رو���ض��ا 
للرواق  التابعة  الفاي�ضبوك 
التي  الثاثة  االأ�ضهر  طيلة 

الف�ضاء. فيها  اغلق 

راندا  الرواق  �ضاحبة  واأعلنت 
معر�ش  تنظيم  عن  ت�ضيكو 
املتعودين  للفنانني  جماعي 
بالرواق؛  اأعمالهم  عر�ش  على 
جديدة  فنية  اأع��م��اال  ي�ضمل 
و  �ضالح  م��ال��ك  غ��رار  على 
جليل  مهدي  و  االأ�ضفر  الرجل 
اأي�ضا  و  �ضامت،  ع��دالن  و 
ح�ضني  الفوتوغرايف  امل�ضور 

زاورار.
اأخ��رى  موؤ�ض�ضات  وع���ادت 
"عايدة  رواق  مثل  للن�ضاط 
"ايفرو  اجل��دي��د  ال���رواق  و   "
متديد  يقرتح  ال��ذي  ديزاين"، 
للم�ضورة  ال��ط��رز  معر�ش 
بورنان  امل��وث  الت�ضكيلية  و 
ينتهي  عندما   " ب  املو�ضوم 

. اخليط" 
و  "الوان  رواق  اي�ضا  يفتح  و 
لزواره  مقرتحا  بوابه  اأ  " تراث 
الزخزفة  اأعمال  و  حرفية  مواد 
"الطاوو�ش  رواق  اعلن  بينما 
فتح  اإع���ادة   )Le paon (  "
الفتح،  ريا�ش  بديوان  ف�ضاءه 

يونيو.  28 من  اعتبارا 
التي  االأروق�����ة  �ضتعمل  و 
للجمهور  ب��واب��ه��ا  اأ ف��ت��ح��ت 
مع  مرن،  توقيت  جدول  وفق 
اإجراءات  احرتام  على  احلر�ش 
ال��وق��اي��ة م��ن ح��م��ل ال��ق��ن��اع 
عدد  حتديد  اأي�ضا  و  الواقي، 

العر�ش.  ف�ضاء  داخل  الزوار 
ق/ث

ال�ضاعر  يربز  الذي  الوقت  يف 
في�ضّيد  ال��ق�����ض��ي��د  ن��ظ��م  يف 
من  ُيطل  كبرا  �رحا  بياته  باأ
و  ال��ن��اظ��ري��ن....  ي�ر  عليائه 
ذهبية  بحروف  دي��ب  االأ ي��روي 
هنا  القريحة،  جتود  مبا  تخربنا 
عليائها  من  الفنان  ري�ضة  تطل 
اأ�ضكاال  و  لوانا  اأ لنا  لتعك�ش 
احلياة  م��ع��اين  جت�ّضد  خمتلفة 
ظروفها... و  اأو�ضافها  ب�ضتى 
ه���ذا م��ا مل�����ض��ن��اه م��ن ال��ف��ن��ان 
ح�ضني  عزاز  املبدع  الت�ضكيلي 
ال���ذي ج��م��ع ب��ني ال�����ض��م��ت و 
التقت    ، البوح يف لوحات راقية 
لروي  بيته  يف   " التحرير   " به 
الطموح  بني  جمعت  ق�ضة  لنا 
مواجهة  ب��ني  و  املجد  ملعانقة 
.... االإق�ضاء  و  االإهمال  ظروف 

بلدية  من  ينحدر  ح�ضني  عزاز 
والية  مقر  على  تبعد  ال��وات��ة 
حا�ضل  كلم   275 بحوايل  ب�ضار 
واخل��ربات  �ضهادات  عدة  على 
بلقايد  بكر  ابو  جامعة  خريج 
ت�ضكيلية  ف��ن��ون  ت��ل��م�����ض��ان، 
و  الفنية  التحف  �ضانع  حريف 
ف��وت��وغ��رايف  م�ضور  م�ضمم 
اجلداريات  فن  يف  متخ�ض�ش 
حريف  العماقة،  الواجهات  و 
الديكورات  و  ال��ده��ان��ات  يف 
���رف  اأ واخل��ارج��ي��ة...  احلديثة 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ار���ش 

ثقافية  اخلارجية  و  الداخلية 
وع�ضو  ممثل  و  �ضفر  فنية،  و 
الدولية  ال��ورد  ل��ون  مبجموعة 
ل���وان  اأ مبجلة  ،ع�ضو  برتكيا 
ال��دول��ي��ة  ال��ف��ن��ون  و  للثقافة 
اجلميلة  الفنون  مبنتدى  ع�ضو 
او�ضكار  على  حا�ضل  برتكيا 
جنم  جمعية  م��ن  ال�ضام  جن��م 
جمموعة  من  الدولية  العربية 
له  برتكيا،  الدولية  الورد  لون 
و  زخرفية  و  خطية  جداريات 
توعوية.  و  تزيينية  واجهات 
من  العديد  بت�ضميم  قام  كما 

الفنية  التحف 
 " جل��ري��دة  اأك���د  ع���زاز  ح�ضني 
كبر  طموح  له  انه   " التحرير 
ا�ضمه  تدوين  اإىل  ي�ضعى  حيث 
الفنانني  ك��ب��ار  قائمة  �ضمن 
من�ضات  اعتاء  و  العامل  يف 
متثيل  و  ال�����رف  و  ال��ت��ت��وي��ج 
امل��ح��اف��ل  ك���ربى  يف  اجل���زائ���ر 
للتحرير   " ذكر  كما  الدولية. 
وا�ضحا  تهمي�ضا  يعاين  انه   "
و  املعنية  اجل��ه��ات  ط��رف  م��ن 
يوا�ضل  ي��زال  ال  امل�ضوؤولة،و 
جمة  ع��وائ��ق  رغ���م  م�����ض��رت��ه 
ت��اأخ��را  ل��ه  ُت�ضبِّب  و  تاحقه 
و  ه��داف��ه  اأ اإىل  ال��و���ض��ول  يف 
ح�ضب  و�ضعها  التي  خمططاته 

. �ضفه و
دوكي  احمد   

عودة تدريجية لن�صاط الأروقة الفنية 
بالعا�صمة

لوحات الفنان الت�صكيلي عزاز ح�صني 
جتمع بني ال�صمت والبوح 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
                                                                      ال�صتاذ دري�صي �صمري حم�صر ق�صائى لدى جمل�س ق�صاء ورقلة حمكمة حا�صي م�صعود

حي عي�صات اإيدير رقم 19خلف املحكمة
حم�صر التبليع الر�صمي حلكم غيابي عن طريق الن�صر

املادة 412 فقرة04 من ق ا. م.ا
بناءا على احلكم الغيابي ال�صادر عن حمكمة حا�صي م�صعود الق�صم التجاري البحري بتاريخ 19/12/01 رقم 2019/01468 والقا�صي بـ: حكمت املحكمة حال ف�صلها يف الق�صايا 
التجارية علنيا غيابيا ويف اأول درجة يف ال�صكل: قبول الدعوى. يف املو�صوع الزام املدعى عليه بدة �صعداين حممد �صاحب موؤ�ص�صة خدمات احلفر بتمكني املدعية ال�صركة ذات 
 0 جزائري  دينار  واأربعون  ومائتي  الف  واأربعون  واحد  و  ين  مال  باأربعة  واملقدر  ذمتها  يف  العالق  الدين  مبلغ  من  م�صريها  �صخ�س  يف  ممثلة  للخدمات  مازين  احلدودة  امل�صوؤولية 
150.0دج مع حتميل املدعى عليها امل�صاريف الق�صائية   0  0.0  0 4.041.240،0 دج وتعوي�صها عن جل الأ�صرار الالحقة بها مببلع قدره مائة وخم�صون األف دينار جز انري 
و اأمني بذا �صدر احلكم و اأف�صح به جهارا يف اجلل�صة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اآعاله و ل�صحة ما جاء فيه  ام�صينا ا�صله نحن رئي�صة و امني ال�صبط  بناء على اأمر الإذن 
بالن�صر ال�صادر عن حمكمه حا�صي م�صعود مكتب الرئي�س بتاريح 2020/05/19 حتت رقم : 20/324 لفائدة ال�صيد)ة(/: �صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة مازين للخدمات ممثلة 
يف �صخ�س م�صريها ممثال قانونيا مقرها بحي املنظر اجلميل الوادي واملقدم من طرف ال�صتاد دحامنية �صفيان .نحن الأ�صتاذ دري�صى �صمري املح�صر الق�صائي لدى جمل�س ق�صاء ورقلة 
حمكمة حا�صي م�صعود الكائن مقره حي عي�صات اإيدير رقم 19 حا�صي م�صعود بلغنا ال�صيد/ بدة �صعداين �صاحب موؤ�ص�صة خدمات احلفر ممثلة يف م�صريها الكان مقرها بحي 136 
م�صكن حا�صي م�صعود. واأعلمناه باأن له اأجل �صهر 01 للمعار�صة ي�صري من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 قانون الإجراءات املدنية والإدارية واإل �صقط حقه يف دالك كما اأعلمناه 
اأنه بعد اإنق�صاء اأجل املعار�صة له اأجل �صهر 01 للطعن بال�صتناف اذا مت تبليع احلكم اإىل ال�صخ�س ذاته وميد د اأجل ال�صتناف اإىل �صهرين 02 اذا مت البليع يف موطنه احلقيقي 
للمخاطب  اأعاله و�صلمنا ن�صخة من هذا املح�صر  بلغنا وتكلمنا كما ذكر  واإثباتا لذلك  3 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية .ولكي ليجهل   36 املادة  لن�س  اأو املختار طبقا 
الكل طبقا للقانون.                                                                                                                                                                                                                                                          املح�صر الق�صائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

مديرية التنظيم و الشؤون العامة
مصلحة التنظيم العام

مكتب المؤسسات المصنفة و المهن المنظمة

إن والي والية ورقلة:
باقتراح من السيد: مدير التنظيم و الشؤون العامة

يقرر مايلي
المادة 01: يفتح تحقيق عمومي ببلدية حاسي بن عبد هللا حول موجز التأثير على البيئة الخاص بمشروع إنشاء وحدة صناعة المواد البالستيكية لفائدة 
السيد/ صوالح محمد هيثم الكائنة بمحيط حدب العشرة حصة رقم 04 بلدية حاسي بن عبد هللا دائرة سيدي خويلد والية ورقلة. وذلك لمدة 15 يوم ابتداء 

من تاريخ تعليق هذا القرار
المادة 02: يعين السيد: بن حبيرش عبد الرحمان مهندس دولة مندوب محقق يكلف بالسهر على احترام التعليمات في مجال تعليق و نشر هذا القرار و 
كذا فتح سجل مرقم ومؤشر علية لجمع أراء المواطنين حول المشروع خالل مدة التحقيق في األوقات و األماكن المحددة. كما يكلف بإجراء كل التحقيقات 

أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة
المادة 03: يعلق هذا القرار بمقر الوالية، مقر دائرة سيدي خويلد، مقر بلدية حاسي بن عبد هللا و مكان موقع المشروع كما ينشر في جريدتين يوميتين 

وطنيتين على نفقة صاحب المشروع.
المادة 04: يوضع مو جز التأثير على البيئة وسجل التحقيق العمومي على مستوى بلدية حاسي بن عبد هللا 

المادة 05: يحرر المندوب المحقق عند نهاية مهمته محضرا يحتوي على تفاصيل تحقيقاتة والمعلومات التكميلية التي يجمعها ثم يرسله رئيس المجلس 
الشعبي البلدي لبلدية حاسي بن عبد هللا إلى السيد الوالي  )مدير التنظيم و الشؤون العامة( تحت إشراف السيد رئيس دائرة سيدي خويلد مدعمة برأية 

الصريح حول هذا المشروع.
المادة 06: يكلف السادة: األمين العام للوالية، مدير التنظيم والشؤون العامة ، مدير البيئة ، مدير الصناعة والمناجم مدير الحماية المدنية ، قائد المجموعة 
االقليمية للدرك الوطني ، رئيس أمن والية ورقلة، رئيس دائرة سيدي خويلد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بن عبد هللا والمندوب المحقق  

 التحرير 2020/06/28 كل في دائرة اختصاصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات اإلدارية لوالية ورقلة.

قرار رقم : 1068 / المؤرخ في: 15 جوان 2020
يتضمن فتح تحقيق عمومي حول موجز التأثير على البيئة الخاص بمشروع انشاء وحدة 
صناعة المواد البالستيكية لفائدة السيد / صوالح محمد هيثم الكائنة بمحيط حدب العشرة 

حصة رقم 04 بلدية حاسي بن عبدهللا دائرة سيدي خويلد  والية ورقلة
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يفي  القادر  عبد  الأمري  اأّول: 
اأعدائه: مع  ولو  بالعهود 

�ضديد  وباإعجاب  الق�ّش  2.يتحّدث 
بالعهد.  القادر  عبد  االأمر  ت�ضّبث  عن 
يعرفوا  اأن  الفرن�ضيني  من  ويتمنى 

�ضخ�ضيا. هو  عرفها  كما  حقيقته 
قوله:  القادر  عبد  االأمر  عن  3.ينقل 
كان يل عمال فرن�ضيون يعملون عندي 
اأن  ووعدتهم  ال��ع��ام.  احلاكم  مبوافقة 
جهدهم.  مقابل  فرنك   3000 لهم  اأقّدم 
�ضنة  حرب  اندلعت  غ��ّرة  حني  وعلى 
لعهدها  فرن�ضا  تنّكرت  حني   1839
تاأخر  ودون  فورا  بحقوقهم  فطالبوين 
املبلغ  لهم  فقّدمت  كبر.  املبلغ  ّن  اأ رغم 
وو�ضعت  العامة  اخلزينة  من  امل�ضتحق 
جنودي  م��ن  حماية  ت�رفهم  حت��ت 
�ضّلمت  التي  االأموال  وحماية  حلمايتهم 
وهم  والقبائل  الطريق  اأخطار  من  لهم 

14 ه. اأعداوؤ
االأمر  ما�ضي  در�ضت  الق�ّش:  4.يقول 
والوفاء،  ال�ضدق،  فوجدت  القادر  عبد 
قلبه،  در�ضت  وعده.  يوما  يخلف  ومل 
اخلا�ضة.  وحياته  و�ضلوكه،  وروح��ه، 
وح��ب،  قناعة  ع��ن  واأوؤك���د،  واأع��ل��ن، 
يف  واحدة  حلظة  الاأ�ضّك  يل،  بالن�ضبة 
لكلمته،  عبد  الطبع،  حاد  بالعهد.  وفائه 
22 تغ�ضبه.  التي  هي  واخليانة  الكذب 
القادر  عبد  االأمر  "دوما�ش"  5.و�ضف 
اأبدا  تندم  لن  امل�ضهور،  ال�ضجني  قائا: 
تعرتف  كّلها  اجل��زائ��ر  زي��ارت��ك.  ع��ن 
كالعادة،  كبرا  �ضتجده  بقوانينه. 
ب�ضيطا،  ه��ادئ��ا،  ق���راره.  يف  يتحّكم 
له،  كتب  مبا  موؤمنا  متوا�ضعا،  عطوفا، 
الدنيا،  باأمور  يهتم  وال  �ضيئا،  اليطلب 
يحب  وال  اأعداءه،  يعذر  اأبدا،  الي�ضكو 
ب�ضوء،  اأمامه  عنهم  اأح��د  يتحدث  اأن 
م�ضيحيني".  اأم  م�ضلمني  كانوا  �ضواء 

17

عبد  الأمري  عامل  ثانيا: 
الفرن�صي  العدو  اأ�صرى  القادر 

وزوجته: بناءه  اأ يعامل  كما 
خائن  عبد  عفا عن  القادر  عبد  6.االأمر 
بخنجره  يقتله  اأن  واأراد  خيمته  دخل 

31 ي�ضتطع.  ومل 
ياأكلون  الفرن�ضي  املحتل  اأ�رى  7.كان 
وهو  ال��ق��ادر  عبد  االأم��ر  اأك��ل  نف�ش 
�ضّدة  من  الطعام  لذلك  الّنا�ش  اأحوج 
العدو  عليه  فر�ضه  ال��ذي  احل�ضار 
كما  االأ�رى  يعامل  وكان  الفرن�ضي. 
كاأيّن  اأق��ول:  وزوجته.  اأبناءه  يعامل 
قائا:  املحتلة  فرن�ضا  يعاتب  بالق�ّش 
يف  مّنا  اأعظم  القادر  عبد  االأمر  كان 
مل  املحتلة  وفرن�ضا  الأ�رانا.  معاملته 
عاملته  حني  عظمته  م�ضتوى  يف  تكن 

اليليق  مب��ا  يديها  ب��ني  االأ���ض��ر  وه��و 
38 بعظمته. 

و�ضاهد  و�ضيطا  كان  الق�ّش:  8.اأقول: 
فرن�ضيني  �ضجناء  اإط��اق  على  عيان 
حينها  وانبهر  القادر.  عبد  االأمر  من 
اخلارقة  ال��ق��ادر  عبد  االأم��ر  مبعاملة 
عيان  �ضاهد  االآن  وه��و  لل�ضجناء. 
يف  القادر  عبد  االأم��ر  ال�ضجني  على 
بني  يقارن  راح  واأكيد  المبواز.  �ضجن 
اأعداءه  عامل  الذي  القادر  عبد  االأمر 
دون  �راحهم  واأطلق  العظماء  معاملة 
ال�ضجني  ال��ق��ادر  عبد  واالأم��ر  ���رط 
معه.  العهد  فرن�ضا  خانت  بعدما  االآن 
هذا  اأم��ث��ل  نف�ضه:  يف  يقول  ّن��ه  وك��اأ
نا  واأ فرن�ضا  يا  لك  تبا  ي�ضجن.  العظيم 
اإطاق  على  �ضاهدا  كنت  الذي  ابنك 
ودون  القادر  عبد  االأمر  من  �ضجناءك 

�رط؟.
القادر  عبد  االأم��ر  الق�ّش  9.را�ضل 
 l’intendant ���راح  اإط��اق  ب�ضاأن 
اأ�رهم  مّت  الذين  وابنته  زوجته  رفقة 
رّد  العا�ضمة.  م��ن  بقرب  ب��ال��دوي��رة 
انتظار  ودون  القادر  عبد  االأمر  عليه 
عليك  ك��ان  فيها:  له  يقول  بر�ضالة 
االأ����رى  ����راح  اإط���اق  تطلب  اأن 
وعددهم  عندي  املتواجدين  امل�ضيحيني 
مادمت  واحدا  اأ�ضرا  ولي�ش   200-300
عليك  وك��ان  ال���رّب.  با�ضم  تتحّدث 
االأ���رى  ���راح  الإط��اق  ت�ضعى  اأن 

42 . �ضجونكم؟  يف  اجلزائريني 
عبد  االأم���ر  ك��ان  ال��ق�����ّش:  10.يقول 
يعطيهم  االأ���رى،  مع  ي�ضلي  القادر 
وباخت�ضار  الكتب،  الّلبا�ش،  الدراهم، 
وطاأة  عنهم  يخّفف  وما  مايطلبونه  كّل 

45 االأ�ر. 
ومل  القادر  عبد  االأمر  حو�ر  11.حني 
عبد  االأم��ر  اأطلق  به  مايقتات  يجد 
دون  فرن�ضيا  اأ�ضرا   93 �راح  القادر 
لهم.  يقّدمه  طعاما  يجد  مل  ّنه  الأ �روط 
مراقبة  نقطة  اأق��رب  اإىل  واأو�ضلهم 

46 الفرن�ضي.  للعدو 
يف  ك��ن  الفرن�ضيات  12.االأ�ضرات 
عبد  االأمر  اأم  وكانت  لوحدهن  خيمة 
حيث  �ضخ�ضيا  عليهن  ت�رف  القادر 
امل�ضتمل  الطعام  من  حقهن  لهن:  تقّدم 
وكانت  والّلحم.  والزبدة،  الزيت،  على 
من  مايقّدمونه  االأج��ر  اأ�ضعاف  متنح 

48 كاخلياطة.  عمل 
من  الّثالث  الف�ضل  الق�ّش  13.يعنون 
القادر"،  عبد  "�ضجناء  ب���  الكتاب 
ّن  اأ لو  مفادها:  خا�ضة  اإىل  وي�ضل 
طلب  الفرن�ضيني  من  االأم��ر  �ضجناء 
�ضجنهم،  ف��رتة  ح��ول  ا�ضتفتاء  منهم 
عبد  لاأمر  العودة  جميعا  الختاروا 
لديه  ال�ضجن  لوا  وف�ضّ ك�ضجناء  القادر 
حاليا.  بها  يتمّتعون  التي  احلرية  على 
يف  القادر  عبد  االأمر  عظمة  وال�ّضبب 

35 لل�ضجناء. معاملته 
يطلق  الق�ّش  ّن  اأ انتباهي  14.مالفت 
"ال�ضجني  لقب  القادر  عبد  االأمر  على 
كلمة  ب��اإط��اق  ويكتفي  امل�ضهور" 
كانوا  الذين  الفرن�ضيني  على  "�ضجناء" 
يريد  ّنه  وكاأ القادر.  عبد  االأم��ر  عند 
لي�ش  االأمر  تقديري-:  -يف  يقول  اأن 
هو  بل  العاديني  كال�ضجناء  �ضجينا 
�ضجني.  وهو  حّتى  اجلميع  على  يتفّوق 
ب�  الفرن�ضيني  �ضجناءنا  تقارنوا  فا 

القادر.  عبد  االأمر  امل�ضهور"  "ال�ضجني 
35

واالإن�ضانية،  الكرم،  ّن  اأ الق�ّش  15.يرى 
تقريبا  خ�ضال  وال��وف��اء،  وال��ع��ف��و، 
يف  وامل��ذك��ورة  العرب  ل��دى  مفقودة 
القادر  عبد  واالأم��ر  الكرمي.  ال��ق��راآن 
لهم  وق��ّدم  اأع��دائ��ه  مع  م��رارا  طّبقها 
ع��ّدة  ومنذ  رائ��ع��ة.   اأمثلة  م��ن  اأك��رث 
االأع��داء  اجلنود  وبف�ضله،  �ضنوات، 
مل  ال��ع��رب  ي���دي  اأ يف  �ضقطوا  ال��ذي 
وفر�ش  رادعة  قوانني  و�ضع  يذبحوا. 
ّن  اأ بدليل  لل�ضجناء.  الكامل  االحرتام 
قطع  منحة  األغى  القادر  عبد  االأم��ر 
املحتلني.  الفرن�ضيني  اجل��ن��ود  راأ����ش 
له  الّتابعة  والقبائل  خلفاءه  اأمر  وقد 
ال�ضاأن.   هذا  اأوامره يف  تطبيق  ب�رورة 
اإىل  احلياة  قيد  على  االأ�ضر  يبقى  واأن 
مع  االأ�رى  تبادل  عملية  تتم  اأن  غاية 
اأمريا  اأم��را  وكتب  الفرن�ضي.  املحتل 
ينال  اأ�ضرا  يقّدم  من  كّل  فيه:  يقول 
ُدوُرو"  و"10  رجا  كان  اإن  ُدوُرو"   8"
االأ�ضر  ا�ضتكى  واإذا  ام��راأة.  كانت  اإن 
ّن  فاإ املعاملة  �ضوء  املحتل  الفرن�ضي 
القب�ش  عليه  األقى  ال��ذي  اجل��زائ��ري 
اأ�ضبح  يومها  ومن  �ضيئا.  اليتقا�ضى 
ياأتي  من  على  يتناف�ضون  اجلزائريون 
املنحة  لينال  احلياة  قيد  على  ب�ضجني 
و�ضبق  القادر.  عبد  االأمر  اأقّرها  التي 
"حتفة  لكتاب  خا�ضتي  يف  كتبت  اأن 
عبد  االأم��ر  ّن  اأ الثاين"  اجلزء  الزائر- 
االأنبياء  باأخاق  احلرب  خا�ش  القادر 

37 والر�ضل. 
Mo - النقيب  عن  الق�ّش  16.نقل 
القادر  عبد  االأمر  كان  �ضهادته:   sot
و�ضامة  راحة  على  �ضخ�ضيا  ي�رف 

97-100 حاربوه.  الذين  االأ�رى 
فرن�صا  جرنالت  تعظيم  ثالثا: 

القادر: عبد  لالأمري  املحتلة 
االأمر  عظمة  عن  الق�ّش  17.يتحّدث 
التي  اجل��راالت  ا�ضاألوا  القادر:  عبد 
مور�ضيار،  القادر،  عبد  االأمر  حاربت 
اجل����رال ب����ودو، اجل����رال ك��اف��ن��ي��اك، 
و�ضيجيبونكم  جميعا،  ل��وه��م  وا���ض��اأ
ف��خ��ورون  ّن��ه��م  اأ وب�����ض��دق  جميعا 
كاالأمر  وقائدا  فار�ضا  قاتلوا  بكونهم 

28 لهم.  �رف  وهذا  القادر،  عبد 
"جري"  العقيد  عن  الق�ّش  18.حتّدث 
عبد  االأم��ر  وراء  يجري  ظ��ّل  ال��ذي 
اإ�ضطبل،  اإىل  اإ�ضطبل  م��ن  ال��ق��ادر 
وح��ني  ح�����ض��ان.  اإىل  ح�����ض��ان  وم���ن 
عليه  دخل  القادر،  عبد  االأم��ر  جل�ش 
وقّبل  ركبتيه  على  فجل�ش  العقيد، 
قال  وبعدها  القادر".  عبد  االأمر  ركبة 
الإخفاء  م�ضطرون  للق�ّش:"نحن  العقيد 
عن  مان�ضتطيع،  قدر  املعلومات،  هذه 
اأمرنا،  يف  ارتابوا  اإذا  ّنهم  الأ رجالنا، 
عبد  �ضّد  ال�را�ضة  بهذه  يقاتلوا  لن 

29 القادر". 
تعرتف  املحتلة  فرن�صا  رابعا: 
يحمي  القادر  عبد  الأمري  ّن  اأ

�صرى: الأ
عبد  االأمر  عن  بقّوة  الق�ّش  19.يدافع 
من  بها  اّتهم  التي  الّتهم  ويرّد  القادر 
من  يومها  الفرن�ضية  ال�ضحافة  قبل 
حمتلني  فرن�ضيني  اأ�رى   "! باد؟  "اأ كونه 
اأ�ضر.   300 وعددهم  قب�ضته  يف  كانوا 

اأّن  ويق�ضم  خطرا  اّتهاما  ويعتربها 
عليه  الله  رحمة  القادر  عبد  االأم��ر 
العالية  اأخاقه  ّن  الأ به  اّتهم  مّما  بريء 
ترتكب  اأن  بحال  الميكنها  ال�ضافية 
االأمر  ّن  اأ ويق�ضم  اجلرائم.  هذه  مثل 
بقتل  له  علم  وال  له  الدخل  القادر  عبد 

52 املحتلني.  الفرن�ضيني  االأ�رى 
املحتل  اجل��رال  عن  الق�ّش  20.ينقل 
القادر  عبد  االأم��ر  قاتل  ال��ذي  بيجو 
من  اجلزائريني  من  اأحدا  اليوجد  قوله: 
ال�ضجناء.  بقتل  القادر  عبد  االأمر  يّتهم 

56
ويعاتب  مب��رارة  الق�ّش  21.يت�ضاءل 
تريدون  ملاذا  قائا:  املحتلة  حكومته 
وه��و  االأ�����رى  بقتل  االأم���ر  اّت��ه��ام 
خال  من  اأبدا  ذلك  يفعل  ولن  اليفعل 
تريدون  ملاذا  به؟  ال�ضخ�ضية  معرفتي 

56 غره؟.  ارتكبها  جرمية  حتّملوه  اأن 
Mo - االأمر  ر�ضالة  الق�ّش  22.نقل 
وهو   ،1848 جانفي  بتاريخ   cowa
بقّوة  ال��ق��ادر  عبد  االأم��ر  ع��ن  ينفي 
االأمر  ّن  واأ اأ�ضر،   300 ل�  قتله  تهمة 
مثل  ارتكاب  بحال  الميكنه  القادر  عبد 
اأخرى  جهة  اأّن  وا�ضح  و  املجازر.  هذه 
الفرن�ضيني.  االأ�رى  اأعدمت  التي  هي 

58
بقوله:  الّرابع  الف�ضل  الق�ّش  23.يختم 
االأمر  ّن  اأ االأح��وال  من  بحال  الميكن 
ويطلب  اأ�ضر   300 يعدم  القادر  عبد 
الي�ضّدقوا  اأن  والقّراء  الفرن�ضيني  من 
عبد  االأم��ر  �ضّد  الباطلة  التهم  هذه 
الفرن�ضيني  االأ�رى  ّن  واأ ة  خا�ضّ القادر 
االأم��ر  معاملة  ي��ذك��رون  م��ازال��وا 
اإليه  العودة  ويتمنون  وفخر  باعتزاز 
معاملته  ح�ضن  حّق  وي��وؤدوا  ليخدموه 

59 لهم. 
عبد  االأمر  يف  الق�ّش  �ضهادة  24.اأقول: 
اأ�ضر   300 اإع��دام  من  بتربئته  القادر 
يف  القادر  عبد  واالأمر  حمتل  فرن�ضي 
املحتل  لدى  اأ�ضرا  اأي  المبواز  �ضجن 
�ضجن  الق�ّش  ي�ضتغّل  ومل  الفرن�ضي. 
دافع  بل  ليّتهمه  القادر  عبد  االأم��ر 
و�ضائل  وال  الرد  حّق  الميلك  �ضجني  عن 
ومروءة  و�ضجاعة  �ضهادة  تعترب  الرّد. 
اأّدى  ال��ذي  الفرن�ضي  للق�ّش  حت�ضب 
عادال  من�ضفا  وكان  كاملة  ال�ضهادة 

ي�ضتغّل  ومل 
له  ال���ظ���رف. 
ك���ّل ال��ت��ح��ي��ة 
على  والتقدير 
التي  �ضهادته 

له. تكتب 
 : م�صا خا

عبد  الأمري 
القادر 

لكّنه  ب�صيط 
: عظيم

االأمر  25.كان 
ع��ب��د ال��ق��ادر 
�ضجن  يف  وهو 
يكرث  المبواز 
م��ن ال�����ض��اة 
وال�������ض���ي���ام 

17 والقراءة. 
الق�ّش  26.قال 
ع����ن االأم�����ر 

�ضارم  اأذواقه،  يف  ر�ضني  القادر:  عبد 
حمرتم  لبا�ضه.  يف  ب�ضيط  عاداته،  يف 
حيث  ج��ن��وده  ط���رف  م��ن  وحم��ب��وب 
املثال  ويعطي  اأتعابه،  جميع  يقا�ضمهم 
غر  و�ضجاعته  الفا�ضل،  للمحارب 
اخل��ّاق  الفكر  ميلك  للنقا�ش.   قابلة 
مع  يتكّيف  اأن  ا�ضتطاع  والتنظيم. 
و�ضناعة  علوم   ومن  املفيدة،  الو�ضائل 

86 عدوه. 
اخلارجية  االأو�ضاف  تاأخذ  27.اأقول: 
وعرفه  عاي�ضه  ومم��ن  �ضاحبها  م��ن 
عبد  لاأمر  الق�ّش  كمعرفة  قرب  عن 
ح�ضنة  معرفة  يعرفه  ال��ذي  ال��ق��ادر 
ق�ضاها  التي  امل��ّدة  وخ��ال  ومبا�رة 

ال�ضجن. ويف  اجلزائر  يف  معه 
اأثناء  ال��ق��ادر  عبد  االأم��ر  28.اأن�ضاأ 
واأق��ام  حكومة،  ونظام  مدنا،  احل��رب: 
ووّحد  باأكمله،  �ضعبا  ونّظم  قوانني، 
بينها.  فيما  وع��دّوة  متفّرقة  �ضعوبا 
اأر�ش  يف  جديدة  جن�ضية  بذور  وغر�ش 

87 احل�ضارة. ببذور  حمروثة 
مفادها  خا�ضة  اإىل  الق�ّش  29.و�ضل 
غرهم  عن  ميتازون  العامل  عظماء  اأّن 
واملحارب".  "املنظم  وهما  بخ�ضلتني 
القادة  من  عظيما  القادر  عبد  واالأمر 
بخ�ضلتني  غره  عن  متّيز  ّنه  الأ العظام 
87 واملحارب.  املنظم  وهما:  عظيمتني 

وهو  حّتى  ب�ضيط  االأم��ر  30.لبا�ش 
غذاءه  وكان  حياته.  مراحل  اأغنى  يف 
حني  واحد.  طبق  على  ويحتوي  ب�ضيطا 
يذوقه  رائعا  طعاما  خلفاءه  له  يقّدم 
معه.  ملن  يقّدمه  ثّم  �ضاحبه  لر�ضي 
الطعام  م��ن  بكم�ضة  يكتفي  وك��ان 
مطاردا  ك��ان  حني  كّله  النهار  طيلة 
كان  كامه  ال�ضحراء.  يف  وحما�را 
واالأم��ان��ة.   ال�ضدق  م��ن  روح��ه  م��راآة 

88-89 ممّيزة.  برتبية  وميتاز 
مل  القادر  عبد  الأمري  �صاد�صا: 

لزوجته: وفيا  وظّل  يعّدد 
ّم��ه  الأ اخل���ارق  ح��ّب��ه  ع��ن  31.حتّدث 
ومل  عليها  ي��ت��زّوج  مل  التي  وزوج��ت��ه 
وال�ّضيد  والقائد  االأم��ر  وه��و  يعّدد 
حت��ّدث  اجل��م��ي��ع.  ل��ي��ه  اإ ي�ضعى  ال���ذي 
عبد  االأمر  تربية  عن  �ضديد  باإعجاب 
يف  وه��و  وتعليمهم  ب��ن��ائ��ه  الأ ال��ق��ادر 

.94 ال�ّضجن. 
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حـدث وال حـرج

مراوغة بوناطريو 

عمال م�صت�صفى �صاللة 
العذاورة باملدية يطالبون بو�صع

 حد  لـ "جتاوزات" الإدارة .

صـــورة و تعــليق 

بعدما اأوهم اجلزائريني بل والعامل 
كله باأن اللجنة العلمية متعددة 

التي اجلن�ضيات 
ي�رف عليها 

تو�ضلت 
للقاح �ضد 
“كورونا”، 
واأقام الدنيا 

واأقعدها 
و�ضار ي�رح 
يف كل حلظة 

وحني، 
ويدعو 

الدولة اإىل 
االأخذ بيده وال�روع يف العمل بهذا “االكت�ضاف العلمي 

املبهر” كما ادعى .. ها هي متر �ضهور طويلة عن بداية 
تف�ضي هذا الوباء يف بادنا و�ضاحبنا مل يظهر له اأثر 
.. اإ�ضابات “كورونا” يف العامل تتجاوز ال� 9 مايني 

وعدد الوفيات يقرتب من ن�ضف مليون، واجلزائريون 
يت�ضاءلون اإىل اأين و�ضل لقاحك يا بوناطرو

كمامات اأربعة ف�صول
كثفت ور�ضات اخلياطة عرب والية 

ق�ضنطينة من جهودها الإنتاج اأكرب 
قدر ممكن من الكمامات منذ 

ظهور حاالت كوفيد 19 للوقاية 
من الوباء من جهة، ومواجهة 
ظاهرة امل�ضاربة يف مثل هذه 

امل�ضتلزمات املطلوبة بكرثة، يف هذا 
الظرف ال�ضحي اال�ضتثنائي، وتعترب 

هذه الكمامات �ضاحلة ملدة طويلة 
وعلى م�ضتعملها تعقيمها  فقط.

اأب يذبح ابنه الر�صيع من الوريد 
اإىل الوريد ب�صطيف

�صهدت بلدية بازر �صكرة الواقعة �صرق والية �صطيف 
،جرمية قتل ب�صعة راح �صحيتها ر�صيع يبلغ من 

العمر �صنتني ،بعدما قام والده الذي يبلغ من 
العمر 40 �صنة بذبح ابنه من الوريد اىل الوريد  

بكل برودة دم وفر هاربا. احلادثة االأليمة 
التي اهتزت لها م�صاعر كل املواطنني ،وقعت 

بقرية الزاوية بلدية بازر �صكرة دائرة العلمة 
،و ح�صب �صهود عيان فان اجلاين الذي كان 

يعاين من ا�صطربات نف�صية قام باقتياد ابنه 
اىل �صجرة بداخل �صاحة املنزل و اخذ معه �صكني 

ثم قام بذبه بطريقة وح�صية و فور وقوع احلادثة 
الدرك الوطني تدخل اجلريان بعدما �صمعوا ال�صراخ القوي ، و اأبلغو م�صالح 

التي تنقلت ب�صرعة ملكان احلادثة و متكنوا من اإلقاء القب�ض على اجلاين ،كما تدخلت 
م�صالح احلماية املدنية و نقلت والدة ال�صحية اىل م�صت�صفى �صروب اخلثري بالعلمة 
لتلقي العالج التي تاثرت كثريا من �صدة ال�صدمة التي تعر�صت لها ، و فتحت م�صالح 

الدرك حتقيقات مو�صعة حول حيثيات هذه احلادثة االملية التي تركت اجواء م�صحونة 
باحلزن و اال�صى و احلرية و�صط �صكان والية �صطيف . و ح�صب بع�ض امل�صادرفاإن اجلاين 

يعاين من ا�صطرابات نف�صية حادة ،و�صبق له اخل�صوع  للعالج املتخ�ص�ض باملوؤ�ص�صة 
العمومية املتخ�ص�صة  يف االمرا�ض العقلية،  و مل مي�ض على خروجه منها �صوى ب�صعة 

اأيام.

ت�صريحات وزير ◄
ال�صحة تثري 

ال�صتغراب ؟ !

بعدما وعد املواطنني عند ا�ضتام مهامه على راأ�ش وزارة 
ال�ضحة، بتطوير القطاع وتقدمي اأف�ضل اخلدمات ال�ضحية 

لهم، بل واأكد اأن االإمكانات التي تتوفر عليها بادنا 
�ضت�ضّهل حتقيقه لذلك، ها هو عبد الرحمان بن بوزيد، 

يفاجئ اجلميع بت�ريح اأقل ما يقال عنه اأنه غريب، حيث 
حكم حتت قبة الربملان على املنظومة ال�ضحية يف بادنا 
بالف�ضل، وقدم كمربر لذلك عذرا اأال وهو. ارتفاع عدد 

ال�ضكان، قال ” املنظومة ال�ضحية اجلزائرية ف�ضلت ب�ضبب 
ارتفاع عدد ال�ضكان”، فهل يعقل هذا معايل الوزير .. !.

ملاذا جنّنب الأطفال تناول ثمار الكرز؟
ك�صفت الدكتورة اأولغا ديكري، ع�صو اجلمعية الوطنية الأخ�صائيي التغذية يف رو�صيا، االأ�صخا�ض الذين يجب 
عليهم عدم تناول ثمار الكرز.وقالت الدكتورة يف مقابلة مع �صحيفة "اأرغوميني اإي فاكتي" على االأ�صخا�ض 

الذين يعانون من مر�ض ال�صكري واأمرا�ض احل�صا�صية جتنب تناول ثمار الكرز.وت�صيف، يجب عدم ال�صماح 
لالأطفال بتناول كمية كبرية من ثمار الكرز، وتقول "االأطفال وخا�صة ال�صغار منهم، قد ي�صبب تناول الكرز، 

ظهور طفح جلدي عندهم لعدم ن�صج الوظيفة االأنزميية للبنكريا�ض".وحتذر اخلبرية من اال�صتهالك املفرط 
ا اإىل االنتفاخ والغازات لدى االأطفال.وت�صيف اخلبرية، تن�صح منظمة ال�صحة  للكرز، الأنه قد يوؤدي اأي�صً

غرام من اخل�صروات والفواكه والثمار يوميا. ولكن يجب اأن نعلم، باأن 800 العاملية بتناول -400
اليوم ميكن اأن يتناول فواكه وخ�صروات اإىل جانب ثمار الكرز، وهذا االإن�صان خالل 

بطبيعة احلال يقلل من كمية ثمار الكرز التي يتناولها. كما يجب 
االنتباه اإىل كمية املواد الغذائية املحتوية على ن�صبة 

عالية من الكربوهيدرات، وتقول "يجب اأن يحتوي 
النظام الغذائي على االألياف الغذائية من 

الفواكه والثمار واخل�صروات املختلفة. ولكن على 
امل�صابني بال�صكري االنتباه اإىل ن�صبة الكربوهيدرات 

يف نظامهم الغذائي".وت�صري اخلبرية، اإىل اأن 100 
غرام من ثمار الكرز حتتوي على حوايل 50 كيلو�صعرة. 

ولكي ال يوؤدي تناولها اإىل زيادة يف الوزن يجب اإ�صافة 
الربوتني واالألياف الغذائية اإليها.

يقول عبد 
الرزاق 

مقري: عندما 
تكون فرن�ضا 

�ضد تركيا 
يف ليبيا، 
ف�ضاأكون 
مع تركيا 

�ضد فرن�ضا. 
عندما قراأت 

هذا الت�ريح 
تبادر اإىل ذهني �ضوؤال اأردت اأن اأطرحه على 
مقري هو: ماذا لو كانت م�ضلحة اجلزائر يف 

التن�ضيق مع فرن�ضا؟ . هل �ضتدعم موقف الدولة 
اجلزائرية؟ اأم اأنك �ضت�ر على دعم تركيا؟ ثم 

هل راعيت اأ�ضا موقف اجلزائر يف ت�ريحك؟ 
اأم اأنه ت�ريح اأملته عليك التزاماتك احلركية 
جتاه تنظيم االإخوان امل�ضلمني؟ . طبعا �ضتتلو  

علينا ما تي�ر من تاريخ احلركة وتخندقها مع 
الدولة اأيام الع�رية ال�ضوداء، وموقف الراحل 
حمفوظ نحناح وووو لكن تلك اأمة قد خلت، 
لها ماك�ضبت وعليها ما اكت�ضبت. األي�ش من 

ال�ضجاعة اأن تقول اأنا مع تركيا يف ليبيا وفقط؟ 
دون الزج بفرن�ضا على اأ�ضا�ش اأنها دولة ا�ضتعمار 

وووو، ثم هل كنت لتتبنى نف�ش املوقف يف 
حال مل يكن االإخوان على راأ�ش الدولة الرتكية. 

اأردوغان هو رئي�ش دولة اأجنبية يف كل احلاالت، 
وال ميكن التعامل معه اإال على هذا االأ�ضا�ش. 
وهنا اأنت ملزم باأمرين ال ثالث لهما كرئي�ش 
حزب �ضيا�ضي جزائري، اإما اأن تبني مواقفك 

الدولية على اأ�ضا�ش م�ضلحة اجلزائر فقط، 
حتى ولو كانت هذه امل�ضلحة يف التحالف مع 

ال�ضيطان، وهذا ما يقوم به اأردوغان يف عاقته 
مع اإ�رائيل. واإما اأن تتحلى بال�ضجاعة الازمة، 
وتعلن اأنك جزء من تنظيم دويل ي�ضمى االإخوان 

امل�ضلمني وال ميكنك �ضق ع�ضى طاعة املر�ضد. 
ل�ضت هنا الأذكرك اأن الدولة تبني مواقفها 
بتعري�ش حياة الكثر من اأبناء هذا الوطن، 

املنت�ضبني لاأ�ضاك االأمنية واجلي�ش للخطر، 
وعلينا جميعا احرتام ذلك، كجزائريني، وفقط 
بعيدا عن توجهاتنا ال�ضيا�ضية واالأيديولوجية. 

ركلة ركنية 

بقلم: بلقاسم جمال 
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وورقلة ب�صار  "كورونا" منها  انت�صار  من  ت�صررا  الأكرث  وليات   10
اأكد �صعوبة اال�صتمرار يف احلجر ال�صحي الدائم، فورار يحذر:

لوؤي ي
----------------------

كبري  دور  لــه  املــواطــن  اأن  واعــتــرب 
من  الــفــريو�ــض  انت�صار  تقلي�ض  يف 
الوقائية  بالتدابري  االلتزام  خالل 
االجتماعي. التباعد  واإجــــراءات 
اال�صت�صفاء  ن�صبة  اأن  فورار  اأكد  كما 
على م�صتوى م�صت�صفيات الوطن تبلغ 
العامة  املائة من االأ�صرة  65 يف  حاليا 
االإنعا�ض. اأ�صرة  من  املائة  يف  و35.5 
خ�ض  ت�صريحات  يف  فــورار  واعترب 
بع�ض  اأن  العمومي  التلفزيون  بها 
الت�صبع  مرحلة  بلغت  امل�صت�صفيات 

ال�صيطرة،  اأن االأمر مازال حتت  غري 
لزيادة  اإمكانية  وجــود  عن  م�صيفا 
اأو اخلا�صة  عدد االأ�صرة �صواء العامة 
باالإنعا�ض يف حال ال�صرورة.و اأ�صاف 
فرتة  بعد  اأنـــه  "فورار"  الــدكــتــور 
اجلديدة  احلاالت  وتقل�ض  ا�صتقرار 
التي انخف�صت اإىل ما دون  100 حالة 
ــرية  االأخ ـــام  االأي يف  لوحظ  يوميا، 
ــات  ــاب ــص ارتـــفـــاع حمــ�ــصــو�ــض يف االإ�
امل�صجلة،حيث اأكد اأن االأمر ال يخ�ض 
من  العديد  �صمل  بل  فقط  اجلزائر 
مع  تزامنا  وذلك   ، العامل  يف  البلدان 
فتح  واإعــــادة  ال�صحي  احلجر  ــع  رف

املحالت وو�صائل النقل، يف ظل عدم 
خا�صة  الوقائية،  التدابري  احرتام 
ــاف  ــص ــي.واأ� ــواق ارتــــداء الــقــنــاع ال
تعترب  واليــات   10 اأن  ذاته  املتحدث 
�صطيف،  هي  موؤخرا  ت�صررا  االأكــرث 
العا�صمة،  اجلـــزائـــر  بــومــردا�ــض، 
وهـــران،  بــ�ــصــار،  ــة،  ــل ورق البليدة، 
اأن  مــوؤكــدا  وتــيــارت،  باتنة  عنابة، 
اأكرث  ــرى  اأج لوحده  با�صتور  معهد 
من 40 األف حتليل كورونا حتى االآن، 
اجلهوية  املخابر  عن  احلديث  دون 

التي مّت اإن�صاوؤها يف عدة واليات.

اأكد الناطق الر�صمي با�صم جلنة ر�صد و متابعة وباء "كورونا" امل�صتجد الربوفي�صور "جمال فورار"، اأن اإعادة فر�س احلجر ال�صحي من اخت�صا�س 
اللجنة العلمية التي قال اإنها املخت�صة يف درا�صة الو�صعية الوبائية يف كل ولية وعليه تقوم بتقدمي تو�صياتها، معتربا اأنه يف الوقت احلايل، من 

ال�صعب البقاء يف احلجر ال�صحي الدائم لأنه ُيجهل موعد انتهاء الوباء.

دفاع اأويحيى يحّمل م�صوؤولية 
الف�صاد لكرمي جودي 

حمل حممد فطنا�صي حمامي دفاع الوزير 
م�صوؤولية  اأويحيى  اأحمد  ال�صابق  االأول 
من�صب  �صغل  الذي  جودي  لكرمي  الف�صاد 
عبد  و  موكله  حكومات  يف  املالية  وزيــر 
للرئي�ض  املايل  امل�صت�صار  و  �صالل،  املالك 
ال�صابق بوتفليقة. وقال حمامي اويحيى 
علي  االعمال  رجل  ق�صية  مرافعات  يف 
“امل�صوؤول عن كل  حداد، ان كرمي جودي 
ق�صايا الف�صاد التي اتهم بها احمد اويحى 
“.، م�صتغربا ملاذا ا�صتفاد كرمي جودي من 

انتفاء وجه الدعوى
ق/و

بامل�صلحة  االإجـــرام  قمع  فرقة  و�صعت 
والية  باأمن  الق�صائية  لل�صرطة  الوالئية 
ق�صنطينة، يف عملية نوعية للحد لن�صاط 
اأ�صخا�ض   07 اإيــقــاف  مــع  ـــارة،  دع �صبكة 
ترتاوح اأعمارهم بني 23 و 58 �صنة بينهم 
ا�صتدراج  ق�صية  يف  متهمني  ن�صاء،    03
الدعارة  ارتكاب  ق�صد  بالغني  اأ�صخا�ض 
الق�صية  حيثيات  حم�صالتها،  واقت�صام 
تعود اإىل ورود معلومات لذات الفرقة من 
اأ�صخا�ض  ممار�صة  مفادها  مواطنني،  قبل 
حري�صة  حلي  املحاذية  بالغابة  للرذيلة 
عمار بعني ا�صمارة، ليتم مبا�صرة التدخل 
اأ�صخا�ض  خم�صة  توقيف  و  املكان  بعني 

املذكور  بالفعل  متلب�صتان  فتاتان  بينهم 
اأين عرث على  ليتم توقيفهم و تفتي�صهم 
بغر�ض  يحوزنها  التي  املخدرات  من  قطع 
الفتاتان   الــ�ــصــخــ�ــصــي.اأّمــا   اال�ــصــتــهــالك 
لــدواء  طبية  و�صفة  اإحداهما  مع  عرث 
عقليا  املوؤثرة  اخل�صائ�ض  ذي  بريغابالني 
االإمرا�ض  يف  خمت�ض  طبيب  من  حمــررة 
من  عليها  حت�صلت  قد  كانت  ال�صدرية، 
لعيادة  تتنقل  اأن  دون  اآخر  �صخ�ض  طرف 
الطبيب ، هذا االأخري مت ا�صتدعاوؤه رفقة 
�صيديل  ل�صبهة حترير عمدا و باإقرار اأو 
ماديا،  �صحيحة  غري  وقائع  تثبت  �صهادة 
باملراقبة  املتعلقة  االأحكام  احرتام  عدم 

ذات  مواد  و  لالأدوية  االإداريــة  و  االأمنية 
خ�صائ�ض موؤثرة عقليا، بعد االنتهاء من 
جمريات التحقيق مت تقدمي املعنيني اأمام 
�صبكة  تكوين  تهمة  عن  املحلية  النيابة 
الدعارة،  ممار�صة  على  االعتياد  دعارة، 
املخدرات  حيازة  و  الغري  دعــارة  حماية 
بطريقة غري �صرعية بهدف اال�صتهالك 
�صهادة  اأو  اإقــرار  عمدا  حترير  ال�صخ�صي، 
عدم  و  ماديا  �صحيحة  غري  وقائع  تثبت 
باملراقبة،  املتعلقة  ــام  ــك االأح احـــرتام 
ذات  مــواد  و  ــة  الأدوي االإداريــة  و  االأمنية 

خ�صائ�ض موؤثرة عقليا.
علجية عي�ض

توقيف7اأ�صخا�س من بينهم فتاتان �صمن �صبكة دعارة بق�صنطينة

التي  ال�صيا�صية  التو�صيفات  اأن  نعترب  كنا  احلــد  هــذا  اإىل 
لكن  واقعية،  منها  اأكرث  نظرية  الع�صابات  حكم  على  تطلق 
حماربة  م�صل�صل  يف  ــرية،  االأخ املحاكمات  اإىل  العودة  مبجرد 
املراحل  من  املحاكمات  هذه  تعّد  اجلزائر  ت�صهده  الذي  الف�صاد 
حجم  االنتقالية،   العدالة  اإر�صاء  نحو  والهامة  ال�صرورية 
�صالل  الآل  ممالك  اأفرز  الذي  اخلرايف  وال�صيا�صي  املايل  الف�صاد 
وو�صف،  خيال  كل  فاق  البوتفليقية  وحا�صيتهما  اأويحي  واآل 
من  تبني  كما  املمنهجة،  الع�صابات  حكم  عن  ينطبق  ويكاد 
ف�صاد  ا�صت�صرى  حيث  موؤخرا،  �صدرت  التي  االأحكام  منطوق 
مقنن بطريقة موؤ�ص�صاتية حمكمة، لنهب املال العام والعقارات 
م�صهد  اأن  من  الرغم  وعلى  والياب�ض،  االأخ�صر  طالت  والتي 
عنه،  دفاعا  مات  الذي  �صقيقه  تاأبني  عند  اأغالله  يف  اأويحي 
عديدة  حتفظات  اأثار  اأويحي،  ل�صيا�صات  معار�صا  كان  اأنه  رغم 
من  �صما،  مهما  م�صوؤول،  اأي  يفلت  لن  اأنه  للم�صككني  اأكد  اأنه  اإال 
جمرد  امل�صاألة  اأن  اعترب  البع�ض  االأمانة.  خيانته  على  العقاب 
بني  انتقامية  عدالة  اأنها  اآخـــرون  راأى  حني  يف  م�صرحية، 
فقد  التاأويالت،  هذه  كل  عن  بعيدا  ولكن  �صلطوية،  تكتالت 
كانت كل التقارير تفيد باأن هناك نهبا عاام ممنهجا  خلريات 
االأو�صاع  ا�صتغلت  مافيوية،  جمموعة  ل�صالح  البالد  وثــروات 
الوطني،  البالد، لتقوم بدمار ممنهج لالقت�صاد  التي مرت بها 
تت�صور  اأن  ولنا،  ال�صاعة،  حلد  منه  تعاين  اجلزائر  زالــت  ما 
وغريهم  واويحي  �صالل  واآل  حداد  الآل  كانت  التي  القرو�ض 
واخلارج،  الداخل  من  اأقاربهم  مع  بها  متتعوا  التي  املاليري  من 
يف حني كان ميوت خرية �صباب اجلزائر غرقا يف البحار فرارا 
من "امليزيرية" امل�صلطة عليهم. يف علم ال�صيا�صة هناك العديد 
من املفاهيم  والنظريات عن النظم ال�صيا�صية، التي قد تنطبق 
النخب  الواقع الذي عا�صته اجلزائر، ومنها هيمنة بع�ض  على 
يعني  الذي  الكليبتوقراطية،  فم�صطلح  واملالية،  ال�صيا�صية 
الكليبتوقراطية  كلمة  اإىل  االأ�صل  يف  يعود  الل�صو�صية،  حكم 
اليونانية من كلمتي كليبتو - Κλεπτο والتي تعني ل�ض، وكلمة 
ترجمة  باإمكاننا  هنا  ومن  حكم،  تعني  والتي   κρατ  - قراط 
احلكومات  من  منط  وهو  الل�صو�ض“،  ”بحكم  الكليبتوقراطية 
التي تراكم الرثوات ال�صخ�صية وال�صلطة ال�صيا�صية للم�صوؤولني 
الكربتوقراط،  يكّونون  الذين  احلاكمة،  والقلة  احلكوميني 
املو�صوعات  يف  ورد  ما  ح�صب  اجلماعة،  ح�صاب  على  ــك  وذل
ال�صيا�صية. حيث يهيمن اقرتاب ال�صفوة يف حتليل هذا النمط، 
االأ�صل  يف  احلكومات  تلك  يف  احلكم  نظام  يكون  ما  وعــادة 
ديكتاتوريًا اأو ا�صتبداديًا، ومع ذلك فقد تظهر الكليبتوقراطية 

يف بع�ض النظم الدميقراطية التي انزلقت من االأولغار�صية.

   الكليبتوقراطية 
البوتفليقية ـ ال�ّصاللية

بقلم : بيزيد يو�صف



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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