
�سكان حي النجار بالوادي ينتف�سون �سد باعة اخلمور واحلبوب املهلو�سة

احتجــاجات للـطواقـم الـطـبيـة 
بـتـقرت والـحـجـرية 

لرفع عديد املطالب

-  ال�صحة ت�صتغيث باأفلو وال�صكان ينتف�صون بعد ارتفاع حاالت امل�صابني والوفيات بكورونا

طالبوا بتدخل اجلهات الو�صية لردعهم واإيقافهم عند حدهم
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تفوق 40 درجة في مناطق الساحل و46 درجة بالجنوب

-  تساقط أمطار مرفوقة برعود على المناطق الشرقية للوطن

درجـات حـرارة قـيـا�سـية  " تـحـت 
الظل " الثالثاء بال�سمال واجلنوب
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اجلي�ش يوقف 119 �سخ�سا 
يف عمليات منف�سلة 

اإح�ساء حمجوزات باأكرث 
من 20 كلغ من املخدرات  

�سكان هريويلة باميه ون�سة 
ي�ستغيثون

�سكان حا�سي خليفة 
يت�ساءلون عن م�سري 
العقارات املنهوبة؟ 

الإبقاء على احلدود 
اجلزائرية مغلقة حتى 

نهاية الأزمة

امتحان الرتبية البدنية 
ملرت�سحي"البيام والباك" 
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تراجع تبذير اخلبز منذ انت�صار
 وباء "كورونا" بن�صبة 30 باملائة
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اخلبازون باأق�سى اجلنوب 
ي�ستكون من توقف الدعم 

املوجه لنقل "الفرينة"
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تبون �سيد�ّسن امل�سجد الأعظم يوم 05 جويلية املقبل

حممد علي 
-----------------

ت�سيري  على  القائمون  ي�سهر 
الأيام  خالل  الأعظم  امل�سجد 
ال�رصح  جتهيز  على  الأخييرية 
الييدييينييي اجلييديييد الأكييير يف 
عامليا،  والييثييالييث  اإفييريييقيييييا 
من  املقبل  الأحييد  لتد�سينه 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  طرف 
عيد  مبنا�سبة  تبون  املجيد 
ي�سهد  حيييييث  ال�ييسييتييقييالل، 
�سوت  رفييع  الييذي  امل�سجد 
الإثنني  مرة  لأول  به  الأذان 
تد�سينه  انتظار  يف  املا�سي، 
بارز  ديني  كمعلم  ر�سميا 
ي�سهد  حيييييث  اجليييزائييير،  يف 
وتطهري  تنظيف  عمليات 
جميع  واخيييتيييبيييار  امليييبييياين 
اأنظمة  مثل  التقنية،  الو�سائل 
مت  كما  وامل�ساعد،  ال�سوت 
الأ�سبوع  طوال  الفرق  ن�رص 
عمليات  اآخر  ملعاجلة  املا�سي 
لالإ�رصاع يف جتهيزه،  التجهيز 
بوزارة  م�سوؤولون  وقف  كما 
تقدم  ملراقبة  الدينية  ال�سوؤون 
التح�سري  يوؤكد  ما  الأ�سغال، 
كان  اأن  بعد  ر�سميا،  لتد�سينه 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
ر�سالة  يف  اأكيييد  قييد  تييبييون 
�سهر  ع�سية  للجزائريني 
اأن  يتمنى  كان  اأنه  رم�سان، 
مبنا�سبة  امل�سجد  افتتاح  يتم 
لكن  الييفيي�ييسيييييل،  اليي�ييسييهيير 

ب�سبب  ال�سحية  الييظييروف 
وباء كورونا حالت دون ذلك، 
يف اإ�سارة اإىل جاهزية امل�سجد 
وَينتظر  امل�سلني.  ل�ستقبال 
امل�سجد  افتتاح  اجلزائريون 
والييذي  باملحمدية،  الأعييظييم 
قبل  اإجنييازه  اأ�سغال  انطلقت 
ا�ستكماله  وكلف  �سنوات، 
�سهد  �سخما،  ماليا  مبلغا 
الوقت،  مييرور  مييع  ارتفاعا 
الدينار  قيمة  تراجع  ب�سبب 
الأمريكي،  الييدولر  مقابل 
ُيد�سن  اأن  املنتظر  من  حيث 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
الديني،  ال�رصح  هييذا  تبون 
الأ�سغال فيه  ا�ستكمال  بحكم 
اأ�سغال  نهاية  وقرب  داخليا 

من  يوؤديان  اللذين  املمرين 
الواجهة  اإىل  ال�سالة  قاعة 
امل�ساحات  عك�س  البحرية، 
باجلامع  املحيطة  اخليي�ييرصاء 
ا�ستكملت  حيث  واحلديقة، 

م�ستواهما.. على  الأ�سغال 
بت�سيري  يييتييعييلييق  وفيييييمييا 
املنتظر  من  الأعظم،  امل�سجد 
متعددة  هيئة  تتكفل  اأن 
هييذا  بت�سيري  الييقييطيياعييات 
كان  ح�سبما  الديني،  ال�رصح 
ال�سابق  الوزير  عنه  اأعلن  قد 
حممد  الييدييينييييية  لييليي�ييسييوؤون 
باعتباره ي�سم مركزا  عي�سى، 
معهدا  عامليا،  اإ�سالميا  ثقافيا 
ومركزين  مكتبة  للتكوين، 
اإذ  والييدرا�ييسييات،  لالأبحاث 

ينجز  الذي  اجلزائر  جامع  اأن 
من  باأكرث  تقدر  م�ساحة  على 
قاعة  يت�سمن  هكتارا   27
مرت   20.000 مب�ساحة  �سالة 
بطول  ومنارة  وباحة  مربع، 
مكتبة  اإىل  اإ�سافة  مرتفع، 
ودار  ثقايف  ومييركييز  كبرية 
طالب،   300 لي  تت�سع  للقراآن 
وحظرية  حدائق  عن  ف�سال 
الإدارة  ومباين  لل�سيارات 
واحلييميياييية املييدنييييية والأمييين 
ويعتر  لالإطعام.  وف�ساءات 
م�سجد يف  اأكر  اجلزائر  جامع 
اإفريقيا والثالث يف العامل بعد 
وامل�سجد  مبكة  احلرام  امل�سجد 

النبوي يف املدينة املنورة .

بداية  تد�سينه  ِر  تعذُّ بعد  املقبل،  جويلية   05 يوم  الأعظم،  امل�سجد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ش  ُيد�سن  اأن  ُينتظر   “
رم�سان املا�سي جراء فريو�ش كورونا، حيث تعرف خمتلف اأق�سام امل�سجد منذ اأيام ن�ساطا كبريا لتعقيم خمتلف قاعاته وكذا و�سع 
"الروتو�سات" الأخرية حت�سريا لتد�سينه تزامنا مع عيد ال�ستقالل، بعد اأن كان تبون قد اأ�سرف على اإجنازه ملا كان وزيرا لل�سكن 

خالل ال�سنوات املا�سية.

تبون خالل اجتماع جمل�ش الوزراء:ال�سرح الديني ي�سهد اأ�سغال تعقيم وتنظيف واختبارات اأنظمة ال�سوت وامل�ساعد

عبد  اجلمهورية  رئي�س  قييرر 
اجتماع  خييالل  تييبييون  املجيد 
الإبقاء  اأم�س  الييوزراء  جمل�س 
غاية  اإىل  مغلقة  احلييدود  على 
كورونا  جائحة  اأزميية  نهاية 
املخالفني  على  الرقابة  وت�سديد 
�سماعه  يعد  احلجر.  لإجييراءات 
لييعيير�ييس حييييول الييو�ييسييعييييية 
ال�سيد  �ييسييجييل  الييوبييائييييية، 
بع�س  ت�رصفات  مبرارة  الرئي�س 
اإيهام  يريدون  الذين  املواطنني 
خرافة  جمرد  الوباء  باأن  غريهم 
�سيا�سية،  لأغييرا�ييس  خمتلقة 
غري  الت�رصفات  هذه  وا�ستغرب 
املوتى من جراء  بينما  امل�سوؤولة 
بييالآلف  يعدون  اجلائحة  هييذه 
بالدول  بدءا  العامل  عر  يوميا 
بت�سديد  اأمر  كما  تقدما،  الأكرث 
املخالفني  كل  على  العقوبات 
اأو  اأفيييرادا  الوقاية  لإجيييراءات 
الأول  الوزير  ووجه  جماعات، 
ينبغي  التي  التدابري  بدرا�سة 
العلمية  اللجنة  مع  اتخاذها 
فيما  للبت  واملتابعة  للر�سد 
القليلة  الأيام  يف  فعله  ينبغي 
عدوى  �سل�سلة  لقطع  القادمة 
اجلييائييحيية وحمييا�ييرصة الييبييوؤر 

املعدية.
الوزير  من  جديد  من  وطلب 

الطائرة  ا�ستغالل  املخت�س 
وزارة  ت�رصف  حتت  املو�سوعة 
الييفييوري  لالنتقال  ال�سحة 
يف  املييكييان  عييني  اىل  دائييمييا 
�سحة  ميين  للتاأكد  حلظة  اأي 
اأو  هنا  ي�ساع  اأو  ين�رص  مييا 
اأو  حقيقية  نقائ�س  عن  هناك 
اىل  الطماأنينة  لإعييادة  وهمية 
دابر  وقطع  املواطنني،  نفو�س 
كما  والتاأويالت،  ال�سائعات 
الإح�سائيات  و�سع  منه  طلب 
ولية  بالوباء  الإ�سابات  عن 
بواقعية  معها  والتعامل  ولية 
مكافحة  بييياأن  مييذكييرا  اأكييير، 
اجلميع  م�سوؤولية  هي  اجلائحة 
وجمتمعا  وموؤ�س�سات  دوليية 
امييتييداد  على  واأفييييرادا  مدنيا 
الأميير  لأن  الييوطيينييي  اليييرتاب 
على  باحلفاظ  قال  كما  يتعلق 
وهنا  و�سالمته،  املواطن  �سحة 
بتعزيز  اجلمهورية  رئي�س  اأمر 
الييرقييابيية الييوبييائييييية والييرقييابيية 
امل�ست�سفيات،  ل�سري  اليومية 
الفح�س،  اآلت  خمزون  وتعزيز 
احلدود  على  بالإبقاء  اأمر  كما 
الييرييية والييبييحييرييية واجلييوييية 
عنا  الله  يرفع  اأن  اىل  مغلقة 

البالء. هذا 
علي حممد 

الإبقاء على احلدود اجلزائرية 
مغلقة حتى نهاية الأزمة

القوى  احتاد  حزب  رئي�س  قال 
الييدميييقييراطييييية الجييتييميياعييييية 
حزبه  اإن  بحبوح  نييورالييدييين 
ميثل  توافقي  لد�ستور  يتطلع 
اجلييزائييري  ال�سعب  تطلعات 
اعتر  لكنه  ال�سلطة،   ولي�س 
مواتية  غري  احلالية  الظروف  اأن 
القت�سادية  الأزمييية  ب�سبب 
ومناق�سة  لإثييراء  والجتماعية 

بحبوح  الد�ستور.ودعا  م�سودة 
الأوىل  القناة  تبثه  برنامج   يف  
اتخاذ  �يييرصورة  اىل  الذاعييييية 
التهدئة  اجييييراءات  ميين  مزيد 
قبل  حييييوار  يف  والييييدخييييول 
للوثيقة  نقا�س  اأي  يف  ال�رصوع 
الد�ستورية.واقرتح رئي�س حزب 
عر�س  الدميقراطية  القوى  احتاد 
مبا�رصة  الييد�ييسييتييور  ميي�ييسييودة 

اأن  معترا  ال�سعبي  لال�ستفتاء 
ال�سعب. ميثل  ل  احلايل  الرملان 
ال�سّيد  ثمن  اآخيير،  �سعيد  على 
احلييريييات  من�سوب  بييحييبييوح، 
مواد  يف  املت�سمن  الأ�سا�سية 
الأمر  الد�ستور وكذلك  م�سودة 
يف البند املتعلق باإن�ساء الأحزاب 
لكنه  اجلمعيات،  و  ال�سيا�سية 
�ييسييدد عييلييى �ييييرصورة اإعيييادة 

لتقوية  ال�سيا�سي  املجال  هيكلة 
ال�سياق  املعار�سة.ويف  دور 
تطلعاته  عيين  بحبوح  اأعيييرب 
من  اأف�سل  يكون  د�ستور  لبناء 
على  موؤكدا  ال�سابقة،  الد�ساتري 
اأهمية ا�ستقاللية الق�ساء، داعيا 
اإىل تو�سيع �سالحيات املحكمة 

الد�ستورية.
ق/و

نورالدين بحبوح : نتطلع لد�ستور توافقي

اإثيير   ، ع�سكريان  ا�ست�سهد 
بولية  تقليدي  لغم  انفجار 
لييوزارة  بيييان  املدية.وح�سب 
الأحد،  اأم�س  الوطني،  اليدفاع 
خالل  الع�سكريان،  ا�ست�سهد 
نفذتها  ومت�سيط،  بحث  عملية 
ميييفيييارز لييلييجييييي�ييس الييوطيينييي 
الطكوك،  واد  مبنطقة  ال�سعبي 
بولية  الييدالييييية،  عييني  بلدية 
الأمر  اأن  البيان  املدية.واأ�سار 
النقيب  من  بكل  الأمر  يتعلق 
والعريف  فيياحت  �سماعيل  بيين 
زكييرييياء.ويف  خييالييدي  الأول 
ال�سنيع،  الفعل  هييذا  اأعييقيياب 
الأمنية  الإجيييراءات  تعزيز  مت 
اليييالزمييية مييين قييبييل مييفييارز 

و  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
و  البحث  عمليات  موا�سلة 
املنطقة.وعلى  لهذه  التم�سيط 
اللواء  تقدم  امل�ساب،  هذا  اإثر 
رئي�س  �سنقريحة،  ال�سعيد 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان 
و  التعازي  بخال�س  بالنيابة 
و  ال�سهيدين  لأ�ييرصة  املوا�ساة 
على  �سنقريحة  اأكد  ذويهما.و 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأن 
جهوده  هوادة،  دون  �سيوا�سل 
مالحقة  يف  واإ�رصار  حزم  بكل 
والق�ساء  املجرمني  هوؤلء  فلول 
كامل  عر  وجدوا  اأينما  عليهم 

الوطني. الرتاب 
ق/و

ا�ست�سهاد ع�سكريني اثنني يف انفجار 
لغم تقليدي بولية املدية

اأمطار  تت�ساقط  اأن  يرتقب 
املناطق  على  برعود  مرفوقة 
الوطن،  من  ال�رصقية  الداخلية 
الأر�ساد  م�سالح  ح�سب  وهذا 
اإىل  النهار  اجلوية، من منت�سف 

ليال. التا�سعة  غاية 

له  تنبيه  يف  الييديييوان  واأفييياد 
الوليات  اأن  الأ�سفر،  باللون 
تب�سة،  ميين  كييل  هييي  املعنية 

وخن�سلة. البواقي،  اأم  باتنة، 

ق/و

ت�ساقط اأمطار مرفوقة برعود 
على املناطق ال�سرقية للوطن

اأحيييبيييط حيير�ييس اليي�ييسييواحييل 
�رصعية  غري  هجرة  حميياولت 
على  كانوا  �سخ�سا،   34 لي 
ال�سنع  تقليدية  قييوارب  منت 
والييطييارف  عنابة  ميين  بكل 

و�سكيكدة، يف حني مت توقيف 
من  �رصعي  غري  مهاجرا   58
من  بكل  خمتلفة،  جن�سيات 
خمتار  باجي  وبييرج  مترنا�ست 

وتلم�سان والنعامة.

الييدفيياع  وزارة  بيييييان  وذكييير 
الييدرك  عنا�رص  اأن  الوطني 
اأوقفوا  احلدود  الوطني وحر�س 
و�سوق  اأمنا�س   عني  من  بكل 
4 جتيييار خميييدرات  اأهيييرا�يييس 
قر�سا   2966 و�ييسييبييطييوا 
عنا�رص  �سبط  كما  مهلو�سا. 
الدرك الوطني بعني تيمو�سنت 
مركبتني  وحجزوا  �سخ�سني،  
من  كي�سا   7870 بي  حمملتني 
التبغ و792 وحدة من خمتلف 

امل�رصوبات.
اأوقفت  ال�سياق،  نف�س  ويف 
للجي�س  م�سرتكة  مييفييارز 
الييوطيينييي اليي�ييسييعييبييي، خييالل 
من  بكل  منف�سلة  عمليات 

وبييرج  قييزام  وعييني  مترنا�ست 
 119 وجييانييت،  خمتار  باجي 
مركبة   15 و�سبطت  �سخ�سا 
و22  و�ساحنة  الدفع  رباعية 
مطرقة  و19  كهربائيا  مولدا 
عمليات  يف  ُت�ستعمل  �سغط، 
عن  ال�رصعي  غييري  التنقيب 
 75 اإىل  بييالإ�ييسييافيية  الييذهييب 
احلييجييارة  خليط  ميين  كي�سا 
اإحباط  مت  فيما  الذهب،  وخييام 
من  كمية  تهريب  حميياولت 
لرتا   6199 بي  تقدر  الييوقييود 
اأهرا�س وتب�سة  بكل من �سوق 
الع�سكرية  بالناحية  والطارف، 

اخلام�سة.
ق/و

اإحباط حماولة 34 �سخ�سا للهجرة غري ال�سرعية

عبد  اجلمهورية،  رئي�س  قييراأ 
على  الكتاب  تبون،فاحتة  املجيد 
بلعيد عبد  الراحل  املجاهد  روح 
افتتاحه لجتماع  ال�سالم، خالل 
بيان  وح�سب  الييوزراء.  جمل�س 
تييراأ�ييس  اجلييمييهييورييية  لرئا�سة 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 

الجتماع  الأحد،  ام�س   تبون، 
حيث  الوزراء،  ملجل�س  الدوري 
من  العديد  الأخييري  �سيدر�س 
قطاعات  تهم  التي  العرو�س 
الطاقة  و  العمومية  الأ�سغال 

ال�سحة. و 
ق/و

الرئي�ش يفتتح جمل�ش وزرائه بقراءة 
الفاحتة على روح بلعيد عبد ال�سالم



خالل اإجراء امتحان الرتبية البدنية بداية من �سبتمرب

مرت�سحو "البيام" و"البكالوريا" �سيخ�سعون 
لربوتوكول �سحي

لوؤي ي
----------------------

اختبار  فيياإن   ، اليييوزارة  بيان  وح�سب 
�سهادة  ملرت�سحي  البدنية  الرتبية 
�سيتم   ،2020 لدورة  املتو�سط  التعليم 
 3 اإىل   1 ميين  املمتدة  الييفييرتة  خييالل 
بالن�سبة ملرت�سحي  اأما   ،2020 �سبتمر 
�سهادة البكالوريا،فاإن اختبار هذه املادة 
 20 من  املمتدة  الفرتة  خالل  �سيكون 

اإىل 30 �سبتمر 2020.
الوطنية،  الرتبية  وزير  اأم�س  واأطلع 
الوطني  بالديوان  واجييعييوط،  حممد 
لالمتحانات وامل�سابقات بالقبة )اجلزائر 
بروتوكول  م�رصوع  على  العا�سمة( 
من  الوقائية  و  ال�سحية  الإجيييراءات 
امتحاين  اجراء  مبراكز  كورونا  فريو�س 
و�سهادة  املتو�سط  التعليم  �سهادة 
مادة  لختبار   ،2020 دورة  البكالوريا 

الرتبية البدنية والريا�سية.
الحرتازي  الروتوكول  هذا  اأعّد  وقد 
والأ�ساتذة  املخت�سني  من  جمموعة 
املرت�سحني  و�سالمة  ل�سحة  "�سمانا 
املخاطر  اىل  بالنظر  المتحانني  لهذين 
التالميذ  احتكاك  عن  تنجر  قد  التي 
ببع�سهم، يف هذا الختبار ومالم�ستهم 
الأدوات  ميين  لييعييدد  وا�ستعمالهم 
بع�س  ملمار�سة  الالزمة  والو�سائل 
التخ�س�سات الريا�سية التي يقت�سيها 
البدنية  الريا�سة  مييادة  اختبار  اإجييراء 

والريا�سية".
الواجب  بييالإجييراءات  الأميير  ويتعلق 
اتخاذها قبل ال�رصوع يف المتحان من 
ور�سات  جميع  وتطهري  تعقيم  حيث 

مركز الإجراء قبل فتحه، وتعقيم جميع 
الو�سائل البيداغوجية امل�ستعملة وغلق 
املتواجدة  امل�ستعملة  غري  القاعات  كل 
�ييرصورة  اىل  اإ�سافة  املييركييز،  داخييل 
ا�ستعمال ال�رصيط لال�ستعانة بطاولت 
املرت�سحني  م�سار  لتحديد  وكييرا�ييٍس 

واملحافظة على التباعد المني.
ومن بني الإجراءات التي مت اقرتاحها يف 
املن�سورات  اإل�ساق  اأي�سا  ال�سياق  هذا 
وزارة  طرف  من  املعتمدة  التوجيهية 
الوقائية  بالإجراءات  اخلا�سة  ال�سحة 
املاء ذات  قارورات  وال�سحية، وتوفري 
الفردي  لال�ستعمال  ال�سغري  احلجم 
وتوجيه  ملرافقة  اأ�ساتذة   4 اإ�سافة  مع 

املرت�سحني.
اأن  على  املقرتح  الروتوكول  ين�س  و 
طرف  من  اجباري  الكمامات  ارتييداء 
لقيا�س  كل مرت�سح، وُيكلف موؤطرون 
وا�ستغالل  املرت�سحني  حييرارة  درجيية 
حفاظا  للموؤ�س�سة  التابعة  املداخل  كل 
املاء  وتوفري  الوقائي،  التباعد  على 
اماكن  حتديد  اىل  ا�سافة  وال�سابون 

املرت�سحني قبل الختبارات.
بنزع  ي�سمح  ل  انه  على  يوؤكد  كما 

الييكييمييامييات داخيييل مييراكييز الجيييراء 
اأثناء  عدا  ما  واملوؤطرين  للمرت�سحني 
مع  التطبيقية  والختبارات  الحماء 
باإم�ساءات  خا�سة  ور�سة  تخ�سي�س 
الختبارات،  انهاء  عند  املرت�سحني 
مع  الطلق  الهواء  تكون يف  ان  ب�رصط 
وتعقيم  مرت�سح  لكل  حييدود  و�سع 

الأيدي قبل الإم�ساء.
اكرث  حرارة  درجة  ت�سجيل  حالة  ويف 
اأعييرا�ييس  ظييهييور  اأو  درجييية   37 ميين 
اأكييد  اأخيييرى،  اأو  والعط�س  ال�سعال 
امل�رصوع الوقائي، على �رصورة طماأنة 
العادي  ال�سري  تعطيل  وعدم  املرت�سح 
اىل  املعني  وتوجيه  ال�ستقبال  لعملية 
الفح�س  اجراء  اجل  من  املركز  عيادة 
الطبي الالزم، مع اإمكانية تاأجيل اإجراء 
فرتة  نهاية  )قبل  لحق  ليوم  الختبار 
من  قييرارا  نهائيا  منحه  اأم  المتحان( 

طبيب املركز.
ت�سّمنها  التي  التعليمات  بني  ومن 
"الفوري"  الإبييالغ  الروتوكول  هذا 
تقرير  وار�سال  بها  امل�ستبه  باحلالت 
اىل  باملركز  املتخذة  لالإجراءات  يومي، 

مديرية الرتبية.

اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية، اأم�ش يف بيان لها ،عن تواريخ اإجراء الختبارات اخلا�سة مبادة الرتبية البدنية، 
لكل من �سهادة التعليم املتو�سط والثانوي للمرت�سحني الأحرار .
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جمل�ش املناف�سة يطالب باإبعاده عن �سغط 
جمتمع الأعمال

دعا ل�سمان ا�ستقالليته يف �سنع القرار

اأ�سفه  عن  املناف�سة  جمل�س  اأعييرب    
القانوين  الإطيييار  ا�ستقرار"  "لعدم 
كل  قبل  ولكن  باملناف�سة،  املتعلق 
للمجل�س،  املتتايل  الإحلييياق  �ييسيييء 
رئي�س  لدى  املا�سية،  ال�سنوات  خالل 
واأخرياً  احلكومة،  ورئي�س  اجلمهورية، 
با�ستقالليته  مطالبا  التجارة،  وزييير 
"كان  الأو�ييسيياع،  هييذه  اأن  ومو�سحا 
املوؤ�س�سة  �سفة  على  �سلبي"  اأثر  لها 

ودورها يف �سبط ال�سوق.
مقرتحات  عدة  املناف�سة  جمل�س  قدم 
"لإعادة تاأهيل" �سفته ومهامه من اأجل 
املناف�سة  لقواعد  فعال  تطبيق  �سمان 
الأن�سطة  جميع  يف  وال�سفافية، 

التجارية والقت�سادية يف اجلزائر.
برئا�سة  املجل�س  بادر  ال�سدد،  ويف هذا 
بعنوان  وثيقة  يف  زيييتييوين  عييمييارة 
يف  املناف�سة  تاأهيل  لإعييادة  "الدعوة 
بهدف  مقرتحات  عدة  بتقدمي  اجلزائر"، 
"متكني هذه املوؤ�س�سة من �سمان تطبيق 
يف  وال�سفافية،  املناف�سة  لقواعد  فعال 

جميع الأن�سطة القت�سادية ".
هذه  يف  املقدمة  املقرتحات  بني  من  و 
ال�سببية  العالقة  تتناول  الوثيقة والتي 
املجل�س  دعا  والف�ساد،  املناف�سة  بني 
تنفيذ  اأجل  قانون خا�س من  اإعداد  اإىل 
املعدل  الد�ستور  من   43 املادة  اأحكام 
يف 2016، التي كر�ست خم�سة مبادئ 
الحتكار  منع  وهي  باملناف�سة،  تتعلق 
التمييز  ال�رصيفة، وعدم  واملناف�سة غري 
مب�ساعدات  يتعلق  فيما  املوؤ�س�سات  بني 
وحقوق  ال�سوق  و�سبط  الييدوليية، 

امل�ستهلكني.
اأن  "�رصورة  على  الوثيقة  اأكدت  كما 
ال�سلطة  لهذه  التاأهيل  اإعييادة  ت�سمح 
الهيكل  يف  مكانتها  بييا�ييسييتييعييادة 
ا�ستدامتها،  و�سمان  املوؤ�س�ساتي 
�سنع  يف  ا�ستقالليتها  �سمان  وكذلك 
القرار بعيًدا عن اأي �سغط ، ل�سيما من 

جمتمع الأعمال )جماعات ال�سغط(".
بي  ال�سياق،  هييذا  يف  املجل�س،  وذّكيير 
للمجل�س  الد�ستورية"  "ال�رصعية 
النظام  �سمان  عن  م�سوؤولة  ك�سلطة 
�سبط  خييالل  من  العام  القت�سادي 
التكري�س  اأن هذا  ال�سوق، م�سدًدا على 
القانوين، و  اأن يعزز و�سعه  من �ساأنه 
ا�ستقرار  يف  وم�سوؤوليته  ا�ستقالليته 

الإطار القانوين امل�سري للمناف�سة.
"لعدم  اأ�سفه  عن  املجل�س  اأعييرب  و   
املتعلق  القانوين  الإطييار  ا�ستقرار" 
باملناف�سة ولكن قبل كل �سيء الإحلاق 
ال�سنوات  خييالل  للمجل�س،  املتتايل 

اجلمهورية،  رئي�س  لييدى  املا�سية، 
ورئي�س احلكومة، واأخرياً وزير التجارة، 
مو�سحا اأن هذه الأو�ساع "كان لها اأثر 
ودورها  املوؤ�س�سة  �سفة  على  �سلبي" 

يف �سبط ال�سوق.
يطالب  املييجييليي�ييس  فيييياإن  وبييالييتييايل 
توفري  خييالل  ميين  بي"ا�ستقالليته" 
وو�سعه  لأفراده  القانونية  ال�سمانات 
جاء  كما  عليا".  "�سلطة  و�ساية  حتت 
�سنة  اأجرتها  التي  اخلرة  تو�سيات  يف 
و  للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر   2017

التنمية "كنو�سيد".
متثل  اآخر،  ان�سغال  الوثيقة  وت�سمنت 
املناف�سة  قواعد  احييرتام  �ييرصورة  يف 
على  التاأكيد  مع  الرقمية،  ال�سوق  يف 
اأهمية مراجعة القوانني املتعلقة بحماية 

امل�ستهلك والبيانات وتكييفها.
الييذي  امليينييافيي�ييسيية  جمل�س  ويييكييلييف 
م�ستقلة  اإداريييية  ك�سلطة  ا�ستحدث 
املوؤرخ يف   95-06 مبقت�سى الأمر رقم 
املمار�سات  مبعاقبة   ،1995 يناير   20
التكتالت  ل�سيما  للمناف�سة،  املنافية 
اأو  الأفقية  والتفاقات  الحتكارية 
املركز  ا�ستخدام   اإ�ساءة  و  الراأ�سية 
الرتكزات  يف  التحكم  وكذا  املهيمن 
الدمج والقتناء(  القت�سادية )عمليات 
عنها  تنجر  قد  التي  التجاوزات،  ملنع 
فيما يخ�س الأ�سعار والعر�س واجلودة 

والبتكار.
يقوم  الف�ساد،  من  الوقاية  وب�ساأن 
من   32 املادة  مبوجب  املناف�سة،  جمل�س 
قانون الإجراءات اجلزائية، باإبالغ وكيل 
بالأحداث  اإقليميا  املخت�س  اجلمهورية 
تكون  اأن  املرجح  من  التي  والدلئل، 
يف  املكت�سفة  جنائي،  ت�سنيف  حمل 
التحريات(  )اأي  الق�سائية  املهام  اإطار 

امل�سندة اإليه مبقت�سى القانون.
لالإ�سارة فقد �سهدت هذه ال�سلطة فرتة 
خاللها  جتمدت  �سنوات  ع�رص  دامت 
عدم  ب�سبب   )2003-2013( ن�ساطاتها 
جتديد عهدات اأفرادها، وهو ما منع هيئة 
مت  التي  امللفات،  يف  بالف�سل  املداولة 
اإخطارها ب�ساأنها )�سكاوى، ا�ست�سارات 

، تبيلغ تركزات اقت�سادية(.
مهامها  لتزاول  الهيئة  هييذه  وعييادت 
املجل�س  من  بتو�سية   2013 يناير  يف 
قيام  بعد  وذلييك  الوطني،  ال�سعبي 
حول  بتحقيق  واملراقبة  التحقيق  جلنة 
املواد  بع�س  عرفتها  التي  الختاللت 
)زيت  ال�ستهالك  الوا�سعة  الغذائية 

املائدة، �سكر...( يف يناير 2011.
لوؤي ي

قد يرتاجع يف ال�سيف ليعاود ن�ساطه يف اخلريف

منظمة ال�سحة العاملية تتوقع تكرار �سيناريو الأنفلونزا ال�سبانية مع "كورونا"
وباء  اأن  من  حتذيراتها  العاملية  ال�سحة  منظمة  جددت 
يف  يرتاجع  اأن  متوقعة  الإطييالق،  على  ينتِه  مل   كورونا 
خالل  ح�سل  كما  اخلريف،  يف  ن�ساطه  ليعاود  ال�سيف، 

�سيناريو الإنفلوانزا الإ�سبانية.
اإذا  حياتهم  يفقدون  قد  املاليني  اأن  املنظمة،  واأو�سحت 
معدلت  اأن  اإىل  لفتة  الفريو�س،  من  ثانية  موجة  جاءت 
يف  امل�سوؤولون  توقع  مثلما  ت�سري  الآن،  حتى  انت�ساره 

املنظمة.
وقال مدير عام منظمة ال�سحة العاملية تيدرو�س اأدهانوم 
يف  تنح�رص  كورونا  فريو�س  جائحة  اإن  جيري�سو�س، 
العامل حيث من  م�ستوى  �سوًءا على  تزداد  لكنها  اأوروبا 
املتوقع اأن ي�سل عدد حالت الإ�سابة بالفريو�س اإىل 10 

ماليني الأ�سبوع املقبل واأن ي�سل عدد الوفيات اإىل 500 
األف، لفًتا خالل اجتماع بالفيديو كونفران�س مع اأع�ساء 
انتهاء  عند  اأنه  الأوروبييي،  الرملان  يف  ال�سحة  جلنة  يف 
واإمنا  ال�سابق  و�سعه  اإىل  العامل  يعود  األ  ينبغي  اجلائحة، 
يتعني اأن يوؤ�س�س و�سًعا جديًدا يكون اأكرث عدالة ومراعاة 

للبيئة وي�ساعد على الت�سدي لتغرّي املناخ.
ورحب املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية بقرار ال�سلطات 
ال�سعودية عدم ال�سماح لأكرث من األف �سخ�س بامل�ساركة 
اإىل مثال جديد على  العام، م�سرياً  يف احلج يف مكة هذا 
اخليارات ال�سعبة التي على كافة الدول اتخاذها لإعطاء 

الأولوية اإىل ال�سحة.
الوباء،  هذا  من  الأول  ال�سهر  خالل  جيري�سو�س،  وقال 

�سجلت منظمة ال�سحة العاملية 10 اآلف اإ�سابة، اأما خالل 
ال�سهر املا�سي، ف�سجلت 4 ماليني اإ�سابة، نتوقع اأن ن�سل 

اإىل اإجمايل 10 ماليني اإ�سابة الأ�سبوع املقبل.
دي�سمر،  اأواخر  اإ�سابة يف  اأول  اأن  اأعلنت  ال�سني  وكانت 
وا�ستغرق الأمر حتى منت�سف ماي، لت�سجيل 4.5 ماليني 
لت�سل  اأ�سابيع فقط،  احتاجت خم�سة  العدوى  حالة لكن 
الآن  وحتى  اإ�سابة،  ماليني  ت�سعة  م�سجلة  ال�سعف  اإىل 
العامل يف عدد الإ�سابات  املتحدة دول  الوليات  تت�سدر 
بنحو 2.2 مليون حالة اأو %25 من اإجمايل كل الإ�سابات 

امل�سجلة.

لوؤي ي

جمعية التجار تعر�ش على رزيق �سروط املناف�سة بني املهنيني
ُتخّطط لقرتاح خارطة لأخلقة املهنة

واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية  اأعلنت 
التجارة،  وزير  مع  اجتماعها  خالل  مناق�سة 
بني  املناف�سة  �رصوط  حت�سني  رزيق،  كمال 
الدور  اإىل  التطرق  اإىل  اإ�سافة  املهنيني، 
الجتماعي للمهنّيني واأخلقة املهنة واجلوانب 

القانونية،
للتجار واحلرفيني  الوطنية  وحّددت اجلمعية 
يف  �سفحتها  عييلييى  نيي�ييرص  بيييييان  ح�سب 
يف  اأ�سا�سية  حماور   4 ام�س  “الفاي�سبوك”، 
اقرتاحاتها  وحتديد  برناجمها  ت�سطري  اإطار 

التي �ستقّدم لوزير التجارة.
املهنّيني  عالقة  يف  الأربعة  املحاور  ومتثلت 
بني  املناف�سة  �رصوط  وحت�سني  بامل�ستهلك 
الدور  اإىل  التطرق  اإىل  اإ�سافة  املهنيني، 
الجتماعي للمهنّيني واأخلقة املهنة واجلوانب 

القانونية.
و�سيتم مناق�سة هذه املحاور مع وزير التجارة 
تنظمها  التي  الت�ساورية  اللقاءات  اإطار  يف 
التي  التجاري  العمل  اأخلقة  حول  الوزارة، 
املالية،  التجارة،  وزارات  ممثلو  �سيح�رصها 
الفالحة والتنمية الريفية وال�سناعة. اإ�سافة 
واجلماعات  الداخلية  وزارات  ممثلي  اإىل 
البحري  ال�سيد  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
وال�سناعة  ال�سياحة  ال�سيدية،  واملنتوجات 

التقليدية والعمل العائلي.

الت�ساورية  اللقاءات  هييذه  �ستعرف  كما 
الوطني،  الأمن  الوطني،  الدرك  م�ساركة 
اجلمارك اجلزائرية، الغرفة اجلزائرية للتجارة 
وكذا  للفالحة  الوطنية  الغرفة  وال�سناعة، 
منظمات مهنية وجمعيات حماية امل�ستهلك.
لالإ�سارة، فقد حددت م�سالح وزارة التجارة 
ثماين جلان فرعية، �ست�رصع يف عملها لحقا 
جلنة  الطازجة،  والفواكه  اخل�رص  جلنة  وهي 

جلنة  البقال،  ومواد  املوظبة  الغذائية  املواد 
جلنة  والأ�سماك،  والبي�ساء  احلمراء  اللحوم 
املواد غري الغذائّية، جلنة التجهيزات املنزلية 
الأقم�سة والألب�سة والأحذية  والأثاث، جلنة 
وجلنة  التجارية  اخلييدمييات  جلنة  واجلييلييود، 

الف�ساءات التجارية.

لوؤي ي
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جتار العملة ي�ستثمرون يف انهيار الأورو لتعوي�ش 
خ�سائرهم

حممد علي 
-------------------

للعملة  املوازية  ال�سوق  جتار  اغتنم 
اأ�سعار  تهاوي  فر�سة  ال�سعبة 
العمالت  ت�سهدها  التي  ال�رصف 
و  "الأورو"  خا�سة  الأجيينييبييييية 
اأجييل  ميين   ، ميييوؤخيييرا  الدولر" 
حيث  ربحهم،  هام�س  م�ساعفة 
باأ�سعار  العملة  باقتناء  يقومون 
األف   19 اإىل  و�سلت  منخف�سة 
 17 " و  " اأورو   100 دينار لورقة 
الورقة  لذات  دينار   500 و  األف 
"الدولر"،  الأمريكية  العملة  من 
على  بعر�سها  يقومون  حني  يف 
األف   18 يتجاوز  ب�سعر  زبائنهم 
له  الرتويج  يتم  ما  عك�س  دينار، 
التوا�سل  �سبكة  �سفحات  عر 
بع�س  يرف�س  فيما   ، الجتماعي 
املالية  املبالغ  بيع  اإعييادة  التجار 
ال�سعبة  العملة  من  بحوزته  التي 
اأ�سعارها  ارتفاع  عودة  اأمل  على 

املقبلة. الأيام  يف 
يف  "الدوفيز"  �سوق  يكتنف  و 
خالل  كييبييريا   غمو�س   اجلييزائيير 
ا�ستمرار  مع  مييوازاة  يييام  الأ هذه 
العامل،  يف  كورونا  جائحة  تبعات 
تراجعا  الأ�سعار  تعرف  مل  حيث 

على  الطلب  تراجع  رغييم  كبريا 
�رصكات  ن�ساط  توقف  و  العملة، 
الييوكييالت  و  اجلييوييية  اخلييطييوط 
ثيير الأ�ييسييعييار  اليي�ييسييييياحييييية، لييتييتيياأ
وزارة  اإعييالن  بعد  كبري  ب�سكل 
احلييج اليي�ييسييعييودييية، اإقيياميية احلييج 
باأعداد  2020م،  1441هي/ ملو�سم 
اأداء هذه  حمدودة جدا للراغبني يف 
اجلن�سيات  خمتلف  من  املنا�سك 

اململكة. داخل  املوجودين  من 

ال�سوق حالة ركود غري  يعرف  و    
ال�سنوات  باقي  عك�س  م�سبوقة، 
الفرتة،  هذه  يف  خا�سة  املا�سية، 
الوكالت  ن�ساط  توقف  نتيجة 
اخلطوط  �ييرصكييات  و  ال�سياحية 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  اجلييوييية، 
العملة  قيمة  لتتهاوى  كورونا، 
مل  اأرقييام  اإىل  املوحدة  الأوروبية 
املوازية،  ال�رصف  �سوق  ت�سجلها 
للجزائر  املالية  الأزمة  بداية  منذ 

انهيار  مييع  مييييوازاة   2014 يف 
الدولية. ال�سوق  يف  النفط  اأ�سعار 
الييرتاجييع يف  و ربييط خييراء هييذا 
بال�سوق  العملة  �ييرصف  اأ�سعار 
على  الطلب  تراجع  مع  ال�سوداء 
و  املييواطيينييني  طييرف  ميين  العملة 
الفرتة،  هييذه  يف  الأعييمييال  رجييال 
و  القييتيي�ييسييادي  الييو�ييسييع  ب�سب 
به  متيير  اليييذي  الييراهيين  ال�سحي 

والعامل..  اجلزائر 

القلية  الأيام  الدولر خالل  و  الأورو  ل�سعر �سرف  القيا�سي  النهيار  ربحهم وال�ستثمار يف  ال�سوداء مب�ساعفة هام�ش  بال�سوق  العملة  قام جتار 
املا�سية، حيث خف�سوا من قيمة �سرائهم للعملة مقابل اإعادة بيعها بهام�ش ربح يتجاوز 1000 دينار يف الورقة الواحدة من قيمة 100.

رفعوا هام�ش الربح اإىل األف دينار يف ورقة 100 اأورو

 

الرئي�ش املدير العام 
ل�سوناطراك يتفقد املنطقة 

ال�سناعية للنقل عرب 
الأنابيب ببجاية

ال�سيد  �سوناطراك،  ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  قام 
املنطقة  اىل  تفقد  و  عمل  بزيارة  حكار،  توفيق 
اأين  ببجاية،  النابيب  عر  النقل  لن�ساط  ال�سناعية 
هذه  من�ساآت  ن�ساط  حول  مف�سل  لعر�س  ا�ستمع 

. لل�رصكة  بيان  اأورده  ح�سبما  احليوية،  املنطقة 
موقعه  على  املجمع  ن�رصه  الذي  البيان  اأ�ساف  و 
الجييتييميياعييي  الييتييوا�ييسييل  �سبكة  يف  اليير�ييسييمييي 
لقاء  اأجرى  له  املرافق  الوفد  و  اأن حكار  "فاي�سبوك"، 
عر  النقل  لن�ساط  ال�سناعية  املنطقة  اإطارات  مع 
ما  كل  حول  احلديث  معهم  تبادل  و  ببجاية  النابيب 
تكري�س  اطار  يف  ذلك  و  احليوية،  املن�ساأة  هذه  يعني 
قاعة  الوفد  زار  املتوا�سل.كما  الت�سال  ثقافة 
ال�سحن  عوامة  و   OB1 الو�سول  ملحطة  املراقبة 
ب�سحن  ت�سمح  التي  لبجاية،  املحروقات  مليناء   SPM
اإىل  الدخول  دون  الكبري  احلجم  ذات  النفط  ناقالت 
للخدمات  اجلهوية  للمديرية  زيارته  امليناء.ولدى 
للنقابة  العام  الأمني  كذا  و  حكار  اأكد  الجتماعية، 
الب�رصية  املوارد  "اأهمية  على  ل�سوناطراك،  الوطنية 
طرف  ميين  املعتمدة  اجلييديييدة  ييية  الييروؤ تفعيل  يف 
الزيارة،  هذه  خالل  امل�سدر.و  ذات  ح�سب  املجمع"، 
ال�سحة  اأعوان  بذلها  التي  باملجهودات  حكار  اأ�ساد 
�سحة  على  للحفاظ  الجتماعية  اخلدمات  ملديرية 
تتميز   التي  احلرجة  ال�سحية  املرحلة  هذه  يف  العمال، 

كوفيد19-. فريو�س  وباء  بتف�سي 
ق/و

مرافقة املتعاملني 
القت�ساديني لرفع حجم 

�سادرات  الأدوية 
التجارة،  وزييير  بييدى  اأ
كييمييال رزييييق، خييالل 
الحتاد  برئي�س  لقائه 
ملتعاملي  الييوطيينييي 
د  ا �ستعد ا ، لة د ل�سيا ا
للتن�سيق  قييطيياعييه 
ميييييع امليييتيييعييياميييليييني 
القيييتييي�يييسيييادييييني يف 
جميييال اليي�ييسيينيياعييات 
اليي�ييسيييييدلنييييية، ل 
زيييادة  بهدف  التاأطري  و  املرافقة  حيث  من  �سيما 
ال�سيدلنية،  املواد  و  الدوية  من  ال�سادرات  حجم 
الذي  البيان  وفق  للوزارة.و  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب 
مواقع  على  الر�سمي  ح�سابها  عر  الوزارة  ن�رصته 
رزيق  ال�سيد  ا�ستقبل  فقد  الجتماعي،  التوا�سل 
الحتاد  رئي�س  الوزارة  مبقر  املا�سي  ال�سبوع  نهاية 
الوحيد  عبد  ال�سيد  ال�سيادلة  ملتعاملي  الوطني 
املهنيني،  ان�سغالت  حول  معه  حتادث  حيث  كرار 
املتعلقة  امل�سائل  و  التجاري  بعدها  يف  ل�سيما 
حول  حييال  لعر�س  ال�ستماع  .وبعد  بالت�سدير 
،اكد  ال�سيدلنية  ال�سناعات  وحتديات  رهانات 
تقدمي كافة  ال�سحية، مت  الزمة  بداية  انه منذ  الوزير 
بالرخ�س  اخلا�سة  بالت�ساريح  املتعلقة  الت�سهيالت 
قبل  من  ت�سدر  والتي  املعقمة،  املواد  لنتاج  امل�سبقة 
هذه  من  ال�سوق  حاجيات  لتغطية  التجارة  وزارة 
توؤثر  قد  ندرة  اي  على  للق�ساء  ال�رصورية   املواد 

. الفرتة  تلك  يف  ال�سوق  متطلبات  على 
الوزارية  دائرته  "ا�ستعداد  رزيق  ال�سيد  اأبدى  كما 
ال�سعبة  هذه  يف  القت�ساديني  املتعاملني  مع  للتن�سيق 
ال�سادرات  لزيادة حجم  التاأطري  و  املرافقة  حيث  ،من 
ل�سيما  ال�سيدلنية،  املواد  و  الأدوية  من  اجلزائرية 
و  الدولة  دعم  بف�سل  نوعية  قفزة  حققت  اأنها  و 

ال�ستثمار. ت�سجيع 
ق/و

موجة انهيار جديدة لأ�سعار النفط عامليا
جلائحة  اجلييديييدة  املييوجيية  تييرهيين 
كييورونييا الييتييي تيي�ييرصب الييعييامل 
اٱمريكا  باخل�سو�س  و  جميييددا، 
القت�سادات  كريات  ال�سني  و 
عامليا و التي تزايد عدد ال�سابات 
يف  برنت  خييام  نفط  ا�سعار  بها، 
بالنهيار  تهدده  و  العاملية  ال�سوق 
الرميل  �سعر  تراجع  اين  جمددا، 
41دولرا، حيث تزايدت  ام�س اىل 
اخلام  انتاج  ارتفاع  ب�ساٱن  املخاوف 
جهود  ميين  يييحييد  ممييا  المييريييكييي 
من  المييدادات  خف�س  +يف  اٱوبك 

ل�سوق. ا
النفط  اأ�ييسييعييار  ت�سوية  جييرت 
حالت  عدد  يف  قفزة  خلفية  على 
الإ�ييسييابيية بييفييريو�ييس كييورونييا 
و  املتحدة  الوليات  يف  امل�ستجد 
ب�ساأن  املخاوف  تنامي  و  ال�سني، 

بينما  الأمريكي،  الإنتاج  زيييادة 
عند  اخليييام  خمييزونييات  تيييزال  ل 

قيا�سية. مرتفعات 
خلام  الآجييليية  العقود  تراجعت  و 
 41.02 اإىل  الت�سوية  عند  برنت 
واحدا  منخف�سة  للرميل،  دولرا 
اأ�سبوعي.  اأ�ييسييا�ييس  على  باملئة 
غرب  خلام  الآجلة  العقود  ونزلت 
اإىل  الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س 
متكبدة  للرميل،  دولا   38.49

باملئة.  1.6 اأ�سبوعية  خ�سارة 
بييالييوليييات  الييتييعييامييالت  يف  و 
املبكرة  املكا�سب  تال�ست  املتحدة، 
بع�س  ميين  بييدعييم  حتققت  الييتييي 
احلركة  تنامي  ب�ساأن  الييتييفيياوؤل 
الطلب  يعزز  ما  هو  و  املييرورييية، 
ب�سبب  ذليييك  و  اليييوقيييود،  عييلييى 
الإ�سابات  زيييادة  اأن  من  خماوف 

ولييييييات  يف  بكوفيد19- 
للبنزين  ا�ستهالكها  اأمريكية، 
الطلب.  تعايف  يقو�س  قد  كبريا 
يف  حاد  ب�سكل  احلييالت  زادت  و 
فلوريدا،  و  تك�سا�س  و  كاليفورنيا 
الثالث  الأمريكية  الوليات  هي  و 

بال�سكن. اكتظاظا  الأكرث 
ليبو  رئي�س  ليبو  نييدرو  اآ قييال  و 
الأعمال  ”اأرباب  اأ�سو�سيت�س  اأويل 
اإىل  موظفيهم  عيييودة  يييوؤجييلييون 
ذلك  �سيوؤثر  و  جديد  من  املكاتب 
البنزين“. على  الطلب  عودة  على 

اأغييلييب  قييييال  جييهييتييهييم  مييين  و 
ا�ستطلعت  الذين  القت�ساديني 
التوقعات  اإن  اآراءهيييم،  رويييرتز 
يف  اأو  �ساءت  العاملية  القت�سادية 
عن  تتح�سن  مل  الأحييوال  اأف�سل 
املتوقع  من  اأن  و  املا�سي،  ال�سهر 

اأكرث عمقا  احلايل  الركود  اأن يكون 
ال�سابقة. التوقعات  من 

امل�سوؤولني  �سامل  م�سح  خُل�س  و 
منطقة  اأكييير  يف  الييتيينييفيييييذيييني 
يف  اليييغييياز  و  اليينييفييط  نيييتييياج  لإ
اأجييراه  الييذي  و  املتحدة  الوليات 
بيينييك الحييتييييياطييي الحتييييادي يف 
ن�سف  عن  يزيد  ما  اأن  اإل  دال�س، 
الإنتاج  خف�سوا  الذين  امل�سوؤولني 
الإنتاج  بع�س  ا�ستئناف  يتوقعون 

جوان. نهاية  بحلول 
بيكر  ميين  بيييييانييات  بح�سب  و 
الطاقة  �رصكات  قل�ست  هيوز، 
عييدد  الييكيينييدييية  و  الأمييريييكييييية 
الطبيعي  والغاز  النفط  حفارات 
قيا�سي  منخف�س  مل�ستوى  العاملة 

الأ�سبوع. هذا  جديد 
ق/و

باملوازاة مع موجة ثانية لكورونا

هل تعر�ش حكومة جراد خمطط عمل جديد ؟…خبرية د�ستورية جتيب

الأخييري  احلكومي  التعديل  طييرح 
اجلمهورية  رئي�س  اأجيييراه  الييذي 

حول  ت�ساوؤلت  تبون،  املجيد  عبد 
عبد  الأول  الوزير  عر�س  اإمكانية 
جديد  عمل  خمطط  جراد  العزيز 
�سيما  ل  الرملان،  على  حلكومته 
من  قليلة  اأ�سهر  بعد  ياأتي  اأنه  و 

عليه. امل�سادقة 
اخلبرية  اأكدت  ال�سياق،  هذا  يف  و 
اأنه  عبو  بن  فتيحة  الد�ستورية 
الوزير  لعر�س  داٍع  اأي  يوجد  “ل 
ثيير  اإ جييديييد  عمل  ملخطط  الأول 

الأخري”. احلكومي  التعديل 
التعديل  اأن  عبو  بن  اأ�سافت  و 

اجلمهورية  رئي�س  اأجيييراه  الييذي 
وم�س  الفارط  جوان   23 بتاريخ 
من  ثيير  اأ اأي  له  لي�س  وزارات   6
قالت  القانونية”.و  اليينيياحييييية 
عمل  خمطط  “عر�س  اإن  املتحدثة 
حالت  يف  يكون  للحكومة  جديد 
باأكملها  جديدة  حكومة  تعيني 
بعد  اأو  تعديلها،  خييالل  ولي�س 
للجمهورية،  جديد  رئي�س  انتخاب 
جمل�س  انييتييخيياب  اإىل  اإ�ييسييافيية 
تن�س  جديد”.و  وطني  �سعبي 
اأن  على  الد�ستور  من   94 املييادة 

عمل  خمطط  الأول  الوزير  “يقدم 
ال�ّسعبّي  املجل�س  اإىل  احلكومة 
ُيجري  و  عليه.  للموافقة  الوطنّي 
لهذا  الوطنّي  ال�ّسعبّي  املجل�س 

عاّمة”. مناق�سة  الغر�س 
“يكيف  اأن  الأول  الوزير  كما ميكن 
�سوء  على  هييذا،  العمل  خمطط 
مع  بالت�ساور  املناق�سة،  هييذه 
يقدمه  اأن  على  اجلمهورية،  رئي�س 
وافق  مثلما  ّميية  الأ ملجل�س  بعدها 

الوطني”. ال�سعبي  املجل�س  عليه 
ق/و



اإلثنين 29 جوان 2020 م الموافق لـ 08 ذو القعدة 1441هـ05
العدد
أخبار الوادي2031

�سكان حي النجار ينتف�سون �سد باعة اخلمور 
واحلبوب املهلو�سة

ي�سني حممد 
---------------- 

النجار  حي  �سكان  انتف�س 
اأول  م�ساء  الولية  بعا�سمة 
احتالل  اأ�سموه  ما  حول  اأم�س 

الكحولية  امل�رصوبات  باعة 
واحليييييبيييييوب املييهييلييو�ييسيية 
منت  على  املتنقلة  واملخدرات 
احلي  احتلت  والتي  �سيارات، 
فة. الآ لهذه  وكر  اإىل  وحولته 

يف  �سخطهم  يثري  بات  و�سع 
الو�سع،  هييذا  معاي�سة  ظييل 
واأولدهييييم،  عائلتهم  ميييام  اأ
والتي  ال�رصعات  اإىل  اإ�سافة 
ما  الباعةَ  هييوؤلء  بها  يقود 

حياتهم. على  خطرا  ي�سكل 
بالوادي  النجار  �سكان  ونا�سد 
العاجل  الييتييدخييل  بيي�ييرصورة 
يف  املييمييار�ييسييات  هييذه  وردع 
منهم  الكثري  اأكد  كما  حيهم 
خا�سة  يطاق  ل  بات  الأمر  ان 
والعقوبات  القوانني  ظل  يف 
تخلفها  الييتييي  الييبيي�ييسيييييطيية 
هييذا  ممييار�ييسيية  يف  �سبطهم 
تتعدى  ل  والييتييي  الن�ساط، 
النافذ  غري  لل�سجن  الأ�سهر 
وهو  فقط،  مالية  غرامة  اأو 
يف  ا�ستمرارهم  ي�سجع  مييا 

البيع. عمليات 

اإزاء متادي عدد من اخلارجني عن القانون والعرف، ببيع اخلمور  خرج �سكان حي النجار ببلدية الوادي، عن �سمتهم، 
اأن تتدخل اجلهات  مراآى وم�سمع اجلميع، دون  اأمام  الأوقات،  للحي، يف جميع  الرئي�سي  بالطريق  املهلو�سة  واحلبوب 

حدهم. عند  واإيقافهم  لردعهم  الو�سية 

حدهم عند  واإيقافهم  لردعهم  الو�سية  اجلهات  بتدخل  طالبوا 

احلماية  م�سالح  جنحت 
الوادي،  لولية  املدنية، 
اإخييميياد  يف  ميي�ييس  اأ اأول 
منزل  داخل  �سب  حريق 
ميي�ييسييكيين.   400 بييحييي 
اإن  احلماية،  بيان  وقييال 
بالطابق  اندلعت  النار 
يف  م�سكن  داخل  الأول 
�سا   21 ال�ساعة  حييدود 

و27د.
امل�سدر،  ذات  وح�سب 
حالة  �سبب  احلادث  فاإن 

اأ�سحاب  لييدى  وخييوف  هلع 
امليينييزل واجلييييريان، اإ�ييسييافيية 
يف  متثلت  مادية  خ�سائر  اإىل 
عدا  ما  للمنزل  كلي  احرتاق 
احلظ  وحل�سن  واحييدة،  غرفة 

ييية  اأ عيين  احلييريييق  ي�سفر  مل 
قامت  وقييد  ب�رصية.  خ�سائر 
حتقيق  بفتح  الأميين  م�سالح 
واأ�سباب  مالب�سات  ملعرفة 

احلريق. هذا 
ي�سني حممد 

نييا�ييسييد اليي�ييسييكييان 
املييقيييييمييون بييقييرييية 
هييرويييليية الييتييابييعيية 
ون�سة  اميه  لبلدية 
املحلية  ال�سلطات 
بالنظر  الولئية  و 
حد  على  ملطالبهم 
مت  حيييييث  ن  قييولييهييم 
اإر�يييسيييال املييطييالييب 

عييلييى ميي�ييسييتييوى اليييدائيييرة و 
ل  انه  اإل  الولية  و  البلدية 
باتت  فقد   ، تنادي  ملن  حياة 
و�سفهم  حييد  عييلييى  الييقييرييية 
نيييواع  اأ كييل  تييعيياين  تيييزال  ل 

. والتع�سف  التهمي�س 
هرويلة  قرية  �سكان  اأن  حيث 
التيار  �سعف  من  ي�ستكون 
م�ستمر  تذبذب  يف  الكهربائي 
ال�سوارع،  يف  نارة  الإ ونق�س 
من  اليي�ييسييكييان  يييعيياين  كييمييا 
ملنازلهم  الكهرباء  تو�سيل 

رغيييم الييينيييداءات الييكييثييرية 
 ، كهربائية  اأعييمييدة  لتوفري 
توقف  ميين  ي�ستكون   كما 
الدعم  املحيط  م�رصوع  اإجناز 
 ، جمهولة  لأ�سباب  الرعوي 
البئر  اإجناز  مت   وانه  بح�سبهم، 
اأي�سا  ي�ستكون  كما   ، فقط 
م�رصوع  ت�سليم  يف  متاطل  من 
لل�رصب  ال�ساحلة  املياه  نقب 
تعبيد  ب  يطالبون  وهييم   ،
ملعب  ان�ساء  و  اليي�ييسييوارع 

. ال�سباب  لرتفيه  ريا�سي 
هنية  بوطيب 

ميييين  متييكيينييت عييينيييا�يييرص الأ
ولية  باأمن  الثالث  احل�رصي 
متتالية  عمليات  يف  الييوادي 
مييين و�يييسيييع حيييد ليينيي�ييسيياط 
م�سبوقني  ل�سابني  اإجييرامييي 

. ئيا ق�سا
الأوىل  الق�سية  حيثيات 
تلقتها  �سكوى  اإىل  تييعييود 
اأحد  قبل  من  امل�سلحة  ذات 
ممتلكاته  طييالييت  املييواطيينييني 
�ييرصقيية  يف  متييثييلييت  اخلييا�ييسيية 
ليتم  التجاري  حمله  معدات 
وبعد  الق�سية  يف  حتقيق  فتح 
موؤكدة  جد  معلومات  جمع 
من  مكنت  عليها  حت�سلت 
فيهم  امل�ستبه  باأحد  الإطاحة 
عا�سمة  من  ينحدر  والييذي 
التحقيق  خالل  ومن  الولية 

ليه  اإ املن�سوب  باجلرم  اعرتف 
املوجهة  ال�رصقة  ق�سية  يف 

�سده.
�سابا  اأوقفت  ال�سياق  ذات  يف 
العمر  من  الثاين  العقد  يف 
من  الآخر  هو  ينحدر  والذي 
يف  متورط  الولية  عا�سمة 
ال�رصقة  منها  ق�سايا  عييدة 
حمظور  ابي�س  �سالح  حمل 
مييين اليي�ييسيينييف اليي�ييسيياد�ييس 
لغر�س  املييخييدرات  وحيييييازة 
ا�ستيفاء  بعد  ال�ييسييتييهييالك 
القانونية  الإجيييراءات  كافة 
�سد  ق�سائي  ملف  اإعييداد  مت 
مييام  اأ وتقدميهم  املييتييورطييني 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 

. قليميا اإ
هنية بوطيب 

بقاعة  �ييسييبييوع   الأ بييداييية  مت 
الوادي،  ولية  مبقر  املوؤمترات 
عدة  ت�سمية  على  امل�سادقة 
وموؤ�س�سات  ومقار  من�ساآت 
و�ساحات  و�سوارع  حكومية 
ولية  بلديات  مبختلف  عامة 

الوادي.
وحييي�يييسيييب اليي�ييسيييييد عييلييي 
دقيييعييية امليييديييير اليييولئيييي 
احلقوق  وذوي  للمجاهدين 
تنفيذا  نييه  اأ الييوادي،  بولية 
الو�سية  اجلهات  لتعليمات 
املييمييثييليية بيياليي�ييسيييييد وزيييير 
احلقوق،  وذوي  املجاهدين 
بن  الييقييادر  عييبييد  واليي�ييسيييييد 
الييوادي،  ولييية  وايل  �سعيد 
الولئية  اللجنة  انييعييقييدت 
املباين  و  الأماكن  لت�سمية 
ت�سميتها،  واإعادة  العمومية 

"دقعة"  ي�سيف  قامت  ييين  اأ
على  وامل�سادقة  بالدرا�سة 
على  ت�سمية  ملف   4082
رحمهم  وجماهدين  �سهداء 
على  بلدية   15 �سملت  الله، 

الولية. تراب  م�ستوى 
وح�سب  املييذكييورة  اللجنة 
�ييسييهييا  تييراأ امليي�ييسييوؤول  ذات 
رئييييي�ييس دييييييوان اليييوليييية 
املجل�س  عن  ممثل  بح�سور 
وال�سادة  الولئي  ال�سعبي 
مييينييياء  الأعييي�يييسييياء مييين اأ
مييدراء  الثورية،  املنظمات 
البلدية  املجال�س  �ييسيياء  وروؤ
عملها،  بييرنييامييج  املييعيينييييية 
بعد  طبعا  ال�سبق  لها  كييان 
اجليياد  والت�ساور  التن�سيق 
يف  الأعيي�ييسيياء،  خمتلف  بييني 
متا�سيا  ا�ستثنائي  ملف  فتح 

والييهييبيية  "دقعة"  ي�سيف 
مع  الت�سامنية،  الوطنية 
الذين  بي�س  الأ اجلي�س  جنود 
يدافعون  لزالييوا  و  دافعوا 
من  امل�ستقلة  اجلييزائيير  عيين 
الطبية  اخلدمات  جملة  خالل 
ولأول  مت  يييين  اأ للمجتمع، 
اللجنة  م�ستوى  على  مييرة 
قاعة  ت�سمية  على  امل�سادقة 
�سوف  طبيب  با�سم  عييالج 
املالك  عبد  الفقيد  احلكيم 
خييييياري رحييمييه الييلييه، كييرد 
وكل  وعائلته  للفقيد  جميل 
الطبي  ال�سلك  يف  زمالئه 
اليوم  املجد  ي�سنعون  الذين 
القاتل  اخلييطيير  جمابهة  يف 
امل�ستجد  كييورونييا  فييريو�ييس 

 .-19 كوفيد
ونييييوه دقييعيية انيييه وعييقييب 

الأوىل  الفقرة  من  النتهاء 
وهي  اللجنة  بييرنييامييج  ميين 
ويف  الييتيي�ييسييميييييات،  مييلييف 
وتخليد  اليييذاكيييرة  اإطييييار 
يف  مت  اليي�ييسييهييداء،  ر�ييسيياليية 
اإطييييار الييلييجيينيية الييولئييييية 
واملنا�سبات  الأعياد  لإحياء 
برنامج  ت�سطري  الوطنية، 
لعيد   )58 ( الذكرى  لإحياء 
 05 وال�سباب  ال�ستقالل 
  ،2020  .1962 جييويييلييييية 
على  ت�سميات  كتج�سيد 
�يييسييي�يييسيييات عييمييومييييية  ميييوؤ
وجماهدين  �سهداء  باأ�سماء 
للمجاهدين  تكرميات  وكييذا 
النظافة  وعمال  ومتقاعدي 
لنطالق  �ييسييارة  اإ واإعييطيياء 

تنموية. م�ساريع 
الله عبد  بن  عماره 

مع  لييلييتييحييرييير  حييديييث  يف 
بييعيي�ييس املييتييابييعييني ليي�ييسييوؤون 
الذين  خليفة  بحا�سي  التنمية 
حماربة  عاتقهم  على  و�سعوا 
بقايا  من  والفا�سدين  الف�ساد 
بع�سها  يقبع  التي  الع�سابة 
ما  انتظار  يف  ال�سجون  يف 
التحقيق  يطاله  مل  منهم  تبقى 
العدالة  طرف  من  واحل�ساب 
بناء  يف  جاهدة  ت�سعى  التي 
بدون  جديدة  جزائر  اأ�س�س 
ال�سياق  ذات  ويف  فيي�ييسيياد،  
عن  املتابعني  هييوؤلء  ت�ساءل 
املنهوبة  الييعييقييارات  م�سري 
مل  التي  خليفة  حا�سي  ببلدية 
ي�سمح  ما  القليل  اإل  منها  يبق 
احلالية  املحلية  لل�سلطات 
تنموية  ميي�ييسيياريييع  لجنييياز 

الييظييل ويف  مبيينيياطييق  خييا�ييسيية 
الت�ساوؤل  يبقى  ال�سياق  ذات 
التحرير  الذي طرح يف جريدة 
حول  عييديييدة  مييواقييع  �سمن 
ازدواجييييية  ميي�ييرصوع  م�سري 
عن  اأو�ييسييك  الييذي  الطريق  
منه  حيييرم  والييييذي  نييهييايييتييه 
البلدية  بييذات  ال�رصقية  حي 
احلرمان  هذا  اأ�سباب  وتعود 
عندما  املا�سية  الع�رصية  اإىل 
مواطني  بع�س  مقاي�سة  متت 
م�ستودعات  بيياإجنيياز  احلييي 
دون  ومنازل  جتارية  ومرافق 
القانونية  امل�سافة  احيييرتام 
ي�سق  الذي  الوطني  للطريق 
اأ�ييسييوات  مقابل  احلييي،  هييذا 
تعبري  حيي�ييسييب  انييتييخييابييييية 
بالن�سبة  ما  اأ املتابعني  هوؤلء 

ذلك  يف  املنهوبة  للعقارات 
حيث  حرج  ول  فحدث  الوقت 
امل�ستوىل  امليي�ييسيياحيية  بلغت 
يعادل  ما  حق  وجه  دون  عليها 
ا�ستفاد  هكتارا  و�ستون  مائة 
وزوجاتهم  م�سوؤولون  منها 
املقربني  وبع�س  واأ�سهارهم 
منها  الكثري  بيع  ليتم  منهم، 
تعبريهم  ح�سب  املاليني  مبئات 
نيياهيييييك عييين المييتيييييازات 
وتيي�ييسييخيييييم اليييفييياتيييورات 
بيياليينيي�ييسييبيية لييقييطييع الييغيييييار 
اليييالزمييية لييتيي�ييسيييييري حييظييرية 
جعل  مما  للبلدية،  ال�سيارات 
بييعيي�ييس اأعيي�ييسيياء املييجيياليي�ييس 
بني  يييتييحييولييون  امليينييتييخييبيية 
ثرياء  اأ اإىل  و�سحاها  ع�سية 
الييظييروف  م�ستغلني  جيييدد 

ظل  يف  البالد  بها  متر  التي 
املييحييروقييات  �سعر  ارتييفيياع 
مييوال  اأ نهب  وتنامي  نييذاك   اآ
بع�س  ا�ستباحها  التي  الدولة 
الذين  ال�سلطة  يف  النافذين 
البحبوحة  كعكة  تقا�سموا 
التي  بالعدالة  مبالني  غييري 
ونالوا  باملر�ساد  لهم  كانت 
من  يديهم  اأ اقرتفت  ما  جزاء 
وحيازة  ال�سعب  اأموال  نهب 
ذ  واإ حق  وجييه  دون  عقارات 
اجلهات  املييواطيينييون  ينا�سد 
كل  يف  للتحقيق  الق�سائية 
التي  اخلطرية  التجاوزات  هذه 
من  بحروف  التاريخ  ي�سجلها 
يف  الأجيال  �ستذكرها  ذهب 

وحلظة. حني  كل 
مبارك قدودة 

�سبب حالة من الهلع واخلوف لدى اأ�سحاب املنزل واجلريان

حريق يلتهم بيتا بالكامل بحي 400 
م�سكن بعا�سمة الولية

لماء ول كهرباء ولمظاهر تذكر للتنمية

�سكان قرية هريويلة ببلدية اميه ون�سة 
ي�ستغيثون

اأمن الوادي ي�سع حدا ل�سابني 
من م�سبوقي الإجرام

اللجنة الولئية للت�سميات واإعادة الت�سميات

امل�سادقة على 4082 ت�سمية على موؤ�س�سات و�سوارع بالولية 

النفوذ اأ�سحاب  منها  ا�ستفاد  هكتارا   160

�سكان حا�سي خليفة يت�ساءلون عن م�سري العقارات املنهوبة؟ 



والطفل  الأم  م�ست�سفى  �سهد 
على  كبريا  ظغطا  اجللفة  بولية 
بذات  املوجود  ال�سكانري  جهاز 
تف�سي  مع  خا�سة  امل�ست�سفى، 
وبييياء كييورونييا والييكيي�ييسييوفييات 
تعطل  بعد  وذلك  عنه،  الأولية 
جييهيياز اليي�ييسييكييانييري املييتييواجييد 
)هتهات  املختلط  بامل�ست�سفى 
بييوبييكيير (بييعييا�ييسييميية الييولييية، 
امل�سكوك  احلالت  كل  اأن  حيث 
تر�سل   ،19 بكوفيد  باإ�سابتها 
بالولية  الوحيد  ال�سكانري  اإىل 
ناهيك  والطفل،  الأم  مب�ست�سفى 
الكبري  امل�ست�سفى  اأن  عييلييى 
القادر(  عبد  حميياد  )م�ست�سفى 

. �سنوات  منذ  �سكانري  بدون 
املواطنني  من  العديد  وت�ساءل 
ال�سفقات  م�سري  عن  والن�سطاء 
ال�سحة  قييطيياع  يف  الييكييثييرية 

العديد  لقتناء   ،)2019 )ميزانية 
�سمنها  من  لتي  واأ الأجهزة  من 
 4 ل�سالح  �سكانري  اأجييهييزة   4
الو�سع  يف  خا�سة  م�ست�سفيات، 
من  الولية  وماتعرفه  الراهن، 
كوفيد  لفريو�س   كبري  انت�سار 

.19
وايل  ميين  املييواطيينييون  وطييالييب 
العاجل  التدخل  اجللفة  ولييية 
اقتناء  يف  الييتيياأخيير  لييغييز  لييفييك 
الأجيييهيييزة الأربيييعييية،و�يييرصورة 
اجلييهيياز  اإ�ييسييالح  يف  �ييييرصاع  الإ
املختلط  بامل�ست�سفى  املتواجد 
)امليييجييياهيييد هييتييهييات بييوبييكيير(
عييلييى  الييظييغييط  لييتييخييفيييييف  اأ 
والذي  والطفل،  الأم  م�ست�سفى 
لعا�ست  ،تعطل،  الله  قييدر  ل 

حقيقية. اأزمة  اجللفة  ولية 
قد را حممد.

�سكان  من  الع�رصات  وا�سل 
املجتمع  وممثلي  فييلييو  اأ مدينة 
املييييدين والأطييييقييييم الييطييبييييية 
والعاملون  الطبية  وال�سبه 
�ييسيي�ييسيية الييعييمييومييييية   بيياملييوؤ
�ييسييتيي�ييسييفييائييييية عييبييدالييقييادر  الإ
فلو،  بالوليةاملنتدبةاأ بجرة 
للمرة  الإحتجاجية  حركتهم 
ييين  الييثييانييييية عييلييى الييتييوايل،اأ
مب�سرية  قاموا�سبيحةاليوم 
قيييدام  الأ م�سياعلى  حييا�ييسييدة 
املوؤ�س�سة   مييام  اأ ميين  انطلقت 
مقر  بيياجتيياه  ال�ست�سفاعية 

الدائرة،
نداءا�ستغاثة  خاللها  من  وّجهوا 
يف  الييعييليييييا  اليي�ييسييلييطييات  اإىل 
رئي�س  �ييسييهييا  راأ الييبييالدعييلييى 
ال�سحة،  اجلييمييهييوريييةووزييير 
الو�سيةعلى  اجلييهييات  واإىل 
ال�سحةبالولية،وعلى  قطاع 
الوليةب�سفته  وايل  راأ�سها 
اأزمة  خلية  عن  الأول  امل�سوؤول 

كورونا،  وباء  تف�سي  مواجهة 
لييلييتييدخييل الييعيياجييل ميين اأجييل 
الطبية  املعدات  توفريخمتلف 
املاديةوالب�رصبة  والمكانبات 
على  املوؤ�س�سةالوحيدة  لهذه 
فلو،  اأ املنتدبة  الولية  م�ستوى 
يومياعددا  ت�ستقبل  والييتييي 
وامل�ستبه  امل�سابني  من  كبيار 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابتهم  يف 
افلو  مدينة  داخييل  من  �سواء 
البلديات  ميين  والييقييادمييني  ،اأ
�سبه  باإمكانيات  املييجيياورة  
�سيق  ظيييل  يف  ميينييعييدميية،  
امليي�ييسييلييحيية اخلييا�ييسيية بييعييالج 
ت�ستوعب  ل  كوفيد19،والتي 
اليييعيييدد الييكييبييري واملييتييزايييد 
لييلييميي�ييسييابييني بييالإ�ييسييافييةاإىل 
الو�سائل  يف  الفادح  النق�س 
للتكفل  لييالأزميية  واملييعييدات 
ميييثيييل بييامليي�ييسييابييني بييهييذا  الأ
طالب  كييمييا  الييقيياتييل،  الييوبيياء 
م�ست�سفى  بفتح  املحتجون 

الأمييومييةوالييطييفييوليية اليييذي 
طويلة  �سنينا  انتظاره   طييال 
جيياهييزحيياليييييا، من  هييو  واليييذي 
الييولدة  م�سلحة  حتويل  اأجييل 
على  ال�سغط  لتخفيف  ليه  اإ
احلوامل  وحماية  امل�ست�سفى 
الإ�سابة  خطر  من  والأطييفييال 
توفري  جانب  اإىل  بالفريو�س، 
ورفييع  مركزللحجزال�سحي 
م�ست�سفى240  عن  التجميد 
قييييرتييييه  �ييييييرصيييييييراالييييييذي اأ
ىل  اإ فة �سا لإ با ، بقة ل�سا ا مة حلكو ا
ييييييييفييييييياد جلييينيييةحتيييقيييييييق  اإ
وزاريييييييية ليييليييوقيييوف عييلييى 
املرفق  الو�سعيةالكارثيةلهذا 
اخلييدمييات  وحت�سني  ال�سحي 
املوؤ�س�سية،   بييهييذه  ال�سحية 
اليييتيييي اأ�يييسيييبيييحيييت تييعييييي�ييس 
كارثية.املحتجون  و�سعية 
لمبالة  من  امتعا�سهم  بدوا  اأ
وتيييهييياون ميي�ييسييوؤويل قييطيياع 
وتهمي�سهم   ال�سحةبالولية 

ولهذا  فييلييوا  اأ مدينة  �سكان 
املييرفييق الييطييبييي الييهييام الييذي 
بلدية  عيي�ييرصة  ثيينييتييي  اإ يغطي 
بيياجلييهيية اليي�ييسييمييالييييية لييلييولييية 
كورونا  وباء  بعدتف�سي  خا�سة 
املرعب  والرتفاع  فلو،  اأ مبدينة 
و�سل  اليييذي  لييعييددالييوفيييييات 
وت�سجيل  وفيياة،   اإىل17حالة 
اأكيييييرث مييين �ييسييبييعييني حيياليية 
املجتمع  ممثلو  موؤكدة،ونا�سد 
املييييدين اجليييهيييات الييو�ييسييييية 
حلول  لإيجاد  العاجل  التدخل 
قييدر  ل  كييارثيية  حيييدوث  قييبييل 
بع�س  ت�رصيح  وح�سب  الله، 
بهذه  والييعييامييلييني  املييميير�ييسييني 
نهم  فاإ ال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سة 
انت�سار  منذ  للعمل  جمندون 
19،ليال  كييوفيييييد  فيييريو�يييس 
حمفوفة  ظيييروف  يف  نييهييارا 
الو�سائل.           قلة  باملخاطرب�سبب 
بو�رصيط عبدالقادر 

موجة  ورقييليية  ولييية  �سهدت 
ال�سبوع  خييالل  احييتييجيياجييات 
بحقهم  للمطالبة  املييا�ييسييي 
�سئموا  بييعييدمييا  التنمية  يف 
املحليني  املنتخبني  وعييود  من 
املييتييعيياقييبييني عييلييي املييجيياليي�ييس 
وايل  ميينييا�ييسييدييين  امليينييتييخييبيية 
علي  للوقوف  ورقييليية،  ولييية 
عا�سمة  احييييياء  معاناة  مييدى 
هذه  تفتقر  اين  ال�سود  الذهب 
و   احل�سارية،  للتهيئة  الحياء 
قنوات  اهيييرتاء  ميين  ت�ستكي 
�سعود  و  ال�سحي  اليي�ييرصف 
مياه  يف  �سح  و  القدرة  املياه 
اول  �سبيحة  با�رص  ال�رصوب؛ 
أبو  ورقلة   ولية  وايل  ام�س 
خمتلف  بو�سته   ال�سديق  بكر 
ال�سعبية  الٔحياء  و  املناطق 
بوعامر  و  املخادمة    : بالولية 
الييهييادفيية  و  عييتييبيية  �سعيد  و 
�سري  و  التنمية  واقع  لتق�سي 
يف  الّنظر  و  امل�ساريع  خمتلف 

بالولية.  املواطنني  واقع 
زيارته  ا�ستهل  الولية  وايل   
ظروف  على  ميدانيا  للوقوف 
حييييياة �ييسييكييان حييي املييخييادميية 
الزيارة  كانت  أين   ، ال�سعبي 
الوايل  لل�سيد  مواتية   فر�سة 
عن  كييثييب  عييين  ليييالٔطيييالع 
املطروحة  النقاط  من  العديد 
احلي  �سكان  بني  املتداولة  و 
ايييين قيييام مبييعيياييينيية الييطييريييق 
املخادمة،  مبنطقة  الرئي�سي 
بداية  على  الييوقييوف  كييذا  و 
 . املخادمة  طريق  تعبيد  ا�سغال 
حي  الطرق  مفرتق  معاينة   و 
وحي  باملخادمة  م�سكنا   80
زيييارة  كييذا  و  عمران  �سيدي 

بوعامر  مبنطقة  ال�سخ  حمطة 
أر�سية  معاينة   متت   كما   ،
جواري  ملعب  لجناز  مقرتحة 
و  ا�سطناعيا   مع�سو�سب 
و�سعية  ملييتييابييعيية  اليييوقيييوف 
حي  بيييني  اليييرابيييط  الييطييريييق 
وحي  بورقلة   الق�رصالعتيق 
ابوبكر  ا�ستغل  كما  بوعامر 
اليي�ييسييديييق بييو�ييسييتيية زيييارتييه 
متابعة  علي  للوقوف  امليدانية، 
املركب  م�رصوع  أ�سغال  �سري 

 ، عتبة  ب�سعيد  اجلواري 
التي  والييتييفييقييد  عييمييل  زييييارة 
اتاحت  الولية  وايل  بها  قييام 
فييير�يييسييية   ليييالٔ�يييسيييغييياء و 
بني   الييتيي�ييسيياور  و  الييتييحيياور 
احلي  �سكان  و   الولية  وايل 
و   ، الزيارة  من  نقطة  كل  يف 
�سكان  حيالها   أعييرب  التي 
�سعادتهم  عيين  املخادمة  حييي 
أن  يف  أملني  بها  الكبرية 
ال�سوداء  النقاط  كل  ت�سوى 
فر�سة  تكون  ان  اآملني  باحلي 
لتطوير  جييديييدة  لانييطييالقيية 
وتييرية  يف  الٔ�يييرصاع  و  احلييي 
امل�ساريع  لييكييل  الٔ�ييسييغييال 
كما  احلي  منها  ا�ستفاد  التي 
على  �سدد   و  الولية  وايل  األح 
امل�ساريع  كل  ت�سليم  �رصورة  
وفق  و  املييحييددة  أجييالييهييا  يف 
دفاتر  يف  املكفولة  اليي�ييرصوط 
واعدا   ، امل�ساريع  هذه  �رصوط 
الن�سغالت  بدرا�سة  بالتكفل 
مرحلة  يف  تنفيذها  و  املرفوعة 
الٔولويات  مراعاة  مع  قادمة، 

. الٔخرية  هذه  تنفيد  يف 
فا�سل  بن  يو�سف 

الجتار  مكافحة  فرقة  اأح�ست 
التابع  باملخدرات  امل�رصوع  غري 
لل�رصطة  الولئية  للم�سلحة 
اأمن  م�ستوى  على  الق�سائية 
الفرتة  خييالل  غييرداييية  وليييية 
جوان  و   2019 جييوان  بني  ما 
ق�سية   124 معاجلة   ،  2020
و  املييخييدرات  مبحاربة  متعلقة 
تزامنا  هذا  و  العقلية،  ثرات  املوؤ
فة  اآ ملكافحة  العاملي  اليوم  مع 
جوان   26 لي  املوافق  املخدرات 
تييراوحييت  و   ، �سنة  كييل  ميين 
بن�سبة  املعاجلة  الق�سايا  جممل 
حيازة،  ق�سايا  بني  ما   ،  100%
اأوقفت  ين  اأ ترويج،  و  ا�ستهالك 
مع  بالتن�سيق  امل�سالح  ذات 
العملياتية  امل�سالح  خمتلف 
كافة  ،عر  الق�سائية  لل�رصطة 
مت  متورطا   219 الولية  تراب 

الق�سائية،  اجلهات  اإىل  تقدميهم 
كلغ   20 ميين  اأكيييرث  حجز  مييع 
قر�سا   1671 املييخييدرات،  من 
من  قيييارورة   12 او  مهلو�س 
حيث  املييهييلييو�ييسيية،  اليي�ييسييوائييل 
املعاجلة  الق�سايا  انق�سمت 
متعلقة  قيي�ييسييييية   66 اإىل 
ثرات  املوؤ و  املخدرات  بحيازة 
 ، الإ�ستهالك  لغر�س  العقلية 
برتويج  متعلقة  ق�سية   58 و 
العقلية.   ثرات  املوؤ و  املخدرات 
فعالن  دورن  املواطن  لعب  و   
من  النوع  هذه  مثل  معاجلة  يف 
مبادرات  من  هذا  و  الق�سايا، 
التبليغ           و الت�سال عر 
�ساهمت  التي  اخل�رصاء،  الأرقام 
الييتييدخييل  يف  فييعييال  بيي�ييسييكييل 
العملياتية،  للم�سالح  الفوري 
بييعييد ا�ييسييتييغييالل املييعييلييومييات 

على  عالوة  امل�ستقاة،  الأولية 
تنفذها  التي  الليلية  الدوريات 
لآخر  احلني   من  امليدانية  الفرق 
تعرف  التي  امل�سبوهة،  بالنقاط 
مما  املمنوعات،  هذه  ملثل  رواجا 
الق�سائية  ال�رصطة  فراد  اأ مكن 
ا�ستهالك  ق�سايا  معاجلة  من 
بعدة  الإطيياحيية  مع  �سخ�سي، 
لها  اأخييرى  و  حملية  �سبكات 

وطنية. امتدادات 
ت�سعى  التي  العمليات  هييذه   
ال�رصطة  م�سالح  ورائها  من 
اخلناق  ت�سييق  اإىل  بغرداية 
هي  ال�سموم،  هذه  مروجي  على 
ملختلف  متفرقة  عمليات  نتيجة 
فيييرق اليي�ييرصطيية الييقيي�ييسييائييييية 
قييليييييم  بييغييرداييية عيير كييافيية اإ
ت�سعى  و  هييذا  الخت�سا�س،  
التقليل  اإىل  امل�سالح  ذات  دوما 

فيييييييات  مييين خمييتييلييف هيييذه الآ
م�ساعيها  تدعييم  خيالل  مين 
امليييييدانييييييييييية بييعييمييل وقييائيييييي 
العدييد  تنظييم  عيير  ميييواٍز 
التح�سي�سية  احلييمييالت   ميين 
الف�ساءات  خمتلف  با�ستغالل 
ال�رصكاء  خمتلف  مع  بالتن�سيق 
ييين  الجييتييميياعيييييني بييامليييييدان، اأ
اأحيي�ييسييت خييلييييية التيي�ييسييال و 
الولية  باأمن  العامة  العالقات 
ن�ساطا   64 الييفييرتة  بيينييفيي�ييس 
و  للتح�سي�س  موجها  ات�ساليا 
اأغلبه  املخدرات،  من  الوقاية 
املتمدر�سني،  فئات  ا�ستهدف 
عيييييالوة عيييليييى اليييتيييدخيييالت 
ذاعة  اإ مع  بالتن�سيق  ذاعية  الإ

املحلية. غرداية 
عامر.ع بن   
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نييقيي�ييس  عيييين  لييلييتييعييبييري  و 
الطبية   الو�سائل  و  الإمكانيات 
قبل  من  فعلية  مرافقة  وغياب 
ما  وهييو   ، املعنية  ال�سلطات 
والتوتر  القلق  وعييزز  بعث 
العاملني  نفو�س  يف  واخلييوف 
 ، م�ستوياتهم”  اختالف  على 
لفتات  املحتجون  رفع  حيث 
اأهمها  مطالبهم،  عليها  كتبت 
نريد  كورونا  منحة  نريد  "ل 
 ،  " مليير�ييسييانييا  طييبييييية  اأجييهييزة 
ال�سينية  �ييسييعيية  الأ اأن  وكيييذا »�ييسييكييانييري« املييهييم يف كما 

بالفريو�س  الإ�سابات  ك�سف 
اأحييد  ل  و  مييدة  ميينييذ  معطل 
يتم  واملر�سى  م�سريه  يعرف 

الأ�سعة  مراكز  اإىل  اإر�سالهم 
مييام  واأ  ، بييه  للقيام  اخلييوا�ييس 
املحتجون  ينا�سد  الو�سع،  هذا 
من  الييتييدخييل  ال�سحة  وزيييير 
بالو�سائل  امل�سلحة،  دعم  اأجل 
واإر�سال  حتقيق  وفتح  الطبية 
�سياق  ويف   ، مييراقييبيية  جليينيية 
و  الطبي  الطاقم  نظم  مت�سل 
باحلجرية   العمال  و  طبي  ال�سبه 
م�ستوى  على  احتجاجية  وقفة 
لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة 
منددين  باحلجرية،  للجوارية 
�رصف  يف  التماطل  اأ�سموه  مبا 

19 . كوفيد   منحة 

وقفة  يف  بتقرت  عمريات  �سليمان  م�ست�سفى  م�ستوى  على  املهنيني  العمال  وحتى  واملمر�سني  الأطباء  من  عدد  اأم�ش  جتمع 
التي  ال�سيئة  بالظروف  منددين   ، الأمر  تدارك  كافة وحماولة  امل�ستخدمني  ومعاناة  �سوت  تبليغ  اأجل  من  احتجاجية، 

املنتدبة  الولية  م�ستوى  19 على  اإ�سابة بفريو�ش كورونا  كوفيد  ارتفاع عدد  حالت  فيها مهنتهم، منذ  ميار�سون 
تقرت. 

املطالب عديد  بعد اأن �سهد "ال�سكانري"الوحيد مب�ست�سفى الأم والطفل �سغطا لرفع 
كبريا 

ماذا حدث ل�سفقة 2019 لقتناء 4 
اأجهزة �سكانري ل�سالح 4 م�ست�سفيات 

باجللفة !

اللجنة الولئية للت�سميات واإعادة الت�سميات

امل�سادقة على 4082 ت�سمية على موؤ�س�سات و�سوارع بالولية 
بعد موجة الحتجاجات التي �سهدتها ورقلة املطالبة بالتنمية

 الوايل  يبا�سر بزيارات ميدانية 
ملختلف اأحياء  عا�سمة الولية

اإح�ساء حمجوزات باأكرث من 20 كلغ من املخدرات بغرداية 
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دوار اأولد ال�سيخ ببقعة الكرامة بتربكانني  يف عني 
الدفلى  يف عزلة وبحاجة اإىل م�ساريع تنموية

     خمتار برادع
-----------------

من  اجليينييوب  باأق�سى  يييقييع   
الدفلى  عني  الولية  عا�سمة 
بالتدخل  الولئية  ال�سلطات   ،
و  العزلة   و  الغنب  مظاهر  لرفع 
،بعدما  عليه   ال�سوء  ت�سليط 
جتاه  حماولتهم  جميع  تفلح  مل 
املتعاقبني  املحليني  امل�سوؤولني 
الطريق  لإ�سالح  البلدية،  على 
همزة  يييعييد   الييييذي   الييوحيييييد 
و�ييسييل  بييني ثيييالث بييلييديييات  
مبختلف  املاين  و  تركانني،زدين 
عرف  والييذي  البلدية  �رصايني 
يعيق  اأ�سبح  مما  كبري،  ت�رصرا 

والتنقل. احلركة 
املوجهة  ال�سكوى  اأ�سحاب  اأّكد 
و  الدفلى  عني  ولية  وايل  اإىل 
حتوز  والتي  املحلية   ال�سلطات 
اأّن  منها،  ن�سخة  "التحرير" 
اآثروا  اأنهم  اأنف�سهم  يف  حّز  ما 
الأزمة  اأيام  مدا�رصهم  يف  البقاء 
م�سوؤولياتهم  الأمنية،وحتّملوا 
وحماية   اأر�سهم  عن  الذود  يف 
اليوم  اأنف�سهم  ليجدوا   ، الوطن 
حمرومني  الأمييين،  عييودة  بعد 
احلياة  �ييرصوريييات  اأب�سط  من 
التي  الييوعييود  رغييم  الييكييرمييية 
ال�سلطات  طييرف  ميين  تلّقوها 
املتتالية،  العهدات  يف  املحلية 
ميييازال  اأمييلييهييم  اأن  واأّكيييييدوا 
م�ساريع  تخ�سي�س  يف  قائما 
لفك  منطقتهم  ل�سالح  اإمنائية 
باإ�سالح  وذلك  عنهم،  العزلة 
م�سافة  على  الوحيد  الطريق 
الطرق   مبفرتق  5كيلومرتات، 
ال�سيخ   اولد  دوار  اىل  يييوؤدي 
دوار  اىل  يييوؤدي   اآخر  طريق  و 
من  يييعيياين  اليييكيييرامييية،وهيييو 
ومن   ، املييتييدهييورة  الو�سعية 
احلفر  كييرثة  و  التربة  انت�سار 
من  جعل  الذي  ،المر  العميقة 
�سواء  �سعبة   ال�سري  حركة 

اأ�سحاب  على  اأو  ال�سكان  على 
،الييتييي كييثييريا ما  اليي�ييسيييييارات 
خلفت  اعييطيياب  اىل  تتعر�س 
لأ�ييسييحييابييهييا خيي�ييسييائيير مييادييية 
التي  احلييفيير،  لييكييرثة  مييعييتييرة  
اوىل  مع  م�ستنقعات  ال  تتحول 
على  يييحييرم  املييطيير،و  قييطييرات 
ال�سريعليه   املتمدر�سني  ابنائهم 
لاللتحاق  الوحيييال  كييرثة  ميين 
الروابح  مبنطقة   الدرا�سة  مبقاعد 
6كيلومرتات  م�سافة  قاطعني 
الخرى  بال�سفة  ايابا  و  ذهابا 
مييدر�ييسيية  تييوجييد  ل  ،بييحيييييث 
رغم  منطقتهم  يف  ابييتييدائييييية 
ادى  ،الو�سع  ال�سكانية  الكثافة 
ال�سبية  من  العديد  عجز  اىل 
بيئة  يف  امل�سافة   تلك  قطع  عن 
و  املحافظ  ثقل  و  متدهورة  
الذي  اأج�سادهم  بنية  �سعف 
ايام  يف  القار�س  الرد  طحنهم 
بتوفري  يطالبون  ال�ستاء.كما 
بعد  لييليي�ييرصب   ال�سالح  املييياء 
ا�ستفاداتهم  رغم  املاء  ن�سوب 
باملياه  لييلييتييزود  ميي�ييرصوع   ميين 
؛  �سنة2018  لل�رصب  ال�ساحلة 
ماء  بدون  الوقت   ذلك  منذ  و 
حديثهم  يف  ال�سكان  عييّر  اإذ 
ا�ستيائهم  عن   " "التحرير  ل 
ل�سيما  امل�سوؤولني   جتاه  العميق 
امليينييتييخييبييني  املييحييليييييني الييذييين 
عن  تعبريهم،   ح�سب  عجزوا 
ال�رصوب   املاء  لأزمة  حل  ايجاد 
تيكزال   بواد  اجل�رص  م�رصوع  و 

ملعاناة  حد  لو�سع  مبنطفتهم،  
انهم  مييوؤكييدييين  امييدهييا،  طييال 
املجل�س  رئي�س  ابييواب  طرقوا 
العديد  يف  البلدي  ال�سعبي 
و  ا�ستقبلهم،  و  امليييرات  ميين 
ق�سد   تنادي"  ملن  حياة  "ل  لكن 
بدون  ولكن  لهم    حلول  ايجاد 
حمدثنا-  ييي�ييسيييييف-  جييييدوى  
يعانون  انهم   يقولون  ال�سكان 
ال�سيف  ف�سل  كل  حلول  مع 
املياه  جلب  يف  اليييام    �سائر  و 
الزهور  عمر  يف  ،لأطفالهم  
احلمريحتت  و  الييدواب  يركبون 
حارقة  �سم�س  اأ�سعة  لفحات 
تتجاوز  طويلة  م�سافات  لقطع 
ذلك  و  3كلم  الحيان  غالب  يف 
اخلا�سة  الآبييار  اىل  للو�سول 
البال�ستيكية  براميلهم  ملييلء 
واد  ميين  بييالييقييرب  املييوجييودة   ،
من  يخلو   يكاد  الييذي  تكزال 
زمن  يف"  نهبت  التي  رمييالييه، 
ت�سكو   حجارته  بقيت  و  ا"  مَّ
العزلة  لفك  غييدرالنيي�ييسييان.و 
ال�سكان  ينا�سد  الييدوار  على 
من   املييحييرومييون  و  املغبونون 
املييرافييق اليي�ييرصورييية  الخييرى 
يف  املنطقة،واأملهم  ل�سباب 
نف�س الغبار على اجناز م�رصوع  
بح�سب  تكزال،   وادي  ج�رص يف 
اليي�ييسييكييوى لييلييمييديييرالييولئييي 
العمومية...فقد  لييالأ�ييسييغييال 
منذ  املعنية   ال�سلطات  عاينت 
هذا  م�ست،  �ييسيينييوات  ثييالث 

بالدرا�سة  قامت  و  امليي�ييرصوع 
بح�سب  للم�رصوع   التقنية 
لفك  ت�رصيحاتهم   و  ال�سكوى 
همزة  باعتباره   و  عنهم  العزلة 
و�ييسييل بييني ثيييالث  بييلييديييات 
)فرقة  واملاين  ،زدين  تركانني 
حلد  ينفذ  مل  و  اجليييواهيييرة(...... 
امليي�ييرصوع  ليبقى  اليي�ييسيياعيية،  
الأهيييم  .و  الن�سيان  طييي  يف 
بها  يطالب  التي  املطالب  من 
لزاوية  العتبار  اإعادة  ال�سكان، 
التي  اليييدوار  بنف�س  ال�سيخ  
التي  و  عقود   منذ  قائمة  كانت 
يف  املهّمة  الزوايا  تعتراحدى 
الدفلى  عني  ولية  يف  و  اجلزائر 
اجل  من  اخل�سو�س  وجه  على 
كانت  التي  و  التعليم  و  الرتبية 
اهل  بها  ا�ست�ساء  منارة،  مبثابة 
خارجها  و  الولية  مناطق  كل 
تربوية  و  تعليمية  اأدوارا  ،لعبت 

ن�ساأتها....  منذ  هامة 
تعاليم  نيي�ييرص  يف  �ييسيياهييمييت 
يديها  على  تخّرج  و  ال�سالم 
من  املئات  و  الئمة   من  العديد 
الكرمي  القراآن  احلافظني  الطلبة 
النبوي  احلييديييث  و  باأحكامه 
معلمي  و�ساعدت  ال�رصيف  
بناء  قي   �ساىكت  و    ، القراآن 
لبنا  و  لل�سكان   م�سليات 
الكرمي   القراآن  حفظ  يف  و  ئهم 
ال�سيف. اييييام  يف  خييا�ييسيية  
يطالبون  ال�سيح  اولد  �سكان 
على  و  الييولئييييية  ال�سلطات 
املحرتم  الييوايل  ال�سيد  راأ�سها 
و  مطالبهم   العتبار  بعني  اخذ 
منطقتهم  على  ال�سوء  ت�سليط 
يف  للبقاء  تنموية   مب�ساريع 
"ل  يقولون  بحيث  ارا�سيهم 
مييكييان لييهييم �ييسييوى اأر�ييسييهييم 
رغيف  لتوفري  يخدمونها  التي 
يف  امل�ساهمة  و  لأطفالهم  خبز 
توليها  التي  الفالحية  التنمية 
بالغة.                                  اهمية  الدولة 

طالبت اأكرث من 70 عائلة تقطن بدوار اولد ال�سيخ ببقعة الكرامة ببلدية تربكانني ، الذي يعتربمنطقة من مناطق الظل التي 
توليها الدولة اأهمية بالغة،و ذات موقع  ا�سرتاتيجي و منطقة فالحية، و رعوية بامتياز.

توقيف 7 اأ�سخا�ش م�ستبه فيهم  ُيعترب منطقة ظل 

الق�سائية  ال�رصطة  فرق  توا�سل  
يف  ق�سنطينة  اأميين  مديرية  لدى 
يف  امل�سطر  خمططها  جت�سيد  
اأ�سكالها  مبختلف  اجلرمية  مكافحة 
على  باملحافظة  املتعلقة  ل�سيما 
كذا  و  املمتلكات،  و  الأ�سخا�س 
حيث  العامة،   وال�سكينة  النظام 
ق�سيتني  يف  ا�سخا�س   07 اأوقفت 
مبمار�سة  تتعلق  الأوىل  خمتلفتني 
و  رخ�سة  دون  ال�سحة  مهنة 
الثانية  و  عقلية،  موؤثرات  ت�سويق 
ال�سكان  اأو�ساط  يف  الرعب  زرع 
باإحذدى  م�سلح   جماعي  اإثر�سجار 
مدينة  بو�سط  ال�سعبية  الأحياء 
النيابة  على  حتويلهم  مت  ق�سنطينة 
جماعة  تكوين  تهمة  عن  املحلية 

اإجرامية
ب�سجار  تتعلق  الأوىل  الق�سية 
بي�ساء،  اأ�سلحة  با�ستعمال  جماعي 
مبدخل  ال�سباب  من  جمموعة  بني 
�سالح،  بيييوذراع  حييي  عييمييارات 
الق�سائية  ال�سبطية  اأوقفت  حيث 
باأمن  التا�سع  احليي�ييرصي  لييالأميين 
خالل  ميين  و  ق�سنطينة،  ولييية 
ال�ستغالل  و  احلثيثة  التحريات 
هوية  حتديد  مت  للمعلومات  اجليد 
توقيفهم  ليتم   ، فيهم  م�ستبه   03
اإقامتهم  مقرات  بتفتي�س  و  تباعا 
البي�ساء  الأ�سلحة  على  العثور  مت 
ال�سجارمتثلت  يف  امل�ستعملة 
الكبري،  احلجم  من  �سكينني  يف 
 ، ال�سنع  تقليدي  �سيف   ، ع�سا 
املتنقلة  الفرقة  متكنت  جهتها  من 
منجلي  علي  الق�سائية  لل�رصطة 
تفكيك  ميين  نوعية  عملية  يف 
 04 من  تتكون  اإجرامية  جماعة 
ق�سية  يف  متورطني  اأ�سخا�س، 
ممار�سة مهنة ال�سحة دون رخ�سة 
ت�ستعمل  �سيدلنية  اأدوية  بحيازة 
اأدوييية  وبيع  الب�رصي  الطب  يف 
وموؤثرة  خمييدرة  خ�سائ�س  ذات 
اإطييار  يف  رخيي�ييسيية  دون  عقليا 
منظمة  وطنية  اإجرامية  جماعة 

 18 تاريخ  اإىل  تعود  الق�سية   ،
جيد  ا�ستغالل  بعد  اجلاري  جوان 
�سيارة  بخ�سو�س  ملعلومات 
قادمة   3 �سي  �سيرتوان  نوع  من 
الطريق  عر  جميياورة  ولييية  من 
ا�سمارة،  عني  بلدية  نحو  ال�سيار 
و  الأدوييية  من  كمية  متنها  على 

العقلية. املوؤثرات 
نقطة  و�ييسييع  مت  اإثيييرهيييا  عييلييى   
مدينة  م�ستوى  على  مييراقييبيية 
بتوقيف  كللت  ا�ييسييمييارة  عييني 
متنها  على  ال�سبهة  حمل  املركبة 
باإخ�ساعها  اأ�ييسييخييا�ييس،  اأربييعيية 
على  عييرث  العثور  مت  للتفتي�س 
احلجم  �سغري  بال�ستيكي  كي�س 
كب�سولت   08 عييلييى  يييحييتييوى 
ملغ،   150 بريغابالني  دواء  من 
�سقف  غطاء  حتت  باإحكام  خمباأة 
التفتي�س  مكن  كما  املييركييبيية، 
كمية  �سبط  من  للمركبة  الدقيق 
نوع  من  ال�سيدلنية  الأدوية  من 
�سكل  ملغ،على   150 لوريكا  
اأم�ساط،  �ستة  من  م�سكلة  حزم 
 10 عييلييى  يييحييتييوى  م�سط  كييل 
باجلملة  للبيع  مهياأة  كب�سولت 
كانت  كب�سولة،   720 باإجمايل 
البال�ستيكية  اللواحق  خلف  خمباأة 
التحقيق  بنّي  و  املركبة،  وهيكل 
حمل  املوقوفني  اأحييد  اأن  املعمق 
الق�سائية  اجلهات  قبل  من  بحث 
واجليييرح  اليي�ييرصب  ق�سية  عيين 
الييعييمييدي بيياليي�ييسييالح الأبييييي�ييس، 
 728 حجز  ميين  مكنت  العملية 
مليون   25 و  بريغابلني  كب�سولة 
بعد  الرتويج،  عائدات  من  �سنتيم 
مت  التحقيق  جمريات  من  النتهاء 
اجناز ملف اإجراءات جزائية يف حق 
النيابة  اأمام  مبوجبه  قدموا  املعنيني 
املحلية عن ق�سية تكوين جدماعة 
جرائم  ارتكاب  اأجل  من  اإجرامية، 
و  املمتلكات  و  الأ�سخا�س  �سد 

زرع الرعب بني املواطنني.
عي�س علجية 

�سجار جماعي با�ستعمال اأ�سلحة 
حمظورة ببوذراع �سالح بق�سنطينة

التابعة  الييقييراييي�ييسييييية  قييرييية 
والتي  ما�رصة   لبلدية   اقليميا 
خرج  الظل،   مناظق  من  تعد 
عن  �سكانها  ييييام  الأ هييذه  يف 
امل�ساكل  تراكم  نتيجة  �سمتهم 
يف  والجتماعية   التنموية  
�سكانها  تعداد  البالغ  قريتهم 
اأ�سخا�س   2009 ميين  اأكيييرث 
الأخييرية   الإح�سائيات  ح�سب 

انه  ال�سكان  ممثلو  يقول  حيث 
من  ا�ستفادتهم  ميين  بالرغم 
�سنة  منذ  الريفية  ال�سكنات 
املرافق  هناك   زالت  ما   ،2014
اجناز  اىل  بحاجة  ال�رصورية 
ال�سحي  ال�رصف  �سبكة  ومنها 
واي�سال  ال�رصب  مياه  و�سبكة 
ت�سوية  بدون  لنه  الكهرباء  
ال�سحي  اليي�ييرصف  و�سعية 

تييبييقييى امليي�ييسيياكييل مييطييروحيية،  
ونحن   ال�سكان  يقول  وخا�سة 
توفري  تتطلب  ظروفا   نعي�س 
فكيف  اليينييظييافيية  امييكييانيييييات 
ال�سكان  واملياه منعدمة،  يعي�س 
و�سح  الن�سغالت   على  وردا 
قرية  بان  ما�رصة  دائرة  رئي�س 
مناطق  ميين  تعد  القراي�سية 
الهتمام  اجندة   يف  وهي  الظل 

م�سجلة  عمليات  هناك  حيث 
ال�سحي  ال�رصف  �سبكة  لجناز 
انه،  غري  الكهرباء،   واي�سال 
التي  امليزانية  ح�سب  اأولويات 
للتذكري....  امل�ساريع  تتطلبها 
من  تبقى  القراي�سية  قرية  اأن 
الكثافة   ذات  امليينيياطييق  اأكييير 

. . نية. ل�سكا ا
�سليمان بن قناب

املرافق التنموية غائبة بقرية القراي�سية  مبا�سرة مب�ستغامن 

توقيف مروجْي امل�سروبات الكحولية وحجز 257 قارورة خمر بغليزان 
متييكيينييت عيينييا�ييرص اليي�ييرصطيية 
احل�رصي  بييالأميين  الق�سائية 
من  مييوؤخييرا  بغليزان  الييعييا�ييرص 
كمية  وحجز  �سخ�سني  توقيف 
معترة من امل�رصوبات الكحولية 
خمر  قارورة   260 بنحو  قدرت 

والحجام.  النييواع  خمتلف  من 
الييقيي�ييسييييية جيييياءت عييلييى اثيير 
عنا�رص  اىل  وردت  معلومات 
امل�سلحة  لذات  التابعة  ال�رصطة 
يقومان  �سخ�سني  بوجود  تفيد، 
برتويج امل�رصوبات الكحولية من 

الأحياء  و�سط  يف  رخ�سة  دون 
م�ستغلني  فيها  يقيمان   التي 
ليتم  العائلي،  م�سكنيهما  بذلك 
و�سع خطة عمل حمكمة اأف�ست 
متلب�سني  ال�سخ�سني  توقيف  اىل 
وهذا  اليهما،  املن�سوب  باجلرم 

مت  اأين  م�سكنيهما  تفتي�س  بعد 
امل�رصوبات  من  وحدة   257 حجز 
الأنييواع  خمتلف  من  الكحولية 
والأحجام. حيث  مت تقدمي امل�ستبه 

فيهما اإىل العدالة.
                   ابو ع�سام 

متيييييكييييين 
نيييهيييايييية 
ع  �سبو ل ا
عيينييا�ييرص 
اأمييييييييييين 
دائيييرتيييي 
و  تاجنانت 
غمة  لتال ا
بييييولييييية 

�سخ�سني  تييوقيييييف  ميين  ميييييليية 
و   ، ق�سائيا  م�سبوقني  خطريين 
 . حمظورة  بي�ساء  اأ�سلحة  حجز 
تفا�سيل الق�سية الأوىل تعود اإىل 
لعنا�رص  ليلية   مراقبة  دوريييات 
لفت  اأييين  تاجنانت،  دائيييرة  اأميين 
مبجرد  م�سبوه،  �سخ�س  انتباههم 
حيياول  اليي�ييرصطيية  عنا�رص  روؤيييية 
عرث  بتفتي�سه  توقيفه،  ليتم  الفرار 
م�سيل  غاز  قارورة  على  بحوزته 
ليتم  حالقة  �سفرتي  و  للدموع 
بعد  املقر.   اإىل  وحتويله  حجزها 

القانونية  الإجيييراءات  ا�ستكمال 
نيابة  اأمييام  فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت 
اأمرت  التي  العيد  �سلغوم  حمكمة 

بو�سعه رهن احلب�س .
عنا�رص  متكن  ال�سياق  نف�س  يف 
توقيف  من  التالغمة  دائييرة  اأميين 
�سخ�س م�سبوق  ق�سائيا مطلوب 
يحوز  الق�سائية  اجلييهييات  لييدى 
)ع�سي  حمظورة  بي�ساء  اأ�سلحة 
ليتم   ) �سكني  �ساطور،  خ�سبية، 
اقتياده اإىل املقر ملبا�رصة الجراءات 

القانونية. 
مهناوي بوجمعة 

توقيف م�سبوقني ق�سائيا  و حجز 
اأ�سلحة بي�ساء حمظورة مبيلة 



الربكاين بن عامر.. لعب وفاق عني احلجل 

لعب يف �سن �سغرية 
بطموحات كبرية 

التعاقد  نحو  التحرك  بر�صلونة،  ينوي 
االإ�ــصــبــاين بيب جـــوارديـــوال، مــدرب  مــع 
مان�ص�صرت �صيتي، لقيادة الفريق الكتالوين، 

املو�صم املقبل.
ــه يف  ــرتات ـــواأ ف ويــعــيــ�ــص بــر�ــصــلــونــة، اأ�ـــص
اآخر  يف  مرتني  وتعادل  ــرة،  االأخ الفرتة 
عليه  يتفوق  وقــد  بالليجا،  مواجهات   3
يف  نقطتني  بفارق  مدريد،  ريــال  غرميه 
الفوز  امللكي،  حقق  حــال  الليجا،  �صدارة 

على م�صيفه اإ�صبانيول، اليوم االأحد.
جوارديوال  الإعادة  بر�صلونة،  و�صيتحرك 
�صحيفة  بح�صب  نــو،  للكامب  ــرى  اأخ مــرة 
ف�صل  حــال  الربيطانية،  "اإك�صربي�ص" 
ملحكمة  املــقــدم  اال�صتئناف  يف  ال�صيتي 
اإيقافه  عقوبة  ب�صاأن  الريا�صية  التحكيم 

عامني من امل�صاركة اأوروبًيا.
اأن حت�صم املحكمة الريا�صية،  ومن املنتظر 
املقبلني،  االأ�صبوعني  غ�صون  يف  موقفها 
"يويفا"  ــــي  االأوروب االحتـــاد  ر  قـــرَّ بعدما 
لقواعد  خرقه  ب�صبب  ال�صيتي؛  اإيــقــاف 

اللعب املايل النظيف.
عني  الذي  "بر�صلونة،  ال�صحيفة،  واأ�صافت 
يناير/ يف  للفريق  مــدرًبــا  �صيتني  كيكي 
تفتح  من  واثًقا  يبدو  املا�صي،  ثان  كانون 
جوارديوال للعودة من جديد، و�صيكون من 

العقوبة  رفع  يتم  مل  حال  اإقناعه،  ال�صهل 
عن الفريق االإجنليزي".

وتوىل جوارديوال، تدريب ال�صيتيزن قبل 
4 اأعوام، ويدخل عامه االأخر يف عقده مع 
الربميرليج  لقب  خ�صارة  وبعد  ال�صيتي، 
جتل�ص  اأن  املنتظر  من  ليفربول،  ل�صالح 
اإدارة ال�صيتي مع املدرب االإ�صباين، للحديث 

عن م�صتقبله.
اأبطال  دوري  بلقب  بر�صلونة  ج  ُيتوَّ ومل 
عام  يف  فقط  واحـــدة  ــرة  م �ــصــوى  اأوروبــــا 
2015، منذ اأن رحل جوارديوال عن الرب�صا 
مع  خاللها  تــوج  �صنوات   4 بعد   2012 يف 

الفريق بـ14 لقًبا.

املــديــر  ــويل  ــي ب �صتيفانو  ــول  ــع ُي
جنمه  على  ميالن،  لنادي  الفني 
نا�صر،  بــن  اإ�صماعيل  اجلــزائــري 
االأحد،  يوم  روما  ا�صتقبال  خالل 
�صمن االأ�صبوع الـ)28( من الدوري 

ملعب  على  القدم،  لكرة  االإيطايل 
�صرو". "�صان 

نا�صر  بن  النجم  بيويل  وامــتــدح 
هذه  ي�صبق  �صحايف  موؤمتر  خالل 
قــال:  حيث  املرتقبة،  املــواجــهــة 

ال  بدنية  بقوة  يتمتع  "اإ�صماعيل 
واحد  �صراع  يف  خا�صة  ت�صدق، 
اإدارة  يح�صن  اأنه  كما  واحــد،   �صد 
كثراً  يجتهد  العــب  هــو  اللعب، 
ــدة  امل يف  كــبــر  ب�صكل  ويــتــطــور 

اأن ي�صبح العبًا  االأخرة، واأتوقع 
كبراً يف امل�صتقبل".

اأ�صاد يف  اأن  ل�صتيفانو بيويل  و�صبق 
ال�صاب،  بالعبه  املرات  من  العديد 
اأقل من مو�صم واحد  الذي �صار يف 
فقط، اأحد اأح�صن العبي الفريق، 
االأندية  من  العديد  عند  ومطلوبًا 
�صان  باري�ص  غرار  على  الكبرة، 
لكن  �صيتي،  ومان�ص�صرت  جرمان 
م�صرة  "الرو�صونري" تبقى  اإدارة 
دائمًا على موقفها يف االحتفاظ به 

وغلق الباب اأمام كل االإغراءات.
رومــا،  مواجهة  ميالن  و�صيدخل 
التي  الرائعة  بالنتيجة  مت�صلحًا 
ملعب  يف  املا�صية  اجلولة  حققها 
االنت�صار  وحتقيق   ،)4/1( ليت�صي 
كفياًل  �ــصــيــكــون  ــاء  ــق ــل ال ـــذا  ه يف 
ابراهيموفيت�ص،  زالتــان  لرفقاء 
حجز  من  اأكرث  االقرتاب  اأجل  من 
ــدوري  ال مل�صابقة  موؤهلة  مرتبة 

االأوروبي.

االحتاد  رئي�ص  اأحمد،  اأحمد  يعقد 
“كاف”،  الــقــدم  لــكــرة  االأفــريــقــي 
الفيديو  ــرب  ع �صحافيًا  مـــوؤمتـــراً 
االإعـــالم  و�ــصــائــل  مــع  كونفران�ص 
�صابقة  يف  الثالثاء،  بعد  املختلفة، 
مل حتدث من قبل يف تاريخ االحتاد 
منعًا  احرتازي  كاإجراء  االأفريقي، 
لتحديد  كورونا،  فرو�ص  لتف�صي 
مــ�ــصــر الــبــطــوالت االأفــريــقــيــة 
املنتخبات  م�صتوى  على  وت�صفياتها 

واالأندية.
يف  االأفــريــقــي  ــــاد  االحت و�صيعلن 
اإليه  يتو�صل  ما  ال�صحفية،  الندوة 
اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد، 
عرب  نف�صه  اليوم  يف  يعقد  ــذي  وال
ــودة  ع قـــــرارات  حل�صم  الــفــيــديــو 
احلــايل  للمو�صم  �ــصــواء  املناف�صات 

املجمد اأو املو�صم اجلديد.
اجتماعه  يف  “كاف”  و�صيناق�ص 
دوري  بطولتي  ا�صتئناف  مواعيد 
والكونفدرالية  اأفريقيا  اأبــطــال 
اإىل  احلـــايل،  للمو�صم  االأفريقية 
جانب م�صر كاأ�ص االأمم االأفريقية 
يف  اإقــامــتــهــا  واملــــقــــررة   ،2021
املقبل،  جانفي  �صهر  يف  الكامرون 
اجلديدة  “كاف”  اتفاقية  وكذلك 
وجود  حول  امل�صرية  ال�صلطات  مع 
موعد  بجانب  الــقــاهــرة،  يف  مقره 
الخــتــيــار  “كاف”  جـــوائـــز  حــفــل 
وي�صتعر�ص   ،2020 لعام  االأف�صل 
البطوالت  بكل  املتعلقة  االأمور  كل 

االأفريقية للرجال وال�صيدات.
يف املقابل، يدر�ص االحتاد االأفريقي 

اأبطال  تعديل نظام بطولتي دوري 
مع  متا�صيًا  والكونفدرالية،  اأفريقيا 
الظروف املحيطة باللعبة يف الوقت 
احلايل يف ظل تف�صي الوباء بالقارة 
ال�صمراء والعامل، ما اأدى اإىل تاأجيل 

كل البطوالت منذ مار�ص املا�صي.
مباريات  باإقامة  مقرتح  وهــنــاك 
ن�صف النهائي للن�صخة احلالية بني 
والزمالك  املغربي،  والــوداد  االأهلي 
والرجاء املغربي من دور واحد على 
ملعب حمايد بداًل من النظام املتبع 
وذلك  واالإيـــاب،  الذهاب  بطريقة 
املتاأهلة  الثمانية  االأندية  الإعفاء 
هذه  يف  املخاطرة  من  البطولتني  يف 

الظروف ال�صعبة واال�صتثنائية.
االأفريقي  االحتــاد  م�صوؤولو  وطرح 
اأكرث من �صيناريو على �صوء تقارير 

اللجنة الطبية باالحتاد االأفريقي، 
يف  الالزمة  الطبية  التدابر  ب�صاأن 
مباريات  ــراء  اإج “كاف”  قرر  حال 
ن�صف نهائي ونهائي دوري االأبطال 
مظلة  حتـــت  والـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة، 
العاملية  ال�صحة  منظمة  توجيهات 
ما  وكذلك  احرتازية،  تدابر  من 
وت�صوراتها  امل�صابقات  جلنة  تقرره 
الإجراء املناف�صات، وهناك �صيناريو 
ــص  اأر� على  رباعية  دورة  اإقــامــة 
ــال  ــط االأب دوري  حل�صم  ــدة  ــاي حم
جتمدت  والتي  والكونفيدرالية، 
ن�صف  ــــدور  ال عــنــد  مــبــاريــاتــهــمــا 
امل�صري  االأهلي  يلتقي  اإذ  النهائي، 
والزمالك  املغربي  الـــوداد  �صقيقه 
املغربي،  الــرجــاء  �صقيقه  امل�صري 
النهائي  ن�صف  مباريات  اإقامة  اأو 

بلد  يف  احلالية  بالالئحة  والنهائي 
حمايد.

ــي اخــتــار  ــق ــري ـــان االحتــــاد االأف وك
دوري  نهائي  ال�صت�صافة  الكامرون 
نهائي  �صيقام  فيما  اأفريقيا،  اأبطال 
الكونفدرالية يف املغرب.كما يح�صم 
بطولة  ت�صفيات  م�صر  “كاف” 
اإقامة  املــقــررة  االأفريقية  االأمم 
نهائياتها يف الكامرون العام املقبل، 
 ،2022 قطر  مونديال  وت�صفيات 
اللجنة  تو�صيات  �صوء  على  وذلــك 
اأفريقيا  كــاأ�ــص  لبطولة  املنظمة 
يف  الإقامتها  بالن�صبة  �صواء  لــالأمم 
بالرغم  قبل  من  املحدد  موعدها 
من تاأجيل مباريات الت�صفيات بعد 

اجلولة الثانية اأم تاأجيله.

ــرة الــقــدم  ــك ـــرر االحتــــاد االأوروبــــــي ل ق
)يويفا(، ا�صتئناف مناف�صات بطولة دوري 
اأبطال اأوروبا، ب�صهر اأغ�صط�ص/ اأب املقبل، 
فــرو�ــص  تف�صي  ب�صبب  تــوقــف  والــــذي 

كورونا امل�صتجد.
ال�صروط  بع�ص  ــي  االأوروب االحتــاد  وو�صع 
تغر  حيث  امل�صابقة،  ال�صتئناف  الالزمة 
املباريات  �صتكون  حيث  البطولة،  نظام 
اأو  النهائي  ون�صف  ربع  يف  �صواء  املتبقية 
النهائي من مواجهة واحدة فقط، و�صتقام 

يف العا�صمة ل�صبونة.

رونالدو كريستيانو 

كري�صتيانو  يوفنتو�ص،  جنــم  �صي�صعى 
التاأهل  قــوة  مــن  اأوتـــي  مــا  بكل  ــدو،  ــال رون
لربع نهائي دوري االأبطال، ومن ثم اللعب 
الناحية  مــن  فيها  ن�صاأ  التي  املدينة  يف 

الكروية.
ــام  اأم الهزمية  فــخ  يف  يوفنتو�ص  و�صقط 
نظره ليون الفرن�صي، يف ذهاب دور الـ16 
يتقابل  اأن  يتبقى  حيث  امل�صابقة،  مــن 
املتاأهل  حل�صم  االإياب،  مباراة  يف  الفريقان 

لربع النهائي. 
بزوغ  على  �صاهدة  ل�صبونة  مدينة  وكانت 
لعب  بعدما  للنور،  وظــهــوره  كري�صتيانو 
بداية  يف  ل�صبونة  �صبورتنج  فريق  مــع 
م�صرته، قبل اأن يبداأ م�صواره مع �صناعة 
ملان�ص�صرت  بــاالنــتــقــال  ــخ،  ــاري ــت وال املــجــد 
ــد، ثـــم ريــــال مـــدريـــد واأخـــــًرا  ــت ــاي ــون ي

يوفنتو�ص. 
اأجل  من  كربيائه  عن  الــدون  و�صيدافع 
منذ  يح�صده  مل  ــذي  ال باللقب  التتويج 
بعدما  مدريد،  ريــال  �صفوف  عن  رحيله 
مع  االأول  مو�صمه  يف  به  التتويج  يف  ف�صل 
البيانكونري، بينما يواجه خطر اخلروج 
يف  ليون  اأمــام  اخل�صارة  بعد  الـ16  دور  من 

لقاء الذهاب.
االأبطال  بدوري  توج  اأن  لرونالدو  و�صبق 
يف  ـــدة  واح ــرة  م يونايتد  مان�ص�صرت  مــع 
مع  به  توج  بينما   ،)2008 )2007ـ  مو�صم 
4 مرات، يف موا�صم )2013ـ  ريال مدريد يف 
 )2017 )2016ـ   ،)2016 )2015ـ   ،)2014

و)2017ـ 2018(.

فيليكس جواو 

�صيكون  مــدريــد،  اأتلتيكو  ــب  الع جـــواو، 
�صي�صعون  الذي  الربتغاليني  النجوم  اأحد 
ملحاولة التتويج باللقب يف بالدهم، بعدما 
النهائي  لربع  ر�صمًيا  التاأهل  فريقه  �صمن 
الن�صخة  )بطل  ليفربول  على  التغلب  بعد 
 )1-0( بنتيجة  واإيــاًبــا  ذهاًبا  االأخـــرة(، 

و)3-2(.
و�صارك فيليك�ص مع الروخيبالنكو�ص هذا 
مباريات،   5 يف  االأبطال  دوري  يف  املو�صم 
بينما  هدفني  ت�صجيل  من  خاللها  متكن 

قدم متريرة حا�صمة واحدة. 

سيميدو نيلسون 

�صيميدو الظهر االأمين لرب�صلونة، 
على  للعب  ــرث  اأك �صيتحفز  ا  اأي�صً
بداية  يف  تاألقه  �صهد  الذي  امللعب 

مــ�ــصــرتــه، خــا�ــصــة واأنــــه لعب 
بداية  الربتغايل  بنفيكا  لنادي 
 )2012/2013( مــو�ــصــم  مـــن 
اأن  قبل   2017 �صيف  وحتى 

ينتقل اإىل بر�صلونة. 
لعب  اأن  ل�صيميدو  و�ــصــبــق 
الــكــثــر مــن املــبــاريــات مع 
الــنــور،  ملعب  على  بنفيكا 
املــبــاراة  �صي�صت�صيف  ــذي  ال
ال�صنوات  طــوال  النهائية، 
ــع الــفــريــق  ــي قــ�ــصــاهــا م ــت ال

الربتغايل.
�صيكون  ذلــك،  من  وبالرغم 
كبرة  مهمة  �صيميدو  على 
فريق  ــادة  ــي ق يف  تتمثل 
بــر�ــصــلــونــة نــحــو الــتــاأهــل 
للدور ربع النهائي، خا�صة 

يف  تعادل  البلوجرانا  واأن 
نابويل  مع  الـ16  دور  ذهــاب 

بينما   ،)1-1( بنتيجة  االإيطايل 
على  �صتقام  التي  االإيـــاب  مــبــاراة  يتبقى 

اأر�ص البار�صا.

السيتي ثنائي 

االأمين  الظهر  كان�صيلو  جواو  اأي�صا  هناك 
لل�صيتي، وزميله برناردو �صيلفا جنم خط 

و�صط ال�صيتيزنز.
وو�صع مان�ص�صرت �صيتي قدًما يف الدور ربع 
النهائي، بعدما متكن من اإدراك الفوز على 

ريال مدريد، يف ذهاب 
مبلعب  الـ16  دور 
برنابيو،  �صانتياجو 

ومع   ،)2-1( بنتيجة 
مواجهة  تتبقى  ذلك، 

االإياب بني الفريقني 
يف اإجنلرتا.

مون�صنغالدباخ  بورو�صيا  نادي  قّدم 
مو�صمًا مميزاً يف الدوري االأملاين لكرة 
النقاط  ح�صد  يف  بنجاحه  الــقــدم، 
وت�صّدر  املــبــاريــات،  مــن  الكثر  يف 
مرحلة  يف  عديدة  جلوالت  الــدوري 
جنى  ــذي  ال املجهود  وهــو  الــذهــاب، 
املوؤّهل  الرابع  املركز  بتحّقيق  ثماره 

مل�صابقة دوري اأبطال اأوروبا.
ــي  ـــري، رام ـــزائ وتـــاأّلـــق الــنــجــم اجل
مرة  الأّول  لــيــتــاأّهــل  �صبعيني،  بــن 
على  اأوروبــيــة  مناف�صة  اأكـــرب  اإىل 
يف  �صارك  اأن  بعد  االأندية،  م�صتوى 
رين  نادي  مع  ليغ"،  "يوروبا  مناف�صة 
املو�صم  خالل  فيها  وتاأّلق  الفرن�صي، 

املا�صي.
ــع نــاديــه  و�ــصــاهــم بــطــل اأفــريــقــيــا م
بف�صل  فــّعــالــة،  بطريقة  االأملــــاين 
يف  جنح  اإذ  وهجوميًا،  دفاعيًا  تاأّلقه 
"البوند�صليغا"،  بـ  اأهداف   5 ت�صجيل 
بينها  ــن  م ــر،  ــاأّخ ــت امل ــزه  ــرك م رغـــم 
بايرن  البطل  �صباك  يف  منها  ثنائية 

ميونخ.
يف  عريقة  تقاليد  اجلزائر  ومتلك 
�صارك  اأن  بعد  اأوروبــا،  اأبطال  دوري 
�صنوات  الالعبني منذ  املئات من  فيها 
ــون، حــيــث يعد  ــارك ــص ــ� ي ـــوا  ـــازال وم
العقب  �صاحب  ماجر،  رابح  اأ�صهرهم 
الذهبي والذي تّوج ناديه بورتو اأمام 

.1987 �صنة  باللقب  "البافاري"، 
ويق�صي رامي بن �صبعيني مو�صمه 

اأملانيا، بعد جتربتني  االأول يف 
مع  الفرن�صي،  ـــدوري  ال يف 

رين،  ثم  مونبلييه  نــادي 
لنادي  انتقاله  و�صبقهما 
الذي  البلجيكي،  لر�ص 
من  قــادمــًا  فيه  احــرتف 
اجلزائري،  ــرادو  ب نــادي 

عربيا  العــبــا  و�ــصــيــكــون 
لقافلة  يــنــ�ــصــم  جـــديـــدا 

العرب  الالعبني  من  العديد 
الذي يظهرون يف هذه امل�صابقة 

الهامة.

مدرب ميالن: بن نا�سر �سي�سبح لعبًا كبريًا يف امل�ستقبلبر�سلونة واثق من اإقناع جوارديول بالعودة !

الثالثاء هذا  القارية  املناف�سات  م�سري  "الكاف" يك�سف 
عودة الأبطال.. رونالدو يحارب ل�ستعادة كربيائه يف موطنه

بن �سبعيني يح�سد تاأ�سرية رابطة اأبطال اأوروبا

بالعديد  امل�صيلة   بوالية  احلجل  عني  مدينة  تزخر 
كرة  ريا�صة  يف  ال�صيما  عديدة  ريا�صات  يف  املواهب  من 
اأن تفجر طاقاتها على  التي تريد  القدم ، هذه املواهب 
غرار  على  امل�صروعة  طموحاتها  حتقق  و  الواقع  اأر�ص 
عامر  بن  ال�صاب  الالعب  �صورة  يف  الكبار  الالعبني 
ــب اأكــابــر وفــاق عــني احلــجــل  املنتمي  ــاين  الع ــربك ال
الوحيد  الفريق  وهــو  باتنة  لرابطة  الثاين  للجهوي 
ال�صبانية  الطاقات  من  بالعديد  تعج  التي  للمدينة 
خا�صة يف مع�صوقة اجلماهر كرة القدم و الأن جريدة  
مثل  ت�صجع  التي  االعالمية  الو�صائل  مــن  الو�صط– 
الالعب  بهذا  ات�صال  لها  كان  ال�صبانية  املواهب  هوؤالء 
القدم  كــرة  لعبة  مع  بدايته  عن  خالله  من  حتدثت 
والريا�صة  ال�صباب  مدار�ص  يف  كانت  باأنها  قــال  التي 
الرباعم  �صنف  "  يف  " �صعيد  كمال  �صريفي  املــدرب  مع 
الوفاق   فريق  داخل  الكروية  موهبته  بعدها  ليج�صد 
ال�صبانية  الفئات  كل  يف  ويتدرج  االأ�صاغر   �صنف  يف 
بعيد  غر  و  ذلــك  بعد  لينتقل  االأوا�ــصــط  اإىل  و�صوال 
وهو  احلجل  عني  وداد  اأكابر  يف  العبا  ال�صنف  ذات  يف 
ب�صنف االأوا�صط فار�صا نف�صه كاأحد الالعبني املميزين 
يف الفريق وحمققا بذلك ال�صعود معه ،  امل�صتوى املتميز 
الوفاق  ادارة  من  جعل  الوداد  مع  الربكاين  قدمه  الذي 
جمموعة  مع  الفريق  ل�صفوف  اإعادته  بغية  به  تت�صل 
ق�صد  ال�صبانية  فئاتها  يف  تكّونوا  الذين  الالعبني  من 
البدنية  امكاناتهم  على  والتعويل  الفريق  ت�صبيب 
جديد  من  ليعود   ، تناف�صي  فريق  وتكوين  والفنية 
الذي  االأكابر  �صنف  مع  احلجل  عني  وفاق  �صفوف  اإىل 
بفارق  ال�صلعة  حمام  احتاد  بعد  الثانية  املرتية  يحتل 
كبرة  ب�صورة  م�صاهما   ، مقابلة  وبناق�ص  نقاط  ثالث 
يف نتائج الفريق الرائعة  و يرى الظهر االأي�صر ال�صاب 
ب�صكل  اأثر  كورونا  جائحة  ب�صبب  البطولة  توقف  باأن 
كبر على تدريبات العديد من الالعبني خا�صة الذين 
املتهاونة  الفئة  اأو  الفردي  التدرب  امكانيات  ميلكون  ال 
الالعبني  كل  يلزم  ــذي  ال اجلماعي  التدريب  عك�ص 
و  املتوفرة  االمكانيات  جانب  اإىل  االن�صباط  و  احل�صور 
يوؤكد من ناحية ال�صارع الريا�صي اأن هذا التوقف ترك 
اأي�صا فراغا رهيبا ي�صعر به اليوم الالعب و املنا�صر على 
هذه  مثل  يف  البطولة  ا�صتئناف  اأن  وقال   ، ال�صواء  حد 
الظروف املحيطة بفرو�ص كورونا �صعبة جدا و تبقى 
االهتمامات  مقدمة  يف  عامة  املواطن  و  الالعب  �صحة 
بتوفر  مرهونة  هــي  البطولة  ــودة  ع ــاأن  ب م�صيفا   ،
حديثه  يف  معرجا  املالئمة  ال�صليمة  ال�صحية  الظروف 
التدريبات  يف  يق�صيها  باأنه  قال  التي  يومياته  حول 
و  بن�صائح  م�صتعينا  امل�صائية  الفرتة  خالل  الفردية 
ار�صادات بع�ص املدربني ، فالالعب �صغر يف �صنه كبر 
م�صتويات  يف  للعب  يطمح  فهو  اأهدافه   و  طموحاته  يف 
اأكرب هذا كما مل يخف الالعب طموحاته وقال �صحيح 
يف  اأرغب   ، كبرة  بطموحات  ولكن  �صغرة  �صن  يف  اأنا 
لالأن�صار  واهــدائــه  الوفاق  فريق  مع  ال�صعود  حتقيق 
الذين اأوجه لهم حتية خا�صة على دمعهم يل وللفريق ، 
ويف االأخر دعا اأن�صار الفريق بااللتفاف حول فريقهم 
اإىل  ال�صعود  حتقيق  لفريقه  اأمال  م�صاندته  يف  البقاء  و 

ق�صم اجلهوي االأول .

اأزمة كورونا و"املريكاتو".. هل تفتح الأندية 
خزائنها املالية ؟

مو�صم  الريا�صية  اجلماهر  ترتقب 
املقبل  الــ�ــصــيــفــيــة  االنـــتـــقـــاالت 

من  الرغم  على  ال�صرب،  بفارغ 
حولها،  الــكــبــرة  ال�صكوك 

االقت�صادية  املعاناة  ب�صبب 
خلفها  الـــتـــي  الــكــبــرة 
كورونا،  فرو�ص  انت�صار 
الذي �صكل اأزمة حقيقية 
ــوم  لــكــبــار االأنـــديـــة وجن
يف  امل�صتديرة"  "ال�صاحرة 

الفرتة االأخرة.
كورونا  فرو�ص  اأزمة  وقبل 

كانت  بـ"كوفيد19-"،  املعروف 
ال�صفقات  تنتظر  اجلــمــاهــر 

انتقال  اأجـــل  مــن  الــكــبــرة،  املالية 
العامل  يف  االأوىل  ال�صعبية  اللعبة  جنوم 

الوباء  لكن  الكربى،  االأنــديــة  اإىل 
كبرة  �ــصــدمــة  �ــصــكــل  الــعــاملــي 

تدر�ص  باتت  التي  لـــالإدارات 
املتاحة  خــيــاراتــهــا  جميع 

ال�صيفي  "املركاتو"  يف 
املقبل.

االأندية  اإدارات  وتــدرك 
االأزمـــــــة  اأن  جـــــيـــــداً 
ـــاديـــة بــفــعــل  االقـــتـــ�ـــص

�صتوؤثر  كــورونــا  فرو�ص 
اللعبة  ــوم  جن قيمة  يف 

بعد  االنتقاالت،  �صوق  يف 
ال�صوقية  القيمة  انخفا�ص 

يعني  مــا  االأخــــرة،  ـــة  االآون يف 
ال  �صفقات  ُم�صاهدة  املمكن  من  اأّن 

ماليني  ب�صعة  قيمتها  تتجاوز 
االإ�صرتلينية،  اجلنيهات  من 

ميل"  "ديلي  �صحيفة  بح�صب 
الربيطانية.

�صيرتقب  ـــك،  ذل ــع  م لــكــن 
مهمة  �صفقات   10 اجلميع 
املقبل،  ال�صيف  يف 
لــــعــــدد مــن 
جنــــــــــوم 
الــ�ــصــف 

يف  االأول 
ــة  ــدي االأن

االأوروبية، 
راأ�صهم  وعــلــى 

ــيــان مــبــابــي،  كــيــل
ــم بــاريــ�ــص �ــصــان  ــاج ــه م

يف  ا�صمه  ارتــبــط  الـــذي  جــرمــان 
ريــال  بفريق  املا�صية  ال�صنوات 

مدريد االإ�صباين.
ــد  ــدري ــام ريــــال م ــم ــت ـــي اه ـــاأت وي
ال�صاب،  الفرن�صي  املهاجم  بخدمات 
الدين  زيــن  املـــدرب  رغبة  ب�صبب 
"امللكي"،  زيدان يف انتقال مبابي اإىل 
بلقب  "الديوك"  فوز  يف  اأ�صهم  بعدما 
اأف�صل  جائزة  وحاز   ،2018 العامل  كاأ�ص 
هّداف يف اأوروبا، وبعد نيله العديد من االألقاب 
اأن  يعتقدون  اجلميع  وكان  فريقه.  مع  املحلية 
ال�صفقة �صتقرتب من حاجز 200 مليون جنيه 
انخف�ص  كــورونــا  اأزمـــة  مــع  لكن  اإ�صرتليني، 

ال�صعر كثراً.
تدفع  لــن  اأنــهــا  مــدريــد  ــال  ري اإدارة  وتعتقد 
جنيه  مليون   130 �ــصــوى  مبابي  �صفقة  يف 
ب�صبب  اأي�صًا،  الرقم  من  اأقل  اأو  اإ�صرتليني، 
فرو�ص  عن  الناجمة  االقت�صادية  االأزمــة 
من  الكربى  االأندية  مُتكن  لن  التي  كورونا، 
احلال  عليه  كان  كما  املالية،  خزائنها  فتح 

�صابقًا.
توتنهام  مهاجم  كــني،  ــاري  ه النجم  واإىل 
ــزي، الــــذي اأظـــهـــرت الــتــقــاريــر  ــي ــل ــك االإن
ـــــرة وجــــود اهــتــمــام  الــ�ــصــحــافــيــة االأخ
يونايتد،  مان�ص�صرت  قبل  مــن  بخدماته 
جنيه  مــلــيــون   200 لــدفــع  ــداده  ــع ــت ــص وا�
املتاألق،  املهاجم  �صّم  �صبيل  يف  اإ�صرتليني، 
اإال اأن فرو�ص كورونا �صيفر�ص على اإدارة 
وافية،  درا�صة  اإعداد  احُلمر"  "ال�صياطني 

قبل بداية املفاو�صات.
وياأتي اهتمام مان�ص�صرت يونايتد بخدمات هاري كني، 
بعد حديث �صاحب الـ)26 عامًا( عن اأنه يريد الفوز 
م�صرته  انتهاء  قبل  والقارية،  املحلية  بالبطوالت 

االحرتافية، لكن الفكرة التي تفر�ص 
مل  احلمر"  "ال�صياطني  اأن  نف�صها، 
يف  حقيقيني  مناف�صني  يعودوا 
اأو  املمتاز  االإنكليزي  الدوري 
منذ  اأوروبـــا  اأبطال  دوري 

عدة �صنوات.
ــى الــعــقــبــة اأمــــام  ــق ــب وت
نــاٍد  اأي  اإىل  كــني  انتقال 
اإدارة  رفــ�ــص  يف  ــــر  اآخ
مفاو�صات  الأي  توتنهام 
تريده،  الــذي  بال�صعر  اإال 
ما يجعل خيار بقاء املهاجم 
االإنكليزي مع الفريق اللندين 
وجود  حال  يف  اإال  ب�صدة،  قائمًا 
الرئي�ص  حاجة  يلبي  جــاد  عر�ص 

دانييل ليفي.
الأهــــم  الـــثـــالـــثـــة  ـــة  ـــب ـــرت امل ويف 
ال�صيف  يف  املتوقعة  ال�صفقات 
النجم  ا�ــصــم  يظهر  املــقــبــل، 
جــادون  ال�صاب  االإنكليزي 
الـ)20  �ــصــاحــب  �صان�صو 
بورو�صيا  مهاجم  عــامــًا(، 
الذي  االأملاين،  دورمتوند 
�صديد  باهتمام  يحظى 
مان�ص�صرت  ناديي  قبل  من 

يونايتد وت�صل�صي.
�صان�صو  انتقال  قيمة  وتبلغ 
اإ�صرتليني  جنيه  مليون  مئة 
يجعل  ــا  م احلــــايل،  ــت  ــوق ال يف 
اإدارة بورو�صيا دورمتوند ال توافق 
على ال�صعر، وخا�صة اأن جناح مان�ص�صرت 
خدمات  على  احل�صول  يف  يونايتد 
هاري كني، �صُيعقد قدوم �صاحب 
"ال�صياطني  اإىل  عامًا  الع�صرين 
يــفــ�ــصــل  ــا  ــم ــي ف احلمر"، 
ــالق االأملـــــاين بــقــاء  ــم ــع ال

النجم ال�صاب ملو�صم اآخر.
بوغبا،  بول  الفرن�صي  اأما 
ــــًا يف  ــــع الـــــذي حــــّل راب
الــقــائــمــة، فــيــرتقــب هو 
االنتقاالت  �صوق  االآخــر 
عن  يرحل  حتى  املقبلة، 
يونايتد،  مان�ص�صرت  �صفوف 
بعد معاناته الكبرة وجلو�صه 
وتعر�صه  الــبــدالء  مقاعد  على 
ناديي  اأن  وبخا�صة  اإ�صابات،  لعدة 
ريال مدريد ويوفنتو�ص مهتمان به كثراً.

 50 من  اأكرث  يدفعا  لن  ويوفنتو�ص  مدريد  ريال  لكن 
اإ�صرتليني يف حال الدخول مبفاو�صات  مليون جنيه 
جادة ل�صم الفرن�صي، ما يعني اأن على اإدارة مان�ص�صرت 
واإقناعه  اأعماله،  يونايتد اجللو�ص مع بوغبا ووكيل 
قائمة  يف  خام�صًا  نيمار  وجاء  اإ�صايف.  ملو�صم  بالبقاء 
اهتمام  بعد  املقبل،  ال�صيف  يف  املتوقعة  ال�صفقات 
كورونا  فرو�ص  لكن  اأخرى،  مرة  بعودته  بر�صلونة 
فر�ص على اإدارة البار�صا التفكر كثراً، وخا�صة اأنها 
الربازيلي  �صعر  ي�صل  فيما  العبيها،  رواتب  خف�صت 
جنيه  مليون   150 اإىل  االنتقاالت  �صوق  يف  احلــايل 
�صان  باري�ص  مع  بقائه  خيار  يجعل  ما  اإ�صرتليني، 

جرمان اأمراً حمتماًل للغاية.
اأيــاكــ�ــص  ــم  جن فيها  ينتظر  ـــذي  ال هــولــنــدا،  واإىل 
بعد  م�صره،  معرفة  بيك  دي  فان  دوين  اأم�صرتدام 
اأن وافقت اإدارة الفريق على بيع عقده لريال مدريد 
مقابل 47 مليون جنيه اإ�صرتليني، لكن وكيل اأعماله 
اأعرب عن قلقه العميق من عدم اكتمال االأمر، بفعل 

اأزمة كورونا.
من  �ــصــاين  لـــروي  انتقال  �صفقة  تــبــدو  ــا،  ــدوره ب
للغاية،  �صعبة  ميونخ  بايرن  اإىل  �صيتي  مان�ص�صرت 
البافاري غر م�صتعد لدفع مئة مليون  العمالق  الأن 
الذي  ال�صاب  النجم  �صم  �صبيل  يف  اإ�صرتليني  جنيه 
قبل  به  حلقت  التي  االإ�صابة  من  �صفائه  رحلة  اأنهى 
باأن  ــراً  اأخ �صّرح  غــوارديــوال  اإن  حتى  اأ�صهر،  عدة 

هناك احتمااًل لبقائه معهم يف املو�صم املقبل.
ونبقى يف اإنكلرتا مع النجم نغولو كانتي، الذي ارتبط 
ال�صفقة  تبقى  لكن  بر�صلونة،  اأو  مدريد  ريــال  مع 
املعاناة  ب�صبب  ــايل،  احل الوقت  يف  بعيدة  املرتقبة 
�صرف  على  قدرتها  وعــدم  االأنــديــة،  لكبار  املالية 
مبالغ كبرة، كما كانت تفعل �صابقًا، ما يجعل اجلميع 
اأو  بال�صفقات،  �صحيحًا  يكون  قد  "مركاتو"  ينتظر 

�صينتقل النجوم باأ�صعار جديدة.
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حمليات

قرباج ل ميانع الرت�سح لرئا�سة 
الحتاد اجلزائري

اأكد حمفوظ قرباج، الرئي�ص ال�صابق للرابطة اجلزائرية 

لرئا�صة  الرت�صح  فكرة  اإطالقا  ميانع  ال  اأنه  القدم،  لكرة 

ال�صلطات  منه  طلبت  حال  يف  للعبة،  اجلزائري  االحتــاد 
العليا ذلك.

الدين  خــر  احلـــايل،  اجلــزائــري  االحتـــاد  رئي�ص  ــان  وك

فور  من�صبه،  من  االن�صحاب  يف  رغبته  اأعلن  قد  زط�صي، 
انتهاء عهدته االأوملبية هذا ال�صيف.

ال�صبت:  يــوم  تلفزيونية،  ت�صريحات  يف  قرباج  وقــال 

من  كواحد  ا�صمي  تداولت  االإعــالم  و�صائل  بع�ص   "

املر�صحني لرئا�صة الفاف، لكن هذا الكالم �صابق الأوانه، 

خا�صة اأن بع�ص االأ�صباب متنعني من الرت�صح".

واأ�صاف "يف الوقت احلا�صر اأنا مرتبط بعملي، فاأنا اإطار 

الرت�صح  من  مينعني  االأمــر  وهذا  الدولة،  لدى  �صامي 

خلالفة زط�صي، اإال اإذا وافقت ال�صلطات العليا".

وختم "حتى االآن مل اأفكر يف رئا�صة االحتادية، لكن هذا 

اأن الرغبة غر موجودة، ففي حال طلبت مني  ال يعني 
ال�صلطات ذلك، لن اأرف�ص بكل تاأكيد".
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مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: الأ�سري املحرر الأديب / 
وليد الهودىل

----------------------------
التاأجيل  حتتمل  ل  اأمييور  هناك 
جي�س  انكفاأ  فعندما  واحدة،  ثانية 
املدينة بق�ّس  الذي هاجم  الأحزاب 
ل�ستئ�سال  وق�سي�سها  اجلاهلية 
احلرب  و�سعت  املوؤمنني،  �ساأفة 
ل�سرتاحة  النا�س  وراح  اأوزارهييا 
اأدران  ميين  والييتييحييّلييل  املييجيياهييد 
ر�سول  ولكن  واأهوالها،  املعركة 
قال  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله 
ال  الع�رص  اأحد  ي�سلني  ل  كلمته: 
نكث  من  هناك  قريظة،  بني  يف 
املييقيياوميية،  ظهر  وطييعيين  العهد 
ما  يف  معروفة  الق�سة  وبقّية 
بنو  والعباد.  البالد  خانوا  مبن  نزل 
معهم  احللول  من  يكن  مل  قريظة 
البحث  ينبغي  ول  كييان  مييا  ال 
وكل  احلييّل،  هييذا  غري  حلول  عن 
هذا  عن  بعيدا  ُجّربت  التي  احللول 
بالف�سل،  باءت  اليييام  هذه  احلّل 
حا�سما  وا�سحا  احلييّل  كييان  لقد 
ي�سلني  ل  فيه:  لب�س  ل  قاطعا 
قريظة.  بني  يف  اإل  الع�رص  اأحد 
الييزمييان  هيييذا  قيييّرر يف  عييا�ييسييم 
النبوّي  التطبيق  هييذا  ينّزل  اأن 
الع�رص  اأحد  ي�سلني  "ل  ال�رصيف: 
حتّرر  قريظة".عندما  بني  يف  اإل 
اثنتا  قوامها  طويلة  حب�سة  من 
اأن  لنف�سه  ي�سمح  مل  �سنة،  ع�رص 
يطيب  اأن  اأو  طويال،  ت�سرتخي 

ا�سرتاحة  يف  طييويييال  املييقييام  لييه 
الييذي  �سالحه  اأخيييرج  املييجيياهييد، 
الطويلة  ال�سنوات  هذه  انتظره 
ي�ستمر  اأن  قييّرر  ال�سر،  بفارغ 
يلني  اأن  قبل  الطريق  ذات  يف 
على  عزم  قلبه،  هدير  ويهداأ  جنبه 
عن  منافحا  وانطلق  ال�سوكة  ذات 
حيا�س  عن  والذود  �سعبه  كرامة 
ا�ستغاث  الييذي  واأق�ساه  قد�سه 
قريظة.  بني  تدني�سات  من  كثريا 
ن�سّلي  الذين  الفل�سطينيني  نحن 
بني  مع  م�ستبكني  �سلواتنا  كل 
ا�ستباك  دون  ولييكيين  قييريييظيية، 
الذين  وبني  بيننا  بكثري،  عا�سم 
لمة  عنهم  ينزعوا  ومل  نييفييروا 
وهناك  كييبييرية،  م�سافة  احلييرب 
وهناك  ا�ستباك،  دون  ا�ستباك 
ما  يييرى  ول  بنف�سه  ييينيياأى  ميين 
وهناك  قريظة،  بنو  فينا  يفعله 
املواجهة  خنادق  يف  يرابط  من 
من  وهيينيياك  الييزنيياد،  على  ويييده 
التي  ال�سيا�سة  بييياأوراق  يلعب 
وهناك  باملقاومة،  لها  �سان  ل 
يلتف  مل  عا�سم  وهناك.  وهناك 
�سفع  وهيييو  واحيييد  ليي�ييسيييء  ال 
فيه  ليعلم  در�سا  وتلقينه  املجرم 
من  له  القادم  الفل�سطيني  با�س 
هدم  له  اأرادوا  لقد  �سجونه،  عمق 
ل  ال�سجن  من  اإخراجه  ثم  روحه 
ال  يدور  ول  نف�سه  يف  اإل  يفكر 
�سعبه  ق�سية  عن  بعيدا  رحاها  يف 
تلتفت  ل  فال�سم�س  اأمته.  وقلب 
ادلهمت  مهما  اخلالدة،  ملهمتها  ال 

اأن  اإل  الفاق  واأغلقت  الظلمات 
هذه  يبّدد  كيف  يعرف  من  هناك 
الليل.  عتمة  وي�سيء  الظلمات 
قريظة  بنو  ارتكب  ثانية  ومييّرة 
باأوزارهم  رموا  النكراء،  جرميتهم 
�سهيدا،  لريتقي  �سالح  اأخيه  على 
نبّيه  نداء  جديد  من  عا�سم  �سمع 
الع�رص  اأحد  ي�سلني  "ل  الكرمي: 
ينتظر  مل  قريظة"،  بني  يف  ال 
المر  يف  يفّكر  مل  واحييدة،  حلظة 
احلرب  معلنا  منفردا  انطلق  ثانية، 
قريظة  بني  و�سل  واملييواجييهيية، 
�سّلى  هيينيياك،  الع�رص  ف�سّلى 
�رّصها  يعرف  ل  خا�سة  �سالة 
واأدرك  النبّوة  نداء  اأدرك  من  ال 
وكرامة  حرّية  معنى  اأعماقه  من 
املوؤمن  يكون  كيف  ذاق  الن�سان، 
عرفت  وفعل،  وعرف  ذاق   ، حّقا 
بذلك  فاإنك ت�سرتي  فالزم طريقك 
اأغاللها،  ميين  وحتييّررهييا  نف�سك 
الفانية  الدنيا  حدود  من  تنطلق 
ال�سموات  كل  يف  عاليا  لتحّلق 
هناك  الع�رص  �سلى  لقد  العالية. 
ال�سالة،  تييكييون  كيف  وعيييرف 
ول  الوطن  عن  تنف�سل  ل  �سالة 
لرّب واحد هو  ال  تعرف اخل�سوع 
ينبغي  اخلالئق، �سالة ل  كّل  رّب 
دينه  الدنّية يف  يعطي  اأن  مل�سّليها 
خاللها  من  يرى  �سالة  دنياه،  اأو 
ف�ساء  يف  منثورة  هباءة  جروتهم 
يييذّل  الييوا�ييسييع، �ييسييالة ل  الييلييه 
يعرف  ول  ي�ستكني  ول  �ساحبها 
الطغاة واجلبارين.  النتقام من  ال 

عاليا  راأ�سه  يرفع  اليوم  عا�سم 
حماكمهم  على  بقدمه  ويدو�س 
عا�سم  النتنة،  ريحتها  فاحت  التي 
ل  اأن  الحتالل  قادة  يتمنى  اليوم 
يعرف  ول  عا�سم  منييوذج  ينت�رص 
النبوي  التطبيق  هييذا  عن  اأحييد 
�سفحة  على  عا�سم  اأنزله  الذي 
الييروح  هييذه  تتمّدد  ل  ان   ، قلبه 
ول  الييوطيين  �سماء  يف  العالية 
وال�سجن  التغييب  اإل  لها  يكون 
لقد  متييامييا.   العك�س  فيييييحييدث 
�سماء  يف  جديدة  �سم�س  اأ�سيفت 
قبل  ترقبها  القلوب  فل�سطني، 
كّل  يتمنى  عاليا  منوذجا  العيون، 
هذه  نور  من  ي�ست�سيء  اأن  حّر 
ركابها  يف  ي�سري  اأن  ال�سم�س، 
واإذ   ، ل�سواها  العني  تعدو  ل  واأن 
اأربعة  اليوم  كتفه  على  تعّلق 
فهي  موؤبدات  ي�سمونها  اأو�سمة 
بطولت  على  �ساطع  دليل  مبثابة 
كّله  الييوطيين  و�ييسييعييت  خييارقيية 
العامل.  اأحييرار  كّل  اىل  وو�سلت 
الروح  هذه  عا�سم  يا  لك  هنيئا 
الأ�سيل  املييعييدن  وهييذا  العالية 
كثري  وىّل  زميين  يف  ثبت  الييذي 
�سالة  تطبيق  عيين  النا�س  ميين 
الع�رص  خييارج  وراحيييوا  الع�رص 
اأنت  ال�سغرية،  مبالعبهم  يرتعون 
للفرو�سية  وا�سعا  ميدان  فتحت 
لتو�ّسع  بفر�سك  وطرت  اخلارقة، 
الف�سيح  الأفق  امليدان اىل هذا  هذا 

   . لعظيم ا

عا�سم الفار�ش الذي نّزل تطبيق: ل ي�سلني اأحد الع�سر اإل يف بني قريظة؟!

الأ�رصى  لدرا�سات  فل�سطني  مركز  اأكد 
الذين  الفل�سطينيني  املواطنني  كل  باأن 
الحتالل  لدى  العتقال  بتجربة  مروا 
تعر�سوا  فئتهم  عيين  النظر  بغ�س 
التعذيب،  ا�سكال  من  اأكرث  او  ل�سكل 
للتعذيب،  ا�سلوبًا   80 اىل  ت�سل  والتي 
الإعالمي  الناطق  والنف�سي.  اجل�سدي 
الأ�سقر”  “ريا�س  الباحث  للمركز 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  تقرير  يف  اأو�سح 
اليوم  ي�سادف  الذي  التعذيب  ملناه�سة 
كل  من  يونيو  من  والع�رصين  ال�ساد�س 
عام اأن التعذيب ل ميار�س بحق الأ�رصى 
ممنهج  ب�سكل  امنييا  ع�سوائية  بطريقة 
اعلى  من  اخ�رص  وب�سوء   ، وخمطط 
لالحتالل  والق�سائي  ال�سيا�سي  الهرم 
املختلفة  الجهزة  كافة  باأن  واأ�ساف   .
يف  ت�سارك  الطبية  فيها  مبا  لالحتالل 
�سواء  الفل�سطينيني،  الأ�ييرصى  تعذيب 
بطريقة مبا�رصة بال�رصب وال�سبح والهز 
العنيف وغريها من و�سائل التعذيب، او 
من  وحماية  القانونية  التغطية  بتوفري 
ميار�س التعذيب من املالحقة، اأو بحرمان 
الأ�رصى من حقهم يف العالج وابتزازهم 

الأ�سقر”   ” وك�سف   . معلومات  لتقدمي 
منذ  تبداأ  والإرهاب  التعذيب  عملية  اأن 
يتم  حيث  لالعتقال،  الوىل  اللحظة 
خاللها  يتم  وح�سية  بطريقة  العتقال 
قوية،  بال�ستيكية  بقيود  املعتقل  تكبيل 
اإىل  وجره  عينيه،  على  رباط  وو�سع 
اخلارج وو�سعه يف ال�سيارة الع�سكرية، 
بال�رصب  عليه  العتداء  يتم  ما  وغالًبا 
البنادق  واأعقاب  بالهراوات  الوح�سي 
وال�ستم.  بييالأقييدام  عليه  والييدو�ييس 
وا�ستطرد ” اأن �سباط التحقيق ميار�سون 
كل  والتوقيف  التحقيق  مييراكييز  يف 
والتي  دوليًا  املحرمة  التعذيب  ا�سكال 
حتت  اأ�سريا   )  73  ( ا�ست�سهاد  اىل  اأدت 
ن�سار   ” الأ�سري  اأخرهم  كان  التعذيب 
ماجد طقاطقة” )31 عامًا ( من بيت حلم 
نتيجة التعذيب القا�سي الذى تعر�س له 
يف عزل نيت�سان ، بعد �سهر من اعتقاله . 
واأ�سار “الأ�سقر” اإىل اأن الحتالل �رَصع 
الفل�سطينيني  الأ�ييرصى  �سد  التعذيب 
اجلهات  ت�سمح  حيث  القانون،  با�سم 
مبمار�سه  ال�ساباك  ملحققي  الق�سائية 
الإن�سان  لآدمية  احرتام  دون  التعذيب، 

لهم  ووفيييييرت 
غيييييطييييياء ميين 
مما  امليييحييياكيييم، 
يييعييتيير دعيييوة 
�ييييرصيييييحيييية 
لييلييتييمييادي يف 
ا�يييسيييتيييخيييدام 
اأ�يييسييياليييييييب 
اليييتيييعيييذييييب 
خالفًا  القا�سية، 
عليه  ن�ست  ملا 

الدولية  واملعاهدات  الن�سانية  املواثيق 
رمت التعذيب ب�سكل قاطع حتت  التي حَّ
اأن التعذيب يف �سجون  اأي ظرف . كما 
بل  املحققني  على  يقت�رص  ل  الحتالل 
ي�ساركون  الذين  الطباء،  لي�سمل  امتد 
ما  وهذا  التعذيب،  يف  وا�سح  ب�سكل 
املعنية  املوؤ�س�سات  من  العديد  ك�سفته 
بحقوق الن�سان وذلك من خالل حرمان 
الأ�رصى من العالج وابتزازهم لإجبارهم 
متواطئني  يجعلهم  مما  العييرتاف  على 
“الأ�سقر”  وبَّني   . الأ�ييرصى  تعذيب  يف 
فرتة  على  تقت�رص  ل  التعذيب  اثار  اأن 

ملا  متتد  بل  فقط  والعتقال  التحقيق 
من  عدد  لإ�سابة  نتيجة  العتقال،  بعد 
تعر�سهم  جراء  دائمة  باإعاقات  الأ�رصى 
عن  ناهيك  التحقيق،  خالل  للتعذيب 
التي  املييدى  طويلة  النف�سية  املعاناة 
يرتكها يف نفو�س الأ�رصى بعد حتررهم 
وخا�سة الأطفال والن�ساء منهم . ودعا ” 
مركز فل�سطني” اإىل ت�سكيل جلنة حتقيق 
دولية للك�سف عن جرائم الحتالل بحق 
اأ�سكال  كافة  على  والوقوف  الأ�ييرصى 
الأ�ييرصى،  لها  يتعر�س  التي  التعذيب 

وحما�سبة الحتالل على جرائمه .

تعذيب الأ�سرى.. 80 و�سيلة ي�ستخدمها الحتالل مب�ساركة ق�سائية وطبية
اأخبار فل�سطني

الأ�سري خليل مو�سى

.. الن�سال  م�سرية 
قيم واهداف ومباديء ، اأمن بها منذ �سغره ،وبعدما عا�س 
معاناة وهموم اأبناء �سعبه الالجئني يف خميم جنني ، اختار 
يف  الحتالل  مقاومة  يف  ف�سارك   ، الن�سال  طريق  خليل  
�سن 16 عامًا، وتعر�س لالعتقال ، لكنه فور حترره التحق 
حتى  للمقاومة  حياته  وكر�س   ،" "فتح  حركة  ب�سفوف 
معركة  واأبطال  الق�سى  �سهداء  كتائب  قادة  من  اأ�سبح 
�سقيقي  كثرياً  تاأثر   " �ساري  �سقيقه  ويقول   ، خميم جنني 
وادرك   ، اللجوء  حياة  يف  جترعناها  التي  املعاناة  بواقع 
حقوقه  وتفهم  الق�سية  اأبعاد  الدرا�سة  مقاعد  على  وهو 
للن�سال  حياته وعمره  مينح  ان  تردد  دون  وقرر   ، كالجيء 
وفل�سطني واملقاومة "، وي�سيف " وهو طفل ، عا�س جتربة 
روح  وعززت  �سقلت  لكنها   ، التحقيق  وظروف  ال�رص 
امل�سوار  ،اأكمل  ال�سجن  من  خرج  لديه،وعندما  النتماء 
ليوؤكد اأن ال�سجون معاقل ت�سنع الرجال وتخرج البطال.

.. وا�ستهداف  مطاردة 
واملنا�سل  الثائر  دور  برز   ، الق�سى  انتفا�سة  اندلع  منذ 
والغتيال  بالت�سفية  والتهديدات  املالحقة  ورغم    ، خليل 
ويقول   ، املعارك  كافة  يف  و�سارك  الكتائب  راية  حمل   ،
�سقيقه "  متتع  بروح الب�سالة وال�سجاعة ،فامت�سق ال�سالح 
املقاومة  فا�سبح    ، الق�سى  �سهداء  بكتائب  والتحق 
يف  ال�سفوف  يتقدم  معركة  كل  ففي   ، وحياته  خياره  ا 
" جنا من  "، وي�سيف  �سد الحتالل وال�ستباك مع جنوده 
عدة حماولت اغتيال ، و�سارك يف معركة خميم جنني يف 
درب  رفاقه  م�سوار  فوا�سل   ، منها  وجنا   ،  2002 ني�سان 
ويكمل   ،" ال�سهرية  املعركة  مالحم  �سطروا  الذين  القادة 
راأ�س  على  اإ�سمه  ،واأدرج  له  الحتالل  مالحقة  ا�ستدت   "
ورف�س  ببطولة  قاوم  لكنه   ، للت�سفية  املطلوبني  قائمة 

نف�سه. ت�سليم 
.. والعتقال  الكمني 

حو�رص  حتى  خليل،  ومالحقة  ر�سد  الحتالل  وا�سل 
�سقيقه  ويقول   ، املخيم  يف  اخلا�سة  للوحدات  كمني  يف 
الوحدات  حا�رصته   ، ال�سود  اليوم  ذلييك  "يف  �ساري 
الع�رصات  اقتحمت  ثم   ، املدين  بالزي  املتخفية  اخلا�سة 
من الدبابات والدوريات واملئات من اجلنود املخيم ، وبعد 
اقتادوه  وي�سيف   ،" اعتقاله  من  متكنوا  بطولية  معركة 
حالته  خاللها  تدهورت   ، �سهور   3 ملدة  التحقيق  لقبية 
الفعلي ملدة  بال�سجن  ، ثم حوكم  التعذيب  ب�سبب  ال�سحية 

20 عاما.
اأوجاع الأ�سر ..

على  وحقده  الحتالل  ظماأ  لريوي  كافيا  احلكم  يكن  مل 
خليل ، فمور�ست بحقه كافة ا�سكال العقوبات، ورغم انه 
مل يعاين خالل حياته ومطاردته من اأية امرا�س ، انهارت 
اهمال  ب�سبب  وتفاقمت  ال�سجون  يف  ال�سحية  حالته 
 ، البطن  يف  م�ساكل  من  "عانى  �سقيقه  ويقول   ، عالجه 
ورغم امل�ساعفات واثارها ، اهملت ادارة ال�سجون عالجه 
، حتى ا�سيب بنزيف يف املعدة ، وا�سبح يتقيا دمًا ، وفقد 
وي�سيف   ،" للم�ست�سفى  نقله  ورف�سوا  وزنه   من  الكثري 
ملرحلة  و�سلت  وبعدما   ، التدهور  يف  حالته  ا�ستمرت   "
خطرية وبعد تهديد ال�رصى وتقدميه عدة �سكاوي نقلونه 
يف  وروم  لزالة  جراحية  لعملية  وخ�سع   ، للم�ست�سفى 
لل�سجن  اعادوه   ، العالج  انتهاء  قبل   " "، ويكمل  القولون 
وظروفه ال�سعبة دون توفري اأي ادوية ، فا�سيب  بالتهاب 
حاد يف المعاء ، وعاد لنف�س دوامة المل واملعاناة ، وكانه 

اجلراحية. العملية  اجري  مل 

حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  دعا 
عزام،  نافذ  ال�سيخ  الإ�سالمي  اجلهاد 
جييادة  واإ�سالمية  عربية  وقفة  اإىل 
التغول  هييذا  مييواجييهيية  يف  وفيياعييليية 
واحلقوق  الثوابت  على  "الإ�رصائيلي" 
الحتالل  نوايا  واآخرها  الفل�سطينية، 
املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  اأر�ٍس  �سم 

الفل�سطينية. والأغوار 

اللقاء  خالل  له  كلمة  يف  عزام  واأكد 
الأحد  اليوم  بغزة  عقد  الذي  الوطني 
قرار  مواجهة  يف  "موحدون  بعنوان 
ال�سعب  اأن  القرن"  و�سفقة  ال�سم 
كبرية  ت�سحيات  قييدم  الفل�سطيني 
دفاعًا عن اأر�سه، ول يزال ميلك القدرة 
املوؤامرات  كل  واإ�سقاط  الفعل  على 

التي حتاك �سد ق�سيته.

يكرتث  ليين  الحييتييالل  اأن  واأو�ييسييح 
يردع  ما  اأن  على  م�سدداً  بالإدانات، 
العدو ويوؤثر فيه هو ال�سمود والتالحم 
الإرهاب  ميثلها  التي  الهجمة  ومقاومة 
"اإ�رصائيل"   : عزام  .وتابع  ال�سهيوين 
القانونية  الييقييرارات  كافة  تتحدى 
يتاأثر  اأن  ل�سعبنا  ميكن  ول  وال�رصعية 
موؤكداً  فعل،  هناك  يكون  اأن  فالبد 

النق�سام  من  اخلييروج  �ييرصورة  على 
يواجه  وطني  برنامج  على  والتفاق 
املكتب  ع�سو  دعا  كما  ال�سم  خطط 
العامون  الأمناء  للجهاد  ال�سيا�سي 
عاجل  لجتماع  الفل�سطينية  للف�سائل 
مواجهة  يف  املوقف  وحييدة  لرت�سيخ 
بالق�سية  تع�سف  التي  التحديات 

. لفل�سطينية ا

ال�سيخ عزام يدعو لوقفة عربية واإ�سالمية جادة ملواجهة خطط ال�سم

التعذيب اأ�سكال  من  اأكرث  اأو  ل�سكل  تعر�سوا  العتقال  بتجربة  مروا  الذين  •• كل 
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حال ف�سل مفاو�سات �سد النه�سة مع اإثيوبيا و�سيكون التوجه ملجل�ش الأمن اأولها

اجلامعة العربية تك�سف عن خيارات م�سر 
“الت�سعيدية”  

قراءة / حممد علي
---------------- 

ت�رصيحات  يف  الفتاح،  عبد  وقييال 
عدم  حييال  “يف  نيييه  اإ تليفزيونية، 
لها  دعييا  الييتييي  املييفيياو�ييسييات  جنيياح 
م�رص  ت�ستطيع  الأفريقي،  الحتيياد 
جمل�س  اإىل  قييرار  مب�رصوع  التقدم 
التفاق  بف�سل  علما  لإحاطته  الأمن 
النه�سة”.  �سد  مييلء  قواعد  حييول 
اأن  الييدائييم،  اجلامعة  مندوب  واأكييد 
التقدم  ميكنها  امل�رصية  “احلكومة 
اأي  يف  للمجل�س  قيييرار  مبيي�ييرصوع 
لديها  “م�رص  اأن  م�سيفا  وقت”، 
الت�سعيدية  اخليارات  من  العديد 
واأو�سح  النه�سة”.  �سد  اأزمة  ب�ساأن 
التقدم  مل�رص  “ميكن  نه  اأ الفتاح  عبد 
جمل�س  جل�سة  خالل  قرار  مب�رصوع 
املقبل،  الثنني  عقدها  املقرر  الأمن 
انتهاء  حتى  النييتييظييار  ميكنها  اأو 
باب  ميين  فييريييقييييية  الأ املييفيياو�ييسييات 
جنوب  توجه  مع  النية  ح�سن  بداء  اإ
املفاو�سات  بيياب  بفتح  فييريييقيييييا  اأ
قليمية  الإ “اجلهود  اأن  واأكد  جمددا”. 
التدخل  من  الأميين  جمل�س  متنع  ل 
والأمن  ال�سلم  بحالة  الإ�رصار  ملنع 
حاليا  اخليار  باأن  منوها  الدوليني”، 

وال�سودان. م�رص  اأيدي  يف 

العربية  “اجلامعة  اأن  اإىل  �ييسييار  واأ
الكامل  الدعم  تقدمي  يف  م�ستمرة 
التو�سل  اأجل  من  وال�سودان  مل�رص 
الإ�ييرصار  عييدم  ي�سمن  اتفاق  اإىل 
اليييدول  اأن  خييا�ييسيية  مبيي�ييسيياحلييهييمييا، 
لديهم  الأميين  جمل�س  يف  الأع�ساء 
عن  عروا  اإذ  املياه  ب�سبب  م�ساكل 
وال�سودان  م�رص  ملطالب  دعمهم 
�سد  ملء  قواعد  على  التفاق  ب�ساأن 

. ” لنه�سة ا
وكيييان وزيييير اخلييارجييييية امليي�ييرصي، 
قرار  الإ “مت  نه  اأ اأكد  �سكري،  �سامح 
ملزم  لتييفيياق  للتو�سل  بال�سعي 
وت�سغيل  مبلء  يتعلق  فيما  ثيوبيا،  لإ
ل  خطوة  اأي  كييون  النه�سة،  �سد 

اأحادية،  خطوة  تعد  اتفاقا  تت�سمن 
يف  �سيكون  النهائي  التفاق  اأن  كما 

اأ�سبوعني”. غ�سون 
ت�رصيحات  خالل  �سكري،  واأو�سح 
يتم  “التفاو�س  اأن  تليفزيونية، 
على  امل�ساركة  الييدول  بييني  حاليا 
 10 خالل  النه�سة  �سد  خزان  ملء 
بييجييولت  دار  مييا  وهييو  �ييسيينييوات، 
بقواعد   2015 عييام  يف  التفاو�س 
م�سالح  على  للحفاظ  وا�ييسييحيية 
هناك  اأن  موؤكدا  وال�سودان”،  م�رص 
ثيوبى  اإ وتعهد  الييراأى،  فى  توافقا 
بعد  اإل  النه�سة  �سد  مييلء  بعدم 

م�رص. مع  لتفاق  التو�سل 
ثيوبية،  الإ الييوزراء  رئا�سة  اأن  اإل 

البناء  اأعييمييال  ا�ستكمال  اأعييليينييت 
بعد  ال�سد  ملء  بجدول  والتم�سك 
نباء  الأ وكالة  نقلت  فيما  اأ�سبوعني، 
لوكالة  العام  املدير  عن  ثيوبية،  الإ
يف  امل�ساريع  وتنمية  الوظائف  خلق 
ب�سري  جوموز،  �سنقول  بني  ولية 
“بداأت  ثيوبيا  اإ اإن  الييرحيييييم،  عبد 
اأم�س  يوم  الغابات  تطهري  عمليات 
لبدء  هكتار   1000 م�ساحة  على 

الكبري”. النه�سة  �سد  ملء 
واحييييد من  ييييوم  بييعييد  ذليييك  جييياء 
قييميية افييرتا�ييسييييية لييزعييميياء اليييدول 
اأفريقيا  جيينييوب  ورئييييي�ييس  الييثييالث 
يراأ�س  الييذي  رامييابييو�ييسييا،  �سرييل 
الحتاد  وتوافق  الأفريقي،  الحتيياد 
ت�سكيل  على  القمة  يف  الأفريقي 
اتفاق  بلورة  بهدف  حكومية  جلنة 
ملء  قواعد  بخ�سو�س  ملزم  نهائي 

النه�سة. �سد  وت�سغيل 
“�سد  ثيير  يييوؤ اأن  ميي�ييرص  وتييخيي�ييسييى 
على  ثيوبيا  اإ تبنيه  الذي  النه�سة” 
من  م�رص  ح�سة  على  الأزرق  النيل 
بني  املفاو�سات  تييوؤدي  ومل  املييييياه، 
طوال  ثيوبيا  واأ واليي�ييسييودان  م�رص 
اتفاق  اإىل  املا�سية  الت�سع  ال�سنوات 
دعا  ما  الثالثة،  الأطييراف  به  تقبل 

الأمن. ملجل�س  امللف  لإحالة  م�رص 

اأمام م�سر  املتاحة  “اخليارات  الفتاح، عن  املتحدة، ماجد عبد  العربية لدى الأمم  الدول  الدائم جلامعة  املندوب  ك�سف 
جمددا”. الإثيوبي  اجلانب  مع  النه�سة  �سد  مفاو�سات  ف�سلت  حال 

ح�سن  ييييييراين  الإ الييرئييييي�ييس  اأكيييد 
بالده  اقت�ساد  اأن  الأحييد  روحيياين 
ق�سوى”،  ل�سغوط  “يتعر�س 
املفرو�سة  العقوبات  ظل  يف  وذلك 
مييين جييانييب اليييولييييات املييتييحييدة 
ونقلت  كورونا.  جائحة  وتداعيات 
الإ�سالمية  اجلمهورية  نباء  اأ وكالة 
:”يف  القول  عنه  )اإرنييا(  يرانية  الإ
له  يتعر�س  الييتييي  الييظييروف  ظييل 
ق�سوى  �سغوط  من  البالد  اقت�ساد 
عامليا،  كييورونييا  جائحة  وتف�سي 
كان  القطاعات  خمتلف  داء  اأ فيياإن 
ظروفا  اليوم  :”نعي�س  وقال  ممتازا”. 
ي�سهد  مل  حيث  وخييطييرة،  �سعبة 
على  الكبري  التاأثري  هذا  مثل  العامل 

اليومية  واحلياة  واملجتمع  القت�ساد 
واأ�ييسيياف   . الدولية”  والييعييالقييات 
الأوروبية  الدول  اأن  اجلميع  :”يرى 
تعاين  ل  والتي  املتحدة،  والوليات 
على  املفرو�سة  كتلك  عقوبات  من 
كورونا،  تف�سي  من  تعاين  يييران،  اإ
مبقدار  البطالة  م�ستوى  ازداد  حيث 
وتراجع  املتحدة،  الوليات  يف   25%
الدول  وملعظم  لها  القومي  نتاج  الإ
�سادرات  وانخف�ست  ال�سناعية، 
�سهر  خييالل  اليييدول  هييذه  غالبية 
 25% مبقدار  املا�سي  بريل  ني�سان/اأ

.”.
ق/د

العامة  املييخييابييرات  دائييرة  اأحبطت 
لأربعة   ” “اإرهابيًا عماًل  الأردنييييية 
مييتييهييمييني خييطييطييوا ل�ييسييتييهييداف 
عمان  يف  جتييياري  وحمييل  كني�سة 
لتنظيم  ن�رصة  ر�سا�سة  باأ�سلحة 
مطلع  عليهم  وقييبيي�ييس  داعييي�يييس، 
ك�سفت  ح�سبما  اجليييياري،  الييعييام 
وقالت  الأحد.  اأردنية  اإعالم  و�سائل 
على  الأردنييييية  “الراأي”  �سحيفة 
اإن  اليييييوم   اللييكييرتوين  موقعها 
اللتحاق  حاولوا  الأربعة  املتهمني 
احلدود  عر  بالت�سلل  بالتنظيمات 
الأمني  الت�سديد  اأن  اإل  الأردنييييية، 
ذلك،  دون  حييال  احلييدود  تلك  على 
عمليات  بتنفيذ  للتفكري  دفعهم  مما 

الأردنية.  ال�ساحة  على  ع�سكرية 
العبوات  فيياإن   ، ال�سحيفة  ووفييق 
لتنفيذ  املتهمني  خيار  كان  النا�سفة 
وهما  عليه  ا�ستقروا  ما  �سد  الهجوم 
امل�رصوبات  بيع  وحمييل  الكني�سة 
التي  ال�سعوبة  اأن  اإل  الكحولية، 
العبوات  تلك  ت�سنيع  يف  وجدوها 
اإىل  لييلييتييوجييه  دفييعييهييم  اليينييا�ييسييفيية 
وطبقا  للتنفيذ.  الر�سا�سة  الأ�سلحة 
اأمن  حمكمة  با�رصت  لل�سحيفة، 
جل�سة  بعقد  بالق�سية  النظر  الدولة 
رئي�سها  برئا�سة  للمتهمني  علنية 
الييعييميييييد الييقييا�ييسييي الييعيي�ييسييكييري 

املبي�سني. علي  الدكتور 
ق/د

C - كييورونييا  فييريو�ييس  )ييييازال 
وي�سيطر  العامل  ي�سغل   ،)VID-19
عييلييى جيييدول اأعييمييال واأولييويييات 
الرئي�س  ال�ساغل  هو  بل  الييدول، 
حديث  يزال  ول  حاليًا،  العامل  لدول 
الذي  فهو  العالم،  وو�سائل  النا�س 
واجتماعيات  اقت�ساديات  اأرهييق 

الدول.
اأمريكا..

املوؤكدة  الإ�سابة  حالت  عدد  ارتفع 
يف  امل�ستجد  كييورونييا  بييفييريو�ييس 
على  يربو  ما  اإىل  املتحدة  الوليات 
رويرتز،  لإح�ساء  وفقا   ، مليون   2.5
بينها  من  وليات  �سهدت  اأن  بعد 
قيا�سيا،  ارتفاعا  وفلوريدا  اأريزونا 
 125 عييلييى  يييزيييد  مييا  ُتيييويف  كييمييا 
 ،19 كوفيد  ب�سبب  اأمريكي  لييف  اأ
وهيييو اأعييلييى عيييدد ميين الييوفيييييات 
العامل.  يف  املر�س  ب�سبب  املعروفة 
�سباح  اإخبارية،  مواقع  عن  ونقاًل 
 10 نحو  فلوريدا  �سجلت  الالأحد، 
بكوفيد19-  جديدة  اإ�سابة  اآلف 
قيا�سي  رقم  وهو  �ساعة،   24 خالل 
الأمييريكييييية  اليييوليييية  يف  جييديييد 
مت�سارعا  انت�سارا  ت�سهد  التي 
�سفوف  يف  خ�سو�سا  للفريو�س 
اليومي  العدد  بلغ  كما  ال�سباب. 
الييولييية  يف  الييفييريو�ييس  ل�سحايا 
ال�رصقي  ال�ساحل  جنوب  الواقعة 
وفيياة،  و24  اإ�سابة   9585 للبالد 
منذ  م�سبوقة  غري  ح�سيلة  وهييي 
ظييهييور الييوبيياء، وفييق احيي�ييسيياءات 
اليي�ييسييلييطييات اليي�ييسييحييييية املييحييلييّييية. 
الوليات  ن�سف  من  اأكرث  وي�سهد 
اجلنوب  يف  خ�سو�سا  الأمريكية، 
الإ�سابات  عدد  يف  طفرة  والغرب، 
يتح�سن  حييني  يف  بكوفيد19-، 
البالد  �رصق  �سمال  الوبائي  الو�سع 
قبل  تيي�ييرصرا  الأكيييرث  كييان  بعدما 

. ين �سهر

بلغاريا..
يف  ال�سحية  ال�سلطات  اأعييليينييت 
اإ�سابة  حالة   112 ت�سجيل  بلغاريا 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
�ساعة   24 الي خييالل  )كوفيد19-( 
عدد  اإجييمييايل  يييرفييع  مييا  املا�سية، 
 4625 اإىل  البالد  يف  الإ�ييسييابييات 
العمليات  مييركييز  فيييياد  واأ حيياليية. 
وكالة  اأوردته  بيان  -يف  البلغاري 
اليوم  البلغارية  "�سوفيا"  نييبيياء  اأ
الن�سطة  احلييييالت  بييياأن  الأحييييد- 
بينما   ،1934 اإىل  و�سلت  للعدوى 
الفريو�س  من  التام  لل�سفاء  متاثل 
يوجد  نه  اأ مو�سحا  �سخ�سا،   2475
يف  الطبية  املوؤ�س�سات  يف  حاليا 
يف  منهم   20 م�سابا،   423 بلغاريا 
واأو�سح  املركزة.  العناية  وحييدات 
الإ�سابة  حييالت  عييدد  اأن  املييركييز 
الطواقم  بييني  كييورونييا  بييفييريو�ييس 
الآن  حتى  بلغ  بلغاريا  يف  ال�سحية 
حالت   3 ت�سجيل  بعد  حالة،   392
فيما  ما  اأ �ساعة.   24 اآخر  يف  جديدة 
املرتبطة  الوفيات  ح�سيلة  يخ�س 
فقد  بلغاريا،  يف  التاجي  بالفريو�س 
 216 الآن  حتى  بلوغها  املركز  اأعلن 

. لة حا
ا�سبانيا..

املوؤكدة  الإ�سابة  حالت  عدد  و�سل 
امل�سبب  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
اإىل  �سبانيا  اإ يف  ملر�س)كوفيد19-( 
بح�سب   ، حالة  و469  لييفييا  اأ  248
جونز  جييامييعيية  جمعتها  بيييييانييات 
نباء.  لالأ بلومرج  ووكالة  هوبكنز 
الوفيات  اأن  اإىل  البيانات  واأ�سارت 
بلغت  الفريو�س  جراء  �سبانيا  اإ يف 
لفا  اأ  150 وتعافى  حالة،   28341
حتى  امل�سابني  من  �سخ�سا  و376 
منذ  اأ�سبوعا   21 نحو  وميير  الآن. 
حالة  اأول  ت�سجيل  عيين  الإعيييالن 

�سبانيا. اإ يف  بالفريو�س  اإ�سابة 

�سوي�سرا..
عييدد حيييالت الإ�ييسييابيية املييوؤكييدة 
بييفييريو�ييس كيييورونيييا امليي�ييسييتييجييد 
و�سل  �سوي�رصا  يف  )كوفيد19-( 
ال�ساعة  حتى  حالة   31555 اإىل 
اليوم  �سباح  والن�سف  ال�سابعة 
الأحييييد. حيييييث عييدد الييوفيييييات يف 
 1962 بلغ  الفريو�س  جراء  �سوي�رصا 
من  �سخ�س   29100 وتعافى  حالة، 

الآن. حتى  امل�سابني 
فرن�سا..

اإىل  فرن�سا  يف  الإ�سابات  عدد  وبلغ 
200 األف و931 حالة م�سريا اإىل اأن 
الفريو�س  جراء  فرن�سا  يف  الوفيات 
وتييعييافييى  حيياليية،   29781 بييلييغييت 
حتى  امل�سابني  من  �سخ�سا   75773

الآن.
ايطاليا..

الإ�ييسييابييات  عيييدد  يييطيياليييييا  اإ ويف 
و136  لفا  اأ اإىل240  و�سل  اجلديدة 
 34716 بلغ  الوفيات  وعدد  حالة 
و584  لييفييا  اأ  188 وتعافى  حيياليية، 

الآن. حتى  امل�سابني  من  �سخ�سا 
اأملانيا..

عييدد حيييالت الإ�ييسييابيية املييوؤكييدة 
بييفييريو�ييس كيييورونيييا امليي�ييسييتييجييد 
اإىل  ملييانيييييا  اأ يف  )كوفيد19-( 
بيانات  بح�سب  حيياليية   194458
هوبكنز  جييونييز  جييامييعيية  جمعتها 
واأ�سارت  نباء.  لالأ بلومرج  ووكالة 
ملانيا  اأ يف  الوفيات  اأن  اإىل  البيانات 
حالة،   8968 بلغت  الفريو�س  جراء 
من  �سخ�سا   177518 وتييعييافييى 

الآن. حتى  امل�سابني 
رو�سيا..

اإ�ييسييابيية  حيياليية   6791 ت�سجيل 
 24 الي خييالل  وفيياة،  حييالت  و104 
عدد  اإجمايل  واإن  املا�سية.  �ساعة 
و�سل  البالد  يف  الإ�سابة  حييالت 

بينما  اإ�سابة،  حالة   634437 اإىل 
اإىل  الوفيات  عييدد  اإجمايل  و�سل 

وفاة. حالة   9073
باك�ستان..

حيي�ييسيييييليية الإ�يييسيييابيييات املييوؤكييدة 
باك�ستان  يف  كييورونييا  بييفييريو�ييس 
وذلك  حالة،  و955  األف   202 اإىل 
حالة  و72  اآلف   4 ت�سجيل  عقب 
الوفيات  وح�سيلة  جديدة.  اإ�سابة 
البالد  يف  بالفريو�س  الإ�سابة  جراء 
حالة،  و118  اآلف   4 اإىل  ارتفعت 
وفاة  حالة   83 ت�سجيل  عقب  وذلك 

جديدة.
الهند..

الهندية،  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
املوؤكدة  الإ�سابات  ح�سيلة  ارتفاع 
يف  امل�ستجد  كييورونييا  بييفييريو�ييس 
حالة.  و859  لفا  اأ  528 اإىل  البالد 
الإ�سابة  جراء  الوفيات  وح�سيلة 
اإىل  ارتفعت  البالد  يف  بالفريو�س 
عدد  بلغ  بينما  حالة،  و95  لفا  اأ  16
اآلف   309 الفريو�س  من  املتعافني 

حالة. ق.دو719 

مرتزقة  اأن  بريطاين  حتقيق  ك�سف 
لدعم  نييقييرة  اأ بهم  زجييت  �سوريني 
ليبيا،ا�سيبوا  فى  الوفاق  حكومة 
نقلوا  قييد  و   ، كييورونييا  بييفييريو�ييس 
�سمال  دول  و  ليبيا   يف  الييعييدوى 
بني  نه  اأ التحقيق  ك�سف  و  اإفريقيا، 
يعملون  �ييسييوري  اآلف   07 و   06
تدعمها  الييتييي  الييوفيياق  حليي�ييسيياب 
الوفاق،  حكومة  ا�ستاأجرتهم  تركيا  
نهم  اأ تبني  فح�سهم  خالل  من  حيث 
الذعر  اثييار  ما   ، الفريو�س  حاملي 
اأن  دون  امل�سلحني،  اأو�ييسيياط  يف 
تدابريها  الليبية  ال�سلطات  تتخذ 
اأرا�سيها  املييرتييزقيية  دخييل  عندما 
�سوريا  �سمال  من  قادمني  بطرابل�س 
التى  الييدوليية  وهييى   ، تركيا  عيير 
للمر�س  تف�س  �ييسييواأ  اأ ميين  تعانى 
من  اأكرث  �سجلت  حيث  املنطقة،  يف 
و5  بالفريو�س  اإ�سابة  لييف  اأ  190
يخ�سع  مل  و   ، وفييياة   حالة  اآلف 
ال�سحى،  للعزل  ال�سوريني  هوؤلء 

ووفقا  واقي،  قناًع  ارتداء  حتى  اأو 
حملوا  نهم  فاإ التحقيق،  اأورده  ملا 
فى  امل�سوؤولية  الليبى  اجلي�س  قوات 
الذى  الوقت  فى  الفريو�س،  ن�رص 
اأنظمة  على  احليييروب  فيه  ثيييرت  اأ
ككل،  املنطقة  فى  ال�سحية  الرعاية 
انت�سار  من  اخلراء  تخوفات  و�سط 
يف  امل�سلحني،  بييني  لييلييوبيياء  �ييرصى 
اأنحاء  جميع  يف  الوباء  انت�سار  ظل 
من  م�سوؤولون  حذر  قد  و  العامل، 
وهيئات  العاملية  ال�سحة  منظمة 
مع  نييه  اأ من  الأخييرى،  املتحدة  الأمم 
والختبارات  املعلومات  هذه  مثل 
لقيا�س  طريقة  توجد  ل  القليلة، 
بدقة،  حتدث  اأن  ميكن  التى  الأ�رصار 
على  للق�ساء  املحلية  اجلهود  اأن  كما 
الدولية  احلركة  �ستقو�سها  املر�س 
يطيل  مييا  للم�سلحني،  امل�ستمرة 
حتى  اأو  القائمة  اجلائحة  ويعمق 

جديدة. تف�س  موجات  يخلق 
عي�س علجية 

روحاين: اقت�سادنا يتعر�ش ل�سغوط 
ق�سوى يف ظل العقوبات الأمريكية

املخابرات الأردنية العامة حُتبط عماًل 
داع�ش لتنظيم  “اإرهابيًا” كبرًيا 

كورونا ي�سيطر على جدول اأعمال واأولويات الدول

حتقيق بريطاين يك�سف: 

مرتزقة �سوريون ين�سرون كورونا �سرا 
فى ليبيا ويهددون �سمال اإفريقيا

مريكل: على بريطانيا حتمل “العواقب القت�سادية” بعد 
“بريك�ست” 

ملييانييييية  الأ امل�ست�سارة  اعييتييرت 
احلكومة  على  اأن  مريكل،  اأجنيال 
“العواقب  حتييّمييل  الييريييطييانييييية 
البالد  لن�سحاب  القت�سادية” 
وقالت  الأوروبييييي.  الحتييياد  ميين 
�سحف  مع  مقابلة  يف  مريكل، 
احلكومة  اأن  “مبا  ال�سبت،  اأوروبية 
يتزعمها  الييتييي  الييريييطييانييييية 
حتديد  تريد  جون�سون،  بوري�س 
من  البالد  ان�سحاب  بعد  و�سعها 
بالطبع  فعليها  الأوروبي،  الحتاد 
اأي  العواقب،  ذلك  بعد  تتحمل  اأن 

واأ�سافت:  ارتباطا”.  اأقل  اقت�ساد 
ننا  اأ فكرة  من  التخل�س  “علينا 
نييحيين ميين يييحييدد مييا �ييسييرتغييب 
بح�سب  املتحدة”،  اململكة  بييه 
“دويت�سه  ملييياين  الأ التلفزيون 
التي  امل�ست�سارة  واأكدت  فيله”. 
�سعب”  “خروج  جتنب  اإىل  �سعت 
الأوروبي،  الحتاد  من  لريطانيا 
تييقييرر،  املييتييحييدة  “اململكة  اأن 
الأوروبي  الحتاد  ب�سفتنا  ونحن 
الرد  نقدم  دولة،   27 من  املكون 
كانت  ذا  “اإ وتابعت  املنا�سب”. 

اتباع  تريد  ل  املتحدة  اململكة 
ب�ساأن  الأوروبيييييني  مثل  قواعد 
املعايري  اأو  العمل  �سوق  اأو  البيئة 
الجييتييميياعييييية، فيييياإن عييالقيياتيينييا 
الحتاد  ويواجه  قوتها”.  �ستفقد 
مفاو�سات  جهته،  من  الأوروبي، 
خطة  بيي�ييسيياأن  “�ساقة”  داخييلييييية 
 750 قيمتها  تبلغ  التي  نعا�س  الإ
توفري  اأجيييل  ميين  ييييورو،  مييليييييار 
الأوروبية  الدول  لدى  اإمكانات 
كورونا.  بفريو�س  ت�رصرا  الأكرث 
ق/د
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ة والروائية مليكة ها�سمي يف حوار لـ :"التحرير": القا�سّ

هناك نقد بناء واآخر هدام ل ميكن اأن ي�سمى �ساحبه ناقدا لأنه اأقرب 
اإىل التجريح منه اإىل التقومي والت�سحيح

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف
---------------- 

التحرير:حدثينا عن بدايتك يف التاأليف والكتابة 
، وماذا تعني الكتابة بالن�سبة اإليك ؟

الكتابة  كانت   ، املتو�سط  مرحلة  يف  كانت  بدايتي 
جدا  كتومة  كنت  لأنني  الوحيد  املتنف�س  يل  بالن�سبة 
وخجولة ، لذلك جلاأت اإىل كتابة مذكراتي وخواطري 
وحاولت �سياغتها باأ�سلوب اأدبي م�سفر حتى ل تكون 
متاحة ملن يقراأها ، الكتابة كانت وما زالت وليدة احلب 

والوجع بالن�سبة يل. 
التحرير:هل اعرت�ستك يف بداياتك بع�ش 

املعوقات وال�سعوبات ؟
اأحيانًا الأهل اأو الأ�رصة ب�سفة خا�سة يحلمون اأن يكون 
متعلقة  ميولتهم  تكون  و  ومهند�سني  اأطباء  اأبناوؤهم 
للوقت  م�سيعة  يجدونها  الكتابة   لكن  ال�ساأن،  بهذا 
اأحيانًا ول ت�ستحق الدعم والت�سجيع ، يف البداية دوما 
ي�سعب عليك اأن تفر�س وجهة نظرك و تقنع الآخرين 

بها.
التحرير:يف حوزتك جمموعة ق�س�سية والآن 

جديدك هي رواية  ، خطوت من خاللها بعيدا يف 
م�سارك الإبداعي ، هل ارت�سمت مالمح م�سار كاتبة 

وروائية عندكم ؟
تتطلب  ل  لأنها  الق�سرية  للق�سة  دوما  اأميل  اأجدين 
يل  تقدم  الرواية  لكن   ، والوقت  اجلهد  من  الكثري 

م�ساحة اأكر وحرية اأو�سع لالإبداع.
التحرير:لنبداأ من اخلا�ش وننطلق منه اإىل العام 
ولذلك �سنبداأ احلديث عن اآخر اأعمالك " رجل 

على ذمة ع�سق "  ، ما الفكرة الأ�سا�سية التي 
حملها ؟

رجل على ذمة ع�سق ، هو توليفة بني امل�ساعر العاطفية 
للمجتمع  عاك�سة  مراآة  اأعتره   ، الجتماعية  واحلياة 
، هي بوح �رصيح من طرف  اأطيافه وذهنياته  مبختلف 

رجل عرف قيمة احلب.
التحرير:ماهي الق�سية املركزية التي توؤرقك 

وتريدين معاجلتها من خالل ن�سو�سك ، �سخو�ش 
الرواية حقيقية اأم ن�سج من خيال ؟

الأب  واإهمال  اأنانية  بينها  من  ق�سايا  عدة  عاجلت 
مل�سوؤوليته ، معاناة املراأة و ت�سحيتها من اأجل احلفاظ 
�سخ�سية  على  العائلية  البيئة  تاأثري   ، الأ�ييرصة  على 

الطفل ، خطورة الكبت النف�سي على ال�سخ�س ....
اأقرب  وهي  حقيقيون  هم  الرواية  �سخو�س  معظم 
كم�ساحة  عليها  الّلم�سات  بع�س  اإ�سفاء  مع  للواقع 

خا�سة لالإبداع
التحرير:رجل على ذمة ع�سق ، ملاذا هذا  الختيار 

حتديدا ، وما املغزى من الت�سمية ؟
معظم الروايات والكتب ت�سور الرجل على اأنه خائن 
و تقدم �سورة املراأة يف �سكل ال�سحية اأما الرجل فهو 
اجلالد واملتهم ، اأردت اخلروج من هذه النمطية وك�رصها 
، هي اعرتاف �رصيح باأن الرجال لي�سوا كلهم �سوا�سية 

يف قف�س التهام...
التحرير:تكتبني وتطرحني ب�سهولة  وعيك وروؤاك 
وتقدمك للقارئ ب�سكل متميز ومب�سئولية حقيقية 
عن كتاباتك ، ما هو ال�سبب يف ذلك ح�سب راأيك ؟

الكاتب يجب اأن يكون �سادقا مع نف�سه ومع الآخرين، 
له  ب�سمة  اأو  اأثرا  يرتك  اأن  كتاباته  ويحاول من خالل 
م�سداقية  بكل  غريه  اأو  هو  عا�سها  جتارب  وينقل   ،
دون مبالغة ، وهذا ما يلتم�سه القارئ ويجعله متابعا 

م�ساعره  ويج�سد  حالته  ي�سف  قد  الييذي  للكاتب 
الن�سو�س  من  ، كثري  له  معرفته  ومعاناته رغم عدم 
اأجد بع�س القراء يعلقون قائلني اأنهم ي�سعرون اأن ق�سة 

معينة تتحدث عنهم �سخ�سي.
التحرير:يقال اأن الرواية تتنوع من خالل 

الن�سو�ش والأفكار ، ومن اأبرز خ�سائ�سها الوعي 
والن�سج والتفرد الإن�ساين ، ما راأيك ؟

الأفكار  مت�سعب  كاتب  لكل  مميزة  م�ساحة  الرواية 
على  ال�سوء  لت�سليط  املجال  له  تف�سح  هي  والروؤى، 
و  وعيا  وتتطلب  املجالت  وكافة  الأ�سعدة  خمتلف 

ترتيبا ممنهجا لالأفكار التي يتم طرحها.
التحرير:الرواية دائما متيزت بقدرتها على 

تو�سيف حكاية الب�سر ، وما يختلج يف اأعماقهم وهي 
لها موقع خا�ش ، نحن يف زمن الرواية نتيجة الكّم 
الكبري يف ال�سدارات الروائية التي تطرح للقارئ 
، هل فعال نحن يف زمن الرواية ، اين ال�سعر الذي 

تراجع ؟
لأنها  لرواية  مييل  اأ�سبح  كالهما  والقارئ  الكاتب 
تعك�س كالهما و تفتح املجال لهما و ت�ساهم يف بلورة 
اأفكار الطرفني باأ�سلوب ممتع و�سيق، يف حني اأن تراجع 
ال�سعر يعود رمّبا لقلة الإقبال عليه ، فمعظمهم يجد اأن 

لغته مبهمة ي�سعب فهمها وا�ستيعابها.
التحرير:هل فعال رجل على ذمة ع�سق تتناول 
اجلانب احلياتي والواقع املعا�ش حماولة اإ�ساءة 
جوانبه ومعاجلة مواقف تاركة اأثرا وانطباعا 

حمددا يف نف�ش الوقت ؟
فقط على  يركز  ذمة ع�سق ل  ، رجل على  اأكيد  نعم 
اجلانب العاطفي وال�ساعري و الأحا�سي�س املرهفة ، هو 
مزيج متكامل مت�سعب اجلوانب و متنوع الزوايا، ي�رصد 

مواقف واحداث قد مير بها اأي �سخ�س منا.
التحرير:ما هو تقوميك جلن�ش الرواية ب�سفة عامة 

وما هي الرواية اجليدة والرديئة من منظورك ؟
ال�سفحة  من  القارئ  ت�سد  التي  هي  اجليدة  الرواية 
الأوىل، وجتعله مت�سوقا ملتابعة اأحداثها و التعاطف مع 
لغة قوية مفعمة  ا�ستعمال  اإىل  بالإ�سافة  �سخو�سها، 
ذلك  هي  الأحييداث،  لتخيل  جمال  يفتح  الذي  باخليال 
الن�س الذي يجعلك تفكر فيه مليا بعد اإنهائه وتتمنى 

لو هناك جزءا اآخر منه.
التحرير:من اأين تن�سج مليكة .. �سخ�سيات 

الرواية ، من اخليال اأو الواقع  ؟
املعا�س،  الواقع  من  دوما  اأن�سجها  الرواية  �سخ�سيات 
نقل  من  للكاتب  ي�سمح  كما  للقارئ.  الأقييرب  لأنه 
�سل�سة  بطريقة  ال�سخ�سيات  وو�سف  الأحيييداث 

وي�سهل تخيلها.
التحرير:كيف ترين الواقع الثقايف اجلزائري 

الراهن ، وهل الكتاب ال�سباب �سيحملون امل�سعل من 
اجليل القدمي اإىل م�ستويات اأعلى ؟

اطالعا  اأكرث  اأ�سبح  لأنه  جدا  موهوب  اجلديد  اجليل 
له  يفتح  ما  وهييو  الأخيييرى  الثقافات  على  وتفتحا 
التوا�سل  مواقع  توافر  ظل  يف  خا�سة  اأو�سع  اآفاقا 
الجتماعي والكتب اللكرتونية و احتكاكهم مبختلف 
الكتاب والأدباء ذوي اخلرة، والأهم هو اأن ي�سعى كل 
�ساب موهوب لتطوير مهاراته و احلر�س على جمالية 

اأ�سلوبه.
التحرير:راأيك يف احلركة النقدية والنقد يف 

اجلزائر ؟
هذا املو�سوع بالذات كتبت عنه مقال مف�سال ، هناك 
ناقدا  ي�سمى �ساحبه  اأن  ،ل ميكن  هدام  واآخر  بناء  نقد 
والت�سحيح  التقومي  اإىل  منه  التجريح  اإىل  اأقرب  لأنه 
جماملة  يكتبون  جتدهم  النقاد  بع�س  اأن  حني  يف   ،
ل�سخ�س معني ، قد تختلف املعايري دوما ، لكن هناك 
من لهم م�سداقية و�سفافية اأكرث وهم من يعول عليهم، 

بعيدا عن املثالية و التجريح وتثبيط املعنويات.
التحرير:هل ميكــن اأن حتدثينـا عن بع�ش 

م�سـاريعك الثقافية والأدبية امل�ستقبلية ، وما 
هي املوؤلفات التي تنوين اإ�سدارهـا يف اإطار 

تخ�ســ�ساتك واهتماماتك ؟
بحكم اأنني اأ�ستاذة لغة عربية بالطور البتدائي ، فاأنا 
الطفل  اأدب  يف  جديد  اإ�سدار  يل  يكون  اأن  يف  اأفكر 
اجتماعية  رواية  يف  ال�رصوع  ب�سدد  اأنني  بالإ�سافة 
امتحان  اجتياز  يف  ال�سنة  هذه  اأفكر  كما   ، واإن�سانية 
العالقات  اجلامعي يف  الدكتوراه ملوا�سلة تخ�س�سي 

الدولية...
التحرير:كلمة للقراء واجلريدة 

اأ�سكر طاقم اجلريدة على هذه املبادرة، واأخ�س بالذكر 
احلييوار،  اإجييرائييه  على  خل�رص  يو�سف  بن  ال�سحفي 
للجميع  متنياتي  مع  الكرام،  للقراء  حتياتي  اأوجه  كما 

بالتوفيق والنجاح....

مليكة  ها�سمي ، كاتبة جزائرية حا�سلة على �سهادة ما�سرتيف العالقات الدولية ، اأ�ستاذة لغة عربية بالطور البتدائي ، تكتب اخلاطرة وتتفنن يف الق�سة الق�سرية وتبدع يف الرواية ، تطرح وتكتب روؤاها واأفكارها يف قالب املقال 
�سافة اإىل جريدة �سدى  حرار، كوالي�ش ، اجلمهورية ، البديل ، احلوار، بالإ ال�سحفي ، وترتجم اأحا�سي�سها وم�ساعرها لتكتب اإىل الطفل ، معظم كتاباتها مت ن�سرها يف عدة جرائد داخل وخارج الوطن من بينها جريدة �سوت الأ

جنليزية ،  اأول اإ�سداراتها  ردن و م�سر، كتبت بع�ش اخلواطر الق�سرية باللغة الإ امل�ستقبل الليبية و املوعد التون�سية ، �ساركت يف م�سابقات عربية للكتب اجلامعة ، و اأدرجت ن�سو�سها بعد فوزها يف امل�سابقات بخم�ش كتب جامعة يف الأ
وىل يف م�سابقة نظمتها دار املثقف للن�سر والتوزيع. �سافة اإىل رواية  " رجل على ذمة ع�سق والتي مّت تتويجها باملرتبة الأ ردنية ، بالإ جمموعة ق�س�سية بعنوان " اأ�سرعة اجلنون " ، والتي تبنتها دار زهدي للن�سر والتوزيعالأ

جامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة منظومة 
تعليمية متكاملة و رائدة

بامل�سيلة  بو�سياف  حممد  جامعة  ثبتت  اأ
 19 كوفيد  كييورونييا  جائحة  ظييل  يف 
فريدة  ملنظومة  امتالكها  امل�ستجد، 
حتقيق  على  قييادرة   ، بعد  عن  للتعليم 
وذلك   ، التعليمية  للعملية  ال�ستدامة 
للم�ستقبل  ال�ست�رصافية  يتها  روؤ بف�سل 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  وا�ستخدام   ،
 ، املميزة  والرقمية  التكنولوجية  للبنية 
طالبها  مهارات  ثراء  اإ على  عملت  التي 
جامعي  ف�ساء   " ،عر  قدراتهم  وتعزيز 
ة  مميز  تعليمية  جتربة  خللق   " رقمي 
م�ستوى  على  ليها  اإ بييادرت  قد  كانت 

ال�سحية...  اجلائحة  قبل  حتى  الوطن 
املجاهد  ا�سم  حتمل   - اجلامعة  مبادرات 
املعروف  الوطني  الطيب  �سي  الكبري 
الرقمية   ،   - بو�سياف  حممد  با�سم 
واأق�سام  ومعاهد  كليات  �ّس�ستها  اأ التي 
واأكرث  عالية  حديثة   بتقنيات  اجلامعة 
عيياٍل  تعليم  كموؤ�س�سة  ا�ييسييتييخييدامييا  
ومواكبة  لال�ست�رصاف  تتطلع   ، رائييدة 
ومنح  العامل  يف  التكنولوجي  التطور 
تتجاوز  متكاملة  تعلم  جتربة  طالبها 
اإىل  لزامية  الإ احل�سورية  املحا�رصات 
من  فيها  مبا  بعد  عن  الطالبية  احلياة 
اأكييادميييي  واإر�ييسيياد  �سفية  ل  ن�سطة  اأ
الرقمي  اجلامعي  احلرم  يتيح   . ومهني  
عر  اجلامعة  تبنيه  اإىل  عمدت  الييذي 
حياة  واأق�سامها،  ومعاهدها  كلياتها 
ت�سمل  بييعييد  عيين  متكاملة  طييالبييييية 
للطلبة  الدعم  و  التوجيه  و  الإر�ييسيياد 
ومراكز  للقراءة  ومن�سات  بعد،  عن 
بالإ�سافة  بعد  عيين  الأكييادميييي  الييدعييم 
 ، جييديييدة  مييهييارات  لتعلم  بييرامييج  اإىل 
الدرو�س  اإجنيياز  يف  الكليات  وجنحت 
على  غالبيتها  وو�سع  واملحا�رصات  
بها  املعمول  املعايري  وفق  مودل  من�سات 
التدري�سية  لل�ساعات  ا�ستكمال  وطنيا، 
الطلبة  ا�ستح�سنها  والييتييي  بعد  عيين 
قبل  حتى  عليها  تعّودوا  ّنهم  اأ ذلك  كثريا 
الأمر  عليهم  �سّهل  مّما  كورونا  جائحة 

 . ي�ست�سعبوه   ومل 
من  الييقييدر  بييهييذا  تكتف  مل  اجلييامييعيية 
قبل  �سارعت  بل   ، واملهنية  الكفاءة 
اجلامعة  على  مفتوحة  يام  اأ ّبّث  اإىل  ّيام  اأ
بال�رصح  بعد،  عن  املرئي  التحا�رص  عر 
وبيانات  و�ييسييورة  �سوتا  التف�سيلي 
بها  جتيياوزت  مييبييادرة   يف  وخمططات 
على  الأوىل  كييانييت  و  اجلييامييعييات  كييل 
بتالميذ  خا�سة   ، الوطني  امل�ستوى 
البكالوريا  �سهادة  على  املقبلني  النهائي 
تباعا  يييام  اأ لثالثة  لأوليائهم   كذلك  و 
المييكييانيييييات  كييافيية  لييهييا  �ييسييّخييرت   ،
وجّندت  والب�رصية  التقنية  والو�سائل 
 ، واملهني  الأكييادميييي  طاقمها  كل  لها 

التحا�رص  طريق  عن  املن�سة  وتهدف 
جاهزية  رفييع  ق�سد  بعد   عيين  املييرئييي 
به  اليينييهييائييي،   قييي�يييسيييام  الأ تييالميييييذ 
البكالوريا  �سهادة  نيل  من  �سيتمكنون 
تقريبهم  قيي�ييسييد  لييالأولييييياء  وكييذلييك 
التعرف  بغية  اجلامعي  الف�ساء  ميين 
وال�سعب  التخ�س�سات  خمتلف  على 
الت�سجيل  ليييييات  واآ القبول  ومعدلت 
بعد  عن  اجلامعة  تتيحها  التي  و�رصوطه، 
�سحيحا  توّجها  بنائهم  اأ توجيه  ق�سد 
تتنا�سب  تخ�س�سات  اختيار  من  ميكنهم 
وتطلعاتهم  طموحاتهم  مع  وتتما�سى 
م�سارهم  يف  وي�ساعدهم  امل�ستقبلية 
ور�س  خييالل  من  باجلامعة،  الدرا�سي 
عالية  بكفاءة  بعد  عن  مرئية  حتا�رص 
وطاقمها  اجلامعة  متيز  تعك�س  ومهنية 

. املهني   داري  والإ الأكادميي 
و  العايل  التعليم  وزارة  موافقة   بعد 
الرتاب  كافة  عر  للجامعات  ال�سماح 
الدكتوراه  اأطروحات  ملناق�سة  الوطني، 
تعمل   ، اجلييامييعييي  هيييييل  الييتيياأ ومييلييفييات 
قييدرات  تعزيز  على  اجلامعة  كليات 
�سمن  التدري�سية  هيئتها  ومييهييارات 
اجلامعة  برهنت  حيث   ، اجلامعي  احلييرم 
منحت  اأين  مهنتيها   و  احرتافيتها  على 
نف�س  يف  للمرت�سحني  التاأهيل  �سهادات 
العالم  بق�سم  ملفاتهم  مناق�سة  يوم، 
الن�سانية  العلوم  بكلية  الت�سال  و 
الت�سهيالت  اإىل  اإ�سافة  الجتماعية  و 
كييذا  و  الييكييلييييية  طيييرف  ميين  املييقييدميية 
للمرت�سحني،  بالن�سبة  الوثائق  تقلي�س 
 ، بعيدة  اأماكن  من  القادمني  وخا�سة 
الدولة  يف  تعليمية  موؤ�س�سة  كيياأول  و 
يوم  يف  �ساتذتها  لأ ال�سهادة  هذه  متنح 
اأن  اإىل  ي�سار    . لأعمالهم  مناق�ستهم 
للجامعة  داري  والإ الأكييادميييي  الطاقم 
كمال؛  بداري  الدكتور  �ستاذ  الأ بقيادة 
الهيكلة  لو�سع  ال�ستعداد  موؤخرا  اأعلن 
حت�سبا  التعليمية  ملنظومتها  اجلييديييدة 
من  ال�ستفادة  خالل  من  املقبلة  للمرحلة 
نحو  احلالية  التحول  مرحلة  مكت�سبات 
على  نتائجها  درا�سة  و  بعد،  عن  التعليم 
و�سع  على  العمل  و  كافة  امل�ستويات 
التعليم  بني  ما  يجمع  تعليمي   نظام 
بعد  عن  التعلم  و  اجلامعي  احلرم  داخل 
ممتع  و  �سيق  تعليم  بتوفري  ي�سمح  مبا 
تكلفة  اأقل  ذاته  الوقت  يف  و  للطلبة، 
املتقدمة  التكنولوجيا  على  بالعتماد 
مييهييارات  تييعييزيييز  اإىل  ي�سعى  كييمييا   ،
فيما  خا�سة  التكنولوجية،   �ساتذة  الأ
التعليم  يف  دجمييهييا  بكيفية  يتعلق 
مع  تتالءم  رقمية  تعليم  جتربة  وتطوير 

املتطورة. التطبيقي  التعليم  بيئة 
يو�سف  بن   . خل�رص   . اأ 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ب�سكرة 

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
العام  التنظيم  م�سلحة 

مكتب اجلمعيات والنتخابات واملنتخبني 
رقم 205/ م ت �ش ع/م ت ع/م ج اإ م/ 2020 

 و�سل ت�سجيل الت�سريح التاأ�سي�سي جلمعية ولئية 
2012 واملتعلق  12 جانفي  06 املوؤرخ يف   /12    مبقت�سى القانون رقم 
ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2020  /06  /08 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات 
ملحاربة  الو�ساطة  جمعية  امل�سماة:   الولئية  اجلمعية  بتاأ�سي�ش  الت�سريح 

الآفات الجتماعية لولية ب�سكرة
 152 جتزئة  عقبة  �سيدي  طريق  ال�سرقية  املنطقة  الجتماعي:  املقر 
امليالد:  ومكان  تاريخ  علي  حطاب  )ة(:  الرئي�ش  ب�سكرة   قطعة 

�ستمة �سالح  �سوي�سي  ال�سهيد  �سارع  العنوان:   �ستمة   1954  /02/14

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية غرداية
مديرية البيئة

إن والي غردايــة:

بناءا على القرار الوالئي رقم :583/2020 المؤرخ في : 01 مارس 2020 ، المتضمن تعيين المحافظين المحققين في إطار التحقيقات العمومية للمنشآت المصنفة لسنة 2020 
. بناءا على القرار الوالئي رقم 3820 المؤرخ في 16/12/2019 يضمن تعديل القرار رقم 3142 المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 ، الذي يتضمن الترخيص بمنح امتياز عن 
قطعة أرض ملك للدولة إلقامة مشروع محطة خدمات لفائدة السيد /عسالي يوسف الكائنة بالمكان المسمى ن ك 542 على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بإقليم بلدية بريان . 

 و باقتراح من السيد /مدير البيئة يقرر
المادة األولى : يفتح تحقيق عمومي حول مدى التأثير على البيئة إلنشاء و استغالل محطة خدمات لفائدة السيد /عسالي يوسف الكائنة بالمكان المسمى ن ك540 على مستوى 

الطريق الوطني رقم 01 بإقليم بلدية بريان . المادة 02 : حسب محضر تثبيت المعالم فإن حدود المحطة هي وفق االحداثيات التالية :

Coordonnées UTM WGS 84

Y=3642575.470X= 566147.527P1

Y=3642452.887X=566131.969P2

Y=3642409.893X=566177.051P3

Y=3642543.861X=566094.950P4

المادة 03 : يجري هذا التحقيق بإقليم بلدية بريان لمدة خمسة عشر يوما )15( ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار .المادة 04: يعين السيد /قربوعي بلقاسم موظف بالقسم 
الفرعي للتجهيزات العمومية ببريان ، بصفته محافظ محقق ،و يتعين عليه بهذه الصفة فتح سجل بعمودين على مستوى مقر بلدية بريان ،حيث يكون في متناول المواطنين 
إلبداء المالحظات على المشروع .المادة 05: يكون االطالع على ملف التحقيق و كذا السجل بمقر بلدية بريان ،كل يوم خالل التوقيت الرسمي لإلدارة ماعدا أيام العطل و األعياد 
. المادة06 : يتم تعليق هذا القرار بمقر البلدية و في موقع المشروع و بكيفية تضمن إعالم الجمهور إعالما كامال و يشهد على التعليق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية 
بريان ، كما يجب نشر هذا القرار في يوميتين وطنيتين على األقل .المادة 07: يكلف المحافظ المحقق بإجراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح 
العواقب المحتملة لدى تأثير المشروع على البيئة . المادة08: عند انتهاء الفترة المحددة أعاله يغلق السجل و يؤشر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا 
،و و يرسل مع الملف مرفوق بتقرير المحافظ المحقق و كذا فتح و غلق التحقيق ثم يرسل إلى مديرية الببيئة . المادة09 : يكلف السادة/األمين العام للوالية /مدير التنظيم و 
الشؤون العامة/مدير البيئة/مدير الطاقة/مدير الحماية المدنية/مدير الموارد المائية/مدير األشغال العمومية/مدير المصالح الفالحية/مدير الصناعة و المناجم/مدير الصحة و 
السكان/مدير التجارة/مدير التعمير و الهندسة المعمارية و البناء/رئيس أمن الوالية /قائد المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني/رئيس دائرة بريان/رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 التحرير 2020/06/29 لبلدية بريان/المحافظ المحقق و صاحب المشروع، و كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في نشرة القرارات اإلدارية للوالية .

قرار رقم : 1101 بتاريخ 12 ماي 2020 
يتضمن فتح تحقيق عمومي حول مدى التأثير على البيئة إلنشاء و إستغالل 
محطة خدمات لفائدة السيد / عسالي يوسف الكائنة بالمكان المسمى ن ك 540 

على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بإقليم بلدية بريان .

يعلن ال�سيد حممودي بلقا�سم عن �سياع ختم م�ستطيل ال�سكل مكتوب فيه :
مترباأ من  032.15.53.75. وهو  الوادي هاتف:  �سيدي عمران جامعة  بلقا�سم   �سيدلية حممودي 

اأي ا�ستعمال له منذ تاريخ: 25 اأوت 2019.

اعالن عن �سياع ختــم

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا، ابتدائيا، ح�سوريا . يف 
احلكم  افراع   : املو�سوع  يف  اخلربة.  بعد  الدعوى  يف  ال�سري  اإعادة  قبول  ال�سكل: 
حتت   2019/10/06 بتاريخ  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سم  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر 
طرف  من  املنجزة  الطبية  اخلربة  اعتماد  وبح�سبه   01837/2019 فهر�ش  رقم 
الطبيب غومة جمال واملودعة باأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 29/10/2019 حتت 
رقم 6/19 46 وبالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع �سدها بن كرمية زينب اإبنة 
حممد عبد الرحمان و بن كرمية م�سعودة املولودة بتاريخ 22/02/1975 بورقلة 
، وتعيني اأخيها املرجع بن كرمية جمال مقدما عليها لرعايتها و ت�سيري �سوؤونها املالية 
يف  عليها  املحجور  ميالد  �سهادة  هام�ش  على  باحلجر  بالتاأ�سري  الأمر  مع  الإدارية  و 
احلايل  احلكم  منطوق  ن�سر  و  العامة  النيابة  من  ب�سعي  املدنية  احلالة  �سجالت 
م�ساريف  فيها  مبا  الق�سائية  بامل�ساريف  املرجع  وحتميل  يومية  وطنية  بجريدة 
اخلربة الق�سائية املنجزة - بذا �سدر احلكم و اأف�سح عنه جهارا باجلل�سة العلنية 

املنعقدة يف التاريخ املذكور اأعاله ول�سحته اأم�سيناه نحن الرئي�ش و اأمني ال�سبط

حكـــــــــــــــم
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اأماين املواطن يف بالد املعادن ؟ا
 بقلم :جمال ن�سراهلل

دولة  اأن  ملخ�سها  �سورة  الفاي�سبوك  عر  الزمالء  اأحد  يل  اأر�سل 
فنلندا منحت  لكل مواطنيها عرالريد العادي ...كمامة اإلكرتونية 
واأن  �سبق  الذي  نف�سه  اليورو..وهو  من  معتر  مبلغ  به  و�سكا 
اإ�ستكي يل من �سعف دخله اليومي؟ا هذاعلى الرغم من اأنه عامل 
باإحدى ال�رصكات.وقال يل يومها كان من املفرو�س اأن تعّو�س لنا 
اأجيبه  احلجر...وكنت  من  كاملة  اأ�سهر  ثالثة  قيمة  املوقرة  دولتنا 
مت�رصرا.... ل�ست  اأنت  احلالة  هذه  يف  باأنك  مرة  كل  ويف  �رصاحة 
الأمر  هو  فكيف   .... �رصكنك  مع  وم�ستقرا  ثابتا  لزال  دخلك  لأن 
يا �ساحبي مع اأولئك الذين اأثبتت الأيام باأنه يف قاع البئر؟ا بل اأن 
يعيلون  اأنهم كانوا وظلوا  �سوء...بحجة  �سوءا على  تزداد  ظروفهم 
اإل.واحلركة  لي�س  التجارية  الأن�سطة  اأثر  من  وعائالتهم  اأنف�سهم 
القت�سادية التي جتمدت واأغلق عليها داخل ثالجة حتى يرفع الله 

�سبحانه وتعاىل عنا هذا الوباء اللعني ؟ا
لكنه اأراد من خالل مرا�سلته يل اأن يثبت يل تلك الفوارق ال�سا�سعة 
معززا  دوما  املواطن  هناك  فنلندا...وملاذا  دولة  وبني  بيننا  والظاهرة 
يف  اإل   ، ب�ساأنه  وكبرية  �سغرية  كل  وتتابع  دولته  ترعاه  مكرما 
الإجراء  هذا  عن  الإعالن  يرتقبون  مواطنوها  لزال  التي  اجلزائر؟ا 
اأو ذاك من طرف حكومة تعي حجم الكارثة فعال.لكن دائما واأبدا 
ياأتي من يف�سد عليها هذا التقارب املعلن عنه، �سمن مقولة جميلة 
طالئعية بتنا ن�سمعها موؤخرا وهي)اجلزائر اجلديدة( الذي يف�سد هذا 
الود هم الو�سطاء.بدءا من الولة اإىل روؤ�ساء البلديات و�سول اإىل 
روؤ�ساء الأحياء...اأي اأنهم يف جميع احلالت ل يوؤدون الأمانة باإتقان 
ودقة متناهيان..   ونحن هنا ل نق�سد الأ�سخا�س بعينهم بينما نق�سد 
الطرائق التنظيمية وعدم حما�سبة الو�سطاء ومراقبتهم جيدا؟ا بينهم 
وبني املواطن ،لأننا مافتئنا ن�سمع هنا وهناك باأن تلك امل�ساعدات او 
تلك مل ت�سل اإىل م�ستحقيها....حينما تت�رصب اإليها اأيادي امل�ساربني 
اأو تلك تباع يف ال�سوق  يف كل �سيء...ويف الأخري جند هذه الهبة 
بعد اأن اأخطاأت �سبيلها ؟ا وهذا ما حدث يف قفة رم�سان و�سيحدث 
الطعون. الحتجاجات وتلك  ما معنى هذه  واإل  يف منحة كورونا 

التي تعقب كل عملية ت�سامنية.
هذه  .لأن  بفنلندا  اجلزائر  يقارن  اأن  اأراد  حينما  كثريا  �ساحبي  ملُت 
الأخرية ل يزيد عدد �سكانها اإل عن خم�سة ماليني ون�سف املليون 
قاطن.وواجهته باأن اجلزائر حتاول �ساعية قدر امل�ستطاع للتحكم يف 
جميع مفا�سل املجتمع مبا ير�سي ويريح اجلميع..ولرمبا يف يوم من 
اأو  فنلندا  طبقتها  التي  ال�سيا�سة  نف�س  تطبيق  اإىل  �سن�سل  الأيام 
غريها ومِل ل؟ا....فقط يجب تكاثف اجلهود وعلى اجلميع اأن يتحلى 
لأن  الياأ�س  النخراط يف منظومة  واليقظة... ول يجب  بال�رصامة 
كل �سيء يعالج خطوة بخطوة ويف وقته...وكل �سيء يعالج بالعقل 
واحلكمة ل بالعواطف وترك احلبل على الغارب  ي بيد اأننا يف مرحلة 
الياء.   اإىل  الألف  الأمور من  ن�سخ�س  اأن  ا�ستطعنا  اأن  بعد  ي  عالج 
ا�ستع�سى  �سوقي)وما  لأحمد  جميال  �سعريا  بيتا  هنا  ويح�رصين 
املطالب  نيل  وما  ي  ركابا  الإقييدام  لهم  بدا  حتى  منال  قوم  على 
اإن بالدنا ل تزال جريحة من  الدنيا ِغالبا(    بالتمني ،ولكن توؤخذ 
خرياتها  نهبوا  الذين  اأبناءها  فرط  من  النتكا�سات،وكذلك  فرط 
ي�سهد  املعا�رص  التاريخ  اخلا�سة..وهاهو  ح�ساباتهم  اإىل  وحولوها 
وقاطع(... دامغ  لدليل  حماكمات  من  ن�سهده  ما  )حيت  ذلك  على 
اجلزائر يف هذه املرحلة ل حتتاج اإل للزمن كي ت�ستعيد اأنفا�سها.ول 
ميكن اأبدا بني ع�سية و�سحاها اإ�سالح الأمور جملة وتف�سيال...فما 
بقرارات  معاجلته  مثخنة،�سعب  جراح  من  اخلوايل  ال�سنني  تركتته 
واأمريات.بل وجب توّحد العقول مع القلوب والأفئدة.خا�سة حول 
كل ما يتعلق بالإدارة و�سول اإىل املجتمع املدين الذي هو القاعدة 
مطلب  والوعي  للوعي؟ا  حجم  من  يحمله  ما  نظري  الأ�سا�سية 
اأر�س  اأ�سا�سي ل�سناعة الأفكار ومن ثمة تفعيلها والزج بها نحو 
الأفق  يف  هنالك  يكون  اأن  �رصيطة  جدا  مهم  ال�ستقرار  ي  الواقع؟ا 
اأو غريها  فنلندا  الذي جعل  ما  ال�سدق وامل�سداقية...واإل  نوع من 
م�رصبا للمثل.فالغرب حتى ونحن نختلف معه يف عدة م�سائل اإل 
اأن جناحه بداأ من الإن�سان الذي ياأتي قبل املوؤ�س�سات....ولي�س بناء 
هو وجوب وجود  بالإن�سان  واملق�سود  ي  ؟ا  الإن�سان  ثم  املوؤ�س�سات 
امل�سوؤولية.... وروح  باملواطنة  وُم�سبع  �سمريه  فيه  يتحكم  كائن 
نحن نعلم واجلميع يعلم معنا كذلك باأن اجلزائر ل تنق�سها املوارد 
واملعادن النفي�سة بل تنق�سها العقول الرئي�سة....والطاقات الفكرية 
واأما  ُجفاء   يذهب  الزبد  فاأما  الكرمية)  الآية  على  احلبي�سة....وبناء 
التي مرت يجب  ال�سقطات  النا�س ميكث يف الأر�س( فاإن  ما ينفع 
الإغالق عليها يف مزبلة التاريخ والبدء مبناهج ع�رصية واأكرث دقة 
و�سفافية...وهذا ما حت�س�سنا �سماعه يوميا من �سماحة رئي�سنا عبد 
الأمور  باأن  ُتدرك  وتلحظه  اإليه  ت�ستمع  واأنت  .والذي  تبون  املجيد 
بحول الله تعاىل �سوف تنحو املنحى ال�سحيح بعيدا عن ال�سيا�سات 
ال�سوفينية...واخلطابات الدمياغوجية التي �سدقناها ردحا من الزمن 
حتى اأو�سلتنا اإىل منعرجات �سعب اجتيازها.و�سعب كذلك العودة 
ب�سريا  �سميع  الجتهاد.والله  يف  �سيبقى  الأمثل  احلل  للوراء...اإمنا 
الخت�سا�س  واأهل  اخلراء  على  العتماد  يف  يتمثل  والجتهاد  ؟ا 
وو�سع كل رجل يف مكانه احلقيقي الذي ي�ستحقه..وبهذا الرتتيب 
الأفكار  وتتفاعل  لأهلها  الأمانات  ت�سل  �سوف  والدقيق  املحكم 

واملبادرات لتخلق لنا اأفكارا جديدة مطعمة باحللول املتعددة.
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التي  ال�سعوب  اأن  املوؤكد  فيياإن   ،
موؤ�س�سات  ومتتلك  بالعلم  تت�سلح 
قوية وتاأكل مما تنتج �ستكون اأقدر 
من  اأكرث  وموؤهلة   ، ال�سمود  على 
، هذا  اخل�سائر  باأقل  للخروج  غريها 
العامل  و�سع  ال�رص�س  الفريو�س 
مفادها   ، اأ�سا�سية  حقيقة  اأمييام 
يف  العلمي  للبحث  نهاية  ل  اأنييه 
والأوبئة  الأمرا�س  مقاومة  جمال 
الب�رصية  املناعة  نظم  طب  وتطوير 
، اإذ كلما تقدم الطب ، كلما طورت 
حقها  ل�سمان  نف�سها  الفريو�سات 
حرب  يف  وال�ستمرار،  البقاء  يف 
وكائنات  الإنيي�ييسييان  بييني  رهيبة 
اأن�سجة  و�سط  تتحرك  مفرت�سة 

�سغرية جدا .  
كوفيد  كييورونييا  اأن  القول  ميكن 
�سياق  �سمن  ق�سة  امل�ستجد    19
جبابرة  و�ييرصاعييات  مناف�سات 
واأزمة  العاملية  القيادة  على  العامل 
اأن  اعتقادنا  يف  ر�سخت  عاملية 
 ، �سغرية  قرية  بات  اليوم  العامل 
بالعني  يييرى  ل  �سئيل  فمخلوق 
يف  النتقال  على  قييادر  املييجييردة 
العامل  طييرف  من  الب�رص  من  ملح 
�ساعات  غ�سون  يف  الآخر  لطرفه 
الثقافة  يف  والتمايز  التباين  رغم   ،
ُي�ساب  وما   ، والتاريخ،  واجلغرافيا 
ومتلَّكه  اإلَّ  ب�سيٍط  بزكام  الإن�سان 
ه اأُ�سيب بهذا  ديد من اأنَّ اخلوف ال�سَّ
الفريو�س املرعب اخلبيث » كورونا 
ة املرئي منه يف  « ، والإعالم خا�سّ

ن�رص  يف  �ساهم  العامل  ويف  بلدي 
والذعر  والهلع  والبلبلة  اخلييوف 
اإعالمنا  من  نّية  بح�سن  والقلق 
القوى  ِقييَبيييِل  من  نّية  وب�سوء   ،
اإىل  يا�س  الينَّ ا�سطرَّ  حّتى  املعادية 

. باأنف�سهم  اأنف�سهم  �سجن 
ثييورة  نعي�س  ونحن  اليييييوم  اننا 
ثورة  ت�ساحبها   ، هائلة  معلوماتية 
والتوا�سل  الت�سال  تقنيات  يف 
ل  احلقائق  اإىل  الو�سول  و�سهولة 
لو�سائل  عقولنا  نرهن  اأن  يجب 
اإعالم هذا وذاك ، يكفي اأن تعلم اأنه 
حمايدة  اإعالمية  لو�سيلة  وجود  ل 
و�سيلة  لكل  بل   ، الزمن  هذا  يف 
ب�سورة  اأو   ، اخلا�سة  اأجندتها 
ج�رصاً  ا�ستخدامها  يتم  واأخيييرى 
معينة  واأجندات  ر�سائل  لتمرير 
اأو  موؤ�س�سات  اأو  لييدول  �سواء   ،
اأنه مع ذلك ، هناك  �رصكات.. على 
واأخرى  و�سيلة  بني  كبري  تفاوت 
، وهذا  يف درجة امل�سداقية والثقة 
ما يدفعنا اإىل اأن ن�ستقبل ما تنتجه 
بكثري  وهناك  هنا  الإعالمية  الآلة 
من احلذر والتمعن ، قبل الت�سديق 
على  الأمور  وبناء  الن�رص  واإعييادة 
اأو  نييتيياج هييذه الآلييية الإعييالمييييية 
واحلوارات  للرامج  املتابع   ، تلك 
يف  تييقييام  الييتييي  اليينييقييا�ييسييات  اأو 
اخلا�سة  التلفزيونية  القنييييييوات 
هذه  اأداء  حظ  ل  قييييييد  يكون 
القنوات و من اأهم هذه املالحظات 
هو اأننا نت�رصف وكاأننا يف ال�سارع 
مغلق  �سالون  يف  اأو  مقهى  يف  اأو 
حتليال  مييتييمييكيين  امليييحييياور  فيييال 
 ، ودليال  واقناعا  حجة    ، وتف�سريا 
ملم  الكل-  ولي�س   - ال�سيوف  ول 
وحيثياته  النقا�س  حمل  باملو�سوع 
والأ�يييرصار  وتبعاته  واأخييطيياره 
يف  يكون  قد  بل  عنه  تنجم  التي 
معلومات  تقدمي  امليييرات  بع�س 
خاطئة عن فريو�س كورونا تكلف 
اأخبار  بع�س  ونقل  حياتهم  النا�س 
و�سيلة  عيين  ناهيك   ، م�سللة 

امل�ستعملة  اللغة  مبعنى  التوا�سل 
يف  ووظيفتها  �رصوطها  من  التي 
جتدها   ، الفهام  هو  الأول   املقام 
املخلوطة  بالعامية  تكون  اأحيانا 
كل  بعيدة  اأخرى  وتارة  بالفرن�سية 
ولكن  النقا�س  حمور  عن  البعد 
يظنون  مميين  الكثري  اأن  لالأ�سف 
يفتقدون  الخت�سا�س  اأهل  اأنهم 
لييطييريييقيية تييو�ييسيييييل املييعييلييوميية 
على  واملتعلم  الب�سيط  للمواطن 
اأي�سًا  دعييوة  هذا  ويف  �سواء  حّد 
ما  مع  والرتيث  للتاأين  للجميع 

املختلفة الإعالم  و�سائل  ت�سخه 
�سعيف  عندنا  الإعالم  اأن  لالأ�سف 
اخلر  اإعييداد  كيفية  يف  امل�ستوى 
املييادة  انييتييقيياء  وكيفية  وحتليله 
وكيفية  متناهية  بدّقة  الإعالمية 
الو�سائط  كّل  عر  وبثها  ت�سويقها 
اأجهزة  وعر  الإعالمية  واملن�سات 

. الب�رصية  ال�سمعية  ال�سا�سات 
يو�سح   ، اليوم  بالعامل  يحدث  ما 
ليينييا مييا لييو�ييسييائييل الإعييييالم من 
فاأزمة   ، والعميق  البالغ  التاأثري 
تييفيي�ييسييي فييريو�ييس كيييورونيييا يف 
تو�سح  قيا�سية  وب�رصعة  العامل 
العامل  اأ�ساب  الذي  الهلع  اأن  لنا 
العربي  عاملنا  وخ�سو�سا  كله 
والإ�سالمي ، والذعر الذي يعي�سه 
ب�سبب  لي�س  اإمنييا  الب�رص،  ماليني 
الفريو�س و�رصعة انت�ساره ، ولكن 
الإعالم  و�سائل  ت�سخيم  ب�سبب 
 ، الوباء  لهذا  واملتابعات  لالأمر 
يف  به  يتعلق  وما  تفا�سيله  ون�رص 
يعد  مل  حتى   ، وثانية  دقيقة  كل 
اأدى   ، للعامل حديث �سوى كورونا 
احلياة  تتعطل  تكاد  اأو  تعطل  اإىل 
العامل و �سار  اأجزاء كبرية من  يف 
وقف  كيفية  هو  الرئي�سي  املطلب 

. الفريو�س  انت�سار هذا 
التي  العالمية  املنظومة  توجد 
هي اأ�سا�سية  ، اأمام امتحان حقيقي 
اأنها  كما   ، متابعيها  ثقة  ل�ستعادة 
الييذييين  ميين  للجمهور  فيير�ييسيية 

ال�سحي  واحلجر  للعزل  يخ�سعون 
الإعالم  و�سائل  لختيار  الوقائي 
الكبرية وال�سغرية التي يثقون بها 
، ب�سبب تداعيات فريو�س م�ستجد 
باأحلك  ميّر  اليوم   العامل  ومتطور، 
الظروف وهو يواجه معركة علمية 
مع الوباء ، معركة ل ميكن ك�سبها 
اليقظ  الإعييالم  معركة  بتوفر  اإل 
حقائق  على  املييوؤ�ييسيي�ييس  الفطن 
بعيدا  �سحيحة  علمية  ومعارف 
على  وال�سحك  ال�سخرية  عيين 

القول : الب�سطاء وميكن  اأذقان 
مييالك  ييييا   ، اأوىل  كييخييال�ييسيية 
يف  اأحييرارا  ل�ستم  القنوات  هاته 
تكون  اأن  فقبل  هذه  ت�رصفاتكم 
اأول واأخريا  قناتكم فهي قناة ترمز 
"متمرد"  اأن  ميكن  ول  للجزائر 
امل�سينة  ال�سورة  بهذه  اجلييزائيير 
راأي  يكون  وميياذا  الداخل  يف  لنا 

الآخرين علينا يف اخلارج ؟
اأي  اإن�ساء  اإن   ، الثانية  اأما اخلال�سة 
يراعى  اأن  يجب  تلفزيونية  قناة 
اأن  يل  كيف  الأول  املقام  ويف  فيه 
منارة  تكون  اأن  القناة  بهذه  اأ�سل 
يتعني  واأييي�ييسييا  للوطن  م�رصقة 
الب�رصية  املوارد  لها  اأهياأ  اأن  علي 
من  لتتمكن  املالية  وكذا  املتمكنة 
وجه  اأح�سن  على  وظيفتها  اأداء 
جني  هييو  الييهييدف  يكون  اأن  اأمييا 
الإ�سهارية  الإعييالنييات  من  املييال 
منكم  يجعل  ل  فييهييذا  وفييقييط 
لالإعالم  م�رصي  بل  اإعالم  رجال 
خدمة  يقدم  اأن  ي�ستطيع  ل  فالذي 
بكل  للمجتمع  مفيدة  عمومية 
فئاته ويلبي ذوق الكل مع مراعاة 
ميتنع  اأن  عليه  وطنه  خ�سو�سيات 
قناة  اإنيي�ييسيياء  خييو�ييس جتييربيية  عيين 
اجلزائر  بب�ساطة  لأن  تلفزيونية 
الإرادة  فمع  جتارب  حقل  لي�ست 
الأهيييداف  تتحقق  والإخيييال�يييس 
فقط  بهذا   ، امل�ستحيل  ويح�سل 
ميكن اأن جنتاز المتحان ب�سالم يف 

اأزمة ُيعز فيها املرء اأو يهان.

كورونا  .... عار القنوات التلفزيونية اخلا�سة
لتزال  اأزمة وباء الكورونا كوفيد -19  والذي اعتربه من وجهة نظري وزاوية تفكريي لعبة قذرٌة تلعبها القوى الكربى وحرب 
بيولوجية لكت�ساب �سرعية عاملية للقيادة بني ال�سني واأمريكا - يف بداياتها ومل تعرف بعد املاآلت التي �ستوؤدي اإليها وقطعا �ستكون 

نتائجها اأعمق و خمتلفة متاما عن ذي قبل .

الثورتان  تعيد  هلي  املقابل  ويف 
ومييعييهييمييا احلييييراك الجييتييميياعييي 
احلا�سلة  وال�سغوطات  ال�سلمي 
الف�ساد  ع�سابة  �سد  اجلزائر  يف 
اأقل  بدرجة  وموريتانيا  واملغرب 
واإقامة  املنطقة  ت�سكيل  اإعيييادة 
مغرب  قبل  ال�سعوب  مييغييرب 

واحلكام. الروؤ�ساء 
يعاد  وذاك  الييطييرح  هيييذا  وبيييني 
املغاربي  البناء  اإقيياميية  احتمال 
بروك�سل  من  باأوامر  اخلييارج  من 
الباحثة عن خماطب موحد و�سوق 
املتو�سع  الأوروبييي  لالحتاد  اكر 

للمناف�سة  ا�ستباقية  خطوة  يف 
الباحثة عن موطن قدم  الأمريكية 
وغريه  والغاز  النفط  من  قريب 
وموقع  الطبيعية  امليييوارد  ميين 
افريقيا  على  مطل  ا�سرتاتيجي 
على  واملقبلة  مبناجمها  الغنية 
وجماعات  فقر  بعد  نه�سة  ع�رص 
واأوبئة وحروب.ت�ساوؤل اآخر يطرح 
التحاق  امكانية  حول  م�ستقبال 
عن  توجيهاتها  يف  اجلديدة  م�رص 
ال�سابقة  حمطاته  يف  به  اللحاق 
او  تكوين  يف  ف�سلت  اأن  بعد 
اقليمية  جتمعات  اإىل  الن�سمام 

وحميطها. املنطقة  يف  اخيييرى 
وهييل يييكييون الحتييياد املييغيياربييي 
الثورات  رحم  من  �سيولد  الييذي 
اإ�سالميا  اأم  عربيا  والنتفا�سات 
كما  و�سيا�سيته؟  مرجعياته  يف 
ال�ستخبارات  مراكز  به  تنباأت 

والأوروبية. الأمريكية 
�سيظهر  اأوجييبيية  قمي�س  فييبيياأي 
اجلييديييد وهل  املييغيياربييي  الحتييياد 
ال�سعوب  اأم  ال�سا�سة  �سي�سنعه 
اأم رجال املال والأعمال واأ�سحاب 
تكون  وهل  الأجندات؟  و  امل�سالح 
اأم  مطابعنا  يف  معدة  الو�سفة 

وبنكهات  اخلييارج  من  م�ستوردة 
املنظرون؟ هوؤلء  يت�ساءل  غربية 

منظرون مغاربيون يت�ساءلون عن م�سري الحتاد املغاربي
هل قربت ثورتنا 17 دي�سمرب بتون�ش و17 فيفري يف ليبيا واحلراك ال�سعبي ال�سلكي يف اجلزائر الحتاد املغاربي الذي ظل يف موت �سريري منذ 

�سنوات بعد توقف اجتماعات جمل�ش رئا�سته نتيجة خالفات �سيا�سية بني خمتلف اأقطاره واأ�سا�سا بني اجلزائر واملغرب.

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف

بقلم / قدوده  مبارك
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حـدث وال حـرج

توقيف م�سعوذ بتلم�سان 

طوابري اأمام مركز الربيد بعنابة 

صـــورة و تعــليق 

ك�سف اأم�س  "جلريدة التحرير" املكلف 
بالإعالم مبديرية الأمن الولئي بتلم�سان 

حمافظ ال�رصطة فقيه فتح الله،  اأنه 
يف اإطار مكافحة الإجرام بكل اأنواعه 
واأ�سكاله، ل �سيما اأّنه يتعلق بال�سحر 
و ال�سعوذة، و اإثر ا�ستغالل معلومات 
وردت اإىل فرقة قمع الإجرام التابعة 

للم�سلحة الولئية لل�رصطة الق�سائية 
الأخرية، متكن عنا�رصها من و�سع حد 

لن�ساط م�سعوذ يبلغ من العمر 51 �سنة، 
ين�سط على م�ستوى مدينة تلم�سان" حي املدر�س"، مبوجب اإذن بتفتي�س ال�سادر عن 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة تلم�سان، مت تفتي�س م�سكن املعني اأين �سبط بداخله على 
�سور فوتوغرافية لن�ساء و رجال من خمتلف الأعمار، كما مت العثور على جمموعة من 
الطال�سم و املواد اخلا�سة مبمار�سة طقو�س ال�سعوذة، مت اإجناز اإجراء ق�سائي، قدم مبوجبه 

امل�ستبه فيه اأمام النيابة العامة مبحكمة تلم�سان.

الأمني العام لالأفالن: �سندخل احلكومة فاحتني
اأكد الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني، اأبو الف�سل بعجي، اأن 

ت�سكيلته ال�سيا�سية حت�رص  بجد لالنتخابات الت�رصيعية املقبلة، لتكون 
القوة ال�سيا�سية الأوىل يف البالد.وقال بعجي خالل ندوة �سحفية نظمها 

حزبه بالعا�سمة، اإن “اجتماع اأمناء  حمافظات الأفالن يدخل �سمن 
تنظيم الو�سعية النظامية اخلا�سة بالق�سمات واملحافظات التي ت�سمح 
بالتح�سري اجليد للت�رصيعيات من اأجل دخول احلزب فاحتا يف احلكومة 
املقبلة”.واأثار الت�رصيح نقا�سا كبريا خ�سو�سا يف و�سائط التوا�سل 

الجتماعي، وتناقل كثريون الفيديو بينما انق�سمت التعليقات بني مت�سائل  
عن م�سدر الثقة التي يتحدث بها بعجي وم�ستهجن لإمكانية عودة الأفالن لت�سدر امل�سهد ال�سيا�سي بعد حراك 22 فيفري.وانُتخب اأبو الف�سل 

بعجي اأمينا عاما حلزب جبهة التحرير الوطني، يوم 30 ماي، بعد تزكية اأع�ساء اللجنة املركزية للحزب له يف الدورة ،التي عقدت يف املركز 
الدويل للموؤمترات باجلزائر العا�سمة.

الهجرة ب15 مليون 

اأطاحت يوم اأم�ص ال�صرطة الق�صائية بفرقة مكافحة اجلرائم املعلوماتية بامل�صلحة 
الوالئية لل�صرطة الق�صائية باأمن والية م�صتغامن، ب�صخ�ص يبلغ من العمر 26 �صنة من 
م�صتغامن، تورط يف عر�ص من�صورات بغر�ص الدعاية لرت�صيح االأ�صخا�ص للهجرة غر 

ال�صرعية .ففي اإطار املتابعة امل�صتمرة ملواقع التوا�صل االجتماعي الفاي�صبوك، خا�صة 
ملا يروج له من منا�صر حول الهجرة ال�صرية عرب البحر، اأين مت ر�صد من�صور يف اإحدى 
املجموعات يدعو فيه نا�صره اإىل الهجرة ال�صرية عرب البحر، عليه با�صرت عنا�صر ذات 
الفرقة باإجراء املعاينات التقنية، اأين مت حتديد هوية �صاحب احل�صاب و اإيقافه، كما 

تبني اأنه كان ي�صتعمل ح�صابه للتحري�ص على الهجرة ال�صرية؛ و بعد الدخول اإىل 
تطبيق امل�صنجر اخلا�ص به بعد اإ�صدار اإذن بالتفتي�ص االإلكرتوين ال�صادر عن وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة م�صتغامن، تبني اأن الفاعل على ات�صال باأحد االأ�صخا�ص من 

قاطني والية �صلف الذي يقوم بتنظيم هذه الرحالت انطالقا من اأحد �صواطيء اجلهة 
ال�صرقية للوالية، مقابل مبلغ مايل يقدر بـ 15 مليون �صنتيم للفرد الواحد .

هذا البلد �سجل اأكرث ◄
من 1100 وفاة 

بفريو�ش كورونا خالل 
يوم واحد

اأعلنت وزارة ال�سحة الرازيلية ت�سجيل 38693 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا، و1109 وفيات، خالل 
ال�ساعات الأربع والع�رصين املا�سية.وبهذا يبلغ اإجمايل 
عدد الإ�سابات املوؤكدة بالفريو�س يف الرازيل اأكرث من 
مليون و313 األف حالة، بينما جتاوزت الوفيات 58 األف 

حالة.

طالبوا حكومتهم باإعادتهم اإىل اأوطانه

باململكة  عالق  فليبيني  عامل   200
ال�سعودية يبيعون دماءهم مقابل اخلبز

ا�صطرت اجلالية الفليبينية باململكة العربية ال�صعودية املتاجرة بدمائها مقابل احل�صول على اخلبز ، بعدما 
تقطعت بهم ال�صبل يف ال�صعودية و تعذرت عليهم العودة اإىل بلدهم ب�صبب انت�صار فرور�ص كورونا، و فر�ص 

احلجر ال�صحي،  ووفقًا ملكتب اإدارة رعاية العمال الفلبينيني يف اخلارج بجدة، فاإنه من اأ�صل 279 عاماًل فلبينيًا 
عالقًا يف اململكة ح�صل 63 منهم على ت�صريح وتذاكر طران اإىل الفلبني، يف حني ذكرت وزارة اخلارجية لدى 
اململكة العربية ال�صعودية اأن 88 األف عامل  من الفلبينيني الذين تقطعت بهم ال�صبل  و هناك م�صاعي اأوطانهم 

يف غ�صون �صهرين اأو ثالثة اأ�صهر، اأفاد تقرير اأن ما يزيد عن 200 عامل فليبيني من  العمال باعوا  دماءهم 
مقابل 500 ريال �صعودي، عندما اأغلق املطعم الذي كانوا يعملون فيه ب�صبب جائحة فرو�ص كورونا ، و مل يتلق 

هوؤالء العمال رواتبهم ملدة 06 اأ�صهر، و قد عر�صتهم االأزمة ال�صحية ل�صائقة مالية �صديدة، وهم اليوم يطالبون 
احلكومة الفلبينية الإعادتهم الأوطانهم، يف ظل هذا الو�صع حترك  حتالف ي�صم 16 منظمة غر حكومية 

ونقابة عمالية، من �صمنها هيومن رايت�ص ووت�ص، العفو الدولية و Migrant-Rights.org، يف ر�صالة وّجهها اإىل 
وزير املوارد الب�صرية والتنمية االجتماعية ال�صعودي اأحمد بن �صليمان الراجحي، اأن على ال�صلطات ال�صعودية 

�صمان ح�صول العمال الوافدين على احلماية الكافية خالل جائحة فرو�ص كورونا امل�صتجد كوفيد 19 ، املكلف 
باجلالية الفلبينية بال�صعودية  جمي�ص منديوال م�صوؤول الرفاهية يف القن�صلية الفلبينية يف جدة، قال اإن  
القن�صلية جتري حمادثات مع ال�صركة يف حماولة للح�صول على م�صاعدات للعمال العاطلني عن العمل، و هي 

تتابع با�صتمرار االإدارة وتطالبهم بدفع تكاليف اإعادة الفلبينيني اإىل اأوطانهم على الفور.
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تاأجيل حماكمة "اآل هامل" يف ق�سية الرثاء الفاح�ش

بكورونا اإ�سابة  حالت  �ست  من  اأكرث  �سجلت  ولية   14

اخلبازون باأق�سى اجلنوب ي�سكون توقف الدعم املوجه لنقل "الفرينة"

املتهمون فيها رف�صوا اإجراء اجلل�صة بتقنية التحا�صر عن بعد  

لوؤي ي
----------------------

ق�صاء  مبجل�ص  اال�صتئناف  غرفة  قا�صي  وقــرر 
وتهم  الهامل  ق�صية  يف   البت  تاأجيل  العا�صمة 
النفوذ،  ا�صتغالل  طريق  عــن  الفاح�ص  الـــرثاء 
من  ال�صابقني  ــوالة  وال امل�صوؤولني  من  عدد  رفقة 
بينهم الواليان ال�صابقان عبد الغني زعالن وغالي 
لالأمن  العام  املدير  مثول  املقرر  من  وكان  مو�صى. 
مبعية  املتابع،  الهامل  الغني  عبد  اال�صبق  الوطني 
عن  ال�صادرة  لالأحكام  ا�صتئنافا  عائلته،  ــراد  اأف
املن�صرم،  اأفريل  الفاحت  يف  احممد،  �صيدي  حمكمة 
التي تراوحت ما بني العامني و15 �صنة �صجنا نافذا.
عقارية  ممتلكات  حـــول  الق�صية  ومتــحــورت 
ومنقولة، مت حتويل عائداتها اإىل اخلارج، �صنفها 
الهامل  اإجرامية جمعها  اأنها من عائدات  املحققون 
غاية  اإىل  االأمــن  جهاز  يف  ق�صاها  �صنة   45 طيلة 
2018، من خالل ح�صوله  اإحالته على التقاعد يف 

على مزايا غر م�صتحقة.
قد  بالعا�صمة،  حممد،  �صيدي  حمكمة  وكــانــت 
اأ�صدرت حكما بـ15 �صنة حب�صا نافذا يف حق املدير 
هامل،  الغني  عبد  الوطني  لالأمن  االأ�صبق  العام 
جزائري،  دينار  ماليني   8 بقيمة  مالية  وغرامة 

بتهم الف�صاد و الرثاء غر امل�صروع. كما مت احلكم 
حب�صا  بعامني  عقوبة  �صليمة  عالين  املتهمة  على 
نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، وحكم على 
جنل الهامل هامل اميار بـ10 �صنوات حب�صا نافذا و6 
ماليني، كما حكم على هامل مراد بـ 7 �صنوات حب�صا 
باالإ�صافة  نــافــذة،  مالية  غرامة  دج  ماليني  و5 

8 �صنوات حب�صا و5  اإىل احلكم على هامل �صفيق بـ 
ماليني دج غرامة، واحلكم على هامل �صهيناز بـ 7 
نافذة.  غرامة  دج  ماليني  و5  نافذا  حب�صا  �صنوات 
ويف نف�ص الق�صية مت احلكم بغرامة مالية قدرت 

بـ32 مليون دج يف حق �صركات اأبناء الهامل.

بفرو�ص  جــديــدة  اإ�ــصــابــة   305 اجلــزائــر  �صجلت 
 24 الـ  خالل  �صفاء  حالة  و169  وفيات  و5  كورونا 
امل�صجلة  ــام  ــالأرق ل ي�صبق  ومل  االأخــــرة.  �صاعة 
عز  يف  اجلزائر  �صجلتها  اأن  اأ�صبوع  من  اأكــرث  خالل 
بلغ  ــام،  االأرق هذه  وبعد  كورونا.  فرو�ص  انت�صار 
وعدد   13273 اجلزائر  يف  بالفيور�ص  امل�صابني  عدد 
كما  حالة،   9371 ال�صفاء  ــاالت  وح  897 الوفيات 

يتواجد حاليا 44 مري�صا يف العناية املركزة.
الر�صمي  الناطق  االأحـــد  عنه  ك�صف  مــا  وح�صب 
الدكتور  كــورونــا،  فرو�ص  ومتابعة  ر�صد  للجنة 
اليومي  ــي  ــالم الــلــقــاء االإع ــالل  فــــورار، خ جــمــال 

املخ�ص�ص لعر�ص تطور الو�صعية الوبائية لفرو�ص 
لالإ�صابات  االجــمــايل  الــعــدد  ــاأن  ب )كوفيد19-(، 
املوؤكدة ارتفع اإىل 13273 حالة، و هو ما ميثل ن�صبة 
اإجمايل  بلغ  فيما  ن�صمة،  األف   100 لكل  حالة   30
لل�صفاء  املتماثلني  عدد  بلغ  حني  يف   897 الوفيات 
 60 البالغني  االأ�صخا�ص  اأن  واأو�صح  حالة.   9371
جمموع  من  باملائة   75 ن�صبة  ميثلون  فوق  فما  �صنة 
والية   33 بــاأن  ــورار  ف الدكتور  اأ�صاف  و  الوفيات. 
الوطنية  الن�صبة  من  اأقل  حاالت  ن�صبة  بها  �صجلت 
خالل  جديدة  حالة  اأي  بها  ت�صجل  مل  والية   21 و 
والية   13 اأن  اإىل  االإ�صارة  مع  املا�صية  �صاعة  ال24 

�صجلت بها ما بني حالة و خم�ص حاالت و 14 والية 
�صجلت اأكرث من �صت حاالت. و ك�صف الدكتور فورار 

باأن 44 مري�صا يوجدون حاليا بالعناية املركزة.
اأن الو�صعية احللية  يف االأخر، اأكد الدكتور فورار 
للوباء ت�صتدعي من كل املواطنني اليقظة و احرتام 
واالمتثال  اجل�صدية  وامل�صافة  النظافة  قواعد 
للقناع  االإلزامي  االرتداء  و  ال�صحي  احلجر  لقواعد 
ال�صن، خا�صة  املحافظة على �صحة كبار  الواقي مع 

اأولئك الذين يعانون من اأمرا�ص مزمنة.
لوؤي ي

للخبازين  الوطنية  االحتادية  رئي�ص  اأم�ص  ك�صف 
ا�صتهالك  على  الطلب  تراجع  عن  قلفاط  يو�صف 
اخلبز منذ انت�صار وباء كوفيد19- باجلزائر بن�صبة 
30 باملئة. واأو�صح قلفاط يف ت�صريح له على هام�ص 
العام  االحتاد  مبقر  املجال  يف  املهنيني  جمعت  ندوة 
 50 من  تراجع  اخلبز  اإنتاج  اأن  واحلرفيني،  للتجار 
اإىل  ال�صحي  احلجر  بدء  قبل  /اليوم  خبزة  مليون 
33 مليون خبزة /اليوم حاليا وهو ما ميثل انخفا�صا 
ن�صبة  وو�صلت  امل�صوؤول.  نف�ص  ح�صب  باملئة،  ب30 
مار�ص  منذ  باملائة   70 اخلبز  على  الطلب  تراجع 
واإىل غاية نهاية �صهر رم�صان قبل اأن ي�صجل الطلب 
انتعا�صا موؤخرا. ومازال تاأثر غلق املطاعم اخلا�صة 
واخلا�صة  العمومية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  ومطاعم 
واملدار�ص واجلامعات يوؤثر على م�صتوى الطلب على 
اخلبز، رغم عودة الطلب لدى العائالت اإىل م�صتواه 
الطبيعي، بح�صب قلفاط. والحظ ممثل اخلبازين 
تراجع م�صتوى التبذير منذ بداية احلجر ال�صحي، 
العائالت.  طرف  من  جيدا،  �صلوكا  اعتربه  ما  وهو 
يف  ندرة  توجد  ال  اأنه  قلفاط  اأكد  الندوة،  وخالل 
مادة الفرينة يف ال�صوق و دعا اخلبازين اإىل اقتنائها 

اخلبازين  على  اأنه  واأو�صح  املطاحن.  من  مبا�صرة 
املطاحن  من  مبا�صرة  الفرينة  القتناء  التوجه 
الكميات  على  للح�صول  التجاري  �صجلهم  با�صتعمال 
متنح  املطاحن  فاإن  وح�صبه،  اإليها.  يحتاجون  التي 
توفر  لكنها  اجلملة  لباعة  فقط  كــغ   25 اكيا�ص 
اأكيا�ص 50 كغ وبكميات معتربة للمخبزات. ويف هذا 
متيز  التي  البروقراطية  املتحدث  انتقد  ال�صياق، 
اإدارة املطاحن والتي ت�صرتط ملفا ثقيال يتكون من 
ن�صخ عن ال�صجل التجاري وبطاقة جبائية و�صهادة 
وغرها  �صم�صية  �صور  و2  امليالد  و�صهادة  االإقامة 
من الوثائق يف حني ال يتطلب االأمر، ي�صيف، �صوى 
ومهنته.  هويته  الإثبات  للخباز  التجاري  ال�صجل 
اجلهات  قلفاط  دعا  الفرينة،  مادة  نقل  وبخ�صو�ص 
الو�صية اإىل اإلزام املطاحن بتطبيق القانون واإي�صال 
اإىل  اأ�ــصــار  كما  املخبزات.  بــاب  اإىل  الفرينة  ــادة  م
يف  املادة  هذه  لنقل  املوجه  الدعم  توقف  اإ�صكالية 
واليات اأق�صى اجلنوب والتي يتنقل فيها اخلبازين 
الأزيد من 450 كم من اأجل جلبها من املطاحن، على 
كان  "اأغروديف"  "جممع  لكون  وتاأ�صف  قوله.  حد 
يقدم الدعم للخبازين وجتار اجلملة بقيمة 6 مليون 

االأولية  للمادة  نقلهم  تكاليف  عن  تعوي�صا  �صنتيم 
لكنه توقف حاليا عن تعوي�ص اخلبازين مع اإبقائه 
ــرى،  اأخ جهة  مــن  اجلملة.  جتــار  تعوي�صات  على 
يف  الزيادات  اآثار  اإىل  الندوة  خالل  قلفاط  تطرق 
مناطق  يف  النا�صطني  اخلبازين  على  الوقود  اأ�صعار 
الظل واملناطق التي ال حتتوي على تو�صيالت الغاز 
املخبزات  من  معتربا  ــددا  ع اأن  ــربزا  م الطبيعي، 
مازالت تعمل مبادة املازوت وهو ما يتطلب م�صاعدتها 
الفرينة...(  اقتناء  �صرائب،  )كهرباء،  االعباء  يف 
غلق  جتنب  مالئمة  بطريقة  الزيادات  وامت�صا�ص 
املزيد من املخابز. وقال رئي�ص االحتادية : لي�ص يف 
نية اخلبازين الرفع من ت�صعرة مادة اخلبز حفاظا 
وحول  الب�صيط.  للمواطن  ال�صرائية  القدرة  على 
باالأكيا�ص  البال�صتيكية  االأكيا�ص  ا�صتبدال  مو�صوع 
اإىل  التجارة  وزارة  املتحدث  نف�ص  دعا  الورقية، 
البحث يف اأ�صباب توقف عملية توزيع هذه االأكيا�ص 
على املخابز بعد انطالق العملية يف 6 يناير املا�صي 
هذه  من  فقط  خمبزة   60 ا�صتفادة  اأن  اىل  م�صرا 

االأكيا�ص حلد االن.
لوؤي.ي

اأعلن اأم�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر، تاأجيل جل�سة حماكمة املدير العام الأ�سبق لالأمن عبد الغني هامل واأفراد من عائلته وعدد من ولة اجلمهورية 
26 جويلية املقبل، ب�سبب رف�ش املتهمني اإجراء املحاكمة بتقنية التحا�سر عن بعد. ال�سابقني اإىل 

الوطني  للجي�ص  م�صرتكة  مــفــارز  ــت  ــف اأوق
من  بكل  منف�صلة  عمليات  خــالل  ال�صعبي  
خمتار،  باجي  ــرج  وب ــزام  ق وعــني  مترنا�صت 
وجــانــت  الــ�ــصــاد�ــصــة  الع�صكرية  بالناحية 
�صخ�صا   )119( الرابعة،  الع�صكرية  بالناحية 
و�صبطت )15( مركبة رباعية الدفع و�صاحنة 
مطرقة  و)19(  كهربائيا  مولدا  و)22(   )01(
غر  التنقيب  عمليات  يف  ُت�صتعمل  �صغط 
 )75( اإىل  باالإ�صافة  الــذهــب،  عن  ال�صرعي 
الــذهــب،  وخـــام  ــارة  ــج احل خليط  مــن  كي�صا 
من  كمية  تهريب  حمــاوالت  اإحباط  مت  فيما 
�صوق  من  بكل  لرتا   )6199( بـ  تقدر  الوقود 
اأهرا�ص وتب�صة والطارف بالناحية الع�صكرية 
ــــوزارة الــدفــاع  اخلــامــ�ــصــة. وحــ�ــصــب بــيــان ل
الوطني  ـــدرك  ال عنا�صر  ـــف  اأوق الــوطــنــي، 
وحر�ص احلدود بكل من عني اأمنا�ص بالناحية 
بالناحية  اأهرا�ص  و�صوق  الرابعة  الع�صكرية 
ــدرات  خم ــار  جت  )04( اخلام�صة  الع�صكرية 
�صبط  كما     . مهلو�صا  قر�صا   )2966( و�صبطوا 
تيمو�صنت  بعني  الــوطــنــي  ـــدرك  ال عنا�صر 
 ،)02( �صخ�صني  الثانية  الع�صكرية  بالناحية 
 )7870( ب  حمملتني   )02( مركبتني  وحجزوا 
خمتلف  من  وحــدة  و)792(  التبغ  من  كي�صا 

امل�صروبات.
ق/و

بن  املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزيرة  اأم�ص  قالت 
العليا  املنا�صب  يف  التعيينات  كل  اأن  هيام،  فريحة 
الــوزيــرة،  واأ�صافت  مب�صابقة.  �صتتم  بقطاعها، 
زيــارة  يف  االأ�ــصــاتــذة  مــن  عــدد  مــع  لها  لقاء  خــالل 
اله�صاب  من  واليات  عدة  اإىل  قادتها  وتفقد  عمل 

العليا، اأن امل�صابقة �صتكون ذات م�صداقية و�صفافة. 
اأنه لن يتم االإعالن عن نتائج  الوزيرة،  واأو�صحت 
املت�صابقني  امتحان  يتم  حتى  الكتابي،  االمتحان 
اإر�صال  اإمكانية  اإىل  فريحة،  بن  واأ�صارت  �صفهيا. 
الربيد  طريق  عن  امل�صابقة،  يف  امل�صاركة  ملفات 

قطاع  عن  االأوىل  امل�صوؤولة  واأكــدت  االإلــكــرتوين. 
�صي�صتفيدون  امل�صابقة،  يف  الناجحني  اأن  التكوين، 

من تكوين متخ�ص�ص ي�صل لـ6 اأ�صهر.
لوؤي ي

حرارة  من  اجلوية  االأر�صاد  م�صالح  حــذرت 
املناطق  على  ـــة  درج  40 تتعدى  قيا�صية 
مرة  والأول  الثالثاء  غد  من  بدًءا  ال�صاحلية 
�صتتعدى  كما  ال�صيف  ف�صل  دخـــول  منذ 
الداخلية  املناطق  على  الـ46  احلرارة،  درجة 
وتتوقع  اجلنوبية.  املناطق  على  درجة   48 و 
املناطق  تكون  اأن  اجلوية  االأر�ــصــاد  م�صالح 
الثالثاء على موعد  ال�صاحلية بداية من يوم 
احلرارة  درجات  يف  حم�صو�ص  جد  ارتفاع  مع 
ترتاوح  حرارة  ت�صهد  اأن  يرتقب  اإذ  الق�صوى 
املناطق  بع�ص  يف  لت�صل  درجــة،  و38   30 بني 
املناطق  على  اأمــا  ــة.  درج  40 اإىل  ال�صاحلية 
الداخلية، فرتقب ت�صجيل 35 اإىل 40 درجة، 
يف  درجــة.   46 و   44 بني  حمليا  تــرتاوح  فيما 
بني  حرارة  اجلنوبية  املناطق  �صت�صجل  حني، 
34 و 38 درجة يف الهقار والطا�صيلي، وبني 40 
و46 درجة يف باقي املناطق اجلنوبية، لت�صل 

اإىل حدود 48 درجة على و�صط ال�صحراء.
ت�صجل  التي  ــارة  احل اجلوية  الو�صعية  هــذه 
الأول مرة، هي ناجمة عن متركز هواء �صاخن 
�صمن  يندفع  ــذي  وال اجلنوبية،  املناطق  يف 
تيارات جنوبية غربية نحو املناطق ال�صمالية 

ويعمل على رفع درجات احلرارة الق�صوى.
القيا�صية  احلرارة  درجات  اأن  اإىل  االإ�صارة  مع 
التي �صيتم ت�صجيلها تكون فقط “حتت الظل”، 
اأما تلك املح�صو�صة فيمكن لها اأن ترتفع خا�صة 

مع ارتفاع ن�صبة الرطوبة.
املتوقعة  اجلوية  الو�صعية  اأن  بالذكر  جدير 
جل  على  م�صم�صة  �صتكون  االإثــنــني،  لليوم 
الداخلية،  املناطق  با�صتثناء  الوطن،  واليات 
رعدية  خاليا  لت�صّكل  عر�صة  �صتكون  التي 

تكون مرفوقة بت�صاقط اأمطار وحبات برد.
ف�صترتاوح  ــرارة،  احل لدرجات  بالن�صبة  اأمــا 
ال�صاحلية  املناطق  على  درجــة  و33   29 بني 
الداخلية،  املناطق  على  درجة  و40   34 وبني 
 28 بني  حرارة  اجلنوبية  املناطق  ت�صهد  فيما 

و47 درجة.
 لوؤي.ي

احل�سيلة اليومية يف ارتفاع متوا�سل بـ305 اإ�سابات و5وفيات

تراجع تبذير اخلبز منذ انت�سار وباء "كورونا" بن�سبة 30 باملائة

اجلي�ش يوقف
 119 �سخ�سا يف عمليات 

منف�سلة باجلنوب

التوظيف يف قطاع التكوين لن يكون اإل مب�سابقة

درجات حرارة قيا�سية 
الثالثاء الظل" يوم  "حتت 

بن فريحة توؤكد

على املناطق اجلنوبية وال�ساحلية
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