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جلان مركزية بالواليات للوقوف على مناطق �لظل

حممد علي 
---------------

التي  املركزية  اللجان  تقوم 
و  الداخلية  وزارة  بششا�ششرت 
اإيششفششادهششا  املحلية  اجلششمششاعششات 
على  للوقوف  الششواليششات  اإىل 
اأهششم  بتقييم  الششظششل،  مناطق 
امل�سجلة  و  املنجزة  العمليات 
قد  و  ميدانيا،  متابعتها  و  بها 
بوالية  ال�سدد  هششذا  يف  حلت 
من  مكونة  جلنة  بششومششردا�ششس 
لوزارة  تابعة  مركزية  اإطارات 
املحلية،  اجلماعات  و  الداخلية 
الظل  مناطق  على  للوقوف 
عرب اإقليم الوالية، حيث �ستقوم 
املنجزة  العمليات  اأهم  بتقييم 
و  املناطق،  بهذه  امل�سجلة  و 
ما  حّد  على  ميدانيا،  متابعتها 
على  للوالية  من�سور  به  اأفششاد 
مبوقع  الر�سمية  �سفحتها 
ال�سياق، كثف  »فاي�سبوك«. يف 
زيششاراتششهششم  اجلمهورية  والة 
الظل  مناطق  اإىل  امليدانية 
لر�سد  الششوطششن،  واليششات  عرب 
احتياجاتها و معاينة �سري اإجناز 
بها،  اخلا�سة  التنموية  امل�ساريع 
اجلمهورية  رئا�سة  اأن  علما 
مبتابعة  للقيام  م�سوؤوال  كلفت 
يف  بامليدان  اإجنششازه  يجري  ما 

هششذا الشش�ششسششاأن، وهششو مششا ك�سف 
امل�ست�سار  الوزير  اأيام  قبل  عنه 
الر�سمي  الناطق  لالت�سال، 
حمند  اجلششمششهششوريششة،  لرئا�سة 
اأو�سعيد بلعيد، يف حني اأو�سح 
بلجود  كمال  الداخلية  وزيششر 
االأخششرية،  االأ�سهر  خالل  مت  اأنه 
التطبيقات  من  جملة  و�سع 
بتتبع  ت�سمح  التي  االإلكرتونية 
التابعة لقطاعه، على  املجاالت 
غرار تطبيق موجه للتتبع االآين 
املحلية  امل�ساريع  تقدم  ملششدى 
على م�ستوى مناطق الظل عرب 
و  البلديات  بني  يربط  الوطن، 

رئا�سة  و  والششوزارة  الواليات 
قد  بلجود  وكششان  اجلمهورية. 
ال�سابقة  الفرتة  خششالل  تراأ�س 
با�ستعمال  تن�سيقيني  اجتماعني 
مع  بعد،  عن  التحا�ر  تقنية 
ملنطقتي  اجلششمششهششوريششة  والة 
ملتابعة  الششغششرب،  و  الششو�ششسششط 
املتعلقة  املششحششاور  من  العديد 
بربنامج التنمية املحلية و تنمية 
اأح�ست وزارة  مناطق الظل. و 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
عرب  ظششل،  منطقة  األشششف   15
يعي�س  الوطن،  مناطق  خمتلف 
ن�سف  و  ماليني   8 نحو  فيها 

�ست�ستفيد  و  جزائري،  مليون 
م�ساريع  عدة  من  املناطق  هذه 
االعتبار  الإعشششادة  حماولة  يف 

لقاطنيها.
خالل  تششقششرر  اأنشششه  اإىل  ُي�سار 
املنعقد  الوزراء  اجتماع جمل�س 
رئي�س  برئا�سة  مار�س،   22 يف 
اإطششالق  تاأجيل  اجلششمششهششوريششة، 
قيد  اأو  امل�سجلة  امل�ساريع 
يف  ي�رع  مل  التي  الت�سجيل، 
ب�سبب  بع�سها،  ما عدا  اإجنازها 
الو�سعية املالية للبالد و انهيار 
تف�سي  جششراء  النفط  اأ�سعار 

فريو�س »كورونا"

�صرعت وز�رة �لد�خلية و �جلماعات �ملحلية و �لتهيئة �لعمر�نية، يف �إيفاد جلان مركزية �إىل �لواليات، للوقوف على مناطق �لظل، 
�لتي حتاول �ل�صلطات �لعمومية �لنهو�ض بها، و رفع �لغنب عن �صكانها، عن طريق �إجناز �لعديد من �مل�صاريع �لتنموية على م�صتو�ها. 

�أوفدتها �لد�خلية لتقييم �لعمليات �ملنجزة ومتابعة �مل�صجلة ميد�نيا

�الإبقاء على رفع �حلجر على 19 والية �أخرى

الششرتبششيششة  وزارة  نشش�ششرت 
�سفحتها  يف  الششوطششنششيششة، 
الفاي�سبوك،  على  الر�سمية 
جشششدويل �ششسششري اخششتششبششارات 
املتو�سط  التعليم  �سهادتي 
.2020 لدورة  والبكالوريا 
�ششسششابششق  وقششششت  يف  وحششششدد 
�سهادة  امتحان  اإجراء  موعد 
وهششذا   املششتششو�ششسششط،  التعليم 
اإبششتششداء مششن يششوم االإثششنششني 7 

غاية  اإىل   ،2020 �سبتمرب 
�سبتمرب   9 االأربششعششاء  يششوم 
�سيكون  2020.باملقابل 
البكالوريا  �سهادة  اإمتحان 
 13 االأحششد  يوم   من  ابتداًء  
غاية  واإىل   ،2020 �سبتمرب 
�سبتمرب   17 اخلمي�س  يششوم 

.2020

ق/و

وز�رة �لرتبية تن�صر جدويل 
�ختبار�ت �لبكالوريا و”�لبيام”

عبد  االأول  الششوزيششر  قششرر 
اأم�س  م�ساء  جششراد  العزيز 
االإثشششنشششني متشششديشششد تششدابششري 
غاية  اإىل  ال�سحي  احلجر 
ووفق  الششقششادم.  13جويلية 
االأوىل  الشششوزارة  م�سالح 
فشششاإن هشششذا الششقششرار اتششخششذه 

 29 وم�س  االأول  الششوزيششر 
رفع  على  االإبقاء  مع  والية 
احلجر على 19 والية اأخرى. 
فاإن  القرار  هذا  ومبقت�سى 
الثامنة  من  ي�ري  احلجر 
�ششسششبششاحششا.   5 اإىل  مشش�ششسششاء 
الواليات  ان  البيان  واأ�ساف 

هي: باحلجر  املعنية 
تي�سم�سيلت،  بومردا�س، 
اجللفة،  اأهشششرا�شششس،  �ششسششوق 
باتنة،  البواقي،  اأم  مع�سكر، 
ب�سكرة،  غليزان،  البويرة، 
ال�سلف،  امل�سيلة،  خن�سلة، 
املدية،  بلعبا�س،  �سيدي 

بوعريريج،  بششرج  البليدة، 
ب�سار،  ورقششلششة،  تششيششبششازة، 
�سطيف،  العا�سمة،  اجلزائر 
عنابة  وهششران،  ق�سنطينة، 
االأغششواط،  اأدرار  بجاية،   ،

والوادي.
علي حممد 

متديد تد�بري �حلجر �ل�صحي �إىل غاية 13جويلية بـ29 والية

احلماية  م�سالح  اأو�ششسششت 
املشششدنشششيشششة،  امشش�ششس االثششنششني، 
بعدم  احلششر،  موجة  ملواجهة 
ال�سم�س،  الأ�سعة  التعر�س 
امل�سنني  االأ�سخا�س  خا�سة 
املزمنة  االأمرا�س  واأ�سحاب 
واالأطفال، وكذا جتّنب اخلروج 
اإال  الفرتة،  هذه  خالل  والتنقل 
مع  الششش�شششرورة  حشششاالت  يف 
تتطلب  التي  االأعمال  جتنب 

كبرية. بدنية  جمهودات 

امل�سالح،  ذات  اأو�ست  كما 
باإعطاء  لششهششا،  بششيششان  ح�سب 
واملر�سى  امل�سنني  االأ�سخا�س 
بانتظام وعدم ترك  املاء  �رب 
االأطفال وحدهم بداخل �سيارة 
ل�سائقي  بالن�سبة  تفادي،  مع 
م�سافات  قطع  ال�سيارات، 
ايل  االأوقشششات  خششالل  طويلة 

احلرارة. فيها  ت�ستد 
ق/و

�حلماية �ملدنية تو�صي بعدم �لتعر�ض 
الأ�صعة �ل�صم�ض خالل موجة �حلر

يف  عر�سا  الطاقة  وزير  قدم  
يتعلق  الوزراء  اجتماع جمل�س 
و  الكهربائية  الطاقة  بربط 

الغازية.
وانششطششالقششا مشششن الششعششر�ششس، 
 2726 تشش�ششسششجششيششل  مت  فششقششد 
الفالحية  باملحيطات  ربطا 
باجلنوب  اأغلبها  بالكهرباء 
ت�سجيل  مت  كما   ،1010 اجنز 
و234  للكهرباء  طلبا   854
رئي�س  جششدد  .و  بالغاز  طلبا 
اجلشششمشششهشششوريشششة تششعششلششيششمششاتششه 
لعملية  الششفششوري  لالنتهاء 
الغازي  و  الكهربائي  الربط 

البالد  جنوب  يف  خ�سو�سا 
للمار�سات  رف�سه  اأكششد  .و 
تششوؤدي  التي  البريوقراطية 
املنتجني و  املواطنني و  حلرمان 
من   الفالحة،  عامل  يف  خا�سة 
ال�سغط  ثم  الكهرباء  ربط 

القرو�س. لت�سديد  عليهم 
اجلمهورية  رئششيشش�ششس  ووجشششه 
اإىل  الربط  عملية  بتو�سيع 
للحرفيني،  الن�ساطات  مناطق 
اجلشششنشششوب  يف  وخشششا�شششسشششة 
ال�سكنية  والششتششجششمششعششات 

اجلديدة.
ق/و

تبـون ياأمـر بتو�صيـع عمليـات 
�لربط بالكهرباء

عن  العمل،  وزارة  اأعلنت   
ال�سمان  �سندوق  ت�سجيل 
عملية  لش2121  االجتماعي، 
الوالدة على  تكفل بعمليات 
اخلا�سة،  العيادات  م�ستوى 
التعاقد  عملية  انطالق  منذ 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  مع 
عدد  بلغ  حني  يف  اخلا�سة، 

طلبات التعاقد 49 طلبا.
واأكدت وزارة العمل يف بيان 
االتفاقية  من  الهدف  اأن  لها 
ال�سمان  هيئات  بني  املوقعة، 
االجششتششمششاعششي والششعششيششادات 
بعمليات  للتكفل  اخلا�سة 
جششودة  تعزيز  اإىل  الشششوالدة، 
الرعاية ال�سحية لفائدة املراأة 

وذوات  اجتماعيا  لها  املوؤمن 
اإعفاء  عن  ف�سال  احلششقششوق، 
امل�ستفيدات من دفع تكاليف 
اعتمادها  خالل  من  الششوالدة، 
قبل  من  الدفع  نظام  على 

الغري.
االإجراء  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
اجلهود  دعششم  يف  �سي�ساهم 

منظومة  قبل  من  املبذولة، 
جمال  يف  العمومية  ال�سحة 
خالل  من  بالوالدة،  التكفل 
على  الشش�ششسششغششط  تششخششفششيششف 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
العمومية التي ت�سجل �سنويا 

عددا كبريا من الوالدات.
ق/و

رئي�س  اأ�ششسششدى 
عبد  اجلمهورية، 
املششجششيششد تششبششون، 
خششششالل تشششروؤ�شششس 
جمل�س  اجتماع 

الوزراء تعليمات اإىل الوزير االأول باإعادة 
درا�سة م�روع ميناء الو�سط باحلمدانية 
)بلدية �ر�سال-والية تيبازة( مع ال�ريك 

ال�سيني وفق قواعد "�سفافة و جديدة".
اأن  اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  يف  جاء  و 
عبد  االأول،  الششوزيششر  اأمششر  تبون  ال�سيد 
العزيز جراد، ب"اإعادة االت�سال بال�ريك 
قواعد  امل�روع، على  ودرا�سة  ال�سيني، 
�سفافة وجديدة، وعر�سه مرة ثانية على 
جمل�س الوزراء يف ظرف ال يتجاوز ثالثة 

اأ�سهر".
وزير  قدمه  عر�س  على  تعقيبه  يف  و 

ميناء  م�روع  حول  العمومية  االأ�سغال 
الو�سط، ذكر رئي�س اجلمهورية مبا ت�سبب 
خ�سائر  من  امل�روع  هذا  اإجناز  تاأخر  فيه 
الهدف  الأن  عامة،  الوطني  للتقت�ساد 
هو  قال،  كما  امليناء،  لهذا  اال�سرتاتيجي 
التي  االإفريقية  الششدول  عن  العزلة  فك 
لها منافذ بحرية، وما يرافق ذلك  لي�ست 
االقت�سادية  للحياة  قوي  دفع  اإعطاء  من 

وتوفري منا�سب ال�سغل.
اأو�سح  قدمه،  الششذي  العر�س  خششالل  و 
اأق�سام  الوزير اأن امل�روع يت�سمن ثالثة 
اللوج�ستية  واملناطق  بامليناء  تتعلق 

وال�سكة  ال�سيار  والطريق  وال�سناعية 
العمليات  جميع  وت�سمل  احلششديششديششة، 
االأ�سا�سية التي مت اإجنازها اإىل غاية اليوم، 
يف  املوقع  حتديد  درا�ششسششة  اإطششالق  منذ 

نوفمرب 2012.
م�سرتك  بتمويل  امل�روع  ينجز  و�سوف 
ال�سندوق  من  بقر�س  جزائري-�سيني، 
ال�سيني  والبنك  لال�ستثمار  الوطني 

.)EXIM-BANK( "اكزمي بنك"
الوطنية  بال�سبكة  امليناء  ربط  حول  و 
اإجناز  تقرر  احلديدية،  ال�سكك  و  للطرق 
طريق �سيار بطول 37 كلم بنظام الدفع، 

يربط امليناء بالطريق ال�سيار �رق-غرب 
على م�ستوى العفرون )البليدة(، وكذلك 
خط �سكة حديدية مزدوج مكهرب بطول 

48 كلم بني امليناء وحمطة العفرون.
و�سعيا الإجناز امل�روع الذي �سي�ستغرق 
�سبع �سنوات، مت حت�سري ملف نزع امللكية 
واإنهاء  امل�سخرة،  بامل�ساحات  اخلا�س 
حتقيقات التجزئة واإيداع مبالغ التعوي�س 
وتيبازة،  البليدة  واليتي  م�ستوى  على 
كما روعي يف امل�روع مقيا�س املحافظة 

على البيئة، ح�سب عر�س الوزير.
ق/و

�الجتماعي �ل�صمان  مع  متعاقدة  عياد�ت  يف  والدة  عملية   2121

تبون ياأمر باإعادة در��صة م�صروع ميناء �حلمادنة بتيازة  وفق قو�عد "�صفافة و جديدة"

“رويرتز”  وكششالششة  نششقششلششت 
اأن  اأوروبششيششني  متعاملني  عن 
اجلششزائششري  املهني  الششديششوان 
مناق�سة  طششرح  لششلششحششبششوب، 
الطحني  قمح  ل�راء  عاملية 
لششلششتششوريششد مشششن مششنششا�ششسششئ 
املناق�سة  تن�س  خششيششاريششة.و 
50 األف طن،  على طلب �راء 

ت�سرتي  اأن  العادة  جرت  لكن 
احلجم  من  بكثري  اأكرث  اجلزائر 
عليه.و  املن�سو�س  االأ�سمي 
الربيطانية  الوكالة  اأ�سارت 
مهمٌّ  م�سرترٍ  اجلششزائششر  اأن  اإىل 
االأوروبي،  االحتاد  من  للقمح 

فرن�سا. و  خا�سة من 
ق/و

�جلز�ئر تطرح مناق�صة عاملية 
ل�صر�ء �لقمح



�ل�صروع يف حتديد �مل�صتاأجرين �ملخالفني لقو�عد �مللكية �مل�صرتكة

ت�صديد م�صتحقات �الإيجار �خلا�صة 
بـ"عدل" على �صكل �أق�صاط

لوؤي ي
----------------------

وزير  اأعطى  فقد  البيان  ح�سب  و 
كمال  املدينة  و  العمران  و  ال�سكن 
نا�ري، تعليمة للمدير العام لوكالة 
بال�سماح للمكتتبني  "عدل" ، تق�سي 
�سكناتهم  اإيجار  م�ستحقات  بدفع 
اخلا�سة باأ�سهر مار�س واأفريل و ماي 

مق�ّسمة على �سنة كاملة.
جاء  االإجشششراء  هششذا  اأن  البيان  تابع  و 
الوكالة،  اأعباء مكتتبي  للتخفيف من 
م�ستحقاتهم  بدفع  لهم  الت�سهيل  و 
قيمة  اإىل  بششاالإ�ششسششافششة  ال�سهرية، 
اآنفا،  املذكورة  االأ�سهر  م�ستحقات 
دون  و  ال�سنة،  اأ�سهر  على  مق�سمة 

احت�ساب غرامة التاأخري.
الوطنية  الوكالة  �رعت  املقابل  يف 
لتح�سني ال�سكن وتطويره، يف حتديد 
امللكية  لقواعد  املخالفني  امل�ستاأجرين 

امل�سرتكة.
مدير  احلفيظ،  عبد  بوقفة  اأو�سح  و 
فرع الت�سيري العقاري اجلزائر �رق، اأن 

اإدخال تعديالت  تتمثل يف  املخالفات 
على م�ساكنهم تهدد �سالمة العمارة.

الوكالة �رعت يف  اأن  بوقفة،  قال  و 
باالإجراءات  متبوعة  اإعذارات  اإر�سال 
لهذه  حد  لو�سع  الالزمة  القانونية 

املخالفات.
الوطنية  الوكالة  اأطلقت  لالإ�سارة  و 
لتح�سني ال�سكن وتطويره اأكرب عملية 
تنظيف الأحياء عدل، و�ستم�س احلملة 
اأجنزتها  التي  ال�سكنية،  االأحياء  كل 

الوكالة عرب كامل الرتاب الوطني.
و كانت االنطالقة من املدينة اجلديدة 
العا�سمة  باجلزائر  الله  عبد  �سيدي 
املدير  العربي  طششارق  اأ�شششرف  اأيششن 
العملية  على  عششدل  لوكالة  الششعششام 
مداخل  تنظيف  ت�سمل  التي  الكربى، 
امل�ساعد  و  ال�سالمل  الششعششمششارات، 
يحفظ  ما  وكل  واحلدائق  الكهربائية 
لكل  اجلششمششايل  و  احل�ساري  الششوجششه 

االأحياء على امل�ستوى الوطني.  

ك�صفت �أم�ض �لوكالة �لوطنية لتح�صني �ل�صكن و تطويره "عدل" �أن دفع م�صتحقات �الإيجار �خلا�صة باأ�صهر مار�ض 
و�أفريل وماي �صتكون على �صكل �أق�صاط.

الثالثاء  30 جوان 2020 م الموافق لـ 09 ذو القعدة 1441هـ 03
العدد
2032

وز�رة �ل�صحة تطلب تعزيز �لتحقيقات 
�لوبائية يف 10 واليات

فور�ر يف�صر �رتفاع عدد �حلاالت �ىل �لتهاون ورفع �حلجر �ل�صحي

ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  ك�سف 
الدكتور،  كورونا  فريو�س  ومتابعة 
و�سعت  الششدولششة  اأن   ، فشششورار  جمال 
الو�سائل الالزمة للت�سدي للفريو�س و 
التكفل باملر�سى؛ و ما على املواطن اإال 
احرتام التدابري الوقائية لك�ر �سل�سلة 

انتقال العدوى.
الششدكششتششور فشششششورار يف  اأو�شششسشششح  و 
ت�ريحات �سحفية اأن الدولة و�سعت 
الهياكل  ناحية  من  الالزمة  الو�سائل 
ذلك  و  باملر�سى،  التكفل  و  االأودية  و 
واحد  كل  القطاعات  جميع  مب�ساركة 
لزوما  ويبقى  اخت�سا�سه  دائششرة  يف 
لكل  ال�سارم  االحششرتام  املواطن  على 
وعدم  الوقائية  و  االحرتازية  التدابري 
اأخرى  التهاون اإطالقا. واأ�سار من جهة 
اإىل اأن االأ�ّرة التي خ�س�ستها الوزارة 
كلها  تكن  مل  الفريو�س  ظهور  منذ 
م�ستعدة  الوزارة  باأن  موؤكدا،  م�سغولة 
اإذا  الهياكل  هششذه  من  املزيد  لتوفري 
باالأ�رة  تعلق  �سواء  ذلك  االأمر  تطّلب 
لالإنعا�س  املوجهة  تلك  اأو  ب�سفة عامة 
احلرجة.وبخ�سو�س  للحاالت  بالن�سبة 
التي �سهدت  املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 
قال  االأخشششرية،  االأيششام  خششالل  اكتظاظا 
التوجيهات  بعد  اأنششه  امل�سوؤول  ذات 
ت�ريح  على  تن�س  الششتششي  االأخشششرية 
حت�سنت  التي  تلك  و  احلميدة  احلاالت 
التكفل  و  الششعششالج  مششن  اأيشششام   5 بعد 
تخفيف  �سيتم  باملنزل،  احلاالت  ببع�س 
ويوفر  امل�ست�سفيات  على  ال�سغط 

الدكتور  االأ�رة.واعترب  من  هاما  عددا 
من  للتخفيف  و�سيلة  اأح�سن  اأن  فورار 
ال�سارم  التطبيق  هو  االإ�سابات  عدد 
اإلزامية  خا�سة  الوقائية  لششالإجششراءات 
ارتداء القناع الواقي ح�سب ما ن�س به 
بعدد  يتعلق  التنفيذي.وفيما  املر�سوم 
الواليات التي �سجل بها اأكرب عدد من 
على  فورار  الدكتور  ذكر  االإ�سابات، 
والبليدة  و�سطيف  باتنة  اخل�سو�س 
واجلزائر العا�سمة وق�سنطينة و ورقلة 
واأم البواقي وبويرة وتب�سة وقاملة وهي 
ن�ساط  على  حتتوي  التي  الششواليششات 
موؤكدا  الآخر،  يوم  من  يرتفع  فريو�س 
املناطق  هذه  من  طالبت  الششوزارة  باأن 
لتفادي  بها،  الوبائية  التحقيقات  تعزيز 
للفريو�س. الت�سدي  و  بوؤر  ت�سجيل 
اإىل  الواليات  هذه  كل  باملنا�سبة  ودعا 
حملي  ات�سال  خمطط  وو�سع  تطوير 
احلواجز  احرتام  لتوعية مواطنيها حول 
اأجل ك�ر �سل�سلة انتقال  الوقائية، من 
العدوى.وذكر ذات امل�سوؤول يف االأخري 
باجلزائر  االإ�سابات  عدد  ارتفاع  باأن 
حد  اىل  تف�ره  االأخششرية  االأيششام  خالل 
القارات  كل  م�ست  عاملية  موجة  ما، 
 10 ت�سجيل  مت  ،حيث  ا�ستثناء  دون 
ماليني حالة اإ�سابة و 5 اأالف وفاة على 
املوجة  هذه  مرجعا  املعمورة؛  م�ستوى 
احلجر  رفع  اإىل  الفريو�س  تف�سي  من 
ال�سحي وعدم احرتام احلواجز الوقائية 

من قبل املواطنني.
لوؤي ي تخفي�ض مدة ��صت�صفاء مر�صى "كورونا" �إىل 5 �أيام

ال وجود الأنفلونز� مو�صمية خالل �صهر جو�ن ح�صب �لربوفي�صور رحال

لل�سحة  الوطني  املعهد  مدير  فّند 
ومتابعة  ر�سد  جلنة  وع�سو  العمومية 
فريو�س "كورونا" امل�ستجد الربوفي�سور 
اأنفلونزا مو�سمية  "اإليا�س رحال"، وجود 
يتعني  اأنششه  موؤكدا  جششوان،  �سهر  خششالل 
على كل �سخ�س تظهر عليه االأعرا�س 
واإجششراء  للت�سخي�س  مبا�رة  التوجه 

الفحو�سات.
نزوله  خالل  رحال  الربوفي�سور  وقال 
اأن   ، الوطنية  االإذاعة  على  �سيفا  اأم�س 
بفريو�س  الإ�سابتهم  االأ�سخا�س  اإخفاء 
اإياهم  كورونا، يعد م�سكال كبريا، داعيا 
م�سلحة.واأو�سح  اأقششرب  اإىل  للتوجه 
االإ�سابات  عششدد  ارتفاع  اأن  املخت�س 
بفريو�س كورونا يف االأيام االأخرية كان 
اإجششراءات  تخفيف  بعد  وذلششك  متوقعا، 
تهاون  املواطن  اأن  كما  ال�سحي،  احلجر 

كثريا يف تطبيق االإجراءات الوقائية.كما 
للتحري  العملياتية  اخللية  اأن  ذكر رحال 
حطت  الوبائية،  التحقيقات  وملتابعة 
الرحال اأم�س بوالية وهران، وذلك بقيادة 
الربوفي�سور حممد بلح�سني رفقة فريقه 
العمومية  لل�سحة  الوطني  املعهد  من 
وفرقة من والية وهران وعني متو�سنت.
واإ�سالح  ال�سحة  وزير  قدم  جهته  من 
بوزيد  بن  الرحمان  عبد  امل�ست�سفيات 
خالل اجتماع جمل�س الوزراء �رحا حول 
بن  بالبالد.واأو�سح  ال�سحية  الو�سعية 
اإ�سرتاتيجية  اعتمدت  الوزارة  ان  بوزيد 
جديدة منذ الش10 من �سهرجوان اجلاري، 
 5 اإىل  املر�سى  ا�ست�سفاء  بتخفي�س مدة 
اأيام وحتديد احلاالت الواجب ا�ست�سفاوؤها.
املتابعة  على  االعتماد  ثانية  وكمرحلة 
غري  للحاالت  امل�ست�سفى  خارج  الطبية 

مر�سية،وح�سب  باأعرا�س  امل�سحوبة 
اأ�سار  وخطورتها.كما  تعقدها  درجششة 
�سمحت  اال�سرتاتيجية  هذه  اأن  الوزير 
باإ�سافة اأكرث من 3 اآالف �رير منذ بداية 
جوان، لي�سبح عددها االإجمايل 13395 
والو�سائل  الششقششدرات  رفششع  �ريرا.مع 
اأجهزة  مششن  املششزيششد  بتوفري  العالجية 
الك�سف والوقاية.      وك�سف الوزير اأنه 
يجري اقتناء 252 األف طاقم للت�سخي�س 
بتقنية  "بي.�سي.اأر" وجهازين للك�سف 
بذات التقنية ب�سعة األفي اختبار للجهاز 
الواحد يف اليوم. وخالل اجتماع جمل�س 
تكثيف  بششوزيششد  بششن  اقشششرتح  الششششوزراء 
اأن  على  للوقاية  التح�سي�سية  احلمالت 
�سد  اأ�سد  بعقوبات  م�سحوبة  تكون 

املخالفني.
لوؤي ي

تاأجيل حماكمة كرمي طابو �إىل �لـ14 
من �صهر �صبتمرب  

وفق �ملحامي عبد �لغني بادي

جل�سة  اأم�س،  القليعة  حمكمة  اأجلت 
"كرمي  ال�سيا�سي  النا�سط  حماكمة 
�سبتمرب  �سهر  من  الش14  اىل  طابو" 
املحامي  به  اأفاد  ح�سبما  وذلك  القادم، 
وهو  طابو  بادي.ويتابع  الغاين  عبد 
االجتماعي  الدميقراطي  احلزب  رئي�س 
معنويات  اإحباط  بتهمة  املعتمد،  غري 
الوطني.وكانت  ال�سعبي  اجلي�س  افراد 
نيابة حمكمة القليعة قد اأحالت الق�سية 
على قا�سي التحقيق، الذي اأمر يوم 11 

احلب�س  رهن  باإيداعه  املا�سي  �سبتمرب 
املوؤقت.وبعد ا�ستئناف هيئة دفاع طابو 
غرفة  قششررت  التحقيق،  قا�سي  قششرار 
 25 يوم  تيبازة  ق�ساء  مبجل�س  االتهام 
الرقابة  نظام  حتت  و�سعه  �سبتمرب 
جتدر  �ششراحششه.  واإطشششالق  الق�سائية 
�سنة  عقوبة  يق�سي  طابو  اأن  االإ�سارة 
جمل�س  عاجلها  ق�سية  يف  نافذة  �سجنا 

ق�ساء اجلزائر.
لوؤي ي

�حلكومة ت�صعى لتغطية 70 باملائة 
من �حتياجاتها �لدو�ئية حمليا

 يف ظرف �صنتني

�سدد وزير ال�سناعة ال�سيدالنية "لطفي بن 
باحمد" على �رورة تطوير االإنتاج املحلي 
لالأدوية من اأجل تغطية احتياجات البالد يف 
هذا املجال يف ظرف عامني، وتقلي�س فاتورة 
ت�ريحات  يف  الوزير   اال�سترياد.واأو�سح 
تطوير  يف  رغبة  لديها  اجلزائر  ان  �سحفية 
االإنتاج املحلي عن طريق مرافقة ال�سناعيني 
املحليني من خالل اإزالة القيود املختلفة، التي 
لقد  بالقول  تعيق حتقيق م�ساريعهم.م�سيفا 
حددنا هدف تغطية 70 % من احتياجاتنا من 
الوزير  �سنتني.وبح�سب  ظرف  يف  االأدويششة 
العديد  يواجهون  املحليني  ال�سناعيني  فاإن 
البريوقراطية  القيود  �سيما  ال  العراقيل،  من 
بوجود  مذكرا   الت�سجيل  تاأخري  ذلك  يف  مبا 
ب�سبب  العمل  عن  متوقفة  اإنتاج  وحششدات 

قرارات اإدارية. كما اأ�سار الوزير اإىل اجلهود 
بع�س  تذليل  اجل  الوزارة من  تبذلها   التي 
اأن  ال�سياق  هذا  يف  االإدارية.واأكد  العقبات 
ال�سيدالنية  لل�سناعات  وزارة  ا�ستحداث 
اكرب  بكفاءة  التكفل  املمكن  من  �سيجعل 
تطوير  تعيق  التي  االإ�سكاليات،  مبختلف 
االإنتاج املحلي لالأدوية. كما اأ�سار الوزير اإىل 
اأنه مت و�سع اللم�سات االأخرية على املرا�سيم 
جديدة  �سيا�سة  و�سع  املمكن  من  يجعل  مما 
ل�سالح  ال�سيدالنية  ال�سناعة  جمال  يف 
الن�سو�س  هذه  املحليني.وتتعلق  املنتجني 
االأدويششة  بت�سجيل  اخل�سو�س  وجششه  على 
املتعلقة  االأعباء  ودفاتر  عليها  والت�سديق 

باال�سترياد واالإنتاج الوطني املحلي.
لوؤي ي

متديد تاريخ �قتناء ق�صيمة �ل�صيار�ت �إىل منت�صف جويلية �لقادم
وزير �ملالية �أكد على �ل�صفافية و �لتحكم يف �ملخاطر لت�صيري �ملال �لعمومي م�صتقبال

اأعلن وزير املالية "اأمين بن عبد الرحمان" 
اأم�س االإثنني عن قرار متديد تاريخ اقتناء 
من  الش15  غاية  اإىل  ال�سيارات  ق�سيمة 
خالل  الوزير  القادم.واأكد  جويلية  �سهر 
يوم درا�سي حول اإ�سالحات امليزانية، اأن 
االإ�سالح امليزانياتي �سيرتكز على مبادئ 
حتديث  خالل  من  وذلك  االأداء  ت�سيري 
االإعششالم  واإدخششال  امليزانياتية  االأدوات 
الرحمان  عبد  بن  عليها.واأو�سح  االآيل 
املخاطر  يف  التحكم  وكذا  ال�سفافية  اأن 
�ست�سكل الركيزة االأ�سا�سية لت�سيري املال 
عملية  وتتمحور  م�ستقبال.  العمومي 
الوزير  ح�سب  امليزانياتي  اال�ششسششالح 
الن�سو�س  و�سع  يف  للمالية  اجلديد 

املتعلق  الع�سوي  والقانون  التطبيقية 
و�سع  اىل  باالإ�سافة  املالية.  بقوانني 
برنامج  واإطالق  مالئم  معلوماتي  نظام 
اخلا�س. امليزانياتي  للت�سيري  تكوين 
واأ�ساف بن عبد لرحمان اأن كل الدوائر 
امليزانيات  بدرا�سة  يقومون  الوزارية 
مع  بالتن�سيق  بهم،  اخلا�سة  القطاعية 
اأن  ذاته  ال�سياق  املالية.م�سريا يف  وزارة 
تطور  هو  املالية  قطاع  لتطوير  ال�سعي 
االقت�سادية.وقال  اال�ستثمارات  لعجلة 
بن عبد الرحمان ان عجلة اال�ستثمارات 
نعمل  و�سوف  تتوقف  لن  االقت�سادية 
لت�سيري  الو�سائل  كل  توفري  اجل  من 
كلها  احلكومة  ان  م�سريا  اال�ستثمارات، 

جل  وبخ�سو�س  االجتششاه  هذا  يف  تتجه 
االقت�سادي  القطاع  يف  اال�ستثمارات 
وزير  دعششا  والتجاري.كما  ال�سناعي 
معا  للعمل  االإعششششالم،  رجشششال  املالية 
النقائ�س  بكل  واالإدالء  وزارتشششه  مع 
اأهم  امليدان.وبخ�سو�س  يف  املتواجدة 
اأكد  امليزانية،  طالت  التي  االإ�سالحات 
االإ�سالحات  اأهم  اأن  الرحمان  عبد  بن 
لت�سهيل  زمني  اإطششار  و�سع  ت�سمنت 
باالإ�سافة  النفقات.  احت�ساب  اإجششراءات 
الوزارية  للدوائر  املهام  ت�سهيل  اإىل 
لو�سع ميزانية اإ�ست�رافية تتبع النفقات 
ال�سفافية  اإطششار  يف  وذلششك  العمومية، 

ملتابعة النفقات”.
لوؤي ي
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�لقن�صلية �لفرن�صية باجلز�ئر ت�صتاأنف و»يف �أف �أ�ض« 
�لطلبات ت�صتقبل 

حممد علي 
-------------------

لدى  الفرن�سية  القن�سلية  اأفادت 
با�ستئناف  لها،  بيان  يف  اجلزائر، 
من  اعتبارا  واأن�سطتها  خدماتها 
م�ساحلها  اأن  مو�سحة  االأحشششد، 
طلبات  ا�ستقبال  خدمات  با�رت 
مبركز  اأخشششرى  مششرة  الششتششاأ�ششسششريات 
اأ�س«،  اأف  »يف  التاأ�سريات  طلب 
الششتششاأ�ششسششريات  بطلب  واملتعلقة 
طششويششلششة املشششششدى وتشششاأ�شششسشششريات 
تاأ�سريات  وكذا  بفرن�سا  اال�ستقرار 
اأو�سحت  كما  املهنية،  العمل 
اجلزائر  يف  الفرن�سية  القن�سلية 
التاأ�سرية  طلبات  اأن  اأخششرى،  مرة 
اال�ستقرار  تاأ�سريات  فقط  تخ�س 

تاأ�سريات  غرار  على  فرن�سا  يف 
»الششتششجششمششع الششعششائششلششي« اخلششا�ششسششة 
اأو  فرن�سيني  مبواطنني  باملتزوجني 
العمل  تاأ�سريات  وكذا  اأوروبيني، 
بالن�سبة  الششعششودة  وتششاأ�ششسششريات 
اإقامة  بطاقة  على  للمتح�سلني 
 15 بششعششد  تششنششتششهششي �ششسششالحششيششتششهششا 
القن�سلية  وا�ستثنت  جشششوان، 
خدمة  اجلششزائششر  يف  الفرن�سية 
التاأ�سريات  على  احل�سول  طلب 
املدى  ق�سرية  »�سنغن«  ال�سياحية 
اإىل  م�سرية  الطبية،  والتاأ�سريات 
مبركز  بعد  ا�ستقبالها  يتم  لن  اأنه 
غلق  ا�ستمرار  ب�سبب   ”VFS“
جائحة  تف�سي  ب�سبب  احلشششدود 
القن�سلية  حددت  كما  كورونا، 

مواقيت  بيانها  يف  الفرن�سية 
يوم  غاية  اإىل  االأحششد  من  العمل 
�سباحا   8 ال�ساعة  من  اخلمي�س، 
و30  النهار  منت�سف  غاية  اإىل 
دقششيششقششة.وتششاأتششي عشششودة الششعششديششد 
ثششر  اإ للعمل  القن�سليات  مششن 
االأوروبششي  االحتاد  �سفراء  اقرتاح 
 15 ت�سم  قائمة  �سنغن،  وف�ساء 
عششدوى  م�ستوى  ي�سمح  دولشششة 
ُتعترب  بشششاأن  فيها  كوفيد19- 
للمقيمني  �سي�سمح  ما  »اآمششنششة«، 
من  ابتداء  اأوروبششا  بدخول  فيها 
الت�سويت  اأن  اإال  االأربشششعشششاء، 
وطالبت  يتم،  مل  الق�سية  على 
الوقت  من  مبزيد  االأع�ساء  الدول 
و  للت�ساور  ثششنششني  االإ يششوم  حتى 

مراجعة  تتم  اأن  على  الت�سويت، 
حيث  �ششسششبششوعششني،  اأ كششل  القائمة 
منها  دولششة   14 القائمة  �سمت 
الششواليششات  ت�ستثني  و  اجلششزائششر، 
باملثل،  املعاملة  ب�رط  املتحدة، 
امل�سافرين  بدخول  ت�سمح  اأن  اأي 
االأوروبششي،  االحتاد  من  القادمني 
بدخول  اأي�سا  املقرتح  ي�سمح  كما 
نششدورا  اأ من  القادمني  امل�سافرين 
و�سان  والفاتيكان  ومششونششاكششو 
القائمة  ت�سمل  وال  مششاريششنششو، 
االأكرث  الدولة  املتحدة،  الواليات 
تشش�ششررا مششن فششريو�ششس كششورونششا 
املشش�ششسششتششجششد وكششذلششك الششربازيششل 

. ورو�سيا
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��صتثناء �لتاأ�صرية �ل�صحية و�ل�صياحية �إىل غاية فتح �حلدود

 

�تفاقية �إلغاء �الزدو�ج 
�ل�صريبي تدخل حيز 

�لتنفيذ
الرئا�سي  املر�سوم   37 رقم  الر�سمية  اجلريدة  ن�ر يف 
و  اجلزائر  بني  االتفاقية  على  بالت�سديق  املتعلق 
ال�ريبي  االزدواج  اإلغاء  املت�سمن  و  هولندا  مملكة 

البلدين. بني 
ماي  يف  توقعيها  مت  -التي  االتفاقية  هذه  تت�سمن  و 
للجنة  الثالثة  الششدورة  اأ�سغال  هام�س  على   2018
بني  التكنولوجي  و  االقت�سادي  للتعاون  املختلطة 
فيما  ال�ريبي  االزدواج  هولندا-اإلغاء  و  اجلزائر 
و  املال  راأ�س  على  و  الدخل  على  بال�رائب  يتعلق 

. جتنبها  و  ال�رائب  من  التهرب  منع 
على  تطبق  االتفاقية  هششذه  ان  املر�سوم  ي�سري  و 
املتعاقدتني  الدولتني  احدى  يف  املقيمني  االأ�سخا�س 
�رائب  على  االتفاقية  تطبق  كما  كليهما.  يف  او 
دولة  مل�سلحة  املفرو�سة  املال  راأ�س  على  و  الدخل 
املحلية  �سلطتها  او  ال�سيا�سية  اق�سامها  او  متعاقدة 
ب�رف النظر عن طريقة فر�سها. و تعد من �رائب 
على  املفرو�سة  ال�رائب  جميع  املال  راأ�س  و  الدخل 
او  املششال  راأ�ششس  اجمايل  على  او  االجششمششايل  الدخل 
يف  مبا  املال،  را�س  على  او  الدخل،  من  عنا�ر  على 
من  املتاأتية  االرباح  على  املفرو�سة  ال�رائب  ذلك 
و  املنقولة  غري  او  املنقولة  املمتلكات  على  التنازل 
لالأجور  االجمالية  املبالغ  على  املفرو�سة  ال�رائب 
عن  ف�سال  ال�ركات  تدفعها  التي  الششرواتششب  او 
الناجتة  القيمة  فوائ�س  على  املفرو�سة  ال�رائب 
ال�رائب  ت�سمل  للجزائر،  بالن�سبة  و  املال  راأ�س  عن 
ح�سب  االتفاقية،  هذه  عليها  تطبق  التي  احلالية 
ال�ريبة  و  االجمايل  الدخل  على  ال�ريبة  املر�سوم، 
املهني،  الن�ساط  الر�سم على  ال�ركات و  ارباح  على 
ال�رائب  و  االتاوات  و  االمالك  على  ال�ريبة  و 
و  التنقيب  ن�ساطات  حما�سيل  على  املفرو�سة 
نابيب.  باالأ املحروقات  نقل  و  اال�ستغالل  و  البحث 
الدخل  ب�ريبة  يتعلق  فاالأمر   ، لهولندا  بالن�سبة  اما 
ذلك  يف  مبا  ال�ركات  �ريبة  و  االجور  �ريبة  و 
من  املتاأتية،  ال�سافية  االرباح  من  احلكومة  ح�سة 
قانون  مبوجب  املفرو�سة  الطبيعية  املوارد  ا�ستغالل 
و  االأ�سهم.  اأرباح  على  ال�ريبة  عن  ف�سال  املناجم، 
مماثلة  �ريبة  اي  على  اي�سا  االتفاقية  هذه  تطبق 
الدولتني  من  اي  تفر�سها  جوهرها  يف  م�سابهة  او 
ا�سافة  االتفاقية،  هذه  توقيع  تاريخ  بعد  املتعاقدتني 

منها. بدال  او  احلالية  ال�رائب  اىل 
الدولتني  لكلتا  املخت�سة  ال�سلطات  تششقششوم  و 
بالتغيريات  البع�س  بع�سهما  باإخطار  املتعاقدتني 
ت�ريعاتها  عششلششى  ادراجششهششا  مت  الششتششي  اجلششوهششريششة 
املر�سوم.                             نف�س  ح�سب  ال�ريبية، 
                                                              ق/و 

�جلز�ئر-هولند� 

 تر�صيم يوم 8 ماي �صون 
وحماية لذ�كرة �جلز�ئريني
الطيب  احلششقششوق،  وذوي  املجاهدين  وزيششر  يششرى 
من  ماي   8 تاريخ  تر�سيم  االإثنني،  ام�س  زيتوين، 
وحماية  �سونا  �سيكون  اأنه  وطنيا،  يوما  �سنة  كل 
التاريخية  املرحلة  هذه  يف  اجلزائري  ال�سعب  لذاكرة 
م�روع   مقرتح  عر�سه  خالل  زيتوين،  املهمة.واأكد 
على   ، وطنيا  يوما  ماي   8 تاريخ  اعتماد  مت�سمن 
من  تعد  الوطنية  الذاكرة  اأن  االأمة،  جمل�س  اأع�ساء 
اأهم ان�سغاالت اجلزائر اجلديدة التي لن نفرط فيه يف 
تكري�س  مت  االأ�سا�س  هذا  وعلى  اخلارجية،  �سيا�ستنا 
هذه  ل�سهداء  تكرميا  للذاكرة،  وطنيا  يوما  ماي   8
ولدى  وحملية،  وطنية  ن�ساطات  تنظيم  مع  املجازر، 
بتاريخها  االأمة  �سلة  متتني  هدفها  باملهجر،  اجلالية 
�سيخلَّد  اليوم  هذا  اأن  احلكومة  ممثل  الوطني.واأ�سار 
على  �سنة،  كل  �ستقام  التي  االحتفاليات  خالل  من 
غرار باقي االأعياد الوطنية.                           ق/و

�نخفا�ض �لطلب على �خلبز منذ بد�ية كورونا 
اخلبز  ا�ستهالك  على  الطلب  تراجع 
منذ انت�سار وباء كوفيد19- باجلزائر 
به  اأفاد  ما  ح�سب  باملئة،   30 بن�سبة 
للخبازين،  الوطنية  االحتادية  رئي�س 
تراجع  ثّمن  الذي  قلفاط،  يو�سف 
احليوية  املششادة  هذه  تبذير  م�ستوى 
اأو�سح  ال�سحي.و  احلجر  فرتة  طيلة 
جمعت  نششدوة  هام�س  على  قلفاط 
العام  االحتاد  مبقر  املجال  املهنيني يف 
اخلبز  اإنتاج  اأن  واحلرفيني،  للتجار 
50 مليون خبزة قبل بدء  تراجع من 
33 مليون خبزة  اإىل  احلجر ال�سحي 
/اليوم حاليا، و هو ما ميثل انخفا�سا 
امل�سوؤول. نف�س  باملئة، ح�سب  ب30 

الطلب على  تراجع  ن�سبة  و و�سلت 
اإىل  و  مار�س  منذ  باملائة   70 اخلبز 
اأن  قبل  رم�سان  �سهر  نهاية  غاية 
موؤخرا.و  انتعا�سا  الطلب  ي�سجل 
اخلا�سة  املطاعم  غلق  تاأثري  مازال 
واملوؤ�س�سات  ال�ركات  مطاعم  و 
املدار�س  و  اخلا�سة  و  العمومية 
م�ستوى  على  يوؤثر  اجلامعات  و 
عششودة  رغششم  اخلششبششز،  على  الطلب 
م�ستواه  اإىل  العائالت  لدى  الطلب 

قلفاط.و  ال�سيد  بح�سب  الطبيعي، 
"تراجع  اخلششبششازيششن  ممششثششل  الحشششظ 
احلجر  بداية  منذ  التبذير"  م�ستوى 
"�سلوكا  اعتربه  ما  وهو   ، ال�سحي 
خالل  العائالت.و  طرف  من  جيدا"، 
توجد  "ال  اأنه  قلفاط  اأكد  الندوة، 
ال�سوق"  يف  الفرينة  مادة  يف  ندرة 
اقتنائها مبا�رة  اإىل  و دعا اخلبازين 
"على  اأنششه  اأو�سح  املطاحن.و  من 
الفرينة  القتناء  التوجه  اخلبازين 
با�ستعمال  املطاحن،  من  مبا�رة 
على  للح�سول  التجاري  �سجلهم 

اإليها". يحتاجون  التي  الكميات 
متنح  املششطششاحششن  فشششاإن  حشش�ششسششبششه،  و 
اجلملة  لباعة  فقط  كغ   25 اأكيا�س 
و  كششغ   50 اأكششيششا�ششس  تششوفششر  لكنها 
للمخبزات.و  معتربة  بكميات 
املتحدث  انتقد  ال�سياق،  هششذا  يف 
اإدارة  متيز  التي  "البريوقراطية 
-ح�سبه-  ت�سرتط  والتي  املطاحن" 
عن  ن�سخ  من  يتكون  ثقيال  ملفا 
جبائية  بطاقة  و  التجاري  ال�سجل 
امليالد  �سهادة  و  االإقامة  �سهادة  و 
من  وغششريهششا  �سم�سية  �سور  و2 

االأمر،  يتطلب  ال  حني  يف  الوثائق 
التجاري  ال�سجل  �سوى  ي�سيف، 
ومهنته.و  هويته  الإثبات  للخباز 
دعا  الفرينة،  مادة  نقل  بخ�سو�س 
"اإلزام  اإىل  الو�سية  اجلهات  قلفاط 
اإي�سال  و  القانون  بتطبيق  املطاحن 

مادة الفرينة اإىل باب املخبزات" .
"توقف  اإ�سكالية  اإىل  اأ�سار  كما 
املششادة  هششذه  لنقل  املششوّجششه  الششدعششم 
و  اجلنوب"  اأق�سى  واليشششات  يف 
الأزيد  اخلبازون  فيها  يتنقل  التي 
من  جلبها  اأجششل  من  كم   450 من 
تاأ�سف  قوله.و  حد  على  املطاحن، 
كان  "اأغروديف"  "جممع  لكون 
وجتششار  للخبازين  الششدعششم  يششقششدم 
�سنتيم  ماليني   6 بقيمة  اجلملة  
نقلهم  تششكششالششيششف  عششن  تعوي�سا 
حاليا  توقف  لكنه  االأولية  للمادة 
اإبقائه  مع  اخلبازين  تعوي�س  عن 
اجلملة".من  جتار  تعوي�سات  على 
خالل  قلفاط  تطرق  اأخششرى،  جهة 
اأ�سعار  الزيادات يف  اآثار  اإىل  الندوة 
النا�سطني  اخلبازين  على  الوقود 
التي  واملناطق  الظل  مناطق  يف 

الغاز  تو�سيالت  على  حتتوي  ال 
معتربا  عششددا  اأن  مششربزا  الطبيعي، 
مبادة  تعمل  مازالت  املخبزات  من 
املازوت و هو ما يتطلب م�ساعدتها 
اقتناء  االأعباء)كهرباء،�رائب،  يف 
الزيادات  امت�سا�س  و  الفرينة...( 
املزيد  غلق  جتنب  مالئمة   بطريقة 
االحتادية  رئي�س  قال  املخابز.و  من 
الرفع  اخلبازين  نية  يف  لي�س   ":
حفاظا  اخلششبششز  مشششادة  ت�سعرية  مششن 
للمواطن  ال�رائية  القدرة  على 
مششو�ششسششوع  حشششول  الب�سيط".و 
البال�ستيكية  االأكيا�س  ا�ستبدال 
نف�س  دعششا  الششورقششيششة،  بششاالأكششيششا�ششس 
البحث  اإىل  التجارة  وزارة  املتحدث 
يف اأ�سباب توقف عملية توزيع هذه 
انطالق  بعد  املخابز،  على  االأكيا�س 
م�سريا  املا�سي  يناير   6 يف  العملية 
60 خمبزة فقط من  اىل اأن ا�ستفادة 
اأكد على  االآن.و   االأكيا�س حلد  هذه 
�رورة اإعادة بعث هذه املبادرة من 
ال البيئة و�سحة  جديد حفاظا على 

مواطن.                                    
   ق/و

وزير �ملجاهدين يوؤكد:
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نحو ربط 50 م�صكنا بالكهرباء بقرية عبد ربه 
ببلدية �لعقلة

علي حممد 
---------------- 

�سيد  اآل  حمزة  ال�سيد  قششام 
املنتدب  الششوزيششر  الشش�ششسششيششخ 
ال�سحراوية  بالبيئة  املكلف 

بن  الششقششادر  عششبششد  والشش�ششسششيششد 
الششوادي  واليششة  وايل  �سعيد 
عبد  لقرية  تفقدية  بزيارة 
دائششرة  العقلة  ببلدية  ربششه 
الشششربشششاح، وذلشششك لششلششوقششوف 
االأ�سغال  تقدم  مششدى  على 

امل�ساريع  ملختلف  بالن�سبة 
زيارتهما  معر�س  ويف  بها، 
الكهرباء  توزيع  مدير  قدم 
�روحات  بالوادي  والغاز 
العملية  �شششسشششريورة  حشششول 
 50 من  اأكرث  بربط  املتعلقة  
عبد  بقرية  �سكنية  وحششدة 
الكهربائية  بالطاقة  ربششه 
اإىل  ذاتششه  الوقت  يف  منوها 
االأ�سغال  تششقششدم  ن�سبة  اأن 

.  60% جتاوزت 
اأن  اإىل  �سارة  االإ وجتدر  هذا 
با�رت  الششتششوزيششع  مديرية 
حمششوالت   3 اإجنشششاز  عملية 
م�سافة  عششلششى  كششهششربششائششيششة 
ال�سبكات  مششن  كلم   3.90
و1.98  التوتر  متو�سطة 
كشششلشششم مششششن الشش�ششسششبششكششات 
بغالف  الششتششوتششر  منخف�سة 
مليون   23 جتششششاوز  مشششايل 

ديشششنشششار، كششمششا تششعششتششرب هششذه 
كبرية  اأهمية  ذات  العملية 
عبد  قرية  ل�سكان  بالن�سبة 
ل�سل�سة  توا�سال  وهي  ربه 
ج�سدتها  التي  االإجنشششازات 
االأخرية  الفرتة  يف  املديرية 
حت�سني  يف  �ساهمت  والتي 
اخلدمة  وا�ستمرارية  نوعية 

زبائننا. اإىل  املقدمة 
�سلة  ذي  �ششسششيششاق  ويف 
الّرامية  للجهود  وموا�سلة 
التغطية  وتعزيز  لتدعيم 
بششالششطششاقششة الششكششهششربششائششيششة 
مديرية  بششا�ششرت  بششالششواليششة 
عملية  بششالششوادي  الششتششوزيششع 
كهربائيا  حمششوال   80 اجنششاز 
 240 جتششاوز  �سبكة  بطول 
واأر�سية  هوائية  بني  كلم 
وبششششغششششالف مشششششايل جتششششاوز 

دينار. 1،110مليار 

�لت�صامن  �صندوق  �صمن  �لوالية  به من طرف  و�ملتكفل  �لظل،  مناطق  برنامج  بالكهرباء و�صمن  �ل�صاكنة  تزويد  �إطار  يف 
�ملحلية.. للجماعات  و�ل�صمان 

بالو�دي و�لغاز  �لكهرباء  توزيع  مديرية 

حي  �سكان  بع�س  يششعششاين 
الوادي  ببلدية  اأحمد  اأوالد 
الشش�ششروب،  املششاء  نق�س  مششن 
وحشش�ششسششب بششعشش�ششس قششاطششنششي 
املشششاء  نششقشش�ششس  اأن  احلشششششي، 
رغم  ال�سائفة،  منذ  بشششداأ 
بتوفري  امل�سوؤولني  وعششود 
ملخطط  وفقًا  وهششذا  املششيششاه، 
التذبذب  اأن  غري  ُم�سطر، 
مبياه  التزويد  يف  احلا�سل 
اأزمششة  يف  ت�سبب  الشش�ششرب 
اأكده  ما  ح�سب  خانقة  مياه 
ا�ستيائهم  مبدين  ال�سكان، 
يف  احلا�سل  التذبذب  مششن 
حيث  احلششيششويششة.  املشششادة  هششذه 
ال�سالفة  بششاحلششي  انششتشش�ششرت 
بيع  ظاهرة  مششوؤخششراً  الذكر 
املشششيشششاه عشششرّب الشش�ششسششهششاريششج 
مياهها،  نظافة  يف  امل�سكوك 
باملواطن  دفششع  الششذي  مششر  االأ
ل�راء  حتميًا  اللجوء  اإىل 
وجد  حيث  املعدنية،  املياه 
جمربين  نف�سهم  اأ امل�ستكون 
ب�ساحنات  اال�ستعانة  على 
ال�ساحلة  املششيششاه  �سهاريج 
االأزمة  من  للتقليل  لل�رب 
اجلهة  ت�رب  التي  احلششادة 
و�سع  وحماولة  فششرتة،  منذ 
التي  القائمة،  للمع�سلة  حد 

مكانها. تراوح  ظلت 
�ششسشش�ششسششة  ورغششششم تششعششهششد مششوؤ
بالوالية  للمياه  اجلزائرية 

من  الششقششائششم  امل�سكل  بحل 
كافة  ربط  من خالل  جذوره 
الوالية  ومناطق  االأحششيششاء 
والششتششقششلششيششل مشششن مششعششانششاة 
امل�سكل  اأن  غري  ال�سكان، 
يششراوح  يشششزال  ال  املششطششروح 

ال�ساعة. حلد  مكانه 
الششوقششت  يف  هششششذا  تشششي  يشششاأ
املواطنون  فيه  وجششه  الششذي 
عديد  املعنية  لل�سلطات 
املششرا�ششسششالت والشش�ششسششكششاوى 
لششلششتششكششفششل بششانشش�ششسششغششالششهششم 
مششششر الشششذي  واحشششتشششوائشششه االأ
املواطنني  تخوف  مششن  زاد 
املياه  اأزمششة  ا�ستمرار  مششن 
جعلت  مششا  الشش�ششسششيششف،  يف 
ناقو�س  يدقون  املواطنون 

 . اخلطر
نا�سد  الشش�ششسششدد،  هششذا  ويف 
اأحششمششد  اأوالد  حششي  قششاطششنششو 
ال�سلطات  الششوادي،  ببلدية 
�ششسششهششا  املششحششلششيششة عششلششى راأ
للمياه  اجلزائرية  موؤ�س�سة 
العاجل  بالتدخل  بششالششوادي 
وترية  ت�ريع  على  والعمل 
املوجهة  املشش�ششسششاريششع  اإجنشششاز 
واأن  خا�سة  اجلششانششب  لششهششذا 
مائية  ثروة  تختزن  الوالية 
نها  �ساأ من  معتربة  باطنية 
من  امل�سكل  على  الق�ساء 

جذوره.
.ع منلي 

النزلة  حي  �سكان  يطالب 
بتوفري  الششششوادي  بششبششلششديششة 
التي  العمومية  نششششارة  االإ
فرتة  منذ  اأحيهم  عن  تغيب 

. طويلة 
�ششسششكششان حي  ممششثششلششو  ودعشششا 
�رورة  اإىل  بالوادي  النزلة 
�ششسششكششال غششيششاب  تشش�ششسششويششة اإ
الششذي  العمومية  نششششارة  االإ
بعدما   ، االأمرين  منه  عانوا 
الفرتة  طوال  غيابها  قا�سوا 
يواجهون  وجعلتهم  املا�سية 
بثوا  الذين  الظالم  ل�سو�س 
وفر�سوا  حّيهم،  يف  الرعب 
غياب  م�ستغلني  منطقهم 

نارة.  االإ
رغم  نه  اأ ال�سكان،  واأ�ساف 
التي  الششكششثششرية  الشششنشششداءات 
املت�ررين  ال�سكان  اأطلقها 

مششر  االأ اأن  اإال  الو�سع،  من 
حرم  حيث  حاله،  على  بقي 

منها. احلي  قاطنو 
ال�سكان  تفكري  واأ�سحى 
مششنشش�ششسششب حششششول كششيششفششيششة 
اعششتششداءات  مششن  التخل�س 
ا�ستغلوا  الذين  الل�سو�س 
لال�ستيالء  االأجششششواء  هششذه 
ال�سكان،  ممتلكات  على 
فر�سة  وجششد  مششن  ومششنششهششم 
ملشششمشششار�شششسشششة طششقششو�ششسششه 
بعدما  املخدرات  وا�ستهالك 
خششلششق املششنششحششرفششون اأوكشششارا 
منه  حششذر  مششا  وهششو  لششذلششك، 
اكت�سفوا  الذين  ال�سكان 
يعني  ما  هوؤالء  دائرة  تو�سع 
املجرمني  عشششدد  تشش�ششسششاعششف 

االعتداءات.  وكرثة 
ي�سني حممد 

اجلماعات  المباالة  ت�ساهم 
وعششديششد  بششالششوادي  املحلية 
ن�سانية  واالإ البيئية  العوامل 
الششعششقششارب  انششتشش�ششسششار  يف 
فشششششاعشششششي  الششش�شششسشششامشششة واالأ
مبختلف  نواعها  باأ واحل�رات 
واملناطق  ال�سعبية  االأحياء 
بلديات  خمتلف  من  النائية 
حتولت  حتى  الوادي،  والية 
ال�سيناريو  اإىل  �سورتها 
من  عششدد  وفششاة  بعد  املرعب 
قبل  القاتل  ب�سمها  االأطفال 
امل�سالح  اإىل  ي�سلوا  اأن 
�ششسششتشش�ششسششفششائششيششة لششعششدم  االإ

لل�سم. مقاومتهم 
ي�ستكي  ذاته،  ال�سياق  ويف 
عشششديشششد املشششواطشششنشششني بششحششي 
و�سط  الششواقششع  امل�ساعبة 
االنت�سار  من  الوادي،  مدينة 
ال�سامة  للعقارب  املخيف 
فششششاعششششي واحلششش�شششرات  واالأ
قاطنو  ويعتربها  نواعها،  باأ
حقيقة  �ششسششاة  مششاأ احلششي  هششذا 

درجة  اإىل  ال�سكان  تششوؤرق 
من  االأطششفششال  مينعون  نششهششم  اأ
للعب  ال�سوارع  اإىل  اخلروج 
هذا  ال�سم�س،  غششروب  بعد 
االجششتششيششاح غششري املشش�ششسششبششوق 
ال�سامة  الششعششقششرب  حلشش�ششرة 
حالة  يف  الشش�ششسششكششان  جششعششل 
اأدت  قشش�ششسششوى  ا�ششسششتششنششفششار 
ت�سكيل  اإىل  احلششي  ب�سباب 
جشششمشششاعشششات يشششرت�شششسشششدون 
عليها  ليقطعوا  العقارب 
الدخول  من  ومنعها  الطريق 
هششذا  يششحششدث  املششنششازل،  اإىل 
امل�سالح  تششهششاون  ظششل  يف 
هذه  مكافحة  عششن  املعنية 
القاتلة،  ال�سامة  احلشش�ششرة 
العمل  �ششرورة  يتطلب  ما 
�سحية  ومبخططات  بجد 
حوادث  من  للتقليل  فاعلة 
الششذي  الششعششقششربششي  الت�سمم 
يف  الوفاة  اإىل  �سهريا  يوؤدي 
عا�سمة  من  خمتلفة  مناطق 
البلديات  عن  ناهيك  الوالية 

خلطورة  ونششظششرا  االأخششششرى، 
هششششذه احلششش�شششرة املششفششاجششئششة 
واخلشششطشششرية عششلششى �ششسششحششة 
�ساهمت  وقشششد  نشش�ششسششان.  االإ
انت�سار  يف  العوامل  عديد 
اإىل  فباالإ�سافة  العقارب، 
وقششرب  ال�سديدة،  احلشششرارة 
القا�سي  واملششنششاخ  الغيطان 
توالد  يف  املنطقة  مييز  الذي 
مبختلف  العقارب  وتكاثر 
تقاع�س  حال  وكذا  نواعها،  اأ
دون  املششعششنششيششة  املشش�ششسششالششح 
احل�رة  هششذه  على  الق�ساء 
يتطلب  ما  تدريجي،  ب�سكل 
�ششششرورة تششكششاثششف جششهششود 
من  للتقليل  اجلهات  خمتلف 
طريق  عن  الت�سمم  حوادث 
نظافة  بششحششمششالت  الششقششيششام 
جمعيات  خمتلف  وتششزويششد 
واملبيدات  باالأدوية  االأحياء 
علما  للح�رات،  القاتلة 
تتوقف  الكثريين  حياة  اأن 
مديرية  وقششوف  مششدى  على 

الشش�ششسششحششة عششلششى خمششتششلششف 
التي  ال�سحية  الششوحششدات 

امل�سل. يف  نق�سا  تعاين 
بالبلدية،  م�سوؤول  وبح�سب 
معني  االآخر  هو  املواطن  فاإن 
يف  الكبري  بششدوره  بالقيام 
نششظششافششة حمششيششطششه وبششيششئششتششه، 
من  م�سكنه  جدران  بتلبي�س 
ورفع  اخلششارج  ومن  الداخل 
يف  بها  يرمي  التي  نقاذ  االأ
املحيط  لت�سويه  ال�سارع 
مشششن جششهششة وتشش�ششسششتششوطششنششهششا 
الزواحف  وعديد  العقارب 
اإىل  لششيششال  تششتشش�ششسششلششل  الششتششي 
على  بعدها  ويبقى  املنازل 
وب�سكل  البلدية  م�سالح 
املبيدات  بر�س  القيام  دوري 
تق�سي  الششتششي  احلشش�ششريششة 
من  وغريها  العقارب  على 

ال�سامة. احل�رات 
ي�سني حممد 

خالل  "التحرير"  عاي�ست 
�ششسششبششوع  عششطششلششة نششهششايششة االأ
من  الششعششديششد  ّن  اأ املششنشش�ششرم 
الور�سات  مبختلف  البنائني 
مبناطق  اخلا�سة  و  العمومية 
قد  الوادي،  والية  بلديات  و 
نهائيا  التوقف  عن  اأجششربوا 
املهنة  نشش�ششسششاط  ملششمششار�ششسششة 
نواعها  اأ مبختلف  املذكورة 
تكون  الششتششي  ذلشششك  يف  مبششا 
ال�سم�س  اأ�سعة   على  بعيدة 
ب�سبب  هشششذا  و  احلشششارقشششة، 
التي  جّدا  ال�سديدة  احلرارة 

هششذه  ن�سبتها  ت�ساعفت 
ما  ككل،  باملنطقة  يشششام  االأ
على  حّتى  اأو  عليهم  عششاد 
املهمة  هششذه  يف  اأعششوانششهششم 
عدم  بششالششتششايل  و  بال�سلب 
اخلدمة  مواكبة  على  القدرة 
البيوت  و  املششحششالت  داخششل 
بال�سكل  قششامششتششهششا  اإ املشششراد 
عليه  جرت  كما  املطلوب  
الشششعشششادة  مششن قششبششل، ومششن 
يف  منهم  رغبة  اأخششر  جانب 
ال�سديدة  احلشششرارة  تششفششادي 
اإ�سابة  وراء  كانت  التي 

اأعوانهم  و  اأ منهم  الكثري 
الذين  عششن  ناهيك  مبششكششروه 
�سنوات  يف  احلياة  فششارقششوا 
�ششسششابششقششة بششعششدمششا اأ�ششسششيششبششوا 
احلارقة  ال�سم�س  ب�ربات 
خششششالل فشش�ششسششل الشش�ششسششيششف  
بششعششدمششا دفششعششتششهششم احلششاجششة 
حرارتها  حتششت  العمل  اإىل 
ال  الششذي  اجلانب  ال�سديدة  
متاما   البنائني  هوؤالء  يحبذه 
على  حششفششاظششا  املشششيشششدان  يف 
ال�سباب  و�سالمة  �سحتهم 
عملية  يف  يرافقهم  الششذي 

و  اأ امل�ساكن  قامة  واإ البناء 
اأ�سكالها  مبختلف  املحالت 
رغم  هذا  يحدث  نواعها،  اأ و 
املحالت  اأ�ششسششحششاب  اإحلشششاح 
عملية  متام  اإ لهدف  والبيوت 
للتخل�س  واالإجنشششاز  البناء 
رغبة  كليا  اجلانب  هذا  من 
عامل  ا�ستغالل  يف  منهم 
االإجبارية  الراحة  فر�سة  و 
العطلة  خششالل  بششنششائششهششم   الأ
و  العودة  قبل  الدرا�سية  
الدرا�سي. املو�سم  ا�ستئناف 
زياد بو  اأ

�صكان �أوالد �أحمد ببلدية �لو�دي 
يعانون من نق�ض �ملياه
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تششوا�ششسششل جششمششعششيششة الششربكششة 
ن�ساين  االإ و  اخلششريي  للعمل 
عششلششى املشش�ششسششتششوى الششوطششنششي 
بششرنششاجمششهششا اخلششششريي الشششذي 
مرحلته  يف  املرة  هذه  يحمل 
"ال�سفاء"  ت�سمية  الثالثة، 
كمامة  مليون   02 لتوزيع 
اأمل  املوطنني،على  لفائدة 
اخلريي  الن�ساط  هذا  تو�سيع 
بششبششاقششي واليشششات الششوطششن.و 
رئي�س  اأكشششد  ذالشششك  خشششالل 
هنا  للجمعية  الوالئي  املكتب 
بادي�س"،  "حمدي  باالأغواط 
 20 �ششسششيششوزع  مششكششتششبششه  اأن 
مواطني  على  كمامة  لششف  اأ
لباقي  تكملة  الوالية،وهذا 
التي  الت�سامنية  الن�ساطات 
تواجدها  من  اجلمعية  كثفت 
انت�سار  بداية  منذ  امليداين 
رافقت  حيث  كورونا".  "وباء 
عمر  مششن  االأوىل  املششرحششلششة 
الششذي  اخلشششريي،  العمل  هششذا 
لرفع  "معا  �سعار  حتت  كان 
اأالالف   10 بتوزيع  البالء" 
العائالت  على  ت�سامنية  قفة 

وعدميي  املعوزة  و  املحتاجة 
مرحلة  بذالك  لتاأتي  الدخل، 
ت�سميتها  على  اأطلق  ثانية 
وزعت  العقبة"  لنقتحم  "معا 
الوطنية  اجلمعية  خاللها 
ت�سامنية  قفة  لشششف  اأ  120
لفائدة  قفة  اآالف   10 منها 
مثل  و  الفل�سطنيني؛  اإخواننا 
على  توزيعه  مت  العدد  ذالك 
الغربية  ال�سحراء  �سكان 
وزع  ذالششك  مششن  الششبششاقششي  ،و 
على  املحتاجة  الفئات  على 
تبقى  و  الوطني  امل�ستوى 
ن�ساطها  توا�سل  اجلمعية 
ال�سكان،  ملششرافششقششة  اخلشششريي 
الوباء  حمنة  جتاوز  اأجل  من 
تششزايششد  يف  تشش�ششسششبششب  الششششذي 
من  للكثري  االحتياج  معدل 
الششداء  تف�سي  ب�سبب  �ششر  االأ
ال�سحي،  احلجر  اإجششراءات  و 
البطالة  مششعششدل  ت�سخم  و 
التي  �ششششر،  االأ مششن  للعديد 
يف  وظائفها،ال�سيما  فقدت 

. اخلا�س  القطاع 
ع.ق

باأزيد  نتاج  اإ حتقيق  ينتظر   
من  قششنششطششار  لشششف  اأ  100 مششن 
املوجهة  البطاط�س  حم�سول 
لششال�ششسششتششهششالك بششاملششنششاطششق 
غلتة  لدائرة  التابعة  الفالحية 
االأغواط،  �سيدي �سعد بوالية 
مديرية  مششن  عششلششم  ح�سبما 
بالوالية.و  الفالحية  امل�سالح 
املعتربة  الكمية  هششذه  تششي  تششاأ
البطاط�س  مششن  املششتششوقششعششة 
بششر�ششسششم املششو�ششسششم الششفششالحششي 

احلششششايل بششعششد ا�ششسششتشش�ششسششالح 
م�ساحة  على  فالحية  اأرا�سرٍ 
خم�س�سة  هكتار   700 تفوق 
املوجهة  البطاط�س  لزراعة 
 529 مششنششهششا  لششال�ششسششتششهششالك، 
�سيدي  غلتة  ببلدية  هكتارا 
ببلدية  هكتارا   135 و  �سعد 
 32 و  عششلششي  �ششسششيششدي  عشششني 
البي�ساء،  ببلدية  هششكششتششارا 
اأو�سح  امل�سدر.و  ذات  وفق 
الفالحية،  امل�سالح  مششديششر 

واليششة  اأن  بششو�ششري  حششبششيششب 
لت�سويق  تتجه  االأغششششواط 
الواليات  اإىل  البطاط�س  مادة 
و  الوفرة  حتقيق  بعد  املجاورة 
بها  تتمتع  التي  اجلودة،  اأي�سا 
باالأرا�سي  الغذائية  املادة  هذه 
خا�سة  لششلششواليششة،  الفالحية 
اال�ست�سالح  عمليات  بعد 
الفالحون  منها  ا�ستفاد  التي 
الششقششطششاع  �ششسششعششي  اإطششششار  يف 
حقيقية  مرافقة  توفري  اإىل 

�سار  اأ للفالحني.و  فعالة  و 
اأن  املنطقة(  من  )فالح  بلقا�سم 
من  جمموعة  رفقة  ا�ستفادته 
املادي يف  الدعم  من  الفالحني 
االأرا�سي،  ا�ست�سالح  اإطار 
االعتبار  اإعادة  من  مكنه  قد 
من  متكن  و  الفالحية  مل�ساحته 
مششادة  غر�س  ن�ساط  اقتحام 

. ط�س لبطا ا
ق/ج

االأغواط،  والية  وايل  اأ�سدر 
تعليمة  برادعي،  القادر  عبد 
اخلششيششام  ن�سب  مبششنششع  تق�سي 
كبري  عششدد  ا�ستقبال  منع  و 
يف  خا�سة  االأ�سخا�س،  مششن 
اأو�سح  العائلية.و  املنا�سبات 
االإجششششراء  هشششذا  اأن  بشششرادعشششي 
ارتششفششاع  ت�سجيل  بعد  اتششخششذ 
االإ�ششسششابششة  حشششاالت  يف  كششبششري 

امل�ستجد  كششورونششا  بفريو�س 
الفرتة  خششالل  )كوفيد19-(، 
اأن  مرجحا  بالوالية،  االأخششرية 
هو  الرئي�سي  ال�سبب  يكون 
الكثرية  العائلية  التجمعات 
املرحلة  هذه  خالل  حتدث  التي 
و  االأعرا�س  خا�سة  ال�سنة  من 
امل�سالح  اأن  �سار  اأ اجلنائز.و 
تراب  كامل  عرب  اال�ست�سفائية 

حاالت  يوميا  ت�ستقبل  الوالية 
اإ�سابتها  يف  م�ستبه  كثرية 
ت�سل  قد  التي  و  بالفريو�س 
اأحيانا،  االكتظاظ  حاالت  اإىل 
ممشششا قشششد يششعششرقششل عششمششل هششذه 
وجه  باملنا�سبة  املشش�ششسششالششح.و 
مواطني  كافة  اإىل  نداًء  الوايل 
�رورة  على  يحثهم  الوالية 
الوقاية  بشششاإجشششراءات  التقيد 

خششا�ششسششة خشششالل املششنششا�ششسششبششات 
خالل  مششن  ذلششك  و  العائلية، 
احشششششرتام قشششواعشششد الششتششبششاعششد 
الكمامات  ارتداء  و  اجل�سدي 
امل�سافحة  تفادي  و  الوقائية 
بتوفري  االلتزام  اإىل  اإ�سافة   ،
تطهري  مع  اليدين  تعقيم  مواد 

يوميا. االأماكن 
ق/ج

نششخششالت   1.403 تششلششفششت  اأ
واحات  حرائق  ب�سبب  بورقلة 
خالل  اندلعت  التي  النخيل، 
واإىل  يناير  من  املمتدة  الفرتة 
اجلششاري،  يونيو  �سهر  غاية 
املا�سي،  االأحششد  فششادت  اأ كما 

املدنية. احلماية  مديرية 
عرب  ئششق  حششرا   208 �سجل  و 
يف  الششواليششة  دوائشششر  خمتلف 
تشش�ششسششدرت  و  الششفششرتة،  تششلششك 
االأوىل  املرتبة  ورقلة  دائششرة 
اخل�سائر  و  احلرائق  عششدد  يف 
 114 مبجموع  عنها  الناجمة 
متلفة،  نخلة   522 و  حريقا 

امل�سدر. ذات  اأو�سح  كما 
املرتبة  تقرت  دائرة  احتلت  و 
حريقا   30 مبجموع  الثانية 

ثم  نخلة،  تدمري274   خلف 
ب23  خويلد  �سيدي  دائششرة 
و  متلفة  نخلة  و96  حريقا 
و  حريقا   17 مبجموع  املقارين 
جرى  كما  متلفة،  نخلة   295

. �رحه
احلششرائششق  بششاقششي  تششوزعششت  و 
من  كل  دوائر  على  امل�سجلة 
متا�سني  و  احلجرية  و  الطيبات 
حريقا   24 مبجموع  انقو�سة  و 
نخلة،    216 اإتالف  عن  اأ�سفر 
حشش�ششسششب حشش�ششسششيششلششة مششديششريششة 

بالوالية. املدنية  احلماية 
الششغششابششات  حششرائششق  كششانششت  و 
دمرت  قد  النخيل  بششواحششات 
ال�سنة  خششالل  نخلة   3.988
حريقا،   426 بعدد  املن�رمة 

امل�سدر. لذات  وفقا 
الب�ري  الششعششامششل  يعترب  و 
املششزارعششني  قيام  يف  املتمثل 
االأعشش�ششسششاب  مششن  بالتخل�س 
النخيل  خملفات  و  ال�سارة، 
ب�سكل  و  احلششرق  طريق  عن 
مششدرو�ششس،  غششري  و  ع�سوائي 

امل�سببة  العوامل  اأهم  بني  من 
الغابية  احلرائق  ن�سوب  يف 
اإىل  بششاالإ�ششسششافششة  بششاجلششهششة، 
ما  ال�سيما  اأخششرى...  عوامل 
درجات  بارتفاع  منها  تعلق 

احلرارة.
ق/ج

العمليات  خمتلف  اإطششار  يف 
قوات  بها  تقوم  التي  امليدانية 
على  اجلرمية  ملكافحة  ال�رطة 
منها  خا�سة  اأ�سكالها،  اختالف 
املششخششدرات،  برتويج  املتعلقة 
لفرقة  ال�رطة  قوات  متّكنت 
بششاأمششن  املششخششدرات   مكافحة 
عملية  يف  بشش�ششسششار،  واليششششة 
لن�ساط  حد  و�سع  مت   نوعية، 
كميات   حجز  و  فيهم  م�ستبه 
 ) معالج  كيف   ( املخدرات  من 

04كلغ  : بش  قدرت 
وقشششائشششع الششقشش�ششسششيششة تششعششود 
وردت  معلومات  ال�ستغالل 
امل�سلحة،    ذات  عنا�ر  اإىل 
اإجرامية  �سبكة   بوجود   تفيد 
بششاملششخششدرات  املششتششاجششرة  متتهن 
مت  عششلششيششه   ، مششعششالششج(  )كششيششف 
من  حمششكششمششة  خششطششة  و�ششسششع 
فيهم   امل�ستبه  توقيف  اأجششل 
ب�سبط  العملية  كللت  يششن  اأ
من  الثاين  العقد  يف  �سخ�سني 
من  كمية  بحوزتهما  العمر 

04كلغ  ب  تقدر  املششخششدرات، 
داخششل  باإحكام  ة  خمششبششاأ كانت 

 . ظهرية  حمفظة 
با�رتها  الششتششي  الششتششحششريششات 
توقيف  مششن  مكنت  الششفششرقششة 
املشش�ششسششتششبششه فششيششه الششثششالششث، و 
امل�ستبه  هوية  على  التعرف 
فششيششه الششرابششع الشششذي بششقششي يف 
الق�سايا  اأطششراف  فششرار.  حالة 
تقدميهم  مت  الششذكششر  ال�سالفة 
لدى  اجلمهورية  وكيل  مششام  اأ
اإجششراء  مبوجب  ب�سار  حمكمة 
قشش�ششسششائششي يششحششمششل الششو�ششسششف 
غري  بطريقة  :القيام  اجلزائي 
املخدرات  بحيازة  م�روعة 
الو�سع  و  الششبششيششع  اجشششل  مششن 
ال�راء،  و  العر�س  و  للبيع 
و  التح�سري  و  البيع  ق�سد 
و  كانت...  �سفة  باي  الت�سليم 
للتخزين  و  النقل  و  ال�سم�رة 
اإجرامية  جماعة   طششرف  مششن 

. منظمة 
اأ . د 
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عمال �لديو�ن �لوطني للتطهري بتقرت يلّوحون 
باالإ�صر�ب  

   ن-ق- �لتجاين 
---------------- 

مششديششر  الششعششمششال  يششطششالششب  و 
خمطط  بتفعيل  الششتششطششهششري 
التنظيم  وفق  الب�رية  املوارد 
كما    ، للمديرية  الهيكلي 
املديرية  مقر  بتغيري  طالبوا 
العمال  و�سعية  ت�سوية  و 
ت�سوية  و   ، منا�سبهم  يف 
لالتفاقية  طبقا  الششرتقششيششات 
العمال  يوؤكد  حيث  اجلماعية. 
من  الكثري  اأن  ال�سدد  هذا  يف 
العليا  ال�سهادات  ا�سحاب 
و  عادية  منا�سب  ي�سغلون 
الرتقيات  و  امل�ستوى،  دون 
تتم  تششوفششرت  اإن  و  متوقفة 

يطالبون  حيث   ، الطاولة  حتت 
عن  فشش�ششسششال   ، بششالششتششحششقششيششق  
املربم   االأخري  االتفاق   تطبيق 
االأجر  يف  الزيادة  يخ�س  فيما 
ملف  ت�سوية  و   ، القاعدي 
طالب  كما   ، االأفقي  التدرج 

املديرية  من  جلنة  يفاد  اإ العمال 
مع  اجتماع  عْقد  و   ، العامة 
القريب  يف  نائبه  و  املششديششر 
تفعيل  اىل  باال�سافة   ، العاجل 
خا�سة  االجتماعية  اخلدمات 
امل�سبق  بالتقاعد  تعلق  فيما 

دور  و   بالعالج،   التكفل  و 
املراكز  م�ستوى  على  املديرية 
و  الوقاية  جلنة  تفعيل  كذا  و 
و  مقرراتها  تطبيق  يف  االأمن 
العتاد  لت�سيري  منهجية  و�سع 
العمال  لتجنيب  تششوفششره  و 
يف  خا�سة   ، املعدية  االأمرا�س 
عرفتها  التي  اجلائحة  هذه  ظل 
هذا   ، اأجمع  العامل  و  البالد 
الديوان  اأعشششوان  لششوح  قد  و  
تنفيذ  ،اإىل  للتطهري  الوطني 
اذا  يام   اأ  10 ملدة  عام  اإ�راب 
وعدم  احلوار  قنوات  ان�سّدت 
مطالبهم  �ُربت  و  ا�ستجابة 

.. احلائط   عر�س 

و  منها  يعانون  �لتي  �الجتماعية  و  �ملهنية  باالأو�صاع  تقرت  �الإد�رية  باملقاطعة  للتطهري  �لوطني  �لديو�ن  ندد عمال 
�لتطهري.  مديرية  مدير  �إىل  �ملوجهة  �ملر��صلة  ن�ض  ح�صب  �لتطهري،  مديرية  منها  تعاين  �لتي  �مل�صاكل 

�ملهنية بحقوقهم  �أطلق عليها مرحلة "�ل�صفاء" من وباء كورونايطالبون 

جمعية �لربكة للعمل �خلريي 
و�الإن�صاين باالأغو�ط  توزع 2 مليون 

كمامة على �ملو�طنني 

 �أكرث من 100 �ألف قنطار من �لبطاط�ض منتظرة ب غلتة �صيدي �صعد باالأغو�ط

منع ن�صب �خليام و ��صتقبال �الأ�صخا�ض خا�صة يف �ملنا�صبات �لعائلية باالأغو�ط

تَلُف �أزيد من 1.400 نخلة  بورقلة منذ مطلع 2020

توقيف م�صتبه فيهم وحجز  4كلغ 
من �ملخدر�ت بب�صار 
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ر�صد 1000 مليار �صنتيم لفك �لعزلة عن مناطق 
�لظل بالعقلة بتب�صة 

�صو�صه حممد �لزين
-----------------

حيث وقف على م�روع امل�سلك 
ببلدية  “قيرب”  مبنطقة  الريفي 
الريفي  امل�سلك  هششذا  املششزرعششة 
كلم،   03 م�سافة  على  ميتد  الذي 
بفج  قيرب  االإداري  الفرع  يربط 
ببلدية  الرمادة  واد  عرب  احلريق 
و�سطح  العقلة  اإىل  املششزرعششة 
امل�روع  هذا  ويهدف  قنتي�س، 
مناطق  على  العزلة  فششك  اإىل 
العقلة،اخلنقة”وهو  “قيرب، 
ُيج�ّسد  مل  الشششذي  املششش�شششروع 
منح  حيث  الواقع؛  اأر�ششس  على 
يوما   15 مدة  املعنية  للجهات 
وقف  كما  فيه،  االأ�سغال  لبداية 
م�روع  على  الششواليششة  وايل 
البلدي  للطريق  االعتبار  اإعادة 
الوطني  الطريق  بني  الششرابششط 
“اأوالد  ومششنششطششقششة   83 رقشششم 
كلم  م�سافة8،3  على  بو�سامل” 
�سندوق  طشششرف  مششن  املششمششول 
للجماعات  والت�سامن  ال�سمان 

�سيانة  م�روع  واي�سا  املحلية، 
بني  الششرابششط  البلدي  الطريق 
واليششة  بششحششدود  غراب”  “عني 
كلم   19 م�سافة  على  خن�سلة 
للطريق  االعششتششبششار  واإعشششششادة 
م�سافة  على  رقم149  الوالئي 

يف  تاأخرا  تعرف  وهي  كلم،   06
االأ�سغال رغم توفر املبالغ املالية 
قام  اأخششرى  جهة  من  الششالزمششة، 
الله  عطا  موالتي  الوالية  وايل 
بالتجمع  العالج  قاعة  بو�سع 
التابع  غراب”  “عني  ال�سكني 

قنتي�س”  “�سطح  لبلدية  اإقليميا 
�ساأنها  من  والتي  اخلدمة  حيز 
هذه  �سكان  على  املعاناة  تخفيف 
ي�سطرون  كانوا  الذين  املنطقة، 
جمششاورة  بلديات  اىل  للتنقل 

العالج. لتلقي 

ك�صف و�يل والية تب�صة موالتي عطاهلل، يف خ�صم زيارة قادته نهاية �الأ�صبوع �ملا�صي �إىل د�ئرة �لعقلة عن ر�صد 1000 مليار �صنتيم، 
الإعادة �العتبار وجتديد  �صطر من  �صبكات �لطرق �لبلدية و �لوالئية بد�ئرة �لعقلة و�إنهاء معاناة قاطني �الأرياف ب�صق وحت�صني 
�مل�صالك �لريفية مبناطقهم، مما ي�صاهم يف فك �لعزلة.  ففي د�ئرة �لعقلة �أين وقف خاللها على بع�ض �مل�صاريع �لتنموية لفك �لعزلة 
“بلدية �ملزرعة و�صطح قنتي�ض” و�أعرب �لو�يل عن ��صتيائه من بطء وترية  عن �ملناطق �لنائية ببع�ض �لبلديات �لتابعة لها منها 

�الإجناز يف هذه �مل�صاريع... 

الإعادة �العتبار وجتديد �أ�صطر من  �صبكات �لطرق �لبلدية

للمر�سى  طويلة  معاناة  بعد 
بدائرة  البويهي  بلدية  بششرتاب 
االأيام  خالل  مت  جياليل  �سيدي 
عيادة  تد�سني  املا�سية  القليلة 
العالجية  اخلششدمششات  مششتششعششددة 
وايل  قبل  من  البويهي،  ببلدية 
هششذه  تلم�سان.  واليشششة  واليشششة 
تتوفر  التي  ال�سحية  املن�ساأة 
ال�رورية  املششرافششق  كششل  على 
معاناة  من  التقليل  باإمكانها 
اإىل  ي�سطرون  الذين  املر�سى 
اأو�سيدي  �سبدو  اإىل  التنقل 
فاإن  وللعلم  للتداوي؛  جياليل 
عششدة  ت�سم  الششبششويششهششي  بششلششديششة 
منها  �سكانية  وجتمعات  قرى 

ماقورة  �سبي�سة،  العابد،  قرية 
وغريها  عبدال�سالم  واأوالد 
مناطق  �سمن  م�سنف  واأغلبها 
ال�سلطات  تبقى  وعليه  الظل، 
هذه  على  الغنب  برفع  مطالبة 
اجلشششهشششات املششتششاخششمششة لششلششحششدود 
مر�سى  اأن  املغربية.جديرذكره 
جياليل  �سيدي  بدائرة  الكلى 
للت�سفية  بششاأجششهششزة  طششالششبششوا 
التعددة  العيادة  م�ستوى  على 
ب�سيدي  العالجية  اخلششدمششات 
متاعب  مششن  للتقليل  جششيششاليل، 
�سبدو  م�ست�سفى  باجتاه  التنقل 

ن. وتلم�سا اأ
بوتليتا�س ع 

عيادة معددة �خلدمات �لعالجية 
بالبويهي  بتلم�صان تدخل �خلدمة 

ر�صميا

اعترب -نور الدين موفق- رئي�س 
للناقلني  الششوطششنششيششة  املششنششظششمششة 
�سيدي  اجلششزائششريششني-مششكششتششب 
اأ�سعار  يف  الزيادة  اأن  بلعبا�س- 
 3 بششزيششادة  الطاقوية  املنتجات 
و  الثالث  البنزين  لفئات  دنانري 
5 دنانري بالن�سبة للغاز، يف اإطار 
ل�سنة   التكميلي  املالية  قانون 
تطبيقها  يف  �رع  والتي   2020
ين�ساف  عبئا  تعترب  مششوؤخششرا، 
ُتلقى  التي  الكثرية  االأعباء  اإىل 
خمتلف  يف  الناقلني  عاتق  على 
هذه  دخول  اأن  االأ�سناف،معتربا 
خالل  التطبيق  حيز  الششزيششادات 
اإرهاق  زيادة  هو  الراهنة  املرحلة 
على كاهل الناقلني و انقا�س من 
�سئيل  هو  الذي  ربحهم  هام�س 
وزارة  تاأكيد  مع  خا�سة  اأ�سال 
الت�سعرية  يف  الرفع  بعدم  النقل 
فاإن  وبالتايل  النقل،  وتعريفات 

حمدثنا،  ي�سيف  الزيادات  هذه 
م�ساريف  الناقلني  �ستكلف 
دينار   200 ب  تقدر  اإ�سافية 
�سيثقل  ما  وهو  يوميا،  جزائري 
يتحمل  الشششذي  الششنششاقششل  كششاهششل 
ثقلها  من  زادت  كبرية  اأعششبششاء 
اأخلطت  التي  كششورونششا  جائحة 
يف  اأدخلتهم  و  احل�سابات،  كل 
حالة بطالة ملدة تزيد عن الثالثة 
الدين  نور  واقششرتح  اأ�سهر.هذا 
الناقلني  فئة  ت�ستثنى  اأن   موفق 
املششواد  اأ�سعار  يف  الششزيششادة  مششن 
الو�ساية  اأ�رت  ان  البرتولية، 
كما  النقل  ت�سعرية  بقاء  على 
احلششفششاظ على  اأجشششل  مششن  هششي 
الناقل  مردود  و  املايل  التوازن 
حمدثنا  ي�سيف  الو�سع  فهذا   ،
نوعية  مبا�رة على  ب�سفة  يوؤثر 
اخلدمة املقدمة من طرف الناقلني 
اأ�سعار  واأن  خا�سة  وجودتها 

�سنة   منذ  زيادة  تعرف  مل  النقل 
يف  مناف�سني  وجود  ،مع   2015
و�سائل  طرف  من  النقل  �سوق 
ت�سبب  ما  اأخرى، وهو  نقل  اأمناط 
الناقلني خا�سة  يف تراجع ن�ساط 
فقدت  التي  االأجششرة،  �سيارات 
زاد  ما  وهو  الزبائن  من  الكثري 
من م�ساكلهم  و همومهم ،هذا و 
الناقلني  عن  نيابة  حمدثنا  ياأمل 
من  بلعبا�س،  �سيدي  بششواليششة 
ين�سف  اأن  للنقل  اجلديد  الوزير 
منا�سبا  حال  يجد  و  الفئة  هذه 
ويعطي  االأطراف  جميع  ير�سي 
اجلهات  باهتمام  اإيجابيا  انطباعا 
الناقلني،  بو�سعية  الو�سية 
م�ساكل  يف  يتخبطون  الذين 

ومتعددة. عديدة 
 70 اأن  حمدثنا  وك�سف  هششذا 
�سيارات  �سائقي  مششن  باملائة 
يف  ن�ساطهم  ا�ستاأنفوا  االأجششرة 

للحجر  التدريجي  الرفع  اطششار 
الشش�ششسششحششي،يف انششتششظششار رفششع 
العقوبات عن 160 �سائق �سيارة 
الوالئية  اللجنة  قبل  من  اأجششرة 
– اجتمعت    التي  للعقوبات، 
يف  للنظر  املا�سي-  اخلمي�س 
ارتكبوا  والذين  املعنيني  ملفات 
خمالفات لقواعد احلجر ال�سحي 
وتدابريه،ويف �ساأن اآخر، اأكد نور 
اأنه مت التكفل باأكرث  الدين موفق 
�سيدي  بوالية  ناقل   4000 من 
القليلة  االأيشششام  خششالل  بلعبا�س 
من  ا�ستفادوا  والذين  املا�سية 
ب  املششقششدرة  الت�سامن  منحة 
العملية  وهي  دينار،  اآالف   10
يف  جيدة  ظششروف  يف  متت  التي 
اأكرث  العملية  ت�سمل  اأن  انتظار 
غ�سون  يف  نششاقششل   1700 مششن 

املقبل. االأ�سبوع 
م.رم�ساين

�ملنظمة �لوطنية للناقلني �جلز�ئريني ببلعبا�ض تقرتح �إلغاء �لزياد�ت
 يف �أ�صعار �لوقود للناقلني 

�أمن بجاية ي�صهر على مدى �حرت�م �ملو�طنني الإجر�ء�ت �حلجر �ل�صحي 
�سجلت م�سالح اأمن والية بجاية 
واالجشششراءات   التدابري  اإطششار  يف 
احلجر  قششرارات  بتنفيذ  اخلا�سة  
كافة  واتخاذ  اجلزئي،  ال�سحي 
بها  املعمول  القانونية  االإجراءات 
كل خمالف  على  ال�سدد  هذا  يف 
االأ�سبوع  خالل  مت  للتعليمات، 

 20  : تاريخ  من  املمتد  املنق�سي 
اإح�ساء   2020 جششوان   28 اإىل 
وتوقيف  �سخ�سا،   2550 مراقبة 
111 �سخ�سا حمل اإجراء ق�سائي 
ملخالفتهم اإجراءات احلجز ال�سحي 
اأكرث من  اجلزئي، كما متت مراقبة 
1734 مركبة، و�سع 21 منها يف 

املح�ر، اأما بخ�سو�س الدراجات 
احلجر  ملواقيت  املخالفة  النارية 
ت�سجيل  مت  فقد  اجلزئي  ال�سحي 
مراقبة 285 دراجة نارية وحتويل 
03 دراجات اإىل املح�ر، يف نف�س 
خمالفة   151 ت�سجيل  مت  ال�سياق 
االلتزام  دون  من  بالبيع  تتعلق 

خمالفة   58 و  التباعد،  بقواعد 
مب�سافة  االلششتششزام  بعدم  تتعلق 
االأمان، و 87 خمالفة تتعلق بعدم 
ارتداء الكمامات، كما مت ت�سجيل 
توعوية  حت�سي�سية  عملية   528

املرتبطة بارتداء القناع .
 ك. ت 

املعتمد  االمني  املخطط  اطار  يف 
واليششة  امششن  م�سالح  طششرف  مششن 
اجلرمية  حماربة  اىل  الرامي  املدية، 
قششوات  متكنت  اأنششواعششهششا،  ب�ستى 
يف  املدية  واليششة  الأمششن  ال�رطة 
بهما  قامتا  متفرقتني،  عمليتني 
و   ،BRI التحري  و  البحث  فرقة 
احل�ري  لالأمن  ال�رطة  قششوات 
على  ا�سفرتا  بششاملششديششة،  الششثششالششث 
حجز  و  فيه  م�ستبها   16 توقيف 

حمظورة. بي�ساء  ا�سلحة 
بها  قامت  التي  االوىل  العملية 
التدخل  و  البحث  فرقة  قششوات 
تفيد    معلومات  ا�ستغالل  بعد 
برتويج  يقومون  ا�سخا�س  تواجد 
العقلية  املششوؤثششرات  و  ال�سموم 
فورا  املدية،  مدينة  اأحياء  و�سط 
و  البحث  عمليات  مششبششا�ششرة  مت 
ال�سبكة  الرت�سد الأفراد  التحري و 
تقنية  با�ستعمال و�سائل  االجرامية 
ا�سفرت  التي  و   ، متطورة  جد 
فيهم  م�ستبه  بش05  االإطاحة  على 
و  باملخدرات  االجتششار  يحرتفون   ،
االطاحة  مت  و    العقلية،  املوؤثرات 
حجز  مت  اأين   ، تلّب�س  حالة  يف  بهم 
كمية  و  حمظورة  بي�ساء  ا�سلحة 
 ، حقن  و  العقلية  املششوؤثششرات  من 

معترب  مايل  مبلغ  اىل  باالإ�سافة 
من عائدات االجتار يف ال�سموم.

الثانية  العملية  بخ�سو�س  اأمششا 
ال�رطة  قششوات  بها  قامت  التي 
الثالث  احل�ري  لالأمن  التابعني 
 11 توقيف  من  مكنتها  باملدية، 
ق�سائيا،  م�سبوقني  فيه،  م�ستبها 
املواطنني  و�سط  الرعب  زرعششوا 
احلجر  اوقات  يف  عليهم  باالعتداء 
بي�ساء  اأ�سلحة  با�ستعمال  ال�سحي 
امنية  خطة  و�سع  ليتم  حمظورة، 
توقيف  على  اأ�سفرت  حمكمة، 
حجز  و  االجرامية  ال�سبكة  اأفششراد 
تتمثل  حمظورة  بي�ساء  ا�سلحة 
و  الكبري  احلجم  من  �سيوف  يف 

االحجام. مبختلف  �سكاكني 
�سد  ق�سائية  ملفات  اجناز  ليتم 
ال�سيد  اأمام  تقدميهم  و  املتورطني 
حمكمة  لششدى  اجلمهورية  وكيل 
و   حششيششازة  ق�سايا  عششن  املششديششة، 
املوؤثرات  و  املششخششدرات  يف  اجتششار 
ا�رار  جمعية  تكوين  و  العقلية، 
املواطنني،  و�سط  الرعب  زرعت 
ا�سلحة  با�ستعمال  باعتداءاتهم  
االإخشششالل  و  حمششظششورة،  بي�ساء 

العامة. ال�سكينة  و  بالنظام 
حممدم

�الإطاحة  ب�صبكتني �جر�ميتني باملدية 

�الأ�صعار �جلديدة �صتكلف �لناقلني م�صاريف �إ�صافية تقدر ب 200 دينار يوميا 

عششششن عشششمشششر يششنششاهششز 
عني  فقدت  82�سنة   الش
قبل   ) احلجل)امل�سيلة 
يششام.الششعششالمششة  ثششالثششة اأ
عي�سى  زايدي   ال�سيخ 
حفظة  اأحششد  حممد  بن 
منذ  الششكششرمي  الشششقشششراآن 
م�سايخها  ال�سبا.واأحد 
االأجششششششالء الشششذيشششن مل 
يشششفشششارقشششوا املشش�ششسششجششد 
ال�سيد  اأبدا...ويتمّتع 
طيبة  ب�سمعة  زايششدي  

املجتمع  اأو�ششسششاط  جميع  بششني 
اأخالقه  نظري  االأئمة  لدى  وكذا 
للعيان  البادي  وورعه  العالية 
ود  ك�سب  الذي  وهو  ال  .كيف 
حتى  اأو  م�سوؤولني  من  اجلميع 
واأ�سحاب  القراآن  معلمي  من 

. مدار�سها
�ششسششنششوات  يف  املششر�ششس  بششاغششتششه 

ُينتظر  كان  الذي  وهو  العطاء 
عمل  الكثري.وقد  الكثري  منه 
مبدر�سة  حار�س  جمرد  املرحوم 
اإىل  نبي.ليتنقل  بششن  مششالششك 
الله  ...رحششم  اأخششرى  موؤ�س�سات 
وبناته  بششنششاءه  اأ لششهششم  واأ الفقيد 
نا  واإ لله  نا  اإ ش  وال�سلوان  ال�سرب 

ش  راجعون  اإليه 
جمال/ن

عني �حلجل تفقد �أحد �أعيانها 
�لكبار



وزير �لريا�صة: �لتماطل 
يف ت�صليم ملعب بر�قي غري 

مقبول

زط�صي يجّدد معار�صة 
�حتكار �الحتاد �لتون�صي 

لالعبي �صمال �إفريقيا

�سدد كيكي �سيتني املدير الفني لرب�سلونة، 
ــع العبي  ــات م ــالف عــلــى عـــدم وجـــود خ
عالقته  اأن  ذاته  الوقت  يف  موؤكًدا  الفريق، 

جيدة بجميع العنا�سر.
املوؤمتر  خالل  ت�سريحاته  يف  �سيتني  وقال 
"اجتماع  اأتلتيكو  لــقــاء  قبل  ال�سحفي 
كثرية.  اجتماعات  لدينا  املالب�ص؟  غرفة 
املوا�سيع  من  العديد  عن  حتدثنا  باالأم�ص 
لكن ركزنا على كرة القدم وما يجب القيام 

به ب�سكل اأف�سل".
"يف البداية نتفوق لكن ال نرتجم  واأ�ساف 
ذلك اإىل اأهداف وهذا يولد التوتر وي�سبب 
اأن  ميكن  طبيعي،  اأمر  وهذا  االإحباط  لنا 
اأكرث  انت�سار  حتقيق  مبجرد  ذلك  يتغري 

مرونة".
"االأمر لي�ص اأكرث  وعن واقعة مي�سي، علق 
حياة  ففي  خالفات،  دائًما  هناك  �سعوبة، 
ــة  روؤي يف  اخلا�سة  طريقته  �سخ�ص  كــل 
اأنا  خالفات،  وجود  الطبيعي  من  االأ�سياء، 
ا، الفكرة العامة هي  مل اأكن العًبا �سهاًل اأي�سً

التي تهم، التوا�سل جيد بيننا".
جزء  عن  نتخلى  اأن  جميًعا  "علينا  ووا�سل 
القدم  كرة  العبي  ذلك  يف  مبا  اأنف�سنا  من 
الت�سحية  عليك  يجب  الفريق،  اأجــل  من 
الفريق،  ل�سالح  معينة  �سخ�سية  باأ�سياء 

و�سيمنحنا ذلك الن�سر يف معظم الوقت".
اأننا  مقتنع  "اأنا  �سرح  قوته،  فقدان  وعن 
نقوم بعمل جيد، واأن هناك اأ�سياء يتوجب 

تخفي  االنت�سارات  واأن  حت�سينها،  علينا 
اأما الهزمية تخرج كل  الكثري من االأ�سياء، 

ذلك". 
هي  احلقيقة  جريزمان؟  "اإ�سراك  واأردف 
اأنتم  اللعب،  ميكنهم  فقط  العًبا   11 اأن 
بفاتي  الدفع  عدم  �سبب  عن  ا  اأي�سً ت�ساألون 

وبويج، اختار وفًقا ملا اأراه يف التدريبات".
اأن  ميكننا  مــدريــد؟  "ريال  �سيتني  ونــوه 
ال  كــي  والتح�سن  يخ�سنا،  مــا  يف  نتحكم 
مينحنا  اأن  ناأمل  اأخــرى،  مرة  ذلك  يتكرر 
املناف�ص بع�ص الهدايا، لكن عليك اأن تفكر 

يف نف�سك اأواًل".

وا�ستطرد مدرب البار�سا "عدم الفوز يجعل 
هو  به  القيام  علينا  ما  �سعبة،  احل�سابات 

حماولة الفوز يف كل مباراة".
علم  على  "ل�ست  قال  اآرثــر،  موقف  وحول 
ال�سيء  نف�ص  قال  لكنه  والدته  تقوله  مبا 
منه  التزام  اأكرب  انتظر  عنه،  قلته  الذي 
يف  تكرميه  و�سيتم  املو�سم،  نهاية  حتى 

اليوم االأخرية".
فريق  هم  �سعبة،  اأتلتيكو  "مواجهة  واأمت 
يجب  مهمة،  املباريات  جميع  لكن  ــع،  رائ
يف  ال�سريع  التنقل  مع  اخلطوط  ن�سبط  اأن 

امل�ساحات ال�سيقة وجتنب املرتدات".

ــل الــــدويل اجلـــزائـــري اإ�ــســالم  ح
ملوناكو،  ال�سابق  املهاجم  �سليماين 
"مارك  جلــائــزة  الــثــاين  املــركــز  يف 
الأف�سل  متنح  التي  فوي"  فيفيان 
الـــدوري  يف  االأفــارقــة  الالعبني 

الفرن�سي.
املو�سم،  هذا  االأول  باملركز  وتــوج 
اأو�سيمهان  فيكتور  النيجريي 
 284 على  ح�سل  الذي  ليل  مهاجم 
 95 �سليماين  ح�سد  بينما  نقطة، 

نقطة.
املغربي يون�ص عبد احلميد  وجاء 
الثالث  املــركــز  يف  رميــ�ــص،  ــب  الع

بر�سيد 89 نقطة.
تفعيل  رفــ�ــص  قــد  موناكو  وكـــان 

ــه  اأدائ رغــم  �سليماين  �ــســراء  بند 
اأهداف   9 املميز من خالل ت�سجيل 
 18 خــالل  اآخــريــن،   8 و�سناعة 
مباراة خا�سها بالدوري الفرن�سي، 
لي�سرت  ناديه  اإىل  الالعب  ليعود 

�سيتي.
ــدي  ــري اأن ــزائ ـــدويل اجل وجـــاء ال
املركز  يف  مونبلييه،  العب  ديلور 
 13 عــلــى  ح�سل  بــعــدمــا  الــعــا�ــســر 

نقطة.
اأ�سغر  عاما(   21( اأو�سيمهان  وبات 
الــفــرنــ�ــســي  ــــــدوري  ال يف  العــــب 
يح�سل على هذه اجلائزة اخلا�سة 
يف  الدوليني  االأفارقة  بالالعبني 
بذلك  ليحل  الفرن�سي،  الــدوري 

مكان االإيفواري نيكوال�ص بيبي.
هــدافــا   13 ــان  ــه ــم ــي ــس اأو� و�ــســجــل 
27 مباراة  اآخرين، خالل   4 و�سنع 

بالدوري الفرن�سي.
79 �سخ�سا، من  واأعلن املنظمون اأن 
والعبني  ونقاد  وحمللني  �سحفيني 

كري�ستيانو  الثنائي  اأن  االإيطالية،  القدم  كرة  رابطة  رئي�ص  بينو،  دال  باولو  اأكد 
الكرة  اأن  اأظهرا  ميالن،  اإنــرت  مهاجم  لوكاكو،  وروميلو  يوفنتو�ص  جنم  رونــالــدو، 

االإيطالية ما زالت قادرة على جلب "الالعبني االأبطال".
اأكرب مما  "هناك احتاد  "نيويورك تاميز":  وقال دال بينو يف ت�سريحاته مع �سحيفة 
اأزال العديد من الق�سايا  املباريات  انت�سار فريو�ص كورونا، الأن نق�ص  كان عليه قبل 

من على الطاولة".
واجلدل  التحكيم  واأخطاء  بامللعب،  امليدانية  االأحــداث  يف  جدال  يوجد  "ال  واأ�ساف 
الدائر حول الالعبني، زال الكثري من التوتر، لقد غري فريو�ص كورونا اأ�سياء عديدة، 

حتى يف طريقة تعامل النا�ص مع بع�سهم البع�ص".
جذب  على  قــادرة  تــزال  ال  لدينا  القدم  كرة  اأن  اأظهرا  ورونــالــدو  "لوكاكو  ووا�سل 

الالعبني االأبطال".
القوي على كل من االأندية  املو�سم �سيكون له تاأثريه  "انقطاع  الرابطة  وتابع رئي�ص 

وقيمة الالعبني".
وال�سرب،  باحلذر  نتحلى  اأن  "يجب  بينو:  دال  اأو�سح  اجلماهري،  عودة  يخ�ص  وفيما 
التدريجية  العودة  فاإن  التح�سن،  يف  ال�سحي  الو�سع  ا�ستمر  اإذا  اأنه  من  واثقون  لكننا 

للجماهري اإىل املالعب �ستكون حقيقية ورمبا حتى نبداأ يف ذلك من ال�سهر املقبل".

�سلتا  م�سيفه  ــام  اأم نقطتني  ــدر  اأه بعدما 
الـــدوري  مــن  املا�سية  املــرحــلــة  يف  فيجو 
االإ�سباين، مل يعد لدى بر�سلونة اأي فر�سة 
لفقد املزيد من النقاط يف امل�سابقة حاليا، 

اإذا اأراد موا�سلة حملة الدفاع عن لقبه.
ولهذا، لن يكون لدى بر�سلونة اأي خيارات 
مواجهة  يف  ــاأ  ــط واخل للتعرث  هام�ص  اأو 
املرحلة  يف  الثالثاء  اليوم  مدريد  اأتلتيكو 

الثالثة والثالثني من امل�سابقة.
ويف املقابل، ي�ست�سيف ريال مدريد فريق 
يوم  املرحلة  مباريات  ختام  يف  خيتايف 
حقق  الــريــال  ــاأن  ب علما  املقبل  اخلمي�ص 
التي  اخلم�سة  املباريات  جميع  يف  الفوز 
املو�سم  فعاليات  ا�ستئناف  بعد  خا�سها 
الطويلة  الــتــوقــف  فـــرتة  عــقــب  ـــايل  احل
بفريو�ص  االإ�سابات  تف�سي  ــة  اأزم ب�سبب 

"كورونا" امل�ستجد.
حاليا  امل�سابقة  جــدول  الريال  ويت�سدر 
فقط  نقطتني  وبفارق  نقطة   71 بر�سيد 
اأمام بر�سلونة قبل املراحل ال�ستة االأخرية 

من امل�سابقة ها املو�سم.
ويواجه بر�سلونة اختبارا �سعبا للغاية يف 
مباراة الغد بل اإنه ميثل االختبار االأ�سعب 

املتبقية له بامل�سابقة  املباريات  للفريق يف 
�ساحب  اأتلتيكو  يلتقي  حيث  املو�سم  هذا 

املركز الثالث يف جدول امل�سابقة.
وقال كيكي �سيتني املدير الفني لرب�سلونة 
�سلتا  م�سيفه  مع   2  /  2 الفريق  تعادل  بعد 
بنف�ص  "ل�سنا  االأ�سبوع:  هذا  مطلع  فيجو 
احلالة الرائعة التي تتمتع بها فرق اأخرى 

االآن".
وكان بر�سلونة تقدم مرتني يف هذه املباراة 
حقق  فيجو  �سيلتا  ولكن  فيجو  �سلتا  اأمــام 
ثمينة  نقطة  ليخطف  املرتني  يف  التعادل 

اأمام حامل اللقب.
االأول  اأم�ص  فيجو  �سلتا  مع  التعادل  وكــان 
ال�سبت هو املباراة العا�سرة التي يف�سل فيها 
بر�سلونة يف حتقيق الفوز فيها خارج ملعبه 

هذا املو�سم.
على  مدريد  اأتلتيكو  تغلب  املقابل،  ويف 
اأالفي�ص 2 / �سفر ما يعني اأن الفريق اأهدر 
خا�سها  التي  املباريات  يف  فقط  نقطتني 
اأهدر  فيما  املو�سم  فعاليات  ا�ستئناف  منذ 

بر�سلونة اأربع نقاط من خالل تعادلني.
وبــاء  اأزمـــة  ب�سبب  التوقف  فــرتة  وقبل 
الــرجــل  مبــثــابــة  اأتلتيكو  كـــان  كـــورونـــا، 
االآن  ولكنه  للعالج  يحتاج  الــذي  املري�ص 

تعافى واأ�سبح باأف�سل حال.
وقال االأرجنتيني دييجو �سيميوين املدير 
الفني الأتلتيكو: "دخول ماركو�ص يورينتي 
ودييجو كو�ستا ويانيك كارا�سكو يف �سفوف 
الفريق �سخ يف اأتلتيكو ال�سرعة والقوة" يف 
ال�سوط  يف  اأجراها  التي  للتغيريات  اإ�سارة 
ــاراة اأالفــيــ�ــص وجنــحــت يف  ــب الــثــاين مــن م

تغيري �سكل االأداء.
�سيقل�ص  اليوم،  الفوز  اأتلتيكو  حقق  واإذا 
نقاط  ثــمــاين  اإىل  بر�سلونة  مــع  ــارق  ــف ال

فح�سب.
اللحاق  مبحاولة  �سين�سغل  �سيتني  ولكن 
بالريال وا�ستعادة �سدارة جدول امل�سابقة 
اأتلتيكو  مبــطــاردة  انــ�ــســغــالــه  ــن  م ـــرث  اأك

لفريقه.
من�سبه  على  بالقلق  �سيتني  �سي�سعر  كما 
بالريال  اللحاق  يف  الفريق  ف�سل  ــال  ح

يف  الفريق  م�سوؤولية  تــوىل  ــه  واأن خا�سة 
كان  عندما  املــا�ــســي  ثــان/يــنــايــر  كــانــون 

بر�سلونة يف ال�سدارة.
عن  الدفاع  يف  الف�سل  اأن  �سيتني  ويــدرك 
موقف  يف  �سي�سعه  االإ�سباين  الدوري  لقب 
االأبــطــال  دوري  بلقب  للفوز  ا�ــســطــراري 
حتى  من�سبه  يف  البقاء  اأراد  اإذا  االأوروبــي 

املو�سم املقبل.
هي  ل�سيتني  اجليدة  االأنــبــاء  تكون  وقــد 
والعب  �سافيت�ص  �ستيفان  املدافع  غياب 
الو�سط كوكي عن �سفوف اأتلتيكو يف مباراة 

الغد ب�سبب االإيقاف.
الفريق  �سفوف  اإىل  فيليبي  يعود  وقــد 
ب�سبب  امل�سابقة  توقف  منذ  االأوىل  للمرة 

اأزمة "كورونا" لي�سغل مكان �سافيت�ص.
وتوما�ص  نيجويز  �ساوؤول  يلعب  اأن  ويرجح 
بارتي �سويا يف و�سط امللعب لتعوي�ص غياب 

كوكي.
ويف املقابل، ي�ستعيد بر�سلونة اإىل �سفوفه 
غاب  بعدما  بو�سكيت�ص  �سريجيو  الالعب 

عن مباراة �سيلتا فيجو ب�سبب االإيقاف.
ليونيل  االأرجنتيني  يزال  ال  الهجوم،  ويف 
مي�سي جنم بر�سلونة يف مرحلة البحث عن 
700 علما باأنه مل يهز ال�سباك  هدفه رقم 

يف اآخر ثالث مباريات للفريق.
لرب�سلونة  كبوة  اأي  اإىل  الريال  ويتطلع 
حتى يعزز �سدارته جلدول امل�سابقة مثلما 
اأمــ�ــص االأحـــد مــن خــالل الــفــوز على  فعل 
ا�سبانيول 1 / �سفر بعد �سقوط بر�سلونة يف 

فخ التعادل مع �سلتا فيجو.
املباراة  و�سجل الربازيلي كا�سيمريو هدف 
بالكعب  �ساحرة  متريرة  اإثر  اأم�ص  الوحيد 

من كرمي بنزميا.
ريال  يلتقي  املرحلة،  مباريات  باقي  ويف 
مع  وليجاني�ص  فيجو  �سيلتا  مع  مايوركا 
وديبورتيفو  ــاء،  ــالث ــث ال غــدا  اإ�سبيلية 
اأتلتيك  مع  وبلن�سية  غرناطة  مع  اأالفي�ص 
وبلد  فياريال  مع  بيتي�ص  ــال  وري بيلباو 
الوليد مع ليفانتي بعد غد االأربعاء وريال 
�سو�سييداد مع اإ�سبانيول واإيبار مع اأو�سا�سونا 

يوم اخلمي�ص.

�سراعهما  والت�سيو  يوفنتو�ص  يوا�سل 
اليوم  االإيطايل،  الدوري  �سدارة  على 
�سيفا  االأول  يحل  عندما  الــثــالثــاء، 
على جنوى والثاين �سيفا على تورينو 
من   29 املرحلة  فعاليات  افتتاح  يف 

امل�سابقة.
اللقب  حــامــل  يوفنتو�ص  ويــتــ�ــســدر 
نقاط  اأربـــع  بــفــارق  امل�سابقة  ــدول  ج
املراحل  بداية  قبل  الت�سيو  اأمام  فقط 

الع�سرة االأخرية يف املو�سم.
ــدوري  ــل ـــة ل ـــع وتــبــدو املــقــاعــد االأرب
املو�سم  اأوروبا  اأبطال  االإيطايل بدوري 
يوفنتو�ص  لفرق  حم�سومة  �سبه  املقبل 
فيما  واأتاالنتا،  ميالن  وانرت  والت�سيو 
على  فــرق  �ستة  بــني  الــ�ــســراع  يـــدور 

مل�سابقة  البطولة  من  التاأهل  بطاقتي 
الدوري االأوروبي.

�سيفني  والت�سيو  يوفنتو�ص  ويحل 
امل�سابقة  يف  متعرثين  فريقني  على 
حيث يحتل جنوى املركز ال�سابع ع�سر 
بفارق نقطة واحدة اأمام فرق منطقة 
يتفوق  فيما  امل�سابقة  بجدول  الهبوط 
تورينو �ساحب املركز الرابع ع�سر على 

جنوه بفارق خم�ص نقاط فقط.
وحقق يوفنتو�ص فوزا كبريا 4 / �سفر 
على ليت�سي يوم اجلمعة املا�سي ليعزز 
ويح�سن  امل�سابقة  ــدول  جل �سدارته 
فعاليات  يف  عليه  كــان  الــذي  امل�ستوى 
املو�سم  ا�ستئناف  لــدى  اإيطاليا  كاأ�ص 
احلـــايل قــبــل اأ�ــســبــوعــني بــعــد فــرتة 

تف�سي  اأزمــة  ب�سبب  الطويلة  التوقف 
االإ�سابات بفريو�ص "كورونا" امل�ستجد.
نابويل  اأمـــام  خ�سر  يوفنتو�ص  ــان  وك
الكاأ�ص  نهائي  يف  الرتجيح  بــركــالت 
عن  ــاع  ــدف ال رحــلــة  ا�ــســتــاأنــف  ولكنه 
بولونيا  على  بالفوز  الــدوري  يف  لقبه 
فر�سة  الت�سيو  اأهــدر  فيما  �سفر   /  2
وذلك  املت�سدر  على  ال�سغط  ملوا�سلة 
اأتاالنتا ليت�سع  اأمام   3  / 2 عندما خ�سر 
اإىل  ويوفنتو�ص  الت�سيو  بني  الــفــارق 

اأربع نقاط.
فعل  ردة  الت�سيو  اأظهر  ــذا،  ه ــم  ورغ
جيدة خالل املباراة التالية والتي فاز 
االأول  اأم�ص   1  /  2 فيورنتينا  على  فيها 

ال�سبت.
الفني  املدير  �ساري  ماوري�سيو  وقــال 
ليت�سي،  على  الفوز  بعد  ليوفنتو�ص 
الـــذي عــانــى مــن طــرد العــبــه فابيو 
من  فقط  �ساعة  ن�سف  بعد  لوت�سيوين 
بداية املباراة: "كانت مباراة �سعبة... 
وا�ستعدنا  ــاراة  ــب امل بــدايــة  يف  عانينا 
مع  االأول.  ال�سوط  نهاية  يف  �سرعتنا 
يكون   ، اأيــام  ثالثة  كل  مباراة  خو�ص 

هذا االأداء متوقعا".
هيجواين  جونزالو  االأرجنتيني  واأكد 
ينجز  مل  فريقه  اأن  يوفنتو�ص  مهاجم 
يحتاج  واأنــه  املو�سم  هذا  يف  بعد  �سيئا 

اإىل موا�سلة الكفاح يف الوقت احلايل.
واأو�سح: "املو�سم ال يزال طويال ، ونعلم 
اأي  يف  الو�سع  يتغري  اأن  املمكن  من  اأنه 

حلظة".
الفني  املدير  اإنزاجي  �سيموين  واأ�ساد 
الفريق  بذله  الــذي  باجلهد  لالت�سيو 
والنتيجة  فيورنتينا  مــواجــهــة  يف 

يف  الفريق  فر�ص  على  حافظت  التي 
املراحل  قبل  يوفنتو�ص  مع  املناف�سة 

الع�سرة االأخرية يف املو�سم احلايل.
�سخ�سية  بدون  "فريق  اإنزاجي:  وقال 
املباراة،  هذه  مثل  مباراة  باأي  يفوز  لن 
مل  فعليا...  الفوز  لهذا  بحاجة  كنا 
يكن الفوز �سهال. نعاين االآن من بع�ص 
ومن  الفريق،  �سفوف  يف  االإ�ــســابــات 
ال�سعب معاجلتها يف ظل هذه املباريات 

املتالحقة".
ويغيب اإنزاجي عن مقعد املدير الفني 
للفريق يف مباراة الغد ب�سبب االإيقاف.
املركز  �ساحب  مــيــالن  اإنـــرت  ويلتقي 
بري�سيا  مع  نقاط  ثماين  بفارق  الثالث 
ي�ست�سيف  فيما  ــاء،  ــع االأرب غــد  بعد 
يوم  الــرابــع  املــركــز  �ساحب  اأتــاالنــتــا 
الفائز  نابويل  فريق  املقبل  اخلمي�ص 
املركز  و�ساحب  اإيطاليا  كاأ�ص  بلقب 

ال�ساد�ص بفارق 12 نقطة عن اأتاالنتا.
ــويل مــقــعــدا يف الـــدوري  ــاب و�ــســمــن ن
االأوروبي من خالل فوزه بلقب الكاأ�ص 
يوفنتو�ص  مثل  الفريق  يــزال  ال  كما 
بــدوري  املناف�سة  ــرة  دائ يف  واأتاالنتا 
ي�ستاأنف  الـــذي  ــــي  االأوروب ــال  ــط االأب

فعالياته يف اآب/اأغ�سط�ص املقبل.
املــركــز  �ــســاحــب  رومــــا  وي�ست�سيف 
خلف  نــقــاط  ت�سع  ــارق  ــف ب اخلــامــ�ــص 
ختام  يف  اأوديــنــيــزي  فــريــق  اأتــاالنــتــا 

مباريات املرحلة يوم اخلمي�ص املقبل.
يلتقي  املرحلة،  مباريات  باقي  ويف 
مع  وليت�سي  ــاري  ــي ــال ك ــع  م بــولــونــيــا 
ــا  ــارم ـــع ب ــا وفـــريونـــا م ــدوري ــب ــام ــس �
مع  و�سبال  �سا�سولو  مــع  وفيورنتينا 

ميالن غدا االأربعاء.

مدرب بر�صلونة : �لتو��صل جيد مع مي�صي.. 
وننتظر هد�يا ريال مدريد

�صليماين و�صيف �أف�صل العب �أفريقي يف �لدوري �لفرن�صي

رئي�ض ر�بطة كرة �لقدم �الإيطالية: رونالدو ولوكاكو �أثبتا جاذبية �لكرة �الإيطالية

بر�صلونة �ملتخبط يو�جه �أتلتيكو �ملتعايف يف لقاء بدون خيار�ت

يوفنتو�ض والت�صيو يو��صالن �ل�صر�ع على �صد�رة �لكالت�صيو

خالدي  علي  �سيد  والــريــا�ــســة  ال�سباب  وزيـــر  طلب 
براقي  ملعب  ِبت�سييد  املُكّلفة  ال�سينية  ال�سركة  من 

ِبالعا�سمة، ِبت�سليمه يف االآجال امل�سبوطة �سلفا.
تتعّدى  ال  اآجال  يف  براقي  ملعب  ُيد�ّسن  اأن  وُيفرت�ص 
ِبع�سب  فخمة،  كروية  من�ساأة  وهو  اجلاري،  العام  نهاية 

طبيعيٍّ هجني، وتّت�سع ِلنحو 40 األف ُمتفّرج.
خالدي،  علي  �سيد  والريا�سية  ال�سباب  ــر  وزي ــام  وق
مرفوقا  ــان  وك بــراقــي.  مِللعب  تفّقد  ِبــزيــارة  ال�سبت، 

ِب�سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية ِباجلزائر.
ال�سفري  ح�سور  اإن  خالدي  علي  �سيد  الــوزيــر  ــال  وق
ال�سينية  ال�سركة  حِلمل  اإ�سافيا  دافعا  “كان  ال�سيني 
االإحلاح  مع  ِبالتزاماتها،  الوفاء  على  ِباالجناز  املُكّلفة 
التعاقدية،  االآجــال  يف  امل�سروع  ت�سليم  �سرورة  على 
حت�ّسبا اِل�ستحقاقات ريا�سية هاّمة �سيحت�سنها امللعب”.

املقابالت  م�سارح  ــرب  اأك ــد  اأح براقي  ملعب  و�سيكون 
يف  القدم،  ِلكرة  اجلزائري  الوطني  للمنتخب  الّر�سمية 
امل�ستقبل القريب. خا�سة واأنه يتوّفر على مرافق جّد 

ع�سرية.

اجلزائرية  االحتادية  بني  احلديدية  القب�سة  عادت 
التي  التون�سية  ونظريتها  زط�سي  برئا�سة  القدم  لكرة 
التي  االأزمـــة  ب�سبب  ــذا  وه اجلـــريء،  ــع  ودي يرتاأ�سها 
اأثارت الكثري من اجلدل، على خلفية اعتبار اجلامعة 
حمليني  اإفريقيا  �سمال  العبي  القدم  لكرة  التون�سية 
حفيظة  اأثار  الذي  االأمر  وهو  التون�سية،  البطولة  يف 
رئي�ص الفاف زط�سي الذي حتدث يف عدة منا�سبات على 
اإىل  الكاف  داعيا  اجلزائرية،  االأندية  م�سريي  ل�سان 

التدخل واتخاذ القرارات الالزمة يف هذا اجلانب.
احلا�سل  اخلالف  اإىل  التون�سية  ال�سحف  بع�ص  عادت 
ونظريتها  الــقــدم  لكرة  اجلــزائــريــة  ــة  ــادي االحت بــني 
اأعقبت فرتة من الهدوء املوؤقتة، وهذا  التون�سية التي 
على خلفية قرار اعتبار العبي �سمال اإفريقيا حمليني 
يف  التنفيذ  حيز  دخل  والــذي  التون�سية،  البطولة  يف 
اإفريقيا  �سمال  احتــاد  اعتمد  اأن  بعد   ،2018 دي�سمرب 
احلّر  التنقل  مبداأ  نف�سها  ال�سنة  من  اأكتوبر  �سهر  يف 
لالعبي �سمال اإفريقيا وعدم اعتبارهم اأجانب. واأكدت 
تناق�ص  اأن  املنتظر  من  اإنه  “املغرب” التون�سية،  يومية 
من  بطلب  اجلزائرية  واالحتادية  التون�سية  اجلامعة 
لكرة  االإفريقية  الكنفدرالية  وبح�سور  االأخرية  هذه 
القدم القرار املذكور من اأجل اإيجاد حّل، حيث “ي�سعى 
التون�سيني  نظرائهم  ثني  اإىل  اجلزائريون  امل�سوؤولون 
خطوات  اتــخــاذ  اأو  الــقــرار  بهذا  العمل  موا�سلة  عــن 

اأخرى…”.
الفاف زط�سي  الذي جّدد رئي�ص  الوقت  يحدث هذا يف 
الثانية  الوطنية  االإذاعية  للقناة  له  ت�سريح  اآخر  يف 
باأن االحتادية اجلزائرية لكرة القدم توا�سل حتركاتها 
اإفريقيا  �سمال  العبي  اعتبار  قانون  اإبطال  اأجل  من 
�سينعك�ص  القرار  هذا  على  االإبقاء  باأن  موؤكدا  حمليني، 
ح�سب  �ستتعر�ص  التي  اجلزائرية  االأندية  على  �سلبا 
قوله ال�ستنزاف وهجرة اأبرز مواهبها، وهو االأمر الذي 
ال يخدمها يف نظر زط�سي، �سواء على ال�سعيد املحلي اأو 
باحتجاج  تقّدم  زط�سي  اأن  بدليل  القاري،  التمثيل  يف 
الرتاجع  على  التون�سي  االحتاد  باإرغام  مطالبا  للكاف 
يتم  اأن  املنتظر  من  الــذي  االأمــر  وهو  القرار،  هذا  عن 
ووديــع  زط�سي  يح�سرها  جل�سة  يف  قريبا  مناق�سته 

اجلريء اإ�سافة اإىل م�سوؤويل “الكاف”.

زيد�ن: بنزميا خمرتع.. وهاز�رد ال يقلقني

�صول�صكاير: ر��صفورد �صي�صجل قريبا

ليفاندوف�صكي هد�ف "�لبوند�صليغا" خالل 
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املدير  الــديــن زيــــدان،  ــن  ـــرب زي اأع
ـــال مــــدريــــد، عن  ـــري ــي ل ــن ــف ال

 )1-0( باالنت�سار  �سعادته 
ــار  اإط يف  اإ�ــســبــانــيــول،  على 

مناف�سات اجلولة الـ32 من 
الليجا، يوم االأحد.

ـــــدان، خــالل  وقــــال زي
نقلتها  ــات  ــح ــري ــس ــ� ت
"ماركا"  ــة  ــف ــي ــح ــس �
"اإ�سبانيول  االإ�سبانية: 

ــدول  ــو االأخــــري يف ج ه
علينا  كان  لكن  الرتتيب، 

اأن نقاتل".
رائعة،  مباراة  "لعبوا  وتابع: 

ال�سيء  وهـــو  انــتــ�ــســرنــا،  لكننا 
جيد  ب�سكل  دافــع  اإ�سبانيول  املهم.. 

اأف�سل  كنا  ونحن  االأول،  ال�سوط  يف  للغاية 
بدنًيا يف الثاين".

يفعله،  �سيء  باأي  متفاجًئا  ل�ست  "بنزميا؟  واأ�ساف: 
اإنه العب يخرتع اأ�سياء على اأر�ص امللعب، والتمريرة 
اللم�سات  اأف�سل  اأحد  تكون  اأن  ميكن  رائعة،  بالكعب 
يعتني  الأنــه  عــام  كل  يتح�سن  كــرمي  البطولة..  يف 

بنف�سه".
اأننا توجنا بالليجا، هذا �سيتقرر  اأالحظ  "ال  واأردف: 

هو  كم  انظروا  االأخـــرية..  اجلولة  يف 
الرتتيب،  متذيل  مواجهة  �سعب 
اأي  تعرف  ال  ـــدوري  ال ــذا  ه يف 
ــر لقب  ــذك اأت ـــــًدا..  اأب �ــســيء 
كان  ح�سدناه،  الذي  الليجا 

يف اآخر جولة".
ــة  ــل ــس ــ� ــل ــس ــ� وحـــــــــول ال
للمريينجي،  االإيجابية 
جــًدا  ال�سعب  "من  ــال:  ق
مباريات  بخم�ص  الــفــوز 
فقط  لــيــ�ــص  ــيــة،  مــتــتــال
البدنية،  امل�ساكل  ب�سبب 
على  ــا  ــس ــ� اأي يعتمد  ــــر  االأم
جًدا  �سعيد  واأنا  العقلية،  القوة 

بالالعبني".
هــــازارد،  ــن  ــدي اإي جنــمــه  وبخ�سو�ص 
اأجاب زيدان: "نعلم جميًعا مركزه، واأين ي�سعر 
اأعتقد  وال  ل�سربة،  تعر�ص  لقد  كبري..  بارتياح 
عدم  من  قلقني  ل�سنا  اآخــر..  �سيء  اأي  من  يعاين  اأنه 

ت�سجيله، فنحن �سعداء مبا يقدمه للفريق".
للقيام  حــاجــة  اأر  مل  فــقــط؟  "تغيريان  واخــتــتــم: 
باإ�سراك  امل�ساحات  تو�سيع  يف  اأرغــب  كنت  باملزيد، 
فيني�سيو�ص ورودريجو.. اأحياًنا اأقوم بتغيري واحد، 

ويف مباراة اأخرى اأجري خم�سة تغيريات".

مان�س�سرت  ــدرب  م �سول�سكاير  جــونــار  اأويل  اأعـــرب 
ن�سف  يف  ت�سيل�سي  ملواجهة  تطلعه  عن  يونايتد، 
اأوقعتهما  بعدما  االإجنليزي،  ــاد  االحت كاأ�ص  نهائي 

القرعة مًعا.
وقال �سول�سكاير يف املوؤمتر ال�سحفي اخلا�ص مبباراة 
�سعداء  "نحن  االإجنليزي:  الدوري  يف  اليوم  برايتون 
بفريق  نلتقي  واأن  النهائي  ن�سف  يف  بالتواجد 
واالأمر  �سهًرا،   18 منذ  هنا  اأتواجد  كثرًيا،  واجهناه 
اأ�سبوع،  نهاية  كل  ت�سيل�سي  نواجه  اأننا  لو  كما  يبدو 

هذه مباراة نتطلع اإليها".
مان�س�سرت  �سراع  عن  للحديث  �سول�سكاير  وتطرق 
"هناك  االأوىل:  االأربــعــة  املــراكــز  يف  املو�سم  الإنــهــاء 
الكثري من الفرق التي تتناف�ص على املركزين الثالث 
وولفرهامبتون  ونحن  وت�سيل�سي  لي�سرت  من  والرابع 
و�سيفيلد  واآر�سنال  توتنهام  مثل  فرق  وهناك  ا،  اأي�سً

ا". ترغب يف التحدي اأي�سً
تواجد  ـــا  اأردن للجماهري،  مثري  "االأمر  وا�ستطرد 
ميكننا  االأقل  على  االآن  ولكن  املالعب،  يف  اجلماهري 

اجللو�ص واال�ستمتاع مبباريات مثرية".
من  اخلالية  اليونايتد  م�سرية  على  الرنويجي  وعلق 
يعملون  "الالعبون  ــرية:  االأخ املباريات  يف  الهزائم 
اأف�سل ما لديهم، ونرغب  بقوة، ويرغبون يف تقدمي 
بدورنا يف تطبيق اأفكارنا، واأن تدخل املباراة التالية 
واأن تعلم باأنك ربحت املباراة ال�سابقة، هذا هو املكان 

الذي نرغب يف التواجد به".
قائاًل:  را�سفورد  ماركو�ص  بالعبه  �سول�سكاير  واأ�ساد 
يف  حدة  واأظهر  اأتى  ولكنه  لفرتة،  ماركو�ص  "غاب 
فر�سة  اأهدر  نعم  و�سيفيلد،  نورويت�ص  اأمام  امل�ستوى 
عليه،  نركز  ما  وهذا  اأهداًفا  �سنع  ولكنه  اثنتني،  اأو 
اأف�سل موا�سمه على االإطالق،  وهو يف طريقه الإنهاء 

�سي�سجل  وبالتاأكيد  الدقائق  من  املزيد  ملنحه  اأتطلع 
هدًفا قريًبا".

دوري  اإىل  التاأهل  اأهمية  عن  �سول�سكاير  ــدث  وحت
اأبطال  دوري  يف  به  ت�سارك  عام  "كل  اأوروبــا:  اأبطال 
لالعبني  بالن�سبة  عظيمة،  جتــربــة  هــو  اأوروبــــا 
الفوز  يف  نرغب  لنا  وبالن�سبة  لالأمام،  خطوة  هذه 
بالبطوالت، ولكن علينا الرتكيز على مباراة واحدة 
يف  ترغب  الفرق  من  الكثري  هناك  اأن  خا�سة  االآن، 
بل  بعيًدا،  بالنظر  نت�ستت  ال  اأن  علينا  املكان،  هذا 

نركز على املباراة املقبلة".
وعن فكرة عدم تغلب مان�س�سرت على برايتون خارج 
"بالتاأكيد هناك �سبب، هم  ميدانه يف الربميريليج: 
فريق جيد وي�سعب االأمور علينا، بالطبع اجلماهري 
مع  التعامل  علينا  القدم،  وكــرة  املباراة  على  توؤثر 
بع�ص  ي�ساعدك  اجلماهري  وغياب  احلــايل،  املوقف 
ولكن  ــر،  ــزائ ال الفريق  اأنــت  تكون  عندما  ال�سيء 
اإليك �سغط  اأ�سفل الرتتيب، ي�سل  عندما تتواجد يف 

اجلماهري ومينحك قوة اإ�سافية".
"ندير  قائاًل:  �ساو  لوك  بالعبه  �سول�سكاير  اأ�ساد  كما 
ويقدم  خمتلفة،  ب�سورة  والالعبني  الفريق  قائمة 
تلك  �سيبداأ  كان  اإذا  ما  �سرنى  جيدة،  قدم  كرة  لوك 

املباراة اأم ال".
التي  اخلطط  يف  اجلماهريي  الغياب  تــاأثــري  وعــن 
فاملباريات  بالطبع،  يوؤثر  اجلماهري  "غياب  ي�سعها: 
تبدو بطيئة، ف�سجيج اجلماهري يثري �سغفك، ولكن 
االآن عليك خلق احلما�ص، فهناك العبني يتحم�سون 
اأكرب  باأريحية  يلعبون  اآخرين  وهناك  باجلماهري 
مع  خمتلفة  ب�سورة  يتفاعلون  الالعبون  بدونهم، 

الغياب اجلماهريي".

ــريت  روب البولندي  املهاجم  حــافــظ 
ليفاندوف�سكي على �سجله الذهبي 

الـــــدوري االأملـــاين  يف بــطــولــة 
ميونخ،  بــايــرن  فريقه  مــع 

املو�سم  ختم  اأن  بعد  وذلك 
مرة  الــهــدافــني  مت�سدراً 
جـــديـــدة وعـــن جـــدارة 
كبري  بفارق  وا�ستحقاق 
الثاين  املركز  �ساحب  عن 

تيمو فرينر.
البولندي  املهاجم  واأنــهــى 

ـــــــــريت  ــــــــداف روب ــــــــه ال
2019- مو�سم  ليفاندوف�سكي 

2020، مت�سدراً الهدافني بر�سيد 
مهاجم  على  ومتفوقًا  هــدفــًا   34

�سجل  الــذي  فرينر  تيمو  اليبزيغ  فريق 
دورمتوند  فريق  العب  �سان�سو  وجادون  هدفًا،   28

�ساحب املركز الثالث الذي �سجل 17 هدفًا.
موا�سم   7 اآخر  يف  واخلام�سة  تواليًا  الثالثة  املرة  وهي 

ليفاندوفي�سكي  فيها  ُيــنــهــي  الــتــي 
ــني يف  ــداف ــه املــو�ــســم مــتــ�ــســدراً ال
ت�سدر  اإذ  "البوند�سليغا"، 
2018- مو�سم  يف  القائمة 
هدفًا،   22 بر�سيد   2019
2017- مــو�ــســم  وقــائــمــة 
 29 �سجل  عندما   2018
مو�سم  ــك  ــذل وك هـــدفـــًا، 
2016-2015 عندما �سجل 
مو�سم  و�سدارة  هدفًا   30
 20 بر�سيد   2013-2014

هدفًا.
وجنـــح لــيــفــانــدوفــ�ــســكــي يف 
يف  الـ240  هدفه  اإىل  الو�سول 
"البافاري"،  النادي  مع  مباراة   284
و�سافة  على  البولندي  ُيحافظ  وبذلك 
اإذ  ميونخ،  بايرن  يف  التاريخيني  الهدافني  قائمة 
يبتعد عن املت�سدر غري مولر بفارق 275 هدفًا، ومن 

ال�سعب طبعًا الو�سول اإىل رقم مولر )515 هدفًا(.
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مدير مركز �الأ�صرى للدر��صات

�أ�صرى  فل�صطينيون

بقلم  :  �صري �لقدوة
----------------------------
اهمية  توؤكد  احلالية  املرحلة  باتت 
االردن  بني  التاريخية  العالقات 
على  العمل  واأهمية  وفل�سطني 
�ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع 
واال�ستيطان  ال�سم  وباء  ملواجهة 
العالقات  م�ستقبل  على  وخماطره 
هنا  واأننا  الفل�سطينية  االردنية 
ر�سم  علي  للعمل  ما�سة  بحاجة 
اردنية  فل�سطينية  طريق  خارطة 
ملواجهة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  لبناء 
العن�ري  االحششتششالل  �سيا�سات 
الت�سفوية  م�ساريعهم  واإ�سقاط 
والششتشش�ششسششدي لششكششل حمششششاوالت 
القرن  ب�سفقة  ي�سمى  ما  مترير 
فورية  عربية  خششطششوات  واتششخششاذ 
واالنتهاكات  القرارات  ملواجهة 
اأمريكيا  املدعومة  اال�رائيلية 
م�سبوقة  وغششري  �سافرة  ب�سورة 
خطورة  ت�سكل  ا�سبحت  والتي 
العربية  االو�ششسششاع  جممل  على 
وان  الفل�سطينية  والششقشش�ششسششيششة 
�ششرورة  اوال  يتطلب  االمششر  هششذا 
والوطني  االقت�سادي  اال�ستقالل 
املوؤ�س�سات  ببناء  فعليا  والبدء 
العمل  علي  املبنية  االقت�سادية 
اجل  من  ال�سعبني  بني  امل�سرتك 
عن  االقششتشش�ششسششادي  االنششفششكششاك 
العالقات  عمق  وان  االحششتششالل 

تششربششط بني  الششتششي  الششتششاريششخششيششة 
يجمع  ومششا  واالأردن  فل�سطني 
م�سرتكة  قششوا�ششسششم  مششن  بينهما 
اهمية  علي  دومششا  تششوؤكششد  كثرية 
اململكة  تقدمه  الذي  الكبري  الدعم 
الثاين  الششلششه  عبد  املششلششك  بششقششيششادة 
املحافل  خمتلف  يف  لفل�سطني 
احلرية  نيل  اأجششل  من  واملششجششاالت 
الوطني.ت�سكل  اال�ستقالل  واإجناز 
االردنية  الفل�سطينية  العالقات 
للبناء  واإ�سرتاتيجية  وطنيا  منوذجا 
اوا�ر  لتعزيز  امل�سرتك  والعمل 
فل�سطني  بششني  والششتششالحششم  االخشششاء 
واالأردن واإعادة تقيم مراحل العمل 
ا�سرتاتيجية  وو�ششسششع  ال�سابقة 
�ششسششامششلششة لششلششخششروج مششن املشششاأزق 
كافة  يف  والششتششعششاون  ال�سيا�سي 
تكن  مل  العالقات  فان  املجاالت 
عالقة  جمششرد  او  ال�سدفة  وليدة 
كانت  بل  دولتني  او  �سعبني  بني 
م�سري  عالقة  هي  التاريخ  وعرب 
عمدت  واحدة  وح�سارة  م�سرتك 
باأ�س�س  و�سيغت  ال�سهداء  بدماء 
التي  الرا�سخة  املبادئ  علي  قائمة 
لتمتد عرب االجيال  ا�س�سها االجداد 
ل�سياغة  ا�سا�سيا  منوذجا  ولت�سكل 

ال�سعبني. بني  الواعد  امل�ستقبل 
الفل�سطينية  االردنية  العالقات 
يجمعها  ثششابششتششة  عششالقششات  هششي 
االجتماعي  والتوا�سل  التاريخ 

ايل  يدفعنا  وهشششذا  واالإنشش�ششسششاين 
علي  الكلي  االعششتششمششاد  �شششرورة 
الوطني  العمل  اولششويششات  حتديد 
اال�سرتاتيجية  وبناء  ايجاد  اجل  من 
وبناء  واالقششتشش�ششسششاديششة  الوطنية 
الفل�سطينية  املششوؤ�ششسشش�ششسششات 
االردنية  التجارب  من  واال�ستفادة 
العلمية  املشششجشششاالت  �ششسششتششى  يف 
واالإعالمية  واالأكادميية  والطبية 
ا�سرتاتيجية  وحتديد  والقانونية 
واالقت�سادي  الوطني  اال�ستقالل 
الكلي  واالعتماد  االحتالل  عن 
االردنية  املوؤ�س�سات  دعششم  علي 
اخلطط  وو�سع  العربية  واخلربات 
النهو�س  يف  الكفيلة  والششربامششج 
ما  امل�ستدامة  التنمية  مبجاالت 
والعمل  واالأردن  فل�سطني  بني 
ا�سرتاتيجية  م�ساريع  اقامة  على 
واالت�ساالت  الطاقة  جمششال  يف 
والشششتشششنشششمشششيشششة االقشششتششش�شششسشششاديشششة 
ال�سم  خمططات  واالجتماعية.ان 
تتم  مل  وان  قائمة  اال�رائيلية 
خمطط  معامل  فباتت  كلي  ب�سكل 
اال�رائيلي  العن�ري  التكتل 
الق�سية  تدمري  اىل  ويهدف  قائم 
الدولة  حلم  واإنهاء  الفل�سطينية 
عن  البحث  واإعششادة  الفل�سطينية 
ايجاد  يف  املتمثلة  البالية  افكاره 
وتدمري  واإنششهششاء  البديل  الششوطششن 
يوؤكد  وهذا  الفل�سطينية  الدولة 

اململكة  جششهششود  اهششمششيششة  عششلششى 
يف  امل�سرتك  العربي  والتن�سيق 
الفل�سطينية  الق�سية  دعم  اطار 
�سياغة  يف  مهما  دورا  ولششعششب 
الشششدويل والششتششعششبششري عن  املششوقششف 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  تطلعات 
حقوقه  على  واحلفاظ  دولته  اقامة 
واالأ�سيلة  الرا�سخة  التاريخية 
التن�سيق  اهمية  تت�سكل  هنا  ومن 
لدعم  الدولية  االأطششراف  كل  مع 
حقوقهم  لنيل  الفل�سطيني  ال�سعب 

وامل�روعة. العادلة 
الفل�سطينية  الششدولششة  خششيششار  اإن 
ال�سعب  خششيششار  هششو  امل�ستقلة 
االوحد  اخليار  وهو  الفل�سطيني 
ا�سلو  اتفاقيات  الغاء  بعد  القائم 
�سعبنا  نشش�ششسششاالت  عششمششدت  وقششد 
العظيمة  والت�سحيات  بالدماء 
من  �ساقة  طويلة  م�سرية  عششرب 
الششنشش�ششسششال وكشششان خششيششار الششدولششة 
خيار  هو  واإقامتها  الفل�سطينية 
م�سرية  خششالل  مششن  ال�رفاء  كششل 
توا�سلت  التي  والفداء  الت�سحية 
اكرث من خم�سني عامًا وكانت  منذ 
حامية  هي  الفل�سطينية  الثورة 
واملحافظة  الفل�سطيني  الن�سال 
واأر�سه  ال�سعب  هذا  وحدة  على 
وحمبطة  لششالحششتششالل  مت�سدية 
والتبعية  الت�سفية  مششوؤامششرات 

واالحتواء.

�ال�صرت�تيجية �لفل�صطينية �الأردنية ملو�جهة خمططات �ل�صم

للدرا�سات  االأ�رى  مركز  مدير  طالب 
اأول  يششوم  حمدونة  راأفشششت  الششدكششتششور 
  28/06/2020 املششوافششق  االأحششد  اأم�س 
املوؤ�س�سات احلقوقية واالإن�سانية حلماية 
حياتهم  واإنقاذ  الفل�سطينيني  االأ�ششرى 
م�سرياً   ، اال�رائيلية  ال�سجون  يف 
 )4600( من  يقارب  ما  هناك  اأن  اإىل 
اإن�سانية  غري  باأو�ساع  واأ�سرية  اأ�سري 
اإجراءات  بال  بحياتهم  اال�ستهتار  حيث 
التعذيب  وممار�سة   ، والوقاية  ال�سالمة 
 ، التحقيق  اأقبية  النف�سى واجل�سدى يف 
وخطر اأجهزة الت�سوي�س ومنع الزيارات 
، و�سيا�سة العزل االنفرادي ، وت�ساعد 
وتوا�سل   ، االإداريشششششة  االعششتششقششاالت 
اجلامعى  التعليم  ومنع   ، التفتي�سات 
الكتب  اإدخال  ،ومنع  العامة  والثانوية 
ووجود   ، ونوعا  كما  الطعام  و�سوء   ،
للحد  تفتقر  اعتقال  اأماكن  االأ�رى يف 
 ، االآدمششيششة  احلياة  �ششروط  من  االأدنششى 
للغرف  اخلا�سة  الفرق  واقتحامات 

واالأق�سام . 
اأن  حمدونة  د.  املحرر  االأ�سري  واأ�ساف 
هنالك ما يقارب من 700 اأ�سري يعانون 
اأ�سبابها  تعود  خمتلفة  اأمششرا�ششس  من 
واملعاملة  ال�سعبة  االحتجاز  لظروف 
جميعا  وهوؤالء  التغذية  و�سوء  ال�سيئة 
 16 منهم   ، الالزمة  الرعاية  يتلقون  ال 
مب�ست�سفى  ي�سمى  فيما  مقيم  اأ�سري 
ما  منهم  ،و  �سعبة  باأو�ساع  الرملة 
مزمنة  باأمرا�س   %  10 مششن   يقارب 
ومتابعة  جراحية  لعمليات  وحتتاج 
والقلب  كال�رطان  متخ�س�سة  طبية 
والكلى والغ�روف وال�سكر ال�سغط 
اأ�رى   4 ومنهم   ، والروماتزم  والربو 
م�سابني بال�سلل يتنقلون على كرا�سى 
اأن  واأكد   . اهتمام  اأدنى  دون  متحركة 

االإ�رائيلية  ال�سجون  دخششل  من  كل 
من  متعددة  اأ�سكال  بحقه  مششور�ششس 
التعذيب النف�سي واجل�سدي بال ا�ستثناء 
، ويبداأ التعذيب منذ حلظة االعتقال وما 
والرعب يف  اخلوف  اإدخال  ي�ساحبه من 
االحتالل  يتعمد  حيث  االأهششايل،  قلوب 
االأ�سري  جتاه  واالأجشششرام  الق�سوة  اإبششراز 
والتعمد يف   ، واأهله  اأبنائه  واأمام  نف�سه 
ا�ستخدام القوة املبالغ فيها فى التحقيق 
املمنوعة  الو�سائل  بع�رات  والق�سوة 
دوليًا ، م�سيفًا اأن دولة االحتالل تعتقل 
فى  اإداري  معتقل   380 من  يقارب  ما 
 ، حماكمة  اأو  تهمه  بششدون   ، ال�سجون 
مبلف �ري ال ميكن للمعتقل اأو حماميه 
اأمششر  جتديد  وميكن   ، عليه  االإطشششالع 
للتجديد  قابلة  مرات  االإداري  االعتقال 
باال�ستئناف . وطالب د. حمدونة بانهاء  
يعد  والششذى  االنفرادي  العزل  �سيا�سة 
اإليها  تلجاأ  التي  العقوبات  اأنواع  اأق�سي 
االإ�رائيلية  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 
�سد االأ�رى ، حيث يتم احتجاز االأ�سري 
ب�سكل منفرد يف زنزانة معتمة و�سيقة 
له  ي�سمح  ال  الزمن  من  لفرتات طويلة 
و�سائل  وبال  باالأ�رى  االلتقاء  خاللها 
واأ�سار   ، اخلارجي  العامل  مع  ات�سال 
لعزل االأ�سريتني فدوى حمادة، وجيهان 
بظروف  "اجللمة"،  عششزل  يف  ح�سيمة 
�سعبة وقا�سية ، وعزل  االأ�سري من�سور 
يو�سف ال�سحاتيت ، واملحكوم بال�سجن 
انفرادى  عزل  يف  واملتواجد   ، عام   18
�سهرين  من  اأكرث  منذ  جلبوع  ب�سجن 
التنف�س  يف  �سيق  من  يعانى  اأنه  رغم 
وفقدان  القلب  دقات  يف  انتظام  وعدم 
للتعذيب  تعر�سه  ب�سبب  الششذاكششرة 
وال�رب  االنفرادي  والعزل  القا�سى 
واأ�ساف  اخلا�سة.  الوحدات  قبل  من 

اأ�سرية   41 من  يقارب  ما  هنالك  اأن 
ترتكب دولة االحتالل بحقهن ع�رات 
يف  الكامريات  كانت�سار  االنتهاكات 
�ساحة املعتقل وعلى االأبواب ، واحلرمان 
من االأطفال، واالإهمال الطبى ، واأ�سكال 
العقابات داخل ال�سجن بالغرامة والعزل 
تليق  ال  اأماكن  واالحتجاز يف   ، والقوة 
من  اال�ستفزازية  والتفتي�سات   ، بهن 

قبل اإدارة ال�سجون . 
و�سدد د. حمدونة على ق�سية االأطفال 
يقارب  ما  عددهم  والبالغ  ال�سجون  يف 
النتهاكات  يتعر�سون  طفل   170 من 
االأعراف واملواثيق  �سارخة تخالف كل 
التى تكفل حمايتهم وحقوقهم  الدولية 
والتعليمية  والنف�سية  اجل�سدية 
وتوا�سلهم باأهاليهم ، ويعانى القا�رون 
والثقافية  ال�سحية  العناية  فقدان  من 
داخل  مر�سدين  وجود  وعدم  والنف�سية 
ال�سجن ، والتخويف والتنكيل بهم اأثناء 
املوؤ�س�سات  د.  حمدونة  . دعا  االعتقال 
االأ�رى  حلماية  واالإن�سانية  احلقوقية 
ي�سمى  ما  عنجهية  من  الفل�سطينيني 
باملحاكم الع�سكرية ال�سورية والردعية 
االأحكام  ت�سل  والتى  القانونية  وغري 
فيها ل�سبع و�ستني موؤبداً ) مدى احلياة ( 

على ال�سخ�س الواحد ، واأ�سار اإىل حكم 
االأ�سري عا�سم الربغوثى باأربع موؤبدات 
املنظمات  مطالبًا   ، ردعشششى  كحكم 
على  بال�سغط  واالإن�سانية  احلقوقية 
دولة االحتالل لوقف املحاكم الع�سكرية 
املحامني  زيششارة  وا�ستئناف  الردعية 
 ، اعتقالهم  ظششروف  على  واالطششالع   ،
والنف�سية   اجل�سدية  ال�سغط  واأ�ساليب 
، والتعريف مباهية  لنيل االعرتاف منهم 
االأعششراف  عن  البعيدة  االحتالل  دولششة 
والقانون  الدولية  واالتفاقيات  والقيم 
الباحث  ودعشششا    . االن�سانى  الشششدويل 
اجلهات  االأ�ششرى  بق�سايا  واملخت�س 
اجلهود  كافة  لبذل  واالأهلية  الر�سمية 
والتاأكيد على حقهم   ، االأ�رى  مل�ساندة 
باحلرية ، والتعريف بحقوقهم االإن�سانية 
يف  امل�سرتكة  الثالثة  للمادة  وفقًا   ،
تطالب  والتي  االأربع  جنيف  اتفاقيات 
االأ�سخا�س  جلميع  اإن�سانية  مبعاملة 
وعدم  �ششسششواء،  واملعتقلني(  )االأ�شششرى 
الدولة  على  وحترم  لالأذى،  تعري�سهم 
والت�سويه،  القتل،  اأو  االإيششذاء  االآ�ششرة 
القا�سية،  واملششعششامششلششة  والششتششعششذيششب، 
واحتجاز  واملهينة،  والالاإن�سانية، 

الرهائن، واملحاكمة غري العادلة( .

�لباحث حمدونة يطالب بالتدخل الإنقاذ حياة �الأ�صرى ووقف �النتهاكات 
بحقهم

�أخبار فل�صطني

�الأ�صري عمار مو�صى 
اأب�ر النور  من حياته ..يعترب االأ�سري عمار الرابع يف عائلته ، 
"ام  والدته  وتقول   9/10/1977 بتاريخ  الظهر  �سيلة  بلدة  يف 
زهري" التي جتاوزت العقد ال�ساد�س " منذ �سغره ، كان املميز 
بني اإخوانه واأقرانه ملا حتلى به من �سمات ، اأخالق عالية وحب 
ويوؤدي  ، عا�س مطيعًا ومتوا�سعًا وكرميا  الوالدين  وبر  العائلة 
ال�سغري  م�ساعدة  عن  يتخلف  يكن  ومل   ، امل�سجد  يف  ال�سالة 
احبوه  الذين  النا�س  كل  مع  طيبة  بعالقة  فارتبط   ، والكبري 
التي  بلدتنا  يف  وترعرع  عا�س   " وت�سيف   ،" دوما  واحرتموه 
فاجتهد  الطموح  وامتلك  العلم  اأحب   ، مبدار�سها  تعليمه  تلقى 
وثابر حتى انهى الثانوية العامة بنجاح ، لكن ب�سبب الظروف مل 

يكمل طريقه للجامعة.
انتفا�سة  عمار يف  �سارك   ، �سنه  �سغر  ..رغم  واعتقال  ن�سال 
مل   ، عالية  ون�سالية  وطنية  بروح  متتع   ، والدته  احلجر،وتتذكر 
مما عر�سه  باملواجهات  ال�سفوف  ويتقدم  االحتالل  يهاب  يكن 
لالعتقال ملدة �سهرين ، وتقول " كاأبناء جيله ، تر�سخ حب وع�سق 
الوطن يف اعماقه ، فكان غيوراً على ار�سه و�سعبه ، وعندما 
النداء  تلبية  عن  يتاأخر  مل   ، االق�سى  انتفا�سة  �رارة  اندلعت 
بدوره  نعلم  مل  لكن   ، اجلماهريية  الفعاليات  كافة  يف  �سارك   ،
وبطوالته حتى تعر�س لالعتقال "، وت�سيف " ب�سكل �ري ، 
كان يت�سلل لياًل لي�سارك مع اخوانه يف �رايا القد�س باملقاومة 
19/8/2003 يف  بتاريخ  اعتقله  الذي  االحتالل  واال�ستباك مع 
للتحقيق  " تعر�س  "، وتكمل  ال�رية اخلا�سة  كمني للوحدات 
القا�سي على مدار �سهرين يف زنازين التعذيب ب�سجن اجللمة ، 
عانى خاللها الكثري من ال�سغوط النف�سية واجل�سدية ، وع�سنا 

اأيام ع�سيبة النقطاع اأخباره.
ومتديد  للتحقيق  يتعر�س  عمار  كان  ..عندما  والهدم  احلكم 
، عاقبت االحتالل عائلته بهدم  الع�سكرية  املحاكم  توقيفه بني 
منزلها وت�ريدها ، وتروي الوالدة اأم زهري ، يف البداية عوقبنا 
مبنع زيارته ، كنا با�سد احلاجة لروؤيته واالطمئنان عليه بعد رحلة 
التحقيق والعزل ، ولكن حتى يف املحاكم ، مل ي�سمح لنا باحلديث 
عام  بعد  الكبرية  �سدمتنا  وكانت   ، م�سافحته  وحتى  معه 
ون�سف من جل�سات العذاب يف املحاكم باحلكم عليه  بال�سجن 
اجلناح  القد�س  االنتماء والع�سوية يف �رايا  بتهمة    ، 21عامًا 
عمليات  يف  وامل�ساركة  االإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  الع�سكري 
وردد   ، املحكمة  قاعة  عمار يف  ابت�سم   " وت�سيف   ، للمقاومة 
العاملني  لرب  احلكم  والدتي  يا  ا�سربي   : ال�سجانني  عن  رغمًا 
مل  واالنتقام  العقاب  م�سل�سل  لكن   ، كثرياً  معنوياتي  فرفع   ،
ينتهي ، فقد احتجز رهن العزل االنفرادي يف ال�سجون لفرتات 
لكن   ، طويلة  ل�سنوات  زيارته  من  االحتالل  وحرمنا   ، طويلة 
�سربنا وكنا دومًا جلانبه بثقة كبرية برب العاملني ليحميه ويفرج 

�سجنه.
اإ�راب عن الطعام .. مرت ال�سنوات ، وال�سجان يعاقب عمار 
 " ، وتقول والدته  الطعام  فاأعلن االإ�راب عن   ، باملنع االأمني 
ف�سلت كافة اجلهود واملحاوالت للح�سول على ت�ريح لزيارته 
مطالبًا  الطعام   عن  مفتوحا  اإ�رابا  وخا�س  التحدي  فقرر   ،
عن  الرتاجع  رف�س  ال�سغوط  ورغم   ، التع�سفي  القرار  باإلغاء 
خطوته "، وت�سيف " بعد ا�سبوعني ، علق عمار اإ�رابه بعدما 
جنح يف انتزاع حقه امل�روع ووافق االحتالل على ال�سماح يل 
 ،" عمري  طوال  اأن�ساها  لن  جميلة  كانت حلظات  التي  بزيارته 
وال�سكري  ال�سغط  اأمرا�س   من  معاناتي  رغم   " وتكمل 
 ، عمار  البني  واحدة  زيارة  عن  اأتاخر  مل   ، النظر  يف  و�سعف 
على  اقف   ، عامًا   17 منذ   ، والزلت  منه  عيني  واأكحل  الأراه 
واحلواجز  الطريق  وم�ساق  ال�سعاب  رغم   ، ال�سجون  بوابات 
كاأنه  اللقاء  موعد  اأنتظر   " وتتابع   ،" االحتالل  وتع�سف  وظلم 
عيد، و�سنبقى  �سامدون وثابتون يف وجه املحتل الذي يريدنا 
باإجراءاته التع�سفية اأن نتخلى عن اأ�رانا ، لكن نقول " ال واألف 
اأرواحنا ولن نتخلى عنهم  ابدا بذلك فاأوالدنا هم  ، لن يحلم  ال 

اأبداً.
 ، زهري  اأم  جتمع   ، اإفطار  مائدة  كل  بعد   .. كورونا  من  القلق 
وخالهم  عمهم  وحكايات  ق�س�س  لهم  لرتوي  حولها  اأحفادها 
ن�سعر  ، مل  اعتقاله  تاأثرت خالل  كل حياتنا   " ، وتقول  االأ�سري 
بفرح حتى عندما تزوج اأبنائي وبناتي ، وما زال احلزن يالزمني 
بعدما اأ�سبح لدينا 22 حفيداً حمرومني من زيارة عمهم وخالهم 
، لكن من خالل احاديثي لهم ، ازداد تعلقهم وحبهم واعتزازهم 
به ، وي�ساركونني كل �سالة حلريته "، وت�سيف " متر االيام علينا 
الذي  كورونا  فريو�س  تف�س�س  منذ  وتوتر  قلق  مب�ساعر   ، حاليًا 
حرمنا من زيارة اأ�رانا ، ونتوجع كل حلظة اأكرث  عندما ن�سمع 
انباءاً اإ�سابات داخل ال�سجون التي تعترب وباء،  فكيف لوباء اخر 
يدخل على ال�سجون ويهدد حياة اال�رى ؟ "، وتكمل " �سالحنا 
الوحيد ، لدعاء رب العاملني يف هذه االيام املباركة ، لينتهي هذا 
ال�سجون  ق�سبان  وتتحطم  لطبيعتها  احلياة  وتعود  قريبا  الوباء 

ويجتمع �سملنا مع اأ�رانا يف رحاب احلرية واال�ستقالل.
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�ملتنامية �لعاملية  �لعاملة  �لقوى  ال�صتيعاب  عام2030   بحلول  وظيفة  مليون   600

�جلامعة �لعربية تناق�ض �لتد�عيات �القت�صادية 
لفريو�ض كورونا و طرق �صمان �الأمن �لغذ�ئي 

لل�صعوب
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�صركات  م�صاهمة  �إىل  يعود  �لنا�صئة  �القت�صاد�ت  يف  �لقومى  �لدخل  % من   40

عي�ض علجية 
---------------- 

اليوم  اإحياء  اإطششار  يف  تاأتي  الندوة 
ال�سغرية  للموؤ�س�سات  الششعششاملششي 
و  لل�سابع  امل�سادف  واملتو�سطة 
�سعار  حتت   2020 جوان  الع�رين 
من  الشش�ششسششغششرية  الشش�ششركششات  "دعم 
الذي  و    ،"-19 كوفيد  اأزمة  خالل 
لششالأمم  الششعششامششة  اجلمعية  اعششتششمششدتششه 
املوؤرخ    279-71 قرارها  املتحدة يف 
اعتربت   حيث    ،2017 بششريششل  اأ فى 
املشش�ششسششاريششع  يشششوم  جشششوان   27 يشششوم 
لزيادة  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية 
فى  وم�ساهمتها  الششعششام  الششوعششى 
واالقت�ساد  امل�ستدامة  التنمية 
الندوة  اأعششمششال  �ششس  يششراأ و   ، العاملى 
على  ح�سن  كمال  الدكتور  ال�سفري 
قطاع  لرئي�س  امل�ساعد  العام  االأمني 
مل�ساركة  االقت�سادية،  الشش�ششسششوؤون 
العربية،  الغرف  الحتاد  العام  االأمني 
العربية،  العمل  ملنظمة  العام  املدير 
العربية  للمنظمة  الششعششام  املششديششر 
املركز  رئي�س  الششزراعششيششة،  للتنمية 
وتنمية  لتدريب  قليمى  االإ العربى 
االأمني  واال�ستثمار،  االأعمال  رواد 
لتنمية  الششعششربششى  لششالحتششاد  الششعششام 
الشش�ششسششادرات الشش�ششسششنششاعششيششة، احتششاد 
الندوة  غريهم،  و  العربية  الغرف 
ثششر  االأ عششلششى  الششوقششوف  اإىل  تششهششدف 
الفريو�س  النت�سار  االقششتشش�ششسششادي 
والعربي،  الدويل  ال�سعيدين  على 
قليمية  واالإ الدولية  اجلهود  بششراز  واإ
احلكومات  ودور  تداعياته،  لتجاوز 
الوقوف  و   ، املركزية  وامل�سارف 
يبذلها  التي  اجلهود  على   كذلك 
ملواكبة  الشششدويل،  النقد  �سندوق 
قليمية،  االإ و  الدولية  امل�ستجدات 

و  اجليو�سيا�سية  املخاطر  جتششاوز  و 
النمو  على  الفريو�س  انت�سار  تاأثري 
لل�سلع  الدولية  والتجارة  العاملي، 
العاملي،  النفط  و�سوق  واخلدمات، 

العمل، �سوق  اإىل  اإ�سافة 
الششنششدوة  خششالل  خششرباء  �سي�سلط  و 
ثششري  فششرتا�ششسششيششة مششو�ششسششوع الششتششاأ االإ
عدد  على  كورونا   لفريو�س  ال�سلبى 
واخلدماتية  االنتاجية  القطاعات  من 
العربية،  االقت�سادات  يف  املهمة 
االقت�سادية  ال�سيا�سات  ومششاهششي 
واالإجششششششراءات االحشششرتازيشششة الششتششي 
للحد  العربية  احلكومات  تبنتها 
عن  الناجتة  ال�سلبية  التاأثريات  من 
االقت�سادي  الن�ساط  على  الفريو�س 
اجلديدة  والششربامششج  ال�سيا�سات  و 
املتحدة  االأمم  منظمة  و�سعتها  التى 
تكون  كيف  و  ال�سناعية  للتنمية 
كما  العربية،  الششدول  مششع  مالئمة 
و�سبكات  التحفيز  برامج  تناق�س 
مشششششان الششتششى اتششبششعششتششهششا الشششدول  االأ
بعد  ملا  وا�سرتاتيجيتها  االأوروبية 
التى  ال�سلبية  والتاأثريات  االأزمششة، 
الدول  فى  ال�سناعى  بالقطاع  ملّت  اأ
والتغري  مواجهتها،  وكيفية  العربية 
انت�سار  بعد  العمل  بيئة  منششاط  اأ فى 
�سارة  لالإ بعد،  عششن  العمل  ثقافة 

اآخر  يف  الششدويل  النقد  �سندوق  اأن 
الششتششداعششيششات  �سخ�س  لششه  درا�ششسششة 
على  كورونا  لفريو�س  االقت�سادية 
التي  الدول  خا�سة  العربية،   الدول 
حلق  ما  و   ، ك�سوريا  احلروب  تعي�س 
�رر   مششن  الشش�ششسششوريششون  الششالجششئششون 
االقششتشش�ششسششادي  االنششكششمششا�ششس  نتيجة 
وفقًا   ، كورونا  فريو�س  عن  الناجم 
من  اأكششرث  املتحدة،  االأمم  لتقديرات 
خط  حتت  يعي�سون  من  باملائة    80
مليون   11 اأن  يعني  هذا  و  الفقر، 
امل�ساعدات  اإىل  يحتاجون  �سخ�س 

. ن�سان�سة  االإ
ال�سحة  منظمة  اإعششششالن  فششمششنششذ   
انت�ساره  و  الوباء  ظهور  عن  العاملية 
عششلششى مشش�ششسششتششوى عششاملششي، اتششخششذت 
و  االجشششراءات  كل  العربية   الششدول 
امل�ستوى  على  االحرتازية  التدابري 
حتفيزية  حزم  باعتماد  االقت�سادي 
مليار   180 بنحو  قيمتها  قششدرت 
يف   9.5 يعادل  مبا   ( اأمريكي  دوالر 
االإجمايل(،   العربي  الناجت  من  املائة 
العربية  الششدول  بع�س  جلششاأت  كما 
ت�ساهم  متويلية  �سناديق  ن�ساء  اإ اإىل 
والقطاع  التجارية،  امل�سارف  فيها 
اأخششرى  دول  جلششاأت  بينما  اخلششا�ششس، 
للحد  تكافلية  �سناديق  نشش�ششسششاء  الإ

من  تتلقى  الفريو�س،  انت�سار  من 
يف  مواطنيها  من  التربعات  خاللها 
عدد  اإىل  اإ�سافة  واخلششارج،  الداخل 
�سعيد  على  االأخششرى  التدابري  من 
واالحششرتازيششة  النقدية  ال�سيا�ستني 
ثر  االأ تخفيف  اإىل  ترمي  التي  الكلية 
والفئات  املت�ررة  القطاعات  على 
وزارات  ركزت  جهتها  من  اله�سة، 
خم�س�سات  تعزيز  على  املششالششيششة 
�سبكات  ودعششم  ال�سحي  القطاع 
احلششمششايششة االجششتششمششاعششيششة مششن خششالل 
ت�ستهدف  التي  الربامج  من  العديد 
املتو�سطة  و  ال�سغرية  امل�روعات 
اخلششا�ششس  الششقششطششاع  يف  والششعششامششلششني 
الربامج   هذه  تت�سمن  و  الر�سمي، 
مليون   600 قشششل  االأ عششلششى  تششوفششري 
هو  و   ،  2030 عام  بحلول  وظيفة 
لهيئة  العام  االأمني  ذكره  الذي  االرقم 
ا�ستيعاب  اأجششل  من  املتحدة،  االأمم 
املتنامية،  العاملية  العاملة  القوى 
ال�سغرية  ال�ركات  تنمية  يجعل  مما 
للعديد  عالية  اأولوية  واملتو�سطة 
وت�ساهم  العامل،  حول  احلكومات  من 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�ركات 
باملائة   40 اإىل  ي�سل  مبا  الر�سمية 
االقت�سادات  يف  القومى  الدخل  من 
دورا  تلعب  بذلك  هي  و  النا�سئة، 
االقت�سادات،  معظم  فى  رئي�سيا 
كونها   النامية،  البلدان  فى  خا�سة 
العمل  فر�س  خلق  فى  قوي  م�ساهم 
العاملية،  االقت�سادية  والتنمية 
من  باملائة   90 حششواىل  متثل  وهششى 
باملائة   50 مششن  واأكششرث  الشش�ششركششات، 
نها  اأ اإال  العامل،  حششول  العمالة  من 
خ�سائر  �سجلت  الوباء  تف�سيب  بعد 
كبري  انخفاظ  و  يرادات  االإ فادحة يف 

. نتاج  االإ يف 

غد  بعد  �لعربية  �جلامعة  تناق�ض  �القت�صادية،  �لقطاعات  خمتلف  متثل  عربية  منظمات  و  عرب  �صفر�ء  بح�صور 
�لتد�عيات  �لو�صائل �الفرت��صية  �ل�صوؤون �القت�صادية لدى �جلامعة و عرب  �الأربعاء(  يف ندوة ينظمها قطاع   (

�أ�صحت  و�لتى  �لعمل  �صوق  لبيئة  �جلديدة  و�الأمناط  �لعامل،  م�صتوى  على  كورونا  جائحة  �نت�صار  خلفها  �لتى  �القت�صادية 
حيث  �لعامل،  �أنحاء  جمع  فى  �لعمل  و�أعر�ف  معايري  وغريت  �لرقمى،  و�لتحول  �لتكنولوجيا  دعائم  على  باالأ�صا�ض  تعتمد 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�صركات  على   19 كوفيد  لفريو�ض  �ل�صلبي  �لتاأثري  مدى  على  �ل�صوء  �قت�صاديون  خرب�ء  �صي�صلط  

ل�صعوبها �لغذ�ئى  �الأمن  حتقيق  و�آليات  و�صبل  �لعربية  �لدول  فى 

األك�سندر  بيالرو�س،  رئي�س  �ّرح  
الواليات  اأن  يعتقد  نه  باأ لوكا�سينكو، 
من  تت�سارعان  وال�سني  املتحدة 
وقششال  الششعششامل.  تق�سيم  اإعشششادة  اأجششل 
القناة  مع  مقابلة  يف  لوكا�سينكو 
“هناك  االأوىل:  املحلية  التلفزيونية 
اإعادة  اأجل  من  للغاية  خطري  �راع 
جديدة  دولة  ظهرت  العامل.  تق�سيم 
للعامل  ال�سيا�سية  اخلريطة  على  قوية 
املتحدة.  الششواليششات  احتكار  حتششدت 
ال�سني  جمهورية  هي  الدولة  وهذه 
بيالرو�س  رئي�س  ويرى  ال�سعبية”. 

بالقلق  ت�سعر  املتحدة  الواليات  اأن 
نووية  قوة  اأ�سبحت  ال�سني  اأن  من 
وتنتج  الف�ساء  ت�ستك�سف  م�ستقلة، 
بفقدان  تخاطر  نها  الأ حديثة،  اأ�سلحة 
م�سيفا  املجاالت،  لهذه  احتكارها 
حربا  ثشششار  اأ مششا  بال�سبط  “هذا  اأن 
اخلرباء  ويطلق  البلدين”.  بني  جتارية 
املواجهة  احتدام  على  ال�سيا�سيون 
احلششالششيششة بششني الشش�ششسششني والششواليششات 
الباردة  “احلرب  م�سطلح  املتحدة 

نية”. لثا ا
ق/د

�ششسششارك الششرئششيشش�ششس االأمششريكششي دونششالششد 
مقطع  تويرت  على  متابعيه  االأحد  ترامب 
بني  ملواجهة  حجبه،  اأن  لبث  ما  فيديو، 
يظهر  ومعار�سيه  يديه  موؤ من  عششدد 
البي�س”،  “�سيادة  ي�رخ  رجششل  فيه 
املنادية  املجموعات  ترّددها  عبارة  وهي 
م�ستخدم  ون�ر  بي�س.  االأ العرق  بتفّوق 
كما  �سّور  الششذي  الفيديو  هششذا  تويرت 
يف  باملتقاعدين  خا�س  مقّر  يف  يبدو 
كالمية  مواجهة  دارت  حيث  فلوريدا 

ترامب. ومعار�سي  موؤيدي  بني 
الثواين  من  اعتباراً  الفيديو  يف  ويظهر 
االأوىل رجل يقود �سيارة غولف �سغرية 
 2020″ “ترامب  بششالفششتششات  مششزّيششنششة 
�سيحات  يواجه  وهو  اأوال”  و”اأمريكا 
“عن�ري”  ّنه  باأ ي�سفونه  متظاهرين 
)وايت  البي�س”  “�سيادة  عليهم  فششريّد 

ويف  يششده.  قب�سة  رافعًا  مّرتني  بششاور( 
على  املتظاهرين  اأحششد  يششرد  الفيديو 
+�سيادة  يقول  هو  “ها  بالقول  الرجل 
ون�ر  ذلك؟”.  �سمعتم  هل  البي�س+، 
“�سكراً  بر�سالة  مرفقًا  الفيديو  ترامب 
�سارة  اإ يف  الرائعني”،  فيليجيز  ل�سكان 
تفوق  الذين  لالأ�سخا�س  املجّمع  هذا  اىل 
ي�ستقبل  والششذي  عششامششًا   55 اأعششمششارهششم 
فلوريدا.  �سمال  يف  ن�سمة  األف   115
يحتدم  اجلدل  بداأ  وفيما  �ساعات،  وبعد 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على 
تويرت.  على  الفيديو  بحذف  ترامب  قام 
جود  بي�س  االأ البيت  با�سم  الناطق  وقال 
كبري  ّيد  موؤ ترامب  “الرئي�س  ّن  اإ ديششر 
هذا  يف  الر�سالة  ي�سمع  مل  للفيليجيز. 
كربى  حما�سة  هو  �ساهده  ما  الفيديو. 
الفعل  ردود  لكّن  ّيديه”.  موؤ جانب  من 

اأن  لبثت  مششا  لششرتامششب  ب�سّدة  املنتقدة 
وقال  اجلمهوري.  الرئي�س  على  انهالت 
برييز  تششوم  الدميقراطي  احلششزب  رئي�س 
الدفاع  ميكن  “ال  ترامب  به  قام  ما  ّن  اإ
يحاول  “الرئي�س  ّن  اأ واأ�ششسششاف  عنه”. 
اّت�ساق  ّن  اأ بيد  باجلهل،  يششتششذّرع  اأن 
ميدان  اإىل  �سارلوت�سفيل  من   – اأفعاله 
كلماته”.  يف  الششفششراغ  ميششالأ   – الفاييت 
يف  الوحيد  �ششسششود  االأ ال�سناتور  وكششان 
�سكوت  تششيششم  اجلششمششهششوريششني  �ششسششفششوف 
االأحد  �سباح  الفيديو  �ريط  و�سف 
بحذفه.  الرئي�س  مطالبًا  “مهني”،  ّنه  باأ
الدميقراطيون  ترامب  خ�سوم  ويّتهم 
دعاة  من  مقّرب  ّنه  باأ اجلمهوري  الرئي�س 
له  �سّوتوا  الذين  بي�س  االأ العرق  تفّوق 

.2016 يف  ال�ساحقة  باأغلبيتهم 
ق.د

�سينية  ر�سمية  اإعالم  و�سائل  فادت  اأ
قيودا  تفر�س  �سوف  ال�سني  بششاأن 
بالن�سبة  الششدخششول  تاأ�سريات  على 
ت�ساعد  ظششل  يف  مششريششكششيششني،  لششالأ
يف  الذاتي  احلكم  ب�ساأن  التوترات 
“ت�سانيا  خدمة  ونقلت  كوجن.  هوجن 
با�سم  متحدث  عن  �سريفي�س”  نيوز 
القول  ال�سينية  اخلارجية  وزارة 
�ستفر�س  بكني  اإن  االثششنششني  الششيششوم 
بالن�سبة  التاأ�سريات  على  قششيششودا 
يبدر  ممششن  مششريششكششيششني  االأ فشششراد  لشششالأ
يتعلق  فيما  �سائن”  “�سلوك  عنهم 
با�سم  املتحدث  واتهم  كوجن.  بهوجن 
الواليات  جيان،  يل  ت�ساو  اخلارجية 
دون  احلششيششلششولششة  مبششحششاولششة  املششتششحششدة 
االأمن  ت�ريع  بكني  حكومة  تبني 
خالل  مششن  كششونششغ،  لهونغ  القومي 
م�سوؤولني  على  عششقششوبششات  فششر�ششس 
هششذه  اأن  عششلششى  مشش�ششسششددا  �سينيني، 
“ردا  وتابع:  تنجح.  لن  ال�سيا�سة 
فر�س  ال�سني  قششررت  ذلششك،  على 
اإىل  �ششسششريات  الششتششاأ منح  على  قششيششود 
�سلوكا  ميار�سون  اأمريكيني  مواطنني 
بهونغ  املتعلقة  امل�سائل  يف  فا�سحا 

املششتششحششدث  يششكشش�ششسششف  ومل  كونغ”. 
امل�سمولني  هششششوؤالء  �ششسششمششاء  اأ عششن 
وحث  اجلديدة.  ال�سينية  بالعقوبات 
الواليات  ال�سيني  الدبلوما�سي 
يف  التدخل  عن  الكف  على  املتحدة 
اأن  من  حمذرا  كونغ،  هونغ  �سوؤون 
قوية”  رد  “اإجراءات  �ستتخذ  بكني 
هذا  اتباع  يف  وا�سنطن  ا�ستمرت  ذا  اإ
بكني  نية  عن  ت�ساو  واأعرب  النهج. 
م�روع  �سد  ق�سائية  دعوى  رفع 
االأ�سبوع  عليه  �سدق  الذي  القانون 
االأمريكي،  ال�سيوخ  جمل�س  املا�سي 
على  عقوبات  بفر�س  يق�سي  وهو 
يف  املتورطني  وال�ركات  فششراد  االأ
�سكان  حقوق  من  احلد  جهود  دعم 
اخلارجية  وزير  واأعلن  كونغ.  هونغ 
االأ�سبوع  بومبيو  مايك  االأمريكي 
على  عقوبات  فر�س  عن  املا�سي 
مشش�ششسششوؤولششني حششالششيششني و�ششسششابششقششني يف 
احلاكم  ال�سيني  ال�سيوعي  احلششزب 
اأو  “م�سوؤولني  وا�سنطن  تعتربهم 
احلكم  درجة  تقوي�س  يف  متورطني 
كونغ”. هونغ  بها  التي حتظى  الذاتي 
ق/د

مي�سال  اللبناين  الرئي�س  �رح 
تنقيب  بشششاأن  ثشششنشششني،  االإ عشششون، 
والششغششاز  النفط  عششن  �ششرائششيششل  اإ
عليها  املششتششنششازع  املششنششطششقششة  يف 
غاية  يف  لششة  مشش�ششسششاأ بشششالده،  مششع 
لبنان  اأن  من  حمششذرا  اخلطورة، 
مياهه  على  بالتعدي  ي�سمح  لن 
دوليا.  بها  املعرتف  قليمية  االإ
خالل  جاءت  عون،  ت�ريحات 
انطاكية  بطريرك  ا�ستقباله 
امللكيني  للروم  امل�رق  و�سائر 
يو�سف  البطريرك  الكاثوليك 
من  وفد  �ششس  راأ على  العب�سي، 
عون  وقششال  الطائفة.  مطارنة 
التي  املششعششلششومششات  يششتششابششع  نشششه  اإ
اإ�رائيل  بدء  عن  االأحد  حتدثت 
والششغششاز  النفط  عششن  التنقيب 
مع  عليها  املتنازع  املنطقة  يف 

 ،9″ رقششم  البلوك  قششرب  لبنان، 
لة  امل�ساأ “هذه  اأن  على  م�سدًدا 
و�ستزيد  اخلششطششورة  غششايششة  يف 
وكانت  تعقيدا”.  االأو�ششسششاع 
ن�رت  عربية  اإعششالم  و�سائل 
االإ�رائيلية  احلكومة  اأن  االأحد، 
عن  التنقيب  عششلششى  �ششسششادقششت 
وهششو  دي”  “األون  يف  الششغششاز 
من  القريب  ال�سابق   72 البلوك 
نه  �ساأ من  الششذي  مششر  االأ لبنان، 
بششريوت،  مع  النزاع  ي�سعل  اأن 
“اإ�رائيل  مششوقششع  بششحشش�ششسششب 
ويقدر  االإ�رائيلي.  ديفن�س” 
االحتياطيات  حششجششم  اإجششمششايل 
النفط،  من  اللبنانية  البحرية 
ومن  برميل،  مليون   865 عند 
قدم  تريليون   96 عند  الششغششاز 
�ركة  �ستبداأ  بينما  مكعبة؛ 

 2020 خالل  الفرن�سية  “توتال” 
 .”9 “البلوك  يف  حفر  عمليات 
احلكومة  وقعت   ،2018 ويف 
عقوداً  االأوىل  للمرة  اللبنانية 
هي  دولشششيشششة  �شششركشششات   3 مشششع 
و”اإيني”  الفرن�سية،  “توتال” 
و”نوفاتيك”  يشششطشششالشششيشششة،  االإ
النفط  عن  للتنقيب  الرو�سية 

الرقعتني. هاتني  يف  والغاز 
مع  نششزاعششا  لششبششنششان  ويششخششو�ششس 
البحر  يف  منطقة  على  اإ�رائيل 
كم   860 نحو  تبلغ  املتو�سط، 
 9 رقششم  باملنطقة  تعرف  مربع، 
واأعلنت  والغاز،  بالنفط  الغنية 
الثاين  يناير/كانون  يف  بريوت 
جششولششة  اأول  اإطششششالق   ،2016

فيها. للتنقيب  تراخي�س 
ق/د

وزارة  اأمام  احتجاجية  وقفة  نظمت 
رف�سًا  بريوت  يف  اللبنانية  اخلارجية 
االمريكية  ال�سفرية  لت�ريحات 
دوروثشششششي �ششسششيششا وتشش�ششريششحششاتششهششا 
الداخلية  الشش�ششسششوؤون  يف  التدخلية 
االأمن  القوى  فانت�رت  اللبنانية. 
منذ  ال�سغب  ومكافحة  الداخلي 
تزامنا  اخلارجية  وزارة  اأمام  �ساعات 
املرتقب  اللقاء  مع  تزامنا  حترك  الي 
اللبناين  اخلششارجششيششة  الششوزيششر  بششني 
االأمريكية  وال�سفرية  حتي  نا�سيف 

. الثالثة  ال�ساعة  عند  �سيا  دوروثي 
اللبناين  اخلارجية  الششوزيششر  وكششان 
ال�سفرية  ا�ستدعى  حتي  نا�سيف 
الإبالغها   ، �سيا  دوروثي  االأمريكية 
يجوز  ال  فيينا  اتفاقية  وفششق  انششه 
الشش�ششسششوؤون  يف  يششتششدخششل  ان  ل�سفري 
ان  يجوز  وال  اآخششر  لبلد  الداخلية 
للبنانيني  حتري�سًا  كالمها  يت�سمن 
م�سارك  اللبنانيني  من  اآخر  جزء  على 

ال�سلطة. يف 
ق/د

رئي�ض بيالرو�ض يك�صف “�صر” �ل�صر�ع 
�خلطري بني �لواليات �ملتحدة و�ل�صني

تر�مب يثري جداًل بعد ن�صره فيديو الأحد موؤيديه يردد �صعارً� 
عن�صريًا 

�ل�صني ترد باملثل على ت�صعيد �الإد�رة 
�الأمريكية حول ق�صية “هونغ كونغ”

�لرئي�ض �للبناين يوجه ر�صالة الإ�صر�ئيل: 

�لتنقيب عن �لنفط و�لغاز على حدودنا “خطري للغاية” 

وقفة �حتجاجية يف بريوت رف�صًا 
لت�صريحات �ل�صفرية �الأمريكية
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"  جلد�ر" حتت عنو�ن 

�إ�صد�ر جديد خم�ص�ض للرت�ث

 حممد علي
---------------- 

العدد  هذا  افتتاحية  وقع  الذي 
حقيقي  "تعريف  الشششرتاث  اأن 
الششرتاث  اأن  م�سيفا  للهوية"، 
"التثمني  اإىل  بحاجة  اجلزائري 
جششذب  اأجشششل  مششن  والرتقية" 
يتطلب،  نششه  اأ كما  اال�ستثمار" 
"تن�سيقا  االأول،  الوزير  ح�سب 
وال�سياحة  الثقافة  قطاعات  بني 
وبديال   )...( تنمية  عامل  ليكون 
جملة  دائما".وتقرتح  اقت�ساديا 
اإىل  ا�سرت�سادية  زيارة  'جلدار" 
االأمري  ح�سون  و  ق�سور  ثار  اأ
�ستاذ  االأ توقيع  من  القادر  عبد 
دحششدوح  القادر  عبد  اجلامعي 
على  الشش�ششسششوء،  �سلط  الشششذي 
م�ستغامن  جنوب  تاقدامت  قلعة 
تازة  و  املدية  جنوب  بوغار  و 
و  �سعيدة  و  مليانة  مبنطقة 

خط  متثل  كانت  التي  مع�سكر 
القادر.ويقدم  عبد  لالأمري  دفاع 
لكل  دقيقا  و�سفا  ثار  االأ خبري 
الوقت  نف�س  يف  مذكرا  ح�سن 
اجلي�س  طششرف  مششن  بششتششدمششريهششا 
دحدوح  قدم  كما  اال�ستعماري. 
النقدية  القطع  حول  م�ساهمة 

القادر. عبد  لالأمري 
دحششدوح  الششقششادر  عبد  ويششقششرتح 
�ششس  راأ على  موؤخرا  عني  الششذي 
لت�سيري  الششوطششنششي  الشششديشششوان 

املحمية  الثقافية  املمتلكات 
وا�ششسششتششغششاللششهششا عششر�ششسششا حششول 
مبنطقة  ال13  جلششدار  هششرامششات  اأ
حقبة  تششعششود  والششتششي  فششرنششدة، 
القرن  نهاية  اإىل  اأقدمها  ت�سييد 
كذلك  املجلة  الرابع.وت�سمنت 
وترميم  حماية  حششول  مقاالت 
الششفشش�ششسششيششفشش�ششسششاء والششرقشش�ششسششات 
اليل(  )اأهششل  الأهليل  امل�ساحبة 
�سمن   2008 منذ  امل�سنفة 
ن�سانية  لالإ الششعششاملششي  الشششرتاث 

اإىل  باالإ�سافة  لليوني�سكو، 
التي  ناجر  الطا�سيلي  حظرية 
عششام  اليوني�سكو  �سنفتها 
غري  ثششار  االأ وا�سكالية   1972
الطا�سيلي  �سمال  امل�سنفة 
الب�ر.من  لتهديد  واملعر�سة 
حممد  ثار  االأ خبري  تطرق  جهته 
اكت�سافه  مت  ما  اإىل  �سحنوين 
ب�سطيف،  حلن�س  عني  حو�س  يف 
تعود  ن�ساين  االإ للوجود  ثار  اأ من 
�سنة.وعالوة  مليون  اإىل2.4 
وملف  م�سور  روبورتاج  على 
ن�رت  العربي،  اخلط  فن  حول 
�رورة  حول  م�ساهمة  املجلة 
ا�ششسششتششغششالل الششششرتاث الششثششقششايف 
لششلششفششنششون واالآداب.و�شششسشششيشششتشششم 
يف  جمانا  جلششدار  جملة  توزيع 
ويف  الوطنية  املتاحف  خمتلف 

املطارات.

" جلد�ر" خم�ص�ض بالكامل للرت�ث �جلز�ئري �ملادي وغري  �إ�صد�ر� جديد� حتت عنو�ن  ن�صرت وز�رة �لثقافة موؤخر� 
"ق�صور وح�صون  �إىل ملف  �أ�صهر  �ملادي.وقد تطرق �لعدد �الأول )120 �صفحة( من هذه �ملجلة �لتي ت�صدر كل ثالثة 
�أثار جلد�ر �جلنائزية بفرندة )تيارت( و  �أخرى خلرب�ء و جامعيني حول  �الأمري عبد �لقادر" باالإ�صافة �إىل م�صاهمات 
�لعزيز جر�د �لوزير �الأول، عبد  �لتقليدي الآث يني.و�عترب  �مليز�بية و �حللي  �لزربية  و  ناجر  �لطا�صيلي  كذ� حظرية 

من  ال�سابع  الششعششدد  �سي�سدر 
التي  لششالآداب  اجلزائرية  املجلة 
من  جمششمششوعششة  عليها  يشش�ششرف 
الششبششاحششثششني بششاملششركششز اجلششامششعششي 
وهي  قريبا،  تيمو�سنت،  لعني 
الكتاب،  اجلامعيني،  حتفز  التي 
ترقية  يف  وغششريهششم  الششدكششاتششرة 
واحشششششرتام املششعششايششري الششدولششيششة 
العلمي  بششالششتششحششريششر  اخلششا�ششسششة 
يف  ُطششرحششت  وقششد  املنهجية.  و 
م�سكلة  اجلديدة  االإطاللة  هذه 
يف  العلمي  البحث  »عششوائششق 
الششعششربششي:  الششعششامل  و  افششريششقششيششا 

املقرتحة«.  واحللول  االأ�سباب 
اجلديد  العدد  حمتوى  �سيح�ر 
بالتن�سيق  املذكورة  املجلة  من 
حليمة  �ششسششاتششذة  االأ جششهششود  بششني 
وعبد  قا�سمي،  حفيدة  بواري، 
وركششزت  �سليم،  بششن  الششكششرمي 
خمتلفة  اأ�سئلة  حششول  حمششاوره 
به  القيام  يجب  »مششاذا  ودقيقة 
ف�ساء  اإىل  اجلامعة  لتحويل 
نششتششاج الششعششلششم واملششعششرفششة؟«،  الإ
وحدات  كانت  ما  عادة  »املخابر 

على  ية  روؤ و  علمي  عتاد  دون 
منها  جنعل  كيف  البعيد:  املدى 
نتاج  االإ و  بششداع  لششالإ ف�ساءات 
جانب  اإىل  الواقعي؟«  العلمي 
الرتقية  ميكن  »كيف  اآخر  ال  �سوؤ
�ساتذة-الباحثني،  لالأ امل�ستدامة 
للحفاظ  به  القيام  يجب  ماذا  و 
حتم�سهم  و  عششزميششتششهششم  عششلششى 

العلمية؟«. البحوث  لتج�سيد 
امل�سجلة  االأرقام  اأن  املجلة  توؤكد 
يجعلنا  العلمي  البحث  وواقع 
البحث  و�ششسششع  اأن  نششتششفششاءل، 
برامج  لت�سطري  يدعو  العلمي 
العلم،  على  بالفائدة  �ستعود 
اإح�ساءات  ليه  اإ اأ�سارت  ما  وهو 
اأن  اأو�سحت  التي   2018 عام 
ن�سانية  االإ العلوم  يف  البحوث 
كما  بها،  باأ�س  ال  واالجتماعية 
متثل  املمنوحة  ال�سهادات  ان 
الو�سع  يعك�س  معتربا  رقما 
اجلششزائششر،  يف  للبحث  االأح�سن 
اأي�سا،  اال�ستهانة  ميكن  وال 
بششاملششلششتششقششيششات واملششنشش�ششسششورات 
عليها  ثششنششت  اأ والششتششي  العلمية 

اجلامعية،  االأقطاب  من  العديد 
بششششالأ حششتششى عششششدد الششبششحششوث 
ا�سم  عليه  يطلق  فيما  امل�سجلة 
ي�ستهان  ال  الثقيلة«  »البحوث 
هذه  تطرحه  الششذي  به.العائق 
الكمية  رغشششم  نششششه  اأ املششجششلششة، 
يبقى  لششلششبششحششوث،  الششكششبششرية 
نوعيتها،  هششو  الكبري  العائق 
املجتمع  على  تاأثريها  مدى  و 
ان  حيث  االقت�ساد،  و  عامة 
حبي�سة  بقيت  االأعمال  معظم 
ت�سهد  وال  الششنششظششري،  اجلششانششب 
تخدم  بنتائج  يششعششود  تطبيقا 
عامة،  الششوطششن  و  العلم  جمششال 
توؤكد  التي  االإ�سكالية  وهششي 
اجلششزائششري  العلمي  البحث  اأن 
ننا  اإ بل  البلد،  منه  ي�ستفد  مل 
ا�ستغالل  اأف�سل  ن�ستغل  مل 
واجلامعيني- الباحثني  عششرق 
منهم  املن�سغلني  خ�سو�سا 
ما  هو  و  العلمية-   بال�سعب 
هذه  اأ�سحاب  من  العديد  جعل 
الهجرة  يششخششتششارون  الششبششحششوث 
لششكششون الششوجششهششات االأخششششرى 

هذه  جهود  تثمني  كيفية  تعرف 
بها  مير  اأزمششة  كل  يف  و  الفئة، 
اجلزائرية،  املوهبة  تربز  العامل 
وباء  ملواجهة  البحوث  ولعل 
الكثري  اأ�سماء  ك�سف  كورونا 
اأي�سا،  املجلة  تتطرق  و  منهم. 
ال�سيا�سة  االإرادة  غياب  اإىل 
الباحث،  وجهد  العلوم  لتثمني 
معني،  اهتمام  ظهر  اإن  و  فحتى 
على  ا�سرتاتيجية  ت�سطر  ال 
ال�سفة  عك�س  البعيد،  املششدى 
هششوؤالء  تعترب  الششتششي  االأخششششرى 
التنمية.و  من  جششزءا  الباحثني 
قبل  امل�ساهمات  املجلة  تنتظر 
من  التي  و  القادم،  اأكتوبر   20
عمل  اأر�سية  متنح  اأن  نها  �ساأ
التي  �ششسششبششاب،  االأ يف  للتفكري 
عملها  تكبح  و  اجلامعة  تعيق 
البحث  �سوت  اإعششالء  اأجل  من 
لها  ال�سماح  وكيفية  العلمي، 
على  اأو  التحديات،  رفششع  من 
يعيد  بششّنششاء  نقا�س  فتح  قششل  االأ

للباحثني. االعتبار 
ق/ث

املكلف  الدولة  كاتب  تطرق 
دادا،  �سليم  الثقايف،  باالنتاج 
عن  اإعالمية  ت�ريحات  يف 
املتعلقة  املوا�سيع  من  العديد 
عامة  الفن  ع  و�سْ و  بقطاعه، 
اإىل  التطرق  مع  اجلزائر،  يف 
بعد  الفنان  ليه  اإ اآل  الذي  احلال 
غريت  التي  كورونا  جائحة 
حتقيق  و  التعامالت  �سبل 
الكثريين  جعل  ما  املداخيل، 
يششدقششون نششاقششو�ششس اخلششطششر، و 
غام�س  مب�ستقبل  يششنششذرون 

تاأثرت. التي  للفئة 
�سعى  نه  اأ دادا  �سليم  اأو�سح   
كاتب  من�سب  تشششويل  مششنششذ 
الشششدولشششة املششكششلششف بششاالنششتششاج 
الدولة  اإرادة  جت�سيد  الثقايف، 
قطاع  متكني  على  العمل  يف 
يف  �ششسششعششاع،  االإ مششن  الثقافة 
هو  وما  احلداثة  بداع،  االإ اإطار 
ب�سبغته  احتفاظه  مع  اأجمل، 
االأ�سيلة  والقيم  التقليدية 
الهوية  اأ�س�س  على  املبنية 
والهدف   ٫ اجلماعية الوطنية 
تنوع  تششرقششيششة  هششو  �ششسششمششى  االأ
�سوق  فتح  الثقافية،  التعابري 
التبادالت  وتطوير  الفنون، 
قلم  بالتاأ الثقافية،  التجارية 
مع  الششرقششمششي،  املششحششيششط  مششع 
املنتوج  ت�سدير  يف  التفكري 

لثقايف. ا
بقيمة  فنانا   2569 لش  "اإعانات 
منهم" واحد  لكل  دج  األف   54
املكلف  الدولة  كاتب  اأو�سح 
التفكري  اأن  الثقايف،  باالنتاج 
املالية  االإعششانششات  تششقششدمي  يف 
تعليق  من  �سهر  بعد  للفنانني 
ب�سبب  الثقافية  الن�ساطات 
ل�سد  جششاء  الوبائية،  االأزمششة 
االأربششاح  يف  امل�سجلة  الثغرة 
الششديششوان  تكليف  مت  حيث   ،
لششف و  الششوطششنششي حلششقششوق املششوؤ
لتنفيذ  املشششجشششاورة  احلششقششوق 
 « قائال  اأ�ششسششاف  و  العملية. 
مت  عمل،  جلنة  مع  بالتن�سيق 
كل  جتمع  ا�ستمارة  تخ�سي�س 
بالفنان  اخلا�سة  املعلومات 
ت�سجيل  مع   ٫ باالإعانة املعني 
لكل  ال�سخ�سية  املعلومات 
»اأونششدا«  يف  ع�سويته  فنان٫ 
للفنون  الوطني  املجل�س  اأو 
العمال  من  كان  اإن  االأدب،  و 
االأجراء اأو يزاول مهنة حرة… 

طلبا.«  5517 و�سجلنا 

قيمة  عششن  دادا  كشش�ششسششف  و   
حيث  الواحد،  للفنان  االإعانة 
ديششنششار،  لشششف  اأ  54 بششش  قشششدرت 
مبجرد  العملية  وتششتششوا�ششسششل 
امل�سجلة  البيانات  يف  التحقق 
الششذيششن  الششفششنششانششني  للمختلف 
امل�سوؤول  طلبوها.وتاأ�سف 
ذاتشششه عششن الشش�ششسششورة الششتششي 
عن  ي�سنعها  البع�س  بششات 
التي  اجلششهششود  رغششم  الششفششنششان، 
ال�ساأن  على  القائمون  بذلها 
لتدارك  اجلزائري  يف  الثقايف 
بهذه  الششتششكششفششل  يف  الششتششاأخششر 
البلد  ثقافة  متثل  التي  الفئة 
اأ�ساف  و  خارجيا،  و  حمليا 
لالأ�سف   « ذاتششه  ال�سدد  يف 
بات  للجزائر  الثقايف  الوجه 
يششخششتشش�ششره الششبششعشش�ششس بششهششدف 
تشش�ششسششويششه الشش�ششسششورة، الششتششي 
الفنان،  عن  اجلمهور  يكّونها 
مر�سه  فششقششره،  عششن  باحلديث 
ال�سكن  اأزمة  من  معاناته  اأو 

ماأوى. بال  مواطن  نه  وكاأ
الذي  الفن  حرية  عن  دافع  "اأ
الف�ساء  لي�ستغل  الوقت  حان 

" مي لعمو ا
تششو�ششسششيششحششات  دادا  قششششدم 
مكان  اإىل  تنقله  بخ�سو�س 
ب�سارع  فنية  جدارية  تخريب 
بششن بششولششعششيششد بششالششعششا�ششسششمششة، 
االنتقادات  حملة  من  وتاأ�سف 
وقف  حششني  لششه  وجششهششت  الششتششي 
التي  اخلشش�ششسششائششر  حششجششم  عششلششى 
بشششداع،  اأحلششقششت عششلششى هششذا االإ
عادات  مي�س  املحتوى  اأن  رغم 
ة  -امششراأ العا�سميني  وتقاليد 
نا  »اأ لي�سيف  احلايك-   ترتدي 
ن�ره  الذي  الفيديو  �ساهدت 
بتاريخ  فاي�سبوك  على  �سبان 
فتنقلت  املششا�ششسششي،  مششاي   20
رفششقششة ممششثششلششي الشش�ششسششلششطششات 

واجبي. من  وهذا  املحلية، 
اأجنششزهششا  اجلششداريششة  اأن  يششذكششر 
 2014 نششوفششمششرب  يف  �ششسششبششان 
متششهششيششدا لششفشش�ششسششح الششفشش�ششسششاء 
لوحات  من  للفنانني،  العام 
حفالت،  تنظيم  ت�سكيلية، 
زيارة  نها  اإ �سعبية،  نقا�سات 
قطاع  يف  ملشش�ششسششوؤول  عششاديششة 
على  للتاأكيد  اأكرث،  ال  الثقافة 
لتكري�س  الششوقششت  »حششان  نششه  اأ
مواطن،  لكل  الثقافة  يف  احلق 
من   45 املششششادة  متششلششيششه  كششمششا 
حرية  على  واحلفاظ  الد�ستور 
و  الفكري  و  الفني  االبتكار 
 44 املادة  متليه  كما  ؛   العلمي 
الوقت  حان  نششه  اأ اأعتقد  منه. 
مششاكششن  االأ الششفششن  لي�ستغل 
واحد  كل  وعلى  العمومية 
 . املششبششداإ هششذا  عششن  الششدفششاع  منا 
اأن  ميكن  الذي  املعنى  هو  هذا 
دافعت  لقد  لزيارتي،  نقدمه 
نششددت  و  الششفششن   عششن حششريششة 
اأقل،  وال  اأكششرث  ال  بالتخريب 
من  فذلك  كان  يششا  اأ تهم  اأ ومل 

الق�سائية" اجلهات  مهام 
ق/ج

عددها �ل�صابع �صي�صدر عن جامعة تيمو�صنت يوم 30 دي�صمرب �لقادم

�ملجلة �جلز�ئرية لالآد�ب تطرح نقا�صا حول �لبحث �لعلمي يف �جلامعات

�صليم د�د� يوؤكد �أن �لدفاع عن حرية �لفن ن�صال من �أجل تكري�صه

�ألف   45 يف  �حلق  له  مت�صرر  فنان  "كل 
دينار و كفانا ت�صويها ل�صورته"

بربلني  اجلزائر  �سفري  بششادر 
تكرمي  اىل  عوام  الدين  نور 
بيتينا  ملششانششيششة  االأ الر�سامة 
توفيت  التي  عيا�س  هاينان 
يناهز  عمر  عن  جوان   7 يف 
�ششسششاد  اأ حششيششث  �ششسششنششة،  ال82 
عملها  "ي�سهد  فنانة  بذكرى 
عششلششى االرتشششبشششاط الششقششوي 
و  اجلزائر  مع  قامته  اأ الششذي 

. " �سعبها
ر�سالة  يف  ال�سفري  �سار  اأ و 

الفنانة  لعائلة  وجهها  تعزية 
لر�سومات  الفنية  القيمة  اىل 
املتمثلة  عيا�س  هاينان  بيتينا 
لوان  باأ مائية  "ر�سومات  يف 
بال�سوء،  مفعمة  و  لئة  متالأ
كانت  الششتششي  اجلششزائششر  مششثششل 
حيث  ب�سدة.  بها  مرتبطة 
التي  قاملة  منطقة  خلدت 
مع  طويلة  لفرتة  بها  عا�ست 
احلميد  عبد  الراحل  زوجها 

. �س عيا

عيا�س  هاينان  بيتينا  ولدت 
ب�سولينغن   1937 عام  يف 
مبدر�سة  التحقت  و  ملانيا  باأ
كولونيا  يف  اجلميلة  الفنون 
درا�ستها  توا�سل  اأن  قبل 
الشش�ششسششويششد  مششثششل  دول  يف 
الششرويششج  و  �ششسششويشش�ششرا  و 
االأوىل  اأعمالها  وعر�ست 
قاملة  اإىل  1955.انتقلت  عام 
عام  زوجها  �ششس  راأ ،م�سقط 
 ،1968 عششام  يف  و   1963

الوطني  املششتششحششف  ا�ششسششرتى 
اجلزائر  يف  اجلميلة  للفنون 
بيتينا  اأعمال  اأول  العا�سمة 
عام  ويف  عششيششا�ششس،  هششايششنششان 
اجلائزة  على  ح�سلت   1976
يف  اجلزائر.و  ملدينة  الكربى 
 120 عر�س  مت   1992 عام 
املتحف  يف  لششوحششاتششهششا  مششن 
يف  اجلميلة  للفنون  الوطني 
اأن  قبل  العا�سمة  اجلششزائششر 
الثقافية  اجلائزة  منحها  يتم 

�ششسشش�ششسششة �ششسششولششيششنششجششني  ملششوؤ
بعد  بشششادن  يف  املجتمعية 
 2004 بعام.اما يف عام  ذلك 
اكششرب  ثشششاين  تششقششدمي  مت  فششقششد 
اجلزائر  يف  الأعمالها  معر�س 
 2018 �سنة  ويف  العا�سمة. 
بيتينا  �ششسششور  عششر�ششس  مت 
مائة  يف  عششيششا�ششس  هششايششنششان 
يف  وجماعي  فردي   معر�س 

اأفريقيا. و  واأمريكا  اأوروبا 
ق/ث

تكرمي �لر�صامة بيتينا هاينان عيا�ض
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية: �أدر�ر

د�ئرة ت�صابيت
بلدية ت�صابيت

 �لرقم: 07/ 2019
       و�صل ت�صجيل �لت�صريح بتاأ�صي�ض جمعية حملية

1433�ملو�فق  عام  18�صفر  يف  �ملوؤرخ   12_06 رقم  �لقانون  مبقت�صى 
 03/06/2019 يوم:  هذ�  مت  باجلمعيات  �ملتعلق  12يناير2012  ل 
ت�صليم و�صل ت�صجيل  بتاأ�صي�ض �جلمعية �لبلدية �مل�صماة: �جلمعية �لدينية 
ملعيو  بق�صر   �ل�صديق  �بوبكر  مل�صجد  �لتابعة  �لفتح  �لقر�نية  للمدر�صة 
ت�صابيت رئي�ض �جلمعية / �صاهدي  ��صماعيل  بن عبد �هلل �لكائن مقرها 
/ حمل  مبنزل  �ل�صيد �صاهدي  بق�صر ملعيز ت�صابيت بز�وية �ل�صيخ �ملغيلي  
رئي�ض   / مالحظة  �در�ر  والية  كنتة   ز�وية  د�ئرة  كنتة   ز�وية  بلدية  
�لتالية  �ملو��صفات   �ل�صكل  يحمل   �جلمعية ملزم  باجناز  خامت م�صتطيل 

: ��صم �جلمعية رقم وتاريخ �العتماد

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

د�ئرة رقان
بلدية �صايل

�لرقم 01/ 2020
                             و�صل �إ�صهار لتجديد جمعية  بلدية

�ملو�فق   �صفر1433   18 يف  �ملوؤرخ   12/06 رقم  �لقانون   الحكام  طبقا 
هذ�  مت  منه   18 �ملادة  ال�صيما   باجلمعيات  و�ملتعلق   يناير2012   12 ل 
�ليوم �أ2020/01/03جديد �لهيئة �لتنفيذية  للجمعية �لبلدية �مل�صماة 
.�جلمعية  �لدينية مل�صجد عمر بن عبد �لعزيز �صايل  �ملقيمة : ب .�ملدر�صة 
�لقر�نية �لتابعة مل�صجد عمر بن عبد �لعويو  بق�صر �ملن�صزر ب�صايل    بلدية 
�صايل رئي�ض)ة( �جلمعية : �صيخي حمادي بن �حممد تاريخ ومكان �مليالد 

خالل 1952 رقان �لعنو�ن / ق�صر�ملن�صور  بلدية �صايل.

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

د�ئرة ب�صكرة 
بلدية ب�صكرة - مديرية �ل�صوؤون �الجتماعية و�لقانونية - مكتب �جلمعيات 

رقم 422/ م.�ض.�إ.ق 
            و�صل ت�صجيل �لت�صريح بتاأ�صي�ض  نادي ريا�صي للهو�ة  

باجلمعيات.-  �ملتعلق    2012 جانفي   12 يف  �ملوؤرخ   06  /12 رقم  للقانون  طبقا   -
مبقت�صى �الأمر رقم 13/ 05 �ملوؤرخ يف 23/ 07/ 2013 و�ملتعلق بتنظيم �الأن�صطة 
رقم  �لتنفيذي  �ملر�صوم  منه.-   76 �ملادة  �صيما  ال  وتطويرها،  و�لريا�صية  �لبدنية 
14/ 330 �ملوؤرخ يف 27/ 11/ 2014 �ملحدد لكيفيات تنظيم �الحتاديات �لريا�صية 
�لتنفيذي  �ملر�صوم  مبقت�صى  �لنموذجي.-  �الأ�صا�صي  قانونها  وكذ�  و�صريها  �لوطنية 
و�لقانون  �الأحكام  بتحديد  �ملتعلق   2015  /02  /16 يف  �ملوؤرخ   74  /15 رقم 
 /06  /22 �الأ�صا�صي �لنموذجي �ملطبق على �لنادي �لريا�صي �لهاوي.مت هذ� �ليوم 
2020 ت�صليم و�صل ت�صجيل �لت�صريح بتاأ�صي�ض نادي ريا�صي للهو�ة �لت�صمية: �لنادي 
�لريا�صي للهو�ة �لنادي �لريا�صي �لب�صكري ب�صكرة �ملقر: حي �صطر �مللوك �صارع بادي 
حممد رقم 84 ب�صكرة  �لرئي�ض: قريد عبد �ملطلب  تاريخ ومكان �مليالد: 01/26/ 

. ب�صكرة   04 رقم  �لعمودي  يو�صف  تعاونية  �لعنو�ن:  ب�صكرة    1983

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
بناء على �الأذن بالن�صر �ل�صادر عن حمكمة ورقلة بتاريخ 11 فيفري 2020 حتت رقم 20/00463 

لفائدة حمجوبي خري �لدين بن خل�صر 
�لعنو�ن �صارع �جلمهورية ورقلة 

�صد عقال حممد بن حممد �لعربي 
�لعنو�ن حي �لقارة �ل�صمالية بني ثور ورقلة-  

ولهذه �الأ�صباب
حكمت �ملحكمة حال ف�صلها يف �لق�صايا �ملدنية علنيا �عتباريا ح�صوريا يف �ول درجة :

يف �ل�صكل : قبول �لدعوى
600.000.00 دج �صتمائة �لف دينار جز�ئري �ملبلغ �ملتبقي من ثمن  يف �ملو�صوع : �لز�م �ملدعي عليه برد للمدعي مبلغ 
عليه  �ملدعي  وحتميل   ، ر  �ل�صر  عن  تعوي�ض  جز�ئري  دينار  �لف  ع�صرون  دج   20.000 ومبلغ   ، له  �ملدفوع  �ل�صيارة 
�أم�صيناه  ول�صحته  �أعاله  بالتاريخ  �ملنعقدة  �لعلنية  �جلل�صة  يف  جهار�  به  و�أف�صح  �حلكم  �صدر  بذ�  �لق�صائية  �مل�صاريف 

مع �أمني �ل�صبط.

ببالغ �حلزن و�الأ�صى وت�صليم بق�صاء �هلل وقدره، تلقت �جلالية �جلز�ئرية 
و�مل�صلمة يف �أوروبا نباأ وفاة �حلاجة فاطمة بلخ�صر عن عمر ناهز �ل�صبعني 
�صنة، بوالية �لبي�ض. �ملرحومة و�لدة زميلنا �لدكتور عمر بلخ�صر، �الأ�صتاذ 
بجامعة لوز�ن �ل�صوي�صرية و �لباحث �لدويل، �أ�صيل بلدية �لبي�ض باجلنوب 

�جلز�ئري، و�ملقيم يف �صوي�صر� منذ عقود.
وبهذه �لفاجعة �الأليمة يت�صرع �ملجل�ض �لعلمي ملوؤ�ص�صة "�ل�صننية للدر��صات 
�حل�صارية" �لتي ي�صرف عليها �ملفكر �جلز�ئري �لدكتور �لطيب برغوث و" 
بوزوزو  حممود  �ل�صيخ  " و" جمعية  �أوروبا  يف  �الإ�صالمية  �جلمعيات  �حتاد 
�لفقيدة بو��صع رحمته، و�أن يف�صح  باأن يتغمد  �إىل �هلل تعاىل،  بجنيف"، 
لها يف جنته، ويلحقها بعباده �ل�صاحلني، و�أن يرزق ذويها �ل�صرب و�ل�صلو�ن.  
�للهم ال حترمنا �أجرها وال تفتنا بعدها. و�حلمد هلل على ما �أعطى وعلى ما 

�أخذ، و"�إنا هلل و �إنا �إليه ر�جعون."

تعزيــــة
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مالنا غري 
الدمع

 يف  وطن.. 
ابكى 

لنا تلك 
اجلفونا
على

اي ملة  قد 
ذبحنا.. 

وملاذا
 بغري ذنب 

ذبحونا. 
على حلم بطوننا ناكل

اجلوع. 
والذل بال جرمية

وباأي جرمة قد ادانونا.. 
الننا… 

نرف�س الذل على تلك
الف�سيلة

 قد عاقوبنا.. 
اذا.. 

كانت تلك جرمية يف
دنيهم. 

فدعوهم عليها يقتلونا.
نحن

يف وطن  قد �رق ن�س القانون.. 
علنا امام القانونا. 

وجرمنا.. 
الننا نطالب بوطن

قالو 
لنا هم دميقراطني. 

يف
طرح كل ق�سايانا بحرية

ال تخافونا… 
ذنبنا قد �سدقنا ماقالوا

وبها قد الزمونا.. 
فاأذا. 

الر�سا�س جوابهم وقد
انق�سوا.. 

كل �سيئ قيل يف
و�سح

النهار وباتو على تلك
احلقيقة

    يعدومنا.. 
مابني امل�ساء ت�سيع جنائزنا

وعند ال�سباح مبا قتلت
 ايادهم  يعزونا...

وياأتون فواحتنا ويلعون
امام

االعالم جرائم الفاعلونا
اي ازدواجية تلك ياايها

املجرمونا
واي انتهاك حلق �سعب

قد �سلب احلياة امام
العيونا.. 

واي كذب قد فعلت
اكف حكامنا اخلائنونا.. 

مالنا  غري الدمع يف  وطن.. 
يذرف من احبتنا عندما

كانوا
اىل قبورنا يحملونا. 

مالنا غري �لدمع

حممد جمال �ملغربي
---------------------

تتحدث  اإن�سانيات  من  الرواية  تخلو  وال 
ال�سدق   .. ال�راع  اجل�سد..  الششروح..  عن 
يف  وذلك  االإن�سانى،  والعقل  ال�سمري..   ..
اإن�سانية  بر�سالة  يبعث  رائع  روائي  قالب 
 ، احلياتي  الواقع  من  وم�ستوحاة  مفيدة، 
تقليدي  غري  ب�سكل  احلششدث  تنقل  فهى 
فل�سفيةرٍ  بطريقةرٍ  ت�رده  ا  واإمنَّ  ، فوتغرايف 
امليتافيزيقا   ” ي�سبه  غريب  مبنهجرٍ  ممنهجةرٍ 
اأدبى يبحث يف ظواهر العامل  ” وهي اجتاه 
ويبتدع  بالعاطفة،  ممزوجة  عقلية  بطريقة 
واملوؤتلف  املختلف  بني  اأدبية جتمع  اأ�ساليب 

من االأخيلة الفكرية والظواهر الطبيعية.
بني  متزج  رواياتها  ثنايا  يف  وهي  والكاتبة 
وهو  اجلميل،  والتعبري  ال�سهل،  االأ�سلوب 
االأفكار  لنقل  الوحيدة  الو�سيلة  راأيي  يف 

العميقة اإىل القراء والتاأثري فيهم.
داخششل  �سخ�سيات  الكاتبة  تقم�ست 

بذلك  تكتف  ومل  بل  وخارجها،  البالد 
روايتها،  يف  الديانات  كل  عر�ست  بل 
االإقليمي،  االإطار  من  الرواية  تخرج  لكي 
رحلةرٍ  يف  جمعاء  االإن�سانية  وتخاطب 
فكريةرٍ وعاطفيةرٍ ودينيةرٍ م�سوقةرٍ م�سحوبةرٍ 
يف  الكاتبة  متاأججة.جنحت  بروحانيات 
بداخلها،  الذي  والكبت  الغ�سب  اإخششراج 
ب�راع  متاأثرة  طفولة  خلَّفته  طاملا  والذي 
�سهيوين عربي عاي�سته، و ك�رت القيود 
قدم  الذي  الطفل  هذا  واأخرجت  واحلواجز، 
روايششة،  �سورة  يف  نا�سجة  م�ساعر  لنا 
وهذا ينُم عن �سخ�سية قوية وياب�سة.اآدم .. 
ريتا..  �سارة..  كفاح ... ن�سال !! هى اأ�سماء 
الطابع  تالئم  الرواية  من  بعناية  منتقاة 
هو  الذي  الواقعي  والطابع  بل  الفل�سفي، 
الرواية  عنوان  :هو  كتاباتها.1×2+3  مادة 
فك  للقارئ  تركت  ح�سابية،  معادلة  وهي 
رموزها لكي ي�سع بنف�سه عنوان الرواية، 
فهي اأرادت اأن ي�ساركها القارئ فى و�سع 

هذا  ويف  هذا،  لها  وكان  بنف�سه،  العنوان 
العربية.وهذا  للرواية  راقية  فل�سفية  روؤية 
كل  باأن  الراوية،  من  عميق  اميان  يعك�س 
اأن  اأرادت  وهى  فيل�سوف،  بداخله  ان�سان 
يعرب  لكي  قمقمه  من  الفيل�سوف  تخرج 
الفيل�سوفة  الروائية  بداخله.اأرادت  عما 
اإىل  بالراوية  تخرج  اأن   " غو�سة  "خالدة 
عامل ف�سائي جديد وغريب، وهذا هو البعد 

الثالث !!
باالجتاه  اأ�ستعانت  الكاتبة  اأن  ورغششم 
يجنح  “والذي  “امليتافيزيقي  االأدبشششي 
يتعلق  وما  ال�سويف،  اخليال  اإىل  اأحيانا 
الششدالالت  تلك  وربششط  “الوجود”  بفكرة 
القوى  وراء  الكامنة  واالخالقية  الدينية 
خطورة  كانت  هنا  ومششن  امليتافيزيقية، 
على  االجتششاه  هذا  يف  االأدبية  التعبريات 
ال�سباب امل�سلم، الذى يجب اأن يعيها بدقة، 
هذا  مع  ينجرف  اأن  قبل  اأبعادها،  ويعرف 
للكاتبة  يح�سب   !! ولكن  االدبششى،  التيار 

فقط  تريده  ما  االإجتاه  هذا  من  اأخذت  اأنَّها 
ما  كل  باأنَّ  توؤمن  فهى  روايتها،  بناء  فى 
خلقه الله من جبال واأنهار وظواهر كونية 
خلق  والششذي  االنشش�ششسششان،  خلدمة  �سخرت 
خلقت  "وما  عزوجل  الله  لعبادة  اأ�سا�سا 

اجلنَّ واالإن�س اإال ليعبدون ".
للروائية  املدللة  االبنة  !! هى   " "بال عنوان 
هي  تقول  غو�سة(كما  املقد�سية)خالدة 
ترتجم  باأن  طموحها  �سقف  ويعلو  عنها، 

الرواية اإىل كل لغات العامل.
لها،  �سوتي  اأ�سم  هذا  منربي  من  واأنششا 
اأن يفت�س  العربي واالأجنبي  القارئ  واأدعو 

عن تلك الرواية ويتعاي�س معها.

�إلــى جميــع �الأقــــالم
طريق  عن  ...ر��صلونا  وم�صاهماتكم  مو��صيعكم   ال�صتقبال    ، �أرحب  ف�صاء�  لكم  تخلق  �لتحرير  جريدة  �الأدبية  م�صاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    لربيد �اللكرتوين للجريدة�

مالحظات �أخوية �إىل �ل�صيد �لرئي�ض �الأفخم .. رجب طيب 
�إردوغان

د. �أفنان �لقا�صم
----------------------

�سنذهُب اإىل امل�ساجِد لن�سلي َمَع االأوثا
اأرواُحَها خالدٌة خلوَد االآلهِة يف �سنرتال بارْك

نعْم لالأوثاِن اأرواٌح
الْت واآياٌت ُمَنزَّ

الكتُب  تعِرْفَها  مْل  التي  ال�سياطنُي  َكَتَبْتَها 
املقد�سْة

ْح يف حدائِق احل�ساراْت ومْل تتفتَّ
اأ�سالِء  ِمْن  مدمرٌة  فكرٌة  وحيوَن  الرُّ اآبششاوؤَك 

الوقْت
على الوقِت اأْن يكوَن االأ�سالْء

وعلى تركيا اأْن تكوَن �سم�سارَة الوقْت
اأْن تكوَن حجَر االأ�سا�ِس للمكاْن

جحيَم ال�رِق االأو�سْط
ِديَن االإخواْن

وفخَذ احلوريِة التي ت�ستلقي يف امِلْنرَبْ
حيُث يغطي االإماُم عورَتُه بالقراآْن

كاَن عليَك اأن ُتطيْع
مْل يكْن عليَك اإال اأْن ُتطيَع واأنَت تكاُد تختنُق 

حتَت قدِم ال�سندياْن
اأْن تر�سَخ كذراعرٍ مْن اأذرِع االأخطبوْط

ك�سمكةرٍ بنَي االأ�سناِن املا�سيِة لقرو�ِس احللِف 
االأطل�سّيْ

اإىل  الدوحِة  اإىل  اأنقرَة  ِمْن  اأنقرَة  وماآذُن  اأنَت 
اللوحِة اإىل تطواْن

النعيُم جحيٌم يف مفهوِم االأئمْة
ويف خطِط اجلراالْت

لهذا اأنَت ابُن الواحِة الكربى
�سيناريو العدالِة ِمْن قواننِي البنتاغوْن

ِمْن اأننِي االأوكالبتو�س
�سنذهُب اإىل املحاكِم لنهدَم العدْل

لنبني نظاَم ال�سقوْر
لنحكَم على الفكرِة بالقتْل

لنعتقَل االأجنحَة املحلِّقْة
لنكوَن امل�سرَي املحتوَم يف لوحاِت فان غوغ

اِد ال�سم�ْس م�سرَي اأزهاِر ُعبَّ
لِعَباِد اللِه االآخْر

اللُه الذي ال تعرُفُه
اللُه الذي يحلُم باحلريِة مثلي

اللُه الذي اأَْجِبُلُه بكلماتي
وِبُقْبَلةرٍ ن�سَي اأن يقُتَلَها اجلالدوْن

فبكْت على �سدري
اقتلني حًبا قالْت يِلَ الُقْبَلْة

مزقني ُقُبال
مْل تكِن الُقْبَلُة �سوى الِقْبَلْة

اإىل هناَك حيُث ي�سلِّي الع�ساُق والقتلْة
اإنُه امل�سرُي ذو احلديْن
حدُّ احلبِّ وحدُّ ال�سيْف

لي�َس امل�سرُي الذي تقررُه ال�سي اآْي اإيْه
كما كاَن م�سرُيْك

اإنُه امل�سرُي الغارُق يف الغماْم
الغائُب يف الغباْر

امل�سرُي الذي ال بدَّ ِمَن امل�سرْي
ملا تنطبُق ال�سمواُت على االأر�ْس

كما ُيروى يف االأ�ساطرْي
�سنذهُب اإىل النوافِذ لنفتَحَها للرياْح

َها التي منها ريُح املوْت الرياُح كلُّ
َها ريُح االأنا التي اأهمُّ

التي اأروُعَها ريُح الهيمنْة
ريُح ال�سيطرْة

ريُح العيظمْة وريُح االجتياْح
ليبيا يف �سوريا هو  اأحرقَتُه يف  الذي  ال�سجُر 

اأنا يف العراْق
االأر�ُس امتداٌد لالأنا
وزالزُل القومياْت

�ساأكوُن اأناَي وتكوُن اأناْك
�ساأكوُن ما يجُب عليَّ اأن اأكوْن

يف ناُبُل�َس ويف غزَة ويف القد�ْس
�ساأكوُن الأين اأكوْن

اإ�رائيُل اأنَت الِعْقُد الع�سكرّيْ
العقوُد االأخرى

اأمريكا اأنَت االأمُر االإ�سرتاتيجّيْ
االأوامُر االأخرى

زهوُرَك على قربي �ساأقبُلَها
الأنها حمراُء بلوِن دمي
لكنَّ موتي يحرُد علّيْ

موتي اأنا �ساِنُعُه اليوْم
موتي موُت املدِن ملَّا

ُر العي�ْس ُتَقرِّ

يف ظِل �لزخِم �الأدبي، و�نت�صار فن �لرو�ية يف �لو�صط �الأدبي، البد للقارئ �جليد، و�لذي ينتظر �الإبحار يف مو�نئ �الأدب 
�أنَّ ينتقي قاربه �لرو�ئي، بل ويحر�ض على �للحاِق بالقارب �لرو�ئي �لر�ئع "بال عنو�ن"للكاتبِة �ملقد�صية)خالدة غو�صة(، 
مت للرو�ية �لعربية فل�صفة جديدة تغو�ض يف جوهر �الإن�صان، لتعك�ض �ل�صر�عات �لتي تو�جه �الإن�صان عرب مر�حل  و�لتي قدَّ

حياته من طفولة، ثم مر�هقة و�صباب، وحتَّى و�صوله حلياة �لربزخ.

�سيء  اأكششرث  هششو  مششا  �سديق،  �ساألني 
مواطني  ل�سعادة  �سببا  يكون  ان  ميكن 

اإ�رائيل؟
يف  حدث  ملا  اأيششام  قبل  ا�ستمعت  قلت 
تواجه  التي  عششال  ال  طششائششرات  احششدى 

االإفال�س ب�سبب الكورونا.
لها  رحلة  اآخر  يف  العودة  بطريق  كانت 

خارج البالد.
 قال �سيا�سي من كحول الفان: �ساأرمي 
من �سباك الطائرة 1000 �سيكل برزمة 
واحدة مع �سعارنا حتى ا�سبب ال�سعادة 
�سوته  نك�سب  رمبششا  واحشششد  ملششواطششن 
مع  تورطنا  ان  بعد  حلزبنا  ون�ساطه 
نتنياهو. قال �سيا�سي من حزب التجمع 
املنهار با�ستطالعات الراأي: اأنا �ساأرمي 
املئة  باأوراق  لكن  �سيكل   1000 اأي�سا 
الأ�سعد  احلزب  ب�سعار  ومعلمة  �سيكل 
ا�سواتهم،  ونك�سب  ا�سخا�س  ع�رة 
�سيا�سي  قال  احل�سم.  ن�سبة  نعرب  لعلنا 
 1000 اأي�سا  �ساأرمي  انا  الليكود:  من 
�سيكل  الع�رين  باأوراق  لكن  �سيكل 
و�سورة  الليكود  ب�سعار  ومعلمة 
زعيمه نتنياهو الأ�سعد خم�سني �سخ�سا 
ونك�سب اأ�سواتهم حتى ن�سكل حكومة 
بدون كحول الفان.  كان الطيار ي�ستمع 
انا  قششال:  �سمتوا  ان  وبعد  حلديثهم، 
ال�سعادة  الطائرة الأ�سبب  �ساأرميكم من 
�ركة  باإنقاذ  ا�رائيل  مواطني  لكل 
االف  مئات  واإعششادة  للطريان  عال  ال 

العاملني للعمل من البطالة!!

من �أين جتيء 
�ل�صعادة؟

بقلم :خديجة �أحمد  - �لو�دي -
------------------------

اأوتار  على  تعزف  وهي  القلوب  من  كثري 
احلياة ، اأحيانا َتذهل ، فَتغفل على اأن تكون 
قد َهّياأت لها ِدرعا واقيا من َنْوبات َحرب، 
وكثريا ما َنخطو بثقة عمياء عديد اخلطوات 
لَنطاأ �سفو املحبة ال�سادقة التي ِخلنا يوما 
نِي  ب�سذاجتنا اأّنها هي كذلك ،فنم�سي َغا�سّ
مّنا  ِبُح�سن ظنٍّ  جلانب  ُمنحاِزين   ، الّطرف 

فاوؤه �سم�س ال�سحى ، ُمَتيّقِنني  قد فاق �سَ
اأّنا على �رحرٍ ق�سبانه من �سدقرٍ خال�سرٍ 
، غري ُمتزعزِعني وال حتى �ساّكني ولو يف 
العالقة  تلك  ُلْب�س  يف  للحظة  اأو   ، خطوة 
باأّنا لالأ�سف كنا قد  َنتفّطن  التي بعد حني 
ن�سجناها لوحدنا ، ولُنخذل من قريب وهو 
يَتلّذذ يف َنْق�س َغْزلها بكل اأنانية ، وعلى 
غفلة ُنطعن بهفوات و�سقَطات كانت حَجر 
عرثة قد و�سعها بُخبث َمن َح�ِسبنا اأّنهم هم 
فها عن طريقنا  املُبادرون يف اإَماَطِتها و�َرْ

دون ترّدد ، فال�سوؤال هنا َمن املاُلم يف هذا 
َمّلكناه  الششذي  القريب  ذاك  اأتششراه  ؟  املقام 
م�ساعرنا ، ومّكناه ذواتنا واآمالنا واعتقادنا 
االآخر  الّطرف  من  لُنجابه    ، فيه؟  فّي  ال�سّ
الة منه اأَبى اإال اأن َيرّد  بطمع و�سجع ، فاأ�سَ
لنا املعروف بَتجاوزه احلد ، وُنكرانه املَدد ، 
وخيانته وُخذالنه العهد ، اأهو بريء من كل 
ّوبت نحونا  ذلك ،واأّن اأ�سابع االتهام قد �سُ
تاأّملنا فيهم خريا لي�س لنا فيه ماآرب  ؟، ملّا 
اأُخر اإال ال�سفاء يف الِوّد ، طبعا هذا لندفع 

،اأْمهلنَاهم  دقنا  ْفونا ، ُطهرنا ، و�سِ ثمن �سَ
، اأَطعنا ، واْنحنْينا ، وَجُبّنا فاأْو�سُعونا وجعا 
ال�سوؤال  هو  ليبقى  لكن    . الّتمادي  حتى 
لزيادة  عونا  لهم  كّنا  َمن  اأنحن  احل�رة 
؟،  الهوى  اّتبُعوا  َمن  اأهم   ، ؟  وجًعا  وجعنا 
وا عن االأنا فَغلَبْتُهم ؟ ،و ملاذا  اأم مل َينت�رِ
؟  الوجع  َوْقع  علينا  ر  ُقدِّ َمن  بالذات  نحن 
ياأتينا  الذي  ذا  من  علينا  الوجع  وقع  واإذا 

بَبل�سمرٍ ِترياق، اإذا كان الوجع ِمن قريب ؟.

�ل�ّصــــــوؤ�ل �حَل�ْصــــرة

�لطابع �مليتافيزيقي لرو�ية "بال عنو�ن"  للرو�ئية خالدة غو�صة

بقلم : نبيل عودة

بقلم/ د.عالوي �ل�صمري /�لعر�ق
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حـدث وال حـرج

�لعثور على جثة �صخ�ض م�صنوق  
ب�صيليا بخن�صلة

عمال م�صت�صفى كوي�صي_بلعي�ض ب�صيدي 
عي�صى  بامل�صيلة يف �إ�صر�ب عن �لعمل

صـــورة و تعــليق 

 عرث �سباح ام�س االثنني، على 
جثة ل�سخ�س قد اليتجاوز �سن 

الثالثني م�سنوقا  ب�سجرة مبنطقة 
اوالد لو�سيف ببلدية �سيليا بوالية 

خن�سلة، يف ظروف غام�سة ليتم 
نقل جثة ال�سحية اىل م�سلحة 

حفظ اجلثث، يف انتظارما �سيك�سف 
عنه التحقيق االمني الذي با�رته 

امل�سالح االأمنية املعنية، يف 
مالب�سات هذه احلادثة  التي تبقى 

فر�سية الوفاة بني االنتحار واجلرمية 
واردتني.      

�الأميار يف �صبات عميق 
باتت مكاتب اأغلب اأميار بلديات العا�سمة 

حمرمة على املواطنني، فبع�س روؤ�ساء 
البلديات حتججوا بتف�سي وباء “كورونا” ومل 
ي�ستقبلوا اأي مواطن منذ اأكرث من 4 اأ�سهر، 

وهذا ب�سهادة موظفني ومنتخبني، االأكرث غرابة 
هو اأن بع�س االأميار باتوا يت�رفون وكاأنهم 
خارج اإطار اأي رقابة، يت�رفون يف �سوؤون 

البلدية كما ي�ساوؤون، فمقابلة رئي�س اجلمهورية 
�سخ�سيا باتت اأ�سهل بكثري من مقابلة رئي�س 

بلدية يف العا�سمة بح�سب مراقبني.

كورونا ال تخيف �ملو�طنني 

اأ�سبحت م�ساهد تواجد عدد من اأهايل امل�سابني بـ 
خمتلف  يف  االأخريين  غرف  نوافذ  اأمام  “كورونا”، 

م�ست�سفيات الوطن من اأجل االطمئنان عليهم، دون 
اأي التزام بتدابري الوقاية، فجل املعنيني ال ي�سعون 

االأقنعة الواقية، ويقرتبون كثريا من امل�سابني بل 
وي�سافحونهم يف كثري من االأحيان، يف م�سهد من م�ساهد 
كثرية تعك�ص مدى ا�ستهتار املواطن بهذا الوباء الفتاك.

  و�صهد �صاهد من �أهلها          ◄

ما زالت اأ�سعار الكمامات واملعقمات 
بق�سنطينة تعرف ارتفاعا يف 

ال�سيدليات، رغم الوفرة الكبرية يف 
االإنتاج، حيث توؤكد عمادة ال�سيادلة 

اأن املادة االأولية موجودة وال يوجد اأي 
�سبب لبقاء االأثمان على حالها، م�سرية 

اإىل اأن �سعر املعقمات مبالغ فيه، كما اأن 
الكمامات ال ميكن اأن تتجاوز قيمة 40 

دينارا.
�إنهاء �صالحية �ل�صكنات �الأمنية لل�صحافيني 

يف �لفنادق
قررت موؤ�س�سة الت�سيري ال�سياحي ل�سيدي فرج بالعا�سمة، اإنهاء �سالحية 

ال�سكنات االأمنية لل�سحافيني يف الفنادق الذين ي�سغلون غرفا و�سققا اأمنية.
ويرجع �سبب قرار االنتهاء، 

انتفاء ال�سروروة االأمنية لهذه 
امل�ساكن بالفنادق، و�سي�سبح 
القرار �ساري املفعول ابتداء 

من الفاحت جويلية .لالإ�سارة 
فاإن بع�ص ال�سحافيني مازالوا 

ي�سغلون غرفا اأمنية يف الفنادق 
، و احلكومة هي من  تدفع 

تكاليف الغرف وال�سقق.
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رهان �لدولة على �لزر�عات �ل�صحر�وية و�لرثو�ت �ملنجمية

تاأجيل عمليات �صحب �الأمو�ل لل�صركات مبكاتب �لربيد

للتقليل من التبعية لريع املحروقات   

لوؤي ي
----------------------

واأكد تبون خالل تطرقه للمغزى من التعديل 
وزارات  اإن�ساء  �سمل  الــذي  االأخـــري،  الـــوزاري 
اأن لها عالقة مبا�سرة باحلياة  اقت�سادية هامة 
وزير  من  الرئي�ص  وطلب  للمواطن.  اليومية 
دفرت  حت�سري  الريفية  التنمية  و  الفالحة 
ال�سناعية  الزراعات  تنمية  لديوان  ال�سروط 
يف املناطق ال�سحراوية، حتى يت�سنى االنطالق 
يف زراعة الذرة و الزراعات ال�سكرية و الزيتية 
القدرات  من  للرفع  القادمة،  ال�سنة  من  ابتداء 

الوطنية الفالحية و �سمان االأمن الغذائي.
كما طلب من وزير النقل اإعادة النظر يف النقل 
املتاحة  االإمــكــانــات  اأ�سكاله،با�ستغالل  بكل 
وا�ستعادة  الداخلية،  اجلوية  احلركة  لتن�سيط 
بتو�سيع  البحري،  النقل  يف  اجلــزائــر  مكانة 
امل�سافرين  بنقل  للتكفل  البحري  االأ�سطول 
تكليف  عو�ص  اجلــزائــر،  واإىل  من  الب�سائع  و 
العملة  يف  للنزيف  جتنبا  بــذلــك،  ــب  ــان االأج
"حيوي"  امل�سعى  ــذا  ه اأن  واعــتــرب  ال�سعبة. 
�سراء  االأمــر  ا�ستدعى  لو  و  للجزائر،  بالن�سبة 
الوطني  االأ�ــســطــول  لتعزيز  جــديــدة  بــواخــر 
لوزير  تعليمات  تبون  ووجــه  البحري.  للنقل 
و  املهند�سني  توظيف  يف  بــاالإ�ــســراع  املناجم 
ال�سحافة،  طــريــق  عــن  املخت�سني  اخلـــرباء 
�ستدير  الــتــي  ــرق  ــف ال منهم  ت�سكل  اأن  عــلــى 
يف  اأ�سا�سيا  دورا  متنحها  التي  بالكيفية  الوزارة 
االإح�ساء  من  انطالقا  االقت�سادية،  الــدورة 
اأفق  يف  للبالد  املنجمية  الــرثوات  لكل  الدقيق 
للمحروقات  التبعية  من  للتقليل  ا�ستغاللها، 

واأعــطــى  ال�سغل.  منا�سب  و  ـــرثوة  ال خلق  و 
والطاقات  الطاقوي  االنتقال  لوزير  توجيهات 
املتجددة بالرتكيز، يف برناجمه، على العمليات 
املتجددة،  الطاقات  الإنتاج  املمكنة  امليدانية 
يف  للتو�سع  كنماذج  الــواليــات  بع�ص  واختيار 
تطبيق جتربة االنتقال الطاقوي بدءا بتعميم 
كل  يف  ال�سم�سية،  بالطاقة  العمومية  ــارة  االإن
اجلمهورية  رئي�ص  وجـــدد  ــن.  ــوط ال اأرجــــاء 
الفوري  باالنتهاء  املتعلقة  ال�سابقة  تعليماته 
خا�سة  ــازي  ــغ وال الكهربائي  الــربــط  لعملية 
العملية  هــذه  اأن  واأو�ــســح  الــبــالد.  جنوب  يف 
قطاعي  يف  املجمدة  الطاقات  بتحرير  �ست�سمح 
ال�سغل  منا�سب  وخلق  والفالحة،  ال�سناعة 

البطالة،  وامت�سا�ص  االإنتاج  على  ت�ساعد  التي 
اجلمهورية.  لرئا�سة  بيان  به  ــاد  اأف ما  ح�سب 
لـ"املمار�سات  رف�سه  اجلمهورية  رئي�ص  واأكــد 
حــرمــان  اإىل  تــــوؤدي  الــتــي  البريوقراطية" 
الفالحة،  عامل  يف  وخا�سة  منتجني،  مواطنني 
ال�سغوط  ممار�سة  ثم  الكهربائي،  الربط  من 

عليهم لت�سديد القرو�ص يف اآجالها.
تبون  الرئي�ص  اأعــطــى  الــ�ــســيــاق،  نف�ص  يف  و 
ال�سباب  وزير  لدى  الدولة  كاتبة  اإىل  تعليمات 
بتوظيف  النخبة،  بريا�سة  املكلفة  الريا�سة  و 
جتربتها الريا�سية العاملية الناجحة يف الك�سف 
املدر�سة  منذ  املوهوبة  الريا�سية  العنا�سر  عن 
النخبة  من  جديد  جيل  لتكوين  االبتدائية، 

االأولوية  اأن  ام�ص  واملوا�سالت،  الربيد  وزارة  اأكدت 
الربيدية  املكاتب  م�ستوى  على  ال�سحب  عمليات  يف 
�سحب  عمليات  �ستوؤجل  فيما  للمواطنني،  �ستكون 
احلائزين  )ال�سركات(  املعنويني  لالأ�سخا�ص  االأمــوال 
على ح�سابات بريدية جارية. وجاء يف بيان للوزارة 
النقدية  ال�سيولة  من  املواطنني  الحتياجات  "تلبية 
كوفيد  جائحة  ظل  يف  الربيد  مكاتب  م�ستوى  على 
تقرر  اجلمهورية،  رئي�ص  لتعليمة  وتطبيقا   ،19

الربيدية  املكاتب  من  االأمــوال  �سحب  عمليات  تعليق 
لالأ�سخا�ص املعنويني احلائزين على ح�سابات بريدية 
االإجـــراء  ــذا  ه فــاإن  البيان  نف�ص  وح�سب  جــاريــة. 
اال�ستثنائي يهدف اإىل ت�سهيل عمليات �سحب االأجور 
واالإعانات واملعا�سات من طرف املواطنني على م�ستوى 
ميكن  اأنه  "غري  البيان  واأ�ساف  الربيدية.  ال�سبكة 
الدفع  و�سائل  من  اال�ستفادة  املعنويني  لالأ�سخا�ص 
الكتابية املتاحة، بوا�سطة ا�ستعمال ال�سكوك املُ�ساّدق 

اأو تقدمي  اإىل ح�ساب  التحويالت من ح�ساب  اأو  عليها 
املقا�سة  نظام  ــالل  خ مــن  للتح�سيل  بــريــدي  �سك 
االلكرتونية مع املنظومة امل�سرفية". وي�ستكي زبائن 
بريد اجلزائر منذ اأيام من غياب ال�سيولة النقدية يف 
ما  الوطني،  امل�ستوى  على  الربيد  مكاتب  من  العديد 
�سحب  يف  الراغبني  للمواطنني  كبرية  طوابري  �سكل 

اأموالهم و�سط خماوف من انت�سار فريو�ص كورونا.
 لوؤي.ي

�أ�صدى رئي�ض �جلمهورية عبد �ملجيد تبون، خالل تروؤ�صه �جتماع جمل�ض �لوزر�ء تعليمات �إىل �لوزر�ء �جلدد يف �لتعديل �حلكومي 
�الأخري، الإعد�د ورقة �لعمل �لتي ينبغي �أن يعدها متهيد� لعر�صها على جمل�ض �لوزر�ء الحقا، بعد در��صتها على م�صتوى �حلكومة.

اإ�سابة جديدة   298 اأم�ص  �سجلت وزارة ال�سحة، 
�ساعة   24 خالل  وفيات،  و8  كورونا،  بفريو�ص 
جلنة  رئي�ص  عنه  ك�سف  ما  وح�سب  ــرية.  االأخ
فــورار،  جمال  كورونا  فريو�ص  ور�سد  متابعة 
كورونا  فريو�ص  من  لل�سفاء  حالة   300 متاثلت 
خالل 24 �ساعة االأخرية. وك�سف ذات امل�سوؤول، 

اأن 42 حالة تتواجد داخل العناية املركزة.
فريو�ص  ور�سد  متابعة  جلنة  ع�سو  قال  بدوره 
متوقعا  يكن  مل  ــه  اأن بــركــاين،  بقاط  كــورونــا، 
عــدد  يف  اخلـــطـــرية  ـــادة  ـــزي ال ـــذه  ه ت�سجيل 
هذه  اأن  مو�سحا  كورونا.  بفريو�ص  االإ�سابات 
وتف�سريها.  اأ�سبابها  لديها  االإ�سابات  يف  الزيادة 
فعل  ردود  هو  ذلك  تف�سري  اأن  بركاين  واأ�ساف 
جزئيا  ال�سحي  احلــجــر  رفــع  بعد  املــواطــنــني 
ت�سرفوا  حيث  الن�ساطات،  بع�ص  فتح  ــادة  واإع
واأفاد  املعروفة.  الوقائية  الو�سائل  احرتام  دون 
بوؤرة  اأ�سبحت  املناطق  بع�ص  هناك  اأن  بركاين 
احلاالت  عديد  ت�سجيل  نتيجة  كورونا،  لوباء 
ا�ستعجالية  اإجــراءات  اتخاذ  ي�ستوجب  ما  فيها، 
ملنع انت�سار الفريو�ص اإىل املناطق االأخرى. ومل 
فريو�ص  ور�سد  متابعة  جلنة  ع�سو  ي�ستبعد 
كورونا اإعادة فر�ص حجر �سحي يف ظل االرتفاع 
كــورونــا،  بفريو�ص  لــالإ�ــســابــات  امل�سبوق  غــري 

م�سريا اأن هذا االإجراء يعود الأ�سحاب القرار.
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  ووجــه 

مع  الــالزمــة  التدابري  بدرا�سة  االأول  الــوزيــر 
كورونا  وبــاء  ومتابعة  لر�سد  العلمية  اللجنة 
للبت فيما ينبغي فعله يف االأيام القليلة القادمة 

لقطع �سل�سلة العدوى.
جمل�ص  اجتماع  تروؤ�سه  خــالل  تبون  �سجل  و 
الوزراء "مبرارة ت�سرفات بع�ص املواطنني الذين 
اإيهام غريهم باأن الوباء جمرد خرافة  يريدون 
هذه  ا�ستغرب  و  �سيا�سية،  الأغــرا�ــص  خمتلقة 
الت�سرفات غري امل�سوؤولة بينما املوتى من جراء 
هذه اجلائحة يعدون باالآالف يوميا عرب العامل 
جاء  ما  ح�سب  تقدما"،  االأكــرث  بــالــدول  ــدءا  ب
هذا  يف  الرئي�ص  واأمــر  ــوزراء.  ال جمل�ص  بيان  يف 
العقوبات  ب"ت�سديد  البيان--  --ح�سب  ال�سدد 
اأو  اأفرادا  الوقاية  الإجــراءات  املخالفني  كل  على 
جماعات، ووجه الوزير االأول بدرا�سة التدابري 
للر�سد  العلمية  اللجنة  مع  اتخاذها  ينبغي  التي 
االأيــام  يف  فعله  ينبغي  فيما  للبت  واملتابعة 
اجلائحة  عدوى  �سل�سلة  لقطع  القادمة  القليلة 

وحما�سرة البوؤر املعدية".
وطلب الرئي�ص تبون من جديد من وزير ال�سحة 
"ا�ستغالل"  امل�ست�سفيات  ــالح  ــس واإ� وال�سكان 
ــت تــ�ــســرف الــــوزارة  ــرة املــو�ــســوعــة حت ــائ ــط ال
اأي  يف  املكان  عني  اإىل  دائما  "الفوري  لالنتقال 
اأو  اأو ي�ساع هنا  حلظة للتاأكد من �سحة ما ين�سر 
الإعادة  وهمية  اأو  حقيقية  نقائ�ص  عن  هناك 

دابر  وقطع  املواطنني  نفو�ص  اإىل  الطماأنينة 
ال�سائعات والتاأويالت".

عن  االإح�سائيات  و�سع  الــوزيــر  من  طلب  كما 
معها  والتعامل  والية  والية  بالوباء  االإ�سابات 
بواقعية اأكرب، مذكرا باأن مكافحة اجلائحة هي 
وجمتمعا  وموؤ�س�سات  دولة  اجلميع،  "م�سوؤولية 
الأن  الوطني  الرتاب  امتداد  على  واأفــرادا  مدنيا 
�سحة  على  ب"احلفاظ  قال-  -كما  يتعلق  االأمر 

املواطن و�سالمته".
ــر  ـــاأن رئــيــ�ــص اجلــمــهــوريــة اأم ــع الــبــيــان ب ــاب وت
اليومية  والرقابة  الوبائية  الرقابة  ب"تعزيز" 
ل�سري امل�ست�سفيات وتعزيز خمزون اآالت الفح�ص 
كما اأمر باالإبقاء على احلدود الربية والبحرية 
هذا  عنا  اهلل  يرفع  اأن  اىل  "مغلقة  واجلــويــة 

البالء".
 لوؤي ي

 36 ت�سم  قائمة  اأعد  اأنه  طهران  يف  العام  االإدعــاء  اأعلن 
ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  راأ�سهم  وعلى  �سخ�سا 
القائد  باغتيال  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  عالقة  على 
املدعي  قال  �سليماين.و  قا�سم  القد�ص”  لـ”فيلق  ال�سابق 
االثنني،  ام�ص   ت�سريح  يف  مهر،  القا�سي  علي  الــعــام، 
على  و�سنعمل  ال�سخ�سيات  تلك  ــص  راأ� على  ترامب  اإن 
كرئي�ص  واليته  انتهاء  بعد  حتى  ق�سائيا  مالحقته 
 36 على  التعرف  مت  اأنــه  مهر  اأكــد  املتحدة.و  للواليات 
باغتيال  مبا�سرة،  غري  اأو  مبا�سرة  عالقة  على  �سخ�سا 
وع�سكريون  �سيا�سيون  م�سوؤولون  بينهم  �سليماين،  قا�سم 
اأن  يف الواليات املتحدة االأمريكية و دول اأخرى، م�سيفا 
ال�سطلة الق�سائية طلبت من االإنرتبول الدويل، القب�ص 
عليهم، و اأعلنت الو�سع االأحمر بالن�سبة لهم.واأو�سح اأن 
الق�ساء وّجه �سد هوؤالء االأ�سخا�ص تهمة القتل و القيام 
بعمل اإرهابي.جتدر االإ�سارة اإىل اأن قائد “فيلق القد�ص” 
االإيراين قا�سم �سليماين ُقتل بغارة اأمريكية على �سيارته 
و  املا�سي،  يناير  من  الثالث  يف  بغداد،  مطار  من  بالقرب 
كان برفقة نائب رئي�ص هيئة “احل�سد ال�سعبي” العراقي 

ال�سابق اأبو مهدي املهند�ص، الذي ُقتل معه يف الغارة.
ق/د

ب�صبب �صكاوى �لزبائن منذ �أيام من نق�ض �ل�صيولة �لنقدية

تر�جع طفيف يف �حل�صيلة �ليومية لالإ�صابات بكورونا
�إير�ن ُت�صدر مذكرة �عتقال 

بحق تر�مب

توجه نحو �تخاذ �إجر�ء�ت ��صتعجالية ملنع �نت�صار �لفريو�ض يف بوؤر �لوباء

  

احلكمة  ميلك  وعقال  وقلبا  ل�سانا  ميلك  من  اإن 
ال  ملن  الظالم  يف  العني  مبثابة  قلب  بل  فالل�سان 
ال  ملن  ال�سوء  مبثابة  حكمة  بل  والعقل  يب�سر، 
مثقفيه  عرب  العربي  العقل  عا�ص  لقد  يب�سر. 
التفرد  عــن  ابتعد  و  االآخـــر  تنفي  بفردانية 
ميلك  الذي  ان  االآخرين  مع  كونه  ي�سمل  الذي 
احلقيقة  �سمري  ويــكــون  والــعــدالــة  احلقيقة 
الذي  االإ�سكال  ذاك  هو  اجلمعي  ال�سمري  وممثل 
الناطقني  اآراء  عرب  احلا�سرة  ثقافتنا  تعه  مل 
يف  عارنا  كتابه  كتب  حني  �سارتر  ان  با�سمها. 
اجلزائر مل مينعه احلياء و ال قوميته الفرن�سية 
دولته،  داخله  يف  تال�ست  و  باحلقيقة  ينطق  ان 
التي  املقد�ص  عتبة  نازع  لقد  ومن�سبه  مذهبه 
اأو  بالقدا�سة،  امل�ستبدون  اأولئك  عليها  يخطو 
انهم اأنبياء الكتابة اخلا�سعون ملُا ر�سم لهم الذين 
وجوليان  بريث  ادوارد  و  اآرون  رميون  و�سفهم 
يف  �سعادتهم  يــرون  الــذي  اأولــئــك  انهم  بيندا 
ممار�سة الفن اأو االدب العلم اأو التاأمل الداخلي. 
ان مثقفنا العربي ظل يفكر وفق ثقافة حمكوم 
يفكر  الــذي  ــق  االأف من  االن�سحاب  بعدم  عليها 
وتنا�سى  االآخرين،  بدل  الواحد  االن�سان  فيه 
ر�سا�ص  قلم  قلمه  باحلرية،  ل�سيق  املثقف  ان 
فكرها  اجتماعها  �سيا�ستها  احلياة  �سفحات  على 
الذي  الــدائــم  الفكر  �ــســريورة  انــه  وجــودهــا.  و 
يف  يتباكون  اأدبـــاء  و  �سعراء  نقي�سه  عاي�ص 
حلمهم  ولكن  اجلياع  عن  رواياتهم  و  �سعرهم 
�سبية  رفاهية  على  احل�سول  هــو  ال�سرمدي 
الرواية،  و  ال�سعر  خاللها  من  ليكتبوا  ــراء،  االأم
ــراء  االأم اأرائـــك  على  اإال  تكون  ال  الكتابة  الأن 
على  ين�سخون  و  ال�ساخرة  مدائنهم  ا�ــســواء  و 
هذا  عرب  الدينار  و  بالدرهم  ال�سهرة  موؤلفاتهم 
املثقف  ان  فكرنا  اغفل  لقد  لك.  يكن  مل  انه   ،
الفكري  الن�ساط  مبمار�سة  يكتفي  ال  الــذي  هو 
االأفق فقط، بل  الوعي والفهم و�سعة  النابع من 
احلقيقة  ك�سف  عن  يبحث  ر�سالة  �ساحب  هو 
اأفكاره  فتتحول  عنها  الدفاع  يف  فاعال  يكون  و 
اإىل مناذج و ُ مُثل ومبادئ، ال يفرق بني عقيدة 
و اخرى اأو لون و اآخر اأو جن�ص و نوعه، اأو توجه 
املجتمع  �سمري  هو  املثقف  اإن  وانتمائه.  �سيا�سي 
يف  النور  �سعاع  وحامل  واآمالها  االأمة  عن  واملعرب 
يحقق  واجتماعي،  �سيا�سي  لنظام  البلوغ  �سبيل 
فيه االن�سان اإن�سانيته وعقلنيته، انه من يحمل 
اإن  حقيقة  فعل.  و  قوة  ذاته  وجه  يف  احلقيقة 

املثقف موقف و لي�ص مهنة...
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و �لتفرد



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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