
ال�شحة العاملية تك�شف "حقيقة مرة" عن كورونا!

ارتفاع يف اأ�شعار حلوم الدجاج 
بن�شبة 33 باملائة

ن�شبة الت�شخم بلغت 1.9 باملائة نهاية �شهر ماي الفارط

عدد الإ�شابات باجلزائر تعاود ت�شجيل رقم قيا�شي بـ336 حالة خالل 24 �شاعة

15 دج   01 جويلية   2020 م    املوافــق لـ  10 ذو القعدة  1441 هـ     •  ال�شنة الثامنــــة   •  العــــدد  2033   •  الثمـــــن  : www.altahrironline.com• الأربعاء   الإلكرتوين  • املوقـع 

وفد وزاري هام بتندوف للوقوف على مناطق الظل وجراد يحذر:

-  أطراف لديهم أغراض سياسية يحرضون المواطنين على الخروج بدون كمامة
-  الذين اليلتزمون بالكمامة يتحملون المسؤولية الكاملة لمن ينقلون اليهم العدوى 

-  توجه نحو تعميم »الطابالت« في المدارس

زمن الت�شويف والوعود انتهى
16

مواطنو برج باجي خمتار 
يوجهون نداء ا�شتغاثة للمطالبة 

بتح�شني اأو�شاعهم املعي�شية

الطرقات، التهيئة 
وال انارة عمومية بحي 

عدل   300

جملة  والو"..  "مايخ�شنا 
دفعت نواب جمل�س االأمة الإيفاد 

جلنة حتقيق وزارية للوالية

مديرية ال�شحة تدق ناقو�س 
اخلطر وت�شف الو�شعية 

الوبائية باخلطرية!!

متديد اأجال اكتتاب 
الت�شريحات ال�شنوية 

للنتائج واملداخيل

مذكرة تفاهم لت�شدير 
حديد  من  طن   20.000

البناء اإىل مايل والنيجر
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اأدرار

ورقلة

ب�شار

الوادي

اإىل غاية يوم 30 جويلية
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1602

و�شع 65 رتال متنقال 
و505 وحدات تدخل 
الإخماد حرائق الغابات

16
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معدل الت�شخم ال�شنوي 1.9 باملائة

حممد علي
---------------

وع����رف ال��ت��غ���رُ ال�����ش��ه��ري 
اال�شتهالك،  عند  لالأ�شعار 
م�ؤ�رشا  ت��ط���را  يعترب  ال��ذي 
 2020 م���اي  ���ش��ه��ر  ل�شعر 
�شهر  �شعر  مب���ؤ���رش  م��ق��ارن��ة 
بن�شبة  ارتفاعا  املا�شي،  اأفريل 

الدي�ان-. املائة -ح�شب   1،0
ال�شهري  التغ�رُ  وبخ�ش��ص 
ف��اإن  املنتجات  فئة  وح�شب 
�شجلت  الغذائية  امل�اد  اأ�شعار 
باملائة،   2،1 بن�شبة  ارتفاعا 
الفالحية  امل�اد  عرفت  حني  يف 
بن�شبة ح�ايل  ارتفاعا  الطازجة 

باملائة.  4
اإىل  امل�شدر  ذات  اأ�شار  كما 
امل���اد  يف  االرت��ف��اع  ه��ذا  اأن 
ال��ف��الح��ي��ة ال��ط��ازج��ة، راج��ع 
ارتفاع  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل 
7ر33   +( الدجاج  حلم  اأ�شعار 

6ر23   +( والبطاطا  باملائة( 
 +( الطازجة  والف�اكه  باملائة( 

باملائة(. 2ر6 
اأخرى  جهة  من  الدي�ان  واأ�شار 
اأخرى  ا�شتهالكية  م�اد  اأن  اإىل 
�شيما  ال  انخفا�شا،  �شجلت 
واخل�رش  باملائة(   -8،8( البي�ص 

باملائة(.  -0،1( الطازجة 
الغذائية  للم�اد  وبالن�شبة 
االأ�شعار  عرفت  فقد  ال�شناعية 
 +0،2 بن�شبة  معتدال  ارتفاعا 
ب��امل��ائ��ة خ���الل ���ش��ه��ر م��اي 
اأفريل  ب�شهر  ومقارنة  املا�شي، 
اأ�شعار  عرفت  حني  يف   ،2020
 +0،2 ب�  ارتفاعا  امل�شنعة  امل�اد 
اأ�شعار  �شهدت  باملقابل  باملائة، 

اخلدمات رك�دا.
امل���اد  جم��م���ع��ات  وبح�شب 
اأ�شعار  عرفت  فقد  واخلدمات، 
“االأثاث وجتهيزات  جمم�عات 
 0،8 بن�شبة  “ارتفاعا  التاأثيث 

جمم�عات  وع��رف��ت  ب��امل��ائ��ة، 
بالنظافة  اخلا�شة  “ال�شحة 
ب�  يقدر  ارتفاعا  اجل�شدية”، 
جمم�عات  واأ�شعار  باملائة   0،2
والرتفيه”  والثقافة  “الرتبية 

. باملائة   )+0،1( بن�شبة  ارتفاعا 
االأوىل  اأ�شهر  اخلم�ص  وخالل 
م�ؤ�رش  �شهد   2020 �شنة  من 
اال�شتهالك،  عند  االأ���ش��ع��ار 
على  باملائة،   2،13 ب�  ارتفاعا 
اأ�شعار  انخفا�ص  من  الرغم 

باملائة،   0،5 ب�  الغذائية  امل���اد 
 1،4 بح�ايل  تراجع  عن  الناجم 
الفالحية  امل�اد  الأ�شعار  باملائة 

الطازجة.
امل�شجل  االرتفاع  هذا  ويف�رش 
االأوىل  اخلم�شة  االأ�شهر  خالل 
بارتفاع  اجل��اري��ة،  ال�شنة  من 
ب�  امل�شنعة  الغذائية  امل����اد 
امل�شنعة  وال�شلع  باملائة   +0،3
 +2،9 4،9+ باملائة واخلدمات  ب� 

باملائة.

ك�شف الديوان الوطني لالإح�شائيات باأن املعدل ال�شنوي للت�شخم يف اجلزائر بلغ 1،9 باملائة نهاية �شهر ماي املا�شي.
واأ�شار امل�شدر اإىل اأن تطور االأ�شعار عند اال�شتهالك بالوترية ال�شنوية اإىل ماي 2020، هو املعدل ال�شنوي للت�شخم حم�شوب على 
اأ�شا�س 12 �شهرا، اأي من �شهر جوان 2019 اإىل ماي 2020 مقارنة بنف�س الفرتة، ابتداء من �شهر جوان 2018 اإىل ماي 2019.

تقلي�س مدة العر�س لقوانني ت�شوية امليزانية ل�شنتني الديوان الوطني لالإح�شائيات يك�شف:
بدء من 2023 وبن عبد الرحمن يك�شف

بني  تفاهم  مذكرة  ت�قيع  مت 
القطرية  اجلزائرية  ال�رشكة 
جممع  مع  بال�رشاكة  لل�شلب 
العم�مي  املجمع  فرع  �شيدار 
"امييتال"،  ال�شلب  و  للحديد 
لت�شدير  ت��ام��اغ��ا  ���رشك��ة  و 
البناء  حديد  من  طن   20.000
والنيجر،  م��ايل  من  كل  اإىل 
ملجمع  بيان  به  اأف��اد  ح�شبما 

امييتال.
اأن  امل�شدر،  ذات  واأو���ش��ح 
على  متتد  التي  امل��ذك��رة  ه��ذه 
للتجديد، قد  قابلة  �شنة واحدة 
اجلزائرية  ال�رشكة  بني  وقعت 

بال�رشاكة  لل�شلب  القطرية 
مع جمم�عة �شيدار، وهي فرع 
�رشكة  و  امييتال،  ملجمع  تابع 
م�ش�ؤولية  ذات  )�رشكة  تاماغا 
حمدودة(، وهي �رشكة خا�شعة 
للقان�ن اجلزائري، ممثلة بال�شيد 
ب�شفته  عزالدين،  �ش�اكري 
امل�����ش���رّ ال�����رشي��ك، م��ن اجل 
البحر  طريق  عن  الت�شدير 
)جيجل(،  جنجن  ميناء  ع��رب 
ق�شبان  من  طن   20.000 ل 
نح�  اخلر�شانية  الت�شليح 
ليتم  وبنني،  ال�شنغال  مينائيي 
الت�ايل  على  بعد  فيما  نقلها 

اإىل مايل و النيجر.
تطبيقا  الت�قيع  ه��ذا  وي��اأت��ي 
اجلمه�رية  رئي�ص  لت�جيهات 
تب�ن،  املجيد  عبد  ال�شيد 
االقت�شاد  تن�شيط  اأج��ل  من 
املرتبط  ال�باء  رغم  ال�طني 

بك�فيد- 19.
"الغر�ص  اأن  البيان  ذات  وذكر 
من هذه املذكرة غ� امللزمة ه� 
وتط�ير  اإقامة  جدوى  درا�شة 
تعاون اقت�شادي ثنائي حمتمل 
تلبية  بهدف  ال��ط��رف��ني،  ب��ني 
منتجات  وت�ش�يق  طلبيات 

ال�شلب."

"من  انه  البيان  ذات  خل�ص  و 
يتبناها  التي  ال�شيا�شة  خالل 
ملجمع  العام  املدير  الرئي�ص 
امييتال، ال�شيد طارق ب��شالمة، 
ت�شجيع  اإىل  ت�شعى  وال��ت��ي 
عملية ت�شدير منتجات احلديد 
على  للح�ش�ل  ال�شلب  و 
ال�ش�ق  يف  جديدة  ح�ش�ص 
االفريقية، فاإن عملية الت�شدير 
على  �شك  بال  �شت�شاعد  هذه 
االأجنبي  النقد  احتياطي  زيادة 

للبالد".
ق/و

مذكـرة تفاهـم لت�شديـر 20.000 طـن مـن حديـد البنـاء 
اإىل مايل والنيجر

اأن  الرحمن  عبد  بن  اأمي��ن  املالية  وزي��ر  اكد 
خالل  م��ن  تن�شد  العم�مية  "ال�شلطات 
التي  الت�رشيعية  والتعديالت  الت�شحيحات 
تقرها بل�غ جزائر جديدة مبنية على الت�زيع 
على  رده  يف  ال�زير  وقال  للرثوة".  العادل 
علنية  جل�شة  خالل  االأم��ة،  جمل�ص  اأع�شاء 
ت�ش�ية  قان�ن  م�رشوع  ملناق�شة  خ�ش�شت 
�شي�شبح  الهدف  2017"هذا  ل�شنة  امليزانية 
املالحظات  اأن  م�ؤكدا  قريب"،  عما  واقعا 
الربملان  ن���اب  يقدمها  التي  والت��شيات 
التحكم  لتح�شني  'قاعدة  ت�شكل  بغرفتيه 
عبد  بن  واأ���ش��ار  امليزانياتي".  التقدير  يف 
يف  تبقى  امل�شجلة  النقائ�ص  اأن  اإىل  الرحمن 
ولي�شت  واجرائية  "اإدارية  احل��االت  معظم 
حما�شبية". وبخ�ش��ص تقلي�ص مدة العر�ص 
اأن  ال���زي��ر  ق��ال  امليزانية  ت�ش�ية  لق�انني 
االإ�شالح  ذلك من خالل  اإىل  ي�شعى  القطاع 
كما  العم�مية  املحا�شبة  وا�شالح  امليزانياتي 
 18-15 القان�ن رقم  ه� من�ش��ص عليه يف 
احلك�مة  واأو�شح ممثل  املالية  بق�انني  املتعلق 
تقلي�ص   -  ، )�ص2-(  االإ�شالحات  تنفيد  اأن 
اىل  امليزانية  ت�ش�ية  قان�ن  مناق�شة  م��دة 
�شيك�ن   - املالية  قان�ن  تلي  التي  �شنتني 
للقان�ن  وفقا  و2025   2023 �شن�ات  بني 
الع�ش�ي رقم 15-18 املتعلق بق�انني املالية، 
ال�شنة  بداية من  )�ص1-(  تنفيد  وال�رشوع يف 
ال�رشوع يف  ال�زير على  2026. واأكد  املالية 
ع�رشنة ت�شي� االنفاق العام من خالل حت�شني 
امليزانية،  لتنفيذ  الداخلية  والرقابة  ال�شفافية 
بناء  و�شعت  امليزانية  التقديرات  اأن  مربزا 
االأخذ  مع  بال�رشف  االآمرين  اقرتاحات  على 
يف  امل�شتهلكة  غ�  االعتمادات  االعتبار  يف 

ال�شن�ات ال�شابقة لها.
يف  ال�شائد  ال��شع  اإىل  ال���زي��ر  وت��ط��رق 
التم�يل  اإىل  باللج�ء  متيز  ال��ذي  و   2017
دج  مليار   570 �شخ  مت  حيث  التقليدي  غ� 
ما  العم�مية  اخلزينة  احتياجات  لتغطية 
املدي�نية  ت�شي�  حاجيات  تغطية  من  مكن 
و  �ش�نلغاز  و  �ش�ناطراك  ملجمعي  العم�مية 
كذا ال�شندوق ال�طني لال�شتثمار، اىل جانب 
ال�زير  واأك��د  عدل.  �شكنات  برنامج  مت�يل 

اكرب  جمه�دات  بذل  اإىل  بحاجة  القطاع  اأن 
وبخ�ش��ص   . امليزانية  االي��رادات  لتح�شيل 
بلغت  انها  ال�زير  اأو�شح  التح�شيل  ب�اقي 
اأغلبها  متثل  مليار دج  الف و85   12 اأزيد من 
الغرامات  يف  ممثلة  حم�شلة  غ���  مبالغ 
ومكافحة  الغ�ص  جم��ال  ويف   . الق�شائية 
اإج��راءات  القطاع  اتخذ  ال�رشيبي  التهريب 
تتعلق باملرقابة الفجائية وتعميم و�شائل الدفع 

احلديثة وفر�ص اإجراءات الف�ترة .
وطنية  بطاقية  اإع��داد  عن  ال�زير  وك�شف 
والبنكي  وامل��ايل  اجلبائي  الت�رشيع  ملخالفي 
يف  الردعية  التداب�  باتخاذ  ي�شمح  مبا  وذلك 
هناك  ب��اأن  ال�شياق،  هذا  يف  ذك��ر،  و  حقهم، 
تن�شيقا على امل�شت�ى الدويل مع الدول التي 
وقعت اتفاقيات مع اجلزائر يف جمال مكافحة 
حت�شيل  بخ�ش��ص  واأم��ا  االأم���ال.  تبيي�ص 
البرتولية،  االإيرادات  خارج  امليزانية  اإيرادات 
باأن هناك حت�شن وا�شح يف هذه  ال�زير  فقال 
امل���ارد  حت�شيل  انتقال  خالل  من  العملية 
اإىل   2010 1159 مليار دج �شنة  العادية من 
انتقلت  اأين   ،2017 �شنة  دج  مليار  3ر3945 
اجلباية العادية من 41 باملائة �شنة 2008 اإىل 
م�شالح  باأن  واأردف   .2017 �شنة  باملائة   65
بعدما  اإيجابية  نتائج  حتقيق  ترتقب  وزارت��ه 
ال�شن�ات  يف   234% ب�  املداخيل  ارتفعت 

الع�رش االأخ�ة.
الر�شم على  واأما بخ�ش��ص �شعف حت�شيل 
ناجت  باأنه  احلك�مة  ممثل  فقال  امل�شافة،  القيمة 
عن �شعف نظام العمل بالف�ترة  ولكنه وعد 
تب�شيط  مع  ال�شيما  النقائ�ص  هذه  بتدارك 

االإجراءات اجلبائية.
اأكد  فقد  اخلا�ص،  التخ�شي�ص  ح�شابات  اأما 
خلف�ص  االإجراءات  من  �شل�شلة  اتخاذ  ال�زير 

عددها وذلك منذ �شنة 2010 .
اأما يتعلق بعمليات اإعادة تقييم امل�شاريع اأكد 
بن عبد الرحمن اأن ال�شلطات العم�مية بذلت 
جمه�دات من اأجل تقلي�ص حجم اإعادة التقييم 
مبا يف�ق 113 مليار دج، مربزا اأن ن�شبة اإعادة 
باملائة  و10   5 بني  م�شتقبال  �شتحدد  التقييم 

كحد اأق�شى .
 ل�ؤي ي

اإعداد بطاقية وطنية ملخالفي 
الت�شريع اجلبائي واملايل والبنكي

فتحت ال�كالة ال�طنية لتح�شني ال�شكن 
م�قعها  ال��ث��الث��اء،  ام�����ص  وت��ط���ي��ره، 
الر�شمي اأمام 47 األف مكتتب يف برنامج 
�شكناتهم. م�اقع  ،الختيار  “عدل2” 
م�اقع  �شبعة  “عدل”  وكالة  وو�شعت 

اأوالد  وهي  العا�شمة  للجزائر  بالن�شبة 
مفتاح،اأ  حمادي،  ال�ش�يدانية،  فايت، 

هداج، �شيدي عبد الله، وب�ينان.
ق/و

 ”2 “عدل  يف  مكتتب  األف   47
يختارون مواقع �شكناتهم

التنمية  منتدى  جمعية  اأطلقت 
م�شابقة  اجل��زائ��ري  الب�رشية 
ت�شجيع  اأج���ل  م��ن  وط��ن��ي��ة 
م�اقع  متابعي �شفحاتها على 
على  االجتماعي،  الت�ا�شل 
دارك،  "اقعد يف  مبادرة  تفعيل 
ناأتي  بيتك،  )ال��زم  عندك  جن� 
يف  منها  م�شاهمة  عندك("، 
احلجر  تداعيات  من  التخفيف 
ال�عي  درج��ة  رفع  و  املنزيل، 

مبخاطر ك�رونا )ك�فيد19-(.
اطار  املبادرة يف  و تندرج هذه 
منذ  الرامية،  املنتدى  جه�د 
اإىل  ال�شحية  االأزم���ة  بداية 
و"رفع  الهلع"  دائ��رة  "ك�رش 
اأجل  من  االإيجابية"،  الطاقة 
الغاية  اإذ  املرحلة  هذه  تخطي 
املناف�شة"،  "خلق  امل�شابقة  من 
خا�شة و اأن املنتدى يعد "ف�شاء 

م�شتندين  االأفكار"،  لت�شجيع 
"االأ�شخا�ص  مبداإ  اإىل  ذلك  يف 

مي�ش�ن و تبقى الفكرة".
يف  امل�شابقة  ه��ذه  تتمثل  و 
اأ�شئلة  ث��الث   على  االإج��اب��ة 
التنمية  اإط����ار  يف  ت��ن��درج 
اإع���ادة  خ��الل  م��ن  الب�رشية، 
ت�����ش��ف��ح ال��ف��ي��دي���ه��ات 
ن�رشها  مت  التي  التح�شي�شية، 
عن  االإع��الن  مت  حيث   �شابقا 
  29 االثنني  ي���م    بها  الفائز 
اإحياء الذكرى  ي�ني� تزامنا مع 

االوىل الإن�شاء املنتدى.
دارك،  يف  "اقعد  �شعار  فتحت 
"منتدى  ي�شهر  عندك"  جن� 
اجلزائري"  الب�رشية  التنمية 
اأ�شهر  ثالثة  م��ن  اأزي���د  منذ 
بتقنيات  امل�اطنني  تزويد  على 
اآثار ف�و�ص  متكنهم من جتاوز 

ك�رونا، و مرافقتهم من خالل 
مهاراتهم  تط�ير  على  العمل 

الذاتية.
ال�شحي،  احلجر  فخالل مرحلة 
جه�دها  اجلمعية  هذه  وجهت 
و  الهلع  دائ���رة  "ك�رش  نح� 
اخل�ف و رفع الطاقة االإيجابية" 
من خالل ن�رش فيدي�هات على 
�شفحاتها عرب م�اقع الت�ا�شل 
دورات  ت���ف��ر  االج��ت��م��اع��ي، 
جمال  يف  جمانية  تدريبية 
التنمية الب�رشية و التي تقرتح 

عادة باأثمان مرتفعة.
جياليل  املنتدى  رئي�ص  اأكد  و 
"القت  املبادرة  هذه  اأن  رم��ان 
مع  خا�شة  وا�شعا"،  �شدى 
من  م��درب��ا   27" ان���خ���راط 
و  ال�ش�دان  و  م�رش  و  العراق 
االإم��ارات  و  املغرب  و  ت�ن�ص 

العربية املتحدة"، يعمل�ن على 
هذه  خ��الل  االأج����اء  "تلطيف 
خالل  من  الع�شيبة"،  املرحلة 
"تعميم اال�شتفادة من املعل�مة 
جمال  يف  التلقني  م�ا�شلة  و 
الب�رشية، حتى يف ظل  التنمية 
على  ت�شاعد  ال  التي  الظروف 

ذلك".
من  "النجاح"  هذا  مكن  قد  و 
جمعية  م��ن  املنتدى  ارت��ق��اء 
طابع  ذات  جمعية  اإىل  حملية 
ي���ؤك��ده  م��ا  ح�شب  وط��ن��ي، 
التي  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  اأ�شحاب 
"اإحداث  فكرة  على  تعتمد 
التغي� باأثر"، من خالل برنامج 
مار�ص   15 يف  اإطالقه  مت  ثري 
املن�رشم، م�جه اإىل كافة فئات 

املجتمع.
ق/و

لتفعيل مبادرة "اقعد يف دارك، جنو عندك"

منتدى التنمية الب�شرية اجلزائري" يطلق م�شابقة وطنية م�شاهمة منه 
يف رفع درجة الوعي

 65 ب��شع  املدنية  احلماية  م�شالح  قامت 
505 وحدات تدخل عرب  رتال متنقال وجتنيد 
اجلهاز  اطار  يف  وهذا  ال�طني،  الرتاب  كامل 
الغابات  حرائق  ملكافحة  املخ�ش�ص  العملي 
االربعاء،  الي�م  التنفيذ  حيز  يدخل  ال��ذي 
لذات  بيان  الثالثاء  اأم�ص  به   اأفاد  ما  ح�شب 
املديرية  اأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح  امل�شالح. 
التنفيذ  حيز  و�شعت  املدنية  للحماية  العامة 
حرائق  ملكافحة  املخ�ش�ص  العملي  اجلهاز 
 31 اإىل غاية  الفاحت ي�لي�  بداية من  الغابات، 
اأكت�بر، حيث مت  تدعيم اجلهاز ب 186 �شاحنة 
اجلزائرية  ال�رشكة  طرف  من  خفيفة  م�شخة 
مما  )تيارت(،  العربات  ل�شناعة  الع�شكرية 
جديدا  متنقال  رتال   28 با�شتحداث  �شمح 
ل�تفع العدد اإىل 65. وقد �شمح هذا التدعيم 
متنقل  رتل  و�شع  من  البيان--  --ي�شيف 
يف  اآخرين  واثنني  والية  كل  يف  االأقل  على 
ا�شافة  غابية،  كثافة  تعرف  التي  املناطق  
اىل جتنيد 505 وحدات تدخل مع اال�شتنجاد 

للحماية  اجل�ية،  املجم�عة  اإمكانيات  بدعم 
التي  العم�دية  الطائرات  املدنية واملتمثلة يف 
ال��ش�ل  ي�شعب  التي  االأماكن  يف  تتدخل 
�شعبة  االأماكن  اأو  االإخماد  ب�شاحنات  اإليها، 
الت�شاري�ص. وذكر امل�شدر اأنه مت خالل 2019  
ت�شجيل، بني الفاحت ج�ان و31 اأكت�بر، خ�شائر 
6045 هكتار  منها  21048 هكتارا  تقدر ب 
غابات، 4428 هكتار اأدغال و 10575 هكتار 
ح�شائ�ص ياب�شة.  وللتقليل من هذه احل�شيلة، 
فاإن اال�شرتاتيجية التي تتبعها احلماية املدنية 
يف جمال مكافحة حرائق الغابات، ترتكز على 
اإجراءات ون�شاطات وقائية حت�شي�شية ج�ارية 
على  التدخلية  العملية  االإجراءات  مع  مب�ازاة 
خانة  يف  اإح�شاوؤها  مت  التي  املناطق،  م�شت�ى 
غ� حممية من ن�ش�ب حرائق الغابات ل��شع 
و  االإر���ش��ادات  اأهم  امل�اطنني،  ت�رشف  حتت 
جمابهة  الأج��ل  بها  التقيد  ال�اجب  التداب� 

وتفادي خطر حرائق الغابات.
ق/و

و�شع65  رتال متنقال و505 وحدات 
تدخل الإخماد حرائق الغابات



اأر�شل مقرتحاته بخ�شو�س م�شودة تعديل الد�شتور اإىل الرئا�شة

جمل�س حقوق االإن�شان يقدم حلوال ملنع 
طغيان اأية �شلطة على باقي ال�شلطات

لوؤي ي
----------------------

 وار�شل املجل�ص م�شاهمته اخلا�شة ح�ل 
الد�شت�ر  لتعديل  التمهيدي  امل�رشوع 
املعد من طرف جلنة اخلرباء اإىل م�شالح 
جمم�عة  ت�شمنت  اجلمه�رية   رئا�شة 
اأحكام  خمتلف  م�شت  االقرتاحات  من 

امل�رشوع التمهيدي.
اقرتح  انه  له  بيان  املجل�ص يف  واأو�شح 
ديباجة  من  فقرات   )10( ع�رش  "تعديل 
باالإ�شافة،  اأو  باحلذف  �ش�اء  الد�شت�ر، 
ال�شياغة،  باإعادة  االأحيان  بع�ص  ويف 
 ، م��ادة    81 على  تعديالت  واإدخ���ال 
اأو باالإ�شافة"  ،  �ش�اء باإعادة ال�شياغة 
م�اد   )10( ع�رش  "حذف  اىل  باالإ�شافة 

واإ�شافة اأربع )4( م�اد جديدة".
املجل�ص  اقرتاحات  جاء يف  ما  اأهم  ومن 
االإن�شان --ح�شب ذات  ال�طني حلق�ق 
ديباجة  يف  ال�رشيح  "الن�ص  البيان-- 
ن�فمرب  اول  بيان  اأن  على  الد�شت�ر 
االأب��دي  امل���ادي  امل�شدر  ه���   1954
حيث  من  اجلزائري  الد�شت�ر  الأحكام 

املبادئ  يحدد  الذي  ه�  البيان  ذلك  اأن 
عليها  يبنى  ان  يجب  التي  واالأ�ش�ص 
يف  والد�شت�ري  ال�شيا�شي  النظام 

اجلزائر".
من  الكث�  "تعديل  اأي�شا  اقرتح  كما 
من  االأول  الف�شل  ال�اردة يف  االأحكام 
التمهيدي  امل�رشوع  من  الثاين  الباب 
لتعديل الد�شت�ر، و املتعلقة باحلق�ق و 
احلريات االأ�شا�شية  ، �ش�اء باالإ�شافة اأو 
االأحيان  بع�ص  ، ويف  ال�شياغة   باإعادة 
منظ�مة  بناء  بهدف  وذل��ك  باحلذف، 
حق�ق اإن�شان حقيقية وراقية يف �شلب 

الد�شت�ر".
كذلك  املجل�ص  اق��رتاح��ات  بني  وم��ن 
بني  الف�شل  م��ب��داإ  وتدقيق  "تدعيم 
ال�شلطات وت�ازنها وتعاونها بالتقلي�ص 
طغيان  امكانية  من  ممكن  حد  اأبعد  اإىل 
اأي �شلطة على باقي ال�شلطات واإعطاء 
ال�شلطتني الت�رشيعية والتنفيذية و�شائل 
تاأث� و�شغط متبادلة، من اجل جعلهما 
ال�شلطة  اإع��ط��اء  و  ق�يتني  �شلطتني 
عن  اال�شتقاللية  اأدوات  كل  الق�شائية 
و  الت�رشيعية،  و  التنفيذية  ال�شلطتني 

للق�شاء  االأعلى  املجل�ص  بجعل  ذلك 
و  التك�ين  حيث  من  اأ�شا�شية،  هيئة 
اال�شتقاللية  لتكري�ص  االخت�شا�شات 
وفقا  القا�شي،  و  الق�شاء  جلهاز  احلقة 
املتعارف  االإقليمية  و  الدولية  للمعاي� 

عليها بهذا ال�شاأن".
العدالة  "تدعيم  املجل�ص  اق��رتح  كما 
الد�شت�رية باإعطاء املحكمة الد�شت�رية 
جعل  م��ن  متكنها  ال��ت��ي  ال������ش��ائ��ل 
بعملها  تق�م  العم�مية  ال�شلطات 
الأحكام  ال�شارم  االح���رتام  اإط��ار  يف 
ال��شائل  اي�شا  اإعطائها  و  الد�شت�ر، 
حق�ق  حامي  ب��دور  لتق�م  ال��الزم��ة 
كذا  و  االأ�شا�شية"  حرياته  و  االإن�شان 
اال�شت�شارية  و  الرقابية  الهيئات  "منح 
املن�ش��ص عليها يف الد�شت�ر �شلطات 
بدورها  القيام  م��ن  متكنها  ا�شافية 
القيام  و  اال�شت�شارة  تقدمي  يف  كامال 
الطريق  لتعبيد  بها  املن�طة  بالرقابة، 
التنفيذية  و  الت�رشيعية  ال�شلطتني  امام 
على  الد�شت�رية  ب��اأدواره��م��ا  للقيام 

اح�شن وجه".

اقرتح املجل�س الوطني حلقوق االإن�شان حذف ع�شر مواد من م�شودة الد�شتور وتعديل 81 مادة من �شمنها 
تدقيق مبداإ الف�شل بني ال�شلطات وتوازنها وتعاونها بالتقلي�س اإىل اأبعد حد ممكن من امكانية طغيان اأي 

�شلطة على باقي ال�شلطات.
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بكورونا  امل�شابني  من  فقط  باملائة   20
تظهر عليهم اأعرا�س قوية

�شدد على �شرورة التعاي�س مع الفريو�س، بن بوزيد:

وال�شكان  ال�شحة  وزي���ر  ك�شف 
الرحمان  عبد  امل�شت�شفيات،  واإ�شالح 
بن ب�زيد، اأن الدولة لن تدخر اأي جهد 
"ك�رونا"  ف�و�ص  �شد  اللقاح  لت�ف� 
من  والتاأكد  اإيجاده  حالة  يف  امل�شتجد 

فعاليته.
ت�رشيح  يف  ب�زيد  بن  ال�زير  وق��ال 
امل�شالح  الإح��دى  زيارته  هام�ص  على 
"ك�فيد19-"  ملر�شى  املخ�ش�شة 
فان�ن"  "فران�ص  اجلامعي  بامل�شت�شفى 
من  دول��ة  اأي  تتمكن  مل  االآن  "حلد 
اكت�شافه  حالة  يف  و  اللقاح  اكت�شاف 
لت�ف�ه  الدولة كل جمه�داتها  �شتبذل 
الرئي�ص  وعد  اإىل  م�ش�ا  للم�اطن"، 
�شتتكفل  الدولة  اأن  اأكد  الذي  تب�ن، 
ثمنه.ولفت  كلفها  مهما  اللقاح  بت�ف� 
هناك  اأن  اإىل  القطاع  يف  االأول  الرجل 
ورمبا  الكت�شافه  دول  عدة  بني  مناف�شة 
�شيتطلب االأمر من 18  اإىل 30  �شهرا.و 
على  املتحدث  �شدد  اآخ��ر،  �شياق  يف 
التح�شي�شية  احلمالت  تكثيف  �رشورة 
اأ�شا�شيا  اأمرا  لفائدة امل�اطنني باعتبارها 
اإذا مل نكثف  القيام ب�شيء  ،ال ن�شتطيع 
نتلق   مل  و  التح�شي�شية  احل��م��الت 
املجتمع. طرف  من  واملرافقة  امل�شاعدة 
واأ�شاف اأن اجلزائريني قلق�ن وهذا �شيء 
عادي الأنه �شجلنا وفيات وه� م�شدر 
قلق.كما دعا وزير ال�شحة اإىل حماربة 
ك�رونا،  وباء  ح�ل  املغل�طة  االأخبار 
قائال "اإن ما يقلقنا ه� االأخبار املغل�طة..
كل من لديه م�شكل ي�شتعمل "ك�فيد- 
19" للتعب� عن عدم ر�شاه �ش�اء على 
م�شت�ى  على  اأو  االجتماعي  امل�شت�ى 
حديثه  ب�زيد  بن  ال�زير  اآخر.وتابع 
قائال "لقد مت ن�رش الكث� من االإ�شاعات 
ح�ل ا�شتقاالت جماعية لالأطقم الطبية 
العديد  ن�رشت  كما  امل�شت�شفيات.  باأحد 
ملر�شى  ال�ش�ر  و  الفيدي�هات  من 
ي�شتنجدون ولهذا يت�جب علينا حماربة 
ال��شائل.  بكافة  املغل�طة  االأخبار  هذه 

االجتماعي  الت�ا�شل  �شبكات  اأن  كما 
الأي  متاحة  اأنها  مبا  ال�اقع  تعك�ص  ال 
قبل  التحقق  اىل  يدع�  ما  ه�  و  كان 
اأ�شار  امل�شبقة".كما  االحكام  اط��الق 
وزير ال�شحة اإىل اأن اأعرا�ص 80 باملائة 
ت�شبه  ك�رونا  بف�و�ص  امل�شابني  من 
ال�زير  وقال  امل��شمية.  احلمى  اأعرا�ص 
يف اأنه "يت�جب على كافة امل�اطنني اأن 
ك�رونا  ف�و�ص  من  لل�قاية  يتجندوا 
اح��رتام  و  الكمامة  ارت��داء  خ��الل  من 
الأن  االجتماعي،  التباعد  اإج���راءات 
االإ�شابة  ح��االت  من  كث�ا  يقلل  هذا 
حماربة  اأن  اإىل  م�ش�ا  بالعدوى"، 
على  تقت�رش  ال  اأ�شبحت  الف�و�ص 
عنه  بل خرجت  فح�شب  ال�شحة  قطاع 
القطاعات.واأ�شاف  متعددة  اأ�شبحت  و 
"�شجلنا م�ؤخرا ارتفاعا يف عدد  ال�زير 
حاالت االإ�شابة مما ن�رش اخل�ف؛ و لكن 
العامل ككل ولي�ص  ي�شمل  ال��شع  هذا 
امل�شجع  االأم��ر  اأن  غ�  فقط،  اجلزائر 
لدينا ه� اأنه رغم اأن االإ�شابات مرتفعة 
لكن ال�فيات حمدودة جدا".وا�شرت�شل 
قائال اأن اأعرا�ص 80 باملائة من امل�شابني 
احلمى  اأعرا�ص  ت�شبه  بف�و�ص ك�رونا 
تظهر  املتبقية  باملائة   20 اأما  امل��شمية، 
باملائة   4 وح�ايل  ق�ية  اأعرا�ص  عليهم 
معربا  ال�فاة،  اإىل  ت���ؤدي  منها  فقط 
ح�شد  عن  ال�باء  ت�قف  يف  اأمله  عن 
�رشورة  على  ال�فيات.واأكد  من  املزيد 
من  الذي  الف�و�ص  هذا  مع  التعاي�ص 
عدة  اأو  اأ�شابيع  لعدة  يدوم  اأن  املنتظر 
دول  كافة  عرب  له  ي��روج  كما  اأ�شهر 
نعي�ص  اأن  علينا  "يتحتم  م�شيفا  العامل، 
اأن  يجب  وال  نحاربه  و  الف�و�ص  مع 
وعلى  اقت�شادنا  وعلى  علينا  ي�ؤثر 
م�شدر  ي�شبح  اأو  اجل��زائ��ري  ال���اق��ع 
تط�ير  على  نعمل  اأن  يجب  بل  قلق، 
نعمل  و  اأنف�شنا  نق�ي  و  امل�شتلزمات 

اأكرث".
ل�ؤي ي

بريد اجلزائر يحدد كيفيات �شحب  �شركات 
االأموال من مكاتبه

عرب و�شائل الدفع الكتابية املتاحة

اأع������ل������ن������ت 
ال��ربي��د  وزارة 
وامل����ا����ش���الت 
ال�������ش���ل���ك���ي���ة 
عن  والال�شلكية، 
�شحب  ك��ي��ف��ي��ة 
االأ����ش���خ���ا����ص 
امل����ع����ن�����ي����ني  
من  ل����الأم�����ال 

مراكز الربيد.
اأنه  لها  بيان  ال�زارة، يف  اأو�شحت  و 
ميكن لالأ�شخا�ص املعن�يني اال�شتفادة 
املتاحة،  الكتابية  الدفع  و�شائل  من 
ق  ب�ا�شطة ا�شتعمال ال�شك�ك املرُ�شادرّ
ح�شاب  من  التح�يالت  اأو  عليها 
بريدي  �شك  تقدمي  اأو   ، ح�شاب  اإىل 
املقا�شة  نظام  خالل  من  للتح�شيل، 

االلكرتونية مع املنظ�مة امل�رشفية.
نه  و اأ�شارت ال�زارة، اإىل اأهم ما ت�شمرّ
ح�ل  اأم�����ص،    ي���م  ادر  ال�شرّ البيان 
عمليات �شحب االأم�ال على م�شت�ى 
ان  كالتايل  ه�  و  الربيدية،  املكاتب 

اأزمة  فر�شته  قد  و  ظريف  االإج��راء 
مراكز  بع�ص  ت�شهدها  التي  ال�شي�لة 
اء نق�ص تداول ال�شي�لة يف  الربيد، جررّ
ظلرّ االأزمة ال�شحية ل�باء ك�فيد19-.
االأول�ية  اإعطاء  االإج��راء  ن  يت�شمرّ و 
الطبيعيني”،  “االأ�شخا�ص  للم�اطنني 
و  اأج����ره���م  �شحب  عمليات  يف 
معا�شاتهم و التعليق امل�ؤقت لعمليات 
املعن�يني  لالأ�شخا�ص  االأم�ال  �شحب 
احلائزين على ح�شابات بريدية جارية 

“امل�ؤ�ش�شات و ال�رشكات”.

ل�ؤي ي

ارتفاع يف اأ�شعار حلوم الدجاج بن�شبة 33 باملائة
ن�شبة الت�شخم بلغت 1.9 باملائة نهاية �شهر ماي الفارط

اأن  لالإح�شائيات  ال�طني  الدي�ان  اأكد 
اجلزائر  يف  للت�شخم  ال�شن�ي  املعدل 
بلغ 1.9 باملائة نهاية �شهر ماي املا�شي.
االأ�شعار  تط�ر  اأن  اإىل  امل�شدر  واأ�شار 
ال�شن�ية  بال�ت�ة  اال�شتهالك  عند 
ال�شن�ي  املعدل  ه�   ،2020 ماي  اإىل 
 12 اأ�شا�ص  على  حم�ش�ب  للت�شخم 
اإىل   2019 ج�ان  �شهر  من  اأي  �شهرا، 
ابتداء  الفرتة  بنف�ص  مقارنة   2020 ماي 

من �شهر ج�ان 2018 اإىل ماي 2019.
عند  لالأ�شعار  ال�شهري  التغ�رُ  وعرف 
م�ؤ�رشا  تط�را  يعترب  الذي  اال�شتهالك، 
مب�ؤ�رش  مقارنة   2020 ماي  �شهر  �شعر 
�شعر �شهر اأفريل املا�شي، ارتفاعا بن�شبة 
ال�شهري  التغ�رُ  املائة.وبخ�ش��ص   1.0
امل�اد  اأ�شعار  فاإن  املنتجات  فئة  وح�شب 
 2.1 بن�شبة  ارتفاعا  �شجلت  الغذائية 
الفالحية  امل���اد  عرفت  حني  يف  باملائة 

الطازجة ارتفاعا بن�شبة ح�ايل 4 باملائة.
هذا  اأن  اإىل  امل�شدر  ذات  اأ���ش��ار  كما 
الطازجة،  الفالحية  امل�اد  يف  االرتفاع 
راجع ب�شكل اأ�شا�شي اإىل ارتفاع اأ�شعار 
والبطاطا  باملائة(   33.7  +( الدجاج  حلم 
 +( الطازجة  والف�اكه  باملائة(   23.6  +(
جهة  من  الدي�ان  باملائة(.واأ�شار   6.2
اأخرى  ا�شتهالكية  م�اد  اأن  اإىل  اأخ��رى 
�شجلت انخفا�شا ال �شيما البي�ص )8.8- 
باملائة(.  -0.1( الطازجة  واخل�رش  باملائة( 
وبالن�شبة للم�اد الغذائية ال�شناعية فقد 
بن�شبة  معتدال  ارتفاعا  االأ�شعار  عرفت 
املا�شي  ماي  �شهر  خالل  باملائة   +0.2
حني  يف   ،2020 اأفريل  ب�شهر  ومقارنة 
ارتفاعا  امل�شنعة  امل���اد  اأ�شعار  عرفت 
اأ�شعار  �شهدت  باملقابل  باملائة   +0.2 ب� 
جمم�عات  بح�شب  رك���دا.و  اخلدمات 
اأ�شعار  عرفت  فقد  اخلدمات  و  امل���اد 

التاأثيث  جتهيزات  و  االأثاث  جمم�عات 
وعرفت  باملائة،   0.8 بن�شبة  ارتفاعا 
بالنظافة  اخلا�شة  ال�شحة  جمم�عات 
و  باملائة   0.2 ب�  يقدر  ارتفاعا  اجل�شدية 
و  الثقافة  و  الرتبية  جمم�عات  اأ�شعار 
باملائة.  )+0.1( بن�شبة  ارتفاعا  الرتفيه 
�شنة  من  االأوىل  اأ�شهر  اخلم�شة  وخالل 
عند  االأ���ش��ع��ار  م���ؤ���رش  �شهد   2020
اال�شتهالك ارتفاعا ب� 2.13 باملائة، على 
الرغم من انخفا�ص اأ�شعار امل�اد الغذائية 
بح�ايل  تراجع  الناجم عن  باملائة   0.5 ب� 
الفالحية  امل���اد  الأ�شعار  باملائة   1.4
امل�شجل  االرتفاع  هذا  يف�رش  الطازجة.و 
خالل االأ�شهر اخلم�شة االأوىل من ال�شنة 
امل�شنعة  الغذائية  امل�اد  بارتفاع  اجلارية 
ب� 0.3+ باملائة وال�شلع امل�شنعة ب� 4.9+ 
باملائة و اخلدمات 2.9+ باملائة خالل نف�ص 

ل�ؤي يالفرتة الزمنية.
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ورقم  باملائة   4 بـ  منوا  حتقق  "األيان�س" للتاأمينات 
اأعمال بـ5.2 مليارات دينار

حممد علي 
-------------------

للتاأمينات  »األيان�ص«  ت�ا�شل 
رغم  اإيجابية  مالية  نتائج  حتقيق 
الذي  ال�شعب  االقت�شادي  املناخ 
حيث  التاأمينات،  قطاع  ب��ه  مي��ر 
 5.2 ب�  ال�رشكة  اأعمال  رقم  قدر 
اأي  ج��زائ��ري،  دي��ن��ار  م��ل��ي��ارات 
باملائة   4 ق��دره��ا  زي��ادة  ميثل  م��ا 
امل�شجلة  ال��زي��ادة  م��ع  باملقارنة 
بالن�شبة  و   ،2018 �شنة  خ��الل 
ق��درت  فقد  ال�شافية  للنتيجة 
ما  ح�شب  دينار،  ملي�ن   482 ب� 

ال�رشكة  بيان  اأو�شحه 
امل�شاهمني،  ال�رشكة  اإدارة  اأعلمت 

ن��ظ��را ل��ل��ظ��روف االق��ت�����ش��ادي��ة 
بالقطاع،  تع�شف  التي  ال�شعبة 
مت  قد   2019 املالية  ال�شنة  ب��اأن 
اجلبارة  اجله�د  بف�شل  اإنقاذها 
ال�رشكة  ك���ادر  كل  بذلها  التي 
ع�ي�شة  اقت�شادية  اأزمة  ملجابهة 

خارجية. ع�امل  �شببها 
ت�شاوؤمها  ال�رشكة  اإدارة  ب��دت  واأ
 ،2020 ل�شنة  لن�شاطها  بالن�شبة 
التي  االقت�شادية  لالأزمة  نظرا 
وازدادت  ب��ق���ة  ح��ا���رشة  ك��ان��ت 
التل�ث  فر�ص �رشيبة  بفعل  تاأزما 
الذي  االأمر  التاأمني،  �رشكات  على 
على  �شلبية  ج��د  بطريقة  ���ر  ثرّ اأ
التاأمني،  �رشكات  اأعمال  اأرق��ام 
�ش�ق  غ��ي��اب  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

ا�شتمرار  و  ال�شيارات  تركيب 
و  القان�نية  غ���  امل��م��ار���ش��ات 
اإ�شالحات  غياب  كذا  و  االإغراق 

فيها. رجعة  وال  عميقة 
ق��ط��اع  اأن  ال��ب��ي��ان  اأ����ش���اف  و 
بطريقة  ث��ر  ���ش��ي��ت��اأ ال��ت��اأم��ي��ن��ات 
م��ب��ا���رشة وج���د ���ش��ل��ب��ي��ة ج���راء 
ك�فيد19-،  ال�شحية  االأزم���ة 
ح��ي��ث ت��راج��ع��ت اأرق����ام اأع��م��ال 
وعرفت  �شديدة  بطريقة  نني  امل�ؤمرّ
م�شب�ق،  غ�  انفجارا  املدي�نيات 
ال�رشكة  مطالب  امل�شدر  اأبرز  كما 
به  املبداإاملعرتف  اعتماد  ب��اإع��ادة 
م�شبق«،  دفع  دون  تاأمني  عامليا،«ال 
هذا  التخلي عن  مت  فقد  ذلك  مع  و 
بل  اجلزائر،  يف  االح��رتازي  املبداأ 

من  زاد  مما  تناف�شية  قاعدة  وبات 
لل�رشكات،  املايل  الت�ازن  ه�شا�شة 
 2020 �شنة  تك�ن  اأن  مت�قعني 
ال�ش�ق  و  ال�رشكات  على  �شعبة 
انتظار خطة  و االقت�شاد ككل يف 
العامة  اجلمعية  وقررت  لالإنقاذ. 
دج    50 قيمتها  ح�ش�ص  ت�زيع 
امل�شاهمني،  ك��ل  على  لل�شهم 
ال�شافية  الربحية  متثل  حيث 
ح�شب  لل�شهم،  باملائة   11.74
التي  اجل��زائ��ر،  ب���ر���ش��ة  �شعر 
دج،   426 ب�  ال�شهم  قيمة  حددت 
للتاأمينات  األيان�ص  تعلم  لذلك 
عل  �شيح�شل�ن  باأنهم  امل�شاهمني 
ج�يلية   15 من  ابتداء  ح�ش�شهم 

البيان. ي�شيف   ،2020

حققت �شركة األيان�س للتاأمينات ن�شبة منو قدرت بـ 4 باملائة خالل ال�شنة املالية 2019، حمققة رقم اأعمال بلغ 5.2 مليارات دينار، فيما 
بلغت النتيجة ال�شافية 482 مليون دينار، ما ميثل زيادة بن�شبة 4.3 باملائة مقارنة ب�شنة 2018.

رغم املناخ االقت�شادي ال�شعب الذي مير به قطاع التاأمينات

 

وزارة التجارة تعتزم جتنيد 
موظفيها  من  باملائة   75

لقمع الغ�س
�شيتم "عما قريب" اإ�شناد مهمة املراقبة و قمع الغ�ص ل75 
% من م�ظفي مديريات التجارة عرب ال�طن، ح�شبما �رشح 

به االثنني من جيجل وزير التجارة كمال رزيق.
للمديرية  اجلديد  للمقر  تد�شينه  لدى  ال�زير  واأو�شح 
"�شرت�شل عما قريب  ال�زارية  باأن دائرته  ال�الئية للتجارة 
تلزمهم  ال�طن،  عرب  التجارة  مديريات  جلميع  تعليمة 
قمع  و  املراقبة  مبهمة  للقيام  امل�ظفني  من   %  75 بت�شخ� 
ملزم  التجارة  "ع�ن  باأن  رزيق  كمال  واأ�شاف  الغ�ص." 
بالت�اجد يف امليدان و لي�ص يف املكتب"، مفيدا باأنه "يتعني 
�ش�  ب�شمان  ي�شمح  الذي  بالتعداد  املكاتب  يف  االحتفاظ 
االإدارة فقط، الأن دور مديرية التجارة ه� حماية امل�شتهلك 
و مراقبة االأ�ش�اق و العملية التناف�شية." كما قال اأنه "يتعني 
الرج�ع اإىل الدور الرقابي ملديرية التجارة"، مردفا باأن "دور 
مديريات التجارة رقابي و لي�ص اإداريا." ولدى زيارته ملقر 
اأمر وزير  الفرع املحلي للمركز ال�طني لل�شجل التجاري، 
 12 اإىل  التجارية  ال�شجالت  ت�شليم  بتقلي�ص فرتة  التجارة 
اجلارية.  ال�شنة  من  دي�شمرب   31 حل�ل  قبل  اأقل  اأو  �شاعة 
التجارية  ال�شجالت  ا�شتخراج  دائ��رة  بت��شيع  اأمر  كما 
الكهربائيني  غرار  على  املتنقلة،  احلرف  اأ�شحاب  لت�شمل 
و الر�شا�شني و امليكانيكيني، الذين ال يحتاج�ن اإىل حمل 
با�شتحداث منا�شب �شغل  ملمار�شة ن�شاطهم، مما �شي�شمح 
لتح�شي�ص  اجله�د  "�رشورة م�شاعفة  جديدة، م�شددا على 
التجارية الكال�شيكية،  ال�شجالت  التجار ب�رشورة حت�يل 
املدير  اأمر  املكان  وبعني  اإلكرتونية."  جتارية  �شجالت  اإىل 
العام للمركز ال�طني لل�شجل التجاري، الذي كان *برفقته، 
ب�رشورة التخفيف من ال�ثائق املطل�بة ال�شتخراج ال�شجل 
التجاري، و ح�رشها يف وثيقة واحدة، اإ�شافة اإىل تخفي�ص 
حق�ق ا�شتخراج ال�شجل التجاري بحيث ال تتجاوز 1000 
د.ج. كما اأعطى تعليمات بالعمل على التقليل من تنقالت 
ت�ف�  خالل  من  التجاري،  ال�شجل  مقر  اإىل  امل�اطنني 
اأر�شية رقمية ت�شمح لهم بتقدمي ت�رشيحاتهم اإلكرتونيا و 
عدم التنقل اإىل املقر اإال ال�شتالم ال�ثيقة املطل�بة )ال�شجل 
التجاري(. ولدى زيارته ملعر�ص امل�ؤ�ش�شات امل�شدرة للفلني 
اأفاد ال�شيد رزيق باأنه "يتعني على  و اجلل�د مبيناء جن جن، 
ل�رشح  القطاعات  خمتلف  مع  التن�شيق  التجارة  مديريات 
و  فالحني  من  امل�شدرون،  منها  ي�شتفيد  التي  االمتيازات 
على  بينها  من  التي  و  الت�شدير  ت�شجيع  بغية  �شناعيني 
ل ال�زارة ال��شية ل50 % من كلفة  وجه اخل�ش��ص، حتمرّ
النقل." كما اأ�شاف اأنه "ال يتعني اأن يقت�رش الت�شدير على 
 30 اإىل   20 من  تخ�شي�ص  يجب  بل  االإنتاج،  من  الفائ�ص 
% منه للت�شدير." ويف ختام زيارته ل�الية جيجل، اأ�رشف 
لت�شدير  اتفاقية  على  الت�قيع  مرا�شم  على  التجارة  وزير 
400 األف طن من االإ�شمنت "الكلينكر" اإىل دولتي النيجر 

و مايل، اإ�شافة اإىل 40 األف طن من حديد اخلر�شانة لذات
 الدولتني.                                                                    ق/و

منح الدعم للم�شاريع �شيكون مرتبطا بربنامج احلكومة لتنمية ال�شيد البحري 
واملنتجات  البحري  ال�شيد  وزير  اكد  
ال�شيدية، �شيد اأحمد فروخي انه ال ميكن 
او  البحري  ال�شيد  قطاع  يف  الدعم  منح 
مرتبطا  يك�ن  اأن  دون  املائيات،  تربية 
رفع  اإىل  يهدف  الذي  احلك�مة  بربنامج 
ال�شعبة  هذه  يف  املحلي  االدم��اج  ن�شبة 

احلي�ية.
اأو�شح  ليربتي،  جل��ري��دة  ح���ار  يف  و 
ن�شتمر  ان  املمكن  غ�  "من  انه  فروخي 
جمال  يف  الرخ�ص  او  الدعم  منح  يف 
ان  دون  املائيات  تربية  و  البحري  ال�شيد 
احلك�مي،  بالربنامج  مرتبطا  ذلك  يك�ن 
اإىل  الرامي  و  اأعباء  دف��رت  على  املبني 
اأ�شار  حمليا".و  التجهيزات  اإدماج  حتقيق 
ال�زير يف ذات ال�شياق "لدينا كل ما يلزم 
النهج.  بنف�ص  ن�ش�رّ  ان  ميكن  ال  لكن  و 
ال�شيد  جتهيزات  كل  ت�شنيع  نعتزم 
اإن  و  حتى  االمكان،  قدر  حمليا  البحري 
على  االعتماد  البداية  يف  االأمر  اقت�شى 

�رشكاء اجانب".
برنامج  مت�يل  ح�ل  �ش�ؤال  بخ�ش��ص  و 
القطاع الذي و�شعته احلك�مة لل�شن�ات 
اخلم�ص القادمة، قال ال�شيد فروخي "يجب 
�شي�شمح  ما  ه�  و  اخلربة  اكت�شاب  علينا 
اقت�شاد  و  با�شتحداث منا�شب �شغل  لنا 
العملة ال�شعبة".و ح�شب امل�ش�ؤول االول 
بتط�ير  يتعلق  االأم��ر  ف��اإن  القطاع  عن 
ال��شط  املزارع يف  البحري، عرب  االنتاج 
منط  انتهاج  و  املائيات  تربية  و  البحري 
حت�شي  اجلزائر  باأن  ال�زير   ذكر  جديد.و 
طن،   10.000 انتاج  بطاقة  مزرعة   30
 100 اأن�شاء  يعتزم  القطاع  ان   م�ؤكدا 
اخلم�ص  ال�شن�ات  خالل  جديدة  مزرعة 
طرق  ادخ��ال  طريق  عن  ذلك  و  القادمة 
جديدة يف ال�شيد البحري، لزيادة االنتاج 
ال�شمك  اأ�شعار  على  �شينعك�ص  ما  ه�  و 
اأعلن ال�زير يف  التي �شتك�ن معق�لة.و 
هذا ال�شاأن ان "القطاع مت�جه نح� اإن�شاء 

جمم�عة ت�شم كل الفاعلني يف امليدان و 
هذا من اجل تن�شيط حقيقي و فعال".

كما الح على �رشورة التكفل بان�شغاالت 
عمل  ظ��روف  بت�ف�  هذا  و  ال�شيادين 
االجتماعية  احلماية  �شيما  ال  لهم  مالئمة 
الالئقة.     واأو�شح ال�زير اأنه "ينبغي اأن 
60.000 طن من االأ�شماك  اأنه رغم  نعي 
اأقل  يبقى  العر�ص  فاإن  امل�شطادة �شن�يا، 
من الطلب الأن  منط اال�شتهالك وحجمه 
بت�زيع  ي�شمح  �شار  ب�شكل  تط�را 
غ�  ال�اليات  لي�شمل  واأو�شع،  اأف�شل 
ال�شاحلية، وه� �شاأن كل اأن�اع االأ�شماك".
امل�ش�ؤول  قال  اجلمربي،  بخ�ش��ص  واأما 
من  ال��ن���ع  ل��ه��ذا  احل���ايل  "ال�شعر  اأن 
االأخ��رى  االأن���اع  غ��رار  على  االأ�شماك 
تكاليف  اإىل  راجع  فه�  بالباه�ص،  املقدر 
امل�شتعملة  وال��شائل  ذاته،  بحد  ال�شيد 
وتط�ر قيمة �شعر �شائر الب�شائع يف كل 
قطاعه،  عمل  برنامج  املجاالت".وب�شاأن 

منذ  فيه  االنطالق  مت  قد  اأنه  ال�زير  قال 
ب�شبب  الظروف  �شع�بة  رغم  اأ�شهر،   4

تف�شي جائحة ك�رونا.
اأول قارب ل�شيد �شمك التونة بطول 

بزموري االإجناز  قيد  مرتا   35
امل�ارد  حماية  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف 
عن  ال�شلبية  املمار�شات  من  واالنتهاء 
مع  التنظيمي  اجلانب  ع�رشنة  طريق 

مراعاة الن�عية وت�شديد العقاب.
القيام  "بعد  اأن��ه  اإىل  ال���زي��ر  واأ���ش��ار 
اأدركنا  املا�شية،  �شنة  الثالثني  بح�شيلة 
لدينا  تقل�شت  قد  ال�شيد  منطقة  اأن 
�شيدا  يعترب  بهذا  وه���  اأم��ي��ال،   6 اإىل 
عدد  على  فقط  يرتكز  ويدويا  �شاحليا 
االإنتاج  فاإن  ال�زير  املناطق".وح�شب  من 
قد  �شن�يا  طن   100.000 قيمته  الذي 
اخلم�ص  ال�شن�ات  خالل   150.000 يبلغ 
جانب  من  يركز،  القطاع  اأن  املقبلة.اإال 
يت�اجد  اآخر  م�رد  ا�شتغالل  على  اآخ��ر، 

يف املحيط، والذي ي�شمل بع�ص اأ�شناف 
�شيف  اأب���  �شمك  غ��رار  غلى  االأ�شماك 
يهدف  اجلاحظة.كما  والت�نة  وال�ثاب 
خالل  من  القائمة،  الن�شاطات  تثمني  اإىل 
اإدراج اإجراءات جديدة على غرار ت��شيع 
ممار�شات ال�شيد اإىل خارج املياه ال�طنية، 
عن طريق عقد اتفاقات مع بلدان اأخرى.

�شنق�م  اأخ��رى،  "بعبارة  بالق�ل  واأردف 
عقد  خ��الل  من  خا�ص  ن�شاط  مبرافقة 
اتفاقات بني الدول، وهذا يقت�شي ك�شب 

اأ�شط�ل مالئم لهذا الغر�ص".
اأن اجلزائر حت�ز على االإمكانات  اأكد  واإذ 
قابلة  تبقى  ال��ت��ي  ال��الزم��ة  ال�طنية 
مبا  ينبغي  كما  "م�ؤهلة  اأنها  مع  للتح�شني 
يف ذلك يف القطاع اخلا�ص"، اأ�شار ال�زير 
اإىل حت�ش� اأول قارب �شيد �شمك الت�نة 
االإجناز من  قيد  االآن  35 مرتا، ه�  بط�ل 

طرف ور�شة بحرية خا�شة بزم�ري.
ق/و

اأحمد فروخي يوؤكد:
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مديرية ال�شحة تدق ناقو�س اخلطر وت�شف 
الو�شعية الوبائية باخلطرية!!

ي�شني حممد 
---------------- 

القطاع،  م�ش�ؤول�  �شار  اأ حيث 
امل�شابني  ح���االت  اأن  اإىل 
ي�م  من  ت��زداد   19 بك�فيد- 
اآخر، م�شددا على �رشورة  اإىل 
ال��ت��ق��ي��د ب���اح���رتام ق���اع��د 
واالإج��راءات  ال�شحي  احلجر 
ال�شيما  ال�شلة،  ذات  ال�قائية 
ال��شعية  م�شتجدات  اأن 
عدد  ح�ل  امل�شجلة  ال�بائية 
تتطلب  فيها،  امل�شتبه  احلاالت 
م�شت�ى  على  خا�شة  ذل��ك، 
اأح�شت  حيث  ال���ادي،  بلدية 
م�ؤكدة  اإ�شابة   17 ال���الي��ة 
ي�م  خالل  ك�رونا  بف�و�ص 
خالل  وف��اة  حالة  و12  واح��د 
جمم�ع  من   ، االأخ�ة  يام  اأ  3
التي  ب��ال���الي��ة  االإ���ش��اب��ات 
م�ؤكدة  اإ�شابة   300 فاقت 
بح�شب  وف���اة،  ح��ال��ة  و40 
من  م�����ش��ت��ق��اة  م��ع��ل���م��ات 

مقربة. م�شادر 

ال�شحة  قطاع  م�ش�ؤول�  وقال 
م�شاحلهم  ب����اأن  ب���ال����ادي 
من  ب��ع��دد  م���ؤخ��را  �شجلت 
م�ؤكدة  وباء  حاالت  البلديات 
وتفاديا  فيها.  م�شتبه  واأخرى 
على  اجل��ائ��ح��ة  الن��ت�����ش��ار 
ال���الي��ة،  ب��ل��دي��ات  م�شت�ى 
اإىل  ال���الي��ة  م���اط��ن���  دع��ا 
باالإجراءات  والتقيد  االلتزام 
ب��اح��رتام  املتعلقة  ال�قائية 
ال�شخ�شية  النظافة  ق�اعد 
واالمتناع  ال�شكنات،  داخل 
ع���ن اخل�����روج، واالك��ت��ف��اء 

العائلة  من  واحد  فرد  بخروج 
الق�ش�ى،  ال�����رشورة  عند 
م���ك���ان  م���ع جت��ن��ب ق���در االإ
العم�مية،  باالأماكن  التجمع 
واملحالت  باالأ�ش�اق  خا�شة 

 . رية لتجا ا
ف�����اد م�����ش���ؤول��� ق��ط��اع  واأ
ال�����ش��ح��ة ب��ارت��ف��اع ح��االت 
ك�رونا،  ب�باء  امل�شابني  عدد 
م�شاحلهم  اأج��رب  ال��ذي  م��ر  االأ
ع��ل��ى ف��ت��ح ث���ان����ي���ة ع��ب��د 
بعا�شمة  ال�����رشي��ف  ال��ع��زي��ز 
التك�ين  وم��رك��ز  ال���الي��ة 

تعد  التي  بجامعة،  املهني 
لتف�شي  ب�����ؤرة   � ح�شبه   �
ال�شغط  ولتخفيف  ال���ب��اء، 
عمر  ب���ن  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ع���ن 
ال�الية،  بعا�شمة  اجليالين 
الطبي  طاقمه  يعي�ص  ال��ذي 
كب�ا،  �شغطا  الطبي  و�شبه 
اخلا�شعني  عدد  و�شل  حيث 
احلاالت،  ع�رشات  اإىل  للعالج 

فيها. وم�شتبه  م�ؤكدة  بني 
يف  التحكم  لة  م�شاأ باأن  فاد  واأ
ت�شخ�  تطلبت  ال��شعية 
االإط���ارات  م��ن   150 ق��راب��ة 
ال��ط��ب��ي��ة و���ش��ب��ه ال��ط��ب��ي��ة، 
واأج���ه���زة ���ش��ك��ان���، واأك���رث 
م���زع��ة  ���رشي��ر،   200 م��ن 
من  ال��ع��دي��د  م�شت�ى  على 
اال�شت�شفائية  امل�ؤ�ش�شات 
اإىل  دع�ته  جم��ددا  بال�الية، 
ال�قائية  بالتداب�  االل��ت��زام 
احل�شيلة  ارت��ف��اع  من  للحد 
يف  ال��شعية  من  واخل���روج 

ممكن. وقت  اأقرب 

باخلطرية. الوبائية  الو�شعية  وا�شفة  اخلطر،  ناقو�س  الوادي،  بوالية  وال�شكان  ال�شحة  مديرية  دقت 

بالوادي اخلطرية  الوبائية  الو�شعية  خلفية  على 

اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة  اإط����ار  يف 
ن���اع��ه��ا  اأ ب�شتى  احل�����رشي��ة 
دائ��رة  ام��ن  م�شالح  متكنت 
ي�����ام  ال��ب��ي��ا���ش��ة خ����الل االأ
ت�شعة   ت�قيف  م��ن  االأخ����ة 
عدة  يف  مت�رط�ن  اأ�شخا�ص 
مت�ص  بجرائم  تتعلق  ق�شايا 

وممتلكاتهم باالأ�شخا�ص 
االأوىل  الق�شية  ح��ي��ث��ي��ات 
امل�شلحة  ذات  تلقى  اإىل  تع�د 
ل�����ش��ك���ى م���ن ق��ب��ل اح��د 

مركبته  ب�رشقة  تفيد  امل�اطنني 
هيلك�ص  ط�ي�طا  ن���ع  م��ن 
اإخ��ط��ار  ال��ف���ر  على  ليتم   ،
ال�����ش��ي��د وك��ي��ل اجل��م��ه���ري��ة 
من  و   ، حتقيق  بفتح  اأمر  الذي 
الرباهني  و  دلة  االأ جمع  خالل 
حتديد  اإىل  ت��شلت  التقنية 
ينحدر  ال��ذي  الفاعل  ه�ية 
م��ن اح��د ال��دوائ��ر امل��ج��اورة 

ال�الية. لعا�شمة 
خالل  ومن  اأخرى  ق�شية  ويف 

ل�شك�ى  امل�شلحة  ذات  تلقي 
نارية  دراج��ة  ب�رشقة  تتعلق 
حتقيق  فتح  الف�ر  على  ليتم 
الفاعلني  اإىل  ت��شلت  اأين   ،
ينحدرون  �شباب  ثالثة  وهم 
ت�قيفهم  مت  والذي  املنطقة  من 
النارية  الدراجة  وا�شرتجاع 
اأخر  �شياق  ويف   ، امل�رشوقة 
االإج��راءات  تنفيذ  اإط��ار  ويف 
ومن  اجلزئي  باحلجر  املتعلقة 
امليكانيكية  الدوريات  خالل 

بت�قيف  ق��ام��ت   ال��راج��ل��ة  و 
حل��ي��ازت��ه��م  ���ش��خ��ا���ص  اأ  05
���ش��ل��ح��ة ب��ي�����ش��اء حم��ظ���رة  اأ

. ) �شكني ، �شيف (
االإجراءات  كافة  ا�شتيفاء  بعد 
اإع��داد  مت  الالزمة  القان�نية 
م���ل���ف���ات ق�����ش��ائ��ي��ة ���ش��د 
م��ام  اأ تقدميهم  و  امل��ت���رط��ني 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 

. قليميا اإ
ق.م

ي�����ش��ت��ك��ي ���ش��ك��ان اأغ��ل��ب 
خليل  �شيدي  ببلدية  اأحياء 
يف  املغ�  داري��ة  االإ باملقاطعة 
ب�شط  اأ غياب  م��ن  ال����ادي، 
راأ�شها  على  ال�����رشوري��ات، 
وقن�ات  ن���ارة  واالإ التهيئة 
وغ�ها،  ال�شحي  ال�����رشف 
املحلية  ال�شلطات  مطالبني 
لتح�شني  العاجل  بالتدخل 
برجمة  خالل  من  اأو�شاعهم، 
عنهم.  الغنب  لرفع  م�شاريع 
وط���ال���ب ���ش��ك��ان ب��ع�����ص 
عملية  ب��ربجم��ة  االأح���ي���اء، 
معاناة  بعد  احل�رشية،  التهيئة 
�شتاء  االأوح��ال  م�شاكل  مع 
مدة  منذ  �شيفا،  وال��غ��ب��ار 
ال�شكان  عرب  حيث  ط�يلة، 
حيال  ال�شديد  ا�شتيائهم  عن 
على  امل���زري���ة  االأو����ش���اع 
اإىل  بالنظر  حيهم،  م�شت�ى 
مقدمتها،  يف  النقائ�ص،  كرثة 
حت�لت  التي  الطرق  اه��رتاء 
ك�نها  حقيقي،  هاج�ص  اإىل 
م��ط��روح��ة م��ن��ذ ���ش��ن���ات 

. يلة ط�
قال�ا  الذين  امل�شتك�ن  واأكد 
رخ�شا  ي��ح���زون  ال  نهم  باأ
يقطن�ن  نهم  اأ رغ��م  للبناء، 
نه  اأ �شن�ات،  منذ  باملنطقة 
امل�جهة  ال�شكاوى  ورغ��م 
بالبلدية،  امل�ش�ؤولني  ملختلف 
جت�شد،  مل  مطالبهم  اأن  اإال 
امل�شاكل  حدة  من  زاد  ما  وه� 
نف�شهم،  اأ يف  القلق  وبعث 
و�شعية  تده�ر  عن  متحدثني 
ال���ط���رق ج�����راء اه��رتائ��ه��ا 
حيث  ب��ه��ا،  احل��ف��ر  وانت�شار 
تتح�ل اإىل برك مائية واأوحال 
يام  اأ لعدة  ا�شتعمالها  ي�شعب 
ب�شبب  ال�شتاء،  ف�شل  خالل 
نف�ص  وه�  االأمطار،  ت�شاقط 
حني  ال�شيف،  فرتة  يف  احلال 
م�شالك  اإىل  الطرق  تتح�ل 
حركة  معها  ت�شعب  ترابية 
والراجلني،  املركبات  �ش� 

الغبار. كرثة  ب�شبب 
بع�ص  ���ش��ك��ان  وي�شك� 
اإدراج  ع��دم  م��ن  االأح���ي���اء، 
م�شاريع  ���ش��م��ن  ح��ي��ه��م 

ال  حيث  احل�رشية،  التهيئة 
وقد  وىل،  االأ حالته  على  يزال 
انعدام  م�شكل  ال�شكان  ثار  اأ
ال�شحي  ال�����رشف  ق��ن���ات 
مما  امل�شاكن،  من  العديد  يف 
مياههم  ت�رشيف  على  اأجربهم 
وقال  تقليدية،  بطرق  املل�ثة 
من  م��ل���ا  ن��ه��م  ب��اأ ال�����ش��ك��ان 
ال��روائ��ح  ان��ت�����ش��ار  م�شكل 
احل�رشات  وانت�شار  الكريهة، 
ال�����ش��ارة ب�����ش��ب��ب ال��ط��رق 

املياه. ت�رشيف  يف  التقليدية 
جهة  م��ن  ال�����ش��ك��ان  وع���رب 
ال�شديد  تذمرهم  عن  اأخ��رى، 
العم�مية،  نارة  االإ غياب  من 
نه  باأ ي��ق���ل���ن  ال���ذي  م���ر  االأ
الي�مية،  معاناتهم  من  زاد 
التنقل  �شع�بة  اإىل  بالنظر 
وطالب  امل�شاكن،  ب��ني  ليال 
بتدعيم  ي�����ش��ا  اأ امل�شتك�ن 
بحكم  الكهربائية،  ال�شبكة 
بداية  مع  ينقطع  التيار  اأن 
دون  يح�ل  مب��ا  �شيف،  ك��ل 

الثالجات. ت�شغيل 
امل�ش�ؤولية  حمل�ا  املت�رشرون 
التي  امل��ع��ن��ي��ة،  لل�شلطات 
التكفل  يف  ح�شبهم،  متاطلت، 
مما  املطالب،  بهذه  االإيجابي 
ظالم  يف  يعي�ش�ن  جعلهم 
مبدين  الليل،  خ��الل  دام�ص 
التعر�ص  خطر  من  خماوفهم 
كما  واالع��ت��داءات،  لل�رشقة 
انت�شار  م�شكلة  عن  حتدث�ا 

ال�شالة. الكالب 
�شكان  اأن  اإىل  �شارة  االإ جتدر 
وح�شب  االأح���ي���اء،  ب��ع�����ص 
اأن  ل��ه��م  ���ش��ب��ق  ت��اأك��ي��ده��م، 
ال�����ش��ل��ط��ات  اإىل  ت���ج��ه���ا 
امل�شاكل  هذه  ب�شاأن  البلدية 
على  م�����ش��ددي��ن  وغ����ه���ا، 
العاجل  ال��ت��دخ��ل  ����رشورة 
املعاناة  اأن  م�ؤكدين  حللها، 
تفتقر  منطقة  يف  م�شتمرة 
احلياة،  ���رشوري��ات  ب�شط  الأ
قطع  اإىل  دف��ع��ه��م  م��ا  وه���� 
لق�شاء  ط���ي��ل��ة  م�����ش��اف��ات 

. حلهم م�شا
ي�شني حممد 

اأمن البيا�شة ي�شرتجع مركبة م�شروقة ودراجة نارية ويوقف عدة اأ�شخا�س

اأحياء �شيدي خليل باملقاطعة االإدارية املغري

ال�شكان ينا�شدون ال�شلطات املحلية 
لتح�شني اأو�شاعهم ورفع الغنب عنهم

يطالبون بفتح املعرب احلدودي وال�شماح لهم بالعودة اإىل بيوتهم يف تون�س 

احتجاج عائالت جزائرية وتون�شية عالقة باملعرب احلدودي
ق���ام���ت ب��ع�����ص ال��ع��ائ��الت 
املقيمة  واجلزائرية  الت�ن�شية 
اجلزائر  يف  والعالقة  ت�ن�ص  يف 
بتنظيم  ���ش��ه��ر  اأ اأرب��ع��ة  منذ 
وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ب��امل��رك��ز 
العربي  ال��ط��ال��ب  احل����دودي 

ال�ادي. ل�الية 
وط���ال���ب ه�������ؤالء ال��ط��رف 
احلدودي  املعرب  بفتح  اجلزائري 
اإىل  بالع�دة  لهم  وال�شماح 
اأن  بعد  ت�ن�ص  يف  بي�تهم 
الت�ن�شية  ال�شلطات  فتحت 

اجل�ار  دول  مع  الربية  حدودها 
�شيطرت  اأن  بعد  اجلزائر  ومنها 
تعد  ومل  ك���رون��ا  وب��اء  على 
اأمام  احل��دود  لغلق  حاجة  ثمة 
وع�دة  ال�شياح  تنقل  حركة 
اخلارج. يف  العالقني  م�اطنيها 
واأك������دت ب��ع�����ص ال��ن�����ش��اء 
اجل���زائ���ري���ات امل��ق��ي��م��ة يف 
اجلزائر  يف  والعالقة  ت�ن�ص 
متزوجات  باأنهن  ت�رشيح  يف 
على  ويت�فرن  ت�ن�شيني،  من 
بناوؤهن  واأ دائمة،  قامة  اإ بطاقة 

ظه�ر  قبل  جئن  وقد  ت�ان�شة 
ذويهم  لزيارة  ك�رنا  جائحة 
علق�ا  ولكنهم  اجل��زائ��ر  يف 
اأكرث  منذ  احلدود  غلق  ب�شبب 
تداب�  نتيجة  اأ�شهر  اأربعة  من 
امل�اطنني  تنقل  حركة  منع 
اجلزائر.  من  وخروجا  دخ���ال 
الطرف  فتح  بعد  نه  باأ واأ�شفن 
فلم  الربية  احل��دود  الت�ن�شي 
من  ملنعهن  م��ربر  هناك  يعد 
ت�ن�ص  يف  بي�تهن  اإىل  الع�دة 
اأزواج��ه��ن  اإىل  واالن�����ش��م��ام 

ت�اجد  اإىل  واأ�رشن  بنائهن.  واأ
العالقة  العائالت  من  العديد 
امل�شاركة  ت�شتطع  مل  الالتي 
ب�شبب  االحتجاجية  ال�قفة  يف 
وبرُعد  احل��رارة  درج��ة  ارتفاع 
هذه  ونا�شدت  احلدودي.  املعرب 
اجلمه�رية  رئي�ص  العائالت 
بالتدخل  ت��ب���ن  املجيد  عبد 
العائالت  ه��ذه  م�شكلة  حلل 
اإىل  بالع�دة  لهن  وال�شماح 

ت�ن�ص. يف  ديارهن 
ق.م

بينها 45 فردا من خمتلف الرتب و06 �شيارت اإطفاء

انطالق الرتل املتنقل ملكافحة حرائق غابات النخيل
/م  رقم7150  للتعليمة  تطبيقا 
امل���ؤرخ��ة   / ع  ت  ف  /م  م  ح  ع 
املتعلقة   2020.05.13 يف 
حرائق  ملكافحة  املتحرك  بالرتل 
والنخيل  واملحا�شيل   ، الغابات 

 2020.07.01 م���ن  اي���ت���داء 
مت   2020.10.31 غ��اي��ة  اىل 
ل�الية  املتنقل  ال��رت��ل  ان��ط��الق 
حرائق  مبكافحة  اخلا�ص  ال���ادي 
 45 مب��ج��م���ع  ال��ن��خ��ي��ل  غ��اب��ات 

و06  ال��رت��ب  خمتلف  م��ن  ف��ردا 
و�شاحنة  خفيفة  اإطفاء  �شيارت 
حرائق  و�شاحنة  احل��ري��ق  خ��زان 
و�شيارة  املت��شطة  ال��غ��اب��ات 
نقل  وح��اف��ل��ة  االأرا����ش���ي  ك��ل 

الف�ري  التدخل  اجل  من  وه��ذا 
النخيل  غابات  حرائق  الإخ��م��اد 
ريغ  وادي  منطقة  يف  خا�شة   ،
يف  املح�ش��ص  لالرتفاع  نظرا 
كرثة  ي�شبب  مما  احلرارة،  درجات 

وبالتاىل  النخيل  غابات  حرائق 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه���ذه ال���رثوة 
الغطاء  و  التم�ر  منت�ج  وحماية 

. بال�الية  النباتي 
ق.م



بلدية  �شباب  من  العديد  احتج 
م��ام  اأ اجللفة  ب���الي��ة  معبد  ع��ني 
من  مطالبني  البلدية،  ذات  مقر 
اجللفة  ل�الية  املحلية  ال�شلطات 
ال���الي��ة  وايل  ���ش��ه��ا  راأ وع��ل��ى 
حد  وو�شع  الإن�شافهم  بالتدخل 

ح�شبهم  الكاذبة  لل�ع�د 
ت�رشيحهم  يف  ال�شباب  وطالب 
جل��ري��دة ال��ت��ح��ري��ر اجل��زائ��ري��ة، 
ب���������رشورة ت����ف���� م���راف���ق 
مالعب  راأ�شها  ،وعلى  ريا�شية 
���ش��ت��ف��ادت  اإ ح��ي��ث  مع�ش��شبة 
من  اجللفة  والي��ة  بلديات  ك��ل 
اإ�شطناعيا  مع�ش��شبة  مالعب 
وطالب   ، معبد  عني  بلدية  ماعدا 
امللعب  ترميم  ب�رشورة  ال�شباب 
التخريب  ط��ال��ه  ال��ذي  البلدي 
البلدية  تكلف  ومل  �شن�ات،  منذ 
اجل��دي  االه��ت��م��ام  ع��ن��اء  نف�شها 
ال�شباب  ،واأك����د  ب��امل������ش���ع 
�شحية  ن���ه���م  اأ ع��ل��ى  امل��ح��ت��ج 
ل��ل�����رشاع ال��ق��ائ��م ب��ني اأع�����ش��اء 
كما  البلدي،  ال�شعبي  املجل�ص 

من  وع�د  عدة  تلق�ا  نهم  اأ اأكدو 
وكذا  البلدي  ال�شعبي  املجل�ص 
ب�شاأن  بحبح  حا�شي  دائرة  رئي�ص 
البلدي   امل�شبح  وك��ذا  املالعب، 
ورق  على  ح��ربا  بقيت  نها  اأ اإال 

 ، ح�شبهم
املتنف�ص  هي  الريا�شة  وتعترب 
ب��ل��دي��ة عني  ل�����ش��ب��اب  ال���ح��ي��د 
بعاد  اإ يف  االأول  ،والعامل  معبد 
االجتماعية  االآفات  عن  ال�شباب 
ذات  �شباب  مطالب  �شتلقى  ،فهل 
عا�شمة  عن  تبعد  لتي  اأ البلدية 
ذان��ا  اآ 20كلم  ب��ح���ايل  ال���الي��ة 
احللم  �شيتحقق  وهل  �شاغية؟   
البلدية،  هذه  ل�شباب  الب�شيط 
على  امل�رشوعة  مطالبهم  وتلبى 

ال�اقع؟ اأر�ص 
ن��ن��ا ح��اول��ن��ا االت�����ش��ال  ي��ذك��ر اأ
البلدي  ال�شعبي  املجل�ص  برئي�ص 
رئي�ص  وكذا  معبد،  عني  لبلدية 
بدون  لكن  بحبح  حا�شي  دائ��رة 

جدوى.
قد را حممد.

�ش�ى    19 ك�فيد  وباء  يكن  مل 
الكاأ�ص  اأفا�شت  التي  القطرة 
وك�����ش��ف��ت امل�����ش��ت���ر، ي��ق���ل 
ال�شحة  ل���اق��ع  املتتبعني  اأح��د 
ال�شحة   قطاع  الأن  الب�شاري 
و�شط  يتخبط  ل  ظرّ    - ي�شيف 
هذا  والنقائ�ص،  امل�شاكل  من  كمٍّ 
رغم   ، لالأ�شف  م�شتمر  ال��شع 
الق�ش�ة  الفرتة  يف  ال�زير  زيارة 
قائال  اأحدهم  �رشح  اأين  الفارطة 
 " وال���  يخ�شنا  ما   "  : لل�زير 
ال�اقع  على  معلقا  اآخ��ر  يق�ل 

.... امل�ؤ�شف 
التي  الكب�ة  امل�شاكل  ظل  يف 
ال�شحية  امل��ن��ظ���م��ة  ب��ه��ا  مت��ر 
تعالت  وم��ع��ه��ا  ب�����ش��ار  ب���الي��ة 
واملجتمع  النا�شطني،  اأ���ش���ات 
واأ�شكاله  اأطيافه  مبختلف  املدين 
امل�����ش���ؤول��ة،  اجل��ه��ات  مطالبني 
ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل وا���ش��ت��دراك 
اآلت  ملا  ا�شتفحاله  قبل  امل�قف 
يف  الكارثية  ال��شعية  ل��ي��ه  اإ
االآون����ة االأخ�����ة. ي��ح��دث ه��ذا 
فيه  ج���اءت  ال���ذي  ال���ق��ت  يف 
طرف  من  النداء  لهذا  ا�شتجابة 
ج��اب��ري  م����ة،  االأ جمل�ص  ن����اب 
االأمة  جمل�ص  رئ�ص  نائب  غازي 
والنائب  حنايف  ميل�د  والنائب 
وبادرة  خط�ة  يف  قريتلي  العربي 
طلب  املتتبعني،  ا�شتح�شان  القت 
ال�زارة  مبقر  ال�زير  لقاء  ه�ؤالء 
من  ا�شتقبالهم  ومت  ال��شية 
اجلل�شة  ودام���ت  ال���زي��ر  ط��رف 
ما  حنايف  ميل�د  النائب  ح�شب 
خاللها  من  مت  ال�شاعتني  يقارب 

بال�الية  القطاع  ان�شغاالت  رفع 
ملم��ص  تده�ر  من  يعي�شه  وما 
من  للعيان  مالحظ  و  للعامة، 
النائب  ي�شيف  الت�شي�  حيث 
نق�ص  ال��ت��ح��ري��ر،   جل��ري��دة   –
ال��ت��ج��ه��ي��ز وع���دم ال��ت��ح��ك��م يف 
امل�شدر  ذات  اأ�شاف  و  اجلائحة 
فيها  ج��اء  اللقاء  خم��رج��ات  اأن 
حتقيق  جلنة  يفاد  باإ ال�زير  التزام 
من  تتك�ن  التي  احلقائق  لتق�شي 
اأخرى  اإطارات  مبعية   عام  مفت�ص 
واملعاينة  لل�ق�ف  ال���زارة  من 
فعال.....   حدث  ما  وهذا  امليدانية، 
اللجنة  حلرّت  االأ�شب�ع  هذا  بحر 
عمل  جل�شة  عقد  ومت  ال�زارية 
ال�شحة  مديرية  م�شت�ى  على 
حيث مت التطرق اإىل جائحة ك�فيد 
وعدم  االنعا�ص  اأطباء  ونق�ص   19
بالرنني  الت�ش�ير  جهاز  وج���د 
 )IRM �شكان�    ( املغناطي�شي 
احلماية  و  ال�قاية  و�شائل  وكذا 
كما  والنظافة.  ال�شحي  االأمن  و 
اللجنة  اأن  للتحرير  املتحدث  اأكد 
الت�شي�  يف  الت�شيب  الحظت 
ال�شغط  رف��ع  ع��دم  و�شجلت 
بالعمل  طالبت  و  االأطباء،  عن 
ب�شكل  النقائ�ص  ا�شتدراك  على 
برفع  اللجنة  والتزمت  �رشيع 
مناق�شتها  مت��ت  التي  التقارير 
حتمل  مت  ال�����ش��ح��ة؛  وزي���ر  اإىل 
حال  يف  كاملة  امل�ش�ؤولية  اللجنة 
�ش�ء  عن  ناجت  انزالق  اأي  ت�شجيل 
الالمباالة  و  االإهمال  و  الت�شي� 

. القطاع  طالت  التي 
اأ . د 

الط��رق��ات والت��ه��ي��ئ��ة  والم��اء 
حي  ه���ح��ال  ط�يلة  والقائمة 
اخلفجي  بجهة  عدل  م�شكن   300
اأخرجت  و�شعية  ورقلة؛  ب�الية 
�شمتهم  ع���ن  احل���ي  ق��اط��ن��ي 
وايل  تدخل  ب�رشورة  مطالبني 
ب��شة  ال�شديق  اب�بكر  ال�الية 
ال��شعية،  هذه  من  النت�شالهم 
�شكان  نا�شد  اأمدها.  طال  التي 
مبدينة  ع��دل  م�شكن   300 ح��ي 
اب�بكر  ال���الي��ة  وايل  ورق��ل��ة 
التدخل  ب�رشورة  ب��شة  ال�شديق 

وع�د  من  �شئم�ا  بعدما  العاجل 
ا�شتالمهم  منذ  املحليني  املنتخبني 
وه��م   2007 �شنة  ال�شكنات 
مزرية؛   و�شعية  يف  يعي�ش�ن 
حيهم  ان  اأك���دوا  احل��ي  قاطن�  
ل�شكناتهم  ا�شتالمهم   ومنذ 
تنم�ي  م�رشوع  اي  من  حمروم  
اه��رتاء  من  منه  مايعان�ن  رغ��م 
للتهيئة  وغ��ي��اب  ال��ط��رق��ات 
ن����ارة  احل�����ش��اري��ة وغ��ي��اب االإ
يعي�ص  احلي  فاأ�شبح  العم�مية 
ايل  باالإ�شافة  دام�ص  ظالم  يف 

خا�شة  ال�رشوب،  مياه  يف  �شح 
اإدخال  عن  امل�ش�ؤولني  متاطل  بعد 
حيز  باخلفجي  املياه  حتلية  حمطة 
االأ�شغال  انتهاء  رغ��م  اخل��دم��ة 
اأ���ش��اف  و  ���ش��ن���ات،   منذ  بها 
اأط��ف��ال  ح��ت��ى  ان  امل��ت�����رشرون 
التهمي�ص  من  ي�شلم�ا  مل  احلي 
الرتفيه  م��اك��ن  اأ غ��اب��ت  بعدما 
فالم�شاحات  ان���اع��ه��ا  ب�شتى 
خم�ش�شة  م��اك��ن  اأ وال  خ�رشاء 
للخطر،  عر�شة  ماجعلهم  للعب 
اإره��اب  هاج�ص  ايل  باال�شافة 

ال��ط��رق��ات ال���ذي ب���ات ي��ه��دد 
االجتنابي  بالطريق  احلي  �شكان 
من  املتكررة  امل��را���ش��الت  رغ��م 
ملن  الحياة  لكن  ال�شكان،  طرف 
ال��شعية  ه��ذه  وام���ام  ت��ن��ادي. 
يف  ال�شكان  امل  يبقى  املزرية 
النت�شالهم  ال�الية   وايل  تدخل 
ودْفع  املزرية  ال��شعية  هذه  من 
اخذ  الذي  بحيهماأ  التنمية  عجلة 
مباالة  وال  التهمي�ص  من  ن�شيبه 

 . املنتخبني 
فا�شل بن  ي��شف 

باأمن  ال�رشطة  ق���ات  متكنت 
ب�الية  و���ش��ارة  ع��ني  دائ���رة 
كمية  ح��ج��ز  م��ن   ، اجل��ل��ف��ة 
ال�شمة  م���ادة  م��ن  م��ع��ت��ربة 
ن���اع،  االأ خمتلف  من  املقلدة 
ب�شناديق  مم�هة  كانت  حيث 
امل�شالح  ت�شليل  بغية  فارغة 

  . منية الأ ا
�شك�ك  ث����ارت  اأ ال�����ش��اح��ن��ة 
دوري����ة ل��ل�����رشط��ة ب��ق��ط��اع 
كانت  اأن  بعد  االخت�شا�ص، 
تارة  بال�ش�  تق�م  ال�شاحنة 
،حيث  اأخ��رى  ت��ارة  والت�قف 
بت�قيف  الدورية  ذات  قامت 

عرث  ي��ن  اأ ال�شاحنة  وتفتي�ص 
معتربة  كمية  على  بداخلها 
م��ن م���ادة ال��ت��ب��غ)ال�����ش��م��ة (
امل��ق��ل��دة ،ع��دده��ا االإج��م��ايل 
خمتلف  م��ن  كي�شا   23945
قدره  م��ايل  ومبلغ  ن����اع،  االأ

510000دج

���ش��ت��ي��ف��اء اإج����راءات  وب��ع��د اإ
قدم  الق�شية،  يف  التحقيق 
الرابع  العقد  به)يف  امل�شتبه 
ال�شيد/وكيل  (اأمام  العمر  من 
عني  حمكمة  لدى  اجلمه�رية 

و�شارة.
قد را حممد.

امل��ي��داين  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  يف 
اأمن  م�شالح  قبل  من  امل�شطر 
مكافحة  اإىل  ال��ه��ادف  ال���الي��ة 
ظ���اه���رة االإج������رام احل�����رشي 
حماية  �شمان  اأ�شكاله،  مبختلف 
كذا  و  املمتلكات  و  امل�اطنني 
يف  �شيما  ال  ال��ع��ام،  ال��ن��ظ��ام 
عنا�رش  اأوقفت  الراهن،  ال�قت 
ال�����رشط��ة ل��ل��ف��رق��ة اجل��ن��ائ��ي��ة 
لل�رشطة  ال���الئ��ي��ة  بامل�شلحة 
���ش��ب���ع  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة خ���الل االأ
فيه  م�شتبه  �شخ�ص  املا�شي، 
�شنة   )30 ( ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ 

ق�����ش��ي��ة:ح��ي��ازة  يف  ل��ت���رط��ه 
دون  ك��ح���ل��ي��ة  م�������رشوب���ات 
حيازة  ال��ب��ي��ع،  ق�شد  رخ�شة 
غ�  بطريقة  عقلية  ث��رات  م���ؤ
حيثيات  البيع.  ق�شد  �رشعية 
اإىل  ت��ع���د  م��ن��ي  االأ ال��ن�����ش��اط 
تفيد  م��ع��ل���م��ات  ا���ش��ت��غ��الل 
كمية  الذكر  ال�شالف  بحيازة 
من  الكح�لية  امل�رشوبات  من 
�رشعية  غ�  بطريقة  بيعها  اأجل 
املت�اجدة  امل�شاكن  اأح��د  داخ��ل 
مت  اأين  االأغ�اط،  مدينة  ب��شط 
ا�شتيفاء  بعد  و  االإط��ار  هذا  يف 

تفتي�ص   مترّ   ، القان�نية  االإجراءات 
قبل  من  الذكر  ال�شالف  م�شكن 
للفرقة  التابعة  ال�رشطة  عنا�رش 
ال�الئية  بامل�شلحة  اجلنائية 
لت�شفر  الق�شائية،  لل�رشطة 
وحجز  �شبط  عن  العملية  هذه 
الكح�لية  امل�رشوبات  من  كمية 
من  وح����دة   )772 ( ب���  ت��ق��در 
االأح��ج��ام،  و  ن�����اع  االأ خمتلف 
قدره  مايل  مبلغ  حجز  و  �شبط 
عائدات  من  دج(   47150.00 (
باالإ�شافة  االإج��رام��ي،  ن�شاطه 
ثرات  امل�ؤ من  كمية  �شبط  اإىل 

للبيع،  م�جهة  كانت  العقلية 
ت�قيف  ذل��ك  ث���ر  اإ ع��ل��ى  ليتم 
املحج�زات  مع  حت�يله  و  املعني 
حتقيق  فتح  و  امل�شلحة  مقر  اإىل 
ا�شتكمال  بعد  احلال.  ق�شية  يف 
للق�شية،  اجلزائية  االإج���راءات 
م���ام  اأ ف��ي��ه  امل�شتبه  ت��ق��دمي  مت 
حمكمة  لدى  اجلمه�رية  وكيل 
ملفها  اأح���ال  ال��ذي  االأغ�����اط، 
الف�ري  املث�ل  اإج��راءات  على 
احلب�ص  ي��داع��ه  اإ ليتم  للجل�شة، 

قت. مل�ؤ ا
ق/ج
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مواطنو برج باجي خمتار يوّجهون نداء ا�شتغاثة 
للجهات الو�شية

التجاين ن-ق- 
---------------- 

املدين  املجتمع  فعاليات  اأكدت  و 
باجي  ب��رج  املنتدبة  ب��ال���الي��ة 
مربي  ه��ي��ئ��ات  خ��ا���ش��ة  خم��ت��ار 
بيان  ع��رب  ب��ال���الي��ة  امل���ا���ش��ي 
الع�شكرية  للجهات  ه  م�جرّ لها،  
الدرك  فرقة  قيادة   ، االأمنية  و 
ال���ط��ن��ي ب���ربج ب��اج��ي خم��ت��ار 
على  اخل�����ش������ص   وج���ه  ع��ل��ى 
االحتجاجية  حركاتهم  �شلمية 
انطالقها   منذ  ينظم�نها  التي 
تخريب  عمليات  اأي  عن  بعيدا 
املمتلكات  ح��ق  يف  تك�ش�  اأو 
 .. ال��دول��ة   اأم��الك  و  العم�مية 
 ، ال��ه��ي��ئ��ة  ذات  اأو���ش��ح��ت  و 
الطريق  اإغ���الق  انتهاجهم  اأن 
ال�شمايل  امل��دخ��ل  يف  ال���ط��ن��ي 
م��ام  اأ اعت�شامهم  و  للمدينة 
ماهي  اإغالقها  و  ال���الي��ة  مقر 

اأ�ش�اتهم  الإ�شماع  و�شيلة  اال 
و   .. امل�رشوعة  مطالبهم  رفع  و 
نف�ق  م��ن  خ�فهم  ع��ن  اأع��رب���ا 
احلي�انية  ثرواتهم  و  م�ا�شيهم 
ب�شبب    ، عط�شا  مت����ت  ال��ت��ي 
بعد  للرعي  التنقل  من  منعهم 
قرابة  منذ  احلدودي  املعرب  اإغالق 
القطاع  ويعاين  اأ�شهر..  الثالثة 
غ��رار  على  باملنطقة  ال�شحي 
 60 غ��ايل  "طاطي  م�شت�شفى 
اله�شا�شة  من  املختلط  �رشيرا"  

االمكانيات   و  للم�ارد  الفتقاره 
عم�مية  ���ش�����ش��ة  مل���ؤ احلقيقية 
اأن  املفرو�ص  من  كان  ا�شت�شفائية 
و   امل�ارد  جتهيزبكل  اأح�شن  ز  جتهرّ
يجد  حيث   ، الطبية  التجهيزية 
م�شطرين  نف�شهم  اأ امل�اطن�ن  
الكل�ميرتات  م��ئ��ات  للتنقل 
العالج  ق�شد  اأدرار   م  االأ لل�الية 
و  م�شاريف  يكلفهم  م��ا  وه��� 
كاهلهم  ثقلت  اأ ك��ث���ة  م�شاق 
يعرف  كما  بالهم�م..  املتعب 

 6 رقم  ال�طني  الطريق  جمتازو 
"طريق  و  اأ ال�ئام  طريق  امل�شمى 
رق���ان-  ب��ني  ال��راب��ط  امل�ت"  
تيمياوين    – خمتار  باجي  ب��رج 
من  ي�شهده  مل��ا  ك��ب���ة  م��ع��ان��اة 
يف  يت�شبب  ن��ه  اأ لدرجة  اه��رتاء 
ي�مي  ب�شكل  االأرواح  زه��ق 
لل�شكان  �شبق  قد  و    ، تقريبا 
طالب�ا  و  بال��شعية  دوا  ن��درّ اأن 
اإال   ، امل�ش�ؤوليني  تدخل  ب�رشورة 
التي  الر�شائل  و  �شكاويهم  اأن 
املعنية،  اجلهات  لدى  اأودع���ه��ا 
ال������ش��ع  ت��غ��ي���  يف  ت��ن��ف��ع  مل 
امل���ت  م�شل�شل  ل��ي��ت���ا���ش��ل 
يجدد   و   .. الطريق  عرب  الي�مي 
نداء  خمتار   باجي  برج  م�اطن� 
الع�شكرية  للجهات  اال�شتغاثة 
حلل  التحرك  اأجل  من  االأمنية   و 
�شن�ات..   منذ  العالقة  م�شاكلهم 

املرافق  اأدنى  التهمي�س وغياب  و  العزلة  قا�شية تطبعها  باجي خمتار ظروف حياة  برج  االإدارية  املقاطعة  �شكان  يواجه 
م�شاكل نغ�شت  املهرتئة ..هي   الطرق  و  البطالة  و  ال�شحية  ال�شروب و اخلدمات  باملاء  ما تعلق  ، خا�شة  للحياة  ال�شرورية 

 .. يومياتهم  تطبع  االعت�شامات  و  االحتجاجات  م�شاهد  ماجعل   ، يطاق  ال  حقيقيا  جحيما  يعي�شون  جعلتهم  و  حياتهم 

املعي�شية اأو�شاعهم  بتح�شني  بعد وقفة احتجاجية اأمام مقر البلدية طالبوا 

�شباب بلدية عني معبد باجللفة يعانون 
التهمي�س ويطالبون بتدخل 

وايل الوالية 

" والو  "مايخ�شنا 

جملة دفعت بنواب جمل�س االأمة الإيفاد 
جلنة حتقيق وزارية بب�شار 

ال طرقات والتهيئة وال اإنارة عمومية ،  ن�شيب حي 300 عدل بورقلة 

اأمن عني و�شارة باجللفة يحجز كمية معتربة من مادة ال�شمة املقلدة

االإطاحة مبروج امل�شروبات الكحولية و املوؤثرات العقلية باالأغواط 
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مواطنون يحتجون يف املطارويطالبون بح�ش�س 
ال�شكن الريفي ببلعبا�س 

م.رم�شاين
-----------------

لهجة  م��ن  امل��ح��ت��ج���ن  ��د  ���ش��عرّ
الطريق  بغلق  قام�ا  و  االحتجاج 
بني  ال��راب��ط   07 رق��م  ال�طني 
والي��ت��ي ���ش��ي��دي ب��ل��ع��ب��ا���ص و 
انتباه  لفت  اج��ل  م��ن  تلم�شان 
من  اأكرث  بعد   ، املحلية  ال�شلطات 
03 �شن�ات من املعاناة التي ظل�ا 
رغم  �شمت،  يف  منها  يعان�ن 
لل�شلطات  املتكررة  ال��ن��داءات 
،اإذ  م�شت�ياتها  اخ��ت��الف  على 
اأنهم  ت�رشيحاتهم  يف  اأك���دوا 

خمتلف  قبل  م��ن  وع���دا  تلق�ا 
تعاقب�ا  ال��ذي  اجلمه�رية  والة 

ال�ع�د  تلك  لكن  ال�الية  على 
ط��ال  و  نفعا  جت���ِد  مل  ال��رن��ان��ة 

عربوا  ،كما  اأملهم  نفد  و  �شربهم 
املعاناة  من  ا�شتيائهم  عميق  عن 
و  امل��اء  ب�شبب  ي�اجه�نها  التي 
احلايل  ال�ايل  ،منا�شدين  التهيئة 
خا�شة  عنهم  الغنب  رفع  ب�رشورة 
البالد،  يف  العليا  ال�شلطات  واأن 
رفع  اجل  من  ح�شنة  ن�ايا  اأثبتت 
،حيث  املعزولة  املناطق  عن  الغنب 
احلجج  ب�شبب  حلمهم  يتحقق  مل 
العقاري،  ال�عاء  بغياب  املتعلقة 
على  احل�ش�ل  من  حرمهم  الذي 
تقيهم  و  تاأويهم  ريفية  �شكنات 

. ال�شتاء  وقر  ال�شيف  حر 

 احتج مواطنون يف بلدية ملطار غرب والية �شيدي بلعبا�س اأمام مقر الوالية  من اأجل املطالبة بح�ش�س اإ�شافية تتعلق بال�شكن 
الريفي، الذي اأ�شبح مطلبا اأ�شا�شيا للعديد من قاطني هذه املنطقة الفالحية التي ميار�س ال�شواد االأعظم من �شكانها الن�شاط 
اأم�س  اأجل اأخذ مطلبهم ماأخذ اجلد و الرفع من احل�ش�س املوجهة لبلديتهم التي باتت يف  الفالحي ،و نا�شدوا الو�شاية من 
ل فيه احلكومة على بعث الن�شاط الفالحي يف خمتلف مناطق  احلاجة لهذا النوع من ال�شكن، خا�شة يف الظرف الراهن الذي تعوِّ

والية �شيدي بلعبا�س...

فيما متاثلت 6 حاالت لل�شفاء من بني امل�شابنيمن اأجل لفت انتباه ال�شلطات املحلية

يت�اجد عرب كل من م�شت�شفى علي 
ب��شحابة،قاي�ص و م�شت�شفى �ش�شار 
اثبتت  ان  العالج بعد  67 حالة حتت 
اإ�شابتهم بجائحة  التحاليل املخربية، 
19 ح�شب بيان  وباء ك�رونا ك�فيد 
م�زعة  لل�الية  ال�شحة  مديرية 
حيث  الثالثة؛  امل�شت�شفيات  على 
حالة   41 ب��شحابة  مب�شت�شفى  ي�جد 
و12  حالة   12 قاي�ص  مب�شت�شفى  و 

فيما  �ش�شار،  مب�شت�شفى  اخرى  حالة 
متاثلها  بعد  ح��االت   06 ت�رشيح  مت 
كما  البيان.  ذات  ح�شب  لل�شفاء 
ام�ص  اأول  لي�م  املديرية  �شجلت 
م�ؤكدة  جديدة  حاالت   03 االثنني، 
مل  هذا  مبقابل  و  بالف�و�ص  ا�شابتها 
اية وفاة  اىل  البيان  يتطرق  او  يذكر 
تذكر.                                                                          
لزهاري ونا�ص 

مديرية ال�شحة بخن�شلة تعلن عن 
ت�شجيلها لـ67 حالة موؤكدة بفريو�س 

كورونا

ك�شف بيان خلية االإعالم لل�شندوق 
وكالة  البطالة  عن  للتاأمني  ال�طني 
اأطلقت  ق��د  م�شاحله  اأن  تب�شة، 
لفائدة  حت�شي�شية  حملة  م���ؤخ��را 
تتمح�ر   ، اأوىل  كمرحلة  امل�ظفني 
 « الرقمية  باملن�شة  التعريف  ح�ل 
قدمت  araacom«اأين   – اآراوؤك��م 
املن�شة  ه��ذه  طبيعة  ���رشوح��اع��ن 
التفاعلية واالأهداف املرج�ة  الرقمية 
لها  امل�جهة  الفئات  و  اإن�شائها  من 
وماهي القطاعات التي مت�شها، الذين 
املن�شة  بخدمات  يرُعرِف�ن  بدورهم 
كيفية  ال�شيما  ال�شندوق،  ملرتادي 

طيلة  بها  والعمل  اإليها  ال���ل���ج 
املن�شة  هذه  وت�شمح  كامل  �شهر 
املجتمع  ���رشائ��ح  وك��ل  امل�اطنني 
ال�شيما اخلرباء، اجلامعيني، االأ�شتاذة، 
املجتمع  وممثلي  النقابيني،  الباحثني، 
اآرائهم  باإبداء   ، كاجلمعيات  املدين 
والق�شايا  امل�شائل  خمتلف  ح���ل 
وبن�شاطات  بي�مياتهم  ال�شلة  ذات 
لهذه  ال���ل���ج  يتيح  اإذ   ، القطاع 
املن�شة، اإمكانية االإجابة على اأ�شئلة 
اال�شتبيان اإالكرتوين ح�ل اخلدمات 
و  تقييم مدى جناعة  و كذا  املقدمة، 
التي  الن�شاطات  و  االأداءات  تاأث� 

مدى  ح�ل  ال�شيما  القطاع،  يتيحها 
تاأث�ها على حياتهم االجتماعية،كما 
االلكرتوين  الف�شاء  ه��ذا  ي�شمح 
رك��ن  خ���الل  م���ن  للمخت�شني 
مبناق�شة  مبقرتحاتكم”،  “�شارك�نا 
من  �ش�اء  املطروحة  االإ�شكاليات 
عن  التعب�  و  اآرائهم  اإب��داء  خالل 
اإر�شال  عرب  اأو  نظرهم،  وجهات 
باإجنازها  قام�ا  حتاليل  اأو  درا�شات 

يف هذا اخل�ش��ص. 
القائم�ن  ي�شعى  اأخ��رى،و  جهة  من 
من�شة  خالل  من  ال�شندوق  على  
امل�اطنني،  جعل  اإىل  “اآراوؤكم” 

امل��ع��ادل��ة  ال��ف��اع��ل االأ���ش��ا���ش��ي و 
اخلدمات  ن�عية  حت�شني  يف  االأقرب 
من  وج��ع��ل  امل��ق��دم��ة،  واالأداءات 
يف  ت�شاهم  اأداة  املقدمة  االقرتاحات 

احلفاظ على دمي�مة هذه اخلدمات.
و  العمل  وزارة  اأن  بالذكر  جدير 
االجتماعي  ال�شمان  و  الت�شغيل 
حيز  الرقمية  املن�شة  هذه  و�شعت 
اخلدمة بتاريخ منت�شف ج�ان 2020 
، على اأن تك�ن مفت�حة طيلة �شهر 
كامل.... اإىل غاية ي�م اخلام�ص ع�رَش 

ج�يلية من ال�شنة اجلارية .
�ش��شة حممد الزين

ال�شندوق الوطني للتاأمني عن البطالة بتب�شة يطلق حملة حت�شي�شية 

م�شالح  متكنت 
االأم���ن ال���الئ��ي 
خ��الل  مل�شتغامن 
48 �شاعة االأخ�ة 
م���ن االإط���اح���ة 
دول��ي��ة  ب�شبكة 
خمت�شة  منظمة 
ت���ه���ري���ب  يف 
االأ����ش���خ���ا����ص، 

غ�  ال��ه��ج��رة  رح���الت  تنظيم  و 
 ، ال��ب��ح��ر   ط��ري��ق  ع��ن  ال�رشعية 

اأمني. ح�شبما علم من م�شدر 
العملية جاءت  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
اإىل  وردت  معل�مات  على  بناء 
مفادها  ال���الئ��ي  االأم��ن  م�شالح 
االأ�شخا�ص  من  جمم�عة  وج���د 
االإع����داد  و  التح�ش�  ب�����ش��دد 
ال�ش�احل  نح�  ال�رشي  لالإبحار 
منطقة  من  انطالقا  االإ�شبانية، 
بيج�ر(  )مطحنة  بيج�ر"  "م�لن 

م�شتغامن. مدينة  ب�شاحل 
و بعد مت�شيط املنطقة التي تقع بني 
التجاري  امليناء  "املطربة" و  �شاطئ 
متحركة،  و  راجلة  اأمنية  بدوريات 
ليلة  ال�����رشط��ة  م�شالح  متكنت 
م�شاًء  العا�رشة  حدود  يف  ال�شبت 
اأ�شخا�ص   7 ت�قيف  و  ر�شد  من 
ال�رشعية  غ�  للهجرة  مر�شحني 
ي�شيف   ، ال�شاطئ  م�شت�ى  على 

امل�شدر. ذات 
ال�ش�احل  حرا�ص  وحدات  متكنت  و 
ت�قيف  من  االأوىل  ال�شاعات  يف 
وعددهم  املجم�عة  هذه  اأفراد  باقي 
البحر، على  16 �شخ�شا يف عر�ص 
)30 كيل�مرتا(  16 ميال بحريا  بعد 
اأظهرت  بينما  امليناء  غرب  �شمال 

املجم�عتني  ت�ا�شل  التحقيقات 
ينتم�ن  اآخ��ري��ن،  اأ�شخا�ص  م��ع 
بلد  يف  يت�اجدون  ال�شبكة  لنف�ص 

اإفريقي و اآخر اأوروبي.
ومت ا�شتنادا اإىل ذات امل�شدر ت�شليم 
لي�شل  االأمنية  للجهات  امل�ق�فني 
 23 املجم�عة  لهذه  املنتمني  عدد 
 18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  �شخ�شا 
رعية   18 بينهم  من  �شنة  و35 
ب�شفة غ� �رشعية. مقيمني  اأجنبية 

خالل  االأم���ن  م�شالح  وح��ج��زت 
تقليديا  �شيد  قارب  العملية  هذه 
ملادة  دالء    و9  حمركا  و  ال�شنع 
م�ؤونة،  و  اإنقاذ  و�شرتة  البنزين 
مالية  مبالغ  و  ال�رشية  الرحلة  لهذه 
 2.755 قدرها  االأجنبية  بالعملة 
ي�شيف   ، دج   و24.400  اأورو 
الدخ�ل  نف�شه.وبتهمة  امل�شدر 
االإق��ام��ة  و  ال�طني  ال���رتاب  اإىل 
تنظيم  و  االإع��داد  و  ال�رشعية  غ� 
طريق  عن  ال�رشعية  غ�  الهجرة 
عرب  االأ�شخا�ص  تهريب  و  البحر، 
اإجن��از  مت  منظمة،  دول��ي��ة  �شبكة 
و  امل�ق�فني  �شد  ق�شائي  ملف 
اأمام  وقت الحق،  تقدميهم يف  �شيتم 
كما   ، املخت�شة   الق�شائية  اجلهات 

امل�شدر. نف�ص  اإليه  اأ�شار 
ق/غ

 االإطاحة ب�شبكة دولية لتهريب 
االأ�شخا�س و تنظيم الهجرة غري 

ال�شرعية مب�شتغامن 

                                                                                     للتعريف باملن�شة الرقمية ” اآراوؤكم” 

لالأمن  االإع��الم  خلية  بيان  ك�شف 
ال�رشطة  م�شالح  اأن  بتب�شة  ال�الئي 
تب�شة  والية  باأمن  التنظيم  و  العامة 
بعدم  تتعلق  خمالفة   376 اأح�شت 
داخل  ال�قائية  االإج���راءات  اح��رتام 
تاريخ  منذ  اأنه  التجارية.و  املحالت 
ل�  امل���اف��ق  التدريجي  احلجر  رف��ع 
،مت  حجز كميات    2020 15 ج�ان 
معتربة  من امل�اد الغذائية غ� �شاحلة 
ت�شجيل  مع  الب�رشي  لال�شتهالك 
بعدم  املتعلقة  املخالفات  العديد، من 

ال�قائية  التداب�  خمتلف  اح��رتام 
اأ�شاف  .و  التجارية  املحالت  داخل 
الف�اكه  من  كلغ   36 حجز  مت  ان��ه 
املجففة و 66 قارورة ياغ�رت ذات 
�شعة 01 لرت و 192 وحدة ياوورت 
وزن 90غراما، باالإ�شافة اىل كميات 
من اللح�م و امل�اد الغذائية  االأخرى، 
يف  للبيع  معرو�شة  كانت  التي  
كان  ما  منها  �شحية  غ�  ظ��روف 
تنعدم  ما  منها  و  ال�شالحية  منتهي 
فيه البيانات االجبارية لل��شم و كذا 

 1344 حجز  مت  .و  التخزين  �رشوط 
علبة  و4000  بال�شتيكيا  ك�با 
خالية  )كي�شات(  باحلل�يات  خا�شة 
يف  املطل�بة  االجبارية  البيانات  من 
اتخاذ  ذلك،  على  بناء   ليتم  ال��شم، 
باالإتالف  املتعلقة  االإج��راءات  جميع 
املخالفني،  �شد  اجلزائية  املتابعة  و 
 ، املخت�شة  امل�شالح  مع  بالتن�شيق 
االطار  هذا  يف  انه  الذكر  يجدر  و 
وخالل نف�ص املدة مت ت�شجيل العديد 
املتعلقة بعدم االلتزام  املخالفات  من 

داخل  االإلزامية  ال�قائية  بالتداب� 
ت�شجيل  مت  ،حيث  التجارية  املحالت 
اأكرث من 376 خمالفة يف هذا ال�شاأن، 
بعدم  خا�شة  خمالفة   349 منها 
االلتزام بارتداء الكمامات او االأقنعة 
التجارية، يف  املحالت  داخل  ال�اقية 
تتعلق  االأخرى  املخالفات  تبقى  حني 
و  النظافة  اإج���راءات  اح��رتام  بعدم 
داخل  التباعد  اإج��راءات  و  التعقيم، 

هذه املحالت .
�ش��شه حممد الزين

حجز مواد غذائية غري �شاحلة بتب�شة
ت�شجيل 376 خمالفة تتعلق بعدم احرتام االإجراءات الوقائية داخل املحالت

من بينهم �شقيقه وقريباه

توقيف 5 اأ�شخا�س ي�شتبه يف تورطهم بجرمية قتل بوادي اجلمعة بغليزان 
مل�شتغامن  ال�الئي  االأمن  م�شالح  متكنت 
االإطاحة  من  االأخ���ة  �شاعة   48 خالل 
ب�شبكة دولية منظمة خمت�شة يف تهريب 
االأ�شخا�ص، و تنظيم رحالت الهجرة غ� 
ال�رشعية عن طريق البحر  ، ح�شبما علم 
اأن  امل�شدر  اأمني.واأو�شح  م�شدر  من 
العملية جاءت بناء على معل�مات وردت 
ال�الئي مفادها وج�د  االأمن  اإىل م�شالح 
جمم�عة من االأ�شخا�ص ب�شدد التح�ش� 
و االإعداد لالإبحار ال�رشي نح� ال�ش�احل 

"م�لن  منطقة  من  انطالقا  االإ�شبانية، 
مدينة  ب�شاحل  بيج�ر(  )مطحنة  بيج�ر" 

م�شتغامن.
بني  تقع  التي  املنطقة  مت�شيط  بعد  و 
التجاري  امليناء  و  "املطربة"  �شاطئ 
متحركة،  و  راج��ل��ة  اأمنية  ب��دوري��ات 
ال�شبت  ليلة  ال�رشطة  م�شالح  متكنت 
و  ر�شد  من  م�شاًء  العا�رشة  ح��دود  يف 
ت�قيف 7 اأ�شخا�ص مر�شحني للهجرة غ� 
ال�رشعية على م�شت�ى ال�شاطئ ، ي�شيف 

حرا�ص  وح��دات  متكنت  امل�شدر.و  ذات 
ال�ش�احل يف ال�شاعات االأوىل من ت�قيف 
 16 وعددهم  املجم�عة  هذه  اأف��راد  باقي 
 16 بعد  على  البحر،  عر�ص  يف  �شخ�شا 
غرب  �شمال  كيل�مرتا(   30( بحريا  ميال 
ت�ا�شل  التحقيقات  اأظهرت  بينما  امليناء 
اآخرين، ينتم�ن  اأ�شخا�ص  املجم�عتني مع 
لنف�ص ال�شبكة يت�اجدون يف بلد اإفريقي 

و اآخر اأوروبي.
ت�شليم  امل�شدر  ذات  اإىل  ا�شتنادا  ومت 

عدد  لي�شل  االأمنية  للجهات  امل�ق�فني 
�شخ�شا   23 املجم�عة  لهذه  املنتمني 
من  �شنة  و35   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
ب�شفة  مقيمني  اأجنبية  رعية   18 بينهم 

غ� �رشعية.
وحجزت م�شالح االأمن خالل هذه العملية 
قارب �شيد تقليديا ال�شنع و حمركا و9 
دالء   ملادة البنزين و�شرتة اإنقاذ و م�ؤونة، 
لهذه الرحلة ال�رشية و مبالغ مالية بالعملة 
و24.400  اأورو   2.755 قدرها  االأجنبية 

دج  ، ي�شيف امل�شدر نف�شه.
و  ال�طني  الرتاب  اإىل  الدخ�ل  وبتهمة 
ال�رشعية و االإعداد و تنظيم  االإقامة غ� 
البحر،  طريق  عن  ال�رشعية  غ�  الهجرة 
دولية  �شبكة  عرب  االأ�شخا�ص  تهريب  و 
�شد  ق�شائي  ملف  اإجن���از  مت  منظمة، 
امل�ق�فني و �شيتم تقدميهم يف وقت الحق، 
كما   ، املخت�شة   الق�شائية  اجلهات  اأمام 

اأ�شار اإليه نف�ص امل�شدر.
ق/غ



مدوار: ا�شتكمال الدوري 
اجلزائري لن يفيدنا ب�شيء

مالل: �شبيبة القبائل باإمكانه 
حتقيق املفاجاأة

�شباب بلوزداد يوا�شل 
حمالته التطوعية

اأنــه  كلوب  يــورغــن  ليفربول  ــدرب  م ــد  اأك
ل يــتــوقــع الإنـــفـــاق بــبــذخ خـــالل فــرتة 
املو�شم  انطالق  قبل  ال�شيفية  النتقالت 
م�شتقبال  يــرى  ــه  اأن اإىل  م�شريا  اجلــديــد، 
ال�شبان  الــالعــبــن  ــن  م لــلــعــديــد  ــــدا  واع
الأ�شا�شية  الت�شكيلة  دخول  على  القادرين 

لبطل الربميريليغ.
الــدوري  بلقب  التتويج  ليفربول  و�شمن 
الــقــدم ب�شكل  لــكــرة  املــمــتــاز  الإجنــلــيــزي 
من  فرينر  تيمو  ل�شم  مر�شحا  وكان  مبكر، 
اأن يختار  رازن بال �شبورت ليبزيغ، قبل 
النتقال  عاما   24 العمر  من  البالغ  الالعب 

اإىل ت�شل�شي.
من  املقبلة  النــتــقــالت  اإن  كــلــوب  وقـــال 
ال�شفقات  من  العديد  ت�شهد  األ  املرجح 
الآثـــار  ب�شبب  املــا�ــشــيــة،  الــ�ــشــنــوات  مثل 
القت�شادية جلائحة كورونا على الأندية.
على  اأثره  كوفيد  "ترك  لل�شحفين  وقال 
اجلانبن داخل اللعبة وخارجها، وهذا اأمر 
هذا  يكون  اأن  املرجح  غري  ومن  طبيعي، 

ال�شيف مليئا بالنتقالت يف العامل".
واأ�شاف "ل ميكن اأن ننفق املالين واملالين 
لأننا نريد ذلك، اأو نعتقد اأن من اجليد اأن 
ذلك.  يف  اأبــدا  نرغب  نكن  مل  ذلك.  نفعل 
كيف  قوية  ت�شكيلة  وجود  مع  اأنه  امل�شكلة 

�شوق  يف  القوية  الت�شكيلة  تدعيم  �شيمكن 
النتقالت؟".

اأن  اإىل  املرء  "يحتاج  الأملاين  املدرب  وتابع 
حلول  عن  البحث  ونحاول  مبتكرا،  يكون 
فلدينا  الكثري،  هناك  يزال  ول  داخلية، 
خطوات  قطع  بو�شعهم  لعبن   4 اأو   3

كبرية".
اأخرى، �شرح مدافع ليفربول  ومن ناحية 
باقي  ــن  ع �شيغيب  اأنـــه  مــاتــيــب  ــل  ــوي ج

يف  اإ�شابة  ب�شبب  اجلاري  املو�شم  مناف�شات 
القدم.

يف  لالإ�شابة  الكامريوين  املدافع  وتعر�ص 
مع  �شلبيا  فريقه  فيها  تعادل  التي  املباراة 

اإيفرتون يوم 21 يونيو/حزيران اجلاري.
الدوري  بلقب  بالفعل  تّوج  ليفربول  وكان 
على  مراحل   7 تبقي  مع  املمتاز  الإجنليزي 
للفريق يف  الأول  اللقب  املو�شم، وهو  نهاية 

الدوري املمتاز منذ عام 1990.

النهائي  ربع  الــدور  مباراة  عرفت 
م�شاركة  اإنكلرتا  كاأ�ص  م�شابقة  من 
للنجم اجلزائري،  اأ�شا�شية جديدة 
ريا�ص حمرز، والتي فاز بها فريقه 
ح�شاب  عــلــى  �شيتي  مان�ش�شرت 
نيوكا�شل يونايتد بهدفن نظيفن 
بارك"،  جيم�ص  "�شانت  ملعب  على 
الــدور  يف  اأر�شنال  فريق  ليواجه 

املقبل.

اإيفينيغ  "مان�ش�شرت  موقع  ــد  واأع
املكانة  فيه  يتحدث  تقريراً  نيوز" 
يف  ـــرز  حم يحتلها  ــحــى  اأ�ــش ــي  ــت ال
غوارديول،  بيب  املدرب  ح�شابات 
ُيعترب  اجلزائري  النجم  لأن  وهذا 
يف  �ــشــارك  ــذي  ال الوحيد  الــالعــب 
منذ  اأ�ــشــا�ــشــيــًا،  ــات  ــاري ــب امل جميع 
اأ�شبوعن  قبل  للمناف�شة  العودة 
ب�شبب  اأ�شهر  لثالثة  توقف  بعد 

اأزمة فريو�ص كورونا.
"املاكاباي�ص"  مــواجــهــة  وعــرفــت 
ــص احلــــار�ــــص الـــربازيـــلـــي  ــو� ــل ج
مقاعد  على  مورايي�ص  اإيدر�شون 
ريــا�ــص  اأن  يعني  ــا  مم الـــبـــدلء، 
يف  الوحيد  الالعب  اأ�شبح  حمــرز 
املباريات  كّل  دخل  الذي  الت�شكيلة 
ال�شتئناف،  منذ  اأ�شا�شيًا  الأربـــع 
برينلي  اأر�شنال،  �شد  كانت  والتي 

نيوكا�شل  واأخـــــرياً  وت�شيل�شي 
يونايتد.

الت�شكيلة  يف  حمرز  مناف�شي  ومن 
بريناندو  ي�شارك  مل  الأ�شا�شية، 
وهي  برينلي  �شد  اإل  اأ�شا�شيًا  �شيلفا 
رحيم  عنها  غــاب  الــتــي  املــبــاراة 
اأمــا  اأطـــوارهـــا،  طيلة  �شتريلينغ 
اأنه  فيبدو  �شاين  ــوروي  ل الأملـــاين 
بداأ يخرج �شيئًا ف�شيئًا من ح�شابات 
الأخري  كان  وقت  يف  غــوارديــول، 
اأن  املا�شي  الأ�ــشــبــوع  اعــرتف  قــد 
لعبه ال�شاب لن يجدد عقده، مما 
قريبة  اأ�شبحت  مغادرته  اأن  يعني 

اإىل بايرن ميونخ.
حمرز  ريا�ص  بقاء  املوقع  ور�شح 
لأول  الحتياطية  الت�شكيلة  يف 
الــذي  اللقاء  يف  الــعــودة،  مــن  مــرة 
اخلمي�ص  يــوم  "�شيتي"  �شيجمع 
بطل  ليفربول  مبناف�شه  املقبل 
فريق  لأن  وهذا  "الربميريليغ"، 
بحاجة  ال�شابق  �شيتي  لي�شرت  جنم 
كــثــافــة  بــ�ــشــبــب  ــــراحــــة،  ال اإىل 
لعب  لأي  بالن�شبة  املــ�ــشــاركــات 
اإذ  التوقف،  من  طويلة  فرتة  بعد 
الناحية  من  عليه  �شهاًل  يكون  لن 
كرث  لعبن  اأن  خا�شة  البدنية، 
خمتلفة  لإ�ــشــابــات  عر�شة  كــانــوا 

ب�شبب ذلك.

من   32 املــرحــلــة  مناف�شات  ا�شتمرار  مــع 
يحظى  اأن  ينتظر  الإجنــلــيــزي،  ـــدوري  ال
باللقب،  تتويجه  ح�شم  الــذي  ليفربول، 
مان�ش�شرت  لعبي  جانب  من  �شريف  مبمر 
يلتقي  عندما  الــ�ــشــابــق،  البطل  �شيتي، 

الفريقان اخلمي�ص املقبل.
بالدوري  البقاء  على  املناف�شات  وتتوا�شل 
بطاقات  انـــتـــزاع  ــك  ــذل وك الإجنــلــيــزي، 

امل�شاركة الأوروبية يف املو�شم املقبل.
واأ�شتون  �شيتي  نورويت�ص  فرق  تــزال  ول 
فيال وبورمنوث وكذلك و�شت هام، بحاجة 
تفادي  اأجــل  من  النقاط  ح�شد  اإىل  ما�شة 
ــن فــرق  ـــدور الــ�ــشــراع ب الــهــبــوط، كــمــا ي
ل  حيث  الأوروبية  امل�شاركة  على  املقدمة 
�شيتي  لي�شرت  بن  نقاط  �شت  �شوى  يف�شل 

الثالث ومان�ش�شرت يونايتد ال�شاد�ص.
وتلقى نورويت�ص �شيتي �شدمة اأم�ص الأول 
ال�شبت عندما خ�شر اأمام مان�ش�شرت يونايتد 
الحتاد  كاأ�ص  من  الثمانية  دور  يف   2  /  1
اليونايتد يف  الإجنليزي، يف مباراة ح�شمها 
بعد  الإ�شايف،  الوقت  من  الأخرية  الثواين 

اأن انتهى الوقت الأ�شلي بالتعادل 1 / 1.
و�شكلت الهزمية �شربة موجعة لنورويت�ص 
الدوري  يف   20 املركز  يف  يقبع  الذي  �شيتي، 
ــرب  اأق خلف  نــقــاط  �شت  بــفــارق  املــمــتــاز، 
يف  البقاء  لأ�شحابها  ت�شمن  التي  املراكز 
من  فقط  مراحل  �شبع  قبل  الربميريليج، 
يف  فر�شته  تبدو  وبالتايل  امل�شابقة،  نهاية 

البقاء �شئيلة.

ولكن دانييل فارك املدير الفني لنورويت�ص 
يقدمها  الــتــي  امل�شتويات  اأن  اأكـــد  �شيتي 

الفريق تعزز اأماله يف حتقيق املعجزة.
"خ�شرنا  الكاأ�ص:  مباراة  عقب  فارك  وقال 
ا�شتخال�ص  علينا  لعب...  دقيقة   120 بعد 
كبريا  متا�شكا  ا�شتعر�شنا  فقد  الإيجابيات، 
الأول.  الطراز  من  فريق  ــام  اأم الدفاع  يف 
واإذا حافظنا على الن�شباط، �شتكون لدينا 

فر�ص اأمام اأف�شل فرق الدوري".
ويحل نورويت�ص �شيتي �شيفا على اآر�شنال، 
الأربعاء،  غد  بعد  التا�شع،  املركز  �شاحب 
يتواجد  اآر�شنال  يــزال  ل  الــذي  الوقت  يف 
امل�شاركة  على  املناف�شة  ــار  اإط داخــل  فيه 

الأوروبية.
ع�شر،  الثامن  املركز  �شاحب  بورمنوث،  اأما 
ــل غــيــاب كــالــوم  ــن اأزمــــة يف ظ فــيــعــاين م
ويل�شون ملباراتن ب�شبب الإيقاف، و�شتكون 
اأولهما املباراة املقررة اأمام نيوكا�شل م�شاء 

الأربعاء.
اللتن  املــبــاراتــن  كلتا  بــورمنــوث  وخ�شر 
بعد  املناف�شات  ا�شتئناف  عقب  خا�شهما 
فرتة توقف طويلة ب�شبب جائحة فريو�ص 

كورونا امل�شتجد )كوفيد19(.
لبورمنوث  الفني  املدير  هــاو  ــدي  اإي وقــال 
اآخرين  لعبن  �شيمنح  ويل�شون  غياب  اإن 
وتقدمي  قدراتهم  ل�شتعرا�ص  الفر�شة 

عرو�ص بطولية.
ولكن  �شديدة،  اأمــل  خيبة  "هي  واأو�ــشــح: 
هذا  فاإن  اإيقاف،  اأو  اإ�شابة  تواجه  عندما 

مينح الفر�شة لالعب اآخر بالفريق".
بالتاأكيد،  كالوم  جهود  "�شنفتقد  واأ�شاف: 
لنا،  بالن�شبة  للغاية  ومهم  كبري  لعب  هو 
الفر�شة  على  �شيح�شل  ــر  اآخ لعبا  لكن 

لإحداث الفارق".
�شيتي فريق ليفربول  وي�شت�شيف مان�شرت 
بيب  وعـــد  وقـــد  "الحتاد"،  ملعب  عــلــى 
�شيتي  ملان�ش�شرت  الفني  املدير  جوارديول 
باأن لعبيه �شي�شكلون ممرا �شرفيا لالعبي 
الفني  ــر  ــدي امل ــه  ــدرب ي ـــذي  ال لــيــفــربــول، 

يورجن كلوب.
ا�شتعرا�ص  اإىل  �شيتي  مان�ش�شرت  ويتطلع 
قدرته على املناف�شة على اللقب جمددا يف 
اإىل  ليفربول  ي�شعى  بينما  املقبل،  املو�شم 
الدوري،  يف  �شيتي  مان�ش�شرت  رقم  حتطيم 
واملتمثل يف ح�شد 100 نقطة، حيث ميتلك 
ال�شدارة،  يف  نقطة   86 حاليا  ليفربول 
يف  له  متبقية  مباريات  �شبع  قبل  ــك  وذل

امل�شابقة.
الثالث،  املركز  �شاحب  �شيتي  لي�شرت  اأمــا 
اإىل  ويتطلع  اإيفرتون،  على  �شيفا  فيحل 
موقعه  لتعزيز  اإيجابية  نتيجة  حتقيق 

�شعيا لتاأمن م�شاركته بدوري الأبطال.
�شيتي  لي�شرت  لعب  جراي  دميرياي  وقال 
فر�شة  ت�شكل  اإيفرتون  اأمــام  املــبــاراة  اإن 
خ�شارة  بــعــد  فــعــل،  رد  ــار  ــه لإظ مثالية 
كاأ�ص  من  وخروجه  ت�شيل�شي  اأمام  الفريق 

الحتاد الإجنليزي.
الــدوري  يف  رائــع  و�شع  يف  "نحن  واأ�ــشــاف: 
ذلك،  على  نحافظ  اأن  املهم  من  املمتاز... 
الحتفاظ  ونــحــاول  تركيزنا،  ونــوا�ــشــل 

مبركزنا ورمبا حت�شينه".
بفارق  الرابع  املركز  �شاحب  ت�شيل�شي  اأما 
فيحل  �شيتي،  لي�شرت  خلف  واحدة  نقطة 
بفارق  يتفوق  الذي  هام،  و�شت  على  �شيفا 

الأهداف فقط اأمام مراكز الهبوط.
الفني  املــديــر  ــارد  ــب لم فــرانــك  ويتطلع 
ح�شاب  على  النقاط  ح�شد  اإىل  لت�شيل�شي 
جهود  يفتقد  قد  لكنه  ال�شابق،  فريقه 
بولي�شيت�ص  كري�شتيان  الأمريكي  املهاجم 
ــام  ــاراة اأم ــب ــالل امل ــرج خ ــان قــد خ الــذي ك
م�شابا  الإجنليزي،  الحتاد  كا�ص  يف  لي�شرت 

يف ربلة ال�شاق )ع�شلة ال�شمانة(.

اأجماد  ل�شرتجاع  ميالن  نادي  يتطلع 
ال�شاحة  اإىل  بقوة  والــعــودة  املا�شي، 
�شبع  تتويجه  �شهدت  التي  الأوروبية، 
ــرات بــدوري اأبــطــال اأوروبـــا، ولهذا  م
م�شروع  و�شع  الفريق  اإدارة  قـــّررت 
يعتمد على الالعبن ال�شباب، من اأجل 

حت�شري ن�شخة قوية يف املو�شم املقبل.
ال�شابق،  "الرو�شونريي"  جنم  ويــرى 
�شيا�شة  اأن  اأمـــربوزيـــنـــي،  ما�شيمو 
�شتعود  الواعدة  املواهب  على  العتماد 
ــق، بــتــواجــد  ــري ــف بــالــفــائــدة عــلــى ال
ــري بــن نــا�ــشــر، فــقــال: "جنح  ــزائ اجل
بعد  مــ�ــشــتــواه  حت�شن  يف  اإ�ــشــمــاعــيــل 
ــرز  اأب بــن  مــن  و�ــشــار  �شعبة،  بــدايــة 

الالعبن يف الت�شكيلة".
"�شكاي  ل�شبكة  ت�شريحات  يف  وتابع 
اإ�شماعيل  يف  "اأرى  الإيطالية  �شبورت" 
للم�شتقبل،  مهّما  لعــبــًا  نا�شر  بــن 
رفقة  يقدمه،  ــذي  ال املـــردود  بف�شل 

ثيو هرينانديز وريبيت�ص، وجمموعة 
يتقّدمهم  الآخـــريـــن  الــالعــبــن  ــن  م

الربازيلي باكيتا".
الـــدويل اجلــزائــري يف حت�شن  وجنــح 

و�شحح  ــوظ،  ــح ــل م بــ�ــشــكــل  ـــه  ـــام اأرق
اللزوم،  عن  الزائد  وعنفه  اأخــطــاءه 
بعد اأن كّلفه عدداً كبرياً من البطاقات 
كالعب  نف�شه  ليفر�ص  الــ�ــشــفــراء، 
اأ�شا�شي، وي�شبح مطلوبًا يف باري�ص �شان 

جريمان ومان�ش�شرت �شيتي.
عودة   يف  الو�شط  خط  لعــب  و�شاهم 
فوز  يف  جت�ّشدت  موؤخراً،  مليالن  قوية 
دون  بهدفن  رومــا  املناف�ص  على  مهم 
ال�شابع بفارق  مقابل، لريتقي للمركز 
فقط  و�شت  نابويل،  عن  نقاط  ثــالث 

عن �شاحب املركز اخلام�ص روما.
يف  قــويــة  مــبــاريــات  مــيــالن  وتنتظر 
ناديي  من  كل  اأمــام  املقبلة،  الأ�شابيع 
نابويل،  وكذلك  ويوفنتو�ص  لت�شيو، 
بفائدة  �شيعود  فيها  النت�شار  اأن  غري 
�شي�شمح  اأنه  مبا  الفريق،  على  كبرية 
الأوروبية  املناف�شة  للعب  بالتاأهل  له 

باملو�شم املقبل.

العربي  هالل  اجلزائري،  الدويل  توج 
ال�شبت  يــوم  لليونان،  بطال  �ــشــوداين، 
اأثينا  ــك  اأي على  الفوز  عقب  املا�شي، 
بنتيجة 1-2 حل�شاب الأ�شبوع الـ30 من 
“�شوداين”  وغاب  اليونانية،  البطولة 
التي  ــة  ــاب ــش الإ� ب�شبب  املـــبـــاراة  ــن  ع
تعر�ص لها يف �شهر فيفري املا�شي حتى 
قبل توقف املناف�شة يف اليونان ب�شبب 
من  وبالرغم  كورونا،  فريو�ص  جائحة 
اإىل  وعــودتــه  ال�شحي  و�شعه  حت�شن 
منذ  اأثينا  يف  رفــاقــه  مــع  التدريبات 
خالل  املــدرب  به  ي�شتنجد  مل  فــرتة، 
تر�شيم  عــرفــت  الــتــي  املـــبـــاراة،  هــذه 
اليوناين  للدوري  بطال  “اأوملبياكو�ص” 
نهاية  ــد  ــوع م عـــن  ــــولت  ج  6 قــبــل 
الفارق  عمق  اأن  بعد  وذلك  البطولة، 

ليحرز  نقطة،   19 اإىل  و�شيفه  اأمـــام 
اللقب الـ45 يف تاريخه، و�شاهم مهاجم 
�شوداين،  هالل  �شابقا،  ال�شلف  اأوملبي 
املو�شم  هــذا  ببطولة  فريقه  فــوز  يف 
املناف�شة  عن  غيابه  من  الرغم  على 
�شجل  اأنه  علما  العودة،  مرحلة  خالل 
حا�شمة  متريرات   5 منح  و  اأهــداف   7

لزمالئه يف 17 مباراة.
“�شوداين” على �شاد�ص بطولة  وحت�شل 
تتويجه  بعد  الكروي  م�شواره  كل  يف 
البطولة  بلقب  ال�شلف  اأوملــبــي  ــع  م
مع  بطولت   4 عن  ف�شال  اجلزائرية، 
اإ�شافة  كــرواتــيــا،  يف  زغـــراب  دينامو 
نادي  مع  املو�شم  هذا  الأخري  لقبه  اإىل 
الألقاب  احت�شاب  دون  اأوملبياكو�ص، 
املحلية الأخرى التي نالها مع فيكتوريا 

غيماري�ص يف الربتغايل. 
اأن  بـــالـــذكـــر،  اجلـــديـــر 
حرم  �شوداين”  “هالل 
تتويج  يف  امل�شاركة  مــن 
ـــي  ـــن ـــوط ـــب ال ـــخ ـــت ـــن امل
يف  اأفريقيا  اأمم  بكاأ�ص 
�شمن  يــكــن  ومل  مــ�ــشــر، 
خا�شت  التي  املجموعة 
النهائيات ب�شبب هاج�ص 
يطارده  الذي  الإ�شابات 
البطولة  مغادرته  منذ 
�شنتن،  منذ  الكرواتية 
اأي�شا  عائقا  كــان  ــذي  وال
نوتنغهام  مع  تاألقه  اأمــام 

فوري�شت يف اجنلرتا.

اأزمة باليلي مع الأهلي ال�شعودي تتوا�شل
ل يزال النادي الأهلي ال�شعودي يواجه اأزمة تتعلق بعدم قدرة يو�شف باليلي على العودة اإىل اململكة، لالنخراط يف تدريبات فريقه ح�شبما ذكرته م�شادر �شحفية 

�شعودية.
اأوت   4 اأن ت�شتاأنف م�شابقة الدوري يف  21 جوان بناء على قرار وزارة الريا�شة ال�شعودية، على  اأندية الدوري ال�شعودي للمحرتفن قد عادت للتدريبات يف  وكانت 

املقبل، بعد توقف طويل ب�شبب تف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد.
وك�شفت �شحيفة “الريا�شية” ال�شعودية اأن موعد و�شول يو�شف باليلي للمملكة مل يتحدد بعد ب�شبب غلق املجال اجلوي يف اجلزائر.

وطالبت اإدارة الأهلي من باليلي اخل�شوع لتدريبات منفردة مكثفة للحفاظ على لياقته البدنية حلن فتح املجال اجلوي يف اجلزائر كي يتمكن من العودة اإىل اململكة.

كلوب يك�شف عن �شيا�شة ال�شفقات اجلديدة 
واالإ�شابة تنهي مو�شم ماتيب

حتول مفاجئ يف و�شعية حمرز مع مان�ش�شرت �شيتي

اأ�شطورة ميالن: م�شتقبل الفريق معلق بقدمي بن نا�شر�شدام تكرميي بني ليفربول وال�شيتي.. و�شراع الهبوط ي�شعل الربميريليج

�شوداين يرثي �شجل تتويجاته االأوروبية بلقب �شاد�س يف اليونان

اجلزائرية،  الرابطة  رئي�ص  مــدوار  الكرمي  عبد  اأكد 
والثانية،  الأوىل  الدرجتن  اأندية  روؤ�شاء  غالبية  اأن 
تطبيق  ا�شتحالة  ظل  يف  املو�شم،  اإلــغــاء  قــرار  دعموا 

الربوتوكول ال�شحي املقرتح من قبل وزارة ال�شحة.
"مل�شنا  الإثنن  اليوم  �شحفية  ندوة  خالل  مدوار  وقال 
اأندية الدرجتن الأوىل والثانية،  لدى غالبية روؤ�شاء 
الرغبة يف عدم ا�شتكمال املو�شم، بالنظر اإىل ال�شعوبات 

التي قد تواجه فرقهم مادًيا و�شحًيا".
لي�شت  احلا�شر  الوقت  يف  القدم  كرة  "�شراحة  واأ�شاف 
اأو �شرورة، عودة الدوري من عدمها لن تفيدنا  اأولوية 
اأهمية بالغة ل�شحة املواطن  ب�شيء، خا�شة واأننا نويل 

و�شالمة ال�شعب اجلزائري".
من  مادًيا  ت�شتفيد  �شوف  الأنــديــة  اأن  "اأعتقد  وتابع 
اإلغاء املو�شم اأكرث من ا�شتكماله، ولكن هذا ل يعني اأننا 
يف  رغبته  اأبدى  الذي  الفيدرايل  املكتب  قــرارات  �شد 

ا�شتكمال املو�شم".

رئي�ص  مالل،  �شريف  اأكد 
جمل�ص اإدارة نادي �شبيبة 
اأن  الثنن،  يوم  القبائل، 
قرار  مع  يــزال  ل  فريقه 
م�شريا  املو�شم،  ا�شتكمال 
اأن  اإىل  ـــه  ذات ــت  ــوق ال يف 
والأخــري،  الأول  الــقــرار 
ــد الــ�ــشــلــطــات  ــي يــبــقــى ب
املـــخـــتـــ�ـــشـــة واملـــكـــتـــب 

الفيدرايل.
وقال مالل، يف ت�شريحات 

لو�شائل الإعالم: "بكل �شراحة، ل�شنا نحن من �شنوقف 
الدوري اأو نقرر ا�شتئنافه، فنحن فقط مطالبون مبنح 

راأينا وموقفنا من ا�شتكمال املو�شم".
�شبيبة  الآن،  واأعيدها  ال�شابق  يف  قلتها  "لقد  وتابع: 
القبائل مع قرار ال�شتئناف اليوم، اأو بعد �شهر، اأو بعد 
وباإمكاننا  متقدما،  مركزا  نحتل  فنحن  اأ�شهر،  ثالثة 

حتقيق املفاجاأة يف نهاية املو�شم".
عن  والدفاع  املو�شم،  ا�شتكمال  نريد  اأننا  "رغم  وختم: 
كامل حظوظنا يف الـ8 مباريات املتبقية، اإل اأننا نحرتم 
باعتباره  الفيدرايل  واملكتب  ال�شحية،  ال�شلطات  قرار 

واحدا من املعنين باتخاذ القرار".

بــلــوزداد،  �شباب  لنادي  املالك  "مادار"  جممع  يوا�شل 
اجلزائرية  امل�شت�شفيات  مل�شاعدة  التطوعية،  حمالته 

على الت�شدي جلائحة فريو�ص كورونا امل�شتجد.
للنادي  الر�شمي  احل�شاب  اأبــرزه  بيان  يف  املجمع  واأعلن 
البلوزدادي على في�شبوك، ام�ص الثالثاء، تربعه بعدد 
للم�شت�شفيات،  املركزية  لل�شيدلية  الطبية  املعدات  من 
يف   COVID-19 وبــاء  انت�شار  مكافحة  جهود  لدعم 

اجلزائر.
واأجهزة  مراقبة،  اأجهزة  يف  الطبية  املعدات  ومتثلت 
قيا�ص ال�شغط، واأجهزة تخطيط القلب، واأجهزة تنف�ص 

ا�شطناعي، وم�شخات حقن كهربائية، واأ�شرة اإنعا�ص.
كما تعهد املجمع بتقدمي املزيد من الدعم للم�شت�شفيات 
الت�شدي  يف  للم�شاعدة  املقبلة،  الأيــام  يف  اجلزائرية، 
بامل�شاهمة  م�شروط  الال  التزامه  اأكدت  حيث  لالأزمة، 
امليدانية لو�شع حد لالزمة، وتخفيف العبء عن وزارة 

ال�شحة.

هازارد من  اأكرث  �شجلوا  مدريد  بريال  العبًا   15

�شالح: حققت ما اأريد مع ليفربول

حتديد مواعيد انتقاالت ال�شيف وال�شتاء يف اإ�شبانيا

حكيمي �شينتقل من ريال مدريد الإنرت ميالن مقابل 
يورو مليون   50

يتحلى زين الدين زيدان مدرب ريال 
مع  التعامل  يف  بال�شرب  مدريد 

اإيدن هازارد  البلجيكي  النجم 
على  فاعليته  قــلــة  رغـــم 

الأرقــام  ت�شري  اإذ  املرمى، 
اإىل اأن 15 لعبًا بالفريق 
ــًا  ــداف اأه �شجلوا  امللكي 

اأكرث منه هذا املو�شم.
اإىل  و�ـــشـــولـــه  ـــذ  ـــن وم
ـــازارد  ه �شجل  ــد  ــدري م

هدفًا واحداً فقط، و�شدد 
املرمى  على  ــدة  واح كــرة 

اإ�شبانيول  ــاراة  ــب م خــالل 
اأخرب  ــدان  زي لكن  الأخـــرية، 

ال�شحافين بعدها: "�شت�شاهدون 
اأف�شل ن�شخة من هازارد قريبًا".

وغاب جنم ت�شل�شي ال�شابق عن معظم فرتات 
اللحاق  يف  احلظ  وخدمه  الريال،  مع  الأول  مو�شمه 

باجلولت الأخرية عقب توقف املو�شم 
ــة  اأزم ب�شبب  اأ�شهر  ثالثة  لنحو 

كورونا.
ومّرت 9 اأ�شهر على اآخر هدف 
الوحيد  وهدفه  لــهــازارد، 
غرناطة،  اأمــام  امللكي،  مع 
�شحيفة  ـــــرت  ذك كــمــا 
عن  �شام  وبعدها  )اأ�ــص(، 
مباراة،   12 يف  الت�شجيل 
وهذا لي�ص مقبوًل لالعب 
مليون   100 الــنــادي  كلف 

يورو.
ملحات  ــر  ــه اأظ هـــــازارد  لــكــن 
�شناعة  م�شتوى  على  جــيــدة 
ا�شتئناف  منذ  والأهــداف  الفر�ص 
كرمي  مع  جيدة  �شراكة  و�شنع  الليغا، 
فالن�شيا،  اأمــام  هدفًا  له  �شنع  اأن  بعد  بنزمية 

واآخر ل�شرخيو رامو�ص اأمام اإيبار.

ــد �ـــشـــالح، جنم  ــم ــري حم ــش ــ� ــق امل عــل
بلقب  فريقه  فوز  على  ليفربول، 

 ،19 للمرة  الإجنليزي  الــدوري 
والأوىل منذ 30 عاًما.

وقال �شالح، يف ت�شريحات 
الر�شمي  املــوقــع  اأبــرزهــا 
ل  �شعور  "اإنه  لليفربول: 
بطولة  حت�شد  اأن  ي�شدق 
ــوز  ــف ـــم. ال ـــج بـــهـــذا احل
بــــالــــدوري الإجنــلــيــزي 

طويلة  �شنوات  بعد  املمتاز 
اأمر رائع للنادي واملدينة".

و�شف  ميكنني  "ل  واأ�ــشــاف: 
جئت  عندما  بالكلمات،  �شعوري 

بالدوري  الفوز  اأريد  اإنني  قلت  هنا 
اإىل  ح�شر  �شيء  اأول  ــه  اإن الإجنــلــيــزي. 

عقلي".
"اأردت الفوز بالربميريليج ودوري الأبطال،  وتابع: 
وقال النا�ص اإذا كنت ت�شتطيع اختيار بطولة واحدة 
�شاأختار  اإنني  القول  ميكنني  الآن  لكن  هي؟  ما  فقط 

البطولتن".

بالربميريليج،  الفوز  "عقب  واأو�شح: 
ميثل  اإنـــه  الآن  الــقــول  اأ�شتطيع 
اجلميع  للمدينة.  خمتلًفا  �شيًئا 

جمنون بهذا التتويج".
رائع  �شعور  "اإنه  ووا�ــشــل: 
للجميع، ولكننا دون دعم 
ــول  ــا ح ــرين ــاه ــم ـــل ج ك
لنفوز  نــكــن  مل  الـــعـــامل 
لقد  ــج.  ــي ــريل ــربمي ــال ب
وقام  ــع،  رائ بعمل  قاموا 
الالعبون بنف�ص ال�شيء".

واأردف: "من الرائع ت�شجيل 
الفريق  مل�شاعدة  ـــداف  الأه
اأ�شعر  الفوز باملباريات، لذا  على 
ي�شري  �شيء  وكــل  هنا  �شعيد  اأنني 
ب�شكل جيد مع الفريق. اأنا م�شتمتع بهذا 

الو�شع". 
اجلماهري  جلعل  و�شعنا  يف  ما  كل  بذلنا  "لقد  واأمت: 
اأنفيلد  يف  رائع  بعمل  قاموا  اأنهم  املوؤكد  من  �شعداء. 

وخالل املباريات اخلارجية".

الحتاد  تعليمات  وفق  اجلديد،  للمو�شم  الأوىل  النتقالت  فرتة  مواعيد  القدم  لكرة  الإ�شباين  الحتاد  حدد 
الأوروبي للعبة.

املقبل،  اأغ�شط�ص/اآب   4 يف  �شيبداأ  اإ�شبانيا  يف  ال�شيفية  النتقالت  �شوق  اأن  الثالثاء  ريا�شية  تقارير  واأكدت 
و�شينتهي يف 5 اأكتوبر/ ت�شرين الأول، نظرا لتداعيات فريو�ص كورونا امل�شتجد.

)ماركا(  �شحيفة  ن�شرته  ملا  وفقا  ال�شاأن،  بهذا  الإ�شباين  الكرة  احتاد  من  اإخطارا  القدم  كرة  اأندية  وتلقت 
الريا�شية، التي اأو�شحت اأن �شوق النتقالت ال�شتوية �شيبداأ يف 4 يناير/ كانون الثاين، و�شينتهي يف الأول من 

فرباير/�شباط.
واأو�شحت ال�شحيفة اأن هذا التغيري بخ�شو�ص �شوق النتقالت ال�شيفية �شيكون للعام اجلاري فقط، حيث اأنه 

من املعتاد اأن يبداأ �شوق النتقالت يف اأول اأغ�شط�ص/ اآب، وينتهي يف اآخره.
وجاءت هذه التغيريات جراء توقف الن�شاط الريا�شي يف اأوروبا ملدة جتاوزت 3 اأ�شهر ب�شبب فريو�ص كورونا، 

ما اأدى ل�شتئناف العديد من الدوريات ملبارياتها ب�شكل متاأخر.

و"ماركا"  "اآ�ص"  �شحيفتا  ذكــــرت 
اأن  الثالثاء-  -ام�ص  الإ�شبانيتان 

اأ�شرف  املغربي  الأمين  الظهري 
اإنــرت  اإىل  �شينتقل  حكيمي 

ــن ريـــال مــدريــد  ــالن م ــي م
ــورو  ي مــلــيــون   50 مــقــابــل 
دولر(،  مليون   56.05(
مو�شمن  خــو�ــشــه  بــعــد 
يف  ــــارة  الإع �شبيل  على 

بورو�شيا دورمتوند.
حلكيمي  �شور  والتقطت 

ميالنو  اإىل  و�شوله  اأثــنــاء 
للخ�شوع  الــثــالثــاء-  ــوم  ــي -ال

ن�شر  وكذلك  الطبي،  للفح�ص 
عرب  ــد  ــون دورمت اإىل  وداع  ر�شالة 

ح�شابه يف تطبيق اإن�شتغرام.
 21 العمر  من  البالغ  حكيمي  اإن  "اآ�ص"  تقرير  وقال 

عاما، �شيوقع عقدا ملدة 5 اأعوام مع اإنرت.
ــال  ري ــة  ــي ــادمي اأك ــن  م -املــتــخــرج  حكيمي  ــارك  ــش و�

مدريد- يف 16 مباراة مع الفريق الأول 
فر�شة  لكن   ،2017-2018 مو�شم 
البعيد  ــدى  امل على  ا�شتمراره 
ــت حمـــــدودة يف وجـــود  ــان ك
داين كاربخال والتعاقد مع 
األفارو  الإ�شباين  ــدويل  ال

اأودريوزول يف 2018.
 45 يف  حكيمي  ــارك  ــش و�
مباراة يف كافة امل�شابقات 
مع دورمتوند هذا املو�شم، 
و�شجل 9 اأهداف و�شنع 10 
لي�شاعد الفريق يف احتالل 
الــــدوري  الـــثـــاين يف  املـــركـــز 
ــــاين خــلــف الــبــطــل بــايــرن  الأمل

ميونيخ.
اإن�شتغرام  عــرب  املغربي  الــالعــب  ــال  وق
"الوقت قد حان لإنهاء فرتة رائعة يف حياتي. بعد 
الذي  النادي  هذا  عن  اأرحل  اأن  يجب  رائعن  عامن 

منحني الكثري من اللحظات ال�شعيدة".
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الدكتور فهد اأبو احلاج 

اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم  :ح�شن اليف
----------------------------

املقاومة وب�اك�  رميا  فاطمة 
اأهمية  رمي��ا  فاطمة  جتربة  تظهر 
التحفز  يف  ال��ف��ط��ري  ال��ع��ام��ل 
ف��اإذا  االح��ت��الل،  م���اج��ه��ة  نح� 
ا  راف�شً بطبعه  ن�����ش��ان  االإ ك��ان 
على  وقادًرا  للحرية  حمًبا  للظلم 
للعمل  قابليته  تك�ن  امل��ب��ادرة، 
م��ا جنده  وه���ذا  ع��ال��ي��ة،  امل��ق��اوم 
فنف�شها  رميا،  فاطمة  لدى  وا�شًحا 
بطبعها  وهي  اجل���ر،  تكره  اأبية 
عليها  ل  �شهَّ الذي  االأمر  مبادرة، 
كان  لقد  املقاومة.  يف  االنخراط 
الريفية  وهي  للمقاومة  انتماوؤها 
تعليًما  تتلقى  مل  التي  املحافظة 
باحلركة  م�شبًقا  ت�شمع  ومل  كافًيا 

املراأة،  حترير  مبفاهيم  وال  الن�ش�ية 
الفطرية  امل�شاألة  اأن  على  دليل 
جتربتها،  يف  رئي�ًشا  دوًرا  لعبت 
اأن  على  دليل  ال�قت  بذات  وهي 
يف  الفل�شطينيات  انخراط  هام�ص 
يف  التحرري  ال�طني  امل�رشوع 
ريف  يف  وحتديًدا  املرحلة،  تلك 
معدوًما  يكن  مل  الغربية  ال�شفة 
عامل  لعب  البع�ص.  يعتقد  كما 
تي�ش�  يف  مهًما  دوًرا  القرابة 
اأخ���ه��ا  م��ع  فعملت  مهمتها، 
وان��ط��الق،  ح��ري��ة  بكل  وخالها 
من  الكث�  اأمامها  من  واأزيلت 
اأو  االجتماعية  �ش�اء  املعيقات 
باأن  ويبدو  غ�ها،  اأو  النف�شية 
اإذ  اأي�شا،  اأهميتها  للجغرافية 
�شها  عرَّ االأردن  يف  وج�دها  اأنَّ 

عليها  فتعرفت  املقاومة  ل�شحر 
وقد  التحرري،  م�رشوعها  وعلى 
الظه�ر  بداية  بنف�شها  �شهدت 
وق���اع��ده��ا  للمقاومة  العلني 
 67 ال�  حرب  ��ا  مَّ اأ النهر،  �رشقي 
منحتها  فقد  الكارثية  ونتائجها 
التحدي  خ������ص  على  ال��ع��زمي��ة 
ث����ار ال��ه��زمي��ة وال��ت��ق��دم  مل��ح��� اآ
التحرري.  ال�طني  ب��امل�����رشوع 
املقاومة  رمي��ا  فاطمة  مار�شت 
فقد  وامل�شلح،  ال�شعبي  ب�شقيها 
ت�شكيل  يف  اأخريات  مع  انخرطت 
مل�اجهة  بلدتها  يف  ا�شعاف  طاقم 
ب��ان  اإ �شحايا  وق���ع  احتماالت 
على  واع��رت���ش��ت   ،67 ح���رب 
ال��راي��ات  ب��رف��ع  البع�ص  ق��ي��ام 
امل��ن��ازل  اأ���ش��ط��ح  ع��ل��ى  البي�ص 

ب��ع��د ���ش��ق���ط ال�����ش��ف��ة، ودع��ت 
وعدم  االحتالل  ملقاومة  ب�رشاحة 
االأهايل  و�شجعت  له،  اال�شت�شالم 
ع��ل��ى ع���دم ال���ن���زوح ل����الأردن، 
اأخ��ري��ات  م��ع  مت  نظَّ ��ه��ا  نَّ اأ كما 
ل�شالح  الثياب  لن�شج  م�رشوعا 
اأع��الم  واإع���داد  املقاومة،  رج��ال 
العملي  انخراطها  ا  مَّ اأ فل�شطني. 
��ز  ف��رتكَّ ال��ع�����ش��ك��ري،  اجل��ه��د  يف 
حي�ي  ل�ج�شتي  دعم  تقدمي  يف 
عملت  حيث  امل�شلحة،  خلليتها 
القادمة  االأ�شلحة  ا�شتقبال  على 
اخل��ارج  يف  املقاومة  ق�اعد  من 
بني  الر�شائل  واإي�شال  واإخفاءها 
وخليتها  االأردن  املقاومة يف  قيادة 

الغربية. ال�شفة  يف 

العودة ملرحلة التحرر اخلطوة االأوىل ملواجهة خمططات ال�شم

احل��اج  ب���  اأ فهد  ال��دك��ت���ر  نا�شد 
ل�ش�ؤون  جهاد  اأب�  مركز  عام  مدير 
القد�ص  جامعة  يف  االأ�ش�ة  احلركة 
ومنظمة  الدويل  االأحمر  ال�شليب 
طاقم  بت�شكيل  العاملية  ال�شحة 
على  لل�ق�ف  ال�رشعة  وجه  على 
يقبع  التي  امل��اأ���ش��اوي��ة  ال��ظ��روف 
يعرف  فيما  املر�شى  االأ���رشى  بها 
م�ش�ا  ال��رم��ل��ة،  �شجن  ب��ع��ي��ادة 
من  ع��دد  زي���ارات  وع��رب  ن��ه  اأ اإىل 
من  يعان�ه  ما  ك�شف�ا  لهم  املحامني 
ودون  ال�شع�بة  غاية  يف  ظروف 
وحلاالتهم  لهم  حقيقية  رعاية  اأي 
هناك  اأن  مبينا   . اخلط�ة  املر�شية 
يقبع�ن  فل�شطيني  اأ���ش���   14
ت�جد  ال  حيث  جمحفة،  ب��ظ��روف 
ي�جد  وال  جدية  طبية  فح��شات 
االأع��راف  ح�شب  عالجية  ن�رشات 
فهم  عامليا،  بها  املعم�ل  الطبية 
جزء  وكاأنها  هناك  يقبع�ن  فقط 
م�شبقا  لهم  م��ش�عة  خطة  من 

هناك  اأن  م�شيفا  عليهم،  للق�شاء 
بحقه  م���ر���ص  ق��د  م��ن��ه��م  ع���دد 
معل�مات  عن  وال�ش�ؤال  االبتزاز 

مقابل  معينة  اع��رتاف��ات  وت��ق��دمي 
. بعالجهم  البدء 

االحتالل  دول��ة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   

من  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف  ت�شتغل 
االن��ت�����ش��ار ال��ع��امل��ي ل��ف��اي��رو���ص 
ح�شابات  بت�شفية  وتق�م  ك�رونا 
اإج��رام��ي  ونهج  ب�شع  وباإ�شل�ب 
حك�مة  قبل  من  وخمطط  ممنهج 
دول���ة  ت���اري���خ  واأن  االح���ت���الل، 
االح��ت��الل ال��دم���ي واالإج��رام��ي 
اإىل  ولفت   . ذلك  على  �شاهد  اكرب 
ما  لكل  متيق�شني  �شعبنا  اأبناء  اأن 
حاليا  االح��ت��الل  دول��ة  له  تخطط 
من  جزء  �شم  �شعيد  على  �ش�اء 
اأو  الفل�شطينية  ال�شفة  اأرا�شي 
وا�شعة  اعتقاالت  بحملة  القيام 
بحق  االإج��رام��ي  ال�شل�ك  واأي�شا 
املجتمع  مطالبا  املر�شى،  االأ�رشى 
ال�شمت  حالة  ا�شتمرار  بعد  الدويل 
وتفعيل  االح���ت���الل  دول���ة  جت���اه 
بحقها  ال��دويل  القان�ن  منظ�مة 
�شتجعل  تفعيلها  مت  واإن  والتي 
باهظا  ثما  تدفع  االحتالل  حك�مة 

 . �شعبنا  اأبناء  بحق  جرائمها  لكل 

ينا�شد ال�شليب االأحمر الدويل ومنظمة ال�شحة للوقوف على الظروف 
املاأ�شاوية التي يقبع بها االأ�شرى املر�شى

اأخبار فل�شطني

االأ�شرية املحررة فاطمة 
رميا

ـــرية ذاتـــيـــة  ـــش �
مقت�شبة

رميا  فاطمة  ول��دت 
عام  �شل�اد  بلدة  يف 
وترعرعت   ،1937
ريفية  اأ������رشة  يف 
حم��اف��ظ��ة. وال��ده��ا 
�شلمان  اإ�شماعيل 
رميا  واأم��ه��ا  اأح��م��د، 
النجار،  عمر  �شالح 
ال�شهيد  واأخ����ه���ا 
عاينت  االإل���ه.  عبد 

ريعان  يف  وكانت  املدمرة،  اآثارها  وراأت  النكبة  رميا  فاطمة 
املقاومة  دوريات  اإحدى  يف  اأخ�ها  ا�شت�شهد  عندما  �شبابها 
 .1968 العام  من  ني�شان  االأغ�ار يف  الن�يعمة يف  بلدة  عند 
برز دور فاطمة رميا ال�طني اإبان حرب 67، فكانت واحدة من 
جمم�عة ن�ش�ة تط�عن يف جلنة الإ�شعاف اجلرحى، واأ�شهمن 
يف بث روح ال�شم�د وال�شرب بني امل�اطنني يف االأيام االأوىل 
اأداوؤها لتلتحق باملقاومة امل�شلحة عن  من االحتالل، ثمَّ تط�ر 
طريق اأخ�ها ال�شهيد عبد االإله، وتنتمي ط�ًعا خللية ع�شكرية 
اخللية  النجار. عملت  الدين  احلاج زين  خالها  يق�دها  مقاِومة 
اإ�رشائيلية  ع�شكرية  م�اقع  وا�شتهدفت  الله،  رام  منطقة  يف 
اآب  منت�شف  خليتها يف  اأفراد  مع  اعتقلت  العمالء.  والحقت 
كمت بثالث �شن�ات وَن�شف االحتالل بيتها  1969، وحرُ عام 
ومنعها من ال�شفر ملدة ثمانية ع�رش عاًما. حتررت فاطمة من 
جديد  من  االحتالل  واعتقلها  املقاوم،  الفعل  وعاودت  االأ�رش 
1971، وقد  اآذار  بلدتها يف �شهر  اأخريات من بنات  ب�شحبة 
�شم�ًدا  اأظهرت  فقد  ذلك  ورغم  قا�ٍص  لتحقيٍق  تعر�شت 
اأ�شهر،  �شتة  ملدة  بال�شجن  االحتالل  عليها  وحكم  و�شرًبا، 
املقاومة  بخيار  قناعة  ازدادت  وقد  االأ�رش  من  بعدها  خرجت 
ة لقناعاتها واإخال�شها لفل�شطني وق�شيتها العادلة. وظلت وفيَّ

فاطمة رميا وبواكري املقاومة
التحفز  يف  الفطري  العامل  اأهمية  رميا  فاطمة  جتربة  تظهر 
ا  راف�شً بطبعه  االإن�شان  كان  ف��اإذا  االحتالل،  م�اجهة  نح� 
قابليته  تك�ن  املبادرة،  على  وق��ادًرا  للحرية  حمًبا  للظلم 
فاطمة  لدى  وا�شًحا  جنده  ما  وه��ذا  عالية،  املقاوم  للعمل 
االأمر  مبادرة،  بطبعها  وهي  اجل�ر،  تكره  اأبية  فنف�شها  رميا، 
انتماوؤها  كان  لقد  املقاومة.  يف  االنخراط  عليها  ل  �شهَّ الذي 
التي مل تتلقى تعليًما كافًيا  الريفية املحافظة  للمقاومة وهي 
املراأة،  مبفاهيم حترير  الن�ش�ية وال  باحلركة  م�شبًقا  ت�شمع  ومل 
دليل على اأن امل�شاألة الفطرية لعبت دوًرا رئي�ًشا يف جتربتها، 
وهي بذات ال�قت دليل على اأن هام�ص انخراط الفل�شطينيات 
املرحلة، وحتديًدا يف  تلك  التحرري يف  ال�طني  امل�رشوع  يف 
ريف ال�شفة الغربية مل يكن معدوًما كما يعتقد البع�ص. لعب 
عامل القرابة دوًرا مهًما يف تي�ش� مهمتها، فعملت مع اأخ�ها 
من  الكث�  اأمامها  من  واأزيلت  وانطالق،  حرية  بكل  وخالها 
باأن  ويبدو  اأو غ�ها،  النف�شية  اأو  االجتماعية  �ش�اء  املعيقات 
�شها  عرَّ االأردن  وج�دها يف  اأنَّ  اإذ  اأي�شا،  اأهميتها  للجغرافية 

ل�شحر املقاومة فتعرفت عليها وعلى م�رشوعها التحرري.
للمقاومة  العلني  الظه�ر  بداية  بنف�شها  �شهدت  وق��د   
الكارثية  ونتائجها   67 ال�  ا حرب  اأمَّ النهر،  �رشقي  وق�اعدها 
الهزمية  اآثار  ملح�  التحدي  خ��ص  على  العزمية  منحتها  فقد 
رميا  فاطمة  مار�شت  التحرري.  ال�طني  بامل�رشوع  والتقدم 
املقاومة ب�شقيها ال�شعبي وامل�شلح، فقد انخرطت مع اأخريات 
يف ت�شكيل طاقم ا�شعاف يف بلدتها مل�اجهة احتماالت وق�ع 
برفع  البع�ص  قيام  على  واعرت�شت   ،67 حرب  اإبان  �شحايا 
الرايات البي�ص على اأ�شطح املنازل بعد �شق�ط ال�شفة، ودعت 
و�شجعت  له،  اال�شت�شالم  وعدم  االحتالل  ملقاومة  ب�رشاحة 
مت مع اأخريات  االأهايل على عدم النزوح لالأردن، كما اأنَّها نظَّ
اأعالم  املقاومة، واإعداد  الثياب ل�شالح رجال  م�رشوعا لن�شج 
ز  فرتكَّ الع�شكري،  اجلهد  العملي يف  انخراطها  ا  اأمَّ فل�شطني. 
يف تقدمي دعم ل�ج�شتي حي�ي خلليتها امل�شلحة، حيث عملت 
على ا�شتقبال االأ�شلحة القادمة من ق�اعد املقاومة يف اخلارج 
االأردن  يف  املقاومة  قيادة  بني  الر�شائل  واإي�شال  واإخفاءها 

وخليتها يف ال�شفة الغربية.

خم��اوف  اإن   ، االأ���ش���  ن���ادي  ق��ال 
بني �شف�ف  )الك�رونا(  وباء  انت�شار 
االح��ت��الل  ���ش��ج���ن  يف  االأ�����رشى 
ارتفاع  �ش�ء  يف  وذلك  تت�شاعد، 
عام،  ب�شكل  بال�باء  االإ�شابات  عدد 
بتنفيذ  االحتالل  ق�ات  وا�شتمرار 
حيث  ي���م��ي��ًا،  االع��ت��ق��ال  عمليات 
منذ  االعتقال  حاالت  عدد  و�شلت 
اآذار/  �شهر  يف  ال�باء  انت�شار  بداية 

كان   ،900 قرابة  املا�شي،   مار�ص 
واأطفال  وجرحى  مر�شى  بينها  من 

ون�شاء. 
وعرب نادي االأ�ش� عن بالغ قلقه، مع 
املطالبات  بتجاهل  االحتالل  ا�شتمرار 
عن  االإفراج  حيال  والدولية  املحلية 
والن�شاء  املر�شى  ال�شيما  االأ���رشى 
اإىل  االأ�ش�  نادي  ولفت  واالأطفال. 
االحتالل،  �شج�ن  اإدارة  اإجراءات  اأن 

حم�ش�رة  بقيت  بال�باء،  املتعقلة 
عقاب  الأداة  وحت�لت  املنع،  ب�شيا�شة 
م�شاعفة  يف  و�شاهمت  ح��رم��ان، 
الي�م  ي�اجه�ن  الذين  االأ�رشى  عزل 
ت�فر  اأن  دون  والف�و�ص،  جان  ال�شرّ

معاناتهم.  من  للتخفيف  بديل  اأي 
مطالبته  االأ����ش����  ن���ادي  وج���دد 
راأ�شها  وعلى  الدولية  للمنظمات 
اخت�شا�ص،  كجهة  االأحمر  ال�شليب 

لتلبية  فاعلية  اأك��رث  ب��دور  القيام 
وحتقيق  الراهن،  الظرف  احتياجات 
االأ���رشى،  على  االطمئنان  اإمكانية 
من  وال�شغط  عائالتهم،  وطماأنة 
حمايدة  دولية  طبية  جلنة  وج�د  اأجل 
والتاأكد  االأ�رشى  معاينة  يف  ترُ�شارك 
قرابة  اأن  اإىل  يرُ�شار  �شالمتهم.  من 
�شج�ن  يقبع�ن يف  ة  اأ�ش�/   )4600(

االحتالل.

يف �شوء ارتفاع عدد االإ�شابات بالوباء وا�شتمرار االحتالل يف تنفيذ عمليات 
االعتقال

نادي االأ�شري: خماوف انت�شار الوباء بني االأ�شرى تت�شاعد

ق��ال��ت ه��ي��ئ��ة ���ش���ؤون االأ����رشى 
ال�شحي  ال��شع  اإن   ، واملحررين 
كمال  بال�رشطان  املري�ص  لالأ�ش� 
قباطية  بلدة  من  عامًا   46 اأب� وعر 
يف  حاليا  والقابع  جنني،  ق�شاء 
و�شيئ  خ��ط���  ج��ل��ب���ع،  �شجن 
اإىل  الهيئة،  واأ���ش��ارت  للغاية. 

من  وع��ر  ب���  اأ االأ�ش�  معاناة  اأن 
منذ  معه  تظهر  ب��داأت  ال�رشطان 

2019م.  اأواخر عام 
بعد  اإ�شعاعي،  لعالج  خ�شع  وقد 
نقل  حيث  متعمد،  طبي  اه��م��ال 
فح��شات  لالإجراء  مرة  من  اأكرث 
اليدين  مقيد  الب��شطة  �شيارة  عرب 

ال�شحية.  لظروفه  مراعاة  دون 
وعر  اب�  االأ�ش�  اأن  اىل  ولفتت، 
باحلنجرة،  ���رشط��ان  م��ن  ي��ع��اين 
اأدى  مت�ا�شل،  ب�شكل  يتفاقم 
و�شع�بة  ال���زن  يف  فقدان  اىل 
بالرقبة  واأوجاع  الكالم  يف  كب�ة 

والراأ�ص.

االحتالل  �شلطات  الهيئة  وحملت 
حياة  ع��ن  الكاملة  امل�ش�ؤولية 
بال�شجن  املحك�م  وعر  اأب�  االأ�ش� 
وحياة  عامًا،   )50 و) م�ؤبدات   6 ل�
ع�رشة  منهم  مري�ص،  اأ�ش�   700
من  يعان�ن  االأق��ل  على  اأ���رشى 

ال�رشطان. مر�ص 

 الو�شع ال�شحي لالأ�شري كمال اأبو وعر �شيئ وخطري
هيئة �شوؤون االأ�شرى واملحررين
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ن�شطاء ين�شحبون من حركة دميقراطية 

ال�شني ُتقر قانون االأمن القومي لهونغ كونغ 
املثري للجدل 

قراءة / حممد علي
---------------- 

ق��ر  اأ ال��غ��رب��ي��ني،  دع����ات  متجاهال 
ه��ذا  ال�شيني  ال���ط��ن��ي  ال��ربمل��ان 
على  �شنة  بعد  ياأتي  ال��ذي  الن�ص 
امل�شتعمرة  يف  ال�شخمة  التظاهرات 
�شلطة  �شد  ال�شابقة  الربيطانية 
غ�  ق��رار  يف  امل��رك��زي��ة.  احلك�مة 
�شلطات  بكني  جت��اوزت  م�شب�ق، 
ه�نغ  يف  املحلي  الت�رشيعي  املجل�ص 
ما  القان�ن،  هذا  اعتمادها  عرب  ك�نغ 
املدينة  يف  املعار�شة  خم��اوف  يث� 
احلريات  يف  م�شب�ق  غ�  تراجع  من 
ال�شني  اىل  املدينة  هذه  اإع��ادة  منذ 
عر�ص  الن�ص  وك���ان   .1997 يف 
يف  الدائمة  اللجنة  على  االأحد  منذ 
التابعة  الهيئة  ال�طني،  ال��ربمل��ان 

ال�شيني. ال�شي�عي  للحزب 
يف  لبكني  يد  م�ؤ حزب  برز  اأ واأعلن 
الدمي�قراطي  “التحالف  ك�نغ  ه�نغ 
مت  “لقد  ك�نغ”،  ه���ن��غ  الزده���ار 
الق�مي  االأمن  ح�ل  القان�ن  اعتماد 
وكانت  ر�شميا”.  ك�نغ  ه�نغ  يف 
ه�نغ  يف  حملية  اإع���الم  و���ش��ائ��ل 
عن  �شابق  وق��ت  يف  اأعلنت  ك�نغ 
يف”  تي  “ناو  وذكر  القان�ن.  تبني 
و”�شاوث  كي”  ات�����ص  ت��ي  و”ار 
الثالثاء  ب��شت”  م�رنينغ  ت�شاينا 
قر  اأ بكني  يف  ال�طني  ال��ربمل��ان  اأن 
القان�ن  وه��ذا  ب��االج��م��اع.  الن�ص 
ن�����ش��ط��ة  االأ ق��م��ع  يت�شمن  ال���ذي 

و”االإره������اب”  “االنف�شالية” 
ق�ى  م��ع  و”التاآمر  و”التخريب” 
اإعادة  اىل  يهدف  واأجنبية”  خارجية 
امل�شتعمرة  ه��ذه  اىل  اال���ش��ت��ق��رار 
�شهدت  التي  ال�شابقة  الربيطانية 
�شخمة  تظاهرات  املا�شية  ال�شنة 
يف  امل��رك��زي��ة  لل�شلطة  مناه�شة 

. ل�شني ا
اأن  ال��ن�����ص  م��ع��ار���ش���  وي��خ�����ش��ى 
اأي  لقمع  ال��ق��ان���ن  ه��ذا  ي�شتخدم 
احلكم  �شبه  و�شع  نهاء  واإ معار�شة 
املدينة  ب��ه  حت��ظ��ى  ال���ذي  ال��ذات��ي 
بها  يتمتع  التي  احلريات  وتق�ي�ص 

. نها �شكا
ية لنها ا

�شابيع  اأ �شتة  خ��الل  اأع��د  والن�ص 
ل�شكان  م�شم�نه  يك�شف  ومل  فقط 
 7،5 ال��ب��ال��غ ع��دده��م  ه���ن��غ ك���ن��غ 

نباء  اأ وك��ال��ة  لكن  ن�شمة.  ملي�ن 
خط�طه  ك�شفت  اجل��دي��دة  ال�شني 
ح��زي��ران/ي���ن��ي���  يف  ال��ع��ري�����ش��ة 
ن�شطة  اأ قمع  اإىل  يهدف  انه  م�ؤكدة 
وت�شتهدف  واالإرهاب”.  “االنف�شال 
م�ؤيدي  خ�ش��شا  بذلك  ال�شني 
ال��دول  بع�ص  حتى  او  اال�شتقالل 
املتحدة  ال�اليات  �شيما  ال  االجنبية 
دعم  عرب  التظاهرات  بتاأجيج  املتهمة 
ت�شكيل  املرتقب  وم��ن  املحتجني. 
ك�نغ  ه�نغ  يف  ق�مي”  اأمن  “هيئة 
اأمر  وه�  املركزية،  للحك�مة  تتبع 
ب�شكل  و�شتكلف  م�شب�ق.  غ��� 

معل�مات. جمع  خا�ص 
ووجن،  ج��ش�ا  النا�شط  واأعلن  هذا 
امل�شارك�ن  ه  وزمالوؤ ك�جن،  ه�جن  يف 
يدة  امل�ؤ “دمي��ش�شت�”  جماعة  يف 
اجلماعة  من  ان�شحابهم  للدميقراطية، 

من  �شاعات  بعد  ال��ث��الث��اء  ال��ي���م 
الربملان  اعتماد  عن  تقارير  ورود 
ال�طني  االأم��ن  لقان�ن  ال�شيني 
اإعالن  يف  ووجن  وقال  للجدل.  املث� 
يرُ�شمع  مل  ذا  “اإ ت�يرت:  عرب   ان�شحابه 
ي�ا�شل  اأن  م��ل  اآ ق��ري��ًب��ا،  �ش�تي 
ه�جن  با�شم  التحدث  الدويل  املجتمع 
امللم��شة  اجله�د  يكثف  واأن  ك�جن 
حريتنا”.  من  جزء  اآخر  عن  للدفاع 
نه  اأ عاما/   /23 النا�شط  واأ���ش��اف 
�شدور  بعد  ك���جن  ه���جن  يغادر  لن 
يدخل  اأن  املت�قع  من  الذي  القان�ن، 

مت�ز/ي�لي�. اأول  يف  التنفيذ  حيز 
ال�طني  االأم��ن  قان�ن  وي�شتهدف 
ن�����ش��ط��ة االن��ف�����ش��ال وال��ت��خ��ري��ب  اأ
الق�ات  مع  والت�اط�ؤ  واالإره���اب 
ويق�ل  ك���جن.  ه���جن  يف  االأجنبية 
قمع  ه�  منه  الهدف  اإن  منتقدون 
الذي  امل��ايل،  املركز  يف  املعار�شة 
خ��ي��م��ت ع��ل��ي��ه اح��ت��ج��اج��ات ال��ع��ام 
لل�شحيفة  م�شادر  وقالت  املا�شي. 
للمجل�ص  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اإن 
وافقت  ال�شعب  ل��ن���اب  ال���ط��ن��ي 
غ�ش�ن  يف  باالإجماع  القان�ن  على 
�شباح  اجتماعها  بداية  من  دقائق 
امل�شادر  ف���ادت  واأ الثالثاء.  اأم�ص 
يفر�ص  ال��ق��ان���ن،  ب��اأن  لل�شحيفة 
احلياة  مدى  ال�شجن  اأق�شاها  عق�بة 

طائلته. حتت  يقع�ن  ملن 

�شيا�شية يف  اأي معار�شة  ما يثري خماوف من قمع  املدينة،  ب�شاأن  للجدل  املثري  القومي  قانون االأمن  الثالثاء  ال�شني  اأقرت 
ذاتي. حكم  ب�شبه  حتظى  التي  ال�شابقة  الربيطانية  امل�شتعمرة  هذه 

اأن  تاميز”  “ني�ي�رك  �شحيفة  اأفادت 
اعتبارا  ت�شلم  االأمريكي  الرئي�ص 
ح�ل  خطيا  بالغا  �شباط/فرباير  من 
تقدم  حمتملة  رو���ش��ي��ة  م��ك��اف��اآت 
ق���ات  ملهاجمة  ف��غ��ان  اأ مل��ت��م��ردي��ن 
يناق�ص  جديد  تقرير  يف  اأم�كية، 
يبلغ  مل  نه  باأ ترامب  دونالد  تاأكيد 

التهديد. بهذا 
متزايدة  ل�شغ�ط  ترامب  ويتعر�ص 
اأ�شارت  اإعالمية  تقارير  لتف�ش� 
اجلي�ص  ا�شتخبارات  بان  بلغ  اأ نه  اأ اىل 
مالية  مكافاآت  عر�شت  الرو�شي 
طالبان  بحركة  مرتبطني  ملتمردين 

اأم�كيني،  جن�د  مهاجمة  اأج��ل  من 
ذلك.  على  ردا  حت��رك  ب��اأي  يقم  ومل 
تاميز”  “ني�ي�رك  �شحيفة  ونقلت 
ه�يتهما  تك�شف  مل  م�ش�ؤولني  عن 
ن�شخة  يف  وردت  املعل�مات  هذه  اأن 
ال��ذي  الي�مي  التقرير  م��ن  خطية 
�شباط/ اأواخ��ر  يف  للرئي�ص،  يرفع 
ان”  ان  “�شي  �شبكة  واأكدت  فرباير. 
ق�له  م�ش�ؤول  عن  نقلت  لكنها  ذلك 
يف  ما  وقت  “يف  اأع��دت  ال�ثيقة  اإن 
على  يك�ن  اأن  ترامب  ونفى  الربيع”. 
البيت  اأعلن  فيما  م��ر  االأ بهذا  علم 
املعل�مات  هذه  اأن  ثنني  االإ االبي�ص 

اأو�شاط  الن  الرئي�ص  اىل  ت�شل  مل 
ال  انه  على  اأجمعت  اال�شتخبارات 

�شحتها. من  التحقق  ميكن 
يقراأ  ال  الرئي�ص  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
يرفع  الذي  الي�مي  التقرير  بانتظام 
و�شائل  على  االعتماد  ويف�شل  ليه  اإ
برز  اأ على  لالطالع  حمافظة  اإع��الم 
من  يبلغ  لكنه  الي�مية  الق�شايا 
�شف�يا  اال�شتخبارات  م�ش�ؤويل  قبل 
اأ�شب�عيا  م��رات  ثالث  بالتط�رات 
ل�شحيفة  امل�ش�ؤوالن  وقال  تقريبا. 
ب�شاأن  املعل�مات  ان  تاميز”  “ني�ي�رك 
م�شداقية  ذات  اع��ت��ربت  رو���ش��ي��ا 

مقال  يف  ادرجت  انها  حد  اىل  كافية 
بارز  تقرير  يف  يار/ماي�  اأ  4 يف  ن�رش 
اال�شتخبارات  وكالة  تعده  م�شنف 
ايه(.  اآي  )�شي  االأم�كية  املركزية 
جمم�عة  االب��ي�����ص  ال��ب��ي��ت  ب��ل��غ  واأ
اجلمه�ريني  ال��ن���اب  م��ن  �شغ�ة 
امل�ش�ؤولني  برز  اأ لكن  االثنني  مب�قفه 
تق�م  ب��ان  ط��ال��ب���ا  ال��دمي���ق��راط��ي��ني 
اأع�شاء  كل  باطالع  اال�شتخبارات 
ه��ذه  تفا�شيل  ع��ل��ى  ال��ك���ن��غ��ر���ص 
طالبان  كما  رو�شيا  ونفت  الق�شية. 

وتف�شيال. جملة  املعل�مات  هذه 
ق/د

على  الداخلية  ال�شغ�ط  ت�شاعدت 
دونالد  االأم���ك��ي  الرئي�ص  دارة  اإ
احلك�مة  وث��ن��ي  ل��ل��ت��دخ��ل  ت��رم��ب 
اأج��زاء  �شم  نيتها  عن  االإ�رشائيلية 
ال�شهر  مطلع  الغربية  ال�شفة  من 
انطلقت  ال�شدد،  هذا  ويف  املقبل. 
ال���ي����م م���ن داخ����ل ال��ك���ن��غ��ر���ص 
جديدة  ت�اقيع  عري�شة  االأم�كي 
لدولة  ���رشائ��ي��ل  اإ حت���ل  م��ن  حت��ذر 
ح��ال  ن���ه يف  واأ ع��ن�����رشي،  ف�����ش��ل 
من  اأجزاء  �شم  تنفيذ  على  اإقدامها 
املقبل  ال�شهر  مطلع  الغربية  ال�شفة 
�شي�شع�ن  الك�نغر�ص  اأع�شاء  فاإن 
ال�شن�ي  امل�شاعدات  مبلغ  ربط  اإىل 
 3.8 وال��ب��ال��غ  ���رشائ��ي��ل  الإ امل��ق��دم 
بحق�ق  التزامها  مبدى  دوالر  بلي�ن 

و�شي�شع�ن  فل�شطني،  يف  ن�شان  االإ
احلك�مة  ت�رشفه  مبلغ  اأي  خل�شم 
من  امل�شت�طنات  على  االإ�رشائيلية 

امل�شاعدات. هذه 
ح�شلت  التي  الر�شالة،  على  ووقع 
على  ال��ر���ش��م��ي��ة  “وفا”  وك��ال��ة 
تداولها  ب��داأ  ال��ت��ي  منها،  ن�شخة 
على  للح�ش�ل  الك�نغر�ص  يف 
هن:  ع�ش�ات  خم�ص  ت�قيعات، 
واليك�شاندريا  طليب،  ر���ش��ي��دة 
وباميال  ع��م��ر،  وال��ه��ان  ك���رت��ز، 
ج���اي���اب���ال، وب��ي��ت��ي م��اك���ل��ي��م. 
اخلارجية  ل�زير  م�جهة  والعري�شة 
م����ك���ي م��اي��ك ب���م��ي���، وم��ن  االأ
امل�قعني  ع��دد  ي�شل  اأن  امل��ت���ق��ع 
الك�نغر�ص،  اأع�شاء  ع�رشات  عليها 

مكثفة  ات�شاالت  االآن  جتري  حيث 
عليها. اآخرين  ت�قيع  ل�شمان 

النية  اأن  م��ن  العري�شة  وحت���ذر 
االإ�رشائيلي  ال�زراء  لرئي�ص  املعلنة 
ال�شفة  م��ن  اأج���زاء  �شم  نتنياه� 
لدولة  اإ�رشائيل  �شتح�ل  الغربية 
ف�����ش��ل ع��ن�����رشي، م���ا ���ش��ي��دف��ع 
على  ق���ي����د  ل������ش��ع  امل���ق��ع��ني 
االأم�كية  الع�شكرية  امل�شاعدات 
����رشائ���ي���ل ب��ا���ش��رتاط  امل��ق��دم��ة الإ
ن�شان  االإ حلق�ق  حك�متها  اح��رتام 
ما  خ�����ش��م  م���ع  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، 
على  اإ�رشائيل  حك�مة  �شت�رشفه 
ن�ايا  تنفيذ  اأن  وبينت  امل�شت�طنات. 
تعاي�ص  باإمكانية  �شي�رش  ال�شم 
جنبا  واالإ�رشائيليني  الفل�شطينيني 

ومتعادل  مت�شاو  ب�شكل  جنب  اإىل 
العري�شة،  وط��ال��ب��ت  وب��ك��رام��ة. 
باتخاذ  االأم�كية  اخلارجية  وزارة 
قيام  دون  للحيل�لة  ف�رية  اإجراءات 
ال�شم،  بتنفيذ  ���رشائ��ي��ل  اإ حك�مة 
�شي�رش  ال�شم  تنفيذ  اأن  معتربة 
االإ�رشائيلية،  االأم�كية-  بالعالقات 
لعق�د  الفل�شطينية  واالأم�كية- 
ال�شم  تنفيذ  اأن  اإىل  واأ�شارت  مقبلة. 
الفل�شطينيني،  م�افقة  دون  يتم 
للخطة،  امل��ع��ل��ن  رف�شهم  ورغ���م 
ح�لها،  للتفاو�ص  وج�دهم  وع��دم 
ن��ه��ا ال  ورف�����ش��ه��م امل��ع��ل��ن ل��ه��ا، الأ
عليها  ن�شت  التي  حق�قهم  متنحهم 

الدولية. وال�رشعية  الق�انني 
ق/د

�ش�دانية،  اإع���الم  و�شائل  اأك���دت 
ال�ش�دان  خارجية  وزي��ر  اعتقال 
�شار  واأ الغندور.  برهيم  اإ ال�شابق 
م�شادر  بح�شب  ال�ش�داين،  االإعالم 
برهيم  اإ اعتقال  �شبب  اأن  اإىل  طلعة، 
ال�شابق  اخلارجية  وزي��ر  الغندور، 
املنحل،  ال�طني  متر  امل�ؤ حزب  ورئي�ص 
يف  ال�شل�ع  �شبهة  ب�شبب  ت��ي  ي��اأ
وفقا  تخريب،  لعمليات  التخطيط 
احلك�مة  وكانت  “الراك�بة”.  مل�قع 
اأعلنت  ال�����ش���دان  يف  االنتقالية 

حلزب  تنتمي  قيادات  على  القب�ص 
االإ�شالمية  واحلركة  ال�طني  متر  امل�ؤ
لتحركات  تخطط  كانت  املنحلني، 
هذا  ويف  املا�شي.  االأحد  ي�م  معادية 
الدين،  �شياء  حممد  ق��ال  ال�شدد، 
والتغي�”  “احلرية  بق�ى  القيادي 
للنظام  م�الية  ع�شكرية  قيادات  اإن 
النقالب  تخطط  ك��ان��ت  ال�شابق 
دع���ات  م��ع  ال��ب��الد  يف  ع�شكري 

منهم. عدد  اعتقال  ومت  التظاهر 
ق/د

هايك�  االأملاين  اخلارجية  وزير  دعا 
ن�شانية  اإ م�شاعدات  تقدمي  اإىل  ما�ص 
�ش�ريا،  يف  احلرب  ل�شحايا  طارئة 
للمانحني  الدويل  متر  امل�ؤ قبيل  وذلك 
ما�ص  وقال  الي�م.  واملقرر  ل�ش�رية 
�شحيفة  بح�شب  ت�رشيحات  يف 
الي�م  مل��ان��ي��ة  االأ فيال"  "دويت�شه 
م�ش�  نفهم  اأن  ميكننا  "ال  الثالثاء: 
امل��الي��ني م��ن ال��ن��ازح��ني،واالأط��ف��ال 
مدِمرة،  اأح��الم  من  يعان�ن  الذين 
وامل��ع��ذب��ني وامل�����ش��دوم��ني. وم��ع 
ندعمهم  اأن  االأخالقي  واجبنا  ذلك، 
نخلق  واأن  ن�شانية  االإ بامل�شاعدة 
واأك���د  كرمية".  حل��ي��اة  م��ن��ظ���را 
جتاه  ب��الده  التزام  ا�شتمرار  ما�ص 
والدول  �ش�رية  يف  احلرب  "�شحايا 
"�شتقدم  نها  اأ م�شيفا  املجاورة"، 
املانحة  ال��دول  كبار  من  ب�شفتها 
ال��ع��ام  ه��ذا  ن�����ش��اين  االإ امل��ج��ال  يف 
مت�يل  يف  ج�هريا  اإ�شهاما  اأي�شا 

االأمم  و�شعتها  التي  االإغاثة  خطط 
ملتحدة". ا

 80 من  اأك��رث  عن  ممثل�ن  ويعتزم 
حم��ادث��ات  اإج���راء  ومنظمة  دول���ة 
امل��ان��ح��ني عرب  مت��ر  م���ؤ ال��ي���م خ��الل 
م�شاعدات  تقدمي  ب�شاأن  االإنرتنت 
ويهدف  ال�ش�ري.  لل�شعب  جديدة 
للمدنيني  الدعم  تنظيم  اإىل  متر  امل�ؤ
وللعديد  احلرب  من  يعان�ن  الذين 
الدول  يف  ال�ش�ريني  الالجئني  من 
االحت��اد  مت��ر  امل���ؤ وينظم  امل��ج��اورة. 

املتحدة. واالأمم  االأوروبي 
���ش��ف��رت  اأ ال��ت��ق��دي��رات،  وبح�شب 
اأكرث  منذ  امل�شتمرة  ال�ش�رية  احلرب 
من  اأك��رث  مقتل  ع��ن  اأع����ام   9 م��ن 
ماليني  ونزوح  �شخ�ص،  األف   400
حم��اوالت  جميع  وب���اءت  اآخ��ري��ن. 
بالف�شل  �شيا�شي  النتقال  التمهيد 

االآن. حتى 
ق/د

االإ�رشائيلي  ال����زراء  رئي�ص  ح��ذر 
الرئي�ص  الثالثاء،  نتانياه�  بنيامني 
����ش���د م��ن  ال�������ش����ري ب�����ش��ار االأ
حال  يف  بالده،  مب�شتقبل”  “املخاطرة 
يف  وج�دها  بتثبيت  ي��ران  الإ “�شمح 
احلدود  وعلى  ال�ش�رية  االأرا���ش��ي 
حديثه  نتانياه�  ووجه  اإ�رشائيل”.  مع 
مع  م�شرتك  �شحايف  مت��ر  م���ؤ خ��الل 
براين  ي���ران  الإ االأم���ك��ي  املبع�ث 
“اأق�ل  قائال  االأ�شد  للرئي�ص  ه�ك، 
مب�شتقبل  تخاطر  اأنت  االأ�شد  لب�شار 
نتانياه�  ودع��ا  ونظامك”.  ب��ل��دك 
االأ�شلحة  حظر  متديد  اإىل  اأي�شًا  وه�ك 
ينتهي  والذي  يران  اإ على  املفرو�ص 

املقبل. االأول/اأكت�بر  ت�رشين  يف 
ع�شية  القد�ص  و�شل  ه���ك  وك��ان 
لالإعالن  املحتمل  النهائي  امل�عد 
���رشائ��ي��ل��ي ع��ن ج���دول اأع��م��ال  االإ
وا�شعة  اأج��زاء  �شم  خمطط  تنفيذ 
ويعترب  املحتلة.  الغربية  ال�شفة  من 
اأم�كية  ال�شم جزءا من خطة  خمطط 
ت�شمح  االأو�شط  ال�رشق  يف  لل�شالم 
“بتطبيع”  اأي�شا  الط�يل  املدى  على 
���رشائ��ي��ل وال���دول  ال��ع��الق��ات ب��ني اإ
ي���ران.  اإ م��ع  املتخا�شمة  اخلليجية 
االأعلى  املر�شد  نتانياه�  وخ��اط��ب 
“اأق�ل  قائال  خامنئي  علي  يران  اإ يف 
اإ�رشائيل  اإن  طهران،  يف  الله  ي��ة  الآ
الالزمة  االإجراءات  اتخاذ  �شت�ا�شل 
اإره��اب��ي��ة  جبهة  ن�����ش��اء  اإ م��ن  ملنعك 
اإ�رشائيل  �شد  ج��دي��دة  وع�شكرية 
اأن  نتنياه�  واأ���ش��اف  �ش�ريا”.  يف 
بالت�اجد  يران  الإ ت�شمح  “لن  اإ�رشائيل 

�ش�ريا”. يف  ع�شكريًا 
اجل�ية  ال�����رشب��ات  م��ئ��ات  ��ت  و���ش��نرّ
�ش�ريا  يف  اإ�رشائيل  اإىل  ن�شبت  التي 
 ،2011 ع��ام  هناك  النزاع  ب��دء  منذ 
واأخ��رى  حك�مية  ق���ات  م�شتهدفًة 
من  ومقاتلني  ي���ران  اإ م��ع  متحالفة 

اجلي�ص  ي�ؤكد  وال  اللبناين.  الله  حزب 
العمليات،  تلك  ينفي  اأو  االإ�رشائيلي 
ع�شكريني  م�ش�ؤولني  ���ش��ارة  اإ رغ��م 
حلزب  ثانية”  “جبهة  اإىل  اإ�رشائيليني 
اإ�رشائيل  حتتل  الذي  اجل�الن  يف  الله 
ي��ران  اإ ا�رشائيل  وتتهم  منه.  ج��زءا 
الدقيقة  لل�ش�اريخ  برنامج  بتط�ير 
نقل  يتطلب  ما  لبنان،  من  انطالقا 
�ش�ريا.  عرب  اإ�شرتاتيجية  معدات 
مب�ا�شلة  ���رشائ��ي��ل  اإ تعهدت  كما 
ان�شحاب  حتى  �ش�ريا  يف  عملياتها 
“نحن  نتنياه�  واأ�شاف  منها.  يران  اإ
منع  على  مطلق  وب�شكل  عازم�ن 
الع�شكري  وج�دها  تر�شيخ  من  يران  اإ

املبا�رشة”. حدودنا  على 
االأم�كي  املبع�ث  قال  جهته،  من 
ي��ران  اإ عن  االأ�شلحة  حظر  رف��ع  اإن 
وال���ذي و���ش��ع ك��ج��زء م��ن االت��ف��اق 
العام  يف  طهران  مع  امل�قع  الن�وي 
با�شت�اد  لطهران  “�شي�شمح   ،2015
مروحية  واأخ���رى  مقاتلة  ط��ائ��رات 
وغ�ا�شات  حربية  و�شفن  هج�مية 
الثقيل  العيار  من  مدفعية  واأنظمة 
معني”.  م���دى  ذات  و���ش���اري��خ 
عندئذ  يران  اإ “�شتك�ن  ه�ك  واأ�شاف 
هذه  ت�شدير  من  ميكنها  و�شع  يف 
اخلا�شة  والتكن�ل�جيا  االأ�شلحة 
الله  ح��زب  مثل  وكالئها  اإىل  بها 
اجلهاد  مثل(  فل�شطينية  و)ف�شائل 
وامللي�شيات  وحما�ص،  االإ�شالمي 
والبحرين  ال��ع��راق  يف  ال�شيعية 
�شار  واأ اليمن”.  يف  احل�ثيني  واإىل 
ليه  اإ حتتاج  �شيء  “اآخر  اأن  اإىل  ه�ك 
االأ�شلحة  من  املزيد  ه�  املنطقة  هذه 
ال���الي��ات  وان�شحبت  يرانية”.  االإ
من  اجلانب  اح��ادي  ب�شكل  املتحدة 
عام  املربم  يران  اإ مع  الن�وي  االتفاق 

.2018
ق/د

وتك�شف:  ترامب  تاميز” تناق�س  “نيويورك 

الرئي�س تلقى بالغا ب�شاأن املكافاآت الرو�شية ملهاجمة قوات اأمريكية يف اأفغان�شتان

ال�شغوط على ترامب تت�شاعد.. 

اأع�شاء بالكونغر�س ي�شعون خل�شم ما ي�شرف على امل�شتوطنات من امل�شاعدات 
االأمريكية الإ�شرائيل

اعتقال وزير خارجية ال�شودان ال�شابق 
ب�شبب “ال�شلوع بعمليات تخريب”

اأملانيا تطالب مب�شاعدات عاجلة ل�شوريا

خالل لقائه املبعوث االأمريكي

نتنياهو يحذر االأ�شد من املخاطرة 
ببالده ب�شبب عالقاته مع اإيران
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رحيل التقي الورع املرحوم ال�شيخ �شي عي�شى زايدي 

عني احلجل تفقد عَلما اآخر من اأبرز اأعالمها وتودع عاملا جليال �شّخر 
حياته خلدمة الدين والّدعوة

بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف
---------------- 

اأعيان عني احلجل �شيخ  اأحد  رحل 
احل�شنة  باالأخالق  عرف 

ل��ق��د ف��ق��دت ع��ني احل��ج��ل اأح���د رج��االت��ه��ا 
عي�شى  �شي  ال�شيخ  الله  رحم   ، االأوفياء 
وهج  له  كان  الذي   ، حممد  �شي  بن  زايدي 
ت�شمع  تكاد  ال  والذي   ، املجال�ص  يف  خا�ص 
وجميل  الكالم  حل�  من  ي�رشك  ما  اإالرّ  منه 
 ، فاد  اأ اأوجز  ذا  واإ اأوجز  تكلم  ذا  اإ  ، احلديث 
وميقت  يكره   ، يتكلم  ممرّا  اأكرث  ليك  اإ ي�شتمع 
 ، غيبته  حال  يف  النا�ص  من  اأحدا  يذكر  اأن 
اأعرا�ص  يف  واخل��ص  والنميمة  الغيبة  يكره 
الله  على  نزكي  وال  عرفناه  هكذا   ، ا�ص  النرّ
واأحببناه  اأحبنا  الذي  الرجل  الله  رحم   ، اأحد 
واأ�شكنه  ل��ه  تكف�اً  اأ���ش��اب��ه  م��ا  وج��ع��ل 
ياه  واإ وجمعنا  اجلنة  من  االأعلى  الفردو�ص 
يف  م�شيبتنا  الله  وجرب   ، رحمته  م�شتقر  يف 
اأمني،  عقبه  يف  مت�ا�شاًل  اخل�  وجعل  فقده 
ا  نَّ اإِ  " وال�شل�ان  ال�شرب  وحمبيه  بناءه  اأ لهم  واأ

  " َراِجع�َن   ليه  اإ ا  نَّ اإِ َو ِه  ِللرّ
حممد   �شي  بن  زايدي  عي�شى  �شي  ال�شيخ 
والدين  العلم  رجاالت  اأحد   – الله  –رحمه 
و�شار  الله   لكتاب  عا�ص  احلجل  عني  يف 
مالأ  الذي  الع�شامي   ، �شمت  يف  ربه  اإىل 
عز  الله  لكتاب  وحفظه  بعلمه  احلجل  عني 
عني  وغيبته  النا�ص  مبحبة  الله  ه  خ�شرّ  ، وجل 

. احلجل 
امل�شيلة  يف  احلجل  عني  عت  ودرّ  ، ي�مني  منذ 
املدينة  مالأ   ، والدين  العلم  اأط�اد  من  ط�دا 
وعلمه،  بن�شاطه  حا�رشها  قبل  ما�شيها 
الدين  يف  ن��ادرا  مرجعا  فقدت  وبرحيله 
جمل�شه  وزينة  زمانه  فريد  كان   ، والدنيا  
ومرجعا   ، بذاتها  قائمة  مدر�شة  ك��ان    ،
عاملا   ، واحل��ي��اة  الدين  عل�م  يف  من�ش�دا 
�شتاذا  واأ وداعية  وم�شلحا  اإماما  جليال، 
 ، وت�ا�شعه  العالية  باأخالقه  رف  عرُ  ، مبجال 
العلم  من  الله  حباه  مبا  قانعا  الدنيا  يف  زاهدا 
قبال  اإ الله   كتاب  على  مقبال   ، وال���رع 
ال�احد  بعبادة  من�شغال  الزهر،  على  النحل 
�شاأن  التك�ين  ع�شامي   ، مد   ال�شرّ الفرد 
االإرادة  �شالحه   ، وحديثا  قدميا   ، العظماء 
االإمام  ال�شيخ  يد  على  تتلمذ   ، والت�شميم 
العتيق  بامل�شجد  درفل�  بن  الفقيه  مة  العالرّ
 ، حديثا  القادر  عبد  االأم���  م�شجد  قدميا 
بن  زاي��دي  عي�شى  �شي  ال�شيخ  ه�  ذلكم 
عنه  اأر�شم  اأن  �شاأحاول  الذي   ، حممد  �شي 
ما  اخل�شال  جلية  املعامل  وا�شحة  �ش�رة 
الرجل  ذلكم  نه  اإ  ، �شبيال  ذلك  اإىل  ا�شتطعت 
املفتي  الفا�شل  واملربي  احلكيم  ال�شيخ  الفذ 
بيد  الكث�..  وجهده  علمه  من  بذل  رجل    ،
الغزير  اجلم  بعطائه  يليق  مبا  يحظ  مل  ن��ه  اأ
للبالد  اأ�شداها  التي  اخلدمات  تلك  نظ� 
لراية  حامال  عا�ص  رجل  م�ش�ة    ، والعباد 
�شمت.  يف  ربه  اإىل  ورحل  والدين  العلم 
�شي  بال�شيخ  امل��ع��روف  زاي���دي  عي�شى 
بعني  ولد   ، حممد  �شي  بن  زايدي  عي�شى 

عائلة  م��ن   ، الثالثينيات  نهاية  احل��ج��ل  
الدين  رجال  اأحد  كان   ، حمافظة  اإ�شالمية 
عائلي  ج�  يف  ن�شاأ   ، احلجل  بعني  ثني  واملحدرّ
علم  بيت  يف  ترعرع  الدينية،  بالثقافة  مفعم 
بالعلم  معروفة  علمية  الأ�رشة  وورع  وتقى 
�شي  ال�شيخ  وال��ده  كان  حيث   ، والف�شل 
يف  اأجازه   ، مالكيا  فقيهًا  الله  رحمه  حممد 
علرّم  وقد   ، امل�شايخ   كبار  ومعارفه  عل�مه 
والعربية  ال�رشعية  العل�م  الثالثة  بناءه  اأ
 ، ���ش��ه  راأ مب�شقط  االأول  تعليمه  تلقى    ،
كما   ، مبكرة  �شن  يف  القراآن  حفظ  حيث 
بزاوية  خدم  الذي  حممد   �شي  والده  كان 
احلر�ص  �شدرّ  اأ حري�شا  القراآن  وحفظ  الهامل 
فحفظ  العلماء،  تن�شئة  تن�شئته  على 
املذهب  “فقه  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  جانب  اإىل 
والتف�ش�  الدين  كتب  وبع�ص   ” املالكي 
 ، ع�رشه  حكيم  كان   ،  ” النب�ية  وال�ش�ة 
يف  ف�شاحة  جانب  اإىل  فكرية  وم��ش�عة 
يف  تامرّ  م  وحتكرّ البيان،  يف  وبراعة  الل�شان 
التعب�  يف  وملكة  ال��ع��رب  لغة  نا�شية 
اأي  يف  الكالم  ارجتال  من  مكنته   ، مده�شة 
وق�شايا  باالآداب  ا  ملمرّ  ، مقام  اأو  م��ش�ع 
من  معارف  دائرة  مبثابة  كان  لقد    ، االأمة 
بعيدا  وا  �شاأ فيها  بلغ  التي   ، الدين  عل�م 
الكث�...  منها  نهل  التي  الدنيا  عل�م  اإىل 
اإمامة  لي�شتاأنف  اأك��رث،  علمه  ن��اء  اإ فات�شع 
الرتاويح  بالنا�ص  مرّ  اأ حيث  عا،  تط�رّ النرّا�ص 
الدرك  حي  و  يط�  بن  مدر�شة  �شاحة   : يف 
والثمانينيات  ال�شبعينيات  �شن�ات  وبيته 
ملدة  بالنرّا�ص  العيدين  �شالة  �شلرّى  كما   ،
ال�شيخ  وك��ان  ه��ذا   ، راج��ح  مبقربة  ط�يلة 
�شي  مبعية  ال�رشعي  )املهر(  القران  يعقد 
على  زد  ال�رشيف   بن  عمر  و  ج�بر  بلقا�شم 
اأف�اج  ففتح  متط�ع  قراآن  معلم  كان  ذلك 
�شن�ات  ال��ل��ه  ك��ت��اب  وحتفيظ  لتدري�ص 
الدوك  وحي  ال�شيتي  من  بكل  ال�شتينات 
لكتاب  احلافظني  الطلبة  من  الكث�  ج  فخررّ
وقامات  ترب�ية  اإط��ارات  هم  والي�م  الله 
�شبيل  على  بينهم  من  نذكر  ودي��ن  علم 
الداعية  الدكت�ر  ال�شيخ  احل�رش  ال  املثال 
يديه  على  حفظ  ال��ذي  رحماين  حمف�ظ 
الفاحتة  اإىل  ي�ص  �ش�رة  من  الكرمي  القراآن 
الرجل   حمطات  اأهم  هذه  لتك�ن   ، تط�عا 
وتفتقت  �شخ�شيته  فيها  اكتملت  والتي 
بل   ، نظامية  مدر�شة  يدخل  مل  فه�  عبقريته 
امل�شايخ  وكبار  والده  عن  العلم  ياأخذ  كان 
وا�شتدرّ  وعبقريته  نب�غه  فزاد  عا�رشهم  ممرّن 
فكرية  علمية  م�ؤهالت  عن  بان  فاأ ه  ذك��اوؤ
من  ليك�ن  اأهله  ما  كب�ة  وفقهية  ودينية 
مربيا  كان  ف��ذاذ...  االأ الكبار  امل�شايخ  بني 
احرتمه  ومفتيا،  وفقيها  م��ام��ا  واإ معلما 
ن  وك���رّ  ، ي��ده  على  ودر���ص  عرفه  من  كل 
العذب  منهله  من  نهلت  باأكملها  اأجياال 
مانة  اأ بدورها  ذلك  بعد  لتت�ىل  ال�شايف.. 
مل   ، والدين  العلم  م�شعل  وحمل  التعليم 
يكاد  ال  فكان   ، ف��راغ  وق��ت  للرجل  يكن 
فهم�م   ، ال�شغ�ة  لعائلته  حتى  يتفرغ 
له  ترتك  ال  واملحا�رشات  والبحث  التعليم 

الغذائية  وجباته  ن�شي  ما  وكث�ا   ، هنيهة 
االأول  مطلبه  ك��ان  الفكري  غ��ذاءه  الأن   ،
االبتدائية  باملدر�شة  حار�شا  ا�شتغل   ...
حتى  يط�  ب��ن  وال�شهيد  نبي  ب��ن  م��ال��ك 
يف   ” احل��زب  “قراء  بركن  اخت�ص  تقاعد  
امل�شايخ  من  جمم�عة  رفقة  العتيق  امل�شجد 
عدد  كل  يف  الذكر  حلقات  كل  يف  كان   ،
ل  يف�شرّ الفقه  ق�شايا  من  ق�شية  يتناول 
ينقطع  ال  الدوؤوب  ن�شاطه   ، ويفي�ص  فيها 
كل  يف  املتميز  ح�����ش���ره  �شجل  حيث   ،
االإ�شالمي  والفكر  الذكر  وحلقات  جل�شات 
جانب  اإىل   ، قيرّمة  مب��ح��ا���رشات  �شاهم   ،
والرتب�ي  االإ�شالحي  االجتماعي  ن�شاطه 
املكثفة  حما�رشاته  خالل  من  يربز  والذي 
م�شاجد  يف  واالإر���ش��اد  ال�عظ  ودرو���ص 
خلدمة  كلرّها  حياته  �ص  كررّ لقد    ، املدينة 
ملجال�ص  يا  ملبرّ دوما  كان    ، والعلم  الدين 
غزير  بعلم  االإطارات  اأمدرّ   ، والعلم.  الفكر 
عن  يت�قف  اأن  دون   ، �شليم  فقهي  ومنهج 
امل�شاجد   يف  الدع�ة  ميدان  يف  اال�شتغال 
متط�عا  ذنا  م�ؤ كان  نه  اأ اإىل  باال�شافة  هذا 
 ، طالب  ب��ي  اأ بن  وعلي  العتيق  مب�شجدي 
يف  االأوائل  اد  الرورّ من  كان  ذلك  اإىل  �شف 
العتيق  بامل�شجد  الدينية  واجلمعية  اللرّجنة 
وكبار  القادر  عبد  اأخيه  رفقة  االأول  للرعيل 
بن  الف�شيل   : اأمثال  احلجل  بعني  امل�شايخ 
واحلاج  والهتاك  النايلي  بن  احلاج  عامر،  
احلاج   ، ال�شالح   و�شي  والزهاق  امل�شع�د 

 .. ج�ادي  حممد  و�شي  العيد  بن  علي 
دينية  مرجعية  ميثل  عي�شى  ال�شيخ  ك��ان 
البع�ص  به  ا�شتنجد  ما  كث�ا  حيث   ، حقيقية 
الله  رحمه  به–  وا�شتعان�ا  املدينة  اأهل  من 
 ، فقهية  لة  م�شاأ يف  االأم��ر  احتدم  كلرّما   –
والتاأ�شيل  بالتدليل  م�شفعة  اآراءه  ليقدم 
املدينة   �شاكنة  اح��رتام  من  زاد  ما  وه���   ،

جل للر

ال  منهجا  لالأئمة  ر�شم  الذي  ال�شيخ 
ِيزل دليال ال  لهم  وقّي�س  يلتب�س 

مهنة  ال�شيخ  لدى  تكن  مل  االإمامة  مهنة 
ومل  بنائه..  الأ عي�ص  لقمة  لت�ف�  ميتهنها 
كانت  بل   ، بها  ي�شرتزق  وظيفة  جمرد  تكن 
بكل  حملها  االأوزار  ثقيلة  واأمانة  ر�شالة 
خلدمة  بها  ف  ت�رشرّ  ، م�ش�ؤولية  وروح  ميان  اإ

لها..” واأخل�ص  واأحبرّها   ، واأمته  دينه 
الفكر  عن  لعيفاوي   علي  ال�شيخ  يتحدث 
كان  فقد   ، عي�شى  لل�شيخ  امل��ش�عي 
 .. املالكي  املذاهب  على  وفقيها  متخ�ش�شا 
ه�  معه  حدثت  لل�شيخ  ق�شة  يروي  وهنا 
يده  بخط  مكت�با  الكرمي  القراآن  له  قدم  نرّه  اأ
اأن  منه  وطلب  االإ�شالمي  املغربي  وباخلط 
وفعال  الله  يت�فاه  حتى  كان  اأي  اإىل  اليريه 
�شنة   17 ملدة  باالأمة  علي  ال�شيخ  احتفظ 
عي�شى  �شي  ال�شيخ  االأج��ل  ت�فى  اأن  اإىل 
عن  �شئل  كلما  كان  نه  اأ واأ�شاف   ، زايدي 
والتف�ش�  بالتحليل  يجيب  فقهية  ق�شية 
واحلجج  وال��رباه��ني  دل��ة  وب��االأ امل�شتفي�ص 

" الدامغة 

واالعتدال الو�شطية  منهجه 
اجلانب  يف  عي�شى  �شي  ال�شيخ  منهج 
ال��شطية  منهج  والفت�ى  والفقهي  الفكري 
كما   ، والتع�شب  الت�شدد  ميقت  واالعتدال، 
املعرفة  اأمت   ، عارفا  عليه  الله  رحمة  كان 
الفقه  اأهل  اأكرب  لدى  الفقهية  بامل�شطلحات 

باآرائهم ا  ملمرّ
الرجل  بت�ا�شع  ال�شيخ  عاي�ص  من  كل  ويقر 
جاللة  على  ال�شيخ  كان  “لقد   : عنه  فيق�ل 
يف  مت�ا�شعا  همته  وعل�  الفقه  يف  قدره 
نه  باأ البتة  ي�شعرنا  كان  وما  النا�ص،  تعليم 
ج�انب  بكل  اأحاط�ا  ممرّن  اأو  النا�ص،  اأعلم 
كان  الرجل  اأن  البع�ص  وي�ؤكد   ، العلم” 
املذهب  على  الفت�ى  يقدم  مقتدرا  مفتيا 
مف�شال  االأق�ال..  بع�ص  يرجح  ثم  املالكي 
نظرا   ، معينة  بفتاوى  وغ�ه  نف�شه  يلزم  اأال 
وم�ش�ؤولية  له،  بالن�شبة  الفت�ى  خلط�رة 
اأن  يفتي  مبن  االأوىل  اأن  ب��اب  من  كب�ة، 
اأخطار  و  اأ اأخطاء  على  يرتتب  ما  ي�شمن 
اإرجاء  من  ج  يتحررّ ال�شيخ  يكن  ومل   ، الفت�ى 
يكن  مل  فاإن  للفت�ى،  لة  م�شاأ عن  االإجابة 
ال�شائل  ميهل  كان  وم�ؤكدا  حا�رشا  اجل�اب 

العلم اأهل  من  يتبني  حتى 
�شي  اجلليل  �شيخها  تفقد  احل��ج��ل   ع��ني 

وتنعيه  حممد  �شي  بن  زايدي  عي�شى 

االأ�شتاذ عمر عالك :
فه�  �شخ�شيته  بعاد  اأ اإدراك  يف  املرء  يحار 
مت�ا�شع   ، م�شتن�  وفقيه  جليل  ع��امل 
 ، وجل  عز  الله  مر�شاة  اإىل  يتطلع  وزاهد 
ال�شيخ  باأن  اأق�ل  املقام  هذا  ويف  هنا  نا  واأ
تنحني  رج���ل  ب��ح��ق  ك���ان  عي�شى  ���ش��ي 
فه�  ال  كيف  وتقديراً  احرتامًا  ملثله  الروؤو�ص 
الله  يف  يخ�شى  ال  والداعية  واملربي  املعلم 
الذود  يف  االأمثلة  اأروع  �رشب   ، الئم  ل�مة 

وامل�شلمني  االإ�شالم  حيا�ص  عن 
وتفان  اأره يف غ�ه، من جد  مل  ما  فيه  راأيت 
وف���ق  ���ش��الم،  واالإ العربية  ع��ن  ودف���اع 
جانب  وكل  امل�اهب،  متعدد  ه�  كله  هذا 
عنده،  ال���ق���ف  ي�شتحق  �شخ�شيته  يف 
�شديقا  عرفته  وقد  ي�شتحق،  ما  واإعطاءه 
جماهدا  ف�جدته   ، ة   كافرّ وللعائلة  لل�الد 
ال�شف�ف  ت�حيد  عن  ومدافعا  ومنا�شال 

ا   متفانيا   يف   ومربيرّ احل��ق،  كلمة  واإع��الء 
 تن�ير   طلبته . 

العيفاوي  ال�شيخ علي  املربي    
اجلميع   حمب�ب  كان  زايدي  عي�شى  ال�شيخ 
وعلمه   ، الدائمة  ناقته  الأ نظرا   ، منازع  بال 
التي  املتميزة،  الرتب�ية  وطريقته  الغزير 
والنكتة..  الدعابة  روح  تتخللها  ما  عادة 
،  ال�شرب   واالإخال�ص   ال�شيخ  من  تعلمت   ،
العلم  يف  حقيقية  مدر�شة  ه�   وحب   ال�طن 
وقد  والزهد  والت�ا�شع  واالأخالق  واالأدب 
  ، امل���اق��ع  كافة  يف  كب�ة  ب�شمات  ت��رك 
احلجل  عني  يع��ص  اأن  القدير  الله  �شائاًل 
اأحد  يعترب  عي�شى  ال�شيخ  الأن  خ�اً  واجلزائر 
كان  فقد  الزمن  هذا  يف  النادرة  القدوات 

الله  رحمه  العامل  العامًل  مثال 

 : امل�شعود  عا�شور  االأ�شتاذ 
عمره  اأفنى  عي�شى   �شي  اجلليل  ال�شيخ 
العربية،  اللغة  عن  ودفاعه  الله،  طاعة  يف 
اللغة  ترقية  اأج��ل  م��ن  ط���ي��ال  ى  ،   �شحرّ
العلم  ون�رش  ال�طنية  روح  وبث   ، العربية 
ب��دوره  ���ش��ي��د  واأ  ، ال�شباب  اأو���ش��اط  يف 
التي  العلمية  ومبادراته  وم�اقفه  الكب� 
النقا�ص  روح  لبعث  حقيقية  فر�شة  كانت 
 ، نذاك  اآ والتالميذ  �شاتذة  االأ بني  ب��داع  واالإ
العامل  نه  الأ تعريف  اإىل  بحاجة  لي�ص  الرجل 
وه�   ، ويق�ل  يفعل  فيما  ال�شادق  والعامل 
بتق�اه  وعرفناه  م�قع  من  اأكرث  �شغل  الذي 
الحظ  جنازته  �شاهد  ومن  واأمانته  و�شدقه 
ويقدرون  �شعبه  بناء  اأ ويحرتمه  يحبه  كم 

واأمتهم لدينهم  املنتمني  ال�شادقني  العلماء 
نربا�شًا  اجلليل  �شيخنا  يا  لنا  �شتبقى  واأخ�ا 
بهديك  لنهتدي  الطريق  معامل  لنا  ت�شيء 
الله  رحمك   ، والداعية  واملربي  املعلم  فاأنت 
ومع  وال�شديقني  ال�شهداء  مع  واأ�شكنك 
على  نا  واإ  ، رفيقا  اأولئك  وح�شن  اأحببت  من 
ير�شي  ما  اإال  نق�ل  وال  ملحزن�ن  فراقك 
بق�ل  الكرام  ل��ك  واآ نف�شنا  اأ ونعزي  ربنا 
ولله  اأعطى  ما  لله  اإن  )���ص(  الله  ر�ش�ل 
لكل  ف��اإن  واحت�شب�ا...  فا�شربوا  اأخ��ذ  ما 
لك   ، راجع�ن  ليه  اإ نا  واأ لله  نا  واإ كتابًا  اأجل 
بك،  �شمع  من  وكل  عرفك  من  كل  حتايات 
االآخرة. الدار  يف  واأنت  الدنيا  الدار  يف  فهم 

" " كان مدر�شة حقيقية يف العلم واالأدب واالأخالق والتوا�شع والزهد وقد ترك ب�شمات كبرية يف كافة املواقع  - االأ�شتاذ واملربي علي العيفاوي 
" لقد كان عاملا جليال وفقيها م�شتنريا ، متوا�شعا وزاهد يتطلع اإىل مر�شاة اهلل عز وجل ، رجل تنحني الروؤو�س ملثله احرتامًا  -االأ�شتاذ عمر عالك 

" وتقديرًا 
اللغة العربية ، وبث روح الوطنية ون�شر  اأجل ترقية  ،   �شّحى طويال من  اللغة العربية  " اأفنى عمره يف طاعة اهلل، ودفاعه عن  -االأ�شتاذ عا�شور امل�شعود 

" ال�شباب  اأو�شاط  العلم يف 
اأننا ب�شدد احلديث عن �شخ�شية  ال�شامع  الكبار يوقن  امل�شايخ  اأين يبداأ عند احلديث عن �شخ�شية رجل و�شيخ  جليل وظاهرة فريدة من نوعها بني  اأو من  املرء ماذا يكتب  حني يحار 
ما توانى عن   ، واإباء وتقى  �شرف  كلها  بالن�شال والت�شحية و�شريته  مليئة  التعميم. حيث حياته كانت  ت�شتحق  فهو بحق ظاهرة   ، �شي عي�شى زايدي   االإمام واملربي   ال�شيخ  املرحوم 
ال�شيخ ذكراه حّية وخالدة ، فهو مل ولن ي�شبح غائبًا بل �شيظل  اأن ف�شيلة  التاأكيد على  خدمة دينه واأمته حلظة واحدة ومل يتخاذل يف املواقف الع�شيبة وامل�شريية ، وال بد من 
الدرجتني  ما بني   ، ب�شبعمائة درجة  املوؤمنني  فوق  فللعلماء درجات  ُح�شن اجلزاء  له  ون�شال اهلل  اأمامنا  ماثلة  �شتبقى  ومواقفه  فاأعماله  والعطاء  االإح�شان  �شارية  فوق  مرفوعًا  علمًا 

. عام  خم�شمائة  م�شرية 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اأدرار

دائرة زاوية كنتة
بلدية زاوية كنتة

 الرقم:20 / 2020
و�شل ا�شهاري تا�شي�س  جمعية حملية

�شفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   08 املادة  الأحكام  طبقا 
 18 املادة  ال�شيما  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433

منه مت ان�شاء اجلمعية البلدية امل�شماة
جمعية احلي الق�شبة تيدماين بلدية انزجمري

-املقيـمة بـ:تيدماين بلدية انزجمري دائرة زاوية كنتة والية ادرار
رئي�س اجلمعية / بن حمادي ال�شريف بن عبد اهلل

تاريخ ومكان امليالد / 05 / 03 /1977 تتيدماين 
العنوان / تتيدماين  بلدية انزجمري  دائرة زاوية كنتة  والية ادرار

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية: اأدرار
دائرة ادرار 
بلدية ادرار

م�شلحة التنظيم وال�شوؤون العامة   
مكتب اجلمعيات

الرقم:06/ م ج /2020
                                     و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية حملية

ل  1433املوافق  عام  18�شفر  يف  املوؤرخ   12_06 رقم  القانون  مبقت�شى     
  2020 فيفري   12 يوم:   هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق  12يناير2012 

ت�شليم الت�شر�شح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية امل�شماة: النادي الريا�شي للهواة  ملوظفي 
بلدية ادرار - بادرار - الكائن مقرها . املقر الرئي�شي لبلدية  ادرار بلدية اأدرار - 
ىوالية اأدرار - والية اأدرار مالحظة / رئي�س اجلمعية ملزم  باجناز  خامت م�شتطيل 

ال�شكل  يحمل  املوا�شفات  التالية .
- ا�شم اجلمعية رقم وتاريخ االعتماد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية: اأدرار
دائرفنوغيل

بلديةمتنطيط
  الرقم: 20 / 2019

                                                                                       و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية حملية
ت�شليم   2019 اكتوبر   22 يوم:  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق  12يناير2012  ل  1433املوافق  عام  18�شفر  يف  املوؤرخ   12_06 رقم  القانون  مبقت�شى   
الت�شر�شح بتاأ�شي�س اجلمعية البلدية امل�شماة: ا�شم اجلمعية / جمعية تربية االبل واملوا�شي اوالد احلاج املامون  -والية ادرار  - دائرة فنوغيل   - بلدية 

متنطيط مالحظة / رئي�س اجلمعية ملزم  باجناز  خامت م�شتطيل ال�شكل  يحمل  املوا�شفات  التالية . - ا�شم اجلمعية رقم وتاريخ االعتماد
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�شفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�شايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�شيا�شية، فعلى كل  من يريد امل�شاهمة مبو�شوع ، 
journalaltahrir@gmail.com   :مقال، فكرة اأن ير�شلها لركن م�شاهمات   على اميايل التحرير

وق�له  خط�،  مدل�ل  له  الكالم  وهذا 
واإال  النا�شخ  اأو  حرفها  لعله  )بع�شجده( 
الذهب،  ه�  والع�شجد  مب�شجده،  فه� 
للعرب  اجلزيرة  جعل  الذي  والها�شمي 
م�شجداً ودانت له وللنا�ص معبداً ه� بال 

َم. لَّى اللهرُ َعَلْيِه َو�َشلَّ �شك الر�ش�ل �شَ
الف�ش�ق  يف  ت��درج���ا  الذين  ف��ه���ؤالء 
املراأة  م�شاواة  من  الهدامة،  والدع�ات 
االأقنعة  حتى  ال�شف�ر  اإىل  ثم  بالرجل 
عليها،  دخيلة  هي  الن�شاء  ترتديها  التي 
اأخالقيًا:  تف�شخ  م��ن  على  ويق�ل�ن 
�شاء،  ما  فليقل  ومنطلق،  متحرر  اإن��ه 
اأن تك�ن  له، ف�يدون  ما يحل�  وليفعل 
مطلقة(،  اإباحية  )جمتمعات  جمتمعاتهم 
ال يريدون �شلطة على االإطالق، ال دين 
وال اأخالق وال رقابة، ورمز هذه الرقابة 
القبلية  واالأع��راف  والقبيلة  احلدود  هي 
هم  الرقابة  هذه  ورمز  واحل��رام،  والعيب 
رجال اجل�ازات ورجال اجلمارك، فتدخل 
االأفالم اإىل البالد من اخلارج حتت رقابة 
رجال اجل�ازات ورجال اجلمارك، وكذلك 
فمن  الهدامة  باالأفكار  اخلط�ة  الكتب 

الذي ي�شتقبلها؟.
اجلمارك،  ورجال  اجل���ازات  رجال  اإنهم 
لن  وهذا  مطلقة(،  )اإباحية  يريدونها  فهم 
�شيطانية  م�جة  هذه  الأن  اأب��داً  يتحقق 
اأن  الب��د  لكن  الله،  ب��اإذن  �شت�شمحل 
فقط،  باال�شم  نقاومها  فال  نقاومها، 
عنها  نكتب  اأو  عليها  ونرد  نحاربها  بل 
فكرة،  وبكل  املقاومة  كل  ونقاومها 
و�شنة  الله  كتاب  على  اأنف�شنا  كرتبية 
ومن  َم،  َو�َشلَّ َعَلْيِه  اللهرُ  لَّى  �شَ ر�ش�له 
خالل و�شائل اإعالمنا، ومن منابر اخلطب 
خالل  ومن  امل�شاجد،  يف  واملحا�رشات 
على  فكلنا  مكان،  كل  ومن  التاأليف، 
ثغرة، ولعل الله اأن ين�رش هذا الدين بنا، 
فاإذا كنا كذلك فمهما هبت رياح فاإنها لن 
التي هي  الله على هذه االأمة  باإذن  ت�ؤثر 

خ� امة اأخرجت على وجه االأر�ص.
من  خل�شتها  يعترب  مل��ن  ع��ربة  ه��ذه  و 
ال�شالم، حيث  عليه  ي�ن�ص  �شيدنا  ق�شة 
يف  �شفينة  اإىل  اأ�شار  و  البحر  اىل  خرج 
هذه  بني  ال�شفينة  فركب  فاأقلته  البحر 
االأم�اج العاتية و اإذا بال�شفينة خالل هذه 
اللحظة تثقل عليهم فقام بع�شهم برمي 
البحر  ال�شفينة اىل  االأغرا�ص من خارج 
فكانت  ثقيلة  زال��ت  ما  ال�شفينة  لكن 
اأن ن�شحي ب�احد منا  انه ال بد  امل�ش�رة 
حتى يخف احلمل عن هذه ال�شفينة، فما 
�شنع�ا  اأين  يقرتع�ا  اأن  اإال  منهم  كان 
ي�ن�ص  �شيدنا  القرعة  يف  فجاء  قرعة 
عليه ال�شالم اأنه ال بد ان ي�شح�ا به ثم 
بالقرعة  اإذا  و  ثانية  مرة  القرعة  اأعادوا 
�شيدنا ي�ن�ص عليه ال�شالم اأعادوها ثالثا 
ي�ن�ص  �شيدنا  بالقرعة تخرج على  اإذا  و 
الله جل  من  و هي حكمة  ال�شالم  عليه 

يف عاله.
يف  ال�شالم  عليه  ي�ن�ص  �شيدنا  فقذف�ا 
اإىل  الله  فاأوحى  احل�ت  فالتقمه  البحر 
اأال  و  �شيئا  جلده  من  ياأكل  اأال  احل���ت 
�شيدنا  فنزل  �شيئا  عظمه  من  يك�رش 
احل�ت  بطن  يف  ال�شالم  عليه  ي�ن�ص 
ف�شمع  البحر  قاع  اإىل  احل�ت  غا�ص  و 
)�ش�ت  ال�شالم  عليه  ي�ن�ص  �شيدنا 
حينها  البحر(  قاع  يف  احل�شى  ت�شبيح 

فنادي يف الظلمات. 
بطن  داخل  ه�  ف�و�ص  ال  و  وباء  لي�ص 

احل�ت و يف ظلمات ثالث: 
ظلمة بطن احل�ت. 

ظلمة البحر.
ظلمة الليل.

يف  فنادي  بع�ص  ف�ق  بع�شها  ظلمات 
�شبحانك  اأن��ت  اإال  اله  ال  اأن  الظلمات 
االإمام  الظاملني، و قد ذكر  اإين كنت من 
قال:  اأين  الله،  رحمه  الب�رشي  احل�شن 
)ما كان لي�ن�ص يف بطن احل�ت �شالة(، 
يعني ما كان ل�شيدنا ي�ن�ص عليه ال�شالم 
يف بطن احل�ت �شالة و لكنه قدم عمال 

�شاحلا يف الرخاء ف�جده يف ال�شدة.
العاجل  اخلرب  تتابع  من  يا  القارئ:  اأخي 
كان  ما  بدقيقة  دقيقة  و  ب�شاعة  �شاعة 
بطن  يف  ال�شالم  عليه  ي�ن�ص  ل�شيدنا 
احل�ت �شالة، و اإمنا قدم عمال �شاحلا يف 
ال�باء،  هذا  من  الله  ينقذنا  حتى  الرخاء 
اأنبحث عن االأعمال ال�شاحلة حتت و بني 

رف�ف ق�شايا املحاكم؟.
يف هذا ال�باء نبحث عن اأعمالنا ال�شاحلة 

اأين؟.
يف �شالة الفجر التي كانت تاأن و تبكي 
فهل  بعده،  و  ال�باء  هذا  قبل  ت�رشخ  و 
و  قدمناها  الرخاء  يف  �شاحلة  اأعمال  لنا 
الربا  و  للربا  اأب�ابها  تفتح  كانت  البن�ك 
يف اأوطاننا و بالدنا ك�رشب املاء، و العياذ 

بالله. 
لقد قدم عمال �شاحلا يف الرخاء ف�جده يف 
ال�شدة حتى اأنه ملا ناد �شيدنا ي�ن�ص عليه 
اإين  �شبحانك  اأنت  اإال  اإله  ال  اأن  ال�شالم 
املالئكة:  قالت  حيث  الظاملني،  من  كنت 
))يا رب �ش�ت نعرفه من عبد نعرفه((، 
�ش�ت  ))ه��ذا  ع��اله:  يف  جل  الله  فقال 
�شيدنا  قدمه  الذي  فما  ي�ن�ص((،  عبدي 
ي�ن�ص عليه ال�شالم حتى ينجيه الله جل 
اأن كان من  ل�ال  احل�ت،  بطن  عاله من 
الله  امل�شبحني للبث يف بطنه، حيث قال 
�شبحانه و تعاىل: ))اأنه كان لي�ن�ص عليه 
كان  اأنه  احل�ت  يلتقمه  اأن  قبل  ال�شالم 
من امل�شبحني((، فلما عرف الله يف الرخاء 

عرفه الله �شبحانه و تعاىل يف ال�شدة.
و يف اأيامنا هذه االأخبار تنادي و الع�اجل 
العرب  و  اأنقذونا  العامل  اأيها  ت�رشخ 
هذه  من  اأنقذونا  اأن  يبك�ن  و  ي�رشخ�ن 
فماذا  االآالف،  مئات  قتلت  التي  ال�شدة 
بالله  اأجيب�ين  ال��رخ��اء  يف  لله  قدمنا 

عليكم؟؟؟.
األي�ص القتل و الدمار يف بالدنا؟.

اأخ�ه امل�شلم بدم بارد  األي�ص امل�شلم يقتل 
يف كل من العراق، اليمن، �ش�ريا، ليبيا 

و القائمة ط�يلة؟.
حتى  تطفئ  مل  الفنت  ن���ان  األي�شت 

اللحظة يف بالدنا؟.
األي�ص اأكل حق امل�اث و اأكل مال اليتيم 
يف  العامة  االأم���ال  �رشقة  و  الف�شاد  و 

بالدنا حدث و ال حرج؟.
تعال�ا  اأن  الغرب  ننادي  من؟،  ننادي  ثم 
لنا بلقاح كي تعاجل�ا لنا هذا ال�باء، و قد 
اأنزل الله �شبحانه و تعاىل لنا اللقاح بل 
الدواء القا�شي لكل وباء فتاك يف كتابه 
اأن يحل ال�باء، لكننا  القراآن الكرمي قبل 
ما ا�شتمعنا، ننادي و ن�رشخ الربا، قطيعة 
الزنا  نا�ص،  يا  ال�الدين  عق�ق  االأرحام، 
الذي يف ال�ش�ارع جهرا بدون ا�شتحياء، 
الن�شاء العرايا يف ال�ش�ارع، و النا�ص ال 
ت�شمع و ال ترى، فهل تظن�ن من الغرب 

�شينقذنا، كال هذا غ� ممكن؟.
اأنهم  قال�ا  اأو  علم�نا  الذين  ه���ؤالء 
ذلك،  من  اأبعد  و  القمر  اإىل  �شعدوا 
الكرمي  القراآن  يف  ليبحث�ا  عادوا  فالي�م 
نقطة  اإىل  ع��ادوا  الطهارة،  معنى  عن 
البداية ليتعلم�ا معنى الطهارة و غ�شل 
اليدين و امل�شم�شة و اال�شتن�شاق عادوا 
ال  و  االأح�ال،  مقلب  الله  ف�شبحان  اإليه 
ح�ل و ال ق�ة اإال بالله العلي العظيم، و 
الي�م ظاملا ف�شبحان  ما زال امل�شلم حتى 
حتى  و  الفتاك،  ال�باء  هذا  يف  حتى  الله 
بنا،  حلت  التي  الكارثة  ه��ذه  ظل  يف 
و  املجانية  امل�شت�شفيات  فتح�ا  الغرب 
ت�زع  و  باملجان  تط�عا  يعمل�ن  اأطباء 
يف  نحن  و  جمانا،  عندهم  الكمامات 
ال�باء حدث و ال  اأول ما جاء هذا  بالدنا 

حرج عن اأ�شعار الكمامات.
االأ�شعار  يغل�ا  مل  و  مب�شلمني  لي�ش�ا  هم 
م�شاعف  الكمامات  ثمن  ي�شبح  مل  و 
البلدان  ت�زع يف  اإمنا  و  املرات،  ع�رشات 
و  جمانا،  الكمامات  هذه  م�شلمة  الغ� 
بدال  بالدنا  يف  االأعمال  رجال  و  التجار 
يف  النا�ص  بدل  و  اأم�الهم  يفتح�ا  اأن 
يك�ن  اأن  امل�شت�شفيات  و  ال�شيدليات 
اإذا  و  ال�احد،  كاجل�شد  للم�شلم  امل�شلم 
اليها  تذهب  باملتاجر  و  االأ�شعار  بغالء 
ت�شرتي  اأو  خ�شارا  ت�شرتي  اأن  لرتيد 

�شيئا ال جتد �شيئا حتى و اإن وجدته فاإنك 
جتده باأ�شعار جد مرتفعة، فهل خفنا من 
ف�و�ص وباء ك�رونا امل�شتجد و مل نخف 

من الله �شبحانه و تعاىل؟
ف�و�ص  العظيم  العلي  الله  �شبحان 
ا�شغر  و  املجردة  بالعني  يرى  ال  �شغ� 
من االإن�شان بخم�شة ماليني مرة اأخافنا و 
�شع�ب ظلمت مل تخف من الله �شبحانه 
و تعاىل، و كم و الله العظيم يحزنني هذا 
الزمان و نحن نرى م�شاجد بال م�شلني و 
اأذان بال اإقامة فما اأ�شد حزين لهذه االأيام 

الع�ش�ة يف هذا الزمان.       
منذ  املعم�رة  اأمم  تهاجم  اأ�شبحت  لقد 
الب�رشية  تعرفها  واأوبئة مل  اأمرا�ص  فرتة 
جمعاء عرب تاريخها، مل يرُكت�شف كنهها، 
املدمرة  اآثارها  تزيل  اأدوية  عت  اخرترُ وال 
املر�ص  من  ب��دًءا  االآن،  حتى  الفتاكة 
اخلط� االإيدز الذي ظهر م�ؤخرا، والنا�ص 
يذكرون اأن �شببه انت�شار الف�اح�ص، بعد 
البقر،  جن�ن  و  الطي�ر  اأنفل�نزا  ذلك 
مروًرا باأنفل�نزا اخلنازير، وانتهاء املحطة 
تزال  وال  امل�شتجد،  ك�رونا  بف�و�ص 
�شع�ب العامل تعي�ص يف حالة من القلق 
التهديدات  من  خ�ًفا  والرعب  واخل�ف 
ق��ادم  غام�ص  عمالق  ل���ب��اء  اجل��دي��دة 
الكت�شاح العامل لديه معدل وفيات اأعلى 
ف�و�ص  من  اأ�ش�اأ  و  الطاع�ن  وباء  من 
عند  من  ع��ذاب  ه�  و  احل��ايل،  ك�رونا 
لي�ص  و  جمعاء،  للب�رشية  مبا�رشة  الله 
بف�و�ص مط�ر جينيا من طرف االإن�شان.
اإما  خط�ة  جد  اآفة  قدوم  ينتظر  العامل 
من  فتكا  اأكرث  وباء  اأو  عظيمة  زالزل 
الب�رشية  ت�شتطيع  ال  حيث  الطاع�ن، 
و  علم  من  ت��شلت  مهمى  مقاومتها 
احد  ال  قلت  معقدة،  جد  تكن�ل�جيا 
مهم  املعم�رة  عرب  يت�شداه  اأن  ي�شتطيع 
كلف االأمر، و �شينت�رش يف ملح الب�رش و 
ه� وباء من عند الله مفجع للب�رشية دون 
علمهم و تنب�ؤهم بهذا احلدث العظيم، و 
ال�شابقة  االأوبئة  اأمرا�ص  كمثل  لي�ص 
املعم�رة،  عرب  انت�رشت  التي  احلالية   و 
و  علة  اأ�شا�شا  عرف�ا  قد  العلماء  كان  و 
الفتاكة، لكن  االأوبئة  انت�شار هذه  �شبب 

كل  من  بكث�  اأ�ش�ء  فالقادم  لالأ�شف 
االأوبئة التي حدثت.

هذه الروؤيا راأيتها يف منامي ثالثة ليايل 
متتابعة �شنة 2012 م، و العياذ بالله من 
لكن  و  بالنف�ص،  االعتزاز  و  االفتخار 
تت�شاقط  الب�رش  راأيت  لقد  ال�اقع،  اأمر 
و  االأر���ص  االأخ��ر على وجه  تل�  واح��د 
و  اأج�شادهم،  من  يخرج  االأبي�ص  الدود 
وجه  على  االأنهار  جمرى  يجري  القيح 
راأيته  اأ�شهد على هذا قد  اللهم  االأر�ص، 
يف منامي و نه�شت من ن�مي مذع�را 
يف وقت اأذان الفجر، ف�شبحان الله العلي 
العظيم و ال ح�ل و ال ق�ة اإال بالله العلي 
و  اليه�د  كيد  من  اأحفظنا  العظيم،اللهم 
اإىل  املحمدية  االأمة  اأهدي  و  الن�شارى، 

طريق ال�ش�اب. 
 اإن اأ�شباب هالك االأمم كث�ة، و واقع كث� 
من البالد الي�م، والله اإنه لينذر بهالكها، 
فالته�ر اخلرُلقي قد بلغ منتهاه اإ�شافة اإىل 
ترتب  مما  العقيدة،  يف  خط�ة  انحرافات 
اإىل  ال�شل�ك،  انحرافات كذلك يف  عليه 
مظاهر خليعة و وقاحة بالغة، اإىل خمامر 
ومراق�ص ومقابر يف ديار امل�شلمني، اإىل 
انت�شار الربا وحماربة الله عز وجل علًنا، 
من  اأ�شبح  الذي  الزنا  الزنا،  ف�ش�  اإىل 
ال�شهلة جًدا، وكاأن �شيًئا  العادية  االأم�ر 
العفة  من  كامل  تفكك  اإىل  يح�شل،  مل 
األ�انها  بكل  الفنت  كرثة  اإىل  وال�شيانة 
واأو�شافها، اإىل م�شائب وويالت تهددنا 

وتهدد العامل اأجمع باخلراب والدمار.
الع�يل  ت�شتحق  بحق  الي�م  فحالتنا 
الظاهر  امل�شلم  جمتمعنا  الأن  والرثاء، 
اأن�اع  فكل  جهالء،  جاهلية  يف  اأ�شبح 
والفج�ر،  والف�ش�ق  واجلرائم  املعا�شي 
اختالف  على  والكفريات  واالإحل��اد  بل 
مظهر  باأجلى  بادية  واأل�انها  اأ�شكالها 
ال�شتيالء  وذل���ك  ال��ب�����رشي��ة،  عرفته 
وت�غل  النف��ص(،  على  اله�ى  )�شلطان 
النا�ص يف االنهماك يف �شه�ات بط�نهم 
)اأوروب��ا  اأث��ر  اقتفائهم  مع  وفروجهم، 

والغربيني املجانني(. 
يتبع....

التهديدات اجلديدة لوباء عمالق غام�س قادم الكت�شاح العامل...        
فهل ميكن اأن يفكر موؤمن اأن يكون يف هذه احلال يوم من االأيام عياذًا باهلل، ال ميكن فاإذًا مع خواء االإميان تقع اأمثال هذه االأمور، ومع �شعف العقيدة ومع عدم 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم فاإن هذا ال يقع، العامي ال يقبل هذا الكالم مهما  و�شوحها لكن مع وجود العقيدة ال�شحيحة ومع عر�س كل �شيء على كتاب اهلل و�شنة ر�شوله �شَ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم هما املرجع، لكن ال�شباب الذين تاأثروا بها هم الذين يريدونها )اإباحية انحاللية(.  كان االأمر، الأن النظرة لديه اأن كتاب اهلل و�شنة ر�شوله �شَ

حممد  االأمني غــــرنا�س

اجلزء الثالث
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حـدث وال حـرج

تعد احلالة الثانية يف ظرف يوم واحد فقط بعد حالة �شيليا

العثور على �شخ�س م�شنوق  مبوؤ�ش�شة 
تربوية ببلدية تاوزيانت بخن�شلة

االأ�شاتذة املتعاقدون يطالبون اإدماجهم 
يف منا�شب قارة بتيزي وزو. 

صـــورة و تعــليق 

للمرة الثانية على الت�ايل ويف الي�م نف�شه، تهتز والية خن�شلة وحتديدا بلدية 
تاوزيانت على �شخ�ص مت  العث�ر عليه م�شن�ق  مب�ؤ�ش�شة ترب�ية  ببلدية 
تاوزيانت بخن�شلة؛ ليتم نقله نح� م�شلحة حفظ اجلثث وفتح حتقيق من 

قبل امل�شالح االأمنية املعنية 
ببلدية تاوزيانت، يف انتظار 

ما �شتك�شف عنه التحقيقات 
ح�ل هذه احلادثة التي تعد 

الثانية يف ظرف ي�م واحد و 
التي تبقى اأ�شبابها وظروفها 

غام�شة اىل حني.

كمامات االأطباء تباع  مع اخلردوات ب�شطيف
يف ظاهرة غريبة اكت�شف االطباء ب�الية �شطيف 

، ب،ن الكمامة الطبية اخلا�شة بهم و التي 
ي�شتعملها بكرثة االطباء الذين يعاجل�ن مر�شى 
الك�فيد ، تباع عند احد حمالت بيع اخلردوات 
بعا�شمة اله�شاب العليا ، و ما زاد االمر غرابة 
ه� ان هذه الكمامة ال تباع �ش�ى لالطباء ،حيث 
يجب على كل زب�ن ان يظهر بطاقته املهنية، اإن 
كان طبيبا ام ال ، و ي�شرتط البائع على الطبيب 
الزب�ن اأن ي�شرتي 20 وحدة و على اأن ي�شرتي 
معها اغرا�ص اخرى لي�شل املبلغ االإجمايل اىل 

حدود 4500 دج.

منظمة ال�شحة العاملية حُتذر: 
االأ�شواأ” “نخ�شى 

اأكد املدير العام ملنظمة ال�شحة العاملية،  
تيدرو�ص اأدهانوم غيربي�شو�ص، على 
اأن العامل ل يزال بعيدا عن احتواء 

جائحة فريو�ص كورونا امل�شتجد، رغم 
اجلهود الرامية اإىل جتاوز الأزمة.
وقال تيدرو�ص يف ندوة �شحفية: 

ذلك،  ينتهي  اأن  اإىل  جميعا  “نتطلع 
ونريد جميعا موا�شلة احلياة، لكن 

احلقيقة القا�شية تكمن يف اأننا مل نقرتب 
حتى من النهاية”، م�شريا اإىل اأن وترية تف�شي الفريو�ص الذي 

ي�شبب مر�ص كورونا ل تزال تزداد على م�شتوى العامل، على 
الرغم من اإحراز كثري من الدول بع�ص التقدم يف مكافحته.
كما حذر امل�شوؤول ذاته من اأن معظم النا�ص ل يزالون عر�شة 

خلطر الإ�شابة، واأن اأ�شواأ مراحل اجلائحة مل تاأت بعد، موؤكدا 
اأن املنظمة “تخ�شى من الأ�شواأ” نظرا للظروف احلالية.واأكد 

اأن منظمة ال�شحة العاملية تخطط لعقد اجتماع ثان الأ�شبوع 
اجلاري، بهدف تقييم التقدم وترتيب الأولويات يف املعركة �شد 

اجلائحة.واأعلن تيدرو�ص اأن منظمة ال�شحة العاملية �شرت�شل 
الأ�شبوع القادم، وفدا اإىل ال�شن بغية امل�شاعدة يف جهود حتديد 

م�شدر الفريو�ص امل�شتجد.

الق�شاء على اأفعتني ◄
بقاي�س بخن�شلة

على اثر نداء اهايل دوار علي بن مبارك 
ببلدية قاي�ص بخن�شلة، ل�ج�د افعتني 

�شخمتني،  �شارعت ال�حدة الثان�ية للحماية 
املدنية لبلدية قاي�ص ام�ص االثنني م�شاء نح� 

ذات املكان اين متكنت بعد البحث الدقيق 
والتدخل ال�رشيع، من االم�شاك باالفعتني 

بط�لهما الذي ي�شل اىل نح� املرت ون�شف. 
كما تبينها ال�ش�رة والق�شاء عليهما.... 
ما جنب �شكان الدوار من خطرهما الذي 

كان يحدق ب�شكان املنطقة خ�ش��شا على 
االأطفال. 

نا�شا ت�شمم قالدة "متنع" الفرد من مل�س 
وجهه للحد من انت�شار كورونا!

�شممت نا�شا جهاز تهوية للم�شاعدة يف عالج مر�شى فريو�ص كورونا، والآن ت�شاعد 
وكالة الف�شاء الأمريكية غري امل�شابن بـ"كوفيد19-" على البقاء ب�شحة جيدة.

و�شمم خمترب الدفع النفاث قالدة ثالثية الأبعاد قابلة للطباعة والهتزاز، 
عندما تكون يدا امل�شتخدم قريبة جدا من وجهه.وي�شتخدم اجلهاز الذي يطلق 
عليه ا�شم PULSE، ح�شا�شا لالأ�شعة حتت احلمراء، مع مدى ي�شل اإىل 12 بو�شة، 

ومبجرد اكت�شاف احلركة، يتم تن�شيط حمرك اهتزاز �شغري بداخله.ومتثل 
التقنية ا�شتجابة لعدد املرات التي يالم�ص فيها الأفراد اأعينهم واأفواهم واأنوفهم 

- جميع امل�شارات التي تدخل فريو�ص كورونا اإىل اجل�شم. ون�شر خمترب الدفع النفاث )JPL( بيانا يقول: "حتى يتم 
مم هذا اجلهاز القابل  توفري لقاح موثوق به، ميكن دمج PULSE ب�شال�شة يف حياتنا اليومية مع عودتنا اإىل مكان عملنا. و�شُ
لإعادة الإنتاج من ِقبل اأي �شخ�ص يتمتع مبهارات ب�شيطة يف الت�شنيع، وميكنه اأن ي�شاعد يف اإيقاف انت�شار العدوى واحلفاظ 

على �شحتنا".واأتاح JPL  ملفات وتعليمات التجميع على الإنرتنت، كم�شدر مفتوح لأولئك الذين يتطلعون اإىل بناء 
اأجهزتهم اخلا�شة. وكتب: "من الناحية املثالية، نتوقع اأن يوا�شل اجلمهور تطوير هذا املفهوم واإتاحته ب�شهولة للتوزيع".

وياأتي PULSE عبارة عن جهاز �شغري يعمل حول الرقبة، ومزود بجهاز ا�شت�شعار بالأ�شعة حتت احلمراء، لتحديد مو�شع 
اليدين. وو�شع حمرك اهتزاز بحجم العملة املعدنية يف الغالف البال�شتيكي، اإىل جانب بطارية وحامل 

كان  امل�شت�شعر،  من  املتحرك  اجل�شم  اقرتب  وكلما  اهتزاز.  حمرك  ت�شغيل  يتم  احلركة،  اكت�شاف  3V.ومبجرد 

الهتزاز اأقوى.
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زمـن الـتـ�شـويــف والـوعـود انـتـهـى 
وفد وزاري هام بتندوف للوقوف على مناطق الظل وجراد يحذر:

_ "اأطراف لديهم اأغرا�ص �شيا�شية يحّر�شون املواطنن على اخلروج بدون كمامة"
_ توّجه نحو تعميم "الطابالت" يف املدار�ص

لوؤي ي
----------------------

هناك  اأن  جــراد  العزيز  عبد  وقــال 
حُتر�ص  �شيا�شيه  اأغرا�شا  لديهم  من 
املواطنن على اخلروج بدون كمامه، 
لن�شر الفو�شى وانت�شار وا�شع للوباء. 
ت�شرفاِت  "هناك  اأن  الوزير،  واأورد 
وغري  واعيه  غري  ال�شعب  من  فئه 
كبري  انت�شار  يف  ت�شببت  م�شوؤوله، 
واأكــد  اأ�شخا�ص".  ــاة  وف ويف  للوباء 
امل�شاريع  بخ�شو�ص  الأول،  الوزير 
الت�شويف  "�شيا�شة  اأن  ال�شكنية 
م�شكل  حل  ويجب  انتهت  والــوعــود 
زيارة  خالل  جــراد،  وقال  العقار". 
بولية  �شكنية  مل�شاريع  تفقدية 
ف�شاعدا  الآن  "من  قائال  تــنــدوف، 

�شوف ننتهي من �شيا�شة الت�شويف".
الوعد  "�شيا�شة  اأن  ــراد  ج واأو�ــشــح 
ال�شياق  يف  م�شريا  تنتهي"،  اأن  يجب 
نهائيا  الق�شاء  "يجب  اأنـــه  ـــه،  ذات
البريوقراطية  اأ�شكال  جميع  مــن 
الوزير  ــدى  ــش واأ� العقار".  وم�شكل 
يخ�ص  فيما  �شارمة  تعليمات  الأول 
�ـــشـــرورة، الأخــــذ بــعــن العــتــبــار 
اجلانب اجلمايل والعمراين يف اجناز 

باملنطقة. ال�شكنية  املجمعات 

علماء  با�شت�شارة  تعليمات 
االجتماع والنف�س قبل اإجناز 

باملنطقة ال�شكنية  املجمعات 

ــروع اجنـــاز  ــش ــ� ـــالل زيـــارتـــه مل و خ
م�شكن،   1.402 احلــ�ــشــري  القطب 
ال�شكن  برنامج  لعر�ص  جراد  ا�شتمع 
تعليمات  واأعطى  بالولية  اخلا�ص 
القطاع،  على  للم�شوؤولن  �شارمة 
وحتى  الجتماع  علماء  ل�شت�شارة 
املجمعات  اجناز  قبل  النف�ص  علماء 
اجلانب  درا�ــشــة  ــل  اأج من  ال�شكنية 
الــذي  وال�شو�شيولوجي،  النف�شي 
املواطنن  متطلبات  مــع  يتما�شى 
�شرورة  على  م�شددا  املنطقة،  يف 
وا�شتعمال  اولية  بدرا�شات  القيام 
ــيــة. كــمــا اكــد  ــاء املــحــل ــن ــب ــــواد ال م
توفري  �شرورة  على  الأول  الوزير 
التي  الجــتــمــاعــيــة،  املـــرافـــق  ــل  ك
ــن،  ــواط امل متطلبات  ــع  م تتما�شى 
الجتماعي  اجلــانــب  على  مــ�ــشــددا 
يخ�ص  فيما  و  وطبيعتها.  للمنطقة 
ــب جــراد  ــال ــار املــقــاولــن، ط ــي ــت اخ
التي  لل�شركات،  امل�شاريع  باإ�شناد 
تــتــوفــر عــلــى المــكــانــيــات املــاديــة 
التاأخر  م�شاكل  لتفادي  والب�شرية 
ويف  ال�شفقات.  ف�شخ  او  ــاز  الإجن يف 
ــر الول  ــوزي ال هــذا الطـــار �ــشــرح 
اجناز  جمال  يف  احلقيقي  العدو  "ان 
وغياب  البريوقراطية  هو  امل�شاريع 
اطار  يف   " انــه  م�شيفا  ال�شفافية"، 
بناء اجلزائر اجلديدة، يجب تغيري 
وهذا  القدمية،  الإجناز  ا�شاليب  كل 
املواطنن".  ملطالب  ا�شتجابة  يعد 

لالإ�شراع  تعليمات  جراد  اعطى  كما 
ال�شكنية  امل�شاريع  اجنــاز  وتــرية  يف 
مما  واملتوا�شلة،  الدائمة  املتابعة  و 
ي�شتجيب ملتطلبات املواطنن، موؤكدا 
عمل  خطة  ت�شطري  �ــشــرورة  على 
املرافقة  و  التن�شيق  على  مبنية 
امل�شاريع.  من  النوع  هــذا  ــاز  اجن يف 
العمرانية،  التهيئة  يخ�ص  فيما  و 
اأهــمــيــة  عــلــى  الأول  الـــوزيـــر  اأكـــد 
بتوفري  ال�شكنية  امل�شاريع  ــاز  اجن
منها  الأ�ــشــا�ــشــيــة  ــق  ــراف امل خمتلف 
اخل�شراء  امل�شاحات  و  امل�شت�شفيات 
وم�شالح احلماية املدنية واملوؤ�ش�شات 
ـــرى  ـــرة اأخ ــددا م ــش ــ� الـــرتبـــويـــة، م
اجلمالية  احــــرتام  �ــشــرورة  عــلــى 
مع  للمنطقة،  واملعمارية  الثقافية 

تخ�شي�ص م�شاحات ترمز اإىل مدينة 
-كما  للجزائر  واأن  ل�شيما  اجلنوب، 
وب�شريًة"  مــاديــًة  "امكانياٍت  قــال- 
و�شرح  املعماري.  الذكاء  جمــال  يف 
م�شروع  تفقده  بعد  الأول  الــوزيــر 
ــد  ــربي ــت ــع خمـــــازن ال ــم اإجنــــــاز جم
ت�شجيع  عــلــى  ــة  ــازم ع الــدولــة  اأن 
ال�شناعة  ودعم  ال�شتثمار  وترقية 
قائال  حديثه  التحويلية.وتابع 
"�شنعمل من اأجل مرافقة هذا املجمع 
اإ�شرتاتيجية  دعم  يف  �شي�شاهم  الذي 
الفالحية  املنتجات  ل�شبط  الدولة، 
من  والـــرفـــع  الــفــالحــن  وت�شجيع 
اأن  واأ�ـــشـــاف  التخزين".  قــــدرات 
لإحياء  العمل  على  عازمة  ال�شلطات 
املنطقة، لتكون زراعية لأن خريات 

حذر  جــدا.كــمــا  كــثــرية  ال�شحراء 
جــراد  العزيز  عبد  الأول  الــوزيــر 
مبناطق  اخلا�شة  امل�شاريع  م�شوؤويل 
كل  يتابع  اأنـــه  ــدوف،  ــن ت يف  الــظــل 
املتوفرة.  التكنولوجيا  عرب  �شيء 
امل�شوؤولن  اأحد  الوزير خماطبا  وقال 
العمل  زيــارة  خالل  ال�شخ،  مبركب 
تندوف  اإىل  قــادتــه  التي  والتفقد 
"حذاِر  ثم حذاِر ، اأنا اأتابع امل�شاريع 
ول  ــرة  ــوف ــت امل التكنولوجيا  ــرب  ع
و95   90 لن�شبة  ال�ــشــتــمــاع  اأريــــد 
واأكد  الت�شليم".  موعد  اأريد  باملائة، 
اأولــويــة  الظل  مناطق  اأن  ــر،  ــوزي ال
اإرجاعها  على  �شتعمل  م�شاحله  واأن 
تعليمات  ـــق  وف ـــور  ن مــنــاطــق  اإىل 
، والذي يهتم بها  رئي�ص اجلمهورية 
اأخذ  الولة  على  اأنه  م�شددا  كثريا، 
وبخ�شو�ص  كاأولوية.  املناطق  هذه 
الدوله  اأن  جــراد  اأكــد  املياه،  توفري 
يجب  لكن  للمواطنن،  املياه  توفر 
بعدم  املواطن  وتوعيه  التح�شي�ص 
اأنه  الأول  الــوزيــر  ــد  اأك التبذير.و 
يجب التقلي�ص من حمفظة التلميذ، 
تعميم  الدولة  اأهــداف  من  اإن  قائال 
لوحة الكرتونية جلميع التالميذ.و 
توفري  يــجــب  ـــه  اأن الــوزيــر  اأ�ــشــاف 
�شبورات ذكية يف املدار�ص الرتبوية 
لتكوين  ذكــيــة،  اأجــهــزة  توفري  مــع 
التلميذ وت�شهيل عملية ال�شتيعاب.

"اإن �شاء  اأول ت�شريح له على هام�س زيارته اىل تندوف اجلزائريني للتوجه بالدعاء اإىل اهلل لريفع الوباء، م�شيفا  دعا الوزير االول عبد العزيز جراد يف 
امل�شاجد". �شن�شلي يف جميع  الوباء،  ملا يرفع عنا املوىل عز وجل  اهلل 

اإح�شاء  ال�شحة  وزارة  مل�شالح  حتين  اآخــر  ك�شف 
بفريو�ص  وفيات  و7  جديدة  اإ�شابة   336 اجلزائر 
عدد  عــاود  الأخــرية.  �شاعة   24 الـ  خالل  كورونا 
طفيف  تراجع  بعد  ال�شعود  اجلديدة  الإ�شابات 
لي�شل  جديدة،  اإ�شابة   336 بت�شجيل  الأول  اأم�ص 
13907 يف حن بلغ عدد الوفيات  اجمايل امل�شابن 
�شفاء  حالة   223 ت�شجيل  مت  املقابل  يف   .921
ذلك  ياأتي  املركزة.  العناية  يف  مري�شا   47 واإح�شاء 
جــراد،  العزيز  عبد  الأول،  الــوزيــر  دعــا  وقــت  يف 

اإقامة  وعدم  اأنف�شهم،  على  للحفاظ  اجلزائرين، 
الأعرا�ص اإىل غاية اإنتهاء وباء فريو�ص كورونا.

اإذاعة  اأمواج  وك�شف الوزير الأول، يف لقاء له على 
تندوف، اأم�ص الثالثاء، اأن امل�شالح ال�شحية، �شجلت 
التاجي.  بالفريو�ص  العائالت  من  العديد  اإ�شابة 
واأورد الوزير، اأن ال�شعب اجلزائري معروف ب�شيمه 
تفاديها  يجب  ولكن  العائلية،  للزيارات  وبحبه 
م�شتغامن  ويف  الفريو�ص.  تف�شي  من  للحد  حاليا 
اأ�شدر الوايل  قرارا يق�شي بالغلق املوؤقت ملقر بلدية 

بفريو�ص  موظف  اإ�شابة  اكت�شاف  بعد  م�شتغامن 
الغلق  "قرار  فاإن  البلدية  مل�شالح  وا�شتنادا  كورونا. 
املوؤقت للمقر يعد احرتازيا و ذلك يف اإطار التدابري 
للوقاية  املحلية  ال�شلطات  اأ�شدرتها  التي  الوقائية 
 19- كوفيد  امل�شتجد  كورونا  فريو�ص  انت�شار  من 
واحلفاظ على ال�شحة العمومية. و�شت�شرع م�شلحة 
لبهو  و  للمكاتب  وا�شعة  تعقيم  عملية  يف  النظافة 

مقر البلدية وملحيطها اخلارج.
لوؤي ي

تيدرو�ص  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  العام  املدير  قال 
جائحة  اإن  �شحفية،  اإفادة  يف  جيربي�شو�ص  اأدهانوم 
نهايتها.  من  الآن  حتى  تقرتب  مل  "كوفيد19-" 
نريد  كلنا  الأمــر.  هذا  ينتهي  اأن  نريد  "كلنا  واأ�شاف 
اأنها  هي  املرة  احلقيقة  لكن  حياتنا.  يف  قدما  امل�شي 
من  الرغم  وعلى  نهايتها،  من  الآن  حتى  تقرتب  مل 
حتقيق العديد من الدول لبع�ص التقدم على امل�شتوى 

العاملي يف الواقع فاإن اجلائحة تزداد حدة". وتخطط 
التقدم  لتقييم  الأ�شبوع  هذا  اجتماع  لعقد  املنظمة 
لـ  وفقا  املر�ص  مكافحة  اأبحاث  يف  ــرازه  اإح مت  الــذي 
الطوارئ  برنامج  مدير  ريان  مايك  وقال  "رويرتز". 
من  �شخم  بعمل  القيام  تتوقع  املنظمة  اإن  باملنظمة 
اأجل التو�شل مل�شل اآمن وفعال ملنع مر�ص "كوفيد19-" 
وقت  ويف  ذلك.  يف  النجاح  ي�شمن  ما  يوجد  ل  ولكن 

حاجة  وجود  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأعلنت  �شابق 
لنحو 31.3 مليار دولر اأمريكي من اأجل ال�شيطرة على 
منظمة  وتهدف  امل�شتجد.  كورونا  فريو�ص  جائحة 
اإجراء  اإىل   ،2021 منت�شف  بحلول  العاملية  ال�شحة 
مليون  لـ245  العالج  وتقدمي  اختبار،  مليون   500

م�شاب يف البلدان ذات الدخل املنخف�ص واملتو�شط.
لوؤي.ي

تقرر  اأنـــه  لل�شرائب  الــعــامــة  املــديــريــة  اأعــلــنــت 
الــتــمــديــد بــ�ــشــكــل ا�ــشــتــثــنــائــي لأجــــل اكــتــتــاب 
واملداخيل.وذلك  للنتائج  ال�شنوية  الت�شريحات 
خالله  مــن  ـــدت  اأك امل�شلحة  لـــذات  بــيــان  ح�شب 
ال�شنوية  الــتــ�ــشــريــحــات  اكــتــتــاب  ـــل  اأج متــديــد 
و"جي4"  "ج1"  �شل�شلة   ــل  ــي ــداخ وامل للنتائج 
جويلية   30 اخلمي�ص  يوم  غاية  اإىل  و"جي11"، 

املتعاملن  مرافقة  اإطــار  يف  ذلك،  وياأتي   .2020
وت�شهيل  ن�شاطاتهم،  ا�شتئناف  يف  القت�شادين 
ــه، دعــت  ــي ــل ــة. وع ــي ــائ ــب ــم اجل ــه ــات ــب اإمتــــام واج
لتخاذ  املعنين،  بال�شريبة  املكلفن  املديرية، 
اجلبائية  واجباتهم  لأداء  ال�شرورية  الإجراءات 
غري  م�شاكل  اأي  جتنب  اأجل  من  املحددة  الأجل  يف 
وقت  يف  اأعلنت  قد  املالية  وزارة  متوقعة.وكانت 

�شابق من ال�شبوع احلايل عن متديد اجال اقتناء 
من  الـ15  غاية  اإىل  بال�شيارات  اخلا�شة  الق�شيمة 
ت�شهيل  ــل  اأج مــن  اجلــاري.وذلــك  جويلية  �شهر 
لالإجراءات  تطبيقا  و  اقتنائها  يف  املواطنن  مهمة 
وباء  انت�شار  حماربة  اأجل  من  اجلولة  اأقرتها  التي 

"كوفيد19". امل�شتجد  كورونا 
 لوؤي.ي

للمحروقات  الوطنية  ال�شركة  اأعلنت 
املوؤقت  ال�شتالم  عن  "�شوناطراك" 
منطقة  يف  الواقع  غــاز،  تــوات  مل�شروع 
اأدرار، الذي يتم ت�شغيله بال�شراكة مع 
�شركة "نيبتون اإنرجي" و مت اجنازه من 
ريونيدا�ص".وح�شب  تيكنيكا�ص  طرف 
يف  امل�شروع  يتمثل  �شوناطراك  بيان 
بناء  و  للغاز،  منتجة  بئرا   18 حفر 
اىل   ت�شل  بقدرة  الغاز  ملعاجلة  وحدة 
كذا  و  يوميا  مكعب  مرت  مليون  3ر14 
املوجه  الغاز  نقل   و  جلمع  �شبكة  اجناز 
للبيع عرب اأنبوب GR5 ، بالإ�شافة اإىل 

كل من الطرقات وقاعدة احلياة.
ــذه املــرحــلــة الأخــــرية يف  ومتــيــزت ه
و�شريكها  �شوناطراك  مــن  كــل  حتكم 
لت�شغيل  العمليات  يف  اإنرجي   نبتون 

وحدة ملعاجلة الغاز.
ــوات  ــر بــالــذكــر فـــان جمــمــع ت ــدي وج
بن  بــالــ�ــشــراكــة  ين�شط  الــــذي  ـــاز  غ
اإنرجي"   و"نيبتون  "�شوناطراك" 
يف  للبيع  املوجه  الغاز  ت�شدير  يف  �شرع 
امل�شروع  هذا  وينتج    .2019 �شبتمرب 
يوميا  مكعب  مرت  مليون  8ر12  حاليا 
5ر4   اأي  لــلــبــيــع،  املـــوجـــه  الـــغـــاز  مـــن 
 1.800 و  �شنويا  مكعب  مــرت  مليارات 
امل�شتقرة. املكثفات  من  يوميا  برميل 
الغازي  ال�شناعي  القطب  هذا  و�شي�شهم 
الإنتاجية  القدرات  تنمية  يف  "الهام" 
واملنتجات  ــاز  ــغ ال ــن  م لــ�ــشــونــاطــراك 

امل�شتقة.
ق.و

عدد االإ�شابات تعاود ت�شجيل رقم قيا�شي بـ336 حالة خالل 24 �شاعة

ال�شحة العاملية تك�شف "حقيقة مرة" عن كورونا!

متديد اأجال اكتتاب الت�شريحات ال�شنوية للنتائج واملداخيل

جممع �شوناطراك ي�شتلم 
موؤقتا م�شروع توات باأدرار 

يف وقت دعت احلكومة اإىل عدم اإقامة االأعرا�س اإىل غاية انتهاء وباء "كورونا"

قالت اأن اجلائحة تزداد حدة

اإىل غاية يوم 30 جويلية
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