
درجة احلرارة تتعدى الـ 48 درجة يف بع�ض واليات اجلنوب 

الـحـظـر الـتــام لـحـفـالت
 الــزواج والـخـتـان

ت�صجيل �أعلى ح�صيلة يومية بـ365 �إ�صابة و8 وفيات

-  �أو�مر لل�صرطة للتعامل ب�صر�مة مع �ملخالفني للإجر�ء�ت �ل�صحية

م�صالح �لأر�صاد �جلوية
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تمت إدانته بـ 18 سنة سجنا نافذا و12 عاما ألويحيى وسالل   

• حداد علي : 18 سنة سجنا نافذة و8 مليون دج غرامة ومصادرة االمالك
• اويحي وسالل 12 سنة سجنا نافذة ومليون دينار

• قاضي عبد القادر 5 سنوات سجنا نافذة و 500 ألف غرامة
• طلعي وبن يونس 3 سنوات حبسا نافذة و500 ألف غرامة

• بدة ويوسفي عامين حبسا نافذة  • زعالن 3 سنوات حبسا نافذة
• بوشوارب 20 سنة سجنا نافذة ومليون غرامة

م�صادرة جميع اأمالك حداد
16

رتل ُمتنقل ملكافحة حرائق 
الغابات واملزارع يتم تن�صيبه 

الأول مّرة بالوالية

اأطباء ال�صفوف االأوىل يدعون 
املواطنني اإىل االمتثال 

الوقائية "ال�صارم" للتدابري 

وفاة العيد زمايل 
رئي�ض بلدية الـوادي 

متاأثًرا باإ�صابته 
بفريو�ض كورونا

املتو�صطات مفتوحة 
للتالميذ الراغبني 
يف اجتياز"البيام"

�س 05

�س 05

�لو�دي

عن عمر ناهز 63
رغم ح�صولهم على معدل 9 من 20

16/02

05
03

اجلي�ض يحجز
 4 قناطري و9.2 كلغ 

من الكيف بب�صار

04

16

م�صابقات للرتقية
 يف قطاع التكوين 

املهني الأول مرة

بدل االعتماد على التعيينات

"�صوناطراك" جتمد 
م�صاريع وتبقي خطط 

التنقيب واالإنتاج

�س 02

�س 16

• غول 10 سنوات سجنا نافذة
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فدراليـة املربـني تطالـب الـوالة باإعـادة فتـح 
اأ�صواق املوا�صي

حممد علي 
---------------

مربي  فدرالية  ع�ضو  انتقد   
املا�ضية حممد بوكرابيلة ، قرار 
املا�ضية  اأ�ضواق  غلق  احلكومة 
درا�ضة  اأي  دون  الأ�ضبوعية 
لعواقب  القرار الوخيمة، على 
املوالني بالدرجة الأوىل وعلى 
اأننا  خا�ضة  اأي�ضا،  املواطن 
الأ�ضحى  عيد  على  مقبلون 
�ضوى  عنه  تف�ضلنا  ل  الذي 
م�ضيفا  فقط،  قليلة  اأ�ضابيع 
غري  ال��غ��ل��ق«  »ق���رار  بقوله 
تدعم  مل  ح��ي��ث  م���درو����س« 
باحلماية  الأ���ض��واق  احلكومة 
لأن  الرقابة،  و  التح�ضي�س  و 
بتطبيق  املكلفة  امل�ضالح 
يف  دوره��ا  تلعب  مل  القوانني 
للإجراءات  املخالفني  ردع كل 

الوقائية«.
ال�ضدد  يف  املوالون  طالب  و   
اأق��رب  يف  الأ����ض���واق  بفتح 

م��زاول��ة  الآج����ال و ���ض��م��ان 
جتارة  و  املا�ضية  بيع  ن�ضاط 
عيد  حللول  حت�ضبا  الأع��لف، 
الأ���ض��ح��ى، ب�����رط ت��وف��ر 
ال�ضلمة  و  الوقاية  اإج��راءات 
ال�ضحية من و�ضائل التعقيم و 
�رورة  عن  ف�ضل  الكمامة، 
تخ�ضي�س  و  ال�ضوق  تنظيم 
مربعات  البلدية  امل�ضالح 
للموالني،  منحها  و  منظمة 
وزارة  م�ضالح  رقابة  باإ�راك 
الوطني  الدرك  و كذا  التجارة 
البلدية،  اأع��وان  و  ال�رطة  و 
ا�ضتثنائي  الو�ضع  اأن  مربزين 
بخطورته  اعون  و  املوالون  و 
للعمل  م�ضطرون  لكنهم 
التطبيق  ���ض��م��ان  ب�����رط 
حلماية  للقوانني،  ال�����ض��ارم 
امل�ضتهلك  و  امل��وال  م�ضلحة 

على حد �ضواء.
ال�ضياق  اأعاب حمدثونا يف  و   
من  مدرو�ضة  �ضيا�ضة  غياب 

الفريو�س،  حل�ر  احلكومة 
الغلق  قرار  اأن  اإىل  م�ضريين 
يف  م��ب��ا���رة،  امل��وال��ني  م�س 
اأ�ضواق  ت�ضهد  ال��ذي  الوقت 
مراكز  ك��ذا  و  يوميا  اخل�ر 
و  الفو�ضى  من  حالة  الربيد 

الكتظاظ.
قبيل  حم��دث��ون��ا  ت��وق��ع  و   
ل  الذي  الأ�ضحى  عيد  حلول 
اأ�ضابيع  �ضوى  عنه  تف�ضلنا 
يف  التهاب  ت�ضجيل  قليلة، 
حمالة،  ل  املا�ضية  اأ���ض��ع��ار 
�ضعر  من  ابتداء  عر�ضها  ليتم 

مليني   3 اأي  دج   35000
 7 اإىل  �ضنتيم  األ���ف  و500 
من  بالرغم  �ضنتيم،  مليني 
الإق��ب��ال  و  امل�ضجلة  ال��وف��رة 
اأ�ضواق  ت�ضهده  الذي  املحت�ضم 
ن�ضاطها  ا�ضتئناف  بعد  املا�ضية 
منذ اأكرث من اأ�ضبوع، موؤكدين 
لن  امل��وال  اأن  ذاته  الوقت  يف 
يف  كان،  مهما  باخل�ضارة  يبيع 
منذ  البيع  عملية  رك��ود  ظل 
الأعرا�س  توقف  ب�ضبب  اأ�ضهر، 
اإثر  ال��ولئ��م  و  املنا�ضبات  و 

وباء كورونا. تف�ضي 

طالبت فدرالية مربي املوا�صي الوالة باإعادة النظر يف قرار غلق االأ�صواق، و دعوا اإىل فتحها؛ جمددا بالتن�صيق مع القوات 
العمومية من الدرك و امل�صالح البلدية و كذا وزارة التجارة لل�صهر على تنظيم ال�صوق، و احلر�ض على تطبيق االإجراءات 
الوقائية لتفادي تف�صي فريو�ض كورونا يف االأ�صواق و �صمان مرور عيد االأ�صحى بردا و �صالما على املوالني و املواطنني، وا�صفة 
قرار احلكومة غلق اأ�صواق املا�صية بـ«اال�صتعجايل و غري املدرو�ض«، و الذي �صيكبد املوالني والتجار خ�صائر كبرية، و يخنق 

جيب املواطن بالتهاب اأ�صعار املا�صية.

اأكدت على الردع وال�صرامة يف تطبيق اإجراءات الوقاية

�ضندوق  قريبا  اإطلق  يرتقب   
املوؤ�ض�ضات  لتمويل  وطني 
البتكار،  جمالت  يف  النا�ضئة 
املنتدب  الوزير  �رح  ح�ضبما 
املكلف  الأول  ال��وزي��ر  ل��دى 
املوؤ�ض�ضات  و  املعرفة  باقت�ضاد 
وليد  املهدي  يا�ضني  النا�ضئة 
بلعبا�س.و  ب�ضيدي  الثلثاء 
لدى  املنتدب،  الوزير  اأو�ضح 
بلعبا�س  �ضيدي  حلا�ضنة  زيارته 
لرتقية  الوطنية  للوكالة  التابعة 
التكنولوجية،  احلظائر  تطوير  و 
عبد  اجلمهورية  "رئي�س  اأن 
امل��ج��ي��د ت��ب��ون وع���د ب��دخ��ول 
اخلدمة  حيز  ال�ضندوق  ه��ذا 
اأجل  من  العاجل،  القريب  يف 
و  النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات  متويل 
اإطار  املايل يف  الدعم  لها  تقدمي 

قانوين".
ال��وزارة رك��زت يف  اأن  اأك��د  و 
على  املا�ضي  جانفي  منذ  عملها 
متويل  ل�ضتحداث  حلول  اإيجاد 
املوؤ�ض�ضات  لفائدة  ملءمة  اأكرث 
النا�ضئة يف اإطار قانوين ي�ضمح 
ل��ه��ا ب��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن م��زاي��ا 
من  ميكنها  و  ت�ضهيلت،  و 
خلق  و  البتكار  على  الرتكيز 
اأ�ضكال  كل  عن  بعيدا  ال��رثوة 
العراقيل  و  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 
انطلقها  تعيق  التي  الإداري��ة 
مهدي  يا�ضني  اأ�ضار  الفعلي.و 
النا�ضئة  "املوؤ�ض�ضات  اأن  الوليد 
القت�ضاد  ق��اط��رة  �ضتكون 
�ضيكون  الذي  اجلديد  اجلزائري 

اأن  مربزا  املعرفة"،  على  مبنيا 
ق��ادرة  النا�ضئة  "املوؤ�ض�ضات 
ال���رثوة يف وق��ت  ع��ل��ى خ��ل��ق 
جم��الت  يف  ل�ضيما  وج��ي��ز، 
التي  املختلفة  التكنولوجيا 
من  ميكنها  واعد  م�ضتقبل  لها 
جعل  و  الت�ضدير  اإىل  التوجه 
للبتكار."و  مهما  قطبا  اجلزائر 
�ضيدي  حلا�ضنة  زيارته  لدى 
على  الط����لع  و  ب��ل��ع��ب��ا���س 
تقدمها  التي  امل�ضاريع  ح�ضيلة 
مبنطقة  النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات 
غ��رب ال��ب��لد، اع��ت��رب ال��وزي��ر 
"موؤ�ض�ضات  اأن��ه��ا  امل��ن��ت��دب 
بداية موفقة  نا�ضئة مهمة وتعد 
جائحة  عار�س  رغم  وم�ضجعة، 
تاأثري  لها  ك��ان  التي  ك��ورون��ا 
اأن  اإىل  م�ضريا  ن�ضاطها"،  على 
لدعم  جهودها  �ضتكثف  الوزارة 
وفتح  النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات  هذه 
اأمامها ل�ضتدراك كل ما  املجال 
اجلائحة. هذه  انق�ضاء  بعد  فات 
�ضيدي  حا�ضنة  ت�ضم  للإ�ضارة 
نا�ضئة  موؤ�ض�ضة   15 بلعبا�س 
منها  البلد،  غرب  وليات  من 
�ضيدي  ل��ولي��ة  م�ضاريع   9
اخت�ضا�ضات  يف  بلعبا�س 
ال�ضوق  و  ال��ذك��ي��ة  ال��ف��لح��ة 
الإح�ضائيات  و  الإل��ك��رتوين 
التو�ضيل  و  النقل  و  الريا�ضية 
م�ضاريع  �ضت  و  الإل��ك��رتوين 
وهران  من  لوليات كل  اأخرى، 

متو�ضنت. وعني  م�ضتغامن  و 
ق/و

اإطالق �صندوق وطني لتمويل 
املوؤ�ص�صات النا�صئة قريبا

والتعليم  التكوين  وزيرة  اأنهت 
بخ�ضو�س  اجل���دل  امل��ه��ن��ي��ني 
العليا  املنا�ضب  يف  التعيني 
الأم��ر  تعلق  �ضواء   - بالقطاع 
للتكوين  مركز  اأو  معهد  مبدير 
امل��ه��ن��ي-، م��ن خ��لل الإع���لن 
للتوظيف  م�ضابقات  تنظيم  عن 
الوظيف  مع  بالتن�ضيق  بالقطاع 
من  ب��دل  م��رة  لأول  العمومي 
الكثري  اأ�ضالت  التي  التعيينات 
من احلرب، حيث �ضيتمكن موظفو 
من  التوجيه  م�ضت�ضاري  �ضلك 
يكون  اأن  على  فيها  امل�ضاركة 

التعيني وفق النتائج .
الأوىل  امل�����ض��وؤول��ة  ت��ت��وان  مل 

التكوين  قطاع  ���ض��وؤون  على 
يف  حلظة  املهنيني  والتعليم 
خمتلف  ان�ضغالت  على  ال��رد 
الأمر  واأبرزها  بالقطاع  الفئات 
املنا�ضب  اىل  بالرتقية  املتعلق 
ل�ضلك م�ضتاري  بالن�ضبة   العليا 
التوظيف، بعد رفعها لن�ضغالها 
الوطنية  الفدرالية  طريق  عن 
لعمال التكوين والتعليم املهنيني 
للعمال  العام  للحتاد  التابعة 
ال�ضتعانة  جانب  اىل  اجلزائريني 
النواب الربملانيني، وكان  ببع�س 
اآخر �ضوؤال موجه لنب فريحة من 
م�ضعود  الربملاين  النائب  طرف 
ع��م��راوي ال����ذي  حت���دث عن 

القانون  الذي ين�س على اأحقية 
وحت�ضني  التكوين  يف  املوظف 
الرتبة  يف  والرتقية  امل�ضتوى 
م�ضريا  املهنية،  احل��ي��اة  خ��لل 
يف  الأعلى  الرتبة  اإىل  الرتقية 
�ضبه  التوجيه  م�ضت�ضاري  �ضلك 
منعدمة، معتربا اإق�ضاء الكفاءات 
يف املنا�ضب العليا  ،ل ُيطور اأبدا 
قطاع التكوين والتعليم املهنيني، 
�ضّد  ويدّبر  يراد  ما  �ضيئا  وكاأّن 
تقّدم هذا ال�ّضلك ولأ�ضباب تبقى 
اإق�ضاء  من  م�ضتغربا  جمهولة،  
من  التوجيه  م�ضت�ضاري  �ضلك 
العايل.  املن�ضب  ل�ضغل  الرت�ضح 
كما متت الإ�ضارة اإليه �ضابقا، وهم 

اآخر  يف  جامعية  �ضهادات  حملة 
امل�ضرتك  الوزاري  للقرار  تعديل 

املوؤرخ يف 27 ماي 2020.
يف هذا ال�ضدد، رافعت امل�ضوؤولة 
لها  ميدانية  اآخر خرجة  ذاتها يف 
من  الفئة  هذه  اإن�ضاف  اأجل  من 
خلل التاأكيد على فتح م�ضابقات 
اأي�ضا  العليا  للمنا�ضب  للرتقية 
مع  بالتن�ضيق  ع���ام    ب�ضكل 
اأن  على  العمومي،  الوظيف 
لنتائج  وفقا  التعيينات  تكون 
اجلدل  بذلك  منهية   ، امل�ضابقة 
التعيينات  عن  وبعيدا   ، القائم 

كما جرت عليه العادة 
ق/و

بدل االعتماد على التعيينات

م�صابقات للرتقية يف قطاع التكوين املهني الأول مرة

���ض��دد امل��دي��ر ال��ع��ام ل��لأم��ن 
اأوني�ضي، على  خليفة  الوطني، 
يف  ال�رامة  انتهاج  ���رورة 
والتدابري  الإج���راءات  تطبيق 
كورونا.وقال  مبحاربة  املتعلقة 
تد�ضينه  خ��لل  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ولي��ة  لأم���ن  اجل��دي��د  للمقر 
اأوجهها  ر�ضالة  “اإنها  باتنة: 

حد  على  الوطن  وليات  لكل 
�ضواء”، م�ضيفا: “اإن ال�ضلطات 
تعليمات  اأعطت  العمومية 
يف  حمذرا  تطبيقها  ي�ضتوجب 
يف  الإهمال  من  ال�ضياق  ذات 
التي  الإج���راءات  هذه  تطبيق 
العدوى  انتقال  اإىل  توؤدي  قد 

وتف�ضي اأكرث للفريو�س”.

امل�ضوؤول  ذات  اأ���رف  واأق��د 
م��ق��رات   7 ت��د���ض��ني  ع��ل��ى 
بالولية  اأجن���زت  لل�رطة 
الأم��ن��ي��ة  التغطية  لتدعيم 
�ضمانا  و  امل��واط��ن  ل�ضالح 
الأمر  وممتلكاته.ويتعلق  لأمنه 
جديد  مبقر  اخل�ضو�س  هذا  يف 
مل�ضالح  وجممع  الولية  لأمن 
ي�ضم  باتنة  مبدينة  ال�رطة 
وفرقة  ال�ضابع  احل�ري  الأمن 
وم�ضلحة  والتدخل  للبحث 
و  والعمران  البيئة  ل�رطة 
و  �ضقانة  دوائ��ر  اأم��ن  مقرات 
وبوزينة،  �ضليمان  �ضي  اأولد 
املتنقلة  ال��ف��رق��ة  مقر  وك���ذا 

بتيمقاد  الق�ضائية  لل�رطة 
ومقر الأمن احل�ري اخلارجي 
اأ�ضدى  املاء.كما  وادي  لبلدية 
الوطني يف  للأمن  العام  املدير 
كل حمطة توقف عندها ن�ضائح 
القطاع.  لإطارات  وتوجيهات 
حول  ل�روحات  ا�ضتمع  كما 
اأحلقت  التي  املد�ضنة  املرافق 
بها مرافق اجتماعية و�ضكنات 
من  ال�رطي  لتمكني  وظيفية 
ظروف  يف  املهني،  واجبه  اأداء 
على  حتفزه  ملئمة  معي�ضية 
ترقية اخلدمة العمومية املقدمة 

للمواطن.
ق/و

اأوامر لل�صرطة للتعامل ب�صرامة مع املخالفني لالإجراءات ال�صحية

جبهة  حزب  مقرتحات  م�ضت 
مب�ضودة  املتعلقة  التحرير 
بع�ضها  مادة،   101 الد�ضتور 
وبع�ضها  ال�����ض��ك��ل  م�����س 
وان�ضبت  املو�ضوع  تناولت 
على جوهره، كما اقرتح حذف 

اأخرى. مواد 
بيان  يف  الأف���لن  واأو���ض��ح 
م�ضتوى  على  اق��رتح  اأن��ه  له 
فقرات  على  الإبقاء  الديباجة 
وحمكمة  ال�ضياغة  يف  دقيقة 
يف  وردت  ال��ت��ع��ب��ري  يف 
املفعول،  ال�ضاري  الد�ضتور 
فقرة  م��ن  ج��م��ل  ح���ذف  م��ع 
جلنة  اقرتحتها  ف��ق��رات  م��ن 
اأحمد  يراأ�ضها  التي  ال�ضياغة 
بالباب  يتعلق  لعرابة.وفيما 
العامة  باملبادئ  املعنون  الأول 
�ضجل  املجتمع،  حتكم  التي 
بع�س  تخ�ضي�س  اأن  احل��زب 
يوؤدي  خا�س  بنظام  البلديات 
بني  �ضلبي  متييز  اإىل  حتما 
بع�ضها  اجلمهورية  مناطق 
م�ضا�ضا  وي�ضكل  بع�س  على 
البلديات،  ت�ضيري  منط  بوحدة 
املبتغى  الهدف  كان  واإذا  حتى 
املالية  اجل��وان��ب  م��راع��اة  ه��و 
للمادة  منها.وبالن�ضبة  البع�س 
ال�ضيا�ضية  الت�ضكيلة  ترى   17
الف�ضل  اأب��و  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
ب��ع��ج��ي ������رورة اإ���ض��اف��ة 

لتو�ضيف  الإداري�����ة  ل��ف��ظ 
اأن  لتو�ضيح  ال��لم��رك��زي��ة 
اللمركزية  م��ن  املق�ضود 
لي�س  الد�ضتور  يف  املذكورة 
لأي  درءا  �ضيا�ضي،  معنى  لها 
اآخر  �ضياق  تاأويل.يف  اأو  لب�س 
التعديلت  العتيد  احلزب  ثمن 
ال�ضياغة  جلنة  اأدرجتها  التي 
الأ�ضا�ضية  احلقوق  ب��اب  يف 
الفردية و اجلماعية،  واحلريات 
املتعلقة  بالتعديلت  منوها 
ب��ال��ت��ظ��اه��رات ال��ع��م��وم��ي��ة 
وان�ضاء  اجلمعيات  وتا�ضي�س 
الت�ريح. مب��ج��رد  اجل��رائ��د 
اأن  ذات����ه  ال��ب��ي��ان  واأ����ض���ار 
على  دوم��ا  يحر�س  الأف��لن 
د�ضتورية  موؤ�ض�ضات  بناء 
ق��وي��ة ت��ت��م��ت��ع ب��ال�����ض��لب��ة 
ت�ضمن  التي  وال�ضتقللية 
اجل�ضيمة  الأعباء  مواجهة  لها 
عاتقها.واأعرب  على  امللقاة 
قلقه  عن  التحرير  جبهة  حزب 
ال�ضاحة  يف  الدائر  اجلدل  من 
الهوية  ق�ضايا  حول  الوطنية، 
مرجعا  الوطنية،  والثوابت 
التقيد  وعدم  التجاوز  �ضببه 
يف  ال����واردة  بالتوجيهات 
من  املوجهة  التكليف  ر�ضالة 
اإىل  اجلمهورية  رئي�س  قبل 
الد�ضتور. م�ضودة  تعديل  جلنة 
ق/و

االأفالن يقرتح تعديل 101 مادة 
من م�صودة الد�صتور



 اإدانته بـ 18 �صنة �صجنا نافذا و 12 عاما الأويحيى و�صالل   

م�صــادرة جــميع اأمــالك حــداد

لوؤي ي
----------------------

الوزيرين  على  املحكمة  حكمت   
اأويحيى  اأحمد  ال�ضابقني  الأول���ني 
وعبد املالك ملدة 10 �ضنوات، يف حق 
وزير الأ�ضغال العمومية ال�ضابق عمر 
غول و 8 �ضنوات يف حق اأخوة املتهم 
مالية  غرامة  مع  حداد  علي  الرئي�ضي 
ب 8 مليون دينار مع م�ضادرة جميع 
من  بكل  الأم��ر  ويتعلق  اأملكهم؛ 
فقد  �ضفيان  �ضقيقه  حممد.اأما  ربوح، 
متت اإدانته ب 4 �ضنوات �ضجنا ونف�س 
5 �ضنوات و  اإىل حد    املالية  الغرامة 
500 األف دينار كغرامة مالية يف حق 
وزير الأ�ضغال العمومية �ضابًقا، احلكم 

ال�ضناعة  وزي��ري  حق  يف  املنطوق 
ال�ضابقني  يو�ضف يو�ضفي وحمجوب 
بدة. كما مت توقيع عقوبة عامني حب�ضا 
نافذا ، يف حق وايل البي�س بن من�ضور 
ال�ضابق حممد  عنابة  ووايل  الله  عبد 
الأعمال  �ضلماين.ومتت حماكمة رجل 
 ، ح��داد  علي  امل��ايل  الكارتل  وزعيم 
با�ضتفادته  تنتج  التي  الق�ضية  يف 
العقارية  المتيازات  من  العديد  من 
واجلمركية واملنائية ، والظفر ب 125 
قانونية  غري  بطريقة  عمومية  �ضفقة 
م�ضاريع  وعدة  بنكيا  قر�ضا   452 و 
الطريق  ق�ضية  بينها  من   ، اأخ��رى 
ال�ضيار �رق غرب ، وكذلك الطريق 
 ، ب��ودواو  زرال��دة  الإجتنابي  ال�ريع 

م�ضنع الإ�ضمنت املتواجد بغليزان اإىل 
الدويل  ال��دويل  املطار  مدخل  جانب 
هذه  يف  وت��ورط  وغريها.  واملوانئ 
الق�ضايا ولة ووزراء �ضابقون ، حيث 
اأموال  بتبديد  تهما  للمتهمني  وجهت 
مربرة  غري  امتيازات  منح   ، عمومية 
الوظيفة،  ا�ضتغلل  و�ضوء  للغري 
وتعار�س امل�ضالح يف التمويل اخلفي 
للحملة النتخابية.للإ�ضارة فقد �ضبق 
التم�س عقوبة  اأن  اجلمهورية،  لوكيل 
رجل  حق  يف  نافذا  حب�ضا  �ضنة   18
اأخرى  وعقوبات  حداد  علي  الأعمال 
متفاوتة تراوحت ما بني 5 و 20 �ضنة 
من  املتهمن  بقية  نافذا يف حق  حب�ضا 

امل�ضوؤولني.

 اأدانت حمكمة �صيدي اأحممد اأم�ض االأربعاء وزير ال�صناعة ال�صابق عبد ال�صالم بو�صوارب بـ 20 �صنة �صجنا 
ومليون دينار غرامة فيما مت اإدانة علي حداد بـ 18 �صنة و 8 ماليني دينار مع م�صادرة جميع اأمالكه.
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 ال�صروع يف تنظيم �صعبة النفايات 
البال�صتيكية بال�صراكة مع املانيا

دعم ملوؤ�ص�صات نا�صئة تبتكر يف جماالت �صديقة للبيئة

بن  ن�ضرية  البيئة،  وزي���رة  اأعلنت 
دائرتها  ب��اأن  بومردا�س  من  ح��راث، 
عملية  ف��رتة  منذ  با�رت  ال��وزاري��ة 
جت�ضيد م�روع تنظيم �ضعبة النفايات 
مع  ال�راكة  اإط��ار  يف  البل�ضتيكية، 
من  املجال  يف  متخ�ض�ضة  موؤ�ض�ضات 

دول اأجنبية.
�ضحفية،  ن��دوة  يف  ح��راث  بن  وقالت 
ومعاينة  تفقد  زي���ارة  هام�س  على 
الولية،  بلديات  من  بعدد  لقطاعها 
عمليات  يف  �رعت  "م�ضاحلها  ب��اأن 
ا�ضت�ضارة وا�ضعة مع موؤ�ض�ضات اأملانية، 
عدد  تنظيم  م�روع  جت�ضيد  اأجل  من 
البداية  كانت  اإذ  النفايات  �ضعب  من 
منذ  بعقد  وذل��ك  البل�ضتيك  ب�ضعبة 
�ضهر فرباير املا�ضي لقاءات ا�ضت�ضارية 
جم��الت  يف  خا�ضة  متعاملني  م��ع 
العجلت املطاطية امل�ضتعملة والزيوت 

امل�ضتعملة والبطاريات امل�ضتعملة".
باأن  ال�ضاأن،  هذا  يف  الوزيرة  واأق��رت 
جائحة  عن  الناجتة  ال�ضحية  الأزم��ة 
و�ضائر  اجلزائر  مت�س  التي  كوفيد–19 
تدابري  من  ذلك  تبع  ،وما  العامل  بلدان 
مكافحة ننت�ضار هذا الفريو�س التي متنع 
تنظيم لقاءات مع ال�ركاء املعنيني يف 
"ت�ضببت يف تعطيل وتاأخري  املجال، قد 
القطاع  طموحات  جت�ضيد  يف  ما  نوعا 

يف املجال".
تعلق  وف��ي��م��ا  اأخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
بال�ضرتاتيجية الوطنية حلماية الأنظمة 

اأو�ضحت  البيولوجي،  والتنوع  البيئية 
تنفيذ  الطريق"  "ورقة  ب��اأن  الوزيرة 
كل  وتعالج  مت�س  الإ�ضرتاتيجية،  هذه 
القطاعات، على اأن يبداأ تنفيذ بنود هذه 
املعر�ضة  احل�ضا�ضة  بالقطاعات  الورقة 

اأكرث للمخاطر على غرار الغابات.
ولدى معاينتها للم�ضنع اخلا�س باإنتاج 
ببلدية  الكائن  للحرارة  العازل  الآجر 
تيجلبني – �رق الولية – اأكدت بن 
"و�ضعت  الوزارية  دائرتها  باأن  حراث 
يف  الإمكانيات"  و  الو�ضائل  ك��ل 
املتناول ل�"مرافقة و تزكية" مثل هكذا 
يف  تبتكر  و  "تعمل  نا�ضئة  موؤ�ض�ضات 
�ضاأنها  من  و  للبيئة"  �ضديقة  جمالت 
بن�ضبة  الطاقة  ا�ضتهلك  "تقلي�س" 

ت�ضل اإىل 40 باملائة يف ال�ضكنات.
م�ضتوى  على  حاليا  العمل  يجري  و 
ت�ضمية  ا�ضتبدال  اأج��ل  من  قطاعها 
اإىل  الوطن  عرب  التقني  ال��ردم  مراكز 

مراكز تثمني النفايات ال�ضلبة.
الت�ضمية،  يف  التغيري  هذا  يتما�ضى  و 
"طموحات"  مع   ، ال��وزي��رة  ت�ضيف 
الفرز  بتعميم عمليات  املتعلقة  القطاع 
وفق  الوطن  عرب  النتقائي  التقني 
من  حيث  البيئية  املتطلبات  و  معايري 
�ضاأنه )الفرز التقني( "فتح اآفاق وا�ضعة 
لولوج املوؤ�ض�ضات النا�ضئة لهذا املجال 
خلق  من"  ذلك  عن  يرتتب  وما  الواعد 

للرثوة ومنا�ضب �ضغل متنوعة".
لوؤي ي

  تعليمات الأعوان الرقابة لفر�ض االلتزام 
بالقواعد ال�صحية

قال اإن  �صرب 10 اأيام �صيمّكن من جتاوز جائحة "كورونا"

رزي��ق  كمال  ال��ت��ج��ارة  وزي��ر  �ضدد 
���رورة  على  بوعريريج  ب��رج  من 
بالتعليمات  ال�ضارم  واللتزام  التقيد 
اأيام  ع�رة  اأو  اأ�ضبوع  ملدة  ال�ضحية 
جائحة  جت���اوز  م��ن  نتمكن  ،ح��ت��ى 

"كورونا".
زيارة  خلل  التجارة  وزير  واأو�ضح 
لولية  قادته  التي  التفقد  و  العمل 
ال�ضارم  التقيد  باأن  بوعريريج،  برج 
على  واحلر�س  ال�ضحية  بالتعليمات 
عبد  الأول  الوزير  تعليمات  تطبيق 
العزيز جراد، يف هذا ال�ضدد حرفيا من 
تعليمات  و  باإجراءات  اللتزام  خلل 
جتاوز  من  �ضيمكننا  ال�ضحية  اللجنة 
للمقر  تد�ضينه  الأزم��ة.ول��دى  ه��ذه 
الوزير  نا�ضد  التجارة  ملديرية  اجلديد 
باأن  التجارة  ملديريات  الرقابة  اأعوان 
اللتزام  فر�س  حملة  يف  ينخرطوا 
اأجل  من  بقوة،  ال�ضحية  بالقواعد 
�ضيف  باجتياز  للمواطنني  ال�ضماح 
مريح قائل "اأعلم اأن اأجوركم متوا�ضعة 
لكن مهمتكم نبيلة و كبرية يف خدمة 
املواطن و الوطن واأن تدّخلكم ال�ضارم 
�ضيكون  القادمة  اأي��ام  الع�رة  خلل 
اليومية  احل��ي��اة  يف  اإيجابي  اأث��ر  ل��ه 
للمواطنني".و �ضدد رزيق على اأعوان 
حازما  تدّخلهم  يكون  كي  الرقابة 

لي�س  عملهم  اأن  مو�ضحا  �ضارما  و 
بال�رورة لغلق املحلت و املتاجر، بل 
واللتزام  التقيد  مع  فتحها  يتمثل يف 
حني  باأنه  اأ�ضاف  الوقاية.و  باإجراءات 
الن�ضاطات  بع�س  بعودة  ال�ضماح  مت 
�ُضجل  موؤخرا،  واخلدماتية  التجارية 
بفريو�س  الإ�ضابة  حالت  يف  ارتفاع 
يكون  اأن  ينبغي  لذلك  و  ك��ورون��ا 
لتجنب  فعال  الرقابة  اأع��وان  ن�ضاط 
تكرار نف�س ال�ضيناريو.واأ�ضدى رزيق  
بع�س الن�ضائح لرفع حجم ال�ضادرات 
اأخرى  دول  اأ�ضواق  اخرتاق  خلل  من 
والعربية.كما  الإفريقية  ك��ال��دول 
موؤ�ض�ضة  بزيارة  التجارة  وزي��ر  قام 
هو  و  "اجليوممربين"  ل�ضناعة  خا�ضة 
النفاذية  قليل  مبطن  �ضناعي  غ�ضاء 
ي�ضتخدم ب�ضكل وا�ضع يف التطبيقات 
البيئية  و  الهيدروليكية  و  اجليوتقنية 
تعترب الأوىل من نوعها على م�ضتوى 
اأن ن�ضبة الإدماج  اإىل  اأ�ضار  اإفريقيا، و 
رفعها.و  متمنيا  مقبولة  املوؤ�ض�ضة  يف 
املوؤ�ض�ضتني  رزي���ق  ك��م��ال  اع��ت��رب 
هما  و  الناجحة،  لل�ركات  منوذجتني 
لرفع  الت�ضجيع  و  الدعم  كل  تلقيان 
فاتورة  تقلي�س  و  ال�ضادرات  حجم 

ال�ضترياد.
لوؤي ي

املتو�صطات مفتوحة للتالميذ الراغبني يف اجتياز "البيام"
رغم ح�صولهم على معدل 9 من 20

اأبوابها  فتح  يف  املتو�ضطات  ب��داأت 
�ضهادة  اجتياز  يف  الراغبني  للتلميذ 
التعليم املتو�ضط رغم ح�ضولهم على 

معدل فوق 9 من 20.
و قامت املوؤ�ض�ضات الرتبوية، بتوزيع 
التلميذ،  لقب  و  ا�ضم  حتمل  ا�ضتمارة 
تاريخ و مكان امليلد مع �ضطب خانة 
الجتياز  مع موافقة الأولياء املرفوق 
النتهاء  يتم  اأن  على  بالإم�ضاء، 
كل  م�ضتوى  على  العملية  هذه  من 
جويلية   09 قبل  وذلك  املتو�ضطات، 

.2020
الإداري����ة  امل�����ض��ال��ح  �ضت�رع  و 
الذين  اإح�����ض��اء   يف  للمتو�ضطات 
من   9 م��ع��دل  على  يتح�ضلوا  مل 
مديريات  اإىل  القوائم  لإر�ضال   20

اإح�ضاء  للوزارة  يت�ضنى  حتى  الرتبية 
املقبلني  للمرت�ضحني  النهائي  العدد 
التعليم  �ضهادة  امتحان  اجتياز  على 

املتو�ضط.
الأول،  الوزير  اأن قرر  بعد  و جاء هذا 
ا�ضت�ضارة  بعد  و  ج��راد،  العزيز  عبد 
رئي�س اجلمهورية جعل اإجتياز امتحان 
ال�ضهادة اختياري للذين حت�ضلوا على 
معدل 9 و ما فوق مع تخفي�س معدل 

النتقال اإىل 9 من 20.
يف  الوطنية،  الرتبية  وزارة  واأعلنت 
بيان لها ،عن تواريخ اإجراء الختبارات 
اخلا�ضة مبادة الرتبية البدنية، لكل من 
الثانوي  و  املتو�ضط  التعليم  �ضهادة 

للمرت�ضحني الأحرار .
فان  ال��وزارة،  ال��وزارة  بيان  وح�ضب 

ملرت�ضحي  البدنية  الرتبية  اختبار 
ل��دورة  املتو�ضط  التعليم  �ضهادة 
2020، �ضيتم خلل الفرتة املمتدة من 
اأما بالن�ضبة   ،2020 3 �ضبتمرب  اإىل   1
البكالوريا،فاإن  �ضهادة  ملرت�ضحي 
اختبار هذه املادة �ضيكون خلل الفرتة 
املمتدة من 20 اإىل 30 �ضبتمرب 2020.
الوطنية،  الرتبية  وزير  اأم�س  اّطلع  و 
الوطني  بالديوان  واجعوط،  حممد 
بالقبة  وامل�ضابقات  للمتحانات 
م�روع  على  العا�ضمة(  )اجل��زائ��ر 
ال�ضحية  الإج����راءات  ب��روت��وك��ول 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  الوقائية  و 
التعليم  �ضهادة  امتحاين  اإجراء  مبراكز 
دورة  البكالوريا  �ضهادة  و  املتو�ضط 
2020 لختبار مادة الرتبية البدنية و 

الريا�ضية.
و قد اأعد هذا الربوتوكول الحرتازي 
ال�ضاتذة  و  املخت�ضني  من  جمموعة 
"�ضمانا ل�ضحة و �ضلمة املرت�ضحني 
اىل  بالنظر  الم��ت��ح��ان��ني  ل��ه��ذي��ن 
احتكاك  عن  تنجر  قد  التي  املخاطر 
الختبار،  هذا  يف  ببع�ضهم  التلميذ 
ا�ضتعمالهم لعدد من  و ملم�ضتهم و 
الأدوات و الو�ضائل اللزمة ملمار�ضة 
التي  الريا�ضية  التخ�ض�ضات  بع�س 
الريا�ضة  مادة  اختبار  اإجراء  يقت�ضيها 

البدنية و الريا�ضية".
لوؤي ي
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"كورونا"تكلف  العطل اال�صتثنائية الناجمة عن 
2.74 مليار دينار   اخلزينة 

لوؤي ي
-------------------

لل�ضندوق"  العام  املدير  ق��ال  و 
اإفادة  "يف  �ضكاكري  املجيد  عبد 
تقدمي  مت  ن��ه  اأ بها  اأدىل  �ضحفية 
موؤ�ض�ضة   1049 ل  تعوي�ضات 
و  ال��ب��ن��اء  م��ن��ه��ا يف  ع��م��وم��ي��ة 
من  ال��ري  و  العمومية  الأ�ضغال 
للعطل  الوطني  ال�ضندوق  طرف 
التي  البطالة،  و  الأج��ر  املدفوع 
و  اجلوية  الأحوال  �ضوء  عن  تقدم 
 113 لفائدة  العطل  اإطار  يف  هذا 
من   2٪ بن�ضبة  اأي   ، عاملن   458
و  البناء  قطاع  موؤ�ض�ضات  جمموع 
ر�ضد  مت  حيث   ، لل�ضندوق  العمل 
امل�ضوؤول،  ذات  دينار.  مليار   2.74
اأط��ل��ق  ق��د  ال�����ض��ن��دوق  اإن  ق��ال 
تعوي�س  عملية  ا�ضتثنائي  كاإجراء 
لل�ضنة  م�ضبقا  املدفوعة  الإجازات 
هذه  عمال  لفائدة   2019/2020
ا�ضهر   8 ب  تتعلق  و  املوؤ�ض�ضات 
يدفعها  التي  ال���ض��رتاك��ات  من 
لل�ضندوق.و  ال��ع��م��ل  ���ض��اح��ب 

هذا  اأن  املتحدث  ذات  اأو���ض��ح 
الإج�����راء ي��خ�����س امل��وؤ���ض�����ض��ات 
التي  و  لل�ضندوق  املنت�ضبة 
ب�ضفة  لعمالها  الإجازات  اأعطت 
احلجر  تدابري  اإط��ار  يف  م�ضبقة 
فريو�س  تف�ضي  عقب  ال�ضحي، 

من  لل�ضندوق  قدم  و  "كورونا" 
العانات  هذه  من  ال�ضتفادة  اجل 
خزينة  ميتلكون  ل  كونهم  املالية 
التي  اجل��ائ��ح��ة  مل��واج��ه��ة  ك��ب��رية 
مار�س  �ضهر  منذ  البلد  ت�رب 
يخ�س  الإج����راء  ه��ذا  امل��ا���ض��ي. 

لل�ضندوق  املنت�ضبة  املوؤ�ض�ضات 
لعمالها  الإجازات  اأعطت  التي  و 
تدابري  اإط��ار  يف  م�ضبقة،  ب�ضفة 
تف�ضي  ع��ق��ب  ال�ضحي  احل��ج��ر 

. "كورونا"  فريو�س 

 خ�ص�ض ال�صندوق الوطني للعطل املدفوع االأجر و البطالة ب�صبب �صوء االأحوال اجلوية مبلغ 2.74 مليار دينار لقطاعات البناء و االأ�صغال 
العمومية و الري، التي م�صت اأزيد من األف موؤ�ص�صة يف قطاع بناء و اأ�صغال عمومية و الري التابعة له، وهذا يف اإطار العطل املتوقعة عن 

"كورونا".

ا�صتفاد منها عمال 1049 موؤ�ص�صة عمومية وخا�صة  

 

تعوي�ض 70 باملائة من 
امل�صجلني بعد اإلغاء مو�صم 

العمرة
ك�ضف ع�ضو الفيدرالية الوطنية للوكالت ال�ضياحية علي 
املعتمرين  من  باملائة   70 يقارب  ما  تعوي�س  ،عن  منا�ر 
املت�ررين من اإلغاء مو�ضم العمرة ب�ضبب فريو�س كورونا.
دفعوا  الوكالت  اأ�ضحاب  اأغلب  اإن  منا�ر  علي  قال  و 
ال�ضعوبات  رغم  لديهم  امل�ضجلني  املعتمرين  م�ضتحقات 
الوطنية  الفيدرالية  ع�ضو  ذكر  يواجهونها.و  التي  املالية 
للوكالت ال�ضياحة و الأ�ضفار، اأن الوكالت ال�ضياحية التي 
البقاع  باجتاه  رحلت  لتنظيم  املعتمرين  مع  عقودا  اأبرمت 
ب�ضبب فريو�س  الغاوؤها  و مت  العمرة  منا�ضك  لأداء  املقد�ضة 
كورونا اأنهت التعوي�ضات املرتتبة عليها بن�ضبة 70 باملائة، 
املالية  م�ضتحقاتهم  على  حت�ضلوا  اأغلبهم  اأن  اىل  م�ضريا 
وكالت  وجود  املتحدث  يخِف  تدريجية.باملقابل مل  ب�ضفة 
�ضياحية امتنعت عن تعوي�س املعتمرين بحجة الأزمة املالية 
التي متر بها جراء توقف ن�ضاطها ب�ضبب كوفيد 19، ل �ضيما 
و ان بع�ضها حتجج بكون املبالغ املدفوعة من قبل املعتمرين 
متتلك  الوكالت ل  بالتايل  و  العقود  ابرام  ا�ضتغلت يف  قد 

القيمة املالية اللزمة لتعوي�ضهم.
ق/و

م�صالح االأر�صاد اجلوية

تطوير االقت�صاد يتطلب اإ�صالح النظام البنكي و بعث مدن ذكية
بن  فريد  القت�ضادي  املحلل  دعا 
و  البنكي  الإ���ض��لح  اإىل  يحي 
اإعادة هيكلته و تطويره عن طريق 
و  املتطورة  التكنولوجيات  اإدخال 
مثمنا  الرقمنة،  تقنية  راأ�ضها  على 
احلكومة  انتهجتها  التي  اخلطوة 

املناجم. قطاع  ا�ضتقللية  يف 
اأن  ي��ح��ي  ب���ن  ف��ري��د  اأو����ض���ح 

يف  يوجد  اجل��زائ��ر  يف  القت�ضاد 
الإرث  ب�ضبب  �ضعبة  و�ضعية 
»الع�ضابة  خلفته  ال��ذي  الثقيل 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�����ض��اب��ق��ة«، 
لفريو�س  ال��وب��ائ��ي��ة  الو�ضعية 
�ضيفا  نزوله  خلل  داعيا  كورونا، 
اأم�س،  الوطنية،  الإذاع���ة  على 
فتح  و  للحجر،  الكلي  الرفع  اإىل 
القطاعات  ل�ضيما  القت�ضاد 
و  العمومية  الأ�ضغال  مثل  املهمة 
الكربى  امل�ضاريع  بعث  و  الفلحة 
من  ال��ذك��ي��ة،  امل���دن  غ���رار  على 
للعقار.  اإ�ضافية  قيمة  خلق  اأجل 
اإىل  املتحدث  دع��ا  ال�ضياق،  يف 
من  العلمي،  المتياز  ي�ضمى  ما 
مراكز  و  اجلامعات  تاأهيل  خلل 

الذكاء  اإدراج  و  التطوير  و  البحث 
عوامل  اإياها  معتربا  ال�ضطناعي، 
على  ال�����دولرات  م��لي��ري  ت���در 
»اإن  قائل  ال��وط��ن��ي،  القت�ضاد 
يتطلب  اليوم  القت�ضادي  التطور 
�ضمنها  من  معينة  ميكانيزمات 
رقمنة  خلل  من  النفقات  تر�ضيد 
و  البنوك  مثل  املهمة  القطاعات 
ت�ضخي�س  و  ال�رائب  و  اجلمارك 
امل��ج��ال  و  امل���ح���روق���ات  ق��ط��اع 
الطرق  حجم  ملعرفة  ال�ضناعي 
اأقطاب  اإن�ضاء  كذا  و  بها،  املعمول 
�ضياحية  و  �ضناعية  و  فلحية 
ال�ركات  بني  تناف�س  خلق  مع 
و  ال���ض��ت��ث��م��ارات  ت�ضهيل  و 
اخلارجية،  الأمن��اط  من  ال�ضتفادة 

مبا  املاليزي  النموذج  غ��رار  على 
الوطنية  امل�ضلحة  مع  يتما�ضى 

البريوقراطية«. �ضبح  عن  بعيدا 
التي  اخلطوة  يحي  فريد  ثمن  و 
ا�ضتقللية  يف  احلكومة  انتهجتها 
هذا  اأن  مو�ضحا  املناجم،  قطاع 
مئات  جلب  با�ضتطاعته  القطاع 
كان  اإذا  ال���دولرات  من  املليري 
يف  اإ�ضرتاجتية  و  ت�ضخي�س  هناك 
يف  بعيدا  �ضنذهب  حيث  الت�ضيري، 
و  الكربى،  ال�ضتثمارات  جمال 
لقيمة  م�ضافة  قيمة  يخلق  ما  هو 
اأن  للجزائر  ميكن  كما  الدينار، 
امل�ضدرة  ال��دول  اأوىل  من  تكون 

. للفو�ضفات«
علي  حممد 

املحلل االقت�صادي بن يحي فريد يطالب برقمنة القطاع

احلرارة تتعدى الـ 48 درجة حتت الظل يف بع�ض
 واليات اجلنوب

اجلوية  الأر�ضاد  م�ضالح  حذرت 
اأم�س  الأ�ضفر  باللون  لها  تنبيه  يف 
تتعدى  حر  موجة  من  الرب��ع��اء، 

الوليات  الظل يف  درجة حتت   48
تنبيه  يف  الديوان  واأفاد   . اجلنوبية 
الوليات  اأن  ال�ضفر،  باللون  له 

ب�ضكرة،  م��ن  ك��ل  ه��ي  املعنية 
واأدرار. مترنا�ضت  الوادي،  ورقلة، 

علي حممد 

جمعية العلماء امل�صلمني 
تقدم لوزارة ال�صحة 

م�صتلزمات للوقاية من كورونا
امل�ضت�ضفيات،  اإ�ضلح  ال�ضكان و  ال�ضحة و  ا�ضتقبل وزير 
وفدا  الوزارة  مبقر  الأربعاء،  بوزيد،ام�س  بن  الرحمن  عبد 
الرزاق  الدكتور عبد  برئا�ضة  امل�ضلمني  العلماء  عن جمعية 
عن  معروف  هو  “كما  اأنه  للوزارة  بيان  اأو�ضح  ق�ضوم.و 
و  القيم  زرع  و  الإ�ضلح   ” يف  اجلمعية  ذات  ن�ضاطات 
لها  تكون  اأن  اإل  ارت��اأت  الرفيعة”،  الإ�ضلمية  الأخ��لق 
ت�ضهدها  التي  الوبائية  الو�ضعية  يخ�س  فيما  م�ضاهمات 
عامة.و  بالعامل  و   -19 كوفيد  فريو�س  انت�ضار  من  بلدنا 
الوزير، لرئي�س اجلمعية اجلزائرية،  اللقاء، عر�س  يف �ضياق 
الو�ضعية احلالية لوباء كورونا يف بلدنا و التدابري الوقائية 
يف  التن�ضيق  على  الطرفان  ليتفق  العدوى،  �ضل�ضلة  لقطع 
الن�ضاطات  جمال  يف  خا�ضة  الفريو�س،  مكافحة  جمال 
الوباء.و  ذات  خطورة  من  املواطنني  حت�ضي�س  و  التوعوية 
امل�ضلمني  العلماء  جمعية  رئي�س  من  بوزيد  بن  ا�ضتلم 
اجلزائريني، هبة متمثلة يف م�ضتلزمات الوقاية من فريو�س 
كورونا، م�ضاهمة منها مادية على غرار م�ضاهماتها املعنوية 
و التي تدخل يف اإطار ال�ضياق العام للجمعية، و املتمثل يف 
التوعية و التح�ضي�س.كما اتفق الطرفان على تن�ضيط ندوة 
�ضحفية جتمعهما يوم الثنني املقبل مبقر وزارة ال�ضحة و 

ال�ضكان و اإ�ضلح امل�ضت�ضفيات.
ق/و

اجلزائر ت�صرتي 300 األف 
طن من القمح

متعاملني  عن  الأربعاء،  ،ام�س   “رويرتز”  وكالة  نقلت 
اجلزائري  املهني  الديوان  اأن  “ُيعتقد  اإنه  قولهم  اأوروبيني 
األف طن من قمح الطحني من   300 للحبوب ا�ضرتى نحو 
تقديرات جتارية  من�ضاأ خياري يف مناق�ضة دولية، وكانت 
طن  األف   240 نحو  �راء  اإىل  اأ�ضارت  موؤكدة  غري  اأولية 
رمبا  النهائي  امل�ضرتيات  جممل  اأن  على  متعاملون  و�ضدد 
بني  املدفوع  ال�ضعر  اأولية  تقديرات  خمتلفا.وحتدد  يزال  ل 
ال�ضحن.وذكر  تكاليف  �ضامل  للطن  دولرا  و218   217
دولرا   218 هو  الرئي�ضي  ال�ضعر  م�ضتوى  اأن  متعاملون 

للطن �ضامل تكاليف ال�ضحن .
وتطلب املناق�ضة �ضحن القمح على فرتتني من دول التوريد 
الأ�ضا�ضية يف الن�ضفني الأول والثاين من �ضبتمرب، ت�ضبح 
من  التوريد  حالة  يف  اأوت  من  والثاين  الأول  الن�ضفني 
مناق�ضاتها،  تفا�ضيل  اجلزائر  تك�ضف  اجلنوبية.ول  اأمريكا 

وتعتمد تقارير ال�راء على تقديرات متعاملني.
ق/و

ارتفاع اأ�صعار 
الذهب 

ذروة  ق���رب  ال���ذه���ب  ارت���ف���ع 
الأربعاء،  ام�س  اأع��وام   ثمانية 
املعدن  على  الطلب  ت��ع��زز  اإذ 
اآمنا  م��لذا  يعد  ال��ذي  الأ�ضفر 
تزايد  تاأثري  اإزاء  املخاوف  بفعل 
كورونا  ،بفريو�س  الإ���ض��اب��ات 
القت�ضاد  على  دول  ب�ضع  يف 

لعاملي. ا
التعاملت  يف  الذهب  ارتفع  و 
 1783.52 اإىل   %  0.2 الفورية 
)الأون�����ض��ة(  ل��لأوق��ي��ة  دولرا 
بتوقيت   06:55 ال�ضاعة  بحلول 
اأعلى  �ضجل  بعدما   ، اجل��زائ��ر 
اأكتوبر  اأوائ���ل  منذ  م�ضتوى 
ال�ضابقة  اجلل�ضة  يف   2012
�ضعد  دولرا.و   1785.46 عند 
يف  الآجلة  املعاملت  يف  الذهب 
اإىل   %  0.1 املتحدة  ال��ولي��ات 

1802.20 دولر.
ق/و

وايل البليدة ياأمر بتعليق بع�ض الن�صاطات التجارية
كمال  البليدة،  ولي��ة  وايل  اأم��ر 
بع�س  ن�ضاطات  بتعليق  نوي�ر، 
 15 مل��دة  التجارية  الن�ضاطات 
اإقليم  م�ضتوى  على  وه��ذا  يوما، 
 ، التعليمة  �ضملت  ال��ولي��ة.و 

الأ�ضواق  و  “الأ�ضواق  ن�ضاطات 
املا�ضية،  اأ���ض��واق  الأ�ضبوعية، 
امل��راك��ز ال��ت��ج��اري��ة امل��ح��ددة يف 
اأماكن  و  ب��ه،  املعمول  التنظيم 
املبينة  التجارية  املحلت  متركز 

القرار”. لهذا  املرفقة  القائمة  يف 
اأي  اأن  اإىل  ذات��ه  امل�ضدر  واأ�ضار 
عنه  يرتتب  القرار  لهذا  خمالفة 
قانونا. عليها  من�ضو�س  عقوبات 
                     ق/و 
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اأطباء ال�صفوف االأوىل يدعون املواطنني
 اإىل االمتثال "ال�صارم" للتدابري الوقائية

ي�صني حممد 
---------------- 

انطباعات  يف  اأطباء  واأجمع 
اأن  "التحرير"  ج��م��ع��ت��ه��ا 
للتدابري  ال�ضارم  المتثال 
تقلي�س  نه  �ضاأ من  الوقائية 
بالعدوى  الإ���ض��اب��ة  اأع���داد 
واحل�����د م���ن ت��ف�����ض��ي ه��ذا 
ال���ف���ريو����س اخل����ط����ري، م��ا 
�ضغط  ع��ل��ي��ه��م  ���ض��ي��خ��ف��ف 
امل�ضابني  عدد  بتقل�س  العمل 
خروج  على  ي�ضاعد  وبالتايل 
ال���ب���لد م���ن ه���ذه الأزم����ة 
احل�ضا�ضة.  الراهنة  ال�ضحية 
املمار�ضني  ه��وؤلء  بني  وم��ن 
ال����ذي����ن حت����دوه����م رغ��ب��ة 
اجلهود  موا�ضلة  يف  كبرية 
رغم  اجلائحة،  هذه  ملكافحة 
التي  النف�ضية  ال�ضغوط 
با�ضتمرار،  لها  يتعر�ضون 
ال��دك��ت��ور ف���احت ���ض��ل��ط��اين، 
م��را���س  الأ يف  الأخ�����ض��ائ��ي 
���ض�����ض��ة  ال�����ض��دري��ة ب��امل��وؤ
بن  ال�ضت�ضفائية  العمومية 
�ضّدد  ال��ذي  اجل��ي��لين،  عمر 
قواعد  اح��رتام  ���رورة  على 
ارت��داء  ذلك  يف  مبا  الوقاية، 
)الكمامة(  ال��واق��ي  القناع 

اجل�ضماين. والتباعد 
ع��دم  اإىل  امل��واط��ن��ني  وح��ث 
من  ال��ت��ق��رب  يف  ال�����رتدد 
الإ�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضات 
باأعرا�س  ال�ضعور  حالة  يف 
لتلقي  بالفريو�س  الإ�ضابة 

ال���ع���لج ال������لزم وع���دم 
دون  الأدوية  بتناول  الإكتفاء 
�ضار  واأ الطبيب.   ا�ضت�ضارة 
ظهور  وم��ن��ذ  نه  "اأ ب��ق��ول��ه 
من  للكثري  تعر�ضنا  اجلائحة 
وال�ضغوط  اجل�ضدي  الإرهاق 
ث��ر  اأ لها  ك��ان  ال��ت��ي  املهنية 
عملنا  بداية  منذ  علينا  كبري 
اخلوف  ب��رزه��ا  واأ بامل�ضلحة، 
العمل  ث��ن��اء  اأ ال��ع��دوى  م��ن 
قاربنا  واأ لعائلتنا  نقلها  اأو 
التي  الإحتياطات  رغم  وذلك 
وتطرق  القيام".  على  نحر�س 
�ضعوبة  اإىل  املتحدث،  ذات 
ق���ن���اع امل��ري�����س امل�����ض��اب  اإ
لهذه  تقبله  وعدم  بالفريو�س 
ح�ضبه   - يفر�س  مما  احلقيقة، 
املعالج  الطبي  الطاقم  على   -
خا�س  ب�ضكل  معه  التعامل 
م��ن خ���لل ت��وف��ري ال��رع��اي��ة 
بالإ�ضافة  اللزمة،  ال�ضحية 

جت��اوز  على  م�ضاعدته  اإىل 
وال�ضعور  النف�ضية  ال�ضدمة 
مب�ضاعدة  بة  والكاآ بالإحباط 

نف�ضانيني. اأخ�ضائيني 
الطبيب  اأك��د  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
حم��م��د دق�����ة، اأخ�����ض��ائ��ي 
ال�����ض��دري��ة  م���را����س  الأ يف 
عيادة  و�ضاحب  واحل�ضا�ضية 
خ��ا���ض��ة، ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة 
اجلائحة  هذه  ملكافحة  العمل 
التحديات  خمتلف  وجمابهة 
اليومية، مربًزا يف الوقت ذاته 
يف  املواطن  م�ضاهمة  اأهمية 
كوفيد19-  تف�ضي  مكافحة 
على  ال�ضغط  �ضيخفف  مما   ،
وذلك  ال�ضحة،  م�ضتخدمي 
م��ن خ���لل الأخ����ذ ب��ت��داب��ري 
خا�ضة  الوقاية  واإر���ض��ادات 
اأن  ميكن  الذين  ال�ضباب  فئة 
لعائلتهم  ال��ع��دوى  ينقلوا 
املتقدمني  فئة  م��ن  ل�ضيما 

م��را���س  الأ وذوي  ال�ضن  يف 
الإ�ضتهتار  ب�ضبب  املزمنة 
الطبيب  وخل�س  واللمبالة. 
اأن  بالقول  الو�ضع  حممد  دقة 
التعامل  اإىل  م�ضطر  الطبيب 
يثريها  ال��ت��ي  امل��خ��اوف  م��ع 
املري�س  لدى  الفريو�س  هذا 
الفح�س  لنتيجة  تقبله  وعدم 
على  علوة  اأحيانا،  الإيجابية 
مع  ق��ل��م  ال��ت��اأ ع��ل��ى  احل��ر���س 

اليومي. النف�ضي  ال�ضغط 
الطبيب  اأك��د  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
كافة  عزم  على  جابر،  جديع 
من  ال��ق��ط��اع  م�����ض��ت��خ��دم��ي 
وممر�ضني  اأخ�ضائيني  اأطباء 
حماربة  على  نظافة  واأعوان 
النت�ضار  حتى  اجلائحة  هذه 
الت�ضحيات  م�ضتذكرا  عليها، 
الطبية  الطواقم  قدمتها  التي 
ملجابهة  الأمامية  باخلطوط 
الدكتور  بينهم  ومن  اجلائحة 
الذي  ميلودي،  احلميد  عبد 
العدوى  ب�ضبب  موؤخرا  تويف 
و����ض���ه���داء ال����واج����ب م��ن 

ال�ضحة. م�ضتخدمي 
اآخرون  ممار�ضون  حتدث  كما 
ال��ذي  امل�ضاعف  اجلهد  ع��ن 
معركتهم  خلل  به  يقومون 
اجلائحة  ه��ذه  �ضد  ال�ر�ضة 
الإحباط  جتنب  وحماولتهم 
الطبية  املعدات  نق�س  ب�ضبب 
وم��ع��دل ح���الت الإ���ض��اب��ة 
على  يرتحمون  وهم  املتزايد، 

اجلائحة. هذه  �ضحايا  اأرواح 

امل�صتجد )كوفيد19-(  االأول يف مكافحة فريو�ض كورونا  املواجهة  العمومية جمندون على خط  ال�صحة  دعا ممار�صون يف 
ال�صغط  من  عليهم  للتخفيف  الوقاية،  بتدابري  ال�صارم  واالإلتزام  امل�صوؤولية  بروح  بالتحلي  املواطنني  اأم�ض  يوم  بالوادي 

انت�صار هذه اجلائحة. يف عالج املر�صى وامل�صاهمة يف احلد من 

املميتة اجلائحة  هذه  انت�صار  من  احلد  يف  للم�صاهمة 

تويف، يوم اأم�س، رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال�����ض��ع��ب��ي 
الوادي،  لبلدية  البلدي 
ثًرا  متاأ زم��ايل،  العيد 
ب��اإ���ض��اب��ت��ه ب��ف��ريو���س 
كوفيد19-.  ك��ورون��ا، 
املجل�س  رئي�س  ومكث 
ال�����ض��ع��ب��ي ال��ب��ل��دي 
ال��ع��ي��د زم����ايل، دخ��ل 
ي��ام،  اأ  10 امل�ضت�ضفى 
اإ�ضابته  تاأكدت  بعدما 

ث��ر  اإ على  "كوفيد19-"،  ب��� 
كورونا  وب��اء  ع��دوى  انتقال 
مرافًقا  ك��ان  لكونه  ل��ي��ه،  اإ
من  للعديد  م��ي��دان  ورج���ل 
م�ضخًرا  التطوعية،  احلملت 
مكافحة  يف  البلدية  و�ضائل 
الأح��ي��اء  وتطهري  الفريو�س 
وتعقيًما  تنظيًفا  انت�ضاره  من 
الر�ضمية  ال��ه��ي��ئ��ات  رف��ق��ة 

املدنية. واجلمعيات 
�ضنة  م��وال��ي��د  م��ن  ال��ف��ق��ي��د 
مهني  م�����ض��ار  ل��ه   ،1957
حا�ضي  ���رك��ات  م��ن  ك��ب��ري 
���ض�����ض��ة  م��وؤ اإىل  م�����ض��ع��ود، 
تقلد  كما  للمياه،  اجلزائرية 
دارية  اإ ومهام  منا�ضب  عدة 

وحزبية.
وع��ل��ى اث���ر ه���ذا امل�����ض��اب 
الوطني  التجمع  حزب  تقدم 
راأ�ضه  وعلى  ال��دمي��ق��راط��ي، 
زيتوين،  الطيب  العام  الأمني 
����رة  ب��خ��ال�����س ت��ع��ازي��ه لأ
ب��ي��ان  يف  وج����اء  ال��ف��ق��ي��د. 
على  ن�����ر  ال���ذي  ال��ت��ع��زي��ة 

حلزب  الر�ضمية  ال�ضفحة 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 
"بقلوب  "الفاي�ضبوك":  على 
وقدره،  الله  بق�ضاء  موؤمنة 
الوطني  التجمع  اأ�رة  تلقت 
املرحوم  وفاة  نباأ  الدميقراطي 
الولئي  الأمني  العيد  زمايل 
ل��ل��ح��زب ب���ولي���ة ال����وادي 
ورئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال����وادي، 
اجللل  امل�ضاب  هذا  ثر  اإ وعلى 
زيتوين  الطيب  ال�ضيد  يتقدم 
الوطني  للتجمع  العام  الأمني 
عن  اأ���ض��ال��ة  ال��دمي��ق��راط��ي، 
اأع�ضاء  ع��ن  ونيابة  نف�ضه 
واإط���ارات  الوطني  املكتب 
الوطني  التجمع  ومنا�ضلي 
الفقيد  اأ�رة  اإىل  الدميقراطي 
التعازي  ع��ب��ارات  باأخل�س 
عّز  املوىل  داعني  واملوا�ضاة، 
الفقيد  روح  يتغمد  اأن  وجل 
ي�ضكنه  واأن  رحمته  بوا�ضع 
ذويه  يلهم  واأن  جناته  ف�ضيح 
وال�ضلوان…  ال�ضرب  جميل 

راجعون". ليه  اإ ّنا  واإ لله  ّنا  اإ
.ع منل�ي 

ت��وا���ض��ل وك��ال��ة ال���وادي 
ل���ل�������ض���ن���دوق ال��وط��ن��ي 
م��ي��ن��ات الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ت��اأ
غرار  على  الإج��راء  للعمال 
�ضناديق  وك���الت  جميع 
التابعة  الجتماعي  ال�ضمان 
لغاية  ال��و���ض��ي��ة  ل��ل��وزارة 
احلملة  اجل��اري  جويلية   15
الأر�ضية  حول  التح�ضي�ضية 
ح�ضبما  "اأراوؤكم"،  الرقمية 

الهيئة. لذات  بيان  به  فاد  اأ
احلملة  اأن  البيان  اأو���ض��ح 
جوان   16 يوم  انطلقت  التي 
املواطنني  لفائدة  ال��ف��ارط 
توجه  القطاع  وم�ضتعملي 
ه��ذه  اإىل  ل��ل��دخ��ول  دع���وة 
الأر���ض��ي��ة م��ن اأج���ل ال��رد 
والإ�ضكاليات  �ضئلة  الأ على 
امل���ط���روح���ة وال��ت��ك��ف��ل 
�ضار  واأ الزبائن.  بان�ضغالت 
وك��ال��ة  اأن  امل�����ض��در  ذات 
قامت  "كنا�س"  ال����وادي 
التطبيق  وع��ر���س  بتمرير 
اجلديدة  التقنية  بهذه  اخلا�س 
ع���رب ك���اف���ة ال�����ض��ا���ض��ات 
املراكز  جميع  يف  املتوفرة 

قامت  كما  للوكالة،  التابعة 
ال�ضتقبال  مكتب  بتجهيز 
من  الآيل  الإع���لم  بجهاز 
بالأر�ضية  التعريف  اأج��ل 

مبزاياها. والتعريف  الرقمية 
الأر���ض��ي��ة  ه��ذه  اأن  ب���رز  واأ
تتيح  الأول  ���ض��ق��ه��ا  يف 
للتعبري  فر�ضة  للمواطن 
والإدلء  ان�����ض��غ��الت��ه  ع��ن 
باخلدمات  اخلا�ضة  رائ��ه  ب��اآ
قطاع  ط��رف  م��ن  امل��ق��دم��ة 
كما  الجتماعي،  ال�ضمان 
ال��ث��اين  ���ض��ق��ه��ا  يف  ت��ت��ي��ح 
�ضاتذة  الأ للخرباء،  فر�ضة 
املجتمع  وملمثلي  الباحثني 
وطرح  احللول  لإيجاد  املدين 
يتعلق  فيما  نظرهم  وجهة 

. ع لقطا با
املن�ضة  اأن  امل�ضدر  واأ�ضاف 
ورقمي  ع�ري  جديد  رهان 
لت�ضيريه  القطاع  اأطلقها 
لها  وعلمية  ممنهجة  بطريقة 
من  باملواطن  مبا�رة  �ضلة 
م�ضرتكة  ي��ة  روؤ بلورة  اأجل 

العمومية. اخلدمة  لتح�ضني 
.ع منل�ي 

متاأثًرا باإ�صابته بفريو�ض كورونا

العيد زمايل رئي�ض بلدية الـوادي 
يف ذمة اهلل

لغاية 15 جويلية اجلاري

وكالة " كنا�ض" تطلق حملة حت�صي�صية 
حول االأر�صية الرقمية "اأراوؤكم"

يتم تن�صيبه الأول مّرة بوالية الوادي

رتل ُمتنقل ملكافحة حرائق غابات النخيل واملحا�صيل الزراعية

الرتل  م�����س،  اأ ي��وم  ��ب،  ُن�����ضّ
امل��ت��ن��ق��ل مل��ك��اف��ح��ة ح��رائ��ق 
واملحا�ضيل  النخيل  غابات 
ال��زراع��ي��ة ب��ولي��ة ال���وادي 
اخل��ط��ة  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
املنتهجة  ال��ع��ام��ة  الوقائية 
من  الغابية  ال���رثوة  حلماية 
ال�ضيف،  ف�ضل  خلل  احلرائق 
احلماية  مدير  به  فاد  اأ ما  ح�ضب 
اأحمد  الرائد  بالولية،  املدنية 

دجي. اأ با
املتنقل  الرتل  هذا  ويت�ضكل 
ي�ضل  ب�����ري  ت��ع��داد  م��ن 
خمتلف  من  عن�ًرا   45 اإىل 
ال����رت����ب، م���دع���ًم���ا ب��ع�����ر 
و06  بينها  م��ن  م��رك��ب��ات 
خفيفة  اإط���ف���اء  ���ض��ي��ارات 
احلريق،  خ��زان  �ضاحنة  وك��ذا 
حرائق  �ضاحنة  اإىل  بالإ�ضافة 
و�ضيارة  املتو�ضطة  الغابات 

نقل،  وحافلة  الأرا�ضي  كل 
"التحرير"  ل�  اأو�ضح  مثلما 
احل��م��اي��ة  م�ضلحة  رئ��ي�����س 
طارق  الأول  امللزم  العامة، 

هارون. بن 
الذي  الرتل  هذا  و�ضي�ضمن 
بولية  مّرة  لأول  تن�ضيبه  يتم 
ال�ريع  ال��ت��دخ��ل  ال����وادي، 
كامل  عرب  عالية  وبفاعلية 
احلرائق  لإطفاء  الولية،  تراب 
النباتي  الغطاء  تهّدد  التي 
كما  ال��زراع��ي،  واملح�ضول 
وتقدمي  بالتدخل  �ضي�ضمح 
للوليات  م���داد  والإ ال��دع��م 
اقت�ضت  ح��ال  يف  امل��ج��اورة 
ذات  �ضار  اأ مثلما  ال�رورة، 

ول. مل�ضوؤ ا
الوقائي  ملخّططها  وتفعيًل 
اأط��ل��ق��ت  ال�����ض��اأن  ه���ذا  يف 
م�����ض��ال��ح احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
مع  بالتن�ضيق  الوادي  لولية 
والغابات،  الفلحية  امل�ضالح 

ق��اف��ل��ة حت�����ض��ي�����ض��ي��ة جت��وب 
الفلحية،  املحيطات  خمتلف 
ال��ف��لح��ني  حت�ضي�س  ق�����ض��د 
لقواعد  المتثال  ب�����رورة 
حرائق  من  والوقاية  ال�ضلمة 
الواجب  والتدابري  الغابات 
ن�ضوب  ل��ت��ف��ادي  ات��خ��اذه��ا 
حلول  م��ع  �ضيما  احل��رائ��ق، 

ال�ضيف. ف�ضل 
جت�ضيًدا  العملية  هذه  وتندرج 
العملياتية  للإ�ضرتاتيجية 
املديرية  طرف  من  املنتهجة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع خم��ت��ل��ف 
ح��رائ��ق  ملكافحة  ال�����رك��اء 
برز  اأ ت�ضكل  والتي  الغابات 
للمحا�ضيل  املهّددة  الأخطار 
الغابية،  وال��رثوة  الزراعية 
كما  احلر،  ف�ضل  خلل  �ضيما 

ليه. اإ اأ�ضري 
.ع منل�ي 



اأ�ضدرتها  لت�ضهيلت    طبقا 
البلد  يف  العليا  ال�ضلطات 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  مم��ث��ل��ة 
ن�ضاء  لإ املحلية،  واجلماعات 
هذه  خلل  مت  اخلريية،  اجلمعيات 
جديدة  جمعية  ن�ضاء  اإ ي��ام  الأ
لرعاية  ال�����ض��لم  دار  ب��ا���ض��م 
متقطن. ببلدية  يتام  والأ الأرملة 

زاوي��ة  بق�ر  تتخذ  وال��ت��ي 
ويراأ�ضها  لها  مقرا  هيبة  مولي 
حممد  بن  اأحمد  هيباوي  ال�ضيد 
اإن اجلمعية  بن هيبة، والذي قال 
باليتيم  الهتمام  اإىل  تهدف 
لي�ضل  حياته  اأطوار  كل  خلل 
بالأرملة  وتهتم  م���ان؛  الأ لرب 

تعتمد  منتجة  اأرملة  لتجعلها 
�ضتتكفل  حيث  نف�ضها،  على 
خا�ضة  رئي�ضها  ح�ضب  اجلمعية 
ي���ت���ام امل��ر���ض��ى،  ب��رع��اي��ة الأ
العرو�س  بتجهيز  وتتكفل  
وم�ضاعدة  وم�ضاعدتها  اليتيمة 
كاملعاقني  اله�ضة  الفئات  كل 
اجلمعية  وتنتظر  واملعوزين، 
ليها  اإ املح�ضنني  هبة  بظهورها 
واملن�ضمني  اأع�ضائها  ون�ضاط 
بالبلدية،  اخلري  حمبي  من  لها 
كي  البلدية  خارج  ومن  خا�ضة 
حتقيق  على  لها  عونا  يكونوا 
�ضطرتها.                                                                              التي  الأهداف 
عبدالرحمن   بلوايف    

م��ن خ��لل اإج����راءات ج��دي��دة 
املواطن  من  الوكالة  لتقريب 
اخلدمات  اأح�ضن  تقدمي  بغية  و 
املواطن،  عناء  من  والتخفيف 
ق���ام���ت ال���وك���ال���ة امل��ح��ل��ي��ة 
للتقاعد  الوطني  لل�ضندوق 
�ضباك  بتخ�ض�س  ب�����اأدرار 
الرقمية  للمن�ضة  ل��ل��ول��وج 
اآرائهم  ب��داء  لإ  ،  araa.com
قطاع  يف  الق�ضايا  خمتلف  حول 
وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل 
ان�ضغالت  ملعرفة  الجتماعي، 
النقائ�س  وح�����ر  امل��واط��ن��ني 
والق�ضاء  الق�ضاء  يف  امل�ضجل 
اخلدمات  حت�ضني  ثم  ومن  عليه، 
للقطاع،  للمنتمني  امل��ق��دم��ة 

على  الرقمية  املن�ضة  وحتتوي 
منها  الأول  يتعلق  ق�ضمني، 
والثاين  ل��ك��رتوين  اإ با�ضتبيان 
خم�����ض�����س ل���لإج���اب���ة ع��ل��ى 
للنقا�س،  املطروحة  الإ�ضكالت 
ح�ضب  الوكالة  �ضتتمكن  حيث 
بالوكالة  بالدرا�ضات  املكلف 
حممد،  علوي  بوفار�س  ال�ضيد 
م��ن خ���لل ه���ذه الإج�����راءات 
ي���ة  اجل���دي���دة م��ن ب��ل��ورة روؤ
التي  التدابري،  عن  م�ضرتكة 
لتوفري  م�ضتقبل  اتخاذها  ميكن 
ت�ضتجيب  ع��م��وم��ي��ة  خ��دم��ة 
املواطنني.                                                                     لتطلعات 
عبدالرحمن بلوايف   

بجامعة  التح�ضريات  جت��ري 
اأدرار  بولية  ال��داري��ة  اأحمد 
الويبينار  لتنظيم  ي��ام  الأ هذه 
حتت  جويلية   07 يوم  ال��دويل 
الإعلمية  املعاجلة   : ع��ن��وان 
كورونا،  لأزم��ة  القانونية  و 
ي�����ض��ارك ف��ي��ه��ا دك���ات���رة و 
داخ��ل  م��ن  وباحثني  ���ض��ات��ذة  اأ
اآخرين  اإىل  بالإ�ضافة  الوطن 
و  ق��ط��ر  و  ال�����ض��ع��ودي��ة  م��ن 
يهدف  و  ليبيا،  و  م���ارات  الأ
يف  الأزم���ة  فهم  اإىل  امللتقى 
و  والقانوين،  الإعلمي  بعدها 
الأعلم  و�ضائل  تعاطي  كيفية 
تاأثري  وم��دى  معها  اجلزائرية 
والتعرف  اجلمهور،  على  ذلك 
اجلديدة  و  القدمية  القوانني  على 
وخا�ضة  اجلائحة،  بهذه  املتعلقة 
بالأخبار  املتعلقة  ال��ق��وان��ني 
فعاليتها  م��دى  و  ال��ك��اذب��ة 
و  ال��وب��اء،  ه��ذا  م��واج��ه��ة  يف 
اجلزائرية  الأح��ك��ام  مناق�ضة 
الوقائية  ال��ت��داب��ري  ملخالفي 
ك��م��ن��ح��ى ق���ان���ون ف��ر���ض��ت��ه 

���س   ���ض��ي��رتاأ و  ه���ذا  الأزم�����ة، 
حمليل  الربوف�ضور  الويبينار 
حني  يف  املخرب،  مدير  �ضالح 
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  ���س  ���ض��رياأ
و  اأحممد  مولي  الربوف�ضور 
عي�ضاوي  التنظيمية  اللجنة 
جمعية  مكتب  رئي�س  اأحمد 
باأدرار،  الوطنية  الرائد  اجليل 
الويبينار  فعاليات  تنطلق  و 
التا�ضعة  ال�ضاعة  من  بداية 
معنى  ف��اإن  للعلم  و  �ضباحا، 
يطلق  م�ضطلح  هو  الويبينار، 
الجتماعات  اأو  املوؤمترات  على 
ال���ت���ي ت��ت��م ع��ل��ى ���ض��ب��ك��ة 
ي�ضمى  ما  بتقنية  ن��رتن��ت،  الإ
يجمع  و  بعد،  عن  التحا�ر 
خ�ضائ�س  ب��ني  امل�����ض��ط��ل��ح 
خ�����ض��ائ�����س  و  ن����رتن����ت  الإ
مت���رات  امل���وؤ و  امل���ح���ا����رات 
حتتوي  التي  املواقع  و  العادية 
ت�ضاهد  و  املوؤمترات  هذه  على 
لقاها  اأ ال��ت��ي  الكلمات  بها 
متر.                                                                                       املوؤ يف  امل�ضاركون 
عبدالرحمن      بلوايف 

بوالية  الغي�صة  دائرة  �صكان  يطالب 
ب�صرورة  الو�صية  ،اجلهات  االأغواط 
املتعددة  بالعيادة  القابالت  توفري 
"عويفات  املرحوم  للمجاهد  اخلدمات 
الن�صاء  نقل  ُي�صطر   حيث  العربي" 
اأو  اأفــلــو  م�صت�صفى  اىل  ــل  ــوام احل
عا�صمة الوالية االأغواط، فيما ت�صكل 
احلاالت اال�صتعجالية املعاناة احلقيقة 
وباء  انت�صار  مع  �صيما  ال  للمواطنني، 
اأفلو يف املدة االأخرية  كورونا مبدينة 
العدوى  من  احلوامل  اأهايل  تخوف  و 
تدهور  بعد  ذلــك  عــن  تنجم  التي 

الو�صع ال�صحي هناك. 
خطرا  �ضكل  ذل���ك،  ال��واق��ع 
حم��دق��ا ل��ل��ن�����ض��اء احل��وام��ل 
كبرية  �ضعوبة  يجدن  اللواتي 
من  ُيلزم  ما  حملهن  متابعة  يف 
و  الطبيب  بتوفري  ال�ضلطات 
ينعدم  العيادة  كون  القابلت 
الطفولة  و  الأمومة  جناح  بها  
احللم  تبقى  للتوليد  قاعة  و 
الإكتفاء  و  انتظاره  طال  الذي 
التي  ف��ق��ط،  الر�ضع  بحقن 
املكلفات  اإحدى  مبهمتها  تقوم 
و�ضع  ب��اأن  يوحي  ،مما  بذالك 
ي�ضتدعي  والر�ضع  الن�ضاء 
للتدخل  ق�����ض��وى  �����رورة 
توفري  و  للم�ضووؤلني  العاجل 
املتخ�ض�ضات  ال��ق��اب��لت 
اأن  العلم  اجلانب،مع  ه��ذا  يف 
جتهيزات  على  تتوفر  العيادة 
الراديو  جهاز  يف  حديثة  طبية 
اجل����ودة  ذات  ����ض���ع���ة  الأ و 
عليها  ي�رف  التي  العالية 
اىل  .بالإ�ضافة  خمت�ضني   05
تكتفي  التي  املخربيني  غرفة 

كذالك  خمت�ضني   05 بوجود 
الطبية  للتحاليل  اجهزة  وبها 
على  العيادة  حتتوي  كما   -
ممثل  طبي  �ضبه  و  طبي  طاقم 
و03  عامني  اطباء  خم�ضة  يف 
�ضنان  و65 عون �ضبه  جراحي اأ
العيادة  على  موزعني  طبي 
من  بكل  للعلج  قاعتني  و 
و"حجيوات  ب�ضري"  "قري�ضي 
لل�ضبه   03 بها  التي  احميدة" 
�ضابقتها  مثل  مثلها  الطبي 
املناوبة  بخدمات  يكتفون 
الإ�ضعافات  تقدمي  و  ال�ضحية 
التي  احل���الت  م��ا  الأول��ي��ة،اأ
فهي  املكثف  للعلج  تخ�ضع 
و�رعان  اأول  العيادة  تدخل 
اىل  مبا�رة  حتويلها  يتم  ما 
الأغ��واط  اأو  فلو  اأ م�ضت�ضفى 
ي��ت��وف��ر  ال����ذي  ال��وق��ت  ،يف 
هناك  ال�ضحي  القطاع  فيه 

اإ�ضعاف  �ضيارات   04 على 
�ضائقني،   06 عليها  ي�رف 
اخل�ضو�س  هذ  يف  اأك��د  قد  و 
م�ضوؤول  عويفات"  "م�ضعود 
بالغي�ضة،  ال�ضحي  القطاع 
نق�س  من  تعاين  م�ضاحله  اأن 
من  التعقيم  و  الوقاية  و�ضائل 
جلب  كورونا"ويتم  "فريو�س 
القطاع  من  الطبية  املعدات 
النق�س  لكن  بربيدة  ال�ضحي 
�ضكل  ال��وق��اي��ة  و���ض��ائ��ل  يف 
ال�ضحة  على  امل�رفني  معاناة 
انعدام  اىل  هناك،بالإ�ضافة 
بداء  اخلا�ضة  الطبية  التحاليل 
وج��ود  ،ع��دا  املالطية  احلمى 
�ضار  اأ الذي  العقربي  اللقاح 
و  بالعيادة  متوفر  ن��ه  اأ ليه  اأ
ال�ضكان،مما  لقلق  ي��دع��و  ل 
التعجيل  ي�رورة  ي�ضتلزم 
والق�ضاء  امل�ضاكل  اإزاحة  يف 

النقائ�س"  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
ال�ضحة  منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي 
لعزلتها  نظرا  اجل��ه��ة    بهذه 
الولية  عا�ضمة  عن  وبعدها 
يف  كورونا  جائحة  تف�ضي  و 
يحتم  م��ا  ف��ل��و.  اأ م�ضت�ضفى 
كل  ت��وف��ري  ال�ضلطات  على 
مل�ضايرة  املمكنة  الظروريات 
.خ�ضو�ضا  ه��ن��اك  ال��ق��ط��اع 
الطفولة  و  الأم��وم��ة  بجناح 
ال�ضحي  ال��ط��اق��م  ت��وف��ري  و 
احلوامل  الن�ضاء  �ضحة  ملتابعة 
حتى  هناك  للتوليد،  وغرفة 
من  احل��وام��ل  معاناة  تنتهي 
القطاعات  اىل  الطواف  رحلة 
تخلفه  الأخرى،وما  ال�ضحية 
�ضحية  خطورة  من  الظاهرة 

. اأمه  و  اجلنني  على 
ع.ق
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�صكان التجزئة »اأنكوف« بعا�صمة االأهقار 
يطالبون ب�صـرورة تـزويـد احلي باملـــرافــق

علي  حممد 
---------------- 

جتزئة  ح��ي  مواطنو  رف��ع  و 
مدينة  ب��و���ض��ط  »ان���ك���وف« 
مت����رنا�����ض����ت، ج���م���ل���ة م��ن 
بالدرجة  التنموية  املطالب 
الأول  ال��ق��ائ��م  اىل  الأوىل، 
من  اأك����دوا  ال���ولي���ة،  ع��ل��ى 
اإدراج  ���رورة  على  خللها 
املخططات  �ضمن  مطالبهم 
ال��وق��ت  يف  ال���ض��ت��ع��ج��ال��ي��ة، 
اأن  املفرو�س  من  كان  ال��ذي 
لكون  تلقائي،  ب�ضكل  تربمج 
احل��ي م��ن الأح��ي��اء اجل��دي��دة 

الأهقار. بعا�ضمة 
على  اأك���دوا  احل��ي  م��واط��ن��و 
��������رورة رب�����ط ق���ن���وات 

اأجل  من  ال�ضحي،  ال�رف 
القذرة  املياه  ت�رب  تفادي 
وت�����رر ق��ن��وات ال�����رف 
يف  ال�ضغط  ب�ضبب  ال�ضحي 
الزمن،  مرور  مع  ال�ضتعمال 
ال��ع��م��راين  ال��ت��و���ض��ع  ك��ذا  و 
احل��ا���ض��ل ب�����ض��واح��ي احل��ي، 
ان  املمكن  م��ن  ال��ذي  م��ر  الأ

ال�رف  ق��ت��وات  على  ث��ر  ي��وؤ
ب�ضبب  ال��ث��ان��وي��ة  ال�ضحي 
بها،  اجل��دد  امل��واط��ن��ني  رب��ط 
ال�����روع  ب��داي��ة  يتطلب  مم��ا 
بح�ضب  ال�ضبكة  تو�ضيع  يف 

للحي. ال�ضكانية  الكثافة 
اأ���ض��اف  اآخ����ر،  ���ض��ي��اق  يف   
على  ت��اأك��ي��ده��م  امل��واط��ن��ون 

ب�ضبكة  احل��ي  رب��ط  ���رورة 
نهاء  اإ اأجل  من  الطبيعي  الغاز 
و  الغاز،  قارورة  مع  معاناتهم 
اقتنائها،  و  عنها  البحث  رحلة 
يف  البيع  نقاط  اأن  و  خا�ضة 
بعيدة  و  قليلة  احلايل  الوقت 
ي�ضبب  الذي  الأمر  احلي،  عن 
ال��ذي��ن  للمواطنني  م��ت��اع��ب 
و  م��رك��ب��ات،  اىل  يفتقرون 
من  ّمرين  الأ يعانون  يجعلهم 
يف  غاز،  ق��ارورة  اقتناء  اأجل 
املواطنني  اأح��د  ي��وؤك��د  وق��ت 
الغاز  ق��ن��وات  اإح��دى  م��رور 
مبحاذاة  الرئي�ضية  الطبيعي 
تو�ضيل  عملية  اأن  اإل  احلي، 
حد  اىل  تتم  مل  املنازل  ربط  و 

. عة ل�ضا ا

الوقوف على  و  العاجل  التدخل  ب�صرورة  املحلية،  ال�صلطات  من  االأهقار،  بعا�صمة  انكوف  مواطنو حي جتزئة  طالب 
ابتداء  و هذا  املذكور،  باحلي  ال�صكانية  الكثافة  زيادة  و  يتزايد،  ازعاجا  ت�صكل  اأ�صبحت  التي  التنموية،  حاجيات احلي 

مدر�صة  غرار  على  تربوية  م�صاريع  جت�صيد  �صرورة  اىل  و�صوال  بالرئي�صية،  الثانوية  ال�صحي  ال�صرف  قنوات  ربط  من 
اأجل �صمان متدر�ض االأطفال على مقربة من بيوتهم، يف ظل بعد االأحياء االأخرى و تو�صع احلي  ابتدائية و متو�صطة من 

ال�صكانية. الكثافة  يف  الزيادة  و 

ال�صكانية  الكثافة  يف  ارتفاعا  اإن�صاء جمعية جديدة با�صم دار ال�صالم ي�صهد 
لرعاية االأرملة واالأيتام بتمقطن 

باأدرار 

الوكالة املحلية لل�صندوق الوطني 
للتقاعد باأدرار تخ�ص�ض �صباكا للولوج 

للمن�صة الرقمية

خمرب القانون و املجتمع بجامعة اأدرار 
ينظم الويبينار الدويل

معاناة  احلوامل تت�صاعف مع انت�صار "وباء كورونا" باجلهة ال�صمالية لالأغواط

�صكان الغي�صة ي�صتعجلون ال�صلطات بتوفري القابالت و تخ�صي�ض قاعة للتوليد



االإ�صافية( امليزانية  و  االإداري  احل�صاب  مداولة  بتطهري  طالبوا  •• )منتخبون 
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ت�صكيل جلنة م�صرتكة الإعادة النظر يف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري بق�صنطينة

عي�ض علجية 
-----------------

الولئي  ال�ضعبي  املجل�س  منتخبو  انتقد 
الأوىل  العادية  الدورة  خلل  ق�ضنطينة 
املداولت  قاعة  احت�ضنتها    2020 ل�ضنة 
ال�ضلم،  عبد  الدق�ضي  الإداري  باحلي 
مديرية  به  تقدمت  الذي  التقرير  م�ضمون 
للتهيئة  التوجيهي  املخطط  حول  التعمري 
تعديلت  من  ت�ضمنه  ما  و  التعمري  و 
املنتخبني  اإىل  الرجوع  دون  اإ�ضافات  و 
املخطط   و  �ضيما  ل  التقنية  امل�ضالح  اأو 
و  ق�ضنطينة  بولية  بلديات   05 ي�ضم 
منجلي،  علي  و  اخلروب   ، )ق�ضنطينة  هي 
م��راد و عني  دي��دو���س  ب��وزي��ان،  ح��ام��ة 
ا�ضمارة ( و هو يهدف اإىل اإحداث التوازن 
ا�ضرتاتيجية  اختيار  و  للولية  الدميغرايف 
امل�ضتدامةاأ  التنمية  اإطار  يف  اقت�ضادية 
ال�ضكنية  امل�ضاريع  تقوية  خ��لل  م��ن 
يحدد  كما    ، بالولية  التحتية  البنى  و 
الإيكولوجي  الرهان  ل�ضيما  الرهنات، 
ثلث  اإىل  ق�ضم  و  القادمة  ال�ضنوات  يف 
الفيزيائي  املوقع  بدرا�ضة  بدًءا  مراحل، 
النمو  درا���ض��ة  ل��ل��ولي��ة،   الطبيعي  و 
امل�ضاريع  توفره  وما  للولية  الدميغرايف 
فتح  و  لل�ضباب،  �ضغل  منا�ضب  م��ن 
العقلين  ال�ضتغلل  و  ال�ضتثمار،  باب 

الن�ضاط. مناطق  و  ال�ضناعية  للمناطق 
ق�ضنطينة،  وايل  اإ�راف  حتت  متت  الدورة 
ل�ضنة  الإداري  احل�ضاب  عر�س  مت  حيث 
الإ�ضافية  امليزانية  وم�����روع   2019
املحلية،  الدارة  مدير  قدمه   2020 ل�ضنة 
الذي  للمخطط   اخلا�س  للتقرير  قراءة  و 
يف    ، والأخطاء  التحفظات  بع�س  عرف 
اأحمد  �ضا�ضي  ق�ضنطينة  وايل  اأكد  كلمته 
متر  الذي  ال�ضحي  الظرف  اأن  احلفيظ  عبد 
به البلد �ضجل خ�ضائر كبرية يف املداخيل 
الوقت  حان  قد  و  التنمية،  يف  تراجع  و 

يعود  مدخول  لها  م�ضاريع  يف  للتفكري 
عن  حتدث  عندما   ، الولية  على  بالفائدة 
لكن  امليزانية،  ت�ضيري  يف  نقائ�س  وجود  
الإدارة  املج�س و  تن�ضيقي بني  يوجد عمل 
املوارد، و النطلق يف م�ضاريع  لتح�ضني 
اأنه  و  مالية  مبالغ  توفر  ي�ضتدعي  جديد 
لها  م�ضاريع  يف  للتفكري  الوقت  ح��ان 
و  الولية،  على  بالفائدة  يعود  مدخول 
للحفاظ  �ضارمة  رقابة  اآل��ي��ات  و�ضع 
بخ�ضو�س  و  احل�ري،  الن�ضيج  على 
مع  ال�ضلحية   ال��وايل  اأعطى  اللجنة 
خارج  من  اأع�ضائها  تو�ضيع  اإمكانية 
لقيام  الإدارة  اأن ت�ضارك فيها  اي  املجل�س، 
اأجل  من  للمعطيات،  مو�ضوعي  بتحليل 
التي  امل�ضاريع  بالولية، يف ظل  النهو�س 
عملية  غرار  على  الإجناز،  طريق  يف  هي 
ا�ضتثناء  دون  الرتامواي،  خلط  التو�ضعة 
من  ثورة  ت�ضهد  التي  ال�ضكنية  امل�ضاريع 
املنتخبني  ا�ضتياء  اثار  ما  الإجن��از،  حيث 

املخطط  يف  الأخ��رية   التعديلت  اأن  هو 
معينة  فئات  تخدم  اإ�ضافات  ت�ضمنت 
التقرير  يف  ورد  حيث  مايل،  نفوذ  ذات 
قدمتها  اإ�ضافات  و  تعديل  بني  نقاط    09
و  املعمارية  الهند�ضة  و  التعمري  مديرية 
و  ال�ضكن  وزارة  عليه  �ضادقت  و  البناء 
املخطط  تو�ضعة  مع  املدينة،  و  العمران 
يف اآفاق 2040  بدل من 2030 ، و تتعلق 
و  بعقارات  التعديلت  و  الإ�ضافات  هذه 
.+9 اأرا�س  اأ�ضخا�س حت�ضلوا على  اأ�ضماء 
الكثري  فيه  التقرير  اأن  املنتخبون  وقال    
على  �ضلبا  يوؤثرا  ه��ذا  و  النقائ�س  من 
كبرية  اأزم��ة  تعرف  التي  الولية  تنمية 
اأن  للإ�ضارة  العمراين،   التخطيط  يف 
التعمري  و  للتهيئة  التوجيهي  املخطط 
الأرا�ضي  من  الهكتارات  مئات  يت�ضمن 
اأع��ي��د  م�����ض��اح��ات  و  للتعمري  ال��ق��اب��ل��ة 
هكتارا   3642 ب���:  ق��درت  ت�ضنيفها،  
اأقطاب  اإن�ضاء  و  املوجود  العجز  ل�ضد 

ال�ضفة  منها  ن��زع��ت  حيث  ح�����ري��ة، 
لإقامة  اإ�ضمنت  اإىل  حولتها  و  الفلحية 
وزارة  مرا�ضلة  يف  جاء  ح�ضبما   ، م�ضاريع 
رفع  مت  فقد  املدينة،  و  العمران  و  ال�ضكن 
بتمديد  تعلق  ما  خا�ضة  التحفظات  كل 
  2030 2040  بدل من  املخطط اإىل اآفاق 
اخلم�س،  البلديات  احتياجات  لتغطية 
املجال  يف  النقائ�س  م��ن  تعاين  التي 
التنموي،  كما اأن  تقرير الوزارة ا�ضتبدل 
اأخرى، مثل  اأهمية  مب�ضاريع  م�ضاريع ذات 
�ضحية  موؤ�ض�ضات  لإن�ضاء  م�ضاريع  اإلغاء 
بالوحدة  �ضكنات  مكانها  اإن�����ض��اء  و 
اإلغاء  و  منجلي،  بعلي   04 رقم  اجلوارية 
 13 اجلواريتني  الوحدتني  بني  م�ضجد  بناء 
عمومية  �ضكنات  مكانها  اإن�ضاء  و   14 و 
ت�ضهد  منجلي  علي  مدينة  اأن  علما   ،
تعدادها  يفوق   بحيث  �ضكانيا  تو�ضعا 
اختيارها  مت  و  ن�ضمة  األف   500 ال�ضكاين 
لها   ال�روري  و�ضع  ، و بات من  ولية 

 13( فرعية  مديريات  و  خا�س  قانون 
الأرا�ضي   ا�ضتغلل  مع  تقنية(   مديرية 

امل�ضتغلة. غري 
اأن خ�ض�ضت لها ال�ضلطات   و قد �ضبق و 
 40 منها   �ضخمة،  مالية  اأغلفة  الولئية 
و�ضعت  كما  اأوىل،  كمرحلة  دينار  مليار 
اإن�ضاء  و  لتجهيزها،  تقنية  درا�ضات  لها 
الولية،  تنمية  ل�ضمان  عمرانية   اأقطاب 
هي  الكاأ�س  افا�ضت  التي  النقطة  اأم��ا 
اأعمال  ج��دول  من  املتفرقات  اإ�ضقاط  
عر�س  الأخري  هذا  ت�ضمن  قد  و  الدورة، 
الإ�ضافية  امليزانية  و  الإداري  احل�ضاب 
ب��دوره��ا  لقيت  ال��ت��ي   ،2020 ل�ضنة 
تخ�ضي�س  مت  حيث  املنتخبني،  انتقادات 
ح�ضاب  على  الت�ضيري  لق�ضم  كبرية  مبالغ 
بالعتاد  تعلق  فيما  التجهيز،  خا�ضة   ق�ضم 
الطبية  املرافق  وتهيئة  و�ضيانتة  الطبي 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مكافحة  اإط���ار  يف 
ميزانية   لها  خ�ض�ضت  التي  و  كوفيد19 
الولية   و  ال��دول��ة  تقا�ضمتها  �ضخمة 
الو�ضائل  توفري  و  الوباء  على  للق�ضاء 
ال��وق��اي��ة حل��م��اي��ة امل��واط��ن��ني، م��ا دف��ع 
مداولة  بتطهري   املطالبة  اإىل  باملنتخبني 
الربامج  اأن  هو  واح��د  ل�ضبب  امليزانية، 
اأخرى  2004 وم�ضاريع  اإىل  قدمية و تعود 
على  تتح�ضل  مل  و   2016 منذ  م�ضجلة 
،  كما طالب  الأ�ضغال    ميزانية لنطلق 
غلق  ح��ول  تو�ضيح  بتقدمي  املنتخبون 
امل�ضاريع  كانت  اإن  معرفة  و  عملية   23
هناك  اأم  ت�ضليمها  مت  و  اأجنزت  قد  املغلقة 
م�روع  حتيني  ينتظر  اأخ��رى،  اأ�ضباب 
مدينة  لت�ضيري  ا�ضت�ضاري  جمل�س  اإن�ضاء 
التنمية  بعجلة  الدفع  اأجل  من  ق�ضنطينة 
و  �ضبق  ال��ذي  املقرتح  هو  و  بالولية، 
ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  ب��ه  تقدم  اأن 
لإ�ضتعادة  اأعراب،  جنيب  الدكتور  البلدي 
كعا�ضمة  بها  اللئقة  مكانتها  ق�ضنطينة 

لل�رق.

�صادق املجل�ض ال�صعبي الوالئي ق�صنطينة على ت�صكيل جلنة م�صرتكة الإعادة النظر يف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري اجلديد ملدينة ق�صنطينة  PDEAU، و تت�صكل اللجنة من ممثلني عن 
مديرية التعمري و جلنة التعمري التابعة للمجل�ض ال�صعبي الوالئي الإبداء الراأي فيه و امل�صادقة عليه  يف دورة ا�صتثنائية االأ�صبوع املقبل، كون املخطط مل يحنّي منذ اأزيد من 20 �صنة، و مل يعد 
�صاحلا للتعامل به و البد من اإيجاد البدائل ال�صرورية، و قال وايل ق�صنطينة يف هذا ال�صدد  اإن اإعادة النظر يف املخطط التوجيهي يتطلب  العودة اإىل مكوناته و اإعطائه �صبغته القانونية، 

م�صريا اأن الظرف ال�صحي الذي متر به البالد منذ ظهور الوباء �صجل خ�صائر يف مداخيل اخلزينة.
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م�ضتغامن  باأمن  ال�رطة  اأم�س  و�ضعت  
معتادي  من  اأ�رار  ع�ضابة   على  يدها 
اأ�ضخا�س،  خم�ضة  من  متكونة  الإجرام 
�ضنة،   38 و   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
تورطوا   تيارت،  و  م�ضتغامن  قاطني  من 
اأ����رار،  جمعية  تكوين  ق�ضية  يف 
الليل  ظريف  توافر  مع  بالك�ر  ال�رقة 
امل�ضتعملة  ال�ضيارة  حجز  مع  التعدد،  و 

ال�رقة. عملية  يف 
امل�ضلحة  تلقي  فاثر 
رئي�س  م��ن  ب��لغ��ا 
املتقاعدين  جمعية 
م�ضتغامن،  ل��ولي��ة 
مقر  تعر�س  يفيد 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��ائ��ن 
ب��و���ض��ط م��دي��ن��ة 
اإىل  م�����ض��ت��غ��امن 
قبل  م��ن  ال�����رق��ة 
جم��ه��ول��ني، ق��ام��وا 
قاموا  بعدما  ال��داخ��ل  اإىل  بالولوج 
ملدخل  احل��دي��دي  ال��ب��اب  قفل  بك�ر 
التي  الأغرا�س  كل  ا�ضتهدفت  املقر، 
اأجهزة  بينها  من  املقر  بداخل  كانت 
لواحقها، طابعتني، ثلجة،  و  اآيل  اإعلم 
. اأخرى  اأغرا�س  و  بوتان،  قارورة غاز 

الق�ضائية  ال�ضبطية  حترك  بعد  و  عليه 
من  الق�ضية  يف  التحري  و  للتحقيق 
هوية  حتديد  مت  الفاعلني،  اإيقاف  اأجل 
منهم  ثلثة  توقيف  و  فيهم  امل�ضتبه 
فرار،  حالة  يف  الآخ��ران  بقي  حني  يف 
ب��الأف��ع��ال  كلهم  اع��رتف��وا  ال��ذي��ن  و 
قاموا  اأنهم  م�رحوا  اإليهم  املن�ضوبة 
م�ضتعملني  الأغرا�س  على  بال�ضتيلء 
امل�روقات،  بنقل  اأحدهما  �ضيارة 
ببيعها.اأجنز  فيها  ت�رفوا  اأنهم  كما 
املتورطني  �ضد  ق�ضائي  اإج��راء  ملف 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  مبوجبه  قدموا 
اأح��ال  ال��ذي  م�ضتغامن،  حمكمة  ل��دى 
الغرفة  التحقيق  قا�ضي  على  امللف 
فيهما  امل�ضتبه  اأودع  الذي  و  الثانية، 

املوؤقت. احلب�س  الرئي�ضيان 
�ضليمان بن قناب

�صرقة اأجهزة الكرتونية ولواحقها من مقر جمعية املتقاعدين 
مب�صتغامن 

من  اأجل تقدمي اآراء واقرتاحات املواطنني و متعاملي القطاع عن ع�صابة اأ�صرار من معتادي االإجرام  يف قب�صة ال�صرطة
اخلدمات املقدمة 

كنا�ض ميلة ت�صع �صباكا خا�صا للولوج
 اإىل املن�صة الرقمية 

ال�ضمان  �ضندوق  وك��ال��ة  و�ضعت 
بولية  الج���راء  للعمال  الجتماعي 
للمواطنني  ي�ضمح  خا�ضا  �ضباكا  ميلة 
الرقمية  املن�ضة  اىل  الولوج   الزبائن  و 
حول  اأرائهم  اإب��داء  ق�ضد   ،” اأراوؤك��م   "
خمتلف  اخلدمات املقدمة و ق�ضايا قطاع 
العمل و الت�ضغيل و ال�ضمان الجتماع، 
ا�ضتح�ضان  مدى  معرفة  اأجل   من  وهذا 
املقدمة  الداءات  و  للخدمات  املواطنني 
فيما  اخللل،  مواطن  على  الوقوف  وكذا 
منها  ي�ضتكي  التي  اخلدمات  يخ�س 
وحت�ضني  احللول  اإيجاد  بهدف  املواطنون 
التفاعلية  املن�ضة  ه��ذه  اخل��دم��ات. 
بح�ضب  اأق�����ض��ام  ث��لث��ة  على  تتوفر 
العمل  هي  الوزارة  و�ضلحيات  مهام 
حيث  الجتماعي،  وال�ضمان  والت�ضغيل 

على  الإجابة  من  اإليها  الولوج  �ضيمكن 
اأ�ضئلة ا�ضتبيان اإلكرتوين  وكذا الإجابة 
و  للنقا�س  املطروحة  الإ�ضكاليات  على 
قبل  من  روؤية  بلورة  �ضاأنه  من  ما  هو 
نتخاذ  من   متكنها  العمومية،  ال�ضلطات 
ت�ضتجيب  خدمات  توفري  لأجل  خطوات 

واملواطنني. الزبائن  لتطلعات 
دائمة  املن�ضة  هذه  فاإن  بالذكر  وجدير 
اإذ  اأخرى،  اإىل  �ضيتم ا�ضتعمالها من فرتة 
للمواطنني ل�ضيما  ت�ضمح  اأن  �ضاأنها  من 
الباحثني  الأ�ضاتذة،    ، اجلامعني   ، اخلرباء 
ممثلي  و  العمل  طالبي   ، النقابيني   ،
وغريها،  جمعيات  من  املدين  املجتمع 
امل�ضائل  خمتلف  حول  اأرائهم  اإبداء  من 
بيومياتهم  ال�ضلة  ذات  والق�ضايا 
ون�ضاطات القطاع.    بوجمعة مهناوي



الفاف مت�صبثة بقرارها 
بخ�صو�ض ا�صتئناف املناف�صات

�صباب عني و�صارة 

ال�صّيارباو يف الثاين املحرتف 
.. اآخر كلمة !! 

عبرّ �لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم )يويفا( 
م�صغرة  بــطــولــة  ــة  ــام ــاإق ب مت�صكه  عــن 
ربع  لــلــدور  �ملتاأهلة  ــة  ــدي �لأن مب�صاركة 
�لنهائي لدوري �لأبطال يف مدينة ل�صبونة 
��صتعد�د  رغم  �ملقبل،  �أغ�صط�س/�آب  خلل 
�لبتغالية  �لعا�صمة  �صو�حي  من  عــدد 
مع  �لعام  �لعزل  �إجـــر�ء�ت  فر�س  ــادة  لإع
كورونا  بفريو�س  �لإ�صابة  حالت  �رتفاع 

مرة �أخرى.
�ألك�صندر  رئي�صه  �إن  بيان  يف  �ليويفا  وقال 
مع  �لفيديو  عب  �جتماعا  عقد  ت�صيفرين 
كو�صتا  �أنطونيو  �لبتغال  وزر�ء  رئي�س 
�مل�صغرة.  �لبطولة  �إقامة  خطط  ملناق�صة 
جميع  �أبـــدت  �لجتماع  "خلل  و�أ�ــصــاف 
لإقامة  معا  بالعمل  �لتز�مها  �لأطــــر�ف 
وناق�س  لــ�ــصــبــونــة.  يف  نــاجــحــة  بــطــولــة 
�مل�صاركون حقيقة �أن هذه �لبطولة �صتكون 
حتديات  و�صتو�جه  لها  �صابق  ل  ن�صخة 
كبرية، لكنهم عبو� عن ثقتهم يف قدرة 

�لبتغال على �لتعامل مع �لأمور".
باتخاذ  �لبتغايل  ــوزر�ء  �ل رئي�س  وتعهد 
"كل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة ل�صمان ��صت�صافة 
و�آمنة".  �صحية  ــو�ء  �أج يف  �لبطولة  هذه 
ختام  يف  ثقته  ــن  ع ت�صيفرين  وعـــبرّ 
�أنه  موؤكد�  ل�صبونة"،  يف  للمو�صم  "�إيجابي 

بديلة". خطة  توجد  "ل 
�لن�صخة  �إن  �ل�صهر  ــذ�  ه �ليويفا  وقـــال 
�ملتوقفة  �أوروبــا،  �أبطال  لــدوري  �حلالية 

جائحة  ب�صبب  �ملا�صي  مــار�ــس/�آذ�ر  منذ 
ت�صم  م�صغرة  ببطولة  �صت�صتكمل  كورونا، 
و23   12 بــني  ل�صبونة  يف  �أنــديــة  ثمانية 

�أغ�صط�س/�آب �ملقبل.
و�أعلنت �حلكومة �لبتغالية يوم �خلمي�س 
يف  يعي�صون  �لذين  �ملو�طنني  �أن  �ملا�صي 
�صي�صمح  �لعا�صمة  من  �ملت�صررة  �ملناطق 
�ل�صلع  ل�صر�ء  منازلهم  مبغادرة  فقط  لهم 
للعمل،  و�لـــعـــودة  و�لـــذهـــاب  �لأ�ــصــا�ــصــيــة 
و�صط  بينها  لي�س  منطقة   19 ذلك  وي�صمل 

ل�صبونة.
 1 مــن  �لإجـــــر�ء�ت  ــذه  ه تطبيق  و�صيتم 

تخ�صع  ثــم  �ملقبل،  يوليو/متوز   14 �إىل 
للمر�جعة.

و�أتلتيكو  جريمان  �صان  باري�س  وتــاأهــل 
�إىل  بالفعل  وليبزيغ  و�أتــلنــتــا  مــدريــد 
�أربــع  �آخــر  و�صتلعب  �لنهائي،  ربــع  ــدور  �ل
مباريات من �لدور ثمن �لنهائي حني يلتقي 
وبايرن  مدريد  ريال  مع  �صيتي  مان�ص�صرت 
يوفنتو�س  يلعب  كما  ت�صل�صي،  مع  ميونيخ 
نابويل،  �صد  وبر�صلونة  ليون  �أوملبيك  �صد 
يومي 7 و8 �أغ�صط�س/�آب �ملقبل يف �مللعب 

�ملحددة �صابقا �أو يف �لبتغال.

زيــد�ن  �لــديــن  زيــن  �لفرن�صي  �ــصــدد 
�ملدير �لفني لريال مدريد، على رغبة 
فريقه يف مو��صلة �لنت�صار�ت، خلل 
يف  �خلمي�س،  غـــًد�  خيتايف  مو�جهة 
�إطار مناف�صات �جلولة �لـ33 من �لليجا، 
رغم  ُيح�صم  مل  �للقب  �أن  �إىل  ُم�صرًي� 

تعرث �ملناف�س بر�صلونة.
�ل�صحفي  �ملوؤمتر  خلل  زيــد�ن،  وقال 
"حتى  كونفر�ن�س":  "�لفيديو  بتقنية 
ميكننا  ل  ــــايل،  �حل ــم  ــص ــو� �مل ينتهي 
ما  على  تركيزنا  ن�صع  ونحن  �لتوقف، 

نقوم به".
و�لعقلية  �لبدنية  "�مل�صاكل  و�أ�صاف: 
ب�صبب  بالتعايف،  نهتم  نحن  للعبني؟ 
ودرجـــة  مــنــه  عانينا  ـــذي  �ل �لــو�ــصــع 
�حلر�رة، و�لنتعا�س مهم جًد�، وهناك 
بها  �لقيام  يجب  �لأ�صياء  من  �لعديد 

للو�صول �إىل قمة م�صتوى �للعبني".
�للعبني  مــن  �لعديد  ت�صجيل  ــن  وع
�أو�صح:  �ملا�صي،  �ملباريات  يف  �أهــد�فــا 
وهــدف  �جلماعي،  �لعمل  هــو  "ذلك 
مذهل،  كان  �إ�صبانيول  �صد  كا�صيمريو 
ــــر مــ�ــصــوؤولــيــة �جلــمــيــع، و�أحـــب  و�لأم
�أماكنهم  �للعبني �لذين يخرجون من 

ويقومون باأ�صياء �أخرى".
وتابع: "كا�صيمريو يقدم عمل مذهل، 
ويعرف كيف يفعل ذلك ب�صكل جيد".

هو  خامي�س؟  "ت�صريحات  و�أردف: 
يلعب  �أن  يريد  فهو  �حلقيقة،  يقول 
�أكرث وذلك طبيعي، و�أفهم ذلك، لكننا 
بهذه  �ملو�صم  نهاية  حتى  �صن�صتمر 

�لطريقة".

موقف برشلونة 

مل  نحن  بر�صلونة؟  "موقف  و��صتكمل: 
نفز باأي �صيء".

متبقية،  مباريات   6 "لدينا  وو��صل: 
�أن  ويجب  �لآن  حتى  �أبــطــال  ول�صنا 
�ملناف�س �صيفعل كل ما يف  ن�صتمر، لكن 
و�صعه للفوز يف مبارياته، ل توجد ثقة 
�صيء  بــاأي  نفز  ومل  ح�صم،  �للقب  بــاأن 

على �لإطلق".
ماذ�  تعرف  ل  مهم؟  غًد�  "�لفوز  ونوه: 
�أي  يتغري  لن  فزنا  و�إذ�  غًد�،  �صيحدث 
بكامل  �لعمل  مو��صلة  وعلينا  �صيء، 
�لأمـــور  �صيجعل  وخــيــتــايف  طاقتنا، 
�صنحاول  لكننا  للغاية،  علينا  �صعبة 

�لفوز".

مستقبل حكيمي

"هو  �أجـــاب:  حكيمي،  م�صتقبل  وعــن 
�أن  ميكن  �صيء  كل  لكن  لنادينا،  لعب 
يف  لكن  جيًد�،  مو�صما  وقــدم  يحدث، 
وهما  مهمان  �أمــر�ن  يوجد  �لنادي  هذ� 
�أمور  �لقت�صاد و�لريا�صة، وقد حتدث 
�جلانب  عــن  ـــدث  �أحت لكنني  قــريــًبــا، 

�لريا�صي".
م�صتقبله  لكن  باأ�صرف  مهتم  "�أنا  وز�د: 
ويف  و�ملــدرب،  و�للعب  �لنادي  يخ�س 

�لنهاية هناك عو�مل حت�صم
�لأمر".

مبار�ة  بـ11  �لفوز  هو  "�لهدف  وز�د: 
ـــا �لــفــوز  ـــم ــة؟ هــدفــنــا د�ئ ــي ــال ــت ــت م
باملباريات، وتتبقى 6 مباريات، و�للقب 
فزنا  ونحن  �لنهاية،  يف  �إل  ُيح�صم  لن 
بـ5 ولكن هذ� ل يعني �أي �صيء، وعلينا 

�ل�صتمر�ر".

معاناة هازارد

�أجــاب:  هــاز�رد،  ُمعاناة  عن  وب�صوؤ�له 
و�ملناف�صون  جــًد�،  جيد  لعــب  "�إنه 
يعرفون ذلك، لكن لي�س هناك �أي نية 
لإيذ�ئه، ويجب �أن نكون هادئني معه، 
فهو كان غائبا لفرتة طويلة ويجب �أن 

نتعامل معه بهدوء".
"جدول مباريات غري عادل؟  وو��صل: 
ل ميكنني فعل �صيء، و�ل�صيء �لوحيد 
للمباريات  ــد  ــي �جل ــد�د  ــع ــت ــص �ل� هــو 
�أمر مطلوب  و�لتعايف ب�صكل جيد، وهو 
يف  فقط  نفكر  ونحن  �لــفــرق،  كل  من 

مبار�ة �لغد".
باللعبني  وفخور  �صعيد  "�أنا  و�ختتم: 
�خلم�س  �ملــبــاريــات  يف  قــدمــوه  ـــا  وم
نهائيات،   6 لدينا  تبقى  ولكن  �ملا�صية، 
يف  �لتفكري  ويجب  ــًد�،  غ نهائي  منها 

حماولة بذل ق�صارى جهدنا للفوز".

�لبو�صني  �صم  �صفقة  بر�صلونة  نادي  �أنهى 
يوفنتو�س  من  قادما  بيانيت�س  مري�ليم 
جديدة  �صفقة  كــل  وكــعــادة  ــايل.  ــط �لإي
وبر�صلونة،  مــدريــد  ــال  ري �لغرميني  بــني 
عن  بحثا  �للعب  تاريخ  �ل�صحف  تنب�س 
�أو  ت�صريحات تبني موقفه من هذ� �لطرف 

ذ�ك.
�ل�صفقة،  عــن  �لر�صمي  �لإعــــلن  وقــبــل 
�صابقة  ت�صريحات  �إ�صبانية  مو�قع  تد�ولت 
عام  "�آ�س" يف  ل�صحيفة  بها  �أدىل  لبيانيت�س 
2009 عبرّ فيها عن �إعجابه بريال مدريد، 
�أيام  "تابعت ريال مدريد منذ  وقال حينها 

زيد�ن ورونالدو ناز�ريو، ومنذ ذلك �حلني 
د�ئما،  و�صيظلون  لدي  �ملف�صل  �لنادي  كانو� 

من ل يحلم باللعب يف ريال مدريد؟".
عام  �آخــر  حــو�ر  يف  �لإ�صادة  هذه  وتكررت 
كان  طفل  كنت  "عندما  فيه  قال   ،2013
�أ�صبح  �أن  �أقــرر  جعلني  ــذي  �ل هو  زيــد�ن 
ر�أيته  ما  �أف�صل  كان  لقد  قدم،  كرة  لعب 
فريقي  ما  �صاألتني:  و�إذ�  ـــلق،  �لإط على 

�ملف�صل، ف�صاأقول ريال مدريد".
بب�صلونة،  �لتحاقه  عن  �لإعـــلن  وبعد 
بالنادي  �لإ�ــصــادة  يف  بيانيت�س  يتاأخر  مل 
نقلتها  ت�صريحات  يف  وقـــال  �لــكــتــالــوين، 
�أكــب  �أحـــد  هــو  "بر�صلونة  �آ�ـــس  �صحيفة 
هو  ب�صفوفه  و�للعب  �لعامل،  يف  �لأنــديــة 

�أعلى �صقف يتمناه �أي لعب كرة قدم".
�أنــا  حلما،  حققت  يل  "بالن�صبة  و�أ�ــصــاف 
�أجلي  من  فقط  لي�س  وفخور،  للغاية  �صعيد 
�لبو�صنة،  �أبناء  وكل  و�لدي  �أجل  من  ولكن 

فلن �أن�صى �أبد� �ملكان �لذي ولدت فيه".
يذكر �أن بيانيت�س )30 عاما( وقع عقد� مع 
�صفقته  وكانت  مو��صم،   4 ميتد  بر�صلونة 
�لب�زيلي  مبوجبه  يرحل  �تــفــاق  �صمن 

�آرثر �إىل نادي يوفنتو�س.

يو�جه  �لذي  �لتحدي  �إن  ليفربول،  قائد  هندر�صون  جورد�ن  قال 
ناديه بعد �صمان �إحر�ز لقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لأول مرة 
يف 30 عاما هو �حلفاظ على مو��صلة �للعب بقوة و�لبحث عن �ملزيد 

من �لألقاب.
�صبع  قبل  تاريخه،  يف   19 للمرة  ــدوري  �ل بلقب  ليفربول  وتــوج 
�أبطال  باألقاب دوري  �ملا�صي  �لعام  �لنهاية، بعدما فاز  جولت على 

�أوروبا وكاأ�س �ل�صوبر �لأوروبية وكاأ�س �لعامل للأندية.
لن  �لفريق  عقلية  �أن  بريطانية  �إعــلم  و�صائل  هندر�صون  و�أبلغ 

تتغري.
وقال لعب �لو�صط �لإجنليزي "نريد مو��صلة �مل�صي قدما و�لتطور 
يف  و�جلدية  �لثبات  على  باحلفاظ  يتعلق  �لآن  �ل�صعب  �جلزء  لأن 

�أعلى �مل�صتويات ومو��صلة ح�صد �لألقاب".
�لثقة  ولدي  لنا  بالن�صبة  �جلديد  �لتحدي  �صيكون  "هذ�  و�أ�صاف 

�لتامة يف �لفريق �أننا �صنفعل ذلك".
و�أكد هندر�صون �أن يورجن كلوب مدرب ليفربول �صاعد �للعبني 

على �حلفاظ على تركيزهم.
هو  �ملـــدرب  �أن  نــرى  "نحن  وتــابــع 

�صيء  �أي  �أبـــد�  ــدع  ي ل  �صخ�س 
يحاول  عما  تركيزه  ي�صتت 

حتقيقه".
دوري  )لقب(  "بعد  و�أكــمــل 
ــان ميكن  �أبــطــال �أوروبــــا، ك
منلك  كنا  �إذ�  عما  �لــ�ــصــوؤ�ل 

هذه  ونف�س  �لنهم  هذ�  نف�س 
و�لفوز  قدما  للم�صي  �لرغبة 

�أثبتنا  �أنــنــا  و�أعتقد  باملزيد؟ 
جناحنا هذ� �ملو�صم".

و�صيلعب ليفربول يف �صيافة مان�ص�صرت 
�لـــدوري  يف  ــاين  ــث �ل ــز  ــرك �مل �ــصــاحــب  ـــوم �صيتي  ـــي �ل

�خلمي�س.

بر�صلونة،  مــدرب  �صيتني،  كيكي  �أثــار 
قــر�ر  بعد  كبرية  ��صتفهام  عــلمــات 
يف  غريزمان  �أنطو�ن  بالبديل  �لدفع 
و�صفته  ت�صرف  يف  �لـ90،  �لدقيقة 
بـ"�لإذلل"  �لإ�صبانية  �لإعلم  و�صائل 
خلل �لتعادل 2-2 مع �أتلتيكو مدريد، 
من  مدريد  ريــال  �لغرمي  ب  يقررّ �لــذي 

لقب �لدوري �لإ�صباين.
ــه  ــاع ــن ــت ــني عــــدم �ق ــت ــي ــص و�أظــــهــــر �
على  �إجل�صه  خــلل  من  بغريزمان، 
 4 ـــر  ـــر�ت يف �آخ 3 م ــدلء  ــب مــقــاعــد �ل
مباريات، وهو ما ي�صكل خ�صارة فادحة 
للنادي �لكتالوين �لذي دفع 120 مليون 
مدريد  �أتلتيكو  جنــم  ــل  �أج مــن  ــورو  ي

�ل�صابق، ومل ي�صتغلرّ �إمكاناته.
�نعد�م  عن  بو�صوح  عبرّ  �صيتني  لكن 
ــه يف  ــرك ــص ــني �أ� ثــقــتــه بــغــريــزمــان ح
�ل�صابق،  ناديه  �أمام  �لأخرية  �لدقيقة 
قبله  فاتي  �أن�صو  بال�صاعد  دفع  بينما 
على  �عتمد  فيما  �لـ83،  �لدقيقة  يف 
�لنا�صئ ريكي بويغ �أ�صا�صيًا، ومل يعتذر 

خلل  فرن�صا  مع  �لعامل  لبطل  �ملدرب 
�ملوؤمتر �ل�صحايف عقب �للقاء.

أظهر سيتين عدم إقتناعه 
بغريزمان من خالل إجالسه 

على مقاعد البدالء 3 مرات 
في آخر 4 مباريات

على  �لإ�صبانية  �ل�صحف  و�أجــمــعــت 
�ملوقف،  عن  للتعبري  "�إذلل"  كلمة 

غريزمان  "�إذلل  )ماركا(:  قالت  حيث 
لمعة  �صفقة  مــن  �لــبــكــاء..  حــد  �إىل 
بينما  �لـ90"،  �لدقيقة  يف  بديل  �إىل 
"غريزمان  )�أ�ــــس(:  �صحيفة  قــالــت 
�صحيفة  ــــرت  ذك وكـــذلـــك  ذليل"، 
�أذلرّ  "�صيتني  )�لــكــونــفــيــدنــ�ــصــيــال(: 
بالوقت  دقــائــق   4 مبنحه  غريزمان 
على  و��ــصــح  دلــيــل  يف  �ل�صائع،  ــدل  ب

�لقطيعة بينهما".
�للقاء:  عقب  لل�صحافيني  �صيتني  وقال 
يف  به  �لدفع  �ملنطقي  من  لي�س  "رمبا 
يتقبل  �أن  �ل�صعب  ومن  �لـ90،  �لدقيقة 
لكن  �لــتــبــديــل،  هــذ�  بحجمه  لعــب 
�لظروف ��صطرتني �إىل ذلك، وكان من 

�ملمكن �ألرّ �أدفع به نهائيًا".
و�أ�صاف: "لن �أعتذر منه، لكن �صاأحتدث 
قا�ٍس0،  �لو�صع  �أن  ــرف  �أع ــد�ً.  غ معه 
�أي�صًا  و�أنـــا  بال�صوء،  �صعوره  و�أتفهم 
�أ�صعر بال�صوء جتاهه، لأنه لعب كبري 

و�صخ�س ر�ئع".

�آر�صنال  مــدرب  �أرتيتا  ميكيل  يتفهم   
�أوزيـــل  م�صعود  �للعب  �صانع  �صعور 
منذ  م�صاركته  عدم  ب�صبب  بالإحباط 
�ملمتاز  �لإجنليزي  ــدوري  �ل ��صتئناف 
يختار  ـــه  �إن قـــال  لكنه  ــدم  ــق �ل لــكــرة 

�للعبني بناء على م�صتو�هم.
�آر�صنال  ت�صكيلة  مــن  ـــل  �أوزي وخــرج 
�صيتي  مان�ص�صرت  �أمــام  �لهزمية  خلل 
ي�صرتك  ومل  كــبــديــل  جل�س  بينما 
ـــوف �ألــبــيــون  ــون �آنــــد ه ــت ــر�ي �أمــــام ب
باإجر�ء  �ل�صماح  رغم  و�صاوثهامبتون 

خم�صة تغيري�ت لكل فريق.
على   2-1 ــوز  ــف �ل ــن  ع ــــل  �أوزي ـــاب  وغ
�صيفيلد يونايتد يف دور �لثمانية لكاأ�س 
ب�صبب  �لأحد  يوم  �لإجنليزي  �لحتاد 
حول  �صكوك  وحتوم  �لظهر  يف  �إ�صابة 

�صيتي  نورويت�س  ملو�جهة  جاهزيته 
�ليوم �لأربعاء.

"�أنا �أعتقد �أنه غري �صعيد  وقال �أرتيتا 

تعر�س  �أنه  ظل  يف  لكن  يلعب.  ل  لأنه 
كيف  ونرى  ننتظر  �أن  فيجب  لإ�صابة 

�صتكون حالته".

ل  �لذي  �للعب  من  �أتوقع  "�أنا  و�أ�صاف 
و�لإحباط.  بــالأمل  ي�صعر  �أن  ي�صارك 
يف  فريقي  لعبي  كل  يكون  �أن  ــد  �أري
على  �لقدرة  ولديهم  م�صتو�هم  قمة 
قدر  باأكب  �لت�صكيلة  وم�صاعدة  �للعب 

ممكن.. هذ� هديف �لوحيد".
�ل�صابق  �آر�صنال  لعــب  �أرتيتا  و�أكــد 
�أن  �أوزيل  ي�صتطيع  ما  متاما  يدرك  �أنه 
�صابقا  ــو�ره  ج �إىل  لعب  حيث  يقدمه 

ملدة ثلث �صنو�ت.
وز�د "�أعتقد �أن م�صعود ميلك �إمكانيات 
ما  مركزه.  يف  ر�ئع  لعب  فهو  خا�صة، 
هي جودة ما ميلكه وما ميكن �أن يقدمه 
تغريت  �لأمــور  �أن  �أعتقد  ل  للفريق؟ 

كثري�".

دوري االأبطال.. ل�صبونة تتاأهب الإغالق ب�صبب 
كورونا واليويفا ال ميلك خططا بديلة

زيدان: الليجا مل حُت�صم.. واأمران يحددان م�صتقبل حكيمي

بيانيت�ض.. عا�صق لريال مدريد حقق حلمه باالن�صمام لرب�صلونة

هندر�صون: عقليتنا لن تتغري.. وهذا حتدي ليفربول اجلديد

�صيتني يتعمد اإذالل غريزمان ويرف�ض االعتذار له

اأرتيتا: اأوزيل ي�صعر باالأمل واالإحباط

برئا�صة  "�لفاف"،  �لقدم  لكرة  �جلز�ئري  �لحتاد  جدد 
�ملو�صم  ��صتئناف  بقر�ر  مت�صكه  زط�صي،  �لدين  خري 
�أندية �لدرجتني �لأوىل  �إ�صر�ر روؤ�صاء  �لريا�صي، رغم 

و�لثانية، على �إلغاء �لدوري؛ ب�صبب غياب �لإمكانات.
وكانت �لر�بطة �جلز�ئرية لكرة �لقدم، قد عقدت يف 
�لدرجتني  �أندية  روؤ�صاء  مع  �جتماعات   3 �صابق،  وقت 
�لبطولة؛  �إلغاء  قر�ر  بتاأييد  �نتهت  و�لثانية،  �لأوىل 
�لبوتوكول  بتو�صيات  �لتقيد  على  �لفرق  قدرة  لعدم 

�ل�صحي.
و�صدد �ملكتب �لفيدر�يل، على رف�س مقرتحات �لإلغاء، 
�ل�صلطات  �تخاذ  فور  �جلماعية  �لتدريبات  و��صتئناف 

�ل�صحية قر�ر� برفع �إجر�ء�ت �حلجر �ل�صحي.
�ملكتب  عــقــده  �لـــذي  �لجــتــمــاع  عقب  ــر�ر  ــق �ل وجـــاء 

�لفيدر�يل، �ليوم �لثلثاء، بح�صور كافة �لأع�صاء.
�ملو�صم،  ��صتكمال  خطة  �صابق  وقت  يف  �لحتــاد  و�أقــر 
تقوم على ��صتئناف �لتدريبات لفرتة ت�صل لـ 6 �أ�صابيع، 
ثم لعب ما تبقى من جولت م�صابقة �لدوري على مد�ر 

�صهرين.

�مل�صوؤولة  �جلهات  خذها  �صتترّ �لتي  �لقر�ر�ت  كانت  مهما 
مل  �لتي  �لكروية  �ملناف�صات  خمتلف  م�صتقبل  ب�صاأن 
 ، كورونا  فريو�س  جائحة  ب�صبب  �ملو�صم  هذ�  تكتمل 
معطيات  عدة  �إىل  وبالنظر  و�لأرقـــام  �ملنطق  وبلغة 
و�ل�صكلي  �لفني  �مل�صتويني  على  و�لعام  �خلا�س  يعرفها 
ر�ئعا  م�صو�ر  ى  �أدرّ �لذي  و�صارة  عني  �صباب  فريق  فاإن   ،
�إيقاف  وقبل  و�لع�صرين  �لر�بعة  �جلولة  غاية  �إىل 
�لتتويج ق�صية وقت ل  �أ�صبح �صعوده من�صة  �لبطولة 
�صليمان  �لقائد  رفقاء  �أن  �لقول  وميكن   ، �أقل  ول  �أكرث 
�لق�صم  يف  �لر�بعة  �ملرتبة  يحتلون  �لذين  �لري�س  �أم 
�لثاين �لهاوي " فوج �لو�صط " قد �صمنو� بن�صبة كبرية 
�ملحرتف  �لثاين  �لق�صم  �إىل  �ملوؤدية  �لتاأ�صري�ت  �إحدى 
�أو  �ملناف�صة  من  �ملتبقية  ــولت  �جل �إكمال  مترّ  �صو�ء   ،
فما   ، �إليها  و�صل  �لتي  �ملحطة  عند  �ل�صباق  �إنهاء  ر  تقررّ
ح�صده �أ�صبال �ملدرب �لفذ " بوعلم بن حليمة " د�خل 
�لديار وخارجهم ، جعلهم يح�صمون �لعديد من �لأمور 
�أن   ، �أن�صارهم  قبل  خل�صومهم  ويثبتون  ل�صاحلهم 
قوتهم مل تاأت من �لفر�غ �أو �صدفة بل هي ثمار �لرغبة 
خ�صو�صا   ، �جلــاد  و�لعمل  �جليد  و�لتنظيم  �لأكــيــدة 
بعدما عانت " �ل�صيارباو" من بقائها طويل يف �أق�صام ل 
تليق بتاريخها �حلافل ، وبل �صك �صيكون �ل�صعود �لذي 
و�أجمل  �أف�صل  �ل�صب  بفارغ  �خل�صرة  ع�صاق  ينتظره 
رد على �أولئك �لذين ي�صنون حملت عد�ء وحقد على 
�لنادي �لو�صاري كي يبقى حبي�س �لأزمات و�لإخفاقات 
، �إذ ل يرتاح لهم بال �إل �إذ� �صاهدو� هذه �ملدر�صة �لتي 
تعاين  �ملتميزين  و�مل�صوؤولني  �لكبار  �للعبني  �أجنبت 
من كل �جلو�نب ،  وليكن و��صحا �أن جناح �ل�صباب لي�س 
 ، �ملنطقة   لكل  جناح  هو  ما  بقدر  معينة  جلهة  جناحا 
للم�صاهمة  وي�صتعدون  �جلميع  ليحتفل  �لوقت  وقد 
يف  �لريا�صي  ممثلهم  ـــوؤ�زرة  وم تدعيم  يف  تــردد  دون 

�ملو�صم �لقادم.
عمر ذيب   

ت�صرف زيدان وراء رحيل حكيمي عن ريال مدريد

ليفاندوف�صكي يثق يف ح�صد لقب دوري االأبطال

فرنانديز: ال اأريد احلديث كثرًيا عن ال�صراكة 
مع بوجبا

�م�س  �إ�صباين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
رحيل  كو�لي�س  ــد  �أح ــاء،  ــع �لأرب

�أ�صرف حكيمي  �لظهري �ملغربي 
عن ريال مدريد.

�أعتاب  على  حكيمي  وبات 
�إنرت  �إىل  ر�صمًيا  �لنتقال 
ــم  ــص ــو� ــــلل �مل مـــيـــلن خ
�أعـــو�م،   5 وملـــدة  �ملقبل، 
مع  مو�صمني  لعب  بعدما 
على  دورمتوند،  بورو�صيا 

�لنادي  من  ــارة  �لإع �صبيل 
�مللكي.

ووفًقا لبنامج "�ل�صريجنيتو" 
ـــن �لــديــن  �لإ�ـــصـــبـــاين، فــــاإن زي

رف�س  مدريد،  ريال  مدرب  زيد�ن، 
�أ�صرف حكيمي خلل �لفرتة  �لتحدث مع 

�ملا�صية.
و�أ�صار �إىل �أن حكيمي كان �صيو�فق 
على �لبقاء يف ريال مدريد، �إذ� 
مما  قريب  ر�تب  على  ح�صل 

�صيتقا�صاه يف �إنرت ميلن.
ـــــد�ن  زي �أن  ـــــح  ـــــص و�أو�
ر�ــصــالــة  �أي  ــل  ــص ــر� ي مل 
حلــكــيــمــي ملـــدة عــامــني، 
ق�صاها  �لتي  �لفرتة  وهي 
�أ�صود  مع  �ملغربي  �لظهري 

�لف�صتيفال.
�ل�صحفية  �لتقارير  وت�صري 
حكيمي  �صفقة  قيمة  �أن  �إىل 
يـــورو،  ــيــون  مــل  40 تــ�ــصــل  قـــد 
يــورو  ــني  ــلي م  5 �إىل  ــة  ــاف ــص ــالإ� ب

كمتغري�ت.

ـــرت  ــدي روب ــن ــول ــب  �أبـــــدى �لــنــجــم �ل
بــايــرن  مــهــاجــم  ليفاندوف�صكي 

ــاين  �لأمل �لـــدوري  بطل  ميونخ 
)بوند�صليجا(،  �لقدم  لكرة 

�لــفــريــق  ثــقــتــه يف قــــدرة 
على �لتتويج بلقب بطولة 
�أوروبـــــا،  �أبـــطـــال  دوري 
مناف�صاتها  ت�صتكمل  �لتي 
�أب  ـــس/  ـــ� ـــط ـــص ـــ� �أغ يف 
يو�جه  �أنــه  رغــم  �ملقبل، 

عن  طويلة  غــيــاب  ــرتة  ف
��صتئناف  قبل  �ملناف�صات 

م�صو�ره �لقاري.
ــي يف  ــك ــص ــ� ــدوف ــان ــف ــي وقــــــال ل

�صحيفة  نــ�ــصــرتــهــا  تــ�ــصــريــحــات 
عددها  يف  �لأ�صبوعية  بيلد"  "�صبورت 

�ل�صادر �ليوم �لأربعاء: "�أرى بو�صوح �أن لدينا فر�صة 
�ملو�صم. نحن يف  �لبطولة هذ�  �لفوز بكاأ�س  كبرية يف 

حال جيد، ونحظى بتناغم كبري يف �لفريق."
وتوج ليفاندوف�صكي هد�فا للدوري �لأملاين يف �ملو�صم 
فيه  وتوج  �ملا�صي  �ل�صبت  يوم  �ختتم  �لذي  �ملنق�صي 

بايرن ميونخ باللقب للمرة �لثامنة على �لتو�يل.
وميكن لبايرن ميونخ حتقيق �لثنائية �ملحلية للمرة 
�لثالثة ع�صر يف تاريخه، حيث يلتقي باير ليفركوزن 
حالة  ويف  �أملانيا،  كاأ�س  نهائي  يف  �ملقبل  �ل�صبت  يوم 
�نتز�ع لقب �لكاأ�س، �صيوجه �أنظاره نحو هدف حتقيق 
ثلثية �لدوري و�لكاأ�س ودوري �لأبطال، �لتي حققها 

من قبل يف عام 2013.
ميونخ،  لبايرن  �لفني  �ملدير  فليك  هانز  و�صيمنح 
�لأحد  يوم  من  �عتبار�  �أ�صبوعني  ملدة  �إجازة  لعبيه 

ــد�د�ت  ــع ــت ــص ــل، قــبــل بـــدء �ل� ــب ــق �مل
�لبطولة  يف  �ملــ�ــصــو�ر  ل�صتئناف 

�لأوروبية.
ميونخ  بـــايـــرن  ــس  ــو� ــخ وي  
�ل�صتة  دور  ـــاب  �إي ــار�ة  ــب م
ت�صيل�صي  �أمــــــام  ــر  عــ�ــص
ــاأن  ب علما  ــزي،  ــي ــل �لإجن
قد  كانت  �لذهاب  مبار�ة 

�نتهت بفوز بايرن 3 / 3.
ـــاب  ــام مــبــار�ة �لإي ــق  وت
من  �لثامن  �أو  �ل�صابع  يوم 
�أغ�صط�س/ �أب وتقام بعدها 
�لثمانية  �أدو�ر  مناف�صات 
وقــبــل �لــنــهــائــي و�لــنــهــائــي يف 
�ل�صهر  مــن  و23   12 بــني  ل�صبونة 

ذ�ته.
هد�يف  قائمة  يت�صدر  �لذي   ، ليفاندوف�صكي  و�أكــد   
دوري �لأبطال بر�صيد 11 هدفا، �أنه ل ي�صعر بالقلق 
�لفوز  حقق  بايرن  �أن  حيث  ـــازة،  �لإج فــرتة  �إز�ء 
�لــدوري  يف  خا�صها  �لتي  �لع�صر  �ملباريات  جميع  يف 
�أيار،  مايو/   16 يف  �ملناف�صات  ��صتئناف  بعد  و�لكاأ�س 

عقب فرتة توقف طويلة ب�صبب �أزمة كورونا.
لي�س  �لتوقف  هذ�  "بالطبع  ليفاندوف�صكي:  وذكــر 
لكننا  �ملهمة.  �ملباريات  هذه  مثل  قبل  معتاد�  �أمــر� 
نحظى بالفعل باخلبة يف �ل�صتعد�د�ت، وجنحنا يف 

�إتقان ذلك بعد �لتوقف ب�صبب كورونا."
عب  �لأبــطــال  دوري  ملباريات  :"�صن�صتعد  و�أ�ــصــاف 
ل  ــا  رمب كــذلــك،  جتريبيتني.  مــبــار�تــني  �أو  مــبــار�ة 
يكون �أمر� �صيئا �أننا �صنخو�س �أول مبار�ة �لإياب �أمام 

ت�صيل�صي قبل ��صتئناف �مل�صو�ر."

على  يونايتد  مان�ص�صرت  فريقه  فوز  يف  للم�صاهمة  �لبالغة  �صعادته  فرنانديز،  برونو  �لبتغايل  �لنجم  �أبدى 
م�صيفه بر�يتون يف �إطار �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز.

ثلثية �ل�صياطني �حلمر، حملت توقيع ماي�صون جرينوود يف �لدقيقة 
و50.  29 �لدقيقتني  "هدفني" يف  فرنانديز  وبرونو   ،16

وقال فرنانديز يف ت�صريحات ل�صبكة �صكاي �صبورت�س "�لأمر �لأكرث 
�أهمية هو �لنقاط �لثلث، لعبنا ب�صكل جيد وحافظنا على نظافة 

�صباكنا".
وحماولة  �لأمــام  نحو  لل�صغط  نحتاج  �أننا  نعرف  "كنا  و�أ�ــصــاف 

�لت�صجيل منذ �لدقيقة �لأوىل، كنت حمظوظا مع �لهدف �لأول، 
و�لهدف �لثاين كان مميًز� بتمريرة ر�ئعة من جرينوود".

�أننا  نــعــرف  �لأبـــطـــال،  دوري  يف  مــكــان  على  "نقاتل  وتــابــع 
ل  �ملهمة،  �إجنـــاز  ن�صتطيع 

ــدث كــثــرًي�  ــح ــت �أريـــــد �ل
�لــ�ــصــر�كــة مع  ـــن  ع
ــول  ــي ب ــص ــ� ــرن ــف �ل

بوجبا".
"�صعيد  ونــــــوه 

ــــــب  ــــــع ــــــل ــــــال ب
ـــــــــــــه، كـــــمـــــا  ـــــــــــــع ننا م �أ

مبهرة  م�صتويات  يقدمون  زملء  لدينا 
د�خل �مل�صتطيل �لأخ�صر".

�إىل  يونايتد  مان�ص�صرت  ر�صيد  و�رتــفــع 
جتمد  بينما  �خلام�س،  �ملركز  يف  نقطة   52
�ملركز  يف  نقطة   33 عند  بر�يتون  ر�صيد 

�خلام�س ع�صر.
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حمليات



االحتالل يحكم 
على اأ�صريين من بيت 

حلم
يف  الع�ضكرية  الحتلل  حمكمة  اأ�ضدرت 
من  اأ�ضريين  على  ، حكمني خمتلفني  عوفر،   

حلم. ببيت  فجار  بيت  مدينة 
حمكمة  اأن  اأف��اد  الأ����رى  اإع��لم  مكتب   
"طارق  الأ���ض��ري  بحق  اأ���ض��درت  الح��ت��لل 
ملدة  الفعلي  بال�ضجن  حكما  ديرية"  عقاب 
بقيمة  مالية  غرامة  اىل  ا�ضافة  اأ�ضهر،   10
الأ�ضري  بحق  اأ�ضدرت  بينما  �ضيكل،   3000
حلم  بيت  مبدينة  ديرية"  زكي  يو�ضف  "يون�س 
اىل  ا�ضافة  �ضهراً،   17 ملدة  الفعلي  بال�ضجن 
 1000  ( �ضيكل   3000 بقيمة  مالية  غرامة 

 . اأمريكى(  دولر 
الحتلل  قوات  باأن  الأ�رى  اإعلم  واأو�ضح 
بتاريخ  ديرية"  "طارق  اعتقلت  ك��ان��ت 
يف  التحقيق  اىل  ونقلته   ،  16/2/2020
املحرر  الأ�ضري  اعتقلت  بينما  عت�ضيون، 
اأن  بعد   ،19/1/2020 بتاريخ  ديريه"  "يون�س 

فجار. بيت  يف  عائلته  منزل  اقتحمت 
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م�صوؤول ملف االأ�صرى يف اجلبهة ال�صعبية عالم كعبي

اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم: عي�صى قراقع
----------------------------

اىل  الغائبني  من  ر�ضالة  اأق��راأ  مرة  لأول 
عمرها  ر�ضالة  الغياب،  يف  احلا�رين 
املرحومة جنية  ثمانون عامًا كتبتها احلاجة 
عبد  ال�ضري  ابنها  اىل  ف��راج،  حافظ  ام 
وفاتها  بعد  الر�ضالة  على  عرثت  الرازق، 
يف  البيت  خابية  داخ��ل   3/3/2020 يوم 
خميم اجللزون. هذه املرة جنت الر�ضالة من 
املداهمة والتفتي�س الذي يتعر�س له منزل 
خبئتها يف  حافظ  ام  لأن  رمبا  فراج،  عائلة 
اخلم�ضة  اولدها  وحفظها  روحها  معارج 
�ضجن  ومن  زمن  اىل  زمن  من  وتناقلوها 
الفجر  حكاية  �ضارت  حتى  �ضجن  اىل 
املحمول على احلم الراحلني والعائدين. ام 
حافظ اأكملت الر�ضالة ومل تكن تدري ان 
ابنها عبد الرازق قد اعتقلوه للمرة ال�ضابعة 
اعتقالت  حملة  �ضمن   27/9/2019 يوم 
ال�ضخا�س،  من  الع�رات  طالت  وا�ضعة 
مل ي�ضعفها مر�ضها وكرب �ضنها وغيبوبتها 
من  امل�ضعورة  احلملة  هذه  اىل  النتباه  من 
املتوا�ضلة  احلرب  هذه  واىل  العتقالت 
ابنها  على  الحتلل  دولة  تخو�ضها  التي 
واحلا�ر  الأم�����س  وعلى  ال���رازق،  عبد 
بح�رجاتها  تكتب  حافظ  اأم  والذاكرة. 
لحت�ضان  ذراعيها  فاحتة  متوت  الأخ��رية، 
ان  قبل  ت�ضمه  ال�ضجن،  من  العائد  ولدها 
النهار  يف  تراه  كانت  اخرى،  مرة  يعتقل 
ول تراه يف الليل، كم مرة �ضتموت وهي 
فاحتة ذراعيها؟ احلاجز الع�ضكري ي�ضدها، 
يف  الزيارة  غرفة  يف  الزجاجي  الفا�ضل 
ال�ضجن ي�ضدها، اجلنود يف قاعة املحكمة 
ي�ضدونها،  عوفر  �ضجن  يف  الع�ضكرية 
بحجة  للزيارة  الأمني  املنع  ي�ضمى  ما 
ام حافظ  ي�ضدها،  قرابة  عدم وجود �ضلة 
اآخر  اىل  �ضجن  من  تتنقل  عمرها  ق�ضت 

عبد  ولدها  لرتى  �ضاعة  ن�ضف  اجل  من 
كان  الق�ضري  الوقت  هذا  ولكن  ال��رازق، 
الوجع  مائة عام من  يعو�ضها ع  ان  كافيا 
تكتب  فراج  حافظ  اأم  والنتظار.  واحلنني 
تدري  الرازق وهي ل  عبد  ال�ضري  لأبنها 
امه  ان  ي��دري  ل  وه��و  ال�ضجن،  يف  ان��ه 
التعذيب  طائلة  حتت  يقبع  كان  توفيت، 
وكانت  امل�ضكوبية،  �ضجن  يف  الوح�ضي 
هي تنتظره ان يحمل تابوتها اىل  املقربة، 
يف  ت��زوره  ان  ينتظرها  ال��رازق  عبد  كان 
يراها يف قاعة املحكمة، كانت  او  ال�ضجن 
والدته تنتظره ان يزرع على قربها الزهار 
له  الفاحتة، كانت هي تكتب  ويقراأ �ضورة 
ر�ضالة الوداع وكان هو يكتب لها ر�ضالة 
اللقاء، هي امل�ضافة املتبقية املتاأملة بني احلي 
وامليت يف البداية ويف اخلامتة. خم�ضة ع�ر 
�ضجون  يف  فراج  الراق  عبد  ق�ضاها  عامًا 
ع�ر  منها  خمتلفة  فرتات  على  الحتلل 
التع�ضفي،  الداري  العتقال  يف  �ضنوات 
مل تعرث عليه والدته يف احتفالت تخريج 
�ضيء  كل  واجلامعات،  املدار�س  من  ابنائه 
موؤجل، مل تعرث عليه لي�رب معها اال�ضاي 
بالنعنع على عتبة البيت يف �ضباح املخيم، 
وهو  دائما  تنتظره  موؤجل،هي  �ضيء  كل 
�ضار  الذي  املوؤجل  هذا  ما  دائما،  ينتظرها 
لبنها  تكتب  فراج  حافظ  اأم  دائمة؟  حياة 
اليه  بحاجة  لأنها  ال��رازق  عبد  ال�ضري 
لي�ضمد جروح الن�ضيان، هذه املراأة اللجئة 
وراأت   1948 عام  النكبة  �ضهدت  التي 
باأم عينيها يف يوم 10 متوز يف ذلك العام 
الع�ضابات  ارتكبتها  التي  الدامية  املذبحة 
مدينة  دهم�س يف  م�ضجد  ال�ضهيونية يف 
الر�ضا�س  اطلق  راأ�ضها،  م�ضقط  اللد 
املدنيني،  لل�ضكان  اجلماعية  والعدامات 
والن�ضاء،  للطفال  والأ�ضلء  اجلثث  اكوام 
اجلماجم امله�ضمة، الطرد والهدم والق�ضف 

راأت  املكان،  وتطهري  والتهجري  والنهب 
تكدي�ضها  بعد  جثثهم  حرقوا  �ضهيداً   426
كانت  امل�ضجد  يف  البع�س،  بع�ضها  فوق 
التي  ال�ضهيونية  الباملاخ  قوات  مذبحة. 
ارتكبت املجزرة يف مدينة اللد هي نف�ضها 
اجللزون، وهي  التي حتا�ر خميم  القوات 
نف�ضها التي اعتقلت عبد الرازق فراج، هم 
والق�ضاة  واملحققون  ال�ضجانون  انف�ضهم 
يوم،  كل  حافظ  ام  تراهم  الذين  واجلنود 
هوؤلء الذين يقفون على احلواجز وينفذون 
وعلى  ال�ضوارع  يف  امليدانية  العدامات 
ي�ضادرون  الذين  هم  ه��وؤلء  الر�ضفة، 
ويهدمون  امل�ضتوطنات  ويبنون  الرا�ضي 
الق�ضى  امل�ضجد  ويقتحمون  البيوت 
املنازل  يداهمون  الذين  هم  القد�س،  يف 
الليلية،  الع��ت��ق��ال  ح��م��لت  وي�ضنون 
يقتحمون النوم واحللم واملدر�ضة، هوؤلء هم 
احلكومة واجلي�س والربملان وجهاز الق�ضاء 
يف  والثقافة  والفكر  املخابرات  وجهاز 
ا�رائيل، هم منظومة القمع الكولونيالية، 

املجزرة م�ضتمرة. 
اىل  الخ��رية  ر�ضالتها  تكتب  حافظ  ام 
راأت  التي  وهي  الرازق  عبد  ابنهاال�ضري 
الغري م�ضبوقة  الهمجية  التعذيب  ا�ضاليب 
التي مور�ضت بحق ابنها ورفاقه املعتقلني 
وليد  العربيد،  �ضامر  التحقيق:  اأقبية  يف 
مغام�س،  يزن  الربغوثي،  ق�ضام  حنات�ضة، 
اع��رتاف  غو�س،  اب��و  مي�س  مطري،  نظام 
كراجة،  ربحي  معروف،  اأي�ر  ي،  الرمياو 
ا���رار  كنعان،  كنعان  ح��زب��ون،  ام��ري 
معروف، هذه الم العجوز ت�رخ �رخة 
القيامة: اوقفوا التعذيب املمنهج املت�ضاعد 
اوقفوا  الحتلل،  الذي يجري يف �ضجون 
املافيا  دول��ة  ت�ضنها  التي  احل��رب  جرائم 
هوؤلء  اوقفوا  ابنائنا،  وارواح  اج�ضاد  على 
وحو�س  اىل  حت��ول��وا  ال��ذي��ن  املحققني 

يد  راأت  من  هي  ف��راج  حافظ  ام  اآدمية. 
ب�ضبب  املنتفخ  وجهه  املك�ضورة،  ابنها 
عينيه،  حتت  اورام  والتعذيب،  ال�رب 
معلقًا  م�ضبوحا  راأت��ه  املخنوقة،  انفا�ضه 
ال�ضيقة  الزنازين  والآخ���رة،  الدنيا  بني 
القا�ضي  ال�ضبح  امل�ضدودة،  القيود  القذرة، 
والب�ضق  ال�ضفع  خمتلفة،  او�ضاع  يف 
والقرف�ضة  والهز  وال��رك��ل  وال�ضتائم 
النوم،  من  واحلرمان  والتعرية  والقرمزة 
النف�ضية،  التجويع والعز ل وال�ضغوطات 
قد  كثريا  حتبه  الذي  وديع  حفيدها  حتى 
هذه  ما  اجلنازة،  يف  ي�ضارك  ومل  اعتقلوه 
والمنية  احلربية  اجهزتها  بكامل  الدولة 
ج�ضد  على  والبلطجة  ال��ع��دوان  متار�س 
املت�ضخمة  الدولة  هذه  الرازق؟  عبد  ابنها 
قلقة وخائفة. ام حافظ فراج تكتب لبنها 
ت�ضمه  ان  تتمنى  ال��رازق،  عبد  ال�ضري 
تغطي  وع�ضابة  يديه  تكبل  قيود  دون 
عينيه، تتمنى ان ي�ضاركها يف رحلتها اىل 
قدرها لي�ضبح غيابها هو احلا�ر يف يوم 
فاملوت لن  تقول: رغم رحيلي  اآخر جديد، 
باأجنحتي  ولدي  اعانق  ان  منعي  ي�ضتطيع 

واأعيده اىل ف�ضاء الن�ضيد.
توجعت  فراج،  حافظ  ام  الله  رام  ودعت   
رام الله، �ضكان 46 قرية مهجرة يف خميم 
عبد  �ضوى  اجلنازة  يف  خرجوا  اجللزون 
حتت  املدفونة  العتيقة  الينابيع  ال��رازق، 
بغزارة،  وبكت  انفجرت  املخيم  بيوت 
واحل�رات  والذكريات  احلكايات  تداعت 
يف  الر�س  انتف�ضت  احل��رارة،  وارتفعت 
�ضهر اآذار وتلحقت الف�ضول الربعة، هذه 
جنازة ام مظاهرة؟ وامام املقربة نه�ضت ام 
حافظ وقالت للم�ضيعني: �ضلموا على عبد 
ا�ضتطيع  لن  لنني  منه  واعتذروا  الرازق 

روؤيته يف الزيارة القادمة. 

والدة االأ�صري عبد الرازق فراج: ال اأ�صتطيع اأن اأح�صنك اال باأجنحتي

اأخبار فل�صطني

اجلبهة  يف  الأ���رى  ملف  م�ضوؤول  حمل 
م�ضلحة  اإدارة  كعبي  ع��لم  ال�ضعبية 
ال�ضجون ال�رائيلية وجهاز ال�ضاباك كامل 
وائل  القائد  الأ�ضري  حياة  عن  امل�ضوؤولية 
اجلاغوب الذي جرى نقله من �ضجن جلبوع 
�ضجن  يف  النفرادي  العزل  زنازين  ايل 
اجلاغوب  اأن"  موؤكدا  اليوم.  �ضباح  جمدو 
الذي يقود فرع اجلبهة ال�ضعبية يف �ضجون 
حلملة  طويلة  فرتة  منذ  يتعر�س  الإحتلل 

قمع ممنهجة مل تبداأ عند حرمانه من الزيارة 
العائلية ومل تنتهي بنقله للعزل الإنفرادي 
الإرهاب  حلملة  كتتويج  جاء  الذي  اليوم 
القيادي  والتنكيل بحقه على خلفية دوره 
داخل ال�ضجون وت�ضديه لإدارتها املجرمة." 
واأ�ضار الكعبي يف ت�ريحات لغرفة حترير 
املعتقل  اجلاغوب  اأن"  اإىل  حن�ضلة  مركز 
منذ عقدين كان يتواجد يف �ضجن جلبوع 
املبني على الطريقة الإيرلندية ونقل اليوم 

ايل عزل �ضجن جمدو ذي ال�ضمعة ال�ضيئة 
حيث القمع امل�ضتمر والحتجاز يف زنازين 
 1988 متهالكة كانت ت�ضتخدم قبل العام 
ك�ضجن جنائي لأرباب اجلرائم اخلطرية من 
ال�ضتهداف  حجم  ايل  يوؤ�ر  ما  ال�ضهاينة 
والتنكيل الذي يتعر�س له الأ�ضري وائل." 
يذكر اأن الأ�ضري القائد وائل اجلاغوب اأعتقل 
بال�ضجن  وحكم   1992 عام  الأوىل  للمرة 
ال�ضجون  اأعوام ق�ضاها كاملة داخل  ل�ضتة 

ومن ثم اأعيد اعتقاله بعد التحرر من الأ�ر 
بثلث �ضنوات وحتديدا يف الفاحت من اآيار 
عام 2001  حيث حكم بال�ضجن مدى احلياة 
الأ�ضرية  احلركة  قيادات  اأبرز  من  ويعترب 
التي اأرخ لتجاربها الإن�ضانية والوطنية يف 
موؤجله،ودرا�ضته  واأحلم  اأحلم،  روايتيه 
يف  ر�ضائل  بعنوان  موؤخرا  �ضدرت  التي 

التجربة العتقالية

اأجهزة االإحتالل تتحمل امل�صوؤولية عن حياة االأ�صري القائد اجلاغوب الذي يتعر�ض 
حلملة قمع ممنهجة

اعتقلت قوات الحتلل الإ�رائيلي  ع�رة 
مواطنني من ال�ضفة، بينهم �ضقيقان. وقال 
جرى  مواطنني  خم�ضة  اإن  الأ�ضري،  نادي 
نحالني  وبلدة  عايدة  خميم  من  اعتقالهم 
يف بيت حلم وهم: �ضادي موفق بداونة )35 

وخلدون  فنون،  الدين  واأحمد حمي  عامًا(، 
جناجرة،  حممد  وح�ضن  ف��ن��ون،  حممود 
و�ضقيقه عبد. ومن بلدتي الظاهرية وبيت 
معاذ  الحتلل،  اعتقل  اخلليل،  يف  كاحل 
ح�ضن  وعدي  عامًا(،   32( القي�ضية  حممد 

اعتقال  جرى  فيما  عامًا(.   22( اخلطيب 
ملواطنني من جنني وهما: حممود م�ضطفى 
مرداوي من بلدة عرابة، وهو اأ�ضري �ضابق، 
عامًا(،   20( فايد  حممد  حمزة  اإىل  اإ�ضافة 
جي�س  من  خا�ضة  قوة  اختطفته  وال��ذي 

يف  تواجده  اأثناء  املا�ضية  الليلة  الحتلل 
اأحد منتزهات. ُي�ضاف اإىل املعتقلني مواطن 
من بلدة بيت دقو وهو حممد علي حمدان 

)20 عامًا(. 

 قوات االحتالل تعتقل ع�صرة مواطنني من ال�صفة بينهم �صقيقان
نادي االأ�صري الفل�صطينى 

االأ�صري عز الدين 
حمامرة

اأنا  �صاأكون  القا�صي قريبًا  ي�صرخ بوجه  
القا�صي واأنت املتهم

اعتقل عز الدين خالد حمامرة ]خميم الدهي�ضة 
� بيت حلم[، يف 2004-3-6، بتهمة اإر�ضال من 
اإ�رائيليني  ثمانية  قتل  اإىل  اأدت  عملية  نفذ 
التخطيط  عن  عدا  اآخرين،  خم�ضني  وج��رح 
مبادلتهما  اأجل  اإ�رائيليني من  با�ضني  خلطف 
باأ�رى يف ال�ضجون الإ�رائيلية، فحكم عليه 
بال�ضجن لت�ضعة موؤبدات.عز الدين كان يعمل 
الأمنية  الأجهزة  احد  لدى  ق�ضائيا  م�ضت�ضارا 
يف  جمازا  وكان  اعتقاله،  عند  الفل�ضطينية 
احلقوق.خلم�س �ضنوات ف�ضلت اإدارة ال�ضجون 
الأ�ضري عز الدين عن باقي الأ�رى، فيما تعي�س 
اأ�رته يف بيت م�ضتاأجر يف قرية حو�ضان، بعد 
هدم منزلها يف 2004-5-20 قبل حماكمة عز 
ليخلوا  دقائق  ع�رة  مهلة  واأعطوهم  الدين، 
ومل  �ضيء...  اأخ��ذ  من  يتمكنوا  ومل  البيت، 
املنزل من جديد حتى  بناء  العائلة من  تتمكن 
الوحيد،  ابني  الدين  "عز  والده:  الآن.ويقول 
و�ضط البنات، كان يدر�س للماج�ضتري، عندما 
الأ�رى،  باقي  عن  معزول  هو  والآن  اعتقل، 
وحمظور عليه اإكمال درا�ضته، كان عز الدين 
ذكيا ومربزا يف درا�ضته، ومعنوياته مرتفعة، 
القا�ضي:  له  قال  بحقه  احلكم  �ضدر  وعندما 
اأمل يا عز اأن تق�ضي كل حياتك يف ال�ضجن، 
التهام:  قف�س  يف  وه��و  الدين  عز  فاأجابه 
واأنت  القا�ضي  اأنا  واأكون  اأخرج،  ما  �رعان 

املتهم، لأنك متثل الحتلل".
 اإنها بلد اللنب الأ�ضود والع�ضل املر..."

اأفاد نادى ال�ضري الفل�ضطينى ان اإدارة �ضجون 
الحتلل توا�ضل منذ عام وثلثة �ضهور، عزل 
جنني.  من  عامًا(،   38( و�ضاحي  اإ�ضلم  الأ�ضري 
واأو�ضح نادي الأ�ضري اأن الأ�ضري و�ضاحي يقبع 
يف عزل �ضجن "اأوهليكدار- بئر ال�ضبع"، ومنذ 
ثلثة �ضهور،  مل تتمكن عائلته من الطمئنان 
من  كجزء  املحامني  زي��ارات  وقف  مع  عليه، 
جملة الإجراءات املرتبطة بالوباء والتي اأعلنت 
اآذار  �ضهر  يف  الحتلل  �ضجون  اإدارة  عنها 
م�ضاعفة  يف  فعليًا  �ضاهمت  والتي  املا�ضي، 

الأ���رى.  له  يتعر�س  الذي  العزل  م�ضتوى 
ويف ال�ضياق، اأ�ضار نادي الأ�ضري اإىل اأن الأ�ضري 
املعزول اإنفراديًا ُيحرم تلقائيًا من زيارة العائلة، 
الوحيدة  الو�ضيلة  له  املحامي  زيارة  وُت�ضكل 
اإدارة  اأن  علمًا  اخلارجي،  العامل  مع  للتوا�ضل 
باإجراء  للمحامني  موؤخراً  �ضمحت  ال�ضجون 
زيارات للأ�رى، بعد اأن توقفت قرابة الثلثة 
�ضهور. ولفت نادي الأ�ضري اإىل اأن اإدارة �ضجون 
الحتلل اأ�ضدرت خلل �ضهر حزيران/ يونيو 
اجلاري، اأمر جديد يق�ضي بتمديد عزل الأ�ضري 

ي�ضدر  ال��ذي  اخلام�س  الأم��ر  وهو  و�ضاحي، 
�ضهور.  �ضتة  ومدته  عزله،  تاريخ  منذ  بحقه 
بال�ضجن  واملحكوم  و�ضاحي  الأ�ضري  اأن  يذكر 
تعر�س لعتداء وح�ضي على  عامًا،   )19( ملدة 
 2019 اآذار/ مار�س  القمع، يف �ضهر  يد قوات 
اإىل  واأدى  ال�ضحراوي"،  "النقب  �ضجن  يف 
اإثر  بك�ضور وكدمات وجروح، وذلك  اإ�ضابته 
حينه،  يف  ال�ضجون  اإدارة  نفذتها  قمع  عملية 
خللها  �ضنوات،  منذ  عنفًا  الأ�ضد  وكانت 
وتطالب  هذا  الأ�رى.  من  الع�رات  اأ�ضيب 

على  جديد  حكم  باإ�ضافة  الحتلل  �ضلطات 
احلكم  يكون  اأن  على  و�ضاحي  الأ�ضري  حكم 

اأكرث من ع�ر �ضنوات.

االأ�صري اإ�صالم و�صاحي يواجه العزل االإنفرادي منذ اأكرث من عام
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االحتاد االأوروبي يعيد فتح حدوده جزئيًا 
ومنظمة ال�صحة مت�صائمة ب�صاأن و�صع 

قراءة / حممد علي
---------------- 

قررت  املفاو�ضات،  من  يام  اأ وبعد 
اإعادة  الثلثاء  الأوروبي  دول الحتاد 
من  الأول  من  اعتباراً  حدودها  فتح 
من  دول��ة   15 لرعايا  متوز/يوليو 
الوباء  و�ضع  ُيعترب  الحت��اد  خ��ارج 
اللئحة  هذه  وت�ضتثني  جّيد.  فيها 
و�ضيتم  املتحدة.  الوليات  خ�ضو�ضًا 
التي  القائمة  حتديث  اأ�ضبوعني  كل 
الأوروبي  الحتاد  دول  �ضفراء  اأعّدها 
التي  الدول  لئحة  وت�ضّم  اجلمعة. 
بدخول  منها  للوافدين  �ضُي�ضمح 
�ضنغن  ومنطقة  الأوروب��ي  الحت��اد 
وجورجيا  وكندا  واأ�ضرتاليا  اجلزائر 
واملغرب  ومونتينيغرو  وال��ي��اب��ان 
ون��ي��وزي��ل��ن��دا وراون�����دا و���رب��ي��ا 
وتون�س  وتايلند  اجلنوبية  وكوريا 
القائمة  وت�ضمل  والوروغ����واي. 
اأن  ����رط  ل��ك��ن  ال�����ض��ني،  ي�����ض��ًا  اأ
الوافدين  اأرا�ضيها  على  ت�ضتقبل 
لي�ضت  وهذه  الأوروبي.  الحتاد  من 
ب�ضكل  اإل  الراهن  الوقت  يف  احلال 
عدة  الحت��اد  وو�ضع   . ج��داً حم��دود 
هذه  على  ما  دول��ة  لإدراج  معايري 
معّدل  يكون  اأن  ل�ضيما  القائمة، 
دون  ما  اأو  قريبًا  اجلديدة  الإ�ضابات 
�ضخ�س  مئة  كل  اأ�ضل  من   16 ال�
الأوروبي(  الحتاد  يف  املعّدل  )وهو 

املا�ضية. يومًا  ع�ر  الأربعة  يف 
بهذا  الن���خ���داع  ينبغي  ل  ل��ك��ن 
ح��ّذرت  فقد  اأوروب���ا:  يف  التح�ّضن 
الثنني  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
الوباء  العاملي  امل�ضتوى  على  اأن  من 
رمزيتني  عتبتني  الثنني  جتاوز  الذي 
وف��اة  مليون  ن�ضف  م��ن  اأك��رث   —
بعد  “اأ  — اإ�ضابة  مليني  وع�رة 
نه  اأ وحتى  نهايته”  من  يكون  ما 

“يت�ضارع”.
منق�صم  عامل 

ال�ضحة  ملنظمة  العام  املدير  وق��ال 
ده���ان���وم  ال��ع��امل��ي��ة ت���ي���درو����س اأ
اأن  جميعًا  “نريد  غيربي�ضو�س 
ال�ضعب  الواقع  لكن  ذلك.  ينتهي 

من  ي��ك��ون  م��ا  ب��ع��د  اأ م���ر  الأ اأن  ه��و 
ال��ف��ريو���س  وي��وا���ض��ل  نهايته”. 
اأمريكا  يف  النطاق  الوا�ضع  تف�ضيه 
ويبدو  املتحدة  والوليات  اجلنوبية 
ال�ضني.  يف  جديد  م��ن  يظهر  ن��ه  اأ
ظل  يف  نه  اأ من  غيربي�ضو�س  وحّذر 
الوحدة  يف  و”نق�س  منق�ضم”  “عامل 
 )…( العاملي،  والت�ضامن  الوطنية 
منظمة  و�ضرت�ضل   .” �ضواأ الأ ترقبوا 
فريقًا  املقبل”  “الأ�ضبوع  ال�ضحة 
فريو�س  ظهر  حيث  ال�����ض��ني،  اإىل 
الأول/ كانون  يف  امل�ضتجّد  كورونا 
وفهمه  م�ضدره  لتحديد  دي�ضمرب 

اأف�ضل. ب�ضكل 
امل�ضتجّد  كورونا  فريو�س  واأودى 
�ضخ�ضًا   505،652 عن  يقّل  ل  مبا 
فران�س  وكالة  اأج��رت��ه  تعداد  وف��ق 
ر�ضمّية  م�ضادر  اإىل  ا�ضتناداً  بر�س 
الثلثاء.  غ  ت   11،00 ال�ضاعة  حتى 
من  اأكرث  اإ�ضابة  ر�ضمّيًا  و�ُضّجلت 
بلداً   196 يف  �ضخ�ضًا  مليني   10،3
تف�ّضيه.  بدء  منذ  بالفريو�س  ومنطقة 
امل�ضّجل  الوفيات  عدد  وت�ضاعف 
يف  لفًا  اأ  250 ( �ضهرين  من  قّل  اأ يف 
خم�ضني  ت�ضجيل  مع  يار/مايو(  اأ  5
الع�رة  يام  الأ يف  اإ�ضافية  وفاة  األف 

العامل. يف  الأخرية 
البناء  ثم  البناء  ثم  البناء 

ال���وب���اء  اأودى  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف 
اأن  وُي��ت��وق��ع  �ضخ�ضًا  ب43،575 
ي��رتاج��ع اإج��م��ايل ال��ن��اجت ال��داخ��ل��ي 

 .10% ت��ف��وق  بن�ضبة  ال��ع��ام  ه��ذا 
الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  وتعّهد 
“ثورة  اإح��داث  جون�ضون  بوري�س 
خطة  م��ن  م�ضتوحاة  حتتية”  بنى 
اجل��دي��دة(  )ال�ضفقة  ديل”  “نيو 
الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأعلنها  ال��ت��ي 
اأجل  من  روزفلت  فرانكلني  الأ�ضبق 
نحو  قبل  الكبري  للك�ضاد  الت�ضدي 
القت�ضاد  نعا�س  لإ وذلك  عاما،   90
جراء  كثرياً  ت�رراً  الذي  الربيطاين 
و�ضيخ�ض�س  ال�ضحية.  الأزم���ة 
ا�ضرتليني  جنيه  مليارات  خم�ضة 
بنى  مل�ضاريع  يورو(  مليارات   5،5 (
ثم  البناء  ثم  “البناء  �ضعار  حتتية حتت 
يعرب  اأن  جو�ضنون  ويعتزم  البناء”. 
ب�ضورة  البناء   ” يف  رغبته  ع��ن 
جتاوز  على  البلد  مل�ضاعدة  اأف�ضل” 
القوية  القت�ضادية  ال��ت��داع��ي��ات 
وخروج  كورونا  لفريو�س  املتوقعة 
الأوروب���ي.  الحت���اد  م��ن  بريطانيا 
مت  مقتطفات  يف  جون�ضون  وق��ال 
ن�����ره��ا م��ن خ��ط��اب ���ض��وف ي��ديل 
اإن  ال��ي��وم  م��ن  وق��ت لح��ق  ب��ه يف 
على  “يتغلب  �ضوف  النفاق  برنامج 
حت�ضم  مل  التي  الكبرية  التحديات 
الثلثة  خلل  البلد  واجهتها  والتي 
اخلطة  وت�ضمل  املا�ضية”.  عقود 
لبناء  اإ�ضافية  ا�ضرتليني  جنيه  مليار 
املقبلني  العامني  مدار  على  املدار�س 
�ضيانة  اأجل  من  جنيه  مليار  5ر1  و 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  امل�ضت�ضفيات 

بجانب  ال�ضحي،  القطاع  يف  الأخرى 
وال�ضجون  املحاكم  على  ن��ف��اق  الإ

وال�ضوارع. واجل�ضور  والطرق 
وال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ه��ي ال��دول��ة 
حيث  م��ن  بالوباء  ت�����ّرراً  الأك��رث 
وعدد   )126،141 ( الوفيات  ع��دد 
ورغم   .)2،590،582 ( الإ�ضابات 
اليومية  ال��وف��ي��ات  ع���دد  ت��راج��ع 
حزيران/يونيو  يف  طفيف  ب�ضكل 
اأن  اإل  ال�ضابق،  بال�ضهر  مقارنة 
من  ثلثني  يف  يزداد  العدوى  معّدل 
يف  خ�ضو�ضًا  ولية  خم�ضني  اأ�ضل 
اكتظاظًا  والأك��رث  الأكرب  الوليات 
وتك�ضا�س  )كاليفورنيا  بال�ضكان 
م�ضارح  تفتح  ول��ن  وف��ل��وري��دا(. 
اأغلقت  التي  نيويورك،  يف  برودواي 
كانون  قبل  بوابها  اأ ذار/مار�س،  اآ يف 

.2021 الثاين/يناير 
مدينة  ت�ضّم  التي  ال�ضني،  وكانت 
و�ضط  يف  ال��وب��اء  من�ضاأ  ووه���ان 
على  ق�ضت  ن��ه��ا  اأ تعتقد  ال��ب��لد، 
جديد  من  ظهر  ن��ه  اأ اإل  الفريو�س 
ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  م��ن��ت�����ض��ف  يف 
ال�ضلطات  واأغ��ل��ق��ت  ب��ك��ني.  يف 
اآلف  على  عزًل  وفر�ضت  املدار�س 
���ض��خ��ا���س لح��ت��وائ��ه. واأع��ط��ت  الأ
ل�ضتخدام  الأخ�ر  ال�ضوء  بكني 
على  امل�ضتجد  كورونا  �ضد  لقاح 
وحدة  جانب  من  تطويره  مت  جنود، 
كان�ضينو  و�ركة  ع�ضكرية  اأبحاث 
ون�ر  ال�ضيدلنية.  بيولوجيك�س 
الثنني  �ضينية  جامعات  من  علماء 
درا�ضة  اأمريكية  علمية  جملة  يف 
انفلونزا  فريو�س  من  �ضللة  ت�ضف 
وُتظهر  ال�ضني  يف  اكُت�ضف  اخلنازير 
الت�ضبب  على  ق���ادرة  خ�ضائ�س 

امل�ضتقبل. يف  بجائحة 
عليه  يطلق  ال��ذي  ال��ف��ريو���س  ه��ذا 
ت�س  “اإ �ضللة  من  وراثيا   ”4 “جي 
العام  بجائحة  ت�ضببت  التي   ”1 ان   1
الدرا�ضة  يف  العلماء  ويقول   .2009
�ضا�ضية  الأ ال�ضمات  “كل  ميلك  نه  اإ
لإ���ض��اب��ة  ك��ب��ري  ب�ضكل  للتكيف 

لب�ر”. ا

15 دولة اعتبارًا من االأربعاء  اأمام  اإعادة فتح حدوده  قرر االحتاد االأوروبي حيث ي�صّجل وباء كوفيد19- تراجعًا، 
.” االأ�صواأ “ترّقب  اإىل  العاملية ال تزال قامتة وتدعو  التوقعات  اأن  توؤكد  العاملية  ال�صحة  لكن منظمة 

روحاين  ح�ضن  يراين  الإ الرئي�س  قال 
يف  تعهداتها  اإىل  �ضتعود  ب��لده  ّن  اإ
التي  اللحظة  يف  ال��ن��ووي  الت��ف��اق 
)ال��دول   4+1 جمموعة  فيها  تلتزم 
امل��وق��ع��ة ع��ل��ى الت��ف��اق ال��ن��ووي( 
اإىل  ���ض��ار  اأ روح���اين  ب��ت��ع��ه��دات��ه��ا. 
اأم��ريك��ا  اأحل��ق��ت��ه  ال���ذي  ال�����رر  ّن  اأ
كان  الآن  حتى  ال��ن��ووي  ب��الت��ف��اق 
التزمت  ي��ران  اإ ّن  اأ وذكر  اقت�ضاديًا. 
الأخلقية.  القانونية  بتعهداتها  دائمًا 
تنوي  اأم��ريك��ا  كانت  ذا  “اإ واأ���ض��اف 
ب��الت��ف��اق  �ضيا�ضي  ����رر  اإحل����اق 
ب�ضكل  مبا�رًة  �ضرتد  يران  فاإ النووي 
ي��راين  الإ الرئي�س  لفت  كما  حازم”. 
رو�ضيا  يف  “اأ�ضدقاءنا  ّن  اأ اإىل 
موقفهم  وكان  معنا  يقفون  وال�ضني 

.” وا�ضحًا اأم�س 
جمل�س  جل�ضة  م��ام  اأ ل��ه  كلمة  ويف 
الرئي�س  اأو�ضح   ، الأربعاء  ال��وزراء 
خلل  واجهوا  الأمريكيني  اأن  روحاين 
�ضيا�ضيني  ف�ضلني  الأخرية  �ضابيع  الأ
قرار  مب�روع  يتعلق  الأول   ، كبريين 
الأمن  جمل�س  يف  ي��ران  اإ �ضد  جديد 
من  رف�ضا  الآن  حتى  واج��ه  وال��ذي 
ومل   ، املجل�س  يف  الفاعلة  الدول  قبل 
املجل�س  تعبئة  يف  المريكيون  ينجح 
ي��ران.  اإ �ضد  العاملي  العام  وال���راأي 
حدث  لأمريكا  الآخر  الكبري  والف�ضل 
اأكدت  حيث  الأمن  جمل�س  يف  اأم�س 
احرتامها  الأع�����ض��اء  ال��دول  معظم 

لبقائه  ودعمها  ال��ن��ووي  للتفاق 
المريكيون  بذل  وا�ضتمراره، يف حني 
والن�ضف  الثلث  ال�ضنوات  خ��لل 
لتدمري  ك��ب��رية  حم���اولت  املا�ضية 
باجتماع  انتهت  ال��ن��ووي،  الت��ف��اق 
 2231 القرار  ملناق�ضة  اأم�س  املجل�س 
ع�ضوا  دولة   14 اأن  هو  ح�ضل  وما   ،
ودعمها  ييدها  تاأ اأعلنت  املجل�س  يف 
الوليات  �ضوى  تعار�س  ومل  للقرار، 
يف  ال�ضني  مندوب  وك��ان  املتحدة. 
على  الثلثاء،  اأك��د،  م��ن  الأ جمل�س 
دفاعي  برنامج  “امتلك  يف  يران  اإ حق 

�ضاروخي”.
ال��ولي��ات  ل��ه��ا  دع��ت  جل�ضة  ويف 
ق��رار  م�����روع  ملناق�ضة  امل��ت��ح��دة 
���ض��ل��ح��ة  الأ ب��ي��ع  ح��ظ��ر  “لتمديد 
املندوب  ق��ال  يران”،  لإ التقليدية 
“لوا�ضنطن  ح��ق  ل  ن��ه  اإ ال�ضيني 
للعقوبات  التلقائية  ال��ع��ودة  طلب 
ن�����ض��ح��اب��ه��ا من  اإ ب��ع��د  اي���ران  ع��ل��ى 
اأن  على  م�ضدداً  النووي”،  التفاق 
املوقعة  للدول  وملزم  مهم  “التفاق 
رو�ضيا  مندوب  قال  بدوره،  عليه”. 
ال��ولي��ات  اإن  م����ن،  الأ جمل�س  يف 
هدفها  اأحادية  �ضيا�ضة  تنتهج  املتحدة 
ي���راين،  الإ ال�ضعب  على  ال�ضغط 
ال�ضغوط  “�ضيا�ضة  اأن  م��ع��ت��رباً 
غري  يران  اإ على  الأمريكية  الق�ضوى 

. ” لة مقبو
ق/د

الأربعاء  كونغ  هونغ  �رطة  اأعلنت 
“علم  يحمل  كان  رجل  اعتقلت  نها  اأ
اأول  لي�ضبح  كونغ،  هونغ  ا�ضتقلل” 
قانون  مبوجب  توقيفه  يتم  �ضخ�س 
اأقرته  الذي  اجلديد  القومي  الأم��ن 
ال�رطة  وكتبت  للمدينة.  بكني 
الرجل  �ضورة  جانب  اىل  تويرت  على 
ن��ه  لأ رج��ل  اع��ت��ق��ل  “لقد  وال��ع��ل��م 
كونغ+  هونغ  +ا�ضتقلل  علم  حمل 
القومي  م���ن  الأ ق��ان��ون  ينتهك  مب��ا 
اأول  “هذا  واأ���ض��اف��ت  اجلديد”. 
حيز  القانون  دخول  منذ  يتم  توقيف 
حيز  اجلديد  القانون  ودخل  التنفيذ”. 
قراره  اإ بعد  الثلثاء  م�ضاء  التنفيذ 
ال�ضيني.  الوطني  الربملان  قبل  من 
التظاهرات  على  �ضنة  بعد  وياأتي 
الربيطانية  امل�ضتعمرة  يف  ال�ضخمة 
ال�����ض��اب��ق��ة ���ض��د ن��ف��وذ احل��ك��وم��ة 
ال�ضيني  الرئي�س  ووّق��ع  املركزية. 
القانون  ال��ث��لث��اء  جينبينغ  �ضي 
من  ن��واع  اأ اأربعة  قمع  يتيح  ال��ذي 
الن�ضاطات  الدولة:  اأمن  �ضد  اجلرمية 

ال����ت����خ����ري����ب����ي����ة 
والن�����ف�����������ض�����ال 
م��ر  والره���اب وال��ت��اآ
ويف  اأجنبية.  قوى  مع 
نددت  ال�ضياق  ذات 
ال�����ض��ني الأرب���ع���اء 
الدولية  بالنتقادات 
الأمن  حول  للقانون 
الذي  اجلديد  القومي 
كونغ  لهونغ  ق��رت��ه  اأ
يجب  ن����ه  اأ م��ع��ت��ربة 
الأخ��رى  ال��دول  على 
ع����دم ال���ت���دخ���ل يف 
���ض��وؤون��ه��ا. وك��ان��ت 

ان  م��ن  ح��ذرت  غربية  ح��ك��وم��ات 
احلريات  �ضيقو�س  اجلديد  القانون 
“بلد  مبداأ  و�ضين�ضف  املدينة  يف 
امل�ضوؤولني  لكن  ونظامان”.  واح��د 
النتقادات.  هذه  رف�ضوا  ال�ضينيني 
مدير  نائب  �ضياومينغ  جانغ  وقال 
وماكاو  كونغ  هونغ  �ضوؤون  مكتب 
بهذا  علقتهم  “ما  الدولة  جمل�س  يف 

�ضاأنكم”.  لي�س  “هذا  م�ضيفا  الأمر” 
على  ال�ضينيون  امل�ضوؤولون  و�ضدد 
وا�ضعة  م�����ض��اورات  اأج���روا  ان��ه��م 
كونغ  هونغ  جمتمع  من  ف��راد  اأ مع 
القانون  بان  النتقادات  ورف�ضوا 
به  حتظى  الذي  الذاتي  باحلكم  مي�س 
للدول  “بالن�ضبة  جانغ  وقال  املدينة. 
عقوبات  �ضتفر�س  انها  اأعلنت  التي 
امل�����ض��وؤول��ني  بع�س  ع��ل��ى  قا�ضية 

منطق  هذا  ان  اأقول  انا  ال�ضينيني، 
بات”. ع�ضا

حقوق  جمل�س  يف  دولة   27 ودان��ت 
وبريطانيا  فرن�ضا  بينها  ن�ضان  الإ
اجلديد  القانون  هذا  واليابان  ملانيا  واأ
املتحدة  ال���ولي���ات  ه���ددت  فيما 
“لن  نها  باأ واع��دة  ب��ردود،  ال�ضني 

الأيدي”. مكتوفة  تقف 
ق/د

مون  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  قال 
يتعني  نه  اأ الأربعاء،  اأم�س  اإن،   – جيه 
دونالد  م��ري��ك��ي  الأ الرئي�س  على 
ال�ضمايل  الكوري  والزعيم  ترامب 
مرة  الج��ت��م��اع  اأون،  ج��ون��غ  كيم 
الرئا�ضية  النتخابات  قبل  اأخ��رى 
ال��ث��اين/ ت�����ري��ن  يف  م��ري��ك��ي��ة  الأ
ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل. وج����اءت دع��وة 
مت��ر عرب  م��وؤ م��ون خ��لل  ال��رئ��ي�����س 
مع  الثلثاء،  اأم�س  عقده  الفيديو، 
�ضارل  الأوروب���ي  املجل�س  رئي�س 
بني  اأخرى  قمة  ”اإن  وقال:  مي�ضيل. 

ا�ضتئناف  يف  �ضت�ضاعد  وكيم  ترامب 
الربامج  ب�ضاأن  املتوقفة  املفاو�ضات 
ح�ضب  ال�ضمالية“،  لكوريا  النووية 
الأزرق  البيت  يف  م�ضوؤول  نقله  ما 

لل�ضحفيني. الرئا�ضي 
ترامب  بني  قمة  عقد  مت  ن��ه  اأ يذكر 
لكن  �ضنتني،  ح��وايل  قبل  وك��ي��م 
ب�����ض��ب��ب ع���دم اح����رتام وا���ض��ن��ط��ن 
يف  تقدم  اأي  يحرز  مل   ، تفاقيات  للإ
التو�ضل  مت  التي  التفاقات  تنفيذ 

وترامب. اأون  جونغ  كيم  بني  ليها  اإ
ق/د

الرئي�س  اأن  ب��ي�����س  الأ البيت  اأك��د 
م���ريك���ي دون��ال��د ت��رام��ب ي��ق��راأ  الأ
اأجهزة  ليه  اإ ترفعها  التي  التقارير 
على  ردا  وذل���ك  ال���ض��ت��خ��ب��ارات 
ق�ضية  من  موقفه  حول  ت�ضاوؤلت 
ملهاجمة  مكافاآت  رو�ضيا  دفع  احتمال 
فادت  واأ افغان�ضتان.  يف  غربيني  جنود 
الإثنني  تاميز”  “نيويورك  �ضحيفة 
اعتبارا  ت�ضلم  الأمريكي  الرئي�س  باأن 
حول  خطيا  بلغا  �ضباط/فرباير  من 
تقدم  حمتملة  رو���ض��ي��ة  م��ك��اف��اآت 
طالبان  بحركة  مرتبطني  ملتمردين 
ويوؤكد  اأم��ريك��ي��ة.  ق��وات  ملهاجمة 
اأن  ع��دة  ي��ام  اأ منذ  بي�س  الأ البيت 
الق�ضية  هذه  على  يّطلع  مل  الرئي�س 
�ضلوعه  مدى  حول  ت�ضاوؤلت  مثريا 
الذي  النتباه  اأو  ح�ضا�ضة  ملفات  يف 
ل��ي��ه.  اإ تنقل  ���ري��ة  لوثائق  يوليه 
يقراأ  ل  الرئي�س  اإن  معلومات  وتقول 
يرفع  الذي  اليومي  التقرير  بانتظام 
و�ضائل  على  العتماد  ويف�ضل  ليه  اإ
على  ل���لّط���لع  حم��اف��ظ��ة  اإع����لم 
واأو�ضحت  اليومية.  الق�ضايا  برز  اأ
ال��ن��اط��ق��ة ب��ا���ض��م ال��ب��ي��ت الب��ي�����س 
التقارير.   ” يقراأ “الرئي�س  اأن  الثلثاء 

ويبلغ  دائم  ب�ضكل  مّطلع  “هو  وقالت 
ويوؤكد  ال�ضتخبارات”.  بق�ضايا 
هناك  يكن  مل  ن��ه  اأ بي�س  الأ البيت 
ال�ضتخبارات  اأو���ض��اط  يف  توافق 

املعلومات. هذه  حول 
يف  دميقراطّيون  اأع�ضاء  ج��ّدد  وق��د 
عقب  الأم��ريك��ي،  ال��ن��ّواب  جمل�س 
الثلثاء،  بي�س  الأ البيت  يف  اجتماع 
من  مبا�رة  يّطلعوا  ب��اأن  املطالبة 
على  ال���ض��ت��خ��ب��ارات  اأج��ه��زة  ق��ادة 
كانت  ذا  اإ م��ا  ب�����ض��اأن  تو�ضيحات 
مكافاآت  فعًل  ق��ّدم��ت  ق��د  رو�ضيا 
بحركة  مرتبطني  ملقاتلني  م��ال��ّي��ة 
اأمريكّيني  جنوداً  يقتلوا  كي  طالبان 

اأفغان�ضتان. يف 
جلنة  رئ��ي�����س  ���ض��ي��ف  دم  اآ وق����ال 
النواب  جمل�س  يف  ال�ضتخبارات 
ّن  اأ تف�ضريه  ميكن  ل  م���راً  اأ “اأجده 
امل��زاع��م  ه��ذه  ال��رئ��ي�����س، يف ���ض��وء 
م���ام  اأ ي��خ��رج  مل   ، ج�����ّداً ال��ع��ل��ن��ي��ة 
�ضيفتح  ّنه  اإ لهم  ليقول  الأمريكيني 
الرو�س  ك��ان  ذا  اإ ما  ملعرفة  حتقيقًا 
روؤو����س  على  م��ك��اف��اآت  ي�ضعون 

اأمريكيني”. ع�ضكريني 
ق/د

روحاين: اإذا اأحلقت اأمريكا �صررًا 
�صيا�صيًا باالتفاق النووي �صرند مبا�صرة

بكني تندد باالنتقادات الدولية الكبرية لقانونها

�صرطة “هونغ كونغ” تعلن عن اأول اعتقال مبوجب قانون االأمن القومي اجلديد 

كوريا اجلنوبية تدعو لقمة بني ترامب 
وكيم جونغ اون

البيت االأبي�ض يرد على االنتقادات: 

ترامب يقراأ التقارير ال�صرية التي 
ترفعها اإليه اأجهزة اال�صتخبارات
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الدكتورة فوزية الع�صماوي يف حوار �صامل عن االإ�صالم و امل�صلمني يف الغرب:

جتديد اخلطاب الديني لن ينجح اذا بقي حكراعلى الفقهاء 
و االأزهريني و امل�صايخ و اإق�صاء املراأة

ب�صوي�صرا :   حاورها يف جنيف 
حاب�ض م�صطفى  حممد 
---------------- 

كتاًبا   20 م��ن  يقرب  م��ا  وترجمت  ل��ف��ت  اأ
من  والعربية  والفرن�ضية  الإجنليزية  باللغة 
يف  امل�ضلمني  و  الإ�ضلم  "�ضورة  �ضمنها: 
�ضورة   و"  الغرب"  يف  الدرا�ضية  املناهج 
منابع   " و  الغربي"  الإعلم  امل�ضلمة يف  ة  املراأ
الفكر  بني  العربية  ة  املراأ  " و  ديان"  الأ تاريخ 
�ضدرت  كما  الإ�ضلمي"،  والفكر  الغربي 
"اأمواج  منها  دب��ي��ة،  اأ ل��ف��ات  م��وؤ ع��دة  لها 
 " جنيف  وبحرية  اإ�ضكندرية  بحر  بني  العمر 
الغربة   " و  حمفوظ"  جنيب  اأدب  يف  و"املراأة 
تطور  و"  ق�ض�ضية"  جمموعة  الوطن:  يف 
خلل  من  املعا�رة  م�ر  يف  واملجتمع  ة  املراأ
  .)1945-1967 ( حمفوظ  جنيب  رواي��ات 
الفرن�ضية  للغة  اأخرى  اأعمال  ترجمت  كما 
حمفوظ  لنجيب   " م��ريام��ار  "رواية  منها 
م�ر  يف  والطلق  "الزواج  كتاب  وترجمت 
يف  الع�ضماوي  الدكتورة  تناولت  القدمية". 
الإ�ضلمية  الثقافة  يف  امل��راأة  دور  كتبها 
من  غريها  و  الإ�ضلم  يف  ن�ضان  الإ وحقوق 
اخلطاب  يف  املراأة   "  : كتابها  اآخرها  الأبحاث، 
ل�ضاحب  منه  ن�ضخة  اأهدت  الذي  القراآين"، 

ال�ضطور.. هذه 
وهو  املرء  ي�ضتوق�ف  ما  ّول  فاأ ذلك،  كل  رغم 
ذات  ال�ضخ�ضية  هذه  بعاد  باأ الإحاطة  يحاول 
الهوية  لة  م�ضاأ املتنوعة،  الرثية  التجربة 
بع�س  تتجلى  التي  واحل�ضارية،  الثقافية 
الهندام  و  اأ املظهر  يف  اأحيانا  موؤ�راتها 
ك��ان  ذا  اإ وخ��ا���ض��ة  ن�����ض��ان،  ل��لإ اخل��ارج��ي 

! ة  امراأ ن�ضان  الإ
يذكرون   ال�ضوي�رية   امل�ضاجد  ورواد   
ما  يف  اجلامعة  دارة  اإ م��ع  امل��ث��رية  ق�ضتها 
يزينه  كان  الذي  اخلارجي  مظهرها  يخ�س 
ال�رعي  ال���زي  و  اأ ب��احل��ج��اب  ي�ضمى  م��ا 
جل  معها  ووقفت  الأ���ض��ح،  على  ال�ضاتر 
ال�رعي،  زيها  على  اإ�رارها  يف  امل�ضاجد 
الإ���رار  بذلك  فخورين  الكثريون  وك��ان 
بع�س  يف  البع�س  يراها  الآن  ولكن  املبدئي، 
بدون  واأحيانا  باحلجاب  التلفزية  احلوارات 
لديهم،  عدة  �ضئلة  اأ ذلك  يثري  وقد  حجاب، 

عنها. الإجابة  عن  احل�ضول  ويودون 
ة  امل��راأ ه��ذه  ع��امل  ا�ضتك�ضاف  �ضياق  ويف   
الدكتورة  الكاتبة،  الباحثة  امل�ضلمة  العربية 
احلوار  هذا  معها  لنا  كان  الع�ضماوي،  فوزية 
والجتماعي  الثقايف  ون�ضاطها  م�ضارها  عن 
يجد  اأن  نرجو  عامة،  خربتها  وعن  املتنوع، 
يختلف  وقد  بغيتهم،  الكرام  القراء  فيها 
ال�رعي،  الخت�ضا�س  اأه��ل  بع�س  معها 
كلمه  من  يوؤخذ  ن�ضان  اإ كل  فاإن  يقال  وكما 
ال�ضلة  عليه  املع�ضوم  النبي  اإل  وي��رد 

ل�ضلم. وا
الدكتورة  بداية: كيف تقدم   : التحرير 

واملتابعني؟  وللقراء  لنا  نف�صها  فوزية 
من هي؟ وما ق�صة االأقدار التي جعلت 

وجودها يطول يف بالد الغرب؟ وما 
بها؟ وتقوم  قامت  التي  واالأن�صطة  االأعمال 

اأكتوبر  �ضهر  من  م�رق  ي��وم  �ضباح  يف 
بي�س  الأ البحر  م��ام  اأ متوا�ضع  منزل  ويف 
اأمي  رزق��ت   ، الإ�ضكندرية  يف  املتو�ضط 
دائما  اأعرف  وكنت   ، نا   اأ  : الثالثة  مبولودتها 
ببنت  رزقت  نها  لأ �ضعيدة  تكن  مل  اأمي  اأن 
 . بولد  ترزق  اأن  تتمني  كانت  نها  لأ ثالثة 
ثبت  اأ اأن  التحدي  بهذا  عمري  طول  وع�ضت 
فهل  والولد  البنت  بني  فرق  ل  ن��ه  اأ لأم��ي 

ّ؟  ذلك  جنحت يف 
اأك���ون  اأن  درا���ض��ت��ي  ط����وال  اج��ت��ه��دت 
امتحانات  يف  وجن��ح��ت  دائ��م��ا  ف�����ض��ل  الأ

وح�ضلت  الفرن�ضية  البكالوريا  �ضهادة 
امل��دار���س  جميع  على  الأول  امل��رك��ز  على 
مر�س  ثر  اأ علي  ولكن  م�ر.  يف  الفرن�ضية 
حتى  عمل  عن  اأبحث  باأن  قرارا  اتخذت  اأبي 
يف  درا�ضتي  م�روفات   حتمل  اأ�ضتطيع  
التحقت  ما  و�رعان  الإ�ضكندرية  جامعة 
وهكذا  الثانوية  مدر�ضتي  يف  بالتدري�س 
ال�ضباح  يف  فرن�ضية  لغة  مدر�ضة  اأ�ضبحت 
بجامعة  الآداب  بكلية  امل�ضاء  يف  وطالبة 

ية  ر �ضكند لإ ا
وتزوجنا  طلبة  ونحن  زوجي  على  تعرفت 
الأزهر  بجامعة  زوجي  وعمل  تخرجنا  بعد 
درا�ضية  بعثة  يف  اأوف��دت��ه  التي  بالقاهرة 
جامعة  م��ن  ال��دك��ت��وراه  علي  للح�ضول 
وبعد  بها  اأي�ضا  ن��ا  اأ التحقت  و  جنيف....  
ر�ضالة  اأجنزت  الدرا�ضة  من  �ضنوات  �ضبع 
ممتاز  بتقدير  العربي  الأدب  يف  الدكتوراة 
واملجتمع  ة  املراأ تطور  عن  ال�رف  مرتبة  مع 
ق�ضم  يف  تعييني  مت  ذلك  ومبوجب  امل�ري، 
الإ�ضلمية  وال��درا���ض��ات  العربي  الأدب 

جنيف بجامعة  الآداب  بكلية 
عدة  على  واأ�رفت  التدري�س  يف  انخرطت 
ت�ضحيح  حول  تتمحور  بحثية  م�روعات 
الإعلم  يف  امل�ضلمة  واملراة  الإ�ضلم  �ضورة 
الغرب  يف  الدرا�ضية  املناهج  ويف  الأوروبي 
الأوروبية  واللجنة  اليون�ضكو  اإ�راف  حتت 
وبف�ضل   العربية،  الدول  وجامعة  امل�ضرتكة 
اأ�ضبحت  طويلة  ل�ضنوات  لفاتي  وموؤ اأبحاثي 
يف  العلمية  الدوائر  لدى   ومعتمدة  معروفة 
درا�ضات  يف  وتخ�ض�ضت  وخارجها،  اوروبا 
كتب  عدة  ون�رت  امل�ضلمة  ة  املراأ حقوق  عن 
اليون�ضكو  منظمة  جعل  مما  املجال،  هذا  يف 
املو�ضوعة   " �ضياغة  يف  كم�ضاركة  تختارين 
وزارة  قررت   2008 عام  ويف   ." الإ�ضلمية 
و�ضام  ومنحي  تكرميي  م�ر  يف  الوق��اف 
للعلوم  الأوىل  الطبقة  م��ن  ال�ضتحقاق 
العلوم  جمال  يف  ابحاثي  جممل  عن  والفنون 

مية �ضل لإ ا
"دار   التحرير: �صدر لكم حديثا عن 

" املراأة يف  ال�صروق" امل�صرية كتاب عن 
الكتاب؟  فما ق�صة هذا  القراآين"،  اخلطاب 

وما مربراته ؟ وما اجلديد فيه وقد 
الكّتاب وعلماء  اليه غريكم من  تطّرق 

اإليها  انتهيتم  التي  اخلال�صة  وما  ال�صريعة؟ 
يف املو�صوع؟ وما املنهج الذي اعتمدمتوه يف 

املو�صوع؟ تناول 
هو   " ال��ق��راآين  اخلطاب  يف  امل��راأة   " كتاب 
بالقاهرة  ال�روق  دار  عن  لفاتي  موؤ اأحدث 
اأعر�س   اأن  اأردت  نني  اأ ا�ضلوبه،  يف  واجلديد 
امل�ضلمة  ة  للمراأ ال��ق��راآين   املنظور  تطور 
التاريخي  الت�ضل�ضل  منهج  اتبعت  ولذلك 
علي  ن��ي��ة  ال��ق��راآ وال�����ض��ور  ي���ات  الآ ل��ن��زول 
علي   الوحي  نزول  فرتة  هي  �ضنة    23 مدار 
و�ضلم  عليه  الله  )�ضلى  حممد  الر�ضول 
ة  املراأ تطورت  كيف  الكتاب  يف  واأثبت   .)
ال�ضور  يف  للرجل  ظل  جمرد  كانت  اأن  فبعد 
ة  امراأ  ، فرعون  ة  امراأ  ، زكريا  ة  امراأ  ( املكية 
يف  الرئي�ضية  ال�ضخ�ضية  اأ�ضبحت   ) لوط 
املجادلة  �ضورة  يف  كما  املدنية  ال�ضور  بع�س 
القراآين  اخلطاب  واأ�ضبح  املمتحنة  و�ضورة 
النبي  ن�ضاء  يا   " مثل  مبا�رة  لها  موجه 
ت�ضّمن  كما    " الن�ضاء  من  كاأحد  ل�ضنت 
الأم��ور  م��ن  كثري  و���رح  عر�س  الكتاب 
يهتم  مل  والتي  ة  ب��امل��راأ املتعلقة  املحورية 
عدة  بني  الفرق  مثل  الفقهاء  من  كثري  بها 
يتحدد  كيف  ومثل   ، الأرملة  وعدة  املطلقة 
بع�س  وكذلك  الأم  رحم  يف  املولود  جن�س 
ة  املراأ لبا�س  ق�ضية  مثل  ال�ضائكة  الق�ضايا 
ق�ضية  وكذلك  القراآن  يف  والنقاب  واحلجاب 

علي  وذلك  امل�ضلم  غري  من  امل�ضلمة  زواج 
البيولوجية  والكت�ضافات  التغيريات  �ضوء 
احل��دي��ث��ة وال��ت��ط��ورات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 

. املعا�رة  الإ�ضلمية  جمتمعاتنا 
وباحثة  امراأة  باعتباركم  التحرير:   

مدة  منذ  الغرب  يف  تعي�صني  م�صلمة،  وكاتبة 
التحديات  لنا  تلخ�صي  اأن  ميكن  هل  طويلة، 
امل�صلمة  املراأة  تواجهها  التي  ال�صعوبات  اأو 
واإىل  الغربية؟  املجتمعات  يف  باخل�صو�ض، 

اأي �صيء تعود هذه التحديات؟ وهل 
ذلك؟ يف  ا  مَّ م�صوؤولية  امل�صلمة  للمراأة 

التي  وال�ضعوبات  التحديات  معظم    
املجتمعات  يف  امل�ضلمة  ة  امل���راأ تواجهها 
من  نابع  بالإ�ضلم  تدين  ل  التي  الغربية 
و�ضائل  تبثها  ال��ت��ي  امل�ضوهة  ال�����ض��ورة 
���ض��لم  الإ ع��ن  ال����دول  ت��ل��ك  الإع����لم يف 
التي  امل�ضلمة  ة  املراأ عن  وخا�ضة  وامل�ضلمني 
وي�ضفونها  مغلوطة  �ضورة  عنها  يعطون 
للرجل   والن�����ض��ي��اع  وال��ت��خ��ل��ف  ب��اجل��ه��ل 
العمليات  عن  ين�ر  ما  كل  ب�ضبب  وكذلك 
الن�ضاء  وم�ضاركة  الإ�ضلم  با�ضم  الإرهابية 
ت�ضيي�س  اىل  اأي�ضا  ذلك  يرجع  كما   . فيها 
احلجاب  واأ�ضبح  امل�ضلمة  ة  املراأ لبا�س  ق�ضية 
امل�ضلمة  ة  للمراأ �ضيا�ضي  رمز  هو  والنقاب 
ة  املراأ مييز  ما  اأهم  اأن  يعتقد  الغرب  جعل  مما 
اخلارجي  الظاهري  �ضكلها  ه��و  امل�ضلمة 
لها  منحها  التي  وامل��زاي��ا  جوهرها  ولي�س 
بها  تتمتع  مل  مكانة  م��ن  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
وخا�ضة  امل�ضيحية  او  اليهودية  يف  امل��راأة 
وال�ضخ�ضية  امل��ال��ي��ة  ال��ذم��ة  ا�ضتقللية 
�ضئونها  دارة  اإ يف  امل�ضلمة  ة  للمراأ امل�ضتقلة 

اأموالها. يف  بحرية  والت�رف 
اإىل  يجرنا  ال�صابق  ال�صوؤال  التحرير:   

يف  اإليها  انتهيتم  التي  اخلال�صة  عن  ال�صوؤال 
" �صورة  كتابكم االآخر، الذي يحمل عنوان 
الدرا�صية يف الغرب"،  املناهج  االإ�صالم يف 
ما   ،2005 االإي�صيكو عام  ن�صرته  والذي 
املت�صبب  ومن  ال�صورة؟  هذه  حقيقة  هي 

فيها؟ وما هي االآثار التي ترتتب عن عدم 
ال�صورة؟ هذه  ت�صحيح 

ة  للمراأ امل�ضوهة  ال�ضورة  اي�ضا  وترجع   
املناهج  اىل  وامل�ضلمني  وللإ�ضلم  امل�ضلمة 
الغربية؛  الدول  يف  التاريخ  وكتب  الدرا�ضية 
وجامعة  اليون�ضكو  منظمة  اأهتمت  ولقد 
املناهج  تنقية  بق�ضية  العربية  ال���دول 
ال�ضور  من  الأوروبية  الدول  يف  الدرا�ضية 
التي  والت�ضوهات  امل�ضبقة  والأمناط  املغلوطة 
ا�ضرتكت  ولقد  وامل�ضلمني.  للإ�ضلم  ت�ضئ 
الهيئات  ه��ذه  م��ع  م�����روع��ات  ع��دة  يف 
املناهج  تنقية  عن  درا�ضات  عدة  واأع��ّدت 
ي�ضي�ضكو  الإ منظمة  ون�رت  الدرا�ضية 
الإ�ضلم  "�ضورة  عن  درا�ضتي  الرباط  يف 
الغرب"  يف  الدرا�ضية  املناهج  يف  وامل�ضلمني 
الذي  البحث  خل�ضة  اي�ضا  ن�رت  كما 
من  خ��رباء  �ضتة  م��ع  ب��ال���ض��رتاك  ب��ه  قمت 
ا���راف  حتت  العربية  ال��دول  وم��ن  اوروب��ا 
وحمل  العربية  الدول  وجامعة  اليون�ضكو 
التاريخ  كتب  ملوؤلفي  اإر�ضادي  دليل   " عنوان 

�ضية" لدرا ا

العربي،  الربيع  ثورات  بعد  التحرير:   
اأن  العاملية، يبدو  اأزمة كورونا  وبعد 

يعد  مل  عامة،  وامل�صلم  العربي  ال�صباب 
كانت  التي  الهزيلة  باخليارات  ير�صى 

ال�صيا�صيٌة  املجاالت  يف  احلكومات  له  تقدمها 
ويندفع  واالجتماعية،  واالقت�صاديٌة 
كخبرية  واأنت  اأو�صاعه،  تغيري  باجتاه 

لل�صاب  ميكن  كيف  اأوروبا،  يف  اجتماعية 
التغيري  فر�صة  ي�صنع  اأن  اليوم  امل�صلم 

؟ بنف�صه
ِبَقْوٍم  َما   ُ ُيَغرِيّ ل  الَلَّه  َنّ  "اإِ الكرمية  ي��ة  الآ  
 "]11 ]الرعد: ْنُف�ِضِهْم  ِباأَ َما  وا  ُ ُي��َغ��رِيّ َحَتّى 
ولن  حاليا.   العربي  ال�ضباب  على  تنطبق 
العربي  ال�ضباب  اأن  طاملا  تغيري  اأي  يحدث 
و�ضلوكيا،  وبحثيا  ودرا�ضيا  نف�ضيا  يتغري  مل 
ال�ضوارع  يف  الت�ضكع  من  بدل  جذريا  تغريا 
م�����ام ال��ت��ل��ف��از وم�����ض��اه��دة  وامل��ق��اه��ي واأ
والكتفاء   باحية  الأ والفيديوهات  ف��لم  الأ
و���ض��ائ��ل  ع��ل��ى  ال�ضخيفة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
الهتمام   وع��دم  ل��ك��رتون��ي��ة  الإ التوا�ضل 
والبحث  اجلامعية  الدرا�ضات  باإ�ضتكمال 
يكون  منا  اإ بلد،  اأي  يف  فامل�ضتقبل  العلمي، 
النجاح  باأن  يوؤمن  الذي  الواعي  لل�ضباب 
يف  واجلهاد  ال��دوؤوب  بالعمل  اإل  ياأتي  ل 
والعنف  التطرف  عن  والبتعاد  العلم  �ضبيل 

ال�ضغب. واأعمال 
الديني  التحرير: دعوات جتديد اخلطاب   
الغرب ويف  مطلب ترفعه جهات خمتلفة يف 

فهل هو مطلب  معا..  االإ�صالمي  العامل 
وجيه يف راأيكم؟ وماذا تعني هذه اجلهات 

نظركم؟  يف  االإ�صالمي  اخلطاب  بتغيري 
وما هو املقبول يف ذلك وما هو امل�صبوه اأو 

كنا فعال بحاجة لذلك  واإذا  املرفو�ض؟ 
الديني  اخلطاب  على  االقت�صار  فلماذا 

اليهودي  اأو  امل�صيحي  االإ�صالمي فقط، دون 
اأ�صبح قرية  اأو غريهما يف العامل الذي 

واحدة؟
ما  طول  ينجح  لن  الديني  اخلطاب  جتديد 
وامل�ضايخ  والأزهريني  الفقهاء  على  حكر  هو 
جمالت  �ضتى  يف  واخل��رباء  ة  امل��راأ واإق�ضاء 
ننجح  وعندما  فيه  امل�ضاركة  من  العلوم، 
على  الإ�ضلمي  الديني  خطابنا  جتديد  يف 
والطبية  الجتماعية  ال��ت��ط��ورات  ���ض��وء 
نكون  والتاريخية  واجلغرافية  والبيولوجية 
منطقية  ح��وارات  يف  للخو�س  م�ضتعدين 
مع  وت�ضدد  تع�ضب  ب��دون  ومو�ضوعية 
الأخرى  والديانات  الثقافات  وعلماء  فقهاء 
ويكون   ، عليهم  معتقداتنا  فر�س  دون 
ما  وعلى  امل�ضرتكة  القيم  عن  بيننا  احلوار 
مثل  بيننا  يفرق  ما  على  ولي�س  يجمعنا 

دين. كل  يف  اللهوت 
ال�صوي�صرية   امل�صاجد  رواد  التحرير:   

اإدارة  يذكرون  ق�صتك املثرية مع 
ما يخ�ض مظهرك اخلارجي  اجلامعة يف 
اأو  ما ي�صمى باحلجاب  الذي كان يزينه 

جل  معك  ووقفت  ال�صاتر،  ال�صرعي  الزي 
ال�صرعي،  اإ�صرارك على زيك  امل�صاجد يف 

االإ�صرار  بذلك  الكثريون فخورين  وكان 
البع�ض يف بع�ض  املبدئي، ولكن االآن يراك 
بدون  واأحيانا  باحلجاب  التلفزية  احلوارات 

للقراء  تف�صري  اأن  فهل ميكن  حجاب، 
الثقايف  ون�صاطك  مل�صارك  واملتتبعني  الكرام 
رفعا  ومربراته؟  ذلك  اأ�صباب  واالجتماعي 

لاللتبا�ض.
 " كتابي  يف  ك��ام��ل  ف�ضل  اف���ردت  لقد   
ة  املراأ زي  عن   " القراآين  اخلطاب  يف  امل��راأة 
حجاب  باخلطاإ  عليه  يطلق  ما  او  امل�ضلمة 
�ضخ�ضيا  يل  وبالن�ضبة  امل�ضلمة،  ة  امل���راأ
املحت�ضم  بالزي  حياتي  طوال  التزمت  فقد 
امتنعت  اي  يك�ضف  ول  ي�ضف  ل  ال��ذي 
لب�س  اأ ومل  املو�ضة  ازياء  عن  الطفولة  منذ 
ال�ضدر  يربز  الذي  الديكولتيه  به  ثوبا  ابدا 
كل  وال�ضاقني  والذراعني  الكتفني  وتعرية 
او  زينة  حياتي  يف  ا�ضع  ومل  ممنوع؛  ذلك 
كنت  وعندما  وجهي  علي  جتميل  م�ضاحيق 
القرن  �ضبعينيات  يف  الثلثني  يف  �ضابة 
بعد  احلجاب"   " انت�ر  عندنا  الع�رين 
ت�ضيي�س   " ومت  اي���ران  يف  اخلميني  ث��ورة 
امل�ضلمة  ة  للمراأ رم��زا  واأ�ضبح  احلحاب" 
علي  للتاأكيد  احل��ج��اب  ب��ارت��داء  التزمت 
ممنوعة  كنت  انني  رغم  ال�ضلمية،  هويتي 
للتدري�س  اذه��ب  حني  احلجاب  ارت��داء  من 
موظفة  لأين  ب�ضوي�را  جنيف  جامعة  يف 
ال��دول��ة  ح��ي��اد  اح��رتم  ان  وي��ج��ب  حكومية 

ية ي�ر ل�ضو ا
من  ال�ضبعني  جت��اوزت  وقد  حاليا  ولكني   
قد  التي  اجلميلة  ال�ضابة  اأع��د  فلم  عمري 
اعد  ومل  مر�س  قلوبهم  يف  من  فيها  يطمع 
ية  الآ عليهن  ينطبق  ممن  ا�ضبحت  اي  زوجة 
ل  اللتي  الن�ضاء  من  والقواعد   " الكرمية 
ي�ضعن  ان  جناح  عليهن  فلي�س  نكاحا  يرجون 
جانبا  الثقيلة  الثياب  ي�ضعن  اي   "  ... ثيابهن 
ثيابهن  يلب�ضن  ان  الفقهاء  كتف�ضري  ولي�س 
هذه  نزول  قبل  عاريات  يكن  مل  الن�ضاء  لن 
من  اخفف  نني  فاإ ي��ة  الآ لهذه  وطبقا  ي��ة  الآ
حركة  يعيق  ما  اثقل  ولعل  الثقيلة  الثياب 
يكتم  الذي  اخلانق  الراأ�س  غطاء  هو  ة  امل��راأ
العرق  فيزيد  والرقبة  وال�ضعر  الراأ�س  علي 

العنق والتهاب  الراأ�س  فروة  وح�ضا�ضية 
اداء  عند  الراأ�س  غطاء  ارت��دي  انا  بالطبع 
القراآن  ق��راءة  وح��ني  اليومية،  ال�ضلوات 
امل�ضجد  يف  لل�ضلة  اأذه��ب  وح��ني  الكرمي 
 . واقراأ الدينية  املوؤمترات  يف  ا�ضارك  وحني 
والله  نية..  قراآ يات  اآ وبه  اعددته  بحثا  فيها 

اخلري.... فيه  ملا  جميعا  يهدينا 
التي تودين  الكلمة االأخرية  ما  التحرير:   
ولل�صباب  خا�صة  امل�صلمات  للبنات  تقدميها 

الغرب حتديدا، وكذا  امل�صلم عامة يف 
ب�صئون  تعنى  التي  واملنظمات  لالأ�صر 

هويتها  على  حمافظة  امل�صلمة،  االأقليات 
املجتمعات  يف  لدورها  وتفعيال  وحقوقها، 

الغربية؟
ن����دم����اج يف  الإ الأخ�����رية ه���ي  ال��ك��ل��م��ة   
بالثوابت  امل�ضا�س  دون  الغربية  املجتمعات 
بعاداتهم  الت�ضبه  وعدم  الإ�ضلمية  العربية 
تقاليدنا  و  عاداتنا  عن  املختلفة  طباعهم  و 
دينكم  "لكم  مبداأ  وتطبيق  الدينية،  قيمنا  و 
جميع  ت��ب��اع  اأ ك��ل  اح���رتام  و  ديني"  ويل 
اعتبار  و  الأخ��رى.  واملعتقدات  الديانات 
مع  املواطنة  حقوق  يف  مت�ضاو  مواطن  كل 
احرتام  مع  الختلفات   وتفادي  الآخرين 
التطورات  مع  قلم  التاأ و  القانون  و  الد�ضتور 
وعدم  وال�ضيا�ضية  الجتماعية  والتغيريات 
اأو  معتقداتنا  يخالف  ما  كل  مع  ال�ضدام 

. نا ليد تقا

من  العربي،  االأدب  الدكتوراه يف  ال�صوي�صرية، ح�صلت على درجة  بجامعة جنيف  العربي احلديث  العربية واالأدب  اللغة  اأ�صتاذة مبعهد  و  باحثة  و  اأديبة  الع�صماوي،  فوزية  الدكتورة 
م�صت�صارة  و  مرتجمة  عملت  امل�صرية..  اجلامعات  من  املاج�صتري  و  اللي�صان�ض  درجتي  على  ح�صولها  بعد  املعا�صر"،  امل�صري  املجتمع  و  املراأة  "تطور  بعنوان   1983 عام  جنيف،  جامعة 

بجنيف. االإمارات  و�صفارة  ال�صعودية  �صفارة  لدى  ثقافية  م�صت�صارة  عملت  كما  اليون�صكو،  و  االإي�صي�صكو  من  كل  لدى  وكذا   ب�صوي�صرا  املتحدة  االأمم  هيئات  بع�ض  لدى 



اشهار العدد13
الخميس 02 جويلية 2020 م الموافق لـ 11 ذو القعدة 1441هـ2034

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية

دائرة متليلي ال�صعانبة
بلدية متليلي ال�صعانبة

رقم: 2020/22
و�صل اإ�صهار خا�ض بتاأ�صي�ض جمعية حملية

امل�صماة: اللجنة الدينية امل�صجدية مل�صجد عائ�صة اأم املوؤمنني
املودعة بتاريخ: 2019/10/03

 1/02 بتاريخ:  املولود  م�صعود غمار عبد اهلل  اأوالد  رئي�ض اجلمعية: 
غرداية مبليكة   1979/1

الكائن مقرها: املدر�صة القراآنية عائ�صة اأم املوؤمنني بحي القمقومة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
                                                                      الديوان العمومي للتوثيق مكتب االأ�صتاذ حروز خل�صر بن حممد املوثق ب�صارع ابن ر�صتم غرداية 

تاأ�صي�ض موؤ�ص�صة خريية غري ربحية. امل�صماة: " قــرة الــعــيــن"  
مبوجب عقد حمرر مبكتبنا بتاريخ: يـوم: 23 جوان 2020 مت تاأ�صي�ض موؤ�ص�صة خريية:  امل�صماة: موؤ�ص�صة قــرة الــعــيــن.تخ�صع املوؤ�ص�صة مبوجب هذا 
العقد لهذا القانون االأ�صا�صي والت�صريع ال�صاري املفعول على املوؤ�ص�صات، وال �صيما القانون رقم -12 06 املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1433 املوافق لـ 12 
يناير �صنة 2012، مو�صوعها: االإهتمام بالطفل وتاأهيله للتمدر�ض- مرافقة الطفل خالل م�صاره الدرا�صي لرفع م�صتواه وتطوير مهاراته- تنظيم برامج 
تتقيفية وتعليمية وتكوينية لالأم والطفل. االإهتمام بالرثاث املحلي الالمادي وغر�ض ذلك يف النا�صئة-اإقامة دورات تكوينية واأيام درا�صية وحما�صرات 
تهتم بالطفل واالأم -تنظيم رحالت حملية ووطنية للرتفيه واالإكت�صاف.. مقرها:حي �صوق احلطب بلدية غرداية . مدتها:تكون املوؤ�ص�صة قائمة طيلة 
04 من القانون االأ�صا�صي. وقد عينت ال�صيدة: فخار الزهرة بنت �صليمان.  مدة العمل على حتقيق هدفها، وتنتهي بانتهاء اأهدافها املذكورة يف املادة 

رئي�صة لها  ملدة 03 �صنوات قابلة للتجديد  . 
    لالإعالن - املوثق

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�صرة علنيا ح�صوريا يف اأول درجة  بقبول الدعوى يف املو�صوع:1/باإفراغ احلكم ال�صادر عن حمكمة الوادي ق�صم �صوؤون االأ�صرة بتاريخ 
09/12/2019 حتت فهر�ض رقم 2187/19 بامل�صادقة على اخلربة املنجزة من طرف الطبيب مومن بكو�ض بوبكر املودعة لدى اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ 30/01/2020 حتت 
رقم 39/20 وبالنتيجة احلجر على امل�صماة قماري عفاف املولودة بتاريخ 8 29/12/198 بالوادي ابنة الطيب وجابر فاطمة ، وتعيني املدعية والدتها جابر فاطمه مقدما عنها 
لرعايتها وت�صيريجميع �صوؤونها مبا فيها املالية ومتثيلها اأمام خمتلف الهيات االإدارية والق�صائية مبا ي�صمح به القانون 2/ مع االأمر بن�صر ن�صخة من هذا احلكم لالإعالم باإحدى اجلرائد 
الوطنية ، مع االأمر بالتاأ�صري بافتتاح التقدمي مع احلجر على هام�ض عقد ميالد املدعى عليها بعد الرتجيع لالإ�صهار 3/ باإلزام املدعية جابر فاطمه بامل�صاريف الق�صائية املقدرة ب 

ال�صبط. اأمني  و  الرئي�ض  طرف  من  االأ�صل  اأم�صي  ول�صحته  اأعاله  املذكور  بالتاريخ  املنعقدة  العالنية  باجلل�صة  جهرا  به  اأف�صح  و  احلكم  هذا  �صدر  بذا  دج   450

حكـــــــــــــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية النعامة

دائرة مغرار
بلدية مغرار

الرقم: 01/ 2020
اإن�صاء جمعية حملية ذات طابع االأحياء القرى واملناطق الريفية .

مبقت�صى القانون رقم 06/12 املـوؤرخ يف 18 �صفر عام 1433 املوافق ل12يناير 
حي  جمعية  امل�صماة  املحلية  اجلمعية  تاأ�صي�ض  مت  لقد  باجلمعيات،  املتعلق   2012

ال�صيخ بغدادي بلدية مغرار الكائن مقرها : حي ال�صيخ بغدادي بلدية مغرار
طابعها: االأحياء القرى واملناطق الريفية . جمال ن�صاطها : حملي برئا�صة ال�صيد : 
خري�ض عبد اللطيف املولود بتاريخ: 1982/12/01 مغرار ال�صاكن : بحي ال�صيخ 

بغدادي بلدية مغرار.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
                                               م�صـمــــــــون عـقـــــــد التبـلــــيــــــغ الر�صــمـــــــي 

                                                      مـحـــــ�صـر تكليــــــف بالـوفــــــاء
                                          عن طريق الن�صر طبقا لن�ض املادة 412 ف 04 من ق اإ م اإ

الرقـم: 1225/ 2020 .          
 بتاريخ : 09/06/2020 .     

بناء على اأمــــــر االإذن بن�صــــر م�صمون عقــد التبليغ الر�صمـــي بجريـــــدة يوميــــة وطنيـــة ال�صـادر عن حمكـمة  الـوادي بتاريــخ : 29/06/2020 حتــت رقـم : 00259/ 2020 .بناء 
ملبا�صـرة  املـخـــتـــار  مــوطـنـــها  املتـــخــذة  .و  بوعريرج  برج  امل�صيلة  طريق  الن�صاطات  منطقة   : مديرها.العنـــــوان  �صخ�ض  يف  ممثلة  الكرتونيك�ض  ا�صهم  ذات  كندور  �صركة   : طلب  على 
اإجـراءات التنــفيــذ بـ واليــة الــوادي .بناءا على املادتني 02 و12 من القانون 06/ 03 املوؤرخ يف 20/02/2006 املت�صمن تنظيم مهنة املح�صر الق�صائي .بــناءا عــلى املواد 600 ، 612 
، 613 ، 623 ، 624 ، 625 مـن قانـون االإجـراءات املدنيـة و االإداريـــة .قمــنا نحن االأ�صــتـاذ / مــــي�صـه اإ�صماعيـل املح�صر الق�صائي لدى حمكمة الـوادي بــالتـاريخ املـدون اأعـاله .بنــاءا 
على ال�صند التنــــفيذي املتمــثل يف : احلكــم  الق�صــم  اجلنـح  املمـــهور بال�صيـــغة التنــفيذية  .ال�صادر عن حمكمة برج بوعريريج   بتاريـخ : 07/06/2017 رقــم اجلدول  :00881/ 17 
رقم الفهـــر�ض : 02661/ 17 بتكليف  : عمامره ن�صر بن حممد العنــوان : حي اال�صنام الوادي والية الوادي .مب�صمـون ال�صنـد والقا�صــي بـ :  01 : مبلـغ : 477.220.00 دج �صبعمائة و�صبعة 
 8،206،00 150.000.00 دج مائــة وخم�صــــــــون األف دينار جزائري تعوي�صا عن ال�صرر.03 : مبلـغ :  و�صبعون األف ومائتان وع�صرون دينار جزائري ميثل قيمة ال�صيك.02 : مبلـغ : 
دج م�صاريف التنــفيذ .04 : مبلـغ : 39.633،2 دج احلق التنا�صبي .05 : مبلـغ :  7.530.30 الر�صم على القيمة امل�صافــة  .  مع االأمر برد مبلغ الكفالة ملن �صبقها .املبـلـغ االإجــــمــالـي 
الــواجــب الــدفــع مـــع ح�صـــاب احلــق التنا�صـبــي و مـ�صــاريف التنفيــــــذ و الر�صــــم علـى القيمـــة امل�صــافــة يقــدر بـ : 682.589.5 دج .ذلك خــالل مــهـلـة خمــــ�صــة ع�صــــر يــوم 

)15 يـــومـــا ( من تـاريـخ تــبليـغ هـذا التكليـــف واإال اأجــبــر عــلى ذلك بــكافــــة الطـــرق القــانــــونــيـــــة .
واإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�صر فـي اليوم و ال�صهر وال�صنة املـذكـــورين اأعـاله للعـمل به طبقا للقانـون .                                                                                      املح�صـر الق�صـائي/  مي�صة اإ�صماعيل

املكتب العمومي للمح�صر الق�صائي                                                  
     مكتب االأ�صتاذ/ مي�صه اإ�صماعيل حم�صر ق�صائي لدى حمكمة الوادي

 حي الرمـال - الوادي
   الهاتف: 0.32.13.89.37

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
                                               م�صـمــــــــون عـقـــــــد التبـلــــيــــــغ الر�صــمـــــــي 

                                                      مـحـــــ�صـر تكليــــــف بالـوفــــــاء
                                             عن طريق الن�صر طبقا لن�ض املادة 412 ف 04 من ق اإ م اإ

الرقـم: 1224/ 2020 .          
 بتاريخ : 09/06/2020 .     

بناء على اأمــــــر االإذن بن�صــــر م�صمون عقــد التبليغ الر�صمـــي بجريـــــدة يوميــــة وطنيـــة ال�صـادر عن حمكـمة  الـوادي بتاريــخ : 29/06/2020 حتــت رقـم : 00261/ 2020 .بناء 
ملبا�صـرة  املـخـــتـــار  مــوطـنـــها  املتـــخــذة  .و  بوعريرج  برج  امل�صيلة  طريق  الن�صاطات  منطقة   : مديرها.العنـــــوان  �صخ�ض  يف  ممثلة  الكرتونيك�ض  ا�صهم  ذات  كندور  �صركة   : طلب  على 
اإجـراءات التنــفيــذ بـ واليــة الــوادي .بناءا على املادتني 02 و12 من القانون 06/ 03 املوؤرخ يف 20/02/2006 املت�صمن تنظيم مهنة املح�صر الق�صائي .بـــناءا عـلى املواد 600 ، 612 
، 613 ، 623 ، 624 ، 625 مـن قانـون االإجـراءات املدنيـة و االإداريــة .قمــنا نحن االأ�صــتـاذ / مـــي�صـه اإ�صماعيـل املح�صر الق�صائي لدى حمكمة الـوادي بــالتـاريخ املـدون اأعـاله .بنــاءا 
على ال�صند التنــــفيذي املتمــثل يف : احلكــم  الق�صــم  اجلنـح  املمـــهور بال�صيـــغة التنــفيذية .ال�صادر عن حمكمة برج بوعريريج   بتاريـخ : 07/06/2017 رقــم اجلدول  :00879/ 
دج   584.220.00  : مبلـغ   :  01: بـ  والقا�صــي  ال�صنـد  .مب�صمـون  الوادي  والية  الوادي  اال�صنام  حي   : العنــوان  حممد  بن  ن�صر  عمامره   : بتكليف    17  /02674  : الفهـــر�ض  رقم   17
03 : مبلـغ  األـــــــــف  دينار جزائري تعوي�صا عن ال�صرر.  200.000.00 دج مائــــــتي  02 : مبلـغ :  األف ومائتان وع�صرون دينار جزائري ميثل قيمة ال�صيك.   خم�صمائة واأربعة وثمانون 
9.320.10 الر�صم على القيمة امل�صافــة  .   مع االأمر برد مبلغ الكفالة ملن �صبقها .   05 : مبلـغ :   49.053،2 دج احلق التنا�صبي .  04 : مبلـغ :  8،206،00 دج م�صــاريف التنـفيذ .    :
.املبـلـغ االإجــــمــالـي الــواجــب الــدفــع مـــع ح�صـــاب احلــق التنا�صـبــي و مـ�صــاريف التنفيــــــذ و الر�صــــم علـى القيمـــة امل�صــافــة يقــدر بـ : 850.799.30 دج .ذلك خــــــالل مــهـلـة 

خمــــ�صــة ع�صــــر يــوم )15 يـــومـــا ( من تـاريـخ تــبليـغ هـذا التكليـــف واإال اأجــبــر عــلى ذلك بــكافــــة الطـــرق القــانــــونــيـــــة .
واإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�صر فـي اليوم و ال�صهر وال�صنة املـذكـــورين اأعـاله للعـمل به طبقا للقانـون .                                                                                      املح�صـر الق�صـائي/  مي�صة اإ�صماعيل

املكتب العمومي للمح�صر الق�صائي                                                  
     مكتب االأ�صتاذ/ مي�صه اإ�صماعيل حم�صر ق�صائي لدى حمكمة الوادي

 حي الرمـال - الوادي
   الهاتف: 0.32.13.89.37

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
                                               م�صـمــــــــون عـقـــــــد التبـلــــيــــــغ الر�صــمـــــــي 

                                                      مـحـــــ�صـر تكليــــــف بالـوفــــــاء
                                            عن طريق الن�صر طبقا لن�ض املادة 412 ف 04 من ق اإ م اإ

الرقـم:1223/ 2020 .          
 بتاريخ : 09/06/2020 .     

بناء على اأمــــــر االإذن بن�صــــر م�صمون عقــد التبليغ الر�صمـــي بجريـــــدة يوميــــة وطنيـــة ال�صـادر عن حمكـمة  الـوادي بتاريــخ : 29/06/2020 حتــت رقـم : 00260/ 2020 .بناء 
ملبا�صـرة  املـخـــتـــار  مــوطـنـــها  املتـــخــذة  .و  بوعريرج  برج  امل�صيلة  طريق  الن�صاطات  منطقة   : مديرها.العنـــــوان  �صخ�ض  يف  ممثلة  الكرتونيك�ض  ا�صهم  ذات  كندور  �صركة   : طلب  على 
اإجـراءات التنــفيــذ بـ واليــة الــوادي .بناءا على املادتني 02 و12 من القانون 06/ 03 املوؤرخ يف 20/02/2006 املت�صمن تنظيم مهنة املح�صر الق�صائي .بـــناءا عـلى املواد 600 ، 612 
، 613 ، 623 ، 624 ، 625 مـن قانـون االإجـراءات املدنيـة و االإداريــة .قمــنا نحن االأ�صــتـاذ / مـــي�صـه اإ�صماعيـل املح�صر الق�صائي لدى حمكمة الـوادي بــالتـاريخ املـدون اأعـاله .بنــاءا 
على ال�صند التنـفيذي املتمــثل يف : احلكــم  الق�صــم  اجلنـح  املمـــهور بال�صيـــغة التنــفيذية .ال�صادر عن حمكمة برج بوعريريج   بتاريـخ : 07/06/2017 رقــم اجلدول  :00880/ 17 
رقم الفهـــر�ض : 02670/ 17 بتكليف  : عمامره ن�صر بن حممد العنــوان : حي اال�صنام الوادي والية الوادي .مب�صمـون ال�صنـد والقا�صــي بـ :01 : مبلـغ : 1.200.540.11 دج مليون 
03 : مبلـغ :  400.000.00 دج اأربعمائــة األـف دينار جزائري تعوي�صا عن ال�صرر.   ومائتي األف وخم�صمائة واأربعون  دينار جزائري واإحدى ع�صر �صنتيم ميثل قيمة ال�صيك.02 : مبلـغ : 
16.344.10 الر�صم على القيمة امل�صافــة  .  مع االأمر برد مبلغ الكفالة ملن �صبقها .   05 : مبلـغ :   86.021،60 دج احلق التنا�صبي .   04 : مبلـغ :  8،206،00 دج م�صاريف التنـفيذ . 
.املبـلـغ االإجــــمــالـي الــواجــب الــدفــع مـــع ح�صـــاب احلــق التنا�صـبــي و مـ�صــاريف التنفيــــــذ و الر�صــــم علـى القيمـــة امل�صــافــة يقــدر بـ : 1.711.111.81 دج  .ذلك خــــــالل 
مــهـلـة خمــــ�صــة ع�صــــر يــوم )15 يـــومـــا ( من تـاريـخ تــبليـغ هـذا التكليـــف واإال اأجــبــر عــلى ذلك بــكافــــة الطـــرق القــانــــونــيـــــة . واإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�صر فـي 
اليوم و ال�صهر وال�صنة املـذكـــورين اأعـاله للعـمل به طبقا للقانـون .                                                                                                                                                             املح�صـر الق�صـائي/  مي�صة اإ�صماعيل

املكتب العمومي للمح�صر الق�صائي                                                  
     مكتب االأ�صتاذ/ مي�صه اإ�صماعيل حم�صر ق�صائي لدى حمكمة الوادي

 حي الرمـال - الوادي
   الهاتف: 0.32.13.89.37
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�صفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�صايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�صيا�صية، فعلى كل  من يريد امل�صاهمة مبو�صوع ، 
journalaltahrir@gmail.com   :مقال، فكرة اأن ير�صلها لركن م�صاهمات   على اميايل التحرير

اأمور  يف  اخلو�س  ال�ضبهات  فتنة  هذه 
ظهور  املخالفة،  املقالت  ظهور  الدين، 
الدين  الفنت يف  هذا من  املخالفة  الفرق 
من  ن�ضاء  ما  ن�ضاأ  منها  ال�ضبهات،  فنت 
القدرية،  فرقة  الإ���ض��لم  يف  ال��ف��رق 
وفنت  ال�ضيعة،  فتنة  اجلهمية،  فرقة 
وهذه  الفنت،  هذه  من  انحدرت  كثرية 
الله عليه و�ضلم:  الفرق كما قال �ضلى 
�ضتفرتق هذه الأمة على ثلث و�ضبعني 
فرقة كلها يف النار اإل واحدة ، قالوا: من 
هي يا ر�ضول الله؟ قال: من كان على ما 
اليوم  اأنا عليه  ما  اأو على مثل  اأنا عليه 
ت�ضمى  ناجية  واحدة  فرقة  واأ�ضحابي 
الفرقة الناجية، لأنها جنت من النار كلها 
يف النار اإل واحدة جنت من النار ب�ضبب 
اأنها مت�ضكت مبا كان عليه الر�ضول �ضلى 
الله عليه و�ضلم واأ�ضحابه، وثبتوا على 
ذلك، و�ضربوا عليه رغم ما يعرت�ضهم 
اأنهم  اإل  امل�ضقات  ال�ضعوبات ومن  من 
�ضربوا، وثبتوا على ما كان عليه ر�ضول 
واأ�ضحابه  و�ضلم  عليه  الله  �ضلى  الله 

ومل ينجرفوا مع الفرق املنجرفة.
وقال �ضلى الله عليه و�ضلم لأ�ضحابه: 
اْخِتَلًفا  ى  َف�َضرَيَ ِمْنُكْم  َيِع�ْس  َمْن  ُه  َفاإِنَّ
َلَفاِء  اخْلُ ِة  َو�ُضنَّ ِتي  ِب�ُضنَّ َفَعَلْيُكْم  َكِثرًيا 
ُكوا  مَتَ�ضَّ َبْعِدي  من  امْلَْهِديِّنَي  ا�ِضِديَن  الرَّ
اُكْم  َواإِيَّ َواِجِذ  ِبالنَّ َعَلْيَها  وا  َوَع�ضُّ ِبَها 
َدَثٍة ِبْدَعٌة  َدَثاِت الأُُموِر َفاإِنَّ ُكلَّ حُمْ َوحُمْ
َوُكلَّ  رواية:  ، ويف  َلَلٌة  �ضَ ِبْدَعٍة  َوُكلَّ 
اِر ، الر�ضول ما ترك �ضيئا  َلَلٍة يِف النَّ �ضَ
اإل و�ضحه لنا، وبينه لنا، ومن ذلك اأنه 
اأنه  الفنت:  هذه  من  امل�ضلم  موقف  بني 
يكون على ما كان عليه الر�ضول �ضلى 
وي�ضرب  ذلك  ويلزم  و�ضلم  عليه  الله 
عليه، ويكون على �ضنة الر�ضول �ضلى 
فيه  هذا  واأ�ضحابه،  و�ضلم  عليه  الله 
النجاة من الفنت، وهذا موقف امل�ضلم من 
معها  ينجرف  ول  ينخدع  ل  اأنه  الفنت 
عليه،  وي�ضرب  دينه،  على  يبقى  واإمن��ا 
الله  �ضلى  الله  ر�ضول  يف  قدوة  وله 
اخللفاء  ل�ضيما  واأ�ضحابه  و�ضلم  عليه 

الرا�ضدين املهديني.
الفنت  هذه  من  املنجيات  من  وكذلك 
جماعة  يلزم  اأنه  منها:  امل�ضلم  وموقف 
املوجودين  امل�ضلمني  واإم��ام  امل�ضلمني 
امل�ضلمني  جماعة  مع  فيكون  عهده،  يف 
الفرق  عن  ويبتعد  امل�ضلمني  واإم���ام 
ر�ضي  اليمان  بن  حذيفة  لأن  املخالفة، 
الله  �ضلى  الله  ر�ضول  �ضاأل  عنه  الله 
النا�س  كان  قال:  الفنت  عن  و�ضلم  عليه 
عليه  الله  �ضلى  الله  ر�ضول  ي�ضاألون 
و�ضلم عن اخلري وكنت اأ�ضاأله عن ال�ر 
�ضاأله:  اأنه  ذلك  من  يدركني  اأن  خمافة 
اأدركني  اإن  تاأمرين  ما  ي�ضنع؟  م��اذا 
قال:  الختلف  الفنت  وقت  اأي  ذل��ك؟ 
ما  َواإَِماَمُهْم  امْلُ�ْضِلِمنَي  َجَماَعَة  َتْلَزُم 

اإذا  قلة،  كانوا  ول��و  موجودين  دام��وا 
كانوا على احلق تلزمهم وتكون معهم، 
امل�ضلمني،  اإم��ام  اإمامهم،  حتت  وتكون 
لأن هذا منجاة من الفنت باإذن الله، َتْلَزُم 
تنجرف  ول  َواإَِماَمُهْم  امْلُ�ْضِلِمنَي  َجَماَعَة 
با�ضم  اأو  )احلرية  با�ضم  املنجرفني  مع 
با�ضم  اأو  العلمانية  با�ضم  اأو  الدميقراطية 
التعددية اأو ما اأ�ضبه ذلك(، ل لي�س هذا 
بديننا وننحاز مع  نتم�ضك  عندنا، نحن 

جماعة امل�ضلمني واإمام امل�ضلمني.
الفنت عند حدوثها،  النجاة من  هذه هي 
بزخرف  نعرت  ول  بالدعايات،  نغرت  ول 
التي  ال�ضبهات  اإىل  ن�ضغي  ول  القول، 
امل�ضلمني  جماعة  من  جتتثنا  اأن  حتاول 
الله  امل�ضلمني، قال حذيفة ر�ضي  واإمام 
اإَِماٌم؟  َلُهْم َجَماَعٌة َوَل  عنه: فاإِْن مَلْ يُكْن 
جاءت   - بالله  اإل  قوة  ول  حول  ول   -
ول  جماعة  هناك  ولي�س  عظيمة  فنت 
اإمام للم�ضلمني، َقاَل: َفاْعَتِزْل ِتْلَك اْلِفَرَق 
هذه  اعتزل  الفنت،  يف  تدخل  ل  َها  ُكلَّ
ميزة  لبع�ضها  لي�س  لأنها  كلها  الفرق 
ولي�س  جماعة  فيها  لي�س  بع�س،  على 
تاءه  �ضلل  على  كلها  فهي  اإمام،  فيها 
تكون  اأن  ولو  اعتزلها  معها،  تدخل  ل 
ِل �َضَجَرٍة  وحدك: َوَلْو اأَْن َتَع�سَّ َعَلى اأَ�ضْ
 ، َذِلَك  َعَلى  َواأَْنَت  امْلَْوُت  ُيْدِرَكَك  َحتَّى 

فهذا موقف امل�ضلم من الفنت.
وهم  ومكان  زمان  كل  يف  املنافقني  اإن 
يعي�ضون بيننا ورمبا يكونون من اأولدنا، 
ومن جماعتنا اإنهم يرتب�ضون بامل�ضلمني 
اإذا  دائما،  العدو  مع  وينحازون  الدوائر، 
جاءت الفنت انحازوا اإىل العدو وتركوا 
امل�ضلمني كما ح�ضل منهم يوم الأحزاب 
الر�ضول  عهد  يف  الأح��زاب  غ��زوة  يف 
العرب  تاألف  ملا  و�ضلم  عليه  الله  �ضلى 
عليه  الله  �ضلى  الله  ر���ض��ول  على 
على  الق�ضاء  يريدون  وج��اءوا  و�ضلم 
الق�ضاء  يريدون  وامل�ضلمني،  الإ�ضلم 
على ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم 
باملدينة وهم  واأحاطوا  واأ�ضحابه، جاءوا 
كرثة كافرة من القبائل عند ذلك انحاز 
الذي  العهد  ونق�ضوا  اليهود  معهم 
عليه  الله  �ضلى  الر�ضول  مع  اأغرموه 
الكفار  �ضفوف  اإىل  ونظموا  و�ضلم، 
ر�ضول  اأن��ه  يعرفون  كتاب  اأه��ل  وهم 
الله �ضلى الله عليه و�ضلم انحازوا مع 
الله  وقال  الكفار  مع  و�ضاروا  اأع��داءه 
جل وعل: )اإِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن 
اُر َوَبَلَغْت  اأَ�ْضَفَل ِمْنُكْم َواإِْذ َزاَغْت الأَْب�ضَ
ُنوَن*  ِه الظُّ وَن ِباللَّ َناِجَر َوَتُظنُّ اْلُقُلوُب احْلَ
ِزْلَزاًل  َوُزْلِزُلوا  امْلُوؤِْمُنوَن  اْبُتِلَي  ُهَناِلَك 
وما  املوؤمنني  موقف  كان  ماذا  �َضِديد( 

كان موقف املنافقني؟.
يقول الله �ضبحانه و تعاىل:

َيُقوُل  َواإِْذ  �َضِديد*  ِزْل��َزاًل  )َوُزْل��ِزُل��وا 
َمَر�ٌس  ُقُلوِبِهْم  يِف  ِذيَن  َوالَّ امْلَُناِفُقوَن 
و  ُغُرور(،  اإِلَّ  َوَر�ُضوُلُه  ُه  اللَّ َوَعَدَنا  َما 
الر�ضول عليه ال�ضلة و ال�ضلم وعدنا 

اأنه �ضينت�ر واأنه �ضيب�ضط الأمن على 
وكذا  كذا  من  الراكب  وي�ضري  اجلزيرة 
اآمنا والآن يقولون ل نقدر الذهاب اإىل 
ق�ضاء حوائجنا، فاأين وعد الر�ضول عليه 

ال�ضلة و ال�ضلم؟.
ُه  اللَّ َوَعَدَنا  )َما  عل:  و  جل  الله  يقول 
َوَر�ُضوُلُه اإِلَّ ُغُرور( هذا موقف املنافقني.
امْلُوؤِْمُنوَن  َراأَى  )َومَلَّ��ا  املوؤمنون:  واأم��ا 
ُه  اللَّ َوَع��َدَن��ا  َما  َه��َذا  َقاُلوا  الأَْح���َزاَب 
َوَما  َوَر�ُضوُلُه  ُه  اللَّ َدَق  َو�ضَ َوَر�ُضوُلُه 
امْلُوؤِْمِننَي  ِمْن  َوَت�ْضِليمًا*  اإِميَانًا  اإِلَّ  َزاَدُهْم 
َعَلْيِه  َه  اللَّ َعاَهُدوا  َما  َدُقوا  �ضَ ِرَج��اٌل 
َمْن  َوِمْنُهْم  َنْحَبُه  ى  َق�ضَ َمْن  َفِمْنُهْم 
ُه  اللَّ ِلَيْجِزَي  َتْبِديًل*  ُلوا  َبدَّ َوَما  َيْنَتِظُر 
امْلَُناِفِقنَي  َب  َوُيَعذِّ ْدِقِهْم  ِب�ضِ اِدِقنَي  ال�ضَّ
َكاَن  َه  اللَّ اإِنَّ  َعَلْيِهْم  َيُتوَب  ْو  اأَ �َضاَء  اإِْن 
َكَفُروا(  ِذيَن  الَّ ُه  اللَّ َوَردَّ  َرِحيمًا*  َغُفوراً 
المتحان  ح�ضل  ملا  الآن  النتيجة  هذه 
وانحاز  املوؤمنني  عن  املنافقون  وامتاز 
كتاب  اأه��ل  وه��م  الكفار  مع  اليهود 
ِذيَن  ُه الَّ يعرفون اأنه ر�ضول الله: )َوَردَّ اللَّ
ُه  َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم مَلْ َيَناُلوا َخرْياً َوَكَفى اللَّ
َعِزيزاً(  َقِوّيًا  ُه  اللَّ َوَكاَن  اْلِقَتاَل  امْلُوؤِْمِننَي 
َها  اأَيُّ )َيا  يقول:  الآيات  هذه  مطلع  ويف 
َعَلْيُكْم  ِه  اللَّ ِنْعَمَة  اْذُكُروا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ
ِريحًا  َعَلْيِهْم  ْر�َضْلَنا  َفاأَ ُجُنوٌد  َجاَءْتُكْم  اإِْذ 
َتْعَمُلوَن  مِبَا  ُه  اللَّ َوَكاَن  َتَرْوَها  مَلْ  َوُجُنوداً 

رياً( ماذا ح�ضل؟. َب�ضِ
ُه امْلُوؤِْمِننَي  امل�ضلمون ما قتلوا )َوَكَفى اللَّ
باردة  �ضديدة  ريحًا  الله  اأر�ضل  اْلِقَتاَل( 
واأنزل  وح�ضبتهم  �ضدروهم  فكفئت 
يف  الرعب  تلقي  ال�ضماء  من  ملئكة 
)َوَردَّ  مهزومني  خائفني  فرحلوا  قلوبهم 
ِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم مَلْ َيَناُلوا َخرْياً  ُه الَّ اللَّ
ُه  اللَّ َوَكاَن  اْلِقَتاَل  امْلُوؤِْمِننَي  ُه  اللَّ َوَكَفى 
َظاَهُروُهْم(  ِذيَن  الَّ َواأَْن��َزَل  َعِزيزا*  َقِوّيًا 
معهم  وانحازوا  اأعانوهم  الذين  اليهود 
اأنزلهم الله من ح�ضونهم التي حت�ضنوا 
بها وظنوا اأنها متنعهم من الله عز وجل: 
ِذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن اأَْهِل اْلِكَتاِب  )َواأَْنَزَل الَّ
ُقُلوِبِهْم  يِف  َوَق��َذَف  يِهْم  َيا�ضِ �ضَ ِم��ْن 
َفِريقًا*  وَن  َوَتاأْ�ِرُ َتْقُتُلوَن  َفِريقًا  ْعَب  الرُّ
َواأَْمَواَلُهْم  َوِدَياَرُهْم  ُهْم  اأَْر�ضَ َواأَْوَرَثُكْم 
اأول  خيرب  يف  هذا  َتَطُئوَها(  مَلْ  َواأَْر�ضًا 
ال�ضرب؛  نتيجة  النتيجة،  هذه  تطئوها  مل 
)َوُزْل��ِزُل��وا  بعدما  المتحان  بعد  لكن 
َناِجَر(  احْلَ اْلُقُلوُب  )َوَبَلَغْت  �َضِديد(  ِزْلَزاًل 
لكنهم ثبتوا، ووجدوا وعد لله �ضبحانه 
اإذا  النتيجة،  هي  هذه  و�ضربوا  وتعاىل 
متيز املوؤمن ال�ضادق من املنافق الكاذب 
غريها،  وعند  والفتنة  املحنة  هذه  عند 
اإج��راء  يف  وع��ل  جل  الله  حكمة  ه��ذه 

الفنت.
اأقبلوا  الكفار  تعملون  كما  وال��ي��وم 
وق�ضي�ضهم  بقب�ضهم  امل�ضلمني  على 
وكيدهم  واأ�ضلحتهم  مكرهم  وخمتلف 
يردون الق�ضاء على الإ�ضلم وامل�ضلمني 
واأنها  مظلومة،  ال�ضعوب  اأن  بحجة 

وبحجة  حقوقها  تريد  واأنها  مقهورة، 
والدميقراطية  باحلقوق  واملطالبة  احلرية 
الكتاب  من  اإليهم  وانحاز  اآخره،  واإىل 
انحاز  م��ن  وامل��خ��دوع��ني  امل��غ��روري��ن 
ويقولون  باأل�ضنتهم  يتكلمون  و�ضاروا 
ي�ر  لن  هذا  كل  ولكن  يقولون؛  ما 
ينادون  الآن  وامل�ضلمني،  الإ���ض��لم 
املذاهب  وبحرية  الفكرية  بالتعددية 
وحرية املقالت واإىل اآخره، يعني ما لنا 

دين؟.
ال�ضماء  من  كتابا  علينا  الله  ينزل  اأمل 
بتباع  وياأمرنا  ر�ضوًل  اإلينا  وير�ضل 
ولة  بطاعة  واللتزام  وال�ضنة،  الكتاب 
اأَِطيُعوا  اآَمُنوا  ِذيَن  َها الَّ اأَيُّ الأمور من: )َيا 
الأَْم��ِر  َواأُْويِل  �ُضوَل  الرَّ َواأَِطيُعوا  َه  اللَّ
اإِىَل  وُه  ِمْنُكْم َفاإِْن َتَناَزْعُتْم يِف �َضْيٍء َفُردُّ
ِه  ِباللَّ ُتوؤِْمُنوَن  ُكنُتْم  اإِْن  �ُضوِل  َوالرَّ ِه  اللَّ
ِويًل(،  َواْلَيْوِم الآِخِر َذِلَك َخرْيٌ َواأَْح�َضُن َتاأْ
تعنيه  ما  بكل  امل���راأة  بحرية  ي��ن��ادون 
الطيبة  باحلرية  هي  ما  البهيمية  احلرية 
واخل�ضوع  اخلنوع  من  املراأة  حترر  التي 
لل�ضهوات ورغبات الكفار، واأن تكون 
)َوَلْي�َس  مثل الرجل وهي لي�ضت كرجل 
مثل  تكون  اأن  يردون  َكالأُْنَثى(،  َكُر  الذَّ
اأن  ال��رج��ال،  اأعمال  تتوىل  اأن  الرجل 
تخرج من البيوت التي هي مقار عملها: 
َج  َترَبُّ ْجَن  َترَبَّ َول  ُبُيوِتُكنَّ  يِف  )َوَق��ْرَن 
َواآِتنَي  لَة  ال�ضَّ َواأَِقْمَن  الأُوىَل  ِة  اِهِليَّ اجْلَ

َكاَة( ل يردون هذا. الزَّ
يردون اأن تكون املراأة امل�ضلمة مثل املراأة 
الغربية الكافرة، بل واأحق منها �ضتكون 
اأحق منها لأنها كفرة نعمة الله وتركت 
املراأة  من  اأحق  و�ضارت  الإ�ضلم  اآداب 
ومل  الإ�ضلم  تعرف  مل  التي  الكفارة 
تع�س حتت ظلِه فرتة طويلة فتكون اأذل 
ويعلمون  هذا،  يردون  هم  بكثري  منها 
املجتمع  اجنرف  الن�ضاء  اجنرفت  اإذا  اأنها 
ُقوا  َواتَّ و�ضلم:  عليه  الله  �ضلى  لقوله 

اِئيَل  اإِ�ْرَ َبِني  ِفْتَنِة  َل  وَّ اأَ َف��اإِنَّ  النِّ�َضاَء 
َكاَنْت يِف النِّ�َضاِء ، قال �ضلى الله عليه 
اأَ�َرَّ َعَلى  ِفْتَنًة  َبْعِدى  َتَرْكُت  َما  و�ضلم: 
الن�ضاء  اأن  عرفوا  ملا  النِّ�َضاِء  ِمَن  َجاِل  الرِّ
بهذه املثابة جندوها �ضد اأخلقها، و�ضد 
ماأربهم  لينالوا  جمتمعها  و�ضد  دينها، 
ونا�رهم  عليها  رك��زوا  ب��امل��راأة،  بها 
اأبناءنا  من  املنافقني  من  نا�رهم  من 
ذلك �ضاروا  نا�رهم على  ومن حولنا 
ينعقون باآرائهم ويعلون هذه الآراء التي 

ل يعرفون مغزاها ول معناها.
دول متقدمة  قبل  لأنها جاءت من  واإمنا 
احلقيقة،  يف  متاأخرة  وه��ي  بزعمهم 
فريونها  الغرب  دول  من  اأفكار  جاءت 
كماًل واأننا متاأخرون واأننا، واأننا، نحتاج 
وهو  الإ�ضلح  ي�ضمونها  اإ�ضلح  اإىل 
ِلُحوَن( كما يقول  َا َنْحُن ُم�ضْ الإف�ضاد )اإِمنَّ
يِف  ُتْف�ِضُدوا  ل  َلُهْم  ِقيَل  املنافقون:)َواإَِذا 
اأَل  ِلُحوَن*  ُم�ضْ َنْحُن  َا  اإِمنَّ َقاُلوا  الأَْر�ِس 
َي�ْضُعُروَن(  ل  َوَلِكْن  امْلُْف�ِضُدوَن  ُهْم  ُهْم  اإِنَّ
ومل  الفنت  عند  ه���وؤلء  موقف  فهذا 
ي�ضرب على ذلك اإل اأهل الإميان واليقني 
بالدعايات،  يغرتون  ل  الذين  والثبات 
نحن ولله احلمد ل�ضنا يف �ضك من ديننا 
ل  فلماذا  عقدتنا،  من  �ضك  يف  ول�ضنا 

نتم�ضك بديننا ون�ضرب عليه؟.
به  لكم  واأ���رب  كلم  من  اأقوله  وما 
لي�س  براهني،  و  حجج  من  الأمثلة  هذه 
فائدة، ومادام  واأنه ل  تيئي�ًضا وتخذيًل، 
يق�ضي  حتى  فلن�ضت�ضلم  كذلك  الأمر 
هذا  مع  اإن  بل  مفعوًل،  كان  اأم��ًرا  الله 
ال�ر واخلبث فاإن هناك اخلري ولله احلمد 
لكنه  غيورون،  وال�ضاحلون  موجود 
قليل يف مقابل ال�ر القائم فنقول مثل 
هذا الكلم لينتبه النا�س واإل، فاإنه: ))ل 
تزال طائفة من اأمتي ظاهرين على احلق 
خالفهم  من  ول  خذلهم  من  ي�رهم  ل 

حتى ياأتي اأمر الله((.

التهديدات اجلديدة لوباء عمالق غام�ض قادم الكت�صاح العامل...        
وفنت ال�صهوات تكون يف ال�صلوك واالأخالق وامللذات وامل�صتهيات للبطون والفروج وغري ذلك من ال�صهوات كما قال جلَّ وعال يف �صورة التوبة: )َكَما ا�ْصَتْمَتَع 
الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم ِبَخالِقِهْم( يعني: ب�صهواتهم )َفا�ْصَتْمَتُعوا ِبَخالِقِهْم َفا�ْصَتْمَتْعُتْم ِبَخالِقُكْم َكَما ا�ْصَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم ِبَخالِقِهْم( ت�صبهتم بهم يف نيل ال�صهوات 
َواأَْكرَثَ  ًة  ُقوَّ ِمْنُكْم  اأَ�َصدَّ  )َكاُنوا  واالمتحان  االبتالء  اأنظروا  ًة(  ُقوَّ ِمْنُكْم  اأَ�َصدَّ  َكاُنوا  َقْبِلُكْم  ِمْن  )َكالَِّذيَن  واأخالقكم،  دينكم  ح�صاب  على  كانت  واإن  املحرمة 
اأَْمَوااًل َواأَْوالدًا َفا�ْصَتْمَتُعوا ِبَخالِقِهْم( اأي: بن�صيبهم من هذه االأمور، انطلقوا معها تاركني لدينهم يف فروجهم، ويف بطونهم، ويف رئا�صاتهم، ويف ما ي�صتهون: 

وا(. ُتْم َكالَِّذي َخا�صُ )َفا�ْصَتْمَتُعوا ِبَخالِقِهْم َفا�ْصَتْمَتْعُتْم ِبَخالِقُكْم َكَما ا�ْصَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم ِبَخالِقِهْم( ت�صبه، ثم قال: )َوُخ�صْ
حممد  االأمني غــــرنا�ض

�جلزء �لأخري
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حـدث وال حـرج

�صدام ح�صني يعود للعراق 
من جديد

ظهور جديد 
لل�صبع 

املخطط بعد 
فقدانه منذ 
الثمانينات 
يف غابات 

تيبازة

صـــورة و تعــليق 

نقلت تقارير اأجنبية اأم�س �ضورا ملجموعة 
من ال�ضباب العراقي وهي توؤدي 

اغنية »فوت بيها وعا لزمل خليها« 
لرئي�س احلكومة اجلديد م�ضطفى 

الكاظمي حلثه على �رب الدواع�س 
واجلماعات امل�ضلحة يف العراق 

وللنجاح يف حربه على كرونا، الذي 
اأطاح بعديد ال�ضحايا.وتعود هذه 

الغنية لفرتة الرئي�س الراحل �ضدام 
ح�ضني، كان يوؤدي كلماتها اإعجابا 

بها وكانت اغنيته املف�ضلة التي 
اأداها الفنان العراقي املعروف 

قا�ضم ال�ضلطان اأيام بدء 
الغزو الأمريكي.

حتى ال يتكرر هذا ال�صلوك الطائ�ض
يقول مراقبون اأن حادثة العتداء التي تعر�س لها اأول ام�س مدير 

م�ضت�ضفى علي بو�ضحابة بخن�ضلة جمال بغدادي �ضابقة خطرية و �ضلوك 
غري ح�ضاري ل يقبله ل املنطق و ل العقل، فمهما كانت ال�ضباب و 

امل�ضببات و الظروف فهناك قوانني اجلمهورية التي يتوجب على اجلميع  
احرتامها واللجوء اليها عندما تقت�ضي ال�رورة  واحلاجة اىل ذلك، 

والحتكام اليها بعيدا  عن العنف  و التعنيف و الألفاظ البائ�ضة و عن 
الت�رفات الطائ�ضة واملرفو�ضة وامل�ضينة، التي يجب التنديد بها حتى 
لتتكرر، ان مثل هذا العتداء يعد انتهاكا لقوانني اجلمهورية  قبل اأن 
يكون انتهاكا و تعديا على حرمة امل�ضت�ضفى و مديرها وهي ظاهرة 

خطرية ولحجة لأ�ضحابها، يجب حماربتها ك�ضلوك طائ�س مرفو�س 
قانونا و خلقا، ليبقى ال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه اىل متى تبقى مثل هذه 
العتداءات و يف كل مرة على املوظفني، ل�ضيما ممتهني ال�ضحة  تتكرر 

و رمبا لأتفه ال�ضباب؟ ي�ضيف معلقون      

 التحقيق فى حفل زفاف اأقيم مبقربة

�أثار �إقامة حفل يف مقبة تون�صية، �نتقاد�ت و��صعة على مو�قع �لتو��صل �لجتماعى، 
�لأمر �لذى دفع �جلهات �مل�صوؤولة للتحرك، و�لأمر بفتح حتقيق يف �حلادثة، ووفقا ملا 
�أورده موقع “�صكاى نيوز”، �أمرت �لنيابة �لعامة باملهدية جنوب تون�س، بفتح حتقيق 

لنتهاك حرمة �ملقابر، كما تعهدت �ل�صرطة يف �ملدينة مبتابعة �لق�صية، ح�صبما نقلت 
�صحيفة “�ل�صروق” �لتون�صية عن �لناطق �لر�صمي با�صم حماكم �ملن�صتري و�ملهدية فريد 

بن جحا. و�أفاد بن جحا باأن �لبحث م�صتمر حول مقطع فيديو مت تد�وله حلفل زفاف 
�أقيم باأحد مقابر �ملدينة �لقدمية يف �ملهدية.  وتد�ول رو�د مو�قع �لتو��صل �لجتماعي 

مقطع فيديو حلفل زفاف �أقيم يف مقبة باملهدية، وظهرت فيه جمموعة من �لن�صاء 
وهنرّ يغنني ويرق�صن، ويجل�صن على �صو�هد �لقبور.

مريكل: لهذا ال�صبب ◄
ال اأرتدي الكمامة

ك�ضفت امل�ضت�ضارة الأملانية 
اأنغيل مريكل، عن �ضبب عدم 
ارتدائها الكمامة الواقية خلل 

موؤمتر �ضحفي عقدته مع الرئي�س 
الفرن�ضي اإميانويل ماكرون. 

جاء ت�ريح مريكل ردا 
على �ضوؤال �ضحفي 

اأملاين وجهه لها قائل: “من امللحظ اأننا مل نَرك 
قط ترتدين كمامة، فلماذا؟ واأو�ضحت مريكل 

قائلة: “اإذا اتبعت قواعد التباعد الجتماعي، فلن 
اأحتاج اإىل ارتداء قناع، لكن عندما ل اأتبعها، 
مثلما عندما اأذهب للت�ضوق على �ضبيل املثال، 

فبالتاأكيد اأنكم ل تروين، واإل فقد ميكنك روؤيتي 
مرتدية الكمامة”، وتابعت مبت�ضمة “لكنني لن 

اأخربك اأين اأذهب للت�ضوق”.

اإجناز طبي يحمل االأمل للن�صاء غري 
القادرات على االإجناب

ك�صفت در��صة حديثة عن وجود �أمل جديد للن�صاء غري �لقادر�ت على �لإجناب، حيث جنح �لعلماء يف �إن�صاء 
رحم ��صطناعي قابل لل�صتمر�ر يف �لأر�نب.و�أثبت علماء من �لوليات �ملتحدة �أن �لأرحام �ملزروعة قادرة 

على دعم �لإخ�صاب، وتطور �جلنني، و�لولدة �حلية - مع ن�صل طبيعي.و�إذ� ُحقق �لإجناز لدى �لب�صر، فاإن 
�لإجر�ء - �لذي تزرع فيه �لأن�صجة من �ملتلقي - ميكن �أن يزيل خطر �لرف�س �ملرتبط بعمليات زرع 

�لرحم.وقال معد �لدر��صة و�أخ�صائي �مل�صالك �لبولية، �أنتوين �أتال، من معهد Wake Forest للطب 
�لتجديدي: "�أظهرت �لدر��صة �أن �أن�صجة �لرحم �ملهند�صة قادرة على دعم �حلمل �لطبيعي، و�أن منو 

�جلنني كان طبيعيا. ومع مزيد من �لتطور، قد يوفر هذ� �لنهج م�صار� للحمل لدى �لن�صاء ذو�ت 
�لرحم غري �لطبيعي ويف �لدر��صة، قام �لدكتور �أتال وزملوؤه بدر��صة �أن�صجة �لرحم �لوظيفية 

�ملهند�صة بيولوجيا و�ملُ�صممة خ�صي�صا من خليا �لرحم �خلا�صة بالأر�نب، وزرعوها يف هيكل قابل 
للتحلل. و��صُتخدم هذ� �لنهج �لو��صع، �لذي بد�أه �لفريق، لدى �لب�صر ل�صتعادة �لوظيفة للأع�صاء 

�لأنبوبية، مثل �لإحليل وبع�س �لأع�صاء �ملجوفة مبا يف ذلك �ملثانة و�ملهبل.ومع ذلك، فاإن 
�لرحم هو ع�صو �أكرث تعقيد� ب�صكل كبري - يجب �أن يكون قادر� على �أد�ء وظائف دعم �جلنني 
�ملزروع وبالتايل متكني منوه.وزرع �لباحثون هياكل مهند�صة بيولوجيا لدى 14 �أرنبا، و�أثبتو� 

�أن �لأرحام �ل�صطناعية كانت قادرة على �إن�صاء �لهياكل �ل�صبيهة بالأن�صجة �ملحلية، �للزمة 
لدعم �لتكاثر �لطبيعي.وبعد 6 �أ�صهر من عملية �لزرع، �ُصمح للحيو�نات بالتز�وج ب�صكل طبيعي 

مع �لذكور �خل�صبة.
وقال �لباحث و�لطبيب �لبيطري، كودي ويليامز، من معهد Wake Forest: "ت�صري نتائجنا �إىل �أن 

�لرحم �مل�صمم للأن�صجة، ��صتجاب للتوتر�ت و�ل�صللت �مليكانيكية، �لتي حْتُدث �أثناء �حلمل. ويجري 
�لتخطيط ملزيد من �لدر��صات قبل �لتفكري يف �لتجارب �ل�صريرية"
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درجات احلرارة �صتعود اإىل و�صعها العادي يوم ال�صبت القادم
تيار �صغط قادم من �جلنوب �صبب موجة �حلر �ل�صديد باملناطق �ل�صاحلية

لوؤي ي
----------------------

م�صوؤولة  رقطة  بن  هو�رية  و�أكدت 
للأر�صاد  �لوطني  بالديو�ن  �لت�صال 
ر�جعة  �لو�صعية  هذه  �أن  �جلوية، 
�إىل ��صتقر�ر مر�كز ن�صطة يف �جلو و 
وجود تيار �صغط منخف�س قادم من 
�جلنوب و�لذي ي�صمل كذلك �ملناطق 
�ل�صو�حل،  من  و�لقريبة  �ل�صاحلية 
�حلـــر�رة  درجـــات  �أن  �إىل  م�صرية 
�لأربــعــاء  يــوم  مــن  �بــتــد�ء  �صت�صهد 
من  خمتلفة  مناطق  على  �نخفا�صا 
و�صعها  �إىل  تــعــود  �أن  قبل  �لــبــلد 

�لطبيعي يوم �ل�صبت �ملقبل.

�إن �حلر�رة �صتنخف�س خلل  وقالت 
درجــات  �إىل  �ملقبلة  �لقليلة  ــام  �لأي
درجة   32 و  درجــة   28 بني  تــرت�وح 
38 درجة  مئوية على �صمال �لبلد و 
�لــد�خــلــيــة.  �لـــوليـــات  مــئــويــة يف 
�ملرتفعة  ــر�رة  �حل �أن  �أو�صحت  كما 
م�صتوى  عــلــى  بــاملــقــابــل  �صت�صتمر 
�ملناطق �لد�خلية لغرب �لبلد حيث 
�إىل  �حلر�رة  درجات  ت�صل  �أن  ميكن 
40 درجة مئوية و تتجاوز 45 درجة 
ــع درجـــات  ــوب م ــن مــئــويــة عــلــى �جل
يف  حملًيا  مئوية  درجة   47 �إىل  ت�صل 

عني �صالح و �أدر�ر.
�ل�صدد،  هذ�  يف  رقطة،  بن  و�أ�صارت 

للأر�صاد  �لوطني  �لــديــو�ن  �أن  �إىل 
ب�صاأن  تنبيًها  ــدر  ــص �أ� قــد  �جلــويــة 
مــوجــة �حلـــر هـــذه بـــالإعـــلن عن 

درجة   47 �إىل  ت�صل  حر�رة  درجات 
مئوية على �صمال مترن��صت، و �أدر�ر 
على  مئوية  درجــة   44 و  ورقــلــة،  و 

على  �لغربية  �لد�خلية  �لــوليــات 
مع�صكر،  �ل�صلف،  غــلــيــز�ن،  غـــر�ر 
 38 و  �ــصــعــيــدة،  و  بلعبا�س  �ــصــيــدي 

درجة على �ملناطق �ل�صاحلية.
�لتوقعات  �أن  �إىل  ــارة  ــص �لإ� ــدر  وجت
للأر�صاد  �لوطني  للديو�ن  �ملو�صمية 
ــن درجـــات  ــد حتــدثــت ع ــة ق ــوي �جل
ب�صكل  تــــرت�وح  مرتفعة  حــــر�رة 
�لعادية”  فوق  �إىل  “�لعادية  من  عام 
ــف )جـــــو�ن-  ــي ــص ــ� خــــلل هــــذ� �ل
�ملناطق  يف  خا�صة  �أوت(،   – جويلية 
“نق�س  ب�صبب  ل�صيما  �ل�صاحلية، 
خــلل  �مل�صجل  �لأمطار”  هــطــول 

ف�صلي �ل�صتاء و �لربيع �ملا�صيني.

املناطق  لي�صمل  تيار �صغط منخف�ض قادم من اجلنوب،  البالد، ناجمة عن  التي تخ�ض عدة مناطق من  اأن موجة احلر  الوطني لالأر�صاد اجلوية  الديوان  اأكد 
ال�صواحل. من  القريبة  و  ال�صاحلية 

ح�صيلة  �أعلى  ت�صجيل  �ل�صحة  وز�رة  �أم�س  �أعلنت 
�نت�صاره  بد�ية  منذ  كورونا  بفريو�س  يومية  �إ�صابات 
�لناطق  و�أعلن  �ملا�صي.  فيفري  �صهر  �أو�خــر  �لبلد  يف 
�لر�صمي للجنة ر�صد ومتابعة �جلائحة، �لدكتور جمال 
365 حالة �إ�صابة جديدة يف �لـ24  فور�ر، عن ت�صجيل 
�صاعة �لأخرية، ما يعني حتطيم �لرقم �لقيا�صي �لذي 
�أعلن  كما  �إ�صابة.  بـ336  و�ملقدر  �لثلثاء  �أم�س  �صجل 
و143  جديدة  وفيات   8 ت�صجيل  عن  �ملتحدث  نف�س 
حالة �صفاء وقالت �لدكتورة رنا �حلجة مديرة �لوقاية 
�لإقليمي  �ملكتب  يف  ومكافحتها  �ل�صارية  �لأمر��س  من 

ملنظمة �ل�صحة �لعاملية ل�صرق �ملتو�صط، �أم�س �إنه يجب 
)كوفيد19-(  �مل�صتجد  كورونا  فريو�س  مع  �لتعامل 
على �أنه جزء من حياتنا �لطبيعية خا�صة مع �صعوبة 
حركة  على  و�لقيود  �حلظر  فر�س  �إجر�ء�ت  ��صتمر�ر 
�صحفي  موؤمتر  خلل   - �ملتحدثة  و�أ�صارت  �ملو�طنني. 
�ل�صحة  مبنظمة  �ملتو�صط  لل�صرق  �لإقليمي  للمكتب 
�إىل  كونفر��س،  �لفيديو  تقنية  عب  عقد  �لعاملية، 
تف�صريه  ميكن  بالفريو�س  �مل�صابني  �أعــد�د  زيــادة  �أن 
بزيادة قدرة �لدول على �إجر�ء �لتحاليل و�لك�صف عن 
�لجتماعية،  �لتد�بري  وتخفيف  �حلالت،  من  �ملزيد 

�لنز�عات  من  �ملت�صررة  �لبلد�ن  �أن  �إىل  بالإ�صافة 
�أنه  و�أكــدت  �لإ�صابات.  عن  �لإبــلغ  حتديات  تو�جه 
�لحرت�زية  �لإجـــر�ء�ت  وتخفيف  �لأماكن  فتح  مع 
"هناك خطر يتمثل يف زيادة �حلالت و�أن رفع �لقيود 
و�حلظر ليعني �لتخل�س من �لإجر�ء�ت �لوقائية من 
ومع  �ملخالطني،  وتتبع  �حلــالت  على  �لك�صف  خلل 
�لحرت�زية  �لتد�بري  مو��صلة  يجب  �ملطار�ت  فتح 
لنقاط �لدخول، وعلى �لأ�صخا�س �لذين يخرجون من 

منازلهم �إتباع تد�بري �حلماية".
لوؤي.ي

�حلظر  �أم�س  لها  بيان  يف  �جلز�ئر  ولية  م�صالح  �أكدت 
تنظيم  ل�صيما  �لعائلية  �لتجمعات  من  نوع  لأي  �لتام 
ت�صاهم  �أن  �صاأنها  من  و�لتي  و�خلتان  ــزو�ج  �ل حفلت 
لتعزيز  �لتد�بري  �إطار  يف  وذلك  �جلائحة.  �نت�صار  يف 
كورونا  فريو�س  ملكافحة  �ملــرن  و  �لتدريجي  �مل�صعى 
�إقر�ره  مت  مبا  عمل  �أنه  �لبيان  و�أو�صح   .  )19 )كوفيد 
�صحية  تد�بري  من  �لأول  �لوزير  م�صالح  طــرف  من 
�ملرن  و  �لتدريجي  �مل�صعى  تعزيز  �إىل  ترمي  وقائية 

19( وت�صيري  �ملعتمد ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 
�أنه  �لوباء   بهذ�  �ملرتبط  �لإ�صتعجايل  �ل�صحي  �لو�صع 
�لعائلية،  �لتجمعات  من  نوع  لأي  �لتام  �حلظر  تقرر 
ت�صكل  و�لتي  و�خلتان  �لزو�ج  �أعر��س  تنظيم  ل�صيما 

عو�مل من �صاأنها �أن ت�صاهم يف �نت�صار �جلائحة.
�ملحلت  خمتلف  �إخ�صاع  مت  �أنــه  �مل�صدر  ذ�ت  و�أ�ــصــار 
مبز�ولة  لأ�صحابها  �ملرخ�س  �لتجارية  و�لأن�صطة 
�لتجارة،  وز�رة  مل�صالح  �لدورية  للمر�قبة  ن�صاطاتهم 

مدى  على  للوقوف  وهــذ�  �لعمومية  بالقوة  مرفوقة 
�لوقاية  لــبوتــوكــولت  و�متثالهم  �لتجار  �لــتــز�م 
�لو�قية  �لكمامات  �إرتـــد�ء  فر�س  ل�صيما  �ل�صحية، 
لهذه  خمالفة  �أي  �أن  بحيث  �لجتماعي  �لتباعد  و 
للمحل،  �لفوري  �لغلق  �إىل  �صاحبها  �صتعر�س  �لتد�بري 
�ملالية  �إىل �لعقوبات  �صحب لل�صجل �لتجاري بالإ�صافة 

�ملن�صو�س عليها يف هذ� �ل�صاأن.
 لوؤي.ي

�أعربت �أم�س حركة جمتمع �ل�صلم عن "�ن�صغالها" �لكبري 
تر�جع  ظل  يف  للبلد،  �لقت�صادي  �لو�صع  يخ�س  فيما 
�حتياطي  ملخزون  �مل�صتمر  و�لتاآكل  �لطاقوي  �لريع 
�جتماع  عقب  لها،  بيان  يف  �حلركة  و�أكــدت  �ل�صرف. 
لتطور�ت  �لكبري  "�ن�صغالها  عــن  �لتنفيذي  مكتبها 
�لأو�صاع �ملالية للبلد يف ظل �لتبعية ملخزون �حتياطي 

�ل�صرف �لآيل للنفاذ قريبا دون �لقدرة حا�صر� ويف �ملدى 
�ملنظور على جتديده ب�صبب تر�جع �لريع �لطاقوي ذ�ته 
جتعل  �لأو�صاع  هذه  فــاإن  �حلركة  وح�صب  بلدنا".  يف 
و�صفتها  ما  رغم  �ملديونية  �إىل  للعودة  معر�صة  �جلز�ئر 
للم�صوؤولني".   �لعلمية  ول  �لو�قعية  غري  بـ"�لتطمينات 
�لقت�صاد  عجلة  حتريك  �أن  بيانها  "حم�س" يف  و�أ�صافت 

وبيئة  و�ل�صتقر�ر  و�لــوقــت  �لر��صد  "�حلكم  يتطلب 
�لظروف  هذه  �إىل  �لتو�صل  ميكن  ول  منا�صبة،  �أعمال 
من  و�لعميق".  �لفعلي  �ل�صيا�صي  �لتغيري  دون  �ملاأمولة 
يخ�س  فيما  مقرتحاتها  �أن  �حلركة  �أكدت  �أخرى،  جهة 
دة �لد�صتور حملت 240 تعديل و�إ�صافة و47 حذفا. م�صورّ
لوؤي.ي

توفيق  ل�صوناطر�ك  �لعام  �ملدير  �لرئي�س  �أكــد 
�صرعت  للمحروقات  �لوطنية  �ل�صركة  �أن  حكار 
ونفقاتها  ــتــثــمــاري  �ل�ــص خمــطــطــهــا  خــفــ�ــس  يف 
�متثال  ـــرية  �لأخ �لأ�ــصــهــر  %خلل   50 بن�صبة 
لقاء  خــلل  حكار  ــار  و�أ�ــص �حلــكــومــة.  لتعليمات 
على  �لتوقيع  مر��صم  هام�س  على  نظم  �صحفي 
�لإيطايل  �لطاقة  جممع  مع  تعاون  �تفاقات  عدة 
�صوناطر�ك  �مل�صتقبلية  �مل�صاريع  بخ�صو�س  �يني، 
جر�ء  �لغاز  و  �لنفط  �أ�صعار  تر�جع  ظل  يف  �صيما 
�لوطنية  �ل�صركة  �أن  �إىل   ،19 كوفيد  وباء  �نت�صار 
مر�جعة  و   50% بن�صبة  نفقاتها  خف�س  يف  �صرعت 
�أثر  لذلك  يكون  �أن  دون  �ل�صتثماري  خمططها 

�لإنتاجي. ن�صاطها  على 
�مل�صاريع  بع�س  �أجلنا  "لقد  �مل�صوؤول  ذ�ت  و�أو�صح 

لكننا  �لفرتة  هذه  خلل  �إجنازها  در��صة  و�أعدنا 
و  �لتنقيب  و  �ل�صتك�صاف  م�صاريع  على  �أبقينا 
فان  حكار  وح�صب  لنا".  بالن�صبة  �ملُهمة  �لإنتاج 
�صر�كة  عقود  خلل  من  �صُيعو�س  �لتخفي�س  هذ� 
�مل�صاريع.  بع�س  تكاليف  تقا�صم  من  متكن  �لتي 
تطوير  يتطلب  �لأمــر  �أن  �ل�صياق  ذ�ت  يف  و�أ�صاف 
و�لإنتاج  و�لتنقيب  �ل�صتك�صاف  جمال  يف  �صر�كات 
يقول  و�أردف  �جلديد.  �ملحروقات  قانون  �إطار  يف 
بع�س  مناق�صة  فر�صة  لنا  يتيح  �لقانون  "هذ� 
ذ�ت  ــر  وذكرّ �صركائنا".  على  و�قرت�حها  �مل�صاريع 
من  �لعديد  على  �لتوقيع  لنا  �صبق  "لقد  �مل�صوؤول 
�أجل  من  �ملوؤ�ص�صات  كبى  مع  �ل�صر�كة  �تفاقات 
�لإنتاج".  و  بالتنقيب  �ملُرتبطة  �ملخاطر  تقا�صم 
ــدف يــكــمــن يف �ــصــمــان �لأمـــن  ــه وبـــر�أيـــه فـــان �ل

و�لطويل  �ملتو�صط  �ملديني  على  للبلد  �لطاقوي 
للمحروقات.  �لوطنية  �لحتياطات  جتديد  ق�صد 
مل  �مل�صاريع  خمتلف  مر�جعة  �أن  حكار  �أكــد  كما 
على  فيه  �أبقي  �لذي  �لبرتوكيمياء  قطاع  يطال 
علوة  �صر�كات.  عقد  خلل  من  �صيما  �ل�صتثمار، 
م�صاريع  ��صتئناف  �أي�صا  �صيتم  قال،  كما  ذلك،  على 
"بئر  موقع  م�صروع  غر�ر  على  �ملتجددة  �لطاقة 
بطاقة  �يني(  جممع  مع  )بال�صر�كة  �صمال"  ربع 
 20 م�صروع  �جنــاز  �إىل  بالإ�صافة  ميغاو�ط   10
منزل  "بئر  موقع  م�صتوى  على  �ملرتقب  ميغاو�ط 
�أ�صعار  حت�صن  "فور  �أنه  يقول  و�أكد  �صمال".  جلمت 
ملخططنا  �صرنجع  �لدولية  �ل�صوق  يف  �ملحروقات 

�مل�صاريع. �لأويل �خلا�س باإجناز كافة 
لوؤي ي

�لوطني  للجي�س  م�صرتكة  مفرزة  �أوقفت 
�جلمارك،  م�صالح  مع  بالتن�صيق  �ل�صعبي، 
ب�صار  بــوليــة  عبا�س،  بني  ــرب  ق �أمــ�ــس، 
تاجري  �لثالثة،  �لع�صكرية  �لناحية  يف 
رباعيتي  مركبتني  منت  على  كانا  خمدر�ت 
�لكيف  من  كبرية  بكمية  حمملتني  �لدفع 
 92 ــة قــنــاطــري و  ــع ــاأرب ب ُتــقــدر  ــج  ــال ــع �مل
�لدفاع  ــوز�رة  ل بيان  ح�صب  كيلوغر�مات، 

�لوطني،  �أم�س �لأربعاء.
ق/و

هجرة  حماولت  �ل�صو�حل  حر�س  �أحبط 
26 �صخ�صا، كانو� على منت  لـ  غري �صرعية 
عنابة  من  بكل  �ل�صنع  تقليدية  قــو�رب 
بالناحية �لع�صكرية �خلام�صة و بني �صاف 
�لثانية، ح�صب بيان  �لع�صكرية  بالناحية 

لوز�رة �لدفاع �لوطني،  �أم�س �لأربعاء.
ق/و

اجلزائر ت�صجل اأعلى ح�صيلة يومية بـ365 اإ�صابة و8 وفيات

احلظر التام حلفالت الزواج واخلتان

حم�ض حتذر من العودة للمديونية

واالإنتاج التنقيب  خطط  وتبقي  م�صاريع  "�صوناطراك" جتمد 

حجز 4 قناطري و9.2 كلغ 
من الكيف بب�صار

اإحباط حماولة هجرة غري 
�صرعية لـ 26 �صخ�صا بعنابة 

وبني �صاف

ـُعـزي التحرير ت

ــدره،  وق �هلل  بق�صاء  ر��صية  بقلوب 
وفاة  نباأ  �لتحرير  جريدة  �أ�صرة  تلقت 
�ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س  زمــايل،  �لعيد 
�لبلدي لبلدية �لو�دي، وبهذه �لفاجعة 
على  و  �جلريدة  طاقم  يتقدم  �لأليمة 
و  بريك،  �لعربي  �لعام  �ملدير  ر�أ�صهم 
بخال�س  بيه،  وردة  �لتحرير  رئي�صة 
عائلة  �إىل  �ملو��صاة  و  �لتعازي   عبار�ت 
�لفقيد، د�عني �ملوىل �لعزيز �لقدير �أن 
�أن  و  �ل�صلو�ن،  و  �ل�صب  جميل  يلهمهم 

ي�صكن �لفقيد و��صع جنانه.

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

الطبيعية حياتنا  من  كجزء  الوباء  مع  التعامل  اإىل  العاملية" تدعو  "ال�صحة 

والية اجلزائر يف تعليمات لتعزيز تدابري مكافحة وباء كورونا

من�صغلة بالو�صع االقت�صادي للبالد

خف�صت نفقاتها بـ50 باملائة خالل االأ�صهر االأخرية


