
تخ�ص �سناعة الأحذية واملن�سوجات 
وال�سناعات امليكانيكية والكهربائية

ارتفاع اأ�سعار 
الإنتاج ال�سناعي 
خارج املحروقات

الوباء يف تزايد مريــب .. 
ومواطنو الوادي يدقــــون 

ناقــــــو�ص اخلطر !!

يعتقدون اأن امل�صكل �صببه عمليات تعقيم قامت بها م�ؤخرا �صركة خا�صة

وزير املالية اأكد على �صرورة رقمنة التعامالت لتجاوز م�صكل ال�صي�لة النقدية
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170 سنــــة بعــد 

واأخريا رموز املقاومة ال�سعبية 
يرقدون يف مربع ال�سهـــــداء

16

تعليمات للم�سوؤولني باحلجر اجلزئي 
يف الأحيـــــاء املوبــــــوءة

اأزمة كورونـــــا تعري 
ه�سا�سة القطاع ال�سحي 

ممثلو املجتمع املدين 
يطالبون الوايل بتفعيل 
اأدوات الرقابة بالولية 

وقفة احتجاجية ثالثة 
يف اأفلو للمطالبة بتح�سني 

الو�سع ال�سحي املرتدي

ربط اأكرث من 340 
م�سكنا ببلديــــة كوينني 

بالكهربــــــــــاء
تقرت

ورقلة

الأغ�اط

ال�ادي

�ص 05

�ص 06

�ص 06

�ص 06

�ساعة  24 خالل  حالة   311 وتعايف  جديدة  اإ�سابة   441

: "اللجوء اإىل التح�سي�ص لوقف ا�ستفحال الوباء " ال�سحة  • وزير 
العمومية املرافق  يف  الهواء  مكيفات  ا�ستعمال  من  • حتذير 
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وعلميـــــــــــــــا ع�صكريــــــــــــــــا  م�ثقة  هي  بل  جمه�لـــــــــــــــة  لي�صت  • اجلماجــم 
اجلمه�رية: نتمنى تقديـــــــــــــــم العتذار للجزائر عن جرائم ال�صتعمـــــــــــــــار • رئي�ص 
ال�باء خف  اإذا  املقبل  الجتماعي  الدخ�ل  مع  �صيك�ن  الد�صتـــــــــــــــ�ر  ح�ل  • ال�صتفتاء 

الدولـــــــــــــــي النقـــــــــــــــد  ل�صندوق  تلجاأ  حتى  خطر  يف  لي�صـــــــــــــــت  • اجلزائر 

احلكومة ت�سعى لتعزيز قيمة الدينار عرب الإ�سالح اجلبائي والبنكـــي



الوطنية  ال�سيا�سة  ال�سهداء يربز  رفات  ا�سرتجاع 
تبون للرئي�ص 

حممد علي 
-----------------

اليوم  خطوة  اأن  الهواري  الطيب  واأكد 
اخلال�صة  الوطنية  ال�صيا�صة  اأظهرت 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  يتبعها  التي 
على  تكلمنا  م�صيفا:”  تبون،  املجيد 
�رضورة ا�صرتجاع رفات هوؤلء الأبطال 
كنا  ما  حتقق  واليوم  وتكرارا،  م��رارا 
كل  لتحقيق  و�صن�صعى  ب��ه،  نطالب 
مطالبنا ال�رضعية الهادفة لف�صح فرن�صا 

وجرائمها”.
اليوم،  جزائر  اأن  اإىل  املتحدث  واأ�صار 
تعد دولة م�صتقلة تواجه دولة فرن�صية 
اأ�صود يف بالدنا،  ا�صتعماري  لها ما�س 
يف  لال�صتمرار  العليا  ال�صلطات  داعيا 

عنه  ينتج  اأن  يجب  ال��ذي  امل�صار  هذا 
ت�صفية  مع  ال�صتعمار،  لتجرمي  قانون 
كل ملفات الذاكرة العالقة مع امل�صتعمر 
اأي  يفّوت  ل  واأن��ه  �صيما  ل  املا�صي، 

فر�صة لت�صويه اجلزائر و�صعبها.
العام  الأم��ن  ذكر  ال�صياق  نف�س  ويف 
اأن  ال�صهداء،  لأبناء  الوطنية  للمنظمة 
و�صتنتقل  الن�صال،  �صتوا�صل  جمعيته 
اإىل ميدان التعريف باجلرائم الالإن�صانية 
الفرن�صي،  امل�صتعمر  ارتكبها  التي 
مو�صحا:” نح�رض الآن لإطالق متحف 
من  امل�صتدمر”  “متحف  �صميناه  خا�س 
اأجل اإعالم الراأي العام باجلرائم املرتكبة، 

وهذا ع�صية احتفالت 20 اأوت”.

منظمة اأبناء ال�سهداء توؤكد: 

اعترب الأمني العام للمنظمة الوطنية لأبناء ال�سهداء، الطيب الهواري، اأن ا�سرتجاع رفات 24 من قادة املقاومة ال�سعبية اأمر 
حمفز ل�ستمرارهم يف الن�سال لف�سح جرائم ال�ستعمار الفرن�سي الذي دمر العباد والبالد طيلة 132 �سنة.
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�سركات جزائرية 
�سمن اأف�سل

 100 �سركة عائلية
 يف ال�سرق الأو�سط

ال�����رضق  "فورب�س  جم��ل��ة  ك�صفت 
لأق��وى  ت�صنيفها  "عن  الأو���ص��ط 
ال�رضق  العربية يف  العائلية  ال�رضكات 
الأو�صط لعام 2020، م�صلطة ال�صوء 
يف  �صاعدت  اأكربها،  من   100 على 

ت�صكيل املنطقة. 
املجلة  ن�رضتها  التي  القائمة  �صمت 
�رضكات   3 الإلكرتوين  موقعها  على 
عائلية جزائرية، وهي “جممع �صفيتال” 
بن  “جممع  بعده  و   ،22 املرتبة  يف 
جموعة  و   ،92 املرتبة  يف  حمادي” 
املرتبة  يف  مهري  جلياليل  “مهري” 

100 والأخرية.
لكل  موجزا  تعريفا  املجلة  قدمت  و 
ملالكها  �صفيتال  عن  وذكرت  جممع، 
امللياردير  “اأ�ص�صها  اأنه  ربراب،  ا�صعد 
ي�صعد ربراب، و تعد اأول واأكرب �رضكة 
املجموعة  ومتلك  اجلزائر،  يف  خا�صة 
 3 يف  تابعة  �رضكة   26 لديها  التي 
العامل  يف  �صكر  م�صفاة  اأكرب  قارات، 
مليوين  تبلغ  �صنوية  اإنتاجية  بطاقة 
طن، واأكرب م�صفاة نفط يف اإفريقيا، و 
تنتج 570 األف طن �صنويا. على مدى 
العقد املا�صي، و قد احتل ي�صعد ربراب 
جمل�س  رئي�س  من�صب  ي�صغل  الذي 
التنفيذي،  رئي�صها  و  املجموعة  اإدارة 
لأثرياء  قائمة فورب�س  426 يف  املركز 

العامل 2020”.
وعن جمموعة بن حمادي، قالت املجلة 
اإن “ال�رضكة القاب�صة لعائلة بن حمادي 
الأ�رضة  اأعمال  تاريخ  يرجع  اجلزائر  يف 
احلاج  اأ�ص�صه  الذي  التجارة  ن�صاط  اإىل 
تعمل  كما  حمادي.  بن  طاهر  حممد 
�رضكات  اأك���رب  “كوندور”  ���رضك��ة 
توزيع  و  ت�صنيع  املجموعة، يف جمال 
الأدوات الكهربائية و املنزلية واأجهزة 
الزراعية  والأغ��ذي��ة  الآيل  احلا�صب 

والتغليف والت�صييد والبناء.
اأن  اأوردت  مهري،  جمموعة  وع��ن 
جياليل مهري رجل الأعمال اجلزائري، 
 )Mehri Groupe( جمموعة  اأ�ص�س 
ال��ت��ج��ارة  ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف جم���ال 
وال�صيافة  وال�صياحة  وال��ع��ق��ارات 
الت�صنيع.  اإىل  بالإ�صافة  والزراعة، 
�رضكة  على  املجموعة  وت�صيطر 
الوحيد  امل�صنع  وهو  للتعبئة،  اأطل�س 
بيب�صي  �رضكة  منتجات  يعّلب  الذي 
ا  اأي�صً املجموعة  لدى  كما  اجلزائر.  يف 
اجلزائر،  يف  الفخمة  الفنادق  من  عدد 
 La(و  )The Royal Hotel( منها: 

.)La Coupole(و )Gazelle d’Or
وت�صدرت القائمة جمموعة "من�صور" 
امل�رضية، ولديها 3 اأع�صاء من العائلة 
العامل  لأثرياء  فورب�س  قائمة  �صمن 
اأك��رب  م��ن  املجموعة  وتعد   ،2020
موتورز"  "جرنال  جمموعة  موزعي 
الثانية  املرتبة  يف  تليها  العاملية، 
ومن  الإماراتية.  “الفطيم”  جمموعة 
بن الع�رضة  الكبار، جاءت 4 �رضكات 
من اململكة العربية ال�صعودية، و4 من 
و�رضكة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 

واحدة من م�رض واأخرى من الكويت.
ق/و

بن خالف يرا�سل وزير ال�سكن و العمران و املدينة و يطالبه بالتدخل

بالوحدة اجلوارية ت�ساهميا  م�سكنا اجتماعيا   40 بناء  اقتحموا ور�سة  غرباء 
1 علي منجلي بق�سنطينة  رقم 

لوزير  خالف  بن  خل�رض  النائب  وّجه 
ال�صكن ر�صالة كتابية يدعوه فيها اإىل 
40 م�صكنا  اإجناز   النظر يف  م�رضوع 
اجلوارية  بالوحدة  ت�صاهميا  اجتماعيا 
و  ق�صنطينة،  منجلي  علي   01 رقم 
ح�صبما جاء يف الر�صالة. فهذا امل�رضوع 
انطلقت اأ�صغاله �صنة 2006 واأُ�صندت 
اإىل املرقي العقاري حمالتي عبد احلق، 
الذي تخّلى عنه وفّر اإىل خارج الوطن 
ومببادرة  نهائيا  متوقفا  امل�رضوع  وترك 
من مديرية ال�صكن وكذا اأمالك الدولة 

املحكمة  ف�صلت   ، ق�صائي  نزاع  بعد 
واأُ�صند  املكتتبن،   ل�صالح  الق�صية 
الرتقية  ديوان  اإىل  جديد  من  امل�رضوع 
و  بق�صنطينة،  العقاري  والت�صيري 
ما  اليوم  اإىل   2020 �صنة  بداية  منذ 
رغم  مكانه،    ي��راوح  امل�رضوع  زال 
مديرية  طرف  من  متت  التي  املراجعة 
ببنود  تتعلق  التي  و  الدولة  اأم��الك 
املوجودة  التحفظات  كذلك  و  العقد 
يف العقد الأول ، مّما يتعّن على ديوان 
لولية  العقاري  والت�صيري  الرتقية 

اجلديد،  امل�رضوع  �صاحب  ق�صنطينة، 
من  العقد  على  التوقيع  اإجراءات  اإمتام 
اأجل بعثه من جديد ملوا�صلة الأ�صغال 
، و ح�صب بن خالف فاإن �صبب  توقف 
جمموعة  اغتنام  اإىل  يعود   ، الأ�صغال 
املرقي  غياب  فر�صة  الأ�صخا�س  من 
اقتحام  على  واأق��دم��وا  ال��ع��ق��اري، 
هي  التي  ال�صكنات  واحتلوا  الور�صة 
يف طور الإجناز وهذا منذ �صنة 2016 
اإىل يومنا هذا.  بناء على ما �صبق ذكره 
يعي�صه  ال��ذي  امل��زري  الو�صع  واأم��ام 

نهائيا،  اأ�صغاله  توقفت  الذي  امل�رضوع 
و  بالتدخل  الوزير   خالف  بن  طالب 
التي  الإجراءات  املكتتبن عن  اإطالع  
�صتتخذها وزارته  لإمتام هذا امل�رضوع، 
و  العقاري  املرقي  اإىل  اأُ�صند  ال��ذي 
على  املوجودة  للفو�صى  حّد  ُو�صع 
الغرباء  لإخ���راج  الور�صة  م�صتوى 
على  املكتتبن  لتمكن  وهذا  منها... 
انتظروه  الذي  �صكنهم  على  احل�صول 

طويال ؟ .
علجية عي�س

اأنه لو كانت فرن�سا دولة احلق و العدالة لعتذرت للجزائريني عن جرائمها الوح�سية موؤرخون يعتقدون 

اأعتذر للجزائريني: هاهي جماجم �سهدائكم و لكنّي لن  فرن�سا 
و اأخريا وافقت فرن�صا على مطلب اجلزائر 
با�صتعادة جماجم �صهداء املقاومة الأبطال 
مبتحف  احتجازهم  من  �صنة   170 بعد 
تناور  كانت  بعدما   ، بباري�س  الإن�صان 
لتقوم  امل��ربرات،  و  الأ�صباب  تختلق  و 
اليوم  بخطوة جبارة لإر�صاء اجلزائرين، 
اأو مغازلتهم اإن �صح القول، و اإعادة لهم 
اجلماجم، هو بالن�صبة لها  موقف �صيا�صي 
تنازل  تراه  لأنها  ل�صاحلها،  �صيكون  و 
عن حق امتلكته بالقوة ، اأو اأنه من باب 
التطّوع و الإن�صانية اأو من باب العدالة، 
املنا�صب  الوقت  اختارت  اأنها  بدليل 
ا�صرتجاع  يف  بعيدهم  اجلزائين  لتهنئة 
احلرية و ال�صتقالل، قدمت لهم اجلماجمم  
�صداقة  عربون   احلقيقة  هي يف  كهدية 
�صفحة  وط��ي  اجل��رح،  التئام  اأج��ل  من 
و  بينها  الذاكرة  اأزمة  اإنهاء  و   املا�صي 
اجلماجمم  ت�صليمها  اأن  ثم  اجلزائر،  بن 
جاء بعد اإعادة فتح ملف جترمي ال�صتعمار 
اأن  و  اجلزائري  الربملان  م�صتوى  على 
تقدم  فرن�صا  للجزائرين اعتذارا ر�صميا 
جرائمها  عن  الدويل  العام  الراأي  اأمام  و 

الوح�صية التي ارتكبتها يف حقه.
مت  الذي  اللقاء  اأن  اإثنان  يختلف  ل  قد   
نظريه  و  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  بن 
�صمن  كان  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي 
هي  و  الطرفان،  تدار�صها  التي  النقاط 
فتح  و  البلدين  بن  العالقات  تكري�س 

و  فرن�صا،  و  اجلزائر  بن  جديدة   �صفحة 
اجلزائر  ترفع  فيه  يحدث،  مل  �صيئا  كاأن 
ر�صالة  هي  كرمي"،  "امل�صامح  �صعار 
للجزائرين   تقول   اأن  فرن�صا  اأرادت 
"هاهي  اجلزائر:  يف  امل�صوؤولن  وكبار 
اأعتذر"،  جماجم �صهدائكم  و لكنني لن 
البحث عن  دون  اجلماجم،  فرن�صا  اأعادت 
�صوؤال:  ل�صيما  معلقة،  لأ�صئلة  اأجوبة 
ال�صحية؟"  هو  من  و  املجرم؟  هو  "من 
و  تتنازل  اأن  فرن�صا  �صهال على  لي�س    ،
اأبطال تفننت يف تعذيبهم  ت�صلم روؤو�س 
احتفظت  و  روؤو�صهم  قطعت  قتلهم،  و 
عارها  تدفن  اأن  تريد  اليوم  هي  و  بها،  
اجلماجم  مع  تدفن  و  اجلزائر،  اأر�س  يف 
اأ�صبحت  رمبا  و  خمفية،  تزال  ما  حقائق 
يثار حولها اجلدل،  ان  "طابو"  ل ينبغي 
من اأجل توطيد العالقة مع ا�صتباحة دمه 
لأن  مبتهج،  و  �صعيد  عر�صه.الكل  و 
جماجمم الأبطال  اأعيدت اإىل ا�صحابها، 
لكن هذا املوقف الفرن�صي يدفعنا اإىل اأن 
الذي  الثمن  ماهو  التايل:  ال�صوؤال  نطرح 
لفرن�صا  تدفعه  اأن  اجلزائر  على  ينبغي 
قد  ال�صهداء؟،  جماجم  ا�صتالمها  مقابل 
يكون املقابل اأن ل ترفع اجلزائر ع�صاها 
يف  كلها  افريقيا  حكم  بلد  ع�صا  اأم��ام 
مدار  على  تاأ�ص�صت  عالقات  اإثر  اخلفاء، 
وم�صتعمراتها  فرن�صا  بن  �صنة   50
و  دبلوما�صيون  فيها  ت��ورط  ال�صابقة، 

و  ا�صتخبارات  عنا�رض  و  ع�صكريون 
رجال اقت�صاد و مرتزقة ، كانت مهمتهم 
: ابقوا افريقيا حتت �صيطرة فرن�صا، كان 
اأخرى  اأن تبحث عن �صيغة  على فرن�صا 
ت�صتثمر  ل  و   ، لأ�صحابها  احلقوق  لرتد 
يف فرحة اجلزائرين و هم يحيون ذكرى 
امرباطورية يف  اقوى  على  انت�صاراتهم 
طرحناه  ال��ذي  ال�صوؤال  يبقى  العامل.و 
هل   : نف�صه  يفر�س  تقريبا  �صنتن  مند 
اأم  ال�صهداء  جماجم  فعال  هي  اجلماجم 
اأن  فرن�صا  اأرادت  احلركى؟  جماجمم  اأنها 
اأ�صدرت  التي  هي  و  العتبار  لهم  ترد 
قانونا خا�صا حلمايتهم، لي�س �صهال على 
على  القمع  و  الظلم   مرارة  ذاق  �صعب 

يد الحتالل الفرن�صي، اأن ين�صى و ميحو 
�صنة،   132 عمره  ا�صتعمار  ذاكرته  من 
اأولد  حمرقة  اجلزائر  ال�صعب  ين�صى  هل 
رياح عام 1845 بجبال الظهرة ن و هل 
ين�صى جمازر 08 ماي 1945، هذه عينة 
فقط من اجلرائم الوح�صية التي ارتكبتها 
ن�صيانها،  ج��دا  ال�صعب  م��ن  فرن�صا، 
اأن  و  متاأخرا  جاء  املطلب  اأن  و  خا�صة 
ما  فرن�صا  و  اجلزائر  بن  اإيفيان   اتفاقية 
القادة  تناق�س بن  و  تزال مو�صع جدال 
رف�صها  بع�صهم  اأن  لدرجة  التاريخين، 
تراوغ  فرن�صا  �صتظل  بها،  يعرتف  مل  و 

�صيا�صيا و لن تعتذر.
علجية عي�س



بعد 170 �سنة

واأخــريا رمــوز املــقاومة ال�سعبيــة يرقــدون يف مربــع ال�سهــداء

لوؤي ي
----------------------

ال�صهداء،  رفات  توابيت  حملت  وقد 
التي انطلق موكبها الر�صمي من ق�رض 
الثقافة "مفدي-زكرياء"، و هي م�صجاة 
مركبات  منت  على  الوطنية  بالأعالم 
لتجوب  ب��ال��ورود،  زينت  ع�صكرية 
العا�صمة  اجل��زائ��ر  ���ص��وارع  بع�س 
على  بالرتحم  للمواطنن  لل�صماح 

اأرواحهم الطاهرة.
رئي�س  اجل��ن��ائ��زي  امل��وك��ب  وت��ق��دم 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، الذي كان 
رموز  اأرواح  على  ترحم  قد  ذلك  قبل 

املقاومة ال�صعبية بق�رض الثقافة.
ا�صرتجعت  الذين  الرفات  بن  من  و 
توجد  اجلمعة،  يوم  جماجمهم،  اجلزائر 
�صد  ال�صعبية  املقاومة  من  لقادة  �صتة 
ملجد  حممد  وهم  الفرن�صي  الحتالل 
الذي  بوبغلة  املدعو  املالك،  عبد  بن 
قاد مقاومة �صعبية يف منطقة اجلرجرة 
رفيق  احل��م��ادي،  عي�صى  و  بالقبائل، 
�رضيف بوبغلة و ال�صيخ بوزيان، زعيم 
ب�صكرة  )منطقة  الزعاط�صة  انتفا�صة 
الدرقاوي،  مو�صى  و   )1849 عام  يف 

م�صت�صاره الع�صكري و ال�صيخ بوقديدة 
املدعو بوعمار بن قديدة و كذا خمتار 

بن قويدر التيطراوي.
زيتوين،  طيب  املجاهدين  وزير  وقال 
الثورة  �صهداء  رفات  با�صرتجاع  اإنه 
اإىل  العظماء  القادة  عاد  التحريرية، 

اأر�صهم لتحت�صنهم.
دفن  مرا�صم  خ��الل  الوزير  واأ���ص��اف 
رفات �صهداء املقاومة ال�صعبية �صهداء 
منريا  �رضاجا  كانوا  اجلزائرية،  املقاومة 
ال�صاو�س،  الع�صري، فر�صاننا  الزمن  يف 
اأمثال ال�صيخ بوزيان وال�صيخ حممد اين 
وعي�صى  بوبغلة  �رضيف  املدعو  اأجمد 
واملختار  بوقديدة  وبوعمارة  حمادي 
بن قويدر تيطراوي وكل رفقائهم ممن 

قاوموا ال�صتعمار الغا�صم.
وفقنا  الذي  الله  “نحمد  زيتوين  واأفاد 
اىل  الطاهرة  ال�صهداء  اأرواح  لإع��ادة 
ق�صيتنا  بعدالة  الإمي��ان  فلول  اأر�صنا، 
ووفاء  مببادئنا  وثباتا  مبا�صينا  واعتزازا 
هذا  حتقق  ملا  بواجبنا،  وقياما  بعهدنا 

الإجناز التاريخي”.
و�رضح الوزير، اأن التاريخ �صجل اليوم، 
امل�صعى  هذا  النا�صعة  �صفحاته  يف 

املجيد  عبد  اجلمهورية،  لرئي�س  النبيل 
ذاكرة  على  وحفاظ  للعهد  وفاء  تبون، 

الأمة.
ذاكرة  على  الوفاء  عن  زيتوين  وعرب 
يف  اجلهاد  لواء  حملوا  الذين  ال�صهداء 
�صبيل الوطن، لدحر الآلة ال�صتعمارية، 
من مقاومة الأمري عبد القادر اىل اأحمد 
وحممد  ال�صيخ،  �صيدي  ومقاومة  باي، 
وغريهم  ن�صومر  فاطمة  وللة  �رضيف، 

من الأبطال.
لالأر�صيف  العام  املدير  اعترب  ب��دوره 
رئا�صة  ل���دى  م�صت�صار  ال��وط��ن��ي 
الوطني  بالأر�صيف  مكلف  اجلمهورية 
املجيد �صيخي،  الوطنية، عبد  والذاكرة 
الأب��رار  ال�صهداء  رفات  ا�صرتجاع  ان 
عاما   170 من  اأزيد  مرور  بعد  ال�24  
اأوىل على درب  من فرن�صا هي خطوة 
بالذاكرة  عالقة  له  ما  كل  ا�صتعادة 

الوطنية.
و اأثنى عبد املجيد �صيخي على اجلهود 
ال�صوؤون  وزارة  من  كل  بذلتها  التي 
اخلارجية و وزارة الدفاع الوطني فيما 
كذلك  و  العلمية  التحليالت  يخ�س 
يف  الوطني،  الأر�صيف  م�صاهمات 

ك�صند  تقدميها  و  الوثائق  عن  البحث 
لوزارة  بال�صكر  توجه  كما  للعملية. 
بعد  املو�صوع  اأثارت  التي  املجاهدين  
الذي  بلقا�صي  فريد  الباحث  اأثاره  اأن 
مبتحف  مبخزن  اجلماجم  وجود  اكت�صف 

الإن�صان بباري�س.
واأو�صح �صيخي اأن حقيقة اأن" اجلماجم 
جمهولة" غري �صحيحة، بل هي موثقة 

ع�صكريا وعلميا.
كا�صفا يف ال�صياق  اأن متحف الن�صان 
حوايل  بينها  جمجمة  األف   18 يحوي 

األفن جمجمة تعود جلزائرين.
فيه  تخت�رض  املتحف  ذات  اأن  اأ�صاف  و 

ظاهره  التي   ال�صتعمارية  النظرية 
ا�صا�صا  و�صع  واأنه  باطل  وباطنه  علم 
لإبراز  درا�صات  لإجراء  اجلماجم  جلمع 
خ�صائ�س اجلن�س الأبي�س، وتفوقه يف 
العرقية  النظريات  فيه  ظهرت  وقت 
التي تتحدث عن �صمو بع�س الأجنا�س 

على اأجنا�س اأخرى.
من جهة اأخرى اأكد اأن من ال�صابق لأوانه 
احلكم على النوايا الفرن�صية واعتبارها 
نقطة حتول يف نظرتها للغري خ�صو�صا 
اأخرى  انتظار خطوات  اجلزائر، يف  اإىل 
ما دام اأن هناك عددا من امللفات العالقة 

بن البلدين.

وُوري اأم�ص رفات �سهداء املقاومة ال�سعبية اجلزائرية الـ 24الرثى مبربع ال�سهداء يف مقربة العالية يف مرا�سم دفن تاريخية بعد اأن ظلوا 170 �سنة يف متحف بباري�ص، فيما جرت 
بح�سور رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون وكبار م�سووؤيل الدولة لتختتم بت�سليم الرايات الوطنية التي كنات تو�سح النعو�ص اإىل اأ�سبال الأمة من طرف رئي�ص اجلمهورية.
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وعلميا ع�سكريا  موثقة  هي  بل  جمهولة  لي�ست  •اجلماجم 

رئي�ص اجلمهورية ي�سدد على �سرورة جمابهة اإ�سكالية الذاكرة لتلطيف مناخ العالقات وي�سرح:

نتمنــى تقــدمي العتــذار للــجزائر عـن جــرائم ال�ستعمــار
الوباء خف  اإذا  املقبل  الجتماعي  الدخول  مع  �سيكون  الد�ستور  حول  •ال�ستفتاء 

الدويل النقد  ل�سندوق  تلجئ  حتى  خطر  يف  لي�ست  •اجلزائر 
على  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  �صدد 
لتلطيف  الذاكرة  اإ�صكالية  جمابهة  �رضورة 
مناخ العالقات ما بن اجلزائر وفرن�صا، م�صيفا 
جرائم  عن  العتذار  تقدمي  يتم  اأن  نتمنى  "اأننا 

ال�صتعمار".
القناة  بها  خ�س  مقابلة  يف  تبون  و���ص��دد 
بقوله   )24 )فران�س  الفرن�صية  التلفزيونية 
الذاكرة  اإ�صكالية  جنابه  اأن  علينا  "يجب  اأنه 
ويف  عدوانية،  دون  من  عالقتنا  ت�صو�س  التي 
ذلك  اأن  مربزا  البلدين"  بن  ما  الحرتام  كنف 
الثنائية  العالقات  مناخ  بتلطيف  "�صيم�صح 
اللذين  البلدين،  بن  ما  هدوءا  اأكرث  وجعلها 
واجتماعية  اقت�صادية  عالقات  تربطهما 

وجوار".
املطالبة  م�صاألة  حول  �صوؤال  على  رده  ويف 
بالعتذار من قبل فرن�صا على اجلرائم املرتبكة 
رئي�س  اأ���ص��ار  ال�صتعمارية،  احلقبة  اإب���ان 
�صبه  و�صلتنا  واأن  "�صبق  اأنه  اىل  اجلمهورية 
ايجابية  تعليقات  هناك  وكانت   ، اعتذارات 
اجتاه هذا املطلب من قبل العديد من امل�صوؤولن 
تقدمي  يتم  اأن  نتمنى  "اأننا  م�صيفا  الفرن�صين"، 

العتذار".
وردا على �صوؤال تناول حدث ا�صرتجاع رفات 
ال�صتعمار  �صد  ال�صعبية  املقاومة  رم��وز 
"الرئي�س  اأن  تبون  الرئي�س  ق��ال  الفرن�صي 
اجلزائري  الطلب  تفهم  قد  ماكرون  الفرن�صي 
جرائم  بخ�صو�س  لفتا  رحب"  ب�صدر  وتلقاه 
"قد حتلى  الرئي�س ماكرون  اأن  ال�صتعمار، اىل 
على  البع�س  يجروؤ  مل  ما  وق��ال  بال�صجاعة 

قوله".
جمعته  التي  النقا�صات  بعديد  تبون  وذك��ر 

الهدوء،  اكتنفها   والتي  الفرن�صي  والرئي�س 
انعقاد  خالل  بربلن  جرت  التي  تلك  �صيما  ل 
مربزا  ليبيا،  يف  بالو�صع  اخلا�س  الجتماع 
لتحقيق  قدما  من�صي  اأن  "باإمكاننا  اإنه  بقوله 
فيما  �صيما  التقدم يف عالقاتنا ل  اأ�صواط  من 

الذاكرة". باإ�صكالية  تعلق 
ماكرون  "الرئي�س  اأن  ال�صياق  هذا  يف  واأ�صاف 
ي�صارك  ومل  تاريخيا،  ونظيف  ووا�صح  نزيه 
يخدم  اأن  ويود  املا�صي  يف  حدث  ما  يف  بتاتا 
اىل  عالقتنا  تعود  اأن  اأي�صا  يود  ولكنه  بلده 
"نحن  بالقول  اأي�صا  لفتا  الطبيعي"  م�صتواها 
دولة نافذة لديها كلمتها يف املجتمع الدويل ل 

الإقليمي". ال�صعيد  على  �صيما 
رئي�صي  قبل  من  الزيارات  تبادل  وبخ�صو�س 
اأنهما  الدولتن اىل اجلزائر وفرن�صا اعترب تبون 
ت�صتدعيان  واأنهما  دولة  زيارَتْي  �صتكونان 
الكثري من الوقت مربزا اأن ذلك �صيكون حمل 
درا�صة من اجلانبن عندما يزول وباء كورونا.

اأن  اجلمهورية،  رئي�س  ذكر  اجلانب  هذا  ويف 
من  اأي��ام  ع�رضة  تتطلب  ال��زي��ارات  هذه  مثل 
الغياب على الأقل ليتم الإعداد لها م�صريا اىل 
الت�رضيع  يعرف  الذي  باجلزائر  الزمني  اجلدول 

الدميقراطية. العملية  يف 
اإمكانية  اجلمهورية  رئي�س  ي�صتبعد  ومل 
الإفراج عن اأ�صخا�س اآخرين من النا�صطن يف 
احلراك املحبو�صن، ل �صيما يف �صياق خطوات 
ظله  يف  �صيتم  ال��ذي  املناخ  لتعزيز  اإ�صافية 

التغيريات التي وعد بها. النتقال اىل 
حوايل  عن  الد�صتور  م�صودة  حول  وك�صف 
اأو  حذف  تخ�س  املحتوى  حول  مقرتح  األفي 
م�رضوع  اأن  كما  واإ�صافات.  تو�صيع  اأو  تغيري 

اأ�صيال  الد�صتور �صُيقدم منوذجا جزائريا  تعديل 
عن  وُيعرّب  الرئا�صي  �صبه  النظام  على  مبنيا 
لي�س  الأعمى  التقليد  اأن  نعترب  "لأننا  ثقافتنا 
اجلديد  الد�صتور  اأن  م�صيفا  نفع"  اأي  له 
الت�رضيعية  الهيئة  �صالحيات  من  �صيعزز 
مقرتحات  تقدمي  من  الربملان  نواب  و�صيمكن 
مو�صوع  اأي  حول  رقابة  جلان  واإن�صاء  قوانن 

اأي قطاع وزاري. وبخ�صو�س 
حدة  خفت  "اإذا  اإنه  اجلمهورية  رئي�س  وقال 
امل�صابة  احل���الت  ع��دد  وانخف�س  ال��وب��اء 
الد�صتور  ح��ول  ال�صتفتاء  ف��اإن  بكورونا 
بن  ما  املقبل  الجتماعي  الدخول  مع  �صيكون 

القادم". واأكتوبر  �صبتمرب 
لعهدة  ال�صابق  الرئي�س  تر�صح  بتاتا  اأدعم  مل 

م�صة خا
تطال  التي  املحاكمات  اىل  تطرق  �صوؤال  وعن 
الف�صاد،  بتهم  ب��ارزة  �صيا�صية  �صخ�صيات 
اأوامر للرئي�س ال�صابق  والتي حتدثت عن تنفيذ 
اأن  تبون  ال�صيد  قال  بوتفليقة  العزيز  عبد 
لكنها  الأم��ر  يف  وبثت  ف�صلت  قد  "العدالة 
اإْن  ك��ان....  �صخ�س  اأي  ا�صتدعاء  على  قادرة 
املطروحة  الق�صايا  باأن  مو�صحا  ذلك"  راأت 
امل�صاألة  واإمنا  �صيا�صية"  "لي�صت  العدالة  اأمام 
قبل  م��ن  لل�صلطة  ا�صتغالل  �صوء  تخ�س 

�صابقن. م�صوؤولن 

مل اأدعم بوتفليقة لعهدة 
خام�سة

الرئي�س  لرت�صح  دعمه  ادعاء  باملنا�صبة  ونفى 
هذا  يف  قائال  خام�صة،  رئا�صية  لعهدة  الأ�صبق 
العزيز  عبد  تر�صح  بتاتا  اأدعم  "مل  اخل�صو�س 

ق�صية  اأنها  حيث  خام�صة  لعهدة  بوتفليقة 
ظهرت يف 2018 ،وكنت اآنذاك يف منزيل ومل 

يكن حتى ليطلب راأيي حول ذلك وقتها".
القت�صادي  ال�صاأن  وع��ن  اآخ��ر  جانب  من  و 
النقد  �صندوق  اىل  اللجوء  تبون  ا�صتبعد 
و  خطر"  يف  لي�صت  "اجلزائر  اأن  مبينا  الدويل 
حتى  التي  و  لل�رضف  باحتياطات  تزخر  انها 
�صمان  من  متكنها  اإمنا  و  هائلة  تكن  مل  ان  و 

اأو �صنتن بدون م�صكل". ل�صنة  الإنفاق 
بالدنا  يف  الفالحة  باأن  ذكر  ال�صدد  هذا  يف  و 
ال�صابق؛  يف  عليه  كانت  عما  تختلف  حاليا 
حيث اأنه مت اإنتاج ما قيمته 25 مليار دولر من 
جاء  الذي  الأمر   2019 يف  الفالحية  املنتجات 
وتهاوي  ذلك  تزامن  اأين  املنا�صب  الوقت  يف 
قوله  اجلمهورية  رئي�س  وتابع  النفط".  اأ�صعار 
لنا  الفالحي �صمح  الإنتاج  التطور يف  "اإن هذا 
فاأكرث  اأكرث  وتخلي  الغذائي  الكتفاء  بتحقيق 

ال�صترياد". عن 

م�ستعدون لحت�سان حوار 
الليبيني ب�سرط طلب منهم

رئي�س  اأكد  ليبيا  يف  لالأو�صاع  بالن�صبة  و   
اأي  لحت�صان  اجلزائر  ا�صتعداد  اجلمهورية 
من  بطلب  يكون  اأن  �رضيطة  للحوار  م�صعى 
الذي  بتعهدها  اجلزائر  مت�صك  موؤكدا  الليبين، 
الت�صوي�س  بعدم  برلن  اجتماع  يف  عنه  عربت 

الليبين. الأ�صقاء  اأي مبادرة تخدم  على 
�رضيع  حل  اإيجاد  يف  اأمله  عن  تبون  اأعرب  و 
بن  ما  توافق  يحدث  اأن  و  الإ�صكال،  لهذا 
بتنظيم  ي��ت��وج  ليبيا  يف  الأط����راف  جميع 

عن  تعرب  و  ال�صتقرار  لبنة  ت�صع  انتخابات 
كل التوازنات بهذا البلد، مربزا تقارب الروؤى 
الفاعلن  امل�صاألة مع بع�س  اجلزائرية حول هذه 

ايطاليا. الدولين على غرار فرن�صا و 
و ذكر يف هذا ال�صدد "نحن مل نفقد الأمل يف 
اإيجاد حل يف ليبيا و نوا�صل ب�صكل دوري يف 
بنف�س  نقف  التي  الأطراف،  كل  مع  ات�صالتنا 
على  طرف  مع  اأبدا  نقف  لن  و  اإزاءها  امل�صافة 

اأخر". ح�صاب طرف 
بلد  مع  العالقات  حول  �صوؤال  على  رده  يف  و 
"اأقولها  بقوله  تبون  ذكر    ال�صقيق،  املغرب 
ب�صكل ر�صمي باأن اجلزائر لي�س لها اأي اإ�صكال 
ما  اأنه  م�صيفا  اجلار"؛  البلد  هذا  مع  م�صكل  اأو 
لديه  من  هو  البلد  "هذا  اأن  هو  مالحظته  متت 
الت�صعيد  مع  �صيما  ل  اجلزائر،  مع  م�صكل 
من  وك��ذا  يتوقف،  اأن  نتمنى  ال��ذي  اللفظي 
وفق  اجلزائري  الداخلي  ال�صاأن  حتليل  خالل 

م�صبقة". اأحكام 
و حول معلومات مفادها اجناز من قبل اجلزائر 
الذي  املغرب  على  فعل  كرد  ع�صكرية  لقاعدة 
من  بالقرب  ع�صكرية  قاعدة  لت�صييد  يتطلع 
تبون  الرئي�س  البلدين، ذكر  تربط  التي  احلدود 
اأنه "ل ميكنه تاأكيد اأو نفي هذه الأخبار" مربزا 
بن  العليا  الكلمة  لها  دائما  كانت  احلكمة  اأن 

البلدين".
"نتمنى  ال�صوؤال بقوله  واأبرز يف رده على هذا 
و  الزده��ار  و  التنمية  كل  ال�صقيق  للمغرب 
مع  ول  املغرب  مع  ل  م�صكل  اأي  لدينا  لي�س 
دولته ول مع امللك املغربي" معربا عن ترحيبه 
باأي مبادرة متكن من غلق وطي هذا الإ�صكال.
لوؤي ي
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ه��ذا  اأن  اإىل  امل�����ص��در   واأ����ص���ار 
اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��اع  الخ��ت��الف يف 
امل�صنع  من  اخلروج  عند  املنتجات 
عليه  اأث��رت  امل�صرتي،  منظور  من 
ال�صناعة  ،قطاع  اأ�صا�صي  ب�صكل 
والأح��ذي��ة  اجل��ل��ود  ال��ت��وايل  على 
وال��ط��اق��ات وامل��ن��اج��م وامل��ح��اج��ر 
احلديد  و�صناعة  واملن�صوجات 
امليكانيكية  وال�صناعات  وال�صلب 
�صناعات  �صجلت  والكهربائية.كما 
يف  زي��ادة  اأك��رب  والأح��ذي��ة  اجللود 
اأ�صعار الإنتاج حيث ارتفعت بن�صبة 
 %  3.8 الطاقة  قطاع  و   %  7.6
ال�صنة  من  الأول  الف�صل  خ��الل 
الأخري  بالف�صل  مقارنة  اجلارية، 
يف  الديوان  2019.واأكد  �صنة  من 
الإنتاج  عند  الأ�صعار  اأن  معطياته 
قد  وامل��ح��اج��ر  امل��ن��اج��م  ق��ط��اع  يف 
م�صيًفا   ،%  2.6 بن�صبة  ارتفعت 
عرفت  الن�صيج  اإنتاج  اأ�صعار  اأن 
اأقل  ولكن  ارتفاًعا  الأخ��رى،  هي 
%.و�صمل   +0.6 بن�صبة  حجما 
ا  اأي�صً الت�صاعدي  املنحى  ه��ذا 
الغذائية  ال�صناعات  اإنتاج  اأ�صعار 

و  احل��دي��د  و�صناعة   )%  0.3( ب��� 
امليكانيكية  وال�صناعات  ال�صلب 
خالل   %  0.2 بن�صبة  والكهربائية 
عام  من  الأوىل  الثالثة  الأ�صهر 
الرابع  بالثالثي  ومقارنة   ،2020
اإىل  2019.بالإ�صافة  ع��ام  م��ن 
�صناعية  ق��ط��اع��ات  ع��ان��ت  ذل��ك 
الأمر  ويتعلق  الركود  من  اأخ��رى 

الكيميائية  بال�صناعات  خا�صة 
والفلن؛  الأخ�����ص��اب  و�صناعات 
املختلفة يف حن  ال�صناعات  واأخرًيا 
مواد  �صناعات  اأ�صعار  انخف�صت 
نف�س  خالل   %  0.3 بن�صبة  البناء 
فرتة املقارنة.اأما خالل الثالثي الأول 
بالفرتة  ومقارنة   2020 ع��ام  من 
الديوان  2019،فان  نف�صها من �صنة 

القطاعات  غالبية  اأن  اإىل  اأ�صار  قد 
ق��د ���ص��ه��دت زي�����ادات واأه��م��ه��ا 
والأحذية  اجللود  �صناعات  خ�صت 
واملحاجر  وامل��ن��اج��م   ،)%  11.2(
و   ،)4.4%( وال��ط��اق��ة   ،)5.5%(
احلديد  و�صناعة   )%  3.5( الن�صيج 
امليكانيكية  وال�صناعات  وال�صلب 

والكهربائية.

اأكد الديوان الوطني لالإح�سائيات ارتفاع اأ�سعار الإنتاج يف القطاع ال�سناعي العمومي خارج املحروقات بن�سبة 0.6 % خالل الف�سل الأول 
من �سنة 2020 ، مقارنة بالف�سل الرابع من �سنة 2019.

تخ�ص �سناعة الأحذية واملن�سوجات وال�سناعات امليكانيكية والكهربائية

 

متديد منح الأ�ساتذة وطلبة 
الدكتوراه العالقني بـ 16 

دولة عربية وغربية
العايل  التعليم  قطاع  على  اجل��دي��د  ال��واف��د  منح 
يف  الأولوية  زيان،  بن  الباقي  عبد  العلمي،  والبحث 
يف  العالقن  الدكتوراه  طلبة  لالأ�صاتذة  ال�صتجابة 
الإجالء  قوائم  يف  بت�صجيلهم  مطالبتهم  فبعد  اخلارج، 
 164 منح  بتمديد  طالب  املا�صي،  الأ�صبوع  نهاية 
يوجدون  باخلارج  تكوينهم  فرتة  انتهت  وطالبا  اأ�صتاذا 
واأجنبية.  عربية  دولة   17 موزعن عرب  باخلارج  حاليا 
عن  الأول  امل�صوؤول  لتحرك  كافية  اأ�صبوع  مدة  كانت 
الباقي  عبد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع 
وطلبة  الأ�صاتذة  لنداءات  لال�صتجابة  زي��ان،  بن 
كورنا،  جائحة  ب�صبب  اأ�صهر  منذ  العالقن  الدكتوراه 
يف  املا�صي  الأ�صبوع  نهاية  امل�صوؤول  يتوان  مل  حيث 
بن  والتبادل  التعامل  مدير  فيها   اأم��ر  مرا�صلة، 
بت�صجيل   415 رقم  حتت  اأرزقي  �صعيداين  اجلامعات 
يف  اخلارج  يف  العالقن  الدكتوراه  وطلبة  الأ�صاتذة 
قوائم من اأجل اإجالئهم يف اأقرب وقت ممكن، ويتعلق 
عربية  دول   10 م�صتوى  على  باملوجودين  الأم��ر 
وكذا  واملغرب،  تون�س  تركيا،  مقدمتها  يف  واأجنبية، 
املتحدة  والوليات  وفرن�صا  اإفريقيا  وجنوب  اأ�صرتاليا 
اإجالء  مت  اأن  و�صبق  واإ�صبانيا.  واإيطاليا  وال�صويد  
وقد  اجلائحة،  بداية  �صابقا يف  العالقن  من  كبري  جزء 
متديد  يف  امل�صارعة  لتتم  الوطن،  اأر�س  اإىل  عادوا 
فرتة  انتهت  دكتوراه  وطالب  اأ�صتاذا   164 ل�  املنح 
موزعن  باخلارج  حاليا  ويوجدون  باخلارج  تكوينهم 
بكل  الأمر  ويتعلق  واأجنبية،  عربية  دولة   17 عرب 
وماليزيا،  وتركيا  رومانيا  وكذا  واإ�صبانيا  فرن�صا  من 
واإيطاليا  وبلجيكا  والربتغال  بريطانيا  جانب  اإىل 
وتون�س  وم�رض  وهولندا  املتحدة   العربية  والإمارت 
التمديد  هذا  اأن  اإىل  امل�صوؤول  واأ�صار  عمان.  و�صلطة 
فوري،  وباأثر  ا�صتثنائي  ب�صكل  املنح  كل  ي�صمل 
حلاجاتهم  ظرفيا  بال�صتجابة  لهم  ال�صماح  ق�صد 

اإقامتهم. بفرتة  املتعلقة 
ق/و

العملية تخ�ص 164 منهم اأنهوا فرتة 
التكوين باخلارج

ال�ست�سفاء املنزيل اخلا�ص بحالت "كوفيد19-" يخ�سع لربتوكول �سحي
العلمية  اللجنة  ع�صو  ك�صف 
"كورونا"  فريو�س  ومتابعة  لر�صد 
الهيئة  اأن  رحال  اإليا�س  الربوفي�صور 
ملواجهة  ا�صتباقية  عمليات  تقود 
تن�صيق  من خالل  "كورونا"  فريو�س 

جهود جميع الفاعلن.
هام�س  على  الربوفي�صور  واأو�صح 
اللجنة  اأع�����ص��اء  م��ن  وف��د  زي���ارة 
لالإطالع عن قرب عن �صري عمليات 
كورونا،  بفريو�س  بامل�صابن  التكفل 
يف  يكمن  ن�صاطهم  من  الهدف  اأن 
قد  التي  العراقيل  اأه��م  ت�صخي�س 
باملري�س  الأوجه  التكفل  دون  حتول 
"كوفيد19-".  على م�صتوى وحدات 

ولية  اىل  الزيارة  هذه  ان  واأ�صاف 
لتوجيهات  تنفيذا  ج��اءت  تيبازة 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير 
لال�صتماع  الرامية  امل�صت�صفيات 
ملختلف الن�صغالت وتذليل العقبات 
من  التي  للم�صاكل  حلول  واإيجاد 
التكفل  اأمام  عائقا  ت�صكل  اأن  �صاأنها 
الأم��ر  ويتعلق  باملر�صى،  الأجن���ع 
خ�صو�صا بتجنيد اجلميع وحت�صي�صهم 
جائحة  ملواجهة  ت�صامنهم  ب�رضورة 
اأن اجلزائر على  كورونا، على اعتبار 
بو�صع  متر  العامل  بلدان  باقي  غرار 
تن�صيق  يتطلب  ا�صتثنائي  �صحي 
وال�صبه  الطبية  الأطقم  بن  اجلهود 

طبية والإدارية.وا�صتمع الربوفي�صور 
من  له  امل��راف��ق  الوفد  رفقة  رح��ال 
لن�صغالت  العلمية  اللجنة  اأع�صاء 
�صيدي  مب�صت�صفى  الطبية  الأطقم 
م�صكلة  عليه  طرحت  اأين  غيال�س، 
م�صلحة  على  املوؤ�ص�صة  توفر  عدم 
اإنعا�س خم�ص�صة بامل�صابن بفريو�س 
ن�صبي  ت�صبع  ت�صجيل  مع  "كورونا" 
تيبازة  م�صت�صفى  م�صتوى  على 
هذه  مثل  ل�صتقبال  املخ�ص�س 
رحال   الربوفي�صور  احلالت.وعقد 
الطبية  الأط��ق��م  م��ع  ف��وري��ا  ل��ق��اء 
الطواقم  وك��ذا  تيبازة  مب�صت�صفى 
قدرات  رفع  �صبل  لبحث  الإداري��ة 

النعا�س  اأ�رضة  يف  تيبازة  م�صت�صفى 
امل��وارد  من  املزيد  جتنيد  خ��الل  من 
ال�صت�صفاء  وبخ�صو�س  الب�رضية. 
املنزيل اخلا�س بحالت "كوفيد19-" 
اللجنة  ع�صو  جهتها،  من  طماأنت 
�صامية،  حمادي  الدكتورة  العلمية 
ملعايري  يخ�صع  ب��روت��وك��ول  اأن���ه 
لكل  ال�صحي  الو�صع  ح�صب  دقيقة 
م�صاب، مربزة اأن ال�صت�صفاء املنزيل 
املعالج  للطبيب  يعود  �صيد  ق��رار 
احلالة  مبراقبة ومتابعة تطور  املطالب 
ال�صحية للم�صاب بالفريو�س التاجي 

امل�صتجد.
لوؤي ي

اللجنة العلمية تقود عمليات ا�ستباقية ملواجهة فريو�ص "كورونا"

عفو رئا�سي مبنا�سبة الذكرى 
لال�ستقالل  58

تبون،  املجيد  عبد  اجل��م��ه��وري��ة،  رئي�س  اأ���ص��در 
�صي�صمل  رئا�صيا  عفوا  يت�صمن  رئا�صيا  مر�صوما 
اإج����راءات  حم��ب��و���س.وت��ت�����ص��م��ن   4700 ح���وايل 
الأ�صخا�س  لفائدة  للعقوبة  كلي  تخفي�س  العفو 
الذين  عليهم  املحكوم  املحبو�صن  وغري  املحبو�صن 
اأو  اأ�صهر   6 عقوباتهم  باقي  اأو  عقوبتهم  ت�صاوي 
اجلمهورية  رئا�صة  عن  �صادر  بيان  اأ�صار  اأق��ل.و 
ملدة  للعقوبة  جزئي  تخفي�س  يت�صمن  املر�صوم  اأن 
اأ�صهر   6 عن  يزيد  العقوبة  باقي  كان  اإذا  اأ�صهر   6
التخفي�س  مدة  يقل.وترفع  اأو  �صنة   20 ي�صاوي  اأو 
الرئا�صي  العفو  مو�صوع  للعقوبة  اجلزئي  اأو  الكلي 
الذين  نهائيا،  عليهم  املحكوم  املحبو�صن  لفائدة 
�صنة.و   65 عن  يزيد  اأو  عمرهم  يبلغ  الذين  ي�صاوي 
ُحكم  الذين  الأ�صخا�س  الجراءات  هذه  من  ي�صتثنى 
التخريب  و  الرهاب  جرائم  ارتكابهم  ب�صبب  عليهم 
و  الأ���ص��ول  قتل  و  التج�ص�س  و  اخليانة  جرائم  و 
الأموال  تبديد  اأو  واختال�س  املو�صوفة  ال�رضقات 
تبيي�س  و  الوظيفة  ا�صتغالل  �صوء  و  العمومية 
حماولة  اأو  جرائم  كذلك  التهريب،و  و  الأم���وال 
اإج��راءات  اأن  املر�صوم  ذكر  باملخدرات.و  املتاجرة 
حكمت  الذين  الأ�صخا�س  على  تطبق  ل  العفو 

ع�صكرية. جهات  عليهم 
ق/و

وزارة العمل تطلق من�سة تفاعلية لتقييم جناعة اخلدمات املقدمة
الوطني  ال�صندوق  وكالة  اأطلقت 
للتاأمينات الجتماعية للعمال الإجراء 
ال�صمان  �صندوق  مع  بالتن�صيق 
الجتماعي للعمال غري الأجراء، حملة 
باملن�صة  للتعريف  اإعالمية ملدة �صهر 
و  العمل  قطاع  قام  التي  التفاعلية 
الجتماعي  ال�صمان  و  الت�صغيل 
على  الط��الع  اأج��ل  من  بتطويرها، 
فيما  املواطنن  اأفعال  وردود  اآراء 
املقدمة،  الأداءات  و  اخلدمات  يخ�س 
بهدف معرفة الختاللت التي يعاين 
اخلدمات  يخ�س  فيما  القطاع،  منها 
بهدف  املواطن،  منها  ي�صتكي  التي 
حت�صينها وتقدمي الأف�صل للمواطنن.

الوطني  ال�صندوق  وكالة  قامت   
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
�صندوق  مع  بالتن�صيق  الأج���راء، 

غري  للعمال  الجتماعي  ال�صمان 
الهيئات  باقي  غ��رار  على  الأج��راء، 
و  الت�صغيل  و  العمل  لوزارة  التابعة 
حملة  باإطالق  الجتماعي،  ال�صمان 
الوطنية  باملن�صة  للتعريف  اإعالمية 
الت�صغيل  و  العمل  ل��وزارة  التابعة 
املتوفرة  الجتماعي،  وال�صمان 
و  للوزارة،  الإلكرتوين  املوقع  عرب 
�رضائح  كافة  اأم��ام  متاحة  �صتكون 
املجتمع، من خرباء، جامعين، اأ�صاتذة، 
باحثن، نقابين، طالبي �صغل، ف�صال 
عن ممثلي املجتمع املدين كاجلمعيات 
حول  اآرائهم  لإبداء  وذلك  املعتمدة، 
ذات  والق�صايا  امل�صائل  خمتلف 
وبن�صاطات  بيومياتهم  ال�صلة 

القطاع.
التفاعلية،  املن�صة  طبيعة  وح��ول 

ح�صب  اأق�صام،  ثالثة  ت�صم  فاإنها 
الق�صم  ي�صم  حيث  ال���وزارة،  مهام 
بالعمل  املتعلقة  امل�صائل  كافة  الأول 
في�صم  الثاين  الق�صم  اأما  والعمال، 
اأما  بالت�صغيل،  اخلا�صة  الن�صغالت 
الق�صم الثالث في�صم امل�صائل املتعلقة 

بال�صمان الجتماعي. 
كل  يحتوي  اخل�صو�س،  بهذا  و 
يتيح  الأول  اختيارين،  على  ق�صم 
ا�صتبيان  اأ�صئلة  عن  الإج��اب��ة  لهم 
اإلكرتوين ي�صمح بقيا�س وتقييم مدى 
اأين  املقدمة، ومعرفة  جناعة اخلدمات 
و  م�صتوى  اأي  على  اخللل  يكمن 
معرفة  اإىل  بالإ�صافة  ولية،  اأي  يف 
خمتلف  بخ�صو�س  املواطنن  راأي 
الق�صايا الراهنة التي تخ�س القطاع، 
خم�ص�س  فهو  الثاين  الختيار  اأما 

املطروحة  الإ�صكاليات  عن  لالإجابة 
اخلرباء،  طرف  من  ل�صيما  للنقا�س، 
املخت�صن والباحثن، كما ت�صمح هذه 
ما  وم�صاركة  باإر�صال  اأي�صا  املن�صة 
م�صاهمات  من  منا�صبا،  املواطن  يراه 
برامج  اإث���راء  بغر�س  واق��رتاح��ات 

ون�صاطات القطاع.
واملقرتحات  املعطيات  وبخ�صو�س 
هذه  خ��الل  م��ن  عليها  املتح�صل 
�صتتم  اأن��ه��ا  البيان  اأك��د  املن�صة، 
درا�صتها من طرف خمت�صن وخرباء 
لل�صلطات  �صتتيح  اإذ  امل��ج��ال،  يف 
عن  م�صرتكة  روؤية  بلورة  العمومية 
م�صتقبال  اتخاذها  ميكن  التي  التدابري 
و  عمومية  خدمات  توفري  اأجل  من 
اأداءات ت�صتجيب لتطلعات املواطنن.
ق/و

ت�سم ثالثة اأق�سام وتهتم مب�سائل الت�سغيل وال�سمان الجتماعي
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العدد
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الوباء يف تزايد مريب .. ومواطنو الولية 
يدقون ناقو�ص اخلطر!!

ي�سني حممد 
---------------- 

نه  اأ ه��وؤلء،  اأك��ده  ما  وح�صب 
فقد  الأخ�����رية  الآون�����ة  "يف 
ال��ع��دي��د م��ن ���ص��ك��ان ولي��ة 
التذوق  و  ال�صم  حا�صة  الوادي 
يف  التهابات  حدوث  كذلك  و 
التهابات  و  نفية  الأ اجليوب 
ي�صيف  ال�صدر"،  و  الرئة  يف 
اإىل  تذهب  "وعندما  امل�صدر، 
الفحو�صات  اأجل  من  الطبيب 

موجبة" كوفيد  نتائج  تخرج 
اأن  امل�صدر،  ذات  اإىل  وا�صتنادا 
اخلمي�س  يوم  ب��داأت  "الق�صة 
 2020 ج��وان   11 ل���  امل��واف��ق 
بحملة  خا�صة  �رضكة   قامت 
م�صتوى  على  وا�صعة  تعقيم 

ب��ل��دي��ات ولي���ة ال����وادي و 
رائحة  ذات  املواد  تلك  كانت 
منتهية  تكون  رمبا  عادية  غري 
اأو  ق��دمي��ة  اأو  ال�����ص��الح��ي��ة 
�صلبا  اأثرت  التي  و  م�صمومة 
للمنطقة  البيئي  املحيط  على 
امل��واط��ن  ���ص��ح��ة  ���رضب��ت  و 
مما  م��ان  الأ �صمام  حطمت  و 

لدى  املناعة  نق�س  يف  �صبب 
ج��راء  امل��واط��ن��ن  م��ن  العديد 
التي  و  املواد  هذه  ا�صتن�صاق 
فتح  يف  ت�����ص��ب��ب��ت  ب���دوره���ا 
و  ن��ف��ي��ة  الأ للجيوب  مبا�رض 
التذوق  و  ال�صم  حا�صة  فقدان 
مع  و  ال��رئ��ة  ال��ت��ه��اب��ات  و 
كوفيد  كورونا  وباء  انت�صار 

فيفري  منذ  يهزمنا  مل  ال��ذي 
ا�صتطاع  اليوم  هو  ها  املا�صي 
�صحة  ع��ل��ى  الن��ق�����ص��ا���س 
طريق  عن  ب�صهولة  و  املواطن 
و  ن��ف  الأ عرب  مبا�رضة  دخوله 
التي  امللتهبة  نفية  الأ اجليوب 
الفريو�س  مقاومة  ت�صتطع  مل 

."  19 كوفيد  كورونا 
"يجب  ن��ه  اأ امل�صدر،  ���ص��ار  واأ
اأخ���ذ ك��ل ت��داب��ري ال��وق��اي��ة و 
كورونا  فريو�س  من  العالج 
توقيف  املعنية  اجلهات  وعلى 
غري  التعقيمات  ه��ذه  م��ث��ل 
ب��ق��اء  اإ و  �صحيا  امل��درو���ص��ة 
ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ق��ي��م 
و  دارات  الإ م�صتوى  على 
به  معمول  هو  كما  املوؤ�ص�صات 

فقط". اجلافيل  و  باملاء  �صابقا 

لعمليات  �سورا  الفاي�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  �سفحات  عرب  الوادي،  ولية  مواطني  من  العديد  تداول 
احلقيقة. جلالء  معمق  حتقيق  بفتح  ويطالبون  خا�سة  �سركة  موؤخرا  بها  قامت  تعقيم 

بالتحقيق ويطالبون  خا�سة  �سركة  موؤخرا  بها  قامت  تعقيم  عمليات  �سببه  امل�سكل  اأن  يعتقدون 

اأم�س،  ي��وم  قامت، 
اجل��م��ع��ي��ة اخل��ريي��ة 
ي����ث����ار ل��رع��اي��ة  اإ
ي����ت����ام ب��ولي��ة  الأ
مبنا�صبة  ال����وادي، 
 05 ذك���رى  اإح��ي��اء 
بتوزيع  ج��وي��ل��ي��ة، 
و  مكيف  جهاز   26
على  ث��الج��ات   10
هم  ال��ذي��ن  ����رض  الأ

هذه  ملثل  احل��اج��ة  م�����س  اأ يف 
هذا  يف  خا�صة  التجهيزات، 

ال�صديد. احلر 
اأن اجلمعية وزعت عددا  يذكر 
واملكيفات  ال��ث��الج��ات  م��ن 
ولكن  ال�صيف  ب��داي��ة  منذ 

الأك��رب  ال��دف��ع��ة  ه��ذه  تعترب 
الذين  ���رض  الأ �صملت  والتي 
بهذه  للتزود  طلبات  قدموا 
املعاينة  وبعد  التجهيزات 
���رض  امل��ي��دان��ي��ة واخ��ت��ي��ار الأ
جميع  تلبية  مت  فعال،  املحتاجة 

ا�صتثناء. دون  الطلبات 
ي�صن حممد 

رئي�س  اأطلقه  �صا�صي  اأ مبداأ 
زيارته  ثناء  اأ ج��راد  احلكومة 
�صعيا  تندوف  لولية  الأخرية 
ال��ل��ي��ن��ات  و���ص��ع  اإىل  م��ن��ه 
جديدة  جزائر  لبناء  الأوىل 
اج��رائ��ي��ا  جت�����ص��د  وال����ذي   ،
بلدية  يف  متابعن  بح�صب 
امل�رضوع  يف  خليفة  حا�صي 
الريفية  للكهرباء  ال�صخم 
مواطينيها  وع���دت  عندما 

العالمي  املنرب  طريق  ع��ن 
الكهرباء  باي�صال  "التحرير" 
والتي  املعروفة  املنازل  جلميع 
�صعف  م���ن  ت��ع��اين  ظ��ل��ت 
لبعد  نظرا  الكهربائي  التيار 
واملنزل  العداد  بن  امل�صافة 
املواطنن  هوؤلء  يكون  وبذلك 
ق���د ت��ن��ف�����ص��وا ال�����ص��ع��داء 
ق�صاء  يف  خريا  وا�صتب�رضوا 
الهوائية  املكيفات  يف  �صائفة 

 ، روح  بال  هياكل  كانت  التي 
هوؤلء  عرب  ال�صياق  ذات  ويف 
امل�رضوع  هذا  من  امل�صتفيدين 
وا�صتح�صانهم  ارتياحهم  عن 
لجن��از ه��ذا امل�����رضوع ال��ذي 
العهدات  منذ  انتظروه  طاملا 
املتعاقبة  للبلديات  ال�صابقة 
ك��ان  ح��ي��ث   ، ال��ب��ل��دي��ة  ع��ن 
�صمة  وال��وع��ود  الت�صويف 
ذاك  اآن  املحلية  ال�صلطات 

عنه  يقال  م��ا  ق��ل  اأ زم��ن  يف 
واملح�صوبية  امل��ح��اب��اة  اأن 
وال��ت�����ص��ي��ب ���ص��ي��د امل��وق��ف 
الف�صاد  ع�صابة  حكم  ثناء  اأ
عرب  املواطنون  ينتظر  فيما 
هذه  تتوا�صل  اأن  ال��ولي��ات 
روؤو���س  لت�صمل  املحاكمات 
يتحقق  ولية  كل  يف  الف�صاد 

املن�صود. احللم 
مبارك قدودة 

قامت بها جمعية اإيثار لرعاية الأيتام

توزيع 26 جهازا مكيفا و10 
ثالجات على املحتاجني

بعد اأن قال اأن زمن الت�سويف و الوعود انتهى

مواطنو الوادي ينتظرون حتقيق الوعود من طرف الوزير الأول

اجناز 7 حمولت كهربائية على م�سافة 11.07 كلم

ربط اأكرث من 340 م�سكنا ببلدية 
كوينني بالكهرباء

بقاعة املوؤمترات مبقر اأمن ولية الوادي نهاية الأ�سبوع

ندوة تاريخية حول "املفا�سل الكربى للثورة التحريرية"

بعد ثالث حالت وفاة واإ�سابات جديدة  

مري البيا�سة ي�سدر قرارا وقائيا ملحاولة كبح انت�سار وباء كورونا     

اإط������ار  يف 
الح���ت���ف���ال 
ب���ال���ذك���رى 
ال���ث���ام���ن���ة 
واخل��م�����ص��ن 
لعيد   )58 (
ال���ص��ت��ق��الل 
وال�����ص��ب��اب 

من  جويلية   5 ل�  امل�صادف 
�صبيحة  ����رضف  اأ ع���ام،  ك��ل 
لولية  العام  الأم��ن  الأم�س 
املجل�س  ورئ��ي�����س  ال����وادي 
مبعية  ال���ولئ���ي  ال�����ص��ع��ب��ي 
مدير  دام��و���س  اأم��ن  ال�صيد 
وبح�صور  بالوادي  التوزيع 
ال�����ص��ل��ط��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
و�صع  عملية  على  واملحلية 
الربط  مل�رضوع  اخلدمة  حيز 
 344 ل�  الكهربائية  بالطاقة 
جويلية   5 ب��ح��ي  م�صكنا 
قليميا  اإ التابعة  كونن  ببلدية 

الوادي. لدائرة 
يدخل  ال��ذي  امل�����رضوع  ه��ذا 
���ص��م��ن م�����ص��اري��ع ال��رب��ط 
لالأحياء  الكهربائية  بالطاقة 
به  واملتكفل  املكهربة  غري 
ال�صمان  �صندوق  طرف  من 
وال��ت�����ص��ام��ن ل��ل��ج��م��اع��ات 
امل��ح��ل��ي��ة ل��ولي��ة ال����وادي، 
العملية  ه���ذه  يف  مت  ح��ي��ث 

كهربائية  حم��ولت   7 اجن��از 
من  كلم   3.59 م�صافة  على 
التوتر  متو�صطة  ال�صبكات 
ال�صبكات  م��ن  ك��م  و7.48 
بغالف  ال��ت��وت��ر  منخف�صة 
 78 قيمته  جت���اوزت  م��ايل 
يعترب  ك��م��ا  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون 
كبريا  مك�صبا  امل�رضوع  هذا 
ببلدية  5جويلية  حي  ل�صكان 
ك��وي��ن��ن وي��ع��د ت��وا���ص��ال 
التي  الإجن����ازات  ل�صل�صلة 
الفرتة  يف  املديرية  ج�صدتها 
يف  �صاهمت  والتي  الأخ��رية، 
وا�صتمرارية  نوعية  حت�صن 
املواطنن. اىل  املقدمة  اخلدمة 

انه  اإىل  �صارة  الإ وجتدر  هذا 
حي   320 من  اأزيد  ت�صجيل  مت 
بلدية،   22 عرب  مكهرب  غري 
الولية  م�صالح  ر�صدت  وقد 
م��ل��ي��ون   2540 م���ن  اأك����رث 
بال�صبكة  ل��رب��ط��ه��ا  دي��ن��ار 

. ئية با لكهر ا
علي حممد 

مبقر  مت��رات  امل��وؤ قاعة  �صهدت 
الأ�صبوع  ال��وادي  ولي��ة  اأم��ن 
امل��ا���ص��ي، ف��ع��ال��ي��ات ن���دوة 
“املفا�صل  ح���ول  ت��اري��خ��ي��ة 

التحريرية”. للثورة  الكربى 
ال�صفحة  يف  ورد  ما  وح�صب 
ولية  اأم��ن  ملديرية  الر�صمية 
التوا�صل  مواقع  عرب  ال��وادي 
"الفاي�صبوك"،  الجتماعي 
 58 ال�  الذكرى  ومبنا�صبة  نه  اأ
وال�صباب  ال�صتقالل  لعيدي 

2020-1962، فقد  05 جويلية 
عدد  ح�رضها  التي  الندوة  اأطر 
�صف  و�صباط  ال�صباط  من 
ال�صبهين،  واأعوان  والأع��وان 
جراية  الربوفي�صور  من  كل 
التاريخ  �صتاذ  اأ ر�صدي  حممد 
 ، خل�رض  حمه  ال�صهيد  بجامعة 

. ديدي  اأحمد  والإعالمي 
بالذاكرة  عاد  “جراية”  املوؤرخ 
امل��ح��ط��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اىل 
وحمليا،  وطنيا  التاريخية 

الإع���الم���ي  ����ص���اد  اأ ح���ن  يف 
اللقاءات  ه��ذه  مبثل  “ديدي” 
انتهجتها  ال��ت��ي  وال��ن��دوات، 
�صواء   ، اجل��زائ��ري��ة  ال�رضطة 
اأو  املنتدى،  خالل  من  مركزيا 
الحتفالت  اإط��ار  يف  حمليا 
الوطنية  للمنا�صبات  املخلدة 
وا�صت�صافتها  وال��دي��ن��ي��ة، 
ل��ل��م��وؤرخ��ي��ن ورج���ال ال��دي��ن 
اجلماهريية  الهيئات  وخمتلف 
ن�صنة  "اأ م��ق��ارب��ة  اإط���ار  يف 

. ال�رضطي"  العمل 
يف  متت  التي  املذكورة  الندوة 
املتبعة  الوقائية  التدابري  اإطار 
كورونا  وباء  تف�صي  من  للحد 
من  جملة  تخللتها  كوفيد19-، 
التي  والنقا�صات  التدخالت 
و�صط  ال��وع��ي  ث��م��رة  ت��رتج��م 
ال�رضطية،  املوؤ�ص�صة  ف���راد  اأ
املحور  يكون  عندما  خ�صو�صا 

التاريخية. الذاكرة  يج�صد 
الله عبد  بن  عماره 

ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  اأ���ص��در 
جديدا  قرارا  البيا�صة  لبلدية  البلدي 
اأك��رث  ك��ورون��ا  وب��اء  تف�صي  لوقف 
و�صكانها  بلديته  اأحياء  خمتلف  عرب 
واإ�صابة  ح��الت  ثالث  وف��اة  بعد   ،
خمتلف  عرب  املواطنن  من  جديد  عدد 
والتي   ، بالفريو�س  البلدية  اأحياء 
ممن  ال��ع��دي��د  ح�صب  وراءه���ا  يقف 
ا�صتهتار  التحرير  ليومية  حتدثوا 
التزامهم  وع��دم  املواطنن  بع�س 

الوقائية  والإج����راءات  ب��ال�����رضوط 
وان��ت�����ص��ار  تنقل  م��ن  تقلل  ال��ت��ي 
���ص��خ��ا���س ،  ال��ع��دوى اأك���رث ب��ن الأ
جملة  البلدية  رئي�س  اأ�صدر  حيث 
القرار  فحوى  يف  الإج���راءات  م��ن 
زحف  تقليل  نها  �صاأ م��ن  ال��ب��ل��دي 
و  اأ الأ�صخا�س  بن  �صواء   ، الفريو�س 
 ، اأكرث  املت�رضرة  الأحياء  خمتلف  عرب 
للمقاهي  املوؤقت  الغلق  منها  وياأتي 
والن�صاء  للرجال  احلالقة  وحم��الت 

ل��وازم  وك���راء  بيع  حم��الت  وك��ذا 
واملالعب  اللعب  و�صاحات  ف��راح  الأ
من  ع���دد  اأك���رث  ت�صتقطب  ال��ت��ي 
اتخاذ  مت  كما   ، امل�صاء  يف  ال�صباب 
للخ�رض  اليومية  الأ�صواق  غلق  قرار 
اأي�صا  ال�صيارات  و�صوق  والفواكه 
التجارية  وامل��راك��ز  امل��ح��الت  م��ع 
ا�صتقبال  حمل  هي  التي  واخلدماتية 
عدم  ب�صبب   ، للمواطنن  جماعي 
ثناء  واأ بداخلها  املواطنن  امتثال 

امل�صافة  واحرتام  كالتباعد  زيارتها  
وكذا  الأخ�صائين  قبل  من  املحددة 
الإ�صابة  لتجنب  الكمامات  ارتداء 
املجل�س  رئي�س  طالب   ، بالعدوى 
الأجهزة  جميع  من  البلدي  ال�صعبي 
كل  ردع  مع  القرار  بتنفيذ  الأمنية 
اأهمية  يعطون  ل  الذين  املخالفن 
 ، فيه  ج��اءت  ال��ت��ي  للبنود  بالغة 
واأهاليهم  م�صلحتهم  من  يعد  والذي 
بعد  ال�صغار،  خ�صو�صا  بنائهم  واأ

خمتلف  يف  امل�صجلة  الوفيات  جملة 
عدد  ع��ن  ناهيك   ، ال��وط��ن  اأرج���اء 
يوم  بعد  يوما  املتزايد  الإ�صابات 
كما   ، البالد  من  خمتلفة  مناطق  يف 
يف  ال�صتمرار  العقالء  الأخري  نا�صد 
للم�صتهرتين  خ�صو�صا  الن�صائح  مد 
اأخرى  وفيات  وقوع  لتجنب  بالوباء 
تزيد  نها  �صاأ من  جديدة  واإ�صابات 

 . ال�صكان  وقلق  الأزمة  يف 
زياد  بو  اأ



القندوز  ح��ي  قاطنو  طالب 
ولية  بحبح  حا�صي  ببلدية 
اجل��ل��ف��ة م���ن ال�����ص��ل��ط��ات 
حتقيق  وفتح  العاجل،  التدخل 
اآلت  التي  املزرية  للو�صعية 
مبركز  البناء  ���ص��غ��ال  اأ ليها  اإ

احلي. لذات  الربيد 
العديد  قدمها  �صكوى  ويف 
القندوز)حتوز  حي  �صكان  من 
ال��ت��ح��ري��ر  ن�����ص��خ��ة م��ن��ه��ا( 
الربيد  وزير  لل�صادة  موجهة 
وامل��وا���ص��الت وك���ذا وزي��ر 
ووايل  العمومية،  الأ�صغال 
وال�صلطات  اجل��ل��ف��ة  ولي���ة 
بحبح،  حا�صي  لبلدية  املحلية 
�صخطهم  ع��ن  فيها  ع���ربوا 
الو�صعية  ح���ول  ال�����ص��دي��د 
وال��ذي  للم�رضوع،  امل��زري��ة 
للمنحرفن  وك���را  اأ���ص��ب��ح 
اأمن  على  خطراً  ي�صكل  مما 
،و�صدد  املواطنن  و�صالمة 
على  احل����ي  ذات  ق��اط��ن��و 
فتح  يف  التعجيل  ����رضورة 
تاأخر  ���ص��ب��اب  اأ ح��ول  حتقيق 
امل�����رضوع  ه��ذا  ���ص��غ��ال يف  الأ
وطالبو  ال�صنن،  ه��ذه  ك��ل 

تدارك  املحلية  ال�صلطات  من 
اإكمال  يف  والإ�رضاع  الو�صع 
من  ال��ربي��د  م��رك��ز  م�����رضوع 
اأج���ل ال�����ص��ال��ح ال��ع��ام وم��ا 
خدمات،  م��ن  امل��رك��ز  يقدمه 
تخفيف  نها  �صاأ م��ن  وال��ت��ي 
الأخرى  املراكز  على  ال�صغط 

. بحبح  حا�صي  ببلدية 
قاطنو  ذكر  ذاته،  ال�صياق  يف 
ن��ه��م  اأ ال�����ص��ك��وى  يف  احل���ي 
دائ��رة  م�صالح  اإىل  توجهوا 
لال�صتف�صار  بحبح  حا�صي 
اأخ��رت  التي  الأ�صباب  ح��ول 
ي��ن  ���ص��غ��ال ب��امل�����رضوع، اأ الأ
للمواطنن  الأخرية  هذه  اأكدت 
اإىل  ُحولت  امل�رضوع  تكملة  اأن 
لتنفي  اجلزائر،  بريد  �صلطة 
اأن  للمواطنن  الأخ��رية  ه��ذه 
حولت  قد  امل�رضوع  هذا  تكملة 
املواطن  ليبقى  لها،  بالفعل 
ونفي  هذه  تاأكيد  بن  �صحية 
تدخل  انتظار  يف  الأخ���رى، 
لولية  املحلية  ال�صلطات 
الربيد  مركز  لغز  ،وفك  اجللفة 

القندوز. بحي 
قد را حممد.

ن��ظ��م م��واط��ن��ون م��ن ك��اف��ة 
اأط���ي���اف امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
ون��ا���ص��ط��ي��ه ،واأط��ب��اءع��ام��ن 
و  طبين  �صبه  و  وخ��وا���س 
باملوؤ�ص�صة  وعمال  �صيادلة، 
عبد  ال�صت�صفائية  العمومية 
ف��ل��و،وق��ف��ة  ال��ق��ادر ب��ج��رة ب��اأ
لالأ�صبوع  و  ثالثة  احتجاجية 
م��ام  اأ ال��ت��وايل  على  ال��ث��ال��ث 
م��ق��رامل�����ص��ت�����ص��ف��ى،���ص��ه��دت 
طبين  و�صبه  لأطباء  تدخالت 
اأطباء  و  بامل�صت�صفى  وعاملن 
�صابقن  وع���م���ال  خ���وا����س 
خاللها  من  �صخ�صوا  بالقطاع 
بهذااملرفق  املتعفن  الو�صع 
ال�����ص��ح��ي ال����ه����ام ال����ذي 
كما  للموت  مكانا   اأ�صبح 
ن  خلو ملتد ا د �صد كما ، ه �صفو و
�رضورة  على  الوقفة  هذه  يف 

��������������رضاع  الإ
املطالب  بتلبية 
كاملة،  املرفوعة 
م��ن��ه��ا ت��وف��ري 
ق��ادرة  م�صلحة 
ا�صتيعاب  على 
الكبريمن  العدد 
امل���������ص����اب����ن 
ب�����ك�����ورون�����ا 
وجت������ه������ي������ز 
م���رك���زخ���ا����س 
ب������ال������ع������زل 
ال�����ص��ح��ي،م��ع 
ت���������وف���������ري 

الالزمة  واملعدات  التجهيزات 
بطبيب  امل�صت�صفى  وتزويد 
واأطقم  عيون  طبيب  و  تخدير 
راف�صن  طبية  و�صبه  طبية 
مت  الرتقيعية،التي  احللول  كل 
ال�صلطات  طرف  من  اقرتاحها 
جلنة  بت�صكيل  ط��ال��ب��وا  و 
الخت�صا�س  اأهل  من  حتقيق 
اأكفاء  و  نزهاء  من  تتكون  
ل��ت��ق�����ص��ي ال���ت���ج���اوزات 
الأمومة  مب�صت�صفى  احلا�صلة 
نظرا  فتحه  قبل  الطفولة،  و 
على  طالته  التي  للتجاوزات 
له  ر�صدت  اأن  قولهم،بعد  حد 
،ولكن  طائلة  م��وال  اأ الدولة 
يف  م�صكوك  احلالية  جتهيزاته 
�رضفه  مت  ملا  لترقى  و  اأمرها 
���رضاع  الإ اإجن��ازه،و  عملية  يف 
ب��ف��ت��ح ه����ذا امل���رف���ق ال���ذي 

منذ  ���ص��غ��ال  الأ ب��ه  انطلقت 
اإىل  فتحه  يتم  ومل  �صنة2011 
ح�صور  اإىل  دعوا  يومناهذا،و 
ال�صحةالغائب  ومدير  الوايل 
قطاعه  م��ت��اب��ع��ة  ع��ن  مت��ام��ا 
يفاد  باإ طالبوا  كما  باجلهة، 
للوقوف  وزاري��ة  حتقيق  جلنة 
ب�صبب  املرتدي  الو�صع  على 
ال��ف�����ص��اد  و  ���ص��وءال��ت�����ص��ي��ري 
امل�صت�صفى  بهذا  امل�صت�رضي 
ال��وح��ي��د ب�����ص��م��ال ال��ولي��ة 
اإىل  اإجن����ازه  ي��ع��ود  وال����ذي 
والذي  الإ�صتعمارية  احلقبة 
الأو�صاع  تفاقم  ي�صهد  اأ�صبح 
م�صتمرا  وانهيارا  وت��ده��ورا 
ماجعله  و�صيقا،  للخدمات 
ول  ال�صكان  حاجيات  يلبي  ل 
مدينة  مبر�صى  للتكفل  يكفي 
يفوق  ف��ل��و،  اأ بحجم  ك��ب��رية 

�صكانهاال145األف  ت��ع��داد 
12بلدية  ليها اإ ي�صاف  ن�صمة 
ي�صتدعي  ل��ه��ا،م��ا  ت��اب��ع��ة 
مبدينة  يليق  م�صت�صفى  اإجناز 
ولية  اإىل  رقيت  فلو  اأ بحجم 
املحتجون  منتدبة،كمااتهم 
ال�صحة  قطاع  على  القائمن 
الولئية  ال�صلطات  بالوليةو 
الق�صاء  �صيا�صة  مبمار�صة 
اجلهة  ل�صكان  والتهمي�س 

بالولية. ال�صمالية 
وت��ع��ت��رب ه����ذه ال��وق��ف��ةه��ي 
القائمن  متاطل  الثانيةبعد 
ع��ل��ى ق��ط��اع ال�����ص��ح��ة يف 
املرفوعةخالل  املطالب  تلبية 
���ص��اب��ي��ع امل��ا���ص��ي��ة، وال��رد  الأ
م��ال م��ن ط��رف  امل��خ��ي��ب ل��الآ

                      . ت ل�صلطا ا
بو�رضيط عبدالقادر   

بن  كو�صيدار  مدير  ك�صف 
ت�رضيحه  يف  ن��دي��ر  حم��م��د 
ن��ه يف  جل��ري��دة ال��ت��ح��ري��ر،  اأ
اوكلت  التي  امل�صاريع  اإطار 
تهيئة   اعادة  جمال  يف  اليها 
ال�رضف  ق��ن��وات  �صبكات 
 19 برجمة  متت  انه  ال�صحي، 
النتهاء  مت  ���ص��وداء،  نقطة 
ن��ق��ط��ة،   18 ا���ص��غ��ال  م���ن 
الخرية  النقطة  بقيت  فيما 
التي  املخادمة  حي  مبنطقة 
بها   ال�صغال  ن�صبة  و�صلت 
ان  اىل  م�صريا  ب��امل��ائ��ة   50
متوا�صلة   لت��زال  ال�صغال 
مبتابعة  �صاق،  و  ق��دم  على 
الديوان  مديرية  ط��رف  من 
ومكتب  للتطهري  الوطني 

الدرا�صات.

امل��وارد  مدير  جهته  من  و   
بالولية حميداتو نور  املادية  
توا�صل  م�صاحله  ان  الدين،  
ال��ث��اين  ال��ربن��ام��ج  جت�صيد 
ل�صبكات  العتبار  لإع��ادة 
ال�صحي  ال�����رضف  ق��ن��وات 
العوي�س  امل�صكل  باتت  التي 
�صكان  يوميات  يوؤرق  الدي 
�صتتم  اي���ن  ورق��ل��ة  ولي���ة 
من  للعديد  العتبار  اع��ادة 
اأحياء  خمتلف  عرب  ال�صبكات 
الرفع  ايل  بال�صافة  الولية 
الدفع  حمطات  م�صتوى  من 
حمطة،  ب37  عددها  واملقدر 
الأ�صغال  ان   اىل  م�صيفا 
طرف  من  متوا�صلة  لت��زال 
ال�����رضك��ت��ن ك��و���ص��ي��دار و 

�صيجي  لو
عا�صمة  �صكان  امل  ليبقى 
جت�صيد  يف  ال���ص��ود  الذهب 
التنموية  امل�صاريع  هذه  مثل 
�صانها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة 
ك��اب��و���س  م��ن  تخلي�صهم 
اأ�صبح  ال��ذي  القذرة،  املياه 
خمتلف  علي  يطبع  ديكورا 
وايل  من  مطالبن  الأح��ي��اء 
تفعيل  ب�����رضورة  ال��ولي��ة 
مثل  لإجن��از  الرقابة  ادوات 
والتي  احليوية  امل�صاريع  هذه 
دون  ال�صخة  املبالغ  التهمت 

. جدوى 
فا�صل بن  يو�صف   
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  اأزمة كورونا تعّري ه�سا�سة القطاع ال�سحي 
بتقرت 

التجاين  ن-ق- 
---------------- 

كورونا  وب��اء  اأزم��ة  ب��رزت  اأ و 
ال�صحة  ق��ط��اع  يف  اخ��ت��الل 
حميية  ب��ت��ق��رت  ال��ع��م��وم��ي��ة 
م����ال  اآ ن��ف�����ص��ه  ال���وق���ت  يف 
وت��دارك  ال��ع��رب  با�صتخال�س 
ال�صائقة.  جتاوز  بعد  النقائ�س 
وي��وؤك��د امل��ت��اب��ع��ون ل�����ص��وؤون 
عمريات  �صليمان  م�صت�صفى 
ع��رت  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  اأن 
اخل��دم��ات  يف  امل���ّرة  احل��ق��ائ��ق 
النق�س  جانب  فاإىل  ال�صحية، 
ة  املعباأ ال��ك��وادر  يف  امل�صجل 
ال�صحية  اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 
لفتا  نق�صا  امل�صت�صفى  يعاين 
التجهيزات..  و  الإمكانيات  يف 
املرتبك  التكفل  يف  هذا  وبرز 
خ��رج  و  ك���ورون���ا..  مب�صابي 
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  م��وظ��ف��و 
عمريات  �صليمان  مب�صت�صفى 
للمطالبة  احتجاجية  وقفة  يف 
الإمكانيات  من  املزيد  بتوفري 

ظهور  بعد  والب�رضية،  املالية 
اأزمة  خالل  القطاع  يف  نق�س 
الطبية  الأطقم  وتندد  كورونا. 
واجهت  التي  طبية  ال�صبه  و 

من كورونا  جائحة  ب�صجاعة 
.حيث  العامن  لالأطباء  غياب 
حاليا  بالفح�س  يقوم  من  اأن 
كذا   و   ، اخلوا�س  الطباء  هم 
ب�صبب  وذل��ك  النظافة  نق�س 
الطبية  النفايات  بقايا  تراكم 
ف�صال    ، كوفيد  م�صلحة  عن 
النظافة  عامالت  نق�س  عن 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل�����ص��ل��ح��ة 

�صحب  اىل  ذل����ك  وي���رج���ع 
لعمالها  املتعاقدة  املوؤ�ص�صة 
النق�س   ، كورونا  منحة  ب�صبب 
التنف�س  اأج��ه��زة  يف  ال��ف��ادح 
الجهزة  وبع�س  ال�صطناعي 
عدم   ، الالزمة  الأخرى  الطبية 
املخ�ص�س  املكان  ا�صتيعاب 
امل�صابن  اأع���داد  ل�صتقبال 
انعدام  اىل  بال�صافة   ، املتزايد 
امل�صلحة  م�صتوى  على  الأمن 
�صد  جتاوزات  عدة  اىل  اأدى  مما 
بع�س  ه��روب  اأو  املمر�صن 
املحتجون  ونا�صد   امل�صابن. 

ل��ل��ت��دخ��ل  الأول   ال���وزي���ر 
حل  اي��ج��اد  اأج��ل  م��ن  العاجل 
خلطورة  وذلك  امل�صاكل،  لهذه 
اىل  ب��ال���ص��اف��ة   . ال��و���ص��ع 
من  العامن  الطباء  مرا�صلة 
كوفيد  مب�صلحة  اللتحاق  اأجل 
م�صكلة  حل  اأجل  من  التدخل   -
قمامة  برفع  جهة  من  النظافة 
وكذلك  ي��وم��ي��ا،  امل�صت�صفى 
عامالت  م�صكل  حلل  التدخل 
ال�صغط  رف���ع   - ال��ن��ظ��اف��ة 
وذل��ك  ك��وف��ي��د  م�صحة  ع��ن 
البتدائية  املدر�صة  با�صتغالل 
 - ك��وف��ي��د  مل�صلحة  امل��ق��اب��ل��ة 
وخا�صة  الطبية  املعدات  توفري 
ال�صطناعي   التنف�س  اأجهزة 
اجلديد  امل�صت�صفى  -اف��ت��ت��اح 
���رضورة  اأ�صبح  �رضيرا   240
 ، الآج����ال  ق���رب  اأ ويف  ملحة 
مب�صت�صفى  ال�صتعانة  وك��ذا 
لتخفيف  بتما�صن  �رضيرا   60
تقرت  م�صت�صفى  عن  ال�صغط 

..

ما ي�سطر   ، املجمدة  ال�سحية  الهياكل  و  ال�سرورية  الطبية  الأجهزة  املنتدبة تقرت من نق�ص كبري يف  الولية  ال�سحة يف  يعاين قطاع 
لوبيات  و�سكاوى من  املر�سى  انتقادات  مبالغ كبرية. وخدماتها بني  تكلفهم  التي  العيادات اخلا�سة  اإىل  اللجوء  اإىل  املر�سى  العديد من 

امل�ست�سفى.. م�ساكل  عن  ال�سوء  لت�سليط  املدين  املجتمع  وفعاليات  جمعيات  عن  ممثلني  من  الأيام  هذه  حثيثة   م�ستفيدة..وم�ساع 

بعد توقف الأ�سغال به منذ اأربع  �سنوات    نق�ص كبري يف الأجهزة الطبية ال�سرورية   

مواطنو حي القندوز بحا�سي بحبح  
باجللفة يطالبون بفتح حتقيق 

يف م�سروع الربيد

حتت �سعار "وقفة الكرامة" 

وقفة احتجاجية ثالثة يف اأفلو بالأغواط  للمطالبة بتح�سني الو�سع ال�سحي املرتدي

�سركة كو�سيدار على و�سك النتهاء من اأ�سغال تهيئة 19 نقطة �سوداء

ممثلو املجتمع املدين يطالبون من 
الوايل بتفعيل اأدوات الرقابة بورقلة 

بعد تاأكيد اإ�سابة 19 �سخ�سا بفريو�ص كورونا

املواطنون ي�سددون على �سرورة فتح ملحقة با�ستور باجللفة
 19 ت�صجيل  اأم�س  اأول  اجللفة  ولية  �صهدت 
املوقع  ح�صب  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة 
العدد  بذلك  لريتفع  ال�صحة  لوزارة  الر�صمي 
تف�صي  بداية  منذ  اإ�صابة   280 اإىل  الإجمايل 

.19 كوفيد  فريو�س 
اجللفة،بتدخل   ولي���ة  ���ص��ك��ان   ط��ال��ب  حيث 
الو�صية  ال���وزارة  وك��ذا  املحلية  ال�صلطات 
عينات  بتحليل  املتعلقة  امل�صاكل  بع�س  حلل 
يف  19،وم�صددين  كوفيد  بفريو�س  امل�صابن 
بفتح  التعجيل  ���رضورة  على  نف�صه،  الوقت 

خا�صة  الولية  ب��ذات  با�صتور  ملعهد  ملحقة 
اجلديدة  الإ�صابات  لعدد  الكبري  الرتفاع  مع 
اإ�صابتها  يف  امل�صكوك  احلالت  حتاليل  اأن  ؛علما 
ملعهد  الأ�صلي  الفرع  اإىل  تر�صل  بالفريو�س 
لظهور  وقتا  ياأخذ  مما  بالعا�صمة،  با�صتور 
ال��وزارة  اأن  يذكر  اأخ��رى  جهة  من  النتائج.و 
من  العديد  بعد  املواطنن  لطلب  ا�صتجابت  
خمت�صة  للجنة  باإر�صالها   وذلك   املرا�صالت، 
اأفريل   26 بتاريخ  با�صتور  معهد  عن  ممثلة 
الأجهزة  اللجنة  ذات  معاينة  مّت  ،حيث   2020

عا�صور  زيان  ال�صهيد  بجامعة  ها  اقتناوؤ مت  لتي  اأ
بع�س  انعدام  على  اللجنة  ممثل  وقف  اأين  باجللفة 
امللحقة،  فتح  قرار  عن  يرتاجع  جعله  مما  الأجهزة 
جعل  مما  الناق�صة  الأجهزة  قتناء  اإ حالة  يف  اإل 
على  اجللفة،  ولية  وايل  �صوب  تتجه  الأنظار 
األذي  التاأخري  هذا  تدارك  و  الأجهزة  اقتناء  اأمل 
يف  خا�صة  اجللفة،  ولية  م�صلحة  يف  ي�صب  ل 
من  الولية  ذات  تعرفه  ملا  الراهنة  ال�رضوف 

كورونا. لفريو�س  رهيب  انت�صار 
قد را حممد.
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ت�سجيل اأكرث من 700 خمالفة لعدم ارتداء الأقنعة 
الواقية ببلعبا�ص 

م.رم�ساين
-----------------

ح��ررت  بلعبا�س  �صيدي  �رضطة 
�صهر  من  الثاين  الن�صف  خ��الل 
جوان، 219 خمالفة لإجراءات احلجر 
ال�صحي مع و�صع 95 مركبة و 25 
�صائقوها  املح�رض،  يف  نارية  دراجة 
ومل  ال�صحي  احلجر  تدابري  خالفوا 
التي  الوقائية  بالتدابري  يتقيدوا 
اأوقات  خالل  اخلروج  عدم  تفر�س 
احلجر التي تنطلق يف حدود ال�صاعة 
ال�صاعة  غاية  اإىل  م�صاًء  الثامنة 
املوايل،   اليوم  من  �صباحا  اخلام�صة 
�رضطة  اأح�صت  ال�صياق  نف�س  ويف 
خمالفة   748 بلعبا�س  �صيدي 
متعلقة بعدم ارتداء الأقنعة الواقية 
واأماكن  العمومية،  الأم��اك��ن  يف 

اأو  املفتوحة  والف�صاءات  العمل 
اجلمهور  ت�صتقبل  التي  املغلقة 
طبقا للمادة 13 مكرر من املر�صوم 
 20 يف  املوؤرخ   20-127 التنفيذي 
التدابري  حتدد  التي   ،  2020 ماي 
وباء  انت�صار  من  للوقاية  التكميلية 
 )  -19 )كوفيد  ك��ورون��ا  فريو�س 

الأقنعة  ارتداء  وتفر�س  ومكافحته 
الواقية يف كل الظروف ويف الطرق 
والأماكن العمومية و اأماكن العمل 
م��وازاة  املفتوحة،  وال��ف�����ص��اءات 
�صيدي  �رضطة  توا�صل  ذل��ك  مع 
التح�صي�صية  احلمالت  بلعبا�س 
قائمة  ت��زال  ل  حيث  والتوعوية 

على م�صتوى نقاط البيع واملحالت 
والأماكن  النقل  و�صائل  التجارية، 
العمومية وحمطات منقل امل�صافرين 
والأ�صواق مبختلف اأنواعها، اأين يتم 
دعوتهم اإىل �رضورة احرتام التباعد 
املحالت وموا�صع  اجل�صدي، تعقيم 
التالم�س مع املحافظة على التهوية 
ارتداء  التجارية،  املحالت  بداخل 
للباعة،  بالن�صبة  الواقية  الأقنعة 
اإىل  دعوتهم  مع  والزبائن  العمال 
مداخل  عند  مطهرة  م��واد  و�صع 
املحالت التجارية، و�رضورة تعقيم 
دعوتهم  مت  كما  باإ�صتمرار،  الأيدي 
وتنظيم  الوقاية  م�صافة  احرتام  اإىل 
الطوابري ، ناهيك عن امل�صاركة يف 
حمالت اأخرى متعلقة بتوزيع اأقنعة 
والتجار  املواطنن  لفائدة  واقية 

وم�صتعملي الطريق العمومي .

19 حفاظا على  للوقاية من تف�سي فريو�ص كوفيد  ال�سارم لالإجراءات الحرتازية  التطبيق  بلعبا�ص  �سيدي  �سرطة  توا�سل 
اإيجابا على  انعك�ص  الذي  والردعي  التح�سي�سي  العمل  ونهارا عن طريق  ليال  ، حيث كثفت من جمهوداتها  املواطنني  �سحة 

�سلوك املواطنني ب�سفة عامة؛ واأ�سحت مظاهر التحلي بقدر من امل�سوؤولية ظاهرة على يوميات �سكان �سيدي بلعبا�ص 

ب�سبب وفاة �سابني 2 غرقا يف وديان توا�سل احلمالت التوعوية للوقاية من كوفيد - 19

ملديرية  الإع��الم  خلية  بيان  ك�صف 
اأن  تب�صة،  لولية  املدنية  احلماية 
ال�صبان  حماية  اإطار  ويف  م�صاحلها 
واملراهقن من املوت غرقا يف الوديان 
هذه  يف  احل��رارة  درجة  ارتفاع  جراء 
الأيام، تزامنا وحلول ف�صل ال�صيف . 
اأطلقت مديرية احلماية املدنية لولية 
وتوعوية  حت�صي�صية  حملة  تب�صة 
�رضائح  خمتلف  ت�صتهدف  وا�صعة 
ال�صباحة  وفئات املجتمع ،حول خطر 
والآب��ار. املائية  والربك  ال�صدود  يف 
احلملة  ه��ذه  اأن  م�صدرنا  واأو���ص��ح 
من  ذات �صلة  هيئات  مب�صاركة عدة 
بينها الوكالة الوطنية لل�صدود ودور 
وعددا  الرتبوية  واملوؤ�ص�صات  العبادة 
املجال  يف  النا�صطة  اجلمعيات  من 
التوا�صل  مواقع  �صفحات  وخمتلف 
ف�صل  طوال  تتوا�صل  الجتماعي، 
خطر  ح��ول  للتح�صي�س  ال�صيف 
التجمعات  هذه  مثل  يف  ال�صباحة 

على  �صلبية  اأث��ار  من  له  ملا  املائية 
وت�رضر  احل�صا�صية  بينها  من  الأفراد 
والبكترييا  اجلراثيم  ب�صبب  الب�رضة 
العيون  والتهاب  الراكدة،  املياه  يف 
اإ�صافة اىل خطر  والإ�صهال وغريها، 
وارت��ف��اع  الأوح���ال  ب�صبب  ال��غ��رق 
من�صوب املياه التي ل تكون م�صاعدة 
خمتلف  ال�صباحة.وت�صهد  على 
وجلة  �صد  واأهمها  املائية  التجمعات 
كبريا  اق��ب��ال  تب�صة  ب��ولي��ة  م��الق 
لال�صتمتاع  خا�صة،  الط��ف��ال  من 
املرافق  انعدام كل  بال�صباحة يف ظل 
ال�رضورية  وال�صبانية  الرتفيهية 
وحتى  البلدية  امل�صابح  وخا�صة 
ذات  �صجلت  فقد  .لال�صارة  اخلا�صة 
املا�صي  ماي  �صهر  خالل  امل�صالح 
مالق  وجل��ة  �صد  يف  غ��رق  حالتي 
ببلدية العوينات، ل�صابن بيلغان من 

العمر 17 و23 �صنة .
الزين حممد  �صو�صه 

حملة حت�سي�سية وا�سعة حول  
خماطرال�سباحة يف ال�سدود 
و التجمعات املائية بتب�سة 

علمت التحرير من م�صادر م�صوؤولة 
املوا�صالت  و  الربيد  مديرية  من 
قررت  م�صاحلها  اأن  تب�صة  لولية 
اجلزائر  بريد  مكتب  غلق  اأم�س،  يوم 
بحي املجاهدين يف مدينة بئر العاتر، 
اإ�صابة  يف  ا�صتباه  حالة  ت�صجيل  بعد 
و�صع  و  كورونا،  بفريو�س  موظف 
حتت  بها  العاملن  املوظفن  جميع 
احلجر ال�صحي املنزيل. القرار جاء ملنع 
انت�صار املر�س و انتقاله بن العمال و 
املواطنن. و قد مت و�صع املوظف يف 
امل�صلحة املرجعية مل�صت�صفى بكارية، 
حتاليل  عنه  �صت�صفر  ما  انتظار  يف 
ا�صت�صارة  بعد  و  با�صتور  معهد 
املكتب  غلق  مت  الو�صية،  ال�صلطات 
لتعقيمه. و و�صع  ا�صتعدادا  الربيدي 
حفاظا  املنزيل  احلجر  حتت  العمال 
املواطنن  �صالمة  و  �صالمتهم  على 
كورونا  بفريو�س  ع��دوى  اأي  م��ن 
الربيد  مديرية  اأبلغت  امل�صتجد.و 
زبائنها بغلق املركز الربيدي املذكور، 

موؤ�رضات  وجود  يف  ال�صتباه  ب�صبب 
بالفريو�س،  العمال  اأحد  اإ�صابة  عن 
فيه  تعرف  ال��ذي  الوقت  يف  ه��ذا  و 
حالة  باملدينة  الربيد  مكاتب  جميع 
طرف  من  الكتظاظ  و  التدافع  من 
املتقاعدين  ل�صيما  امل��واط��ن��ن، 
�صحب  من  اأغلبهم  يتمكن  مل  الذين 
التي  ال�صيولة  نق�س  جراء  منحهم، 
منذ  اجل��زائ��ر  بريد  مكاتب  تعرفها 
جولة  خالل  �صجلنا  حيث  اأ�صابيع، 
كليا  غيابا  املفتوحة،  للمكاتب 
ا�صتعمال  عدم  و  الجتماعي  للتباعد 
املواطنن،  ط��رف  م��ن  الكمامات 
الولية  فيه  ت�صهد  الذي  الوقت  يف 
ت�صاعدا مطردا يف حالت الإ�صابة و 
كوفيد  جائحة  لنت�صار  نتيجة  الوفاة 
ال�صحة  مديرية  حتذيرات  رغم   ،19
و ال�صكان، التي اأطلقت موؤخرا حملة 
مع  بالتن�صيق  الطوعي«،  »احلجر 

املجال�س البلدية و جلان الأحياء.
�صو�صه حممد الزين

غلق مكتب بريد ببئرالعاتر بتب�سة  
لال�ستباه يف اإ�سابة موظف بكورونا

لفائدة  القرعة  اأم�س عملية  اأول  جرت 
الجتماعي  ال�صكن  على  امل�صتفيدين 
احت�صنتها  ا���ص��م��ارة  ع��ن  لبلدية 
 ( باي  اأحمد  الكربى  العرو�س  قاعة 
املنتدب   الوايل  اإ�رضاف  حتت  زينيث(، 
للمقاطعة الإدارية مبدينة علي منجلي، 
الع�صكرية  و  املدنية  ال�صلطات  مبعية 
و  الرتقية  لديوان  ممثلن  واإط���ارات 
ق�صنطينة،  لولية  العقاري  الت�صيري 

القائمة  ق�صائي،  حم�رض  بح�صور  و 
اإىل  ق�صمت  م�صتفيد   1100 ت�صم 
من  ا�صتفادوا  منهم   100 ق�صمن: 
�صكناتهم ببلدية عن ا�صمارة و 1000 
الوحدة  اإىل  حتويلهم  �صيتم  م�صتفيد 
علي  اجلديدة  مبدينة   14 رقم  اجلوارية 
من  اأ�صماء    10 ا�صقاط  مع  منجلي، 
كما  هي  و  عديدة؛  لأ�صباب  القائمة 
قال الوايل   تتطلب حتقيقات معمقة،  

م�صتفيدا   120 ا�صتدعاء  مت  كعينة  و 
كعدد رم��زي، مع اح��رتام الإج��راءات 
احرتام  و  الكمامة  كو�صع  الوقائية 
الظرف  ب�صبب  هذا  و  الأمان،  م�صافة 
ال�صحي الذي متر به الولية، و ح�صب 
الوايل املتتدب متت بعد اإجراء حتقيقات 
اأن  على  امل�صتفيدين،  اأ�صماء  تعليق  و 
ت�صتمر العملية اإىل غاية نهاية جويلية، 
املنتدب  ال��وايل  ق��ال  له  كلمة  يف  و 

ملدينة علي منجلي، اأن م�صاحله تعمل  
يف �صفافاية تامة ل�صمان ثقة املواطن 
ح�صة   250 اأن  م�صيفا  الإدارة،  يف 
كما  ا�صمارة،  عن  لبلدية  ا�صافية 
لذوي  القرعة  اإجراء  العملية   �صملت 
 124 عددهم  و   ، اخلا�صة  الجتياجات 
لهم  خ�ص�صت  منهم   25 م�صتفيدا،  

الطوابق الأر�صية .
عي�س علجية 

اإجراء القرعة لـفائدة 1100 م�ستفيد من ال�سكن الجتماعي ببلدية
 عني ا�سمارة ق�سنطينة 

حتت اإ�سراف الوايل املنتدب لعلي منجل و ممثلني عن الأوبيجيي

و  البحث  فرقة  جمهودات  كللت 
ولية  اأم��ن  مديرية   لدى  التدخل 
اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة  يف  ق�صنطينة 
اأ�صكالها، خ�صو�صا ترويج  مبختلف 
العقلية،  امل��وؤث��رات  و  امل��خ��درات 
تتكون   اجرامية  ب�صبكة  بالإطاحة  
اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�س   05 من 
، و حجز ما  �صنة   49 و   27 ما بن 
و    ، كب�صولة  األ��ف   17 جمموعه 
قرابة 152 مليون �صنتيم و هواتف 
اىل  تعود  الق�صية  حيثيات  نقالة. 
الفرقة،  ل��ذات  وردت  معلومات 
مفادها وجود كمية كبرية من دواء 
اأو�صاط  يف  املعروف  بريغابالن 
عند   " ال�صاروخ   " با�صم  املروجن 
فراد  الإخوة  بحي  الأ�صخا�س  اأحد 

ا�صت�صدار  ليتم   ، �صليمان  زواغي 
بعد  بتنفيذه  و  بالتفتي�س،  الإذن 
كامل  اأخ��ذ  و  مهنية  خطة  اإع��داد 
الالزمة مت حجز كمية  الحتياطات 
من دواء بريغابالن 300 ملغ تقدر ب� 
14470 كب�صولة ذات من�صاإ اأجنبي 
مليون   149 ب�  يقدر  مايل  مبلغ  و 
�صنتيم ، باملوازاة مع ذلك، مت توقيف 
املكان  ذات  مبحاذاة  فيهما  م�صتبه 
ليتم اقتيادهما رفقة املحجوزات اىل 
الجراءات  ل�صتكمال  الفرقة  مقر 
التحقيقات  ك�صفت  و   ، الالزمة 
اأخرى  كمايات  وجود  عن  املعمقة 
احلي،  بنف�س  الأ�صخا�س  اأحد  عند 
بالتفتي�س،   اآخر  اإذن  ا�صت�صدار  ليتم 
اأخرى من  مت من خالله حجز كمية 

باأحد  ملغ   300 بريغابالن  دواء 
املنازل تقدر ب�: 2220 كب�صولة اىل 
األف   29 ب�:  يقدر  مبلغ مايل  جانب 
توقيف  مع   ، نقالة  هواتف  و  دينار 
حتويلهم  ليتم  فيهم  م�صتبه   03
الفرقة  مقر  اىل  امل�صبوطات  مع 

ل�صتكمال كافة الإجراءات.
 العملية النوعية التي قادتها الفرقة 
من  كب�صولة  بحجز16690  كللت 
ما  اأي   ، ملغ   300 بريغابالن  دواء 
و   ، كب�صولة  األ��ف   17 جمموعه 
مبلغ مايل يقدر بقرابة 152 مليون 
�صنتيم و هواتف نقالة ، بعد النتهاء 
اإجراءات جزائية يف  اإجناز ملف  من 
اأمام النيابة  حق املعنين، مت تقدميهم 
�صبكة  تكوين  ق�صية  عن  املحلية 

يف  اخت�صت   ، منظمة  اإج��رام��ي��ة 
تهريب خمدرات ذات من�صاإ اأجنبي 
احرتام  عدم  الوطني،  الرتاب  داخل 
الإدارية  باملراقبة  املتعلقة  القوانن 
و التقنية و الأمنية اخلا�صة بتوزيع 
اخل�صائ�س  ذات  الأدوية  ت�صليم  و 
الأح���ك���ام  ، خم��ال��ف��ة  امل���خ���درة 
للمواد  باجلملة  بالتوزيع  املتعلقة 
الطبية  امل�صتلزمات  و  ال�صيدلنية 
 ، الب�رضي  الطب  يف  امل�صتعملة 
ال�صحة دون رخ�صة  ممار�صة مهنة 
حيازة  قانونا،  املوؤهلة  ال�صلطة  من 
خ�صائ�س  ذات  اأدوي��ة  بيع  و  نقل 
خمدرة و موؤثرة عقليا بطريقة غري 

�رضعية.
علجية عي�س

الإطاحة ب�سبكة اإجرامية منظمة بحي زواغي �سليمان بق�سنطينة
حجز 17 األف كب�سولة من دواء "ال�ساروخ" ذات من�ساإ اأجنبي و 152 مليون �سنتيم  

م�صكن   3800 من   اأزي��د  �صي�صتفيد 
اإيل  الريفية  بالكهرباء  الربط  من 
من  م�صكن   9000 اأزي��د  ربط  جانب 
البلديات   عديد  عرب  الطبيعي  الغاز 
مب�صالح  الإع��الم  خلية  بيان  ح�صب 
البيان  واأو�صح   ، تي�صم�صيلت  ولية 
املادتن  بهاتن  الربط  عمليات  اأن 
التكفل  �صمن  تندرج  الأ�صا�صيتن  
النائية  املناطق  �صكان  بان�صغالت 
اإط��ار  ويف  بالولية  الظل  ومناطق 
والت�صامن  ال�صمان  �صندوق  برنامج 
الثالث  �صطره  يف  املحلية  للجماعات 
لهذه  املحلية  ال�صلطات  خ�ص�صت  اإذا 
بلغ  ماليا  غالفا  الطاقوية  امل�صاريع 
 192 لتمويل  �صنتيم   مليار   300
م�رضوعا ا�صتفادت منها الولية لربط 
192 دوارا ومنطقة عرب تراب الولية 

ب�صبكة الكهرباء ، كما �صت�صتفيد 131 
م�صكنن،   2384 ت�صم  ظل  منطقة 
حيث مت النتهاء بن�صبة 100 باملائة من 
ربط 40 منطقة ب�صبكة الكهرباء فيما 
و  الإجن��از   46 عملية يف طور  تبقى 
110 عمليات اأخرى يف طور النطالق 
الغاز  ب�صبكة  الربط  وبخ�صو�س   
التي  املراكز  عدد  بلغ  فقد  الطبيعي، 
95 مركزا  الغاز  �صيتم ربطها ب�صبكة 
لفائد9290   �صنتيم  مليار   129 مببلغ 
 55 �صت�صتفيد  ذلك  جانب  ايل  عائلة 
بتعداد  احليوية  املادة  بهذه  منطقة ظل 
�صنتيم  مليار   93 مببلغ  م�صكنا   6434
، حيث انتهت الأ�صغال ب 09 م�صاريع  
مل  م�رضوعا   69 ت�صجيل   مت  حن  يف 

تنطلق الأ�صغال فيها بعد . 
زغارية حميد 

ربط املناطق النائية ومناطق الظل 
ب�سبكتي الكهرباء والغاز بتي�سمم�سيلت

يعاين  التي  احل�رضية  امل�صاكل  اأهم 
مب�صتغامن   م�صكنا   152 حي  منها 
اخلطري  ال��ط��ري��ق  و���ص��ع��ي��ة  ه��ي 
ومبا  ال�صيارات  بحركة  يعج  ال��ذي 
ذات  العربات  و  ال�صاحنات  فيها 
تدهور  اي�صا  و  الثقيل،  ال���وزن 
وانعدام  اجل��واري  امللعب  و�صعية 
ذلك  يف  مبا  لالأطفال  اللعب  ف�صاء 

هذه  كل  احل�رضية    التهيئة  نق�س 
عن  ممثلون  طرحها   الن�صغالت 
�صكان احلي  امام ال�صلطات املحلية، 
على اإثر ال�صتقبال الذي خ�صهم بهم 
يف نهاية ال�صبوع  وايل الولية. و 
خالل درا�صة اأو�صاع احلي من جميع 
دائرة  رئي�س  تكليف   مت  الق�صايا  
النظر  اعادة  و  احلي  بتفقد  م�صتغامن 

تكليف  و  امل��رور،  حركة  تنظيم  يف 
بزيارة  للقيام  للولية  البيئة  جلنة 
لالطالع  املذكور  احلي  اإىل  معاينة 
و  احل�رضية  التهيئة  و�صعية  على 
حدود  يف  للتدخل  اقرتاحات  تقدمي 
حملة  تنظيم  مع  املتاحة،  الإمكانات 
تنظيف للحي يف اأقرب الآجال.وعن 
تكليف  مت  اجلواري   امللعب  و�صعية 

رئي�س بلدية م�صتعامن  باإعداد درا�صة 
لتهيئة امللعب اجلواري لتج�صيده فور 
اإعداد البطاقة التقنية، مع تخ�صي�س 
ف�صاء  تهيئة  لإع��ادة  م��ايل  غ��الف 
اللقاء  نف�س  يف  لالأطفال.و  اللعب 
باأ�صغال  للتكفل  اإج��راءات   اتخذت 

الواجهات اخلارجية للعمارات.
قناب  بن  �صليمان 

درا�سة الأو�ساع املتدهورة حلي 152 م�سكنا مب�ستغامن بح�سور ممثلي ال�سكان  



عجز مايل مرتاكم يقدر 
بـ1000 مليار �سنتيم لالأندية

ليفرب�ل،  مدرب  كل�ب  ي�رجن  يف�صل  ل 
الهزمية،  عقب  لعبيه  معاناة  مدة  اإطالة 
حيث يركز دائًما على كيفية اإيجاد احلل�ل 

للع�دة مرة اأخرى.
يف  مباراة  الإجنليزي  الدوري  بطل  وخ�صر 
اآخر  يف  فقط  الثالثة  للمرة  الربميريليج 
�صيتي  مان�ص�صرت  اأمام  بال�صق�ط  م��صمني، 
ي�م  الحتــاد  ملعب  على  نظيفة  برباعية 

اخلمي�ص املا�صي.
اأن  اإل  الكبرية،  النتيجة  من  الرغم  وعلى 
ول  الإيجابيات،  من  بالكثري  خرج  كل�ب 
يجد اأي داٍع لت�بيخ لعبني حقق�ا الكثري 

معه بالفعل.
وقال املدرب الأملاين يف هذا ال�صاأن بح�صب 
"عانيت  �صب�رت�ص"،  "�صكاي  م�قع  نقل  ما 
الكثري من النتكا�صات، وبالتايل يف بع�ص 
على  للتغلب  واحدة  لليلة  اأحتاج  الأحيان 

اخل�صارة، لي�ص اأكرث من ذلك".
النتيجة  تغيري  ميكنني  كل�ب"ل  واأ�صاف 
ول  ا�صتخدامها،  ميكنني  ولكن  الأخــرية، 

ا اإيقاف ال�صع�ر". ميكن اأي�صً
ويحتاج  ـــ�ؤمل،  ي الــهــزميــة  "�صع�ر  وتــابــع 
لبع�ص ال�قت، لكن يف بع�ص الأحيان يقدم 
الإن�صان لنف�صه الكثري ليعاين من اأم�ر مل 
نف�صي  اأنتقد  ــا  اأن جــيــدة،  ب�ص�رة  تعمل 
جيدة،  ب�صحة  اأمتتع  طاملا  ولكن  كثرًيا، 

ميكنني التاأثري على امل�قف".
يل  ي�صتمع�ن  "الالعب�ن  كل�ب  ووا�ــصــل 
حالتي  على  الــ�ــصــيء  بع�ص  ويعتمدون 
وجههم  يف  و�صرخت  اأتيت  واإذا  املزاجية، 
اإذا  ولكن  اأط�ل،  لفرتة  �صنعاين  كاملجن�ن، 

ركزنا على احلقائق �صينتهي الأمر، املدرب 
نعمل  لكننا   ،100% بن�صبة  �صعيًدا  لي�ص 

على امل�قف احلايل بالفعل".
وبالتايل  ال�صيتي،  ــام  اأم "خ�صرنا  واأردف 
اجلديد  امل�قف  للتط�ر،  الكثري  اأمامنا 
�صتتفاعل  كيف  التح�صن،  مننا  يتطلب 
باقي الفرق معنا؟ علينا ال�صتعداد لذلك، 
حالتنا،  يف  للتط�ر  كبرية  م�صاحة  هناك 

مب�صاهدة املزيد من املباريات".
فاأنا  اأفــ�ــصــل،  مــدربــا  "اأ�صبحت  وا�صتمر 
ر�صائل  وباإر�صال  ذلك،  يف  وقتي  ا�صتثمرت 
جيدة وت�فري املزيد من املعل�مات لالعبني 
تط�رهم،  يف  �صي�صاهم  هــذا  مل�صاعدتهم، 
دائًما  هناك  لكن  جيد،  م�صت�ى  يف  نحن 

الأف�صل".
وعن مر�صحيه للف�ز بدوري اأبطال اأوروبا، 
مر�صحني  ــرب  اأك يل  "بالن�صبة  كل�ب  قــال 
للف�ز بن�صخة هذا امل��صم هما بايرن مي�نخ 

ومان �صيتي، �صتك�ن تلك مباراة مثرية".
مذهاًل  م��صًما  ــدم  ق "بايرن  وا�صتطرد 
من  كان  فليك،  هانز  قــدوم  بعد  اأملانيا  يف 
املر�صحان  الفريقان  هما  قدم�ه،  ما  املذهل 

بق�ة".
م�صاهدة  "عند  ليفرب�ل  مـــدرب  واأمت 
ميلكها  التي  والقائمة  �صيتي،  مان�ص�صرت 
ل�ص�ء  هائلة،  فر�صة  ميلك�ن  نعم  الفريق، 
احلظ لي�ص لدينا ما نق�م به هذا العام يف 

تلك امل�صابقة".

�صعيد  اجلــــزائــــري  ــم  ــج ــن ال ــف  ــط خ
ال�صبت،  يـــ�م  ـــ�اء  ـــص الأ� رحــمــة  ــن  ب
لفريقه  "هاتريك"  ت�صجيله  بــعــد 
ويغان،  فريق  مرمى  يف  برينتف�رد 
�صمن الأ�صب�ع الـ41 من دوري الدرجة 
من  بذلك  ليعزز  الإنكليزي،  الأوىل 
ال�صع�د  يف  "الدبابري"  فريق  حظ�ظ 

اإىل "الربميريليغ".
الإعــالم  حديث  رحمة  بــن  واأ�ــصــبــح 

الــذي  الــتــاألــق  ــذا  الــربيــطــاين، بعد ه
الكبرية  للم�صت�يات  تــاأكــيــداً  جــاء 
ان�صمامه  منذ  الالعب  يظهرها  التي 
من  قادمًا  املا�صي،  امل��صم  من  للفريق 
املخت�صني  وليجعل  الفرن�صي،  ني�ص 
يف  ــالق  الإط على  الأف�صل  ي�صنف�نه 

دوري "الت�صامبي�ن�صيب" هذا امل��صم.
يناف�ص  باأرقامه  رحمة  بن  واأ�صبح 
يف  املحرتفني  الالعبني  اأح�صن  حتى 

ن�صرها  لإح�صائية  وفقًا  اإذ  اإنكلرتا، 
اجلزائري  اجلناح  فاإن  "اأوبتا"  ح�صاب 
اإنكلرتا  اأ�صبح ثاين لعب، يف دوريات 
"للهاتريك"  ت�صجياًل  الأكرث  الأربعة، 
مهاجم  بــعــد  ــي،  ــص ــا� امل ــم  املــ��ــص مــنــذ 
مان�ص�صرت �صيتي الأرجنتيني �صريجي� 

اأغ�يرو.
ــم املــا�ــصــي  ــة املــ��ــص ــم و�ــصــجــل بــن رح
واآخر  �صيتي،  هال  مبرمى  "هاتريك" 

مرحلة  يف  الــفــريــق  نف�ص  مــرمــى  يف 
"هاتريك"  امل��صم، ثم  الذهاب من هذا 
على  يجعله  ما  ويغان،  �صباك  يف  اآخــر 
رقم  معادلة  من  واحد  "هاتريك"  بعد 
اأربع  "الهاتريك"  �صجل  الذي  اأغ�يرو، 

مرات منذ امل��صم املا�صي.
ــدرب فريق  اأ�ــصــاد م ـــار،  ويف هــذا الإط
بامل�صت�ى  ت�ما�ص،  فرانك  برينتف�رد، 
الذي يقدمه �صعيد بن رحمة، اإذ �صرح 
مل�قع "�صب�رت م�ل" الربيطاين: "علّي 
التي  واجلدية  الأخــالق  على  اأثني  اأن 
يتمتع بها هذا الالعب، كل مرة يثبت 
اأن  الآن  عليه  جيد،  لعب  ه�  كم  يل 
ي�ا�صل ما يقدمه، واأظن الثالثية التي 

�صجلها �صتك�ن طريقًا لذلك".
ق�صى  اأنه  اأعتقد  عام،  "ب�صكل  واأ�صاف 
الط�يل  الت�قف  ورغم  جيداً،  م��صمًا 
نف�صه  ليط�ر  الفر�صة  ا�صتغل  اأنه  اإل 
اأمام  بالكرة  الت�صرف  يف  خا�صة  اأكرث، 
امل�ا�صلة  عليه  الآن  ــزاء،  اجل منطقة 

وه� قادر على الذهاب بعيداً".
 14 ت�صجيل  ــة  ــم رح بــن  ــتــطــاع  وا�ــص
اأهداف،   8 و�صناعة  امل��صم  هذا  هدفًا 
ب�صكل  برينتف�رد  فريقه  لي�صمن 
"بالي  مناف�صة  �صمن  ح�ص�ره  كبري 
العلم  اأوف" امل�ؤهلة للدوري املمتاز، مع 
الثانية  املرتبة  حجز  يف  حظ�ظه  اأن 
زالــت  مــا  لل�صع�د  مبا�صرة  واملــ�ؤهــلــة 

قائمة.

ك�صف فريجيل فان دايك مدافع ليفرب�ل، 
عن ال�صبب وراء اختياره النتقال للريدز، 
�صيتي  مان�ص�صرت  ــن  م ــل  ك حــ�ــصــاب  عــلــى 

وت�صيل�صي.
ويحظى املدافع اله�لندي مب�صرية ناجحة 
الــدوري  بلقب  ــ�ج  ت حيث  ليفرب�ل،  مــع 

وكاأ�ص  اأوروبـــا  اأبطال  ودوري  الإجنليزي 
العامل لالأندية، حتت قيادة املدرب الأملاين 

ي�رجن كل�ب.
من  قــادًمــا  لليفرب�ل  دايــك  ــان  ف وانتقل 
الثاين  يــنــايــر/كــانــ�ن  يف  �صاوثهامبت�ن 
اإ�صرتليني  جنيه  ملي�ن   75 مقابل   ،2018

لي�صبح حينها اأغلى مدافع يف العامل.
�صحيفة  نقلت  ما  بح�صب  دايك،  فان  وقال 
اأمامي  "كانت  الربيطانية:  ميل"  "ديلي 
اأو  ت�صيل�صي  ــن  م لأي  النــتــقــال  فــر�ــصــة 
بني  تــقــارن  وعــنــدمــا  �صيتي،  مان�ص�صرت 
واملدينة  الــتــاريــخ  اإىل  تنظر  الأنــديــة، 
وخطط  الالعبني،  من  احلالية  والقائمة 

النادي للم�صتقبل القريب".
واأ�صاف: "ولكن يبقى الأمر الأهم ه� النظر 
مهما  �صبًبا  كان  كل�ب  وي�رجن  املدرب،  اإىل 
�صيئا  ميلك  كل�ب  ليفرب�ل،  اختياري  يف 
�ص�رته  هي  هل  الطاقة؟  ه�  هل  خا�صا، 
ب�صكل عام؟ يف بع�ص الأحيان اأجل�ص واأفكر 
التي ميلكها ب�ص�رة  الأم�ر  فيما قدمه ويف 

اأكرب عن الآخرين".
وتابع: "اأعتقد اأن ال�صمة الأبرز هي اإدارته، 
ال�قت  يف  القدم  كــرة  يف  �صمة  اأهــم  وهــذه 
احلايل، كل�ب مينحك هذا ال�صع�ر العظيم، 
يف  �صباًحا  روؤيتك  عند  حًقا  �صعيًدا  يك�ن 
النادي، رمبا اأبدو �صخيًفا، ولكن هذا يلهمك 

كثرًيا كالعب".

ي�صعى نادي باري�ص �صان جريمان الفرن�صي 
�صف�ف  يف  العجز  مراكز  ل�صد  وم�ص�ؤول�ه 
ــالق املــ��ــصــم اجلــديــد  ــط الــفــريــق قــبــل ان

.2021/2020
الربيطانية  "اإك�صربي�ص"  �صحيفة  اأ�صارت 
ــن  اأمي ظــهــري  بيلريين  هيكت�ر  اأن  اإىل 
الأندية  من  عدد  باهتمام  يحظى  اآر�صنال 
الإيــطــايل  ي�فنت��ص  ــي،  ج اإ�ــص  بــي  مثل 

وبايرن مي�نخ الأملاين.
يعاين  بيلريين  الإ�صباين  اأن  اإىل  ولفتت 
الإ�صابات  كــرثة  من  الأخـــرية  الفرتة  يف 
وخ�صارة مركزه يف الفريق اللندين ل�صالح 

زميله �صيدريك �ص�اريز.
عن  يبحث  الباري�صي  الفريق  اأن  واأو�صحت 
اأمين يف فرتة النتقالت ال�صيفية،  ظهري 
م�نييه  ت�ما�ص  البلجيكي  رحيل  لتع�ي�ص 
ــد  ــ�ن دورمت بــ�رو�ــصــيــا  اإىل  انــتــقــل  ـــذي  ال

الأملاين.
�صف�فه  يف  الباري�صي  الفريق  ي�صم  ول 
مبركز الظهري الأمين �ص�ى الالعب ال�صاب 
ك�لني داجبا، واأحيانا يتم ت�ظيف لعبني 
الأملاين  املدافع  اآخرين بنف�ص اجلبهة مثل 
الإ�صباين  ال��صط  ــب  لع اأو  كريير  تيل� 

اأندير هرييرا.

اكــتــ�ــصــب ا�ــصــمــاعــيــل بــنــا�ــصــر قــلــ�ب 
مميزاً  اأداًء  تقدميه  بعد  اجلماهري 
املدير  ثقة  نال  كما  م�ا�صمه،  اأول  يف 
واأ�ــصــاطــري  بــيــ�يل  �صتيفان�  الــفــنــي، 
يف  به  ي�صيدون  اأ�صح�ا  الذين  الفريق 
ال�صهري   املدافع  غرار  على  فر�صة،  كل 

األي�صاندرو ك��صتاك�رتا.
امل�قع  مع  ح�ار  يف  ك��صتاك�رتا  واأبرز 
قمة  قبل  لت�صي�  لفريق  الر�صمي 
بط�لة  مناف�صات  من  الـ30  الأ�صب�ع 
الـــدويل  قيمة  الإيـــطـــايل،  ــــدوري  ال
ميالن  "ميتلك  قال:  بعدما  اجلزائري 
مثل  جــداً،   ومهمني  مميزين  لعبني 

بنا�صر وثي� هرينانديز".
ثم وا�صل حديثه وقال "قّدم اإ�صماعيل 
مردوداً اأّكد به قدرته على اللعب حتت 
عك�ص  �ــصــريو،  �ــصــان  مبلعب  ال�صغط 
يف  ف�صل�ا  الذين  الالعبني  من  الكثري 
ارتــداء  ي�صتحق  يجعله  ما  وه�  ذلــك، 

قمي�ص ميالن عن جدارة".
�صعبة  مباراة  "الرو�ص�نريي"  وينتظر 

�صاحب  لت�صي�  �صد  يلعب  عندما 
مهم  الف�ز  �صيك�ن  اإذ  الــثــاين،  املركز 

ميالن،  ال�صابع  املركز  ل�صاحب  جــداً 
على  ال�صراع  م�ا�صلة  اأجل  من  وذلك 
يف  الأوروبية،  للمناف�صة  م�ؤهل  مركز 
يف�صله  الذي  نقاط  اخلم�ص  فارق  ظل 

عن اخلام�ص روما.
با�صره  تاريخيًا  م��صمًا  بنا�صر  ويعي�ص 
اجلزائري،  املنتخب  مع  دويل  بنجاح 
اأفريقيا  اأمم  بكاأ�ص  تت�يجه  بف�صل 
الدورة،  اأف�صل لعب يف  ونيله جائزة 
الذي  ميالن  فريق  نح�  النتقال  ثم 

فر�ص فيه نف�صه ب�صكل �صريع.
ال��صط  خط  لعــب  قيمة  وت�ا�صلت 
جعله  ــا  م ـــاع،  ـــف الرت يف  اجلـــزائـــري 
اأندية كبرية،  يدخل �صمن اهتمامات 
على غرار فريق باري�ص �صان جريمان 
ي�ا�صالن  اللذين  �صيتي،  ومان�ص�صرت 
من  الإيــطــايل  الــنــادي  على  �صغطهما 

اأجل بيعه.

الــدوري  يف  التحكيم  قــ�انــني  فــرزت 
جدًل  القدم  لكرة  املمتاز  الإنكليزي 
الفيدي�  تقنية  رف�ص  بعد  جــديــداً، 
هدف النجم اجلزائري ريا�ص حمرز يف 
مبرمى  �صيتي  مان�ص�صرت  فريقه  مباراة 
ت�تنهام  هـــدف  ــك  ــذل وك لــيــفــربــ�ل، 
مبرمى  كني  هاري  املهاجم  �صجله  الذي 

�صيفيلد ي�نايتد.
رف�ص  قد  تايل�ر  اأنت�ين  احلكم  وكان 
متعمد  غري  مل�ص  ل�ج�د  حمرز  هدف 
بيده  للكرة  فــ�ديــن  فيل  زميله  مــن 
عند �صق�طه يف الحتكاك الذي �صبق 
ا�صتالم ريا�ص للكرة، وهي حالة طبق 
الأ�صل يف هدف ت�تنهام، الذي رف�صه 
مل�صت  عندما  كــافــانــا  كري�ص  احلــكــم 

الكرة يد ل�كا�ص م�را.
ووفقًا ل�صحيفة "ذا تاميز" الربيطانية، 
قدمت  "الربميريليغ"   رابــطــة  فــاإن 
الــقــدم  كـــرة  ــني  ــ�ان ق مل�صرعي  طــلــبــًا 
لإجراء تغيريات على قان�ن مل�صة اليد 
اجلديد، وهذا بعد اجلدل الذي �صنعه 
اللج�ء  بعد  وكني،  حمرز  هديف  رف�ص 

لتقنية الفيدي�.
"تيلغراف"  �صحيفة  ردت  ــا،  ــدروه ب
وفــقــًا  ـــه  اأن ك�صفت  ــد،  ــدي ج بتقرير 
اأجل  من  خطة  ت�جد  فال  مل�صادرها 

مت  ــذي  ال الــقــانــ�ن،  ــذا  ه يف  التعديل 
الت�قيع عليه �صهر مار�ص/اآذار املا�صي، 
اأن يتم العمل به مع عدة ق�انني  قبل 
ي�ني�/ من  الأول  من  بداية  اأخـــرى، 

حزيران املا�صي.
احلكم  ـــار،  ـــالغ غ ديـــرمـــ�ت  ويــــرى 
ريا�ص  هدف  اأن  املعتزل،  الإنكليزي 
خلل  وجــ�د  عــن  ك�صف  امللغى  ــرز  حم
اجلديد،  اليد  مل�صة  قــانــ�ن  يف  كبري 
يف  اأخطاأ  تايل�ر  احلكم  اأن  اإىل  م�صرياً 
تقدير اللقطة، لأن قبل �صق�ط ف�دين 
املفرو�ص  كــان  بــيــده،  الــكــرة  ومل�صه 
و�صط  ارتكبه  ل�صاحله  خطاأ  احت�صاب 

ميدان ليفرب�ل الربازيلي فابينه�.
ل�صبكة  ت�صريحات  يف  غالغار  وقــال 
"هذا  الربيطانية:  �صب�رت"  "�صكاي 
القان�ن اجلديد،  امل�ؤ�صف يف  ه� اجلزء 
يف  الــالعــب  �صيتحكم  كيف  نعرف  ل 
القان�ن  هــذا  ي�صقط،  عندما  ــه  ذراع
والأمر  احلكام،  ول  الالعب  ي�صاعد  ل 
مت�صابهتني  حالتني  راأينا  اأننا  املده�ص 

جداً يف هديف كني وحمرز".

األغى  احلــكــم  اأن  "مبا  ــع:  ــاب وت
ــه  ــ�ع ــد رج ــع هــــدف حمــــرز ب
ــ�، فــلــمــا مل  ــدي ــي ــف لــتــقــنــيــة ال

وي�جه  لف�دين  خطاأ  يحت�صب 
هذا  لفابينه�؟  �صفراء  بطاقة 
�صيء  هــ�  يل  بالن�صبة  القان�ن 

على  ذلك  مراجعة  جتب  �صخيف، 
اللغة  ميلك  ل  احلكم  الف�ر، 

ت�صمح  التي  املنا�صبة 
مثل  تـــربيـــر  ـــه  ل

هذه اللقطات".

كلوب ير�سح األد اأعدائه للفوز بدوري 
اأبطال اأوروبا

 بن رحمة يهدد رقم اأغويرو ومدربه يك�سف �سّر تاألقه

فان دايك: لهذا رف�ست ال�سيتي وت�سيل�سي

حل اإ�سباين مل�سكلة �سان جريمان

اأ�سطورة ميالن: "بنا�سر ي�ستحق حمل قمي�سنا عن جدارة"

هل يت�سبب حمرز يف تغيري قانون مل�سة اليد؟

الأندية  وت�صيري  ملراقبة  ال�طنية  املديرية  اأعلنت 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  التابعة  املحرتفة 
مليار   1000 ب  يقدر  مــايل  عجز  وجــ�د  عن  )الــفــاف( 
القدم  لكرة  الأوىل  املحرتفة  الرابطة  لأندية  �صنتيم 
يف اإطار املتابعة التي اأجرتها تلك الهيئة منذ تن�صيبها 

يف �صهر اأكت�بر 2019.
املديرية،  ــص  راأ� يرتاأ�ص  الــذي  عبدو�ص  ر�صا  و�صرح 
الي�م اجلمعة، على اأم�اج اإذاعة البهجة: ''لقد لحظنا 
مليار   1000 ب  يقدر  مرتاكم  مــايل  عجز  الأ�صف  مع 
مل   ، الآن  حتى  الدي�ن.  عن  ناهيك  لالأندية،  �صنتيم 

يقدم ناديان تقريرهما مل��صم 2018".
عن   2019 ن�فمرب  �صهر  يف  اأعلنت  قد  الفاف  وكانت 
على  اعتمادها  بعد  مليار   740 يقدر  مايل  عجز  وج�د 
وت�صيري  ملراقبة  ال�طنية  للمديرية  الأويل  التقرير 

الأندية املحرتفة.
مت  -التي  املديرية  فاإن  عبدو�ص،  ر�صا  اإىل  بالإ�صافة 
كــ�ادري  اأي�صا  ت�صم   -  2019 اأكت�بر   03 يف  تن�صيبها 
 ، املالية(  بــ�زارة  �صابق  ــار  اإط مــايل،  )خبري  بلقا�صم 
حمايدي عبد احلكيم )اإطار مايل �صابق(، غرزة رفيق 
مراد  ب��صافر  ح�صابات(،  وحمافظ  خبري  )حما�صب 

)قان�ين واأمني عام بالرابطة املحرتفة بكرة القدم(.
 16 مع  اأويل  بعمل  مهامها  با�صرت  قد  املديرية  وكانت 
مراقبة  اأجل  من  الأوىل  املحرتفة  الرابطة  من  نادي 
املخططات الثالثية لتلك الأندية: الإدارية، املحا�صبة 

واحرتام الإجراءات.
اىل  املنتميان  بلعبا�ص،  ــاد  احت و  بـــارادو  ــادي  ن ــع  ووق
الرابطة الأوىل لكرة القدم، اخلمي�ص باجلزائر، على 
الريا�صية  ال�صركات  تربط  التي  الثالثية  التفاقية 
ذات اأ�صهم مبكاتب اخلربة و مديرية مراقبة الت�صيري 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  التابعة  املالية  و 
على  احل�ص�ل  و  الت�صيري  تط�ير  ــل  اأج من  )فـــاف(، 

�صهادة ايزو 9001.
م�ل�دية  فــرق  من  بكل  املــذكــ�ران  الناديان  ويلتحق 
جنم  و  مليلة  عني  جمعية  و  بل�زداد  �صباب  و  اجلزائر 
التفاقيات  على  للت�قيع  ال�صباقة  كانت  التي  مقرة 
التي  الجــراءات  تطبيق  اإطــار  يف  املذك�رة  الثالثية 
املحرتفة.  الأندية  مرافقة  اأجل  من  الفاف  اتخذتها 
9001 معيارا للت�صيري املثايل وهي  اإيزو  وتعترب �صهادة 

معرتف بها دوليا.

هل قرر نابويل الت�سحية باآدم اأونا�ص؟

هذا ما قاله مدرب نيوكا�سل عن م�ستقبل بن طالب

اأّول مباراة لـ "عطال" منذ 7 اأ�سهر

توفيق خملويف "يتذّمر" ووزير الريا�سة ُيطمئن

واعدة  م�هبة  ونا�ص  اآدم  اجلزائري  كان 
الـــنـــادي  ــن  ــك ل ـــ�يل  ـــاب ن يف فـــريـــق 

ملنحه  اإعــارتــه  قــرر  الإيــطــايل 
والن�صج  بانتظام  للعب  فر�صة 

الفرن�صي  ني�ص  فــريــق  ــع  م
يفكر  اأنه  غري  امل��صم،  هذا 
�صفقة  يف  اإقحامه  يف  حاليًا 

تبادلية.
نــابــ�يل  ــق  ــري ف وي�صتعد 
اأركادي��ص  مهاجمه  لت�ديع 

فريق  مــن  الــقــريــب  ميليك 
اختياره  ووقـــع  ي�فنت��ص، 

عـــلـــى الـــنـــيـــجـــريي فــيــكــتــ�ر 
اأو�صيمني جنم ليل الفرن�صي ليك�ن 

الإعــالم  و�صائل  ذكــرت  كما  له  بدياًل 
الإيطالية يف الأيام املا�صية.

ناب�يل  فريق  اأن  مريكات�"  "كالت�ص�  م�قع  واأو�ــصــح 

ي�رو  ملي�ن   50 مبلغ  تخفي�ص  يحاول 
اأو�صيمني،  مقابل  ليل  طلبه  ــذي  ال
النادي  على  ونا�ص  بعر�ص  وذلك 

الفرن�صي.
�صنة(   23( ــص  ــا� اأون وق�صى 
ــاراً اإىل  ــع املــ��ــصــم احلـــايل م
كما  اأهــداف   4 و�صجل  ني�ص 
قدم 4 متريرات حا�صمة يف 
19 مباراة، قبل اإلغاء م��صم 
ب�صبب  الفرن�صي  الـــدوري 

اأزمة فريو�ص ك�رونا.
اأونا�ص  اجلــزائــري  وبرحيل 
املحتمل، قد ي�صبح ف�زي غالم 
ت�صكيلة  يف  الــ�حــيــد  اجلــزائــري 
قــرر  اإذا  الإيـــطـــايل،  ــ�يل  ــاب ن فــريــق 
ومنحه  عليه  ال�صرب  غات�زو  غينارو  املدرب 

فر�صة يف امل��صم املقبل بعد ا�صرتداد لياقته.

اأعطى التقني �صتيف برو�ص مدرب فريق 
ِباأنه  الإنطباع  الإجنليزي،  ني�كا�صل 

ــراء عــقــد الــالعــب  ــص يــرغــب يف �
الدويل اجلزائري ال�صابق نبيل 

بن طالب.
ـــص:  ـــرو� ــف ب ــي ــت ــص وقــــــال �
طــالــب  ـــن  ب اأن  “اأعتقد 
مع  له  مباراة  اأف�صل  خا�ص 
واجهنا  ملّا  ني�كا�صل  فريق 
اأظهر  لقد  ب�رمن�ث.  نــادي 

ــات فــنــيــة عــالــيــة،  ــي ــان ــك اإم
مقارنة  جّيدة،  بدنية  ولياقة 

حينما  عــلــيــه،  يــبــدو  كـــان  مِبـــا 
انتدبناه يف جانفي املا�صي”.

وخا�ص مت��صط امليدان بن طالب كامل 
وامل�صيف  ني�كا�صل  فريقه  م�اجهة  اأطـــ�ار 

 32 ب�رمن�ث، م�صاء الأربعاء املا�صي، حِل�صاب اجل�لة الـ 
من عمر البط�لة الإجنليزية. وفازوا ِبنتيجة عري�صة 

.)1-4(

ت�صريحات  يف  ني�كا�صل  مــدرب  واأ�ــصــاف 
الربيطانية،  ال�صحافة  ن�صرتها 
عن  را�ـــــصٍ  جـــد  “اأنا  الــ�ــصــبــت: 
ُيقّدمها  التي  الفنية  العرو�ص 
بــــن طــــالــــب. لـــكـــن دعـــ�نـــا 
ــم  ــص ــ�� ــر نـــهـــايـــة امل ــظ ــت ــن ن
يف  مـــقـــابـــالت   6 )بــقــيــت 
يف  للح�صم  “الربميرليغ”(، 

اأمر م�صتقبله”.
طالب  بــن  نبيل  ويــرتــبــط 
�صالكه  ــادي  ن مع  �صنة(   25(
مّدته  تنق�صي  ِبعقد،  الأملــاين 
يف  اأُعــــري  وقـــد   .2021 �صيف 
ني�كا�صل  فريق  اإىل  املا�صي  جانفي 
بند  وج�د  مع  اأ�صهر،   6 مِلّدة  الإجنليزي 

ين�ّص على اإمكانية �صراء العقد.
فريق  يف  نظريتها  من  �صالكه  ــادي  ن اإدارة  وت�صرتط 
ني�كا�صل، دفع مبلغ قيمته 10 ماليني اأورو، ِل�صراء عقد 

بن طالب هذه ال�صائفة.

عــاد الــالعــب الـــدويل اجلــزائــري ي��صف 
اأجـــ�اء  اإىل  ال�صبت،  م�صاء  عــطــال 

ني�ص  فــريــقــه  ـــع  م ــة  ــص ــ� ــاف ــن امل
 7 دام  غــيــاب  بعد  الفرن�صي. 

اأ�صهر.
اأّي  عطال  ي��صع  يلعب  ومل 
دي�صمرب  من   7 الـ  منذ  لقاء 
مع  اأ�صا�صيا  �صارك  ملّا  املا�صي، 
م�اجهة  يف  ني�ص  فريقه 
حِل�صاب  ماتز،  نادي  ال�صيف 

مناف�صة البط�لة الفرن�صية. 
بعد  امليدان  اأر�صية  غــادر  ثم 

امل�اجهة،  29 دقيقة من انطالق 
الّركبة،  يف  خطرية  اإ�صابة  ِبداعي 

جراحية،  عملية  اإجراء  على  اأجربته 
واأنهت م��صمه قبل الآوان.

وِباملقابل، كان تاريخ الـ 7 من مار�ص املا�صي، اآخر م�عد 
ِلفريق ني�ص مع املناف�صة، ملّا واجه ال�صيف نادي م�ناك�، 
ِبر�صم مناف�صة البط�لة الفرن�صية. ثم اأقدمت احلك�مة 
ِب�صبب  الآوان،  قبل  امل��صم  اإنــهــاء  على  البلد  هــذا  يف 

ا�صتمرار خماطر جائحة “ك�رونا”.
وخ�صر فريق ني�ص ِبنتيجة )1-0( اأمام املُناف�ص اأوملبيك 
للم��صم  ا�صتعدادا  وّديــة  مــبــاراة  يف  الفرن�صي،  لي�ن 

اجلديد، ُلعبت م�صاء ال�صبت.
ــان:  ــري ــزائ ــان اجل ــي ــدول و�ـــصـــارك ال
ومت��صط  عطال  ي��صف  املدافع 
اأ�صا�صَيني  ب�داوي  ه�صام  امليدان 
لكن  ــص،  ــ� ــي ن فــريــقــهــمــا  مـــع 
فقط،  الأّول  ال�ص�ط  خا�صا 
للج�ء مدرَبي الفريَقني اإىل 
الالعبني،  عديد  جتريب 
ــاراة  ــب امل اأن  اعــتــبــار  عــلــى 

حت�صريية.
ني�ص  فريق  �صباك  وتلقت 
�صّجله   ،5 الـ  الدقيقة  يف  هدفا 
لعب و�صط اأوملبيك لي�ن ح�صام 

ع�ار من ركلة جزاء.
ــص املــهــاجــم  ــ�� وعـــرفـــت املــــبــــاراة، خ
اأمني  حديثا  واملُ�صتقدم  املُغرتب  اجلــزائــري 
غ�يري، اأّول مباراة له مع فريقه اجلديد ني�ص، بعد اأن 

دخل يف ال�ص�ط الثاين من عمر م�اجهة لي�ن.
�صد  جُترى  اأخــرى،  وّديــة  مباراة  ني�ص  فريق  وتنتظر 
ج�يلية  من   10 الـــ  يف  الفرن�صي،  اإيتيان  �صانت  ــادي  ن
الالعب  �صف�فه  يف  ي�صّم  املناف�ص  اأن  علما  احلــايل. 
الهج�مي  امليدان  ومت��صط  ال�صابق  اجلزائري  الــدويل 

ريا�ص ب�دب�ز.

خالدي،  علي  �صيد  والريا�صة  ال�صباب  ــر  وزي طــمــاأن 
األعاب الق�ى ت�فيق خمل�يف،  ال�صبت، النجم الأوملبي يف 
املُرادفة  ذاتها،  ِبال��صعية  ميّرون  الذين  زمالئه  وبقية 

ِلعدم متّكنهم من الع�دة اإىل اأر�ص ال�طن.
خمل�يف،  ت�فيق  من  “ُمتذّمرة”  تغريدة  بعد  ذلك  جاء 
الإجتماعي  الت�ا�صل  م�قع  عرب  له  ظه�ر  اأحــدث  يف 

“ت�يرت”.
وي�جد ت�فيق خمل�يف ِبجن�ب اإفريقيا منذ �صهر مار�ص 
حت�صريية  حمّطة  البلد  هــذا  برمج  اأن  بعد  املا�صي، 
اإبن  لكن  ط�كي�.  اليابانية  العا�صمة  ِلأوملبياد  ا�صتعدادا 
�ص�ق اأهرا�ص مل ي�صتطع الع�دة اإىل اأر�ص ال�طن، ِب�صبب 
اجلّ�ي  النقل  حركة  وجتّمد  “ك�رونا”،  فريو�ص  تف�ّصي 

عرب العامل.

وقال ال�زير �صيد علي خالدي اإنه ُيتابع و�صعية خمل�يف 
ِبا�صتمرار. مثلما ه� ال�صاأن مع  عن كثب، ويت�ا�صل معه 
عّدائني جزائريني اآخرين �صافروا اإىل العا�صمة الكينية 
الع�دة  من  يتمّكن�ا  ومل  هناك،  للتح�صري  نريوبي، 
بع�ص  واأي�صا  اآنفا.  املذك�ر  لل�صبب  ال�طن،  اأر�ــص  اإىل 
م�نرتيال  مدينة  اختاروا  الذي  اجلزائريني  ال�صّباحني 

الكندية، حمّطة حت�صريية لهم.
عرب  له  تغريدة  يف  والريا�صة  ال�صباب  وزيــر  واأ�صاف 
الع�صيبة  الفرتة  رغــم  ــه  اأن ال�صبت،  “ت�يرت”،  م�قع 
اجل�ية  الّرحالت  وت�ّقف  “ك�رونا”(،  فريو�ص  )تف�ّصي 
عرب العامل، فاإن الدولة اجلزائرية تلتزم ِببذل اأق�صى 
ريثما  وذلك  كان�ا،  اأينما  ريا�صيينا،  ِلإجالء  املجه�دات 

ت�صمح الظروف.
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حمليات

الحتادية اجلزائرية لألعاب 
القوى تعلن عن مو�سم اأبي�ص

 اأعلنت الحتادية اجلزائرية لألعاب الق�ى الي�م ال�صبت عن 

اإنهاء امل��صم الريا�صي 2020-2019 مبكرا بدون ت�صليم األقاب 
اأو حتديد ه�ية ال�صاعدين و النازلني.

وياأتي هذا القرار بعد مرور ح�ايل اأربعة اأ�صهر على التعليق 

فريو�ص  ك�رونا  جائحة  تف�صي  ب�صبب  للمناف�صات  الكامل 

)ك�فيد19-(، بهدف "احلفاظ على ال�صحة العامة".

ال��صعية  "ب�صبب  لها:  بيان  يف  الحتادية  الهيئة  وتق�ل 

ال�صحية احلالية، فاإن امل��صم الريا�صي 2020-2019 �صيك�ن 

اأبي�ص، حيث لن يك�ن هناك ل بطل ول �صاعد و ل نازل".

طرف  من  اتخذ  قد  القرار  هذا  فاإن  امل�صدر،  نف�ص  وح�صب 

والت�صاور  بالتن�صيق  لالحتادية،  الفدرايل  املكتب  اأع�صاء 

اأخرى  ع�امل  عن  ناجت  القرار  "هذا  الطبية.  اللجنة  مع 

ذات طابع ريا�صي، على غرار العدد الكبري للمناف�صات )80 

باملائة( التي مل جتر بعد، و كذا ا�صتحالة ا�صتئناف املناف�صة 

دون حت�صريات مالئمة للريا�صيني"، ي�صيف البيان.

ال�صائب"  "القرار  اتخذت  اأنها  الق�ى  األعاب  احتادية  وتعترب 

لالأندية  ال�صماح  ق�صد  وهــذا  اأبي�ص،  م��صم  عن  بالإعالن 

بالتح�صري بكل راحة للم��صم الريا�صي اجلديد.

ــرة ال�صلة  ــذو ك ــذو احتــاديــة األــعــاب الــقــ�ى ح وبــالــتــايل حت

اأوىل  كــانــت  الــتــي  وال�صباحة  والــريــغــبــي  والــتــايــكــ�انــدو 

الحتاديات الريا�صية التي اأعلنت عن م��صم ابي�ص.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم : الأ�سري / راتب حريبات 
----------------------------

با�صتيالت  داخل  ومقيد  اأ�صري  انك  رغم 
تتعر�س  اأن��ك  اإل  ال�صهيوين  ال��ع��دو 

للرتان�صفري ب�صكل دوري وممنهج
�صجانيه  قبل  من  حمكمة  خطة  �صمن 
داخل  تخطوها  خطوه  لكل  متابع  وانك 

ال�صجن ومن خالل كامريات
�صاعة   24 مدار  على  تعمل  التي  املراقبة 
داخل ال�صاحات ويف بع�س ال�صجون داخل 

الغرف التي يقطنها
الأ�رضى .

ف�صيا�صة املحتل قائمة على القتل والتدمري 
منذ  موجودة  فهي  تعبري  باأقل  والرتحيل 

القدم منذ ال�رضاع
احلركة  زال��ت  وم��ا  ال�صهيوين  العربي 
القهر  اأن��واع  اأب�صع  متار�س  ال�صهيونية 

والذلل بحق ال�صعب
وهذا  تواجده  اأماكن  كل  يف  الفل�صطيني 
المر لي�س بعيد عن الأ�رضى الفل�صطينين 

وما يتعر�صون له من
ترتكب  وح�صية  واأ�صاليب  قمعية  اأعمال 
ممار�صة  اىل  وبالإ�صافة  يوم  كل  بحقهم 

وفر�س حالة عدم ال�صتقرار
بن �صفوف ال�رضى ومن خالل التنقالت 
تقوم  التي  امل�صتمر  والتفتي�س  التع�صفية 

بها مبا ت�صمى م�صلحة
تكون  والتي  الأ����رضى  �صد  ال�صجون 
ي�صمل  بحيث  جمعي  او  جماعي  ب�صكل 

هذا التفتي�س عمليات ترحيل كاملة
لال�رضى او ترحيل جزئي وهذا المر الذي 
م�صلحة  ت�صمى  ما  قوات  عليه  اعتادت 

ال�صجون ب�صكل م�صتمر
هذا  الدارة  ه��ذه  مت��ار���س  حيث  وممنهج 
الق��ل  على  اأ�صهر  �صتة  ك��ل  الرتحيل 

ويكون على �صكل نقل الأ�رضى اإما
اخر  اىل  ق�صم  من  او  اخر  اىل  �صجن  من 
اذا  او  النقل  م�صهد  عند  هنا  نقف  ولكن 

جاز التعبري ) تران�صفري
اىل  الذاكرة  يف  يعيدنا  حيث   ) الأ���رضى 

بنا  ح��ل  وم��ا  النكبة  مل�صهد  او  ال���وراء 
وب�صعبنا الفل�صطيني حينما

تعر�س لتطهري عرقي ممنهج ومبني على 
ادارة  وتقوم  �رضفة  عن�رضية  �صيا�صة 

م�صلحة ال�صجون بعملية
نقل ت�صمى باللغة العربية ) تبول �صور�س 
( اي باللغة العربية العالج من جذوره هذا 

هو امل�صطلح الذي
اإدارة ال�صابا�س ويكون خمطط له  تعرفه 
وبكل جمرياته العن�رضية والقمعية والتي 

تهدف وب�صكل قطعي اإىل
لالأ�رضى  الإ�صتقرار  من  حالة  توفري  عدم 
بل تعمل على ارهاقهم ب�صكل كبري وكاأنه 

يعي�س حالة ترقب دائم
�صد  عرقي  تطهري  ن�صميه  اأن  لنا  وميكن 
ال�رضى  جميع  على  يجب  اي  الأ���رضى 

املتواجدين داخل اأحد اأق�صام
مقتنياته  من كل  الق�صم  يخلو  ان  ال�صجن 
�صاعات  خم�صة  يتجاوز  ل  �رضيع  ب�صكل 

على القل بحيث يتم و�صع
داخ��ل غرف  امل��وج��ودة  الأغ��را���س  جميع 
الأ�رضى داخل اأكيا�س بال�صتيكية وتو�صع 

امام الغرف ويتم اخذها من
فيما  الفح�س  ماكنة  اىل  ال�صجانن  قبل 
معه  ياأخد  اأن  اأ�صري  كل  على  وفقط  بعد 

فر�صة واأغرا�س �صخ�صية
ب�صيطة من اأجل اأن يق�صي يوم اأو يومن 
يقوموا  ان  الأ�رضى  وعلى   . الق�صم  خارج 
وكذلك  فيها  ما  كل  من  الغرف  باإخالء 
الق�صم وما فيه واأي�صا املرافق املوجودة داخل 
الق�صم وان تبقى فارغة من كل مقتنياتها 
حلظة  يف  احلديد  اأبرا�س  بها  يبقى  وفقط 
ذلك  ن�صتح�رض  الأ���رضى(  )نقل  الرتحيل 
الفل�صطينية  الذاكرة  يف  املغرو�س  امل�صهد 
72عاما م�صهد  اأكرث من  الذي رافقنا منذ 
و  امل���دن  م��ن  هجر  ال���ذي  الفل�صطيني 
1948 حينما  الفل�صطينية منذ عام  القرى 
النازية  ال�صهيونية  الع�صابات  انق�صت 
املحتلة  فل�صطن  داخل  الفل�صطينين  على 
وما قامت به من قتل وتدمري مفرط بحق 

�صعبنا الفل�صطيني وترى ذاك الفل�صطيني 
وهو يحمل فر�صته او بع�س من مقتنيات 
البيوت املدمرة على ظهره وهو يقف على 
التي  املركبات  اأم��ام  او  البحر  �صواطئ 
خلفهم  ومن  الفوق  دول  اىل  بها  �صيهجر 

الع�صابات ال�صهيونية
تالحقهم باإطالق النار عليهم وهذا ينطبق 
ترحيلهم  يتم  حينما  ال�رضى  م�صهد  على 
اىل �صجون او اأق�صام اخرى فقط يحملون 
اأخ��رى  يد  ويف  ظهورهم  على  فر�صات 
�صخ�صية  اأغرا�س  فيه  بال�صتيكي  كي�س 
ب�صيطة ويتم نقلهم على �صكل جمموعات 
ا�رضي  خم�س  من  تتكون  جمموعة  وكل 
من اأمامهم وخلفهم �صجانن ويتم اقتيادهم 
اىل اماكن خا�صة بالتفتي�س عرب ماكينات 
ول  حديثة  كهربائية  وليزرية  �صوئية 
حجمه  �صغر  مهما  �صي  اأي  تهريب  ميكن 
عملية  مهمتها  خا�صة  وح��دات  وتكون 
بطريقة  ال�صجن  مع  تتعامل  التفتي�س 
ال�رضى  بحق  وقا�صية  ومذلة  ا�صتفزازية 
ويتم ا�صتخدام اأ�صلوب خلع املالب�س خالل 
بحجة  العورة  تفتي�س  اي  املرحلة  ه��ذه 
البحث عن اأغرا�س مهربة على حد قولهم 
مت  حال  ويف  اأخرى  امور  و  التلفون  مثل 
يدعونه  ما  ح�صب  ممنوعة  اأ�صياء  �صبط 
ال�صابا�س  م�صلحة  ادارة  ت�صمى  ما  تقوم 
النفرادية  بالزنازين  ال���رضى  مبعاقبة 
الزيارات  ومنع  مالية  عقوبات  وفر�س 
العقوبات  من  وغريها  الكنتينة  وحرمان 
الأ�صاليب  هذه  اىل  وبالإ�صافة  الأخ��رى 
لدى  مكتوب  هو  ما  كل  م�صادرة  تتعمد 
الأ�رضى من دفاتر ومذكرات ومالحظات 
ويف بع�س الأحيان م�صادرة بع�س الكتب 
اأما  بهم.  اخلا�صة  ال�صخ�صية  وال�صور 
املرحلة التالية التي ت�صكل �صورة جديدة 
تعيدنا بالذاكرة للوراء وهي كيفية جتميع 
و�صع  يتم  حيث  الغرف  داخ��ل  الأ���رضى 
غرفة  داخل كل  لالأ�رضى  م�صاعفة  اأعداد 
كاأنهم  الطبيعي  عددها  عن  عددهم  يزيد 
موجودين يف خيم اللجوء ينامون يف كل 

على  ي�صعب  حتى  الغرفة  داخ��ل  مكان 
نظراً  الغرف  داخل  ال�صالة  اأداء  ال�رضى 
زيادة  بالتايل  املتواجدة  الفر�صات  لكرثة 
اأعدادهم واأغرا�صهم الكثرية وبعد النتهاء 
تبداأ  الق�صم  من  ال�رضى  نقل  عملية  من 
املعامل  تغيري  عمليات  التفتي�س  وح��دات 
القدمية داخل الق�صم والغرف ويتم م�صادرة 
تطهري  اي  الق�صم  بداخل  تبقى  ما  كل 
كامل وكل هذا بحجة البحث عن تلفونات 
مهربة او اأغرا�س ممنوعة او انفاق قد قاموا 
ال�رضى بحفرها كخطة هروب كما تدعى 
هذه الإدارة ولكن هذه احلجة واهمة وغري 
الهدف  ان  �صابقا  ذكرنا  وكما  �صحيحة 
حالة  الأ�صري  يعي�س  ان  هو  ال�صا�صي 
زرع  اىل  بالإ�صافة  ال�صتقرار  عدم  من 
كامريات �رضية خا�صة من قبل املخابرات 
متابعة  اجل  من  الغرف  داخل  ال�صهيونية 
ومراقبة ما يقوم به بع�س ال�رضى الذين 
م�صتقباًل  خطراً  ي�صكلون  اأنهم  يعتقدون 
عملية  فاإن  الأقل  على  ال�صجن  امن  على 
الرتحيل جتعل من الأ�صري كقادم جديد اىل 
ال�صجن او اىل الق�صم الذي عا�س فيه لفرتة
الغرف  وترتيب  اأغرا�صه  عن  يبحث  وهو 
على  تكون  طويل  لوقت  حتتاج  والتي 

ح�صاب راحة وا�صتقرار
الأ�صري وهذا يجعل من ال�رضى م�صغولون 
التي  احلياتية  الب�صيطة  الأ�صياء  بكل 
يحتاجها داخل الق�صم عدا التفكري مبواجهة 
�صيا�صة ادارة ال�صجون القمعية . ويف هذه 
ا�صهر  �صتة  كل  يعي�صون  ال�رضى  احلالة 
ابتكار  اىل  بالإ�صافة  التفا�صيل  هذه  كل 
عليهم  تنغ�س  قبلهم  من  جديدة  اأ�صاليب 
مرارة  من  وتزيد  ال�صجن  داخل  حياتهم 
اأ�صبحوا  ال�رضى  اأن  اإل   ، ال�صجن  ووجع 
ينت�رضون  بل  احلالة  هذه  مع  يتعاي�صون 
كل  على  و�صالبتهم  وحتديهم  باإرادتهم 
التي  ال�رض�صة  القمعية  الأ�صاليب  تلك 
وكاأن  ال���رضى  �صد  الإدارة  هذه  ت�صنها 
م�صتمر  روت��ن  حالة  يعي�صون  ال���رضى 

ودائم.

تران�سفري ال�سرى

ال�صفة  يف  امل�صتوطنات  جمل�س  اأعلن 
املحتلة عن بدء العمل يف بناء 164 وحدة 
"نفيه  م�صتوطنة  يف  جديدة  ا�صتيطانية 

دانيال" جنوب بيت حلم.
اجلدار  مقاومة  هيئة  مكتب  مدير  وقال 
بريجية  ح�صن  حلم  بيت  يف  وال�صتيطان 
بناء  ان��ه    ،  5/7/2020 الأح���د  اأم�����س 
التو�صع  هذا  فان  عربية،  م�صادر  على 
حي  اإن�صاء  اجل  من  ياأتي  ال�صتيطاين 
با�صم  دانيال"  "نفيه  م�صتوطنة  يف  جديد 

حي "نفيه نوف" ال�صتيطاين، على ح�صاب 
اخل�رض  بلدتي  يف  امل��واط��ن��ن  اأرا���ص��ي 
من  الع�رضات  �صي�صلب  ما  وهو  ونحالن، 

الدومنات الزراعية.
ال�صتيطاين  التو�صع  هذا  اأن  اىل  واأ�صار 
"ت�صمن"  �صيا�صة  ���ص��م��ن  ي��ن��درج 
ي�صمى  ما  م�رضوع  �صمن  امل�صتوطنات 
للو�صع  وا�صتغالل  الكربى"،  "القد�س 
يقوم  حيث  كورونا،  جائحة  بفعل  الراهن 
امل�صتوطنون وحتت حماية قوات الحتالل 

ب��ال���ص��ت��ي��الء 
م�صاحات  على 
من  ���ص��ا���ص��ع��ة 
الأرا���ص��ي، يف 
ال�صيا�صة  ظ��ل 
املتمثلة  اجلديدة 
ب���ت�������ص���ل���ي���م 
اإخالء  اخطارات 

وترحيل.

على ح�ساب اأرا�ص يف اخل�سر ونحالني.. بناء 164 وحدة ا�ستيطانية 
جنوب بيت حلم

 نائل رفيق 
ابراهيم �سلهب

ثالثون عاًما يف الأ�سر
بتاريخ  �صلهب   اإبراهيم  رفيق  نائل  ولد 
 ،1993 –  9 –  27 1974-9-21، واعتقل 
ثالثة  قرابة  التحقيق  زنازين  يف  ومكث 
�صلهب  نائل  لالأ�صري  وجهت  ثم  �صهور 
اأبو  م��روان  جمموعة  مع  امل�صاركة  تهمة 
اإرميلة وفهد ال�صلودي وتي�صري �صليمان يف 
اإ�رضائيلي يف بيتونيا، ثم �صدر  قتل جندي 
حكًما يق�صي ب�صجنه 30 عاًما ق�صى منها 

حتى الآن اأكرث من 15 عاًما.
�صجون  ع��دة  ب��ن  ن��ائ��ل  الأ���ص��ري  تنقل   
جنيد،  اخلليل،  الله،  رام  امل�صكوبية،  هي  
معتقل  الآن  وهو  نفحة،  �صطة،  ع�صقالن، 
�صجن  بجوار  النقب  يف  رامون  �صجن  يف 

نفحة.
ال�صجن  يف  التوجيهي  نائل  الأ�صري  اأكمل 
وجنح بعد اأن اأنهى ال�صف الثالث العدادي 
القراآن  بحفظ  حالًيا  ويقوم  اإعتقاله،  قبل 
الكرمي داخل ال�صجن، ويتعلم اللغة العربية.

ماأ�صاة وانتظار
اأما عن معاناة الزيارة فهي ماأ�صاة مزدوجة 
قوانن  ب�صبب  والأه��ل  الأ�صري  يعي�صها 
الزيارة التي ل ت�صمح اإل لأهله من الدرجة 
اأقاربه  جميع  بذلك  حارمة  بزيارته  الأوىل 
اأ�صقائه  اأولد  حتى  الثانية  الدرجة  من 

و�صقيقاته من روؤيته.
بفارغ  زيارته  موعد  الأ�صري  والدة  تنتظر 
لق��رتاب  �صديد  بتوتر  وت�صعر  ال�صرب، 
املوعد حيث تقوم ليلة الزيارة بتفقد هويتها 
ن�صيان  من  خوًفا  مرات  عدة  ال�صخ�صية 
اإبنها،  زيارة  من  حرمانها  وبالتايل  الهوية 
النتظار  من  تعاين  للزيارة  ذهابها  ولدى 
التي  النتظار  قاعات  يف  طويلة  ل�صاعات 
حتى  والعفن  القذارة  رائحة  منها  تفوح 
جدار  وراء  من  اإبنها  بروؤية  لها  ي�صمح 
يتفطر  نائل:"  الأ�صري  والدة  زجاجي.تقول 
نائل،  امل�س  اأن  ا�صتطيع  ل  لأنني  قلبي 
اأزوره  اأن  ا�صتطعت  اإعتقاله  فرتة  فطوال 
�صجني  يف  خا�صة  زي���ارة  مرتن  فقط 
متكنت  حيث  نفحة،  يف  ورامون  ع�صقالن 
من مل�س يديه وتقبيله بعد اأن �صمحت اإدارة 

ال�صجن بفتح �صباك الزيارة".
 " فتقول:  الزيارة  معاناة  والدته  وت�صف 
والعائلة  نائل  الأوىل لإعتقال  اللحظة  منذ 
ال�صجون  اإدارة  ت�رضفات  �صوء  من  تعاين 
التي تتحكم بالزيارة وترف�س يف كثري من 
الأحيان اإدخال اأي مالب�س اأو اأغطية �صوفية 

له، كما تقوم مبنعنا من روؤيته".
معنوياتي  اأن  اإل  املعاناة  رغم  واأ�صافت:" 
قوية وعندي اأمل اأن نائل �صيعود اإىل بيته 

الذي ا�صتاق اإليه مهما طال الزمن".

اأخبار فل�سطني

اأم�س  غانت�س  بيني  "الإ�رضائيلي"  احلرب  وزير  اأعترب 
الأحد 5/7/2020، باأن اإجراء انتخابات مبكرة اأمر “غري 
يف  "لإ�رضائيل"  بالن�صبة  للغاية”  و”�صيئ  م�صوؤول” 

الوقت الراهن.
ت�رضيحات  نقلت  بو�صت”  “جريوزاليم  �صحيفة 
)بقيادة  احلكومة  اإىل  ان�صممت  “لقد  لغانت�س  اإذاعية 
الذهاب  اأجل منع  نتنياهو( من  بنيامن  الوزراء  رئي�س 
اأخ�صاها، فقد خ�صت ثالث  لنتخابات رابعة… اأنا ل 
هذه  يف  يجب  اأنه  اأعتقد  ولكني  بالفعل،  انتخابات 

املرحلة البتعاد باإ�رضائيل عن انتخابات جديدة”.
بالدعوة  نتنياهو  تهديد  بعد  جاءت  غانت�س  ت�رضيح 

اإذا مل تتم املوافقة على موازنة �صنوية  لإنتخابات جديدة 
واأغلبية  نتنياهو  يدعم  وبينما  اجل��اري.  الأ�صبوع  خالل 
حزبه “الليكود” موازنة �صنوية، فاإن حزب غانت�س “اأزرق 
اأبي�س” اإىل جانب العديد من اأع�صاء حزب الليكود نف�صه 

يدعمون موازنة ن�صف �صنوية.
يف  )للت�صويت(  املوازنة  طرح  :“اأعتزم  نتنياهو  وقال 
غ�صون اأ�صبوع… رغم معار�صة اأزرق اأبي�س، اإذا كانوا 
يريدون اإجراء انتخابات، فاإن هذه م�صكلتهم”.وقال غانت�س 
مواجهة  هي  املرحلة  هذه  يف  لإ�رضائيل  الق�صايا  اأهم  اإن 
فريو�س كورونا، والأزمة القت�صادية، والنق�صامات يف 

املجتمع الإ�رضائيلي، واأمن الدولة.

                    غانت�ص يرد على تهديدات نتنياهو !
ب�ساأن الدعوة لالنتخابات
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اأكرث من 90 % من الطالب يف العامل متاأثرين باإغالق املدار�ص ب�سبب وباء كوفيد19-

متتلك  عربية  دولة   22 اأ�سل  من  دول   09
�سيا�سة الإدماج املدر�سي يف ظل كوفيد 19

عي�ص علجية  قراءة 
---------------- 

العاملي   التعليم  ر�صد  تقرير  ح�صب 
باملائة   90 من  اأزيد  فاإن  الإدماج  حول 
باإغالق  تاثروا  العامل  الطالب  يف  من 
كوفيد19-،  بوباء  املرتبط  املدار�س 
الذي  العربي  العامل  باخل�صو�س  و 
غري  ا�صطرابات  اأكرب  ب�صكٍل  ي�صهد 
ب�صبب   ، التعليم  تاريخ  يف  م�صبوقة 
احلروب ، حيث حرمت اإجراءات اإغالق 
ومراهق  طفل  مليون   17 امل��دار���س 
ب�صبب  التعليم  من  رئي�صي  ب�صكل 
اأوجه  وعّمق  ك�صف  الذي  الأمر  الفقر، 
التوازن  لتحقيق  و  امل�صاواة،  انعدام 
اأطلقت  العربي   و  الغربي  العاملن  بن 
�صبكة  على  موقع  اليوني�صف  منظمة 
للك�صف   ،PEER بعنوان  الإنرتنت 
املتعلقة  وال�صيا�صات  القوانن  عن 
يف  ا���ص��ت��ب��ع��اده  و  اأ ق��ب��ول��ه  ي��ت��م  مب��ن 
و  العامل،  حول  دولة  كل  يف  التعليم 
عن  الناجمة  اخل�صائر  اإىل  بالنظر  هذا 
امل�صتجد  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�صار 
يف  املتمدر�صن  مالين  منع  ال��ذي 
باملدار�س،  لتحاق  الإ من  مكان  كل 
التعليم  موا�صلة  على  اأج��ربه��م  و 
بع�س  التقرير  يذكر  الإنرتنت،  عرب 
اجلديد  الو�صع  مع  للتكيف  احللول 
عن  بالدرا�صة  تعلق  فيما  خا�صة 
وحتقيق   ) الإلكرتوين  التعليم   ( بعد 
من  العديد  اثبتت  ق��د  و  دم���اج،  الإ
على  قدرتها  التجريبية  الدرا�صات 
عن  عليه،  التغلب  و  الوباء  مواجهة 
الإلكرتوين  التعليم  ا�صتخدام  طريق 
ل  التعليم  من  اأخ��رى  من��اط  اأ وقبول 
الوجود  على  �صا�صي  اأ ب�صكل  تعتمد 
داخل  ال�صخ�س  وجود  اأي  الفيزيائي 
طريق  عن  تتم  بل  املدرج،  اأو  الق�صم 
با�صتخدام  وال��ت��وا���ص��ل  ال��ت��ف��اع��ل 
 ( احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  و���ص��ائ��ل 

و  للتعليم  ك��و���ص��ي��ل��ة  ن���رتن���ت(  الإ
التي  احللول  لعل  و  املعار،  اكت�صاب 
تعود  اليوني�صكو  ليها  اإ تو�صلت 
للتنمية  و�صعتها  التي  اخلطة  اإىل 
ت�صتمل  والتي   2030 لعام  امل�صتدامة 
عاملي  ه��دف  منها   ، ه��دف��ًا   17 على 
التعلم  فر�س  تعزيز  و  ل�صمان  جديد 
يف  احل��ل��ول   ه��ذه  تكُمن  و  للجميع، 
خا�صة  لالإدماج   وا�صع  تعريف  وجود 
هذا  يعترب  ذ  اإ العربية،  املنطقة  يف 
ال�صيا�صات  خللق  املفتاح  التعريف 
من  التي  واملمار�صات،  والقوانن 
متعلم  ك��ل  �صعور  �صمان  نها  �صاأ
متّتعه  واإمكانية  احلقوق،  كل  له  باأن 

بالنتماء. وا�صح  ب�صعور 
اأن  وجدوا  التقرير  ح�صب  الباحثون   
عربية  دولة   22 اأ�صل  من  دول   09
يف  مبا  ال�صامل،  للتعليم  تعريف  متتلك 
وجيبوتي  الُقمر  وجزر  البحرين  ذلك 
لكن  وفل�صطن،   والأردن  وتون�س 
البحرين  هي  فقط  دول   05 تعاريف 
وفل�صطن  والأردن  وال�����ص��وم��ال 
ت�صمل  املتحدة  العربية  م��ارات  والإ

الوقت  يف  املهم�صة،  الفئات  جميع 
ال��دول  بع�س  مع  باملقارنة  و  ذات��ه، 
غانا   و  بوليفيا   ، كالدمنارك  الغربية 
�صامال  تعريفا  عربي  بلد  اأي  ميتلك  ل 
جلميع  دم����اج  الإ يغطي  ق��ان��ون  اأو 
على  القوانن  تن�س  حيث  املتعلمن، 
الإعاقة  ذوي  الأطفال  تعليم  وجوب 
اأن  ح��ن  يف  منف�صلة،  م��اك��ن  اأ يف 
اإىل  تدعو  دول   10 من  ق��ل  اأ قوانن 
جميع  م��ع  امل��ع��اق��ن  الأط��ف��ال  دم��ج 
اإن  التقرير  العاديي،يقول  الأطفال 
البيانات  يف  م��زم��ًن��ا  ا  نق�صً ه��ن��اك 
يف  امل�صتبعدين  بخ�صو�س  اجليدة 
العامل  لكن  ال��ع��امل،  ن��ح��اء  اأ جميع 
و  بعيد،  حد  اإىل  �صواأ  الأ يعّد  العربي 
مت  حن  يف  ال�صودان،  يف  باخل�صو�س 
البيانات  اإىل  اجلمهور  و�صول  تقييد 
وتركيا،  كاملغرب  ال��دول  بع�س  يف 
الآن  حتى  اليون�صكو،  بيانات  ح�صب 
عربية  دولة   22 اأ�صل  من   14 تقوم 
تعليمهم  يف  ال�صامل  التعليم  بتعزيز 
اأو  العامة،  ال�صرتاتيجية  خططهم  اأو 
وتون�س،  العراق  ذلك  يف  مبا  كليهما، 

حاولوا  الذين  املعلمن  مالين  اأن  كما 
ج��اه��دي��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى الت�����ص��ال 
الت�صال  من  متكنوا  قد  بطالبهم، 
التي  ال�صعبة  بالظروف  وثيق  ب�صكل 
معرفة  و  الطالب،  هوؤلء  فيها  يعي�س 
للتغلب  يحتاجون  التي  التحديات  
ا�صتثنى  التقرير  اأن  يالحظ  و  عليها، 
ليبيا  خا�صة  و  كاجلزائر  الدول  بع�س 
حرجا  �صيا�صيا  و�صعا  تعي�س  التي 
ب�صبب  �صكانها  و�صع  على  �صلبا  ثر  اأ
ظهور  رافقها  التي  الأهلية  احل��رب 
امل�صتويات. كل  على  تف�صيه  و  الوباء 

مع  التعامل  يف  امل�صاواة  انعدام  حول 
التكفل  كذا  و  مواجهتها  و  اجلائحة 
علماء  ي��رى  ال��ف��ق��رية،  باملجتمعات 
تعمل  الأوبئة   اأن   الأنرتوبولوجيا 
لك�صف  ال�صينية  ���ص��ع��ة  الأ ع��م��ل 
اإن  و  املجتمع،  يف  امل�صاواة  انعدام 
طبيعًيا  ج��زًءا  التفاوتات  هذه  كانت 
ال��وب��اء،  ظ��ل  يف  لكن  املجتمع،  م��ن 
اإىل  التفاوتات  هذه  ت��وؤدي  ما  غالًبا 
الإ�صابة  من  للغاية  خمتلفة  معدلت 
ال��درا���ص��ة  ك�صفت  ق��د  و  وال��وف��اة، 
الأنرتوبولوجيا  ع��امل  اأج��راه��ا  التي 
جمعية  رئ��ي�����س  ب��ري��غ��ز،  ت�����ص��ارل��ز 
الوليات  يف  الطبية  الأنرثوبولوجيا 
ن��رثوب��ول��وج��ي��ا  ���ص��ت��اذ الأ امل��ت��ح��دة واأ
بريكلي،   يف  كاليفورنيا  جامعة  يف 
نطاق  ع��ل��ى  م��وج��ودة  الأوب��ئ��ة  اأن 
و�رضيرّيا  بيولوجًيا  ومعقد  وا�صع 
ي�صعب  بحيث  وجغرافًيا،  واجتماعًيا 
مييل  لذلك  فهمها،  �صخ�س  اأي  على 
معينة  رواي���ة  تكوين  اإىل  ال��ن��ا���س 
تدور  للغاية  �رضيع  ب�صكل  للوباء 
متوقعة،  اأ���ص��ل  نقطة  ح��ول  غالًبا 
تنقل  على  املفرو�صة  القيود   اأن  كما 
التي  الجتماعية  والتجمعات  فراد  الأ
الفريو�س  تف�صي  اأعقاب  يف  ُفر�صت 
اإىل  ادت  لها مفعول خا�س، حيث  كان 

جدا. كبري  ب�صكل  احلياة  اأمناط  تغيري 

انت�سار  ا�ستمرار  العربي يف ظل  العامل  التعليم يف  �سيا�سة لإدماج الطالب يف  اليون�سكو  حول و�سع   لقي مقرتح منظمة 
اإعادة التفكري يف الإدماج حتى ل يرتك الأطفال بدون  19  قبول املنظمات املتخ�س�سة يف جمال التعليم  و  كوفيد 

اإيجاد تعليم  اإىل مواجهة التحديات و  اأن املقرتح يهدف  اأزولي   املديرة العامة ملنظمة اليون�سكو  اأودري  تعليم، و قالت 
تو�ّسع  الوباء  بعد جائحة كوفيد19-، لأّن  الأهم  امل�ساألة  يعّد  التعليم  م�ستقبل  التفكري يف  اإعادة  �سمول،  و اعتربت  اأكرث 

املجتمعات يعيق تقدم  ما  امل�ساواة،   ال�سوء على عدم  و�سلط  اأكرب  ب�سكل 

العامل( باملنظومات الرتبوية يف  اليوني�سف خا�ص  اأطلقته   )PEER موقع  

املعني   الع�صو  ت�صوجن،  يو  تام  قال 
اللجنة  يف   ك���وجن  ه���وجن  ب�����ص��وؤون 
لنواب  الوطني  للمجل�س  الدائمة 
اأي  و�صع  تعتزم  ل  بكن  اإن  ال�صعب 
القومي  الأمن  قانون  على  اإ�صافات 
على  ع��ام  مل��دة  للجدل  املثري  اجلديد 
ذاع��ة  لإ تام  تعليقات  وتاأتي  ق��ل.  الأ
من  يومن  بعد  املحلية  ك��وجن  ه��وجن 
مدير  ه��وا  زه��وجن  دينج  ت�رضيحات 
وماكاو  كوجن  هوجن  عالقات  مكتب 
ال�صلطة  لديها  اللجنة  اإن  فيها  قال 
ل��ت��ج��رمي اجل��رائ��م الخ����رى ال��ت��ي مل 
واأكد  القومي.  الأمن  قانون  ي�صملها 
اللجنة   ” اأن  من  الرغم  على  نه  اأ تام 
التعديل  يف  احلق”  لديها  ال��دائ��م��ة 
لي�صت  نه  فاإ للقانون،  الإ�صافة  اأو 
وي��ق��ول  ذل���ك.  لفعل  خ��ط��ط  ه��ن��اك 

ي�صتهدف  الذي  القانون،  اإن  املنتقدون 
مع  والتاآمر  والتخريب  النف�صال 
بكن  ت�صتخدمه  �صوف  اأجنبية،  قوى 
هوجن  يف  املعار�صة  لقمع  ك�صالح 
منذ  مظاهرات  ت�صهد  التي  ك��وجن، 
مل  القانون  اإن  تام  وقال  املا�صي.  العام 
املدينة،  يف  التعبري  حرية  على  ثر  يوؤ
احتجاجي  �صعار  حظر  من  الرغم  على 
العامة  امل��ك��ت��ب��ات  و���ص��ح��ب  �صهري 
و�صيا�صين  ن�صطاء  ليف  تاأ من  لكتب 

بالدميقراطية. مطالبن 
ليقل  ما  اأدرجت  قد  مكتبات  وكانت 
للنا�صط  كتب  ت�صمل  كتب،  ت�صعة  عن 
تانيا  وال�صيا�صية  ووجن  جو�صوا  البارز 
اخلا�صعة  الكتب”  قائمة  يف  ت�صان 

ال�صبت. اأم�س  للمراجعة” 
ق/د

حممد  ي��راين  الإ اخلارجية  وزير  اأكد 
�صطب  على  العمل  ظ��ري��ف،  ج��واد 
القت�صادية،  التعامالت  من  الدولر 
مع  ال�صلع  مقاي�صة  ل��ي��ة  اآ واإح���الل 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال��ب��ل��دان،  ب��ع�����س 
من  املقاي�صة  لية  اآ عرب  متكّنت  يران  اإ
مناوئة”  اأمريكية  ه��داف  اأ “اإحباط 
ل��ل��ب��الد. واأو����ص���ح ظ��ري��ف، خ��الل 
ال�صورى  ملجل�ِس  العلنية  اجلل�صة 
من  ال��دولر  �صطب  اأن  الأح��د،  اأم�س 
بع�س  مع  القت�صادية  التعامالت 
احلظر،  ة  وطاأ تخفيف  نه  �صاأ من  الدول 
وحققنا  املقاي�صة  لية  اآ تبني  “مت  فيما 

ال�صاأن”. بهذا  جناحات 
ي���راين  و���ص��دد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإ
من�صّبة  اجل��ه��ود  “كافة  اأن  ع��ل��ى 

واأن  احلظر”،  �صغوطات  لتقليل 
“للعب  ت�صعى  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
لي�صت  ن��ه��ا  اأ رغ��م  ت�صهيلي  دور 
ال�صاأن  يف  مبا�رض  ب�صكل  معنية 

القت�صادي”.
اخل��ارج��ي��ة  اأن  اإىل  ظ��ري��ف  ���ص��ار  واأ
قليمي  الإ الرتكيز  وع��رب  ي��ران��ي��ة  الإ
دول  م��ع  القت�صادية  وال��ع��الق��ات 
ت�صدير  معّوقات  رفع  بغية  اجل��وار، 
بلورة  يف  �صاهمت  واخلدمات،  ال�صلع 
الأورا���ص��ي  الحت��اد  مع  التفاقيات 
بناء  بالإ�صافة  ه��ذا  الق��ت�����ص��ادي، 
مع  العالقات”  من  م�صتوى  “اأف�صل 
والعراق  واأفغان�صتان  ورو�صيا  تركيا 

. ن ك�صتا با و
ق/د

الإ�رضائيلي  احلكومة  رئي�س  ق��ال 
ي�صغل  الذي  غانت�س،  بيني  البديل، 
على  معقبا  اجلي�س،  وزي��ر  من�صب 
ي��ران  اإ يف  وقعت  التي  النفجارات 
“باإمكان  املن�رضم،  الأ�صبوع  نهاية 
كل  ���رضائ��ي��ل  ب��اإ ال���ص��ت��ب��اه  اجلميع 
ما  على  تعقيبا  وذل���ك  الوقت”، 
ان  م��ن  ي��ران��ي��ة  اإ جهات  ع��ن  �صدر 
هذه  وراء  تقف  م��ن  ه��ي  ���رضائ��ي��ل  اإ

ت. لتفجريا ا
ذاعي  اإ لقاء  خالل  غانت�س  واأ�صاف 

ما  كل  “لي�س  الح��د،  �صباح  معه 
بنا”،  مرتبط  له  ي��ران  اإ يف  يحدث 
اأ�صابع  توجيه  �صوء  على  وذل��ك 
وقوع  عقب  اإ�رضائيل  نحو  التهام 
يف  ح�صا�صة  مواقع  يف  انفجارين 

يران. اإ
النووية  ي��ران  اإ “اإن  غانت�س:  وتابع 
وعلى  العامل،  على  خطرا  �صتكون 
فنحن  ول��ه��ذا  ���رضائ��ي��ل،  واإ املنطقة 
امليادين  كل  يف  حتركاتنا  نوا�صل 
وتقلي�س  اخلطر  هذا  ل��درء  املمكنة 

ال��ق��درة  لبلوغ  ي���ران  اإ ام��ك��ان��ي��ات 
املمكن  غري  فمن  ذلك،  اإىل  النووية. 
يف  يحدث  ما  بكل  النهج  هذا  ربط 

يران”. اإ
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ص��م وف��ر���س 
اول  يف  مقررا  كان  ال��ذي  ال�صيادة 
قائاًل:   ، غانت�س  �صار  اأ احلايل.  ال�صهر 
ابتداء  قلنا  حمدد  تاريخ  لدينا  “لي�س 
، وانتهى الأمر. واأ�صاف  1 يوليو  من 
�صفقة  دف��ع  مبوا�صلة  �صعيد  ن��ه  اأ
املقرتحات  �صا�س  اأ على  قدما  القرن 

الأردن  م��ع  بالتعاون  م��ري��ك��ي��ة  الأ
بالأمن  يتعلق  وفيما  والفل�صطينين 
املناطق  يف  ال�صيادة  ب�صط  مع  انا   ،
والكتل  الأردن  غ��ور  ال�صلة  ذات 
امل��وح��دة  وال��ق��د���س  ال�صتيطانية 
ال�صماح   ، ال��وق��ت  نف�س  ويف   –

الفل�صطينين. عن  بالنف�صال 
م�صتقرة  غري  املقبلة  الفرتة  اإن  وقال 
انتخابات  اىل  الذهاب  ف��اإن  كذلك 
لإ�رضائيل. �صيء  اأمر  �صيكون  جديدة 
ق/د

خلو�صي  الرتكي،  الدفاع  وزي��ر  اأك��د 
م�رض  م��ب��ادرة  ب���الده  رف�����س  اأك����ار، 
ليبيا،  يف  النار  اإطالق  بوقف  اخلا�صة 
ال�صلطات  حتقيقه  تريد  ما  اأن  معتربا 
للتطبيق.  ق��اب��ل  غ��ري  م���ر  اأ امل�����رضي��ة 
اأم�س  اأجراه  اجتماع  خالل  اأكار،  وقال 
يف  ت��راك  الأ الع�صكرين  مع  ال�صبت 
ق��ي��ادة  �صمن  مب��ه��ام  املكلفن  ليبيا 

وامل�صاعدة  والتدريب  الأمني  التعاون 
بح�صور  طرابل�س،  يف  وال�صت�صارات 
يا�صار  الرتكي،  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س 
ال�صابق  التفاق  ن�س  تركوا  لقد  جولر: 
�صاء  روؤ من  العديد  عليه  اتفق  ال��ذي 
اأن ي�صنعوا �صيئا من  الدول، ويحاولون 
اأكار  وراأى  القاهرة”.  يف  نف�صهم  اأ عند 
“املواجهة  على  يحر�س  الأمر  هذا  اأن 

“م�رض  م�صيفا:  القانونية”،  غ��ري 
ولكن  بنف�صها  �صيئا  ت�صنع  اأن  حتاول 
للتطبيق”.  قابل  غري  تفعله  ما  كل 
اأن  على  الرتكي  الدفاع  وزير  و�صدد 
ت�صهم  ل  امل�رضية  ال�صلطات  ن��واي��ا 
اإيجاد  يف  ���ص��ك��ال  الأ م��ن  �صكل  ب��اأي 
والت�صامن  الوحدة  تثبيت  اأو  احللول 
القاهرة  ت�صعى  حيث  ليبيا،  �صعب  يف 

بها”،  اخلا�صة  م�صاحلها  حتقيق  اإىل 
�صار  واأ وا�صحة”.  نواياهم  “اإن  مردفا: 
يف  تن�صط  تركيا  اأن  اإىل  ذلك  مع  اأكار 
ال�رضعية  حكومتها  من  بدعوة  ليبيا 
فايز  الرئا�صي،  املجل�س  رئي�س  برئا�صة 
بن  املربمة  التفاقات  ومبوجب  ال�رضاج، 

وطرابل�س. نقرة  اأ
علي حممد   / قراءة 

هور�صت  الأملاين  الداخلية  وزير  حذر 
خالل  من  تهديد  مواجهة  من  زيهوفر 

. ل�صن ا
م  اأ "فيلت  ل�صحيفة  زيهوفر  وق��ال 
يف  الأ�صبوعية  مل��ان��ي��ة  الأ زونتاج" 
من  "تاأتي  الأح���د:  ال�صادر  ع��دده��ا 
علينا  يتعن  هجينة  تهديدات  ال�صن 
يتعلق  ذل��ك  اأن  ذاك��را  مواجهتها"، 
نعلم  ننا  "اإ م�صيفا:  بالتج�ص�س،  مثال 
التحتية  ببنيتنا  مهتمون  ال�صينين  اأن 
يحدث  ذل��ك  اأن  وتابع  احل�صا�صة". 
"طرق  ا�صرتاتيجية  م��ع  ب��ال��ت��وازي 

ذلك  "يعد  قائال:  ال�صينية،  احلرير" 
احلرب  يف  عاي�صناه  عما  خمتلفا  اأمرا 
مل��اين  الأ ال��وزي��ر  ���ص��ار  واأ الباردة". 
اأزمة  يف  الوا�صح  من  كان  ن��ه  اأ اإىل 
نظاميا"  "مناف�صا  ال�صن  اأن  كورونا 
مو�صحا  �صارم،  ب�صكل  م�صاحله  ميثل 
عن  البداية  يف  اأف�صحت  بكن  اأن 
ق�صارى  تبذل  والآن  قليلة،  معلومات 
مع  تعاملها  بطريقة  �صادة  "لالإ جهدها 

الفريو�س".
ق/د

اأم�س  عراقية  اإع��الم  و�صائل  ف��ادت  اأ
باتريوت  �صواريخ  منظومة  باأن  الأحد 
كاتيو�صا  ب�صاروخ  هجوما  �صدت 
يف  الأمريكية  ال�صفارة  مقر  ا�صتهدف 
موقع  ونقل  ببغداد.  اخل�رضاء  املنطقة 
اأمني  م�صدر  عن  نيوز”  “ال�صومرية 
حاول  كاتيو�صا  نوع  من  “�صاروخا  اأن 
الأمريكية  ال�صفارة  مبنى  ا�صتهداف 
اإل  بغداد،  و�صط  اخل�رضاء  املنطقة  يف 
و�صقط  بعدته  اأ باتريوت  منظومة  اأن 
القريبة  ال�صكنية  ال�صقق  اإحدى  على 
اأن  امل�صدر  واأ�صاف  ال�صفارة”.  من 
اإ�صابة  اإىل  اأدى  ال�صاروخ  “�صقوط 
بال�صقة”.  مادية  اأ�رضار  واإحلاق  طفل 
القوات  اأن  اأم�س  الإعالن  مت  قد  وكان 
ل�صواريخ  اختبارا  اأجرت  الأمريكية 
ب��ات��ري��وت حل��م��اي��ة م��ق��ر ال�����ص��ف��ارة 
الربملان  وا�صتنكر  ببغداد.  الأمريكية 

ال�صفارة  ق���دام  اإ ال�صبت،  ال��ع��راق��ي 
و�صط  اخل�رضاء  املنطقة  يف  الأمريكية 
�صواريخ  منظومة  جتربة  على  بغداد 
“ا�صتفزازا  ذلك  معتربا  “باتريوت”، 
الأول  النائب  وق��ال  مقبول”.  غ��ري 
يف  الكعبي،  ح�صن  الربملان  لرئي�س 
اإجراء  اتخاذ  احلكومة  “على  اإن  بيان، 
التحركات  ي��ق��اف  اإ ي�صمن  ح���ازم 
ا�صتفزاز  نها  �صاأ من  التي  والأفعال 
العراقي”.  ال�صعب  ب��ن��اء  اأ م�صاعر 
مطلع  اأدخل  الأمريكي  اجلي�س  وكان 
باتريوت  منظومات  اجل��اري  العام 
الهجمات  زي��ادة  بعد  اجل��وي  للدفاع 
ال�صفارة  ت�صتهدف  التي  ال�صاروخية 
التي  الع�صكرية  والقواعد  الأمريكية 

قواته. فيها  تتواجد 
ق/د

و�سط حتذيرات من “جمازر” بحق املعار�سة.. 

بكني: ليوجد خطط لو�سع اإ�سافات 
على قانون الأمن القومي بهوجن كوجن

وزير اخلارجية الإيراين: 

نعمل على �سطب الدولر من التعامالت 
القت�سادية 

قال اأنه لي�ص كل ما يحدث يف اإيران مرتبط باإ�سرائيل

غانت�ص: لي�ص لدينا تاريخ حمدد لتنفيذ خمطط “�سم” ال�سفة

تركيا: م�سر تريد اأن ت�سنع �سيئا جديدا يف ليبيا لكن ذلك غري قابل للتطبيق

اأملانيا حتذر من 'تهديدات �سينية هجينة'

ا�ستهدف مقر ال�سفارة الأمريكية و�سط بغداد

منظومة “باتريوت” ت�سد هجوًما 
ب�ساروخ ” كاتيو�سا” 
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الكاتب عبد ال�سمد يو�سفي يف حوار لـ :"التحرير":

التفاهم لن ُي�سرتى باملال اأبدًا

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

بداياتك  عن  التحرير:حدثنا 
وما هي املوؤثرات يف تكوين 

؟ الإبداعية  جتربتك 
مذكرات  كتاب  مع  كانت  بدايتي   
النور  يرى  يل  موؤلف  كاأول  غريب 
ثرات عديدة و كثرية  يام ، املوؤ اأ منذ 
باأين  الدائم  اإح�صا�صي  كان  اأهمها   ،
يل  النا�س  اأقرب  تخلي  و   ، وحيد 
عانيت  الفرتة  تلك  كذلك   ،  ! عني 
كنت  ف��ق��د  الإره�����اق  و  ال��ت��ع��ب 
غري  الديون  بع�س  لت�صديد  اأعمل 

ق�صد    غري  عن   .. املفتعلة 
قلمك  ينطلق  اأين  التحرير:من 
ن�سو�سك   ت�ستوحي  اأين  من  و 

؟ ولغتك 
 ، اأذن  �صماعات  و  ظ��الم  يكفي 
ل  و  عني  تبحث  ل  و  تكلمني  ل 
وحيداً  اُتركني   ، حتى  عني  ت�صاأل 
بي...  اخلا�س  عاملي  يف  نف�صي  مع 

الق�سية  هي  ما  التحرير: 
توؤرقك وتدور  التي  املركزية 

؟ النرثية  ن�سو�سك  حولها 
 ، املوا�صيع  من  كثري  عن  حتدثت 
خا�صة  بع�صها  على  ركزت  لكني 
 ، الداخلي  النف�صي  اجلانب  ذات 
 ... البوؤ�س  و  الوحدة  ع�صت  لأين 
ال�صطرابات  من  الكثري   ... و   .. و 

 . . . لنف�صية ا
جمموعة  لك  التحرير:�سدرت 
ن�سو�ص عن دار نقطة بوك  بـ 
عنوان  ” مذكرات غريب  ” ، 
حدثنا اأكرث عن هذا املنجز ، 

العنوان  لهذا  اختيارك  �سبب  ما 
لإ�سدارك ؟

ج�صد  يف  حمبو�س  عقل  فل�صفة 
و  امل��ن��ط��ق  ب��ن  ت��واف��ق   ، ه���ادئ 
نظر  وجهات  عنه  ترتب   ، التفكري 
حمتوى  يف  املعا�س  الواقع  اجت��اه 
تلفظتها  مكبوتات،  عن  عبارة 
من  يخلو  يكاد  جو  يف  ب�صعوبة 
جعلني،  ما  ذل��ك   ، احلقيقة  ه��واء 
هذا  معهم  ت�صارك  اأ من  اأغلب  و 
الإح�����ص��ا���س، ن��ع��ت��زل اجل��م��وع و 
على  امل��ري��ح��ة  ال��وح��دة  تف�صيل 
اخلارج   بكرثة يف  املتواجد  الإزعاج 
من  نبعت  املذكرات  هذه   .. نعم   ...
فقط  غريب  نه  اأ على  نِّف  �صُ عقل 

. حقيقي  نه  لأ
قمت  اأن  بعد  العنوان  هذا  اخرتت 
ن��ف��ا���س  اأ  " الأول  ع��ن  بالتخلي 
باأن  معتقدا  يل  اأن  حيث   ،" الليل 
و  اأ خا�صة  فئة  يخ�س  الكتاب 
الريا�صيات   ، كالفلك  خا�صًا  علمًا 
يتما�صى  ل  هذا  و   ، الخ   ... الفقه   ،
ذلك  اإىل  اإ�صافًة   ، كتبت  ما  مع 
اأحا�صي�س  عن  عبارة  حررته  ما   ،
اأحا�صي�س   ، متامًا  حقيقية  �صخ�صية 
ا�صم  لها  جعلت   ، معا�صة  يومية 

ميانًا  اإ يل  اأن  بحيث   " مذكرات   "
�صخ�س  من  اأكرث  هناك  نه  باأ قويًا 
مبا  �صيمُر  اأو  ميُر  اأو  مر  الأقل  على 
لعّلي   ، زل��ت  ما  و  به  اأح�ص�صت 
يجول  ما  فهم  الذي  الوحيد  اأكون 
 " لفظ  كذلك  ؟،  ي��دري  وم��ن  به 
يطلق   ، مت��ام��ًا  وا���ص��ح   " الغريب 
الذوات  بن  ذاته  يجد  مل  من  على 
اأدراك  ما  و   ، ُيفهم  ل  �صَمت  اإن    ،

! ي�رضخ  حن 
الكتابة  جعل  الذي  التحرير:ما 
لديك تتحول من جمّرد هواية 
ملجال  من�سور وبداية  كتاب  اإىل 

جديد؟ احرتايف 
اأكتب  مل   ، العزيز  اأخي  يا  الله  و 
النتباه  لفت  اأو  املال  جْني  بدافع 
فقبل   ، القبيل  هذا  من  �صيء   اأو 
حن  يرتاح  �صخ�س  نا  اأ �صيء  كل 
بالقلم  تلفظ  اأ اأن  يكفي   ، يكتب 
دخول   ... عارمة  راح��ة  لتغمرين 
اأن  بعد  ج��اء   ، الح���رتاف  جم��ال 
احلميدة  املالحظات  بع�س  تلقيت 
���ص��ات��ذت��ي ال��ك��رام  م��ن ب��ع�����س اأ
دربهم  نار  اأ و  الله  حفظهم  الأكفاء 
�صتاذة الأدب العربي  " قندوز "  كاأ
بريدع   " ال�رضعية  العلوم  �صتاذ  اأ  ،
الهند�صة  �صتاذ  اأ كذا  و   ،  " معروف 
 " القادر  عبد  �صحراوي   " املدنية 
النطق  يف  خفيفة  ُكلْيماتهم  فقط   ،
جعلتني  الفائدة  و  املعنى  ثقيلة   ،
خ�صم  اأدخل  و  احلرب  �صيف  اأرفع 
وهو  األ   ، املبتغى  لنيل  ال��ع��راك 
خا�صة  و  العربي  ب��الأدب  الرقيِّ 
اأكون  اأن  كذا  و   ، اجلزائر  يف  هنا 

. العزيز  الوطن  لهذا  طيبًا  ذخراً 
عام  ب�سكل  التحرير:الكتاب 
اأتتك فكرته وملاذا  .. كيف 

اخرتت دار ن�سر نقطة ، وماهي 
منك  جعلت  التي  المتيازات 

؟ الدار  اختيار  ت�ستقر على 
و  تخبو  ك��ان��ت  ال��ك��ت��اب  ف��ك��رة 
دخلت  ك��ل��م��ا   ، بعقلي  ت��ت��وه��ج 
الأوراق  ع��رق��ل��ة  و  غ��رف��ت��ي 
ازددت   ، طريقي  على  املتكد�صة  
اخرتت   ، باإجنازه  �صغفًا  و  تعلقًا 
عرب  ل��ل��ن�����رض  ب���وك  ن��ق��ط��ة  دار 
باإر�صال  قمت  فقط   ، ال�صدفة 
الر�صمية  �صفحتهم  لربيد  ر�صالة 
لأ�صتف�رض  في�صبوك  موقع  على 
 ، الأم��ور  بع�س  و  اخل��دم��ات  عن 
من  عارمة  �صعادة  غمرتني  حتى 
معاملتهم  طريقة  و  لطافتهم  �صدة 
ال�صخر  على  و�صعت  اإن  التي 
 .. الكون   يف  ما  ل��ذ  اأ منه  جلعلت 
اأن  قبل  ملعاملتهم  اخرتتهم  لذلك 
لن  فالتفاهم   ، الأ�صعار  عن  �صاأل  اأ

... بداً  اأ باملال  ُي�صرتى 
غالف  لك  �سمم  التحرير:من 

�ساركت يف فكرة  الكتاب.. وهل 
بـ  اخلا�ص  امل�سمم  مع  الت�سميم 

الغالف ؟
ال�صعيفة  ذاكرتي  من  لأ�صفي  يا 
نه  اأ ت��ذك��ر  اأ ل   ، الذبابة  ذاك��رة   ،
فقط    ، يل  ا�صمه  ع��ن  ف�����ص��ح  اأ
من  كان  الذي  اأ�صله  عن  اأخربين 
ل  اأمر  هذا   ، العريقة  تيارت  ولية 
على  دل  و  اإل  �صيء....  على  يدل 
لعمله  تقدي�صه  و  نيته   �صدق 
لتعريف  يحتاج  ل  ن��ه  اأ ل��درج��ة 
و  خربته  ب��رز  اأ ال��ذي   ، �صخ�صه 
الأفكار  تبادلنا  حن  عمله  دق��ة 
حيث   ، غ���اليف  ت�صميم  ث��ن��اء  اأ
و  اأع��زين   ، كال�صلطان  كنت  اأين 
يطبق   هو  و  اأعر�س  نا  اأ  ، اأكرمني 
بع�س  يف  ي�صت�صريين  نه  اأ حتى   ،
اأكرث  جمالية  ت�صفي  التي  امليزات 
ن�صانًا  اإ ك��ان  حقًا   ، الغالف  على 
يكون  اأن  قبل  حذراً   لطيفًا  طيبًا 

بارعًا.  م�صّممًا 

الكتاب،  ن�سر  مت  التحرير:كيف 
واجهتها  التي  التحديات  وماهي 

النا�سر ؟ اإىل  للو�سول 
ب�صبب  بعد  ين�رض  مل  احلقيقة  يف 
طلبت  اأين  اإل   ، الراهن  الو�صع 
اخلا�س  بيتي  اإىل  الن�صخ  بع�س 
املقربن،  على  بتوزيعها  لأتكفل 
ال��ذي��ن ك��ان��وا مب��ث��اب��ة اأ���ص��دق��اء 
من  بداً  اأ اأرهم  مل  اأين  رغم  حقيقين 
عرب  الأحا�صي�س  نتبادل  فقط   ، قبل 
التوا�صل  موقع  عرب  جافة  ر�صائل 

. في�صبوك  الجتماعي 
فكما   ، ب��داً  اأ �صعوبات  اأواج��ه  مل 
كلَّ  �صهلت  ِطيبُته   ، قبل  من  قلت 

ء  �صي
الكتاب  �سياق  يف  التحرير:نعود 

مره اأخرى” مذكرات غريب 
مرتبا  كنت  اأم  اأجهدك  “هل 

اأن ت�سرع يف البدء  اأفكاره قبل 
يف ت�سطريه ؟

لكتاب  فكيف   ، يجهدين  مل  و  ل 
متاعبًا  يل  ي�صبب  اأن  اأرتاح  جعلني 
 ، بالعك�س   ، ؟  �صلبية  ث���اراً  اآ و 

اأحرفه. داخل  ذاتي  وجدت 
ل ، مل اأرتب اأفكاره ، كاأين �رضعت 
 ، مني  ق�صد  بدون  عليه  العمل  يف 
كاآخر  له  عنوان  بجعل  اأمتمت  حتى 

. املحكم  البناء  يف  حبة 
للذين  ن�سيحتك  التحرير:ماهي 

الكتابة  موهبة  تنمية  يريدون 
؟ لديهم 

اأن  ياك  اإ  ، املوهوب  الكاتب  يها  اأ  
ذلك  تفكر يف  حتى حن   ... تتوقف 
اأعوذ   - �صخ�صيًا  نا  فاأ  ، تفعل  ل   ،
عدة  فكرت   - نا  اأ كلمة  من  بالله 
لأ�صباب   ، ته  بداأ ما  نهاء  اإ مرات يف 
قدرة  ع��دم  من  عائلية  ظ��روف  و 
و   ، الكاملة  امل�صتحقات  لتاأمن 

الكتاب  لفكرة  العائلة  رف�س  كذا 
تكاد  م��وه��ب��ة،  ���ص��اح��ب  اأين  و 
غري  معاملتهم  ا�صتمرت  اإن  تدفن 
ا�صتمررت  لكني   ... هذه  الالئقة 
و  نف�صي  التقطت  و  �صقطُت   ،
من  �صديد  اأمل   ، جم��دداً  نه�صت 
و  العزلة  حب   ، املتوا�صل  التفكري 
تف�صيل  و  التجمعات  عن  البتعاد 
مل  كلها   ... الختالط  عن  الوحدة 
يف  الكاتب  لقب  بناء  عن  متنعني 
ة  فجاأ انفجرت  اأين  حتى   ، �صمت 
نحوي  الأب�صار  اأُ�صِخ�صت  و   ،
حذر....  يف  يل  ين�صتون  لأجعلهم 
لذلك   ...  " ذا  نا  اأ ها   "  : اأقول  نا  اأ و 
�صيء  لأي  به  تاأ ل  و  بن�صيحتي  خذ 
 ، قدمًا  ام�ِس  و  الله  على  اتكل   ،
ِا�صعد   ، ال�صلم  اأعطيك  ذا..  نا  اأ ها 

جناحك.  ثمرة  اقطف  و  عليه 
الأخري يف  التحرير:كلمة 

هذه  على  اأ�صكركم   : النهاية  يف 
اأ�صئلة  يف  املتمثلة  ال�صت�صافة 
حتى  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة...  و  دق��ي��ق��ة 
الإج��اب��ات  ك��ل  مت��م��ت  اأ ح��ن  اأين 
�صئلة  الأ لنفاد  احل�رضة  اأ�صابتني 
و  المتنان  كل  ق��دم  اأ كذلك  و   ..
للقراء  التقدير  و  الحرتام  خال�س 
لكل  ب�صغف   املتذوقن  الأفا�صل 
ح��ام��ل��ن يف   ، ُي��ك��ت��ب  مم��ا  ح���رف 
اأرق��ى  و  ع�صو  اأطهر  روؤو�صهم 
ثمرات  حت�صد  التي   ، دم��غ��ة  الأ
�صتى  يف  ف���ك���ار  الأ و  امل��ع��ارف 
اأخ��رى  م��رة  لأع��ود   ... امل��ج��الت 
للموا�صلة  ياهم  اإ داعيًا  للجريدة 
�رضيف  عمل  من  به  يقومون  ما  يف 
الأف�صل  نحو  الرتقاء  �صبيل  يف 
اأقرب  القارئ  بجعل  متكفلن   ،
ما  ه��ذا  و  ال��ك��ات��ب،  م��ن  بكثري 
قوة،  تزداد  بينهما  العالقة  يجعل 
ح��ن ي��ت��ب��ادل ال��ط��رف��ان الح��رتام 
ينقل  ما  مب�صداقية  يربهن  ال��ذي 

عنهم. و  ليهم  اإ

موؤ�س�سًا  يكون  لأن  يطمح   ، الفل�سفة  و  املو�سيقى   ، الف�ساء  و  بالفلك  متاأثر   ، كهربائية  هند�سة  تخ�س�ص  ريا�سي  تقني،  بكالوريا  حائز  طالب،  البي�ص،  ولية  ال�سمد  عبد  يو�سفي 
" و كذا اأحد رواد روايات الرعب و الت�سويق   " امليتافيزيقا املذابة يف قالب املنطق و الالوجود  لأ�سلوب جديد يف الأدب و الكتابة األ و هو 
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ما عاهدوا اهلل عليه  املوؤمنني رجال �سدقوا  " من  الرحيم  الرحمان  ب�سم اهلل 
فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال " رحل الإن�سان الكرمي 
وامل�سوؤول اجلاد املنا�سل رئي�ص بلدية بنهار بولية اجللفة  " اأحممد با�سني " اإىل 
 ، الراقية  واملواقف  اجلليلة  الأعمال  من  ثريا  ر�سيدا  وراءه  تاركا  ربه  جوار 
وعلى اثر هذه الفاجعة التي �سدمت واأوجعت كل اجللفاويني يتقدم ال�سحفي 
عمر ذيب وكل عّمال جريدة التحرير بخال�ص التعازي واأ�سدق املوا�ساة لكل 
اأهل بنهار ويف مقدمتهم اأفراد عائلته ، واأن يلهمهم عظيم ال�سرب والحت�ساب 
والثواب ، �سائلني املوىل عز وجّل اأن يتغّمده برحمته الوا�سعة وف�سله العظيم 
ويكرم نزله ويو�سع مدخله ، ويجعله يف اأعلى عليني مع احلبيب امل�سطفى �سلى 

اهلل عليه و�سلم واآله اأهل ال�سدق والوفاء .
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

يــــة تعـز

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي
دائرة الدبيلة
الدبيلة بلدية 

اجلمعيات مكتب 
رقم: 07/ 2020

2012 املتعلق باجلمعيات 12 جانفي  اإ�سهار اإن�ساء جمعية ذاتت �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 
طبقا لأحكام القانون 12/06 املوؤرخ يف 12/01/2012 املتعلق باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي، ل�سيما املواد )18 و 19( منه، لقد مت عقد اجلمعية 
العامة التاأ�سي�سية واأودعنا الت�سريح التاأ�سي�سي لدى بلدية الدبيلة لتاأ�سي�ص جمعية ذات ال�سبغة املحلية.امل�سماة: جمعية حي المري عبد القادر املقيمة بـ: 
م�ستودع ال�سيد ب�سر اجلباري بحي المري عبد القادر بالدبيلة رئي�ص اجلمعية: بو�سبيع العاي�ص طارق تاريخ ومكان الزدياد: 22 اأفريل 1978 بالوادي 

عنوان الرئي�ص: حي المري عبد القادر بالدبيلة.
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هكذا متكن التيار التغريبي من الق�ساء على م�سروح الوحدة الإندماجية بني اجلزائر و ليبيا

الّلغة العربية من خالل 
اأ�ساتذتي وليد عبد احلي 

واجلياليل الياب�ص 
طيلة  به  اأفتخر  اأظ��ّل  مّما 
تعاىل  ال��ل��ه  اأّن  حياتي 
لدى  در�صت  اأن  اأكرمني 
العلوم  ع��امل  اأ���ص��ت��اذي 
عبد  ول��ي��د  ال�صيا�صة 
Walid Abdu -  حلحلي 
عمره  يف  الله  اأم��ّد   hay
تالمذته  م��ن  وجعلني 
ال������ربرة، واأ����ص���ت���اذي 
رحمة  الياب�س  اجلياليل 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه ���ص��ن��وات 

:1986-1990
الأداء،  وجمال  املظهر،  ح�صن  منها:  عديدة  خ�صال  يف  1.التقيا 
العلم،  وحب  املطالعة،  وك��رثة  والإت��ق��ان،  احل�صن،  وال�صوت 
من  وغريها  امل�صتمر،  والبحث  والتعّلم،  العلم  ملهنة  والوفاء 

التي لحت�رضنا الآن. اخل�صال 
2.التقيا اأي�صا يف كونهما يتقنان وبرباعة فائقة الّلغات الأجنبية 
الّلغة  يتقن  احلي  عبد  وليد  اأ�صتاذي  والنطق.  الكتابة  حيث  من 

الفرن�صية. الّلغة  يتقن  الياب�س  اجلياليل  واأ�صتاذي  الجنليزية، 
اأ�صتاذي  لغة  ومتتاز  الف�صحى.  العربية  الّلغة  اأي�صا  3.يح�صنان 
كان  تدري�صه  باعتبار  تراثية،  اأك��رث  بكونها  احلي  عبد  وليد 
والّلغة  �صغره.  منذ  عليها  وتربى  الف�صحى  العربية  بالّلغة 
تعّلمها  اأي  م�صتحدثة  كانت  الياب�س  اجلياليل  لأ�صتاذي  العربية 
للنظام  ذلك  الفرن�صية ويرجع  بالّلغة  كّله  تكوينه  باعتبار  حديثا 
�صنة  الوطنية  ال�صيادة  ا�صرتجاع  عقب  اجلزائر  يف  التعليمي 
1962. وما ي�صتحق الذكر اأّن اأ�صتاذي اجلياليل الياب�س اأبدع يف 
العربية واأم�صى له قامو�صا خا�صا به وبذل جمهودا كبريا  الّلغة 
ليع  ال�صّ املتمّكن  املبدع  وهو  فيها،  التمّكن  و  اإتقانها  يف  و�صاقا 
يف الّلغة الفرن�صية. وقد قراأت له يومها واأنا طالب باجلامعة يف 
العالية  لغته  وكانت   ."le Monde Diplomatique" جريدة 
مقال  يف  بالتف�صيل  ذلك  ذكرت  وقد  الأنظار.  وت�صّد  تبهر  جّدا 

يل ملن اأراد اأن يعود اإليه
بكونهما  الياب�س  اجلياليل  واأ�صتاذي  احلي  عبد  اأ�صتاذي  4.ميتاز 
اأو  الفل�صطينية  بالعامية  �صواء  الطلبة  مع  الق�صم  يف  ليتحدثان 
ولفرتة  جّدا  �صّيقة  حالت  ويف  جدا  نادرا  اإّل  اجلزائرية  العامية 
العربية  بالّلغة  ذكر  ملا  ت�صاف  كلمتن  اأو  وبكلمة  جّدا  حمدودة 

مثال. �صعبي  لها كمثال  وتاأييدا  الف�صحى 
التحّدث  وعدم  الف�صحى  العربية  بالّلغة  اأ�صاتذتي  5.حتّدث 
بل  فقط  الق�صم  وداخل  املحا�رضة  على  مقت�رضا  لي�س  بالعامية 
يف  ذلك  على  �صاهدا  كنت  وقد  وال�صارع  اجلامعة  �صاحة  �صمل 
يف  كانا  ولو  حّتى  بالعامية  ليتحّدثان  فهما  منا�صبة.  من  اأكرث 
تي  ال�صارع اإّل نادرا ومبا يتطّلبه املقام. ويكفي اأن اأعيد ذكر ق�صّ
" اأ�صتاذي   : الياب�س وقذ ذكرتها يف مقايل  اأ�صتاذي اجلياليل  مع 
الآن:  واأعيدها  ذكرت  حن  الياب�س"،  اجلياليل  الجتماع:  وعامل 
اأي من  الياب�س من ولية بلعبا�س  اأ�صتاذي اجلياليل  اأّن  اأعرف  مل 
"وٙاهْ�"  اإّل بعدما �صمعته لأّول مّرة يقول يل:  الغرب اجلزائري 
اأجده  اأيّن اأح�رضت له كتابه ومل  بالّلهجة الوهرانية، حن اأخربته 
�صنوات.   4 عنده  در�صت  الذي  واأنا  يل،  حّدده  الذي  اليوم  يف 
الف�صحى  العربية  بالّلغة  يتحّدث  اأن  اأّنه ي�رّض  ذلك  وال�ّصبب يف 

ول يتحّدث بالعامية اإّل يف حالت نادرة ونادرة جّدا.
الياب�س مثال دائما  6.اأ�صتاذي وليد عبد احلي واأ�صتاذي اجلياليل 
بالّلغة  �صه  تخ�صّ املتمّكن يف  و  علمه  املتفّوق يف  للعامل  وخالدا 
يتقنها  التي  الأجنبية  الّلغة  يف  ال�صليع  و  الف�صحى  العربية 

والتعّلم. والعلم  للبحث  و�صيلة  ويّتخذها 
واأية  بالعامية  التدري�س  املقال:  غاية  هو  وهذا  اأقول  اأن  7.اأريد 
والأ�صتاذ  العلم  حّق  يف  نكراء  جرمية  ا�صتثناء  ودون  عامية 
وك�صل  �صعف  بالعامية  الدرو�س  واإلقاء  والأّم��ة.  والطالب 

والديكتاتورية.  التخّلف  مظاهر  من  واإهانة ومظهر 
والّتاريخ وغريهم  واحلديث  والتف�صري  الفقه  اأهل  من  8.املطلوب 
ويف  الأجنبية  الّلغات  واإتقان  الف�صحى  العربية  بالّلغة  التحّدث 
ال�صعف  تن�رض  لأّنها  العامية  ا�صتعمال  البتعاد عن  الوقت  نف�س 
من  العلم  �صاحبها  وحترم  البغ�صاء  وتثري  الك�صل  وتكّر�س 
ولوقت  ة  خا�صّ حالت  يف  العامية  ولتبقى  ال�صافية.  اأ�صوله 

العلم والتعّلم. حمّدد وخارج ف�صاء 
 Walid Abdulhay احلي  عبد  وليد  اأ�صتاذي  الله  9.حفظ 

الياب�س. اأ�صتاذي اجلياليل  الله  ورحم 

بقلم /معمر حبـار

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

لن�صاطات  موجهة  كانت  فالأنظار 
ال��ق��وة  اأن���ه  بحكم  العتيد  احل���زب 
اأ�صالت  قد  و  البالد،  يف  ال�صيا�صية 
و�صائل  عرب  احلرب،  من  كثري  حتركاته 
�صهده  ملا  الدولية،  و  املحلية  الإع��الم 
بالإنقالبات  تارة  متيزت  حتولت  من 
اأن  اإل   ، بالإ�صالحات  اأخ��رى  وت��ارة 
م�صتوى  يف  تكن  مل  الأخ���رية  ه��ذه 
انتقادات  لقيت  و  ال�صعبية،  اجلماهري 
و  ال�صيا�صين  املحللن  م��ن  الكثري 
راأ�صهم  على  و  الأكادميين  الباحثن 
يف  الزبريي  العربي  حممد  الدكتور 
الوطني  التحرير  "جبهة  بعنوان:  كتابه 
يف  طبعته  �صدرت  عليها"   املعتدى 
فقد  للن�رض،   احلكمة  دار  عن   2014
حتدث عن الإ�صالح داخل حزب جبهة 
بالفا�صل،  و�صفه  و  الوطني  التحرير 
لأنه كما يقول يف ال�صحفة 159 األغى 
دور احلزب كما هو مر�صوم يف امليثاق 
الذي  البديل   ْ ُيَح�رضِّ مل  و  الوطني، 
لنتاأمل  و  يراقب،  و  يقود  و  يخطط 
و  يخطط   ( الثالث  العبارات  ه��ذه 
معاين  ما حتمله من  و  يراقب(  و  يقود 
ال�صفات  من  واحدة  هي  و  دللت،  و 
التي وجب على القائد اأن يحملها على 
العظيمة،   م�صوؤوليتها  يتحمل  و  كتفه 
�صواء كان القائد ع�صكري اأو �صيا�صي، 
الثالثة  العنا�رض  ه��ذه  يفقد  م��ن  و 
اأوالعنا�رض  فيه،  املنا�صلن  ثقة  يفقد 
و  ي�صاعدونه  و  معه  يعملون  الذين 
بل  لأوام��ره،  الإ�صتجابة  يرف�صون  قد 
يقود  ما  ع��ادة  و  عليه،  يتمردون  قد 
اإىل  اإىل التمرد الذي ينتهي   الع�صيان 

قيام حرب اأهلية.
العربي  حممد  الدكتور  ذه��ب  فقد 
كتابه  160  من  ال�صفحة  الزبريي يف 
اإىل القول اأن الإ�صالح قد ق�صى على 
عندما  ال�صهداء  لأرواح  الوفاء  مبداأ 

جاهدوا  للذين  واح��دة  كفة  يف  و�صع 
يجعلنا  الكالم  هذا  و  قعدوا،  الذين  و 
باأن  ن��ادوا  من  على  تاأمل  وقفة  نقف 
هو  منه  الهدف  اجلميع،  حّررها  اجلزائر 
�صامل  كم�رضوع  الثورة"   "اإجها�س 
الوطني  التحرير  جبهة  ب��ه  ج��اءت 
و  كاملة،  الوطنية  ال�صيادة  لإ�صرتجاع 
حممد  الدكتور  حتدث  اأن  و  �صبق  قد 
العربي الزبريي يف هذه امل�صاألة بالذات 
"املوؤامرة   كتابه  يف  مف�صل  ب�صكل  و 
فيه  �رضح  ثورة"  اإجها�س  اأو  الكربى 
ق�صايا  و    1988 اأكتوبر   05 اأح��داث 
اأخرى ذات �صلة باحلزب العتيد و كيف 
الكتاب  هذا  اأما يف  عليه،  الإنقالب  مت 
جانبه  يف  الإ�صالح  مفهوم  حلل  فقد 
ت�صاوؤمية،  بنظرة  لكن  و  ال�صيا�صي 
لي�س الق�صاء فقط على اآمال ال�صهداء، 
بن  ال��وح��دة  اآم��ال  على  الق�صاء  بل 
الليبية،  العربية  اجلماهريية  و  اجلزائر 
الوحدوي  الد�صتور  م�رضوع  اختفاء  و 
الذي  و�صع للمناق�صة و الإثراء بتاريخ 
20 �صبتمرب 1988  لتكوين نواة �صلبة 
العربي   املغرب  وحدة  حولها  تت�صكل 
الوحدة  طريق  يف  اأ�صا�صية  كخطوة 
امل�رضوع  هذا  ان  غري  ال�صاملة،  العربية 
يذكر،  وج��ود  ل��ه  يعد  مل  و  اأجه�س 
الكتاب  �صاحب  ذك��ره  كما  امل�رضوع 
ليبيا   و  اجلزائر  بن  اتفاق  اإىل  يعود 
حتقيق  و  الإندماجية،  الوحدة  لتحقيق 
اخلالفات  جتاوز  يتطلب   امل�رضوع  هذا 
حول  النظر  وجهات  توحيد  و  الثانوية 
اأمهات الق�صايا، اإل اأن التيار التغريبي 
الإندماجية  الوحدة  اأن  اأدرك  اجلزائر  يف 
بن اجلزائر و اجلماهريية العربية الليبية 
بال�صفة  املرتبطة  م�صاحله  يخدم  ل 
املتو�صط،  الأبي�س  للبحر  ال�صمالية 
الغزو  على  و  عليه  خطرا  ي�صكل  بل 

الثقايف الفرن�صي.
التغريبي  التيار  ا�صتعان  لذلك  و   
بباري�س لتحييد جبهة التحرير الوطني 
و  املهد،  يف  الوحدة  م�رضوع  قتل  و 
الغطاء  احلزبية"  "التعددية  �صعار  كان 
الذي ت�صرتت به املوؤامرة  الهدف منها 
حتى   ،1954 نوفمرب  ث��ورة  اإجها�س 
التاريخي  ح�صابها  من  فرن�صا  تتخل�س 
الزبريي  العربي  يعود  و  الأف��الن،  مع 
جويلية   22 ان��ق��الب  اإىل  ب��ال��ذاك��رة 

با�صتعمال   اجلبهة  على  للق�صاء   1962
هنا  وال�صوؤال  التاريخية،  �رضعيتها 
الزبريي  العربي  يتحدث  هل  كالتايل: 
1962 التي متثلت يف  اأزمة �صيف  عن 
الأركان  قيادة  به  قامت  ع�صيان  اأول 
للجمهورية  املوؤقتة  احلكومة  �صد 
من  احل��دود  جي�س  متكن  و  اجلزائرية، 
يف  الفعلية  ال�صلطة  على  الإ�صتيالء 
بالرئي�س  جيئ  منها  التي   و  اجلزائر؟ 
و  خا�صة  عبا�س،  فرحات  و  بلة  بن 
من  يكونوا  مل  الإنقالب  اأ�صحاب  اأن 
كانوا  بل  الوطني،  التحرير  اأبناء جي�س 
حم�صوبن على قوى اأخرى خفية تنفذ 
اأوامر الإ�صتعمار لتاأجيج نار الفتنة بن 
اأم هناك   ، الأ�صقاء و ت�صتيت �صفوفهم 
بالإنقالب  عالقة  لها  اأخ��رى  اأح��داث 
بالتحديد  و   1962 يف  وق��ع  ال��ذي 
الإ�صالمية  التيارات  على  الإنقالب 
التي  لل�صلطة  اإزعاج  كانت حمل  التي 
الوطني و  امليثاق  اإ�صدار  اإىل  �صارعت 
طرحه لالإثراء و قوبل بالرف�س من قبل 
املعار�صة  كانت  الإ�صالمية؟،  التيارات 
من قبل قدماء جمعية العلماء امل�صلمن 
اأحمد  اجلزائرين و على راأ�صهم ال�صيخ 
�صحنون ،عمر الربناوي و عبد اللطيف 
املبعدين  خدة  بن  جماعة  و  �صلطاين 
بقمع  و   ،1962 منذ  ال�صلطة  ع��ن 
ال�صجن،  متثل يف  لالإ�صالمين  ال�صلطة 
اخلطاب  عاد  امل�صايقات  و  العتقالت 
الإ�صالمي اإىل "ال�رضية" من جديد اإىل 
عرفت  ال�صيا�صية  التعددية  جاءت  اأن 
بداأت  و  النفتاح  �صيا�صة  اجلزائر  فيها 
الإ�صالمية تتحرك مع ظهور  احلركات 
حممد  ح��اج،  بن  علي   ( ج��دد  زعماء 

ال�صعيد و عبا�صي مدين(.
مبا  البع�س  يعرفها  ال��ت��ي  احلقيقة 
الإ�صالحات  هذه  اأن  اجليل  هذا  فيهم 
الأب��واب  فتحت  الكتاب  يف  جاء  كما 
و  ال�صوداء  الأق��دام  لعودة  الوا�صعة 
الذين  الثورة  ملناه�صي  و  ال�صهاينة 
الإ�صالح  دفع  كما   ،1962 �صنة  فروا 
لكامب  الإ�صت�صالم  اإىل  نوفمرب  بثورة 
ديفيد و تتنكر لإلتزاماتها مع حركات 
الكتاب  يف  جاء  ما  اأن  الواقع  التحرر، 
هذه  هل  للت�صاوؤل،  القارئ  يدفع  قد 
الإ�صالحات كانت فا�صلة حقا اأم كانت 
مزيفة؟ اي مو�صوعة على املقا�س؟  و 

التحرير  قادة حزب جبهة  يبادر  ملاذا مل 
اأي  الإ�صالحات،  باإ�صالح  الوطني 
تغيري  اإج���راء  و  الأخ��ط��اء  بت�صحيح 
جعلت  التي  الظروف  ماهي  و  جذري، 
يف  ي�صري  و  حاله  على  يبقى  الو�صع 
كما  القيادة  لأن  هل  ال�صلبي؟،  الإجتاه 
مفرو�صة  و  مفربكة  كانت  هو  يقول 
  )260 )ال�صفحة  الهرم  قمة  اأعلى  يف 
دون  من  لالإنتخابات  مرت�صحن  ت�صع 
املنا�صلة،  القواعد  راأي  اإىل  العودة 
النواب  اأو  للمحافظن  بالن�صبة  �صواء 
القاعدة  اأ���رضك��ت  اإن  و  ال��ربمل��ان،  يف 
تتبعها   اأحيانا  العملية  فاإن  الن�صالية 
ت�صفية احل�صابات و املح�صوبية و اأمور 
املبادئ   �صاحب  املنا�صل  يعجز   اأخرى 
اأن  يف  يكمن  اخللل  لعل  ممار�صتها، 
التحرير  جبهة  حزب  داخل  يحدث  ما 
اإىل  قيادييه  افتقار  �صببه  الوطني 
مثلما  �صحيحة"،  اإيديولوجية  "قاعدة 
كان  الذي  مالك  ر�صا  ذلك  يف  ذهب 
تنب  الوطني مل  التحرير  جبهة  اأن  يرى 
ن�صاطها على قاعدة اإيديولوجية و لكن 
الوعي  جعل  الذي  هو  الكفاح  تطور 

الوطني يتحول اإىل وعي ثوري.
الكثري  خا�س  لقد  الأح���وال  كل  يف   
املوؤرخن  و  الأكادميين  الباحثن  من 
التحرير  جبهة  م�صرية  عن  الكتابة  يف 
بينهم  وقعت حرب كالمية  و  الوطني 
اإح��دادن  زهري  امل��وؤرخ  مع  حدث  كما 
مالك  ر�صا  على  رده  يف  الله  رحمه 
الذي فرق بن الوعي الوطني و الوعي 
الوطنية  اأن  اإح��دادن  قال  و  الثوري، 
بذاتها  تكتفي  قائمة  اإيديولوجية  هي 
و  ة  حتُرريَّ تكون  عندما  بالأخ�س  و 
هذه  لها  كانت  الوطني  التحرير  جبهة 
الدكتور  اأن  احلقيقة  الإيديولوجية، 
اأن  القول  اأراد  الزبريي  العربي  حممد 
التحرير  جبهة  حزب  داخل  يحدث  ما 
فو�صى  و  ا���ص��ط��راب  م��ن  الوطني 
لي�س وليد ال�صاعة، بل يعود اإىل بداية 
الإ�صتقالل و ما وقع من ممار�صات حول 
قواعد  تر�صيخ  بداية  و  احلكم،  ا�صاليب 
النظام  ح�صاب  على  الع�صكري  احلكم 
رئي�س  كل  اأن  الدليل  و  ال�صيا�صية، 
ُ مبباركة اجلي�س ل و  جمهورية كان ُيَعنَّ
اأن كل الإنتخابات التي عرفتها اجلزائر 

كانت �صكلية.

الإ�سالح الذي ق�سى على حلم ال�سهداء و اآمال الوحدة العربية ال�ساملة

ما يحدث داخل حزب جبهة التحربر الوطني بعد انعقاد  الدورة الإ�ستثنائية حلزب جبهة التحرير الوطني يف نهاية ماي 2020 و 
تعيني الأمني العام اجلديد،  يدفع املتتبع لل�ساأن الداخلي لالأفالن اأن يعيد النظر يف م�سرية جبهة التحرير الوطني منذ اعتمادها 

كحزب �سيا�سي اإىل غاية ال�ساعة، و الوقوف على خلفيات ال�سراع و املت�سبب الرئي�سي فيه.

                   املنتحرون وامل�سردون
اأعداد كبرية من املتوفن يف جمتمعات 
 ، اللعن  الوباء  بهذا  للم�صابن  لي�صت 
بل للمنتحرين الذين يقررون اأن ينهوا 
حت�صى  ول  تعد  ل  لأ�صباب  حياتهم 
الذين  امل�رضدين  من  اأخ��رى  واأع���داد 
اأو الثنن  املر�س  اأو  ميوتون من اجلوع 

معا .
الظاهرة وجهت عليها الأ�صواء و�صائل 
الوليات  ،وكانت  املرموقة  الإع��الم 

املتحدة الأمريكية املت�صدرة بجدارة .
لقد خلق هذا الوباء فجوات عميقة قي 
يتقوقع  الكل  وجعل  الكثريين  نفو�س 
على نف�صه تارك الأخرين ممن يحتاجون 

الدعم وامل�صاعدة لقمة �صائغة لقدرهم 
املوؤمل .

ومعها  اأمريكا  يف  احلكومية  التقارير 
العاطلن  اأعداد  اأن  تظهر  اأوربية  دول 
ارتفاع خميف مما يب�رض  العمل يف  عن 
مبزيد من حالت النتحار والت�رضد لأن 
منهم  العديد  وبات   ، �صاع  قد  دخلهم 
تعنيه  ما  بكل  اط��الق  �صيء  ميلك  ل 

الكلمة .
الآن �صوف يقدم يل الكثريين درا�صات 
اأي�صا  اأننا  تذكر  وتقارير  واإح�صائيات 
 ، وت�رضد  انتحار  حالت  وهناك  نعاين 
حالت  عندنا  حقا  نحن  هنا  اأوؤكد  واأنا 

لكن ما مقدارها على اأر�س الواقع .
مع  �صئيلة  ن�صبة  ه��ي  احلقيقة  يف 
منه  نعاين  الذي  ال�صكاين  الت�صخم 
واأنا  جميعا  نعرفها  التي  وامل�صاكل 
بب�صاطة  لأن��ن��ا   ، ذك��ره��ا  ع��ن  بغنى 
منغلقة  ولي�صت  منفتحة  �صعوب 
والتفاعل الإجتماعي جزء من تكويننا 
الغري  مل�صاعدة  �رضيعا  نتحرك  ولهذا 
بقدراتنا املتوا�صعة اخلجولة ، ولالأ�صف 
�صعوب وجمتمعات كثرية فقدت هذه 
امليزة منذ وقت طويل ولغت العواطف 
اأن فقدت  والفطرة الب�رضية والآن بعد 
بف�صلها  العرتاف حتى  ترف�س  الكثري 

الأب��واب  فتح  تقرر  املوقف  ،ولتعالج 
بعاداتهم  ياأتوا  حتى  املهاجرين  بوجه 
يف  الروح  وينفخوا  املنفتحة  وثقفاتهم 

جمتمعاتهم املنهكة .

ح�سني علي غالب 

 علجية عي�ص
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حـدث وال حـرج

حي 
امل�ساعبة 
ببلدية 
الوادي 
يغرق يف 
القمامات 

صـــورة و تعــليق 

بعيد  "غوغل" يحتفي 
ا�ستقالل اجلزائر

احتفى 
حمرك البحث 

"غ�غل"،اأم�ص  
الأحد، بعيد 

ال�صتقالل وال�صباب 
الـ 58 امل�صادف لـ 

كل  من  ج�يلية   5
�صنة.

عجوز يف ال�سبعني تنتحر بخن�سلة

�صهدت اإحدى القرى ببلدية بابار بخن�صلة حالة انتحار 
لعج�ز جتاوزت ال�صبعني عاما يف ظروف غام�صة، ليتم نقلها 
جثة هامدة نح� م�صلحة حفظ اجلثث بامل�صفى؛ ويف انتظار 
ما �صتك�صف عنه التحقيقات الأمنية، يبقى ال�ص�ؤال املطروح 

الذي يطرح نف�صه، كيف لعج�ز تبلغ من العمرما يزيد عن 
ال�صبعني عاما تقدم على النتحار؟

هّم ُي�سحك وهّم ُيبكي◄
من امل�صحكات املبكيات  

ومن الهم ماي�صحك 
وما يبكي، اأن 

يقدم مرافق 
اإحدى املري�صات  

وبح�صن نية 
بالهروب ب�صيارة 

ال�صعاف اخلا�صة 
مب�صفى بلدية بابار 

بخن�صلة بهدف نقله للمري�صة، 
التي كان يرافقها نحو م�صت�صفى بلدية �ص�صار بالولية 
وجاءت هذه احلادثة  التي اخذت حيزا من تعليقات رواد 
التوا�صل الجتماعي، الذين منهم من األقى اللوم على 
تاأخر ال�صائق و عن امل�صوؤول عن امل�صفى،  و منهم من 

اعترب ذلك فو�صى لي�صمح بها القانون ومنهم من منح 
احلق للهارب بال�صيارة، باعتبار ان املري�صة  التي كان 
يرافقها حالتها لتقبل التاأخري بعد تاأخر �صائق �صيارة 

ال�صعاف املخول ب�صياقة ال�صيارة.  
اأوهمهم بتنظيم رحالت عمرة م�ستغال ا�سم اإحدى الوكالت ال�سياحية

اأمن ق�سنطينة يوقف �ساحب وكالة �سياحية مزّيف 
وي�سرتجع 26 جواز �سفر

 متكنت الفرقة اجلنائية بامل�صلحة ال�لئية لل�صرطة الق�صائية  باأمن 
ولية ق�صنطينة ، من و�صع حد لن�صاط حمتال خطري يبلغ من العمر 47 

�صنة يق�م بالن�صب على �صحاياه باإيهامهم بتنظيمه رحالت عمرة، و 
ذلك على م�صت�ى عدة وليات �صرق ال�طن، و كان هذا الأخري مت�رطا 

يف ق�صية التزوير و ا�صتعمال املزور، الن�صب و الحتيال، اإن�صاء وكالة 
�صياحية دون رخ�صة من ال�صلطة امل�ؤهلة قان�نا و تقليد اأختام من �صاأنها 

امل�صا�ص ب�صخ�ص معن�ي، و تنفيذا لتعليمة نيابية فتحت الفرقة حتقيقا 
و من خالله مت ال��ص�ل اىل اله�ية الكاملة للفاعل ومكان ت�اجده و 

بتمديد اإقليم الخت�صا�ص مت اإيقاف املعني باإحدى ال�ليات ال�صرقية 
وحت�يله اإىل مقر امل�صلحة ، بعد حتقيق معمق مت ا�صرتجاع 26 ج�از �صفر 

من حمله بق�صنطينة، بالإ�صافة اإىل اأختام مزورة و كذا وثائق ه�ية تع�د 
ل�صحاياه، كما خل�ص التحقيق اإىل ا�صتغالله ا�صم وكالة �صياحية لإقناع 

�صحاياه حتى ي�صهل عليه عملية الن�صب، بعد النتهاء من جمريات 
التحقيق مت تقدميه اأمام النيابة املحلية ياقليم الخت�صا�ص .

تقرر اأن 
تعاد جماجم 

�صهداء 
الثورات 
ال�صعبية 

من متحف 
الن�صان 

يف فرن�صا . 
خطوة اإيجابية 

جدا نحو 
ت�صوية ملف 

الذاكرة بن اجلزائر امل�صتقلة وم�صتعمر الأم�س 
..وهو ملف ثقيل جدا ومعقد لطاملا �صكل عقبة 
اأمام بناء عالقة طبيعية بن دولتن كبريتن يف 

حو�س املتو�صط ..عالقة تت�صم بالندية وامل�صلحة 
امل�صرتكة .اأفقية خالية من كل �صوائب التاريخ 

العالقة يف اأذهان اجلزائرين اأكرث . اإن اإعادة 
رفاة رجال �صقطوا يف �صاحة ال�رضف .ودفنها 

يف الأر�س التي ماتوا من اأجلها .هو اأب�صط ما 
ميكن لأحفادهم تقدميه لهم .هو حقهم الطبيعي 

دون مزايدة من اأحد .بل ل ميكن لكل من يحمل 
ذرة اإن�صانية واأخالق اأن ي�صتثمر يف الق�صية. 

�صواء كجزائرين لأن الأمر مرتبط بواجب 
والتزام جتاه الأ�صالف .اأو كفرن�صين .الذين 

يفرت�س اأنهم تخل�صوا من عبء تاريخي ثقيل، 
هو مبثابة و�صمة عار و�صاهد على ما�صيهم 

الجرامي وعلى تناق�صهم ، ففحن يتغنون بقيم 
احلرية واحرتام حقوق الإن�صان والعدالة و اإرثها 
وثقافتها دون اأي مراعاة لكرامة الإن�صان .. هي 

فعال خطوة لالأمام وعربون ح�صن نية من اجلانب 
الفرن�صي الذي من �صاأنه اإذابة بع�س اجلليد 

واإزالة الفتور الذي يطبع العالقات الر�صمية بن 
البلدين .مما قد يوفر مناخا اأف�صل لبناء تكتالت 

اإقليمية اأو�صع، تفر�صها الأحداث واملتغريات 
يف ليبيا.ومنطقة ال�صاحل . يف الأخري واأنا اأتابع 

مرا�صيم ال�صتقبال الر�صمية التي حظيت بها 
جثامن ال�صهداء .تذكرت اأي�صا ق�صية عائالت 
اأحفاد املنفين يف بع�س اجلزر التابعة لفرن�صا...

تذكرت تلك العجوز يف كاليدونيا اجلديدة التي 
كانت تبكي بحرقة وهي تتذكر معاناة الأ�صالف 

...قالت ان جدها.كان ي�صف اجلزائر التي مل يزرها 
اأبدا ومل يرها يف حياته ...اأنها اأجمل بلد يف العامل

ركلة ركنية 

بقلم: بلقاسم جمال 



احلكومة ت�سعى لتعزيز قيمة الدينار عرب الإ�سالح اجلبائي و البنكي
وزير املالية اأكد على �صرورة رقمنة التعامالت لتجاوز م�صكل ال�صي�لة النقدية

لـــــــــــ�ؤي ي
----------------------

احلك�مة  بقرار  الرحمان  عبد  بن  ن�ه  و 
مبنح قطعة اأر�ص لبنك اجلزائر من اأجل 
بناء مقر ع�صري لطباعة النق�د، م�صريا 
اأ�صاليب  بع�صرنة  �صي�صمح  املقر  اأن  اإىل 

العمل لإ�صدار العملة ال�طنية.
الفرتة  ــالل  خ ال�صي�لة  نق�ص  عــن  اأمـــا 
اأ�ــصــا�ــصــا اىل  ــــرية، فقد عــزى ذلــك  الأخ
املالية  و  القت�صادية  احلركية  "تراجع 
ل   ،19 ك�رونا  فريو�ص  وباء  عن  الناجتة 
على  يعتمد  اجلزائر   اقت�صاد  اأن  و  �صيما 
�صي�لة  ت�فري  يتطلب  مما  الف�ري  الدفع 
نح�  مت�صي  اجلزائر  اأن  م�صيفا  كبرية، 

ي�صمح  مما  التعامالت  و  القت�صاد  رقمنة 
با�صمحالل م�صكل ال�صي�لة النقدية.

هام�ص  عــلــى  لل�صحافة  ت�صريح  يف  و 
الأوراق  ــن  م �صل�صلة  اإ�ـــصـــدار  مــرا�ــصــيــم 
املعدنية  النقدية  القطع  و  النقدية 
اجلديدة مبقر احلك�مة التي اأ�صرف عليها 
ال�زير الأول، عبد العزيز جراد، اأ�صار بن 
عبد الرحمان اىل اأن مقر املطبعة احلالية 
يع�د  حيث  جدا،  قدمي  النقدية  لالأوراق 

تاريخ بنائه اىل �صنة 1901.
العملة  باأن  ال�زير  قال  ال�صدد،  هذا  يف  و 
للدول  ال�طنية  ال�صيادة  رم�ز  اأحد  متثل 
و باأن قيمتها متثل مدى تط�ر اقت�صادها، 
قراراتها،  يف  ت�صعى  "احلك�مة  ان  م�ؤكدا 

املثمر  ــاد  ــص ــ� ــت الق ت�صجيع  اإىل 
ال�صغل  ملنا�صب  و  للرثوة  ــالق  اخل
العملة  تق�ية  يف  �صي�صاهم  ممــا 

ال�طنية".
على  الرحمان  عبد  بن  �صدد  كما 
اإعادة الثقة بني امل�اطن اجلزائري 
ي�صاهم  �ص�ف  الــذي  م�ؤ�ص�صاته  و 
ال�ص�ق  "ا�صمحالل  يف  ق�له  ح�صب 

امل�ازية ب�صكل كبري".
"هناك  الرحمان  عبد  بن  وي��صح 
ال�ص�ق  يف  ين�صط�ن  جــزائــريــ�ن 
امل�ازية، يعمل�ن و يكدون ليال نهارا 
يجب ا�صتعادة ثقتهم لكي ي�صاهم�ا 

يف بناء القت�صاد ال�طني".
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�ساعة  24 خالل  حالة   311 وتعايف  جديدة  اإ�سابة   441

اللجوء اإىل التح�سي�ص لوقف ا�ستفحال وباء كورونا

حتذير من ا�ستعمال مكيفات الهواء يف املرافق العمومية

تعليمات للم�سوؤولني باحلجر اجلزئي يف الأحياء املوبوءة

وزير ال�سحة ي�ستبعد فر�ص حجر �سحي من جديد يف الوليات املوبوءة

لك�سر �سل�سلة العدوى بفريو�ص "كورونا"، خرباء وخمت�سون:

توقيف �سخ�ص وحجز 
1050 قر�سا مهلو�سا بوادي 

النجاء مبيلة

�سفارة اأوكرانيا تعلن 
ا�ستئناف ا�ستقبال طلبات 
التاأ�سريات هذا الأربعاء

حجز 1200 قر�ص موؤثر 
عقلي وتوقيف �سخ�سني 

بالعا�سمة

جديدا  قيا�صيا  رقما  اجلزائر  حطمت 
و6  اإ�صابة    441 بـ  الإ�صابات  اأعــداد  يف 
كما  ك�رونا  بفريو�ص  جديدة  وفيات 
 24 الـــ  خــالل  �صفاء  حالة   311 �صجلت 

�صاعة الأخرية.
وجـــــاءت احلــ�ــصــيــلــة الــيــ�مــيــة لــعــدد 
العدد  كان  اأن  بعد  بك�رونا  الإ�صابات 
ي�صل  وعليه  حالة،   430 الأول  اأم�ص 
 .15941 العدد الإجمايل لالإ�صابات اإىل 
 952 ال�فيات  ح�صيلة  بلغت  حــني  يف 
حالة بعد ت�صجيل 6 وفيات خالل الي�م 

الأخري. اأما يف ما تعلق بحالت التعايف، 
لي�صل  �صفاء  حالة   311 ت�صجيل  فتم 

الإجمايل اإىل 11492 .
عبد  اجلمه�رية  رئي�ص  اأكــد  بــاملــ�ازاة 
املتخذة  القرارات  كل  اأن  تب�ن،  املجيد 
ك�رونا  وباء  تف�صي  من  احلد  بخ�ص��ص 
ت��صيات  اأ�ــصــا�ــص  عــلــى  تبنى  الــعــاملــي 
احتمال  اإىل  م�صريا  العلمي،  املجل�ص 
"اإن  ال�صحي  احلجر  اإجـــراءات  ت�صديد 

لزم الأمر ذلك".
ويف ح�ار لقناة فران�ص 24، مل ي�صتبعد 

اإجــراءات  ت�صديد  اجلمه�رية  رئي�ص 
احلجر ال�صحي يف حالة ما اذا اأو�صت به 
تط�ر  مبتابعة  املكلفة  العلمية  اللجنة 
قــال-  كما   - باعتبارها  كــ�رونــا  وبــاء 
ال�صالحيات  كافة  متلك  التي  ال�حيدة 
مبجابهة  املتعلقة  الت��صيات  لإقـــرار 

وباء ك�رونا العاملي.
وبعد اأن اأ�صار اإىل اأنه بالرغم من ارتفاع 
عدد الإ�صابات اإل اأن الزيادات تظل "يف 
حدود املقب�ل"، اأو�صح الرئي�ص تب�ن اأن 
اأغلب هذه الإ�صابات م�صدرها الأعرا�ص 

الأمـــاكـــن  الــعــائــلــيــة يف  والــتــجــمــعــات 
تعليمات  ت�جيه  مت  اأنه  م�صيفا  املغلقة 
احلجر  اإىل  للج�ء  املحليني  للم�ص�ؤولني 
اقت�صت  اإذا  املدن  و  الأحياء  يف  اجلزئي 

ذلك ال�صرورة.
من  ال�صباب  مــن  هناك  اأن  اأ�ــصــاف  كما 
ال�باء ك�صبح  "اأننا ن�صتعمل هذا  يعتقد 
ملحاولة فر�ص احلجر عليهم ومنعهم من 

التعبري عن اأرائهم".

ل�ؤي ي

ا�صتبعد وزير ال�صحة و ال�صكان و اإ�صالح 
ب�زيد  بن  الرحمان  عبد  امل�صت�صفيات 
احلجر  فر�ص  اإمكانية  الدفلى  بعني 
الراهن  ال�قت  يف  جديد  من  ال�صحي 
كبريا  تف�صيا  ــرف  ــع ت ــــات  ولي عــلــى 
اللج�ء  يتم  لن  اأنه  م�ؤكدا  لك�فيد19-، 
ال�صرورة  حالة  يف  اإل  الإجراء  هذا  اإىل 
"ل  يق�ل  ب�زيد  بن  واأ�صار  "الق�ص�ى". 
نعتزم فر�ص احلجر ال�صحي من جديد 
تف�صي  تعرف  التي  ال�ليات  بع�ص  على 
ن�صتبعد  ل  لكننا   ، لك�فيد19-  كبري 
ذلك"،  ال�صرورة  اقت�صت  اإذا  احلل  هذا 

التح�صي�صي  ال�صق  "يف�صل"  اأنه  م�ؤكدا 
يف الت�صدي لتف�صي اجلائحة. وا�صتطرد 
يف  التفكري  "قبل  قــائــال  ــد  ــ�زي ب ــن  ب
اإمكانية فر�ص احلجر ال�صحي من جديد 
بالن�صبة لل�ليات التي ت�صهد ارتفاع يف 
نف�صل  بك�فيد19-،  املــ�ؤكــدة  ــالت  احل
التح�صي�ص والدعم و التنقل و امل�صاعدة 
ا�صتفحال  ــف  وق طريقة  يف  والــنــظــر 
اإىل  "اللج�ء  اأن  ال�زير  ال�باء". واأعترب 
�صيت�صبب  ال�صحي  احلجر  فر�ص  اإعــادة 
اأن  لل�صاكنة"، معتربا  يف معاناة ا�صافية 
واإعادة فر�صه  "فر�ص احلجر ثم رفعه 

قد يك�ن م�صعى مرادفا للف�صل".
من  بــالــرغــم  ـــه  اأن اإىل  ــر  ــ�زي ال واأ�ــصــار 
من  فالعديد  ال�اقية  الأقنعة  نق�ص 
هاته  ا�صتخدام  اىل  يلجاأون  الأ�صخا�ص 
يف  امل�ؤكد  ــا  دوره اإىل  بالنظر  ال��صيلة 
واأعرب  بك�فيد19-.  العدوى  تقلي�ص 
بن ب�زيد عن ارتياحه، يق�ل " بالرغم 
جتدد  ثمة  اأنه  ،اإل  الكمامات  نق�ص  من 
الهتمام بهذه ال��صيلة، مثلما �صاهدناه 
الدفلى".  ــني  ع يف  وهــنــا  �صطيف  يف 
وا�صرت�صل ال�زير يق�ل " نف�صل م�ا�صلة 
مهمتنا التح�صي�صية اجتاه ال�صاكنة ح�ل 

اأهمية التقيد بالتدابري املانعة، لكن ل 
ناأمل الع�دة للحجر اإل اإذا لحظ ال�ايل 
بلدية  يف  اأو  حي  يف  لل�باء  ب�ؤرة  ظه�ر 

معينة".
اإىل  القطاع  عن  الأول  امل�ص�ؤول  وخل�ص 
بالأكيد  لي�ص  ل  ك�فيد19   " باأن  الق�ل 
اإذا  باأنه  متيقن  اأنا  لكن  ببلدنا،  خا�ص 
التف ال�صكان ح�ل ال�صل�كيات ال�قائية 
املانعة بال�صرامة الالزمة، �صنت��صل اإىل 

احلد من ال�باء".

ل�ؤي ي

ال�صحة  اأطــبــاء  ــن  م خمت�ص�ن  حـــذر 
العم�مية من خطر ال�صتعانة باملكيفات 
ـــرارة  الــهــ�ائــيــة لــتــفــادي درجــــات احل
العم�مية  الأماكن  يف  خا�صة  الف�صلية 
اأين تقل �صروط ال�قاية وتنعدم تدابري 

التباعد الجتماعي والتعقيم.
ويرجع الأطباء اخلطر اإىل ك�ن املكيف 
الظروف  يف  البكترييا  ينقل  اله�ائي 
نعي�ص  ونحن  خط�رته  وتزداد  العادية 
يف  تــزايــدت  ــداد  ــاأع وب كــ�رونــا  جائحة 

املدة الأخرية.
ت�صريح  يف  ال�صعيد  خالد  الدكت�ر  واأكد 
 ( اللفيف  مر�ص  خط�رة  على  اإذاعـــي 
يخ�ص  ـــذي  وال  )  LÉGIONNAIRE
والتنف�صية  ــة  ــدري ــص ــ� ال الأمــــرا�ــــص 
�ص�ء  ــن  ع تنجم  الــتــي  واحلــ�ــصــا�ــصــيــة، 
ويــروي  اله�ائية.  املكيفات  ا�صتعمال 
الت�صمية  هــذه  اأ�صل  ال�صعيد  الدكت�ر 
لفيف  مــن  لفيلق  تع�د  التي  للمر�ص 
ال�ليات  مل�صلحة  قاتل�ا  الذين  اجلن�د 

العاملية  احلــرب  يف  الأمريكية  املتحدة 
الثانية –وهم لي�ص� باأمريكيني- ملا التق�ا 
بعد انتهاء احلرب يف اإحدى دور ال�صباب 
الحتفال  اأجــل  من  تك�صا�ص،  وليــة  يف 
اإ�صعال  وب�صبب  احلرب،  ونهاية  بالن�صر 
املكيفات يف مكان مغلق بينهم، اأ�صيب 80 
باملائة منهم باأمرا�ص تنف�صية و�صدرية 
املكيف،  من  املنبعثة  البيكترييا  ب�صبب 
التي كانت متجمعة وتنم� داخل م�صفاة 
كبري،  ب�صكل  وتتكاثر  اله�ائي  املكيف 

باللفيف  ت�صميته  على  ا�صطلح  ما  وه� 
انطالقا من هذه احلادثة.

واأهمية  بــ�ــصــرورة  الــدكــتــ�ر  ــح  ــص واأو�
ال�صيارة  داخل  املكيف  وتطهري  تعقيم 
الزجاج  فتح  �صرورة  مع  ا�صتعماله  قبل 
القناع  بــارتــداء  واللــتــزام  البداية  يف 
ال�اقي، بالإ�صافة اإىل تنظيف املكيفات 
يف البي�ت وفق �صروط وتدابري التعقيم 

وال�قاية لتفادى مر�ص اللفيف.
ل�ؤي ي

من  مبيلة  النجاء  وادي  دائــرة  ــن  اأم عنا�صر  متكن   
املــ�ؤثــرات  من  قر�صا   1050 حجز  و  �صخ�ص  ت�قيف 
عــائــدات  مــن  ــايل  م مبلغ  اإىل  بــالإ�ــصــافــة  العقلية، 
جاءت  العملية  النجاء.  وادي  مدينة  و�صط  الرتويج  
ال�صرطة  فرقة  عنا�صر  تلقاها  معل�مات  اإثــر  على 
و  املخدرات  يــروج  �صخ�ص  ب�ج�د  تفيد  الق�صائية، 
م�صتغال  النجاء،  وادي  مدينة  و�صط  العقلية  امل�ؤثرات 
م�صكنه يف تخزين احلب�ب املهل��صة، على اإثر ذلك مت 
الرت�صد له و ت�قيفه. بالتن�صيق مع النيابة املخت�صة 
من  البالغ  فيه  امل�صتبه  م�صكن  تفتي�ص  مت  مبيلة، 
1050 قر�صا  29 �صنة، حيث عرث بداخله على  العمر 
 23500 و  بريغابالني  ن�ع   من  العقلية  امل�ؤثرات  من 
الإجراءات  ا�صتكمال  بعد  الرتويج.  عائدات  من  دج 
حمكمة  نيابة  اأمام  فيه  امل�صتبه  تقدمي  مت  القان�نية 

ميلة  التي اأمرت ب��صعه رهن احلب�ص. 
ب�جمعة مهناوي

ا�صتئناف  عن  باجلزائر  الأوكرانية  ال�صفارة  اأعلنت، 
ا�صتقبال طلبات التاأ�صريات الأوكرانية هذا الأربعاء.
الذين  اجلزائريني  امل�اطنني  اأن  لها،  بيان  يف  واأفادت 
يعتزم�ن زيارة اأوكرانيا خالل فرتة احلجر ال�صحي، 
 8 الأربعاء  ي�م  من  اعتبارا  طلباتهم  اإيــداع  ميكنهم 
�صيتم  التاأ�صريات  طلبات  اأن  واأ�صافت   .2020 ج�يلية 
يف  الأوكرانية  التاأ�صريات  مبركز  ح�صريا  اإيداعها 

اجلزائر ال�اقع بعن�ان:
 VFS Global )Cité Houidef Boutelda، N ° 1
Ben Aknoun، Alger، e-mail: info.ukralg@
vfshelpline.com، Tel.: +21321998843، www.

.)vfsglobal.com/ukraine/algeria
من  احلد  �صرورة  اإىل  بالنظر  اأنــه  ال�صفارة  ون�هت 
VFS Gl -“ مكتب �صيق�م  ك�رونا،  الفريو�ص   ننت�صار 
نظام  طريق  عن  فقط  املراجعني  با�صتقبال   ”bal

امل�اعيد امل�صبقة.
ق/و

متكنت م�صالح اأمن ولية اجلزائر من حجز 1200 قر�ص 
بتك�ين  تتعلق  ق�صية  معاجلة  بعد  وذلك  عقلي  م�ؤثر 
جمعية اأ�صرار، احليازة والجتار غري امل�صروع بامل�ؤثرات 
جاء  ما  ح�صب  اجلزائري،  ال�صرق  من  انطالقا  العقلية 
و  الت�صال  خلية  الأمني.وذكرت  ال�صلك  لذات  بيان  يف 
العالقات العامة لأمن ولية اجلزائر يف البيان اأن ق�صية 
وردت  م�ؤكدة  معل�مة  اإثــر  على  بالنجاح  "كللت  احلــال 
مفادها  الق�صائية  لل�صرطة  ال��صطى  املقاطعة  مل�صالح 
العقلية و  امل�ؤثرات  اأ�صخا�ص م�صتبه فيهم برتويج  قيام 

بناء عليه، قامت ذات امل�صالح بالتحري يف الق�صية".
ق/و

حجز قرابة
 2 كلغ من الكيف 

باأفل�
املهام  املــتــعــددة  الــفــرقــة  متكنت 
حاجز  يف  التابعة،  باأفل�  للجمارك 
ثابت على م�صت�ى الطريق ال�طني 
مدخل  عند  وبال�صبط   ،47 رقــم 
مدينة اأفل� الغربي، من حجز 1.95 
منت  على  املعالج  الكيف  مــن  كلغ 
"هي�نداي اك�صنت"،  �صيارة من ن�ع 

ح�صب من�ص�ر لذات الهيئة.
ق/و

م�بيلي�ص يطلق عر�صا ترويجيا على 
MobSound اخلدمة امل��صيقية

 
Mo - اإطالق عر�ص ترويجي جديد على خدم ةععلن م�بيلي�ص عن 
Sound  يتيح من خالله لكل زبائنه ال�صرتاك جمانا يف هذه اخلدمة.  
وعليه اإبتداءا من 02 ج�يلية وطيلة 21 ي�ما، ي�صمح م�بيلي�ص لزبائنه 

ال�ل�ج خلدمته امل��صيقية MobSound وال�صتمتاع مبحت�ياتها.  
التي  للم��صيقى  ال�صتماع  من  MobSoundللزبائن  خدمة   ت�صمح 

يف�صل�نها ب�صفة غري حمدودة.  
ميكن الإ�صتفادة من خدمة MobSound من خالل:

- اإر�صال 1 عرب SMS اإيل 4121 
خالل  من  اأو   ،Google Play عرب   Mobsound تطبيق  بتحميل   -

mobsound.mobilis.dz :الرابط
ق.و

حدد وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان خط�ات ا�صتعادة قيمة الدينار اإىل الإ�صالح اجلبائي و البنكي و املنظ�مة اجلمركية ل�صالح القت�صاد ال�طني و املتعاملني، ما 
�صي�صاهم يف تعزيز الدينار اجلزائري، م�صريا اأن تراجع قيمة العملة يف الظرف ال�صتثنائي احلايل قد م�ص اقت�صاديات كل دول العامل مبا فيها القت�صاديات الكربى.


