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 فرن�ســا هدمـــت 3 مالييـــــن 
منزل وقرية وخلفــت 30 األف 

طفـــل يتيـــــــم

تعليق عملية 
اإبرام عقـــود 
الزواج موؤقتا

الولية تتدعم مبحطة 
ال�سغط العايل للكهرباء 

املتو�سط و املنخف�ض

حتذير من موجة حر 
�سديدة باجلنوب

�سبط قرابة 5 قناطري
 من الكيف ببني ونيف

 يف ب�سار

ورقلة

�ش 06

موؤرخون يك�سفـــــون ب�ساعة الحتالل الفرن�ســــي: يف اإطار تدابري احلكومة من اأجل 
الت�سدي لوباء كورونا

الحتالل جي�ض  من  جرما  اأكرث  كانوا  فرن�سيون  • اأطباء 
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بوزيد: �لوز�رة ل تدعــــــــم خيار �لعودة �إىل فر�ش �حلجــــــــر �ل�شحي • بن 
�ملرعب: 463 �إ�شابة جديدة بالفريو�ش و7 وفيات و392 حالة �شفاء • كورونا 
�لهــــــــــو�ء عرب  كورونا  فريو�ش  �إنتقال  يوؤكـــــدون  دولة   32 من  عاملا   239 •

اإطالق اأر�سية رقمية لتحديد مواعيد ملر�سى ال�سرطان مت�ض اجلنوب

قال أن سبب ارتفاع عدد اإلصابات بالكورونا راجع إلى عدم ارتداء الكمامات، بن بوزيد:

فتح حتقيق يف 
امل�ست�سفيــات 
التي تعانــي 
من نقــــ�ض 
الأوك�سجيـن
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نحو متديد جديد لتخفي�سات "اأوبك+" 
يف اجتماع منت�سف جويلية

حممد علي 
-----------------

�ألك�سندر  �لرو�سي  �لطاقة  قال وزير 
نوفاك �إن من �ملتوقع �أن تبد�أ جمموعة 
تخفيف  �لنفط  ملنتجي  �أوب����ك+ 
من  �عتبار�  �خلام،  �إنتاج  تخفي�سات 
عليه يف  �ُتفق  ما  ح�سب  �ملقبل  �أوت 

�ل�سابق.
قد  �لعاملية  �لنفط  �سوق  �إن  قال  كما 
و�لطلب  �لعر�ض  بني  تو�زنا  حتقق 
تو�جه  ورمب��ا  بل  �حل��ايل  �ل�سهر  يف 
يتعافى  ال  قد  بينما  �خلام،  يف  نق�سا 
ما  م�ستويات  �إىل  �لنفط  ��ستهالك 
قبل �أزمة فريو�ض كورونا حتى نهاية 

 .2021
و�تفقت "�أوبك+"، �لتي ت�سم رو�سيا، 
على خف�ض �إنتاج �لنفط �إجماال بنحو 
9.7 ماليني برميل يوميا، �أو ما يعادل 
�ال�ستهالك  من  باملائة  ع�رشة  نحو 

جائحة  تد�عيات  ملو�جهة  �لعاملي، 
فريو�ض كورونا.

ت�ستمر  �أن  �مل���ق���رر  م���ن  وك����ان 
نهاية  حتى  �لقيا�سية  �لتخفي�سات 
غاية  �ىل  متديدها  مت  لكن  جويلية 

�ل�سهر �جلاري.
منتدى  خ��الل  �أي�سا  نوفاك  وق��ال 
فالد�ي للحو�ر، وهو موؤمتر �قت�سادي 

�أي  ُيتخذ  �إنه مل  �الإنرتنت  �أجري عرب 
�التفاق،  م�ستقبل  ب�ساأن  بعد  قر�ر 
جزئيا  ”�سن�ستاأنف  بقوله  م�سيفا 
�عتبار�  �مل�سبوقة  غري  �لتخفي�سات 

من مطلع �أوت �ملقبل“.
قد  "�أوبك+"  من  م�سادر  وكانت 
باأنه  �الأ�سبوع،  هذ�  "رويرتز"  �أبلغت 
مل يتم �إجر�ء نقا�سات بعد ب�ساأن متديد 

مما  �أوت،  يف  �لقيا�سية  �لتخفي�سات 
تخفيفها  ب�سدة  �ملرجح  من  �أن  يعني 
حتى  يوميا  برميل  ماليني   7.7 �إىل 

دي�سمرب.
كيف  ”�سرنى  ن���وف���اك  وق�����ال 
�لفنية  و�لبيانات  �لو�سع،  �سيتطور 
�ملا�سي،  ج��و�ن  يف  و�الإح�سائيات 
حتت  �لفنية  �للجنة  �ستقوم  وعليه 
�المتثال،  بتحليل  �أوب���ك  رع��اي��ة 
وو�سع �ل�سوق و�لتوقعات“.و�أ�ساف 
�أنه مل يتم �تخاذ �أي قر�ر�ت ب�ساأن �أي 
بني  �التفاق  على  حمتملة  تعديالت 
للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن  منظمة 
قال  �الآخرين.كما  و�ملنتجني  )�أوب��ك( 
قطاع  يف  �ال�ستثمار�ت  �إن  نوفاك 
مبقد�ر  �ستنخف�ض  �لعاملي  �لطاقة 
�رتفاع  �أن  م�سيفا  �لعام،  هذ�  �لثلث 
كورونا  بفريو�ض  �الإ���س��اب��ة  ع��دد 

جمدد� قد يلحق �ل�رشر بالطلب.

عقب تاأثريات جائحة كورونا على القت�ساد العاملي

ُينتظر عقد اجتماع وزراء من دول رئي�سية يف "اأوبك+" منت�سف جويلية، �سمن جلنة تعرف با�سم جلنة املراقبة الوزارية 
امل�سرتكة، لالتفاق ب�ساأن خف�ض جديد لالإمدادات النفطية باملوازاة مع �سغط املوجة الثانية جلائحة كورونا، التي �سربت 

العامل جمددا وتكبد اقت�سادات البلدان خ�سائر كربى.

02 الثالثاء  07 جويلية 2020 م الموافق لـ 16 ذو القعدة 1441هـ
العدد
2036

تبون يتلقى برقيات تهنئة 
من روؤ�ساء وملوك الدول

تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�ض  تلقى 
برقيات تهنئة من خمتلف روؤ�ساء ودول �لعامل، 
مبنا�سبة �لذكرى 58 لعيد �ال�ستقالل و�ل�سباب.
وح�سب بيان رئا�سة �جلمهورية،�أم�ض  �الثنني، 
من  تهنئة،  برقيات  �جلمهورية  رئي�ض  تلقى 
�لعربية  �ململكة  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 
ويل  �ملغربية،  �ململكة  �لرب�زيل،  �ل�سعودية، 

عهد �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
ق/و

موؤرخون يك�سفون عن ب�ساعة الحتالل الفرن�سي و يوؤكدون:

 فرن�سا هدمت 03 ماليني  منزل و قرية و خلفت 30 األف طفل يتيم
الحتالل جي�ض  من  جرما  اأكرث  كانوا  فرن�سيون  •اأطباء 

�لذكرى  ق�سنطينة  والي��ة  �أح��ي��ت 
�لثامنة و �خلم�سني لعيدي �ال�ستقالل 
و �ل�سباب بح�سور �ل�سلطات �ملدينة 
و �لع�سكرية و وجوه تاريخية، �ألقى 
فيها و�يل ق�سنطينة كلمة باملنا�سبة،  
م�سرية  على  �حلفاظ  �إىل  فيها  دعا 
�لثورة، و �الرتقاء باجلز�ئر و ت�رشيفها  
مبختلف �لرهنات ، و �لتم�سك باالأمانة 
نوفمرب  جيل  تركها  �لتي  �لتاريخية 
يف  �لفاعلني  جهود  بت�سافر  منوها 
�لوقائية  �لتد�بري  �تخاذ  يف  �لوالية  

للحد من �نت�سار �لوباء
�لثقافة  د�ر  �حت�سنتها  �لذكرى    
قويا  ح�سور�  �سهدت  ح��د�د،  مالك 
الإطار�ت �لوالية و عائالت �ل�سهد�ء 
�الإط����ار�ت  ك��ذ�  و  �مل��ج��اه��دي��ن  و 
و   �الأمنية،  �الأ�سالك  و  �لع�سكرية 
ترحم  وقفة  للوقوف  فر�سة  كانت 
على رفاة �ملقاومني �الأبطال، تخللتها 
�ملنا�سبة  هذه   حول  مد�خالت  تقدمي 

�لتاريخية ، و يف حما�رشة له ك�سف 
و  �أكادميي  باحث  لو�سيف  �لدكتور 
عن  �لوطنية   �حلركة  يف  خمت�ض 
وح�سية �الحتالل �لفرن�سي ،و �جلر�ئم 
�لتي �رتكبها �أطباء فرن�سيون يف حق 
�النتقام  باب  من  �جلز�ئري  �ل�سعب 
مقاربة  فيها  ق��دم  حما�رشة  يف    ،
�الأطباء  جر�ئم  عن  جديدة  تاريخية 
عندما  منها  عينة  مقدما  �لفرن�سيني، 
��سل  من  �إيطايل  طبيب  عن  حتدث 
�لفرن�سي  �جلي�ض  يف  جتند  يهودي 
�ىل  �لرتب  يف  تدرج  و    1932 عام 
�ن ترقى �ىل رتبة ر�ئد،  ففي خ�سم 
هذ�  ب��د�أ    1945 م��اي   08 �أح���د�ث 
من  �لع�رش�ت  بقتل  �ل�سفاح  �لطبيب 
�سموما  �أخذهم  طريق  عن  �ملو�طنني 
يف �سكل دو�ء، و  يك�سف �ملحا�رش  
قام  �لتي  �جلر�ئم  هذه  من  عينة  عن 
بها هذ� �لطبيب �ل�سفاح عندما روى 
هو  و  �لعامل،  يف  �سجني  �أقدم  ق�سة 

يف  ك��ان  �ل��ذي  ملنّور  علي  �ملدعو  
�ل�سجون �لفرن�سية و مل يفرج عنه �إال 
�أقدمت زوجته  ملاأ  و  �ال�ستقالل،  بعد 
�لطبيب،  هذ�  عند  �بنها  عالج  على 
�ساألها ما ��سم �أبيه ، و ذكرت له ��سم 
�أن  �إال  �لطبيب  من  كان  فما  زوجها، 
�أن  من  فبدال  ملنور،  علي  من  ينتقم 
يقدم لالأم دو�ء ي�سفي �بنها، �أخذ مادة 
و  �ل�سيار�ت  بطارية  من  "�الأ�سيد" 
�أن تعطي جرعتني البنها  طلب منها 

فمات �لطفل .
 و يف �سهادته قدم �الأ�ستاد لو�سيف 
من  فرن�سا  �رتكبته  ما  حول  �أرقاما 
�ألف   30 من  �أزي��د  خلفت   ج��ر�ئ��م، 
جز�ئري،  ماليني   03 �إن  قال  و  يتيم، 
�أجربو�  و  قر�هم،   و  منازلهم  هدمت 
�الأوروبية،   �لدول  �إىل  �لرحيل   على 
 300 جلوء  يف  فرن�سا  ت�سببت  كما 
تون�ض  من  كل  �إىل  ج��ز�ئ��ري  �أل��ف 
�ل�سلطات  على  كان  و  �ملغرب،  و 

حلول  عن  لهم  تبحث  �أن  �جلز�ئرية 
�ملدير  ق��ّدم   جهته  من  و  عاجلة،  
م��ر�د  ق�سنطينة  الإذ�ع���ة  �جل��ه��وي 
�الأح��د�ث  كرونولوجيا  ب��وك��رز�زة 
�يام  ق�سنطينة  مبدينة  وقعت  �لتي 
بخا�سة  �لفرن�سي،    �الحتالتل 
�لتيب  خل�رش  �سيدي  م�سجد  جمزرة 
�أح��د�ث   و   1934 �أوت  يف  وقعت 
12 و 13 ماي 1956 و �جلر�ئم �لتي 
�لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو�ساد  �رتكبها 
كان ميلك فرعا  يف مدينة ق�سنطينة.   
تخللت �لذكرى تكرمي رمزي لبع�ض 
و  �ل�سهد�ء  عائالت  و  �ملجاهدين 
�أ�سالك  و  �لبلدي  �حلر�ض  �أعو�ن  كذ� 
و   �لوطني،  �لدرك  رجال  من  �الأمن 
�ل�سحية،  �لقطاعات  ملختلف  ممثلني 
�لتكوين �ملهني و غريهم، مع توزيع 
لفائدة  جتارية  مبحالت  ��ستفاد�ت 

�ل�سباب.
علجية عي�ض

 تبون يرتاأ�ض اليوم  الثالثاء 
جل�سة عمل حول اإعداد 

اخلطة الوطنية لالنعا�ض 
القت�سادي والجتماعي

�ملجيد  عبد  �ل�سيد  �جلمهورية،  رئي�ض  يرت�أ�ض 
تبون، �ليوم �لثالثاء، جل�سة عمل ت�سم �لوزير 
�الأول و�أع�ساء �حلكومة �ملعنيني باإعد�د �خلطة 
و�الجتماعي،  �القت�سادي  لالإنعا�ض  �لوطنية 
لرئا�سة  بيان  �الثنني  �م�ض  به  �فاد  ما  ح�سب 

�جلمهورية.
خالل  �ستتم  �أن��ه  �مل�سدر  نف�ض  و�أو���س��ح 
�القت�سادية  "�ملقاربة  مناق�سة  �جلل�سة  هذه 
و�الجتماعية �جلديدة من جميع جو�نبها متهيد� 
للم�سادقة  �ل��وزر�ء  جمل�ض  على  لعر�سها 

عليها يف �جتماعه �لقادم".
ق/و

ت�سييع جثمان الّلواء 
ح�سان عالميية

�ُسيع جثمان �لفقيد �لّلو�ء ح�سان عالميية، قائد 
له  قدمت  حيث  �لر�بعة،  �لع�سكرية  �لناحية 
�ملركزي  بامل�ست�سفى  �لع�سكرية  �لت�رشيفات 
للجي�ض “حممد �ل�سغري نقا�ض” بعني �لنعجة، 
�لوطني  للجي�ض  �لعليا  �لقيادة  بح�سور 
مر��سيم  �ملرحوم.وعرفت  عائلة  وكذ�  �ل�سعبي 
روح  على  �لكتاب  فاحتة  ق��ر�ءة  �لت�سييع 
�حلا�رشين  ��ستماع  تالها  �لطاهرة،   �ملرحوم 
�حلافل  �ملهني  م�ساره  تناولت  تاأبينية  لكلمة 
بالبطوالت يف �لدفاع عن �لوطن و�سون �أمنه 
�لرثى  �ملرحوم  جثمان  ُوري  وقد  و��ستقر�ره. 

مبقربة �لعالية باجلز�ئر �لعا�سمة.
ق/و

قطاع الغابات يتعزز باإن�ساء مدر�سة وطنية للتكوين يف خمتلف التخ�س�سات

مدر�سة  باإن�ساء  �لغابات  قطاع  تعزز 
�لعايل  بالتكوين  تتكفل  عليا  وطنية 

حماية  و  �لغابات  علم  �سعبتي  يف 
مر�سوم  ت�سمنه  ح�سبما  �لطبيعة، 

من  �الأخري  �لعدد  يف  �سدر  تنفيذي، 
�جلريدة �لر�سمية.

�لوزير  �لذي وقعه  �ملر�سوم  وجاء يف 
"تطبيقا  �نه  جر�د،  �لعزيز  عبد  �الأول، 
�لتنفيذي �ملوؤرخ يف  الأحكام �ملر�سوم 
�لقانون �ال�سا�سي  2016 �لذي يحدد 
ُتن�ساأ  �لعليا،  للمدر�سة  �لنموذجي 
�ملدر�سة  ت�سمى  عليا  وطنية  مدر�سة 

�لوطنية �لعليا للغابات".
تو�سع  �لتي  �ملدر�سة،  هذه  وتتوىل 
بالتعليم  �ملكلف  �لوزير  و�ساية  حتت 
�لعايل، مهمة �سمان �لتكوين �لعايل 
حماية  و  �لغابات  علم  �سعبتي  يف 

�لطبيعة، ال �سيما منها تهيئة و ت�سيري 
و  �لغابي  �لبيئي  �لت�سمم  و  �لغابات 

�خل�سب و �لغابة و �لتنمية �مل�ستد�مة.
خن�سلة  يف  �ملدر�سة  مقر  حدد  وقد 
من  �آخر  مكان  �ي  �ىل  نقله  ميكن  و 
مر�سوم  مب��وج��ب  �لوطني  �ل���رت�ب 
تنفيذي يتخذ بناء على تقرير �لوزير 

�ملكلف بالتعليم �لعايل.
جمل�ض  باأع�ساء  يتعلق  فيما  �أم��ا 
�الإد�رة، فين�ض �ملر�سوم على �نه زيادة 
�ملادة  يف  �ملذكورين  �الأع�ساء  على 
2016 ، فاإن �ملجل�ض  24 من مر�سوم 
وز�رية  قطاعات  ممثلي  من  يتكون 

و  �خلارجية  �ل�سوؤون  يف  �ملتمثلة  و 
�لد�خلية و �جلماعات �ملحلية و�لتهيئة 
�لعمر�نية، �إىل جانب قطاعات �ملناجم 
و�لفالحة و�لتنمية �لريفية و �الأ�سغال 
و  �لبيئة  و  �ملائية  �ملو�رد  و  �لعمومية 
�ل�سيدية،  و�ملنتجات  �لبحري  �ل�سيد 
و�أخري�  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  وكذ� 
و�ملوؤ�س�سات  �ملعرفة  �قت�ساد  قطاع 

�لنا�سئة.
�ملوؤ�س�سات  عن  ممثلني  جانب  �ىل  هذ� 
�خلا�سة  و/�و  �القت�سادية  �لعمومية 

ممثال عن �ملديرية �لعامة للغابات.
ق/و



يف اإطار تدابري احلكومة من اأجل الت�سدي لوباء كورونا

تعليق عملية اإبرام عقود الزواج موؤقتا
لوؤي ي

----------------------
عبد  ب�سكرة،  والي��ة  و�يل  ووّج��ه 
�جلهات  كافة  �إىل  ن��و�ر،  �أب��ي  �لله 
�مل�سوؤولة بالوالية، �أنه تبعا ل�سل�سلة 
�لتد�بري و�الإجر�ء�ت �لوقائية �لر�مية 
ونظر�  و�نت�ساره،  �لوباء  ملحا�رشة 
�أ�سبحت  �لزو�ج  عقود  �إبر�م  لكون 
يف  به  ي�ستهان  ال  عامال  ت�سكل 
�لفريو�ض،  �نت�سار  ���رشوط  توفري 
�لر�سمية  �الإج���ر�ء�ت  �أثناء  �سو�ء 
�أو  �لتي تتم على م�ستوى �مل�سالح، 
تتم على م�ستوى  �لتي  باخل�سو�ض 
�الأعر��ض و�حلفالت فقد تقرر تعليق 
موؤقتا  �ل��زو�ج  عقود  �إب��ر�م  عملية 

وذلك �إىل �إ�سعار �ٱخر.
من جهته �سدد �لو�يل على �رشورة 
�لتطبيق �ل�سارم و�لتقيد �لتام بهذه 

�لتعليمة.
�خرى  والي��ة   28 �أعلنت  وبعدها 
�إطار  �لزو�ج، يف  عقود  �بر�م  تعليق 
�لت�سدي  �أجل  من  �حلكومة  تد�بري 

لوباء فريو�ض كورونا.
وتعاين 29 والية من تف�سي وبائي 
لفريو�ض كورونا؛  فاأُِمرت  يف �الأيام 
�ملا�سية، م�سالح �حلالة �ملدنية بعدم 
توقيع عقود �لزو�ج حتى �إ�سعار �آخر 

.
عبد  �جلمهورية  رئي�ض  �أ�سار  وكان 
فر�ن�ض  مع  حو�ره  يف  تبون،  �ملجيد 
�الإ�سابات  هذه  �أغلب  �أّن  �إىل   24
و�لتجمعات  �الأع��ر����ض  م�سدرها 

�لعائلية يف �الأماكن �ملغلقة.
و�ل�سكان  �ل�سحة  وزي��ر  وك�سف 

�لربوف�سور  �مل�ست�سفيات  و�إ�سالح 
بخ�سو�ض  بوزيد  بن  عبد�لرحمن 
عدد �الإ�سابات �ليومية، عن �رتفاع 
ب�سبب  �لبالد  يف  �ليومية  �حل�سيلة 
"تف�سي  �أن  مبينا  �لفريو�ض،  طبيعة 
�جلائحة على م�ستوى �ملدن �لكربى، 
يف  �ل�سكانية  �لكثافة  �إىل  يعود 
ي�سعب  و�لتي  �ل�سمال  والي��ات 
فيها �حرت�م قو�عد �لوقاية �ل�سحية 
و�ل��ت��ب��اع��د �الج��ت��م��اع��ي وو���س��ع 

�لكمامات".
و�عترب �لوزير من جهة �أخرى �نت�سار 
�لفريو�ض باملدن �لكربى �إىل �لكثافة 
معرب�  �ل�سمال؛  لواليات  �ل�سكانية 
"للعناء،  �لوقت  ذ�ت  يف  �أ�سفه  عن 
ي�ستكي  �ل��ذي  �لنف�سي،  خا�سة 
مدة  نتيجة طول  �لقطاع  منه عمال 

�نت�سار �لفريو�ض".
و حّذر ع�سو �للجنة �لعلمية ملتابعة 
�لربوفي�سور،  كورونا  وباء  ور�سد 
�لرت�خي  حالة  من  مهياوي،  ريا�ض 
�ملو�طنني  �أو���س��اط  يف  �مل�سجلة 

�رتفاع  يف  عّجلت  �لتي  �جلز�ئريني، 
�الأيام  يف  بالوباء  �الإ�سابات  عدد 

�الأخرية.
ويف ت�رشيح �إذ�عي قال �لربوفي�سور 
مهياوي �إن خطر �لوباء ما ز�ل قائما، 
�لفريو�ض  ه��ذ�  طاقة  ب��اأن  م�سيفا 
يف  ول��ي�����ض  �ل��ع��دوى  يف  تكمن 

�لوفيات.
�رتفاع  باأن  �ملتحدث،  ذ�ت  و�أ�ساف 
�ملائة  يف   25 ب�  �الإ���س��اب��ات  ع��دد 
�لعائلية  �لتجمعات  �إىل  مرده  منه، 

و�الأعر��ض وغريها من �لتجمعات.
"�ملو�طنني  �لربوفي�سور  ن�سح 
هكذ�  مثل  عن  �ل��رت�ج��ع  بوجوب 
من  و�حلذر  �حليطة  و�أخذ  �سلوكات 
باالإجر�ء�ت  �لكلي،  �اللتز�م  خالل 

�لوقائية وترك �أفكار �لالمباالة".
للتجار  ن��د�ءه  �لربوفي�سور،  وجدد 
مل�ساعدة �حلكومة من خالل �اللتز�م 
�لوقائية  �ل�سحية  ب���االإج���ر�ء�ت 
ورف��ع  �ل��وب��اء،  ه��ذ�  م��ن  للخروج 

�لتحدي من �أجل �لتقليل من حدته.

وّجه عدة ولة تعليمات بتعليق عملية اإبرام عقود الزواج موؤقتا تفاديا لنت�سار فريو�ض كورونا.
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اإلزامية التطبيق ال�سارم لتعليمات مراقبة 
املحالت منعا لتف�سي كورونا

 رزيق للمدراء اجلهويني:

رزي��ق،  ،ك��م��ال  �لتجارة  وزي��ر  وّج��ه 
�لوالئيني  و�مل��در�ء  �جلهويني  للمدر�ء 
�ل�سارم،  �لتطبيق  بالز�مية  تعليمات 
يخ�ض  فيما  �الول  �لوزير  لتعليمات 
�الجر�ء�ت �خلا�سة مبحاربة تف�سي وباء 

كوفيد19-،.
�لوز�رة  ن�رشته  �لذي  �لبيان  يف  جاء  و 
موقع  ع��رب  �لر�سمي  ح�سابها  على 
 '' في�سبوك،  �الجتماعي  �لتو��سل 
رزيق،  كمال  �لتجارة،  وزي��ر  ��سدى 
بتقنية  �ل�سبت  يوم  عقد  �جتماع  يف 
�جلهويني  للمدر�ء  بعد،  عن  �لتحا�رش 
بالز�مية  تعليماته  �لوالئيني  �ملدر�ء  و 
�لوزير  لتعليمات  �ل�سارم  �لتطبيق 
�الج���ر�ء�ت  كل  يخ�ض  فيما  �الأول، 
فريو�ض  وباء  تف�سي  مبحاربة  �خلا�سة 

كورونا �لتي تخ�ض قطاع �لتجارة''.
متديد  ق��ررت  ق��د  �حلكومة  كانت  و 
�إجر�ء�ت �حلجر �ملنزيل �ملتخذة يف �إطار 
 13 حماربة فريو�ض كورونا، �ىل غاية 
2020، و�لتي تن�ض على رفع  جويلية 

والية،   19 عن  �لكامل  �ملنزيل  �حلجر 
�ىل  ليال  �لثامنة  �ل�ساعة  من  وفر�سه 
غاية �خلام�سة �سباحا من �ليوم �ملو�يل 
على 29 والية �أخرى، مع ت�سديد �حرت�م 

�جر�ء�ت �لوقاية.
و يف هذ� �الطار، �ألزمت م�سالح وز�رة 
�لتجارة باإجر�ء عمليات مر�قبة لبع�ض 
م�ستوى  على  �لتجارية  �مل��ح��الت 
مرفوقة  وتكون  و�الأ���س��و�ق،  �الأحياء 
�لغلق  �أج��ل  م��ن  �لعمومية،  بالقوة 
و�سحب  �لتجارية،  للمحالت  �لفوري 
�ل�سجل �لتجاري، وكذ� عقوبات مالية، 
للقو�نني   خمالف  �سلوك  �أي  وردع 

و�لتنظيمات �ل�معمول بها.
باالمتثال  �لتجار  باإلز�م  �الأمر  ويتعلق 
�ل�سحية،  �ل��وق��اي��ة  ل��ربوت��وك��والت 
وال�سيما فر�ض �رتد�ء �لقناع و�لتباعد 
�إىل  يدخل  �سخ�ض  الأي  �جل�سدي، 

�مل�ساحة �لتجارية.

لوؤي ي

بعد اأكرث من ن�سف عام على ظهوره

الهواء عرب  كورونا  فريو�ض  انتقال  يوؤكدون  دولة   32 من  عاملا   239
بعد �أكرث من ن�سف عام على ظهور 
يف  ت�سبب  �لذي  �مل�ستجد  كورونا 
تز�ل  ما  �لعامل،  �أنحاء  بجميع  جائحة 
مبا  ت�سكك  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 
�لفريو�ض  باأن  �لعلماء،  يدعمه مئات 

ينتقل يف �لهو�ء.
دولة   32 من  عاملا   239 و�أر���س��ل 
ر�سالة تو�سح �أن �لفريو�ض ميكن �أن 
ينتقل بالهو�ء عن طريق �جل�سيمات 

�ل�سغرية وميكنه ن�رش �لعدوى.
ودعا �لعلماء �ملوقعون على �لر�سالة 
مر�جعة  �إىل  �ل��دول��ي��ة  للمنظمة 
باإجر�ء�ت  يتعلق  فيما  تو�سياتها 
تقرير  وفق  كورونا،  من  �ل�سالمة 

ن�رشته �سحيفة نيويورك تاميز.
�لر�سالة  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�سارت 
�لتي دعمها �لعلماء باالأدلة �ستن�رشها 

جملة علمية �الأ�سبوع �ملقبل.
منظمة �ل�سحة �لعاملية قالت يف �آخر 
حتديث لها حول �مل�ستجد�ت �ملتعلقة 
�إن  �ملا�سي،  �ل�سهر  نهاية  بالفريو�ض 
�لفريو�ض ال ميكن �أن ينتقل باجلو �إال 
�إىل  ثبات ذلك علميا، م�سريين  بعد 
�أنه ينتقل من خالل قطر�ت حجمها 

يعادل  �ل��ذي  ميكرون   5 من  �أق��ل 
مليون جزء من �ملرت.

�لفريو�ض  �أن  ترى  �ملنظمة  تز�ل  وما 
ينتقل عرب ج�سيمات تخرج بالعط�ض 
ب�رشعة  ت�سقط  ولكنها  �ل�سعال،  �أو 
قد  كانت  ما  وه��و  �الأر����ض،  على 
�أكدت عليه �أكرث من مرة، خا�سة مع 
و�أطباء  علماء  من  �الدع��اء�ت  تز�يد 

باأن �لفريو�ض ينتقل بالهو�ء �أي�سا.
ثبات  حال  يف  �أنه  �لتقرير  ويو�سح 
جميع  على  ف���اإن  �لفر�سية  ه��ذه 
كافة  �ل��دول  يف  �ل�سحية  �الأجهزة 
�ملتبعة  �ل��ربوت��وك��والت  مر�جعة 
�لطبية،  �ملن�ساآت  د�خل  كانت  �سو�ء 
و�ملتعلقة مبالب�ض �حلماية و�لكمامات 
يتعلق  فيما  �أو  �مل�ستخدمة،  �لطبية 
�مل�سابة  �حل���االت  م��ع  بالتعامل 
و�ملوجودين يف �حلجر �ملنزيل، وحتى 
يف  �لكمامات  بارتد�ء  يتعلق  فيما 
�ملجمل يف �ملناطق �لعامة، �إذ �أن هذ� 
يف  �لفريو�ض  �نتقال  �إمكانية  يعني 
�ملعاد  �لهو�ء  ذ�ت  �ملغلقة  �الأماكن 

تدويره.
�أدلة وبر�هني  وما يقدمه �لعلماء من 

�لنظر  �إع��ادة  تبنيها  حال  يف  يعني 
�مل��د�ر���ض  يف  �لتهوية  �أنظمة  يف 
�مل�سنني،  ودور  و�ل�رشكات  و�ملنازل 
و��ستخد�م فالتر خا�سة، قد يحتوي 
فوق  باالأ�سعة  تعقم  �إ�ساءة  بع�سها 
�لبنف�سجية لقتل �جل�سيمات �لعائمة 

يف �لهو�ء.
يف  �ملعدية  �الأمر��ض  معهد  مدير 
فاوت�سي،  �أنتوين  �ملتحدة  �لواليات 
يف  نيوز  فوك�ض  لقناة  قال  قد  كان 
�أبريل �ملا�سي، �إن �لفريو�ض ميكنه يف 
�لو�قع �النتقال بني �الأ�سخا�ض �لذين 
يقومون مبجرد �لتحدث ولي�ض فقط 

حني ي�سعلون �أو يعط�سون.
ميلتون،  دون��ال��د  �لدكتور  وك��ان 
�ملعدية  �الأم��ر����ض  �خت�سا�سي 
بجامعة  �لعامة  �ل�سحة  كلية  يف 
مرييالند، يف مار�ض، قد �تهم �ملنظمة 
الأنها   » �مل�سوؤولية  بعدم   « �لعاملية 
�لتي  �ملعلومات  هذه  مثل  طرحت 
�عتربها �لبع�ض » م�سللة «، م�سري� 
�إىل عدم وجود بيانات كافية للتاأكد 
تفنيدها  �أو  �أي معلومات  من �سحة 
مع  ملقابلة  وفقا  �حل��ايل،  �لوقت  يف 

�سبكة » �إن بي �آر « �الأمريكية.
�أجر�ها  در��سة  �إىل  ميلتون  و�أ�سار 
علماء من �ملعهد �لوطني للح�سا�سية 
و�الأمر��ض �ملعدية �الأمريكي وجدت 
�أن �لفريو�ض �جلديد ميكن �أن يظل حيا 

ومعديا ل�ساعات يف �لهو�ء.
يكون  عندما  �أنه  �لعلماء  و��ستنتج 
قطر�ت  يف  م��وج��ود�  �ل��ف��ريو���ض 
�إ�سابة  قادر� على  يبقى  فاإنه  �لرذ�ذ، 
�ساعات  ثالث   « ملدة  �الأ�سخا�ض، 
على �الأقل، يف حالة وجوده يف �جلو 

.»
ووجهت �الأكادميية �الأمريكية للعلوم 
�أبريل،  يف  �الأبي�ض  للبيت  ر�سالة 
متيل  در��سات  �أرب��ع  �إن  فيها  قالت 
�لهو�ء  عرب  ينتقل  �لفريو�ض  �أن  �إىل 
ولي�ض  �الأف��ر�د  تنف�ض  عن  �ل�سادر 
عن  �لناجتة  �لقطر�ت  ع��رب  فقط 
�أو  �أحدهم،  قرب  �لعط�ض  �أو  �ل�سعال 
�لتي تعلق على �الأ�سطح حيث ميكن 
ل�ساعات  حيا  يبقى  �أن  للفريو�ض 
هذ�  منها  �ملكون  �ملادة  ح�سب  و�أيام 

�ل�سطح.
لوؤي ي

احلكومة باإمكانها جتنب ال�ستدانة 
اخلارجية

رئي�ض الكنا�ض يوؤكد:

قال رئي�ض �ملجل�ض �لوطني �القت�سادي 
�القت�ساد  �إن  تري،  ر�سا  و�الجتماعي 
�جلز�ئري يو�جه �سعوبات ويحتاج �إىل 
�إ�سالح هيكلي لكنه بعيد عن �النهيار، 
دون  �ملناورة  هام�ض من  م�سيفا وجود 

�للجوء لال�ستد�نة �خلارجية.
و�أو�سح تري، للقناة �الإذ�عية �الأوىل �أن 
�ملناف�سة  مبجل�ض  �هتماما  يويل  �ملجل�ض 
�سمن  ت�سعى  �جلز�ئر  �أن  �عتبار  على 
�إىل  �لعودة  �إىل  �القت�سادية  روؤيتها 
م�سار �لت�سنيع وفق معايري دولية، الأن 

لالحتكار  حد  بو�سع  �سي�سمح  ذلك 
وي�ساعد على تقليل �لتكاليف، وخف�ض 
وتناف�سية  �لنوعية  وحت�سني  �الأ�سعار 

�ملنتوج.
عمال  هناك  �أن  �إىل  لفت  �ل�سياق  ويف 
جرى لتنفيذ �الإ�سالحات �لهيكلية يف 
تف�سي  فرتة  خالل  �لوطني  �القت�ساد 
مناخ  حت�سني  �رشوط  منها  �لفريو�ض 
�حلكومة  مع  بالتن�سيق  �ال�ستثمار 
ووز�رة �ل�سناعة؛ كما مت �إعد�د در��سة 
�إىل  �الإح�سائي  �لنظام  ترقية  ح��ول 
حيث  من  �لطاقوي  �النتقال  جانب 
�لقطاع  م�سري  وكذ�  �ملو�طن  �سلوك 

�لعمومي غري �ملنتج.
�جلز�ئر  �أن  تري  �أو�سح  �أخرى  جهة  من 
يف  �سنة  ع�رشين  ملدة  تاأخر�  �سجلت 
�أن  �إىل  م�سري�  �الإد�رة  رقمنة  جمال 
بالكامل  �إد�رته  رقمنة  ب�سدد  �ملجل�ض 
يف غ�سون ثالثة �أ�سهر �لقادمة، ليكون 
قاطرة لبقية �الإد�ر�ت ولتح�سني �سورة 

�جلز�ئر كوجهة ��ستثمارية و�عدة.
�لفرتة  يف  مطالبة  �جلز�ئر  �أن  و�أ�ساف 
�لتي  مو�ردها  كافة  با�ستغالل  �لقادمة 
لكنه  �لدولية،  �التفاقيات  تتيحها 
عن  تنجم  �لتي  �الأخ��ط��ار  م��ن  ح��ذر 
قانون  جتاهل  حال  يف  �التفاقيات  تلك 
تتخذه  �ل��ذي  �اليكولوجي  �لتدخل 
�سوؤون  للتدخل يف  �أد�ة  �لكربى  �لدول 

�لدول.
ال  �جلز�ئر  يف  �مل�سكل  �أن  تري  وي��رى 
ما  بقدر  و�لو�سائل  ب��امل��و�رد  يتعلق 
وحوكمة  �لت�سيري  مبيكانزمات  يت�سل 
�الإد�رة  و�إخ�ساع  �الأد�ء  ت�سيري  وكيفية 
للرقمنة. و�أعرب عن �عتقاده �أن �جلز�ئر 
دون  للمناورة  هام�سا  متلك  ز�ل��ت  ما 
وحتقيق  �خلارجية  لال�ستد�نة  �للجوء 
�الإقالع �القت�سادي عرب �الإ�سالح على 
و��ستكمال  �لدولة  ميز�نية  م�ستوى 

م�سار �لرقمنة.

لوؤي ي
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املّوالون ُيحّذرون من ارتفاع اأ�سعار الأ�ساحي بعد غلق 
الأ�سواق

حممد علي 
-------------------

�أ�سعار  �أن  �لفيدر�لية  �أو�سحت 
�أ�سعار  بارتفاع  تاأثرت  �الأ�ساحي 
مادة  �سيما  ال  �ملو��سي،  �أع��الف 
 4000 �سعرها  بلغ  �لتي  �ل�سعري 
�ملدعم  �سعره  �أن  رغ��م  دي��ن��ار، 
دي��ن��ار.  ل���ف  �أ  155 ي��ت��ج��اوز  ال 
جلاأ  �مل���ّو�ل  �أن  �إىل  �أ���س��ارت  و 
�مل��ادة،  ه��ذه  ل�رش�ء  للم�ساربني 
بني  �ل��ت��ن��ق��ل  ���س��ع��وب��ة  ب�سبب 
�حلجر  �إج��ر�ء�ت  جر�ء  �لواليات، 
�سهر  منذ  �ملفرو�سة  �ل�سحي 
تكاليف  رف��ع  م��ا  وه��و  م��ار���ض؛ 

�ملو��سي. تربية 
غلق  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة  و���س��ف��ت   و 
�لوطن،  ع��رب  �مل��و����س��ي  �أ���س��و�ق 
ق��ب��ي��ل ح��ل��ول ع��ي��د �الأ���س��ح��ى، 
�لذين  �ملّو�لني،  حق  يف  ب�«�ملجحف 

بعد  قطعانهم  لبيع  �لعيد  �نتظرو� 
�ل�سياق،  ذ�ت  �أ�سهر«.يف   4 معاناة 
�جلهات  �مل��ّو�ل��ني  فدر�لية  دع��ت 
و  قر�رها  عن  للعدول  �لو�سية، 

كبا�سهم  لبيع  معهم  �لتن�سيق 
�الأ�سو�ق  يف  �الأ�سحى  عيد  قبيل 
فر�ض  يتم  �أن  مقرتحا  �ملعلومة، 
على  �حرت�زي  �سحي  بروتوكول 

مع  �ل�سوق،  دخولهم  عند  �ملّو�لني 
�لبلدية  و  �الأمنية  �مل�سالح  متابعة 
ميد�نيا،  تطبيقها  ل�����س��ريورة 

�ملخالفني. على  عقوبات  بفر�ض 

دينار  األف  و70  دينار  األف   35 بني  ال�سنة  لهذه  الأ�ساحي  اأ�سعار  ترتاوح  اأن  املوا�سي  ملربي  الوطنية  الفيدرالية  توقعت 
الواحد. للكب�ض 

ثمن الكب�ض قد يبلغ 70 األف دينار

 

كورونا املرعب يخلف مزيدا 
من الإ�سابات والوفيات 

و�إ���س��الح  و�ل�����س��ك��ان  �ل�سحة  وز�رة  ك�سفت 
جديدة  �إ�سابة   463 ت�سجيل  عن  �مل�ست�سفيات 
�ساعة  �ل�24  خ��الل  �مل�ستجد  "كورونا"  بفريو�ض 
متابعة ور�سد فريو�ض  �الأخرية. و ك�سف رئي�ض جلنة 
�إىل  �رتفع  �الإ�سابات  عدد  �أن  فور�ر،  جمال  كورونا 
فيما  كورونا.�أما  بفريو�ض  موؤكدة  �إ�سابة   16404
حالة   959 �إىل  �الإجمايل  �رتفع  فقد  �لوفيات  يخ�ض 
�ل�24  خ��الل  جديدة  وفيات   7 ت�سجيل  بعد  وف��اة 
من  لل�سفاء  حالة   392 متاثلت  �الأخرية.فيما  �ساعة 
حاالت  لعدد  �الإجمايل  �لعدد  لريتفع  كورونا  فريو�ض 
11884.يف  �ىل  �جلائحة  بد�ية  منذ  �جلز�ئر  �ل�سفاء يف 
م�ستوى  على  مري�سا   51 فيه  يتو�جد  �لذي  �لوقت 
جهته  �لعالج.من  لتلقي  �ملركزة  �لعناية  م�سالح 
"�سليم  �سطيف  لوالية  �ل�سكان  و  �ل�سحة  مدير  �أكد 
بفريو�ض  �مل�سابني  �ملر�سى  بكل  �لتكفل  �أن  رقام" 
�إقليم  عرب  �الأ���رشة  من  معترب  عدد  بتوفري  كورونا 
عدد  �إجمايل  من  باملائة   92 من  �أكرث  �سفاء  و  �لوالية 
�لتحكم  على  "برهان  �جلائحة  بد�ية  منذ  �الإ�سابات 
�أن  رقام  بالوالية.و�أو�سح  �لوبائية  �لو�سعية  يف 
�إنعا�ض  �رشير   34 و  �رشير   842 توفري  �إىل  �لو�سول 
عرب  ��ست�سفائية  موؤ�س�سات  �سبع  م�ستوى  على 
خارج  من  هياكل  خم�سة  تخ�سي�ض  و  �لوالية  �إقليم 
�إىل  ت�سل  �إجمالية  ��ستيعاب  بقدرة  �ل�سحة  قطاع 
و  بكوفيد19-  �الإ�سابة  بحاالت  للتكفل  �رشير   410
ميثل  ما  �جلائحة  بد�ية  منذ  �سفاء  حالة   2097 ت�سجيل 
حتكم  موؤ�رش  "يعد�ن  �حلاالت  �إجمايل  من  باملائة   92
رغم  �لوالية  بهذه  �لوبائية  �لو�سعية  يف  �إيجابي 
 210 بتوفري  يتعلق  �الأمر  �أن  �ملهمة".و�أ�ساف  �سعوبة 
�سعادنة  �لنور  عبد  حممد  �جلامعي  بامل�ست�سفى  �رشير 
�آز�ل  عني  مب�ست�سفى  �أ�رشة   109 و  �لوالية  بعا�سمة 
و  وملان  بعني   120 بالعلمة   144 و  ببوقاعة   105 و 
 34 11 ببني ورثيالن و  �لكبرية و  143 �رشير� بعني 
�ال�ست�سفائية،  �ملوؤ�س�سات  هذه  مبختلف  �إنعا�ض  �رشير 
خارج  من  �أخرى  هياكل   5 تخ�سي�ض  �إىل  باالإ�سافة 
�الأماكن كثافة �سكانية  باأكرب  �ل�سحة متو�جدة  قطاع 
�حلاجة  عند  ترفع  �إجمالية  ��ستيعاب  بقدرة  بالوالية 
�ل�سغط  �لذي خفف  �الأمر  410 �رشير  حاليا ب  تقدر 
�لقطاع  على  �لقائمني  مكن  و  �مل�ست�سفيات  على 
مديرية  م�سالح  �ملر�سى.و�سجلت  كل  �حتو�ء  من 
بفريو�ض  �إ�سابة  ن�سبة  �أعلى  �ل�سكان  و  �ل�سحة 
و  �الأوري�سيا  و  �سطيف  بلديات  بحو�سي  كورونا 
�أوالد  و  قجال  و  عبا�سة  و عني  مزلوق  و  �أرنات  عني 
ذلك  و  جاورها  ما  و  �لعلمة  مدينة  حو�ض  ثم  �سابر، 
حيث  بها،  �ل�سكانية  �لكثافة  ن�سبة  �رتفاع  ب�سبب 
مليون  ن�سف  يناهز  ما  وحدها  �سطيف  ببلدية  يقطن 
ن�سمة.                                                                لوؤي.ي

وفيات  و7  بالفريو�ض  جديدة  اإ�سابة   463
و392 حالة �سفاء

 % 6،7  القطاع ال�سناعي العمومي يعرف  تراجعا لالنتاج بن�سبة 
للقطاع  �ل�سناعي  �الإن��ت��اج  ع��رف 
�لعمومي تر�جعا بن�سبة 6،7 % خالل 
مقارنة   2020 ل�سنة  �الأول  �لف�سل 
ح�سب   ،2019 ل�سنة  �لفرتة  بنف�ض 
لالإح�سائيات. �لوطني  �ل��دي��و�ن 

�ل��دي��و�ن  ذ�ت  معطيات  وت�سري 
للقطاع  �ل�سناعي  �الإنتاج  �أن  �إىل 
�أ�سهر  �لثالثة  خالل  �سهد  �لعمومي 
يف  �نخفا�سا  �جلارية،  لل�سنة  �الأوىل 
با�ستثناء  �لن�ساط  قطاعات  �أغلبية 
�ل�سناعات  و  �لغذ�ئية  �ل�سناعات 
زي���اد�ت  �سجلت  �ل��ت��ي  �ملتنوعة 
و   )%  5،9  + �ل��ت��و�يل  على  بلغت 
قطاع  �سجل  %(.كما   51،7  +  (
 %  1،2 بن�سبة  �نخفا�سا  �لطاقة 
�جلارية،  لل�سنة  �الأول  �لف�سل  خالل 
�ل�سنة  من  �لفرتة  بنف�ض  مقارنة  و 
�مل�سدر.و  ذ�ت  ح�سب  �ملا�سية، 
 3،3 بلغ  تر�جعا  �ملحروقات  عرفت 
�أ�سا�سا �إىل �نخفا�ض قدر ب  % عاد 
3،9 % يف فرع "�لنفط �خلام و �لغاز 
 11،9 بن�سبة  �نخفا�ض  �لطبيعي"، و 

% يف فرع "متييع �لغاز �لطبيعي".
�ملحاجر  و  �ملناجم  ف��رع  �سجل  و 
 4،8 بن�سبة  �الإنتاج  يف  �نخفا�سا 
�أ�سا�سا  �لتوجه  ه��ذ�  لوحظ  و   %

"��ستخر�ج  ف��روع  م�ستوى  على 
 1،7  -( �لرمل"  و  �ل�سل�سال  حجر 
 10،7  -( �مللح  ��ستخر�ج  و   ،)%
 25،1  -( �لفو�سفات  معدن  و   )%
%(.و�نخف�ض �أي�سا م�ستوى �الإنتاج 
بالن�سبة ل�سناعات �حلديد و �ل�سلب 
�لكهرباء  و  �مليكانيك  و  �لتعدين  و 
 %  38،2 بن�سبة  و�اللكرتونيك 
عدد  يف  حم�سو�ض  "�نخفا�ض  ،جر�ء 
�سناعة  �سيما  ال  �لن�ساطات،  من 
باحلديد  �خلا�سة  �لو�سيطة  �مل��و�د 
و   )%  40  -( و�لكهرباء  و�مليكانيك 
�سناعة �ملو�د �ال�ستهالكية �حلديدية 
)- 39،5 %( و �إنتاج و حتويل �ملعادن 

غري �حلديدية )- 51،8 %(
�الأخرى  هي  �لبناء  مو�د  �سجلت  و 
رجع   )%  11،5  -( هاما  تر�جعا 
يف  �الإن��ت��اج  �نخفا�ض  �إىل  �أ�سا�سا 
و   )%  12،8  -( �ملائية  �لرو�بط  فرع 
�حلمر�ء  �ملو�د  و  �لبناء  مو�د  �سناعة 
)- 7،4 %( و �سناعة �لزجاج )- 13 
�ل�سناعات  �سجلت  جانبها  .من   )%
 11،  5 بن�سبة  ا  �نخفا�سً �لكيميائية 
%.   كما �أن غالبية �الأن�سطة �لتابعة 
ال�سيما  �لتوجه،  بهذ�  معنية  للقطاع 
�لع�سوية  �لكيمياء  �سناعة  منها، 

و�سناعة   )23،6  -( �الأ�سا�سية  
وت�سنيع   )%  18،8  -( �ل��ط��الء 

�ملنتجات �ل�سيدالنية )- 9 %(.
�ل�سناعي  �الإن��ت��اج  �سجل  كما 
 -( بن�سبة   �سلبًيا  تبايًنا  للن�سيج، 
14،6 %( ويف�رش هذ� �الجتاه بالذ�ت 
بانخفا�ض �إنتاج �ل�سلع �ال�ستهالكية 

بن�سبة  )- 38،9 %(. 
يف  �مل�سجل  �النخفا�ض  عن  ف�سال 
بن�سبة   و�ل���ورق  �خل�سب  �سناعة 
�النخفا�ض  هذ�  �سمل  %.كما   23،3
ال  للقطاع،  �لتابعة  �الأن�سطة  جميع 
)1-ر36%(  �الأثاث   �سناعة  �سيما 
 .)%  11،7  -( �لعامة   و�ل��ن��ج��ارة 
�جللود  �سناعات  يف  �الإن��ت��اج  �أم��ا 
بن�سبة   �نخف�ض  فقد  و�الأح��ذي��ة، 
على  �الجتاه  هذ�  ويتجلى   %  20،4
�ل�سلع  م�ستوى  على  ���س��و�ء  ح��د 
�ل�سلع  و   )%  18،1  -( �لو�سيطة  
%(.ومن   25،1  -( �ال�ستهالكية 
�ل�سناعة  م��وؤه��الت  حت�سني  �أج��ل 
�عتمدت  �الإنتاج،  وتنويع  �لوطنية 
"�لتجديد  �إط����ار  يف  �حل��ك��وم��ة 
�سيا�سة  �ملتوقع"،  �الق��ت�����س��ادي 
�ستتمحور  ج��دي��دة،  �قت�سادية 
منط  تبني  ح��ول  �أ�سا�سي  ب�سكل 

و�إد�رة  �القت�سادية،  للحوكمة  جديد 
و  �القت�سادية،  للموؤ�س�سة  حديثة 
�لو�عدة،  �ل�سناعية  �لفروع  تطوير 
وتثمني  �الإنتاج  م�ستويات  وزي��ادة 
�ملو�رد �لطبيعية للبالد.وهذ� ي�سمل، 
على وجه �خل�سو�ض، تطهري �الإطار 
وخلق  باال�ستثمار،  �ملتعلق  �لقانوين 
وتخ�سي�ض  منا�سب  �أعمال  مناخ 
لال�ستثمار  �القت�سادي  �لعقار 
للوزير  �سبق  �ل�سدد  هذ�  �ملنتج."يف 
يف  �أكد  �أن  جر�د،  �لعزيز  عبد  �الأول 
على  �ملا�سي  مار�ض  �سهر  مطلع 
�لرئي�ض �جلديد  هام�ض حفل تن�سيب 
و  �القت�سادي  �لوطني  للمجل�ض 
�لروؤية ت�سكل  "هذه  �أن  �الجتماعي،  
لتج�سيد  �لعملياتي  �ملرجعي  �الإطار 
�جل  من  عملها  ملخطط  �حلكومة 
 ،)..( �لنفط  �أ�سعار  تر�جع  مو�جهة 
و�لتجهيز،  �لت�سيري  نفقات  وتر�سيد 
و  متنوع،  القت�ساد  م�ستدمي  وتعزيز 
وحمركه  �حلقيقي  �القت�ساد  تطوير 
للرثوة". �خلالقة  �لوطنية،  �ملوؤ�س�سة 
يف  �ل�سناعي  �الإنتاج  �أن  للتذكري 
�لقطاع �لعمومي قد �سجل يف �سنة 

2019، �رتفاعا بن�سبة  )- 2،7 %(.
ق/و

خالل الف�سل الأول ل�سنة 2020

ا�ستئناف حماكمة رجل 
الأعمال طحكوت

حمكمة  ����س��ت��ان��ف��ت 
�م�ض  �أحم��م��د،  �سيدي 
رجل  حماكمة  �الثنني، 
�لدين  حم��ي  �الأع��م��ال 
ق�سية  يف  طحكوت 
و  �ل�سيار�ت  تركيب 
�جلامعي  �لنقل  �سفقات 
.و  �حل�����رشي  �سبه  و 
تهما  طحكوت  يو�جه 
على  باحل�سول  تتعلق 

�متياز�ت غري مربرة للغري و تبديد �أمو�ل عمومية و �إ�ساءة 
��ستغالل �لوظيفة، و تعار�ض �مل�سالح و �لر�سوة يف جمال 
�إبر�م �ل�سفقات �لعمومية.و يتابع يف هذه �لق�سية عدد من 
وعبد  �أويحيى  �أحمد  غر�ر  على  �ل�سابقني  و�لوالة  �لوزر�ء 

�ملالك �سالل وعبد �ل�سالم
 بو�سو�رب.                                                             ق/و

م�سابقة لأف�سل ت�سميم طابع بريدي يخّلد ا�ستعادة رفات ال�سهداء
�ملو��سالت  و  �لربيد  وز�رة  �أطلقت 
م�سابقة  �لال�سلكية،  و  �ل�سلكية 
طابع  ت�سميم  �أف�سل  الختيار  فنية 
�سهد�ء  رفات  ��ستعادة  يخلد  بريدي 
بيان  �أف���اد  و  �ل�سعبية.  �مل��ق��اوم��ة 
�لربيدي  �لطابع  ه��ذ�  �أن  ل��ل��وز�رة 
ال�سرتجاع  تخليد�  �إ�سد�ره  �سيتم 
�لزعماء،  لرفاة  �جلز�ئرية  �لدولة 
مبنا�سبة  �ل�سعبية  �لثور�ت  �سهد�ء 
58 لعيدي �ال�ستقالل و  �لذكرى �ل� 

باأن  ذ�ته  �مل�سدر  �أو�سح  و  �ل�سباب. 
�الأطفال  لفئة  موجهة  �مل�سابقة  هذه 
دون 16 �سنة و �الأ�سخا�ض �لبالغني، 
تر�سل  �مل�ساهمات  �أن   �إىل  م�سرية 
للوز�رة،  �الإل��ك��رتوين  �لربيد  عرب 
�ل�سن  و  �للقب  و  �الإ�سم  ذكر  مع 
يوم  قبل  �لهاتف   رقم  و  �لعنو�ن  و 
يتح�سل  كما  �جل��اري.  جويلية   12
من  �ختياره  �سيتم  �لذي  �لت�سميم 
�ست�سكل  خمت�سة،  جلنة  ط��رف 

�ملكلفة  �لدولة  كتابة  مع  بالتن�سيق 
و  �ل�سينماتوغر�فية  بال�سناعة 
مالية.  مكافاأة  على  �لثقايف،  �الإنتاج 
�للتان  �مل�ساهمتان  �ستحظى  فيما 
�لثالثة  و  �لثانية  �ملرتبتني  �ستحتالن 
�سنة   16 دون  لالأطفال  بالن�سبة 
على  لهم  ت�سجيعا  خا�ض،  بتكرمي 
-ي�سيف  �الإبد�عية  ملكاتهم  تنمية 
هذ�  �أن  �إىل  �لبيان  لفت  و  �مل�سدر- 
�لدفعة  ��سرتجاع  �سيخلد  �لطابع 

�أربعة  رف��ا   من  �ملتكونة  �الأوىل 
وع�رشين �سهيد� من زعماء �لثور�ت 
يتقدمهم  رف��اق��ه��م،  و  �ل�سعبية 
�ل�سهيد �لرمز حممد �الأجمد بن عبد 
بوبغلة”  ب�”�ل�رشيف  �ملعروف  �ملالك 
�لزعاط�سة  ث��ورة  قائد  �ل�سهيد  و 
ُحرمو�   �لذين  بوزيان،  �أحمد  �ل�سيخ 
ثرى  تو�سد  يف  �لطبيعي  حقهم  من 

وطنهم طيلة �أكرث من 170 �سنة.
ق/و
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.ع منلـي 
---------------- 

�أم�ض،  قام  ذ�ته،  �ل�سياق  ويف 
للمنظمة  �ل��والئ��ي  �ملكتب 
و�إر���س��اد  حلماية  �جل��ز�ئ��ري��ة 
بهبة  وحم��ي��ط��ه،  �مل�ستهلك 
ت�����س��ام��ن��ي��ة ل��ف��ائ��دة ق��ط��اع 
يف  متثلت  بالوالية،  �ل�سحة 
طبي  لبا�ض  وحدة   1000 منح 
وح��دة  و500  كامل  وق��ائ��ي 
طاقم  و500  طبي  معطف 
و8  للمر�سى  �رشير  غطاء 
مع  �أك�سيجني  منظم  وحد�ت 
قناع  و81  �لتدفق  مقيا�ض 
قنية  و91  م��رن  �أك�����س��ج��ني 
قناع  و160  �الأك�سجني  �الأنف 
نظارة  و130  �سفاف  وقائي 
كحويل  معقم  و288  وقائية 

م��اء  وح���دة  و450  لليدين 
معدين.

ح�سبما  �ملبادرة،  هذه  وتاأتي 
ف�����اد ب���ه رئ��ي�����ض �مل��ك��ت��ب  �أ
بالو�دي،  للمنظمة  �لوالئي 
�لو�دي  والية  جتار  من  كدعم 
بن  �سيرب�ت  ر�أ�سهم  وعلى 

�ل�سحي  للقطاع  �ل�سا�سي 
ول��ل�����س��ل��ك �ل��ط��ب��ي و���س��ب��ه 
جائحة  مو�جهة  يف  �لطبي 

. كورونا
����س���ار رئ��ي�����ض �مل��ن��ظ��م��ة  و�أ
قلة  رغ���م  ن����ه  �أ ب���ال���والي���ة، 
لهذه  �مل��ادي��ة  �الإم��ك��ان��ي��ات 

ف�سلت  ن��ه��ا  �أ �إال  �جلمعية 
ومتطوعيها  �أع�سائها  جتنيد 
����س���و�ق  و�الأ �ل�����س��و�رع  يف 
و�مل�ساحات  �لنقل  وو�سائل 
مع  ل��ل��ت��ح��دث  �ل��ت��ج��اري��ة، 
باأهمية  قناعهم  و�إ �ملو�طنني، 
�الأط��ب��اء  بتعليمات  �لتقّيد 
ب��ال��ن��ظ��اف��ة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف 
�جل�سدية،  �ملالم�سة  وع��دم 
مطويات  توزيع  خالل  من  �أو 
عن  ناهيك  ذل��ك،  �إىل  تدعو 
����رش�ء ك��م��ام��ات وق��ف��از�ت 
على  لتوزيعها  ومطهر�ت، 
ذ�ت  �لعائالت  على  �أو  �ملارة 
�أو�سح  كما  �ل�سعيف،  �لدخل 

"�لتحرير". ل� 

بع�ض  ومن  اخت�سا�ساتها،  اختالف  وا�سعا من خمتلف اجلمعيات على  كورونا، جتندا  وباء  انت�سار  منذ  الوادي  ت�سهد ولية 
بالتعليمات  التقّيد  على  املواطنني  حلث  التح�سي�سية،  والن�ساطات  التطوعية  العمليات  يف  للم�ساركة   ، املح�سنني  التجار 

"التحرير". لحظت  ح�سبما  كورونا،  فريو�ض  انت�سار  لتفادي  ال�سحية 

ال�سرورية امل�ستلزمات  ببع�ض  كورونا  مبر�سى  اخلا�ض  ال�سط  م�ست�سفى  متويل 

�أول  �ن��ت��ف�����ض، 
م�������ض، ���س��ك��ان  �أ
م��ار���ض   19 ح��ي 
���س��ك��ن(   70 (
مب��دي��ن��ة �ل����و�دي 
����س���د �إح���ت���الل 
ب��اع��ة �مل��خ��در�ت 
و�حل��������ب��������وب 
باحلي،  �ملهلو�سة 
�إىل  وحت���وي���ل���ه 
فيه  مت��ار���ض  وك��ر 
ن�����و�ع  ج��م��ي��ع �أ
و�ل�سذوذ  �لعنف 
�أك��ده  ح�سبما   ،

. ن ل�سكا �
و�أ���س��اف ه��وؤالء، 

ي��ث��ري  ب����ات  �ل���و����س���ع  �أن 
معاي�سته  ظل  يف  �سخطهم 
�إىل  باالإ�سافة  ونهار�،  ليال 
بني  تندلع  �لتي  �ال�ستباكات 
و�الأ�سلحة  بال�سيوف  �لباعة 
�سكان  على  ثر  �أ مما  �لبي�ساء، 
بع�سهم  �أ�سطر  حتى  �حل��ي 
نحو  و�النتقال  بيته  هجر  �إىل 

مانا. �أ �أكرث  �أخرى  مناطق 
وع��ل��ي��ه، ي��ن��ا���س��د ه����وؤالء 
�الأمنية  �ل�سلطات  �ل�سكان 
�لوالية  و�يل  ر�أ�سهم  وعلى 
حتى  �لعاجل  �لتدخل  �رشورة 
وتنفلت  �لو�سع  يتفاقم  ال 
بني  ����س���و�أ  �الأ �إىل  م����ور  �الأ
وهذه  مار�ض   19 حي  �سكان 

�ملنحرفني. من  �لفئة 
ي�سني حممد 

نا�سدوا ال�سلطات الأمنية وعلى راأ�سهم وايل الولية التدخل العاجل

احتجاج �سكان حي 19 مار�ض �سد باعة 
املخدرات واحلبوب املهلو�سة

كلف خزينة الدولة مليارات الدينارات ...

مقاول يتبع �سيا�سة الربيكولج مب�سروع الكهرباء يف حا�سي خليفة
قلق املواطنني يف تزايد  

�سكان بلدية اجلهة اجلنوبية من عا�سمة 
الولية ي�ستكون من ندرة ال�سيولة  

ال�سكان عربوا عن ا�ستيائهم

الأ�سواق الفو�سوية بوؤرة لتف�سي فريو�ض كورونا

حي  مو�طني  من  �لعديد  عرب 
خليفة  حا�سي  غرب  �ل�رشقية 
والية  عا�سمة  �رشقي  �لو�قعة 
�ل�سديد  ��ستيائهم  عن  �لو�دي 
�لتي  �لربيكوالج  �سيا�سة  من 
�ملكلف  �مل��ق��اول  يعتمدها 
�حلي  بهذ�  �لكهرباء  مب�رشوع 
ب�سبب  �نتظاره  طال  و�ل��ذي 

�لكاذبة  و�لوعود  �لت�سويف 
�ملتعاقبة  �ملجال�ض  طرف  من 
يبدو  لكن  �لبلدية  ذ�ت  على 
�مل�رشوع  هذ�  �جناز  �أن  ح�سبهم 
ل��ل��م��و����س��ف��ات  ي��خ�����س��ع  ال 
�حلفريات  تتم  حيث   ، �لتقنية 
ذ�ت  ل��ك��اب��الت  �ل��ن��اق��ل��ة 
بني  ت��رب��ط  ف��ول��ط   30.000

�جلهة  هذه  يف  �لتحويل  غرف 
دون  �مل��ي��اه  ق��ن��و�ت  مب��ح��اذ�ة 
يرتتب  مما   ، �لعازل  ��ستعمال 
من  �لتقني  �خل��ط��اأ  ه��ذ�  ع��ن 
هذ�  حتول  قد  وخيمة  عو�قب 
نقمة  �ىل  نعمة  من  �مل�رشوع 
هذ�  مو�طنو  مانقله  ح�سب   ،
يف  مطالبني   ، للتحرير  �حلي 

�مل�سوؤولني  من  �لوقت  ذ�ت 
�مل�رشوع  هذ�  مبتابعة  �ملكلفني 
�ل��دول��ة  خزينة  كلف  �ل��ذي 
الجنازه  �لدينار�ت  مليار�ت 
�إىل  �ل��ن��ه��اي��ة  يف  ل��ي��ت��ح��ول 
يف  حتدث  قد  لكارثة  م�سدر 

...... �أي وقت 
مبارك  قدودة 

بلديات  �سكان  من  عدد  عرب 
عا�سمة  من  �جلنوبية  �جلهة 
�لتحرير  ليومية  �ل��والي��ة 
�أح��ي��اء  مبختلف  و�لقاطنني 
و�ملجاورة  �لبيا�سة  بلدية 
�ل��رب��اح  ����س���ورة  يف  ل��ه��ا 
عن   ، و�ل��ن��خ��ل��ة  و�ل��ع��ق��ل��ة 
ن��درة  م��ن  �ل�سديد  قلقهم 
مكاتب  د�خ���ل  �ل�����س��ي��ول��ة 
من  �جلنوبية  باجلهة  �لربيد 
بعد  خ�سو�سا   ، بلدياتهم 
يف  �لكافية  �حل��ل��ول  غياب 
و�زد�دت  �أخ����رى  ج��ه��ات 
عيد  م��ق��رب��ة  م����ام  �أ �حل����ّدة 
رغبة   ، �مل��ب��ارك  �الأ���س��ح��ى 
�قتناء  مبلغ  لدفع  ما  �إ منهم 
�أو  للمتعاملني  �الأ�سحية 
�سطر  دفع  �أو  �ملو��سي  مربي 
لهوؤالء  �الإجمايل  �سعرها  من 
�أو  �ل�سيولة  غياب  �أن  �إال 
�لكافية  �ملبالغ  توفر  ع��دم 
ز�د  �الأك�ساك  من  ل�سحبها 
خ�سارة  ح��ول  تخوفهم  من 
�ملربني  ه��وؤالء  مع  �لتعامل 
زي���ادة  م����ام  �أ خ�����س��و���س��ا   ،

قبل  م���ن  �ل��ط��ل��ب  ن�����س��ب��ة 
و�لذي  لرو�تبهم   �ملو�طنني 
ت��ردده��م  ب��و����س��ط��ة  �زد�د 
�ملقر�ت  جميع  على  بكرثة 
�أك�ساك  وف��روع  �لرئي�سية 
�ملذكورة  للبلديات  �لربيد 
�لتخّوف   من  ز�د  مما   ، نفا  �أ
�لطالبني  عدد  زيادة  ب�سبب 
ل��ل�����س��ي��ول��ة د�خ����ل �أروق����ة 
خ�سو�سا   ، �لربيد  م�سالح 
�لوباء  �نت�سار  تز�يد  ظل  يف 
ور�ء  ك���ان  �ل���ذي  ب��اجل��ه��ة، 
�لذين  �ملر�سى  بع�ض  فقد�ن 
ت��وف��و� ب��ه��ذ� �ل��ف��ريو���ض  ، 
�جلهات  جميع  بذلك  لينا�سد 
لهذ�  ح��ّد�  بو�سع  �لو�سية 
ويف  �ل��ع��وي�����ض  �مل�����س��ك��ل 
حتى  �ملمكنة،  �الآجال  �أقرب 
د�خل  طويال  وقتا  ميكثو�  ال 
و�ملطالبة   �لربيدية  �لوحد�ت 
للتخل�ض  �ل�سيولة  بتوفري 
�أ�سبح  �لذي  �مل�سكل  هذ�  من 
يف  �ملو�طنني  م�سلحة  يعيق 

�لع�سيب. �لظرف  هذ� 
زياد    بو  �أ

من  �لعديد  �سكان  يطالب 
منهم  خا�سة  �لوالية،  بلديات 
باإز�لة  �لو�دي،  مدينة  قاطني 
�لو�قعة  �لفو�سوية  �الأ�سو�ق 
ملا  �ل�سكنية  �ملجمعات  و�سط 
لل�سحة  تهديد  من  ت�سكله 
ظل  يف  خا�سة  �لعمومية، 
�ملو�طنني  من  �لع�رش�ت  تو�فد 
�نتقال  �إمكانية  وزيادة  عليها 

كورونا. فريو�ض  عدوى 
�ن��ت�����رشت ب��والي��ة �ل���و�دي، 
�لعديد  �الأخرية،  �لفرتة  خالل 
�لفو�سوية،  ���س��و�ق  �الأ م��ن 
�لعام  �ملنظر  ت�سوه  باتت  �لتي 

حركة  تعطيل  يف  وت�ساهم 
معاناة  يف  وز�دت  �مل���رور، 
عدم  ظل  يف  �لنظافة،  عمال 
�ح����رت�م �مل��ح��ي��ط و�ل��ب��ي��ئ��ة، 
خملفات  م�ساء  ك��ل  وت���رك 
قارعة  على  و�لفو�كه  �خل�رش 
�لباعة  �كرت�ث  دون  �لطرق، 

. لني ملتجو �
�لفو�سوية  �الأ�سو�ق  عدد  ز�د 
معترب،  ب�سكل  �ل���و�دي  يف 
�حلجر  �إج���ر�ء�ت  م��ع  تز�منا 
�ل�سلطات  فر�ستها  �ل��ت��ي 
فريو�ض  �نت�سار  ب�سبب  �لعليا، 
توقف  ظل  يف  "كوفيد19-"، 

عن  �ل��ع��م��ال  م��ن  كبري  ع��دد 
�لكثري  ظهرت  حيث  �لعمل، 
ح��و�ف  على  ���س��و�ق  �الأ م��ن 
�أ�سحابها  �خت�ض  �لطرقات، 
و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�����رش  ب��ي��ع  يف 
وج��ود  م��ع  و����س��ع،  ب�سكل 
ي�سعون  �لذين  �لباعة  بع�ض 
غ��ر�ر  ع��ل��ى  �أخ����رى،  �سلعا 
لب�سة  �الأ �أو  �ملنزلية  �الأو�ين 

حذية. و�الأ
���س��و�ق  �الأ بع�ض  �ن��ت�����رشت 
�رشيع،  ب�سكل  �لفو�سوية 
كبري  عدد  قبال  �إ حمط  وباتت 
ليها  �إ ي�ساف  �ملو�طنني،  من 
�خ��ت��الط �مل��و�ط��ن��ني وزي��ادة 

�لفريو�ض. �نتقال  �إمكانية 
���س��و�ق  �الأ ه��ذه  ك��ان��ت  و�إن 
�ل��ف��و���س��وي��ة ت��ق��دم خ��دم��ة 
توفري  حيث  م��ن  للمو�طن، 
���س��ع��ار  وب��اأ �ل�سلع  خمتلف 
منا�سب  تفتح  كما  معقولة، 
دخل  م�سدر  وتكون  �سغل 
من  م��ع��ت��رب  ل��ع��دد  ورزق 
�سلبيات  �أن  �إال  �ل�سباب، 
�لتجارية  �لتجمعات  ه��ذه 

�إيجابياتها،  على  تفوق  باتت 
كبري  ع��دد  ��ستكى  �أن  بعد 
�الأو���س��اخ  م��ن  �ل�سكان  م��ن 
ما  ب�سبب  �ملحيط،  وت��ل��وث 
يوم  كل  �الأ�سو�ق  هذه  تخلفه 
تهّدد  �أ�سبحت  نفايات،  من 
خا�سة  �لعمومية،  �ل�سحة 
�ل�سيفية  �ل��ف��رتة  ه���ذه  يف 
درجة  و�رتفاع  تتز�من  �لتي 

�حلر�رة.
عن  ع��ربو�  �ل��ذي��ن  �ل�سكان 
�ل��ذي��ن  خ��ا���س��ة  ��ستيائهم، 
ه��ذه  حم��ي��ط  يف  ي��ق��ط��ن��ون 
�أكدو�  �لفو�سوية،  �الأ�سو�ق 
�سحة  ع��ل��ى  خ��ط��ر  وج����ود 
�ن��ع��د�م  ب�سبب  �مل�ستهلك، 
ظل  يف  �ل��ن��ظ��اف��ة،  ����رشوط 
وحتى  �حل�����رش�ت،  �ن��ت�����س��ار 
�إىل  ن��د�ء  موجهني  �لفئر�ن، 
للتدخل  �ملعنية  �ل�سلطات 
من  �ملجال  هذ�  تنظيم  �أجل  من 
لهم  ي�سكل  ال  حتى  �لتجارة، 
عليهم  وينغ�ض  ر�أ�ض  �سد�ع 

�ليومية. معي�ستهم 
ي�سني حممد 



�مليد�ين  �لربنامج  �إط��ار  يف 
�أمن  م�سالح  قبل  من  �مل�سطر 
مكافحة  �إىل  �لهادف  �لوالية 
ظ��اه��رة �الإج�����ر�م �حل�����رشي 
�سمان  ���س��ك��ال��ه،  �أ مبختلف 
�ملمتلكات  و  �ملو�طنني  حماية 
ال�سيما  �لعام  �لنظام  كذ�  و 
�أوقفت  �ل��ر�ه��ن،  �ل��وق��ت  يف 
للفرقة  �ل�����رشط��ة  ع��ن��ا���رش 
�لوالئية  بامل�سلحة  �جلنائية 
خالل  �لق�سائية  لل�رشطة 
�سخ�سا  �ملا�سي،  �الأ�سبوع 
من  ي��ب��ل��غ  ف��ي��ه  م�����س��ت��ب��ه��ا 
لتورطه  �سنة   )29 ( �لعمر 
قا�رش  ق�سية:حتري�ض  يف 
ع��ل��ى ف�����س��اد �الأخ������الق و 
ل��ه،  ت�سهيله  و  ت�سجيعه 
و  ت�سليم  بالت�سهري،  �لتهديد 
قا�رش  على  خمدر�ت  عر�ض 
ق�سد  م�رشوعة  غري  بطريقة 

�ل�سخ�سي. �ال�ستهالك 
م��ن��ي  �الأ �ل��ن�����س��اط  حيثيات 
بها  تقدم  �سكوى  �إىل  تعود 
 )41 ( �لعمر  من  يبلغ  �سخ�ض 
�لبالغ  �لطفل  �بنه  رفقة  �سنة 
مفادها  �سنة   )16 ( �لعمر  من 
�إىل  �الأخ����ري  ه���ذ�  ت��ع��ر���ض 
�مل�ستكى  قبل  من  �الب��ت��ز�ز 
�ل��ذي  �ل��ذك��ر،  �ل�سالف  م��ن 

على  �مل��خ��در�ت  بعر�ض  ق��ام 
�ال�ستهالك،  �أجل  من  �لطفل 
مالية  مبالغ  على  حت�سله  مع 
م��ن��ه )�ل��ط��ف��ل( ع��ن ط��ري��ق 
تعاطيه  �رش  باإف�ساء  �لتهديد 
و  �لبحث  للمخدر�ت.عمليات 
�لفرقة  با�رشتها  �لتي  �لتحري 
�ملفتوح،  �لتحقيق  �إط��ار  يف 
�أ�سفرت   �حلال  ق�سية  ب�ساأن 
توقيف  عن  وجيز  ظرف  يف  و 
م�ستوى  على  فيه  �مل�ستبه 
بعد  �الأغ��و�ط  مدينة  و�سط 
حمكمة،  �أمنية  خطة  و�سع 
�إىل  حتويله  �لفور  على  ليتم 
��ستكمال  و  �مل�سلحة  مقر 
�لق�سية.بعد  يف  �لتحقيق 
�جلز�ئية  �الإجر�ء�ت  ��ستكمال 
�مل�ستبه  تقدمي  مت  للق�سية، 
م����ام �ل�����س��ي��د وك��ي��ل  ف��ي��ه �أ
حمكمة  ل���دى  �جل��م��ه��وري��ة 
ملفه   �أح��ال  �ل��ذي  �الأغ���و�ط، 
�لفوري  �ملثول  �إج��ر�ء�ت  �إىل 
بعقوبة  د�نته  �إ لتتم  للجل�سة، 
حب�سا  �سنو�ت   )03 ( ث��الث  
�حلب�ض  ي��د�ع��ه  �إ م��ع  ن��اف��ذ�، 
نافذة  مالية  غر�مة  و  �ملوؤقت، 

دج(.  200000.00 ( قدرها 
ق/ج

�مل�سالح  م��دي��ري��ة  ���رشع��ت 
�ل��ف��الح��ي��ة ب��والي��ة ورق��ل��ة، 
يف  �جل��اري  �ال�سبوع  ب��د�ي��ة 
فة  �آ من  للوقاية  جديدة  حملة 
يربو  ما  معاجلة  عرب  "بوفروة" 
منتجة. نخلة  �ألف   635 عن 
�لوطنية  �حل��م��ل��ة  �إط���ار  يف 
�لنباتية،  �ل�سحة  حل��م��اي��ة 
 11 �إ�سهام  �لعملية  ت�سهد 
فالحني  و  خا�سة،  موؤ�س�سة 
�لوطني  �ملعهد  �إىل  باالإ�سافة 
بغرد�ية. �لنباتات  حلماية 
مدير  ز�وي  بن  �سليم  ك�سف 
�جل  من  ّنه  �أ �لفالحية  �مل�سالح 

كل  جتنيد  مت  �لعملية  �جن��اح 
�لب�رشية  و  �ملادية  �لو�سائل 
موؤ�س�سة   11 باإ�سهام  ذلك  و 
باالإ�سافة  فالحني  و  خا�سة 
حلماية  �لوطني  �ملعهد  �يل 
مت   كما  ب��غ��رد�ي��ة.  �لنباتات 
�ملبيد�ت  من  كميات  توزيع 
�سهر  مطلع  منذ  �حل�����رشي��ة 
عملية  ملبا�رشة  �ملنق�سي  ماي 
و�حات  م�ستوى  على  �لوقاية 
بلديات  خمتلف  عرب  �لنخيل 
�لله  عبد  جهته  �لوالية.من 
�لدعم  م�سلحة  رئي�ض  دجال 
�ل��ت��ق��ن��ي ب��امل��ع��ه��د �ل��وط��ن��ي 

�ملعهد  ّن  �أ �لنباتات،  حلماية 
���س��ّخ��ر ك��اف��ة �الإم��ك��ان��ي��ات 
�لوقائية  �لعملية  هذه  الإجناح 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ب�����س��ات��ني 
ورقلة.لتفادي  بوالية  �لنخيل 
�أحلقها  �لتي  �لفادحة  �خل�سائر 
�لتمور  مبنتوج  �لبوفروة  د�ء 
�ملح�سول  تر�جع  يف  فت�سبب 

�لفارطة.  �ل�سنة  خالل 
و�حدة  "بوفروة"  فة  �آ تعد  و 
�لتي  �لطفيلية  ف��ات  �الآ من 
وهو  �ملثمر،  �لنخيل  ت��دم��ر 
له  ع��ن��ك��ب��وت  ع��ن  ع��ب��ارة 
درج��ات  حتمل  على  �ل��ق��درة 

�أ�سعة  و  �ل��ع��ال��ي��ة  �حل����ر�رة 
يت�سبب  و  �لقوية،  �ل�سم�ض 
�لذي  �ملر�ض،  هذ�  ظهور  يف 
ي�رش  و  �ل��ن��خ��ي��ل  ي�����س��ي��ب 
�لتمور،  نوعية  و  بكميات 

�رشحه. جرى  مثلما 
�ن والية  �سارة �يل  �الإ و جتدر 
من  ث��روة  تتوفرعلى  ورقلة 
من  ب��اأك��رث  ت��ق��در  �ل��ن��خ��ي��ل 
خمتلف  م��ن  نخلة  م��ل��ي��وين 
منت�رشة  �ل��ت��م��ور،  �أ���س��ن��اف 
تفوق  �إجمالية  م�ساحة  على 

. هكتار   25.000
فا�سل  بن  يو�سف 

من  ���س��ح��ن��ة  خ�����س�����س��ت   
�ملائية  �مل��و�رد  �أ�سغال  عتاد 
�سبكة  �سيانة  و  لتح�سني 
ل�سكان  �ل�رشب  مبياه  �لتموين 
�حلدودية  تيمياوين  بلدية 
باجي  برج  �ملنتدبة  بالوالية 
جنوب  كلم   950 ( خم��ت��ار، 
ح�سبما  �ل��والي��ة(،  عا�سمة 
و  �لوالية.   م�سالح  من  علم 
�لتكفل  �إىل  �لعملية  تهدف 
بلدية  �سكان  بان�سغاالت 
ت��ي��م��ي��اوي��ن �حل���دودي���ة يف 
�لتزود  خدمة  حت�سني  جمال 
�سهدت  �لتي  �ل�رشب،  مبياه 
بقناة  عطل  ب�سبب  �نقطاعا 

على  �حليوية  �مل��ادة  هذه  جر 
�سار  �أ كما  كلم،   100 م�سافة 
�لعربي.و  بهلول  �أدر�ر  و�يل 
من  �ل�����س��ح��ن��ة  ه���ذه  ت�����س��م 
�سلمتها  �ل��ت��ي  �مل���ع���د�ت 
بقيمة  �ملائية،  �ملو�رد  وز�رة 
مليون   80 جت��اوزت  مالية 
�سهاريج  ���س��اح��ن��ات  دج، 
�أجهزة  و  �حلفر  ليات  �آ و  �ملياه 
توفري  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����س��خ، 
لتعزيز  ���س��غ��ل  م��ن��ا���س��ب 
�ل�سبكة.و  هذه  ت�سيري  جهود 
�ملتكون  �لعتاد  هذ�  �سي�سمح 
ن��ارة  �الإ �سو�مع  من  �أي�سا 
�سمان  �أج��ل  م��ن  �لليلية، 

�ل�سيانة  �أ�سغال  ��ستمر�ر 
�لليلية  �ل���ف���رت�ت  خ���الل 
فرق  جهود  وت��رية  بت�رشيع 
�أعطاب  الإ�سالح  �ل�سيانة 
نقاط  معاجلة  و  �ل�سبكة 
ت�����رشب �مل��ي��اه ع��ل��ى ط��ول 
�ل�سياق  يف  �ل��ق��ن��اة.و  مم��ر 
�ست�رشع  جلنة  �سكلت  ذ�ته، 
�سهر  خ���الل  م��ه��ام��ه��ا  يف 
لت�سخي�ض  �جلاري،  جويلية 
نقل  وعملية  �ل��و���س��ع��ي��ة، 
مبياه  �لتزويد  خدمة  ت�سيري 
�لبلدية  م�سالح  من  �ل�رشب 
�جل��ز�ئ��ري��ة  ���س�����س��ة  م��وؤ �إىل 
ه��ذ�  يف  مت  ح��ي��ث  ل��ل��م��ي��اه، 
مقرين  تخ�سي�ض  �ل�ساأن 
للمياه  للجز�ئرية  د�ري���ني  �إ
خمتار  باجي  برج  من  بكل 
م�سكنني  و  ت��ي��م��ي��اوي��ن  و 
�أع��و�ن  ت��وف��ري  و  وظيفيني 
�لرئي�سية  �ل��ق��ن��اة  ح��ر����ض 
�لت�سدي  �أج��ل  من  للمياه، 

�لع�سو�ئي. �لربط  لظاهرة 
�ملدير  �أو�سح  جانبه،  من  و 
�جلز�ئرية  ملوؤ�س�سة  �ل��ع��ام 
عمريو�ض،  �إ�سماعيل  للمياه، 
�ملتخ�س�ض  �لعتاد  ه��ذ�  �أن 

�لت�سيري  �سمان  نه  �ساأ من 
�ملائي  �ملرفق  لهذ�  م��ث��ل  �الأ
5ر2  ��ستهلك  �لذي  �لهام، 
�لذي ي�سم حقال  و  مليار دج 
�ي�سال  قناة  و  �ملياه  جللب 
كلم   100 م�سافة  على  �ملياه 
من�ساآت  و  لل�سخ  حمطات  و 
�مل�سوؤول  للتوزيع.و�أ�ساف 
�ملياه  جلب  م�رشوع  �أن  ذ�ته 
�لذي  "طاقار�وت"  حقل  من 
 ،2015 منذ  �أ�سغاله  �كتملت 
�أوك���ل���ت م��ه��م��ة ت�����س��ي��ريه 
�إىل  تيمياوين  بلدية  مل�سالح 
حتويله  ليتم   ،  2018 غاية 
�إىل  ت��دري��ج��ي��ا  ت�����س��ي��ريه  و 
للمياه  �جلز�ئرية  موؤ�س�سة 
تعمل  ذ�ت��ه  �ل�سياق  يف  .و 
للمياه  �جلز�ئرية  موؤ�س�سة 
م�سالح  م��ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
�خلدمة  حت�سني  على  �لوالية 
مبياه  للتزويد  �لعمومية، 
��ستكمال  خالل  من  �ل�رشب 
ه��ذه  ت�سيري  ن��ق��ل  عملية 
نحو  �لبلديات  من  �خلدمة 
ح�سب  ���س�����س��ة،  �مل��وؤ ه���ذه 

ذ�ته. �ملتحدث 
ق/ج

�إط����������ار  يف 
�ل�����ربن�����ام�����ج 
�مل�سطر  �مليد�ين 
م���������ن ق����ب����ل 
م���ن  م�����س��ال��ح �أ
�لهادف  �لوالية 
م��ك��اف��ح��ة  �إىل 
ظ��اه��رة �الإج��ر�م 
�حل���������������رشي، 

�سمان  ���س��ك��ال��ه،  �أ مبختلف 
�ملمتلكات  و  �ملو�طنني  حماية 
ال�سيما  �لعام  �لنظام  كذ�  و 
�أوق��ف   �ل��ر�ه��ن،  �ل��وق��ت  يف 
للفرقة  �ل�����رشط��ة  ع��ن��ا���رش 
�لوالئية  بامل�سلحة  �جلنائية 
خالل  �لق�سائية  لل�رشطة 
�سخ�سا  �ملا�سي،  �الأ�سبوع 
�لعمر  من  يبلغ  فيه  م�ستبها 
ق�سية  يف  لتورطه  �سنة   )30 (
كحولية  م�����رشوب��ات  ح��ي��ازة 
�لبيع،  ق�سد  رخ�سة  دون 
بطريقة  عقلية  ثر�ت  موؤ حيازة 
�لبيع.  ق�سد  ���رشع��ي��ة  غ��ري 
م��ن��ي  �الأ �ل��ن�����س��اط  حيثيات 
معلومات  ��ستغالل  �إىل  تعود 
�لذكر  �ل�سالف  بحيازة  تفيد 
ل��ك��م��ي��ة م���ن �مل�����رشوب��ات 
بيعها  �أج��ل  م��ن  �لكحولية 
د�خ��ل  �رشعية  غ��ري  بطريقة 
�أح���د �مل�����س��اك��ن �مل��ت��و�ج��دة 
ب��و���س��ط م��دي��ن��ة �الأغ����و�ط، 
و  �الإط����ار  ه���ذ�  يف  مت  ي���ن  �أ
ب��ع��د ����س��ت��ي��ف��اء �الإج����ر�ء�ت 
تفتي�ض  مّت  �ل��ق��ان��ون��ي��ةن 
من  �لذكر  �ل�سالف  �مل�سكن 

�لتابعة  �ل�رشطة  عنا�رش  قبل 
بامل�سلحة  �جلنائية  للفرقة 
�لق�سائية،  لل�رشطة  �لوالئية 
عن  �لعملية  ه��ذه  لت�سفر 
من  ك��م��ي��ة  وح��ج��ز  ���س��ب��ط 
�مل�������رشوب���ات �ل��ك��ح��ول��ي��ة 
من  وح���دة   )772 ( ب���  ت��ق��در 
�الأحجام،  و  ن��و�ع  �الأ خمتلف 
مايل  مبلغ  حجز  و  �سبط 
من  دج(   47150.00 ( ق��دره 
�الإجر�مي،  ن�ساطه  عائد�ت 
كمية  �سبط  �إىل  باالإ�سافة 
كانت  �لعقلية  ثر�ت  �ملوؤ من 
ثر  �إ على  ليتم  للبيع،  موجه 
حتويله  و  �ملعني  توقيف  ذلك 
مقر  �إىل  �مل��ح��ج��وز�ت  م��ع 
يف  حتقيق  ُفتح  و  �مل�سلحة، 
��ستكمال  �حلال.بعد  ق�سية 
للق�سية  �جلز�ئية  �الإج��ر�ء�ت 
م��ام  �أ فيه  �مل�ستبه  تقدمي  مت 
�جلمهورية  وك��ي��ل  �ل�سيد 
�لذي  �الأغو�ط،  حمكمة  لدى 
�إج��ر�ء�ت  على  ملفها  �أح��ال 
ليتم  للجل�سة،  �لفوري  �ملثول 

�ملوؤقت. �حلب�ض  يد�عه  �إ
ق/ج
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ورقلة تتدعم مبحطة ال�سغط العايل للكهرباء 
املتو�سط و املنخف�ض

 يو�سف بن فا�سل
---------------- 

على  �لر�بعة  �ملحطة  يعترب  و 
م�����س��ت��وى �ل��والي��ة ،ك��م��ا مت 
 03 �إجن��از  برجمة  باملنا�سبة  
�مل��دى  على  �أخ���رى  حم��ط��ات 
�سنة  غ��اي��ة  �إىل  �ل��ق�����س��ري 
�لتي  �مل�ساريع  2022.وهي 
علي  �ل��ق�����س��اء  �سانها  م��ن 
�النقطاعات  و  �لنق�ض  ظاهرة 
�لكهرباءي  للتيار  �ملتكررة 
ف�سل  يف  خا�سة  باجلنوب، 
�ل�����س��ي��ف وع���ل���ى ه��ام�����ض 
�ملخلدة  �الحتفاالت  تو��سل 

�ال�ستقالل  ع��ي��دي  ل��ذك��رى 
�ل�سيد  ���رشف  �أ �ل�سباب؛   و 
و�سع  ع��ل��ى  �ل��والي��ة  و�يل 

 700 مل�رشوع  �سا�ض  �الأ حجر 
و    " باالإيجار  بيع   " م�سكن 
�نطالقه. �سارة  �إ �أعطى  �لتي 

�كد  خويلد.كما  �سيدي  بد�رة 
�لزيارة   خالل  بو�ستة   �بوبكر 
بالتعهد�ت  �الل��ت��ز�م  على 
ملكتتبي  �ل�سكنات  بتوزيع 
م�سدد�   ، وقت  �أ�رشع  عدل يف 
على  �ملعنية  �مل�سالح  على 
���س��غ��ال  �ل��رف��ع م��ن وت���رية  �أ
ليكون   ، �لتهيئة  و  �الإجن��از 
ل���ه ل���ق���اء م���ع �مل��و�ط��ن��ني، 
ال   ، الن�سغاالتهم  فيه  ��ستمع 
ذلك  و  عدل  مكتتبي  �سيما 
من  �مل��ت�����رشري��ن  لتخلي�ض 
وهو  بالوالية،  �ل�سكن  �أزمة 

. ّرقهم    �أ لطاملا  �لذي  �ل�سبح 

اإطار  الحتفالت املخلدة لذكرى58 لعيدْي ال�ستقالل و ال�سباب ا�سرف وايل ولية ورقلة علي و�سع حيز اخلدمة  حمول التيار  يف 
�سيكفل   �ساأنه  من  الذي  امل�سروع  هو  و  املحطة،  البي�ساءـ  عني  ببلدية  املنخف�ض،املتواجد  و  املتو�سط  اإىل  العايل  ال�سغط  ذا  الكهربائي 

ورقلة...  مدينة  تغطية 

بالإيجار  بيع  �سكن   700 ح�سة  من  ت�ستفيد  خويلد   حتري�ض قا�سر على ف�ساد الأخالق�سيدي 
 و ت�سجيعه بالأغواط 

حملة جديدة ملعاجلة 635 األف نخلة من اآفة بوفروة بورقلة 

جتنيد عتاد لتح�سني خدمة التموين مبياه ال�سرب ببلدية تيمياوين باأدرار 

 الإطاحة مبروج امل�سروبات الكحولية 
و املوؤثرات العقلية بالأغواط 
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ا�ستعادة جماجم املقاومني يعك�ض ال�ستمرارية
 و التوا�سل التاريخي 

عي�ض علجية 
-----------------

�أن �ل�سعب �جلز�ئري و�حلكومة  �إال 
هذ�  على  ت�ستغل  ظلت  �جلز�ئرية 
و  �لتاريخي  و  �لوطني  �لعمق 
ت�سليمهم  مطلب  على  ت�رّش  ظلت 
ما  و  وطنهم  يف  دفنهم  �إع��ادة  و 
عند  موجودة  �ل�سعلة  هذه  ت��ز�ل 
�سنة   58 بعد  �جلز�ئري  �ل�سعب 
دليل  خ��ري  و   ، �الإ���س��ت��ق��الل  م��ن 
�الإق��ب��ال   و  �جلماهريي  �لتفاعل 
�لرفاة،   لتوديع  �لكبري  �ل�سعبي 
بالفرحة  �لدموع  فيها  �متزحت 
�أ�ساف  كما  هذ�  و  �لزغاريد،  و 
�لتو��سل  و  �الإ�ستمر�رية  يعك�ض 
نقول  يجعلنا  ه��ذ�  و  �لتاريخي 
تعترب  �لوطنية  �ملقومات  هذه  �إن 
�ستبقى  و  م�ستمرة،  و  قوة  ركيزة 
و  خا�سة  �مل�ستقبل،  يف  لالأجيال 
�أن �حلدث �لتاريخي، جاء يف وقته 
لعيدي   58 �ل�:  �لذكرى  �إحياء  مع 

�ل�سباب. و  �ال�ستقالل 
ن�رش�لدين  �لدكتور  و��ستطرد 
طبيعة  من  �إن��ه  بالقول  بوزيان  
�لتاريخي من  �حلدث  هذ�  �أن  �حلال 

�لرت�ث  �لذ�كرة و نقل  �إحياء  �سانه 
�إىل  جيل  من  �جلز�ئري  �لتاريخ  و 
�لتي  �ملبادرة  ذلك  يف  مثمنا  جيل، 
و  �جلز�ئرية   �ل�سلطات  بها  قامت 
�لتي  �لذ�كرة  قناة  فتح  م�رشوع 
�ل�سلطات  وعي  جهة  من  تعك�ض 
على  �لعمل  �أخ���رى  جهة  م��ن  و 
يف  �الإعالم،   و�سائل  دور  تعميق 
�لتاريخية  بقيمهم  �جلز�ئريني  ربط 
و �لوطنية، و باملوؤ�س�سات �الأخرى 
و  �لرتبوية  �ملنظومة  غر�ر  على 

و  �ملوؤ�س�سات،  كل  و  �جلامعية 
�ملقاومني  �أحفاد  من  و�حد�  لكونه 
ن�رش  ق��ال  بوزيان  �ل�سيخ  هو  و 
�لدين بوزيان �أن هذ� �حلدث يعترب 
يحيي  وهو  للجز�ئر  و  لنا  فخر� 
�جليل  ي�سجع  و  �أجد�دنا  جمهود�ت 
�أكرث  يجعله  و  �أكرث  �لعمل  على 

بوطنه. �عتز�ز� 
�لدين  ن�رش  �ل��دك��ت��ور  �أ���س��اد  و 
�جلز�ئري  �ل�سعب  بهبة  بوزيان 
�لرفاة،  ت�سييع جنازة   و  ال�ستقبال 

�لتقارير،  ح�سب  و  �الإ�سارة  جتدر 
بلقا�سي  فريد  علي  �مل��وؤرخ  كان 
�لرفات  وج��ود  �كت�سف  من  �أول 
�جلز�ئريني  �مل��ق��اوم��ني  وجماجم 
بباري�ض،  �الإن�سان"  "متحف  يف 
عندما كان يجري عام 2011 بحثًا 
�سد  �ل�سعبية  �ملقاومة  قادة  حول 
�جلز�ئر،  يف  �لفرن�سي  �ال�ستعمار 
هذه  ع��ن  ���س��ور�  حينها  ون�����رش 
�ل�سلطات  على  فكان   ، �جلماجم 
حتت  و  ت��ت��ح��رك،  �أن  �جل��ز�ئ��ري��ة 
عّدة  و�ل�سيا�سي،  �ملدين  �ل�سغط 
دبلوما�سيني  تن�سيقية  بني  لقاء�ت 
�خلارجية  عن  وممثلني  جز�ئريني 
�أن  �إىل  �جلماجم،   ب�ساأن  �لفرن�سية 
�إميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�ض  تعهد 
قام  �لتي  زيارته  خالل  ماكرون، 
 2017 بها �إىل �جلز�ئر يف دي�سمرب 
�ملقاومة  �سهد�ء  جماجم  بت�سليم 
�حلكومة  وك��ل��ف��ت  �ل�سعبية، 
)قدماء  �ملجاهدين  وزير  �جلز�ئرية 
�مل���ح���ارب���ني( �ل��ط��ي��ب زي��ت��وين 
�ل�سوؤون  وز�رة  مع  بالتن�سيق 
ر�سمي  طلب  الإع���د�د  �خلارجية 

ال�سرتجاعها. 

قال الدكتور ن�سر الدين  بوزيان اأ�ستاذ الإعالم و الت�سال بجامعة ق�سنطينة 3 �سالح بوبنيدر و واحد من اأحفاد رجل املقاومة 
التاريخي املتمثل يف ا�ستعادة جماجم املقاومني له رمزيته اخلا�سة رغم  اإن احلدث  ال�سعبية ال�سيخ بوزيان يف لقاء هاتفي، 

م�سي 170 �سنة.

توزيع حوايل 5000 وحدة �سكنية بحلول اأول نوفمرب �سهادة لأحد اأحفاد املقاوم البطل ال�سيخ بوزيان ،ن�سر الدين بوزيان اأ�ستاذ الإعالم و الت�سال بجامعة ق�سنطينة 3 :

تيارت،�ل�سيد  والي��ة  و�يل  حدد 
مبنا�سبة  در�م�سي"  �أمني  "حممد 
و  �ال�ستقالل  بعيدي  �الحتفال 
 5 لتاريخ  ،�مل�����س��ادف  �ل�سباب 
قاعة  �سنة،من  كل  من  جويلية 
�لثقايف  ب��امل��رك��ز  �مل��ح��ا���رش�ت 
�ل��والي��ة  بعا�سمة  �الإ���س��الم��ي 
نوفمرب  �أول  ت��اري��خ  ت��ي��ارت، 
�ل�سنة  نهاية  غاية  �ىل  �ملجيد،و 
 5000 ي��ق��ارب  م��ا  ،ل��ت��وزي��ع 
�ل�سكن  �إطار  يف  �سكنية  وحدة 
�أن  �الإي��ج��اري،ب��ع��د  �لعمومي 
ل  رم���زي  ت��وزي��ع  على  �أ����رشف 
لفائدة  �سكنية  وح���دة   1831
بلديات  من  كل  عرب  م�ستفيدين 
ف��رن��دة،ب��وق��ارة،م��ادن��ة،زم��ال��ة   "
عبد  �لقادر،�سيدي  عبد  �الأم��ري 
�ل�سيغ  "،بكل  �لرحمان،مغيلة 
 1500 ع���ن  ي��زي��د  م���ا  ،م��ن��ه��ا 
�ل�سكن  ب�سيغة  �سكنية  وح��دة 
،على  �الإي���ج���اري  �ل��ع��م��وم��ي 
ت��وزي��ع  عملية  ت�ستكمل  �أن 
�ل�سيغة  ذ�ت  م��ن  �ل�سكنات 

،ملا  �لقادم  نوفمرب  �أول   بتاريخ 
و  رمزية  من  �لتاريخ  هذ�  يحمله 

للدولة.  �سيادة 
�الإف��ر�ج  عملية  لالإ�سارة،ت�سهد 
بوالية  �الجتماعية  �ل�سكنات  عن 
باتت  و  �ملو�طنني  تيارت،ترقب 
�أ�سالت  و  �خلا�ض  و  �لعام  حديث 

�ملحلية.  �ل�سحافة  عرب  �حلرب 
و�سائط  مبختلف  حيز�  �أخذت  كما 
�الآونة  يف  �الأجتماعي  �لتو��سل 
�الأخ�����رية ،ن���ظ���ر� ل��ط��ول م��دة 
�مل�سكن  �أهمية  كذ�  و  �النتظار 
و  �ل��ف��ق��رية  للطبقة  بالن�سبة 
،و  �لدخل"  "حمدودة  �ملتو�سطة 
و  �إيجابية  خطوة  تعترب  بذلك 
�ل�سلطات  قبل  من  �سائبا  قر�ر� 
عن  �لغنب  رفع  �ساأنه  من  �ملحلية، 
وترية  تقدم  �لتما�ض  و  �ملو�طنني 
�ل�سكن  قطاع  يف  �لتنمية  عجلة 
،كما �أ�ساد "حممد �أمني در�م�سي" 
�لوطني  باليوم  �الحتفال  �سباح 

. �ل�سباب  و  لال�ستقالل 
مو�ز  عادل 

ال�سكنات الإيجارية العمومية 
بتيارت �ست�سهد الإفراج 

يف  بلعبا�ض  �سيدي  جامعة  �حتلت 
ك�سف  �ل��ذي  �سنغهاي  ت�سنيف 
ت�سنيف  يف  �ملتخ�س�ض  موؤخر�، 
بني  من  م�رشفة  مرتبة   �جلامعات 
بع�ض  يف  �جل��ز�ئ��ري��ة  �جل��ام��ع��ات 
حيث  �لعلمية،  �لتخ�س�سات 
بني  من  مكانة  �جلامعة  �نتزعت 
�لعامل  يف  جامعة  �أح�سن   150
�ملدنية،  �لهند�سة  تخ�س�ض  يف 
300 يف  �ل  بني  �أخرى من  ومكانة 
�مليكانيكية  �لهند�سة  تخ�س�ض 
جامعة  �أح�سن   400 من  وكذلك 
�ملادة،وح�سب  علوم  تخ�س�ض  يف 
�لرتتيب  هذ�  ف��اإن  للجامعة   بيان 
ماعد�  �أن��ه  ل�سنغهاي  �الأك��ادمي��ي 
حتظ  مل  بلعبا�ض  �سيدي  جامعة 
مغاربية  �أو  جز�ئرية  جامعة  �أي 
�أل��ف  �سمن  بالت�سنيف  �أخ���رى 
�لرتتيب،وي�سري  ه��ذ�  يف  جامعة 
ح�سب  �سنغهاي  ت�سنيف  �أن  �أي�سا 

�العتبار  بعني  ياأخذ  �لتخ�س�سات 
جامعات  من  �الآالف  ع�رش�ت  �أد�ء 
�لبحوث  بن�رش  ويهتم  �ل��ع��امل، 
�لعلمية  �ملجالت  �أهم  يف  �لعلمية 
�لباحثني  ع��دد  وك���ذ�  �ل��ع��امل��ي��ة، 
هذه  �إجناز  يف  عليهم  يعتمد  �لذين 
نف�ض  يف  �لعلمية،وجاء  �لبحوث 
هذ�  يف  يعود  �لف�سل  �أن  �لبيان، 
من  �لباحثني  كل  �إىل  �لت�سنيف 
جامعة �سيدي بلعبا�ض �لذين �أجنزو� 
وم�ستوى  جودة  ذ�ت  علمية  بحوثا 
كل  �لت�سنيف  ه��ذ�  ع��اٍل،ي�����رشف 
عامة  ب�سفة  �جلز�ئرية  �جلامعات 
ب�سفة  بلعبا�ض  �سيدي  وجامعة 
�لوز�رة  خا�سة،ناهيك عن  جمهود 
للبحث  �لعامة  و�ملديرية  �لو�سية 
�لتي  �لتكنولوجيا  وتطوير  �لعلمي 
معنوي  �أو  مادي  جهد  �إي  تّدخر  مل 
�لعلمي  �لبحث  مب�ستوى  للرفع 
باجلز�ئر.                     م.رم�ساين

مرتبة م�سرفة جلامعة جياليل 
الياب�ض ببلعبا�ض يف ت�سنيف �سنغهاي و�سيدي  قرو�و  �أحياء  �سكان  �أقدم 

على  �لبليدة  والية  �رشق  عي�سى 
 29 رق��م  �لوطني  �لطريق  غلق 
و�الأربعاء  �ل�سومعة  بني  �لر�بط 
باملتاري�ض  �مل���رور  حركة  �أم���ام 
�الأ�سجار،  و�غ�سان  و�حل��ج��ارة 
�أزمة  تفاقم  على  منهم  �حتجاجا 
�أزيد  منذ  حنفياتهم  و�سح  �لعط�ض 
مما  كّبد  من �سهر على حد قولهم 
كيلومرت�ت  وقطع  �لتنقل  هوؤالء 
من �أجل �لظفر بدلو ماء خ�سو�سا 

�لطلب  يزد�د  �ين  ف�سل  يف  نحن 
ومل   ، �حليوية  �مل���ادة  ه��ذه  على 
وجهو�  �أن��ه��م  �ملحتجون  يخف 
ند�ءهم  �مل���ر�ت  م��ن  �لعديد  يف 
و�ل��والئ��ي��ة  �ملحلية  لل�سطات 
�رشيعة،  ح��ل��ول  �إي��ج��اد  ق�سد 
عرب  �لعط�ض  �أزم��ة  زحف  لوقف 
تعترب  �لتي  ق��رو�و  مدينة  �حياء 
و�سناعي  ح�رشي  قطب  مبثابة 
كر�ء  مر�رة  هوؤالء  جترع  بامتياز، 
�خلو��ض  عند  من  �ملياه  �سهاريج 

خ�سو�سا  جيوبهم  تثقل  مببالغ 
عن  ت��وق��ف��و�  �ل�سكان  غالبية 
�لكورونا  جانحة  ب�سبب  �لعمل 
رمق  ل�سد  حتى  لديهم  ما  لي�ض 
�أبنائهم فكيف لهم يف �رش�ء  جوع 
ال  �ل�����رشوب  �مل��اء  م��ن  �سهريج 
ويف   ، معدود�ت  الأيام  �ال  يكفي 
�مل�سوؤول  تنقل  مت�سل  �سياق 
�الأول عن د�ئرة بوفاريك ورئي�ض 
قائد   ، �لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�ض 
ل��ق��رو�و  �لوطني  �ل���درك  ف��رق��ة 

�لو�سعية  على  �لوقوف  ق�سد 
�ملحتجني  �ن�سغاالت  ال�ستماع 
و�ملجل�ض  �ل��د�ئ��رة  رئي�ض  �أك��د   ،
�أزمة  م�سكل  �أن  �لبلدي  �ل�سعبي 
حلوال  و�ستكون  يطول،  لن  �ملاء 
على  �لقادم  �ل�سبت  يوم  عاجلة   
�إىل  �ملياه  تعود  تقدير،  �أق�سى 
�أزمة  من  �ستحد   �لتي   ، �حلنفيات 
�سيدي  مبنطقتي  �ل�رشوب  �مل��اء 

. وقرو�و.  عي�سى 
�رشيف �لعي�سي 

�سكان قرواو و�سيدي عي�سى ي�سلون حركة املرور ب�سبب اأزمة العط�ض 
بالبليدة 

منذ اأزيد من �سهر

ت��و����س��ل��ت ع��م��ل��ي��ات ت��وزي��ع 
مبنا�سبة  ميلة  بوالية  �ل�سكنات 
لعيدي    58 بالذكرى  �الحتفال 
حيث   ، و�ل�سباب  �ال�ستقالل 
عبد  ميلة  و�يل  �أم�����ض   �أ����رشف 
توزيع  على   ، م��والي  �ل��وه��اب 
من  �سكنية  وحدة    400 مفاتيح 
  " عدل   " باالإيجار  �لبيع  �سيغة 
بعدما  مبيلة،   �لتالغمة   ببلدية 

�سنو�ت  منذ  �مل�ستفيدون  �نتظرها 
�الأي���ام  يف  تتبعها  �أن  ع��ل��ى   ،
لتوزيع  �أخ��رى  عمليات  �لقادمة 
.وقد  �الأمن���اط   مبختلف  �ل�سكن 
فرحة  و�سط  �لعملية  ه��ذه   متت 
�لذين  �مل�ستفيدين  لدى  عارمة 
�ل�سكن،  �أزم��ة  من  كثري�  عانو� 
طويلة،  ل�سنو�ت  �لفرج  و�نتظرو� 
�أخرى  �سكنات  توزيع  �نتظار  يف 

�لوالية؛  بلديات  خمتلف  ت�سمل 
�لتي  ع��دل  �سكنات  ال�سيما 
عملية  يف  كبري�  ت��اأخ��ر�  عرفت 

. �لوالية  م�ستوى  �إجنازها على 
�ل��دول��ة  م�ساعي  �إط���ار  يف  و 
�أهمية  م��ن  توليه  ومل��ا  �لر�مية 
�لرتبية  قطاع  تكت�سي  بالغة 
�لظروف  �أح�سن  لتوفري  و�لتعليم  
�ملنا�سبة  هذه  خالل  مت  للتمدر�ض. 

�لوطنية �لغالية على كل  جز�ئري  
�ملدر�سي  للنقل  حافلة   35 توزيع 
بعدما  بلدية،   31 منها  ��ستفادت 
توزيع  �ملن�رشم  فيفري  �سهر  مت 
و�لتي  بلدية   25 لفائدة  حافلة   25
مبختلف  �لظل  ملناطق  �ست�ستغل 
�أك��ده  ح�سبما  �ل��والي��ة،  بلديات 
�ألقاها  �لتي  كلمته  يف  ميلة  و�يل 
باملنا�سبة .        بوجمعة مهناوي

توزيع املفاتيح على امل�ستفيدين من 400 �سكن من �سيغة عدل 
بالتالغمة يف ميلة 

�لق�سائية  �ل�رشطة  قو�ت  متكنت 
باالأمن �حل�رشي �لر�بع من توقيف 
حيازة  تهمة  عن  �أ�سخا�ض   04
�لبيع،  لغر�ض  �لعقلية  �ملوؤثر�ت 
ذ�ت  �إىل  بعد ورود معلومات  هذ� 
�أ�سخا�ض،  بوجود  تفيد  �مل�سلحة 

�لعقلية  �ملوؤثر�ت  برتويج  يقومون 
بو�سط  �الأحياء  �أحد  م�ستوى  على 
موؤ�س�سة  م��ن  ب��ال��ق��رب  �مل��دي��ن��ة 
مركبة،  بذلك  م�ستغلني  تعليمية 
خالل  من  �ملعلومة  ��ستغالل  ليتم 
�لتي  و�لتحريات  �الأبحاث  تكثيف 

�لذكر  �ل�سالفي  توقيف  من  مكنت 
�إليهم  �ملن�سوب  باجلرم  متلب�سني 
وبعد �إخ�ساع �ملركبة �إىل �لتفتي�ض 
قر�سا   460 على  بد�خلها  عرث 
يف  باإحكام  خمباأة  كانت  مهلو�سا 
باالإ�سافة  لل�سيارة،  �خللفية  �ملقاعد 

مايل  مبلغ  و  نقالة  هو�تف  �ىل 
معترب قدر ب�184000 دج مت �إجناز 
حق  يف  ق�سائية  �إج��ر�ء�ت  ملفات 
�أم��ام  مبوجبهم  ُق��دم��و�  �ملوقوفني 

�لعد�لة.
�بو ع�سام

توقيف 4 اأ�سخا�ض وبحوزتهم 460 قر�سا مهلو�سا بغليزان 



الفيفا تعتمد 13 اأكادميية 
جزائرية لتكوين املواهب 

ال�سابة

�شقط مان�ش�شرت �شيتي �أم�ش بهدف دون رد 
لقاء�ت  �شمن  �شاوثهامبتون،  م�شيفه  �أمام 
�لإجنليزي،  ــدوري  �ل من   33 رقم  �جلولة 
�ل�شيتي،  مــدرب  جــو�رديــول  بيب  ليخرج 
خ�شارة  ور�ء  �ل�شبب  فهمه  �شعوبة  ويوؤكد 
�لربميريليج  يف  �لتا�شعة  �ملبار�ة  فريقه 

هذ� �ملو�شم.
ويعد ذلك هو �ملو�شم �لأ�شو�أ جلو�رديول يف 
م�شريته �لتدريبية من حيث عدد �لهز�ئم 
بطولة  يف  ــد  و�ح مو�شم  يف  يتلقاها  �لتي 

�لدوري.
كانت  بر�شلونة،  مع  مو��شم   4 بيب  وق�شى 
وحينها   ،2009  2008- مو�شم  يف  بد�يتها 
خ�شر 5 مباريات يف �لليجا يف طريقه للفوز 
و�إ�شبانيول  نومان�شيا  من  كل  �أمام  باللقب، 
و�أتلتيكو مدريد وريال مايوركا و�أو�شا�شونا.
2010، مل يخ�شر   - 2009 ويف �ملو�شم �لتايل 
ـــدة فقط  ــار�ة و�ح ــب جـــو�رديـــول �ــشــوى م
�أتلتيكو  ــام  �أم كانت  �لإ�شباين  ــدوري  �ل يف 
�لثاين  باللقب  للفوز  طريقه  يف  مدريد 

على �لتو�يل.
�لإ�شباين  �لدوري  لقب  جو�رديول  و�أحرز 
للمرة �لثالثة على �لتو�يل يف مو�شم -2010 
2011، ومل يخ�شر �شوى مبارتني يف �لدوري 
هريكولي�ش  من  كل  ــام  �أم �ملو�شم  ذلــك  يف 

وريال �شو�شيد�د.
 2011- بر�شلونة  مــع  مو��شمه  �آخــر  ويف 
�ملركز  يف  �لـــدوري  �لبار�شا  �أنهى   ،2012
�لثاين، وتعر�ش طو�ل �ملو�شم لثالث هز�ئم 
وريــال  و�أو�شا�شونا  خيتايف  مــن  كــل  �أمـــام 

مدريد.
جو�رديول  �نتقل  �لر�حة،  من  عام  وبعد 
بايرن  بــو�بــة  عــرب  �لأملـــاين  �لـــدوري  �إىل 
ـــن مــــن �لـــظـــفـــر بــلــقــب  ـــك مـــيـــونـــخ، ومت
�لبوند�شليجا يف �ملو�شم �لأول -2013 2014، 

وتعر�ش حينها لهزميتني فقط �أمام كل من 
�أوج�شبورج وبورو�شيا دورمتوند.

�ملو�شم  يف  ــــدوري  �ل لــقــب  عــلــى  ــظ  ــاف وح
 5 تلقى  وحينها   ،2015  2014- �لــتــايل 
وبورو�شيا  فولف�شبورج  من  كل  �أمام  هز�ئم 
ــوزن  ــرك ــف ــي ـــر ل ـــاي ــخ وب ــالدب ــج ــن ــش ــ� ــون م

و�أوج�شبورج وفر�يبورج.
�لبافاري  �لعمالق  مع  مو��شمه  ــر  �آخ ويف 
للمرة  �لــدوري  بلقب  توج   ،2016  2015-
�لثالثة على �لتو�يل، بعد خ�شارة مبارتني 

فقط �أمام كل من مون�شنجالدبخ وماينز.
 2016- مو�شم  يف  بعدها  جو�رديول  ورحل 
بو�بة  عرب  �لإجنليزي  �لدوري  جتاه   2017
مان�ش�شرت �شيتي، وعانى من �أ�شو�أ نتائجه يف 
باإنهاء  �لتدريبية  م�شريته  طو�ل  �لدوري 
تكبد  وحينها  �لثالث،  �ملــركــز  يف  �ملو�شم 

هوت�شبري  توتنهام  من  كل  �أمام  هز�ئم   6
وليفربول  �شيتي  ولي�شرت  وت�شيل�شي 

و�إيفرتون وت�شيل�شي مرة �أخرى.
�لتايل  �ملو�شم  يف  بقوة  جو�رديول  و�شرب 
يف  �لأول  بلقبه  بالتتويج   ،2018  2017-
�لربميريليج، وحينها خ�شر مبارتني فقط 

�أمام كل من ليفربول ومان�ش�شرت يونايتد.
�ملو�شم  بنجاح  لقبه  عن  �لإ�شباين  ود�فــع 
 4 خــ�ــشــارة  بــعــد   ،2019  2018- �ملــا�ــشــي 
وكري�شتال  ت�شيل�شي  من  كل  �أمام  مباريات 

بال�ش ولي�شرت �شيتي ونيوكا�شل.
يذكر �أن هز�ئم مان�ش�شرت �شيتي �لت�شع هذ� 
�شيتي  نورويت�ش  من  كل  �أمــام  �أتت  �ملو�شم 
وليفربول  ــني(  ــرت )م ووولــفــرهــامــبــتــون 
وتوتنهام  )مرتني(  يونايتد  ومان�ش�شرت 

وت�شيل�شي و�شاوثهامبتون.

عن  فرن�شية  �إعالمية  تقارير  ك�شفت 
�إمكانية  بخ�شو�ش  جديدة  تفا�شيل 
�نتقال �لدويل �جلز�ئري �إ�شماعيل بن 
�لإيطايل  ميالن  ميد�ن  متو�شط  نا�شر 
خالل  جارمان  �شان  باري�ش  نادي  �إىل 
م�شرية  �ل�شيفية،  �لتحويالت  فــرتة 
ليوناردو  �لــريــا�ــشــي،  �ملــديــر  �أن  �إىل 
�إىل  �جلز�ئري  �لدويل  با�شتقد�م  وعد 
غاية  �إىل  ميتد  بعقد  �لفرن�شي  �لنادي 

جد�. مغر  بر�تب   2025
�جلميلة  عرو�شه  نا�شر  بن  ويو��شل 
مع نادي ميالن، بعد ��شتئناف فعاليات 

“�لكالت�شيو”،  �لإيــطــالــيــة  �لبطولة 
للفريق  �حلقيقي  �ملحرك  بــات  حيث 
يف  ل�شيما  �مليد�ن،  و�شط  م�شتوى  على 

�ملو�جهات �لأخرية.
�شبور” �لفرن�شي   10 “لو  موقع  وح�شب 
“�ملريكاتو”، فاإن  و�ملتخ�ش�ش يف �أخبار 
�شان  باري�ش  لفريق  �لريا�شي  �ملدير 
جرمان يرغب ب�شدة يف �شم بن نا�شر 
رغم �ل�شرط �جلز�ئي �ملرتفع، وبح�شب 
ذ�ت �مل�شدر فقد وعد ليوناردو بح�شم 
�شفقة ��شماعيل بن نا�شر يف �ملريكاتو 
 5 ــر�م عقد ملــدة  ــايل، من خــالل �إب �حل

�شنو�ت مع �لالعب بالإ�شافة لقرت�ح 
ر�تب �شنوي مغر، بعد حديثه �لأخري 

مع وكيل �أعمال �لالعب.
“�لرو�شينريي”  �إد�رة  ــى  ــق ــب وت
بخدمات  �ــشــديــد�  مت�شكا  متم�شكة 
�لفريق  ولكن  بيعه  وترف�ش  بنا�شر 
�أورو  مليون   50 لدفع  جاهز  �لفرن�شي 
قدم  قد  كان  �أن  بعد  �ل�شفقة،  لإمتام 
وقوبل  يورو  مليون  بـ40  �شابقا  عر�شا 

بالرف�ش من �لنادي �لإيطايل.
كبار  بني  قوي  �شر�ع  موؤخر�،  و��شتعل 
نا�شر،  بــن  مــع  للتعاقد  ـــا  �أوروب ــارة  ق

�ل�شيفية  �لنــتــقــالت  فــرتة  خــالل 
“ذ�  �شحيفة  ـــدت  �أك حيث  �حلــالــيــة، 
مان�ش�شرت  �أن  �لــربيــطــانــيــة  �شن” 
يونايتد يريد �شم �لالعب �جلز�ئري، 
وم�شتعد لتقدمي مبلغ 46 مليون جنية 
وهو  �حلـــايل،  �ل�شيف  يف  �إ�شرتليني 
موقف  يف  �لفريق  ي�شع  �شخم  مبلغ 

جيد ل�شم �لالعب بنجاح.
يوجد  �أنــه  �إىل  �ل�شحيفة  �أ�شارت  كما 
يف  ترغب  �لتي  �لأنــديــة  مــن  �لعديد 
�لتعاقد مع �إ�شماعيل بن نا�شر يف نهاية 
مان�ش�شرت  نادي  �أبرزها  �جلاري  �ملو�شم 

�شيتي وريال مدريد و�أر�شنال.
و�شبق لنب نا�شر �للعب لأندية �أر�شنال 
فرن�شا،  يف  وتورز  و�أرلي�ش  �لإجنليزي، 
ت�شل  �أن  قبل  ــايل،  ــط �لإي و�إميــبــويل 
ميالن.  يف  �حلالية  ملحطتها  م�شريته 
وتوج مع �ملنتخب �لوطني بلقب بطولة 
كاأ�ش �لأمم �لإفريقية �لتي ��شت�شافتها 
لقب  على  وح�شل  �ملا�شي،  �لعام  م�شر 

لعب �لبطولة.
“لغازيتا  �شحيفة  �أكدت  جانبها،  من 
�إد�رة  �أن  �ليطالية،  �شبورت”  ديلو 
�لالعب  بيع  باتا  رف�شا  ترف�ش  �مليالن 
�مليالن  �أن  �أو�ــشــح  حيث  ــري،  ــز�ئ �جل
فرتة  يف  �أحمر  كخط  لعبني   4 ي�شع 
��شماعيل  وهــم  �لقادمة  �لنــتــقــالت 
�شانوغلو  ــز،  ــدي ــان ــرن ه ــر،  ــش ــا� ن بــن 
تنقلب  ــد  ق �لأمــــور  �أن  �إل  ــاو،  ــي ــي ول
ر�أيها  تغري  قد  “�لرو�شونريي”  و�إد�رة 
كبري  مـــايل  عــر�ــش  تلقي  ــورة  ــش � يف 
�لأزمــة  ظــل  يف  �لفريق  ــوم  جن لأحــد 

�لقت�شادية.

�إن  لي�شرت،  مدرب  رودجــرز  بريند�ن  قال 
�شانع �للعب جيم�ش مادي�شون وقلب �لدفاع 
مو�جهة  عــن  يغيبان  قــد  ت�شيلويل،  بــن 
�آر�شنال يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، �ليوم 

�لثالثاء، يف لندن ب�شبب �لإ�شابة.
�شحفي  مـــوؤمتـــر  يف  رودجـــــرز  ـــاف  ـــش و�أ�

م�شاركة  ب�شاأن  �شكوك  "هناك  �فرت��شي 
علينا  يجب  ت�شيلويل.  ــن  وب مــاديــ�ــشــون 

�لنتظار ملعرفة م�شري م�شاركتهما".
�أ�شفل قدمه  "�إ�شابة بن ت�شيلويل يف  وتابع 
�لطبيب.  يقوله  ما  �شرنى  منها.  ويــتــاأمل 
رغم  �للعب  ميكنك  �لأحــيــان  بع�ش  يف 

�لإ�شابة".
كري�شتال  على  �لفوز  عن  مادي�شون  وغاب 
بينما  �لفخذ،  يف  �إ�شابته  ب�شبب  بال�ش 

غادر ت�شيلويل �مللعب بني �ل�شوطني.
فاز  �لــذي  �آر�ــشــنــال  مــع  لي�شرت  و�شيلتقي 
�مل�شابقات، و�أ�شاد  4 مباريات يف كافة  باآخر 
مــدرب  �أرتيتا  مايكل  بنظريه  ـــرز  رودج
�لفريق �للندين، �لذي طور من �أد�ء �لفريق 
دي�شمرب/كانون  يف  �مل�شوؤولية  توليه  منذ 
�أول �ملا�شي، ليتقدم �لفريق للمركز �ل�شابع 

يف �لدوري.
يقوم  �أرتيتا  �أن  "�أعتقد  رودجــرز  و�أ�شاف 
لكنه  كبرية  توقعات  توجد  جيد،  بعمل 
ب�شكل  �لآن  حتى  معها  �لتعامل  يف  جنــح 
بها  ــوؤدي  ي �أن  يريد  �لتي  �لطريقة  ــع.  ر�ئ
طريقته  معرفة  ميكنك  و��شحة.  لعبوه 

و�لتغيري �لذي �أحدثه على �لفريق".
لتطوير  �ل�شجاعة  ميتلك  "�أرتيتا  و�شدد 
خمتلفتني  بطريقتني  �لفريق  ولعب  ذلك، 
منظم  �لفريق  و�حــــًد�.  ظــل  �لأد�ء  لكن 
تريد  �لتي  بالطريقة  يلعبون  للغاية. 

جماهري �آر�شنال روؤيتها".

�أثار �لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�شي، �لرعب قبل مبار�ة بر�شلونة �شد م�شت�شيفه 
فياريال يف �لدوري �لإ�شباين يوم �لأحد ب�شبب خماوف �شحية.

و�لتقطت عد�شات �مل�شورين يف حمطة )�أي �أ�ش بي �أن( مي�شي يف �أثناء �خل�شوع لفح�ش 
درجات �حلر�رة قبل دخول ملعب "�شري�ميكا" معقل "�لغو��شات �ل�شفر�ء".

�لقيا�ش،  جهاز  �أمام  يده  مبّد  �مل�شوؤولني  من  بطلب  مر�ت  ثالث  �لفح�ش  مي�شي  وكرر 
دون  �أ�شا�شيًا  مب�شاركته  ز�ل  �خلطر  لكن  حر�رته،  درجة  �رتفاع  حول  �شكوك  و�شط 

م�شاكل.
ويخ�شع �لالعبون لفح�ش درجات �حلر�رة �شمن �لإجر�ء�ت �ل�شحية لتجنب �نت�شار 
عدوى كورونا يف �ملالعب، ول ي�شمح بدخول �لذين تتجاوز حر�رتهم �حلد �لطبيعي.
وخا�ش مي�شي مبار�ته �لأوىل منذ �نت�شار تقارير عن توقف مفاو�شات جتديد عقده، 
�ملو�جهة  هذه  يف  لفت  بنحو  ليتاألق  �ملقبل،  �ملو�شم  �نتهاء  بعد  �لرحيل  يف  ورغبته 

ب�شناعة هدفني وت�شجيل �آخر.

بــاأن  جــيــد�ً  بر�شلونة  �إد�رة  تعلم 
عليها �لعمل على �إيجاد حل لق�شية 
ر�كيتيت�ش  �إيفان  �لكرو�تي  �لنجم 
عام  تبقي  مع  �لو�شط،  خط  لعب 
مع  عقده  �نتهاء  على  فقط  و�حــد 
�لكتالوين، ما يعني رحيله  �لفريق 
�لنتقالت  �شوق  يف  جماين  ب�شكل 
�ل�شيفية عام 2021، يف حال رف�ش 

جتديد �لعقد.
"�شبورت"  �ــشــحــيــفــة  ــفــت  وكــ�ــش
�لكتالونية، �أن �إد�رة نادي بر�شلونة 
يف  ر�كيتيت�ش  �إيفان  بو�شع  تاأمل 
�شوق �لنتقالت �ل�شيفية �حلالية، 
حتى تتم ��شتعادة جزء من �لأمو�ل 
�لكرو�تي  �شفقة  يف  و�شعت  �لتي 
�لعقبة  لكن  �ــشــنــو�ت،  ــدة  ع قبل 
لعب  رغبة  عدم  تبقى  �لوحيدة 

�لو�شط بالنتقال.
�لباب  فتح  بر�شلونة  �أن  و�أ�شافت 

يف  ر�كيتيت�ش  �إيــفــان  رحيل  ــام  �أم
�شوق �لنتقالت �ل�شيفية �حلالية، 
طلباته  بتخفي�ش  قــام  �أن  بعد 
بال�شتماع  ــد�أ  ــب ي حــتــى  �ملــالــيــة، 
�ــشــتــقــوم  �لـــتـــي  ـــش  ـــرو� ـــع �ل �إىل 
�لإد�رة  �إىل  بتقدميها  ــة  ــدي �لأن
�إمتـــام  ـــل  �أج ــن  م "�ملريكاتو"،  يف 

�ل�شفقة.
و�أو�شحت �أن بر�شلونة �شمح يف �شوق 
�إيفان  �ل�شتوية برحيل  �لنتقالت 
حينها  رف�ش  لكنه  ر�كيتيت�ش، 
�لفريق،  يف  �لــبــقــاء  على  و�شمم 
ويبدو حاليًا ت�شميم �لكرو�تي على 
بعدما  �شابقا،  فعله  ما  نف�ش  �تباع 
ونيته  ــد�ً  ج ــادئ  ه ــه  �إن علنًا  قــال 

جتديد عقده مرة �أخرى.
وتابعت �أن �إ�شبيلية مهتم بالتوقيع 
مـــع ر�كــيــتــيــتــ�ــش، بــعــدمــا �أظــهــر 
باإنهاء  فرتة  قبل  رغبة  �لكرو�تي 

ــة  ــي ــرت�ف مــ�ــشــريتــه �لح
�لأندل�شي،  �لفريق  مع 

بيد  �لأمـــــر  لــيــ�ــشــبــح 
قرر  �لـــذي  بر�شلونة 
خف�ش �شروطه �ملالية، 
ــب  ــى يـــخـــرج لع ــت ح
�لو�شط من �لفريق قبل 

بد�ية �ملو�شم �ملقبل.
بر�شلونة  �أن  ــلــت  وو��ــش

�أعـــلـــن عـــن تـــعـــاقـــده مع 
بيانيت�ش  مري�ليم  �لبو�شني 

تبادلية  �شفقة  يف  يوفنتو�ش،  من 
تخلى فيها عن �لرب�زيلي �آرثر ميلو 
يظهر  ما  �لعجوز"،  "�ل�شيدة  ل�شالح 
�لكتالوين  �لفريق  �إد�رة  رغــبــة 
و�جلهاز �لفني باإحد�ث تغيري هام 

يف خط �لو�شط.
وختمت �أن بر�شلونة ينتظر و�شول 
عدد من �ملو�هب �ل�شابة �إىل �لفريق 

يف 
ـــــــــوق  �ـــــــــش
�شيفتح  ما  �ل�شيفية،  �لنتقالت 
�لالعبني  مــن  ــدد  ع ـــام  �أم �لــبــاب 
كل  ر�أ�شهم  وعلى  �ملــغــادرة،  �إىل 
و�لت�شيلي  ر�كيتيت�ش  �إيفان  من 
�أرتورو فيد�ل وغريهما ممن ل 

يحتاجهم "�لبالوغر�نا".

ــدويل  �أ�ــشــاد فــوزي غـــولم، �ملــد�فــع �ل
�جلز�ئري، مبدربه �ليطايل، جيناور 
عودة  يف  �شببا  ــاه  �إي معترب�  غــاتــوزو، 
ــويل �لــقــويــة يف �جلـــولت  ــاب نــــادي ن
يف  متعرثة  �نطالقة  بعد  ـــرية،  �لأخ
 ،2019/2020 �لكروي  �ملو�شم  بد�ية 
“�شانت  لنادي  �ل�شابق  �لالعب  �أكد  كما 
�يتيان” �أن م�شتقبله مع فريقه �حلايل 

مل يتحدد بعد.
وقال غولم، يف حديث مع قناة “�شكاي 
م�شتو�ه  ل�شتعادة  يهدف  �إنــه  �شبور” 
“ل  �ملباريات:  من  عدد  �أكرب  وخو�ش 
يز�ل يف عقدي �شنتني مع نادي نابويل، 
��شتعادة  هو  يل  بالن�شبة  �لأهــم  ولكن 
كرة  عن  بعيد�  ولو  �لبدنية،  لياقاتي 
�ملدرب  ثقة  ك�شبت  �أين  �أعلم  �لقدم.. 
ولن �أقلق من �أي �شيء �آخر و�ملفاو�شات 
ــديف  وه �ملــو�ــشــم،  نهاية  �إىل  مــوؤجــلــة 
غياب  بعد  لياقتي  على  �حلفاظ  هو 
من  غاتوزو،  “قرب  م�شيفا:  طويل”. 
كرة  �عتز�له  �إىل  �إ�شافة  �لالعبني، 

�لقدم موؤخر�، �شاعدنا كثري� يف غرف 
كبري  مدرب  �أنه  كما  �ملالب�ش،  تغيري 
جميعا  كنا  للمباريات،  جيد�  ر  ويح�شّ

�شعد�ء”.
يقول  �ملو�شم،  هذ�  �لفريق  �أد�ء  وعن 
ولكننا  �شعبة،  كانت  “�لبد�ية  غولم: 

طيبة”،  نتائج  ونحقق  تدريجيا  عدنا 
ملنح  حــان  “�لوقت  �ملـــدرب،  قــال  كما 
يف  ر�أيــنــا  فقد  �لــفــوز،  عقلية  �لــنــادي 
�أي  ت�شيعو�  مل  �أنكم  �لأخــرية  �ملو��شم 

مبار�ة”.
مكانته  خ�شر  ــولم،  غ �أن  �إىل  وي�شار 
عهد  يف  نــابــويل،  ــادي  ن مع  �لأ�شا�شية 
�نت�شيلوتي،  كارلو  �ل�شابق،  �ملــدرب 
�أبعدته  �لتي  �لإ�شابات  تو�يل  ب�شبب 
�أي�شا  �شيع  كما  �ملــالعــب،  عن  مطول 
جمال  �لوطني  �ملنتخب  ــدرب  م ثقة 
يف  �مل�شاركة  رف�شه  بعد  بلما�شي، 
حيث  مب�شر،   2019 �إفريقيا  �أمم  كاأ�ش 
��شتعادته  عدم  بحجة  �لإعفاء،  طلب 
�أنه كان  لكامل لياقته �لبدنية خا�شة 
�أن  قبل  وهذ�  �ملناف�شة،  �إىل  لتوه  عاد 
تعاوده �لإ�شابة مرة �أخرى ويغيب عن 
�أن  قبل   ،2019 �أكتوبر  منذ  �ملناف�شة 
ي�شجل �أول م�شاركة له �لأ�شبوع �ملا�شي 

�أمام نادي هيال�ش فريونا.

املدير الريا�سي لـباري�ض يعد بالتعاقد مع بن نا�سر!بالأرقام: جوارديول يواجه اأ�سواأ مو�سم يف تاريخه

رودجرز: ثنائي لي�سرت رمبا يغيب اأمام اآر�سنال

ملاذا اأثار مي�سي الرعب قبل مباراة فياريال ؟

بر�سلونة مُيهد لرحيل راكيتيت�ض بهذه الطريقة

غولم ي�سيد "بغاتوزو" ويعلن تاأجيل مفاو�ساته مع نابويل

قبل  من  قدم  لكرة  جز�ئرية  �أكادميية   13 �عتماد  مت 
�إطار برناجمها �لر�مي  �لحتاد �لدويل للعبة )فيفا( يف 
�إىل تكوين �ملو�هب �ل�شابة وحتليل �لنظام �لبيئي لكرة 
لكرة  �جلز�ئرية  �لحتادية  به  �أفادت  ما  ح�شب  �لقدم، 

�لقدم )فاف( يوم �ل�شبت.
خمي�ش  من  كل  يف  �لفاف  باأكادمييات  ــر  �لأم ويتعلق 
مد�ر�ش  من  كل  �ىل  ��شافة  بلعبا�ش،  و�شيدي  مليانة 
ومر�كز �لتكوين لأندية �شباب بلوزد�د، �حتاد �جلز�ئر، 
ق�شنطينة،  �شباب  �لقبائل،  �شبيبة  �جلز�ئر،  مولودية 
وفاق �شطيف، جمعية وهر�ن، مولودية وهر�ن، �شبيبة 

�ل�شاورة، جمعية �ل�شلف ونادي بار�دو.
ملفات  ــة،  ــري ــز�ئ �جل نظريتها  مــن  �لفيفا  وطــالــبــت 
�مل�شروع،  هذ�  يف  �لدخول  باإمكانها  �لتي  �لأكادمييات 
�ت�شالت  يف  �لوطنية  �لفنية  �ملديرية  دخلت  حيث 
��شتجابت  و�لتي  و�لثانية  �لوىل  �لر�بطتني  �أندية  مع 

�أغلبيتها لهذ� �لطلب.
�لفنية  �ملديرية  �أر�شلت  ذلــك،  "بعد   : �مل�شدر  ــاد  و�أف
�أخ�شعتها �ىل �ختبار�ت ليتم  �لفيفا، حيث  �مللفات �ىل 
تخ�شع  �أن  يجب  �أنها  �إل  �ملذكورة،  �لأكادمييات  �ختيار 
doubl - )إإىل حتقيق من طرف )موؤ�ش�شة( دوبل با�ش 

.")pass
�لنرتنت  على  �لتحليل  فــاإن  نف�شه،  �مل�شدر  وح�شب 
وتقييم  �لأكــادميــيــات،  لهذه  كمية  در��ــشــة  يت�شمن 
�لنوعية و�لر�شا من قبل �مل�شريين و�ملدربني. و�أ�شاف 
معمق  بتحليل  متبوعة  �لدر��شة  "�شتكون   : �مل�شدر 
للمو�هب  ك�شفا  �أكــرث  تعترب  �لتي  �أكادمييات  لثالث 

�ل�شابة للمنتخبات �لوطنية".
�لأكادمييات،  حت�شني  يف  �شنة   20 د�مت  جتربة  وخالل 
�أجرت �ملوؤ�ش�شة �لبلجيكية "doublepass" �أكرث من �ألفي 

حتليل على م�شتوى 18 بلد� يف خمتلف بقاع �لعامل.
�لأكادمييات  مع  �ت�شال  يف  �ملوؤ�ش�شة  هــذه  و�شتدخل 
�لوقت  يف  �لفنية  و�ملديرية  �لفاف  �شتعلم  كما  �ملعنية 

�ملنا�شب بحالة تقدم �مل�شروع.

تيبا�ض: ت�سرف ريال مدريد فجر التوتر بني احلكام

مورينيو: توتنهام بحاجة للوقت.. ولمبارد 
�سي�سطدم بالواقع

رئي�ض بر�سلونة : "الفار" يعمل مل�سلحة فريق 
بعينه..ونثق ب�سيتني

ر�بطة  رئي�ش  تيبا�ش  خافيري  �نتقد 
�لدوري �لإ�شباين، طريقة ��شتخد�م 

حيث  �لليجا،  يف  �لفيديو  تقنية 
حت�شني  �ـــشـــرورة  عــلــى  ــدد  ــش �

��شتخد�م �لتكنولوجيا.
�لأخرية  �لأ�شابيع  و�شهدت 
مـــن �لـــــدوري �لإ�ــشــبــاين، 
�لعديد من �حلالت �ملثرية 
ــد نـــادي  ــدي ــن ــدل، وت ــج ــل ل
تقنية  با�شتخد�م  بر�شلونة 

على  ــا  ــريه ــاأث وت �لــفــيــديــو 
تو�جد �لغرمي �لتقليدي ريال 

مدريد يف �شد�رة �لرتتيب.
وقال تيبا�ش يف ت�شريحات �أبرزتها 

تقنية  حت�شني  "يجب  �شبورت  �شحيفة 
�لفيديو، ل ميكن �أن نغفل عن �جلدل �لد�ئر، 

هناك �إخفاقات �شديدة".
يف  مهم  فريق  يقوم  "عندما  و�أ�شاف 
باإجر�ء  مدريد  كريال  �إ�شبانيا 
ـــــاد �ملــحــلــي  ــة مـــع �لحت ــامل ــك م
نهاية  مــن  دقيقة   20 بعد 
منا�شًبا  لي�ش  فهذ�  �ملبار�ة، 
ويت�شبب  �لتحكيم،  لعامل 
بني  �لتوتر  مــن  �ملــزيــد  يف 

�حلكام".
نحاول  �أن  "يجب  و�ختتم 
�أقل م�شاركة  �لتحكيم  جعل 
�أعلنا  �إذ�  وبالطبع  �جلدل،  يف 
رئي�ش  مع  حتدثنا  �إننا  وقلنا 
�لفيديو،  تقنية  عن  مدريد  ريال 

فهذ� لي�ش بالأمر �جليد".

�أكد جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوت�شبري، �م�ش 
قادرة  �لالعبني،  من  نــو�ة  فريقه  �متالك  �لثنني، 

على حتقيق �لطموحات يف �ل�شنو�ت �خلم�ش �ملقبلة.
باعتباره  �أوريجي،  بديفوك  �ملثل  �لربتغايل  و�شرب 
هذ�  �لربميريليج  بلقب  توج  �لذي  �لوحيد  �لالعب 
�ملو�شم، من �لت�شكيل �لذي بد�أ به يورجن كلوب مهمته 

مع ليفربول، عام 2015.
"�شكاي  ل�شبكة  ت�شريحات  يف  مــوريــنــيــو،  ـــال  وق
من  �لكثري  منلك  �لــفــريــق،  هــذ�  "يف  �شبورت�ش": 
�لالعبني �أ�شحاب �لأعمار �ملنا�شبة و�جلودة �ملالئمة".
 4 �أو   3 خالل  يف  �إنه  �لقول  ميكنني  "بالتايل  و�أ�شاف: 
�لالعبني  على  معتمد�  �لفريق  �شيكون  �شنو�ت،   5 �أو 
�لذي  وهذ�  حالًيا..  توتنهام  يف  �ملتو�جدين  �ملهمني، 
لإجــر�ء  بحاجة  ل�شنا  باأننا  د�ئًما،  للقول  يدفعني 

�لكثري من �لتغيري�ت".

"واقعية"
يف  �أرغب  �جلماهري،  من  �لكثري  حال  "حايل  وتابع: 

و�قعيتي  لكن  ممكن،  وقت  �أقــرب  يف  �لكثري 
بها..  �أمتتع  �لتي  �خلــربة  بف�شل  �أقــوى 

ن�شيطر  و�أن  بالو�قعية،  �لتحلي  علينا 
�شرورة  نتفهم  و�أن  م�شاعرنا،  على 

�ل�شري يف عملية حمددة".
طــمــوح  "�أتفهم  ــل:  ــم ــك ــت ــش و��

وحلمهم  بالطبع،  �جلــمــاهــري 
ورف�شهم  ــاء  ــي ــش �لأ� بــاأفــ�ــشــل 

نحتاج  لكن  ــــور،  �لأم ــو�أ  ــش لأ�
�أننا  �جلــيــد  �لأمـــر  لــلــوقــت، 
و�أن  �لنادي،  يف  مًعا  نتو�جد 
�ل�شتقر�ر  من  حالة  هناك 

و�خلربة لدينا".
بعد  �لالعبني  مع  حديثه  وعن 

3-( يونايتد  �شيفيلد  �أمام  �ل�شقوط 
1(، قال مورينيو: "ما يحدث يف �لد�خل 

ذهبي،  قانون  هذ�  �لد�خل،  يف  يبقى 
من  �لالعبني  مع  ــو�ري  ح يكون  مل 
ــني..  ــرف ــن ط ــل م ــــد، ب طـــرف و�ح

نتبادل �لآر�ء ونت�شارك �مل�شاعر و�لتحليل".
م�شريتي،  يف  �ملباريات  من  �لكثري  "خ�شرت  وو��شل: 
لكن �أ�شو�أ �لهز�ئم بالن�شبة يل، هي �لتي �أ�شعر خاللها 

باأنه كان مبقدورنا تقدمي �أكرث مما فعلنا".
وحتدث �لربتغايل �ملخ�شرم عن �لقر�ر �ملثري للجدل، 
باإلغاء هدف هاري كني بعد �لرجوع �إىل تقنية �لفار، 
ب�شرورة  ت�شيل�شي،  مــدرب  لمــبــارد،  فر�نك  وقــول 

�جللو�ش يف نهاية �ملو�شم ملناق�شة �أخطاء �لفيديو.
يوؤمن  �حلايل،  �لوقت  يف  �أنه  "�أعتقد  مورينيو:  وقال 
فر�نك باأن لدينا �شوت مهم، و�أن كرة �لقدم يجب �أن 

تكون يف يد من يفهمونها".
ــــع:  ــــاب )لمبارد( وت �شيدرك  �لوقت،  مرور  "مع 

�لطعام  قائمة  نــاأكــل  �أنــنــا 
ــا لــنــا،  ــه ــون ــدم ــق �لـــتـــي ي
كما  ــور  �لأم تقبل  وعلينا 
من  �لكثري  �أجرينا  هي.. 
 20 �آخر  يف  �لجتماعات 
لي�ش  ذلــك  ومــع  ــا،  ــاًم ع
على  ــري  ــاأث ت �أي  لــديــنــا 

�لقر�ر�ت".

نفى جو�شيب ماريا بارتوميو رئي�ش نادي 
�إقالة  حول  �ل�شائعات  كل  بر�شلونة، 

من  �شيتني  كيكي  �لفني  �ملــديــر 
�لنتائج  �شوء  ب�شبب  من�شبه، 

خالل �لفرتة �ملا�شية.
ــالل  ــــال بــارتــومــيــو، خ وق
قناة  نقلتها  تــ�ــشــريــحــات 
�لإ�شبانية:  "موفي�شتار" 
تظهر  ل  �لفيديو  "تقنية 
بالأد�ء �لذي نريده جميًعا، 

بعد  �لن�شاط  عــاد  �أن  ومنذ 
�لعديد  هناك  كانت  �لتوقف، 

من �ملباريات مل تكن عادلة وكان 
من  و�لعديد  مف�شال،  فريقا  هناك 

�لفرق مل حت�شل على حقها".
�لفيديو  تقنية  ت�شاعد  �أن  "يجب  و�أ�ــشــاف: 

�جلميع  �شاهد  �لأخــــرية،  �ملــبــاريــات  وخــالل  �حلــكــم، 

 VARلـ� فيها  ��شتخد�م  يتم  مل  لقطات 
ب�شكل جيد".

لن  مي�شي؟  عقد  "جتديد  وتابع: 
مي�شي  لكن  تفا�شيل،  �أعــطــي 
�أنه  �ملر�ت  من  �لكثري  يف  قال 
م�شريته  ُيــنــهــي  �أن  يــريــد 
نركز  ونحن  بر�شلونة،  يف 
على  �ملناف�شة  على  ب�شدة 
�لليجا، ثم دوري �لأبطال".

�شيتني؟  "�إقالة  و�خــتــتــم: 
�أعلم �أن هناك �شائعات، وهي 
يحظى  ف�شيتني  متاما،  كاذبة 
�أو  لعبني  �شو�ء  �جلميع  بثقة 
بعمل  يقوم  فهو  �لإد�رة،  جمل�ش 
على  متبقية  مباريات   4 وهناك  ر�ئع، 

نهاية �لليجا، ولدينا مباريات مهمة".
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حمليات

نغيز مدرب املولودية : "ما قيل 
عن ت�سريح الالعبني ل يعقل"

نفى نبيل نغيز، مدرب نادي مولودية �جلز�ئر، ما تردد 

�إد�رة �لنادي، بالحتفاظ بعدد كبري من  عن مطالبته 
�لالعبني �لكبار.

وقال نغيز يف ت�شريح �شحفي، يوم �لأحد: "�أوؤكد �أنني 

من  حمدد  بعدد  �لحتفاظ  �لإد�رة  على  �أ�شرتط  مل 
�لالعبني �لكبار، �أو ت�شريح �آخرين".

وو��شل: "ل يعقل �أن �أطالب �إد�رة �ملولودية بت�شريح 

�ملو�شم، ولزلنا  بع�ش �لالعبني، ونحن مل ن�شتكمل 
جنهل م�شريه".

بنو�ة  �لحــتــفــاظ  �لإد�رة  مــن  "طلبت  و�أ�ـــشـــاف: 

��شتقر�ر  على  للحفاظ  �ملقبل،  للمو�شم  �ملجموعة 

�لفريق فنيا، باعتباره �لعامل �لأول للنجاح".

�ل�شبان  بع�ش  ترقية  طلبت  ذلك  جانب  "�إىل  و�أو�شح: 

قدر�تهم،  تطوير  على  مل�شاعدتهم  �لأول  للفريق 

معينا  �شقفا  ــدد  �أح ومل  ــربة،  �خل من  مبزيد  و�شقلهم 
لالعبني �لكبار يف �لفريق".

على  قادرين  لعبني  �نتد�ب  على  "�شنحر�ش  و�أكمل: 

منح �لإ�شافة للفريق على م�شتوى �خلطوط �لثالث".

قادرة  من�شجمة،  جمموعة  تكوين  "هدفنا  و�ختتم: 

�أبــطــال  دوري  يف  �ملــولــوديــة  �ألـــو�ن  عــن  �لــدفــاع  على 

وكاأ�ش  �جلز�ئري،  ــدوري  و�ل �لعرب،  وكاأ�ش  �أفريقيا، 
�جلمهورية، �ملو�شم �ملقبل".
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم :عي�سى قراقع 
----------------------------

�حتاللية،  �سجون  �ملكان:بحور 
ذلك  جتاعيد  يف  ت�سيء  �أ�سباح 
بالرحيل،  �لعودة  متتزج  �ل��رت�ب، 
وت��خ��ت��ل��ط �الأج�������س���اد ب��احل��ن��ني، 
يرتب�ض  �مل�سلح  بالوقت  �لزنازين 
�لكالم  يذوب  �لقلب،  نو�فذ  على 

باملوت. حمتفال  �لزمن  هذ�  يف 
�أقدم  �لربغوثي،  نائل  �الأ�سري  هو 
�أعمارهم  من  ق�سو�  �لذين  �ال�رشى 
�الح��ت��الل  ���س��ج��ون  ���س��ن��و�ت يف 
خم�سة  مد�ر  وعلى  �الإ�رش�ئيلي، 
�ملوؤبد�ت  رحلة  يف  عاما  وثالثني 
�أ�سري  يق�سها  مل  و�لتي  �ملجهولة 
�حللم،  على  قاب�سا  ظل  �لعامل،  يف 
�إىل  وج��ه��ه  ق��دم��ي��ه،  على  و�ق��ف��ا 
�ل�سم�ض.  �سوى  ي��رى  ال  �الأم��ام، 
�أع������ادت ���س��ل��ط��ات �الح���ت���الل 
حملة  و�سمن  �أخرى  مرة  �عتقاله 
�ال�رشى  طالت  �لتي  �العتقاالت 
�ساليط  �سفقة  يف  �مل��ح��رري��ن 
حمرر�،  �أ�سري�   85 عددهم  و�لبالغ 
ر�سمية  �نتقامية  �سيا�سة  ووف��ق 
ومن  �لفل�سطيني  �ل�سعب  م��ن 
�الح��ت��الل،  �سجون  يف  �ال����رشى 
�ل�سابقة،  غرفته  نف�ض  �إىل  ع��اد 
وخرب�ساته،  وظالله  بر�سه  �إىل 
هو  �ل�سجان  روح��ه،  �أ�سالء  و�ىل 

�لباب  �لقيد،  هو  �لقيد  �ل�سجان، 
خمنوقة  و�أنفا�ض  �ملفاتيح،  و�سد�أ 
عامان  وج��د�ر.  ج��د�ر  بني  معلقة 
�الف����ر�ج،  ب��ع��د  ن��ائ��ل  ق�ساهما 
�سو�رع  يف  عري�سا  وتاألق  تزوج 
عاليا  �ل�سباب  حمله  �ل��ل��ه،  ر�م 
كونية  زف��ة  يف  �الأك��ت��اف،  ف��وق 
و�لربق  و�لطري  �لغيم  فيها  �سارك 
نائل  طار  �ل�سماء.  وهدوء  و�حلب 
�لتي  �لله  ر�م  مدينة  �سوت  فوق 
�أعلى  و�ل�سحاب،  �لفرح  �سقفها 
�ل�سجان،  ومنظار  �ملر�قبة  برج  من 
وم�ستوطنات  حو�جز  من  �على 
قلنديا  معرب  م��ن  متتد  و�أ���س��الك 
�لع�سكري،  ع��وف��ر  �سجن  حتى 
وجهه  ويف  وجميال  و�سيما  كان 
�أق��وى  �حل��ي��اة  �ل�سباب.  ي��زدح��م 
نائل  قالها  و�مل��وت،  �ل�سجن  من 
برتقال  �سجرة  مائة  ي��زرع  وه��و 
وم�سم�ض  وزيتون  وكرز  وليمون 
قرية  يف  بيته  حديقة  يف  وت��ني 
�ملعذبني  ت�سفي  �الأر����ض  كوبر، 
ت�سفي  و�الأر�����ض  غيابهم،  م��ن 
من  �أرو�حهم  �أ�ساب  مما  �ل�سحايا 
�ملحتلني  يد  على  وحرمان  ��سطهاد 
فا�ست  نائل  و�ر���ض  و�جل��الدي��ن، 
�ملعاين،  �أعطته كل  بها،  به، وفا�ض 
�لعط�ض،  �إطفاء  على  جدير�  وكان 
ب�رش  يف  �ل��ن��ظ��ر  ع��ل��ى  وج��دي��ر� 

�إحمر�ر�ً  �أكرث  ي�رشج  وهو  �لرت�ب 
د�خل  عاما  �ربعني  بعد  و�إ�سعاعا. 
كل  يف  يحتفل  نائل  الز�ل  �ل�سجن 
كان  وق��د  زو�ج���ه،  ب��ذك��رى  �سنة 
تعرث  ب�سجرة،  �أو  بطفل  �إما  يحلم 
�ل�سجرة  ولكن  �لطفل،  و�سول 
ثمارها  وحملت  ك��ربت  و  ج��اءت 
من  بطنها  يف  وم��ا  و�أ���س��م��اءه��ا 
نائل  �أين  و�ساألت  و�أقمار،  مو�ليد 
يد�ه  �أين  و�أنفا�سه؟  وعرقه  فاأ�سه  و 
باملاء  �ملمزوج  حبه  �أين  وبيارقه؟ 
مل  �خل�سيبة؟  و�لكلمات  و�لنار 
�ل�سجن  يف  نائل  �أن  �حد  يخربها 
ويزرع  �أخرى،  مرة  �نعتاقه  يجدد 
�ل��ق��ادم��ات  �أ���س��ج��اره  �لغيب  يف 
نافذة  كل  يف  غ�سونها  �ملتدليات 
نائل  خ�����رش�ء.  خ�رش�ء  وزن��ز�ن��ة 
منفيا  يظل  �أن  تعود  �لربغوثي 
��ستباك  م��ن  يتنقل  �حل��ري��ة،  يف 
بالع�سيان  من�سغال  ��ستباك،  �إىل 
وجر�ت  �ملاء  يحمل  �ملاألوف،  على 
�سجرة،  مائة  ي�سقي  �ملعتقة،  �لزيت 
�لرب�عم،  تتفتح  حتى  �أمامها  يجل�ض 
يرفرف  جناحا حجر  عينه  باأم  ويرى 
�سيئا ميتزج بغري عنا�رشه يف ذ�كرة 
نائل  يعود  �ملكان.  وجع  �إال  لي�ست 
بال  حديقة  ويرتكنا،  �ل�سجن  �إىل 
�ساعات  يف  عليها  يطل  �ساحب 
�سوى  فيها  ي�سمع  ال  بلد  �لفجر، 

�ملوت و�العتقاالت و�لقمع  �سوت 
�ل�سلو�ت  و��ستغاثات  و�لبط�ض، 
يعلو  ولكنه  �لقد�ض،  يف  و�الآيات 
طائر�، ال �سيء ي�رشعه، وال �سيء 
�مل�سافات  �أحت�سان  ع��ن  يوقفه 
بعيد  نائل  يحتفل  وهناك.  هنا  بني 
قيود  تولد  �ل�سجن،  يف  زو�ج��ه 
�الأطفال  �آالف  �ل�سوء،  الأع��ن��اق 
�ل�سجون،  ي�سلون  �لقد�ض  م��ن 
�حل��دي��د  ب��ني  تتنف�ض  ح��ك��اي��ات 
و�إد�ري���ون  مر�سى  و�لظلمات، 
ون�ساء،  �ل�سن  يف  وكبار  ون��و�ب 
دولة  وت�سهق  �ملع�سكر�ت،  تزدحم 
قتل  من  فيها  ما  بكل  �إ�رش�ئيل 
زفريها  و�أ�سالك،  وح�رش  و�سفك 
بنا،  ي�سيق  حلقها  بنا،  �ساخن 
�أن  تقدر  وال  لفظنا،  ت�ستطيع  ال 
�لعربية  �لدولة  تختنق  حتتوينا، 
بفتاويها،  و  وبج�سعها  باحتاللها 
�لربغوثي  نائل  �لباب، وترتك  تغلق 

ي�ساء. كيفما  �أ�سجاره  يرتب 
قدميه حتت 

�لعامل جر�ض  يرن 
�الأق�سى �الآذ�ن يف 
�لقيامة يف  �لرت�نيم 

�لرت�ب �أخو�ت  �ل�سجر�ت 
حديقة قلبه 
غابة ج�سده 
باملاء تفي�ض 

�سجرات الأ�سري نائل الربغوثي

وزر�ء  رئي�ض  ��ستية  حممد  �أك���د 
�الث��ن��ني  �أم�����ض  �ل��ل��ه  ر�م  ح��ك��وم��ة 
�حلكومة  �سيطرة  عدم   ،  6/7/2020
�الأ�سباب  من  و�حل��دود  �ملعابر  على 
مطالبًا   ، كورونا  لتف�سي  �لرئي�سية 
مع  �ملعابر  كافة  باإغالق  "��رش�ئيل" 
بعد  وخا�سة  �لفل�سطينية،  �الر��سي 
يف  �حلو�جز  �إقامة  من  �الحتالل  منع 

"ج". مناطق 
باالأم�ض  �أ�سدر  عبا�ض  �ن  ��ستية  وبني 
والبد  يومًا،  ل�30  �حلظر  بتجديد  قر�ر�ً 
�ن  �ىل  م�سري�ً   ، ب��ال��ق��ر�ر  �الل��ت��ز�م 
�حلكومة جنحت يف �حتو�ء �لفريو�ض  .

من  �لعدوى  من   %  82 �ن  و�أو�سح 
�لعقوبة  باإيقاع  متوعد�ً   ، �العر��ض 

�ملخالفني. بحق كل 
ميثاق  وتبني  �لتدخل  �لع�سائر  وطالب 
للحد  و�لتجمهر  �العر��ض  مينع  �رشف 
عن  م��ع��رب�ً   ، �لفريو�ض  تف�سي  م��ن 
لهم  وقال  و�هلها  �خلليل  مع  تعاطفه 
ومننع  �ل�سائقة  نحتوي  �ن  :"ن�ستطيع 

تو�سعها".
و��سار �ىل �ن حو�يل 4000 �إ�سابة يف 
منهم  وغزة  �لقد�ض  فيها  مبا  فل�سطني 
�ملر�ض  �عر��ض  من  تعاين  حالة   129

و4 حاالت يف �النعا�ض فقط.

ا�ستيه: نطالب "اإ�سرائيل" باإغالق املعابر مع الأرا�سي الفل�سطينية لعدم 
�سيطرتنا عليها وتف�سي كورونا

اأخبار فل�سطني

�إير�ن  �لثورة �الإ�سالمية يف  �أكد قائد 
�ملحافظة  �أن  �خلامنئي،  علي  �ل�سيد 
�ل�سعب  بني  و�لوحدة  �لوعي  على 
موؤثر  دور  له  وف�سائله،  �لفل�سطيني 
م�سدد�ً  �ل��ع��دو،  خطط  �إف�سال  يف 
لدعم  جهد�ً  تدخر  "لن  �إير�ن  �أن  على 
��ستعادة  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

حقوقه.
ر�سالٍة  يف  �خلميني  �لقائد  و�أ�ساف 
حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  رئي�ض  �إىل 
حما�ض �إ�سماعيل هنية، �أن �جلمهورية 
و�جبها  بحكم  �الإير�نية  �الإ�سالمية 
جهد�ً  تدخر  لن  و�الإن�ساين  �لديني 
�ملظلوم  �لفل�سطيني  �ل�سعب  لدعم 
يف ��ستعادة حقوقه ودفع �رش �لكيان 

�ل�سهيوين.
و�سدد قائد �لثورة على �أّن "�ملحافظة 

بني  و�لتالحم  و�لوحدة  �لوعي  على 
له  وف�سائله،  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

دور موؤثر يف �إف�سال خطط �لعدو".
�مل��ق��اوم��ة  ت��ّي��ار  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 
قد  �ل�سجاع  �لفل�سطيني  و�ل�سعب 
�لعدو،  وترغيب  �لتهديد  جت��اوز� 
و�خل���ربة،  �ل��ع��ق��ل  منطق  بف�سل 
ب�"��سرت�تيجيته  �لعدو  �أّن  م��ربز�ً 
�حلقوق  ت�سييع  يحاول  �لتو�سعية 
عرب  للفل�سطينيني  �مل�����رشوع��ة 
�ل�سالم  وخطة  �ملفاو�سات  خديعة 

و�حل�سار. �القت�سادي  و�ل�سغط 
كون  �ملجاهدين  �إىل  �متنانه  وقدم 
قد  �لفل�سطينّية  �ملقاومة  حركة 
�سعف  موجبات  بجهادها  هياأت 

�ل�سهيوين. و�لكيان  �أمريكا 
رد�ً  �خلامنئي  �الم��ام  برقّية  وتاأتي 

هنّية  م��ن  و�سلته  ر���س��ال��ة  على 
�ل�ساحة  على  �لتطور�ت  �آخر  حول 
خمطط  �سياق  ويف  �لفل�سطينّية، 
�أج��ز�ء  ل�سّم  �ل�سهيوين  �لكيان 

ومع  �ملحتّلة،  �لغربّية  �ل�سفة  من 
لق�سف  �ملحا�رش  غزة  قطاع  تعر�ض 

�الثنني. �أم�ض  �إ�رش�ئيلّي فجر 

خامنئي: اإيران لن تدخر جهدًا لدعم ال�سعب الفل�سطيني 
يف ا�ستعادة حقوقه

يف ر�سالة اإىل اإ�سماعيل هنّية:

الأ�سري املقد�سى 
جمدي زعرتي

حمكومًا بال�سجن 2327 �سنة
حني  يقال  �أن  ميكن  �لذي  �لكالم  من  �لكثري  يوجد  ال 
�سنو�ت...  عن  عبارة  �لرقم  هذ�  ويكون  رقمًا،  تقر�أ 
�سنة...   2327 بال�سجن  حمكومًا  �سخ�سًا  فتخيلو� 
ولو عدنا �إىل �لور�ء بالزمن لنكت�سف ما يعنيه �لرقم، 
ف�سنجد �أنه قبل هذ� �لوقت كانت �لب�رشية ما تز�ل يف 
�لكهوف  ي�سكن  ز�ل  ما  �الإن�سان  كان  ورمبا  بد�ياتها، 
وقمم �الأ�سجار عاريًا من �ملالب�ض، ومل يكت�سف �لنار 

بعد.
جمدي بركات عبد �لغفار زعرتي من حي و�دي �جلوز 
بتاريخ  �عتقل   ،-1978  7-8 مولود يف  �لقد�ض...  يف 
13/9/2003، و�أدين بامل�ساركة يف نقل �ال�ست�سهادي 
يف  عملية  نفذ  و�لذي  �خلليل،  مدينة  من  م�سك  ر�ئد 
 24 مقتل  �إىل  و�أدت   19/8/2003 بتاريخ  �لقد�ض 

�إ�رش�ئيلًيا.
عندما �ندلعت �النتفا�سة �الأوىل �سارك يف �مل�سري�ت 
�لقدمية،  و�لبلدة  �الأق�سى  �مل�سجد  يف  و�ملو�جهات 
�الحتالل  مقاومة  يف  ن�ساطي  "ب�سبب  ويقول: 
يف  �لدر��سة  مقاعد  على  و�أنا  �عتقلت  و�مل�سري�ت 
طفولتي  ير�عو�  ومل  �البتد�ئي  �ل�ساد�ض  �ل�سف 
ويف  �سهر�،   12 ملدة  �لفعلي  بال�سجن  وحوكمت 
و�نتمائي  و�لقد�ض  لوطني  حبي  جتذر  �سجني 
يف  �الأوىل  النتفا�سة  ز�لت  وما  وخرجت  لفل�سطني 

�أوجها فالتحقت ب�سفوف حركة فتح"
�أ�سيب جمدي بالر�سا�ض خالل مو�جهات يف �مل�سجد 
�الأق�سى �أثناء �أحد�ث �لنفق، وتتالت عمليات �العتقال 
�الأق�سى.  �نتفا�سة  �ندالع  �إىل  و�سوال  �ل�سجون  يف 
�أ�سبح من كو�در  �لتنظيمي،  خالل ذلك، وعرب دوره 
�لن�سال  يف  و��ستمر  �لقد�ض،  يف  فتح  حركة  وقادة 
�الأحد�ث  من  �لع�رش�ت  وقاد  �ل�سعبية  و�ملقاومة 
�لغربية  و�ل�سفة  بالقد�ض  �الحتجاجية  و�مل�سري�ت 

و�أ�سيب عدة مر�ت يف �أحد�ث �النتفا�سة �لثانية.
يقول: "دوما نعي�ض ذكريات تلك �ملر�حل �لتي حتدينا 
تنظيمية  وقاعدة  نو�ة  بناء  من  ومتكنا  �الحتالل  فيها 
�سكلت ر�أ�ض حربة يف مقاومة �الحتالل لتقود حركة 
�نتفا�سة  قبل وخالل  �الحتالل  وجه  �ملعركة يف  فتح 
روح  تعزيز  يف  �لف�سل  له  يعود  و�لذي  �الأق�سى 
عا�سمة  �لقد�ض  عن  و�لدفاع  و�ملقاومة  �ل�سمود 
فل�سطني �الأبدية، لذلك �آمل �أن تعود �حلركة كما كانت 
هذه  يف  ومب�سوؤولياتها  بدورها  تقوم  و�ن  �سابقا  عليه 
�لقد�ض يف خطر ويجب حمايتها  �الأيام �لع�سيبة الن 

و�إنقاذها من خمططات �الحتالل".
حكم بال�سجن �ملوؤبد 23 مرة، وخم�سني عامًا �إ�سافية، 
�ل�سجون،  د�خل  فتح  حركة  ن�سطاء  من  ويعترب 
خلفية  على  مرة  من  �أكرث  و�لعزل  للعقاب  وتعر�ض 
مو�قفه  وب�سبب  �ل�سجون،  د�خل  �ملقاوم  ن�ساطه 

�لبطولية �ملوؤيدة حلقوق �الأ�رشى.
وقد  و�سالم،  عالء  لطفلني  �أب  و  متزوج  جمدي 
تعر�ض �بنه عالء عام 2015 �إىل �العتقال �أي�سًا وهو 

يف �خلام�سة ع�رشة.
جمدي هو �بن عم �الأ�سري ن�سيم ر��سد �لزعرتي �لذي 
ب�سبب  �حلكم  بنف�ض  وحمكوم  حما�ض  حلركة  ينتمي 
مبوؤبد�ته  جمدي  �أجلها  من  حكم  �لتي  �لعملية  نف�ض 

وع�رشين. �لثالثة 
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تداعيات انفجار من�ساأة “نطنز” النووية.. 

رو�سيا حتذر من "ال�ستنتاجات" و�سحيفة "نيويورك 
تاميز" تك�سف عن تورط اإ�سرائيل يف النفجار

قراءة : حممد علي
---------------- 

قناة”رو�سيا  موقع  �أورده  ما  وبح�سب 
�لرو�سية  �خلارجية  ة  وز�ر  �أ�سارت   ”
ونقل  �لو�سع.  در��سة  ���رشورة  �إىل 
�مل��وق��ع ع��ن ن��ائ��ب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
�ليوم  فري�سينني  �سريجي  �لرو�سي 
تتطلب  �لق�سايا  هذه  مثل  قوله:”�إن 
للغاية”.  وم��ف�����س��ال  ج��دي��ا،  ب��ح��ث��ا 
ما  �آخر  �أن  “�أعتقد  فري�سينني:  و�أ�ساف 
الأن  تكهنات  �إىل  �لقفز  هو  فعله،  يجب 
�سحيفة  وكانت  جد�”.  خطرية  لة  �مل�ساأ
�ليوم  نقلت  ق��د  تاميز”  “نيويورك 
��ستخبار�تي  م�سوؤول  ع��ن  �الث��ن��ني 
�إ�رش�ئيل  �أن  مطلع  �أو�سطي  ���رشق 
وقعت  �لتي  �حلادثة  عن  �مل�سوؤولة  هي 
قبل  ير�نية  �الإ �لنووية  نطنز  ة  مبن�ساأ
م�سوؤول  �إىل  �ل�سحيفة  ون�سبت  يام.  �أ
�حلادثة  �أن  ير�نى  �الإ �لثوري  باحلر�ض 
وقال  متفجرة.  مو�د  با�ستخد�م  جرت 
�إ�رش�ئيل  �إن  �أو�سطي  �ل�رشق  �مل�سوؤول 

تطوير  فيه  يتم  مبنى  يف  قنبلة  زرعت 
وم�ساء  حديثة.  مركزي  طرد  �أجهزة 
منظمة  با�سم  �ملتحّدث  �أعلن  �الأح��د 
بهروز  ي��ر�ن��ي��ة  �الإ �ل��ن��ووي��ة  �لطاقة 
عنه  نقلت  م��ا  بح�سب  ك��م��ال��ون��دي 
ّنه  �أ “�إرنا”  �لر�سمية  نباء  �الأ وكالة 
�الأ�رش�ر  لكّن   )…( �سحايا  يقع  “مل 
يحّدد  �أن  دون  من  ج�سيمة”،  �ملادية 
وك��ان  �الأ����رش�ر.  ه��ذه  طبيعة  ب��دّق��ة 
�ملبنى  ّن  �إ �خلمي�ض  ق��ال  كمالوندي 
حني  يف  “م�ستودع”،  ه��و  �ملت�رشر 

�لوكالة  ن�رشتها  ���س��ور  م��ن  ظهر 
�إىل  تعّر�ض  ّنه  �أ �لر�سمي  و�لتلفزيون 

حريق.
�ملتحّدث  قال  الإرنا،  ت�رشيحه  يف  لكن 
ة  �ملن�ساأ هذه  تنتج  �أن   ” مقّرر�ً “كان  ّنه  �إ
�ملركزي  �ل��ط��رد  �أج��ه��زة  م��ن  “�ملزيد 
ذ�  �إ ما  يو�سح  �أن  دون  من  �ملتطّورة”، 
قد  �الآالت  هذه  جتميع  عملية  كانت 

ال. �أم  فيها  بد�أت 
ميكن  �ملتو�سط،  �ملدى  “على  و�أ�ساف 
تطوير  خطة  �حل��ادث  ه��ذ�  يبطئ  �أن 

متطّورة،  مركزي(  طرد  )�أجهزة  و�نتاج 
�حلثيثة  باجلهود  �لله،  �ساء  �إن  لكن 
�سنعّو�ض  �لوكالة(  )يف  للزمالء   )…(
�إمكانيات  ت�سبح  بحيث  �لتباطوؤ  هذ� 
يف  عليه  كانت  مما  �أك��رب  �ملوقع  ه��ذ� 
ّن  �أ على  �ملتحّدث  و�سّدد  �ل�سابق”. 
لتخ�سيب  نطنز  يف  �لر�هنة  ن�سطة  �أ

�حلادث جّر�ء  من  ّثر  تتاأ مل  �ليور�نيوم 
بيني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وكان 
عن  �ل  �سوؤ على  رد�  �أم�ض  قال  جانت�ض 
ميكن   ”: �حلادثة  يف  �إ�رش�ئيل  ت��ورط 
كل  يف  فينا  ي�سك  �أن  �سخ�ض  الأي 
�أعتقد  ال  لكنني  وقت،  كل  ويف  �سيء 
تقف  ال  �إ�رش�ئيل   … �سحيحا  هذ�  �أن 
يف  يحدث  حادث  كل  ور�ء  بال�رشورة 
�إ�رش�ئيل  تورط  ينفي  �أن  دون  ير�ن”،  �إ

نطنز. حادثة  يف 
على  �الأر�ض  حتت  نظنز  ة  من�ساأ وتقع 
�رشق  ج��ن��وب  كيلومرت�   220 بعد 
لتخ�سيب  موقع  ه��م  �أ وه��و  ط��ه��ر�ن، 

ير�ن. �إ يف  �ليور�نيوم 

الذي هز  النفجار  اأ�سباب  ب�ساأن  م�ستعجلة  ا�ستنتاجات  اإىل  القفز  من  الثنني  اأم�ض  الرو�سية  وزارة اخلارجية  حذرت 
اإيران. النووية يف  من�ساأة نطنز  موؤخرا 

ك�����س��ف �ل��رئ��ي�����ض �ل��رتك��ي رج��ب 
�ملحدد  �ملوعد  عن  �أردوغ��ان،  طيب 
تركي  ن��ووي  مفاعل  �ول  ل��دخ��ول 
�لعمل  وب��دء  �خلدمة  �إىل  قويو  �آق 
لقاها  �أ كلمة  يف  �أردوغان  وذكر  به. 
عرب  �إ�سطنبول  من  م�ساركته  خالل 
حمطات  �فتتاح  مر��سم  يف  �لفيديو 
من  ع���دد  يف  ك��ه��روم��ائ��ي��ة  ط��اق��ة 
كافة  �أحبطنا  �لرتكية:  �ل��والي��ات 

�سدنا  حتاك  �لتي  �مر�ت  و�ملوؤ �ملكائد 
�لرئي�ض  ولفت  �ملتو�سط.  �رشق  يف 
عمليات  نقرة  �أ �إط��الق  �إىل  �لرتكي 
�الأ�سود  �لبحر  يف  و�لتنقيب  �لبحث 
وتابع:  مبو��سلتها،  متعهد�  موؤخر�، 
بحقوقنا  �مل�سا�ض  مع  نتهاون  لن 
هذ�  يف  �لدويل  �لقانون  عن  �ملنبثقة 
�لربنامج  �إىل  تطرق  كما  �خل�سو�ض. 
�أول  �إن  ق��ائ��ال  �ل��رتك��ي،  �ل��ن��ووي 

للطاقة  قويو  �آق  حمطة  يف  مفاعل 
 2023 عام  �خلدمة  �سيدخل  �لنووية 
هذ�  �أن  على  و�سدد  �لله.  �ساء  �إن 
م�سادر  تنويع  �إىل  يهدف  �مل�رشوع 
وتوفري  �لبالد  يف  �لكهرباء  نتاج  �إ
جمال  يف  ملحفظتها  متو�زنة  بنية 
يف  وقعت  قد  تركيا  وكانت  �لطاقة. 
رو�سيا  مع  �تفاقا   2010 دي�سمرب 
مليار   20 نحو  �إىل  قيمته  ت�سل 

وت�سغيل  ن�ساء  �إ يف  للتعاون  دوالر 
مر�سني  والي��ة  يف  قويو  �آق  حمطة 
�لرئي�ض  و�ح��ت��ف��ل  �ل��ب��الد.  ج��ن��وب 
�أردوغان ونظريه  �لرتكي رجب طيب 
مر��سم  يف  بوتني،  فالدميري  �لرو�سي 
حمطة  مل�رشوع  �سا�ض  �الأ حجر  و�سع 
مر�سني  بوالية  �لنووية  "�أكويو" 

.2018 عام  �لبالد  جنوب 
ق/د

باأن  تاميز"  "فاينان�سال  �سحيفة  �أفادت 
دومينيك  �لربيطاين  �خلارجية  وزير 
تاأ�سري�ت  حظر  فر�ض  يعتزم  ر�ب 
�الأجانب  بع�ض  على  �أ�سول  وجتميد 
حلقوق  �ن��ت��ه��اك��ات  يف  ل��ت��ورط��ه��م 
من  نه  �أ �ل�سحيفة  وذكرت  ن�سان.  �الإ
�سعوديون  هناك  يكون  �أن  �ملتوقع 
من  �مل�ستهدفني  ب��ني  م��ن  ورو����ض 
"قانون  م��ن  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ن�����س��خ��ة 
تويف  حمام  ��سم  وهو  ماجنيت�سكي"، 
ومن   .  2009 عام  مو�سكو  �سجن  يف 
م��ام  �أ �لقائمة  ر�ب  يعلن  �أن  �ملرجح 
ب��ر�ودر،  بيل  وكتب  �ليوم.  �لربملان 
"هريميتاج  ل�رشكة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 

�أكرث  منذ  حملة  ي�سن  �لذي  كابيتال"، 
"منتهكي  ملعاقبة  �سنو�ت   10 من 
�إن  �ل���رو����ض،  ن�سان"  �الإ ح��ق��وق 
فارقة"،  "عالمة  �ستمثل  �لعقوبات 
"بلومربغ"  وك��ال��ة  نقلته  مل��ا  وف��ق��ا 

له. تغريده  عن  نباء  لالأ
تو�سيع  ميكن  نه  �إ لل�سحيفة  ر�ب  وقال 
�لعام  هذ�  من  الحق  وقت  يف  �لربنامج 
وميكن  �لف�ساد.  مثل  ق�سايا  لي�سمل 
قمع  مثل  �أخ��رى  ق�سايا  ت�ساف  �أن 
�لنا�ض  معاملة  �ساءة  و�إ �ل�سحافيني 

�لدينية. معتقد�تهم  ب�سبب 
ق/د

�الأم��ن  جلنة  يف  عر�قي  نائب  ���رشح 
كفيل  �ل�سيا�سي  �حلل  ب��اأن  و�لدفاع 
ن��ه��اء �الأزم����ة م��ع ت��رك��ي��ا ووق��ف  ب��اإ
�لبالد.  �سمايل  �لع�سكرية  عملياتها 
�الأعاجيبي  ���س��ع��ر�ن  �ل��ن��ائ��ب  وق��ال 
�حلكومية  “�ل�سباح”  ل�سحيفة 
“�أن  �الث���ن���ني  م�������ض  �أ �ل�������س���ادرة 
نفعا  جت��دي  تعد  مل  �ال�ستنكار�ت 
�العتد�ء�ت  ملف  نهاء  �إ يجب  وعليه 
عن  �لعر�قية  �الأر��سي  على  �لرتكية 
وفد  وت�سكيل  �ل�سيا�سي  �حلل  طريق 

تركيا”. مع  للتفاهم 
�سيا�سي  حل  �إىل  “نحتاج  و�أ���س��اف 
ت�سكيل  خالل  من  �مللف  هذ�  نهاء  الإ
بغد�د  م��ن  وح��ك��وم��ي  ب��رمل��اين  وف��د 
فيما  يتفاهمون  كرد�ستان  قليم  و�إ
حلل  تركيل  �إىل  يتوجهون  ثم  بينهم 
�سيا�سيا  �أ�سبح  �ملو�سوع  الأن  �الأمر 
لديها  تركيا  و�أن  ع�سكري  هو  مما  �أكرث 
لها  معادية  جماعات  هناك  باأن  �حلجة 
يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �الأر����س��ي  ت�ستخدم 
�إخر�جها”. يجب  لذ�  م�ساحلها  �رشب 

ن��ه  �أ على  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��ن��ائ��ب  و���س��دد 
تفاهمات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  �أن  “يجب 
�إىل  �لتوجه  قبل  قليم  و�الإ بغد�د  بني 
�لتلويح  و�أن  �خليار  هذ�  نحو  تركيا 
ق��ت�����س��ادي  �الأ �ل�����س��الح  با�ستخد�م 
ناجحة  �سغط  ورقة  يعد  و�لتجاري 
مقد�ر  و�أن  خا�سة  �ل��ف��رتة  ه��ذه  يف 
كبري”. �لطرفني  بني  �لتجاري  �لتبادل 

�لرتكية  �لع�سكرية  �لقو�ت  وتنفذ 
ي�ساحبها  ع�سكرية  عمليات  يام  �أ منذ 
ال�ستهد�ف  ومدفعي  ج��وي  ق�سف 
�لرتكي  �لكرد�ستاين  �لعمال  حزب 
�لعر�قية  �جلبلية  �ملناطق  يف  �ملتح�سن 
ع�رش�ت  ه���ايل  �أ ن��زوح  �إىل  �أدى  مم��ا 
قليم  �أ يف  �لعر�قية  �لكردية  �لقرى 

ن. كرد�ستا
�لعر�قية  و�حلكومة  �لرئا�سة  و�أعلنت 
�الأعمال  لهذه  و��ستنكارها  رف�سها 
�ل��ع�����س��ك��ري��ة �ل��ت��ي ت�����س��ك��ل خ��رق��ا 
و�نتهاك  �لدولية  و�الأعر�ف  للمو�ثيق 

�لبالد. و�أمن  ل�سيادة 
ق/د

�ل�سحفي  �ن  تركية  �سحيفة  ك�سفت 
تلقى  خا�سقجي  جمال  �ل�سعودي، 
ت��ه��دي��د� م���ن ���س��ع��ود �ل��ق��ح��ط��اين 
�لعهد  ل��ويل  �الإع��الم��ي  �مل�ست�سار 
قبل  �سلمان  ب��ن  حممد  �ل�سعودي 

�أ�سهر. ب�ستة  مقتله 
“�سباح”  ���س��ح��ي��ف��ة  و�أو���س��ح��ت 
قتل  �ل��ذي  خا�سقجي،  �أن  �لرتكية، 
با�سطنبول  ب����الده  قن�سلية  يف 
بعد  �رتبك  باملن�سار،  جثمانه  وقطع 
�لقحطاين  �سعود  ر�سالة  ر�أى  �أن 
كاالآتي:  وكانت  بريل  �أ ني�سان/  يف 
بهذ�  و�حلديث  �لكتابة  و��سلت  ذ�  “�إ
عمله  �سالح  جنلك  ف�سيفقد  �ل�سكل، 

�إىل  �ل�سحيفة  ���س��ارت  و�أ دبي”.  يف 
�أ�سدقائه  الأح��د  ق��ال  خا�سقجي  �أن 
�سيئون،  �لنا�ض  هوؤالء  “كم  �ملقربني: 
من  ���س��و�أ  �أ ي�سبحو�  �أن  ميكن  ه��ل 
من  �لرغم  على  نه  �أ �إىل  الفتًة  ذلك؟”، 
بطرد  �الإمار�ت  د�رة  �إ قامت  فقد  ذلك، 

عمله. من  خا�سقجي  �سالح 
جمال  �ل�سعودي  �ل�سحفي  ولقي 
عامني  نحو  قبل  م�رشعه  خا�سقجي 
وذلك  با�سطنبول،  بالده  قن�سلية  يف 
للنظام  �ملعار�سة  مو�قفه  ب�سبب 
مقتله  ق�سية  ثارت  �أ حيث  �ل�سعودي، 

�لعامل. م�ستوى  على  كبرية  �سجة 
ق/د

رئي�ض  �أوغ���ل���و،  د�ود  �أح��م��د  ق���ال 
حزب  ورئي�ض  �الأ�سبق  تركيا  وزر�ء 
تهديد�ت  �إن  �ملعار�ض،  “�مل�ستقبل” 
�ل��رئ��ي�����ض �مل�������رشي ع��ب��د �ل��ف��ت��اح 
�لفرن�سي،  و�ل��رئ��ي�����ض  �ل�سي�سي، 
“عمى  تعك�ض  م��اك��رون،  مي��ان��وي��ل  �إ
م�سورة،  كلمة  ويف  ��سرت�تيجيا”. 
ن�����رشه��ا ع��رب و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل 
“تهديد  �أوغلو  د�ود  هاجم  �الجتماعي 
باالحتالل  �لليبية  د�رة  لالإ �ل�سي�سي 
�نتقد  كما  بح�سبه.  �لع�سكري”، 

ماكرون  “تهديد  ن��ه  �إ قال  ما  ب�سدة 
يف  �الأوروب���ي  و�الحت��اد  �لناتو  ب��زج 
تلك  �إن  و�أ���س��اف  تركيا”.  مو�جهة 
موؤ�سفة  “لي�ست  �ل��ت�����رشي��ح��ات 
�لعمى  للعيان  تبدي  ب��ل  وح�سب، 
كال  يعانيه  �ل���ذي  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي 
على  �أوغلو  د�ود  ثنى  و�أ �لالعبني”. 
قائال:  �لليبي،  �مللف  يف  نقرة  �أ د�ء  �أ
�إىل  تركيا  تقدمه  �ل��ذي  �لدعم  “�إن 
�ل�رشعية  �لوطني  �لوفاق  حكومة 
هو  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  يف  بها  �مل��ع��رتف 

ميكن  “ال  وتابع:  و�سليم”.  �رشعي 
�ملتو�سط  ���رشق  يف  ن��ظ��ام  ن�����س��اء  �إ
�أي  �أن  على  م�سدد�  تركيا”،  بتجاهل 
�ملنطقة،  يف  و�لطاقة  لالأمن  معادلة 
ت�ستمر،  �أن  ميكن  ال  بالده،  ت�ستثني 

�الإ�سرت�تيجية. �لناحية  من 
�الأوروب��ي  و�الحت��اد  فرن�سا  وطالب 
تو�جد  ك��ان  ذ�  �إ م��ا  على  ب��االإج��اب��ة 
ليبيا،  يف  بالناتو،  �لع�سو  ب��الده، 
�لناتو  �أم��ن  على  ت��ه��دي��د�  ي�سكل 
ت��و�ج��د  م  �أ �الأوروب������ي،  و�الحت����اد 

�أخ��رى.  ودول  م����ار�ت  و�الإ رو�سيا 
�أردوغان  بني  �لعالقات  توتر  ورغم 
د�ود  �لبالد،  د�رة  باإ �ل�سابق  ورفيقه 
م��ر�ر�  �أك��د  �الأخ���ري  �أن  �إال  �أوغ��ل��و، 
�ل�ساأن  يف  �حلكومة  �سيا�سات  دعمه 
حزب  عن  �أوغلو  د�ود  و�ن�سق  �لليبي. 
�لبالد  يف  �حلاكم  و�لتنمية”  “�لعد�لة 
جديد�  حزبا  و�أ�س�ض  عقدين،  نحو  منذ 
يف  “�مل�ستقبل”،  ��سم  عليه  �أطلق 

.2019 دي�سمرب  �الأول/  كانون 
ق/د

م�ساء  �مل��ّت��ح��دة  �ل��والي��ات  �سّجلت 
�إ�سابة  ل���ف  �أ  39 م��ن  �أك���رث  �الأح���د 
�مل�ستجّد،  كورونا  بفريو�ض  جديدة 
�ل�ساعة  يف  ن�رشتها  بيانات  بح�سب 
جامعة  �الإثنني(  غ  ت   00،30 (  20،30
بيانات  و�أظ��ه��رت  هوبكنز.  ج��ون��ز 
تتّبع  يف  مرجعًا  ُتعترب  �لتي  �جلامعة 
عن  �لناجمة  و�لوفيات  �الإ�سابات 
�ملّتحدة  �ل��والي��ات  ّن  �أ كوفيد19- 
 39،379 �ساعة   24 خ��الل  �سّجلت 
�إىل  �إ�سافة  بالوباء،  جديدة  �إ�سابة 
عدد  �إجمايل  بذلك  لريتفع  وفاة،   234
�أرو�هم  �لفّتاك  �لفريو�ض  ح�سد  �لذين 
 . �سخ�سًا  129،291 �إىل  �لبلد  هذ�  يف 
عن  كثري�ً  تقّل  �لتي  �الأرق��ام  وه��ذه 
ي���ام  ت��ل��ك �ل��ت��ي ���س��ّج��ل��ت خ���الل �الأ
�جلمعة  ذروتها  بلغت  و�لتي  �الأخرية 
جديدة(  �إ�سابة  ل��ف  �أ  57 من  )�أك��رث 
�لوباء،  تف�ّسي  وترية  يف   ً� تباطوؤ تظهر 

ليه  �إ �لركون  ميكن  ال  �الأمر  هذ�  لكّن 
ناجمًا  يكون  قد  �النخفا�ض  هذ�  ّن  �إ ذ  �إ
هوبكنز”  “جونز  ح�سول  لية  �آ عن 
ع��ل��ى �ل��ب��ي��ان��ات م���ن �ل�����س��ل��ط��ات 
يف  تكون  ال  و�لتي  �ملحلية  �ل�سحية 
�الأ�سبوع.  نهاية  يف  مكتملة  �لعادة 
و�ل��والي��ات �مل��ّت��ح��دة ه��ي، وب��ف��ارق 
�لبلد  �لعامل،  دول  �سائر  عن  �سا�سع 
كوفيد19-،  جائحة  من  ت�رّشر�ً  �الأكرث 
على  �أو  �لوفيات  �سعيد  على  �سو�ء 
عددها  بات  �لتي  �الإ�سابات  �سعيد 

�إ�سابة.  2،876،143
�لت�سيلية  �ل�سّحة  وز�رة  �أعلنت  كما 
يف  كوفيد19-  وفيات  عدد  ّن  �أ �الأحد 
بعدما  وفاة  �آالف   10 تخّطى  �لبالد 
منظمة  بتو�سية  ع��م��اًل  �أ���س��اف��ت، 
ح�سيلة  �إىل  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�����س��ح��ة 
عن  جنمت  ّن��ه��ا  �أ ّك��د  �مل��وؤ �ل��وف��ي��ات 
وقالت  كذلك.  ّنها  �أ �ملرّجح  تلك  �لوباء 

ب�ساأن  �الأ�سبوعي  تقريرها  يف  �لوز�رة 
جائحة  ّن  �أ �لبالد  يف  �لوبائي  �لو�سع 
 10159 بحياة  �أودت  كوفيد19- 
�حل�سيلة  هذه  ّن  �أ �إىل  م�سرية  �سخ�سًا، 
ّك��دة  م��وؤ وف��اة   7057 على  ت��ت��وّزع 
و3102  �مل�ستجّد  كورونا  بفريو�ض 
�لفريو�ض. عن  جنمت  ّنها  �أ مرّجح  وفاة 

�الإثنني  م�����ض  �أ �لهند  �ج��ت��ازت  كما 
فريو�ض  �إ���س��اب��ات  ع��دد  يف  رو�سيا 
�أكرب  ثالت  لت�سبح  �مل�ستجد  كورونا 
�الإ�سابات  من  عدد  حيث  من  دول��ة 
 24 ت�سجيل  بعد  �لعامل  يف  �ملوؤكدة 
خالل  جديدة  �إ�سابة  حالة   248 و  �لفا 

. �الأخرية  �ساعة  و�لع�رشين  �الأربع 
لفا و413  �أ  697 بها  �أن  �لهند  و�أعلنت 
 19 ذلك  يف  مبا  موؤكدة،  ��سابة  حالة 
يف  يوجد  بينما  وفاة،  حالة   693 �لفا 
��سابة  حالة   283 و  �لفا   680 رو�سيا 
�أعلنت  �ل�سياق  ذ�ت  ويف  م��وؤك��دة. 

عن  �لفلبني  يف  �ل�سحية  �ل�سلطات 
حاالت  عدد  يف   كبرية  زيادة  حدوث 
�مل�ستجد  كورونا  بفريو�ض  �الإ�سابة 
خففت  حيث  �الأخ���رية  ي���ام  �الأ خ��الل 
�ل�سحي  �حلجر  قيود  من  �حلكومة 
�حتمال  من  ز�د  مما  �القت�ساد،  نعا�ض  الإ
�أخرى  مرة  �ملزدحمة  عا�سمتها  �إعادة 
و�سجلت  �ل�سارم.  �حلظر  فر�ض  �إىل 
جمموعه  ما  �لبالد  يف  �ل�سحة  وز�رة 
�الأخ���رية،  ي����ام  �الأ يف  ح��ال��ة   2434
ما  مانيال،  �لعا�سمة  يف  معظمها 
جميع  يف  �ملوؤكدة  �حلاالت  عدد  رفع 
و  �لفا   44 من  �أكرث  �إىل  �لبالد  �أنحاء 
حالة   1297 بينهم  من   ، حالة   250
و�لوفيات  �الإ�سابات  وتعترب  وف��اة. 
جنوب  يف  �الأعلى  بني  من  �لفلبني  يف 

�سيا. �آ �رشق 
علي حممد   / قر�ءة 

�للبنانية  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�ض  دع��ا 
باالأمل  �لتم�سك  �ىل  ع��ون  مي�سال 
�ملعوقات  م��ام  �أ �ال�ست�سالم  وع��دم 
�لر�هن.  �لو�قع  لتخطي  و�ل�سعوبات 
عون  مي�سال  �جلمهورية  رئي�ض  نوه 
معبد  يف  �م�ض  �ملو�سيقية  باالأم�سية 
�قامت  حيث  بعلبك،  قلعة  يف  باخو�ض 
�ل��دول��ي��ة،  بعلبك  مهرجانات  جلنة 
�ملو�سيقي  حفلها  �الأح����د،  م�����س��اء 
جمهور  دون  من  �لعام  لهذ�  �لوحيد 
مبعبد   ، كورونا  فريو�ض  لتف�سي  منعا 
بعلبك  مدينة  يف  �لروماين  باخو�ض 

لبنان. �رشقي 
"�سوت  عنو�ن  حتت  �حلدث  هذ�  وقام 
جر�ء  للبنانني  �مل  كجرعة  �ل�سمود" 
و�الزمة  �ل�سعبة  �ملعي�سة  �لظروف 
ي�سهدها  �ل��ذي  �خلانقة  �القت�سادية 
بالذكرى  �الحتفال  مبنا�سبة  لبنان.و 
�لكبري"،  "لبنان  دولة  الإعالن  �ملئوية 
والدة  على  عاما   250 مرور  وكذلك 
لودفيج  �ل�سهري  مل��اين  �الأ �ملو�سيقار 

.)1827  :1770 ( بيتهوفن  فان 
ق/د

اأردوغان يعلن عن موعد ت�سغيل اأول مفاعل نووي تركي

بريطانيا ب�سدد فر�ض عقوبات 
على �سعوديني ورو�ض لنتهاكات بحقوق 

الن�سان

دعوات عراقية للبحث عن “حل �سيا�سي” من اأجل..

اإنهاء الأزمة مع تركيا ووقف عملياتها 
الع�سكرية �سمايل البالد

�سحيفة تركية تك�سف �سرا خطريا 
عن مقتل خا�سقجي

قال اأن تهديدات ال�سي�سي وماكرون تعك�ض “عمى ا�سرتاتيجيا”

 داود اأوغلو رغم توتر العالقات مع اأردوغان:الدعم الرتكي حلكومة الوفاق �سليم

اآلف..  10 تتجاوز  بت�سيلي  والوفيات  املتحدة  الوليات  يف  بكورونا  اإ�سابة  األف   39

الهند تتجاوز رو�سيا والفلبني ت�سجل رقما قيا�سيا جديدا لأول مرة

عون يدعو اللبنانيني اإىل عدم 
ال�ست�سالم اأمام ال�سعوبات



12ثقافي
العدد
2036 الثالثاء 07 جويلية  2020 م الموافق لـ 16 ذو القعدة 1441هـ

ون الرتاث الثقايف غري املادي يف افريقيا ِل�سَ

اإ�سدار مر�سوم  يحدد مهام و تنظيم املركز 
الإقليمي باجلزائر

علي  حممد 
---------------- 

برتقية  خ�سو�سا  �ملركز  يهتم  و 
�لالمادي  �لثقايف  �لرت�ث  "�سون 
عن  �الق��ل��ي��م��ي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
�سون  �تفاقية  بنود  تنفيذ  طريق، 
�ملوقعة  �لالمادي  �لثقايف  �لرت�ث 

."2003 �كتوبر  يف  بباري�ض 
ديها  يوؤ �لتي  �الخرى  �ملهام  بني  من 
�لوطنية  �لقدر�ت  دعم  هي  �ملركز، 
�لرت�ث  حتديد  �جل  من  تعزيزها  و 
يف  �سونه  و  �مل��ادي  غري  �لثقايف 
�ن�سطة  تنظيم  و  �القليم  بلد�ن 
�ل���ق���در�ت  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��رم��ي 
جمال  يف  �القليم  لبلد�ن  �لوطنية 
�ملادي  �لرت�ث غري  تعريف  و  حتديد 
و  توثيقه  و  قاليمها  �أ يف  �ملوجود 
وفقا  ���س��ون��ه  و  ح�����رشه  �ع���ادة 

�لتنفيذية. توجيهاته  و  لالتفاقية 
بتح�سي�ض  �أي�سا  �ملركز  يعنى  و 
�ل���رت�ث  ه��م��ي��ة  ب��اأ "�جلمهور" 
�مل�ساهمة  و  �ل��الم��ادي  �لثقايف 
�مل��ج��ال. ه���ذ�  يف  �ل��ت��ك��وي��ن  يف 

يدير  �لتنظيمي  جانبه  يف  م��ا  �أ

ي�سريه  و  �د�رة  جمل�ض  �مل��رك��ز 
ي�سم  مهامه.و  حددت  عام  مدير 
يف  خ���رب�ء  �مل��رك��ز  �د�رة  جمل�ض 

�لالمادي  �لثقايف  �ل��رت�ث  جم��ال 
عن  ممثلني  و  �النرثوبولوجيا  و 
متخ�س�ض،  وطنية  موؤ�س�سات 

�ملكلفني  �ل����وزر�ء  �إىل  �إ���س��اف��ة 
�خلارجية  �ل�����س��وؤون  و  بالثقافة 
�ل��دول  م��ن  خ��رب�ء  و  ممثليهم  �و 
لالقليم،  لليوني�سكو  �الع�ساء 
لليوني�سكو. �لعام  �ملدير  ممثال  و 
ملدة  �الد�رة  جمل�ض  �أع�ساء  يعني 
بناء  للتجديد  قابلة  �سنو�ت  �ربع 
�أو  �ل�سلطات  م��ن  �ق���رت�ح  على 
�ليها.و  ينتمون  �لتي  �ملوؤ�س�سات 
خ�سو�سا  �ملركز  �ي��ر�د�ت  تتمثل 
م�ساهمات  و  �لدولة  �عانات  يف 
و  �ملوؤ�س�سات  و  �ملحلية  �جلماعات 
�ملو�رد  كل  و  �لعمومية،  �لهيئات 
يعترب  مبهامها.و  �ملرتبطة  �الأخرى 
�للطيف  عبد  بفيال  �ملتو�جد  �ملركز 
ذ�ت  موؤ�س�سة  �لعا�سمة(  )�جلز�ئر 
و�ساية  حت��ت  تقع  د�ري  �إ طابع 
ي�سري  بالثقافة.و  �ملكلف  �لوزير 
�جلز�ئر  �تفاق  لبنود  وفقا  �ملركز 
بباري�ض  �ملوقع  �ليوني�سكو  مع 
2014.كما  فرب�ير  يف  )فرن�سا( 
نوعه  من  �ل�سابع  �ملركز  يعترب 
مر�كز  بعد  �لدويل،  �مل�ستوى  على 
�ليابان  و  �جلنوبية  كوريا  و  �ل�سني 

بلغاريا. و  �ير�ن  و  �لبريو  و 

باجلزائر  الإقليمي  املركز  تنظيم  و  مهام  املا�سي يحدد  الر�سمية ل30 جوان  باجلريدة  ن�سر  تنفيذي  مر�سوم  اأ�سدر 
اليوني�سكو. 2 حتت رعاية  الفئة  املادي يف افريقيا من  الثقايف غري  ل�سون الرتاث 

للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  �أعلنت 
قرطاج  �مل�رشحية  ي��ام  الأ �ل��دويل 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا �الل���ك���رتوين 
ع���ن ف��ت��ح ب���اب �ل��رت���س��ي��ح��ات 
�لثانية  �ل��دورة  يف   للم�ساركة 
ي���ام،  �الأ ل��ه��ذه   )22 ( و�لع�رشين 
 13 �إىل  م��ن   5  تنظيمها  �مل��زم��ع 
د�رة  �إ و�أ�سحت  دي�سمرب2020.و 
كل  م��ام  �أ �ملفتوح  �ملهرجان  ه��ذ� 
من  �ملحرتفة  �مل�رشحية  �لهياكل 
�ض  �سيخ�سّ نه  �أ �لعامل   �أنحاء  كل 
م�����س��اب��ق��ة ر���س��م��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
�لتون�سية  �مل��ح��رتف��ة  �مل�رشحية 
مت  �الأفريقية  �لتى  و  و�لعربية 
 2019 ، �سنة  من  �نطالقا  نتاجها  �إ
ل��ل��دورة   21  . وعلى  ترت�ّسح  مل  و 

تقدمي  �مل�����س��ارك��ة  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 
تر�سح  مبطلب  م�سحوبة  ملفاتهم 
�الن��رتن��ت(  م��وق��ع  م��ن  )ي�سحب 
ل��ف و  و�ل�����س��رية �ل��ذ�ت��ي��ة ل��ل��م��وؤ
�لتقنيني  و  �ملمثلني  و  �مل��خ��رج 
�لعمل  وملخ�ض  ب�سورهم  مرفقة 
�مللف  �إىل  �إ�سافة  �ملقرتح،  �مل�رشحي 
مت�سمنا  للعمل  و�لتقني  �لفني 
�مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل��رك��ح��ي��ة وحت��دي��د 
و�ل�سوت  �الإ���س��اءة  �حتياجات 
�الأول  �لعر�ض  تقدمي  يف  و�سهادة 
للعمل  فوتوغر�فية  �سور  م��ع 
ملف  ع��ل��ى  ع����الوة  �مل��رت���س��ح، 
�لنقدية  �ملتابعة  يت�سمن  �سحفي 
وت�سجيل  للعمل  و�الإع��الم��ي��ة 
�لعر�ض  لكامل  ب�رشي  �سمعي 

ملفات  .وت��ر���س��ل  عالية  ب��ج��ودة 
�اللكرتوين  �لربيد  عرب  �لرت�سح 
طريق  عن  �أو    contact@jtc.tn
يام  الأ �لدويل  �ملهرجان  با�سم  �لربيد 
نهج  مكرر   16 �مل�رشحية:  قرطاج 
تون�ض1002. �لبلفيدير،  �لنم�سا، 
تتكفل  �لّدولية،  للفرق  بالن�سبة 
�لكاملة  قامة  باالإ �ملهرجان  د�رة  �إ
ع�رَش(  خم�سة   15 ( �أق�ساه  لعدد 
يف  فعلّيا  �مل�ساركني  من  ع�سو� 
�لتنقل  وتاأمني  �ملقرتح  �لعر�ض 
�لفرقة  تتحمل  حني  يف  �لد�خلي 
�لدويل   �لتنّقل  نفقات  �مل�ساركة 
�مل��ع��ّد�ت  و�سحن  ي��اب��ا  و�إ ذه��اب��ا 
�نتقاء  جلنة  ّن  بالعر�ض.�إ �خلا�سة 
�إحد�ثها  �سيتّم  �لتي  �لعرو�ض 

الختيار  �ملخّولة  وحدها  للغر�ض، 
�لر�سمية  �مل�����س��اب��ق��ة  ع��رو���ض 
�سمن  من  �مل��و�زي��ة،  و�لعرو�ض 
للم�ساركة،  �ملرت�سحة  �لعرو�ض 
ال  عمل  �أي  رف�ض  يف  �حلق  ولها 

�ملهرجان. قو�نني  مع  يتطابق 
قرطاج  ي���ام  �أ د�رة  الإ ي��ح��ّق  كما 
عر�ض  من  �أكرث  برجمة  �مل�رشحية، 
د�خل  �مل�سارك  �مل�رشحي  للعمل 
خالل  �لتون�سية  �جلمهورية  تر�ب 

�ملهرجان. مدة 
قرطاج  ي���ام  �أ ن�سئت  �أ للتذكري، 
حيث   1983 �سنة  �ل�سنيمائية 
قبل  �ل�سنة  يف  مرتني  تنظم  كانت 

.2015 منذ  �سنوية  ت�سبح  �أن 
ق/ث

لوهر�ن  �لثقافة  مديرية  ت�ستعد 
على  كتاب  �آالف   5 توزيع  لعملية 
مبنا�سبة  �لبلدية  �ملكتبات  من  عدد 
ال�سرتجاع   58 �ل��ذك��رى  �إح��ي��اء 
عيد  وك���ذ�  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����س��ي��ادة 
��ستفيد  ح�����س��ب��م��ا  �ل�����س��ب��اب، 
�لهيئة. ه��ذه  ل��دى  �ل�سبت  ي��وم 
�لعملية  ه��ذه  م��ن  و�سي�ستفيد 
وهر�ن  بلديات  من  كل  مكتبات 
�سيوزع   حيث  وقديل  و�ل�سانية 
يف  ك���ت���اب  �آالف   5 جم���م���وع 
باللغات  �لتخ�س�سات  خمتلف 
و�لفرن�سية  و�الأمازيغية  �لعربية 
�ال�ستقالل  بعيدي  �حتفاء  وذلك 
ل/و�أج/  برزه  �أ ح�سبما  و�ل�سباب، 
و�الآد�ب  �لفنون  م�سلحة  رئي�ض 
�ملنا�سبة  �ملديرية.وبهذه  ب��ذ�ت 
من  ح�س�ض  توزيع  �أي�سا  �سيتم 
�مل�سنفة  �لبلديات  على  �لكتب 
�أ�ساف  كما  �لظل،  مناطق  �سمن 
�أخ��رى  جهة  ج��الط��ة.وم��ن  حممد 
لوهر�ن  �لثقافة  مديرية  قامت 
�آالف كتاب يف   6 �أكرث من  بتوزيع 
منذ  و�للغات  �لتخ�س�سات  �ستى 
�لتد�بري  عن  �لناجم  �حلجر  بد�ية 
�ل��وق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��د م��ن �ن��ت�����س��ار 
�لعاملي،  �مل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
جالطة. �ل�سيد  ليه  �إ �سار  �أ كما 

�لعملية  ه��ذه  م��ن  ��ستفاد  وق��د 

�ال�ست�سفائية  �ملوؤ�س�سة  من  كل 
 "1954 نوفمرب  "�أول  �جلامعية 
�جلامعي  �ال�ست�سفائي  و�مل��رك��ز 
جانب  "�ىل  عودة  بن  زرجب  "بن 
�ملر�سى  لالأطفال  موجهة  ق�س�ض 
ملكافحة  �ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
�لقادر"  عبد  "�الأمري  �ل�رشطان 
���س�����س��ة  و�مل��وؤ  " "�حلا�سي  ب��ح��ي 
يف  �ملتخ�س�سة  �ال�ست�سفائية 
وح�سة   " "باملنزه  �الأطفال  طب 
�لذين  �مل�سافرين،  لفائدة  �أخ��رى 
باملركب  �ل�سحي  للحجر  خ�سعو� 
وفق  ندل�سيات"،  "�الأ �ل�سياحي 

�مل�سوؤول. ذ�ت 
ك��م��ا ح��ظ��ي��ت ق��ط��اع��ات �أخ���رى 
ل��ف��ات وق�����س�����ض ل��الأط��ف��ال  مب��وؤ
�لن�ساط  مديريتْي  غ��ر�ر  على 
و�لتكوين  و�لت�سامن  �الجتماعي 
و�ملتحف  �ملهنيني  و�لتعليم  �ملهني 
وملحقة   ،" زبانة  "�أحمد  �لوطني 
للت�سيري  �لوطني  للديو�ن  وهر�ن 
�لثقافية  �ملمتلكات  و��ستغالل 
�مل��ح��م��ي��ة و�مل��ك��ت��ب��ة �ل��ب��ل��دي��ة 
وجمعيات  عقبة،  ب��ن  بحا�سيى 
منها  وخريية  وثقافية  �جتماعية 
بحا�سي   �لرحمان"  هبة  "�سند�ض 
�الإ�سالمية  و�لك�سافة  بونيف 

وغريها. �جلز�ئرية 
ق/ث

بن  م��ال��ك  �مل��خ��رج��ني  دع���وة  مت��ت   
����س��م��اع��ي��ل و���س��امل �ب��ر�ه��ي��م��ي 
�ل810  ق��ائ��م��ة  �إىل  لالن�سمام 
�أك��ادمي��ي��ة  يف  ج����دد   �أع�������س���اء 
على  �نفتحت  �ل��ت��ي  �الو���س��ك��ار 
�أك��ده  ح�سبما  �أخ���رى،  جن�سيات 

�الكادميية. م�سوؤولو 
 1966 عام  ��سماعيل  بن  مالك  ولد 
م�سو�ره  ��ستهل  حيث  بق�سنطينة 
يتابع  �أن  قبل  �لهاوي  �ل�سنيمائي 
ب�سانت  ث��م  ب��ب��اري�����ض  ت��ك��وي��ن��ه 
بعدها  ليز�وج  برو�سيا؛  بيطر�سربغ 
و�لتز�ماته  بال�سينما  �سغفه  بني 
من  بالعديد  ث��ر�ه  �أ �لذي  بلده  جتاه 

بد�عية. �الإ �لوثائقية  �الأفالم 
�مل�ستهدفة  �ملو��سيع  خالل  ومن 
على  �ل�����س��وء  �مل��خ��رج  ي�����س��ل��ط 
ف��الم  ع��ي��وب �مل���رء وع��ق��ده ع��رب �أ
عدة  مبو��سيع  مرتبطة  وثائقية، 
و�لهوية  و�لتقاليد  �ملجتمع  منها 

و�حلد�ثة.
يف  ��سماعيل  ب��ن  ت��ك��رمي  مت  وق��د 
ميلك  بحيث  �ملنا�سبات،  من  �لعديد 
وثائقيا   20 ح��و�يل  ر�سيده  يف 
 1998 �سنة  "دي�سيبالد"  منها 
�جلز�ئرية  �ملو�سيقية  �ل�ساحة  حول 
�سنة  بعيدة"  ت��ز�ل  ال  "�ل�سني  و 
مهد  �أور��سية،  قرية  "حياة  و   2008
�ال�ستقالل"  بعد  �سنة   50 �لثورة، 
�لفرن�سية  �جلز�ئر  من   ،1962" و 
 2012 �سنة  �جلز�ئرية"  �جلز�ئر  �إىل 
يف  ف��ي��ل��م  �جل���ز�ئ���ر،  "معركة  و 

.)2017 ( �لتاريخ" 
وخمرج  فمنتج  �بر�هيمي،  �سامل  ما  �أ
عام  ولد  ممثل  و  �سيناريو  وكاتب 

بلندن.  1972
ر�مبو"  ب��وغ  "رينباو  فيلم  بعد 
يف  �سارك   1995 عام  تويل  جلون 

�خ��ر�ج  يف  خروبي  �رشقي   2010
�لثقايف  �ملهرجان  �أفريقيا-  "عودة 
وهو  باجلز�ئر"،  �لثاين  �الأفريقي 
�ملهرجان  ه��ذ�  ح��ول  وثائقي  فيلم 

.2009 عام  باجلز�ئر  نظم  �لذي 
حول  وثائقي  فيلم  �خر�جه  بعد  و 
�سنة  �سور  �ل��ق��ادر،  عبد  �الم��ري 
"�الآن  �ملطول  �خليايل  �لفيلم   2014
من  �ملقتب�ض  �حل�سور"  ميكنهم 
حتمل  �لتي  م��الل  �رزق���ي  رو�ي���ة 
بجانبه  ل��ف  �أ حيث  �لعنو�ن  نف�ض 

�لفيلم. �سيناريو 
ف��الم��ا  �أ �بر�هيمي  ���س��امل  �ن��ت��ج  و 
�فالم  كذ�  و  �خرى  مطولة  خيالية 
�ند  "�سالف�ض  غر�ر  على  وثائقية، 
المانويل   2002 �سنة  �وذر�ض" 
�سنة  كولونيل"  "مون  و  هامون 
"كرتو�ض  و  هربيات  للور�ن   2006
مل��ه��دي   2007 ���س��ن��ة  غولو�ز" 
�سنة  لو��ست"  �أ  "�يد�ن  و  �سارف، 
�ختبئ  هذ�  �سني  "يف  كذ�  و   2009
لريحانة   2016 �سنة  �أدخن"  لكي 

ير. �وبرما
و  �لفنون  �كادميية  �علنت  ق��د  و 
با�سم  �مل��ع��روف��ة  �ل�سينما  ع��ل��وم 
 2016 ، �سنة  �الو�سكار"  "�كادميية 
و  �ل��ن�����س��اء  ع���دد  م�ساعفة  ع��ن 
خالل  بقلة  �ملمثلة  �الخرى  �لفئات 
�لتي  �النتقاد�ت  ثر  �إ  ،2020 �سنة 
نها  باأ �سنو�ت  عدة  خالل  طالتها 
�سورة  جيد�  تعك�ض  ال  و  متثل  ال 

. ملجتمع �
�ساعفت  باأهد�فها،  �اللتز�م  بغية  و 
�الأجانب،  �أع�سائها  عدد  �الكادميية 
�أ�سل  )من   2.100 من  �أزيد  لي�سل 
ميثلون  ع�سو(   10.000 يقارب  ما 

جن�سية.  68
ق/ث

يو�سف  �جل��ز�ئ��ري  �لكاتب  ف��از   
باملرتبة  بقطر  م��وؤخ��ر�  بعلوج 
�لق�سرية  �لق�سة  مل�سابقة  �الأوىل 
ل��الأط��ف��ال ع��ن ���س��رية �ل��ر���س��ول 
عن  �سلم،  و  عليه  �ل��ل��ه  �سلى 
"قدوتي  بعنو�ن  ب��د�ع��ي  �إ عمل 
يج  �لتتو  هو  "و  خارقا  بطال  لي�ض 
ح�سوله  بعد  �ملبدع  لهذ�  �لثاين  
�ل��درع  ع��ل��ى  �مل��ا���س��ي  م��اي  يف 
الأدب  �لدولية  قنرب  جلائزة  �لف�سي 
�لكاتب  �رشح  بالعر�ق.و  �لطفل 
�خ��ت��ي��اره   ب��خ�����س��و���ض  ل/و�ج/ 
عامل  "يف  قائال:  �ملو�سوع  لهذ� 
�ل�سخ�سيات  ف��ي��ه  ت��ك��اث��رت 
�أن  ف�����س��ل  �الأ م��ن  رمب��ا  �خليالية، 
ب�سرية  حقيقية  �سخ�سية  تكون 

�سار  و�أ لالأطفال".  قدوة  معروفة 
�الإ�سافة  تقدم  "�لقدوة   هذه  �ن 
�سحرية  بقوى  ال  ب�رشية  مبقدرة 

خارقة".
جتربته  عن  بعلوج  يو�سف  قال  و 
ما  "د�ئما   : �لكتابة  جم��ال  يف 
لها  كتابة  جتربة  ك��ل  �إن  ق���ول  �أ
�خلا�سة،  وتعقيد�تها  �سعوباتها 
لي�ست  عموما  للطفل  فالكتابة 

�لهني". بالعمل 
�رشوط  جتتمع  حني   �نه  ��ساف  و 
عظيمة  �سخ�سية  ع��ن  �لكتابة 
عليه  �لله  �سلى  �لر�سول  مثل 
للطفل،  �لكتابة  توجيه  مع  و�سلم، 
كلمة،   120 يف  �لعمل   و�خت�سار 
�سعوبة  "�أكرث  م���ر   �الأ ي�سبح 

�أين  �سعيد  ن��ا  �أ لهذ�  تعقيد�،  و 
�أين  و�أ�سعد  �لتحدي،  هذ�  خ�ست 
�لق�سة  هذه  ت�رشد  به".و  وفقت 
ر�أي  و��ستقاللية  تفرد   " �ملتوجة 
�أ�سدقائه،  بقية  عن  جا�سم  �لطفل 
قدوة  �لر�سول  �عتباره  �أن  وكيف 
كانو�  بعدما  طباعهم،  من  غ��رّي 
�خلارقني  ب��ط��ال  �الأ م��ن  يتخذون 
لهم".وقد  ق��دو�ت  للكوميك�ض 
قطر  بدولة  �جل��ز�ئ��ر  �سفري  ك��رم 
�الأح��د  ي��وم  ب��وط��ورة  م�سطفى 
�ل��ك��ات��ب ي��و���س��ف ب��ع��ل��وج يف 
�الحتفال  مبنا�سبة  �أقيمت  �حتفالية 
و  و�ل�سباب،  �ال�ستقالل  بعيد 
�الأدبي.وقال  لتميزه  تقدير�  ذلك 
هذ�  �إن  �لتهنئة  كلمة  يف  �ل�سفري 

لهذ�  �أخرى  مهمة  �إ�سافة  �لتتويج 
له  �سبق  �ل��ذي  �ملبدع"  �لكاتب" 
�جل��و�ئ��ز.... م��ن  بالعديد  �ل��ف��وز 
جمال  يف  �جل��ز�ئ��ر  وخ��ارج  د�خ��ل 
و�مل�رشح. �لق�سة  �لطفل ويف  �أدب 
�ع��ت��رب �ل�����س��ف��ري ه���ذ� �ل��ت��ت��وي��ج 
ر�سيد  �ىل  ت�ساف  �أخرى  "ب�سمة 
ل��ق �مل��ب��دع��ني �جل��ز�ئ��ري��ني يف  ت��اأ
�لدولية"  و  �لعربية  �مل�سابقات 
�ن  و  للكاتب  �سبق  �ن��ه  .ي��ذك��ر 
بجو�ئز  �لطفل  �دب  جمال  يف  فاز 
و  �ل��ع��ر�ق  و  �جل��ز�ئ��ر  ع��دي��دة يف 
فل�سطني  و  ق��ط��ر  و  م����ار�ت  �الإ
�لق�سة  بني  متنوعة  �أعمال  عن 

و�مل�رشح.
ق/ث

فتح باب الرت�سيحات للم�ساركة يف الدورة 22 للمهرجان الدويل لأيام قرطاج 
امل�سرحية

توزيع 5 اآلف كتاب على املكتبات 
البلدية لوهران

ان�سمام املخرجني مالك بن ا�سماعيل 
و�سامل ابراهيمي اإىل اأكادميية 

الأو�سكار

فوز الكاتب اجلزائري يو�سف بعلوج باملرتبة الأوىل جلائزة كتارا مل�سابقة الق�سة 
الق�سرية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية: اأدرار

دائرة فنوغيل
بلدية متنطيط

  الرقم: 20 / 2019
                  و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية حملية

عام  18�سفر  يف  املوؤرخ   12_06 رقم  القانون  مبقت�سى     
1433املوافق ل 12يناير2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا يوم: 
البلدية  اجلمعية  بتاأ�سي�ض  الت�سر�سح  ت�سليم   2019 اكتوبر   22
امل�سماة: ا�سم اجلمعية / جمعية تربية البل واملوا�سي اولد احلاج 
املامون  -ولية ادرار  - دائرة فنوغيل   - بلدية متنطيط مالحظة 
يحمل   ال�سكل   م�ستطيل  خامت  باجناز   ملزم   اجلمعية  رئي�ض   /

املوا�سفات  التالية .- ا�سم اجلمعية - رقم وتاريخ العتماد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية: اأدرار

دائرة ت�سابيت
بلدية ت�سابيت

 الرقم: 07/ 2019
                   و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية حملية

1433املوافق  عام  18�سفر  يف  املوؤرخ   12_06 رقم  القانون  مبقت�سى 
 03/06/2019 يوم:  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق  12يناير2012  ل 
ت�سليم و�سل ت�سجيل  بتاأ�سي�ض اجلمعية البلدية امل�سماة: اجلمعية الدينية 
ملعيو  بق�سر   ال�سديق  ابوبكر  مل�سجد  التابعة  الفتح  القرانية  للمدر�سة 
ت�سابيت رئي�ض اجلمعية / �ساهدي  ا�سماعيل  بن عبد اهلل الكائن مقرها 
/ حمل  مبنزل  ال�سيد �ساهدي  بق�سر ملعيز ت�سابيت    بلدية  ت�سابيت دائرة 
ت�سابيت  ولية ادرار مالحظة /رئي�ض اجلمعية ملزم  باجناز  خامت م�ستطيل 
ال�سكل  يحمل  املوا�سفات  التالية . - ا�سم اجلمعية رقم وتاريخ العتماد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية 
دائرة القرارة 
بلدية القرارة

و�سل ا�سهار خا�ض بتاأ�سي�ض جمعية حملية ذات طابع اأحياء وقرى
23\06\2020 رئي�ض اجلمعية  امل�سماأة: جمعية املجاهد احمد قايد �سالح حلي ال�سهيد م�سطفى بن بولعيد بلدية : القرارة املودعة بتاريخ 

: بو�سيحة �سفيان حممد ..املولود بتاريخ 06\09\1979 القرارة غرداية  الكائن مقرها : حي ال�سهيد م�سطفى بن بولعيد بلدية القرارة
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حولهم  يجتمع 
�أهل �ملنطقة و هم 
للغاية،  فرحني 
ي�����س��ل��م  ذ�ك 
تلك  ،و  عليهم 
تدعو  �ل�سيدة 
،و  بالتوفيق  لهم 
�ل��رج��ال  بع�ض 
بال�سن  �لكبار 
ي����ق����وون م��ن 

عزميتهم و ي�سجعونهم بالكلمات �حلما�سية .
باالأ�سلحة  �لثالث و هم مدججني  �لرجال  ينطق 
من  هائلة  وكمية  قدمية  بندقية  يحمل  ،�الأول 
و  �حل��ب��ال  بع�ض  يحمل  ،�ل��ث��اين  �لر�سا�ض 
م�سد�سا  يحمل  ،�لثالث  �ملختلفة  �ل�سكاكني 

�سغري� و قنابل �سوتية..!!
�أبناوؤها  بقربها  و  بالعمر  كبرية  �سيدة  توؤ�رش 
و  عندها  �لثالث  �لرجال  ،يتوقف  لهم  �ل�سغار 
مكان  على  لهم  توؤ�رش  حيث  كالمها  ي�سمعون 

معني وهم يتوجهون له على �لفور..!!
ي�سل �لرجال �لثالث للمكان �ملعني و يخرج كل 
على  �سنا  �أكربهم  �أ�سلحته،ي�رشخ  منهم  و�حد 

�الثنني �لذين معه :
- هيا تقدمو� .

يتابعون  �ملنطقة  �أهل  و  �لثالث  �لرجال  يتقدم 
�لثالث  لل�سباب  ما يحدث عرب روؤيتهم  برتقب 
�مللت�سقة  �لبيوت  �أ�ساطيح  و  �سبابيكهم  عرب 
�لن�ساء  تبد�أ  و   ، فرحا  �الأطفال  ،يقفز  ببع�ض 

بالدعاء ..!!
متر ع�رش دقائق ببطء �سديد ، ي�سمع �سوت دوي 

�لر�سا�ض ، و كالم �لرجال �لثالث لبع�سهم .
 ، فرحا  �الأطفال  ،ي�رشخ  �ل�سعبة  �ملهمة  تنتهي 
و تغرد �لن�ساء �بتهاجا ،لقد �نتهت �ملهمة بوقت 

قيا�سي ..؟؟
�ملكان  على  �لفرح  وحل  �ملنطقة  �سكان  يخرج 
،يتوجه �سكان �ملنطقة نحو �لرجال �لثالث لكي 

يهنئونهم و ي�سكرون "" �لبلدية ""..!!
�ملنطقة  ل�سكان  باأياديهم  �لثالث  �لرجال  يلوح 
�البت�سامة  و  �لفرح  و  �النت�سار  على  كعالمة 

�ل�سفر�ء مر�سومة على وجوههم .
لديهم  الأن  طريقهم  �ل��ث��الث  �ل��رج��ال  ي�سق 
يف  يعملون  فهم  ثانية  منطقة  يف  �أخرى  مهمة 
""�لبلدية"" وهم متخ�س�سون ب� ""قتل �لكالب 

�ل�سائبة""..!!

املعركة الطاحنة

بقلم : مراد العمري
يريد  وهو  و�لدته  مع  كمال  يتحدث   -
، جمع  �لبقاء  �أن يرحل الآخر مرة اليريد 
رجعة.  ب��دون  باخلروج  وهم  �أغر��سه 
�لذي  �ل�سهيد  جده  �سورة  �إىل  نظر  ثم 
يبقى  �أن  �أجل  من  �رشف  وبكل  حارب 
ويف  �أجله  من  و�سحى  خالد�  �لوطن 
دفع  �لتي  و�حلرية  �الإ�ستقالل  �سبيل 
مرة  كمال  هو  ها   - لها.  ثمنا  روح��ه 
�إىل  ينظر  �لذكريات.  كل  يودع  �أخرى 
عا�ست  �لتي  �ل��زه��رة  �حلاجة  و�ل��دت��ه 
حتملو�  �لذين  �أخوته  مع  ب�سيطة  حياة 
�لفقر  وكان  و�سقاء  بوؤ�ض  من  ماعا�سوه 
�أ�سد مر�رة ومر�رة. - خرج كمال وبعد 
�أن �أخذ �أغر��سه مع �سديقه جمال �لذي 
وي�سرتي  بيع  �سيار�ت  تاجر  يعمل 
برفقته  ،خرج  �ل�سيار�ت  �أنو�ع  خمتلف 
�أحلى  عن  �الإبتعاد  له  كيف  يفكر  وهو 
�ملدينة  ي��ودع  م��رة  والآخ���ر  �الأم��اك��ن 
�سيارة  نافذة  من  ينظر  وهو  و�سو�رعها 
عا�ض  �ل��ذي  �حل��ي  �إىل  جمال  �سديقه 
�الأيام.  �أحلى  يتذكر  وهو  طفولته  فيه 
�لذي  جمال  �سديقه  مع  كمال  يتحدث 
عن  ،�أخ���ربه  ب�رشعة  �ل�سيارة  ي��ق��ود 
�لع�ساء. -هل �لع�ساء يكفي.... ؟ قال له 
يا   : جمال  له  قال  ثم  يكفي..  �إنه  نعم   :
وترتكنا....  لالأبد  �ستغادر  هل  �سديقي 
من  ماتبقى  هنا  وتعي�ض  �ستبقى  �أم  ؟ 
ذل��ك..  ت�ستطيع  هل  �أخ��ربين  حياتك. 
وهو  �لبحر  قرب  �ل�سيارة  �أوقف  ثم   - ؟ 
هذ�  من  �ملنظر  .وك��ان  لالأمو�ج  ينظر 
�أحيانا  �أن��ه  حتى  كثري�  يعجبه  �ملكان 
يف  �لربد  �إ�ستد  وقد  يرتكه.  �أن  يريد  ال 

جد�.  بارد  �لطق�ض  الأن  �للحظات  هذه 
�إ�ستد  �لذي  �لربد  �سدة  من  يرجتف  كان 
�لنار  جمال  �أ�سعل   - �لليلة.  هذه  كثري� 
ينتظر  ينفذ وهو  �أن  يكاد  �حلطب  ولكن 
�سينقل  �ل��ذي  �ل�سياد  زورق  ق��دوم 
خفية  �آخ��ري��ن  �أ�سخا�ض  رفقة  كمال 
غري  بطريقة  �مل��غ��ادرة  يريد  من  وك��ل 
هو  وها  طويلة  ملدة  �إنتظرو�   - �رشعية. 
وكان  �لبحر  و�سط  من  يظهر  �لزورق 
يف  يختفو�  باأن  بعيد  من  يلوح  �ل�سياد 
يز�لون  ال  �لبحر  حر��ض  الأن  �آخر  مكان 
بع�ض  يجدون  لعلهم  دورياتهم  مكثفني 
خالل  وتتحرك  تن�سط  �لتي  �ل��زو�رق 
 - قانونية.  غري  بطرق  �الأوق��ات  ه��ذه 

يح�سل  ماقد  يفكر  يز�ل  ال  كمال  كان 
طيلة  ربته  �لتي  �مل�سكينة  لو�لدته 
يرتكها  وه��اه��و  و���س��ن��و�ت  ���س��ن��و�ت 
بحرقة  عليه  تبكي  ك��ان��ت  وي��غ��ادر 
تبقى  �أن  �أحلى  ما  �الأخري.  ود�عه  وعلى 
وتنظر  بحرية.  فيه  وتعي�ض  وطنك  يف 
تختفي  �ل�سحب  حتجبها  �لتي  لل�سماء 
و�الأ�سدقاء  جديد.  من  تظهر  ثم  �أحيانا 
عبور  ،ينتظرون  لك  يبت�سمون  �لذين 
�حلي  مقهى  يف  يجل�سو�  كي  �ل��رت�م 
�إنها  �جلميع.  ي��رت��اده  �ل��ذي  �ل�سعبي 
�ملا�سي  يلتقى  عندما  جميلة  حياة 
�ملكان.  نف�ض  يف  و�مل�ستقبل  و�حلا�رش 
وقلبه  كبرية  يف  ويفكر  يفكر  وجل�ض 

ورغبته  وو�لدته  و�لده  ب�سورة  متعلق 
وظل  للرحيل.  تدفعه  �لتي  �لكبرية 
حقا  �أنا  هل   - �أ�سئلة.  عدة  نف�سه  ي�ساأل 
�لنجاح  �أن فر�ض  �أم   - ؟  على �سو�ب... 
�سيء  كل  �سيغري  �لذي  بقر�ري  �ستبد�أ 
ورجع  �ل�سحيح.  �مل�سار  نختار  عندما 
�أنه ال �سبيل  �إىل �سيارة �سديقه و�أخربه 
�أب�سط  النعرف  دمنا  ما  �ملغادرة.  من 
�سعادتنا  م�سدر  تكون  �لتي  �الأ�سياء 
�لتي  �جلميلة  ذكرياته  ي�سرتجع  وظل 
عا�سها رفقة عائلته و�أ�سدقائه . ثم قال 
�أنت  عزفت  مقطوعة  �أجمل  يا  وطني   :
�أنت  وطني  �الأنغام  و�أجمل  حلن  �أعذب 

�الأغلى و�أحلى كل �الأوطان. 

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�سلونا  وم�ساهماتكم  موا�سيعكم   ل�ستقبال    ، اأرحب  ف�ساءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�ساهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

اخليط الأبي�ض فجر جديد يداعب خيال " خالدة  غو�سة "..!!
بقلم حممد املغربي/ الكاتب ال�سحفي

 " غو�سة  "خالدة  �ملقد�سية   عادت  جديد  من 
�خليط   " جديدة  فنية  رو�ئية  لوحة  لنا  لتقدم 
بفر�ساة  تر�سمها  �ملرة  هذه  لكن   ، �الأبي�ض" 
مغمو�سة فى بالتة �ألو�ن متباينة ، فتارة نر�ها 
لو�قعنا  �إ�سارة  فى   ، �الأحمر  باللون  تعبث 
�لعربية  �ل�سعوب  تعانيه  وما   ، �الأليم  �لعربى 
�أو  م�ستباحة  �أو  حمتلة  عربية  �أوطان  بني  ما 

حمتلة فكريا كتنظيم د�ع�ض و�لتكفرييني .
وفجاأة ي�ستد �إحمر�ر فر�ستها لتظهر لنا �حل�ض 
�أمل  ك�رشخة  يخرج  �لذى  و  بد�خلها  �الأنثوى 
�لذين  و�لنفوذ  �ملال  �أ�سحاب  ف�ساد  وجه  فى 
وجعلوها  طو�ئفها  بكل  �لعربية  �ملر�أة  �أهانو� 
�أجل  من  �لنخا�سة  �أ�سو�ق  فى  تباع  �سلعة 

متعتهم ورغباتهم .
�سحية  �أ�سبحت  �لعربية  �ملر�أة  �أن  ترى  فهى 
ومعذبة فى �الأر�ض ، �إال �أنها �ستعود يوما ما 
، و�ستنت�رش ثقافة �حلب و�لع�سق و�الن�سانية 

على كل �رشور هوؤالء �لنا�ض .
�لربيع  ث��ور�ت  عن  للحديث  بنا  تنتقل  ثم 
�لعربى ، وهى تر�ها ثور�ت ال ربيع فيها بل 
يجمعها خريف عا�سف ومدمر ب�سبب �أنظمة 
تقبع على كر�سى �حلكم ، وال يعنيها �سعوبها 
و�رشعيتهم  وجودهم  ��ستمدو�  �أنهم  رغم   ،

وقوتهم من جثث �أبناء �أوطانهم .

عملت تلك �الأنظمة على �لوقيعة بني طو�ئف 

�ل�سعوب ،فرتكت �ل�سيعى يقتل �ل�سنى ، رغم 
�أن باإمكانهم �لتعاي�ض معا فى �سالم ، ولنا فى 
مائة  لهم  �ن�سان  مليار  من  فاأكرث  �لهند عربة 

وخم�سون رب ويعي�سون ب�سالم .
�الأحمر  �ل��ل��ون  ع��ن  تتخلى  �أخ���رى  وت���ارة 
وت�ستبدله باالأبي�ض فى �إ�سارة منها �أن بارقة 
�الأبي�ض  �خليط  و�أن   ، �الأف��ق  فى  تلوح  �أمل 
�ل�سعوب  كل  تنتظره  �لذى  �لنجاة  طوق  هو 
ينعم  غد  نحو  خري  ب�رشة  ليكون  �لعربية 

بال�سالم و�حلب و�لتعاي�ض .
�رشدها   " غو�سة   " تريد  �لتى  �الأفكار  كل 
رومان�سى...  ح��و�رى  قالب  فى  جعلتها  لنا 
هذ�  يدير  فل�سفى....  �سيا�سى...  تاريخى... 
 " �لرو�ية  بطال  وهما   " وورد  �سعد  �حلو�ر" 
�سعد "من �لعر�ق و "ورد "من فل�سطني وهذ� 
�الختيار يعك�ض �هتمام �لكاتبة بهموم بلدين 
�لع�سائر  بني  و�لتناحر  �الحتالل  �أنهكهما 

و�لطو�ئف  من �سيعة و�سنة وفتح وحما�ض .
طابعها  عن  كتاباتها  فى  غو�سة  تتخل  مل 
كذلك  تع�سقه  و�لذى  �لكتابة  فى  �لفل�سفى 
�إىل �ل�سهل �ملمتنع فى �ل�رشد ، فجعلت  �مليل 
" �سعد وورد " بطال �لرو�ية يعود� من �ملوت 
رومان�سية  حبكة  فى  �حلياة  �إىل  و�ل��ربزخ 
بروحانيات  ..ممزوجة   !! �أجملها  ما  متاأججة 
قر�ءة  معاودة  على  ككقارئ  جتربك  فل�سفية 
�سطور ن�ض �لرو�ية �أكرث من مرة لكى تنجح 

فى ��ستنباط ما تق�سده �لكاتبة .

هناك تبادل لالأدو�ر بني �لكاتبة وبطلة �لرو�ية 
" ورد" �لتى �أرى �أنها ت�سبه " خالدة غو�سة " 
فكثري� ما تتقم�ض" غو�سة" دور بطلة �لرو�ية 
وتتحدث با�سمها �أو بالنيابة عنها وخا�سة فى 
حو�ر�ت �ل�سعر �لرومان�سى بني ورد و �سعد 

و�لذى �ت�سم بالرقى و�جلر�أة بع�ض �ل�سئ .
�أن جتعل من رو�يتها مغناة   هل تريد غو�سة 
حكاية حب ال تنتهى كما و�سفتها فى ختام 

غالف �لرو�ية...!!
رومان�سية  رو�ية  بجعلها  تكتف  �أنها مل  �أرى 
تقليدية تعر�ض لنا ق�سة حب بني �سعد وورد 
و�لهيام  �لع�سق  م�ساعر  من  �لرغم  على   ،
عرب  توظيفها  فى  "غو�سة"  جنحت  و�لتى 

خو�طر �سعرية ر�ئعة .
�لتى  �ل�ساعرة  غو�سة"  "خالدة  لنا  قدمت   
�أدخلت �ل�سعر فى ثنايا �لرو�ية ، و��ستخدمت 
�ألفاظ قر�أنية فى ت�سبيهاتها �لرومان�سية ، بل 
فرقت بني �حلب و�لع�سق و�سبهت �حلب باأنه ال 
يعدو �أنه �أ�سغاث �أحالم ، �أما �لع�سق فو�سفته 

بالروؤيا �ل�ساحلة .
�لرومان�سية  بني   " غو�سة  خالدة  مزجت" 
�لرومان�سية  وظفت  �أدق  مبعنى   ، و�ل�سيا�سة 
فى �إ�سقاطات �سيا�سية تريد �إي�سالها لل�سعب 

�لعربى .
�أن كالم �ل�سعر�ء مثل كالم �ل�سيا�سيني  ترى 

ال يعدو كونه كالم جر�ئد ...!!
�لق�سية  بهموم   " غو�سة   " �أ�سعرتنا 

للعر�ق  �الأمريكى  و�الحتالل   ، �لفل�سطينية 
 ، �لعربية  لل�سعوب  �لفكرى  و�الحتالل   ،
ظلم  من  تعانيه  وما  �لعربية  �مل��ر�أة  وق�سية 
حو�رى  قالب  فى  ذلك  كل   ، و�إهانة  و�نتهاك 

رومان�سى جرئ .
�لروؤية  و�إنعد�م  �لليل  بظلمة  �سعرنا  وكلما 
فى و�قعنا �لعربى ، يلوح " �خليط �الأبي�ض " 
من �أفق �لقد�ض �لعربى  ليعطينا ب�سي�ض من 
�الأمل فى غد �أف�سل ، وحتى يتبني لنا �خليط 
�الأبي�ض من �الأ�سود البد من رجوع �الن�سان 
�إىل �ن�سانيته �لتى فقدها نا�سيا �أو متنا�سيا .... 

يقول لوالدته: اأمي ل اأ�ستطيع اأن اأن�سى جروحي ،جروح الزمن واآثار الأمل الذي اأرهقني يف كل وقت لقد جعلتني اإن�سان ل يرغب يف اأي �سيء. 
قال لها : دعيني اأغادر.. دعيني...اأرحل بعيدا اأرجوك، وكانت الدموع تنزل من عينيه على خده. ثم قال لها : �ساأذهب اإىل حيث اأريد.. لاأريد 

البقاء لاأريد اأن اأبقى هنا. - 

�سعر:عز الدين ميهوبي
بالدي �زرعيني بعينيِك ُفالَّ
فُيوْلُيو �لكر�مِة فيِك جَتّلى
بالدي �أجيُئِك فجًر� و�إين

كطرِي �مل�سافاِت منِك َتَدىل
ك�سوٍء من �ل�سم�ِض يعُلو َجبيني

وٍح قلبي �أَطالًّ فِة �لرُّ ومن �رُشْ
الأور��َض �أْحِمُل ُعمري و�أم�سي

�أغنِّيَك يا وطَن �حُلبِّ ِطْفاًل
بالدي �كُتبيني ق�سيًد� فاإين

ْعِر ُكْحاَل َغَدْوٌت لعينيِك بال�سِّ
و�أْغلْيُت ُحّبِك يف كلِّ قلٍب

فاأ�سبْحِت يا ُدّرَة �لقلِب �أْغَلى
ومْل يْن�َض �أبناوؤُِك �ليوَم عهًد�
ولْو مرَّ قرَناِن و�لعمُر َيْبَلى
فعاُدو� باآباِئهم يف �ُسموٍخ

ُح �جلز�ئِر ُيْعَلى ْ وفاًء.. و�رشِ
�أجيُئِك �أحمُل كّل �لّتهاين
هنيًئا بعيِد �مل�رّش�ِت �أْحَلى

فرٌح جتّلى

وطنــي يـا اأغلــى الأوطــان ق�سة ق�سرية

ق�سة
ق�سرية

ح�سني علي غالب 
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حـدث وال حـرج

عمال موؤ�س�سة النظافة والتطهري نات كوم يف 
وقفة احتجاجية.

صـــورة و تعــليق 

اجلزائر تتذيل البلدان 
املغاربية يف �سرعة النرتنت

تذيلت �جلز�ئر جدول ترتيب 
�لدول �ملغاربية من حيث �شرعة 

�نرتنت �لنقال ح�شب “�شبيد 
تا�شت” حيث جاءت خلف كل 
من �ملغرب �لتي �حتلت �ملركز 

�لأول تليها تون�ش ثم ليبيا، 
لتاأتي �جلز�ئر يف �ملركز �لأخري 

مغاربيا و 132 عامليا.

ممنوع اللم�ض
كاإجر�ء جديد يرمي �إىل 
�حلد من �نت�شار فريو�ش 

�أقرت  “كورونا”، 
�ل�شلطات �ل�شعودية 

�شو�بط جديدة 
منظمة ملو�شم �حلج 

�ل�شتثنائي هذه 
�ل�شنة، على غر�ر 
حظر مل�ش �لكعبة 
�مل�شرفة �أو �حلجر 

�لأ�شود �أو تقبيلهما �إ�شافة 
�إىل فر�ش م�شافة 

تباعد �جتماعي ل تقل عن مرت ون�شف �ملرت، بني كل 
�شخ�ش و�آخر خالل �أد�ء �ملنا�شك، مبا يف ذلك �شالة 

�جلماعة ومنطقة �لطو�ف حول �لكعبة، كما منعت 
زيادة عدد �لركاب د�خل كل حافلة، طو�ل �لنتقالت 

بني �مل�شاعر �ملقد�شة.

اأغلى كمامة يف العامل◄

ي�سع رجل هندي كمامة م�سنوعة من �لذهب 
بقيمة قال �إنها تقرب من 4 �آالف دوالر للوقاية 

من فريو�ض “كورونا”، �لذي يتف�سى على 
نطاق و��سع يف بالده، و�أ�سار رجل �الأعمال، 
�سانكار كورهادي، من مدينة بونا يف غرب 

�لهند، �إىل �أن �لكمامة م�سنوعة من �أون�ستني 
من �لذهب، 60 غر�ما، وقد ��ستغرق �إجنازها 
8 �أيام، م�سري� �إىل �أن بها م�سامات �سغرية 

للم�ساعدة على �لتنف�ض.

حريق مهول يلتهم 
غابة القطاط�سة 

باأعايل بلدية 
بلع�سل بغليزان 

�أدى حريق مهول ن�شب  بغابة �لقطاط�شة باأعايل 
بلدية بلع�شل، �شمال ولية غليز�ن، �إىل �إتالف 12 

هكتار� من �لغابات و �أ�شجار �ل�شنوبر �جلبلي و 05 
هكتار�ت ح�شائ�ش ياب�شة و �أدغال ح�شب �لتقدير�ت 

�لأولية مل�شالح �حلماية �ملدنية بالولية، �لتي  تدخلت 
مدعومة بـ 07 �شاحنات �إطفاء و 36 عون تدّخل بالرتل 

�ملتنقل ملكافحة حر�ئق �لغابات و م�شالح حمافظة 
�لغابات لأجل �إخماد حريق. حيث د�مت �لعملية حو�يل 
12 �شاعة.... و �حلر��شة ماز�لت متو��شلة يف عني �ملكان 

لتفادي �إعادة ��شتعال �لنري�ن .

تغطية �ل�شم�ش 
بالغربال..

يف �لوقت �لذي تعاين 
منه كرة �لقدم �لوطنية 

من �أزمات كثرية و 
مت�سعبة، ناهيك عن 
ت�سيريها �لع�سو�ئي 

مت �عتماد 13 �أكادميية 
جز�ئرية لكرة قدم من 

قبل �الحتاد �لدويل 
للعبة )فيفا(، يف �إطار 
برناجمها �لر�مي �إىل 

تكوين �ملو�هب �ل�سابة 
وحتليل �لنظام �لبيئي 

لكرة �لقدم..وهي �خلطوة 
�لتي �ستك�سف �مل�ستور، 

وماخفي كان �أعظم.



  

و�أخري� حلقت �شقور �متنا عاليا لتك�شر باإر�دة 
�أبنائها قيد معا�شمها من �شال�شل متحف طغيانهم 
م�شجلة حكمة يف ذ�كرة �لإن�شان، �إن مكر �لتاريخ 
و تزييفه  �أُ�شِقط باأحر�ر �أبناء �مة �شجلو� �ن �لدم 

ينت�شر على طغيان �ل�شيف و بندقية �مل�شتعمر 
ولو لقرون. �ن �شعار�ت �لعد�لة و �حلرية و �مل�شاو�ة 

�أ�شقطها �أحر�ر �جلز�ئر �ملرة تلو �لأخرى و كاأنها 
لعنات تالحق فرن�شا و ترمي بكل ثقافتها �ملظهرية 

يف �لدفاع عن �لإن�شان يف مالح �شط �جلز�ئر، و 
تعفنت كما تعفن كل �لغز�ة عليه و �أعدمتها �لقدرة 
على بناء ح�شارة �لإن�شان �لذي قهرته و بنت على 

جماجمه متاحفها. �ن ذ�كرتنا و وحدتنا �لفاعلة 
هي �لو�شيلة �لوحيدة �لتي متكن �لإن�شان من خزن 

جتاربه وخرب�ته وخري�ته و �إر�دته مهما مرت 
�ل�شنون. �ن حتليق �شهد�ئنا فوق �أر�ش �مل�شتبد 
�أحر�ر� هي �لثورة على �حلياة و�ملوت ر�ف�شني 

حرية ي�شعى �إليها �لعبيد، حرية تعطى له من عل، 
فالثورة و�حلرية �أكرب درجة من �لإمكان �لقاهر 

ملتحف �لطغيان. �ن �حلرية �إر�دة و متّرد، من �أجل 
�لقيم �لر�ف�شة لال�شتعباد و �لقهر و �ن بدونها ل 

تكون للثورة معنى على �لإطالق، فالثورة م�شاركة 
يف �لكفاح لتحقيق م�شري م�شرتك و تلك هي 

�لق�شمات �لكربى لإر�دتنا �ل�شيا�شية و �لجتماعية، 
وفق ثقافة و�عية وم�شوؤولة موؤمنة بقيم �لن�شال 
و �حلرية �لفاعلة و�شرف مقاومة �ل�شر، ��شتعمار� 

و �مربيالية حديثة. �ن عجزنا و تقييد �إر�دتنا 
عن فك �أ�شرنا قبل فك �أ�شر �شهد�ئنا من طغيان 

�شيا�شاتهم و
متاحفهم، ل ميكنه �أن ي�شتمر عرب حالة �لدميومة 

�ملنكرة.�إ نه حني توفرت �لإر�دة كانت �لقدرة و 
�لتحدي وخّفف من وطاأة �لأمل يف ذ�كرتنا.�ن ق�شوة 

�ل�شر �مل�شتحكم يف �شمري �مل�شتعمر حني جعل من 
جماجم �لذين ظلمو� و �أُخِرجو� من ديارهم بغري 

حق، تذ�كر تباع لز�ئري متحف �لطغيان لكي 
توؤخذ �ل�شور منا�شفة مع �شقور �مة �آمنت بتحررها، 

لقد ��شقط �ملقاومون �أحر�ر �لوطن و �شهد�ء �لأمة 
كل �ملنظومة �لأخالقية لفرن�شا و زو�ر متاحفها 

�لقاهرة. �إننا ل نكتب للمز�يدة �و كرد فعل �شعوري 
للحدث، و�إمنا نكتب للذ�كرة �لتي ماز�لت تعي�ش 

على �ملوروث �لفاعل يف حا�شرها �ل�شامل لتاريخها 
و تر�ثها و موروثها و لبناء جمتمع و �مة، و ح�شارة 
موؤمنة باإر�دتها و قدرة �أبنائها على �لتحدي فكر� و 

فعل ممار�شة و ثقافة. لقد ر�شت �ل�شقور يف خلودها 
و �نحنى �لوطن �إجالًل لأرو�ح �أبطاله، �أنها حلظة 

�لت�شامي على فو�رق �حلياة و �ختالفاتنا هنيئا لكم 
باملجد و �خللود جيال و ع�شر� و�أمة.

بقلم: الأ�ستاذ رقيق عبد اهلل 

متحف 
الطغيان 

و�سقور اأمتنا

فتح حتقيق يف امل�ست�سفيات التي تعاين من نق�ض الأوك�سجني
قال �أن �شبب �رتفاع عدد �لإ�شابات بالكورونا ر�جع �إىل عدم �رتد�ء �لكمامات، بن بوزيد:

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

ــات  ــاب ــش وبــخــ�ــشــو�ــش �رتـــفـــاع عـــدد �لإ�
�لأخـــرية،  ـــام  �لأي يف  كــورونــا  بفريو�ش 
على  يقت�شر  ل  �لأمــر  �أن  �ملتحدث  �أجــاب 
بالرب�زيل  مثال  و�شرب  فقط  �جلز�ئر 
�آلف  ت�شجيل  �شهدت  �لتي  وم�شر  و�أمريكا 
وزير  �لأخرية.و�أكد  �لأيام  يف  �لإ�شابات 
لنا  “وجهت  �أنــه  �ل�شياق  ذ�ت  يف  �ل�شحة 
تعليمات �أنه �إذ� كان هناك �أي ولية �أو �أي 
بلدية �أو د�ئرة فيها حالت �إ�شابة كبرية، 
�لأوىل  ـــوز�رة  �ل مع  وبالتن�شيق  �شنقوم 
بفر�ش �حلجر �لكلي عليها".و�أ�شار يف ذ�ت 
�ل�شياق �أنه لحظ خالل زيارته �لأخرية 
لولية �شطيف، �إلتز�م �أزيد من 80 باملائة 
�ل�شو�رع  يف  �لكمامات  بارتد�ء  �ل�شكان  من 
�مل�شوؤول  �أورد  ـــر.و  �لأم هــذ�  م�شتح�شنا 
�جلــز�ئــر،  يف  �ل�شحة  قــطــاع  عــن  �لأول 
 100 يرتدي  �أن  �ل�شروري  من  لي�ش  �أنــه 
باملائة من �ملو�طنني �لقناع �لو�قي فن�شبة 
تــكــفــي.وحــول  بــاملــائــة   80 �إىل   70 ــن  م
�أن  بوزيد،  بن  تابع  �إ�شابات،  عدد  �رتفاع 

�لوطن  عرب  �لتحليل  خمابر  عدد  �رتفاع 
�لإ�شابات  ح�شيلة  لرتفاع  كذلك  �أدى 
هذ�  �أن  �إىل  �ملتحدث،  ذ�ت  �أ�شار  موؤخر�.و 
يتم  ومل  �ل�شاعة،  حلد  جمهول  �لفريو�ش 
كيفية  و  خ�شائ�شه  على  �لتعرف  بعد 
�عتبار  ميكن  �أنه  �لوزير  �نت�شاره.وتابع 
بالفريو�ش  �لإ�شابات  يف  �لرتــفــاع  هــذ� 
�رتفاع  �أو  للفريو�ش  ثانية  موجة  موؤخر� 
�مل�شابني. بكل  �لتكفل  هو  فاملهم  فقط، 

ما  �ملــنــا�ــشــبــة،  بــهــذه  �لــوزيــر  و��شتنكر 
و�شائل  عرب  �لأ�شخا�ش  بع�ش  به  يقوم 
ل�شورة  ت�شويه  من  �لجتماعي،  �لتو��شل 
�إىل  م�شري�  بالبالد،  �لوبائية  �لو�شعية 
�لإيجابية. �جلو�نب  �إىل  �لنظر  يجب  �أنه 
�أق�شام  يف  نر�ها  �لتي  �ل�شورة  �أن  موؤكد� 
دول  كبار  مب�شت�شفيات  �ل�شتعجالت 
عدد  �زدياد  حال  يف  عندنا  نر�ها  �لعامل، 
�لوباء  هــذ�  �ن  �لــوزيــر  �ملــ�ــشــابــني.و�أورد 
لكن  و  �أملانيا،  ل�شنا  نحن  �حلقيقة  عاملي، 
وفرة  عن  �لوزير،  حتدث  هلل.كما  �حلمد 
على  موؤكد�  بامل�شت�شفيات،  �لوك�شجني 
عقالنية،  بطريقة  ��شتعماله  يجب  �أنــه 

�ل�شعبة.من  �حلــالت  يف  �إليه  و�للجوء 
�تخاذ  �ل�شحة  وزيـــر  نفى  �أخـــرى  جهة 
لت�شخي�ش  �ل�شكانري  ��شتعمال  مبنع  قر�ر 
حالت �لإ�شابة بفريو�ش كورونا، و�أو�شح 
�أن �للجوء �إليه كان يف مرحلة �أوىل يف ظل 
"بي. بتقنية  �لت�شخي�ش  �أجهزة  غياب 

�شي.�آر" يف معظم �لوليات وملا و�شل عدد 
من  مركز�   30 �إىل  �لآن  �لت�شخي�ش  مر�كز 
بدل  عليها  �لعتماد  يتم  �أن  �لطبيعي 
نتائج  �أن  بوزيد  بن  �ل�شكانري.و�أ�شاف 
"كورونا" بال�شكانري  فريو�ش  عن  �لك�شف 
فال�شكانري  بــاملــئــة،   100 ــدة  ــوؤك م ــري  غ
�لتنف�شي،  �جلــهــاز  ت�شوه  �ــشــور  يك�شف 
لأي  يحدث  �أن  ميكن  �لت�شوه،  هــذ�  لكن 
ولي�ش  �لرئوي  �للتهاب  من  يعاين  �شخ�ش 
وزير  كورونا".وقال  فريو�ش  بال�شرورة 
�لفح�ش  بع�ش  تاأتي  �لأ�شعة  �إن  �ل�شحة 
تنظيم  ــل  �أج من  للمري�ش  �لإكلينيكي 
�لتحاليل  قــر�ءة  �إىل  بالإ�شافة  ــور،  �لأم
�لإ�شارة  خمت�ش.جتدر  طبيب  طرف  من 
توزيع  على  �أم�ش،  �أ�شرف  بوزيد  بن  �أن 
�لإنعا�ش  م�شالح  لفائدة  حقيبة   1500

�جلز�ئرية  �جلالية  قدمتها  بامل�شت�شفيات 
�لعلماء  جمعية  مــع  بالتعاون  بــاخلــارج 

�مل�شلمني �جلز�ئريني.
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اإطالق اأر�سية رقمية لتحديد مواعيد عالج مر�سى ال�سرطان مت�ض اجلنوب

البدء يف درا�سة ملفات ترقية الأ�ساتذة اجلامعيني

تون�ض تفاو�ض اجلزائر على فر�ض �سروط جديدة لدخول ال�سياح اأرا�سيها

منها باتنة، �سطيف وب�سار 

بداية من 11 جويلية

يخ�سعون لربوتوكول �سحي علمي معمول به عامليا

و�إ�شالح  و�ل�شكان  �ل�شحة  وزيــر  �أعلن 
بوزيد  بن  �لرحمان  عبد  �مل�شت�شفيات 
رقمية  �أر�شية  �إطــالق  يف  �ل�شروع  عن 
خا�شة بتحديد مو�عيد �لعالج بالأ�شعة 
بن  �ل�شرطان.و�أو�شح  مر�شى  لفائدة 

من  يعانون  �ل�شرطان  مر�شى  �أن  بوزيد 
ــات  ولي خمتلف  عــرب  �لتنقل  م�شكل 
للعالج  موعد  حتديد  �أجــل  من  �لوطن 
يف  �ل�شحة  قطاع  �شرع  بالأ�شعة،ولهذ� 
رقمنة حتديد مو�عيد �لعالج بالأ�شعة 

رقمية. �أر�شية  و�إطالق  باإن�شاء  وذلك 
و�أ�شاف وزير �ل�شحة �أنه ما على �ملري�ش 
حتديد  ليتم  �لأر�شية  يف  �لت�شجيل  �إل 
بعدها  ليتنقل  للعالج  مــوعــد  ـــرب  �أق
فور�  �لعالج  ملبا�شرة  �ملعنية  للولية 

دون عناء �لنتظار. كا�شفا �ن �نطالقة 
�لأر�شية �لرقمية �شتكون على م�شتوى 
�أربع وليات منها باتنة، �شطيف وب�شار 

باجلنوب �جلز�ئري.
لوؤي ي

و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  ك�شفت 
ملفات  در��ــشــة  يف  �ل�شروع  عن  �لعلمي 
بد�ية  "�أ"  ق�شم  �ملحا�شرين  �لأ�شاتذة 
جويلية   15 �إىل  و   11 مـــن  �لـــفـــرتة 
هذه  .و�شتخ�ش  ــة  ــاري �جل �ل�شنة  مــن 
�أ�شتاذ  رتبة  �إىل  �لرتقية  �لإجـــر�ء�ت 
�لثالثة  �لــدورة  بعنو�ن  �لعايل  �لتعليم 
من  �مللفات  در��شة  �شيتم  و�لأربعون.كما 
�أ�شاتذة  من  مكونة  علمية  جلنة  قبل 

حما�شرين وعمد�ء للبت يف �مللفات �لتي 
�إيد�عها بد�ية من �ل�شهر �ملا�شي.كما  مت 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  �أعلنت 
بطلبة  �خلا�شة  �ملنح  متديد  عن  �لعلمي 
باخلارج  �لعالقني  و�لأ�شاتذة  �لدكتور�ه 
�مل�شتفيدين من �ملنح يف �خلارج .ويخ�ش 
ــذة  ــات ــش هـــذ� �لــتــمــديــد  �لــطــلــبــة و�لأ�
�ملنحة   �شالحية  �نتهت  �لذين  �لباحثني 
�خلا�شة بهم خالل فرتة �جلائحة، حيث 

��شتثنائي  ب�شكل  �ملنح  كل  متديد  تقرر 
لهم  �ل�شماح  ق�شد  وذلــك  فــوري  وباأثر 
�ملتعلقة  حلاجياتهم  ظرفيا  بال�شتجابة 
�لإجــر�ء  هذ�  �إقامتهم.ويخ�ش  بفرتة 
يهدف  �لدكتور�ه  يف  وطالبا  �أ�شتاذ�   164
�مل�شتفيدين  �إقــامــة  فــرتة  مر�فقة  �ىل 
.و�أكــدت  �مل�شيفة  �لبلد�ن  يف  وت�شهيلها 
�لإجــر�ء  هذ�  �أن  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
�ملنح  من  �مل�شتفيدين  ل�شالح  �تخاذه  مت 

و�لذين مل يتمكنو� من �لعودة �إىل �أر�ش 
�لوطن بعد �نتهاء فرتة تكوينهم ب�شبب 
دول  عدة  وغلق  كورونا  جائحة  تف�شي 
،��شبانيا  فرن�شا  ــر�ر  غ على  حلــدودهــا 
،بريطانيا  ،ماليزيا  ،تركيا  ،رومــانــيــا 
،�لمــار�ت  ،�يطاليا  ،بلجيكا  ،�لربتغال 
،م�شر  ،كند�  ،هولند�  �ملتحدة  �لعربية 

،تون�ش و�شلطنة عمان.
لوؤي ي

�لتون�شي  �لــديــو�ن  م�شوؤول  ك�شف 
�لو�د" �إن  "فوؤ�د  باجلز�ئر،  لل�شياحة 
�ل�شاعة  حلد  �لتون�شية  �ل�شلطات 
�لــربوتــكــول  ــود  ــن ب يف  تف�شل  مل 
دخول  �شروط  يحدد  �لذي  �ل�شحي 
تون�ش،  �إىل  �جلــز�ئــريــني  �ل�شياح 
�حلــدود  فتح  ــر�ر  ق �أن  �إىل  م�شري� 
�لوحيدة  �جلز�ئرية  �ل�شلطات  بيد 
�ملخولة للف�شل يف هذ� �مللف.وك�شف 

فوؤ�د �لو�د يف ت�شريحات �شحفية �أن 
�ل�شوء  تنتظر  �لتون�شية  �ل�شلطات 
�جلز�ئرية  �ل�شلطات  من  �لأخ�شر 
حو�يل  منذ  �ملغلقة  ــدود  �حل لفتح 
�أ�شهر ون�شف ب�شبب فريو�ش  ثالثة 
"كورونا" م�شري� باأن بالده �لتي �شبق 
�لـ27 من �شهر  �أن فتحت حدودها يف 
ل�شتقبال  م�شتعدة  �لفارط  جــو�ن 
معايري  وفــق  �جلز�ئريني  �ل�شياح 

�لوقاية  لهم  توفر  عاملية  �شحية 
ــاف  ــش ــش.و�أ� ــريو� ــف ــن �نــتــ�ــشــار �ل م
"نحن  �لــ�ــشــيــاق  هـــذ�  يف  �ملــتــحــدث 
�جلانب  مــع  �حلـــدود  فتح  ننتظر 
�جلز�ئري �لذي هو �شيد يف قر�ره".
�لتون�شي  �لديو�ن  م�شوؤول  و�أو�شح 
�ملفاو�شات  �أن  باجلز�ئر،  لل�شياحة 
�أجـــل حتديد  تـــز�ل جــاريــة مــن  ل 
بدخول  ي�شمح  �شحي  بــروتــكــول 

�أن  م�شري�  تون�ش،  �ىل  �جلز�ئريني 
�ل�شروط �لتي و�شعت يف وقت �شابق 
جلب  باإجبارية  �ملتعلقة  خا�شة 
�ل�شلبية  لورقة  �جلز�ئري  �ل�شائح 
�لأر��شي  دخوله  قبل  "كورونا"  من 
حاليا  مطروحة  لي�شت  �لتون�شية 
جديدة  �شروط  �عتماد  �شيتم  بل 

�شتحددها �مل�شاور�ت بني �جلانبني.
 لوؤي ي

�إحباط حماولة هجرة 17 "حر�قا" ب�شو�حل 
عني متو�شنت

قارب  منت  على  كانو�  �شخ�شا   17 لـ  �شرعية  غري  هجرة  حماولة  �ل�شو�حل  حر�ش  �أحبط 
�لدفاع  لوز�رة  بيان  ح�شب  �لثانية،  �لع�شكرية  بالناحية  متو�شنت  بعني  �ل�شنع  تقليدي 

�لوطني،�أم�ش  �لثنني.
ق/و

حتذير من موجة حر �شديدة باجلنوب
�أعلنت م�شالح �لأر�شاد �جلوية يف تنبيه من�شور مبوقعها �لإلكرتوين عن ��شتمر�ر موجة 
وتندوف.و�أو�شح  �أدر�ر  وليتي  بينها  من   ، �جلنوب  وليــات  بع�ش  على  �ل�شديد  �حلر 
تنبيه م�شالح �لأر�شاد �جلوية �أن درجات �حلر�رة �شتتعدى 48 درجة مئوية حتت �لظل 

ببع�ش وليات �جلنوب  .
ق/و

�شبط قر�بة 5 قناطري من �لكيف 
ببني ونيف يف ب�شار

ــــش �حلــــــدود  ــــر� ـــط ح ـــب ـــش �
�لدرك  عنا�شر  مع  بالتن�شيق 
من  ــرية  ــب ك كمية  ــي،  ــن ــوط �ل
باأربعة  ُتقدر  �ملعالج  �لكيف 
قناطري و97 كيلوغر�ما، وذلك 
وتفتي�ش  بحث  دوريــة  خالل 
ب�شار  بولية  ونيف  بني  قرب 
�لثالثة،  �لع�شكرية  بالناحية 
�لــدفــاع  لــــوز�رة  بــيــان  ح�شب 

�لوطني، �أم�ش �لثنني.
ق/و

�ل�شحي �حلجر  فر�ش  �إىل  �لعودة  خيار  تدعم  ل  �لوز�رة  بوزيد:  • بن 
�أكد وزير �ل�شحة و �ل�شكان و �إ�شالح �مل�شت�شفيات عبد �لرحمان بن بوزيد، �أنه غري مت�شجع لإعادة فر�ش �حلجر �ل�شحي يف �لوليات لأنه لن ياأتي بنتيجة. و قال 

بن بوزيد يف ندوة �شحفية عقدها �أم�ش، �إن �حلجر �ل�شحي له تبعات على حياة �ملو�طنني وعلى �لقت�شاد، باملقابل ذكر �أن هناك �شالحياٍت لت�شديد �لإجر�ء�ت يف 
�ملناطق �لتي تعرف �نت�شار� و��شعا للوباء.
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