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نحو ال�سروع يف توزيع العقار ال�سناعي بالوليات 
ابتداء من اأوت

حممد علي 
-------------------

للجنة  االعتبار  احلكومة  اأع��ادت 
حتديد  على  امل�ساعدة  ال��والئ��ي��ة 
�سبط  و  اال�ستثمار  ترقية  و  املوقع 
�سنوات  بعد  »كالبرياف«،  العقار 
�سالحية  م��ن��ح  و  اإه��م��ال��ه��ا  م��ن 
للوالة  ال�سناعي  العقار  توزيع 
جت��اوزات  من  ذل��ك  �ساحب  ما  و 
ق�سايا  يف  منهم  العديد  وت��ورط 
رهن  اإثرها  على  ُو�سعوا  ف�ساد، 
ف�ساد   ق�سايا  يف  امل��وؤق��ت  احلب�س 
حيث  حم��اك��م��ات��ه��م،  ان��ت��ظ��ار  يف 
متطابقة،  اإعالمية  م�سادر  قالت 
قدمه  مقرتحا  تدر�س  احلكومة  اإن 
امل��ن��ت��دى االق��ت�����س��ادي اجل��زائ��ري 
جمهزة  �سناعية  مناطق  الإق��ام��ة 
حلل  ال��ي��د  يف  امل��ف��ت��اح  ب�سيغة 
من  ال�سناعي  العقار  اإ�سكالية 
لت�سيري  وطنية  وكالة  اإن�ساء  خالل 
حتدد  و  ال�سناعي،  العقار  حظرية 
ح�سب  ال�سناعي  العقار  اأ�سعار 
�سناعية  منطقة  كل  خ�سو�سية 
مبعنى  العقار،  على  الطلب  كثافة  و 
يف  ال�سناعي  العقار  اأ�سعار  اأن 

تكون  ال�ساحلية  املدن  و  العا�سمة 
العليا  اله�ساب  يف  منها  اأغ��ل��ى 
املقرتح  ويت�سمن  وال�����س��ح��راء. 
جمهزة  �سناعية  مناطق  اإق��ام��ة 
اليد،  يف  املفتاح  �سيغة  اأو  بطريقة 
عمومية  �رشكات  تاأ�سي�س  يتم  حيث 
الدولة  بني  م�سرتكة  اأو  خا�سة  اأو 
ه��ذه  لتجهيز  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع 
الهياكل  وبناء  ال�سناعية  املناطق 
ب�سيغة  تاأجريها  ويتم  ال�سناعية، 
بهدف  بالتمليك  املنتهية  االإج��ارة 
مبا�رشة  امل�ستثمر  على  الت�سهيل 
بوجود  اال���س��ت��ث��م��اري  م�����رشوع��ه 
ال�سناعية،  وال��ب��ن��اي��ة  الهيكل 
تركيب  على  دوره  يقت�رش  حيث 
اال�ستغالل،  يف  والبدء  التجهيزات 
ب�رشكات  اال�ستعانة  ترتقب  كما 
مناطق  الإجن��از  تركية  و  �سينية 
توؤكد  حيث  م�ستقبال،  �سناعية 
هذه  اإجناز  طاقة  اأن  حديثة،  درا�سة 
 100 ب��ني  ت���رتاوح م��ا  ال�����رشك��ات 
مب�ساحة  �سناعي  هيكل   200 اإىل 
اأ�سهر.   6 يف  م��رب��ع  م��رت   1000
اللجنة  »ال��ك��ال��ب��رياف«  وت��ع��ت��ر 
ال�سناعي  العقار  بتوزيع  املكلفة 
من  واملكونة  امل�ستثمرين،  على 

ووزارة  والباترونا  ال��وايل  ممثلي 
على  ت�����رشف  وك��ان��ت  ال�سناعة، 
مع  ال��ع��الق��ات  وت��ن��ظ��ي��م  ت�سيري 
اأوعية  على  املتح�سلة  املوؤ�س�سات 
لكن   ،2015 �سنة  قبل  عقارية 
واإحل��اق��ه��ا  منها  امل��ه��ام  �سحب  مت 
اأن  ب��ح��ج��ة  ال����والة  ب�����س��الح��ي��ات 
اال�ستثمار،  عرقل  اللجان  اأداء 
ن��ه��اه ال��ن��واب  وه��و االأم���ر ال��ذي اأ
عندما  املا�سي،  نوفمر  �سهر  يف 
عليها  ن�ّس  اأحكام  اإلغاء  اقرتحوا 
ل�سنة  التكميلي  امل��ال��ي��ة  ق��ان��ون 
للوايل  احل��ق  مينح  وال���ذي   2015
االمتياز،  اأرا�سي  يف  الت�رشف  يف 

ال�سالحيات  اإع��ادة  تقررت  حيث 
االأمر  عليه  كان  مثلما  »لكالبرياف« 

.2014 قبل 
بلجود  كمال  الداخلية  وزير  كان  و 
املا�سي،  ال�سهر  الوالة خالل  اأمر  قد 
بال�رشوع يف منح رخ�س اال�ستثمار 
ال�����س��ن��اع��ي  ال��ع��ق��ار  ت���وزي���ع  و 
الكالبرياف  جلنة  م��ع  بالتن�سيق 
العقار  توزيع  ب�سالحيات  املكلفة 
اإنه  قائال  جويلية،  �سهر  من  بداية 
طويلة  الأ�سهر  اال�ستثمار  جتميد  مت 
فريو�س  ب�سبب  امل���دة  وازدادت 
ال�سحي،  احلجر  وتداعيات  كورونا 

امل�ساريع. لعودة  االأوان  اآن  لكن 

ق�سد  وت�سنيفه  فرزه  عملية  ال�سناعة  وزارة  اإطالق  بعد  الوليات  عرب  ال�سناعي  العقار  م�سري  يف  للف�سل  احلكومة  تتجه 
حتديد ال�سلطات املوؤهلة لت�سيريه وتطهريه، اإذ يرتقب اأن يتم تاأ�سي�س هيئة »الكالبرياف« ليتم ال�سروع يف توزيع الأرا�سي 
على م�ستوى املناطق ال�سناعية، بداية من �سهر اأوت املقبل، حيث �سي�سرتط م�سبقا الإثبات مع �سمانات باأن امل�سروع موثوق 

املوافقة. اإعطاء  قبل  فعال  �سيج�سد  واأنه  به 

تاأ�سي�س جلان »الكالبرياف« للف�سل يف امل�ستثمرين امل�ستفيدين

 

اختتام الدورة الربملانية 
العادية 2020-2019 

غدا اخلمي�س
الإختتام  جويلية   9 ل�  املوافق  اخلمي�س  يوم  حتديد  مت 
2020-2019.وح�سب  العادية  الرملانية  ال��دورة 
املجل�س  مكتب  فاإن  الوطني  ال�سعبي  للمجل�س  بيان 
�سليمان  برئا�سة  اليوم  اجتماعا  عقد  الوطني  ال�سعبي 

. �سنني
مع  والت�ساور  االأم��ة  جمل�س  مع  التن�سيق  وبعد 
الع�سوي،  القانون  من   5 امل��ادة  ح�سب  احلكومة 
الدورة  الختتام  جويلية   9 اخلمي�س  تاريخ  حتديد  مت 
2019 _2020 مع مراعاة اإجراءات  الرملانية العادية 

كورونا. فريو�س  من  الوقاية 
ق/و

حم�س تدعم م�ساركة اجلي�س خارج احلدود
ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  اأكد 
مع  حزبه  اأن  مقري،  ال��رزاق  عبد 
يتيح  الذي  الد�ستوري  التعديل 
بعد  احلدود  خارج  اجلي�س  م�ساركة 

الرملان. موافقة 
ن��دوة  يف  م��ق��ري  ا�ستعر�س  و 
���س��ح��ف��ي��ة ع��ق��ده��ا مب��ق��ر ح��زب��ه 
بخ�سو�س  ح��م�����س  م��ق��رتح��ات 
الد�ستور،  تعديل  م�رشوع  م�سودة 
النظام  خ��ي��ار  ب��دع��م  متم�سكا 

له. للو�سول  الن�سال  و  الرملاين 
باأنه  حم�س  رئي�س  �سدد  باملقابل 
�سبه  النظام  مع  لهم  م�سكلة  ال 

اأ�سوله،  على  طبق  اإذا  الرئا�سي 
ال�سياق:”التزوير  هذا  يف  وتابع 
اأنواع  اأكر  لنا  بالن�سبة  االنتخابي 
وهو  بالتقادم  ي�سقط  وال  الف�ساد، 
جرمية  و  العظمى  اخليانة  خانة  يف 

فادحة”.
م�سكلة  وج���ود  م��ق��ري  ن��ف��ى  و 
و  اللغات  تنوع  مع  حزبه  ل��دى 
مكونات  من  باعتبارها  االأمازيغية 
ال�سياق:  هذا  يف  قال  و  الهوية، 
على  خطابها  يف  تركز   “حم�س 
ال�سيا�سي  و  االقت�سادي  الرنامج 
ن��ه ي��ن��خ��رط يف  اأم���ا ال��ه��وي��ة ف��اإ

الحظ  اإذا  بخ�سو�سها،  النقا�س 
طم�سها”.وخاطب  حم����اوالت 
اخل��راء  جلنة  اأع�����س��اء  امل��ت��ح��دث 
“لقد  الد�ستور:  بتعديل  املكلفة 
مقرتحات  معظم  على  اطلعنا 
تقريبا  وهي  اجلمعيات  و  االأحزاب 
الهوية،  مو�سوع  يف  متطابقة 
االغلبية  راأي  اأخذ  يتم  اأن  فاأرجو 
مل  ال��ت��ي  لالأقلية  ت��ن��ح��ازوا  وال 
النقا�س”.وبخ�سو�س  يف  ت�سارك 
اإن  مقري  قال  فرن�سا  مع  العالقات 
من  فرن�سا  مع  م�ساكل  عدة  هناك 
ب�سبب  التاريخي  امل�سكل  بينها 

ارتكبوها  التي  االإن�سانية  اجلرائم 
لتقدمي  فرن�سا  داعيا  اجلزائر،  يف 
حم�س  رئي�س  اع��ت��ذاره��ا.وي��رى 
ثقايف  م�سكل  وج��ود  هنا،  ب��اأن، 
 ” اأ�سماه  م��ا  ب�سبب  فرن�سا  م��ع 
يف  تركتهم  الذين  فرن�سا  عمالء 
مهمة  م��واق��ع  اأخ���ذوا  و  اجل��زائ��ر 
االأخ��رية  االأ�سهر  يف  ال��دول��ة  يف 
رئا�سيات  بعد  للتموقع  وي�سعون 
اأي�سا:  ت��اب��ع  و  دي�سمر”،   12
�سد  تقف  الفرن�سية  “اللوبيات 

اجلزائر”. يف  اقت�ساد  بناء 
ق/و

زيتوين يوؤكد:

اأكدوا اأن العملية توقفت منذ 25 جوان

مكتتبو »عدل2« يحتجون 
اأمام الوكالة للمطالبة 
ب�سهادات التخ�سي�س

باالإيجار  البيع  ال�سكنية  ال�سيغة  مكتتبو  نظم 
وقفة  ب�«عدل2«،  عليه  يطلق  ما  اأو   2013 ل�سنة 
لتح�سني  الوطنية  الوكالة  مقر  اأمام  احتجاجية 
العا�سمة  بال�سعيد حمدين يف  ال�سكن و تطويره 

التخ�سي�س. ب�سهادات  بتمكينهم  للمطالبة 
الوطنية  الوكالة  مقر  اأم��ام  املحتجون  اأو�سح 
عملية  اأن  »عدل«،  تطويره  و  ال�سكن  لتح�سني 
التي  و  ل�سكناتهم  التخ�سي�س  �سهادات  �سحب 
و  الطابق  و  العمارة  على  التعرف  من  متكنهم 
املا�سي،  ج��وان   15 منذ  توقفت  ال�سقة،  رقم 
خا�سة  وا�ستنكارهم  غ�سبهم  اأثار  الذي  االأمر 
املن�رشم،  فيفري  العملية املرجمة خالل �سهر  اأن 
ب�سبب  اأ�سهر  ثالثة  من  اأك��ر  ملدة  جتميدها  مت 

ال�سحي. احلجر 
بنظام  العمل  اأوقفت  الوكالة  اإن  بلعريبي  قال  و 
فقط  ين�س  القانون  الأن  التخ�سي�س،  قبل  ما 
باملائة   70 انتهاء  بعد  التخ�سي�س  �سهادات  على 
�سهادة  األف   99 ت�سليم  عن  كا�سفا  امل�رشوع،  من 
الوكالة  اأن  و  العملية  بداية  منذ  تخ�سي�س 
لهذه  كهدف  تخ�سي�س  األ��ف   150 و�سعت 
جيد  ب�سكل  �سارت  العملية  اأن  موؤكدا  ال�سنة، 
على  اأثر  الذي  كورونا،  وباء  ظهور  غاية  اإىل 
لالكتظاظ  نظرا  توقفها  اإىل  واأدى  العملية، 
حتقق  وقد  للوكالة،  التابعة  املراكز  عرفته  الذي 

املن�سود. الهدف  باملائة من   83 االآن  حلد 

ق/و

 “اجلزائر عازمة على ا�سرتداد جميع رفاة ال�سهداء”

احلقوق،  وذوي  املجاهدين  وزي��ر  اأك��د 
الدولة  مت�سك  على  زي��ت��وين،  الطيب 
كل  ا�ستعادة  عملية  باإمتام  اجلزائرية 
يلتئم  “حتى  املنفيني  ال�سهداء  رف��اة 

االأر���س  على  ال�سهداء  جميع  �سمل 
اأجلها”. من  �سحوا  التي 

كلمة  يف  زي��ت��وين  ال���وزي���ر  ق���ال  و 
وزارة  اأق��ام��ت��ه  ح��ف��ل  خ���الل  ل��ق��اه��ا  اأ

لعيد   58 ال� الذكرى  مبنا�سبة  اخلارجية 
يعتزم  تبون  الرئي�س  “اإن  اال�ستقالل: 
ال�سهداء  رفاة  كل  ا�ستعادة  عملية  اإمتام 
على  ال�سهداء  جميع  يلتئم  حتى  املنفيني 
بالنف�س  اأجلها  من  �سحوا  التي  االر�س 
مرتبط  امللف  هذا  واأن  خا�سة  والنفي�س، 
بها  نتم�سك  التي  الوطنية  بالذاكرة 
اأي�سا  ومرتبط  منقو�سة،  غري  كاملة 

اجلزائري”. ال�سعب  بوجدان 
االحتفال  ب��اأن  ذات��ه  امل�سوؤول  ب��رز  اأ و 
اقرتن  “قد  ال�سنة  هذه  يف  العيد  بهذا 
ي�ساف  اجلديد  العهد  يف  جميد  بن�رش 
حققها  التي  االنت�سارات  �سل�سلة  اإىل 
التليد،  م�ساره  طيلة  اجلزائري  ال�سعب 
احلا�سم  التاريخي  االإع��الن  بعد  وذلك 
 24 ا�ستعادة  عن  اجلمهورية  لرئي�س 

و  ال�سعبية  املقاومة  ق��ادة  م��ن  رف��اة 
و  ال��وط��ن  مناطق  ج��ل  م��ن  رفقائهم 
اأدمي  يف  حلرمتهم  و�سونا  اكراما  دفنهم 
و  اأجلها  من  ا�ست�سهدوا  التي  االر�س 
بالعهد  وفاء  ذلك  و  �سبيلها،  يف  تغربوا 
االبرار  ل�سهدائنا  ال�سامية  بالر�سالة  و 
التي  الت�سحيات  لر�سيد  وعرفانا 
مهروا بها م�سرية احلرية و اال�ستقالل”.
الررة  اجلزائر  بناء  “اأ املتحدث  دعا  كما 
و�سون  ال�سهداء  اأمانة  على  للحافظ 
خالل  م��ن  بهم  واالق��ت��داء  وديعتهم 
العليا  واملثل  واملبادئ  بالقيم  التم�سك 
ملوا�سلة  منها،  واال�ستلهام  ل��الم��ة 
بثبات”،  ال��دول��ة  بناء  تعزيز  م�سرية 
حلم  الذي  اال�ستقالل  بناء  اأ باأن  موؤكدا 
اليوم  “يخو�سون  االأبرار،  ال�سهداء  به 

الظروف  رغم  التجديد  و  البناء  معركة 
بها  مت��ر  التي  اال�ستثنائية  ال�سحية 
معركة  عن  اأهمية  تقل  ال  والتي  البالد، 

واال�ستقالل”. احلرية  اأجل  من  الكفاح 
ال�سياق  يف  زيتوين  ال��وزي��ر  �سدد  و 
بروح  يتميزون  اليوم  “�سباب  باأن  ذاته 
بت�سحيات  م�سقية  را�سخة  وطنية 
غيورون  �سباب  االجم���اد،  �سهدائنا 
خال�سة  وطنيتهم  و  بالدهم  تاريخ  على 
ميتلك  الذي  بلدهم  رقي  اإىل  متطلعون 
املهارات  و  الكفاءات  و  الطاقات  من 
مبواجهة  له  ت�سمح  التي  ال�رشورية 
ا�سم  رف��ع  و  ال��ي��وم  ع��امل  متطلبات 

االأمم”. بني  عاليا  اجلزائر 

ق/و



_ توقيف تام لالأن�سطة القت�سادية والجتماعية بالبلديات املذكورة

 وزير التعليم العايل يح�سم اجلدل

  ل يوجــد �سيء ا�سمــه قوائــم الحتيــاط 
مل�سابقــة الدكــتوراه

لوؤي ي
----------------------

قوائم  ا�سمه  �سيء  يوجد  ال  انه  واأكد 
باملعني  الدكتوراه  مل�سابقة  االحتياط 
الذي تق�سدونه باعتبار ان هذه القوائم 
هي بطبيعتها موؤقنة ، ينتهى العمل بها 
بالتكوين ويف  الناجحني  ِالتحاق  مبجرد 
بالتكوين  ناجح  اي  التحاق  عدم  حال 
الأ�سباب  وجيهة ومررة يتم تعوي�سه 

اال�ستحقاقي  الرتتيب  وفق  اآخر  بطالب 
رد  يف  االحتياطية.وجاء  القائمة  يف 
الوزير بالتاأكيد باأن القوائم االحتياطية 
اآلية  جم��رد  هي  ال��دك��ت��وراه  مل�سابقة 
يلتحقوا  مل  الذين  الناجحني  لتعوي�س 
بداية  عند  البيداغوجية  مبنا�سبهم 
املفتوحة  املنا�سب  لعدد  طبقا  التكوين 
مت  ال��ذي  الثالث  الطور  يف  للتكوين 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  تاأهيله 

العاليني،  والتكوين  للتعليم  املعنية 
اإدارية  منا�سب  لي�ست  فهي  ثمة  ومن 
بيداغوجية  منا�سب  هي  بل  مالية  او 
حمددة  ملعايري  تخ�سع  بامتياز،  علمية 
االخت�سا�سات  �سمن  وت��ن��درج 
املخولة. العلمية  للهيئات  احل�رشية 

حتديد  اأن  زيان   بن  الباقي  عبد  وذكر 
املفتوحة  البيداغوجية  املنا�سب  عدد 
التكوين  عرو�س  من  عر�س  كل  يف 
�رشوط  لدفرت  يخ�سع  الدكتوراه  يف 
الدرجة االوىل مدى توفر  فيها  يراعي 
املعايري البيداغوجية والعلمية ، ال �سميا 
ذات  التاأطري  بهيئة  املتعلقة  تلك  منها 
التي  البحث  وخمابر  العايل،  امل�سف 
ي�ستند اليها التكوين فعليا، ف�سال عن 
مناق�سة  من  متكنوا  الذين  الطلبة  عدد 
اأطروحاتهم منذ تاأهيل عر�س التكوين 
يتعلق  ال  االأم��ر  ف��اإن  وبذلك  املعني 
بالتق�سف اأو�سح يف املنا�سب كما اأ�سري 
علمية  ب�سوبط  بل  النائب  تدخل  يف 

واأكادمية فقط ال غري.

رد وزير التعليم العايل والبحث العلمي "عبد الباقي بن زيان" على ال�سوؤال الكتابي  للنائب باملجل�س ال�سعبي 
الوطني "حل�سن عريبي" واملتعلق بالطلبة املتواجدين �سمن قوائم الحتياط مل�سابقة الدكتوراه.
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العتماد على مقاربة جوارية جمتمعية 
للتنفيذ ال�سارم لتدابري احلجر ال�سحي

ح�سب تو�سيات املدير العام لالأمن الوطني   

�سدد املدير العام لالأمن الوطني خليفة 
ال�سارم  التنفيذ  اأوني�سي على �رشورة 
االل��ت��زام  م��ع  امل���رور  ق��ان��ون  لقواعد 
بتطبيق تدابري احلجر ال�سحي باالعتماد 

على مقاربة جوارية جمتمعية.
االفتتاح  مرا�سم  خالل  اأوني�سي  واأ�سار 
الر�سمي للحملة التوعية اإىل اأن الهدف 
االأ�سمى من هذه الن�ساطات االت�سالية، 
واملمتلكات  االأ�سخا�س  حماية  هو 
للحد  الدولة  جهود  دعم  على  وال�سهر 
دعا  كورونا.كما  وب��اء  انت�سار  م��ن 
املتحدث م�سالح ال�رشطة اإىل بذل كل 
ما بو�سعهم يف اإطار تنفيذ املهام املنوطة 
بهم، بالرتكيز على اال�ستباقية امليدانية 
ُيخّل  فعل  اأي  وق��وع  دون  للحيلولة 
باالأمن وال�سكينة، وباال�ستباق ينعك�س 
فعال  على الدور الوقائي لل�رشطة، من 
خالل التدخل يف الوقت املنا�سب ووفق 
ال�سارية  والتنظيمية  القانونية  االأطر 
املفعول.وبخ�سو�س مو�سم االإ�سطياف 
منع  ظل  يف  باأنه  ذاته  امل�سوؤول  لفت 

وقائي  كتدبري  ال�سواطئ  على  الرتدد 
انت�سار  حجم  من  والتقلي�س  للحد 
تعمد  العائالت  فاإن  كورونا،  فريو�س 
اإىل التنقالت البديلة داخل املدن عو�س 
ال�سواطئ، ما يفر�س على  الرتدد على 
تطبيق  على  ال�سهر  ال�رشطة  م�سالح 
القانون وجتنب كل م�سا�س بحق الطريق 
الع�سوائي  والتوقف  الوقوف  فيها  مبا 
واخلطري، على م�ستوى �سوارع وطرق 
املدن واملناطق احل�رشية والذي يت�سبب 
ومادية  ج�سمانية  اأ����رشار  يف  دائما 
املواطنني. م�سالح  وتعطيل  خطرية 
الوطني  لالأمن  العام  املدير  وجه  كما 
فيها  يحثهم  للم�ساركني،  تعليمات 
التي  ال�سلبية  على حماربة كل املظاهر 
وتتعار�س  العام  الطريق  يف  ترتكب 
غري  كاال�ستغالل  امل��رور،  قانون  مع 
الوقوف  العمومية،  لالأماكن  امل�رشوع 
والتوقف املعيق واال�ستحواذ على اأجزاء 

االأر�سفة.
لوؤي ي

جلنة الفتوى تبحث مع الأطباء تدابري 
الوقاية من "كورونا" خالل عيد الأ�سحى

 فورار دعا املواطنني اإىل جتنب �سيناريو عيد الفطر

للفتوى  ال��وزاري��ة  اللجنة  اجتمعت 
اأم�س االأول مع اأع�ساء اللجنة الوطنية 
العلمية لر�سد ومتابعة تف�سي فريو�س 
"كورونا"، للت�ساور حول عيد االأ�سحى 
املبارك يف ظل تطور الو�سعية الوبائية 
ال�سوؤون  وزير  كورونا.وقال  لفريو�س 
كلمته  يف  بلمهدي،  يو�سف  الدينية، 
االفتتاحية "اإنه ويف اإطار اجلهد الوطني 
ملكافحة هذا الداء، وعمال على الوقاية 
من هذا الداء الذي اأدى اإىل عدة اإجراءات 
اأع�ساء  ال�سادة  اإىل  اأتوجه  احرتازية، 
اللجنة الوزارية للفتوى ملتم�سا منهم 
من  االخت�سا�س  اأهل  مع  يناق�سوا  اأن 
اتخاذها  ميكن  التي  االإجراءات  االأطباء 
بعد  اخل�سو�س  على  ن�ستقبل  ونحن 
املبارك،  االأ�سحى  عيد  قليلة  اأي��ام 
الوبائية  الو�سعية  تطور  ظ��ل  يف 
املتحدث  كورونا".واأ�سار  لفريو�س 
�سيتوا�سل  الذي  االجتماع  هذا  اأن  اإىل 

لتبادل  اأخ��رى،  لقاءات  عدة  خالل  من 
اللجنتني  اأع�ساء  بني  والتباحث  االآراء 
ملجابهة  الوقائية  االج���راءات  لتعزيز 
مو�سم  خالل  خا�سة  كورونا،  جائحة 
من  اأخرى  كثرية  ومواعيد  اال�سطياف 
بينها املنا�سبات االجتماعية كاالأعرا�س، 
احلفالت واملاآمت.من جهته، تطرق الناطق 
با�سم اللجنة العلمية، جمال فورار، اإىل 
بتف�سي  املتميز  احلايل  ال�سحي  الظرف 
الوقائية  والتدابري  كورونا  فريو�س 
اأن  وبعد  انت�ساره.  من  للحد  املتخذة 
�سجل ذات امل�سوؤول بع�س حاالت عدم 
عيد  خالل  الوقائية  باالإجراءات  التقيد 
يف  ارتفاع  اىل  اأدى  مما  املبارك،  الفطر 
عدد االإ�سابات، اأ�سار اإىل اأهمية احرتام 
املنا�سبات  يف  االح��رتازي��ة  التدابري 
االأ�سحى  عيد  خالل  خا�سة  املقبلة، 

املبارك الذي اأ�سبح على االأبواب.
لوؤي ي

  �سطيف اأول ولية ُتطّبق حجرا جزئيا منزليا على بلدياتها

واجلماعات  الداخلية  وزارة  اأ�سدرت 
املحلية اأم�س، قرارا بفر�س حجر جزئي 
منزيل على 18 بلدية يف والية �سطيف 

ملدة 15 يوما.
اأنه  واأكدت الوزارة يف بيان لها اأم�س، 
بالنظر اإىل تطور الو�سعية الوبائية يف 
والية �سطيف، وبعد موافقة ال�سلطات 
حجر  اإقرار  �سيتم  املخت�سة،  العمومية 
على  بلدية   18 على  منزيل  جزئي 
�رشيان  باأن  الوالية.م�سيفة  م�ستوى 
ال�ساعة  من  يبداأ  املنزيل  اجلزئي  احلجر 
اخلام�سة  غاية  اإىل  زواال  ال��واح��دة 
 8 االأربعاء  اليوم  من  ابتداًء  �سباحا 
االإج��راء  2020.و�سي�سمل  جويلية 

عني  التالية:�سطيف،  البلديات  اجلديد 
عني  اأوري�سيا،  عبا�سة،  عني  اأرن��ات، 
اأزال،  االأبطال، قالل، عني  وملان، ق�رش 
بازر  العلمة،  ح��دادة،  بئر  احلجر،  عني 
عني  بوقاعة،  الزرقاء،  القلتة  �سكرة، 
مركز  برج  بي�ساء  اأو�سني،  بني  الروة، 
وزارة  الكبرية.هذا...واأ�سارت  وعني 
اأن  اإىل  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
اإقراره على  مت  الذي  اجلزئي  احلجر  هذا 
ينجم  امل��ذك��ورة،  البلديات  م�ستوى 
االأن�سطة  لكل  التام  التوقيف  عنه 
التجارية واالقت�سادية واالجتماعية مبا 
امل�سافرين  نقل  حركة  توقيف  ذلك  يف 

وال�سيارات داخل البلديات املعنية.

رفع  منذ  الوطن  والي��ات  و�سهدت 
وال�سماح  التدريجي  ال�سحي  احلجر 
الن�ساط االقت�سادي والتجاري،  بعودة 
مع  مقارنة  قيا�سية  اإ�سابة  معدالت 
اإذ  القيود،  تخفيف  قبل  ي�سجل  ما كان 
اأربعة  نحو  اإىل  االإ�سابات  عدد  ارتفع 

اأ�سعاف.
وقت  يف  االوىل  ال���وزارة  و�سمحت 
�سابق، لوزير الداخلية والوالة وروؤ�ساء 
الو�سع  اقت�سى  اذا  املحلية،  املجال�س 
ال�سحي، اإقرار حجر جزئي اأو كلي يف 
اإىل  حتولها  حال  يف  حي،  اأو  بلدية  اأي 

بوؤرة وبائية.
لوؤي ي

مي�س 18 بلدية من اإجمايل 60 بلدية

  جتميد العطلة ال�سنوية ملوظفي وزارة 
التجارة خالل جويلية

 ل عطلة لكافة الأعوان نهاية الأ�سبوع

يق�سي  قرارا  التجارة  وزارة  اأ�سدرت 
نهاية  وعطلة  ال�سنوية  العطلة  بتاأجيل 
االأ�سبوع لكافة االأعوان واملوظفني طيلة 
�سهر جويلية، حت�سبا لتف�سي وباء كورونا.

وجاء القرار بعد االجتماع الذي جمع بني 
الوزير  رفقة  رزيق،  كمال  التجارة  وزير 
املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية عي�سى 
واجلهويني  الوالئيني  امل��دراء  مع  بكاي 
املرئي.وخ�س  التحا�رش  بتقنية  للتجارة 
به 13 والية التي �سهدت ارتفاعا قيا�سيا 
كورونا يف  فريو�س  وباء  تف�سي  حلاالت 
االأيام الثالثة االأخرية.واتخذ وزير التجارة 
جملة من االإجراءات ح�سب بيان الوزارة 
غرار  على  اال�ستعجايل،  الطابع  ذات 
تاأجيل كل العطل ال�سنوية وعطلة نهاية 
االأ�سبوع لكافة االأعوان واملوظفني طيلة 

ا�ستحداث  اإىل  باالإ�سافة  جويلية.  �سهر 
انعكا�سات  مبتابعة  تعنى  خا�سة  جلنة 
قطاع  يخ�س  كورونا،فيما  وباء  تف�سي 
التجارة على امل�ستويني املركزي واملحلي 
رزيق  .وذكر  ال�ساعة  مدار  على  ت�ستغل 
لتعليمات  ال�سارم،  التطبيق  باإلزامية 
ال�سيد الوزير االأول اخلا�سة مبحاربة كل 
انت�سار  يف  وي�ساهم  يوؤدي  اأن  ميكنه  ما 
والة  ال�سادة  �سلطة  حتت  وه��ذا  الوباء، 
اجلمهورية وبالتن�سيق مع خمتلف اللجان 
املحلي.واأو�سح  امل�ستوى  على  االأمنية، 
التي  امل�سوؤولية  اأن  اأي�سا  التجارة  وزير 
تقع على عاتق اإطارات وموظفي القطاع 
لي�ست م�سوؤولية مهنية فقط واإمنا واجب 

وطني مقد�س.
لوؤي ي

خارطة طريق لإنقاذ ال�سنة اجلامعية
اجلزائرية  الطالبية  للمنظمة  بيان  اأك��د 
اأنه مت انعقاد اجتماع للمنظمة بتقنية  احلرة، 

االجتماع عن بعد.
الإنقاذ  طريق  خارطة  اإع��داد  اىل  خل�س   و 
تطورات  �سوء  على  اجلامعي  املو�سم 
تقدمي  و�سيتم  "كوفيد19"  الوباء  انت�سار 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  ل���وزارة  جملة 
مبقاعد  الطلبة  التحاق  يف  تتمثل  العلمي 
للعدد  نظرا  دفعتني  �سكل  على  الدرا�سة 
الهائل للطلبة مع مراعاة خ�سو�سيات كل 
جامعة ح�سب اإمكانياتها بداية من 23 اوت 
واالأف��واج  املجموعات  تق�سيم  مع   2020
التباعد  الإج���راءات  حتقيقا  ن�سفني  اإىل 
اإىل  ال�ساعي  احلجم  تقلي�س  االجتماعي.مع 
طيلة  الدوام  يكون  اأن  ،على  واحدة  �ساعة 
اأيام االأ�سبوع عدا يوم اجلمعة من ال�08:00 
بالن�سبة  م�ساًء   18:00 ال�  غاية  اإىل  �سباحا 
�سباحا  ال�06:00  ومن  ال�سمالية،  للمناطق 

للمناطق  بالن�سبة  النهار  منت�سف  اإىل 
وطنية  اأزم��ة  خلية  اجلنوبية.وا�ستحداث 
االجتماعيني  ال�رشكاء  ممثلي  من  تت�سكل 
والبحث  العايل  التعليم  اإ�رشاف وزارة  حتت 
على  اأزم��ة  خلية  عنها  تتفرع  و  العلمي، 
م�ستوى كل جامعة تعنى مبتابعة الو�سعية 
اجلامعية.كما  املوؤ�س�سات  داخل  ال�سحية 
�سحية  مراكز  با�ستحداث  املنظمة  طالبت 
على م�ستوى الكليات واملعاهد عالوة على 
جتهيزها مبا يتنا�سب مع متطلبات الو�سعية 
�سيارات  ت�سخري  خ��الل  م��ن  الوبائية، 
االإ�سعاف للتدخل يف احلاالت امل�ستعجلة و 
الذين  الطبية  العلوم  طلبة  اإ�رشاك  �رشورة 
ال�سحية  املراكز  يف  التخرج  ب�سدد  هم 
البيولوجية  املخابر  ا�ستغالل  اجلامعية.مع 
،يف  اجلامعية  املوؤ�س�سات  خمتلف  ع��ر 
التعقيم. مواد  اإنتاج  و  والتحاليل  الك�سف 

وتوفري الكوا�سف احلرارية وو�سائل التعقيم 

واالأقنعة الواقية والكمامات.اأما فيما يخ�س 
بتعديل  النقابة  فطالبت  االجتماعي  اجلانب 
العلب  اإىل  اللجوء  االإطعام من خالل  خطة 
االنتظار  طوابري  لتفادي  وذل��ك  اجلاهزة 
واالكتظاظ وينوب عن كل طابق من كل 
ال�سكان الطلبة ، م�سوؤول عن الطابق يقوم 
بالتوزيع على كل الغرف مع الت�سديد على 
اتخاذ االجراءات الوقائية اخلا�سة.باالإ�سافة 
فيها طيلة  يقيم  اىل منح غرفة لكل طالب 
اأن  املدة املقررة يف كل من الدفعتني بحكم 
الغرف ال�سغرية تزيد من احتمالية العدوى.

خمطط  ر�سم  اإع��ادة  ���رشورة  ن�سيان  دون 
نظام  حاجيات  مع  يتوافق  مبا  الطلبة  نقل 
التباعد االجتماعي من خالل تخفي�س عدد 
ان  يجب  الذي  الواحدة  احلافلة  يف  الركاب 
ينزل للن�سف مع اإجبارية ارتداء الكمامات 

و التعقيم الدوري للحافالت.
لوؤي ي

  منظمة طالبية اقرتحت تق�سيم الطلبة اإىل جمموعتني والدرا�سة �ساعة واحدة
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اجلزائر ترّكز على 4 جمالت جللب 50 مليار دولر 
اإىل اخلزينة

لوؤي ي
-------------------

هذا  اأن  بوطالبي  اأم��ني  واأ���س��اف 
من  للجزائر  فر�سة  �سيكون  املوؤمتر 
اأجل عر�س فر�س اال�ستثمار لديها 
وجلب االموال من اخلارج.ودعا يف 
هذا االطار اإىل تذليل العقبات اأمام 
من  امل�ستثمر  وحتفيز  امل�ستثمرين 
لالمتيازات،  وا�سحة  روؤية  خالل 
اأو  تفا�سيل  اليوم  توجد  ال  الأن��ه 
هذا  يف  املعامل  وا�سحة  اإ�سرتاجتية 
تعبريه.وطالب  حد  على  القطاع 
ودعم  ال�سياحة  بت�سجيع  اي�سا 

اجل  من  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
ان  م�سيفا  ال�سعبة،  العملة  جلب 
يف  كبرية  ق��درات  متتلك  اجل��زائ��ر 

موعد  فقط  وتنتظر  املجال  ه��ذا 
 4 بوطالبي  اأمني  االنطالق.وحدد 
تدّرعلى  اأن  �ساأنها  من  جم��االت 

دوالر  مليار   50 اجلزائرية  اخلزينة 
البديلة  ال��ط��اق��ة  جم���االت  وه��ي 
والفالحة،هذه  املحروقات  واملناجم، 
مقداره  ما  لوحدها  �ستدر  االأخرية 
اأ�سفيت  اإذا  دوالر  م��ل��ي��ارْي   2
علما  احلديثة  التكنولوجيا  اإليها 
يف  ترغب  ال��دول  من  العديد  اأن 
اجلزائر. يف  الزراعي  اال�ستثمار 
يف  االإ�رشاع  على  االأخري  يف  وحث 
يف  ال�سيما  املنتجني  مع  التوا�سل 
دعم  اىل  والتوجه  الفالحة،  قطاع 
بالتعاون  اال�سرتاتيجية  الفالحة 
مع جهات عاملية ذات خرة يف هذا 

املجال.

اأعلن مدير املركز العربي الإفريقي لال�ستثمار والتطوير حممد اأمني بوطالبي اأم�س، لدى نزوله �سيفا على الذاعة الوطنية عن احت�سان 
اجلزائر مللتقى دويلٍّ هام حول "التنمية يف اإفريقيا وجلب ال�ستثمارات" يف نهاية �سهر جويلية اجلاري ،مو�سحا اأن هذا امللتقى الذي تدور 

فعالياته على مدار خم�سة ايام ي�سارك فيه روؤ�ساء دول ووزراء ورجال اأعمال وهيئات وبنوك من خمتلف دول العامل.

حتت�سن ملتقى دولّيا حول التنمية يف اإفريقيا نهاية جويلية

 

اجلزائر ت�سطاد كامل 
ح�ستها من التونة احلمراء 

احلية لـ 2020 
من  ح�ستها  كامل  ا�سطياد  من  اجل��زائ��ر  متكنت 
من  امل��ح��ددة   2020 ل�سنة  احلية  احل��م��راء  التونة 
التونة  �سمك  على  للحفاظ  الدولية  اللجنة  طرف 
 1650 ب�  واملقدرة  )اإيكات(  االأطل�سي  املحيط  يف 
وزارة  ديوان  من  الثالثاء  ،م�س   علم  ح�سبما  طنا، 
بيان  وح�سب  ال�سيدية.  املنتجات  و  البحري  ال�سيد 
احل�سة  هذه  ا�سطياد  فقد مت  الديوان  ذات  �سادر عن 
حاملة  �سفينة   23 طرف  من  طنا   1650 ب  املقدرة 
التونة  �سمك  �سيد  حملة  اأن  م�سيفا  الوطنية  للراية 
الفارط. جويلية   2 انتهت يف  قد  كانت  احلية  احلمراء 

وذكر ذات امل�سدر ان حملة ال�سيد البحري كانت قد 
جويلية   1 يف  لتنتهي  الفارط  جوان   26 يف  انطلقت 
منطقة  عرفتها  التي  املناخية  الظروف  اأن  غري   2020
تون�س  بني  الدولية  املياه  يف  تنح�رش  التي  و  ال�سيد 
ال�سيد  فرتة  متديد  اإىل  اأدت  مالطا،  و  اإيطاليا  و 
الدولية  اللجنة  موافقة  بعد  اإ�سافية  اأيام  لع�رشة  
كل  ب�سيد  اجلزائرية  لل�سفن  �سمح  ما  هو  و  )اإيكات( 

املحددة. االآجال  انتهاء  قبل  ح�ستها 
اأر�س  اإىل  العودة  رحلة  يف  ال�سفن  �رشعت  "وقد 
�سيد  حملة  اأن  خا�سة  عادية،  ظ��روف  يف  الوطن 
�سحي  ظرف  يف  نظمت  ال�سنة  لهذه  احلمراء  التونة 
وزارة  مع  التن�سيق  تطلب  مما  )كوفيد19-(  خا�س 
االإج��راءات  التخاذ  املعنيون  الوالة  كذا  و  ال�سحة 
ال�سحية الالزمة قبل مغادرة ال�سفن وعند عودتها"، 
ان  ال�سياق  ذات  يف  امل�سدر.واأ�ساف  ذات  يرز 
ن�سقت  ال�سيدية  املنتجات  و  البحري  ال�سيد  وزارة 
ال�سري  �سمان  اأجل  من  اخلارجية  وزارة  مع  ن�ساطها 
البلدان  مع  بالتن�سيق  اإجناحها  و  للحملة  احل�سن 
للقطاع  اجلديد  اإطار"الرنامج  يف  اأنه  املعنية.واأبرز 
دقيق  بتقييم  ال�سعبة  هذه  �ستحظى   )2020-2024 (
ت�سمح  القادمة  احلملة  يف  اإجراءات  اإدراج  اأجل  من 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سيد،  عمليات  �سبط  و  بتح�سني 
لتطوير  املجال  هذا  يف  املكت�سبة  اخلرة  ا�ستغالل 

البحار. اأعايل  يف  ال�سيد 
ق/و

البالغ وزنها : 1650 طنا

ح�سيلة قيا�سية يومية بـ475 اإ�سابة و9 وفيات  
وا�سل منحى عدد االإ�سابات اليومية 
اكر  ت�سجيل  كوفيد19-  بفريو�س 
انت�ساره يف  بداية  منذ  يومية  ح�سيلة 
املا�سي.  فيفري  �سهر  اأواخر  اجلزائر 
للجنة  الر�سمي  الناطق  ك�سف  و 
الدكتور  الفريو�س،  متابعة  ر�سد 
اإ�سابة   475 ت�سجيل  ف��ورار،  جمال 
االأخرية،  �ساعة  ال�24  يف  بالفريو�س 
وبهذا  ال�سابق.  اليوم  يف   463 مقابل 
لعدد  االإجمالية  احل�سيلة  ترتفع 
اإ�سابة.   16879 اإىل  املوؤكدة  احلاالت 
املتحدث عن ت�سجيل  اأعلن نف�س  كما 
العدد  رف��ع  م��ا  ج��دي��دة،  وف��ي��ات   9

االإجمايل اإىل 968 وفاة.
حالة   210 ت�سجيل  مت  املقابل  يف 
العدد االإجمايل حلاالت  �سفاء، لريتفع 

ذات  واأ�ساف   .12094 اإىل  ال�سفاء 
داخل  متواجدة  حالة   55 اأن  امل�سدر، 
العناية املركزة. تزايد حاالت االإ�سابة 
حممد  �سطيف  وايل  على  فر�ست 
االإ�ستثنائية  الرخ�س  باإلغاء  بلكاتب 
للتنقل، بعد فر�س احلجر اجلزئي على 
واأ�ساف  الوالية.  من  بلديات  عدة 
مع  اأم�س  عقده  اجتماع  خالل  الوايل 
الدوائر  وروؤ�ساء  املحلية  ال�سلطات 
رخ�س  ق��رار  اأن  االأمنية،  واللجنة 
التنقل ي�ستثنى منه اأ�سحاب امل�سانع 
كما  االإ�سمنت،  وم�سنع  واملطاحن، 
للمقاولني.  التنقل  رخ�س  تلغى 
االأمنية  امل�سالح  كل  الوايل  اأمر  كما 
لتقلي�س  للحجر  ال�سارم  بالتطبيق 
الفريو�س  اأن  م��وؤك��دا  االإ���س��اب��ات، 

بقوة.واأعطى  االأ�سخا�س  عر  ينتقل 
رئي�س  من  لكل  �سارمة  تعليمات 
بالتطبيق  الدرك  الوطني وقائد  االأمن 
ال  من  لكل  املالية  للغرامة  ال�سارم 
واأم��ر  ال�سارع.  يف  كمامة  يرتدي 
مكرات  على  ب��االع��ت��م��اد  اأي�����س��ا 
فر�س  التي  بلدية   18 يف  ال�سوت 
لتوعية  وه��ذا  اجلزئي،  احلجر  عليها 
الكمامات.  و�سع  ب�رشورة  املواطنني 
االجتماع:  خالل  قائال  الوايل  وتابع 
احلجر  اأجل  من  احلجر  نريد  ال  نحن   ”
من  كل  بقوة  �سن�رشب  امل��رة  ه��ذه 
يخ�س  فيما  الدولة  ق��رارات  يخالف 
الزواج  عقود  بتوقيف  واألزم  احلجر”. 
يف البلديات، واأكد اأنه حتى واإن كان 
العر�س  �ساحب  يقدم  عرفيا  الزواج 

وك�سف  اجلمهورية.  وكيل  �سيد  اإىل 
مدينة  اإىل  �سخ�سيا  �سيتنقل  اأن��ه 
باحلجر  املعنية  البلديات  وكل  العلمة 
ال�سارم  تطبيق  مدى  على  للوقوف 
اأنه  اأكد  املقابل،  اجلزئي.ويف  للحجر 
واح��د  ك��ل  امل�سوؤولني  ك��ل  �سيقيم 
اإج��راءات  �سيتخذ  واأن��ه  ح��دى،  على 
يف  املتقاع�سني  من  الكثري  تعجب  لن 
تطبيق احلجر. وك�سف ذات املعني اأنه 
غلق  اأجل  من  م�ساورات  يف  يتواجد 
و�سوق  و�سطيف  بالعلمة  دبي  �سارع 
ال��وايل  واأم��ر  �سطيف.  ببلدية  مهم 
الرتامواي  من  كليا  النقل  بتوقيف 
احلافالت  من  اجلماعي  النقل  ومن 
 24 24 �ساعة على  و�سيارات االأجرة 
�ساعة.                                لوؤي ي

�سلطات �سطيف تلوح بال�سرب بقوة كل من يخالف قرارات احلجر

وزير الطاقة ياأمل يف 
احرتام الدول اتفاقية 

خف�س الإنتاج
البلدان  منظمة  ن��دوة  ورئي�س  الطاقة  وزي��ر  ق��ام 
االأمني  رفقة  عطار  املجيد  عبد  للبرتول،  امل�سدرة 
تطور  اآفاق  بعر�س  باركيندو  حممد  لالأوبيب،  العام 
اأفاد  ح�سبما  الق�سري،  املدى  على  البرتولية  ال�سوق 
لتطبيق  ارتياحه  عن  عطار  للوزارة.واأعرب  بيان  به 
يف  التعاون  اإعالن  بلدان  عليه  �سادقت  الذي  االتفاق 
 6 يف  التعوي�س  اآلية  واعتماد   2020 اأفريل  و12   9
اأوبيب. وخارج  لالأوبيب  الوزاري  االجتماع  يف  جوان 
من  االنتاج  خف�س  التزامات  احرتام  اأن  البيان  واأ�ساف 
باإعادة  �سي�سمح  االتفاق،  على  املوقعة  البلدان  جممل 
الدولية. البرتولية  ال�سوق  وتوازن  ال�ستقرار  تدريجيه 

املوقعة  الدول  اإرادة  ثقته يف  عن  الطاقة  وزير  واأعرب 
اللتزاماتها  التام  االح��رتام  يف  التعاون  اإع��الن  على 
 179 ال� االجتماع  خالل  مت  اأنه  يذكر  االنتاج.  بخف�س 
واالجتماع  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  ملوؤمتر 
للبرتول  امل�سدرة  البلدان  ملنظمة   11 ال�  ال��وزاري 
امل�سادقة  املا�سي،  ج��وان  �سهر  املنعقد  وخارجها، 
�سمان  اإىل  الرامية  القرارات  عديد  على  باالإجماع 
بامت�سا�س  وال�سماح  االأ�سود،  الذهب  اأ�سعار  ا�ستقرار 
اىل  الدولية  ال�سوق  يف  موجودا  زال  ما  الذي  الفائ�س 

اليوم. غاية 
لوؤي ي

للهلع الأ�سود" املثري  "املوت  طاعون  حول  اجلدل  العاملية" حت�سم  "ال�سحة 
ال�سحة  منظمة  يف  م�سوؤولة  قالت 
لوباء  يبدو  فيما  تف�سيًا  اإن  العاملية، 
يجري  ال�سني  يف  الدبلي  الطاعون 
وال  جيد”  ب�سكل  معه  “التعامل 
واأ�سدرت  ميثل خطراً كبرياً.  اأنه  يعتر 
مبنطقة  نور  بيان  مدينة  يف  ال�سلطات 
حتذيراً،  ال�سينية  الداخلية  منغوليا 
اإب��الغ  م��ن  ي��وم واح���د  بعد  وذل���ك 
تكون  ب��اأن  ي�ستبه  بحالة  م�ست�سفى 
االإبالغ  دبليًا. وجاء ذلك عقب  طاعونًا 
عن اأربع حاالت اإ�سابة بالطاعون هناك 

يف نوفمر املا�سي، مبا يف ذلك حالتان 
اآخر  نوع  وهو  الرئوي،  الطاعون  من 
هاري�س  مارغريت  وقالت  فتكًا.  اأكر 
العاملية  ال�سحة  با�سم منظمة  املتحدثة 
يف اإفادة �سحفية لالأمم املتحدة بجنيف: 
ال�سني،  يف  التف�سي  حاالت  “نراقب 
مب�ساركة  كثب  ع��ن  االأم���ر  ونتابع 
واملنغولية”. ال�سينية  ال�سلطات 
ال��راه��ن ال  ال��وق��ت  “يف  واأ���س��اف��ت 
خطورة  على  ينطوي  اأم���راً  نعتره 
نتابعه ونراقبه بحر�س”. كبرية، لكننا 

يف  ا�ستهر  ال��ذي  الدبلي  والطاعون 
االأ�سود”  ب�”املوت  الو�سطى  الع�سور 
مر�س �سديد العدوى وغالبًا ما يكون 
طريق  عن  الغالب  يف  وينت�رش  فتاكًا 
ماألوفة  الطاعون  القوار�س.وحاالت 
اأ�سبحت  اأنها  من  بالرغم  ال�سني  يف 
ال�سني  و�سجلت  متزايد.  ب�سكل  نادرة 
وفاة خالل  حالة  اإ�سابة و11  حالة   26
بدوره   .2018 اإىل   2009 من  الفرتة 
حّذر املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية 
يت�سارع  كورونا  وباء  انت�سار  اأن  من 

�سخ�س  األ��ف   400 بحياة  اأودى  وقد 
م�سرياً  املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  خالل 

اإىل اأنه مل يبلغ ذروته بعد.
غيري�سو�س  اأدان��وم  تيدرو�س  وق��ال 
االنرتنت:  عر  �سحايف  موؤمتر  خالل 
يبدو  ما  على  االإ�سابات  عدد  كان  اإذا 
م�ستقراً على ال�سعيد العاملي، فالواقع 
كبرياً  تقدمًا  اأحرزت  الدول  بع�س  ان 
يف خف�س عدد الوفيات لديها، يف حني 
اأخرى  دول  يف  الوفيات  عدد  يزال  ال 

يرتفع.

قالت اأن وباء "كورونا" مل يبلغ ذروته بعد

خالل م�ساوراته مع الأمني العام لالوبك

كبرية" مغامرة  الأ�ساحي  ذبح  ب�سعرية  "القيام 
ومتابعة  ر���س��د  جلنة  ع�سو  ق��دم 
بقاط  الدكتور  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
اإلغاء  اإمكانية  على  ا�سارات  بركاين، 
ب�سبب  ال�سنة  ه��ذه  ال��ذب��ح  �سعرية 
ك��ورون��ا.  ف��ريو���س  انت�سار  خماطر 
اأن  ب��رك��اين،  بقاط  الدكتور  وق��ال 
و�سع  �سطيف،  بوالية  اجلديد  احلجر 
الدكتور  واأورد  الوباء.  �سل�سلة  حلد 
يتم  اأن  “نرتقب  �سطيف:  الإذاع���ة 

�سعرية  بخ�سو�س  اإج���راءات  اتخاذ 
تدابري  وف��ق  املبارك  االأ�سحى  عيد 
ال�سوؤون  الوقاية، بالتن�سيق مع وزارة 
الدينية”. واأكد بقاط، اأن احلكم االأخري 
االأ�سحية،  ذبح  �سعرية  بخ�سو�س 
تدابري  وف��ق  االأم���ة،  لفقهاء  ي��ع��ود 
املتحدث  نف�س  واأ���س��اف  ال��وق��اي��ة. 
االأ�ساحي  ذب��ح  ب�سعرية  القيام  اأن 
مدننا  يف  االأخرية  ال�سنوات  يف  كما 

لزيادة  توؤدي  قد  كبرية  مغامرة  يعني 
املتحدث،  ذات  ودعا  الوباء.  انت�سار 
اإىل التجند الأجل ربح معركة مواجهة 
 . منت�رشين  منها  واخل��روج  كورونا 
الزيارات  من  بركاين،  بقاط  وحذر 
كونها  املنا�سبات،  يف  والتجمعات 
ذات  وا�ستغرب  ال��ع��دوى.  ت�سبب 
ا�ستئناف  يف  الرغبة  من  امل�سوؤول، 
البد  اأنه  موؤكدا  القدّم،  كرة  مناف�سة 

فكرة  االإل��غ��اء،  وحتى  التاأجيل  من 
وحاليا  حمدد،  وقت  لها  لي�س  القدم 
ومتنى  املر�س.  على  التغلب  وقت  هو 
اأن ت�سرتجع  االأخري،  بقاط بركاين يف 
الوطن،  واليات  وكل  �سطيف  والية 
عافيتها، م�سددا على �رشورة االلتزام 
وكل  “الكمامة”،  الواقي  بالقناع 

اإجراءات الوقاية.
لوؤي ي

بركاين يلقي بالكرة يف �ساحة الفقهاء ويلمح لإمكانية اإلغائها  
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تقرير اأ�سود يك�سف الو�سع "الكارثي" لقطاع 
ال�سحة بالـوادي 

حممد ي�سني
---------------- 

جبهة  حزب  )عن  النائب  وقالت 
تقرير  يف  ال��وط��ن��ي(،  التحرير 
ومراقبون  متابعون  و�سفه  لها 
�سفحتها  عر  ب�"االأ�سود"ن�رشته 
يف الفاي�سبوك، اأنه "بعد االنت�سار 
من  الوالية  �سهدته  الذي  الكبري 
كورونا  جائحة  ب�سبب  مر�سى 
اإىل  ن��زوال  النائب  لل�سيدة  كان 
ما  خالله  م��ن  الحظت  امل��ي��دان 
ال�سط  م�ست�سفى  يف  يحدث 
بالوالية وتقول اأنها كوارث يندى 
االإن�سانية  تنعدم  حني  اجلبني  لها 
اخلا�سة  ال�����رشاع��ات  وتتدخل 

يكون املواطن هو ال�سحية".

قطع التيار الكهربائي عن 
امل�ست�سفى نتيجة تناحر  

اأطراف ..

لقي  الذي  التقرير  ذات  واأ�ساف 
التوا�سل  مواقع  يف  كبرًيا  رواًجا 
بع�س  "اإجراء  اأن��ه  االإجتماعي 
امل�سرّي  الطاقم  يف  التغيريات 
للم�ست�سفى االأمر الذي مل تتقبله 
ه��وؤالء  فن�سي  االأط���راف  بع�س 
على  املت�سارعون  امل�����س��رّيون 
 ، املر�سى  اخلا�سة  م�ساحلهم 
وبداأت احلرب بينهما حيث حدث 
"قطع   – النائب  و�سفته  كما   –
امل�ست�سفى  عن  الكهربائي  التيار 
وال  الطرفني  بني  تناحر  نتيجة 
"اأو  الفعلة  ه��ذه  فعل  من  يعلم 
يف  ت�سبب  اأنه  اجلرمية"  باالأحرى 
املر�سى  التنف�س عن  اأجهزة  قطع 
ب�سبب  املر�سى  اأرواح  لتزهق 
زاد  ما  وهذا  ال�سنيع،  الفعل  هذا 
عدد  وزي��ادة  املر�سى  معاناة  يف 
تليها  حالة   17 " املوتى  ال�سحايا 
وقد   " حالة   12 املوايل  اليوم  يف 
�سونلغاز  موؤ�س�سة  من  التاأكد  مت 
وطالبنا   : وت�سيف  النائب  تقول 

بفتح حتقيق يف هذا االأمر، ح�سب 
تعبريها.

جثث املوتى مرمية يف 
اأجنحة امل�ست�سفى

اأن  التقرير،  نف�س  اإىل  وا�ستناًدا 
يف  مرمية  للموتى  "جثث  هناك 
اأجنحة امل�ست�سفى ومل توؤخذ حتى 
باالإ�سافة  اجلثث"،  مل�سلحة حفظ 
كوفيد19-  "م�سلحة  اأن  اإىل 
م�رشعيها  ع��ل��ى  م��ف��ت��وح��ة 
يف  ت�سبب  الذي  االأمر  للزيارات 
الذي  الوقت  يف  العدوى  كارثة 
ل�رشاع  نظرا  الرقابة  فيه  غابت 
اأن  التقرير،  ي�سيف  امل�سالح"، 
كاملة  ليلة  كوفيد19-  "م�سلحة 
ن�ساأل  وهنا  واحد  بطبيب  ت�سري 
غياب  يف  االآخرين  االأطباء  اأين 

امل�سلحة العامة؟؟".
واأو�سحت النائب عزيزة بن عون، 
اأن "كل هذه االن�سغاالت وغريها 
العام  االأمني  ال�سيد  اإىل  و�سلت 
ميدانيا  �سينزل  ال��ذي  للوالية 
للمتابعة  املنا�سبة  احللول  لتقدمي 
الفاعلني"، ت�سيف،  والتحقيق مع 
قد  االن�سغاالت  ه��ذه  اأن  "كما 
القطاع  وزي���ر  اإىل  اأر���س��ل��ت 
من  لينال كل  وال�سور  باالأ�سماء 
ال�سويف  املواطن  ب�سحة  عبث 
حقه يف اجلزاء"، ح�سبما اأ�سري اإليه 

يف التقرير اخلطري.
اأم�س  النائب  قدمت  وق��د  ه��ذا 
واملمر�سني  ل��الأط��ب��اء  اع��ت��ذارا 
نكن  مل   " وق��ال��ت  بامل�سلحة 

نق�سدهم يف املن�سور ال�سابق".

النائب يحي بنني يرا�سل 
الوزير الأول

تقرير  جاء يف  ال�سياق،  ذات  ويف 
للوزير  بنني  يحي  النائب  وجهه 
"�سكان  اأن  اأكد من خالله  االأول، 

�سوف  )وادي  ال����وادي  والي���ة 
حالة  يعي�سون  ري���غ(  ووادي 
ت�سهدها  مل  ق�سوى،  ا�ستثنائية 
االأم��ر  يتعلق  قبل،  من  ال��والي��ة 
جراء  الوبائية  باحلالة  خ�سو�سا 
بكرة  كورونا  جائحة  انت�سار 
حيث  البلديات،  من  عديد  ويف 
احتلت والية الوادي املرتبة الثانية 
االإ�سابة  حاالت  يف  �سطيف  بعد 
امل��وؤك��دة، وح��االت وف��اة كثرية 
وعديدة تبعث على احلرية والقلق، 
بعا�سمة  الوحيد  امل�ست�سفى 
ال���والي���ة م��ك��ت��ظ ع��ل��ى اآخ���ره 
االنتظار،  يف  اآخ��رون  ومر�سى 
وم�ست�سفى  جامعة  م�ست�سفى 
املغري مكتظني".  واأ�ساف التقرير 
ال�سادر للنائب )عن حركة جمتمع 
ال�سلم( كذلك، "عديد املر�سى يف 
ثانوية   ( االإداري��ة  املرافق  بع�س 
و�سعيات  يف   ) مهني  تكوين   ،
�سعبة ، حاالت العدوى وانت�سار 

اجلائحة م�ستمر".
هذه  اأن  ال��ن��ائ��ب،  ذات  وخل�����س 
"�سعف  نتيجة  ج��اءت  امل�ساكل 
للهياكل  االإ�ستعابية  الطاقة 
وقلة   ، ب��ال��والي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
الطبية  التجهيزات  وقلة  عددها 
التاأطري  وقلة   ، واالإم��ك��ان��ي��ات 
اأط��ب��اء  م��ن  الطبية  ب��ال��ط��واق��م 
كلها   ، وم�ساعدين  وممر�سني 
ت�سيري  على  �سلبيا  ت��اأث��ريا  اأث��ر 
ي�سيف،  احل�سا�س"،  امللف  ه��ذا 
ال��دور  م��ن  االإنتقا�س  "ودون 
من  امل�ستمر  والتحدي  الكبري 
للت�سدي  الطبية  الطواقم  طرف 
دور  اإهمال  ودون   ، اجلائحة  لهذه 
بقواعد  االل��ت��زام  يف  امل��واط��ن 
و���س��واب��ط ال�����س��ح��ة واحل��ج��ر 
امل��ن��زيل وال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي 
بات من  لقد   ، الواقي  وا�ستعمال 
جدا  والهام  والعاجل  ال�رشوري 
الوادي  بوالية  بال�سحة  االهتمام 
الو�سائل  كل  توفري  حيث  من 

ال�سلة  ذات  الطبية  والتجهيزات 
الفوري  والت�سخري  اجلائحة  بهذه 
لدعم  ال�سحية  للكوادر  والعاجل 
�سجلنا  حيث  ال�سحي،  القطاع 
الب�رشي  التاأطري  �سعفا كبريا يف 
ذات  ح�سب  الطبية"،  بالطواقم 

النائب.
التقرير،  نف�س  اإىل  وا�ستنادا 
ال�سيد  را�سلت  واأن  يل  "�سبق 
وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
يف   ، مرات  ثالث  امل�ست�سفيات 
بالتكفل  تتعلق  عاجلة  ر�سائل 
االإ�ستجابة  اأن  غري   ، اأعاله  هو  مبا 
كافية  وغ���ري  �سعيفة  ك��ان��ت 
الت�سدي  م�ستوى  يف  ولي�ست 
من  ب��ات  وعليه   ، ال��وب��اء  لهذا 
لتو�سيات  وتطبيقا  ال�رشوري 
برجمة  اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد 
لوالية  عاجلة  ميدانية  زي���ارة 
ال�سحة  وزي��ر  لل�سيد  ال���وادي 
الداخلية  وزير  وال�سيد  وال�سكان 
للوقوف  املحلية  واجل��م��اع��ات 
الو�سعيات  ه��ذه  على  الفعلي 
ال��وب��ائ��ي��ة احل��رج��ة واخل��ط��رية ، 
نق�س  على  امليداين  واالإط���الع 
والو�سائل  التجهيزات  )وانعدام( 
االإمكانيات  و�سعف  الطبية 
التاأطري  وق��ل��ة  الهياكل  وق��ل��ة 
وتواجد املر�سى يف بع�س املرافق 

العمومية االأخرى.. الخ". 
واألح النائب يحي بنني، اأن "الزيارة 
و�رشورية  مهمة  باتت  الوزارية 
املتطلبات  بكل  والتكفل  وعاجلة 
لهذه  بالت�سدي  ال�سلة  ذات 
�رشورة  من  اأك��ر  بات  اجلائحة 
يف  وامليداين  العلمي  والتحقيق 
وكرة  االإ�سابة  ح��االت  تزايد 
التدابري  كل  واإت��خ��اذ  الوفيات 
كل  اأ�سبح  واالإداري���ة  ال�سحية 
قابل  غ��ري  ع��اج��ال  مطلبا  ذل��ك 

للتاأجيل".

زيارة  يف  اليوم  ال�سحة  وزير 
عمل وتفقد لقطاعه بالوادي

م�سدر  ذك��ر  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
اأنه  "التحرير"  ل�  اأم�س  ر�سمي 
الوبائية  الو�سعية  هذه  اثر  "على 
م�ساكل  وك��ذا  ال���وادي  ل��والي��ة 
اأين وعد وزير  القطاع ال�سحي ، 
ال�سحة بالقيام بزيارة خالل االأيام 
على  لالطالع  القادمة  القريبة 
بع�س  معاجلة  و  القطاع  و�سع 
زي��ارة  ت��اأك��دت  فقد  امل�ساكل". 
بها  �سيقوم  التي  والتفقد  العمل 
08جويلية    االأربعاء  اليوم  الوزير 

2020للوالية .

بن  ال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة  و�سعية  حول  لها  تقرير  يف  عنقودية  قنابل  عون،  بن  عزيزة  بالربملان  النائب  فجرت 
"اخلطرية". بـ  الوادي، والتي و�سفتها  عمر اجليالين يف 

والتجاوزات بالنقائ�س  ال�سلطات  ويبلغون  �سباتهم  من  ي�ستيقظون  برملانيون   •
الولية اإىل  وال�سكان  ال�سحة  لوزير  مرتقبة  زيارة  عن  • حديث 

قيا�سية  م�ستويات  اإىل  واملوتى  امل�سابني  اأعداد  انت�سار كورونا وقفز  يف زمن 

انطلقت  ا�ستباقية  خطوة  يف 
لوالية  الفالحية  امل�سالح  مديرية 
اآفات  مكافحة  حملة  يف  الوادي، 
البوفروة  داء  غرار  على  التمور 
املعاجلة  التمر.العملية  و�سو�سة 
نخلة   1250800 �ستم�س  التي 
البلديات  ك��ل  م�ستوى  على 
النباتي  التو�سع  ذات  خا�سة 
امل�سالح  ذات  الكبري.و�سخرت 
الكبري  احلجم  من  �ساحنات   5
للمعهد  ال��ر���س  ب��اآالت  جمهزة 
مت  .كما  النباتات  لوقاية  الوطني 

حملية،  موؤ�س�سة   15 مع  التعاقد 
وت�رشيع  املعاجلة  يف  للم�ساهمة 
املعاجلة  مب��واد  خا�سة  العملية 
بودة  �سكل  على  املعاجلة  مب��واد 
مبيد  من  لرت   445 توفري  .ومت 
Vertin Aba - (  للعناكب 

توزيعها  و�سيتم   ،)  ectin 1،8
القيام  اأج��ل  من  الفالحني  على 
 ، اخلا�سة  واملكافحة  باملعاجلة 
اخلا�سة  للظروف  نظرا  وه��ذا 

باجلائحة. واال�ستثنائية 
ق.م

ملكافحة اآفة التمور بالوادي

اإطالق حملة ملعاجلة قرابة مليون 
ون�سف املليون نخلة

من قبل م�سالح اأمن الولية

توقيف 03 مروجني وحجز 820 
قر�سا مهلو�سا خالل عمليات متفرقة

ب�سبب عدم احرتام التدابري الوقائية

اإعادة غلق الأ�سواق لعدم التقّيد 
بالتدابري الوقائية يف الـوادي

اجل��رمي��ة  م��ك��اف��ح��ة  اإط�����ار  يف 
منها  املتعلقة  ال�سيما  احل�رشية، 
ثرات  املوؤ و  باملخدرات  باملتاجرة 
والية  اأمن  عنا�رش  متكن  العقلية 
من  متفرقة  ثالثة  يف  ال���وادي 
ثرات  للموؤ مروجني    03 توقيف 
قر�سا   820 حجز  و  العقلية  

. �سا مهلو
بها  ق����ام  االأوىل  ال��ع��م��ل��ي��ة 
الثاين  احل�رشي  االأم��ن  عنا�رش 
ملعلومات  ا�ستغاللهم  بع�د 
يف  �ساب  بوجود  تفيد  موؤكدة 
يقوم  العمر  من  الثالث  العقد 
العائلي  م�سكنه  با�ستغالل 
لرتويج  ال��ذك��ر  �سالف  ب��احل��ي 
با�رش  اأين   ، املهلو�سة  االأقرا�س 
ع�مليات  ال�����رشط��ة  ع�نا�رش 
اأ�سفرت  التي  والتحري  البحث 
االإج���راءات  ك��ل  ا�ستيفاء  بعد 
جد  كمية  حجز  عن  القانونية 

قر�سا   728 ق���درت  م��ع��ت��رة  
. �سا مهلو

عنا�رش  جنح  ثانية  عملية  ويف 
م����ن احل�����رشي ال��ث��ال��ث اث��ر  االأ
حي  م�ستوى  على  راكبة  دورية 
و  قر�سا   36 حجز  يف  ال�سط 

متورط. توقيف 
عنا�رش  متكن  ثالثة  عملية  يف 
خطة  اث��ر  البيا�سة  دائ��رة  اأم��ن 
يف  مروجني  توقيف  من  حمكمة 
ين�سطان  العمر  من  الثاين  العقد 
عر  العقلية  ثرات  املوؤ ترويج  يف 
و  البيا�سة   بلدية  اقليم  كامل 

. قر�سا   56 حجز 
االإج��راءات  كافة  ا�ستيفاء  بعد 
ملفات  اإع����داد  مت  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
تقدميهم  و  للمتورطني  جزائية 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  امام 

 . قليميا اإ
ق.م

غلق  الثالثاء،  اأم�س  يوم  اأعيد، 
بوالية  ���س��واق  االأ م��ن  ال��ع��دي��د 
احرتام  عدم  ب�سبب  وهذا  الوادي 
تف�سي  م��ن  الوقائية  ال��ت��داب��ري 
امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 

. "كوفيد19-" 
االأمني  وقعه  الذي  القرار  وجاء 
العزيز  ع��ب��د  ل��ل��والي��ة،  ال��ع��ام 
االرت���ف���اع  ظ���ل  يف  ج�����وادي، 
ال��ره��ي��ب حل����االت االإ���س��اب��ة 
بالوالية،  "كورونا"  بفريو�س 
���س��واق  االأ جميع  غ��ل��ق  اإع����ادة 
مهما  ���س��ب��وع��ي��ة  واالأ ال��ي��وم��ي��ة 
�سوقي  فيها  مبا  طبيعتها  كانت 
اأح��م��د م��ي��ل��ودي االأع�����س��ا���س 
امل��رب��ع  ع��دا  م��ا  ليبيا  و���س��وق 
ب�سوق  والفواكه  باخل�رش  اخلا�س 
جانب  اإىل  الع�رش،  و�سوق  ليبيا 
تراب  عر  املا�سية  اأ�سواق  غلق 
وكل  التجارية  واملراكز  الوالية، 
وعر�س  ببيع  اخلا�سة  التجمعات 
املتواجدة  امل�ستعملة  ال�سيارات 
من  اب��ت��داءا  ال��والي��ة  قليم  اإ عر 

اجلاري. جويلية   06 تاريخ 
ب��ال��والي��ة،  م�سدر  حت��دث  كما 
ب�����س��اأن ت�����س��دي��د االإج�����راءات 
ح�سيلة  ارتفاع  لتفادي  الوقائية 
ب��ال��والي��ة،  ال��ف��ريو���س  �سحايا 
املحالت  م�ستوى  على  خا�سة 
تعميم  ت��ق��ّرر  حيث  ال��ت��ج��اري��ة، 
امل�سرتكة  ال��رق��اب��ة  ف��رق  عمل 
والبلدية،  الدائرة  م�سالح  بني 
التجارة،  مديرية  مع  بالتن�سيق 
ب�����رشورة  ال��ت��ج��ار  وحت�سي�س 
ال�سحية  ب��ال��ت��داب��ري  االل��ت��زام 
ت�سجيل  بعد  الالزمة،  الوقائية 
اإ�سابة  حالة   300 فاق  ارتفاع 

الوالية. يف  موؤكدة 
التجارة  م�سالح  جهتها  م��ن 
وال��ف��الح��ة ب��والي��ة ال����وادي ، 
الالزمة،  التدابري  جميع  اتخذت 
ل�����س��م��ان مت���وي���ن ال�����س��ك��ان 
فتح  على  بقاء  االإ مع  باملنتجات 
حم���الت ب��ي��ع امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

والفواكه. واخل�رش 
ي�سني حممد 



ق���وا����س  ���س�����س��ة اأ ت��ع��ت��زم م��وؤ
بطا�س  االإع��الم��ي��ة  ل�ساحبتها 
ويبينار  �سل�سلة  تنظيم  حنان، 
االإع��الم��ي،  التدريب  جم��ال  يف 
جويلية   09 ي���وم  م��ن  ب��داي��ة 
ب��داي��ة  ���س��ت��ك��ون  و  اجل�����اري، 
يهم  م��و���س��وع  م��ع  ال�سل�سلة 
تخ�س�س  خريجي  من  العديد 
درا�سة  يف  الراغبني  و  اأ االإعالم 
مل  ال��ذي��ن  و  التخ�س�س  ه��ذا 
التخ�س�س  معرفة  من  يتمكنوا 
�سيتم  حيث  ينا�سبهم،  ال��ذي 
اإىل  الويبينار  خالل  من  التطرق 

تعرف  كيف   : بعنوان  مداخلة 
ال��ذي  االإع��الم��ي  التخ�س�س 
ح�سب  �ستتبع  فيما  ينا�سبك، 
ال��رن��ام��ج امل�����س��ط��ر م��ن ط��رف 
مبداخلة  للويبينار  املنظمني 
االإعالمي،  التن�سيط   : بعنوان 
ال�����رشد   : ب��ع��ن��وان  اأخ����رى  و 
ميكن  ال�سحفي،  الق�س�سي 
للراغبني  ب�سهادات  ذلك،  تتويج 
الت�سجيل  راب��ط  من  ذل��ك،  يف 
طرف  من  عنه  االإعالن  مت  الذي 

املعرفة. اأقوا�س  موؤ�س�سة 
عبدالرحمن بلوايف 

���س��اء  روؤ و  اأع�����س��اء  ي��ط��ال��ب  
بعني  امل��دين  املجتمع  جمعيات 
عمر  "بن  الوالية  وايل  من  اأفقه 
اأقرب  يف  بلديتهم  بزيارة  حممد" 
حجم  ع��ل��ى  ال��وق��وف  و  وق���ت 
املتهم  الت�سيري  و�سوء  التق�سري 
وال��ذي  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  فيها 
بالتالعب  نوابهاأي�سا  يتهمه 
مب��ي��زان��ي��ة ال��ب��ل��دي��ة واالن��ف��راد 
التنموية  امل�����س��اري��ع  ب��اق��رتاح 
وعدم  االأع�ساء،  ا�ست�سارة  دون 
خمتلف  بني  التوازنات  مرعاة 
اإخ��الل  وه��ذا  البلدية؛  مناطق 
 ، العمومية  ال�سفقات  بقانون 
امل�ساريع  �سناد  باإ اتهموه  كما 
ا�ست�سارتهم  دون  ب��امل��ح��اب��اة 
انعقدت  التى  امل��داول��ة  ومترير 
بغري   2020 26مار�س  بتاريخ 
الوايل  مطالبني  قانونية،  ِوجهة 

العام  املال  وحماية  حتقيق  بفتح 
الع�سوائي. الت�سيري  من 

من  ج��م��ل��ة  اىل  وب��االإ���س��اف��ة 
فيها  تتخبط  ال��ت��ى  امل�����س��اك��ل 
اأفقه  عني  �سكان  يعي�س  البلدية، 
ا�ستفادة  رغم  حادة  عط�س  اأزمة 
�سخم  م�����رشوع  م��ن  امل��ن��ط��ق��ة 
معترة  مالية  اأغلفة  ا�ستهلك 
جعلهم  مم��ا  ج���دوى،  دون  لكن 
�ساحنات  باأ�سحاب  ي�ستنجدون 
جيبوهم  اأرهقت  التى  ال�سهاريح 
الباهظ  ثمنها   ارتفاع  ب�سبب 
اجراءت  باتخاذ  الوايل  مطالبني 
هذا  على  للق�ساء  ا�ستعجالية 
يف  ب��امل��اء  وت��زوي��ده��م  امل�سكل 
يف  ونحن  خا�سة  وق��ت،  ق��رب  اأ
فيه  يكر  والذي  ال�سيف  ف�سل 

. يوميا  املياه  ا�ستهالك 
م�سطفى بوخالفة   

الفالحني  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ع��اين 
الكهرباء  ان��ع��دام  م�سكلة  من 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال��ف��الح��ي��ة،و 
نتاج،  االإ وفرة  بني  و  بينهم  عائقا 
امل��ج��ال  يف  ال��ت��ق��دم  حت��ق��ي��ق  و 
االقت�ساد  لتدعيم  ال��ف��الح��ي 
يف  امل�ساهمة  ك��ذا  و  الوطني، 
ذات  يف  الذاتي  االكتفاء  حتقيق 

ل  ملجا ا
ال��ع��واي  واد  م��ن��ط��ق��ة  ف��الح��و 
اجللفة  بوالية  املجبارة  ببلدية 

امل�����س��ك��ل  ذات  م���ن  ي��ع��ان��ون 
الفالحية  ال��ك��ه��رب��اء  م�سكل 
الفالحني  بع�س  يعتمد  ،حيث 
الطرق  على  العواي  واد  مبنطقة 
،و  فالحتهم  ل�سقي  البدائية 
الكهرباء  جللب  بع�سهم  ا�سطر 
جهدا  كلف  مما  بعيدة  اأماكن  من 
�سعفها  ع��ل��ى  ،ن��اه��ي��ك  وم���اال 
مع  ال��ب��ع��ي��دة  امل�����س��اف��ة  ب�سبب 
جعلهم  مما  الربط،  اأ�سالك  رداءة 
املحلية   ال�سلطات  ينا�سدون 

تزويدهم  اأجل  من  اجللفة  لوالية 
�سقي  اأج���ل  ب��ال��ك��ه��رب��اء،م��ن 
تنعدم  تكاد  التي  حما�سيلهم 

الكهرباء. م�سكلة  ب�سبب 
فالحو  اأك��د  ذات��ه  ال�سياق  يف 
 20 حوايل  عددهم  البالغ  املنطقة 
ال�سلطات  نا�سدو  نهم  اأ فالحا، 
امل��ح��ل��ي��ة م��ن اأج���ل ت��زوي��ده��م 
دون  لكن  مرات  عدة  بالكهرباء 
الفالح يف والية  يبقى  و  جدوى، 
قطاع  اأهمية  رغم  يعاين  اجللفة 

يحققه  اأن  ميكن  ما  و   ، الفالحة 
الوطني،  لالقت�ساد  فوائد  من 
االق��ت�����س��اد  اإط����ار  يف  خ��ا���س��ة 
ال�سلطات  تلح  ال��ذي  البديل 
به،  االهتمام  على  للبالد  العليا 
تلبية  و  مراعاة  تتم  اأن  انتظار  يف 
من  باملنطقة،  الفالحني  مطالب 
وعلى  املحلية  ال�سلطات  قبل 

اجللفة. والية  وايل  راأ�سها 
راقد حممد 

ت��ن��ظ��م اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات  و  ل��ل��م��ك��ت��ب��ات 
ال��ذك��رى  مبنا�سبة  اجل��زائ��ري��ة 
لعيد  واخل��م�����س��ني  ال��ث��ام��ن��ة 
 09 يوم  ال�سباب  و  اال�ستقالل 
الثامنة  ندوتها  احل��ايل  جويلية 
عن  التحا�رش  بطريقة  ع�رشة 
ال�سحية  لالأو�ساع   نظرا  بعد، 
العامل  و  اجل��زائ��ر  بها  مت��ر  التي 
كورونا  فريو�س  ب�سبب  عامة 
�ستنظم  ح��ي��ث   ،19 ك��وف��ي��د 
عنوان  حتت  ال�سنة  هذه  الندوة 

التاريخية  االأح���داث  توثيق   :
الوطنية،  الذاكرة  حلفظ  �سمانا 
الروف�سور  عليها  ي�����رشف  و 
م���والي اأحم��م��د م��ن ج��ام��ع��ة و 
اإىل  خاللها  من  التطرق  �سيتم 
التواجد  خالل  املكتبات  تاريخ 
باجلزائر،  الفرن�سي  اال�ستعماري 
ارتكبتها  التي  اجل��رائ��م  اإىل  و 
ن�سانية  االإ �سد  اجلزائر  يف  فرن�سا 
اإىل  كذا  و  الوطنية،  الذاكرة  و 
التوثيق  يف  املحلية  الوثائق  دور 
االقت�سادية  و  العلمية  للحركة 

 ،19 ال��ق��رن  خ��الل  امل��دي��ن��ة،  يف 
باال�ستقالل،  نحتفل  مل��اذا  ث��م 
ال��ن��دوة  ف��ع��ال��ي��ات  و�ستنطلق 
ع�رشة  الثالثة  ال�ساعة  من  بداية 
وللعلم  ال���زوم،  بتقنية  م�ساء 
اأحممد  موالي  الروف�سور  فاإن 
علم  يف  دكتوراه  على  متح�سل 
من  الوثائقية  والعلوم  املكتبات 
وهران،  وع�سو يف خمر  جامعة 
االإ�سالمية  احل�سارة  خمطوطات 
على  واأ�رشف  اإفريقيا،  �سمال  يف 
مذكرات  و  ر�سائل  من  العديد 

العلمية  امل�ستويات  خمتلف  يف 
يف  دك��ت��وراه  ما�سرت  لي�سان�س 
و  املكتبات  علم  تخ�س�سات 
تكنولوجيا  و  الوثائقية،  العلوم 
املعا�رش،  التاريخ  و  املعلومات، 
االت�����س��ال  و  االإع����الم  وع��ل��وم 
و  مكتوبة،  �سحافة  تخ�س�س 
امللتقيات  من  العديد  يف  �سارك 
ه���ذا...و  ال��دول��ي��ة،  و  الوطنية 
الباحث  الندوة  فعاليات  �سيدير 
موفق.                                                                                  املالك  عبد  الدكتوراه  يف 
عبدالرحمن بلوايف    

���رشع��ت وح���دة ب��ري��د اجل��زائ��ر 
جهاز  تثبيت  اأدراريف  بوالية 
 TPE االل���ك���رتوين  ال���دف���ع 
والتجار  املوؤ�س�سات  لفائدة 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني االق��ت�����س��ادي��ني 
�سي�ستفيد  ب��ال��والي��ة،ح��ي��ث 
اأجهزة  يقتنون  الذين  التجار 
جمانية  من  االلكرتوين  الدفع 
بهذه  املتعلقة  اخل��دم��ات  ك��ل 
كاملني،  �سهرين  ملدة  االأجهزة 

بخدمات  يتعلق  فيما  وذال��ك 
بال�سبكة  االت�سال  و  اال�سرتاك 
و  ال��ت��ث��ب��ي��ت  و  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
كيفية  و  التكوين  و  الت�سغيل 
ال�����س��ي��ان��ة،  و  اال���س��ت��ع��م��ال 
امل�ستفيد  ت��زوي��د  اإىل  اإ�سافة 
الطبع  اأوراق  من  20حزمة  ب� 
ه��ذه  ���س��ي�����س��م��ح  و  جم��ان��ي��ة، 
من  امل�سرتيات  باقتناء  اجلهاز  
با�ستعمال  التجارية  املحالت 

احلاجة  دون  الذهبية  البطاقة 
وهي  نقدا،  ال�سيولة  ل��ت��داول 
لدى  ب��االإع��الم  املكلف  ح�سب 
اتخذتها  اإج�����راءات  ال��وح��دة 
تدخل  اجلزائر  بريد  موؤ�س�سة 
للحد  الوقائية  التدابري  �سمن 
كورونا  فريو�س  انت�سار  من 
م�سالح  قامت  و   ،19 كوفيد 
ما  بتثبيت  باأدرار،  اجلزائر  بريد 
الكرتوين  دفع  جهاز   14 يقارب 

واملوؤ�س�سات  التجار  لفائدة 
م�ست  ال��والي��ة  ب��ل��دي��ات  ع��ر 
واخلردوات  الغذائية  املواد  جتار 
بيع  وحم���ط���ات  وال��ع��ق��اق��ري 
م�ستمرة  والعملية  ال��وق��ود، 
االأجهزة  من  عدد  اأكر  لتثبيت 
���س�����س��ات،  ع��ر امل��ح��الت وامل��وؤ
على  للتجار  كبري  قبال  اإ و�سط 
امل�سدر.                             ذات  ح�سب  اقتنائها، 
عبدالرحمن  بلوايف   

ال�سكان  و  ال�سحة  وزير  يحل 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإ����س���الح  و 
بن  الرحمان  عبد  الروف�سور 
اأجل  االأغواط،من  بوالية  بوزيد 
العديد  �سهد  الذي  قطاعه  تفقد 
املوطنني  �سواء  االحتجاجات  من 
اخلدمات  بتح�سن  يطالبون  الذي 
 240 م�ست�سفى  وفتح  ال�سحة 
و امل��وظ��ف��ني ال��ذي��ن  ����رشي���را،اأ
بتوفري  ال�سلطات  ي�ستعجلون 
خملفات  و�رشف  واحلماية  االأمن 
من  وغ��ريه��ا   19 كوفيد  منحة 
واملهنية  االجتماعية  املطالب 
اإ�سالح  ق�سد  كله  وهذا  االأخرى. 
ال�سيما  به،  والنهو�س  القطاع 
االإ�سابة  حاالت  عدد  تزايد  مع 
ه��ذه  ول��ع��ل  "كورونا"  ب��وب��اء 
لل�ساأن  املتتبعني  ح�سب  الزياة 
�سياق  يف  ت��ن��درج  ال�����س��ح��ي 
لل�سكان،  املتوتر  الو�سع  تهدئة 

ال�سمالية  اجلهة  يف  خ�سو�سا 
بزيارة  عّجل  م��ا  وه��ذا  للبالد 
ان�سغاالت  على  ليقف  الوزير 
ي�ستهل  الوالية،حيث  مواطني 
بو�سع  الوزارية  حمطاته  اأوىل 
مركب  الفعلية  اخل��دم��ة  ح��ي��ز 
العودة  قبل  فلو  باأ والطفل  االأم 
يقف   ومنها  الوالية،  لعا�سمة 
ال�سيدلية  مركز  معاينة  على 
اأحميدة  وم�ست�سفى  اجلهوية 
ي��د���س��ن  ان  ق��ب��ل  ع��ج��ي��ل��ة  ب��ن 
�رشيرا   240 م�ست�سفى  م�رشوع 
ب�سفة  اخلدمة  حيز  يدخل  الذي 
الطبي  امل��خ��ر  ر���س��م��ي��ة،وك��ذا 
م�رشوع  على  وقوفه  جانب  اىل 
اأن  ق��ب��ل  ال�����رشط��ان،  مكافحة 
مع  مو�سع   لقاء  للوزير  يكون 

. بالوالية  قطاعه  اإطارات 
ع.ق
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 اإ�سالح العطب امل�سجل على م�ستوى املحطة 
الكهربائية املتنقلة بالطيبات بتقرت 

   ن_ق- التجاين 
---------------- 

املحطة  اخل��دم��ة  حيز  دخ��ول  و  
اجل��دي��دة  املتنقلة  الكهربائية 
�سعة  ذات  كيلوفولط   220/30
كاّل  متون  التي  و  ميقاواط   40
الطيبات  و  نا�رش  بن  بلدية  من 
كل  مت��وي��ن  اإع����ادة  و  ال��ن��ق��ر  و 
التوزيع  لنظام  وفقا  الزبائن 
ميكن  ل��ال���س��ارة  و    . ال��ع��ادي 
و  رف��ع  ف��ى  امل��ح��ول  ا�ستخدام 
و  النقل  ي�سهل  مما  اجلهد  خف�س 
هذا   ، املختلفة  لالأحمال  التوزيع 
الطيبات  دائرة  �سكان  ا�ستكى  و 
االنقطاع  م��ن  �سابق  وق��ت  يف 
الكهربائي  ل��ل��ت��ي��ار  امل��ت��ك��ّرر 
نذار،  اإ �سابق  دون  طويلة  لفرتات 

"�سونلغاز"  موؤ�س�سة  دع��وا  و 
ملنع  الالزمة  التدابري  اّتخاذ  اإىل 
ت��وا���س��ل ه��ذا ال��ت��ذب��ذب ال��ذي 

باملنطقة،  التوزيع  �سبكة  مي�ّس 
ال���س��ي��م��ا خ���الل م��وج��ة احل��ر 
الطيبات  جتتاح  التي  العالية 

و����س���واح���ي���ه���ا...ويف ���س��ي��اق 
االحتفاالت  غمرة  يف  و  مت�سل 
و  الثامنة  ب��ال��ذك��رى  ال��والئ��ي��ة 
اال�ستقالل  لعيدي  اخلم�سني 
 1962 جويلية   5 ال�سباب  و 
ورق��ل��ة  والي���ة  وايل  ا����رشف   ،
من  بعدد  مرفوقا  بو�ستة  بوبكر 
بح�سور  و  املحلية  ال�سلطات 
ميدانية  زيارة  يف  التوزيع  مدير 
العايل  لل�سغط  التحويل  ملركز 
اجلديد  كيلوفولط   220/60
الذي  و  البي�ساء  عني  ببلدية 
مليارات   207 الإجن���ازه  �ُسخر 
حوايل  ا�ستغرق  حيث   ، �سنتيم 
ل��ي��ع��زز  الإجن�����ازه  ���س��ه��را   36
الطاقة  الت�سغيل  حيز  بدخوله 

. بالوالية.  الكهربائية 

الرئي�سى  املحول  تعر�س  بعد  بتقرت،   بالطيبات  املتنقلة  الكهربائية  املحطة  م�ستوى  على  امل�سجل  العطب  اإ�سالح  الأ�سبوع  بحر  مت 
الفرق  قبل  ، من  الزائد  املنطقة وال�سغط  التى تعرفها  املرتفعة  �سدة احلرارة  نتيجة   ، الأ�سالك داخله  للتلف وان�سهار  بالدائرة  

بتقرت. الكهرباء  توزيع  موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق   ، الكهرباء  نقل  مبوؤ�س�سة  التقنية 

موؤ�س�سة اأقو�س باأدرار تنظم  بعد معاناة املواطنني 
 �سل�سة ويبينار يف جمال التدريب 

الإعالمي

اأع�ساء املجل�س البلدي بعني اأفقه 
يتهمون املري بالقرارت النفرادية 

وال�سكان يطالبون بتوفري املياه 

فالحو منطقة واد العواي ببلدية جمبارة يطالبون بحقهم يف الكهرباء الفالحية

حتت ا�سراف الربوف�سري مولي اأحمد من جامعة

ندوة افرتا�سية للجمعية الوطنية للمكتبات واملعلومات اجلزائرية

لفائدة املوؤ�س�سات و التجار و املتعاملني القت�ساديني بالولية

TPE وحدة بريد اجلزائر باأدرار ت�سرع يف تثبيت جهاز الدفع اللكرتوين

هل �ستطفئ زيارة وزير ال�سحة نار الحتجاجات بولية الأغواط 

املواطنون ي�ستكون من تدين اخلدمات 
واملوظفون يطالبون بتح�سن الظروف 

املهنية والجتماعية 
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 27 عائلة ت�ستفيد من الغاز الطبيعي مب�ستة فريقط 
ببلدية بني حميدان بق�سنطينة

عي�س علجية 
-----------------

�سا�سي  ق�سنطينة  وايل  وق��ف 
و�سع  على  احلفيظ  عبد  اأح��م��د 
ما  و  حميدان  بني  ببلدية  التنمية 
و  التنموية  امل�ساريع  اإليه  و�سلت 
باخل�سو�س البنى ،على غرار اإعادة 
الوالئية  و  البلدية  الطرقات  تاأهيل 
كلم،   43 م�سافة  على  املهرتئة 
 22 منها   ،  2020 برنامج  �سمن 
كلم يتم التكفل بها حاليا ، و يخ�س 
و   ،10 رقم  الوالئي  الطريق  االأمر) 
رقم  الوطني  الطريق  يربط  الذي 
03 ببلدية بني حميدان على م�سافة 
البلدي  الطريق  م�رشوع  كلم،   06
رقم  الوالئي  الطريق  بني  الرابط 
م�سافة  على  ال�سو�ساين  وم�ستة   9
البلدي  الطريق  تفقد  كلم، كما   03
الرابط بني الطريق الوالئي رقم 09 
كلم،   3.7 م�سافة  الباز على  وقرية 
برنامج  �سمن  كلم   07 برجمة  مع 

كمرحلة  املقبلة،  لل�سنة  امل�سطر 
للطرق  الداخلية  التهيئة  مع  اأولية 
على اأن ت�سلم امل�ساريع يف غ�سون 

�سهر �سبتمر املقبل.
 كما تفقد الوايل م�ساتي البلدية و 
ما تتوفر عليه من مرافق ، اأين وقف 
احتياجات  و  النقائ�س  بع�س  على 

اإجناز  يف  املتنمثلة  القرية  �سكان 
ال�سغط  لتخفيف  متو�سطة جديدة 
على  العمومية  االإن��ارة  تدعيم  و   ،
ق��درت    ، املنجز  ال��ط��ري��ق  ط��ول 
 600 حوايل  امل�رشوع  هذا  ميزانية 
الوايل   اأعطى  و   ، �سنتيم  مليون 
تعليمات لل�سوؤولني املحليني باإعداد 

بطاقة تقنية لكل م�رشوع، ال�سيما 
ال�سكان  بتزويد  اخلا�س  امل�رشوع 
و  الظل  مبناطق  الطبيعي  بالغاز 
اإجناز �سبكة ال�رشف ال�سحي، التي 
�سيتم التكفل بها �سواء يف ميزانية 
يف  كعمليات  �ست�سجل  او  الوالية 

برامج 2021 من ميزانية الدولة.

�سمن  امل�سروع  هذا  يدخل  و  فريقط  مب�ستة  عائلة   27 لفائدة  الطبيعي  للغاز  ال�ستغالل  حيز  ق�سنطينة  وايل  و�سع 
بالتجمعات ال�سغرية و مناطق الظل امل�سروع كلف خزينة الولية  الغاز الطبيعي خا�سة  الربنامج امل�سطر لتعميم توزيع 

�سنتيم. مليارات   05

بعد تورطهما يف ال�سرقة من داخل حمل جتاري وايل ق�سنطينة يقف على و�سع التنمية ببلدية بني حميدان

ال�رشطة  ق��وات  متكنت 
ب����االأم����ن احل�������رشي 
من  ال�ساية  اخل��ارج��ي 
ل��سخ�سني  حد  و�سع 
من  الثالث  العقد  يف 
ال��ع��م��ر، ت���ورط���ا يف 
من  بالك�رش  ال�رشقة 
داخ����ل حم���ل جت���اري 

ال��ه��وات��ف  ل��واح��ق  ببيع  خ��ا���س 
غياب  فر�سة  منتهزين  النقالة، 
و  توقيفهما  يتم  اأن  قبل  �ساحبه، 
�سلمت  التي  امل�رشوقات  ا�سرتجاع 
اإجن���از  مت  ح��ني  يف   ، ل�ساحبها 
تهمة  عن  �سدهما  ق�سائي  ملف 
ظريف  بتوافر  املو�سوفة  ال�رشقة 
حمل  داخ��ل  من  الليل  و  الك�رش 
النيابة،   اأم��ام  مبوجبه  قدما  جتاري 
متكن  اإىل  تعود  الق�سية  ف�سول 
احل�رشي  باالأمن  ال�رشطة  ق��وات 
�سبط  م��ن  ال�����س��اي��ة،  اخل��ارج��ي 
ال�رشقة  بفعل  متلب�سني  الفاعلني 
 1.05 بحجم  لثقب  اإحداثهما  بعد 
لواحق  بيع  حمل  ج��دران  باأحد  م 

ا�ستهدف  اأي��ن  النقالة،  الهواتف 
االأغرا�س  جميع  �رشقة  الفاعالن 
امل�سلحة  لتبا�رش  داخله،  املوجودة 
عن  للك�سف  معمق  حتقيق  بفتح 
متكنت  اأي��ن  الق�سية،  مالب�سات 
وجيز  ظ��رف  يف  ال�رشطة  ق��وات 
مع  تباعا،  الفاعلني  توقيف  من 
ا�سرتجاع جميع امل�رشوقات التي مت 
ت�سليمها  و  اأحدهما  مبنزل  اخفاوؤها 
اإجراًء  اأجنزت  امل�سلحة  لل�سحية، 
عن  الذكر  ال�سالفي  �سد  ق�سائيا 
بتوافر  املو�سوفة  ال�رشقة  تهمة 
داخل  من  الليل  و  الك�رش  ظريف 
اأم��ام  مبوجبه  قدما  جت��اري،  حمل 

النيابة.
م.رم�ساين

توقيف �سخ�سني وا�سرتجاع  جميع 
امل�سروقات يف ال�ساية ببلعبا�س 

ملديرية  االإعالم  خلية  بيان  ك�سف 
تب�سة  ل��والي��ة  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
مع  بالتن�سيق  و  م�ساحلها  اأن 
حمافظة الغابات، وبعد يومني من 
للوحدة  ال�رشيعة  التدخل  عمليات 
ال�سهيد  املدنية  للحماية  الرئي�سية 
القطاع  ووح���دة  دوح،  ح�ساين 
املتحرك؛  بالرتل  مدعمة  ببكارية 
الغابات  حرائق  اإخماد  من  متكنت 
الكائن  الزراعية  املحا�سيل  و 
م�ستوى  على  القعقاع  مبنطقة 
االأطباء  على  املطل  اأن��وال  جبل 

. بتب�سة  احل�رشية 
وح�سور  عنا�رش  الدرك الوطني 
االإطفاء،  لعملية  ت�سخري   مت  .وقد 
االحجام  مبختلف  �ساحنات   10
و03  اإ���س��ع��اف  ���س��ي��ارات  و03 
ب�رشي  وبتعداد  ات�سال  �سيارات 
باالإ�رشاف  و  الرتب  مبختلف  معتر 
احلماية  مدير  طرف  من  ميدانيا 

ال�سادق  دراوات  املقدم  املدنية 
02 �ساحنتْي اطفاء  كما مت ت�سخري 

و02 �سيارة 
الغابات  مل�سالح  تابعتني  ات�سال   
مل�سالح  تابعني  عمال  من  وعدد 
اىل  العملية   ال�سهوب  تنمية 
الرياح  هبوب  رغ��م  اأم�����س،  ي��وم 
احل��ري��ق  اخ��م��اد  مت  ب�سعوبة  و 
ب:  مقدرة  خ�سائر  ت�سجيل  مع  
اأ�سجار  من  هكتارات   10 حوايل 
ال�سنوبر احللبي  و اع�ساب ياب�سة 
م�ستمرة  التغطية  عملية  ،حيث 
طرف  من  الغابة  م�ستوى  على 
الرئي�سية  الوحدة  التدخل  فرق 
املتحرك  الرتل  و  املدنية،  للحماية 
االقليمية  ال��ف��رق��ة  عنا�رش  يف 
التحقيق  با�رشت  الوطني،  الدرك 
بهم  امل�ستبه  هوية  عن  البحث  و 

اإ�سعال هذا احلريق. يف 
الزين  �سو�سة حممد 

الأعوان  وع�سرات  �ساحنة   12
ورتل متحرك لإطفاء حرائق 

غابات تب�سة  

ببلدية  اجلمعوية  ال�ساحة  تدعمت 
بجمعية  امل�سيلة  والية  احلجل  عني 
حملية جديدة، بعدما ف�سل طاقمها 
 " وافعلوا اخلري   " ت�سميتها  االإداري 
االإداري  الطاقم  ، يهدف من ورائها 
اأفراد  اله�سة من  الطبقات  م�ساعدة 
العنا�رش  اأن  خ�سو�سا   ، املجتمع 
العمل  لهم  �سبق  ملكتبها  امل�سكلة  
يف عّدة جمعيات خريية حملية وكذا 
خرة  خاللها  من  اكت�سبوا  والئية، 
عالقات  اأي�سا  وربطوا  الت�سيري 
املال  رجال  من  الكثري  مع  وطيدة 
يف  ي�ساهموا  اأن  املنتظر  واالأعمال 
خ�سو�سا  بقّوة،  امليدان  اقتحامهم 
البالد  فيها  ت�سهد  التي  االأيام  هذه 
الذي  كورونا  وب��اء  ب�سبب  اأزم��ة 

حتى  اجلميع  جهود  ت�سافر  يتطلب 
ي�ستفيد اأكر امل�ستحقني للمبادرات 
 ، الت�سامنية  وامل�ساعدات  اخلريية 
ال�سيف  ف�سل  يف  ونحن  ال�سيما 
اله�سة  الطبقة  فيه  تكون  ال��ذي 
للم�ساعدات  ما�سة  ح��اج��ة  يف 
ارتفاع  اأمام  تتاأثر  ال  حتى  الغذائية 
التي  اجلمعية  للحرارة.  تدريجي 
حميدي  ال�ساب  االأ�ستاذ  يرتاأ�سها 
اخلريي  املجال  يف  تن�سط   ، مروك 
مرا�سيم  متّت  حيث   ، والت�سامني 
ال�سباب  دار  بقاعة  لها  التاأ�سي�س 
اجلديدة املركز الثقايف قدميا بح�سور 
حم�رش ق�سائي وعدد من اأع�سائها 
ومن ال�سيوف، يف انتظار االعتماد 
الر�سمي لها من قبل اجلهات املعنية 

تاأ�سي�س  ج��اء  وق��د   ، واملخت�سة 
اأع�سائها  طرف  من  اجلمعية  هذه 
والعمل  التجربة  من  �سنوات  بعد 
امليداين على اأر�س الواقع يف املجال 
اخلريي حتت ت�سميات اأخرى ، والأن 
ومتعددة   كثرية  اخلريية   خدماتها 
ت�سميتها  اإىل  م�سوؤولوها  ا�سطّر 
يبقى  ال  حتى   " اخلري  وافعلوا   " ب� 
بع�س  يف  حم�سورا  اجلمعية  عمل 
الن�ساطات املنا�سبتية...  و يف الواقع 
ت�ستمد  و  ه��ذا..   ، ذلك  يتعدى  هو 
قوتها    - اخل��ري  –وافعلوا  جمعية 
احلجر  ميثلون  الذين  اأع�سائها  من 
من  ميلكونه  ملا  نظرا  لها  االأ�سا�س 
قدرات وثقافات متنوعة يف العمل 
�سنوات  اخلريي جتلت �سوره طيلة 

و  اأخ���رى،  خريية  م�سميات  حتت 
تركت انطباعا ح�سنا يف عني احلجل 
اجلمعية  تعّول  التي  االأهداف  ،ومن 
االحتفال   ، م�ستقبال  حتقيقها  على 
القيام   ، الدينية  و  الوطنية  باالأعياد 
 ، تربوية  و  حت�سي�سية  بحمالت 
�سهر  طيلة  الرحمة  مطاعم  فتح 
�سيفية  خميمات  تنظيم   ، رم�سان 
لالأيتام واملحتاجني، وكذلك حمالت 
تنظيف لالأحياء و امل�ساجد و  املقابر 
توزيع  و  اجلماعي  اخلتان  ، عمليات 
زيارة   ، املعوزين  على  االأ�ساحي 
املحفظة  و  الرحمة   وديار  املر�سى 
بالدم  الترع  حمالت  و  املدر�سية 

وغريها من االأعمال اخلريية .
اأ . خل�رش . بن يو�سف

النور  ترى  اخلريي  العمل  يف  جديدة  جمعية  اخلري" ّ   " وافعلوا 
بعني احلجل بامل�سيلة 

هدفها م�ساعدة املحتاجني والطبقات اله�سة من اأفراد املجتمع 

الدفلى  ع��ني  والي���ة  م��واط��ن��و  اأب���دى 
املقاهي  فتح  من  انزعاجهم   و  ا�ستياءهم 
اال�ستمرار يف  املتاجر و حت�رشوا على  و 
ي�ست�سغه  مل  ايل  االمر  امل�ساجد،  غلق 
احد، كون ان بيوت الله مازالت مغلوقة 
�سمحت  باملقابل  و  اآخ��ر  ا�سعار  اىل 
بدون  املقاهي  بفتح  املعنية  ال�سلطات 
اتباع  �رشيطة  كرا�ٍس    ال  و  ط��اوالت 
داأب��ت  التي  التو�سيات  و  اإج���راءات 
املواطنني  حث  على  املعنية   امل�سالح 
جائحة  انت�سار  من  للحد  اتباعها   على 

)كوفيد19-(. كورونا 
عني  والي��ة  م�ساجد  اإغ���الق  ي�ستمر 
ال��رتاب  ع��ر  عامة  ب�سفة  و  الدفلى 
اجلمعة  �سالة  اإقامة  وع��دم  الوطني  
االجراءات  اإطار  فى  وذلك  واجلماعات، 

ملواجهة  الدولة  اتخذتها  التى  الوقائية 
حيث  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  انت�سار 
�سددت وزارة االوقاف على تعليق اإقامة 
امل�ساجد  جميع  وغلق  واجلماعات  اجلمع 
موؤقتا،  تاما  غلقا  وامل�سليات  والزوايا 
فى  ال�رشعية  املقا�سد  حتقيق  اإطار  فى 
ي�ستمر   حيث   ، النف�س  على  احلفاظ 
بامل�ساجد  واجلماعات  اجلمع  اإقامة  تعليق 
مع غلقها غلقا تاما حلني زوال علة الغلق 
ال�سحة و  التن�سيق مع وزارة  من خالل 
واأثار  امل�ست�سفيات،  ا�سالح  و  ال�سكان 
املواطنني  و�سط   الغلق  جدال  هذا  قرار 
االجتماعي   التوا�سل  مواقع  خا�سة عر 

ويف ال�سوارع و االماكن العمومي... .
واعتر ممن التقت بهم "التحرير" انه من 
املتاجر  و  املقاهي  تفتح  اأن  املعقول"  غري 

األلي  "هذه،  الله  بيوت  غلق  ي�ستمر  و 
مازال مفهمنها�س، يقول احد املواطنني"  

بالعامية   .
والية  مواطني  جميع  علم  يف  وليكن 
ت��راب  ع��ر  ت�سجيل  ،مت  الدفلى  ع��ني 
كورونا  فريو�س  حالة   432 ال��والي��ة  
الر�سمية  االرقام  بح�سب   ، )كوفيد19-( 
اال�سابة  ،وبلغت  املعنية  ال�سلطة  من 
بالدنا  يف  كورونا  بفريو�س  امل��وؤك��دة  
الله  920وفاة،  بينها  14272ا�سابة 
غاية  اىل  و10040متعافيا  يرحمهم، 
املوافق  املا�سي   االربعاء  يوم  م�ساء  
ت�سجيل  2020،بعد  1جويلية  ل 
ال�ساعات  يف  ج��دي��دة  365ا�سابة 
جديدة  قيا�سية  زيادة  يف  ال24االخرية 
ك�سف  ما  ح�سب  8وفيات  جانب  ،اىل 

املتحدث  ف��ورار  جمال  الدكتور  عنه 
ال��وب��اء    متابعة  و  ر���س��د  جلنة  با�سم 

. بوزارة ال�سحة 
الوالئية   ال�سلطات  ان  بالذكر  اجلدير  و 
م�سالح  منها  املعنية  امل�سالح  وكافة 
و  املدنية  احلماية  و  االمنية  و  ال�سحة  
؛املواطنون  اجلمعيات  و  املدين  املجتمع 
ظهور  بداية   منذ  واحد   كرجل  وقفوا 
الوالية  م�سالح  ،ق��ام��ت  ال��وب��اء  ه��ذا 
و  املادية  االمكانيات  كافة  بت�سخري 
اتخاذ  مع  اجلائحة  هذه  ملجابهة  الب�رشية 
للوقاية  االح��رتازي��ة  االج���راءات  كافة 
التطبيق  خالل  من  انت�ساره  من  احلد  و 
ال�سارم اخلا�س  باحلجر ال�سحي اجلزئي 
التوعوي  و  التح�سي�سي  اجلانب  كذا  و 
مدينة  �سملت  التي  التطهري  عمليات  و 

القليم  التابعة  و14دائرة  الدفلى  عني 
و  جمندين  مازالوا  و   ، اخت�سا�سها  
العليا  ال�سلطات  م�سعى  يف  منخرطني 
الفتاك  الوباء  هذا  على  للق�ساء  للبالد 
،و  العامل  ارجاء   يف  الب�رشية   باالرواح 
ننت�رش علية بحول لله تعاىل ، باتباع  و 
للبالد    العليا  ال�سلطات  متليه  ما  تنفيذ  
ال�سارمة  االح��رتازي��ة  االج���راءات  من 
ميليه  ما  و  واليقظة  بالوحدة  مت�سكنا  ،و 
وتقدمي  والوعي   والت�سامن   ال�سمري   
االنخراط  و  االلتفاف  و  امل�ساعدة   يد 
ب�سفة جماعية، خا�سة يف هذه الظروف 
و  املحنة  ه��ذه  من  للخروج  ال�سعبة 
للق�ساء  م�سوؤولية   بكل  و  ال�سعي  

نهائية ب�سفة  الوباء  على 
برادع خمتار 

مواطنو عني الدفلى م�ستاوؤون من فتح املقاهي و املتاجر وال�ستمرار يف غلق امل�ساجد



ال�سلطات العمومية تطمئن 
الريا�سيني العالقني باخلارج

الإ�ــســبــاين،  ـــدوري  ال رابــطــة  رئي�ص  اأكــد 
التي  كلمته  يف  الثنني،  تيبا�ص،  خابيري 
لكرة  العاملية  القمة  منتدى  يف  األــقــاهــا 
القدم 'WFS Live' اأن الإ�سارة التلفزيونية 
و�ــســوت  بــجــمــهــور  ـــــزودة  امل للم�سابقة 
افرتا�سيني �سوهدت يف اإ�سبانيا »6 اأ�سعاف« 
وال�سوت  الــ�ــســورة  عر�ست  التي  القناة 

احلقيقيني للملعب.
ــار  ــك ــت الب هــــذا  اأن  ــص  ــا� ــب ــي ت ــــح  واأو�ــــس
ــــذي �ــســمــح مبــحــاكــاة  الــتــكــنــولــوجــي، ال
ودمــج  ــات،  ــدرج امل يف  املتفرجني  ح�سور 
البث  مــع  اجلمهور  ل�سوت  م�سابه  �سوت 
امل�سابقة،  ا�ستئناف  خــالل  التلفزيوين 
اأزمة فريو�ص كورونا امل�ستجد  بعد تراجع 
عودة  يف  للغاية«  »مهما  كان  »كوفيد19-«، 

كرة القدم الإ�سبانية.
»اأول  مبثابة  كانت  الليغا  مباريات  اأن  واأكد 
»الــواقــع  ي�سم  الــعــامل«  يف  مبا�سر  عر�ص 
اأفــالم  اإن  حيث  املــبــا�ــســر«،  ــي  ــس ــرتا� الف
تقوم  التلفزيونية  امل�سل�سالت  اأو  ال�سينما 

بذلك من دون بث مبا�سر.
امل�سابقة،  انتهاء  على  جولت   4 بقاء  ومع 
البطولة،  اإكــمــال  مــن  واثــقــا  تيبا�ص  ــدا  ب
ظهور  من  بالقلق  ــراره  اإق من  الرغم  على 
»يثري  قد  ما  وهــو  للمر�ص،  جديدة  بــوؤر 

املخاوف«.
وقال تيبا�ص اإن اإلغاء امل�سابقة كان �سيوؤدي 
مليار   1.1 على  قليال  يزيد  »ما  خ�سارة  اإىل 
يف  وذلـــك  فــقــط«،  يونيو   30 حتى  يـــورو 
للغاية«  مرتفعا  »لي�ص  ربحه  هام�ص  قطاع 
اإىل  يذهب  منه  كبريا  ــزءا  »ج لأن  نظرا 

اإ�سالح  اأو  هيكلة  اإعادة  اأو  الالعبني  اأجور 
املالعب«.

اإىل  جلوؤوا  ناديا   13 اأو   12 اأن  اأي�سا  وك�سف 
 ،)ERTE( املوؤقت  العمل  تنظيم  اإجراءات 
الدرجة  دوري  بني  ناديا   42 اأ�سل  من  و39 
مع  اتفاقات  اإىل  تو�سلوا  والثانية  الأوىل 
ما  على  اعتمادا  رواتبهم  خلف�ص  لعبيهم 
مت  ما  واإذا  ل،  اأم  للعب  �سيعودون  كانوا  اإذا 
ذلك بوجود جمهور اأو خلف اأبواب مغلقة.

انتعا�سا  الليغا  رئي�ص  توقع  ذلــك،  ــع  وم
املدى  على  القدم  كرة  لأندية  اقت�ساديا 
اأقل«،  اأو  موا�سم   3 غ�سون  »يف  املدى  طويل 
»كوفيد19-«  �سد  لقاح  هناك  كــان  طاملا 

ي�سمح بالعودة اإىل املالعب.
يف  اأي  القريب،  امل�ستقبل  يف  تيبا�ص  ويرى 
كانت  اإذا  اأنــه  القادمة،  النتقالت  �سوق 

خالل  من  ف�سيكون  كربى،  عمليات  هناك 
واأنــه  ــة؛  ــدي الأن بــني  الالعبني  »مــبــادلــة« 
بني  املا�سي  العام  �سفقات  قيمة  كانت  اإذا 
 3.2 بلغت  قد  الكربى  اخلم�ص  الدوريات 
القادمة  الفرتة  انتقالت  فاإن  يورو،  مليار 
»من  و�سيكون  الـ700«،  حاجز  نتجاوز  »لن 
امل�ستحيل« روؤية عقد باأكرث من 100 مليون 

يورو.
ــة  ــب ــراق امل تــغــيــري  ــب  ــج ي »ل  ــــاف:  واأ�ــــس
نقا�ص  هناك  كان  اأنه  اأعلم  القت�سادية. 
الأندية  بع�ص  اإن  حيث  ـــا،  اأوروب يف  مهم 
تراخيا،  ــرث  اأك تكون  اأن  اأرادت  الــكــربى 
معاك�سا،  موقفا  اتخذنا  والبوند�سليغا  نحن 
نكون  اأن  ال�سروري  من  لي�ص  اأنــه  واأكدنا 

اأكرث تراخيا، ولكن اأكرث �سرامة«.

يف 
واقــــعــــة نـــــادرة 
ظهر  نــوعــهــا،  مــن 
اجلزائري  اجلناح 
ــرز يف 4  ريــا�ــص حم
كاأ�سا�سي  مــبــاريــات 
�سيتي  مان�س�سرت  مــع 
حتت  املـــو�ـــســـم  ــــذا  ه
بيب  الإ�سباين  قيادة 

جوارديول.
البداية كانت يف الفوز على 
نظيفة،  بثالثية  اآر�سنال 
وت�سيل�سي  برينلي  اأمــام  ثم 
واأمام  الإجنليزي،  الدوري  يف 
كاأ�ص  نهائي  ربــع  يف  نيوكا�سل 
ـــربه الــفــريــق  الحتــــاد الــــذي ع

بنجاح.
الفوز  يف  كبديل  م�ساركته  ورغم 
نظيفة  برباعية  ليفربول  على 
ــور  الأم اأن  اإل  املا�سي،  اخلمي�ص 
عــودة  بعد  ملحرز  خمتلفة  تبدو 
توقف  الـــذي  الريا�سي  الن�ساط 
ب�سبب فريو�ص كورونا، فكيف حدث 

ذلك؟

تأثير واضح

الألغاز  اأبرز  من  يعترب  حمرز  من  جوارديول  موقف 
املحرية يف م�سرية الإ�سباين مبلعب الحتاد، اجلزائري 
مان�س�سرت  مع  كثرياً  الفر�سة  تلك  على  يح�سل  مل 

�سيتي منذ ان�سمامه للفريق.
وتاأثريه  بقوة،  نف�سه  حمرز  فر�ص  رغم  ذلك  وياأتي 
الكبري يف كل مرة يظهر بها مع �سيتي، حيث �سجل 11 

هدفًا و�سنع 15 يف 42 مباراة بكل البطولت.
اأمر ي�ستحق الإعجاب، حيث  ياأ�سه  �سرب حمرز وعدم 
يعترب من اأهم العالمات الفارقة يف م�سرية الالعب مع 
�سيتي حتى الآن، فهو ل يتاأثر بال�سلب عندما يتاألق يف 

مباراة ويجل�ص كبديل يف التالية.
املواجهات  من  العديد  يف  التهمي�ص  من  عانى  الالعب 
وليفربول  يونايتد  ومان�س�سرت  اآر�سنال  �سد  الكبرية، 

وتوتنهام، ومع ذلك يظل متم�سكًا بالأمل.
ب�سفة  عليه  لالعتماد  جــوارديــول  دفع  الــذي  الأمــر 
وا�سحة  موؤ�سرات  نحو  الن�ساط،  عــودة  منذ  اأ�سا�سية 

لظهوره يف الفرتة احلا�سمة من هذا املو�سم.

هبوط مستوى المنافسين ورحيل ساني

الأف�سل  بالفرتة  مير  ل  �سيلفا  برناردو  الربتغايل 
عن  متامًا  مغاير  ب�سكل  يظهر  حيث  املو�سم،  هذا  له 

ال�سورة التي قدمها املو�سم املا�سي.

وحتى من ناحية الأرقام، فهي ترجح كفة حمرز، 
مع   10 و�سناعة  اأهـــداف   7 بــرنــاردو  بت�سجيل 

مان�س�سرت �سيتي يف 45 مباراة حتى الآن.
من  العديد  عــانــى  كــذلــك  �ستريلينج  رحــيــم 
التقلبات هذا املو�سم، قبل العودة النارية عقب 

اخليار  لي�سبح  جديد  مــن  الن�ساط  ا�ستئناف 
غياب  يف  كمهاجم  اأو  الأي�سر  اجلانب  على  املف�سل 

اأجويرو.
ميونخ،  بايرن  اإىل  ورحيله  �ساين  ــريوي  ل تهمي�ص 
اخليارات  وقلة  اأجــويــرو  �سريخيو  اإ�سابة  وكذلك 
يف  ت�سب  اأمــور  جميعها  احلــايل،  الوقت  يف  الهجومية 
�سالح الدويل اجلزائري، والذي بداأ ي�سق طريقه نحو 

الت�سكيل الأ�سا�سي.

حلم األبطال

لو نظرنا اإىل �سجل مان�س�سرت �سيتي يف دوري الأبطال 
هذا املو�سم، �سنجد اأن حمرز لعب كاأ�سا�سي يف 6 مباريات 

من اأ�سل 7 خا�سها الفريق بالبطولة حتى الآن.
ريال  �سد  الـ16  دور  ذهاب  يف  حمرز  من  مميز  م�ستوى 
يف  بالت�سجيل،  تتويجه  يف  ف�سل  ولكنه  مــدريــد، 
من  واقرتابه   2/1 �سيتي  ل�سالح  انتهت  التي  املواجهة 

دور الثمانية.
غياب �ساين عن ال�سورة بعد رحيله، واإ�سابة اأجويرو 
مع  حمرز  من  جتعل  اأ�سباب  برناردو،  م�ستوى  وتخبط 
الأهم  الأ�سلحة  هم  بروينه،  دي  وكيفني  �ستريلينج 

جلوارديول من اأجل حتقيق حلم الأبطال.
خ�سارة  بعد  مو�سمه  اإنــقــاذ  يريد  الإ�سباين  ــدرب  امل
يف  يبدو  ملحرز  الثقة  منح  لذلك  الإجنليزي،  الدوري 
غاية الأهمية بالتوقيت احلا�سم الذي مير به فريقه.
املباريات القادمة ل�سيتي يف ن�سف نهائي كاأ�ص الحتاد 
الـ16  دور  اإيــاب  يف  مدريد  ريــال  ــام  واأم اآر�سنال،  �سد 
على  حمرز  موقف  كبرية  ب�سورة  �ستح�سم  لالأبطال، 

امل�ستوى البعيد.
تاألق الالعب مع اإمكانية حرمان �سيتي من امل�ساركة يف 
املايل  اللعب  عقوبة  ب�سبب  قادمني  ملو�سمني  الأبطال 
على  احل�سول  يف  كثرياً  حظوظه  من  يزيد  النظيف، 
الإجنليزي  النادي  قيام  ل�سعوبة  الكاملة،  الفر�سة 
لدكة  اإعادته  على  قــادرة  لمعة  جنوم  مع  بالتعاقد 
ا�ستبداله  ورمبا  لها  العودة  يعني  ف�سله  واأما  البدلء، 

بالعب اآخر مهما تكلف الأمر.

جوزيه  الــربتــغــايل  الفني  املــديــر  جعل 
مورينيو، من م�ساره الفا�سل كالعب، نقطة 
النجاحات  طريق  نحو  وحتفيز  انطالقة 
اأ�سرار جعلته  يف عامل التدريب، فكانت له 
اأبطال  ــدوري  ل وبطاًل  وان"،  "ال�سبي�سل 
اأوروبا وع�سرات الألقاب املحلية يف اإ�سبانيا 

واإيطاليا واإنكلرتا.

وي�سلي  ال�سابق،  الهولندي  النجم  وك�سف 
�سنايدر، عن �سّر جناح مورينيو يف الأندية 
نادي  يف  دّربــه   اأن  بعد  عليها،  اأ�سرف  التي 
�سحيفة  مع  حــوار  يف  وذلــك  ميالن،  اإنــرت 
لنا  يرتك  جوزيه  "كان  قال:  اإذ  "مريور"، 

حّرية كاملة خارج امليدان".
ندّخن  كنا  اأننا  مورينيو  "يعلم  واأردف: 

ي�سبق  ومل  يومياتنا،  يف  الكحول  ونتناول 
له اأن منعنا من ذلك، وكان يقول لنا: افعلوا 
اأنتظر  املــيــدان  يف  لكن  خــارجــًا،  �سئتم  ما 
منكم التاأّلق، فلم يكن يتالعب بالن�سباط 

والعمل".
النادي،  وكان مورينيو متمرداً على قوانني 
اأ�ــســاف:  ــذي  ال �سنايدر  بــه  �ــســّرح  مــا  وهــو 
لكن  الألب�سة،  �سركات  مع  بعقود  "ارتبطنا 
جوزيه كان يقول لنا: ل�ستم عار�سي اأزياء، 
ارتدوا ما تريدون، فكّنا نختلف يف اللبا�ص 

خالل تنقالتنا".
بالوتيلي  ماريو  للم�ساغب  كانت  وكعادته، 
ق�ّص  حيث  الربتغايل،  املدرب  مع  ق�س�ص 
قــائــاًل:  بينهما،  وقــعــت  حــادثــة  وي�سلي 
مورينيو  بــني  جيدة  ــاع  ــس الأو� تكن  "مل 
اأوروبــا.  اأبطال  دوري  نهائي  يف  وبالوتيلي 
طوال  الإحماء  بالوتيلي  من  املــدرب  طلب 
ماتريازي  لكن  ي�سركه،  اأن  دون  دقيقة   45
ما  وهو  الت�سخني،  من  دقائق   5 بعد  دخل 
اأقوى  كان  مورينيو  لكن  ماريو،  يعجب  مل 
وطالبه بالعتذار من جميع زمالئه، واإل 

فلن يلعب يف الفريق جمدداً".

م�ساعدة  من  موقفها  ميالن،  اإنرت  لقمي�ص  الراعية  برييللي  �سركة  ك�سفت 
النادي يف التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم وقائد بر�سلونة.

عقده  يف  وحيد  عام  يتبقى  والذي  مي�سي،  م�ستقبل  حول  التكهنات  واأثريت 
مع البلوجرانا، حيث كان اأحد اأبرز اأهداف النرياتزوري يف ال�سنوات املا�سية.
وب�سوؤال الرئي�ص التنفيذي لل�سركة، ماركو ترون�سيتي بروفريا، حول املوقف 
من م�ساعدة الإنرت، مثلما �ساعدت �سركة فيات يف انتقال كري�ستيانو رونالدو 
"ب�سراحة، يف مثل هذا الوقت ل ميكننا ال�ستثمار يف  اإىل يوفنتو�ص، اأجاب: 

الريا�سة ب�سكل اأكرب".
اإنرت  نادي  ويف  اأمريكا  وكاأ�ص   1 الفورمول  بني  حالًيا  ن�ستثمر  "نحن  واأ�ساف: 
اجلهد  يبذل  اأن  النادي  مالك  ت�ساجن  �ستيفن  من  نطلب  اأن  وعلينا  ميالن، 

بنف�سه".
وختم: "ميكننا امل�ساعدة، لكن ل ميكننا فعل اأي �سيء مهم".

مع  جديدة  �سفحة  مبوحلي  راي�ص  وهاب  اجلزائري  الدويل  املرمى  حار�ص  فتح 
اإدارة ناديه الإتفاق ال�سعودي، بعد اأن �ساءت العالقة بني الطرَفني ُموؤّخرا.

مبوحلي،  راي�ص  وهاب  للحار�ص  املالية  امل�ستحقات  الإتفاق  نادي  اإدارة  و�سّددت 
التزام  مقابل  الأخرَيين.  ال�سهَرين  ِباأجرَتي  يتعّلق  والأمر  منقو�سة،  غري  كاملة 
تقارير  ذكرته  كما  ال�سعودية.  اإىل  ِبالعودة  ال�سحراء”  “حماربي  عرين  حامي 
ِب�سدد  الإتفاق  نادي  م�سوؤويل  اأن  اأ�سافت  التي  الإثنني.  �سادرة،  حملية  �سحفية 

ترتيب اإجراءات عودة مبوحلي اإىل ال�سعودية جّوا.
رواتب  ِبتقلي�ص  القا�سي  الإتفاق،  نادي  اإدارة  قرار  رف�ص  قد  مبوحلي  وكان 
الالعبني، ِب�سبب اإيقاف املناف�سات الكروية الناجم عن تف�ّسي جائحة “كورونا”.
والتحق مبوحلي ِباأ�سرته التي ُتقيم ِبفرن�سا، بعد اإيقاف املناف�سات الكروية يف 
ال�سعودية ُموؤّخرا، لل�سبب املذكور اآنفا. ورف�ص العودة اإىل هذا البلد اخلليجي.
املقبلة،  القليلة  الأّيام  يف  ال�سعودية  اإىل  مبوحلي  راي�ص  وهاب  �سيعود  وهكذا 
ن�ساط  ِل�ستئناف  حت�سريا  الإتفاق،  فريق  يف  زمالئه  مع  التدريبات  ِليخو�ص 

البطولة املحلية يف �سهر اأوت املقبل.

م�ستقبل  ــول  ح ال�سكوك  ــوم  حت
مع  غالم  فــوزي  اجلزائري  النجم 
الإعــالم  تاأكيد  مع  نابويل،  نــادي 
اأعماله  وكيل  تفاو�ص  الإيــطــايل 
الــ�ــســهــري خـــورخـــي مــيــنــيــدز مع 
ــل  ــن اأج ــن الأنـــديـــة، م الــعــديــد م
نهاية  الــفــرق  ــد  اأح اإىل  النتقال 

املو�سم اجلاري.
ليتحدث  �سمته  عن  غالم  وخرج 
من  الــعــديــد  بعد  م�ستقبله  ــن  ع
مع  مـــوازاة  تاأتي  التي  ال�سائعات 
عـــودتـــه ملــخــطــطــات مـــدربـــه يف 

غاتوزو،  جينارو  "اجلنوب"،  نادي 
يف  احتياطيًا  يدخل  اأ�سبح  اأن  بعد 
املباريات الأخرية، مقارنة مبا كان 

عليه احلال يف مباريات �سابقة.
ل�سبكة  ت�سريحات  يف  غالم،  وقال 
"ما  الإيطالية:  �سبورت"  "�سكاي 
زلــت اأمــلــك عــامــني يف عــقــدي مع 
فريق نابويل. ال�سيء الوحيد الذي 
ل�ستعادة  العمل  هــو  فــيــه،  اأفــكــر 
لأين  �سعيد  واأنــا  البدنية،  لياقتي 
حت�سنت كثرياً من هذا اجلانب، مما 
اأك�سبني ثقة املدرب، وبالتايل هذا 

ل يجعلني اأفكر يف م�ستقبلي".
ل�سانت  الــ�ــســابــق  ــب  ــالع ال واأ�ـــســـاد 
جينارو  مبدربه  الفرن�سي  اإيتيان 
"هو مدرب مميز، واأكرث ما  غاتوزو 
من  جــداً  قريب  اأنــه  فيه  يعجبني 
اعتزل  كونه  اإىل  اإ�سافة  الالعبني، 
كرة القدم حديثًا، مما ُي�ساعدنا يف 
اإىل  اإ�سافة  املالب�ص،  تغيري  غرفة 

اأنه ُيح�سر املباريات ب�سكل جيد".
غاتوزو  بداية  اأن  "�سحيح  وختم 
لكن  �سعبة،  كــانــت  الــفــريــق  ــع  م
عندما ح�سل الوقت ودر�ص الفريق 

ــل جــيــد  ــك ــس ــ� ب
العثور  يف  جنح 
الو�سفة   عــلــى 
ـــة،  ـــب ـــس ـــا� ـــن امل
التي  والعقلية 
�ــســمــحــت لــنــا 
خا�سة  بالنمو 
املـــبـــاريـــات  يف 

احلا�سمة".

مباريات "الليغا" بزمن كورونا حتقق ن�سب م�ساهدة 
غري م�سبوقة

حلم الأبطال ورحيل �ساين..

 هل يح�سل حمرز على الفر�سة الكاملة
 مع جوارديول ؟

�سنايدر يف�سح مورينيو: "كان ي�سمح لنا بالتدخني !!"

هل ينتقل مي�سي للكالت�سيو على طريقة رونالدو ؟

اإدارة الإتفاق ال�سعودي ُتلّبي مطلب مبوحلي

غالم يخرج عن �سمته ب�ساأن م�ستقبله مع نابويل

 تعهدت ال�سلطات العمومية عن طريق 
باإجالء  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
البطل الوملبي توفيق  خملويف و 
بعدة  عالقني  اخرين  ريا�سيني 
تف�سي  منذ  ــارج،  ــاخل ب بــلــدان 
العاملي  كــورونــا  فريو�ص  ــاء  وب

)كوفيد19-(.
و ا�ستكى البطل الوملبي2012- يف 
امليداليتني  و�ساحب  1500م  �سباق 
جانريو2016-  دي  بريو  الف�سيتني 
التي  الو�سعية  من  خملويف،  توفيق  1500م،  و   800 يف 
يتواجد عليها بجنوب افريقيا، ب�سبب جائحة فريو�ص 

كورونا وغلق احلدود.      
ويف نداء ا�ستغاثة، كتب خملويف على فاي�سبوك : "منذ 
اأربعة ا�سهر و اأنا عالق بجنوب افريقيا. مل يتم اإجالئي 
ومل تاأخذ الدولة اجلزائرية اأي مبادرة ل�سمان عودتي 
اىل ار�ص الوطن. هذا يو�سح انني اأقل اعتبارا كمواطن 

جزائري وكبطل اوملبي �سرف الألوان الوطنية".   
والريا�سة  ال�سباب  وزير  اجاب  ذلك،  على  فعل  وكرد 
�سيد علي خالدي عرب فاي�سبوك اي�سا قائال اأنه "يتابع 
الأوملبي  بطلنا  فيها  يتواجد  التي  الو�سعية  كثب  عن 
وم�ساحلي  اأنا  معه  "اأتوا�سل   : م�سيفا  خملويف"،  توفيق 
اإقامته  وظروف  راحته  على  �سخ�سيا  واأ�سهر  با�ستمرار 
�سيما  ل  العامل،  مناطق  كل  يف  ريا�سيينا  غــرار  على 
يف  وال�سباحني  نــريوبــي  يف  املــتــواجــديــن  الــعــدائــني 

مونرتيال".  
ال�ستثنائية  ال�سحية  الو�سعية  من  "بالرغم   : وتابع 
اجلزائرية  الدولة  فــاإن  اجلوية،  الرحالت  وتوقف 
�ستوا�سل بذل ق�سارى جهدها وكل ما يف و�سعها لإجالء 

ريا�سييها اأينما وجدوا ريثما ت�سمح الظروف بذلك".
امواج  عرب  الثنني  اليوم  له  تدخل  يف  الوزير  وجدد 
الذاعة الوطنية، دعمه للبطل الوملبي الذي "ا�ستفاد 
من منحة التح�سري ويتواجد يف ظروف جيدة بجنوب 
العودة اىل ار�ص  "اتفهم كلية رغبة   : افريقيا". وقال 
انحاء  �ستى  يف  العالقني  مواطنيه  غــرار  على  الوطن 
عنه،  تخلت  العمومية  ال�سلطات  ان  القول  لكن  العامل، 

فهذا خطاأ".
الريا�سيني  اجلزائرية  ال�سفارة  و�سعت  وبنريوبي، 
اجلزائرية  الحتادية  طرف  من  كينيا  اىل  املوفدين 
اىل  ارجــاعــهــم  انتظار  يف  فــنــدق،  يف  الــقــوى  لألــعــاب 

اجلزائر.
 11 من  املتكون  القوى،  لألعاب  اجلزائري  الوفد  و�سافر 
فردا منهم يا�سني حتحات وحممد بلب�سري املخت�سني يف 
العودة  ان  10 فرباير، غري  800 م، اىل كينيا يف  �سباق 
مار�ص،  منت�سف  يف  مقررة  كانت  التي  اجلزائر،  اىل 
ا�ستفاد  و  الدولية.  الــرحــالت  توقف  ب�سبب  األغيت 
باملعهد  ا�سابيع  خم�سة  ملــدة  ترب�ص  من  الريا�سيون 
الواقعة  "اإينت"  بـ  وبال�سبط  بكينيا،  للريا�سة  الوطني 
على ارتفاع 2500م عن �سطح البحر وتبعد ب450 كلم 

عن العا�سمة نريوبي.
ن�سف  امل�سافات  اخت�سا�ص  يف  الوطني  ــدرب  امل وكــان 
الرغم من ان  "على   : الطويلة، عمار بنيدة، قد �سرح 
باأعايل  جيدة  ظروف  يف  جرى  التح�سريي  الرتب�ص 
القوى، ال  األعاب  العامل يف  "اإينت"، حيث تتدرب نخبة 
انه ومع ال�سف عند عودتنا لنريوبي تفاجاأنا باإغالق 

املطار الدويل للعا�سمة الكينية".
�سفارة  ان  الريا�سيني  اولياء  كل  "اأطمئن   : ا�ساف  و 
مقيمون  ونحن  جيدا  بنا  تكفلت  بنريوبي  اجلزائر 

بفندق جميل اين يتدرب اجلميع".

غمو�س حول �سفر ريال مدريد لإجنلرتا

مورينيو عن م�سادة لوري�س و�سون: 

بها" �سعيًدا  وكنت  رائعة..  "واقعة 

بر�سلونة يترباأ من حملة الت�سهري

عدم  عن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
ح�سم الحتاد الأوروبي لكرة القدم 

خو�ص  بــ�ــســاأن  ـــراره  ق "يويفا" 
اإيــــاب دور  ــرق مــواجــهــات  ــف ال

على  الأبطال  دوري  من  الـ16 
اأر�سها.

الـ16  دور  مـــن  وتــتــبــقــى 
ميونخ  ــرن  ــاي ب مــواجــهــات 
مع  بر�سلونة  ت�سيل�سي،  مع 
�سيتي  ومان�س�سرت  نابويل، 

مع ريال مدريد، ويوفنتو�ص 
مع ليون.

وكـــان ريـــال مــدريــد قــد خ�سر 
"�سانتياجو  معقله  يف  الذهاب  لقاء 

ويطمح  لــهــدف،  بهدفني  برنابيو" 
للتعوي�ص يف العودة للعبور لربع النهائي.

وبح�سب �سحيفة "ماركا" الإ�سبانية، فاإن اليويفا اأبقى 
جميع البدائل متاحة، قبل اإقامة البطولة املُ�سغرة يف 

ل�سبونة الربتغالية بداية من ربع النهائي.
من  اأر�سها،  خارج  الذهاب  لعبت  التي  الفرق  وت�سغط 
اأن  من  الرغم  على  اأر�سها،  على  ــاب  الإي خو�ص  اأجــل 

املباريات �ستقام بدون جماهري.
ربع  ـــدور  ال قــرعــة  املقبل،  اجلمعة  ــوم  ي و�ستجرى 

يتم  اأن  يتوقع  ولذلك  للبطولة،  النهائي 
لعب  ب�ساأن  النهائي  الــقــرار  اتــخــاذ 
عدمه،  مــن  اأر�سها  على  الــفــرق 
اأبعد  يوم اخلمي�ص املقبل على 

تقدير.
"على  ال�سحيفة:  وبينت 
الرغم من اأنه مل يتم اإجراء 

ر�سمية  اتـــ�ـــســـالت  اأي 
ول  اخلمي�ص،  يوم  حتى 
تعرف  ل  الأندية  تــزال 

م�سريها".
نقال  "ماركا"،  ـــادت  واأف

مل  اإنــه  لها  م�سادر  عن 
نهائي  ــرار  ق اتــخــاذ  يتم 

ل  لكن  ـــر،  الأم ــذا  ه ب�ساأن 
يوجد �سيء م�ستبعد.

نهائي  ل�سبونة  ت�ست�سيف  اأن  املقرر  ومن 
اأغ�سط�ص/   23 يف  اأوروبا  اأبطال  دوري 

الــدوري  نهائي  بينما  ــادم،  ــق ال اأب 
باأملانيا،  كولونيا  يف  ـــي  الأوروب

الدور  قرعة  اإجــراء  ــــــع و�سيتم  رب
جلمعة النهائي ون�سف النهائي يوم  ا

يف نيون ال�سوي�سرية.

علَّق جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، على امل�سادة التي 
وزميله  الفريق،  حار�ص  لوري�ص،  هوجو  بني  وقعت 
ال�سبريز،  ح�سمها  التي  املباراة  يف  مني،  هيوجن  �سون 

م�ساء يوم الإثنني على ح�ساب اإيفرتون )1-0(.
"من  املباراة:  عقب  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  مورينيو  وقال 
الأمور التي حتدثت عنها بعد مباراة �سيفيلد، �سرورة 
يف  ال�سلبية  من  نعاين  واأل  البع�ص،  بع�سنا  انتقاد 

عالقتنا".
نتيجة  هـــي  ـــة.  ـــع رائ )واقـــعـــة(  "كانت  واأ�ـــســـاف 
لجتماعتنا، واإذا اأردت لوم �سخ�ص ما عن حدوث ذلك، 
ف�سيكون اأنا، وال�سبب وراء ذلك، هو انتقادي لالعبني؛ 

لعدم انتقادهم لأنف�سهم ب�سورة كافية".
من  هو  ولوري�ص(  �سون  )بني  اليوم  حدث  "ما  واأو�سح 
اأي  يف  اأ�سعر  ومل  �سلًبا،  م�ستوى  قدمنا  ذلك.  عواقب 

حلظة باأننا ل ن�سيطر على املباراة".
ال�سوط الأول كانت  "يف الدقيقة الأخرية من  واأو�سح 
تلك  يف  هوجو  وراأي  لريت�سارل�سون،  فر�سة  هناك 
الدقيقة باأن لعبي خط الهجوم، كان يتوجب عليهم 

تقدمي املزيد )يف ال�سغط(".
اجلميع  يحبه  لعــب  مع  املوقف  هــذا  "حدث  وتابع: 
تدخل  لكن  �سون،  وهو  للفريق  انتماءه  عنه  ومعروف 
كي  مهم  اأمر  اجلهد،  من  املزيد  ببذل  مبطالبته  القائد 

يتطور الفريق".
واأ�سار "التطور لن يحدث اإل اإذا طلبنا املزيد من بع�سنا 
مبا  �سعيًدا  كنت  قوية.  ب�سخ�سيات  ومتتعنا  البع�ص 
حدث، واأخربتهم بني ال�سوطني، اأنهم اإذا حافظوا على 
ردة الفعل تلك، ف�سيبلوا البالء احل�سن مًعا يف ال�سوط 

الثاين".
واأ�ساف "اأنا اآخر �سخ�ص ي�سل لغرف خلع املالب�ص، 

وعندما و�سلت كان كل �سيء قد انتهى وبداأوا 
يف احت�سان بع�سهم البع�ص".

�سي�سيجنون  ريـــان  تــواجــد  ــدم  ع ــن  وع
من  يعاين  "ل  قــال:  الفريق،  قائمة  يف 
اأ�سبوعني،  منذ  معنا  يعمل  هو  اإ�سابة. 

ال�سبب  عــن  �ست�ساألون  باأنكم  اعتقدت 
مقاعد  على  عاًما(   18( �سريكني  ديني�ص  جلو�ص  وراء 
اأحبه كثرًيا، ويعمل بجد، وكذلك احلال  اأنا  البدلء. 

ــر  ــف ــي ــــت واأول ــــاريف واي مـــع ه
لهوؤلء  جيد  ــر  اأم هو  �سكيب، 

الالعبني ال�سغار يف ال�سن".
وعن م�ستوى توتنهام يف اللقاء: "مل نقدم م�ستوى فنًيا، 
حاجتنا،  مثل  النقاط  من  للكثري  حتتاج  عندما  لكن 
وعندما تكون املباراة ال�سابقة �سيئة للغاية، وترتكك 
حتت  و�سعك  يف  ي�ستبب  مــا  ــو  وه �سلبية،  مب�ساعر 
اأننا قدمنا م�ستوى �سلًبا  اأعتقد  ال�سغط، يحدث ذلك. 

اأمام فريق جيد للغاية".
املباراة  على  بها  �سيطرنا  التي  "الطريقة  وا�ستكمل: 
من  جمموعة  هــوجــو  وقـــدم  ــة،  ــع رائ كــانــت  دفــاعــًيــا 

ريت�سارلون  اأن  خا�سة  اجليدة،  الت�سديات 
ــل  ــس ــ� ـــن مــــن اأف ـــوي ـــي يف ول املهاجمني 

و�سيطرنا  اإجنلرتا، 
ب�سورة  عليهما 

جيدة للغاية".

اأ�سدر نادي بر�سلونة م�ساء يوم الإثنني، بياًنا ر�سمًيا، 
النادي  عالقة  حول  املراجعة  تقرير  تفا�سيل  حول 
ب�سركة " I3 Ventures" التي ت�سببت يف اأزمة كبرية 

يف الأ�سهر املا�سية.
بارتوميو  جو�سيب  برئا�سة  بر�سلونة  اإدارة  واتهمت 
بالتعاقد مع ال�سركة للقيام بحملة ت�سهري �سد بع�ص 
ا�سم  اإطالق  مت  حيث  النادي،  واأع�ساء  الفريق  جنوم 

الق�سية. تلك  جيت" على  "بار�سا 
"مت  تويرت:  على  الر�سمي  ح�سابه  على  النادي  وقال 
احل�سول على تقرير املراجعة من �سركة PWC الذي 
�سابًقا  املذكورة  ال�سركة  مع  تعاقد  النادي  اأن  اأثبت 

لر�سد وحتليل ال�سبكات".
اأي  �سد  ت�سهري  حملة  باأي  تكليفهم  يتم  "مل  واأو�سح: 

�سخ�ص، ومل يكن هناك اأي �سلوك فا�سد".
خمتومة،  وثيقة  على  احل�سول  "مت  واأ�ــســاف: 

ُتفيد باأن تلك اخلدمات املتعاقد عليها كان �سمن 
نطاق �سعر ال�سوق".

كانت  الــعــقــود  اأن  ــن  م ــم  ــرغ ال "على  ــع:  ــاب وت
مل  الــ�ــســركــة  لــكــن  جتــديــدهــا،  ومت  ر�سمية 

متتثل لربوتوكولت النادي الداخلية، رغم 
عدة  يف  ر�سمًيا  التعاون  هــذا  عن  ــالن  الإع

منا�سبات من قبل جمل�ص الإدارة".
ال�سركة  به  قامت  الذي  "العمل  واختتم: 
للعقد  ــا  ــًق ووف ــاق،  ــف الت �سمن  يكن  مل 
واخلدمات املتعاقد عليها، لذلك مت ف�سخ 

العقد معها".
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حمليات

قرارات مهمة للجنة املوؤقتة يف وفاق �سطيف
زغال�ص،  جابر  برئا�سة  �سطيف،  وفاق  نادي  لت�سيري  املوؤقتة  اللجنة  عقدت 

اإدارة  كيفية  حول  والت�ساور  والتباحث  الو�سع،  م�ستجدات  لدرا�سة  اجتماعا 
النادي الهاوي.

املحلية،  ال�سلطات  ومنا�سدة  الفوري،  التحرك  �سرورة  اإىل  الجتماع  وخل�ص 

النادي،  لرعاية  عمومية  �سركة  بجلب  املحرتفة،  ال�سركة  مطلب  حتقيق  بغية 

كونه بات حقا م�سروعا، و�سرورة ملحة ل تقبل التاأجيل.

كما قررت اللجنة اإعادة هيكلة اجلمعية العامة للنادي الهاوي، يف اإطار القوانني 

املعمول بها، بالت�ساور مع مديرية ال�سباب والريا�سية لولية �سطيف، فور رفع 
اإجراءات احلجر ال�سحي.

هذا و�ست�سهر اجلمعية العامة على التن�سيق بني اللجنة املوؤقتة، وجمل�ص اإدارة 

الوفاق، يف ت�سيري النادي، وفق ما تقت�سيه امل�سلحة العليا.

فهد  العام،  للمدير  العاجل  بال�سفاء  متنياتها  املوؤقتة،  اللجنة  اأعربت  كما 

حلفاية، واأن يتم اإطالق �سراحه يف اأقرب الآجال.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم :ح�سن ليف
----------------------------

ب�سا�سات  الفل�سطينيني  عيون  تعلَّقت 
من  االأول  يف  االإ�رشائيلية  التلفزة 
من  ك��ان  ال��ذي  التاريخ  متوز/يوليو؛ 
رئي�س  �سالحية  تبداأ  اأن  فيه  املفرت�س 
نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي  ال��وزراء 
ال�سيادة  فر�س  بعملية  االنطالق  يف 
القانون  تطبيق  خالل  من  االإ�رشائيلية، 
ال�سفة  اأرا���س��ي  على  االإ�رشائيلي 
االتفاق  بح�سب  واالأغ���وار،  الغربية 
يف  االإ�رشائيلية،  للحكومة  االئتاليف 
قرارات  االإ�رشائيليون  عليه  ُيطلق  ما 
وراءه  يخفي  اّلذي  امل�سطلح  "ال�سّم"؛ 
االإح��اليل  اال�ستيطان  اإج��رام  ب�ساعة 
واالأر���س  ال�ّسعب  بحّق  هيويّن  ال�سّ

واالإن�سان الفل�سطينّي.
يواجه  نتنياهو  اأّن  الوا�سح  من  كان 
اأمام تطبيق قرارات  �سعوبات حقيقية 
طريقة  على  وخ�سو�سًا  ال�����س��م، 
اأجندته  يخدم  الذي  االإعالمي"  "ال�سو 

ال�سخ�سية ال�سيا�سية.
يقف وراء عدم االإعالن االإ�رشائيلي عن 
قرارات ال�سم يف االأول من متوز/يوليو، 
قرارات  تاأجيل  مت  اأنه  فكرة  من  بعيداً 
االإ�رشائيلية  احلكومة  واأن  ال�سم 
جوهر  عن  ترتاجع  مل  كافة  باأطيافها 
امل�رشوع، دوافع متعددة اأجرت نتنياهو 
اإعالن تنفيذ قرارات  الرتاجع عن  على 

ال�سم يف موعدها املحدد.
االأمريكّي  املوقف  نذكر  بدء،  ذي  بادئ 
التوقيت  ح��ول  واملنق�سم  امل����رتّدد 
املحّذر  باملوقف  م���روراً  واالآل��ي��ات، 
على  ال�سلبية  االأمنية  التداعيات  من 
التطبيع  ب��دول  "اإ�رشائيل"  عالقة 
العربّي، و�سواًل اإىل االأزمات ال�سّحية 
يعاين  التي  واالجتماعّية  واالقت�سادّية 
ظّل  يف  االإ���رشائ��ي��ل��ّي  املجتمع  منها 
جائحة كورونا، ناهيك ب�سخونة اجلبهة 
لالأمن  ا�سرتاتيجّية  االأك��ر  ال�سمالية 

القومي االإ�رشائيلّي.

هذا  يف  كفل�سطينيني  لنا  املهّم  من 
حت��ذي��رات  اإىل  االإ����س���ارة  ال�����س��ي��اق، 
احتمال  م��ن  الع�سكرّية  �سة  املوؤ�سَّ
ا�ستعال اجلبهة الفل�سطينية يف ال�سفة 
وغزة، االأمر الذي عّززه وجود اإ�سارات 
من  بدءاً  الواقع،  اأر�س  على  ملمو�سة 
املوحد  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  املوقف 
اإ�سافة  القرارات،  لتلك  بقوة  الراف�س 
التي  املقاومة  ف�سائل  موقف  اإىل 
مبثابة  ال�سّم  ق��رارات  تطبيق  اعترت 
ال�سعبي  باملوقف  ناهيك  حرب،  اإعالن 
ال�سعبية  الفعاليات  عنه  ت  عرَّ الَّذي 
االأمر  وغزة،  ال�سفة  يف  والف�سائلية 
فل�سطينية  ح��ال  وح��دة  اأن��ت��ج  ال��ذي 
كّل  رغم  لت  ت�سكَّ ال�سم،  ق�سية  جتاه 
الفل�سطيني  االنق�سام  مع�سالت 

وتداعياته ال�سلبية.
م�سهد  اأمام  الرئي�سي  الت�ساوؤل  يبقى 
وحدة املوقف الفل�سطيني �سد م�رشوع 
الفل�سطينيون  �سيكتفي  هل  ال�سّم: 
بعدما تراجع نتنياهو عن اإعالن نتنياهو 
ال�سّم اأو اأّجله، باأنَّ يعتروا اأن معركتهم 

�سد ال�سم تكللت باالنت�سار؟!
توّحد  نعتر  اأن  فل�سطينيًا  املفرت�س 
االإع��الن  جت��اه  الفل�سطيني  امل��وق��ف 
انطالقة  ال�����س��م  ع��ن  ال�سهيوين 
الوحدة  اإع��ادة  جتاه  جديدة  فل�سطينية 
برنامج  اأ�سا�س  على  الفل�سطينية 
برّمته،  ال�سهيوين  للم�رشوع  مقاومة 
مرحلة  يف  زلنا  ما  اأننا  منطلق  من 
هذه  بعد  نتجاوز  ومل  الوطني،  التحرر 
املرحلة بكل ما يتطلبه التحرر الوطني 
واقت�سادية  �سيا�سية  متطلبات  من 

واجتماعية.
اأم��ام  اأّن  نعتقد  �سبق،  ما  على  بناًء 
املواجهة  من  م�ستويات   3 الفل�سطيني 
على  احلقيقي  االنت�سار  لتحقيق 

امل�رشوع ال�سهيويّن:
امليدانية  املواجهة  االأول،  امل�ستوى 
الرف�س  ا�ستثمار  خالل  من  املبا�رشة، 
تفعيل  يف  لل�سم  والر�سمي  ال�سعبي 

اال�ستيطان  �سد  �ساملة  م��ق��اوم��ة 
االحتاليل ال�سهيوين، يف �سبيل فر�س 
االأر�س،  على  جديد  فل�سطيني  واقع 
مينع االحتالل من تو�سعه اال�ستيطاين، 
ويعرقل خمّططاته االإحاللية التهجريية 
من  الفل�سطينيني  لل�سكان  التدريجية 

اأرا�سي ال�سفة والقد�س واالأغوار.
ت�سبح  تقدير،  اأق���ل  على  وب��ذل��ك، 
باهظة  واال�ستيطان  االحتالل  تكلفة 
ال�سهيوين،  القرار  متخذ  على  الثمن 
الفل�سطيني  مقاومة  اأن  اإىل  اإ�سافًة 
اإعادة  ميدانيًا �ستكون عاماًل حيويًا يف 
الق�سية الفل�سطينية اإىل اأولويات �سلم 
اجلماهري العربية واالإ�سالمية والدولية، 
فمن دون حراك فل�سطيني مقاوم على 
خمططات  مهمة  ت�سبح  االأر�����س، 
كّي  يف  اأمريكي   - ال�سهيو  امل�رشوع 
واالإ�سالمية  العربية  ال�سعوب  وعي 
طبيعية  ك��دول��ة  "اإ�رشائيل"  جت��اه 
قابلية  اأك��ر  املنطقة  ن�سيج  يف 

. للتطبيق
الو�سع  ترتيب  الثاين،  امل�ستوى 
وه��ن��ا،  الفل�سطيني.  ال��داخ��ل��ي 
بني  اجلاري  باحلراك  االإ�سادة  جتدر 
لتوحيد  وف��ت��ح  حما�س  حركتي 
الف�سائل  مع  الفل�سطينية  اجلهود 
ال�سم  م�رشوع  �سوء  يف  كافة، 
من  ب���ات  ح��ي��ث  ال�����س��ه��ي��وين، 
الفل�سطينية  الوحدة  اأنَّ  الوا�سح 
االحتالل،  مع  املواجهة  خالل  من 
لتوحيد جميع  االأمثل  املقاربة  تعتر 
الفل�سطينية،  ال�سيا�سية  القوى 
ال�سيا�سية  م�ساربها  باختالف 
برنامج  على  واالإي��دي��ول��وج��ي��ة، 
خو�س  اإىل  يهدف  جامع  �سيا�سي 
اال�ستيطان،  مع  �ساملة  معركة 
ال�سهيوين،  امل�����رشوع  اأ���س��ا���س 
الفل�سطينيني  ي�ساعد  الذي  االأمر 
اال�سطراب  حالة  من  اخلروج  على 
وال�سلطة  الثورة  بني  ما  التوتريي 
اأو�سلو  اتفاقيات  اأنتجتها  التي 

اإع��ادة  يف  ي�ساهم  ما  امل�سوؤومة، 
الن�سالية  املرحلة  تعريف  �سبط 
زالت  ما  اأنها  على  الفل�سطينية 

وطني. حترر  مرحلة 
اجلميع  ي��درك  الثالث،  امل�ستوى 
وجتويع  ح�سار  موؤامرة  هناك  اأنَّ 
ل��ك��ل ما  امل���ال  وجت��ف��ي��ف م��ن��اب��ع 
ل�سمود  دعمًا  ي�سّكل  اأن  ميكن 
ومت�ّسكه  اأر�سه  على  الفل�سطيني 
تعزيز  اإن  ل��ذا،  الوطنية.  بثوابته 
هو  الفل�سطيني  االإن�سان  �سمود 
املقاومة  م�رشوع  يف  االأوىل  اللبنة 
كرى  واأول��وي��ة  الفل�سطينية، 
ال�سعب  م��ق��اوم��ة  ا���س��ت��م��رار  يف 
كما  انك�ساره،  وعدم  الفل�سطيني 

الكر. اأعداوؤه  له  يخطط 
بني  الثقة  واإع���ادة  تعزيز  وي��ع��ّد 
ونخبها  الفل�سطينية  اجلماهري 
اخل��ط��وة  وال��ث��وري��ة  ال�سيا�سية 
خالل  من  امل�سار،  هذا  يف  االأوىل 
تلك  م��ن  ث���وري  ت��ع��ب��وي  ج��ه��د 
مبمار�سات  م�سحوب  ال��ن��خ��ب، 
ال  ال��واق��ع،  اأر���س  على  حقيقية 
الفل�سطيني  املواطن  لعني  ميكن 
ما  انتهاج  اإىل  اإ�سافًة  تخطئها،  اأن 
داخل  الثورة  اقت�ساديات  ي�سمى 
الفل�سطيني،  املجتمع  اأطياف  كل 
االجتماعي،  التكافل  على  املبنية 
وامل�سلحة  اجلماعية،  االإخاء  وروح 
واملتناق�سة  �ساٍم،  كهدف  العامة، 
م��ع اق��ت�����س��ادي��ات اال���س��ت��ه��الك 
الفردية  امل�سلحة  ورفع  الراأ�سمالية 
للمواطن  عليا  كقيمة  ال��ذات��ي��ة 
ح�ساب  على  ول��و  الفل�سطيني، 
ما  وهو  اجلامعة،  الوطنية  الق�سايا 
الفل�سطينية  الق�سية  اأعداء  �سعى 
ال�سنوات  خ��الل  تعميمها  اإىل 
اأوهموا  بعدما  املا�سية،  الع�رشين 
خرجت  اأنها  الفل�سطينية  اجلماهري 
اإىل  الوطني  التحرر  مرحلة  من 

الدولة. بناء  مرحلة 

النت�سار على قرارات ال�سّم ال�سهيونّية.. كيف؟

اأخبار فل�سطني

يف  االإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  العام  االأمني  ا�ستقبل 
فل�سطني القائد زياد النخالة، اأم�س الثالثاء، وفد من 
وذلك  اللبنانية،  الوطنية  وال�سخ�سيات  االأح��زاب 
امل�ساريع  اإ�سقاط  �رشورة  على  م�سّدًدا  لبنان،  يف 

اال�رشائيلية االأمريكية �سد الق�سية الفل�سطينية.
وتقدم وفد االأحزاب اللبنانية بواجب التعزية باالأمني 
رم�سان  د.  االإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  ال�سابق  العام 
املميز  املحوري  الدور  على  واأثنى  �سلح،  الله  عبد 
الذي اأداه الراحل الكبري على امل�ستويني الفل�سطيني 
ال�رشاع  اإط��ار  يف  االأم��ة  قوى  وحت�سيد  والعربي، 
الفل�سطينية  الق�سية  باعتبار  ال�سهيوين،  العربي 

ق�سية االأمة جمعاء.
الرا�سي  كرمي  ال�سابق  النائب  برئا�سة  الوفد  و�سم 
تيار املردة، حممود قماطي ع�سو املجل�س ال�سيا�سي 
حزب  رئي�س  نائب  مرعي  واأح��م��د  ال��ل��ه،  حل��زب 
الهيئة  اأم��ني  نائب  ح�سن  وف��وؤاد  اللبناين،  االحت��اد 
العري�س  وع�سمت   ، النا�رشيني  حلركة  القيادية 
العربي،  التوحيد  حلزب  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو 

و�سخ�سيات اعتبارية وطنية لبنانية.
والقوى  االأح��زاب  وق��وف  على  الوفد،  واأك��د  كما 
مع  ال�ساملة  املواجهة  قلب  يف  اللبنانية  الوطنية 
املخططات ال�سهيواأمريكية التي ت�ستهدف ت�سفية 

الالجئني  عودة  حق  و�سطب  الفل�سطينية  الق�سية 
القرن  �سيما �سفقة  وال  اأر�سهم،  اإىل  الفل�سطينيني 

وخمطط ال�سم.
الفل�سطينية  الق�سية  مع  الوقوف  اأن  الوفد  واعتر 
ومواجهة املخططات العدوانية هو وقوف مع لبنان 
الذي يواجه اليوم حربًا ت�ستهدف �سموده ومقاومته.
النخالة،  زياد  القائد  االأمني  ا�ستعر�س  جانبه،  من 
�سيما  وال  املنطقة،  يف  ال�سيا�سية  التطورات  اآخر 
اليوم  تتعر�س  التي  الفل�سطينية  الق�سية  اأو�ساع 
"�سفقة  من  ال�سهيواأمريكية  الت�سفية  ملخططات 
القرن" و"قرار ال�سم" وت�سارع خطوات التطبيع من 
قبل بع�س االأنظمة العربية، يف ظل رف�س ال�سارع 
للق�سية  طعنة  ي�سكل  الذي  امل�سار  لهذا  العربي 

الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  وجرمية  الفل�سطينية، 
واأ�رشاه وقواه املقاومة.

والقوى  لالأحزاب  املهم  الدور  على  النخالة،  و�سدد 
العربية يف دعم الق�سية الفل�سطينية والوقوف معها 
واإىل جانبها يف مواجهة املخططات التي ال ت�ستهدف 
وال  العربية،  ال�ساحة  كل  واإمن��ا  فح�سب،  فل�سطني 
لالإدارة  املناه�سة  واحلركات  والدول  القوى  �سيما 

االأمريكية وخمططاتها العدوانية.
ونوه االأمني العام بالدور املميز الذي توؤديه االأحزاب 
الق�سية  من  ومبواقفها  اللبنانية،  الوطنية  والقوى 
الهجمة  يواجه  الذي  املجاهد  و�سعبها  الفل�سطينية 
ا�ستمرار  ويوؤكد  ونيف،  قرن  منذ  اال�ستعمارية 
اال�ستعماري  بامل�رشوع  الهزمية  اإحلاق  مقاومته حتى 

ال�سهيوين وحترير فل�سطني كل فل�سطني.
الالجئني  مت�سك  النخالة،  ال��ع��ام  االأم���ني  واأك���د 
على  والثبات  العودة،  بحق  لبنان  يف  الفل�سطينيني 
اللبنانية  االأو���س��اع  عن  بالنف�س  الناأي  �سيا�سة 
ملعاجلة  اللبنانيني  امل�سوؤولني  ودع��وة  الداخلية، 
وامل�سارعة  للفل�سطينيني،  االجتماعية  االأو�ساع 
العي�س  لهم  تتيح  التي  املدنية  احلقوق  باإعطائهم 
بكرامة حتى حتقيق العودة اإىل فل�سطني املحررة من 

رج�س االحتالل ال�سهيوين البغي�س.  

القائد "النخالة" ي�ّسدد على اإ�سقاط امل�ساريع الإ�سرائيلية الأمريكية �سد 
الق�سية الفل�سطينية

خالل ا�ستقباله وفد من الحزاب وال�سخ�سيات اللبنانية

الأ�سريوليد دقة

ال�سجن داخل  من  وكاتب  مفكر 
باقة  يف   1961 عام  دقة  اأ�سعد  منر  وليد  ولد 
 ،25-3-1986 منذ  معتقل  وهو  الغربية، 
اإىل  االنتماء  بتهمة  املوؤبد  بال�سجن  وحمكوم 
وقتل  وخطف  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 
عام  اأوائل  نتانيا،  يف  متام"  "مو�سيه  اجلندي 
25-1- منذ  االنفرادي  العزل  يف  وهو   ،1985

.2017
اأن يكون ع�سواً يف التجمع الوطني  اختار وليد 
الدميقراطي، وقد انتخب غيابيًا ع�سواً يف اللجنة 
املقالة  يف  متمر�س  كاتب  وهو  للتجمع،  املركزية 

والريا�سة. املطالعة  ويهوى  ال�سيا�سية، 
وليد  عن  االإفراج  يتم  اأن  املفرو�س  من  وكان 
اإ�رشائيل  تراجعت  التي  الرابعة  الدفعة  �سمن 

تنفيذها. عن 
�سناء  وال�سحفية  بالنا�سطة  ارتبط  وليد 
 ،1996 عام  عليها  تعّرف   ،1999 عام  �سالمة 
االأ�رشى  عن  لتكتب  �سجنه  يف  زارته  حيث 
ل�سحيفة  تكتب  كانت  كونها  ومعاناتهم 
عقدا  يافا،  مدينة  يف  ت�سدر  والتي  ال�سّبار 
10/8/1999، وقد تقدما بطلب  قرانهما يف يوم 
القران  عقد  مت  وفعاًل  ال�سجن،  يف  القران  لعقد 
تاريخ  يف  �سابقة  �سكل  والذي  ال�سجن  داخل 

االأ�سرية. احلركة 
حياته  يف  وا�سعة  خراٍت  وليد  اكت�سب 
على  وح�سل  عالية،  ثقافية  وقدراٍت  االعتقالية 
ويعتر  ال�سيا�سية،  العلوم  يف  املاج�ستري  �سهادة 
احلركة  ومثقفي  مفكري  اأبرز  اأحد  االأ�سري 
كتاب  اأبرزها  مهمة  موؤلفات  عدة  وله  االأ�سرية، 

الوعي". "�سهر 
ال�سجون،  يف  التعذيب  عن  يتحدث  وليد  كتاب 
من  االأ�رشى  له  يتعر�س  ما  على  فيه  ركز 
ت�سعر  اأن  دون  تعذيب  ومدرو�س،  ممنهج  تعذيب 
ويقول:  التعذيب،  هذا  جراء  اأثرا  يظهر  اأو  باالأمل 
االإن�سان  يعي�س  اأن  من  واأق�سى  ا�سد  هناك  لي�س 
قادراً  يكون  اأن  دون  والعذاب  بالقهر  اإح�سا�سا 
اإنه  وم�سدره،  �سببه  وحتديد  و�سفه  على 
االإن�سانية  الكرامة  وفقدان  بالعجز  ال�سعور 

بالقهر. يقني  الال  يجتمع  عندما 
النا�س  يهتم  ال  قد  كتابه:  يف  وليد  ي�سيف 
داخل  جتري  التي  بالتفا�سيل  االأ�سوار  خارج 
التفا�سيل  هذه  اأهمية  يدرك  من  لكن  ال�سجون، 
يف  الفرد  على  والرتبوية  النف�سية  وتداعياتها 
خطورة  يفهم  كال�سجون  مغلقة  موؤ�س�سة  حياة 
وعي  �سياغة  اإعادة  يف  االإ�رشائيلي  امل�رشوع 
التفا�سيل،  اأدق  يف  املنا�سلني  هوؤالء  وتروي�س 
مبثابة  هي  اليوم  االإ�رشائيلية  ال�سجون  اإن 
فل�سطيني  جيل  لطحن  �سخمة  موؤ�س�سات 
التاريخ  عرفها  موؤ�س�سة  اأ�سخم  هي  بل  بكامله، 

املنا�سلني. من  جليل  الوعي  �سهر  الإعادة 
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اخلالف حول فرتة الت�سغيل �سُيحل يف”البيت الإفريقي”

رئي�س وزراء اإثيوبيا: �سنبداأ ملء خزان �سد 
النه�سة ولن نلحق ال�سرر مب�سر 

قراءة/ حممد علي
---------------- 

�سحفيه  ت�رشيحات  يف  ب��ي  اآ وق��ال 
مع  “خالفنا  م�������س:  اأ ل��ه  ن�����رشت 
وم��لء  الت�سغيل  ف��رتة  ح��ول  م�رش 
االإفريقي”  البيت  يف  �سيحل  ال�سد 
و�سنبداأ  مب�رش  ن�رش  “لن  م�سيفا 
مو�سم  من  لال�ستفادة  ال�سد  م��لء 
وزارة  وكانت  الغزيرة”.  االأم��ط��ار 
امل����وارد امل��ائ��ي��ة وال���ري امل�����رشي��ة، 
ت��واردت  التي  ن��ب��اء  االأ على  علقت 
ملء  عملية  يف  ثيوبيا  اإ ب��دء  ح��ول 
�سري  من  بالرغم  �رشا،  النه�سة  �سد 
امل��ف��او���س��ات ب��ني ال���دول ال��ث��الث 
حاليا.  وم�رش(  وال�سودان،  ثيوبيا،  )اإ

املوارد  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
املهند�س  امل�رشية،  وال��ري  املائية 
اأي  توجد  “ال  نه  اإ ال�سباعي،  حممد 
م�سيفا  االأمر”،  بذلك  معلومات 
�سد  م��ل  ب��دء  ع��ن  حت��دث  “من  اأن 

ي�ساأل  احلالية،  الفرتة  خالل  النه�سة 
كالمه  �سحة  يثبت  وعما  ذلك،  عن 
اإىل  ال�سباعي،  �سار  واأ عدمه”.  من 
م�رش  بني  م�ستمرة  املفاو�سات  اأن 
يوجد  ال  لكن  ثيوبيا،  واإ وال�سودان 

عن  معربا  الراهن،  الوقت  حتى  جديد 
اليوم  اجتماعات  “تخرج  اأن  يف  اأمله 
قوى  يف  القيادي  وك��ان  ب�سيء”. 
حممد  بال�سودان  والتغيري”  “احلرية 
ثيوبية  االإ احلكومة  باأن  �رشح  وداعة، 
�رشا،  النه�سة  �سد  م��لء  يف  ب��داأت 
ح�سة  نق�س  يف  ت�سبب  الذي  االأمر 
“جميع  اأن  م�سريا  ال�سودان،  يف  املياه 
ال�سودان  واأن  ذل��ك  ت��وؤك��د  دل���ة  االأ
ليه  اإ ترد  التي  املياه  قلة  من  ا�ستكى 

احلايل. يوليو  يف 
بيانا  امل�رشية  الري  وزارة  واأ�سدرت 
حمادثات  خالفات  حول  يومني  قبل 
ما  نها  اأ اإىل  م�سرية  النه�سة،  �سد 
الفني  امل�����س��ار  يف  ج��وه��ري��ة  زال��ت 

لقانوين. وا

النه�سة لال�ستفادة من مو�سم الأمطار  �سد  اإن بالده �سوف تبداأ ملء خزان  اأحمد،  اآبي  قال رئي�س الوزراء الإثيوبي، 
اأي �سرر. اأنه لن يلحق مب�سر  الغزيرة، م�سددا على 

اأغني�س  املتحدة  االأمم  مقررة  اعترت 
الذي  االأمريكي  الهجوم  اأن  كاالمار 
القد�س  فيلق  ق��ائ��د  بحياة  اأودى 
احل�سد  يف  والقيادي  �سليماين  قا�سم 
ميثل  املهند�س  مهدي  ابو  ال�سعبي 

الدويل. للقانون  انتهاكا 
ن��ي��ي�����س  اأ امل��ت��ح��دة  االأمم  م���ق���ررة 
بالقتل  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ك���االم���ار 
خ���ارج ن��ط��اق ال��ق�����س��اء واالإع���دام 
النقاط  ت�سع  والتع�سفي  الفوري 
ع��ل��ى ح���روف اجل��رمي��ة االم��ريك��ي��ة 
قا�سم  الفريق  بحق  ارتكبت  التي 
املهند�س  م��ه��دي  واب���و  �سليماين 
يف  الدويل  بغدد  مطار  طريق  على 

العراق. العا�سمة 
امل���ق���ررة االمم��ي��ة اع��ت��رت ه��ج��وم 
الذي  امل�سرية  االمريكية  الطائرة 
و  �سليماين  ا�ست�سهاد  اىل  ادى 
الثاين  كانون  يناير/  يف  املهند�س 
الدويل  للقانون  انتهاك  هو  املا�سي 
متهمة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ومل��ي��ث��اق 
كافة  ادل��ة  تقدمي  بعدم  وا�سنطن 
لدى  �سليماين  موكب  �رشب  لرتبري 
اأن  اىل  ولفتت  بغداد.  مطار  مغاردته 

اأول  كان  امل�سرية  بالطائرة  الهجوم 
دولة  فيها  حتدثت  معروفة  واقعة 
هجوم  لترير  النف�س  عن  الدفاع  عن 
دولة  اأرا�سي  على  دولة  ممثل  على 
تقرير  ويف  امل�ستقلة  املحققة  ثالثة. 
عمليات  عن  امل�ساءلة  اىل  يدعو  لها 
الطائرات  با�ستخدام  العمد  القتل 
تنظيم  م��ن  امل��زي��د  واىل  امل�����س��رية 
عدم  ا�ستغربت  اال�سلحة  ا�ستخدام 
بهذا  للم�ساءلة  االمن  جمل�س  حترك 
اىل  ال�سمت  بالتزام  واتهمته  االمر 
الوقت  يف  اع��ت��رت  كما  بعيد  ح��د 
ح��رج  وق���ت  يف  ال��ع��امل  ان  نف�سه 
يتعلق  عندما  حمتملة  حتول  ونقطة 

امل�سرية. الطائرات  با�ستخدام  االأمر 
بعد  كاالمار  تقدم  اأن  املقرر  ومن 
ملجل�س  حت��ق��ي��ق��ه��ا  ن��ت��ائ��ج  ي��وم��ني 
الدول  �سيعطي  مما  ن�سان،  االإ حقوق 
ملناق�سة  ف��ر���س��ة  ف��ي��ه  االأع�����س��اء 
به.  ال��ق��ي��ام  يتعني  ال���ذي  ال��ت��ح��رك 
ع�سوا  لي�ست  املتحدة  وال��والي��ات 
قبل  منه  ان�سحبت  ذ  اإ باملجل�س، 

مني. عا
ق/د

“اإنرتفاك�س”  نباء  اأ وكالة  ف��ادت  اأ
ن���ه مت  ال��رو���س��ي��ة ال���ث���الث���اء ب���اأ
عامة  عالقات  م�ست�سار  اعتقال 
الرو�سية  الف�ساء  وكالة  لرئي�س 
اخليانة.  بتهمة  “رو�سكوزمو�س” 
امل�ست�سار  اأن  اإىل  التقرير  �سار  واأ
�سافرونوف،  ي��ف��ان  اإ ه��و  املعتقل 
�سحيفتي  يف  �سحفيا  يعمل  وكان 
و”فيدومو�ستي”  “كومري�سانت” 
كم�ست�سار  عمله  وتوىل  البارزتني، 
ل��دمي��رتي  االإع��الم��ي��ة  لل�سيا�سة 
رو�سكوزمو�س  رئي�س  روجوزين 
التقرير  ولفت  فقط.  �سهرين  قبل 
ت��ك��ون  “قد  ال��ق�����س��ي��ة  اأن  اإىل 
ال�سابق  ال�سحفي  بعمله  مرتبطة 
كما  اجلي�س”.  ع��ن  ومن�سوراته 
الق�سية  اأن  رو�سكوزمو�س  اأكدت 
يف  ���س��اف��رون��وف  بعمل  تتعلق  ال 
اإىل  �سارة  االإ جتدر  الف�ساء.  وكالة 
يف  عليها  ُيعاقب  جرمية  اخليانة  اأن 
اإىل  ت�سل  مل��دة  بال�سجن  رو�سيا 
�سافرونوف  وا�سطر  ع��ام��ا.   20
كومري�سانت  �سحيفة  مل��غ��ادرة 

فيه  زعم  مقال  بعد  املا�سي  العام 
الرو�سي  االحتاد  جمل�س  رئي�سة  اأن 
ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا م��ات��ف��ي��ي��ن��ك��و ���س��ت��رتك 
رئي�سة  لت�سبح  قريبا  من�سبها 
ويف  الرو�سي.  التقاعد  ل�سندوق 
االأمن  جهاز  اأعلن  نف�سه،  ال�سياق 
امل�ست�سار  اأن  الرو�سي  الفيدرايل 
به  م�ستبه  اليوم  اعتقاله  مت  الذي 
حللف  ���رشي��ة  معلومات  نقله  يف 

“الناتو”. االأطل�سي  �سمال 
م����ن  االأ ج��ه��از  ب��ي��ان  يف  وج����اء 
ال�ساأن:  هذا  يف  الرو�سي  الفدرايل 
املدير  م�ست�سار  على  القب�س  “مت 
الرو�سية  الف�ساء  لوكالة  العام 
ي��ف��ان  اإ “رو�سكو�سمو�س”، 
كان  مو�سكو.  يف  ���س��اف��رون��وف، 
مهام  بتنفيذ  موكال  �سافرونوف 
اال�ستخبارات  وك���االت  الإح���دى 
وت�سليم  وجمع  الناتو،  حللف  التابعة 
بالتعاون  املتعلقة  الدولة  ���رشار  اأ
واالأمن  والدفاع  التقني  الع�سكري 

الوكالة”. ملندوب  رو�سيا  يف 
ق/د

وم�رش  ملانيا  اأ خارجية  وزراء  اأك��د 
عن  ال��ث��الث��اء،  وف��رن�����س��ا،  واالأردن 
االإ�رشائيلية،  “ال�سم”  خلطة  رف�سهم 
يف  ال�سالم”  “تهدد  نها  اأ من  حمذرين 
م�سرتك،  بيان  يف  ذلك  جاء  املنطقة. 
ملكتب  االإلكرتوين  املوقع  على  ن�رش 
عقب  و���س��در  مل��ان��ي��ة،  االأ اخل��ارج��ي��ة 
اليوم.  ل��ل��وزراء،  افرتا�سي  مت��ر  م��وؤ
وجهات  “تبادلنا  البيان:  يف  وج��اء 
لعملية  احلايل  الو�سع  ب�ساأن  النظر 
االأو����س���ط،  ال�������رشق  يف  ال�����س��الم 
واأ���س��اف  قليمية”.  االإ وتداعياتها 

اإ�رشائيل  �سم  عملية  اأي  اأن  البيان 
يف  املحتلة  الفل�سطينية  لالأرا�سي 
الدويل  للقانون  انتهاك  هي   1967
وتابع  ال�سالم.  عملية  اأ�س�س  وتهدد 
نعرتف  “لن  اخلارجية:  وزراء  بيان 
مل   1967 ح��دود  على  تغريات  ب��اأي 
وحذر  ال�رشاع”.  طرفا  عليها  يتفق 
)�سم  اخلطوة  “تلك  اأن  من  البيان 
تداعيات  لها  �سيكون  حمتلة(  اأرا�س 
املنطقة،  وا�ستقرار  اأمن  على  خطرية 
لتحقيق  الرامية  اجلهود  و�ستعرقل 
اإن  اأي�سا  وقال  و�سامل”.  عادل  �سالم 

تداعيات  لها  يكون  “قد  اخلطوة  تلك 
واأكد  اإ�رشائيل”.  مع  العالقة  على 
“التزامهم  ع��ل��ى  ي�����س��ا  اأ ال����وزراء 
التفاو�س  عر  الدولتني  بحل  الثابت 
���س��ا���س ال��ق��ان��ون ال���دويل  ع��ل��ى اأ
ال�سلة”.  ذات  املتحدة  االأمم  وقرارات 
كيفية  “ناق�سنا  ب��ال��ق��ول:  واختتم 
اإ�رشائيل  بني  مثمر  حوار  بدء  اإع��ادة 
دعمنا  وتقدمي  الفل�سطيني،  واجلانب 
للمفاو�سات”.  م�سار  ت�سهيل  يف 
غور  منطقة  �سم  اإ�رشائيل  وتعتزم 
بال�سفة  امل�ستوطنات  وجميع  االأردن 

ما  وهو  ل�سيادتها،  املحتلة  الغربية 
م�ساحة  من  باملئة   30 نحو  يعادل 

. ل�سفة ا
احلكومة  ت�رشع  اأن  املقرر  من  وكان 
يف  ال�سم،  عملية  يف  االإ�رشائيلية 
لكن مل  اجلاري،  يوليو/متوز  االأول من 
ورف�سا  ال�ساأن.  بهذا  قرار  اأي  ي�سدر 
ينظم  ���رشائ��ي��ل��ي،  االإ املخطط  لهذا 
يونيو/ مطلع  منذ  الفل�سطينيون 
�سعبية  فعاليات  املا�سي،  حزيران 

غزة. وقطاع  ال�سفة  يف  وجماهريية 
ق/د

الثالثاء،  ال��ع��راق��ي،  الق�ساء  اأع��ل��ن 
بالنظر  خمت�سة  حتقيق  هيئة  ت�سكيل 
�ساعات  بعد  االغتياالت،  جرائم  يف 
اجلماعات  �سوؤون  خبري  اغتيال  من 
وق��ال  الها�سمي.  ه�سام  امل�سلحة 
بيان  يف  االأع��ل��ى،  الق�ساء  جمل�س 
ن�سخة  ن��ا���س��ول  االأ تلقت  مقت�سب 
حتقيقية  هيئة  “ت�سكيل  قرر  نه  اإ منه، 
ا?دعاء  وع�سو  ق�ساة   3 من  ق�سائية 
جراي?م  يف  بالتحقيق  تخت�س  عام، 
ب��غ��داد  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  االغ��ت��ي��االت 

وبالتن�سيق  املحافظات  بقية  ويف 
القرار  ياأتي  الداخلية”.  وزارة  مع 
جمموعة  اإط���الق  م��ن  �ساعات  بعد 
الها�سمي  على  الر�سا�س  م�سلحة 
والذي  ببغداد،  منزله  اأمام  عاما(،   47 (
امل�ست�سفى،  اإىل  نقله  بعد  احلياة  فارق 
اغتيال  على  وردا  اأمني.  م�سدر  وفق 
ال���وزراء  رئي�س  اأط��ل��ق  الها�سمي، 
ثالثة  بيان،  يف  الكاظمي،  م�سطفى 
القتلة،  وحما�سبة  مالحقة  وهي  وعود، 
اإىل  االغتياالت  بعودة  ال�سماح  وبعدم 

بيد  ال�سالح  وبح�رش  العراقي،  امل�سهد 
املتحدة  االأمم  من  كل  ونددت  الدولة. 
باغتيال  وبريطانيا  املتحدة  والواليات 
العراقية  ال�سلطات  ودعت  الها�سمي، 
اغتياله.  عن  امل�سوؤولني  حما�سبة  اإىل 
ب�سوؤون  خمت�س  خبري  والها�سمي 
لفات  موؤ ول��ه  امل�سلحة،  اجل��م��اع��ات 
و”القاعدة”،  “داع�س”  تنظيمي  عن 
عن  و”نبذة  داع�س”،  “عامل  بينها 
و”تنظيم  العراق”،  يف  القاعدة  تاريخ 
من  اأكر  بجانب  الداخل”،  من  داع�س 

ب�سحف  ُن�رشت  وبحث  مقالة   500
واأجنبية.  وعربية  عراقية  وجم��الت 
ال��ف��ور  ع��ل��ى  ج��ه��ة  اأي  ت��ع��ل��ن  ومل 
الها�سمي.  اغتيال  عن  م�سوؤوليتها 
يف  لوفة  ماأ ظاهرة  االغتيال  وعمليات 
يتم  ما  وغالبا  �سنوات،  منذ  العراق، 
ف�سائل  اإىل  االتهام  اأ�سابع  توجيه 
ت�سفية  ت�ستهدف  م�سلحة  �سيعية 
وهو  الأفكارها،  واملناوئني  خ�سومها 

الف�سائل. هذه  عادة  تنفيه  ما 
ق/د

يف  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�سة  اأعلنت 
ّن  اأ الثالثاء  الم  ك��اري  كونغ  هونغ 
قانون  ب�رشامة”  “�ستطّبق  حكومتها 
بكني  فر�سته  ال��ذي  القومي  االأم��ن 
امل�ستعمرة  على  املا�سي  االأ�سبوع 
هذا  يف  موّجهة  ال�سابقة،  الريطانية 
اإىل  اللهجة  �سديد  حت��ذي��راً  االإط���ار 
متر  موؤ خالل  الم  وقالت  “املتطرفني”. 
كونغ  هونغ  “حكومة  ّن  اإ �سحايف 
القانون”،  ه��ذا  ب�����رشام��ة  �ستطّبق 
املتطّرفني  اأولئك  اأح��ّذر  نا  “اأ م�سيفة 
اأو  القانون  ه��ذا  انتهاك  حماولة  من 
ّن عواقب خرق  الأ احلمر  اخلطوط  جتاوز 

للغاية”. خطرية  القانون  هذا 
لبكني  املوالية  امل�سوؤولة  وح��اول��ت 
القانون  ّن  اأ اإىل  مواطنيها  نة  طماأ
يبدو  ال��ذي  بال�سوء  “لي�س  اجل��دي��د 
ّن��ه  اأ ّك��دة  م��وؤ ليهم،  اإ بالن�سبة  عليه” 
فر�س  اإع����ادة  حل��ك��وم��ت��ه��ا  �سيتيح 
وا�ستعادة  االأم��ن  وب�سط  اال�ستقرار 
طوال  �سهدت  بعدما  باملدينة  الثقة 

بالدميوقراطية  مطالبة  تظاهرات  اأ�سهر 
وقالت  و�سغب.  عنف  اأعمال  تخّللتها 
الذي  بال�سوء  “لي�س  القانون  ّن  اإ الم 
كونغ”،  لهونغ  بالن�سبة  عليه  يبدو 
الوقت  م��رور  “مع  ّن��ه  اأ على  م�سّددة 
+بلد  مببداأ  اأكر  الثقة  �ست�سبح   )…(
هونغ  ومب�ستقبل  بنظامني+  واح���د 
قبيل  وافقت  ال�سني  وكانت  كونغ”. 
بريطانيا  من  كونغ  هونغ  ت�سّلمها 
“بلد  م��ب��داأ  اعتماد  على   1997 يف 
للمدينة  ي�سمح  الذي  بنظامني”  واحد 
اأي  ق��رن،  ن�سف  ط��وال  حتتفظ  ب��اأن 
املتمّيز  بنظامها   ،2047 العام  لغاية 
وبحكم  احل���رّي���ات  م��ن  ك��ب��ري  ب��ق��در 
ق�سائية  وبا�ستقاللية  ذات��ي  �سبه 
فر�ست  ب��ك��ني  ل��ك��ّن  وت�����رشي��ع��ي��ة. 
كونغ  هونغ  يف  املا�سي  ���س��ب��وع  االأ
و�سع  بهدف  القومي  لالأمن  قانونًا 
يف  ال�سيا�سية  لال�سطرابات  ح��ّد 
بعد  ليها  اإ اال�ستقرار  واإع��ادة  املدينة 
ال�سخمة  االح��ت��ج��اج��ات  م��ن  ع���ام 

تخّللتها  والتي  للدميوقراطية  يدة  املوؤ
اجلديد  والقانون  وعنف.  �سغب  اأعمال 
التخريب  اأعمال  على  يعاقب  ال��ذي 
مع  والتواطوؤ  واالإره��اب  واالنف�سال 
اخلوف  من  مبوجة  ت�سّبب  اأجنبية،  قوى 
ال�سابقة  الريطانية  امل�ستعمرة  يف 
االآراء  بع�س  يجرم  ّن���ه  واأ �سّيما  ال 
احلكم  اأو  لال�ستقالل  الدعوات  مثل 
لعنا�رش  اجلديد  القانون  ويتيح  الذاتي. 
علني  ب�سكل  العمل  ال�سينيني  االأمن 
احلماية  جدار  ي�سقط  كما  املدينة،  يف 
ال��ق��ان��وين امل��وج��ود ب��ني حم��اك��م ال��ّر 
احلزب  عليها  ي�سيطر  التي  الرئي�سي 
امل�ستقّل  والق�ساء  احلاكم  ال�سيوعي 
ّن  اأ ال�سني  وتوؤكد  كونغ.  هونغ  يف 
اال�ستقرار،  اإع��ادة  �سيتيح  القانون 
ّي��دة  امل��وؤ االحتجاجات  م��ن  ع��ام  بعد 
احلريات  يخنق  ول��ن  للدميوقراطية، 
�سغرية  قلية  “اأ �سوى  ي�ستهدف  ولن 
اخلارجية  وزي��ر  ن��ّدد  ب��دوره  للغاية”. 
الذي  بالقرار  بومبيو  مايك  االأمريكي 

االإثنني  كونغ  هونغ  حكومة  اأ�سدرته 
بتنقيح  املدينة  مدار�س  مبوجبه  واأمرت 
اأن  ميكن  مدر�سي  كتاب  ّي  اأ زالة  اإ و  اأ
القومي  االأمن  قانون  م�سمونه  ينتهك 
املا�سي  االأ�سبوع  بكني  فر�سته  الذي 
ال�سابقة.  الريطانية  امل�ستعمرة  على 
مل  ح��ني  “يف  بيان  يف  بومبيو  وق��ال 
قانون  به  كتب  الذي  احلر  بعد  يجّف 
ال�سلطات  ّن  فاإ القمعي،  القومي  االأمن 
بداأت  اأورويّلي–  اإجراء  –ويف  املحلّية 
تنتقد  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  زال��ة  ب��اإ  )…(
رفوف  من  ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب 
ال�سعارات  وبحظر  العاّمة،  املكتبات 
من  االآن  تطلب  وه��ي  ال�سيا�سية، 
ّن  اأ واأ�ساف  الرقابة”.  فر�س  املدار�س 
يف  ما�ٍس  ال�سيني  ال�سيوعي  “احلزب 
واعتر  حّرة”.  كونغ  لهونغ  تدمريه 
االإج��راءات  هذه  ّن  اأ االأمريكي  الوزير 
حقوق  على  “هجمات  اإطار  يف  تندرج 

وحرياته”. كونغ  هونغ  �سعب 
ق.د

العاملية،  ال�سحة  منظمة  علقت 
ال�سني  ت�سجيل  على  م��رة،  الأول 
اإ�سابة  حالة  اأول  املا�سي  االأحد  يوم 
ال�سحة  وقالت  الدبلي".  ب�"الطاعون 
الثالثاء  اليوم  لها  بيان  يف  العاملية، 
ت��ط��ورات  كثب  ع��ن  “تراقب  ن��ه��ا  اإ
ال�سني”،  يف  ال��دب��ل��ي  ال��ط��اع��ون 
ه��ذا  ت���رى  “ال  ن��ه��ا  اأ اإىل  م�����س��رية 
املرحلة  يف  حقيقيا  خطرا  الطاعون 
يف  ال�سلطات  وك��ان��ت  احلالية”. 
ال�سينية،  الداخلية  منغوليا  منطقة 
ق�سوى،  تاأهب  حالة  عن  اأعلنت  قد 
دبلي  طاعون  حالة  عن  االإبالغ  بعد 
املا�سي،  االأح��د  ي��وم  بها،  م�ستبه 
جائحة  يف  ت�سبب  الذي  املر�س  وهو 
اللجنة  واأطلقت  االأ�سود”.  “املوت 
ال�سينية  نور  بيان  ملدينة  ال�سحية 
تخ�سع  التي  منغوليا،  منطقة  يف 
امل�ستوى  من  نذارا  اإ الذاتي،  للحكم 
يف  م�ستوى  اأدنى  ثاين  وهو  الثالث 

ويحظر  م�ستويات،  اأربعة  من  نظام 
التي  احليوانات  واأكل  �سيد  التنبيه 
ويطلب  ال��ط��اع��ون،  تنقل  اأن  ميكن 
حاالت  اأي  عن  االإبالغ  اجلمهور  من 
بدون  حمى  اأو  طاعون  نها  اأ ي�ستبه 
عن  ب��الغ  االإ مع  وا�سحة،  اأ�سباب 
نه  اأ ذ  اإ ميت،  اأو  مري�س  �سنجاب  اأي 

للمر�س. ناقل  نه  باأ معروف 
ت�سببه  ال��ذي  “الطاعون”،  وي��ع��د 
لدغات  طريق  عن  وينتقل  البكترييا 
هو  امل�سابة،  واحليوانات  الراغيث 
البكتريية  االلتهابات  اأخ��ط��ر  اأح��د 
الع�سور  ويف  الب�رشية،  تاريخ  يف 
يف  االأ�سود  املوت  ت�سبب  الو�سطى، 
يف  �سخ�س  مليون   50 ح��وايل  قتل 
الدبلي،  الطاعون  ويت�سبب  اأوروبا. 
الثالثة،  الطاعون  اأ�سكال  اأحد  وهو 
باالإ�سافة  اللمفاوية،  العقد  تورم  يف 

والق�سعريرة. احلمى  اإىل 
ق/د

كالمار توجه اتهامات قوية لوا�سنطن 
ب�سبب اغتيال ال�سهيد �سليماين

وتتهمه بـ”اخليانة العظمى”

املخابرات الرو�سية تقب�س
 على جا�سو�س ينقل معلومات �سرية 

وح�سا�سة حللف “الناتو” 

ُنحّذر اإ�سرائيل من اأّن خّطة “ال�سم” انتهاٌك للقانون الدويل

الأردن وم�سر وفرن�سا واأملانيا: لن نعرتف باأي تغيري يف حدود 67 

بعد �ساعات من اغتيال الها�سمي.. 

الق�ساء العراقي ي�سكل هيئة حتقيق يف جرائم الغتيالت

اأزمة”هونغ كونغ”.. 

رئي�سة ال�سلطة التنفيذية تتعّهد بتطبيق قانون الأمن القومي “ب�سرامة” 

ت�سريحات مهمة لل�سحة العاملية حول 
ال�سني الدبلي" يف  "الطاعون 
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ت�سابتي   علي  ال�سيخ  الق�سرية  الأفالم  منتج  مع  حوار  " يف  " التحرير 

الفيلم الق�سري الذي اأجنزته ويحمل
 عنوان " كورونا "

بقلم / اأ . خل�سر . بن 
�سف يو

---------------- 
فكرت  كيف  التحرير:بداية 

اإجناز فيلم ق�سري حول  يف 
؟  جائحة كورونا 

الفيلم  ه���ذا  خ���الل  م��ن  اأردت 
ويحمل  اأجن��زت��ه  ال��ذي  الق�سري 
من  يرى  اأن   " كورونا   " عنوان 
�رشورة  اجلزائري  املواطن  خالله 
لتجنب  باالأ�سباب  واالأخذ  الوقاية 

. اجلائحة  هذه  كارثة 

اجلوانب  هي  التحرير:ما 
التي ركزت عليها يف هذا 

؟ الق�سري  الفيلم 
التعريف  حاولت  الفيلم  هذا  يف 
التي  ال��ك��ارث��ي��ة  اجل��ائ��ح��ة  ب��ه��ذه 
عر  ره��ي��ب  ب�سكل  ان��ت�����رشت 
رب��وع امل��ع��م��ورة واخل��ط��ر ال��ذي 
جراء  النا�س،  على  ت�سكله  باتت 

بقواعد  االلتزام  وع��دم  االإهمال 
ال�سحية  االأمن 

جتربتك  �سوء  التحرير:على 

يف هذا اجلانب كيف تقّيم 
يف  الق�سري  الفيلم  واقع 

اجلزائر ؟

اإىل  الق�سري  الفيلم  يحتاج  ال 
اإم��ك��ان��ي��ات م��ال��ي��ة ك��ب��رية وه��و 
ر�سالة  اإي�سال  يف  مهم  عامل 
م��ه��م��ة ل��ل��ج��م��ه��ور وب��ت��ك��ل��ف��ة 
مييل  احل��ايل  وامل�ساهد  معقولة؛ 
هو  مما  وينفر  ق�سري  هو  ما  لكل 

. طويل 

م�ساريع  من  التحرير:هل 
؟ م�ستقبلية يف هذا اجلانب 

ق�سرية  ف���الم  اأ لعر�س  نح�رش 
وت��روي  امل��ع��ا���س  ال��واق��ع  حتكي 
ر�سائل  ذات  امل��واط��ن،  يوميات 
املجتمع  بق�سايا  وتهتم  هادفة 

. و�رشائحه  اأطيافه  مبختلف 

اأخرية  التحرير:كلمة 
؟ التحرير  جلريدة 

التحرير  جريدة  اأ�سكر  االأخري  يف 
الفر�سة،  ه��ذه  لنا  ت��اح��ت  اأ التي 
منرا  وجدنا  خاللها  من  والتي 
وقدراتنا  مواهبنا  عن  فيه  نعر 

. الفكرية 

�سكناه  مبقر  الوطني  والتكافل  للرتابط  الوطنية  للجمعية  الوطني  املن�سق  نائب  الكرومب  علي  ال�سيخ  زارت  التحرير 
الو�سول  �ساألنا عنه قبل  اأفالم ق�سرية وحني  اأدرار، منتج وخمرج عدة  ت�سابيت بولية  الرا�س بدائرة  بق�سر عريان 

بتوا�سع كبري  اأنه ميتاز  لنا  ل�سخ�سه، وذكروا  لنا احرتاما كبريا   واأبدوا  معه  للجلو�س  النا�س  ب�سغف  تفاجاأنا  منزله  اإىل 
 : امل�سوؤولني واأجرينا معه هذا احلوار  رغم عالقاته املميزة مع 

ملجلة  ���س��ف��ر  ال���ع���دد  ����س���در   
جملة  من  انتقلت  التي  "ميموريا" 
خا�س  بعدد  اأ�سبوعية  اإىل  �سهرية 
لعيد   58 ال  بالذكرى  باالحتفال 

الوطني. اال�ستقالل 
ايبدو"  "ميموريا  جملة  �ست�سدر  و 
"تابلويد"  �سكل  يف  اأ�سبوع  كل 
مو�سوعات  مع  �سفحة   16 من 

بالتاريخ. خا�سة 
)املوؤرخ  التجريبي  العدد  هذا  ويف 
اختري   ) و13جويلية   7 ب��ني  م��ا 
ا�ستقالل   1962" للغالف  عنوان  
بعد  افتكاكها  مت  حرية  اجل��زائ��ر: 
ملتظاهرين  �سورة  مع  مرير"  كفاح 
ج��زائ��ري��ني خ���رج���وا ل��الح��ت��ف��ال 
تظهر  حني  يف  بلدهم،  با�ستقالل 
امللفات  االأوىل  ال�سفحة  باأ�سفل 
اأولها  باملنا�سبة؛  اختيارها  مت  التي 
مع  ال��ت��ح��ري��ر  حل���رب  خم�س�س 
كيلر  ماك�سيم-�سارل  بورتريه 
العجيب  "امل�سري  ع��ن��وان  حت��ت 
و  اجلزائر"  من  ترحيله  مت  لطفل 
مدينة  تاريخ  ح��ول  الثاين  امللف 
حتت  العا�سمة  للجزائر  خ�س�س 
 " لفية  اأ عا�سمة  "اجلزائر:  عنوان 
مبو�سوع  خا�س  الثالث  امللف  و 
عنوان  يحمل  تاريخية  وق��ائ��ع 

."1957 �سنة  بربرو�س  معدومي 
"حتمية  بعنوان  م�ساهمة  ويف 
التاريخ"،  واج���ب  و  ال���ذاك���رة 
الناطق  االت�����س��ال  وزي���ر  ���س��ار  اأ
باحليمر،  عمار  احلكومة،  با�سم 
يف  ون��ح��ن  تفتقد  "اجلزائر  ان 
معرتف  معروفني  ملوؤرخني   2020
اجلدية  الدرا�سات  حيث  من  بهم 
والبناء  املا�سي،  واأحداث  للوقائع 
املنهجي  وال��ب��ح��ث  امل��و���س��وع��ي 

للم�سادر". النقدي  واال�ستغالل 
مواٍت  الوقت   " اأن  الوزير  واعتر 
بعد  م�سى،  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��ر 
البلد  خ��روج  من  �سنة   58 م��رور 

الطويل،  اال�ستعماري  ن��ري  م��ن 
مدر�سة  ب��روز  اأج��ل  م��ن  للعمل 
اأن  باعتبار  ج��زائ��ري��ة  تاريخية 
تاريخية  حمطة  تعي�س  اجل��زائ��ر 
حا�سمة  حمطة  وهي  ا�ستثنائية، 
وتفكيك  بناء  اإع���ادة  يف  تتمثل 
اأف�سل  ب��ن��اء  اأج��ل  م��ن  وت�سييد 
يف  هي  التي  اجلديدة  للجمهورية 
القائم  اجلمهوري  العقد  �سميم 
اأجل  من   ، ال54  االلتزامات  على 
بها  تعّهد  التي  جديدة  جهورية 
يف  انتخابه  منذ  اجلمهورية  رئي�س 

."2019 دي�سمر   12
موؤ�س�س  كتب  اأخ��رى  جهة  وم��ن 
افتتاحيته  يف  خليفة،  عمار  املجلة، 
ال�سهرية  م��ي��م��وري��ا  "جملة  اإن 
ت�سبح  ���س��دوره��ا  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
منطلق  م��ن  ���س��ب��وع��ي��ة  اأ ال��ي��وم 
ال���واج���ب ال��وط��ن��ي واحل��ت��م��ي��ة 
رئي�س  الإرادة  وا�ستجابة  املدنية 
التاريخ  و���س��ع  يف  اجل��م��ه��وري��ة 
يف  ون�����رشه  وتعليمه  وك��ت��اب��ت��ه 
اجلماعي،لتعزيز  امل�سعى  �سميم 

." الوطني  باالنتماء  ال�سعور 
وترية  تغريت  املجلة  اأن  واأ�ساف 
اأكر  قريبة  تكون  "حتى  اإ�سدارها 
العر�س  لتعزيز  واأي�سا  قرائها  من 

البلد". بتاريخ  املتعلق  ال�سحفي 
"جملة  اأن  خليفة  ال�سيد  واعتر 
بيداغوجية  داة  اأ باعتبارها  ميموريا 
التي  والبوتقة،  وللذاكرة  للتاريخ 
عا�سها  التي  االأحداث  فيها  جتتمع 
ما  اأو  املنية  وافتهم  ،ممن  الفاعلون 
لزاما  كان  احلياة  قيد  على  زال��وا 
مع  امل��وع��د  يف  تكون  اأن  عليها 
من  وُيحكى  ُيكتب  الذي  التاريخ، 
كثافة  اأك��ر  م��ادة  اقرتاحها  خالل 
لقرائها".  االآن  ق��رب  اأ ومواعيد 
ب  تباع  اجلزائر  تاريخ  اأ�سبوعية 

50 دج.
ق/ث

الكبري  ال�سعبي   ال�ساعر  اف��ت��ّك 
عني  مدينة  اب��ن   ، دبو�سي  العيد 
،امل��رت��ب��ة  امل�سيلة   والي���ة  احل��ج��ل 
الوطنية  "الكورونا"  جلائزة  الثالثة  
لل�سعر   " �سبح   " ق�سيدته  ع��ن 
ظّل  يف   2020 بن�سختها  ال�سعبي  
ي�سهدها  ال��ت��ي  ال�سحية  االأزم���ة 
التي  للم�سابقة  ُقّدم  وقد    ، العامل  
املرئي  التحا�رش  طريق  عن  اأقيمت 
من  ا  دبيًّ اأ ا  ون�سًّ عماًل   40 بعد،   عن 
على   - ال�سعبي    - امللحون  ال�سعر 

 . الوطن  م�ستوى 
 – امل�سابقة  حتكيم  جلنة  وقّيمت 
الوطني  االحت��اد  ط��رف  من  نّظمت 
اجل��زائ��ري��ني  ال�سعبيني  لل�سعراء 
بالبي�س  بلخري  حممد  الثقافة  ودار 
على  كبار  �سعراء   5 من  لفة  املوؤ   -
وبعد   ، ودكاترة   الوطني  امل�ستوى 

امل�ساركة  للق�سائد  نية  املتاأ القراءة 
با�ستعمال  وتقييمها  ومناق�ستها   ،
التكنولوجية  ال��و���س��ائ��ل  جميع 
الفائزين  اأ�سماء  ُتليت  وقد   ، املتاحة 
الن�س  قيمة  على  ب��اجل��وائ��ز،ب��ن��اًء 
على  ث��ريه  وت��اأ ن�سانيته  واإ دب���ي  االأ
على  الرتتيب  ج��اء  وق��د   ، املتلقي 
 : االأوىل  املرتبة   : التايل  النحوي 
عطوي  ال�ساعرين  ب��ني  منا�سفة 
املرتبة  بومو�س-  وميلود  القادر  عبد 
 . دبو�سي  العيد  ال�ساعر   : الثالث���ة  
جمال  ال�ساعر   : الرابع��ة   املرتبة   -
ال�ساعر   : اخلام�سة   املرتبة   - تواتي 
ت�سّلم  اأن  على   ، ب�سريي  اأح��م��د 
الحق  وق��ت  يف  للفائزين  اجل��وائ��ز 
املنظمة  الثقافية  املوؤ�س�سة  �ستحدده 
بح�سور  و�سيكون   ، للم�سابقة 

 . البليدة  والية  يف  ر�سمي 

قامة  اإ من  �سا�سي  االأ الهدف  وكان 
ه��ذا احل���دث ال��ث��ق��ايف االف��رتا���س��ي 
ال��ري��ادي  ال����دور  ت��ث��م��ني   ، ال��ه��ام 
واملثقفني   ال�سعراء  من  للمبدعني 
اختالف  على  الثقافة  وت��ع��زي��ز   ،
كتاب  على  وال��ت��ع��ّرف  ن��واع��ه��ا،  اأ
املحلي  امل�ستوى  على  جدد  و�سعراء 
ال��ت��ب��ادل  اأج���ل  وم���ن   ، وال��وط��ن��ي 
بني  ن�ساين  االإ واحل�ساري  الثقايف 
دور  اإىل  باالإ�سافة    ، ال�سعوب 
من  يكت�سيه  وم��ا  الفّعال  املثقف 
الر�سالة  ن�����رش  يف  ب��ال��غ��ة  ه��م��ي��ة  اأ
االأزمات  يف  وم�ساهمته   ، الهادفة 
عليه  ويفر�سه  يتوجب  مبا  واالأوبئة 
ومتفاعال  فاعال  الثقايف  الواجب  

 . جمتمعه  ق�سايا  مع 
دبو�سي  العيد  ال�ساعر  فوز  ويعتر 
حل�سور  تكري�سا  امل�����س��اب��ق��ة  يف 
هذه  يف  احلجيلية  دبية  االأ االأ�سماء 
�سار  حيث   ، الوطنية  امل�سابقة 
هذه  قيمة  يك�سف  �سنويا  تقليدا 
فاز  فقد  بداعيا،  واإ ثقافيا  املدينة 
الفّذ  ال�ساعر  وزميله  هو  �سابقا  
امل�سابقات  عديد  يف  دو�سن  زي��ان 
وحتى  والوطنية،  الوالئية  املحلية 

 . اجلزائر  خارج 
من  دبو�سي  العيد  ال�ساعر  ويعتر 
ر�سموا  الذين  احلجيليني  ال�سعراء 
حلظات  االأوىل  جتربتهم  خ��الل  من 
خالل  من  ويحاول   ، جميلة  �سعرية 
اخلا�سة يف  يته  اأن يقف على روؤ ذلك 
ن�رش  وقد   ، ال�سعبي  ال�سعر  كتابة 
يف  �سواء  له  �سعرية  ن�سو�س  عدة 

يومية  جرائد  اأو  اإلكرتونية  جمالت 
ف��ذاذ  االأ ال�سعراء  من  يعتر  كما   ،
الثقايف  الفعل  مي��ار���س��ون  ال��ذي��ن 
بفاعلية  املختلفة  وال��ن�����س��اط��ات 
جديد  باإ�سدار  موؤخرا  ترجمها  كبرية 

.  " اآهات   " ب�  مو�سوم 
ال�ساعر  ّن  اأ بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
ال��ع��ي��د دب��و���س��ي ب��و���س��ف��ه ق��ام��ة 
امل�سهد  يف  عالية  �سعبية  �سعرية 
بتجربته   ، اجل���زائ���ري  ال�����س��ع��ري 
عني  ا���س��م  رف��ع  وامل��م��ي��زة؛  الغنية 
 ، ع��ام��ة  وامل�سيلة  خا�سة  احل��ج��ل 
 ، والتمّيز  ب��داع  االإ �سماء  يف  عاليا 
واالإق�ساء  التهمي�س  يعاين  لكنه 
املعنية  اجلهات  ط��رف  من  املمنهج 
عاطل  فهو   ، وال��والئ��ي��ة  املحلية 
له  لي�س  ����رشة  اأ ورب  العمل  ع��ن 
يف   ، عائلته  به  يعيل  مدخول  ّي  اأ
اجلهات  من  دعما  يتلّقى  اأن  انتظار 
ق�����س��اء  اإ ت��ع��ّم��دت  ال��ت��ي  الثقافية 
الأ�سباب  وتهمي�سه  ال�ساعر  وعزل 
على  ا�سمه  وج��ود  رغ��م  جمهولة، 
ثالثون   ، دبية  واالأ ال�سعرية  ال�ساحة 
بقي  ا�سمه  ّن  اأ اّل  اإ فيها  كتب  �سنة 
يعاين   ، للمعنيني  بالن�سبة  نكرة 
االهتمام  وعدم  واالق�ساء  التهمي�س 
العيد  حكاية  ت�ستمر  متى  ف��اإىل   ،
حلمه  يتحقق   وهل   ، التهمي�س  مع 
عمل  من�سب  على  باحل�سول  يوما  
احلجرة  �سكناه  مقر  مبدر�سة  دائ��م 
11�سنة  فيها  ق�سى  التي   ، ال�سفراء 
االجتماعية                                                           بال�سبكة  كعامل 
يو�سف بن   . خل�رش   . اأ 

ال��روائ��ي  ال��ف��ي��ل��م  ع��ر���س  �سيتم 
مونية  للمخرجة  "بابي�سا"  الطويل 
العربي  الفيلم  مهرجان  خالل  مدور 
اجلنوبية(  )كوريا  ب�سيول  التا�سع 
 ، جويلية   21 اىل   16 م��ن  امل��ق��رر 
يف  املنظمون  عنه  اأع��ل��ن  ح�سبما 

للمهرجان. الر�سمي  املوقع 
مبدينة  "بابي�سا"  ع��ر���س  ت��ي  وي��اأ
اجلنوبية(  كوريا  )عا�سمة  �سيول 
وم��دي��ن��ة ب��و���س��ان )ج��ن��وب ���رشق 
"فوكو�س  برنامح  �سمن  ك��وري��ا( 
وامل�����س��ت��ق��ب��ل  احل���ا����رش   :2020
العربيات"  ال�سينما  مل��خ��رج��ات 
 "17" الوثائقي  الفيلم  جانب  اىل 
�سافاكوج  وداد  االردنية  للمخرجة 
�سنة  انتاجها  مت  ف��الم  اأ و   )2017 (
نورة"  "حلم  فيلم  �سيما  ال   2019
و  بوجمعة  هند  التون�سية  للمخرجة 
املثايل"  "املر�سح  و  "ميزان"  فيلمي 
اأمني  �سهد  ال�سعوديتني  للمخرجتني 

املن�سور. هيفاء  و 

ال��ذي  "بابي�سا"  فيلم  يتطرق  و 
جمموعة  يوميات  اىل  د   90 ي��دوم 
خالل  اجل��زائ��ري��ات  ال�����س��اب��ات  م��ن 
من  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  ت�سعينيات 
الأن  تتطلع  كانت  طالبة  ق�سة  خالل 
اأعمالها  تبيع  اأزياء  م�سممة  ت�سبح 

الليلية. املالهي  يف 
من  كل  الفيلم  هذا  اأدوار  يتقا�سم  و 
و  بوتلة  �سريين  و  احلكيم  �سمري 

دوماجني. زهرة  و  هيلدة  اأمرية 
مونية  للمخرجة  االول  الفيلم  نال  و 
الراحل  املخرج  ابنة  هي  التي  مدور، 
اجلوائز  من  العديد  مدور،  عزالدين 
دول  بعدة  ال�سينما  مهرجانات  يف 

م�رش. و  بفرن�سا  �سيما  ال  عربية، 
العربي  الفيلم  مهرجان  يهدف  و 
تناف�سية،  غري  تظاهرة  وهو  ب�سيول 
االنتاج  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل 

العربية. للبلدان  ال�سينماتوغرايف 
ق/ث

جملة تاريخ اجلزائر "ميموريا" ت�سبح 
اأ�سبوعية والعدد �سفر  �سدر اأم�س 

الثالثاء

افتّك املرتبة الثالثة يف امل�سابقة الوطنية لل�سعراء ال�سعبّيني

 ال�ساعر العيد دّبو�سي قامة �سعرية ، وجتربة غنية 

عر�س فيلم "بابي�سا" للمخرجة مونية 
مدور يف مهرجان الفيلم العربي التا�سع 

ب�سيول
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام
الرقم: 19 / 2020

و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب
 3 �سفر   18 يف  خ  املور   06/12 رقم  القانون  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
مذكرة  على  وردا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12  - املوافق   143
التعديالت املوؤرخة يف 2019/03/19 حتت رقم 19/842 املتعلقة بتغيري 
املرتب�س  �سدى  جمعية  امل�سماة  املحلية  للجمعية  التنفيذي  املكتب  ت�سكيلة 
الكائن   20  08/09/24 بتاريخ:   85 رقم  حتت  امل�سجلة  والعلوم  للثقافة 

مقرها بـ :مركز التكوين املهني والتمهني معزوزي ال�سيخ - القو�سة
على   2020/02/03 اليوم:  هذا  مبوافقتنا  علما  اأحيطكم  اأن  ي�سرفني 
جتديد مكتب اجلمعية التي يرتاأ�سها ال�سيد: اإ�سماعيل الهلي تاريخ ومكان 

الزدياد: 1/09 1982/1 اأنقو�سة العنوان ال�سخ�سي بافران - انقو�سة

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوون الأ�سرة علنيا ابتدائيا ح�سوريا : يف ال�سكل: قبول الدعوى �سكال، يف املو�سوع: امل�سادقة على تقرير 
اخلربة املنجزة من طرف اخلبرية بوقزاطة بن �سالح ن�سرية املخت�سة يف الأمرا�س العقلية والع�سبية واملودع لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 
15/01/2019 حتت رقم 295/2019 وبالنتيجة احلكم باحلجر على امل�سمى �سروطي رفيق املولود بتاريخ 9 9 1/19 23/1 بالوادي ابن 
جمال الدين و�سعودي عائ�سة وتعيني املدعية �سعودي عائ�سة مقدم �سرعي عليها لأجل ت�سيري �سوؤونها الإدارية واملالية وكل الت�سرفات القانونية 
التي تخ�سها وعليه الت�سرف بت�سرف الرجل احلري�س طبقا ملقت�سيات القانون العام مع اإلزامها بن�سر هذا احلكم يف اأحد ال�سحف الوطنية اليومية 
وعلى نفقتها واأمر �سابط احلالة املدنية التاأ�سري به على هام�س عقد ميالد املحجور عليه ب�سعي من النيابة العامة لدى حمكمة احلال وحتميل 
املدعية امل�ساريف الق�سائية. بذا �سدر احلكم واأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ امل�سار اإليه اأعاله واأ�سل احلكم وقع من طرفنا 

نحن الرئي�س واأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــم

مكتب الأ�ستاذة: �سماعنية رقية حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بريان
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء غرداية

الكائن مكتبها ب�سارع بوعالم دباب بربيان ولية غرداية
الهاتف : 029/24/56/24

اإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني
- بناءا على قائمة �سروط البيع املودعة بامانة �سبط حمكمة غرداية يوم 2020/01/28 حتت رقم : 2020/32 . - لفائدة الدائن احلاجز ال�سيد 
: يو�سف ابراهيم عبد الروؤوف بن بولنوار ال�ساكن بحي بابا ال�سعد الغربي ولية غرداية . �سد املدين املحجوز علية ال�سيد : ل�سقع �سمرية بنت علي 

ال�ساكنة بحي بابا ال�سعد الغربي ولية غرداية .
. تعلن الأ�ستاذة : �سماعنية رقية املح�سرة الق�سائية لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء غرداية بانها �ست�سرع يوم 2020/07/14 على ال�ساعة احلادية ع�سر 
و الن�سف 1:30 1 �سباحا بقاعة جل�سات حمكمة غرداية يف عملية البيع باملزاد العلني للعقار املتمثل يف - 3/1 الثلت �سياعا مع ل�سقع مليكة و ل�سقع 
ر�سيدة من العقار املتمثل يف م�سكن به ثالثة غرف و مطبخ وحمام و مرحا�س و بهو وطابق اأول به غرفة و بهو ومرحا�س وحمام كائن بعني لوبو بغرداية 
م�ساحته الإجمالية اأربعة و �ستون  64م2. و قد حدد الثمن الأ�سا�سي الذي قدره : 0 0.0 0 70.0 دج �سبعون األف دينار جزائري . �سروط البيع : اإ�سافة 
اإىل ال�سروط املنوه عنها بدفرت ال�سروط فان الرا�سي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س الثمن و امل�ساريف و الر�سوم و احلقوق التنا�سبية على 
اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اق�ساه 08 اأيام بامانة �سبط املحكمة ملزيد من املعلومات : يرجى الت�سال مبكتب املح�سرة الق�سائية اأو امائة �سبط حمكمة 
غرداية                                                                                                                                                                                                                                                                    املح�سـرة الق�سـائية

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

مكتب احلج وال�سوؤون الثقافية والريا�سية
الرقم: 01 / 2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
مبتق�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 21 �سفر 3 143 هـ املوافق

2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم :2020/07/02  12 جانفي  لـ: 
�سناء   : امل�سماة  املحلية  اجلمعية  بتاأ�سي�س  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم 
للت�سامن والتكافل الإجتماعي - جامعة. املقيمة ب : املركز الثقايف حممد 
 : تـاريخ و مكان الإزدياد  بوليفة- جامعة رئي�س اجلمعية : جميلة حمادو 

جامعة اجلبل  حي   : العنوان  بجامعة   1974/07/26

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : ورقلة
دائرة: ورقلة
بلدية: ورقلة

الرقم: 04/ 2020
و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب

�سفر   18 يف  املوؤرخ   (06/12 رقم  القانون  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
مذكرة  على  وردا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433
املتعلقة   2020/29 رقم  حتت   2020/01/29: يف  املوؤرخة  التعديالت 
بتغيري ت�سكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية الجتماعية امل�سماة جمعية 

مقيربة �سعيد عتبة اجلهة ال�سرقية ورقلة
مقرها  الكائن   2009/02/03 بتاريخ     22: رقم  حتت  امل�سجلة 
علما  اأحيطكم  اأن  ي�سرفني  ورقلة   ال�سرقية  اجلهة  يف  عتبة  �سعيد  ب:حي 
مبوافقتناعلى جتديد مكتب اجلمعية التي يرتاأ�سها ال�سيد: اأحمد بخديجة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام
الرقم: 50 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتا�سي�س جمعية حمليه
مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 3 143 املوافق ل12

ت�سليم   2020/04/2  2 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير 
و�سل الت�سريح بتاأ�سي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع الريا�سي امل�سماة
النادي الريا�سي للهواة للقاعة املتعددة الن�ساطات �سيدي خويلد ورقلة

الكانن مقرها ب: القاعة املتعددة الن�ساطات ب�سيدي خويلد ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�سيد: عبد الرزاق حليمي

تاريخ و مكان امليالد 1971/10/28 ورقلة
العنوان ال�سخ�سي: حي الن�سر اخلفجي - ورقلة

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

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة
يف:1991/07/27  املوؤرخ   91/254  : رقم  التنفيذي  للمر�سوم  طبقا   -
املحدد لكيفيات اإعداد �سهادة احليازة و ت�سليمها فاإن رئي�س املجل�س ال�سعبي 
البلدي لبلدية املقرن يعلن اأن ال�سيد )ة( : غانيه حممد بن احلبيب املولود 
)ة( بـ: اأم الزبد املقرن بتاريخ :1990/10/01 ال�ساكن )ة( ب : املقرن 
- بلدية املقرن قد اأودع ملفًا مب�سالح البلدية طالبا ت�سليمه �سهادة احليازة 
03 حمالت و  العقار عبارة عن:  اأم الزبد بلدية املقرن   : الواقع ب  للعقار 
�سكن طابق علوي و الذي م�ساحته : 249.39 م2 و الذي حدوده كالتايل : 
من ال�سمال: طريق معبد من اجلنوب : دقه فاطمه من ال�سرق : قزي اإبراهيم 
من الغرب : فائزي احلفناوي فعلى كل �سخ�س له مطلب و اإعرتا�سات على 
حترير هذه ال�سهادة اأن يقدمها كتابة مل�سلحه التعمري بلدية املقرن يف مدة 

اأق�ساها �سهرين من تاريخ ن�سر هذا الإعالن يف ال�سحف الوطنية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : خن�سلة
دائرة : �س�سار
بلدية : �س�سار

رقم: 16/ 2020
و�سل ا�ستالم ملف تاأ�سي�س جمعية ذات �سبغة حملية 

 بناء على املادة 18 من القانون رقم : 12/06 املوؤرخ يف :18�سفر3 143
جويلية   06  : اليوم  اأودع  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير  لـ:12  املوافق 

حملية �سبغة  ذات  بلدية  جمعية  تاأ�سي�س  ملف    2020
ت�سمية اجلمعية : جمعية جلنة حي �سلطاين �سعد اهلل . �س�سار

املقر الجتماعي : بلدية �س�سار
املودع : حجاجة يزيد املولود يف : 90/11/04 19 ب: �س�سار

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية
مو�سوع التعديل: / الت�سمية اجلديدة :/

                                                                                       مكتب الأ�ستاذة: �سماعنية رقية حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بريان
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء غرداية

الكائن مكتبها ب�سارع بوعالم دباب بربيان ولية غرداية
الهاتف : 029/24/56/24

اإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني
- بناءا على قائمة �سروط البيع املودعة بامانة �سبط حمكمة غرداية يوم 2020/01/28 حتت رقم : 2020/31 . - لفائدة الدائن احلاجز ال�سيد 
: يو�سف ابراهيم عبد الروؤوف بن بولنوار ال�ساكن بحي بابا ال�سعد الغربي ولية غرداية . �سد املدين املحجوز علية ال�سيد : ل�سقع ر�سيدة بنت علي 

ال�ساكنة بحي بابا ال�سعد الغربي ولية غرداية .
. تعلن الأ�ستاذة : �سماعنية رقية املح�سرة الق�سائية لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء غرداية بانها �ست�سرع يوم 2020/07/14 على ال�ساعة احلادية ع�سر 
و الن�سف 1:30 1 �سباحا بقاعة جل�سات حمكمة غرداية يف عملية البيع باملزاد العلني للعقار املتمثل يف - 3/1 الثلت �سياعا مع ل�سقع مليكة و ل�سقع 
�سمرية من العقار املتمثل يف م�سكن به ثالثة غرف و مطبخ وحمام و مرحا�س و بهو وطابق اأول به غرفة و بهو ومرحا�س وحمام كائن بعني لوبو بغرداية 
م�ساحته الإجمالية اأربعة و �ستون  64م2. و قد حدد الثمن الأ�سا�سي الذي قدره : 0 0.0 0 70.0 دج �سبعون األف دينار جزائري . �سروط البيع : اإ�سافة 
اإىل ال�سروط املنوه عنها بدفرت ال�سروط فان الرا�سي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س الثمن و امل�ساريف و الر�سوم و احلقوق التنا�سبية على 
اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اق�ساه 08 اأيام بامانة �سبط املحكمة ملزيد من املعلومات : يرجى الت�سال مبكتب املح�سرة الق�سائية اأو امائة �سبط حمكمة 
غرداية                                                                                                                                                                                                                                                                    املح�سـرة الق�سـائية
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ح�سان هيثم
-------------------

اجلدير بالذكر ان قوارير املياه التي تباع حاليا 
يف دولة اجلزائر باملجمل تنق�سم اىل نوعني 
اإما مياه  القارورة  وهي مكتوبة يف مل�سق 
معدنية او مياه منبع، ولكن يف احلقيقة هناك 
اكر من نوعني، ففي املر�سوم التنفيذي رقم 
الدولة  اقرت   2004 �سنة  املوؤرخ   04-196
اجلزائرية 7 اأنواع وهي: املاء املعدين الطبيعي 
الغازي  الطبيعي  املعدين  املاء  الغازي،  غري 
طبيعيا، املاء املعدين الطبيعي املنزوع الغاز، 
كربون  بغاز  املقوى  الطبيعي  املعدين  املاء 
ماء  الغازي،  الطبيعي  املعدين  املاء  املنبع، 
واالختالف  الغازي.  املنبع  ماء  واأخريا  املنبع 
االأنواع يكمن عادة يف  اجللي بني كل هاته 
م�سدر املياه ون�سبة غاز الكربون املحتوات 
ي�ستخرج  الطبيعي  املعدين  املاء  فمثال  فيه، 
او  ت�ستغل من خمرج  من طبقة ماء جوفية 
عدة خمارج طبيعية او حمفورة، اما بالن�سبة 
املنبع فهو ماأخوذ من مكان نبوعه كما  ملاء 

يخرج من باطن االأر�س. 
 ويف بلدنا اجلزائر جند العديد من امل�سميات 
الغازية  غري  الطبيعية  املعدنية  املياه  منها 
والتي عادة ما تكون غنية باالمالح املعدنية 
مياه  ومنها  الخ،   .. افري  نقاو�س،  ك�سعيدة، 
املنبع والتي تتميز بقلة احتوائها على البقايا 
اجلافة كبوقالز، جريو�س، ب�سبا�سة، ريغيه.. 

الخ
ن�سبة  ان  االأ�سا�سية جند  وبالنظر ملكوناتهم 
اىل   4 من  تتغري  املتو�سط  يف  الكل�سيوم 
ن�سبة  ولكنها  الواحد،  اللرت  يف  ملغ   140
من  البالغ  ج�سم  يحتاجه  مبا  مقارنة  �سغرية 
لرت(   / ملغ   1000 )ح��وايل  اليوم  يف  قدر 
مواد  من  ينق�سه  ما  يكمل  ان  ميكنه  والتي 
بالن�سبة  لرت   / ملغ   1100( كاحلليب  اأخرى 
او  جزئيا(  الد�سم  منزوع  كانديا  حلليب 
فهم  بالكل�سيوم  االغنى  اما  مثال،  البي�س 
وافري  جريو�س  لرت(،   / ملغ   143( نقاو�س 

)انظر اجلدول املرفق ادناه(.
وحتتوي اأي�سا املياه املعدنية ومياه املنبع على 
ال�سوديوم  املغنيزيوم،  من  متفاوتة  ن�سب 
اجل�سم  يحتاجها  وال��ت��ي  والبوتا�سيوم، 
فالن�سبة  الوظائف،  من  العديد  يف  بدوره 
يف  منه   50% تخزين  يتم  للمغنيزيوم 
اأن�سجة  يف  تكون  الباقية  والكمية  العظام، 
وخاليا اجل�سم، ويتبقى ما ن�سبته %1 فقط 
املغني�سيوم  امت�سا�س  يتّم  حيث  الدم،  يف 
اإفرازه  ُيعاد  ثّم  الدقيقة،  االأمعاء  طريق  عن 
االإن�سان  ج�سم  ويحتاج  الكلى،  طريق  عن 
البالغ ما بني 250 اإىل 350 مليغرام يوميًا، 
املاء من  املتو�سط ن�سبة املغنيزيوم يف  ويف 
واالأكر  اللرت،  يف  فقط  ملغرام   60 اىل   3
احتواءا للمغنيزيوم هي مياه نقاو�س بن�سبة 

65.4 ملغ / لرت. 

املعلوم  فمن  البوتا�سيوم  بخ�سو�س  اما 
البالغ  فالذكر  العظام،  لكثافة  مفيد  انه 
ملغرام   4700 ي��ع��ادل  م��ا  يوميا  يحتاج 
جدا  كبرية  ن�سبة  وهي  البوتا�سيوم،  من 
اأكر  اأن  حيث  منها،  املاء  يحتويه  مبا  مقارنة 
الواحد  اللرت  يف  ملغرام   4.65 بلغت  قيمة 
على  احل�سول  ميكن  ولكن  يوك�س،  ملياه 
كاخل�سار  اأخرى  م�سادر  من  البوتا�سيوم 
اجلزر  الكرنب،  وخ�رشوات  ال�سبانخ  مثل 
توت  العنب،  مثل  والفواكه  والبطاطا، 

العليق والرتقال.
االأف�سل  املياه  اختيار  يف  عن�رشين  واهم 
احلمو�سة،  ودرجة  اجلافة  البقايا  ن�سبة  هما 
�سئيلة  اجلافة  البقايا  قيمة  كانت  فكلما 
احل�سى  من  التخل�س  يف  ذلك  �ساعد  كلما 
يف الكلى، ومبقارنة اكر من 24 �سنف من 
املياه وجدنا ان اقل ن�سبة كانت من ن�سيب 
مياه ريغيه بقيمة 100 ملغ / لرت، تليها مياه 
بوقالز )140 ملغ / لرت( ثم تاك�سنة بن�سبة 
152 ملغ / لرت، ومن خالل املالحظة وجدنا 
ان مياه املنبع هي التي تقل فيها قيمة البقايا 
اجلافة مقارنة باملياه املعدنية، ولذلك ين�سح 
املنبع على غرار  ملر�سى الكلى �رشب مياه 

املياه املعدنية.
يف  تدخل  فهي  احلمو�سة  درج��ة  عن  ام��ا 
ومن  واملذاق،  اجل�سم  حمو�سة  تعديل  اطار 
او  تزيد  بن�سبة  معتدل  امل��اء  ان  املعروف 

املعدل،  التي هي   7 تقل عن 
فدرجة احلمو�سة تتغري من 0 
اىل 14 وما كان دون 7 فهو 
منها  اكر  كان  وما  حم�سي 
ن�سبة  وتاأثر  قاعدي،  فهو 
يف  والبوتا�سيوم  الكل�سيوم 
درجة احلمو�سة فكلما كانت 
ن�سبة االمالح املعدنية عالية 
احلمو�سة  درجة  زادت  كلما 
فمثال  �سحيح.  والعك�س 
على  حتتوى  ب��وق��الز  مياه 
ن�سب �سئيلة من البوتا�سيوم 
درجة  ان  فنجد  والكال�سيوم 
والعك�س   ،6.87 حمو�ستها 
نقاو�س  ملياه  بالن�سبة  متاما 
ان  فنجد  باملعادن  الغنية 
 ،7.66 حمو�ستها  درج���ة 
وهذا ما يف�رش الطعم الالذع 

يف مياه بوقالز.
امل�ستهلك  على  يبقى  انه  القول  وبخال�سة 
ي�سع  وبب�ساطة  ج�سمه،  يحتاجه  ما  ادراك 
يختار  لكي  لديه  املتوفرة  املياه  بني  مقارنة 
االأن�سب، فان كان ج�سمه ينق�سه كال�سيوم 
واأول  به،  الغنية  املياه  يختار  ان  فاالأحرى 
ال�رشوط التي يبداأ بها كما �سبق وان ذكرنا 
اأقلها  يختار  وان  اجلافة  البقايا  ن�سبة  هي 
للكلى،  وخا�سة  للج�سم  انفعها  هي  والتي 

من  ال�رشب  يف  التنويع  اأي�سا  وي�ستح�سن 
عدة اأ�سناف.

كما  املياه  طعم  من  بع�سا  ن�ست�سيغ  ال  قد 
فقد  بوقالز،  مياه  مع  �سخ�سيا  معي  حدث 
كان الوالد ي�رشبها ولكن كنت اخره ان بها 
طعم غريب، ويعود ذلك الطعم لكون درجة 
ما  هذا  وكان   ،7 من  اقل   )pH( حمو�ستها 
دفعني للقيام بهته الدرا�سة والتي اثبتت يف 

النهاية ان الوالد كان م�سيبا.
Haythem.hassen@gmail.com

؟ لل�سـرب  مـــاء  اأفــ�سل  ماهـــو 
30 الأنبياء  حي"  ..   �سيء  كل  املاء  من  "وجعلنا 

تزامنا مع دخولنا ف�سل ال�سيف وارتفاع ن�سبة احلرارة المر الذي يدفع اجل�سم الب�سري لحتياجه للماء اكرث من اأي وقت ولعدة اأ�سباب من بينها تعديل درجة 
حرارة اجل�سم، ترطيب الغ�سية واخلاليا، املحافظة على �سيولة الدم وتدفقه، ت�سهيل عملية اجلهاز اله�سمي، الزيادة يف ن�ساط الدماغ وتركيزه، منع تكون 
احل�سى يف الكلى والكثري من الفوائد الأخرى، ويف املتو�سط يحتاج ج�سم الن�سان حلوايل 2 لرت يوميا، ومع تنوع املياه املعدنية وكرثتها يف الآونة الأخرية ا�سبح 

من احلرية مبكان ان جتد املياه املنا�سبة للج�سم ولهته الأ�سباب قمنا بهذه الدرا�سة ملعرفة ان�سب او انفع ماء لل�سرب.

HP     املكانبقايا جافةنيرتيتنيرتاتكلورور�سولفاتبيكربونات�سوديومبوتا�سيومماغنزيومكل�سيوم

�سعيدة478-7.56850258376658115�سعيدة
�سومام7.299242.115.82656872150.06380ايفري
عنابة6.874.63.7512948.8103090140بوقالز

جبال جرجرة7.225370.545.51607110.420.02187للة خديجة
6.7830.3512.824.4119.32.50100ريغية

7.477.414.54.6513.421835.825.720.01285يوكو�س

ب�سكرة95404.50564-7.357837229قديلة
7.855170.51221033154.60372ني�ستليه

7.667.5236.330.9819.01231.892444.280451منبع الغزلن

ب�سكرة44.4752.070962-7.6614365.43.7663.4نقاو�س
الغواط7.56591239152651615.20.01330ميالق

بجاية7.2107.418.21.622.2262.85462.232.80.01550جريو�س
7.088619250229397216.60.01528مون جرجرة

7.331202315625610410046.50.01450اروى

791372313508755150.01628املا

ب�سكرة7.329037336247162599.60636القنطرة
ب�سكرة158412.60.01673-7.59156334بانيان
7.7865.66.81.528.5234.2475372.70.01276اري�س

7.2954.162.6425164.7410902.06ب�سبا�سة

جيجل7309.1111601128.400.01152تاك�سنة
بجاية7.21114322712931967819.20.02755�سومام
بجاية54.619.62.550256-7.1956.615.20.736توجة

وهران7.25242345260507850320م�سرغني
ام البواقي7.2278.1535.234.12228533.2535.50.730.02415فزقية

�سكيكدة-7.6938.873.160.727.14127.181016.970.150.01�سيدي ادري�س
28.943.765.930.6366-7.4673.4119.251.836طوجي

تون�س7.185.6141.3543.6280.2334640.02413مروى
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حـدث وال حـرج

فيديو مثري يظهر حالة 
الت�سيب باأحد امل�ست�سفيات

الطاقم الطبي 
و�سبه الطبي 

مل�ست�سفى 
بوقاعة  
ب�سطيف 
يطالبون 

بتوفري املواد 
ال�سرورية 

حلماية اأنف�سهم 
من العدوى.

صـــورة و تعــليق 

اأثار فيديو م�رشب موؤخرا من داخل اأ�سوار م�ست�سفى يو�سف 
دامرجي بتيارت،جدال كبريا عر مواقع التوا�سل االجتماعي، و 

خ�سو�سا الفاي�سبوك و الذي ُيظهر احلالة الكارثية التي ت�سهدها 
اإحدى م�سالح امل�ست�سفى "مكان الت�سوير"التي تعنى با�ستقبال 
مر�سى كوفيد 19. تعود وقائع احلادثة،حني نقل ِابن على جناح 

ال�رشعة والده امل�سكوك يف اإ�سابته بوباء كورونا،اىل م�ست�سفى 
"يو�سف دامرجي"،حوايل ال�ساعة الرابعة زواال،ح�سب ما اأفاد 

به �ساحب الفيديو و ِابن �سحية االإهمال و الالمباالة املوؤ�س�سة 
اال�ست�سفائية و ف�سال عن عدم وجود طبيب لفح�س والده 

تلك االأم�سية و تخّوف املمر�سني من دخول امل�سلحة لتقدمي 
العالج،على خلفية عدم توفر االألب�سة الوقائية،ا�سطدم املواطن 
التيارتي،مب�ساهد عر�سها الفيديو من داخل امل�سلحة املحت�سنة 

ملر�سى الكوفيد،التي ُتظهر حالة من الت�سيب و الالمباالة من قبل 
االإدارة املعنية اجتاه مر�ساها،فرْتك االأو�ساخ و املهمالت باملحيط و 
عدم توفر االأ�رّشة للمر�سى مما اقت�سى اأن تكون االأر�س فرا�سهم 

،فكان..ما كان...مما متت م�ساهدته بالفيديو،الذي ا�سُتقبل با�ستهجان 
من املواطن التيارتي ،و اأثار حفيظته.. 

 نت�ساءل مع ذلك...  بقلٍب ينزف دًما... عن مدى اهتمام  هذه 
املوؤ�س�سة ب�سحة زائريها !.. اأال قد بّلغت، اللهّم فا�سهد...

احلفرة التي حتتفل بعيد 
ميالدها الثالث بخن�سلة

حتتفل اليوم هذه احلفرة مبنظرها 
املخزي و رغم عوراتها  املتك�سفة للعيان 

بعيد ميالدها الثالث و رغم خطروتها و ما 
ي�سوبها من عيوب و ت�سويها للمكان ال انها 

لت�ستحي بتذكرينا بذلك و بعيد ميالدها 
هذا، الذي يتمنى البع�ص ان ي�سادفه 
الوفد الوزاري الذي �سيزور الولية،و 

احلفرة تتواجد عرب الطريق املوؤدي �سوب 
حي الإقامة اجلامعية، اأمام م�ست�سفى 
احمد بن بلة بطريق باتنة بعا�سمة 

الولية خن�سلة. 

املجال املغناطي�سي لالأر�س اأكرث 
تقلبا 10 مرات مما يتوقعه العلماء!

اأظهرت درا�سة اأجراها باحثون من 
بريطانيا والوليات املتحدة اأن املجال 

املغناطي�سي لالأر�ص، الذي يوفر 
احلماية من التوهجات ال�سم�سية 

املدمرة، قد يغري اجتاهه 10 مرات 
اأ�سرع مما اعُتقد �سابقا.وت�سلط 

الدرا�سة ال�سوء على احلديد ال�سائل 
الذي يتدفق على م�سافة 2000 

ميل تقريبا حتت �سطح الأر�ص، وكيف يوؤثر على 
حركة املجال املغناطي�سي لالأر�ص.ويخلق القلب املعدين املن�سهر لالأر�ص تيارات 

كهربائية ت�سحن املجال املغناطي�سي للكوكب، وهو مهم لأنه ي�ساعد يف دعم اأنظمة 
املالحة، ويحمينا من اإ�سعاع من الف�ساء اخلارجي.وتو�سح الدرا�سة، التي ُن�سرت يف 

املغناطي�سي  للمجال  فهمنا  اأن  الباحثون  اكت�سف  كيف   ،Nature Communications
غري وا�سح، ويظهر اأن التغيريات يف اجتاه املجال املغناطي�سي ميكن اأن ت�سل اإىل 10 

مرات اأ�سرع، من اأي ت�سجيل على الإطالق.وت�سمن  عمل اجلمع بني عمليات املحاكاة 
احلا�سوبية لعملية التوليد امليداين واإعادة البناء، التي ُن�سرت موؤخرا للتغريات 

الزمنية يف املجال املغناطي�سي لالأر�ص، والتي متتد على مدى 100 األف عام خلت.
وك�سف العمل عن تغري حاد يف اجتاه املجال املغناطي�سي قبل زهاء 390000 �سنة. وكان 

التحول، عند 2.5 درجة يف ال�سنة، اأ�سرع بكثري من التقديرات ال�سابقة.و�سبق هذا 
التحول حركة Laschamp العاملية، وهو انعكا�ص ق�سري للمجال املغناطي�سي لالأر�ص 
قبل 41000 عام تقريبا.وكان هناك العديد من الأوقات يف التاريخ عندما انعك�ست 

الأقطاب املغناطي�سية لالأر�ص، ونحن نعرف ذلك ب�سبب الرتكيب املغناطي�سي لبع�ص 
ال�سخور القدمية التي تظهر معادن ذات ا�ستقطاب خمتلف.وترتبط التغيريات 

ال�سريعة ب�سعف حملي للمجال املغناطي�سي، ما يعني اأن الأر�ص اأكرث عر�سة للعنا�سر 
امل�سعة من الف�ساء خالل هذه الأوقات.

مكتتبون فوق الغادة◄

اأعلنت املديرية العامة لوكالة حت�سني ال�سكن و 
تطويره “عدل” موؤخرا، عن توزيع عدد معتر 
من ال�سكنات يف اجلزائر العا�سمة و االنطالق 
يف اإجناز اأخرى؛ و هو ما اأثار م�ساعر الغرية  

لدى العديد من املكتتبني يف برنامج “عدل 2” 
يف العديد من الواليات االأخرى، خ�سو�سا 
تلك التي يعرف فيها الرنامج الذي انطلق 

�سنة 2013 تاأخرا كبريا على جميع االأ�سعدة.

 طائر  الزرزور" يت�سبب يف قطع �سبكات الكهرباء 
واملاء على مدن تب�سة

ك�سف م�سدر م�سوؤول مبديرية �سركة توزيع الكهرباء �سونلغاز بتب�سة ،اأن م�ساحله تعكف حالياعلى 
و�سع نظام حماية اأكرثدقة يوؤّمن كل ال�سبكات واملعدات الكهربائية لكامل من�ساآت الري املتواجدة 

عرب بلديات الولية ، بعد اأن كّبد طائر الزرزور ال�سركة خ�سائر مادية كبرية يف كامل �سبكاتها 
، واأتلف م�ساحات معتربة من املحا�سيل الزراعية خا�سة منها املو�سمية، وموت مئات الأ�سجار 

املثمرة نتيجة النقطاعات املتكررة للكهرباء ، ما ي�سطر باأعوان ال�سيانة اإىل اإعادة جتديد هذه 
التجهيزات يف كل مرة ، وح�سب امل�سالح املخت�سة فاإن هذا النوع من الطيور املهاجرة، تتكاثر 

ب�سفة تزايدية يف ف�سل ال�سيف ، خا�سة يف اجلهة الغربية من الولية على غرار مناطق ال�سريعة، 
الرملية، العقلة وقابل بوجالل، اأين تكون من�سات املحولت الكهربائية املكان املف�سل لهذه الطيور ، 

فبمجرد مل�سها لالأ�سالك الكهربائية ل�سغر حجمها تت�سبب يف اإف�ساد اأجزاء من القاطع الرئي�سي اأو تلف يف 
اأنظمة احلماية للمحولت الكهربائية ، كما يتعدى التالف يف بع�ص الأحيان اإىل الأجزاء واملعدات املربوطة به، ل�سيما خط احلماية 

�سد ال�سواعق املربوط بالأر�ص، مما ينجر عنه تلف امل�سخات وخزانات التحكم، الأمر الذي اأّرق الفالحني العاملني يف جمال �سقي املحا�سيل 
الزراعية ، حيث اأعربوا عن تذمرهم ال�سديد نتيجـة تكرار �سيناريو ف�ساد املنتوج الفالحي كل �سنة، و�سي�سمن  نظام احلماية اجلديد املعد 

بتو�سيات وايل الولية ، بالتن�سيق مع مديرية املوارد املائية واجلزائرية للمياه باإعادة الإ�ستقرار يف �سدة التيار الكهربائي ، خا�سة اأثناء 
ارتفاع درجة احلرارة والبحث عن حلول ناجعة للت�سدي لظاهرة طيور الزرزور املهاجرة ، والعمل على ا�ستمرارية اخلدمة العمومية 

لفائدة املواطنني، ل�سيما يف توفري املياه ال�ساحلة لل�سرب من جهة ومياه �سقي املحا�سيل الزراعية من جهة اأخرى و بدون انقطاع.

كورونا يعيد 
الفو�سى

بعد اأن متكنت 
والية عنابة 

يف ال�سنوات 
االأخرية من 

التخل�س من 
ظاهرة التجارة 

الفو�سوية يف عا�سمة الوالية، عادت هذه 
الظاهرة بقوة يف االأ�سابيع االأخرية و ذلك 

بعد اأن ا�ستغل العديد من ال�سباب الظروف 
اال�ستثنائية، التي فر�سها انت�سار وباء 

كورونا من اأجل احتالل اأر�سفة و طرقات 
و�سط املدينة، التي عادت لتعمها الفو�سى 

من جديد.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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