
جمعيات املجتمـــع املدين تنذر 
بوقوع كارثة و�شيكة بالــوادي 

قالت اأن الوايل ورئي�س الدائرة غائبان، واملري ومدير ال�صحة �صالحياتهم بالنيابة
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قريبـــا..اإن�شاء خمرب 
فح�ص وحتاليل خم�ش�ص 

لكورونا بكل واليــة 

البدء بربنامج تدريب كوادر طبية متخ�ش�شـة يف عالج 
كورونا بامل�شت�شفيات
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• م�صادرة جميـــــــــع اأمالكه مع التما�س 16 �صنــــــــــة 
�صجنا يف حقــــــه

وزعالن  غول  ليو�صفي،  �صنوات  و10  و�صالل  لأويحيى  �صنـة   15 •
و20 �صنة لبو�صوارب  يف ق�صية ف�صـــــــــاد طحكــــــــــــــــوت

ال�شروع يف الرتتيب جلل�شات اإعادة النظر يف مناهج املنظومة الرتبوية

في مجالي تركيب السيارات و النقل الحضري و الجامعي

طحكوت احلق �شررا بـ30 األف 
مليار يف اخلزينـــة العموميـــة

انطالق عمليــــة 03
توظيــــف خريجي 

املدار�ص العليـــا

الوالية ت�شتفيد من جهاز 
ال�شريع  "BCR" للك�شف 
عن كورونا والوزير يفتتح 

م�شت�شفى 240 �شريرا

االإطاحة بع�شابة �شرقة 
الدراجات النارية بالقرارة 

االأمن ي�شع 785 مركبة 
و186 دراجة نارية 

باملح�شر البلدي  

حجز 8 قناطري و91 كلغ 
من الكيف بعني ال�شفراء 
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خامات »اأوبك« تنتع�ص وت�شتقر عند 43,54 دوالرا للربميل

حممد علي 
-------------------

منذ  »�أوبك«،  خامات  �سلة  �سجلت 
�سهرية  زيادة  �أول   ،2019 دي�سمرب 
تز�منت  �لتي  �لفارط،  ماي  يف  لها 
�لإنتاج  �تفاقية خف�ض  تنفيذ  بدء  مع 
�أ�سعار  وتعرف  »�أوب���ك+«.  ل��دول 
بعد  ي���ام،  �لأ ه��ذه  حت�سنا،  �لنفط 
وباء  ب�سبب  �سهدته  �لذي  �لنهيار 
كبري  ب�سكل  �أثر  �لذي   ،19 كوفيد 
متو�سط  �نهار  حيث  �لطلب،  على 
 16 �إىل  »�أوبك«  خامات  �سلة  �سعر 
�ل�سلل  بعد  خا�سة  للربميل  دولر� 
�لنقل  قطاع  �أ�ساب  �لذي  �لكبري 
�ل�سحي،  �حلجر  ب�سبب  �لعامل  يف 
من  للحد  و�ملنافذ  �حل��دود  وغلق 

�لعدوى. �نتقال 
�لن�سبي  �لنتعا�ض  ه��ذ�  وي��رج��ع 
�ملنظمة  دول  جهود  �إىل  للأ�سعار 
�ملنتمني  غ��ري  �ل��ع�����ر  وحلفائها 
�نهيار  و�جهو�  �لذين  ل���«�أوب��ك«، 
حلجم  معترب  بتقلي�ض  �لأ���س��ع��ار 
�مل�سرتكة  �لتفاقية  �إطار  يف  �لإنتاج 
�لتي قررو�  ب�«�أوبك+«،  مبا يعرف  �أو 
�لأخ��ري  �جتماعهم  خ��لل  مبوجبها 
متديد  �إىل  �مل��ا���س��ي،  ج��و�ن  ب��د�ي��ة 
�ملا�سي  1 ماي  �ملقرر خلل  �لتفاق 

�جلاري. جويلية  �إىل 
تقلي�ض  ع��ل��ى  �لت��ف��اق  وي��ن�����ض 
يوميا  برميل  مليني   9،7 ب� �لإنتاج 

ب��ه��دف دع��م �لأ���س��ع��ار و�إح���د�ث 
�ل�سوق. يف  تو�زن 

وخ���لل �ج��ت��م��اع��ه �لف��رت����س��ي 
ب��الأم��ني �ل��ع��ام ل����«�أوب���ك« ح��ول 
�أكد  �أم�ض،  �أول  �ل�سوق،  تطور�ت 
وزي���ر �ل��ط��اق��ة و�ل��رئ��ي�����ض �حل��ايل 
�ملجيد  ع��ب��د  »�أوب����ك«  للمنظمة 
عرب  ث��ب��ت��ت  �أ �ملنظمة  �أن  ع��ط��ار 
�ل�سمود«  على  »�لقدرة  تاريخها 
يف  تو�زن  و�إح��د�ث  �لأزم��ات  �أمام 

�لطلب. و  �لعر�ض  بني  �ل�سوق 
ورئي�ض  �لطاقة  وزير  و��ستعر�ض 
�مل�سدرة  �ل��ب��ل��د�ن  منظمة  ن��دوة 
مع  ع��ط��ار  �ملجيد  عبد  ل��ل��ب��رتول 

حممد  ل����«�أوب���ك«،  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�ل�سوق  ت��ط��ور  �آف���اق  ب��ارك��ي��ن��دو 

�لق�سري. �ملدى  على  �لبرتولية 
»عقد  �ل����وز�رة:  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
منظمة  ندوة  ورئي�ض  �لطاقة  وزير 
عبد  للبرتول  �مل�����س��درة  �ل��ب��ل��د�ن 
عرب  عمل  �جتماع  عطار  �ملجيد 
�لأمني  مع  �ملرئي  �لتحا�ر  تقنية 
�سنو�سي  حممد  ل���«�أوب��ك«  �لعام 
�لتطور�ت  حول  متحور  باركيندو 
�لدولية،  �لبرتولية  لل�سوق  �لأخرية 
�مل��دى  على  تطورها  �آف��اق  وك��ذ� 

لق�سري«. �
لتطبيق  �رتياحه  عن  عطار  و�أعرب 

بلد�ن  عليه  �سادقت  �لذي  �لتفاق 
�أفريل  و12   9 يف  �لتعاون  �إع��لن 
يف  �لتعوي�ض  �آلية  و�عتماد   2020
�ل���وز�ري  �لج��ت��م��اع  يف  ج��و�ن   6

وخارجها. ل�«�أوبك« 
�أن »�حرت�م �لتز�مات  و�أ�ساف �لبيان 
�لبلد�ن  جممل  من  �لنتاج  خف�ض 
�سي�سمح  �لت��ف��اق،  على  �ملوقعة 
وتو�زن  ل�ستقر�ر  تدريجية  باإعادة 
�ل�����س��وق �ل��ب��رتول��ي��ة �ل��دول��ي��ة«. 
»ثقته  عن  �لطاقة  وزي��ر  و�أع��رب 
على  �مل��وق��ع��ة  �ل���دول  �إر�دة  يف 
�لتام  �لح��رت�م  يف  �لتعاون  �إع��لن 

�لنتاج«. بخف�ض  للتز�ماتها 

 43,54  ذكرت منظمة الدول امل�شدرة للنفط )اأوبك(, على موقعها االإلكرتوين, اأن متو�شط �شعر �شلة خاماتها ا�شتقر عند 
19«. وت�شم �شلة خامات  اأزمة »كوفيد  اأعلى م�شتوى لها منذ بداية  42,93 دوالرا م�شجلة بذلك  دوالرا للربميل , مقابل 

نوعا من �شمنها خام �شحاري اجلزائري.  13 للمنظمة,  االإنتاج  م�شتوى  قيا�ص  التي تعد مرجعا يف  اأوبك, 

فيما حتادث عطار مع االأمني العام للمنظمة حول تطورات ال�شوق

 

 حجز 8 قناطري و91 كلغ 
من الكيف بعني ال�شفراء 

بالنعامة 

�ل�سعبي،  �لوطني  للجي�ض  م�سرتكة  مفرزة  �وقفت 
عني  قرب  �أم�ض،  �جلمارك،  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
�لع�سكرية  بالناحية  �لنعامة،  بولية  �ل�سفر�ء 
كبرية  كمية  وحجزت  خمدر�ت  جتار  ثلثة  �لثانية، 
)قناطري  بثمانية  ُتقدر  �ملعالج  �لكيف  من  ج��د� 
ومركبة   �ساحنة  �إىل  بالإ�سافة  كيلوغر�ما،  و91.4 
�أم�ض   �لوطني،  �لدفاع  لوز�رة  بيان  ح�سب  �سياحية، 

�لأربعاء.
ق/د

خروج الربملان يف عطلة ُيوؤجل اال�شتفتاء على الد�شتور
�لعادية  �لربملانية  �ل��دورة  تختتم 
�ليوم  تنعقد  ع��ام��ة  جل�سة  يف 
�ل�سعبي  ب��امل��ج��ل�����ض  �خل��م��ي�����ض 
مناق�سة  عدم  يعني  ما  �لوطني، 
�سهر  يف  �ل��د���س��ت��ور  م�����س��ودة 
�لدورة  �إىل  ذلك  وتاأجيل  جويلية 
�ستفتتح  �لتي  �جلديدة  �لربملانية 
�سبتمرب.ويف  �سهر  م��ن  �ب��ت��د�ء 
�ملكلف  ك�����س��ف  ���س��اب��ق،  وق���ت 
�جلمهورية،  رئا�سة  ل��دى  مبهمة 
متديد  يتم  قد  ن��ه  �أ لعقاب،  حممد 
�سهر  نهاية  حتى  �لربملانية  �لدورة 
�لد�ستور  مناق�سة  بهدف  جويلية، 

�لعام.ويف  لل�ستفتاء  طرحه  قبل 
من   135 �ملادة  فاإن  �ل�سياق،  هذ� 
“يجتمع  �أنه  على  تن�ض  �لد�ستور، 
�لربملان يف دورة عادية و�حدة كّل 
�أ�سهر   )10 ( ع�رة  مدتها  �سنة، 
�ليوم  يف  وتبتدئ  �لأق���ّل،  على 
�سهر  يف  �لعمل  ي��ام  �أ من  �لثاين 
على   2 �لفقرة  “.وت�سيف  �سبتمرب 
طلب  �لأول  للوزير  “ميكن  ن��ه  �أ
�لعادية لأيام معدودة  متديد �لدورة 
نقطة  در��سة  من  �لنتهاء  بغر�ض 
تن�ض  �لأعمال”.كما  ج��دول  يف 
على  �لد�ستور،  من   208 �مل��ادة 

حّق  �جل��م��ه��ورّي��ة  “لرئي�ض  ن���ه  �أ
�لّد�ستورّي،  بالّتعديل  �مل��ب��ادرة 
�ملجل�ض  عليه  ي�سّوت  �أن  وبعد 
�لأّمة  وجمل�ض  �لوطنّي  �ل�ّسعبّي 
�ل�ّروط  ح�سب  يغة  �ل�سّ بنف�ض 
ن�ّض  على  تطّبق  �ّل��ت��ي  نف�سها 
على  �لّتعديل  ت�ريعّي.ويعر�ض 
�خلم�سني  خلل  �ل�ّسعب،  ��ستفتاء 
وي�سدر  لإق���ر�ره.  �ملو�لية  يوما 
رئ��ي�����ض �جل��م��ه��ورّي��ة �ل��ّت��ع��دي��ل 
عليه  �سادق  �ّل��ذي  �لّد�ستورّي 
 50 مدة  من  �ل�ّسعب”.و�نطلقا 
�ل�سفتاء  ف��اإن  �ملطلوبة،  ي��وم��ا 

لن  �ل��د���س��ت��وري  �لتعديل  على 
نوفمرب،  �سهر  قبل  برجمته  تتم 
�جلمهورية  رئي�ض  �رح  حني  يف 
قناة  مع  له  تلفزيونية  مقابلة  يف 
�أن  �ل�سبت،  يوم  بثت   24 فر�ن�ض 
يف  �سيكون  �ل�ستفتاء  تنظيم 
�لجتماعي.يذكر  �لدخول  بد�ية 
ب�سياغة  �ملكلفة  �خل��رب�ء  جلنة  �أن 
تلقت  �لد�ستور  مر�جعة  مقرتحات 
مقرتحات  يحمل  ملف   1800 نحو 
يف  �ملت�سمنة  بالتعديلت  خا�سة 

�لد�ستور. م�سودة 
ق/و

�شملت خمتلف جماالت اأن�شطة احلماية املدنية

طالئـع احلريـات يدعـو 
اإىل اإلغاء جمل�ص االأمة

عبد  بالنيابة،  �حلريات  طلئع  حزب  رئي�ض  �أكد 
�إىل  حتتاج  �جل��دي��دة  �جل��ز�ئ��ر  �أن  �سعدي،  �ل��ق��ادر 
جميع  �نخر�ط  �ريطة  �سابقه،  عن  يختلف  د�ستور 

�إثر�ئه. �جلز�ئريني يف 
ملوقف  خ�س�سها  �سحفية  ندوة  يف  �سعدي  وقال 
�لد�ستور:  لتعديل  �لتمهيدي  �مل�روع  من  حزبه 
“�إن هذه �لوثيقة حتتاج �إىل �نخر�ط جميع �جلز�ئريني 
�ختلفه  �رط  �جلديد،  �لد�ستور  باأن  ي�سعرو�  حتى 
ت�سلطا  ت�سّمن  �لذي  �ل�سابق،  �لد�ستور  عن   كلية 

�ل�سيا�سي”. بالقر�ر  و�نفر�د�  و�سمولية 
�لد�ستور  تعديل  �أن  �إىل  �حلزبي  �مل�سوؤول  لفت  و 
�لع�سويني  �لقانونني  “مر�جعة  ت�سبقه  �أن  ينبغي 
بغية  �لنتخابات  و  �ل�سيا�سية  بالأحز�ب  �ملتعلقني 
كل  من  لتخلي�سه  �ملتو�جدة  �لنقائ�ض  ��ستدر�ك 
و�سع  �أج��ل  من  كذ�  “و  متابعا:  �لتزوير”،  ب��وؤر 
�لف�ساء  يف  �مل�سبوه  �مل��ال  تغلغل  �أم��ام  حو�جز 

ل�سيا�سي”. �
رئي�ض  دع��ا  �لق�سائية،  �ل�سلطة  بخ�سو�ض  و 
�لأ�سا�سي  للقانون  �لكلي  �لإ�سلح  �إىل  �حلزب 
�لأعلى  �ملجل�ض  �سلحيات  و  دور  ودعم  للق�ساء 
�إعطاء  و�ج��ب  له  يعود  �أن  يجب  �ل��ذي  للق�ساء، 
بدء�  �سلطته  بتكري�ض  �لق�ساء  ل�ستقلل  معنى 
للق�ساة و متابعة  �لتكوين  و  �لتوظيف  من �روط 

�ملهني”. م�سارهم  ت�سيري  و 
�رورة  على  �ل�سيا�سية  �لت�سكيلة  �سددت  كما 
بال�سلطة  �ملتعلق  �لع�سوي  �لقانون  “مر�جعة 
�ل�سلحيات  كل  لإعطائها  للنتخابات  �مل�ستقلة 
ونز�هة  و�سحة  �ل�سفافية  ل�سمان  و�لو�سائل 

�لنتخابية”. �لقرت�عات 
�لوطني  �ل�سعبي  �ملجل�ض  بحل  �ملتحدث  طالب  كما 
�لتاأ�سي�ض  �سلطة  له  مُتنح  جديد،  جمل�ض  �نتخاب  و 
�لأمة معترب�  �إلغاء جمل�ض  �إىل  بالإ�سافة  للد�ستور، 

�ملوؤ�س�سات. لتعقيد  عامل   يعد  عليه  �لإبقاء 
�حلزب  �ق��رتح  �لتنفيذية،  لل�سلطة  بالن�سبة  �أم��ا 
و  �حلكومة  رئي�ض  لوظيفة  �لكلي  “�ل�سرتجاع 
ملجل�ض �حلكومة مع تقا�سم عقلين للخت�سا�سات 
�حلكومة  تت�سكل  �أن  على  �لتنفيذي،  �جلهاز  د�خل 
م�سوؤولة  جعلها  و  �لربملانية  �لغلبية  من  وجوبا 
�ل�سلطة  ب�ساأن  و  �لوطني”،  �ل�سعبي  �ملجل�ض  �أمام 
“تدعيم  �حل��زب  مقرتحات  ت�سمنت  �لت�ريعية 
يف  و  بالت�ريع  �ملبادرة  جمال  يف  �لربملان  �سلطات 
يف  كذ�  و  �لتنفيذي،  �جلهاز  �أعمال  مر�قبة  جمال 
و  �لتحريات  و  �لعمومية  �ل�سيا�سات  تقييم  ميد�ن 

�لتحقيقات”.
ق/و

وفاة 20 �شخ�شا و جرح 1326 اآخرين مت اإ�شعافهم
 28 بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة   خ��لل  
 ،   2020 جويلية   04 �إىل  ج��و�ن 
�ملدنية  �حلماية   وح��د�ت  �سجلت 
ث��ر  �إ على  وه���ذ�   ت��دخ��ل   26577
من   �ل�ستغ�اثة  مكاملات  تلقي 
�لتدخلت  ه��ذه  �ملو�طنني،  ط��رف 
�أن�سطة  جم��الت  خمتلف  �سملت 
�ملتعلقة  ���س��و�ء  �مل��دن��ي��ة  �حل��م��اي��ة 
�ملنزلية،  �حلو�دث  �ملرور،  بحو�دث 
�حلر�ئق  �إخم��اد  �ل�سحي  �لإج��لء 
ملختلف  �لأمنية  �لأجهزة  تغطية  و 
 14290 بينها   من  �لتظاهر�ت، 
�لإج��لء  بعمليات  خا�سا  تدخ��ل 
�إ�س��عاف  ف��يه��ا  مت  �أي�ن  �ل�سحي، 

مري�سا  جريحا   13971 �إج��لء  و 
�أعو�ن  طرف  من  �مل�ست�سفيات  �إىل 
يخ�ض  فيما  �ملدني�ة.�أما  �حل��ماية 
ح����و�دث �مل����رور ق��ام��ت وح���د�ت 
ت�دخ�ل   2073 ب�  �ملدنية  �حلماية 
�أدت  مرور  حادث   1154 �أجل  من 
ج��رح  و  �سخ�سا   20 وف���اة  �إىل 
و  �إ���س��ع��اف��ه��م  مت  �آخ��ري��ن،   1326
�ل�ست�سفائية. �ملر�كز  �إىل  نقلهم 
ولي��ة  يف  �سجلت  ح�س��يلة  �أثقل 
جرح  و  ��سخا�ض   03 بوفاة  �سطيف 
حتويله��م  و  �إ�سعافهم  مت  �آخرين   50
على  �ل�ست�سفائية   �مل��ر�ك��ز  �إىل 
قامت  كما   . مرور  حادث   42 ث�ر   �إ

 3697 ب�  �ملدنية  �حلماية  وح��د�ت 
حريقا    2976 باإخ���ماد  �سمح  تدخل 
وح��ر�ئ��ق  �سناعية  منزلية  منها 
يخ�ض  فيم��ا  �أم���ا  م��ختلف�ة.  
وحد�ت  قامت   ، �ملختلفة  �لعمليات 
ف�ي  تدخ�ل   6517 ب�  �ملدنية  �حلماية 
عملية   5920 لتغطية  �لفرتة  نف�ض 
خطر.  يف  �أ�سخا�ض  �إنقاذ  و  �إ�سعاف 
�ملتعلقة  �لن�ساطات  يخ�ض  فيما  �أما 
ب��ال��وق��اي��ة م��ن �ن��ت�����س��ار ف��ريو���ض 
وحد�ت  قامت   19 كوفيد-، كورونا 
�لفرتة  نف�ض  خلل  �ملدنية  �حلماية 
 896 ب�  �لوطني  �لرت�ب  كافة  عرب 
�ملو�طنني  لفائدة  حت�سي�سية  عملية 

وتذكرهم  حتثهم   ، ولي��ة   48 عرب 
�حلجر  قو�عد  �حرت�م  �رورة  على 
�لجتماعي،  �لتباعد  وكذ�  �ل�سحي 
عملية   613 ب�  �لقيام  �إىل  بالإ�سافة 
م�ست  ولية   48 عرب  عامة  تعقيم 
عمومية  وهياكل  من�ساآت  ع��دة 
�ل�سكنية  �مل��ج��م��ع��ات  وخ��ا���س��ة 
�ملديرية  خ�س�ست  �أين   ، و�ل�سو�رع 
لهاتني  �ملدنية  للحماية  �لعامة 
مدنية  حماية  عون   4663 �لعمليتني 
 670 �إىل  بالإ�سافة  �لرتب،  مبختلف 
�ساحنة   455 و  �إ���س��ع��اف  �سيارة 

. م�سخة
ق.و



يف جمايل تركيب ال�شيارات و النقل احل�شري و اجلامعي

طحكوت اأحلق �شررا بـ30 األف مليار
 يف اخلزينة العمومية

لوؤي ي
----------------------

ورد طحكوت خلل جل�سة �ملحاكمة 
مبحكمة �سيدي �حمد يف �ليوم �لثالث، 
�لأر���ض  على  ح�سوله  �سبب  على 
�ملبنى عليها فندق بباب �لزو�ر وقطع 
��سرت�ها  مربعا  م��رت�   4951 �ر���ض 
فقط  �سنتيم  مليار   14 �سئيل  مببلغ 
يف  �خ��رى  �ر����ض  على  ح�سل  كما 
بالدينار  وزو  وتيزي  تيم�سم�سيلت 

�لرمزي.
�إىل  �م�ض،  �ول  �لقا�سي  ��ستمع  و 
�أقو�ل رجل �لأعمال طحكوت ر�سيد، 
حيث  �لرئي�سي،  �ملتهم  �سقيق  وهو 
نفى �أي علقة له مبلف �لق�سية، على 
�عتبار �أنه "�ن�سحب من �ل�ركة �لتي 

ميتلكها �سقيقه منذ �سنة 2013".
كما مت �ل�ستماع �إىل �ملتهم طحكوت 
�ملتهم  �سقيق  �أي�سا  وهو  �حلميد،  عبد 
�ل�ركتني  ي�سرّي  وك��ان  �لرئي�سي، 
و�لنقل،  �لتقنية  باملر�قبة  �ملخت�ستني 

وقد رف�ض �لتهم �ملوجهة �إليه.

متهمني  عدة  �لقا�سي  �ساأل  وبعدها، 
�ملعتمد  �ملوحد  �ل�روط  دفرت  ب�ساأن 
ملنح �سفقات نقل �لطلبة، حيث نفى 
�ملتهم بن ميلود عبد �لقادر، وهو �ملدير 
�لعام �ل�سابق ملوؤ�س�سة �لنقل �حل�ري 
يف  �لعرو�ض  تقييم  جلنة  ورئي�ض 
�ملوجهة  �لتهم   ،2010-2015 �لفرتة 
�إليه و�ملتعلقة مبنح �سفقات باملحاباة، 
موؤكد� �أن "�ملناق�سات �لثلث �لتي مت 
�أ�سا�ض دفرت  تنظيمها كانت تتم على 
�روط و��سح، ل يخدم �أي �سخ�ض 
"عدد  �أن  م�سيفا  موؤ�س�سة"،  �أو 
�ملتعاملني يف هذه �ملناق�سات مل يتعّد 

�ثنني يف كل و�حدة منها".
لفرتة زمنية  �جلل�سة  قا�سي  و��ستمع 
�حلق،  عبد  بوذر�ع  �ملتهم  �إىل  معتربة 
�لوطني  ل��ل��دي��و�ن  �ل�سابق  �مل��دي��ر 
للخدمات �جلامعية، �لذي �أكد �أن منح 
�ل�سفقات "كان يتم على �أ�سا�ض دفرت 
�أ�سدر  و�أنه  وموحد"  حمدد  �روط 

تعليمات لحرت�م بنوده.
�لرز�ق  عبد  �ملتهمة  رف�ست  بدورها 

بال�رف  �لآم����رة  وه��ي  عائ�سة، 
ملنطقة  �جلامعية  �خلدمات  مبديرية 
�ليها،  �ملوجهة  �لتهم  �جلز�ئر-غرب، 
�روط  دفرت  فر�ض  "مت  �أنه  موؤكدة 
�لديو�ن  مديرية  ط��رف  من  موحد 
مبوجب  �جلامعية  للخدمات  �لوطني 
�سلحية  �أي  نافية  مر��سلت"، 
دفرت  نطاق  خارج  �لت�رف  يف  لها 
�لتي  �لإف��ادة  نف�ض  وهي  �ل�روط، 
رما�ض،  �لدين  خري  �ملتهم  بها  �أدىل 
ملنطقة  �جلامعية  �خل��دم��ات  م��دي��ر 
دفرت  �أن  �أك��د  �ل��ذي  ���رق،  �جلز�ئر- 
مت�رعة  ب�سفة  �إعد�ده  "مت  �ل�روط 

خلل يوم و�حد فقط".
م��ن ج��ه��ت��ه، ن��ف��ى �مل��ت��ه��م ف���اروق 
للديو�ن  �سابق  م��دي��ر  بوكليخة، 
علم  �أي  �جلامعية،  للخدمات  �لوطني 
�أنه  �عتبار  على  �ل�روط،  بدفرت  له 
�أكد  كما  �إعد�ده،  بعد  مبن�سبه  �لتحق 
دفرت  ب�ساأن  �سكوى  �أي  يتلق  مل  �أنه 

�ل�روط.
�ملتهمني  من  ع��دد�  �لقا�سي  و�ساأل 
�إقامات  مديري  �أغلبهم  �لآخ��ري��ن، 
�ملقدمة  �لعرو�ض  عدد  حول  جامعية، 
�لطلبة،  نقل  �سفقة  من  لل�ستفادة 

و�أجمعو� �أنها مل تتعد �لثلثة.
�لزهر�ء  فاطمة  �ملتهمة  �ساأل  كما 
رئي�سة  وه��ي  ب��وع��م��ر�ن،  �لعربي 
ب�ركة  �لتجارية  �لعقود  م�سلحة 
�ركة  ��ستفادة  ب�ساأن  موبيلي�ض، 
ل�ر�ء  �سفقة  من  موتورز  �سيما 
حيث  موبيلي�ض،  ل�سالح  �سيار�ت 
�أكدت قانونية �لإجر�ء�ت �لتي مت من 

خللها �لإعد�د للمناق�سة.

ك�شف ممثل اخلزينة العمومية, زكريا دهلوك, خالل جل�شة حماكمة رجل االأعمال حمي الدين طحكوت واأفراد 
من عائلته وم�شوؤولني �شابقني اأنه اأحلق باخلزينة �شررا بـ 300 مليار دينار جزائري اأي ما يعادل 30 األف مليار 

�شنتيم فيما يخ�ص تركيب ال�شيارات و النقل احل�شري و اجلامعي.
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احتواء تف�شي كورونا يكون عرب الردع 
واحلجر الكلي على االأحياء املوبوءة  

تاأ�شف ال�شتهتار املواطنني, اإليا�ص مرابط:

ملمار�سي  �لوطنية  �لنقابة  رئي�ض  عّدد 
�ليا�ض  �لدكتور  �لعمومية،  �ل�سحة 
كورونا  وب��اء  تف�سي  �أ�سباب  مر�بط، 
�إىل  �لأخرية،  �لآونة  يف  رقعته  وتو�سع 
و��ستخفافهم  �ملو�طنني  �أغلبية  تر�خي 
بتد�بري �لوقاية، م�سري� �إىل �أن ذلك يدفع 
لإعادة  �لفريو�ض  ور�سد  متابعة  جلنة 

ترتيب �أولوياتها يف مو�جهة �لوباء.
�ذ�عي،  ت�ريح  يف  �أم�ض  مر�بط  وقال 
ب�سبب  حمبطا  �ل�سارع  يف  "نر�ه  ما  �إن 
��ستخفاف �لكثري من �ملو�طنني بخطورة 
�لوقاية  تد�بري  �حرت�م  وعدم  �لفريو�ض 
�لجتماعي  �لتباعد  م�سافة  كاحرت�م 
يف  �لو�قية".و�عترب  �لأقنعة  و�رت��د�ء 
و�لتح�سي�ض  �لتوعية  �أن  ذ�ته  �ل�سياق 
�لوعي  م�ستوى  ل��رف��ع  ���روري��ت��ان 
�سحة  على  كورونا  فريو�ض  بخطورة 
قو�نني  تطبيق  جانب  �إىل  �ملو�طنني، 
على  �ملو�طنني  جترب  �لتي  �جلمهورية 
يف  ���س��و�ء  �ل��وق��اي��ة  بتد�بري  �لل��ت��ز�م 

�ملفتوحة.و�أ�ساف  �أو  �ملغلقة  �لف�ساء�ت 
�أن خمطط مو�جهة كورونا يرتكز على 
وتوعوي  حت�سي�سي  �لأول  حمورين، 
يخ�ض  ث��ان   وحم��ور  ي�ستمر  �أن  يجب 
�لردع �سو�ء  تعلق �لأمر بفر�ض غر�مات 
�ملخالفة. �لتجارية  �ملحلت  �غلق  �أو 
وعلى �سعيد ذي �سلة �أو�سح مر�بط �أن 
�سيدفعنا  رقعته،  وتو�سع  �لوباء  تف�سي 
�إعادة ترتيب �لأولويات فيما يتعلق  �إىل 
مبخطط مو�جهة �نت�سار فريو�ض كورونا، 
�لأحياء  على  �لكلي  �حلجر  �أن  معترب� 
يظل  �جلزئي،  �حلجر  ولي�ض  �مل��وب��ووؤة 
�لفريو�ض. �نت�سار  لحتو�ء  �لأمثل  �حلل 
�ل�سابات  عدد  �أن  عن  مر�بط  وك�سف 
حيث  من  �جلز�ئر  يف  �لو�قع  يعك�ض  ل 
�لوباء يف بلدنا فكلما ز�د عدد  �نت�سار 
حالت �لت�سخي�ض �سيزيد ت�سجيل مزيد 
بالفريو�ض  �ملوؤكدة  �لإ�سابة  حالت  من 

�لتاجي �مل�ستجد.
لوؤي ي

ال�شروع يف الرتتيب جلل�شات اإعادة النظر 
يف املناهج الرتبوية

الوزارة وزعت وثيقة على الفاعلني وال�شركاء و االأ�شاتذة

يف  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  �رعت 
حملية  جل�سات  لتنظيم  �لتح�سري 
وطنية  جل�سات  لعقد  متهيد�  وجهوية 
�لرتبوية  �ملنظومة  �لنظر يف  �إعادة  بغية 
�لرتبية  وزي���ر  ومناهجها.وك�سف 
�ل��وز�رة  �أن  و�جعوط،  حممد  �لوطنية 
�لفاعلني  على  وثيقة  بتوزيع  قامت 
و�ل�����رك��اء �لج��ت��م��اع��ني، �لأ���س��ات��ذة 
�إىل  بالإ�سافة  �لخت�سا�ض،  و�أ�سحاب 
ممثلي �أولياء �لتلميذ من �أجل ت�سخي�ض 
ما  على  و�لوقوف  �لرتبوية،  �ملنظومة 
حت�سني. �إىل  يحتاج  وم��ا  �إيجابي  هو 

ت�سخي�ض  م�سودة  �أن  �لوزير  �أكد  كما 
روؤية  منه  �ستنبثق  �لرتبوية  �ملنظومة 
�ملنظمة  جديدة جمددة ملا �ستكون عليه 
�أو  باملناهج  �لأمر  تعلق  �سو�ء  �لرتبوية، 
�لكتب.و�أو�سح  وحمتويات  بالرب�مج، 
�إىل  تهدف  �مل�ساور�ت  هذه  �أن  �لوزير 
حت�سني �ملنظمة �لرتبوية وترقيتها �إىل ما 
ي�سبو �إليه �لقطاع، م�سري� �إىل �أنه �سيتم 
ووطنية  جهوية  حملية  جل�سات  �نعقاد 
جوهرية  حلول  �ىل  �لو�سول  �أجل  من 

للنهو�ض بقطاع �لرتبية يف �جلز�ئر.
لوؤي ي

قابلة  غري  تكون  قد  كورونا  فريو�ص  القطيع" �شد  "مناعة 
للتحقيق

حتقيق  �أن  �إىل  جديدة  در��سة  خُل�ست 
فريو�ض  �سد  �لقطيع  مبناعة  ي�سمى  ما 
قابلة  "غري  تكون  قد  �جلديد  كورونا 

للتحقيق".
من  فقط   5% �أن  �لباحثون  ووج��د 
�سابقا  �أ�سيبو�  �إ�سبانيا،  يف  �ل�سكان 
�أج�ساما  و�كت�سبو�  كورونا  بفريو�ض 
م�سادة، ومع ذلك، مل ي�سب عدد كاف 
من �لأ�سخا�ض باملر�ض، حتى ل يكون 
هناك �نت�سار يف �ملجتمعات. وهذ� يعني 
�أن %95 من �لإ�سبان ما يز�لون عر�سة 

للإ�سابة ب�"كوفيد19-".
�لعامة  �ل�سحة  م�سوؤولو  وح���ّذر 
حتمي  ل  �للقاحات،  �أن  من  ل�سنو�ت 
�ملجتمع  حتمي  بل  فح�سب،  �لأف���ر�د 

ككل فيما يعرف ب� "مناعة �لقطيع".
�لغالبية  ت�سبح  عندما  هذ�  ويحدث 
 80 بني  ما   – �ملجتمع  من  �لعظمى 
�لعدوى،  حال  حتى  حم�سنا   – و95% 
�لنطاق  و��سع  �لنت�سار  يحدث  ولن 

للمر�ض.
مديرة  بولن،  مارينا  �لدكتورة  وقالت 
�ملركز �لوطني لعلم �لأوبئة يف �إ�سبانيا، 

و�ملعدة �لرئي�سية للدر��سة، يف حديثها 
مناعة  معدلت  �إن  �إن"،  �إن  "�سي  مع 
�أقل ولكننا  �ملحتملة قد تكون  �لقطيع 

ما زلنا غري قريبني من �أي مكان.
�ململكة  ��سرت�تيجية  هي  هذه  وكانت 
بدل  �لقطيع  مناعة  لبناء   – �ملتحدة 
فريو�ض  �أجل حماربة  من  �لإغلق  من 

كورونا.
كبري  فالن�ض،  باتريك  �ل�سري  وق��ال 
�حلكومة،  يف  �لعلميني  �مل�ست�سارين 
ل�سبكة "�سكاي نيوز": "مناعة �لقطيع 
�سي�سابون  ممن  منا  يكفي  مبا  ]ت�سمح[ 

مبر�ض خفيف لي�سبحو� حم�سنني".
نظام  �أن  �لنماذج  �أظ��ه��رت  وعندما 
�مل�ست�سفيات يف �لبلد، لن يكون قادر� 
�خلطرية،  �حل��الت  جميع  معاجلة  على 

تر�جعت �حلكومة عن �خلطة.
يف  ن�رت  �لتي  �لدر��سة،  وجندت 
 61000 من  �أكرث  لن�ست"  "ذي  جملة 
در��سة  نتائج  �إىل  وت�سيف  م�سارك، 
يف  �أي�سا  ُن�رت  �لتي  �ملا�سي  �ل�سهر 
�ملجلة ذ�تها، و�لتي ت�سم ما يقرب من 

2800 م�سارك يف جنيف.

بني  �أجريت  �لتي  �لأوىل،  �ملرحلة  ويف 
27 �أفريل و11 ماي، كان معدل �نت�سار 
ُيقا�ض  �ل�سكان  بني  �مل�سادة  �لأج�سام 

بالن�سب �ملئوية.
�أن  من  جديدة،  در��سة  ح��ّذرت  كما 
�مل�ستجد،  كورونا  بفريو�ض  �لإ�سابة 
�أو  �أ�ر�ر  �إحد�ث  �إىل  توؤدي  �أن  ميكن 

تلف يف �لدماغ.
بها  قام  و�لتي  �لدر��سة،  هذه  وح�سب 
لندن،  يف  كوليدج  جامعة  يف  باحثون 
 ،19 بكوفيد  �لإ�سابة  توؤدي  �أن  ميكن 

�إىل هذيان وتلف يف �لأع�ساب.
و�أ�سافت �لدر��سة، �أن هناك قلقا متز�يد� 
من �لتهاب دماغي نادر ُيعرف باأنه ناجت 

عن عدوى فريو�سية.
ومت ت�سخي�ض 9 من مر�سى كوفيد19-، 
بحالة  باإ�سابتهم  �لدر��سة،  هذه  يف 
و�لنخاع  �لدماغ  �لتهاب  ت�سمى  نادرة 
لدى  عادة  يظهر  و�لذي  �ملنت�ر،  �حلاد 
من  كل  على  يوؤثر  �أن  وميكن  �لأطفال 

�لدماغ و�حلبل �ل�سوكي.

لوؤي.ي

درا�شة جديدة حت�شم اجلدل

تون�ص تعيد رعاياها العالقني باجلزائر 
عرب دفعات

دخول 350 مواطنا عرب مركز اأم الطبول

�أفادت �سفارة تون�ض باجلز�ئر، باأنه مت �أم�ض 
�إىل  مو�طنا   350 دخول  ت�سجيل  �لول 
�أم  �حلدودي  �ملركز  عرب  �لتون�سي  �لرت�ب 

�لطبول.
على  من�سور  يف  �ل�سفارة  و�أو�سحت 
"�أن  "فاي�سبوك"،  يف  �لر�سمية  �سفحتها 
�لعملية  مر�حل  تابعت  �لتون�سية  �لبعثة 
عادية  ظروف  يف  متت  و�لتي  بد�يتها  من 
و�لتعاون  وبالتن�سيق  �إ�سكاليات،  ودون 

مع �ل�سلطات �جلز�ئرية".
و�أّكدت �ل�سفارة، �أنه مت �ل�سماح للمو�طنني 
�لنقل  و�سائل  عرب  تون�ض  �إىل  بالدخول 

�خلا�سة بهم وذلك بتدخل منها.
و�أ�سارت �إىل �أنها قامت بالت�سال بالنزل 
ق�سد  �لإجباري،  �ل�سحي  للحجر  �ملعدة 
�ملركز  �إىل  �حلافلت  �إر���س��ال  ���رورة 
�حلدودي �أم �لطبول لتاأمني نقل �ملو�طنني 

�إىل �لنزل �ملعنية.
وفتحت تون�ض �ول �م�ض حدودها �لغربية 
يف  �لر�غبني  �لتون�سيني  �ملو�طنيني  �أمام 

�لتون�سيون  تون�ض.ويخ�سع  �إىل  �لعودة 
للحجر  �لبلد،  �إىل  �لعودة  قررو�  �لذين 
�أحد  يف  �أي��ام   7 ملدة  �لإجباري  �ل�سحي 
�لفنادق  و07 �أيام ��سافية مبقر �لإقامة يف 
باجلز�ئر،  تون�ض  �سفارة  وح�سب  تون�ض. 
�لدخول �ىل تون�ض بو�سائل  فاإنه ل ميكن 
هي  �لطبول  �أم  �أن  كما  �خلا�سة،   �لنقل 
�ملركز �حلدودي �ملعني، دون �سو�ه للدخول 

�ىل �لبلد.
وباإمكان �جلز�ئريني و�جلز�ئريات �ملتزوجني 
وتون�سييات  بتون�سيني  و�مل��ت��زوج��ات 
ومقيمني ب�سفة �رعية بتون�ض، �لدخول 
�لقيام  �ريطة  �لتون�سي  �ل��رت�ب  �ىل 
عنها  �أعلنت  �لتي  �لنزل  باإحدى  باحلجز 
�ل�سفارة يف وقت �سابق ، و �خل�سوع �ىل 
�يام  �سبعة  ملدة  �لإجباري  �ل�سحي  �حلجر 
بالنزل �لذي مت فيه �حلجز و ق�ساء ��سبوع 
�إقامتهم  مبقر  �ل�سحي  �حلجر  يف  �إ�سايف 

بتون�ض.
لوؤي ي
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تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�ض  وطلب 
مبا�رة  �حلكومة  �أع�����س��اء  م��ن 
�لأول  �لوزير  �إ���ر�ف  حتت  فور� 
�لفعالة  �مليكانيزمات  �إيجاد  يف 
من  �لق�سري  �ملدى  يف  للتخفي�ض 
وزيادة  �ل�رورية  غري  �لنفقات 
�لن��ت��اج  بت�سجيع  �لإي�����ر�د�ت 
و  �لرقمنة،  وتعميم  �ل��وط��ن��ي، 
�ل�ريبي  �لتهرب  حماربة  ت�سديد 
�مل�سخمة،  و�لفو�تري  و�لتبذير 
�ل�سعوبات  �لبلد  تتجاوز  حتى 
�مل��وؤق��ت��ة �مل��ت��ول��دة ع��ن �لأزم���ة 
تقل�ض  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �مل��زدوج��ة 
وتف�سي  �مل��ح��روق��ات  ع��ائ��د�ت 

كوفيد19-. جائحة 
عمل  جل�سة  تر��ض  تبون  وك��ان 
ووزر�ء  �لأول  �ل��وزي��ر  ح�رها 
و�ل�سناعة،  و�ل��ط��اق��ة،  �مل��ال��ي��ة، 
و�لفلحة  و�ل��ت��ج��ارة،  و�مل��ن��اج��م، 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ري��ف��ي��ة، و�ل��وزي��ر 
�لأول  �ل���وزي���ر  ل���دى  �مل��ن��ت��دب 
خ�س�ست  بال�ست�ر�ف،  �ملكلف 
�خلطة  م�روع  تفا�سيل  لبحث 
�لقت�سادي  للإنعا�ض  �لوطنية 
على  لعر�سها  متهيد�  و�لجتماعي، 
�جتماعاته  يف  �ل���وزر�ء  جمل�ض 

�لقادمة.
�جلمهورية  رئ��ي�����ض  �أع��ط��ى  و   
وزي��ر  لكل  مف�سلة  تعليمات 
م��ع��ن��ي ب��ال��ق��ي��ام ب��اإ���س��لح��ات 

�لعامة  �ل�سيا�سة  �سمن  هيكلية 
بال�ستغلل  ت�سمح  للحكومة 
و  ل��ل��ق��در�ت  و�ل�سفاف  �لأجن���ع 
�لوطنية  �لطبيعية  �ل����رثو�ت 
بها  تزخر  �لتي  باملناجم  بدء�  كاملة 
يف  بال�روع  وجه  وهنا  �جلز�ئر، 
جبيلت  غار  منجمي  ��ستغلل 
وو�د  تندوف،  ولي��ة  يف  للحديد 
بجاية.و  ولية  يف  للزنك  �أم��زور 
حقيقي  �قت�ساد  بناء  ب��اأن  �أك��د 
�لذهنيات  تغيري  ي�ستلزم  جديد 
من  وحتريرها  �ملبادر�ت  و�إط��لق 
ومر�جعة  �لبريوقر�طية،  �لقيود 
�أو  �حلالية  �لقانونية  �لن�سو�ض 
تنطلق  و�قعية  ب��روح  تكييفها 
م��ن �مل��ن��ط��ق �لق��ت�����س��ادي ب��دل 
ما  �لآن���ي���ة، وه���و  �مل��م��ار���س��ات 

�لذكاء  ��ستعمال  م��ن  �سيمكن 
خلق  يف  �لتمييز  وعدم  �لوطني، 
بني  �ل�سغل  ومنا�سب  �ل���رثوة 

و�خلا�ض. �لعام  �لقطاعني 
�إيجاد  �رورة  على  �لرئي�ض  و�ألح 
م�روع  كل  ور�ء  م�سافة  قيمة 
كما �أمر با�ستك�ساف كل �لأر��سي 
ق�سد  �لنادرة  �لأر��سي  فيها  مبا 
لتعوي�ض  �ل�روط  �أق�سى  توفري 
طلب  �ل��دول��ة.و  مد�خيل  تر�جع 
ما  عر�ض  �ل�سناعة  وزي��ر  م��ن 
يف  �ل�روط  دفاتر  من  جاهز  هو 
�لوزر�ء  ملجل�ض  �لقادم  �لجتماع 
�أجنع  فعالية  عن  �لبحث  وكذلك 
ق�سد  و�ل��غ��از  �لنفط  مل�ستقات 
�لوطني.من  �لدخل  يف  �ل��زي��ادة 
�أن �خلطة  �لرئي�ض  �أعلن  �أخرى  جهة 

�لقت�سادي  للإنعا�ض  �لنهائية 
كل  على  �ستعر�ض  و�لجتماعي 
�جلز�ئريني  �لقت�ساديني  �لفاعلني 
جمل�ض  طرف  من  �عتمادها  بعد 
مرفقة  طريق  كخارطة  �ل��وزر�ء 
�إثر  تقييمها  لغاية  تطبيقها  باآجال 
على  م�سدد�  �لآجال،  هذه  �نق�ساء 
�أن  يجب  �لوطنية  �خلطة  هذه  �أن 
�لجتماعي  �لطابع  على  حتافظ 
�ل�ر�ئية  �لقدرة  و�سيانة  للدولة 
�له�سة. �لطبقة  وخا�سة  للمو�طن 

�إىل  �لرئي�ض  �ل�سياق، دعا  ويف هذ� 
�لفا�سد  �ملال  �إىل  بقوة  �لت�سدي 
��ستعماله  �أ�سحابه  يحاول  �لذي 
�جل��ذري  �لتغيري  عملية  لعرقلة 
دي�سمرب   12 يف  �نطلقت  �لتي 

�ملا�سي".

الفاعلني االقت�شاديني اجلزائريني بعد اعتمادها من  النهائية لالإنعا�ص االقت�شادي واالجتماعي على كل  الرئا�شة عر�ص اخلطة  قررت 
طرف جمل�ص الوزراء كخارطة طريق مرفقة باآجال تطبيقها لغاية تقييمها اإثر انق�شاء هذه االآجال.

بهدف جتاوز االأزمة املزدوجة الناجتة عن تقل�ص عائدات املحروقات وتف�شي جائحة كوفيد- 19

 

اجلزائر تدعو املوؤ�ش�شات 
املالية اإىل تخفيف عبء 

الديون على البلدان املت�شررة
منظومة  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ض  دعا 
و�ملالية  �لقت�سادية  و�ملوؤ�س�سات  �ملتحدة  �لأمم 
�لبلد�ن  لدعم  �ل�رورية  �ملو�رد  "تعبئة  �إىل  �لدولية 
كوفيد19-،  �أزمة  بعد  ما  فرتة  ت�سيري  يف  �ملت�ررة 
وزيادة  �لديون،  عبء  تخفيف  خلل  من  �سيما  ول 

فيها. �ل�ستثمار�ت  متويل 
بعد  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ض  و�ألقى 
بعد  عن  �ملرئي  �لتو��سل  بتقنية  كلمة  �م�ض  ظهر 
�ملنعقدة  �لدولية  �لعمل  ملنظمة  �لعاملية  �لقمة  �أمام 
�لآثار  معاجلة  كيفيات  لبحث  �أم�ض  منذ  جنيف  يف 
عن  �لناجمة  و�ملهنية  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
لرئا�سة  بيان  �أورده  ما  ح�سب  كوفيد19-،  جائحة 

�جلمهورية.
"��ستهل  �جلمهورية  رئي�ض  �أن  ذ�ته  �مل�سدر  �أو�سح  و 
فيها  ي�سارك  �لتي  �لقمة  ه��ذه  �أ�سغال  يف  تدخله 
بالتذكري  �لعامل،  يف  �لعمل  و�أرب��اب  �لعمال  ممثلو 
و�ملادية  �لب�رية  �مل��و�رد  ح�سد  يف  �جلز�ئر  بجهود 
موؤكدة  حالة  �أول  ت�سجيل  منذ  للجائحة  للت�سدي 
"�لفعال"  بالدور  م�سيد�  �نت�سارها"،  من  و�حلد  لها، 
من  �لأزم��ة  مع  �لتعامل  يف  �لجتماعيني  لل�ركاء 
للعمال  �لنقابية  �ملنظمات  ممثلي  م�ساركة  خلل 
جملة  �إع��د�د  يف  �لعمل  �أرب��اب  ومنظمات  �لأج��ر�ء 
�أجل  من  �حلكومة  برنامج  يف  �أُدرجت  �لقرت�حات  من 
منا�سب  على  و�حلفاظ  �له�سة  �لقطاعات  مر�فقة 

�لإنتاج. و�أد�ة  �ل�سغل 
�أثرت  �جلائحة  باأن  �جلمهورية  رئي�ض  �سجل  �أن  وبعد 
�لقت�سادية  �لو�سعية  على  متفاوت"  "ب�سكل 
يف  وخا�سة  �لنامية،  �ل��ب��ل��د�ن  يف  و�لجتماعية 
�له�سا�سة  بتعميق  تهددها  �لتي  �لإفريقية  �لقارة 
�لأمم  منظومة  دعا  م�ستو�ها،  على  �لتنمية  و�إ�سعاف 
�لدولية  و�ملالية  �لقت�سادية  و�ملوؤ�س�سات  �ملتحدة 
�لبلد�ن  هذه  لدعم  �ل�رورية  �مل��و�رد  "تعبئة  �إىل 
كوفيد19-،  �أزمة  بعد  ما  فرتة  ت�سيري  يف  �ملت�ررة 
وزيادة  �لديون،  عبء  تخفيف  خلل  من  �سيما  ول 

فيها". �ل�ستثمار�ت  متويل 
�أن  على  بالتاأكيد  كلمته  �جلمهورية  رئي�ض  وختم 
و�لدميقر�طية  �لجتماعية  باملبادئ  "متم�سكة  �جلز�ئر 
وم�ستعدة  �لعاملية،  �لعمل  منظمة  تن�سدها  �لتي 
من  �نطلقا  �أف�سل،  غد  بناء  جهود  يف  للم�ساركة 
عامل  تخدم  �لتي  �مل�سائل  بجميع  �لد�ئم  �لتز�مها 

. ل�سغل" �
                                                               لوؤي ي

لت�شيري فرتة ما بعد ازمة كوفيد 19

انطالق عملية توظيف 
خريجي املدار�ص العليا

و�لعديد  ب�سكرة  لولية  �لرتبية  مديرية  �أم�ض  �أعلنت 
��ستقبال  عملية  يف  �ل�روع  عن  �لرتبية،  مديريات  من 
ق�سد   ،2020 دفعة  �لعليا  �ملد�ر�ض  خريجي  ملفات 
�لأطو�ر  خمتلف  يف  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  يف  توظيفهم 

. �لتعليمية 
خريجي  على  ي�سرتط  ن��ه  �أ �ملديرية،  بيان  و�أو���س��ح 
�لرتبية  م��دي��ري��ات  �إىل  �لتقدم  �ملعنيني  �مل��د�ر���ض 
�سهادة  خطي،  طلب  تت�سمن:  مبلفات  م�سحوبني 
جلميع  �لنقاط  ك�سف  �سهادة  �لعلمي،  �ملوؤهل  �لتخرج 
�لعائلية  �حلالة  و�سهادة  ميلد  �سهادة  �لف�سول، 
�لوطنية  �لتعريف  بطاقة  من  ن�سخة  �إىل  بالإ�سافة 
�لو�سعية  معنونة،  بريدية  �أظرفة  �سم�سية  �سورة 

�لوطنية. �خلدمة  �جتاه 
�لعدلية  �ل�سو�بق  �سحيفة  �أي�سا  �مللف  يت�سمن  كما 
بطاقة  من  ن�سخة  �لإقامة  وبطاقة  �جلن�سية،  ،�سهادة 
�ل�سمان  رق��م  م�سطوب  ب��ري��دي  ���س��ك  �ل�����س��ف��اء 

�لجتماعي.
    لوؤي ي 

بدء برنامج لتدريب كوادر طبية متخ�ش�شة يف عالج كورونا بامل�شت�شفيات
�إ���س��اب��ة   469 �جل��ز�ئ��ر  �سجلت 
خلل  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�ض 
ك�سف  ما  ح�سب  �ساعة،   24 �آخر 
للجنة  �ل��ر���س��م��ي  �ل��ن��اط��ق  ع��ن��ه 
كورونا،  فريو�ض  ومتابعة  ر�سد 

فور�ر. جمال  �لدكتور 
ح�سيلة  �أعلى  �أم�ض  �أول  �سجلت  و 
�جلائحة  �نت�سار  بد�ية  منذ  يومية 
جعل  ما  �إ�سابة   475 ب� �لبلد  يف 
�ملوؤكدة  للحالت  �لإجمايل  �لعدد 
بلغ  �أن  بعد  حالة  �ألف   17 يتجاوز 
�مل�سوؤول  نف�ض  �أعلن  كما   .17348
جديدة،  وفيات   10 ت�سجيل  عن 

 978 �إىل  �لإجمايل  �لعدد  رفعت 
حالة  ت�سجيل235  ومت  وف���اة. 
لريتفع  �لفرتة،  نف�ض  خلل  �سفاء، 
�لذين  للأ�سخا�ض  �لإجمايل  �لعدد 

.12329 �إىل  �ملر�ض  من  تعافو� 
على  �حلجر  تطبيق  بدء  وقت  ويف 
بوؤر  وبروز  ب�سطيف  بلديات  عدة 
�علن  ب�سكرة  يف  للفريو�ض  تف�سي 
وزي��ر  ب��وزي��د  ب��ن  �ل��رح��م��ن  عبد 
�سيتم  ن��ه  �إ �ل���و�دي  م��ن  �ل�سحة 
متخ�س�سة  طبية  كو�در  تدريب 
ك���ورون���ا  ف���ريو����ض  ع����لج  يف 
�جلز�ئرية.و�أ�ساف  بامل�ست�سفيات 

�أن  له  ت�ريحات  يف  بوزيد  بن 
يهدف  �ملتخ�س�ض  �لتدريب  هذ� 
�لعاملة  �لطبية  �لطو�قم  تاأهيل  �إىل 
من  كورونا  فريو�ض  مكافحة  يف 
عامني،  و�أطباء  �أخ�سائيني  �أطباء 
هذه  مع  �لناجح  بالتعامل  ي�سمح  مبا 
مبر�حل  يتعلق  فيما  ل�سيما  �جلائحة 
وبروتوكول  �لت�سخي�ض  و�أدو�ت 
��سرت�تيجية  �أن  �لعلج".و�أو�سح 
حتقيق  �إىل  تهدف  �ل�سحة  وز�رة 
�لطبية  �لطو�قم  �أد�ء  �أكرث يف  جناح 
كورونا  علج  �أق�سام  يف  �لعاملة 
�لوليات  كافة  يف  بامل�ست�سفيات 

كورونا. جائحة  ظهور  منذ 
فتح  قريبا  �سيتم  �أنه  �إىل  و�أ�سار 
لفريو�ض  �لطبية  للتحاليل  معمل 
�إىل  ولي����ة،  ك��ل  يف  ك���ورون���ا 
وبرجمة  در��سة  �إمكانية  جانب 
لتحقيق  ج��دي��دة  م�ست�سفيات 
بغر�ض  باملر�سى  �أم��ث��ل  تكفل 
�ملر�سى. بان�سغالت  �جلاد  �لتكفل 

عازمة  �جلز�ئرية  �لدولة  �أن  و�أكد 
لكافة  ج��ذري  ح��ل  �إي��ج��اد  على 
توؤثر  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �مل�ساكل 

باملر�سى. �لتكفل  على  �سلبا 
   لوؤي ي 

يومية ح�شيلة  اآخر  يف  وفيات  و10  اإ�شابة   469

ال�شروع يف ا�شتقبال ملفاتهم باملوؤ�ش�شات الرتبوية

م�شادرة جميع اأمالك طحكوت مع التما�ص 16 �شنة �شجنا
حمكمة  ل��دى  �حل��ق  ممثل  �لتم�ض 
�سنة   16 عقوبة  �أحم��م��د  �سيدي 
حمي  �لعمال  رجل  حق  يف  �سجنا 
 8 ب�  غر�مة  مع  طحكوت  �لدين 
�لأملك.  م�سادرة  مع  دينار  مليون 
�سجنا  �سنة   15 عقوبة  �لتم�ض  كما 
�ل�سابقني  �لأولني  �لوزيرين  حق  يف 
و  �سلل  �ملالك  وعبد  �أويحيى  �حمد 
�ل�سابق  �ل�سناعة  لوزير  �سنة   20

ب��و���س��و�رب  �ل�����س��لم  عبد  �ل��ف��ار 
�لثلثة  للمتهمني  مماثلة  وبغر�مة 
حميي  �لأع��م��ال  رج��ل  ق�سية  يف 
تهم  بعدة  �ملتابع  طحكوت  �لدين 

بالف�ساد. �سلة  ذ�ت 
�لذي  �لعامة  �لنيابة  ممثل  طالب  و 
�سيا�سية  لي�ض  �لق�سية  هذه  �ن  �كد 
�لأرك��ان  بجميع  ف�ساد  ق�سية  بل 
ب�  وغ��ر�م��ة  �سنو�ت   10 عقوبة 

وزي��ر  ح��ق  يف  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   2
يو�سفي  يو�سف  �ل�سابق  �ل�سناعة 
�لعمومية  و�لأ�سغال  �لنقل  ووزير� 
وعمار  زعلن  �لغني  عبد  �ل�سابقني 
جز�ئري  دينار  مليون   2 و  غ��ول 
�حلق  ممثل  و�لتم�ض  غ��ر�م��ة.ه��ذ� 
 2 و  �سجنا  �سنة   12 عقوبة  �لعام 
و�يل  حق  يف  مالية  غر�مة  مليون 
 2 و  بلح�سني   �ل�سابق  �سكيكدة 

�ىل  بالإ�سافة  مالية  كغر�مة  مليون 
دينار  مليني  و8  �سجنا  �سنة   12
طحكوت  �أملك  وم�سادرة  غر�مة 
و5  �سنو�ت   8 عقوبة  وكذ�  ر�سيد 
م�سادرة  مع  غر�مة  دينار  مليني 
مت  فيما  حميد  طحكوت  �أم���لك 
دينار  ومليون  �سنو�ت   10 �لتما�ض 
غر�مة يف حق جنل حمي �لدين بلل 
طحكوت.                       لوؤي .ي

طحكوت ف�شاد  ق�شية  يف  لبو�شوارب  �شنة  و20  وزعالن  غول  ليو�شفي,  �شنوات  و10  و�شالل  الأويحيى  �شنة   15
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قريبا..اإن�شاء خمرب فح�ص وحتاليل خم�ش�ص 
لفريو�ص كورونا يف كل والية 

ي�شني حممد 
---------------- 

زيارته  ل��دى  �ل��وزي��ر  و�أو���س��ح 
�لأربعاء،  �أم�ض  �ل��و�دي  لولية 
وقت  باأ�رع  �لتكفل  �سيتم  نه  �أ
�أك��د  كما  �لن�����س��غ��الت،  ب��ه��ذه 
وقفت  �لتي  �خلا�سة  �ملخابر  �أن 
�أزم��ة  خ��لل  �ل��دول��ة  جانب  �إىل 
نظري  تها  مكافاأ �سيتم  كورونا، 
�ملخابر  �أن  �ىل  م�سرًي�  جهودها. 
�لدولة  جانب  �إىل  وقفت  �خلا�سة 
يف  و�ساهمت  �لأزم���ة،  ه��ذه  يف 

و�جلهد. �لوقت  ربح 
ب��اأن  �ل�سحة  وزي���ر  و�أو���س��ح 

للإ�سابة  �لوبائية  �لو�سعية 
كوفيد-19  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
م�ستمر  حت�سن  يف  �ل��ي��وم  ه��ي 
يف  �حل��ال  عليه  ك��ان  مبا  مقارنة 
�أي  �إعطاء  ودون  �ملا�سية،  يام  �لأ
�لوبائية  "�لو�سعية  باأن  �أرق��ام، 
ل��لإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���ض ك��ورن��ا 
وقد  للقلق  تدعو  ل  كوفيد19- 
�لوبائية  �لو�سعية  حت�سنت 
ي��ام  ب��الأ م��ق��ارن��ة  ع��ام  ب�سكل 

. ملا�سية" �
�مللحوظ،  �لتح�سن  ه��ذ�  ورغ��م 
�سطرت  وز�رته  فاإن  قال-،  -كما 
ج��دي��دة  �سحية  ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إ

�لوبائي  �لو�سع  مع  متما�سية 
ي�����س��ا.  �أ و�مل�ستقبلي  �ل��ر�ه��ن 
-ح�سبه-  �لإ�سرت�تيجية  وتتمثل 
وحتاليل  فح�ض  خمرب  ن�ساء  "�إ يف 
يف  كورونا  لفريو�ض  خم�س�ض 
�لوطن.  ولي��ات  من  ولي��ة  كل 
مر�ض  يف  �أطباء  تكوين  وكذلك 

كوفيد". كورنا 
بوزيد  بن  �لرحمان  عبد  �سار  و�أ
�مل��ر�ف��ق  جميع  ����س��ت��ن��ف��ار  �إىل 
و�لأ�رة  �ل�ستعجالية  �ل�سحية 
�سارت  و�لتي  �مل�ست�سفيات،  يف 
م��وج��ه��ة ل���س��ت��ق��ب��ال وع���لج 

كورونا. بوباء  �مل�سابني 

مغلقة  عمل  جل�سة  عقده  وقبل 
م��ع م�����س��وؤويل �ل��ق��ط��اع، ك��ان 
جولته  خ��لل  تفقد  ق��د  �ل��وزي��ر 
ب�  و�سفها  و�ل��ت��ي  �ل��ق�����س��رية 
�لتفتي�سية"  وغري  "�لت�سامنية 
�جليليل  عمر  ب��ن  م�ست�سفى 
�مل�سابني  ل�ستقبال  �ملخ�س�ض 
حديثي  وم�سلحة  كورونا،  بوباء 
و�لطفل،  �لأم  مبوؤ�س�سة  �ل��ولدة 
�لذي  �ل�رطان  مكافحة  ومركز 
بال�سكانري  �لفح�ض  فيه  يجري 
بفريو�ض  �إ�سابتهم  يف  للم�ستبه 

 . كورونا
�مل�ساكل  عن  عر�سا  تلقى  كما 
بع�ض  ط���رف  م��ن  �مل��ط��روح��ة 
منها  �مل��دين  �ملجتمع  فعاليات 
�لوحيد  �ملركزي  �مل�ست�سفى  قدم 
����رة  �لأ ون��ق�����ض  �ل��ولي��ة  يف 
عمال  ونق�ض  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت، 

�مل�ساكل. من  وغريها  �ل�سحة 
ر�فقه  �لوزير  �أن  �سارة  �لإ جتدر 
د�رة  �لإ �إطار�ت  من  متكون  وفد 
�للجنة  من  �أع�ساء  و  �ملركزية 

كورونا. ملكافحة  �لوطنية 

امل�شتعجلة  اإيجاد احللول  �شيتم  اأنه  بوزيد,  بن  الرحمان  امل�شت�شفيات عبد  اإ�شالح  و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزير  اأكد 
اأقرب وقت ممكن.  الن�شغاالت االأطباء يف 

اأزمة كورونا الدولة خالل  �شاعدت  التي  املخابر  مكافاأة  �شتتم 

يوؤكد: ال�شحة  التكفل مبر�شى كورونا, وزير  وم�شتوى  خالل وقوفه على ظروف 

�لليلية  �ل�����س��ه��ر�ت  ع���ادت 
عهدها  �سابق  �إىل  �ل�سيفية 
�ملنزيل  �ل�سحي  �حلجر  رغم 
�ل�سباب  بع�ض  �عتربه  �لذي 
�نتهاكه  وج��ب  ل��ه��م  ع��ق��اب��ا 
مل  م��ن��ه��م  �ل��ك��ث��ري  ح��ني  يف 
ي��رتت��ب عن  م��ا  ب��ع��د  ي���درك 
ه���ذه �مل��م��ار���س��ات �خل��ط��رية 
�نت�سار  على  ت�ساعد  �لتي 
�خلطرية  �جلائحة  هذه  عدوى 
�لولية  ت�سجيل  بعد  خا�سة 
�لوباء  لهذ�  موؤكدة  حل��الت 
�لآن  ح��ت��ى  �أودى  �ل����ذي 
�لألف  يقارب  ما  �ىل  باجلز�ئر 
�لذي  �ل  �ل�سوؤ لكن   ، متوف 
لل�ساأن  م��ت��اب��ع��ون  ي��ط��رح��ه 
حول  �ل��ولي��ة  يف  �ل�سحي 
هذ�  عن  �مل�سوؤوليات  حتديد 
يتقا�سمها  �ل��ذي  �لتف�سي 
�مل���و�ط���ن م���ع �لج�����ر�ء�ت 
حيث  �ل�ساأن  هذ�  يف  �ملتبعة 
�لليلية  �ل�����س��ه��ر�ت  ع���ادت 
عهدها  �سابق  �إىل  �ل�سيفية 
�ل�سباب  ب��ع�����ض  وي��ت��ج��م��ع 
عند  �لبيوت  خارج  �مل�ستهرت 
مبالني  غري  �لرملية  �لكثبان 
�لوقائية  �لج��ر�ء�ت  بتطبيق 
و�سع  �إىل  ج�سدي  تباعد  من 
دفع  مما  �لو�قية  �لكمامات 
متديد  �ىل  �حلكومة  برئي�ض 
يف  �مل��ن��زيل  �ل�سحي  �حلجر 
ومن  �لوطن  عرب  ولي��ة   29
وهذ�  �لو�دي،   ولية  �سمنها 
يدل  منا  فاإ �سيء  على  دل  �إن 
ع��ل��ى ق��ل��ة وع��ي �مل��و�ط��ن��ني 

�لقاتل  �لوباء  هذ�  بخطورة 
ن��ه  �أ �لبع�ض  �ع��ت��ربه  �ل���ذي 
لهذ�  وجود  ول  �لقرن  �أكذوبة 
بع�ض  �سعي  رغم  �لفريو�ض 
ج��م��ع��ي��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل��دين 
�لح��ي��اء  بتنظيف  بالعناية 
�ل�ساحات  وتعقيم  و�ملقابر 
و�مل���ح���لت و�ل��ك��م��ام��ات 
ي�سعى  �لعدوى،   من  �لو�قية 
�حلجر  تك�سري  �إىل  �آخ���رون 
�ل�سيفية،  �لليلية  بال�سهر�ت 
ه��ذ�  ن��و�ج��ه  �ن  ل��ن��ا  فكيف 
بني  منق�سمون  ونحن  �لوباء 
�حلجر  لفكرة  ومعار�ض  يد  موؤ
�لدول  بع�ض  جت��اوزت  فيما 
�ل�سقيقة  تون�ض  بينها  ومن 
�قت�سادياتها  ث��رت  ت��اأ �لتي 
لتبقى  �ل�سياحة  على  �سا�سا  �أ
�مكانياتها  رغ���م  �جل��ز�ئ��ر 
طائلة  حتت  و�لب�رية  �ملادية 

. �لوباء  هذ�  تف�سي 
دع��ا  �ل�����س��ي��اق  ذ�ت  ويف 
�لتخل�ض  �أن  �ملتابعني  هوؤلء 
�جل��ارح��ة  ه��ذه  م��ن  �لنهائي 
نه  �أ �ملو�طن  �در�ك  �إىل  يعود 
هذ�  عدوى  من  حم�سن  غري 
�لإجر�ء�ت  �تبع  ذ�  �إ �إل  �لوباء 
عليها  �ملن�سو�ض  �لوقائية 
وبذلك  �لأط��ب��اء  ط��رف  م��ن 
ت��ك��ون �لإج�������ر�ء�ت �ل��ت��ي 
�ل�سحة  وز�رة  �عتمدتها 
�مل�ست�سفيات  و�إ����س���لح 
من  �جل��ز�ئ��ر  ب��اإخ��ر�ج  كفيلة 

. حمنتها 
مبارك  قدودة 

�ملدين  �ملجتمع  جمعيات  ر��سلت 
�لعليا  �جلهات  �ل��و�دي،  بولية 
وجاء  �لعاجل.  للتدخل  بالبلد، 
"�لتحرير"  حت��وز  ر���س��ال��ة  يف 
من  موقعة  منها،  ن�سخة  على 
ومنظمات،  جمعيات  عّدة  طرف 
وباء  �نت�سار  لتنامي  "نظر�  �أنه 
بات  و�ل��ذي  �لرهيب  ك��ورون��ا 
نتيجة  �ملئات  �أرو�ح  حياة  يهّدد 
ع���دم �لل���ت���ز�م ب���الإج���ر�ء�ت 
جهة،  من  �لوقائية  و�ملقايي�ض 
و�لإمكانيات  �لو�سائل  و�سعف 
للتكفل  �ل�سحة  هياكل  ونق�ض 
�مل�سوؤولني  وتهاون  بامل�سابني، 
�أخرى،  جهة  من  �لوباء  بخطورة 
م�ستوى  �سعف  �إىل  بالإ�سافة 
قطاع  م�سوؤويل  بع�ض  وخ��ربة 
ل  باملحاباة  �ملعينني  �ل�سحة 
�إطلقا  موؤهلني  وغري  بالكفاء�ت 
خطري،  وباء  هكذ�  مع  للتعامل 

و�سفهم. ح�سب 
ولية  �أن  ذ�ته،  �لتقرير  و�أ�ساف 
خطري�  ت�ساعد�  تعرف  �ل��و�دي 
�لإ���س��اب��ة  ح���الت  يف  ومقلقا 
تنذر  �ل��ت��ي  �ليومية  و�ل��وف��اة 
ي�سعب  حقيقية  كارثة  بوقوع 
�حلقيقة  فالأرقام  فيها،  �لتحكم 
و�مل�رح  �ملعلنة  تلك  من  �أكرب 
�مل�سوؤولني  غياب  نتيجة  بها 
�مل��ع��ن��ي��ني �أ���س��ح��اب �ل��ق��ر�ر 

كورونا  وباء  ذروة  يف  بالولية 
بالنيابة. جلهم  وكون 

وتطرق �لتقرير �إىل "غياب و�يل 
"رئي�ض  وك��ذ�  �لولية"،  ولي��ة 
)رئي�ض  �ملوقف  �ل��و�دي  د�ئ��رة 
جانب  �إىل  بالنيابة("،  �ل��د�ئ��رة 
)بالنيابة  �لو�دي  بلدية  "رئي�ض 
ب�سبب  �أ���س��ب��وع  م��ن��ذ  ت���ويف 
و"�ملدير  بكورونا"،  �إ�سابته 
منذ  )بالنيابة(  لل�سحة  �لولئي 
�لكلمة  هذه  حتمله  ما  بكل  �أ�سهر 
و�إد�رية"،  قانونية  مفاهيم  من 

تعبريهم.  ح�سب 
"�لطاقم  �أن  �لتقرير  و�أو���س��ح 
�مل�سابني  على  �ل�ساهر  �لطبي 
ب��الإره��اق  �أ�سيب  �أ�سهر  منذ 
�إذ�  �لنهيار  ملرحلة  ي�سل  وقد 
يوم  وكل  �لوترية،  بهذه  و��سلو� 
دون  �لطاقم  هذ�  من  ي�سقط عدد 

�لنظافة  عمال  فيهم  مبا  تعوي�سه 
بالإ�سافة  �مل�ست�سفى"،  د�خ��ل 
�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  "نق�ض  �إىل 
�إذ  و�لوقائية،  �لطبية  و�ملعد�ت 
�إل  �لإنعا�ض  بجناح  يتو�جد  ل 
ل  �لعدد  وه��ذ�  فقط  �أ���رة   07
حادث  موتى  ل�ستيعاب  يكفي 
وزير  �أ�سار  كما  حافلة  م��رور 

�سخ�سيا". �ل�سحة 
ه��ن��اك  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����س���ار 
�لرجتالية  �ل��ق��ر�ر�ت  "بع�ض 
بخ�سو�ض  و�ل��لم�����س��وؤول��ة 
طرف  من  �ل��وب��اء  مع  �لتعامل 
ثانوية  كفتح  �ملحلية  �ل�سلطات 
مركز�  �ل�ريف  �لعزيز  عبد 
بفريو�ض  �مل�سابني  ل�ستقبال 
وحتويلهم  غلقها  ث��م  ك��ورون��ا 
هناك  ح��ني  يف  ���س��وف  ل��ف��ن��دق 
يفتح  مل  �لإدم��ان  معاجلة  مركز 

�خلدمة  �ملتعددة  و�لعيادة  بعد 
�سكن   1300 �جلامعي  باحلي 
م��ن��ج��زي��ن ح��دي��ث��ا وم��ه��ي��ئ��ني 

بالعدوى".  �مل�سابني  ل�ستقبال 
و�أ�����س����اف ن��ف�����ض �ل��ت��ق��ري��ر، 
ملدير  �مل�ستغرب  "�لت�ريح 
�إذ�ع��ة  ع��رب  بالنيابة  �ل�سحة 
�جل���ز�ئ���ر م���ن �ل�����و�دي ت��وف��ر 
�للزمة  �لطبية  �لإم��ك��ان��ي��ات 
�إل  يتطرق  ومل  �لوباء  ملكافحة 
�لكو�در  يف  �لو��سح  للنق�ض 
�ل��ق��ان��ون  �أن  ح��ني  يف  �لطبية 
بت�سخري  �ل�سحة  ملدير  ي�سمح 
�لعياد�ت  م�ستوى  على  �لأطباء 
�لو�دي  بولية  �خلدمات  �ملتعددة 
وهم  �خل��و����ض  �لأط��ب��اء  وحتى 
توفر  رغم  وو�فية  كافية  باأعد�د 
�سحة  مم��ر���ض   200 م��ن  �أك��رث 
�ل�سحة  رو�د  مدر�سة  خريجي 
�ملعنية  �ل��وز�رة  �أن  �إل  بالو�دي 
و�سعيتهم  لت�سوية  ت�ستجب  مل 
مدير  ت�ريح  "ح�سب  �ملهنية 

�ملحلية".  �لإذ�عة  عرب  �ل�سحة 
�ل��ذي  �خل��ط��ري  �ل��و���س��ع  و�إز�ء 
باأكملها،  ولي���ة  ي��ه��ّدد  ب��ات 
�ملدين  �ملجتمع  جمعيات  طالبت 
حجم  على  �ل��وق��وف  ب�����رورة 
وقوعها،  قبل  �لو�سيكة  �لكارثة 
منها. للحد  هامة  قر�ر�ت  و�تخاذ 
ي�سني حممد 

رغم تف�شي الوباء يف والية الوادي

عودة ال�شهرات الليلية ال�شيفية 
اإىل �شابق عهدها

را�شلت اجلهات املركزية بالبالد حول الو�شع ال�شحي اخلطري بالوالية

جمعيات املجتمع املدين تنذر بوقوع كارثة و�شيكة بالوادي 
مواطنون ينتظرون حترك االأميار 
للحد من انت�شار عدوى الفريو�ص

بني  من  �لو�دي  ولية  �أ�سبحت 
بفريو�ض  �مل��وب��وءة  �ل��ولي��ات 
�لكثري  ت�سجيلها  بعد  كورونا 
و�ملحتملة  �ملوؤكدة  �حلالت  من 
وف��اة  حل���الت  ت�سجيلها  م��ع 
�ساء  روؤ بع�ض  دف��ع  مما  ع��دة، 
تلك  بينها  وم��ن  �ل��ب��ل��دي��ات 
رئي�ض  �تخذها  �لتي  �لإجر�ء�ت 
��سدر  �لذي  و  �لبيا�سة  بلدية 
�لوقائية  �لإجر�ء�ت  من  حزمة 
بني  �لعدوى  �نت�سار  لتفادي 
�ل�سياق  ذ�ت  ويف  �ملو�طنني، 
حا�سي  بلدية  ه���ايل  �أ ط��ال��ب 
عا�سمة  �رقي  �لو�قعة  خليفة 
عرفت  �ل��ت��ي  �ل���و�دي  ولي���ة 
موؤكدة  ح��الت  ع��دة  ب��دوره��ا 
مما  �سخ�سني،  وفاة  ت�سجيل  مع 
�لوقائية  �لإج��ر�ء�ت  �أن  يوؤكد 
توت  مل  �لآن  حتى  �ملطبقة 
�ل�روري  من  بات  �أكلها حيث 
�لأ�سو�ق  غلق  قولهم  ح�سب 
و�لفو�كه  للخ�ر  �ليومية 
و���س��وق �ل�����س��ي��ار�ت وك��ذ� 
�لتجارية  و�مل��ر�ك��ز  �مل��ح��لت 
ق��ت  �مل��وؤ و�لغلق  و�خل��دم��ات��ي��ة 
�ل�ساي  و�أك�����س��اك  للمقاهي 
بنوعيها  �حل��لق��ة  وحم���لت 

�ل���رج���ايل و�ل��ن�����س��ائ��ي وه��ي 
�ملو�طنني  ت�ستقطب  حم��لت 
لز�مية  �إ مع  جماعية  ب�سورة 
�لو�قية  �ل��ك��م��ام��ات  �رت���د�ء 
�جل�سدي  للتباعد  و�لمتثال 
�لأج��ه��زة  جميع  مطالبة  م��ع 
�ل��ق��ر�ر�ت  بتنفيذ  م��ن��ي��ة  �لأ
�ملخالفني  كل  ردع  مع  �ملتخذة 
ويهم  يهمهم  �لأمر  د�م  ما  لها 
و�ن  خا�سة   ، ككل  �ملجتمع 
حتولت  خليفة  حا�سي  بلدية 
منطقة  �إىل  �لأخرية  �لآونة  يف 
�خلطوط  وجت���اوزت  م��وب��وءة 
ممن  �لعديد  وح�سب  �حل��م��ر�ء 
��ستهتار  �ن  للتحرير  حتدثو� 
ب��ع�����ض �مل���و�ط���ن���ني وع���دم 
بيوتهم  مب��لزم��ة  �ل��ت��ز�م��ه��م 
�ملنزيل  �حلجر  لإج��ر�ء�ت  طبقا 
ت�سجيل  بعد  ف�سله  �ثبت  �لذي 
�ل���ولي���ة ق��ب��ل ي��وم��ني ل��ع��دد 
�ملوؤكدة  �لإ�سابات  من  رهيب 
حني  يف  �لوفيات  ع��دد  وك��ذ� 
ترهم  �ملحلية  �ل�سلطات  كانت 
ع��ل��ى وع��ي �مل��و�ط��ن��ني ح��ول 
عمر  وتقلي�ض  �ملرحلة  خطورة 

. �لوبائية  �لأزمة 
مبارك قدودة 

بالنيابة �شالحياتهم  ال�شحة  ومدير  واملري  غائبان,  الدائرة  ورئي�ص  الوايل  ان  • قالت 



��ستئناف  بتبمبمون  �أم�ض  يوم  مت 
�ملوؤ�س�سات  بع�ض  تعقيم  عملية 
�مل�ستقبلة  و�ملوؤ�س�سات  �لعمومية 
م�سالح  ط���رف  م��ن  للجمهور 
بتيميمون.  �ل�سحة  حفظ  مكتب 
مركز  م��ن  ك��ل  م�ست  �لعملية 
قاعة  و  �ل��دول��ة  �أم��لك  مفت�سية 
عي�سى  ح��ن��اين  �مل��ج��اه��د  �ل��ع��لج 
 ، �أخ��رة  مر�كز  و  قلمان   باحلاج 
تف�سي  ظاهرة  من  للوقاية  وه��ذ� 
عدد  لتز�يد  نظر�  كورونا  فريو�ض 

بفريو�ض �ل�سابات 
�ملو�طنني  كافة  �مل�سالح  تدعو  و 
�لوقاية  باإجر�ء�ت  �جلدي  لللتز�م 
�لو�قية  �لكمامات  بارتد�ء  وذلك 
باملاء  با�ستمر�ر  �ليدين  وغ�سل 
م�سافة  �ح���رت�م  و  و�ل�����س��اب��ون 
�ل�����س��ح��ي  �ل��ت��ب��اع��د   ( �لم�����ان 
دعت  هامة  كنقطة  (و  �جل�سدي 
�مل�����س��ل��ح��ة   �ل�����س��اده �مل��و�ط��ن��ني 

و�لإج��ر�ء�ت  بالتو�سيات  للتقيد 
ت�سييع  بخ�سو�ض  بها  �ملعمول 
فاملظاهر   ، و�ل��ت��ع��زي��ة  �جل��ن��ائ��ز 
ت�ساهم  �نها  �مللحظة  �ل�سلبية 

�لوباء �نت�سار  يف  بقوة 
�قتناء  ث��ن��اء  و�أ �لت�سويق،  وك��ذ� 
ند�ء  �مل�سالح  وجهت  �حلاجيات 
حت�سني  ينبغي  �نه   ، �ملو�طنني  �إىل 
�د�رة  يف  �لتح�سني  و  �لت�رف 
�ل�سخ�سي  �مل�ستوى  على  �لزمة 
فكل  �ملجتمعي.  �مل�ستوى  وعلى 
عو�قب  �ىل  ي��وؤدي  �سلبي  �سلوك 
دون  �جلميع  على  تنعك�ض  �سيئة 
 ، مرحلة  يف  نحن  و   ، ��ستثناء 
�لفردي  �لوعي  على  فيها  �لرهان 
ل  �ن  ف��لب��د  �جل��م��اع��ي  و�ل��وع��ي 
�لنف�ض  ه��لك  يف  �سببا  ن��ك��ون 
�لثقيلة  �لخ���رى  �لتبعات  ويف 

�لدولة. وعلى  �ملو�طن  على 
�غلدي �لعزيز  عبد 

م�سالح  عاجلتها  �لأوىل  �لق�سية 
�لأ�سبوع  بحر  �لقر�رة  د�ئرة  �أمن 
�سخ�سني  توقيف  مت  �أين  �لفارط، 
�رقة  ميتهنان  �سنة(   18 و   17 (
�ل���در�ج���ات �ل��ن��اري��ة ب��امل��دي��ن��ة، 
�ملقود  م��غ��لق  ك�ر  ط��ري��ق  ع��ن 
 )ANTI VOL ( �ل�رقة  وم�ساد 
ي����ن مت  ل���ل���در�ج���ات �ل���ن���اري���ة، �أ
�لق�سائية.  �جلهات  �أمام  تقدميهما 
ليلة  �إىل  �لق�سية  حيثيات  تعود 
�لفارط،  جو�ن  و�لع�رين  �لثامن 
�لأمنية  �لإج��ر�ء�ت  مع  متا�سيا  و 
�أم��ن  م�����س��ال��ح  �سطرتها  �ل��ت��ي 
�لليلية،  بالفرت�ت  �لقر�رة   د�ئرة 
ق�سايا  ت�سجيل  ب��ع��د  خ��ا���س��ة 
�لنارية  �لدر�جات  ب�رقة  متعلقة 
يف  �سخ�سني  �سبط  مت  باملنطقة، 
و  �مل��دي��ن��ة  بو�سط  تلب�ض  ح��ال��ة 
نارية،  در�ج��ة  �رقة  ب�سدد  هم 
حتويلهما  و  توقيفهما  مت  مبا�رة 
�لتحقيقات  �مل�سلحة،  مقر  �إىل 
�مل�����س��ال��ح،  ذ�ت  ب��ا���رت  �ل��ت��ي 
ي�ستعمله  �لذي  �لأ�سلوب  �أظهرت 
هذ�  و  �ل�رقة،  يف  فيهما  �مل�ستبه 
�ملقود  م��غ��لق  ك�ر  ط��ري��ق  ع��ن 

يف  ���س��ل��وب  �أ �ل�����رق��ة،  م�ساد  و 
�ل�رطة  م�سالح  �سجلته  �ل�رقة 
�ل�سهر  خ��لل  مماثلة  ق�سايا  يف 
در�ج��ات   10 ��ستهدفت  �جل��اري، 
�ل�سبطية  عنا�ر  ليتفطن  نارية 
لنف�ض  مت�سل�سلة  جرمية  �أمام  نهم  �أ
�لكيفية،  بنف�ض  و  �لأ�سخا�ض 
�رقة  ع�سابة  لغز  ف��ك  منه  و 
�أرق��ت  �لتي  �لنارية  �ل��در�ج��ات 
�لقر�رة،  مبدينة  �ملحلي  �لعام  �لر�أي 
�لإج���ر�ء�ت  كافة  ��ستيفاء  بعد 
����س��رتج��اع  فيها  مب��ا  �ل��ق��ان��ون��ي��ة، 
�مل�ستبه  تقدمي  مت  �لنارية،  �لدر�جة 

�لق�سائية. �جلهات  �أمام  فيهما 

 وتوقيف �شارق دراجة نارية 
يف حالة تلّب�ص باالأمن احل�شري 

االأول
م�سالح  عاجلتها  �لتي  �لق�سية 
�سعبة  بحي  �لأول  �حل�ري  �لأمن 
تاريخ  �إىل  تعود  بغرد�ية،  �لني�سان 
طرف  من  ند�ء  ثر  �إ  ،02/07/2020
�لأخ�ر  �لرقم  عرب  �ملو�طنني  �أحد 
�لتدخل  ط��ل��ب  م��ف��اده   ،  1548
تقدمت  �ل��ف��ور  على  �ل��ن��ج��دة،  و 

�إىل  �حل�����ري  م����ن  �لأ ع��ن��ا���ر 
�لأحياء  باأحد  �لت�سال  �ساحب 
�لأمر،  تبني  �أين  باملدينة   �ل�سعبية 
در�جة  �رقة  بق�سية  يتعلق  وهو 
نارية يف حالة تلب�ض من طرف �أحد 
ح�ض  و  فطنة  �سنة(،   28 ( �ملو�طنني 
�ملو�طنون  به  حتلى  �لذي  �لتبليغ 
مكن  �جلرمية  �ساحة  يف  �حلا�رون 
�لتدخل  مبرتكبها.  �لإط��اح��ة  من 
�أ�سفر  �ل�رطة  لعنا�ر  �لفوري 
حماولة  بعد  �ملعني  توقيف  عن 
�مل�سلحة  �إىل  حتويله  مت  �أين  فر�ره، 
مع  معه،  �لتحقيق  مو��سلة  و 
حمل  �لنارية  �لدر�جة  ��سرتجاع 
��ستكمال  بعد  �ل�رقة،  حماولة 
يف  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  كافة 
�أمام  تقدميه  مت  فيه،  �مل�ستبه  حق 
يف  �سدر  �أين  �لق�سائية،  �جلهات 

�ملوؤقت. �حلب�ض  يد�ع  �إ �أمر  حقه 
ل�سارق  ن��اف��ذ�  حب�سا  وع��ام��ان   
عاجلها  ق�سية  يف  هو�ئية  در�ج��ة 

�لأول �حل�ري  �لأمن 
م�سالح  عاجلتها  مماثلة  ق�سية  يف 
بحي  �لأول  �حل�����ري  م����ن  �لأ
بحر  ب��غ��رد�ي��ة  �لني�سان  �سعبة 

وقائعها  ت��ع��ود  ���س��ب��وع   �لأ ه��ذ� 
�ل�رطة  عنا�ر  قيام  ث��ر  �إ على 
م�ستوى  على  بامليد�ن  �لعاملني 
�ملعروفة  �ل�سعبية  �لأ�سو�ق  �أحد 
�نتباههم   لفت  غ��رد�ي��ة،  مبدينة 
���س��ن��ة(،   23 ( م�����س��ب��وه  �سخ�ض 
مكنت  �ل�����رط��ة  عنا�ر  فطنة 
هو  و  ب��امل��ع��ن��ي  �لإط���اح���ة  م���ن 
لأحد  هو�ئية  در�جة  �رقة  ب�سدد 
كان  �لذي  و  �سنة(،   14 ( �لأطفال 
تدخل  �لفور  على  و�ل��ده،  رفقة 
ب�سبط  ليقومو�  �ل�رطة  عنا�ر 
�إىل  حتويله  مع  توقيفه  و  �ملعني 
فتح  و  �لأول  �حل�ري  �لأمن  مقر 
كافة  متام  �إ بعد  �لق�سية،  يف  حتقيق 
�مل�ستبه  �سد  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
�ل��در�ج��ة  �إع����ادة  فيها  مب��ا  ف��ي��ه، 
تقدميه  مت  �ل�سحية،  �إىل  �لهو�ئية 
بتاريخ  �لق�سائية  �جلهات  م��ام  �أ
�ل�رقة،  جنحة  عن   07/07/2020
�لفوري  �ملثول  جل�سة  على  ليحال 
 )02 ( عامان  حقه  قي  �سدر  ي��ن  �أ
�سنتيم  مليون   20 و  نافاذ  حب�سا 

مالية. غر�مة 
عامر.ع بن   

�ملجتمع  و  �لقانون  خمرب  �أعلن 
لعقد  تاأجيله  عن  �أدر�ر،  بجامعة 
كان  �ل��ذي  �ل���دويل  �لويبينار 
جويلية،   07 يوم  تنظيمه  مقرر� 
من  �ملم�سى  �لبيان  يف  وج��اء 
�لربوف�سور  �ملخرب  مدير  طرف 
مكتب  ورئي�ض  �سالح  حمليل 
�لوطنية  �ل��ر�ئ��د  �جليل  جمعية 
�أحمد،  عي�ساوي  �ل�سيد  ب��اأدر�ر 
بالتن�سيق  �سينظم  ك��ان  �لتي 
�لويبينار  تاأجيل  تقرر  نه  �أ معها، 
جويلية،   18 ي��وم  �إىل  �ل��دويل 

من  بد�ية  فعالياته  و�ستنطلق 
عرب  �سباحا  �لتا�سعة  �ل�ساعة 
عن  �لتحا�ر   ( �ل���زوم  تقنية 
�ل��ذي  �لبيان  يف  وج��اء   ،) بعد 
�أن  للم�ساركني  �عتذ�ر�  يت�سمن 
وفاة  ثر  �أ على  جاء  �لتاأجيل  �سبب 
�أحد  مربوك  �مل�ري  �لربوف�سور 
و�لذي  �لأو�ئل،  �جلامعة  �ساتذة  �أ
وم �أدر�ر  جامعة  �أعمدة  �أحد  يعد 

                          . �س�سيها وؤ
�لرحمن عبد  بلو�يف     

�لتي  �جلديدة  ل��لإج��ر�ء�ت  تنفيذ� 
للبلد  �لعليا  �ل�سلطات  �أقرتها 
�ل�سحي  �حلجر  متديد  يف  �ملتمثلة 
ورقلة  ولية  على  �ملطبق  �جلزئي 
 2020 جو�ن   01 تاريخ  من  ،بد�ية 
 ،  2020 ج���و�ن    30 غ��اي��ة  �إىل 
م�ساء  �لثامنة  �ل�ساعة  من  بد�ية 
�ل�ساعة  غ��اي��ة  �إىل  20و00د(  (
من  د(  05و00  ( �سباحا  �خلام�سة 
 900 �ليوم �ملو�يل ، حيث مت و�سع 
باملح�ر  ن��اري��ة  ودر�ج���ة  مركبة 

. �لبلدي 
و�لت�سال  �لإعلم  بيان خللية  فاد  �أ  
و�ل���ع���لق���ات �ل��ع��ام��ة مب��دي��ري��ة 
ت�سلمت  بورقلة،  �لوطني  �لأم��ن 
منه  ن�سخة     " "�لتحرير  يومية 
ورقلة  ولي��ة  �أم��ن  م�سالح  �أن    ،
من  �ملذكورة   �لفرتة  خلل  متكنت 
منها   ، �ملخالفات  عديد  ت�سجيل 
باملح�ر  و�سعت  مركبة   785
ل�  �لبلدي  باملح�ر  و�سع   ، �لبلدي 

نارية. در�جة   186
�لبيان  نف�ض  ب��ه  ف���اد  �أ وح�سبما 
جتاريا  حمل   41 ت�سجيل  مت  فقد 

�ل�سحي  �حلجر  لإجر�ء�ت  خمالف 
تتعلق  خمالفة   251 ل� ،����س��اف��ة 
�لإجتماعي،  �لتباعد  �حرت�م  بعدم 
بعدم  متعلقة  خمالفة   351 وكذ� 
 184 و   ، �لو�قي  �لقناع  �رت��د�ء 
�ح��رت�م  ب��ع��دم  متعلقة  خم��ال��ف��ة 
يف  �لوقاية  تد�بري  ن�ر  و  تعليق 
و   ، للمو�طنني  �مل�ستقبلة  �لأماكن 
�حرت�م   بعدم  متعلقة  خمالفة   161

. �ملحلت   تعقيم  و  تنظيف 
�أمن  م�سالح  تدعو  �لأخري  يف  و  
�ملو�طنني  جميع  ورق��ل��ة  ولي���ة 
و�مل���و�ط���ن���ات وك���ذ� �أ���س��ح��اب 
�مل��ح��لت �ل��ت��ج��اري��ة ع��رب رب��وع 
�لل��ت��ز�م  ����رورة  �إىل  �ل��ولي��ة، 
نها  �ساأ من  �لتي  �لإج��ر�ء�ت  بهذه 
هذ�  �نت�سار  من  �حل��د  و  �لوقاية 
بالتوعية  �مل�ساهمة  و  �ل��وب��اء 
�لتد�بري  �ح��رت�م  يف  و�مل�ساركة 
و��سعة  �لح��رت�زي��ة،  �لوقائية 
�خل�ر�ء  �أرقامها  �لت�رف  حتت 
�رطة  وخط   104 �لرقم    ،1548

.17 لنجدة �
فا�سل بن  يو�سف 
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االأغواط ت�شتفيد من جهاز "BCR" للك�شف 
ال�شريع عن االإ�شابة بفريو�ص كورونا

ع.ق
---------------- 

��ستعد�د  �حلكومة  ممثل  �أكد  كما 
خمتلف  لتحويل  �ىل  م�ساحله 
م�ست�سفى  من  �لطبية  �مل�سالح 
�ىل  �ل��ق��دمي  عجيلة  ب��ن  �ح��م��ي��دة 
�سيتعزز  �لذي  �جلديد،  �مل�ست�سفى 
�ملتخ�س�ض  �لطبي  بالطاقم  لحقا 
حمل  �ىل  يوؤهله  �ل��ذي  بال�سكل 
مبعنى  �جلامعي  �مل�ست�سفى  �سفة 
على  ب���ق���اء  �لإ �ل��ك��ل��م��ة،م��اع��د� 
وم�سلحة   19 ك��وف��ي��د  ج��ن��اح 
حتويل  يتم  �ن  على  �ل�ستعجالت، 
�خلروج  وبعد  �لقدمي  �مل�ست�سفى 
مركب  ك��ورون��ا،�ىل  جائحة  م��ن 
�إخ�ساعه  بعد  و�لطفولة  للأمومة 
�لوقت  �لتح�سينات،يف  بع�ض  �ىل 
�ل���ذي ����س��ت��ف��ادت م��ن��ه �ل��ولي��ة 
للك�سف   "  "bcrجهاز م���ن 
بفريو�ض  �ل�سابة  عن   �ل�ريع 
ق�سرية  م��دة  يف  ك��ورون��ا،وه��ذ� 
�لتحليلة  �لنتائج  لإع��ط��اء  ج��د� 
�أو  ب��الإ���س��اب��ة  فيهم  للم�ستبه 
��ستح�سن  م��ن��ه��ا.ك��م��ا  خ��ل��وه��م 
مب�ست�سفى  �ل�سغال  تقدم  �لوزير 
و�سلت  �لذي  �ل�رطان  مكافحة 
 ،97 ح��دود  ب��ه  �ل���س��غ��ال  ن�سبة 
�ل�سغال  تعرث  من  �سنو�ت  بعد 
مما  �إجن��ازه،  مر�حل  �ساحبت  �لتي 
ل�ستقبال  موؤهل  ح�سبه  �سيكون 
�جلارية  �ل�سنة  نهاية  قبل  �ملر�سى 

�لب�رية  �خلريطة  لإع��د�د  حت�سبا 
رفع  �ن��ت��ظ��ار  يف  �ملتخ�س�سة، 
�مل�ساريع  بع�ض  على  �لتجميد 
ودر����س��ة  �مل�����س��ج��ل��ة،  �ل�سحية 
�جناز  م�روع  ت�سجيل  �مكانية 
غر�ر  على  فلو  �أ مبدينة  م�ست�سفى 
م�ست�سفى  و�سعية  يف  �لنظر 
�لعلم  بليل.مع  �رير�    60 �حلروق 
كانت  �لوز�رية  حمطاته  �وىل  �ن 
د�سن  �لتي  فلو  �أ ملدينة  وجهته 
و�لذي  و�لطفل  �لأم  مركب  بها 
�خلدمة  ليدخل  ر�سميا  �فتتحه 
 120 ل  ي�ستع  حيث  جتهيزه.  بعد 
�لأ�سغال  به  �نطلقت  �رير�،وقد 
مالية  بتكلفة   2011 �سنة  منذ 
مليار   145 بنحو  تقدرت  �جمالية 
�إجنازه  على  �أ�رفت  �سنتيم،حيث 
وب��ه  متخ�س�سة  م��ق��اول��ة   15
غر�ر  على  �مل�سالح  من  �لعديد 
وغرف  و�ل�ستعجالت  �لتوليد 
���س��ع��ة و�مل��خ��رب  �ل��ع��م��ل��ي��ات و�لأ
�لتي  �لطبية  �لأجنحة  من  وغريها 

�خلدمات  �أح�سن  تقدمي  من  متكن 
هناك،وهذ�  للمري�سات  �ل�سحية 
 46 بنحو  ق��درت  �جن��از  مدة  بعد 
حتى  للتد�سني  جاهز�،  كان  �سهر� 
�حلو�مل  �لن�ساء  على  �لعزلة  يفك 
للولية،حيث  �ل�سمالية  باجلهة 
مف�سلة  ����روح   �ىل  ����س��ت��م��ع  
�ل�سلطات  ط��رف  من  للم�روع 
�لذين  باملو�طنني  يلتقي  �ن  قبل 
�ل�سحي  �لو�سع  نت�سال  باإ طالبو� 
عد  وت��ز�ي��د  باملنطقة  �مل��ت��ده��ور 
�لتي  كورونا،  بوباء  �لإ�سابات 
�ل�سمالية  �جلهة  خللها  فقدت 
وقد  بالوباء  متوفيا   20 يفوق  ما 
بوزيد  بن  �لرحمان  عبد  ��ستغل 
على  ميد�نيا  بالوقوف  هناك  زياته 
�ل�ست�سفائية  �ملوؤ�س�سة  �حتياجات 
�مل�سالح  خمتلف  بها  ز�ر  �لتي 
 19 كوفيد  م�سالح  غ��ر�ر  على 
�ل�سحية  ة  �ملن�ساأ هذه  �جناز  ويعود 
جعل  مم��ا  �ل�ستعمار.  عهد  �ىل 
بت�سجيل  ي�ستعجلونه  �ملو�طنني 

 240 م�ست�سفى  �جن��از  م�روع 
مبر�سى  �جل��ي��د  للتكفل  ���ري��ر� 
بلدية   12 ت�����س��م  �ل��ت��ي  �جل��ه��ة 
ف��ل��ول  �أ بلدية  غ��ر�ر  هناك،على 
ن�سمة،هذ�  ل��ف  �أ  175 بها  �لتي 
�سارة  �إ �ل�سحة  وزير  �عطى  وقد 
�رير�   240 م�ست�سفى  فتتاح  �إ
على  يحتوي  �ل���ذي  ب��الأغ��و�ط 
معظمها  علجية  م�سلحة   24
��ست�سفائية،  م�سالح  �ستكون 
ن�سبة  بلغت  حيث  �لطب  كلية  تتبع 
لتغطية  وه��ذ�  باملئة؛   99 �جن��ازه 
يفوق  �لذين  �ل�سكان  �حتياجات 
ما  �أي  ن�سمة  �ألف   200 تعد�دهم 
ولية  �سكان  من  31باملئة  يعادل 
�لتغطية  ج��ان��ب  �إىل  �لأغ����و�ط. 
ب��ال��دو�ئ��ر  للقاطنني  �ل�سحية 
فيها  توجد  ل  و�لتي  ،لها  �ملجاورة 
��ست�سفائية  عمومية  موؤ�س�سات 
وعني  خم��ل��وف  �سيدي  ،ك��د�ئ��رة 
م��ا���س��ي وح��ا���س��ي �ل��رم��ل .وق��د 
جهاز  ب��ه  �مل��ت��و�ج��د  �ملخرب  تعزز 
على  للك�سف  �ملتطور   "bcr"
 . �سابقا  ذكرنا  كما  �لكورونا  وباء 
للوزير  كانت  حمطاته  خ�سم  ويف 
�جلهوية  مقر�ل�سيدلية  معاينة 
بحي  بالولية  نوعها  من  �لأوىل 
ل�روح   و�ل�ستماع  �لقو�طنني، 
�حميدة  م�ست�سفى  عن  تف�سيلة 
ب��ن ع��ج��ي��ل��ة وم��ط��ال��ب �ل��ط��اق��م 

. هناك  �لطبي 

ال�شحية  باإطاراته  اإجتماعه  يف  بوزيد  بن  الرحمان  عبد  الربوفي�شور  امل�شت�شفيات  وا�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  لقاء  خل�ص 
املر�شى,  ب�شحة  اجليد  التكفل  ي�شمن  مبا  العمومية  اخلدمة  حت�شني  االأغواط,اإىل  اىل  والتفقدية  امليدانية  زيارته  ختام  بالوالية, 

العالجية.. امل�شحات  لكل  الطبية  االحتياجات  كل  وتوفري 

�شريرا  240 م�شت�شفى  ويفتتح  ال�شكان  مطالب  اإىل  ي�شتمع  ال�شحة  جمابهة الوباءوزير 

م�شلحة حفظ ال�شحة بتيميمون ت�شتاأنف 
تعقيم اأماكن ومراكز عمومية 

توقيف 04 اأ�شخا�ص مع ا�شرتجاع دراجات نارية و هوائية م�شروقة 

االإطاحة بع�شابة �شرقة الدراجات النارية بالقرارة يف غرداية

تاأجيل الويبينار الدويل اإىل يوم 18 
جويلية بجامعة اأدرار

ب�شبب خمالفة اإجراءات احلجر ال�شحي 

اأمن ورقلة ي�شع 785 مركبة و186 
دراجة نارية باملح�شر البلدي  
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�شكان قرية الغ�شا�شبة بغليزان يطالبون بحقهم
 يف التنمية

مو�شاوي عبدالقادر/ 
خمتار برادع

-----------------
�ه��رت�ء  م��ن  �ل�سكان  و��ستكى 
�لأوح���ال  م��ع  �ملعاناة  و  �ل��ط��رق 
كرثة  و  �سيفا،  و�لغبار  �ستاًء 
جعلت  �ل��ت��ي  �مل��ط��ّب��ات  و  �حل��ف��ر 
�سعبا  �مل�سالك  ه��ذه  ��ستعمال 
بالن�سبة  خا�سة  م�ستحيل  و�سبه 
ت�سبب  و  �ل�سيار�ت،  لأ�سحاب 
 ، ملركباتهم  �لأعطال  من  �لعديد 
�ساكني  على  �سعب  �لذي  �لأمر 
بلديتهم  مقر  �ىل  �لتنقل  �لقرية 
دو�وي��ر  خمتلف  �أو  درق��ن  ببني 
،  كما يعاين �ل�سكان  �لغ�سا�سبة 
و  �لكريهة  �لرو�ئح  �نت�سار  من 
ب�سبب  �حل�ر�ت  و  �جلرذ�ن  كرثة 
�ل�سحي و  �ل�رف  قنو�ت  �نعد�م 

. �متلء �لوديان بالقاذور�ت 
ك��م��ا ن��ا���س��د ���س��ك��ان ق��ري��ة 
درقن  بني  ببلدية  �لغ�سا�سبة 
�ملحلية،  �ل�سلطات  ب��غ��ل��ي��ز�ن 
و  �لغنب  لرفع  �لعاجل  �لتدخل 
يعنونها  �لتي  �ملاأ�ساة  من  �خر�جهم 
جتد  مل  �لتي  عديدة  �سنو�ت  منذ 
�آذ�نا �ساغية لها ، و ح�سب �سكان 
�لوعود  ��ستنكرو�  �لذين  �ملنطقة 
حملتهم  �أثناء  لل�سلطات  �لكاذبة 
تعلق  ما  يف  خا�سة  �لنتخابية 
ينعدم  يكاد  �لذي  �ل�روب  باملاء 
�جلفاف،  و  �ل�سيف  ف��رت�ت  يف 
�أدخ��ل��ه��م يف �أزم��ة  �لأم���ر �ل��ذي 
�ملر�ت  �لعديد من  عط�ض حادة يف 
، و قال �ل�سكان �أن �لقرية ما ز�لت 
على  �لنقائ�ض  من  �لعديد  تعاين 
�لعمومية  �لإن���ارة  �نعد�م  غ��ر�ر 
رغم م�روع �أعمدة �لإنارة، �لذي 

م�سابيحه  �أن  �إل  �سنتني  منذ  �أجنز 
ربطها  ع��دم  ب�سبب  �أب��د�  ترن  مل 
بالكهرباء �ىل حدود هذه �ل�ساعة .
من جهته رئي�ض �لبلدية، ويف رده 
�لقرية  �سكان  �ن�سغالت  على 
�لتي  �مل�ساكل  بكل  �ع���رتف   ،
رئي�ض  �أكد  حيث  �ل�سكان،  يعانيها 
جلميع  بطاقية  �أجنز  قد  �أنه  �لبلدية 
رفعها  و  �ل�سكان  �ن�سغالت 
�نتظار  يف  �ل��ولي��ة،  و�يل  �ىل 
�إعانات مالية لفك  ح�سولهم على 

�لغ�سا�سبة. قرية  عن  �لعزلة 

الزبوج  كدية  و�شكان 
الدفلى  ببورا�شد يف عني 
ويطالبون   ي�شتغيثون 

املعي�شية الظروف  بتح�شني 
ي��ع��اين ���س��ك��ان  ف��رق��ة ك��دي��ة 
جنوب  بور��سد  ببلدية  �لزبوج 
 ، �لدفلى  عني  �ل��ولي��ة  عا�سمة 
�نعد�م  ج��ر�ء  جمة   م�ساكل  من 
�لكرمية،  �حلياة  �روريات  �أدن��ى 
ت�ريحاتهم  بح�سب  عقدين   منذ 
�جلهات  تكتفي  حيث  ل"�لتحرير" 
وعود  بتقدمي  –ح�سبهم-  �مل�سوؤولة 
تذمر  �لذي  ،�لأمر  �لدر�ج  حبي�سة 
منه �لقاطنون �ملغبونون  ،�آملني �ن 
على  و  �لولئية  �ل�سلطات  تتدخل 
�ملحرتم"  �ل��و�يل  �ل�سيد  ر�أ�سهم 
و�سعيتهم  "لتح�سني  مبارك  �لبار 
�أكد  �ل�سدد  هذ�  يف  .و  �ملعي�سية 
�ل�سكان �ن فرقتهم مل ت�ستفد  من 
 ،1990 منذ  تنموية   م�ساريع  �أية 
�لغنب  ترفع   �أن  �ساأنها  من  �لتي 
�حد  �رح  و   ، عنهم  �لتهمي�ض  و 
نريد  و  مهم�سون  "نحن  �ل�سكان 
ملنطقتنا،لي�ض  تنموية  م�ساريع 

لدينا �أي �سيء، ل ماء، و ل تطهري 
،و ل غاز ،و ل طريق" ،و م�سكل 
�لرتبوية  �لق�سام  يف  �لكتظاظ 
�لكثرية  �مل�ساكل  جملة  .وم��ن 
�سبكة  �نعد�م  يو�جهونها  �لتي 
�ىل  يلجئون  �ذ  �ل�سحي   �ل�رف 
ل�رف  �لتعفن)مطمور�ت(  حفر 
من  ت�سكله  ما  و  �ل��ق��ذرة  �ملياه 
خوفهم  و  �سحتهم  على  خطورة 
عن  متنقلة  �مر��ض  �نت�سار  من 
�لرو�ئح  عن  ناهيك  �ملياه،  طريق 
�حل�����ر�ت  ت��ك��اث��ر  و  �ل��ك��ري��ه��ة 
من  تنجم  ما  و  �لطائرة  و  �لز�حفة 
�مر��ض معدية و خا�سة يف ف�سل 
�ه��رت�ء  �خ��رى  جهة  �ل�سيف،من 
�لطريق �لذي بامكانه   فك �لعزلة 
�لذي   ، �ملجاورة  �لحياء  باقي  عن 
كارثية  خا�سة  يوجد يف و�سعية 
يف �يام ت�ساقط �لمطار،�ذ يتحول 
و  مائية   م�ستنقعات  و  برك  �ىل 
حركة  تعيق  �لتي  �لوح��ال  كرثة 
�ملتمدر�سني،    خا�سة  و  �لر�جلني 
نق�ض  �مل�ساكل  هذه  �ىل  ي�ساف 
�ل�ساحلة  باملياه  ب��ال��ت��زود  كبري 
يف  معظمهم  جعل  ،م��ا  لل�رب 
تروي  ماء  قطرة  �لبحث عن  رحلة 
�لقطاع  عن  باحلديث  ظماأهم،�أما 
�ل�����س��ح��ي ت��وج��د ق��اع��ة ع��لج 
ل  روح   بدون  هيكل  عن  عبارة 
�ل�سحة  �روط  �دنى  على  تتوفر 
�ر�سية  �لينا،  -حديثهم-  بح�سب 
�لدهر  �كل  قدمي  عتاد  و   ، مت�سخة 
ذلك  �ىل  ،��سافة  �رب  و  عليه 
يعترب  �ل��ذي  و  مهياأ  غري  ملعب 
�ملنطقة  ل�سباب  �لوحيد  �ملتنف�ض 
�لعمومية  �لنارة  يخ�ض  فيما  و   ،
ي�ساهم  ق��د  مم��ا  مت��ام��ا  منعدمة 
�لعتد�ء�ت  و  �ل�رقة  ح�سبهم يف 

و  �ل�سكان   على  �مل�سايقات  و 
�رو�حهم و ممتلكاتهم  خوفهم على 
عا�سه  ما  �ل�سكان  �حد  يروي  و   ،
�لإنارة  �نعد�م   ب�سبب   2019 يف 
ي�سدل  ملا  خا�سة  و  �لعمومية  
�بنته  تعر�ست   ، �ستاره  �لليل 
يف  كلب  لع�سة  وج��ه��ه��ا    يف 
�مام  تلعب   كانت  عندما   �لليل 
�لكلب  ت�سكله  م��ا  و   ، �مل��ن��زل 
�لخ��رى  �حل��ي��و�ن��ات  و  �ل�سالة  
د�ئم  خوف  هاج�ض  من  �ملفرت�سة 
و د�هم ،و يرتجى حمدثنا عرب هذ� 
�ي�سال  "�لتحرير"  �ملحرتم  �ملنرب 
�مل�سوؤولة  لل�سلطات  �ن�سغالتهم 
،حيث  �ساغية  �آذ�ن���ا  جتد  لعلها 
تعنيه  ما  بكل  يعانون  �نهم  قال" 
بالذكر  �جلدير  �لكلمة".و  ه��ذه 
مبح�ض  قامو�  �ملنطقة  �سباب  �أن 
من  450�سجرة  بغر�ض  �ر�دتهم 
على  فيكي�ض"  �لتوت"و"  نوع" 
�ملدر�سة  حو�ف �لطرقات  و د�خل 
بح�سب-  �خلا�ض  مبالهم  �لبتد�ئية  
قولهم - ذلك بخلق ن�ساطا هادفا و 
ذ� دللة يف �ملحافظة على �ملحيط 
و  �لذي تعد مثل هذه �لعمال يف 
�لعمال  �أعظم  من"  �حلنيف   ديننا 
" و قد نا�سدو�  �ل�ساحلة و �خلريية 
�لبلدية على م�ساعدتهم  م�سوؤويل 
و  �لو�قي   بال�سياج  تدعيمهم   و 
يوؤخذ  مل  لل�سف  ولكن   �سقيها 
–ح�سب  �لعتبارمطلبهم  بعني 
�مل�ساكل  ه��ذه  و�أم���ام  ق��ول��ه��م.-  
�ل�سكان   ه��وؤلء  يطالب  �لكثرية، 
�لتدخل  �لولئية   �ل�سلطات  من 
�أدن��ى  برجمة  �أج��ل  من  �لعاجل، 
�مل�ساريع �لتنموية بهذ�ه �ملنطقة  ، 
و�لتي من �ساأنها �أن ترفع �لغني  و 

�أمدها. �لتي طال  �ملعاناة 

اأعرب �شكان قرية الغ�شا�شبة التابعة لبلدية بني درقن بغليزان, عن �شخطهم وغ�شبهم ال�شديدين على امل�شالح البلدية التي 
التي تعاين منها منطقتهم, من حيث  املزرية  بالو�شعية  ال�شعبة, حيث ندد هوؤالء  لتح�شني ظروفهم  اإجراءات  اأية  مل تتخذ 
ال�شرورية  العمومية  املرافق  التام ملختلف  الغياب  التنموية يف ظل  امل�شاريع  انعدام  الفادح من  القاعدية والنق�ص  الهياكل 

للحياة, و التي من �شاأنها تخفيف وطاأة املعاناة التي اأ�شحت ملمحا يطبع يومياتهم البائ�شة .

باإ�شراف الدكتور بعلي حممد ال�شعيد  خمت�ص باالإعالم جّراء نق�ص املاء ال�شروب وانعدام ال�شرف ال�شحي واهرتاء الطرق
واالت�شال بجامعة م�شتغامن

من  �لرب��ع��اء  �م�ض  ي��وم  نظمت 
و�ملجاهدين  �ملوؤرخني   بع�ض  طرف 
بعلي  �ل��دك��ت��ور  ر��سهم  وع��ل��ى 
بالعلم  �ملخت�ض  �ل�سعيد  حممد 
م�ستغامن،  بجامعة  و�لت�����س��ال   
رف��ق��ة �ل��ك�����س��اف��ة �ل���س��لم��ي��ة 
�ملنطقة   مو�طني  وبع�ض  �جلز�ئرية 
ي��زرو  غ���ار  �ىل  خ��ا���س��ة  زي����ارة 
�لتاريخي �لذي عرف  �كرب معركة 
ثورية  بني �أفر�د من  جي�ض �لتحرير 
�ل�ستعمارية  و�لقو�ت  �لوطني  

عام 1957 
 وتاأتي هذه �لزيارة للتذكري باملكان  
�لوطنية   �ل��ذ�ك��رة  على  و�حلفاظ 

وقد  �لتحرير.  حل��رب  �لتاريخية 
فوتوغر�فية   م�ساهد   ت�سوير  مت 
من  تاريخية  �نطباعات   و�خ��ذ 
هذ�  عن  �ملنطقة  جماهدي  ط��رف 
�لتحرير،   لثورة  �لتاريخي  �ملوقع 
عرفها  �لتي  �لأح���د�ث  وتن�سيق 
�لدكتور  وح�سب  يزرو.  غار  موقع 
�لهتمام  فان  �ل�سعيد  حممد  بعلي 
�سمن  �ملوقع  بهذ�  �أكرث  �سيتو�سع 
ميد�نيا  يج�سد  كبري  م�روع  �طار 
ون�سب  �إ����س���ار�ت  ب��ه  ل��و���س��ع 
ب�سفة  �ملكان  وتهيئة  ت��ذك��اري  

عامة.
                              �سليمان بن قناب

 زيارة اإىل موقع غار يزرو  
التاريخي مبنطقة ع�شعا�شة

�أطلقت  �ل�سيف  وف�سل  تز�منا 
حملة  بجاية  ولي��ة  �أم��ن  م�سالح 
من  للوقاية  توعوية  حت�سي�سية 
م�ستعملي  لفائدة  �ملرور،  حو�دث 
�ل��ط��ري��ق ح���ول خم��اط��ر �ل��رك��ن 
ملختلف  �لع�سو�ئي  �لتوقف  و   
ه��ذه   ، و�ل�����س��ي��ار�ت  �ل��ع��رب��ات 
�لأ�ر�ر  نتيجة  بعد  جاءت  �حلملة 
و�مل��ادي��ة،  �جل�سمانية  و�خل�سائر 
خمالفات  عن  تنجم  �أ�سبحت  �لتي 
�لع�سو�ئيني  و�لتوقف  �ل��وق��وف 
حركة  وتعطيل  لإع��اق��ة  �مل�سببة 

�مل�����رور خ��ا���س��ة د�خ����ل �مل���دن، 
بالإ�سافة �إىل �نتهاك حق �مل�ساة يف 
تز�منت  قد  و  �لر�سيف،  ��ستعمال 
مو�سم  مع  �لتح�سي�سية  �حلملة  هذه 
حركة  فيه  تكرث  �لذي  �ل�سطياف 
ظل  يف  خا�سة  �ملو�طنني،  تنقل 
متر  �لتي  �لر�هنة  �ل�سحية  �لظروف 
كورونا  جائحة  بانت�سار  �لبلد،  بها 
للحد  �ملتخذ  �لوقائي  و�لإج���ر�ء 
تردد  مبنع  �لفريو�ض  �نت�سار  من 

�ل�سو�طئ �إىل  �ملو�طنني 
                .                     ك . ت 

�شرطة بجاية تطلق حملة حت�شي�شية 
حول خماطر الركن الع�شوائي 

لل�شيارات 

�لعمومي  �لأم��ن  فرق  ج�سدت 
�لدفلى  عني  ولية  لأمن  �لتابعة 
بال�سلمة  تتعلق  ن�ساطات  عدة 
من  جو�ن  �سهر  خلل  �ملرورية 
برفع  �سمحت  �جل��اري��ة،  �ل�سنة 
حترير  ك��ذ�  و  كثرية  خمالفات 
�إجر�ء�ت متابعة ق�سائية و �أخرى 
من  �ملرتكبة  �جلنح  ب�ساأن  �إد�رية، 
�سمن  ت��ن��درج  �ل�سو�ق  ط��رف 
: تف�سيلها كالآتي  �لإطار،  نف�ض 

�جلز�فية  �ملرورية  �ملخالفات   -
�أحكام  خمالفي  �سد  �مل��ح��ررة 
 - خمالفة   575 �مل��رور:  قانون 
لرخ�ض  �لفوري  �ل�سحب  حالت 
�لو�ردة  للحالت  وفقا  �ل�سياقة 

�لتي  و  �لقانون،  نف�ض  �سمن 
ت�ستدعي ذلك نظر� خلطورتها و 
�ل�سلمة  على  �ل�سلبية،  نتائجها 
�جلنح  ح��ال��ة-   85 �مل���روري���ة: 

طرف  م��ن  �ملرتكبة  �مل��روري��ة 
�ملتابعة  ��ستدعت  �لتي  �ل�سو�ق 

129 حالة و حترير حما�ر: 
����س��ت��دع��ت  �ل��ت��ي  �حل����الت   -

يف  �ل��و���س��ع  ك��ذ�  و  �لتوقيف 
فيما  �أم��ا  ح��ال��ة.   82 �حل��ظ��رية: 
و  �مل��ر�ق��ب��ة  ع��م��ل��ي��ات  يخ�ض 
ُنفذت  �لتي  �ملختلفة  �لتدخلت 
�ل�رطة  ع��ن��ا���ر  ط���رف  م��ن 
�ل�سهر  �مليد�ن خلل  �لعاملني يف 
 81 ت�سجيل  مت  فقد  �مل��ذك��ور، 
و  �ليوم  �ساعات  طيلة  عملية 

�أيام �لأ�سبوع. على مد�ر 
�مل��رور  ح���و�دث  يخ�ض  فيما 
�مل�سجلة عرب قطاع �لخت�سا�ض، 
مرور  حادث  ت�سجيل:18  مت  فقد 
 21 جرح  عن  �أ�سفر  ج�سمانيا، 

وفاة. حالة  ت�سجيل  �سخ�سا مع 
خمتاربر�دع

ت�شجيل 575 خمالفة و85 حالة �شحب فوري لرخ�ص ال�شياقة
خالل �شهر جوان بعني الدفلى

للدرك  �لإقليمية  �لفرقة  �أفر�د  متكن 
�لوطني ببلع�سل من معاجلة ق�سية 
�ل�رعية  غ��ري  �مل��ت��اج��رة   تخ�ض 
�لعملية   ، �لكحولية  بامل�روبات 
متت �إثر معلومات و�ردة �إىل �لفرقة 
بالتخزين  �سخ�ض  قيام  مفادها 
�لكحولية  بامل�روبات  و�ملتاجرة 
��ستيفاء  ب��ع��د  م��ن��زل��ه،  د�خ����ل 
�ل��لزم��ة.  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت 
�إىل  و�لتنقل  دوري��ة   ت�سكيل  مت 

تفتي�ض  مت  حيث  فيه؛  �مل�ستبه  منزل 
قارورة   682 �أين مت حجز   �مل�سكن 
مايل  ومبلغ  �لأنو�ع  خمتلفة  جعة 
بيع  كعائد�ت  دج   56500 ق��دره 
�مل�روبات �لكحولية ، �أين مت �إجناز 
لتقدميه  �ملعني،  �سد  ق�سائي  ملف 
�لب�ساعة  حجز  ،و  �لعد�لة  �أم��ام 
�لدولة  �أم��لك  ملديرية  وت�سليمها 

. بغليز�ن 
                     مو�ساوي عبد �لقادر

درك غليزان يحجز 682 وحدة 
من امل�شروبات الكحولية

حتت �شعار » الوقوف اخلطري … يكلف الكثري «

�سهر  خلل  بجاية  ولي��ة  �سجلت 
 29 ع��دده  ما   2020 ل�سنة  ج��و�ن 
ويرجع  ج�سمانيا،  مروريا  حادثا 
�إىل  وقوعها  يف  �لأ�سباب  �أغلب 
ي�سجل  مل  حيث  �لب�ري،  �لعن�ر 
�أ�سيبو�  جريحا   34 و  قتيل،  �أي 
�ل�سياق  نف�ض  يف  متفاوتة.  بجروح 
�لن�سطة  �مل�سالح  خمتلف  �سجلت 
يف �مليد�ن يف جمال �لوقاية �ملرورية 
جز�فية،  غ��ر�م��ات   1707 ،حترير 
بالدر�جات  متعلقة   111 منها 
بعدم  تتعلق  �أغ��ل��ب��ه��ا  �ل��ن��اري��ة 
تقدمي  عدم  �أو  �لأمن  خوذة  �رتد�ء 
كما  �خلطرية،  �ملناورة  �أو  �لوثائق 
مرورية،  جنحات   108 ت�سجيل  مت 
بالدر�جات  خا�سة  جنحة   37 منها 
بانعد�م  تتعلق  �أغلبها  �لنارية 
�ل�سياقة،  ورخ�سة  �لتاأمني  �سهادة 
 854 �سحب  ت�سجيل  �إىل  �إ�سافة 

خا�سة   151 منها  �سياقة،  رخ�سة 
ب��ال��در�ج��ات �ل��ن��اري��ة، �رت��ك��ب 
ت�ستوجب  خمالفات  �أ�سحابها 
�ل�سياقة،  لرخ�سة  �لفوري  �ل�سحب 
 53 و  مركبة   128 و�سع  مت  كما 
خا�سة  �ملح�ر  يف  نارية  در�ج��ة 
�حلجر  �إج��ر�ء�ت  ملو�قيت  �ملخالفني 
�إىل  بالإ�سافة  �جلزئي،  �ل�سحي 
 349 و  مركبة   10937 مر�قبة 
در�جة نارية من خمتلف �لأ�سناف، 
�خلرجات  فعدد  للر�د�ر  بالن�سبة  �أما 
على  خرجة   27 ب�  ق��در  �مليد�نية 
تتعلق  خمالفة   354 حترير  مت  �إثرها 
قانونا، يف  �ملحددة  �ل�رعة  بتجاوز 
�لأمن تهدف   �لأخري تبقى  م�سالح 
�لتي  �ملرور  حو�دث  من  �حلد  �ىل  
�لكثريين  حياة  ت���وؤذي   �أ�سحت 

يوميا.
                                      ك . ت

االأخطاء الب�شرية وراء وقوع 
حوادث املرور ببجاية



رئي�ص اللجنة الطبية لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
جمال الدين دامرجي: 

اأن  يجب  الن�شاط  "ا�شتئناف 
يكون تدريجيا"

مدربه  قيادة  حتت  �صحوته  ميالن  وا�صل 
بفوزه  الــثــالثــاء،  ــوم  ي بــيــويل،  �صتيفانو 
�صمن   ،)4-2( يوفنتو�س  على  الكبري 

اجلولة الـ31 من الدوري الإيطايل.
واأجج هذا النت�صار طموحات امليالني�صتا، 
بيويل،  قيادة  حتت  قوية  بعودة  احلاملني 
بعد اأعوام من ال�صطرابات والنك�صارات.

ــادة  ــي ق تــــوىل  �ـــصـــنـــوات،   10 اآخـــــر  ويف 
الرو�صونريي 10 مديرين فنيني، مل ينجح 

منهم اأحد �صوى ما�صيمليانو األيجري.
يونيو/ من  بداية  الفريق  األيجري  وقــاد 
ثان  يناير/كانون  وحتى   ،2010 حزيران 
2014، حيث متكن من الفوز بلقب الدوري، 
يف اأول مو�صم له، وهو الأخري مليالن حتى 
الآن، كما توج بال�صوبر الإيطايل يف املو�صم 

الثاين.
ــد األــيــجــري مل يــعــرف مــيــالن  ــع ــن ب ــك ل
تا�صوتي  مـــاورو  تــوىل  حيث  ال�صتقرار، 
قبل   فقط،  ــام  اأي  3 ملــدة  الفريق،  تدريب 
تعيني كالرن�س �صيدورف على راأ�س اجلهاز 

الفني.
حيث  طـــوارئ،  كمدرب  �صيدورف  ــاء  وج
توىل امل�صوؤولية من يناير 2014 حتى نهاية 

املو�صم.
منه  بدل  وحل  رحل  النتائج،  �صوء  ومع 
 2014 يونيو  من  عام،  ملدة  اإنزاجي  فيليبو 
ب�صبب  اأي�صا  غادر  ثم   ،2015 يونيو  حتى 
مع  التعاقد  ميالن  ليقرر  النتائج،  تراجع 

�صين�صيا ميهايلوفيت�س.
على  ال�صريع  املــدربــني  تعاقب  وا�صتمر 
ال�صربي  رحل  حيث  مليالن،  الفني  املقعد 
كري�صتيان  ليتوىل  فقط،  يــوم   301 بعد 
بقيادة  مكتفيا  يوًما،  لـ78  املهمة  بروكي 

الفريق يف 7 مباريات.
وجاء فينت�صينزو مونتيال بعد بروكي، من 
نوفمرب/ت�صرين  حتى   2016 يوليو/متوز 

ثان 2017.
بعدها  اللومباردي  النادي  اإدارة  واأ�صندت 
الذي  جــاتــوزو،  جلينارو  الفنية  القيادة 

ومن  مو�صمني،  حلــوايل  الفريق  اأمــر  توىل 
مل  لكنه  جيامباولو،  مــاركــو  ــاء  ج بعده 
النتائج  ول�صوء  مباريات،   7 �صوى  يخ�س 
بيويل،  �صتيفانو  ا�صتقدام  مــيــالن  ــرر  ق

امل�صتمر حتى الآن.
وكانت ال�صمة الغالبة على قرارات ميالن، 
خالل ال�صنوات الأخرية، هي التخل�س من 
يبدو  ب�صكل  املو�صم  منت�صف  يف  املدربني 

ع�صوائًيا.
�صعب  توقيت  يف  امل�صوؤولية  بيويل  وتوىل 
جًدا، حيث كان عليه اأن ي�صطدم بكل من 
يف  ونابويل،  ويوفنتو�س  ولت�صيو،  رومــا، 

بداية م�صواره.
واأدى ذلك اإىل حتقيقه لفوز وحيد، يف اأول 

هزائم. و3  تعادلني  مقابل  مباريات،   6

انتقام بيويل

لكن تدريجًيا، بداأ الرو�صونريي يف اكت�صاب 
الثقة ومعرفة طريق النت�صارات، خا�صًة 
الذي  الريا�صي،  الن�صاط  ا�صتئناف  بعد 
توقف لثالثة اأ�صهر ب�صبب جائحة كورونا، 
حيث مل يخ�صر اأي مباراة منذ ذلك احلني.

فعقب رجوع املناف�صات مبا�صرًة، تعادل مع 
نهائي  ن�صف  اإيــاب  يف  يوفنتو�س  م�صيفه 
البطولة  ودع  اأنه  اإل   ،)0-0( اإيطاليا  كاأ�س 
نظرا لتعادله ال�صابق يف �صان �صريو )1-1(.
انت�صارات،   4 ميالن  ــرز  اأح الـــدوري،  ويف 

مقابل تعادل وحيد اأمام �صبال )2-2(.
هزائمه  من  النتقام  يف  بيويل  جنح  كما 
ليت�صي  من  كل  على  الفوز  ليحقق  الأوىل، 
 ،)3-0( ولت�صيو   ،)2-0( ــا  وروم  ،)4-1(
املركز  لينتزع   ،)4-2( يوفنتو�س  واأخــرًيا 
اخلام�س املوؤهل للدوري الأوروبي، متفوًقا 

على روما ونابويل حتى الآن.
حتدثت  املفاجئة،  النتفا�صة  هذه  ورغم 
تقارير �صحفية موؤخرا عن احتمال رحيل 
رالف  الأملـــاين  مع  ميالن  واتــفــاق  بيويل، 

راجننيك خلالفته.
على  الرو�صونريي  نتائج  توا�صلت  اإذا  لكن 
نف�صه  بيويل  يفر�س  فرمبا  الن�صق،  ذات 
الإيطالية  الكرة  وعلى  بل  نــاديــه،  على 
الفريق  �صحوة  ــداأت  ب حيث  عــام،  ب�صكل 
الأخــــرية يف تــذكــري اجلــمــاهــري بــاأجمــاد 
التي ي�صر ع�صاق الأحمر والأ�صود  املا�صي، 

على ا�صتعادتها.

ــري،  ــزائ اجل ـــدويل  ال الــالعــب  تعر�س 
قا�صية  انتقادات  اإىل  فيغويل،  �صفيان 
يف  والت�صكيك  الإهانة  حــدود  لم�صت 
يف  طــرده  حادثة  بعد  ونــوايــاه،  ولئــه 
الرتكي  الـــدوري  مــن  املا�صية  اجلــولــة 
وحّملته  �صبور،  طــرابــزون  نــادي  ــام  اأم
اأطراف تركية م�صوؤولية خ�صارة فريقه 
بفر�صية  جتزم  جعلها  ما  غالت�صراي، 
املو�صم  نــهــايــة  الــفــريــق  ــن  ع رحــيــلــه 
ال�صعودي  الن�صر  بنادي  وربطه  اجلاري 
اأولوياته  اأبــرز  �صمن  و�صعه  كان  الذي 

ا�صتعدادا للمو�صم املقبل.
واملحلل  ال�صابق  الرتكي  احلكم  وكــان 
اإيرمان  الرتكية،  القنوات  يف  الريا�صي 
الالعب  لذع  ب�صكل  انتقد  توروغلو، 
حد  اإىل  وذهـــب  اجلـــزائـــري  ــــدويل  ال
عليه  غالت�صراي  نادي  اإدارة  حتري�س 
على  تدخله  ــر  اإث ــرده  ط حــادثــة  بعد 
وقال  داكو�صتا،  مروان  املغربي  املدافع 
ل�صحيفة  ت�صريحات  يف  الرتكي  املحلل 
متنحون  “كيف  غازيتي”:  “ميلي 
اإىل  وذهــب  كهذا؟”،  ل�صخ�س  الأمـــوال 
نوايا  يف  �ــصــّدد  عندما  ــك  ذل مــن  اأبــعــد 
مع  التزامه  ومــدى  اجلــزائــري  ــدويل  ال
اإفريقيا  �صمال  “لعبو  بالقول:  الفريق 
يف  اأنديتهم  ويرتكون  اأوفــيــاء،  لي�صوا 
ت�صّرف  راأيتم  لقد  امل�صوار،  منت�صف 
اإدارة  على  ــه  اإّن ــول  اأق ولهذا  فيغويل، 

وت�صّبب  جميعهم”،  طردهم  الفريق 
بثالثة  ــه  ــادي ن خــ�ــصــارة  يف  فــيــغــويل 
اأهداف مقابل هدف، اإثر تركه زمالئه 
تقريبًا،  ل�صاعة  عددي  بنق�س  يلعبون 
ب�صكل  لعــتــدائــه  طـــرده  بعد  وذلـــك 
مــروان  املغربي  مناف�صه  على  خطري 
له  قوية  �صربة  وتوجيهه  داكو�صتا، 

على م�صتوى ال�صدر.
من جهة اأخرى، فجرت تقارير �صحفية 
تركية، مفاجاأة من العيار الثقيل ب�صاأن 
ال�صعودي  الن�صر  نادي  �صفقات  اإحــدى 
الريا�صي  للمو�صم  ا�صتعداًدا  املحتملة، 
قناة  وقــالــت   ،2020-2021 اجلــديــد 
عالقة  اإن  الرتكية،  �صبور”  “تيفيبو 
فيغويل  �ــصــفــيــان  ـــري  ـــزائ اجل الــنــجــم 
م�صرية  غالت�صراي،  نــادي  مع  انتهت 
العا�صمة  نادي  مع  لتفاق  تو�صله  اإىل 
ا�صطنبول للرحيل يف املريكاتو ال�صيفي 
ــس جتــربــة احــرتافــيــة  ــو� ـــايل وخ احل
اأول  من  بــدًءا  اأنــه  واأو�صحت  جديدة، 
النتقال  فيغويل  باإمكان  اأ�صبح  اأم�س، 
عن  الك�صف  دون  ــر؛  اآخ فريق  اأي  اإىل 

مزيد من التفا�صيل.
ك�صفت  عديدة  �صحفية  تقارير  وكانت 
من  كبري  اهتمام  عــن  �صابق  ــت  وق يف 
نادي الن�صر للتعاقد مع فيغويل، البالغ 
من العمر 30 �صنة، ووفًقا لهذه التقارير 
اإىل  بــعــرو�ــس  بالفعل  الن�صر  تــقــدم 

للتفكري،  الذي طالب مبهلة  فيغويل، 
الأوىل  رغــبــتــه  اأن  خــا�ــصــة 

هــي الــبــقــاء يف اأوروبــــا، 
ــــذي انــتــقــل  وهــــو ال

غــالتــ�ــصــراي  اإىل 
الــــــرتكــــــي يف 

 2017 �صيف 
من  قادًما 

م  �صتها و
ميتد  وبعقد  الإجنليزي 
حتى 2022، ولعب النجم 
مباراة   105 ــري،  ــزائ اجل

ــة مـــع الـــنـــادي  ــي ــم ــص ر�
خاللها  �صجل  الرتكي، 
 ،23 و�صنع  هدًفا،   27
ــه  ــريت ــص ــ� وطـــــــــوال م
فيغويل  مثل  الكروية، 

عديد الأندية العاملية؛ 
على راأ�صها نادي فالن�صيا 

الإ�صباين.

بات النجم اجلزائري اإ�صالم �صليماين قريبًا 
الرتكي  الدوري  اإىل  اأخرى  مرة  العودة  من 
اإدارة  رف�صت  بعدما  القدم،  لكرة  املمتاز 
عقده،  على  احل�صول  الفرن�صي  موناكو 
املرتبط مع لي�صرت �صيتي الإنكليزي، خالل 

�صوق النتقالت ال�صيفية احلالية.
اأن  اأفريقي  اجلنوب  "فوتا"  موقع  وك�صف 
مهتمة  الرتكي  �صبور  �صيفا�س  نادي  اإدارة 
اإ�صالم  املهاجم  خــدمــات  على  باحل�صول 
ال�صيفية  النــتــقــالت  �صوق  يف  �صليماين 
الفريق،  �صفوف  تدعيم  اأجل  من  احلالية، 
عاد  قد  عامًا(  الـ)32  �صاحب  اأن  وبخا�صة 

اإىل م�صتواه الفني ال�صابق.
قيمته  ــن  ع ك�صف  �صليماين  اأن  ــع  ــاب وت
نادي  مع  رائعًا  مو�صمًا  قّدم  بعدما  الفنية، 
فريق  اإدارة   جعل  ما  الفرن�صي،  موناكو 

يف  الثالث  املركز  �صاحب  �صبور،  �صيفا�س 
ترتيب جدول الدوري الرتكي املمتاز لكرة 
القدم، تقرر احل�صول على خدمات املهاجم 

اجلزائري.
ي�صتعد  �صبور  �صيفا�س  ــادي  ن اأن  واأو�ــصــح 
يف  الأوروبـــيـــة  امل�صابقات  يف  للم�صاركة 
املو�صم املقبل، لذلك و�صع باعتباره اخلربة 
اإ�صالم �صليماين، الذي يعلم  التي يتمتع بها 
القدم،  لكرة  املمتاز  الرتكي  الدوري  جيداً 

بحكم لعبه لن�صف مو�صم مع فرنبخ�صة.
اإ�صالم  اجلزائري  املهاجم  اأن  قائال  وختم 
�صليماين لعب يف 18 مباراة مع نادي موناكو 
ب�صبب  اإلغاوؤه،  مت  الذي  املا�صي،  املو�صم  يف 
�صان  باري�س  وتتويج  ــا،  ــورون ك فــريو�ــس 
ومثلها  مــرات   9 و�صجل  باللقب،  جريمان 

متريرات حا�صمة اإىل رفاقه.

ام�س  اإجنــلــيــزي،  �صحفي  تــقــريــر  اأكــــد 
�صباق  من  مدريد  ريال  ان�صحاب  الأربعاء، 
دوين  الهولندي  الو�صط  لعب  مع  التعاقد 
خالل  اأياك�س،  و�صط  جنم  بيك،  دي  فــان 

فرتة النتقالت ال�صيفية.
بينه  اتفاًقا  عقد  قد  مدريد  ريــال  وكــان 
واأياك�س  بيك  دي  ــان  ف ــني  وب ناحية  مــن 
هذا  الالعب  �صم  على  ــرى  اأخ ناحية  من 

ال�صيف.
الهولندية،  "تيليجراف"  �صحيفة  وبح�صب 
باأنه  بيك  دي  فان  اأبلغ  مدريد  ريــال  فــاإن 
ُعقد  الــذي  التفاق  تنفيذ  من  يتمكن  لن 
الدين  زين  من  قرار  ب�صبب  الطرفني،  بني 

زيدان املدير الفني، الذي 
جمد ال�صفقة.

اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
فان  ــرب  اأخ مدريد  ــال  ري
ناٍد  عن  بالبحث  بيك  دي 
اآخر، يف ظل حاجته ل�صم 
من  اآخرين،  و�صط  لعبي 

بينهم بول بوجبا.
اأن  بــــالــــذكــــر  جــــديــــر 
يعد  يونايتد  مان�ص�صرت 
املهتمة  الأنـــديـــة  اأبــــرز 
بالتعاقد مع دي بيك هذا 

ال�صيف.

عي�صى  املــدافــع  م�صتقبل  ــزال  ي ل 
احلايل،  فريقه  مع  غام�صا  ماندي 
حيث  ــاين،  ــب ــص ال� بيتي�س  ـــال  ري
جتديد  اإىل  الــنــادي  اإدارة  ت�صعى 
اأقــرب  ــدويل اجلــزائــري يف  عقد ال
مياطل  ـــري  الأخ اأن  اإل  ــــال،  الآج
ــذه  ــى ه ــل ـــــــدام ع ويــرفــ�ــس الإق
الكثرية  العرو�س  ظل  يف  اخلطوة 
ــة  ــي اأوروب ــرق  ف مــن  و�صلته  الــتــي 

حمرتمة.
النادي  مــع  مــانــدي  عقد  وينتهي 
ما   ،2021 جـــوان  يف  الأنــدلــ�ــصــي 
فريق  اأي  يف  بالتوقيع  له  �صي�صمح 
القادم  دي�صمرب  يف  خدماته  يطلب 
النادي  يرف�صه  ما  وهــذا  باملجان، 
متديد  يف  يرغب  الــذي  الإ�صباين 
من  ماديا  وال�صتفادة  الالعب  عقد 
به،  الحتفاظ  اأو  انتقاله  �صفقة 
عليها  املراهن  الركائز  اأحــد  كونه 

م�صتقبال يف الفريق.
املو�صم  هذا  بيتي�س  ريــال  ويعاين 
)الليغا(،  ال�صبانية  البطولة  يف 
تالحقه  الــتــي  النتائج  �ــصــوء  مــن 
وبات مهددا بال�صقوط اإىل الدرجة 
 14 املــركــز  يحتل  حيث  الثانية، 
يحقق  ومل  ــام،  ــع ال الــرتتــيــب  يف 
 10 اآخـــر  يف  انت�صارين  �ــصــوى 
نقاط  بـ9  ليبتعد  جــــولت، 
جعل  ما  الهبوط،  منطقة  عن 
اإقــالــة  تــقــرر  ــادي  ــن ال اإدارة 

“روبي”  فريير  فران�صي�صك  خوان 
وتقوم  املا�صي  ال�صهر  من�صبه  من 
الريا�صية،  ال�صوؤون  من�صق  بتعيني 
األيك�صي�س تروخيو، كمدرب موؤقت 
اإىل نهاية املو�صم، بينما مت التفاق 
مانويل  الت�صيلي  املدرب  مع  ر�صميا 
الفنية  العار�صة  ليقود  بيليغريني 
القادمني،  املو�صمني  خالل  للنادي 
حتى مع وجود خيار لتمديد العقد 
اأكدته تقارير  ملا  ملو�صم ثالث، وفقا 

اإعالمية ا�صبانية.
م�صتوى  على  اجلديدة  التطورات 
قد  بيتي�س  لريال  الفنية  العار�صة 
اجلزائري  الدويل  موقف  من  تغري 
رف�صه  بخ�صو�س  ماندي،  عي�صى 
التمديد، اإذ ك�صفت بع�س التقارير 
بليغريني  قدوم  اأن  اإىل  الإعالمية 
قراره  عن  يعدل  ماندي  يجعل  قد 
يف  بيتي�س  ريــال  مع  عقده  وميــدد 

الأيام القادمة.
لتفاق  الأندل�صي  النادي  وتو�صل 
�صبق  ــذي  ال املخ�صرم،  املـــدرب  مــع 
مقدمتها  يف  عديدة  اأنــديــة  ــاد  وق
�صيتي،  ومان�ص�صرت  مدريد  ــال  ري
بعد مفاو�صات ا�صتغرقت 3 اأ�صابيع.

عن  الإعـــــالن  يــتــم  اأن  ويــنــتــظــر 
الفريق  �صمان  مبــجــرد  ــاق  ــف الت
البقاء  ح�صابيا  والأبي�س  الأخ�صر 
 4 تبقي  مــع  “الليغا”،  ــواء  ــص اأ� يف 

جولت على اخلتام.

وميتلك بيليغريني )66 عاما( باعا 
التدريبية،  م�صريته  يف  طــويــال 
مدريد  ريال  قيادة  له  �صبق  حيث 
�صيتي  ومان�ص�صرت   )2010 ـ   2009(
)2013 ـ 2016( قبل اأن يخلفه بيب 
م�صوؤولية  تــوىل  كما  ــول،  ــواردي غ
اأندية ريفر بليت، فياريال، مالغا 
وقت  يف  فورت�صون،  ت�صاينا  وهيبي 
اآخــر  هــو  يونايتد  هــام  و�صت  كــان 
مو�صم  يف  م�صوؤوليته  يتوىل  فريق 

.2019 ـ   2018
ملناف�صات  املتابعني  عديد  ويتفق 
البطولة الإ�صبانية، موؤخرا على اأن 
ماندي و�صل ملرحلة الن�صج الكروي 
على  كبرية  خربات  اكت�صابه  بعد 
حمل  الــذي  وهــو  كافة،  الأ�صعدة 
 55 يف  الــوطــنــي  املنتخب  قمي�س 
وحيدا  هدفا  خاللها  �صجل  مباراة 

واأ�صهم بتمريرة حا�صمة واحدة.
على  “اخل�صر”  مــدافــع  ويتواجد 
اأوروبية كبرية،  اأندية  5 من  رادار 
ب�صلونة  مــن  بكل  الأمـــر  ويتعلق 
ال�صبانيني  ــد  ــدري م واأتليتيكو 
ولـــيـــون الــفــرنــ�ــصــي ونــيــوكــا�ــصــل 

واأر�صنال الجنليزيني.
الت�صويقية  القيمة  ــت  ــع ــف وارت
لت�صل  “اخل�صر”  دفـــاع  ل�صخرة 
الفريق  وي�صع  اأورو  مليون   20
لبيعه  جزائيا  �صرطا  الأندل�صي 
يقدر بـ30 مليونا و�صريتفع ال�صرط 

يف �صورة جتديد ماندي للعقد.
وان�صم �صاحب الـ28 عاما اإىل ريال 
من  قادما   2016 �صيف  يف  بيتي�س 
بلغت  �صفقة  يف  الفرن�صي،  رمي�س 

قيمتها 2.8 مليون يورو.

ترغب اإدارة نادي نابويل الإيطايل 
اجلزائرَيني  لعَبيها  ت�صريح  يف 
اإىل  الــونــا�ــس،  واآدم  غــالم  فـــوزي 
الفرن�صي، دفعة واحدة  فريق ليل 

هذه ال�صائفة.
وِباملقابل، جتلب اإدارة نادي نابويل 
الربازيلي  املدافع  ليل،  فريق  من 
ــّداف  ــه وال �ــصــنــة(   22( غــابــريــيــل 

 21( اأو�صيمهان  فيكتور  النيجريي 
�صنة(.

وت�صرتط اإدارة نادي ليل الفرن�صي 
اأورو،  مليون   105 مبلغ  ا�ــصــتــالم 
نظري ت�صريح غابرييل واأو�صيمهان 
ذكرته  كما  ــويل.  ــاب ن فــريــق  اإىل 
�صحيفة “ل فوا دو نور” الفرن�صية، 
املفاو�صات  اأ�صافت  التي  الثالثاء. 

م�صوؤويل  بني  الأّيـــام  هــذه  جارية 
النادَيني، حيث ُتريد اإدارة الفريق 
املذكور  املبلغ  تقلي�س  الإيــطــايل 

ودمج غالم والونا�س يف ال�صفقة.
ــــوزي غــالم  ـــع ف ـــداف ــط امل ــب ــرت وي
اآدم  ــاب  ــع الأل و�ــصــانــع  �صنة(   29(
نابويل  نادي  مع  �صنة(   23( الونا�س 
الإيطايل ِبعقَدين، تنتهي مّدَتيهما 

ِل�صيف  ــــرادف  املُ ـــه،  ذات الــعــام  يف 
.2022

متوقع  ليل  فريق  ــاإن  ف لــالإ�ــصــارة، 
بطول  تــرتــيــب  ـــدول  ج يف  ــا  ــع راب
 ،2019-2020 نــ�ــصــخــة  ــا  فــرنــ�ــص
و�صيلعب مناف�صة الدوري الأوروبي 

يف املو�صم املقبل.

انتقادات الذعة لفيغويل واأطراف توؤكد هل يفجر "بيويل" بركان ميالن اخلامد ؟
اقرتابه من الن�شر ال�شعودي

�شليماين يقرتب من العودة للدوري الرتكي

ريال مدريد يبلغ جنم اأياك�ص بقرار زيدان ال�شادم

هل يغري ماندي موقفه وميدد يف بيتي�ص اال�شباين 
بعد قدوم بليغريني؟

نحو ت�شريح غالم والونا�ص اإىل فريق ليل

الطبية  اللجنة  رئي�س  اقــرتح   
ـــة اجلـــزائـــريـــة  ـــادي ـــالحت ل
ـــــاف(،  لـــكـــرة الـــقـــدم )ف
دامــرجــي،  الــديــن  جمال 
تكون  اأن  الثالثاء،  يــوم 
تدريجية"  "العودة 
يف  الــريــا�ــصــي،  للن�صاط 
ال�صلطات  مــوافــقــة  حـــال 
ا�صتئناف  عــلــى  العمومية 
منت�صف  منذ  املعلقة  املناف�صات 
كورونا  جائحة  ب�صبب  مار�س  �صهر 

فريو�س )كوفيد19-(.
"نحن  قــائــال:  ل/واج  دامــرجــي  الدكتور  اأو�ــصــح  و 
و  املناف�صات  توقيف  من  اأ�صهر  اأربعة  اإمتام  و�صك  على 
رغبة  الالعبون  اأظهر  اأن  فبعد  اأكرث.  �صتطول  الأمور 
يف الإبقاء على لياقتهم البدنية، ا�صطر العديد منهم 
اىل التوقف و هو ما نتج عنه زيادة يف الوزن. اجلميع 
احلجر  اجـــراءات  ب�صبب  الو�صعية  نف�س  يف  يوجد 
العمومية  ال�صلطات  اأعطت  اإذا  ما  حــال  يف  ال�صحي. 
تتم  اأن  فينبغي  املناف�صات،  ا�صتئناف  على  موافقتها 
مل  الــالعــب  ــاأن  ك و  تدريجية،  ب�صورة  الــعــودة  ــذه  ه
تفادي  من  ميكن  مبداأ  وهو  القدم،  كرة  اإطالقا  ميار�س 

الإ�صابات".
الثالثاء  يــوم  املجتمع  للفاف  الــفــدرايل  املكتب  وكــان 
املو�صم  ا�صتئناف  يف  املتمثل  مبوقفه  ت�صبث  قد  املا�صي 
ال�صوء  على  احل�صول  حــال  يف   2019-2020 الكروي 

الأخ�صر من ال�صلطات العمومية.
ال�صحي  احلجر  ــراءات  لإج الكامل  الرفع  انتظار  يف  و 
خارطة  على  الإبــقــاء  تقرر  بالتجمعات،  ال�صماح  و 
القا�صية  و  املا�صي  اأبريل   30 يــوم  املعتمدة  الطريق 
مبوا�صلة ما تبقى من املو�صم الكروي للرابطتني الأوىل 
و الثانية على مدى 8 اأ�صابيع، ت�صبقها مرحلة خم�ص�صة 
للتح�صريات تدوم من 5 اإىل 6 اأ�صابيع، متى كان التاريخ 

الذي �صتحدده ال�صلطات العمومية.
و  متفائل  "اأنا  يلي:  ما  الطبية  اللجنة  رئي�س  ي�صيف  و 
الأيام  يف  امل�صجلة  احلالت  ب�صبب  واحد  اآن  يف  مت�صائم 
لكن  م�صتبعد.  الظرف  هذا  يف  فال�صتئناف  الأخرية. 
يبقى  الأهم  الأيــام،  من  يوم  يف  العودة  تتم  ان  ينبغي 

احلفاظ على ال�صحة العمومية".
الفاف  اأعدته  الذي  ال�صحي  الربوتوكول  وبخ�صو�س 
الدكتور  تطرق  الريا�صة،  و  ال�صباب  وزارة  من  بطلب 
دامرجي ل"نقطة مهمة"، حيث قال : "على اجلميع اأن 
يدرك باأن هذا الربوتوكول اأعد لفر�صية ال�صتئناف، 
و  الفاف  �صالحيات  يتجاوز  الذي  التاريخ  انتظار  يف 

حتى الوزارة الو�صية".

 جعل الالعبني "اأكرث ان�ضباطا"

ال�صتئناف  باأن  ترى  حيث  اآخر،  راأي  فلها  الأندية،  اأما 
له  �صيكون  مطول،  توقف  بعد  للمناف�صات  املحتمل 
"تاأثري �صلبي" على الالعب، ح�صب ما يو�صحه الدكتور 
ملولودية  الطبي  الطاقم  يف  ع�صو  عرما�س  بن  عمار 
الطبية،  الناحية  "من  متاأ�صفا:  يقول  الــذي  ــران،  وه
طويل،  توقف  بعد  الريا�صي  للن�صاط  العودة  ي�صتحيل 
خلطر  يعر�صه  جديد  من  للتدريبات  الالعب  فدعوة 

حقيقي من ناحية الإ�صابات".
لعبو  خ�صع  ال�صحي،  احلجر  تطبيق  بداية  منذ  و 
عرما�س  بن  الدكتور  لكن  فــردي،  لعمل  "احلمراوة" 
"على   : حرفيا  تطبيقه  يف  الالعبني  رغبة  يف  ي�صك 
فرديا  حت�صرييا  برناجما  ار�صلنا  الأندية،  بقية  غرار 
بالأمر  لي�س  هذا  تطبيقه.  يف  اأ�صك  لكني  لعب،  لكل 
ال�صهل، خا�صة و ان مدة احلجر ال�صحي طالت. فاأف�صل 
حل بالن�صبة لل�صلطات هو التوقيف النهائي للبطولة".
عرما�س  بن  الدكتور  اقــرتح  ال�صتئناف،  حــال  يف  و 
جتميع الالعبني بفندق مع منعهم من العودة ملنازلهم، 
يعر�صهم  قــد  اآخــريــن  بــاأنــا�ــس  لالحتكاك  "تفاديا 

لالإ�صابة بالعدوى".
للمناف�صة  العودة  باأن  وهــران  مولودية  طبيب  ويرى 
"لي�س  اأم اآجال وهذا �صيء موؤكد"، لكن  "عاجال  �صتكون 
يف الظرف احلايل" الذي يتميز بارتفاع عدد احلالت 

املوؤكدة لالإ�صابة بكوفيد19- منذ عدة اأيام.
و يختم الدكتور بن عرما�س قائال : "�صيبقى الفريو�س 
الو�صعية  مع  التاأقلم  علينا  لــذا  طويلة،  ملــدة  بيننا 
احلالية و اإرغام الالعبني على اأن يكونوا اأكرث ان�صباطا 

ووعيا".

اإبراهيموفيت�ص: "لو كنت هنا من البداية
 لفزنا بالدوري"

�شيميوين: املناف�شة يف الليجا �شتظل قوية 
حتى النهاية

موراتا: ن�شعى الإنهاء املو�شم يف اأف�شل مركز ممكن

ــــان اإبــراهــيــمــوفــيــتــ�ــس، جنم  اأكـــد زلت
ل�صفوف  ان�صم  ــال  ح اأنـــه  مــيــالن، 

املو�صم،  بداية  منذ  الرو�صونريي 
التتويج  مــن  الفريق  لتمكن 

بلقب الدوري الإيطايل.
وقاد اإبرا ميالن لفوز كبري، 
ــق يف  ــري ــف ــا جنـــح ال ــدم ــع ب
التاأخر  بعد  الطاولة،  قلب 
 ،)4-2( لـــفـــوز  ــني  ــدف ــه ب
جمعتهما  الــتــي  بــاملــبــاراة 

الــيــوم  �ــصــريو  ــان  �ــص مبلعب 
من   31 اجلــولــة  يف  الــثــالثــاء، 

الكالت�صيو.
ت�صريحاته  يف  زلتـــــان،  وقــــال 

ال�صن  يف  كبري  "اأنا   :"DAZN" ل�صبكة 
واأنا  رقم،  جمرد  العمر  لكن  �صًرا،  لي�س  وهذا 
اأعمل ب�صكل جيد واأح�صل على توازن جيد".

املباراة  من  اأكــرث  دقائق  اليوم  لعبت  "لقد  واأ�ــصــاف: 
اأحــاول  �صادًقا،  ولأكــون  بالرتياح،  اأ�صعر  املا�صية، 

م�صاعدة الفريق بكل الطرق".
وبعد ا�صتبداله يف املباراة، مل يتوقف زلتان عن منح 

زمالئه الن�صائح.
كمدرب،  للعمل  ا�صتعداده  حول  ال�صدد  هذا  يف  و�صئل 

ومــدرب..  ولعــب  رئي�س  "اأنا  رد:  لكنه 
اأنني  ــو  ه الــوحــيــد  ال�صلبي  الأمـــر 
ــى راتـــبـــا فــقــط لأنــنــي  ــص ــا� ــق اأت

لعب".
يف  هــنــا  كــنــت  "لو  ووا�ـــصـــل: 
من  الأول  اليوم  من  ميالن 
بلقب  فــزنــا  لكنا  املــو�ــصــم، 

ال�صكوديتو".
ميالن  مع  م�صتقبله  وعــن 
ــق:  ــل املـــو�ـــصـــم املـــقـــبـــل، ع
"�صرنى، ل يزال هناك �صهر 
لأ�صتمتع به، لكن هناك و�صع 
نتحكم  ل  ونحن  يحدث  غريب 

يف ذلك".
ميالن،  يف  هنا  اأ�صتمتع  "اأنا  وا�صتطرد: 
لالإ�صابة،  تعر�صت  لأمريكا  ذهبت  عندما 
واأردت اأن اأ�صعر اأنني على قيد احلياة، اأنا يف عمر الـ38، 
اأملكها، لكنني ذكي  اأملك اللياقة البدنية التي كنت  ل 
كنت  التي  الأ�صياء  نف�س  فعل  ــاول  اأح ل  هــذا،  ب�صاأن 

اأفعلها عندما كان عمري 20 عاًما".
اأنا  يعجبني،  ل  فهذا  الــفــارق  اأ�صنع  مل  "اإذا  وختم: 
ل�صت هنا لأكون مبثابة متيمة احلظ، اأنا هنا مل�صاعدة 

زمالئي والنادي واجلماهري".

�صيميوين،  دييجو  الأرجنتيني  ـــدى  اأب
املدير الفني لأتلتيكو مدريد، حزنه 

�صيلتا  ــام  اأم فريقه  تعادل  عقب 
�صمن  الــثــالثــاء  بــهــدف  فيجو 

بعد  لليجا،  الـ35  ــة  ــول اجل
ا�صتغالل  يف  الالعبني  ف�صل 
التي  العديدة"  "الفر�س 
الــ�ــصــوط  يف  لــهــم  �ــصــنــحــت 
الــذي  الــوقــت  يف  الأول، 
"جلميع"  حاجته  فيه  اأكــد 

"املناف�صة  لأن  الــالعــبــني، 
�ــصــتــظــل �ــصــعــبــة وحمــتــدمــة 

حتى النهاية".
املــوؤمتــر  خـــالل  �صيميوين  ـــال  وق

احت�صنها  التي  املباراة  بعد  ال�صحفي 
عديدة  فر�صا  "�صنعنا  )باليدو�س(  ملعب 

بالطريقة  الهدف  جاء  ثم  هدف،  من  باأكرث  للتقدم 
التي جاء بها. �صعرنا يف ال�صوط الأول باأن املباراة ت�صري 

يف �صاحلنا، وكنا نلعب بالطريقة التي نريدها".
وتابع �صيميوين ت�صريحاته "املناف�س هدد مرمانا، وكنا 

الثاين  الهدف  ت�صجيل  باإمكاننا  اأن  ن�صعر 
جاء  ثم  املرتدة،  هجماتنا  خالل  من 
كان  ولكنه  الــغــريــب،  الــتــعــادل 
هدفا مهما بالن�صبة لهم. بينما 
مرمى  تهديد  من  نتمكن  مل 
ال�صوط  يف  حدث  كما  �صيلتا 

الأول".
اأن  الـ"ت�صولو"  ـــد  اأك كــمــا 
بع�س  يف  التذبذب  م�صاألة 
"طبيعي" مع  اأمــر  ــات  الأوق

هذا الكم من املباريات.
وتابع "منتلك جمموعة قوية 
الذين  الالعبني  من  وتناف�صية 
الكروية.  خ�صالهم  يف  كثريا  نثق 
الالعبني  بع�س  يــ�ــصــارك  مل  الــيــوم 
الالعبون  �صابقة،  مباريات  بـــداأوا  الذين 
املمكنة. نحتاج  يحاولون تقدمي الأف�صل بكل الطرق 
حتى  �صر�صة  �صتظل  املناف�صة  لأن  الالعبني،  لكل 

النهاية".
ويحتل الأتلتي حاليا املركز الثالث بر�صيد 63 نقطة.

اأو�صح األفارو موراتا، مهاجم اأتلتيكو مدريد، عقب 
الثالثاء  فيجو  �صيلتا  اأمــام  بهدف  فريقه  تعادل 
�صمن اجلولة الـ35 لليجا اأن هدف فريقه هو اإنهاء 
املو�صم "يف اأف�صل مركز ممكن"، بينما اأثنى كثريا 
�صجله  الذي  اجلاليثي  الفريق  تعادل  هدف  على 

فران بيلرتان.
وقال موراتا يف ت�صريحات تلفزيونية: "اأعتقد اأن 
�صجل  )بيلرتان(  وفران  متكافئة،  كانت  املباراة 
ولكن  املباراة،  على  م�صيطرين  كنا  رائعا.  هدفا 
عندما ي�صجل املناف�س هدفا مثل هذا يف �صباكك، 
بدنية  بحالة  الفريق  الكثري.  قــول  ميكنك  ل 
3 مباريات يف  وذهنية جيدة منذ العودة. تتبقى 
التفكري  ياأتي  ثم  هدفنا،  حتقيق  اأجل  من  الليجا 

يف دوري الأبطال".
بعد  التقدم  هــدف  �صجل  ــذي  ال الــالعــب  وتــابــع 
معروف  �صيلتا  "ملعب  البداية  من  فقط  دقيقة 
ب�صعوبته، كما اأن الفريق يقدم كرة قدم جيدة. 
اأعتقد اأن موقعه يف اجلدول ل يتنا�صب مع الكرة 

التي يقدمها، وخ�صو�صا لمتالكه قائمة رائعة، 
ومتاأكد من تواجده يف مكان اأف�صل يف امل�صتقبل".

حتب  التي  الليجا  فرق  اأكرث  اأحد  "�صيلتا  واأردف: 
هذه  ميتلكون  لعبني  ولديه  بالكرة،  الحتفاظ 
الإمكانيات، وكان علينا الرك�س كثريا. اأعتقد اأن 

التعادل نتيجة عادلة".
وحول الهدف الذي �صجله اليوم، الـ16 هذا املو�صم، 
"الأمر ل يهم. نحن فريق جماعي. علينا  اأو�صح 
ال�صتمرار للتقدم لالأمام، واإنهاء هدفنا يف اأقرب 

البطولة  اإنهاء  وقت ممكن، وهو 
يف اأف�صل مركز ممكن. ثم ياأتي 
"الت�صامبيونز ليج"،  التفكري يف 
بالن�صبة  جدا  املهمة  البطولة 

لنا".
املركز  حاليا  الأتلتي  ويحتل 

الثالث بر�صيد 63 نقطة.
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم: عبد ال�شتار قا�شم
----------------------------

�لفل�سطينية  �ل�����س��اح��ة  ت��ع��اين 
�سذ�جة  م��ن  �لعربية  و�ل�ساحة 
حل  ح��ول  �ل�سيا�سي  �ل��ط��رح  يف 
ي�ر  �لفل�سطينية.  �لق�سية 
����رورة  ع��ل��ى  �لفل�سطينيون 
�أجل  من  فل�سطينية  دول��ة  �إقامة 
للق�سية  نهائي  حل  �إىل  �لتو�سل 
�لبلد�ن  و�أغ��ل��ب  �لفل�سطينية، 

�ل�سيء. بذ�ت  تنادي  �لعربية 
�ل�سيا�سية  �ملر�هقة  قبيل  وم��ن 
مبا  و�لعرب  �لفل�سطينيون  مت�سك 
يكن  مل  �لذي  �لدولتني  حل  ي�سمى 
�لأمريكيون  طرحه  �سعار  �سوى 
�لإلهاء  بهدف  �لأوروبيون  ومعهم 
�لق�سية  ع��ن  �لأن���ظ���ار  وح���رف 

متكامل. ككل  �لفل�سطينية 
�لفل�سطينيني  �مل�سوؤولني  من  كم 
مل��اذ�  �أنف�سهم:  ���س��األ��و�  و�ل��ع��رب 
ورع��ات��ه��م  �ل�����س��ه��اي��ن��ة  ي�سمح 
�لأم���ري���ك���ي���ون ب���اإق���ام���ة دول���ة 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب���ج���و�ر �ل��ك��ي��ان 
�ل�سغوط  ه��ي  م��ا  �ل�سهيوين؟ 
على  �لفل�سطينيون  ميار�سها  �لتي 
�إجبار  �أجل  من  �ل�سهيوين  �لكيان 
بالطرح  �لقبول  على  �لكيان  هذ� 
�مل�ساكل  هي  وم��ا  �لفل�سطيني؟ 
ي�سببها  �لتي  و�لقت�سادية  �لأمنية 
�أجل  من  لل�سهاينة  �لفل�سطينيون 
�لت�سليم  ويقررو�  �لحتلل  ميلو�  �أن 

�لفل�سطينية؟ للإر�دة 
�لفل�سطيني  �مل�سوؤول  �ساأل  هل 
يف  قيمته  ح��ول  نف�سه  و�لعربي 
طاولة  وع��ل��ى  �ل��دول��ي��ة  �ملحافل 
عن  ��ستف�ر  وه��ل  �ملفاو�سات؟ 
�أن  �أجل  من  يحملها  �لتي  �لأور�ق 
على  وقادر�  حقيقيا  مفاو�سا  يكون 

�ل�سغوط؟ ممار�سة 
�ل�سيا�سية  و�ملر�هقة  �ل�سذ�جة  من 
�أن��ه  �ل��وف��ا���ض  خ���اوي  ي��ظ��ن  �أن 

وتطلعاته  �آماله  حتقيق  ي�ستطيع 
يكون  �أن  دون  حقوقه  و�ن��ت��ز�ع 
�أي  �ل�ساحات.  خمتلف  على  موؤثر� 
و�لفل�سطينيني  �لعرب  �سعف  �أن 
طريق  يف  عرثة  حجر  �أكرب  ي�سكل 
�لفل�سطينية  �حل��ق��وق  ��ستعادة 
�حللول  بطرح  يتلهون  �ل�سعفاء 

حل. يفر�سون  ل  لكنهم 
�ل�سعب  عّرت  �لفل�سطينية  �لقيادة 
ودم��رت  و�أنهكته  �لفل�سطيني 
�أو�������ره و�ع��ت��دت ع��ل��ى دم��اء 
�أطفاله  بدموع  و��ستهانت  �سهد�ئه 
بالبلد  �خل��ر�ب  و�أحلقت  و�أر�م��ل��ه 
تريد  �لوقت  ذ�ت  ويف  و�لعباد، 

�سيادة. ذ�ت  م�ستقلة  دولة 
د�ئما  و�لعرب  �لفل�سطينيون  يتذمر 
يخ�سع  ل  �ل�سهيوين  �لكيان  باأن 
يخالف  ود�ئما  �لدولية  لل�رعية 
فل�سطينية  دموع  �لدولية.  �لقو�نني 
وعربية ل قيمة لها ول جتلب �نتباه 
�لذي  �ل�سهيوين  �أحد. كيف للكيان 
بالفعل  وميتلكها  بالقوة  ي�سعر 
ي�ستطيعون  ل  ملن  ي�ستجيب  �أن 
يتمكنون  ول  �أنف�سهم  عن  �لدفاع 
لأطفالهم؟  �خلبز  لقمة  توفري  من 
يرى  �ل��ذي  �لكيان  بهذ�  وكيف 
يتناف�سون  وع��رب��ا  فل�سطينيني 
علقات  �إقامة  على  ويت�سابقون 
�أن  و�قت�ساديا  �أمنيا  وخدمته  معه 
�أن  ميكن  بجو�ره  دول��ة  لهم  يقيم 
قطاع  يف  ولهم  يوما؟  عليه  تنقلب 

غزة عربة.
�ل�سلم،  ي�سنعون  ل  �ل�سعفاء 
�حلرب  �سناعة  ي�ستطيع  ل  ومن 
�ل�����س��لم.  �سناعة  ي�ستطيع  ل 
ر�أ�سهم  وعلى  �لفل�سطينيون  يظن 
�ل�سعف  جتارة  �أن  عبا�ض  حممود 
وعطف  �سفقة  جلب  �إىل  �ستوؤدي 
�لفل�سطينيني  على  �لأخ��رى  �لأمم 
فل�سفة  هذه  دول��ة.  لهم  فيقيمون 
�إىل  �إل  ت�����وؤدي  ول  ع��ق��ي��م��ة، 

�لفل�سطيني  بال�سعب  �ل�ستهتار 
و�ل�ستهز�ء.  للتندر  حمطة  وجعله 
يريد  معه  وم��ن  عبا�ض  ك��ان  و�إذ� 
�لتي  �ل�سهيونية  �حلركة  تقليد 
�لدولية  �ل�ساحة  على  مت�سكنت 
�أج��ل  م��ن  �لآخ��ري��ن  و��ستعطفت 
�لقومي  �لوطن  �إقامة  على  �ملو�فقة 
عليه  فاإن  فل�سطيني،  يف  �ليهودي 
كانت  �ل�سهيونية  �أن  �إىل  ينتبه  �أن 
كانت  �لذي  �لوقت  ذ�ت  يف  تبني 
من  م�سنودة  وكانت  فيه،  تتم�سكن 
و�سيا�سية  ومالية  �إعلمية  قوى 
ول  �لغربية.  �ل��دول  يف  متعددة 
�حلركة  تفعله  كانت  ما  بني  مقارنة 
�لقوة  مر�كمة  م��ن  �ل�سهيونية 
�لأر���ض  على  جديد  و�ق��ع  و�إقامة 
كل  يهدمون  من  وبني  �لفل�سطينية 

�سعبهم. لدى  �لقوة  �أ�سباب 
�ل�سعب  عّرت  �لفل�سطينية  �لقيادة 
ودم��رت  و�أنهكته  �لفل�سطيني 
�أو�������ره و�ع��ت��دت ع��ل��ى دم��اء 
�أطفاله  بدموع  و��ستهانت  �سهد�ئه 
بالبلد  �خل��ر�ب  و�أحلقت  و�أر�م��ل��ه 
تريد  �لوقت  ذ�ت  ويف  و�لعباد، 
�أنها  �أي  �سيادة.  ذ�ت  م�ستقلة  دولة 
و�لتي  �لتاريخ  �سنة  تغيري  تريد 
لهم،  حقوق  ل  �ل�سعفاء  �إن  تقول 
�إل  لي�ض  عليه  يح�سلون  ما  و�أن 
دولة  �أر�د  فمن  �لأقوياء.  من  منة 
عليه  فل�سطيني  حق  ��ستعادة  �أو 
قوة  وير�كم  �سو�عده  عن  ي�سّمر  �أن 
كافية تردع �لأعد�ء. وعندما يكون 
م�ستمعيه  �أع��د�د  تكرث  قويا  �مل��رء 

وممجديه.
�ل�����س��ه��اي��ن��ة ي���ري���دون �لأر�����ض 
لديهم  و�ستتطور  �سكان،  ب��دون 
�ل�سكان  من  �لتخل�ض  ��سرت�تيجية 
ثمار  ه��ي  وه��ذه  �لفل�سطينيني. 
�ملتعاقبة. وقياد�تها  �لتحرير  منظمة 

حت�سل  ل��ن  �لبديل  �ل��وط��ن  حتى 
لو  حتى  �لفل�سطينية  �لقيادة  عليه 

ياأمن  �ل�سهيوين ل  �لكيان  باركته. 
�إذ�  باأنه  يعلل  وهو  �لفل�سطينيني، 
�رق  على  فل�سطينية  دولة  قامت 
من  مينع  ما  يوجد  ل  فاإنه  �لأردن 
نظام  �إىل  �ل�سيا�سي  نظامها  تغيري 
�لأمنية  �لأو���س��اع  ترتيب  يعيد 
معادية  دولة  لت�سبح  و�لع�سكرية 
�أن  �لله  عبد  �مللك  وعلى  للكيان. 
�أحيانا  يهددون  �ل�سهاينة  يطمئن. 
�لأردن،  يف  بديل  وط��ن  ب��اإق��ام��ة 
عن  دفاعا  ذلك  يفعلو�  لن  لكنهم 
�أف�سل  يجدو�  لن  وهم  �أنف�سهم، 
خلدمتهم  �جلللة  �ساحب  يا  منك 

منيا. �أ
ت�ستيت  �إل  �ل�سهاينة  ير�سي  ل 
�لأر���ض،  بقاع  يف  �لفل�سطينيني 
�لقو�نني  فر�ض  بعد  �سرنى  ولهذ� 
�لغربية  �ل�سفة  على  �ل�سهيونية 
و�أم��ري��ك��ي��ة  �سهيونية  ج��ه��ود� 
�سكان  ع��ل��ى  لل�سغط  حثيثة 
و�قت�ساديا  �أمنيا  �لغربية  �ل�سفة 
�لأر���ض.  بقاع  �إىل  يرحلو�  لكي 
�لأنظمة  على  �ست�سغط  و�أمريكا 
كند�  مثل  �أخ��رى  ودول  �لعربية 
و�أ���س��رت�ل��ي��ا ل��ت�����س��ه��ي��ل ه��ج��رة 
يريدون  �ل�سهاينة  �لفل�سطينيني. 
و�ستتطور  �سكان،  بدون  �لأر�ض 
من  �لتخل�ض  ��سرت�تيجية  لديهم 
هي  وهذه  �لفل�سطينيني.  �ل�سكان 
وقياد�تها  �لتحرير  منظمة  ثمار 
و�أن��ا  �ل�سبعينات  منذ  �ملتعاقبة. 
من  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �أح��ذر 
هذه  �سيا�سات  وم��ن  ق��ي��اد�ت��ه��م 
�ملدمرة  و�سلوكياتها  �ل��ق��ي��اد�ت 
و�لوخيمة  �ملريرة  �لعو�قب  ومن 
هناك  يكن   �لنا�ض، ومل  تنتظر  �لتي 
كان  �لعك�ض  وعلى  م�ستمعون. 
�لهتاف  يجيدون  )من  هتيفة  هناك 
ي�سفقون  )من  و�سحيجة  للقائد( 
�أن  عليه  وطنا،  يريد  من  للف�سل(.. 

قويا. يكون 

الفل�شطينيون والعرب عموما يعرقلون حل الق�شية الفل�شطينية

اأخبار فل�شطني

�أم�ض  �سباح  �لأ���س��ري  ن���ادي  ق��ال 
 ،  08/07/2020 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء 
�أجلت  للحتلل  �لعليا  �ملحكمة  �إن 
با�سم  �ملُقدم  �ل�ستئناف  يف  �لنظر 
"وفاء  �سفقة  حمرري  من  جمموعة 
حتى  وذلك  �عتقالهم،  �ملُعاد  �لأحر�ر" 
�سبتمرب  �أي��ل��ول/  من  �لثامن  تاريخ 
�لأ�سري  زوج��ة  و�أو�سحت   .2020
"�أن  ن��اف��ع:  �أم���ان  �ل��ربغ��وث��ي  ن��ائ��ل 
عام  من  �أكرث  منذ  ُمقدم  �ل�ستئناف 
من  وكان  مر�ت،  عدة  تاأجيله  وجرى 
�ل�ستئناف  جل�سة  ُتعقد  �أن  �ملفرت�ض 
يونيو  متوز/  من  �ل�سابع  �ملو�فق  �ليوم 
�لتاأجيل  عملية  �أن  معتربة  �جل��اري، 
�ملتعلق  �لر�هن  بالو�سع  �ملرتبطة 
بالوباء غري مربره، فمحاكم �لحتلل 
ُي�سار  جل�ساتها."  عقد  يف  ت�ستمر 
تو��سل  �لحتلل  �سلطات  �أن  �إىل 
من  حم��رر�ً   )50( من  �أك��رث  �عتقال 
وهم  كرهائن  �لأحر�ر"  "وفاء  �سفقة 
جرى  حم��رر�ً   )70( قر�بة  �أ�سل  من 
2014م،  عام  حزير�ن  منذ  �عتقالهم 

�لربغوثي  نائل  �لأ�سري  بينهم  من 
يف  �عتقال  فرتة  �أطول  يق�سي  �لذي 
�لأ�ر وجمموعها �أكرث من 40 عامًا.

�أعادت  �لحتلل  �سلطات  �أن  يذكر 
�عتقالهم،  �ملُعاد  �ملحررين  لغالبية 
�أحكام  وغالبيتها  �ل�سابقة  �أحكامهم 

�ملوؤبد. بال�ّسجن 
اماين �شراحنه: عن االأ�شري نائل 

الربغوثي*
قرية  يف  �لربغوثي  نائل  �لأ�سري  ولد 
كوبر ق�ساء ر�م �لله يف تاريخ �ل�23 
و�عتقل  1957م،  ع��ام  �أكتوبر  من 
وُحكم  1978م  ع��ام  �لأوىل  للمرة 
عامًا  و)18(  �ملوؤبد  بال�ّسجن  عليه 
وقد  للحتلل،  مقاومته  خلفية  على 
�لإفر�ج  �لحتلل  �سلطات  رف�ست 
�سفقات  من  �لعديد  مرور  رغم  عنه 
�لتي  �لف��ر�ج��ات  وح��ت��ى  �ل��ت��ب��ادل 
وخلل  �ملفاو�سات،  �إط��ار  يف  متت 
�لربغوثي  فقَد  �عتقاله،  �سنو�ت 
و�ل��دي��ه وت��و�ل��ت �أج��ي��ال، وم��رت 
على  �لتاريخية  �لأحد�ث  من  �لعديد 

�لفل�سطينية.  �ل�ساحة 
ع�ر  �لثامن  تاريخ  ويف 
عام  �لأول  ت�رين  من 
�سفقة  و�سمن  2011م 
�لأحر�ر"  "وفاء  �لتبادل 
من  وت��زوج  عنه  �أف��رج 
�إىل  نافع،  �أم��ان  �ملحررة 
�سلطات  �أع����ادت  �أن 
جمدد�ً  �عتقاله  �لحتلل 
من  ع�����ر  �ل��ث��ام��ن  يف 
2014م،  ع��ام  ح��زي��ر�ن 
ُحكمًا  عليه  و�أ�سدرت 
وبعد  �سهر�ً،   30 مدته 
حمكوميته  مدة  ق�سائه 

وعرب  �لح��ت��لل  �سلطات  �أع���ادت 
لهذ�  �ُسكلت  �لتي  �لع�سكرية  �للجنة 
�ملوؤبد  وهو  �ل�سابق  حكمه  �لغر�ض، 
جمموع  تكون  وبذلك  عامًا،   )18( و 
عامًا.   )40( من  �أكرث  �عتقاله  �سنو�ت 
قو�ت  قتلت   2018 عام  �أو�خ��ر  ويف 
�لربغوثي  �سالح  �أخيه  �بن  �لحتلل 
عليه  وحكمت  عا�سم  و�عتقلت 

وهو  م��ر�ت،  �أرب��ع  �ملوؤبد  بال�سجن 
و�عتقلت  �سالح،  �ل�سهيد  �سقيق 
و�أف���ر�د  �ل��ربغ��وث��ي،  عمر  و�ل��ده��م 
عد�  للعائلة،  منزلني  وهدمت  عائلته، 
تعر�ست  �لتي  �لتنكيل  عمليات  عن 
غالبية  �أن  علمًا  تز�ل،  وما  �لعائلة  له 
ع�ر�ت  للعتقال  تعر�ست  عائلته 
�لحتلل  �سلطات  تز�ل  وما  �ملر�ت، 

تعتقل �سقيقه عمر �لربغوثي.

املقدم با�شم حمرري �شفقة "وفاء االأحرار" املُعاد اعتقالهم حتى الثامن 
                                            من اأيلول القادم

املحكمة العليا لالحتالل توؤجل النظر يف اال�شتئناف

االأ�شريعزالدين 
حمامرة 

�أم�سى  و�لذي  حمامرة  عز�لدين  �لفد�ئي  �لأ�سري 
و�ملحكوم  �لغا�سب  �ملحتل  �سجون  يف  عاما   14

. بت�سع موؤبد�ت 
جمدو  �سجن  يف  للفد�ئي  �لعائلة  زيارة  بعد 
�لزيار�ت  عن  �نقطاع  وبعد   24.4.2018 بتاريخ 
�لعزل  ب�سبب  ون�سف  �سهرين  من  لكرث  د�م 
جنوب  �سجون  بني  �لتع�سفي  و�لتنقل  �لنفر�دي 

 - : �ل�سفة و �سمالها نود تو�سيح مايلي 
�سجن  من  حمامرة  عز�لدين  �لأ�سري  نقل  :مت  �أول 
 7.3.18 بتاريخ  هد�رمي  �سجن  �إىل   6 ق�سم  رميون 
على  بناء  لي�ض  تع�سفي  نقل  �عتيادي  .ب�سكل 
وترتيب  بتوديعه  �ل�سباب  قام   ! �لأ�سري  طلب 
و�أجهزة  وكتب  ملب�ض  من  �أغر��سه  كافة 
�حلذ�ء  على  �لتحفظ  مت  ولكن  كاملعتاد  كهربائية 
�لوحيد �لذي ميلكه �لأ�سري وخرج من رميون حايف 
�إىل  . ثانيا :بعد �ن مت نقله  �أي حذ�ء  �لقدمني دون 
��ستقبال  �ل�سجن  �إد�رة  رف�ست  هد�رمي  �سجن 
مكان  وجود  بعدم  متعذرة  �لأق�سام  يف  �لأ�سري 

. �لأق�سام ل�ستقباله  يف 
دون  �لنفر�دي  �لعزل  زنازين  يف  و�سعه  مت  مما 
�سبب يذكر ،وقد مت تغرميه 250 �سيكل ، مايعادل 
نن�سى  ول  تع�سفي  ،ب�سكل  �مريكى  دولر   80
�لعزل  من  نقله  ثالثا:مت  �لقدمني.  حايف  ماز�ل  �نه 
�لأ�سري  ،رف�ض  جلبوع  �سجن  �إىل  هد�رمي  ب�سجن 
�مل�سافة  بعد  ب�سبب  جلبوع  �سجن  �إىل  �لدخول 
على و�لدته �أثناء �لزيارة وهي تعاين من �أمر��ض 
�ستكون  مما  بالظهر  غ�ساريف  وخا�سة  عدة 

 . �لزيارة �سعبة جد� عليها 
�سجن  يف  �لنفر�دي  �لعزل  يف  �لأ�سري  و�سع  مت 
حذ�ء  ودون  و�لأقد�م  �لأيدي  مكبل  وهو  جلبوع 
�لأيدي  مكبل  وهو  �لرب�ض  على  ينام  ،وكان 
 .  2 �إىل   3 من  �لوجبات  تقلي�ض  !مت  و�لأرجل 
�أم  �سباحا  �لوقت  كان  �ذ�  �لأ�سري  يعلم  يكن  مل 
،كان  �ل�سلة  وقت  حتديد  من  حرمه  مما  م�ساء 
وبعد  ليل   1 �ل�ساعة  �أن  تخربه  �ل�رطة  ي�ساأل 
،مل  ليل  �لعا�رة  �ل�ساعة  �أن  تخربه  وجيزة  فرتة 
جلبوع  عزل  يف  ق�ساها  �لتى  �ملدة  هي  كم  يعلم 
 . حذ�ء  دون  و  و�لأرجل  �لأيدي  مكبل  وهو 
�لنفر�دي  للعزل  جمدو  �سجن  �إىل  نقله  ر�بعا:مت 
ول  �ل�سجن  �إد�رة  من  عزل  ل  يذكر  �سبب  دون 
�ل�ساباك،و�إىل �لآن ل يعلم ما هو �سبب  عزل من 
�لعزل �لنفر�دي له حتى تاريخ  �لعزل ومت جتديد 
من  �أكرث  ومنذ  �لبطل  �لفد�ئي  �لآن  �إىل   .27.5
�لعزل  زنازين  ب  يقبع  وهو  ون�سف  �سهرين 
و�لقدمني  �ليدين  مكبل  �أح�ر  �لزيارة  ،�أثناء 
�لقدمني  حايف  �نه  �لأكرب  ،و�ل�سدمة  بالكلب�سات 
�لأ�سري  عائلة  نحن  رميون.  �سجن  من  خرج  منذ 
�لكاملة  �مل�سوؤولية  نحمل  حمامرة  عز�لدين 
وظروف  تنكيل  من  له  بتعر�ض  وما  حياته  عن 
مل�سلحة  نحملها  �لعزل  د�خل  قا�سية  معي�سية 
�لوحيد  �مل�ستفيد  فهي  �لإ�ر�ئيلية  �ل�سجون 

�لفل�سطيني. �لأ�سري  يعانيه  مما  و�لأوحد 
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يزيد  ما  �ُسّجل  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
بفريو�ض  �إ�سابة  مليني  ثلثة  على 
�أم��ريك��ا  يف  �مل�����س��ت��ج��ّد  ك���ورون���ا 
من  �أك��رث  و�ل��ك��اري��ب��ي،  �للتينّية 
تعد�د  وف��ق  �ل��رب�زي��ل،  يف  ن�سفها 
�لثلثاء  بر�ض  فر�ن�ض  وكالة  �أجرته 
ر�سمّية.  م�����س��ادر  �إىل  ����س��ت��ن��اد�ً 
�حلالّية  �لبوؤرة  �ملنطقة  هذه  وباتت 
بت�سجيلها  وذل��ك  �لعاملي،  للوباء 
 140 ونحو  �إ���س��اب��ة   3،023،813
ل����ف وف����اة ن�����س��ف��ه��ا ت��ق��ري��ب��ًا يف  �أ
�لأكرث  �لبلد  �أ�سبحت  �لتي  �لرب�زيل 
بعد  �لعامل  يف  �لفريو�ض  من  ت�ّرر�ً 
�لرب�زيل  و�سّجلت  �ملتحدة.  �لوليات 
مليني   210 �سّكانها  ع��دد  �لبالغ 
و�أكرث  �إ�سابة   1،668،589 ن�سمة، 
�لفريو�ض،  ج��ّر�ء  وف��اة  ل��ف  �أ  66 من 
فيها  يت  �أح�سِ �لتي  �ملك�سيك  تليها 
على  يزيد  وما  �إ�سابة  �ألف   261 �أكرث 
ما  هناك  �لبريو،  ويف  وفاة.  �ألف   31
وزهاء  �إ�سابة  �آلف   310 من  يقرب 
�لبلد  ّن  �أ يبدو  ول  وف��اة،   10،952
�إج��ر�ء�ت  من  ّي  �أ تخفيف  �إىل  تّتجه 
ملو�جهة  �ّتخذتها  كانت  �لتي  �لإغلق 
ف�ُسّجلت  ت�سيلي،  يف  ّما  �أ �لفريو�ض. 
بلغ  فيما  �إ�سابة،  �ألف   300 من  �أكرث 
�أكرث  �لفريو�ض  ج��ّر�ء  �لوفيات  عدد 

.6400 من 
جايري  �ل��رب�زي��ل��ي  �لرئي�ض  و�أع��ل��ن 
�لعامل  ق��ادة  �أك��رث  �أح��د  بول�سونارو، 
�إ�سابته  بكوفيد19-،  ت�سكيكًا 
ح��ّذرت  فيما  �ل��ث��لث��اء،  بالفريو�ض 
من  �ل��ع��امل��ّي��ة  �ل�����س��ّح��ة  م��ن��ّظ��م��ة 
�أن  و�حتمال  �لوباء  تف�ّسي  ت�سارع 

ما  �لهو�ء،  يف  للنتقال  قابًل  يكون 
كما  ُيعتقد.  مّما  �أك��رث  معديًا  يجعله 
 24 �ل� خلل  �إفريقيا  جنوب  �سجلت 
و134  �آلف   10 �ملنق�سية  �ساعة 
ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة  �إ���س��اب��ة 
�إجمايل  رفعت  �مل�ستجد)كوفيد19-( 
و855  ل��ًف��ا  �أ  215 �إىل  �لإ���س��اب��ات 
بيان  بح�سب  ذل��ك  ج��اء  �إ���س��اب��ة. 
جنوب  يف  �ل�سحة  وز�رة  عن  �سادر 
�طلعت  �ل��ث��لث��اء،  م�ساء  �إفريقيا، 
كما  منه.  ن�سخة  على  ن��ا���س��ول  �لأ
�لإجمايل  �لعدد  �أن  �لبيان  �أو�سح 
بعد   3502 �إىل  �رت��ف��ع  للوفيات 
خلل  ج��دي��دة  وف��اة   192 ت�سجيل 
عدد  �أن  �لبيان  وذك��ر  �ساعة.   24
�إىل  و�سل  �لفريو�ض  من  �ملتعافني 
�إىل  م�سرًي�  متعاٍف،  و299  لًفا  �أ  102
�آلف  و907  مليون  من  �أكرث  �إج��ر�ء 
منذ  �لفريو�ض  عن  للك�سف  �ختبار 
�لأرقام  وبهذه  بالبلد.  �لوباء  تف�سي 
�لقارة  دول  �إفريقيا  جنوب  تت�سدر 

�لإ�سابات. عدد  حيث  من  �ل�سمر�ء 
�ل�����س��ح��ة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت  ه���ذ� 
ت�سجيل  �لأربعاء  �أم�ض  �لباك�ستانية 
بفريو�ض  جديدة  �إ�سابة  حالة   2980

�ملا�سية.  �ساعة   24 �ل� خلل  كورونا 
�لباك�ستانية  ج��ي��و  ق��ن��اة  ون��ق��ل��ت 
يبلغ  بذلك  ن��ه  �إ �لقول  �ل��وز�رة  عن 
بالفريو�ض  �ل�سابة  حالت  �إجمايل 
و�أ�سافت  حالة.   489 و  ل��ف  �أ  237
حالة   83 ت�سجيل  مت  ن��ه  �أ �ل���وز�رة 
ليبلغ  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���ض  وف���اة 
بالفريو�ض  �ل��وف��اة  ح��الت  �إج��م��ايل 
نها  �أ �لوز�رة  و�أو�سحت  حالة.   4922
تعايف  965 حالة  و  �ألف   140 �سجلت 
منظمة  وح���ذرت  �ل��ف��ريو���ض.  م��ن 
�نت�سار  �أن  من  �لعاملية،   �ل�سحة 
باأن  ق��ّرت  و�أ يت�سارع،  كورونا  وباء 
عدوى  �نتقال  ب�ساأن  تظهر”  دلة  “�أ
دّقت  �أن  بعد  �جلو،  يف  “كوفيد19-” 
ناقو�ض  دوليا  عاملا   239 من  جمموعة 
�لنتقال.  من  �لنوع  هذ�  حول  �خلطر 
�ل�سحة  منظمة  يف  �مل�سوؤولة  وقالت 
موؤمتر  خ��لل  ل��ي��غ��ر�ن��زي،  �أ بينيديتا 
ب��اأن  “نقر  �لن��رتن��ت،  ع��رب  �سحفي 
وبالتايل  �ملجال  هذ�  يف  تظهر  دل��ة  �أ
لهذ�  منفتحني  ن��ك��ون  �أن  ي��ج��ب 
�نعكا�ساته”.  نفهم  و�أن  �لحتمال، 
�حتمال  ��ستبعاد  ميكن  “ل  و�أ�سافت 
�جلّو  طريق  عن  )�لفريو�ض(  �نتقال 

ب�سكل  �ملزدحمة  �لعامة  �لأماكن  يف 
دل��ة  �لأ جمع  يتّم  �أن  ويجب  خا�ض، 
ليغر�نزي  �أ و�أو���س��ت  وتف�سريها”. 
�ملغلقة  �لأماكن  يف  فعالة  ب�”تهوية 
�جل�سدي”.  �لتباعد  على  و�ملحافظة 
ممكنًا،  ذلك  يكون  ل  “عندما  ولفتت 
وق��ال  �لكمامة”.  بو�سع  نو�سي 
د�نوم  �أ تيدرو�ض  �ملنظمة  عام  مدير 
�ل�سحفي،  متر  �ملوؤ يف  غيربي�سو�ض، 
يبلغ  ومل  يت�سارع  “�لوباء  �نت�سار  �إن 

بعد”. ذروته 
ذ�  “�إ ق��ائ��ًل  غيربي�سو�ض  وت��اب��ع 
يبدو  ما  على  �لإ�سابات  عدد  كان 
�لعاملي،  �ل�سعيد  على  م�ستقر�ً 
�أح��رزت  �ل��دول  بع�ض  �ن  فالو�قع 
�لوفيات  عدد  خف�ض  يف  كبري�ً  تقدمًا 
�لوفيات  عدد  يز�ل  ل  حني  يف  لديها، 
باأن  مذكر�ً  يرتفع”  �أخ��رى  دول  يف 
يف  �ُسّجلت  �إ���س��اب��ة  مليون   11.4
�ألف   535 من  �أكرث  �إىل  �إ�سافة  �لعامل 

وفاة.
 239 من  جمموعة  دعت  ث��ن��ني،  و�لإ
�ل�سحية  �ل�سلطات  دول��ي��ًا  ع��امل��ًا 
�إىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��ح��ة  وم��ن��ظ��م��ة 
عدوى  �نتقال  باحتمال  “�لعرت�ف 
ُن�ر  مقال  يف  باجلو”،  كوفيد19- 
ينفك�سو�ض  �إ “كلينيكال  جملة  يف 
�أك�سفورد. جلامعة  �لتابعة  ديزيز�ض” 

�لعاملية،  �ل�سحة  منظمة  و�ُتهمت 
لتاأخرها  لنتقاد�ت  تعّر�ست  �لتي 
�ل��ك��م��ام��ات،  ب��و���س��ع  بالتو�سية 
�ملوؤ�ر�ت  بتز�يد  �لعرت�ف  برف�سها 
�أودى  �ل��ذي  �لفريو�ض،  �نتقال  �ىل 
يف  �سخ�ض  ل��ف  �أ  500 م��ن  ب��اأك��رث 

�لهو�ء. يف  �لعامل، 

املتحدة, وهو رقم  الواليات  �شاعة يف  اأربع وع�شرين  امل�شتجّد خالل  اإ�شابات جديدة بفريو�ص كورونا   60,209 �ُشّجلت 
وبذلك,  املحّلي.  بالتوقيت   20,30 ال�شاعة  الثالثاء  هوبكنز  جونز  جلامعة  اإح�شاء  بح�شب  اجلائحة,  بداية  منذ  قيا�شّي 
1100 �شخ�ص جراء  يرتفع اإجمايل االإ�شابات التي مّت اإح�شاوؤها يف البالد اإىل نحو ثالثة ماليني. كما تويّف اأكرث من 
اإىل  اأرا�شيها  الوفيات على  اإجمايل  املا�شية, لريتفع  والع�شرين  االأربع  ال�شاعات  املتحدة يف  الواليات  كوفيد19- يف 

الواليات  وغرب  جنوب  واليات  ا�شابيع  منذ  كوفيد19-  وباء  وي�شرب  العاملية.  ال�شحية  االأزمة  بداية  منذ   131,362
املتحدة.

تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  قال 
كانييه  �ل���ر�ب  مغني  ت�ريح  �إن 
للنتخابات  �سيرت�سح  نه  باأ وي�ست 
للهتمام”.  ج��د�  “مثري  �لرئا�سية 
نه  �إ وي�ست  كانييه  ق��ول  على  ورد� 
�سبق  �ل��ذي  تر�مب  �سد  يرت�سح  قد 
له،  دعمه  عن  عرب  �أن  �ل��ر�ب  ملغني 
�لبيت  يف  ل�سحافيني  ت��ر�م��ب  �أك��د 
و�أعيد  ذلك”.  يفعل  “قد  بي�ض  �لأ
عرب  عاما(   43 ( وي�ست  ت�ريح  بث 
للنتخابات  تر�سحه  حول  “تويرت” 
مليون  ن�سف  �لأمريكية  �لرئا�سية 
“�عجاب”.  علمة  مليون  ثار  و�أ مرة 
فعل  ح���ال  “يف  ت��ر�م��ب  و�أو����س���ح 
يح�سل  قد  ملا  جتربة  �ستكون  ذل��ك 
نه  �أ �إىل  م�سري�  �سنو�ت”  �أرب��ع  بعد 
وي�ست  على  �لآون  ف��ات  يكون  قد 

بع�ض  يف  ك��م��ر���س��ح  ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل 
�إىل  يفتقر  ن��ه  و�أ �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
و�أعلن  �لآن.  �نتخابية  حلملة  �لأ�س�ض 
�ملكتب  يف  تر�مب  ز�ر  �لذي  وي�ست 
و�رتدى   2018 �لعام  يف  �لبي�سوي 
�أمريكا  “لنجعل  عليها  كتب  قبعة 
�ل�سبت  تر�سحه  جمدد�”،  عظيمة 
�لأمريكي.  �لوطني  �لعيد  مع  تز�منا 
�ل�سبت  تغريدته  يف  وي�ست  وكتب 
�أم��ريك��ا  وع��د  تنفيذ  �لآن  “علينا 
�نا  روؤ وتوحيد  �لله  يف  ثقتنا  بو�سع 
لرئا�سة  مر�سح  نا  �أ م�ستقبلنا.  وبناء 
�أي  يعط  ومل  �ملتحدة”.  �ل��ولي��ات 
�لنتخابية  حملته  ح��ول  تفا�سيل 

. ملحتملة �
ق/د

�لليبية  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  �أعربت 
حالة  لرفع  ��ستعد�دها  عن  للنفط 
�ل�سدرة  ميناء  يف  �ل��ق��اه��رة  �ل��ق��وة 
�مليناء  يف  ناقلة  و���س��خ  �لنفطي، 
عرب  ن�رته  بيان  ويف  �خلام.  بالنفط 
في�سبوك،  على  �لر�سمية  �سفحتها 
ناقلة  �أن  ���س�����س��ة  �مل��وؤ �أو���س��ح��ت 
�ملخطاف  منطقة  يف  حاليا  تتو�جد 
م�ستعدة  �لنفطي  �ل�����س��درة  مبيناء 
�مليناء.  خ��ز�ن��ات  من  �خل��ام  لتحميل 
�لعمل  جمموعة  �أن  �لبيان  و�أو�سح 
�مل��ق��ررة  ليبيا،  ح��ول  �لق��ت�����س��ادي 
�جتمعت  برلني،  متر  موؤ خمرجات  وفق 
دعمها  ع��ل��ى  و���س��ددت  �ل��ث��لث��اء، 
للنفط  �لوطنية  للموؤ�س�سة  �لكامل 
�سادر�ت  عن  �لقاهرة  �لقوة  رفع  يف 

�خلام.

ملحة  حاجة  هناك  �لبيان:  و�أ���س��اف 
وقت  ق��رب  �أ يف  ن��ت��اج  �لإ ل�ستئناف 
حلقت  �ل��ت��ي  �لأ����ر�ر  ل��وق��ف  ممكن 
�لليبية  �لنفطية  �لتحتية  بالبنية 
للموؤ�س�سة  �حليوية  �لأ�سول  وحماية 
�مل��زي��د من  م��ن  ل��ل��ن��ف��ط  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ملوؤ�س�سة  ولفتت  و�لنهيار.  �لتدهور 
�لو�حة  لمتياز  يتبع  �مليناء  �أن  �إىل 
�ملوؤ�س�سة  بني  ملكيتة  تتوزع  و�لذي 
باملئة(   59.18 ( للنفط  �ل��وط��ن��ي��ة 
باملئة(   16.33 ( �لفرن�سية  وت��وت��ال 
م��ري��ك��ي��ة  �لأ فيليب�ض  وك��ون��وك��و 
�لأمريكية  وهي�ض  باملئة(   16.33 (
وق��د  ه���ذ�  ب��امل��ئ��ة(.   8.16 ( ي�����س��ا  �أ
�لليبية  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  �أعلنت 
ب��ار  �لآ �غ��لق  ��ستمر�ر  �ن  للنفط، 
حاد  �نخفا�ض  �ىل  �سيوؤدى  �لنفطية 
�لعام  مدة  خلل  �لت�سدير  يف 
نتيجة  �ملقبلة  �لعام  ون�سف 
�لق��ف��الت غ��ري �ل��ق��ان��ون��ي��ة. 
�لنفط  ق��ط��اع  �ن  وك�سفت 
مليار   6.5 من  يقارب  ما  تكبد 
�ن��ت��اج  ت��ر�ج��ع  نتيجة  دولر 

. لنفط �
�خرى كان قد ك�سف  ومن جهة 
م�سطفى  �ملوؤ�س�سة  رئي�ض 
�لأح���د،  م�����س��اء  �ل��ل��ه،  �سنع 
يحددها  مل  �أجنبية  ق��و�ت��ا  �ن 
"�ل�سدرة"  ميناء  �إىل  دخلت 
على  وتعمل  )�رق(،  �لنفطي 
قو�ت  �ن  و��ساف  ع�سكرته. 
حقل  دخلت  �لرو�سية  فاغرن 
قبل  )جنوب(  �لنفطي  �ل�ر�رة 
حر�ض  من  بت�سهيل  يوًما،   27

�لنفطية. �ملن�ساآت 
ق/د

بوري�ض  �لربيطاين  �لوزر�ء  بلغ رئي�ض  �أ
نغيل  �أ ملانية  �لأ �مل�ست�سارة  جون�سون، 
�ستغادر  ب��لده  ب��اأن  هاتفًيا  مريكل، 
�ل�روط  بنف�ض  �لأوروب���ي  �لحت��اد 
عدم  حال  يف  و�أ�سرت�ليا،  �لتكتل  بني 
وقالت  جت��اري��ة.  لتفاقية  �لتو�سل 
جون�سون:  مكتب  با�سم  متحدثة 
�مل�ستقبلية،  �لعلقة  “بخ�سو�ض 

�ململكة  �لتز�م  �ل��وزر�ء  رئي�ض  �أك��د 
�تفاقية  لإيجاد  بجدية  بالعمل  �ملتحدة 
�ملحادثات  عملية  من  مبكر  وقت  يف 
�أي�سا  �سار،  “�أ و�أ�سافت:  �ملكثفة”. 
�لقدر  بذ�ت  م�ستعدة  بريطانيا  �أن  �إىل 
�سا�ض  �أ على  �لنتقالية  �لفرتة  ملغادرة 
من  تتمكن  مل  ذ�  �إ �أ�سرت�ليا،  �روط 
�تفاق”.  �إىل  �لنهاية  يف  �لو�سول 

جتارية  باتفاقية  ترتبط  ل  و�أ�سرت�ليا 
ومعظم  �لأوروبي،  �لحتاد  مع  �ساملة 
تنظمها  بينهما  �ل��ت��ج��ارة  تدفقات 
رغم  �لعاملية،  �لتجارة  منظمة  قو�عد 
ب�سائع  ب�ساأن  �لتفاقات  بع�ض  وجود 
�جلهود  �جلانبان  بحث  كما  معينة. 
للقاح  �لتو�سل  �أج��ل  م��ن  �مل��ب��ذول��ة 
�مل�ستجد  كورونا  فريو�ض  من  للعلج 

.)-19 )كوفيد
�ل��وزر�ء  رئي�ض  �أع��رب  �آخر  �ساأن  يف 
عن  ملانية  �لأ للم�ست�سارة  �لربيطاين 
�لر�مية  �إ�ر�ئيل  م�ساعي  حيال  قلقه 
ليها،  �إ �لفل�سطينية  �لأر��سي  ل�سم 
�جلهول  من  مزيد  ببذل  كذلك  متعهًد� 
�لليبية. �لأزمة  حلل  �لتو�سل  �أجل  من 
ق/د

�سعد  �ل�سابق  �حلكومة  رئي�ض  ق��ال 
لرتوؤ�ض  للعودة  �أ�سعى  �حلريري،"ل 
ت��ن��ف��ذت  ول���و  ل��ب��ن��ان  يف  ح��ك��وم��ة 
�لأم��ور  كانت   21 �ل� حكومتي  بنود 
�سار  و�أ تعبريه.  حد  على  حت�سنت"، 
�سعد  ���س��ب��ق  �لأ �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض 
باأزمة  مي��ر  "لبنان  �أن  �إىل  �حل��ري��ري 
وهوية  �لوطن  على  نتكاتف  �أن  ويجب 
بلبنان  لننه�ض  لبنالنيتنا  وعلى  لبنان 
تد�ولنا  �لذي  �سا�سي  �لأ �لأمر  وهذ� 
ل  �أن  ويجب  و�أخ��ري�،  �أول  لبنان  به، 
قليميا  �إ حولنا  من  ي�سبح  ما  ينظر 
على  �لأزمة"،  هذه  من  لبنان  ليخرج 
للعودة  �أ�سعى  "ل  وق��ال:  قوله.  حد 
�لرئا�سة  ب�سدة  حكومة  رئي�ض  و�أي 
�لعمل  �إم��ك��ان��ي��ة  مي��ت��ل��ك  �أن  ي��ج��ب 
خرب�ء  وجود  خلل  من  عو�مل  بعدة 

هو  م��ا  ي��ع��رف��و�  ك��ي  ب���ال���وز�ر�ت 
�لذي  فالإ�سلح  �حلقيقي،  �لإ�سلح 
ونحن  كيفهم،  على  �ليوم  يقيمونه 
عن  تنقيب  هو  ول  �لبارود  نخرتع  ل 
 21 قرينا  �أ وباحلكومة  �لإ�سلح،  غاز، 
يف  تتح�سن  �لأمور  بد�أت  كانت  قر�ر 

قوله. حد  على  �لبلد"، 
ورئي�ض  ن��ه  �أ حول  �ل  �سوؤ على  ورد� 
جعجع،  �سمري  �للبنانية  �لقو�ت  حزب 
�لإ�سرت�كي  �لتقدمي  �حلزب  ورئي�ض 
�ملعار�سة،  موقع  يف  جنبلط  وليد 
كل  �حلكومة  نعار�ض  "نحن  ق��ال: 
جنبلط،  م��ع  ت��و����س��ل  �أ بطريقته، 
كما  �إت�سال  حدث  جعجع  ومبو�سوع 
�لو�سط  يف  و�سرتونني  �جلميع،  يعلم 
تعبريه. حد  على  �ل�ر�ي"،  يف  ولي�ض 
ق/د

مثري لالهتمام لكنه يفتقر اإىل اأ�ش�ص احلمالت االنتخابية

ترامب يعقب على تر�شح مغني الراب 
وي�شت” للرئا�شيات  “كانييه 

النفط الليبية تعلن ا�شتعدادها رفع 
'القوة القاهرة' عن ميناء ال�شدرة

و�شط عا�شفة من االنتقادات..

ترامب ي�شتقبل نظريه املك�شيكي الأّول مّرة يف “اجتماع عمل”

رئي�ص الوزراء الربيطاين ملريكل:

اململكة �شتغادر االحتاد االأوروبي بنف�ص ال�شروط مع اأ�شرتاليا وم�شتعدون لالتفاق 
التجاري

احلريري: ال اأ�شعى للعودة لرتوؤ�ص 
حكومة يف لبنان

تر�مب  دون��ال��د  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ض  ��ستقبل 
مانويل  �ندري�ض  �ملك�سيكي  نظريه  �لرب��ع��اء 
�أزم��ة  �أوج  يف  و��سنطن  يف  �وب���ر�دور  لوبيز 
�أ�سهر  �أربعة  وقبل  كوفيد19-  وب��اء  �نت�سار 
ويثري  �لأم��ريك��ي��ة.  �لرئا�سية  �لنتخابات  من 
�ملك�سيكي  للرئي�ض  �لأوىل  �ل��زي��ارة،  ه��دف 
 18 قبل  �ل�سلطة  �ىل  و�سوله  منذ  �خلارج  �ىل 
�حلدود.  جانبي  من  و�نتقاد�ت  ت�ساوؤلت  �سهر�، 
�لرئي�سني  بني  ثنائي  لقاء  �أول  ف��ان  ور�سميا 
�جلديدة  �لتفاقية  بدخول  �لحتفال  �ىل  يهدف 
�لتنفيذ.  حيز  �ل�سمالية  �أمريكا  يف  �حلر  للتبادل 
رئي�ض  �أعلن  �لتوتر  ��ستمر�ر  على  دليل  يف  لكن 
يح�ر  لن  �نه  ترودو  جا�سنت  �لكندي  �ل��وزر�ء 
عرب  �لثلثاء  وم�ساء  �لغاية.  لهذه  و��سنطن  �ىل 

�ملك�سيكي  نظريه  ل�ستقبال  �روره  عن  تر�مب 
�لرئي�ض  �أكد  جهته  من  ب”�ل�سديق”.  �ياه  و��سفا 
عمل”  �جتماع  “�سيكون  �للقاء  �ن  �ملك�سيكي 
�حلزبية”.  �ل�سيا�سات  يف  “يخو�ض  لن  ن��ه  و�أ
يحظى  ل  �لبي�ساوي  �ملكتب  يف  �للقاء  هذ�  لكن 
حيث  �ملتحدة  �لوليات  يف  وخ�سو�سا  باجماع 
بكوفيد19-  �مل�سابني  عدد  �رتفاع  يتو��سل 
يثري  ما  �لبلد  وغ��رب  جنوب  يف  كبري  ب�سكل 
ع�رة  حو�ىل  وطالب  �ل�سحية.  �ل�سلطات  قلق 
يف  �للتينية،  �مريكا  دول  من  يتحدرون  نو�ب 
جدوى  ب��دون  لكن  �للقاء،  بالغاء  �لكونغر�ض 
�لتنفيذ  حيز  �جلديدة  �لتفاقية  دخول  �ن  باعتبار 
�لفعلي  �لهدف  �ن  و�عتربو�  ذريعة.  �سوى  لي�ض 
فريو�ض  �أزمة  عن  �لنتباه  حتويل  “هو  للرئي�ض 

مو�جهة  يف  “ف�سله  و�خفاء  �مل�ستجد”  كورونا 
�تفاقية  ودخلت  منا�سب”.  ب�سكل  �لوباء  �نت�سار 
�لأربعاء  �لتنفيذ  حّيز  �جلديدة  �حل��ّرة  �لتجارة 
مغلقة  �لثلث  �لدول  بني  �حلدود  ّن  �أ علمًا  �ملا�سي 
�لتفاقية  وحتّل  كوفيد19-.  جائحة  ب�سبب  جزئيًا 
“�تفاقية  ت�سمية  عليها  �أطلقت  �لتي  �جلديدة 
�تفاقية  حمل  �ملتحدة-�ملك�سيك-كند�”  �لوليات 
.1994 �لعام  يف  �لتنفيذ  حيز  دخلت  �لتي  “نافتا” 

بالعلم ��ستخفاف   
�ملعار�سة  �سخ�سيات  من  عدد  ندد  جهتهم،  من 
من  نوعا  فيها  و�  ور�أ �لزيارة  بهذه  �ملك�سيكية 
�ملك�سيكي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال  �ل��ر���س��وخ. 
فر�ن�ض  لوكالة  كا�ستانيد�  خورخي  �ل�سابق 
على  وتنطوي  جمدية  غري  زي��ارة  نها  “�إ بر�ض 

للمك�سيك”.  فائدة  �أي  بدون  �ملخاطر  من  �لكثري 
تغيري�  �عتربه  ما  على  �ملك�سيكي  �لرئي�ض  و�سدد 
“ت�ريحات  �إن  وقال  �لأمريكي.  نظريه  لهجة  يف 
تنطوي  �ملك�سيك  بخ�سو�ض  تر�مب  �لرئي�ض 
�متنانه. عن  معرب�  �ل�سابق”  من  �أكرث  �حرت�م  على 
غار�سيا  �سوي  �لنائب  كتب  �آخ��ر  جانب  م��ن 
يف  ول��د  �ل���ذي  �سيكاغو  ع��ن  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 
مع  �ل�سور  للتقاط  ي�سعى  تر�مب  �ن  �ملك�سيك، 
�سنو�ت  “�أربع  ملحو  حماولة  يف  �وبر�دور  لوبيز 
�مل�سيئة”  و�ل�سيا�سات  و�لهجمات  �لهانات  من 
ي�سعى  فيما  لتينية  �أ�سول  من  �ملتحدرين  جتاه 
�ل��ث��اين/ ت�رين  �نتخابات  يف  ثانية  ل��ولي��ة 

. فمرب نو
ق.د
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يوؤهلها الأن تكون قطبا �شياحيا بامتياز

معامل �شياحية مهددة باالندثار بالنعامة 

علي  حممد 
---------------- 

ك��م��ا ت��زخ��ر و�ح����ة ت��ي��وت 
ثرية  �لأ �ملو�قع  من  بالعديد 
ومنها  �لتاريخ  يف  �ل�ساربة 
يعد  �ل��ذي  �لعتيق  ق�رها 
ومعلما  ع��م��ر�ن��ي��ا  ���رح��ا 
حركية  نعا�ض  باإ كفيل  تر�ثيا 
لكن  �ل�����س��ي��اح��ي،  �جل����ذب 
تبحث  ت��ز�ل  ما  �ملو�قع  تلك 
ع��ن �مل��زي��د م��ن �له��ت��م��ام 
�سكانها  ويتطلع  و�لتثمني 
بو�حات  �لو�قعة  تيوت  �أي 
جبال  �سل�سلة  غرب  �لق�سور 
�إىل  �ل�سحر�وي،  �لأطل�ض 
عرفه  �لذي  �لنتعا�ض  عودة 
بهذه  �ل�����س��ي��اح��ي  �ل��ن�����س��اط 
عهده،  �سابق  �إىل  �ملنطقة 
ث��ري��ة  �لأ ب��امل��و�ق��ع  و�لعناية 
وتثمني  �لعتيق  �لق�ر  ومها 
�ملحلي،  �ل�سياحي  �ملنتوج 
مر�فق  ترقية  �إىل  �إ���س��اف��ة 
�أك��د  م��ا  وذ�ك  �ل���س��ت��ق��ب��ال 
يف  ونا�سطون  فاعلون  عليه 
باملنطقة-  �ل�سياحي  �مليد�ن 
�أن  حديثهم  يف  و�أ���س��اف��و� 
���س��ب��اب ت���ر�ج���ع �ل��ق��ط��اع  �أ
�ىل  يعود  باملنطقة  �ل�سياحي 
�سياحيني  مر�سدين  غ��ي��اب 
من  �لو�فدين  ملر�فقة  موؤهلني 
�لأجانب  وخ�سو�سا  �ل�سياح، 
�لرب�مج  قلة  عن  ف�سل  منهم 
و�لتح�سي�سية  �لإع��لم��ي��ة 
�ل���ت���ي ت���ع���رف ب��امل��ن��اط��ق 
عليها  تتوفر  �لتي  �ل�سياحية 
�لقطر�ت  ب����ر�ز  و�إ �ملنطقة 
�لتي  و�لطبيعية،  �لتاريخية 
عدد  ��ستقطاب  نها  �ساأ من 

�لزو�ر. من  كبري 
ت��ت��وف��ر  �جل���ان���ب  ه���ذ�  ويف 

ه��ام  ر���س��ي��د  ع��ل��ى  �ملنطقة 
م��ن �ل���رت�ث �مل����ادي، �ل��ذي 
كبرية  تاريخية  �أهمية  ي�سكل 
�سياحية  م��دي��ن��ة  يجعلها 
�ملوؤهلت  هذه  ومن  بامتياز. 
وم�سجده  �لقدمي  تيوت  ق�ر 
مطلع  بنيا  �ل��ل��ذ�ن  �لعتيق 
ميلدي  ع�ر  �لر�بع  �لقرن 
)ح��������و�يل1305 م��ي��لدي( 
�لتاريخية  �لتقدير�ت  ح�سب 
ب���ن���م���ط ب����ن����اء ت��ق��ل��ي��دي 
تلئم  �سحر�وية  وهند�سة 
�ملنطقة،  ومناخ  خ�سو�سيات 
40بيتا  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�أ�سبحت  �أغ��ل��ب��ه��ا  ع��ائ��ل��ي��ا 
مب���ث���اب���ة م���ت���اح���ف ع��ر���ض 
و�أخ��رى  �لتقليدية  ل��لأدو�ت 
ل�سناعة  �سغرية  كور�سات 
تعلق  م��ا  خ��ا���س��ة  �ل��ت��ح��ف 
كالن�سيج  �ملحلي  ن��ت��اج  ب��الإ
و�ل�سوف  �لنخيل  و�سعف 
من  وغ��ريه��ا  ب����ل،  �لإ ووب���ر 
�ل�����س��ن��اع��ات �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
بلدة  مييز  ما  ولعل  �ملحلية. 
ثرية  �لأ معاملها  تنوع  تيوت 
ما  �لطبيعية  و  �لتاريخية 
�حلقيقية  �لرو�فد  �أحد  يجعلها 
�ل�سياحي  بالقطاع  للنهو�ض 
�لعناية  لقيت  ما  ذ�  �إ بالولية 
�ل��ك��اف��ي��ة، ح��ي��ث جت��م��ع ه��ذه 
معماري  من��ط  ب��ني  �ملنطقة 

�لذي  �لقدمي  ق�رها  يف  ممثل 
و�حل��ج��ارة،  �ل��ط��ني  م��ن  بني 
وم���ا ي���ز�ل ي��ت��ح��دى �ل��زم��ن 
�ملمتدة  �ل�سخرية  و�لنقو�ض 
و�ملناظر  �لقدمية  �لعهود  �إىل 
يق�سدها  �ل��ت��ي  �لطبيعية 
كافة  من  و�لعائلت،  �لزو�ر 
حمت�سم  ب�سكل  لكن  �ملناطق؛ 
�ل�سنو�ت  يف  خا�سة  ما  نوعا 

�لأخرية.
من  �ل�سخرية  �لنقو�ض  وتعد 
�لتي  �ل�سياحية  �ملو�قع  ه��م  �أ
بتيوت،  �ل�سياح  ت�ستقطب 
�لتي  �ملكتوبة  �حلجرة  و�أهما 
وحكايات  ق�س�سا  ت���روي 
�ل�����س��ك��ان �ل��ق��د�م��ى �ل��ذي��ن 
منذ  باملنطقة  ����س��ت��وط��ن��و� 
قبل  �سنة  بعيد}800  م��د  �أ
�مل��ي��لد[ ح�����س��ب ت��ق��دي��ر�ت 
�ملو�قع  من  وغريها  �ملوؤرخني 
�مل��زي��د  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي 
م���ن �ل��ت��م��ح��ي�����ض �ل��ع��ل��م��ي 
�سياحية،  ج��ولت  وب��رجم��ة 
�حل�ض  وغر�ض  لل�ستك�ساف 
و�ل���وع���ي حل��م��اي��ة �ل���رت�ث 
لدى  به  و�لعناية  �ل�سياحي 

�ملد�ر�ض. �أطفال 
بتيوت  �لأخرى  �ملو�قع  ومن 
يتغذى  �ل��ذي  �ملائي  �حلاجز 
م���ن ي��ن��اب��ي��ع=ع��ني ���س��ي��دي 
ث��ان  ج��ويف  وب��ئ��ر  عي�سى= 

�ل��ذي  حل���لف  ع��ني  ي�سمى 
�لعلجية،  بخ�سائ�سه  يتميز 
م��ر����ض �جل��ل��دي��ة غ��ري�أن  ل��لأ
ب�سكل  ت��ر�ج��ع  م��ن�����س��وب��ه 

. �ض حم�سو
فالق�ر  للقول  وخ��ل���س��ة 
�لت�سميم  بجمال  يتميز  �لقدمي 
تغلق  �لتي  بو�به  �أ و�سلبة 
خ�سب  من  وت�سنع  باملز�ليج 
�لنخل،  جذوع  من  �أو  �لرمان 
طابقني  من  بيوته  وتتكون 
للعائلة  خم�س�ض  �لعلوي 
لتخزين  و�ل�سفلي  و�ل�سيوف 
�لق�ر  يتو�سط  كما  �ملوؤونة. 
م�����س��ج��د ل��ل�����س��لة وق��اع��ة 
�إىل  �لكرمي  �لقر�آن  لتدري�ض 
تدعى  عمومية  �ساحة  جانب 
وعقد  للر�حة  �أعدت  تا�سفلت 
يجب  ك��م��ا  �لج��ت��م��اع��ات. 
من  �لبع�ض  �أن  �إىل  �سارة  �لإ
�ن  �ن��ه��ارت  �لق�ر  بنايات 
كثرية،  �أجز�ء  �ندثرت  نقل  مل 
بر�ج  و�أ و�لأزقة  �لأ�سو�ر  من 
�ل�سكل  �ل��د�ئ��ري��ة  �مل��ر�ق��ب��ة 
�جلب�ض  م��ادة  �إع���د�د  و�ف���ر�ن 
يف  ��ستعملت  �لتي  �لتقليدية 
و�سنع  قدميا  تيوت  �سد  بناء 
يوؤكد  كما  �لفخارية،  �لأو�ين 
عناية  �رورة  على  �ل�سكان 
�ل�سياحة  ومديرية  �لبلدية 
وحتى  �لتقليدية  و�ل�سناعة 
دور  ب��ت��ف��ع��ي��ل  �خل����و������ض 
جبائي  ك��م��ورد  �ل�����س��ي��اح��ة 
�لبطالة،  لتقلي�ض  وحم��ف��ز 
تبحث  �ل��ت��ي  �لأخ����رية  ه��ذه 
حقيقيني  م�ستثمرين  ع��ن 
�سياحية  م�ساريع  ن�����س��اء  لإ
�حلرفيني  لتكوين  وور�سات 
�مل��ورد  ه��ذ�  نعا�ض  �إ �أج��ل  من 

�لعام. �لقت�سادي 

م�شكلة  ومغارات,  بحريات-)كهوف  رملية-  )جبال-كثبان  واحات  �شيما  ال  خالبة  طبيعية  مناطق  على  النعامة  والية  تتوفر 
ال�شاهدة  بوعمامة  ال�شيخ  قلعة  مواقعها  ومن  بامتياز.  �شياحيا  قطبا  تكون  الأن  يوؤهلها  مما  مفتوحا  طبيعيا  متحفا  بذلك 
بلدية  للمراقبة. وتعترب  اأبراج  بها  النخيل  الطني وجذوع  ُبنيت من  قلعة  ( وهي  بوعمامة  البطل  مقاومة  للعيان على 

التاريخ) . 1847 تروي جانبا من  �شنة  اكت�شفت  التي  املنقو�شة  ال�شخور  بلدة  باملنطقة وهي  االأثرية  املعامل  اأحد  تيوت 

يو�سف  �جلز�ئري  �لكاتب  فاز 
باملرتبة  بقطر  موؤخر�  بعلوج 
�لق�سة  مل�����س��اب��ق��ة  �لأوىل 
�سرية  عن  للأطفال  �لق�سرية 
عليه  �ل��ل��ه  �سلى  �ل��ر���س��ول 
ب��د�ع��ي  �إ ع��م��ل  ع��ن  �سلم  و 
بطل  لي�ض  "قدوتي  بعنو�ن 
�لثاين   يج  �لتتو  هو  "و  خارقا 
يف  ح�سوله  بعد  �ملبدع  لهذ� 
�ل��درع  على  �ملا�سي،  مايو 
�لدولية  قنرب  جلائزة  �لف�سي 

بالعر�ق. �لطفل  لأدب 
بخ�سو�ض  �لكاتب  �رح  و 
�خ��ت��ي��اره  ل��ه��ذ� �مل��و���س��وع 
تكاثرت  ع���امل  "يف  ق��ائ��ل: 
�خليالية،  �ل�سخ�سيات  فيه 
تكون  �أن  �لأف�سل  من  رمب��ا 
ب�سرية  حقيقية  �سخ�سية 
للأطفال".  ق���دوة  م��ع��روف��ة 
تقدم  "�لقدوة   هذه  �ن  �سار  و�أ
ل  ب�رية  مب��ق��درة  �لإ���س��اف��ة 

خارقة". �سحرية  بقوى 
عن  بعلوج  يو�سف  ق��ال  و 
�لكتابة  جم���ال  يف  جت��رب��ت��ه 
كل  �إن  ق���ول  �أ م��ا  "د�ئما   :
�سعوباتها  لها  كتابة  جتربة 
فالكتابة  �خلا�سة،  وتعقيد�تها 
بالعمل  لي�ست  عموما  للطفل 

�لهني".
جتتمع  ح��ني   �ن��ه  �أ���س��اف  و 
�سخ�سية  عن  �لكتابة  �روط 
�سلى  �لر�سول  مثل  عظيمة 
توجيه  مع  و�سلم،  عليه  �لله 
و�خت�سار  للطفل،  �لكتابة 
ك��ل��م��ة،   120 يف  �ل��ع��م��ل  
�سعوبة  "�أكرث  �لمر   ي�سبح 
�أين  �سعيد  نا  �أ لهذ�  تعقيد�،  و 
و�أ�سعد  �لتحدي،  هذ�  خ�ست 

به". وفقت  �أين 
 " �ملتوجة  �لق�سة  هذه  ت�رد  و 

�لطفل  ر�أي  و��ستقللية  تفرد 
�أ�سدقائه،  بقية  عن  جا�سم 
�لر�سول  �عتباره  �أن  وكيف 
بعدما  طباعهم،  من  غرّي  قدوة 
�لأبطال  من  يتخذون  كانو� 
قدو�ت  للكوميك�ض  �خلارقني 

. لهم"
بدولة  �جلز�ئر  �سفري  كرم  وقد 
يوم  بوطورة  م�سطفى  قطر 
بعلوج  يو�سف  �لكاتب  �لأحد 
مبنا�سبة  �قيمت  �حتفالية  يف 
�ل�ستقلل  بعيد  �لح��ت��ف��ال 
تقدير�  ذل��ك  و  و�ل�����س��ب��اب، 

�لأدبي. لتميزه 
�لتهنئة  كلمة  يف  �ل�سفري  وقال 
مهمة  �إ�سافة  �لتتويج  هذ�  �إن 
�ملبدع"  �لكاتب"  لهذ�  �أخرى 
بالعديد  �لفوز  له  �سبق  �لذي 
م��ن �جل��و�ئ��ز د�خ���ل وخ��ارج 
�لطفل  �أدب  جمال  يف  �جلز�ئر، 

و�مل�رح. �لق�سة  ويف 
�لتتويج  ه��ذ�  �ل�سفري  �عترب 
ت�����س��اف  �خ����رى  "ب�سمة 
�ملبدعني  ل��ق  ت��اأ ر�سيد  �ىل 
�مل�سابقات  يف  �جل��ز�ئ��ري��ني 
.يذكر  �لدولية"  و  �لعربية 
فاز  �ن  و  للكاتب  �سبق  �ن��ه 
بجو�ئز  �لطفل  �دب  جمال  يف 
و  �لعر�ق  و  �جلز�ئر  يف  عديدة 
فل�سطني  و  قطر  و  م��ار�ت  �لإ
بني  م��ت��ن��وع��ة  �أع���م���ال  ع���ن 

و�مل�رح. �لق�سة 
ق/ث

���س��غ��ال  �أ ق��ري��ب��ا،  �ستنطلق 
تهيئة  مل�روع  �لأخرية  �ملرحلة 
�لتي  ل��وه��ر�ن،  �لثقافة  د�ر 
"زدور  �ل�سهيد  ��سم  حتمل 
يتم  �أن  على  بلقا�سم"،  �بر�هيم 
ح�سبما   ،2021 يف  ��ستلمه 
�ملحلية  �ملديرية  من  ��ستفيد 

موؤخر�. للثقافة، 
ت���خ�������ض ه�����ذه �مل���رح���ل���ة، 
مل�روع  �لثانوية  �لأ�سغال 
�لثقايف،  �مل��رف��ق  ه��ذ�  تهيئة 
عمليات  �إجن��از  يف  و�ملتمثلة 
�ملركزي  و�لتكييف  �لتدفئة 
�ملقاعد  وتركيب  و�لكهرباء 
وغريها،  و�لنو�فذ  ب��و�ب  و�لأ
م�سلحة  رئي�ض  برزه  �أ ح�سبما 

�ملديرية. بنف�ض  �لرت�ث 

هذه  �أ�سغال  باإجناز  �سيقوم 
 13 ت����دوم  �ل��ت��ي  �مل��رح��ل��ة 
وطنية  ���س�����س��ة  م��وؤ ���س��ه��ر�، 
�أو�سحه  م��ا  وف��ق  خمت�سة، 
�إىل  لفتا  بركة،  �لدين  جمال 
�لثانوية  �لأ�سغال  "هذه  �أن 
مبا�رة  �لنتهاء  بعد  تاأتي 
�لد�خلية  �لتهيئة  عملية  من 
�ستكون  �ل��ت��ي  و�خل��ارج��ي��ة، 
�سناد  �إ �سهرين".مت  بعد  جاهزة 
�إيطالية  ل�ركة  �لتهيئة  هذه 
�جلز�ئري،  للقانون  خا�سعة 
من  مكتب  بالدر��سة  وق��ام 
طرف  م��ن  م��وؤه��ل  تلم�سان 
�ل�سيد  وفق  �لثقافة،  وز�رة 

بركة.
تهيئة  م�روع  جديد  يكمن 

�لو�قع  �لثقايف،  �لهيكل  هذ� 
ب��و���س��ط م��دي��ن��ة وه����ر�ن، 
�ل�سفلي  �ل��ط��اب��ق  جعل  يف 
�جلميلة  ب��ال��ف��ن��ون  خ��ا���ض 
و�لر�سم  �لنحت  وور���س��ات 
و�سيخ�س�ض  �لفوتوغر�يف، 
�ل��ب��ه��و ل��ل��م��ع��ار���ض، مم��ا 
وجها  تكت�سي  �سيجعلها 
مغلقة  ظلت  �أن  بعد  جديد�، 
كما  �سنو�ت،  ع�ر  رزه��اء 

ليه. �إ �أ�سري 
مت  �لتهيئة،  ه��ذه  �إط���ار  يف 
ت��و���س��ي��ع �ل��ق��اع��ة �ل��و�ق��ع��ة 
�لثقافة  لد�ر  �لثاين  بالطابق 
�مل��ع��روف��ة ع��ن��د �ل��وه��ر�ن��ي��ني 
من  �لثقافة"،  "ق�ر  با�سم 
500 مقعد ، و �أخرى  250 �إىل 

مع  �ملحا�ر�ت،  و  للندو�ت 
�لثالث  �لطابق  تخ�سي�ض 
�لن�ساطات  م�سلحة  ملكاتب 
�سيحت�سن  فيما  �لثقافية، 
�لثقافة،  ملديرية  �حلايل  �ملقر 
وفق  �لثقافة،  د�ر  موظفي 
�مل�����س��در ع��ي��ن��ه.ل��ل��ت��ذك��ري، 
�لثقافة  د�ر  غلق  مت  �أن  وبعد 
�ب��ر�ه��ي��م  زدور  "�ل�سهيد 
بنايتها  ��ستفادت  بلقا�سم"، 
نظر�  ت��دع��ي��م،  عملية  م��ن 
كانت  و�ل��ت��ي  ل��ت��ده��وره��ا، 
�����روري����ة، ح��ي��ث م�����س��ت  
و�لأعمدة  �سا�ض  �لأ �أ�سغال 
نف�ض  ح�����س��ب  ���س��ق��ف،  و�لأ

مل�سدر. �
ق/ث

ن�����س��ب��ت وزي�����رة �ل��ث��ق��اف��ة 
دودة،  بن  مليكة  و�لفنون، 
�ملتخ�س�سة  �للجنة  �أع�ساء 
و�لآد�ب  �لفنون  ل�سندوق 
مدير  ر�أ�سها  على  عينت  �لتي 
�جل��ز�ئ��ري،  �لوطني  �مل�����رح 

يحياوي. حممد 
دودة  بن  �ل��وزي��رة  و���س��ددت 
مر��سم  عقب  لها  كلمة  يف 
���رورة  ع��ل��ى  �لتن�سيب، 
ب��دوره��ا  �للجنة  ����س��ط��لع 
�لقانون  عليها  مُيليه  ما  وفق 
يف  �مل�سوؤولية  تقت�سيه  ومبا 

مل�ستحقيها. �لإعانات  منح 
على  �مل�سوؤولة  �أك��دت  كما 
�مل�ستحقة  �لأع��م��ال  �ن��ت��ق��اء 
در��سة  بعد  مو�سوعية  بكل 
�لفنية  �مل�ساريع  لكل  نية  متاأ
مو�كبة  بغر�ض  �ملعرو�سة، 
ومر�فقة  �ل��ه��ادف��ة  �لأع��م��ال 
يف  �لفاعلني  وك��ل  �مل��و�ه��ب 
و�لفنية  �لثقافية  �ل�ساحة 
نتاج  �لإ ترقية  يف  ي�ساهم  مبا 

�لوطني. �لثقايف 
ق/ث

فوز الكاتب اجلزائري يو�شف بعلوج 
باملرتبة االأوىل جلائزة كتارا مل�شابقة 

الق�شة الق�شرية

انطالق املرحلة االأخرية من م�شروع تهيئة دار الثقافة "زدور ابراهيم بلقا�شم" 
بوهران

وزيرة الثقافة ُتن�شب اأع�شاء جلنة 
�شندوق الفنون واالآداب
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة البيئة و الطاقات املتجددة

مديرية البيئة لوالية ورقلة
م�شلحة البيئة احل�شرية و ال�شناعية

رقم:605/م.ب/و و/2020
La Directrice de l'Environnement

A Monsieur le directeur l'Entreprise National
:  COSIDER CANALISATION. Projet ville nouvelle Hassi Messaoud

.Centrale à biton, poste d’enrobage et les ateliers de soudure et d'entretien des véhicules
.Objet ; A/S de publication de l'arrêté N° 979 du 02 /06/2020

 Réf. Réglementaire : Décret exécutif N° 07-145 du 19 mai 2007 déterminant le champ de l'application, le contenu et les modalités
.d'approbation des études et des notices d’impact sur l'environnement

 PJ: Arrêté N° 979 du 02 /06/2020 portant l'ouverture d'enquête publique sur le projet de la réalisation d'une centrale à biton et un poste
d'enrobage, et les ateliers de soudure et d'entretien des véhicules à Oued El Maraa , commune de Hassi Messaoud, Daïra de Hassi
.Messaoud, wilaya de Ouargla

 j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder à la publication de l'arrêté ci-joint, portant l'ouverture d'enquête publique
.dans deux quotidiens nationaux et de nous remettre des copies de la parution dans la presse

.Veuillez croire, Monsieur, en ma parfaite considération

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

م�شلحة التنظيم وال�شوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم 12 م ج /2020
                              و�شل ا�شتالم التبليغ  بتغيري الهيئة التنفيذية

طبقا الحكام القانون  رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �شفر1433 املوافق  ل 12 
يناير2012 واملتعلق  باجلمعيات   مت هذا اليوم 27 جوان 2020ا�شتالم 
ت�شكيلة  بتغيري   املتعلقة  يف27/06/2020  املوؤرخة  التعديالت  مذكراتة 
مواهب  الريا�شي  النادي   / امل�شماة  البلدية  للجمعية   التنفيذية   الهيئة 

اجلنوب  للريا�شات القتالية 
امل�شجلة حتت رقم 88ريخ 14/11/2011

املقيمة .القاعة متعددة الن�شاطات حي احلطابة  - ادرار
يرتا�شها ال�شيد /اخلرازعبد القادر

.Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables
Direction de l'Environnement de la Wilaya de Ouargla
!Service de l'Environnement Urbain et Industrie

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
 م�شلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة واملهن املنظمة 
اإن وايل والية ورقلة:

باقرتاح من ال�شيد مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة يقرر مايلي:
املادة االأوىل: يفتح حتقيق عمومي ببلدية حا�شي م�شعود حول درا�شة التاأثري على البيئة اخلا�ص مب�شروع اإن�شاء جمموعة ن�شاطات )مركز اإ�شمنت م�شلح – مركم – ور�شة تلحيم 
– ور�شة �شيانة وت�شليح ال�شيارات واالآالت ( من طرف �شركة كو�شيدار لفائدة موؤ�ش�شة املدينة اجلديدة بلدية حا�شي م�شعود دائرة حا�شي م�شعود والية  وحتويل احلديد البناء 
ورقلة. وذلك ملدة 15 يوما اإبتداء من تاريخ تعليق هذا القرار.  املادة 02: تعني ال�شيدة : كعبو�ص �شهر زاد مهند�ص معماري او ال�شيد براهيمي ا�شماعيل مهند�ص دولة يكلف 
بال�شهر على احرتام التعليمات يف جمال تعليق و ن�شر هذا القرار و كذا فتح �شجل مرقم وموؤ�شر عليه جلمع اراء املواطنني حول امل�شروع خالل مدة التحقيق يف االأوقات و االأماكن 
املحددة كما يكلف باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�شيح العواقب املحتملة للم�شروع على البيئة.  املادة 03: يعلق هذا القرار مبقر الوالية, مقر 

دائرة حا�شي م�شعود , مقر بلدية حا�شي م�شعود و مكان موقع امل�شروع كما ين�شر يف جريدتني يوميتني وطنيتني على نفقة �شاحب امل�شروع.
05:يحرر املندوب املحقق عند نهاية مهمته حم�شرا يحتوي على  04: تو�شع موجز التاأثري على البيئة و�شجل التحقيق العمومي على م�شتوى بلدية حا�شي م�شعود. املادة   املادة 
تفا�شيل حتقيقاته واملعلومات التكميلية التي يجمعها ثم ير�شله اإىل ال�شيد الوايل عن طريق ال�شيد رئي�ص املجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية حا�شي م�شعود حتت اإ�شراف ال�شيد رئي�ص 
ال�شناعة  البيئة , مدير  العامة , مدير  التنظيم وال�شوؤون  للوالية, مدير  العام  ال�شادة: االأمني  06:يكلف  املادة  امل�شروع.   دائرة حا�شي م�شعود مدعمة براأيه ال�شريح حول ها 
واملناجم مدير احلماية املدنية , قائد املجموعة االإقليمية للدرك الوطني , رئي�ص اأمن والية ورقلة, رئي�ص دائرة حا�شي م�شعود رئي�ص املجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية حا�شي م�شعود 

واملندوب املحقق كل يف دائرة اخت�شا�شه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�شر يف ن�شرة القرارات االإدارية لوالية ورقلة 

�شفحة رقم : 1678
قرار رقم : 979 املوؤرخ يف: 02 جوان 2020  يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول درا�شة التاأثري على البيئة اخلا�ص مب�شروع اإن�شاء 
جمموعة ن�شاطات )مركز اإ�شمنت م�شلح – مركم – ور�شة تلحيم وحتويل احلديد البناء – ور�شة �شيانة وت�شليح ال�شيارات واالآالت ( 

من طرف �شركة كو�شيدار للقنوات لفائدة موؤ�ش�شة املدينة اجلديدة بلدية حا�شي م�شعود دائرة حا�شي م�شعود والية ورقلة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة 

مديرية البيئة لوالية ورقلة

اإن وايل والية ورقلة:
باقرتاح من ال�شيدة مديرة البيئة يقرر مايلي:

املادة 01: ي�شادق على موجز التاأثري على البيئة مع املوافقة امل�شبقة الإن�شاء موؤ�ش�شة م�شنفة حلماية البيئة من الدرجة الثالثة اخلا�شة مب�شروع تو�شعة وحدة تعبئة املياه املعدنية 
و الع�شائر الفائدة �شركة : SARL DEJLA امل�شرية من طرف ال�شيد اليمان حممد و الكائنة مبنطقة الن�شاط االقت�شادي رقم ب 5 و 7 بلدية تقرت, دائرة تقرت, والية ورقلة 
املادة 02: هذه املوؤ�ش�شة امل�شنفة تخ�شع لرتخي�ص ال�شيد رئي�ص جمل�ص ال�شعبي البلدي (A/PAPC  ح�شب الن�شاط الوارد يف درا�شة التاثري على البيئة و املحدد باأرقام الت�شنيف 
التالية : 23 2 2-2, 217 2-2, املادة 03: يتعني على ال�شيدة : اليمان حممد م�شري �شركة SARL. DEJLA ما يلي . االإلتزام باأحكام الن�شو�ص القانونية و التنظيمية امل�شار 
اإليها اأعاله تعيني مندوب يف البيئة - اإحرتام جميع التعليمات االأمنية, الوقائية و البينية - املحافظة على الرتبة و املياه اجلوفية من كل ت�شرب, مع العمليات الدورية للت�شريح و 
اخلربة؛ - الت�شريح ال�شنوي للنفايات اخلا�شة و /اأو اخلطرة و طرق التخزين -اإيداع ملف طلب رخ�شة البناء على م�شتوى بلدية تقرت اإيداع ملف طلب �شهادة املطابقة لدى رئي�ص 
املجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية تقرت قبل ال�شروع يف اال�شتغالل. املادة 04:يكلف ال�شادة: الوايل املنتدب للمقاطعة االإدارية تقرت, االأمني العام للوالية, مدير التنظيم وال�شوؤون 
العامة ,مدير الطاقة , مدير احلماية املدنية, مديرة البيئة مدير امل�شالح الفالحية, مدير ال�شحة و ال�شكان, مدير املوارد املائية, مدير ال�شناعة ,مدير املناجم, مدير التعمري 
والهند�شة املعمارية والبناء, مدير االأ�شغال العمومية, رئي�ص االأمن الوالئي, قائد املجموعة االإقليمية للدرك الوطني, رئي�ص دائرة تقرت, رئي�ص املجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية 

النزلة, وباقي اأع�شاء اللجنة الوالئية ملراقبة املوؤ�ش�شات امل�شنفة كل يف حدود اخت�شا�شه, بتنفيذ حمتوى هذا املقر ر.

مقرر رقم : 147 املوؤرخ يف: 13 فيفري 2020  املت�شمن امل�شادقة على موجز التاثري على البيئة مع املوافقة امل�شبقة الإن�شاء موؤ�ش�شة 
 SARL : م�شنفة حلماية البيئة من الدرجة الثالثة اخلا�شة مب�شروع تو�شعة وحدة تعبئة املياه املعدنية و الع�شائر لفائدة �شركة
DEJLA امل�شرية من طرف ال�شيد اليمان حممد و الكائنة مبنطقة الن�شاط االقت�شادي رقم ب 5 و 7 بلدية تقرت, دائرة تقرت, 

والية ورقلة

 التحرير 2020/07/09 

 التحرير 2020/07/09 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية: اأدرار
دائرفنوغيل

بلدية /فنوغيل
  الرقم: 05 / 2020

                                     و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�ص جمعية حملية
1433املوافق ل  18�شفر عام  06_12 املوؤرخ يف     مبقت�شى القانون رقم 

02/2020//26 يوم:  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق  12يناير2012 
ت�شليم الت�شر�شح بتاأ�شي�ص اجلمعية البلدية امل�شماة:

ا�شم اجلمعية / جمعية ال�شحوة لل�شباب املثقف
الكائن مقرها م�شكن ين عومر زكرياء بزاوية �شيدي عبد القادر فنوغيل

والية ادرار  - دائرة فنوغيل   - بلديةفنوغيل
يحمل   ال�شكل   م�شتطيل  خامت  باجناز   ملزم   اجلمعية  رئي�ص   / مالحظة 

املوا�شفات  التالية .
- ا�شم اجلمعية

رقم وتاريخ االعتماد
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�شفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام, تتناول خمتلف الق�شايا الوطنية , العربية وحتى الدولية , االجتماعية منها , الثقافية وال�شيا�شية, فعلى كل  من يريد امل�شاهمة مبو�شوع , مقال, فكرة اأن ير�شلها لركن 
journalaltahrir@gmail.com   :م�شاهمات   على اميايل التحرير

ج��ز�ئ��ري��ا  م��ق��اوم��ا   24 رف���ات  و���س��ول 
�لوطن،  �أر�ض  �إىل  �لفرن�سي  لل�ستعمار 
عيد  ذك��رى  �جل��ز�ئ��ر  �إح��ي��اء  م��ع  تز�منا 
يف  ك��ان  حيث  �ل�سباب،  و  �ل�ستقلل 
��ستقبالها يف جو مهيب رئي�ض �جلمهورية، 
وزير  �مل�سّلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�ملجيد  عبد  �ل�سيد  �ل��وط��ن��ي   �ل��دف��اع 
و  بغرفتيه  �لربملان  رئي�سي  رفقة  تبون، 
�أركان  رئي�ض  وكذ�  �حلكومة،  من  �أع�ساء 
�ل�سعيد  �لفريق  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�ض 
علي،  بن  علي  �لأول  و�لفريق  �سنقريحة 
نوعها  من  �لأوىل  تعّد  مبادرة  يف  وذلك 
يطبع  �لذي  �لتاريخي  �لتجاذب  �سياق  يف 
�لوقت  يف  �لفرن�سية  �جلز�ئرية  �لعلقات 

�لر�هن .
)c -130 ( كانت �ل�ساعة ت�سري �إىل �لو�حدة 
�أزيز �لطائرة �لع�سكرية  زو�ل عندما دّوى 
من  �لأول  �لفوج  برفات  �ملحّملة  هريكول 
�أزيد  منذ  موجودة  كانت  �لتي   ، �ملقاومني 
�لتاريخ  متحف  يف  قرن  ون�سف  قرن  من 
هور�ري  مطار  �أجو�ء   ، بباري�ض  �لطبيعي 
حربية  بطائر�ت  حماطة  �لدويل،  بومدين 
مطار  م��ن   قادمة  "�سوخوي   ن��وع  من 

)SU 30(       بورجو �لفرن�سي
باملطار  حّطت  �لتي  �لطائرة  و��ستقبلت 
من  خمتلفة  ت�سكيلت  به  توزعت  �لذي 
طلقة  ب�21  �ل�سعبي،  �لوطني  �جلي�ض 
من  �أف��ر�د  ل�ستة  مظلي  وبقفز  للمدفعية 
�لوطنية،  �لّر�ية  تلّفهم  �خلا�سة  �لقو�ت 
ملونة  ب�سماريخ  �ل�سماء  و�سحو�  حيث 
لرئي�ض  كتحّية  وذلك  �لوطني  للعلم  ترمز 
�جلمهورية، �لذي وّفى بوعده يف ��سرتجاع 
�ألقاه  �لذي  �خلطاب  يف  �ل�سهد�ء  جماجم 
�ملا�سي فيفري  �سهر  �ل�سهيد  يوم  مبنا�سبة 

�أفر�د  ترّجل  �أكرب"  "�لله  عبارة  وبرتديد 
تو�بيت  �أكتافهم  على  �حلاملني  �حلر�ض 
�إىل  ثابتة  بخطى  �ملطار  �أر�سية  �ملقاومني 
�لتحّية  وقع  على  �ل�رفية  �لقاعة  غاية 
�ل�سهد�ء  لهوؤلء  كتقدير  وذلك  �لع�سكرية 
�لذين عانو� �لأمّرين جر�ء همجية �مل�ستعمر 
بذلك  �ساربا  �لأهايل،  �سد  �نتهجها  �لتي 
�لتي  و�مل�ساو�ة  �لأخوة  قيم  �حلائط  عر�ض 

�لفرن�سية �لثورة  بها  تتباهى 
فرتة  �إىل  �جلميع  باأذهان  ذلك  �أع��اد  وقد 
�ل���ذي كتبه  �ل��ك��ف��اح  م��ن زم��ن  غ��اب��رة 
يحيا  �أن  �أج��ل  من   ، بدمائهم  �لأ���س��لف 
ليربز  م�ستقل،  ح��ّر�  �جل��ز�ئ��ري  �ل�سعب 
بحريته  �جلز�ئري  �لفرد  مت�سك  �أخرى  مرة 
 ، حياته  ذل��ك  كّلف  و�إن  حتى  وكر�مته 
باأهمية  للتذكري  �أي�سا  �ملنا�سبة  وكانت 
�ل�سالح،  �ل�سلف  درو�ض  من  �ل�ستلهام 
�ألقاها  �ل��ت��ي  �لكلمة  ت�سمنت  حيث 
�رف  على  م�سطفى،  م���ر�ح  �لعقيد 

و�سول  قبل  و�حل�سور  �جلمهورية  رئي�ض 
�إىل مل  �لد�عية  �لعديد من �ملعاين  �لطائرة، 
�لوحدة  حول  لللتفاف  و�لدعوة  �ل�سمل 
�ملحاولت  و�إف�سال  �لفرقة  ونبذ  �لوطنية، 
�إطار  يف  �لأمة  ��ستقر�ر  ت�ستهدف  �لتي 

�جلز�ئر �جلديدة .
�ل�رفية  �لقاعة  يف  �لتو�بيت  و�سع  بعد 
قرئت فاحتة �لكتاب على �أرو�ح �ملقاومني، 
�رفهم  على  �لنحا�سية  �لفرقة  �أدت  كما 
يحملو�  �أن  قبل  كامل،  �لوطني  �لق�سم 
لتمكني  زكرياء،  مفدي  �لثقافة  ق�ر  �إىل 
عليهم  �لأخرية  �لنظرة  �إلقاء  من  �ملو�طنني 
فيما  �لطاهرة،  �أرو�حهم  على  �لرتحم  و 
مبربع   ، �لأحد  يوم  دفنهم  مر��سيم  �ستجري 

�لعالية �ل�سهد�ء يف مقربة 
ت�سمل �ملجموعة �لأوىل من رفات �سهد�ء 
جز�ئريا  مقاوما   24 �ل�سعبية  �ملقاومة 
�ل�ريف  من  كل  �لفرن�سي  لل�ستعمار 
�أحمد  �ل�سيخ  �حلمادي،  عي�سى   ، بوبغلة 
 ، �لزعاط�سة  �نتفا�سة  زعيِم  ب��وزي��ان، 
قديدة  بن  بوعمار  و�ل�ريف  مو�سى  �سي 
بال�سافة   ، �لتيطر�وي  قويدر  بن  وخمتار 
�إىل جماجم غري حمددة �لهوية ، كما ت�سم 
�أي�سا جمجمة حممد بن �حلاج �ساب مقاوٍم 
بني  قبيلة  من  �سنة   18 عمره  يتعدى  ل 
وكذ�  �لهوية  حمددة  غري  جمجمة  منا�ر، 
�جلنادي،  بلقا�سم بن حممد  جماجم كل من 
خليفة بن حممد )26 �سنة( قدور بن يطو، 
�ساعد  بن  �سعيد  دهيلي�ض،  بن  �ل�سعيد 
�لتاريخية  �للحظة  �أن   �سك  �حلبيب.ل 
يف  �سقطو�  مّمن  �جلز�ئر  �أبطال  ل�سرتجاع 
و�حلرية  �ل�رف  عن  ذود�  �لوغى  �ساحات 
�لأرو�ح  من  �لغايل  وتقدمي  و�ل�سيادة 
�جلز�ئر  �أبناء  رف��ات  وجلب   ، و�لنفي�ض 
جهود  من  بل  ف��ر�غ  من  ي��اأت  مل  �لأب��ر�ر 
ت�سكر  �لوطن   لهذ�  �ل�سيا�سية  �لقيادة 
�جلمهورية  رئي�ض  �ل�سيد  وبالأخ�ض  عليها 
نطويها  �أن  ناأمل  و�لتي   ، تبون  �ملجيد  عبد 
�مل�رف  و�لتاريخ  �لأر�سيف  با�سرتجاع 
و�إعادتهم  �ل�سهد�ء  رفات  كل  و  و�ملجيد 
وهو  �لطاهر،   �لوطن  تر�ب  يو�رو�  لكي 
�لأبطال  لهوؤلء  تقدميه  ميكن  �سيء  �أق��ل 
.�إن  للوطن  ف��د�ء  �أنف�سهم  قدمو�  �لذين 
�ل�ستقبال  بذلك  �ل�سهد�ء  رفات  �ع��ادة 
و�لتغطية  و�ل�����س��ي��ا���س��ي  �ل��ع�����س��ك��ري 
مبا  �ل�سهد�ء  رفات  ل�ستقبال  �لعلمية 
�أن  ناأمل  و�لذي  �حلدث  هذ�  مع  يتنا�سب 
 ، ولذويهم  �لأبطال  لهوؤلء  �سهادة  يكون 
على  يدل  فاإمنا  �سيء  على  دل  و�إن  �حلدث 
يف  �سحى  ملن  �خللق  �لوطني  �ل�سعور 
يجب  �لأمر  �جلز�ئر  يف  وهنا  وطنه،  �سبيل 
�ن يكون كذلك لإ�سفاء �لعتز�ز �لوطني 

�ل�سعبي مبثل هوؤلء �لأبطال .
من  للثالث  �مل�����س��ادف  �جلمعة  ي��وم  �إن 
حلظة  عام  كل  من  �سيظل   2020 جويلية 
�لوطنية  م�سريتنا  يف  م�رقة  تاريخية 

�جلز�ئر  باأبناء  و�لفخر  �لعتز�ز  ملوؤها   ،
وخارجه  �لوطن  د�خل  ��ست�سهدو�  �لذين 
�أمن  عن  ودفاعًا   ، و�لعدل  للحق  ن�رة   ،
ومّد  للإرهاب  و�لت�سدي  �أوطاننا  و�سيادة 
يد �لعون و�لإغاثة �نطلقًا من مبادئ ديننا 
�لبادي�سية   �لنوفمربية  وتقاليدنا  �حلنيف 
�أرقى  �لزكية  بدمائهم  ف�سطرو�   ، �لأ�سيلة 

 . �لب�سالة و�لعطاء  معاين 
كلمات من نور ، خلل �لحتفاء با�سرتجاع 
�لأبطال  �أولئك  �لأوفياء،  �لرجال  رفات 
و�لفر�سان  �ل�سجعان  و�لبو��سل  �لعظام 
،  توؤكد مكانة  �لقتال  �ملغاوير يف �ساحات 
�لوطن يف قلب كل جز�ئري غيور  �سهد�ء 
عن وطنه ، حمب لأر�سه وعا�سق جلز�ئره 
�لتاريخية   و�للحظة  �ملنا�سبة  جعل  �ذ   ،
 ، و�ل�سباب  �ل�ستقلل  بعيدي  مقرونة 
لت�سحيات  وعرفانًا  ووفاء  تخليد�ً  وذلك 
وعطاء وبذل �سهد�ء �لوطن و�أبنائه �لربرة 
دولة  ر�ية  لتظل  �أرو�حهم  وهبو�  حيث   ،
مهامهم  يوؤدون  وهم  عالية،  خفاقة  �جلز�ئر 
وخارجه  �لوطن  د�خل  �لوطنية  وو�جباتهم 
يف �مليادين �ملدنية و�لع�سكرية و�لإن�سانية 
كافة ، �إّنها حلظة من �للحظات �لتي تق�سعر 
�أبناء  فيها  ويقف  و�لفر�ئ�ض   �لأبد�ن  فيها 
وغريه  مهيدي  مب  �لعربي  و�أحفاد  نوفمرب 
بقيم  و�فتخار�ً  ��ستذكار�ً  وحكومة  �سعبا 
و�لنتماء،  و�ل��ولء  و�لإخل�ض  �لتفاين 
و�حدة  مرت��سة  �سفوف  �جلميع يف  ويقف 
تناظم  يف  �ملر�سو�ض  كالبنيان  موحدة 
و�لتبجيل  و�لتقدير  �ل��دع��اء  م��رددي��ن   ،
�لرجال  �لوطن،  لأجل  �سحو�  من  لأرو�ح 
�لأوفياء �لذين حملو� �أرو�حهم على �أكفهم 
وبذلوها من �أجل �لوطن، فقد كتب �سهد�ء 
جمد  �سفحات  �لزكية  بدمائهم  �لوطن 
وبطولة يف ميادين �حلق و�لو�جب ورفعو� 
هامة �لوطن �ساخمة، ور�يته عالية خفاقة .

�لت�سحية  قيم  لإع��لء  تاريخي  يوم  �إن��ه 
�سهد�ء  قدمه  فما   ، �لوطن  وحب  و�لفد�ء 

هي  �لتاريخ  مّر  على  بطولت  من  �لوطن 
�أجيال  بها  ويفخر  يقروؤها  عظيمة  ملحم 
�ل�سباب ، لتكون قدوة لهم، ويوم منا�سبة 
قيم  �لقادمة  و�لأجيال  �لأبناء  منها  ي�ستلهم 
�لوطن،  �أجل  من  و�لفد�ء  و�لعطاء  �لبذل 

فالوطن غال ويف �سبيله تهون �لأنف�ض
فخرنا  مبعث  دوم��ًا  �سهد�وؤنا  �سيبقى 
�لتفاين  قيم  بتاأ�سيلهم  و�ع��ت��ز�زن��ا، 
و�لإخل�ض و�لولء و�لنتماء �ملتجذرة يف 
نفو�ض �جلز�ئريني ، لينريو� لإخو�نهم دروب 
�لأمن و�لرخاء �ل�سلم، ولأبنائهم �مل�ستقبل 
�ملحبة  و�إكر�م ملوؤها  �إجلل  �لآمن،  فتحية 
لكل  و�لع��ت��ز�ز،  و�لكر�مة  و�لفتخار، 
وطننا  تاريخ  عرب  �لأبطال  �لو�جب  �سهد�ء 
وحديثًا،  قدميًا  بالت�سحيات،  �حلافل  �لغايل 
دينهم  عن  دفاعًا  �أرو�حهم  قدمو�  �لذين   ،
وحقوقهم  �رفهم  عن  وذود�ً  ووطنهم، 
منا�سبة   ، �ليوم  هذ�  و�سيبقى  و�رعيتهم 
�لوطن  �أبناء  ومتا�سك  تلحم  توؤكد  جميدة 
�ملتاأ�سلة  و�لنتماء  �ل��ولء  قيم  وتوؤكد   ،
لأرو�ح  فتحية  �لكرمي،  �ل�سعب  هذ�  يف 
جلنود  وحتية  ولذويهم  �لأب��ر�ر  �ل�سهد�ء 
كافة،  �لأمنية  �لأجهزة  وق��ادة  و�سباط 
�ل�رفال�سهد�ء  ميادين  يف  �ملر�بطني 
�لطاهر  ، لقد �سدقت نبوءة عّمي  يعودون 
 ، جّناته  ف�سيح  و�أ�سكنه  �لله  رحمه  وّطار 
ولكنك  �لطاهر  عمي  يا  �ل�سهد�ء  عاد  لقد 
و�إىل  �أمهم  حل�سن  عادو�   لقد   ، تعود  لن 
متو�سحني  ع��ادو�   ، و�أبنائهم  �أر�سهم 
عاد  لقد    ، �لوطني  و�لن�سيد  بالأعلم 
�أنبل �لنا�ض و�أ�رفهم  ،  عادو� من جتردت 
على  و�حلر�ض  �لنف�ض  حب  من  نفو�سهم 
 ، �أكفهم  على  �أرو�حهم  فو�سعو�   ، �حلياة 
 ، غال  وطن  �أجل  من  رخي�سة  وقدموها 
 ، لهم  فطوبى   ، نبيلة  وغاية   ، �سام  وهدف 
�أمامه عاجزين عن  نقف  �إنها حلظة وحدث 
ياأتون  �لذين  هوؤلء  جتاه  م�ساعرنا  و�سف 
لكنهم  �سمت،  يف  ويبذلون   ، �سمت  يف 

تقدير  ومهرجانات   ، �سخب  يف  يرحلون 
ي�ستحقون  ما  �أق��ل  هي   ، وحب  و�إج��لل 
 ، ت�سحيات  من  للوطن  قدمو�  ما  ج��ز�ء 
وما �سطرو� يف �سجل جمده من �سفحات 
ملن  �سهادة  �ل�سهادة  حرم  يف  فال�سمت   ،
من  عمل  وملن   ، �لعظيم  �ل�رف  هذ�  نال 
�مللئكة  تزفه  ذه��ب  ث��م  �سجيج،  دون 
و�لأر���ض،  �ل�سمو�ت  عر�سها  جنة  �إىل 
للنبيني  منها  �لأعلى  �لفردو�ض  �لله  �أعد 
و�ل�ساحلني،  و�ل�����س��ه��د�ء  و�ل�سديقني 
وقد   ، ع��ادو�  لقد  رفيقًا،  �أولئك  وح�سن 
و�سعت على روؤو�سهم �لتيجان ، وُر�ست 
و�لن�ر،  �لبطولة  نيا�سني  �سدورهم  على 
�لب�ر،  يناله  ما  �أ�سمى  �حلياة  من  ونالو� 
�لعز  باأرو�حهم  ت�سحيتهم  من  نحن  ونلنا 
يف  �ل�سعوب  كل  تتلقى  و�لفخر،   و�ملجد 
�لعز�ء، ونتلقى نحن يف �سهد�ئنا  �سهد�ئها 
و�إمنا  �أمو�تًا،  لي�سو�  �سهد�ءنا  لأن  �لتهاين، 
منهم  ن�ستلهم  بيننا،  يقيمون  �أحياء  هم 
من  ون�ستمد  و�لفد�ء،  �لت�سحية  معاين 
بهم  ونرفع  و�لإب���اء،  �لعزم  ت�سحياتهم 
ف�سهد�وؤنا  �ل�سماء  تعانق  حتى  روؤو�سنا 
�لوجد�ن،  ي�سكنون  �لقلب،  يف  مقيمون 

ول يغيبون حلظة عن ذ�كرة �لوطن .
هم  و�لعتز�ز،  �لفخر  م�سدر  �سهد�وؤنا 
ت�سحياتهم  من  ن�ستلهم   ، و�ملثال  �لقدوة 
ومعاين   ، و�للتز�م  �لولء  حقيقة  �لنبيلة 
�لذي  و�لعطاء  و�لإباء  و�لكر�مة  �لبطولة 
�لوطن  بقد�سية  �ملطلق  و�لإميان  ينتهي،  ل 
ورد  باقات   ...... و�لر�سالة  و�لأر����ض 
�ل�سهد�ء  قبور  على  و�سعها  �سيتم  كثرية 
على  �لكتاب  لفاحتة  متكررة  وق��ر�ء�ت 
مبختلف  م�سوؤولينا  طرف  من  �أرو�ح��ه��م 
�سيتنقلون  �ل��ذي��ن  ورتبهم  منا�سبهم 
بكامري�ت  مرفوقني  �لعالية  مقربة  �إىل 
�أفل   ، �حلدث  �ستنقل  �لتي  �لتلفزيونات 

ي�ستحقون؟

للوطن  والعزة  لل�شعب  واخللود  لل�شهداء  املجد   ... يعودون  ال�شهداء 
تزامنت الذكرى الـ58 لعيد اال�شتقالل وال�شباب مع حدث مهم , االأمر يتعلق بخطوة اأوىل الإعادة رفات املقاومني اجلزائريني التي و�شلت اإىل اجلزائر اليوم اجلمعة على منت 
طائرة ع�شكرية جزائرية قادمة من فرن�شا حاملة رفات 24 من �شهداء املقاومة ال�شعبية �شد االحتالل الفرن�شي بعد اأكرث من قرن ون�شف من نقلهم اإىل املتاحف الفرن�شية لتوؤكد 
الدولة اجلزائرية عزمها الّتام على اإمتام هذه العملية حتى يلتئم �شمل جميع �شهداء اجلزائر فوق االأر�ص التي اأحبوها و�شحوا من اأجلها باأعز ما ميلكون , احتفاالت هذه ال�شنة 
بعيد اال�شتقالل هي حلظة من اللحظات احلا�شمة يف تاريخ االأمة اجلزائرية , الأنها متيزت  با�شرتجاع رفات جمموعة من �شهداء املقاومة ال�شعبية االأبطال الذين ت�شدوا لبدايات 
االحتالل الفرن�شي , يف الفرتة ما بني 1838 و 1865   , وتعر�شت جماجم مقاتلي املقاومة اجلزائرية للقتل ثم قطع راأ�شها يف عام 1849, خالل معركة زعات�شة ال�شهرية بالقرب 
من ب�شكرة وتهريبها اإىل متحف بفرن�شا نكاية يف اجلزائريني ؛ ها هو ال�شعب اجلزائري  الذي طالب منذ �شنوات باإعادة الرفات اإىل الوطن ودفنهم بطريقة تليق بت�شحياتهم 

ي�شجل احلدث يف عز االأزمة ال�شحية بعد اأن تعهد ال�شيد الرئي�ص منذ اعتالئه �شدة احلكم با�شرتجاع جماجم ال�شهداء املتواجدة يف متحف باري�ص . 

بقلم / اأ. خل�شر . بن يو�شف 
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حـدث وال حـرج

اأطالل فينيقية على �شفاف 
وادي ال�شلف مب�شتغامن

هبوط ا�شطراري لطائرة ركاب اأمريكية ا�شطدمت بج�شم 
مل يحدده اخلرباء

صـــورة و تعــليق 

�ن �لكثري من �مل�سادر �لتاريخية و�لدر��سات عن �لتاريخ �لقدمي مل�ستغامن، 
ت�سري �ىل �ن �لفينيقيني مرو� من هنا   بل و��ستوطنو� بها ل�سنني طو�ل  
حتى تركو� ب�سمات ما ز�لت �ثارها موجودة  على �سكل �طلل �لآن . 

فبمنطقة �ل�سعايبية قرب دو�ر عيزب على �سفاف و�دي �ل�سلف  �سو�حي 
مدينة م�ستغامن، عرث بع�ض �ملخت�سني يف �لثار على �طلل عبارة عن 

منازل وبيوت فينيقية على وت�سمى �ملنطقة �لثارية �لتاريخية كيزة، وما مت 
�لتو�سل �ليه �نه كان باملنطقة ميناء فينيقي يعود �ىل فرتة قدمية جد�

هذ�.. وقد عرفت منطقة و�دي �ل�سلف مبا فيها بلدية بلعطار ودو�ر عيزب 
ومنطقة �ل�سعايبية  مرور عدة ح�سار�ت �سادت ثم بادت ومنها �لرومان 

و�لفينيقيون
وهناك در��سات وم�سادر ت�سري �ىل �ن  منطقة م�ستغامن عرفت تو�جد 

�لن�سان يف �لع�ر �حلجري وهناك موقع قدمي جد� ب�سو�حي م�ستغامن يعود 
�ىل �لع�ر �حلجري �لول مابني 30 و32000 ماقبل �مليلد ويتجلى ذلك 

بو�سوح يف منطقة �سيدي �ملجدوب �لقريبة ملنطقة عيزب و�ل�سعايبية 
وو�دي �ل�سلف

وكان موقع موري�سطاقا �لهام جعل منها ملذ� لعدة �جنا�ض ب�رية وفدت 
�ليها خلل ع�سور قدمية   و�ن كانت ما ز�لت توجد �سو�هد مادية فالبع�ض 

منها ما ز�ل حتت �لنقا�ض  ويرجح �أن يكون �لزلز�ل �لذي تعر�ست له 
م�ستغامن يف �لع�سور �لغابرة قد حطم ودمر كل تلك �لطلل و�ل�سو�هد

فمنطقة كيزة �لتي تعد  ح�سب �ملوؤرخني �ول مدينة �سيدت  يف �لعهد 
�لروماين،  مبنطقة �لبحر �لبي�ض �ملتو�سط  على �سفاف و�دي �ل�سلف.

قرارات �شادمة من مديرية الن�شاط 
االجتماعي بتب�شة  !!

تفاجاأ الناجحون يف م�صابقة التعليم التي اأعلن عنها �صهر اأفريل 
الفارط على م�صتوى مديرية الن�صاط الإجتماعي بولية 

تب�صة، بتبليغهم �صفويا بتعيينهم مبوؤ�ص�صات تربوية يف اإطار 
تدري�س الفئات ذوي الحتياجات اخلا�صة، ويف اآخر اجتماع 

لهم مبقر املديرية الولئية، قررت الدارة تعيينهم �صفويا 
للعمل ب�صفة موؤقتة مب�صالح مديرية الن�صاط الجتماعي على 

اعتبار العطلة املدر�صية والظروف ال�صحية الراهنة... غري 
اأن هذا القرار �صدم املعنيني باعتبار اخت�صا�صهم لي�س الإدارة 

كون م�صاركتهم يف التوظيف على نحو رتب معلم  متخ�ص�س رئي�صي واأ�صتاذ متخ�ص�س رئي�صي، وهو ما ينايف 
كل ن�صو�س الوظيف العمومي من جانب العمل دون مقررات تعيني وخارج الإخت�صا�س، حتى اأن �صرورة 
امل�صلحة الإدارية ل تتطلب اإ�صراك اأ�صاتذة جدد يف العمل الإداري، مع كل هذا ينتظر املعنيون من املدير 

الولئي مراجعة هذا القرار الذي يحمل يف طياته كثريا من اللب�س.

اأ�شوات املجتمع املدين تنا�شد وزير 
الرتبية التدخل بب�شار .. 

طالبت املنظمة الوطنية 
لرتقية املجتمع املدين وزير 
الرتبية والتعليم بالتدخل 

العاجل والتكفل بان�صغالتهم 
التي باتت مطلبا ملحا على 

م�صتوى دائرة العبادلة، 
داع اإىل فتح مركز لإجراء 
امتحانات �صهادة البكالوريا
باقي  غرار  على  وهذا    K

الولية التي تتواجد بها 
مراكز لإجراء هذه المتحانات ، يف ظل hنت�صار جائحة كورونا للحفاظ تقول املنظمة 

على �صحة الطلبة واجلدير بالذكر اأن هذه املعاناة مل يتم الف�صل فيها رغم املطالبة 
املتكررة بفتح مركز جديد بالدائرة ؛حيث مازال املرت�صحون فيها ُيجرون هذه 

المتحانات خارج بلدياتهم الثالث العبادلة ، م�صرع هواري بومدين ، عرق فراج ، 
مبختلف اأطياف القرى واملدا�صر التابعة للبلديات خا�صة البعيدة منها كقرية قري 

اللطفي وقرية حا�صي مانونات وقرية جرف الباردة، التي تعاين من قلة و�صائل 
النقل. حيث يتنقل الطلبة الأحرار كل �صنة اىل مقر الولية ب�صار، والتي تبعد بــ 

يف  هذا..  ..يحدث  العبادلة  دائرة  عرب  وبلدياتهم  ومدا�صرهم  قراهم  عن  كلم   100
الوقت الذي �صاندهم فيها اأولياوؤهم و طالبوا مرارا وتكرارا، ويف كل املنا�صبات من 

ال�صلطات الو�صية وعلى راأ�صها وزير الرتبية والتعليم  باإنهاء هذه املعاناة التي طال 
اأمدها ، وا�صتحداث مركز لإجراء امتحانات البكالوريا بالبلدية ، وهذا من اأجل توفري 

�صبل الراحة ، والرفع من معنويات املرت�صحني ، وهذا يف اإطار يوؤكد البيان ال�صحفي 
الذي تلقت جريدة التحرير ن�صخة منه، اتخاذ كافة التدابري الوقائية والحرتازية 

الالزمة وجتنيبهم عناء التنقل اىل مناطق اأخرى ، مما ي�صبب لهم التعب والإرهاق ، 
واأحيانا اأخرى النقطاع بالن�صبة للمرت�صحات البنات ... 

املواطنون حائرون ب�شاأن ◄
اأ�شحية عيد االأ�شحى املبارك

يتد�ول �ملو�طنون بولية 
بجاية هذه �لأيام مو�سوع 

يهمهم كباقي �لأمة 
�لإ�سلمية وهو ذ�ت �ل�سلة 

باإحياء �سعرية �لإ�سلم 
�ملتمثلة يف �أ�سحية �لعيد، 
حيث �أن �جلدل �لقائم حاليا 

�سببه ناجم عن �لت�ساعد �ملفاجئ لأعد�د �لإ�سابات بفريو�ض كورونا من 
جهة ومن جهة �أخرى رغبتهم �مللحة يف �إدخال �لفرحة و�لبهجة يف نفو�ض 
�أبنائهم من خلل ذبح �أ�سحية �لعيد،  و هو �لأمر �لذي �أثار فيهم �خلوف 

و�لهلع، ول يدرون كيف ميكن �جلمع بني �إحياء �سنة �لنبي )�ض( و تفادي من 
تو�سيع رقعة �لعدوى من �لوباء، مع �لعلم �أن ن�سبة حمدودة من �لعائلت قد 
با�رت يف عملية �قتناء �لأ�سحية من �لبائعني وجتار �ملو��سي.. وتنتظر-هذه 
�لعائلت -  �أن حتمل �لأيام �لقادمة ما ميكن �أن ي�سمح لهم بذلك وفق �لتقيد  

ب�روط �ل�سلمة �ل�سحية و�للتز�م بالتدبري �لوقائية ب�سورة �سارمة، 
حتى و �ن كانت هذه �ل�سعرية ت�سنف على �أنها �سنة موؤكدة �إل �أن �أغلبية 

�لعائلت تاأمل �أل تنقطع عنهم هذه �لعادة �مل�ستح�سنة �لتي �أ�سحت ت�سكل 
ر�فد� قويا من �لثقافة �لجتماعية  �لدينية، �لتي ت�سب يف م�سلحة �جلميع 
من خلل عمليات �لتكافل �لجتماعي �لقائمة و �لتي تدعم رو�بط متينة 
تعزز �لخوة بني �أفر�د �ملجتمع  �لو�حد .وياأملون من �لدولة �أن جتد لهم  

خمرجا  يتو�فق بني �إحياء �ل�سنة �لنبوية و بني �لوقاية من جائحة كورونا . 

وزير ال�شحة مطلوب 
بورقلة

اأقدم بع�س من اأع�صاء املجل�س الولئي بورقلة  وجمل�س الأمة 
على رفع �صوتهم عاليا اإزاء ما يحدث من تردي الأو�صاع يف جمال 

ال�صحة العمومية بالولية،  حيث اأبرق الع�صوان باملجل�س ال�صعبي الولئي 
بورقلة �صليم بلح�صروف و غامن عبد الروؤوف عبد املوؤمن  ر�صالة اىل وزير ال�صحة و ال�صكان و ا�صالح 

امل�صت�صفيات عبد الرحمان بن بوزيد، طلب تدخل م�صتعجل  ب�صبب تدهور خدمات قطاع ال�صحة 
مب�صت�صفيات الولية ، ويف بيان مت�صمن طلب تدخل لدى الوزير من اأجل زيارة ولية ورقلة للوقوف 

على قطاع ال�صحة بهذه الولية 
، جراء املحنة الكبرية التي فر�صها النت�صار الكبري لفريو�س كورونا ، كما اأ�صار النائبان  اإىل 

نق�س فادح يف  المكانيات و التجهيزات الطبية ف�صال عن عدم ا�صتيعاب م�صت�صفى ورقلة و تقرت 
ا�صتقبال املر�صى ، و الذي يعيق عملية جمابهة الوباء ، من جهته وّجه النائب عن الولية مبجل�س المة 
عبد القادر جديع طلب تدخل لوزير ال�صحة يو�صح من خالله  الو�صعية الوبائية الكارثية مب�صت�صفى 

�صليمان عمريات بتقرت، و التدخل العاجل لت�صحيح الو�صع ب�صبب القرارات التي ل تتما�صى مع الو�صع 
الراهن لنت�صار الوباء بالولية املنتدبة تقرت ، نظرا لتزايد عدد امل�صابني مبعدل يفوق 40 مري�صا 

يوميا ، ف�صال عن ت�صجيل نق�س فادح يف عدد الأ�صرة يف م�صلحة كوفيد 19 ، بال�صافة اىل عدم توافق 
بني تو�صيات روؤ�صاء امل�صالح ال�صت�صفائية و القرارات ال�صادرة عن مدير ال�صحة للولية ، كما تطرق 

النائب جديع يف مرا�صلته اىل  م�صلحة الأ�صعة "�صكانري" التي ت�صرتك فيها م�صلحة الك�صف عن كوفيد 
بفتح م�صت�صفى  بالتعجيل  النائب  ذات  وطالب   ، عدوى  بوؤرة  اأ�صحت  والتي  الخت�صا�صات،  باقي  و   19

�صريرا.   240

حجز 1020 خبزة 
معرو�صة للبيع 
فوق الأر�صفة 

بخن�صلة !

�مام ظاهرة �نت�سار عر�ض �ملنتوجات 
�لغذ�ئية خارج �ملحلت، ومن �أجل حماربة 

هذه �لظاهرة و مكافحتها ويف �إطار �لتد�بري 
�لوقائية  ملجابهة فريو�ض كورونا كوفيد 19 

متكنت م�سالح قمع �لغ�ض ملديرية �لتجارة 
لولية خن�سلة، �إثر خرجتهم �مليد�نية �ول 

�م�ض رفقة م�سالح �لمن عرب �قليم بلدية 
خن�سلة، من حجز كمية معتربة من مادة 

�خلرب �ملعرو�ض فوق �لر�سفة وحتت لفح 
��سعة �ل�سم�ض و�لغبار، و�ملقدرة ح�سب 
بيان �ملديرية ب� 17 �سلة خبز �لتي حتوي 
يف جمملها بنحو 1020 خبزة؛ ليتم يف 

حينها بعد �لجر�ء�ت �لقانونية بتحويلها و 
توجيهها لتغذية �لنعام و�لدو�جن... وتبقى 

عملية مكافحة هذه �لظاهرة غري �ل�سحية 
متو��سلة وم�ستمرة �ىل حني �لق�ساء عليها، 
ون�سري يف �ملقام �ن ظاهرة عر�ض مادة �خلبز 
على �لر�سفة خارج �ملحلت من �لظو�هر 

�ل�سلبية، �لتي �سبق و�ن ��ستهجنتها �ملنظمة 
�جلز�ئرية للدفاع عن �مل�ستهلك بخن�سلة، 

من خلل بيان لها �سبق ليومية �لتحرير و�ن 
تناولت مو�سوعه بكل تفا�سيله يف �أحد 

�عد�دها �ملا�سية.               
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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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