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-   �إعد�د دفرت �سروط ��ستري�د �ل�سيار�ت قبل 22 جويلية

رزنامة جديدة ل�ضب معا�ضات املتقاعدين حت�ضبا لعيد الأ�ضحى

الرئيس يطلب إعداد خارطة جيولوجية لكافة المعادن النادرة

قريبا ن�ضو�س قانونية تتيح لل�ضباب 
ا�ضتغالل مناجم الذهب بجانت ومترنا�ضت   

�ضيا�ضة ال�ضترياد �ضبب 
اإنهاك القت�ضاد الوطني

ا�ضتحداث مراكز جديدة 
 "19 للتكفل مب�ضابي "كوفيد 

معاناة كبرية يعي�ضها 
رعايا ليبيون مبعرب 
الدبداب احلدودي

مواطنون يعر�ضون اأنف�ضهم 
خلطر العدوى بكورونا يف 
�ضبيل احل�ضول على كي�س 

حليب مدعم

لدعم م�ضتقبال اإل للم�ضتثمرين 
احلقيقيني، جراد:
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ل اأنوي البقاء يف ال�ضلطة 
اإلــى مــال نــهـايـة
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ال�ضدقة ل تقوم مقام 
الأ�ضحية

جمعية العلماء امل�ضلمني حت�ضم اجلدل 
حول تطبيقها اأو اإ�ضقاطها

رئي�ص �جلمهورية يف حو�ر مع جريدة "لوبينيون" �لفرن�سية  

- "�جلز�ئريون ينتظرون من فرن�سا �العرت�ف 
بجر�ئمها وتقدمي �الإعتذ�ر"

- "على �ملغرب �لتوقف عن بناء قو�عد ع�سكرية 
بالقرب من حدودنا"
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02 الثالثاء 14 جويلية 2020 م الموافق لـ 23 ذو القعدة 1441هـ
العدد
2041

توقعات بارتفاع اأ�ضعار الأ�ضاحي قبل العيد

حممد علي 
-------------------

ال��وط��ن��ي  امل��ك��ت��ب  ت���أ���س��ف   
ل��ل��ف��درال��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��رب��ي 
ال�سلط�ت  جت�هل  بعد  امل��سية، 
يف  املربني  اأو���س���ع  العمومية 
قدوم   ت�سبق  التي  الظروف  هذه 
اأن  اأكدت  حيث  الأ�سحى،  عيد 
تهتم   ل  الو�سيد  ال�سلط�ت 
وحتى  ال�سنة،  طيلة  مب�س�كلهم 

الأ�سحى. عيد  اقرتاب  مع 
للفدرالية  الوطني  املكتب  واأكد 
اأن املوالني  الوطنية ملربي امل��سية 
غ�م�س�«  »م�سريا  ي��واج��ه��ون 
ال�سحي،  احلجر  تبع�ت  ب�سبب 
وغالء  املوا�سي  اأ���س��واق  لغلق 
ا�سطرار  “لدرجة  الأع���الف، 
للو�سط�ء  موا�سيهم  لبيع  املربني 
يريده  الذي  ب�لثمن  وال�سم��رسة 

قوله. حد  على  هوؤلء”، 
اأبرز  اأن  املنظمة  اأو�سحت  كم� 
يتمثل  املربون  يواجهه  م�سكل 
الرثوة احليوانية، ويف  يف تخزين 
قنط�ر  �سعر  اأن  خ��سة  توزيعه�، 

دج،  اآلف   4 اإىل  ي�سل  ال�سعري 
للقنط�ر  دج   3500 والنخ�لة 
مط�حن  لأن   اخل��سة،  ب�ملط�حن 
ملربي  النخ�لة  ت��وف��ر  ال��دول��ة 
يعيدون  وغ�لبيتهم  ب��ق���ر،  الأ
مربني  لي�سوا  ن��ه��م  لأ بيعه�، 

الرق�بة. غي�ب  ظل  يف  اأ�سال، 
اأ�سع�ر  ارتف�ع  الفدرالية  وتتوقع 
مق�رنة  ال�سنة،  هذه  الأ�س�حي 
ب���ل��ع���م امل��ن�����رسم، ون������س��دت 
املربني  مرافقة  الفالحة  وزارة 
لطم�أنة  دعته�  كم�  ال�سنة،  طيلة 
تنقل  ب��ستح�لة  امل�ستهلكني 

املوا�سي. بني  كورون�  فريو�س 
املنظمة  ن��سدت  جهته�،  م��ن 
امل�ستهلك،  حلم�ية  الوطنية 
عيد  اق����رتاب  م��ع  ال�����س��ل��ط��ة، 
الأ����س���ح���ى، ات���خ����ذ ت��داب��ري 
املنتوج  وفرة  ل�سم�ن  تنظيمية 
مقبولة،  ونوعية  مقبول  ب�سعر 
�سحية  ظ��روف  يف  اقتن�ئه  مع 
ت��ت��م������س��ى م���ع ال��ت��و���س��ي���ت 
العلمية  الوطنية  للجنة  الع�مة 
فريو�س  تف�سي  ومت�بعة  لر�سد 

كورون�.

ي�ستلزم  املنظمة،  بي�ن  وح�سب   
الأم����ر ت�����س���ف��ر ج��ه��ود ع��دة 
جملة  تقرتح  لذلك  قط�ع�ت، 
امل��سية  اأ�سواق  فتح  اأهمه�  تدابري 
اأ�سبوعني  امل��دن،  يف  النظ�مية 
توفري  مع  الأ�سحى،  عيد  قبل 
مب��رسة،  املوالني  من  الأ�س�حي 
يف  للموالني  املج�ل  وت�سهيل 
اإىل  للتنقل  ال�سهبية،  املن�طق 
على  للق�س�ء  ال��ك��رى،  امل��دن 
ع��دد  وم�س�عفة  امل�����س���رب��ة، 
مل�س�ح�ت  واللجوء  الأ���س��واق 
ك���ب���رية، ت��ف���دي��� ل��الك��ت��ظ���ظ 
ت��وف��ري كل  م��ع  والزدح�������م، 

ودعت  والأم�ن.  الراحة  �رسوط 
ذبح  نق�ط  توفري  اإىل  املنظمة 
ب�ملي�ه  جمهزة  مفتوحة،  جوارية 
ال�سحي،  ال�����رسف  وق��ن��وات 
املظ�هر  على  الق�س�ء  لأج���ل 
غي�ب  ع��ن  ال��ن���جت��ة  ال�سلبية 
ومعلوم  مالئمة.  ذبح  ف�س�ءات 
فتحه�  مت  امل��سية  اأ���س��واق  اأن 
الث�نية  املرحلة  تدابري  �سمن 
ال�����س��ح��ي عن  احل��ج��ر  ل��رف��ع 
التج�رية  الن�س�ط�ت  بع�س 
لكن  واخلدم�ت،  والقت�س�دية 
اإثر  وجيزة  ف��رتة  بعد  غلقه�  مت 

موؤخرا. الإ�س�ب�ت  عدد  ارتف�ع 

كورونا  جائحة  تبعات  ب�ضبب  املا�ضية،  بال�ضنة  مقارنة  الأ�ضاحي،  اأ�ضعار  يف  ارتفاعا  للموالني  الوطنية  الفدرالية  تتوقع 
لتوفري  تنظيمية  تدابري  لتخاذ  امل�ضتهلك  حماية  منظمة  تدعو  فيما  الجتماعي،  التباعد  اإطار  يف  املوا�ضي  اأ�ضواق  وغلق  

�ضحية. ظروف  يف  واقتنائها  نوعيتها  �ضمان  مع  مقبول،  ب�ضعر  الأ�ضاحي 

و�ضط تعايل الأ�ضوات لإلغاء �ضعرية الذبح

 

ق�ضد توفري اأق�ضى حماية لهذه الفئة

رزنامة جديدة ل�ضب 
معا�ضات املتقاعدين حت�ضبا 

لعيد الأ�ضحى
مع  اتف�قية  بتوقيع  اجل��زائ��ر  بريد  موؤ�س�سة  ق�مت 
جديدة  رزن�مة  و�سع  بغية  للتق�عد،  الوطني  ال�سندوق 
على  وتوزيعه�  املع��س�ت  �سب  تواريخ  بتقدمي  ت�سمح 
اإىل  اأم�س الثنني  اأي�م.وتهدف التف�قية التي وقعت  عدة 
املك�تب  على  املتق�عدين  توافد  لعملي�ت  اأمثل  تنظيم 
اأق�سى  توفري  وك��ذا  مع��س�تهم،  ل�سحب  الريدية، 
الع�ملي  الوب�ء  تف�سي  ظل  يف  ل�سيم�  الفئة  لهذه  حم�ية 
التنفيذ  حيز  اجلديدة  الرزن�مة  "كوفيد19-".و�ستدخل 
الأوىل  الفئة  �ستتق��سى  حيث  اجل�ري،  ال�سهر  من  بداية 
�سهر  كل  من  و20  و19   18 اأي���م  مع��س�ته�   20 يوم 
 ،20  ،19 اأي�م  تتق��سى مع��س�ته�   22 الث�نية يوم  والفئة 
الث�لثة والرابعة يومي  الفئت�ن  22 من كل �سهر.اأم�   ،21
 24  ،23  ،22  ،21  ،20 اأي�م  24 و26 تتق��سى مع��س�ته� 
مبعية  اإبراهيم،  اأ�رسف  الريد  وزير  �سهر.واأ�رسف  من كل 
توقيع  عملية  على  العمل،  وزير  يو�سف،  ع��سق  �سوقي 
ال�سندوق  و  اجلزائر  بريد  موؤ�س�سة  من  بني  اتف�قية 

للتق�عد. الوطني 
لوؤي ي

خلفا للفقيد اللواء عالميية

تن�ضيب اللواء تلم�ضاين قائدا جديدا للناحية الع�ضكرية الرابعة 
اأ�������رسف ال���ف���ري���ق ال�����س��ع��ي��د 
اجلي�س  اأرك�ن  رئي�س  �سنقريحة، 
رئي�س  ب��سم  ال�سعبي،  الوطني 
اجل��م��ه��وري��ة، ال��ق���ئ��د الأع��ل��ى 
الدف�ع  وزير  امل�سلحة،  للقوات 
اللواء  تن�سيب  على  الوطني، 
للن�حية  ق�ئدا  تلم�س�ين  عمر 
بورقلة،  ال��راب��ع��ة  الع�سكرية 
لوزارة  بي�ن  به  اأف���د  م�  ح�سب 

الوطني. الدف�ع 
ال�سيد  "ب��سم  البي�ن:  يف  ج�ء  و 
الأعلى  الق�ئد  اجلمهورية،  رئي�س 
الدف�ع  وزير  امل�سلحة،  للقوات 
ال�سعيد  الفريق  اأ�رسف  الوطني، 
اجلي�س  اأرك�ن  رئي�س  �سنقريحة، 
الثنني  ام�س  ال�سعبي،   الوطني 
مرا�سم  على   ،2020 جويلية   13

للواء  الر�سمي  التن�سيب  حفل 
للن�حية  ق�ئدا  تلم�س�ين،  عمر 
بورقلة،  ال��راب��ع��ة  الع�سكرية 
ح�س�ن  ال��ل��واء  للمرحوم  خلف� 
قبل  املنية  وافته  الذي  عالميية 

قليلة". اأي�م 
ن��ه  اأ اإىل  البي�ن  ذات  اأ���س���ر  و 
مرا�سم  وبعد  البداية،  "يف  و 
الفريق  ال�سيد  وقف  ال�ستقب�ل 
الوطني  اجلي�س  اأرك���ن  رئي�س 
روح  على  ترحم  وقفة  ال�سعبي، 
ب�سري(  )�سيح�ين  البطل  ال�سهيد 
الأوىل،  الت�ريخية  الولية  ق�ئد 
الن�حية  قي�دة  مقر  يحمل  الذي 
من  اإكليال  و�سع  حيث  ا�سمه، 
التذك�ري  املعلم  اأم���م  الزهور 
الكت�ب  ف�حتة  وتال  له،  املخلد 

اأرواح  وع��ل��ى  روح����ه  ع��ل��ى 
الأبرار". ال�سهداء 

ال�سعيد  الفريق  "ق�م  ذلك،  واإثر 
مربع�ت  بتفتي�س  �سنقريحة، 
اإط�������رات واأف������راد ال��ن���ح��ي��ة 
ليعلن  العلم،  ب�س�حة  امل�سطفة 
الر�سمي  التن�سيب  عن  بعده� 
عمر  اللواء  اجلديد  الن�حية  لق�ئد 
اللواء  للمرحوم  خلف�  تلم�س�ين، 

عالميية". ح�س�ن 
و يف كلمة له مبن��سبة التن�سيب، 
"ب��سم  �سنقريحة:  الفريق  ق�ل 
الق�ئد  اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
ووفق�  الوطني،  الدف�ع  وزي��ر 
يف  امل��وؤرخ  الرئ��سي  للمر�سوم 
اأن�سب ر�سمي�   ،2020 يوليو   09

ق�ئدا  تلم�س�ين  عمر  ال��ل��واء 
خلف�  الرابعة  الع�سكرية  للن�حية 
عالميية". ح�س�ن  اللواء  للمرحوم 
اآم��رك��م  "وعليه،  اأ���س���ف  كم� 
وط�عة  �سلطته  حت��ت  ب�لعمل 
ميليه  مب�  تعليم�ته  وتنفيذ  اأوامره 
للقواعد  جت�سيدا  اخلدمة،  �س�لح 
ال�س�رية  الع�سكرية  والنظم 
وق��وان��ني اجل��م��ه��وري��ة ووف����ء 
ب��رار  الأ �سهدائن�  لت�سحي�ت 
املجيدة،  ثورتن�  لقيم  وتخليدا 

املوفق". والله 
رئي�س  اأ����رسف  ذل���ك،  عقب  و 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأرك�ن 
العلم  ت�سليم  م��را���س��م  ع��ل��ى 

ذاته للم�سدر  وفق�  الوطني، 
ق/و

بوقادوم يف تون�س لتح�ضري 
زيارة الرئي�س تبون وبحث 

امللف الليبي
ب��وق��دوم،   �سري  اخل���رج��ي��ة،  ال�����س��وؤون  وزي��ر  يقوم 
التون�سية،  اجلمهورية  اإىل  عمل  بزي�رة  الثنني،  ام�س 
بني  الثن�ئية  العالق�ت  تعزيز  �سبل  حول  �ستتمحور 
بي�ن  به  اأف�د  م�  ح�سب  املج�لت،  خمتلف  يف  البلدين 
بوقدوم  ال�سيد  زي�رة  اأن  البي�ن  الوزارة.واأو�سح  لذات 
مع  املب�حث�ت  ملوا�سلة  فر�سة  �ستكون  تون�س  اإىل 
الثن�ئية  العالق�ت  تعزيز  �سبل  حول  التون�سي  اجل�نب 
التح�سري  ذلك  يف  مب�  املج�لت،  خمتلف  يف  البلدين  بني 
اجلمهورية  رئي�س  به�  يقوم  اأن  املنتظر  الدولة  لزي�رة 
امل�سوؤولني  مع  املح�دث�ت  �ستتن�ول  تون�س.كم�  اإىل 
الأو�س�ع  "تطورات  امل�سدر،  نف�س  ي�سيف  التون�سيني 

املنطقة. يف 
ق/و

جممع �ضوناطراك ينفي توقيف 34 اآلة 
حفر تابعة له

اليوم  �سون�طراك،  جممع  نفى 
املواقع  اأحد  ن�رسه  الثنني، خرا 
الرئي�س  اأن  مف�ده  الإلكرتونية 
حك�ر  ت��وف��ي��ق  ال��ع���م  امل��دي��ر 
اآلة   34 بتوقيف  اأوامر  اأ�سدر 
املجموعة  م�ستوى  على  حفر 

وفروعه�. النفطية 
اإن  له  بي�ن  يف  املجمع  وق���ل 
يحدد  مل  امل��ق���ل  “�س�حب 
ك�ن  ان  خ��ره  م�سدر  هوية 
اأن  العلم  م��ع  اأ���س��ال،  ي��وج��د 
له  املفو�س  الوحيد  امل�سدر 
اأخب�ر  اأو  بت�رسيح�ت  ب�لإدلء 

الت�س�ل  مديرية  هو  ال�رسكة 
ذات  .واأ���س���ر  ل�سون�طراك” 
“ونظًرا  ن���ه  اأ اإىل  امل�����س��در 
التي  الدع���ءات  هذه  خلطورة 
ال�سحة على  من  له�  اأ�س��س  ل 
تت�سبب  قد  والتي  الإط��الق، 
بني  وال��ف��زع  القلق  ث���رة  اإ يف 
ع��م���ل��ه���، ف����إن ���س��ون���ط��راك 
املت�بعة  يف  بحقه�  حتتفظ 
املوقع  ه��ذا  �سّد  الق�س�ئية 
معلوم�ت  لن�رسه  الإلكرتوين، 

. وم�سللة”  ك�ذبة 
ق/و

 تبون يتلقى مكاملة هاتفية 
من بوتني

مك�ملة  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  تلقى 
بوتني.وا�ستعر�س  فالدميري  الرو�سي  نظريه  من  ه�تفية 
الثن�ئية  العالق�ت  اله�تفية  املح�دثة  خالل  الرئي�س�ن 
على  العمل  على  واتفق�  ورو�سي�  اجلزائر  بني  املميزة 
دعوته  بوتني  املج�لت وجدد  وتعميقه� يف كل  تعزيزه� 
الرئي�س  قبله�  وقد  رو�سي�  لزي�رة  اجلمهورية  لرئي�س 

ت�ريخه� لحق�. يحدد  اأن  على  تبون 
ق/و

تدمري ثالث "كازمات" 
لالإرهابيني باملدية 

وبومردا�س
ثالثة  اأم�س،  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مف�رز  دمرت 
ال�سنع،  تقليدية  وقنبلة  الإره�بية  للجم�ع�ت  خم�بئ 
خالل عملي�ت بحث ومت�سيط بكل من املدية وبومردا�س 
اأخرى  مفرزة  عرثت  فيم�  الأوىل،  الع�سكرية  ب�لن�حية 
وكمية  اآليني  م�سد�سني  على  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
الدف�ع  لوزارة  بي�ن  ح�سب  ب�جللفة/ن.ع.1،  الذخرية  من 

الثنني. اأ�س   الوطني، 
ق/و

خالل نهاية الأ�ضبوع على م�ضتوى املناطق احل�ضرية

وفاة 4 اأ�ضخا�س واإ�ضابة 88 اآخرين
 يف حوادث املرور 

املن�رسم،  الأ�سبوع  نه�ية  خالل  مت 
على  م���رور  ح����دث   67 ت�سجيل 
اأ�سفر  احل�رسية،  املن�طق  م�ستوى 
 88 واإ�س�بة  اأ�سخ��س   4 وف�ة  عن 
اخلطورة،  متف�وتة  بجروح  اآخرين 
الحد  عنه�  ك�سفت  ح�سيلة  ح�سب 

الوطني. المن  م�س�لح  امل��سي 
قدمته�    ال��ت��ي  املعطي�ت  وت�سري 
الوطني  لالأمن  املخت�سة  امل�س�لح 
احل���وادث  ه���ذه  وق���وع  �سبب  اأن 
العن�رس  اإىل  الأوىل  ب�لدرجة  يعود 

لب�رسي. ا
املديرية  جت��دد  الإط����ر،  ه��ذا  ويف 
اىل  دعوته�  الوطني  لالأمن  الع�مة 
ل�"توخي  الع�م   الطريق  م�ستعملي 
ال�سي�قة  ث��ن���ء  اأ واحل���ذر  احل��ي��ط��ة 

املرور". ق�نون  واحرتام 
لالأمن  الع�مة  املديرية  ت�سع  كم� 
املواطنني  ت�����رسف  حت��ت  ال��وط��ن��ي 
النجدة  وخط   1548 الأخ�رس  الرقم 
24�س�. �س�/  24 البالغ�ت  لتلقي   17
ق/و



  _ اإعداد دفرت �ضروط ا�ضترياد ال�ضيارات قبل 22 جويلية

الرئي�س يطلب اإعداد خارطة جيولوجية لكافة املعادن النادرة

قريبا ن�ضو�س قانونية تتيح لل�ضباب ا�ضتغالل مناجم 
الذهب بجانت ومترنا�ضت   

لوؤي ي
----------------------

يحتوي  اأن  ���رسورة  على  الرئي�س  و�سدد 
ال�سي�رات  ب��سترياد  اخل��س  ال�رسوط  دفرت 
بعد  للخدمة  �سبكة  اإق�مة  على  اجلديدة، 
ويتوىل  الوطني،  الرتاب  ك�فة  عر  البيع 

ت�سيريه� مهنيون من القط�ع.
ب�إعداد  الرئي�س  ط�لب  ال�سي�ق،  نف�س  يف 
�سن�عة  قط�ع  م��ن  ك��ل  ����رسوط   دف���ت��ر 
الكهرومنزلية،  ال�سن�ع�ت  ال�سي�رات، 
امل�س�نع  وا���س��ت��رياد  الغي�ر  قطع  اإن��ت���ج 

امل�ستعملة قبل 22 جويلية كذلك.
جمل�س  اجتم�ع  خ��الل  الرئي�س  واأ���س��دى 
من  وا�سحة  تعليم�ت  اأم�س  اأول  ال��وزراء 
اأجل بعث ن�س�ط�ت ا�ستك�س�ف الحتي�ط�ت 
غري امل�ستغلة، مذكرا بوجود عدة حقول يف 
هذا املج�ل �سواء عر الرتاب الوطني اأو يف 
كم�  موؤكدة  املك�من  حيث  البحر،  عر�س 

اأثبتته اأ�سغ�ل التنقيب املنجزة.
ا�سرتج�ع  على  اجلمهورية  رئي�س  �سدد  و 
الط�قة  قط�ع  يف  املوجودة  الحتي�ط�ت 
بغية التو�سل على املدى الق�سري اإىل رفع 
الإط�ر  هذا  يف  ووّجه   ،%40 اإىل  ن�سبته� 
املكررة  واملنتوج�ت  الوقود  ا�سترياد  بوقف 

قبل الثالثي الأول من �سنة 2021.
من جهة اأخرى مت اتخ�ذ عدة قررات اأخرى 
اإجن�ز  حتويل  منه�  الط�قة  قط�ع  تخ�س 
ال�سكن،  وزارة  اإىل  م�سعود  ح��سي  مدينة 
و�سع املعهد اجلزائري للبرتول حتت و�س�ية 

وزارة التعليم الع�يل والبحث العلمي.
دع�  �سون�طراك،  �رسكة  يخ�س  وفيم� 
وخف�س  ممتلك�ته�،  تقييم  اإىل  الرئي�س 

اإىل  خف�س  اإ�س�فة  ب�خل�رج،  مك�تبه�  عدد 
ب�أداء  ترتبط  ل  التي  امل�سوؤولية  من��سب 
ت�سيري  من  والنتق�ل  ال�رسكة،  ومردودية 

وىّل عهده اإىل حم��سبة حتليلية �سليمة.
تعليم�ته  اجلمهورية  رئي�س  ج��دد  كم� 
لك�فة  وال�سف�ف  الأمثل  ال�ستغالل  ب�س�أن 
البلد  به�  يزخر  التي  املنجمية  الط�ق�ت 
على  م�سددا  الوطنية،  الطبيعية  والرثوات 
ا�ستغالل  يف  الآج���ل  اأق��رب  يف  الدخول 
منجم احلديد بغ�ر جبيالت بولية تندوف، 
اأميزور  ب��واد  والر�س��س  الزنك  ومنجم 
)ولية بج�ية( وبعث م�رسوع �سن�عة املواد 
الفو�سف�تية ب�لعوين�ت )ولية تب�سة(. وهن�، 
جيولوجية  خل�رطة  الفوري  الإعداد  طلب  
لال�ستغالل  الق�بلة  احلقول  ك�فة  ت�سم 
والتنغ�ستني  ال��ن���درة  امل��ع���دن  جم���ل  يف 
والفو�سف�ت والب�ريت وغريه� من املع�دن، 
واأعطى موافقته على اقرتاح الوزير الداعي 
اإىل �سي�غة الن�سو�س املرخ�سة ل�ستغالل 
طرف  من  ومترنا�ست  بج�نت  الذهب  من�جم 
الق�بلة  غري  للجه�ت  ب�لن�سبة  ال�سب�ب، 

�رساك�ت  واإطالق  ال�سن�عي،  لال�ستغالل 
ب�لن�سبة للمن�جم الكرى.

وّجه  ال�سيدلنية  ال�سن�عة  وبخ�سو�س 
و�سع  ق�سد  تعليم�ت  اجلمهورية  رئي�س 
و�سبه  ال�سيدلنية  النت�ج  وحدات  ك�فة 
ال�سن�عة  وزارة  و�س�ية  حتت  ال�سيدلنية 
ال�سيدلنية دون اأي انتظ�ر، وت�رسيع دخول 
الوحدات اجلديدة التي يفوق عدده� ال� 40، 
وزير  اإعالن  ب�رتي�ح  و�سجل  النت�ج،  يف 
التمكن  بخ�سو�س  ال�سيدلنية  ال�سن�عة 
ملي�ر  قرابة  اقت�س�د  من   2021 اآف���ق  يف 
ال�سيدلنية،  املنتج�ت  ا�سترياد  من  دولر 
ال�رسوع  اأج��ل  من  تعليم�ت  له  واأ�سدى 
املقرر  الرن�مج  تنفيذ  الآج�ل يف  اأقرب  يف 
يف  اجل�هزة  للوحدات  الأولوية  اإعط�ء  مع 
املج�ل  ف�سح  وب�لت�يل  الإنت�ج،  يف  الدخول 
لتلبية  موجهة  �سيدلنية  �سن�عة  لتطوير 
ب�مل�ئة   70 مب�ستوى  الوطنية  الحتي�ج�ت 
على  الوقت  نف�س  يف  وق�درة  الأقل،  على 
انع��س جم�ل ال�س�درات على املدى القريب.
تعليم�ت  وّجه  امل�لية  بقط�ع  يت�سل  م�  ام� 

يف  القط�ع  اإ�سالح  عملية  ت�رسيع  بهدف 
ب�إ�سالح  يتعلق  فيم�  ول�سيم�  جممله� 
م�ستعجال  اأ�سحى  الذي  امل�رسيف  النظ�م 
اأهمية  منح  م�سى،  وق��ت  اأي  من  اأك��رث 
وم�سح  ال�رسائب  قط�ع�ت  لرقمنة  خ��سة 
موا�سلة  وع�رسنته�،  واجلم�رك  الأرا�سي 
عملية اإحداث ال�سريفة الإ�سالمية لتفعيل 
م�س�در  واإن�����س���ء  التوفري  اأم���وال  جمع 
الواردات  م�ستوى  من  احلد  جديدة،  قر�س 
من  وك��ذا  اخل��دم���ت،  جم���ل  يف  ول�سيم� 
من  التخفيف  ق�سد  لل�سلع  البحري  النقل 
ف�تورة الواردات، ا�ستع�دة الأموال املوجودة 
واإع���دة  امل��وازي��ة  ال�سوق  م�ستوى  على 
ا�ستع�دة  الر�سمية،  املع�مالت  يف  اإدم�جه� 
الأم��وال  من  الوطنية  الذهب  احتي�ط�ت 
املجمدة منذ ع�رسات ال�سنني على م�ستوى 
املوانئ  م�ستوى  على  واملحجوزة  اجلم�رك 
الحتي�ط�ت  �سمن  واإدراجه�  واملط�رات 
هذه  كل  اأن  ب�لذكر  واجل��دي��ر  الوطنية، 
قبل  اجلزائر  متكن  اأن  �س�أنه�  من  الإجراءات 
نه�ية ال�سنة اجل�رية، من اقت�س�د حوايل 20 

ملي�ر دولر.
لإع��الن  ارت��ي���ح��ه  ع��ن  الرئي�س  وع���ّر 
مل�  الفوري،  ال�سخ  اإمك�نية  امل�لية  وزير 
ال�ستثم�ر  لتطوير  دج  ملي�ر  األف  يع�دل 
مبلغ  اإليه�  ي�س�ف  القت�س�د،  وتن�سيط 
اإىل  ت�س�ف  متوفرة  دولر  ملي�رات  ع�رسة 
املب�لغ املمكن توفريه� من النفق�ت اخل��سة 
وي�أتي كل  الأخرى.  والدرا�س�ت  ب�خلدم�ت 
و�سع  ق�سد  املتخذة  التدابري  ليعزز  هذا 
الأموال  وا�سرتج�ع  الفواتري  لت�سخيم  حد 

املوجودة يف ال�سوق املوازية.

اأمر رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، وزير ال�ضناعة باإعداد دفرت �ضروط ا�ضترياد ال�ضيارات اجلديدة قبل 22 جويلية احلايل.
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  �ضيا�ضة ال�ضترياد 
�ضبب اإنهاك 

القت�ضاد الوطني

ل دعم ، م�ضتقبال، اإل للم�ضتثمرين 
احلقيقيني، جراد:

ك�سف الوزير الأول عبد العزيز جراد 
اأم�س الإثنني، على ه�م�س الزي�رة 

التفقدية التي ق�دته اإىل ولية �سيدي 
بلعب��س اأن ال�سترياد هو الذي 

اأنهك القت�س�د الوطني، داعي� اإىل 
�رسورة تقلي�سه والعمل على تدعيم 

امل�ستثمرين احلقيقيني يف اجلزائر.
وق�ل جراد يف نف�س ال�سي�ق اإن اجلزائر 

بح�جة اإىل م�ستثمريه� احلقيقيني 
ونحن �سندعمهم بقوة، م�سددا على 

�رسورة دعم ال�سن�عة التحويلية عر 
ك�مل الرتاب الوطني التي حتظى 

ح�لي� ب�أهمية اإ�سرتاتيجية، حتى نكون 
ق�درين على الت�سدير.وذكر املتحدث 

اأن تعليم�ت رئي�س اجلمهورية 
عبد املجيد تبون، وتوجه احلكومة 

يتمحور حول ال�سن�ع�ت التحويلية، 
م�سريا اإىل اأن امل�ستقبل �سيكون اأم�م 

ال�سب�ب يف هذا املج�ل.ويف ال�سي�ق 
ذاته دع� جراد اجلزائريني اإىل اأن 

يوؤمنوا بقدرات بلدهم الكبرية،موؤكدا 
اأن اجلزائر لديه� خريات يف الزراعة 
وعلين� التنويع خ�رج املحروق�ت م� 

يوجب علين� الإمي�ن بذلك والعمل 
على خلق بديل للمحروق�ت".وتفقد 
الوزير الأول عبد العزيز جراد خالل 

زي�رة عمل والتفقد التي ق�دته لولية 
�سيدي بلعب��س عددا من امل�س�ريع 

اخل��سة برن�مج التنمية، وجمموعة 
من امل�س�ريع الت�بعة لقط�ع�ت 

ال�سكن وال�سن�عة والفالحة.
لوؤي ي

بن خالفة يطالب باإ�ضالح منظومة 
الدعم وحترير ال�ضوق والأ�ضعار

اعترب الإ�ضالحات البنكية والقت�ضادية �ضرورية لتحقيق الإقالع القت�ضادي

ال�س�بق  امل�لية  وزي��ر  ك�سف 
لالحت�د  اخل������س  وامل��ب��ع��وث 
الإفريقي عبد الرحمن بن خ�لفة 
اأم�س يف ت�رسيح�ت اإذاعية اأن 
حزمة من ال�سالح�ت البنكية 
اأكرث من  والقت�س�دية  وامل�لية 
الق��الع  لتحقيق  ���رسوري��ة 
القيمة  وخ��ل��ق  الق��ت�����س���دي 
اإليه�  تطمح  التي  امل�س�فة، 
اأن  خ�لفة  بن  اجلزائر.واأو�سح 
مير  الوطني  القت�س�د  ا�سالح 
عر جتديد الأدوات القت�س�دية 
اقت�س�دية  حوكمة  واإر���س���ء 
دواليب  ع�رسنة  ج�نب  اإىل 
واحل��د  وهيكلته  القت�س�د 
البريوقراطية. العوائق  من 
روؤو����س  فتح  اأن  واأ���س���ف 
العمومية  ال�رسك�ت  اأم��وال 
امل�لية  ال�سوق  حمرك  ي�سكل 
عن  الجتم�عي  ف�سل  م��ع 
يف  والت�رسيع  القت�س�دي 
ال�رسك�ت،  هذه  حجم  تو�سيع 
اإىل  ذات��ه  ال�سي�ق  يف  لفت� 
�رسورة عدم اخللط بني منطق 
اجتم�عي  واآخ���ر  اقت�س�دي 

الكرى  املوؤ�س�س�ت  داخ��ل 
الف�علية  م��ن  ينق�س  ال��ذي 
الق��ت�����س���دي��ة ل��ل�����رسك���ت.
ال�سن�عة  اأن  خ�لفة  بن  ويرى 
ت�سكل  والرتكيبية  التحويلية 
ال�سرتاتيجية  يف  الأول��وي��ة 
ال�سن�عية م�ستقبال مع مراع�ة 
ال�ستثم�ر  ق��واع��د  تثبيت 
القت�س�دي  لالنفت�ح  ك�رسط 
الأج�نب  امل�ستثمرين  وجذب 
امل�س�فة.وعلى  القية  خللق 
�سعيد مت�سل �سدد بن خ�لفة 
على �رسورة ا�سالح منظومة 
ت�سويبه  اأج���ل  م��ن  ال��دع��م 
وحترير  مل�ستحقيه  ليذهب 
اإىل  لفت�  والأ�سع�ر،  ال�سوق 
غري  التج�رية  املع�مالت  اأن 
غي�ب  م��ن  تع�ين  و  �سف�فة 
اأن  اإىل  م�سريا  للفوترة  كبري 
ومراقبة  الأ���س��واق  �سبط 
اأن  يجب  والهوام�س،  الأ�سع�ر 
يتم بطريقة اأوتوم�تكية معترا 
اأن  الإدارية ل ميكن  الرق�بة  اأن 

تكون حال لهذه الإ�سك�لية.
لوؤي ي

ل اأنوي البقاء يف ال�ضلطة اإىل ما ل نهاية

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأك��د 
اأجراه مع جريدة  تبون يف حوار مطول 
ينوي  ل  اأن��ه  الفرن�سية،  "لوبينيون" 
اخللود يف احلكم بل تر�سح ب��سم املجتمع 
املدين وال�سب�ب لبن�ء دولة املوؤ�س�س�ت.

نه�ية  حتى  اأنه  تبون  الرئي�س  واأ�س�ف 
كل  تكون  اأن  اأمتنى  اجل���ري��ة  العهدة 
ال��ظ��روف  وت��ك��ون  �سويت  الأم����ور 
حت�سنت،  والقت�س�دية  الجتم�عية 
حتى  اأخ��رى  ظ��روف  تكون  اأن  ويجب 
ث�نية.ويف  لعهدة  الرت�سح  يف  اأفكر 
على  عزمه  الرئي�س  جدد  مغ�ير،  �سي�ق 
ب��رسه�  التي  التهدئة  �سي��سة  موا�سلة 
منذ مطلع ال�سنة اجل�رية ق�ئال "قرارات 
تدخل  مل  اجلزائر  �ستتوا�سل،  التهدئة 
"املع�ر�سة  قمع".واأ�س�ف  مرحلة  يف 
ودول��ة  ���رسوري���ن  امل��دين  واملجتمع 
الوحيد  ال�س�من  هي  وع���دل��ة  قوية 
اإل  هو  فم�  العك�س  اأم�  دميقراطية  لبن�ء 

فو�سى".
امل�دة  اأن  اجلمهورية  رئي�س  اأك��د  كم� 
تعديل  ق�نون  م�رسوع  يف  ج�ءت  التي 
م�س�ركة  تخ�س  التي  و  الد�ستور 
�ستتبعه�  اخل���رج  يف  اجلزائري  اجلي�س 

�رسوط لتطبيقه�. واأكد الرئي�س على اأن 
اجلي�س اجلزائري لن ي�س�رك يف عملي�ت 
اإط�ر  اإل لإحالل ال�سلم ويف  يف اخل�رج 
منظم ت�رسف عليه الأمم املتحدة والحت�د 
الفريقي اأو الرابطة العربية، كم� اأن هذا 
الجراء لن يتم اإل مبوافقة الرمل�ن وممثلي 

ال�سعب.
اجلزائر  بني  العالق�ت  يخ�س  م�  اأم� يف 
اأنه�  تبون  الرئي�س  ف�أكد  وفرن�س�، 
يبقى  لكن   ، متب�دلة  م�س�لح  عالقة 
لقد  م�سيف�  جوهري،  الذاكرة  ملف  اأن 
امللف  هذا  م�كرون  الرئي�س  مع  تب�حثت 
ميزت  التي  الأحداث  جيدا  يدرك  وهو 
رئي�س  امل�سرتك".وك�سف  ت�ريخن� 
مت  الفرن�سي  اجل�نب  من  اأنه  اجلمهورية 
تعيني املوؤرخ بن ميني �ستورا، وهو رجل 
�س�دق وملم مبلف العالق�ت بني البلدين 
اإىل  وبت�ريخه� من احلقبة ال�ستعم�رية 
�س�عة   72 خالل  و�سنقوم  اليوم  غ�ية 
اجلزائري.ووا�سل  نظريه  بتعيني  املقبل 
ال�سخ�سيت�ن  "ه�ت�ن  ال�سي�ق  ذات  يف 
و�س�ية  حت��ت  م��ب������رسة  �ستعمالن 
رئي�سْي البلدين، اأمتنى اأن يعمال يف جو 
الذي  الذاكرة  ملف  وه�دئ حلل  �س�دق 

البلدين".واأ�س�ر  بني  العالق�ت  ي�سمم 
ي�سبو   م�  اأه��م  اأن  اإىل  تبون  الرئي�س 
اقرتف  مب�  اع��رتاف  هو  اجلزائريون  اليه 
ال�ستعم�ر".كم� اأ�س�ر الرئي�س تبون اإىل 
اأنه  "ل ميكن مق�رنة م� وقع يف اجلزائر 
بغريه�، على  الفرن�سي  ال�ستعم�ر  اب�ن 
غرار م� فعلته ايط�لي� مع الليبيني والتي 
عن  م�دي�  وتعوي�س�  اع��ت��ذارا  قدمت 
اأن  اأكد  الرئي�س  اأن  ا�ستعم�ره�.اإل  فرتة 
اجلزائريني مهتمون اأكرث ب�عرتاف فرن�س� 
من  اأك��رث  العتذار  وتقدمي  بجرائمه� 
التعوي�س امل�دي.واأ�س�ف الرئي�س تبون 
على  فقط  امل�دي  ب�لتعوي�س  "نط�لب 
تزال  ل  والذي  النووية،  رق�ن  جت�رب 
�سك�ن  تهدد  والوخيمة  املوجعة  اآث���ره 
الرئي�س  اليوم".واأكد  غ�ية  اىل  املنطقة 
اجليل  من  م�كرون  "الرئي�س  اأن  تبون 
مع  ات�س�ل  على  يكن  مل  الذي  اجلديد 
ل�ستقالل  املن�ه�سة  ال�سغط  جم�ع�ت 
الرئي�س  حميط  اأن   م�سيف�  اجلزائر" 
كبرية  �سغط  جم�ع�ت  به  م���ك��رون 
حت�ول عرقلة عمله .. هوؤلء الأ�سخ��س 
زالوا  م�  للجزائر،  مبع�داتهم  املعروفون 
ومل  بيعت  ق��د  اجل��زائ��ر  اأن  يعتقدون 

ت�ستقل".وق�ل الرئي�س،   اإن اجلزائر لي�س 
حني  من  املغرب  مع  م�سكل  اأى  لديه� 
ال�سي��سية  الت�رسيح�ت  بع�س  لآخر 
والإعالمية تطفو اإىل ال�سطح، م�سيف�: 
"اجلزائريون واملغربيون �سعب�ن �سقيق�ن 
جنب."  اإىل  جنب�  العي�س  لهم  وُكتب 
تدعم  دائم�  ك�نت  "اجلزائر   : واأ�س�ف 
تنبذ  و  الع�مل  يف  التحريرية  احلرك�ت 
تدعو  اجلزائر  اأن  موؤكدا  ال�ستعم�ر، 
ال�رسعي  واملمثل  املغرب  بني  للحوار 
جبهة  ال�سحراوي  لل�سعب  والوحيد 
على  تبون  �سدد  البولي�س�ريو".كم� 
بن�ء  فكرة  عن  املغرب  توقف  �رسورة 
احلدود  من  ب�لقرب  ع�سكرية  قواعد 
ب�لت�سعيد  غري  ذلك  اجلزائرية، وا�سف� 
ق�ل  امل�لية  الأزمة  وبخ�سو�س  املرر. 
اإن دولة م�ىل فتحت جبهة من  الرئي�س 
ج�نبه� للثورة اجلزائرية لذلك وجب على 
اجلزائر م�س�عدته� والوقوف اإىل ج�نبه�، 
اأن اجلزائر ومنذ ا�ستقالله� �سنة  موؤكدا 
امل�س�همة  عن  يوم�  تتوقف  مل   1962
ج�نب  اإىل  والوقوف  النزاع�ت  حل  يف 

ال�سعوب ومن��رسة الق�س�ي� الع�دلة.
لوؤي ي

رئي�س اجلمهورية يف حوار مع جريدة "لوبينيون" الفرن�ضية  

_"اجلزائريون ينتظرون من فرن�ضا العرتاف بجرائمها وتقدمي العتذار"
_"على املغرب التوقف عن بناء قواعد ع�ضكرية بالقرب من حدودنا"
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فتح اأفواج متعددة باملدار�س املكتظة وتقلي�س نظام 
الدوامني

لوؤي ي
-------------------

يذكر  الذي  الوزاري  املن�سور  وركز 
بتح�سري  اخل������س  العمل  ب���إط���ر 
التنظيمية  اأبع�ده  يف  الدخول  هذا 
والبيداغوجية  والب�رسية  وامل�دية 
اجلهود،  م�س�عفة  ���رسورة  على 
تطبيق  اح��رتام  موا�سلة  بغر�س 
الأعم�ل  واإجن�ز  الوق�ئية  الإجراءات 
العمومية  اخلدمة  بدميومة  املرتبطة 
واإع�دة فتح املوؤ�س�س�ت مع املح�فظة 
التالميذ  و���س��الم��ة  �سحة  على 
تف�سي  ظ��ل  يف  وامل�����س��ت��خ��دم��ني 
فريو�س كورون� امل�ستجد.واأو�سحت 
ال�سحي  ال��ظ��رف  اأن  ال�����وزارة 

البالد  ب��ه  مت��ر  ال��ذي  ال�ستثن�ئي 
يحتم  الع�مل  دول  ب�قي  غرار  على 
الرتبية  قط�ع  على  الق�ئمني  على 
الوطنية، كل يف م�ستواه، م�س�عفة 
جميع  بني  الأعم�ل  وتن�سيق  اجلهود 
تطبيق  اح��رتام  ملوا�سلة  املتدخلني 
والح��رتازي��ة،  الوق�ئية  الرتتيب�ت 
والتقيد به� واإجن�ز الأعم�ل املرتبطة 
العمومية  اخلدمة  دميومة  ب�سم�ن 
مل��رف��ق ال��رتب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وك��ذا 
املوؤ�س�س�ت  فتح  اإع�دة  على  العمل 
�سحة  على  املح�فظة  مع  املدر�سية، 
و�سالمتهم  وامل�ستخدمني  التالميذ 
لهذا  يعد  �سحي،  بروتوكول  وفق 
القط�ع�ت  مع  ب�لتن�سيق  الغر�س 

املخت�سة".
ح�سب  العمل  يتعني  ال�سدد  وبهذا 
توفري  على  املن�سور  ت�سمنه  م� 
ل�سم�ن  واملالئمة  اجليدة  الظروف 
جميع  على  ن�جح  مدر�سي  دخ��ول 
حزمة  على  ب�لرتك�ز  الأ�سعدة، 
والب�رسية  التنظيمية  الأبع�د  من 
خ��سة  وال�سحية  والبيداغوجية 
تعداد  تقلي�س  على  العمل  منه� 
الفوج الرتبوي ب�أق�سى م� ميكن على 
التعليم  من  الول  الطور  م�ستوى 
لل�سنتني  ب�لن�سبة  خ��سة  البتدائي، 
اإذا  ذلك،  وتو�سيع  والث�نية  الوىل 
متو�سط  الوىل  ال�سنة  اإىل  اأمكن 
دعت  ث�نوي.كم�  الوىل  وال�سنة 

الدوامني  نظ�م  تقلي�س  اإىل  الوزارة 
المك�ن،  قدر  البتدائي،  التعليم  يف 
الوىل  لل�سنتني  ب�لن�سبة  �سيم�  ل 
فتح  تو�سيع  مع  ابتدائي  والث�نية 
للمدار�س  امل�ستوي�ت  متعددة  اأفواج 
اإجم�يل  تعداد  به�  التي  البتدائية 
تلميذا.و�سمن   50 ي�س�وي  اأو  اأقل 
هذا املنحى مت الت�أكيد على اأن اجل�نب 
ب�لغة  اأهمية  يكت�سي  البيداغوجي 
املدر�سي  للدخول  التح�سري  يف 
املنتظم  ب�لتن�ول  لرتب�طه،  الق�دم 
وب�ملنهجية  الدرا�سية  للمن�هج 
اله��داف  حتقق  التي  البيداغوجية 
ال��رتب��وي��ة امل�����س��ط��رة، واله��ت��م���م 
حت�سني  يف  ت�س�هم  التي  ب�لتدابري 
البيداغوجية  واملم�ر�س�ت  العمل 
يف الق�سم.وب�لنظر اإىل الأهمية التي 
ال�سحة  ملج�ل  الرتبية  وزارة  توليه� 
على  املن�سور  ذات  حث  املدر�سية، 
تطبيق التدابري الحرتازية والوق�ئية 
من  "كورون�"  فريو�س  انت�س�ر  ملنع 
�سحية  مدر�سية  بيئة  توفري  خالل 
ومت�بعة  الدرا�سة  ل�ستئن�ف  واآمنة 
التالميذ �سحي� وال�سهر خ��سة على 
واملت�بعة  الك�سف  وحدات  وظيفية 
مديري�ت  مع  ب�لتن�سيق  وجتهيزه� 
على  يتعني  وال�سك�ن.كم�  ال�سحة 
ال�سهر  الرتبية  قط�ع  يف  الف�علني 
اخل��س  الروتوكول  تطبيق  على 
يف  ال�سحي،  والأم���ن  ب�لنظ�فة 
الوق�ية  وتعزيز  املدر�سي  الو�سط 
عن  املتنقلة  الأمرا�س  خمتلف  من 

طريق املي�ه.

�ضددت وزارة الرتبية الوطنية يف من�ضور خا�س بالدخول املدر�ضي 2021-2020 على �ضرورة توفري الظروف اجليدة واملالئمة ل�ضمان دخول 
مدر�ضي ناجح، و انطالق "فعلي" للدرو�س يوم 4 اكتوبر القادم يف ظل الحرتام ال�ضارم والدائم لالإجراءات الوقائية وال�ضحية.

من�ضور وزاري يحدد كيفية �ضمان النطالق الفعلي للدخول املدر�ضي يوم 4 اأكتوبر

 

تبون يقوم باأول زيارة دولة 
اإىل تون�س قريبا

بق�رس  اأم�س  �سعيد،  قي�س  التون�سي  الرئي�س  ا�ستقبل 
قرط�ج وزير اخل�رجية �سري بوق�دوم الذي ج�ء حممال 
تبون. وح�سب  املجيد  اجلمهورية عبد  رئي�س  بر�س�لة من 
بي�ن لرئ��سة اجلمهورية التون�سية فقد ك�ن اللق�ء "من��سبة 
ال�سقيقة  يف  وخ��سة  املنطقة  يف  الو�سع  اإىل  للتطرق 
التن�سيق  موا�سلة  اأهمية  على  الت�أكيد  ولتجديد  ليبي�، 
من  امل�ستوي�ت  جميع  على  واجلزائر  تون�س  بني  املوجود 
التي  املحنة  جت�وز  على  الليبيني  الأ�سق�ء  م�س�عدة  اأجل 
متر به� بالدهم عر وقف اإطالق الن�ر والعودة اإىل ط�ولة 

احلوار".
اأنه �سجل ب�رتي�ح التط�بق  وق�ل الوزير �سري بوق�دوم 
وعزمهم�  ليبي�  يف  الأزم��ة  اإزاء  البلدين  ملوقف  الكبري 
احل��سل ح�لي�،  الن�سداد  اأجل جت�وز  العمل مع� من  على 
ب�عتب�ر اأن الق�سية الليبية م�س�ألة اأمن وطني ب�لن�سبة اإىل 
البلدين واأن امل�س�همة يف مع�جلته� واجب يقت�سيه امل�سري 
امل�سرتك وح�سن اجلوار.من جهة اخرى اأكد نف�س البي�ن اأن 
املتميزة  العالق�ت  "فر�سة لبحث �سبل تعزيز  اللق�ء مثل 
والتي  املج�لت  تون�س واجلزائر يف ك�فة  التي جتمع بني 
التي  الدولة  زي�رة  مبن��سبة  جديدا  دفع�  تعرف  اأن  ينتظر 
�سيوؤديه� الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون اإىل تون�س يف 
نور  التون�سي  اخل�رجية  وزير  اأعلن  املقبلة".بدوره  الفرتة 
املجيد  عبد  للرئي�س  مرتقبة  دولة  زي�رة  عن  الري  الدين 
تبون اإىل تون�س ، لكنه مل يك�سف عن ت�ريخ حمدد لهذه 
16 م�ر�س امل��سي  اأن تتم يف  الزي�رة التي ك�ن مفرت�س 
يف  الري  وق�ل  الوب�ئية.  الأزم��ة  ب�سبب  ت�أجلت  لكنه� 
ندوة �سحفية مع �سري بوق�دوم اأن زي�رة بوق�دوم اإىل 
لرئي�س  املرتقبة  للزي�رة  التح�سري  اإط�ر  يف  ت�أتي  تون�س 
دولته اإىل تون�س واأي�س� يف اإط�ر التح�سري للجنة العلي� 

امل�سرتكة التي �ستنعقد يف اجلزائر خالل الفرتة الق�دمة.
                                                                     لوؤي.ي

تطابق كبري مبوقفي البلدين اإزاء الأزمة يف ليبيا

ال�ضدقة ل تقوم مقام 
الأ�ضحية

ط�لبت جمعية العلم�ء امل�سلمني ، يف بي�ن له� اجلزائريني 
مبراع�ة الظرف ال�سحي التي متر به البالد، والعمل على 
جمع امل�ستط�ع بني اخلرييني "الذبح وال�سدقة" من اأجل 
اإحي�ء �سعرية الذبح.واأكدت اجلمعية اأن ال�سدقة ل تقوم 
مق�م الأ�سحية يف مثل هذه احل�ل، لأن الق�عدة تقول اإن 
الوارد اأف�سل من غري الوارد والعب�دة املوؤقتة مقدمة على 
اأنه يف بع�س احل�لت ال�ستثن�ئية  املطلقة، رغم  العب�دة 
قد ي�سدر العلم�ء فتوى ظرفية بجواز الت�سدق ب�لثمن 
يرتاأ�سه�  التي  اجلمعية  الذبح.وط�لبت  عن  عو�س� 
تنظيم  ب�رسورة  الو�سية  اجله�ت  ق�سوم  الرزاق  عبد 
مو�سحة  ال�س�رمة،  الرق�بة  مع  جدية  ب�سفة  الأ�سواق 
الدولة  ع�تق  على  يكون  الأمر  "هذا  ال�سي�ق  هذا  يف 
اأن عملية الذبح  اإحل�ق ال�رسر ب�لآخر".وذكر البي�ن  دون 
الأحي�ء  يف  منظمة  تكون  اأن  يجب  الأ�سحى  عيد  يوم 
اأي  لتف�دي  الع�لية،  ال�سك�نية  الكث�فة  ذات  ال�سكنية 
�سعرية  ب�لآخرين.وفتحت  ال�رسر  اإحل�ق  ولتنجب  ط�رئ 
ال�سحية  ال�سلط�ت  بني  ح�دا  نق��س�  ال�سنة  لهذه  الذبح 
اإ�سق�طه�  اأو  تطبيقه�  �رسورة  حول  الدينية،  والنق�ب�ت 
احل�لت  وارتف�ع  "كورون�"  فريو�س  تف�سي  ب�سبب 

امل�س�بة ب�لفريو�س الت�جي امل�ستجد يف الفرتة الأخرية.
لوؤي.ي

تعايف حالة  و276  وفيات   جديدة،7  اإ�ضابة   494
عن  اأم�����س  ال�سحة  وزارة  ك�سفت 
بفريو�س  جديدة  اإ�س�بة   494 ت�سجيل 
خالل  وفي�ت،  و7  امل�ستجد،  كورون� 
الن�طق  وح�سب  الأخرية.  �س�عة  ال�24 
الر�سمي للجنة ر�سد ومت�بعة فريو�س 
فقد  ف��ورار،  جم�ل  الدكتور  كورون� 
بفريو�س  الإ�س�ب�ت  اإجم�يل  ارتفع 
فيم�   ،19689 اإىل  اجلزائر  يف  كورون� 
عدد  1018.وبلغت  الوفي�ت  عدد  بلغ 
احل�لت التي مت�ثلت لل�سف�ء من فريو�س 
كورون� 276 خالل نف�س الفرتة، لريتفع 
اإجم�ل ح�لت ال�سف�ء منذ بداية اجل�ئحة 
يتواجد  فيم�   ،14019 اإىل  اجلزائر  يف 

م�س�لح  م�ستوى  على  مري�س�   61
ج�معة  ومتكنت  امل��رك��زة.   العن�ية 
ت�سميم  من  ب�سطيف  عب��س  فرح�ت 
التنف�س  على  م�س�عد  جه�ز  �سن�عة  و 
انتظ�ر  يف  ال�ستعج�لية  احل���لت  يف 
طرف  من  عليه  والت�سديق  اعتم�ده 
رئي�س  املخت�سة.واأو�سح  امل�س�لح 
بن  الكرمي  عبد  الروفي�سور  اجل�معة 
خ�س�ست  �سحفية  ندوة  خالل  يعي�س 
لعر�س ح�سيلة م�س�هم�ت هذه اجل�معة 
مبواجهة  املتعلقة  الوطنية  اجلهود  يف 
هذه  ب�أن  ظهوره�،  منذ  كورون�  ج�ئحة 
املب�درة تندرج يف اإط�ر م�س�همة ج�معة 

كورون�  فريو�س  مواجهة  يف  �سطيف 
الو�سع  م��ع  التكيف  منه�  حم���ول��ة 
و  ت�سيري  خالل  من  الراهن  ال�سحي 
تتوفر  التي  للو�س�ئل  اأف�سل  م�س�همة 
عليه� يف �سبيل مك�فحة هذه اجل�ئحة.
ت�سميمه  مت  الذي  اجله�ز  هذا  ويوجه 
و�رساكة  تع�ون  طريق  عن  و�سن�عته 
خ�رجية  خ��رة  و  اجل�معة  ذات  ب��ني 
كورون�  بفريو�س  امل�س�بني  لف�ئدة 
التنف�س  يف  م�سكال  يواجهون  ممن 
الرئتني  ب�إمداد  اجله�ز  هذا  يقوم  حيث 
وذلك  �سبطه  بعد  الأوك�سجني  مب�دة 
عون  اأو  املمر�س  لتدخل  احل�جة  دون 

عدم  ح�ل  يف  ي�ستعمل  الإنع��س.كم� 
كف�ية اأجهزة التنف�س والإنع��س الذكية 
امل�ست�سفي�ت  يف  ح�لي�  امل�ستعملة 
قد  ال��ذي  امل�س�ب  لإنع��س  كو�سيلة 
يف  و�سعوبة  �سحية  تعقيدات  يواجه 
بكوفيد19-. الإ�س�بة  جراء  التنف�س 
وا�ستن�دا لذات امل�سوؤول فقد مت ت�سكيل 
فريق ي�سم ب�حثني و اأطب�ء وخمت�سني 
لتطوير  وخ�رجه�  اجل�معة  داخ��ل  من 
و  امليك�نيكي  اجل�نبني  من  اجله�ز  هذا 
الإلكرتوين و كذا الرجمة، اإ�س�فة اإىل 

فريق علمي اآخر يتكفل ب�ل�ست�س�رة
 العلمية".                                   لوؤي ي

ح�ضيلة كورونا يف ارتفاع

تبون وبوتني عازمان على تعزيز ال�ضراكة الإ�ضرتاتيجية اجلزائرية الرو�ضية  
الرو�سي  الرئي�س  اإن  الكرملني  ق�ل 
فالدميري بوتني ونظريه اجلزائري عبد 
تعزيز  »���رسورة  اأك��دا  تبون  املجيد 
ت�سوية  اإىل  للتو�سل  الدولية  اجلهود 
لالأزمة يف ليبي� ب�لو�س�ئل ال�سي��سية 
خالل  ذل��ك  ج���ء  والدبلوم��سية«. 
عبد  الرئي�س  اأج��راه  ه�تفي  ات�س�ل 
املجيد تبون بنظريه الرو�سي فالدميري 

بوتني، ام�س بح�سب بي�ن الكرملني.

وتبون  بوتني  اأن  الكرملني  واأو�سح 
ال��ت��ط��ورات  ح��ول  الآراء  »ت��ب���دل 
الليبية. وحتدث الزعيم�ن لدعم وقف 
بني  احل��وار  وا�ستئن�ف  الن�ر  اإط��الق 
الليبيني وفًق� لنت�ئج موؤمتر برلني حول 
جمل�س  وقرار   2020 ين�ير  يف  ليبي� 
الأمن الدويل رقم 2510 الذي اأقره. 
تعزيز  �رسورة  اإىل   � اأي�سً واأ�س�روا 
ت�سوية  اإىل  للتو�سل  الدولية  اجلهود 

لالأزمة يف ليبي� ب�لو�س�ئل ال�سي��سية 
والدبلوم��سية«. 

هن�أ  اجلزائري  الرئي�س  اأن  واأ�س�ف 
جن�ح  على  الرو�سي  وال�سعب  بوتني 
د�ستور  تعديالت  على  الت�سويت 

الحت�د الرو�سي.
عزمهم�  وت��ب��ون  ب��وت��ني  واأك����د 
ال�رساكة  تعزيز  زي�دة  على  املتب�دل 
الرو�سية   - اجلزائرية  الإ�سرتاتيجية 

ذلك  يف  مب�  امل��ج���لت،  خمتلف  يف 
الع�ملية  النفط  �سوق  يف  التن�سيق 
»اأوب���ك+«  ب�تف�قية  يتعلق  فيم� 
ج�ئحة  مك�فحة  يف  وال��ت��ع���ون 
واتفق  امل�ستجد«.  »كورون�  الفريو�س 
الت�س�لت  موا�سلة  على  الرئي�س�ن 
وفق  امل�����س��ت��وي���ت،  خمتلف  على 

الكرملني.
لوؤي.ي

يف جمال حل الأزمة الليبية و�ضوق النفط ومكافحة كورونا

جمعية العلماء امل�ضلمني حت�ضم اجلدل حول تطبيقها 
اأو اإ�ضقاطها
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ا�ضتحداث مراكز جديدة للتكفل مب�ضابي 
"كوفيد19-" بالوادي

.ع منلـي 
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ال�سغط  لتخفيف  وذل���ك 
ال�ست�سف�ئية  املوؤ�س�سة  على 
اجليالين  عمر  بن  العمومية 
من  ب��وؤرة  اأ�سبحت  التي   ،
للتوافد  نظًرا  العدوى  بوؤر 
من  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال��ك��ب��ري 
كذا  و  الولية  من�طق  جميع 
ن�سب  الأ التكفل  اأج��ل  من 
ح�سب   ، اجلديدة"  ب�حل�لت 
الإعالم  خلية  به  ف���دت  اأ م� 

الت�س�ل. و 
 ، امل�سدر  نف�س  واأو���س��ح 
ت�سخري  ع�جاًل  "�سيتم  ن��ه  اأ
الو�س�ئل  و  المك�ني�ت  كل 
بتنفيذ  التكفل  ق�سد  املت�حة 
نه  �س�أ من  الذي  القرار  هذا 
يف  الطبية  الأطقم  م�س�عدة 
ب�ملر�سى  م��ث��ل  الأ التكفل 
كورون�  بفريو�س  امل�س�بني 

."-19 "كوفيد
ذات  اإىل  وا����س���ت���ن����ًدا 
اإط���ر  "يف  ن��ه  ف���أ  ، امل�سدر 

الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
عدوى  انت�س�ر  من  للوق�ية 
تطبيق�  و   ، كورون�  فريو�س 
و  الداخلية  وزير  لتعليم�ت 
والتهيئة  املحلية  اجلم�ع�ت 
الأم��ني  ���س  ت��راأ  ، العمرانية 
الأحد  �سب�ح  للولية  الع�م 
اجتم�ع�   2020 جويلية   12
املجل�س  رئي�س  بح�سور  و 
خلية  ال��ولئ��ي  ال�����س��ع��ب��ي 
و�سع  ليه�  اإ املوكل  الأزم��ة 
ن��ظ���م ل��ل��وق���ي��ة وامل��ت���ب��ع��ة 

كورون�  فريو�س  ومك�فحة 
اأو  اللجنة   ،  "19 "كوفيد 
امل�سكلة  ال��ولئ��ي��ة  اخللية 
املركزية  التو�سي�ت  ح�سب 
الع�سكري  القط�ع  ق�ئد  من 
قليمية  الإ املجموعة  ق�ئد  و 
ورئي�س  ال��وط��ن��ي   ل��ل��درك 
لالأمن  القليمية  امل�سلحة 
رئي�س  ي�����س���  واأ ال��داخ��ل��ي 
الع�م  الن�ئب  و  الولية  اأمن 
الوادي  ق�س�ء  جمل�س  لدى 
اجلم�رك  و  ال�سحة  مدير  و 
وم��دي��ر  ال��ت��ج���رة  م��دي��ر   ،
اإىل  اإ�س�فة  املدنية،  احلم�ية 
ال�سوؤون  مدير  و  النقل  مدير 
مدير  و  الأوق���ف  و  الدينية 
الع�مة  وال�سوؤون  التنظيم 
و  املحلية  دارة  الإ مدير  و 
الت�س�من  و  الن�س�ط  مدير 
ملق�طعة  ال��ع���م  م���ني  الأ و 
مت  ي���ن  اأ  ، امل��غ��ري  داري�����ة  الإ
املدراء  ال�س�دة  تق�رير  عر�س 
 ، اخت�س��سه"  جم�ل  يف  كل 

ليه. اإ اأ�سري  م�  ح�سب 
اأن  اإىل   ، ���س���رة  الإ وجت��در 
م�  حت�سي  ال���وادي  ولي���ة 
م��وؤك��دة  ح���ل��ة   440 ي��ف��وق 
 12 امل��رت��ب��ة  ب��ذل��ك  حمتلة 
هذه  كت�بة  غ�ية  اإىل  وطنًي�، 

. ر ل�سطو ا

التكفل  و  للت�ضخي�س  ا�ضتحداث مراكز جديدة  �ضيتم  اأنه  العزيز جوادي" ،  "عبد  الوادي  العام لولية  اأكد الأمني 
بكل  املتعّددة اخلدمات  العيادات  م�ضتوى  "كوفيد19-" على  كورونا  بفريو�س  اجلّدد  امل�ضابني  من  فيها  امل�ضتبه  باحلالت 

من الدبيلة و قمار و دائرة الوادي ..

اخلدمات املتعّددة  العيادات  م�ضتوى  على 

ببلدية  ال��ق��دد  ح��ي  يفتقر 
متطلب�ت  دن��ى  اأ اإىل  ال��وادي 
يتجرع  و  ال��ك��رمي  العي�س 
���س��ك���ن��ه��� ال��ي��وم ك��وؤو���س 
احلي�ة  ظروف  نتيجة  الويالت 
يعي�سونه�  ال��ت��ي  ال��ب��دائ��ي��ة 
���س��وء  و  ال��ب��ط���ل��ة  ب�����س��ب��ب 
حيث   ، الجتم�عية  الأح��وال 
ال��ق��دد  ح��ي  ���س��ك���ن  يفتقد 
البلدية(  حل�سرية  )امل��ق���ب��ل 
ب�سبب  الطرق�ت  و  للم�س�لك 
اف��ت��ق���ر  و  ال��ت��ن��م��ي��ة  غ��ي���ب 
م�س�ريع  دن����ى  لأ امل��ن��ط��ق��ة 
نه�  �س�أ م��ن  ال��ت��ي  التنمية 
التخّلف  من  ال�سك�ن  اإخ��راج 
فيه  يتخّبطون  الذي  التنموي 
من  فب�لرغم   ، �سنوات  منذ 
جمهوداته�  تبذل  البلدية  اأن 
اّت�س�ع  اأن  اإل   ، التنمية  قرار  لإ
و  للحي  اجلغرافّية  الرقعة 
العمراين  التو�سع  م�سكل 
التنمية  وترية  يعيق�ن  اأمران 

امل�س�كل  مقدمة  ويف  فيه�. 
�سك�ن  منه�  ي��ع���ين  ال��ت��ي 
و  ال��وادي  ببلدية  القدد  حي 
الأولوي�ت  �سمن  تبقى  التي 
الداخلية  الطرق�ت  ان��ع��دام 
ه���ج�����س���  ت�����س��ك��ل  ح��ي��ث   ،
مدار  على  و  يومي�  يعي�سونه 
ال�سك�ن  يواجه  ذ  اإ  ، ال�سنة 
م��ت���ع��ب ي��وم��ي��ة ت��ت��ف���ق��م 
حيث   ، ال��ري���ح  هبوب  عند 
فيه�  التنّقل  م�سّقة  يك�بدون 
الغب�ر  تط�ير  من   ، مرغمني 
الذي  م��ر  الأ  ، مك�ن  كل  يف 
ب�أمرا�س  ي�س�بون  يجعلهم 

الربو. و  احل�س��سية 
حي  �سك�ن  يط�لب  وعليه 
تدخل  ال��وادي  ببلدية  القدد 
اأجل  من  الولئية  ال�سلط�ت 
تنموية  م�����س���ري��ع  ب��رجم��ة 

داخلية. طرق�ت  واإجن�ز 
ي�سني حممد 

وتر�سيخ  لتدوين  مب�درة  يف 
ال���ذاك���رة ال��وط��ن��ي��ة ل��الأم��ة 
جمموعة  �رسعت  اجلزائرية، 
الأ�����س����دق�����ء واخل���دم����ت 
تب�سب�ست،  ببلدية  الإعالمية 
وت�سجيل  ت��وث��ي��ق  بعملية 
بعنوان  ت�ريخية  �سل�سلة 
بالدي(،  ت�ريخ  من  )حمط�ت 
م��ع امل����وؤرخ ال��روف��ي�����س��ور 
���س��ت���ذ  ر����س���وان ���س���ف��و اأ

الوادي. بج�معة  الت�ريخ 
اإعالمي�  وتوثق  توؤرخ  العملية 
لت�ريخ   مرة  لأول  والكرتوني� 

مبنطقة  الوطنية  امل��ق���وم��ة 
ال�ستعم�ر  �سد  ريغ  وادي 
من  ان��ط��الق���  ال��ف��رن�����س��ي، 
ق�ده�  التي  ال�سعبية  املق�ومة 
بن  حممد  ال�رسيف  من  كال 
علي  بن  و�سلم�ن  الله  عبد 
املق�رين  معركة  يف  اجلالبي 
نوفمر   29 يف  حدثت  التي 
ث�ين  تعتر  وال��ت��ي   ،1854
ب�جلنوب  �سعبية  م��ق���وم��ة 
بعد  اجل���زائ���ري  ال�����رسق��ي 
بقي�دة  الزع�ط�سة  مق�ومة 
 ،1849 �سنة  بوزي�ن  ال�سيخ 

اجلزائرية  الثورة  غ�ية  واىل 
الوطني  ال�ستقالل  وحتقيق 
وا����س���رتج����ع ال�����س��ي������س��ة 
هذه  تت�سمن  كم�  الوطنية، 
العديد  الت�ريخية  ال�سل�سلة 
م���ن الأح������داث وال��وق���ئ��ع 
لأول  تن�رس  التي  الت�ريخية 
املنطقة،  ت���ري��خ  ح��ول  م��رة 
بن�س�ط�ت  تعلق  م�  وخ��سة 
واحلركة  ال�سي��سية  الأحزاب 
النق�بية  واحلركة  الإ�سالحية 
خالل  الإ�سالمية  والك�س�فة 

الوطنية. احلركة  فرتة 
وح�����س��ب ال��روف��ي�����س��ور 
هذه  ت��ي  ت���أ �س�فو  ر���س��وان 
املب�درة الرقمية يف ظل وجود 
للجزائر  قوية  �سي��سية  ارادة 
ال��ذاك��رة  ل�سي�نة  اجل��دي��دة 
ر�س�لة  وت��ب��ل��ي��غ  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�ستقالل،  جليل  ال�سهداء 
على  وزي�دة  �س�فو  وي�سيف 
املعريف  النفج�ر  يعتر  ذلك 
تكنولوجي�  و�س�ئل  وتطور 
الت�����س���لت وامل��ع��ل��وم���ت 
���س������س��ي��ة  اح��د ال��دواف��ع الأ
واأخ�س  الرقمية،  للمب�درة 

املتحدث،  ذات  ح�سب  ب�لذكر 
التوا�سل  م��واق��ع  انت�س�ر 
اأ�سبحت  التي  الجتم�عي، 
يف  �س��سية  اأ مك�نة  حتتل 

اجلزائري. ال�سب�ب  يومي�ت 
الروفي�سور  �سجع  م�  ولعل 
ر���س��وان ���س���ف��و امل��ع��روف 
لت�ريخ  النموذجي  ب�هتم�مه 
احل�سور  ي�����س���  واأ املنطقة، 
ع��دة  يف  ل���ه  الإع����الم����ي 
و�س�حب  وطنية،  من��سب�ت 
املتعددة  التوثيقية  الأعم�ل 
التج�وب  ه��و  امل��ت��ن��وع��ة،  و 
ه��و جن�ح  امل��ب���درة  ه��ذه  م��ع 
طلبته  تدري�س  يف  جتربته 
بج�معة  ال��ت���ري��خ  ب��ق�����س��م 
ف��الم  الأ طريق  ع��ن  ال���وادي 
والتي  الت�ريخية  الوث�ئقية 
من  ك��ب��ريا  جت����وب����  لق����ت 
نت�ئج  وحققت  طلبته،  طرف 
ب���ه��رة م��ن ح��ي��ث ارت��ف���ع 
الوطنية  ال���روح  م�ستوى 
مب�  والف��ت��خ���ر  ب���لع��ت��زاز 
وال�سه�دة  املج�هدون  قدمه 

الوطن. لهذا  ت�سحي�ت  من 
الله عبد  بن  عم�ره 

احلي يعي�س ظروف احلياة البدائية

�ضكان حي القدد يطالبون بالتنمية!!

م�ضتعينا باأحداث ووقائع تاريخية تن�ضر لأول مرة حول تاريخ املنطقة

الربوفي�ضور ر�ضوان �ضافو يوؤرخ ملنطقة وادي ريغ عن طريق الو�ضائط الرقمية

رغم اكت�ضاف حالت جديدة لفريو�س كورونا 

اكتظاظ كبري للمواطنني اأمام م�ضلحة 
احلالة املدنية بحا�ضي خليفة

ت�����س��ه��د م�����س��ل��ح��ة احل���ل��ة 
خليفة  ح��سي  ببلدية  املدنية 
وال��ت��ي   ، ك��ب��ريا  اك��ت��ظ���ظ��� 
الأخ��رية  الآون��ة  يف  �سجلت 
لعدوى  حمتملة  ح�لت  عدة 
ف��ريو���س ك��ورون��� وال���ذي 
يف  كثريا  ن�سبته  ارتفعت 
التي  الإجراءات  رغم  البالد 
هذا  ملواجهة  الدولة  اتخذته� 
تقل�س  ورغم  الق�تل  الوب�ء 
ذلك  اأن  اإل  الوفي�ت  ع��دد 
املحلية  ال�سلط�ت  من  يتطلب 
اأخ��رى  ل��ي���ت  اآ ع��ن  البحث 
امل��واط��ن��ني  جتميع  م��ن  حت��د 
يف  املختلفة  امل�����س���ل��ح  يف 
حيث  وغ��ريه���  ال��ب��ل��دي���ت 
اك��ت��ف��ت م�����س��ل��ح��ة احل���ل��ة 
من  البلدية  ب��ذات  املدنية 
ل�ستقب�ل  موظف  تخ�سي�س 
املواطنني  من  الع�ئلة  دف�تر 
الوث�ئق  خمتلف  ل�ستخراج 
�سحبه�  ي�����س��ت��ل��زم  ال��ت��ي 
بعد  م��ع��دودة  دق�ئق  �سوى 
يف  ل��ي��ة  الآ الرقمنة  تطبيق 
التي  الوطن  بلدي�ت  جميع 
لكن  ال�����س��ع��داء  تنف�ست 
زم��ن  يف  ال��ط��واب��ري  ع���ودة 
العدوى  و�رسعة  الكورون� 

ي�س�هم  لن  الأ�سخ��س  بني 
الأزم���ة  ع��م��ر  تقلي�س  يف 
اأمده�  ط���ل  التي  ال�سحية 
وك��ل��ف��ت خ��زي��ن��ة ال��دول��ة 
لكن  الدين�رات  من  املاليري 
بعد  يرق  مل  املواطنني  وعي 
ال��ع��دوى  ه��ذه  حت��سي  اإىل 
رغ���م ب��ع�����س الإج������راءات 
تطبقه�  ال��ت��ي  ال��وق���ئ��ي��ة 
ب�لن�سبة  امل�س�لح  خمتلف 
لكن  ال��ك��م���م���ت  لرت����داء 
هذا  ل�رسا�سة  ك�ف  غري  ذلك 
انت�س�ره  و�رسعة  الفريو�س 
حديث  ويف  الأ�سخ��س  بني 
املت�بعني  اأح��د  مع  للتحرير 
ال�سحي  احل��ج��ر  ل�����س��وؤون 
اجلل�س�ت  غي�ب  اأن  املنزيل 
ال��ت��ح�����س��ي�����س��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف 
ف��ع���ل��ي���ت امل��ج��ت��م��ع امل��دين 
ح��ول خ��ط��ورة ه��ذا ال��وب���ء 
ال��ق���ت��ل وب��ح�����س��ور اأط��ب���ء 
الن�هقة  ف���واه  الأ ل�سك�ت 
م�سداقية  حول  وهن�ك  هن� 
ه��ذا  امل��واج��ه��ة  يف  ال��دول��ة 
الآن  حتى  فتك  الذي  الوب�ء 
الأ�سخ��س  من  الآلف  مبئ�ت 

الع�مل. يف 
مب�رك قدودة 



املنزيل  احلجر  مواقيت  تعديل  مت 
بلدي�ت   9 م�ستوى  على  اجلزئي 
يوم�،   15 ملدة  ب�سكرة  ولية  يف 
واإىل  زوال  الرابعة  من  وذل��ك 
اليوم  من  �سب�ح�  اخل�م�سة  غ�ية 
بي�ن  به  ف���د  اأ م�  ح�سب  امل��وايل، 

الثنني. اأم�س  الداخلية،  لوزارة 
امل�سدر  وف��ق  م���ر،  الأ ويتعلق 
ب��ب��ل��دي���ت ب�����س��ك��رة، ���س��ي��دي 
ب�لإ�س�فة  ج��الل،  واأولد  عقبة 
ال���وادي  زري��ب��ة  ط��ول��ق��ة،  اإىل 

خ�لد،  �سيدي  وكذا  والدو�سن، 
الن�قة. وعني  �ستمة 

اجلزئي  احلجر  اأن  البي�ن  واأو�سح 
عنه  ينجم  ال��ب��ل��دي���ت  ه��ذه  يف 
ن�سطة  الأ لكل  ال��ت���م  التوقف 
ال���ت���ج����ري���ة والق��ت�����س���دي��ة 
ذل��ك  يف  مب����  والج��ت��م���ع��ي��ة 
امل�س�فرين  نقل  حركة  توقيف 

ل�سي�رات. وا
ق/ج

اجل��رمي��ة  م��ك���ف��ح��ة  اط�����ر  يف 
اأ�سك�له�  مبختلف  احل�����رسي��ة 
ال�سكينة  و  م���ن  الأ ���س��م���ن   ،
الفرقة  عن��رس  متكنت  للموطنني، 
من  الأغواط  ولية  ب�أمن  اجلن�ئية 
تتكون  اجرامية  جمموعة  توقيف 
ت��رتواح  اأ�سخ��س  خم�سة  م��ن 
�سنة،   )27-47 ( بني  اأعم�رهم 
قي�م  مف�ده�  معلوم�ت  ورود  بعد 
املت�جرة  و  ب�حلي�زة  الأخرية  هذه 
مدينة  م�ستوى  على  ب�ملخدرات 

الأغواط،
حمكمة  خطة  و�سع  مت  ي��ن  اأ  -  
من  وج��ي��ز  ظ���رف  يف  م��ك��ن��ت 
حجز  و  فيهم  امل�ستبه  توقيف 

تهم ز بحو
كيف   – املخدرات  من  كمية   -

غ  980.5 ب�  قدرة  مع�لج 
بيع  ع���ئ��دات  من  م���يل  مبلغ   -

 664000 ب    قدر  ال�سموم  هذه 
جزائري دين�ر 

هواتف  اأرب��ع  اىل  ب�لإ�س�فة   -  
. لة نق�

الإجراءات  ملف  ا�ستكم�ل  بعد   
ب�  املتعلقة  للق�سية  اجل��زائ��ي��ة 
كيف   – امل���خ���درات  ح��ي���زة   (
قبل  من  املت�جرة  ق�سد  مع�لج 
ج��م���ع��ة اج��رام��ي��ة م��ن��ظ��م��ة – 
بطريقة  عقلية  ثرات  موؤ حي�زة 
ال�ستهالك  ق�سد  �رسعية  غري 
امل�ستبه  تقدمي  مت   .) ال�سخ�سي 
م������م ال�����س��ي��د وك��ي��ل  ف��ي��ه��م اأ
اجل���م���ه���وري���ة ل����دى حم��ك��م��ة 
اإىل  امللف  اأح�ل  الذي  الأغ��واط، 
بذات  التحقيق  ق��سي  ال�سيد 
يداع  ب�إ م��ر  اأ ال��ذي  و  املحكمة، 

املوؤقت. احلب�س  فيهم   امل�ستبه 
ق/ج

م����ن دائ���رة  ق���م��ت م�����س���ل��ح اأ
غرداية  لولية  الت�بعة  القرارة 
من  ال��ف���رط  ���س��ب��وع  الأ ب��ح��ر 
من  متكونة  ع�س�بة  توقيف 
 18 و  ���س��ن��ة   17 ���س��خ�����س��ني) 
الدراج�ت  �رسقة  متتهن   ،) �سنة 
قف�ل   الأ ك�رس  طريق  عن  الن�رية  
امل�����س���دة ل��ل�����رسق��ة امل��وج��ود 
اأن  ؛ح��ي��ث  ال��دراج��ة  م��ق��ود  يف 
اىل  ت��ع��ود  الق�سية  حيثي�ت 
ال��ف���رط   ج���وان  م��ن   28 ليلة  
التي  الإج�����راءات  م��ع  مت��سي� 
دائ��رة  اأم��ن  م�س�لح   �سطرته� 
الليلية  ال��ف��رتات  يف  ال��ق��رارة 
منظم�  ن�س�ط�  �سجلت  م�  بعد 
�سبط  ليتم   الدراج�ت  ل�رسق�ت 
ب�سدد  تلب�س  ح�لة  يف  �سخ�سني 

مت  مب��رسة  ن�رية،  دراجة  �رسقة 
مقر  اىل  حتويلهم�  و  توقيفهم� 
التي  التحقيق�ت  الدائرة،  اأم��ن 
اأظهرت  ال�رسطة  به�  ب��رست 
يف  ي�����س��ت��ع��م��الن��ه  ا  ���س��ل��وب���  اأ
قفل  ك�رس  طريق  عن  ال�رسقة 
يق�رب  م�  �رسقة  مت  حيث  املقود 
ال�سلوب  بنف�س  درج���ت    10
يف  املتبع  املمنهج   و  املحرتف 
اأدى  مم�  املنظمة  ال�رسق�ت  كل  
لهذه  المن  م�س�لح  تفطن  اىل 
بهذه  الإط���ح��ة  لتتم  العملي�ت 
وتقديهم  امل��ح��رتف��ة  الع�س�بة 
املخت�سة  الق�س�ئية  اجله�ت  اىل 
الإجراءات  ك�فة  ا�ستكم�ل  بعد 

. نية نو لق� ا
�سنيني  رفيق 

املق�طعة  �سك�ن   م�����س  اأ ق���دم  اأ
تنظيم  علي  م�سعد،  داري���ة  الإ
وق���ف���ة اح��ت��ج���ج��ي��ة راف��ع��ني 
ال�سلط�ت  من  تطلب  �سع�رات 
ق�ئمة  �سمن  اإدراج��ه��م  العلي� 
التخفي�س  م��ن  امل�ستفيدين  
تتم   التى  الكهرب�ء  ت�سعرية  يف 
التخ�سي�س  ح�س�ب  طريق  عن 
والذي   302-089 رقم  اخل��س 
اخل������س  ب���ل�����س��ن��دوق  ي�سمي 
والذي  اجلنوب  من�طق  لتطوير 
ولي����ت  ع�����رس  م��ن��ه  ت�ستفيد 

ت�رسيحهم  يف  ،ال�سك�ن  جنوبية 
اجلزائرية"،  "التحرير  جل��ري��دة 
الكهرب�ء  ي�ستهلكون  انهم  اأكدو 
ال�سيف  ف�سل  يف   خ��سة  بكرثة 
بع�س  يف  ت�سل  الف�تورة  وان 
 7000 م��ن  اأك���رث  ايل  الح��ي���ن 
الول  ال��وزي��ر  مط�لبني  دي��ن���ر؛ 
�سمن  ودجمهم  الع�جل  ب�لتدخل 
بدعم  اخل������س  اجل��ن��وب  برن�مج 

 . الكهرب�ء  ت�سعرية 
م�سطفى بوخ�لفة 

املق�طعة  �سك�ن  من  العديد  خرج 
جنوب  الواقعة  م�سعد   داري��ة  الإ
�سلمية  وقفة  يف  اجللفة،  ولي��ة 
م�سددة  وق�ئية  اإج���راءات  حت��ت 
كق�سيتن�  �سع�رات،  عدة  رافعني 
"وي�  اجل����ن����وب....    ���س��ن��دوق 
فواتري  اأرهقتن�  الرئي�س  �سي�دة 
للمط�لبة  وذل��ك   الكهرب�ء...". 
،خ��سة  اجلنوب  �سندوق  بتفعيل 
جغرافي�  تقع  املق�طعة  ذات  واأن 
حيث   ، اجل���زائ���ري  اجل��ن��وب  يف 
جلريدة  املواطنني  من  العديد  اأكد 
نه  واأ �رسعي،  مطلبهم  اأن  التحرير، 

من  املتكررة  النداءات  من  ب�لرغم 
يتحقق،  مل  مطلبهم  اأن  اإل  طرفهم 
رئي�س  ال�����س��ي��د  ن������س��دو  ح��ي��ث 
تبون  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  اجل��م��ه��وري��ة 
من  للبالد  العلي�  ال�سلط�ت  وكذا 
و  �س��سي  الأ مطلبهم  تلبية  اأجل 
وذلك  اجلنوب  �سندوق  تفعيل 
مزاي�  م��ن  ���س��ت��ف���دة  الإ اأج��ل  م��ن 

اجلنوب. �سندوق  متويل 
املق�طعة  تعرف  ذاته  ال�سي�ق  يف 
ت�سم  وال��ت��ي  م�سعد  داري����ة  الإ
م�سعد  و  البطمة  في�س  دائرتي 
ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ك���ب���ريا  ت��ع��ط��ال 

على  �سك�نه�  يعي�س  ،وك���ذا 
لفواتري  الكبري  الرت��ف���ع  وق��ع 
ف�سل  يف  خ������س��ة  ال��ك��ه��رب���ء 
العديد  ت�ستفيد  ،حيث  ال�سيف 
املج�ورة  اجلنوبية  الولي�ت  من 
مع  احل����دود  ت��ت��ق������س��م  وال���ت���ي 
ورقلة  كولية  م�سعد،  مق�طعة 
امتي�زات  من  وب�سكرة  وغرداية 
اجلنوب  �سندوق  متويل  ميزانية 
الكهرب�ء  ف��وات��ري  يف  ،خ������س��ة 
ب�ملئة   50 بن�سبة  املنخف�سة 
لتي  اأ امل��زاي���  م��ن  العديد  وك��ذا 
م�سعد  مق�طعة  �سك�ن  منه�  ُحرم 

للجنوب  اجلغرايف  انتم�ئهم  رغم 
املواطن  ك�هل  اأثقل  ،مم�  اجلزائري 
اأمل  على  يبقى  ال��ذي  الب�سيط 
يف  اجلنوب  متويل  ميزانية  تفعيل 

املق�طعة. ذات 
�سنة  الرئ��سي  املر�سوم  اأن  يذكر 
جنوب  �سم  على  ين�س   1993
يف  الكبري،  للجنوب  اجللفة  ولية 
العلي�  ال�سلط�ت  تلتفت  اأن  انتظ�ر 
كم�  )منعم(  �سك�ن  ملط�لب  للبالد 
واإدراجه�  ت�سميته�  لزواره�  يحلو 

اجلنوب. متويل  ميزانية  �سمن 
حممد.راقد  

من  الطوابري  جديد  من  ع�دت 
املدعم  حليب  بكي�س  الظفر  اجل 
ا�سبح  اي��ن  ورق��ل��ة،  ب��ولي��ة 
خرق  يف  يب�لون  ل  املواطنون 
الوق�ئية  الج��رائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري 
�سبيل  يف  كورون�  فريو�س  �سد 
حليب؛  كي�س  على  احل�سول 
ي�ستدعي  ال���ذي  م���ر  الأ وه��و 
ملع�جلة  املعنية  اجله�ت  تدخل 

بعدم�  خ��سة  ال��ظ���ه��رة  ه��ذه 
كبريا  ارتف�ع�  الولية  عرفت 

ب�لفريو�س. امل�س�بني  عدد  يف 
من  العديد  اأ���س��وات  تع�لت 
ال�سحي  ل��ل�����س���أن  املتتبعني 
تدخل  ب�رسورة  ورقلة  بولية 
حل  لإيج�د  املعنية       اجله�ت 
ي�سنعه�  التي  الطوابري  لظ�هرة 
من  املحالت،  ام���م  املواطنون 

حليب  كي�س  على  احل�سول  اجل 
م��دع��م خم��رتق��ني الج����راءات 
مب�س�فة  مب�لني  غ��ري  الوق�ئية 
ب�ت  ال��ذي  الم��ر  وهو  م���ن،  الأ
يف  خ��سة  الع�مة  �سحة  يهدد 
متر  التي  ال�سعبة  الظروف  ظل 

البالد. به� 
ارج��ع  امل��واط��ن��ون  جهته  وم��ن 
كي�س  يف  ن���درة  اىل  ال�سبب 

الم���ر  وه  امل���دع���م  احل��ل��ي��ب 
اخ��رتاق  عليهم  ف��ر���س  ال���دي 
غري  ال��وق���ئ��ي��ة  الج������راءات 
مط�لبني  كورون�  بخطر  مب�لني 
توفري  ب�����رسورة  امل�����س��وؤول��ني 
الطوابري  لتجنب  امل����دة  ه��ده 
امل�س�بني  ع��دد  م��ن  والتقليل 

 . ب�لفريو�س  
ف��سل بن  يو�سف 
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معاناة كبرية يعي�ضها رعايا ليبيون مبعرب 
الدبداب احلدودي

التجاين القلوب  نزهة 
---------------- 

ال�سوء  اإعالمية  تق�رير  �سلطت  و 
يف  ع�لقة  ليبية  ع���ئ��الت  على 
غدام�س    الدبداب-  احلدودي  املعر 
وذك��رت   ، ليبي�  و  اجل��زائ��ر  ب��ني 
من  الع�رسات  مع�ن�ة  التق�رير 
�سب�ب  م��ن  الليبيني  ال��رع���ي��� 
املعر  على  واأط��ف���ل  وع���ئ��الت 
غدام�س،   – ال��دب��داب  احل���دودي 
اإذن  على  احل�����س��ول  م���ل  اأ على 
والعودة  اجلزائري  الرتاب  ملغ�درة 
امل�س�در  اأو�سحت  و  ليبي�..  اإىل 
الع�لقة  الليبية  ال��ع���ئ��الت  اأن 
�سعبة  معي�سية  اأو�س�ع�  تعي�س  
احل��رارة  درج���ت  ارتف�ع  ظل  يف 
طول  ب�سبب  املرتدية،  والأو�س�ع 
لقرار  ط�ل  الذي  انتظ�رهم  مدة 
اجلزائرية  العلي�  ال�سلط�ت  من 
يكن  مل  و  ب�خلروج..  لهم  لل�سم�ح 
اأن  اللليبيني  الع�لقني  بح�سب�ن 
الإعالن  بعد  بلدهم  اإىل  عودتهم 

منع  قرار  ب�سبب   احلدود  غلق  عن 
خروج�   و  دخول  املواطنني  تنقل 
التي  الوق�ئية  التدابري  اط�ر  يف 
لوب�ء  للت�سدي  البالد  اتخذته� 
���س��ه��ر،  ك���ورون���� م��ن��ذ ث��الث��ة اأ
يف  �س�بيع  اأ البق�ء  �ستكلفهم  
احلدودي  الدبداب   معر  �س�ح�ت 
ب�لعبور..  لهم   ال�سم�ح  لنتظ�ر   ،
املغلقة  املعر احلدودي   بواب�ت      
اإل  منهم  ك�ن  فم�   ، اأم�مهم  وقفت 
ُي�س�عف  فيم�  العراء  يف  النتظ�ر 
اب��ت��ع���د ال��ع���ئ��الت ع��ن ذوي��ه��م 
ر�سدت  حيث   ، مع�ن�تهم  م��ن 
كثري  ن��وم  ال��ك���م��راء  ع��د���س���ت 
انتظ�راً  العراء  يف  الع�لقني  من 
وجوههم  يف  الدبداب  معر  لفتح 
ف�سل  مع  اأي�سً�  يتزامن  م�  وهو 
وهم  املرتفعة   واحل��رارة  ال�سيف 
من  ع���دد  وع�����دت   .. ع���ل��ق��ون 
الع��سمة  اجلزائر  اإىل  الع�ئالت 
ال�سلط�ت  ت�رسيح  ت���أخ��ر  بعد 
ك��سفني   ، ليبي�  اإىل  ب�لدخول  لهم 

حيث  للع�لقني  وقعت  �ٍس  م�آ عن 
التواأمني  طفليه�  ح�مل  اأم  فقدت 
�سحية  ظروف  يف  النتظ�ر  ثن�ء  اأ
 ، لئقة  وغري  �سعبة  ومعي�سية 
ال�سك�ن  تع�ون  الع�لقون  اأكد  فيم� 
ال��دب��داب  منطقة  يف  املحليني 
لليبيني  بوابهم  اأ وفتحوا  معهم، 
من  عليهم  التخفيف  اأم��ل  على 
الع�لقون  ط�لت..  التي  مع�ن�تهم 
يكونوا  مل  ب�ملعر  اجل��زائ��ري��ون 
الليبيني  نظرائهم  من  ح�ل  اأح�سن 
فراد  اأ ع�رسة  حوايل  يقبع  حيث   ،
ليبي�   دولة  يف  يعملون  جزائريني 
ال�سم�س  حرارة  حتت  امراأة  بينهم 
يف  �سعبة  ظ��روف  ويف  احل���رق��ة 
لهم  ي�سمح  ترخي�س  ان��ت��ظ���ر 
 .. ال��وط��ن  اأر����س  اىل  ب���ل��دخ��ول 
ال�سعبي  ب�ملجل�س  الن�ئب  وك�سف 
الهزة  ايليزي  ولية  عن  الوطني 
نه  ب�أ  ، �سحفي   مل�سدر  حممد 
اخل�رجية  لوزير  الن�سغ�ل  نقل 
اجل���زائ���ري ���س��ري ب���وق����دوم ، 

هن�ك  �سيكون  نه  ب�أ له  اأك��د  ي��ن  اأ
ي����م  ان��ف��راج ل��الأزم��ة  خ��الل الأ
تكون  اأن  يرجح  والتي   ، الق�دمة 
ال�����س��م���ح ل��ه��م مب��غ���درة اأر����س 
الطرف  مع  التن�سيق  بعد  الوطن 
بلدية  اأع��ي���ن  ق���م  فيم�  الليبي، 
ايليزي  بولية  اإدري�س  عمر  برج 
ايليزي  ولي���ة  وايل  مب��را���س��ل��ة 
الرع�ي�  من  لعدد  ال�سم�ح  ق�سد 
عر  ب�خلروج  الع�لقني  الليبيني 
ق�مت  جهته�  من   ، الدبداب  معر 
بغدام�س  املحلية    ال�سلط�ت 
من  طرابل�س  الع��سمة  مبرا�سلة 
يف   ، ب�لدخول  لهم  ال�سم�ح  اأجل 
ي���م  الأ عنه  �ست�سفر  م�  انتظ�ر 

.. امل�سدر  ذات  ي�سيف  الق�دمة. 
رئي�س  الع�ئالت  هذه  ون��سدت 
تبون  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  اجل��م��ه��وري��ة 
والنظر  م�سكلتهم  حلل  ب�لتدخل، 
وال�سم�ح  الن�س�نية  بعني  اليهم 
ليبي�  يف  دي�رهم  اإىل  ب�لعودة  لهن 

يلوم كل  بالعبور، يف حني  لها  ال�ضماح  بانتظار  الليبية  الليبية عالقة يف احلدود اجلزائرية  العائالت  ل تزال ع�ضرات 
لها  ماأوى  التي ل جتد  الأ�ضر  الكثري من  لتعاين   ، تباطئها يف عملية عبورهم  ب�ضبب   ، امل�ضافرين احلكومة اجلزائرية 

هناك ، مرارة الت�ضرد، و امل�ضري املجهول ..

�ضعبة  اأو�ضاعا  حجر جزئي على 9 بلديات يف ب�ضكرةيعي�ضون  

 توقيف جماعة اأ�ضرار بالأغواط 

توقيف ع�ضابة بالقرارة بغرداية 

�ضكان املناطق اجلنوبية  باجللفة 
يطالبون بال�ضتفادة من برنامج دعم 

الكهرباء 

بعد اأن خرجوا يف م�ضرية �ضلمية

�ضكان م�ضعد يوؤكدون اأن �ضندوق اجلنوب حق م�ضروع

مواطنون يعّر�ضون اأنف�ضهم خلطر العدوى بالكورونا يف �ضبيل كي�س حليب مدعم



جواريات العدد07
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�ضكان حي زبانة بتيارت يحتجون و يطالبون 
ب�ضكنات لئقة

بلرام�ضة /ب 
-----------------

عن  العم�رات  بهذه  الق�طنة  الع�ئالت  عرت 
الو�سعية  اإزاء  ال�سديدين  تذمره�  و  �سخطه� 
املحلية،  ال�سلط�ت  مراأى   اأم�م  يعي�سونه�،  التي 
التي مل تعر اأي اهتم�م خلطر النهي�ر التي يحدق 
بهم  ب�ل�س�فة  اىل ال�سيق ال�سديد ،حيث انه ل 
ميكن ان ت�ستوعب هذه ال�سقق املهرتئة  اأكرث من 
فردين او ثالثة و الأدهى و الأمر، انن� وجدن� اكرث 
اأ�سح�به�  التي يع�ين  ال�سقة  من ع�ئلتني بنف�س 
مي�ه  روائح  انت�س�ر  اإىل  ب�لإ�س�فة   ، �سمت  يف 
ال�رسف ال�سحي التي تنبعث  من خمتلف اأرك�ن 
احلي ب�سبب ت�سدع القنوات. كم� اأنهم اأكدوا ان 

اجلرذان تق��سمهم احلي�ة . م� ُينذر بخطورة تف�ّسي 
اإىل الوف�ة.و هو  اأمرا�س بني الق�طنني قد توؤّدي 
الأمر الذي اأث�ر غ�سبهم  ب�لرغم  من ال�سك�وى 
املتكررة املقدمة اىل امل�س�لح املعنية . غري اأن دار 
ال�سلط�ت  ووعود  ح�له�،  على  تزال  م�  لقم�ن 
برتحيلهم ب�تت جمرد وعود ك�ذبة. ال�سك�ن و يف 
حديثهم ل"التحرير" اأكدوا اأن امل�سوؤولني املحليني 
ت�س�وى  ل  اأنه�  يبدو  التي  حلي�تهم  يكرتثون  ل 
�سيئ� ح�سبهم-.رغم املط�لب امللحة.  هذا.. ويبقى 
املت�رسرون يتجرعون  ويالت البوؤ�س و احلرم�ن  
و ين��سدون ال�سلط�ت املحلية من اجل ترحيلهم 
اىل �سكن�ت لئقة و انت�س�لهم من اجلحيم الذين 

يتخبطون فيه ل�سنوات طويلة. 

احتج الع�ضرات من �ضكان حي  زبانة مبدينة تيارت على الو�ضعية الكارثية التي تتواجد عليها عماراتهم، و التي باتت مهددة 
بالنهيار على روؤو�س قاطينيها يف اأية حلظة نتيجة الت�ضدعات و الت�ضققات التي ظهرت عليها ، مما اأدى اىل تاآكل اجلدران و 

ال�ضالمل ، حيث قاموا بغلق الطريق و رفعوا  لفتات كتبوا عليها عدة �ضعارات تندد بالتهمي�س و الوعود الكاذبة ...

عماراتهم حتت�ضر وال�ضلطات يف �ضبات عميق 

للمي�ه  اجلزائرية  اإيرادات  تراجع��ت 
ب�ملئة   93 بن�سبة  ميل��ة   وح��دة 
كورون�  فريو�س  ظهور  بداية  منذ 
يتعلق   فيم�  خ��سة   ،19 كوفيد 
ال�ستهالك  ف��وات��ري  بتح�سيل 
متثل  والتي  املن�زل  بفئة  املتعلقة 
الوحدة  اإيرادات  يف  الأكر  الن�سبة 
الديون  تراكم  من  تع�ين  جعله�  مم� 
اأو  ال�سحة،  على  ال�سلبي  وت�أثريه� 
ح�سبم�  للوحدة  امل�لية  الو�سعية 
���رسح��ت ب��ه م�����س��وؤول��ة الع��الم 
والت�����س���ل اأم��ي��ن��ة ع��ب��د ال��دامي 
املكلفة  واأ�س�فت   .   " "للتحرير 
وحدة  م�ستحق�ت  اأن   ب�لعالم  
ارتفعت   للمي�ه  للجزائرية  ميلة  
نه�ية  �سنتيم  ملي�ر    133 اىل 
فئة  متثل  و  املن�رسم؛  جوان  �سهر 
51 ب�ملئة من جمموع  املن�زل ن�سبة 
اعترت  .و  امل�ستحق�ت   ه��ذه 
الوحدة  عملية حت�سيل  اأن  حمدثتن� 
زب�ئنه�  خمتلف  من  مل�ستحق�ته� 
اخلدمة  ل�ستمرار  �رسوري�  �رسط� 
ت�سرّي  واأن��ه���  خ��سة  العمومية 
بلدية   32 جمموع  من  بلدية   23

من  الأخ��رى  هي  لتمكينه�  وذلك 
يف  تراكمت  التي  ديونه�،  ت�سديد 
تك�ليف  ومواجهة  الخرية  الآونة 
العالم  م�سوؤولة  الت�سيري.  واأعب�ء 
وحدة  م�ستوى  على  والت�س�ل 
ميلة للجزائرية للمي�ه  وجهت نداء 
فواتري  ت�سديد  اأجل  من  للمواطنني 
ب�لتقرب  وذل��ك  امل���ء  ا�ستهالك 
املتواجدة  التج�رية  وك�لته�  من 
ال��ولي��ة،   ب��ل��دي���ت  خمتلف  ع��ر 
ت�سهيالت  ل��ه��م  ���س��ت��ق��دم  اأي���ن 
من  يع�نون  الذين  خ��سة  الدفع 
عليهم  وتراكمت  م�لية  �سعوب�ت 

الديون ،
مك�تب  عر  ت�سديده�  ميكنهم  كم� 
ال��دف��ع  ط��ري��ق  ع��ن  اأو  ال��ري��د 
حل�ملي  الريد  عر  الل��ك��رتوين 
املوقع  على  الذهبية  البط�قة 
حل�ملي  اأو   www.poste.dz
موقع  CIB على  البنكية  البط�قة  
 www.ade.dz  ، للمي�ه  اجلزائرية 
لوحدة  ب�لإعالم  املكلفة  ت�سيف 

للمي�ه.  للجزائرية  ميلة 
مهن�وي بوجمعة 

فريو�س كورونا اأّثر �ضلبا على عملية  
حت�ضيل م�ضتحقات  وحدة اجلزائرية 

للمياه مبيلة  

املدنية  احلم�ية  م�س�لح  نظمت 
حملة  اأم�����س،  ق�سنطينة   ب��ولي��ة 
وا�سعة  لتعقيم و تطهري اأحي�ء بلدية 
ق�سنطينة ، مت ت�سخري لهذه العملية 
قي�دة  03 �سي�رات   ، اآلية تدخل   14
مت  حيث  مدنية.  حم�ية  عون   45 و 
تق�سيم  فرق املكلفني بهذه العملية 
عدة  العملية  م�ست  و  اأف��وج،  اإىل 
مرورا  بلوزداد   �س�رع  منه�   اأحي�ء 
ب�ملقرة املركزية و  اإىل غ�ية حمطة  
نه�ية للرتامواي، ال�سندوق الوطني 
لل�سم�ن الإجتم�عي ،  حي الكدية ، 
م�سجد ال�ستقالل ، مديرية الرتبية 
الأمن  مديرية   ، اجلهوي  املتحف   ،

نهج   ، امل���ل��ي��ة  ن���زل  و  ال��ولئ��ي 
الأمري  م�سجد  غ�ية  اإىل  املح�ربني 
حممد  الثق�يف  املركب  الق�در،  عبد 
عواطي  �س�رع   ، خليفة  اآل  العيد 
و  خل�رس  كوحيل  حي   ، م�سطفى 
رم�س�ن  عب�ن  �س�رع  فياليل  حي 
زيغود  �س�رع   ، املركزي  الريد   ،
يو�سف و �س�رع العربي بن مهيدي 
كم�  القنطرة،  ب�ب  ج�رس  غ�ية  اإىل 
ج�رس   ، �سريت�  نزل  العملية  م�ست 
و  احل�فالت  حمطة   ، را�سد  �سيدي 

حمطة القط�ر ب�ب القنطرة.
اأم� الفرق الأخرى فقد ت�بعة عملي�ت 
مع  تزامن�  احلرائق،  ل�سيم�  اأخ��رى 

ج�ء  ح�سبم�  احل��رارة،  درجة  ارتف�ع 
خلفت  املدنية.   احلم�ية  بي�ن  يف 
خ�س�ئر  اأم�س،  �سبت  التي  احلرائق 
الزراعية،  املح��سيل  يف  كبرية 
ب��ولي��ة  ب��ل��دي���ت   06 يف  �سبت 
م�س�لح  تدخلت  اأي��ن     ، ق�ستطينة 
مت   ، النريان  لإخم�د  املدنية  احلم�ية 
�س�حن�ت   08 العملية  لهذه  ت�سخري 
اإطف�ء و 26 عون تدخل ، و �سجلت 
احلم�ية املدنية اتالف 19 هكت�را من 
القمح ال�سلب، ب�لإ�س�فة اإىل اإتالف 
القندول  و  الدي�س  من  هكت�ر   2
اأرجعت  و  ح�س�ئد،  هكت�ر   17 و 
عدم  اإىل  الأ�سب�ب  امل�س�لح  ذات 

من  الوق�ئية،  ب���لإج��راءات  التقيد 
املدنية   احلم�ية  فرقة  تدخلت  جهته� 
اخل��روب   بلدية  اجلمعي   قطو�س 
اأم�س  يف حدود ال�س�عة 15 و 30د 
بحي  م��سيني�س� منطقة ح ، و ذلك 
عدادا   20 نحرتاق  ح�دث  اأجل  من 
خزانة  يف  جممعة  ك�نت  كهرب�ئي� 
من  متكونة  لعم�رة  الأول  ب�لط�بق 
احلريق  طوابق،  و09  اأر�سي  ط�بق 
مع  الفرقة   ذات  طرف  من  اأخمد 
القي�م  و  العم�رة،   ب�قي   حم�ية 
الت�م  الت�أكد  حتى  احلرا�سة  بعملية 
تزال  م�  الأ�سب�ب  الإخ��م���د،  من 

جمهولة.                   علجية عي�س

بق�ضنطينة لالأحياء  تعقيم  و  تطهري  حملة  يف  مدنية  حماية  عون   45
يف اإطار مكافحة فريو�س كورونا كوفيد 19

اللجنة  اجتم�ع  يف  موؤخرا  تقرر 
ال��ولئ��ي��ة ل��ل�����رساك��ة واإع����داد 
للتكوين  البيداغوجية  اخلريطة 
واملنعقد  �سعيدة  لولية  املهني 
الولية  مبقر  املح��رسات  بق�عة 
 ، املن�رسم  الأ���س��ب��وع  منت�سف 
وم�سوؤويل  الولية  وايل  برئ��سة 
امل�ستمر  ال��ت��ح��ي��ني  ال��ق��ط���ع، 
و  للتكوين  الولئي�ة  للخريطة 
احلقيقية  الحتي�ج�ت  مع  تكييفه� 
خمتلف  ط��رف  م��ن  عنه��  املعر 
يف  خ��سًة  امل�س�ركة  القط�ع�ت 
البن����ء   ، الفالح���ة  جم���لت 
ال�سن�ع�ة  العمومي���ة،  والأ�سغ�ل 
ال�سي�حة  و  الفندقة  التقليدية، 
ب���لإ���س���ف��ة  اخل��دم���ت  ح���رف  و 
للتكوين  ف����ر�س  فت��ح  اإىل 
ذات  التقنية  التخ�س�س�ت  يف 
على  املبني  ب�لقت�س�د  العالق�ة 
على  املجتمعون  اكد  املعرف��ة.كم� 
يعد  املهني  التكوين  قط�ع  ان 
بتحقيق  الكفيل  و  الأمثل  الف�س�ء 
ب�سفة  التكوين  ط�لبي  طموح�ت 
خ��سة،  ب�سفة  ال�سب�ب  و  ع�مة 
ان  اإىل  القط�ع  م�سوؤول  اأ�س�ر  كم� 
ال�سلط�ت  ت�سعى دوم� اإىل جت�سيد 
ب�هتم�م��ت  املتعلق��ة  املق�رب���ة 
التكوين  على  املقبل  ال�سب���ب 

من جهة و متطلب�ت �سوق ال�سغل 
ب�لت�يل  و  اأخرى،  جهة  م�ن  املحلي 
تقلي�س  يف  الفع�لة  امل�س�هم��ة 
مع  التحدي  البط�لة،ورفع  �سبح 
اإ�سالح�ت  اإ�سرتاتيجية  تبني 
ج��ذري�����ة وه���م��������ة ع��ر م��راح��ل 
اجل��وان��ب  خمتلف  مت�س  م��ت��ع��ددة 
البيداخوجية و امل�لية و الإداري����ة.
الولية  ان  ال�سي�ق  م�سريا يف ذات 
م�   ، رعوية  فالحية  منطقة  تعتر 
تطوير  �رسورة  اإىل  ح�سبه  يدعو 
ال��رع��ي م��ن خ��الل  ال��ف��الح��ة و 
ت�طري  و  الرعوية  امل�س�ح�ت  حم�ية 
انه  الإ�س�رة  املوالني.مع  و  املربيني 
تتم��سى  تخ�س�س�ت  �سبط  مت 
وفقً�  ال�سغل  �سوق  متطلب�ت  مع 
 96 ،منه�  املنطقة  خل�سو�سي�ت 
�سعبة   15 على  موزعة  تخ�س�س� 
مهنية  �سعبة   23 اأ�سل  من  مهنية 
�سبتمر  �سهر  املهني  للدخول  
من�سب�   3222 بط�قة   ،2020
التكوين  على  ،وزع��ت  تكويني� 
بط�قة  دول���ة   ب�سه�دة  امل��ت��وج 
تكويني�،اإ�س�فة  من�سب�   2142
 1145 ب  الإق�مي  التكوين  اإىل 
 787 تخ�سي�س  مت  ،كم�  من�سب� 
من�سب� خ��س� ب�لتكوين عن طريق 
التمهني  .                ع�مر ال�سب�عي

تخ�ضي�س اأكرث من 3200 من�ضب 
تكويني للدخول املهني املقبل ب�ضعيدة

       ••)احلرائق تخّلف خ�ضائر كبرية يف املحا�ضيل الزراعية(  ••)و احرتاق 20 عدادا كهربائيا مبدينة ما�ضيني�ضا دائرة اخلروب( 

دع� الط�قم الطبي  بولية بج�ية 
اللتزام  الولية،  مواطني  ك�فة 
وال�سحية  الوق�ئية  ب�لتدابري 
خالل  من  الدولة  اأقرته�  التي 
الوطنية  واللجنة  ال�سحة  وزارة 
واأكد  كورون�،  لفريو�س  املت�بعة 
ال��ط���ق��م ال��ط��ب��ي ال��ع���م��ل يف 
اجل�معي  امل�ست�سفى  م��ن  ك��ل 
وم�ست�سفى  ع��م��ران  خ��ل��ي��ل 
وم�ست�سفى  ب�أقبو  علي  اأقلول 
الن�سب�ط  اأن  ..على  خراطة 
ال�سالمة  لقواعد  والم��ت��ث���ل 
الوحيد  ال�سبيل  هو  ال�سحية 
خطر  من  الوق�ية  ي�سمن  الذي 

الداء  هذا  ي�سببه�   التي  العدوى 
يف  قلق  ي�سكل  اأ�سحى  ،الذي 
والجتم�عي  الطبي  الو�سط 
الأي�م  يف  ت�سجيل  بعد  وهذا   ،
يف  حم�سو�س  ارتف�ع  الأخ��رية  
فيهم  امل�ستبه  و  الإ�س�ب�ت  عدد 
اح�س�وؤه�  مّت  التي  الأرق�م  لعّل   ،
النت�س�ر  ���رسع��ة  على  دل��ي��ل 
ال��ق��راءة    ذل���ك  اإىل  اأ���س��ف   ،
للو�سعية  املت�أينة   و  التحليلية 
العدوى  اأن  اإىل  ت�سري  الوب�ئية 
اأغلبية  امل��رة   ه��ذه  م�ست   قد 
اأن  يعني  مم�   ، الولية  بلدي�ت 
وا�ستهت�رهم   املواطنني  تال�سي 

خطورة  بجدية  الكرتاث  وعدم 
زي����دة  وراء   ك���ن��ت  ال��وب���ء 
هذا  ويحدث   ، العدوى  تف�سي 
الق�ئمون  ظن  الذي  الوقت  يف 
ب�لولية   ال�سحة   قط�ع  على 
كوفيد  ج�ئحة  مل�س�ر  واملت�بعون 
اأدنى  اأو  قو�سني  ق�ب  اأن��ه   19
حيث    ، خطورته�   زوال  م��ن 
بعد   ، املر�سى  اأع��داد  تقل�ست 
ط�قم�  وبداأ   ، الداء  هذا  انح�س�ر 
ي�ستعيدان   والتمري�س  الطبي 
التي  املف�ج�أة  لكن   ، راحتهم�  
عودة  يف  تتمثل  اجلميع  اأذهلت 
م�  وهو   ، جديد  من  النت�س�ر 

الأم��ر  ه��ل   ا�ستف�س�ر،  يطرح 
اأم  الأوىل  للموجة  ا�ستكم�ل  هو 
هي موجة ث�نية ب�سدد  الظهور 
على ال�س�حة ، وعليه ف�إن احرتام 
ال�سحية   ال�����س��الم��ة  ق��واع��د 
لالإجراءات  ال�س�رم  والمتث�ل 
اأدنى  وبدون  تبقى  الحرتازية   
للوق�ية  الوحيد  املنوال  �سك، 
دعوة  وه��ذه   ، املر�س  ه��ذا  من 
اجلي�س  اأر�سله�  واإن�س�نية  اأخوية 
حتمل  املواطنني  لك�فة  الأبي�س  
دلل��ة  وذات  �س�ميًة   م��ع���يَن 
الوق�ية  ثم  الوق�ية  هدفه�  ثمينة 
......ثم الوق�ية .             ك. ت

 الطاقم الطبي  يدعو املواطنني  اىل اللتزام بتدابري
 ال�ضالمة ال�ضحية ببجاية 

الت�بعون  امل��ت��ع���ق��دون  ال��ع��م���ل  نظم 
عقودهم  واملنتهية  الجتم�عي  للن�س�ط 
مقر  اأم�م   وpidوقفةاحتج�جية   dais
اإع�دةفتح  ب�رسورة   مط�لبني  الولية 
daisوحتويله�  العقوداملنتهيةpidو 
املب��رس  الإدم�ج  وكذا  الت�سغيل  ملديرية 
مع  الأق��دم��ي��ة،  ح�سب  امل�����رسوط  غ��ري 
واإلغ�ء  الإدم�ج  اخلرةاأثن�ء  �رسط  اإلغ�ء 

ب35�سنة،  املحددة  ال�سن  �رسط  مع�دلة 
تع�سفي�  املوقوفني  اإدم�ج  اإىل  ب�لإ�س�فة 
ال�سبكة  واإدم�ج عم�ل  الأ�سب�ب  ملختلف 
قيد،كم�  اأو  ���رسط  دون  الجتم�عية 
هذه  يف  امل�س�ركني  بع�س  لن�  ���رسح 
بهم  ات�س�لن�  لدى  الحتج�جية  الوقفة 
املنتهيةالت�بعون  العقود  فئة  نحن  ق�ئلني 
مبختلف  عملوا  ممن  الت�س�من  ل��وزارة 

املدة،  الإدارية بعقود حمددة  املوؤ�س�س�ت 
الإدم���ج  على  امل�س�عدة  اأ�س��س  على 
لأ�سح�ب  ب�لن�سبة  ع�مني  ملدة  املهني 
اأخرى  مب�ستوي�ت  ال�سه�دات،و6�سنوات 
العقد  نه�ية  بعد  البط�لة  على  واأُِحلن� 
بدعوى التق�سف و�سعف اخلزينة اأو عدم 
توفر من��سب، ومن يومه� ونحن نع�ين 
التجديد  يف  حق  لن�  البط�لة،ولي�س  من 

من  ال�ستف�دة  حتى  العقد،اأو  متديد  اأو 
مر�سوم  من  اإق�س�وؤن�  ومت  اأخرى،  �سيغة 
ل�سن�  واأنن�  العقد  نه�ية  بحجة  الإدم�ج 
ُحّول نظراوؤن�  يف مرحلة ن�س�ط يف حني 
ب�لإدم�ج  ليلتحقوا  الت�سغييل  لوك�لت 
ك�نت  عقودهم  لكون  ا�ستثن�ئي،  بقرار 
املعنية  ال�سلط�ت  ���س���ري��ة،ن��ط���ل��ب 
لن�،وذلك  حلول  واإيج�د  اإلين�  اللتف�ت 

بعد  واإدم���ج��ن���  العقود  فتح  ب���إع���دة 
الوزارة  نن��سد  ال�رسوط،كم�  ا�ستيف�ء 
النظر  لإع�دة  الأول  والوزير  الو�سية 
اإيج�د  مع  يتن��سب  مب�  الن�س�ط  ح�لة  ببند 
مط�لب  اأخذ  لق�سيتن�،وب�رسورة  حل 
املتع�قدين  العم�ل  من  ال�رسيحة  هذه 

العتب�ر.                      بعني 
                        عبدالق�در بو�رسيط

العمال املتعاقدون يف اإطار عقود لدا�س املنتهية ب�ضكيكدة يحتجون اأمام مقر الولية



دورات  "الفاف" ينظم 
للح�ضول على اإجازات 

"كاف"

نعيجي: "التفكري يف 
الدوري اجلزائري 

خطوة للوراء"

اجتماع لتحديد 
الراحلني عن �ضباب 

ق�ضنطينة

رئي�ص  بارتوميو،  ماريا  جو�سيب  ك�سف 
مع  �لتعاقد  من  ناديه  موقف  بر�سلونة، 
ميالن  �إنـــرت  مهاجم  مارتينيز  الوتــــارو 
ونيمار العب باري�ص �سان جريمان، خالل 

فرتة �النتقاالت �ل�سيفية �ملقبلة.
�أبرزتها  ت�سريحات  يف  بارتوميو  ــال  وق
�ل�سيف  هذ�  "�ل�سوق  "�سبورت":  �سحيفة 
�لكربى  فاالأندية  متاًما،  خمتلفة  �ستكون 
�مل�ساكل  ب�سبب  حمدودة  ب�سفقات  �ستقوم 

�القت�سادية".
مت  مارتينيز،  ــارو  الوت حالة  "يف  و�أ�ساف 
�إيقاف �ملفاو�سات يف �لوقت �حلايل، حتدثنا 
�أ�سابيع، لكننا  بالفعل مع �الإنرت قبل عدة 

�الآن يف مرحلة حتليل".
باري�ص  �أن  �أعتقد  "ال  �أ�ــســار:  نيمار  وعــن 
يف  �ــســفــقــة  �أي  �سي�سع  جـــريمـــان  ــان  ــس �
للنادي  العــب  ونيمار  �النــتــقــاالت،  �سوق 

�لفرن�سي". 

موقف سيتين

وو��سل بارتوميو: "كيكي �سيقود �لفريق يف 
�ملباريات �ملتبقية  �أوروبا ويف  �أبطال  دوري 

يف �لدوري".
و�سنلعب  عــادي  غري  مو�سم  "لدينا  وتابع 
�إذ�  مدربنا،  هو  و�سيكون  �آب  �أغ�سط�ص/  يف 

تغلبنا على نابويل ف�سنكون يف ل�سبونة".
�سيتني  مــنــزل  �إىل  ذهبنا  "لقد  و�أردف 
وحتدثنا معه عن �مل�ستقبل وعن �لتخطيط 
و�أنا  ــدرب،  �مل هو  �سيكون  �ملقبل،  للمو�سم 

مهتم جًد� مبعرفة فيما يفكر به".
ب�سم  لرب�سلونة  �لكبريين  �لرهانني  وعن 
"مل  �سرح:  واليته،  يف  ودميبلي  كوتينيو 
ــا،  ــاه �أردن �لــتــي  �لــتــعــاقــد�ت  نتيجة  تكن 
من  ينته  ومل  حمظوًظا  يكن  مل  كوتينيو 

�لعمل". 

تجديد عقد ميسي

وعن موقف ليونيل مي�سي مع �لفريق، قال 
بارتوميو"لقد حتدثنا من قبل و�سنتحدث 

جمدًد�، �إنه �لالعب �الأف�سل يف تاريخ كرة 
�لقدم".

وهو  �ل�سنو�ت  مــن  �لعديد  "�أمامه  وز�د 
يف  �سك  لدي  لي�ص  حاالته،  �أف�سل  يعي�ص 

�أنه �سي�ستمر يف بر�سلونة، م�ستقبله هنا". 
د�ئــًمــا  "هناك  ــدوري  ــال ب �ملناف�سة  ــن  وع
نخف�ص  مل  بـــالـــدوري،  لــلــفــوز  خــيــار�ت 
�أن  عليك  �الأخرية  �للحظة  حتى  �أذرعنا، 
تقاتل وهو ما يفعله �لالعبون، �الأمر �ملهم 

هو تلك �لروح �لقتالية". 

تقنية الفيديو

وحول �لفار، �أ�سار رئي�ص �لبار�سا: "�لفار مل 
لدينا  كانت  �سعوبة،  �أكرث  �لدوري  يجعل 
�أنه  نعتقد  لكننا  �لتعادالت،  من  �سل�سلة 

يجب �أن يكون �أكرث �ن�سجاًما مع �لدوري".

د�ئًما  ت�سري  كانت  قر�ر�ت  "هناك  و�أو�سح 
لكننا  �تهاًما،  لي�ص  �إنــه  ــاه،  �الجت نف�ص  يف 
للفار  بــروتــوكــول  هناك  يكون  �أن  نريد 
هو  ف�سل  ما  مر�جعته،  يجب  جــًد�،  و��سح 

�إد�رة �لفار".
وتابع "حققنا 8 بطوالت دوري من �أ�سل 11 

وهذ� �أمر تاريخي".
ـــاأن هــنــاك بع�ص  ب و�عــــرتف بــارتــومــيــو 
��ستئناف  بعد  لفريقه  �ل�سيئة  �ملباريات 
كل  "�للعب  قــائــاًل:  ذلــك  وف�سر  �لن�ساط، 
�لالعبني،  على  كبري  جهد  هو  �أيام  ثالثة 

رمبا هناك تعب كبري جًد�". 
لرب�سلونة  مدرًبا  �سيكون  "ت�سايف  وختم 
وهو  لذلك،  موؤهل  فهو  �آجــاًل،  �أم  عاجاًل 
يريد ذلك بالفعل، هنا منزله وهو لي�ص �أي 

�سخ�ص".

عن   ”24 نابويل  “كالت�سيو  موقع  ك�سف 
��ستعد�د م�سريي نادي نابويل �الإيطايل، 
فوزي  �جلز�ئري،  �الأي�سر  �ملد�فع  الإدر�ج 
�أوملبيك  مع  تبادل  �سفقة  �سمن  غــالم، 
على  للح�سول  �لــفــرنــ�ــســي،  مر�سيليا 

خدمات العبه جورد�ن �أمايف.
لديه  نــابــويل  �أن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�ــســح 

�الأي�سر  �لظهري  �سم  يف  قــويــة  رغــبــة 
�أمايف،  لنادي �جلنوب �لفرن�سي، جورد�ن 
من �أجل تدعيم �سفوفه، حت�سبا للمو�سم 
�ملقبل، خا�سة �أن �الأخري يوجد يف نهاية 
ينتهي  �لذي  مر�سيليا،  �أوملبيك  مع  عقده 
�ستكون  �ل�سوقية  وقيمته  �لقادم،  �لعام 
�ملادية  �الإمكانات  مع  ومنا�سبة  منخف�سة 

�هتمام  من  ز�د  ومــا  �الإيــطــايل،  للفريق 
غياب  هو  �لالعب  بهذ�  نابويل  م�سريي 
جتديد  يف  مر�سيليا  �أوملبيك  من  نية  �أي 

عقده.
غالم  ــوزي  ف يخف  مل  ثانية،  جهة  من 
نــادي  مــع  �ملــغــامــرة  مو��سلة  يف  رغبته 
�جلنوب �الإيطايل خالل �لفرتة �لقادمة، 

يف وقت حتدثت فيه �لكثري من �لتقارير 
ب�سبب  �لرحيل  يف  �لالعب  تفكري  عن 
�جلز�ئري  �لدويل  وقدم  �مل�ساركة.  قلة 
ـــري مع  عــرو�ــســا قــويــة يف ظــهــوره �الأخ
�لفريق  جماهري  �أ�سعد  ما  وهو  نابويل، 
على  تعليقاتها  يف  غالم  على  �أثنت  �لتي 
مو�قع �لتو��سل �الجتماعي، يف حني كان 
لديه  عزز  ما  �لقوية،  بعودته  �سعيد�  هو 
يف  �أ�سهم  �لــذي  �لنادي  مع  �لبقاء  رغبة 

�لتعريف به على �ل�ساحة �الأوروبية.
نابويل  لنادي  �الأي�سر  �لظهري  وحتــدث 
عن ذلك يف ت�سريحات قبل �أ�سبوع لقناة 
“عقدي  وقال:  �إيطاليا،  �سبورت  “�سكاي 
 ،2022 �سنة  حتى  �لفريق  مع  م�ستمر 
�أنني  خا�سة  �مل�ساألة،  بهذه  من�سغال  ل�ست 
ما  “�أكرث  م�سيفا:  �ملدرب”،  بثقة  �أحظى 
��ستعادة  هو  �حلالية  �لفرتة  يف  يهمني 

�أف�سل م�ستوياتي �لبدنية”.
و�سعيته  �أن  ــري  ــز�ئ �جل �ملــد�فــع  و�أكـــد 
منذ  �أخــــرى،  �إىل  ــار�ة  ــب م مــن  تتح�سن 
�لبطولة �الإيطالية �سهر جو�ن  ��ستئناف 
�ملا�سي، حيث �سار يحظى بثقة مدربه، 
يقحمه  �أ�سبح  ــذي  �ل كــاتــوزو،  جينارو 
“�أعتقد  وقال:  �ملباريات،  كل  يف  كبديل 
�أنني �أ�سري يف �لطريق �ل�سحيح، و�ساأ�سعى 
لتدعيم �ملكا�سب �لتي حققتها يف �لفرتة 

�الأخرية”.

�ــســهــدت مــبــار�ة بــاريــ�ــص �ــســان جــريمــان 
ولوهافر �لودية، م�ساء يوم �الأحد، ح�سور� 
جماهرييا يقدر بـ5000 متفرج، الأول مرة 
يف ملعب من �لدول �لتي حتت�سن �لدوريات 
فريو�ص  تف�سي  منذ  �لكربى،  �الأوروبــيــة 

كورونا �مل�ستجد.
وطرح لوهافر، �أم�ص �ل�سبت، 4980 تذكرة 
يــورو،   60 و   30 بني  ــرت�وح  ي ب�سعر  للبيع 

وبيعت خالل دقائق قليلة.
جال�سة  �ملدرجات  يف  �جلماهري  وظهرت 

مــر�عــاة  دون  �لــبــعــ�ــص،  بع�سها  ــو�ر  ــج ب
بع�سهم  كان  بينما  �الجتماعي،  للتباعد 
"�لكمامات"، و�لغالبية �لعظمى  من يرتدي 
وبع�ص  �لكمامات،  ترتد  مل  �جلماهري  من 

من كان يرتديها قام بخلعها.
حتقيق  من  جريمان  �سان  باري�ص  ومتكن 
م�ستهل  يف  ـــك  وذل  9-0 بنتيجة  ــوز  ــف �ل
يف  �الإيطايل  �أتاالنتا  ملو�جهة  حت�سري�ته 
�لدور ربع �لنهائي من دوري �أبطال �أوروبا.
ــدوري  �ل �إلــغــاء  �أعلنت  �ل�سلطات  وكــانــت 
جريمان  �سان  باري�ص  ــالن  و�إع �لفرن�سي 
فيه  ��ستوؤنفت  �لـــذي  �لــوقــت  يف  بــطــال، 
و�إ�سبانيا  �ملــانــيــا  ــن  م ــل  ك يف  �لـــدوريـــات 
جميعا  ومبارياتها  و�إيطاليا،  و�إجنــلــرت� 

�أقيمت بدون ح�سور جماهريي.
للقائي  جــريمــان  �سان  باري�ص  وي�ستعد 
�لــر�بــطــة،  ــص  ــاأ� وك فرن�سا  ــص  ــاأ� ك نــهــائــي 
باالإ�سافة ملو�جهة �أتاالنتا يف دوري �أبطال 

�أوروبا.

ذهب  منجم  �إىل  �سيميوين  دييغو  حتــول 
الأتلتيكو مدريد منذ توىل تدريب �لفريق 
للنادي  �ملاليني  �إهــد�ء  وو��سل  �الإ�سباين، 
�لتو�يل  على  �لثامنة  للمرة  �لتاأهل  بعد 

لدوري �أبطال �أوروبا.
وقبل توقف �ملو�سم ب�سبب �أزمة كورونا كان 
�لت�سامبيونز،  عن  بالغياب  مهدد�ً  �أتلتيكو 
بعد  النتفا�سة  فريقه  قاد  �سيميوين  لكن 

كبرية  بن�سبة  و�سمن  �ملو�سم،  ��ستئناف 
�ملركز �لثالث.

وتاأكد تاأهل �أتلتيكو لدوري �الأبطال عقب 
ليزيد  بيتي�ص،  ريــال  على  �الأخــري  فــوزه 
يف  �مل�ساركة  من  �لنادي  �أربــاح  �سيميوين 
�لبطولة �إىل �أكرث من 417 مليون يورو منذ 

.2013
وحتول �أتلتيكو مع �سيميوين من �أحد �أندية 

�الألقاب  على  يناف�ص  عمالق  �إىل  �لو�سط 
�إجناز�ته  �أبــرز  وكانت  و�لقارية،  �ملحلية 
دوري  نهائي  وبــلــوغ   ،2014 �لليغا  لقب 

�الأبطال يف 2014 و2016.
ب�سيميوين  �الحتفاظ  يف  �أتلتيكو  وياأمل 
على  يخفى  ال  لكن  ممكنة،  فرتة  الأطــول 
�ل�سابق  ناديه  تدريب  يف  رغبته  �جلميع 

�إنرت ميالن �الإيطايل يف �مل�ستقبل.

ــا العــــب و�ــســط  ــب ــوج  قــــال بــــول ب
�الإثنني،  �م�ص  يونايتد،  مان�س�سرت 
هذ�  هائل  ب�سكل  حت�سن  فريقه  �إن 
باألقاب  للفوز  يحتاج  لكنه  �ملو�سم 

لي�سمن م�سرية ناجحة.
يف  �خلام�ص  �ملركز  يونايتد  ويحتل 
 58 بر�سيد  ــزي،  ــي ــل �الإجن ــــدوري  �ل
لي�سرت  تخطي  ميكنه  لكن  نقطة، 
للمركز  و�لقفز  وت�سيل�سي  �سيتي 
يف  �ساوثهامبتون  على  فاز  �إذ�  �لثالث، 
�أولد تر�فورد، �ليوم �الإثنني، �إذ يركز 

على �لتاأهل لدوري �أبطال �أوروبا.
جونار  �أويل  �ملـــدرب  فريق  وميلك 
�سول�سكاير �ملتاألق، فر�سة �أي�سا للفوز 
و�سيو�جه  �الإجنليزي،  �الحتاد  بكاأ�ص 
مبلعب  �لنهائي  قبل  يف  ت�سيل�سي 

ــي  �الأوروب ــدوري  �ل بجانب  وميبلي، 
حيث يتقدم -5�سفر على ال�سك قبل 

خو�ص �إياب دور 16.
�لنادي  موقع  عاما(   27( بوجبا  و�أبلغ 
يهتم  "يونايتد  ـــت  ـــرتن �الإن عــلــى 
ـــك، وهــنــاك  ــرف ذل ــع ــاب ون ــق ــاالأل ب
عليها  �حل�سول  ميكن  �الألقاب  بع�ص 
ونود  �لفر�سة  عن  �لتخلي  نريد  وال 

�لقيام باأق�سى جهد يف �لبطولتني".
دون  ــار�ة  ــب م  17 يونايتد  ــص  ــا� وخ
ون�سب  �مل�سابقات  جميع  يف  هزمية 
�إىل  �ل�سل�سلة  هذه  يف  �لف�سل  بوجبا 

�إيجاد �لتو�زن بني �لهجوم و�لدفاع.
يف  "رمبا  �لفرن�سي  �لــالعــب  وتــابــع 
�ل�سابق كنا نفرط يف �لدفاع �أو نكثف 
لكن  حتكم،  �أو  تــو�زن  بــدون  �لهجوم 

ــو�زن  ــت ــال ب نــحــظــى  �الآن 
هائل  �لتح�سن  �ملنا�سب، 
ولكن ال ميكن �لتوقف بل 
�لعمل  مــن  �لكثري  �أمامنا 
بهذه  �لفريق  ��ستمر  و�ذ� 
�أنــه  �عتقد  ال  �لطريقة 
حتقيق  عن  �إيقافنا  ميكن 

ما ينبغي".
ر�ئع  ب�سكل  بوجبا  وظهر 
�إ�سابة  مــن  �لــتــعــايف  منذ 
�أول  ــل  ــج ــس و� ــل  ــاح ــك ــال ب
منذ  ـــدوري  �ل يف  ــه  ــد�ف �أه
 2019 نــيــ�ــســان  ـــل/  ـــري �أب
على  -3�سفر  �لفوز  خالل 
ــوع  ــب ــس ــون فــيــال �الأ� ــت ــس �أ�

�ملا�سي.

حقق �إ�سبيلية فوًز� �سعًبا على �سيفه 
مقابل،  دون  بهدفني  مايوركا،  ريال 
يف �ملبار�ة �لتي جمعتهما يوم  �الأحد، 
بيزخو�ن،  �سان�سيز  ر�مـــون  مبلعب 
�لدوري  من   36 �جلولة  مناف�سات  يف 

�الإ�سباين.
ـــر �حلــ�ــســاب �لــر�ــســمــي لــلــدوري  وذك
ــرت، �أن  ــوي ــرب مــوقــع ت ــاين ع ــب ــس �الإ�
وتاريخًيا  فريًد�  رقًما  حقق  �إ�سبيلية 

بالليجا.

مل  �الأندل�سي  �لفريق  �أن  ــاف  ــس و�أ�
�لتو�يل  على  مــبــار�ة   13 يف  يخ�سر 
تاريخه،  يف  مــرة  الأول  بامل�سابقة، 
حيث حقق �لفوز يف 7 مباريات بينما 

تعادل يف 6 مباريات. 

ويحتل �إ�سبيلية �ملركز �لثالث بجدول 
 66 ترتيب �لدوري �الإ�سباين بر�سيد 
�لتاأهل ملناف�سات  نقطة، ليقرتب من 
بطولة دوري �أبطال �أوروبا يف �ملو�سم 

�ملقبل.

ُمــهــدد�ً  ــري  ــز�ئ �جل �ملنتخب  �أ�سبح 
ر�سيده  مــن  نــقــاط  ــالث  ث بــفــقــد�ن 
�أمم  لبطولة  �ملوؤهلة  �لت�سفيات  يف 
بعدما  �لكامريون،  يف   2022 �أفريقيا 
و��ستطاع  �الآن،  حلد  جولتني  لعب 
نقاط   6 ح�سد  "�ملحاربني"  منتخب 
ز�مبيا  منتخبي  على  بانت�سارين 

وبوت�سو�نا.
"كومبيتي�سيون"،  ل�سحيفة  وفــقــًا 
�ملنتخب  م�سكلة  هو  لي�ص  �الأمر  فاإن 
�لــدويل  �الحتــاد  �إن  بل  �جلــز�ئــري، 
بتجميد  ــّدد  ه "فيفا"  �لــقــدم  لكرة 
ن�ساط �الحتاد �لز�مبي للعبة، ب�سبب 
ما  �لكرة،  �حتاد  �نتخابات  يف  م�ساكل 
�إكمال  من  ز�مبيا  منتخب  منع  يعني 
�لتي  �لنتائج  و�سطب  �لت�سفيات 

حققها حلد �الآن.
رفع  بعد  �لق�سية،  ــذه  ه ـــاءت  وج
�ملر�سحني  �أحـــد  ــايل  ــوت م ــو  ــان ــي د�م
ــرة �لــقــدم �لــز�مــبــي،  النــتــخــابــات ك

�لتحكيم  حمــكــمــة  لــــدى  ــوى  ــك ــس �
ب�سبب  "كا�ص"،  �سوي�سر�  يف  �لريا�سي 
وهو  �ل�سابق،  هذ�  خو�ص  من  منعه 
ما جعل "فيفا" متهل �الحتاد �لز�مبي 
يق�سي  قـــر�ر  �إ�ــســد�ر  قبل  لــفــرتة 

بتجميد �لن�ساط �لريا�سي يف �لبالد.
للهيئة  ــــايل  �حل ــص  ــ� ــي ــرئ �ل و�أكـــــد 
كامانغا،  �أنــدرو  ز�مبيا،  يف  �لكروية 
�الحتاد  يهدد  كبري�ً  خطر�ً  �أن  على 
حيث  "فيفا"،  خــطــاب  بعد  �ملحلي 

"�إذ� مل نحل هذه �مل�ساألة وديًا  قال: 
ف�سوف  �ملقبلة  �أيام  ع�سرة  خالل 

فيفا،  طرف  من  حلظر  نتعر�ص 
على  ــو�ــص  �جلــل علينا  ولــهــذ� 
�لوقت  الأن  لالتفاق،  �لطاولة 

مل يعد يف �ساحلنا".
بطل  ــر  ــز�ئ �جل منتخب  وكـــان 

ز�مبيا  منتخب  �سحق  قد  �أفريقيا 
"كان"  ت�سفيات  من  جولة  �أول  يف 
�ملا�سي  �الأول  ت�سرين  �أكتوبر/  �سهر 
ت�ساكر،  م�سطفى  ملعب  على   )5/0(
 )1/0( ذلــك  بعد  �سهر�ً  �لفوز  قبل 
كما  بوت�سو�نا،  م�سيفه  ملعب  على 
�أن يو�جه منتخب  كان من �ملفرت�ص 
مار�ص/  �سهر  و�إيابًا  ذهابًا  زميبابوي 
�لثالثة  �جلولتني  يف  �ملا�سي  �آذ�ر 
ب�سبب  ذلك  تاأجيل  قبل  و�لر�بعة، 

�أزمة فريو�ص كورونا.

غالم مر�ضح لالن�ضمام اإىل اأوملبيك مر�ضيليا يف �ضفقة تبادلبارتوميو: هذا موقفنا من مي�ضي ولوتارو ونيمار

ح�ضور جماهريي مثري للجدل يف مباراة �ضان جريمان الودية

كيف اأهدى �ضيميوين 400 مليون يورو اإىل اأتلتيكو؟

بوجبا: الألقاب مقيا�س جناح مان�ض�ضرت يونايتد

رقم تاريخي لإ�ضبيلية يف الليجا

اأفريقيا اأمم  ت�ضفيات  يف  نقاط   3 بفقدان  "اخل�ضر" ُمهددون 

عدًد�  �لقدم،  لكرة  �جلز�ئري  �الحتــاد  ينظم 
�الحتاد  مع  بالتعاون  �لتدريبية  �لــدور�ت  من 
�أ"  "كاف  �إجــازتــي   على  للح�سول  �الأفريقي، 
ملو�سم  �لقدم  كرة  مبدربي  ب" �خلا�سة  و"كاف 

.2020/2021
موقعه  عرب  بيان  يف  �جلز�ئري  �الحتاد  وقال 
 25 م�ساركة  �ست�سهد  ــدور�ت  �ل "هذه  �لر�سمي 
ترخي�ص  على  للح�سول  �أق�سى  كحد  مدرًبا 
على  للح�سول  �أق�سى  كحد  مدربا  و30  �أ،  كاف 

�إجازة كاف ب".
�لـــدور�ت  ـــر�ء  �إج موعد  �أن  �لبيان  �أكــد  كما 
�لتكوينية، ومو�قع �إقامتها �سيتم �لك�سف عنه 

يف وقت الحق.
جتدر �الإ�سارة �إىل �أن �ملديرية �لفنية باالإحتاد 
�حل�سول  �ملدربني  على  ت�سرتط  �جلــز�ئــري، 
لها،  معادلة  �سهادة  �أو  �أ"  "كاف  �سهادة  على 
�ملحرتف  �أندية  تدريب  �إجازة  على  للح�سول 

�الأول.

نعيجي،  زكـــريـــاء  عــلــق 
ــم نــــادي بــــار�دو  ــاج ــه م
في�سنتي  جل  �إىل  �ملعار 
ــى  ــل ـــــايل، ع ـــــغ ـــــربت �ل
للدوري  عودته  �إمكانية 

�جلز�ئري.
وكانت �لعديد من �لتقارير 
بالعودة  �لالعب  ربطت  قد 
�إعارته  �نتهاء  بعد  �جلز�ئر  �إىل 
�إد�رة  �إ�سر�ر  �إىل جل في�سنتي، خا�سة يف ظل 
مولودية �جلز�ئر على �حل�سول على  خدماته.
مو��سلة  على  يركز  �جلز�ئري  �لالعب  و�أكــد 
رفع �لتحدي مع �أحد �الأندية �الأوروبية، �أكرث 

من رغبته يف �لعودة �إىل بالده.
�ليوم  �سحفية،  ت�سريحات  يف  نعيجي  وقــال 
جلل  �إعـــارتـــي  فـــرتة  �أن  "�سحيح  �الأحـــــد: 
يف  �إطــالقــا  �أفكر  ال  لكنني  �نتهت،  في�سنتي 
�لعودة �إىل �لدوري �جلز�ئري، فهذ� �الأمر يعد 

خطوة �إىل �لور�ء".
ــن  و�أوؤم �لتحديات،  �أحــب  "�سخ�سيا  و�أ�ــســاف: 
�إىل  يدفعني  �الأمـــر  ــذ�  وه بــقــدر�تــي،  كثري� 
مو��سلة �لعمل الإثبات قدر�تي، و�أخد فر�ستي 

يف �أوروبا".

ي�ستعد جمل�ص �إد�رة �سباب ق�سنطينة، برئا�سة 
مع  مهمة  ملفات  عدة  ملناق�سة  جمــوج،  نا�سر 
�لــقــادر عــمــر�ين، قبل  �ملـــدرب �جلــديــد عبد 

�نتهاء �ملو�سم.
�سكل  حتديد  �إىل  ت�سعى،  �ل�سباب  �إد�رة  و�أن 
قائمة  بو�سع  �ملــو�ــســم،  نهاية  قبل  �لفريق 
�إىل  �إ�سافة  بالت�سريح،  �ملعنيني  �لالعبني 
فرتة  خــالل  بالدعم  �ملعنية  �ملر�كز  حتديد 

�لتحويالت �ل�سيفية �ملقبلة.
مبجوج،  عــمــر�ين،  يجتمع  �أن  �ملرتقب  ومــن 
�أ�سماء  ملناق�سة  �ملقبلة  �لقليلة  �ل�ساعات  يف 
�أمــري  مثل  رحيلهم،  تقرر  �لــذيــن  �لالعبني 
�لتي  �ملجموعة  �أو  هريدة،  و�إ�سالم  بوركاب، 
�نتهاء  ــور  ف �ملـــدرب،  ح�سابات  مــن  �ستخرج 

�ملو�سم.
جل  على  �ال�ستغناء  على  عــمــر�ين  وي�سر 
�لالعبني �لذين ف�سلو� يف تقدمي �الإ�سافة هذ� 
�ملو�سم، وجلب عنا�سر جديدة قادرة على بعث 

�ملناف�سة من جديد يف ت�سكيلة �ل�سباب.

ر�ضمًيا.. اإ�ضقاط عقوبة مان�ض�ضرت �ضيتي الأوروبية

كلوب يقرر عدم التجديد لليفربول

رونالدو ي�ضعل اأقوى �ضراع للهدافني خالل 60 عامًا

�لريا�سية  �لتحكيم  حمكمة  �أن�سفت 
ق�سية  يف  �سيتي  مان�س�سرت  فريق 

�للعب يف مناف�سات  حرمانه من 
ملو�سمني  �أوروبا  �أبطال  دوري 

�أن  بــعــد  قـــادمـــني، وذلــــك 
�سباح  ر�سميًا  �لقر�ر  �سدر 
تخفي�ص  ليتم  �المــ�ــص، 
�لعقوبة �إىل غر�مة مالية 

فقط.
ــان �الحتـــاد �الأوروبـــي  وك

وقت  يف  �أعلن  قد  "يويفا" 
�سهر  يف  وحتــديــد�ً  �ــســابــق، 

معاقبة  عن  �سباط/فرب�ير، 
فريق مان�س�سرت �سيتي بحرمانه 

من �مل�ساركة يف بطولة دوري �أبطال 
ب�سبب  ــك  وذل قــادمــني،  ملو�سمني  ـــا  �أوروب

خرقه قو�نني �للعب �ملايل �لنظيف بني �سنو�ت 2012 
و2016.

طعن  �سيتي  مان�س�سرت  فريق  �أن  �إال 
حمكمة  لــدى  مبا�سرًة  �حُلكم  يف 
�لتي  �لــريــا�ــســيــة،  �لتحكيم 
�لفريق  �لنهاية  يف  �أن�سفت 
�ليوم،  ُحكمها  ــدرت  ــس و�أ�
تــقــريــرهــا  يف  ــــارت  و�أ�ــــس
ــات  ــاك ــه ــت �ن ــم  ــظ ــع م �أن 
مان�س�سرت �سيتي �ملزعومة 
وعليه  �إثباتها،  يتم  مل 
 10 �سيتي  تغرمي  �سيتم 
و�سيتمكن  يـــورو  مــاليــني 
ــن �ملــ�ــســاركــة يف  �لــفــريــق م

دوري �أبطال �أوروبا.
كما ومت تخفي�ص �لغر�مة �ملالية 
 30 ــو�يل  ح �لبد�ية  يف  كانت  �لتي 
حو�يل  �ليوم  قيمتها  و�أم�ست  يورو  مليون 
كان  �لذي  غو�رديوال  يفوز  �لقر�ر  وبهذ�  ماليني.   10

و�ثقًا من قر�ر �لتربئة.

 قاد يورجن كلوب، ليفربول �إىل �أول لقب له 
يف بطولة �لدوري �الإجنليزي منذ ثالثني 

ــدرب  �مل ــك  ذل �إثــر  على  ويعي�ص  عــامــا، 
�الأملاين فرحة عارمة بذلك.

مبوؤ�س�سة  �لريا�سة  �لق�سم  و�أجـــرى 
مع  �سحفيا  حـــو�ر�  �الأملــانــيــة،   SWR
كلوب، حتدث فيه عن �إجناز هذ� �ملو�سم 

و��سفا �إياه بـ"�لتاريخي".
هذ�  يف  كلوب  كــالم  يخرج  مل  هنا  �إىل 

�حلو�ر عن �ملاألوف �أو عّما �سمعناه 
يف �الأ�سابيع �لقليلة �ملا�سية، 

�ملــدويــة  �ملــفــاجــاأة  لكن 
عن  رّده  يف  ــــاءت  ج

�لـــ�ـــســـوؤ�ل حـــول ما 
يخطط  ـــان  ك �إذ� 
بلده  �إىل  للعودة 
مع  جتربته  بعد 

�لريدز.
ــــو�ب كـــان  ــــاجل ف
"نعم"..  بب�ساطة 
�الأمــر  بــد�يــة  يف 
ـــوب  ـــل ـــــدد ك �ـــــس
عقده  �أن  عــلــى 
ـــق  ـــري ـــف مـــــع �ل
ـــــيـــــزي  �الإجنـــــل

غاية  �إىل  م�ستمر 
ــه  �أن ــري  غ  ،2024

يقول  ذ�تــه  �لوقت  يف 
�سنو�ت   9 وبــعــد  ـــه  �إن
يريد  رود"  "�آنفيلد  يف 

فعل �أي �سيء �آخر".
من  ــم  ــه ــف ي ال  ولـــكـــي 

ــوي  ــن كــــالمــــه �أنـــــــه ي
�سارع  �العتز�ل،  حينها 
يريد  بــاأنــه  للتو�سيح 
ي�سعده"  �ــســيء  "عمل 

مهمة  "تويل  وحتـــديـــد� 
منتخب  �أو  نــاٍد،  �أي  �إد�رة 

�أو رمبا ال �سيء من كل هذ�"،  من �ملنتخبات، 
�سكل  �سيكون  كــيــف  "يدري  فــمــن 

�لعامل يف ذلك �حلني".
�أعـــادت  ــذ�ت  ــال ب �جلملة  هــذه 
�لقدم  ــرة  ك لع�ساق  بالن�سبة 
هذ�  يتوىل  �أن  يف  ــل  �الأم �الأملانية، 
�ملان�سافت، علما  �ملدرب قريبا تدريب 
�الأملــاين  �جلمهور  مطالب  من  كــان  �أنــه 
مناف�سات  ــن  م �ملــــذل  ــــروج  �خل عــقــب 

مونديال رو�سيا 2018.
"كيكر"  جمــلــة  قــامــت  وحينها 
�آنذ�ك با�ستبيان حول �أف�سل 
خــلــيــفــة لــيــو�كــيــم لـــوف، 
فــاأعــرب �أكــرث مــن 60% 
عن �أملهم يف �أن يخلفه 

كلوب.
كلوب  �أن  ــري  غ
�جلميع  �سدم 
ــــد  ــــني �أك ح
�أنــه بــاٍق يف 
ــول  ــرب ــف ــي ل
معه  لــه  الأن 

خططًا كبرية.
ــان �لــكــبــريتــان  ــت ــط ـــيـــوم �خل و�ل
�ملتعلقة  تــلــك  �ــســو�ء  حتــقــقــتــا، 
بالدوري �أو بلقب دوري �الأبطال 
عمليا  يعني  ما  �ملا�سي،  �ملو�سم 
�أر�د  لو  يلومه  �سوف  �أحــد  ال  �أن 

�لعودة حتى قبل �نتهاء �لعقد.
مفاجاآت  حتدث  قد  يدري  ومن 
�الأملــاين  �الحتـــاد  م�ستوى  على 
ـــرى يــورجــن  ــدم، ون ــق لــكــرة �ل
كلوب مدربًا للمنتخب �الأملاين 

قبل 2024 بكثري.

جنم  رونـــالـــدو،  كري�ستيانو  �أ�ــســعــل 
يف  �لــهــد�فــني  �ــســر�ع  يوفنتو�ص، 

�لدوري �الإيطايل، بعد تقلي�ص 
�إميوبيلي،  ت�سريو  مع  �لفارق 

هدف  �إىل  الت�سيو،  مهاجم 
و�حد، يف �أقوى �سر�ع على 
�لكالت�سيو  هد�ف  جائزة 

خالل 60 عامًا.
وبد� �أن �إميوبيلي �الأقرب 
لنيل �جلائزة هذ� �ملو�سم، 

يف  هدفًا   25 ت�سجيل  بعد 
�أول 22 مبار�ة باملو�سم، لكنه 

ميالن،  �أمـــام  لــالإيــقــاف  ــاب  غ
مبار�تني  �آخــر  يف  ي�سجل  مل  ثم 

هدفًا،   29 عند  ر�سيده  ليتوقف 
بعد �أن هز �ل�سباك مرتني فقط يف �آخر 6 

مباريات.
�لـ28  �لهدف  �إىل  لي�سل  رونالدو  �نتف�ص  �ملقابل،  يف 
يف 28 مبار�ة، بعد ت�سجيل ثنائية من عالمة �جلز�ء 

خالل �لتعادل �الأخري 2-2 مع �أتالنتا.

و�أخفق رونالدو يف �لت�سجيل مرة 
و�حدة فقط يف �آخر 18 مبار�ة، 
 2-0 �لـــفـــوز  خـــالل  ــــك  وذل
و��ستفاد  ميالن،  �إنرت  على 
�لـــربتـــغـــايل من  ــم  ــج ــن �ل

ت�سجيل 11 ركلة جز�ء.
)فوتبول  ملــوقــع  ــًاً  ــق ووف
ي�سل  مل  ـــا(،  ـــي ـــال ـــط �إي
هدفًا   28 �إىل  مهاجمان 
�الأقل  على  �لكالت�سيو،  يف 
فــرتة  مــنــذ  ــة،  ــول ج  32 يف 
ــرن  ــق �خلــمــ�ــســيــنــيــات مـــن �ل

�ملا�سي.
على  ثنائية  مناف�سة  �أ�سر�ص  وكانت 
العب  نري�ص  ��ستيفان  بني  �لهد�ف  لقب 
1950- مو�سم  يف  ميالن  العب  نــورد�ل  وجونار  �إنرت 
فالنتني  �أنطونيو  بني  �ل�سر�ع  تكرر  وبعدها   ،1951
�أجنيليلو جنم �إنرت وخو�سيه �ألتافيني العب ميالن يف 

مو�سم 1958-1959.
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اأ�ضرى  فل�ضطينيون

بقلم  :  حماد �ضبح
----------------------------

ب��ني غ��زة  اأم��ن��ي  اح��ت��ك���ك  اأي  ع��ن��د 
اأو  �س�روخ  اإط��الق  مثل   ، واإ�رسائيل 
والأقالم يف  الأ�سوات  تتدافع  ؛  ب�لون 
ق�دة  من  واأحي�ن�   ، الإ�رسائيلي  الإعالم 
اإىل   ، الحتي�ط  اأمنيني وع�سكريني يف 
من  الن�سح�ب  على  الندم  عن  التعبري 
غزة يف 12 �سبتمر 2005 ، وال�سكوى 
من  ق�سدت  التي  الأه���داف  اأن  م��ن 
الن�سح�ب مل تتحقق ، وحتقق خالفه� ، 
وهو حتول غزة اإىل م�سدر قلق واإزع�ج 
وتوتر لإ�رسائيل ، ومل�ستوطني غالفه� 
تكد�ست  الأ�سلحة  واأن   ، تخ�سي�س� 
عر  وتهريب�  حملي�  ت�سنيع�  فيه� 
للندم  وا�ستج�بة   . م�رس  مع  حدوده� 
يقرتح بع�سهم اإع�دة احتالله� . والندم 
وال�ستج�بة ير�سخ�ن قن�عة واحدة هي 
 ، دولتهم  ، مثل  الإ�رسائيليني  اأن هوؤلء 
الفل�سطينيني  مع  ل�رساعهم  ينظرون 
بعني واحدة هي العني الإ�رسائيلية التي 
تتج�هل كل احلق�ئق لدى الفل�سطينيني .

متثله  م�  فوق   ، الأح�دية  النظرة  وهذه 
من اإنك�ر للواقع ، جت�سد امتدادا للفكرة 
ق�دة  له�  روج  التي  الب�طلة  الوهمية 
عن  بدايته  يف  ال�سهيوين  امل�رسوع 
بداية  منذ   . ال�سك�ن  فل�سطني من  خلو 
امل�رسوع ال�سهيوين اإىل اليوم يت�رسف 
الإ�رسائيليون ب�سفتهم الالعب الوحيد 

عيونهم  ويغم�سون   ، فل�سطني  يف 
وجود  حقيقة  عن  عقولهم  ويغلقون 
بني  فل�سطيني  ماليني  �سبعة  من  اأكرث 
 . ع��ددا  عليهم  يزيدون  والبحر  النهر 
والإغم��س والإغالق يف خلفية ق�نون 
القومية العن�رسي الذي اأقره الكني�ست 
فل�سطني  اليهود يف  بحق  فيه  واعرتف 
اأهل  الفل�سطينيني  دون  امل�سري  بتقرير 
البالد الأ�سليني . وحني نع�ين نظرتهم 
غزة  من  الإ�رسائيلي  الن�سح�ب  اإىل 
منهم  منة  ب�سفته  يقدمونه  جندهم 
ا�سطرارا  ولي�س   ، عليه�  به�  تكرموا 
ال�سهداء  ودم�ء  املق�ومة  ن�ر  قوة  حتت 
بعد اأن لبثوا فيه� 38 ع�م� بنوا خالله� 
اأهله�  حي�ة  وقلبوا   ، م�ستوطنة   21
وطم�نة  لإراح��ة  ع��سف  جحيم  اإىل 
فلم�   ، جي�سهم  وت�أمني  م�ستوطنيهم 
 ، الإراحة والطم�أنة والت�أمني  ا�ستح�لت 
وتع�ظم ثمن الحتالل م�ل ودم�ء منهم 
ومل   ، مغلوبني  م�سطرين  ان�سحبوا  ؛ 
يكن ان�سح�بهم ” خطوة حمق�ء ” مثلم� 
اأريئيل  هو  منهم  اأحمق  ك�تب  و�سفه 
اليوم  اإ�رسائيل   ” يف  مق�ل  يف  كه�ن� 
والوهم  املن  يف  الك�تب  ويتو�سع    .  ”
فيذكر اأن م�ست�س�ري �س�رون الذي ق�د 
بعد  غزة  اأن  اأوهموه  الن�سح�ب  خطة 
الن�سح�ب �ست�سبح هوجن كوجن ال�رسق 
وم�ست�س�ريه  �س�رون  ك�أن  الأو�سط  
امل�سترثية  ال�سريورة  هذه  لغزة  اأرادوا 

عقب  اإ�رسائيل  فعلت  وم�ذا   . املزدهرة 
على  م�سيطرة  ظلت  ؟!  الن�سح�ب 
من  ان�سحبت   . وج��وا   وبحرا  برا  غزة 
يعقب  مل   . الب�ب  اأم�م  وجل�ست  البيت 
ان�سح�به� اأي واقع �سي�دي يف غزة . ك�أن 
ا�سرتاحة  ك�ن  ال�سطراري  ان�سح�به� 
احتالله  وتكلف�ت  اأعب�ء  من  حمتل 
الإعالميني  بع�س  .ويط�لب  املب��رس 
ول   ، غزة  احتالل  ب�إع�دة  الإ�رسائيليني 
الذي  الحتالل  هذا  ا�ستح�لة  يدركون 
ك�نت  حني  اإدامته  يف  اإ�رسائيل  اأخفقت 
اأكرث مالءمة له� منه� يف هذه  الأحوال 
الأي�م بعد اأن �س�رت املق�ومة اأ�سد ب�أ�س� 
غزة  واحتالل   . وخرة  ت�سليح�  واأوفر 
واإن ك�ن ممكن� ع�سكري� بثمن كبري يف  
م�ستقبل  ل  الإ�رسائيليني  اجلنود  اأرواج 
ال�سي��سية   القي�دة  وتعلم   . ذلك  بعد  له 
احلقيقة  ه��ذه  والأمنية  والع�سكرية 
ل  اأنه�  العلم  هذا  ويوؤكد   ، املو�سوعية 
 ، لغزة  دائم  احتالل  عن  اأب��دا  تتحدث 
يف  �سديدة  �رسبة  عن  بدله  وتتحدث 
الإ�رسائيليون  . و�سيظل  هجمة �رسيعة 
ل  مفرغة  حلقة  يف  ح�ئرين  يهيمون 
يف �س�أن غزة وحده� واإمن� يف �س�أن كل 
الق�سية الفل�سطينية م� مل يروا احلق�ئق 
يف فل�سطني ب�لعني الفل�سطينية اأي�س� ، 
الرواية  بع�سهم  ي�سميه  م�  ومن خالل 

الفل�سطينية .
بعد  اإل  غزة  من  ين�سحب  مل  و�س�رون 

الق�سية  جوانب  لكل  متعمقة  درا�سة 
مكره� ل خمت�را بت�أثري خرته الطويلة 
ينوي  وك�ن   ، حق�ئقه�  مع  التع�مل  يف 
فعل  مم�  قريب  ال�سفة  يف  �سيء  فعل 
موته  حول  الرتي�ب  ويف   . غزة  يف 
ك�نت  تلك  نيته  اأن  املب�غت  ال�رسيري 
جهة  اأن  مبعنى   ، امل���وت  ذل��ك  علة 
اإ�رسائيلية �رسية متنفذة فعلته . والذين 
ل�سي��سته  الوزراء  اغت�لوا رابني رئي�س 
يف الق�سية الفل�سطينية ، على �سوئه� 
مييتوا  اأن  يف  غرابة  ل   ، للفل�سطينيني 
قريبة  �سي��سة  ب�سبب  �رسيري�  �س�رون 
اأنهكهم�  والثن�ن   . رابني  �سي��سة  من 
طول ال�رساع الذي انغمرا ع�سكري� يف 
زخمه منذ �سب�بهم� الب�كر ، ف�سعي� اإىل 
حل م� ي�أتي ب�سيء من الراحة . وم� اأقيم 
م�سكلة  وهذه   ، خط�أ  يظل  خط�أ  على 
الإ�رسائيليني يف فل�سطني ويف املنطقة 
. اأق�موا دولتهم على اأ�س�س خ�طئة مت�م� 
خلطئهم  ا�ستئن�ف�  اأخط�وؤهم  فتت�بعت   ،
اأقروا  اإذا  اإل  الأول .ولن ي�ستقيم ح�لهم 
تبع�ته  وع�جلوا   ، املوؤ�س�س  اخلط�أ  بهذا 
معرتفني بحق الفل�سطينيني يف وطنهم 
الت�ريخي �سي�دة وتقرير م�سري . وهذه 
هذه  ويتلو   ، ي�ستطيعونه�  ل  مهمة 
اخلال�سة  يف �سي�ق منطقي اأن �رساعن� 
ا�ستئ�س�لهم  حتى  مت�سل  معهم 
اأن  الت�ريخ  حق�ئق  وم��ن   . م�ستقبال 

الأ�سيل يبقى والع�بر يزول .

نظرة الإ�ضرائيليني الأحادية اإىل ال�ضراع مع الفل�ضطينيني

الفل�سطينية،  املق�ومة  ف�س�ئل  ط�لبت 
املح��سبة  ب�����رسورة  الث��ن��ني،  اأم�س 
الق�نون  وتطبيق  والع�جلة،  الفورية 
ب�إرتك�ب  ق�موا  الذين  املنفذين  على 
على  القيق  جر  املغدور  قتل  جرمية 
ح�دثة  معترًة  ع�ئلي،  ث���أر  خلفية 

الأم�س جرمية متك�ملة الأرك�ن .
ان  له�  بي�ن  خالل  الف�س�ئل  وق�لت 
الذي  اخلطري  امللف  هذا  فتح  حم�ولة 
اأمر  وجت�وزه  اغالقه  على  الجم�ع  مت 

مرفو�س وطنيً�.
حم���ولت  كل  الف�س�ئل  ورف�ست 
الث�رات  ب�ليد وفتح ملف  الق�نون  اأخذ 
زعزعة  اىل  ي���وؤدي  ال��ذي  الع�ئلية 
املجتمعي، م�سدداً على  الأمن وال�سلم 

الداخلية  اجلبهة  ت�ستيت  عدم  �رسورة 
وامل�س ب�أمنن� املجتمعي.

جر  املحرر  الأ�سري  ان  اىل  وي�س�ر 
ب�إطالق  اأم�س الأحد،  القيق ُقتل م�س�ء 
من  ب�لقرب  م�سلحني،  قبل  من  ن�ر 
رفح  مدينة  غ��رب  ال�سعودي  احل��ي 

جنوب قط�ع غزة.
الداخلية  وزارة  ب��سم  الن�طق  واأف���د 
مبقتل  ال��ب��زم  اإي����د  الوطني  والأم���ن 
جنوب  رفح  يف  ن�ر  ب�إطالق  مواطن 
الداخلية  اأنَّ  اإىل  م�سرياً  غزة،  قط�ع 
اإىل  احل�دث،  يف  ع�جاًل  حتقيقً�  فتحت 

ج�نب مالحقته� للف�علني.
م�س�ء   ، الداخلية  وزارة  ون�����رست 
مقتل  جرمية  يف  املتهني  �سور   ، اأم�س 

جر  امل���واط���ن 
مبدينة  ال��ق��ي��ق 
رف����ح ج��ن��وب 
ق���ط����ع غ���زة.
الداخلية  وق�لت 
امل��ت��ه��م��ني  ان 
"�س�دي  ه���م: 
حمدان  �سبحي 
 37( ال�سويف 
ع����م���ً�( ف���دي 
حمدان  �سبحي 

دي�ب  خ�لد  دي�ب  ع�مً�(   35( ال�سويف 
الدب�ري )19 ع�مً�(".

يتعرف  م��ن  ك��ل  ال���وزارة  وط�لبت 
معلوم�ت  ميلك  اأو  املطلوبني  على 

ب�لعملي�ت  الت�س�ل  اإىل  عليهم،  تدل 
على  الداخلية  وزارة  يف  املركزية 
يت�سرت  من  كّل  حمذرًة   ،)109( الرقم 
امل�س�عدة  لهم  يقدم  اأو  املطلوبني  على 

ب�تخ�ذ الإجراءات الق�نونية بحقه.

ف�ضائل املقاومة بغزة تطالب مبحا�ضبة فورية ملنفذي جرمية                            
                     قتل "جرب القيق"

الأ�ضري حممد  عقل 

حممد يف �سطور
يف  ع�مً�    37 قبل  حممد  ولد   ، من��سلة  ل�رسة   
املكونة  ع�ئلته  يف   الث�ين  ليكون   ، جنني  مدينة 
خديجة  اخلم�سينية  الوالدة  وتقول  نفر،    11 من 
ب�لخالق  ،متتع  ومعط�ء  وحنون  ب�ر  "حممد  عقل 
الع�لية وحب ع�ئلته ووطنه ومدينته واهله ، طيب 
الن��س  م�س�عدة  ون�سيط يف  العقل  وراجح  القلب 
و�سه�مة  نخوة  و�س�حب  اجتم�عي   ، اخلري  وعمل 
مدار�س  تعليمه يف  تلقى    " وت�سيف   ،" ورجولة 
والده  مر�س  وب�سبب   ، الث�من  ال�سف  حتى  جنني 
املزمن وعجزه عن العمل ، حتمل امل�سوؤولية وعمل 
حملي  م�سبح  يف  كمنقذ  اخره�  جم�لت  عدة  يف 

حتى ط�رده الحتالل  لفرتة  واعتقل.
مط�ردة واعتق�ل

 فور حترره ، ع�د حممد ل�سفوف املق�ومة ، ف�درج 
الحتالل ا�سمه �سمن ق�ئمة املطلوبني للت�سفية ، 
وتعر�س   ، واعتق�له  اغتي�له  حم�ولت  وتكررت 
منزل ع�ئلته لعملي�ت دهم وتفتي�س و�سط تهديد 
اتهمه   " والدته  وتقول   ، بت�سفيته  الحتالل 
الفدائية   " كركور   " بعملية  ب�ل�سلوع  الحتالل 
لكنه   ، ب�غتي�له  والتهديدات  مالحقته  ف��ستدت   ،
ببطولة  امل�سوار  اكمل   ، نف�سه  ت�سليم  رف�س 
منزلن�  يف�رق  الحتالل  يعد  مل  بينم�   ، و�سج�عة 
املداهم�ت  ب�سبب  املع�ن�ة  �سنوف  كل  وع�سن�   ،
واخلوف والقلق على حي�ة ابني احلبيب "، وت�سيف 
ب�لحتالل  فوجئن�    2/12/2002 ت�ريخ   فجر   "
ح�رتن�  ويح��رس  جنني  على  التجول  حظر  يفر�س 
ابني  اأن  نعلم  نكن  ومل   ، املدينة  و�سط  امل�س�ورة 
اجلنود  �سمعن�  حتى  من�  قريب  منزل  يف  خمتب�أ 
 ،" نف�سه  بت�سليم  ال�سوت  يط�لبونه عر مكرات 
والتوتر  القلق  من  مروعة  ع�سن� حلظ�ت  وتكمل  
ال�سهيد  �سلفي  ابن  اغتي�ل  م�سهد  اأم�مي  وتكرر 
م�هر عقل خالل انتف��سة احلجر ، وبعد �س�ع�ت ، 
متكن اجلنود من اقتح�م املنزل واعتق�ل حممد الذي 
مل نراه ومل نتمكن من معرفة حقيقة و�سعه اذا م� 
اأو �سهيداً ، فخالل الن�سح�ب  اأو م�س�بً�  ك�ن حي�أ 
وال�سوت  الغ�ز  قن�بل  يطلق  الحتالل  ك�ن 

والر�س��س.
احلكم واملع�ن�ة: بعد فرتة من انقط�ع اأخب�ره،علمت 
الع�ئلة، ب�حتج�ز حممد يف زن�زين �سجن " اجللمة" 
، وتقول والدته  "  على مدار ثالثة �سهور ك�ملة 
، تعر�س للتحقيق والتعذيب والعزل يف الزن�زين 
زي�رته  من  الحمر  وال�سليب  املح�مني  منع  حتى 
الحتالل  وا�سل   ، ع�سقالن  ل�سجن  نقله  ورغم   ،
ك�مل  ع�م  مدار  على  نراه  مل  الذي  حممد  عق�ب 
 ،" حم�كمته  جل�س�ت  بح�سور  لن�  �سمح  حتى 
ا�ستمرت  املح�كم  بني  العذاب  رحلة   " وت�سيف 
 14 املوؤبد  ب�ل�سجن  حوكم  ،حتى  ك�مل  ع�م 
الحتالل  مق�ومة  بتهمة  ل40ع�مً�  ا�س�فة  مرة 
ومتتع  �سمد  لكنه   ، فدائية  لعملي�ت  والتخطيط 
مبعنوي�ت ع�لية ووقف ب�سج�عة وبطولة ، راف�سً� 

ابداء الندم والعتذار.

�سجون  اإدارة  الأ���س��ري  ن���دي  حّمل 
عن  الك�ملة  امل�سوؤولية  الح��ت��الل 
ب�ل�رسط�ن  املري�س  الأ�سري  م�سري 
كم�ل اأبو وعر وك�فة الأ�رسى املر�سى 
يف �سجون الحتالل، بعد اإعالن اإدارة 
اأحد  اإ�س�بة  عن  الحتالل  �سجون 
والذي  "كورون�"  بفريو�س  الأ�رسى 
هو  امل�س�ب  الأ�سري  اأن  لحقً�  تبني 
جنني  من  ع�مً�(   46( وعر  اأبو  كم�ل 
من  ُنقل  حيث  ب�ل�رسط�ن،  وامل�س�ب 
الأ�سبوع  نه�ية  "جلبوع"  �سجن 
امل��سي، لإجراء عملية جراحية له يف 
لالحتالل.  املدنية  م�ست�سفي�ت  اإحدى 
اأبو  الأ�سري  اإن  الأ�سري  ن���دي  وق���ل 
 6 امل��وؤب��د  ب�ل�سجن  املحكوم  وع��ر 
ع�م  منذ  واملعتقل  ع�مً�  و)50(  مرات 

�سحي  و�سع  من  يع�ين  2003م، 
ب�ل�رسط�ن  اإ�س�بته  للغ�ية جّراء  خطري 
امل��سي  الع�م  نه�ية  منذ  احلنجرة،  يف 
ال�سحي  و�سعه  تف�قم  وقد   ،2019
بعد  امل��سية،  القليلة  ال�سهور  خالل 
اأن  وتبني  طبية  فحو�س  له  اأجريت 
حجم الورم قد ازداد، ورغم املط�لب�ت 
املوؤ�س�س�ت  اأطلقته�  التي  املتكررة 
لالإفراج  والدولية  املحلية  احلقوقية 
ال�سن  وكب�ر  املر�سى  الأ���رسى  عن 
ت�س�عد  م��ع  والن�س�ء  والأط��ف���ل 
�سلط�ت  اأن  اإل  ال��وب���ء،  انت�س�ر 
املط�لب�ت  ك�فة  جت�هلت  الحتالل 
و�سّعدت  بل  املتكررة،  والنداءات 
املواطنني  بحق  العتق�ل  عملي�ت  من 
اإىل  الوب�ء  وحّولت  الفل�سطينيني، 

الأ�رسى،  على  وت�سييق  عق�ب  اأداة 
الوق�ئية  الإجراءات  توفر  اأن  من  بدًل 
ن�دي  ولفت  انت�س�ره.  ملنع  الالزمة، 
الأ�سري اإىل اأن مع�ن�ة الأ�سري اأبو وعر 
منذ  معه  تظهر  بداأت  ال�رسط�ن  من 
اأواخر ع�م 2019م، وقد خ�سع لعالج 
�سجون  اإدارة  تراع  مل  فيه  اإ�سع�عي، 
اأبو  الأ�سري  مر�س  وقواته�،  الحتالل 
اأحد  عر  �سه�دة  له  �ُسجلت  وقد  وعر 
عن  امل��سي،  الع�م  خ��الل  املح�مني 
عالجه  عملية  اأثن�ء  تقييده  ا�ستمرار 
ال�ستمرار  اإىل  ب�لإ�س�فة  الإ�سع�عي، 
بعربة  ت�سمى  م���  ع��ر  نقله  يف 
"البو�سطة" التي ُت�سكل رحلة عذاب 
الأ�رسى قد وجهوا  له. وك�ن  اإ�س�فية 
فيه�  ط�لبوا  �س�بقً�  ر�س�ئل  ع��دة 

الأ�سري  الع�جل عن  الإفراج  ب�رسورة 
املر�سى،  الأ���رسى  وك�فة  وعر  اأب��و 
الدولية،  املوؤ�س�س�ت  ن��سدوا  وفيه� 
وموؤ�س�س�ت  الفل�سطينية  والقي�دة 
ح��ق��وق الإن�������س����ن، وامل��ق���وم��ة 
لإنق�ذ  ال�رسيع  التدخل  الفل�سطينية، 
وحملوا  وعر  اأبو  كم�ل  الأ�سري  حي�ة 
ولكل  لالحتالل  الك�ملة  امل�سوؤولية 

ال�ستج�بة ملطلبهم. يق�رس يف  من 
الذين  الأ���رسى  عدد  اأن  اإىل  ُي�س�ر   
الإهم�ل  جلرمية  نتيجة  اُ�ست�سهدوا 
اإىل  و�سل  البطيء(،  )القتل  الطبي 
 )224( بني  من  وه��م  اأ���س��رياً،   )69(
�سجون  يف  ا�ست�سهدوا  �سهيداً 

1967م.  الحتالل، منذ ع�م 

نادي الأ�ضري ُيحمل الحتالل امل�ضوؤولية الكاملة عن م�ضري الأ�ضري املري�س 
بال�ضرطان كمال اأبو وعر بعد اإ�ضابته بفريو�س "كورونا"

مطالبات عاجلة من الأ�ضرى لالإفراج عنه وعن كافة الأ�ضرى املر�ضى يف �ضجون الحتالل

اأخبار فل�ضطني
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رئي�س الربملان التون�ضي

را�ضد الغنو�ضي يواجه اإجراءات ل�ضحب الثقة منه

قراءة / حممد علي
---------------- 

التي�ر  ح��زب  ب��سم  املتحدث  وق���ل 
اإن  الأح��د  عم�ر  حممد  الدميقراطي 
بدء  على  اتفقت  برمل�نية  كتل  اأرب��ع 
رئي�س  م��ن  الثقة  �سحب  اإج����راءات 
يف  عديدة  جت���وزات  ب�سبب  الرمل�ن 
بخ�سو�س  اأح�دية  وقرارات  دارة،  الإ
ت��رك��ي��ب��ة جل����ن ب��رمل���ن��ي��ة. ورف�����س 
التي  الت��ه���م���ت  م���رارا  الغنو�سي 
الأج��در  من  ن��ه  اإ وق���ل  ل��ي��ه،  اإ وجهت 
الجتم�عية  الأو�س�ع  مبع�جلة  الهتم�م 
بدل  للتون�سيني  ال�سيئة  والقت�س�دية 

ال�رساع�ت. هذه 
"حتي�  اأح����زاب  ال��ك��ت��ل  ه���ذه  ومت��ث��ل 
الدميقراطي"،  و"التي�ر  تون�س"، 
اأح���زاب  وه��ي  ال�سعب"،  و"حركة 
اإ�س�فة  احل�كم،  الئتالف  يف  م�س�ركة 
ويقود  الوطني".  "الإ�سالح  كتلة  اإىل 
ورئي�سته  احل��ر  الد�ستوري  احل��زب 
ن�����س���ر  ع��ب��ري م��و���س��ي، وه���ي م��ن اأ
بن  الع�بدين  زي��ن  ال�س�بق  الرئي�س 
ل�سحب  ج��ه��ودا  �س�بيع  اأ منذ  علي، 
له  لته�مهم  الغنو�سي،  م��ن  الثقة 
الإخ��وان  تنظيم  اأج��ن��دة  يخدم  ن��ه  ب���أ
من  اخل����رج  يف  وح��ل��ف���ء  امل�سلمني 
نواب  ويعت�سم  وقطر.  تركي�  بينهم 
مقر  يف  احل���ر  ال��د���س��ت��وري  احل���زب 
من  الثقة  ب�سحب  مط�لبني  الرمل�ن 
�سحب  اإج��راءات  وحتت�ج  الغنو�سي. 

على  ن���ئ��ب���   73 ت��وق��ي��ع  اإىل  ال��ث��ق��ة 
الأحزاب  هذه  حتظى  عدد  وهو  الأقل، 
ن�ئب�   73 توقيع  و�سيتيح  منه.  ب�أكرث 
وين�س  ع�مة.  جل�سة  يف  الت�سويت 
�رسورة  على  للرمل�ن  الداخلي  النظ�م 
تبلغ  مطلقة  اأغلبية  على  احل�سول 
و�ست�سعى  الثقة.  ل�سحب  نواب   109
 90 من  اأكرث  له�  التي  الأح��زاب  هذه 
للو�سول  جهوده�  ح�سد  اإىل  ن�ئب� 

الق�نوين. للن�س�ب 
جديدة حكومة  اإىل  ال�سعي 

عن  نب�ء  لالأ روي��رتز  وك���ل��ة  ونقلت 
وهو  النه�سة،  ح��زب  يف  م�سوؤولني 
احل�كم،  الئتالف  يف  الرئي�سي  احلزب 
م�سداقيته�  فقدت  احلكومة  اإن  قولهم 
امل�س�لح  ت�س�رب  �سبه�ت  ب�سبب 
لي��س  اإ ال��وزراء  رئي�س  تالحق  التي 
حكومة  تريد  النه�سة  واإن  الفخف�خ، 
ج��دي��دة ق��وي��ة. وان�����س��م��ت ح��رك��ة 

بتغيري  املط�لبة  القوى  اإىل  النه�سة 
عن  رويرتز  وك�لة  ونقلت  احلكومة. 
النه�سة  يف  القي�دي  اخلمريي  عم�د 
تكليف  قرر  ال�سورى  جمل�س  اإن  قوله 
الغنو�سي،  را���س��د  احل���زب،  رئي�س 
ب����إج���راء حم����دث����ت م���ع ال��رئ��ي�����س 
لت�سكيل  ال�سي��سية  والأح�����زاب 

جديدة. حكومة 
�سرياجع  ن��ه  اإ النه�سة  ح��زب  وق���ل 
الئ��ت��الف  حكومة  دع��م  م��ن  موقفه 
احل���ك��م ال��ه�����س��ة ب�����س��ب��ب ت��ع���ر���س 
الوزراء  رئي�س  فيه  ال�س�لع  امل�س�لح 
يف  النه�سة  وق���ل  الفخف�خ.  لي��س  اإ
امل�س�لح  تع�ر�س  �سبه�ت  اإن  بي�ن 
احل�كم،  الئ��ت��الف  ب�سورة  اأ����رست 
احلزب  موقف  تقييم  اإع���دة  وتتطلب 
احل��زب  ي��ذك��ر  ومل  احل��ك��وم��ة.  م��ن 
ال��ذي  الإج���راء  ب�س�أن  تف��سيل  اأي 
من  ب�أن  ف���دت  اأ نب�ء  اأ لكن  �سيتخذه. 

احلزب  ل��دى  املحتملة  اخل��ي���رات  بني 
احلكومة.  من  ال�سبعة  وزرائه  �سحب 
و���س��ي��زي��د ب��ي���ن ح���زب ال��ن��ه�����س��ة 
احل���ك��م،  الئ��ت��الف  على  ال�سغوط 
عقب  فراير/�سب�ط،  يف  �سكل  الذي 
الع�م  يلول  �سبتمر/اأ �سهر  انتخ�ب�ت 
الرمل�ن  عنه�  متخ�س  التي  امل��سي، 
اته�مه  ال��ف��خ��ف���خ  ورف�����س  احل����يل. 
من  ل�سغط  يتعر�س  لكنه  ب�لف�س�د، 
ع�سو  ن�رس  بعد  لال�ستق�لة،  املع�ر�سة 
ال�سهر  وث���ئ��ق  ال��رمل���ن  يف  م�ستقل 
���رسك���ت  ف��وز  اإىل  ت�سري  امل������س��ي 
فيه�  اأ�سهم�  ال���وزراء  رئي�س  ميتلك 
 15 ب� قيمته�  تقدر  الدولة  من  ب�سفقة 
ب�ع  نه  اإ الفخف�خ  وق�ل  دولر.  مليون 
وتعهد  ال�رسك�ت،  تلك  يف  اأ�سهمه 
ذا  اإ ا�ستق�لته  بتقدمي  ال��رمل���ن  م���م  اأ
ومتثل  للق�نون.  انته�ك  اأي  �سده  ثبت 
الغنو�سي  من  الثقة  �سحب  اإج��راءات 
للنه�سة  اإحراج  اأكر  للرمل�ن  كرئي�س 
احلركة  واف��ق��ت  حينم�   2013 منذ 
حتت  احلكم  عن  التخلي  على  ن��ذاك  اآ
مع�ر�سيه�  اح��ت��ج���ج���ت  ���س��غ��ط 
واإج��راء  تكنوقراط  حكومة  ل�س�لح 

جديدة. انتخ�ب�ت 
وع��ل��ى ع��ك�����س اأغ���ل���ب الأح�����زاب 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ���س��الم��ي��ة  الإ
حني  عزله�  حم�ولت  النه�سة  تف�دت 
مع  احلكم  لتق��سم  اتف�ق  اإىل  تو�سلت 
الراحل  الرئي�س  بقي�دة  العلم�نيني 

.2014 يف  ال�سب�سي  ق�ئد  الب�جي 

الإ�ضالمية،  النه�ضة  الربملان وزعيم حركة  رئي�س  الثقة من  ل�ضحب  اإجراءات  تون�س  الأقل يف  اأحزاب على  تبداأ خم�ضة 
البالد. �ضيا�ضية يف  اأزمة  اإىل  للحزب وقد تقود  اإحراجا �ضديدا  الغنو�ضي، يف خطوة متثل  را�ضد 

ملفو�سية  التنفيذي  امل��دي��ر  دع��� 
ف��ري��ق��ي،  الأ الحت�����د  يف  ال��ط���ق��ة 
اإىل  علي،  الله  عبد  را�سد  املهند�س 
�سيحدثه  الذي  للتغيري  ال�ستعداد 
ح��ول  احل���ي����ة  يف  ال��ن��ه�����س��ة  ���س��د 
ح��دود  اإىل  والنيل  الأزرق  النيل 
نف�سن�  اأ جتهيز  “علين�  ق�ئال:  م�رس، 
وق���ل  النه�سة”.  ���س��د  لت�سغيل 
ت�رسيح�ت  يف  ال��ل��ه،  عبد  را���س��د 
اإن  ال�سودانية،  ن��ب���ء  الأ وك�لة  مع 
بني  الع�لقة  النق�ط  حول  “التف�ق 
�سد  مف�و�س�ت  يف  الثالث  ال��دول 

و  اأ قو�سني  ق���ب  اأ�سبح  النه�سة 
ندير  اأن  “علين�  م�سيف�:  اأدنى”، 
لنجهز  جمتمعي�  علمي�  ح����وارا 
النه�سة  �سد  لت�سغيل  نف�سن�  اأ
للم�ستقبل،  نخطط  كيف  ونعرف 
حتت�ج  �سخمة  م�س�ريع  وهن�لك 
التغيري،  وو�سف  احلكومة”.  قي�دة 
من  ال�����س��ودان  يف  �سيحدث  ال��ذي 
يف  اإيج�بي  نه  ب�أ النه�سة  �سد  قي�م 
ال�س�لبة،  ث���ر  الآ بع�س  مع  جممله 
املنتجة  الط�قة  يف  زي���دة  متوقع� 
)الرو�سري�س  احل�لية  اخلزان�ت  من 

دون   %  50 اإىل   30 بني  م�  ومروي( 
احل�لية،  التوربين�ت  يف  تغيري  اأي 
من  الكهرب�ء  ا�سترياد  اإىل  اإ�س�فة 
على  العمل  ه��ذا  ويتطلب  ثيوبي�  اإ
وجتهيز  الكمية  ملعرفة  اتف�ق  اإجن�ز 
وحمط�ت  نقل  خطوط  من  ال�سبكة 
الإيج�بية  ث����ر  الآ وم��ن  حتويلية، 
يف  و�سعه�  يجب  التي  وامل�س�ريع 
جري�ن  تنظيم  اإمك�نية  احل�سب�ن 
ا�ستغالل  من  ال�سودان  يف  النيل 
ك���ن  م��ك��ع��ب  م��رت  م��ل��ي���ر   6 ن��ح��و 
وج��ود  ل��ع��دم  ا�ستغالله�  ميكن  ل 

يف  وجري�نه�  له�  ك�فية  خ��زان���ت 
فقط. اخلريف  فرتة 

على  النه�سة  �سد  �سلبي�ت  وع��ن 
يف  “تتمثل  ن��ه���  اإ ق���ل  ال�����س��ودان، 
والتي  اجل���روف  م��ن   50% ف��ق��دان 
 100 جملة  من  فدان  األف   50 ب� تقدر 
تغمر  ك�نت  اأرا�سي  وهي  فدان  األف 
يف  ب�خل�رسوات  وتزرع  النيل  مبي�ه 
لن�سبة  النيل  مي�ه  وفقدان  ال�سيف 
يعتمد  ك�ن  التي  الطمي  من  مقدرة 

الأر�س. تخ�سيب  يف  عليه� 
ق.د

للبيت  ال��ت��ج���ري  امل�ست�س�ر  ق���ل   
يّتخذ  اأن  يتوّقع  ّنه  اإ الأحد  بي�س  الأ
ترامب  دون���ل��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
“تيك  تطبيَقي  �سّد  قوًي�”  “اإجراًء 
نْي،  ال�سينيَّ ت�س�ت”  و”وي  توك” 
الولي�ت  بني  التوّتر  عودة  ظّل  يف 
بيرت  و����رّسح  وال�����س��ني.  امل��ّت��ح��دة 
ّن��ه  اإ نيوز  فوك�س  ل�سبكة  ن���ف���رو 
ترامب  م��ن  قوًي�”  “اإجراًء  يتوّقع 
زعم  اللذين  التطبيقني  هذين  �سّد 
“اإىل  البي�ن�ت  كّل  ير�سالن  ّنهم�  اأ

اإىل  م��ب������رسًة  ال�����س��ني،  يف  خ���وادم 
ال�سيوعي  واحلزب  ال�سيني  اجلي�س 
)الر�سمية(  وال��وك���لت  ال�سيني 
ال���ت���ي ت���ري���د ����رسق���ة مم��ت��ل��ك���ت��ن��� 
“تيك  تطبيق  ُي��ح��ّق��ق  الفكرّية”. 
املراهقني  ل��دى  كبرًيا  رواًج���  توك” 
��� ب��ف�����س��ل ف��ي��دي��وه���ت��ه  خ�����س��و���سً
كبري  ب�سكل  املتمحورة  الطريفة 
وتعود  واملو�سيقى.  الرق�س  على 
دان�س”  “ب�يت  جمموعة  اإىل  ملكّيته 
م�ستخدميه  عدد  ويقرب  ال�سينّية 

“وي  ّم���  اأ ال��ع���مل.  ح��ول  امللي�ر  م��ن 
ّول  الأ املرا�سلة  برن�مج  فهو  ت�س�ت” 
من  اأك��رث  وي�ستخدمه  ال�سني  يف 
الثالث�ء  ترامب  ّكد  واأ �سخ�س.  ملي�ر 
توك”  “تيك  منع  اإمك�ن  يدر�س  ّنه  اأ
عملّي�ت  بح�سول  �سكوك  ب�سبب 
حل�س�ب  ال�سبكة  هذه  عر  جت�ّس�س 

ال�سينّية. احلكومة 
ر�س�لة  اجلمعة  “اأم�زون”  وبعثت 
تطلب  موّظفيه�  اإىل  ل��ك��رتون��ّي��ة  اإ
عن  توك”  “تيك  تطبيق  اإزالة  منهم 

املجموعة  اأعلنت  م�  على  هواتفهم، 
حقل  يف  الع�ملة  العمالقة  الأمريكّية 
املجموعة  لكّن  الإلكرتونّية.  التج�رة 
هذه  اأر�سلت  ّنه�  اإ لحًق�  وق�لت  ع�دت 

.” اخلط�أ طريق  “من  الر�س�لة 
ق�ل  اخل��ط��وة،  ه��ذه  على  وتعليًق� 
وتراجعوا  ذلك  اأعلنوا  “لقد  ن�ف�رو 
احلزب  ت�أثري  ُيظهر  الذي  الأمر  عنه، 
ال�رسك�ت  على  ال�سيني  ال�سيوعي 

امل�سكلة”. تكمن  وهن�  الأمريكّية، 
ق.د

اليرانية  اخل�رجية  ب��سم  املتحدث  اأكد 
بحزم  �سرتد  ايران  ب�ن  مو�سوي  عب��س 
تورطه  يثبت  نظ�م  او  حكومة  اي  على 
يف  ال��ن��ووي  نطنز  جممع  ح���دث  يف 
ت�رسيحه  ويف  ايران.  و�سط  ا�سفه�ن 
�س�ر  اأ الثنني  ال�سبوعي  ال�سحفي 
ال��ذي  احل��ري��ق  ح����دث  اىل  م��و���س��وي 
اح���دى ���س���لت  ف��رتة يف  ق��ب��ل  وق��ع 
ا�سفه�ن  يف  ال��ن��ووي  نطنز  جممع 

الط�قة  منظمة  يف  زمالءن�  ان  وق�ل، 
لالمن  العلى  املجل�س  وام�نة  الذرية 
الالزمة  الي�س�ح�ت  قدموا  القومي 
للق�سية  �س�ملة  ب��درا���س��ة  وق���م��وا 
نه�ئي.  ا�ستنت�ج  اىل  ي�سلوا  مل  لكنهم 
ال��و���س��ول اىل  ان��ه وب��ع��د  وا���س���ف، 
املجل�س  �سيقدم  النه�ئي  ال�ستنت�ج 
ومنظمة  ال��ق��وم��ي  ل��الم��ن  الع��ل��ى 
ك�مال  تقريرا  اليرانية  الذرية  الط�قة 

التحقيق�ت  لنت�ئج  وفق�  و�سنقوم 
الالزمة.  والج��راءات  ال��ردود  ب�تخ�ذ 
اخل�رجية  ب��سم  املتحدث  واو���س��ح 
تتج�هل  ل��ن  اي���ران  ان  الي��ران��ي��ة، 
ين�رس  اي��ن��م���  ت��ق��ري��ر  اي  ب�����س��ه��ول��ة 
خ��سة  اجل��د  حممل  على  و�ست�خذه 
امل�سوؤولية  يحّمل  م�  ادع���ء  طرح  لو 
يف  درا�سته  و�ستتم  م�  دولة  او  احدا 
اي��ران  قبل  من  المنية  التحقيق�ت 

يف  ب�ل�سبب  يتعلق  وفيم�  انه  وا�س�ف، 
ن�  وا�سدق�وؤ زمالءن�  يقوم  نطنز  ح�دث 
الق�سية  بدرا�سة  املواقع  خمتلف  يف 
ولو  نه�ئية  ح�سيلة  اىل  للو�سول 
يف  نظ�م  او  حكومة  اي  ت��ورط  ثبت 
ليران  �سيكون  الطبيعي  فمن  احل�دث 
زمن  ب���ن  و���س��ريون  ومهم  ح���زم  رد 

وىّل. قد  واهرب"  "ا�رسب 
ق/د

وج���ه ج��و ب����ي���دن، م��ر���س��ح احل��زب 
الأمريكية،  لالنتخ�ب�ت  الدميقراطي 
الرئي�س  اإىل  تهديد  ر�س�لة  الإثنني، 
ال�سي�سي،  ال��ف��ت���ح  ع��ب��د  امل�����رسي 
وتعذيب  لعتق�ل  رف�سه  فيه�  اأعلن 
لع�ئالتهم.  التعر�س  و  اأ الن��سطني 
حممد  “ع�د  “تويرت”:  على  وق���ل 
امل�رسية  اجلن�سيتني  )يحمل  عم��سة 
بعد  منزله  اإىل  اأخ��ريا  والأمريكية( 
ال�سجون  يف  يوم�   486 اأم�سى  اأن 
احتج�جية.  لف��ت��ة  حلمله  امل�����رسي��ة 
مثل  ن�سط�ء  ونفي  وتعذيب  اعتق�ل 
�سلط�ن،  وحم��م��د  ح��ج���زي  ���س���رة 
مقبول”.  غري  اأمرا  ع�ئالتهم  اأوتهديد 
من  م��زي��دا  ن��ق��دم  “لن  واأ����س����ف: 
ترامب  لديكت�تور  البي�س�ء  ال�سكوك 

ال�سي�سي(”. اإىل  �س�رة  اإ )يف  املف�سل 
تعليق�  “ب�يدن”  ت�رسيح�ت  ج���ءت 
“�سي  �سبكة  ن�رسته  خر  على  منه 
عم��سة  عودة  حول  الأمريكية  اإن”  اإن 
املتحدة  ال��ولي���ت  اإىل  ع���م���(،   24 (
ّن  اأ ي�س�ر  اجل�ري.  متوز  يوليو/   6 يف 
املف�سل”  “الديكت�تور  م�سطلح 
“وول  �سحيفة  ن�رست  عندم�  ب��رز 
يف  م��ري��ك��ي��ة  الأ جورن�ل”  �سرتيت 
الرئي�س  اإن  امل��سي،  يلول  �سبتمر/اأ
خالل  �ُسمع  ترامب  دون�لد  الأمريكي 
ال�سن�عية  ال���دول  جم��م��وع��ة  ق��م��ة 
اأغ�سط�س/ يف  ب��ب���ري�����س  ال�����س��ب��ع 
ال�سي�سي  ي�سف  وه��و  امل��سي  اآب 

املف�سل”. “ب�لديكت�تور 
ق/د

ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  رواد  ت��ف���ع��ل 
الج��ت��م���ع��ي م���ع اإع�����الن ك��ت���ئ��ب 
اجلهوزية  ك�مل  ال��ع��راق  الله  ح��زب 
الأمريكية  القوات  لإجب�ر  الع�سكرية 
ه��ست�غ  واأطلقوا  البالد،  من  للخروج 
خراجهم_ل_رجعة_فيه"  ر_اإ "#قرا
من�س�ت  على  ت��رن��د  اىل  ليتحول 
امل�سوؤول  واأكد  الجتم�عي.  التوا�سل 
بو  اأ العراق  الله  حزب  لكت�ئب  الأمني 
"ليعلم  تويرت:  عر  الع�سكري  علي 
ل  اإخ��راج��ه��م  ق��رار  اأن  الأم��ريك��ي��ون 
ك�ن  اأي  ي�ستطيع  ل��ن  ف��ي��ه،  رج��ع��ة 
الل��ت��ف���ف  اأو  الأم��ريك��ي��ني  طمئنة 
من  ب��د  ل  ال��ع��راق��ي��ني،  اإرادة  ع��ل��ى 
ال�سعبي  ب�ل�سغط  املق�ومة  ا�ستمرار 
والإع��الم��ي  م��ن��ي  والأ وال�سي��سي 
الع�سكرية،  اجل��ه��وزي��ة  ك���م��ل  م��ع 

القوة  لغة  اإل  يفقهون  ل  الأمريكيون 
له�." ونحن  الإرادة  وك�رس 

ي����م ج��دد ع��دد م��ن ال��ن��واب  وق��ب��ل اأ
القوات  اإخ��راج  ب�رسورة  العراقيني 
ورغم  ه��ذا  ال��ع��راق،  من  الأمريكية 
العراقي،  ال��ن��واب  جمل�س  ت�سويت 
يلزم  ق��رار  على  امل��سي،  يونيو  يف 
يف  الأجنبي  التواجد  نه�ء  ب�إ احلكومة 
العراقي  الع�م  الراأي  وت�أكيد  البالد، 
و-خ��سة  الأجنبية  القوات  طرد  على 
م��ري��ك��ي��ة- م��ن ال���ب���الد، حت���ول  الأ
تبدي  ان  واأمريكية  غربية  م�س�در 
ال�سرتاتيجي  ب�حلوار  ي�سمى  م�  نت�ئج 
على  املتحدة  والولي�ت  العراق  بني 
الع�سكرية  القوات  عدد  تقليل  نه�  اأ
ان�سح�به�. ولي�س  العراق  يف  الأجنبية 
ق.د

عقوب�ت  فر�س  الثنني  بكني  اأعلنت 
ع��ل��ى ث��الث��ة م���ن ك��ب���ر ال��ن��واب 
ودبلوم��سي،  الأمريكيني  اجلمهوريني 
بني  م��ت�����س���ع��د  خ���الف  اإط������ر  يف 
قلية  اأ مع  بكني  تع�مل  ب�س�أن  البلدين 
�سينجي�نغ.  منطقة  يف  الأوي��غ��ور 
ب��رز  اأ بع�س  اخل��ط��وة  وا���س��ت��ه��دف��ت 
على  لل�سني  املع�ر�سة  ال�سخ�سي�ت 
وتيد  روبيو  م�ركو  ال�سن�توران  غرار 
كري�س  الكونغر�س  وع�سو  ك��روز 
احلري�ت  �سفري  اإىل  اإ�س�فة  �سميث، 
الأمريكية  اخل�رجية  بوزارة  الدينية 
“العقوب�ت  عن  واأُعلن  براونب�ك.  �س�م 
بعد  حتديده�  يتم  مل  التي  املم�ثلة” 
حظر  املتحدة  الولي�ت  قرار  على  ي�م  اأ
امل�سوؤولني  من  لعدد  الت�أ�سريات  منح 
لهم  ت�بعة  اأ�سول  وجتميد  ال�سينيني 
منطقة  يف  النته�ك�ت  خلفية  على 
ال��ع��ق��وب���ت  وت�����س��م��ل  �سينجي�نغ. 

ال�سيوعي  احلزب  �سكرتري  الأمريكية 
كوانغيو.  ت�سني  �سينجي�نغ  منطقة  يف 
ف�����د امل��ت��ح��دث ب������س��م اخل���رج��ي��ة  واأ
بالده  خطوة  اإن  �سونينغ  هوا  ال�سينية 
الأمريكية  الت�رسف�ت  على  “رداً  ت�أتي 
الولي�ت  “نح�س  وق���ل  اخل�طئة”. 
قراره�  عن  فورا  الرتاجع  على  املتحدة 
الت�رسيح�ت  عن  والتوقف  اخل�طئ 
واخل���ط���وات ال��ت��ي ت��ع��د ت��دخ��ال يف 
وت�رس  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��ني  ���س��وؤون 
“�سرتد  واأ�س�ف  ال�سينية”.  ب�مل�س�لح 
على  ب��ن���ء  اإ���س���يف  ب�سكل  ال�سني 
عقوب�ت  وت�ستهدف  الو�سع”.  تطور 
الت�بعة  التنفيذية  اللجنة  كذلك  بكني 
والتي  ال�سني  ب�س�أن  للكونغر�س 
حقوق  و�سع  مراقبة  مهمة  تتوىل 

الآ�سيوي. البلد  يف  ن�س�ن  الإ
ق/د

مقتل  الإثنني،  اللبن�ين،  اجلي�س  اأعلن 
قبل  من  م�سلح  هجوم  يف  جنوده  اأحد 
�سم�ل  البق�ع  منطقة  يف  جمهولني 
للجي�س  بي�ن  ف���د  واأ ال��ب��الد.  �رسقي 
امل�سلحني  من  عدد  ب�”اإطالق  اللبن�ين 
ومراكز  للجي�س  دوري��ة  على  الن�ر 
واخل�رس  وبريت�ل  طلي�  يف  ع�سكرية 
واأ�س�ف  �رسق(”.  )�سم�ل  البق�ع  يف 
اأحد  ا�ست�سه�د  عن  اأ�سفر  “ذلك  اأن 
وبني  اأك��رث.  تف��سيل  دون  اجلنود”. 
تلك  يف  ا�ستب�ك�ت  تندلع  واآخر،  حني 

وم�سلحني،  اجلي�س  قوات  بني  املنطقة 
م�سلحة  ع�س�ب�ت  ت��واج��د  ب�سبب 
بعملي�ت  تقوم  الق�نون  عن  خ�رجة 
وقتل  امل��خ��درات  يف  واإجت����ر  �رسقة 
ينفذ  م�  وع���دة  للمدنيني.  وت��روي��ع 
املنطقة  يف  مداهم�ت  اللبن�ين  اجلي�س 
بهدف  الله”،  ل�”حزب  معقاًل  تعد  التي 
امل�سلحة  الع�س�ب�ت  ف��راد  اأ اعتق�ل 

اللبن�ين. للق�س�ء  واملطلوبني 
ق/د

حول النقاط العالقة يف مفاو�ضات “�ضد النه�ضة”

الحتاد الأفريقي: اتفاق �ضد النه�ضة اأ�ضبح قاب قو�ضني اأو اأدنى

يف ظل التوتر..

ترامب �ضيتخذ “اإجراًء قوًيا” �ضّد تطبيَقي“تيك توك”و"وي ت�ضات”

املتحدث با�ضم اخلارجية الإيرانية 

طهران �ضرتد بحزم على اأية جهة يثبت تورطها يف حادث نطنز

بايدن ي�ضن هجوًما لذًعا على ال�ضي�ضي 
وي�ضفه بالـ”ديكتاتور املف�ضل”لرتامب

قال اأن قرار اإخراجهم ل رجعة فيه

كتائب حزب اهلل العراق : ل مكان 
لأمريكا يف العراق

تقرر فر�س عقوبات على دبلوما�ضي وثالثة نواب اأمريكيني 

ال�ضني ترد على ت�ضعيد اإدارة ترامب 
ب�ضاأن ملف “الأويغور”

م�ضلحون جمهولون يهاجمون اجلي�س 
اللبناين ومراكز ع�ضكرية يف “البقاع”
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من تنظيم خمرب الدرا�ضات القراآنية و املقا�ضدية  بجامعة وهران

ندوة دولية حول البعد احل�ضاري يف الكتاب 
و ال�ضنة

حاب�س م�ضطفى  حممد 
---------------- 
خمرب  مببادرة  تنويه 
القراآنية  الدرا�ضات 

واملقا�ضدية
ت�س�دف  التي  املن��سبة  وبهذه 
و  ل��ال���س��ت��ق��الل   58 ال��ذك��رى 
ع��ي��د ال�����س��ب���ب، ن��ن��وه ب��ه��ذه 
ق��دم  امل��ب���درة ال��ه���م��ة ال��ت��ي اأ
ع��ل��ي��ه��� خم���ر ال���درا����س����ت 
بج�معة  واملق��سدية  نية  القراآ
عمق  يف  تقع  نه�  لأ جزائرية، 
بعلم�ئهم  اجل��زائ��ري��ني  اهتم�م 
نن�  لأ موتهم،  قبل  ومفكريهم 
نهتم  ل  ال�سديد  ���س��ف  الأ م��ع 
الفكرية  م�س�هم�تن�  و  برتاثن� 
اأن  بعد  اإل  اجل���دة،  والثق�فية 
نطبق  فنحن  اأ�سح�به�،  ميوت 
املثل  نظرية  اأ�سف-  كل  -م��ع 
مترة،  م�ست�ق  ع��س  ال�سعبي" 
ك��ي م���ت ع��ل��ق��ول��وا ع��رج��ون 
ه��ذه  ل��ل��ه  احل��م��د  ول��ك��ن   !!"
تكون  لعله�  املتميزة،  اخلطوة 
الق�عدة  لهذه  الك�رس  ب��داي��ة 

. ومة مل�سوؤ ا
مو�ضوعة  مب�ضروع  تنويه 

الناعمة الدعوية  الفتوحات 
نوه،  اأ اأن  اأود  اأي�س�  وب�ملن��سبة 
بع�س  يف  م��ع��ل��وم  ه��و  ك��م��� 
اأن  اإىل  اجل�معية،  الأو���س���ط 
ك�ن  برغوث  الطيب  الدكتور 
هذه  لك�رس  ق��دمي  م�����رسوع  ل��ه 
مو�سوعة   " �سم�ه  ال��ق���ع��دة 
الن�عمة  الدعوية  الفتوح�ت 
ب�سبب  النور  ير  مل  ولكنه   ،"
هو  له�  تعر�س  ال��ت��ي  املحنة 
املجتمع  له�  وتعر�س  �سخ�سي� 
الثالثني  يف  ع���م��ة  اجل��زائ��ري 
الآن  ي�سعى  وهو  امل��سية،  �سنة 
�س�تذة  الأ من  كوكبة  رفقة   -
واإجن���زه  لإحي�ئه  وامل�س�يخ- 

م�رسوع  وهو  تع�ىل.  الله  بحول 
مب�س�همة  التعريف  حول  يدور 
والجتم�عية  الفكرية  النخبة 
الإ�سالم  خدمة  يف  اجلزائرية 
الإ�سالمية  والدعوة  والثق�فة 
عنه  و���س��ي��ع��ل��ن  ال���ع����مل،  يف 
لتمكني  الله،  بحول  م�ستقبال 
يف  فيه  امل�س�همة  يريد  من  كل 
على  فيه،  ودوره  موقعه  اأخ��ذ 

م�سوؤول. م�سدر  تعبري  حد 
م���ن ه���و امل��ف��ك��ر اجل���زائ���ري 

برغوث الطيب  الدكتور 
ملن  برغوث  الطيب  الدكتور  و 
خ��سة،  �سب�بن�  من  يعرفه  ل 
من  يقرب  م�  له  جزائري  مفكر 
ومثله�  مطبوع�،  كت�ب�  اأربعني 
فكري  ون�����س���ط   ، خم��ط��وط 
ن�سف  منذ  ممتد  وتربوي  وثق�يف 
مع�هد  يف  تعليمه  تلقى  قرن. 
ب���جل��زائ��ر،  الأ���س��ل��ي  التعليم 
ق�سنطينة  ج�معة  من  وتخرج 
علم  يف  اللي�س�ن�س  ب�سه�دة 
درا�س�ته  ووا�سل  الجتم�ع، 
الجتم�ع  علم  مبعهد  العلي� 
وحت�سل  اجل��زائ��ر،  ج�معة  يف 
وال��دك��ت��وراه  امل�ج�ستري  على 
الق�در  عبد  الأم��ري  ج�معة  من 
بق�سنطينة،  الإ�سالمية  للعلوم 
حم��رسا  �ست�ذا  اأ فيه�  وا�ستغل 
ح�لي�  يقيم  وهو  الزمن.  من  فرتة 
فرتة  منذ  اأوروب�،  يف  ب�لرنويج 
اأو�س�ط  يف  ن�س�ط  وله  طويلة 
يدير  فهو  امل�سلمة،  اجل���ل��ي��ة 
اأك��رث  فيه�  اإ�سالمية  جمعية 
خمتلف  م��ن  جن�سية   70 م��ن 
منتدى  اأ�س�س  كم�  ال��ق���رات، 
امل�سيحي  ���س��الم��ي  الإ احل���وار 
يقيم،  حيث  ترونده�مي  مبدينة 
ال�سننية  اأك���دمي��ي��ة  وك��ذل��ك 
كم�  احل�����س���ري��ة،  ل��ل��درا���س��ت 
املثقفني  م��ن  جمع  م��ع  اأ�س�س 
ال�سننية  الثق�فة  "اأك�دميية 

ب�جلزائر.  احل�س�ري"  للتجديد 
"مبنظور  ي�سميه  مب�  مهتم  وهو 
ال��ذي  ال�س�ملة"  ال�سننية 
النه�سة  طريق  خريطة  يعتره 
املتوازنة،  ن�س�نية  الإ احل�س�رية 
ال�سم�وية  دي�ن  الأ ج�ءت  التي 
به�،  ال��وع��ي  لت�أ�سي�س  كله� 
دارة  اإ م��ن  ن�����س���ن  الإ ومت��ك��ني 
مقت�سي�ته�  �سوء  على  حي�ته 
مع�مله�  واكتملت  ومعطي�ته�، 
وال�سنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف 
يرى  كم�  ال�رسيفة.  النبوية 
احل�س�رية  املداولة  حركة  ب�أن 
التي  املتقهقرة،  اأو  ال�س�عدة 
الب�رسي  الوجود  على  تهيمن 
 " ق�نون  يحكمه�  الأر���س،  يف 
ب�سكل   " والتجديد  املدافعة 
العلمي  املجل�س  مطرد.ر�سحه 
ال��ق���در  عبد  م���ري  الأ بج�معة 
���س��الم��ي��ة جل���ئ��زة  ل��ل��ع��ل��وم الإ
�سنة  الع�ملية  في�سل  امل��ل��ك 
عن  اع��ت��ذر  ولكنه  م،   1995
يرى  ك�ن  ن��ه  لأ اأعم�له،  تقدمي 
ب�����أن م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ك��رمي���ت 
به�  يحظى  اأن  يجب  املتميزة، 
والفكر  العلم  يف  الرا�سخون 
والإ�سالح  والرتبية  والدعوة 
امل��ج��ت��م��ع  يف  الج��ت��م���ع��ي، 
علم�ء  ه��ن���ك  واأن  م�����ة،  والأ
منه  اأجدر  جزائريني  ومفكرين 

!! التكرمي   بذلك 
الدولية الندوة  حماور 

التي  الدولية  الندوة  هذه  يدير   
مت�بعته�  يف  و  فيه�  ي�س�رك 
عدة،  دول  من  �س�تذة  واأ طلبة 
نوري  الله  عبد  القدير  �ست�ذ  الأ
م��ن اجل��زائ��ر، وف��ق ال��رن���م��ج 

لت�يل: ا
خمر  مل��دي��ر  ترحيبية  ك��ل��م��ة 
ن���ي���ة و  ال���درا����س����ت ال���ق���راآ
وه��ران(،  )ج�معة  املق��سدية 
الأ���س��ويل  الدكتور  ���س��ت���ذ  الأ

من  الأخ�رسي  الأخ�رس  القدير 
ئر. اجلزا

حم������رسة ب��ع��ن��وان: )الجت����ه 
الدكتور  فكر  يف  احل�س�ري 
يقدمه�   ،) ب��رغ��وث  ال��ط��ي��ب 
ر�سيد  الدكتور  القدير  �ست�ذ  الأ

املغربية. اململكة  من  كهو�س 
يف  )ق���راءة  بعنوان:  حم������رسة 
برغوث(.  الطيب  الدكتور  فكر 
���س��ت���ذ ال��دك��ت��ور  ي��ق��دم��ه��� الأ
املقرئ  بوزيد  اأ القدير  املفكر 
املغربية. اململكة  من  الدري�سي 
)املف�هيم  ب��ع��ن��وان:  حم������رسة 
ال��دك��ت��ور  ف��ك��ر  يف  ال��ك��رى 
يقدمه�  ب���رغ���وث(.  ال��ط��ي��ب 
بدران  القدير  الدكتور  �ست�ذ  الأ

قطر.   دولة  من  احل�سن  بن 
)مق�سد  ب��ع��ن��وان:  حم������رسة 
فكر  يف  واحل�����س���رة  العمران 
ال��دك��ت��ور ال��ط��ي��ب ب��رغ��وث(. 
ميلود  القدير  الدكتور  يقدمه� 

اجلزائر. من  بوردا�س 
املفكر   ( ب��ع��ن��وان:   حم������رسة 
يف  ترجمة  ب��رغ��وث..  الطيب 
�ست�ذة  الأ تقدمه�   .) �سطور 
من  بوعلي  خمت�رية  القديرة 

ئر. اجلزا
النخب  اإىل  دعوة ملحة 

ال�ضابة
الندوة  هذه  اأ�سح�ب  يتمنى   
والط�لب�ت  الطلبة  يهتم  اأن 
ع�ملن�  يف  غريهم  و  اجلزائريون 
فيه�،  ب�مل�س�ركة  ���س��الم��ي  الإ
دي�ر  يف  ذلك  نحن  نتمنى  كم� 
الدكتور  م�رسوع  لأن  الغرب، 
لالأجي�ل  موجه  برغوث  الطيب 
وهي  غريه�،  من  اأكرث  اجلديدة 
نه�  لأ غريه�،  من  اأكرث  به  املعنية 
م�ستقبل  ع��ن  امل�سئولة  ه��ي 
ونه�ستهم�  م���ة  والأ املجتمع 
لن  التي  املن�سودة،  احل�س�رية 
اإل  املطلوب  وجهه�  على  تتحقق 
ال�سننية  "منظور  حقيقة  بوعي 
وال���س��ت��ج���ب��ة   " ال�����س���م��ل��ة 
لكل  وال�ستثم�ر  ملقت�سي�ته، 
الدكتور  ي�رس  كم�  معطي�ته، 
خالل  م��ن  ذل��ك  على  الطيب 
ب�أن  دائم�  ويردد  وكتبه،  ندواته 
الق�درة  هي  اجل��دي��دة  الأج��ي���ل 
الكرى،  امل�س�ريع  اإجن�ح  على 
قليال  ومتحررة  متخففة  نه�  لأ
واحل�سد  الغرية  فريو�س�ت  من 
والعرقلة..  والرتب�س  واملن�كفة 
كثرية  فئ�ت  منه�  تع�ين  التي 
ال�س�بقة  النخب  اأج��ي���ل  م��ن 
املع��رسة  ف�إن  يق�ل  وكم�  لهم، 
مع��رسيه،  يف  نبي  ول  حج�ب! 
امل�س�ريع  ت��ي  ت��وؤ م���  وغ���ل��ب��� 
الأجي�ل  يف  ثمراته�  الكرى 

لية  لت� ا
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 2795 حت�سل   
ف����ن�����ن����� م��ن 
م�لية  م�س�عدة 
عملية  اإط�ر  يف 
الفن�نني  دع��م 
من  املت�رّسرين 
كورون�،  وب���ء 
ف����د  اأ ح�سبم� 
ب���ه ال���دي���وان 

ل��ف  ال��وط��ن��ي حل��ق��وق امل��وؤ
)اأوندا(. املج�ورة  واحلقوق 

بي�ن  يف  ال��دي��وان  واأو���س��ح 
على  �سفحته  ع��ر  ن�رس  ل��ه 
اىل  اإح�س�ء  مت  نه  اأ الف�ي�سبوك 
من  جويلية   8 ت���ري��خ  غ�ية 
فن�ن�،   2795 اجل�رية  ال�سنة 
م�ستحق�ت  اأن  اإىل  م�سريا 
عن  امل��ت��وق��ف��ني  ال��ف��ن���ن��ني 
وب�ء  تف�سي  جراء  ن�س�ط�تهم 
"دفعه�  مت  ك��ورون���  فريو�س 

بنكية". ح�س�ب�ت  عر 
اإح�س�ء  مت  نه  اأ الديوان  وذكر 
ع��ر  م�����س��ج��ال   "5517"
عر  و"1084"  ن��رتن��ي��ت  الأ
والف�ك�س  املب��رس  الت�سجيل 
التي  الإع����ن����ت  اإط����ر  يف 

ف��ري��ل  اأ يف  ع��ن��ه���  اأع��ل��ن��ت 
الثق�فة  وزي����رة  امل������س��ي، 

دودة. بن  مليكة  والفنون، 
 -- ال��ع��م��ل��ي��ة  وت��ت��ط��ل��ب 
"درا�سة"  البي�ن--  ي�سيف 
ح�سب  ملف�ت  و"مراجعة" 
م��� ت��ن�����س ع��ل��ي��ه ال��ق��وان��ني 
مطمئن�  ل��ل��دي��وان،  املنظمة 
الذين  امل�سّجلني  الفن�نني 
حتظى  ّنه�  اأ ملف�تهم  اأودع��وا 
التي  واملت�بعة  "العن�ية  ب� 

. وجهدا"  وقت�  حتت�ج 
الوطني  ال��دي��وان  ويح�سي 
احل��ق��وق  و  ل��ف  امل��وؤ حل��ق��وق 
ل��ف  اأ  24 ق��راب��ة  امل���ج����ورة 
ح�سب  ع�سو،  وموؤلف  فن�ن 
ل�سنة  الأخ����رية  احل�����س��ي��ل��ة 

.2019
ق/ث

فن�ن�   15 ح���وايل  ي��ع��ر���س 
ب�جلزائر  اعم�لهم  ت�سكيلي� 
م��ع��ر���س  يف  ال��ع������س��م��ة 
ب��رواق  تد�سينه  مت  جم�عي، 
ال��ف��ن حم��م��د را���س��م ال��ذي 
من  اأ�سهر   3 بعد  ابوابه  افتتح 
فريو�س  ج�ئحة  ب�سبب  الغلق 

. كورون�
الذي  املعر�س،  هذا  ويجمع 
�سهر  نه�ية  غ�ية  اىل  ي��دوم 
خم�سني  عن  يربو  م�   ، جويلية 
من  ت�سكيليني  لفن�نني  عمال 

املدار�س. خمتلف 
ق��سي  ال��ف��ن���ن  وي�����س���رك 
فيه�  ي��رز  بلوح�ت  مو�سى 
اجلزائري،  الرتاث  من  عن��رس 
���س���رات  واإ رم��وز  خ��الل  من 
"ب�هر"  تن�ق�س  يف  بربرية 

لوان. لالأ
ال��ر���س���م  ي��ق��رتح  ح���ني  يف 
لوح�ته  يف  �سطمبويل  اأحمد 
امل�����س��ت��وح���ة م���ن ر���س��وم 
من  روح�ني�"  "ت�أمال  الأطف�ل 
لوان  اأ و  تلق�ئية  ري�سة  خالل 

الأ�سفر. عليه�  يغلب  زاهية 
الفن�نة  ت��ق��دم  جهته�،  م��ن 
املتخرجة  ه���دي��ة،  ه��ج��ر���س 
و  اجلميلة  الفنون  معهد  من 
"التكلفية"  طبع  يف  الب�رعة 
لوح�ت  ثالث   )امل�نيرييزمو( 
حني  يف   ، ة  للمراأ خم�س�سة 
التكعيبية  ال��ف��ن���ن��ة  ت��ق��وم 
ب�جلزائر  امل�ستقرة  البولونية 
بعر�س  ام���ق���ران،  ب����رب����را 

زاهية. ب�لوان  ن�س�ء  وجوه 
�سقران،  الدين  نور  الفن�ن  م�  اأ
للرموز  لوح�ته  خ�س�س  فقد 

ال��رب��ري��ة، امل��ع��روف��ة ل��دى 
ب���راز ال���رتاث  اجل��م��ه��ور، ب����إ
ر�سوم�ت  خالل  من  اجلزائر 

حمكمة. لوان  واأ جتريدية 
الفن�ن  اخ��ت���ر  جهته،  وم��ن 
بت�سليط  جم��ي��د  ق���رم���ود 
يف  ن�س�ن  "الإ على  ال�سوء 
ال��رم��وز  ع��ل��ى  و  املدينة" 
من  هذا  و  الربرية  التقليدية 
بني  التف�عل  ت�سوير  اأج��ل 

املتو�سط. جنوب  �سك�ن 
يغو�س  امل��ج���ل.  نف�س  ويف 
ال��رتاث  يف  �سم�رة  الر�س�م 
لوح�ت  خ��الل  م��ن  ال��روح��ي 
اخ��ت���ر ل��ه��� ال��ل��ون ال��رتاب��ي 
ثق�فية  مرجعي�ت  ب��ستعم�ل 
بينم�  الرموز؛  و  اخلط  مثل 
نوي�رس  جن��م  ال��ف��ن���ن  ذه���ب 
يف  ت�سخي�سي  �سبه  لطبع 
متثل  ج��دي��دة  ل��وح���ت  ر���س��م 

اأمل. و  مع�ن�ة  يف  وجوه� 
ام��� ال��ف��ن���ن ع��م��ور ادري�����س 
مل����ني، امل���دع���و دوك���م����ن، 
للوح�ته  ا�سرتج�ع  فيقرتح 
الثق�يف  التنوع  تعك�س  التي 
من  هذا  و  اجلزائري  للجنوب 
جداري�ت  احي�ء   اع�دة  خالل 

. �سيلي لط� ا
دوك��م���ن،  ال��ف��ن���ن  ي��ب��ني  و 
الفريقية،  ب�لثق�فة  ثر  املت�أ
مت�سكه"  "مدى  لوح�ته  يف 
ال�سمراء  ال��ق���رة  بح�س�رة 
العديد  يف  ليه  اإ �س�ر  اأ مثلم� 
�سنة  مب��ع��ر���س  ل��وح���ت��ه  م��ن 
"اجلزائر  عنوان  يحمل   2019

افريقي�". بوابة 
ق/ث

ا�ضتفادة اأزيد من 2700 فنان
 من اإعانة مالية

تد�ضني معر�س جماعي للفنون 
الت�ضكيلية باجلزائر العا�ضمة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية الوادي 
دائرة جامعة 
 بلدية جامعة

مكتبال�ضوؤون الجتماعية واجلمعيات
رقم : 01/ 2020

و�ضل ت�ضجيل الت�ضريح بتجديدجمعية حملية
مبقت�ضىالقانون رقم 06/12 يف21�ضفر 1433املوافق لـ12يناير 
2012 املتعلق باجلمعيات- مت هذا اليوم07 / 07 / 2020 ت�ضليم 
اجلمعيةالدينية  املحلية-امل�ضماة:  بتجديداجلمعية  الت�ضريح  و�ضل 
رئي�س   - بـ:م�ضجدالإجابةجامعة  املقيمة   - جامعة   - مل�ضجدالإجابة 
اجلمعية ال�ضيد :حممد بلجاين / عمر - تاريخ ومكان امليالد :24 / 

جامعــــــــــة.  : العنوان   - مولت  باأولت   1951  /  10

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية النعامة 

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
م�ضلحة التنظيم العام
الرقم : 2020/06

اإن�ضاء جمعية ولئية ذات طابع الفن و الثقافة
طبقا لأحكام القانون 06/12 املوؤرخ يف 18 �ضفر 1433 املوافق لـ

اجلمعية  اإن�ضاء  مت  لقد  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12
الولئية امل�ضماة :

- اجلمعية الولئية مبادرة �ضناعة غد النعامة لولية النعامة .
- امل�ضجلة حتت رقم : 06 بتاريخ : 08 جويلية 2020 .

ولية  النعامة  بلدية  ريفي  م�ضكن   100 حي   20 رقم  ب:  املقيمة 
النعامة. - يرتاأ�ضها ال�ضيد : ح�ضيفة حممد



14 الثالثاء 14 جويلية 2020 م الموافق لـ 23 ذو القعدة 1441هـ
العدد
2041

الطارف  : خ يحي 
هذا الرثى الذي تدو�سه اأقدامن�، اأطف�ل عندم�

نخطو خطواتن� الأوىل املتعرثة.
 ق�سة طموحن� و جن�حن� كب�را.

هذا الوطن الذي نح�س اأنن� منه، ومن ترابه
جبلن�، واإىل ترابه نعود م� اأقوى حبه.

لقد علمتني احلي�ة اأن اأوط�ن الن��س هي قطع من
ع��سوا  اقتطعت  م�  ف�إذا  يعلمون،  ل  وهم  اأكب�دهم 

مفتتي الأكب�د.
و هكذا اأمتنى لو اأ�ستطيع اأن اأهم�س يف اأذين كل

خملوق،اعنت بوطنك ، اعنت بكبدك قبل اأن تعطب ، 
لأجله ي�سبح اجلب�ن �سج�ع� ، لأجله
نرحب ب�ملوت اأكره �سيء لدى احلي.

لن اأومن يوم� اإل ب�جلزائر وطن�، اأحمل حبه�
ويزداد  �سعوري  ا�سمه�،فيهيج  اأذكر  اأح�س�ئي،  يف 

ارتب�ط به�.
اجلزائر جنمة غ�لية يف �سم�ء ع�لية.

اجلزائر جوهرة ثمينة تزين اأيديكم اجلميلة.
اجلزائر لوؤلوؤة كرمية تدفن يف قلوبكم الرحيمة.

اجلزائر حم�مة بي�س�ء.....هي الأم�ن......هي ال�سالم.
جزائر ي� قبة زرق�ء يعمه� ال�سف�ء.

جزائر ي� وردة حمراء �س�كنة يف رو�سة خ�رساء.
جزائر ي� �سمعة �سي�ء يف دام�س الظلم�ء.

جزائر اأحبك كحب الأر�س للمطر.
جزائر اأحبك كحب الع�سفور للوكر.

جزائر اأنت نور ينبعث من القمر.
جزائر اأنت ن�سيم يغذي الروح وي�سعد الب�رس.

جزائر اإن كنت وردة ف�أن� غ�سنك......

جزائر اإن كنت �سم�ء ف�أن� اأر�سك .....
جزائر اإن كنت �سفينة ف�أن� مر�س�ك......
جزائر اإن كنت ذاكرة ف�أن� �س�كنه�.......

جزائر لو كن� �سمو�س� مل� بخلن� عليك ب�ل�سي�ء
جزائر لو كن� بح�را لتج�وزن� حد ال�سخ�ء.

جزائر لو كن� مدادا لنظمن� عنك �سعرا كله اأحل�ن.
جزائر لو كن� كلم�ت لألفن� لك نرثا كله امتن�ن.

هذه الأر�س الط�هرة طهر لغته� ودينه�......
هذه الرتبة اللينة التي ارتوت، وم� زالت

ترتوي بدم�ء زكية .....
تغت�سب  اأن  ب���لأم�����س،  اف��ت��داه���  م��ن  على  يعز 

عذريته�....
يرف�س من اأحبه� ب�لأم�س، اأن تدن�س كرامته�......

لن يقبل من عتقه� ب�لأم�س، اأن ت�ستعبد اليوم .
يف اجلزائر اأحف�د املليون ون�سف املليون �سهيد

........
يف اجلزائر اأحف�د لعبد الق�در و عبد احلميد.......

يف اجلزائر اأحف�د جليل نوفمر)ديدو�س ،بن
املهيدي واآخرون...(

يف اجلزائر اأبن�ء �رسبوا و ر�سعوا حبهم حتى
الثم�لة، ف��سلموا وجوههم لرب اجلاللة.

يف اجلزائر اأبن�ء مل يوؤمنوا اإل ب�جلزائر وطن���� واأم�����.
يف اجلزائر اأبن�ء مل يحفظوا من الق�س�ئد اإل

متالأ  وغنوة  اأن�سودة  منه�  اجلزائر،فجعلوا  ق�سيدة 
رحبهم ايق�ع� جميال .

وطني ...... بالدي كيف ي�ستهزوؤون بك، واأنت
اأعظم من كل كلمة.

بالدي.....اأنت البذرة يف تربيتي .
اأنت النور يف عيني .

اأنت احلب يف وجداين .
فهل لن� وطن غريك ي� بالدي .

جزائر اإن احلي�ة فرتة..... والعمر زهرة.....
واملحبة ذكرى......

مت�سي الفرتة......وتذبل الزهرة......وم� تبقى
اإل الذكرى......

وعيب احلي�ة اأنه� ذكري�ت.....و عيب الذكري�ت
اأنه� حلظ�ت ....وعيب اللحظ�ت اأنه� لن تعود .

ف�إليك  ي� جزائر     اأعز م� عندي يف الوجود، 

وطني اجلزائر

بقلم: �ضليحة حمودي/ الطارف
----------------------

اإىل  مييل  وجهه�   ، �سعيفة  ك�نت  بنيته� 
يف  تن�سيك  اإبت�س�مته�  لكن  و  ال�سحوب 
ع�ئلته�  يف  ال�سغرى  هي   ، �سيء  كل 
و  فلطفه�  املع�سوقة  املحبوبة  ك�نت 
عنك،  رغ��م���  حتبه�  يجعلك  طيبته� 
يف  الفتي�ت  ككل  تقليدي  زواج  تزوجت 
ك�ن  الع�ئلة  كبري  لأن  تدر�س  مل  زمنه�  
الدرا�سة  من  بن�ته  مينع  اأنه  لدرجة  مثقف 
و  الغن�م  لريعوا  ب�جلبل  اأولده  يلحق  و 

حي�تهم. ك�نت  هكذا 
وا�سلت حي�ته� و مالحمه� ل تف�رس فهي 
حت�رس  ل   ، كثريا  تتكلم  ل  ب���ردة  دائم� 
ك�ن  للجن�زات  تخرج  م�  قليال  و  الأفراح 
لأنه�  حي�ته�  يف  مريب  �سيء  دائم  هن�ك 
الع�ئلة  الله كل  �س�ء  فم�  والديه�  ا�ستثن�ء 

األ�سنة ل تعرف ل�سمت طريق�. ذات 
اأن  اإكت�سفن�  الأ�سئلة  تعدد  مع  لكن  و 
اأ�سع�ف  زوجه� ك�ن ي�سبه والده� و لكن 
حرمه�   ، اخل��روج  من  فيمنعه�  ق�سوته 
يف  حتى   ، ذويه�  و  اأهليه�  زي���رة  من 
ي�سمح  بوقت حمدد ل  يربطه�   يف الأمرا�س  له�  ر�سمه�  التي  احلدود  بتج�وز  له� 

هم�  يوم�  ت�ستكي  مل  هذا  رغم  حي�ته� 
ع�ئلته�  مع  القليلة  لق�ءته�  ففي  اأ�س�به� 
ك�ن  الأمر  لكن  و  دائم�  الله  حتمد  ك�نت 
الأمرا�س  و  تدهور  ف�سحته� يف  وا�سح� 
تبتغي تركه� ك�أنه� يف �سجن و لكنه�  ل 

اأو ي�سفق عليه� . اأن ت�سكوا  ل تر�سى 
احل�لة  تلك  على  هي  و  ال�سنوات  م�ست 
نتعرف  مل   ، بنون  و  بن�ت  فيه�  اجنبت 
كثريا على اأولده� لأن تردداته� قلت نحو 
حتى   ، لديه�  اآخر  طفل  اإنزاد  كلم�  الع�ئلة 
الأن يف هذه اللحظة اأجهل كم طفال متلك 

و اين تعي�س .
ك�نت  وال��ده���  وف���ة  و يف  اأن��ه���  اأت��ذك��ر 
ه�دىء  ك�ن  نحيبه�  حتى  ب�سمت  تبكي 
اىل  را�سه�    ، هم�س  ل  و  له  ي�سمع  ل 
الروتيني  ب�لأداء  ق�مت  �س�متة  ال�سفل 
ب�سمت  العزاء  قبلت   ، بكت  جن�زة  لكل 
اأم�ست ثالث لي�يل زارت والده� لتودعه 
للمرة   ، اخرى  مرة  ن�ظرن�  عن  لتغيب  و 
الأ�سئلة   ، تراودين  ك�نت  ال�سئلة  اللف 
اأمرا  ب�ت  الريبة  و  ال�سك  فعال  و  كرثت 

واقعي� لي�س من حم�س اخلي�ل . 
يوم�  ت�سعد  مل  و  �سعيدة  تكن  مل  نعم 
ببق�ءه� منعزلة عن ع�ئلته� و عن ذويه� و 
الذكورية  ف�لرنج�سية  جمرة  ك�نت  لكن 
تخ�سع  جعله�  جمتمعن�  منه�  يع�ين  التي 
الأن  و  ح��رسا  لزوجه�  و  قبال  لوالده� 
الن�س�ء  معظم  ت�ستعمله�  التي  حجته� 
بعد  اأطف�ل  يعودوا  مل  اأنهم  رغم  اأطف�لهم 
و  اأكل  م�  منه�  الدهر  اأكل  ف�لم   ، الأن 
الب ل يزال يف دور ال�سيد و دورة احلي�ة 

م�ستمرة. 
ل  �س�مدة  بقيت  التع��سة  في�س  رغم 
الوجع،و  العنف،  الظلم،  تزال ت�سمت عن 
تزداد  يوم  فكل  �سحته�  تدهور  اأخره� 

�سوء. ح�لته� 
 و مع تتطور الأحداث يف يوم من الي�م 
و هي يف موعده� الأ�سبوعي و يف اليوم 
حم�م  الهواء  فيه  تتنف�س  الذي  الوحيد 
و   " احلم�م   " بلهجتن�  يق�ل  كم�  و  الن�س�ء 
يف  كر  تالحظ  حجرته�  يف  تختلي  هي 
ك�ن  و  ب�لأخر  مق�رنة  الأي�رس  ثديه�  حجم 

ذا كتل كبرية و لكن مل ت�أخذ الأمر بجدية 
اأمرا�س  تكن  مل  اأمرا�سه�  فكل  ك�لع�دة 
تليه�  اأ�س�بيع  و  اأي�م  ، م�ست  له�  ب�لن�سبة 
�سهور و هي غ�فلة و حتى زوجه� ال�سيد 
ك�ن  �سيء  �سوته  فوق  يعلوا  ل  ال��ذي 
رمب�  ب�سيط  �سيء  جم��رد  اإن��ه  له�  يقول 

اأي�م. يذهب بعد 
�سهور  م�ست  هكذا  و  رمب�   .. رمب�  رمب�..   

اأخرى برمب� . 
و  اأر���س���  �سقطت  ي��وم  �سب�ح  ففي 
معه�  ح�ولوا  اأكيد   ، مت�م�  الوعي  فقدت 
اخلي�ر  يخت�روا  اأن  قبل  التقليدية  ب�لطرق 
نقلت   ، ب�لإ�سع�ف  يت�سلوا  و  ال�سحيح 
الط�قم  �سدمة  و  امل�ست�سفى  اىل  نعمة 
ف�لطبيبة  املتوقع  من  اأكر  ك�ن  الطبي 
روؤيته�  فور  الن�س�ء  ب�أمرا�س  املخت�سة 
وجهت  و  خ��ط��ري  ال��و���س��ع  ان  اك���دت 
لال�سعة ثم اىل خمر التح�ليل ليعلن انه� 
مرحلته  يف  و  الثدي  ب�رسط�ن  م�س�بة   :
داخل  ب�لنت�س�ر  املر�س  بدا  قد  و  الأخرية 
ب�سدمة  تكن  مل  نعمة  �سدمة   ، ج�سده� 
لربي  ندعي  كنت   " جملة  رددت  لكن  و 
اذا  حتى  واقفة  منوت  ب��س  و  واقفة  منوت 
حتى  قوية  �ستموت  انه�  مبعنى   " كالين 

لو م�سى املر�س يف ج�سده� .
الأمر  لأن  منه�  بد  ل  البرت  عملية  ك�نت 
و  ب�لعملية  نعمة  ق�مت   ، خطري  جد  ك�ن 
العمليى ك�ن  بعد  لله جنحت و لكن  حمد 
على  ردده�  جملة  اأول  و  ينتظره�  زوجه� 

: م�س�معه� 
اإم��راأة  اأ�سبحت  اليوم  و  يوم�  اأحبك  مل 

افعل بك. ن�ق�سة فم�ذا 
 ، به  ت�سيد  ظلت  هذا  رغم  ذهب  و  تركه� 
 ، بج�نبي  دائم�  ك�ن  ، زوجي  فعل  زوجي 
الزوجية  عالقته�  مع  تتع�مل  نعمة  ك�نت 
ك�أنه� بني ن�ر و جنة لهذا ك�نت �سذاجته� 
غ�لبة ، مع امتداد فرتة حجزه� يف امل�سفى 
الكيم�وي  ح�س�س  لبع�س  اأداءه�  مع  و 
يف  مت�دت  �سوءا  ح�لته�  زاددت  و  تغريت 
 ، ظ�هر  تعد  مل  اوج�عه�  حتى  و  �سمته� 
�س�ألت ذات مرة كيف ت�سمتني عن الظلم 
احلي�ة  ان  ق�لت  اله�نة  تتحملني  كيف  و 
اهله� و منزله�  ان تخلت عن  لن تن�سفه� 

ج�سده�  ن�سف  اكل  الذي  ال�رسط�ن  حتى 
فيه  لحظت  مرة  اول  منذ  به  تعلم  ك�نت 
تف�سح  ان  رف�ست  لكن  و  �سكله�  تغري 
عن المر لن زوجه� يف كل مرة يكذبه� 
قريتي  وقت��س   " يقول  و  منه�  ي�سخر  و 
هكذا  و   " كل�س  تعريف  طبيب  وليتي 
ل  و  احلديث  ي�سعه�  ل  لنه�  �سمتت 
الطبيب  لزي�رة  يكفي  م�  امل�ل  من  متلك 
و  موؤمن  ن�سفه�  الن  التك�ليف  فحتى 
ن�سف الخر من الع�ئلة . �سحت بحي�ته� 
لأجل ع�ئلته� و زوجه� الرنج�سي و اليوم 
امراة  لنه�  ن�ق�سة  لنه�  عنه�  يتخلى 
يف  الوجع  انواع  كل  حتملت   ، ثدي  دون 
حي�ته� من طفولته� و ظلمه� و حتى الن 

و هي ام و زوجة .
لن املراأة ي� �س�دة يف نظرهم جمرد "ج�سد 

، اآلة "
فيه�  مرغوب  فهي  ك�ملة  تكون  حني 
اأن  وجب  قم�مة  ت�سبح  تنك�رس  حني  و 

ترمى.
والده�  من  ظلم  نعمة،  حي�ة  ك�نت  هكذا   
احلقوق،  اب�سط  من  حرمت  و  تتعلم  مل 
او  ب�لرف�س  له�  ي�سمحوا  مل  حب�ست 
القبول تزوجت رغم� عنه� ع��ست تعي�سة 
ك�ملة  �سنة  ع�رسين  اأوج���ع  حتملت  و 
اليوم  و  مرة  ولو  ت�ستكي  اأن  دون  وحيدة 
�رسط�ن  �سحية  تكون  اأن  القدر  اخت�ره� 
من  لرتمى  ج�سده�  من  جزء  ي�خذ  ق�تل 
تلقب  املجتمع  يف  فتنبذ  زوجه�،  طرف 
اأخره�  و  ب�لن�ق�سة  تلقب   ، ب�ملري�سة 
يف  ف��سدة  مطلقة  فكل  الع�هرة  املطلقة 
حكم�  يخت�ر  اأن  على  اإعت�د  جمتمع  نظر 
العقل  اإل  �سيء  كل  م�سدره  الن��س  على 
تكمن  هن�  مو�سة  التخلف  ي�سبح  فحني 

امل�سكلة . . . 
 ، مري�سة   ، ك�نت  امية  �س�دة  ي�  امل��راأة   
يف  ترغب  ل   ، عزب�ء   ، متزوجة   ، مطلقة 
الزواج ، ارملة ، ف�قدة جلزء منه� ، ع�جزة 
م�كثة يف   ، ع�ملة   ، مدينة  ابنة   ، ريفية   ،
 ، كرهتم  ان  احببتم  امراة  تبقى   ، البيت 
تبقى م�سدر وجود   ، املجتمع  تبقى عم�د 
لنه�  امراة  كل  احرتم   ، املجتمع  �سنب�ت 

يف بيتك و بيتن� . 

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�ضلونا  وم�ضاهماتكم  موا�ضيعكم   ل�ضتقبال    ، اأرحب  ف�ضاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�ضاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

يف مثل هذه الليل اكت�ضفت اأنها حبي�ضة اأيام معدودات و اأن قربها قد فتح ، مل تتوقع يوما اأن يكون هذا امل�ضاب م�ضابها فقد كانت دائما تنعته 
باخلبيث و بلهجتنا اجلزائرية "ربي يلطف بينا" ، فحني ت�ضمع اأحد يردد اإ�ضمه ت�ضتعيذ باهلل منه و تقول " يا ربي اإديني ليك واقفة و ل يكلني 
املر�س "، فحتى نوبات الأمرا�س التي كانت ت�ضيبها اأحيانا و كميات العقاقري التي كانت تاأخذها كانت مبثابة ع�ضل بالن�ضبة لها اأمام ذلك املر�س 

الذي قليال ما ن�ضمع اأحد اأ�ضيب به يف حيزنا اجلغرايف .

م�ذا اأفعل ...؟؟
ف�أن� من اأول نظرة
اأ�سبحت معجب
�سلمت اأ�سلحتي

حتت قدمك
وج�ءتك

منك�رسا ومتعب
ك�لت�ئه يف ال�سحراء
يريد القليل من امل�ء
واإل �سوف يهلك

�سدقيني
اإقبلي اإعتذاري
لأنني اأدرك حق�

اأن الذنب لي�س ذنبك
لكن احلب ت�سلل لقلبي

واحلب اأعمى
ل يدرك

اأين ت�سوقه الأقدار ..؟؟
واإىل اأين �سوق يذهب ..؟؟

فهل تقبلني بي ..؟؟
اأن اأكون قريب� بروحي

بعيدا بج�سدي
فقط جمرد معجب ..!!

معجــب

                                                  نعمـــــــــة

ح�ضني علي غالب 

ق�ضريةق�ضة

ق�ضة ق�ضرية
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حـدث وال حـرج

مواطنو حي النجار ببلدية الوادي  بقومون بحملة 
نظافة و طالء لل�ضالمل و تزيني املحيط ..

صـــورة و تعــليق 

متطوع ي�ضلح �ضالت املهمالت 
غري ال�ضاحلة لال�ضتعمال

يقوم �الأ�ستاذ �سريف وهو ع�سو متطوع يف جمعية 
مهمالت  �سلة  �أي  �خل�سر�ء” بت�سليح  “�لدر�جة 

يالحظ �أنها غري �ساحلة لال�ستعمال يف بلدية 
�لبوين بوالية عنابة؛ حيث يقوم بتلحيمها 

و�إعادة طالئها لكي تظهر يف حلة جديدة وت�سبح 
�ساحلة لال�ستعمال، وميكن للمو�طنني ��ستعمالها، 
و�ختار هذه �ملبادرة �لنبيلة من �أجل �حلفاظ على 

نظافة �لبيئة بطريقة ح�سارية.

�لقب�ص على �سخ�سني 
بحوزتهما قطع 

�أثرية وجهاز �لك�سف 
عن �ملعادن 

ب�س�سار 
بخن�سلة
األقت الفرقة املتنقلة 

لل�رسطة الق�س�ئية لدائرة 
�س�س�ر بولية خن�سلة �سب�ح اأم�س،  

على �سخ�سني وبحوزتهم� قطع اثرية 
ب�ل�س�فة اىل جه�ز الك�سف عن املع�دن 

والث�ر التي ك�نت بحوزتهم�. هذا.. 
وبح�سب بع�س املعلوم�ت غري املوؤكدة، 

ف�إن ال�سخ�سني قيل ب�نهم� ينحدران 
من بلدية ب�ب�ر بخن�سلة ليتم  يف احلني 

حترير لهم� حم�رس ق�س�ئي لتقدميهم� اىل 
اجله�ت الق�س�ئية ملح�كمتهم� ب�لتهمة 

املن�سوبة اليهم�

�ضباب يقتحمون م�ضلحة ◄
مبيلة  جثة  "كوفيد" ل�ضتخراج 

�أقدم جمموعة من 
�ل�سباب، على �قتحام 
م�سلحة "كوفيد 19" 

بالطابق �خلام�ص 
مب�ست�سفى �الإخوة 

مد�حي بفرجيوة، حيث 
قامو� بتك�سري �الأبو�ب 

وزجاج �لنو�فذ و�لدخول 
عند �ملر�سى دون �الأخذ 

باأدنى �إجر�ء�ت �الأمن 
و�لوقاية �حتجاجا منهم 

عن وفاة �أحد �أقاربهم. 
و قد قامو� باإخر�ج �جلثة عنوة من �مل�سلحة غري مكرتثني 

باالإجر�ء�ت �ملعمول بها يف مثل هذه �لظروف، لتتدخل 
م�سالح �الأمن بعد ذلك و يتم �لقب�ص عليهم يف �ملدخل 

�لرئي�سي للم�ست�سفى . �حلادثة �أثارت ��ستغر�ب و حرية 
�ملو�طنني و �أهايل �ملر�سى و �الأطباء �لذين عا�سو� حلظات 

رعب حقيقية.

وفاة طفل غرقا و3اآخرين ل يزالون مفقودين
 يف عر�س البحر ببني �ضاف بتمو�ضنت 

تدخلت م�سالح �حلماية �ملدنية بوالية عني متو�سنت 
من �أجل �إنقاذ و �نت�سال جثث �لغرقى بعد و�سول 

معلومات و ند�ء�ت �إ�ستغاثة تفيد بغرق 4�أ�سخا�ص  وهذ� 
بال�ساطئ و�ملنطقة �ل�سخرية  حافر �جلمل  ببني 

�ساف. هوؤالء �لذين ينحدرون من واليتا تلم�سان و 
�سيدي بلعبا�ص قد غامرو� بحياتهم رغم �أن �ل�سلطات 

�لوالئية و �لعليا يف �جلز�ئر قد منعت �ل�سباحة و 
�لدخول �إىل �ل�سو�طئ ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا؛ 

بقي لالإ�سارة �أنه مت �نت�سال جثة غريق قد تويف و 
يبلغ من �لعمر 14�سنة فيما تتو��سل �الأبحاث عن جثث 

�لبحر. عر�ص  يف  يز�لون  ال  3�أ�سخا�ص 

 

 

يف و�قع  �الأ�سياء غالبا ما نقول �إن 
�ملعرفة م�ستمدة من �حلو��ص، و مل 

ندرك �ن هذه �الأخرية تخدعنا يف 
زمن �ملتغري�ت يف كثري من �الأحيان، و 

بفعل �ملدرك ملا يفعل، تبعدنا عن روؤية 
�حلقيقة. �نه من عدم �حلكمة �أن نثق 

يف من يخدعنا مرة فكيف �ن كنا نعرف 
خد�عه عرب �لزمن. و �لو�قع. �ن 

تكوين �لوعي يف ظل �ملفهوم �ل�سلطوي 
يعتمد على �نتاج �حللم و حتقيقه و 

�حلقيقة �لتي   يدركها �ل�سيا�سي �ن من 
�لو�جب علينا �أن ن�سك يف حلمه �اّل �أننا 

ن�ستند ملا يقوم عليه �إدر�كنا �حل�سي 
�ملتمثل يف و�قعنا و متطلباته.

�إن �ل�سيا�سي   يتكلم با�سمه بل با�سم 
حلمه وهو يختلف عن �ملو�طن �لذي   
يكتفي بتف�سري ما هو كائن ليقول ما 
ينبغي �أن يكون و لو لثالث دقائق، �و 

بحديث حقيقة �أمام باب مغلق عن 
فاعل ينا�سد م�ست�سار وزير �ن يو�سل 

�حلقيقة. �ن زمن �لدقائق �لثالث 
عرب فاعلية �لقائل و حرقته و وفق 
نا�سط و عفويته، جتد دوما �حلقيقة 

قائلها، فتت�سكل �لذ�ت �ملجتمعية 
�لو�عية وت�سبح قادرة على رف�ص 

غر�ص �أ�سجار �مل�ساء و �أحالم �ل�سا�سة 
�لتي   تنتهي عندهم   يدركون �ن �لليل 
ُي�سلخ منه �لنهار و �نه ينبغي �ن تظهر 
�لذ�ت بو�سفها ذ�ت  تعرتف باحلقيقة 

للمجتمع و و�قعها و�ن �ملعاناة و�مل�ساكل  
ميكن حلها بالت�سرت �أو �لكذب مبا مل 
يتم �لوعد به �و  �ال�ست�سالم للحلم و 

�منا بقول �حلقيقة عن �جل�سد و�ل�سحة 
و�ملر�ص. فاإذ� كانت �ل�سلطة تعتمد على 

حلم �ل�سيا�سي عرب عالقات �سبكية 
يتز�من فيها �لوجد�ن �ل�سيا�سي و قوة 
�لفعل �ملمار�ص  غري �لقابل �الختز�ل 

تلك  �أحالم على و�قعية �ملو�طن و 
حقيقته فاإن �الإر�دة �لفاعلة للمو�طن 

و�ل�سلطة يجب �ن ُتّكون لديهم وعيا 
ينتج �لفعل �مل�سرتك و يلغي تروي�ص 

�لو�قع و�إخ�ساعه للتزييف و �ملناكفة.
�أن �سوت �خل�سم   يدل د�ئما على 

عد�ئه �إذ ميكن �أن يدل كذلك على �أنه 
يريد لك �ن حتقق حلمك و حلمه. 

�ن �لو�قع ال  يتعلق �أبد� بالك�سف عن 
حقيقة م�ستورة د�خل �لو�قع، و �إمنا 

هو ��ستح�سار حقيقة من�سية من قبل 
�لو�قع، �أن ما ن�سيه �ل�سيا�سي لي�ص هو 

نف�سه ما �سمت عنه �ملو�طن �نه ما كان 
يلزمه �لقيام به عرب �لتعاقد �مللزم و 
قو�عد �ل�سلوك �ل�سيا�سي �ملعتمد على 

�لفعل و �ملمار�سة ال �الإبحار يف جزر 
� الأحالم لينتهي بنا قول �حلقيقة 

من �ل�سيا�سي و �ملو�طن يف و�قع مل 
ندرك حقيقته عمل ثوري . �ن 

�أ�سو�ت جر�ر�ت مدينتنا ليال و غر�ص 
�أ�سجار �لليل �ملثمرة �نت�سرت على 

كل �لكلمات �ال �أن �لكلمات ال ت�سف 
�حلقائق كاملة و�ن �جتهدت بل هي كل 

تلك �لت�سرفات �لتي قالت �حلقيقة و 
�آالمها. �ن �أحالم �ل�سا�سة جميلة جد� و 

�الأجمل �أن نعي�سها ليال و نهار�.

بقلم: الأ�ضتاذ رقيق عبد اهلل 

الواقعية 
... بني حلم 

ال�ضا�ضة و 
الذات الواعية
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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 
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