
اإ�صراك امل�ؤ�ص�صات امل�صغرة يف 
معاجلة النفايات ال�صناعية باجلن�ب

وزارة الطاقة تعول على حتويلها اإىل ن�شاطات خللق منا�شب ال�شغل

يف ح�شيلة رقمية مل�شالح اأمن الوالية
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-  احلكومة تاأمل يف متكني اإجراءات عاجلة لتوفري 20 مليار دوالر قبل نهاية العام
-  لقاء وطني اأوت القادم ل�شبط خمطط االإنعا�س االقت�شادي

حجز اأزيد من 34 األف قر�س مهل��س و28 األف وحدة خمر بال�ادي

رئيس افسيو يثمن القرار ويرحب بتعزيز الخدمات المصرفية اإلسالمية المتصاص 80 مليار دوالر

اإتاحة فر�صة للم�صتثمرين ل�صراء 
املـ�صانع املفل�صة ب�صبب "كـ�رونــا"

04/03

غلق الأ�ص�اق يكلف 
املربني خ�صارة 5 اآلف 

راأ�س م�جهة للبيع

ارتفاع عدد امل�صابني بك�رونا 
يقلق امل�ص�ؤولني واجتماعات 

م��صعة لتدارك ال��صع 

جمع التربعات ل�صراء 
اأجهزة التنف�س مل�صت�صفى 

�صليمان عمريات 

امل�ال�ن يطالب�ن بفتح اأ�ص�اق املا�صية بعد 
قرار جلنة الفت�ى 

ورقلة

تقرت
�س 06

�س 06

16/02

اجلزائر حتطم رقما قيا�صيا 
جديدا بـ554 اإ�صابة 
جديدة خالل 24 �صاعة

جتميد ح�صابات"اآل طحك�ت" 
وم�صادرة عتادها واإق�صائها 
من ال�صفقات ملدة 5 �صن�ات

ترامب يتحدث عن "اأخبار عظيمة"ب�شاأن 
لقاح كورونا

16

03

اأحكام بني 16 �شنة و3 �شنوات �شجنا 
نافذا يف حقهم

- اأويحيى و�شالل اأدينا بـ10 �شنوات حب�شا نافذا

-  اأكثـر من 08 اآالف �شخ�س خالفوا اإجراءات احلجر ال�شحي بالوالية

الأر�صاد اجل�ية حتذر
 من اأمطار رعدية غزيرة 

على 13 ولية

ترتيبات ل�صن قان�ن خا�س 
يحمي م�صتخدمي ال�صحة

بعد تنامي العتداءات اجل�صدية 
واللفظية �صد الأطقم الطبية  

�س 16

�س 03
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امل�ال�ن يطالب�ن بفتح اأ�ص�اق املا�صية بعد قرار 
جلنة الفت�ى

حممد علي 
-------------------

الفيدرالية  ع�ضو  ا�ضتغرب  و 
حممد  املا�ضية  ملربي  الوطنية 
وزارة  غ��ي��اب  ب��وك��راب��ي��ل��ة، 
غلق  ق�����ض��ي��ة  ع��ن  ال��ف��اح��ة 
املوالني  ومنع  املا�ضية  اأ�ضواق 
م���ن دخ����ول امل����دن ال��ك��رى 
حيث  الأ���ض��ح��ي،  عيد  ع�ضية 
تكّاف   مل  الأخ��رة  هذه  اإن  قال 
بدائل  عن  البحث  عناء  نف�ضها 
مالية  خ�ضارة  الفئة  هذه  جتنب 
طالب  ع��ن��ه��ا.و  غنى  يف  ه��ي 
و  املحلية  ال�ضلطات  املتحدث 
اجلمهورية  ولة  راأ�ضها  على 

يجّنب  خمرج  واإيجاد  بالتدخل 
اأن  و  �ضيما  ل  اخل�ضارة،  املوالني 
جهزوا   – ح�ضبه  املا�ضية-  مربي 
اأ�ضحية  راأ���س  األف   5 قرابة 
يتم  مل  حال  ويف  للعيد  موجهة 
خل�ضارة  املوال  �ضيتعر�س  بيعها 
بالن�ضبة  ال�ضيء  نف�س  و  كبرة، 
يف  �ضيكون  ال��ذي  للمواطن 
م��واج��ه��ة امل�����ض��ارب��ني ال��ذي��ن 
املوال  غياب  فر�ضة  ي�ضتغلون 
منطقهم  لفر�س  ال�ضوق،  عن 

الأ�ضعار. يف 
ق��رار  اأن  بوكرابيلة  ي��رى  و 
ا�ضقاط  ب��ع��دم  ال��ف��ت��وى  جلنة 
ب�ضبب  الأ�ضحى  عيد  �ضعرة 
�ضيدفع   ، ك��ورون��ا  ف��رو���س 

اأ�ضحية  عن  للبحث  باملواطنني 
ظل  يف  خا�ضة  معقول  ب�ضعر 
الراهنة،  القت�ضادية  الظروف 
لتنظيم  اآلية  اإيجاد  ي�ضتدعي  ما 
و  الوليات  يف  املا�ضية  �ضوق 
م�رصحا  البيع،  نقاط  حتديد 

ال�ضنوية  املا�ضية  اأ���ض��واق   ”:
للم�ضالح  بالن�ضبة  مربحة 
امل�ضتح�ضن  ف��م��ن   ، املحلية 
امليزانية  ل�ضالح  ا�ضتغالها 

. ملحلية ا

امل�الني  �صريع يجّنب  اإيجاد خمرج  و  للتدخل  املحلية،  ال�صلطات  و  الفالحة  امل�ا�صي وزارة  ملربي  ال�طنية  الفيدرالية  دعت 
املا�صية. اأ�ص�اق  ب�صبب غلق  الأ�صحى،  لعيد  املا�صية م�جهة  راأ�صا من  األف   5 خ�صارة 

جهزوا قرابة 5 األف راأ�س اأ�صحية م�جهة للعيد

 

اأ�صعار النفط ترتفع
خمزونات  يف  ح��اد  تراجع  اإث��ر  النفط  اأ�ضعار  �ضعدت 
من  املقبلة  اخلطوات  ال�ضوق  ترتقب  فيما  الأمريكية  اخلام 
امل�ضتقبلي  امل�ضتوى  ب�ضاأن  لحق  وقت  يف  مرتقب  اجتماع 
للبرتول  امل�ضدرة  البلدان  منظمة  يف  الإنتاج  لتخفي�ضات 

)اأوبك( وحلفائها.
العقود  زادت  اجلزائر،  بتوقيت   07.40 ال�ضاعة  وبحلول 
الآجلة خلام برنت 22 �ضنتا اأو 0.5 باملئة لي�ضل �ضعر الرميل 
غرب  خلام  الآجلة  العقود  ارتفعت  فيما  دولرا   43.12 اإىل 
اإىل  باملئة   0.6 اأو  �ضنتا   23 الأمريكي  الو�ضيط  تك�ضا�س 

40.52 دولرا للرميل.
وك�ضفت بيانات من معهد البرتول الأمريكي اأن خمزونات 
الأ�ضبوع  يف  برميل  مايني   8.3 تراجعت  الأمريكية  اخلام 
توقعات  بذلك  متجاوزة  جويلية  من  العا�رص  يف  املنتهي 
انتعا�س  يعك�س  مما  برميل  مليون   2.1 برتاجعها  املحللني 

الطلب على الوقود على الرغم من جائحة كورونا.
ق/و

ي�صمح بتتبع حركة املخازن مع اإتاحة معل�مات عن الناقلني

الدي�ان ال�طني للحب�ب يطلق نظاما رقميا لت�صيري املخزون ال�طني
املهني  الوطني  ال��دي��وان  اأطلق 
جديدا  رقميا  نظاما  للحبوب 
خمازن  حركة  متابعة  من  ميّكن 
احل���ب���وب، ب��ح��ي��ث ي�����ض��م��ح ه��ذا 
دقيقة  معلومات  بتوفر  النظام 
التحويل  عمليات  كل  عن  واآنية 
مراقبة  اىل  اإ�ضافة  التخزين،  و 
الفاحية  ال��ت��ع��اون��ي��ات  ن�ضاط 
الآين  التدخل  اإتاحة  مع  الخرى، 
ا�ضطراب يف  اأي  ت�ضجيل  حال  يف 

التموين. و   التحويل  عمليتي 
املهني  الوطني  ال��دي��وان  اعلن 
اعتماد  عن  له  بيان  عر  للحبوب 

مدار  على  تطويره  مت  جديد  نظام 
الإعام  خراء  قبل  من  �ضنوات   4
الوطني  للديوان  التابعني  الآيل 
ان��ط��اق  مت  ان  ب��ع��د  ل��ل��ح��ب��وب، 
 2018 نهاية  التجريب  مرحلة 
تعاونيات  خم�س  م�ضتوى  على 

فاحية،
ّن��ه  ه��ذا وق��د اأ���ض��اف ال��ب��ي��ان، اأ
ب���داأ   2019 ���ض��ن��ة  م��ط��ل��ع  يف 
ت��ع��م��ي��م ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ���ض��ائ��ر 
عن  ب��دي��ا  ليحل  ال��ت��ع��اون��ي��ات 
كان  ال��ذي  الكا�ضيكي  النظام 
عر  املعلومة  نقل  على  يعتمد 

املرا�ضات  و  الورقية  املرا�ضات 
الت�����ض��الت  و  ل��ك��رتون��ي��ة  الإ
احلايل،  ال�ضهر  غاية  اىل  الهاتفية، 
من  نهائيا  التخل�س  مت  ح��ي��ث 
التعامات،  يف  ال��ق��دمي  النظام 
النظام  على  الكلي  العتماد  و 
ال��رق��م��ي اجل��دي��د،ب��خ�����ض��و���س 
املعتمد،  للنظام  العملية  الناحية 
اجلديد  الرقمي  النظام  ي�ضمح 
عالية  بدقة  املخازن  حركة  بتتبع 
ل�ضيما من خال حتويل كمية من 
بحيث  لأخرى،  تعاونية  من  القمح 
وقت  عن  معلوماٍت  النظام  يعطي 

بالإ�ضافة  و�ضولها،  و  خروجها 
الناقلني  عن  معلومات  اإتاحة  اىل 
املبا�رص  التدخل  و  م�ضارها  لتتبع 
ا�ضطراب  اأي  ت�ضجيل  ح��ال  يف 
ي�ضمح  ال��ت��ح��وي��ل،و  عملية  يف 
حجم  معرفة  للديوان  النظام  هذا 
وتوزيعها  املخازن  يف  الكميات 
تابعة  تعاونية  كل  م�ضتوى  على 
يف  متاحا  يكن  مل  الذي  وهو  له، 
اأين  ال�ضابق،  الكا�ضيكي  النظام 
ووقتا  جهدا  يتطلب  اإع��داده  كان 

كبرين.
ق/و

غياب الإمكانيات حترم �صحافيني 
من امل�صاركة يف دورة تك�ينية 

ك�رونا "افرتا�صية" ب�صبب 

الدورة برجمتها وزارة البيئة ال�صنة املا�صية

ال��دورة  يف  امل�ضاركة  من  ال�ضحافيني  بع�س  يتمكن  مل 
هذه  البيئة  وزارة  نظمتها  التي  "الإفرتا�ضية"  التكوينية 
ال�ضنة ب�ضبب جائحة كوفيد 19 ب�ضبب غياب و�ضائل العمل، 
بع�س  لها يف  تتوفر على مكاتب  ال�ضحف ل  بع�س  كون 
الوليات، واإن وجدت فهي غر جمهزة معلوماتيا وبخا�ضة 
اأن ي�ضارك �ضحفي هذه  "الإنرتنت"، و من ال�ضعوبة مبكان 
الدورة من املنزل لظروف عائلية، يف ظل ا�ضتمرار اجلائحة 
وغلق مقاهي الإنرتنت " les cybers cafe "، كما اأن بع�س 
ال�ضحافيني يعملون باإمكانيات ب�ضيطة )حا�ضوب حممول ل 
يتوفر على بع�س التقنيات( و وجدوا �ضعوبة يف الإلتحاق 
امل�ضاركة اكتفوا  الذين تعذر عليهم  الإفرتا�ضي،  بالرنامج 
الريد  عر  تقارير  من  لهم  ير�ضل  ما  على  بالإعتماد 
ا�ضتياًء  خلقت  العقبة  بال�ضحفي.هذه  اخلا�س  الإلكرتوين 
ال�ضنة  برجمت  التكوينية  الدورة  كون  ال�ضحافيني  لبع�س 
املا�ضية ) 2019(  و انتظرها ال�ضحافيون بفارغ ال�ضر، و 
بعد تعّر�س العامل كله للجائحة، ا�ضطرت الوزارة الو�ضية 
جل  اأن  منها  ظنا  "افرتا�ضية"،  التكوينية  الدورة  تكون  اأن 
ال�ضحافيني لهم اإمكانيات العمل و يعملون يف اأريحية،  و 
اأنه �ضحافيون ل ميلكون  ل يعلم منظمو الدورة التكوينية 
 flash :�حتى هاتف جّوال متطور و ل "اإنرتنت"، ويعملون ب
يتعذر  و   la connexion التدفق  �ضعف  اأمام   ،  disque
ال�ضحافيني  بع�س  مبكر،  وقت  يف  الأخبار  اإر�ضال  عليهم 
علقوا بالقول اأن اجلزائر ما تزال بعيدة كل البعد عن مواكبة 
و  التكنولوجية  �ضبح  تواجه  اأن  لها  الع�رصنة، فكيف ميكن 
اأمام  اإلكرتونية"،  "حكومة  توؤ�ض�س  اأو  اقت�ضاديا   منوا  حتقق 
غرار  على  القول  �ضح  اإن  الوهمية  اأو  املُجّمدة  امل�ضاريع 

م�رصوع "حا�ضوب لكل اأ�رصة".
علجية عي�س

خالل ال24 �صاعة

 وفاة 6 اأ�صخا�س واإ�صابة اأزيد من 130 اآخرين بجروح يف ح�ادث املرور 
واأ�ضيب  حتفهم  اأ�ضخا�س   6 لقي  
متفاوتة  ب��ج��روح  اآخ����رون   136
اثر  على  ت�ضجيلهم  مت  اخل��ط��ورة 
املدنية  احلماية  لوحدات  تدخا   114
عر  م��رور  ح���وادث  وق��وع  نتيجة 
ال  خ��ال  الوطن  من  ولي��ات  ع��دة 
بيان  اأفاد  كما  الأخ��رة؛  �ضاعة    24
يخ�س  املدنية.وفيما  احلماية  مل�ضالح 
من  بالوقاية  املتعلقة  الن�ضاطات 
كوفيد19-  كورونا  فرو�س  انت�ضار 
نف�س  خ��ال  ال��وح��دات  ذات  قامت 

الوطني  ال��رتاب  كافة  عر  الفرتة 
لفائدة  حت�ضي�ضية  عملية   62 ب��� 
م�ضت  ولي��ات،   10 عر  املواطنني 
على  تذكرهم  و  حتثهم  بلدية   33
وكذا  ال�ضحي  احلجر  قواعد  احرتام 
بالإ�ضافة  الج��ت��م��اع��ي،  التباعد 
عر  تعقيم  عملية   91 ب�  القيام  اإىل 
من  بلدية،   37 م�ضت  ولي��ة   12
خا�ضة  و  عمومية  وهياكل  من�ضاآت 
وال�ضوارع.  ال�ضكنية  املجمعات 
املديرية  خ�ض�ضت  الغر�س  ولهذا 

لهاتني  امل��دن��ي��ة  للحماية  ال��ع��ام��ة 
مدنية  حماية  عون   255 العمليتني 
اإ�ضعاف  �ضيارة   47 الرتب،  مبختلف 
�ضع  و  اإىل  بالإ�ضافة  �ضاحنة،   34 و 
اثنني  مكانني  لتغطية  اأمنية  اأجهزة 
بولية  ال�ضحي  لغر�س  لاإقامة 

البيان. ذات  ي�ضيف  اجلزائر، 
ك��م��ا ت��دخ��ل��ت م�����ض��ال��ح احل��م��اي��ة 
اىل  لتحويل  املدية،  لولية  املدنية  
يبلغن  ن�ضاء   03 املحلي   امل�ضت�ضفى 
و  �ضنة   58  ، �ضنة   90 العمر  من 

بغاز  خمتنقات  متوفيات  �ضنة   55
م�ضخن  من  املنبعث  الكربون  احادي 
اأ�ضخا�س   03 اإ�ضابة  وكذا  احلمام، 
هذا  التنف�س،  يف  ب�ضعوبة  اآخرين 
احلجر  ثنية  بحي   وقع  الأليم  احلادث 

املدية. ببلدية 
عنا�رص  تدخلت  اأخ��رى  جهة  م��ن  
تي�ضم�ضيلت  لولية  املدنية  احلماية 
العمر  من  يبلغ  طفل  جثة  لنت�ضال 
بركة  يف  غرقا  ت��ويف  �ضنوات   08
اأولد  دوار  امل�ضمى  باملكان  مائية 

مت  ال�ضحية  جثة  لرجم.  بلدية  بلحاج 
تي�ضم�ضيلت. م�ضت�ضفى  اىل  نقلها 

غرقا  الوفيات  عدد  ف��اإن  للتذكر، 
من  الفاحت  منذ  املائية  املجمعات  يف 
فيما  اأم��ا  �ضحية.   27 بلغ  يونيو 
البحر  يف  غرقا  ال��وف��ي��ات  يخ�س 
ال�ضحايا  عدد  فبلغ  الفرتة،  لنف�س 
يف  ج��اء   كما  غريقا،   28 املتوفني 

املدنية. احلماية  بيان 

ق/و

برملاين يقرتح رفع �صن التجنيد يف �صف�ف اجلي�س
اأجل  من  الحتاد  عن  النائب  اقرتح 
خل�رص  البناء،  و  العدالة  و  النه�ضة 
رفع  الأرب��ع��اء  ام�س  خ��اف،  ب��ن 
ب�ضفوف  لالتحاق  التجنيد  �ضن 
والدرك  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س 
الطلبة  �ضن  ينا�ضب  مبا  الوطني 
حديثا. اجلامعات  من  املتخرجني 
وجهها  ر�ضالة  يف  خاف  بن  وقال 
وزي��ر  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  اإىل 
للقوات  الأعلى  والقائد  الدفاع 
من  امل��ئ��ات  “هناك  اإن  امل�ضلحة 
خريجي  م��ن  ال�����ض��ب��اب  الط��ل��ب��ة 

اللتحاق  يف  الراغبني  اجلامعات 
وطنهم  خلدمة  اجلي�س  ب�ضفوف 
وفاء  الطاهر  ترابه  عن  والدفاع 
يف  لكنهم   ، واملجاهدين  لل�ضهداء 
ال�ضن”. ب�رصط  ي�ضطدمون  الواقع 
التي  الر�ضالة  يف  الرملاين  واأ�ضاف 
الأول  الوزير  اإىل  اأي�ضا  بها  بعث 
حتديده  مت  الذي  ال�ضن  “�رصط  اإن 
لل�ضباط  بالن�ضبة  �ضنة   22 ب��� 
و21  لي�ضان�س  �ضهادة  اأ�ضحاب 
ال�ضباط  ل�ضف  بالن�ضبة  �ضنة 
لالتحاق  هيلهم  تاأ ي�ضقط  ما  وهذا 

الوطني  والدرك  اجلي�س  ب�ضفوف 
�ضف  و�ضباط  عاملني  ك�ضباط 
اجلامعية  ال�ضهادات  اأ�ضا���س  على 
عليها”.و  حت�ضلوا  التي  العليا 
الطلبة  من  “الكثر  اأن  اإىل  اأ�ضار 
ويف  التخرج  عند  �ضنهم  يكون 
اىل  ي�ضل  ق��د  احل���الت  اأح�����ض��ن 
على  حت�ضلوا  للذين  �ضنة   23
ُيفّوت  ما  وهذا  ما�ضرت  و  لي�ضان�س 
فر�ضة  التجنيد  يف  الراغبني  على 
الوطني  اجلي�س  ب�ضفوف  اللتحاق 
اإيجابية  اإ�ضافة  ليكونوا  ال�ضعبي 

“هذا  فاإن  خاف  بن  فيه”.وح�ضب 
الع�ضكرية  موؤ�ض�ضتنا  يحرم  الأمر 
بني  ما  �ضنها  �ضبانية  كفاءات  من 
رغبة  لها  والتي  �ضنة  و26   24
ب�ضفوف  الإلتحاق  اأجل  من  فاذية 
يرى  ال�ضعبي”.و  الوطني  اجلي�س 
على  يحتم  الو�ضع  هذا  اأن”  النائب 
�رصط  يف  النظر  تعيد  اأن  احلكومة 
من  �ضبابنا  يتمكن  ك��ي  ال�ضن 
كعاملني  جي�ضه  ب�ضفوف  اللتحاق 

به”.
ق/و

بداية  منذ  27غريقا 
ج�ان رغم غلق ال�ص�اطئ

جوان  �ضهر  بداية  منذ  البحر  يف  غرقا  �ضخ�ضا   27 تويفيِّ 
اجلاري، بالرغم من قرارات منع ال�ضباحة بال�ضواطئ وغلق 
من  احلد  و  الوقاية  اإج��راءات  اإطار  يف  اليها،  املوؤدية  املنافذ 
عنه  ك�ضفت  ما  ح�ضب  "كورونا"،  فرو�س  عدوى  تف�ضي 

املديرية العامة للحماية املدنية.
ق/و



8 م�اقع �صكنية   يخ�س امل�جهني اإىل 

امل�ؤ�ص�صة ال�طنية للرتقية العقارية تدع� املكتتبني لت�ص�ية و�صعيتهم املالية
للرتقية  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  دع��ت 
 8 اإىل  املوجهني  املكتتبني  العقارية، 
م�ضاحلها  من  التقرب  �ضكنية  مواقع 
و�ضعيتهم  ت�ضوية  ق�ضد  التجارية 
من  الأخ��ر  ال�ضطر  بت�ضديد  املالية، 

�ضعر امل�ضكن.
املن�ضور عر  املوؤ�ض�ضة  بيان  اأو�ضح  و 
"في�ضبوك"،  يف  الر�ضمية  �ضفحتها 
موقع  من  كل  هي  املعنية  املواقع  اأن 
علي  عموميا،  ترقويا  م�ضكنا   114
بالرويبة  امل�ضاريع  مبديرية   ،6 عمران 
م�ضكنا   80 موقع  العا�ضمة،  اجلزائر 

ترقويا عموميا بالأربعاء ولية البليدة 
عموميا  ترقويا  م�ضكنا   260 موقع  و 
امل�ضاريع  مبديرية  ال�ضويدانية  بباطو 

باأولد فايت اجلزائر العا�ضمة.
كما وجهت الدعوة ذاتها اإىل مكتتبي 
عموميا  ترقويا  م�ضكنا   218 موقع 
م�ضكنا   82 موقع  ت��ي��ارت،  بولية 
بجاية،  ولية  بالق�رص  عموميا  ترقويا 
عموميى  ترقويى  م�ضكنى   36 موقع 
امل�ضاريع  مبديرية  تي�ضم�ضيلت  بولية 
ترقوي  م�ضكن   300 تيارت،  ولية 
اإىل  املوجهة  م�ضتغامن  بولية  عمومي 

اإىل  بالإ�ضافة   9 اإىل   1 من  عمارات: 
2 بولية  وال�ضيبعة   1 ال�ضعيبة  موقع 

عنابة.
اأم�س توزيع ما ل يقل  و لاإ�ضارة بداأ 
عن 7923 �ضقة ب�ضيغة "عدل" و هذا 

ب�ضتة مواقع.
وكالة  من  م��اأذون  م�ضدر  ك�ضف  و 
"عدل" اأن العملية التي انطلقت بداية 
ال�ضهر اجلاري، جتري بالتدريج بالنظر 
،الذي  احل��ايل  ال�ضحي  الو�ضع  اإىل 
انتقال  لتفادي  احتياطات  اأخذ  يحتم 

فرو�س كورونا.

�ضيتم  فانه  امل�ضدر  نف�س  ح�ضب  و 
على  �ضكنية  وح��دة   2414 توزيع 
عبد  �ضيدي  اجلديدة  املدينة  م�ضتوى 
الله، 166 �ضقة باملدينة اجلديدة بوينان، 
اخل�ضنة،  خمي�س  مبوقع  �ضقة  اآلف   3
310 وحدات باأولد فايت، 1033 �ضقة 
اأ�ضار  و  ح�ضن.  ببابا  األف  و  بال�ضعيبة 
منذ  قررت  الوكالة  اأن  امل�ضدر،  نف�س 
فرتة ت�ضليم مواقع و�ضقق تتوفر على 
ب�ضبكات  ال�رصوريات، من ربط  كل 

املاء و الغاز و الكهرباء.
لوؤي/ي

_ جتميد احل�صابات البنكية ل�صركات طحك�ت وم�صادرة عتادها واإق�صائها من ال�صفقات ملدة 5 �صن�ات

اأويحيى و�صالل اأُدينا بـ10 �صن�ات حب�صا نافذا

  جتميد ح�صابات "اآل طحك�ت" واأحكام بني 16 �صنة و3 
�صن�ات �صجنا نافذا

ل�ؤي ي
--------------------
اأم����ا ط��ح��ك��وت ح��م��ي��د و 
عقوبة  توقيع  مت  فقد  ب��ال، 
 8 و  نافذا  حب�ضا  7و�ضنوات 
نافذة.و  مالية  غرامة  مايني 
اأدي����ن ط��ح��ك��وت ن��ا���رص ب� 
و  نافذا،  حب�ضا  �ضنوات    3
مالية  غرامة  دج  مايني   8
�ضيدي  اأدانت حمكمة  نافذة.و 
احممد، كا من �رصكات النقل 
بغرامة  لطحكوت  الفاحة  و 
غ��رام��ة  دج  مب��ل��ي��ون  ق���درت 
اإق�ضائهم  مع  ن��اف��ذة،  مالية 
 5 مل��دة  ال�ضفقات  اإب��رام  من 
جميع  م�ضادرة  مع  �ضنوات، 
املعنوية،  الأ�ضخا�س  اأم��اك 
احل�ضابات  جميع  م�ضادرة  و 
ل��دى  امل��ودع��ة  الأم�����وال  و 
البنوك.و قد توبع حمي الدين 
اأبناوؤه،  و  �ضقيقه  و  طحكوت 
ال�ضيارات  تركيب  ق�ضية  يف 

و  اجلامعي  النقل  و�ضفقات 
ت��ورط يف  احل�����رصي.و  �ضبه 
هذه الق�ضايا الوزيران الأولن 
ال�ضابقان اأحمد اأويحيى، وعبد 
اإىل  بالإ�ضافة  �ضال،  املالك 

وزراء �ضابقني.
نف�س  يف  املحكمة  اأدان���ت  و 
الأول��ني  الوزيرين  الق�ضية 
اأويحيى وعبد  اأحمد  ال�ضابقني 
�ضنوات  ب10  �ضال  املالك 
ب500  وغرامة  نافذا  حب�ضا 
األف دج لكل منهما، فيما اأدين 
عبد  الأ�ضبق  ال�ضناعة  وزير 
املتواجد  بو�ضوارب،  ال�ضام 
�ضنة   20 ب  ف��رار،  حالة  يف 
حب�ضا نافذا و مليوين )2( دج.

كذلك  املحكمة  ق�ضت  و 
ال�ضناعة  باإدانة كل من وزير 
يو�ضفي  يو�ضف  الأ���ض��ب��ق 
ال�ضابق  �ضكيكدة  وايل  و 
حب�ضا  بعامني  بلح�ضني  فوزي 
نافذا  حب�ضا  �ضنوات  و3  نافذا 

العمومية  الأ�ضغال  لوزير 
الأ�ضبق عمار غول، بينما متت 
ترئة الوزير الأ�ضبق للنقل و 
الأ�ضغال العمومية عبد الغني 
زعان من التهم املوجهة اليه.

يف  املحكمة  اأ����ض���درت  و 
يق�ضي  ق��رارا  الق�ضية  نف�س 
العمومية  اخلزينة  بتعوي�س 

مببلغ 309 مليارات دج.
بعد  املتهمني،  اإدان���ة  مت��ت  و 
كاملة،  اأيام   6 دامت  حماكمة 
املتهمني  ا�ضتجوابات  تخللتها 
اجلمهورية  وكيل  مرافعة  و 
 16 عقوبة  التم�س  ال���ذي 
 8 ن���اف���ذا و  ���ض��ن��ة ح��ب�����ض��ا 
يف  مالية  غرامة  دج  مايني 

التما�س  مع  طحكوت،  حق  
و  اأم��اك��ه  جميع  م�ضادرة 
متفاوتة  اخ���رى  ع��ق��وب��ات 
اىل  عامني  بني  ما  ت��راوح��ت 
حق  يف  نافذا  حب�ضا  �ضنة   20
توبعوا  الذين  املتهمني  باقي 

يف الق�ضية.
 ن�رصها.

اأ�صدرت حمكمة �صيدي احممد بالعا�صمة اأم�س الأربعاء، اأحكامها بخ�ص��س ق�صية رجل الأعمال املعروف حمي الدين طحك�ت،حيث اأدانت هذا الأخري 
بعق�بة  16 حب�صا نافذا، و 8 ماليني دينار غرامة.كما متت اإدانة طحك�ت ر�صيد بعق�بة 7 �صن�ات حب�صا، و8 ماليني دج غرامة مالية نافذة.
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ترتيبات ل�صن 
قان�ن خا�س يحمي 
م�صتخدمي ال�صحة

بعد تنامي العتداءات اجل�صدية 
واللفظية �صد الأطقم الطبية  

ك�ضفت الوزارة الأوىل يف بيان لها انه 
�ضيتم قريبا اإ�ضدار ن�س قانون لتعزيز 
امل�ضتخدمني  كافة  حماية  منظومة 
الإداريني  و  الطبيني  �ضبه  و  الطبيني، 
التي  الن�ضو�س  عن  ف�ضا  وه��ذا 

تكر�ضها حاليا قوانني اجلمهورية.
الأول  الوزير  مل�ضالح  بيان  يف  جاء  و 
اأنه لوحظ يف الأ�ضابيع الأخرة تنامي 
اللفظية،  و  اجل�ضدية  الع��ت��داءات 
الطبية  و�ضبه  الطبية  الطقم  �ضد 
بع�س  داخ��ل  املواطنني  و  والإداري���ة 
ال�ضحية،  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضت�ضفيات 
باأعمال  الأحيان  بع�س  يف  م�ضحوبة 
و  العامة  املمتلكات  تطال  تخريب 
هذا  اأم��ام  اأن��ه  م�ضرا  الطبي   العتاد 
اجلمهورية  رئي�س  ق��رر  ال��و���ض��ع، 
الطبي  الطاقم  حماية  منظومة  تعزيز 
بن�س  الداري  و  الطبي  ال�ضبه  و 
التي  الن�ضو�س  اإىل  ي�ضاف  قانون 
يهدف  اجلمهورية.و  قوانني  تكر�ضها 
الطبي  الطاقم  حماية  اإىل  الن�س  هذا 
كانت  مهما  اأوعنف  اعتداء  اي  من 
بداخل  �ضاحبه  و  و�ضيلته،  و  طبيعته 
ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  و  امل�ضت�ضفيات 
الأخرى بكامل الرتاب الوطني، و هذا 
خال ممار�ضة مهنته النبيلة يف خدمة 
توجيه  مت  نف�ضه،  الطار  يف  و  الأمة  
الأختام  حافظ  العدل  لوزير  تعليمات 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزير  و 
ال��درك  قائد  و  العمرانية  والتهيئة 
الوطني و املدير العام لاأمن الوطني 
و كذا الولة، ق�ضد اتخاذ كافة التدابر 
رئي�س  توجيهات  على �ضوء  الازمة 
الأول  ال��وزي��ر  وال�ضيد  اجلمهورية 
والتنفيذ  للقانون  ال�ضارم  للتطبيق 
الفوري باأ�ضد العقوبات �ضد اأ�ضحاب 
هذه اخلروقات.كما لوحظ اأي�ضا اأ�ضاف 
البيان، التاعب بال�ضور و ن�رصها عر 
مواقع التوا�ضل الجتماعي و خمتلف 
بكرامة  مت�س  التي  و  الإعام  و�ضائل 
باملهنية  كذلك  و  وعائاتهم  املر�ضى 
الطبي  للطاقم  املعنوية  ال�ضامة  و 
املقبولة  غر  الأفعال  هذه  اأن   مرزا 
�ضامة  و  باأمن  امل�س  اإىل  تهدف  التي 
والتي  العامة  واملمتلكات  الأ�ضخا�س 
اإىل  مرتكبوها،  خالها  من  ي�ضعى 
�رصب م�ضداقية اخلدمة العمومية يف 
جمال ال�ضحة و اجلهود و الت�ضحيات 
م�ضتخدمي  كافة  طرف  من  املبذولة 
القطاع ال�ضحي، تعاقب عليها قوانني 
هذه  اأن  البيان  اأك��د  اجلمهورية.كما 
من  املرفو�ضة  و  الغريبة  الأع��م��ال 
اأبعادا  تاأخذ  اأ�ضحت  جمتمعنا  طرف 
تعي�ضه  الذي  الظرف  هذا  يف  اأخطر 
توجيه  خاله  يتعني  الذي  و  الباد، 
التكفل  نحو  اجلهود  كافة  تركيز  و 
باملر�ضى و احلماية ال�ضحية، ملواطنينا 
امل�ضتجد  جائحة فرو�س كورونا  اأمام 

التي اأ�ضبحت ت�ضكل خطرا حقيقيا.
لوؤي ي

لقاء وطني اأوت القادم : ل�صبط خمطط الإنعا�س القت�صادي
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  اأعلن 
الوزير  اإىل  تعليمات  ع��ن  ت��ب��ون، 
بغر�س  ج��راد،  العزيز  عبد  الأول، 
و17   16 يومي  يعقد  لقاء  حت�ضر 
الوطني  ال�مخطط  املقبل حول  اأوت 

لاإنعا�س الجتماعي و القت�ضادي.
و ح�ضب ما اأفاد به بيان مل�ضالح الوزير 
اجلمهورية  رئي�س  "اأ�ضدر  الأول 
بغر�س  الأول  الوزير  اإىل  تعليمات 
حت�ضر لقاء حول ال�مخطط الوطني 
القت�ضادي،  و  الجتماعي  لاإنعا�س 
والثنني  الأحد  يومي  يعقد  اأن  على 

16 و 17 اأوت 2020".
نف�س  يو�ضح  اللقاء،  هذا  �ضي�ضم  و 
ال�مكلفني  امل�ضدر،"اأع�ضاء احلكومة 

و  القت�ضادي  الإنعا�س  و  بالتنمية 
ال�متعاملني القت�ضاديني و البنوك و 
ال�رصكاء  ال�مالية وكذا  ال�موؤ�ض�ضات 
ال�منظمات  خال  من  الجتماعيني، 

النقابية للعمال و اأرباب العمل".
هذا  من  الهدف  اأن  البيان  اأ�ضاف  و 
ال�مخطط  "�ضبط  يف  يتمثل  اللقاء 
الجتماعي  ل��اإن��ع��ا���س  ال��وط��ن��ي 
وطني  اقت�ضاد  بناء  و  القت�ضادي 
النمو،  بتنويع م�ضادر  جديد مدعوم 
النتقال  و  ال�معرفة  اقت�ضاد  و 
العقاين  الت�ضير  و  ال��ط��اق��وي 

للرثوات الوطنية".
للحد  ل�ضغوط  اجلزائر  تتعر�س  و 
النفط  اإي��رادات  هبوط يف  تاأثر  من 

لتوفر  تهدف  املزانية  على  والغاز 
20 مليار دولر هذا العام، من خال 
اإ�ضاحات وخف�س فاتورة وارداتها.

ال���وزراء،  ملجل�س  اجتماع  وخ��ال 
عاجلة  خطوات  اإىل  احلاجة  ناق�س 
واجتذاب  امل�رصيف  النظام  لإ�ضاح 

اأموال من ال�ضوق غر الر�ضمية.
و ناق�س الوزراء اأي�ضا خف�س تكلفة 
ال���واردات من خ��ال اإج���راءات من 
الوطني  الأ�ضطول  ا�ضتخدام  بينها 

ل�ضحن الب�ضائع امل�ضتوردة.
و ت�ضر تقديرات اإىل اأن اجلزائر تنفق 
45 مليار دولر �ضنويا على واردات 
ال�ضلع، مبا يف ذلك الغذاء، لأن اإنتاجها 

املحلي غر كاف.

و ناق�س الجتماع اأي�ضا ت�رصيع خطة 
مايل  قطاع  لتد�ضني  تاأجيلها،  طال 
جديد  متويل  م�ضدر  لإتاحة  اإ�ضامي 

لاقت�ضاد.
مالية  خدمات  باأن  احلكومة  تاأمل  و 
الإ�ضامية  ال�رصيعة  مع  متوافقة 
�ضتجتذب مدخرين حمليني ل يثقون 
يف بنوك الدولة، و كثرا ما يف�ضلون 
الحتفاظ مببالغ كبرة من الأموال يف 

منازلهم.
ن  �ضتمكيِّ الإج��راءات  هذه  خال  من 
مليار   20 حوايل  توفر  من  اجلزائر 

دولر قبل نهاية العام اجلاري.

لوؤي ي

احلك�مة تاأمل يف متكني اإجراءات عاجلة ت�فري 20 مليار دولر قبل نهاية العام
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اجلزائر تبحث مع الأوروبيني �صبل مكافحة �صبكات 
تهريب "احلراقة"

حممد علي 
-------------------

ا���ض��ت��ع��ر���س، وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة 
والتهيئة  املحلية  واجل��م��اع��ات 
هذا  يف  بلجود،  كمال  العمرانية، 
عر  م�ضاركته  خ��ال  ال�����ض��دد، 
بعد،  عن  املرئي  التحا�رص  تقنية 
لعدد  الداخلية  وزراء  مع  لقاء  يف 
من دول الحتاد الأوروبي املقاربة 
يف  الإن�ضاين  بعدها  يف  اجلزائرية 
غر  الهجرة  ظاهرة  مع  التعامل 
للوزارة  بيان  واأو�ضح  ال�رصعية، 
و�ضارك  اللقاء،  هذا  خال  مت  اأنه 
اإ�ضبانيا،  اإيطاليا،  عن  ممثلون  فيه 
درا�ضة  واأملانيا،  مالطا  فرن�ضا، 
ال�رصعية  غ��ر  ال��ه��ج��رة  ظ��اه��رة 
منها،  واحل��د  مواجهتها  و�ضبل 
قطاع  عن  الأول  امل�ضوؤول  و�ضدد 
مداخلته،  م�ضتهل  يف  الداخلية 
من  الذي  اللقاء  هذا  اأهمية  على 
خمتلف  بني  التعاون  تعزيز  �ضاأنه 
الإقليمي  امل�ضتويني  على  الفاعلني 
مكافحة  جم���ال  يف  وال�����دويل 
غر  املهاجرين  تهريب  �ضبكات 
حلول  ع��ن  والبحث  ال�رصعيني 
ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  مل��واج��ه��ة  فعلية 
امل��ق��ارب��ة  ب��ع��ده��ا  لي�ضتعر�س 

يف  الإن�ضاين  بعدها  يف  اجلزائرية 
غر  الهجرة  ظاهرة  مع  التعامل 
منها  تعلق  ما  ل�ضيما  ال�رصعية، 
واإمكانيات  م��وارد  بتخ�ضي�س 
للتكفل  ه��ام��ة  وب�����رصي��ة  م��ادي��ة 

ال�رصعيني. غر  باملهاجرين 
باملنا�ضبة  بلجود  كمال  وج��دد 
وحر�ضها  الدائم  اجلزائر  ا�ضتعداد 
التعاون  اأوا����رص  توطيد  على 
اأجل  من  ال�رصكاء،  خمتلف  مع 
ت��دف��ق  يف  الأف�����ض��ل  ال��ت��ح��ك��م 
وفقا  ال�رصعيني  غر  املهاجرين 

التعاون  اأ�ضا�ضه  متوازن  ملنظور 
العاقة  مراعاة  مع  والت�ضامن، 
ال�رصعية  غر  الهجرة  ظاهرة  بني 
ملواجهة  والأمن  التنمية  وعاملي 
دول  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ت��داع��ي��ات��ه��ا 

. ملنطقة ا
وعنا�رص  ال�ضواحل  حر�س  واأحبط 
الفرتة  خ��ال  ال��وط��ن��ي،  ال���درك 
حم��اولت  م��ن  العديد  الأخ���رة، 
معتر  لعدد  ال�رصعية  غر  الهجرة 
وليات  ب�ضواحل  الأ�ضخا�س  من 
اإج���راءات  تخفيف  بعد  ال��وط��ن، 

عقب  اأوروبا،  يف  ال�ضحي  احلجر 
التي  ال�ضحية  الأو�ضاع  حت�ضن 
وبداية  »كورونا«،  جائحة  خلفتها 

طبيعتها. اإىل  احلياة  رجوع 
جائحة  تف�ضي  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
كبح  اأوروب���ا،  يف  »كوفيد19-« 
من  انطاقا  املهاجرين  ق��وارب 
نحو  ال��ب��اد  ���ض��واح��ل  خم��ت��ل��ف 
ت�ضتاأنف  اأن  قبل  واإيطاليا،  اإ�ضبانيا 
خال  ن�ضاطها  امل��وت«  »ق��وارب 

املا�ضية. الأ�ضابيع 

ال�ص�احل  بني  تن�صيط  التي  التهريب  �صبكات  مكافحة  و�صبل  البحر،  عرب  ال�صرعية  غري  الهجرة  ملف  الأوروبيني  �صركائها  مع  اجلزائر  بحثت   
اجلزائرية والأوروبية، عقب ا�صتئناف »ق�ارب امل�ت« رحالتها بعد ا�صتقرار الأو�صاع ال�صحية ل�باء ك�رونا على ال�صفة الأخرى من املت��صط، 

وتخفيف قي�د احلجر.

�صددت على التعاون للتحكم يف ق�ارب املهاجرين عرب البحر

 

اجلزائري  الأحمر  "الهالل 
مل ي�صتفد من اأم�ال 
الدولة منذ 2014 "

اأكدت، رئي�ضية الهال الأحمر اجلزائري �ضعيدة بن حبيل�س، 
اأن املنظمة التي مل ترتاأ�ضها مل تتح�ضل اأو ت�ضتفد من اأموال 
الدولة منذ 2014، اإرادة يف التخلي عن مبداإ التكال على 

ميزانيات الدولة للقيام باأي عمل ت�ضامني.
بن  �ضعيدة  اجلزائري  الأحمر  الهال  رئي�ضة  �رصحت 
تيزي  ولية  اإىل  قادتها  التي  الزيارة   خال  حبيل�س 
اإعانات غذائية وعتاد  توزيع  اأ�رصفت على  اأين  وزو، 
يف  ا�ضت�ضفائية  موؤ�ض�ضات  عدة  ل�ضالح   ، طبي  
به  يقوم  وما  اجلزائري  الأحمر  الهال  باأن  الولية. 
الظرف  مع  تزامنا  جانفي  �ضهر  منذ  جمهودات  من 
م�ضاعدات  بتقدمي  ك��ورون��ا،   وجائحة  ال�ضحي 
اأو  منها  النائية  ل�ضيما  املناطق  من  للكثر  غذائية 
الوطن،  ربوع  خمتلف  عر  الظل  نقاط  يف  الواقعة 
التنظيم  خالها  من  يحاول  ت�ضامن  كر�ضالة  تعتر 
يجب  اأنه  اأفادت  كما  الت�ضامن.  ثقافة  على  احلفاظ 
مهام  من  هي  التي  الت�ضامن  ثقافة  بني  التفرقة 
الترعات،  على  القائمة  والهال  امل��دين  املجتمع 
الدولة  بها  تتكفل  التي  الت�ضامن  �ضيا�ضة  وبني 
عاج  من  جمانا  للمواطن  خدمات  من  توفره  ما  عر 

الأمور.   من  وغرها  وتعليم 
الهال  اإن  حبيل�س،  بن  قالت  املبداإ  لهذا  وجت�ضيدا 
من  دع��م  اأي  على  يتح�ضل  مل  اجل��زائ��ري  الأح��م��ر 
عن  التخلي  يف  اإرادة   2014 منذ  الدولة  ميزانية 
للقيام  العمومية  اخلزينة  اأموال  على  التكال  ثقافة 
بعدم  التحدي  رفع  يجب  ت�ضامني."اليوم  عمل  باأي 
عمل  باأي  للقيام  الدولة  ميزانيات  على  التكال 
احلقيقي،  الت�ضامن  اإىل  يرمز  ما  وذلك  ت�ضامني، 
الأحمر  الهال  اأو  املدين  املجتمع  لن�ضاط  كان  اإذا  اأما 
توزيعها،  ثم  ومن  ال�ضعب  اأموال  من  بدعم  اجلزائري 
الإعراب".    من  حملي  وما  ذلك  وراء  من  الفائدة  فما 
ال�ضحافة  مع  لقائها  خال  املتحدثة  واأف��ادت  هذا 
جمعية  لي�س  اجلزائري  الأحمر  الهال  اأن  املحلية، 
ال�ضلطات  على  عبئا  يكون  اأن  يجب  ول  خرية 
يف  الدولة  واآذان  ال�ضلطات  �ضمر  "واإمنا  العمومية 
الدولة   لعمل  مكمل  عمله  واأن  ال�ضعب،  اأو�ضاط 

عليها".  عبئا  ولي�س 
الهال  اأن  حبيل�س  بن  �ضعاد  قالت  اأخرى  جهة  من 
اأزم��ة  ت�ضير  يف  وم�ضاهمته  اجل��زائ��ري  الأح��م��ر 
الحتياطات  باأخذ  قام  حيث  ايجابية،  كانت  كورونا، 
الدولية  الحتادية  مع  بالتعاون  قام  اأي��ن  الازمة 
الوباء  ملجابهة  مكونني  بتكوين  الأحمر  لل�ضيب 
الف   200 من  لأك��رث  امل�ضاعدة  تقدمي  عن  ف�ضا 
مع  متنقلة  طبية  عيادة  اقتناء  مع  جزائرية.  عائلة 
مليون  و400  مليار  تفوق   مبيزانية  طبي  عتاد 
هذا  املح�ضنني.  ت��رع��ات  بف�ضل  وذل��ك  �ضنتيم، 
قفة   200 بتوزيع  زيارتها  خال  حبيل�س  بن  وقامت 
 650 بقيمة  طبي  عتاد  مع  املعوزين،  لفائدة  غذائية 
ال�ضطناعي  للتنف�س  جهاز  منها  �ضنتيم،  مليون 
اإىل  امليزان  بذراع  بلقا�ضم  كرمي  م�ضت�ضفى  ل�ضالح 
كمامة.                                                    1000 توزيع  جانب 
                                                              ق/و

بن حبيل�س ت�ؤكد: 

اإتاحة للم�صتثمرين فر�صة �صراء امل�صانع املفل�صة ب�صبب "ك�رونا"
ث��م��ن رئ��ي�����س م��ن��ت��دى روؤ���ض��اء 
عقلي  �ضامي  حممد  املوؤ�ض�ضات 
خمطط  يف  املت�ضمنة  ال��ق��رارات 
لإنعا�س  الرامي  احلكومة  عمل 
اإىل  م�ضرا  الوطني،  القت�ضاد 
يف  حركة  ب��اإح��داث  كفيلة  ن��ه��ا  اأ
دوال���ي���ب الق��ت�����ض��اد ال��وط��ن��ي 
امل��ت�����رصر م��ن ت��راج��ع ع��ائ��دات 

كورونا. فرو�س  وتف�ضي  النفط 
ت�رصيح  يف  عقلي  �ضامي  واأك��د 
اأن  الأوىل،  الإذاع���ي���ة  ل��ل��ق��ن��اة 
لدى  ورغبة  اإرادة  مل�س  املنتدى 
القت�ضاد  لتن�ضيط  احل��ك��وم��ة 
النقطة  اأهمية  اإىل  لفتا  الوطني 

ال�ضتراد  من  بالتقليل  املتعلقة 
ثمن  ك��م��ا  ال��ن��ف��ق��ات.  وت��ر���ض��ي��د 
املت�ضمنة  النقطة  عقلي  �ضامي 
القت�ضاديني  للمتعاملني  ال�ضماح 
امل�ضانع  ب�����رصاء  وامل�ضتثمرين 
ي��ه  ب��راأ متثل  وال��ت��ي  امل�ضتعملة 
لقتناء  الأع��م��ال،  لرجال  فر�ضة 
اإفا�ضها  اأ�ضهرت  التي  امل�ضانع 
يف  ك��ورون��ا  وب��اء  تف�ضي  ج��راء 
معترا  ال��ع��امل  دول  م��ن  العديد 
بناء  من  �ضتمكن  اخلطوة  هذه  اأن 

ب�رصعة. جديد  اقت�ضاد 
�ضامي  اأو�ضح  اأخ��رى،  جهة  من 
الوبائية  الو�ضعية  اأن  عقلي 

"اقت�ضاد  ب���دون  ن���ه  اأ اأظ��ه��رت 
ال�ضمود"،  ميكننا  ل  وقوي  متنوع 
باملائة   90 من  اأكرث  اأن  اإىل  م�ضرا 
اجلزائري  القت�ضادي  الن�ضيج  من 
ذات  موؤ�ض�ضات  عن  عبارة  هو 
ميّكنها  ل  متو�ضط  اأو  �ضغر  حجم 
م�ضابهة.  اأزم���ات  مواجهة  م��ن 
اعتر  م��ت�����ض��ل،  ال�����ض��ي��اق  ويف 
تعد  ال��ب��روق��راط��ي��ة  اأن  عقلي 
تعيق  التي  ال�ضوداء  النقاط  من 
واأن  اجل��زائ��ري،  القت�ضاد  تطور 
مل�س  املوؤ�ض�ضات  روؤ�ضاء  منتدى 
هذه  لتجاوز  احلكومة  لدى  اإرادة 
امل�ضتثمرين.من  اأمام  من  العقبة 

املتحدث  ذات  اعتر  اآخ��ر،  جانب 
البنكية  املنظومة  اإ���ض��اح  اأن 
متوائمة  وجعلها  املتخلفة  واملالية 
اأك��رث  ب��ات  الدولية  املعاير  م��ع 
ظل  يف  خ�ضو�ضا  ���رصورة  م��ن 

املتنامي.  الرقمي  القت�ضاد 
بفتح  ال�ضماح  اأهمية  على  موؤكدا 
اخلدمات  وتعزيز  خا�ضة  بنوك 
لمت�ضا�س  الإ�ضامية،  امل�رصفية 
يف  امل��وج��ودة  ال��ن��ق��دي��ة  الكتلة 
بني  قدرها  التي  ال�ضوداء  ال�ضوق 
لإنعا�س  دولر  مليار   80 و   60

د. القت�ضا
لوؤي ي

رئي�س اف�صي� يثّمن القرار ويرحب بتعزيز اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية لمت�صا�س 80 مليار دولر

الت�قيع على بروت�ك�ل تفاهم بني جامعة تلم�صان واملجمع ال�ص�ي�صري 
الأملاين«تريا�ص�ل"

بلقايد  ب��وب��ك��ر  »اأ جامعة  وق��ع��ت 
على  عمادتها  مبقر  لتلم�ضان   «
املجمع  م��ع  ت��ف��اه��م  ب��روت��وك��ول 
�ضول«  »ترا  الأملاين  ال�ضوي�رصي 
جم��ال  يف  وامل�����ض��ت��ث��م��ر  امل��ط��ور 
هذا  وي�ضمل  املتجددة،  الطاقات 
املعرفة  ونقل  التكوين  الت��ف��اق 
الطلبة  ل��ف��ائ��دة  والتكنولوجيا 
هذا  على  وق��ع  وق��د  اجل��زائ��ري��ني، 
تلم�ضان  جامعة  عميد  الرتوكول 

ب��و���رصي��ط ك��ب��ر وامل��دي��ر ال��ع��ام 
مزيان. زهر  للمجمع  لاإعام 

اإىل  ال��روت��وك��ول  ه��ذا  يت�ضمن   
املنح  ت��ق��دمي  اأخ���رى  اأم���ور  ج��ان��ب 
يف  ل��ل��درا���ض��ة  اجل��ام��ع��ة  لطلبة 
بدعم  املتجددة  الطاقات  ميدان 
�ضول«  »ت��را  جممع  ���رصك��اء  م��ن 
عن  ف�ضا  وب���اأوروب���ا،  ب��اأمل��ان��ي��ا 
املتخرجني  للطلبة  الأولوية  اإعطاء 
للجامعات  التابعني  اجل��زائ��ري��ني 

املجمع  مب�رصوع  عاقة  لها  التي 
اجلزائر،  يف  الأمل��اين  ال�ضوي�رصي 

اإليه. اأ�ضر  مثلما 
يلتزم  التفاهم  برتوكول  ومبوجب 
م�رصوعه  يف  �ضول«  »ترا  املجمع 
الذين  اجلزائريني  الطلبة  بت�ضغيل 
الطاقات  ميادين  يف  تكوينا  تلقوا 
تكوين  ع��ل��ى  امل��ت��ج��ددة،ع��اوة 
يف  توظيفهم  يتم  الذين  اجلزائريني 

باجلزائر.  م�ضانعها 

من  تلم�ضان  جامعة  و�ضت�ضهر 
برنامج  ت�ضميم  ع��ل��ى  جانبها 
م��ي��ادي��ن  يف  م��ن��ا���ض��ب  تعليمي 
مع  بالت�ضاور  املتجددة،  الطاقات 
ال�ضوي�رصي  املجمع  م��ن  خ��راء 
م�ضتوى  على  وك��ذل��ك  الأمل���اين 
دورات  بني  ترتاوح  خمتلفة،  برامج 
يف  تكوينات  اإىل  امل��دة  ق�ضرة 

العليا. الدرا�ضات 
ق/و

بهدف نقل املعرفة والتكن�ل�جيا لفائدة الطلبة اجلزائريني
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اأكرث من 08 اآلف �صخ�س خالف�ا اإجراءات احلجر 
ال�صحي بال�لية

علي حممد 
---------------- 

 5759 ت�ضجيل  ج��ان��ب  اإىل 
ارت��داء  بعدم  تتعلق  خمالفة 
ق��رار  اإ منذ  الواقية  قنعة  الأ
اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ض��ة ه��ذا 
اإح�����ض��اء  مت  فيما  ال��ت��دب��ر، 
املح�رص  اأودعت  مركبة   1854
منع  اإجراءات  خمالفة  ب�ضبب 
احلجر  اأوقات  املرور يف  حركة 
القيام  جانب  اإىل  ال�ضحي. 
حت�ضي�ضية  حملة   1916 ب��� 

ل��ف��ائ��دة خم��ت��ل��ف امل��واط��ن��ني  
تعقيم  عملية   259 ب�  والقيام 

الإخت�ضا�س. قليم  اإ عر 
34 األف  ويحجز اأزيد من 
األف  مهل��س و28  قر�س 

وحدة من اخلم�ر
ولية  اأم��ن  اأخ��رى،  جهة  من 
مكافحة  من  يكثف  ال��وادي 
����ض���ك���ال اجل��رمي��ة  خم��ت��ل��ف اأ
احلجر  مفرتة  ثناء  اأ احل�رصية 
وي�ضجل  اجل��زئ��ي.  ال�ضحي 

قر�س  األف   34 من  اأزيد  حجز 
من  وحدة  األف  و28  مهلو�س 

اخلمور
م�ضالح  خمتلف  تعكف  حيث 
الوادي  ولية  باأمن  ال�رصطة 
اإج��راءات  تطبيق  بداية  منذ 
احل��ج��ر ال�����ض��ح��ي اجل��زئ��ي 
ب���ال���ولي���ة ع��ل��ى ت��ك��ث��ي��ف 
ال�رصطية  العمليات  خمتلف 
وحماربة  ردع  اإىل  الرامية 
����ض���ك���ال اجل��رمي��ة  خم��ت��ل��ف اأ
اخل��ن��اق  وت�ضيق  احل�����رصي��ة 

الإجرامية  املجموعات  على 
الهدوء  ف��رتة  ت�ضتغلق  التي 
وجتمد  املدينة  ت�ضهدها  التي 
حركة  وك���ذا  امل���رور  ح��رك��ة 
مبختلف  للقيام  الأ�ضخا�س 
فقد  الإجرامية،  الن�ضاطات 
الت�ضكيات  خمتلف  متكنت 
الرنامج  خ��ال  من  الأمنية 
اإط��اق��ه  مت  ال����ذي  اخل��ا���س 
ال�رصطة  م�ضالح  ط��رف  من 
اأك��رث  توقيف  اإىل  ب��ال��وادي 
متورطني  �ضخ�س   727 من 
ط��اب��ع  ذات  ق�����ض��اي��ا  يف 
ما  حجز  ج��ان��ب  اإىل  ج��زائ��ي 
قر�س   34.524 جم��م��وع��ه 
من  وحدة  و28.262  مهلو�س 
ناهيك  الكحولية،  امل�رصوبات 
�ضخ�س   259 ت��ق��دمي  ع���ن 
الق�ضائية  اجل��ه��ات  م����ام  اأ
ق�ضايا  يف  تورطوا  املخت�ضة 
وال�رصقة  ب��الإع��ت��داء  تتعلق 
واأخ���رى  ن��واع��ه��ا  اأ مبختلف 
اإ�ضتهاك  و  اأ بالإجتار  تتعلق 
امل����خ����درات، ه����ذا وت��ب��ق��ى 
ال�رصطة  م�ضالح  خمتلف 
كل  ت�ضخر  ال��ولي��ة  ب��اأم��ن 
والب�رصية  املادية  الإمكانيات 
املواطنني  لتاأمني  ال�رصورية 

ال�ضاعة. مدار  على 

بداية  بال�لية  ال�صحي اجلزئي  اإجراءات احلجر  بداية تطبيق  منذ  ال�ادي  باأمن ولية  ال�صرطة  م�صالح  اأح�صت خمتلف 
اإجراءات احلجر اجلزئي  8385 �صخ�س خالف�ا  �صهر ج�يلية اجلاري ما جمم�عه  اإىل غاية منت�صف  الـ29 مار�س  من 

بال�لية.. املطبق 

ال�ادي اأمن ولية  مل�صالح  يف ح�صيلة رقمية 

امل�ضتفيدين  من  ع��دد  �ضاد  اأ
م���ن ال���وح���دة ال�����ض��ك��ن��ي��ة 
بحي  ال��ري��ف��ي��ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
البيا�ضة  بلدية  ال�ضوالح 
والكيفية  الإيجابية  باخلطوة 
بها  وزع���ت  ال��ت��ي  ال��ع��ادل��ة 
احل�����ض��ة الأخ����رة ل��وح��دات 
كانت  والتي  الريفي  ال�ضكن 
ح�ضة   75 ع��دد  بلغت  ق��د 
ت�رصيحهم  يف  ج���اء  ك��م��ا 
ن��ه��ا  واأ  ، ال��ت��ح��ري��ر  ليومية 
والأرام��ل  املعوزين  �ضملت 
من  امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن  وب��ع�����س 
ع��ائ��ات ت��ت��ك��ون م��ن ع��دد 
باملقابل  ف���راد،  الأ م��ن  كبر 
من  ال�����ض��ب��اب  بع�س  ط��ل��ب 

يف  املتمثلة  الو�ضية  اجلهات 
م�ضاعيهم  موا�ضلة  البلدية 
جت���اه اجل���ه���ات امل�����ض��وؤول��ة 
ال�ضكن  مديرية  يف  املتمثلة 
للح�ضول  قناعهم  اإ اأجل  من 
توزع  اإ�ضافية   ح�ضة  على 
وتبعث  م�ضتحقيها  ع��ل��ى 
املر�ضحني  نفو�س  يف  الب�ضمة 
ل��ا���ض��ت��ف��ادة م���ن اإع���ان���ة 
املرفق  وهذا  الريفي  ال�ضكن 
على  احل��ي��اة  يف  ال�����رصوري 
قبل،  من  عليه  كان  ما  غرار 
هذا  على  التاأجيات  رفع  بعد 
طرف  من  املرافق  من  النوع 

     . الدولة 
زياد بو  اأ

اميه  ق��ري��ة  �ضكان  ط��ال��ب 
لبلدية  ال��ت��اب��ع��ة  ل�����ض��ا���س 
يف   ، كلم   48 ون�ضة  اميه 
ولية  من  ال�رصقي  اجلنوب 
قاعة  فتح  ب�رصورة  الوادي 
ال��ع��اج ال��واق��ع��ة و���ض��ط 
طبيب  ت��وف��ر  م��ع  ال��ق��ري��ة 
�ضكان  ذكر  حيث   ، مناوب 
التي  النائية  القرية  ه��ذه 
 ، الفاحي  بطابعها  تتميز 
مت  التي  ال��ع��اج  قاعة  ب��اأن 
ت�ضهد  ف��رتة  منذ  افتتاحها 
اأمام  بوابها  اأ فتح  يف  تذبذبا 
على  حتتوي  نها  اأ مبا  ال�ضكان 
الطيبات  منطقة  من  ممر�س 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ولي��ة ورق��ل��ة ، 
جعله  م��ا  ح�ضبهم  وذل���ك 
وطالبوا  عنهم  التغيب  كثر 
معظم  لأن   ، طبيب  بتوفر 
قالوا  م��ا  ح�ضب  ال�ضكان 
العديد  لقطع  ي�ضطرون 
بقرابة  املقدرة  امل�ضافات  من 
اإىل  للو�ضول  كلم   20 ال��� 
والذي  البلدية  م�ضت�ضفى 
م�ضاكل  عدة  يعاين  بدوره 
ال��ن�����ض��اء  ت�����ض��ط��ر  ح��ي��ث   ،
اإىل  النتقال  اإىل  احل��وام��ل 
بالوادي  الكبر  امل�ضت�ضفى 
ال�ضيء  حملهن  و�ضع  ق�ضد 
ت�ضجيل  اإىل  اأدى  ال���ذي 

اإىل  اأدت  خ��ط��رة  ح���الت 
ج��راء  الن�ضاء  بع�س  وف��اة 

امل�ضافة.  بعد 
فقد   ، ال�ضياق  نف�س  ويف 
اميه  ق��ري��ة  ���ض��ك��ان  ب���دى  اأ
مع  وت���زام���ن���ا  ل��ع�����ض��ا���س 
دخ����ول ف�����ض��ل ال�����ض��ي��ف 
التي  امل��رت��ف��ع��ة  واحل����رارة 
بع�س  انت�ضار  اإىل  ت��وؤدي 
على  ال�����ض��ارة  احل�����رصات 
ف��اع��ي  والأ العقارب  غ��رار 
ما  نوعا  بعيدة  املنطقة  اأن  مبا 
ال�ضكانية  التجمعات  عن 
ت�ضجيل  مت  وق��د   ، الأخ��رى 
مئات  املا�ضية  ال�ضنوات 

العقربي  بالل�ضع  الإ�ضابات 
املوت.  اإىل  املوؤدي 

قرية  �ضكان  طالب   ، وعليه 
طبيب  بتوفر  لع�ضا�س  اميه 
مع  ال��ع��اج  ب��ق��اع��ة  دائ���م 
وجتهيزها  فتحها  ���رصورة 

واملعدات. بالو�ضائل 
اميه  قرية  ف��اإن   ، �ضارة  لاإ
من  الكثر  متتلك  لع�ضا�س 
التي  الفاحية  الأرا���ض��ي 
وجهة  تكون  لأن  توؤهلها 
امل�ضتثمرين  اإىل  ج��دي��دة 
البطاطا  زراع����ة  خ��ا���ض��ة 

. لنخيل ا و
ي�ضني حممد 

يف حي ال�ص�الح ببلدية البيا�صة

�صكان املنطقة الريفية يطالب�ن بح�صة 
اإ�صافية لل�صكن الريفي

مع دخ�ل ف�صل ال�صيف وت�صجيل حالت من الل�صع العقربي

�صكان قرية اميه لع�صا�س يطالب�ن بت�فري طبيب

احلجر التلقائي ثقافة �صحية جديدة اكت�صبها امل�اطن 

قاطن� حي الأ�صنام بعا�صمة ال�لية 
ي�صتغيث�ن

املواطن  اأن  الكثرون  يعتر 
حول  �ضحية  ثقافة  اكت�ضب 
على  تظهر  التي  العامات 
ح��ام��ل ف��رو���س ك��ورون��ا  
و�ضائل  ت��ن��اول  خ��ال  م��ن 
والب�رصية  املرئية  الإعام 
�ضبكة  ط��ري��ق  ع��ن  وك���ذا 
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي 
تعمل  ل��ب��ث��ت  م���ا  ال���ت���ي 
املواطنني  حت�ضي�س  على 

م��ن خ��ط��ورة الأو����ض���اع 
تعي�ضها  ال��ت��ي  ال�ضحية 
عدد  تزايد  �ضل  يف  الباد 
واملحتملة  املوؤكدة  احلالت 
الأخ��رة  الفرتة  يف  خا�ضة 
ال��ت��ي ارت��ف��ع ف��ي��ه��ا ع��دد 
الوفيات،  وع��دد  امل�ضابني 
اإىل  املواطنني  بع�س  دفع  مما 
ال�ضحي  احلجر  اإىل  اللجوء 
حيث   ، التلقائي  امل��ن��زيل 

الفينة  بني  ن�ضمع   اأ�ضبحنا 
والأخ�����رى  ع��ن ع��ائ��ات 
يف  احل��ج��ر  ت��دخ��ل  برمتها 
لنت�ضار  ت��ف��ادي��ا  �ضمت 
لهذا  املواطنني  بني  العدوى 
يرى  حني  يف  القاتل  الوباء 
وج��ود  ينفي  مم��ن  البع�س 
ويعمل  اأ�ضا  الوباء  ه��ذا 
بعدم  البع�س  قناع  اإ على 
الإج���راءات  اإىل  الم��ت��ث��ال 

لن�رص  منه   �ضعيا  الوقائية 
املجتمع  يف  والريبة  ال�ضك 
بع�س  يوميا  يفقد  ال��ذي 
الأح���ب���اء ال���ذي���ن ك��ان��وا 
يف  ليقروا  بيننا  بالأم�س 
ح�����ض��ورن��ا  دون  ���ض��م��ت 
ل��ي�����س ذل���ك ب��ال��دل��ي��ل  .اأ
حمرتيف  على  للرد  القاطع 

البع�س. يقول  الفنت 
مبارك قدودة 

الأ�ضنام  حي  قاطنو  ينا�ضد 
ال�ضلطات  الولية،  بعا�ضمة 
بعني  مطالبهم  اأخ��ذ  املحلية 
التدخل  و���رصورة  العتبار 
ي���ج���اد ح��ل��ول  ال��ع��اج��ل لإ
يتخبطون  التي  للم�ضاكل 
الو�ضع،  تفاقم  قبل  فيها 
مطالبهم  اإىل  وال�ضتجابة 
ال��ت��ي اع��ت��روه��ا ���رصع��ي��ة، 
نه  اأ احل��ي  جلنة  اأك��دت  حيث 
العديد  رف��ع��ت  واأن  �ضبق 
للم�ضوؤولني  املرا�ضات  من 
ببلدية  واملنتخبني  املبا�رصين 
اللتفات  اأج��ل  من  ال��وادي 
اإل  ال�ضكان،  مطالب  اإىل 
ذان��ا  اآ جت��د  مل  �ضكاويها  اأن 

. غية �ضا
من  الأ�ضنام  حي  يبقى  حيث 
املهم�ضة  ال�ضعبية  الأحياء 
التنموية  امل�ضاريع  بع�س  من 
حيث   ، ال�����ض��ك��ان  بح�ضب 
�ضنكا  حياة  مواطنوه  يعي�س 
رغ��م ال���ن���داءات امل��ت��ك��ررة 
�ضكان  واأعرب  للم�ضوؤولني، 
وتذمرهم  تخوفهم  عن  احلي 
اأ�ضموه  ما  ب�ضبب  ال�ضديدين، 
اأ�ضحت  ح��ي��ث  ب��الم��ب��الة 
���ض��وارع��ه��م  ح�����ض��ب��ه��ا-   -
لاأوبئة  م�����ض��درا  ت�ضكل 
وهذا  اخلطرة،  ولاأمرا�س 
ال�رصف  مياه  غمرتها  بعدما 
انت�ضار  اإىل  اأدى  مما  ال�ضحي 
الكريهة  ل��ل��روائ��ح  فظيع 
واجل��������رذان واحل���������رصات 
انت�ضار  عن  ف�ضا  ال�ضارة، 
يف  خا�ضة  النامو�س  اأ�رصاب 
ينبئ  �ضار  ما  احل��ر،  ف�ضل 

جراء  �ضحية  كارثة  بوقوع 
التي  ال�رصف  نابيب  اأ ق��دم 
مرور  مع  ال�ضداأ  اأ�ضابها 
تاآكلها. اإىل  اأدى  مما  ال�ضنني، 

نق�ضا  احلي  �ضكان  وي�ضكو 
العمومية،  نارة  الإ يف  كبرا 
العديد  ا�ضتياء  يثر  ما  وهو 
به،  القاطنة  العائات  من 
ن��ارة  الإ نق�س  واأن  خا�ضة 
–ح�ضبهم-  يوؤدي  العمومية 
على  اعتداءات  حدوث  اإىل 
وممتلكاتهم.  احل��ي  قاطني 
يطالب  ذات��ه،  ال�ضياق  ويف 
ال�ضلطات  من  احلي  �ضكان 
امل��ع��ن��ي��ة ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل 
العمومية  ن���ارة  الإ لتوفر 
ع���ر خم��ت��ل��ف اأزق����ة احل��ي 

املذكور.
بتوفر  احلي  قاطنو  ويطالب 
واأخ��رى  خ�رصاء  م�ضاحات 
ل��ل��ع��ب وال���رتف���ي���ه، وه��ي 
�رصورية،  تعد  التي  املرافق 
احلي  بناء  اأ ق�ضاء  اأج��ل  من 
خا�ضة  ف��راغ��ه��م  اأوق�����ات 
ال�ضغار  لاأطفال  بالن�ضبة 
خ���ال ال��ع��ط��ل امل��در���ض��ي��ة 
املتنف�س  يعترونها  ال��ت��ي 
النف�س،  عن  للرتويح  الوحيد 
اللعب  اأماكن  غياب  فب�ضبب 
يجرون  للعب  املخ�ض�ضة 
الأح��ي��اء  اإىل  التنقل  على 
لق�ضاء  حيهم  من  القريبة 
انتظار  يف  ال��وق��ت،  بع�س 
اأو  خ�رصاء  م�ضاحات  ن�ضاء  اإ
نهاء  لإ باحلي  �ُضّباين  مرفق 

. تهم نا معا
.ق فوزي 



جمابهة  يف  اإطارم�ضاهمته  يف 
ك��ورون��ا،وحت��ت  ف��رو���س  انت�ضار 
ال��واق��ي  ال��ق��ن��اع  "ارتداء  �ضعار 
"اأطلق  غرك  وحياة  حياتك  ينقذ 
واإر�ضاد  حلماية  الولئي  املكتب 
امل�����ض��ت��ه��ل��ك وحم��ي��ط��ه ب��ولي��ة 
الأغ��واط،ومب�����ض��اه��م��ة م��دي��ري��ة 
ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي، وم�����ض��اع��دة 
جم���م���وع���ة م����ن اخل���ي���اط���ات 
امل��ت��ط��وع��ات،م��ب��ادرة ل��ت��وزي��ع 
واقية"كمامات"جمانا  ق��ن��ع��ة  اأ
ع��ل��ى امل���واط���ن���ني وم��ط��وي��ات 
وباء  لتفادي  توعوية  حت�ضي�ضية 
عدة  املبادرة  هذه  كورونا،�ضملت 
كحي  ب��ع��ا���ض��م��ةال��ولي��ة  اأح��ي��اء 
وعدل  لقواطني  وحي  ال�ضادقية 
و800   500 وح��ي  ال��وئ��ام  وح��ي 
بلديتي حا�ضي  اإىل  بالإ�ضافة  �ضكن 
يف  الرمل،وهذا  وحا�ضي  الدلعة 
ملجابهة  الرامية  العمليات  اإط��ار 
 ،"19 انت�ضارفرو�س"كوفيد 
م��ن ج��ه��ة، وت��وع��ي��ة امل��واط��ن��ني 

 2000 ح���وايل  ت��وزي��ع  مت  ح��ي��ث 
خياطات  طرف  من  نعت  كمامة،�ضُ
مديرية  وم�ضاهمة  متطوعات 

بالقما�س، املهني  التكوين 
مكتب  اأع�����ض��اء  م��ن  ع���دد  ق���ام 
توزيعها،وح�ضب  بعملية  اجلمعية 
املكتب  رئي�س   لغواطي  م�ضطفى 
���رصف  اأ للجمعية،الذي  ال��ولئ��ي 
امل��ب��ادرة  ه��ذه  العملية،فاإن  على 
وتوعية  حت�ضي�س  اإطار  يف  جاءت 
اقتناء  واأهمية  ب�رصورة  املواطن 
�ضامته  ل�����ض��م��ان  ال��ك��م��ام��ة، 
�ضحته،و�ضتتبعها  على  واحلفاظ 
ع��دة  لت�ضمل  اأخ���رى  م��ب��ادرات 
فلو  كاأ ال��ولي��ة،  ب�ضمال  بلديات 
وب��ل��دي��ت��ي احل���اج امل�����رصي وع��ني 
كمية  ت��وف��ر  ،ب��ع��د  علي  �ضيدي 
اأخ�����رى م���ن ال��ك��م��ام��ات.ف��ي��م��ا 
املبادرة  هذه  املواطنون  ا�ضتح�ضن 
يف  امل�ضاهمة  نها  �ضاأ م��ن  ال��ت��ي 

الوباء. تخفيف 
بو�رصيط عبدالقادر    

فعاليات  اأطلقت 
امل��ج��ت��م��ع امل��دين 
ب���امل���ق���اط���ع���ة 
تقرت  الداري����ة 
ت�ضامنية  حملة 
النطاق  وا�ضعة 
لأج�����ل اق��ت��ن��اء 
اأج���ه���زة خ��ا���ض��ة 
ب����ت����ك����ث����ي����ف 
الأك�������ض���ج���ني 
يت�ضبب  وال���ذي 
ن��ق�����ض��ه ب��وف��اة 
لفائدة  املري�س؛ 
م�����ض��ت�����ض��ف��ى 
عمرات  �ضليمان 
..وه������ي ال��ه��ب��ة 
فيها  ���رُصع  التي 
املا�ضي  الثنني  
فاق  اآ جمعية  مبقر 
العربي  الطالب 

ال��ي��وم  يف  ���ض��خ  ومت   ، ب��ت��ق��رت 
و�ضتمائة  مليون  �ضبعني  الأول 
 ، النقدية  امل�ضاهمات  م��ن  ل��ف  اأ
اقبال  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ع��رف  كما 
ما   ، املواطنني  ط��رف  من  معترا 
نهايتها  قبل  العملية  جناح  يوؤكد 
حممد   : املال  اأمني  ���رصاف  اإ حتت   .
ال�����ض��دي��ق م��ي��م��وين وم��راج��ع��ة 
حممد  �ضتاذ  الأ الق�ضائي  املح�رص 
بداية   وكانت   ... طرابل�ضي  المني 
وا�ضعة  اإعامية  بحملة  املبادرة 
الو�ضائط  خمتلف  م�ضتوى  على 
الإع��ام��ي��ة ل���ض��ت��ق��ط��اب اأك��ر 
الر  وذوي  امل�ضاهمني   من  ع��دد 
جمع   من  التمكن  ق�ضد  والإح�ضان 
و   ، الأجهزة  ل�رصاء  الكايف  املبلغ 
الت�ضامنية  العملية  ه��ذه  تعد 
ف��اق  اآ جمعية  قبل  م��ن  املنظمة 
تاأطر  و   ، بتقرت  العربي  الطالب 
�ضعداوي،  الأخ�رص  حممد  �ضتاذ  الأ
ودعا    . بتقرت  نوعها  من  الأوىل 
كل  ال��ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون 
واملوؤ�ض�ضات  واخلّرين  املي�ضورين 
اىل  املقاطعة   بلديات  خمتلف  عر 
اخلري  العمل  هذا  يف  امل�ضاركة 
كورونا  فرو�س  مواجهة  اإطار  يف 
العملية  موؤطر  وكتب  امل�ضتجد.. 
الأخ�رص  حممد  ال�ضاعر  �ضتاذ  الأ
خماطبا  له  من�ضور  عر  �ضعداوي، 
مهم  اجن���از  ن���ه   اإ  "  : امل��واط��ن��ني 

وحبكم  كرمكم،  لكن   ، كبداية 
لكنه  مهم  اإجن��از   ، اأكر"  للخر 
اأجهزة   07 ل�����رصاء  اإل  يكفي  ل 
"طموحنا   : م�ضيفا   ، لاأك�ضجني" 
 ... ملر�ضانا"  جهاز   100 نوفر  اأن 
قائا    : املتحدث  ذات  وا�ضتطرد 
وبلدة  ڨوڨ  يف  اأهلنا  يا  ناديكم  اأ  "
متا�ضني  اجلوهرة  يف   ، العريقة  عمر 
تب�ضب�ضت  يا   ، الغالية  النزلة  يف   ،
عبد  وال�ضيخ  دوم��ة  ب��ن  ال�ضيخ 
العابد،  �ضيدي  اأحفاد  يا   ، اجل��واد 
املقارين  اأهل  يا  املفاخر  منبت  يا 
و�ضيدي  وغمرة  مقر  اأجواد  ويا    ،
 . والهرهرة  والق�ضور  �ضليمان 
 ، بلدياتها  بكل  الطيبات  كرام  يا 
من  واحة  كل  يف  الله  اأحباب  ويا 
ولو  م�ضاهمتكم  �ضعوا   ، واحاتنا 
الراقدين  اجعلوا    ، دنانر   10 ب 
اإىل  اأنكم  ي�ضعرون  امل�ضت�ضفى  يف 
نف�س  اإحياء  يف  �ضاهموا  جانبهم... 
النا�س  اأحيا  كمن  اأحياها  فمن    ،
اإطار  يف  العملية   وتاأتي  جميعا".. 
اإىل  الرامية  الجتماعية  اجلهود 
اأن  مُيكن  الذي  الداهم  اخلطر  درء 
كورونا  فرو�س  تف�ضي  به  يت�ضبب 
دعم  ولأجل  املواطنني  �ضحة  على 
تقوم  التي  ة  الوقائيَّ ال�ضتعدادات 
بتقرت  ال�ضت�ضفائية  امل�ضالح  بها 

 ..
التجاين      ن-ق- 

العمومي  الأم��ن  م�ضالح  �ضجلت 
�ضهر  خ��ال  غ��رداي��ة  ولي��ة  ب��اأم��ن 
ارتفاعا  اجلارية  ال�ضنة  من  ج��وان 
بالقطاع  املرور  حوادث  يف  طفيفا 
بال�ضهر  مقارنة  للولية  احل�رصي 
 17 وق��وع  اأح�ضت  حيث  الفارط، 
اإىل  اأف�ضى  ج�ضمانيا،  مرور  حادث 
ت�ضجيل  دون  �ضخ�ضا   20 اإ�ضابة 
ح��ادث   14 ب���  م��ق��ارن��ة  وف��ي��ات، 
ماي،  �ضهر  خال  ج�ضمانيا   مرور 
بلديات  و  دوائر  كامل  عر  هذا  و 
اخت�ضا�س  قليم  باإ الواقعة  الولية 
بالنقاط  خا�ضة  الوطني   الأم��ن 
اأح�ضتها  التي  ال�ضوداء،  املرورية 
موزعة  نقطة   34 ب�  امل�ضالح  ذات 
ع���ر ك��ام��ل ال��ق��ط��اع احل�����رصي 
لتغطيتها  يوميا  تعمل  بالولية، 
يف  موجهة  اأمنية  ت�ضكيات  عر 

حركة  ت�ضهيل  و  ملراقبة  نقطة  كل 
ال�ضامة  على  احل��ف��اظ  و  امل���رور 

املرورية.
 حترير 400 خمالفة مرورية و 

رفع 49 جنحة
هذه  من  احلد  و  املخالفني  لردع  و   
الأم��ن  م�ضالح  ق��ام��ت  احل���وادث، 
الإج���راءات  من  بجملة  العمومي 
خال  اإيجابية  نتائج  لها  ك��ان��ت 
���ض��ه��ر الأخ����رة، ف��ف��ي اجل��ان��ب  الأ
 400 امل�ضالح  ذات  حررت  الردعي 
مرورية،  جنحة   49 رفع  خمالفة،  
و�ضع  و  رخ�ضة   68 �ضحب  م��ع 
نقل  ب�ضبب  باملح�رص  مركبات   04
كذا  و  رخ�ضة  ب��دون  الأ�ضخا�س 

وثائق. بدون   ال�ضياقة 

اجل��ن��ح  و  امل���روري���ة  امل��خ��ال��ف��ات 
امل��رت��ك��ب��ة م���ن ق��ب��ل اأ���ض��ح��اب 

النارية الدراجات 
النارية،  ال��دراج��ات  بخ�ضو�س   
لعنا�رص  كبرا  هاج�ضا  ت�ضكل  التي 
ال�ضواء  على  املواطنني  و  ال�رصطة 
ال��ذي  احل�����رصي  بالقطاع  خا�ضة 
ي�����ض��ه��د ح��رك��ة ك��ب��رة م���ن ه��ذا 
لطبيعة  نظرا  املركبات،  من  النوع 
�ضكانها  يعتمد  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة 
النارية  الدراجات  ا�ضتعمال  على 
من  اليومية،  تنقاتهم  لت�ضهيل 
امل��رور  ح��وادث  نتائج  اأخ��رى  جهة 
وخيمة  فيها،  طرفا  تكون  التي 
�ضجلت  فقد  ال�ضحايا،  حيث  من 
مرورية  جنحة   70 اإجناز  امل�ضلحة 
حترير   ، النارية  الدراجات  ل�ضائقي 
�ضائقي  حق  يف  مرورية  خمالفة   12

 05 �ضحب  الناري��ة،  الدراج�ات 
ب�ضبب  العجلة  �ضياقة  رخ�����س 
ارت��ك��اب��ه��م مل��خ��ال��ف��ات م��روري��ة، 
ت�����ض��ت��وج��ب ال�����ض��ح��ب ال��ف��وري 
دراج��ة   14 و�ضع  م��ع  للرخ�ضة، 
ب�ضبب  ال��ب��ل��دي  باملح�رص  ن��اري��ة 

الوثائق. انعدام 
مراقبة  و  مراقبة  حاجز   540 ن�ضب   

مركبة  7900 من  اأزيد 
ذات  امليدانية  الإج���راءات  وع��ن   
امل�ضالح  ذات  قامت  الوقائي  الطابع 
للمراقبة  ح��اج��زا   540 بن�ضب 
اأزيد  مراقبة  خالها  من  مت  املرورية 
 625 اإىل  اإ�ضافة  7900 مركبة،  من 
810  دوريات راجلة  دورية راكبة، 
احلل  هو  التوعية  عامل  يبقى   و   ،

املرور. حوادث  من  للحد  الأمثل 
ع عامر.  بن 

النبتات  اأهم  من  القطف  ع�ضبة  تعتر 
درا�ضات  ح�ضب  النافعة  والأع�ضاب 
بال�ضم  املعروفة  معمقة  ب��ح��اث  واأ
Atriplex horte - ،للعلمّي         
لونها  قلبّيًة  رحمّيًة  اأوراقًا  حتمل   sis
و اأحمر داكن، وهي عبارة عن  اأ اأ�ضفر 
تنت�رص  اخُل�رصة،  دائمة  حولّية  �ُضجرة 
واملناطق  بالعبادلة  قر  واد  �ضهل  يف 
وقد  كبر  ب�ضكل  لل�ضهل  املحاذية 
الع�ضبة  هذه  فعالية  مدى  على  وقفنا 
مهنة  ميار�ضون  ممن  بع�س  زرنا  حني 
 " جناعة  لنا  فاأكدوا  الأع�ضاب،  طب 
وغره  الكي�س  عاج  يف   " القطف 
وطرقه  اختافه  بتنوع  الأمرا�س  من 
اأماكن،  عدة  يف  لنا  ذكروا  ما  ح�ضب 

التداوي  تقدمي  يتم  اأين  بزيارتها  قمنا 
 ... الطبيعية  بالأع�ضاب 

 " ال��ت��ح��ري��ر   " ج��ري��دة  و���ض��ل��ط��ت   
خال  الع�ضبة  ه��ذه  على  ال�����ض��وء 
تنظمها  التي  التكوينية  ال���دورة 
املعهد  ط��ري��ق  ع��ن  البيئة  وزارة 
لفائدة  البيئية  للتكوينات  الوطني 
دار  ع��ر  اجل��زائ��ري��ني،  ال�ضحفيني 
اأين  الوطن  ولي��ات  مبختلف  البيئة 
وزارة  اإطارات  طرف  من  التاأكيد  مت 
التنوع  ور�ضة  تاأطر  خ��ال  البيئة 
ان�ضغال  رف��ع  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ول��وج��ي، 
وفق  العمل  خال  من  البيئة  حماية 
يف  وذل���ك  البيئة  وزارة  ب��رن��ام��ج 
باقرتاح  التكوينية   الدورات  نهاية 

هذه  على  تتوفر  التي  املناطق  تعيني 
يف  الفّعال  لدورها  كمحميات  النبتة 
الأمرا�س  من  العاجية  امل�ضاهمة 

. الذكر  ال�ضالفة  الكثرة 
توؤكد  ال��ذي  الوقت  يف  ه��ذا  يحدث 
اأن  كثرة  طبية  ودرا���ض��ات  تقارير 
اأ  كفيتامني  ت�ضتخدم  النبتة  ه��ذه 
والذي  واجلذور،  الع�ضبة  يف  املوجود 
الأك�����ض��دة  ُم�����ض��اّدات  عمل  يعمل 
من  اجل�ضم،  تنقية  ع��ن  امل�����ض��وؤول��ة 
اللتهابات  من  وحمايته  ال�ّضموم 
درا�ضة  اأ�ضارت  وقد   ، م��را���س  والأ
 Asian جم��ّل��ة  يف  ُن�����رصت  اأول��ي��ة 
Pacific Journal of Tropi-
والتي   ،2014 عام   cal Disease

ُتعاين  التي  الفئران  على  اأُج��ري��ت 
م��ن م��ر���س ال�����ض��ك��ري وارت��ف��اع 
ّن  اأ اإل  لديها،  الدم  �ضكر  م�ضتويات 
على  يحتوي  مائي  حملول  ا�ضتخدام 
القطف  ع�ضبة  اأوراق  ُم�ضتخل�س 
يف  اجللوكوز  م�ضتويات  من  ُيقّلل 
الدرا�ضات  اإحدى  اأ�ضارت  .كما  الدم 
 Comptes جمّلة  يف  ُن�رصت  التي 
اإل   2009 عام   Rendus Chimie
القطف  ع�ضبة  اأوراق  ُم�ضتخل�س  ّن  اأ
ن�ضاطًا  ميتلك  بامليثانول  املُح�رصّ 
ب�ضبب  وذل��ك  لاأك�ضدة؛  ُم�����ض��اداً 
ارت��ف��اع حم��ت��واه م��ن ال��ف��ي��ن��ولت 

. الفافونويد  ومرّكبات 
دوكي  اأحمد 
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وايل ورقلة يعقد اجتماعا م��صعا للجنة ال�لئية 
للمتابعة و احلد من انت�صار فريو�س ك�رونا

 ي��صف بن فا�صل
---------------- 

م��دراء  ك��اف��ة  بح�ضور  الج��ت��م��اع 
���ض�����ض��ات ال���ض��ت�����ض��ف��ائ��ي��ة و  امل��وؤ
كوفيد  م�ضالح  �ضاء  روؤ  ، اجلوارية 
الطباء  ممثلي   ، م�ضت�ضفيات  بالربع 
�ضاء  روؤ  ، العمال  و  الطبيني  ال�ضبه   ،
بامل�ضت�ضفيات  ال�ضيدليات  م�ضالح 
عميد   ، ورقلة  جامعة  رئي�س  نائب   ،

. الطب  كلية 
�رصورة  علي  الجتماع  خل�س  اين 
على  خا�ضة  فح�س  مكاتب  فتح 
يف   ، اجل��واري��ة  العيادات  م�ضتوى 
حا�ضي   ، تقرت   ، ورق��ل��ة  م��ن  ك��ل 
بكامل  جمهزة   ، الطيبات   ، م�ضعود 
الازمة  والب�رصية  املادية  الو�ضايل 
اجل  كاق�ضى   ، ج��اه��زة  وت��ك��ون   ،
اجل  من   ، اجل��اري   ال�ضبوع  نهاية 
م�ضلحة  على  ال�ضغط  تخفيف 
العملية   ، بامل�ضت�ضفيات   19 كوفيد 
للمر�ضى  الويل  الفح�س  تخ�س 
العاج  تطور  مدى  مراقبة  كذا  و 
احلجر  يف  امل��ت��واج��دي��ن  للمر�ضى 

ملنزيل.  ا
ال��وايل  ال��ولي��ة  وايل  كلف  -كما 
مدراء   ، الدوائر  رو�ضاء   ، املنتدب 
م�ضالح  رو���ض��اء   ، امل�ضت�ضفيات 
الماكن  ومعاينة  بزيارة   ، كوفيد 
لا�ضت�ضفاء  تخ�ضي�ضها  املمكن 

ب�ضان  ال����راي  واب����داء  امل��ر���ض��ى 
وه��ذا  لان�ضت�ضفاء.  �ضاحيتها 
ال�ضبوع  م��ن  الرب��ع��اء  ي��وم  قبل 
تخ�ضي�س  وك���ذل���ك  اجل������اري. 
ال��ولي��ة  ميزانية  م��ن  اع��ت��م��ادات 
امل�ضجلة  ب��الاح��ت��ي��اج��ات  للتكفل 
ال�ضحي  ال��ق��ط��اع  م�ضتوى  على 
اجهزة   (  ،  19 بكوفيد  املتعلقة 
و�ضائل   ، ال�ضطناعي  التنف�س 

.)..، ال�رصة   ، الوقائية  احلماية 
ت�ضخر  علي  ال�ضديق  ابوبكر  واكد 
الطبيني  وال�����ض��ب��ه  الط���ب���اء  ك��ل 
ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ق��ط��اع��ات الخ���رى 
 ، العمومية  املو�ض�ضات   ، )اجلامعة 
 ، الولية  باقليم  العاملة  ال�رصكات 
19.و  كوفيد  مب�ضلحة  للعمل   )  ..
والعمل  للمر�ضى  اجليد  ال�ضتقبال 
ال�ضحي  ال��ت��ك��ف��ل  ���ض��م��ان  ع��ل��ى 

. بهم  الازم 
�ضمان  �����رصورة  ع��ل��ي  م�����ض��ددا 
م�ضتوى  على  والتعقيم  النظافة 
املوجودة  ال�ضحية  الهياكل  خمتلف 
مب�ضلحة  خ��ا���ض��ة   ، ب���ال���ولي���ة  

.19 كوفيد
بامل�ضابني  التكفل  يخ�س  وفيما 
ظل  يف  خا�ضة  ك��ورون��ا  بفرو�س 
ي�ضهده  ال��دي  الرهيب  الكتظاظ 
بعدما  بو�ضياف  حممد  م�ضت�ضفى 
امل�ضالح  كل  وحتويل  ا�ضتغال  مت 
طالب  ال��ك��وف��ي��د،  م�ضلحة  ايل 
 ، امل�ضبق  بالتح�ضر  الولية  وايل 
على  امل�ضالح  من  عدد  اكر  بو�ضع 
لا�ضتغالها  امل�ضت�ضفيات  م�ضتوى 
 ، املر�ضى  ل�ضت�ضفاء  كم�ضالح 
مري�س  اي  برف�س  ال�ضماح  وعدم 
ا�رصة  وجود  عدم  بحجة  لا�ضت�ضفاء 

.
للمراقبة  ات�ضال  ال��ي��ة  -وو���ض��ع 
خمتلف  ل�ضر  اجل��ي��دة  وامل��ت��اب��ع��ة 
بالحتياجات  اخلا�ضة  الطلبيات 
ال�ضيدليات  م�ضتوى  على  امل�ضجلة 
عن  وال��ت��ب��ل��ي��غ   ، بامل�ضت�ضفيات 
نق�س  وك���ل  امل���خ���زون  م�����ض��ت��وى 
م�����ض��ج��ل ي��ت��ح��م��ل م�����ض��وول��ي��ت��ه 
املو�ض�ضة.وكذا   ومدير  ال�ضيديل 
بالت�ضير  املو�ض�ضات  م��دراء  ال��زام 
فيما  خا�ضة   ، الراهنة  للمرحلة  اجليد 
كوفيد  ملر�ضى  ال�رصة  توفر  يخ�س 
و�ضائل  توفر   ، الك�ضجني  توفر   ،

 . الطبية  للطواقم  الوقاية 
املننتدب  ال��وايل  ال�ضادة  تكليف   -
ل��ل��م��ق��اط��ع��ة الداري������ة ت��ق��رت ، 
باجراء   ، املعنيني  ال��دوائ��ر  رو�ضاء 
ال�ضحية  للهياكل  يومية  زي��ارات 
عن  يومي  حال  عر�س  ار�ضال  مع   ،

 . لعملية ا
م�ضتوى  ع��ل��ى  الم���ن  ت��ع��زي��ز   -
نقطة  بتواجد   ،  19 كوفيد  م�ضالح 

 . امل�ضت�ضفيات  م�ضتوى  على  ثابتة 
برجمة  متت   فقد  العملية  ولإجناح   -
وخمتلف  اجلمعيات  مع  لقاء  تنظيم 
هذا  خال   اجلامعة  فيها  مبا  الفاعلني 
يف  النخراط  اجل  من   ، ال�ضبوع 
املواطن  وحت�ضي�س  توعية  عملية 

الوباء. مبخاطر 

ب��صتة   ال�صديق  اب�بكر  ال�لية  وايل  ورقلةترا�س  ب�لية  ك�رونا  بفريو�س  لعددامل�صابني  املقلق  التزايد  خلفية  علي 
.19 ك�فيد  جراء  ال�بائية  بال��صعية  املتعلقة  و  العم�مية  ال�صلطات  عن  ال�صادرة  للتعليمات  تبعا  م��صًعا  اجتماعا 

امل�ص�ؤولني يقلق  ورقلة  بك�رونا يف  امل�صابني  ارتفاع عدد 

املنظمة اجلزائرية حلماية واإر�صاد 
امل�صتهلك وحميطه بالأغ�اط ت�زع 

باملجان كمامة   2000

  جمع التربعات ل�صراء اأجهزة التنف�س 
مل�صت�صفى �صليمان عمريات بتقرت 

خالل �صهر ج�ان من ال�صنة اجلارية

ت�صجيل 17 حادث مرور ج�صمانيا و اإ�صابة 20 �صخ�صا بالقطاع احل�صري بغرداية

�صمن برنامج املعهد ال�طني للتك�ينات البيئية

ع�صبة " القطف " من�ذج للتن�ع البي�ل�جي : درا�صة حالة بب�صار
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ع�ائق عطلت التنمية الفالحية ب�ص�صار بخن�صلة

متاليل عادل 
-----------------

توجد  اأن��ه  اإىل  الإ���ض��ارة  وجت��در 
الناجحة  النماذج  م��ن  العديد 
و  مركون  كمحيطات  ب�ض�ضار 
بقلوع  وك��ذا  ب�ضيار  حتمامت 

الرتاب وخران. 
ب�ض�ضار  الفاحني  ت�ضجيع  يبقى 
 ، يرفع  اأن  يجب  حتديا  و  رهانا 
على  حتتوي  منطقة  اأنها  ل�ضيما 
ال�ضجار  من  كلم   30 يفوق  ما 
بجر،   ب��وادي  املتوا�ضلة  املثمرة 
ال��ذي ع��رف جرمية  ه��ذا الأخ���ر 
�ضب  خ��ال  من  حقة  يف  بيئية 
رغم  به،   ال�ضحي  ال�رصف  مياه 
على  ال�ضكان  م��ئ��ات  ت��واج��د 
العديدة  التجارب  �ضفتيه.و رغم 
لل�ضهوب بالفاحة من خال حفر 
اإل  الوادي،   بهذا  الآبار  ع�رصات 
اأن اغلبها كان بتجربة غر ناجحة 
بنوعية  او  املاء  توفر  عدم  ب�ضبب 
اأكد  وعليه  لل�ضقي  �ضاحلة  غر 
الفاحي  ال��ف��رع  مدير  ال�ضيد 
لهذه  الأ�ضا�ضي  احلل  اأن  ب�ض�ضار 
و  ال��راخ��و���س  �ضد  ه��و  املنطقة 
اأ�ضا�ضي ل�ضكان  الذي هو مطلب 
املنطقة،اإ�ضافة اإىل احلواجز املائية 

التجارب يف حفر  اأن جميع  حيث 
ف�ضلها.  مع�ضمها  اأثبتت  الآبار  
املحيطات  رب��ط  عائق  يبقى  و 
اإ�ضكالية  بالكهرباء،  الفاحية 
املادة  هذه  اأن  ل�ضيما  جدا،  كبرة 
م�ضخات  لت�ضغيل  ���رصوري��ة، 
امل��زروع��ة،  امل�����ض��اح��ات  �ضقي 
الطاقة  ا�ضتعمال  ت�ضجيع  اأو 
ال�ضم�ضية،  كالطاقة  املتجددة 
عنهم  يخفف  اقت�ضادي  كبديل 
املتكررة،  النقطاعات  و  املعاناة 
فواتر  غ��اء  م��ن  وتخلي�ضهم 
هاج�ضا  باتت  التي  الكهرباء، 
اأنحاء  جميع  يف  الفاحني  يطارد 

العقار  م�ضكل  ان  الوطن.ونذكر 
من  الوهمية  احلدود  و  الفاحي 
و  املنطقة  بهذه  امل�ضاكل  اأه��م 
تعطيل بعث العديد من املحيطات 
تقرار  و  �رصق  كتقرار  الفاحية، 
كذلك  و  و�ضط  تقرار  و  غرب 
على  ولو�ضية  اثنان  ال�ضفيحة 
هكتار،   4300 تفوق  م�ضاحة 
ال�ضلطات  ال�ضباب  بذلك  لينا�ضد 
املحلية بت�رصيع املداولت واإيجاد 
الذي  امل�ضكل  لهذا  نهائي  حل 
الدخول  يف  حقهم  من  حرمهم 

لقطاع الفاحة. 
من  �ض�ضار  �ضباب  ويتطلع 

بعجلة  ل��ل��دف��ع   ، ال�����ض��ل��ط��ات 
الفاحي،  امل��ج��ال  يف  التنمية 
حالت  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  وح��ل 
فاحية،  نه�ضة  حتقيق  دون 
بعوامل  تزخر  املقاطعة   لكون 
اأرا�س  من  عماقة،  وموؤهات 
وهائلة،  متنوعة  وموارد  خ�ضبة 
املنطقة،  يف  الفاحني  اآمال  فاإن 
التج�ضيد  حني  اإىل  معلقة  تبقى 
القطاع،  اإ���ض��اح  يف  امل��ي��داين 
حتقيق  تعيق  التي  امل�ضاكل  وحل 
الفاحة  قطاع  يف  نوعية  قفزة 

بالولية.

ملف ت�زيع العقار الفالحي على امل�صتغلني خا�صة ال�صباب، اأحد امللفات ال�صعبة و امللغمة باملقاطعة الإدارية �ص�صار ، بعد اأن 
اإىل ت�صهيل احل�ص�ل على القطع  بالتعليمات الرامية  التاأجيل و عدم اللتزام  �صاب عملية ت�زيعها الكثري، من الغم��س و 
�ص�صار حتت�ي على العديد من  اأن  �صباب املنطقة ، ل�صيما  ا�صتثمارية، لفائدة الفالحني و  الأر�صية، لإجناز م�صاريع فالحية 
املحيطات الفالحية التي باإمكانها حتقق نتائج مبهرة يف اإنتاج  خمتلف املحا�صيل الفالحية و ذات ج�دة وهذا ب�صبب م�صكلة عدم 

تر�صيم احلدود ب�صفة نهائية وبقاء الحتكام اىل حدود وهمية. 

بن خالف يرا�صل وزير ال�صكن و العمران و املدينةتر�صيم العقار الفالحي و �صراعات العرو�س و جتميد �صد الراخ��س و تل�يث وادي بجر

خاف  بن  خل�رص  النائب  ا�ضتف�رص 
تاأخر  اإىل   ادت  التي  الأ�ضباب  عن 
م�����رصوع  ملكية  ع��ق��ود  ت�ضليم 
CNEP ببلدية ابن  20/220 �ضكن 
ر�ضالة  يف  ق�ضنطينة،  ولي��ة  زي��اد 
و  العمران  و  ال�ضكن  لوزير  وجهها 
يعود  امل�رصوع  اأن  و  خا�ضة  املدينة، 
 16 عليه  مّرت  اأي   2004 �ضنة  اإىل 
�ضنة دون جت�ضيد يف امليدان، مطالبا 
لت�ضليم  موعد  حتديد  ب�رصورة  اإياه 

املفاتيح لأ�ضحابها،
ح�ضب ما جاء يف ر�ضالة النائب خل�رص 
ال�ضندوق  اإدارة  قامت  خاف  بن 
ببناء  والحتياط  للتوفر  الوطني 
حمات  و10  �ضكنا   20 بها  عمارة 
للبلدية  تابعة  اأر���س  م�ضاحة  على 
ترتبع على 859 مرتا مربعا وب�ضبب 
ال�ضندوق  اإدارة  ت�ضديد  ع��دم 

مبلغ  والحتياط  للتوفر  الوطني 
يزيد  ب�ما  واملقدر  للبلدية  الر�ضية 
825 مليون �ضنتيم دج مل حترر  عن 
املحات  لأ�ضحاب  امللكية  عقود 
يومنا  واإىل  حيث،   وال�ضكنات،  
كاما  املبلغ  ت�ضديدهم  رغم  هذا...و 
قاموا  التى  الج���راءات  كل  ورغ��م 
هذه  اأن  اإل  املعنية،  الدارات  مع  بها 
التماطل  حقهم  يف  مار�ضت  الأخرة 
تقاع�ضت   و  و�ضعيتهم،  ت�ضوية  يف 
يف حترير عقودهم لأ�ضباب جمهولة،  
عن   خ��اف  ب��ن  خل�رص  ت�����ض��اءل  و 
ال���وزارة  تنوي  التى  الج����راءات 
يتمكن  ك��ي  ات��خ��اذه��ا،  الو�ضية 
من  وال�ضكنات  املحات  اأ�ضحاب 
التى  ملكيتها  عقود  على  احل�ضول 

ينتظرونها منذ اأكرث من 16 �ضنة.
ع.ع

متى ُت�َصّلُم عق�د ملكية �صكنات 
ق�صنطينة؟ زياد ولية  "كناب" بابن 

تدخلت وحدة �ضيدي خل�رص للحماية 
املتنقل  بالرتل  مدعمة   املدنية 
لإخماد  الغابات   حرائق  ملكافحة 
الرواونة  غابة  م�ضتوى  على  حريق 
رم�ضان،   امل��ل��ك  عبد  ب��ن  باإقليم 
احلريق الذي اأتلف حوايل هكتار من 
احللبي؛  وال�ضنوبر  ال�ضنوبر  ا�ضجار 
 ، ال�ضيطرة  من  �ضاعات  بعد  مت  وقد 

الغابة  م�ضاحة  وانقاذ   احلريق  اإخماد 
املجاورة التي كاد ان ي�ضملها احلريق،  
لو�ضائل   املكثف  الدعم  كان  ما  لو 

واعوان الطفاء
م�ضالح احلماية املدنية ؛ جتدد احلماية 
واحلذر   احليطة  لأخذ  دعوتها  املدنّية 

حماية للغابات من ظاهرة احلرائق.
�ضليمان بن قناب

حريق يتلف هكتارا من اأ�صجار 
ال�صن�بر وال�صن�بر احللبي مب�صتغامن 

ك�����ض��ف ب��ي��ان خ��ل��ي��ة الإع����ام 
للجمارك  اجلهوية  للمديرية 
املتعددة  الفرقة  اأن  تب�ضة،  لولية 
ق�ضم  اجلهوية  للجمارك  املهام 
ملفت�ضية  التابعة  نقرين  منطقة 
جنوب  العاتر  بئر  اجلمارك  اأق�ضام 
متكنت  تب�ضة،  الولية  عا�ضمة 
اخلام�ضة  ال�ضاعة  على  ام�س  اول 
خرجة  يف  �ضباحا  الن�ضف  و 
ظاهرة  حماربة  اطار  يف  ميدانية 
على  وذل��ك  ال���دويل،  التهريب 
رقم  الوطني  الطريق  م�ضتوى 
نقرين  مدينتي  بني  الرابط   16
حماولة  اإح��ب��اط  م��ن  وال��ع��ات��ر 
اأجنبية با�ضتعمال  تهريب ب�ضاعة 
و�ضيلة نقل ،  متثلت يف 87 هاتفا 

خمتلفة  وباأنواع  بلواحقه  ذكيا 
عرث عليها خمباأة داخل ال�ضندوق 
ليتم  �ضياحية  ل�ضيارة  اخللفي 
العمر  من  البالغ  �ضائقها  توقيف 
قيمة  ق��درت  حيث  �ضنة،   34
وو�ضيلة  املحجوزة  الب�ضائع 
29.000.00،00 دج اين  النقل ب� 
مت حترير غرامة م�ضتحقة لل�ضائق 
 12.589.200،00  . ب�  ق��درت 
 324 امل��ادة  لأحكام  تطبيقا  دج 
 02 امل��واد:  و  اجلمارك  قانون  من 
 06/  05  : الأمر  من   16 و   12  -
قبل  التهريب  مبكافحة  املتعلق 
اجلهة  امام  الق�ضية  ملف  حتويل 
الق�ضائية للف�ضل فيه. ويف ذات 
اجلمارك،  عنا�رص  متكنت  ال�ضياق 

بتب�ضة، م�ضاء اأم�س الأول، مبنطقة 
بالة الواقعة بني مدينتي مر�ضط 
البواقي(،  )اأم  وم�ضكانة  )تب�ضة( 
ا���ض��ت��راد  عملية  اإح��ب��اط  م��ن 
عن  حمظورة  اأجنبية  ب�ضاعة 
طريق التهريب با�ضتعمال و�ضيلة 
 1  386.000،00 يف  متثلت  نقل، 
ال�ضمة  مادة  لتعبئة  ورقي  كي�س 
منت  على  حمملة  كانت  )التبغ(، 
بيان  ح�ضب  �ضياحية،  �ضيارة 
للجمارك.. اجلهوية  للمديرية 
املتنقلة  الفرقة  عنا�رص  متكن  كما 
للجمارك لبئرالعاتر بالتن�ضيق مع 
الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة 
الثالثة  والف�ضيلة  املاحلة  بالعقلة 
العاتر،  ببئر  التدخل  و  لاأمن 

ال�ضاعة  ح��دود  يف  ام�س  نهار 
يف  زوال،  ون�����ض��ف  ال���واح���دة 
ب�ضواحي  م�ضرتك  ثابت  حاجز 
تب�ضة  غرب  املاحلة  العقلة  بلدية 
تهريب  حم��اول��ة  اإح��ب��اط  م��ن 
 132 متثلت يف  ب�ضاعة حمظورة 
خرطو�ضة �ضجائر من نوع بزن�س 
مع�ضل  خرطو�ضة   20 و  رواي��ال 
�ضيارة  منت  على  فاخر  نوع  من 
�ضياحية، وتوقيف �ضائق يف العقد 
الثالث من عمره وقدرت الغرامة 
 12.960.000،00 ب�  امل�ضتحقة 
دج التحقيق متوا�ضل مع املهربني 
امام  الق�ضية  ملف  حتويل  قبل 

اجلهة الق�ضائية للف�ضل فيه .
�ضو�ضه حممد الزين

جمارك تب�صة حتجز87 هاتفا ذكيا و386.000،00 1 كي�س ورقي 
لل�صمة بتب�صة 

طامزة  واد  فاحي  بع�س  نا�ضد 
ق�ضد  ال��ولي��ة  وايل  بخن�ضلة 
الطريق  فتح  اج��ل  من  التدخل 
كلم،   04 ح��وايل  ام��ت��داد  على 
التي  الفاحية  العابرباأرا�ضيهم 
تفاح  اآلف �ضجرة   10 حتوي نحو 
وهو احد اهم امل�ضاكل التي اثرت 
ت�ضاري�ضه  ج��راء  عليهم،  �ضلبا 
يكابدون  جعلهم  م��ا  ال�ضعبة 
يف  اآم��ل��ني  امل��ع��ان��اة   م��ن  الكثر 

ت��دخ��ل ال����وايل ق�����ض��د اع���ادة 
تعد  التي  الطريق  لهذه  العتبار 
الفاحي  العمل  ا�ضا�ضيات  احد 
ل���دى ه����وؤلء؛ ب��الإ���ض��اف��ة اىل 
منها  ي�ضتكي  التي  املاء  م�ضكلة 
انتظار  يف  و  الفاحون  ه��وؤلء 
الولية  ووايل  ال�ضلطات  التفاتة 
ي�ضارعون  هوؤلء  يبقى  ة،  خا�ضّ

امل�ضاكل.          من  جملة 
  ونا�س لزهاري

طامزة  ب�ادي  تفاح  �صجرة  اآلف   10
بخن�صلة يف حاجة ما�صة للطريق

جهة  قبالة  حي   �ضكان  ا�ضتكي 
اولد  ببلدية  تركي حممد  ثانوية 
عدي لقبالة �رصق ولية امل�ضيلة،  
م��ن ان��ع��دام ق��ن��وات ال�����رصف 
رغم  احل���ي،  بكامل  ال�ضحي 
اإىل  املقدمة  ال�ضكاوى  �ضل�ضلة 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  

لبلدية اولدعدي لقبالة
ام��ت��ع�����س ���ض��ك��ان احل����ي، يف 
من  ”للتحرير”،  لهم  ت�رصيح 
بالكارثي  �ضموه  الذي  الو�ضع 
الروائح  نتيجة  �ضنوات،  لعدة 
املرتاكمة  والأو���ض��اخ  الكريهة، 

ال�رصف  مياه  تراكم  عن  الناجمة 
البنايات  مداخل  اأمام  ال�ضحي، 
لنعدام م�ضالك القنوات اخلا�ضة 
يف  امل�ضتكون  وقال  احلي؛  بذات 
باإر�ضاليات  املرفوق  ت�رصيحهم، 
ال�ضكان  معاناة  اإن  احلالة،  لذات 
خا�ضة  ي��وم،  بعد  يوما  ت���زداد 
ال�رصف  خ��زان��ات  ان�ضداد  بعد 
ال�ضحي، وانبعاث روائح كريهة،
غلق  ع��ن  ال�ضكان  اأج���ر  م��ا   
ملنع  امل�ضهد  على  املطلة  نوافذهم 
�ضققهم  داخ��ل  الروائح  انت�ضار 
خا�ضة يف الوقت الذي تكون فيه 

درجة احلرارة مرتفعة، وهو الأمر 
الذي ي�ضّهل من تكاثر الأمرا�س 
مع  والفرو�ضات  البيكترية 
والقوار�س  احل�رصات  انت�ضار 
اجلراثيم،  من  وغرها  والثعابني 
ال�ضحة  على  خطرا  تعتر  التي 

العمومية.
عديد  امل��ت��ح��دث��ون،ان  واأ���ض��اف 
ال�����ض��ك��ان ال��ق��اط��ن��ني ب��احل��ي 
عن  اخل��زن��ات  لتفريغ  جم��رون 
املالية  امل�ضتحقات  دف��ع  طريق 
ب  يقدر  التطهرمببلغ  لديوان 
اأثقلت  التي  جزائري  4000دينار 

اإن  امل��ع��ن��ي��ون،  وق���ال  كاهلهم 
ونحن  املنتظرة  البيئية  الكارثة 
يوجد  مل  اإذا  ال�ضيف،   ف�ضل  يف 
الو�ضاية  من  ر�ضمي  حّل  هناك 
ج���راء ال��ف��رو���ض��ات وال��روائ��ح 
الهواء  يف  املنت�رصة  الكريهة 
ُتلحق  التي  ال��ت��ل��ّوث،  اأث��ر  م��ن 
ال�ضكان،  واأكد  بال�ضكان  اأ�رصارا 
ومنا�ضدتهم  التما�ضهم  اأن 
واملنتخبني  الولئيني  للم�ضوؤولني 
يف  امل�ضكل  ه��ذا  حلل  املحليني، 

اأقرب وقت.          
ر�ضيد غربي         

�صكان حي قبالة باأولد عدي بامل�صيلة يطالب�ن بقن�ات ال�صرف ال�صحي

فرقة �رصطة  متكنت 
وحماية  العمران 
ولية  باأمن  البيئة 
من  تي�ضم�ضيلت 
من  اأزي�����د  ح��ج��ز 
من  ون�ضف  قنطار 
 ( البي�ضاء  اللحوم 
الفا�ضدة   ) الدجاج 
غ����ر ال�����ض��احل��ة 

ح�ضبما   ، الب�رصي  لا�ضتهاك 
املوؤ�ض�ضة  ذات  ب��ي��ان  يف  ج��اء 
اأن  امل�ضدر  واأو���ض��ح   ، الأمنية 
مراقبة  اإطار  يف  جاءت  العملية 
 ، النظافة  التجار ومعاينة �رصوط 
ال�رصطة بحجز   اأين قامت عنا�رص 
مبعّية  كلغ   1.80 الكمية  ه��ذه 
والنظافة  ال�ضحة  مكتب  اأعوان 
جتاري  حمل  لدى  للبلدية   التابع 
كمية  بتخزين  يقوم  كان  ال��ذي 
كمية  مع  املذبوح  ال��دج��اج   من 

اأكيا�س  داخل  الدجاج  اأح�ضاء  من 
با�ضتيكية، داخل م�ضتودع وبعد 
البيطري  الطبيب  على  عر�ضها 
م�ضتوفية  غر  اأنها  اأكد  ؛  ملعاينته 
ل�������رصوط احل��ف��ظ وال��ن��ظ��اف��ة 
حجز  ���ض��ه��ادة  حت��ري��ر  مت  ح��ي��ث 
لا�ضتهاك  �ضاحيتها  لعدم 
الكمية  اإت���اف  ليتم  الب�رصي 
مركز  م�ضتوى  على  املحجوزة 
بح�ضوراملخالف  التقني،  ال��ردم 

البيطري.  والطبيب 
ز/ حميد

حجز اأزيد من قنطار ون�صف 
من الدجاج الفا�صد بت�صم�صيلت 



الفاف جتري تقييما 
لالحرتاف بطلب من 

ال�زارة ال��صية

�صباب بل�زداد ُيعيد 
لعبه اجلديد لأهلي 

الربج

ال�شادر  القرار  باإلغاء  احلكم  �شيتيح  فيما 
عن  االإجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  باإيقاف 
املقبلني  املو�شمني  يف  االأوروبية  امل�شاركة 
يف  اللعبة  جماهري  اأمـــام  جــيــدة  فر�شة 
م�شاهدة  يف  باال�شتمرار  االأوروبية  القارة 
مع  يتناف�شون  النجوم  اأبــرز  من  جمموعة 
باقي الفرق على لقب البطولة، قد ي�شبح 
�شيئا  ــرا  اأم الفريق  اإيــقــاف  باإلغاء  احلكم 

بالن�شبة لقاعدة اللعب املايل النظيف.
اأمــام  التما�شه  يف  �شيتي  مان�ش�شرت  وجنــح 
الريا�شي  للتحكيم  الــدولــيــة  املحكمة 
بطوالت  يف  امل�شاركة  ي�شمن  اأن  يف  )كا�س( 
االأندية االأوروبية خالل املو�شمني املقبلني 
حال التاأهل اإليها وهو ما �شمنه بالفعل يف 
املركز  يف  موقعه  خالل  من  املقبل  املو�شم 

الثاين بالدوري االإجنليزي هذا املو�شم.
اأثار  )كا�س(  من  ال�شادر  احلكم  هذا  ولكن 
كانت  اإذا  عما  وا�شحا  و�شوؤاال  ا�شتف�شارات 
قاعدة اللعب املايل النظيف ماتت بالفعل.

اليويفا بيان 

)كا�س(  حكم  عقب  �شدر  الذي  بيانه،  ويف 
لكرة  االأوروبــــي  االحتـــاد  دافــع  مبا�شرة، 
اللعب  قواعد  عن  ب�شدة  )يويفا(  القدم 
املايل النظيف موؤكدا على االأهمية التي ما 

زالت حتظى بها يف عامل اللعبة.

ال�شنوات  مــدار  "على  اليويفا:  ــح  ــش واأو�
القليلة املا�شية ، لعبت قواعد اللعب املايل 
االأندية  حماية  يف  ــارزا  ب دورا  النظيف 
املالية.  اال�ــشــتــدامــة  على  وم�شاعدتها 
اليويفا ورابطة االأندية االأوروبية )اإيكا( 

ما زاال ملتزمني مببادئهما".
مان�ش�شرت  اإيــقــاف  قــرار  )كــا�ــس(  واألــغــت 
�شحيفة  ــــرت  ذك ــا  ــم وك ــن  ــك ول �ــشــيــتــي، 
 : الثالثاء  اليوم  الربيطانية  "اإندبندنت" 

فنية". بناحية  �شيتي  اأفلت   ، الواقع  "يف 
وكان قرار اليويفا ، الذي �شدر يف فرباير/ 
�شباط املا�شي، ت�شمن غرامة مالية قدرها 
ولكن  دوالر(  مليون   34( يورو  مليون   30
ع�شرة  اإىل  املالية  الغرامة  قل�شت  )كا�س( 

ماليني يورو.
ومن خالل هذا، اأو�شحت )كا�س( اأن العديد 
من االنتهاكات التي اكت�شفها اليويفا كانت 
"مقيدة بالزمن"، واأن مرور اأكرث من خم�س 
مبوجب  ال�شديد  التاأخر  يعني  �شنوات 

القواعد ، بالن�شبة لهم.
انتهاكات  اأن  االإثنني  يوم  )كا�س(  وذكرت 

اأخرى "مل يتم اإثباُتها".
 ، يــورو  ماليني  الع�شرة  غرامة  اأن  ورغــم 
النادي  بعائدات  مقارنة  هزيلة  �شتكون 
ما  �شيتي  مان�ش�شرت  �شمعة  فــاإن  ال�شخمة 

زالت تعاين بع�س التاأثري.
"اجلارديان" الربيطانية  واأ�شارت �شحيفة 

احلكم  اأيدت  )كا�س(  اأن  اإىل  الثالثاء،  يوم 
مع  يــتــعــاون  مل  �شيتي  مان�ش�شرت  بـــاأن 

حتقيقات اليويفا واأعاقها.
�شحيفة  يف  �شميث  روري  ال�شحفي  وكتب 
قوة  اأن  االأمريكية  تاميز"  "نيويورك 
خالل  من  اأكــرب  ب�شكل  تراجعت  اليويفا 
مان�ش�شرت  ل�شالح  ال�شادر  )كــا�ــس(  حكم 

�شيتي.
االأغــنــى  لــالأنــديــة  "بالن�شبة  واأو�ـــشـــح: 
حد  اإىل  تبدو  القواعد  ــداأت  ب  ، واالأقـــوى 
كبري مثل االإر�شادات، واأ�شبح االنطباع هو 
على  عامليا،  فر�شها  ي�شتطيع  ال  اليويفا  اأن 

اأي حال".

النظيف المالي  اللعب  قاعدة 

املــايل  اللعب  قــاعــدة  قــدم  اليويفا  ــان  وك
ملنع   2012  /  2011 مــو�ــشــم  يف  النظيف 
االأندية من االإنفاق ب�شكل يفوق اإيراداتها.
املــالك  ملنع  الــقــاعــدة  هــذه  �شممت  كما 
اأموالهم  �شخ  من  االأندية  لبع�س  االأثرياء 

اخلا�شة يف االأندية لتغطية ديونها.
ولكن جاري نيفيل النجم ال�شابق ملان�ش�شرت 
يونايتد واملنتخب االإجنليزي �شرح ل�شبكة 
"�شكاي �شبورت�س" اأم�س االإثنني باأن قاعدة 
توجد  اأال  يجب  كان  النظيف  املايل  اللعب 

من االأ�شا�س.
فر�س  اأ�شا�شا  اخلطاأ  من  "كان  نيفيل:  وقال 
�شخ  من  للحد  االأندية  مالكي  على  قيود 

اأموال يف اأندية كرة القدم".
ت�شيل�شي  يف  ــذا  ه ــان  ك "�شواء  واأ�ـــشـــاف: 
وكل  بالكبرين،  اأو  �شيتي  مان�ش�شرت  اأو 
الــدوري  يف  بها  مررنا  التي  التجارب  تلك 
الع�شرين  ــدار  م على  املمتاز  االإجنــلــيــزي 
التحدي  فــاإن   ، ذلك  نحو  اأو  املا�شية  عاما 
الذي ظهر من مان�ش�شرت يونايتد واآر�شنال 
واأندية اأخرى مل يكن ليحدث لو مت تنفيذ 
قاعدة اللعب املايل النظيف باأدق اأ�شكالها".
كان  �شحيح.  هــذا  اأن  اأعتقد  "ال  واأ�ــشــار: 
يف  ي�شتثمرون  اأثرياء  مالك  دائما  هناك 
اليوم.  يتغري  لن  وهذا  القدم  كرة  اأندية 
قاعدة اللعب املايل النظيف حتتاج للتغيري 

اإىل منوذج خمتلف".
االأندية  مالكي  على  يجب  اأنه  نيفيل  واأكد 
"الوفاء بااللتزامات التي تعهدوا بها. وهذا 
هو راأيي يف كيفية اإن�شاء منوذج اال�شتدامة 

يف ناد لكرة القدم". 

يوم  فرن�شية،  �شحفية  تقارير  ك�شفت 
الأوملبيك  البديلة  اخلطة  عن  الثالثاء، 
ال�شنغايل  �شم  يف  ف�شل  اإذا  مار�شيليا، 
فرتة  خالل  ريــن،  مهاجم  نياجن،  مباي 

االنتقاالت ال�شيفية املقبلة.
الفرن�شي،  مريكاتو"  "فوت  موقع  وقال 
هجومه،  خط  تعزيز  يريد  مار�شيليا  اإن 
ــد مـــع اجلـــزائـــري  ــاق ــع ــت مـــن خــــالل ال
�شيتي  لي�شرت  مهاجم  �شليماين،  اإ�شالم 
مع  التعاقد  ا�شتحالة  ظل  يف  االإجنليزي، 

نياجن.
اأولوية  هو  مباي  اأن  على  املوقع  و�شدد 
اأجل  من  ــاري،  اجل ال�شيف  يف  مار�شيليا 
ال�شفقة  قيمة  لكن  �شفوفه،  تدعيم 
�شليماين،  و�شع  يراقب  جعلته  املرتفعة 

الفريق  مع  عقده  يف  عام  يتبقى  والذي 
االإجنليزي.

 20 على  باحل�شول  رين  اإدارة  وتتم�شك 
مليون يورو، مقابل التفريط يف خدمات 

نياجن.
عاًما(،   32( �شليماين  اأن  املوقع  واأ�شاف 
ـــــدوري  ال ــة يف  ــي ــال ـــــربات ع ــك خ ــل مي
حال  منا�شبا  �شيكون  و�شعره  الفرن�شي، 
حيث  لي�شرت،  مــع  االأوملــبــيــك  تفاو�س 
 10 مقابل  بيعه  يف  االأخــري  هذا  يرغب 

ماليني يورو.
ولعب �شليماين املو�شم املا�شي معارا لنادي 
بالدوري  مباراة   18 يف  و�شارك  موناكو، 
�شجل خاللها 9 اأهداف وقدم 8 متريرات 

حا�شمة.

�شواريز  لوي�س  ـــاين  ـــوي االأوروج اعـــرتف 
بلقب  فريقه  تتويج  باأن  بر�شلونة،  مهاجم 

الليجا هذا املو�شم، اأمر م�شتحيل.
ترتيب  جــدول  و�شافة  بر�شلونة،  ويحتل 
الليجا بر�شيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن 
ريال مدريد �شاحب ال�شدارة، قبل جولتني 

فقط من نهاية امل�شابقة.
ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  �ــشــواريــز  وقـــال 
غرناطة  على  مدريد  ريــال  "فوز  �شبورت 

مبثابة �شربة قوية للبار�شا يف �شباق الليجا 
هذا املو�شم".

بالدوري  الفوز  �شادًقا،  اأكون  "حتى  واأ�شاف 
االإ�شباين االآن اأ�شبه بامل�شتحيل".

"مباراة  علق  الليجا،  خ�شارة  �شبب  وعــن 
بالن�شبة  معقًدا  �شيء  كل  جعلت  اإ�شبيلية 
فر�شتنا  فقدنا  فيجو  �شيلتا  مباراة  ويف  لنا، 

العظيمة".

أسباس هدف  من  األلم 

اأف�شل  ب�شكل  �شنظهر  "كنا  �شواريز  ــد  واأك
�شيلتا  على  فوزنا  حال  مدريد،  اأتلتيكو  اأمام 
فيجو، ولكن تعر�شنا ل�شربة قا�شية، هدف 
نتاأمل  جعلنا  االأخــرية  الدقائق  يف  اأ�شبا�س 

ب�شدة".
و�شدد "لقب الليجا ُح�شم ب�شكل كبري ل�شالح 
ريال مدريد، علينا الرتكيز على لقب دوري 

اأبطال اأوروبا، من اأجل هيبة بر�شلونة". 
تقنية  ب�شبب  الليجا  لقب  نخ�شر  "مل  ونوه 
من  يهرب  اللقب  تركنا  من  نحن  الفيديو، 
بالفار،  التحجج  يجب  وال  اأعذار  ال  اأيدينا، 

يتوجب علينا اأن ننتقد اأنف�شنا".
يقدم  عظيم  العـــب  "الوتارو  واأو�ـــشـــح 
من  لي�س  ميالن،  اإنرت  يف  كبرية  م�شتويات 
اإيطاليا  اإىل  االأرجنتني  من  تاأتي  اأن  ال�شهل 
وتظهر جميع قدراتك يف دوري معقد مثل 

الكالت�شيو".
اإىل  الوتـــــارو  جـــاء  "اإذا  ــز  ــواري ــش � وخــتــم 
وجعله  م�شاعدته  �شنحاول  بر�شلونة، 

يتاأقلم حتى ي�شعر بالراحة".

البنيني  ــي  ــن ــوط ال ــب  ــاخ ــن ال ـــال  ق
“حماربي  فريق  اإن  دو�شويي  مي�شال 
جّيد  رواق  يف  يوجد  ال�شحراء”، 
 2022 العامل  كاأ�س  مناف�شة  ِلبلوغ 

ِبقطر.
اأن  دو�شويي  مي�شال  املــدرب  واأو�شح 
اجلزائري  الوطني  املنتخب  ــراز  اإح
مِب�شر،   2019 اإفريقيا  اأمم  كــاأ�ــس 
ُير�ّشحه ِبقوة للتاأّهل مِلونديال 2022.
مقابلة  يف  ــاء،  ــالث ــث ال ـــك،  ذل جـــاء 
الفرن�شي،  التقني  بها  اأدىل  �شحفية 

مِلوقع االإحتاد الدويل لكرة القدم.
اجلزائري  الوطني  املنتخب  ويلعب 
الدور الثاين وقبل االأخري ِلت�شفيات 
جمموعة  �شمن  قــطــر،  مــونــديــال 
تــ�ــشــّم مــنــتــخــبــات بــوركــيــنــافــا�ــشــو 
والنيجر وجيبوتي. يف حني ُتناف�س 

الكونغو  منتخبات  مــن  كــاّل  البنني 
الدميوقراطية ومدغ�شقر وتنزانيا.
 61( دو�شويي  مي�شال  للتقني  و�شبق 

اأربــِع  يف  “اخل�شر”  واجــه  اأن  �شنة( 
2013، ملّا قاد منتخب  مناف�شات: عام 
غينيا كوناكري، وتعادل اأ�شباله اأمام 

 ،)2-2( خليلوزيت�س  وحيد  تالميذ 
ملعب  احت�شنها  ـــة  وّدي ــاراة  ــب م يف 
البليدة. واأ�شرف على البنني، وخ�شر 
جمال  اأ�شبال  اأمـــام   )0-2( فريقه 
اأكتوبر  يف  ذاتــه  ِبامليدان  بلما�شي، 
اأمم  كاأ�س  ت�شفيات  حِل�شاب   ،2018
اإفريقيا 2019. قبل اأن يفوز منتخب 

“ال�شناجب” داخل القواعد يف لقاء 
مواجهة  بعد  اأّيام  ثالثة  العودة، 
ثم   .)1-0( ِبنتيجة  الــذهــاب، 
انــهــزمــت الــبــنــني حتــت قــيــادة 
ِل�شفر،  ِبهدف  دو�شويي  مي�شال 
 ،1962″ جــويــلــيــة   5“ مِبــلــعــب 

ـــام اجلــزائــر  ـــة اأم ــاراة وّدي ــب يف م
يف  ُلعبت  جُمــّددا،  بلما�شي  والتقني 

�شبتمرب 2019.

�شرعت اإدارة نادي برينتفورد االإجنليزي يف البحث عن بديل لالعبها الدويل اجلزائري 
�شعيد بن رحمة، يف �شوق االإنتقاالت ال�شيفية احلالية.

وتتهافت عّدة اأندية اأوروبية كبرية على انتداب �شعيد بن رحمة هذه ال�شائفة، اأبرزها 
فريق ت�شيل�شي االإجنليزي.

اأمل  على  كورتي�س،  رونان  االإيرلندي  الدويل  الالعب  برينتفورد  نادي  اإدارة  وٌتراقب 
جلبه و�شّد ثغرة بن رحمة. كما ذكرته تقارير �شحفية بريطانية �شادرة، الثالثاء.

الثالث  الق�شم  من  بورت�شموث  فريق  زّي  �شنة(   24( كورتي�س  رونــان  املهاجم  ويرتدي 
االإجنليزي، حتى �شيف 2023.

وقّدم رونان كورتي�س عرو�شا طّيبة هذا املو�شم، حيث �شّجل 12 هدفا يف البطولة.
القدرات  فيليب�س  كيفن  ال�شابق  االإجنليزي  الدويل  الالعب  امتدح  �شلة،  ذي  �شياق  ويف 

الفنية التي يحوزها بن رحمة، يف ت�شريحات ن�شرتها ال�شحافة الربيطانية، الثالثاء.
وقال كيفن فيليب�س اإن بن رحمة العب موهوب ومييل اإىل الكرة االإ�شتعرا�شية، ومُيكنه 

ارتداء زّي فريق من االأندية ال�شتة الكبرية يف البطولة االإجنليزية.

اإىل  مالديني  باولو  االأ�شطورة  اأملــح 
باإدارة فريق  اأنه لن ي�شتمر يف عمله 
ـــدث عـــن راأيـــــه يف  مـــيـــالن، كــمــا حت
الفريق الذي حت�شن كثرياً يف الفرتة 
االأخرية وعن خيانة النادي للمدرب 

�شتيفانو بيويل.
بح�شوره  االأنظار  مالديني  وخطف 
تعادل  ــالل  خ بــاولــو  �ــشــان  ملعب  يف 
نــابــويل  فــريــق  ــع  م  )2 –  2( مــيــالن 
م�شاء االأحد، والعناق احلار مع زميله 
ال�شابق غينارو غاتوزو مدرب نابويل 

احلايل.
ملحطة  حــديــث  يف  مالديني،  وقـــال 
املثري:  اللقاء  بعد  �شبورت"  "�شكاي 
بــغــاتــوزو  ــاء  ــق ــت االل الــغــريــب  "من 
كمناف�س، لكننا ن�شلك طرقًا خمتلفة 
االآن، وال ميكن الأحد اأن يلغي عالقة 

غاتوزو بفريق ميالن".
ب�شاأن  ــدة  ــزاي ــت امل الــتــكــهــنــات  وعـــن 
مالديني  علق  من�شبه،  عن  رحيله 
طريقة  باأف�شل  املو�شم  اإنهاء  "نريد 

هذه  نتجنب  اأن  يجب  ــذا  ل ممكنة، 
التكهنات االآن، �شياأتي الوقت الإعالن 

القرارات".
بعد  بــيــويل  املـــدرب  عمل  ــدح  ــت وام
ـــرتاب الــفــريــق مــن مــراكــز دوري  اق
اأ�شاهد  ـــداً،  ج فــخــور  "اأنا  ــال  ــط االأب
بيويل  ا�شتغل  التدريبات،  من   90%

وتطور  التدريبات  لتكثيف  التوقف 
الفريق بالفعل".

ال�شابق  االأ�شطوري  املدافع  واأ�شاف 
بنا�شر  مثل  ــدد  ج العــبــون  "تاألق 
لكن  وريبيت�س،  واإبراهيموفيت�س 
كي�شي،  فرانك  هو  اأبهرين  من  اأكــرث 

اأ�شبح متكاماًل وي�شنع الفارق".

لن  ميالن  فريق  اأن  على  �شدد  لكنه   
االأطفال،  على  باالعتماد  دائمًا  يفوز 
خربة  عنا�شر  اإ�شافة  توجب  لذلك 
لــلــفــريــق مــثــل اإبــراهــيــمــوفــيــتــ�ــس، 
ـــا  واأن الأتـــطـــور  اأكــــن  "مل  واأ�ـــشـــاف: 
وتا�شوتي  بــاريــزي  ــود  وج لــوال  �شاب 

بجواري".
ال�شابة  العنا�شر  عن  حديثه  وتابع 
مثل اجلزائري بنا�شر: "اأحيانًا نن�شى 
قمي�س  ارتــــداء  الــالعــبــني،  ــار  ــم اأع
ال�شعب  ومن  ثقيلة،  م�شوؤولية  ميالن 
جمموعة  والتاريخ  العبء  يحمل  اأن 

�شباب غري معتادين على ال�شغوط".
ميالن  فريق  اإدارة  كثريون  وانتقد 
لعدم احرتام املدرب احلايل �شتيفانو 
ـــاين رالــف  االأمل مــع  ــاق  ــف بيويل واالت
املو�شم  يف  القيادة  لتويل  رانغنيك 
املقبل، لكن مالديني لي�س نادمًا على 
لي�س  "هذا  واأو�ــشــح  الت�شرف.  هــذا 
ت�شرفًا �شد �شخ�س بعينه، اإنها خطط 

من النادي للم�شتقبل".

هل ماتت قاعدة اللعب املايل النظيف
 بعد اإلغاء عق�بة ال�صيتي؟

مار�صيليا ي�صع �صليماين على لئحة طلباته

�ص�اريز: خ�صرنا الليجا.. وتقنية الفيدي� لي�صت ال�صبب

مدرب البنني: اجلزائر يف اأف�صل رواق ِلبل�غ م�نديال 2022

اإدارة برينتف�رد ت�صرع يف البحث عن بديل لـ "بن رحمة"

مالديني يتحدث عن بنا�صر وعناق غات�زو وخيانة املدرب

القدم  لكرة  اجلــزائــريــة  ــة  ــادي االحت اأجـــرت   
)الفاف(  تقييما لالحرتاف بعد ع�شر �شنوات 
ال�شباب  وزارة  من  بطلب  وذلك  تطبيقه   من 

والريا�شة.
الروؤية  تو�شيح  اأجل  "من  الوزارة  طلب  وياأتي 

اأكرث" حول االحرتاف، ي�شيف ذات امل�شدر.
ومنذ جت�شيده على ار�س الواقع يف �شنة 2010، 
روراوة،  حممد  ال�شابق  الفاف  رئي�س  عهد  يف 
تعر�س االحرتاف اإىل انتقادات الذعة، حيث 
اعترب بع�س م�شوؤويل االأندية اأن تطبيقه جاء 

"مت�شرعا".
بهذا  املرتبط  االقت�شادي  االأثر  من  وللتقليل 
�شادقت  الكرة،  عــامل  يف  الت�شيري  من  النوع 
على   2019 �شبتمرب  يف  للفاف  العامة  اجلمعية 
حمرتفة  رابــطــة  باعتماد  جــديــدة  �شيغة 
هذه  تخ�شع  "ان  ب�شرط  ناديا   18 ت�شم  واحدة 
الفرق اىل دفرت �شروط للح�شول على اإجازة".

االثنني  ام�س  ك�شفت  قد  االحتــاديــة   وكانت 
على  املرتتبة  الديون  متثل  مذهلة  اأرقام  عن 
والثانية،  االأوىل  للرابطتني  التابعة  االأندية، 
بدايته  كــانــت  ـــذي  ال لــالحــرتاف  كنتيجة 
للرابطة  احلــايل  الرئي�س  ح�شب  "متعرثة" 
طالب  ــذي  ال مــدور،  الكرمي  عبد  املحرتفة، 
امل�شي  لتفادي  النقاط  بع�س  يف  النظر  باإعادة 

يف م�شتقبل غام�س".
حمرتفا  ناديا   23 اأن  ك�شفت  قد  الفاف  وكانت 
فرق   7 بينهم  من  بالديون  معنيا   32 بني  من 
و  باملائة(   44( اي  االوىل  الرابطة  اإىل  تنتمي 
16 اآخرا من الرابطة الثانية اي )100 باملائة(.
ومت منع 14 ناديا حمرتفا منهم 3 من الرابطة 
للبطولة  حت�شبا  اال�شتقدامات  مــن  االأوىل، 

للفاف. بيان  ح�شب   2021  2020-
املالية،  واأفاد رئي�س مديرية مراقبة وت�شيري 
هي  �شنتيم  مليار   1000 اأن  عــبــدو�ــس،  ر�شا 
قيمة العجز املايل لدى اندية الرابطة االأوىل 
منذ  هيئته  اأجرتها  التي  الدرا�شة  اإطــار  يف 

تن�شيبها يف اأكتوبر 2019.

اأعلن توفيق قري�شي 
مـــديـــر الــقــطــب 
ــي  ــش ــ� ــاف ــن ــت ال
�شباب  لنادي 
ــــوزداد،  ــــل ب
عقد  ف�شخ 
الـــــالعـــــب 
ــــد،  ــــدي اجل
ــن  عــــامــــر ب
ب�شبب  مــنــي، 
بعقد  ارتــبــاطــه 
ــع اأهــلــي  احــــرتايف م

برج بوعريريج.
وكانت اإدارة اأهلي برج اأهلي برج بوعريريج، 
قد هددت باللجوء اإىل جلنة املنازعات التابعة 
للرابطة اجلزائرية، للمطالبة بعودة الالعب، 
بعد اأن وقع ل�شالح بلوزداد، دون احل�شول على 

وثائق ت�شريحه.
"اإدارة  �شحفية  ت�شريحات  يف  قري�شي  وقال 
تعاقدت  عندما  تخطئ  مل  ــوزداد  ــل ب �شباب 
الذي  للخطاأ  �شحية  كانت  لقد  الالعب،  مع 

ارتكبته الرابطة اجلزائرية".
واأ�شاف "اإدارة اأهلي الربج قدمت عقد الالعب 
حتدد  مل  الرابطة  لكن  بــلــوزداد،  �شباب  قبل 
مع  نوقع  جعلنا  مــا  وهــو  موقعها،  عــرب  ذلــك 
�شينتهي  باأن عقده  اأن كنا نعتقد  الالعب بعد 

ال�شهر اجلاري".
واأمت "لقد قررنا ت�شريح الالعب واإعادته اإىل 
هذه  ت�شبب  اأن  نريد  ال  نحن  ال�شابق،  ناديه 

ال�شفقة يف ت�شويه عالقتنا مع اأهلي الربج".

رام��س وبنزمية وم�دريت�س.. ثالثي ريال
 مدريد "املئ�ي"

جن�م بر�صل�نة يخالف�ن راأي بارت�مي� ب�صاأن نيمار

جنم ال�صيتي: الف�ز بدوري الأبطال اأقل ما نقدمه 
لهذا الثنائي

الثالثي  اأن  عــلــى  ــان  ــن اث يختلف  ال 
بنزمية  وكرمي  رامو�س  �شريجيو 

ب�شكل  �شاهم  مودريت�س  ولوكا 
ــال  ري ي�شبح  اأن  يف  ــال  ــع ف

خطوة  ُبــعــد  على  مــدريــد 
بلقب  الظفر  مــن  واحـــدة 
لكرة  االإ�شباين  الـــدوري 

القدم.
الربتغايل  رحيل  فبعد 
كــريــ�ــشــتــيــانــو رونـــالـــدو 

االأنظار  حمط  كان  -الــذي 
االأوحد  والنجم  واالأ�شواء 

 ،2018 �شيف  الــفــريــق-  يف 
االأمامية  ال�شفوف  اإىل  تقدم 

ــط  ــش ــو� وال الــــدفــــاع  يف  ـــون  ـــب الع
والهجوم.

جمموع  يبلغ  ــذي  ال الثالثي  كــان  هـــوؤالء،  بني  ومــن 
يف  الــكــرويــة  م�شرياتهم  وبــاتــت  ــام  ع  100 ــاره  ــم اأع
البدين  وح�شورهم  قوتهم  اأكــدوا  لكنهم  نهايتها، 

والذهني و�شيمنحون امللكي لقبا جديدا يف الليغا.
و�شل  حني  يف  عاما،   34 ومودريت�س  رامو�س  ويبلغ 
بنزمية اإىل عامه الـ32 غري اأنهم يوؤكدون اأن التطور 
ال  باالألقاب  للفوز  والتعط�س  واحلما�س  واالإ�ــشــرار 

يرتبط بعمر.

وهجوما  دفاعا  تتوقف  ال  ماكينة  راموس.. 
وتهديفا

العالية  البدنية  اللياقة  يف  اجلميع  �شدم  فالقائد 
التي ظهر عليها عقب التوقف ب�شبب تف�شي فريو�س 

كورونا.
العودة  تلت  التي  الفرتة  يف  الفريق  هداف  واأ�شبح 
متقدما على بنزمية، و�شجل �شتة اأهداف من ركالت 
جزاء يف ت�شع مباريات بينها اأهداف كانت حا�شمة يف 

رحلة املريينغي النتزاع اللقب.
لالأهداف  ت�شجيال  املدافعني  "املطرقة" اأكرث  واأ�شبح 

يف تاريخ الليغا.

للتألق  عوة  مودريتش.. 
طويل غياب  بعد 

كــرواتــيــا  منتخب  قــائــد 
قدمه  الــذي  مل�شتواه  عاد 
املا�شي  قــبــل  ــا  م املــو�ــشــم 
ونـــــال عــلــيــه جــائــزتــي 
العامل،  يف  العــب  اأف�شل 

واأوروبا.
منذ  م�شتواه  تراجع  ورغــم 
لنهائي  بالده  منتخب  قيادته 
الفرن�شي  ظل   ،2018 مونديال 
باإمكانيات  موؤمنا  زيدان  الدين  زين 
و�شط  خط  قيادة  على  وقدرته  الالعب 

الفريق.
واأظهر مودريت�س جمددا اأنه اأحد اأف�شل العبي خط 
وعلى  االأوروبية  الدوريات  يف  مروا  الذين  الو�شط 
�شيف  عقده  نهاية  حتى  الفريق  يف  �شيبقى  يبدو  ما 

العام املقبل.

المظلوم الهداف  بنزيمة.. 

امللكي  خــروج  ولكن  املا�شي  املو�شم  هدفا   30 �شجل 
ــدويل  ال الفرن�شي  تــاألــق  على  غطى  حنني  بخفي 

ال�شابق.
تقدمي  ووا�ــشــل  بنزمية  ي�شت�شلم  مل  ذلــك  ــم  ورغ
حتى  هدفا   24 و�شجل  املو�شم،  هذا  جيدة  م�شتويات 
االآن بقمي�س "لو�س بالنكو�س" يف خمتلف امل�شابقات.

جعلته  الليغا،  يف  منها   19 ـــداف،  االأه هــذه  بني  من 
يحتل املركز الثاين يف قائمة الهدافني بفارق ثالثة 
مباراتني  قبل  املت�شدر،  مي�شي  ليونيل  عن  اأهــداف 

على ختام املو�شم.
ومنذ ا�شتئناف مباريات الليغا، �شجل بنزمية خم�شة 

اأهداف و�شنع هدفني اآخرين.

باري�س  جنم  جونيور،  نيمار  يفقد  مل 
ــــل يف الــعــودة  ــان االأم ــريم ــان ج �ــش

ال�شابق  فريقه  ل�شفوف  جمددا 
رغــم  ــاين،  ــب ــش االإ� بر�شلونة 

النادي  رئي�س  ت�شريحات 
ماريا  جو�شيب  الكتالوين 
ــــــام  االأي يف  ـــو  ـــي ـــوم ـــارت ب

االأخرية.
اأن  اأكد  قد  بارتوميو  وكان 
لرب�شلونة  يعود  لن  نيمار 

يف ال�شيف القادم.
"موندو  �شحيفة  واأ�ــشــارت 

يف  الكتالونية  ديبورتيفو" 
اأن  اإىل  الثالثاء  اليوم  لها  تقرير 

عن  الرحيل  يريد  يــزال  ال  نيمار 
يف  ويتحدث  الباري�شي،  الفريق  �شفوف 

البار�شا،  جنــوم  من  املقربني  زمالئه  مع  كثريا  ــر  االأم

خلع  غرفة  يف  كبري  ثقل  لهم  والذين 
املالب�س.

جنوم  اأن  ال�شحيفة  واأ�ــشــافــت 
الباب  اأن  نيمار  اأبلغوا  البار�شا 
مفتوح على م�شراعيه ب�شاأن 

العودة ل�شفوف الفريق.
ال  نيمار  اأن  اإىل  ولفتت 
مع  تعاقده  متديد  يريد 
ينتهي  والذي  جي  اإ�س  بي 

يف �شيف 2022.
الوحيد  ــل  االأم اأن  ونوهت 
للبار�شا  نيمار  عـــودة  اأمـــام 
�شفقة  اإبــــرام  على  يتوقف 
النادي  اهتمام  ظل  يف  تبادلية 
ب�شفوف  العب  من  باأكرث  الباري�شي 
فيليب  دميبلي،  عثمان  مثل  بر�شلونة 

كوتينيو، اإيفان راكيتيت�س و�شامويل اأومتيتي. 

مان�ش�شرت  اأميــن  ظهري  ووكــر،  كايل  اأكــد 
دوري  بلقب  الفوز  يف  رغبته  �شيتي، 

مع  املو�شم  ــذا  ه اأوروبــــا  اأبــطــال 
ال�شيتيزنز. 

�شيتي  مان�ش�شرت  وي�شتقبل 
ـــال مــدريــد، يف  نــظــريه ري
للبطولة  الـ16  دور  اإيـــاب 
بها  يفز  مل  التي  القارية، 

ال�شيتي يف تاريخه.
قد  �شيتي،  مان�ش�شرت  وكان 

التي  الذهاب  مباراة  يف  فاز 
�شانتياجو  ملعب  على  اأقيمت 

فــربايــر/�ــشــبــاط  يف  بــرنــابــيــو، 
املا�شي، بهدفني لهدف.

الفوز  يف  الكبرية  رغبته  ووكر  واأبدى 
بدوري اأبطال اأوروبا هذا املو�شم؛ الأن زميليه 

�شيلفا  ودافيد  فرناندينيو  الفريق  يف 
ي�شتحقان رفع تلك الكاأ�س.

تــ�ــشــريــحــات  يف  ووكـــــر،  ــــال  وق
�شبورت�س":  "�شكاي  ل�شبكة 
الــالعــبــني،  بع�س  "هناك 
نهاية  عــلــى  ــارفــوا  �ــش ــن  مم
دافيد  اأمــثــال  م�شريتهم، 
ــو،  ــي ــن ــدي ــان ــرن �ــشــيــلــفــا وف
�ــشــيــكــون الـــفـــوز بــــدوري 
ميكننا  ما  اأقل  هو  االأبطال 

فعله، وندين لهم به".
مدينون  نحن  "كذلك  واأمت: 
لــهــذا الــنــادي، الـــذي دعــم كل 
العب؛ لتحقيق ما اأرادوا حتقيقه.. 
ما  ــذا  ه اأن  اأعتقد  للنادي  بالن�شبة 

ا". يحتاجونه اأي�شً
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مركز فل�صطني لدرا�صات الأ�صرى

اأ�صرى  فل�صطيني�ن

بقلم: حماد �صبح
----------------------------

قناة  بثته  الذي  اخلر  غزة  داخلية  نفت 
اعتقالها  عن  ال�ضعودية   ” العربية   ”
كتائب  من  عن�رصا   16  ، الداخلية   ،
 . اإ�رصائيل  مع  التخابر  بتهمة  الق�ضام 
اخلر  كذب  القادمة  الأيام  و�ضتك�ضف 
تتحرك  األ  اأحد  يتوقع  ول   . اأو �ضحته 
الإ�رصائيلية  ال�ضتخبارات  اأ�ضابع 
الداخلية  اإليه  ُتنِبه  ما  وهو   ، غزة  يف 
وحركات املقاومة واأولها حما�س . وبعد 
الن�ضحاب الإ�رصائيلي من غزة ، كرثت 
الإ�رصائيلية من  ال�ضتخبارات  �ضكوى 
ودوى   ، غ��زة  يف  جت�ض�ضها  �ضعوبة 
ف�ضلها يف نوفمر 2018 حني اكت�ضفت 
جمموعة  جت�ض�س تابعة لوحدة �ضيرت 
متكال �رصقي خانيون�س ، فقتل �ضابط 
اإ�رصائيل  منها ، وجرح نائبه . ومل تنقذ 
باإحاطة  اإل  املجموعة  اأف���راد  بقية 
 ، كثيف  جوي  ناري  بنطاق  �ضيارتهم 
قادرا  يعد  منهم مل  اأيا  اأن  به  واملقطوع 
اأن  بعد  ال�ضتخبارات  يف  العمل  على 
�ضحقت روحه رعبا يف تلك اللحظات 
على  املوت  فيها  قب�س  التي  اخلاطفة 
اأي  اأن  اأي�ضا  واملقدر   ، اأنفا�ضه  معظم 
�ضيعي�س   ، ن�ضاء  بينهم   ، منهم  واحد 
م�ضوه النف�س ، م�ضطرب الذهن ، �ضاذ 

ال�ضلوك .
�ضيرت  عملية  م��ن  �ضهور  وب��ع��د 
متكال الفا�ضلة ، اقرتبت ال�ضتخبارات 
جديد  ف�ضل  حافة  من  الإ�رصائيلية 
م�ضابه حني طاردت الأجهزة الأمنية يف 
مدينة غزة �ضيارة ارتابت فيها ، فاذت 
اللحاق  فتوقفت  عن   ، الأون��روا  مببنى 
بها داخله ، و�رصت �ضائعة باأن ال�ضيارة 
تخ�س ال�ضتخبارات الإ�رصائيلية ، واأن 
اإ�رصائيل اأنذرت باأنها �ضتق�ضف اأماكن 
يف غزة ق�ضفا عنيفا اإذا تعر�س اأفرادها 

، ال�ضيارة ،  لأي خطر .
اإ�رصائيل  بني  ال�ضتخباري  ل�رصاع 
ولن   ، يتوقف  ل  غ��زة  يف  واملقاومة 
املقاومة  اإمكانات  قلة  وعلى   . يتوقف 
جناحات  ت�ضنع  فاإنها  ال�رصاع  هذا  يف 
هي   ، ق���دوة  ت��ك��ون  ليتها   ، ك��ب��رة 
للمخابرات   ، الله  ح��زب  وجن��اح��ات 
كيف   : القدوة  هذه  و�ضفوة   ، العربية 
وحزب  الفل�ضطينية  املقاومة  تنجح 
اإف�ضال  يف  اإمكاناتهما  قلة  على  الله 
الإ�رصائيلية  ال�ضتخبارات  خمططات 
معلومات  اإىل  ال��و���ض��ول  ويف   ،
اإ���رصائ��ي��ل ، واخ���رتاق  ���رصي��ة ع��ن 
وم�ضئولني  وجنود  �ضباط  حوا�ضيب 
تباهي  ال��ذي  الوقت  يف  اإ�رصائيليني 
بعظم  الإ�رصائيلية  ال�ضتخبارات  فيه 
اجلواب  ؟!  العربية  الدول  يف  جناحاتها 

ال�ضتخبارات  اأن  وه��و   ، معلوم 
تعمل  ل  ال�ضورية  با�ضتثناء  العربية 
وكثرا   ، وا�ضتخباراتها  اإ�رصائيل  �ضد 
 ، العربية  ال���ض��ت��خ��ب��ارات   ، منها 
ال�ضتخبارات  مع  املعلومات  يتبادل 
: املو�ضاد  الثاثة  باأق�ضامها  الإ�رصائيلية 
اخلارجي  الن�ضاط  يف  املتخ�ض�ضة 
الن�ضاط  يف  املتخ�ض�ضة  واأم���ان   ،
املتخ�ض�ضة يف  وال�ضابك   ، الع�ضكري 

الن�ضاط الداخلي .
ومن اأكر جناحات املقاومة يف غزة �ضد 
باأنواعها  الإ�رصائيلية  ال�ضتخبارات 
خم�س  �ضاليط  جلعاد  اإخفاء  الثاثة 
�ضفقة  حتى  اأ�ضهر  وخم�ضة  �ضنوات 
نوفمر  يف  التبادلية  الأح���رار  وف��اء 
الطويل  الإخ��ف��اء  ذل��ك  مَثل   .  2011
لا�ضتخبارات  كبرة  اإخفاق  ف�ضيحة 
يف  قائم  الآن  واإخفاقها   . الإ�رصائيلية 
جهلها مبكان وم�ضر اأربعة اإ�رصائيليني 
حمجوزين يف غزة ، ثاثة ع�ضكريني ، 

ومدين .
ال�ضاحات  متنوع  اإ�رصائيل  مع  �رصاعنا 
والأ�ضاليب ، ومن اأخطر هذه ال�ضاحات 
واأع��ق��ده��ا ���ض��اح��ة ال���ض��ت��خ��ب��ارات 
فيها  النجاح  يتطلب  التي  واملعلومات 
قدرات متنوعة متعددة ، ب�رصية ومالية 
وتوعية   ، دائمة  ويقظة   ، وتكنولوجية 
ملناعتهم  ومتتينا   ، امل��واط��ن��ني  لكل 

والوطنية  والقت�ضادية  الجتماعية 
والنف�ضية .

ُمعيب وحمبط قوميا واإن�ضانيا واأخاقيا  
�رصاذم  دول��ة  ت�ضتطيع  اأن  وح�ضاريا 
الدع��اء  عاما   73 عمرها  مهاجرين 
وقوة  ازدهارا  املنطقة  �ضوبرمان  باأنها 
معنا  حالتها   . وا�ضتخبارية  ع�ضكرية 
العميان  الأعور يف باد  احلق حالة  يف 
 . عليهم  �ضلطانا  ليكون  توؤهله  التي 
 ، اأنه  ي�ضتبني  حقيقي  اختبار  اأي  وعند 
واخترت   ، منهم  عمى  اأ�ضد   ، الأعور 
يف  انت�ضارها  بعد  ع�ضكريا  اإ�رصائيل 
الع�ضكرية  فا�ضتبانت عورتها   ،  1967
، واخترت ا�ضتخباريا ، فبانت عورتها 
الفائت  19يونيو  ويف    . ال�ضتخبارية 
ق�ضية  الإ�رصائيلية  الرقابة  ك�ضفت 
اأمنية خطرة يف مكتب رئي�س الوزراء 
” باأنها  ” هاآرت�س  ، وو�ضحتها  نتنياهو 
يوحانان  هو  اأمنيا  جا�ضو�ضا  تخ�س 
يوليه  اأن  ينوي  نتنياهو  ك��ان  لوكر 
بعد  ين�رص  ومل   ، كبرا  اأمنيا  من�ضيا 
. جا�ضو�س  الق�ضية  اأي �ضيء عن  ذلك 
عن  ماذا  ؟!  ال��وزراء  رئي�س  مكتب  يف 
الأماكن الأخرى ؟! ل اأحد مع�ضوم ول 
اأحد ماأمون . وال�رصاع مت�ضل ، واحلياة 
يوم لك ، ويوم عليك ، والذكي احلاذق 
من يجعل اأكرث الأيام له ، واأقلها عليه .

الن�صاط ال�صتخباري الإ�صرائيلي يف غزة..

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
اأحرار العامل،،، اأنقذوا حياة 

الأ�صري كمال اأب� وعر
عامل  يف  والع�رصين،  الواحد  القرن  يف 
ميوت  الإن�ضان...  وحقوق  الدميقراطية 
رهيب  ب�ضمت  وعر،  اأبو  كمال  الأ�ضر 
الكامرا  اأعني  عن  بعيداً  �ضديد،  وبطء 
حيث  الإ�رصائيلي،  الحتال  �ضجون  يف 
ل اأحد ي�ضمع �ضهقة املوت، اأو ح�رصجة 
يف  كما  اإذن  الأنفا�س،  و�ضيق  ال�ضوت 
كل مرة، �ضتمر اجلرمية دون عقاب، وكاأن 

�ضيئًا مل يكن..! 
جمرد  لي�س  الإن�ضان،  الأ�ضر  وعر  اأبو 
باأنفا�ضه  هو  ها  اجل��اد،  يح�ضبه  رق��م 
العاملي،  ال�ضمر  جدران  يقرع  الأخرة 
حما�رص  ج�ضده  وحيداً،  املوت  ي�ضارع 
يفتك  مثلما  القاتلة،  ال�رصطان  بخايا 
يتاأمل...   ... اأي�ضًا،  كورونا  فرو�س  به 
يف  وحيداً  ترتكوين  ل  عاليًا  ي�رصخ 

ي�ضمع  والرطوبة...فا  املوت  زنازين 
والأمل..  الوجع  �ضدى  �ضوى  لاأ�ضف، 
باأب�ضط  يحظى  اأن  دون  يحت�رص، 
احلقوق، اأقلها احلق يف العاج املنا�ضب،.. 
اأ�ضر،  وهو  امل�ضتحيل  ي�ضارع  وحيداً 
جرمية  على  ال�ضهيد  وهو  ال�ضاهد  فهو 
كذلك  هو  مثلما  الإ�رصائيلي،  الحتال 
يدفعه  الذي  الثمن  فظاعة  على  اأي�ضًا، 
املتعمد.   الطبي  الإهمال  جّراء  الأ�رصى، 
يرقد  الآن  وع��ر...  اأب��و  كمال  الأ�ضر 
مقيداً على فرا�س املر�س..يتلّوى اأملًا بني 
اأقرب... الأخر  اإىل  وهو  واملوت،  احلياة 
اأنه  مع  واأغاله،  ال�ّضجان  بحقد  مقيداً 
وبفرو�س  ال�رصطان  مبر�س  م�ضاب 
كورونا يف اآن معًا... يتاأمل ب�ضدة، نعم...
زال  احلر...فما  العامل  ي�ضت�رصخ  لكنه 
يراهن على قيم احلرية والعدالة وحقوق 
الإن�ضان.. ويبحث عن �ضمر الإن�ضانية 
واحل�ضاري  القيمي  التطور  يف  احلي، 
الأر����س،...  �ضعوب  لكل  والإن�ضاين 

اآن  اأما  مت�ضائًا...  العامل  اأح��رار  ينادي 
اخلم�ضة  قيودي  من  لتحريري  الأوان، 

دفعة واحدة قبل فوات الأوان..
 18 منذ  املتوا�ضل  العتقال  قيد  الأول: 

عامًا يف �ضجون الحتال.
ال�رصطان  مبر�س  الإ�ضابة  قيد  الثاين: 

منذ ب�ضعة اأعوام يف زنازين املوت. 
الثالث: قيد الإ�ضابة بفرو�س "كورونا" 

منذ ب�ضعة اأيام على اأيدي ال�ضجان.  
الرابع: قيد ج�ضدي النحيل جّراء املر�س 
ج��راء  الأ���ض��ع��ف  ومناعتي  ال��ف��ت��اك، 
قيد  اخلام�س:  املتتالية.  الكيماوي  جرع 
التحاقي  من  اليقني،  حد  املتزايد  خويف 
ا�ضت�ضهدوا منذ  اأ�رصى،  بثمانية  القريب 
الحتال  �ضجون  يف  املن�رصم  العام 
الطبي  الإه��م��ال  ج��راء  الإ���رصائ��ي��ل��ي، 
املتعمد. اأحرار العامل...ل ترتكوا الأ�ضر 
لأن  اخلم�ضة،  قيوده  مع  وحيداً  وعر  اأبو 
يف ا�ضتمرارها موته املحقق... اإذن األي�س 
من العار اأن ي�ضمت العامل، على جرمية 

عليه  ؟!  النهار  و�ضح  يف  متعمد  قتل 
لنتحرك معًا، كي ن�ضغط على حكومة 
فالعامل  حياته،  اإنقاذ  اأجل  من  الحتال، 
اإما   ... حقيقي  امتحان  اأمام  اليوم  احلر 
الإن�ضان  وحقوق  لقيمة  ينت�رص  اأن 
الأ�ضيلة، واإما اأن يرتك الأ�ضر اأبو وعر، 
 .. والن�ضيان  والإهمال  للمر�س  فري�ضة 
... يراهن على قيمكم  اأبو وعر يناديكم 
من  فهل  اإن�ضانيتكم..  ي�ضت�رصخ   ...

جميب ؟! 

ر�صالة خا�صة عن الأ�صري كمال اأب� وعر الذي ي�اجه 
ال�ّصجان وال�صرطان وفريو�س "ك�رونا"

الأ�رصى  لدرا�ضات  فل�ضطني  مركز  قال 
ا�ضد  �ضيكون  ك��ورون��ا  ف��رو���س  اإن  
ات�رص  حال  يف  الأ���رصى  باأج�ضاد  فتكًا 
تراكم  ب�ضبب  وذل��ك  �ضفوفهم،  يف 
الأمرا�س عليهم خال ع�رصات ال�ضنني 
واأ�ضاف   . املتعمد  الطبي  الإهمال  من 
الثاثاء،  يوم  �ضحفي،  بيان  يف  املركز 
الذين  وخا�ضة  الأ����رصى  اأج�ضاد  اأن 
ال�ضجون  داخل  طويلة  �ضنوات  ام�ضوا 
للتهالك  ال�ضنوات  تلك  تعر�ضت خال 
املناعة نتيجة عدم توفر متابعة  ونق�س 
لاأمرا�س  منا�ضبة  عاجات  او  �ضحية 
التي عانوا منها خال �ضنوات اعتقالهم 
، مما جعل اأج�ضامهم �ضعيفة ول تتحمل 
فرو�س كورونا . الباحث ريا�س الأ�ضقر 
الناطق الإعامي للمركز قال اأن كارثة 

حقيقة �ضتحدث يف ال�ضجون لو ل قدر 
الله انت�رص الفرو�س ب�ضكل كبر داخل 
اتخاذ  او  مكافحته  تتم  ومل  ال�ضجون، 
لن  ت�ضلله،  مبنع  الكفيلة  الإج���راءات 
هناك اأعداد كبرة من الأ�رصى تعانى من 
اأمرا�س خمتلفة مبا فيها اخلطرة، وهوؤلء 
يعانون من مناعة �ضعيفة، ولن ت�ضتطيع 
اىل  اإ�ضافة  املر�س  مقاومة  اأج�ضامهم 
ا�ضتهتار الحتال بحياتهم وعدم تقدمي 
اأن  الأ�ضقر  واأ�ضار   . لهم  طبية  رعاية 
يف  م�ضكلة  يواجهون  ال�رصى  غالبية 
اأو�ضاعهم ال�ضحية نظًرا لرتدي ظروف 
التحقيق  فرتة  خال  �ضواء  احتجازهم، 
زنازين  يف  املعتقلون  يحتجز  حيث 
مقومات  اأدن��ى  فيها  تتوفر  ل  �ضيقة 
للتعذيب،  يتعر�ضون  العامة، و  ال�ضحة 

مما يوؤثر على اأو�ضاعهم ال�ضحية ب�ضكل 
�ضلبي او يف اأق�ضام ال�ضجون التي تعتر 
مع  الأمرا�س  لنت�ضار  خ�ضبة  اأر�ضية 
التي  املتعمد  الطبي  الإهمال  �ضيا�ضة 
اأج�ضادهم  بالتغلغل يف  ت�ضمح لاأ�رصى 
الع�رصات من  ب�ضكل كبر.بينما يعاين 
، كمر�س  جداً  اأمرا�ضًا خطرة  ال�رصى 
واجللطات  الكلوي،  والف�ضل  ال�رصطان 
وان�ضداد  وال�ضغط،  وال�ضكر،  القلبية، 
من  وغرها  الوبائي،  والكبد  ال�رصايني، 
رعاية  يتلقون  ل  وه��وؤلء  الأم��را���س، 
طبية منا�ضبة، مما يجعلهم فري�ضة �ضهلة 
لكورونا .وبني اأن الأ�ضر قد يحتاج اىل 
�ضنوات يف بع�س الأحيان ليتمكن من 
ا�ضعة،  �ضورة  اأو  فح�س خمري  اإجراء 
يف  امل��ر���س  ك�ضف  ت��اأخ��ر  اأدى  حيث  

وا�ضتفحاله  متكنه  اإىل  الأوىل  مراحله 
التاأخر  اأدى  كذلك  الأ�رصى،  اأج�ضاد  يف 
جراحية  عمليات  اإج���راء  يف  املتعمد 
يعانون  الذين  الأ���رصى  لبع�س  عاجلة 
انعدام  اإىل  اأمرا�س خطرة و�ضعبة  من 
الأ���رصى  وتعر�س  ال�ضفاء  يف  الأم��ل 
ونا�ضد  حياتهم.  على  حقيقي  خطر  اإىل 
املوؤ�ض�ضات  كافة  فل�ضطني"  "مركز 
منظمة  مقدمتها  ويف  الدولية  الطبية 
�ضمتها،  عن  اخلروج  العاملية،  ال�ضحة 
حتقيق  جلنة  واإر�ضال  بواجبها،  والقيام 
اأو�ضاع  لفح�س  عاجل  ب�ضكل  طبية 
الأ������رصى والط�����اع ع��ل��ى ظ��روف 
له  يتعر�ضون  وما  القا�ضية،  اعتقالهم 
�ضيا�ضات  ج��راء  بطئ  قتل  عملية  من 

الحتال بحقهم . 

خطر ك�رونا يت�صاعف على الأ�صرى ب�صبب تهالك اأج�صادهم نتيجة الإهمال الطبي

ر�صالة الأ�صرى فى ال�صج�ن ال�صهي�نية اىل اأحرار العامل  اأخبار فل�صطني

الأ�صري عاهد اأب� غلمة
واغتيال ال�زير 
املتطرف زئيفي

اأبو  يو�ضف  عاهد  ولد 
يف   1968 عام  غلمة 
ق�ضاء  فوريك  بيت  قرية 
درا�ضته  واأنهى  نابل�س، 
مدار�س  يف  الثانوية 
واأ�ض�س  فوريك،  بيت 

الطلبة  احتاد جلان  درا�ضته  مع جمموعة من زمائه خال 
الثانويني يف قريته عام 1982، ويف تلك الفرتة بداأت مامح 
على  لن�ضاطه  ممار�ضته  خال  من  تظهر  ال�ضيا�ضي  وعيه 
اأر�س الواقع، حيث كانت بداياته يف جلان العمل التطوعي 
اجلبهة  �ضفوف  اإىل  عاهد  ان�ضم  املحيطة.  واملواقع  ببلدته 
العام  نهاية  ويف   ،1984 عام  فل�ضطني  لتحرير  ال�ضعبية 
نف�ضه اعتقل على خلفية امل�ضاركة يف املظاهرات والأعمال 
الحتجاجية يف ذكرى انطاقة اجلبهة ال�ضعبية، ومكث يف 
�ضجن الفارعة خم�ضة اأ�ضهر.التحق عاهد بجامعة بر زيت 
اأن م�ضرته  اإل  1986، وتخ�ض�س يف علم الجتماع،  عام 
التعليمية تعطلت لفرتات طويلة ب�ضبب العتقال املتكرر 
ال�ضعبية  اللجان  ت�ضكيل  يف  و�ضاهم  عمل  واملاحقة. 
واملجموعات ال�ضاربة للجبهة ال�ضعبية يف منطقة نابل�س 
وتعر�س للماحقة والعتقال عام 1989، واإثر انفجار يف 
الن�ضف  اعتقل يف  للتحقيق، كما  الأغوار تعر�س  منطقة 
الثاين من عام 1990، وبعد التحقيق معه حّول اإىل لعتقال 
والتحق  عاد  ال�ضجن  وبعد خروجه من  �ضنة.  ملدة  الإداري 
باجلامعة وتوىل م�ضوؤولية عدد من اللجان يف جبهة العمل 
الإدارية  الهيئة  يف  ع�ضوا  مرتني  انتخب  حيث  الطابي، 
جلبهة العمل يف جامعة بر زيت. طورد من عام 1994، بعد 
اعتقال جمموعة ع�ضكرية للجبهة ال�ضعبية، حتى اعتقاله 
نابل�س على  2002 يف  الفل�ضطينية عام  ال�ضلطة  قبل  من 
اأ�ضا�س اتفاق اأن تقوم قوة دولية بحرا�ضة ال�ضجن الذي هو 
فيه، وذلك بعد تهديد اإ�رصائيل باغتياله مع اآخرين بال�ضم، 
اجلامعية  درا�ضته  يكمل  اأن  مطاردته  اأثناء  وا�ضتطاع 
على  اجلرية  الإقامة  فر�ضت  بطفلني.  ويرزق  ويتزوج 
زوجته من قبل �ضلطات الحتال اأربع مرات متتالية ملدة 
اأريحا،  واأطفالها من زيارته يف �ضجن  ملنعها  �ضتة �ضهور 
الأ�ضر  جلنة  م�ضئول  مهمة  الفرتة  هذه  يف  عاهد  وت�ضلم 
موؤ�ض�ضة  يف  عاهد  الغربية.عمل  ال�ضفة  يف  الفل�ضطيني 
 ،2001 �ضنة  اإىل   1996 �ضنة  الأ�ضر من  لرعاية  ال�ضمر 
الوطنية والإ�ضامية  اللجنة  ال�ضعبية يف  كما مّثل اجلبهة 
العليا ملتابعة �ضوؤون الأ�رصى واملعتقلني. كان ع�ضو الهيئة 
قيادة  يف  وع�ضو   ،1995 اأريحا  منطقة  لقيادة  امل�ضوؤولة 
منطقة رام الله من عام 1997 حتى عام 2002، وع�ضوية 
اللجنة املركزية العامة � فرع ال�ضفة الغربية من عام 1997 
حتى الآن، وع�ضو اللجنة املركزية العامة للجبهة ال�ضعبية 
ال�ضجون  فرع  الآن، وتقلد م�ضئولية  2000 حتى  من عام 
 2001 ني�ضان  يف  فل�ضطني.  لتحرير  ال�ضعبية  للجبهة 
ت�ضم  قائمة  �ضمن  من  ا�ضمه  الحتال  �ضلطات  ن�رصت 
اتهم  فقد  اغتيالهم،  مطلوب  فل�ضطينيني  منا�ضلني  �ضبعة 
التابعة  الع�ضكرية  املجموعة  وتدريب  وقيادة  بالتخطيط 
عملية  نفذت  التي  ال�ضعبية  للجبهة  الع�ضكري  للجناح 
اغتيال رحبعام زئيفي وزير ال�ضياحة الإ�رصائيلي رداً على 
م�ضطفى. علي  اأبو  ال�ضعبية  للجبهة  العام  الأمني  اغتيال 
وبتاريخ 13/3/2006 قامت قوات الحتال باقتحام �ضجن 
داخله،  من  الدوليني  املراقبني  ان�ضحاب  اإثر  املركزي  اأريحا 
حمدي  والأ�رصى  �ضعدات  واأحمد  هو  باعتقاله  وقامت 
اإىل  بالإ�ضافة  الرمياوي  وجمدي  الأ�ضمر  وبا�ضل  قرعان 
ال�ضيا�ضيني.  املعتقلني  من  وعدد  ال�ضوبكي  فوؤاد  العميد 
الذي  الع�ضكري  للتحقيق  امل�ضكوبية  �ضجن  اإىل  اقتيد 
ا�ضتمر اأكرث من �ضهرين، تعر�س خاله للتعذيب والتهديد 
باعتقال زوجته وهدم املنزل، ومت خال فرتة التوقيف نقله 
 ،2008 الثاين  كانون  الأول من  ال�ضجون. ويف  اأغلب  اإىل 
القد�س  يف  ال�ضهيونية  الع�ضكرية  املحكمة  عليه  حكمت 
اإدانته  بعد  اإ�ضافية،  �ضنوات  وخم�س  املوؤبد  بال�ضجن 
 ،2010 ومنذ  زئيفي،  اغتالت  التي  اخللية  عن  بامل�ضوؤولية 
عمدت اإدارة ال�ضجون اإىل نقله 23 مرة من عزل انفرادي 
اإىل اآخر، ويف اأيار 2012 خرج عاهد من العزل اإىل الغرف 
خا�ضته  الذي  التاريخي  الإ�رصاب  بعد  �ضطة  �ضجن  يف 
احلركة الأ�ضرة ، وا�ضتمر ملدة 28 يوما متوا�ضلة من اأجل 
بينما  زيارته،  من  اأولده  ومتكن  النفرادي،  العزل  اإنهاء 

بقيت زوجته وفاء ممنوعة من الزيارة.
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ترامب يبداأ حملته الرئا�صية من البيت الأبي�س...

 حتذير من خطر ال�صني واأهمية جدار املك�صيك 
والهج�م العنيف على بايدن

قراءة / حممد علي
---------------- 

عنقه  بربطة  ت��رام��ب  دون��ال��د  وق��ف 
على  ل��ه،  رم��زا  باتت  التي  احل��م��راء 
البيت  حدائق  يف  الرئا�ضية  املن�ضة 
�ضحافيا  مت��را  م��وؤ ليحول  ب��ي�����س  الأ
الرئي�س  وق��ال  انتخابي.  جتمع  اإىل 
اجنرف  بايدن  بايدن!  نه  “اإ الأمركي 
ول�ضاعة  الراديكايل”.  الي�ضار  باجتاه 
مل  م��ف��ك��ك  م��ون��ول��وج  ويف  ك��ام��ل��ة 
الذي  اجلمهوري  امللياردير  يحاول 
يف  الدميقراطي  خ�ضمه  عليه  يتقدم 
ي��ام  اأ  110 قبل  ال��راأي  ا�ضتطاعات 
اإخ��ف��اء  الرئا�ضية،  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن 
لئحة  ترامب  وت��ا  ال��ع��ارم.  غ�ضبه 
نائب  عر�ضها  التي  املقرتحات  من 
عنها  وحت���دث  ال�����ض��اب��ق،  ال��رئ��ي�����س 
�ضورة  ور���ض��م  وهاجمها  ب�ضخرية 
“ل  وقال  بايدن.  برئا�ضة  لأمركا  قامتة 
بعيد  قال  ثم  هذا!”،  تلو  اأ نني  اأ اأ�ضدق 

هذا!”. “ا�ضمعوا  ذلك 
“كل  اإن  ترامب  قال  الدبلوما�ضية،  يف 
هدية  كانت  بايدن  جلو  املهنية  احلياة 
 )…( ال�ضيني  ال�ضيوعي  للحزب 
�ضد  ال�ضني  �ضف  يف  وق��ف  ب��اي��دن 
املرات”.  من  يح�ضى  ل  لعدد  اأمركا 
اأن  ت��رام��ب  ت��وق��ع  ال��ه��ج��رة،  وح���ول 
اجلنوبية”  اأمركا  �ضكان  كل  “يدخل 
وب�ضاأن  الأم��رك��ي��ة.  الأرا���ض��ي  اإىل 
اإن  ت��رام��ب  ف��ق��ال  ال�����رصط��ة،  ق���وات 
نيويورك،  يف  حتدث  رهيبة  “اأمورا 
���ض��ف  ���ض��ع��ر ب��الأ اأح���ب ن��ي��وي��ورك واأ

لذلك”.
غ�ضبه  عن  عر  فقد  البيئة،  حول  اأما 
ب�ضفته  “بايدن  لأن  وا�ضح  ب�ضكل 

اأ�ضد  من  واح��دا  كان  للرئي�س،  نائبا 
حول  باري�س  ات��ف��اق  ع��ن  امل��داف��ع��ني 
الوليات  منه  ان�ضحبت  الذي  املناخ” 
ال��ع��امل  دول  ك��ل  ووق��ع��ت��ه  امل��ت��ح��دة 
ه��ذا  اأن  ت��رام��ب  واأو���ض��ح  ت��ق��ري��ب��ا. 
“تقل�س  اإىل  �ضيوؤدي  ك��ان  الت��ف��اق 
ال�ضماح  م��ع  الأم��رك��ي��ة  ال�ضناعة 
با  املناخ  بتلوث  بالت�ضبب  لل�ضني 

عقاب”.
باراك  عهد  يف  الرئي�س  نائب  وك��ان 
خطة  �ضاعات  قبل  ق��دم  ق��د  اأوب��ام��ا 
ال��ط��اق��ات  يف  ل��ا���ض��ت��ث��م��ار  ك��ب��رة 
يفكر  “عندما  بايدن  وقال  املتجددة. 
املناخي،  التغر  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د 

ل�ضانه  على  ترد  التي  الوحيدة  الكلمة 
ذلك،  اأفكر يف  اأما عندما  "خدعة".  هي 

وظائف”. اأرى  نني  فاإ

حزين  عر�س 
بني  ت��ن��ق��ل  ال�����ض��ح��ايف،  مت��ره  م��وؤ يف 
على  والت�ضديد  خ�ضمه  مهاجمة 
�ضدد  وقد  ترابط.  با  دائ��ه  اأ ح�ضيلة 
التجارية  املفاو�ضات  يف  حزمه  على 
“الحتاد  اإن  وقال  اأوروبا.  مواجهة  يف 
الوليات  لي�ضتغل  ن�ضئ  اأ الأوروب��ي 
جدار  بناء  بفاعيلة  �ضاد  واأ املتحدة”. 
املك�ضيك  مع  احل��دود  من  ج��زء  على 
وراأى  كوفيد19-.  وب��اء  اأزم��ة  خال 

ومنع  املنا�ضب  الوقت  يف  “جاء  ن��ه  اأ
م��اك��ن  ال��ن��ا���س م��ن ال���ق���دوم م��ن اأ
الأزمة،  على  برده  واحتفى  ملوثة”. 
الب�رص”.  مايني  حياة  نقذنا  “اأ قائا 
جدا  ���رصي��ع  ب��خ��روج  ت��رام��ب  ووع���د 
“نتقدم  وق��ال  ال�ضحية.  الأزم��ة  من 
نحن   )…( اللقاح  يف  جدا  جيد  ب�ضكل 
يف  الأول  ال  ال�ضوؤ وك��ان  جاهزون”. 
الت�ضاوؤل  هو  ال�ضحايف  متر  املوؤ ه��ذا 
العر�س  هذا  يف  اجلميع  ي��راود  ال��ذي 
الرئي�س  �ضعود  يرتجم  الذي  الغريب 
يتمكن  األ  من  وخ�ضيته  بالإحباط 
خافا  ثانية  ولية  على  احل�ضول  من 
اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�ضابقني  �ضاء  للروؤ
فقد  كلينتون.  وبيل  بو�س  وج��ورج 
انطباع  لديك  “هل  �ضحايف  له  �ضاأ
“ل”،  ترامب  واأجاب  تخ�رص؟”.  باأنك 
ال���راأي  ا���ض��ت��ط��اع��ات  اأن  مو�ضحا 
هذا  واأن  ج��دا  جيدة   )…( “احلقيقية 
يف  الأهم”  يكون  “قد  الذي  القرتاع 
وقال  له.  جيدة  فر�ضة  الباد  تاريخ 
مما  بكثر  اأك��ر  احلما�س  اأن  “اأعتقد 
اأقواله  ليدعم  ذاكرا  ڨ2016،  يف  كان 
لوحات  ترفع  التي  امل��راك��ب  “اآلف 
واأكد  فلوريدا.  يف  ترامب”  ا�ضم  حتمل 
متحفظون  اأن�ضاره  باأن  ثقته  الرئي�س 
الثالث  يف  بكثافة  �ضي�ضوتون  لكنهم 
وراأت  الثاين/نوفمر.  ت�رصين  م��ن 
يف  الت�ضال  مديرة  فيلد  بيدينغ  كيت 
احلزين”  “العر�س  هذا  اأن  بايدن  حملة 
خ�ضمه  ترامب  دونالد  فيه  ذكر  الذي 
ل  م��رة  ثاثني  ح��واىل  الدميوقراطي 
اإعادة  “يجب  واأ�ضافت  برئي�س.  يليق 
ب�ضبب  ال�رصائب  دافعي  اإىل  م��وال  اأ

عامة”. اأموال  ا�ضتخدام  �ضوء 

وه�  ال�صحافيني،  اإىل  لت�جهه  احلقيقي  ال�صبب  اإىل  ب�صرعة  وانتقل  ال�صني  من  بتحذير  خطابه  الأمريكي  الرئي�س  بداأ 
بايدن. �صن هج�م حاد على خ�صمه ج� 

روحاين،  ح�ضن  يراين  الإ الرئي�س  قال 
م��ري��ك��ي��ة  الأ دارة  الإ اإن  الأرب���ع���اء، 
مو�ضع  تكون  اأن  ميكن  ل  احل��ال��ي��ة، 
كلمته  ويف  ات��ف��اق.  اأي  لعقد  ث��ق��ة 
تطرق  الوزراء،  جمل�س  اجتماع  خال 
مبنا�ضبة  النووي  التفاق  اإىل  روحاين 
اأن  واأ�ضاف  لتوقيعه.  اخلام�ضة  الذكرى 
ميكنها  ل  احلالية  الأمريكية  دارة  “الإ
ميكن  ول  �ضيء،  لأي  معيارا  تكون  اأن 
اتفاق”.  اأي  لعقد  ثقة  مو�ضع  تكون  اأن 
“نكثت  وا�ضنطن  اأن  روحاين،  واأو�ضح 
دولية  اتفاقات  من  وان�ضحبت  عهودها 
املناخ،  معاهدة  من  ابتداء  عديدة،  مهمة 
مبنظمة  وانتهاء  باليون�ضكو،  م��رورا 
لغائها  اإ اإىل  اإ�ضافة  العاملية،  ال�ضحة 
البلدان”.  من  عدد  مع  ثنائية  اتفاقات 
اختبار  م��ام  اأ طهران  اأن  اإىل  ���ض��ار  واأ
املحافظة  وهو  النووي،  لاتفاق  اآخر 
احلظر  نهاء  باإ املتعلق  بنوده،  اأحد  على 
روحاين  واأكد  يران.  اإ على  الت�ضليحي 

)رو���ض��ي��ا   4+1 جم��م��وع��ة  “على  اأن 
ملانيا(،  واأ وبريطانيا  وال�ضني  وفرن�ضا 
ينح�رص  ل  اليوم  يجري  ما  اأن  اإدراك 
اأوروبا  مع  عاقاتها  اأو  يران  اإ مب�ضالح 
�ضيانة  مو�ضوع  هو  بل  املنطقة،  ودول 
والتعددية،  الدولية،  القوانني  وحماية 
واعتر  الدولية”.  التفاقات  وحرمة 
تعمل  مل  ذا  “اإ امل��ج��م��وع��ة  دول  اأن 
لل�ضغوط  وا�ضت�ضلمت  دقيق،  ب�ضكل 
�رصبة  توجه  بذلك  نها  فاإ الأمريكية، 
الدولية،  والتفاقات  للقوانني  قوية 
ويف  باجلميع”.  ال�رصر  يلحق  ما  وهو 
وا�ضنطن  ان�ضحبت   ،2018 يار  اأ مايو/ 
م��ن الت��ف��اق ال��ن��ووي، امل��وق��ع ع��ام 
 ،)5+1 ( وجمموعة  ي��ران  اإ بني   ،2015
وال�ضني  وبريطانيا  رو�ضيا  ت�ضم  التي 
ملانيا،  واأ وفرن�ضا  املتحدة  والوليات 
وف��ر���ض��ت ع��ل��ى ط��ه��ران ع��ق��وب��ات 

. ية د قت�ضا ا
ق/د

اأك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي، 
الأربعاء  اأم�س  الكاظمي،  م�ضطفى 
فا�ضلة  جتربة  النفط  على  العتماد  اأن 
لإ�ضاح  لديهم خطة  اأن  اإىل  م�ضرا    ،
من  للتحرر  داري  والإ املايل  النظام 
خال  الكاظمي،  وقال  النفط.  عبودية 
يف  العراقية  للحكومة  جل�ضة  تروؤ�ضه 
الب�رصة  مبحافظة  ���ض��رات��ون  فندق 
وامل��واينء  الدولة  بيد  “ال�ضاح  اإن 
ولي�س  القانون  �ضلطة  حتت  واملنافذ 
موقف  على  و�ضدد  الفا�ضدين”.  بيد 
املنافذ  على  بال�ضيطرة  حكومته 
البحرية  العراق  وموانئ  احل��دودي��ة 
اأن  م�ضيفا   ، الفا�ضدين  وحم��ارب��ة 
الأزم��ات  حل  على  تعمل  حكومته 
لانتخابات  مائمة  اأر�ضية  وتهيئة 
على  “العتماد  اإن  وق��ال  النزيهة. 
�ضبب  واأن  فا�ضلة،  جت��رب��ة  النفط 
هو  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  م���وال  الأ قلة 
املطلق  والع��ت��م��اد  دارة  الإ ���ض��وء 
خطة  ولدينا   ، النفط  �ضيا�ضة  على 
داري  والإ امل��ايل  ال��ن��ظ��ام  لإ���ض��اح 
وذكر  النفط”.  عبودية  من  للتحرر 
اجل��اد  “امل�ضتثمر  اأن  ال��ك��اظ��م��ي 
احلكومة  من  واحلماية  الدعم  �ضياقي 

دفع  ونحاول  باملزارع  اهتمام  ولدينا 
ونحن  كاملة،  الفاحني  م�ضتحقات 
وكانت  الفا�ضدين”.  مبحاربة  جادون 
العراقية  امل�ضرتكة  العمليات  قيادة 
متكاملة  خ��ط��ة  و���ض��ع  اأع��ل��ن��ت  ق��د 
الرية  احلدودية  املنافذ  كافة  مل�ضك 
املنافذ  هيئة  مع  بالتن�ضيق  والبحرية 

. احلدودية 
مت  :”لقد  �ضحفي  بيان  يف   ، وقالت 
بال�ضيطرة  الب�رصة  عمليات  تكليف 
مع  ال�ضاجمة  منفذ   على  التامة 
�ضفوان  ومنفذ  يرانية  الإ اجلمهورية 
القوة  وتكليف  الكويت  دول��ة  م��ع 
على  الكاملة  بال�ضيطرة  البحرية 
ق�رص   اأم  ميناء  يف  البحرية  املنافذ 
وتعزيز  واجلنوبي  والأو�ضط  ال�ضمايل 
القائد  احتياطي  ِمن  بقوات  القيادتني 
وتخويلهما  امل�ضلحة  للقوات  العام 
الأم��ن  لفر�س  ال�ضاحيات  بجميع 
امل��ن��اف��ذ  ه���ذه  ال��ق��ان��ون يف  وان��ف��اذ 
خمالفة  اأي  م��ع  املبا�رص  والتعامل 
كانت  مهما  جتاوز  حالة  اأو  للقانون 
وفر�س  ورائ��ه��ا  تقف  التي  اجلهات 

العام”. املال  وحماية  الدولة  هيبة 
ق/د

ح�ضد  كورنا  فرو�س  تف�ضي  يوا�ضل 
ارتفعت  حيث  الأرواح  م��ن  م��زي��د 
نحو  اإىل  العامل  يف  الوفيات  ح�ضيلة 
امل�ضابني  عدد  جتاوز  فيما  لفا،  اأ  580
الآن.  حتى  م�ضاب  مليون   13.3
الوليات  يف  كورونا  فرو�س  وح�ضد 
يف  ت�رصرا  الأكرث  تعد  التي  املتحدة، 
لفا،  اأ  136 من  اأك��رث  اأرواح  ال��ع��امل، 
مليون   3.4 امل�ضابني  عدد  جتاوز  فيما 

. ب م�ضا
والإح�ضاءات  الأرق��ام  اآخر  وبح�ضب 
�ضجلت  هوبكنز"  "جونز  جل��ام��ع��ة 
الثانية  املرتبة  حتتل  التي  الرازيل، 
اأكرث  ت�رصرا،  الأكرث  الدول  قائمة  يف 
عدد  وجتاوز  وفاة،  حالة  األف   74 من 

اإ�ضابة.  مليون   1.9 فيها  امل�ضابني 
حيث  الثالثة،  املرتبة  بريطانيا  وحتتل 
لفا،  اأ  45 فيها  الوفيات  ع��دد  جت��اوز 
 292 من  اأك��رث  امل�ضابني  ع��دد  وبلغ 
تويف  املك�ضيك  ويف  م�ضاب.  ل��ف  اأ
فرو�س  تف�ضي  جراء  لفا  اأ  36 من  اأكرث 
فيها  امل�ضابني  عدد  وجتاوز  كورونا، 
اإيطاليا  و�ضجلت  م�ضاب.  األف   311
قائمة  يف  اخلام�ضة  املرتبة  حتتل  التي 
نحو  وف���اة  ت�����رصرا  الأك���رث  ال���دول 
عدد  جت��اوز  فيما  �ضخ�س،  ل��ف  اأ  35
املرتبة  ويف  ل��ف��ا.  اأ  243 امل�ضابني 
ح�ضد  حيث  فرن�ضا  جن��د  ال�ضاد�ضة 
 30 من  اأكرث  اأرواح  كورونا  فرو�س 
 210 نحو  و�ضجلت  �ضخ�س،  ل��ف  اأ

حيث  �ضبانيا  اإ تليها  اإ�ضابة،  اآلف 
اأكرث  و�ضجلت  لفا،  اأ  28 من  اأكرث  تويف 

بالفرو�س. اإ�ضابة  األف   256 من 
حيث  الثامنة  املرتبة  الهند  وحتتل 
لفا،  اأ  24 فيها  الوفيات  ع��دد  جت��اوز 
وب��ل��غ ع���دد امل�����ض��اب��ني ب��ال��ف��رو���س 
منذ  م�����ض��اب  ل���ف  اأ  936 م��ن  اأك���رث 
رو�ضيا  ويف  الفرو�س.  تف�ضي  ب��دء 
عن  ال�ضحية  ال�����ض��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
اإ�ضابة  و6422  وف��اة   156 ت�ضجيل 
امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة 
 175 مقابل  �ضاعة،   24 اآخ��ر  خ��ال 
ال��ي��وم  يف  اإ���ض��اب��ة  و6248  وف���اة 
عدد  اإجمايل  بذلك  واأ�ضبح  ال�ضابق. 
ر�ضدت  التي  بالفرو�س  الإ�ضابات 

منها   ،746369 الآن  حتى  رو�ضيا  يف 
حالة  و211350  وفاة  حالة   11770
حتى  ���ض��رتال��ي��ا  اأ و�ضجلت   . ن�ضطة 
بفرو�س  اإ�ضابة   10500 نحو  الآن 
عدد  ارتفع  حني  يف  امل�ضتجد،  كورونا 
الأرب��ع��اء،  اأم�س   111 اإىل  الوفيات 
من  الت�ضعينات  يف  ام��راأة  وف��اة  بعد 
ارتفع  كما  بالفرو�س.  ثرة  متاأ العمر 
بفرو�س  امل�ضابني  الع�ضكريني  عدد 
يف  الأمريكية  القواعد  يف  كورونا 
 36 ت�ضجيل  بعد   136 اإىل  اليابان، 
"هان�ضن"  قاعدة  يف  جديدة  اإ�ضابة 

اليابانية. اأوكيناوا  مقاطعة  فى 
ق/د

املتحدث  امل�ضماري،  اأحمد  اللواء  اأكد 
الوطني  للجي�س  العامة  القيادة  با�ضم 
خليفة  امل�ضر  يقوده  ال��ذي  الليبي، 
�ضت�ضهد  املقبلة  ال�ضاعات  اأن  حفرت، 
���رصت  حم��ي��ط  يف  ك���رى  م��ع��رك��ة 
هذا  يف  امل�ضماري  �ضار  واأ واجلفرة. 
و�ضفها  م��ا  وج���ود  اإىل  ال�����ض��ي��اق 
الوفاق  مليلي�ضيات  كبرة  ب�”حتركات 
وراأى  املنطقتني.  حميط  يف  وتركيا” 
“اجلي�س  با�ضم  الع�ضكري  املتحدث 
القادمة  املعركة  اأن  الليبي”  الوطني 
�ضتدخل  منا  واإ فقط،  ليبية  تكون  “لن 
لأن  واأجنبية،  عربية  اأط��راف  فيها 
وال�ضلم  الأم��ن  يهدد  تركيا  خمطط 

املنطقة”. يف 
مدير  و���ض��ف  ذات���ه،  ال�����ض��اأن  ويف 
الوطني  اجلي�س  يف  املعنوي  التوجيه 
م�رص  املحجوب،  خالد  العميد  الليبي، 
الأم��ن  يف  احلقيقي  “ال�رصيك  نها  باأ
لذلك  تبعا  ولها  لليبيا”،  بالن�ضبة 
املحجوب  واأو�ضح  التدخل.  يف  احلق 

ملنطقتي  اجلغرافية  “الطبيعة  اأن 
عليها  الهجوم  جتعل  واجلفرة  �رصت 
يجعلها  وه��ذا  جويًا،  غطاًء  يتطلب 
للقوات  بالن�ضبة  جداً  معقدة  عملية 
الوطني  “اجلي�س  واأك��د  الرتكية”. 
خطوات  اأتخذ  ن��ه  اأ الثاثاء  الليبي 
ومنطقة  ال�ضماء  تاأمني  يف  ا�ضتباقية 
���رصت.   – اجل��ف��رة  اجل���وي  م����ان  الأ
خطوات  اتخاذ  مت  نه  اأ اأي�ضا  وا�ضاف 
ال�رصقية  للمنطقة  كبرة  تاڨمينية 
مبنظومات  م�����رص  م��ع  واحل���دودي���ة 
 .”300 “اإ�س  املتطورة  اجلوي  الدفاع 
ف��اإن  “�ضبوتنيك”  موقع  وبح�ضب 
 ”300 “اإ�س  منظومات  ن�رص  اجلي�س 
مع  احل��دودي��ة  ال�رصقية  املنطقة  يف 
باخرى  املنظومة  تلك  اأمن  ثم  م�رص 
“بوك”.  منظومة  وه��ي  م��ت��ط��ورة 
منظومة  اأن  امل�����ض��ادر  واأو���ض��ح��ت 
موجودة   ”300 “اإ�س  اجلوي  الدفاع 

ليبيا. يف  اجلي�س  لدى  م�ضبقا 
ق/د

تون�س  يف  النه�ضة  ح���زب  اأع��ل��ن 
من  الثقة  �ضحب  ق��رر  ن��ه  اأ الأرب��ع��اء 
احلكومة  رئي�س  الفخفاخ  ال��ي��ا���س 
على  احل���زب،  فيها  ي�����ض��ارك  ال��ت��ي 
ت�ضارب  ملف  يف  اتهامات  خلفية 
�ضيجري  ن���ه  اأ م��و���ض��ح��ا  م�����ض��ال��ح، 
ال�ضيا�ضية  الأح��زاب  مع  م�ضاورات 
احلزب  وقال  له.  بديل  مر�ضح  لتقدمي 
�ضحب  خ��ي��ار  “يتبنى  ن��ه  اإ ب��ي��ان  يف 
احلكومة  رئي�س  ال�ضيد  م��ن  الثقة 
رئي�س  وي��ك��ل��ف  ال��ف��خ��ف��اخ  ل��ي��ا���س  اإ
تنفيذ  مبتابعة  الغنو�ضي  را�ضد  احلركة 
خمتلف  م��ع  بالت�ضاور  اخل��ي��ار  ه��ذا 
مبجل�س  وال��ن��واب  والكتل  الأح���زاب 
الكرمي  عبد  واأو�ضح  ال�ضعب”.   نواب 

يف  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  الهاروين 
�ضيقدم  احلزب  اأن  اإعامية  ت�رصيحات 
ب�ضحب  مذكرة  متوز/يوليو  نهاية  قبل 
يف  و���ض��ي��دخ��ل  ال��رمل��ان  اإىل  ال��ث��ق��ة 
ال�ضيا�ضية  الأح��زاب  مع  م�ضاورات 
مر�ضحا  ليقدم  تون�س  يف  واملنظمات 
ذو  النه�ضة  وحزب  للفخفاخ.  بديا 
الكتل  اأكر  هو  ال�ضامية  املرجعية 
ويواجه  نائبا(   54 ( ع��ددا  الرملانية 
���ض��ع��وب��ات م��ن ق��ب��ل ���رصك��ائ��ه يف 
“حركة  من  املكّون  احلكومي  الئتاف 
الدميوقراطي”  و”التيار  ال�ضعب” 
نواب  وي�ضعى  تون�س”.  “حتيا  وحزب 
من  توقيعات  جلمع  الأحزاب  هذه  عن 
من  الثقة  ل�ضحب  مذكرة  تقدمي  اأجل 

الذي  الغنو�ضي  را�ضد  الرملان  رئي�س 
املجل�س.  اأعمال  ادارة  ب�ضوء  يتهمونه 
وا�ضع  باهتمام  يحظى  املو�ضوع  وبداأ 
منذ �رّصح  تون�س  العام يف  الراأي  لدى 
ّنه  اأ حزيران/يونيو  منت�ضف  الفخفاخ 
تن�ضط  خا�ضة  �رصكة  يف  اأ�ضهمًا  ميلك 
النفايات  ت��دوي��ر  اإع����ادة  جم��ال  يف 
الدولة.  مع  ا�ضتثماريا  عقدا  ووقعت 
ف�ضله  يف   2014 د���ض��ت��ور  وين�س 
على  الت�ضويت  “ميكن  نه  اأ على  ال97 
طلب  بعد  احلكومة،  �ضد  لوم  لئحة 
ن��واب  جمل�س  لرئي�س  ي��ق��دم  معلل 
من   73 ( الأع�ضاء  ثلث  من  ال�ضعب 
وهو  الأقل”.  نائبا(على   217 اأ�ضل 
احلكومة  من  الثقة  ل�ضحب  “ي�ضرتط 

اأع�ضاء  من  املطلقة  الأغلبية  موافقة 
لرئي�س  بديل  مر�ضح  وتقدمي  املجل�س، 
تر�ضيحه  على  ُي�����ض��اَدق  احل��ك��وم��ة 
تكليفه  ويتّم  الت�ضويت،  نف�س  يف 
بتكوين  اجلمهورية  رئي�س  قبل  من 
عن  الثقة  �ضحب  ويحتاج  حكومة”. 
اأ�ضوات.   109 من  لغالبية  احلكومة 
ق��ّرر  ّن���ه  اأ ث��ن��ني  الإ الفخفاخ  واأع��ل��ن 
عنه  �ضيك�ضف  وزاري  تعديل  اإجراء 
�ضابقة  دعوة  بذلك  راف�ضًا  يام،  اأ خال 
�ضيا�ضية  م�ضاورات  لإجراء  للنه�ضة 

بديل”. �ضيا�ضي  “م�ضهد  اأجل  من 
ق/د

طهران اأمام اختبار اآخر لالتفاق الن�وي

الرئي�س الإيراين: الإدارة الأمريكية 
لي�صت “ثقة” لعقد اأي اتفاق 

قال لدينا خطة لإ�صالح النظام املايل والإداري للتحرر من عب�دّيته

رئي�س ال�زراء العراقي: العتماد 
على النفط جتربة فا�صلة 

نح� 580 األف وفاة و 13.3 ملي�ن اإ�صابة بك�رونا ح�ل العامل

اجلي�س ال�طني الليبي: 

مت اتخاذ خط�ات يف تاأمني املنطقة 
ال�صرقية واحلدودية مع م�صر

الأزمة ال�صيا�صية تتعمق يف ت�ن�س.. 

 “حركة النه�صة” ُتقرر ر�صمًيا �صحب الثقة من حك�مة “الفخفاخ”
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ال�صاعرة والإعالمية وحيدة الطيب يف ح�ار لـ :"التحرير":

كل ن�صاطاتي  يف ترقية الثقافة والرتاث املحلي  
بعني تادل�س  مهد ال�صيخ اجلياليل

بن قناب �صليمان  حاورها  
---------------- 
التحرير  :ملاذا اخرتت 

ال�صعر؟
ن��ه  لأ اخ��ت��ارين  م��ن  ه��و  ال�ضعر 
و  الله  عند  من  موهبة  و  ملكة 
غرك  عن  و  عنك  تعبر  ف�ضاء 
بهذا  ال��ل��ه  يحباهم  مل  م��ن  م��ن 
فيه  اأج��د  متنف�س،  الف�ضل.هو 
و  الفكري  و  النف�ضي  ت��وازين 
تنتهي  ل  الوجدان  يف  �ضفر  رحلة 

احلياة. مبفارقة  اإل 
البداية  كانت  التحرير:كيف 

الق�ايف؟ مع 
بداية  كانت  ال�ضعر  مع  بدايتي 
حني  ترتاح  و  الكتابة،  حتب  طفلة 
يف  ان��ا  و  فكنت  القلم،  جتال�س 
و  مبعرثة  ا�ضياء  اكتب  املتو�ضط 
ا�ضاتذتي  عنها  قال  ن�ضو�ضا... 
عميقة  و  جميلة  ان��ه��ا  حينها، 
�ضني.كنت  م�ضتوى  تتعدى  و 
و  للكتابة  ليا  اجللو�س  اع�ضق 
و  الب�ضيطة  بطريقتي  التعبر 
يف  اكتب  ما  ق��راءة  ي�رصين  كان 
للمدر�ضة  املو�ضمية  املنا�ضبات 

احلفات. خال  املتو�ضطة  او 
و  بالثانوية  موهبتي  ترعرعت 
ارادتي  من  ا�ضاتذتي  ت�ضجيع  زاد 
بكتابة  ف��ب��داأت  ح��م��ا���ض��ي،  و 
اعمق  خواطر  و  ارقى  ن�ضو�س  
امل�ضابقات  خمتلف  يف  ا�ضارك  و 

نذاك. اآ املتاحة  الب�ضيطة  الدبية 
الفا�ضلة  النقلة  اجلامعة  كانت  و 
ال�ضعرية،  هوايتي  تر�ضيخ  يف 
من  بثلة  احتكاكي  ب���داأ  حيث 
يف  املبدعني  و  الن�ضطني  الطلبة 
اأمثال  من  الأدب،  و  ال�ضعر  ميدان 
املدير  �ضبان  بن  اأحمد  �ضتاذ  الأ
دعاين  ال��ذي  للتلفزيون  احل��ايل 

ال�ضعرية  الأم�ضيات  حل�ضور 
و  الثقافية  ال�ضدى  �ضفر  جلمعية 
كل  يف  الدائمة  امل�ضاركة  ثمة  من 
ال�ضعرية،  اللقاءات  و  املنتديات 
الباحث  الفا�ضل  �ضتاذ  الأ كان  و 
اأك��رث  م��ن  م��راب��ط  ال��ق��ادر  عبد 

حينها. يل  امل�ضجعني 
تركزين  ماذا  التحرير:ح�ل 

ال�صعرية؟ م��ص�عاتك  يف 
على  ينزل  ق��د   ، ل��ه��ام  اإ ال�ضعر 
يف  اح�ضا�س  بفي�س  ال�ضاعر 
و  ���ض��ب��ب،  لأي  او  م��وق��ف  اي 
م�ضبقا  يحدد  ان  ميلك  ل  لذلك 
يكتب  التي  املوا�ضيع  نوعية 
يف  ك��ث��را  كتبت  فيها.لكنني 
حبي  و  ل��غ��رت��ي  ال��وط��ن��ي��ات 
كتبت  الر����س،.  لهذه  العميق 
عن  و  ال��وال��دي��ن  ع��ن  ك��ذل��ك 

املجتمع. تناق�ضات 
يف  ب��اع  اي�ضا  للرومن�ضية  و 

. تي با كتا
و  الدعم  التحرير:هل وجدت 
اأي  الت�صجيع يف البداية و من 

جهة؟
�ضعبة،  ت��ك��ون  ال��ب��داي��ات  ك��ل 
و  �ضغرا،  كان  �ضني  ان  خا�ضة 
بقدراتك  يوؤمن  من  جتد  ما  قليا 
اأوىل  تخط  ان��ت  و  موهبتك  و 

جديدة. بتجربة  اخلطى 
�ضجعتني  و  بي   اآمنت  من  اأول 
،هي  الأمام  اإىل  دائما  دفعتني  و 
.كانت  الله  رحمها  العزيزة  اأمي 
قوة  من  اوتيت  ما  بكل  تكافح 
بداعي  لإ املواتية  الظروف  لتوفر 

تعبها و  امكانياتها  قلة  رغم 
ف�ضل  ن��ك��ر  اأ ل  ي�����ض��ا  اأ ل��ك��ن 
ب�ضكل  �ضاهموا  الذين  �ضاتذتي  اأ
الدبية  قدراتي  �ضقل  يف  كبر 
القا�ضمي  ال���ض��ت��اذ  ام��ث��ال  م��ن 

حل�����ض��ن  ال����ض���ت���اذ  و  ���ض��ع��ي��د 
ميلود  ���ض��ت��اذ  والأ بلعرو�ضي 

غرهم.  و  بلمهدي 
التي  الظروف  هي  التحرير:ما 

اأكرث؟ فيها  تبدعني 
بحكم  �ضهلة  تكن  مل  حياتي 
بق�ضاء  ر�ضينا  خا�ضة  ظ��روف 
كلما  فكنت  فيها،  دائ��م��ا  ال��ل��ه 
القلم  اإىل  اأجل���اأ  ���ض��دري  �ضاق 
ورق��ة  على  اآلم��ي  ك��ل  اأح��ط  و 
و  اب���دع،  ح��زين  لأ�ضرتيح.عند 
لكن  ب��دع  اأ اي�ضا  فرحتي  ح��ني 

اأكرث.... بدع  اأ التحدي  عند 
حوزتك؟ يف  ق�ضيدة  التحرير:كم 
اح�ضاء  ال�ضاعر  ي�ضتطيع  ل 
م�ضرته  خ���ال  ق�����ض��ائ��ده  ك��ل 
حمطات  كل  يف  نه  لأ بداعية،  الإ
لدي  لكنني  متاع  له  م�ضرته، 
بعنوان  م��ط��ب��وع   غ��ر  دي���وان 
قرابة  'ي�ضم  املحبة  'م��وا���ض��م 

ق�ضيدة.  150

ق�صائد  لديك  التحرير:هل 
بالفرن�صية؟

باللغة  ق�����ض��ائ��دي  ه��ي  قليلة 
يف  كتبت  مبا  مقارنة  الفرن�ضية 

امللحون و  الف�ضيح 
التحرير:هل فكرت  يف طبع 

�صعر؟ دي�ان 
يتطلب  ���ض��ع��ر  دي�����وان  ط��ْب��ع 
ي�ضتهان  ل  م��ادي��ة  ام��ك��ان��ي��ات 
خال  من  ننا�ضد  اذ  نحن  و  بها، 
،اجلهات  املوقرة  التحرير  جريدة 
الثقافة  وزارة  م��ن  ال��و���ض��ي��ة 
اأمنية  تلبية  و  لينا  اإ لتفات  لا 

. عرة �ضا
التي  املنا�صبات  هي  التحرير:ما 

بها؟ �صاركت 
كل  يف  م�ضاركات  يل  كانت  نعم 
املحلية  والن�ضاطات  املنا�ضبات 
يف  واجلهوية  م�ضتغامن   بولية 
�ضواء  ال��ث��ق��ايف،   التبادل  اط��ار 
تن�ضيط  اأو  اجلواري  الإعام  يف 
ت��ظ��اه��رات ادب��ي��ة ���ض��ع��ري��ة يف 
يل  كان  كما  وامللحون.  الف�ضيح 
الغنية  مهرجان  ترقية  يف  دور 
املرحوم  ا�ض�ضه  ال��ذي  البدوية  
ان  وامتنى  تادل�س.  عني  اجليايل 
لهذا  الولئية  ال�ضلطات  تعيد 
يخدم  ال��ذي  ح��ي��ان��ه،  امل��ه��رج��ان 
وال�ضعر  وال����رتاث  الأ���ض��ال��ة 

مللحون. ا
ق�صيدة  اأحب  التحرير:هي 

اإليك؟
قلبي  اىل  اح��ب  الق�ضائد  ك��ل 
و  افكاري  بنات  جميعها  نها  لأ
الخرى  عن  بنتا  تف�ضل  ل  الم 

لق�ضيدة  ب�ضعف  اميل  لكنني 
من  لهما  ملا  امليمة  و  الوالدين 

قلبي على  خا�س  وقع 
يليق  تكرميا  ُكرمت  التحرير:هل 

�ضحفية؟ و  ك�ضاعرة  بك 
خال  قدمته  م��ا  اجلميع  يعلم 
لل�ضاحة  ال��ث��ق��ايف  م�����ض��واري 
ك��ان  و  مب�����ض��ت��غ��امن.  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
قناعة  مقابل  دون  دائما  عملي 
للدفع  الت�ضحية  ب�رصورة  مني 
يوؤملني  لكنني  الثقايف  بالفعل 
قدر  امل���رء  يعطى  ل  ان  ك��ث��را 
و  عرقه  يثمن  ل  و  فعله  و  قيمته 

عرفان. بكلمة  لو  و  تعبه 
خ��ال��ه��ا  مت  واح�����دة  م���رة  ه���ي 
بكارة  فاطمة  طرف  من  تكرميي 
مبنا�ضبة  �ضابقا  الثقافة  مديرة 
ال��ذي  ال��دع��م  و    ال��ف��ن��ان،  ي��وم 
ل��ق��اه م��ن ط���رف ع��ب��د ال��ق��ادر  اأ
مهرجان   حمافظ  دع��م��ا���س   ب��ن 
خل�رص  لل�ضاعر  امللحون  ال�ضعر 
كل  خ��ال  بدعوتي  خ��ل��وف  ب��ن 
خل�رص  �ضيدي  مل��ه��رج��ان  طبعة 
موؤخرا  دعوتي  ومت  خلوف،  بن 
الفرعي  املكتب  تاأ�ضي�س  حل�ضور 

مب�ضتغامن. اجلزائري  ال�ضعر  لبيت 
بعد  الفنان  ُيَغَيب  اأن  جدا  موؤ�ضف 
،و  مقابل  دون  ا�ضهام  و  عطاء، 
نه  اأكرثلأ العطاء  على  ق��ادر  هو 
نه  فاإ جنب  على  ركن  اإن  و  حتى 
هو  الذي  ب��داع  الإ عن  يتوقف  ل 

روحه. يف  مغرو�س 
مبجلة  التحرير  يف  عملت  لقد 
ل�ضنني  �ضابقا  الظهرة  ال��ولي��ة 
مبا  ���ض��ع��ي��دة  ك��ن��ت  و  ط�����وال، 
بالبحث  فيها  ا�ضهام  من  اأقدمه 
الإعامية  التغطية  و  التاريخي 
جانب  اإىل  التظاهرات  ملختلف 
ال��راق��ي��ة من  ق����ام  الأ م��ن  ث��ل��ة 

باحثني. و  �ضاتذة  اأ و  �ضحفيني 
واميانا  تفان،  و  ب�ضدق  عملت 
يف  دوره  و  الإعام  باأهمية  مني 
على  احلفاظ  و  املجتمعات  بناء 
ذاك���رة الأوط����ان، اج��ت��ه��دت يف 
اأخ��رى  اإعامية  م�ضاريع  حمل 
قيمة  م�ضاريع  ب�ضنوات،  بعدها 
اأرق��ى  مبعية  م�ضمونا  و  �ضكا 
ال�ضحفية  و  الأكادمية  ق��ام  الأ
رغم  لكنها  مب�ضتغامن،  الفنية  و 
اجلهد  و  امل��ح��اولت  من  الكثر 
تبقى  اأن  ظلما  لها  اجلهيد....اأريد 
زال  ما  حلما  تبقى  و  الأدراج  قيد 

يراودين.
لتاأخذ  الكفاءة  حت��ارب  ال��رداءة 
مكرا  مكانها  تاأخذ  فقد  مكانها، 
اأخ��ذ  ب���دا  اأ ت�ضتطيع  ل��ن  لكنها 
هي  دائما  تبقى  نها  لأ مكانتها 
رغم  تفيد  التي  امل�ضافة  القيمة 

ت�ضتفيد. ل  نها  اأ

150 ق�صيدة   التحرير  حياتها يف جمال الإبداع لدي دي�ان �صعري ي�صم اكرث من  ال�صاعرة وحيدة الطيب مب�صتغامن تروي جلريدة 
الرتاث  ترقية  يف  و�صاهمت  م�صتغامن  ولية  تادل�س  عني  ملدينتها  الكثري  قدمت  املحنكة  وحيدة طيب  ال�صاعرة  وملح�ن،  ف�صيح  �صعر 

اإبداعات كثرية ويف  و  انتاجات  لها  الطيب ك�صاعرة  البدوي. وحيدة  املهرجان  رئي�صة جلنة العالم يف جمعية  البدوية ك�نها  والأغنية 
ال�صيق معها هذا احل�ار  لنا  التحرير  فكان  ي�مية   اإليها   امللح�ن.  تقربت  وال�صعر  الف�صيح  ال�صعر  الق�صائد يف  ح�زتها جمم�عة من 

الثقافة  وزي����رة  ���ض��ت  ت��راأ  
وال����ف����ن����ون، م��ل��ي��ك��ة ب��ن 
العا�ضمة،  ب��اجل��زائ��ر  دودة، 
بع�س  م��دراء  �ضم  اجتماعا 
الو�ضاية  حتت  املوؤ�ض�ضات 
الفنانني،  مرافقة  �ضبل  لبحث 
ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي   ال���ظ���رف  يف 
افاد  ح�ضبما  ال�ضحي،  للحجر 

للوزارة. بيان  به 
هذا  خال  دودة  بن  واأ�ضدت 
ح�رصته  -ال���ذي  الج��ت��م��اع 
ال��وزارة  من  اإط��ارات  اي�ضا 
ال�رصوع  بغر�س  تعليمات    --
برامج  وتنفيذ  "ت�ضطر  يف 
املوؤ�ض�ضات  ب��ني  متكاملة" 
"توظيف  اإىل  ودعتها  الثقافية 
الفنانني  لتمكني  قدراتها" 
غر  اأع���م���ال  ت�ضجيل  م��ن 
املن�ضات  يف  لبثها  م�ضبوقة، 

مقابل  املعتمدة،  الإلكرتونية 
م�ضتحقات  م��ن  ال�ضتفادة 

"منا�ضبة". مالية 
�رصورة  على  الوزيرة  واأحلت 
للفنانني  ال��ف��ر���ض��ة  "منح 
للفئة  ل���ض��ي��م��ا  وامل��ب��دع��ني 
بالو�ضعية  ت�����رصرا  الأك��رث 
تنظيم  اإىل  دعت  كما  احلالية، 
ب��داع��ي��ة حم��دودة  ق��ام��ات اإ اإ
ب�����رصط اح����رتام ال��ق��واع��د 
ملواجهة  املعتمدة  ال�ضحية 

كوفيد19-. وباء  تف�ضي 
ت���ي ه���ذا الإج������راء يف  وي���اأ
���ض��ي��اق امل��ت��اب��ع��ة امل��ي��دان��ي��ة 
وزارة  ق��ب��ل  م��ن  ال���دوري���ة 
لن�ضغالت  والفنون  الثقافة 
و  املهنية  ولظروفهم  الفنانني 

. عية جتما ل ا
ق/ث

تذكارية  فنية  لوحة  تزين 
ال�ضعبي  والفنان  للمجاهد 
امل���رح���وم حم��م��د ال��ب��اج��ي، 
ج��ان��ب��ا م��ن واج��ه��ة م��رك��ز 
البحر  ريا�س  ق�رص  الفنون 
ل��روح  ت��ك��رمي��ا   23 -ح�����ض��ن 
ذل��ك  و  ال���راح���ل  ال��ف��ن��ان 
لعيد  ال58  الذكرى  مبنا�ضبة 
.وقد  ال�ضباب  و  ال�ضتقال 
املوري�ضكي  الباط  ا�ضتعمل 
املرحوم  ب��ورت��ري  اجن��از  يف 
1933- ( ال��ب��اج��ي  حم��م��د 
الو�ضط  يف  امللقب   )2003
ب"خويا  ال�ضعبي  ال��ف��ن��ي 
ال��ل��وح��ة  وت���ق���دم   الباز" 
اجنازها  مت  التي  التذكارية 
ال�ضراميك  من  �ضند  على 
الن�ضايل  امل�ضار  ع��ن  نبذة 
كان  ال��ذي  للراحل  الفني  و 
عليهم   امل��ح��ك��وم  ���ض��م��ن 
ال�ضتعمار  قبل  من  بالعدام 
على  كتبت  .كما  الفرن�ضي 
ب��ي��ات  اأ ���ض��ت  املن�ضة  ه��ذه 
يتحدث  للفنان  ق�ضيدة  من 
اميانه  و  قناعته  ع��ن  فيها 
من  بالت�ضحية  ك��م��ج��اه��د 
وحترير  اجلزائر  ا�ضتقال  اجل 
.وك��ان  املقهورة  ال�ضعوب 
ال��ب��اج��ي ق��د ب���داأ م�����ض��واره 
 1940 �ضنة  اأواخر  يف  الفني 
و  الرحمان  عبد  ق��دور  م��ع  
ن��ادي  رواد  م��ن  اي�ضا  ك��ان 
حيث  الإ�ضامية،  الك�ضافة 
الن�ضالية  ب��امل��ب��ادئ  ت�ضبع 
ابجديات  بالنادي  تعلم  .كما 
الأ�ضيلة  ال�ضعبية  املو�ضيقى 

. الوطنية  نا�ضيد  والأ
على  القب�س  ل��ق��ي   اأُ وق��د 
خال   1957 �ضنة  يف  الباجي 
حكم   و  اي��ام،  ال8  ا���رصاب 
نظم   قد  و   . ب��الع��دام  عليه 
ال�ضهرة  اغنيته  ك��ل��م��ات 
يف  وه���و  الزين"  "املقنني 

. ال�ضجن 
حممد  ان�ضم  ال�ضتقال  بعد 
املو�ضيقية  الفرقة  اىل  الباجي 
الوطنية  ل��اذاع��ة  التابعة 
ووا����ض���ل ال��غ��ن��اء وك��ت��اب��ة 
مثل  غناها  التي  الق�ضائد 
و  وغرها   " الطوفان  بحر   "

كبرة. �ضهرة  نالت  التي 
الثقافة  وزي���رة  اأن  وي��ذك��ر 
دودة   ب��ن  مليكة  الفنون  و 
مبنا�ضبة  طالبت  ق��د  ك��ان��ت 
لا�ضتقال  ال58  ال��ذك��رى 
عر  الثقافة  مديريات   من 
من�ضات  اإجناز  الوليات،  كل 
ل�ضخ�ضيات   تكرميا  تذكارية 
جم��الت  يف  حملية  ثقافية 
الأدب  و  الفنون  و  الثقافة 

. والتاريخ 
لوحة  اجناز  الآن  اىل  مت  وقد 
تكرميا  بتلم�ضان  ت��ذك��اري��ة 
الدي��ب  و  ال��روائ��ي  ل���روح  
اي�ضا  و  ديب  حممد  الكبر 
بجيجل  ت��ذك��اري��ة  ل��وح��ة 
ت��ك��رمي��ا ل���روح ال���روائ���ي و 
العيد  ابو  املرتجم  و  القا�س 
بامل�ضيلة  اأجنزت  كما   . دودو 
لل�ضاعر  تكرميا  مماثلة  لوحة 

الزوايل. بن  حممد 
ق/ث

اجتماع لبحث �صبل مرافقة الفنانني
 يف ظل احلجر ال�صحي

ل�حة تذكارية تكرميا لروح املجاهد 
والفنان حممد الباجي 
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اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية غرداية 
دائرة غرداية 
بلدية غرداية 

مديرية التنظيم و ال�ص�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم 
مكتب اجلمعيات 

رقم : 35 / 2020 
و�صل اإ�صهار خا�س بتاأ�صي�س جمعية ثقافية

امل�صماة : جمعية العلم ن�ر 400 م�صكن واد ن�ص� – بلديية غرداية .
امل�دعة بتاريخ :04 /03 / 2020 
رئي�س جمعية ال�صيد : �صحامي العيد 

امل�ل�د بتاريخ 29 / 08 / 1987 ب : غرداية .
الكائن مقرها : م�صكن ال�صيد �صحامي العيد واد ن�ص� – بلدية غرداية 

عن عمر يناهز الـ72 �صنة رحل عنا اأول اأم�س املعلم القدير
البارزة  يف قطاع  ال�ج�ه  اأحد  بن حممد( وه�  �صعيد  معمري   (
الرتبية.ورّبت  لقطاع  الكثري  قدمت  ،التي  بامل�صيلة  التعليم 
الكربى.الفقيد  باجلامعات  اأ�صاتذة  الي�م  هم  متعاقبة  اأجيال 
ووري الرثى ـ وما ع�صانا اإل اأن نطلب له بالرحمة واملغفرة.واأن 

يلهم ذويه خا�صة اأبناءه وبناته ال�صرب وال�صل�ان. 
اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن 

             تعـزيــــة

ال�صركة املدنية املهنية للمح�صرين الق�صائيني لدى جمل�س ق�صاء ورقلة
نهج فل�صطني بنى ث�ر ورقلة 67. 70.96 )029( ، 31. 70.56 )029(

اعالن عن البيع
تعلن ال�صركة املدنية املهنية للمح�صرين الق�صائيني لدى جمل�س ق�صاء ورقلة عن بيع باملزاد العلني للعقار الكائن بحي الطلبة �صكرة 
ورقلة امل�صتمل على حمالت جتارية + م�صكن مب�صاحة قدرها 951.20 م2 لفائدة احلاجز ح�د مي�صة حممد وذلك ي�م26 ج�يلية 

ورقلة. حمكمة   02 رقم  اجلل�صات  بقاعة  11H0 00�صباحا  ال�صاعة  على   2020
                                                                      احل�صر الق�صائي

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية غرداية 
دائرة غرداية 
بلدية غرداية 

مديرية التنظيم و ال�ص�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم 
مكتب اجلمعيات 

رقم 33 / 2020 
و�صل اإ�صهار خا�س بتاأ�صي�س جمعية حملية 

امل�صماة : جمعية التنمية حلي 400 م�صكن واد ن�ص� – بلدية غرداية .
امل�دعة بتاريخ 04 / 03 / 2020 

رئي�س اجلمعية ال�صيد : ر�صي�ي خالد 
امل�لد بتاريخ : 21 / 09 / 1980 ب : غرداية 

الكائن مقرها : م�صكن ال�صيد : ر�صي�ي خالد واد ن�ص� – بلدية غرداية

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية غرداية 
دائرة غرداية 
بلدية غرداية 

مديرية التنظيم و ال�ص�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم 

مكتب ال�ص�ؤون العامة 
رقم : 39 / 2020 

و�صل اإ�صهار خا�س بتجديد جمعية ثقافية 
امل�صماة : جمعية ال�صرفة الثقافية – بلدية غرداية 

امل�دعة بتاريخ : 18 / 02 / 2020 
رئي�س اجلمعية ال�صيدة : م�صقم فريوز 

امل�ل�دة بتاريخ 05 / 11 / 2000 ب : غرداية 
الكائن مقرها : حي 300 م�صكن واد ن�ص� رقم 01 – بلدية غرداية

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية اجللفة                                                                                                                        
دائرة م�صعد                                                                                                                           
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جمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية 
م�صتخرج ال�صند التنفيذي و قائمة ال�صروط

املادة 749 ق.اأ.م

نحن الأ�صتاذ املح�صر الق�صائي الع�ص� بال�صركة املدنية املهنية للمح�صرين الق�صائيني لدى اخت�صا�س جمل�س ق�صاء ورقلة الكائن مكتبه نهج فل�صطني بني ث�ر ورقلة امل�قع اأدناء .بناءا 
على طلب :ح�د مي�صة حممد ال�صاكن بحي الروي�صات ورقلة -  بناء على امر  احلجز على العقار املمه�ر بال�صيغة التنفيذية ال�صادر عن حمكمة ورقلة بتاريخ: 15 /2017/07 حتت 
رقم: 17/1096 ل�صالح ح�د مي�صة حممد �صد/ ق�يدر خليفة ال�صاكن حي الطلبة �صكرة ورقلة املتمثل يف العقار عبارة بناية تتك�ن من طابق ار�صى و طابقني  عل�يني متب�عني 
مب�صاحة غري مبنية حماطة ب�ص�ر ارتفاعه اأربعة اأمتار حيث الطابق الأر�صي يتك�ن من حمالت جتارية ، و ار�س حماطة غري مهياأة ، و م�صكن قدمي م�صتعمل كا�صطبل، اما الطابق 
الأول فيتك�ن من م�صكنني مكتملني البناء ، و الطابق الثاين يحت�ي على م�صكن و�صطح م�صتعمل و حماط ب�ص�ر من الجر ارتفاعه 2.60 م ، حيث امل�صاحة املبنية يرتبع على م�صاحة 
اجمالية قدرها 951.20 م2 و باقي امل�صاحة عبارة عن �ص�ارع و ف�صاء، و الثابت بعقد �صهرة بتاريخ 92/04/08 19 ، حجم 83 رقم 32 م�صاحة 1218م-2  -يقع العقار حمل 
احلجز مبنطقة ح�صرية بال�صارع الرئي�صي منطقة �صكرة امل�ؤدي اإىل الطريق املزدوج الرابط بني بلدية الروي�صات و و�صط مدينة ورقلة ، حيث يتميز بحركة جتارية دوؤوبة و تت�فر 
به كل املرافق ال�صرورية للحياة الكهرباء الغاز املاء الطريق ، الهاتف ، و غريها من املرافق الأخرى ، حيث اأن هذا العقار له اأربعة واجهات ، حتيط به طرق معبدة من كل جهة 
ح�صب التقرير التق�مي املعدة من طرف اخلبري جغاب م�صع�د امل�دعة لدى حمكمة ورقلة بتاريخ 2018/09/04 حتت رقم 18/348 ، و الذي حدد ال�صعر الفتتاحي لها و الذي 
تبداأ به املزايدة ،0 0،0 0 486.0 53 دج ، )ثالثة و خم�ص�ن ملي�ن و اربعمائة و �صتة و ثمان�ن الف دينار حزائري (.- - مبقت�صى امر بتجديد جل�صة البيع ال�صادر بتاريخ 
2020/03/01 ال�صادر عن رئي�س حمكمة ورقلة و م�صم�نه )تاأمر املحكمة بتاأجيل جل�صة البيع يف2020/07/26 بقاعة اجلل�صات رقم 02 مبقر حمكمة ورقلة كتاريخ للبيع باملزاد 
العلني للعقار على ال�صاعة: 00 :11 �صباحا). - على اأن تبدا املزايدة بالثمن الأ�صا�صي بعد خ�صم الع�صر و املقدر 0 0.0 40 48.137 دج - - اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�صر 
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مديرية التنظيم وال�ص�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام.

مكتب امل�ؤ�ص�صات امل�صنفة واملهن املنظمة

اإن وايل ولية ب�صكرة
وباقرتاح من ال�صيد/ مدير التنظيم وال�ص�ؤون العامة يقرر

اجلديد  ال�صكني  احلي  يف  الكائن  باملحل  مقهى  ا�صتغالل  م�صروع  يف  عدمها  اأو  املالئمة  اإثبات  ح�ل  علني  حتقيق  فتح  يف  ي�صرع   : الأوىل  املادة 
بب�زيت�نة املعروف حاليا بحي خطاب عبد احلفيظ بلدية �صيدي عقبة  ، من طرف ال�صيد/ جالل وليد ملدة خم�صة ع�صر )15( ي�ما متتالية. 

املادة 02: يعني ال�صيد/ ن�صيب کمال مهند�س دولة يف الهند�صة املدنية حمافظا حمققا للم�صروع املذك�ر اأعاله.
املادة03: يفتح مبقر البلدية �صجل، مرقم وم�ؤ�صر عليه خا�س بتدوين مالحظات امل�اطنني مرف�قا مبلف امل�صروع ميكن الطالع عليه يف اأوقات 
العمل با�صتثناء اأيام العطل و الأعياد. املادة04: ين�صر الإعالن اخلا�س بهذا التحقيق يف اإحدى ال�صحف الي�مية الإعالمية على ح�صاب �صاحب 
امل�صروع. املادة 05: بعد انتهاء مدة التحقيق امل�صار اإليه اأعاله يغلق املحافظ املحقق �صجل التحقيق بعد اإبداء راأيه وكذا راأي رئي�س املجل�س 
ال�صعبى البلدي وتر�صله اإىل امل�صلحة املعنية بال�لية.املادة 06: يكلف ال�صادة الأمني العـام لل�لية، ، مدير التظيم وال�ص�ؤون العامة ،رئي�س 
دائرة �صيدي عقبة ورئي�س املجل�س ال�صعبي لبلدية �صيدي عقبة ، واملحافظ املحقق كل فيما يخ�صه بتنفيذ هذاالقرار الذي �صي�صدر يف ن�صرة 

 التحرير 2020/07/16 القرارات الإدارية لل�لية.

قرار رقم :573 م�ؤرخ يف :
م�صروع  يف  عدمها  اأو  املالئمة  اإثبات  ح�ل  علني  حتقيق  فتح   : يت�صمن 

ا�صتغالل مقهي ببلدية �صيدي عقبة ال�صيد / جالل وليد
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عدو  اأمام  قاطبة  الأر�س  �ضعوب  لتغدو 
ل  فرو�ضي  كائن  عن  عبارة  هو  واح��د 
املفاجئة  خم��اط��ره  م��ن  للتوقي  �ضبيل 
والطارئة اإل باحتاد العامل كله احتادا عاجا 
اأو  فل�ضفية  مقدمات  اإىل  فيه  حاجة  ل 
لر�ضم  فيه  وقت  ل  كما  نظرية  طروحات 
م�ضالح  وتقدير  دولية  ا�ضرتاتيجيات 
ذاتية، لأن اخلطر املحدق بنا ل يعطينا وقتا 
عليه،  والبناء  الفائت  وا�ضتدراك  للتاأين 
اجلد  حممل  على  يوؤخذ  اأن  ينبغي  ما  وهو 
نرى  ونحن  مذهولني  نكون جمددا  ل  كي 
على  الب�رصي  العلم  اأنتجه  ما  حم�ضات 
اأمام  عاجزة  تقف  وده��ور  ع�ضور  مدى 

الفرو�ضي. الكائن  خطر 
اإىل  اليوم  الإن�ضاين  الفكر  و�ضل  ولقد 
التكنولوجي  تطوره  فيها  يعد  مل  مرحلة 
ال�ضراين للف�ضاء وك�ضفه لأ�رصار  وغزوه 
حالة  خللق  كافيًا  البحار  واأعماق  الأر�س 
هو  وها  الب�رصي.  العي�س  يف  الطمئنان 
البال  مذهول  الأيدي  مكتوف  اليوم  يقف 
فرو�س  مع  ي�ضتطيع  ل  العقل  معقود 
كورونا ه�ضا ول ن�ضا، ول قادرا على فعل 
والتوقي  الح��رتاز  �ضوى  م�ضاد  اإجرائي 
املتقدمة قبل  الدول  الفرو�س يجتاح  بينما 

غرها نا�ضبًا خيامه يف عقر دارها.
يكون  اأن  احتمال  هو  تقدم  مما  والأغ��رب 
بعد  ما  الكائنات  من  النوع  ه��ذا  مثل 
يف  العامل  لغزو  وحا�رصا  متوفرا  املجهرية 
ع�س  فما  اإنذار،  �ضابق  دون  من  حلظة  اأي 

اأن نفعل؟.
الأعمال  باإيقاف  منه  نتوقى  اأن  يكفي  هل 

وامل�ضالح و�ضد املنافذ واملمرات؟.
وما بالنا لو اأن الفرو�س نف�ضه طور نف�ضه 
وعاد لنا جمدداً اأو اأتى باآخر معه م�ضطورا 
يف  ليماهيه  ي�ضابهه  ل  جديدا  اأو  عنه 

خطورته غازيا العامل مثله واأ�ضد؟.
فهل نعيد الكرة بالحرتاز والوقاية؟.

وما ال�ضامن حني نق�ضي عليه اأنه لن يعيد 
اأو  الكرة يف العام نف�ضه اأو يف غره قريبا 

اأو �ضتاء؟. بعيدا �ضيفا 
بنا م�ضاألة اجتياح فرو�س كورونا  لو اأننا قلَّ
حلياتنا على الأوجه كافة وقّدرنا احتمالت 
لوجدنا  الأر�س،  �ضعوب  م�ضالح  تهديده 
عنده  نقف  اأن  ينبغي  اآخر  وجهًا  هناك  اأّن 
مليًا لنتاأمله متدبرين اأمره على روية لكي 
ناأخذ منه العظة، وهو اأّن معركة العامل مع 
يتحد  مل  ما  ل�ضاحلنا  تكون  لن  الفرو�س 
اخلطرة  ال�ضحية  املع�ضلة  هذه  اإزاء  العامل 

الرهيبة. والبيولوجية 
التي  الكرى  دوله  العامل  باحتاد  واملعني 
ال�ضغرى  دول��ه  مع  تتكاتف  اأن  ينبغي 
اأخاقيا  حمتما  الحتاد  بو�ضف  وال�ضعيفة 
كان  وما  وحياتيا،  معي�ضيا  يكون  اأن  قبل 
وفقرة  نامية  دول  من  يتاأتى  اأن  للفرو�س 
اأن دول كرى هيمنت عليها فرتكتها  لول 
الذي  والعامل  والأوبئة،  لاأمرا�س  نهبا 

بقوى  نف�ضه بني دول متقدمة  انق�ضم على 
الإمكانيات  �ضعيفة  ودول  مذهلة  مادية 
القدرات،  ومعدومة  ومغلوبة  منتهكة 
على هذا العامل اأن يعلم اأن )م�ضر الب�رصية 
يفرق  ل  يهددها  الذي  اخلطر  واأن  واحد، 
وبليد  ومتفوق  وق��وي  وفقر  غني  بني 
و�ضناعي  ومتخلف  ومتقدم  و�ضعيف 
وموؤمن  بحري  وغ��ر  وبحري  وزراع��ي 
و�ضمايل  واأبي�س  واأ���ض��ود  موؤمن  وغ��ر 

وجنوبي وا�ضتعماري وحترري(.
اأن  اإل  مبجموعه  العامل  هذا  اأمام  عاد  وما 
�ضبيل  اإمكانياته يف  ر  وي�ضخيِّ يوحد جهوده 
م�ضالح  فيها  حمتملة،  كونية  اأخطار  درء 
دول  بخ�ضائر  مرهونة  الكرى  ال��دول 
تقف  الكرى  ال��دول  هي  وه��ا  �ضغرى، 
يف  النظر  معيدة  كورونا  اأمام  م�ضت�ضلمة 
اأّن  هيمنتها على العامل وقد اأدركت حقيقة 
يجعل  ما  ال�ضغر  من  نعي�ضه  الذي  الكون 
اأق�ضى  يف  يعي�س  ال��ذي  الفرد  م�ضر 
فرد �ضاكن يف  ال�ضحراء موؤثراً يف م�ضر 
الفقرة  ال�ضعوب  واأّن  املنتجعات،  اأبهى 
غرها  تناف�س  اأن  عليها  ي�ضتحيل  التي 
البتكار  اأو  الع�ضكري  الت�ضلح  �ضباق  يف 
اأن  لها  الف�ضائي  التحدي  اأو  ال�ضناعي 
له  اآخر مل حت�ضب  جانب  من  تكون خطرة 
بوؤرة  اأن تكون  الكرى ح�ضابًا وهو  الدول 
ما هو مقلق وغر  اإليها كل  ُت�ضدر  رهيبة 

اآمن.
الرقمية خر دليل واأكر  الثورة  لقد كانت 
ل  اأن  املتقدم  العامل  اكت�ضف  فيه  تعبر 
العامل  اإىل  و�ضولها  متنع  اأن  ميكنها  حدود 
غر املتقدم كما اأن ل حواجز اأو معابر ميكن 
املرحلة  انتهت  وهكذا  عليها،  ت�ضيطر  اأن 
الهيمنة  فيها  كانت  التي  ال�ضتعمارية 
مرحلة  وج��اءت  وا�ضتيطانية  ع�ضكرية 
التكنولوجيا  اجتاحت  ا�ضتعمارية  بعد  ما 
الرقمية فيها كل مكان،  و هو ما ا�ضتدعى 
الرقمية  للتكنولوجيا  امل�ضدرة  الدول  من 
وتعرتف  والتعاي�س  بالندماج  تقر  اأن 
مبتطلبات  اآخذة  والتعدد  النفتاح  ب�رصورة 

ما بعد العوملة.
وم��ع ظ��ه��ور ف��رو���س ك��ورون��ا ال��ي��وم 
حتٍد  اأمام  العوملة  بعد  ما  املرحلة  اأ�ضبحت 
يواجه  وهو  اأ�ضغر  العامل  �ضار  فيه  اأكر 
اخلطر نف�ضه، وكاأن ما حذر منه )فوكوياما( 
لأن  توقع،  كما  يكن  مل  العامل  نهاية  عن 
ول  اأخر  تاريخ  بوجود  تكون  لن  النهاية 
بيولوجي  جزيء  بوجود  واإمنا  اأخر،  اإن�ضان 
ثم  ومن  واأعقدها،  املجاهر  اأ�ضخم  يتحدى 
تاريخ جديد  )ببداية  اأن يفكر  به  كان حريا 
يحت�ضي  اأن  ل  جديد  واإن�ضان  جديد  وعامل 

واهما نخب انت�ضار وهمي(.
ومفكريه  ال��ع��امل  ق���ادة  على  ال��واج��ب 
عنهم  نازعني  يتكاتفوا  اأن  هو  وفا�ضفته 
اإىل  ناظرين  وال��ت��ك��ر،  التفوق  اأقنعة 
يواجهون  وهم  بعقانية  الب�رصية  احلياة 
اإل  لدرئها  �ضبيل  ل  كونية  مع�ضات 
الجتماعية  مرحلته  يف  ال��ع��امل  ب��احت��اد 

اجلديدة. التاريخية 
وحروب  اإبادات  تعد  مل  الب�رصية  فماآ�ضي 
العقل  هو  بل  العاملي،  ال�ضتبداد  ي�ضببها 
عقانيته  من  جترد  الذي  نف�ضه  الب�رصي 
كانت  واإذا  كارثيته،  بنف�ضه �ضوب  متجهًا 
اأفكر( )لديكارت( ومقولة )الله  )اأنا  مقولة 
على  جوابني  )ل�ضبينوزا(  الطبيعة(  اأي 

اليوم  فاإنهما  زمانهما،  يف  راهنة  اأ�ضئلة 
نف�ضه  �ضيدمر  عامل  على  اأي�ضا  جوابان 
واقعيته  عقانية  ول  عبقريته،  بع�ضف 
فيها  التي  التاريخية  مرحلته  فهم  يف 
يتجاوز  جديد  عهد  على  مقبلة  الب�رصية 
ليدخل  ال�ضرانية  بعد  وما  العوملة،  بعد  ما 
ما  كو�ضمولوجية  ميتافيزيائية  مرحلة  اإىل 
ل  فيها  نرى  اأخاقي  كتحد  كورونية  بعد 
الطبيعة  فيها  عقانية  ل  بحتمية  مبالتنا 

تتطور تطوراً حد�ضيًا ما فوق العقل.
كورونا  فرو�س  اأمام  اليوم  العلم  اإن عجز 
والعقلي،  للعلمي  مناه�ضة  هو  امل�ضتجد 
قوى  تاأفل  و  والهيمنة  القوة  تتقهقر  به 
ب�ضكل  راكعة  والرهيبة،  املتطورة  الإنتاج 
املوجعة  احلقيقة  معرية  وق�رصي،  رجعي 
وهي اأّن ما ُبذل من اأجل دمار الإن�ضان اأكرث 
مما بذل من اأجل احلفاظ عليه، واأّن الت�ضابق 
على  الت�ضابق  من  اأكرث  كان  الت�ضلح  على 
كورونا  فرو�س  هو  وها  الب�رص،  رفاهية 
مليون  )بخم�ضني  الإن�ضان  من  اأ�ضعف 
مفرتق  اأم��ام  اليوم  الب�رصية  ي�ضع  م��رة(، 
الأخاق  فيه  جديد  علمي  اأخاقي  طريق 
هي نتاج العلم ونتيجته معًا، واأّن التعاي�س 
لتكون  حتميًا  يكون  اأن  ينبغي  بينهما 
ولي�س  للعامل،  اجلديد  املحرك  هي  الأخاق 

التاريخ. الهيمنة على 
ن�ضف  يقارب  ما  يقبع  الذي  الوقت  ففي 
وُتقفر  بيوتهم  جدران  وراء  العامل  �ضكان 
ال�ضوارع من �ضكانها وحتطُّ الطائرات يف 
تبدو  احلركة،  عن  العامل  ويكفُّ  مهاجعها 
الب�رصية وكاأنها على اأهّبة قطيعة تاريخية 
اأجرها  قد  و  وحا�رصها،  ما�ضيها  مع 
فرو�س كورونا )حاكم الأر�س حاليا بدون 
والتنازل  عاداتها  تغير  على  منازع(  اأي 
احلقوق  ملفهوم  الظهر  واإدارة  حرياتها  عن 
التنوير  ع�رص  اأ�ضاعه  الذي  الأ�ضا�ضية، 
املبادئ  قوانني  عليه  و�ضادقت  الأوروبي، 
املتحدة. الأمم  و�ضعتها  التي  الأ�ضا�ضية 
الأوروبية  الدول  اأغلبية  يف  �ضاهدناه،  فما 
اأمة  باأنها  تتباهى  التي  بالذات  واأمركا 
من  الدول،  من  وغرها  احل�ضارة  و  العلم 
ترك )كبار ال�ضن ميوتون يف بيوت امل�ضنني 
الأنظمة  لأّن  لهم(،  العون  يد  مّد  دون  من 
النهيار،  على  �ضارفت  هناك  ال�ضحية 
لكل  تنف�س  اأجهزة  توفر  ال�ضعب  ومن 
املر�ضى، ي�ضر اإىل حقيقة فاجعة - اإ�ضافًة 
اإىل حقائق عّدة اأخرى على راأ�ضها ه�ضا�ضة 
الأول،  العامل  بلدان  يف  ال�ضحية  الأنظمة 

ا�ضطلح  ما  اأو  الفقرة،  بالبلدان  فكيف 
على ت�ضميته �ضابقًا بدول العامل الثالث!.

هي قدرة العامل املعا�رص على غ�ّس النظر 
احلياة  حّق  على  باملحافظة  اللتزام  عن 
بو�ضفه احلّق الأ�ضا�ضي الأول لكل اإن�ضان، 
اأو  ديانته،  اأو  طبقته  اأو  )عرقه  كان  مهما 
ما  كل  من  والأهم  الأيديولوجي(،  معتقده 
فامل�ضّن  العمرية،  فئته  كانت  مهما  �ضبق، 
وُتَعَدّ  احلياة  بحّق  يتمتع  ال�ضاب  مثل  مثله 
اإلزامية  احلّق  هذا  على  للحفاظ  م�ضاعدته 
الديانات  ك��ل  ح�ضب  �رصعي  واج��ب  و 

ال�ضماوية. 
احلّق  بهذا  ت�ضحية  لاأ�ضف  ن�ضهد  لكننا 
وكذلك  الغربية،  الدميقراطيات  اأعرق  يف 
يف الدول التي حتكمها اأنظمة ديكتاتورية 
عن  ون�ضمع  نرى  اإّننا  دميقراطية،  �ضبه  اأو 
بذبحة  امل�ضابني  وكذلك  امل�ضنني،  اآلف 
ال�ضحي  اجلهاز  لأّن  ميوتون  حاّدة،  �ضدرية 
ونقلهم  م�ضاعدتهم  عن  عاجز  بلدانهم  يف 
اأْوىل  مر�ضى  فهناك  امل�ضت�ضفيات،  اإىل 
بامل�ضاعدة، مِمَّن يقبعون يف امل�ضت�ضفيات اأو 
من ال�ضباب الذين هم الأقوى و"الأ�ضلح" 
ع�رصاً  نعر  اإّننا  لل�ضفاء،  قابلية  والأكرث 
اإن�ضانية  يت�ضّلح مبفاهيم وقيم فا�ضية و غر 
ما  بكل  احلائط  عر�س  ت�رصب  جديدة 
حقوق  و�رصعة  الأنوار  فل�ضفة  اإليه  دعت 
اأمر خميٌف، بل مثٌر للفزع،  الإن�ضان، وهو 
من  الدرك  هذا  اإىل  الإن�ضانية  تنحدر  اأن 

�ضّلم القيم بدون مبالة، فاأي حياة هذه؟.
اإىل  الإن�ضانية  عودة  بالفعل  تتحّقق  هل  و 

ه "طبيعيًا"؟. ما كانت ُتعدُّ
الإن�ضانية  اإىل زمن تكون فيه  اأننا نعر  اأم 
ال�ضتبداد  اإىل ع�ضور  القهقرى  قد عادت 
فيها  وت�ضود  احلريات  فيها  ُتخَنق  التي 
ال�رصاعات التي قد ي�ضعلها اجلوع وفقدان 
يف  املوارد  على  التقاتل  وازدياد  الوظائف 
ق�رصة  جمرد  الدميقراطية  فيه  تبدو  عامل 
عامل  اإىل  كورونا  وباء  بها  ح  طوَّ خارجية 

الن�ضيان؟.
الأ�ضباب  عن  النظر  وبغ�سيِّ  ذلك،  ومع 
ال��ذي  الكارثي  الو�ضع  لهذا  الفعلية 
عبثت  التي  الإن�ضان  يد  ف��اإّن  نعي�ضه، 
بالطبيعة، واقرتبت من احلدود التي تف�ضل 
الإن�ضان  عامل  عن  الّرية  احليوانات  عوامل 
احلدود  وزحزحة  للبيئة  امل�ضتمر  والتدمر 
امل�ضوؤول  غر  والعبث  البيئي  النظام  يف 
اأ�ضلحة  لتوفر  واجلراثيم  بالفرو�ضات 
بع�ضًا،  بع�ضهم  الب�رص  بها  يدّمر  بيولوجية 

ملا  مبا�رصة،  غر  اأو  مبا�رصة،  اأ�ضباب،  هي 
اليوم. نعانيه 

امل�ضتمران،  والتمدين  التحديث  اأدى  كما 
اجتثاُث  وكذلك  الطبيعة،  يدّمران  الّلذان 
احل��ي��وان��ات  بيئات  وت��ق��ري��ُب  ال��غ��اب��ات 
غر  والقرتاُب  بع�ضًا  بع�ضها  من  الّرية 
اإىل  البيئات،  لاإن�ضان من هذه  ال�رصوري 
الكائنات  من  وغرها  الفرو�ضات  انتقال 
حيوان،  اإىل  حيوان  من  ال�ضاّرة،  الدقيقة 
وهو   الإن�ضان.  اإىل  احليوان  من   ، ثمَّ ومن 
حالة  يف  حدث  يكون  قد  ال��ذي  ال�ضيء 
�ضالت  بع�س  يف  وقبله  كوفيد19- 
ة، مثل �ضار�س ومر�س  التاجيَّ الفرو�ضات 

واإيبول.
وُجرنا  دّم��رن��اه��ا  بالطبيعة،  عبثنا  لقد 
الب�رصية  و�ضت�ضهد  علينا.  فجارت  عليها، 
ك��وارث  املقبلة  والعقود  ال�ضنوات  يف 
اأهل  ج�ضع  بها  يت�ضّبب  خطرة  جد  اأخرى 
الكوكب  لهذا  مراعاتهم  وعدم  الأر���س 
والغذاء  الهواء  لهم  يوّفر  الذي  ال�ضديق 
�ضيذوب  اأنه  املوؤكد  فمن  واجلمال،  واملتعة 
من�ضوب  ويرتفع  القطبني  يف  اجلليد  
مدٌن  فُتغمر  واملحيطات،  البحار  يف  املياه 
للح�ضارة  منارات  الأيام  من  يومًا  كانت 
الأر�س،  حرارة  �ضرتتفع  كما  والعمران، 
، يومًا بعد يوم،  في�ضبح العي�س م�ضتحياً 

على هذا الكوكب.
ل  ب�رص  يبقون  لاأ�ضف،  الب�رص،  لكن 
الأعظم  التهديد  يردعهم  ول  يّتعظون، 
غني  بني  ق  يفريِّ ل  قاتل  وباء  ميّثله  الذي 
اأو  ال��ت��ق��ّدم  مب��ع��دلت  يهتّم  ل  وف��ق��ر، 
الأديان  اأو  الأعراق،  اأو  الطبقية،  الفوارق 
اأو الأيديولوجيات، اإّنه يهّدد الوجود نف�ضه 
�ضيء،  على  يلوي  اأن  دون  من  وينت�رص، 
�ضابحًا يف الهواء الذي نتنف�س، حاّطًا على 
الأ�ضطح ومقاب�س الأبواب، على ما ناأكل 
ون�رصب، على ماب�ضنا واأيدينا ووجوهنا.

فامل�ضهد اخل�ضي�س للدول التي تتقاتل، بدًل 
هذه  تهزم  لكي  بينها،  ما  يف  التعاون  من 
احلاجة  على  ال�ضوء  يلقي  العاملية،  النازلة 
على  القائمة  العوملة  ه��ذه  تفكيك  اإىل 
نتجّنب  اأن  اأردن��ا  اإذا  عاملّية،  وبناء  الربح 
توّفر  الكرى  الأزمة  هذه  فاإّن  النقرا�س، 
القيود  من  اأنف�ضنا  نحّرر  لكي  فر�ضًا  لنا 
متامًا،  الأيديولوجية، ونت�ضّور عاملًا خمتلفًا 
ونتحّرك قدمًا من اأجل �ضنعه لكي نعي�س 

يف اأمن و �ضام و رخاء".
                                       ..يتبع..

تط�ر فريو�س ك�رونا امل�صتجد مب�ا�صفات خارقة و عابرة للم�صافات فتاك ل يرحم..
      فريو�س ك�رونا امل�صتجد هبة اخل�ف التي جتتاح عاملنا ترويعًا، وكان�ن الفزع الذي يقلقنا وينذرنا وا�صعًا كل اجنازاتنا على املحك، مزعزعًا قل�ب الب�صر مقلقًا حياتهم مقيدًا دينامكية 
حا�صرهم، زارعًا الذعر اأمام القادم من اأيامهم، قا�صيًا عليهم م�صاجعهم، غري رحيم بهم وه� يرهب عق�لهم وخميلتهم بكل ما ه� وخيم ومريب ومزعج 

وج�صيم، و ما بالك من تط�ر �صاللته للمدى القريب مب�ا�صفات جديدة جد خطرية و خارقة للب�صرية جمعاء عرب املعم�رة.

حممد  الأمني غــــرنا�س

اجلزء الثاين
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حـدث وال حـرج
�صباب حي م��صى 

رداح بخن�صلة 
يبدع�ن جدارية 

عمالقة حتاكي 
تاريخ اجلزائر 

دع�ات زفاف يف كمامة

صـــورة و تعــليق 

اأبدع �ضباب حي مو�ضى رداح 
بعا�ضمة الولية خن�ضلة ، يف 

تزيني مدخل احلي بجدارية ثورية 
مت�ضبعة باأفكار و قيم ثورة 01 
نوفمر 1954 ، و باإمكانياتهم 

اخلا�ضة ، يف مبادرة ا�ضتح�ضنها 
اجلميع، اجلدارية  باألوان طبيعية 

متنا�ضقة ، حيث ر�ضم ال�ضباب 
جدارية عماقة  برزت فيها 

تعاليم احلرية ، كما حتاكي تاريخ 
اجلزائر فهي ر�ضالة للجيل احلايل 
للحفاظ على الأمانة و التم�ضك 

بالعهد، لتحقيق اآمال ال�ضهداء 
و املجاهدين ، وعّر �ضكان احلي 

عن �ضعادتهم بهذه املبادرة ، على 
اأن يتم تعميمها يف جميع اأزقة و 

�ضوارع احلي و  الولية ككل..

امل�صاريع نائمة بق�صنطينة 
ما تزال م�شاريع  اإجناز 3200 

�شكن من �شيغة الرتقوي 
املدعم مبنطقة الرتبة 

بق�شنطينة، تراوح
 مكانها منذ قرابة ثالث 

�شنوات، حيث طالب املكتتبون 
وزارة ال�شكن بالتدخل 

العاجل للدفع بهذا الربنامج 
امل�شجل منذ عام 2011، فهل 

من جميب.

وفاة موؤ�ش�س “�شكايب” مبر�س “غري 
معروف”

تويف رجل الأعمال الإ�ضتوين و امل�ضتثمر و املرمج، الذي كان اأحد 
موؤ�ض�ضي موقع خدمة “Skype” ال�ضهر، تيوفو اأنو�س،عن عمر يناهز 

48 عاما.وح�ضب موقع “News.err.ee” فاإن �ضبب وفاة رجل الأعمال 
كان “مر�ضا غر معروف”، ومع ذلك بناء على طلب الأ�رصة، مل يتم 

 Skype تقدمي تفا�ضيل اأ�ضباب الوفاة.و قد بداأ جناح اأنو�س باإن�ضاء
مع اأ�ضدقائه الثاثة. بعد ذلك، �ضارك بن�ضاط كم�ضتثمر يف العديد 

Amb -  نن امل�ضاريع التجارية.يف اأوت املا�ضي، منت قيمة اأ�ضول
ent Sound Investments )ASI(، وهي �رصكة ا�ضتثمارية من 
موؤ�ض�ضي Skype ال�ضتونيني امل�ضاركني، بن�ضبة 17.5 باملائة على 

اأ�ضا�س �ضنوي اإىل 131 مليون يورو.يف عام 2010، ح�ضل اأنو�س على 
و�ضام النجمة البي�ضاء من الدرجة اخلام�ضة من   قبل رئي�س اإ�ضتونيا.

فريو�س "الإيدز" يعالج ◄
جينيا "طفل الفقاعة"

متكن علماء 
م�شت�شفى 

تيني�شي 
االأمريكي 
من عالج 
اأطفال   8
م�شابني 

بنق�س املناعة 
امل�شرتك، اأو ما يعرف بطفل الفقاعة..

وذلك با�شتخدام فريو�س االإيدز لت�شنيع 
عالج باجلينات لي�شفى االأطفال بالكامل 

خالل �شهر، ويفتح �شبيال لعالج اأمرا�س 
م�شتع�شية..

حمكمة وهران: �صهام 
اجلاب�نية اأهانت رم�ز 

الث�رة وال�صهداء
اأ�شدرت حمكمة وهران، بيانا اأم�س  االأربعاء، ك�شفت من 

خالله تفا�شيل توقيف املغنية " �شهام اجلابونية" التي 
�شنعت احلدث موؤخرا، بعد " الفيديو" الذي �شورته 

مب�شت�شفى وهران.
وتتم متابعة املغنية بالتهم التالية: اإهانة موظف اأثناء 
تاأدية مهامه، اإهانة هيئة نظامية، القذف، التقاط �شور 

ون�شرها بغري اإذن �شاحبها وامل�شا�س برموز ثورة التحرير 
الوطني.

لالإ�شارة فقد مت اإيداع املعنية احلب�س املوؤقت ، من قبل 
وكيل اجلمهورية

بقلم: بلقاسم جمال 



15 دج   2043   •  الثمــن  •  العــــدد  الثامنة    •   الربيد االإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  اخلمي�س 16 جويلية    2020 م  املوافـــــق لـ    25   ذو القعدة    1441 هـ    •  ال�شنة 

16 وهران 29ق�شنطينة 31ورقلة 46الوادي 42اجلزائر 38حالـة الطقـس

الفجر 03:46  الظهر 12:36   الع�شر 16:18   املغرب 19:38  الع�شاء 21:13مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

اإ�صراك امل�ؤ�ص�صات امل�صغرة يف معاجلة النفايات ال�صناعية مبناطق اجلن�ب
وزارة الطاقة ُتعّول على حتويلها اإىل ن�شاطات خللق منا�شب ال�شغل

لوؤي ي
----------------------

و تراأ�س وزير الطاقة، عبد املجيد عطار 
ن�شرية  البيئة،  وزيرة  مع  عمل  اجتماع 
بن حراث تقرر خالله تن�شيب جمموعة 
بدرا�شة  تكلف  م�شرتكة  قطاعية  عمل 
البيئة،  حول  ال�شناعية  الن�شاطات  اآثار 

ح�شبما اأفاد بني بيان لوزارة الطاقة.
الطاقة  وزارة  مبقر  االجتماع  عقد  و 
بالبيئة  املكلف  املنتدب  الوزير  مب�شاركة 
و  ال�شيخ  �شيدي  اآل  حمزة  ال�شحراوية، 
الوزير املنتدب لدى الوزير االأول املكلف 
و  �شيافات  ن�شيم  امل�شغرة،  باملوؤ�ش�شات 
و  �شوناطراك  جممعي  ممثلي  من  عــدد 

�شونلغاز.
التن�شيقي  االجتماع  اأن  البيان  اأو�شح  و 
مع  املــنــاولــة  فــر�ــس  لــدرا�ــشــة  ُخ�ش�س 
ترقية  و  ــة  ــاق ــط ال ــاع  ــط ق مــوؤ�ــشــ�ــشــات 
جمال  يف  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  ا�شتحداث 

مبعاجلة  يتعلق  فيما  �شيما  ال  البيئة، 
النفايات ال�شناعية يف مناطق اجلنوب.

و خالل مداخلته اأكد وزير الطاقة على 
�شرورة التن�شيق بني القطاعات يف جمال 
اإ�شراك  خــالل  من  البيئة  على  احلفاظ 
باآثار  التكفل  يف  امل�شغرة،  املوؤ�ش�شات 
على  الطاقوية  ال�شناعية  الن�شاطات 

البيئة ال �شيما يف مناطق اجلنوب.
خا�شة  الطاقة  قطاع  ان  عطار  ذكــر  و   
بع�س  ي�شم  الــبــالد  جــنــوب  مناطق  يف 
م�شددا  البيئة،  على  اآثار  ذات  الن�شاطات 
هذا  يف  التدخالت  حتويل  "�شرورة  على 
امليدان اإىل ن�شاطات تخلق منا�شب ال�شغل 
حال  هو  مثلما  الطاقوية،  املوارد  تنتج  و 
الناجمة  امل�شتنقعات  التي تخلفها  البقايا 

عن عمليات تنظيف املخازن".
الطاقة  قطاع  اأن  اأكــد  االطــار،  هذا  يف  و 
كل  و  االرادات  ــل  ك لتعبئة  م�شتعد 
ـــاح هــاتــه الــور�ــشــة التي  الــو�ــشــائــل الإجن

يف  االأولــويــات  "اإحدى  قــال،  كما  ت�شكل، 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  برنامج 
كبريا  اآخر  توجها  يت�شمن  الذي  و  تبون 
يف  النا�شئة  املوؤ�ش�شات  با�شراك  متعلقا 

كافة ن�شاطات املناوبة للقطاع".
امل�شاركون  الوزراء  اأ�شدى  و لهذا الغر�س، 
بني  ما  العمل  لفوج  االجتماع،  هــذا  يف 
تعليماٍت   ، اإن�شائه  مت  الــذي  القطاعات 

بغر�س القيام مبعاينة على اأر�س الواقع 
باإ�شراك  الكفيلة  االأعمال  فر�س  لكافة 
املوؤ�ش�شات  و  )البيئة  الثالثة  القطاعات 
امل�شغرة و كذا الطاقة(، و و�شع خريطة 

اإمكانات التوظيف عرب ربوع الوطن.
بغر�س  تعليماٍت  العمل  فــوج  تلقى  كما 
ال�شاري  التنظيمي  تاأهيل االإطار  اقرتاح 
الفاعلة  لالأطراف  ال�شماح  الأجل  املفعول 
�شريع  و  موؤمن  اطار  يف  امل�شاريع  بتج�شيد 

و فعال و ب�شيط.
و خل�س البيان اىل اال�شارة اىل اأن  وزيرة 
من  حيوا،  املنتدبني  الوزيرين  و  البيئة 
خالل  من  الطاقة  وزارة  مبادرة  جهتهم، 
ُي�شكل  الــذي  الهام،  االجتماع  هذا  عقد 
عمال ملمو�شا لتعاون ما بني القطاعات يف 
جمال التكفل باأثار الن�شاطات ال�شناعية 
العمل  منا�شب  ا�شتحداث  و  البيئة،  على 

من طرف املوؤ�ش�شات امل�شغرة.

ال�صغل. ومنا�صب  الرثوة  خللق  اأن�صطة  اإىل   ، اجلن�ب  مبناطق  ال�صناعية  النفايات  معاجلة  لتح�يل  ميدانية  معاينات  اإطالقها  عن  الطاقة  وزارة  اأعلنت 

الفالحة  وزارة  املوا�شي  ملربي  الوطنية  الفيدرالية  طالبت 
�شريع  خمرج  اإيجاد  اأجل  من  بالتدخل  املحلية،  وال�شلطات 
يجنب املوالني خ�شارة 5 اأالف راأ�س من املا�شية موجهة للبيع 
خالل عيد االأ�شحى ب�شبب غلق اأ�شواق املا�شية عرب خمتلف 
واليات الوطن. وا�شتغرب ع�شو الفيدرالية الوطنية ملربي 
غياب  �شحفية  ت�شريحات  يف  بوكرابيلة"  "حممد  املا�شية 
وزارة الفالحة عن ق�شية غلق اأ�شواق املا�شية ومنع املوالني 
قال  حيث  االأ�شحي،  عيد  ع�شية  الكربى  املدن  دخول  من 
بدائل  عن  البحث  عناء  نف�شها  تكلف  مل  االأخرية  هذه  اإن 
عنها.وطالب  غنى  يف  هي  مالية  خ�شارة  الفئة  هذه  جتنب 
اجلمهورية  والة  راأ�شها  على  و  املحلية  ال�شلطات  املتحدث 

بالتدخل واإيجاد خمرج يجنب املوالني اخل�شارة ال �شيما واأن 
موجهة  اأ�شحية  راأ�س  اأالف   5 قرابة  جهزوا  املا�شية  مربي 
خل�شارة  ــوال  امل �شيتعر�س  بيعها  يتم  مل  حــال  ويف  للعيد 
يف  �شيكون  الذي  للمواطن  بالن�شبة  ال�شيء  ونف�س  كبرية، 
املوال  غياب  فر�شة  ي�شتغلون  الذين  امل�شاربني  مواجهة 
بوكرابيلة  االأ�شعار.ويرى  يف  منطقهم  لفر�س  ال�شوق  عن 
االأ�شحى  عيد  �شعرية  ا�شقاط  بعدم  الفتوى  جلنة  قرار  اأن 
عن  للبحث  باملواطنني  �شيدفع   ، كورونا  فريو�س  ب�شبب 
االقت�شادية  الظروف  ظل  يف  خا�شة  معقول  ب�شعر  اأ�شحية 
املا�شية  �شوق  لتنظيم  اآلية  اإيجاد  ي�شتدعي  ما  الراهنة، 
املا�شية  اأ�شواق  اأن  موؤكدا  البيع  نقاط  وحتديد  الواليات  يف 

ال�شنوية مربحة بالن�شبة للم�شالح املحلية ، فمن امل�شتح�شن 
على  بالبلديات  اخلا�شة  املحلية  امليزانية  ل�شالح  ا�شتغاللها 
غلق  واليات  عدة  اعلنت  وقت  يف  ذلك  ياتي  املثال.  �شبيل 
ا�شواق املوا�شي اخرهم   وايل والية ″املة، كمال عبلة، الذي 
قرر ام�س غلق االأ�شواق االأ�شبوعية للموا�شي املتواجدة عرب 

اإقليم الوالية اإىل اإ�شعار ا″خر.
ال�شفحة  على  املن�شور  الوالئي  القرار  يف  الــوايل  واأو�شح 
ياأتي  القرار  هذا  اأن  "فاي�شبوك"  يف  قاملة  لوالية  الر�شمية 
كورونا  فريو�س  وبــاء  انت�شار  من  واحلــد  الوقاية  اإطــار  يف 
املوجهة  املوا�شي  الــقــرار  هــذا  من  وي�شتثنى  ومكافحته، 

للمذابح ق�شد اال�شتهالك".

عا�س الطاقم الطبي بامل�شلحة اال�شت�شفائية املخ�ش�شة لفريو�س 
اأم�س حالة من  كورونا مب�شت�شفى فرجيوة والية ميلة �شبيحة 
التوتر جراء تعر�س امل�شلحة لهجوم فجائي من قبل جمهولني، 
بغية اإخراج جثة متوف  من امل�شت�شفى و دفنه دون اخل�شوع اإىل 
االإجراءات االإدارية، حماولني االإخالل بالنظام العام، ففي بيان 
اأقارب  و  عائلة  من  ا�شخا�س   04 كان  ميلة  بوالية  االأمن  مل�شالح 
املتويف قد اقتحموا منت�شف نهار االأحد الفارط م�شلحة كوفيد 

بتحطيم  قاموا  بعدما  هلعا،  اأحدثوا  و  فرجيوة  مب�شت�شفى   19
قاموا  ال�شحية،كما  ال�شالمة  اإجــراءات  خرق  و  امل�شت�شفى  عتاد 
بتك�شري باب امل�شت�شفى واأخرجوا جثة املتويف  لوال تدخل االأمن 
التابع لدائرة فرجيوة الذين متكنوا من تهدئة الو�شع و توقيف 
االأ�شخا�س االأربعة، و اإقناعهم باخلطورة الق�شوى التي تكت�شي 
متت  العملية   ، العامة  وال�شحة  ل�شحتهم  بالن�شبة  الفعل  هذا 
بالتن�شيق مع النيابة املخت�شة بفرجيوة التي ا�شتدعت امل�شتبه 

فيهم و مّت �شماعهم على حما�شر ر�شمية باملوازاة مع �شماع املمثل 
القانوين مب�شت�شفى فرجيوة و الطاقم الطبي امل�شوؤول عن ذات 
اأطراف  تقدمي  مت  التحقيق  اإجــراءات  ا�شتكمال  بعد  امل�شلحة، 
جرم  عن  فرجيوة،  حمكمة  لدى  املخت�شة  النيابة  اأمام  الق�شية 
التحطيم العمدي مللك الغري و خرق اإجراءات ال�شالمة ال�شحية 

التي من �شاأنها تعري�س حياة العامة للخطر.
علجية عي�س

ــاالت  ــش ــ� ــد واالت ــربي كــ�ــشــف وزيــــر ال
بومزار  ابراهيم  والال�شلكية  ال�شلكية 
ــة  ــاء اأنــه ال وجــود الأزم ــع اأمــ�ــس االأرب
الربيد،  مراكز  م�شتوى  على  �شيولة 
م�شريا اإىل اأن هناك اأكرث من 3 ماليني 
يتقا�شوا  اأن  املعقول  غري  ومن  متقاعد 

بومزار  وقال  واحــد.  يوم  يف  اأجورهم 
يف  تعطيل  "م�شكل  اذاعــي  ت�شريح  يف 
ب�شبب  الربيد  م�شتوى  على  ال�شيولة 
بانت�شار  املتعلقة  الراهنة  الــظــروف 
ك�شف  ــرى،  اأخ جهة  كورونا.من  وبــاء 
اأن خدمة اجليل اخلام�س  ذات امل�شوؤول 

ويجب  احلايل  الوقت  يف  اأولوية  لي�شت 
نف�س  يف  م�شيفا  لها،  اجليد  التح�شري 
توفري  هي  الــوزارة،  اأولوية  اأن  ال�شياق 
كل  عرب  بالت�شاوي  اخلــدمــات  اأح�شن 
عدة  مع  �شنعمل  حيث  الوطن،  مناطق 
االنرتنت. خدمة  لتح�شني  متعاملني 

الــوزيــر كل  مــغــايــر، دعـــا  �ــشــيــاق  ويف 
البطاقة  الإ�ــشــتــعــمــال  اجلــزائــريــني 
الذهبية ال�شتخراج االأموال من مكاتب 
الربيد، م�شيفا اأن الوزارة �شتعمل على 
الربيد  مكاتب  من  العديد  فتح  اإعــادة 
ك�شف  الوطن.كما  واليات  من  عدد  يف 

بومزار اأن م�شاحله �شتطلق قبل نهاية 
كيو.اأر"  "كود  طريق  عن  الدفع  ال�شنة 
بريد  مكتب   4052 ــود  وج عن  كا�شفا 
اخلدمات  كل  لرقمنة  ــوزارة  ال ت�شعى 

عن طريقها.
لوؤي.ي

جديدة  اإ�شابة   554 االأربعاء  اأم�س  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  �شجلت 
�شاعة   24 الـــ  خــالل  ــاة  وف و12  )كوفيد19-(  كــورونــا  بفريو�س 
مري�شا   381 فيه  متاثل  الــذي  الوقت  يف  اجلــزائــر،  يف  االأخــرية 
لل�شفاء، ح�شب ما ك�شف عنه الناطق الر�شمي للجنة ر�شد ومتابعة 
فــورار،  الدكتور  فــورار.واأفــاد  جمال  الدكتور  كورونا،  فريو�س 
الو�شعية  تطور  لعر�س  املخ�ش�س  اليومي  االإعالمي  اللقاء  خالل 
للحاالت  االإجمايل  العدد  باأن  )كوفيد19-(،  لفريو�س  الوبائية 
املوؤكدة قد بلغ 20770 فيما بلغ اإجمايل الوفيات 1040 يف حني بلغ 
عدد املتماثلني لل�شفاء 381 حالة خالل الـ24 �شاعة االأخرية ليبلغ 
االجمايل 14792 حالة بعد.وك�شف الدكتور فورار باأن 73 باملائة 

من الوفيات تخ�س االأ�شخا�س البالغني من العمر 60 �شنة فما فوق.
56 مري�شا يوجدون حاليا مب�شالح  كما ك�شف الدكتور فورار باأن 
اإيجاد  بعد  الفريو�س  على  الق�شاء  انتظار  ويف  املركزة.  العناية 
االأربعاء،  ام�س  ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  اأعرب   ، لقاح 
فريو�س  ملكافحة  تطويرها  يتم  التي  باللقاحات  تفاوؤله  عن 
اأمريكية  ــة  اأدوي �شركة  اإعــالن  من  �شاعات  بعد  امل�شتجد،  كورنا 
جناح جتاربها االأولية ب�شاأن تطوير لقاح فعال. وقال، ترامب، يف 
اللقاحات".  ب�شاأن  عظيمة  "اأخبار  تويرت  على  مقت�شبة  تغريدة 
اأن  اأعلنت  االأدويــة  ل�شناعة  االأمريكية  "موديرنا"  �شركة  وكانت 
اآمن   ، الذي تطوره �شد كوفيد19-  للقاح  االأولية  التجارب  بيانات 

ويثري ا�شتجابة مناعية. وتعد �شركة "موديرنا" يف طليعة ال�شباق 
العاملي من اأجل التو�شل للقاح م�شاد للوباء الذي اأ�شاب لغاية اليوم 
اأكرث من 13 مليون �شخ�س يف العامل واأوقع اأكرث من 570 األف وفاة. 
املرحلة  �شتدخل  للقاحها  ال�شريرية  التجارب  اإن  ال�شركة  وقالت 
النهائية يف 27 جويلية احلايل، �شعيا ملعرفة فعالية هذا اللقاح يف 
حماية النا�س من االإ�شابة. و�شتجرى التجارب ال�شريرية يف هذه 
املرحلة الثالثة والنهائية على 30 األف متطوع يف الواليات املتحدة، 
من  ميكروغرام  مئة  منها  الواحدة  تبلغ  جرعات  ن�شفهم  �شيتلقى 

اللقاح، فيما �شيتلقى الن�شف االآخر دواء وهميا.
لوؤي.ي

اأعلنت جمموعة البنك االإفريقي للتنمية، 
عن تعيني الدكتور رباح اأرزقي، يف من�شب 
كبري اخلرباء االقت�شاديني و نائبا لرئي�س 
ق�شم احلوكمة االقت�شادية و اإدارة املعرفة، 
لي�شغل من�شبه اعتبارا من 1 اأكتوبر 2020، 
االإفريقية  املوؤ�ش�شة  اإليه  اأ�شارت  ح�شبما 

على موقعها االإلكرتوين.
وي�شغل الدكتور رباح اأرزقي، حاليا من�شب 
كبري اخلرباء االقت�شاديني ملنطقة ال�شرق 
الدويل،  بالبنك  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط 
املوؤ�ش�شة  وبـــذات   ،2017 ــام  ع منذ  وهــذا 
اخلـــرباء  عميد  قـــاد  دائــمــا،  املــ�ــشــرفــيــة 
مقاربة  لتطوير  عمليًة  االقت�شاديني 
"مون�شوت"  م�شمى  حتــت  بالبنك  خا�شة 
افريقيا،  و  االأو�شط  لل�شرق   )Moonshot(
كامل  ات�شال  على  احل�شول  اإىل  تــهــدف 

باالإنرتنت وعلى خدمات الدفع الرقمي.
ق/و

اأم�س  اجلــويــة،   ــاد  االأر�ــش م�شالح  ــذرت  ح
على  رعدية  اأمطار  ت�شاقط  من  االأربعاء، 
واملناطق  ال�شرقية  الــداخــلــيــة  املــنــاطــق 
فاإن  اليقظة  خريطة  اجلنوبية.وح�شب 
مترنا�شت،  مــن  كــل  هــي  املعنية  الــواليــات 
باتنة،  تب�شة،  خن�شلة،  ب�شكرة،  اأدرار، 
ــج، مــيــلــة، اأم  ــري ــري ــوع ـــرج ب �ــشــطــيــف، ب

البواقي، �شوق اأهرا�س، قاملة وق�شنطينة.
ق/و

غلق الأ�ص�اق يكلف املربني خ�صارة 5 اآلف راأ�س ما�صية م�جهة للبيع

اقتحام  م�صلحة ك�فيد 19 من اأجل اإخراج مت�فٍّ مب�صت�صفى فرجي�ة مبيلة ودفنه

ل اأزمة �صي�لة على م�صت�ى مكاتب الربيد

ترامب يتحدث عن "اأخبار عظيمة" ب�صاأن لقاح ك�رونا

تعيني اجلزائري رباح اأرزقي 
يف من�صب كبري اخلرباء 

القت�صاديني ونائبا للرئي�س

 الأر�صاد اجل�ية حتّذر 
من اأمطار رعدية غزيرة 

على 13 ولية

البنك الإفريقي للتنمية..

فيدرالية املربني تدع� وزارة الفالحة للتدخل

الأمن اأوقف 04 مت�رطني

وزير الربيد والت�صالت ال�صلكية والال�صلكية ي�ؤكد:

باجلزائر حالة   381 �صفاء  و  وفاة   12 و  جديدة  اإ�صابة   554



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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