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عيد الأ�سحى 
يوم اجلمعة 31 
جويلية 2020

لقاح بريطاين واعد 
�سد "كورونا"يبداأ 
ا�ستخدامه الوا�سع

 بداية 2021

تعذر روؤية هالل ذي احلجة اأم�س بال�سعودية رقم قيا�سي يومي بـ607 اإ�سابة 
و9 وفيات باجلزائر

03/02

16

عقوبات �سد من ينقل امل�سروبات واملياه املعباأة يف عربات مك�سوفة

بسبب تداعيات انتشار وباء »كورونا«، الوزارة تراسل مديريات التربية

ا�ستغالل القوائم الحتياطية 
مل�سابقات توظيف الأ�ساتــذة

16

16

بعد تكفل اأحد املح�سنني باقتنائه

قريبا..تركيب خزان 
اأوك�سجيــــــن جديد 

مب�ست�سفى ال�سط 

عمال النظافـــة يف 
اإ�سراب مفتوح ب�سبب 

منحــــــة كورونا 

حجز 5 قناطري من 
الكيف قرب احلدود 

الغربيـــــــة

�سغط كبري على 14 ولية يف جمال التمدر�س، وواجعوط يوؤكد:

العام الدرا�سي القادم �سيكون ا�ستثنائيا ب�سبب كورونا

الوادي

تقرت

ب�سار

تدمري 9 قنابل تقليدية 
ال�سنع بعني الدفلى 

واملدية واجللفة

�ص 05

�ص 06

�ص 16
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الدولة  برنامج  تنفيذ  "�سوناطراك" توا�سل 
الإ�سرتاتيجي

حممد علي 
-------------------

ق��رارات  اأن  »�سوناطراك«  اأك��دت 
املجيد  ع��ب��د  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
الوزراء  جمل�س  يف  املتخذة  تبون، 
االهتمام  اأخرى  مرة  توؤكد  االأخري، 
العليا  ال�سلطات  ت��ول��ي��ه  ال���ذي 
والتي  وم�ستقبلها،  لل�رشكة  للدولة 
املجمع  اأن�سطة  تفعيل  اإىل  تهدف 
لتحديث  اأهداف  ت�سطري  خالل  من 
كفاءته  وحت�سني  ت�سيريه،  ط��رق 
التناف�سية  وق��درت��ه  الت�سغيلية 
متثل  التي  الب�رشية  موارده  وتعزيز 

احلقيقية. ثروته 
�سوناطراك  اأن  البيان،  واأو���س��ح 
ال��دول��ة،  ي���ة  روؤ يف  مت��ام��ا  تنخرط 
لتعزيز  خا�س  ب�سكل  ت�سبو  التي 
االح��ت��ي��اط��ي��ات م��ن امل��ح��روق��ات، 
االكت�سافات  م��ق��درات  وح�����س��د 
وتطوير  االإنتاج،  م�ستويات  لزيادة 

امل��وارد  لتثمني  التحويل  اأن�سطة 
االإنفاق  وعقلنة  للبالد،  الطاقوية 
ق��درة  تعزيز  اأج��ل  م��ن  وتر�سيده 
و�سمان  ال�سمود  على  املجمع 

وا�ستدامته«. ربحيته 
ق��ررت  االأه���داف،  ه��ذه  ولتحقيق 
للمحروقات  الوطنية  ال�����رشك��ة 
م��وا���س��ل��ة ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��اجم��ه��ا 
م�ساريع  خالل  من  االإ�سرتاتيجي 
حتديث  ت�سمل  ال��ت��ي  التح�سني 
وتنفيذ  الب�رشية،  امل��وارد  وظيفة 
موارد  »تخطيط  املعلومات  نظام 
وتن�سيط   ،« والرقمنة..  املوؤ�س�سة، 
املحتوى  وتعزيز  والتطوير  البحث 

البيان. ي�سيف  املحلي، 
اجلمهورية  رئي�س  كان  وللتذكري، 
اآخر  يف  اأم��ر  قد  تبون  املجيد  عبد 
باإجراء  ال���وزراء،  ملجل�س  اجتماع 
�سوناطراك  ل�رشكة  معمقة  معاينة 
عدد  وخف�س  ممتلكاتها  لتقييم 

مت��ث��ي��ل��ي��ات ال�����رشك��ة ب���اخل���ارج، 
منا�سب  خف�س  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ب��اأداء  ترتبط  ال  التي  امل�سوؤولية 
اإىل  الرئي�س  دع��ا  كما  امل��ج��م��ع، 
�سوناطراك  ت�سيري  يف  االن��ت��ق��ال 
ال�سليمة،  التحليلية  املحا�سبة  اإىل 
القطاع  يعرفه  الذي  الركود  مربزا 

ع�رشيات.. عدة  منذ 

خالل  اجلمهورية  رئي�س  واأعطى 
من  تعليمات  امل��ذك��ور  االجتماع 
ا�ستك�ساف  ن�ساطات  بعث  اأج��ل 
عن  امل�ستغلة  غ��ري  االح��ت��ي��اط��ات 
وموثقة،  دقيقة  درا���س��ات  طريق 
هذا  يف  حقول  عدة  بوجود  مذكرا 
الوطني  الرتاب  عرب  �سواء  املجال 

البحر. عر�س  يف  اأو 

 اأو�سحت ال�سركة الوطنية للمحروقات �سوناطراك اأنها �ست�سخر كل الو�سائل لتحقيق الأهداف التي حددها رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون، فيما يتعلق بتحديث اإدارتها وحت�سني كفاءتها الت�سغيلية وقدرتها التناف�سية.

حتديث املورد الب�سري ونظام املعلومات وتن�سيط البحث

 

عمال �سونلغاز يحتجون 
ب�سبب املنحة الت�سجيعية

نظم  عمال ال�رشكة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز 
يف  التجارية،  الوكاالت  مقر  اأمام  احتجاجية،  وقفات 
وقفات  ال�سور  تظهر  الوطن.و  بواليات  فروع  عدة 
كذلك  و  تيبازة  بجاية،  ال��وادي،  املدية،  واليات  يف 
خاللها  رفع  العا�سمة،  باجلزائر  العامة  املديرية  مقر 
الت�سجيعية  املنحة  بقيمة  منددة  �سعارات   املحتجون 
ح�سابات  يف  موؤخرا  �سبها  مت  التي   2019 ل�سنة 
الت�سجيعية  املنحة  مبراجعة  املحتجون  العمال.وطالب 
يف  املدرجة  االأهداف  ملعظم  حتقيقهم  اإىل  م�ستندين 
حترك  بعدم  نددوا  كما   ،2019 ل�سنة  العمل  خمطط 

العمال. ملطالب  م�ساندتها  عدم  و  املوؤ�س�سة  نقابة 
ق/و

ل عودة الن�ساطات القت�سادية على مقرتح التعوي�سات احلكومية جمعية التجار تف�سّ
للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  دعا 
لعودة  بولنوار،  الطاهر  واحلرفيني، 
باجلزائر  االقت�سادية  للحياة  �ساملة 
اقت�سادي  ن�ساط  ب��ني  متييز  دون 
الذي  الكبري  ال�رشر  ب�سبب  واأخ��ر 
تف�سي  جراء  واحلرفيني  التجار  حلق 
�سهر  بداية  منذ  “كورونا”  فريو�س 
عودة  ب��اأن  بولنوار  م��ار���س؛.واأك��د 
�رشورة  اأ�سحت  االقت�سادية  احلياة 
االأن�سطة  من  العديد  لكون  ق�سوى 
املعيلني  م��ن  االأالف  فيها  يعمل 

لكن  بقوله:”  لي�ستدرك  لعائالتهم، 
اج��راءات  يف  التفريط  يعني  ال  هذا 
الفريو�س  لكون  املتبعة،  الوقاية 
ال�رشعة،  بهذه  ي��زول  ل��ن  التاجي 
جهود  �سنوا�سل  كجمعية  ونحن 
واليات  مكاتبنا يف كل  التوعية عرب 
اأن  التجار  ممثل  الوطن”.واعترب 
منحة  بتخ�سي�س  احلكومة  اق��رتاح 
االأح��رار  للعمال  ا�ستثنائية  بطالة 
ق��رارا  ال��وب��اء   من  ت�����رشروا  الذين 
مربرا  كافيا،  لي�س  لكنه  اإيجابيا 

حلق  ال��ذي  الكبري  بالت�رشر  روؤيته 
املجال  هذا  يف  االأن�سطة  من  العديد 
يفوق  والتي  واملحال  املقاهي  ككراء 
لل�سهر  دي��ن��ار  األ��ف   80 تكلفتها 
منح  باقرتاح  يتعلق  الواحد.وفيما 
املت�رشرين  للناقلني  دينار  األف   30
باأنها  بولنوار  اأك��د  ك��ورون��ا،  م��ن 
لكنها  ك��ذل��ك،  ك��اف��ي��ة،  ل��ي�����س��ت 
مواجهة  على  م�ستحقيها  ت�ساعد 
كثريا  ت��غ��ريت  ال��ت��ي  احل��ي��اة  اأع��ب��اء 
الفريو�س  تف�سي  ا�ستمرار  ب�سبب 

اجلمهورية. والي��ات  كل  يف  الفتاك 
الوزير  لقاء  بولنوار  الطاهر  وثّمن 
االجتماعيني  ال�رشكاء  مع  االأول، 
بغر�س  االقت�ساديني  واملتعاملني 
�ستتكفل  التي  احلماية  جلنة  اإن�ساء 
كورونا  جائحة  انعكا�سات  بتقييم 
باأنها  موؤكدا  الوطني،  االقت�ساد  على 
ت�ساهم يف  قد  اإيجابية  بنقاط  خل�ست 
اقت�ساد  وبناء  “كورونا”  مواجهة 

م�ستقبال. قوي 
ق/و

خالل ال24 �ساعة الأخرية

اأ�سعار خام برنت ترتاجع 
اىل 78ر42 دولرا

يخرج  اأن  من  خماوف  و�سط  النفط،  اأ�سعار  تراجعت 
االرتفاع  جراء  م�ساره،  عن  الوقود  على  الطلب  تعايف 
اأنحاء  خمتلف  يف  كورونا  فريو�س  اإ�سابات  وترية  يف 

العامل.
اال�سيوية  التعامالت  يف  برنت  خام  �سعر  وانخف�س 
للربميل. دوالرا  78ر42  اإىل  املئة  يف  8ر0   يعادل  مبا 

8ر0باملئة  34 �سنتا اأو  وتراجع اخلام االأمريكي بدوره ب 
�سنتات  اأربعة  زاد  اأن  بعد  للربميل،  دوالرا  25ر40  اإىل 
فيليب  يف  االأولية  ال�سلع  مدير  املا�سي.وقال  االأ�سبوع 
كورونا  فريو�س  "جائحة  اإن  �ساندو،  اأفتار  فيوت�رشز، 
االإغ��الق  اإج��راءات  فر�س  اإع��ادة  على  ال��دول  جترب  قد 
الطلب  ويكبح  االقت�سادي  النمو  �سيبطئ  مما  ال�سامل، 
من  الوقود  على  الطلب  تعافى  حني  الطاقة".ويف  على 
الدول  اأن فر�ست  بعد  اأبريل  باملئة يف   30 بن�سبة  تراجع 
ا�ستهالكه  فاإن  �سارمة،  عامة  اإغالقات  العامل  اأنحاء  يف 
طلب  وي�سهد  اجلائحة.  قبل  ما  م�ستويات  دون  زال  ما 
مع  جديد  من  تراجعا  البنزين،  على  االأمريكي  التجزئة 

التاجي. بالفريو�س  االإ�سابات  تنامي 
يف  باملئة   14،7 النفط  من  اليابان  واردات  وانخف�ست 
االأرقام  اأظهرته  ح�سبما  عام،  قبل  بها  مقارنة  جوان،  
بكثري  اأقل  جاء  الرتاجع  لكن  االثنني.  اأم�س  الر�سمية  

�سنوي. اأ�سا�س  على  باملئة   25 البالغ  ماي  هبوط  من 
ق/و

تدمري 9 قنابل تقليدية ال�سنع 
بعني الدفلى واملدية واجللفة

ك�سف  من  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  متكنت   
عمليات  اثر  ال�سنع  تقليدية  قنابل   )9( ت�سع  وتدمري 
واملدية  الدفلى  عني  من  بكل  متفرقة  ومت�سيط  بحث 
الوطني. الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  واجللفة، 
االإرهاب،  اإطار مكافحة  يف   " اأنه  امل�سدر  واأو�سح ذات 
يوم  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  ودمرت  ك�سفت 
ال�سنع،  تقليدية  قنابل   )09( ت�سع   ،2020 جويلية   19
عني  من  بكل  متفرقة  ومت�سيط  بحث  عمليات  اإثر  وذلك 
االأوىل".  الع�سكرية  بالناحية  واجللفة  واملدية  الدفلى 
وموا�سلة  املنظمة  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
باملخدرات  االجتار  ظاهرة  ل�سد  الهادفة  احلثيثة  للجهود 
الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفرزة  "حجزت  البالد،  يف 
الع�سكرية  بالناحية  بب�سار  احل��دود  قرب  ال�سعبي، 
بخم�سة  تقدر  املعالج  الكيف  من  كبرية  كمية  الثالثة، 
اأوقف  )05( قناطري وخم�سة ع�رش )15( كيلوغراما، فيما 
الثانية،  الع�سكرية  بالناحية  بتلم�سان  احلدود  حر�س 
اأربع  بحوزته  مغربية  جن�سية  من  خمدرات   )01( تاجر 

املعالج". الكيف  من  كيلوغرامات   )04(
الوطني  للجي�س  مفارز  "اأوقفت  اأخ���رى،  جهة  من 
خمتار  باجي  بربج  الوطني  الدرك  وعنا�رش  ال�سعبي 
وحجزت  �سخ�سا   )12( ال�ساد�سة،  الع�سكرية  بالناحية 
مطارق   )10( وع�رشة  كهربائية  مولدات   )04( اأربعة 
عن  امل�رشوع  غري  التنقيب  عمليات  يف  ت�ستعمل  �سغط 
�رشعيني  غري  مهاجرين   )04( توقيف  مت  حني  يف  الذهب، 

بتلم�سان". خمتلفة  جن�سيات  من 
ق/و

املمثلة اخلا�سة بالنيابة لالأمني العام ملنظمة الأمم املتحدة بليبيا ت�سيد بجهود اجلزائر
بالنيابة  اخلا�سة  املمثلة  اأ���س��ادت 
يف  املتحدة  االأمم  ملنظمة  العام  لالأمني 
بجهود  ويليام�س،  �ستيفاين  ليبيا،  
�سيا�سي  حل  اإيجاد  �سبيل  يف  اجلزائر 
لها  ت�رشيح  ويف  الليبية.  ل��الأزم��ة 
رئي�س  به  خ�سها  الذي  اللقاء  عقب 
اأكدت  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
حتت  نعمل  "نحن  تقول  ويليام�س 
اجلزائر  ،ال��ذي  برلني  اتفاق  رعاية 
اإي��ج��اد حل  ط���رف ف��ي��ه، م��ن اأح���ل 

والتحرك  الليبية  لالأزمة  �سيا�سي 
ونحن  االقت�سادي.  ال�سق  يف  كذلك 
اجلزائر  تبذلها  التي  للجهود  ممتنون 
االأزمة". لهذه  �سيا�سي  حل  �سبيل  يف 

من  �سمانات  اليوم  "تلقيت  واأ�سافت 
التي  املبادرة  هذه  يف  بدعمنا  اجلزائر 
الإط��الق  وق��ف  اىل  التو�سل  تتيح 
الذي  النزاع  لهذا  حد  وو�سع  النار، 
طال اأمده".كما ك�سفت يف هذا ال�سدد 
ل��الأمم  ال��ع��ام  االأم��ني  "ان�سغال"  ع��ن 

حيال  غوتريي�س،  اأنطونيو  املتحدة، 
من  وطلبه  ليبيا  يف  ال�سائد  الو�سع 
التدخل  عن  التوقف  اخلارجية  القوى 
التذكري  البلد.وبعد  هذا  �سوؤون  يف 
الليبي  ال�سعب  يكابدها  التي  باملعاناة 
 9 منذ  تدوم  التي  االأزمة  هذه  ب�سبب 
ويليام�س  ال�سيدة  اعتربت  �سنوات، 
حل  الإيجاد  فعال"  االأوان  اآن  "قد  اأنه 
من  بذلك  الليبيني  ومتكني  النزاع  لهذا 
طريق  عن  �سيا�سي  م�سار  يف  امل�سي 

���رشورة  على  ���س��ددت  احل��وار.ك��م��ا 
العقاب  من  االإفالت  "حلالة  حد  و�سع 
"ال  الدول  بع�س  جعل  الذي  الدويل" 
منظمة  فر�سته  ال��ذي  احلظر  حترتم 
ال��ذي  ال�سالح،  على  املتحدة  االأمم 
قانونية"  غري  بطريقة  ليبيا  اإىل  يدخل 
العقاب  م��ن  االإف���الت  "حالة  وك��ذا 
انتهاكات  اإزاء  ليبيا،  يف  الداخلي 

املرتكبة". االإن�سان  حقوق 
ق/و

وفاة 9 اأ�سخا�س واإ�سابة 179 اآخرين بجروح 
حتفهم  اأ�سخا�س   )9( ت�سعة  لقي 
متفاوتة  اآخ����رون   179 واأ���س��ي��ب 
من  العديد  وق��وع  ج��راء  اخل��ط��ورة 
من  متفرقة  مبناطق  امل��رور  ح��وادث 
االأخ��رية،  �ساعة  ال24  خالل  الوطن 
ام�س  عنها  ك�سفت  ح�سيلة  ح�سب 
املدنية. احلماية  م�سالح  االث��ن��ني، 

اأثقل  اأن  امل�����س��در  ذات  واأو���س��ح 
بوفاة  امل�سيلة  بوالية  �سجلت  ح�سيلة 
واحدة  عائلة  من  اأ�سخا�س   )4( اأربعة 
بجروح  اآخرين   )3( ثالثة  واإ�سابة 
�سيارتني)2(  بني  ا�سطدام  اثر  على 

ببلدية   60 رق��م  ال��والئ��ي  بالطريق 
ال�سلعة.من  حمام  دائ���رة  ون��وغ��ة، 
احلماية  غطا�سو  ق��ام  اأخ���رى،  جهة 
جثة  بانت�سال  وه��ران  لوالية  املدنية 
تويف  �سنة   19 العمر  من  يبلغ  �ساب 
�سخرية  مبنطقة  البحر  يف  غ��رق��ا 
مت  حيث  ال��رتك،  عني  ببلدية  مل��دراغ 
امل�ست�سفى  اىل  ال�سحية  جثة  نقل 
الن�ساطات  يخ�س  املحلي.وفيما 
فريو�س  انت�سار  من  بالوقاية  املتعلقة 
املدنية  احلماية  كورونا، قامت وحدات 
عملية   142 ب  الفرتة  نف�س  خ��الل 

كافة  عرب  املواطنني  لفائدة  حت�سي�سية 
ب�رشورة  وتذكرهم  حتثهم  الواليات، 
ال�سحي  احل��ج��ر  ق��واع��د  اح����رتام 
اإىل  باالإ�سافة  االإجتماعي،  والتباعد 
كامل  عرب  تعقيم  عملية   193 القيام 
من�ساآت  �سملت  ال��وط��ن  والي���ات 
وك��ذا  وخ��ا���س��ة  عمومية  وه��ي��اك��ل 
وال�����س��وارع. ال�سكنية  املجمعات 

العامة  املديرية  اأن  ذاته  امل�سدر  واأبرز 
لهاتني  خ�س�ست  املدنية  للحماية 
مدنية  حماية  عون   715 العمليتني 
اإ�سعاف  �سيارة   99 الرتب،  مبختلف 

و�سع  اإىل  باالإ�سافة  �ساحنة،   86 و 
لالإقامة  اأماكن  لتغطية  اأمنية  اأجهزة 
للمواطنني،  ال�سحي  للحجر  موجهة 
اجلزائر  بواليتي  اإج��الوؤه��م  مت  الذين 
جهاز  قام  اآخر،  �سعيد  واإليزي.وعلى 
واملحا�سيل  الغابات  حرائق  مكافحة 
 18 باإخماد  املدنية  للحماية  الزراعية 
النباتي  الغطاء  خمتلف  من  حريقا 
حرائق   04 غابة|،  حرائق   07 منها 
جانب  اإىل  اأحرا�س،  حرائق   06 اأدغال، 

زراعية. حما�سيل  حريق 
ق/و



  رئي�س اجلمهورية يرد على اأ�سئلة تخ�س ق�سايا ال�ساعة
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تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  عني 
رئا�سة  لدى  امل�ست�سار  �سيخي  املجيد  عبد 
الوطني  باالأر�سيف  املكلف  اجلمهورية 
ممثال  �سيخي  املجيد  عبد  الوطنية  والذاكرة 
اجلاري  العمل  يف  اجل��زائ��ري،  اجلانب  عن 
املتعلقة  امللفات  حول  الفرن�سية  الدولة  مع 
االأر�سيف  وا�سرتجاع  الوطنية  بالذاكرة 
م�سوؤويل  مع  الدوري  لقائه  ويف  الوطني. 
اأف��اد  الوطنية،  االإع��الم  و�سائل  من  ع��دد 
بتمثيل  �سيخي  كلف  باأنه  تبون   الرئي�س 
الدولة  مع  حاليا  اجلاري  العمل  يف  اجلزائر 
الفرن�سية  فيما يتعلق بامللفات ذات ال�سلة 
بالذاكرة الوطنية، و الذي يقابله عن اجلانب  
�ستورا.واأ�ساد  بنجامني  امل��وؤرخ  الفرن�سي 
رئي�س اجلمهورية بالكفاءة الكبرية ل�سيخي 
يف هذا املجال، لكونه  االأدرى بامللفات التي 
توليه  بحكم  خا�سة  اجلانبان،  �سيتناولها 

االأر�سيف  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  ملن�سب 
مع  اتفق  اأنه  تبون  الرئي�س  اجلزائري.واأكد 
الطرفان  يعمل   اأن  على  الفرن�سي  نظريه 
اأن  يف هذا االجتاه ب�سفة عادية، م�سريا اإىل 
اأي  دون  تقريبا،  وا�سحة   اأ�سبحت  االأمور 
ت�سنج.كما اأدرج تبون م�ساألة تعيني الرئي�س 
يف  �ستورا  بنجامني  للموؤرخ  م��اك��رون 
الت�سنج  االأمور واخلروج من  خانة  ت�سهيل 
ال�سيا�ساوي.وعند  واال�ستغالل  ال�سيا�سي 
تربط  التي  االقت�سادية  للعالقات  تطرقه 
اجلزائر مبختلف �رشكائها من الدول  ال�سقيقة 
قائال  اجلمهورية  رئي�س  اأكد  وال�سديقة، 
على   نعمل  ونحن  فرن�سا،  من  ُننق�س  "مل 
الند  العمل،  مع  الوطنية  ذاكرتنا  ا�سرتجاع 
للند مع فرن�سا يف املجاالت االأخرى ح�سب 

ما متليه م�سالح الدولة اجلزائرية".
لوؤي ي

عقوبات �سد من ينقل امل�سروبات و املياه املعباأة يف عربات مك�سوفة
من  لها  بيان  يف  التجارة  وزارة  طالبت 
املتدخلني  االقت�ساديني  املتعاملني  جميع 
يف ن�ساط االإنتاج واال�سترياد والتخزين 
باجلملة  التوزيع  وكذا  الب�سائع  ونقل 
وخا�سة  الغذائية،  للمواد  والتجزئة 
النظافة  احرتام  اىل  التلف  �رشيعة  منها 
املواد  هذه  و�سالمة  ال�سحية  والنظافة 

اأثناء كل مراحل العر�س لال�ستهالك.
واأنهت الوزارة اإىل علم جميع املتدخلني 
باأن معاينة املخالفات املتعلقة بعدم احرتام 
التفتي�س  اأثناء عمليات  االلتزامات،  هذه 
على  امل��واد  لهذه  الفجائية  واملراقبة 
م�ستوى املحالت التجارية وكذا حماور 
الطرقات، �سيوؤدي اىل التطبيق ال�سارم 
القانونية  االإج��راءات  جلميع  الفوري  و 
االج��راءات  املجال.وتت�سمن  ه��ذا  يف 

القانونية حجز ال�سلع واملتابعة الق�سائية 
طبقا  املحالت،  وغلق  الن�ساط  وتوقيف 
امل��وؤرخ   09-03 رقم  القانون  الأحكام 
بحماية  املتعلق   2009 فيفري   25 يف 
واملتمم. ل  املعدَّ الغ�س  وقمع  امل�ستهلك 
املواد  تتمثل  امل�سدر،  نف�س  وبح�سب 
وم�ستقاته  احلليب  يف  التلف  ال�رشيعة 
واللحوم وم�ستقاتها والدواجن والبي�س 
البحر.  ومنتجات  البي�س  ومنتجات 
عربات  املنتجات يف  هذه  نقل  ويتوجب 
ال�سهر  مع  الغر�س  لهذا  املهياأة  التربيد 
احلرارة  لدرجات  ال�سارم  االحرتام  على 
دون  وال�سالمة  النظافة  �رشوط  كذا  و 
اأنه  م��ربزا  التربيد،  ب�سل�سلة  االإخ��الل 
يف  وتخزينها  املواد  هذه  اإيداع  يتوجب 
التربيد  غرف  غرار  على  مرّبدة  اأماكن 

الغر�س  ل��ه��ذا  املعتمدة  وال��و���س��ائ��ل 
التربيد  اأج��ه��زة  يف  للبيع  وعر�سها 
واحلرارة.اأما  ال�سم�س  اأ�سعة  عن  بعيدا 
اأنواعها  مبختلف  للم�رشوبات  بالن�سبة 
من امل�رشوبات الغازية، الع�سائر و املياه 
ينبغي  ال  انه  ال��وزارة  فاأكدت  املعباأة، 
نقلها  ويتعني  ال�سم�س  الأ�سعة  عر�سها 
بالو�سائل  م��زودة  عربات  يف  اإجباريا 
التاأثريات  من  حمايتها  �ساأنها  من  التي 
اخلارجية، ال�سيما اأ�سعة ال�سم�س والغبار 
املالئمة،  الو�سائل  با�ستعمال كافة  وهذا 
يجب  كما  خا�سة،  واأغلفة  اأغطية  مثل 
املحالت  داخل  للبيع  وتعر�س  تودع  اأن 
التجار  بع�س  يفعل  ما  التجارية عك�س 
الذين يعّر�سون �سحة املواطنني للخطر.
لوؤي/ي

حجز ال�سلع واملتابعة الق�سائية وغلق املحالت لكل خمالف لقواعد النظافة وال�سالمة

لوؤي ي
--------------------

مع  مقابلة  يف  تبون  الرئي�س  وق��ال 
االإع���الم  و���س��ائ��ل  بع�س  م�����س��وؤويل 
اأتاأمل  "اأنا   : االأحد  �سهرة  ُبّثت  الوطنية 
اأننا  وكرئي�س  وكمواطن  ك�سخ�س 
يعتدي  من  هناك  اأن  لنجد  اليوم  ن�سل 
اأبناءهم  يروا  مل  وممر�سني  اأطباء  على 
مبثابة  الواقع  يف  وهم  اأ�سهر  اأربعة  منذ 

جماهدين".
ال�سعب  با�سم  اأتكلم  "اأنا  قائال:  واأ�ساف 
حتت   هم  االطباء  اأن  واأوؤك��د  اجلزائري 
اجلزائرية  للدولة  الكاملة  احلماية 

وال�سعب اجلزائري".
وبعد اأن اأبدى اأ�سفه ملثل هذه الت�رشفات، 
ُت�سول  من  كل  اجلمهورية  رئي�س  حّذر 
الطبية،  االأطقم  على  االعتداء  نف�سه  له 
م�سددة  �ستكون  العقوبات  اأن  موؤكدا 
�سد االأ�سخا�س املعتدين، �سواء بالعنف 
اللفظي اأواجل�سدي، و�سترتاوح ما بني 5 

و10 �سنوات حب�سا  نافذا.
امل�سجل  التاأخر  تبون  الرئي�س  انتقد  كما 
على  ال�سحة  مهنيي  ح�سول  يف 
الدولة  اأقرتها  التي  اال�ستثنائية  املنحة 
جائحة  مواجهة  عن  لهم  تعوي�سا  لهم 
ذات  يف  قائال  )كوفيد19-(،  كورونا  
بع�س  يف  كبري.  عيب  "هذا  ال�سياق: 
امل�ستوى  على  المباالة  توجد   االأحيان، 
التنفيذي يف اأب�سط امل�سوؤوليات، لكننا 

�سوف نت�سدى لهذه  البريوقراطية".

البريوقراطية �سبب تاأخر 
�سب التعوي�سات للمت�سررين 

من "كورونا"
"العدو  هي  البريوقراطية  ان  واعترب 
هذه  ب�سبب  واأن��ه  للمجتمع"  ال��ل��دود 
التعوي�سات  �سب  تاأخر  البريوقراطية 
جائحة  م��ن  للمت�رشرين  املمنوحة 
املفرو�س  "من  اأنه  اىل  م�سريا  كورونا، 
تعوي�س  من  الثالثة  املرحلة  يف  اأننا 
ي�ستلم  مل  من  هناك   لكن  املت�رشرين، 

الدفعة االأوىل".

"الدولة  ان  اجلمهورية  رئي�س  واأك��د 
التجار  ب�سغار  بالتكفل  �ستقوم 
اآثار فريو�س  واحلرفيني  املت�رشرين من 

كورونا و�ستقوم بتعوي�سهم".
وبخ�سو�س عيد اال�سحى املبارك، قال 
من  "االأ�سحية  اأن  اجلمهورية  رئي�س 
اجلانب  من  اأما  �سّنة،  الدينية  الناحية  
ميكن  وال   )...( خطر  فهناك  ال�سحي، 
�سحة  يعر�س  من  مع   نت�سامح  اأن  لنا 

املواطن للخطر".
اأن  امل�ساجد  بغلق  يتعلق  فيما  واأ�ساف 
لغلق  اليوم  يتاأ�سفون  اجلزائريني  كل 
على  ال�سباب  يتح�رش  فيما  امل�ساجد،  
ظرف  لكل  ولكن  امل�ساحات،  غلق 
التحلي  اىل  اجلزائريني   داعيا  اأحكام، 

باليقظة والوعي ملواجهة هذا الو�سع.

 حترير القت�ساد من "عقلية 
الريع"

�سي�رشع  اأنه  اجلمهورية،  رئي�س  واأكد 
جذرية  تغيريات  اإحداث  يف  قريب  عما 
من  لتحريره  الوطني  االقت�ساد  على 
خلق  نحو  به  امل�سي  و  الريع"  "عقلية 
يكون  االبتكار  و  التناف�سية  و  الرثوة 

فيه املورد الب�رشي اأ�سا�س التنمية .
"الدولة  اإن  تبون  قال  ال�سدد  هذا  ويف 
املحروقات  تاأثري  تخفي�س  على  عازمة 
باملائة   20 اىل  الوطني  االقت�ساد  على 
م�سعى  وهو   "  2021 �سنة  نهاية  مع 
يف  الفاعلني  جهود  بت�سافر  �سيتحقق 
املنظومة االقت�سادية الوطنية باأ�رشها".

الذكاء  و  املعرفة  "اقت�ساد  يقول  تابع  و 
تزال  ما  االآن  اجلزائر حلد  و  االأ�سا�س  هو 
تزال  ما  كبرية  برثوات  تتمتع  و  عذراء 
غري م�ستغلة، لكن لالأ�سف عقلية الريع 
لعقود  االقت�ساد  على  جاثمة  ظلت 
ن�ستورد  ا�سبحنا  ان  درجة  اإىل  طويلة 

الرباغي و هذا غري مقبول باملرة ".
وا�ساف تبون اأن "ثروة املحروقات نعمة 
روح  ا�ست�رشاء  و  العدالة  غياب  لكن 
نقمة  اىل  النعمة  هذه  حولت  االتكالية 
)..( اآن االأوان لتحويل هذه الرثوة اىل اأداة 

للتنمية ".

الفالحة  مثل  قطاعات  "دعم  اأن  واأكد 
كبح  مع  موازاة  النا�سئة  املوؤ�س�سات  و 
حتقيق  يف  ي�سهم  الفو�سوي  اال�سترياد 

التنويع االقت�سادي املرجو".
التغيري  اأن  اجلمهورية،  رئي�س  واأك��د 
يتطلب  اجل��دي��دة  ل��ل��دول��ة  الهيكلي 
كل  من  العربة  ياأخذ   جديدا  "د�ستورا 
و  توافقيا  ليكون  املا�سية  الد�ساتري 
يدوم الأطول مدة ممكنة"، م�سددا  على 

"�رشورة اإعادة اللحمة بني اجلزائريني".
الد�ستور  اأن   تبون   الرئي�س  واأو�سح 
اجلديد "�ستبنى عليه موؤ�س�سات منتخبة 
وغري منتخبة وجمال�س وهيئات وطنية  
اأخرى ت�ساعد يف الرقابة ثم التو�سل من 
ت�سمن  قوانني  اإىل  الد�ستور  هذا  خالل 

اأخلقة  احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية".
واأ�ساف اأن اجلزائر "خرجت من االأزمات 
عا�ستها  التي  الو�سعية  ومن  املتكررة 
ت�سيري،  ودون  م�سوؤول  ب��دون  �سابقا  
حلمته  فقدان  اإىل  بال�سعب  اأدت  والتي 
اأن  على  م�سددا  متاهات"،   يف  ودخلنا 
"اإعادة  هي  حتدوه  التي  احلقيقة  الرغبة 

اللحمة بني اأبناء ال�سعب  اجلزائري".

  تبون ي�سيد بدور املجتمع 

املدين يف مواجهة م�ساكل 
املواطنني

اأ�ساد رئي�س اجلمهورية، باملجتمع املدين، 
امل�ساكل  مواجهة  يف  املهم  ب��دوره  و 

اليومية للمواطنني.
املجتمع  على  "األح  تبون،  الرئي�س  وقال 
امل���دين الأن���ه ن��زي��ه واأن���ا م��ي��ال كثري 
بيوميات  تهتم  التي  اجلمعوية  للحركة 
املواطنني"، الفتا اإىل اأن البالد يف الوقت 
بل  انتخابات  مرحلة  يف  لي�ست  احلايل 
يف مرحلة بناء للمجتمع املدين فيها دور 

مهم.
ويف رده عن �سوؤال حول ت�سوره للدولة 
تكون  التي  هي  اأنها  اأكد  االجتماعية، 
اأجل  من  باأنف�سهم  �سحوا  للذين  "وفية 
م�سددا  الفقر"،  حتارب  عادلة  دولة  بناء 

القومي  "الدخل  توزيع  ���رشورة  على 
على املواطنني بالق�سطا�س".

لن   " انه  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  واأ�سار 
اأبدا برتك مواطنني يلهثون وراء  ي�سمح 

كي�س حليب".
كما تعهد الرئي�س بعدم " قبوله بوجود 
منازل  ي�سّيدون  املواطنني  م��ن  فئة 
ظروف  يف  اأوالده��م  ويعي�س  حمرتمة 
بيوت  يف  تعي�س  اأخرى  وفئة  حمرتمة 

ق�سديرية".
يطالبون  ال  املواطنني  "اأغلب  اإن  وقال 
بالرثاء و لكن ب�سون كرامتهم"، جمددا 
على  يقوم  "برناجمه  اأن  على  التاأكيد 
�سون كرامة املواطن ويطمح لبناء جيل 
جديد من خالل اإعطاء نف�س احلظوظ و 

نف�س الفر�س لكل اجلزائريني".
ت�ساوي  مبداأ  "�سمان  اأن  واأو���س��ح 
من  ���رشوري  املواطنني  بني  الفر�س 
هذا  على  ُتبنى  الدميقراطية  اأن  منطلق 

املبداأ".

  رئي�س اجلمهورية اأكد اأن الأمور اأ�سبحت وا�سحة بني الطرفني

  �سيخي مقابل �ستورا لت�سهيل املفاو�سات 
املتعلقة بالذاكرة مع فرن�سا
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  اتفاقية تعاون بني وزارتي التعليم و ال�سناعة لإن�ساء 
اأقطاب تكنولوجية

لوؤي ي/
-------------------

االتفاقية  ه��ذه  على  التوقيع  ومت 
العايل  التعليم  وزي��ر  ط��رف  م��ن 
بن  الباقي  عبد  العلمي  والبحث 
اآيت  فرحات  ال�سناعة  ووزير  زيان 
فاإن  ال�سياق  نف�س  براهم.ويف  علي 
هي  باالتفاقية  املعنية  التخ�س�سات 
ال�سيدالنية،  الهند�سة  فرع  من  كل 
وفرع املطاحن، وفرع امليكاترونيك، 
وفرع  املتقدمة،  امليكانيك  وف��رع 

�سناعة اخلزف.
تتويجا  اخل��ط��وة  ه���ذه  وج����اءت 
بني  جرت  التي  اللقاءات  ل�سل�سلة 

العلمي  للبحث  العامة  املديرية 
ومراكز  التكنولوجي  والتطوير 
من  ال�سلة،  ذات  البحث  وهيئات 
ال�سناعة  وزارة  واإط���ارات  جهة، 
ال�سناعية،  املجموعات  وخمتلف 
وزير  ك�سف  اأخرى.كما  جهة  من 
التعليم العايل والبحث العلمي، عبد 
599 من  الباقي بن زيان عن ترقية 
رتبة  اإىل   " "اأ ق�سم  حما�رش  اأ�ستاذ 
مرت�سحا   740 جمموع  من  اأ�ستاذ 
بن�سبة  اأي  التخ�س�سات  جميع  يف 

80.94 باملائة.
ال��دورة  نتائج  عن  اإع��الن��ه  ول��دى 
للجنة   )43( واالأرب��ع��ني  الثالثة 

اجلامعية الوطنية، اأو�سح الوزير اأنه 
الدورة  لهذه  مرت�سحا   740 بني  من 
وبعد  التخ�س�سات،  جميع  يف 
اللجان  يف  للملفات  دقيقة  درا�سة 
ترقية  مت  تخ�س�س  لكل  الفرعية 
" اإىل  599 من اأ�ستاذ حما�رش ق�سم "اأ
رتبة اأ�ستاذ اأي بن�سبة 80.94 باملائة 
عن  معربا  املرت�سحني"،  من جمموع 
التي  ال��دورة  انعقاد  لتاأخر  اأ�سفه 
املا�سي  يناير  �سهر  مقررة  كانت 
ال�سحي  الو�سع  ب�سبب  وذل��ك 
االأ�سبوع  اإىل  البالد   عرفته  الذي 
اأكد  �سلة،  ذي  �سياق  الفارط.ويف 
اأ�سبح  الرتقية  بهذه  اأن��ه  زي��ان  بن 

 8.234 لالأ�ساتذة  االإجمايل  العدد 
اأ�ستاذا.  7.635 كان  بعدما  اأ�ستاذا 

نتائج  الوزير  اأعطى  وباملنا�سبة، 
التخ�س�سات،  فروع  ح�سب  الدورة 
حيث اأح�سى فرع التكنولوجيا 118 
بن�سبة  مرت�سحا   163 من  ناجحا 
الدقيقة  والعلوم  باملائة   72.39
بن�سبة  مرت�سحا   75 من  ناجحا   64
الطبيعة  وع��ل��وم  باملائة   85.33
مرت�سحا   80 من  ناجحا   65 واحلياة 
عن  ف�سال  باملائة   81.25 بن�سبة 
بن�سبة  مرت�سحا   85 من  ناجحا   66
77.64 باملائة يف العلوم االقت�سادية 
ذات  التجارية.واأ�ساف  والعلوم 
اأن فرع العلوم االجتماعية  امل�سوؤول 
ناجحا   168 اأح�سى  واالإن�سانية 
 84.84 بن�سبة  مرت�سحا   198 من 
ناجحا   59 واللغات  واالآداب  بلمائة 
 85.50 بن�سبة  مرت�سحا   69 من 
واالإدارية  القانونية  والعلوم  باملائة 
بن�سبة  مرت�سحا   70 من  ناجحا   59
عن  زيان  بن  باملائة.واأعلن   84.28
نوفمرب  اأواخ��ر  ال�44  ال��دورة  فتح 
اخلام�سة واالأربعني  الدورة  و  القادم 
تكون  اأن  على   ،2021 جوان  اأواخر 
من�سة  طريق  عن  امللفات  معاجلة 
نوفمرب  دورة  م��ن  اب��ت��داء  رقمية 

املقبلة.

وّقعت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة ال�سناعة اأم�س، على اتفاقية تعاون بني القطاعني لإن�ساء اأقطاب تكنولوجية يف عدة 
فروع وتخ�س�سات جامعية.

ترقية 599 اأ�ستاذا حما�سرا - اأ -  اإىل رتبة اأ�ستاذ 

 

خمزون املياه يكفي اإىل 
نهاية ال�سنة دون انقطاع 
رغم �سعف ت�ساقط الأمطار

باجلزائر  براقي،  اأرزقي  املائية،  املوارد  وزير  �رشح 
ي�سمح  املياه  من  الوطني  املخزون  اأن  العا�سمة، 
رغم  انقطاع  دون  ال�سنة  نهاية  غاية  اإىل  بالتزود 
امل�سجلة يف خمتلف  االأمطار  ت�ساقط  م�ستوى  �سعف 
املو�سم  بداية  "رغم  انه  الوزير  اأ�سار  الوطن.و  مناطق 
امل�سجلة  االمطار  مياه  �سعف  ب�سبب  امل�سجعة   غري 
من  خمزونا  منتلك  اأننا  اإال  الوطن،  مناطق  خمتلف  يف 
دون  ال�سنة  نهاية  غاية  اإىل  بالتزود  لنا  ي�سمح  املياه 

انقطاع".
يف  ال�رشوب  املاء  توزيع  "ن�سبة  ان  براقي  اأو�سح  و 
تزال  ال  والية   27 تبقى  و  باملائة   75 بلغت  البلديات 
مقبول  غري  عدد  جانب  اىل  ه�سة  الو�سعية  فيها 
اأقرب  يف  بها  التكفل  يجب  التي  الظل  مناطق  من 
االآجال". و يف �سوؤال حول قدرات وزارته على جتنب 
اإىل �رشورة  اأ�سار الوزير  املياه هذه ال�سائفة،  انقطاع 
على  �سيما  ال  امل��وارد  وف��رة  االعتبار  بعني  االأخ��ذ 
معترب  "بانخفا�س  مذكرا  ال�سطحية،  املياه  م�ستوى 
اأن اجلزائر انتقلت  يف التدفق".و ذكر يف ذات ال�سياق 
ال�سبعينيات  اأواخر  يف  مكعب  مرت  مليارات   6.5 من 
القرن  ثمانينيات  يف  مكعب  مرت  مليارات   5 اإىل 
�سنوات  يف  مكعب  مرت  مليارات   4 لتبلغ  املا�سي، 
باملياه  التزويد  يف  االنقطاعات  االألفني.وبخ�سو�س 
ال�سيد  ق��ال  بالبالد،  املناطق  خمتلف  يف  امل�سجلة 
حاالت  يف  و  تقنية  حلوادث  غالبا  تعود  اأنها  براقي 

ال�سبكات. قدم  الرئي�س  �سببها  يكون  عديدة 
بدوره  ي�سكل  القانوين  غري  "الربط  اأن  اأ�ساف  و 
اأنه  م�سريا  املياه"،  ت�رشبات  و  االأنابيب  تلف  يف  �سببا 
حادث   500 نحو  "واجهنا  الو�سع  هذا  من  بالرغم 
2019 و هو ما  اأقل مقارنة ب�سنة  باملائة   50 اأي  كبري 

الو�سع". ملمو�س يف  تطور  على  يدل 
املياه،  ت�سعرية  مراجعة  باإمكانية  يتعلق  ما  يف  اأما 
الب�رشي  لال�ستهالك  ب"الن�سبة  اأنه  الوزير  اعترب 
بالن�سبة  ذلك  عك�س  االأم��ر  و  �سيتوا�سل  فالدعم 
اعتبارها  ينبغي  ،اإذ  للمياه  االأخ��رى  لال�ستعماالت 
اأن مراجعة  ذاته،  االطار  واأكد يف  اقت�سادي".  كمنتج 
قطاعية  و  �ساملة  نظرة  بدون  تتم  لن  املياه  ت�سعرية 
التفكري  ميكن  "ال  ال�سدد  هذا  يف  قال  م�سرتكة.و 
يف  وا���س��ح  حت�سن  حتقيق  قبل  امل��راج��ع��ة  ه��ذه  يف 
من  اجلزائريني  عامة  متكن  و  للمياه  العمومية  اخلدمة 
مراجعة  االأن  حلد  و  اآمن،  ب�سكل  املاء  على  احل�سول 
الت�سعري اأمر غري وارد".                                 ق/و

القت�ســاد املــوازي يعيـق ال�ستثمــــــار
العزيز  عبد  االأول  ال��وزي��ر  اأك���د   
اجلمهورية  "معامل  اأن  باجلزائر  جراد 
اجلديدة بداأت تلوح من خالل مراجعة 
االنعا�س  بعث  خطة  و  الد�ستور 
م�سددا  االجتماعي"،  و  االقت�سادي 
اخلطة  هذه  ترافق  اأن  ���رشورة  على 
باإعادة النظر ب�سفة معمقة يف النظام 

اجلبائي  احلايل .
االفتتاحية  كلمته  يف  جراد  واأو�سح 
حول  الوطنية  اجلل�سات  الأ�سغال 
ثالثة  تدوم  التي  اجلبائي  االإ�سالح 
يدخل  االإ���س��الح  "هذا  اأن  اأي����ام،  
با�رشتها  التي  ال�ساملة  �سمن اخلطوة 
ال�سلطات العمومية والتي ترمي اىل 
 ، وامل�رشيف  امل��ايل  نظامنا  مراجعة 

بهدف دعم الروؤية االقت�سادية اجلديدة 
الروؤية  هذه  اأن  يقول  وتابع   ." للدولة 
"�ستالزم بالدنا خالل العقود القادمة 
توازنها  ومتطلبات  حتديات  ملواجهة 
الطابع   على �سون  ال�سهر  مع  املايل، 
العمومية.و  لل�سيا�سات  االجتماعي 
املالية  امل���وارد  لكون  ج��راد  تاأ�سف 
عقود  ومنذ  اأ�سا�سا  ت�ستند  للدولة 
اأ�سبحت  التي  البرتولية  اجلباية  على 
توجه ن�سبة منها يف ال�سنوات االأخرية 
لتغطية جزء من نفقات ت�سيري الدولة 
متويل  اإىل  برمتها  توجه  اأن  من  بدال 
اجلهود اال�ستثمارية والتنموية للبالد.

االمر  ف��اإن  االأول  ال��وزي��ر  ح�سب  و 
يتعلق مبورد مايل  يرتكز على طاقات 

غري متجددة ناهيك عن تقلبات اأ�سعار 
ب�سبب  العاملية،  ال�سوق  املادة يف  هذه 
عوامل خارجية ال نتحكم يف زمامها 
�سمان  "عدم   اإىل  حتما  �سيوؤدي  مما 
مبا  العمومية  املوارد  دميومة  متطلبات 
املتزايدة  البالد  الحتياجات  ي�ستجيب 
االقت�سادية  بالتنمية  واملرتبطة 
اجلباية  بخ�سو�س  واالجتماعية".و 
اأنه و على  االأول  الوزير  العادية، قال 
الرغم من اجلهود املبذولة يف ال�سنوات 
الت�رشيعي   ال�سعيد  على  االأخ��رية 
والهيكلي  والتنظيمي  والوظيفي 
من اأجل حتديثها  مل تبلغ اإىل حد االآن 
االإيرادات،مما  من  املتوقعة  امل�ستويات 
املالية  التوازنات  على  �سلبا  يوؤثر 

للدولة و يعيق بعث م�ساريع التنمية 
و جت�سيدها.عالوة على ذلك- ي�سيف 
"النظام  اأن  يالحظ  ج��راد-   ال�سيد 
ي�ستجيب  اأن  من  اأبعد  احلايل  اجلبائي 
املنتظرة  االإن�ساف  متطلبات  اإىل 
يتميز  اجلبائي   العبء  اأن  انطالقا من 
االأعوان  خمتلف  بني  توزيعه  ب�سوء 
قدراتهم  على  بناء  االقت�ساديني 
الت�ساهمية".ويف هذا ال�سدد قال جراد 
"خري مثال على ذلك يتجلى بكل  اأن 
و�سوح من خالل اجلباية على الدخل 
مداخيل  على  اأ�سا�سا  ترتكز  التي 
الفئات  م�ساهمة   اأن  االأجور يف حني 
غري  ب�سفة  �سعيفة  تزال  ال  االأخرى 

عادية".                                    ق/و

جراد يدعو اإىل اإ�سالح النظام اجلبائي والرتكيز على الرقمنة ويحذر:

عالقون يف العراق وال�سعودية ي�ستنجدون بالوزير الأول
الثالثة  املنطقة  ع��ن  النائب  طالبت 
عبد  االأول،  الوزير  من  �سليم  اأم��رية 
الإن�ساف  ال�رشيع  ،التدخل  جراد  العزيز 
وال�����رشق  اخلليج  دول  يف  العالقني 
قرار  من  ي�ستفيدوا  مل  الذين  االو�سط 
�سفرهم   ج��وازات  اأن  بحجة  االج��الء،  
ما  غ��رار  على  اجل��زائ��ر  يف  ت�سدر  مل 
املتواجدين  اجلزائريني  الرعايا  مع  وقع 
ال�سعودية.واأو�سحت  العربية  باململكة 
 100 ح���وايل  اأن  ال��ربمل��اين  ال��ن��ائ��ب  
اململكة  يف  متواجد  جزائري   مهند�س  
وقع   على  والعراق  ال�سعودية  العربية 
من  اق�سائهم   ق��رار  بعد  ال�سدمة 

م��ربارات  تقدمي  دون  االج��الء  عملية 
�سهادة  ميلكون  ال  انهم  رغم  وا�سحة 
مع  ويعملون  ال��دول��ة  ه��ذه  يف  اإق��ام��ة 
ق�سرية  بعقود  اأجنبية  نفطية  �رشكات 
بينهم  اأن  �سليم  اأم��رية  امل��دى.وذك��رت 
يواجهون  ال�سعودية  يف  جزائريا   92
يعملون  واأنهم  خا�سة  حقيقة  اأزم��ة 
ماأوى  لديهم  ولي�س  املناوبة  باأ�سلوب 
اأبعد  املتحدثة  ال�سعودية.وذهبت  يف  
من  املقدمة  احلجج  اأن  موؤكدة  ذلك  من 
غري  بال�سعودية  اجلزائرية  ال�سفارة  قبل 
هوؤالء  اإق�ساء  مت   ”: م�رشحة  منطقية 
�سادرة  �سفرهم  ج��وازات  اأن  بحجة 

اأمر  وهو  باجلزائر  ولي�س  ال�سعودية  يف 
الرعايا  باقي  واأن  خا�سة  منطقي  غري 
االأم��ر  ه���وؤالء؛  و�سعية  نف�س  لديهم 
وهو   ،“ بينهم  فيما  فتنة  اأحدث  الذي 
ال��وزارة  من  �رشيعا  تدخال  يتطلب  ما 
اىل  واإعادتهم  هوؤالء  الإن�ساف  االوىل 

الوطن. اأر�س 
ممثلة  ذك���رت  ال��ع��راق  وبخ�سو�س 
ال�سعبي  باملجل�س  اجلزائرية  اجلالية 
من  ع��دد  مع  توا�سلت  اأنها  الوطني 
اإىل  ال��ع��ودة  يف  الراغبني  املهند�سني 
تاأ�سرياتهم  انتهت  وبع�سهم  بالدهم 
اإبالء  �رشورة  على  موؤكدة  مدة،  منذ 

بحكم  لو�سعيتهم  ق�سوى  اأهمية 
مع  ال�سحية  االأو�ساع  تردي  ارتباط 
اإعادتهم  ي�ستوجب  ما  االأمني،  الو�سع 

�رشعة. باأق�سى 
االجالء  عملية  فاإن  املتحدثة  ح�سب  و 
من  العديد  ت�سهد  اخلليج  دول  يف 
التي  ال��دول  بع�س  كون  ال�سعوبات 
ت��زال  ال  اجل��زائ��ري��ون   فيها  ي��ت��واج��د 
يف  مطالبة  ال�����س��ح��ي،  احل��ج��ر  حت��ت 
على  بالتدخل  ال�سلطات  الوقت  نف�س 
و  بال�سودان  اجلزائر  �سفارة  م�ستوى 
عرب  هناك  الرعايا  اإج��الء  على  العمل 
و  م�رش.  جمهورية  من  القادمة  الطائرة 

�سليم  اأمرية  اقرتحت  مت�سل  �سياق  يف 
يف  احلجر  مدة  تقلي�س  ال�سلطات  على 
اأ�سبوع  مبدة  فقط  حتديدها  و  اجلزائر  
مبا�رشة؛  الك�سف  حتليل  اإج���راء  م��ع 
االإيواء.واأ�سدى  تكاليف  لتقلي�س  وهذا 
نهاية  جراد،  العزيز  عبد  االأول  الوزير 
اأجل  من  تعليمات  املا�سي  االأ�سبوع 
و  البحري  و  اجلوي  االأ�سطول  تعبئة 
�سيتم  التي  الفندقية،  ال�موؤ�س�سات  كذا 
ال�سحي  احل��ج��ر  ل��ف��رتة  ا�ستخدامها 
اإطار موا�سلة عملية  الوقائي، وهذا يف 

باخلارج. العالقني  املواطنني  اإجالء 
ق/و
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قريبا..تركيب خزان اأوك�سجني جديد 
مب�ست�سفى ال�سط 

ي�سني حممد 
---------------- 

ف�������اد م�����س��در ���س��ح��ي  واأ
الت�سخري  ب���اأن  م�����س��وؤول، 
يف  املتمثل  الهيكل  �سمل 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��الج،  ق��اع��ة 
الطبية  داري�����ة،  االإ االأط��ق��م 
اأمثل  لتكفل  الطبية،  و�سبه 
املر�سى  ال�سيما  باملواطنني، 
التنقل  لتفادي  بالفريو�س، 
الذي  امل�ست�سفى  اإىل  امل�ستمر 
و  االكتظاظ  من  حالة  يعرف 
االأخرية،  االأ�سهر  يف  الت�سبع 
االإ�سابة  حاالت  عدد  ب�سبب 
خمتلف  من  املتوافدة  املرتفعة 

اجلهة. بلديات 
امل�سدر،  ذات  �سار  اأ وقت  يف 
امل��ذك��ور،  امل��رك��ز  اأن  اإىل 
مبختلف  تزويده  عملية  جرت 
ال���و����س���ائ���ل ال�������رشوري���ة 
ل��ل��ت�����س��خ��ي�����س وال���وق���اي���ة 
جهاز  بو�سع  بداية  لالأطقم، 
قيا�س  يتم  ح��راري،  كا�سف 
اإ�سافة  املري�س،  حرارة  درجة 
ل��ب�����س��ة  واالأ امل��ع��ق��م��ات  اإىل 
والعاملني  للموظفني  اخلا�سة 
وقت  يف  للعملية،  امل�سخرين 
خارجي  ف�ساء  تهيئة  مت��ت 
ع��ب��ارة ع��ن ق��اع��ة ان��ت��ظ��ار، 
ومظالت  بكرا�سي  م��زودة 
�رشوط  احرتام  مع  �سم�سية، 
وتفادي  االجتماعي،  التباعد 
انتظار  يف  ال��ع��دوى،  ن��ق��ل 
الإجراء  املري�س  دور  و�سول 

. لك�سف ا
مطلعة،  م�سادر  ذكرت  كما 
مل���ادة  ج���دي���دا  خ���زان���ا  اأن 

طريقه  يف  االأوك�����س��ج��ني، 
اجليالين  عمر  بن  مل�ست�سفى 
اأح��د  تكفل  ب��ع��د  ب��ال�����س��ط، 
وقت  يف  باقتنائه،  املح�سنني 
التجهيزات  مديرية  قامت 
ال���وادي  ل��والي��ة  العمومية 
�سبكة  واإعداد  االأر�سية  ببناء 
بلغت  قد  و  والتوزيع  الربط 
���س��ع��ة خ���زان االأوك�����س��ج��ني 
ل��رت،  اآالف   20 اجل���دي���د، 
حاليا  املتوفر  اخلزان  �سيعزز 
على  ع���الوة  بامل�ست�سفى، 
اأوك�سجني  ق��ارورات  توفري 
ج���دي���دة، ت��و���س��ع مب��خ��زون 
اآي  لتفادي  اأي�سا،  احتياطي 
تزويد  تاأخر  و  اأ طبي  ط��ارئ 
امل�����س��ت�����س��ف��ى ب�����س��ه��اري��ج 
الطاقم  مينح  ما  االأوك�سجني، 
وتدفق  كبرية  اأريحية  الطبي 

احليوية. املادة  لهذه  عال 
قدرات  برفع  يتعلق  ما  ويف 
االإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
فاإن  االأوك�سجني،  م��ادة  من 
ال��ع��م��ل��ي��ة مت���ت ب��ن��ج��اح يف 
انتظار  يف  ال�سط،  م�ست�سفى 

مكافحة  م��رك��ز  ا���س��ت��ف��ادة 
ال�����رشط��ان ب��خ��زان اإ���س��ايف 

لرت. األف   10 ب�سعة 
نف�س  اأورده  ح�����س��ب��م��ا  و 
لنداء  "تلبية  نه  فاإ امل�سدر، 
منا  يقت�سيه  وم��ا  ال��واج��ب 
ال�سحي  الظرف  هذا  جميعا 
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي م���ن ت����اآزر 
لتجاوز  للجهود  وت��ك��اث��ف 
بالدنا  بها  متر  التي  املحنة  هذه 
وجه  على  وواليتنا  عموما 
الطلب  ولتلبية  اخل�سو�س 
مل�ست�سفياتنا  اليومي  الكبري 
م���ن م�����ادة االأوك�����س��ج��ني 
حلياة  وال��ه��ام��ة  ال�����رشوري��ة 
وعافاهم  الله  �سفاهم  مر�سانا 
�سا�سي  اأ كعالج  تدخل  والتي 
بالتن�سيق  و   19 كوفيد  جلائحة 
ال�سحة  مديرية  م�سالح  مع 
التجهيزات  مديرية  جندت 
يف  الوادي  لوالية  العمومية 
و  م�ساحلها  تطوعية  حملة 
املتعاملني  من  اخلريين  بع�س 
خزانات  لتدعيم  عملية  يف 
 Evaporateur االأوك�سجني)

من  بكل    )  d'oxygène
اجليالين  عمر  بن  م�ست�سفى 
مكافحة  وم�ست�سفى  بالوادي 
ال�����رشط��ان ب��ال��وادي ب��اإجن��از 
اأوك�سجني  ل�سهاريج  قواعد 
اخلزانات  لتدعيم  جديدة  طبية 
و  لرت   20.000 ب�سعة  القدمية 
التوايل  على  ل��رت   10.000
���س��ا���س��ات  االأ �سب  )عملية 
و  قيا�سي  ظ��رف  يف  انتهت 
مديرية  م�سالح  �ست�رشع 
ي��ام  االأ غ�سون  يف  ال�سحة 
عملية  يف  القادمة  القليلة 
اجلديدة(".   ال�سهاريج  تركيب 
ووج����ه امل�����س��در ال�����س��ك��ر 
ل��ل�����رشك��ة ال��ت��ي ت��ط��وع��ت 
البناء  وخمرب  االإجناز،  بعملية 
على  باالإ�رشاف  تطوع  الذي 
التقنية،  واملرافقة  الدرا�سة 
الفرعية  املديرية  وم�سوؤول 
بن  مب�ست�سفى  ل��ل�����س��ي��ان��ة 
كل  ع��ل��ى  اجل���ي���الين  ع��م��ر 

. املقدمة  الت�سهيالت 
اأن  اإىل  االأخ����ري،  يف  ن�سري 
م���ام  م�����س��ال��ح ال���والي���ة، واأ
االإ���س��اب��ات  ن�سبة  ارت��ف��اع 
قامت  االأخ����رية،  ال��ف��رتة  يف 
الفندقية  املوؤ�س�سة  بت�سخري 
ا�ست�سفاء  كمركز  ���س��وف، 
املوؤكد  املواطنني  ال�ستقبال 
اإ���س��اب��ت��ه��م  يف  وامل�����س��ت��ب��ه 
مت  كما  ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���س 
الفندقية،  املوؤ�س�سة  ب��ذات 
واالأط��ق��م  ال��ع��م��ال  ت�سخري 
خلدمة  م��ن��ي��ة،  واالأ ال��ط��ب��ي��ة 

ملر�سى. ا

اأن مت  الوادي، بعد  19" بحي القطب اجلامعي بولية  "كوفيد  لت�سخي�س فريو�س  مت نهاية الأ�سبوع، فتح مركز جديد 
التن�سيق  اإطار  يف  مار�س،   19 اجلوارية  لل�سحة  العمومية  للموؤ�س�سة  تابعة  باجلهة،  اخلدمات  املتعددة  العيادة  ت�سخري 

بال�سط. اجليالين  عمر  بن  الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  عن  ال�سغط  ورفع 

باقتنائه املح�سنني  اأحد  تكفل  بعد 

الـوادي اجلامعي يف  القطب  بحي  كـورونا  لت�سخي�س  مركـز  فتح  مت   -

ال�����س��وؤون  م��دي��ري��ة  نظمت 
ال��دي��ن��ي��ة ل��والي��ة ال����وادي 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م��دي��ري��ة 
احلماية  وم��دي��ري��ة  ال�سحة 
حت�سي�سية  عملية  امل��دن��ي��ة 
امل�ستجد  كورونا  وباء  حول 
ق��ن��ع��ة واق��ي��ة  م��ع ت��وزي��ع اأ
م�ستوى  ع��ل��ى  وم��ط��وي��ات 
وبع�س  الرئي�سية  ال�سوارع 

بالوالية.  احليوية  النقاط 
امل��ب��ادرة امل�����س��رتك��ة ���س��ارك 
ئمة  االأ من  معترب  عدد  فيها 
وعنا�رش  بالوالية،  املعروفني 
طبية،  واأطقم  املدنية  احلماية 
املواطنني  على  عر�سوا  اأين 
مب�سط،  ب�سكل  م��واع��ظ 
بتعليمات  االلتزام  ب�رشورة 
التباعد،  واإج��راءات  الوقاية 
من  تقدميه  يتم  مبا  التقّيد  مع 
خمتلف  من  �سحية  اإر�سادات 

والعلمية.  الطبية  الهيئات 
هذه  على  القائمون  واعترب 
ا�ستح�سان  لقيت  نها  اأ املبادرة 
ال�سيما  املواطنني،  من  الكثري 
م�ستوى  على  تركزت  نها  واأ
ح�سورا  تعرف  التي  النقاط 
ما  وه���و  ك���ب���ريا،  ���س��ع��ب��ي��ا 
رواد  م��ن  الكثري  عنه  ع��رب 
ال��ذي��ن  االأزرق  ال��ف�����س��اء 
هذه  يف  ب��امل��ب��ادرة  ���س��ادوا  اأ
جتولهم  خ��الل  م��ن  العملية 
ت�سهد  ال��ت��ي  م���اك���ن  االأ يف 
وا�سعا،  وازدحاما  اكتظاظا 
وت��وزي��ع��ه��م ل��ل��ك��م��ام��ات 
واإر����س���اده���م وت��وج��ي��ه��ه��م 
عن  ال���وادي  والي��ة  ل�سكان 
كوفيد  كورونا  جائحة  اأخطار 
من  نف�سهم  باأ خماطرين   ،19

للخطر. تعري�سها  خالل 
ي�سني حممد 

من  الوقاية  تدابري  اإط��ار  يف 
ان��ت�����س��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا 
للقرار  وتنفيذا   19 كوفيد 
مواقيت  تعديل  املت�سمن 
اجل��زئ��ي عرب  امل��ن��زيل  احل��ج��ر 
ق��ل��ي��م ب��ل��دي��ات ال����وادي ،  اإ
بداية  ، كوينني  املغري   ، جامعة 
م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  من 
�سباحا  اخلام�سة  غاية  اإىل 
 2020.07.18 ت��اري��خ  م��ن 
ال���وادي  والي���ة  ام��ن  �سطر 
االأمن  اخت�سا�س  كامل  عرب 
م��ن��ي��ا  ال��وط��ن��ي خم��ط��ط��ا اأ
�سمان  اإىل  ي��ه��دف  �سامال 
ب��اإج��راءات  املوطنني  ال��ت��زام 
هذا  اجل��زئ��ي،  امل��ن��زيل  احلجر 
ا�ستمرارا  يعترب  املخطط  

املتخذة  االإج���راءات  ملجموع 
هذا  ال�سياق.  هذا  يف  �سابقا 
ال�رشطة  م�سالح  تعكف  و 
برجمة  على  ال��والي��ة  ب��اأم��ن 
وتوعوية  حت�سي�سية  حمالت 
ل��ف��ائ��دة خم��ت��ل��ف اأط���ي���اف 
انت�سار  من  للوقاية  املجتمع 

لفريو�س.  ا
والأمن احل�سري الرابع 

ي�سن حملة مداهمة وا�سعة 
على اأوكار اجلرمية

اجلرمية  مكافحة  اإط��ار  ويف 
اأ�سكالها  بكافة  احل�رشية 
احلجر  الإج���راءات  تطبيقا  و 
عرب  املطبق  اجلزئي  ال�سحي 
متكن   ، الوالية  ت��راب  كامل 

االأمن  عنا�رش 
احل�����������رشي 
ال�������راب�������ع 
بعد  ب��ال��وادي 
ع���م���ل���ي���ات 
م����داه����م����ة 
وا�����س����ع����ة 
مل���خ���ت���ل���ف 
اجلرمية  اأوكار 
ب�����ق�����ط�����اع 
�س  خت�سا ال ا

من  معتربة  كميات  حجز  من 
قدر  الكحولية  امل�رشوبات 
من  وح��دة   3862 ب�  عددها 
ة  خمباأ كانت  نواع  االأ خمتلف 
البنايات  اح��د  يف  ب��اإح��ك��ام 
 14 ت��وق��ي��ف  امل��ه��ج��ورة م��ع 

و�سع  اإىل  باالإ�سافة  �سخ�سا 
دراج��ات  وث��الث��ة  �سيارتني 
هذا  البلدي  املح�رش  يف  نارية 
خمالفة   20 حترير  عن  ف�سال 
باحلجر  املتعلقة  ل��ل��ت��داب��ري 

اجلزئي. ال�سحي 
ق.م

يف اإطار حملة حت�سي�سية حول وباء كورونا

توا�سل عملية توزيع الكمامات
 على املواطنني

 من قبل اأمن الولية 

ت�سطري خمطط اأمني ل�سمان تنفيذ التعديالت اجلديدة ملواقيت احلجر بالولية

طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  ع��ادت 
ال��ع��ادي��ة ب���دائ���رة ال��ط��ال��ب 
ال��ع��رب��ي احل���دودي���ة ب��والي��ة 
الكلي  ال��رف��ع  بعد  ال���وادي 
امل��ن��زيل،  ال�����س��ح��ي  للحجر 
الوقعة  الدائرة  هذه  وت�سم 
مع  احل��دودي  ال�رشيط  على 
جمموعة  ال�سقيقة  تون�س 
ويطغى  ال��ظ��ل  مناطق  م��ن 
البدوي  الطابع  اأهلها  على 
ال�سحراء  ربوع  يف  والتنقل 
فهي  ال���رتح���ال  ط��ري��ق  ع��ن 
اجلهل  بها  يع�س�س  مناطق 
ال�سحي  ال��وع��ي  وان��ع��دام 
من  ب��ع�����س  ي�����س��ف��ه��ا  ك��م��ا 
م�سادر  االأري��اف  هذه  حملوا 
اأن  اإال  الوباء  لتف�سي  عدوى 
عك�س  ثبتت  اأ االإح�سائيات 
ذل���ك ف���امل���دن وال���ق���رى يف 
مناطق  اإىل  حتولت  ال��والي��ة 
اأ�سبح  درج��ة  اإىل  م��وب��وءة 
اإىل  خا�سعا  منها  البع�س 
الرابعة  ال�ساعة  من  ميتد  حجر 
اخلام�سة  ال�ساعة  اإىل  م�ساءا 
على  دل  اإن  وه���ذا  �سباحا 
اأهايل  اأن  على  يدل  منا  فاإ �سيء 
بالهواء  يتمتعون  االأري���اف 
ال�ساطعة  وال�سم�س  النقي 
اخلالية  الطبيعية  والتغذية 
الكيمياوية  امل��ل��وث��ات  م��ن 
الن�ساط  ذل��ك  اإىل  ي�ساف 

اك�سبهم  ال���ذي  الع�سلي 
االأمرا�س  بع�س  �سد  مناعة 
و�سغط  كال�سكري  املزمنة 
يف  اجل�سدي  فالتباعد  ال��دم 
املفتوحة  ال��ف�����س��اءات  ه��ذه 
عن  ب��ع��ي��دا  تلقائيا  مطبق 
انت�سار  ب�سبب  اكتظاظ  اأي 
ما  عك�س  بينهم  ال��ع��دوى 
من  امل��دي��ن��ة  ه���ل  اأ يعي�سه 
واكتظاظ  ال�سيقة  �سوارعها 
امللوث،  وهوائها  �سكناتها 
على  ت�ساعد  ع��وام��ل  كلها 

. بينهم  العدوى  انت�سار 
بع�س  مع  للتحرير  ويف حديث 
يف  يقطنون  الذين  املثقفني 
نفيهم  على  اجمعوا  االأرياف 
اأن  م��ن  البع�س  ي��روج��ه  مل��ا 
خطرا  ي�سكلون  الريف  اأه��ل 
بالوالية  العدوى  انت�سار  يف 
املدعني  هوؤالء  على  الرد  لكن 
عندما  كال�ساعقة  عليهم  نزل 
العربي  الطالب  دائرة  خرجت 
ال�سحي  احلجر  من  احلدودية 
وعاد  الوا�سع  بابه  من  املنزيل 
الفالحي  ن�ساطهم  اإىل  اأهلها 
اأف�سدته  ما  وترميم  والرعوي 
احلذر  يبقى  لكن  الكورونا، 
العدو  ه��ذا  ع��ودة  ملنع  قائما 
خ��روج  ان��ت��ظ��ار  يف  ال��ق��ات��ل 
احلجر. دائرة  من  اأخرى  اأرياف 
مبارك قدودة 

بعد خروجها من فلك احلجر ال�سحي املنزيل

دائرة الطالب العربي احلدودية 
تتنف�س ال�سعداء



ال��ربك��ة  ج��م��ع��ي��ة  ت���وا����س���ل   
ن�����س��اين  االإ و  اخل���ريي  ل��ل��ع��م��ل 
واخل��ريي��ة  حملتهاالت�سامنية 
داء  مل��ك��اف��ح��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
���س��ع��ار  حت���ت   "19 "كوفيد 
مليويْن   )  2 ( لتوزيع  "ال�سفاء" 
ملواجهة  ال��وط��ن  ع��رب  ك��م��ام��ة   
االإطار  هذا  كورونا،ويف  جائحة 
للجمعية  البلدي  املكتب  ق��ام 
توعوية  حت�سي�سية  فلو،بحملة  باأ
باملجان،  كمامة   2000 توزيع  و 
التوزيع  عملية  انطلقت  حيث 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  اأمام  من 
فلو،بح�سور  باأ بجرة  عبدالقادر 
ف���راد  اأ و  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
مت  اأين  املدنية،  احلماية  و  االأم��ن 
ال�سواع  عرب  كمامة    600 توزيع 
منها  ا�ستفاد  للمدينة  الرئي�سية 
باالإ�سافة  امل��واط��ن��ني  م��ن  ع��دد 
واملوؤ�س�سات،  التجار  بع�س  اإىل 
بتوزيع  و�ست�ستمرالعملية 

ال��ط��اق��م  ع��ل��ى  ك��م��ام��ة   200
بامل�ست�سفى  العاملني  و  الطبي 
ماء  ق��ارورة  باالإ�سافةاإىل300 
متام  اإ و  اجلمعية  طرف  من  معدين 
م�ستوى  على  الكمامات  توزيع 
احلملة  هذه  وكانت  فلو،  اأحياءاأ
بعا�سمة  ي��ام  اأ منذ  انطلقت  قد 
توزيع  مت  ي��ن  االأغ��واط،اأ الوالية 
 100000 بني  من  كمامة   5000
املكتب  رئي�س  عليها  ����رشف  ،اأ
رفقة  براهيمي  االإ اأحمد  الوطني 
لتتوا�سل  الوالئية،  ال�سلطات 
البلديات  لت�سمل  الحقا  العملية 
بالوالية  للوباء  نت�سارا  اإ االأكرث 
و  التوعية  ح��م��الت  ،ت��راف��ق��ه��ا 
فريو�س  من  للحد  التح�سي�س  
و  ب�سواعد  ه��ذا  و  "كورونا" 
و  اأع�ساءاجلمعية،  جم��ه��ودات 
املح�سنني  من  م�ساهمة  و  دع��م 

الوطن.  عرب 
بو�رشيط  عبدالقادر   

ا�ستح�سنها  راقية  مبادرة  يف 
و���رشائ��ح  اأط��ي��اف  م��ن  الكثري 
غرار  على  الب�ساري  املجتمع 
ب��ن��اء ق��ط��اع ال��رتب��ي��ة وك��ذا  اأ
التالميذ،  اأول��ي��اء  جمعيات 
حامد  اأبي  ثانوية  �ساتذة  اأ قام 
متثلت  مبادرة  باإطالق  الغزايل 
اإلكرتونية  بكالوريا  اإجراء  يف 
و  تالمذتهم  لفائدة  جتريبية 
ثانويات  لباقي  املجال  فتح  كذا 

ال��ث��ان��وي��ات  و  ب�����س��ار  والي���ة 
اأنحاء  كل  من  الوالية،  خ��ارج 
اخلطوة  ه��ذه  ت��ي  ت��اأ و  ال��وط��ن 
م�ساعدة  مبادرة  �سمن  الرائعة 
ال��ت��الم��ي��ذ ع��ل��ى امل��راج��ع��ة و 
البكالوريا  لنمتحان  التح�سري 
الظروف  ظل  يف  ،خا�سة   2020
غرار  على  اجلزائر  بها  متر  التي 
وباء  ج��راء  العامل  اأنحاء  باقي 
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ال�����س��يء 

عن  انقطاعهم  يف  �سبب  الذي 
طويلة  لفرتة  درو�سهم  مزاولة 
ف��ع��ك��ف ال��ط��اق��م ال��رتب��وي و 
حامد  ب��ي  اآ لثانوية  داري  االإ
االمتحان  هذا  الإج��راء  الغزايل 
اأجل  من  االفرتا�سي،  التجريبي 
نطاق  �سمن  التالميذ  ب��ق��اء  اإ
ظل  يف  املراجعة  و  التح�سري 
يفر�سه  وما   19 كوفيد  انت�سار 
و  موؤ�سف؛  و  ماأ�ساوي  واقع  من 

التالميذ  من  العديد  �سارك  قد 
ما  ح�سب  االم��ت��ح��ان  ه��ذا  يف 
وه��ذا   " ال��ت��ح��ري��ر   " ع��ل��م��ت��ه 
الوالية  ثانويات  خمتلف  من 
وخ��ارج��ه��ا، ح�����س��ب ب��رن��ام��ج 
���س��ات��ذة  ���س��ب��ط م��ن ط���رف اأ
من  �سعبة  كل  ح�سب  الثانوية 
خا�سة  رزن��ام��ة  و���س��ع  خ��الل 
. �سعبة  لكل  �سا�سية  االأ باملواد 
ا/د

فريو�س  تف�سي  مواجهة  اإطار  يف 
من�سق  ق��ام  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
الغربي  للجنوب  اجلهوي  املكتب 
لرتقية  اجلزائرية  للجمعية  التابع 
ن�����س��ان   امل��واط��ن��ة وح��ق��وق االإ
املكتب  رئي�س  مع  ،بالتن�سيق 
للجمعية  العبادلة  لبلدية  البلدي 
و  ال�سو"   حممد  ناجي   " ال�سيد 
ورجال  املدنية  احلماية  وح��دات 
مع  ال��وط��ن��ي،  وال���درك  م���ن  االأ
بحملة  ال��ن��ظ��اف��ة  م��ه��ن��د���س��ي 
�سوارع  م�ستوى  على  حت�سي�سية 
الوطني  والطريق  العبادلة  بلدية 
امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��دخ��ل   06 رق��م 
للتحرير"   " امل��ت��ح��دث  ي��ق��ول 
اإط���ار  يف   ،" اأح���م���د  "حباب 
قمنا  اأين   "  : اجلمعية  ن�ساطات 
الكمامات  بتوزيع    – ي�سيف 
وال�سائل  وال��ق��ف��ازات  الطبية 
على  ال��ي��دي��ن  ل��غ�����س��ل  امل��ع��ق��م 
الطريق  وم�ستعملي  املواطنني 
بتوعيتهم  قمنا  كما   ، الوطني 
وال�������رشح ل��ه��م م���دى خ��ط��ورة 
وكيفية  ال��وب��اء  ه��ذا  ان��ت�����س��ار 
له،  عالج  ال  وان   ، معه  التعامل 
لتزام  باإ اإال  امل�سدر،  ذات  يوؤكد 
انت�ساره"  م��ن  للحد  ال��ب��ي��وت 
مب�ساعدة  العملية  مت��ت  وق��د   ،
 ، الذين  الوطني  ال��درك  رج��ال 
املتطوعة   املجموعة  زارت  كما 
واملخبزات  املفتوحة  امل��ح��الت 
اأ�سحابها   على  ت��وزي��ع  مت  ي��ن  اأ
والكمامات  ال��ق��ف��ازات  اأي�سا 
لغ�سل  املعقم  وال�سائل  الطبية 
ن�سائح  لهم  تقدمي  ومت   ، اليدين 
للكمامات  ا�ستعمالهم  ب�رشورة 
وال��ق��ف��ازات و�����رشورة وج��ود 
واأكد  املحل،  يف  املعقم  ال�سائل 
النظافة  على  اجلهوي   املن�سق 

. واملعقمات  التنظيف  مبواد  دائما 
فيه  قامت  وقت   يف  هذا  يحدث 
على  التعقيم  بعملية  اجلمعية  
العبادلة  بلدية  اأحياء  م�ستوى 
ذلك  وك��ان  وال�سوق  والطريق 
الوطني  االمن  رجال  ب�سيارات 
وباأجهزة  املدنية  احلماية  و�سيارة 

البلدية  من 
وذّك�����ر امل��ن�����س��ق اجل���ه���وي " 
جتنب  ب�������رشورة   " ل��ل��ت��ح��ري��ر 
احلية  احليوانات  واأ�سواق  مزارع 
منظمة  باأن  قال  حيث  واملذبوحة 
ت��وؤك��د حلد  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
من  العدوى  تنتقل  ال  ن��ه  اأ االآن 
يجب  ولكن  ليفة  االأ احليوانات 
اأو  امل���زارع  يف  ال��ت��واج��د  جتنب 
ذبح  اأماكن  و  اأ احليوانات  اأ�سواق 
االبتعاد  ُيف�سل  كما  احليوانات. 
ع��ن احل��ي��وان��ات ال�����س��اردة يف 
لتجنب  االأ�سواق  يف  اأو  ال�سارع 
 ، املالم�سة  طريق  عن  العدوى 
كوفيد  انت�سار  خطر  تزايد  ومع 
الكمامة،  و�سع  لزامية  واإ  19
يف  احل��ظ  يحالفه  مل  م��ن  هناك 
قمنا  اقتنائها  و  اأ عليها  احل�سول 
للجنوب  اجلهوي  املن�سق  نحن 
وبالتن�سيق  للجمعية  الغربي 
لبلدية  ال��ب��ل��دي  امل��ك��ت��ب  م��ع 
 400 ب�رشاء  للجمعية  العبادلة 
وقمنا  اخلا�س،  مالنا  من  كمامة 
وكذلك  املواطنني  على  بتوزيعها 
لبلدية  ال��ربي��د  م��راك��ز  ع��م��ال 
كانوا  الذين  واملواطنني  العبادلة 
كانت  كما   ، هناك  متواجدين 
�سلمها  كمامة   200 ح�سة  لنا 
ب�سار  والي��ة  وايل  ال�سيد  لنا 
ب�سار  لوالية  الوالئي  للمكتب 

.... للجمعية 
اأ / د               

والت�سحيات  اجلهود  كل  رغم 
القطاع  ه���ل  اأ يبذلها  ال��ت��ي 
ال�����س��ح��ي ب���والي���ة اجل��ل��ف��ة 
واالرتقاء  االكتفاء  لتحقيق 
غري  يبقى  ه��ذا  كل  اأن  غري   ،
ك����اف مل��الم�����س��ة ال��غ��اي��ات 
املرجوة  التطلعات  و  املن�سودة 
يف  الكبري  النق�س  ظل  يف   ،
والب�رشية،  املادية  االإمكانيات 
من  جُم��م��ل��ه��ا  يف  ه��ي  ال��ت��ي 
احلكومية  دارة  االإ اخت�سا�س 
على  �سلبا  ّث��ر  اأ مما   ، املركزية 
املُقدّمة  ال�سحية  اخل��دم��ات 
املر�سى  املواطنني  من  للكثري 
للتوجه  ي�����س��ط��ّرون  ال��ذي��ن 
التداوي  بغية  املنطقة  خارج 

ال��ذي  ال��ع��ج��ز  وق��د و���س��ل   ،
داخل  ال�سحي  احلقل  يعانيه 
درجة  اإىل   ، املليونية  الوالية 
تتوفر  ال  املوجودة  الهياكل  اأن 
االأطباء  من  الكايف  العدد  على 
للو�سول  التمري�س  واأع��وان 
كاملة  �سحية  تغطية  اإىل 
ع��ددا  ه��ن��اك  اأن  وال��غ��ري��ب   ،
القطاع  خريجي  م��ن  ك��ب��ريا 
رغم  بعد،  ا�ستغاللهم  يتم  مل 
كفاءاتهم  اإىل  املا�سة  احلاجة 

! وحيويتهم 
ال�سبه  مدر�سة  طلبة  يزال  ال 
باجللفة  اخلا�سة  الهدى  طبي 
يرتقبون   "  2019 دف��ع��ة   "
ال�سلطات  طرف  من  اإن�سافهم 

دوامة  من  واإخراجهم  الو�سية 
واأكدوا يف   ، االنتظار  احلرية و 
االإع��الم  و�سائل  مع  حديثهم 
ال  باتت  معاناتهم  اأن  املختلفة 

، ُتطاق  وال  حُتتمل 
املمّر�سني  ه���وؤالء  وينتظر 
ق�سد  م��دي��ري��ت��ه��م  ت��دخ��ل 
باإدماجهم  و�سعيتهم  ت�سوية 
ك�سفوا  حيث   ، منا�سبهم  يف 
الوعود  من  العديد  تلقوا  نهم  اأ
يتخل�سون  جعلتهم  ال��ت��ي 
لبع�س  وال��ق��ل��ق  احل���رية  م��ن 
مل  االإج��راءات  اأن  اإال   ، الوقت 
رغم  جمهولة  الأ�سباب  تكتمل 
املرا�سالت  و  االح��ت��ج��اج��ات 
املعنية  للجهات  رفعوها  التي 

فيه  يوؤكد  ال��ذي  الوقت  يف   ،
اأن  ال��والئ��ي��ة   ال�سحة  مدير 
من  ينطلق  بالقطاع  االرتقاء 
و  جتهيزها  و  الهياكل  اجن��از 
املوؤطرين  تكوين  على   يرتكز 
و�سبط  ا�ستغاللهم  وح�سن 
دع��ا  و   ، امل��ه��ن��ي��ة  م���وره���م  اأ
مديريتهم  دارة  اإ املمّر�سون 
التوظيف  عملية  يف  التعجيل 
�سنة  م��ن  اأك��رث  منذ  املوؤجلة 
عن  م��ت�����س��ائ��ل��ني   ، ون�����س��ف 
واملبا�رشة  الوجيهة  االأ�سباب 
ا�ستفادتهم  دومنا  حالت  التي 
باعتبار   ، العمل  عقود  م��ن 
مل  ع��ل��ي��ه��م  االأو����س���ي���اء  اأن 
الغمو�س  ل��ه��م  ��ح��وا  ي��و���سّ
وما   ، ق�سيتهم  يكتنف  الذي 
يرتقبون  ال�ساعة  حلد  زال��وا 
من  الدقيقة  التو�سيحات 
واالأوام��ر  القرارات  اأ�سحاب 
عن  املت�رشرين  ذات  وع��رّب   ،
موعد  تاأجيل  م��ن  خماوفهم 
 ، اأط���ول  ل��ف��رتة  م���ر  االأ ح�سم 
ذلك،  يف  التماطل  اأن  مربزين 
العامة  امل�سلحة  بتاتا  يخدم  ال 
اأين   ، احل�سا�س  الظرف  هذا  يف 
اال�ست�سفائية  املراكز  ت�سهد 
الطاقم  تعداد  يف  فظيعا  نق�سا 

. لطبي ا
ذيب                            عمر 
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عمال النظافة بتقرت يف اإ�سراب مفتوح

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

مبنحة  الوقت  نف�س  يف  مطالبني 
حت�سني  ع��ن  ف�سال  ك��ورون��ا 
واالجتماعية..  املهنية  ظروفهم 
متاطل  و�سفوه  مبا  هوؤالء  وندد 
معاجلة  يف  املحلية  ال�سلطات 
الوقت  يف  منددين   ، ان�سغالهم 
ذات���ه غ��ي��اب ال��ت��ف��ات��ة ج��ادة 
املزرية  بو�سعيتهم  للتكفل 
ال��دخ��ول  يف  دفعتهم  وال��ت��ي 
.وق���ال  م��ف��ت��وح  ا�����رشاب  يف 
يرف�سون  ن��ه��م  اأ امل��ح��ت��ج��ون 
الظروف  بهذه  العمل  مزاولة 
ت�ستلزم  ال��ت��ي  و  ال��وب��ائ��ي��ة 
على  العمل  املعنية  اجل��ه��ات 
هوؤالء   ا�ستنكر  اأين   ، ت�سويتها 

امله�سومة  حقوقهم  ه��م��ال  اإ
انت�سار  م��ع  ت��زام��ن��ت  وال��ت��ي 

.. كورونا  جائحة 
رغ��م  ن����ه  اأ ال��ع��م��ال  اأك����د  و 
م��ن��ا���س��دات��ه��م وم��را���س��الت��ه��م 
جديد  اأي  ي�سجل  مل  العديدة  

املت�سمنة  مطالبهم  الئحة  يف 
طياتها  يف  تهدف  نقاط،  عدة 
حقوقهم  العمال يف  اإن�ساف  اإىل 
�سا�سا  اأ واملتمثلة  امل�رشوعة 
االأج��ور  ب�����رشف  املطالبة  يف 
خم�سة  ت��ق��ارب  مل��دة  امل��ت��اأخ��رة 

اعتماد  ����رشورة  م��ع  ���س��ه��ر،  اأ
ت��اري��خ ث��اب��ت ل��دف��ع االأج���ور 
و   .. �سهر  كل  دورية  وب�سفة 
املحتجون  اأكد  ال�سدد   هذا  يف 
معاناة  ت��راك��م  و  ت�سخم  اأن 
الو�سعية  هذه  نتيجة  العمال 
دخولهم  وراء  كانت  الكارثية 
اىل  باالإ�سافة   .. االحتجاج  يف 
ال�سالمة  ���رشوط  اح��رتام  عدم 
العناء  يتكبدون  الذين  للعمال 
ن�ساطهم،  مزاولة  اثناء  الكبري 
ال�رشوط  دن��ى  اأ غياب  ظل  يف 
القفازات،  البدالت،  غرار  على 
ظل  يف  خ��ا���س��ة  اجل��زم��ات  و 
بلفتة  مطالبني  الوباء،  انت�سار 

.. امل�سوؤولني  طرف  من  جادة 

اإ�سراب  تقرت يف  الإدارية  باملقاطعة  العمومية  النظافة  و  لالإنارة  العمومية  باملوؤ�س�سة  النظافة  الأول عمال  اأم�س  دخل 
املوؤ�س�سة. مقر  اأمام  اعت�ساما  العمال  نظم  حيث    ، اأ�سهر  مذ  املتاأخرة  م�ستحقاتهم  بدفع  مطالبني  العمل،  عن  مفتوح 

كورونا  مبنحة  جمعية الربكة للعمل اخلريي توزع يطالبون 
بالأغواط                          اأفلو  يف  كمامة   2000

ثانوية "اأبو حامد الغزايل" تطلق بكالوريا افرتا�سية بب�سار

رغم تزايد انت�سار كوفيد 19 امل�ستجد 

اجلمعية اجلزائرية لرتقية املواطنة 
توا�سل عمليات التعقيم و التوعية 

بب�ســـار 

مدر�سة الهدى ل�سبه الطبي باجللفة                             

اأعوان دفعة 2019  ُمتم�ّسكون  بحق التوظيف ب�ستى الو�سائل   
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عمال جهــاز الإدمــاج املهني بتيــارت ينتف�ســون  

عادل مواز 
-----------------

"التحرير"  جلريدة  حوار  يف  و 
لعقود  الوالئية  اللجنة  ممثل  مع 
وال�سبكة  الت�سغيل  ماقبل 
االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ن�����س��وي��ة 
حت��ت ل���واء امل��ك��ت��ب ال��والئ��ي 
لل�سباب  الوطنية  للمنظمة 
وال�����س��غ��ل،م��ك��ت��ب ت��ي��ارت، 
اأف����اد ه���ذا االأخ����ري ب��اإر���س��ال 
للقاءات  برجمته  و  ت��ق��اري��ر 
تنظيم  و  اإدارات  ع���دة  م��ع 
مقر  اأم��ام  احتجاجية  وقفات 
طرح  اأج��ل  من  تيارت  والي��ة 
اأن  ،اإال  املعنيني  ان�سغاالت 
حممل  على  توؤخذ  مل  مطالبهم 
اأخرى  جهة  من  و  ح�سبه،  اجلد 
عن  امل��ت��ح��دث  نف�س  اأع����رب 
بع�س  ت�رشيحات  من  تاأ�سفه 
�سفوية،  بقيت  التي  امل�سوؤولني 
ال��ق��ا���س��ي��ة ب��ت�����رشي��ع وت��رية 
غ��رار  على  املهني  االإدم����اج 
امل�سوؤولة  عرب  الرتبية  قطاع 
وعدتهم  ال��ت��ي  ع��ن��ه،  االأوىل 
ب��ت�����رشي��ع ت��ط��ب��ي��ق امل��ر���س��وم 
االأولوية  اإعطائه  و  التنفيذي 
ويف  ال���الزم���ة،  االأه��م��ي��ة  و 
ا�ستغربت  فقد  �سلة  ذي  �سياق 

قبل  ما  لعقود  الوالئية  اللجنة 
االجتماعية  وال�سبكة  الت�سغيل 
ل�سان  ع��ل��ى  ورد  م��ا  ح�سب 
املعنيني  بع�س  كذلك  و  ممثلها 
ب���االإدم���اج امل��ه��ن��ي ،م��ن ع��دم 
بوالية  االإدارات  بع�س  قيام 
املنا�سب  با�ستغالل  ت��ي��ارت 
اأجل  من  لديهم  ال�ساغرة  املالية 
قبل  م��ا  عقود  لعمال  منحها 
هذا  يف  م�سيفني  الت�سغيل، 

قد  الواليات  عديد  اأن  ال�ساأن 
»اأنام«  عمال  اإدماج  من  متكنت 
ال�ساغرة  املالية  املنا�سب  يف 
ت�سهد  تيارت  والي��ة  اأن  ،اإال 
تنفيذ  يف  ت��ب��اط��وؤا  و  ت��اأخ��را 
م�ستقبل  ي�سع   ،مم��ا  العملية 
املحك  على  الفئة  ه��ذه  عمال 
امل��ردودي��ة  يف  ح��ت��ى  ث��ر  ي��وؤ و 
لهم،خا�سة  اجلماعية  و  الفردية 
بني  ،معلقني  قلق  حالة  هم يف  و 

اىل  يدعو   حكومي  مر�سوم 
و  دائمة  منا�سب  يف  اإدماجهم 
حتقيق  يف  االإدارة  متاطل  بني  
عهدناها  ممار�سات  يف   ، ذلك 
تخدم  ال  ،التي  ال�سابق  بالنظام 
الثقة  ت�سعف  و  العام  ال�سالح 
تزيد  و  االإدارة،  و  املواطن  بني 
،االأمر  ذاك  و  الهوة بني هذا  من 
قامو�س   يف  ذكره  ياأِت  مل  الذي 

. اجلديدة  اجلزائر 

الو�سعية  من  ا�ستيائهم   و   قلقهم  عن  تيارت  بولية  العقود،  املهني،مبختلف  الإدماج  على  امل�ساعدة  جهاز  عمال  اأعرب 
التي باتت ل تطاق بالن�سبة لهم و الراجعة لطول اأمد اإدماجهم مبنا�سب قارة، خ�سو�سا و اأن احلكومة كانت اأ�سدرت يف 
"يف  الت�سغيل  قبل  ما  عقود  "عمال  الفئة  هذه  اإدماج  ،املت�سمن   2019 دي�سمرب   08 بتاريخ  تنفيذيا  مر�سوما  م�سى  وقت 
اأن  ،اإل  منها الأقدمية  ال�سروط  اإدماجهم على دفعات،ح�سب توفر  اإح�ساوؤهم و ترتيب عملية  اأن مت  منا�سب دائمة،بعد 
ذلك ت�سادم مع واقع مغاير،ح�سب ما �سرح به بع�س امل�ستفيدين من هذه العقود، اأفرز عراقيل اإدارية و بريوقراطية 
�سنوات  ع�سر   فاق  من  بينهم  من  اأن  و  حتمية،خ�سو�سا  �سرورة  و  �سرعي  اإليه،كمطلب  ي�سبون  ما  بني  احليلولة  اإىل  اأدت 

البحث عن من�سب دائم. �سن الأربعني،تائها يف رحلة  العقود و منهم من فاق  بهذه  مرتبطا 

بعد اأن و�سفوه بالإعدام املهني

 املاء والطرقات والكهرباء هاج�س م�ساكل 3000 ن�سمة

بات  التي  العوي�سة  امل�ساكل  اإن 
دوار  منطقة   �سكان  فيها  يتخبط 
اكرث  �سكانه  تعداد  البالغ  البيو�س 
اقليميا  التابع  ن�سمة    3000 من 
اأ�سالت  والتي  ال�سوافلية،  لبلدية 
ذلك  م��ن  وب��ال��رغ��م  الكثري  احل��رب 
فاملعاناة مازالت قائمة وامل�ساكل مل 
ونظرا  االنفراج   نحو  طريقها  جتد 
ال�سكان   اأكرب عدد من  حلجم معاناة 
ل��وايل  امل��ع��ان��اة  �سدى  وو���س��ول 
ا�ستقبال   موعد  كان  فقد   الوالية؛  
البيو�س  للممثلني عن �سكان دوار 
املجل�س  رفقة  ا�ستقبلهم  الذين 
ال�سعبي الوالئي و مدراء القطاعات 
التي  امل�ساكل  اهم  ومن  املعنية.  
املياه  نق�س  ال��وايل  على  طرحت 
ال�ساحلة لل�رشب  و تدهور و اهرتاء 
الكهرباء  وو�سعية  ال��ط��رق��ات  
معاناة  واي�سا  العمومية   واالن��ارة 

النقل  نق�س  من   التالميذ  اولياء 
يخ�س  فيما  و  البنائهم.  املدر�سي 
املوارد  مدير  الوايل  كلف  فقد  املياه 
املائية  ملعاينة الو�سعية وايجاد حل 
نهائي الأزمة املياه التي باتت تعرقل 
اخرى  ال�سكان، ومن جهة  ا�ستقرار 
والغاز  الكهرباء  مدير  تكليف  مت 
ملراقبة ظاهرة الربط الع�سوائي من 
طرف بع�س املتهورين مما يوؤّثر على 
يكون  وبالتايل  الكهرباء  و�سعية 

ت�سكيل خطر عل ال�سكان.
تقرر  فقد  الريفي  ال�سكن  وعن   
لل�سكان  �سكنية  ح�سة  ا�سافة 
ب�سكنات  ال�ستفادتهم   املحتاجني 
وفيما  االول��وي��ة؛   ح�سب  ريفية 
فقد  تكون  املدر�سي  بالنقل  يتعلق 
لنقل  حافالت  لكراء  ت�سهيالت  

التالميذ من واىل مدار�سهم.
�سليمان بن قناب

�سكان دوار البيو�س يطرحون 
م�ساكلهم وجها لوجه اأمام وايل 

م�ستغامن

تعهد بتح�سني الإطار املعي�سي لل�سكان 

���س��م��ن خ��رج��ات��ه امل��ي��دان��ي��ة 
اأ�سغال  وت��رية  على  للوقوف 
عرب  التنموية  امل�ساريع  اإجن��از 
وايل  ق��ام  فقد  ال��والي��ة  اإقليم 
لبلدية  ميدانية  بزيارة  تلم�سان 
لدائرة  التابعة  بوغرارة   حمام 
امل�ساريع  زار  ي���ن  اأ مغنية، 
التابعة  الظل  مبناطق  املتعلقة 
ال�سكاين  املجمع  اإىل  اإقليميا 
الفر�سة  له  اأتيحت  اأين  املعازيز 
امللحقة  ربط  م�رشوع  لزيارة 
ل��ي��اف  االأ ب�سبكة  االإداري�����ة 
م�رشوعي  زي��ارة   ، الب�رشية 
الزفتية  باخلر�سانة  تزفيت 
مبنطقة  احل�����رشي��ة  ل��ل��ط��رق 

هذا   ، االأول(  )ال�سطر  املعازيز 
تقدما  يعرف  ال��ذي  امل�����رشوع 

االأ�سغال. يف  نوعيا 
ك��م��ا ا���س��ت��غ��ل  ال����وايل ه��ذه 
التدفئة  م�رشوع  لزيارة  الوقفة 
االبتدائية  باملدر�سة  املركزية 
تتوفر  التي  حممود  يحي  بن 
اأجل  من  االإمكانيات  كل  على 
ما  بكل  املنطقة  تالميذ  متديد 
درو�سهم  مزاولة  من  يحتاجونه 
ال�سكينة  ت�سودها  ظروف  يف 
من  ال���ذي  االط��م��ئ��ن��ان.و  و 
امل�رشوع  هذا  ا�ستالم  املنتظر 
للدخول  املقبل  املو�سم  خالل 

.2020/2021 املدر�سي 

كذلك  الفر�سة  ك��ان��ت  كما 
عن  االأول  للم�سوؤول  مواتية 
الن�سغاالت  لال�ستماع  الوالية 
ع��ّدة  امل��واط��ن��ني يف جم���االت 
بال�ّسكن  جمملها  يف  تعّلقت 
ال�سحة   ، ال�����رشوب  امل���اء   ،
اأك��د  ي��ن  اأ  ، ،..ال���خ  الّتهيئة   ،
بها  ب��ال��ت��ك��ّف��ل  ال���وايل  ل��ه��م  
ذل��ك  و  االأول���وي���ات  ح�����س��ب 
اأ�سداها  التي  للتعليمات  وفقا 
ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  للقائمني 
توجه   الوقفة  هذه  بعد  املعنية. 
له  امل��راف��ق  ال��وف��د  و  ال���وايل 
م�سهور،  �سيدي  ق��ري��ة  اإىل 
ملراقبة  الفر�سة  له  كانت  اأين 

باخلر�سانة  تزفيت  م�����رشوع 
ال��زف��ت��ي��ة ل��ل��ط��رق احل�����رشي��ة 
مب��ن��ط��ق��ة ���س��ي��دي امل�����س��ه��ور 
زي��ارة  م��ع   ، االأول(  )ال�سطر 
ال�سكنات  بع�س  ربط  م�رشوع 
اختتم  و  ال��ك��ه��رب��اء  ب�سبكة 
القرية  ب��ه��ذه  ال���وايل  ال�سيد 
خدمة  اإط��الق  على  باالإ�رشاف 
الوطني  لل�سجل  املوحد  ال�سباك 
ربط  بعد  املدنية،  للحالة  االآيل 
االألياف  ب�سبكة  البلدي  الفرع 
بلدية  اأن  ذكره  الب�رشية.جدير 
تعاين  زالت  ما  بوغرارة  حمام 

ال�سكن.  اأزمة  من 
بوتليتا�س ع 

وايل الولية يعاين مناطق الظل باإقليم بلدية حمام بوغرارة بتلم�سان 

على  حت�سلنا  ر�سالة  �سمن 
ن�����س��خ��ة م��ن��ه��ا ط��ال��ب ع��دد 
عمر  ثانوية  طلبة  م��ن  كبري 
احلجل)امل�سيلة(  بعني  املختار 
بالقطاع،  املعني  ال��وزي��ر  من 
ه��ذه  ب��ك��ال��وري��ا  بتخ�سي�س 
مثلما  اختيارية  تكون  اأن  ال�سنة 
البيام  امتحانات  االأمر مع  جرى 

نظري  االبتدائي.وهذا  والطور 
بها  متر  التي  ال�سعبة  الظروف 
االأول  املقام  ويف  البالد.اأولها 
وكذا  )كوفيد19(  وباء  تف�سي 
حُت�سب  العالية.  احلرارة  درجة 
االأول  الف�سلني  معدالت  فيه 
الطلبة  .وي�سيف  فقط  والثاين 
جتاوزوا  قد  كانوا  غالبيتهم  باأن 

واأن  املتو�سط  فوق  ما  معدالت 
كما  ع��اِد  امتحان  اإىل  التوجه 
كان معمول به من ذي قبل .هو 
حممودة  غري  املجازفة  من  نوع 
مطالب  وت��ب��ق��ى  ال��ع��واق��ب؟ا 
اقرتاح  جمرد  التالميذ  ه��وؤالء 
هو  اإال....وال�سوؤال  لي�س  لديهم 
هذا  ملطلبهم  الوزير  ي�ستمع  هل 

�ستتم  العام  هذا  بكالوريا  اأن  اأم 
متخذة  جديدة  اج��راءات  وفق 
املعنية  اجلهات  حولها  .فكرت 
ل�سنة  .ت��ف��ادي��ا  وامل��خ��ت�����س��ة 
فيه  رجعة  ال  قرار  واأنه  بي�ساء. 
على  التالميذ  جل  مي�س  �سوف 

الوطني...... امل�ستوى 
                                جمال/ن

تالميذ ثانوية عني احلجل بامل�سيلة  يطالبون من الوزير ببكالوريا 
اختيارية

رئي�س  اأعراب  جنيب  الدكتور  اأكد 
املجل�س ال�سعبي البلدي بق�سنطينة 
االحتجاجية  احلركة  بخ�سو�س 
النظافة  اأع����وان  بها  ق��ام  ال��ت��ي 
التابعة  كو"  "بروب  مبوؤ�س�سة 
ماليا  م�ستقلة  املوؤ�س�سة  اأن  للبلدية 
و هي يف كل �سنة تدعم مبيزانية من 
ميزانية البلدية و بالتايل البلدية  ال 
داخل  يحدث  ما  م�سوؤولية  تتحمل 
و   ، عمالها  م�ساكل  اأو  املوؤ�س�سة 
امل�سوؤولية يف حل  اأن تتحمل  على 

م�ساكل العمال.
 ندد ما يزيد عن 1000 عون  نظافة 
مبوؤ�س�سة "بروب كو" التابعة لبلدية 
ق�سنطينة  اأو كما ميكن ت�سميتهم ب�: 
اجلي�س االأخ�رش" بالو�سع الكارثي 
التي  املعاناة  و  فيه   يعملون  الذي 
يعي�سونها يوميا اثناء رفع القمامة 
العمل   اإمكانيات  غياب  ظل  يف 
قبل و اأثناء ظهور فريو�س كورونا 
خلطر  عر�سة  اأكرث  هم  و  خا�سة   ،
يفتقرون  املعدية، كونهم  االأمرا�س 
اإىل األب�سة الوقاية  من خطر الوباء 
دون  باأيديهم  القمام  يرفعون  وهم 
قفازات، و قال اأحد االأعوان اأن 27 
عامال معر�سا لالإ�سابة بالفريو�س،  
هذه  غ�سب  اأث��ارت  التي  النقطة 
هي  النظافة  اأع��وان  من  ال�رشيحة 
اخلطر،  منحة  على  حت�سلهم  عدم 
و هم مهددون بالتعر�س للفريو�س 
املوؤ�س�سة ال  اأن  اأي حلظة،  كما  يف 
تتوفر على طب العمل، يحدث هذا 
توجيهي  خمطط  غياب   ظل  يف 
النفايات،  اإزال���ة  و  نقل  و  جلمع 
على  ق�سنطينة  بلدية  �سهدت  و 
االأخ��رى  البلديات  بع�س  غ��رار 
للقمامة  تراكما  اخل���روب  مثل 
عن  النظافة  اأع��وان  توقف  ب�سبب 

ق�سنطينة  والي��ة  وهاهي  العمل، 
على   2020 �سيف  ت�ستقبل 
الوبائية  الظاهرة  ظاهرتني:االأوىل  
الذي  انت�سار فريور�س كورونا   و 
الثانية  و  الب�رشية  االأرواح  يهدد 
تعترب  التي  االإيكولوجية  الظاهرة 

دًة كذلك للمحيط البيئي. مهدِّ
م�سوؤولية  البلدية  البع�س حّمل     
املكلفة  فو�سى،  من  يحدث  ما 
القانون  وفق  هذا  و  القمامة  برفع 
رقم 19-01 املوؤرخ يف 12 دي�سمرب 
2001  املت�سمن ت�سيري النفايات و 
م�سوؤولية  على  ين�سان  مراقبتها، 
االأ�سا�سية يف  البلدية يف مهامهما 
جمال املحافظة على البيئة و �سحة 
املواطن و ال�سالمة العمومية ككل، 
و يف هذا اأكد الدكتور جنيب اأعراب 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
احلركة  بخ�سو�س  ق�سنطينة 
اأع��وان  بها  قام  التي  االحتجاجية 
النظافة مبوؤ�س�سة بروب كو التابعة 
للبلدية، اأن املوؤ�س�سة م�ستقلة ماليا 
مبيزانية  م  تدعَّ �سنة  كل  يف  هي  و 
بالتايل  و  البلدية  ميزانية  م��ن 
ما  م�سوؤولية  تتحمل  ال  البلدية  
م�ساكل  اأو  املوؤ�س�سة  داخل  يحدث 
القانون  اأن  االإ�سارة  جتدر  عمالها، 
رقم 10-03 املوؤرخ يف 19 جويلية 
البيئة حدد  بحماية  املتعلق    2003
القواعد التي ينبغي احرتامها، وفقا 
 06-198 رقم  التنفيذي  للمر�سوم 
، جتدر   2006 ماي   31 املوؤرخ يف 
االإ�سارة اأن بلدية ق�سنطينة يف كل 
املوؤ�س�سات  مع  عقودها  جتدد  �سنة 
الكن�س  و  القمامة  برفع  املعنية 
بغية  ذلك  و   ، العمومية  االإنارة  و 

احلفاظ على املحيط البيئي.
علجية عي�س

اأعوان النظافة مبوؤ�س�سة"بروب 
كو"بق�سنطينة  يطالبون بحقهم

 يف "منحة اخلطر"

مري ق�سنطينة املوؤ�س�سة م�ستقلة ماليا و البلدية ل عالقة لها 
مب�ساكل العمال



خالدي: عدم الت�سريح لعقد 
اجلمعية العامة للفاف "م�ساألة 

قانونية حم�سة"

ا�ست�سارة كتابية حل�سم م�سري 
الدوري اجلزائري

مان�س�سرت  مــدرب  جوارديوال  بيب  حتدث 
اإىل  يــونــايــتــد  لــيــدز  �ــســعــود  ــن  ع �سيتي، 
الربميريليج من جديد، وتواجده للمو�سم 
اخلام�ص مع فريقه، قبل مواجهة واتفورد 
اليوم، �سمن لقاءات اجلولة 37 من الدوري 

االإجنليزي.
ال�سحفي  ــر  ــوؤمت امل جـــوارديـــوال  وا�ستهل 
يونايتد  ــدز  ــي ل �ــســعــود  عــن  ــث  ــدي ــاحل ب
مار�سيلو  املدرب  قيادة  حتت  للربميريليج 
"تهانينا لي�ص فقط لبيل�سا  بيل�سا، بالقول: 
بل لكل ليدز يونايتد، هذا فريق تاريخي، 
الرائع  من  و�سيكون  يعودون  عاًما   16 بعد 

اللعب اأمامهم على ملعبهم".
واأ�ساف "قدموا عمل مذهل، مل يكن االأمر 
عدم  بعد  الذهنية  الناحية  مــن  �سهاًل 
يف  جنحوا  ولكنهم  املا�سي،  املو�سم  ال�سعود 
ثبات  يظهر  وهذا  واحــد،  عام  بعد  املهمة 
ب�سدة  تهانينا  به،  يتمتعون  الذي  امل�ستوى 

لهم".
وعن اجلدولة اخلا�سة قبل مواجهة ريال 
"ال  اأكــد:  اأوروبــا،  اأبطال  دوري  يف  مدريد 
جمال للراحة، �سنحظي بيومني بعد مباراة 
�سيكون  نورويت�ص  مباراة  وبعد  واتفورد 

اأمامنا اأ�سبوعني من احل�س�ص التدريبية".
الــذي  للت�سكيل  جـــوارديـــوال  وتــطــرق 
بع�ص  "�سنجري  قــائــاًل:  عليه  �سيعتمد 
ــني الــذيــن  ــب ــالع ــريات، بــعــ�ــص ال ــي ــغ ــت ال
االحتاد  )كاأ�ص  النهائي  ن�سف  يف  تواجدوا 
اإ�سراك  �ساأحاول  �سي�ساركون،  االإجنليزي( 

اجلميع يف املباراتني املقبلتني، �سرنى".
كما علق على اإقالة مدرب واتفورد: "لي�ص 
اأحرتم  ذلك،  عن  التحدث  علي  ال�سهل  من 
القرار، كل ما ميكن قوله اإنه قبل التوقف 
مذهاًل  عــمــاًل  ــون(  ــس ــري� )ب نايجل  قــدم 
ح�سدها،  التي  النقاط  عدد  اإىل  بالنظر 
ولكن ال اأعرف ما حدث بعد ذلك، اأحرتم 
النادي، واأمتنى االأف�سل لنايجل، هو  قرار 

مدرب ميلك اخلربة يف اإجنلرتا".
واتفورد:  ملباراة  التح�سري  اإىل  وبالنظر 
مل�ساهدة  اأحتاج  ال  اأ�سهل،  اأ�سبح  "االأمر 
كيف  نعرف  ال  الأننا  لواتفورد،  مباراة  اأي 
ذلك  اكت�ساف  الالعبني  على  �سيلعبون، 
ب�ساأن  االأفكار  بع�ص  جند  رمبا  باأنف�سهم، 
ما فعلوه مع الفريق الثاين، ولكن ال اأعرف 

ماذا �سيفعلون غًدا".

المرجع

وعن اإعجابه ببيل�سا، اأو�سح: "مل اأكن العًبا 
حتت قيادته وبالتايل من ال�سعب التحدث 
عنه، ولكني اأعرف باأنه كان مرجًعا الآالف 
الذين لعبوا حتت قيادته، كان لدي احلظ 

بالتحدث معه".
منتجا  يقدم  رائــع  مــدرب  "هو  وا�سرت�سل 
مذهال دائًما، ال ميكن الأحد تقليده وهذا 

ا". ما يجعله خا�سً
القدم  لكرة  نظري  وجهة  "من  واأ�ــســاف: 
تواجده  املذهل  من  �سيكون  االإجنليزية، 
ت�ساعدك  االألــقــاب  نعم  الربميريلج،  يف 

ولكن  الــوظــائــف،  مــن  املــزيــد  اإيــجــاد  على 
ال  �سيئا  تتذكر  عندما  حياتك،  نهاية  يف 
تتذكر  بل  بها،  فزت  التي  االألقاب  يكون 
الــفــرق والــالعــبــني الذين  ذكــريــاتــك مــع 
مما  كالعب  ذكريات  اأملك  معهم،  عملت 

تعلمته من املدربني".
مباراة  بعد  �سيئة  ليلة  "ق�سينا  وتــابــع: 
اليوم  يف  االأمــر  ن�سيان  مت  ولكن  اآر�سنال، 
الفوز  عند  نف�سه  ــر  االأم وكذلك  التايل، 
ــو الــذكــريــات  ــا تــتــذكــره ه ــاب، م ــق ــاالأل ب

كالعب،  اكت�سبتها  التي  واخلــربة 
راأ�ص  على  يتواجد  ومار�سيلو 

ـــذا االأمــــر،  الــقــائــمــة يف ه
تتعلق  ال  كمدرب  املعرفة 
هي  املعرفة  بالنتائج، 

املعرفة".
"اجلماهري  ومـــ�ـــســـى 
ولكن  بالنتائج،  حتكم 
ـــني والــالعــبــني  ـــدرب امل
التي  باملعرفة  يحكمون 
وال  املـــــدرب،  ميتلكها 
معرفة  يف  �سك  يــوجــد 
مار�سيلو بيل�سا مما يظهر 
ـــربة  وخ تــعــلــيــقــات  يف 

الالعبني".
للرد  الفريق  وعن حاجة 

بعد الهزمية اأمام اآر�سنال: 
ــاراة،  ــب امل منذ  ـــم  اأره "مل 

وبالتايل ال اأعرف، اأرغب يف 
اأن يكونوا اأنف�سهم".

مقارنة

بعد  اكت�سبها  التي  اخلــربة  وعــن 
الــــدوري  يف  ــوات  ــن ــس �  4 قــ�ــســائــه 
عن  الكثري  "تعلمت  االإجنــلــيــزي: 

وعن  نف�سي  وعن  الربميريليج 
الالعبني، كل مباراة متثل خربة 

وعن  اخل�سوم  عن  �سيئا  وتتعلم 
فريقك".

مع  له  الرابع  العام  بني  املقارنة  وحــوىل 
"كلما بقيت لفرتة  ال�سيتي:  بر�سلونة ومع 
اأطول مع فريق واحد، فاأنت متلك اأف�سلية، 
ولكن عندما تفوز كثرًيا يكون من ال�سعب 
جتاه  باحلما�ص  اأ�سعر  املوقف،  مع  التعامل 
ملباراة  والتح�سري  املقبلني  االأ�سبوعني 
ريال مدريد، واأ�سعر باحلما�ص جتاه املو�سم 

ا". املقبل اأي�سً
نف�ص  على  احلفاظ  ال�سعب  "من  ووا�سل: 
القوة الأعوام ولكن هذا حتد بالن�سبة يل، 
ناد  يف  اأعـــوام   5 بقيت  واأن  يل  ي�سبق  مل 
اأثبت  كي  اآخر  حتد  هناك  قبل،  من  واحد 
نف�ص  على  احلفاظ  على  قدرتنا  لنف�سي 

م�ستوى املوا�سم املا�سية".
و�سرح "نحن نعي�ص يف عامل تتم فيه اإقالة 
اإىل  بالنظر  عليهم  االإبــقــاء  اأو  املــدربــني 
اخلام�ص  للمو�سم  هنا  وتواجدي  النتائج، 
وجــهــازنــا  بــالــالعــبــني  ــورا  ــخ ف يجعلني 
هنا،  التواجد  على  �ساعدوين  فهم  الفني، 

كــبــري �سيكون التحدي 
فظة  للمحا

ــذا  ــى ه ــل ع
امل�ستوى".

اجلزائري  املنتخب  مــدرب  جــدد 
بلما�سي،  جــمــال  ــدم،  ــق ال لــكــرة 
طموحه بخو�ص الن�سخة القادمة 
املقررة  لـــالأمم،  اإفريقيا  لكاأ�ص 
بالكامريون يف 2022، بنية الفوز 
باللقب  االحتفاظ  وبالتايل  بها 

املح�سل عليه عام 2019.
حديث  يف  بــلــمــا�ــســي  اأو�ـــســـح  و 
لــلــمــوقــع الــر�ــســمــي لــالحتــاديــة 
ــرة الــقــدم يــوم  ــك اجلــزائــريــة ل
يف  هدفنا  "يبقى   : قائال  االأحــد، 
الدفاع  وهــو  وا�سحا  كان2022- 

ب�سرا�سة عن لقبنا.
املرحلة  هـــذه  تــاأجــيــل  �سيكون 
 2021 يف  مقررة  )كانت  النهائية 
ب�سبب  ل2022  تــوؤجــل  اأن  قبل 
جائحة فريو�ص كورونا(، فر�سة 
العبني  عدة  ملعاينة  لنا  �سانحة 
الت�سكيلة  تدعيم  على  قادرين 

الوطنية".
مبنا�سبة  بلما�سي  ــوار  ح جــاء  و 

االأوىل  بــالــذكــرى  االحــتــفــال 
حققه  الـــذي  الــكــبــري  لـــالإجنـــاز 
كــاأ�ــص  ـــري يف  ـــزائ املــنــتــخــب اجل
مب�سر،  لالأمم2019-  اإفــريــقــيــا 
حتقيق  يف  "اخل�سر"  جنح  حيث 
يف  ــوز  ــف ال و  خــطــاأ  دون  مــ�ــســوار 
منتخب  على  النهائية  ــاراة  ــب امل
الدويل  بامللعب   )1-0( ال�سنغال  

للقاهرة.
قائال  الوطني  الناخب  ي�سيف  و 
العبني  نــرى  اأن  املنطقي  "من   :
�سفوف  يف  اإقحامهم  يتم  ــدد  ج
م�ستقبال.  ــي  ــن ــوط ال املــنــتــخــب 
�سبان  العبني  قائمة  على  اأتوفر 
�سيكون  بنا.  االلتحاق  باإمكانهم 
عام  ان  و  خا�سة  اجلديد  هناك 
كاأ�ص  تنظيم  اأي�سا  ي�سادف   2022

العامل".
املظفرة  امللحمة  حول  �سوؤال  ويف 
للمنتخب اجلزائري يف م�سر، قال 
الكبرية  ال�سعوبة  بــاأن  بلما�سي 

تكمن  الــدورة  قبل  واجهته  التي 
"مل  يف �سبط قائمة ال23 العبا. 
يكن االأمر هينا، حيث كان اختيار 
اإبعاد  غرار  على  �سعبا،  الالعبني 
الثاين  امل�سكل  اأما  زية.  بن  يا�سني 
بني  الــتــوازن  ــاد  ــج اإي يف  فتمثل 
يعانون  كــانــوا  الــذيــن  الالعبني 
و  البدنية  اللياقة  يف  نق�ص  من 

االآخرين".

كوت ديفوار أصعب منافس

ويف �سوؤال عن الدورة التي �سيطر 
زمالء  اآخرها  اىل  اأولها  من  عليها 
بلما�سي  اعــتــرب  حمـــرز،  ريــا�ــص 
�سمن  ــوار  ــف دي كــوت  ــاراة  ــب م ان 
بال�سوي�ص  النهائي  ــع  رب الـــدور 
 ،)4-3  : )1-1،ب�سربات الرتجيح 

كانت االكرث �سعوبة.
"املواجهة   : االطــار  هذا  يف  وقــال 
ــدى  اإح كانت  االيــفــواريــني  امــام 

املناف�سة.  يف  ال�سعبة  املواعيد 
القلق  اختلطت فيه امل�ساعر، بني 
فرحة  ـــري  االأخ ويف  واالنــفــعــال 
املقابلة،  هــذه  خــالل  التو�سف. 
ــة جـــزاء  ــرب ــس �ــســيــع بـــوجنـــاح �
الوقت  يف  اللقاء  قتل  من  منعتنا 
ال�سغط  بعدها  وا�سلنا  القانوين. 
عــلــى املــنــافــ�ــص فــاأرغــمــنــاه على 

العودة اىل الوراء
هــذا  يف  منطقته.  يف  ــاء  ــق ــب وال
ان  نف�سي  ــرارة  ق يف  قلت  الوقت 
بعدما  قـــوي  الــوطــنــي  املنتخب 
اأمام  للند  الند  الوقوف  من  متكن 
مثل  املرا�ص  �سعب  افريقي  فريق 

كوت ديفوار".
املباراة  نهاية  "بعد   : ا�ستطرد  و 
يتحتم  ــان  ك اأنـــه  لالعبني  قلت 
من  ــوع  ــن ال بــهــذا  املــــرور  عليهم 
كانوا  اذا  ال�سعبة  االخــتــبــارات 
بالكاأ�ص.  التتويج  اىل  يطمحون 
منذ بداية الدورة اىل اآخرها كل 

مقابلة لها ق�ستها".
العالقة  اىل  بلما�سي  اأ�ــســار  و 
بالالعبني  تربطه  التي  اجليدة 
كل  "ي�ستحقون  ح�سبه،  الذين، 
كالمه  خمتتما  وقــال  التقدير". 
جزء  هي  بالالعبني  "عالقتنا   :
من  هم  هوؤالء  عملنا.  طبيعة  من 
امل�ستطيل  فوق  احلدث  ي�سنعون 
عمله  الفني  الطاقم  االخ�سر، 
لعب.  فل�سفة  و�سع  على  يقت�سر 
وتوجيههم،  م�ساعدتهم  حاولنا 
لكن الالعبني هم الذين يطبقون 
امليدان.  على  ال�سعبة  املهمة  هذه 
انا �سخ�ص اريد دائما البقاء قريبا 
من  كافحوا  الذين  الالعبني  من 
الفريق  اجل حتقيق كل �سيء مع 

الوطني".

وهران  ملعب  اإجناز  اأ�سغال  جتري 
ا�ستيعاب  ــة  ــاق ط ذي  اجلــديــد 
"مر�سية  بوترية  مقعد   40.000
ح�سبما  مقبول"،  ب�سكل  و  للغاية 
من  كل  بوهران  االأحد  يوم  �سرح 
واملدينة  والعمران  ال�سكن  وزير 
ال�سباب  وزيـــر  و  نا�سري  كــمــال 

والريا�سة �سيد علي خالدي.
لل�سحافة  نا�سري  ال�سيد  و�سرح 
للملعب  زيـــارتـــه  هــامــ�ــص  عــلــى 
"ت�سري  العمل  وتــرية  اأن  املذكور 
املن�ساأة  بهذه  مر�سي  جد  ب�سكل 
ــد فــخــرا  ــع ــة الــتــي ت ــي ــس ــا� ــري ال

للريا�سة اجلزائرية".
ــن الـــوزيـــر تــ�ــســويــة اأغــلــب  ــم وث
ــة واملــالــيــة  ــي ــن ــق ــت املــ�ــســاكــل ال
من  مكن  مــا  "وهو  والتعاقدية، 
ــدم الــكــبــري  ــق ــت حتــقــيــق هــــذا ال
الــذي  امللعب"  اإجنـــاز  ور�ــســات  يف 
افــتــتــاح  ــيــات  فــعــال �سيحت�سن 
لالألعاب  ــران  وه دورة  واختتام 
�سائفة  اإقامتها  املقرر  املتو�سطية 

.2022
"واثق  اأنــه  ال�سدد  هــذا  يف  وذكــر 
اأي�سا من قدرة البالد على تنظيم 
املتو�سطي  ـــدث  احل لــهــذا  رفــيــع 
قبل  مــن  جيد  ح�ساد  وحتقيق 

الريا�سيني اجلزائريني".
والريا�سة  ال�سباب  وزير  و�ساطر 
راأي زميله يف احلكومة حيث �سلط 

املن�ساأة  هذه  اأهمية  على  ال�سوء 
جممع  �سمن  املتواجدة  اجلديدة 

ريا�سي كبري قيد االإجناز.
�سيد  ح�سب  ــاز،  االإجن هذا  وياأتي 
ح�سرية  "لتعزيز  خالدي،  علي 
اجلزائرية  الريا�سية  املن�ساآت 
تنظيم  من  البالد  �ستمكن  التي 
كربى  دولــيــة  ريا�سية  ـــداث  اأح

م�ستقبال".
على  باملنا�سبة  ــر  ــوزي ال ــر  ــس واأ�
االآجال  يف  امللعب  ت�سليم  �سرورة 
املحددة  و الذي تقدر ن�سبة تقدم 
باالإ�سافة   ،?92 بنحو  اإجنــــازه 
للمجمع  التكميلية  الهياكل  اإىل 
متعددة  قاعة  ــي  )وه الريا�سي 
القوى  األعاب  وم�سمار  الريا�سات 

ومركز االألعاب املائية الذي بلغت 
اأن  م�سيفا   ،)?40 اإجنـــازه  ن�سبة 
تخ�سع  اأن  "يجب  املن�ساآت  هــذه 
لالختبارات من خالل ا�ست�سافتها 
على  عــام  قبل  دولية  ملناف�سات 

االأقل من املوعد املتو�سطي".
"اأي  بت�سوية  ــران  ــوزي ال وتعهد 
م�سكل ميكن اأن يعوق ال�سري اجليد 
م�سمار  ــاز  اإجن غــرار  على  للعمل 
كرة  مبلعب  اخلا�ص  القوى  األعاب 
القدم و الذي مت جتميد االأ�سغال 
ا�سترياد  يف  ال�سعوبات  ب�سبب  به 
املواد االأولية الالزمة من �سوي�سرا 
�سد  الوقائية  التدابري  ب�سبب 

انت�سار وباء فريو�ص كورونا.
بالن�سبة  مغايرة  الو�سعية  وتعد 

الــذي  الطبيعي  الع�سب  ملــيــدان 
الوزيران  اأ�ساد  والذي  اإمتامه  مت 

بجودته.
�سليمة  اأكـــــدت  جــانــبــهــا  ومــــن 
املكلفة  الدولة  كاتبة  �سواكري، 
رافقت  والتي  النخبة،  بريا�سة 
الــعــمــل  زيــــــارة  يف  ـــن  ـــري ـــوزي ال
دائرتها  اأن  ــران،  ــوه ل والتفقد 
وزارة  مــع  بالتن�سيق  ــة  ــوزاري ال
بكل  "�ستقوم  والريا�سة  ال�سباب 
حت�سري  اأف�سل  ل�سمان  يجب  ما 
اجلزائريني  للريا�سيني  ممكن 
جيدة  نتائج  حتقيق  اأجـــل  مــن 
لــالألــعــاب  ال19  الــــدورة  خـــالل 

املتو�سطية".
اإىل املجمع االأوملبي اطلع  واإ�سافة 
ال�سلطات  مبعية  ــوزاري  ال الوفد 
ــال  ــغ ــس ــدم االأ� ــق املــحــلــيــة عــلــى ت
املتو�سطية  القرية  ــات  ــس ور� يف 
ـــة عـــلـــى بـــعـــد بــ�ــســعــة  ـــع ـــواق ال

كيلومرتات من املجمع االأوملبي.
الوزيرين  اأ�ــســدر  املــكــان،  وبعني 
وترية  لت�سريع  �سارمة  تعليمات 
التي  الهامة  املن�ساأة  بهذه  العمل 
قرابة  ا�ستيعابها  طــاقــة  تبلغ 

�سرير.  5000
اإقامة  مكان  املوقع  هذا  و�سيكون 
املعنيني باحلدث ومن  الريا�سيني 

املتوقع ا�ستالمه يف 2021.

جوارديول: بيل�سا مرجع لالآلف.. ومتحم�س 
ملواجهة الريال

جمال بلما�سي : "�سنخو�س كاأ�س افريقيا 2022 
بهدف الحتفاظ بلقبنا"

ملعب  40 الف مقعد بوهران: "وترية الأ�سغال تتقدم ب�سكل مقبول"

اعـــتـــرب وزيـــــر الــ�ــســبــاب 
علي  �سيد  والريا�سة 

خالدي بوهران باأن 
ــــدم تــرخــيــ�ــص  ع

ـــــه  ـــــاحل ـــــس ـــــ� م
ـــــة  ـــــادي ـــــالحت ل
لكرة  اجلزائرية 
ــــاف(  ـــدم )ف ـــق ال

ـــد جــمــعــيــة  ـــق ع
ا�ستثنائية  عــامــة 

ـــد مــ�ــســري  ـــدي ـــح ـــت ل
ـــوالت  ـــط ـــب خمـــتـــلـــف ال

مار�ص  منذ  املتوقفة  املـــنـــ�ـــســـرم الوطنية 
قانونية  "م�ساألة  كورونا  فريو�ص  جائحة  تف�سي  ب�سبب 

حم�سة".
وقال الوزير يف ختام زيارته اإىل عا�سمة الغرب اجلزائري 
األعاب  ال�ست�سافة  املدينة  حت�سريات  ملعاينة  االأحــد  اأم�ص 
"وزارة  ــاأن  ب  2022 عــام  املــقــررة  املتو�سط  االأبي�ص  البحر 
الريا�سية  االحتاديات  با�ستقاللية  توؤمن  والريا�سة  ال�سباب 

ولكنها حتر�ص دائما على �سمان تطبيق القانون".
الفاف  بني  للر�سائل  عادي  "تبادل  هنالك  كان  اأنه  واأ�ساف 
مثل  املعنية،  االحتادية  على  "يتعني  اأنه  موؤكدا  والوزارة"، 
االحرتام  اإطار  يف  مهامها  ممار�سة  االحتاديات،  من  غريها 

الكامل للقانون".
وكان املكتب الفدرايل للفاف قد قرر، يوم االأربعاء املن�سرم، 
م�ستقبل  يف  للف�سل  ا�ستثنائية  عامة  جمعية  ا�ستدعاء 
را�سلت  االأ�ــســا�ــص،  ــذا  ه وعلى  احلـــايل.  املو�سم  مناف�سات 
الدولية  االحتادية  وكذا  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  الفاف، 
عامة  جمعية  بتنظيم  املوافقة  على  احل�سول  بغية  ''فيفا'' 

ا�ستثنائية يف ظل جائحة كورونا.
الذكرى  فر�سة  خالدي  ال�سيد  ا�ستغل  اأخـــرى،  جهة  من 
بكاأ�ص  الــقــدم  لكرة  ــري  ــزائ اجل املنتخب  لتتويج  االأوىل 
اإفريقيا لالأمم مب�سر، وهي الكاأ�ص القارية الثانية يف تاريخ 
الكرة الوطنية، كي يجدد "دعم الدولة املطلق للمنتخب من 
اأجل موا�سلة م�سريته املظفرة لتحقيق مزيد من االألقاب"، 
لالعبني  والتقدير  ال�سكر  عبارات  "اأ�سمى  باملنا�سبة  موجها 
من  وكل  الوطنية  للت�سكيلة  واالإداري  الفني  والطاقمني 

�ساهم يف التتويج".
اإىل  والريا�سة  ال�سباب  لوزير  االأوىل  الزيارة،  هذه  وخالل 
باملنا�سبة  تراأ�ص  القطاع،  راأ�ــص  على  تعيينه  منذ  وهــران 
االأبي�ص  البحر  األعاب  لتنظيم  التنفيذية  اللجنة  اأ�سغال 
التظاهرة  تاأجيل  ا�ستغالل  �سرورة  على  م�سددا  املتو�سط، 
يكون  "كي   ،2021 ل�سائفة  مــقــررة  كانت  بعدما  ب�سنة، 

التنظيم متاألقا".
جولته  يف  مرفوقا  ــان  ك الــذي  خــالــدي،  ال�سيد  عــرب  كما 
املتو�سطية  والقرية  االأوملبي  املركب  ور�سات  اإىل  ال�سباحية 
وكاتبة  نا�سري،  كمال  واملدينة،  والعمران  ال�سكن  بوزير 
الدولة املكلفة بريا�سة النخبة، �سليمة �سواكري، عن "ر�ساه 
املرفقني  هذين  باإجناز  اخلا�سة  االأ�سغال  تقدم  على  التام" 
"باالإ�سافة  اإياهما  وا�سفا  املتو�سطية،  لالألعاب  حت�سبا 
التي  بــوهــران  الريا�سية  املن�ساآت  حظرية  اإىل  النوعية 

اأ�سحت قطبا ريا�سيا متو�سطيا بامتياز"، على حد تعبريه.

اأكد عمار بهلول، نائب رئي�ص االحتاد اجلزائري لكرة القدم، 
اأن هيئته �ستلجئ اإىل خيار اال�ست�سارة الكتابية، مع خمتلف 
االأندية والرابطات للف�سل يف م�سري املو�سم الكروي -2019

.2020
وقال بهلول يف ت�سريحات لوكالة االأنباء اجلزائرية، اليوم 
االأحد: "بعد رف�ص وزارة ال�سباب والريا�سة منحنا املوافقة 
هذا  من  ابتداء  �سرن�سل  ا�ستثنائية،  عامة  جمعية  لتنظيم 
للح�سول  والرابطات  االأندية  ملختلف  ا�ستمارات  االأ�سبوع، 

على اآرائهم ب�ساأن م�ستقبل املو�سم الكروي".
وتابع "عندما نح�سل على ا�ستمارات كامل االأع�ساء، �سنعلن 
قبل  ق�سائي،  حم�سر  يراأ�سها  جلنة  طريق  عن  النتائج  عن 

تقدميها للمكتب الفيدرايل للم�سادقة عليه".
"تلقى الفاف مرا�سلة جديرة باالحرتام تو�سح فيها  وختم 
الأ�سباب  ا�ستثنائية  عامة  جمعية  عقد  ا�ستحالة  ــوزارة  ال
)مراوغة(،  وارجتال  قانوين  "اخرتاع  اجلملة  اأما  قانونية، 
والتي  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  البيان  يف  املدرجة 
ر�سالة  يف  مذكورة  غري  فهي  الوطنية،  ال�سحافة  اأوردتها 

الوزارة للفاف".

لي�سرت �سيتي ي�سعل ال�سراع الفرن�سي على خدمات 
�سليماين

ليفربول يقرر التخلي عن اجلزائري لعرو�سي 
وهذه وجهته املحتملة

اأرتيتا: اآر�سنال ل يحتاج املقعد الأوروبي
بيل�سا: �سعود ليدز للربميريليج لي�س وليد ال�سدفة يف املريكاتو

عـــاد املــهــاجــم اجلـــزائـــري اإ�ــســالم 
لي�سرت  ناديه  �سوب  �سليماين، 

اأوىل  اإعــــارة  بعد  �سيتي، 
باألوان  فا�سلة  جتربة  يف 

تــاأّلــق  ــم  ث فرنبخ�سه، 
للم�ستوى  واإثـــبـــات 
موناكو،  نـــادي  مــع 
اأبــرز  اأحــد  ليكون 
ــدوري  ال مهاجمي 

الــفــرنــ�ــســي خــالل 
املو�سم املنق�سي.

ـــب  ـــق ـــرت ومـــــــن امل
ـــودة  ع تـــكـــون  اأن 

اإنكلرتا  اإىل  �سليماين 
قــــ�ــــســــرية، الإ�ـــــســـــرار 

خالل  بيعه  على  "الفوك�سيز" 
ال�سيفية،  االنــتــقــاالت  فــرتة 
واإن تطّلب االأمر تقّبل خ�سائر 
تخفي�ص  قــرار  بعد  مــاديــة، 
مطالبهم املادية من 10 ماليني 

اإىل 8 ماليني يورو فقط.
وحــــّفــــزت خـــطـــوة الـــنـــادي 
فرن�سية  ــة  ــدي اأن االإنــكــلــيــزي 
ا�سمه  ارتــبــط  اأن  بعد  ل�سّمه، 
"فران�ص  جمّلة  وك�سفت  مار�سيليا،  باأوملبيك 
يف  كبرية  رغبة  اأبــدى  ليل  نادي  اأن  فوتبول"، 
�سيرتكه  الــذي  الفراغ  وتعوي�ص  ا�ستقدامه، 

رميــي،  لــويــك  الفرن�سي  ـــدويل  ال
املنتقل �سوب فريق بينيفينتو 

االإيطايل.
ال�سيولة  لــيــل  وميــتــلــك 
لتحقيق  الكافية  املالية 
بعد  مبا�سرة  ال�سفقة، 
انتقال  �سفقة  اإمتـــام 
اأو�سمني  فيكتور  جنمه 
ــويل، حيث  ــاب ن �ــســوب 
اأربــاحــًا  عليهم  �ستدر 
اأّكــدت  اأن  بعد  كــبــرية، 
و�سائل االإعالم االإيطالية، 
�سيدفع  "البارتينوباي"  اأن 
ل�سّم  يــورو  مليون   60 من  اأكــرث 

املوهبة النيجريية.
اإذ   ،2021 لغاية  لي�سرت  مع  الالعب  عقد  وميتد 
قيمة  من  واال�ستفادة  بيعه  اإىل  االأخري  يعمد 
على  ال�سفقة  ت�سويق  يف  واالعتماد  ب�سيطة، 
9 اأهداف  االأرقام املميزة التي �سّجلها، بت�سجيل 
وتقدمي 8 متريرات حا�سمة مع نادي "االإمارة".

جتارب  عّدة  اجلزائري  الدوري  خريج  وخا�ص 
باألوان  الربتغال،  يف  اأبرزها  كانت  احرتافية، 
اإىل  ينتقل  اأن  قبل  ل�سبونة،  �سبورتينغ  نادي 
الدوري االإنكليزي املمتاز لكرة القدم ثم تركيا، 
وينتهي به املطاف يف فرن�سا، وهو يف �سن )32( 

عامًا.

اجلزائري  الالعب  ف�سل 
ــر  ــس ــا� ــــاب، ي الــــ�ــــس

ــي، يف  ــس ــرو� ــع ل
املدير  اإقناع 

الـــفـــنـــي 
االأملــاين 
ــادي  ــن ل
ـــــول  ـــــرب ـــــف ـــــي ل
االإنــــكــــلــــيــــزي، 

كلوب،  يــورغــن 
البقاء  اأجــل  من 

ـــق  ـــري ـــف ـــــع ال م
ما  املقبل،  املو�سم 

من  قــريــبــًا  يجعله 
ــرتة  املـــغـــادرة خـــالل ف

االنتقاالت ال�سيفية احلالية.
�سي"  ــي  ب "بي  ل�سبكة  ووفــقــًا 
ليفربول  فـــاإّن  الــربيــطــانــيــة، 
الذي  لعرو�سي  عقد  يجدد  لن 
املقبل،  ــام  ــع ال �سيف  ينتهي 
يف  "االأ�سمر"  الالعب  بــداأ  حيث 
التفاو�ص مع العديد من االأندية 
اأنــه  ــرى  ت االأخـــرى،  االإنكليزية 

قادر على تقدمي االإ�سافة.
يونايتد  ليدز  اأن  ذاته،  امل�سدر  واأكد 

التي  االأندية  طليعة  �سمن  يوجد 
ترغب يف �سم لعرو�سي، خا�سة 
الفني  املــديــر  ــة  ــب رغ مــع 
مار�سيلو  االأرجنتيني، 
�سفوف  دعـــم  بيل�سا، 
الفريق حت�سبًا لظهوره 
دوري  يف  املقبل  املو�سم 
وهي  "الربميريليغ"، 
ــص رغـــبـــة ثــالــث  ــ� ــف ن
 " ن�سيب مبيو لت�سا ا "
بريتنفورد، الذي يوجد 
ــك �ــســمــن االأنـــديـــة  ــذل ك

املهتمة بهذا الالعب.
عامًا(   19( لعرو�سي  يا�سر  وكان 
مع  فقط  مرتني  املو�سم  هذا  ظهر  قد 
كاأ�ص  م�سابقة  يف  كانتا  االأول،  ليفربول  فريق 
مع  با�ستمرار  لعب  حني  يف  االإنكليزي،  االحتاد 
وقدم  هدفًا  معه  �سجل  الذي  الرديف  الفريق 

متريرتني حا�سمتني.
اجلــزائــر  يف  ولـــد  لــعــرو�ــســي  يــا�ــســر  اأّن  يــذكــر 
مبقاطعة الوادي جنوبي البالد، قبل اأن ُيهاجر 
لوهافر،  نــادي  الأكادميية  وين�سم  فرن�سا  اإىل 
مناف�سة  بعد   ،2017 عام  ليفربول  اإىل  لينتقل 

قوية مع مان�س�سرت يونايتد.

اإن  ــال،  ــن ــس اآر� ـــدرب  م اأرتــيــتــا  ميكيل  قـــال 
اأف�سل  جذب  على  بقدرته  �سيحتفظ  ناديه 
مل�سابقة  التاأهل  يف  اأخفق  اذا  حتى  الالعبني، 

اأوروبية لكرة القدم يف املو�سم املقبل.
الـــدوري  يف  العا�سر  املــركــز  ــنــال  اآر�ــس ويحتل 
االإجنليزي، ويواجه خطر الغياب عن املناف�سات 

االأوروبية الأول مرة منذ مو�سم 1995-1996.
وميكن للفريق التاأهل للدوري االأوروبي 
على  تفوق  اإذا  املقبل،  املو�سم  يف 
االحتاد  كاأ�ص  نهائي  يف  ت�سيل�سي 

وقيم  تاريخ  اأن  يــرى  اأرتيتا  لكن  االإجنليزي، 
النادي تكفي الإقناع الالعبني بالتعاقد معه.

يجب  اأنــه  اعتقد  "ال  االإ�سباين  املــدرب  واأ�ساف 
اإح�سار العبني بحاجة لكثري من االإقناع".

من  الكثري  مــع  التحدث  عند  "�سعوري  وتــابــع 
يف  بالرغبة  يتم�سكون  الالعبني  اأن  االأ�سخا�ص 
التاريخ وطريقته  اآر�سنال ب�سبب  اإىل  االن�سمام 
اجلماهريية  والــقــاعــدة  والــقــيــم  االإدارة  يف 
وال�ستاد، هذه االأمور جذابة حقا لالعبني وهذا 

هو �سعوري".

يونايتد،  ليدز  مدرب  بيل�سا  مار�سيلو  قال 
االأوىل  الدرجة  دوري  بلقب  التتويج  اإن 
وليد  يــكــن  مل  لــلــربميــريلــيــج،  ــل  ــاأه ــت وال

ال�سدفة.
يوم  االأ�سواء  لدوري  ال�سعود  ليدز،  و�سمن 
بروميت�ص  و�ست  خ�سارة  عقب  اجلمعة، 
هيدير�سفيلد  اأمــام  الثاين  املركز  �ساحب 
خ�سارة  بعد  اللقب  يح�سم  اأن  قبل  تــاون، 

برينتفورد اأمام �ستوك �سيتي.
وقال بيل�سا الذي توىل قيادة ليدز يف 2018 
مار�سيليا  مــع  األــقــاب  ــدون  ب ــرتات  ف عقب 

والت�سيو وليل "اأعمل يف كرة القدم منذ 30 
عاما، ولقب واحد ال يغري الكثري من ن�سبة 

األقابي".
هذا  نفذت  اأنني  هو  ي�سعدين  "ما  واأ�ساف 
ــني خــالل  ــب ــروع مـــع جمــمــوعــة الع ــس ــ� امل

عامني".
ب�سبب  ليدز  يف  بالتقدير  "حظيت  وتابع 
قــدرات  اأن  حقا  اأعتقد  لكن  العمل،  هــذا 
مهمة  يف  الفارق  �سنعت  التي  هي  الالعبني 

التاأهل اأكرث من مهاراتي يف القيادة".
نهاية  يف  لــيــدز  مــع  بيل�سا  عقد  وينتهي 

اجلاري،  املو�سم 
ـــن املــــــدرب  ـــك ل

االأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ـــزم الــ�ــســمــت  ـــت ال

اأمام التكهنات حول 
م�ستقبله.

اأريــــــد  "ال  وقـــــــال 
على  ال�سوء  ت�سليط 

اأعتقد  ال  م�ستقبلي، 
اأن هذا هو الوقت املنا�سب 

للحديث عن ذلك".
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم  :  �سري القدوة
-------------------------

تتوا�سل جرائم االحتالل اال�رشائيلي 
وقلب  التاريخ  تزوير  على  القائمة 
ويف  فل�سطني  وتهويد  احلقائق 
التاريخ  حقائق  لتزوير  ب�سعة  جرمية 
وانحياز فا�سح لكيان االحتالل من 
قبل املوؤ�س�سات االمريكية وبتوجيه 
ال�سهيوين  اللوبي  من  مبا�رش 
يف  املتطرف  العن�رشي  والتكتل 
امريكيا اقدمت �رشكات مثل حمرك 
اآبل  البحث املعروف غوغل و�رشكة 
باإزالة دولة فل�سطني من خرائطهما 
�سخطا  اأثار  الذي  االأمر  املعتمدة 
ودوليا  وعربيا  فل�سطينيا  وتنديدا 
�سافرا  انتهاكا  باعتباره  وا�سعا 
للقانون الدويل واعتداء على احلقوق 
وامل�رشوعة  ال�رشعية  التاريخية 
الفل�سطيني  العربي  لل�سعب 
يف  الرخي�س  العمل  هذا  وي�ساهم 
ال�سم  خمططات  ي�سمى  ما  تطبيق 
ترامب  الرئي�س  ادارة  ت�سعى  التي 
والتي  ايل تطبيقها من طرف واحد 

تطلق عليها �سفقة القرن.
ان حرب اجهزة املخابرات االمريكية 
�سد  متار�سها  التي  واالإ�رشائيلية 
وحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب 

احلد  هذا  عند  تتوقف  مل  التاريخية 
هذه  متتد  بل  للنفوذ  وا�ستغاللها 
ووا�سح  معلن  وب�سكل  احلرب 
التوا�سل  من�سات  كل  لت�سمل 
حرب  ظل  يف  وتاأتي  االجتماعي 
التوا�سل  مواقع  ت�سنها  اخر  ب�سكل 
مثل  االأمريكية  االجتماعي 
حتارب  والتي  وتويرت  في�سبوك 
عرب  الفل�سطيني  املحتوى  ن�رش 
الن�رش  وتقييد  ال�سفحات  اإغالق 
التي تك�سف جرائم  لتغييب احلقيقة 
االحتالل وقد قاموا بتطوير نظامهم 
ملحاربة  خ�سي�سا  االلكرتوين 
باإزالة  وقاموا  الفل�سطيني  املحتوى 
التي  الفل�سطينية  ال�سفحات  اأالف 
والظروف  االحتالل  واقع  عن  تعرب 
ال�سعب  يعي�سها  التي  ال�سعبة 
بدون  نهائيا  واإغالقها  الفل�سطيني 
ل�سيا�سة  وفقا  �سابق  اخطار  اي 
هذه  تتبعها  التي  العن�رشية 

املوؤ�س�سات.
اإن اإزالة ا�سم فل�سطني من حمركات 
املخطط  �سمن  تندرج  البحث 
االأمريكي االإ�رشائيلي لتمرير �سفقة 
الوجود  �سطب  وحماولة  القرن 
الفل�سطيني وتزوير التاريخ واأن كل 
ال�سعب  حقوق  من  النيل  حماوالت 

الفل�سطيني �ستف�سل وتتحطم على 
دفاعًا  ومقاومته  �سموده  �سخرة 
الفل�سطينية  الدولة  باإقامة  عن حقه 
من  الرابع  حدود  على  امل�ستقلة 

حزيران 1967 وعا�سمتها القد�س.
اخالقية  الغري  املمار�سات  تلك  ان 
غري  �سلوك  احلذف  �سيا�سة  واإتباع 
ما  مع  ويتنافى  مرفو�س  اأخالقي 
حيث   2012 عام  دولة   138 قررته 
واأن  الفل�سطينية  بالدولة  اعرتفت 
هذا ال�سلوك فقط مرتبط باالنحياز 
الوا�سح لكيان االحتالل  االأمريكي 
يف اإطار تطبيق �سفقة القرن الرامية 
وهذا  الفل�سطينية  الق�سية  لت�سفية 
العمل اجلبان ال ميكن ان مينع احلقائق 
وال�سم�س ال ميكن ان تغطيها غربال 
�سعب  هو  الفل�سطيني  وال�سعب 
ان  والواقع  وموجود  قائم  ا�سيل 
االرا�سي  حتتل  االحتالل  حكومة 
الفل�سطينية وال�رشاع قائم وموجود 
وال ميكن ان حت�سمه ادوات رخي�سة 
مثل هذه اال�ساليب وهو م�ستمر يف 
ويف  امل�رشوعة  حقوقه  لنيل  كفاحه 

مقدمتها حق تقرير امل�سري.
ومن هنا بات املطلوب من احلكومة 
خطط  و�سع  �رشورة  الفل�سطينية 
مو�سوعية والعمل ب�سكل �سمويل 

الرخي�سة  اال�ساليب  هذه  ملالحقة 
الق�ساء  ايل  اللجوء  و�رشورة 
املحاكم  امام  الدويل ورفع �سكاوى 
واآبل  غوغل  ومالحقة  الدولية 
الأن  قانونيا  ال�رشكات  من  وغريهم 
ما اأقدمت عليه يتناق�س مع قرارات 
ال�رشعية الدولية و�رشورة تراجعهم 
الفل�سطيني  لل�سعب  اعتذار  وتقدمي 
�سيا�سة  اتباع  على  العامل  ودول 
حمتوى  تقدمي  يف  والكذب  التزوير 
ومعلومات  حقيقي  وغري  زائف 
مغالطة للواقع املوجود على االر�س 
عن  ال�سادرة  القرارات  ولطبيعة 
بالدولة  تعرتف  والتي  املتحدة  االمم 
ال�سعب  وحقوق  الفل�سطينية 
الفل�سطيني واملجتمع الدويل بدوره 
قرارات  اتخاذ  ب�رشورة  مطالب 
�سمود  دعم  �سعيد  على  هامة 
واتخاذ  الفل�سطيني  ال�سعب  ابناء 
اإجراءات وقرارات عملية بوقف هذا 
و�رشورة  للتاريخ  اخلطري  التزوير 
وموؤ�س�سات  واآبل  غوغل  اجبار 
الرتاجع  على  وتويرت  الفي�سبوك 
التي  اخلطرية  اجلرائم  هذه  عن 
وتت�سم  الفل�سطينية  احلقوق  مت�س 

بالعن�رشية.

احلقائق التاريخية الفل�سطينية ل ميكن تزويرها و�سرقتها

الفل�سطيني،  الوطني  املجل�س  طالب 
بالتدخل  واحتاداته،  العامل  برملانات 
اأبو  كمال  االأ�سري  حياة  الإنقاذ  العاجل 
بال�رشطان  امل�ساب  عاما(   46( وعر 
املجل�س  وح��ذر  ك��ورون��ا.  وفريو�س 
وجهها  متطابقة  ر�سائل  الوطني عرب 
رئي�سه �سليم الزعنون، هذه الربملانات 
اأبو  االأ�سري  حياة  اأّن  من  واالحت��ادات 
خطر  يف  عامًا   18 منذ  املعتقل  وعر 
فوريًا  ت��دخ��اًل  وت�ستدعي  �سديد، 
الإنقاذها، فهو م�ساب بورم �رشطاين 
يف احلنجرة، واأ�سيب موؤخراً بفريو�س 
تدهور  من  يعاين  االآن  وهو  كورونا، 

وبحاجة  ال�سحية،  حالته  على  خطري 
املنا�سب.  ال��ع��الج  لتلقي  م��ا���س��ة 
اإىل  ر�سائله  يف  املجل�س  واأ���س��اف 
مري�س،  اأ�سري   )700( قرابة  حياة  اأن 
اأمرا�سًا  يعانون  اأ�سري   )300( منهم 
معر�سني  و  �سديد،  مزمنة ويف خطر 
يتطلب  مما  كورنا،  بفريو�س  لالإ�سابة 
حياتهم،  الإن��ق��اذ  ال��ت��ح��رك  ���رشع��ة 
اإىل  املجل�س  واأ�سار  عنهم.  واالإف��راج 
مل  "كورونا"،  وباء  اإنت�سار  رغم  اأنه 
اإدارة  تّتخذ  مل  حيث  احل��ال،  يتغري 
االإج���راءات  االإ�رشائيلية  ال�ّسجون 
االأ���رشى  حلماية  الالزمة  ال�سحية 

اخل�سية  درجة  يرفع  مما  الفل�سطينيني، 
والقلق لديهم وعليهم، يف ظّل غياب 
التوا�سل بينهم وبني عائالتهم. وقال 
االإ�ستهتار  م�ستوى  اإّن  املجل�س: 
اال���رشى  ه��وؤالء  بحياة  االإ�رشائيلي 
منهم   )12( ف��ق��دان  ل��درج��ة  و�سل 
االإحتالل خالل  �سجون  داخل  حياتهم 
�سيا�سة  ب�سبب  االأخ��ريي��ن  العامني 
عدد  لي�سل  املتعمد،  الطبي  االإهمال 
 ،)69( اإىل  ال�سيا�سة  ه��ذه  �سحايا 
�سهداء  ارتقوا  اأ�سريا   )224( بني  من 
عام  االحتالل  منذ  ال�سجون  هذه  يف 

.1967

اإتفاقيات  اإنفاذ  اأهمية  املجل�س  واأكد 
االأ���رشى  على  ال�سلة  ذات  جنيف 
�سجون  يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
املوؤ�س�سات  تتحمل  واأن  االحتالل، 
االإقليمية  واالإن�سانية،  احلقوقية 
وال���دول���ي���ة، وب��رمل��ان��ات ال��ع��امل، 
واالإن�سانية  القانونية  م�سوؤولياتها 
واأن  االأ�رشى،  هوؤالء  جتاه  واالأخالقية 
عنهم،  لالإفراج  عاجل  ب�سكل  تتحرك 
بحياة  اال�ستهتار  لهذا  حد  وو�سع 
بينهم  فل�سطيني،  اأ�سري   )4700(
ومئات  طفال،  و)160(  ا�سرية،   )41(

املر�سى وكبار ال�سن.

املجل�س الوطني الفل�سطيني يوجه ر�سائل لربملانات العامل
 لإنقاذ حياة الأ�سري اأبو وعر

االأ����رشى  ب�����س��وؤون  املخت�س  ق��ال 
فروانة،  النا�رش  عبد  وامل��ح��رري��ن، 
االإ�رشائيلي  االحتالل  �سلطات  اأن 
اجل��اري  ال��ع��ام  مطلع  منذ  اعتقلت 
ثلثيهم  فل�سطينيا.  طفال   )326( نحو 
عدد  بلغ  فيما  وا�ساف:  القد�س.  من 
االأطفال املعتقلني منهم منذ بدء اأزمة 
اآذار/ مطلع  املنطقة  يف  "كورونا" 
مار�س املا�سي، من حمافظات ال�سفة 
طفال،   )164( نحو  والقد�س  الغربية 
وهوؤالء ي�سكلون ما ن�سبته )50.3%( 
منذ  املعتقلني  االأطفال  اجمايل  من 

مطلع العام اجلاري.
ا�ستهداف لفت لأطفال القد�س

ا�ستهداف  هناك  ب��اأن  ف��روان��ة  وب��نّي 
ا�رشائيلي وا�سح لالأطفال املقد�سيني، 
 )217( ق��راب��ة  اعتقل  �ُسجل  حيث 
ي�سكلون  وه��وؤالء  القد�س  من  طفال 
االأطفال  اجمايل  من   )%  66.5( نحو 

املعتقلني منذ مطلع العام اجلاري. فيما 
من  املعتقلني  االأطفال  ن�سبة  كانت 
اأعلى  "كورونا"،  اأزمة  خالل  القد�س 
 72( نحو  اإىل  و�سلت  حيث  بكثري، 
%( من اجمايل االأطفال الفل�سطينيني 
املحافظات  ك��اف��ة  يف  املعتقلني 
الفل�سطينية خالل الفرتة امل�ستعر�سة.

 ا�ستهداف الأطفال يف اطار 
�سيا�سة ا�سرائيلية ر�سمية

االحتالل  دولة  بان  فروانة  واأو�سح 
االأطفال  ت�ستثِن  مل  مكوناتها  بكل 
وانتهاكاتها  قمعها  من  الفل�سطينيني 
�سنهم  �سغر  ت��راِع  ومل  وجرائمها، 
بنيتهم  �سعف  اأو  طفولتهم  وب��راءة 
واحتياجاتهم  وال�سحية  اجل�سمانية 
جائحة  زم���ن  يف  ح��ت��ى  اخل��ا���س��ة 
"كورونا"، حيث مل تغري ادارة ال�سجون 
م��ن ظ���روف اح��ت��ج��ازه��م وق��واع��د 
معاملتها لهم ومل توفر احلد االأدنى من 

خطر  من  والوقاية  احلماية  و�سائل 
على  موؤكدا  بالفايرو�س.  اال�سابة 
اأنه وعلى مدار �سني االحتالل كان 
اإطار  يف  لالعتقال،  هدفا  االأطفال 
اإىل  تهدف  ثابتة  اإ�رشائيلية  �سيا�سة 
م�ستقبلهم  وتدمري  واقعهم  ت�سويه 
وتوجهات  توجهاتهم  على  والتاأثري 
بهم  املحيطة  االجتماعية  ال��دائ��رة 
اإىل  فروانة  ونوه  �سلبية.  ب�سورة 
زال  ما  اعتقل  من  كل  لي�س  اأن��ه 
املوؤكد  من  وامنا  ال�سجن،  يف  يقبع  
االعتقال  بتجربة  م��ّر  من  كل  ان 

تعر�س  قد  كان  االأطفال  ه��وؤالء  من 
التعذيب  ا�سكال  من  اكرث  او  ل�سكل 
اجل�سدي او النف�سي، واأحيانا ال�سغط 
فروانة  ودعا  االبتزاز.  اأو  وامل�ساومة 
واالقليمية  املحلية  املوؤ�س�سات  كافة 
بالطفل وحقوق  ُتعنى  التي  والدولية 
واأن  م�سوؤولياتها،  حتمل  اإىل  االإن�سان 

تتحرك ب�سكل عاجل التخاذ خطوات 
الفل�سطينية،  الطفولة  الإنقاذ  ج��ادة 
ويتبعه،  ي�ساحبه  وما  االعتقال  من 
الطفل  على  وتداعياته  تاأثرياته  ومن 
نحو  اأن  يذكر   . واملجتمع  واالأ���رشة 
يقبعون يف  فل�سطيني  ا�سري   )4700(
بينهم  االإ�رشائيلي،  االحتالل  �سجون 

قرابة )160( طفال.

الحتالل اعتقل 326 طفال منذ مطلع العام اجلاري ثلثيهم من القد�س 
واأكرث من ن�سفهم يف زمن "كورونا"

الأ�سري املحرر عبد النا�سر فروانة اأخبار فل�سطني

ال�سري من�سور حممد 
عبد العزيز 

اال�سري  ال�سلكي  الرجل 
العزيز  عبد  حممد  من�سور 
موقدة �سكان �سلفيت املحكوم 
بال�سلل  وامل�ساب  �سنة   30
متحرك  كر�سي  على  ويتنقل 
ي�سمى عيادة م�ست�سفى  ما  يف 

من  بوابل  اإ�سابته  بعد   ،2002 عام  اعتقاله  منذ  الرملة 
اأع�ساءه  ودمر  ج�سده  مزق  الذي  واملتفجر  الدمدم  الر�سا�س 
الداخلية ، ومل ي�سحو من املوت املتوقع اإال بعد 30 يوما من 
اأطباء �سجون االحتالل   . الدم  غيبوبة طالت يف م�ستنقع من 
والبطن  احلو�س  يف  االأ�سالك  من  معقدة  �سبكة  له  ركبوا 
والعمود الفقري، بعد اأن وجدوا اأن قدميه قد �سلتا متاما، وها هو 
حيا، بطنه متكور ومعدته جميعها من االأ�سالك وبحاجة اإىل 
�سبكة فوالذية اأخرى بعد اأن تدهور و�سعه ال�سحي موؤخرا، 
ورمبا �سيحتاج اإىل �سلك اآخر للتنف�س من الرقبة بعد اأن اأ�سيب 
باأزمة �سدرية حادة. يقول من�سور عن نف�سه اأنه ال�سهيد احلي، 
اأو ال�سهيد القادم، وبداأ يرتب ليوم االآخرة فا�سرتى كفنا اأبي�س 
باأن  و�سيته  وكتب  ا�سود،  كي�س  يف  يو�سع  اأن  يرف�س  الأنه 
يدفن يف جوار البيت ويزرع حول قربه �سجرة زيتون، مو�سحا 
انه يعي�س يف قرب وجميع من حوله م�ساريع موتى، وقد بداأوا 
يرى  ال�سلكي  الرجل  واحدا.  واحدا  اأكفانهم  داخل  يغادرون 
اأطباءا ينتظرون اأن حتني �ساعة حتفهم، هوؤالء االأ�رشى املعاقني 
ملفاتهم  اأغلقوا  اأع�ساءهم،  واملقطعة  وامل�سابني  وامل�سلولني 
الطبي قائلني لهم: �ستبقون على هذا احلال حتى حتني �ساعتكم، 
ال�سهقة  حتى  اأحياء  �سنبقيكم  �سفاء،  وال  فح�س  وال  دواء  ال 
قادرين  العيون غري  �ستعودون مغم�سي  وان عدمت   ، االأخرية 
على روؤية امل�سيعني يف تلك اللحظات. الرجل ال�سلكي الذي 
يحمل اأكيا�س بوله وبرازه وتعي�س يف ج�سمه اأ�سالك متعددة، 
ويرتع�س  يرجتف  واأخرى،  فرتة  بني  �سلكية  رع�سات  ت�سيبه 

، نوبات كهربائية ال توقفها امل�سكنات والنظرات ال�ساخرة.
االأموات واالأحياء يف عيادة  اأن مير عنه  من�سور موقدة قدره 
هي اأ�سواأ من ال�سجن، يعي�س فيها 20 اأ�سريا مري�سا ومدمرا، 
معزولني عن احلياة واليقني، يراقبوا اأرواحهم �سعودا وهبوطا 
تتوجع وت�سري يف اأ�سالك اأج�سامهم ال جتد لها �سقفا للطريان 
االأ�سالك  واحتكاك  االأمل  �رشخات  ي�سمع  ال�سلكي  الرجل   .
االأقرع  وناه�س  العمور  ريا�س  اأج�ساد  يف  والعظم  باللحم 
وموفق  رباعية  ويا�رش  عاهور  ابو  ون�سال  جعابي�س  وا�رشاء 
الزغل  و�سالم  معليق  اأبو  ومراد  الهم�س  وعالء  العروق 
وحممد  مخ  ابو  ور�سدي  ال�سوبكي  وفوؤاد  البنا  و�سعيد 
اأع�ساء كمال ابو وعر تنكم�س ول�سانه يتوقف  برا�س، ويرى 
وت�سدا اأ�سالكه وتتكوم على عجالت ال طريق اأمامها �سوى 
اأورام جديدة برزت يف  يتوجع من  ال�سلكي  الرجل  ال�سمت. 
رائحة  منت�رشة يف ج�سمه، ومن  �سظايا حديدية  رقبته، ومن 
اأقوى من رائحة الدواء املتناثر يف الهواء املخنوق.  بارود هي 
�ساهد  اأن  بعد  نف�سه،  اأطلق حليته حدادا على  ال�سلكي  الرجل 
زهري لبادة واأ�رشف اأبو ذريع وح�سن ترابي وعرفات جرادات 
ابو دياك وب�سام  اأبو حمدية وزكريا عي�سى و�سامي  ومي�رشة 
اأمواتا  يخرجون  بارود   وفار�س  الغرابلي  و�سعدي  ال�سايح 
اأج�سادهم و�سعالهم وملح جروحهم  تاركني وراءهم قطعا من 
ال�سلكي يتهياأ للموت، ال جرعات  الرجل  ونداءاتهم املوجعة. 
اأيقظت  امل�سكنات  اأنقذت معت�سم رداد، وال حبوب  كيماوية 
خالد ال�ساوي�س من نومه العميق داخل �سلله واإعاقته الدائمة، 
ال اأقدام لناه�س االأقرع، وال عيون ملحمد برا�س ، واإياد ن�سار، 
العدم.  اإىل  للذاهبني  ويبت�سم  ليزورهم  الباب  يقرع  من  وال 
الرجل ال�سلكي راأى كيف اأن عددا من االأ�رشى املر�سى حاولوا 
االنتحار ي�ستعلجون الرحيل الإيقاف املوت البطيء ، ير�سمون 
النهاية، ويحلقون يف اأغانيهم اخلا�سة، وحدهم يقيمون ال�سالة 
بال اآذان وبال اآيات م�سموعة جال�سني �ساكتني. من�سور موقدة 
عام  واأمني  العاملي،  ال�سحة  منظمة  ممثل  �سيزورك  انتظر، 
االأحمر،  لل�سليب  الدولية  اللجنة  وطواقم  املتحدة،  االأمم  هيئة 
اأن  ا�ستطاع  رجل  عن  لالإعالن  مكان،  كل  من  واالإعالميون 
باالأ�سالك،  النا�س  وي�سافح  باالأ�سالك،  يعي�س  حيا،  يبقى 
اإىل  ي�سيف  عاملي  اكت�ساف  ويكون  االأ�سالك،  على  ويتحرك 
املنظومة االإن�سانية والعدالة الكونية فجيعة اأخرى من فجائع 
احلرب، وجرمية جديدة من جرائم دولة االحتالل، و�سرتاهم كلهم 
منده�سني وخائفني. الرجل ال�سلكي مازال له م�ساعر واأحالم 
اأنهم  اعتقدوا  الذي  ال�سجانني  اأده�س  ما  باحلب والعودة، وهذا 
نزعوا اإن�سانيته وحولوا ج�سده اإىل هيكل وظيفي، الزال قادرا 
ال�سمود  على  اأ�سالكه  يدرب   ، االأمل  واجرتاح  الكالم  على 
اأكرث، وير�سم خطوات منفلته من دائرة ال�سيك ويتجه �سوب 
اآالمه الفائ�سة، وامل�سيج  القلب. من�سور موقدة املح�سور يف 
باالإهمال الطبي وبع�رشات االأبواب املغلقة وبجروح مفتوحة 
تتدىل منها اأ�سالك االأطباء ال�سائكة ، ال يريد منا غري اأن نحميه 
من التدمري ، اأن يظل ج�سده متما�سكا ، اأ�سابعه، عيناه، قدماه، 
اأن  اأن يعانق احلرية قبل  بحره ومقا�س جنازته، رجاوؤه املقد�س 

يغم�س عينيه ويرى االأوالد.
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زعماء الحتاد الأوروبي ميددون حمادثات �سندوق التعايف “ال�ساخنة” 

ماكرون ي�سرب بيده على طاولة املفاو�سات 
احتجاًجا على تعطيل خطة الإنعا�س القت�سادي

قراءة / حممد علي
---------------- 

يف   ن��ه  اأ ليت�س  تغريدة  يف  وج��اء 
اأنهى  املناق�سات  من  الرابع  اليوم 
�سارل  االأوروب��ي  املجل�س  )رئي�س 
و�سوف  العامة.  اجلل�سة  مي�سيل( 
االع�ساء    27 ال� الدول  مع  يجتمع 
الحق  وقت  يف  االأوروب��ي  باالحتاد 
ال�ساعة  مت��ام  يف  االث��ن��ني  ال��ي��وم 
اأن  امل��ق��رر  وم��ن  الظهر”.  بعد   2
 27 ال� احلكومات  �ساء  روؤ يجتمع 
 1200 ( م�ساء  الثانية  ال�ساعة  يف 
االثنني  ي��وم  جرينت�س(  بتوقيت 
اإىل  املحادثات.  من  مزيد  الإج��راء 
فرن�سي  دبلوما�سي  ف���اد  اأ ذل��ك 
م��اك��رون  مي��ان��وي��ل  اإ ال��رئ��ي�����س  ّن  اأ
يف  الطاولة”  على  بَيده  “�رشب 
بروك�سل  يف  االأوروّب��ي��ة  القّمة 
على  اّتفاق  اإىل  ل  للتو�سّ االأح��د 
للنهو�س  موّحدة  اأوروب��ي��ة  خطة 
وباء  بعد  ما  ملرحلة  االقت�سادي 
على  احتجاجًا  وذلك  كوفيد19-، 
ت��ع��ّن��ت ب��ع�����س ن��ظ��رائ��ه. وه��اج��م 
ُيطَلق  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  م��اك��رون 
)هولندا،  “مقت�سدة”  ا�سم  عليها 

والنم�سا(  ال���دمن���ارك  ال�����س��وي��د، 
دول  وه��ي  فنلندا،  اإىل  اإ���س��اف��ة 
للغاية  متحّفظة  مقاربة  تتبّنى 
االقت�سادي.  نعا�س  االإ خطة  اإزاء 
الفرن�سي  الوفد  يف  م�ست�سار  وقال 
اإزاء  قا�سيًا  “كان  م��اك��رون  ّن  اإ
�رشدت  موقف  يف  تناق�ساتهم”، 
من  لعدد  اأخ��رى  وف��ود  تفا�سيله 
امل�ست�سار  لكّن  االإع��الم.  و�سائل 
ق��ام  م��ا  ّن  الأ ���س��ف��ه  اأ ع��ن  اأع���رب 
بطريقة  ���رشده  “مّت  م��اك��رون  ب��ه 
على  ما”  ح��ّد  اإىل  كاريكاتورية 
الرئي�س  وانتقد  الوفود.  تلك  ل�سان 

معار�سة  خ�سو�سًا  الفرن�سي 
جزء  تخ�سي�س  ملطلبه  الدول  هذه 
نعا�س،  االإ خطة  م��وال  اأ من  كبري 
م�سرتك  بقر�س  �ستمّول  ال��ت��ي 
لتقدمي  االأوروب�����ي،  االحت���اد  م��ن 
كما  االأع�����س��اء.  ل��ل��دول  اإع��ان��ات 
امل�ست�سار  �سلوك  ماكرون  انتقد 
كورتز  �سيبا�ستيان  النم�سوي 
الإجراء  الطاولة  وغادر  نه�س  الذي 
م�سدر  وبح�سب  هاتفية.  مكاملة 
النم�سوي  امل�ست�سار  ّن  فاإ اأوروبي 
مالحظة  م��ن  “باالإهانة”  �سعر 
الفرن�سي  الرئي�س  وقارن  ماكرون. 

ال��وزراء  رئي�س  موقف  بني  اأي�سًا 
ال��ه��ول��ن��دي م���ارك روت���ي ال��ذي 
خلطة  املعار�س  املع�سكر  يتزّعم 
ال��وزراء  رئي�س  مبوقف  نعا�س،  االإ
كامريون  ديفيد  ال�سابق  الربيطاين 
ملا  ووفقًا  �سابقة.  مفاو�سات  خالل 
الرئي�س  ّن  فاإ اأخ��رى،  وفود  �رّشبته 
خالل  مراراً  اأع�سابه  فَقَد  الفرن�سي 
وبح�سب  االنتقادات.  هذه  توجيهه 
ماكرون  ّن  ف��اإ دبلوما�سي  م�سدر 
الطاولة”.  على  بقب�سته  “�رشب 
ماكرون  ّن  اإ اأوروبي  م�سدر  وقال 
ملانيا  واأ فرن�سا  ّن  اأ القّمة  خالل  ّكد  اأ
اخلطة”  هذه  “�ستمّوالن  الّلتان  هما 
م�سلحة  اأجل  من  تقاتالن  ّنهما  و”اأ
املقت�سدة  الدول  ّن  اأ حني  يف  اأوروبا 
ّي  اأ تقّدم  وال  نانية  االأ يف  غارقة 
ّن  اأ امل�سدر  واأ���س��اف  تنازالت”. 
حّد  الفرن�سي  بالرئي�س  بلغ  االأمر 
على  املغادرة  ل  يف�سّ ّن��ه  اإ “قوله 
قادة  وكان   .” �سّيئًا اتفاقًا  يعقد  اأن 
االأح��د  كّثفوا  االأوروب���ي  االحت��اد 
بروك�سل  يف  املتوا�سلة  حمادثاتهم 
ف�سل  جتّنب  اأمل  على  اجلمعة  منذ 
النهو�س  خطة  حول  املفاو�سات 
كورونا. بعد  ما  ملرحلة  االقت�سادي 

ال�ساخنة  اأخرى يف حمادثاتهم  اإن قادة الحتاد الأوروبي دعوا مرة  ليت�س  باريند  با�سم املجل�س الأوروبي  قال املتحدث 
التوايل. على  الثالثة  الليلة  كورونا  فريو�س  جائحة  عن  الناجمة  الأ�سرار  عن  للتعوي�س  اقت�سادي  حتفيز  حزمة  ب�ساأن 

اخلارجية  با�سم  امل��ت��ح��دث  ب���دى  اأ
ا�ستعداد  مو�سوي،  عبا�س  يرانية  االإ
العربية  اململكة  مع  للتفاو�س  بالده 
اإمكانية  اإىل  م�سريا  ال�سعودية، 
ذلك  ج��اء  ب��احل��وار.  اخل��الف��ات  ح��ل 
اإرن��ا  لوكالة  به  اأدىل  ت�رشيح  يف 
الزيارة  فيه  قيم  االثنني،  يرانية،  االإ
العراقي  ال��وزراء  لرئي�س  املرتقبة 
ال�سعودية  اإىل  الكاظمي  م�سطفى 
بني  وال��ع��الق��ات   ) تاأجيلها  مت   (
مو�سوي  واأكد  والريا�س.  طهران 
للتعاون  دائما  م�ستعدة  ب��الده  اأن 

مبينا  املنطقة،  دول  مع  والتفاو�س 
الوحيد  ال�سبيل  ه��و  احل���وار  اأن 
التفاهم.  و�سوء  اخلالفات  زال��ة  الإ
مرات  حاولنا  “لقد  قائال:  وتابع 
املبدئية  �سيا�ستنا  واأعلَنا  عديدة 
والكرة  ال�سعودية،  ب�ساأن  والثابتة 
ف��اأن  وب��ال��ت��ايل  ملعبهم،  يف  االآن 
وم�سوؤويل  بحكومة  يتعلق  م��ر  االأ
يتهم  وروؤ موقفهم  ليقرروا  الريا�س 
للتعاون  ط��ه��ران  مقرتحات  جت��اه 

االإقليمي”. واحلوار 
ق/د

اأك��رث  االآن  اجل���ربي  ���س��ع��د  ُي���َع���دُّ 
العربية  اململكة  يف  امل��ط��ل��وب��ني 
هو  ذلك مل يكن  اأن  ال�سعودية، رغم 
من  يعمل  اجلربي  وكان  دائمًا،  احلال 
حممد  لالأمري  اأول  م�ست�ساراً  قبل 
اجلربي  ا�ستهداف  ياأتي  نايف.  بن 
العهد  ويّل  باأن  تقارير  اأعقاب  يف 
اتهاماٍت  ُي��ِع��د  �سلمان  ب��ن  حممد 
املناف�س  �سد  الوالء  وعدم  بالف�ساد 
بن  حممد  العر�س،  على  ال�سابق 
�سُيطَلب  َوَرَد  ما  وبح�سب  نايف. 
مليار   15 نحو  �سداد  نايف  ابن  من 
اجل��ربي،  ارت��ق��ى  م��ري��ك��ي.  اأ دوالر 
ال��دك��ت��وراه  درج��ة  على  احلا�سل 
جامعة  من  ال�سناعي  الذكاء  يف 
اإىل  ال�سنني  م��دار  على  دن���ربة،  اإ
لواء  رتبة  ويحمل  وزي��ر،  من�سب 

الداخلية. وزارة  يف 
َوَق��َع  عندما  تغريَّ  ه��ذا  ك��لَّ  لكن 
للمملكة  ال�سابق  الداخلية  وزي��ر 
عمليات  مواجهة  يف  ال�سعودية 
العهد.  ويّل  ها  �سنَّ التي  التطهري 
ويّل  نايف،  بن  حممد  االأمري  وكان 
بعالقاٍت  ع  يتمتَّ ال�سابق،  العهد 
اال�ستخبارات  وكاالت  مع  عميقة 
م�رشوعًا  تهديداً  يجعله  مِمَّا  الغربية، 
باالإ�سافة  �سلمان،  بن  حممد  خلطط 
التايل  الرتتيب  يحتل  كان  نه  اأ اإىل 

العر�س. اإىل  الو�سول  يف 

على  ال��ف��وؤو���س  ���س��ق��ط��ت  وح���ني 
اجلربية  قامة  االإ من  بدءاً  الروؤو�س، 
 ،2017 ع��ام  يف  نايف  ب��ن  ملحمد 
اليمنى  اليد  اجلربي،  �سعد  اأ�سبح 
التايل،  ال��ه��دف  ن��اي��ف،  ب��ن  ملحمد 
الداخلية  املعرفة  من  لعقود  نظراً 
الكبرية.  والرثوة  االأمور  مبجريات 
اململكة  قب�سة  م��ن  اجل��ربي  وف��رَّ 
مما  التطهري،  حملة  من  ُمتملِّ�سًا 
العهد  ل��ويّل  مِل��ًة  م��وؤ رًة  ب���وؤ ��ف  خ��لَّ

ل�ساب. ا
معرفٌة  ع��ام��ًا،   61 اجل��ربي،  ول��دى 
ع��م��ي��ق��ة ب��امل��ج��ري��ات ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�سعودية،  اململكة  يف  ا�سة  احل�سَّ
امل�رشفية  احل�سابات  ذل��ك  يف  مب��ا 
للعائلة  املالية  واملمتلكات  االأجنبية 
تقريٌر  ويزعم  ال�سعودية.  املالكة 
العهد  ويّل  اأن   Reuters لوكالة 
للوثائق،  اجل��ربي  ملكية  يخ�سى 
وُيزَعم  �سده.  بع�سها  يثبت  وقد 
تفا�سيل  ن  تت�سمَّ امل��ل��ف��ات  اأن 
ميكن  التي  نايف  بن  حممد  اأ�سول 

حريته. مقابل  ت�سفيتها 
يِّد  توؤ قد  املا�سي  يف  حادثة  هناك 
من  بع�س  بحب�س  تتعلق  ذل��ك 
مبن  املالكة،  العائلة  ف���راد  اأ كبار 
طالل،  بن  الوليد  امللياردير  فيهم 
اأُطِلَق  الذي  كارلتون  ريتز  بفندق 
"القف�س  ر�سمي  غري  ب�سكٍل  عليه 

كفالٌة  كان  ذلك  تبع  ما  الذهبي". 
مقابل  ال��دوالرات  مبليارات  ر  ُتقدَّ

. يتهم حر
يحمل  اجل��ربي  اأن  اأي�سًا  �س  ُيفرَتَ
ف��راد  اأ كبار  حول  ا�سة  ح�سَّ وثائق 
اململكة،  داخ���ل  امل��ال��ك��ة  العائلة 
العهد  ويّل  اأن  اآخ��ر  ٌي  راأ ويطرح 
امل�ستندات  ا�ستخدام  يريد  ال�ساب 
�سد  م��وق��ف��ه  ل��ت��ع��زي��ز  ن��ف�����س��ه��ا 
حني  يف  العر�س.  على  املتناف�سني 
ب من  ال��ت��ه��رُّ م��ن  اجل���ربي  ��ن  مت��كَّ
لبع�س  �سلمان  بن  حممد  قب�سة 
حتى  طويل  وقٌت  مي�س  مل  الوقت، 
�سغطت  ل��ي��ه.  اإ ال�سبكة  ت  ام��ت��دَّ
من  كندا  على  ال�سعودية  اململكة 
العام  اأواخر  يف  اجلربي  ت�سليم  اأجل 
معاهدة  اأي  وجود  عدم  رغم   ،2019
البلدين.  ب��ني  املطلوبني  لت�سليم 
اجلربي  كان  كندا،  اإىل  انتقاله  وقبل 
َر  قرَّ لكنه  هارفاد،  بجامعة  �س  يدرِّ
اأن  بعد  ت��ورون��ت��و  اإىل  االن��ت��ق��ال 
الرئي�س  بني  املُقِلقة  العالقة  الحظ 
و�سهره  ترامب  دونالد  االأمريكي 
حممد  العهد  وويّل  كو�سرن  ج��ارد 

�سلمان. بن 
بع�س  بانتقاله  ��َب  َك�����سَ وبينما 
التطهري  حملة  اأن  �سك  فال  الوقت، 
يف  ت��زداد  العهد  ويّل  ها  �سنَّ التي 
الطلب  يكن  مل  وكثافتها.  نطاقها 
�سوى  امل��ط��ل��وب��ني  ت�سليم  ع��ل��ى 
من  العديد  بني  من  واح��دٍة  خطوٍة 
"الكتالوج"  من  املُ�ستقاة  اخلطوات 
ال�سعودية  اململكة  ت�ستخدمه  الذي 
ل��ك��ب��ح امل��ع��ار���س��ني، وال��ق�����س��اء 
نف�سه  ال��ع��ام  يف  اأح��ي��ان��ًا.  عليهم 
اململكة  واأر���س��ل��ت  اجل���ربي،  ف���رَّ 
اإىل  حمراء"  "مذكرًة  ال�سعودية 
االآون��ة  ويف  العتقاله.  ن��رتب��ول  االإ
اثنني  اململكة  اعتقلت  االأخ���رية 
َدَفَع  ما  و�سقيقه،  اجلربي  بناء  اأ من 
يطلق  اأن  اإىل  ���رشة  االأ ف��راد  اأ اأح��د 
العرو�س  لعبة  "�سحايا  عليهم 
خالد  االأكرب  ابنه  فاد  اأ ال�سعودية". 

�سهم  تعرُّ بعد  "رهائن"،  االآن  نهم  باأ
مار�س/  16 يوم  فجر  ل�"االختطاف 

ح��وايل  ِق��َب��َل  م��ن  واقتيادهم  ذار  اآ
الذين  الدولة  اأمن  من  �سابطًا   50
م  ُيقدَّ ومل  �سيارة".   20 يف  و�سلوا 
العتقالهم.  ���س��ب��اٍب  اأ اأيُّ  للعائلة 
�سحيفة  مع  حواٍر  يف  خالد  ويقول 
االأمريكية:   New York Times
م  اأ اأحياًء  كانوا  اإن  حتى  نعرف  "ال 
يف  اعتقالهم  ج��اء  وق��د   ." اأمواتًا
فيه  اعتقل  ال��ذي  نف�سه  ال��وق��ت 
اأحمد  االأمري  عمه  �سلمان  بن  حممد 
االأمري  عمه  وابن  العزيز،  عبد  بن 
االأم��ري  وي��واج��ه  ن��اي��ف.  ب��ن  حممد 
بالف�ساد  تهمًا  االآن  نايف  بن  حممد 
عائلة  ف���راد  اأ اأغ��ل��ب  ف��رَّ  واخل��ي��ان��ة. 
با�ستثناء  كندا،  اإىل  معه  اجل��ربي 
من  احلظر  قوائم  يف  عا  ُو�سِ طفلني 
منذ  كرهائن  وُيحَتجزان  ال�سفر، 

احلني. ذاك 
كندا  بني  ال�سيئة  العالقات  ورغم 
تفعل  مل  ال�����س��ع��ودي��ة،  وامل��م��ل��ك��ة 
القليل  اإال  الكندية  ال�سلطات 
َرت  وتوتَّ منفاه.  يف  اجلربي  مل�ساعدة 
حني  وكندا  اململكة  بني  العالقات 
ترودو  الوزراء جا�سنت  رئي�س  اأوَقَف 
واالأ�سلحة  عة  املُدرَّ املركبات  بيع 
غ�سٍب  بعد  ال�سعودية،  اململكة  اإىل 
احلرب  يف  الكندي  التواطوؤ  من  عام 
جلمال  الوح�سي  والقتل  اليمن  على 

. �سقجي خا
 10 م��ن  ب��اأك��رث  ال�سفقة  ر  ُت��ق��دَّ
العالقات  ت  وتلقَّ دوالر.  مليارات 
���رشب��ًة ب��ع��دم��ا ان��ت��ق��دت وزي���رة 
فريالند  كري�ستيا  الكندية  اخلارجية 
املُنتِقدين  مع  ال�سعودي  التعامل 
عامني.  من  يقرب  ما  منذ  احلقوقيني 
عائلته  الإخراج  اجلربي  �سعى  وحني 
ل  ت�سهِّ مل  ال�سعودية،  اململكة  من 
تاأ�سرياٍت  على  احل�سول  اأوت���اوا 
متثيٍل  اأيِّ  م  تقدِّ ومل  للطفلني،  �رشيعة 
عنهما. االإفراج  لطلب  عنهما  نيابًة 
ق/د

و����س���ف وزي������ر ال���دول���ة 
م������ارات������ي ل��ل�����س��وؤون  االإ
ن����ور ق��رق��ا���س،  اخل��ارج��ي��ة، اأ
االأمل”  “م�سبار  اإطالق  ليلة 
 ” بالده  وباأن  ب�”التاريخية”، 
تغريدة  ففي  العرب”.  فخر 
�سفحته  على  قرقا�س  ن�رشها 
ق��ال  “تويرت”،  يف  اخل��ا���س��ة 
ينطلق  االأم��ل  “م�سبار  فيها 
التاريخية،  الليلة  ه��ذه  يف 
وقوة  العرب  فخر  م��ارات  االإ
بني  امل�سافة  تقل�س  م���ل  االأ

بالدي  عي�سى  وال�سماء،  االأر���س 
وانطلقت  اإماراتنا”.  احت��اد  عا�س 
اإىل  عربية  ف�سائية  رح��ل��ة  اأول 
مهمة  م��ع  االث��ن��ني،  اأخ���ريا  امل��ري��خ 
الذي  “االمل”  االإماراتي  امل�سبار 
اأج���زاء  ا�ستك�ساف  اىل  ي�سعى 
الكوكب  على  احل��رارة  ودينامية 
من  االآيل  امل�سبار  وانطلق  االأحمر. 
تانيغا�سيما  مركز  من  طيار  دون 
 6،58 ال�ساعة  الياباين  الف�سائي 
بعد  االث��ن��ني  م����ارات  االإ بتوقيت 
االأ�سبوع  مرتني  االإط��الق  تاأجيل 
اجلوية.  االأح���وال  ب�سبب  املا�سي 
جديدة  حمطة  املهمة  ه��ذه  وتعترب 
االإماراتي  الف�ساء  برنامج  �سمن 
حقائق  ت��ي  ي��اأ م��ا  ويف  ال��ط��م��وح. 
الغنية  الدولة  برنامج  ب�ساأن  واأرقام 
حقبات  ي�ستلهم  وال��ذي  بالنفط 
االو�سط  ال�رشق  تاريخ  يف  ذهبية 
الثقافية  باالجنازات  ُعرفت  والعامل 

: لعلمية ا و
الف�ساء  يف  طموح 

ق��م��ار  م�����ارات ت�����س��ع��ة اأ مت��ل��ك االإ
ال��ف�����س��اء  يف  ا����س���ط���ن���اع���ي���ة 
املعلومات  وج��م��ع  ل��الت�����س��االت 
ثمانية  الإط���الق  خ��ط��ط  ول��دي��ه��ا 
القادمة.  ال�سنوات  يف  اأخرى  اأقمار 
امل��ا���س��ي،  ي��ل��ول/���س��ب��ت��م��رب  اأ يف 

اأول  امل��ن�����س��وري  ه���زاع  اأ���س��ب��ح 
برحلة  يقوم  اإماراتي  ف�ساء  رائد 
فريق  �سمن  وك��ان  الف�ساء،  اىل 
انطلقوا  ف���راد  اأ ثالثة  م��ن  م��ك��ّون 
من  “�سويوز”  ���س��اروخ  ع��ل��ى 
الف�ساء  حمطة  نحو  كازاخ�ستان 
عربي  اأول  واملن�سوري  الدولية. 
لكن  الدولية.  الف�ساء  حمطة  يزور 
على  يقوم  االأكرب  االإمارات  طموح 
املريخ  على  ب�رشية  م�ستوطنة  بناء 
�سنة  بحلول  ق��ادم  عام  مئة  خالل 
 2017 يف  دب��ي  ووّظ��ف��ت   .2117
كيف  لت�سّور  وتقنيني  مهند�سني 
الكوكب  على  مدينة  ُتبنى  اأن  ميكن 
تخّطط  ذلك،  انتظار  ويف  االأحمر. 
للعلوم”  امل��ري��خ  “مدينة  ق��ام��ة  الإ
بتكلفة  م����ارات  االإ ���س��ح��راء  يف 
دره��م  مليون   500 ح��واىل  تبلغ 
وال��ه��دف  دوالر(،  مليون   135 (
لتلك  مماثلة  ظ��روف  حماكاة  منها 
ومبوجب  امل��ري��خ.  على  امل��وج��ودة 
الوطنية  الف�ساء  اإ�سرتاتيجية 
املا�سي،  ال��ع��ام  اإطالقها  مت  التي 
تنفيذ  اإىل  اأي�سا  م��ارات  االإ تتطّلع 
�سياحة  بينها  اأخ���رى  م�����س��اري��ع 
تفاهم  م��ذك��رة  ووّق��ع��ت  الف�ساء، 
“فريجني  �رشكة  مع  االإطار  هذا  يف 
امللياردير  ميلكها  التي  غاالكتيك” 

بران�سون. ريت�سارد 
ق/د

املر�سح  بايدن،  جو  ال�سناتور  قال 
الرئا�سة  انتخابات  يف  الدميقراطي 
جهل  اإن  امل��ق��ب��ل��ة،  م��ري��ك��ي��ة  االأ
كلف  ترامب  دونالد  احلايل  الرئي�س 
وحياتهم.  وظائفهم  االأمريكيني 
عرب  ت��رام��ب  اىل  ر���س��ال��ة  ووج���ه 
فيها:  ق��ال  االأح���د،  ي��وم  "تويرت"، 
ال��ف�����س��ائ��ل،  م��ن  ل��ي�����س  "جهلك 
القوة  عالمات  من  عالمة  ولي�س 
"جهلك  بايدن:  واأ�ساف   ." م�سيفا 
مع  التعامل  على  القدرة  يقو�س 
كلف  ما  وهو  م�سبوقة  غري  اأزم��ة 
واأرواحهم".  وظائفهم  االأمريكيني 

اأخرى:"احلقيقة  تدوينة  يف  وق��ال 
اأن  باإمكاننا  ك��ان  ن��ه  اأ ال�سعبة 
ه��ذا  اإىل  ال��و���س��ول  دون  ن��ح��ول 
جتاهل  "لكن  م�سيفا:  الو�سع"، 
اتخاذ  ورف�����س��ه  ل��ل��خ��رباء  ت��رام��ب 
ف�سل  يف  �سببا  ك��ان  للرد  اإج���راء 
وبايدن  االأزمة".  مواجهة  يف  اأمتنا 
يف  الدميقراطي  احل��زب  مر�سح  هو 
التي  املقبلة،  الرئا�سية  االنتخابات 
نوفمرب/  يف  ه��ا  اإج��راوؤ امل��ق��رر  م��ن 

املقبل. الثاين  ت�رشين 
ق/د

حلل اخلالفات القائمة عرب قنوات احلوار

اإيران ُتبدي ا�ستعدادها للتفاو�س 
من جديد مع الريا�س 

م�سوؤول ا�ستخباراتي �سابق هو الهدف الأحدث ملحمد بن �سلمان
ي�سف اخلطوة بــ” فخر العرب وقوة الأمل”

وزير اإماراتي يعلق على جناح 
اإطالق“م�سبار الأمل” نحو كوكب املريخ 

جو بايدن: جهل ترامب كلف 
الأمريكيني حياتهم
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الكاتبة �سل�سبيل حاجـي �سنـبـلـة يف حوار لـ "التحرير":

اأغلب الق�سايا التي كتبت فيها ودّونت هي 
الق�سايا الجتماعية والإن�سانية على حد ال�سواء

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 
---------------- 
تقّرب  التحرير:كيف 

معامل  من  القارئ  �سل�سبيل 
؟  حياتها 

منذ  ال��ك��ت��اب��ة  ع���امل  دخ��ل��ت 
ال��ط��ف��ول��ة ك��ان��ت ب��داي��ات��ي 
ب��امل��ط��ال��ع��ة ك��ن��ت اأع�����س��ق 
ّي��ا  اأ الكتب  وق��راءة  مطالعة 
علمية  اأو  دبية  اأ �سواء  كانت 
َثم  ومن  قراأ  اأ اأن  عندي  املهم   ،
تتطّور  الكتابة  موهبة  بداأت 
اآخ��ر   منحى  وت��اأخ��ذ  بداخلي 
�سديقة  �سارت  نها  اأ حتى 

يل. بالن�سبة  خيالية  ورفيقة 
ك��ن��ت اأط��م��ح واأح��ل��م دائ��م��ا 
ناجحة  ك��ات��ب��ة  اأك����ون  ب���اأن 
يع�سق  والكل  �سيتها  وذائع 
ج��ال��ت  اأن  اإىل  ك��ت��اب��ات��ه��ا، 
ن�رش  فكرة  يوم  ذات  بخاطري 
يل  موؤلف  ّول   اأ ليكون  كتاب 
ر�س�ائل    " الله  من  بتوفيق 

 " مبعرثة 
مبعرثة  ر�سائل   : من  مقتطف 
�سياء  االأ ج��وف��ك   م��ن  اخ��ل��ع 
االأ�سى  لروحك  تدخل  التي 
واأم��الأ  روح��ك  ظلمات  اأزل 
نحو  ���رش   ، ب��االأم��ل  ادك  ف���وؤ
مك�سور  كنت  ول��و  مبتغاك 
اأن  املهم  ببطء  تقدم  اجلناح، 
ال�رشور  ن�����رش  اأ  ، تتوقف  ال 
والعطاء،  للتفاوؤل  وردا  وكن 
هكذا  ت�سعد  غ��ريك  ���س��ع��د  اأ
)�سن ب�سيطة...  احلياة  قوانني 
                                                          ) بلة
بداأت  ومتى  التحرير:كيف 
الأدبية  الكتابة  يف  جتربتك 
املراحل واملحطات  وما هي 

بها؟ التي مررت 

موهبة  هي  دب��ي��ة  االأ الكتابة 
التا�سعة  �سن  منذ  اكت�سبتها 
بداياتي  كانت   ، العا�رشة  و  اأ
ك��ان��ت   ، ف��ق��ط  ب���ال���ق���راءة  
كثريا  املطالعة  ت�ستهويني 
وم����ن ث���م ب�����داأت ب��ك��ت��اب��ة 
وبع�س  ال�سغرية  الن�سو�س 
الكتابة  اعتزلت  اخل��واط��ر، 
اإهمايل  ب�سبب  معينة  م��دة 
من  ل��ي��ه��ا  اإ ع��دت  ث��م  وم��ن   ،
التجريح  بع�س  تلقى  الأ جديد 
كان  م��ن  فهناك   ، امل��ع��ن��وي 
واأن  ب��ال�����س��ارق��ة  ي��ن��ع��ت��ن��ي 
ال  ن��ه  واأ  ، م�رشوقة  كتاباتي 
والكتابة  ب��االأدب  يل  عالقة 
واإين  اأخ���رى  م��رة  الأع��ت��زل   ،
لكن   ، كثريا  هذا  على  نادمة 
�ساتذتي  واأ اأهلي  دعم  بف�سل 
ثقتي  جت���ددت  واأ���س��دق��ائ��ي 
ملعانقة  ورغ��ب��ت��ي  بنف�سي 
اإىل  )ال��ك��ت��اب��ة(  م��وه��ب��ت��ي 

. ية لنها ا
حتمل  كاتبة  التحرير:ككل 
ق�سية  معه  ، حتمل  القلم 

اجتماعية  اأو  اإن�سانية  �سواء 
اأو غريها ، فما هي الق�سية 

؟ قلمك  يعاجلها  التي 
فيها قلمي  اأول مّرة حملت  من 
له  تكون  اأن  على  حر�ست 
ت�سل  اأن  البد  �سامية  ر�سالة 
كتبت  التي  الق�سايا  واأغلب   ،
الق�سايا  ه��ي  ودّون���ت  فيها 
على  ن�سانية  واالإ االجتماعية 
اأن  اأح��ب  الأين   ، ال�سواء  حد 
عن   ، امل��ج��ت��م��ع  ع��ن  اأك��ت��ب 
وكّل   ، الف�سائل  عن   ، النا�س 

ن�ساين اإ ماهو 
" ر�سائل  لك  التحرير:�سدر 
" جمموعة ن�سو�س  مبعرثة  

وخواطر ، لو حتدثينا عن 
الإبداعية ؟ التجربة  هذه 

كل  بداية  اأن  اجلميع  يعلم  كما 
 ، فكرة  هي  خطوة  اأو  جتربة 
بفكرة  ب��داأت  ه��ذه  وجتربتي 

ي�سا اأ
ملاذا   ، ال  �سوؤ بخاطري  ج��ال 
 ، �سنبلة  الفراغ  يف  تكتبني 
على  ا�سمك  تطبعني  ال  مَل 
وب��ه��ذا   ، ب��ك  خ��ا���س  ك��ت��اب 
وتنت�رش  ك��ت��اب��ات��ك  ت�����س��ل 
هنا  ومن  الوا�سع،  املدى  على 
كبرية  ورغ��ب��ة  طموح  َت��ول��د 
وال�سكر   ، كتاب  تاأليف  يف 
خا�سة  واأمي  لعائلتي  الكبري 
وك��ان��ت  ���س��اع��دت��ن��ي  ف��ق��د   ،
لتحقيق  لهام  واإ قوة  م�سدر 

الرغبة هذه 
ولوجك  كان  التحرير:ملاذا 
من  والتاأليف  الكتابة  عامل 
بوابة اخلواطر ، هل هو 
اختيار اأم جمرد �سدفة ؟

اخلواطر  بوابة  من  التاأليف 
ب��دا  اأ يكن  ومل  اختيارا  ك��ان 
ليف  تاأ اأنوي  كنت   ، بال�سدفة 
اأين  اإىل  ارتاأيت  لكن  رواي��ة 
ال��وق��ت  م��ن  للكثري  اأح��ت��اج 
�سا�سيات  واأ فنون  تعلم  اأ كي 
ناجحة  رواية  لكتابة  عديدة 
بحكم  اخلواطر  اخرتت  لهذا   ،

معها. كانت  بداياتي  ّن  اأ
الت�سمية   �سبب  التحرير:ما 
لهذا الإ�سدار ، وما الفكرة 
حوله   تدور  التي  الرئي�سية 

تفا�سيَل  تعطينا  ممكن   ،
اأكرث حول املوؤلف ؟

االأوىل   ال��ت�����س��م��ي��ة  ك��ان��ت 
�سغفي  اأن  بحكم  "�سغف" 
كبري  ليها  اإ وميويل  للكتابة 
ما  حل��ظ��ة  يف  ل��ك��ن   ، ج���دا 
  " ب� الكتاب  اأعنون  اأن  قّررت 
كل  الأن    " مبعرثة  ر�سائل 
حتمل  الكتاب  احتواها  خاطرة 
 ، ل��ل��ق��ارئ  م�سفرة  ر���س��ال��ة 
االأوىل  الت�سمية  بدلت  اأ وبهذا 

. االأخرية  بالت�سمية 
جمموعة  مبعرثة"   ر�سائل   "
دب���ي���ة يف  م��ن اخل���واط���ر االأ
 ، واإر���س��ادي  ت��وع��وي  قالب 
اجتماعية   ق�سايا  ت�سمنت 
نظرة  بينها  من  ن�سانية   واإ
لبع�س  اخل��اط��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع  
ّنني  اأ اإىل  اإ�سافة    ، الفئات 
مرحلة  على  ال�سوء  �سلطت 
تقّلبات  من  حتمله  مبا  املراهقة 
الكتاب  ّن   اأ كما   ، اأخطاء  و 
االأمل  جرع  من  بع�سا  احتوى 

يكون  اأن  بهذا  اآملة   ، للقارئ 
للغري. فادة  اإ

يف  راأيك  التحرير:ما 
طقو�س  وماهي  جتربتك 

ظروفها   ، عندك  الكتابة 
؟  و�سياقاتها  واأ�سبابها 

فيهم  تتولد  ال��ذي��ن  م��ن  ن��ا  اأ
ل��ه��ام  االإ بح�سور  الكتابة 
اأك��ت��ب  اأن  ميكنني  ال  اأي   ،
تولد  ذا   اإ اّل  اإ �ساء  اأ ما  وقت 
ل���ه���ام ي��دف��ع��ن��ي  ب��داخ��ل��ي اإ
بالن�سبة  الكتابة   ، للكتابة 
و�سديقة  خيالية  رفيقة  يل 
���س��ب��اب  االأ واأغ��ل��ب   ، وف��ي��ة 
ّما  اإ  ، للكتابة  تدفعني  التي 
البوح  ميكن  ال  ال��ذي  احل��زن 
 ، الأرت��اح  اأكتب  بالتايل  و  به 
�سواء  ببايل  ظل  موقف  اأو  
يف  يته  راأ م  اأ �سخ�سيا  ع�سته 
اأكتب  وبهذا  اخلارجي  املحيط 
تعّددت  مهما  قلت  وكما    ،
اّل  اإ وظروفها  الكتابة  اأ�سباب 
 ، لهام  اإ بدون  اأكتب  ال  نني  اأ
هذه  بتجربتي  جدا  �سعيدة  نا  اأ

بها. وفخورة 
م�ساريعك  هي  التحرير:ما 

امل�ستقبلية؟ الأدبية 
مقتبل  ويف  �ساّبة  بطبعي 
ال��ك��ث��ري  زال  م���ا  ال��ع��م��ر 
م��ن امل�����س��اري��ع ال��ت��ي اأح��ل��م 
اإىل  ���س��ع��ى  واأ ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 
ال  ط��م��وح��ات��ي   ، جت�����س��ي��ده��ا 
 ، حتّدها  جغرافية  وال  �سقف 
جديدة   روايات  ليف  لتاأ اأطمح 

الله. باإذن 
اأخرية  التحرير:كلمة 

؟ التحرير  وجريدة  للقراء 
 ، ت��ق��راأ  ال  م���ة  اأ يف  خ��ري  ال 
كتاب  نام  االأ يف  جلي�س  وخري 
للذين  ن�سيحتي  ل��ه��ذا   ،
عليكم    : اأوال  ي��ق��راأون  ال 
منرية  فهي   ، الكتب  مب�ساحبة 
 ، للّنفو�س   ومريحة  للعقول 

القراءة. على  فاحر�سوا 
فهم  دون  القراءة   : للقراء  ما   اأ
االأعماق  يف  وغو�س  وتركيز 
وجب  لهذا   ، منها  فائدة  ال 
يعي�س  اأن  ق��ارئ  ك��ّل  على 
 ، ه  يقراأ ما  عمق  يف  ويغو�س 

ّجيدا. ويفهمه  ليدركه 
واأخريا 

���س��ك��را ج��زي��ال ل��ل��ج��ري��دة 
�رّشتني  احل����وار،  ه��ذا  ع��ل��ى 
و�رشف   ، كثريا  اال�ست�سافة 
دمتم   ، مبتدئة  ككاتبة  يل 
مني   ، ال�سابة  للمواهب  دعما 

واالحرتام.    الود  كل  لكم 

�سهادة  مقبلة على  ثانوي   ، طالبة  بريكة  بلدية   ، باتنة  2003  ولية  01 جويلية  مواليد   ، �سنـبـلـة  �سل�سبيل حاجـي 
باإذن اهلل ، �سعبة علوم جتريبية  ، وهذا بالّذات ما حرّي الكثري واأكرث �سوؤال �سادفني ، كيف  البكالوريا العام القادم 

اأبدا ، ميالة للفن والقراءة والكتابة خا�سة  اأو عائقا  اأن تكتب وتدخل عامل الأدب وهذا لي�س عذرا  لطالبة علوم 

رئي�س  وقع 
 ، ية ر جلمهو ا
ال�������س���ي���د 
املجيد  عبد 
ت������ب������ون، 
م��ر���س��وم��ني 
رئ��ا���س��ي��ني 
ن�������������رشا 
ب���اجل���ري���دة 
ال��ر���س��م��ي��ة 
 40 رق������م 
منح  ت�سمنا 

من  "ع�سري"  درجة  من  و�سام 
الوطني  اال�ستحقاق  م�سف 
و  عريوات  عثمان  للممثل 
قدور  املالوف،  اأغنية  ل�سيخ 

موؤخرا. املتويف  در�سوين 
20- رقم  املر�سوم  وت�سمن 
درجة  من  و�سام  منح   169
اال�ستحقاق  م�سف  من  ع�سري 
عثمان  للممثل  ال��وط��ن��ي 
ع��ري��وات امل��ع��روف ب��اأدواره 
"ملحمة  م��ث��ل  ف����الم   اأ يف 
و   )1983 بوعمامة") ال�سيخ 
 )1992 ( النا�س"  كي  "عايلة 
 )1989 ( املخفي  والطاك�سي 
.)1994 ( د�رشة  و كرنفال يف 

تبون  ال��رئ��ي�����س  م��ن��ح  ك��م��ا 
من  ع�سري  درج��ة  من  و�سام 
الوطني  اال�ستحقاق  م�سف 
املالوف  �سيخ  ال��وف��اة   بعد 
تويف  الذي  در�سوين،  قدور 
عمر  عن  الفارط  اأفريل  �سهر 

�سنة.  93 بلغ 
در�سوين،  حممد  كر�س  قد  و 
جل  در�سوين،  قدور  املدعو 
ح��ي��ات��ه ل��ت��دري�����س امل��ال��وف 
اأطلق  حيث  ق�سنطينة  مبعهد 
االأجيال"  "مكون  ا�سم  عليه 
عاما   70 من  اأزيد  اأم�سى  ذ  اإ
هذه  تدري�س  يف  عمره  م��ن 

املو�سيقي. الطبع 
ق/ث

وج����ه امل�������رشح ال��وط��ن��ي 
اجل����زائ����ري، حم���ي ال��دي��ن 
ب���������س����ط����ارزي دع�����وة 
معر�س  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
الت�سكيلي،  للفن  جماعي 
ن�ساط  بعث  اع��ادة  بهدف 
غ��رار  على  الفني  رواق���ه 
االفرتا�سية  براجمه  جميع 
على  ب���ق���اء  ل���الإ ال���رام���ي���ة 
فرتة  خ��الل  ث��ق��ايف  ن�ساط 
احل��ج��ر ال�����س��ح��ي، امل��ق��ررة 
جائحة  م��واج��ه��ة  اط��ار  يف 
يف  جاء  ح�سبما  كوفيد19-، 
للم�رشح  االلكرتوين  املوقع 

لوطني. ا
نه  اأ امل�سدر  ذات  ويو�سح 
امل�ساركة  يف  الراغبني  على 
اجلماعي  املعر�س  ه��ذا  يف 
اإر�سال  "اللقاء"،  املعنون 

�سور  و  الذاتية  �سريتهم 
 2 بني  ما  لهم  اعمال  اأربعة 
العنوان  اىل  �سبتمرب،   10 و 
wh - " التايل  الاللكرتوين 

."expo@yahoo.fr
امللفات  درا���س��ة  و���س��ي��ت��م 
اعالم  �سيتم  بحيث  املر�سلة 
اختيار  مت  ال��ذي��ن  الفنانني 

املعر�س. تنظيم  بتاريخ 
الفارط،  مار�س  �سهر  منذ  و 
بتحويل  الوطني  امل�رشح  قام 
ال�سبكة  اىل  ن�ساطاته  جميع 
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة ب��ربن��ام��ج 
لعر�س  �سيما  ال  خم�س�س، 
"منتدى  و  م�����رشح��ي��ات 
اىل  يتطرق  ال��ذي  امل�رشح" 
لها  التي  امل�سائل  خمتلف 
الرابع. الفن  مبمار�سة  �سلة 
ق/ث

تبون مينح و�سام ع�سري من م�سف 
ال�ستحقاق الوطني لكل من عثمان 

عريوات وقدور در�سوين

امل�سرح الوطني اجلزائري يدعو 
للم�ساركة يف معر�س جماعي للفن 

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

رقم : 23 / م.ت.�س.ع /م.ت.�س.ع/م.م/2020
و�سل اإ�سهار خا�س تاأ�سي�س جمعية حملية

ذات طابع اأحياء و قرى
امل�سماة : جمعية المام قريع �سعيد حلي اأولد نايل اأ
بلدية : القرارة / املودعة بتاريخ : 2020/07/03

املولود   /  / الأخ�سر  بن  معمر  عبدالوهاب   : اجلمعية  رئي�س 
بتاريخ : خالل 1979 :القرارة / غرداية

الكائن مقرها : حي اأولد نايل اأ   / بلدية : القرارة

تهنئة عيد ميالد
مبنا�سبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة ال�سغرية 
" ملياء " اليوم 14 جويلية 2020 واإطفائها �سمعة 
من �سموع عمرها اجلميل نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا 
ويف هذه املنا�سبة املميزة تتقدم اإليها اختها وتواأم 
روحها " كرمية " باأحر التهاين ، متمنية لها عيد 
يحفظها  واأن  والهناء  بال�سحة  مليئا  �سعيد  ميالد 
كل  مع  قبلة  الف  األف  دربها.  ينري  واأن  لنا  اهلل 

قبلة األف األف مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية 

دائرة متليلي ال�سعانبة 
بلدية متليلي ال�سعانبة 

رقم :24/ 2020
   و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية  

امل�سماة :جمعية اأولياء التالميذ ملدر�سة بن خلدون 
املودعة بتاريخ :2019/07/04

 1972/03/27  : بتاريخ  املولود  حمزة    �سالمات   : اجلمعية  رئي�س 
ب�سيدي احممد اجلزائر .

الكائن مقرها : ذات املوؤ�س�سة بحي احلديقة متليلي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية 

دائرة متليلي ال�سعانبة 
بلدية متليلي ال�سعانبة 

رقم :27/ 2020
   و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية  

امل�سماة : النادي الريا�سي الهاوي البدر ل�سباب الثنية 
املودعة بتاريخ : 2020/03/04

 1993/09/10  : بتاريخ  املولود  عثمان   عمر  حاج    : اجلمعية  رئي�س 
مبتليلي .الكائن مقرها : القاعة املتعددة الخت�سا�سات ال�سهيد بن �سانية 

معمر بحي ال�سواين مبتليلي  .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ادرار/

دائرة ت�سابيت
بلدية ات�سابيت

الرقم  ..03../2020
                              و�سل ا�سهاري لتعديل جمعية حملية

طبقا لحكام القانون  رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر1433 املوافق  ل 12 
يناير2012 واملتعلق  باجلمعيات ل�سيما  املادة 18 منه مت جتديد اجلمعية 
البلدية امل�سماة . اجلمعية الدينية  للمدر�سة القرانية  الداخلية  عمربن 
اخلطاب  ر�سي اهلل عنه  التابعة  مل�سجد علي بن ابي طالب  لعياد ت�سابيت 
رقم العتماد 130 بتاريخ . 19/08/1991  املقيمة / املدر�سة القرانية  
ابي  بن  مل�سجد علي  التابعة   ر�سي اهلل عنه   بن اخلطاب   الداخلية  عمر 
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كتاب  ق��راءة  من  ق�سرية  فرتة  منذ  انتهيت 
نو�سرتا دامو�س ، هذه ال�سخ�سية الغريبة التي 
اتهمت ب�ستى االتهامات يف حياته وحتى بعد 
والبع�س  بال�سحر  اتهمه  قد  فالكثريين  مماته 
منهم  وجزء  للنبوة  مدعي  باأنه  اتهموه  االأخر 

و�سعوه يف قائمة العلماء واملفكرين .
ب��االأل��غ��از  االإن�����س��ان م��ل��يء  اأن ك��ت��اب ه��ذا 
والتوقعات والتكهنات ، فعدد كبري من القراء 
وهناك  بكتابه  واأل�سقوها  اأحداث  ا�ستخرجوا 
من يتنباأ ويدعي علم التنجيم ويتحدث يف كل 

�سيء م�ستندا على كتابه .
ميلك  �سخ�س  ب�ساطة  بكل  دامو�س  نو�سرتا 
من  ا�ستنتجها  للم�ستقبل  وتوقعات  نظريات 
املرحلة  تلك  احلاد يف  وذكاءه  ودرا�سته  قراءته 
التعريف  ع��ن  الغني  كتابه  يف  وو�سعها 
فلم  �سحية  جعله  اجلهل  ،ولكن  ""التنبوؤات"" 
يقوله  كان  ما  ي�ستوعب  و  ي��درك  اأح��د  يكن 
االأ�ستاذ  يكتبه  ما  على  يطلع  .من  ويكتبه 
املعروف  امل�رشي  املفكر  زكريا  فوؤاد  الدكتور 
على  والثقافية  والفكرية  الفل�سفية  بكتاباته 
مدى عقود كثرية فاأنه يذكر علم امل�ستقبليات 
اأ�سا�سا  ترتكز  امل�ستقبلية  الدرا�سات  اأن  اإذ   "
يف  الب�رشية  للحياة  املتوقعة  االأو�ساع  على 
وال�سيا�سية،  واالجتماعية  االقت�سادية  امليادين 
اأو  بيئة  متثل  ما  بقدر  اإال  الطبيعة  تتناول  وال 
اإىل  وي�سعى  االإن�سان  معه  يتعامل  و�سطا 

التحكم فيه".
لقد كان نو�سرتا دامو�س ، اأول اإن�سان يكت�سف 
امل�ستقبليات""  علم   "" العلم  هذا  و يكتب عن 
ب�سكل غري معلن و باأ�سلوب مبطن الأنه كان 
�سرية  يف  ومذكور  معروف  هو  كما  مهددا 
ال�سيا�سية  و  الدين  رجال  من  ال�ساخبة  حياته 
منه  يغارون  كانوا  العلماء  بع�س  اأن  ،وحتى 

ويل�سقون النكات عليه .
وما   ، دامو�س  نو�سرتا  وفاة  على  قرون  مرت 
كلمة  كل  و  بكرثة  يتداول  باقيا  كتابه  زال 
القراء  املثقفني والعلماء و حتى  كتبها يدر�سه 
الب�سيطني مثلي اأنا ، واأن اتفقنا اأو مل نتفق ب�ساأن 
امل�ستقبليات""  ""لعلم  اأ�س�س  اأنه  اإال  كتبه  ما 
القائمة عليها معاهد ومراكز واأجهزة حكومية 

ال ميكن اال�ستهانة بها بتاتا.

املظلوم نو�سرتا 
دامو�س

.. الف�سل  القول  قاعة  تِل�جان  واأنتما 
  ) َب�نتي  يا  قُ��دامك  الَع�تْ��به  )َع�ندك    ���

!!!
فاهت بها والدتك بكيفية كاأنها نذير بكاء 
التي خاطتك  احلال  الرتويح عن  ، حماولة 
َو�ْسط  �سبيلك  �سققت   .. لها  ِحداد  ُمالءة 
ق�سايا  من  معتقة  لكا�سات  ظماأى  عيون 
اجل�سد  رميتِ    .. اأب��دا  الغام�سة  بلدتك 
خ�سبي  كر�سي  على  اخلَ��َوُر  َبلُه  �رَشْ الذي 
ع�سق  اأ�سناها  وجوها  تتاأملني  رحت   ..
و  الزمن  واأبكاها  اأ�سحكها  ، كما  احلقيقه 
ارتدْي�ِت�ها  هدوم  اإىل  انتبهت   .. االإن�سان 
يف حلظة وجل و ت�رشع ..�سّويت ما اعوج 
( على ن�سفك  ُم�سدلة )حلافك  واأنت  منها 
لل�سنيع  اأحد  يتفطن  ال  كيما   ، العلوي 
و قرطني   ، .. حت�س�ست عقدك  تاأتني  الذي 
املتعبتان  مقلتاك  دمعت   .. باأذنيك  ت�سبثا 
ابنتها  فخذ  على  تربت  اأم  على  وقعتا  ملّا 
اأطلقت   .. الطلعة  بهي  ب�سبي  املث�قلة 
تخطفتها   ، االأعماق  ظلمات  من  تنهيدة 
يف  الفظة  �سطرك  فالتفتت  ال��روؤوم  اأذنا 

: خل�سة 
اأت�سجعي   .. رّبي  ك�تبه  اللّ�ي  هذا   (   ���   

!!! َب�نتي ( 
النظر  ..�رشعت تقذفني �سهام  �رشد ذهنك 

عرب ثقب )اللحاف ( تتفر�سني املالمح ..
يف  ت�ستفهمني   .. لها  ق�س�سا  تختلقني 

: النازفه  النف�س  غياهب 

متى  اإىل   ، اأب��ت  يا  اليوم  مني  اأينك   ��
تزدري ب�رشا مثلك ؟ .. هل تذكر كم

خطيبا غرَيه طرق بابك ؟ .. هل ن�سيت ؟ اأم 
تراك تذكر كل ذلك يا اأبت ؟..كفاك

اأدري  ل�ست   .. كفاك   .. اأبت  يا  جنيت  ما 
اأدريها كيف تكون اأمري .. ل�ست  عاقبة 

عمر  يف  ظاملي  يا  تكون  كيف  ؟  اأبت  يا 
الزهور؟ .. كيف تكون ...

بجذع  العالقة  امل�سغة  نب�سات  ك��ادت 
االأبد  اإىل  حركتها  عن  ت�سكن   ، �سدرك 

، حني
وو�سعتك  كرها  حملتك  التي  جذبتك 
كرها .. كانت يداها ال تتوقفان عن جذب

عليهما  تراكمت  قد  �سفتاها  و   .  ) )حلافك 
كل �رشوب التو�سل :

�� ) نوظي .. نوظي يا بنتي ، هذا " تورك 
" ، يا ربي عاون َب�نتي !! ..

يا �سيدي.. ... ( !!!
متتد  بيد رحيمة  �سعرت   .. واقفه  انت�سبِت 
القاعة  اإعرتى   .. �ُسرتتك  لت�سوي  خلفك 
اإ�رشاأبت   .. اخلانق  ال�سكون  �سبح  زفري 
�سخ�ست   ... وراء  اإىل  ملتفتة  االأعناق 
عزيز  جنازة  كاأمنا  اأنت  و  لرتاك   ، االأب�سار 
حماذية   ، الُهَوْي�نا  ت�سريين   ، متنك  على 
حاولت  َع�رْبة  لوم�سة  رق  الذي  اجلدار 
رجالك   ، احلظ  حل�سن   .. منك  االإف��الت 
م�سمارية  كعوب  ذات  اأحذية  تاألفا  مل 
�سوت  يعلو  ال  ال��ذي  املطاط  ..تعودتا 
..حلظة  كهذا  بالط  اأر�سية  على  َوقْ�ِع�ِه 
لوال   ، االإغماءه  حلدوث  كافية  االإح��راج 
والتاأكيدات  الو�سايا  بوابل  املُبت��ل  عقلك 
 .. اأمرها  من  عجلة  يف  املن�سة  ..عيون 

: .. تاأمرك  �سفاه طاقمها تناديك 
�� قفي هنا .. قف اأنت من هذه الناحية     !!
و�سك  على  كثيفة  حزن  غمامة  حمياك 
املوقف  ت�سميد  ح��اول��ِت   .. ال��ه��ط��ول 
التي   ، اللعابية  الغدد  بحبال  بالت�سبث 
، عله يفك قيد  كان �سائلها يت�سلق حلقك 

اخلوف  و   ، التلعثم  باأغالل  املكبل  الل�سان 
ق�سماته  تختل�سني  اأنت  و   ... املجهول  من 
�رشيرتك  تعد  مل   ، جارف  تاأنيب  داهمك   ،
اأخرى  فر�سة  اإىل  اّدخاره  على  حول  ذات 

: ت�ستجدينها   ... النف�س  تناجني  .. جعلت 
عني  ي�ساألوا  مل   ..  !! لّوامه  يا  �� �سدقيني 

.. اأح�سائي  اأوردتي ..مل ي�ساألوا 
جدراين  فيه  ت�سدعت  يوما  اأن�ساه  ل�ست 
عّودتني  التي   ، مراآتي  اخلد  فيه  لطمت   ..
 ... ال�سبوح على �سفحتها  مالقاة وجهي 
يوم  مزقتها   .. مراآتي  ذاك  يوم  ك�رشتها 
ب�سقت   .. ال�سغريه  اأ�سيائي  حقيبة  ذاك 
يوم ذاك على اآخر �سورة التقطت يل قبل 
االأفول !! .. اأمل يكفك وخزي ، و اأنا رهينة 
يف  بي  �سهرت  التي  �سياراتهم  اإح��دى 
يا  كنت  جراحات  كمية   ... ؟  االأزقة  ثنايا 
مرات  �سبع  بال�رشيح  طافوا  حني   ، لوامه 
متعاقبة ، تطاير اإثرها غبار تربكت به كل 
اإال اأن ت�سّيع�ني اإىل مثواي ؟؟  اأبت  عجوز 
 .. بتمثال  طافوا   ، لوامة  يا  اإغت�سبوين   ..
اأفرغوا   .. اأوكاره  من  النب�س  طار  بقلب 
 ، ق��ّدي  الأجل  عطورهم  كل   .. عطرهم 
هذا الذي عبثت العوا�سف باأوراقه ، التي 
هذا   .. الق�سمات  هذي  ذوي  َمراآها  اأذهل 
يا لوامة  .. �سدقيني  املاثل قبالتي  االأ�سى 
املالأ  اأمام  ت�سقط  اأوراقي  بقية  ذي  هي   ..
كامل�سمار ظللت حتملقني يف كل  واقفة   !!
دفن  اإع��ادة  حتاول  هي  و   ، املن�سه  �سفاه 
 .. الوحيد  مقربتك  دفني  كان  ُحزن  ُرفات 
تتناوبك ، كملعقة لدى �سيوف ُمعْ��وز .. 
تقياأه جالُدك بدوره  ، و  تقّياأت كل عمرك 
.. وا�سلت مطاردة قارب عقلك الذي ناأى 

.. من بر اليقظة الواعية 
كاأنها   ، املن�سة  قالت   ..  !! حمكمة   ��

ِل�َوَرم خطيئة ت�رشخ يف وجه كل حامل 
 .. ال�رشخة  دوي  جّراء  �سماوؤك  �سحت   ..

بلياليها اأيام  نب�س  دعاها  دموعا  كفكفِت 
املن�سة : ا�ستاأنفت   ..

�� هل لديكما اأقوال اأخرى ، اأخريه ؟؟
اأتراجع  لن   .. طبعي  تالئم  ال  اإنها   ��  : هو 

اأقوايل .. حرمتها �سيدي عن 
نف�سي  عن  حرمتها   .. حرمتها   .. القا�سي 

اإىل االأبد !!
القا�سي  �سيدي  ما عانيت  �� كفاين   : هي 

.. اق�س ما اأنت قا�س!!
ثم التداول ... اأردفت املن�سة :

�� اأمركما ال ي�ستدعي اجتهادا ق�سائيا منا 
.. القانون وا�سح .. �رشيح ..

 .. لفظه  حتتم  ما  لفظ  عن  املن�سة  توقفت 
التفتت االأعناق اإىل االأعناق ...

: املحكمة  .. ق�ست  الكرا�سي  �سكتت 
 ، علنًا  املذكورة  لالأ�سباب  تبعا  يتحتم   ��

!! بينكما  الع�سمة  بانفكاك  احُل�كم 
اأركان  بع�ُس �سظايا الهم�ِس املُ�سّوُب من 

القاعه ، اأجرب لُ�عاب فيك على الرتاجع :
�� هذا الوجه ، لي�س غريبا عني .. تذكرت 

.. كانت تلميذة عندي !! قال االأول .
الأن��ه  اأي�سا  ال��راب��ع  خطيبها  رف�س   ����

)عاطل( ، كما  يقولون !! ، قال الثاين .
بال   ،، ؟؟  �ِسجل  بال  ؟؟..  جامعيا  تعني   ��

ر�سيد ؟؟ .. ت�ساءل االأول .
عقيدة  بات  االأم��ر   .. غافل  اأنك  يبدو   ��

؟؟ يا �ساحبي  لديهم 
الثالث. اأجاب 

اإ�ستف�رش الثاين   .. اإ�سالُمه ؟  اأال يكفيهم   ��
و  دينه  تر�سى  من  جاءك  اإذا   ، اأخي  يا   ��.
.. نطق االأول م�ست�سهدا   !! خُ�لقه... زوجه 

.
جميلة  كانت   .. عنا  بعيد  غري  م�سكنها   ��

حّد الف�ت�نة !! .. قال الثاين .
 ..  !! .. توقعت لها هذه العاقبة  �� م�سكينة 

قالها الرابع يف ح�رشه ..
فارقت  احلياة  ك��اأن   .. حلق�ُ���ك  َج��ف 

اأع�ساءك ، عدا غدد دمعية كانت ترتجم
احلالة اإىل قطرات �ساخنة تت�ساقط تباعا ، 

فوق بطن طفق ينتفخ مع االأيام .

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

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

"اأبتـــــــاه"
رثاء ال�ساعر عبد الرحمن بن م�ساعد

وامل�ساعر  االأحا�سي�س  م��ن  جمموعة 
�سعرية  ق�سيدة  يف  التقت  وال��رث��اء، 
واحدة، حملت اأبيات معربة حلالة اإن�سانية 
من  وذلك  واالإلقاء،  الكلمة  يف  �سادقة 
خالل ق�سيدة "اأبتاه" لالأمري ال�ساعر عبد 
بكل  األقاها  الذي  م�ساعد  بن  الرحمن 
�سليم  الذهبي"  "ال�سوت  امل�ساعر  �سدق 
ال�سوتية  واإمكانياته  باأ�سلوبه  الذهبي، 
كلمات  تفا�سيل  بكل  مهتمًا  املتميزة، 
ال�سعري  اجلانب  مو�سحًا  الق�سيدة، 
الذي طرحه  االإلقاء  اأ�سلوب  الف�سيح يف 
الذهبي  �سليم  قناة  خالل  من  وعر�سه 
موؤكداً  "اليوتيوب"،  موقع  يف  الر�سمية 
عبد  رث��اء  نقل  على  وحر�سه  اإحرتامه 

ق�سيدة  يف  الأبيه  م�ساعد  بن  الرحمن 
تظهر  اأن  يجب  الذي  بال�سكل  "اأبتاه" 

اأبياتها: ال�ساعر يف  عليه، والذي قال 
الفناء اإىل  العاملني  م�سري 

وال يبقى �سوى ذي الكربياء
اإله النا�س ذي االإكرام جل
انتهاء جالل �سفاته دون 

نع�سي وحملت  جنازتي  ح�رشت 
ووريت الرثى واأتى عزائي

العزاء وذبت حزنا تقبلت 
البكاء اأقل �سنوفه فرط 

اأال كذبًا يقال احلزن مي�سي
مع االأيام �سوب االختفاء
اأنذا مع االأيام من�سي فها 
االبتداء الفقد نحو  بحزن 

م�سى عامان مل اأكتب رثاء
فال تعجب لعجزي عن رثائي

اأنا بيوم اأيا اأبتاه مت 
رحلت به اإىل دار البقاء

الق�سيدة  اأبيات  الذهبي  �سليم  وقدمها 
الق�سيدة  كلمات  بني  مازجًا  ب�سوته 
املعزوفة  املو�سيقية  واملقطوعة  املوؤثرة 
خا�سة  روؤية  وا�سعًا  الكمان،  اآلة  على 
متفرداً  واالأ�سلوب،  الطرح  يف  خمتلفة 
رثاء  ب�سدق  املتاأثر  �سوته  بجماليات 
والذي  الأبيه،  م�ساعد  بن  الرحمن  عبد 
كتب كلماتها بعد �سنتني من وفاة والده.

ال�ساعر  عند  الف�سحى  الق�سيدة  حتمل 
لغوية  ذخرية  م�ساعد  بن  الرحمن  عبد 
�سخ�سيته  وح�سور  ثقايف،  وخم��زون 

وهذا  الكتابة،  اأ�سلوب  يف  وم�ساعره 
ق�سائده  ن�رش  اىل  وبقوة  �ساهم  االأم��ر 
اأخرى  اآفاق رحبة و�رشيحة  اإىل  واأ�سلوبه 
العربي،  والوطن  اخلليج  اجلمهور يف  من 
املثقف  �سوت  يو�سل  اأن  وا�ستطاع 

اأبعد مدى. اإىل  ال�سعودي 
�سليم  قدم  "اأبتاه"  ق�سيدة  جانب  اىل 
�سيمفونية  اأي�����س��ًا  ب�سوته  الذهبي 
اأ�سعار  من  "اخلم�سون"  بعنوان  �سعرية 
روؤية  وحملت  م�ساعد،  بن  الرحمن  عبد 
ال�سوتية  الق�سائد  تقدمي  يف  جديدة 
عليه  اأثنى  الذي  التميز  وهو  واأ�سلوبها، 
ح�ساباته  عرب  م�ساعد  بن  الرحمن  عبد 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  يف  ال�سخ�سية 

االإجتماعي.

بقلم/  يحي خ�سراوي
اإن حَلّ الظالم ال ُبَدّ اأنك �سرتى �سوءاً ي�سدك 

....
وطموح  العمل  اأم��ل  داخ��ل��ك  يف  وي��وق��د 

التحدي. 
ومن�سح  ابت�سامة،  نر�سم  لكي  نعي�س  نحن 

دمعة ونخّفف اأملًا.... 

وقد  رحل  قد  واملا�سي  ينتظرنا  الغد  والأن 
تواعدنا مع اأفق الفجر اجلديد. اأنظر اإىل احلياة 

بجانب م�رشق و�سعيد..
متتلك  �سعيد..واأنك  اأنك  وردد  نف�سك  اقنع 

اأ�سباب ال�سعادة..
اك�رش الياأ�س بكلمات التفاوؤل والفرح...

االأمل ي�رشق يف  الياأ�س دع  داهمك  ما  وكل 
قلبك واأُ�رشخ ب�سوت عاٍل...

 اأنك �سعيد ولي�س للحزن مكان يف قلبك...

 ثق بالله ثقة كبرية ولتنظر للحمامة...
الله ومن توكل على   و�سدق توكلها على 

الله فهو ح�سبه... 
ابت�سم ودع كل من حولك يبت�سم الأجلك...

 ابت�سم فاأن يف االبت�سامة راحة و�سحة...
باألوانها  ل��ك  ت�رشق  احل��ي��اة  ودع  ابت�سم 

الزاهية...
ابت�سم ودع الفرح ينع�س روحك.... 

بت�سم وتوكل على الله وتفاءل... 

ابت�سم وتذكر اإن بعد الع�رش ي�رشا. 
التفت اإىل ما حولك واأنظر له بنظرة م�رشقة 

ومتفائلة، 
وال�سعادة.  والر�سى  اجلمال  �ستجد  حتمًا 

تفاءل ..
واجلاأ اإىل الله اأُفر�س �سجادتك يف ظالم الليل 

والنا�س نيام
وال  بالدعاء  واألح  االأرجاء  ي�سكن  والهدوء   

تياأ�س....

احليــــــاة.... اأمـــــل

مــنــطوُق  ُحـــكـــم

بقلم : ال�سيخ قدور بن علية

ق�سة ق�سرية

ح�سني علي غالب 

ق�سيدة/

املقال 
الأدبي/

" "خاطرة 
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الثالثاء  21 جويلية 2020 م الموافق لـ 30  ذو القعدة 1441هـ           العدد 2046 15

حـدث وال حـرج
اإذا �سَربَت فاأوجْع 
لأن املالمة واحدة

هذه ال�سورة املعربة وما حتمله من وعي �ساحبها هي ملواطن من ولية تيزي وزو، ح�سبما 
تناقلته بع�س �سفحات التوا�سل الجتماعي، وهو يف �سدد عملية ترميم بع�س املطبات  

واحلفرعرب الطريق املوؤدي نحو قريته  بال�سمنت امل�سلح.  

صـــورة و تعــليق 

بعد اال�ستهتار الكبري 
والالمباالة التي اأ�سبح 

يتميز بها الكثري من 
ال�سباب بالرغم من تف�سي 

جائحة كورونا، فاإن 
الكثري طالب من القوات 

االأمنية ال�سرب بيد 
من حديد مع املخالفني 
لقواعد ال�سالمة، وهذا 
الأن لغة الكالم مل تعد 
جتدي نفعا مع هوؤالء، 
والذي يروح �سحيتهم 

االأبرياء من العامة.

اأين احلجر ال�سحي ؟
يف الوقت الذي تعلن فيه 

احلكومة بني الفينة واالأخرى 
عن تدابري خا�سة بالوقاية 

من فريو�ص كورونا ومكافحته 
على غرار احلجر ال�سحي، 
ومنع التنقل بني الواليات 

حتى باملركبات ال�سياحية، 
فاإن الواقع يقول باأن هذه 

االإجراءات غري مطبقة اإطالقا 
على اأر�ص الواقع، ففي والية 
عنابة التنقل منها واإليها عاد 

وحتى احلركة يف �ساعات احلجر 
ال�سحي عادية بح�سب مراقبني.

بركان جزيرة �سرتومبويل االإيطالية 
ين�سط من جديد

اأعلن املعهد الوطني االإيطايل للجيوفيزياء والرباكني، 
اأن بركان جزيرة �سرتومبويل الواقعة يف البحر الِتّرياين 

بالقرب من جزيرة �سقلية، قد ا�ستاأنف ن�ساطه.ووفقا 
خلرباء الرباكني، ا�ستاأنف الربكان ن�ساطه يف ال�ساعة 

ال�ساد�سة و23 دقيقة بالتوقيت املحلي يوم االأحد 19 يوليو 
2020 )ال�ساعة 7:23 بتوقيت مو�سكو(،بانفجار قوي تبعه 
ارتفاع عمود من الدخان االأ�سود. وقد �ساحب ثوران الربكان قذف 

اأعمدة الرماد والرمال ومواد بركانية اأخرى. وقد �سجل اخلرباء انفجارين قويني ت�سببا بهزات 
اأر�سية �سعر بها �سكان جزيرة �سرتومبويل واجلزر املجاورة

ويقول ماركو جورجاين، عمدة مدينة ليباري، "بالطبع كانت هناك حلظة هلع، وكان النا�س قلقني، 
خا�سة بعد مقتل اأحد ال�سياح واإ�سابة اآخر يف ال�سنة املا�سية على اجلزيرة، نتيجة ثوران الربكان".

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للدفاع املدين، مل ي�سبب ثوران الربكان هذه املرة، اأي اإ�سابات اأو 
انهيارات وتدمري للمن�ساآت.

وجتدر االإ�سارة ، اإىل اأن اآخر ثوران لهذا الربكان كان يف 29 اأغ�سط�س عام 2019 .  وهذا الربكان 
ن�سط على مدى 20 األف �سنة، حيث بني فرتة واأخرى ين�سط ويقذف الرماد الربكاين. ويبلغ ارتفاع 
الربكان 926 مرتا فوق م�ستوى �سطح البحر. ولديه ثالث فوهات ن�سطة، ومع ذلك نادرا ما يقذف 

احلمم الربكانية.
ويعي�س على هذه اجلزيرة يف ف�سل ال�سيف حوايل ثالثة اآالف �سخ�س، ولكن بعد انتهاء املو�سم 

ال�سياحي ينخف�س هذا العدد اإىل 400 �سخ�س تقريبا.

ا�ستوىل على 11 مليار ◄
دولر !

اأزاحت �سحيفة “وول �سرتيت جورنال” 
االأمريكية ال�ستار، عن �سبكة ف�ساد يف وزارة 

الداخلية ال�سعودية اأدارها اأحد م�سوؤوليها 
ال�سابقني وهو �سعد اجلربي الذي تالحقه 
ال�سلطات املحلية بتهم على مدار 17 عاما، 
ا�ستغل اأموال “�سندوق مكافحة االإرهاب” 

ل�سرقة 11 مليار دوالر من اأ�سل 19.7 مليارا 
خ�س�ست لهذا ال�سندوق وذلك من خالل و�سع 
كل ال�سفقات يف يد �سركتني تابعتني لزمالئه 

وت�سخيم الفواتري.

مقاولت تنجز بالوعات غري مطابقة 
للمعايري بحي طريق عنابة بتب�سة

اأبدى �سكان حي طريق عنابة ا�ستياءهم من نوعية االأعمال املنجزة من طرف املقاولة امل�سوؤولة 
عن اإعادة تهيئة قنوات ال�سرف ال�سحي على م�ستوى حيهم، وا�سفينها باأنها تفتقد لكل املعايري 

التقنية .كما ذكروا اأنها مل حترتم معايري االنحدار و االرتفاع على م�ستوى بع�ص البالوعات 
التي اأجنزت اأعلى من الطريق يف املنطقة، االأمر الذي ي�سكل عائقا يف مرحلة و�سع اخلر�سانة 

االإ�سفلتية فال ي�سمح ملياه االأمطار بالدخول فيها ، ليوؤكد �سكان احلي اأن هذه القنوات و�سعت دون 
�سبكة منبهة، واأنها اأ�سبحت غري �ساحلة ب�سبب مادة التيف التي ت�سربت للقناة الرئي�سة مما اأدى 

اإىل ان�سداد كلي لها، دون اإ�سالحها اأو تغيريها من ِقبل املقاولة. نا�سد �سكان حي طريق عنابة 
ال�سلطات املحلية ب�سرورة التدخل العاجل وتدارك الو�سع على م�ستوى حيهم، قبل اأن تت�سبب 

لهم تلك البالوعات يف اأزمة وخيمة، خا�سة واأن والية تب�سة ت�سهد مو�سم االأمطار الرعدية.

 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:
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النقال:

0673711590
تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية التعبري. 
لكل  طبيعي  إنساين  حق  التعبري  حرية  بأن  تؤمن  اجلريدة   -  2

األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.
3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على املشاركة 

املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
حيادية  بكل  الواقع،  نبض  بنقل  كإعالم-  تلتزم-  التحرير   -  4
وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي 

وموقف اجلريدة.
5 -التحرير - كإعالم - تستمد كرامتها من ارتباطها بضمري الشعب، 
الوطنية، يف ظل  بالثوابت  للحق واحلقيقة، ومن متسكها  ومن والئها 

دولة القانون واملؤسسات. 
والرقابة،  السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

7 - اجلريدة - من وجهة نظرها- تؤمن بأن ضمانات حرية تداول 
املعلومات ونشرها هو حق جمتمعي. لذا تشجب الرقابة علي املعلومات 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية يف املجامالت 
أو  الشخصية  اإلساءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز  أو  وتصفية احلسابات 
املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على 
أن مجيع املستندات والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط 

بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
األمة  تراث  احترام  تقتضى  اإلعالم  أن حرية  تؤمن  التحرير   -  9
الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السالم، 
وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل 

أو كراهية أو تعصب.
يف  أمانة  ــا  وأدواهت وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

شعارها:”حنن مع احلق وحيثما 
مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها 

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

االجتماعية. غايتها املسامهة يف 
التنوير ، اإلصالح، البناء، التوحيد 

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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ا�ستغالل القوائم الحتياطيـــة مل�سابقـــات 
توظيــف الأ�ساتـــذة

ب�سبب تداعيات انت�سار وباء "كورونا"

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

وح�سب املرا�سلة رقم 759 فاإن مديريات 
ونظرا  الوطني،  امل�ستوى  على  الرتبية 
"كورونا"  ـــاء  وب انــتــ�ــســار  لــتــداعــيــات 
اإىل  ــوة  ــدع م ال�سلبية،  وتــاأثــرياتــه 
ا�ستغالل القوائم االحتياطية مل�سابقات 
 2018 مار�ص  يف  جرت  التي  التوظيف 
القطاع  يف  االأخــــرية  امل�سابقة  ــي  وه
على  العمل  ــار  اإط يف  ـــك  االآن.وذل حلد 
ل�سمان  الالزم  الرتبوي  االإطــار  توفري 
خالل  للتالميذ  املنتظم  الــتــمــدر�ــص 
القادمة.ومبقت�سى  الدرا�سية  ال�سنة 
مدراء  على  يتعني  فاإنه  التعليمة  هذه 
ل�سغل  القوائم  هذه  ا�ستغالل  الرتبية 
االحتياج  حــدود  يف  املالية  املنا�سب 
البيداغوجي يف جميع املواد التعليمية.
"حممد  الوطنية  الرتبية  وزيــر  وكــان 
اأن  �سابق  وقــت  يف  ــد  اأك قد  واجعوط" 
امللفات  معاجلة  على  تعمل  ــــوزارة  ال
اخلا�سة بالقطاع برتوي وبعد تفكريي 
م�ساحله  اأن  اىل  م�سريا  فيما  عميق 
ال�سركاء  ا�سراك  على  ذلك  يف  حتر�ص 
ــراءات  االإج تكون  حتى  االجتماعيني 
املتخذة توافقية اىل اق�سى حد،خا�سة 
االحتياطية  بالقوائم  يتعلق  فيما 
االأ�ــســاتــذة  توظيف  مــن  ــد  احل لغر�ص 
للتاأطري  و�سمانا  التعاقد  ب�سيغة 

احلد  لغر�ص  كذا  و  ا�ستقراه  و  الرتبوي 
التعاقد  ب�سيغة  االأ�ساتذة  توظيف  من 
ا�ستقراره  و  الرتبوي  للتاطري  و�سمانا 
و كذا ال�سري احل�سن و املنتظم لتمدر�ص 
الدرا�سية،  ال�سنة  كل  خالل  التالميذ 
الوطنية  الرتبية  وزارة  بــادرت  حيث 
ا�ست�سدار  اىل   2016 �سنة  من  ابــتــداء 
من  اال�ستثنائية  الرتاخي�ص  من  جملة 

العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية 
املالية  وزارة  وكذا  االإداري  واالإ�سالح 
ت�سغر  التي  املنا�سب  كل  ب�سغل  تتعلق   ،
الوزير  الدرا�سية.واأ�ساف  ال�سنة  اثناء 
او ب�سفة  اأنه �سواء كانت ب�سفة نهائية 
موؤقتة يف كل رتب التعليم الرتب االآيلة 
للزوال ، رتب التوظيف، رتب الرتقية، 
الدميومة  ب�سفة  عليها  بالتوظيف 

اأ�ساتذة مرتب�سني من خالل اال�ستغالل 
الوالئية  االحتياطية  للقوائم  االأق�سى 
اأي  االقت�ساء  عند  الوطنية  ثم  اأ�سا�سا، 
يف حالة بقاء منا�سب �ساغرة مل�سابقات 
االأطـــــوار  يف  ـــاتـــذة  االأ�ـــس الــتــوظــيــف 
على  اعتماد  هذا  و  الثالثة،  التعليمية 
للمرت�سحني  اال�ستحقاقي  الرتتيب 

املدرجني فيها.
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رقم قيا�سي يومي بـ607 اإ�سابة و9 وفيات باجلزائر

لقاح بريطاين واعد �سد "كورونا"يبداأ ا�ستخدامه الوا�سع يف 2021

�سغط كبري على 14 ولية يف جمال التمدر�س، وواجعوط يوؤكد:

العام الدرا�سي القادم �سيكون ا�ستثنائيا ب�سبب كورونا

وزارة الطاقة تو�سح:

ل اإلغاء للمنح املالية اخلا�سة بعمال "�سوناطراك" 
و"�سونلغاز"

حجز 5 قناطري من الكيف 
قرب احلدود بب�سار

�ساعة  الـ24  خـــالل  ــر  ــزائ اجل �سجلت 
اإ�سابة جديدة بفريو�ص   607 االأخرية 
عنه  اأعلنت  ح�سبما  وفيات،  و9  كورونا 
جلنة ر�سد ومتابعة فريو�ص كورونا يف 
االإ�سابات  اإجمايل  بهذا  لي�سل  اجلزائر 

اإىل 23691 حالة و087 وفاة.
واأعلنت وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
اإ�سابة   607 ت�سجيل  امل�ست�سفيات،عن 
وفيات،  و  كــورونــا،  بفريو�ص  جديدة 
ما  وح�سب  ــرية.  االأخ �ساعة   24 خالل 
ك�سف عنه رئي�ص جلنة متابعة ور�سد 
فريو�ص كورونا جمال فورار، فاإن عدد 
اإ�سابة   23691 اإىل  ارتــفــع  االإ�ــســابــات 

اأمـــا فيما  ــا.  ــورون ــدة بــفــريو�ــص ك ــوؤك م
االإجمايل  ارتفع  فقد  الوفيات،  يخ�ص 
وفيات   9 ت�سجيل  بعد  وفاة،   1087 اإىل 
ومتاثلت  ـــرية.  االأخ �ساعة   24 خــالل 
كورونا  فريو�ص  من  لل�سفاء  حالة   349
لريتفع  ــــرية،  االأخ �ساعة   24 خــالل 
 64 يتواجد  فيما   ،16400 اإىل  الــعــدد 

مري�سا داخل م�سلحة العناية املركزة.
وياأتي التزايد الكبري يف حاالت العدوى 
بداية  مع  العامل  دول  ويف  اجلزائر  يف 
االأمل يف ت�سنيع لقاح جديد �سد الوباء 
الربيطاين،  الــــوزراء  رئي�ص  اأن  بيد 
ي�ستطيع  ال  اأنه  اأكد  جون�سون،  بوري�ص 

فعال  لقاح  على  بالده  بح�سول  الوعد 
بحلول  كــورونــا  فــريو�ــص  عـــدوى  �سد 
نهاية هذا العام اأو حتى يف العام املقبل. 
�سحفي  ت�سريح  يف  جون�سون،  و�سرح 
على  تعليقا  االثــنــني،  اأمــ�ــص  بــه  اأدىل 
يقني  على  اإنني  "القول  املو�سوع:  هذا 
%100 باأننا �سنح�سل على لقاح  بن�سبة 
يف هذا العام اأو حتى العام املقبل �سيكون 
حتى  ن�سل  مل  مبالغة.  جمرد  لالأ�سف 

االآن اإىل تلك النقطة".
وتخو�ص جمموعة من الدول، على راأ�سها 
وبريطانيا  ورو�سيا  املتحدة  الــواليــات 
وال�سني وفرن�سا، مناف�سة عاملية الإنتاج 

كورونا  فريو�ص  �سد  ناجح  لقاح  اأول 
بحياة  جائحته  اأودت  الــذي  امل�ستجد، 
العامل.  عرب  �سخ�ص  األف   600 من  اأكرث 
بريطانيا،  اأكــدت  اجلائحة  بداية  ومع 
االأكرث  االأوروبية  الدولة  تعترب  التي 
ــص كـــورونـــا، اأن  ــريو� ـــراء ف تــ�ــســررا ج
لديها لقاحا واعدا �سد املر�ص قد يبداأ 

ا�ستخدامه اجلماعي يف 2021.
�سركة  ــوره  ــط ت لــقــاح  يعترب  وحــالــيــا 
الربيطانية  لالأدوية  "اأ�سرتازينيكا" 
اأوك�سفورد  جامعة  علماء  مع  بالتعاون 

من االأم�سال املر�سحة االأبرز يف العامل.
لوؤي.ي

حممد  الوطنية،  الرتبية  ــر  وزي قــال 
املقبل  الــدرا�ــســي  الــعــام  اأن  ــوط  ــع واج

كورونا،  وباء  ب�سبب  ا�ستثنائيا  �سيكون 
ظروف  ب�سمان  احلكومة  التزام  موؤكدا 

للتالميذ.  بالن�سبة  للدرا�سة  الئقة 
واليــة   14 اأن  اإىل  واجــعــوط،  واأ�ــســار 
يف  كبريا”  “�سغطا  تعرف  الوطن  عرب 
امل�ساريع  رغم  التالميذ  متدر�ص  جمال 
واأكـــد  ـــا.  ـــازه اإجن واجلـــــاري  امل�سجلة 
ال�سكن  بوزير  جمعه  لقاء  يف  الــوزيــر 
نا�سري،  كــمــال  واملــديــنــة،  والــعــمــران 
ظروف  ب�سمان  احلكومة  التزام  على 
ــال  وق للتالميذ.  “الئقة”  ــص  ــدر� مت
هذا  خالل  القطاع،  يف  االول  امل�سوؤول 
املدر�سي  للدخول  خ�س�ص  الذي  اللقاء 
املقبل، اأن هذا اللقاء “�سي�سمح مبعاجلة 

باملناطق  خا�سة  املحتملة،  التعقيدات 
التي ت�سهد اكتظاظا قد يوؤثر �سلبا على 

متدر�ص التالميذ”.
 686 ــتــالم  ــن ا�ــس واأعـــلـــن واجـــعـــوط ع
خمتلف  يف  جديدة  تربوية  موؤ�س�سة 
من  تربوي  �سبه  هيكل   1052 و  االأطوار 
ــدات  ووح للريا�سة  وقــاعــات  مطاعم 
الدرا�سي  املو�سم  خالل  ال�سحي  للك�سف 
رفع  “باإمكاننا  ــه  ان ــاف  ــس واأ� املــقــبــل. 
ب�سبب  حدتها  زادت  التي  التحديات 

فريو�ص كورونا”.
لوؤي.ي 

بعمال  اخلا�سة  املالية  املنح  اإلغاء  عن  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  من�سات  عرب  تداوله  مت  ما  الطاقة،  وزارة  نفت 
“�سوناطراك” و”�سونلغاز”. واأكدت الوزارة، يف بيان لها، اأنه ال يوجد اأي قرار يق�سي باإلغاء مكافاآت تقا�سم  موؤ�س�ستي 
تقررها  املكافاآت  هذه  اأن  مو�سحة   .2019 املالية  بال�سنة  اخلا�سة  و�سونلغاز،  �سوناطراك  موؤ�س�ستي  لعمال  االأربــاح 
الهيئات االجتماعية لهذه ال�سركات، عن طريق اجتماعات عامة. وبهذه املنا�سبة، اأعربت الوزارة عن دعمها الكامل 
وتقديرها للجهود التي يبذلها العاملون يف هذا القطاع، خا�سة يف ظل هذا الو�سع ال�سعب، وتطمئن اإىل احلفاظ على 

جميع حقوقهم االجتماعية.
لوؤي.ي   

عيد الأ�سحى يوم 
اجلمعة 31 جويلية 

2020
ال�سعودية،  العربية  باململكة  العليا  املحكمة  اأعلنت 
اليوم االإثنني، تعذر روؤية هالل ذي احلجة.  م�ساء 
ذي  ل�سهر  املتمم  هو  الثالثاء  غٍد  يوم  يكون  وعليه 
جويلية   31 اجلمعة  يــوم  يكون  حني  يف  القعدة، 
يكون  حني  يف  املبارك.  االأ�سحى  عيد  اأيام  اأول  هو 

االأربعاء اأول اأيام ع�سر ذي احلجة.
حممد علي

ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  م�سرتكة  مفرزة  حجزت 
الثالثة،  الع�سكرية  بالناحية  بب�سار  احلــدود  قرب 
كمية كبرية من الكيف املعالج ُتقدر بخم�سة  قناطري 
و خم�سة ع�سر  كيلوغرام، فيما اأوقف حر�ص احلدود 
بتلم�سان بالناحية الع�سكرية الثانية، تاجر  خمدرات 
من  كيلوغرامات  اأربــع   بحوزته  مغربية  جن�سية  من 
الوطني،  الدفاع  لــوزارة  بيان  ح�سب  املعالج،  الكيف 

اأم�ص االثنني
ق/و

را�سلت وزارة الرتبية الوطنية اأم�ص االثنني مديرياتها عرب الواليات لتوؤكد الرتخي�ص با�ستغالل القوائم 
االحتياطية مل�سابقات توظيف االأ�ساتذة املنظمة بعنوان 2017-2018.

  

ما  جتاه  املجتمعي  للعقل  املكون  الوعي  �سطحية  ان 
يعي�سه من تناق�سات الذات عرب النظرية والفكرة، 
�سمن  انه  كورونا  عليه  برهنت  الواقع  و  احلقيقة 
اأخطائها  على  املجتمعات  حتا�سب  الوعي  معطيات 
جمتهد  كل  جزاء  النجاة  ان  و  افرادها  وعي  عدم  و 
الوعي  ــذاك  ل ال�سماء  يف  هناك  و  االر�ــص  يف  هنا 
ال�سخ�سانية  لعلو  املمنهجة  املحاولة  ان  و  الفردي، 
احلياة  عن  ت�سوراتها  بنت  التي  و  جمتمعاتنا  لدى 
ال�سارع  تغلب  اجتماعية  تن�سئة  خالل  من  والذات 
ابنائها  تر�سل  حني  راحتها  االم  فتجد  البيت،  على 
الواجبة فقط و امنا هي  التعليم  للمدر�سة ال لقيم 
طبيعة  عرب  الن�سطة  حركتهم  من  الراحة  تلك 
االأ�سرة  ووجــدت  اجل�سمية،  و  النف�سية  تكوينهم 
للوعي  املنتجة  للم�سووؤلية  متحملة  غري  نف�سها 
حفاة  مدينتا  اطفال  رك�ص  ان  اخلا�ص.  الفردي 
فعله  عما  قريتنا  �سيوخ  نقا�سات  و  كورونا  زمن  يف 
ماآثر  على  التح�سر  و  العراق  �سدام  و  م�سر  نا�سر 
التاريخ و هم يت�سافحون ر�سخ يف ذاكرتنا املركزية 
جمتمع  ال  ان  يقودنا  حالة  بهكذا  الوعي  فقدان  ان 
به  قام  ملا  اقراأ  انا  و  ينت�سر.  و  و�سع  بهكذا  ي�ستمر 
مارك�ص يف احداث الوعي حني قام مبزاوجة مادية 
و  التاريخية  هيجل  مثالية  مع  ال�ساكنة  فيورباخ 
بحتة  مادية  وهي  اجلدلية  باملادية  ي�سمى  ما  انتج 
بكل ما تعني الكلمة من معنى لكنها توؤمن بالتطور 
النفي  نفي  وهي  الثالثة  الديالكتيك  قوانني  وفق 
كيف  اىل  الكم  حتول  و  املتناق�سات،  �سراع  وحدة   ،
ورف�ص االيديولوجيا و ال�سخ�سانية كمحدد ممنهج 
اليوم  جمتمعنا  حالة  ان  الوعي.  واإحــداث  للتغيري 
للفاعلية  فاقدا  كان  منظريه  و  نخبته  كل  وعرب 
من  الوعي  ب�سطحية  جمتمعاتنا  اكتفت  و  الواعية 
التذبذب  تبنت  و  الــفــراغ  يف  املعلق  فكرة  خــالل 
مباالته  عــدم  و  الفرد  ذاتية  يف  املتعمق  احلياتي 
بذهاب  احلامل  املجتمعي  الفكر  فكان  باالخرين، 
كورونا يفقد وعيه و هو يحمل اأفعاله بني الياأ�ص و 
الرجاء دون خلق وعي �سامل بعيدا عن دمياغوجية 
ان  وتنا�سوا  اخلارجي.  الروليت  العبي  و  املوؤامرات 
كورونا هي �سدية الواقع بنفيه، و ان الوعي الفردي 
نه�سة  و  التاريخ  عرب  اال�سمل  التغيري  حركة  هو 
االمم و ان العن�سر الفاعل لكبح كورونا و االنت�سار 
هو  الفردي  الوعي  ان  املجتمعات  تعي  ان  هو  عليه 
را�ص مالها الدائم فال ميكن ان ننت�سر على كورونا و 
نحن مل نحدث يف احلقيقة ر�سم للوعي اجلماهريي 
الذي غاب عن الفكر املجتمعي اجلزائري و ثقافته 
حتوالت  هي  مهمة  م�ساألة  اجلميع  وتنا�سى  الفاعلة 
جمال  و  احلــيــاة  روحــانــيــة  مــن  املجتمعي  الــوعــي 
ت�ستطع  مل  مفككة  فردانية  اىل  الــعــام  خلودها 
و  املواطنة  مبادى  و  الفردي  الوعي  حقيقة  فهم 
قيمة  اعــالء  منه  و  اجلمعي  ال�سمري  خمــرجــات 
كما  املجتمعي  الوعي  غاب  لقد  جناته.  و  االن�سان 
ب�سطحية  واكتفى  واختطف  الفردي  الوعي  غاب 
الفكرة  الن  لها  انت�سابنا  عيبا  لي�ص  التي  الفكرة 
قابلة للتجديد فكانت الفردانية و غاب الوعي، ان 
االأبي�ص  اجلي�ص  مهمة  لي�ست  كورونا  �سد  الن�سال 
و  وجماعات  اأفرادا  اجلميع  معركة  هي  امنا  و  فقط 
هو امل�سرتك االن�ساين قبل االإعالن على موته الذي 
عن  واال�سياء  الكلمات  كتابه  يف  فوكو  مي�سيل  اعلن 
البيولوجي له  موت هذا االن�سان انه ال يعني املوت 
اأ�سياء  من  �سيئا  �سي�سبح  االإن�سان  اأن  يعني  ما  بقدر 
الوجود بعدما كان يف القدمي ذاتا متعالية متواجدة 
�سلطة  هناك  االأ�سرة  ففي  املجتمع.  نواحي  كل  يف 
الأبنائه  فيخلق  نعي�ص  مبا  الوعي  ينتج  وهنا  لالأب 
عاملهم اخلا�ص و لو ب�سعف امكانيات احلياة و اقلها، 
على  الــرتاب  اهالة  .ان  ل�سالمتهم  الت�سحية  انها 
اخلطاب  لذاك  اال�ست�سالم  و  كورونا  زمن  يف  الوعي 
املجتمعي الب�سيط هو نوع من اختطاف الوعي الذي 
كان جديرا به اعالء قيمة االن�سان ووجوده فجرد 
العقل املجتمعي من فاعليتة لفهم ما نعي�ص و اكتفى 

مبا ي�سعر اىل ان اغلقت �سوُف م�ساء.

بقلم: الأ�ستاذ رقيق عبد اهلل 

كورونا .. 
الوعي الفردي 

وجدلية نفيه
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