
�صد الزقاقات جدوى اقت�صادية 
بديلة عن املحروقات بب�صار 

التدخل اجلمهورية  رئي�س  ينا�شدون  وخرباء  امللف  "التحرير" تفتح 

يف حادث مرور وقع بوالية ميلة
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-  وزارة ال�شحة حتدد التدابري الوقائية لتجنب تف�شي "كورونا" يوم نحر االأ�شحية 
-  احلماية املدنية تدعو املواطنني اإىل التحلي باحلذر يومي العيد 

وفاة 3 اأعـوان �صرطة بالفرقة املتنقلة لل�صرطة الق�صائية بالوادي

أكثر من 5 ماليين رأس ماشية مخصصة للعيد

نقاط بيع مرخ�صة بكل بلدية 
وفـقـا للـو�صـعـية الـوبـائـيـة  

16/04/03

اكتظاظ وطوابري التنتهي 
اأمام مكاتب الربيد وداخلها

حي احلرية بعا�صمة 
الوالية يغـرق يف مياه ال�صرف 

ال�صحي!!

م�صالح االأر�صاد اجلوية حتذر 
من موجة حر �صديدة بالوالية

فر�ض حجر جزئي يف بلديات 
املقاطعة االإدارية 

ع�صرات املواطنني يخرجون لل�صارع 
ويغلقون الطريق الرئي�صي ويحرقون 

العجالت للتعبري عن غ�صبهم

متديد مواقيت العمل �صاعتني يوميا 
المت�صا�ض اأزمة ال�صيولة

الوادي

ورقلة

عني �شالح

�س 05

�س 16

�س 16

16

ال�صني متنح قرو�صا 
مبليار دوالر لكل دولة 

ت�صرتي لقاح كورونا

تلقت  جمعية   2635
�صوء اأخ�صر للن�صاط 

يف ظرف �صهر

مناف�شة كبرية بينها وبني الواليات 
املتحدة

بعد قرار تقلي�س مدة درا�شة ملفات 
طلبات اعتمادها اإىل 10 اأيام

1603

تداعيات "كوفيد 19" 
واإجراءات احلجر وراء 

انكما�ض االقت�صاد الوطني
�س 03

توقعات بهبوط اإيرادات النفط والغاز 
اإىل 23 مليار دوالر يف 2020
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نقاط بيع مرخ�صة بكل بلدية وفقا للو�صعية الوبائية  
اأكرث من خم�شة ماليني راأ�س من املا�شية خم�ش�شة للعيد

لوؤي ي
----------------------

واأ�شارت بن دحمان اأن وزارة الفالحة 
�شحية  وتــدابــري  ـــراءات  اإج و�شعت 
ال�شحي  والتاأطري  املرافقة  اأجل  من 
واأنــهــا  املنا�شبة  بــهــذه  للمواطنني 
من  بيطري   2000 من  اأكــرث  جندت 
للتدعيم   والعام  اخلا�س  القطاعني 
االأ�شاحي  بيع  نقاط  على  واالإ�شراف 
املرخ�شة على امل�شتوى الوطني ف�شال 
�شمان  جانب  اإىل  الذبح  هياكل  عن 
العيد.واأ�شافت  اأيــام  خالل  مدوامة 
اأن كل اأبواب املذابح �شتكون مفتوحة 
ملكاتب  بالن�شبة  ــــر  االأم وكــذلــك 
البلديات  م�شتوى  على  النظافة 
فرق  ت�شكيل  مت  اأنـــه  اإىل  م�شرية 

قدرة  عدم  حال  يف  متنقلة  بيطرية 
املواطنني التوجه اإىل املذابح.واأكدت 
اال�شتثنائي  الــظــرف  وب�شبب  اأنـــه 
�شيتم  ــا  ــورون ك وبـــاء  تف�شي  جـــراء 
للمواطنني  بيطرية  مرافقة  توفري 
�شيتم  �شحي  عيد  ل�شمان  واملــوالــني 
ــم  ــراه ــات وم ــام ــم ــه تــوزيــع ك ــالل خ
عمليات  عــن  ف�شال  جمانيا  معقمة 
�شعيد  والتوعية.وعلى  التح�شي�س 
امل�شالح  اأن  دحمان  بن  اأكدت  مت�شل 
حماية  اأجــل  من  جمندة  البيطرية 
املواطنني  و�شحة  احليوانية  ال�شحة 
ترفق  املا�شية  حركة  اأن  اإىل  الفتة 
وتخ�شع  بيطرية  �شحية  ب�شهادة 
رقابة �شحية بيطرية  لدى و�شوله 
اآخر  جانب  لها.من  املحدد  املكان  اإىل 

اأكرث  وجــود  اإىل  دحمان  بن  اأ�ــشــارت 
املا�شية  من  راأ�ــس  ماليني  خم�شة  من 
للبيع  ومعرو�شة  للعيد  خم�ش�شة 
اإىل  الفتة  جيدة  ب�شحة  وتتمتع 

�شتخ�ش�س  وبــلــديــة  واليـــة  كــل  اأن 
للو�شعية  وفقا  املرخ�شة  البيع  نقاط 
تلك  م�شتوى  على  امل�شجلة  الوبائية 

الوالية.

ك�صفت نائبة مدير امل�صالح البيطرية بوزارة الفالحة والتنمية الريفية "فريوز بن دحمان" اأم�ض يف ت�صريح اذاعي اأن امل�صالح البيطرية جمندة و�صخرت كل االإمكانات 
املادية والب�صرية واتخذت كل االإجراءات والتدابري الوقائية من اأجل حماية ال�صحة احليوانية و�صحة املواطنني مبنا�صبة عيد االأ�صحى املبارك يف ظل تف�صي وباء كورونا.

ال�شلكية  واملوا�شالت  الربيد  وزارة  اأم�س  اأعلنت 
كل  عرب  العمل  مواقيت  متديد  عن  والال�شلكية، 
االأ�شبوع  خالل  يوميا  ب�شاعتني  الربيدية  املكاتب 
اجلاري. واأو�شحت الوزارة يف من�شور لها عرب موقعا 
الر�شمي "في�شبوك"، اأن فرتة التمديد بداأت يف 23 
جويلية   30 اخلمي�س  غاية  اىل  و�شتمتد  جويلية 
مكاتب  وتعي�س  االأ�شحى.  عيد  مبنا�شبة   ،2020
االٔ�شحى،  عيد  اقرتاب  مع  �شيولة  أزمة  الربيد 
والذي يتزامن أي�شا مع نهاية ال�شهر وهو ما يعني 
مكاتب  على  اجلزائريني  من  كبرية  أعداد  توافد 
الربيد من أجل �شحب رواتبهم أو معا�شاتهم، يف 
بني  متذبذبة  امل�شؤولني  ت�شريحات  تبقى  حني 
نفي وجود أزمة واالعرتاف بأنها ظرفية وأنها 
جمرد تذبذب. وما زاد الطني بلة أن هذه االٔزمة 
الربيد  مكاتب  أمـــام  تنتهي  ال  طــوابــري  خلفت 
وداخلها، يف وقت تزداد فيه أزمة فريو�س كورونا 

منذ  بــدأت  قد  ال�شيولة  أزمــة  وكانت  انت�شارا. 
فيه  أعلنت  كانت  الذي  الوقت  ففي  أيــام،  عدة 
مبا�شر  ب�شكل  االٔمــوال  �شحب  وقف  عن  ال�شلطات 
من داخل مكاتب الربيد، �شمن أجراءات الوقاية 
بأالت  واالكتفاء  كورونا،  فريو�س  من  واحلماية 
ال  االٔالت  هذه  معظم  أن  تبني  االٔيل،  ال�شحب 
تعمل، وذلك يعود بالدرجة أىل م�شكل ال�شيولة، 
ال�شحب  أالت  من  يكفي  ما  وجود  عدم  عن  ف�شال 
القدمية  بالطريقة  ال�شحب  عملية  لتعود  االٔيل، 
وتدافعا  اكتظاظا  خلف  ما  وهو  املكاتب،  داخل  من 
أدراج  التباعد  قــواعــد  معه  ذهــبــت  والت�شاقا 
الرياح، يف وقت ت�شجل فيه جائحة كورونا أرقاما 
أبراهيم  الربيد  وزير  نفى  جهته،  من  قيا�شية. 
مراكز  م�شتوى  على  �شيولة  أزمــة  وجود  بومزار، 
الربيد، معتربا أن االٔمر يتعلق بـ“م�شكل تعطيل 
الراهنة  الظروف  أىل  يعود  والــذي  ال�شيولة،  يف 

من  أنه  معتربا  كورونا”،  وباء  بانت�شار  املتعلقة 
ماليني   3 مــن  ــرث  أك يتقا�شى  أن  املعقول  غــري 
 27 هناك  وأن  واحــد،  يوم  يف  أجورهم  متقاعد 
منها  مليونا  بـ22  التعامل  ويتم  جاٍر،  ح�شاب  مليون 
وع�شرنتها  الربيد  مكاتب  بتعزيز  ووعــد  فقط. 
مو�شحا  املواطن،  طلب  ومع  التطورات  مع  لتتما�شى 
بريد  مكتب  الـ4052  لرقمنة  ت�شعى  ــوزارة  ال أن 
املوجودة حاليا، وأنه يتعني على مؤ�ش�شة الربيد 
تطوير وتوفري خدمات أخرى ت�شتجيب لتطلعات 
املواطنني. يف املقابل، اعرتفت أميان تومي مديرة 
االت�شال يف مؤ�ش�شة الربيد، بوجود تذبذب على 
�شحب  مت  أنــه  مو�شحة  الربيد،  مكاتب  م�شتوى 
370 مليار دينار من مكاتب الربيد منذ �شهر جوان 
التذبذب  أىل  بالنظر  مهم  ــم  رق ــو  وه املا�شي، 

احلا�شل يف ال�شيولة النقدية. 
 لوؤي.ي

اأخرى  ودول  اأمريكا  مع  �شباقا  ال�شني  تخو�س 
كــورونــا،  لفريو�س  لقاح  اكت�شاف  ــل  اأج مــن 
اأن  يي  وانغ  ال�شيني  اخلارجية  وزير  واأعلن 
لقاحا تعمل بكني على تطويره �شيكون متاحًا 
مبنح  بــالده  خمططات  اإىل  م�شرياً  للجميع، 
تبادر  دولة  لكل  دوالر  مبليار  تقدر  قرو�س 
ال�شحة  لـمنظمة  ووفقا  اللقاح.  هذا  ل�شراء 
لقاحا   160 مــن  اأكـــرث  هــنــاك  فـــاإن  العاملية، 
 25 حاليا،  التطوير  قيد  كــورونــا  لفريو�س 
منهم فقط و�شل ملرحلة التجارب على الب�شر. 
ورغم �شفقات ت�شنيع اللقاح التي يتم اإبرامها 
مبجال  العاملني  كبار  يتوقع  االأيــــام،  ــذه  ه
االأكرب  التحدي  �شي�شكل  التوزيع  اأن  ال�شيدلة 

للجميع، ولي�س الت�شنيع.
"مريك"  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ــال  وق

فرايزر:  كينيث  ـــة،  االأدوي وت�شنيع  الإنتاج 
العلمي  اللغز  عن  النا�س  يتحدث  ما  "كثريا 
بع�س  يف  ناجح..  بلقاح  التقدم  يف  املتمثل 
هي  االأ�شعب  امل�شكلة  تكون  رمبــا  النواحي، 
حتى  اأمــان  يف  منا  اأحــد  "ال  وتابع:  التوزيع". 
ُيعطى  اأن  يجب  لذلك  باأمان،  جميعنا  ي�شبح 
اللقاح للب�شرية على نطاق وا�شع. نحن بحاجة 
اأنحاء  يف  وتوزيعه  �شنعه  ميكننا  لقاح  اإىل 
العامل". باملوازاة ك�شف اأندريه تيازيلنيكوف، 
ال�شحية  الــرعــايــة  يف  االأخــ�ــشــائــيــني  كبري 
للبالغني بوزارة ال�شحة يف مو�شكو، عن كيفية 
واالإ�شابة  العادية  االأنفلونزا  بني  التمييز 
مبر�س كوفيد 19 الناجت عن فريو�س كورونا.

تتحدث"  "مو�شكو  حمطة  اأثــري  على  وقــال 
االإذاعية: "اإذا اأح�ش�شت اأن لديك ارتفاعا حادا 

يف درجة احلرارة ي�شل اإىل 40 درجة مئوية، 
مثل  االأخــرى  االأعرا�س  جميع  مع  املرتافقة 
ال�شعف واالأوجاع ، فمن املرجح اأن تكون هذه 
لالإ�شابة  املميزة  االأعرا�س  اإنفلونزا.  جمرد 
الرائحة  فــقــدان  هــي  الــتــاجــي  بــالــفــريو�ــس 
هــذا  الحـــظ  ذلـــك  ومـــع  الذوق".  وفـــقـــدان 
الطبيب اأي�شا، اأن عدوى الفريو�س التاجي مل 
عوار�شها  كافة  واإدراك  وفهمها  درا�شتها  تتم 
بها  لالإ�شابة  ميكن  لذلك  االآن،  حتى  بالكامل 
يف  مبا  متاما،  خمتلفة  وباأ�شكال  بطرق  تتم  اأن 
ذلك بدون اأعرا�س وا�شحة وحمددة. واأعلنت 
املا�شي،  مــار�ــس  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة 
يوؤدي  الــذي  كورونا  فريو�س  وبــاء  تف�شي  اأن 
لالإ�شابة مبر�س كوفيد 19 يعترب وباء عامليا.
لوؤي.ي

ومتابعة  ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق  ك�شف 
جمال  اجلزائر،الدكتور  يف  كورونا  وبــاء  تف�شي 
فورار اأم�س االأحد عن ت�شجيل 593 اإ�شابة جديدة 
حالة   26752 اإىل  العدد  لريتفع  كورونا  بفريو�س 
فورار  الدكتور  ك�شف  والية.كما   48 عرب  موزعة 
9 وفيات  يف ندوته ال�شحفية اليومية عن ت�شجيل 
الوفيات  لعدد  االإجمايل  العدد  لريتفع  جديدة 
 395 فيه  متاثل  الــذي  الوقت  ــاة.يف  وف  1145 اإىل 

ال�شفاء  ــاالت  ح اجمايل  لريتفع  لل�شفاء  م�شابا 
18471.اأما  اإىل  اجلزائر  يف  اجلائحة  بداية  منذ 
العالج على م�شتوى  التي تتلقى  بالن�شبة للحاالت 
م�شالح العناية املركزة فقد اأكد الدكتور فورار اأنها 
جميع  غلق  االأحد  اأم�س  م�شاء  ومت  حالة.هذا   64
املداخل املوؤدية اىل والية اجلزائر العا�شمة، وذلك 
مبكافحة  اخلا�شة  االإجــــراءات  تطبيق  ــار  اإط يف 
اأعلنت  ح�شبما  "كورونا"،  فريو�س  انت�شار  ومنع 

ال�شفحة  يف   جاء  الوطني.وح�شبما  الدرك  قيادة 
الدرك  لقيادة  التابعة  "طريقي"  ملوقع  الر�شمية 
الوطني فقد مت غلق جميع مداخل والية اجلزائر 
هذا  اأن  الوطني  الدرك  قيادة  العا�شمة.واأ�شافت 
رخ�س  يحملون  الذي  االأ�شخا�س  ي�شتثني  القرار 

تنقل ا�شتثنائية فقط.
لوؤي.ي 

اكتظاظ وطوابري ال تنتهي اأمام مكاتب الربيد وداخلها

ال�صني متنح قرو�صا مبليار دوالر لكل دولة ت�صرتي لقاح كورونا

كورونا بوباء  وفيات  و9  اإ�صابة   593

متديد مواقيت العمل �صاعتني يوميا المت�صا�ض اأزمة ال�صيولة

غلق جميع املداخل املوؤدية اإىل العا�صمة ملنع تف�صي الفريو�ض

حذرت م�شالح االأر�شاد اجلوية بوالية ورقلة يف 
ن�شرة جوية خا�شة بارتفاع دراجات احلرارة اإثر 
قدوم كتلة هوائية �شاخنة وهو االأمر الذي جعل ، 
كل وحدات احلماية املدنية يف حالة تاأهب ق�شوى، 
باالإ�شافة اإىل تكثيف احلمالت التح�شي�شية فيما 
هذه  مثل  يف  املهمة  الوقائية  بالن�شائح  يتعلق 
كورونا.  بجائحة  املتعلقة  اال�شتثنائية  الظروف 
ايل  املواطنني  املدنية  احلماية  م�شالح  دعت  كما 
اأهمها  الــتــدابــري،  مــن  جمموعة  اتــبــاع  ــرورة   ــش �
االأ�شخا�س  خا�شة  ال�شم�س  الأ�شعة  التعر�س  عدم 
واالأطفال.  املزمنة  االأمرا�س  واأ�شحاب  امل�شنني 
جتنب اخلروج والتنقل خالل هذه الفرتة، اإال يف 
حاالت ال�شرورة، يجب اخلروج يف ال�شباح الباكر 
اأو يف وقت متاأخر من امل�شاء، البقاء حتت الظل قدر 
اأنحاء  جميع  يف  هوائي  تيار  ا�شتحداث  امل�شتطاع. 
اخلارجية  احلرارة  درجة  تكون  اأن  مبجرد  املبنى 
اأقل من درجة احلرارة الداخلية. اإغالق النوافذ 
وال�شتائر وواجهات ال�شرفات التي تتعر�س الأ�شعة 
ال�شم�س طول النهار. اإطفاء االأنوار الكهربائية اأو 
اإذا توجب عليك اخلروج،  اإ�شتعمالها.  التقليل من 
)القطن(  خفيفة  مالب�س  قبعة،  ارتــداء  يجب 
دون  فاحتة،  يكون  اأن  يف�شل  ذلك،  على  وعالوة 
ن�شيان لب�س الكمامة. جتنب االأعمال التي تتطلب 
واحلرف  الب�شتنة،  )الريا�شة،  بدنية  جمهودات 
بدون  اليوم  يف  مرات  عدة  اال�شتحمام  االأخرى(. 
اإعطاء  املاء.  مرذاذ  باإ�شتعمال  اأو  البدن،  جتفيف 
املاء  �شرب  واملر�شى  االأطفال  امل�شنني،  االأ�شخا�س 

بانتظام وعدم االنتظار حتى ي�شابوا بالعط�س.
تتوفر  ال  والــذيــن  ال�شيارات  ل�شائقي  بالن�شبة 
�شيارتهم على مكيف هوائي، من امل�شتح�شن تفادي 
ت�شتد  التي  ــات  اأوق خالل  طويلة  م�شافات  قطع 
و�شروري،  اإجباري  الكمامة  ولب�س  احلرارة،  فيها 

لتفادي نقل او تلقي العدوى.
يو�شف بن فا�شل

املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اإقــرار  عن  ــد،  االأح اأم�س  العمرانية،  والتهيئة 
املقاطعة  بلديات  يف  املــنــزيل  اجلــزئــي  احلجر 
مترنا�شت،  لوالية  التابعة  �شالح  لعني  االإدارية 
اخلام�شة  اإىل  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة  من  وذلك 
�شباحا. واأ�شار بيان الوزارة اإىل اأن احلجر  ميتد 
جويلية،   27 االثنني  يوم  من  ابتداء  يوما   15 لـ 
االأن�شطة  لكل  الــتــام  التوقيف  عنه  وينجم 
يف  مبا  واالجتماعية  واالقت�شادية  التجارية 
وال�شيارات.  امل�شافرين  نقل  حركة  توقيف  ذلك 
على  املفرو�س  اجلزئي  املنزيل  احلجر  وي�شمل 
بلدياتها  �شالح،  لعني  االإداريــة  املقاطعة  والية 

الثالث وهم عني �شالح، فقارة الزوي، و ان غار.
ق/و

ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�شفت 
بحث  عملية  ــر  اإث ال�شنع  تقليديتي  قنبلتني 
والية  مغراوة،  ببلدية  ال�شاللة  بغابة  ومت�شيط 
من  الــدفــاع.  لــوزارة  بيان  افــاد  ح�شبما  املدية، 
الوطني  الـــدرك  عنا�شر  اأوقـــف  اآخـــر،  جانب 
ــس احلــــدود بــالــطــارف تــاجــر خمـــدرات  ــرا� وح
حجز  مت  كما  مهلو�س،  قر�س   )14580( بحوزته 
وبوالية   . بتلم�شان  املعالج  الكيف  من  كلغ   )61(
بالتن�شيق  ال�شواحل  حرا�س  ــف  اأوق �شكيكدة، 
خمدرات  جتار   )06( الوطني  الدرك  عنا�شر  مع 

وحجزوا )30( كلغ من نف�س املادة ب�شكيكدة.
بكل  ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقــفــت 
�شخ�شا   )28( خمتار  باجي  وبــرج  مترنا�شت  من 
الدفع  رباعية  ومركبة  �شاحنتني  وحــجــزت 
 )05( اإىل  باالإ�شافة  الوقود  من  لرت  و)4600( 
يف  ت�شتعمل  اأخرى  واأغرا�س  كهربائية  مولدات 

عمليات التنقيب غري امل�شروع عن الذهب
ق/و

م�صالح االأر�صاد اجلوية حتذر 
من موجة حر �صديدة بورقلة 

فر�ض حجر جزئي يف بلديات 
املقاطعة االإدارية لعني �صالح

حجز قنطار خمدرات 
بتلم�صان و�صكيكدة وتدمري 

قنبلتني باملدية
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�سد  ت�سجيل   مت  فقد  للإ�سارة  و 
الإ�رساع  عملية  اإطار  يف  زقاقات 
الفلحي  املحيط  اإنقاذ  ت��دارك  يف 
�سد  من  �سقيه  يتم  الذي   للعبادلة 
مرورا   ،) القناد�سة   ( الرتبة  جرف 
مانونات  حا�سي  ال�سغري  بال�سد 
ذلك  و  من�سوبه،  انخف�ض  ال��ذي 
راج��ع ل��ك��رة الأوح���ال وال��رم��ال 
ال��ت��ي غ��ط��ت حم��ا���س��ن��ه  وم��ن 
اأرا���ضٍ  يغطي  ال�سد  اأن  املعلوم 
�سنوات  ا�ست�سلحها  مت  فلحية 
 5400 م��ن  اأك���ر  ال�سبعينيات 
ال�سغري  ال�سد  يعد  ومل  هكتار، 
ال�سد  ذل��ك  م��ان��ون��ات  بحا�سي 
الفلحة  احتياجات  لتلبية  الكايف 
بال�سخ  ل  و  ال��ري  و  ال�سقي  من 
املياه  ت�سفية  ملحطات  املطلوب 
للرمال  نظرا  لل�رسب،  ال�ساحلة 
منه  كبريا  جزءا  متثل  فتئت  ما  التي 
اجلهات  قبل  اأنظار جمحفة من  حتت 
التي  فال�سعة  وامل�سئولة؛  املخت�سة 
ل  اأ�سبحت  ال�سد  بها  يتميز  كان 
وال�سخ  الفلحية  للأرا�سي  تت�سع 
 ، معتاد  هو  كما  املياه  للمحطات 
م�سدر  من   " التحرير   " وعلمت 
قد  امل�����رسوع  تكلفة  اأن  مطلع  
 20 اإىل  ي�سل  مايل  بغلف  ُتغطى 
الكثريون  يرى  خطوة  يف   ، مليار 
م�ساريع  عدة  عن  تغني  قد  اأنها 
ترقيعية  م�سجلة  اأخ��رى  و  قائمة 
اإنفاقا  الوطنية  للخزينة  �سببت 
جهات  عليها  ���رسف��ت  ،و  ك��ب��ريا 
باهظة  اأموال  الدولة  من  م�سوؤولة 
م�رسوع  اإجناز  بادرة  �ستوؤدى  كما 
م�ساحة  زي��ادة  اإىل  الزقاقات  �سد 
 ، معترب  بواقع  الزراعية  املنطقة  
خمطط  اأن  املتتبعني  اأحد  اأ�ساف  و 
غ��رار  على  ي�ستهدف  امل�����رسوع، 
ال�سخ  ق��ن��وات  ب��امل��ي��اه   ال��ت��زوي��د 
ال�سكانية  املجمعات  اإىل  املوؤدية 
امل�ساحات  ا�ستخدام   ، الأحياء  و 
م�����رسوع��ات  لإق��ام��ة  ال�سا�سعة 
و  الألبان  اإنتاج  و  احليوانات  لرتبية 
خرباء.  ت�رسيحات  ح�سب  منتجاتها 

بناء  �صرورة  يوؤكدون  خمت�صون 
هذا ال�صد ....

الولئي  الأمني  �ساملي  بوزيد  وذكر 
 ،" التحرير   " ل��  الفلحني  لحت��اد 
باإمكانه  الزقاقات  �سد  اإجن��از  اأن 
للإنتاج  نوعية  نقلة  ي�سيف  اأن 
يف  ي�ساهم  و  امل��ح��ل��ي  ال��ف��لح��ي 
لنطلق  الأخ�ض،  ال�سوء  اإعطاء 
من  املتبقية  امل�ساحات  ا�ست�سلح 
و  ال�سهل  يف  املتواجدة  الأرا�سي 
بالنفع  يعود  كذا  و  البورية،  حتى 
يف  قاطبة  ال�ساورة  حميط  على 
البديل  ع��ن  ال��ب��ح��ث  رح��ل��ة  ظ��ل 
م�ستوى  رف��ع  و  ل��ل��م��ح��روق��ات، 

 . البلد  يف  الفلحي  الإنتاج 

ع�سو  العربي  قريتلي  اأك��د  و 
بلدية  ورئ��ي�����ض  الأم���ة  جمل�ض 
ل��  حديثه  يف  �سابقا  فراج  عرق 
امل��وارد  وزي��ر  اأن   ،" التحرير   "
ن�سيب  ح�سني  ال�سابق  املائية 
قادته  وعمل  تفقد  زي��ارة  اإثناء 
ف��راج  ع��رق  بلدية  اإىل  ميدانيا 
اإجناز  م�رسوع  تدر�ض  تقنية  جلنة 
الذي  و  اجل��دي��د،  الزقاقات  �سد 
 600 اإىل  ن�ستيعابه  طاقة  ت�سل 
ومبعية   ، م��ك��ع��ب  م��رت  م��ل��ي��ون 
من  خمت�ض  درا���س��ات  مكتب 
قرار  �سيدعم  العا�سمة  اجلزائر 
املكلفة  التقنية  اللجنة  الوزير 
اإ���رساف  حت��ت  واحل��ف��ر  بالتنقيب 
مهند�سني  رف��ق��ة  دويل  خ��ب��ري 
وال��ت��ي   ، امل��ج��ال  يف  خمت�سني 
و  ال��زق��اق��ات  �سد  موقع  زارت 
على  مبدئيا  موافقتها  ب���دت  اأ
الدرا�سة  منحت  فيما  ال�سد،  بناء 
واملوؤ�س�سة  الوطنية  للموؤ�س�سة 
الوكالة  احلفر  و  بالتنقيب  املخولة 
 ANRH املائية  للموارد  الوطنية 
هيدروجيولوجية  بدرا�سة  لتقوم 
م�رسوع  اإجناز  بادرة  �ستوؤدى  و   ،
م�ساحة  زيادة  اإىل  الزقاقات  �سد 
معترب  بواقع  الزراعية  املنطقة 

الأرا���س��ي  ت��وزي��ع  �سيتم  ي���ن  اأ  ،
ملن  به  العمل  انطلقة  بعد  املجاورة 
ذات  يوؤكد  ال�ستثمار  يف  يرغب 

 – امل�سدر 

الــ ANRH كلفت 
بدرا�صة هيدروجيولوجية 

ل�صد الزقاقات ... 
اأكد  ال��ذي  الوقت  يف  هذا  يحدث 
ب�رسي  خليفة  احلاج   " التحرير   " ل�� 
باأن  �سابقا  العبادلة  بلدية  رئي�ض 
ح�سني،  ن�سيب  املائية  املوارد  وزير 
يف  ممثلة  فاعلة  مبجموعة  اجتمع  قد 
وكان  املعنية   الوزارة  مبقر  اإطارات 
م�ساكل  ح��ول  تبلور  قد  النقا�ض 
وال�سعبة  القا�سية  والظروف  املياه 
الأجيال  من  الكثري  عاي�سه  مللف 
ي�سيف  ن��ذاك  اآ اللقاء  ح�رس  وقد   ،
وكذا  التخطيط  مدير   – املتحدث 
املائية،  املوارد  ومدير  املالية  مدير 
من  عملية  بنقاط  اللقاء  فاأ�سفر 
املواطنني  اآم��ال  تنع�ض  اأن  �ساأنها 
للمع�سلة  احلل  من  بريقا  وتعطي 
باإر�سال  ال��وزي��ر  فاأكد   ، الأزل��ي��ة 
اإجناز  م�رسوع  تدر�ض  تقنية  جلنة 
���س��د ال��زق��اق��ات اجل��دي��د وال���ذي 
مفتاح   ، للملف  املتتبعون  ي��راه 
ومبعية   ، املياه  نق�ض  م�سكلة  حل  
درا����س���ات خم��ت�����ض من  م��ك��ت��ب 
قرار  �سيدعم  العا�سمة،  اجلزائر 
املكلفة  التقنية  اللجنة  ال��وزي��ر 
خبري  اإ�رساف  حتت  واحلفر  بالتنقيب 
خمت�سني  مهند�سني  رفقة  دويل 
الوزير  اأنفد  قد  وفعل   ، املجال   يف 
ذاته  امل�سدر  يقول  وزاري��ة  جلنة 
ال��زق��اق��ات  �سد  م��وق��ع  زارت    -

على  مبدئيا  موافقتها  واأبدت  بعد،  
الدرا�سة  منحت  فيما  ال�سد  بناء 
واملوؤ�س�سة  الوطنية  للموؤ�س�سة 
الوكالة  واحلفر  بالتنقيب  املخولة 
 ANRH املائية  للموارد  الوطنية 

هيدروجيولوجية  بدرا�سة  لتقوم 

راأي اخلبري االقت�صادي 
�صد  حول  عاليل  خمتار  الدكتور 

الزقاقات ... 
ك��م��ا ق���ال اخل��ب��ري الق��ت�����س��ادي 
ال��دك��ت��ور ع���ليل خم��ن��ار ل������ " 
الغربي عامة  اجلنوب  اإن   ،" التحرير 
وبالنظر  خا�سة  العبادلة  ومنطقة 
�ساحب  الذي  البيئي  التدهور  اإىل 
باملنطقة  املتعاقبة  اجلفاف  دورات 
ال�سكان  عدد  تزايد  عن  ف�سل   ،
وال�سغط  للماء  واحتياجاتهم 
ال�����س��دي��د ع��ل��ى امل����وارد امل��ائ��ي��ة 
يف  ا�ستغللها  �سعوبة  مع  املتاحة 
التكلفة  لرتفاع  الأحيان  بع�ض 
املياه  من�سوب  على  وللحفاظ 
من  العديد  يف  لفتنا  فقد  اجلوفية، 
اأجل  من  املحلية  ال�سلطات  املرات 
الأمطار  مياه  ح�ساد  تقنيات  اأخذ 
الهتمام  من  واف��را  ن�سيبا  لتاأخذ 
اجل��اف��ة  امل��ن��اط��ق  يف  ب��خ��ا���س��ة  و 
والتي  ال��غ��رب��ي  اجل��ن��وب  بناحية 
منها  ج��زءا  العبادلة  ه�سبة  تعد  
هطول  يف  ال�سديد  التذبذب  اإن    .
لفرتات  بغزارة  هطولها  و  الأمطار 
الأودية  اإثرها  على  ت�سيل  ق�سرية 
كبريا  جزءا  يفقد  اأن  بعد  وال�سعاب 
الرتبة  داخ��ل  اإىل  بالت�رسب  منها 
ي�ستفاد  ف��ل  بالتبخر  يفقد  اأو 
للتو�سع  حم��ف��زا  يعد  وه��ذا  منه 
وتختلف  املائي  احل�ساد  جمال  يف 

و  الأم��ط��ار  مياه  ح�ساد  اأ�ساليب 
باإختلف  كبرية  بدرجة  ال�سيول 
الدكتور  يقول  اإذ   ال�سائد  املناخ 
الأمثل  الأ�سلوب  اختيار   – عليل 
العبادلة  ملنطقة  ومناخيا  اقت�ساديا 
�سد  لبناء  الدرا�سة  تخ�سي�ض  و 
جدوى  ذا  العائد  ليكون  الزقاقات 
يجب  لذا  بيئية  ومنافع  اقت�سادية 
على  الأ�سا�سي  اجلهد  ين�سب  اأن 
عن  وال�سيول  الأمطار  مياه  ح�ساد 
الوديان  على  ال�سدود  اإقامة  طرق 
يف  املح�سودة  املياه  من  وال�ستفادة 
و�سد  الزراعي  ا�ستثمار  الإ جمال 
يف  للإن�سان  الأخ��رى  الحتياجات 
وبالعبادلة  عامة  الغربي  اجلنوب 
ذات  يقول  اأك��دُت  ولهذا  خا�سة، 
املتحدث – مرارا على اختيار وادي 
اإمكانية  جانب  اإىل  املياه  حل�ساد  قري 
لتحقيق  و  ب�سار  واد  مياه  و�سول 
املياه  ح�ساد  لتقنية  الهدف  ه��ذا 
اجليولوجية  التكوينات  و  بالعبادلة 
ذات  اجليمورفولوجية  املظاهر  و 
منطقة  يف  املياه  بح�ساد  العلقة 
املطرية  اخل�سائ�ض  و  العبادلة، 
موقع  اختيار  و  للمنطقة  املميزة 
اأودية  التقاء  مكان  الزقاقات  �سد 
اجلوانب  فيه  حتققت  اإذ   ، و�سيول 
اجليمورفولوجية  و  اجليولوجية 
مبا  ال�سد  لإق��ام��ة  الهند�سية  و 
بهذا  و  لل�سيول  مقاومته  يوؤمن 
�ستكون  ال�سد  ملو�سع  التحديد 
يعادل  م��ا  اأي  املنطقة  م�ساحة 
امل�ساحة  م��ن  تقريبا   )%  88  (
جرت  ذلك  وبعد  للعبادلةح  الكلية 
ميكن  ما  لتقدير  احل�سابية  العمليات 
باعتماد  الأمطار  مياه  من  ح�سده 
حديثة  ملحطة  املناخية  املعطيات 

 30 خلل  اأمطارها  معدل  بلغ  التي 
معدل  وبلغ   ) ملم   142.5  ( �سنة 
22.3 ( يوما  الأيام التي متطر فيها ) 
ي�سيف  املعطيات  هذه  �سوء  ويف 
الأم��ط��ار  حجم  بلغ   – امل��ت��ح��دث 
منطقة  ت�ستلمها  التي  امل�ساحية 
 ) مليون   600  ( للتغذية  العبادلة 
 ) % 74.4 م3 تقريبا اأي ما يعادل ) 
فيها  ت�سقط  التي  املنطقة  اإيراد  من 
الكلي  املجموع  من  بها  وت�سيل 
املتبخر  املاء  اأما  امل�ساحية  للأمطار 
فقد  ال�سد  اأمام  تاغيت  منطقة  من 
384020 ( م3 اأي ما ن�سبته )  بلغ ) 
املاء املجمع  % ( و بهذا ي�سبح   4.1
) 8967761 ( م3 ، خلل املدة التي 
ب�سد  ربطه  مت  اإذا  ال�سنة  فيها  متطر 
ح�سابات  اإمت��ام  بعد  و  ال��زق��اق��ات 
من  الهدف  حتديد  مت  املائي  احل�ساد 
يقول  روؤيتنا  كانت  لهذا  و  احل�ساد، 
تطوير  نحو   – الإقت�سادي  اخلبري 
اإذ ميكن زراعة  اأول  الزراعة كهدف 
العبادلة  ب�سهل   ) هكتار   32000  (
خلل   ، م3   )  7064800  ( لتحقيق 
ف�سل   ( امل��ح�����س��ول  من��و  ف�����س��ل 
طريقة  بامتاد  القمح  من   ) ال�سيف 
ومن  جهة  من  ه��ذا  بالر�ض  ال��ري 
الزقاقات  �سد  بناء  فهو  اأخرى  جهة 
الإن�سان  احتياجات  خمتلف  لتحقيق 
تبقى  ما  ن�سيبه  من  وكان  الخرى، 
البالغ  و  املح�سود  امل��اء  حجم  من 
درا�سات  ح�سب  م3  مليون   600
اخلربة.    اأهل  واآراء  املخت�سني  بع�ض 
�سدا  الزقاقات  �سد  يكون  هكذا  و 
قيمة  حمققا  و  كاملة  جلهة  نافعا 
ح�سب  الوطني،  للقت�ساد  م�سافة 

عليل خمتار  الدكتور  و�سف 

�صد الزقاقات ُو�صعت له اأول درا�صة غري متكاملة �صنوات االأربعينيات مت عادت املطالبة بتج�صيده على اأر�ض الواقع �صنوات الثمنينات،  يعترب �صد زقاقات من�صاأة يرجتى منها جدوى اقت�صادية 
رائدة تعود باملردودية النافعة  و التي �صتعك�ض الوجه االأخر لالنتعا�ض االإقت�صادي االأمر الذي �صي�صفي نقلة نوعية على املنطقة يف ظل الظروف التي تعي�صها البالد ؛وهذا ين�صهر يف بوتقة 

تنويع االإنتاج خارج دائرة املحروقات للم�صاعدة على جتاوز املرحلة االإقت�صادية الراهنة...

التدخل اجلمهورية  رئي�ض  ينا�صدون  وخرباء  امللف  "التحرير" تفتح 
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حـدث وال حـرج
عزل مدينة يف منغوليا 

بعد ت�صجيل اإ�صابة 
بالطاعون الدبلي

�صباب من اجللفة يوؤطرون زبائن الربيد املركزي باجللفة، 
ويطبقون �صروط التباعد ويقدمون املاء للزبائن يف مبادرة 

ا�صتح�صنها عمال وزبائن الربيد املركزي باجللفة.

صـــورة و تعــليق 

قررت ال�شلطات املنغولية عزل مدينة 
األيا�شتاي، يف اإقليم زافخان، بغربي 

البالد، بعد  اإ�شابة اأحد ال�شكان 
املحليني بالطاعون الدبلي.واأفادت 
وكالة االأنباء ال�شينية “�شينخوا”، 

نقال عن �شكان حمليني اأنه مت 
ت�شخي�س اأعرا�س الطاعون الدبلي، 

مثل احلمى وال�شداع واآالم الع�شالت، 
لدى �شخ�س يبلغ من العمر 39 عاما، 

بعد تناوله مع عائلته وجبة حلم 
حليوان “املرموط”، الذي يعترب من 

احليوانات الناقلة لهذا الطاعون.ومت 
عزل ال�شخ�س امل�شتبه يف اإ�شابته يف 

م�شت�شفى حملي، فيما األزمت ال�شلطات 
معه  توا�شلوا  ممن  اآخرين  اأ�شخا�س   9

باخل�شوع للحجر املنزيل.ويف وقت 
�شابق اأعلنت ال�شلطات املنغولية 

ت�شجيل اإ�شابة موؤكدة بالطاعون 
الدبلي بني الرعاة يف مدينة “بيان 
نور” من منغوليا الداخلية التابعة 

جلمهورية ال�شني ال�شعبية.

بوقادوم يوا�صل االإبهار..
وزير اخلارجية اجلزائري �شربي 
بوقادوم يوا�شل االإبهار من خالل 

اتقانه للعديد من لغات العامل فبعد 
الفرن�شية واالجنليزية واال�شبانية 

وااليطالية، فقد اأبدى الوزير 
متكنا كبريا يف اللغة الرو�شية خالل 

ت�شريحاته االأخرية 
التي دارت حول 
االأزمة الليبية.

االأمم املتحدة: 
واإرهابي  مرتزق  األف   15

دخلوا ليبيا عرب 
تركيا

ك�سف تقرير للأمم املتحدة اأن عدة دول اأعربت 
عن قلقها ب�ساأن و�سول اآلف من اإرهابيي 
داع�ض والقاعدة اإىل ليبيا، عرب تركيا لدعم 

حكومة فايز ال�رساج.وذكرت جلنة جمل�ض الأمن 
التابعة للأمم املتحدة ب�ساأن ليبيا اأن ما 

بني 7000 و15000 مرتزق واإرهابي من �سوريا دخلوا ليبيا 
عرب تركيا للقتال اإىل جانب حكومة الوفاق الوطني برئا�سة فايز ال�رساج �سد اجلي�ض الوطني 
الليبي، بقيادة امل�سري خليفة حفرت.واأعربت املنظمة الأممية عن قلقها ب�ساأن التقارير التي تفيد 

باأنه مت نقل 7000 – 15000 مقاتل من �سمال غرب �سوريا اإىل العا�سمة طرابل�ض عرب تركيا.
وتابع “لي�ض من الوا�سح حتى الآن ما اإذا كان هوؤلء املقاتلون ال�سوريون يف الأ�سل اأع�ساء يف 
جمموعات اإرهابية مدرجة يف قائمة العقوبات ال�سورية. داع�ض ما زال قادرا على البقاء، بينما 

كانت القاعدة ترت�سخ يف املجتمعات املحلية ويف ال�رساعات”.

خليدة تومي كانت ◄
ت�صت�صري املناعي يف كل 

كبرية  و�صغرية 

 لقاء �شابق �شاحب اأغنية  "واهلل ياغالية"  
الفنان عبد اهلل مناعي،  ترفع عن احلديث 
عن نف�شه، لكن التحرير اجلزائرية اأ�شرت 
على اأن يخرج  عن �شمته و يك�شف عن �شّر 

عالقاته مع م�شوؤولني كبار من وزراء، خا�شة 
و اأن عبد اهلل مناعي يوم افتتاح تظاهرة 
ق�شنطينة عا�شمة الثقافة العربية،  كان 
برفقة وزير الثقافة االأ�شبق ملني ب�شي�شي 
الذي تويف موؤخرا ، و قال عبد اهلل مناعي 

اأن خليدة تومي مثال كانت ت�شت�شريه يف كل 
كبرية و �شغرية، وت�شتمع اإىل اآرائه، م�شيفا 
بالقول اأن الفنان االأ�شيل ال يهمه جمع املال 

و و�شعه يف اجليب، لكن يجب ان تكون له 
�شمعة فنية نظيفة وحمرتمة، و عن نف�شه 

قال عبد اهلل مناعي: لنا غرية على اجلزائر، 
و منذ اأن كنا يف �شفوف الك�شافة االإ�شالمية و 

نحن ننا�شل من اجل اجلزائر، و م�شوؤولني عن 
م�شتقبل هدا ال�شباب بالن�شح له واإر�شاده حتى 

ي�شق طريقه باأمان.

اإ�صابة “مقري” بوباء 
كورونا

اأعلن املكتب التنفيذي الوطني حلركة 
جمتمع ال�شلم، يف بيان من�شوب له عن اإ�شابة 

رئي�س حم�س “عبد الرزاق مقري ” بفريو�س 
كورونا امل�شتجد، دون حتديد مكان اإقامته �شواء 

بامل�شت�شفى اأو 
املنزل لتلقي 

العالج الالزم .

 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
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.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP الوكالة الوطنية للن�شر واالإ�شهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�س:021.73.95.59

ميثاق �شرفنا االإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب
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ع املوؤّلف كتابه اإىل ثلثة اأق�سام رئي�سة،  يوزِّ
التحولت  راهن  تناول  متهيد  عن  ف�سل 
فيها  ح��اول  وخامتة  املنطقة،  يف  الدينية 
التطّرق اإىل م�ستقبل اأو�ساع �سعوب غرب 
الباحث  ي�سّلط  الأول  الق�سم  يف  القارة. 
بالرتاث  الن�سغال  دواع��ي  على  ال�سوء 
الدرا�سات  يف  اإفريقيا  غرب  لدول  الديني 
ال�سويف  الإ���س��لم  َيلقى  حيث  الغربية. 
ُيطَلق  اأو ما  املعا�رس،  التاريخ  الإفريقي يف 
الغربية ب�سكل تعميمي  الأبحاث  عليه يف 
الأو�ساط  يف  ترحيًبا  الأ�سود"،  "الإ�سلم 
قابل  اإ�سلما  بو�سفه  الغربية،  ال�سيا�سية 
فهو  الغربية.  الهيمنة  مراد  وفق  للتطويع 
اآيج'/'الع�رس  )'النيو  معتقدات  �سنف  من 
الراهن  يف  ج��ة  وامل��روَّ الرائجة  اجل��دي��د'(، 
لتحويل  م�ساٍع  �سمن  وذل��ك  املعا�رس. 
الثقافة الإفريقية اإىل ثقافة َمْتَحفية جتارية 
قابلة للعر�ض، ومن َثّم للبيع وال�رساء، كما 
هو جار مع ثروة املخطوطات يف تومبكتو 
احلفاوة  تلك  للمنطقة.تاأتي  القدمية  والآثار 
الإ�سلم  من  وتخويف  تنفري  مقابل  يف 
بو�سفه  ُي�سّمى،  كما  اأو�سطي"  "ال�رسق 
م�سوبا مب�سحة جهادية ون�سالية. اإذ يلحظ 
الباحث وجود حماولت جادة من توجهات 
ال�سحراء  جنوب  م�سِلمي  لإبعاد  فرن�سية 
وحماولة  العربية،  املغاربية  حا�سنتهم  عن 
عمق  يف  ال�سارب  التوا�سل  طريق  قطع 
ما  اختلق  على  بالعمل  وذل��ك  التاريخ، 
"الزجنية الأ�سلية" يف مقابل  ُي�ْسبه الهوية 

الهوية "الإفريقية الإ�سلمية".
يف  الأ�سود"  "الإ�سلم  ُيعَر�ض  ما  فعادة 
و"الإ�سلم  املغاربي"  "الإ�سلم  مقابل 
اخلليجي"،  و"الإ�سلم  اأو�سطي"  ال�رسق 
الفريقي  الإ�سلم  لنتزاع  حماولة  وهي 
الباحث  ُي���رِبز  الطبيعية.  حا�سنته  م��ن 
املدر�سة  اأف��ع��ال  ب��ني  الت�سابه  اآم�����س��ال 
واملدر�سة  الفرن�سية  الأنروبولوجية 
هذا  لعِب  يف  الإجنليزية  الأنروبولوجية 
اأو  ال�ستعمارية  الفرتة  اإبان  �سواء  الدور، 
الثنائيات  اأّنتلك  الكاتب  ًحا  لحقا.مو�سّ
على  تطغى  التي  امل�سّللة،  والتفريعات 
املنظور الغربي يف قراءة الإ�سلم يف دول 
اإفريقيا، غالبا ما طم�ست التنوع يف الطرق 
واجلماعات )القادرية والتيجانية والأحمدية 
يف  وح�رستها  واملهدوية...(  وال�سنو�سية 
املقاربة  اأّن  كما  مغَلقة.  مانوية  ثنائيات 
اأو  تتغا�سى،  ما  الباحث غالبا  ِوفق  الغربية 
حتّقر، من الدور ال�سويف اجلليل يف مقاومة 
منيعا  �سّدا  ووقوفه  الغربي،  امل�ستعِمر 
عرف  فقد  الإفريقية.  للهوية  امل�سخ  اأم��ام 
الدينية  احلركات  من  العديد  اإفريقيا  ف�ساء 
وال�سوفية الوطنية التي جابهت املخّططات 
املوؤلف  يلحظه  ما  ذل��ك  ال�ستعمارية. 
الغربي،حيث  ال�ستعماري  الغزو  اآثار  مع 
املقاِومة  اجلهادية  احلركات  اجتثاث  جرى 
عثمان  حركات  مع  ال�ساأن  لل�ستعمار،كما 
فوطي  �سعيد  بن  عمر  واحل��اج  ف��ودي  بن 
املمالك  بتفكيك  توري.طورا  و�ساموري 
ا�ستعمارية،  ب��اإدارات  وا�ستبدالها  القائمة 
نخبها  بتدجني  اإفريقيا  يف  بالتحكم  وتارة 
الفكرية وتطويعها لغاياتها، كما ال�ساأن يف 

�سمال نيجرييا وال�سينغال.

الدينية  الف�ساءات  اأّن  اآم�سال  ُيربز  وباملثل 
للقمع  عر�سًة  كانت  الإ�سلمية  غ��ري 
البلدان.  العديد من  اأي�سا يف  ال�ستعماري 
يف  دينيةن�سالية  حركة  �سيت  ذاع  فقد 
الأنروبولوجيني  ال��دار���س��ني  اأو���س��اط 
وهي  والبحث،  الهتمام  من  ا  حظًّ ونالت 
يتعّلق  كيمبانغو.  �سيمون  كني�سة  حالة 
يد  على  تاأ�ّس�ست  م�سيحانية  بحركة  الأمر 
احتلل  )اإّبان  متدّين  وطنّي  كنغويل  �ساب 
بلجيكا الكونغو، التي ُت�سّمى اليوم الزايري، 
وذلك يف اأواخر القرن التا�سع ع�رس(. ترّبى 
بتعاليم  متاأّثر  عائلي  و�سط  يف  كيمبانغو 
روؤية  �ساحب  املعمدانيني،وكان  املب�رّسين 
وحمّلية  م�سيحية  عنا�رس  بني  جتمع  دينية 
على  القدرة  ِمثل  اإفريقي،  بطابع  م�سوبة 
وموؤمنة  املنتظر،  والإميانباملخّل�ض  الإ�سفاء 
الأبي�ض.  ال��غ��ازي  م��ن  اإفريقيا  بتحرر 
ن�ساليا  طابعا  الدينية  دع��وُت��ه  اّت��خ��ذت 
اعتقال  مّت  ولذلك  لل�ستعمار،  مناه�سا 
بالإعدام،  حكٌم  عليه  و�سدر  كيمبانغو 
حّوله ملك بلجيكا حينها اإىل �سجن موؤبَّد. 
قْيد  1951،وهو  �سنة  وبرحيل كيمبانغو، 
ازدادت  بل  احلركة  ترتاجع  العتقال، مل 
ال�سيا�سيوت�سّبثا  ن�سالها  اإ���رسارايف 
حتّققالن�رس  حتى  الوطنية،  باأهدافها 
دولة  ا�ستقلل  باإعلن   1960 �سنة 
اإق��رار  ح�سل  َث��ّم  وم��ن  الكونغو، 
ر�سميا  توّجهادينيا  الكيمبانغية 
ُعّد  العهد  ذلك  الدولة، ومنذ  يف 
كيمبانغو خملِّ�سا دينيا وزعيما 
اإفريقيا،وعلى  ففي  وطنّيا. 
وجه العموم، ظهرت حركات 
اأهلية اأعادت �سياغة الرتاث 
الحتكاك  اإّب���ان  ال��ّدي��ن��ي، 
الكاثوليكي  بامل�ستعِمر 
حد  والربوت�ستانتي،على 
�سواء، وكّيفت عنا�رسه 
خل�سية  روؤى  وف��ق 
اأكر الت�ساًقا باملخيال 
ال��ّدي��ن��ي��ل�����س��ع��وب 

القارة.
م�����ا ي���ر����س���ده 

الثاين  الق�سم  الباحثفي 
املخيال  يف  �رساعا  ثمة  الكتاب،اأّن  من 

جتري  الإفريقي،  املخيال  وحول  الإفريقي 
بني  ال�سحراء،  وراء  ما  اإفريقيا  يف  اأحداثه 
ف�ساء  ليحتكر  جاهدا  ي�سعى  غربي  توّجه 
املنطقة على م�ستوى عملي وعلى م�ستوى 
م�ساراته؛  توجيه  َثّم  ومن  رم��وزه،  تاأويل 
وغري  العنا�رس  متنّوع  ج��دي��ٍد،  وت��وّج��ٍه 
متنا�سق، اأحيانا ُيظفى عليه طابع التطرف، 
وقد  والت�سّي�ض.  بالوهابية  ُينعت  واأخ��رى 
املنطقة  يف  والبحِث  املتابعِة  قّلُة  جعلت 
الفرن�سية  الغربية،  ال��دائ��رة  خ��ارج  من 
تاأتي  جَة  واملروَّ الرائجَة  حتديدا،ال�سورَة 
من طرف واحد وتعرّب عن قراءة م�سحونة 

مب�سامني �سيا�سية وا�سحة.
التلعب نف�سه جرى �سابقا يف بلد املغرب 
الكبري بتفاوٍت، من خلل امل�سعى الفرن�سي 
خللق "الظهري الرببري" يف مقابل "العن�رس 
ِفيت على الأّول ملمح  اأُ�سْ العربي". حيث 
الثاين ملمح  الدميقراطية والنفتاح وعلى 
اخلطة  الواقع  يف  وهي  والت�سّلط.  الت�سّدد 
يف  �سيما  اُّتبعت  التي  ذاتها  ال�سيا�سة 
ال�سينغال.  اإىل  بحذافريها  ُنقلت  ثم  اجلزائر 
الفرتة  اإبان  �سهدت  فقد  مايل،  اجلارة  اأما 
كان  با،  هامباطي  اأمادو  ال�ستعماريةبروز 
حماه  ال�سيخ  يرتاأّ�سها  طريقة  اأن�سار  من 
الله، املعروف ب� "ال�سيخ هامالله"، مَتّ اعتقاله 

الإدارة  مع  تعاون  فرن�سا.وبعد  اإىل  ونفيه 
املنا�سلة  احلركات  قمع  يف  ال�ستعمارية 
خلل فرتة اخلم�سينيات،اأم�سى مقبول من 
يف  تويّف  اأن  اإىل  الفرن�سية،  ال�سلطة  ِقبل 

الت�سعينيات يف فرن�سا.
ا�سرتاتيجية  على  ال�ستغال  ب��داأ  لقد 
والع�سائرية  الَقَبلية  املكّونات  بني  التفريق 
الإ���س��لم  م��ن  التهوين  ع��رْب  الإفريقية 
العربي  احلرف  من  ا،والتحقري  اأنروبولوجيًّ
الأفارقة. اأو�ساط  يف  العربية  اللغة  ومن 
مر�سال  الأنروبولوجي  مدر�سة  مع  وذلك 
الإ�سلم  يف  راأت  ما  غالبا  التي  غريول، 
واجلمود  الركود  لأو���س��اع  دعماو�سندا 
بتربيرات  متعّللة  الإفريقية،  الثقافات  يف 
طلبة  بني  التواكل  تف�ّسي  مثل  �سطحية 
على  يعي�سون  الذين  القراآنية،  املدار�ض 
ح�سب  ��ب  وال��ت��ك�����سّ ال�����س��دق��ة 
ودون  ت�سّورها، 

ان��ت��ق��اد 
ال���ع���ام���ل الأج��ن��ب��ي 

للن�ساط  تعطيله  وعمق  ال�ستعماري 
النتقاد  هذا  وترية  ازدادت  املجتمعي.وقد 
يف  ديني  كمناف�ض  بظهوره  للإ�سلم 
لة. املنطقة، يقارع احلركات التب�سريية املتغوِّ
اإفريقيا  غ��رب  يف  العربية  الّلغُة  كانت 
املعرفة  لغة  اأن كانت  بعد  الأبرز،  ال�سحّيَة 
العربيَة  ال�ستعماُر  حّول  فقد  والثقافة. 
بلدان  لغات  عام،يف  بوجه  العربي  واحلرَف 
التمائم  لكتابة  لغة  اإىل  ال�سحراء،  وراء  ما 
وبالتايل  والتعاويذ.  قى  والرُّ والطل�سم 
باتت اللغة العربيةعنوان التخّلف واجلمود، 
ُيزَدرى من يحر�ض على تعّلمها، يف مقابل 
�ساأن  من  اأُعلي  التي  الأوروب��ي��ة  اللغات 
التي  الهجمة  للحّق،فاإّن  واإحقاقا  متعلِّمها. 
ر�سد اآثارهاجان-لو اآم�سال،كان فيها جانب 
البلدان  يف  الديني  فالتعليم  ال�سّحة،  من 
،ترّدى  ال�ستعمارية  الفرتة  اإّبان  الإفريقية 
اإىل م�ستوى فاجع، وافتقر اإىل اأدنى املعايري 
البيداغوجية، ناهيك عن خلّوه من امل�سامني 
مناف�ض  غربّي  تعليم  مقابل  يف  املعرفّية، 
التب�سريية  الإر�ساليات  مه  تقدِّ ومتطّور، 

الغربية ب�سكل ُمغٍر.
يف ظّل ا�ستداد اأوار احلملة التي تعّر�ست لها 

العربية والثقافة الإ�سلمية يف بلدان غرب 
اإفريقيا، برَزالأنروبولوجي الربيطاين جاك 
على  حمل  الذي   )1919-2015( غودي 
تطور  مينع  �سعواء،كونه  حملة  الإ�سلم 
حول  فيه  الدرا�سة  لتمحوِر  النقدي  الفكر 
ا التخّلف  كتاب مقّد�ض وفق تقديره. مف�رّسً
ل  ديني  بعامل  الإفريقية  الأو�ساط  يف 
غري،ومتغا�سيا عما اقرتفته يد امل�ستعمر من 
تدمري بنيوي لن�سيج املجتمعات الإفريقية.
جورج  الفرن�سي  الأنروبولوجي  الباحث 
بالنديه نف�سه ذهب هذا املذهب يف اعتبار 
الإفريقي،  للتطّور  عرقلة  عن�رس  الإ�سلم 
�سيما بعد متابعته، خلل فرتة اخلم�سينيات 
ليبو  القراآين يف  املا�سي،التعليم  القرن  من 
اول  حمايد  بالنديه  كان  ما  بال�سينغال. 
نزيها ِليجروؤ على العرتاف بالتدمري الهائل 
للإن�سان الإفريقي اإبان الفرتة ال�ستعمارية، 
اهتدائهم  �سحايا  ال�سينغاليني  اعترب  حيث 
اإيديولوجية  طروحات  وه��ي  للإ�سلم، 
يف  مهجورة  اليوم  باتت  مغر�سة 
الباحثني  اأو�ساط 
الج��ت��م��اع��ي��ني 

والأنروبولوجيني، 
النهو�ض  باعتبار 
فعٌل  ه��و  املجتمعي 
البنية  داخل  من  منبثٌق 
وعي  وه��و  الأ�سلية، 
عنا�رس  اإىل  م�ستنٌد 
ل��دى  العميقة  امل��خ��ي��ال 

ال�سعوب.
ج��ان-ل��و  ال��ب��اح��ث  ي�سّلط 
مدر�سة  على  ال�سوَء  اآم�سال 
مر�سال غريول الأنروبولوجية 
الإ���س��لم  ازدراء  مييزها  التي 
�سغل  ف��ق��د  جم��ح��ف.  ب�سكل 
 )1956 �سنة  )امل��ت��وف��ى  غ��ري��ول 
لدىال�سلطات  م�ست�سار  من�سَب 
تفكيك  مهّمة  توىّل  ال�ستعمارية. 
اأّي  من  وتنقيته  ال��دوغ��ون  جمتمع 
قادة  اإبعاد  خلل  من  اإ�سلمي،  نف�ٍض 
مهّمني وعزلهم مثل احلاج عمر وحفيده 
كّل  طم�ض  مهّمته  يف  وحاول  التيجاين. 
نف�ض ديني وطني من املجتمع الذي توىل 
متابعته.كانتالباحثة الأنروبولوجية جرمان 
التابعة  جمموعةالبحث  �سمن  دي��رتلن 
معه،  املتعاونات  واإحدى  غريول،  ملر�سال 
يروي  �سنة1999.  توّفيت  فرن�سية  وهي 
�ساأن  من  تهّون  كانت  اأنها  اآم�سال  جان-لو 
الت�سّول  ظواهر  وتعترب  الإفريقي  الإ�سلم 
�سبيل  على  امل��ايل،  املجتمع  يف  والفجور 
هذه  تبّني  مّت  وقد  الإ�سلم.  ب�سبب  املثال، 
ال�سحافة  ِقبل  من  وترويجها  الدع��اءات 
املنطقة.  يف  ودعاته  الدين  علماء  �سّد 
عن  فيلم  اإخ��راج  اأثناء  اأّن��ه  اآم�سال  ي��روي 
الرتاث املايل، من ِقبل بع�ض التابعني لهذه 
مّت  ديرتلن،  جرمان  عليه  اأ�رسفت  املدر�سة، 
تغييب كافة م�ساهد امل�ساجد والزوايا عمًدا 

مع اأّن املنطقة تعّج بهذه املعامل.
الذي  الكتاب  من  الثالثوالأخري  الق�سم  يف 
نعر�سه، يتحّدث اآم�سال عن نظرة جتارية يف 
مقاَربة علقة الإ�سلم التاريخية باملنطقة، 
املوؤلفات  من  العديد  خللها  من  حاولت 
الو�سيطة  بالفرتة  املن�سغلة  الفرن�سية 
الدور  طم�ض  اإفريقيا،  غرب  يف  للإ�سلم 
النا�سئ  ال�سيا�سي  والتنظيم  احل�ساري، 
بفعل التاأثري الإ�سلمي. كما يورد اآم�سال 
والرّحالة  الدار�سني  اأ�سماء  من  �سل�سلًة 
العاملني  والإثنوغرافيني  وال�سحافيني 

ينعتهم  ال�ستعمارية،  احلقبة  اأث��ن��اء 
على  ال�ستعماري"  "النهب  مبمار�سة 
م�ستوى معريف. �ساغ هوؤلء معرفًة حول 
التوظيف  منها  الغر�ض  اإفريقيا،كان  غرب 
تلك  اعتمدت  وقد  ال�سيا�سي.  ال�ساأن  يف 
بالأ�سا�ض  اإفريقيا  ب�ساأن  رة  املحوَّ املعارف 
املنطقة،مثل  عن  مغربية  عربية  ترجمات 
ال��رح��م��ان  لعبد  ال�سودان"  "تاريخ 
امللوك  ذكر  يف  الفّتا�ض  ال�سعدي،و"تاريخ 
ملحمود  الّنا�ض"  واأكابر  اجليو�ض  واأخبار 
لبن  الن�سيان"  و"تذكرة  التنبكتي،  كعت 
الأعمال  هذه  نقل  اأّن  والواقع  املختار. 
حا�سما  مّثلرّدا  قد  الفرن�سية  اإىل  الثلثة 
ت�سّكلت  التي  الغربية،  الدعاوى  على 
اأّن  التاريخ"،  يف  "العقل  يف  هيغل  منذ 
بدون  �سعوب  هي  الإفريقية  ال�سعوب 

كتابة، وبدون تاريخ، وبدون دولة.
بع�ض  اآم�سال  ي��ورد  الِق�سم  ه��ذا  �سمن 
الطابع  ن��زع  يف  امل��ع��ا���رسة  امل��ح��اولت 
الإ�سلمية  امل��ع��ارف  ع��ن  ال�ستعماري 
املخزون  اإدراج  يعيد  مبا  اإفريقيا،  غرب  يف 
اأرحب.  جمال  �سمن  للمنطقة  احل�ساري 
ع�سمان  ال�سينغايل،الأ�ستاذ  ح��اول  فقد 
الإفريقي  العقل  �سياغة  كني،اإعادة  عمر 
�سيما يف كتابه  الغربية،  املعايري  من خارج 
"املثقفون غري الناطقني باللغات الأوروبية" 
الكّتاب  جممل  م�ستعيدا   ،2003 املن�سور 
اأو  بالعربية،  اأعمالهم  دّونوا  الذين  الأفارقة 
اعتمدوا اخلّط العربي عرب اللغات الإفريقية 
لتدوين الثقافة املحّلية. اأبرَز ع�سمان عمق 
والعامل  اإفريقيا  غرب  اإ�سلم  بني  ال�سلة 
العربي، وهي علقة قدمية ترمي بجذورها 

اإىل مطلع القرن العا�رس امليلدي.
عن  الكتاب  خامتة  يف  اآم�سال  يغفل  ل 
على  واجلزائري  املغربي  ال�ستغال  اإب��راز 
اجل��وار  دول  مع  التعليمي  التعاون  دع��م 
الطلب،  با�ستقبال  ���س��واء  الإف��ري��ق��ي، 
واإقامة  التعليمية،  املوؤ�س�سات  بدعم  اأو 
خلق  بق�سد  امللتقيات،  املهرجانات،وعقد 
روؤية مناق�سة للتطّرف الذي ي�سّوه املنطقة. 
يذهب  املنطقة  مل�ستقبل  ا�ست�رسافه  ويف 
الإفريقي  الإ�سلم  اأّن  اإىل  اآم�سال  الباحث 
التحرر  يف  مهّما  دورا  لعب  قد  ال�سويف 
من ال�ستعمار، وهو اليوم يلعب دورا مماثل 
رغم  احلا�سلة،  النحرافات  من  التحرر  يف 
اختلق  من  يجري  ما  ظل  يف  املهّمة  ثقل 
ثنائية يف الإ�سلم الإفريقي، اإحداها ملئمة 

للغرب واأخرى مناوئة له ومنبوذة.
الأفارقة..  "اإ�سلم  اآم�سال  جان-لو  موؤلف 
امل��وؤل��ف��ات  م��ن  ه��و  ال�سويف"  اخل��ي��ار 
الأعمال  قراءة  تعيد  التي  املهّمة،  العلمية 
دقيق  ب�سكل  الغربية  الأنروبولوجية 
عمٌل  وهو  الإفريقي،  الف�ساء  يف  ولفت 
ر�سنٌي ين�ساف اإىل �سل�سلة الأعمال اجلادة 

للفكر الغربي.
اآم�سال  ج��ان-ل��و  ــف:  املــوؤلِّ عن  نبذة 
الدرا�سات  مدر�سة  يف  اأبحاث  مدير  هو 
وهو  بفرن�سا.  الجتماعية  للعلوم  العليا 
الإفريقية".  الدرا�سات  "دفاتر  دورية  مدير 
اإىل  ُترِجمت  الأعمال  من  العديد  اأ�سدر 
الهوية  "اأنروبولوجيا  لغات خمتلفة منها: 
املعا�رس"  الإفريقي  و"الفن  اإفريقيا"  يف 

الغرب". و"النف�سال عن 
الكتاب: اإ�سلم الأفاِرقة.. اخليار ال�سويف.

اآم�سال. تاأليف: جان-لو 
)ميلنو(  ميلتيمي  من�سورات  النا�رس: 

الإيطالية'. 'باللغة 
.2020 الن�رس:  �سنة 

ال�سفحات:147�ض. عدد 

االأنرثوبولوجيا الفرن�صية واالإ�صالم االأ�صود تاريخ من االنتهاكات
ين�صغل كتاب جان-لو اآم�صال املعنون بـ"اإ�صالم االأفاِرقة" بالبحث االأنرثوبولوجي، ومبراجعة املقوالت االأنرثوبولوجية يف منطقة غرب اإفريقيا ويف دول 
�ض يف املنطقة، وعلى دراية عميقة باأو�صاعها الدينية واالجتماعية. يكت�صب الكتاب قيمته  ما وراء ال�صحراء االإ�صالمية. وهو موؤلف لباحثغربي متخ�صّ
العلمية من مقاربته النقدية لالأنرثوبولوجيا اال�صتعمارية وما بعد اال�صتعمارية يف املنطقة، يف مبحث لطاملا انغم�ض يف املهّمات االأمنية والتقارير املخابراتية 

طيلة الفرتة اال�صتعمارية.

عزالدين عناية

اأدرجتهم �صمن القائمة احلمراء

فرن�صا ُتلزم اجلزائريني باإجراء اختبار "كورونا" قبل دخول اأرا�صيها
اأدرجت ال�صلطات الفرن�صية اجلزائريني الوافدين عليها، �صمن اجلن�صيات الواجب 

توفرها على اختبارات طبية حديثة، تثبت عدم اإ�صابتهم بفريو�ض كورونا 
امل�صتجد، و هو االأمر الذي ا�صرتطته على امل�صافرين الوافدين من 16 دولة.
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اأعلن امل�ست�سار لدى رئي�ض اجلمهورية، 
واجلالية  اجلمعوية  باحلركة  املكلف 
الوطنية باخلارج نزيه برم�سان بوهران 
امل�ستوى  على  جمعية   2.635 اإعتماد 
الفرتة  يف  �سهر  ظ��رف  يف  الوطني 
الأخرية من بني اأزيد من 4.000 ملف 
اجلهات  اأم��ام  اأودع��ت  تاأ�سي�ض  طلب 
اجلديدة  الت�سهيلت  اإطار  يف  املعنية، 

املعتمدة يف املجال.
ت�ساوري  لقاء  خلل  برم�سان  وقال 
اجلمعوية  احلركة  عن  مبمثلني  جمعه 
اأنه  اأحمد،  بن  التفاقيات حممد  مبركز 
مت يف ظرف �سهر ت�سجيل اإيداع ملفات 
تاأ�سي�ض اأزيد من 4.000 جمعية على 
 2.635 اعتماد  الوطني"مت  امل�ستوى 
الدرا�سة،  طور   1376 وتوجد  منها 
فيما مت رف�ض ملفات 341 جمعية ومت 

تبليغ الرف�ض لأ�سحابها".
مدة  تقلي�ض  ق��رار  باملنا�سبة  وذك��ر 
اعتماد  ط��ل��ب��ات  م��ل��ف��ات  درا���س��ة 

اتخذته  الذي  اأيام   10 اإىل  اجلمعيات 
جوان  �سهر  بداية  الداخلية  وزارة 
من  للكثري  الفارط،وت�سهيلها 
عائقا  كانت"ت�سكل  التي  الإج��راءات 
يف ال�سابق"اأمام اعتماد اجلمعيات، كما 

قال.
وذكر امل�ست�سار لدى رئي�ض اجلهورية 
واجلالية  اجلمعوية  باحلركة  املكلف 
التي  بالأهمية  ب��اخل��ارج،  الوطنية 
عبد  ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�ض  يوليها 
يف  املدين  املجتمع  لدور  تبون  املجيد 
اجلزائر  وبناء  الت�ساركية  الدميقراطية 

اجلديدة.
وقال برم�سان يف هذا ال�ساأن اأن"رئي�ض 
اأهمية  على  دائما  يوؤكد  اجلمهورية 
عمله  تطوير  واأهمية  املدين  املجتمع 
املجتمع  لدور  البالغة  الأهمية  ويويل 
الت�ساركية  الدميقراطية  يف  امل��دين 
اىل  م�سريا  اجلديدة"،  اجلزائر  وبناء 
جتّلى  ميدانيا  الإرادة  هذه  جت�سيد  اأن 
م��ن خ��لل الإج����راءات 
تقوم  التي  الت�سهيلية 
بتنفيذها وزارة الداخلية 

واجلماعات املحلية.
حر�ض  اإىل  اأ���س��ار  كما 
على  اجلمهورية  رئي�ض 
املجتمع  مع  التوا�سل 
املدين الذي يخاطبه من 
بو�سائل  لقاءاته  خلل 
ء  �سفا لإ " ، م عل لإ ا
ال�سفافية على القرارات 
م�ستقبل  وحول  املتخذة 
وال�سيا�سات  اجل��زائ��ر 
تنتهجها  التي  املتبعة 
املجتمع  واإ�رساك  الدولة 
التفكري،  يف  امل����دين 
ت�سورات  و���س��ع  يف 

مل�ستقبل اجلزائر".

 لوؤي ي

تداعيات "كوفيد 19" واإجراءات احلجر وراء انكما�ض االقت�صاد الوطني
ت�سببت تداعيات "كوفيد 19" واإجراءات 
انكما�ض  يف  ال��ع��ام  ال�سحي  ال��ع��زل 
باملائة   3.9 بن�سبة  الوطني  القت�ساد 
يف الربع الأول من العام احلايل، بعد منو 
بن�سبة 1.3 باملائة يف نف�ض الفرتة من عام 

.2019
يف  للإح�ساء  الوطني  ال��دي��وان  وق��ال 
بن�سبة  انكم�ض  الطاقة  قطاع  اإن  بيان، 
الأوىل  الثلثة  الأ�سهر  يف  باملائة   13.4
من عام 2020، اأي ما يقرب من �سعف 
النكما�ض الذي بلغ 7.1 باملائة قبل عام.

بن�سبة  املحروقات  عائدات  وانخف�ست 
26 باملائة يف الأ�سهر الثلثة الأوىل من 
العام ب�سبب تراجع الإنتاج وال�سادرات، 
العاملية  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض  وكذلك 
اأثر  الذي  كورونا  فريو�ض  تف�سي  جراء 

على الطلب العاملي.
عطار  املجيد  عبد  الطاقة  وزي��ر  وق��ال 
تتوقع  اجلزائر  اإن  املا�سي،  الأ�سبوع 
 23 اإىل  والغاز  النفط  اإي��رادات  هبوط 
 ،2020 اجل��اري  العام  يف  دولر  مليار 
مقابل 33 مليار دولر يف العام املا�سي 

.2019
دفع  مما  امل��ايل،  ال�سغط  من  ذلك  وزاد 
احلكومة اإىل خف�ض الإنفاق العام واإرجاء 
م�رسوعات ا�ستثمارية خططت لتنفيذها 
منها  رئي�سية  قطاعات  يف  العام  هذا 

الطاقة.
يف  ال�سلطات  تعلن  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
اإنعا�ض اجتماعي  ال�سهر املقبل عن خطة 
تقليل  اإىل  تهدف  جديدة،  واقت�سادي 
القطاع  وتطوير  الطاقة  على  العتماد 

غري النفطي.
احلجر  اإج���راءات  ال�سلطات  وفر�ست 
العام  هذا  من  �سابق  وقت  يف  ال�سحي 
كورونا  ف��ريو���ض  انت�سار  م��ن  للحد 
جميع  يف  النمو  اأ�سعف  مما  امل�ستجد، 

القطاعات تقريبا.
 -2.8 اخلدمات  قطاع  يف  النمو  وبلغ 
خم�سة  منوه  بعد  الأول،  الربع  يف  باملائة 
باملائة يف الأ�سهر الثلثة الأوىل من عام 

.2019
والت�سالت  النقل  قطاع  وانكم�ض 
بن�سبة 4.8 باملائة مقابل منوه بن�سبة 5.3 

قطاع  �سجل  بينما  املا�سي،  العام  باملائة 
يف   +4.9 مقابل  باملئة   -0.5 ال�سناعة 
املائة خلل الفرتة بني يناير ومار�ض من 

العام املا�سي.
اإن  للإح�ساء  الوطني  ال��دي��وان  وق��ال 
"انخفا�سا  �سجل  القت�سادي  الن�ساط 
الو�سع  واإن  الأول،  الربع  خلل  معتربا" 
"تفاقم... ب�سبب الأزمة ال�سحية العاملية".
�سلبا  الر�سمية  ال�رسف  اأ�سواق  وتاأثرت 
القت�ساد؛  �رسبت  التي  الركود  بحالة 
الدولر  مقابل  متا�سكه  الدينار  فقد  اإذ 
والورو يف تعاملت البنوك، كما تراجع 

احتياطي النقد الأجنبي للبلد.
اأن  فيفري  مطلع  اجلزائر يف  بنك  واأعلن 
الأجنبية  العملت  من  النقد  احتياطيات 
انخف�ست اإىل 62 مليار دولر يف نهاية 
دولر يف  مليار   80 نحو  مقابل   ،2019
نهاية 2018 و97 ملياراً يف نهاية 2017.
املالية �سنة  وتوّقعت احلكومة يف قانون 
مليار   40 اإىل  الحتياطي  تراجع   2020

دولر مع نهاية العام اجلاري.
لوؤي ي

توقعات بهبوط اإيرادات النفط والغاز اإىل 23 مليار دوالر يف 2020

لوؤي ي
--------------------

الفرن�سي،  ال����وزراء  رئي�ض  ك�سف 
�ستطلب  فرن�سا  اأن  كا�ستك�ض،  جان 
فحو�سات كورونا للم�سافرين القادمني 
من 16 دولة، من بينها �ست دول عربية.
والدول العربية املعنية بح�سب امل�سوؤول 
واجل��زائ��ر  ال��ك��وي��ت  ه��ي  الفرن�سي 
وعمان،  والإم���ارات  وقطر  والبحرين 
علوة على الوليات املتحدة واإ�رسائيل، 
وبريو  وبنما  اأفريقيا  وجنوب  والهند 

و�رسبيا وتركيا ومدغ�سقر.
خلل  لل�سحافيني  كا�ستك�ض  و�رسح 
باأن  الدويل  ديغول  �سارل  ملطار  زيارة 
ن�سبة  تعترب  التي  الدول  من  امل�سافرين 
�سيخ�سعون  فيها  عالية  الإ���س��اب��ة 
الو�سول  عند  اللزامية  للفحو�سات 

اىل املطارات واملوانئ الفرن�سية.

الخ��ت��ب��ارات  اأن  كا�ستك�ض  وذك���ر 
الذين  "الفرن�سيني  على  �ستنطبق 
يعي�سون يف هذه الدول اأو مواطني هذه 
الدول الذين لديهم اإقامة ثابتة يف فرن�سا 
والذين �سيكونون وحدهم امل�سموح لهم 

بالدخول".
ت�سمح  ل  ب��لده  اأن  اإىل  اأ�سار  وفيما 
الدول، فقد  واإىل هذه  العام من  بال�سفر 
امل�سافرين  من  �سيطلب  اأن��ه  اإىل  لفت 
 14 نتائجهم ق�ساء  اإيجابية  الذين ثبتت 

يومًا يف العزل ملنع انت�سار الفريو�ض.
وقال كا�ستك�ض اإن بع�ض الدول العالية 
رك��اب  م��ن  بالفعل  تطلب  اخل��ط��ورة 
الفحو�سات  اإظهار  اجلوية  اخلطوط 
الطائرة، ومل  اإىل  ال�سعود  قبل  ال�سلبية 
اإعادة فح�سهم  اإذا كان �ستتم  يت�سح ما 
عند و�سولهم اإىل فرن�سا اأم ل، كما اأنه 
النا�ض  على  يتعني  كان  اإذا  ما  يحدد  مل 
ال�سماح  قبل  اختباراتهم  نتائج  انتظار 

لهم مبغادرة املطار.
العامة  القن�سلية  ق��ررت  وللإ�سارة 
يف  اجلزائر  اإدراج  عدم  باجلزائر  لفرن�سا 
قائمة الدول التي يرفع عنها احلظر على 
كوفيد  وباء  تف�سي  منذ  فرن�سا  دخول 

.19

عرب  ن�رسته  القن�سلية  ذات  بيان  ووفق 
�سفحتها على الفي�سبوك فاإن هذا القرار 
�ساري  الفرن�سية  احلكومة  من  �سادر 

املفعول بداية من 1 جويلية.
واأ�ساف البيان اأن القيود املفرو�سة على 
حدود  من  الفرن�سية  الأرا�سي  دخول 

على  �سارية  تظل  �سنغن  منطقة  خارج 
اجلزائريني.

حركة  وتوقيف  امل��ط��ارات  غلق  مت  و 
مار�ض   18 منذ  اجل��زائ��ر  يف  ال��ط��ريان 
الإحرتازية  الإجراءات  اإطار  املا�سي يف 

�سد وباء كورونا.

بعد قرار تقلي�ض مدة درا�صة ملفات طلبات اعتمادها اإىل 10 اأيام

اأخ�صر  �صوًءا  تلقت  جمعية   2635
للن�صاط يف ظرف �صهر

واإ���س��لح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  ���س��ددت 
الوقائية  التدابري  احرتام  امل�ست�سفيات على �رسورة 
عيد  مبنا�سبة  النحر  لعملية  الكاملة  ال�سل�سلة  اأثناء 
"كورونا"  فريو�ض  انت�سار  ظل  يف  الأ�سحى،وذلك 

امل�ستجد.
بالحتياطات  التقيد  �رسورة  على  الوزارة  واأكدت 
اللزمة لتفادي خطر انت�سار عدوى مر�ض الكي�ض 
املواطنني  اأم�ض،  لها  بيان  يف  الوزارة  املائي.وحثت 
على �رسورة مراعاة التدابري الوقائية الإ�سافية يف 
الكاملة  ال�سل�سلة  عرب  "كوفيد19-"  جائحة  �سياق 
يوم  غاية  اإىل  البيع  مكان  من  بدءا  النحر،  لعملية 
ببع�ض  التقيد  ���رسورة  على  م�سددة  الت�سحية. 
التدابري على غرار احلد من الحتكاك غري ال�رسوري 
يف اأماكن ال�رساء والذبح، احرتام التباعد الجتماعي 
قبل  تطهريهما  اأو  اليدين  وغ�سل  القناع  وارت��داء 

جتنب  �رسورة  مع  الأ�سحية،  مع  تعامل  اأي  وبعد 
الذبح. عملية  خلل  الفم  طريق  عن  الأ�سحية  نفخ 
ومن هذه التدابري اأي�سا تنظيف وتعقيم اأماكن البيع 
ماء  با�ستعمال  امل�ستخدمة  الأدوات  والذبح وكذلك 
ماء  من   )01( )جرعة   1/10 اإىل  خمفف   12 جافيل 
جمع  مع  امل��اء(،  من  جرعات   09 مقابل   12 جافيل 
والتخل�ض  للماء  مقاومة  اأكيا�ض  يف  النفايات  كل 
منها.وبذات املنا�سبة، دعت الوزارة جميع املواطنني 
بع�ض  احرتام  اإىل  الت�سحية،  �سعائر  يوؤدون  الذين 
الكي�ض  لعدوى  اأي خطر  تفادي  ق�سد  الحتياطات 
لفح�ض  الرتتيبات  كافة  اأخ��ذ  بينها  ومن  املائي، 
البيطري.  الطبيب  طرف  من  ذبحها  بعد  الأ�سحية 
ويف حالة عدم التمكن من اإجراء الفح�ض من طرف 
الأ�سحية  اأع�ساء  فح�ض  فيجب  البيطري،  الطبيب 
)الكبد والرئتني( والأح�ساء الأخرى بعناية بحثا عن 

املائي.كما  الكي�ض  مثل  احلوي�سلت  اأو  الأكيا�ض 
حتمل  التي  الأ�سحية  اأع�ساء  حرق  اأو  غْلي  ينبغي 
حتمل  التي  الأ�سحية  اأع�ساء  دفن  مائية،  اأكيا�سا 
ت�ستطيع  ل  بحيث  �سم(   50( عميقا  مائية  اأكيا�سا 
من  التخل�ض  ع��دم  انت�سالها،  ال�سالة  الكلب 
امل�سبوهة عن طريق رميها يف  والأح�ساء  الأع�ساء 
البيئة، عدم اإعطاء الأع�ساء والأح�ساء امل�سبوهة لأن 
وعدم  للطفيليات  خزانا  ي�سكل  الأخرية  هذه  ج�سم 
رمي اأع�ساء الأ�سحية امل�سبوهة مع النفايات املنزلية 
فقد تاأكلها الكلب ال�سالة.ويف حالة التخل�ض من 
رميه  البيان  ي�سيف  امل�ستح�سن  فمن  اخلروف،  جلد 
على  احلفاظ  مع  لذلك  املخ�س�سة  الأماكن  يف 
القواعد العامة للنظافة، وغ�سل الأيدي قبل الأكل.
للإ�سارة، فاإن الكي�ض املائي، اأو املكورات ال�سوكية 
عن  البتلع  ي�سببه  معد  طفيلي  مر�ض  هو  املائية، 

طريق اخلطاأ لبي�ض امل�سوكات التي تن�ساأ يف ج�سم 
للديدان  املعتاد  النهائي  امل�سيف  يعد  الذي  الكلب 
الحتكاك  طريق  عن  العدوى  وحتدث  ال�رسيطية، 
تناول  عن  تنجم  كونها  من  اأكر  بالكلب  املبا�رس 
هذا  الأخري.ويظهر  هذا  بف�سلت  امللوث  الطعام 
املر�ض الذي قد يوؤدي اإىل الوفاة، عن طريق تكوين 
كي�ض مائي يتواجد ب�سكل اأكرب يف الكبد والرئتني.
م�سكلة  بلدنا،  يف  املتوطن  املائي  الكي�ض  ويعترب 
اأعرا�ض يف  اأية  يبدي  ل  بحيث  العمومية،  لل�سحة 
مرحلة  يف  ت�سخي�سه  يتم  ما  وغالبا  تكوينه،  بداية 
امل�ساعفات فقط )ظهور الأكيا�ض يف الأع�ساء(، مما 
ي�ستدعي تدخل جراحيا ثقيل ومعقدا يف كثري من 
التي  العوامل  الأ�سحى  الأحيان وترتفع خلل عيد 

ت�ساعد على انت�سار هذا املر�ض اخلطري.
لوؤي ي

حّذرت من انت�صار مر�ض الكي�ض املائي

وزارة ال�صحة حتدد التدابري الوقائية لتجنب تف�صي "كورونا" يوم نحر االأ�صحية 
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جامعة  و هران  تنظم :

ندوة دولية تفاعلية حول البعد احل�صاري يف الفكر 

حاب�ض م�صطفى  حممد 
---------------- 

�سارك  التي  الدولية  الندوة  هذه  دار  اأ  
من  �ساتذة  واأ طلبة  متابعتها  ويف  فيها 
من  نوري  الله  عبد  �ستاذ   الأ عدة،  دول 
بتلوة  اللقاء  افتتح  الذي  وهران  جامعة 
تقدمي  مع  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  من  مباركة 
الأرب���ع،  املتدخلني  و  للربنامج  م��وج��ز 
قائل  ال��ن��دوة  مو�سوع  باأهمية  مذكرا 
الطيب  الدكتور  فكر  يف  وجدنا  لقد   "
البارزين  الَعَلَمني  خلطى  اقتفاء  برغوث 
التاأ�سي�ض  يف  نبي  بن  ومالك  خلدون  ابن 
َنني  ال�سُّ احل�ساري  بالجتاه  ي�سّميه  ملا 
َننية  ال�سُّ احل�سارية  املدر�سة  اأو  املتوازن"، 
الإ�سلمية  والثقافة  الفكر  يف  املتوازنة 
ية  الروؤ هذه  لأهّمية  ونظرا  ن�سانية،  والإ
ي�سّميه  ما  ولأهمّية  املتكاملة،  َننية  ال�سُّ
بفقه  ال��ل��ه-  برغوث-حفظه  ال��دك��ت��ور 
وحر�سه  املتوازنة،  احل�سارية  الّنه�سة 
للّنخب  ي��ت��ه  روؤ تو�سيل  على  ال�ّسديد 
والجتماعية  وال�سيا�سية  الفكرية 
الأجيال  ة  وخا�سّ ّم���ة،  والأ املجتمع  يف 
قامة  اإ اإىل  خمربنا  "عمد  فقد  اعدة،  ال�سّ
اأهل  من  نخبة  مع  العلمية  الّندوة  هذه 
الإ�سلمي،  ال��ع��امل  يف  والّنظر  الفكر 
الّتعريف  اإىل  خللها  من  نهدف  والتي 
واإ�سهامها  اجلزائرية  الفكرية  باملدر�سة 
الإ�سلمية،  للأمة  احل�ساري  البناء  يف 
ونتاج  بعطائهم  والّتنويه  اأعلمها  براز  واإ

 " . ّملتهم تاأ
االأخ�صر  االأ�صويل  الدكتور  االأ�صتاذ 
االأخ�صري من جامعة وهران يرحب 

الندوة: ب�صيوف 
خمرب  ملدير  الرتحيبية  الكلمة  اأعطيت  ثم 
)جامعة  املقا�سدية  و  نية  القراآ الدرا�سات 
الأ�سويل  الدكتور  �ستاذ  الأ وه���ران(، 
بدوره  رحب  الذي  الأخ�رسي،  الأخ�رس 
باأن  مبينا  ال��دع��وة،  تلبية  و  باحل�سور 
ما  والنقلية،  العقلية  العلوم  "اأ�رسف 
بني  وم��رتدًدا  جامًعا  كان  وما  كليا  كان 
الوازع  فيه  ارتبط  وما  �ستى،  مقامات 
تعانق  وما  واجلبلي،  والأخلقي،  الإمياين، 
وما  امل���اآلت،  و  الأح���وال  م��راع��اة  فيه 
التي  املنا�سبات  لنظريات  مرتجما  كان 
ومراتب  والتكليف،  الوجود  مدار  عليها 
وما  والكونية،  الت�رسيعية  املنا�سبات 
والعقلية،  النقلية  املعارف  فيه  تكاملت 
يبارك  بخربة؛  ذلك  كّل  ي�سقل  اأن  على 
القرون  ت�ستوعب  حتى  مواقيتها  يف  الله 
اأن  معتربا   وتنزيل".  ومتحي�سا  تنظرًيا 
اأعلم  من  علم  �سهرها  قد  الكليات  هذه 
وج�سدها  املعا�رسة،  الإ�سلمية  املدر�سة 
جت�سدت  اإذ  وتاأ�سيل..  وتدري�سا  ليًفا  تاأ
فكر  يف  العامة  واملناهج  القوانني  هذه 
فيها  واأع��م��ل  ب��رغ��وث،  ط��ي��ب  امل��ف��ك��ر 
نه  اأ مبينا  الهيثم..  ابن  كمناظر  منظاًرا 
"املخترب  فكر  يتوجه  اأن  املوافقات  من 
على  املنهج  هذا  م�سالك  اإىل  املقا�سدي" 

منها: اعتبارات؛ 
اأو  الرتاثية  املتون  من  املناهج  حت�سيل    -
القواعد  تت  ُوقِّ فقد  ال�سنية؛  و  اأ نية  القراآ
لتح�سيل  كمادة  النظريات  لهذه  الفقهية 

العامة.. القوانني  �سناعة  منهج 
من  امل�سرتك  القدر  منهج  اقتنا�ض    -
الرتقاء  ملنهج  حت�سيل  التعليل؛  نظرية 

احلاكمة والكليات  القوانني  اإىل 
للتاأ�سي�ض  القيا�ض  م���ادة  ترجمة    -
و  ال�سبه  و  باملنا�سبات  الإحلاق  لنظرية 

بالق�سد. اعتباًرا  اخللف 
املقا�سدي  الت�رسيع  تاريخ  ا�ستثمار    -

املناهج  تطور  نظرية  لنتخاب  كمادة 
والأ�سول.

حتويز  يف  واملعهودات  العوائد  ترجمة   -
واملقام.. ال�سياق  نظرية 

للعقلء  اإن   ": بقوله  كلمته  خمتتما 
واإن  العبث؛  عن  ي�سان  واح��دا  منطقا 
اأجل  من  وامل��ذاه��ب،  امل�سارب  اختلفت 
ال��درا���س��ات  "خمرب  دارة  اإ ف���اإن  ذل���ك: 
التوقيت  ب��ه��ذا  تت�رسف  املقا�سدية" 
ال��ذي  العلمي  اللفيف  وه��ذا  ال��ع��امل��ي، 
اأذواق��ه؛  وت��ع��ددت  مناهجه،  ان�سهرت 
لفكر  والتمحي�ُض  بَعلم،  �سادُة  الإ حيث 
بقاع  وا�ستوعبته  الأزم��ن��ة  �سقلته 
حالها  بل�سان  ق��وال  الأ لتقرر  الأر���ض.. 
اإىل  ارتقى  برغوثي  فكر  مبيلد  ومقالها 
مرة  مرحبا  والتحرير.  التتويج  من�سة 
وباأ�سول  العربي،  املغرب  باأقلم  اأخرى 
و  رتبته  بح�سب  كل  وفروعهم؛  احلذاق 

. مه" مقا
املفكر  ل�صرية  خمت�صرة  ترجمة 

خمتارية  االأ�صتاذة  قدمتها  اجلزائري، 
: بوعلي 

طويلة  بقائمة  م�سورة  باقة  بث  بعد 
الدكتور  اجل��زائ��ري  املفكر  كتب  ه��م  لأ
اأربعني  من  يقرب  ما  اأي  برغوث  الطيب 
قالت   ، خمطوط  ومثلها  مطبوعا،  كتابا 
والثقايف  الفكري  الن�ساط  اأن  املتحدثة 
منذ  مم��ت��د  ال��ط��ي��ب  لل�سيخ  وال��رتب��وي 
باقت�ساب  ب�سخ�سه  معّرفة  قرن.  ن�سف 
معاهد  يف  تعليمه  "تلقى  نه  اأ قالت  حيث 
جامعة  من  وتخرج  الأ�سلي،  التعليم 
ووا�سل  اللي�سان�ض،  ب�سهادة  ق�سنطينة 
يف  الجتماع  علم  مبعهد  العليا  درا�ساته 
املاج�ستري  على  وحت�سل  اجلزائر،  جامعة 
عبد  م���ري  الأ جامعة  م��ن  وال��دك��ت��وراه 
بق�سنطينة،  الإ�سلمية  للعلوم  القادر 
من  فرتة  حما�رسا  �ستاذا  اأ فيها  وا�ستغل 
يف  بالرنويج  حاليا  يقيم  وه��و  ال��زم��ن. 
ن�ساط  له  طويلة  ف��رتة  ومنذ  اأوروب���ا، 
فهو  امل�سلمة،  اجلالية  اأو���س��اط  يف  بها 
 70 من  اأكر  فيها  اإ�سلمية  جمعية  يدير 
اأ�س�ض  كما  القارات،  خمتلف  من  جن�سية 
مبدينة  امل�سيحي  الإ�سلمي  احلوار  منتدى 
اأكادميية  وكذلك  يقيم،  حيث  تروندهامي 
كما  احل�����س��اري��ة،  للدرا�ست  ال�سننية 
"اأكادميية  املثقفني  من  جمع  مع  اأ�س�ض 
احل�ساري"  للتجديد  ال�سننية  الثقافة 
"مبنظور  ي�سميه  مبا  مهتم  وهو  باجلزائر. 
خريطة  يعتربه  الذي  ال�ساملة"  ال�سننية 
ن�سانية  الإ احل�سارية  النه�سة  طريق 
ال�سماوية  ديان  الأ جاءت  التي  املتوازنة، 
ومتكني  ب��ه��ا،  ال��وع��ي  لتاأ�سي�ض  كلها 
�سوء  على  حياته  دارة  اإ من  ن�سان  الإ
واكتملت  ومعطياتها،  مقت�سياتها 
النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  معاملها 
املداولة  حركة  باأن  يرى  كما  ال�رسيفة. 
التي  املتقهقرة،  اأو  ال�ساعدة  احل�سارية 
الأر�ض،  يف  الب�رسي  الوجود  على  تهيمن 
والتجديد  املدافعة   " ق��ان��ون  يحكمها 
املجل�ض  ر�سحه  كما  مطرد.  ب�سكل   "
ال��ق��ادر  عبد  م���ري  الأ بجامعة  العلمي 
في�سل  امللك  جلائزة  الإ�سلمية  للعلوم 
عن  اعتذر  ولكنه  م،   1995 �سنة  العاملية 
هذه  مثل  باأن  يرى  كان  نه  لأ اأعماله،  تقدمي 
بها  يحظى  اأن  يجب  املتميزة،  التكرميات 
والدعوة  والفكر  العلم  يف  الرا�سخون 
يف  الجتماعي،  والإ���س��لح  وال��رتب��ي��ة 
علماء  ه��ن��اك  واأن  م����ة،  والأ امل��ج��ت��م��ع 
بذلك  منه  اأج��در  جزائريني  ومفكرين 

!! التكرمي  

احل�صاري  للفقه  �صمولية  روؤية  معامل 
وال�صنة الكتاب  يف  ال�صنني 

الدكتور  �ستاذ  للأ الكلمة  اأحيلت  بعدها 
املغربية،  اململكة  م��ن  كهو�ض  ر�سيد 
احل�ساري  الجت��اه  عنوان"  حتت  بكلمة 
ف�سيلة  اأن  ليوؤكد   " الدكتور  فكر  يف 
خلل  من  قدم  برغوث،  الطيب  الدكتور 
ية  روؤ معامل  واملتنوعة  العديدة  لفاته  موؤ
ال�سنني  احل�����س��اري  للفقه  �سمولية 
خللها  من  ميكن  وال�سنة،  الكتاب  يف 
ونقده  به  والوعي  وفقهه  الواقع  قراءة 
احل�سارية،  للنه�سة  خ��ارط��ة  ور���س��م 
ال�سنني  احل�ساري  "الفقه  بان  �سارحا 
الكلية  للقوانني  فهم  ه��و  ت�سوره  يف 
حلركة  احل�سارية  لل�سريورات  الناظمة 
وحتكم  الأر�ض".  يف  الب�رسي  التاريخ 
بحركة  الدفع  يف  لها  فعال  ا�ستثمار  او 
والعبودية  اخلريية  من  املزيد  باجتاه  احلياة 
"لذلك  والكونية،   ن�سانية  والإ والعاملية 
�سا�ض  الأ الركيزة  الكرمي  القراآن  �سكل 
ال�سنني  م�رسوعه  يف  ليها  اإ ا�ستندّ  التي 
اإىل  خلله  من  يهدف  ال��ذي  احل�ساري 
العقل  يف  ال�ّسننية  الهدايات  تر�سيخ 
باأن  هنا  مذكرا  وفعاليته".  ووعيه  امل�سلم 
على  فقط  يقت�رس  مل  الطيب  الدكتور 
توجه  التي  ال�سننية  الهدايات  ا�ستنباط 
من  وحتفظه  م��ة  ل��لأ احل�ساري  امل�سار 
منا  واإ ال�سكة،  عن  اخل��روج  اأو  العوجاج 
الناق�سة  القا�رسة  املناهج  اأي�سا  انتقد 
ية  بروؤ القراآين  الوحي  مع  تتعامل  التي 
عن  حتجب  تنافرية،  تبعي�سية  جتزئية 
و�سم�سه  الرحب  فاقه  اآ ية  روؤ ن�سانية  الإ

. " طعة ل�سا ا
واحد  الطيب  "ال�سيخ  اأن  على  مركزا 
م��ن ال��ك��ت��اب ال��ق��لئ��ل ال��ذي��ن مت��ي��زوا 
وقوة  الط��لع  و�سعة  ن��ت��اج،  الإ بغزارة 
ال��ق��راآين  التاأ�سيل  و�سمولية  ال��ط��رح 
نظرة  معرجا  ال�ّسنني"،  احل�ساري  للفقه 
التي  نتاجه  اإ عناوين  خمتلف  على  �رسيعة 
يتحرك  التي  املعرفية  الدائرة  لنا  تر�سم 

ثلثة: مرتكزات  وفق  فيها، 
الدكتور  عند  احل�صارية  ال�ّصننية  اأولها: 

واالأهمية. املفهوم  الطيب: 
ال�سنني  احل�ساري  الفكر  اأ�س�ض  وثانيها: 
على  -1البناء  ( الطيب:  ال�سيخ  عند 
ن�سو�ض  مع  -2التعامل  الوحي،  �سا�ض  اأ
الهدائية  مقا�سدها  مع  ين�سجم  مبا  الوحي 
التجارب  من  -3ال�ستفادة  ال�سننية، 
احل�سارية  والج��ت��م��اع��ي��ة  ن�����س��ان��ي��ة  الإ

التاريخ(. عرب  واملعرفية 
ال�سنني  احل�ساري  الجتاه  بعاد  اأ وثالثها: 
القراآن  فهم   1- ( الطيب:  الدكتور  عند 
فهم  حتقيق   2- �سحيحا،  فهما  الكرمي 
املحمدية،  للر�سالة  و���س��ام��ل  عميق 
براثن  من  نقاذه  واإ امل�سلم  العقل  -3حترير 
لله  العبودية  حتقيق   4- التجزيئي،  الفكر 

الأر�ض(. يف  وال�سيادة  تعاىل 
الكبري  مغربنا  يف  الكبرية  العقول  اأحد 

اإن مل يكن يف العامل العربي كله:
فكر  يف  الكربى  "املفاهيم  عنوان  وحتت 
مداخلة  كانت  برغوث"،  الطيب  الدكتور 
من  احل�سن،  بن  بدران  الدكتور  �ستاذ  الأ
حما�رسته  ات�سهل  ال��ذي  )ق��ط��ر(،  دول��ة 
يعد  برغوث  الطيب  الدكتور  اأن   " بقوله 
الكبري  مغربنا  يف  الكبرية  العقول  اأحد 
يجمع  كله،  العربي  العامل  يف  يكن  مل  اإن 
بعاد  الأ يراعي  الذي  الأكادميي  الطرح  بني 
يقدمه،  ملا  املختلفة  واملنهجية  املعرفية 
يتجاوز  ال���ذي  ال��ف��ك��ري  العمق  وب��ني 

الوعي  عمق  اإىل  الأكادميي  الطرح  �سكلية 
بالعمل،  وب�سلتها  وامتداداتها  بالفكرة 
التي  وب�سريته  الداعية  فعالية  وب��ني 
اإىل  وال�سعي  اأمته  م�سكلت  حلل  ت�سعى 
ال�سنن  مع  ين�سجم  ما  اإىل  واقعها  تغيري 
والتاريخ  والعمل  الفكر  حلركة  الناظمة 
يف  وه��و  بقوله:"  اردف  و  والواقع"، 
يف  عريقة  ملدر�سة  ام��ت��دادا  يكون  ه��ذا 
الجتاه  مدر�سة  هي  الإ�سلمي،  الفكر 
احل�ساري،  البناء  مدر�سة  اأو  احل�ساري، 
على  احل�����س��اري،  ال��ف��ك��ر  م��در���س��ة  اأو 
واتفاقهم  لها،  الباحثني  ت�سميات  اختلف 
امل��ن��ظ��ور  تتبنى  م��در���س��ة  ن��ه��ا  اأ ع��ل��ى 
ما  اأكر  ميثله  الذي  ال�سنني،  احل�ساري 
لكنها  نبي،  بن  مالك  ثم  خلدون  ابن  ميثله 
ال��رتاث  م��ن  مرجعيتها  اي�سا  ت�ستمد 
ومن  عمومه،  يف  العريق  ال���س��لم��ي 
اخلربة  وم��ن  العاملية،  الن�سانية  اخل��ربة 
اكت�ساف  على  جهدها  وين�سب  املحلية. 
ال�ستخلف  لتحقيق  الله  �سنن  وت�سخري 

ن�سانية".. وللإ الأمة  لهذه  والعمران 
اأ�سماه  مبا  التعريف  يف  املتدخل،  اجتهد  ذ  اإ
التي  املفاهيم  �سبكة  اأو  املفهومي  "اجلهاز 
لت�سخي�ض  برغوث  الطيب  ي�ستخدمها 
���س��لم��ي��ة  م��ت��ن��ا وح�����س��ارت��ن��ا الإ واق���ع اأ
الواقع  ه��ذا  وجعل  اأي�سا،  والن�سانية 
الدكتور  اأن  بقوله"  معرجا  مفهوما". 
يف  مبدعا  مفكرا  ب��اع��ت��ب��اره  ب��رغ��وث 
بدع  اأ ال�سلمي  العمراين  الفكر  جمال 
التخلف  ق�سايا  فهم  يف  مفهوميا  جهازا 
التجديد  نحو  وال��ط��ري��ق  والنه�سة، 
هذه  متثل  والن�سانية.  لأمتنا  احل�ساري 
لفكر  وبناًء  وحتليل  فهم  اأدواِت  املفاهيم 

التح�رس." حتقيق  يف  ي�ساهم  ح�ساري 
املفاهيم  باقت�ساب  كلمته  تناولت  كما 
مفهوما،  جهازا  اأو  �سبكة  تكل  التي 
لة  امل�ساأ تناول  يف  منهجه  عليه  يبنى 
ال�سننية،  مفاهيم:  ومنها  احل�سارية. 
والتكاملية،  واحل�سارية،  والفعالية، 

واحلماية،.. والتوحيدية، 
فكر  يف  احل�صاري  العمران  مق�صد 

به : املحتفى 
بوردا�ض،  ميلود  الدكتور  مداخلة  اأبرزت 
املفّكر  ع��ب��ق��رّي��ة  وه����ران،  ج��ام��ع��ة  م��ن 
�سننّية  كلّية  نظرّية  بناء  يف  اجلزائري 
من  �سل�سلة  ع��رب  م��ت��وازن��ة،  متكاملة 
املتجان�سة  الكلّية  ال�سننّية  املنظومات 
لبناء  خريطة  جمموعها  يف  ت�سّكل  التي 
وجّل  ال�سننّية.  واملعرفة  ال�ّسنني  الوعي 
العمران  مق�سد  ّن  اأ مداخلته،  يف  م��ا 
يرتك  مل  برغوث  الّدكتور  عند  احل�ساري 
والجتهاد  الن�سانّية  واخل��ربة  للتجربة 
مّن���ا ق��ّع��د ال��ق��راآن ق��واع��ده،  ال��ب�����رسي، واإ
�سل�سلة  خلل  من  الكربى  معامله  وو�سع 
 : وه��ي  متكاملة  �سننّية  م��ن��ظ��وم��ات 
الب�رسي،  ال�ستخلف  �سنن  منظومات 
الكوين،  الت�سخري  �سنن  ومنظومات 
احل�سارّية.  الوقاية  �سنن  ومنظومات 
برغوث  الدكتور  ّن  اأ املداخلة  واأو�سحت 
املنظومات  تلك  دور  بيان  يف  ب��دع  اأ قد 

ال��ع��م��ران  ب��ن��اء  يف  ال��ك��ل��ّي��ة  ال�سننّية 
بذكر  مداخلته  املحا�رس  وختم  احل�ساري. 
خلل  من  ليها  اإ ل  املتو�سّ النتائج  ه��ّم  اأ

. لبحث. ا
الندوة  يختتم  �صعادة  مولود  الدكتور 

جامعة  مببادرة  والتنويه  للمفكر  بر�صالة 
وهران:

الذكرى  ت�سادف  التي  املنا�سبة  وبهذه 
نوه  ال�سباب،  عيد  و  لل�ستقلل   58
نيابة  ه��ا  ق��راأ بر�سالة  الطيب  الدكتور 
جامعة  من  �سعادة  مولود  الدكتور  عنه 
الهامة  املبادرة  بهذه  م�سيدا  ق�سنطينة، 
ال��درا���س��ات  خم��رب  عليها  ق���دم  اأ ال��ت��ي 
جزائرية،  بجامعة  واملقا�سدية  نية  القراآ
اجلزائريني  اهتمام  عمق  يف  تقع  نها  لأ
ننا  لأ موتهم،  قبل  ومفكريهم  بعلمائهم 
و  برتاثنا  نهتم  ل  ال�سديد  الأ�سف  مع 
اإل  اجلادة،  والثقافية  الفكرية  م�ساهماتنا 
-مع  نطبق  فنحن  اأ�سحابها،  ميوت  اأن  بعد 
عا�ض  ال�سعبي"  املثل  نظرية  اأ�سف-  كل 
عرجون  علقولوا  مات  كي  مترة،  م�ستاق 
املتميزة،  اخلطوة  هذه  لله  احلمد  ولكن   !!"
القاعدة  لهذه  الك�رس  بداية  تكون  لعلها 
 ": قائل  معربة،  بكلمات  و  امل�سوؤومة، 
اأو  �سينتبه  كان  منكم  اأح��دا  اأن  اأظ��ن  ل 
يرتبط  مل  لو  برغوث،  الطيب  با�سم  يهتم 
غري  زمن  منذ  جوهرية  بفكرة  �ساحبه 
ال�سننية  منظور   " فكرة  وهي  األ  ق�سري، 
من  كثري  حوله  متحورت  الذي   " ال�ساملة 
ليفية  والتاأ والرتبوية  الفكرية  جهوده 
توفيقه  مدى  عن  النظر  بغ�ض  تزال،  وما 
"ومن خلل   .. توفيقه."  عدم  اأو   ذلك  يف 
يف  والثقافية  الفكرية  لل�ساحة  متابعتي 
بارتياح  لحظت  خا�سة،  العربي  العامل 
حلد  حم��دودا  كان  واإن  متزايدا  اهتماما 
ال�سننية  والثقافة  املعرفة  بفكرة  الآن، 
الأخ��رية،  الأربعة  اأو  الثلثة  العقود  يف 
يف  ليها  اإ املا�سة  احلاجة  على  والتاأكيد 
الإ�سلمية  املجتمعات  اأو�ساع  ت�سحيح 
فر�ض  من  فاتها  ما  وا�ستدراك  املعا�رسة، 
احل�سارية  نه�ستها  حتقيق  اأج��ل  م��ن 
الأهمية،  غاية  يف  اأم��ر  وه��ذا  امل��رج��وة، 
والجتماعية  الفكرية  النخب  على  يجب 
الإ�سلمية  املجتمعات  يف  وال�سيا�سية 
واأن  خا�سة،  عناية  توليه  اأن  املعا�رسة، 
والثقافة  املعرفة  مع  للقطيعة  توؤ�س�ض 
وا�سعا  املجال  تف�سح  واأن  الل�سننية، 
املتكاملة،  ال�سننية  والثقافة  للمعرفة 
املعرفية  املنظومة  يف  مكانتها  تاأخذ  لكي 

والأمة. للمجتمع  والثقافية 
امل�رسوع  هذا  م�سوؤولية  احلا�رسين  حممل 
م�سوؤولية  جميعا  اأحّملكم  نني  اإ  ": بقوله 
واعذروين  تعاىل،  الله  اأمام  امل�رسوع  هذا 
فيه  كان  اإن  لكم:  اأقول  عندما  كثريا  كثريا 
وخذلتموه،  ا�ستيعابه  يف  وق�رسمت  خري 
تعرفون  كما  ع�سري،  الله  عند  اأمركم  فاإن 
اأو  �رسر  فيه  كان  واإن  مني،  خريا  ذلك 
ذل��ك،  على  و�سكتم  للوقت،  م�سيعة 

ع�سري".  الله  عند  كذلك  فاأمركم 

ال�صنة:  و  الكتاب  " البعد احل�صاري يف  الب�صري حول مو�صوع:  ال�صمعي  الزووم  املقا�صدية  بجامعة وهران، ندوة دولية تفاعلية عرب برنامج  و  القراآنية  الدرا�صات  نظم خمرب 
"، و ذلك يوم االثنني املن�صرم. قراءة يف فكر الدكتور الطيب برغوث 
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حي احلرية بعا�صمة الوالية يغـرق يف مياه 
ال�صرف ال�صحي!!

ي�صني حممد 
---------------- 

احلرية  حي  �سكان  ي�ستكى 
تدهور  م��ن  ال���وادي  ببلدية 
عبارة  اأ�سبح  الذي   ، حميطهم 
غرقه  نتيجة  كبري  م�سبح  عن 
ال�سحي  ال�����رسف  م��ي��اه  يف 
غمرت  املياه  هذه   ، "الزيقو" 
�سكلت  التي  البيوت  حتى 
ي�سلم  مل  التي  و  القذرة  بركا 

م�سجد  حم��ي��ط  ح��ت��ى  منها 
احلي.

يف  ال��ق��ذرة  امل��ي��اه  وت�سببت 
بالطريق  املرور  حركة  تعطيل 
عا�سمة  بني  الرابط  الرئي�سي 
 ، البيا�سة  وبلدية  ال��ولي��ة 
الروائح  انت�سار  اإىل  اإ�سافة 
مع  ت�ساعفت  التي   ، الكريهة 

احلرارة. درجات  ارتفاع 
البيئية  احلادثة  هذه  اثر  وعلى 

ع�����رسات  خ���رج   ، اخل��ط��رية 
اأغلقوا  و  لل�سارع  املواطنني 
ي���ن  ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي�����س��ي اأ
العجلت  حرق  على  اأقدموا 
عن  ل��ل��ت��ع��ب��ري   ، امل��ط��اط��ي��ة 
بو�سع  وللمطالبة  غ�سبهم 
لهذا  نهائية  و  جذرية  حلول 
بات  الذي   ، الكارثي  الو�سع 
الأمرا�ض  ن��واع  اأ كل  يخلف 
اإ�سافة   ، واجللدية  التنف�سية 

خطرية  ن����واع  اأ ظ��ه��ور  اإىل 
م��ن احل�����رسات ال�����س��ارة و 

. �ض لبعو ا
���س��ك��ان حي  ن��ا���س��د  وع��ل��ي��ه 
احل��ري��ة ب��ب��ل��دي��ة ال�����وادي ، 
نهائي  ح��ل  ي��ج��اد  اإ ����رسورة 
نغ�ض  ال��ذي  الو�سع  ل��ه��ذا 
جحيم  اإىل  حولها  و  حياتهم 

. حقيقي
�سكان  م��ع��ان��اة  تبقى  فيما 
نتهاج  اإ ظل  يف  م�ستمرة  احلي 
موقف  املحلية  ال�سلطات 
الو�سعية  ه��ذه  من  املتفرج 
خطورتها  رغ��م  طالت  التي 
عنها  ينجم  اأن  ميكن  التي   ،

بيئية. كارثة 

الكارثي الو�صع  لهذا  ونهائية  جذرية  حلول  بو�صع  طالبوا  ال�صكان   -
بالرغم  متوا�صلة..  املاأ�صاة  ، هذه  ال�صحي  ال�صرف  مياه  مع  ال�صكان  ماأ�صاة   ، الوادي  تك�صف �صور حي احلرية مبدينة 

امل�صتويات. خمتلف  على  امل�صوؤولني  علم  من 

للتعبري  العجالت  ويحرقون  الرئي�صي  الطريق  ويغلقون  لل�صارع  يخرجون  املواطنني  ع�صرات 
غ�صبهم عن 

املدنية  احلماية  اأعوان   ، متكن 
ال�سيطرة  من   ، الدبيلة  لوحدة 
ع��ل��ى ح��ري��ق ���س��ب ب��غ��اب��ة 
ببلدية  اأكفادو  بقرية  النخيل 

الوادي. بولية  الدبيلة 
احلماية  مل�سالح  بيان  ف��اد  واأ
امل��دن��ي��ة ل��ولي��ة ال����وادي ، 
 25 ال�سبت  ي��وم  "تدخلت 
الدبيلة  وحدة  اجلاري  جويلية 
ع��ل��ى اث���ر ن�����س��وب ح��ري��ق 

وهذا  اأكفادو  النخيل  بغابات 
د  و53  �سا   17 ال�ساعة  على 
البيئي  املنتجع  من  بالقرب 
على  التدخل  مت  الفور  وعلى 
وال�سيطرة  ال�رسعة  جناح 
اإح�ساء  مت  مم��ا  احل��ري��ق  على 
مثمرة   05 منها   10 اح��رتاق 

اأخرى. 15نخلة  نقاذ  واإ
ي�سني حممد 

 03  ، الأح���د  م�����ض  اأ  ، ل��ق��ي 
اأع�����وان ���رسط��ة ب��ال��ف��رق��ة 
الق�سائية  لل�رسطة  املتنقلة 
ب��ق��م��ار ب���ولي���ة ال�����وادي، 
وقع  مرور  حادث  ثر  اإ حتفهم 
م�سادر  وفق   ، ميلة  بولية 

لتحرير". "ا
اأن   ، امل�����س��در  نف�ض  ف���اد  واأ
"ب.   ،  " اأ "ب.  ال�����س��ح��اي��ا 
يف  ك��ان��وا   ، ف"  و"�ض.  ي" 
ديارهم  اإىل  عودتهم  طريق 
العطلة  على  ح�سولهم  بعد 
املعلومات  وح�سب  ال�سنوية. 
الذي  احلادث  فاإن   ، املتوفرة 
من  اأ�سخا�ض   04 بحياة  اأودى 
العمر  من  يبلغ  طفل  بينهم 
ب��امل��خ��رج  وق���ع   ، ���س��ن��ة   13
على  ل��ل��م��دي��ن��ة  ال�����س��م��ايل 
الوطني  الطريق  م�ستوى 

فرجيوة  ب��ني  ال��راب��ط   100
ت�سادم  اثر  العيد  و�سلغوم 
ب���ني ���س��اح��ن��ة )���س��اك��م��ان( 
و����س���ي���ارة )رون�����و ك��ل��ي��و 
من  ينحدرون   03  ، كمبي�ض( 
بلدية  من  واآخ��ر  ميلة  ولية 
بولية  ال��ق��ادر  عبد  م���ري  الأ

. جيجل
ث����ر ه���ذا احل���ادث  وع��ل��ى اإ
خلية  ن�����رست   ، ���س��اوي  امل��اأ
العامة  والعلقات  الإع��لم 
عرب   ، ال���وادي  ولي��ة  لأم��ن 
باإ�سم   ، الر�سمية  �سفحتها 
برقيات   ، الولية  اأمن  رئي�ض 
ال�سحايا  عائلت  اإىل  تعازي 
م�ساعر  اأ�سدق  عن  معرًبا   ،
هذا  يف  واملوا�ساة  التعاطف 

اجللل. امل�ساب 
ي�سني حممد 

ع��رب ع���دد م��ن امل��واط��ن��ني 
ين�سطون  الذين  والفلحني 
ب��اجل��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة م��ن 
انطلقا   ، الولية  عا�سمة 
م���ن ال��ب��ي��ا���س��ة م����رورا 
ي�����س��ا  ب��ب��ل��دي��ة ال��رب��اح واأ
والنخلة  العقلة  بلديتي 
من  العميق  ا�ستيائهم  عن 
الأ�سخا�ض  بع�ض  ت�رسفات 
ملمتلكاتهم  ج��ّدا  امل�سيئة 
ذالك   وراء  من  ويق�سدون 
من  ل��ي��ل  اخل��م��ر  م��ت��ع��اط��و 
يف  املتقدمني  وكذا  �سباب 
م�ستغلني   ، اأي�سا  ال�سن 
عوامل  ع��ّدة  ه��وؤلء  بذالك 
رغباتهم   لإ�سباع  حمفزة 
احلجر  تطبيق  ���س��ورة  يف 
تنقل  وع��دم  ليل  امل��ن��زيل 
مزارعهم  نحو  الأ�سخا�ض 
رغباتهم  بذالك  ليمار�سوا 
مقدمتها  يف  ال�سخ�سية  
نواعه  اأ بجميع  اخلمر  تناول 
القارورات  اأكده رمي  الذي 
الأخ��رى  امل��اأك��ولت  وبقايا 
بالقرب  ت��ن��اول��وه��ا  ال��ت��ي 
يف  اأو  م���زارع���ه���م  م���ن 
يق�سدها  التي  ال�ساحات 
قبل  قليل  للراحة  الفلحون 

اأو  م�ستثمراتهم  مغادرتهم 
نحو  ال��زراع��ي��ة  حقولهم 
ال��ف��رتات  وه��ي   ، بيوتهم 
ه���وؤلء،  ي�ستغلها  ال��ت��ي 
الذي  الت�رسف  ه��ذا  وع��اد 
بال�سلب  اجلميع  يرف�سه 
ح���ت���ى ع���ل���ى ال�������س���ورة 
حقولهم  مل��داخ��ل  ال��ع��ام��ة 
متعاطوه  ي��ق��وم  ح��ي��ث    ،
وت�����رسف��ات  خ��ط��ري  بعمل 
اإجرامية  الأحيان  اأغلب  يف 
الإط���ار  يف  ن��ا���س��د  وق��د   ،
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ف��لح��ني 
ال���ذي���ن حت���دث���وا ل��ي��وم��ي��ة 
ال��ت��ح��ري��ر ج��م��ي��ع اجل��ه��ات 
بقّوة  الت�سدي  امل�سوؤولة 
لل�رسعي  املخرتقني  لهوؤلء 
الغري  وممتلكات  والقانون 
ه��ذا  واأن  خ�����س��و���س��ا   ،
من  العديد  عنه  جنم  العمل 
منها  الأخ��رى  التجاوزات 
مبمتلكاتهم  خ�سائر  اإحل��اق 
م��ع ت�����س��ي��ي��ع ال��وق��ت يف 
ترتاكم  ل  حتى  النظافة 
ال���ق���ارورات والأو����س���اخ 

. مزارعهم  بجانب 
زياد  بو  اأ

ال�صيطرة على حريق بغابة اأكفادو
 يف الـدبيلة

اأثناء حادث مرور وقع بوالية ميلة

وفاة 3 اأعـوان �صرطة بالفرقة املتنقلة 
لل�صرطة الق�صائية بقمار

ب�صبب تراكم القارورات واالأو�صاخ 

مواطنو اجلهة اجلنوبية منزعجون 
من متعاطي اخلمر ليال  

منطقة  فلحو  م��وؤخ��را  خ��رج 
اإىل  داري��ا  اإ التابعة  ال�سحني 
الواقعة  الطريفاوي  بلدية 
����رسق���ي ع��ا���س��م��ة ولي���ة 
يف  وهم  �سمتهم  عن  الوادي 
للفول  ن��ت��اج  الإ مرحلة  اأوج 
حيث  والبطاطا  ال�����س��وداين 
املوؤ�س�سة  مقر  م��ام  اأ جتمعوا 
بحا�سي  ل�سونلغاز  التجارية 
ان�سغالتهم  لتقدمي  خليفة 
���س�����س��ة ال��ذي  ل��رئ��ي�����ض امل��وؤ
رح��ب  ب�����س��در  ا�ستقبلهم 
ل��ل���س��ت��م��اع لن�����س��غ��الت 
�سعف  ح��ول  متحورت  التي 
ودفعهم  ارقهم  الذي  الكهرباء 
�سابة  نقاذ  لإ الحتجاج  اإىل 

ال�سوداين  والفول  البطاطا 
هذا  اأدى  حيث  املو�سم  لهذا 
بع�ض  توقف  اإىل  ال�سعف 
ل�سقي  ال��دوران  عن  املحاور 
بع�سهم  اأن  حيث  منتوجاتهم 
كيلو  مل�سافة  الكهرباء  يجلب 
بع�سهم  ت�سغيل  رغم  مرتين 
اأزع��ج  ال��ذي  التقوية  جلهاز 
القطرة  م��ا  اأ الآخ��ر  البع�ض 
توعد  الكاأ�ض  اأفا�ست  التي 
التي  الأجهزة  بنزع  املوؤ�س�سة 
مما  التيار  تقوية  على  تعمل 
خ�سية  الحتجاج  اإىل  دفعهم 
الفلحية  منتوجاتهم  ت�رسر 
امل��و���س��م��ي��ة ب��ع��د ب��ذل��ه��م 

. جبارة  ملجهودات 

ات�سلت  مت�سل،  �سياق  ويف 
املوؤ�س�سة  مب��دي��ر  ال��ت��ح��ري��ر 
بحا�سي  للكهرباء  التجارية 
اللطيف  عبد  زهواين  خليفة 
على  ب����دوره  اث��ن��ى  ال����ذي 
الفلحني  ه��وؤلء  جم��ه��ودات 
ك��م��ا ت��وع��د ب��ال��ت��دخ��ل ل��دى 
للكهرباء  الولئية  دارة  الإ
نقاذ  واإ الإ�سكال  هذا  حللحلة 
التلف  من  الفلحي  املو�سم 
على  باخل�سارة  لتعود  حتى 
على  ال��دول��ة  وعلى  ال��ف��لح 
ال�سياق  ذات  ويف  �سواء  حد 
من  الفلحون  ه��وؤلء  طالب 
والولئية  املحلية  ال�سلطات 
التدخل  الربملان  نواب  وكذا 

ن���ق���اذ امل��وق��ف  ال��ع��اج��ل لإ
كهرباء  ب�سبكات  وتدعيمهم 
يكونوا  ل  ح��ت��ى  ع��م��وم��ي��ة 
خا�سة  ل�����س��ب��ك��ات  ره��ائ��ن 
جمهودات  يبذلون  م��ادام��وا 
ولي��ة  حم��اف��ظ��ة  يف  ج��ب��ارة 
ال���وادي ع��ن ���س��دارت��ه��ا يف 
تراهن  التي  البطاطا  نتاج  اإ
الت�سدير  يف  الدولة  عليها 
ظ���رف  يف  اخل������ارج  ن���ح���و 
اأ���س��ب��ح��ت ف��ي��ه ال��دول��ة يف 
متوينية  م�سادر  اإىل  حاجة 
العجز  لتغطية  ب��ال��ع��م��ل��ة 
انخفا�ض  نتيجة  ال��ت��ج��اري 

املحروقات. مداخيل 
مبارك قدودة 

التعقيم  ح��م��لت  ت�ستمر 
 ، العلندة  وادي  بلدية  باأحياء 
غرب ولية الوادي ، من خطر 
"كورونا"  بفريو�ض  الإ�سابة 
دارة  ب��اإ املكلف  اأك��د  حيث   ،
 ، البلدية  ���س��وؤون  وت�سيري 
اجلهود  وتكاثف  الوعي  اأن 
نه  �ساأ من   ، بال�سرب  والتحلي 
الأزمة  جتاوز  يف  ي�ساهم  اأن 

اأن  اإىل  م�سرًيا   ،
و�سعت  هيئته 
عمل  ب��رن��ام��ج 
يعتمد   ، خا�ض 
ع��ل��ى ت�����س��اف��ر 
اجل�����ه�����ود ب��ني 
البلدية  اأع���وان 
املدين. واملجتمع 
انطلقة  ك��ان��ت 
بلدية  ب��رن��ام��ج 
خلل  م��ن   ، العلندة  وادي 
والأح��ي��اء  ال�����س��وارع  تعقيم 
قامت  حيث   ، دوري��ة  ب�سفة 
بالإ�رساف   ، البلدية  م�سلحة 
وتعقيم  تطهري  عملية  على 
قليم  اإ عرب  الأح��ي��اء  من  ع��دد 
نف�ض  ����س���ارت  واأ ال��ب��ل��دي��ة. 

حملة  اأن  اإىل   ، امل�����س��ال��ح 
خمتلف  م�ست   ، تلك  التعقيم 
وامل�سالك  الرئي�سية  الطرق 
وخمتلف   ، للأحياء  الثانوية 
يتجمع  اأن  ميكن  التي  الأماكن 
تعقيم  مت  كما   ، ال�سكان  فيها 

العمومية. املرافق  من  عدد 
ب�سفة  التعقيم  عملية  جتري 
التي  ال��ف��رتة  طيلة  ي��وم��ي��ة 
حيث   ، الفريو�ض  فيها  ينت�رس 
تعقيم  على  ال�سلطات  تعمل 
يق�سدها  ال��ت��ي  م���اك���ن  الأ
مكتب  خ�سو�سا   ، املواطنون 
 ، مق�سدهم  يعد  الذي  الربيد 
يف  رواتبهم  �سحب  اأجل  من 
ت�سهدها  التي  الأزم���ة  ظ��ل 

ئر. اجلزا

ون�سة  اميه  دائرة  رئي�ض  ودعا 
كافة   ، قا�سم  حجريي  خليلي   ،
بتدابري  اللتزام  اإىل  املواطنني 
احل��ج��ر ال�����س��ح��ي امل��ن��زيل ، 
لل�رسورة  اإل  اخل��روج  وعدم 
ب��ق��اء  اإ ل�سيما   ، الق�سوى 
وتفادي   ، البيوت  يف  الأطفال 
من  التي  التجمعات  اأماكن 
نقل  يف  ت�ساهم  اأن  نها  �ساأ
م�ستوى  على  الوباء  عدوى 

. ية لبلد ا
هذه  اأن  اىل   ، �سارة  الإ جتدر 
عن  ممثلون  فيها  �سارك  احلملة 
ومتطوعون   ، املدين  املجتمع 
اإىل   ، ال��ب��ل��دي��ة  ���س��ب��اب  م��ن 

املحلية. ال�سلطات  جانب 
ي�سني حممد 

من اأجل اإنقاذ املو�صم الفالحي

فالحو منطقة ال�صحني يحتجون اأمام الوكالة التجارية ل�صونلغاز بحا�صي خليفة

دعوة املواطنني اإىل االلتزام بتدابري احلجر ال�صحي املنزيل

حملة وا�صعة لتعقيم وتطهري االأحياء ال�صكنية يف وادي العلندة



الأ�سحى  عيد  اق��رتاب  م��ع 
جمعية  ���س��ارع��ت  امل��ب��ارك، 
حا�سي  ببلدية  اخل��ري  جزائر 
بتوفري  ورقلة  بولية  م�سعود 
واملحتاجني  للفقراء  اأ���س��اٍح 
حيث  والرام���ل.  واليتامى 
ت�سامنية  عملية  اأُط��ل��ق��ت 
العيد  فرحة  اإدخ���ال  بهدف 
����رس ال��ف��ق��رية،  ع��ل��ى ك��ل الأ
الأ�سحية  اقتناء  عن  العاجزة 
الفاح�ض  ل��لرت��ف��اع  ن��ظ��را 
عيد  وان  خا�سة  ل�سعرها، 
ال�سنة  ه��ذه  ج��اء  الأ�سحى 
الأزم��ة  م��ع  متزامنا  اأي�سا 
ج��راء  ال��ب��لد  بها  مت��ر  ال��ت��ي 

كورونا. تداعيات 
اخلري  جزائر  جمعية  رئي�سة 
وخلل  الهدى  ن��ور  كرا�ض 
التحرير،  جريدة  مع  لقائها 
ال�سحى  عيد  ّن  اأ اأك���دت 
ظروف  يف  ج��اء  ال�سنة  ه��ذه 
بها  مت��ر  �سعبة  ا�ستثنائية 
ت��داع��ي��ات  ظ��ل  يف  ال��ب��لد، 
وتعليق  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن�����س��اط��ات 
ادخل  الدي  الأمر  التجارية، 
مالية  �سائقة  يف  العائلت 
قادرين  غري  الكثريين  وجعل 

العيد. كب�ض  اقتناء  على 
واأ�����س����اف  ك���را����ض ن��ور 
ال��ه��دى ان���ه ب��ف�����س��ل ال��ل��ه 
وبف�سل  وت��ع��اىل  �سبحانه 

جمع  م��ن  متكنت  املح�سنني 
و  ا���س��ح��ي��ة،    100 ق��راب��ة 
اجلمعية  اع�����س��اء  ت�����س��ارع 
يف  ومتطوعني  �سباب  م��ن 
واي�سالها  توزيعها  عملية 
مل�����س��ت��ح��ق��ي��ه��ا؛ وق���د دع��ت 
جزائر  جمعية  رئي�سة  ه��ذه 
للم�ساركة  املح�سنني  اخل��ري 
ه��ذه  يف  وا����س���ع  ب�����س��ك��ل 
اجل  من  الت�سامنية  العملية 
العائلت  جميع  م�ساركة 
هده  فياإ  وامل�ساكني،  اليتامى 
واإدخ���ال  الدينية  ال�سعرية 
قلوبهم يف  وال�رسور  الفرحة 

تعمل  اأخ����رى،  ج��ه��ة  وم���ن 
املتحدثة  ح�سب  اجلمعية  
ت�سامني  م�رسوع  اإعداد  على 
اإعانات  تقدمي  يف  يتمثل  اآخر، 
ل�سيما  املعوزة،  للعائلت 
خلل  من  الأرامل،  لل�سيدات 
تطوير  ع��ل��ى  م�ساعدتهن 
ن��ف�����س��ه��ن مب��م��ار���س��ة ح��رف  اأ
�ستعمل  حيث  فيها،  يربعن 
حملة  تنظيم  على  اجلمعية 
عيد  ب��ع��د  اأخ����رى  ت��ربع��ات 
املعدات  ل�����رساء  الأ���س��ح��ى، 
من  ل��ل�����س��ي��دات،  ال���لزم���ة 
م�ساريع  يف  ال�����رسوع  اأج��ل 
حتقيق  من  متكنهن  م�سغرة 
به  ي�����س��اع��دن  م���ايل  دخ���ل 

امل�ستطاع.  قدر  عائلتهن 
فا�سل بن  يو�سف 

اخلا�سة  الزيارات  اإط��ار  يف 
ال��وايل  ق��ام  ال��ظ��ل،  مبناطق 
عبدالله  بن  لتقرت   املنتدب 
���س��ب��وع  ���س��اي��ب ن��ه��اي��ة الأ
املحلية،  ال�سلطات  رف��ق��ة 
اإىل  وت��ف��ق��ُذٍد  عمل  ب��زي��ارة 
بدائرة  الظل  مناطق  بع�ض 

. ملقارين. ا
قرية  للزيارة   حمطة   اأول 
ه��ري��ه��رية ب��ل��دي��ة ���س��ي��دي 
الوقوف  مت  حيث  �سليمان، 
����س���ارة ان��ط��لق  واإع���ط���اء اإ
وتو�سيع  جت��دي��د  م�����رسوع 
���س��ب��ك��ة امل���ي���اه ال�����س��احل��ة 
ل���ل�������رسب ب���ح���ي امل���ن���ار، 
م�سافة  ع��ل��ى  ب��ال��ه��ره��رية 
خلل  وم��ن   ، م/ط    1000
بع�ض  اىل  ا�ستمع  ال��زي��ارة 
ان�����س��غ��الت ���س��ك��ان احل��ي 
و�سعية  ت�سوية  يف  املتمثلة 
وجتهيز  العقارية  التجزئات 
 ، وترميمها  ال��ع��لج  ق��اع��ة 
تكملة  طلب  اىل  اإ���س��اف��ة 
مبدخل  التهيئة  م�����س��اري��ع 
ن��ارة  اإ يف  والت�رسيع  القرية 
حيث   ، والأح���ي���اء  ال��ط��رق 
اأع���ط���ى ال�����وايل امل��ن��ت��دب 
املحلية  لل�سلطات  تعليمات 

النقائ�ض  ب��ه��ذه  للتكفل 
بامل�ساريع،  املواطنني  وتنوير 
على  ت�سجيلها  مت  ال��ت��ي 
املحطة   ، البلدية  م�ستوى 
مڨر  بقرية  كانت  الثانية 
حيث  �سليمان  �سيدي  ببلدية 
انطلق  ���س��ارة   اإ اإع��ط��اء  مت 
ف��ا���س��ل   بني  اإجن���از ج���دار 
احلرية  وحي  النخيل  غابات 
م/   300 م�سافة  على  مبڨر 
كانت  الثالثة  واملحطة   ، ط 
حيث  �سليمان  �سيدي  ببلدية 
التنفيذي  امل�سوؤول  اأعطى 
ال��ولي��ة،   ه��رم  على  الأول 
����س���ارة ان��ط��لق م�����رسوع  اإ
�سبكة  وت��و���س��ي��ع  جت��دي��د 
لل�رسب  ال�����س��احل��ة  امل��ي��اه 
على  �سليمان  �سيدي  باأحياء 
ومت   ، م/ط    3000 م�سافة 
انطلق  �سارة  اإ اإعطاء  اأي�سًا 
�سبكة  جت���دي���د  م�������رسوع 
اأحياء  عرب  ال�سحي  ال�رسف 
على  �سليمان  �سيدي  بلدية 
كما   ، م/ط   1000 م�سافة 
اإجن��از  م�رسوع  مبعاينة  ق��ام 
)د(  �سنف  مدر�سي  جممع 
املقارين..  الجتماعي  باحلي 

التجاين     ن-ق- 

ال�رسطة  فرقة  عنا�رس  متكن 
احل�رسي  ب��الأم��ن  الق�سائية 
بحر  اجللفة،  ولية  باأمن  الرابع 
توقيف  من  اجلاري،  الأ�سبوع 
الثالث  العقد  يف  �سخ�سني 
تلب�ض،  حالة  يف  عمرهما  من 
ال�رسقة  ق�سية  يف  لتورطهما 
اأحياء  باأحد  م�سكن  داخل  من 
جاءت  اجللفة.العملية  مدينة 
ذات  عنا�رس  تلقي  ث��ر  اإ على 
هاتفية  ملكاملة  احل�رسي  الأمن 
مفادها  املواطنني،  اأحد  قبل  من 
وج����ود ���س��خ�����س��ني ي��ق��وم��ان 

الوئام  بحي  �سقة  باإقتحام 
ال�رسقة،  اأجل  من  اجللفة  مبدينة 
على  التنقل  الفور  على  ليتم 
املكان،  عني  اإىل  ال�رسعة  جناح 
بهما  امل�ستبه  توقيف  مت  ي��ن  اأ
وبحوزتهما  تلب�ض  حالة  يف 
 8000 م��ب��ل��غ م���ايل ق������دره:
ق�سيب  اإىل  بالإ�سافة  دج، 
ح���دي���دي  ل���س��ت��خ��دام��ه يف 
ا�ستيفاء  بعد  الك�رس.   عملية 
اإج��������راءات ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
بهما  امل�ستبه  ُق��دم  الق�سية، 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد/  اأمام 

وفقًا  اجل��ل��ف��ة،  حمكمة  ل��دى 
لإج����راءات امل��ث��ول ال��ف��وري، 
 )5 ( بخم�ض  عليهما  حكم  اأين 

لكل  ن��اف��ذا  حب�سا  ���س��ن��وات 
. منهما

حممد.راقد  

 58 ال� بالذكرى  مبنا�سب��ة  
اجلزائرية،  ال�رسطة  لتاأ�سي�ض 
ولي��ة  اأم��ن  م�سالح  اأح��ي��ت 
اأمن  باقي  غرار  على  تندوف 
رمزيا  حفل   ،  48 ال� الوليات 
ال�رسطة  ق��وات  ���رسف  على 
يف  الرتقية  من  امل�ستفيدين 
الأ�سلك  خمتلف  من  الرتبة 
وايل  ال�سيد  بح�سور  وهذا   ،
املحلية  وال�سلطات  الولية 
والع�سكرية  والأمنية  املدنية 
وم����دراء   ، ال��ق�����س��ائ��ي��ة  و 
واأع�ساء  التنفيذية،  الهيئات 
ومنتخبي  بغرفتيه،  الربملان 
واأع��ي��ان  املحلية،  املجال�ض 
الثورية،   ���رسة  والأ الولية، 
املدين  املجتمع  من  فاعلني  و 
وعنا�رس  الإع���لم  رج��ال  و 

الرتب   مبختلف  الوطني  الأمن 
الحتفالية  هذه  ا�ستهلت  و 
الثقافة  دار  احت�سنتها  التي 
املا�سي  اخلمي�ض  يوم  �سباح 
الذكر  من  بينات  يات  اآ بقراءة 
ال�ستماع  ت��له��ا  احل��ك��ي��م، 
والوقوف  الوطني  للن�سيد 
على  ترحما  �سمت  دقيقة 
الطاهرة  ال�����س��ه��داء  اأرواح 
من  الوطن  الواجب  واأرواح 
الأمنية  ���س��لك  الأ خمتلف 
الطبية  ال�سبه  و  الطبية  و 
بعدها  ل���ق���ي  واأ  ، وغ��ريه��م 
كلمته  الولية  وايل  ال�سيد 
اجلزائرية  ال�رسطة  فيها  هناأ 
م�سيدا  ال��وط��ن��ي  ب��ع��ي��ده��ا 
ب��ال��دور ال���ري���ادي وال��ه��ام 
ال�سلك  ه���ذا  يلعبه  ال���ذي 

املجالت،  �ستى  يف  الأمني 
اأم��ن  رئي�ض  ال�سيد  ق��ام  ث��م 
املدير  كلمة  بقراءة  الولية 
على  الوطني  للأمن  العام 
فقرات  وتخلل  احلا�رسين، 
تقليد  الح��ت��ف��ال  ب��رن��ام��ج 
�سهادات  ���س��داء  اإ و  ال��رت��ب 
عن�رسا   15 لفائدة  الرتقية 
م���ن ال��ولي��ة ،  م��ن ق���وات اأ
وامل��ج��ه��ودات  العمل  نظري 
مت  كما  بها،  يقومون  التي 
حول  �سعرية  ب��ي��ات  اأ ل��ق��اء  اإ
امل��ي��دان  ال�����رسط��ة يف  م��ه��ام 
راحة  �سبيل  يف  وت�سحياتهم 
تكرمي  كذلك  ومت  امل��واط��ن، 
الأ�سلك  من  الرجال  بع�ض 
الطبية   و  الأخ���رى  الأمنية 
و  عرفانا  الطبية،  ال�سبه  و 

يف  ت��واج��ده��م  على  ت��ق��دي��را 
ملجابهة  الأمامية  ال�سفوف 
احلفل  واختتم   ، كورونا  وباء 
من  ال�رسطة  ق��وات  بتكرمي 
ملنظمة  العامني  الأمناء  طرف 
ال�سهداء  بناء  اأ و  املجاهدين 
املبذولة  جمهوداتهم  نظري 
كورونا  جائحة  جمابهة  يف 
مبوا�سلة  ي��اه��م  اإ حمفزين   ،
ال��وط��ن  و  امل��واط��ن  خ��دم��ة 
اأمن  رئي�ض  التكرمي  وت�سلم 
انطلق  و�سبق  هذا  الولية، 
كلي  تعقيم  احلفل  فعاليات 
مل��ق��ر الح��ت��ف��ال، م��ع ات��خ��اذ 
للحد  الوقاية  اإجراءات  جميع 
كورونا  فريو�ض  انت�سار  من 
                                 .19 كوفيد 
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 م�صاريع تنموية الإعادة بعث احلياة يف مناطق 
الظل ببلدية العالية بورقلة 

فا�صل بن  يو�صف 
---------------- 

ت�ستفيد  اأن  ينتظر  حيث 
من  التحتية   ال�سبكات  من 
ال�سبكة  تو�سعة  م�����رسوع 
ال�سحي  لل�رسف  الثانوية 
على  ال�����س��م��ال��ي��ة  ب��اجل��ه��ة 
كما   ، ط  م   1000 م�سافة 
اإجن��از  و�سعية  على  اطلع 
ال�سحي  ال�����رسف  �سبكة 
اإجناز  م�رسوع  وكدا  باملنطقة 
وظيفي  �سكن  و  علج  قاعة 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  ب��ال�����س��ق��ة 
امل�ستعملة  املياه  �سخ  حمطة 
ال�سقة.  ملنطقة  النز  مياه  و 
اجلهة  ا���س��ت��ف��ادت  مت  ك��م��ا 
خنادق  حفر  م�رسوعي  من 
عن  ال��ن��ز  م��ي��اه  ت�����رسي��ف 
م�رسوع  و  النخيل  واح��ات 
مياه  ���رسف  ق��ن��وات  رب��ط 

. ال�سخ  مبحطة  النز 
اب��وب��ك��ر  ال���ولي���ة  وايل 
ال�����س��دي��ق ب��و���س��ت��ة خ��لل 

زي���ارت���ه ال��ت��ف��ق��دي��ة مل��دى 
التنموية  امل�ساريع  جت�سيد 
منها  ا���س��ت��ف��ادت  ال���ت���ي 
مبعاينة  قام   ، الظل  مناطق 
����س���غ���ال اإجن������از ب��ع�����ض  اأ
املوجودة  واملرافق  الأق�سام 
البتدائية  املدار�ض  باإحدى 
ل��ل��ت��ح�����س��ري ل���ل���دخ���ول 
.وك��ذا  املقبل   الجتماعي 

بئر  جتهيز  و  حفر  ���س��غ��ال  اأ
ال�ساحلة  ل��ل��م��ي��اه  عميقة 
بالطاقة  ربطه  و  لل�رسب 
اىل  بالإ�سافة  ال�سم�سية  
اإجناز  ا�سغال   على  وقوفه 
ربطه  و  م3   50 مائي  خزان 
التوزيع  �سبكة  و   بالبئر 

. مط   500 م�سافة  على 
اأع��ط��ى  ال����ولي����ة   وايل 

للتكفل  �سارمًة  تعليماٍت 
التاأكيد  و  النقائ�ض  ببع�ض 
ن��ه��اء ال���س��غ��ال يف  ع��ل��ى اإ
اق����رب الآج�����ال م��ع��ل��ن��ن��ا،    
�سكنا   40 ح�سة  تخ�سي�َض 
دزيوة  منطقة  ل�سكان  ريفيا 
تهيئة  متام  باإ التكفل  كذا  و 
املدر�سية  الق�سام  ربط  و 
ب��ال��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة ، 
درا�سة  اإعداد  يف  وال�رسوع 

. علج  قاعة  لإجناز 
فر�سة  ا�ستغلوا  املواطنون   
والوفد  الولية  وايل  تواجد 
ان�سغالتهم  لطرح  له  املرافق 
نغ�ست  التي  النقائ�ض  واهم 
م���ن ي��وم��ي��ات��ه��م  ك��غ��ي��اب 
الهاتف  ب�سبكات  تغطية 
ال��ن��ق��ال وامل��ط��ال��ب��ة ب��اإجن��از 
تخ�سي�ض  و  ع��لج  ق��اع��ة 
ال�سكن  اإعانات  من  ح�سة 
قاطني  واإن  خا�ض،   الريفي 
من  ي��ع��ان��ون  امل��ن��اط��ق  ه��ذه 

 . ال�سكن  اأزمة 

 100 تبعد  التي  الدزيوة  منطقة  و  ال�صقة  بال�صبط مبنطقة  و  دائرة احلجرية  العالية  ببلدية  الظل  مناطق  ا�صتفادت 
230 كلم عن مقر الوالية من اجلهة ال�صمالية بحدود والية اجللفة . من جملة من امل�صاريع  البلدية و  كلم عن مقر 

اأحيائهم  افتقار  �صنوات طويلة، يف ظل  منهما   اللذين عانوا  و احلرمان  العزلة  من  �صكانها  �صُتخرج  التي  التنموية، 
الكرمية و �صروريات احلياة  املرافق  للعديد من 

التهمي�ض و احلرمان �صنوات  من   جمعية جزائر اخلري بحا�صي م�صعود بعد 
تتحدى كورونا وتوفر 100 اأ�صحية 

لليتامى وامل�صاكني

يف اإطار التكفل مبناطق الظل 

 زيارة عمل و تفّقد من وايل تقرت 
لدائرة املقارين 

اأمن اجللفة يلقي القب�ض على �صارقني يف حالة تلب�ض

اأمن تندوف يحيي الذكرى اإلـ 58 لتاأ�صي�ض ال�صرطة اجلزائرية 
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اأي اعتداء على اإ�صرائيل �صتكون له عواقب

نتنياهو يف ر�صالة تهديد ل�صوريا ولبنان  

قراءة / حممد علي
---------------- 

الج��ت��م��اع  م�����س��ت��ه��ل  يف  وق����ال 
:”على  حل��ك��وم��ت��ه  ���س��ب��وع��ي  الأ
وفقا  نعمل  نحن  ال�سمالية،  اجلبهة 
لن  ننا  اأ مفادها  مت�سقة  ل�سيا�سة 
ع�سكريا  بالتمو�سع  يران  لإ ن�سمح 
واأ�ساف  ال�سمالية”.  حدودنا  على 
يتحملن  ول��ب��ن��ان  :”�سورية  اأن 
على  اع��ت��داء  اأي  ع��ن  امل�سوؤولية 
اأرا�سيهما”.  من  ينطلق  اإ�رسائيل 
اأمننا  بزعزعة  ن�سمح  :”لن  وق��ال 
نت�سامح  ول��ن  مواطنينا  وبتهديد 

واأج��ري  بقواتنا،  م�سا�ض  اأي  م��ع 
املوقف  لتقييم  جل�سات  با�ستمرار 
هيئة  ورئ��ي�����ض  ال��دف��اع  وزي���ر  م��ع 
كان  للجي�ض”.  ال��ع��ام��ة  الأرك���ان 
اخلمي�ض  اأعلن  الإ�رسائيلي  اجلي�ض 
احلدود  على  قواته  تعزيز  املا�سي 
من  ت��ه��دي��دات  ب��ع��د  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
اأدرعي،  اأفيخاي  وكتب  الله.  حزب 
الإ�رسائيلي  اجلي�ض  با�سم  املتحدث 
تويرت  موقع  على  العربي  للإعلم 
تقرر   … الو�سع  لتقييم  :”نظرا 
اإىل  م�ساة  بقوات  تعزيز  اإر���س��ال 
ياأتي  الع�سكرية”.  ال�سمالية  القيادة 

الله  حزب  من  تهديدات  ظل  يف  هذا 
لأحد  اإ�رسائيل  اغتيال  على  للرد 
بغارة  م��وؤخ��را  �سورية  يف  ق��ادت��ه 

ال�سورية. الأرا�سي  ا�ستهدفت 
على  دخانية  قذائف  تطلق  اإ�رسائيل 

لبنان جنوبي  ع�سكري  موقع 
الأح��د،  الإ�رسائيلي،  اجلي�ض  اأطلق 
ق���ذائ���ف دخ���ان���ي���ة، ق����رب م��وق��ع 
مرتفعات  يف  ل��ه،  تابع  ع�سكري 
الواقعة  املحتلة  �سوبا”  “كفر  بلدة 
ق�ساء  م��ن  ال��ع��رق��وب،  منطقة  يف 
وبح�سب  لبنان.  جنوبي  حا�سبيا، 
اأ�سابت  نا�سول،  الأ وكالة  مرا�سل 

ملوقع  ال��غ��رب��ي  ال�ساتر  ال��ق��ذائ��ف 
الع�سكري  العلم”  “روي�سات 
�سمن  الإ�رسائيلي،  للجي�ض  التابع 
وترافق  املحتلة.  اللبنانية  البلدة 
احلربي  للطريان  حتليق  م��ع  ذل��ك، 
ا�ستطلع  وط��ائ��رة  ���رسائ��ي��ل��ي،  الإ
ي�سدر  ومل  ل��ب��ن��ان.  جنوبي  ف��وق 
فوريا  تعقيبا  الإ�رسائيلي  اجلي�ض 
اأعلن  ال�سبت،  وم�ساء  احلادث.  على 
اأج��واء  تعر�ض  ال��ل��ب��ن��اين،  اجلي�ض 
 29 ل� املا�سيني،  اليومني  يف  ب��لده 
الإ�رسائيلي.  اجلانب  من  جويًا  خرقًا 
وت�����س��اع��د ال��ت��وت��ر ع��ل��ى احل���دود 
الأ�سهر  خلل  الإ�رسائيلية،  اللبنانية 
برية  خروقات  ت�سجيل  ثر  اإ املا�سية، 
فيما  الطرفني،  من  وبحرية  وجوية 
ممار�سة  اإىل  امل��ت��ح��دة،  الأمم  دع��ت 
النف�ض.  �سبط  درج���ات  ق�����س��ى  اأ
اللبناين  الله”  “حزب  وي�سيطر 
املحاذية  لبنان،  جنوب  منطقة  على 

اإ�رسائيل. مع  للحدود 
من  الإ�رسائيلية  القوات  وان�سحبت 
ومن   ،2000 عام  اللبناين  اجلنوب 
ُعرف  ما  املتحدة  الأمم  و�سعت  ثم 
احل��دود  ع��ل��ى  الأزرق”  ب�”اخلط 
لكن  الن�سحاب،  لتاأكيد  بينهما، 
الر�سمية  احل���دود  ي���راِع  مل  اخل��ط 
ب�����س��ك��ل دق��ي��ق. وت��ن��ت�����رس ق��وات 
املتحدة  للأمم  التابعة  “اليونيفيل” 
ومن   ،1978 عام  منذ  لبنان  جنوب 
ال�ستقرار  “ا�ستعادة  مهامها  برز  اأ
م���ن وم��راق��ب��ة وق��ف الأع��م��ال  والأ

باملنطقة”. العدائية 

بالتمو�صع على احلدود  الإيران  ت�صمح  لن  اإ�صرائيل  اإن  االأحد  اأم�ض  نتنياهو  بنيامني  االإ�صرائيلي  الوزراء  رئي�ض  قال 
ال�صمالية.

ال�رسطة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  اأع��ل��ن 
اأن  روزنفيلد  ميكي  الإ�رسائيلية 
 12 على  القب�ض  ل��ق��ت  اأ ال�رسطة 
خراطيم  وا���س��ت��خ��دم��ت  �سخ�سا 
لتفريق  الأح��د  يوم  فجر  قبل  املياه 
�سد  يحتجون  ك��ان��وا  متظاهرين 
املتعلقة  احل��ك��وم��ة  ���س��ي��ا���س��ات 

كورونا. بفريو�ض 
�سد  الآلف  ع�����رسات  وت��ظ��اه��ر 
تعامل  وطريقة  والف�ساد  البطالة 
مع  نتنياهو  بنيامني  الوزراء  رئي�ض 

ئحة. جلا ا
املتظاهرين  بعاد  لإ ال�رسطة  وتدخلت 
ورف�سوا  الأر�سفة  افرت�سوا  الذين 
دع���وات ال�����رسط��ة ل��ل��م��غ��ادرة يف 

املدين. للع�سيان  اإظهار 
ال�رسطة  “اإن  روزن��ف��ي��ل��د  وق���ال 
لن  ولكنها  بالتظاهرات،  �ست�سمح 

بالنظام”. اإخلل  بحدوث  ت�سمح 
لفر�ض  �سارعت  اإ�رسائيل  وكانت 
�سهر  يف  م�����س��ددة  اإغ���لق  ت��داب��ري 
ت�سجيل  اإىل  اأدى  ما  ذار/م��ار���ض،  اآ
م���ع���دلت م��ن��خ��ف�����س��ة ن�����س��ب��ي��ا 
جانب  اإىل  ك��ورون��ا،  لإ���س��اب��ات 
ب�سورة  منخف�سة  وف��اة  معدلت 
اإىل  اأي�سا  �سارعت  نها  اأ اإل  كبرية. 
تزايد  يف  ت�سبب  ما  الإغ��لق،  رفع 
منذ  اأخ��رى  م��رة  الإ���س��اب��ة  ح��الت 

يار/مايو. اأ نهاية 
اأ�رسار  اإحلاق  يف  الإغلق  وت�سبب 

معدل  وجت��اوز  بالقت�ساد،  بالغة 
حيث  اإ�رسائيل  يف   20% ال� البطالة 
مليني  ت�سعة  ال�سكان  عدد  يبلغ 
اأكر  حاليا  باإ�رسائيل  ويوجد  ن�سمة. 
ن�سطة بكورونا،  اإ�سابة  األف   33 من 
التنف�ض  اأجهزة  حتت  منها  مئة  نحو 
نحو  تعافى  بينما  ال�سطناعي، 
حّذر  بدوره  الإ�سابة.  من  لفا  اأ  27
الإ�رسائيلي  الداخلي  الأم��ن  وزي��ر 
اأن  من  الأح��د،  �سباح  اأوحانا،  اأمري 
�سد  املتوا�سلة  التظاهرات  تقود 
نتنياهو،  بنيامني  ال��وزراء  رئي�ض 
ت�ساعد  مع  الدماء”،  “�سفك  اإىل 

قوله. وفق  الكراهية”،  “اأجواء 
ت�رسيح  يف  اأوحانا  ق��وال  اأ وج��اءت 

الر�سمية،  ال��ب��ث  لهيئة  ب��ه  اأدىل 
اندلعت  ت��ظ��اه��رات  على  تعليقا 
ب���وؤر  ع���دة  يف  ال�����س��ب��ت  م�����س��اء 
مواجهات  بع�سها  �سهد  باإ�رسائيل، 
واعترب  طرق.  واإغلق  ال�رسطة،  مع 
اإغ��لق  اأن  ���رسائ��ي��ل��ي  الإ ال��وزي��ر 
“جزء  هو  متظاهرين  قبل  من  الطرق 
م�سيفًا  اجلمهور”،  �سد  العنف  من 
اأراها  التي  الكراهية  من  قلق  نا  “اأ
وهو  اأوحانا  واأ�ساف  الأجواء”.  يف 
يرتاأ�سه  ال��ذي  الليكود  ح��زب  من 
واحتمال  انطباع  “هناك  نتنياهو 
)�سفك(  ب���  ذل��ك  ينتهي  اأن  كبري 

الدماء”.
ق/د

بكني  مطالبات  اأ�سرتاليا  رف�ست 
بحر  يف  وال��ب��ح��ري��ة  ق��ل��ي��م��ي��ة  الإ
ر�سمي  اإعلن  يف  اجلنوبي  ال�سني 
اإىل  اأك��ر  لتنحاز  املتحدة،  ل��لأمم 
مع  املت�ساعد  خلفها  يف  وا�سنطن 

. ل�سني ا
قالت  اخلمي�ض،  قدمته  اإع��لن  يف 
اأ�سا�ض  يوجد  “ل  ن��ه  اإ اأ�سرتاليا 
�سينية  مطالبات  لعدة  قانوين” 
تلك  فيها  مبا  البحر،  يف  خلفّية 
يف  �سناعية  جزر  ن�ساء  باإ املتعلقة 
املرجانية. وال�سعاب  ال�سحلة  املياه 

ترف�ض  “اأ�سرتاليا  اأن  واأ�سافت 
اأو  تاريخية’  ‘حقوقا  ال�سني  ادعاء 
على  بناء  بحرية’  وم�سالح  ‘حقوقا 
يف  الطويلة’  التاريخية  ‘املمار�سة 

اجلنوبي”. ال�سني  بحر 
ال�سني  لدى  يوجد  “ل  نه  اأ وتابعت 

خطوط  لو�سع  ق��ان��وين  ���س��ا���ض  اأ
معامل  بني  تربط  م�ستقيمة  �سا�ض  اأ
جزر’  ‘جمموعة  و  اأ بعيدة  بحرية 
يف  مب��ا  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يف 
اأو  �سا’  ‘فور  اأرخبيل  ح��ول  ذل��ك 

‘نائية'”. و  اأ ‘قارية’  اأرخبيلت 
وزي��ر  اع��ت��رب  اأن  بعد  ه��ذا  ت��ي  ي��اأ
بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية 
على  للح�سول  بكني  م�ساعي  اأن 
ال�سني  بحر  يف  وم���وارد  اأرا����ض 
اجل��ن��وب��ي غ��ري ق��ان��ون��ي��ة، ودع��م 
�سيا  اآ �رسق  جنوب  دول  مطالبات 

ال�سني. �سد 
بحر  ب��ك��ام��ل  ال�����س��ني  وت��ط��ال��ب 
على  بناء  تقريبا  اجلنوبي  ال�سني 
الت�سع”،  النقاط  “خط  ي�سمى  ما 
على  مبني  ف�سفا�ض  تر�سيم  وهو 
القرن  اأربعينات  اإىل  تعود  خرائط 

. ين لع�رس ا
وي�����س��ت��ب��ق ال��ت�����س��ع��ي��د الأخ���ري 
اأ�سرتاليا  بني  ال�سنوية  املحادثات 
ي�سافر  حيث  املتحدة،  والوليات 
منذ  مرة  لأول  وا�سنطن  اإىل  وزراء 
ب�سبب  الأ�سرتالية  احل��دود  اإغ��لق 

امل�ستجد. كورونا  فريو�ض 
الأ�سرتالية  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
م��اري��ز ب��اي��ن ووزي����رة ال��دف��اع 
ال�سبت  بيان  يف  رينولدز  ليندا 
“وقت  يف  تاأتي  الجتماعات  اإن 
عقدها  ال�رسوري  ومن  ح�سا�ض” 

. يا ر ح�سو
ال�سني  بني  العلقات  وتدهورت 
الأ�سهر  يف  املتحدة  وال��ولي��ات 
التجارية  النزاعات  ب�سبب  الأخرية، 
بكني  وحملة  كوفيد19-  ووب��اء 

كونغ. هونغ  يف  املعار�سة  �سد 

القن�سلية  اجلمعة  بكني  بلغت  واأ
ب�رسورة  �سينغدو  يف  الأمريكية 
قن�سليتها  غلق  على  ردا  الإغلق 
اتهامات  خلفية  على  هيو�سنت  يف 
الفكرية. امللكة  ل�رسقة  مركز  نها  باأ
يف  مقال  ورينولدز  باين  وكتبت 
ال�سبت،  اأ�سرتاليان”  “ذي  جريدة 
القومي  الأمن  قانون  فيه  و�سفتا 
ال�سهر  كونغ  هونغ  يف  فر�ض  الذي 
وف�سفا�ض”. “جارف  نه  باأ املا�سي 

اأزم���ة  ن��واج��ه  “نحن  واأ���س��اف��ت��ا 
���س��ح��ي��ة ع���ام���ة، وا���س��ط��راب��ا 
الأنظمة  يف  وط��ف��رة  اقت�ساديا 
الإكراه  ت�ستعمل  التي  ال�سلطوية 
على  ونفوذها  �سلطتها  لتعزيز 

و�سيادتنا”. حرياتنا  ح�ساب 
ق/د

ح�سلت  خا�سة  معلومات  فادت  اأ
باأن  اليرانية  العامل  قناة  عليها 
امل��ق��ات��لت احل��رب��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 
الركاب  طائرة  اعرت�ست  التي 
ال�سورية  الأج��واء  يف  اليرانية 
يف  الأزرق  قاعدة  من  انطلقت 
املعلومات  هذه  وذكرت  الأردن. 
الفريق  اغتالت  التي  الطائرات  اأن 
على  ورف��اق��ه  �سليماين  قا�سم 
من  انطلقت  بغداد  مطار  طريق 

نف�سها. القاعدة 

م�سادر  ف��ادت  اأ ذلك  غ�سون  يف 
م���ريك���ي���ة  ب����ان امل���ق���ات���لت الأ
مرة  اليرانية  الطائرة  اعرت�ست 
الأج��واء  يف  التنف  قاعدة  ف��وق 
احل��دود  ق��رب  واأخ��رى  ال�سورية 
يفيد  م��ا  ال�����س��وري��ة،  اللبنانية 
كانت  الأمريكية  املقاتلت  ب��ان 
اإىل  دفعها  اأو  الطائرة  ت�ستهدف 
ال�سورية  اجلوية  امل�سادات  فخ 

هويتها. من  للتاأكد  ولي�ض 
ق/د

الأحد  ال�سمالية  كوريا  اأعلنت 
ق�سوى”  طوارئ  “حالة  يف  نها  اأ
اإ���س��اب��ة  ب���اأول  ا�ستباهها  ب��ع��د 
الإعلم  وفق  كورونا،  بفريو�ض 
الأوىل  للمرة  معرتفة  الر�سمي، 
يكون  قد  كوفيد19-  وب��اء  ب��اأن 

البلد. اىل  و�سل 
املركزية  نباء  الأ وكالة  وو�سفت 
الإ�سابة  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة 
نه  باأ ي�ستبه  ل”�سخ�ض  نها  باأ

عاد  امل��اك��ر  بالفريو�ض  م�ساب 
اجتاز  ان  بعد  متوز/يوليو   19 يف 
تر�سيم  خط  �رسعية  غري  بطريقة 

احلدود”.
يف  قالت  قد  يانغ  بيونغ  وكانت 
اأي  ت�سجل  مل  ان��ه  �سابق  وق��ت 
امل��ر���ض  بكوفيد19-،  ا���س��اب��ة 
كورونا،  فريو�ض  ي�سببه  ال��ذي 

مقفلة. تزال  ل  البلد  حدود  وان 
ق/د

الرئا�سي  املجل�ض  رئي�ض  اأك��د 
الليبية  الوطني  الوفاق  حلكومة 
الرتكي  والرئي�ض  ال�رساج،  فائز 
رج��ب ط��ي��ب اأردوغ�����ان، خ��لل 
ا�سطنبول،  مب��دي��ن��ة  م��ب��اح��ث��ات 
ال�سيا�سي  احلل  �رسورة  ال�سبت، 
قرارات  اإطار  يف  الليبية  للأزمة 
متر  موؤ وخم��رج��ات  املتحدة  الأمم 

برلني.
الرئا�سي  للمجل�ض  بيان  وبح�سب 
تطورات  اللقاء  تناول  ال�سبت، 
والعلقات  ليبيا،  يف  الأو�ساع 

ال�سقيقني. البلدين  بني  الثنائية 
تنفيذ  متابعة  اللقاء  بحث  كما 
املوقعتني  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رت��ي 
ت�رسين  �سهر  يف  اجلانبني  ب��ني 
املا�سي  العام  من  نوفمرب  ث��ان/ 

وحتديد  م��ن��ي،  الأ التعاون  ح��ول 
يف  البحرية  ال�سلحية  جمالت 

املتو�سط. البحر 
وت��ن��اول��ت امل���ح���ادث���ات، ال��ت��ي 
ج����رت ب��ق�����رس وح��ي��د ال��دي��ن 
التعاون  ملف  ا�سطنبول،  يف 
ال�رسكات  وع��ودة  القت�سادي 
اأعمالها  ل�ستكمال  ال��رتك��ي��ة 
ل��ي��ات  واآ ل��ي��ب��ي��ا،  يف  امل��ت��وق��ف��ة 

ال�ستثمار. جمال  يف  التعاون 
املبذولة  اجلهود  اإىل  تطرقت  كما 
مل��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 
البلدين  بني  التن�سيق  وا�ستمرار 
هذه  تداعيات  مع  التعامل  يف 

ئحة. جلا ا
ق/د

امل��دين  ال��دف��اع  مديرية  اأعلنت 
ال��ع��راق��ي��ة، الح���د، ع��ن ان��دلع 
"هوليوود"  بناية  يف  �سخم  حريق 
غربي  املن�سور  مبنطقة  التجارية 

بغداد. العراقية  العا�سمة 
ن��ه  اأ ب��ي��ان  امل��دي��ري��ة يف  وق��ال��ت 
املدين  الدفاع  عام  مدير  "باأ�رساف 
ب��وه��ان  �سلمان  ك��اظ��م  ال��ل��واء 
تابعة  وانقاذ  اطفاء  فرق   9 متكنت 
من  امل��دين  ال��دف��اع  مديرية  اىل 
حريق  ح��ادث  واخماد  ال�سيطرة 
مكونة  جتارية  بناية  داخل  اندلع 
منطقة  يف  ط��واب��ق  اأرب��ع��ة  م��ن 
هوليوود  اأزي��اء  داخ��ل  املن�سور 

الول". الطابق  عند  الرجالية 
امل��دين  "الدفاع  ان  وا���س��اف��ت 
املخ�س�سة  ال�سلم  بعجلة  زج 
ال�ستخدام  ذات  املرتفعة  بنية  للأ

لتتمكن   ) انقاذ   / اطفاء   ( املزدوج 
انقاذ  من  بوا�سطتها  من  فرقه 
داخل  من  اجلن�سية  بنغال  عاملني 
اىل  م�سرية  املحرتقة"،  الزي��اء 
بعدها  نفذت  الطفاء  "فرقة  ان 
وح�رسها  النريان  تطويق  عملية 
املبا�رس  الق��ت��ح��ام  ث��م  وع��زل��ه��ا 
لتتمكن  املحرتق  الطابق  و�سط 
النريان  واخ��م��اد  ال�سيطرة  م��ن 
قيا�سي،  ب��وق��ت  ك��ام��ل  ب�سكل 
ا�سابات  ت�سجيل  دون  ح��ال  ما 
ب�����رسي��ة م��ع حت��ج��ي��م اخل�����س��ائ��ر 

املادية".
خبري  ا�ستدعاء  "مت  ان��ه  واك��دت 
باأ�سباب  التحقيق  اجلنائية  الدلة 
ان���دلع احل��ري��ق داخ���ل الزي���اء 

املحرتقة".
ق/د

االحتجاجات �صد نتنياهو تت�صاعد..

ا اآالف املتظاهرين ينزلون ال�صوارع وال�صرطة ت�صتخدم القوة وتعتقل 12�صخ�صً

بعد اإعالن بومبيو عدم قانونية م�صاعي بكني ب�صاأن بحر ال�صني اجلنوبي.. 

اأ�صرتاليا تنحاز اإىل وا�صنطن يف خالفها املُت�صاعد مع ال�صني

طائرة الركاب االيرانية.. من اأين 
انطلقت املقاتالت االمريكية وما 

�صرها؟!

بعد ر�صدها اأول اإ�صابة حمتملة بكورونا

كوريا ال�صمالية يف “حالة طوارئ 
ق�صوى”

يف اإطار قرارات االأمم املتحدة وخمرجات موؤمتر برلني

اأردوغان يلتقي ال�صراج يف اإ�صطنبول 
ويوؤكدان على �صرورة احلل ال�صلمي 

لالأزمة الليبية 

حريق �صخم يف ’هوليوود’ والدفاع 
املدين العراقي يتدخل
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اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم : ح�صن اليف
-------------------------

تزايد احلديث يف الإعلم الإ�رسائيلي 
نقًل  كاملعتاد،  الأخ��رية،  الآون��ة  يف 
اأنَّ  عن  اأجنبية،  اإعلمية  م�سادر  عن 
يقف  الإ�رسائيلي  "املو�ساد"  جهاز 
وراء �سل�سلة التفجريات التي حدثت 
يف  الإ�سلمية  اجلمهورية  داخ��ل 
اإيران، والتي ت�ستهدف بنية امل�رسوع 
اآلت  وخ�سو�سًا  الإيراين،  النووي 
موقع  يف  احلديثة  امل��رك��زي  الطرد 
"نطنز"، بح�سب تلك امل�سادر. ورغم 
من  ر�سمي  ت�رسيح  اأّي  وجود  عدم 
متديد  ف��اإّن  ة،  الإ�رسائيليَّ احلكومة 
بنيامني  ال�سهيوين  ال��وزراء  رئي�ض 
ليو�سي  التوقيت،  ذلك  يف  نتنياهو، 
الإ�رسائيلي،  املو�ساد  رئي�ض  كوهني، 
يعترب  من�سبه،  يف  اأ�سهر   6 مل��دة 
ملا  مكافاأته  عن  مبا�رسة  غري  اإ�سارة 
اإمتام  وراء  نتنياهو  و�سعي  به،  قام 
مهمة كوهني التي بداأها، وخ�سو�سًا 
ال�سخ�سيات  من  يعترب  الأخ��ري  اأن 
التي من املتوقع اأن تنخرط يف حزب 
من  خروجه  بعد  وذلك  "الليكود"، 

من�سبه احلايل.
وداخل  "اإ�رسائيل"،  يف  اأحد  ينكر  ل 
والع�سكرية،  الأمنية  اأبحاثها  مراكز 
اأن اخلطر الوجودي الأول على الكيان 
النووي  امل�����رسوع  هو  ال�سهيوين 
ال�سرتاتيجي  اخلطر  واأن  الإي��راين، 
الأول هو حمور املقاومة الذي تقوده 
ي�سعى  هل  لكن  املنطقة،  يف  اإي��ران 
مفتوحة  مواجهة  اإىل  حقًا  نتنياهو 

الفزاعة  ا�ستخدام  يحاول  اأو  اإي��ران، 
الإيرانية وحمور املقاومة حلرف انتباه 
اأزم��ات  عن  الإ�رسائيلي  اجلمهور 

املتفاقمة؟ الداخلية  حكومته 
ال�سهيونية  الوحدة  لت حكومة  ت�سكَّ
وهدفها  كورونا،  جائحة  وطاأة  حتت 
اأن  درجة  اإىل  حماربتها،  الأ�سا�سي 
الإعلم الإ�رسائيلي يطلق عليها ا�سم 
ت�سكيلها،  فبعد  كورونا"،  "حكومة 
بداأت املوجة الأوىل من كورونا التي 
ترتاجع، و�رسعان  "اإ�رسائيل"  �رسبت 
اإجراءاتها  باإنهاء  احلكومة  بداأت  ما 
على  ال�سحي  ب��احل��ج��ر  املتعلقة 
املجتمع. بالطبع، اأدى راأ�ض املال دوراً 
احلكومة،  على  ال�سغط  يف  كبرياً 
تراجع  ت�سجيل  بعد  وخ�سو�سًا 
الإ�رسائيلي،  القت�ساد  يف  كبري 
الناجت  من   10% من  اأكر  اإىل  و�سل 
يقارب  م��ا  ت�سجيل  ومت  امل��ح��ل��ي، 
و�سارت  العمل،  من  عاطل  مليون 
قطاعات اقت�سادية كاملة على حافة 
النهيار، وخ�سو�سًا قطاع ال�سياحة. 
من  الأوىل  املوجة  انح�سار  ظل  يف 
اأزم��ات  م��ن  خلَّفته  وم��ا  ك��ورون��ا، 
املجتمع  داخل  واجتماعية  اقت�سادية 
اأزم��ات  تظهر  ب��داأت  الإ�رسائيلي، 
على  ذاته،  احلكومي  الئتلف  داخل 
اإثر جملة من الق�سايا، اأبرزها م�رسوع 
الغربية".وقد  "�سم الأغوار وال�سفة 
حزب  زعيم  غانت�ض،  بيني  مترت�ض 
ال��وزراء  ورئي�ض  اأزرق"،  "اأبي�ض 
احلكومي، خلف  الئتلف  البديل يف 
قرارات  جتاه  الأمريكي  املوقف  ترّدد 

تاأجيل  اإىل  نتنياهو  دفع  ما  ال�سم، 
ناهيك  القرارات،  هذه  عن  الإع��لن 
جلنة  يف  ة  اخلا�سَّ القانون  مب�سودة 
العليا،  املحكمة  للق�ساة يف  التحقيق 
عليها  امل�سادقة  يف  ف�سل  والتي 
احلكومة  داخ��ل  انق�سامات  ب�سبب 
نف�سها. ول ميكن جتاهل اخللف احلاد 
احلكومي  الئتلف  داخل  واملتوا�سل 
عام  ملدة  عامة  موازنة  اإق��رار  حول 
واحد اأو عامني، واحلديث املتواتر عن 
انتخابات  اإىل  الذهاب  نتنياهو  نية 
مبكرة وفرط عقد الئتلف مع بيني 

غانت�ض.
امل�سهد  داخ��ل  �سوءاً  الو�سع  ازداد 
اخلّطة  ب�سبب  برّمته،  الإ�رسائيلي 
احلكومة  قّدمتها  التي  القت�سادّية 
الإ�رسائيلي،  القت�ساد  لإنعا�ض 
ومهنيًا  �سعبيًا  رف�سًا  واجهت  والتي 
املجتمعية  القطاعات  من  العديد  من 
نزول  والأهم  املختلفة،  والقت�سادية 
نتنياهو  �سد  للتظاهر  اجلماهري  هذه 
التظاهرة  م�سهد  ويعّد  وحكومته. 
يف  نتنياهو  بيت  اأم���ام  احل��ا���س��دة 
القد�ض  مدينة  يف  "بلفور"  �سارع 
اأطلق  والتي  احلكومي،  الف�ساد  �سد 
بيبي  "يوم  ا�سم  املتظاهرون  عليها 
�سجن  �سقوط  بيوم  تيمنًا  �ستيل"، 
�رسارة  من  انطلق  الذي  "البا�ستيل"، 
الثورة الفرن�سية، موؤ�رساً خطرياً جتاه 
ا�ستطلعات  اأّن  نتنياهو، وخ�سو�سًا 
اجلمهور  ثقة  تراجعًا يف  الراأي تظهر 

الإ�رسائيلي به كرئي�ض للوزراء.
ويف  هيونّية،  ال�سّ اجلماهري  خ��روج 

ذروة  ظل  يف  للتظاهر،  م��دن،  عدة 
التي  ك��ورون��ا  م��ن  الثانية  امل��وج��ة 
اإىل  نتنياهو  دفع  "اإ�رسائيل"،  ت�رسب 
مالية  م�ساعدة  تقدمي  يف  الإ���رساع 
يقارب  مبا  اإ�رسائيلي،  مواطن  لكل 
حماولة  يف  اأم��ريك��ي،  دولر   200
لإخماد حالة الغ�سب ال�سعبي �سده.

التناق�سات  اأنَّ  نتنياهو  ي���درك 
يف  �ستت�ساعد  ال�سهيونية  الداخلية 
غياب اخلطر اخلارجي، وخ�سو�سًا اأنَّ 
املجتمع  داخل  الجتماعية  ال�رسوخ 
ما  الت�ساع،  يف  اآخ��ذة  ال�سهيوين 
القومية"  "احل�سانة  ي�سمى  ما  يهّدد 
ال�رسط  تعترب  التي  ال�سهيونية، 
امل�ستوى  م��ن��ح  يف  الأ���س��ا���س��ي 
على  ال��ق��درة  هام�ض  ال�سيا�سي 
من  وتزيد  ال�سليمة،  القرارات  اتخاذ 
الإ�رسائيلية،  الداخلية  اجلبهة  �سمود 
اجلي�ض  قدرة  على  اإيجابًا  ينعك�ض  ما 
اأث��ن��اء  الن��ت�����س��ارات  حتقيق  على 

املعارك.
املجتمعية  احل�سانة  تلك  غياب  ويف 
ال��ق��وم��ي��ة، وازدي�����اد ح��ال��ة ع��دم 
وارت��ف��اع  املجتمعي،  ال���س��ت��ق��رار 
امل�ستوطن  بني  الثقة  عدم  من�سوب 
احلاد  والرتاجع  وقيادته،  ال�سهيوين 
يف الق��ت�����س��اد، وارت��ف��اع ح��الت 
كورونا،  من  الثانية  املوجة  اإ�سابات 
نتنياهو  �سلوك  تف�سري  املمكن  من 
على  املقاومة،  وحم��ور  اإي��ران  جت��اه 
اأزماته  لت�سدير  منه  حماولة  اأن��ه 
جتاه  الداخلية  جمتمعه  وم�ساكل 

اخلارجي. فزاعة اخلطر 

لة.. ا�صرتاتيجيَّة ت�صدير االأزمات.. لعبة نتنياهو املف�صَّ

يف  مّتحدين  برلني  م��ن  �سعار  حت��ت 
�سجون  يف  الأ����رسى  ودع��م  م�ساندة 
املوؤ�ّس�سات  هيئة  قامت  الح��ت��لل..  
يف  والعربّية  الفل�سطينّية  واجلمعّيات 
برلني .. بتنظيم وقفة احتجاجية يف برلني 
معركة  يف  البوا�سل  للأ�رسى  ن�رسة   ..
ال�سمود والتحدي والكرامة يف �سجون 
للإجراءات  وا�ستنكارا   الح��ت��لل..  
 .. الحتلل  دولة  متار�سها  اّلتي  القمعية 
ال�ّسجون  يف  واملعتقلني  الأ�رسى  بحّق 
الإ�رسائيلّية يف ظّل جائحة  واملعتقلت 
.. وجتديدا العهد مع الأ�رسى  الكورونا 
ال�سعب  اأبناء  �سارك  حيث   .. البوا�سل 
ومنا�رسي  وال��ع��رب��ي  الفل�سطيني 
وكّل  العادلة..  الفل�سطينّية  الق�سّية 
الفئات  كّل  ومن  الفل�سطيني  الّطيف 
الّت�سامنّية  الفعالّية  يف   .. العمرّية 
امل�ساندة للأ�رسى خلف الق�سبان .. اّلتي 
املوؤ�ّس�سات  هيئة  اإليها  ودعت  نّظمتها 
يف  والعربّية  الفل�سطينّية  واجلمعّيات 
ال�ّسفارة  اأمام  برلني.. و�سط برلني ومن 
برلني  بوابة  اأقوا�ض  وحتت  الأمريكّية.. 
�سوت  اإي�سال  اأج��ل  من  الّتاريخية.. 
معتقلت  يف  واأ�رسانا  �سعبنا  معاناة 

الحتلل.. 
الوقفة  يف  اجل��م��اه��ري  ع���رّبت  وق��د   
الحتجاجية يف برلني عن �سخطها وعن 
ت�ساعد  من     .. قلقها  وعن  غ�سبها 
واملعتقلني  الأ���رسى  بحّق  النتهاكات 
الفل�سطينّيني .. اأ�رسى احلّرّية يف �سجون 
جائحة  ظ��ّل  يف  ة  خا�سّ  .. الح��ت��لل 

فريو�ض الكورونا .. 

حيث الّتعتيم على عدد واأو�ساع امل�سابني 
اّلتي  بالفريو�ض..  بالعدوى  الأ�رسى  من 
اإليهم يف ال�ّسجون الإ�رسائيلّية..  انتقلت 
توفري  الحتلل  ق��ّوات  تتجّنب  حيث 
يف  وال��لزم��ة  الكافية  الوقاية  �سبل 
الحتلل  دولة  وا�ستمرار     .. ال�ّسجون 
املئات  بحّق  الإداري  لعتقال  مبمار�سة 
يتّم  حيث   .. الفل�سطينّيني  املعتقلني  من 
الحتلل  �سجون  يف  الأ���رسى  حرمان 
مثل  الإن�سانّية..  حقوقهم  اأب�سط  من 
وكذلك   .. والزيارات  والعلج  ال��ّدواء 
املوت  حّتى  تعذيب  م��ن   يلقونه  ما 
مت  وال�سّ  .. الحتلل  معتقلت  يف 
ال����ّدويل ي��راف��ق ا���س��ت��م��رار ع��ذاب��ات 
الأ�رسى يف �سجون املحتّل .. كما وعرّب 
الّتاريخّية  برلني  بّوابة  اأمام  املحت�سدون 
عن رف�سهم.. باأن  يبقى العامل  ي�ساهد 
اأ�رسانا وهم يقتلون الواحد تلو الآخر يف 
ة  خا�سّ  .. الإ�رسائيلي  الحتلل  �سجون 
 .. واملر�سى  وامل�سّنني  والأطفال  الّن�ساء 
  .. الكورونا  فريو�ض  بعدوى  وامل�سابني 
وموؤ�ّس�ساته  العامل  هذا  يحّرك  اأن  دون 
ال��ّدويل  مت  وال�سّ �ساكنًا..  الّدولّية 
حّد  و�سع  دون  امل�سهد..  �سّيد  زال  ما 
فقد  الإ�رسائيلي..  ال�ّسّجان  ملمار�سات 
العامل  �ساهدنا كيف عمدت معظم دول 
ال�ّسجون جتّنبًا  اإخلء �رساح من يف  اإىل 
لنت�سار الفريو�ض كورونا.. وبقيت دولة 
الحتلل ا�ستثناء .. لعدمّية اإن�سانّية هذا 
يف  املتظاهرون  وطالب  كما  املحتل.. 
برلني احلكومة الأملانّية وهيئات املجتمع 
على  غط  ال�سّ مبمار�سة   .. ال���ّدويل 

عملّيات  لإنهاء   .. الإ�رسائيلي  الحتلل 
واملعتقلت  ال�ّسجون  يف  اأ�رسانا  معاناة 
الّتعذيب  عملّيات  ووقف  الإ�رسائيلّية.. 
الفل�سطينّيني  يف �سجونه �سّد الأ�رسى 
الأ�رسى  اإرادة  ك�رس  اإىل  تهدف  اّلتي   ..
املحتّجون  وطالب   .. الق�سبان  خلف 
واملعتقلني  الأ����رسى  ���رساح  ب��اإط��لق 
الإداري  العتقال  واإنهاء  البوا�سل.. 
وكذلك   .. مبكيالني  الكيل  وع���دم 
مليوين  عن  احل�سار  رفع  على  العمل 
اأكرب ح�سار  فل�سطيني يف قطاع غّزة.. 
يف  الب�رسية  عرفته  الب�رس  من  ملليونني 

الع�رس احلديث.. 
الفل�سطيني  الكّل  املتظاهرون  ونا�سد 
العمل على تفعيل ودعم ق�سّية الأ�رسى 
الإن�سانّية  الوطنّية  الق�سّية  واعتبارها  
اأول��وّي��ات  �سّلم  ولتت�سّدر   .. الأوىل 

العمل الفل�سطيني .. 
على  �ساغط  ع��ام  راأي  وت�سكيل   
يف  الأ���رسى  معاناة  لإنهاء   .. الحتلل 
ممار�سات  وف�سح   .. الحتلل  زنازين 
لأّن   .. العامل  كّل  اإىل  واإي�سالها  املحتل 

ن�سال  ق�سّية  �ستبقى  الأ�رسى  ق�سّية 
من  اجلاد  الّتحرك  من  بّد  ول   .. �سعبنا 
منّظمة  وم��ن  �سعبنا  قطاعات  كاّفة 
ق�سية  لن�رسة  الفل�سطينية..  التحرير 
ومعاناة  معاناتهم  واإن��ه��اء  الأ����رسى 
املحت�سدون  وعرب   .. وذويهم  اأ�رسهم 
لهم  وم�ساندة  لأ�رسانا  ن�رسة  برلني  يف 
عن رف�سهم لهذا ال�سمت املطبق حول 
قبول  عدم  وكذلك  الأ����رسى..  ق�سية 
احلا�سل  بالتق�سري  التربيرات  �سماع 
زهرات  اأم�سوا  الذين   .. الأ�رسى  بحق 
ليعي�ض   .. الق�سبان  خلف  اأعمارهم 

�سعبنا بكرامة وحرية ..
معربة  كلمات  الفعالية  تخلل  وق��د 
والعربية..  والإجنليزية  الأملانية  باللغة 
ومت رفع ال�ّسعارات باللغة الأملانية التي 
تناولت الوجع الفل�سطيني بكّل جوانبه 
..  ورفعت الأعلم الفل�سطينية و�سور 
متم�سكًا  �سعبنا  و�سيبقى   .. الأ���رسى 
كاملة  دولة  واإقامة  العودة  يف  بحقوقه 
وحترير  القد�ض..  وعا�سمتها  ال�ّسيادة 

الأ�رسى من �سجون الحتلل ..

تنظم وقفة م�صاندة ودعم لالأ�صرى البوا�صل اأمام بوابة برلني التاريخية
هيئة املوؤ�ص�صات واجلمعيات الفل�صطينية والعربية يف برلني اأخبار فل�صطني

االأ�صري اإياد اإ�صتيتي 

من حياته ..
و�سط   ، اإياد يف خميم جنني  ولد   ، عامًا   38 قبل   
" ل يوجد  ، وتقول والدته  عائلة لجئة ومنا�سلة 
بار   ، الكبري  وقلبه  وطيبته  باأخلقه  مثله  اأحد 
ومطيع ومتعاون و�ساحب نخوة و�سهامة وواجب 
يف  اأعمل  يراين  وعندما   ، كثرياً  ي�ساعدين  كان   ،
يقبل   ، جلانبي  والوقوف  مل�ساعدتي  ي�سارع  املنزل 
" متتع  "، وت�سيف  را�سي كلما غادر وعاد للمنزل 
كثرياً   وطنه  احب   ، عالية  ون�سالية  وطنية  بروح 
 ، امل�سهورة  عبارته  اتذكر  زلت  وما   ، به  وارتبط 
�سيء  كل  فوق  وطني   " يقول يل  دومًا  كان  فقد 
امل�سوؤولية  وحتمل  درا�سته  يكمل  مل   " وتكمل   ،"
يف  انخرط  لكنه   ، الأ�رسة  اإعالة  يف  مل�ساعدتي 
انت�سب  كما   ، عامًا   17 ب�سن  فتح  حركة  �سفوف 
رغم  عمله  راأ�ض  على  زال  وما  الوطني  للأمن 
الأ�رس الذي �رسق زهرة �سبابه واأ�ساع عمره خلف 
تلك الق�سبان ، لكن اإياد بالن�سبة يل �سيقى زهرة 
ورجلي  واملدلل  اجلميل  طفلي  اعتربه  كرب  ومهما 

ال�سجاع والبطل.
يوم   ،  15/6/2006 تاريخ   .. والتحقيق  العتقال 
ففيه   ، اأ�رسف  اأم  الوالدة  حياة  يف  وحزين  موؤمل 
بداأت رحلة احلرمان من اإياد والتنقل بني ال�سجون 
، وتقول " �سمعت من و�سائل الإعلم خرب اعتقال 
لتنفيذ  التخطيط  بدعوى   ، الله  رام  قرب  ابني 
عملية ، اأطلق اجلنود عليه الكلب البولي�سية التي 
اجلروح  له  و�سببت  قدميه  يف  ونه�سته  هاجمته 
للم�سفى  ونقلوه  اجلنود  اعتقله   " وت�سيف   ،"
اإكمال علجه من اثار النه�ض  للعلج ، لكنه قبل 
، اقتادوه لأقبية التحقيق والتعذيب ليتعر�ض ملزيد 
حياته  على  لقلقنا  كثرياً  وتاأملنا   ، امل�ساعفات  من 
املحامني  حتى  وحرمان  اإخباره  انقطاع  ظل  يف 
جمدو  �سجن  اىل  نقلوه   " وتكمل   ،" زيارته  من 
 10 وبعد   ، عام  مدار  وا�ستمرت حماكمته على   ،

جل�سات ، حوكم بال�سجن الفعلي ملدة 16 عامًا.
اإياد  اأن معاناة   ، اأ�رسف  اأم  تروي    :.. معاناة ووجع 
اعتداء  ب�سبب  عام  ملدة  الق�سبان  خلف  ا�ستمرت 
يف  ال�سجون  اإدارة  ماطلت  وقد   ، عليه  الكلب 
ال�سديدة  الأوجاع  رغم  �سحيح  ب�سكل  علجه 
�سنوات  عدة  وبعد   ، ال�ستقرار  حرمته  التي 
اأن  مو�سحة   ، قدمه  يف  جراحية  لعملية  خ�سع 
يعاين  اأ�سبح   ، فرتة  منذ  لكنه   ، م�ستقرة  حالته 
املنا�سب  العلج  يتلقى  املعدة ومل  من م�ساكل يف 
حتى اليوم . اللحظات ال�سعبة .. خلل ال�سنوات 
ا�ستقر  حتى  �سجون  عدة  بني  اإياد  تنقل   ، املا�سية 
منذ فرتة يف �سجن " النقب " ال�سحراوي ، وتقول 
والدته " مل جتف دموعي منذ حماكمته ، واأ�سعب  
داخله  اإياد  اأرى  ول  املنزل  اأدخل  عندما  اللحظات 
لبعده  اأتاأمل   ، واإمياين  �سربي  ورغم   ، غرفته  ويف 
مب�سريه  الحتلل  وحتكم  منه  وحرماين  عني 
وحياتنا "، وت�سيف " تزداد معاناتي يف املنا�سبات 
، فاأنا ل اأحب  اأن ياأتي العيد لن اإياد غري متواجد 
يحبها  التي  الأكلت  طهي  عن  وتوقفت   ، بيننا 
 ، رفاقه  من  اأحد  اأ�ساهد  وعندما   ، عليه  حل�رستي 
اأبكي واأختنق واأ�سعر اأن  روحي �ستخرج مني حبًا 

و�سوقًا لبني وحزنُا عليه.
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غياب جهاز ال�صكانري يثري قلق مر�صى مقاطعة
 �صبدو بتلم�صان 

بوتليتا�ض ع 
-----------------

ال�سكانري  جهاز  غياب  حيث 
على  حتم  ما  امل�ست�سفى  عن 
اخلوا�ض،  اإىل  التوجه  املر�سى 
اخلا�سة  العيادات  واأن  علما 
فيها  ال��ف��ح�����ض  ث��م��ن  لي��ق��ل 
10000دج  ع��ن  بال�سكانري 
معاناة  م��ن  زاد  ال��ذي  الأم���ر 
الذين  اأولئك  ل�سيما  املر�سى 
اأ�سحاب  وحتى  لهم  لدخ��ل 
اجلهات  لتبقى  الزهيد،  الدخل 
امل��ع��ن��ي��ة م��ط��ال��ب��ة ب��ال��ت��دخ��ل 
املوؤ�س�سة  اأن  العلم  مع  العاجل 
يق�سدها  ب�سبدو  ال�ست�سفائية 

ع�����دد ك���ب���ريم���ن امل��ر���س��ى 
اجلهة  ب��ل��دي��ات  خمتلف  م��ن 
بني  بلديات  وك��ذا  اجلنوبية، 
للتداوي  غرابة   وعني  �سنو�ض 

الفحو�سات  خمتلف  جراء  واإ 
هذا  كورونا؛  وجائحة  تزامنا 
م�سادار  من  ماعلمناه  وح�سب 
الولئي  باملجل�ض  م�سوؤولة 

امل�ساقة  متت  فاإنه  بتلم�سان 
مايل  مبلغ  تخ�سي�ض  على 
�سنتيم  ب5مليري  ي��ق��در 
وخ�سو�سا  طبي  عتاد  لقتناء 
يعترب  ال��ذي  ال�سكانري،  جهاز 
هذه  خ��لل  اأ�سا�سية  و�سيلة 
ي���ن ت��ت��زاي��د اأع���داد  ال��ف��رتة اأ
ياأمل  وذاك  هذا  وبني  املر�سى 
التابعة  النائية  املناطق  �سكان 
اأن  �سبدو،  الإداري��ة  للمقاطعة 
يف  الفاعلة  اجل��ه��ات  تتدخل 
�سمان  وبالتايل  الآجال  اأقرب 
امل�ستوى،  يف  �سحية  خدمات 
ق���د ت���رف���ع م���ن م��ع��ن��وي��ات 

فئاتهم.  مبختلف  املواطنني 

واقع �صحي �صعب للغاية يعي�صه املر�صى املتوافدون على املوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية ب�صبدو والتي �صنِّفت منذ عدة �صهور كمقاطعة 
اإدارية جديدة ت�صم 12بلدية منها �صيدي جياليل ،البويهي، العري�صة والقور وغريها. 

رغم ترقيتها اإىل م�صاف مقاطعة اإدارية

ادراك�����ا م��ن��ه��ا لح��ن��ت��ي��اج��ات 
يتعاملون  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني 
و�سعيتهم  حت�سني  بهدف  معها 
يف  العالقة  امل�ساكل  كل  وحل 
واخت�سارالوقت   املجال   ذات 
ال��ك��ث��ري من  اجن���از  وت�����رسي��ع 
منذ  ب��ادرت  الداري��ة   الوثائق 
الرا�سي  م�سح  مديرية  اي��ام 
حل  اىل  م�����س��ت��غ��لمن،  ب��ولي��ة 
التي  التنقلت  م�ساكل  جميع 
امل��واط��ن��ون  منها  ي��ع��اين  ك��ان 
املناطق  يف  املوجودين  ول�سيما 
ال��ن��ائ��ي��ة  وذل����ك ع��ن ط��ري��ق 
فتح  خلل  من   الإدارة  تقريب 

الدوائر،  بع�ض  على  حمافظات 
لت�سمل  لحقا  تتوا�سل  ان  على 
وحاليا مت  الع�رسة   الدوائر  كامل 
فتح حمافظات يف كل من دوائر 
خل�رس  و�سيدي  علي  �سيدي 
نوبي�سي   وع���ني  وب���وق���رياط 
املديرية  مقر  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

�سلمندر.... مبنطقة 
ال��ذي��ن  امل��ع��ن��ي��ون  امل��واط��ن��ون   
ا�ستح�سنوا   م�ساكل   لهم  كانت 
على  حمافظات  تن�سيب  مبادرة 
كان  وه��ذا  ال��دوائ��ر   م�ستوى 

�سنوات. منذ  مطلبهم 
قناب بن  �سليمان 

مديرية م�صح االأرا�صي مب�صتغامن 
تفتح حمافظات جمهزة على م�صتوى 

الدوائر

خن�سلة  ولي���ة  وايل  ط��م��اأن 
التي  الخ���رية  جل�سته  خ��لل 
لكلٍّ  الطبي  الطاقم  مع  جمعته 
بو�سحابة  علي  م�ست�سفى  من 
جاءت  التي  و  احمد  وم�ست�سفى 
وزير  توجيهات  تطبيق  اطار  يف 
العمرانية   والتهيئة  الداخلية 
مبتابعة   الولة  بتكليف  املتعلقة،  
الطبية  الط��ق��م  عمل  ظ��روف 
انت�سار  مل��ج��اب��ه��ة  امل��ج��ن��دي��ن 
كوفيد  كورونا  وب��اء  وتف�سي 
مبعية  ال�سخ�سي  وقوفه  و   ،19
جانبهم  اىل  املحلية  ال�سلطات 
عرب  الطبية  الطقم  جانب  واىل 
ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  كل 
ب��ال��ولي��ة، م��وؤك��دا م��ن خ��لل 
اجل��اد  بالعمل  جديته  كلمته 
اجل  من  املجهودات  كل  وبذل 
والعمل  املنا�سبة  احللول  ايجاد 
العملية.  ظروفهم  حت�سني  على 

ملختلف  جهته  من  ا�ستمع  كما 
من  يواجهونه  وما  ان�سغالتهم 
منها  تعلق  ما  خ�سو�سا  متاعب 
ال��ع��لج وال��رف��ع من  ب��ظ��روف 
اكد  حيث  ال�ستيعاب  طاقات 
�سيتم  انه  ال�سياق  هذا  يف  لهم 
تدريجيا  القرتاح  بعذا  التكفل 
توا�سله  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��ده  م��ع 
الطبية  الطقم  كل  مع  امل�ستمر، 
داعيا  النقائ�ض  خمتلف  لتدارك 
ثمنها  التي  اجلل�سة  ختام  يف 
املواطنني  كل  الطبي،  الطاقم 
والتوعية  باليقظة   بالتحلي 
قواعد  واتباع  الوباء  ملكافحة 
الجتماعي  التباعد  واج��راءات 
الوقائية  التدابري  كل  احرتام  مع 
يف  ت�ساهم  ان  �ساأنها  من  التي 
وبالتايل  الوباء  انت�سار  من  احلد 
عليه.                                                              الق�ساء 
لزهاري    ونا�ض 

الوايل يطمئن االأطقم الطبية
 عرب م�صت�صفيات خن�صلة 

اإعادة ترميم وجتهيز183 مدر�صة يف تب�صة
مبديرية  م�سوؤول  م�سدر  ك�سف 
اأن  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
حت�سني  اإط���ار  ويف  م�ساحلها 
للتلميذ  التمدر�ض  ظ���روف 
والطواقم  والأ�ساتذة  واملعلمني 
م��وؤخ��را  ب��ا���رست   . الإداري�����ة 
ذلك  و  الإداري����ة،  اإج��راءات��ه��ا 
املكلفة  امل��ق��اولت  لخ��ت��ي��ار 
باإعادة العتبار لعدد من دورات 
امل��ي��اه ب��امل��دار���ض الب��ت��دائ��ي��ة، 
على  ن�رسها  عملية  اأنهت  بحيث 
انتظار  يف  اجل��رائ��د،  �سفحات 
هذه  اإجن��از  يف  الراغبني  تقدم 
تراهن  التي  العمليات.العملية 
لتح�سني  ال�سلطات  عليها 

بعدد  التلميذ  متدر�ض  و�سعية 
م��ن الب��ت��دائ��ي��ات، ت��ن��درج يف 
ميونها  ال��ت��ي  امل�ساريع  اإط���ار 
ال�سمان  و  الت�سامن  �سندوق 
بحيث  امل��ح��ل��ي��ة،  للجماعات 
16 و18  ينتظر من احل�سة رقم 
تهيئة  و  العتبار  اإع��ادة  و19، 
مدر�سة   15 ب���  امل��ي��اه  دورات 
بلديات:  على  موزعة  ابتدائية 
عني  و  ال��ع��وي��ن��ات  و  ال��ون��زة 
على  ال�سلطات  تعول  و  الزرقاء 
لتح�سني  العمليات،  هذه  مثل 
ظ���روف مت��در���ض ال��ت��لم��ي��ذ و 
البتدائية  ب��امل��دار���ض  خا�سة 
م��دي��ري��ة  ت��اأم��ل  و  ال��ق��دمي��ة، 

النتهاء  العمومية،  التجهيزات 
الدخول  قبل  العمليات،  هذه  من 
.2020/2021 امل��در���س��ي 
اأن  و  �سبق  ف��ق��د  ل��لإ���س��ارة، 
التجهيزات  مديرية  اأح�ست 
مع  بالتن�سيق  ال��ع��م��وم��ي��ة، 
اجلماعات  و  الرتبية  مديرية 
تربوية  موؤ�س�سة   183 املحلية، 
اإعادة العتبار  بحاجة للرتميم و 
ال�رسورية  العمليات  خا�سة  و 
وايل  تعليمات  م��ع  متا�سيا  و 
التكفل  اإىل  الرامية  ال��ولي��ة 
الهتمام  و  باملتمدر�سني  الأمثل 
مت  منها،  القدمية  باملوؤ�س�سات 
كل  عن  تقنية  بطاقات  اإع��داد 

خا�سة  و  ت��رب��وي��ة  موؤ�س�سة 
ح�رس  و  البتدائي  الطور  يف 
مديرية  ط��رف  م��ن  نقائ�سها 
التكفل  يف  ���رسع  ال��رتب��ي��ة.و 
منذ  الأ�سبقيات  ح�سب  بها 
اإعادة  غرار  على    ،2017 عام 
و  بع�سها  مل��داخ��ل  الع��ت��ب��ار 
اإع���ادة  و  الأب�����واب  اإ���س��لح 
الع��ت��ب��ار ل����دورات امل��ي��اه و 
و  الكهرباء  �سبكات  جت��دي��د 
و  امل��رك��زي��ة  التدفئة  تركيب 
و  لتجديد   ، العملية  تو�سعت 
من  بالعديد  التدفئة  �سيانة 

الثانويات. و  املتو�سطات 
الزين حممد  �سو�سه 

ترقية ا�صتثنائية  لـ237 �صرطيا  اإىل رتب  اأعلى وتكرمي املتقاعدين  
بعني الدفلى 

الدفلى  عني  ولي��ة  اأم��ن  نظم   
مقر  ���س��اح��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
احتفالية  ال���ولئ���ي،  الأم����ن 
كذا  و  منت�سبيه  ���رسف  على 
مبنا�سبة   ، اجل��ه��از  متقاعدو 
لتاأ�سي�ض   58 الذكرى  اإحياء 
مرا�سيم  اجل��زائ��ري��ة  ال�رسطة 
جميع  ح�رسه  ال��ذي  الحتفال 
و  الولئية  امل�سالح  روؤ���س��اء 
ال�رسطة  اأف��راد  و  الدوائر  اأمن 
امل�سالح  و  الرتب  خمتلف  من 
ال��ولئ��ي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ض   ،
جل��م��ع��ي��ة م��ت��ق��اع��دي الأم���ن 
املتقاعدين  بع�ض  و   ، الوطني 
الإع��لم��ي��ة  الأ����رسة  ممثلي  و 
املدير  كلمة  ق��راءة  تخللته   ،
املوجهة  الوطني  للأمن  العام 

ال��وط��ن��ي،  الأم����ن  ملنت�سبي 
ال���ذي ه��ن��اأه��م ب��امل��ن��ا���س��ب��ة و 
اجلهود  موا�سلة  على  حثهم 
النبيلة  ب��ال��ر���س��ال��ة  ل��ل��رق��ي 
ظل  يف  خا�سة  الوطني،  للأمن 
ت�سهده  الذي  ال�سحي  الظرف 
كورونا  جائحة  ج��راء  ال��ب��لد 
الرتب  تقليد  عملية  اأعقبها   ،
امل�ستفيدين  ال�رسطة  لقوات 
اإىل  ال�ستثنائية  الرتقية  من 
 237 وع��دده��م  اأع��ل��ى  رت���ب 
 04 ا�ستفاد  حيث   ، �رسطيا 
الرتقية  من  �رسطة  حمافظي 
 09 �رسطة،   عميد  رتبة  اإىل 
اإىل  لل�رسطة  اأوائ��ل  ملزمني 
 04 رت��ب��ة حم��اف��ظ ���رسط��ة،  
لل�رسطة  رئي�سيني  مفت�سني 

لل�رسطة،  اأول  ملزم  رتبة  اإىل 
رتبة  اإىل  لل�رسطة  مفت�سني   05
 16 لل�رسطة،  رئي�سي  مفت�ض 
رتبة  اإىل  لل�رسطة  اأول  حافظا 
حافظ   67 ���رسط��ة،  مفت�ض 
اأول  حافظ  رتبة  اإىل  �رسطة 
�رسطة  ع��ون   132 لل�رسطة، 
حافظ  رتبة  اإىل  ترقيتهم  مت 
التي  الرتقيات  هي  و  �رسطة، 
اأم��ن  رئي�ض  ال�سيد  اإعتربها 
 " لل�رسطة  اأول  عميد  الولية 
حافزا    ،" احلكيم  عبد  برغوتي 
املزيد  بذل  اأجل  من  م�سجعا  و 
�سبيل  يف  امل��ج��ه��ودات  م��ن 
للوطن  اخلدمات  اأرق��ى  تقدمي 
احلفل  �سمل  كما   ، املواطن  و 
اأحيلوا  �رسطة  متقاعدي  تكرمي 

نظري   ، م��وؤخ��را  التقاعد  على 
قدموها  التي  اجلليلة  اخلدمات 
املهني  م�سوارهم  طيلة  للجهاز 
و  قدوة  مبثابة  اعتربها   والتي 
ال�رسطة  لأفراد  للت�سحية  مثال 
على  احلفاظ  اأجل  من  العاملني 
جهاز  اإجن��ازات  و  مكت�سبات 
ال�سنوات  طيلة  الوطني،  الأمن 
و  �سحى  التي  املا�سية   58 ال� 
منهم  الكثري  اأجلها  من  ق��دم 
الذين  الوطني  الواجب  �سهداء 
باملنا�سبة  عليهم  ال��رتح��م  مت 
�سهادات  لهم  قدمت  حيث   ،
اخلدمة،÷  �سنوات  نظري  وهدايا 
املوؤ�س�سة  يف  ق�سوها     التي 
اجلبارة  ت�سحياتهم  و  ال�رسطية 
امل�رسفة .            خمتار برادع

تقطن  ع��ائ��ل��ة   300 ت��ن��ا���س��د 
لبلدية  التابعة  القرى  بعديد 
بجاية،  ولي���ة  يف  ت��ي��م��زري��ت 
ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة وع��ل��ى 
�سونلغاز،  موؤ�س�سة  راأ�سها 
مبعاناتها  التكفل  ق�سد  للتدخل 
انعدام  م��ن  الناجمة  اليومية 
ال��ك��ه��رب��اء، وت��ط��ال��ب ه��ات��ه 
الكهرباء  موؤ�س�سة  العائلت 
ب���رب���ط م��ن��ازل��ه��ا ب�����س��ب��ك��ة 
كامل  على  املوزعة  الكهرباء 
انها  العلم  مع  البلدية،  اإقليم 
املدينة  بغاز  مدة  منذ  ا�ستفادت 
را�سل  قد  فانه  ممثلها  ،وح�سب 

باملو�سوع  املعنية  ال�سلطات 
لإبلغهم عما تعانيه  هذه ال�رس 
بدون   منازلها   يف  تعي�ض   التي 
وان  خا�سة   ، كهرباء  ول  �سوء 
و�سائل  ا�ستخدام   اىل  اللجوء 
والهوائيات  واملكيفات  التربيد 
اأمر  واجلفاف   احلرارة  مو�سم  يف 
ال�ستغناء   ميكن  ل  ���رسوري 
منها   ���س��ع��ي��ا  وه����ذا  ع��ن��ه��ا، 
كرامة  يف  العي�ض  من  لتتمكن  
العائلت  كباقي  وا�ستقرار، 
هذا  ربوع  يف  القاطنة  الأخرى 

. الغايل  الوطن 
ك. ت

ببجاية   بتيمزريت  عائلة   300
بدون كهرباء و ال �صوء

ال�صرطة الق�صائية باأمن والية املـ�صيلة تطيح ب�صبكة �صرقة ال�صيارات
البحث  فرقة  عنا�رس  متكن   
الولئية  بامل�سلحة  والتدخل 
ب��اأم��ن  الق�سائية  لل�رسطة 
مع  بالتن�سيق  امل�سيلة  ولي��ة 
من  العا�رس،  احل�رسي  الأم��ن 
اإجرامية  ل�سبكة  ح��د  و�سع 
اأ�سخا�ض   )06 من) متكونة 
بني30  م��ا  اأع��م��اره��م  ت��رتاوح 

�رسقة  يف  خمت�سة  �سنة  و40 
وتزويرهياكلها  امل��رك��ب��ات 
وك��ذا امل��ت��اج��رة ب��امل��خ��درات، 
حمور  م�ستوى  على  تن�سط 
ووليات  امل�سيلة  ولية  قليم  اإ

جماورة.
ورود  بعد  ج��اءت  العملية   
م��ع��ل��وم��ات م���وؤك���دة ل��ذات 

مركبة  وجود  مفادها  امل�سالح 
م�ستوى  ع��ل��ى  ب��ح��ث  حم��ل 
الخت�سا�ض  بقطاع  م���راآب 
حمكمة  خ��ط��ة  اإع����داد  ل��ي��ت��م 
ف���راد  م��ك��ن��ت م��ن ت��وق��ي��ف اأ
ملفات  واإجن����از  ال��ع�����س��اب��ة 
�سدهم....وتقدميهم  ق�سائية 
لدى  اجلمهورية  وكيل  م��ام  اأ

اأحالهم  الذي  امل�سيلة  حمكمة 
التحقيق  قا�سي  على  ب��دوره 
اأمر  حيث  املحكمة،  نف�ض  لدى 
اإعادة  مبوؤ�س�سة  �سخ�ض  يداع  باإ
وو���س��ع  بامل�سيلة،  ال��رتب��ي��ة 
ث��ن��ني اآخ���ري���ن حت��ت ت��داب��ري  اإ

الق�سائية. الرقابة 
غربي ر�سيد 



مالك مولودية اجلزائر 
يجدد الثقة يف االإدارة

�صباب عني و�صارة 

ال�صلطات  ح  ال�صّ "وقت 
�صربت الّنح .. والعام 
اجلاي تتقلب العقلية" 

لريال  االأ�شبق  املدرب  كابيلو،  فابيو  قال 
مدريد، اإن اإيدين هازارد عانى كثريا من 
الكبرية  التوقعات  مل�شتوى  الو�شول  اأجل 
مدريد،  اإىل  انتقاله  عقب  منه  املنتظرة 
قادما من ت�شيل�شي االإجنليزي خالل العام 

املا�شي.
االإ�شباين،  العمالق  اإىل  ــازارد  ه وان�شم 
اأعوام، مقابل مبلغ   5 بناء على عقد ملدة 
100 مليون يورو، قبل  قيا�شي قدر بنحو 

مو�شم 2019-2020.
فريقه  بلجيكا،  منتخب  العـــب  ـــاد  وق
الـــ�ـــشـــابـــق تــ�ــشــيــلــ�ــشــي لـــلـــفـــوز بــلــقــب 
يف  ف�شل  لكنه  ــني،  ــرت م الــربميــريلــيــج 
بعد  مدريد،  يف  مماثلة  اإجنــازات  حتقيق 
اأن تعرثت م�شريته ب�شبب االإ�شابات التي 
مباراة   21 اإىل  م�شاركته  ب�شببها  تقل�شت 
املو�شم  خالل  املناف�شات  جميع  يف  فقط 

احلايل.
ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  كابيلو  وقـــال 
"مل يكن نف�س الالعب  "ماركا" االإ�شبانية 
الإ�شابات  وتعر�س  ت�شيل�شي  يف  كان  الذي 
ــا )يف  ــام ــة.. مل يــنــدمــج مت ــل ــوي ـــدة ط مل

اإ�شبانيا(".
كنت  "دائما  االإيــطــايل  املـــدرب  واأ�ــشــاف 
اأعتربه العبا كبريا لكن م�شوؤولية اللعب 
يف ريال مدريد ثقيلة وتعرث هازارد حتت 

بالتاأكيد  املو�شم.  هذا  العبء  هذا  وطــاأة 
�شيكون اأف�شل يف املو�شم املقبل".

هــازارد،  وم�شاركة  م�شتوى  تراجع  ومع 
بنزميا  كــرمي  املخ�شرم  الفرن�شي  قــدم 
21 هدفا يف  مو�شما كبريا مع ريال حمرزا 
الليجا  ح�شد  اإىل  الفريق  ليقود  الدوري، 
للمرة 34، ليعزز املريجني رقمه القيا�شي 

يف عدد مرات التتويج.

�شبق  الـــذي  كابيلو،  ــال  ق بنزميا  ــن  وع
"لقد  اأي�شا  اإجنلرتا  منتخب  تدريب  له 
اأحد ركائز ريال مدريد االأ�شا�شية  اأ�شبح 
التي كانت بعيدة عنه،  امل�شوؤولية  وتوىل 
كري�شتيانو  جانب  اإىل  يلعب  كان  عندما 

رونالدو".
يف  فطرية  موهبة  لديه  "كرمي  وختم 

التهديف وقد اأثبت ذلك فعليا".

ــري  ــزائ ملـّــح رئــيــ�ــس االحتــــاد اجل
ــــدم، خــــري الـــديـــن  ــــق ـــرة ال ـــك ل
منتخب  مــدرب  وكذلك  زط�شي، 
جمال  ال�شحراء"،  "حماربي 
العبني  الــتــحــاق  اإىل  بلما�شي، 
ــا  اأوروب يف  يلعبون  و�شباب  جــدد 
لال�شتحقاقات  حت�شبًا  باملنتخب، 
جلنة  تو�شيات  على  بناًء  املقبلة، 

َنت �شابقًا. الك�شافني التي ُعيِّ
  " فوتبول "فران�س  جملة  وك�شفت 
باتت  اأ�شماء   5 عــن  الفرن�شية، 
قريبة من اللعب ملنتخب اجلزائر، 
من  العبني  ــود  وج مع  خ�شو�شًا 
ــول جــزائــريــة حمــل اأطــمــاع  ــش اأ�
غــرار  على  الفرن�شي،  املنتخب 

جنمي ليون، ريان �شرقي وح�شام 
ميدان  و�شط  اإىل  اإ�شافة  ــوار،  ع

بوردو، يا�شني عديل.
ــاء، وفــقــًا  ــم ــش ويــتــقــدم تــلــك االأ�
لــلــمــجــلــة الــ�ــشــهــرية، الــظــهــري 
ال�شاب يف فريق ليفربول  االأي�شر 
 19( لعرو�شي  يا�شر  االإنكليزي، 
مقاطعة  يف  ُولـــد  الـــذي  �ــشــنــة( 
لكنه  اجلــزائــر،  جنوبي  الـــوادي 
هاجر �شغرياً �شوب فرن�شا، حيث 
ثم  لوهافر،  اأكادميية  اإىل  ان�شم 
 ،2017 عام  االإنكليزي  ليفربول 
اإىل  االنــتــقــال  ب�شدد  االآن  ــو  وه
ــربوز  فــريــق جــديــد مــن اأجـــل ال
ــر  ــاري ــق ــث كـــانـــت ت ــي اأكــــــرث، ح

وجود  عن  ك�شفت  قد  اإعالمية 
ــة ليدز  ــدي اأن مــفــاو�ــشــات لــه مــع 

يونايتد وبريتنفورد.
خط  العب  فهو  الثاين،  اال�شم  اأما 
الو�شط بالل بن خادمي  )19 عامًا( 
الالعبني  اأبرز  اأحد  يعترب  الذي 
اإتــيــان  �شانت  فــريــق  يف  ال�شباب 
كذلك  ينحدر  والــذي  الفرن�شي، 
مغربية.  واأم  جــزائــري  اأب  مــن 
ونـــظـــراً ملــوهــبــتــه الـــفـــذة، كــان 
اإىل  �شارع  قد  "االأخ�شر"  النادي 
خوفًا  معه،  احرتايف  عقد  توقيع 
االأندية  من  العديد  اأطــمــاع  من 

الكبرية املهتمة بخدماته.
ـــاآدم  ــثــالــث ب ويــتــمــثــل اال�ــشــم ال

وجـــــاين، وهــــو ابــــن الــ�ــشــريــف 
ــورة كـــرة الــقــدم  ــط ــش وجــــاين، اأ�
هــدف  �شجل  ـــذي  ال ــة  ــري ــزائ اجل
اأمم  نهائي  يف  الوحيد  اجلــزائــر 
نيجرييا.  مبرمى   1990 اأفريقيا 
يف  يلعب  فهو  �شنة(،   18( اآدم  اأما 
وي�شتعد  ــاب،  ــع االأل �شانع  مركز 
للظهور مع فريقه الن�س، ال�شاعد 
اجلديد اإىل دوري الدرجة االأوىل 
الفرن�شية، وهو مرتبط بعقد مع 

الفريق لغاية 2023.
االأي�شر،  الظهري  مركز  اأجل  ومن 
ني�س،  ـــادي  ن يف  الــ�ــشــاب  هــنــاك 
الذي  عامًا(،   21( حما�س  ياني�س 
يف  بــا�ــشــتــمــرار  يظهر  ـــه  اأن رغـــم 
لفريقه  التح�شريية  املباريات 
بقاءه  اأن  اإال  الفرتة،  هذه  خالل 
ــود  وج ــل  ظ يف  مــ�ــشــمــونــًا،  لي�س 
مثل  مركزه،  يف  مميزين  العبني 
كامارا،  واحل�شن  ن�شوكي  �شتانلي 
ورغم ذلك اأ�شبح قريبًا من اللعب 

للمنتخب اجلزائري م�شتقباًل.
�شنة(،    20( اعراب  �شعيد  ويعترب 
ــم  ــش ـــط الـــو�ـــشـــط، اال� العــــب خ
القائمة،  من  واالأخــري  اخلام�س 
رغم اأّن هذا الالعب كان قد عرّب 
اللعب  يف  رغبته  عــن  �ــشــراحــة 
اأفــريــقــيــا، وقــبــل ذلك  ــال  ــط الأب
اإمكاناته  تاأكيد  عليه  �شيكون 
الكبرية مع فريق اأف �شي باري�س، 
الفرن�شية،  الثانية  الدرجة  يف 
هذا  اإليه  االنتقال  ل  ف�شّ ــذي  ال
ال�شيف على ح�شاب  فريق �شانت 

اإتيان.

يعد خل�شر بلومي اأحد اأ�شاطري 
ــرة الــقــدم اجلــزائــريــة،  ك

من  كــثــريا  اإن  ــى  ــت ح
تــ�ــشــنــفــه  االآراء 

ــــل عــلــى  ــــش ــــ� االأف
نظراً  االإطــــالق، 
لـــلـــتـــاألـــق الــــذي 
خا�شة  اأظـــهـــره 
ــــــع مــنــتــخــب  م
�شنوات  اجلــزائــر 

ــات،  ــي ــن ــي ــان ــم ــث ال
ــه يــحــظــى  ــت ــل ــع ج

ــادة قــويــة من  ــش ــاإ� ب
االأ�ـــــشـــــاطـــــري، عــلــى 

بالتيني  بــيــلــيــه،  غــــرار 
يف  ف�شله  رغـــم  وبــيــكــنــبــاور، 

ـــا، بــعــد اإ�ــشــابــة  ـــاأوروب االحــــرتاف ب
مناف�شة  يف  فريقه  مع  لها  تعر�س  خطرية 
من  اإيطاليا  اإىل  باأيام  �شفره  قبل  اأفريقية، 

اأجل التوقيع مع يوفنتو�س.
"العربي  موقع  مع  حوار  يف  خل�شر  وحتدث 
اجلديد" عن اأهم الق�شايا التي باتت ت�شغل 
غرار  على  اجلزائري،  خا�شة  العام،  الراأي 
منتخب  وكذلك  املحلي  ــدوري  ال م�شتقبل 
يف  راأيه  اإىل  اإ�شافة  ال�شحراء"،  "حماربي 
بطولة  الحت�شان  قطر  دولة  ا�شتعدادات 

كاأ�س العامل 2022.

- هل تعتقد أن الجزائر قادرة 
على إطالق المنافسة من جديد 

في ظل األزمة الصحية التي 
يعيشها العالم؟

للقوانني  االحرتام  هنا  نرى  اأن  اجليد  من  
وقواعد التباعد االجتماعي، وهذا مل نره 
العديد  تعي�س  والتي  كربى  دول  يف  حتى 
لكنها  االأزمــــة،  ــذه  ه ب�شبب  امل�شاكل  مــن 
ولو  الريا�شية،  االأن�شطة  بعودة  �شمحت 
اجلزائر،  يف  هذا  يحدث  اأن  اأتوقع  ال  اأنني 

فاالأمر �شعب جداً.

- لماذا حسب رأيك؟

نـــحـــن بــبــ�ــشــاطــة 
بطبعه  ــب  ــع ــش �
ـــس  ـــ� ـــم ـــح ـــت م
كرة  ويع�شق 
القدم، ولهذا 
اأي  اأرى  ال 
من  فـــائـــدة 
عودة بطولة 
دون  الـــدوري 
ــــري،  ــــاه ــــم ج
وجهة  وحــ�ــشــب 
اأننا  اأعتقد  نظري 
الدوري  الإلغاء  نتجه 
ترتيب  اإعــــادة  حــني  اإىل 

بع�س االأمور.

يُطالب  بلوزداد  شباب  لكن   -
بلقب الدوري بحكم أنه المتصدر، 
عاداًل  سيكون  األمر  أن  ترى  وهل 

في حالة منحه اللقب؟

الهيئات  قـــرار  يبقى  ــذا  ه ــال  ح كــل  على 
املناف�شة، لكن يف فرن�شا مثال  امل�شوؤولة عن 
وتتويج  الـــدوري  اإلــغــاء  على  االتــفــاق  مت 
لي�س  �شحيح  بطال،  جريمان  �شان  باري�س 
مثل  القرار،  عن  را�شية  كانت  الفرق  كل 
هذه  يف  اخلا�شرين  ــرز  اأب كــان  ــذي  ال ليون 
واإر�ــشــالــه  الكبري  ا�شمه  ــم  رغ الق�شية، 
للهيئات  االحتجاج  خطابات  من  العديد 
القانون  �شيئًا،  يغري  ال  هذا  لكن  العاملية، 

يبقى القانون. 

- هل يعني أنك ترى أن هذا هو 
الحل األنسب للدوري الجزائري؟

اجلــزائــريــة  الــكــرة  مــ�ــشــوؤويل  على  نــعــم، 
البحث عن حلول لرت�شية كل الفرق، �شواء 
ت�شارع  التي  اأو  اللقب  على  تناف�س  التي 
العودة  لــك،  قلت  كما  الأنــه  الهبوط،  على 

خطوة  جماهري  دون  للعب 
الكرة  �شالح  يف  لي�شت 

و�شيزيد  اجلزائرية 
االأمــــــور تــعــقــيــداً 

اأكرث.

- يعتبر 
بلومي 

أسطورة 
جزائرية 

وأفريقية، 
والكثير 

من نجوم 
المنتخب 

الجزائري الحاليين 
يعتبرونه قدوة، 

وهذا ما قاله محرز سابقًا، 
ما هو شعورك عند سماع هذا 

االعتراف؟

�شعيد  اأنا  حتى  يل،  ُم�شرف  �شيء  هذا  طبعًا 
جداً ملا يحققه ريا�س حمرز واإ�شماعيل بن 
املحرتفني  الالعبني  من  وغريهم  نا�شر 
ميثلون  وهــم  العاملية،  االأنــديــة  اأبـــرز  مــع 
الفر�شة  يل  وكان  متثيل،  اأح�شن  اجلزائر 
العديد من املرات،  التقيت ببع�شهم يف  واأن 
وال  منهم،  الكثري  مع  ات�شاالت  لــدّي  كما 
اإىل  ال�شفر  اأو  زيــارتــهــم  يف  دائــمــًا  ـــردد  اأت
الوطني،  املنتخب  يلعب  عندما  م�شاندتهم 
�شرفونا  لقد  اأفريقيا،  اأمم  يف  حدث  مثلما 
و�شرفوا بالدنا، رغم اأن االأمر مل يكن بتلك 
الفوز بالكاأ�س  ال�شهولة، ونحن نتحدث عن 
اأن  يهمني  ما  هذا  وبالطبع  بــالدك،  خارج 
يكون املنتخب يف اأف�شل اأحواله، خا�شة مع 
االإدارة غري املقبولة التي نراها يف الدوري 

املحلي.

عربي  منتخب  ــوى  أق هو  من   -
واجهته في فترتك كالعب؟

منتخبنا  كان  الفرتة  تلك  يف  �شراحة  بكل 

ولقد  عربيًا  االأقوى  بني  من 
كاأ�س  من  ن�شختني  لعبنا 
اإىل  اإ�شافة  الــعــامل، 
امل�شري  املنتخب 
ــذي كــان ميلك  ال
ُين�شى،  ال  جيال 
نــ�ــشــيــان  دون 
مــــنــــتــــخــــب 
الذي  الكويت، 
ـــان  ــــك ك كــــذل
منتخبًا  ميــلــك 
اأداًء  ــــدم  ــــق ي

كبرياً.

- رغم المشوار 
الكبير الذي حققته 

كالعب، لكنك لم تدخل 
عالم التدريب لماذا؟

يف  عليها  ح�شلت  تدريب  �شهادة  اأملك  نعم 
اأملانيا بعد فرتة درا�شة هناك، واأملك كذلك 
هذا  بدخول  يل  ت�شمح  التي  "كاف"  �شهادة 
املجال، وكانت يل جتربي يف بداية م�شواري 
لكني  مع�شكر،  غايل  فريق  مع  التدريبي 
االأمور  تغري  ب�شبب  لذلك  متحم�شًا  اأعد  مل 
خا�شة  اجلزائرية  للكرة  ال�شيئة  واالإدارة 
اأ�شبحت  وعندما  �شنة،  ع�شرين  ــر  اآخ يف 
كرة  للعب  ولي�س  ــوال  االأم جلمع  االأولوية 
ب�شمت  االن�شحاب  ــررت  ق ولــهــذا  الــقــدم، 
تفاديًا للم�شاكل وحفاظًا على ال�شمعة التي 

اكت�شبناها �شابقًا.

كأس  تصفيات  اقــتــراب  مــع   -
خبرتك  على  وبناًء   2022 العالم 
التي  النصيحة  هي  ما  الطويلة 

توجهها للمدرب بلماضي؟

التي ت�شمح  الكافية  بلما�شي لديه اخلربة 
ولقد  املرحلة،  تلك  اإدارة  يف  بالنجاح  له 
بها  وجنح  وظفها  التي  العمل  طريقة  راأينا 
خلق  على  املبنية  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�س  يف 

ويجب  املــيــدان،  ــارج  وخ داخــل  االن�شباط 
وحتى  اجلــزائــري  الالعب  اأن  نعرتف  اأن 
االإيجابية  النتائج  منه  اأردت  اإذا  العربي 
فعليك فر�س ان�شباط كبري على �شلوكياته 
تنتظر  فال  ذلــك  يتوفر  مل  واإذا  وعمله، 
مطالبًا  لي�س  بلما�شي  فــاملــدرب  الكثري، 
بتعليم الالعبني اأبجديات كرة  القدم، لكن 
النجاح  ا�شتطاع  ال�شارمة  عقليته  ب�شبب 
ونال االعرتاف، ونتمنى له كل التوفيق يف 

اال�شتحقاقات القادمة.

- كيف ترى تردد الالعبين أصحاب 
الجنسية المزدوجة في قبول 

دعوة المنتخب الجزائري، مثل 
عوار وشرقي وآيت نوري؟

�شنوات  قبل  هــذا  عن  حتدثت  ــت  واأن �شبق 
نبيل  الالعب  بق�شية  االأمــر  تعلق  عندما 
هوؤالء  ترك  ب�شرورة  واأطالب  اأعود  فقري، 
م�شتقبلهم  اختيار  حرية  ــام  اأم الالعبني 
يف  حــر  العــب  اأي  عليهم،  ال�شغط  ــدم  وع
يرى  من  هناك  االحرتايف  م�شواره  اختيار 
النجاح  طريق  يف  ال�شري  ويود  مثااًل  زيدان 
رغم  الــذي  ــدرب،  وم كالعب  حققه  الــذي 
جزائريًا  يبقى  اأنــه  اإال  لفرن�شا  اختياره 
امل�شوؤولني  من  اأمتنى  واأي�شًا  �شيء،  كل  قبل 
ــة الــبــقــاء بــعــيــداً يف  ــري ــزائ ــرة اجل ــك يف ال
املنتخب،  لتمثيل  الالعبني  اختيار  ق�شية 
الــذي  للمدرب  امل�شوؤولية  كــل  ويــرتكــون 
ي�شتحق  ــذي  ال واال�ــشــم  النقائ�س  يعرف 
األــوان  ق�شية  هــي  الق�شية  الأن  دعــوتــه، 

وطنية ولي�شت اأمواال.
اللعب  من  امل�شتفيد  هو  الالعب  اأن  ــد  واأوؤك
اخلطوة  هــذه  الأن  ــري،  ــزائ اجل للمنتخب 
ولو  حتى  الذاتية  ل�شريتهم  اإ�شافة  تعترب 
ــة، مــع عدم  ــدي ــرب االأن كــان حمــرتفــًا يف اأك
واأعطيك  املقدمة،  الت�شحيات  تلك  اإنكار 
يكن  مل  فهو  املثال،  �شبيل  على  ديلور  اأندي 
العبًا معروفًا ب�شكل كبري رغم اأنه يلعب يف 
مونبولييه، لكن انظر لال�شم وال�شمعة التي 
اجلزائري،  للمنتخب  قدومه  منذ  اكت�شبها 

اأن نغفل  اأداوؤه لالأح�شن، دون  وكيف تطور 
رغم  ــرز  حم ريــا�ــس  حققه  الــذي  النجاح 
يف  حر  العب  كل  ومنه  للجزائر،  يلعب  اأنه 

اختيار ما يريده مل�شتقبله الكروي.

- تستعد قطر لتنظيم بطولة 
كأس العالم 2022 وبحكم 

زيارتك السابقة لها، هل ترى 
أننا على موعد مع تنظيم أفضل 

نسخة في تاريخ المسابقة؟

اأمر  هو  العامل  كاأ�س  تنظيم  يف  قطر  جناح 
هذا  اأن  كما  االأ�شباب،  من  للعديد  بديهي 
لكل  هو  بل  فقط  قطريًا  يكون  لن  النجاح 
العامل العربي، ولهذا فهو م�شوؤوليتنا جميعا 
اأجل  اأن نقف كلنا كرجل واحد من  وعلينا 
التح�شري  يف  وم�شاندتها  الــدوحــة  ــم  دع
االآن  ن�شاهد  ونحن  العاملي،  العر�س  لهذا 
املالعب  ونوعية  املبذولة  املجهودات  تلك 
خالل  ومن  تد�شينها،  يتم  التي  اجلديدة 
ال  �شاهدتها  التي  والفيديوهات  ال�شور 
يف  املن�شاآت  تلك  مثل  �شنجدها  اأننا  اأعتقد 
�شتكون  النجاح  نتيجة  وعليه  ــر،  اآخ بلد 

عربية ولي�س لدولة قطر وحدها. 

في  العرب  الالعبون  يتنافس   -
في  ذلك  ونرى  المستويات،  أعلى 
الثالثي محرز وصالح وزياش، رأيك 

في ذلك؟

الكاملة  العالمة  اأعطيهما  و�شالح  حمــرز 
الـــدوري  يف  حققاه  الـــذي  للنجاح  نــظــراً 
�شيقدمه  ما  انتظار  يف  املمتاز،  االإنكليزي 
الناحية  من  نتكلم  ولو  ت�شل�شي،  مع  زيا�س 
من  ملحرز  كبريا  تفوقا  ف�شنجد  الفردية 
اجلانب الفني والتقني، دون اإغفال اجلانب 
به  يتميز  الذي  التهديفي  واحل�س  البدين 
لالعب  مييل  دائــمــًا  امل�شاهد  لكن  �شالح، 
وهــذا  امللعب،  فــوق  الفرجة  ي�شنع  ــذي  ال
من  الكثري  يجعل  الذي  ال�شيء  راأيي  ح�شب 

املتابعني يف�شلون مي�شي على رونالدو.

بـ"اخل�صر"كابيلو: م�صوؤولية الريال ثقيلة على هازارد لاللتحاق  ت�صتعد  حمرتفة  اأ�صماء   5
حكار،  توفيق  عقد 
ملجمع  الــعــام  املــديــر 
املالك  "�شوناطراك" 
ــة  ــودي ــول ـــادي م ـــن ل
اجتماعا  اجلــزائــر، 
جمل�س  اأعــ�ــشــاء  مــع 
بح�شور  االإدارة، 
جلنة  عــن  ممــثــلــني 
لدرا�شة  االأنــ�ــشــار، 

م�شتجدات الو�شع.
يف  الثقة  جتــديــد  �ــشــرورة  اإىل  االجــتــمــاع  وخل�س 
للحفاظ  اأملا�س،  النا�شر  عبد  بقيادة  احلالية،  االإدارة 
اإىل  النادي  اإعــادة  م�شروع  واإجنــاح  اال�شتقرار،  على 

الواجهة.
حققها  التي  االإيجابية  اخلــطــوة  حكار  ثمن  كما 
ملكية  على  احل�شول  يف  جناحه  بعد  االإدارة،  جمل�س 
اجلزائر  �شرق  زرالدة  مبنطقة  كبرية،  اأر�شة  قطعة 
العا�شمة، �شتخ�ش�س لبناء مركز تكوين تابع للفئات 

ال�شبانية.
اأ�شهم  املالكة الأغلب  ال�شركة  امل�شوؤول االأول عن  واأكد 
باإجناز  "�شوناطراك" �شيتكفل  فروع  اأحد  اأن  العميد، 
حتت  الــقــادم  العام  يكون  اأن  على  التكوين،  مركب 

ت�شرف املديرية الفنية للفئات ال�شبانية.

عني  �شباب  فريق  قطعه  الــذي  الرائع  امل�شوار  بعد 
واحتالله   ، الهاوي  الثاين  الق�شم  بطولة  يف  و�شارة 
ال�شيارباو  فر�شان  �شعود  تعني  التي  الرابعة  املرتبة 
االإعــالن  حالة  يف   ، املحرتفة  الثانية  الدرجة  اإىل 
العائلة  تنتظره  الذي  للمناف�شة  اجلديد  النمط  عن 
الكروية الوطنية باأكملها بفارغ ال�شرب ، والذي يبقى 
تفعيله من ال�شلطات املعنية م�شاألة وقت فقط ال اأكرث 
 ، املتوفرة  واحلقائق  املعطيات  اإىل  بالنظر  اأقل  وال 
جميع  على  الري�س  اأم  القائد  رفقاء  تاألق  بعد  قلنا 
ال�شلطات  اأن  يظن  كان  الكل  جيد  وبتقدير  االأ�شعدة 
مقدمة  يف  �شتكون  اخل�شو�س  وجــه  على  الوالئية 
هذه  ــل  االأق على  للتخفيف   ، امل�شّجعني  امل�شاندين 
ت�شكيلة  تعي�شها  التي  املادية  االأزمة  حدة  من  االأيام 
املتميزة  مب�شريتها  تع�شف  كــادت  والتي   ، اخل�شرة 
م�شتوى  توديع  يف  املُتمثل  الكبري  جمهورها  وبحلم 
اأن ال �شيء حدث من توقعات  اإال   ، الهواة دون رجعة 
من  باخليبة  اأ�شيبوا  الذين  املتفائلني  اأكرث  ومتنيات 
طول  على  �شلبيا  كان  الذي  الو�شية  اجلهات  فعل  رد 
ال�شباب  نــادي  ع�شاق  من  الكثري  عــرّب  وقــد   ! اخلــط 
م�شاعدة  يف  امل�شوؤولني  كبار  متاطل  من  ا�شتيائهم  عن 
اهتمام  اأي  يولون  ال  فهم   ، ومفخرتها  الوالية  رمز 
من  و�شجاعة  مثابرة  بكل  يكافحون  للذين  واحرتام 
يطلب  مرة  كل  ففي   ، عاليا  املنطقة  األــوان  رفع  اأجل 
الالعبني  م�شتحقات  لت�شديد  الدعم  الفريق  رئي�س 
يطلبون  لكنهم   ، املرتاكمة  والديون  الفني  والطاقم 
كل  ورغــم   !! اآخــر  اإ�شعار  اإىل  وال�شرب  الرتّيث  منه 
اأن  حليمة  بن  بوعالم  الفذ  املدرب  اأ�شبال  اأثبت  ذلك 
واأنهم   ، الرجال  مال  راأ�س  هما  والت�شحية  االإخال�س 
" املتعط�س لفريق ي�شنع  " لبالد  لعبوا يف وجه �شعب 

االأفراح يف اأعلى م�شتوى .
عمر ذيب 

قرار حكومي يهدد مباراة ال�صيتي والريال

ليفربول ُمهتّم ِبخدمات عي�صى ماندي

بلومي : هذا هو االأف�صل يف اأوروبا ما بني �صالح وزيا�ض وحمرز

مي�صي يطلب من بر�صلونة التعاقد مع هذا املدرب

بارتوميو: بر�صلونة االأكرث تاأثًرا بكورونا يف العامل

�شيتي  مان�ش�شرت  مــبــاراة  تــواجــه 
و�شيفه الثقيل ريال مدريد يف 

مب�شابقة  الـ)16(  دور  اإياب 
اأوروبا، بعد  اأبطال  دوري 

القارية  املناف�شة  عودة 
نتيجة  تــوقــفــت  الــتــي 
فــــريو�ــــس كــــورونــــا، 
ب�شبب  جديداً  تهديداً 
قـــــــرار مـــفـــاجـــئ مــن 

احلكومة الربيطانية.
�شحيفة  واأو�ـــشـــحـــت 

اأن  االإ�ــشــبــانــيــة،  "ماركا" 
من  بـــدءاً  قــررت  بريطانيا 

امل�شافرين  و�ــشــع  االأحـــد  امــ�ــس 
�شحي  حجر  يف  اإ�شبانيا  من  القادمني 

اإجباري ملدة 14 يومًا، ب�شبب املخاوف من انتقال 
عدوى فريو�س كورونا.

لل�شفر  اإ�شبانيا،  بطل  مدريد،  ريــال  وي�شتعد 
خلو�س  املقبلة  االأيام  يف  مان�ش�شرت  مدينة  اإىل 
اآب  اأغ�شط�س/  �شهر  مــن  ال�شابع  يــوم  املــبــاراة 

املقبل، لتعوي�س خ�شارته بهدفني 
ملعب  يف  وحيد  هــدف  مقابل 
قبل  برنابيو"،  "�شانتياغو 
مار�س/  يف  املو�شم  توقف 

اآذار.
ريــال  يح�شل  مل  واإذا 
ا�شتثناء  على  مدريد 
بريطانيا،  حكومة  من 
ا�شتاد  يف  املــبــاراة  ــاإن  ف
"االحتـــــــــاد" �ــشــتــكــون 
ــد  ــد، وق ــدي ــه ــت حتـــت ال
تغيري  اإىل  اليويفا  ي�شطر 
الربتغال  تبدو  فيما  مكانها، 
اإذا  املباراة  ال�شت�شافة  م�شتعدة 
ب�شبب  مان�ش�شرت  يف  اإقامتها  تت�شّن  مل 

القرار احلكومي.
و�شت�شت�شيف الربتغال مباريات دوري االأبطال 
من  دور  كــل  ويلعب  النهائي،  ربــع  مــن  بــدايــة 
يف  النهائية  املــبــاراة  وتقام  واحـــدة،  مواجهة 

ل�شبونة.

اإجنــلــرتا  بطل  ليفربول  نـــادي  اإدارة  تــرغــب 
عي�شى  اجلــزائــري  ــدويل  ال الالعب  انتداب  يف 

ماندي، يف �شوق االإنتقاالت ال�شيفية احلالية.
ِباملدافع  اهتماما  ليفربول  نادي  اإدارة  وُتبدي 
و�شيك  جــّد  رحيل  ِلتعوي�س  مــانــدي،  عي�شى 
ــان  دي ــي  ــروات ــك ال اخلــلــفــي  اخلـــط  يف  لالعبها 
ذكره  كما  الرو�شي.  زينيت  فريق  اإىل  لوفرين، 
املوقع االإ�شباين “اإ�شتاديو ديبورتيفو” يف اأحدث 

تقرير له ِبهذا ال�شاأن.
فريق  ترك  نحو  ماندي  عي�شى  يّتجه  وِبــدوره 
اأن  بعد  ال�شائفة،  هذه  اإ�شبيلية  بيتي�س  ريال 

عجزت اإدارة النادي االإ�شباين عن تلبية مطلبه 
الّناجمة  االأ�شرار  ِب�شبب  العقد.  وجتديد  املايلِّ 

عن تف�ّشي جائحة “كورونا”.
مع  �شنة(   28( ماندي  عي�شى  املدافع  ويرتبط 
ِبعقد،  االإ�شباين  اإ�شبيلية  بيتي�س  ريــال  نــادي 
لكن   .2021 جــوان  من   30 الـ  يف  مّدته  تنق�شي 
هذه  الّرحيل  على  ُي�شّر  اجلــزائــري  الـــدويل 
فريق  مــ�ــشــوؤويل  متّكن  ــدم  ع اأمـــام  ال�شائفة، 
ِل�شرطه  االإ�شتجابة  من  واالأبي�س  االأخ�شر 

. املايلِّ

جنم  مي�شي،  ليونيل  االأرجنتيني  طلب 
الكتالوين  الــنــادي  اإدارة  من  بر�شلونة، 
خلالفة  جديد  فني  مدير  مع  التعاقد 

كيكي �شيتني.
الربيطانية،  �شن"  "ذا  ل�شحيفة  ووفًقا 

خ�شارة  عقب  باالإقالة  مهدد  �شيتني  فاإن 
وجنوم  مي�شي  مع  عالقته  وتوتر  الليجا، 
ولوي�س  جريزمان  اأنطوان  مثل  الفريق 

�شواريز.
بارتوميو،  ماريا  جو�شيب  اأن  اإىل  واأ�شارت 

رئــيــ�ــس بــر�ــشــلــونــة، يــريــد الــتــعــاقــد مع 
ال�شد، خلالفة  ت�شايف هرينانديز، مدرب 
�شيتني، لكن االأول لديه بع�س التحفظات 

ُتعطل اإمتام ال�شفقة.
ن�شح  مي�شي  اأن  ال�شحيفة،  واأو�ــشــحــت 
مواطنه  مع  بالتعاقد  بر�شلونة  م�شوؤويل 
يونايتد،  ليدز  مــدرب  بيل�شا،  مار�شيلو 
الذي قاد فريقه اإىل العودة للربميريليج 

بعد غياب طويل.
ــادي  ــن ال ــذل  ــب ي اأن  الـــربغـــوث  ويـــريـــد 
ــارى جــهــده، الإغــــراء  الــكــتــالــوين قــ�ــش
على  التوقيع  قبل  ليدز  بــرتك  بيل�شا 
ــدوري  ال اإىل  تاأهله  رغــم  جــديــد،  عقد 

االإجنليزي املمتاز.
الكبري  النفوذ  �شاحب  مي�شي  ويتم�شك 
يراه  الأنه  مواطنه،  بقدوم  بر�شلونة  يف 
يف  االأوراق  ترتيب  الإعــادة  مثالًيا  مدرًبا 

نو". "كامب 
اأن  الــربيــطــانــيــة  ال�شحيفة  ــــرت  وذك
بيل�شا  مع  ات�شال  اأي  يجر  مل  بر�شلونة 

حتى االآن.

رئي�س  بارتوميو،  ماريا  جو�شيب  ك�شف 
بر�شلونة، عن مدى تاأثر النادي الكتالوين 

باأزمة فريو�س كورونا امل�شتجد.
مع  ــراه  اأج حــوار  خالل  بارتوميو،  وقــال 
االإ�شبانية:  ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة 
و�شع  اإن  تقول  ــوات  ــش اأ� هناك  "كانت 
بر�شلونة املادي كان �شيًئا جًدا قبل االأزمة 
لدينا  ــان  ك �شحيح.  غــري  وهـــذا  ــا  اأيــ�ــشً
الكربى  االأندية  من  اأعلى  دخل  م�شتوى 

االأخرى".
توقف  اآذار  مار�س/   14 يف  "لكن  واأ�شاف: 
مع  نتكيف  اأن  علينا  وكـــان  �ــشــيء،  كــل 
الدخل،  انخفا�س  ورغم  اجلديد،  الو�شع 

اإال اأننا �شن�شتمر يف كوننا االأكرث دخال".
اأو  لعامني  �شتحتاج  القدم  "كرة  وتابع: 
فريو�س  اأزمــة  توابع  من  تتعافى  كي   3
االأكرث  النادي  هو  بر�شلونة  لكن  كورونا، 

تاأثًرا بهذا الوباء يف العامل".
لنا  ال�شنوي  الدخل  "�شيرتاجع  ووا�شل: 
بن�شبة %30 عقب االأزمة. اإن هذا الوباء 

اأثر كثرًيا على االأندية الكبرية".
خف�س  الالعبني  من  طلبت  "هل  واأمت: 

اأ�شكرهم  اأن  اأود  ال،  جمــدًدا؟..  الرواتب 
ني�شان  واأبريل/  اأذار  مار�س/  يف  اأنه  على 
رواتبها  بخف�س  الفرق  قامت  اأيار  ومايو/ 

نقوم  ونــحــن   ،12٪ اإىل  ت�شل  بن�شبة 
م�شروفات  حـــول  الــتــعــديــالت  ببع�س 

النادي".
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حمليات



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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