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خمت�شون يوؤكدون: املنظومة االجتماعية يف اجلزائر معقدة

ق�شية قتل ال�شرطي لزوجته و عائلتها بامل�شيلة تتحول اىل ق�شية راأي عام
ال يوجد عاقل يقدم على جرمية القتل العمدي  مهما كانت م�شاكله االجتماعية  ومهما كان  حجمها يف ظل الظرف احل�شا�ص، الذي متر به البالد جراء تف�شي فريو�ص كورونا، خا�شة اإذا كان 

اجلاين ينتمي اإىل االأ�شالك االأمنية، مثل حالة ال�شرطي الذي قتل زوجته و عائلتها ب�شالح ناري بامل�شيلة و بكل برودة ، يقول مالحظون اأن ربط اجلرمية بالوباء  ال مربر له الأن اجلرمية 
قدمية  قدم الع�شور و لي�شت وليدة ال�شاعة، ولكن وجب اإخ�شاع اجلاين على اخلربة الطبية  ملعرفة ان كان يعاين من ا�شطرابات نف�شية اأو عقلية قبل اإحالته على املحاكمة، اأما عن احلكم 

عليه باالإعدام يرى خمت�شون اأن االإعدام لي�ص حال، الأنه �شائك و معّقد و يحتاج اإىل حوار وطني و �شيا�شي و خمت�شني يف علم اجلرمية.

لقي 27 �صخ�صا حتفهم و�أ�صيب 1231 
�آخرين بجروح يف حو�دث �ملرور، خالل 
�جل��اري،  جويلية  و25   19 بني  �لفرتة 
مل�صالح  ح�صيلة  به  �أف��ادت  ما  ح�صب 

�حلماية �ملدنية،  �أم�س �لثالثاء.

و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر باأن �أثقل ح�صيلة 
 05 بوفاة  �مل�صيلة،  والي��ة  يف  �صجلت 
�أ�صخا�س وجرح 35 �آخرين مت �إ�صعافهم 

و حتويله��م �إىل �ملر�كز �ال�صت�صفائية.
ق/و

ال�شعودية "ملتزمة" بالتن�شيق مع اجلزائر للو�شول اىل ت�شوية 
�شلمية لالزمة الليبية

م�شاريع �شراكة جزائرية- �شينية يف العديد من الن�شاطات 
ال�شناعية

�المري  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير  �أكد 
في�صل بن فرحان، �أم�س �لثالثاء باجلز�ئر 
مع  بالتن�صيق  بالده  "�لتز�م"  �لعا�صمة، 
ت�صوية  �ىل  �لتو�صل  �أج��ل  من  �جلز�ئر 
�صلمية لالأزمة يف ليبيا و متكني هذ� �لبلد 
مربز�  و��صتقر�ره"،  �أمنه  ��صتعادة  من 

�أهمية دور دول �جلو�ر يف هذه �لق�صية.
ويف ت�رصيح له عقب ��صتقباله من قبل 

تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�س 
على  �ل�صعودي  �خلارجية  وزي��ر  �صدد 
يف  �جل��و�ر  دول  دور  وحمورية  "�أهمية 
�لو�صول �ىل حل ينهي �ل�رص�ع يف ليبيا 
�الرهاب  من  �ل�صقيق  �لبلد  هذ�  ويحمي 
بالقول  م�صيفا  �خلارجية"،  و�لتدخالت 
�جلز�ئر  مع  بالتن�صيق  ملتزمون  "نحن   :
مع  �مل�صرتكة  بجهودنا  ن�صعى  و�صوف 

ت�صوية  �ىل  للو�صول  كافة  �جلو�ر  دول 
حتمي هذ� �لبلد وتعيد له ��صتقر�ره".

وجود  �ىل  �خل�صو�س  هذ�  يف  و�أ�صار 
�لنظر  وجهات  يف  وتطابق"  "تو�فق 
و�جلز�ئر  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  بني 
تو�جهها  �لتي  �لتحديات  بخ�صو�س 

�ملنطقة. 
علي �جلمل

ك�صف وزير �ل�صناعة، فرحات �آيت علي 
خطط  عن  باجلز�ئر،  �لثالثاء  يوم  بر�هم، 
�ل�رص�كة  م�صاريع  من  �لعديد  الإطالق 
من  �لعديد  يف  �صينية  موؤ�ص�صات  مع 
ميادين �لن�صاطات �ل�صناعية. و قال �آيت 
لل�رصكة  �لعام  باملدير  لقائه  عقب  علي 
�ل�صينية �ملتخ�ص�صة يف جمال �ل�صناعة، 
بناء و ��صتغالل �حلظائر و �مل�صاريع )�صي 
�صي �و �صي �صي( باجلز�ئر، �ل�صيد زونغ 
 " حول  كانت  �للقاء  فحوى  �ن  بانفنغ، 
�لقطاع  بني  �لعالقات  و�آف��اق  م�صتقبل 
�لعمومي و �خلا�س �جلز�ئري و �ل�رصكات 
"�صي  موؤ�ص�صة  و  عامة  ب�صفة  �ل�صينية 

�صي �و �صي �صي" ب�صفة خا�صة".
�ن  �لوزير  �أو�صح  �ل�صدد،  ه��ذ�  يف  و 
�صي"  �صي  �و  �صي  "�صي  موؤ�ص�صة 

لي�س  �النخر�ط،  و  "�لتمويل  �قرتحت 
بل  �ملا�صي،  يف  كانو�  كما  كمقاولني 
من  �لعديد  يف  �رصكاء  و  كم�صتثمرين 
بالن�صبة  مهمة  تعترب  �لتي  �مل�صاريع 
�لوطني". و من بني جماالت  لالقت�صاد 
علي،  �آي��ت  �أ�صار  �ملقرتحة،  �ال�صتثمار 
�ل�صناعية  �ملناطق  ت�صيري  و  "�جناز  �إىل 
�لعتاد  جتديد  و  �لن�صاطات  مناطق  و 
بع�س  بعث  �إع��ادة  كذلك  و  �ل�صناعي 
معترب�  �ملتوقفة"،  و�لقطاعات  �ملجمعات 
�صي"  �صي  �و  �صي  "�صي  موؤ�ص�صة  �ن 
"حتوز على �خلربة �لتقنية و �الإمكانيات 

�ملالية الإجناز هذه �مل�صاريع".
و مو�ز�ة مع �قرت�حات �ل�رصكة �ل�صينية، 
قدم  �جلز�ئري  �لطرف  �ن  �لوزير  �أو�صح 
�جلديدة  �جلز�ئرية  "�لنظرة  للموؤ�ص�صة 

و  �لن�صو�س  و  �القت�صاد  بعث  الإع��ادة 
باإقامة  ت�صمح  �لتي  �جلديدة  �لت�رصيعات 
�أخرى خمتلفة عن تلك  �رص�كات ب�صفة 

�لتي كانت متاحة يف �ملا�صي".
بانفنغ،  زونغ  �ل�صيد  �رصح  جهته،  من 
�لوزير  على  "عر�صت  موؤ�ص�صته  �ن 
�ملجاالت  من  �لعديد  يف  �مكانياتها 
يف  "ترغب  �نها  م�صيفا  �ل�صناعية"، 
�ل�صناعي  �لقطاع  تطوير  يف  �مل�صاهمة 

باجلز�ئر".
"�صي �صي �و  للتذكري، تتو�جد موؤ�ص�صة 
�صي �صي" باجلز�ئر منذ 1985 يف �لعديد 
من �مل�صاريع و تعترب ر�ئدة يف �لعديد من 
�ملجاالت منها �ل�صكك �حلديدية، �النفاق، 

�لطرقات، �ملو�نئ و �ملطار�ت.
حممد علي

وزير اخلارجية ال�شعودي من اجلزائر:

من بينها اجناز املناطق ال�شناعية ، جتديد العتاد ال�شناعي واإعادة بعث بع�ص املجمعات املتوقفة

املن�شق املقيم ملنظمة االأمم املتحدة باجلزائر ايريك ايفرفي�شتبع�ص 
املجمعات املتوقفة

علجية عي�ص
--------------------

قتل  �لذي  �ل�رصطي  ق�صية  حتولت  فقد 
زوجته و عائلتها ب�صالح ناري بامل�صيلة و 
�إىل  و�حد   زمن  و  مكان  يف  برودة  بكل 
�لدفاع  وقفت جمعيات  عندما   ، عام  ر�أي 
علم  �الإن�صان و خمت�صون يف  عن حقوق 
�لظاهرة  هذه  على  �ل�صيا�صي  �الجتماع  
�الآر�ء  كانت   حيث  �لتحليل،  من  ب�صيء 
و �ملو�قف خمتلفة بني �ملخت�صني، �إال �أنهم 
�أن �مل�صكلة تكمن يف غياب  �تفقو� على  
غياب  و  �جلرمية،  ملحاربة  �صيا�صية  �إر�دة 
منظومة توفر لالإن�صان جو� من �لعد�لة و 
�إىل  �صيء  كل  قبل  ر�جع  هذ�  و  �الحرت�م 
خالل  هذ�  كان  �مل�صجدي،  �خلطاب  غياب 
بث  �جلز�ئر"  "��صتوديو  برنامج  يف  لقاء 
على قناة "�لبالد" �جلز�ئرية جمع بني �إمام 
�الجتماع  علم  يف  خمت�س  �أ�صتاذ  خطيب، 
للدفاع  "ندى"  �صبكة  و رئي�س  �ل�صيا�صي 
 : ���ص��وؤ�ال  طرحو�  �الإن�صان،  حقوق  عن 
لالإن�صان؟،  وفرت  �لتي  �ملنظومة  "ماهي 
تربوية كانت �أم دينية، طبعا �الأرقام  �لتي 
خمت�س  بكي�س  نور�لدين  �الأ�صتاذ  ذكرها 
ال  وحدها  �ل�صيا�صي،  �الجتماع  علم  يف 
تكفي لت�صليط �ل�صوء على ظاهرة �جلرمية 

فقد ذكر عن وجود 42 �ألف ق�صية تتعلق 
�ل�صنة  �جلز�ئر  �صجلتها  �لعمدي  بال�رصب 
�ملا�صية ) 2019( ، و �أن 192 �ألف ملف مير 
على �لق�صاء يوميا على �مل�صتوى �لوطني،  
�أن  �ملفرو�س  من  كان   ، هو  �أ�صار  كما  و 
ينخف�س  م�صتوى �لعنف ) �جلرمية( يف ظل  
�لوباء،  لكن �لعك�س يالحظ وجود �حتقان 
ب�صبب �لعنف �القت�صادي د�خل �الأ�رصة و 

�نفجار �مل�صاكل �الإجتماعية.
عرعار  �لرحمان  عبد  و�صف  جهته  من 
حقوق  عن  للدفاع  "ندى"  �صبكة  رئي�س 
�جلز�ئر  �الجتماعية يف  �ملنظومة  �الإن�صان، 
�حلكومة  �إن  بالقول  م�صري�  بالفا�صلة، 
جنحت فقط يف �لتحوالت �الجتماعية من 
توفر  مل  حني  يف   ، �ل�صكنات  �إجناز  خالل 
�حلا�صنة �لتي حتمي �ل�صباب من �الإنحر�ف 
و �الحتكاك بخريجي �ل�صجون مثال، كما 
 ، �ملر�هقني  جتاه  فاعلة  �صيا�صة  توجد  ال 
�إىل غياب �لرب�مج �لتي تتكفل  باالإ�صافة 
الأن  للجنوح،  ح��د�  ت�صع  و  باملنحرفني 
ت�صع  مل  و  �الأمن  مقر�ت  �صيدت  �لدولة 
�الإنحر�ف،  ظاهرة  ملعاجة  خا�صة  �صيا�صة 
�جلرمية،  لردع  و�صعت خمططات  مهما  و 
�لعمل  غياب  ظ��ل  يف  تكفي  ال  فهي 
�لوقائي و �آليات �ملر�فقة، و دعا عرعار �إىل 
�لتي  �لعامة  �ل�صيا�صات  يف  �لنظر  �إعادة 

�ملدين  �ملجتمع  حتريك  و  �لدولة  ت�صعها 
له  تكون  و  �لت�صيري  ��صتقاللية  منحه  و 
دفرت �رصوط، كما هو معمول به يف �لدول 
�ملتقدمة، يف حني كان �ل�صيخ مو�صى �إمام 
و خطيب  متناق�صا مع نف�صه ، حيث �نتقد 
�ملنظومة �لدينية، و قال �إن �ملجتمع �ليوم، 
على  رده  يف  يوؤثر،  خطيب  �إىل  حاجة  يف 
�لذي  بكي�س  �لدين  ن��ور  �الأ�صتاذ  ر�أي 
�خلطاب  �إن  قال  و  �لدينية  �ملنظومة  �نتقد 
�مل�صجدي مل يكن يف �مل�صتوى �ملطلوب و 

مل ي�صتطع من �لتحرر.
 �أما �لق�صية �حل�صا�صة �لتي �أعادت �لنقا�س 
"�الإعد�م"   بحكم  تتعلق  فهي  �ل�صطح  �إىل 
و  موؤيد  بني  �حلرب  من  �لكثري  �أ�صال  �لذي 
و��صعة  نقا�صات  د�رت حوله  و  معار�س، 
يرى  بحيث  �لقانون،   و  �لدين  رجال  بني 
حقوق  عن  للدفاع  ندى  �صبكة  رئي�س 
 ، معقد  مو�صوع  �الإع��د�م  �أن  �الإن�صان، 
هو  و   ، �صيا�صي  وطني  حو�ر  �إىل  يحتاج 
معاجلته  يف  ت�صرتك  ��صتار�تيجي  ملف 
جميع �لقوى ، و قد �صبق و �أن حتدث خرب�ء 
يف �لقانون  عن م�صائل تتعلق بالعقوبة، و 
قالو� �إن �لغر�س من �لعقوبة لي�س �نتقاما 
للمجني عليه من �جلاين، بل هو منع تكر�ر  
�جتنابه، و  �لف�صاد و  �جلرمية، و درء  وقوع 
�الأحكام  على  �حلقوقيون  بع�س  عاب  قد 

�لتي �صلطها �ل�رصع �الإ�صالمي ، و فر�صه 
من  كل  على  �لعقوبات  �أق�صى  تطبيق 
لو كان  �الآخر حتى  يرتكب جرمية يف حق 
على غري دينه، فيما يرى ن�صطاء يف جمال 
على  �لعقوبة  ت�صليط  �أن  �الإن�صان  حقوق 
 ، �الإن�صان  حق  يف  �إجحافا  �جلرمية  مرتكب 
و �عتربوها �صلبا حلريته، ما دفع باملنظمات 
�الإن�صان  حلقوق  �حلكومية  غري  �لدولية  
باإلغاء  �ملطالبة  �إىل  �حلقوقيون  كذلك  و 
�ل�صاأن  هذ�  و �صدرت يف  �الإعد�م،   حكم 

�لعديد  عليها  �صادقت  و  دولية،  مر��صيم 
يتطرق  مل  ما  �جلز�ئر،  منها  و  �لدول  من 
منح  �رصوط  معرفة  هو  �ملخت�صون  �إليه 
�أمام ما ن�صهده  �صالح ناري لرجل �الأمن، 
من جر�ئم �لقتل على يد رجال ينتمون �إىل 
الأن  �النتحار،  حاالت  و  �الأمني  �ل�صلك 
هكذ� ق�صايا تبقى "طابو" top secret و 
بالتايل ال ميكن �مل�صا�س بها، تبقى �حللول 
فهي موؤجلة �إىل �إ�صعار �آخر طاملا ال توجد 

�إر�دة �صيا�صية فعالة ملحاربة �جلرمية.
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_ )االإعدام يحتاج اإىل حوار وطني و �شيا�شي (

�ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  �ملقيم  �ملن�صق  �أكد 
�لثالثاء   �أم�س  �يفرفي�صت  �يريك  باجلز�ئر 
ريادي"  ب"دور  ت�صطلع  �جل��ز�ئ��ر  �أن 
على  باالأ�صخا�س  �الجت��ار  مكافحة  يف 
قد  و  �ملتحدة.  �الأمم  منتديات  م�صتوى 
نظم   در��صي  يوم  خالل  �ملتحدث،  �رصح 
�الأ�صخا�س"  ال�صتغالل  "ال  �صعار  حتت 
من تنظيم جلنة �لوقاية من �الجتار بالب�رص 
�المم  مكتب  مع  بالتن�صيق  مكافحته  و 
قائال  �جلرمية  و  باملخدر�ت  �ملعني  �ملتحدة 
"�جلز�ئر ت�صطلع بدور ريادي ال�صيما  �أن 
باالأ�صخا�س  �الجت��ار  مكافحة  جمال  يف 
�ملتحدة".  �الأمم  منتديات  م�صتوى  على 

�يفرفي�صت  �ل�صيد  �أعرب  �ل�صدد،  يف هذ� 
�لدور  هذ�  �ز�ء  �ملتحدة  �المم  عرفان  عن 
�ملتدخلني  ملختلف  �جلوهري"  و  "�حلا�صم 
ال�صيما  باالأ�صخا�س  �الجتار  مكافحة  يف 
و  �لق�صاة  و  �لوطنيني  �ل�رصطة  و  �لدرك 
و  بالت�صامن  �ملكلفة  �لهيئات  و  �جلمارك 

�الأطباء.
جت�صدون،كل  "�أنتم  يقول  ��صرت�صل  كما 
�لعميق  �اللتز�م  و  �جلهود   ، وظيفته  يف 
�ىل  �لظاهرة  هذه  مكافحة  يف  للجز�ئر 
عمل ملمو�س من �أجل حماية و م�صاعدة 

�صحايا هذه �جلرمية �ل�صنعاء".
حممد علي 

اجلزائر ت�شطلع ب"دور ريادي" يف مكافحة 
االجتار باالأ�شخا�ص



يف اإطار م�شاهمة ال�شلطات العمومية يف جمال مكافحة االآثار االقت�شادية لالأزمة ال�شحية

وزارة املالية تدعو البنوك لتقييم خ�شائر املتعاملني االقت�شاديني
اأفادت وزارة املالية يف مرا�شلة ُوّجهت جلمعية البنوك و املوؤ�ش�شات املالية 
اأن البنوك و املوؤ�ش�شات املالية مدعوة الإجراء تقييم مو�شوعي لالأ�شرار 

الناجمة و اخل�شائر التي حلقت باملتعاملني االقت�شاديني.
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�أكد وزير �ل�صوؤون �لدينية و �الأوقاف، 
�لثالثاء،  �أم�س  بلمهدي،   يو�صف 
م�صتبعد  �أمر  حاليا  �مل�صاجد  فتح  باأن 
“كورونا”  وباء  �نت�صار  ب�صبب  جد� 
لالإ�صابات  �مللحوظ  �الرت��ف��اع  و 
بلمهدي  يو�صف  ��صتبعد  موؤخر�.و 
�إعادة فتح �مل�صاجد يف �لوقت �لر�هن، 
�ملت�صارع  �النت�صار  �إىل  ذلك  مرجعا 

جد� لوباء “كورونا” يف �لبالد.
م�صيفا باأن �لوز�رة تعمل جاهدة على 
�مل�صاجد  لفتح  �لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ 
طبيعة  ح��ول  ت�صور�ت  خ��الل  من 

م�صدد�  �ل�صاحات،  و  �مل�صاجد  بناء 
يبقى  �مل�صاجد  فتح  �إعادة  باأن  بالقول 
�لبالد  �لوبائية يف  مرهونا بالو�صعية 
�لتي تقّيم  �لعلمية  �للجنة  و مب�صاركة 
�لر�هن،  �ل�صحي  �لو�صع  بدورها 
طالبو�  �الأئمة  من  �لعديد  باأن  موؤكد� 
وزير  و�أو�صح  �مل�صاجد.  فتح  باإرجاء 
“كورونا”  وباء  باأن  �لدينية  �ل�صوؤون 
مل ي�صلم منه �الأئمة، حيث مت ت�صجيل 
�إ�صابة 166 �إماما منذ بد�ية �لوباء يف 

�جلز�ئر، تويف منهم 15 �إماما.
ق/و

�شبعة �شروط ال�شترياد امل�شانع امل�شتعملة من اخلارج
�ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�س  ح��دد 
�مل�صانع  �صبعة �رصوط ال�صتري�د  تبون، 
على  �صدد  و  �خل��ارج،  من  �مل�صتعملة 
من  عدد  توفري  على  �حلر�س  ���رصورة 
�لعملية  هذه  تعود  لكي  �ل�صمانات، 

بالفائدة على �القت�صاد �لوطني.
�ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�س  �صدد 
على  �حل��ر���س  ����رصورة  على  ت��ب��ون، 
توفري عدد من �ل�صمانات خالل عملية 
�مل�صتعملة من �خلارج،  ��صتري�د �مل�صانع 
�أن  �أكد خالل �جتماع ملجل�س �لوزر�ء  و 
و  �صاحلة  �ملقتناة  �الإنتاج  �أدو�ت  تكون 
�صنو�ت  خم�س  يتجاوز  مل  ��صتعمالها 
من تاريخ �قتنائها، كما يجب �أن ت�صاهم 
�أي�صا يف �إنتاج �لقيمة �مل�صافة و تعزيز 
بيان  ح�صب  و  �ل�صغل.  منا�صب  خلق 
للرئا�صة، فيجب �أن تتم كل �لعمليات يف 
هذ� �الإطار بعد در��صة معمقة م�صبقة و 
و  �لدر��صات  مكاتب  قبل  من  خارجية 
�إهمال  دون  �ملعروفة،  �لتاأمني  �رصكات 
�حلاجة �إىل خربة �لدول �الأخرى �ملناف�صة، 

�حل�صول  يجب  �لتي  �ل�صمانات  كذ�  و 
عليها من �لدول �مل�صدرة لهذه �مل�صانع، 
بطريقة  �لقر�ر،  �تخاذ  كذلك  يجب  كما 
�أو �أخرى، ي�صيف �مل�صدر، من �أجل جعل 
للتنازل  قابلة  غري  هذه  �الإنتاج  �أدو�ت 
خم�س  عن  تقل  ال  حم��ددة  فرتة  خالل 

�صنو�ت.
باقتناء  �جل��م��ه��وري��ة،  رئي�س  �أم���ر  و 
�ل�رصكاء  من  م�صتعملة  �إنتاج  وحد�ت 
�الأوروبيني، و طلب من وزير �خلارجية 
وزير  مع  بالتن�صيق  بوقادوم،  �صربي 
بالقيام  علي،  �آي��ت  فرحات  �ل�صناعة 
�ل�رصكاء  ل��دى  ��صتك�صاف  بعمليات 
�لتي  �لوحد�ت،  هذه  �الأوروبيني القتناء 
�لت�صغيل  ل�رصوط  ت�صتجيب  �أن  يجب 
�صنها  يفوق  �أال  على  حملية،  مبدخالت 
مبا�رصة يف  تدخل  �أن  و  �صنو�ت  خم�س 

�لت�صغيل.
فاإن  �الإج���ر�ء،  ه��ذ�  تطبيق  ح��ال  يف  و 
من  م�صتعملة  م�صانع  �صتقتني  �جلز�ئر 
�قت�صادية  ظروفا  تعي�س  �أوروبية  دول 

�إ�صبانيا  غ���ر�ر  على  ج��ي��دة،  لي�صت 
و�لربتغال و �إيطاليا و دول �أخرى، حيث 
�خلارج  يف  �جلز�ئر  �صفار�ت  �صتتكفل 
تقارير  وتقدمي  �ال�صتك�صاف  بعمليات 
حتوز  �جلز�ئر  �أن  علما  �ل�صدد،  هذ�  يف 
�ل�صناعية  �ملناطق  من  �لعديد  على 
دخلت  بع�صها  �لوطن،  والي��ات  عرب 
�أخرى تنتظر ��صتكمالها،  حيز �خلدمة و 
للنهو�س  �ل�صلطات  عليها  تعول  و 
باالقت�صاد �لوطني و �خلروج من �لتبعية 
�نهيار  �أنهك  ،�ل��ذي  �لنفط  لربميل 
باالإ�صافة  �لعمومية،  �خلزينة  �أ�صعاره 
مفل�صة  م�صانع  على  �أي�صا  توفرها  �إىل 
وح��د�ت  لت�صغيل  ��صتغاللها  ميكن 
من  �قتنائها  حال  يف  �مل�صتعملة  �الإنتاج 
�الإجر�ء  هذ�  ميّكن  �أن  ينتظر  و  �خل��ارج. 
و  �لو�قع  �أر���س  على  تطبيقه  حال  يف 
ذ�ت مردودية، من  �إنتاج  �قتناء وحد�ت 
وتوفري  �ل�صناعة  لتطوير  �لوقت  ربح 

منا�صب �ل�صغل.
ق/و

تبون يلّح على �شرورة توفري عدد من ال�شمانات

حممد علي 
--------------------

�ملر��صلة  �لوز�رة من خالل هذه  و حثت 
“�لبنوك و �ملوؤ�ص�صات �ملالية على �إجر�ء 
�لناجمة  لالأ�رص�ر  مو�صوعي  تقييم 
باملتعاملني  حلقت  �ل��ت��ي  �خل�صائر  و 
يتعلق  فيما  خا�صة  و  �القت�صاديني، 
و  �ملتو�صطة  و  �ل�صغرية  باملوؤ�ص�صات 

�أ�صحاب �ملهن �ل�صغرية”.
�إطار م�صاهمة  و يندرج هذ� �الإجر�ء يف 
�لعمومية يف جمال مكافحة  �ل�صلطات 

�الآثار �القت�صادية لالأزمة �ل�صحية.
كما ذكرت �لوز�رة بااللتز�م �لذي ُيلقي 
من  �جلمعية  �أع�صاء  جميع  على  بثقله 
للجمعية  �صبق  �لتي  �الآلية  تطبيق  �أجل 

�عتمادها.
للزبون  �ال�صتماع  �إىل  �أي�صا  دعت  و 
تقدمي  �أج��ل  من  وعناية  “با�صتمر�ر 
�مل�صورة له وتزويده بالدعم �لالزم خالل 

هذه �لفرتة �ال�صتثنائية”.
�لوزر�ء  �أن جمل�س  �إىل  �لوثيقة  و ت�صري 

عمل  ت�صهيل  �رصورة  على  �صدد  قد   ،
ومر�فقتهم  �القت�صاديني  �ملتعاملني 
�أي  تطبيق  وع��دم  �حلجر،  ف��رتة  ط��و�ل 
ه��وؤالء  على  غ��ر�م��ات  �أو  ع��ق��وب��ات 

�ملتعاملني خالل هذه �لفرتة.
هذه  خالل  من  كذلك  �ل��وز�رة  وتوؤكد 
قد  �لعمومية  �ل�صلطات  �أن  �ملر��صلة 
حلماية  �ل��الزم��ة  �الإج����ر�ء�ت  �تخذت 
يخدم  مبا  �القت�صاد،  حماية  و  �ملو�طنني 
و  �لتجار  و  �حلرفيني  و  �ملوؤ�ص�صات 
تقل�صت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ائ��الت  خمتلف 

مد�خيلها بفعل �جلائحة.
وبذلك �أقرت �لبنوك و �ملوؤ�ص�صات �ملالية 
�الإنتاج،  �أد�ة  و  تد�بري حماية موؤ�ص�صات 

ملدة �صتة �أ�صهر �بتد�ء من �لفاحت مار�س.
جتديد  �أو  تاأجيل  �لتد�بري  هذه  وت�صمل 
 31 يف  �أجلها  حل  �لتي  �لقرو�س  �أجال 
مار�س �لفارط  و ما بعده، و�إعادة جدولة 
�لديون غري �ملح�صلة �ىل هذ� �لتاريخ و 

ما يليه.
�ملو�عيد  متديد  �لتد�بري  هذه  ت�صمل  كما 
عملية  و  �لقرو�س  ال�صتعمال  �لنهائية 

عقوبة  �إلغاء  كذلك  و  �ملوؤجلة،  �لدفع 
�لتاأخر بالن�صبة للديون �مل�صتحقة بتاريخ 

31 مار�س �لفارط و ما بعده.
�لتد�بري  “هذه  ب��اأن  �ل���وز�رة  وت��ذك��ر 
خالل  من  �لعمومية  �خلزينة  تدعمها 
�الإبقاء على ميزة تخفي�س ن�صبة �لفائدة 
�أن  م�صيفة  �ال�صتثمار”،  قرو�س  على 
�لبنوك  �أبلغت  قد  �لعمومية  “�خلزينة 
�أن  و  �ملنحى،  ه��ذ�  يف  مبدئي  باتفاق 

تطبيق  كيفيات  يحدد  تنفيذيا  مر�صوما 
هذ� �الإجر�ء يف �صدد �الإم�صاء”.

و د�ئما يف �إطار تد�بري حماية  �القت�صاد، 
و  خا�س  تدبري  بو�صع  �جلز�ئر  بنك  قام 
رقم  �لتعليمة  خ��الل  م��ن  ��صتثنائي 
 2020 �أف��ري��ل   6 ب��ت��اري��خ   220.05
من  للتخفيف  ��صتثنائية  بتد�بري  �ملتعلق 
�لتد�بري �الحرت�زية، �ملطبقة على �لبنوك 
و�ملوؤ�ص�صات �ملالية يف جمال �ل�صيولة و 

�لقرو�س،  ت�صنيف  و  �خلا�صة  �الأمو�ل 
بهدف تكييف بع�س �لقو�عد �الحرت�زية 
�لتي يعي�صها  �لو�صعية �ال�صتثنائية  مع 

بلدنا و �لتي مت�س �القت�صاد �لعاملي.
�لذي  �لوقت  يف  �الإجر�ء�ت  هذه  وتاأتي 
�أفرزت فيه �الأزمة �ل�صحية، �نعكا�صات 
�قت�صادية �صلبية ر�جعة �إىل تعليق عدد 
هذه  م�صت  �إذ  �لن�صاطات،  من  كبري 
�النعكا�صات كل �الأعو�ن �القت�صاديني.

بلمهدي يوؤكد:

امل�شاجد لن ُتفتح حاليا و166 اإماما 
اأ�شيبوا بكورونا

و�ملو��صالت  �لربيد  وزي��ر  �أ���رصف 
�بر�هيم  �لال�صلكية،  و  �ل�صلكية 
مر��صم  على  �لثالثاء،  �م�س  بومز�ر، 
حول  �إط��ار  �تفاقية  على  �لتوقيع 
�لوطنية  �لريا�صية  �حلركة  مر�فقة 
�صبكات  و  �مل��ن�����ص��اآت  ت��ع��زي��ز  و 
�الإلكرتونية.وح�صب  �الت�صاالت 

متت  �التفاقية  هذه  فاإن  للوز�رة  بيان 
و  �ل�صباب  وزير  من  كل  بح�صور 
وكاتبة  خالدي،  علي  �صيد  �لريا�صة 
�لنخبة  بريا�صة  �ملكلفة  �ل��دول��ة 

�صليمة �صو�كري.
ق/و

اتفاقية بني وزارتي الربيد وال�شباب 
والريا�شة لتعزيز �شبكات االت�شاالت 

االإلكرتونية

��صتقبل رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد 
�ملكلفة  �خلرب�ء  جلنة  عن  وفد�  تبون، 
�أحمد  برئا�صة  �لد�صتور  مبر�جعة 
لرئا�صة  بيان  به  �أفاد  ح�صبما  لعر�بة، 
باأن  ذ�ته  �مل�صدر  ذكر  �جلمهورية.و 
�أحمد لعر�بة و �لوفد �ملر�فق له ناق�س 
�الأح��ز�ب  قدمتها  �لتي  �ملقرتحات 

�لوطنية،  �ل�صخ�صيات  �ل�صيا�صية، 
�لنقابات.و  و  �مل��دين  ممثلو�ملجتمع 
�ملقرتحات  عدد  �أن  �إىل  �لبيان  �أ�صار 
حول  خا�س   مقرتح    2500 بلغت 
ملر�جعة  �لتمهيدي  �مل�رصوع  م�صودة 

�لد�صتور.
ق/و

 لعرابة ُيطلع الرئي�ص تبون على مقرتحات 
تعديل م�شودة الد�شتور

�شائقو �شيارات االأجرة يطالبون بالتدقيق يف القوائم قبل �شب املنح
 30 بقيمة  مالية  م�صاعدة  منح  قر�ر  فتح 
�أ�صحاب  لفائدة  �أ�صهر   3 ملدة  دينار  �ألف 
�صيار�ت  �صائقو  منهم  و  �ل�صغرية  �ملهن 
جت�صيد  �صبل  على  ت�صاوؤالت  �الأج��رة، 
كما  حالة.  كل  لو�صعية  �ل�صارم  �لتقييم 
ورد يف �لقر�ر �ل�صادر يف جمل�س �لوزر�ء 
�عترب  �لكاذبة.و  �لت�رصيحات  تفادي  و 
رئي�س فيدير�لية �صائقي �صيار�ت �الأجرة، 
حممد بن يو�صف، منحة 3 ماليني مك�صبا 
عرب  �الأج��رة  �صيار�ت  ل�صائقي  بالن�صبة 
باعتبارهم  تاأخرها،  رغم  �لوطني  �لرت�ب 
وباء  تف�صي  من  �ملت�رصرين  �أك��ر  من 

كورونا و توقف �لن�صاط �القت�صادي.
و دعا �ملتحدث �لوز�رة � �لو�صاية �  �إىل 
و  �مللفات  �أ�صحاب  على  در��صة  �إج��ر�ء 
�صيار�ت  عرب  �لنقل  لن�صاط  �ملز�ولني 

هذ�  تعترب  فئة  وج��ود  ظل  يف  �الأج���رة، 
ت�رصيحات  تقدم  و  �إ�صافيا  �لن�صاط 
خ�صائر  �أن  يو�صف  بن  ك�صف  كاذبة.و 
فاقت  �الأج��رة  �صيار�ت  �صائقي  بع�س 
�الأربعة  �الأ�صهر  خالل  دينار  �ألف   130
�ل�صحي،  �حلجر  �جر�ء�ت  ب�صبب  �ملا�صية 
طلب  �إىل  منهم  للبع�س  �أدى  ما  وه��ذ� 
هذ�  يف  متابعا  �لدولة،  من  مالية  �إعانة 
�ل�صياق:"�أنا مثال طلبت �إعانة بقيمة 200 
�لتي  �ل�صعبة  للظروف  نظر�  دينار  �ألف 
عاي�صته طيلة فرتة فر�س �جر�ء�ت �حلجر 
�ل�صحي" .  و دعا رئي�س فيدير�لية �صائقي 
�صيار�ت �الأجرة، �جلهات �لو�صية ال�صيما 
�إىل �رصورة رفع �ملعيقات  �لنقل  مديرية 
ماأمورية  من  ت�صّعب  �لتي  �لبريوقر�طية 
�حل�صول  من  �الأج��رة  �صيار�ت  �صائقي 

على �ملنحة �ملالية، مع �الإ�رص�ع يف تطبيق 
�لقر�ر على �الأر�س �لو�قع حتى ال تتكرر 
�صهدت  �لتي  �صنتيم  �ملليون  منحة  جتربة 
عدم  �إىل  باالإ�صافة  توزيعها  يف  تاأخر� 
يف  م�صتحقيها.و  من  كبري  عدد  ��صتفادة 
يو�صف  بن  حممد  ك�صف  �ل�صياق  هذ� 
�لتي خ�ص�صت  �صنتيم  �ملليون  منحة  باأن 
جائحة كورونا مل  �ملت�رصرين من  لفائدة 
�صائقي  باملائة من   60 قر�بة  ي�صتفد منها 
�لوزر�ء  جمل�س  قرر  �الأج��رة.و  �صيار�ت 
تبون،  �لرئي�س  رئا�صة  حتت  �جتماعه  يف 
تخ�صي�س منحة قدرها 3 ماليني �صنتيم 
لفائدة �صائقي �صيار�ت �الأجرة و �حلرفيني، 
�ملتاأثرين بتد�بري �لوقاية من وباء كورونا 

ملدة 3 �أ�صهر.
ق/و
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االقت�شاد اجلزائري له مناعة قوية ولكن ال غًنى 
عن االإ�شالحات

حممد علي 
-------------------

�خلبري م�صطفى  �أكد  �ل�صدد  يف هذ� 
م�صادر  من  �لعديد  "لدينا  مقيد�س 
و�لتي  ت�صخريها  ميكننا  �لتي  �لدخل 
الإنعا�س  ر�فد�  تكون  �أن  �صاأنها  من 

�الأهمية". منتهى  �قت�صادي يف 
�أوال  يتعلق  �الأمر  �أن  �خلبري  �أ�صاف  و 
�أد�ة  يز�ل  ال  �لذي  �ل�رصف  باحتياط 
حيث  �لوطني  �القت�صاد  "حلماية" 
حتى  دوالر  مليار   60 حو�يل  يبلغ 

"مرحلته �الأخرية". و�إن بلغ 
�الإج������ر�ء�ت  �ن  �خل��ب��ري  ذك���ر  و 
خ�ص�صت  �لتي  �جلبائية  و  �لبنكية 
�لتي  تلك  �صيما  ال  للموؤ�ص�صات، 
خ��الل  �جل��ز�ئ��ر  ب��ن��ك  عنها  �ع��ل��ن 
"ت�صمح  �ل�صحية  �الأزم���ة  ب��د�ي��ة 
من  �أكرب  قدر  بتوفري  �ملايل  للنظام 
�حل�صول  يعني  ه��ذ�  و  �ل�صيولة، 
�ملتعاملني  ملر�فقة  �أكر  و�صائل  على 

�القت�صاديني".
�ملركزي  �لبنك  �ن  �خلبري  ي��رى  و 
يجب �ن يكون �أكر ح�صما يف دعمه 

�لقريب. �ملدى  على  للموؤ�ص�صات 
فباإمكان  �لبنكي  �لنظام  وع��د� 
�للجوء  �القت�صاديني  �ملتعاملني 
د�خل  �لتمويل  من  �خ��رى  الأمن��اط 
)�الن��ف��ت��اح على  �ل��وط��ن  وخ���ارج 
و  �ملبا�رصة  �الأجنبية  �ال�صتثمار�ت 

.( �لتمويل  م�رصوع 
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، �أك���د �خل��ب��ري�أ 
�ال�صرت�تيجية  �لن�صاطات  قطاعات 
�ل�صعوبات  مقاومة  با�صتطاعتها 
�القت�صادي  �لظرف  فر�صها  �لتي 
�لزر�عة  قطاع  يف  �صيما  ال  �حلايل، 
�حتياجات  يلبي  ي���ز�ل  ال  �ل���ذي 

�ملحلية. �ل�صوق 
جانب  "�ىل  قائال  مقيد�س  تابع  و 
�لهائلة  �ل��ق��درة  ي�صاف  ه��ذ�  ك��ل 
�ل�صناعة  قطاع  بها  يتمتع  �لتي 
فيها  ي�صاهم  و�لتي  �ل�صيدالنية 
ناهيك  �لقطاع �خلا�س ب�صفة كبرية، 
عن قطاع مو�د �لبناء و �لبرتوكيمياء 
تعزيز  �صاأنها  من  �لتي  و  �ملناجم  و 

�لوطني". �القت�صاد  متا�صك 
�جلز�ئر  يف  منو  طاقات  "هناك  تابع  و 
بغية  ومر�فقتها  دعمها  وجب  لكن 
و  �لروة  يخلق  نحو�قت�صاد  �لتحول 

�ل�صغل". منا�صب 
�ملدين  �ملجتمع  بدور  يتعلق  فيما  �ما 
على  مقيد�س  �كد  �الط��ار،  هذ�  يف 
جمتمع  متثيل  على  �ال�صتناد  �همية 
�مل�صتقلة  �لنقابات  باإ�رص�ك  حقيقي 
للعمال  �لعام  �الحتاد  فقط  لي�س  و 
�صكل  و�صع  �ج��ل  من  �جلز�ئريني 
�ط��ار  ل��ل��م��ف��او���ص��ات يف  ج��دي��د 
يجب  ب��دوره��ا  �ل��ت��ي  و  �لثالثية، 
�أرباب عمل مهيكلة  بهيئة  مر�فقتها 
تقوم على مبادئ �ملو�طنة و منفتحة 

�ملناف�صة. قو�عد  على 
 الو�شع ال يزال يطاق

�القت�صادي  �خلبري  �أكد  جهته،  من   
�لرحمن  عبد  �ل�صابق،  �ملالية  ووزير 
يف  توجد  �جل��ز�ئ��ر  �أن  خالفة،  ب��ن 
�الأج��ل  يف  حتّمله"  "ميكن  موقف 
لبعث  "كاٍف"  حترك  بهام�س  �لقريب 
�إ�صالحات ت�صمح بتنويع �قت�صادها.
�لظروف  "يف  �أنه  بن خالفة  و �رصح 
�ملناخ  و  �النكما�س  م��ع  �حل��ال��ي��ة، 
ت�صيطر  �ل��ت��ي  ل��الأع��م��ال،  �ل��ق��امت 

بلد�ن  كل  �لعاملي،  �القت�صاد  على 
بدرجات  لالأخطار  معر�صة  �لعامل 
باملعنى  �صمود  هناك  لي�س  متفاوتة. 

�ملطلق وال �أحد مبناأى".
م�صتوى  لها  �لتي  "�لبلد�ن  �أن  غري 
�دخار مقبول مبو�رد مل يتم ��صتنفادها 
مبالغ  مديونية  لها حجم  ولي�س  كليا 
ي�صتغل  ز�ل  ما  �قت�صاد  ولديها  فيه 
من  �أف�صل  موقف  يف  توجد  جزئيا، 
�ملقايي�س،  هذه  �أ�صا�س  �أخرى".وعلى 
قابل  موقف  يف  "توجد  �جلز�ئر  فاإن 
و   2020 �صنتي  خ��الل  للتحمل 
2021. هناك قدرة ملو�جهة �حلاجيات 
ولكن  �الأولوية،  وذ�ت  �مل�صتعجلة 
�القت�صادي  �الإق��الع  حت�صري  يجب 
�ملتحدث. �أكده  2021"، ح�صبما  قبل 

على  �خلبري  �أك��د  �ل�صاأن،  هذ�  ويف 
يجب  �لتي  �الأول��وي��ة  �لتعديالت 
يف  �ل�رص�مة  �أوال،على  ترتكز،  �أن 
م��و�رد  وتعبئة  �مليز�نية  نفقات 
�الإ�صالمية  )�ل�����ص��ريف��ة  �ل�����ص��وق 
و�الإ�صالحات �جلبائية ودمج �لقطاع 
�ملو�زي ودمج �ملو�رد �ملوجودة خارج 
كذ�  و  غ��ريه��ا(  و  �لبنكي  �مل�صار 
ال�صيما  خالل  من  �القت�صاد  جلب 
و�ل�صمعة."لقد  �لثقة  يف  �ال�صتثمار 

يف  �مللفات  ه��ذه  ك��ل  در����ص��ة  مت��ت 
�الآن  يجب  لكنه  �صابقة  �أوق���ات 
�لذي  �لعملياتي  �جلانب  �إىل  �النتقال 
�لعمومية  �ل�صلطات  على  يرتكز 
و  �ملركزية  �القت�صادية  و�الإد�رة 
�لفاعلة  �الأطر�ف  �ملحلية، وكذ� على 
�ملوؤ�ص�صات  و  و�لبنوك  لالقت�صاد 

خالفة. بن  �ل�صيد  ي�صيف  �ملالية"، 
�إمكانية  ح��ول   �صوؤ�ل  على  ورد� 
�خلارجية،  �ال�صتد�نة  �إىل  �للجوء 
�لتفريق  ���رصورة  على  �خلبري  �أل��ح 
��صتد�نة  و  �ل��دول��ة  ��صتد�نة  ب��ني 

�ملوؤ�ص�صات.
"��صتد�نة  �أن  خالفة  بن  �أو�صح  و 
لي�صت  �صيادة  م�صاألة  تعد  �لدولة 
هام�س  �إىل  بالنظر  حاليا  �رصورية 
�إجر�ء  �رصيطة  منلكه  �لذي  �لتحرك 
و  �الإد�رة  ت��خ�����س  �إ���ص��الح��ات 
�لتحويالت  و  �لعام  ت�صيري�لقطاع 
تكاليف  عبء  لتخفيف  �الجتماعية، 
�لدولة �لتي تقع على مز�نيتها. لكن 
�خلا�صة  و  �لعمومية  �ملوؤ�ص�صات 
�لتي لديها قدر�ت و �صفقات هامة، 
لتمويل  �خلارج  �إىل  �للجوء  ميكنها 
خالل  من  ن�صاطاتها  و  م�صاريعها 

م�صوؤوليات.  بتحمل  �اللتز�م 

اعترب العديد من اخلرباء االقت�شاديني اأن االقت�شاد الوطني يتمتع مبناعة قوية متكنه من مواجهة ال�شدمات النفطية و االأزمة ال�شحية 
باالعتماد على متا�شكها املايل واإمكانات النمو يف خمتلف القطاعات.

خرباء اقت�شديون يوؤكدون :

 

اإجالء جزائريني عالقني 
يف االأردن

ر�بح  مطار  �إىل  �لثالثاء  �إىل  �الثنني  ليلة  و�صل 
جز�ئريني  رعايا   205 جمموعه  ما  بعنابة  بيطاط 
يف  ذلك  و  عمان  �الأردنية  �لعا�صمة  من  قادمني 
�لعالقني  �جلز�ئريني  �ملو�طنني  �إجالء  عملية  �إطار 

 19 كوفيد  جائحة  تد�عيات  جر�ء  باخلارج 
تابعة  طائرة  منت  على  �الإج��الء  عملية  متت  و 
عمان  من  قدمت  �جلز�ئرية  �جلوية  للخطوط 
�لوطن  �أر�س  �إىل  �لعائدون  وجد  حيث  �الأردنية، 
قطاعات  عن  ممثلون  و  م�صوؤولون  ��صتقبالهم  يف 
و  �الجتماعي  �لن�صاط  و  �ل�صياحة  و  �ل�صحة 

. من لت�صا �
مت  �ل��ذي��ن  �جل��ز�ئ��ري��ون  �مل��و�ط��ن��ون  و�صيخ�صع 
�صحي  حجر  لفرتة  �الأردنية  �ململكة  من  �إجالوؤهم 
�الح��رت�زي��ة  بالتد�بري  عمال  يوميا،   14 ت��دوم 
بكل  كورونا  فريو�س  تف�صي  من  للوقاية  �ملتخذة 
مبدينة  و"�صربي"  �إبر�هيم"  "�صيدي  فندقي  من 
�لتكفل  و  �لر�حة  ظروف  تهيئة  متت  حيث  عنابة 
�لو�فدين  ملجموع  �ليومية،  �ل�صحية  باملتابعة 

�إليه. �الإ�صارة  متت  كما 
ق/و

انطالق اأ�شغال يوم درا�شي حول مو�شوع "ال ال�شتغالل الب�شر"

حول  در��صي  يوم  �أ�صغال  �نطلقت 
�لب�رص"  ال�صتغالل  "ال  مو�صوع 
عبد  للموؤمتر�ت  �ل���دويل  باملركز 

�لعا�صمة. باجلز�ئر  رحال  �للطيف 
�للجنة  �لدر��صي  �ليوم  هذ�  ينظم  و 
بالب�رص  �الجتار  من  للوقاية  �لوطنية 
مع  بالتن�صيق  وه��ذ�  ومكافحته؛ 

�الأمم  مكتب 
�ملعني  �ملتحدة 
ب��امل��خ��در�ت 
يف  �جلرمية،  و 
�إط���ار �إح��ي��اء 
�لعاملي  �ليوم 
ل����ك����ر�م����ة 
����ص���ح���اي���ا 
�الجت�����������ار 
ب���ال���ب�������رص 

�مل�صادف ل30 يوليو من كل �صنة.
�ىل  �لدر��صي  �ليوم  ه��ذ�  ويرمي 
�صحايا  بو�صعية  �لتح�صي�س 
عن  نبذة  �إعطاء  و  بالب�رص  �الجت��ار 
خمطط  لتنفيذ  �لثالثي  �لربنامج 
بالب�رص  �الجتار  من  للوقاية  �لعمل، 

بالت�رصيع  �لتعريف  و  مكافحته  و 
يهدف  كما  �ملجال.  هذ�  يف  �لوطني 
�أجنزتها  �لتي  �الأع��م��ال  �إب��ر�ز  �ىل 
�لوقاية من  م�صالح �المن يف جمال 

ومكافحته. بالب�رص  �الجتار 
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  كانت  للتذكري 
 2013 �صنة  �صادقت  قد  �ملتحدة 
تعلن  �لتي   192-68 �لالئحة  على 
يوما  �صنة،  كل  من  يوليو   30 يوم 
�الجت��ار  �صحايا  ل��ك��ر�م��ة  عامليا 

بالب�رص.
"�لتعريف  �ىل  �لالئحة  هذه  وترمي 
و  بالب�رص  �الجتارة  �صحايا  بو�صعية 

حمايتها". و  حقوقهم  ترقية 
ونقل  "توظيف  هو  بالب�رص  �الجتار 
�إ�صخا�س  ��صتقبال  �و  �إي���و�ء  و 

�ىل  �للجوء  �و  �لتهديد  با�صتعمال 
�أ�صكال  من  �صكل  �أي  �ىل  �و  �لقوة 
�الختطاف  خ��الل  م��ن  �ل�صغوط، 
��صتغالل  �و  �خل��د�ع  �و  �لغ�س  �و 
�أو  ه�صا�صة،  و�صعية  �أي  �و  �ل�صلطة 
من خالل عر�س �أو قبول دفع �أمو�ل 
مو�فقة  على  للح�صول  مز�يا  �و 
�آخر  �صخ�س له �صلطة على �صخ�س 

�ال�صتغالل". بغر�س 
�الأق��ل  "على  �ال�صتغالل  وي�صم 
�أي  �و  �لدعارة  �ال�صتغالل يف جمال 
�ال�صتغالل  �أ�صكال  من  �آخر  �صكل 
�خل��دم��ات  و  �لعمالة  و  �جلن�صي 
ممار�صات  �و  �ال�صتعباد،  و  �لق�رصية 

�نتز�ع  و  باال�صتعباد  �صبيهة 
�الأع�صاء".                                      ق/و

كريكو ت�شتعر�ص مع ال�شفري 
الكندي جتربة اجلزائر يف 

التكفل بالفئات اله�شة 
و�الأ�رصة  �لوطني  �لت�صامن  وزيرة  ��صتعر�صت 
كند�  �صفري  مع  كريكو  كوثر  �مل��ر�أة،  وق�صايا 
�جلز�ئر  جتربة  ويلكي،   كري�صتوفر  باجلز�ئر 
�دماجها  و�صيا�صة  �له�صة  بالفئات  �لتكفل  يف 

و�قت�صاديا. �جتماعيا 
كريكو  �ل�����ص��ي��دة  �أن  ل���ل���وز�رة  ب��ي��ان  و�ف����اد 
�لوز�رة،  مبقر  �لذي جرى  �للقاء  ��صتعر�صت خالل 
وكذ�  �له�صة،  بالفئات  �لتكفل  يف  �جلز�ئر  جتربة 
ذوي  �صيما  ال  �لفئة،  هذه  الإدماج  �لقطاع  �صيا�صة 
و�قت�صاديا  �جتماعيا  منها  �خلا�صة  �الحتياجات 

�ملايل". �ال�صتقالل  "حتقيق  بغية 
تطرق  �لكندي  �ل�صفري  �أن  �مل�صدر  ذ�ت  �أ�صاف  و 
للفئات  �ملوجة  �لرب�مج  خمتلف  �إىل  جهته  من 
�لتي  �لتد�بري  "��صتح�صن"  حيث  بكند�،  �له�صة 
�حلجر  من  �ملت�رصرين  حلماية  �جلز�ئر  �تخذتها 
وكذ�  كوفيد19-،  تد�عيات  ب�صبب  �ل�صحي 
حماية  �أجل  من  �مل�صنني،  بدور  �ملتخذة  �الإجر�ء�ت 

�صالمتهم. على  و�حلفاظ  �ملقيمني 
��صتعد�دهما  �للقاء  ختام  يف  �لطرفان  �أبدى  وقد 
�لتكفل،  ب��ر�م��ج  ل��رتق��ي��ة  �لتن�صيق  لتعزيز 
جمال  يف  خا�صة  �لبلدين،  جتربة  من  باال�صتفادة 

�ملقاوالتية. عامل  لولوج  �لريفية  �ملر�أة  دعم 
ق/و

ا�شتقرار اأ�شعار النفط
لتمحو  �لثالثاء  �م�س  �لنفط  �أ�صعار  ��صتقرت 
�إذ  �جلل�صة،  من  �صابق  وقت  يف  حققتها  مكا�صب 
توقعات  بكورونا  �الإ�صابة  حاالت  تنامي  ُي�صعف 
�ملزيد  �إز�ء  �لتفاوؤل  مو�جهة  يف  �خلام  على  �لطلب 
حتفيز  جهود  �الأمريكي.و�أنع�صت  �لتحفيز  من 
�الآم��ال  كورونا  �أزم��ة  من  �الأمريكي  �القت�صاد 
�أن يو�جه  �ملرجح  �لنفط لكن من  بطلب قوي على 
�جلمهوريني  �ل�صيوخ  جمل�س  �أع�صاء  من  �قرت�ح 
حتفيز  حزمة  لتتاأجل  �لدميقر�طيني  من  معار�صة 
برنت  خام  �صعر  على  يذكر  تغري  يطر�أ  �أخرية.ومل 
�ل�  �ل�صاعة  بحلول  للربميل  دوالر�   43.41 عند 
�لعقود  هبطت  حني  يف  غرينت�س،  بتوقيت   0634
�الأمريكي  �لو�صيط  تك�صا�س  غرب  خلام  �الآجلة 
دوالر�   41.46 �إىل   %  0.3 يو�زي  ما  �صنتا   14
يف   0.5% �إىل  ي�صل  مبا  �خلامان  و�رتفع  للربميل. 

�جلل�صة. من  �صابق  وقت 
ق/و
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اأزيد من 300 �شخ�ص يغادرون احلجر ال�شحي

.ع منلـي 
---------------- 

و  �ل�صياحة  م��دي��ر  ����رصف  �أ و 
�صعد  �لتقليدية  �ل�صناعات 
د�رة  �الإ مدير  مبعية   ، خ��ري�ين 
ت��ودي��ع��ه��م.  ع��ل��ى   ، �مل��ح��ل��ي��ة 
�لوالية  م�صالح  و�أو���ص��ح��ت 
بكل  �صحيا  �الهتمام  مت  نه  �أ  ،
خرجو�  �لذين   307 �ملو�طنني 
�ل�صحي  �حلجر  ف��رتة  �أكملو� 
عدم  من  �لتاأكد  مت  �أن  بعد   ،
بالفريو�س  �إ�صابة  �أي  ت�صجيل 
يف   "19 "كوفيد  ك���ورون���ا 

. فهم �صفو
�إىل   ، ذ�ت��ه  �مل�صدر  ���ص��ار  �أ و 
وفرت  �لوالئية  �ل�صلطات  �أن 
�إىل  �ملقيمني  لنقل  �حل��اف��الت 
ربوع  خمتلف  عرب  وجهاتهم 

لوطن. �
ت�صامنا  و  ذ�ته،  �ل�صياق  يف  و 

ُجمع   ، �ل�صحية  �لطو�قم  مع 
من  �صنتيم  مليون   85 من  �أكر 
يف  �ملقيمني  �جلز�ئريني  ط��رف 

�لغز�ل  بفندق  �ل�صحي  �حلجر 
فيما  بجمعها  قامو�   ، �لذهبي 
ملديرية  �ملبلغ  منح  و  بينهم 

�ل�����ص��ح��ة ب��والي��ة �ل����و�دي ، 
يف  منهم  رم��زي��ة  كم�صاهمة 

كورونا. جائحة  مكافحة 

الذهبي  الغزال  ال�شياحي  باملركب  بعد خ�شوعهم   ، ال�شعودية  العربية  اململكة  قادم من  300 مواطن  اأزيد من  غادر 
" ، ح�شب ما اأعلنت عنه والية الوادي على  "كورونا  ، لفرتة احلجر ال�شحي ، يف اإطار اإجراءات الوقاية من فريو�ص 

"فاي�شبوك". مبوقع  �شفحتها 

بالوادي الذهبي  الغزال  ال�شياحي  باملركب  خ�شوعهم  بعد 

ي�����ص��ت��ك��ي  ���ص��ك��ان ب��ل��دي��ة 
من  �الأخرية   يام  �الأ جامعة يف 
باتت  �ل��ت��ي   �مل��ي��اه  م�صكلة 
نتيجة  �ليومية  حياتهم  تهدد 
يف  ت�صخ  �لتي  �ملياه  رد�ءة 
ي�صتعملها  و�لتي  �حلنفيات 
و�ل�صقي  �لغ�صيل  يف  �ل�صكان 
لبلدية  زيارتك  ثناء  فاأ  ، فقط 
كرة  �نتباهك  ي�صد  جامعة 
جتول  باتت  �لتي  �ل�صهاريج 
�ملنطقة  ���ص��و�رع  يف  بكرة 
�لذي  �الأمر  �ملياه،  بيع  بغر�س 
�ملو�طنني  ��صتياء  م��ن  ز�د 
من  �لنابعة  �مللوثة  �ملياه  كون 
�لكثري  على  حتتوي  �حلنفيات 
م��ن �جل��ر�ث��ي��م و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا 
�مل��ج��اري  م��ن  تنبع  و�ل��ت��ي 
ي��ن   �أ �مللوثة  و�مل�صتنقعات 
يف  �الأخ����رية   ه��ذه  ت�صببت 
جر�ء  عديدة  جلدية   �أمر��س 
�حلنفيات  ماء  من  �ال�صتحمام 
و�لذي ز�د من تذمر �ملو�طنني 

م��ر����س  خ��وف��ا م��ن ح��دوث �أ
ك�رصطان  لالأطفال  خطرية 
عن  ن��اه��ي��ك   ، م��ث��ال  �جل��ل��د 
يقتنيها  �لتي  �لرب�ميل  قلة 
و�ل��ذي  �لب�صيط  �مل��و�ط��ن 
حتمل  ع��ل��ى  جم���رب�  �أ���ص��ب��ح 
�أن  علما   ، �ملالية   �الأع��ب��اء 
ب1.5دج   يباع  �لو�حد  �للرت 
مع  �لظاهرة  ه��ذه  .وتتفاقم 
حيث  �صيف  ف�صل  كل  حلول 
�مل��ادة  ه��ذه  ��صتهالك  يكر 
�ل�صكان  وي�صبح   ، �حليوية 
يومية  رحلة  يف  بنائهم  �أ رفقة 
من  �لبع�س  �أن  حتى  �ملاء  عن 
ال  و�لذين  �لدخل  حم��دودي 
على  �مل��د�وم��ة  ي�صتطيعون 
من  �ل�����ص��ايف  �مل����اء  �����رص�ء 
مياه  �إىل  جلئو�  �ل�صهاريج 
من  �لتخفيف  ق�صد  ب���ار  �الآ
يتخبطون  �لتي  �الأزم��ة  حدة 

. فيها
علي حممد 

ذوي  م��ن  م��و�ط��ن��ون  ع��رب 
وكبار  �مل��زم��ن��ة  م��ر����س  �الأ
�ل�������ص���ن ع����ن غ�����ص��ب��ه��م 
و����ص��ت��ي��ائ��ه��م �ل�����ص��دي��دي��ن  
ل���ل���ت���ح���ري���ر ج������ر�ء ه���ذه 
يتخبطون  �لتي  �لو�صعية 
ن��ه��ا  و�أ خ�����ص��و���ص��ا   ، ف��ي��ه��ا 
تلبي  ال  رمزية  منحة  جمرد 
م�صكل  وي��ب��ق��ى  طلباتهم 
يزيد  �ملنا�صب  توفري  ع��دم 
�ذ  �أو���ص��اع��ه��م  تعقيد  م��ن 
�مل��ودع��ة  �مل��ل��ف��ات  ع��دد  بلغ 
�الجتماعي  �لن�صاط  مبديرية 
على  �لطلبات  م��ن  �الآالف 
�ل�صوؤون  م�صلحة  م�صتوى 
�ملطلقات  فيها  مبا  �الجتماعية 
 ، �ل�صن  ،ك��ب��ار  و�الر�م����ل  
 ، �ملزمنة  �الإمر��س  �أ�صحاب 
�لفئة  هذه  معاناة  من  ز�د  وما 
يف  �ملعنية  �مل�صالح  عجز  هو 
جر�ء  �لكفيلة  �حللول  �إيجاد 
�مل��ح��دودة  �ملالية  �ملنا�صب 
دفع  ،مما  �لطلب  زي��ادة  م��ام  �أ
�حللول  �نتهاج  �إىل  د�رة  �الإ
غربلة  يف  �ملتمثلة  �لرتقيعية 
�مل�صتفيدين  قو�ئم  وتطهري 
حالة  يف  �ال�صتفادة  وحتويل 
دون  �أخر  �إىل  م�صتفيد  وفاة 

لهذ�  ج��ذري��ة  ح��ل��ول  وج��ود 
�لطلبات  ب�صبب  �مل�صكل 

�صنويا.      �ملتز�يدة 
�لنهائية  �لت�صوية  وتبقى   
ممكنة  غ��ري  �مل��ل��ف��ات  ل��ه��ذه 
ب�����ص��ب��ب غ��ي��اب �مل��ن��ا���ص��ب  
�لكثري  جعل  ما  وهو  �ملالية، 
م��ر����س  م��ن �مل�����ص��اب��ني ب��االأ
�ملعاناة  ي�صارعون  �ملزمنة  
من  و�أغ��ل��ب��ه��م  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
�لعاجزين   و�ملحتاجني  �لفقر�ء 
ع���ن ت��وف��ري ث��م��ن �ل��ع��الج 
ت�صاهم  ،م�صاكل  و�ل���دو�ء 
�لفئة  ه��ذه  حياة  تهديد  يف 
�ملتابعة  ع��ن  �لتخلي  ج��ر�ء 
�الأح����و�ل  ب�صبب  �ل��ط��ب��ي��ة 
متدهورة.وعدم  �جلد  �ملادية 
ح�����ص��ول��ه��م ع��ل��ى ب��ط��اق��ة 
من  طالبو�  حيث  �ل�صفاء، 
�لتدخل  �ملعنية  �ل�صلطات 
من  �ال�صتفادة  بهدف  �لعاجل 
�لقليلة  �الآجال  يف  �ملنح  هذه 
يف  م�صوؤول  وح�صب  �لقادمة 
نهم  فاإ �الجتماعي  �ل�صمان 
عدة  للوز�رة  طلبات  قدمو� 
�الأمور  الز�لت  ولكن  مر�ت 

حالها. على 
علي حممد 

م�شكلة املياه باتت تهدد حياتهم اليومية نتيجة رداءة املياه

�شكان جامعة يف رحلة بحث دائمة
 عن املياه

غ�شبهم يت�شاعف يوميا 

انعدام منحة االأمرا�ص املزمنة يثري 
ت�شاوؤالت املواطنني 

�مل��و�ط��ن��ني  وع���ي  ي����ز�ل  ال 
�ل�صعور  �إىل  ب��ع��د  ي��رق  مل 
�ل�صحية  �الأو�صاع  بخطورة 
�لو�دي  والية  تعي�صها  �لتي 
حاالت  ت�صجل   فتئت  ما  �لتي 
�الإ�صابة  يف  موؤكدة  جديدة 
�ل��ذي   19 كوفيد  بفريو�س 
يف  يع�ص�س  �أن  �الأقد�ر  �صاءت 
ر�جع  وذل��ك  والياتنا  رب��وع 
بخطورة  �لبع�س  ال�صتهتار 
�أو�صاط  يف  خا�صة  �لوباء  هذ� 
ب��ع�����س ���ص��ك��ان �الأري�����اف 
منهم  �لكثري  ي��ز�ل  ال  �لذين 
�صيء  ب��وج��ود  م��ك��رتث  غ��ري 
يف  ز�د  مما   19 كوفيد  ��صمه 
�لذي  بي�س  �الأ �جلي�س  معاناة 
مرة  كل  يف  حياته  ثمن  يدفع 

�ملتز�يد  �ال�صتهتار  هذ�  نتيجة 
من  ك��ل  وج��ه  يف  و�ل��وق��وف 
�لتالعب  نف�صه  ل��ه  ت�صول 
طريق  عن  �ملو�طنني  ب�صحة 
تروج  �لتي  �ملغلوطة  �الأخبار 
على  جل�صات  يف  وهناك  هنا 
�لطريق  وق��ارع��ة  �الأر�صفة 
جزئه  يف   16 رق��م  �لوطني 
حا�صي  مدينة  ي�صق  �ل��ذي 
خ��ل��ي��ف��ة �ل���و�ق���ع���ة  ���رصق��ي 
دون  �ل��و�دي  والي��ة  عا�صمة 
�لوقائية  �الإج���ر�ء�ت  تطبيق 
�ل��ع��دوى  تف�صي  متنع  �ل��ت��ي 
لل�صهر�ت  بالن�صبة  م��ا  �أ  ،
فحدث  �ل�صيفية  �لليلية 
ث��ارت  �أ درج��ة  �إىل  ح��رج،  وال 
فاال�صتهتار   ، �جل��ري�ن  قلق 

�حلجر  قو�نني  على  و�لتمرد 
ظل  يف  �مل��ن��زيل  �ل�����ص��ح��ي 
م��ن��ي��ة  ���ص�����ص��ة �الأ غ��ي��اب �مل��وؤ
مر�قبة  عن  الآخ��ر  �أو  ب�صبب 
�أن  ولو  ومتابعتهم  �ملخالفني 
يثمر  مل  �لقانوين  �الإجر�ء  هذ� 
بخطورة  �لنا�س  قناع  �إ �أن  �إال 
عن  للبالد  �ل�صحي  �لو�صع 
يف  �لفاعلة  �جلمعيات  طريق 
بدورها   غابت  و�لتي  �ملجتمع 
توعية  يف  �مل�صهد  ه��ذ�   عن 

�خلطر. بهذ�  �ملو�طنني 
ويف   ، �ل�����ص��ي��اق  ذ�ت  ويف 
بع�س  م��ع  للتحرير  ح��دي��ث 
يقرتحون  �ل��ذي��ن  �مل��و�ط��ن��ني 
�لدينية  �ل�صوؤون  مدير  على 
و�الأوق����اف ل��والي��ة �ل���و�دي 

�إىل  ت��ع��ل��ي��م��ة  ي�����ص��در  �أن 
ئ��م��ة م�����ص��اج��د �ل���والي���ة ،  �أ
يف  �الق���رت�ح  ه��ذ�  ويتمحور 
�ملربي  �ل�صيخ  مد�خلة  ب��ث 
�لها�صمي  مو�صاوي  �لقدمي 
�لعلمي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لدينية  �ل�����ص��وؤون  مب��دي��ري��ة 
يبث  و�ل��ذي  �ل��و�دي  لوالية 
�ل��و�دي  ذ�ع���ة  �إ ي��وم يف  ك��ل 
عرب  �ل�صوت  مكرب�ت  عرب 
�خل��ط��اب  لتوحيد  �مل�����ص��اج��د 
�لوباء   هذ�  حول  �لتح�صي�صي 
على  �لفائدة  تعم  حتى  �لقاتل 
ذ�ن  �آ ب��ع��د  �ل��ب��ث  ي��ك��ون  �أن 
مباركة  تالوة  تعقبه  �ملغرب 

. �حلكيم  للذكر 
مبارك قدودة 

بلدية  �صكان  من  �لعديد  عرّب 
�ل��و�دي  بوالية  ون�صة  �ميه 
�نقطاع  من  ��صتيائهم  عن   ،
ت�صّبب  ما   ، �لكهربائي  �لتيار 
 ، للتجار  و  لهم  خ�صائر  يف 
مع  تز�من  �الأمر  �أن  و  خا�صة 

�جتاحت  عالية  حر�رة  موجة 
. ملنطقة �

ّن  ف��اإ  ، �ل�صكان  بح�صب  و 
�مل��و�ط��ن��ني ���ص��ئ��م��و� وع��ود 
طالبو�  و   ، �ملعنية  �جلهات 
ب���و����ص���ع ح����د الن��ق��ط��اع 

خالل   ، �لكهربائي  �لتيار 
باحلر�رة  تتميز  �لتي  ي��ام  �الأ
 ، �لعطب  ت�صليح  و  �ل�صديدة 
يف  خ�صائر  �لتجار  تكّبد  كما 
و  �لثالجات  �إتالف  و  �ل�صلع 
��صطر  مثلما   ، �لباردة  �لغرف 
مر�صاهم  نقل  �إىل  �ملو�طنني 
مل  بعدما   ، �مل�صت�صفى  نحو 
ي��ت��م��ّك��ن��و� م��ن �مل��ك��وث يف 

عالية. درجة  حتت  �لبيوت 
منه  يتخوف  �ل��ذي  م���ر  و�الأ
�ل�����ص��ك��ان ه���و ����ص��ت��م��ر�ر 
ن��ه��م  �أ خ��ا���ص��ة   ، �لو�صعية 
�ملربد�ت  على  كثرًي�  يعّولون 
�لفو�كه  و  �خل�رص  حتفظ  �لتي 
�ملكيفات  و   ، �ل��ت��ل��ف  م��ن 
ليها  �إ يلجاأ  �لتي  �لهو�ئية 

�جل��و  لتلطيف  �أ���ص��ح��اب��ه��ا 
 ، �حل����ر�رة  ���ص��ب��ح  ب���ع���اد  �إ و 
�الأج��ه��زة  ت����الف  �إ �أن  ك��م��ا 
م���ر ب��ات  �ل��ك��ه��روم��ن��زل��ي��ة �أ
ي�صتغرب  و   ، للحدوث  قابل 
����ص���ب���اب ه��ذه  �ل�����ص��ك��ان �أ

. لظاهرة �
�لتي  �مل��ع��ل��وم��ات  ح�صب  و 
�ل�صبب  ف���اإن   ، ��صتقيناها 
يجري  تقني  عطب  �إىل  ر�جع 
عن  ناهيك   ، ت�صليحه  حالًيا 
�لتي   ، �لطبيعية  �لعو�مل 
هذ�  يف  �الأخرى  هي  تت�صبب 
�الأم��ور  لتعود   ، �الن��ق��ط��اع 
يف  �لطبيعي  جم��ر�ه��ا  �إىل 

�لقريب. �مل�صتقبل 
ي�صني حممد 

ب�شبب ا�شتهتار البع�ص بخطورة الوباء بحا�شي خليفة

املطالبة ببث خطابات عرب مكربات ال�شوت بامل�شاجد لتكثيف العمل التح�شي�شي

االأمر تزامن مع موجة حرارة عالية

�شكان بلدية اميه ون�شة يعانون من انقطاع يف التيار الكهربائي



جز�ئر  يف  �مل��و�ط��ن��ني  �أك��ر  م��ا 
�ملُ��ذه��ل��ة  و�ل����رو�ت  �الأرز�ق 
من  ي�صتكون  م��از�ل��و�  �ل��ذي��ن 
نتيجة  �ملعي�صي  �جلانب  تدهور 
و�صيبقون   ، و�لتخّلي  �لتهمي�س 
بهم  يعبث  �ملن�صيني،  ع��د�د  يف 
دون  �حلرية  بهم  تت�صّلى  و  �لقلق 
فمحاوالتهم   ! رحمة  ال  و  �صفقة 
�صوؤونهم  م�صريي  �نتباه  للفت 
و  ُتثمر  مل  لكنها  تتوقف  مل 
ُكتب  �ل�صقاء  ك��اأن  و  تنفع،  مل 
ي��ز�ل  ال   ! ب���د  �الأ �إىل  عليهم 
�لز�وية   منطقة  جمّمع  �صكان 
�صلمانة  لبلدية  د�ري��ا  �إ �لتابع 
من  ي��ع��ان��ون  �جل��ل��ف��ة،  ب��والي��ة 
�ليومية  �حلياة  يف  جو�نب  عدة 
من  �ملتكررة  مطالبهم  رغ��م   ،
ب�رصورة  �لو�صية  �ل�صلطات 
�الإن�صاف  من  �لقليل  منحهم 
معقل   �إىل  فالز�ئر   ، و�الهتمام 
يكت�صف  �ل��ك��رم  و  �لب�صاطة 
ق�صاوة  ل��ي��ه  �إ و���ص��ول��ه  مب��ج��رد 
 ، �أهله  يعي�صها  �لتي  �لعي�س 
�ل�صعبي  جتمعهم  ي�صنف  حيث 
تفتقر  �لتي  �ملعزولة  �ملناطق  من 
�لتهيئة  ومظاهر  �رصوط  الأب�صط 
بع�صهم  يقول  ذ  �إ   ، �حل�رصية 
ينالو�  مل  نهم  �أ �ل�صدد،  هذ�  يف 
�لتنموية  �ل��رب�م��ج  م��ن  حقهم 
�مل��ت��ن��وع��ة �ل��ت��ي ����ص��ت��ف��ادت 
عن  فاحلديث   ، بلديتهم  منها 
غري  يطول  و�لنقائ�س  �مل�صاكل 

�لكهرباء  �نعد�م  م�صكل  �أن  
�أن  بحكم   ، بقوة  نف�صه  يفر�س 
�ل�رصورية  �حليوية  �مل��ادة  هذه 
�ال���ص��ت��غ��ن��اء  ب�����د�  �أ مي��ك��ن  ال 
ما   ، �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت  يف  عنها 
�جل��ه��ات  ع��ل��ى  ّن  �أ ي�صتدعي 
الإيجاد  �لعاجل  �لتدخل  �ملعنية 
�لكهرباء  لتوفري  �ل�صبل  �أي�رص 
كثري�  تعبو�  �لذين  للقاطنني 
كان  ذ�  �إ و   ، �لبد�ئية  �حلياة  من 
على  �حلرمان  يتكّبدون  ه��وؤالء 
�ملعي�صة  �صا�صيات  �أ م�صتوى 
�لف�صاء�ت  يف  تفكريهم  ف��اإن 
�لريا�صية  و  �لثقافية  �ملر�كز  و 
و   ، �مل��ن��ال  بعيد  حلما  ي��ظ��ل 
�مل�صاريع  غياب  يف  �أن  ي��رون 
عن  �لبحث  يجوز  ال  �حل�صا�صة 
رغم   ، �أهمية  ق��ل  �الأ ���ص��ي��اء  �الأ
لل�صباب  متنف�س  من  متثله  ما 
�لبطالة  دو�مة  يف  يتخبط  �لذي 
�صاة  ماأ  ، �لروتني  و  �لفر�غ  و 
ي�صتنجدون  �أ�صحابها  جعلت 
م�صوؤوليهم   ملطالبة  باالإعالميني 
يتغلبو�  كي  �لدعم،  و  بالعون 
�لذي   ، �مل��زري  و�قعهم   على 
حتركاتهم  ي�صل  و  يحا�رصهم 
�صمت  ظل  يف  طويلة  فرتة  منذ 
�الأو�م���ر  و  �ل��ق��ر�ر�ت  ���ص��ي��اد  �أ
و  �لوعود  باإعطاء  �كتفو�  �لذين 

! �للفظية  �لتعهد�ت 
ذيب            عمر 

ي��ع��د �مل��ك��ان �مل�����ص��م��ى م��رك��ز 
�لتحريرية  �لثورة  ثناء  �أ �لتدريب 
�لعلو��صية  ق�رص  يف  �مل��وج��ود 
�أدر�ر  ب��والي��ة  ���ص��ايل  ببلدية 
م��ك�����ص��ب��ا وم��ع��ل��م��ا  ت��اري��خ��ي��ا 
هو  و�ل���ذي  ت��رم��ي��م��ه،  مطلوبا 
على  �لثالثني  �مل��ر�ك��ز  ب��ني  م��ن 
ح�صب  �أدر�ر  والي��ة  م�صتوى 
و�لتي   ، �ملنطقة  من  م�صدرنا 
�نت�صار�ت  يف  �لف�صل  لها  كان 
�مل��ج��اه��دي��ن ب��امل��ن��ط��ق��ة، وك��ان 
�مل��ج��اه��د  د�رة  �إ حت���ت  �مل���رك���ز 
�ملهدي  م��والي  �ل�صيحمو  ب��ن 
من  �أك��ر  ي�صم  وك��ان  و�إخ��و�ن��ه 
و�لذين  وجماهد  ع�صكري    800
�ل�صباب  من  �ختيارهم  يتم  كان 
لالت�صاالت  ليخ�ص�صو�  �ملوؤهل 
و�لتعبئة  و�ليقظة  و�لتوعية 
بع�س  لعب  وق��د  و�لتجنيد...  
�لعملية  يف  دور�  �ملنطقة  �أعيان 
بتو�ت  �مل��ر�ك��ز  ه��ذه  ن�صاء  �إ يف 
وقد  �ملركز،  هذ�  بينها  من  و�لتي 
�لكرمي  عبد  موالي  �ل�صيد  كلف 
)ربنا  ب�  يكنى  كان  و�لذي  ديدي 
�مل��ر�ك��ز  ه��ذه  ن�����ص��اء  ب��اإ  ،) ك��رمي 
وم��ر�ك��ز  ع��ب��ور  ن��ق��اط  لتكون 
�لوعي  ون�رص  �جلي�س  لوحد�ت 
و�ل��ذي  �ملنطقة،  يف  و�لتجنيد 
ل�صوت  �لوطني  �ملنرب  يطالب 

وينا�صد  �صايل  لبلدية  �ل�صباب 
و�جل��ه��ات  �ملحلية  �ل�صلطات 
�ل��و���ص��ي��ة �ل��ت��دخ��ل وم��ر����ص��ل��ة 
و�مل��ج��اه��دي��ن  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
�رصورة  بخ�صو�س  و�ل�صياحة 
تخليد�  وترميمه  ليه،   �إ �اللتفات 
�ملجاهدين  و  �ل�صهد�ء  لذكرى 
باملنطقة،  �لتاريخية  و�الأح��د�ث 
ك���ي ت��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه �الأج���ي���ال 
من  مظهر�  ويبقى  �ل�صاعدة 
�لوطن  ل��رم��وز  �ل��وف��اء  مظاهر 
من  م�صدرنا  وق��ال  وت��اري��خ��ه، 
�ل�صباب  ل�صوت  �لوطني  �ملنرب 
ميكن  ما  �أقل  هذ�  �صايل،  لبلدية 
�ل�صهد�ء  ح��ّق  يف  ب��ه  ن��ف��َي  �أن 
�لوطن   هذ�  ورموز  و�ملجاهدين 
على  و�لوقوف  لذكر�هم  �إيحاًء   ،
و�إجناز�تهم  وت�صحياتهم  ثرهم  ماآ
بهم  و�لتعريف  عليهم  و�لرتحم 
حديثه  يف  مو��صال  ل��الأج��ي��ال، 
�لوفاء  بالد  �صتبقى  �جلز�ئر  �أن 
ذ�ت  ق��ال  كما  �ل��ع��ط��اء،  ه���ل  الأ
�ل�صلطات  من  نتمنى  �ملتحدث؛ 
تعبيد  ���ص��ايل  لبلدية  �ملحلية 
�ملعلم  هذ�  �إىل  للو�صول  �لطريق 
�لتهمي�س  يعاين  �لذي  �لتاريخي 
ل�صهد�ئنا  و�خل��ل��ود  �ملجد   .....

بر�ر.                       �الأ
عبد�لرحمن بلو�يف 

�ملا�صي  ���ص��ب��وع  �الأ طيلة  نظم 
ببلدية  �ملحلية  �جلمعيات  تكتل 
وحت�صي�س  ت�صامن  حملة  �أ�صبع 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن وب���اء ك��ورون��ا، 
�ل�صعبي  �ملجل�س  مع  بالتن�صيق 
و�لتي  �أ�صبع،  لبلدية  �لبلدي 
�نطالقها   فعاليات  �حت�صنت 
بح�صور  �ل��ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  م��ن 

يف  ممثلة  �ملحلية،  �ل�صلطات 
ورئي�س  ت�صابيت  د�ئ��رة  رئي�س 
�مل��ج��ل�����س �ل�����ص��ع��ب��ي �ل��ب��ل��دي 
�لدرك  فرقة  وممثل  �أ�صبع  لبلدية 
وحدة  وقائد  باأ�صبع،  �لوطني 
وممثلي  بت�صابيت  �ملدنية  �حلماية 
���ص��اء  وروؤ �لفاعلة  �جلمعيات 
وفعاليات  و�الأع��ي��ان  �الأح��ي��اء 

���رصف  �أ حيث  �مل���دين،  �ملجتمع 
للحملة  �لر�صمي  �النطالق  على 
�حلملة  و�صملت  �لد�ئرة  رئي�س 
ن�����ص��ط��ة وه���ي ت��وزي��ع  ث��الث��ة �أ
�الأحياء  �صكان  على  �لكمامات 
رقم  �لوطني  �لطريق  ورو�د 
حملة  �نطالق  �إىل  �إ�صافة   ،06
و�ملحالت  �ملوؤ�ص�صات  تعقيم 

�لبلدية،  و���ص��و�رع  �لتجارية 
�لطبيبة  �لقافلة  �نطالق  وكذلك 
متنقلة  ع��ي��ادة  يف  و�ملتمثلة 
و�لتي  �لبلدية،  �أح��ي��اء  جت��وب 
على  طبي  طاقم  عليها  ي�رصف 
هذ�  خالل  �حلملة  هذه  ت�صتمر  �أن 

تعاىل. �لله  �صاء  �أن  �الأ�صبوع 
عبد�لرحمن بلو�يف    

متَّخذة  عديدة  وقائية  �إجر�ء�ت 
�لوالئية  �مل�صلحة  ط��رف  م��ن 
فرقها  مبختلف  �لعمومي  لالأمن 
من  �مل���ي���د�ن،  يف  ووح��د�ت��ه��ا 
�لتقليل  يف  ت�صاهم  �أن  نها  �صاأ
ولت�صهيل  �مل��رور  ح��و�دث  من 
فقد  �مل���رور،  حركة  �ن�صيابية 
خالل  �مل�صالح  ذ�ت  �صجلت 
 4114 �ملنق�صي: ج��و�ن  �صهر 
منجزة،  ومهام  مر�قبة  عملية 
لفرقة  مهمة   20 بينها:  م��ن 
�ل����ر�د�ر مل��ر�ق��ب��ة �ل�����رصع��ات، 
ث��اب��ت��ا  ح���اج���ز�   365 ت��ن��ظ��ي��م 
�مل��روري��ة،  للمر�قبة  ومتنقال 
دوري��ة   776 �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
�لر�كبة  �لدوريات  ما  �أ ر�جلة، 
�إجر�ء  دورية،   1925 ب�  فقّدرت 
عملية   901 ع��ن  ي��ق��ل  ال  م��ا 
نو�ع  �أ خمتلف  ��صتهدفت  مر�قبة 
مر�قبة  �مل��رك��ب��ات،  و�أ���ص��ن��اف 
عن  ف�صال  د�ري�����ة،  و�إ م��ن��ي��ة  �أ
مركبة   65151 مر�قبة  ت�صجيل 
�الآيل  �لقاريء  جهاز  طريق  عن 

�ل�صيار�ت. ترقيم  للوحات 
ن�����ص��اط��ات ���رصط��ة �مل���رور يف 
معاينة  ع��ن  �أ�صفرت  �مل��ي��د�ن، 
معاينة،  خمالفة،   425 وحترير: 
خمالفة   12 مرورية،  جنحة   76
�ملتعّلقة  �ملخالفات  )هي  تن�صيق 
���ص��خ��ا���س  مب��رك��ب��ات ن��ق��ل �الأ
 92 ت�صجيل: و�ل��ب�����ص��ائ��ع(، 
لرخ�س  ف���وري  �صحب  ح��ال��ة 

ملدة  �لتعليق  لغر�س  �ل�صياقة 
ت�صتوجب  حالة   211 �صهرين، 
 12 و  �أ�صهر   03 مل��دة  �لتعليق 
ملدة  �لتعليق  ت�صتوجب  حالة 
 315 مبجموع: �أي  �أ�صهر،   06
�ل�صياقة.  لرخ�س  �صحب  حالة 
و  توقيف  ح��ال��ة   72 ت�صجيل:

باحلظرية. و�صع  حالة   1287
فقد  �لّنارية  للدّر�جات  بالن�صبة 
مرورية  جنحة   12 ت�صجيل  مّت 
بانعد�م  يتعلق  ما  منها  خا�صة 
وثائق  و�نعد�م  �ل�صياقة  رخ�صة 
حاالت   103 ت�صجيل  �لدر�جة، 
�صاعة(،   48 تتجاوز  )ال  توقيف 
باحلظرية،  و�صع  حالة   245 و 
�أ�صحابها  خمالفة  ب�صبب  وهذ� 
غر�ر:  على  و�لّلو�ئ�ح  لالأنظمة 
عدم  �خل���وذة،  ��صتعمال  ع��دم 
�إج��ر�ء  خمالفة  �لوثائق،  تقدمي 

�جلزئي. �ل�صحي  �حلجر 
ج�شمانيا  مرور  حادث   23 ت�شجيل  و 
�شخ�شني  ووفــاة  جريحا   26 يخلِّف 
والي��ة  �أم��ن  م�صالح  �أح�����ص��ت 
�حل�رصي  �مل�صتوى  على  ب�ص�ار 
�ل��دو�ئ��ر(،  و�أم��ن  �لوالية  )�أم��ن 
 23 �ملنق�صي،  جو�ن  �صهر  خالل 
خّلفت  ج�صمانيا،  م��رور  ح��ادث 
وفاة  وحالتي  جرحى   04  :26

�لله. رحمهما 
حل�صيلة  �الإح�صائي  �لتحليل 
�لعامل  نَّ  �أ بنيَّ  �مل��رور،  ح��و�دث 

�لرئي�صي  �ل�صبب  كان  �لب�رصي 
 82،61% بن�صبة  �رتكابها  يف 
�حرت�م  عدم  نتيجة  حادث(   19 (
�مل��رور  قانون  و�أح��ك��ام  قو�عد 
ون�صبة  �حل�����رصي،  بالن�صيج 
عاملي  م��ن  ل��ك��ل   08،69%
هذين  �أن  �أي  و�ملحيط،  �ملركبة 
حدوث  يف  �ل�صبب  كانا  �لعاملني 
ج�صمانية  م��رور  ح���و�دث   04

عامل(. لكل  مرور  )حادثا 
�جل�صمانية  �ملرور  حو�دث  توزيع 
�ل��ف��رتة،  ذ�ت  خ��الل  �مل�صجلة 
�ل�صياقة  رخ�صة  �أقدمية  ح�صب 
من  ق��ل  �أ يلي:  كما  كانت  فقد 
 05 �إىل   02 من  �صنتني:حادثني، 
 05 من  ح��و�دث،   05 �صنو�ت:
ح��و�دث،   05 �صنو�ت:   08 �إىل 
�أقدمية   �صنة   14 �إىل   08 م��ن 
حو�دث،   08 �ل�صياقة:  رخ�صة 
ق��دم��ي��ة   �أ ���ص��ن��ة   14 م��ن  �أك���ر 
حو�دث،   03 �ل�صياقة:  رخ�صة 
و�حد  حادث  ت�صجيل  مت  حني  يف 
رخ�صة  على  يحوز  ال  مرتكبه 

. قة ل�صيا �
ب�صار  والي���ة  م���ن  �أ م�����ص��ال��ح   
�مليد�ن  يف  جمهود�تها  تو��صل 
مروريني  و�أمن  �صالمة  ل�صمان 
�مل��رور،  ح��و�دث  من  و�لوقاية 
خ��ا���ص��ة خ���الل ه���ذ� �ل��ظ��رف 
بالتد�بري  �ملقرتن  �ال�صتثنائي 
�نت�صار�  م��ن  للحد  �ل��وق��ائ��ي��ة 
ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا 

م��ر  �الأ  ،)19 كوفيد   ( �مل�صتجد 
جهود  ت�صافر  يتطلب  �ل���ذي 
منه  للوقاية  �لفاعلني  جميع 
�نت�صاره،  ل�صل�صلة  حد  وو�صع 
�أم��ن  م�صالح  ت��و����ص��ل  ح��ي��ث 
�لتوعوية  حمالتها  ب�صار  والية 
�إىل  �ل��والي��ة  مو�طني  ب��دع��وة 
�ملنزيل،  باحلجر  �اللتز�م  �رصورة 
بتقليل  �لنهارية  �لفرت�ت  خالل 
ل��ل�����رصورة  �إال  �ل��ت��ح��رك��ات 
�ل�صحة  على  حفاظا  �لق�صوى 
حو�دث  من  �لوقاية  و  �لعامة، 
�مل���رور، م��ع �الل��ت��ز�م ب��اح��رت�م 
ت��دب��ري �حل��ج��ر �جل��زئ��ي �مل��ق��رر 
�لعليا  �ل�صلطات  ط��رف  م��ن 
)حركة  �حلركة  متنع  حيث  للبالد، 
�إجباريا  و�ملركبات(  �الأ�صخا�س 
خ��الل �ل��ف��رت�ت �مل��ح��ددة )م��ن 
غاية  و�إىل  يوم  كل  من  �صا   20
مع  �مل��و�يل(،  لليوم  �صباحا   05
�الإج��ر�ء  لهذ�  �ملخالفني  توقيف 
�لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ 
ذي  �صياق  يف  �صدهم،  �ملقررة، 
�ملو�طنني  حت�صي�س  يتم  �صلة، 
�حل�صبان  يف  �الأخ���ذ  ل�����رصورة 
�إىل  للو�صول  �ل���الزم  �ل��وق��ت 
وج��ه��ات��ه��م ق��ب��ل دخ���ول وق��ت 
لتفادي  ه��ذ�  و  �جل��زئ��ي،  �حلجر 
تفادي  و  �ل�����رصع��ة  ��صتعمال 
ميكن  مرورية  خمالفات  �رتكاب 

وخيمة. عو�قب  �إىل  توؤدي  �أن 
�/د
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الع�شرات من ال�شباب البطال بتما�شني بتقرت 
يحتجون 

   ن-ق- التجاين 
---------------- 

هذه  �إن  �مل��ح��ت��ج��ون   �أك��د  و 
ن���ذ�ر  �إ �آخ���ر  تعترب  �ل��وق��ف��ة 
بالق�صية  �ملعنية  لل�صلطات 
�لتهمي�س  حماربة  �أج��ل  من 
ج��ان��ب  �إىل  و�الإق�صاء”، 
يالقيها  �لتي  “�لالمباالة” 
على  �لقائمني  قبل  من  هوؤالء 
بالوالية  �ل�صغل  ملف  ت�صيري 
يتو�ن  مل  ذ�ته  �ل�صياق  يف  ،و 
�لتنديد  يف  �لبطال  �ل�صباب 
�لتي  �ل�صلبية  باملمار�صات 

�لقائمني  من  ع��دد�  �صجعت 
جتاوز  على  �ل�صغل  ملف  على 
باعتماد  ح�صبهم،  �ل��ق��ان��ون 
مربجمة  ق�����ص��اء  �إ ���ص��ي��ا���ص��ة 
ل��ل�����ص��ب��اب �مل�����ص��ج��ل��ني يف 

 ، �لت�صغيل  وكاالت  �صجالت 
من  مطلعة،   م�صادر  وح�صب 
�ل�صباب  يجتمع   �أن  �ملقرر 
رف��ق��ة �جل���ه���ات �ل��و���ص��ي��ة 
يف  حل  الإيجاد  و�مل�صوؤولني 

�للقاء  عنه  �صي�صفر  ما  �نتظار 
 ، م�صتجد�ت  من 

و طالب �ملحتجون  يف �الأخري، 
�إيجاد  ب�رصورة  �لوالية  و�يل 
�لعاجل  �لقريب  يف  لهم  حل 
منا�صب  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن 
�لبطالة  من  و�نت�صالهم  �صغل 
و�ل���ظ���روف �مل���زري���ة �ل��ت��ي 
هددو�  حيث   ، فيها  يتخبطون 
�ل�رصكة  مقر  بغلق  بالت�صعيد 
يف  �الح��ت��ج��اج،  ت�صعيد  و 
بعر�س  مطالبهم  قوبلت  حال 

.. �حلائط 

"جي  �شركة   مقر فرع  اأمام  احتجاجية  االإدارية تقرت وقفة  باملقاطعة  ببلدية متا�شني  البطال  ال�شباب  الع�شرات من  نظم 
املحتجون مبا  ، وندد  املنطقة  %70 توظيف الأبناء  ن�شبة  بتطبيق  ، وطالبوا  �شغل  منا�شب  بتوفري  "، مطالبني  بي  �شي 

. الت�شغيل  ملف  يخ�ص  فيما  بوعودها  الو�شية  اجلهات  التزام  “عدم  اأ�شموه 

�شغل      منا�شب  بتوفري  امل�شوؤولون ُيوؤجلون تدخلهم !         للمطالبة 

ال�شكان يحلمون ب�شروريات احلياة 
مُبجّمع الزاوية ببلدية �شلمانة " اجللفة "             

�شرطة املرور ت�شتعر�ص ح�شيلة ن�شاطاتها خالل �شهر جوان بب�شار 

 املنرب الوطني ل�شوت ال�شباب ب�شايل باأدرار :                                                                                             

ننا�شد ال�شلطات ترميم مركز تدريب 
املجاهدين بالعلو�شية اأثناء الثورة 

تكتل اجلمعيات املحلية باأ�شبع باأدرار ينظم حملة ت�شامن و حت�شي�ص للوقاية 
من وباء كورونا 
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�شكان دوار  ال�شقة  ب�شعيدة  يحلمون بتوفري االإطار 
املعي�شي 

  ابراهيم  حاحي
-----------------

رغ���م �أث���ار ت��خ��ري��ب وه���دم و 
�ل��دم��وي��ة  �حل��م��اع��ات  تنكيل 
جماعات  �قرتفته  وما  باملنطقة 
�ملجرم  �الأمري  لالإرهابي  �ملوت 
خالل  ع(  و  م.   ( �ملنطة  �ب��ن 
ز�لت  ما  �لتي  �لدموية  �لع�رصية 
على  ���ص��اه��دة  �لتخريب  �أث���ار 

باملنطقة.. جمازرها 
يعتمدون  �لذين  �ملنطقة  �صكان 
على  �لب�صيطة  حياتهم  يف 
ال  �ملا�صية  وت��رب��ي��ة  �ل��ف��الح��ة 
�صوى  �مل�صتحيل،  يطلبون 
و�ملعاناة  �لغنب  من  �نت�صالهم 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ح��ق��ه��م يف 
ع�رص�ت  منذ  �لغائبة  �لتنمية 
نعمة  يتذّوقو�  مل  �ل�صنني.�نهم 
وطنهم  وخ���ري�ت  �الإ�صتقالل 
..�ل�صكان  لهم  �ُصخرت  �لتي 
�مل��اء  م��ن  بحقهم  ي��ط��ال��ب��ون 
�لعزلة  وفك  لل�رصب  �ل�صالح 
و�مل�صالك  �لطريق  ب�صق  عنهم 
���ص��ي��ن��اري��و  ي��ت��ك��رر  ال  ح��ت��ى 
على  و�حل��و�م��ل  �ملر�صى  نقل 
�لفالحية   - �جل����ر�ر�ت  م���نت   
�صيارة  دخول  �صعوبة  ظل  يف 
يف  وج���دت  �ن  كلوندي�صنت 
�ملعزولة..�ل�صكان  �ملنطقة  هذه 
يعانون �لعط�س و ال ي�صتطيعون 
منت  على  �ملياه  �صهاريح  جلب 
اله��رت�ء  �لفالحية  �جل����ر�ر�ت 

�لطريق..وقال  وغياب  �مل�صالك 
�ل�صقة   - و�أع��ي��ان  �صيوخ  �ح��د 
�لكاذبة  �لوعود  �صئمنا  لقد   -
�نتظار  يف   2000 �صنة  منذ 
ونحن  للم�صاريع  �ل��در����ص��ة 
�جل��دي��دة  �جل��ز�ئ��ر  �ب���و�ب  على 
حرر  بعدما  بها  نحلم  �ل��ت��ي 
ال  �حلميع...�نهم  �ملبارك  �حلر�ك 
و  �لريفي  لل�صكن  ،ثر�  يعرفون 
�ملياه  ال  و  �لريفية  �لكهرباء  ال 
يز�لون  لل�رصب..ال  �ل�صاحلة 
�لبد�ئية  �لو�صائل  ي�صتعملون 
يف �النارة عن طريق - �لكانكي 
و�يل  ويطالبون   - و�ل�صمعة 
�صعيود  �صعيد  �ل�صيد/  �لوالية 
مناطق  ح�صة  من  لتمكينهم 
�لوالية  لها  ر�صدت  �لتي  �لظل 
 90 الإجناز  �صنتيم،  مليار   169
منطقتهم  ل��ت��ك��ون  م�����رصوع��ا 
�لربنامح  هذ�  �ولويات  �صمن 

يف  �حل�صا�صنة  بلدية  رئي�س   ...
�ل�صكان   �ن�صغاالت  على  رده 
القليم  �لتابع   - �ل�صقة   - بدو�ر 
بخ�صو�س  �كد  �الفالنية  بلديته 
قريبا  مربحمة  بانها  �لكهرباء 
�مل�صاكل  بع�س  ب�صبب  وتعطلت 
�ملكلفة  �مل��ق��اول��ة  م��ع  �لتقنية 
�لبلدية  تدخل  وبعد  باالإجناز؛ 
العادة  �صونلغاز  م�صتوى  على 
ور�صة  بتفعيل  �مل�رصوع  بعث 
�ال���ص��غ��ال  �صتنطلق  �مل��ق��اول 
على  �كد  �مل�صالك  قريبا..وعن 
رغم  مربحمة  وه��ي  ت�صجيلها 
يف  ي�صككون  �ملنطقة  �صكان  �ن 
ورئي�س  �ملري  وعود  ب�صبب  ذلك 
�أي   ،2000 �صنة  منذ  �ل��د�ئ��رة 
�مل�صوؤولني  كل  مع  �صنة   20 منذ 
�لع�صلية  ووعودهم  �ل�صابقني 
..�ملري  �النتخابية  �حلمالت  خالل 
�ل�رصب  مياه  بخ�صو�س  �ك��د 

ت�صلهم  باملائة   70 من  �كر  �ن 
طريق  عن  منازلهم  �ىل  �ملياه 
نكر�ن  يجب  ال  و  �حلنفيات 
�الطار،  هذ�  يف  �لدولة  جمهود 
ي��ك��ذب��ون  �ل�����ص��ك��ان  �ن  غ��ري 
مع  معاناتهم  ال�صتمر�ر  ذل��ك 
�لفالحية  �جل��ر�ر�ت  �صهاريح 
�لدو�ر.. ل�صكان  زيارتنا  �ىل حد 
م�صالح  تكفل  �ملري  �كد  يف حني 
يف  �لكهرباء  باي�صال  �لدولة 
..يف  �لقادمة  �لقريبة  �ال�صهر 
ح��ني الي����ز�ل ���ص��ك��ان �ل���دو�ر 
�ل��ك��ان��ك��ي   - ي�����ص��ت��ع��م��ل��ون 

.. ببيوتهم  الإنارة  و�ل�صمعة 
�ل��والي��ة  و�يل  ت��دّخ��ل  ن��اأم��ل   
�للب�س  ورفع  �لغمو�س  الإز�ل��ة 
�لتي  �ل��ك��اذب��ة  �ل��وع��ود  ع��ن 
دون  ���ص��ن��ة،   20 �ل  جت���اوزت 
�لو�قع  تذكر  تنموية  موؤ�رص�ت 

�مليد�ن.  �لّظاهر يف 

يعترب دوار - ال�شقة - من اأحد اأتع�ص دواوير مناطق الظل ببلدية احل�شا�شنة على م�شافة حوايل 18 كلم من م�شدر اتخاد القرار 
بالوالية..دوار ال يعرف نعمة خريات اال�شتقالل حلد حترير هذه ال�شطور ح�شب ت�شريحات اهله من الفالحني و املوالني ..يعي�شون 
اأتع�ص اأيامهم بالغنب و القنوط النف�شي جراء يومياتهم التعي�شة مع املاء و الكهرباء وعدم �شق الطرقات و امل�شالك ..مطالب اهلنا 

يف دوار - ال�شقة - ب�شيطة ب�شاطة اهلها الطيبيني املرتبطني باالأر�ص و املا�شية مند ان ولدوا بها..

ينا�شدون وايل الوالية للتدخل العاجل 

على  �ندلع  مهول  حريق  ت�صبب 
�حمد  ���ص��ي��دي  غ��اب��ة  م�صتوى 
بد�ئرة  ثابت  دوي  ببلدية  �لزقاي 
يوب ب�صعيدة، يف �إتالف �كر من 
�حللبي  �ل�صنوبر  من  هكتار�   15
م�صالح  ب��ه  �ف��ادت  م��ا  ،ح�صب 
�كد  ،حيث  �صعيدة  لوالية  �حلماية 
مدير  بلفرح  عبريو  �الول  �ملالزم 
�ملدنية  للحماية  �لرئي�صية  �لوحدة 
م�صاحله  �أن   ، ب�صعيدة  بالنيابة 
�لتهم  �لذي  �حلريق  لهذ�  جندت 
من  ،�كر  �لغابة  من  كبري�  جزء� 
�لوحد�ت  خمتلف  من  عونا   67
ملقر�ت  �ملدنية  للحماية  �لثانوية 
�لرئي�صية  و�ل��وح��دة  �ل��دو�ئ��ر 
�صاحنة   14 من  و�أك��ر  ب�صعيدة 
حر�ئق  ملكافحة  �ملتنقل،  للرتل 
�لوالئية  للمحافظة  �ل��غ��اب��ات 
للحماية  �صاحنة   12 و  للغابات 
ب�صهاريح  م��دع��م��ة  �مل��دن��ي��ة 
�صيار�ت  من  وجمموعة  �ملياه 
�ت�صال  �صيار�ت   3 و  �الإ�صعاف 

،مب�����ص��ارك��ة م�����ص��ال��ح  �ل���درك 
حتى  و  �ل�صعبي  �لوطني  و�جلي�س 
�لند�ء الإنقاذ  �لذين لبو�  �ملو�طنني 
�حل��ر�رة  درج��ات  ظل  يف  �لغابة 
�لوالية  ت�صهدها  �لتي  �ملرتفعة 
تخطت  و�لتي  �الأيام،  هذه  خالل 
�أن  عتبة ل42 درجة .مع �الإ�صارة 
مر�قبتها  على  �أ�رصف  �لو�صعية 
رفقة  جند  و�لذي  �لوالية،  و�يل 
�لو�صائل  ك��ل  �المنية  �للجنة 
�ملتاحة  و�للوجي�صتيكية  �ملادية 
و�الأ�صغال  �لبلدية  م�صالح  لدى 
من  �لتطهري،  وديو�ن  �لعمومية 
�حلماية  م�صالح  مر�فقة  �ج��ل 
�لذي  �حلريق،  هذ�  �ملدنية ملكافحة 
ظل  يف  فاعل  فعل  من  �نه  يرجح 
طرف  من  معمقة  حتقيقات  فتح 
،كما  �ملخت�صة  �الأمنية  �مل�صالح 
�رصيع  ب�صكل  �ل��دع��م   طلب  مت 
بلعبا�س  �صيدي  والي���ات  م��ن 
ومع�صكر لدعم وحد�ت �لوالية .
�ل�صباعي  عامر   

األ�شنة النريان تلتهم اأكرث من 15 
هكتارا من ال�شنوبر احللبي بغابة 

�شيدي اأحمد الزقاي ب�شعيدة

تغيريموقع 308 قطع اأر�شية الأنها ال ت�شلح للبناء

هكذ�   "  ... فا�صلون   ... فا�صلون   "
والية  م�صوؤويل  �ملحتجون  نعت 
ح�صة  م�صتفيدو   . �لبيَ����س 
�لذين  و  �أر����س  قطعة   2000
غالقني  �أبيهم  بكرة  عن  خرجو� 
�ملوؤدي  �لرئي�صي  �لطريق  بذلك 
مفرت�صني  �الإد�ري،  �حل��ي  �إىل 
�صديدة  ح��ر�رة  و�صط  �الأر���س 
مبماطلة  �لتنديد  عن  متنعهم  مل 
باالإ�رص�ع  �ملحليني  �مل�صوؤولني  
ملدة  �صكناتهم  م�رصوع  وترية  يف 
فيها  ينالو�  مل  �صنو�ت   8 فاقت 
الأر����س  عقارية  دف��ات��ر  �صوى 
تهيئتها  و  ت�صويتها  ي��ت��م  مل 
منحة  ع��ن  ناهيك  �مل��ي��د�ن،  يف 

�لدولة  ر�صدتها  �لتي  �مل�صاعدة 
بقيت  �ل��ت��ي  و  �مل�����رصوع  ل��ه��ذ� 
�لتعمري  مديرية  �أدر�ج  حبي�صة 
معاناة  ه��ي   )  ...  ( ب��ال��والي��ة 
من  �ل��ك��اذب��ة  �ل��وع��ود  طبعتها 
�لكيل  ليطفح  �مل�صوؤولني  جانب 
من  للم�صتفيدين  عارم  باحتجاج 
��صتنفدو�  �لذين  ،و  �مل�رصوع  هذ� 
��صطرتهم  قد  و  �لو�صائل  كل 
 ، لل�صارع  �خل��روج  �إىل  �الإد�رة 
باالأمر  منددة  الفتات  حاملني 
و  بالوباء  مبالني  غري  �ل��و�ق��ع، 
و  كورونا   " يقول  حالهم  ل�صان 

ال �نتوما ... ؟؟؟ " 
ن��اجي   . ل 

الوعود الكاذبة ُتخرج م�شتفيدي برنامج 
ال�شكن الذاتي اإىل ال�شارع بالبي�ص 

ببلدية  �شنوات   4 منذ  اأر�شية  قطع  ا�شتالم  ينتظرون  128م�شتفيدا 
الونزة بتب�شة

ح��ال��ة م��ن �ل��ق��ل��ق و�ل��ت��ذم��ر 
من  م�صتفيد�   128 يعي�صها 
يف  �لونزة  ببلدية  �أر�صية  قطع 
يحوزون  و�لذين  تب�صة،  والية 
�صنة  منذ  �مللكية  عقود  على 
��صتالم  ي��ن��ت��ظ��رون   ،2016
�إجن��از  يف  لالنطالق  قطعهم 
4 �صنو�ت  �لتي مرت  �صكناتهم 
قال  منها.و  ي�صتفيدو�  �أن  دون 
باأنه  معنا،  حديث  يف  �ملعنيون 
و�صعياتهم  ت�صوية  تتم  مل 
�ل�رصف  �صبكة  مد  عدم  ب�صبب 
�لتهيئة  غ��ي��اب  و  �ل�صحي 
بعد  �ل��ب��ن��اء،  يف  ل��الن��ط��الق 
نظر�  �ل��ك��ر�ء  م��ن  �صئمو�  �أن 
�ل�صعبة  �الجتماعية  للظروف 
تاأ�صفو�  و  �مل�صتفيدين،  الأغلب 
�ل��ذي  �ل�صعب  �ل��و���ص��ع  م��ن 
�صنو�ت   4 ب��ع��د  يعي�صونه 
�أي  تدخل  دون  �النتظار  من 
لت�صوية  �جل��ه��ات  م��ن  ج��ه��ة 
�ملعنيون،  �أكد  �لو�صعية.كما 
ُعر�صت  و�صعياتهم  �أن  على 

بوالية  �مل�صوؤولني  جميع  على 
�ملنتخبة  �ملجال�س  على  و  تب�صة 
ظلت  لكن  و  �لفرتة  هذه  خالل 
مكانها؛  ت����ر�وح  ق�صيتهم 
يتعلق  م��ا  ك��ل  ���ص��ددو�  ق��د  و 
كل  يف  و  �ملالية  بامل�صتحقات 
قبل  من  وع��ود�  يتلقون  م��رة 
يكلفو�  مل  �لذين  �مل�صوؤولني، 
لق�صيتهم. حل  �إيجاد  �أنف�صهم 
ذ�ت��ه،  �ل�صياق  يف  م�صيفني 
�ملنية  و�فته  من  بينهم  من  باأن 
قطعة  يف  بحقه  ينعم  مل  و 
تكابد  عائلته  بقيت  و  �الأر�س 
هوؤالء  عرّب  كما  �لكر�ء،  معاناة 
�لتي  �ل�صعبة  �لو�صعية  عن 
و�صفوه  ما  ظل  يف  يعي�صونها 
 – يعقل  ال  بحيث  بالتهمي�س، 
مو�طن  ي�صتفيد  �أن   - ح�صبهم 
ينتظر  و  �أر�صية  قطعة  م��ن 
�أن  دون  كاملة،  �صنو�ت   4 ملدة 
لعل  ��صتفادته.و  م�صري  يعرف 
�أنهم  �ملعنيني،  معاناة  من  ز�د  ما 
لال�صتغناء  طريقة  يجدو�  مل 

ع��ن ه���ذه �ل��ت��ح�����ص��ي�����ص��ات، 
�ل�صكنات  م��ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة 
�لت�صاهمية،  �أو  �الجتماعية 
�أ���ص��م��اوؤه��م  رف�صت  �أن  بعد 
�لوطنية  �لبطاقية  يف  لوجودها 
��صتفادو�  ه��م  ف��ال  لل�صكن، 
الإجن��از  �الأر���ص��ي��ة  �لقطع  م��ن 
على  حت�صلو�  هم  ال  و  �مل�صاكن 
من  كغريهم  �جتماعية  �صكنات 
تب�صة  والي��ة  �مل��و�ط��ن��ني.و�يل 
بعد  و  �لله”  عطا  “موالتي 
تقرير  مناق�صة  و  �ال�صتماع 
رئ��ي�����س د�ئ����رة �ل��ون��زة ح��ول 
�لفزيائية  و  �لتقنية  و�صعيتها 
حت�صي�صات   9 بخ�صو�س 
جتزئة،   1370 مبجموع  �أر�صية 
معاجلة  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  �أم����َر 
�إع��ادة  و  �ل�صابقة  �لرت�كمات 
�الإ�رص�ع  و  �لو�صع  ت�صخي�س 
 308 ح�صة   موقع  حتويل  يف 
دون  �صابقا  �ختري  �أر�صية،  قطع 
�الأر�صية  �إىل  بالّنظر  در��صة 
لالأودية  �ملحاذية  �ل�صاحلة  غري 

�الأمطار  ل�صيول  �ملعر�صة  و 
على  �ل��رتب��ة.ح��اّث��ا  �جن���ر�ف  و 
فر�س  و  �مل��ع��وق��ات  م��ع��اجل��ة 
للمخالفني  �لت�صدي  و  �لقانون 
و  �لتقنية  �ل��ع��و�ئ��ق  �إز�ل���ة  و 
عملية  ت�رصيع  على  �حل��ر���س 
ربطها  و  �ملو�قع  باقي  تهيئة 
و  م��ر�ج��ع��ة  م��ع  بال�صبكات، 
�مل�صتفيدين  ق��و�ئ��م  حت��ي��ني 
�إىل  لت�صليمها  ����ص��ت��ع��د�د� 
قريبة،  �آج��ال  يف  م�صتحّقيها 
حم�����ّدد� م���وع���د� الج��ت��م��اع 
مم���اث���ل ل���در�����ص���ة و���ص��ع��ي��ة 
�الأر���ص��ي��ة  �لتح�صي�صات 
�لبلديات  باقي  و  تب�ّصة   ببلدية 
�ملبا�رص  بتو��صله  مفيد�  �ملعنية، 
بغر�س  �ملركزية  �جلهات  مع 
من  تب�صة،  والي���ة  ����ص��ت��ف��ادة 
�لريفي  للبناء  جديدة  ح�ص�س 
�الأر�صية،  �لتح�صي�صات  و 
لهذه  �ملتز�يدة  �لطلبات  لتلبية 

�ل�ّصكن. من  �ل�صيغ 
�لزين حممد  �صو�صه 

و�يل  مرموري  �أمومن  �أ���رصف    
�الأ�صبوع  بحر  تلم�صان  والي��ة 
�ملجل�س  �أ���ص��غ��ال  على  �حل���ايل 
�ل��ذي  و  �ل��والئ��ي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�للجنة  تن�صيب  مللف  ُخ�ص�س 
بتح�صري  �مل��ك��ل��ف��ة  �ل��والئ��ي��ة 
 2020 �صنة  نهاية  �المتحانات 
�لعام  �الأم��ني  بح�صور   ذل��ك  و 
�ل�صادة  و  �ل�صيد�ت   ، للوالية 
روؤ�صاء  كذ�  و  �لتنفيذيني  �ملدر�ء 

�لدو�ئر.
مدير  �ل�صاأن  هذ�  يف  قدم  حيث 
كل  حول  مف�صال،  عر�صا  �لرتبية 
تخ�س  �إح�صائيات  من  تعلق  ما 
و  �ملتو�صط  �لتعليم  �صهادتي 

.2020 �صنة  �لبكالوريا 
�أ����رصف  �مل��ح��ط��ة  ه���ذه  ب��ع��د  و   
�لتن�صيب  على  �الأول  �مل�صوؤول 
�لوالئية  �للجنة  لذ�ت  �لر�صمي 
نهاية  �متحانات  بتح�صري  �ملكلفة 
بعد  �أعطى  حيث   ،  2020 �ل�صنة 
�لتن�صيق  �أجل  من  توجيهات  ذلك 

 ، �لعملية  بهذه  �ملعنيني  كل  بني 
�إن�صاء  ���رصورة  على  �أك��د  كما 
م�صتوى  على  ف��ارغ��ة  �أق�����ص��ام 
�إذ�  ما  حالة  يف  �الإمتحان  مر�كز 
بها  م�صتبه  حالة  �كت�صاف  مت 
 ،)19 )كوفيد  كورونا  بفريو�س 
على  �ل�صياق  ذ�ت  يف  م��وؤك��د� 
و  �لكمامات  ت�صليم  ���رصورة 
و  منتظمة،  ب�صفة  �ملعقم  �لهالم 

�المتحان. �أطو�ر  هذ� خالل كل 
�ل����و�يل  ذك����ر  �خل���ت���ام  ويف   
�لعملية  هذه  جناح  باأن  �حلا�رصين 
تت�صارك  جماعية  م�صوؤولية  هو 
كل  �ملجتمع،  �أطياف  كافة  فيها 
�مل�صوؤولية  بح�صب  و  موقعه  من 
�جلهود  تت�صافر  كي  بها  �ملخول 
بلوغ  �أجل  من  �مل�صاعي  تتوحد  و 
ت�صع  �لتي  �مل�صرتكة،  �الأه��د�ف 
و  �لعناية  �أولوياتها،  �صلب  يف 
و  �صحة  على  �حلفاظ  و  �لرعاية 
وجائحة  تو�زيا  �لتالميذ  �صالمة  
كورونا.                 ع بوتليتا�س

تن�شيب اللجنة الوالئية املكلفة 
بتح�شري االمتحانات بتلم�شان 



اال�شت�شارة الكتابية حول املو�شم الكروي:

 ا�شتجابة 85.7 باملائة من 
اأع�شاء اجلمعية العامة ح�شم ريال مدريد لقب الدوري الإ�شباين 

اإىل  ر�شيده  لريفع  املو�شم،  هذا  ليجا"  "ل 
حتى  امتد  �شر�ص  �شراع  بعد  لقًبا،   34

اجلولت الأخرية مع غرميه بر�شلونة.
87 نقطة،  املو�شم بر�شيد  واأنهى املريجني 

متفوقا على بر�شلونة بـ 5 نقاط.

الصراع

كورونا  وباء  تف�شي  ب�شبب  املو�شم  توقف 
جولة   11 قبل  املا�شي،  اآذار  مــار�ــص/  يف 
�شدارة  يف  بر�شلونة  وكــان  النهاية،  على 
متاأخرا  مــدريــد  ريـــال  يليه  الــرتتــيــب، 

بنقطتني.
قوة  الأكـــر  املــريجنــي  ــان  ك الــعــودة  بعد 
مباريات  بـ10  الفوز  يف  وجنــح  ــراًرا  ــش واإ�
تعر  بينما  واللقب،  ال�شدارة  له  اأمنت 
و�شيلتا  اإ�شبيلية  �شد  بالتعادل  بر�شلونة 
�شد  واخلــ�ــشــارة  مــدريــد  واأتلتيكو  فيجو 

اأو�شا�شونا، لُينهي املو�شم و�شيًفا.
وحــ�ــشــم اأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد واإ�ــشــبــيــلــيــة 
ــال  ري بــجــانــب  الأبـــطـــال  دوري  مــقــعــدي 
فياريال  تاأهل  بينما  وبر�شلونة،  مدريد 
الــدوري  اإىل  وغرناطة  �شو�شيداد  وريــال 

الأوروبي.
وريــال  ليجاني�ص  ــة  ــدي اأن هبطت  فيما 
مــايــوركــا واإ�ــشــبــانــيــول لـــدوري الــدرجــة 

الثانية، باحتاللهم املراكز الأخرية.
 

رقم ميسي الفريد

جنم  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  ح�شم 
 25 بر�شيد  الهداف  لقب  بر�شلونة  وقائد 
الفرن�شي  من  قوية  مناف�شة  بعد  هدًفا، 
الذي  مدريد  ريــال  مهاجم  بنزميا  كرمي 

حل يف املرتبة الثانية بـ21 هدًفا.
اأول لعب يف التاريخ يفوز  واأ�شبح مي�شي 
الــدوري  لــهــداف  "بيت�شيت�شي"  بجائزة 

الإ�شباين 7 مرات.
ورغم اأن اأهداف الالعبني �شملت 5 اأهداف 
بنزميا  لكن  منهما،  لكل  جزاء  ركالت  من 
كانت لديه الفر�شة لتخطي مي�شي لو كان 
ُم�شدد الركالت الأول يف ريال مدريد، وهو 
دور زميله �شريجيو رامو�ص الذي �شجل 11 

هدفا خالل املو�شم منها 6 ركالت جزاء.
 

الحصان األسود

احل�شان  لقب  ي�شتحق  �شك  بال  غرناطة 
لليجا  حديًثا  ال�شاعد  فالفريق  الأ�شود، 
املركز  يف  اإنــهــائــه  يف  جنــح  املــو�ــشــم،  ــذا  ه

تاأهله  وح�شم  نقطة،   56 بر�شيد  ال�شابع 
اإىل بطولة الدوري الأوروبي.

وترك غرناطة حتت قيادة مدربه دييجو 
املو�شم،  هــذا  ممــيــزة  ب�شمة  مارتينيز 
ــرية بحجم  ــب اأنـــديـــة ك مــتــفــوقــني عــلــى 

فالن�شيا واأتلتيك بيلباو وريال بيتي�ص.
 

أفضل صفقة

جناح  اأوكامبو�ص  لوكا�ص  الأرجنتيني 
الليجا  يف  الأف�شل  ال�شفقة  هو  اإ�شبيلية 
�شفوف  من  القادم  فالالعب  املو�شم،  هذا 
مليون   15 مقابل  املا�شي  ال�شيف  مار�شيليا 

يورو تاألق ب�شكل ملفت.
جنح  ــا،  ــج ــي ــل ال يف  ـــاراة  ـــب م  33 ــــالل  وخ
و�شنع  هدًفا   14 ت�شجيل  يف  اأوكامبو�ص 
الفريق  احــتــالل  يف  و�شاهم  ـــرى،  اأخ  3
اإىل  والــتــاأهــل  الــرابــع  املــركــز  الأندل�شي 

الت�شامبيونزليج.
نحوه  الكبار  اأنظار  اأوكامبو�ص  وجذب 
و�شرح  مــدريــد،  ــال  ري راأ�شهم  وعلى 
مبثابة  املريجني  اهتمام  اأن  الالعب 

عامل حمفز له ملوا�شلة التاألق.
 

خيبة أمل

مبو�شم  واإ�شبانيول  فالن�شيا  اأندية  مرت 
كارثي، فاخلفافي�ص احتلوا املركز التا�شع 
بعدما كانوا يف املركز الرابع املو�شم املا�شي 

و�شاركوا يف دوري الأبطال.
الدرجة  لـــدوري  فهبط  اإ�شبانيول  اأمــا 
الأخــري  املــركــز  احــتــالل  بعد  الثانية 
حالة  الفريق  وعا�ص  الرتتيب،  بجدول 
خالل  مــدربــني   3 بــاإقــالــة  التخبط  مــن 

املو�شم.
 

أفضل المواهب

املواهب  من  عدد  املو�شم،  مدار  على  ظهر 
فاتي  اأن�شو  راأ�شهم  وعلى  الواعدة  ال�شابة 

لعب بر�شلونة الذي جنح
الأول  الــفــريــق  عــلــى  نف�شه  فــر�ــص  يف 
للبلوجرانا، وفيدي فالفريدي لعب خط 
و�شط ريال مدريد الذي راهن زيدان عليه 

منذ بداية املو�شم.
ريال  لعــب  اأوديــجــارد  مارتني  تاألق  كما 
�شو�شيداد  لريال  اإعــارتــه  خــالل  مدريد 
ال�شاب  ا  واأي�شً امللك،  كاأ�ص  لنهائي  وقادهم 
الذي  مايوركا  مع  كوبا  تاكيفو�شا  الياباين 
تاألق رغم هبوط الفريق للدرجة الثانية.

قام وكيل اأعمال الدويل اجلزائري 
ا�شم  ــرتاح  ــاق ب �شليماين  ــالم  ــش ا�
توتنهام  نادي  اإدارة  على  الأخــري 
فريقه  قـــرار  بعد  ــزي،  ــي ــل الإجن
عن  التخلي  �شيتي  لي�شرت  احلايل 
التحويالت  فرتة  خالل  خدماته 

ال�شيفية القادمة.
ك�شفت تقارير اإعالمية بريطانية 
طاولة  على  بات  �شليماين  ا�شم  اأن 
الذي  الإجنليزي،  توتنهام  نــادي 
انتداب  ق�شية  يف  بعد  يف�شل  مل 
الدويل اجلزائري من عده والقرار 
جــوزي  للمدرب  �شيعود  الأخـــري 
مورينيو �شاحب الكلمة الأخرية.

اأن ذات امل�شادر مل ت�شر اإىل  ورغم 
الإجنليزي  النادي  اإدارة  فعل  رد 
ووجهة نظرها الأولية ب�شاأن هذه 
ال�شفقة، اإل اأن قرار املوافقة يبدو 
�شعبا اإل اإذا قرر املهاجم هاري كني 
ال�شيف  يف  الــنــادي  عــن  الرحيل 
كان  مورينيو  اأن  العلم  مع  احلايل، 
رئي�ص  مــن  وعــد  على  ح�شل  قــد 
توتنهام، دانييل ليفي، بعدم طرح 
مو�شم  يف  للبيع  كني  هــاري  النجم 

النتقالت ال�شيفي املقبل.
بقوة  التكهنات  انت�شرت  اأن  و�شبق 
حول م�شتقبل الالعب الإجنليزي 
ارتــبــط  حــيــث  “الديوك”،  مـــع 
توتنهام  ــن  ع الــرحــيــل  بــخــطــوة 
نــهــايــة املــو�ــشــم احلــــايل، وذكـــرت 
تقارير �شحفية خمتلفة اأن هناك 
ترغب  التي  الأندية  من  العديد 
مدريد  ريـــال  مثل  ــني،  ك �شم  يف 

وجوفنتو�ص ومان�ش�شرت يونايتد.
توتنهام  اأن  اأخرى  تقارير  واأكدت 

ــــاري كـــني يف  ــاأ لــبــيــع ه ــج ــل قـــد ي
املـــريكـــاتـــو الــ�ــشــيــفــي املــرتــقــب 
كبرية،  مالية  ا�شتفادة  لتحقيق 
التي  الباهظة  املبالغ  بعد  خا�شة 
دفعها النادي لبناء امللعب اجلديد، 
م�شوؤويل  اأن  ــد  اأك مورينيو  ولكن 
عن  ال�شتغناء  ينوون  ل  توتنهام 
الأ�شا�شيني،  الــالعــبــني  خــدمــات 
يف  وقال  كني،  هاري  راأ�شهم  وعلى 
“ذا  �شحيفة  ن�شرتها  ت�شريحات 
ح�شلت  الإجنليزية:”هل  �شن” 
باأننا  الــنــادي  مــن  �شمانات  على 
هذا  رئي�شيني  لعبني  نبيع  لــن 
فاإن  وبالتايل  نعم”،  ال�شيف؟.. 
اإىل  �ــشــلــيــمــاين  ــتــقــدام  ا�ــش قــــرار 

توتنهام الإجنليزي، يبقى مرتبطا 
يف  هــداف  رابــع  مب�شتقبل  اأ�شا�شا 

كني. “الربميريليغ” هاري 
ــارب  جت عـــدة  �شليماين  ــص  ــا� وخ
املمتدة  الكروية  م�شريته  طــوال 
يف  لعب  حيث  عاما،   14 من  لأكر 
ف�شال  العجوز،  بالقارة  بطولت   4
عن م�شاركته مع املنتخب الوطني 

يف عدة م�شابقات قارية ودولية.
الـــدويل  الــ�ــشــيــاق قـــال  ويف هـــذا 
هوية  بعد  اأعلم  “ل  اجلــزائــري: 
يف  قمي�شه  �شاأحمل  الذي  الفريق 
يف  الأمــر  �شاأح�شم  املقبل،  املو�شم 
وا�شتعاد  احلايل”،  املو�شم  اأعقاب 
الــهــداف اجلـــزائـــري تــوهــجــه يف 

رائعة  اأرقاما  حقق  حيث  فرن�شا، 
يف  مب�شاهمته  وذلــك  موناكو،  مع 
وت�شجيل  �شناعة  بني  ما  هدفا   16
فيها  �شارك  مباراة   18 اإجمايل  من 
بعد  ــذا  وه امل�شابقات،  مبختلف 
منذ  للغاية  �شعبة  فرتة  عا�ص  اأن 
ل�شبونة  �شبورتنغ  نادي  مغادرته 
حيث   ،2016 ــام  ع يف  الربتغايل 
خمتلف  يف  وجوده  اإثبات  يف  ف�شل 
الأخرية،  ال�شنوات  طوال  جتاربه 
با�شتثناء موناكو، و�شارك �شليماين 
�شاحب الـ31 عاما، طوال م�شريته 
مــبــاريــات   310 يف  ــة  ــي ــرتاف الح
�شجل خاللها 120 هدفا واأهدى 40 

متريرة حا�شمة.

ح�شاد الليجا: الريال بطل من ذهب.. 
واأوكامبو�ص اأف�شل �شفقة

�شليماين مطروح على طاولة توتنهام االإجنليزي

)فــاف(  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتــاديــة  ك�شفت 
من  ع�شوا   96 باأن  اللكرتوين  موقعها  على  الثنني 
اجلمعية  يكونون  الذين  ال112  الأع�شاء  جمموع 
ال�شت�شارة  على  ــوا  ــاب اأج باملائة  7ر85  اأي  العامة 
 2019-2020 الكروي  املو�شم  م�شتقبل  حول  الكتابية 

املعلق منذ 16 مار�ص ب�شبب جائحة كورونا.
مل  باملائة  3ر14  اأي  ع�شوا   16 اأن  الفاف  واأ�شافت 

يقدموا راأيهم يف حني اأن 3 اأر�شلوا ا�شتمارات فارغة.
ماأذون  م�شدر  من  اجلزائرية  النباء  وكالة  وح�شب 
الناديني  هما  �شطيف  ووفـــاق  القبائل  �شبيبة  اأن 
الوحيديني اللذين مل يردا على ال�شت�شارة الكتابية 
الرابطة  ت�شكل  الــتــي  ال32  ــوادي  ــن ال جمــمــوع  مــن 

املحرتفة الوىل و الثانية.
يف  جرت  العملية  ان"  لها  بيان  يف  الفاف  واأو�شحت 
معربة  املحدد"  التاريخ  يف  واختتمت  ح�شنة  ظروف 
امل�شوؤولية  وروح  احلكمة  لتغليب  ارتياحها  عــن 

واحلفاظ على م�شلحة الكرة اجلزائرية ككل.
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفيدرايل  املكتب  وكان 
ا�شتدعاء  ــري  الأخ اجتماعه  خــالل  قــرر  قد  القدم 
م�شتقبل  يف  للف�شل  ا�شتثنائية  عــامــة  جمعية 
رف�شت  الريا�شة  و  ال�شباب  وزارة  اأن  غري  املناف�شات، 
القوانني  يف  مدرجة  لي�شت  احلالة  هذه  "كون  ذلك 

العامة للهيئة الحتادية".
الأندية  ملختلف  ا�شتمارات  الحتادية  ار�شلت  عليه  و 

والرابطات، تت�شمن خيارين :
الثانية  احلالة  ويف  اإنهائها،  اأو  البطولة  موا�شلة  اإما 
يتعني اختيار احد  املقرتحات التالية : اإعالن مو�شم 
التي  الأخرية  اجلولة  عند  الرتتيب  اعتماد  اأبي�ص، 
ال�شاعدين  لعبت يف كل الأق�شام مع حتديد البطل و 
و النازلني، و اأخريا حتديد البطل وال�شاعدين و لكن 

بدون �شقوط.
دورة  املقبل  الربعاء  يوم  الفدرايل  املكتب  �شيعقد  و 
ا�شتثنائية لدرا�شة نتائج ال�شت�شارة "قبل الف�شل يف 

هذا امللف"، ح�شب الفاف.

كني: يونايتد لن يناف�ص على لقب الربميريليج يف 
وجود هذا الالعب

جوارديوال يح�شم موقف اأجويرو من مواجهة مدريد

كورونا ال�شبب.. كونكاكاف يعدل نظام التاأهل 
لكاأ�ص العامل 2022 يف قطر

لهذه االأ�شباب �شيبقى باليلي مع االأهلي ال�شعودي

خالدي: م�شري الدوري بيد املكتب الفيدرايل

يوفنتو�صاآرثور يتمرد على بر�شلونة وبيانيت�ص ملتزم مع 

ــد،  ــت ــاي ــون يــ�ــشــعــى مــانــ�ــشــ�ــشــرت ي
بــالــدوري  املو�شم  اأنــهــى  ــذي  ال

الإجنليزي يف املركز الثالث، 
ــد  ــدي لـــلـــعـــودة مــــن ج

على  للمناف�شة 
ــم  ــش ــو� ــب امل ــق ــل ال
بــاإبــرام  املقبل، 
الــــعــــديــــد مــن 

ال�شفقات.
كني،  روي  لكن 

ــد الــفــريــق  ــائ ق
اأنَّ  يرى  ال�شابق، 

يناف�ص  لن  النادي 
ظل  يف  الــلــقــب  عــلــى 

دي  ديفيد  احلار�ص  وجــود 
خيا، موؤكًدا اأن املانيو، اإذا اأراد املناف�شة 

على اللقب، فعليه التخلي عنه.
وتعالت الأ�شوات املطالبة باإبعاد دي خيا عن 
الت�شكيلة بعد اأخطاء ارتكبها خالل خ�شارة 
كاأ�ص  نهائي  قبل  يف  ت�شيل�شي  من  يونايتد 

الحتاد الجنليزي.
 )2-0( الفوز  خالل  الكرة  منه  وانزلقت 
الأحد  يوم  الدوري  يف  �شيتي  لي�شرت  على 
من  ـــاردي  ف جيمي  ليمنع  نه�ص  لكنه 
التاأهل لدوري  الت�شجيل يف مباراة ح�شم 

اأبطال اأوروبا.

وقال كني اإنه "مل يكن اأبدا من كبار 
املعجبني" باحلار�ص الإ�شباين.

"�شكاي  ملــحــطــة  ـــاف  ـــش واأ�
"يرتكب  �شبورت�ص" 
ــاء  ــط ــن الأخ الــكــثــري م
تكلف  كبرية  وهفوات 
يونايتد نقاطا مهمة".

وتابع "اإذا اأراد يونايتد 
لقب  عــلــى  املــنــافــ�ــشــة 
اإىل  يــحــتــاج  ـــــدوري  ال
يحتاج  اأف�شل.  حار�ص 
اإىل تغيري وقام بذلك من 

قبل ل�شنوات".
ثم  مهاجمني  "اأبعد  ووا�ــشــل 
و�شط  لعبي  وكذلك  للبيع  عر�شهم 
املرمى  بحار�ص  التم�شك  يف  يفكر  البع�ص  لكن 
قبل  الأ�شياء  ببع�ص  قــام  ــه  لأن ــول  اأط لفرتة 

عامني اأو 3 اأعوام".
اأعــار  ــذي  ال ليفربول  البطل  اإىل  كــني  ــار  واأ�ــش
احلار�ص الأملاين لوري�ص كاريو�ص اإىل ب�شكتا�ص 

ودفع مبلغا قيا�شيا ل�شم الربازيلي األي�شون.
ووا�شل "�شاهدنا ليفربول يف م�شتويات خمتلفة 

وحت�شن يف حرا�شة املرمى".
وختم: "ما امل�شكلة؟ دي خيا يرتكب اأخطاء لذا 
حان وقت التغيري ويوجد بع�ص حرا�ص املرمى 

اجليدين".

جوارديول،  بيب  الإ�شباين  ك�شف 
مدرب مان�ش�شرت �شيتي، موقف 

�شريجيو  ــي  ــن ــي ــت ــن الأرج
ـــن مـــبـــاراة  ــــرو م ــــوي اأج

اأمام  الإجنليزي  الفريق 
ــاب  ريــال مــدريــد يف اإي
دوري  نــهــائــي  ثــمــن 
املقرر  اأوروبـــا،  اأبطال 
من  ال�شابع  يف  اإقامتها 

اأغ�شط�ص/اآب املقبل.
ـــــرو،  ـــــوي ـــع اأج ـــش ـــ� وخ

عاما،   32 العمر  من  البالغ 
الي�شرى  الركبة  يف  جلراحة 

املا�شي  يونيو/حزيران   24 يف 
لها  تعر�ص  اإ�شابة  ب�شبب  بر�شلونة  يف 

قبل ذلك التاريخ بيومني، خالل مواجهة "املان 

ــدوري  ال يف  برينلي  اأمـــام  �شيتي" 
الإجنليزي املمتاز.

ـــــا جلــــــوارديــــــول  ـــــق ووف
ــب  ــالع ــى ال ــل فــيــتــعــني ع
ــي، الـــذي  ــن ــي ــت ــن الأرج
منذ  متاعب  من  يعاين 
التدريبات،  ا�شتئناف 
مـــوا�ـــشـــلـــة بــرنــامــج 
يتمكن  ــن  ول الــتــعــايف، 
اإياب  مباراة  خو�ص  من 
ــام  اأم الت�شامبيونزليج 

الريال.
و�شي�شعى الفريق الإجنليزي 
يف  التالية  املرحلة  اإىل  للتاأهل 
يف  فوزه  م�شتغال  الأوروبية،  البطولة 

لقاء الذهاب على امللكي بهدفني لهدف.

والو�شطى  ال�شمالية  ــا  ــريك اأم احتـــاد  ك�شف 
الثنني  م�شاء  ال�شتار  )كونكاكاف(  والكاريبي 
عن النظام املعدل للتاأهل اإىل كاأ�ص العامل لكرة 
املعتاد  النظام  تاأثر  بعد  قطر،  يف   2022 القدم 

ب�شبب جائحة فريو�ص كورونا.
ي�شارك  -الــذي  اجلديد  النظام  تق�شيم  ومت 
 35 عددهم  والبالغ  الحتاد  اأع�شاء  جميع  فيه 
اأن يقام الدور الأول  اأدوار، على   3 اإىل  منتخبا- 
ونوفمرب/ت�شرين  الأول  اأكتوبر/ت�شرين  يف 
الثاين بني املنتخبات ذات الت�شنيف من ال�شاد�ص 
احلايل،  يوليو/متوز  لت�شنيف  وفقا   35 وحتى 
كل  ت�شم  جمموعات   6 اإىل  املنتخبات  وتق�شم 

منها 5 فرق.
 ،2021 ــص/اآذار  ــار� م يف  الثاين  ــدور  ال وينطلق 
املجموعات  يف  ال�شدارة  اأ�شحاب  يلعب  حيث 

ال�شت لتحديد املتاأهلني اإىل الدور الأخري.
اأعلى  اإىل  الثاين  الــدور  يف  الفائزون  و�شين�شم 
وهي:  الكونكاكاف،  يف  ت�شنيفا  منتخبات   5
وكو�شتاريكا  املــتــحــدة  والـــوليـــات  املك�شيك 
الأخــري  ــدور  ال ويقام  وهــنــدورا�ــص.  وجاميكا 
كل  يلعب  اأن  على  ــــاب  والإي ــاب  ــذه ال بنظام 

منتخب 14 مباراة.

من  الأوىل  الثالثة  املــراكــز  اأ�شحاب  ويتاأهل 
الدور الأخري -الذي ينطلق يف يونيو/حزيران 
يخو�ص  بينما  العامل،  كاأ�ص  نهائيات  اإىل   2021-
التي  العاملية  الت�شفيات  الرابع  املركز  �شاحب 

تقام يف يونيو/حزيران 2022.
وقال رئي�ص الكونكاكاف فيكتور مونتالياين اإن 
النظام اجلديد فيه خطة بديلة من بينها اإعادة 
التوقف  فرتة  خالل  مباريات  مواعيد  حتديد 
الدويل لالحتاد الدويل )فيفا(، لو حدث اأي اأمر 

متعلق بفريو�ص كورونا.
"و�شعنا بع�ص  واأ�شاف -يف موؤمتر عرب الهاتف- 
لو  لبدائل  اللجوء  على  ت�شاعدنا  التي  الآليات 
كنا بحاجة اإىل ذلك، لكن اإذا بداأ عام 2021 مثل 
عليه  يجب  القدم  كرة  عامل  اأن  فاعتقد   2020
الكونكاكاف  ولي�ص  بدائل  يف  التفكري  ــادة  اإع

فقط".
لت�شفيات  ـــري  الأخ ـــدور  ال يــقــام  املــعــتــاد،  ويف 
اأن  على  منتخبات،   6 مب�شاركة  الكونكاكاف 
اإىل  الأوىل  الثالثة  املــراكــز  اأ�شحاب  يتاأهل 
�شاحب  يخو�ص  بينما  العامل،  كاأ�ص  نهائيات 

املركز الرابع الت�شفيات العاملية.

ــرتة املــا�ــشــيــة عــدة  ــف �ــشــهــدت ال
م�شاهد ومواقف موؤثرة يف عالقة 
باليلي،  يو�شف  اجلزائري  النجم 
ال�شعودي،  الأهــلــي  فريق  جناح 
امل�شاهد  هذه  وك�شفت  ناديه  مع 
�شفوف  من  يرحل  لن  الالعب  اأن 
احلالية  الــفــرتة  ــالل  خ الــراقــي 
اأن تقارير  اأقل تقدير، رغم  على 
اأن  اإىل  ذهــبــت  قــد  كــانــت  قــويــة 
طريقه  يف  ـــري  ـــزائ اجل الــنــجــم 
خطوة  ــن  ع والــبــحــث  لــلــرحــيــل 

احرتافية اأخرى.
للبقاء  بالده  اإىل  الالعب  وغــادر 
ـــالل فــرتة  بـــجـــوار اأ�ـــشـــرتـــه، خ
للنادي  ان�شمامه  وتعذر  التوقف، 
التدريبات  ا�شتئناف  قــرار  بعد 
املطار  اإغــالق  ب�شبب  اململكة،  يف 
مــوؤخــراً  ــدث  ح مــا  لكن  بـــالده  يف 
الكروي  ال�شارع  يف  اجلميع  جعل 
وبني  العموم  وجه  على  باململكة 
خا�شة  ب�شفة  الأهــلــي  جـــدران 
باليلي  رحيل  ــدم  ع مــن  ُمــتــاأكــد 
“�شعودي  مــوقــع  ح�شب  حــالــيــًا، 

�شبورت”.
الــالعــب  ـــاأن  ب ــد  ــوؤك ي �شبب  اأول 

متت  التي  الت�شالت  هو  �شيعود، 
الأهلي،  اإدارة  وبني  بينه  موؤخراً 
واأكد خاللها باأنه �شيعود للمملكة 
بعد اإجازة عيد الأ�شحى، مو�شحا 
بـــاأن اإغـــالق املــطــار يف اجلــزائــر 
ان�شمامه  تاأخري  يف  ال�شبب  كان 
بع�ص  ذكــرتــه  مــا  نافيا  للراقي، 
ــه لن  ــاأن ــة ب ــي ــالم الــتــقــريــر الإع
الثاين  ال�شبب  اأمــا  لالأهلي،  يعود 
فالدان  ال�شربي  قيام  يف  فيتمثل 
الفني  املـــديـــر  مــيــلــويــفــيــتــ�ــص، 
تدريبي  برنامج  بو�شع  لالأهلي، 

اجلزائري  للنجم  خا�ص  وغذائي 
حيث  بـــالده،  يف  حــالــيــًا  ينفذه 
اأحد م�شاعديه  كّلف ميلويفيت�ص 
عرب  باليلي  مبتابعة  الفنيني 
الجتماعي  الــتــوا�ــشــل  و�ــشــائــل 
ــوف عــلــى مـــدى الــتــزامــه  ــوق ــل ل
وكيفية  التدريبي  بالربنامج 

تطبيقه له.
اجلزائري  الالعب  اأن  يوؤكد  وما 
�شيعود لالأهلي يف غ�شون اأيام، اأنه 
بع�ص  مع  احلديث  موؤخراً  رف�ص 
اأح�شروا  الذين  الالعبني  وكالء 

عربية،  دوريـــات  يف  عرو�شا  له 
البقاء  يف  يرغب  اأنه  لهم  واأو�شح 
بعدما  الأهـــــالوي  الــفــريــق  ــع  م

ارتبط معه بقوة ومع جماهريه.
ويـــعـــد بـــاليـــلـــي واحـــــــــداً مــن 
عليهم  �شيعتمد  الذين  الالعبني 
املــبــاريــات  خـــالل  ميلويفيت�ص 
املقبلة، حيث يعتربه من العنا�شر 
عن  جتهيزه  على  ويعمل  املهمة 
وزنــه  على  يحافظ  حتى  بــعــد، 
التي  بالدرجة  اللياقي  وم�شتواه 
التدريبات  يف  ينخرط  جتعله 

اجلماعية فور و�شوله اإىل جدة.
عامًا  الـ28  �شاحب  باليلي  وان�شم 
 2019 اأوت  يف  الأهــلــي  ل�شفوف 
التون�شي،  ــي  ــرتج ال ــن  م ــًا  ــادم ق
ميتد  الراقي  مع  بعقٍد  ويرتبط 
حيث  املقبل،   2022 جــوان  حتى 
املو�شم  18 مباراة خالل  �شارك يف 
 13( امل�شابقات  بجميع  اجلـــاري 
امللك،  كــاأ�ــص  و3  �ــشــعــودي  دوري 
اأبطال  دوري  ت�شفيات  واحـــدة 
اآ�شيا وواحدة يف دور املجموعات(، 
 3 و�شنع  ــداف  اأه  5 خاللها  �شجل 

اآخرين.

هو  الفيدرايل،  املكتب  اأن  اجلزائري،  والريا�شة  ال�شباب  وزير  خالدي،  علي  �شيد  اأكد 
املخول قانونا يف الف�شل يف م�شري املو�شم الكروي )2019-2020(.

بريا�شة  املكلفة  الدولة  كاتبة  رفقة  الثالثاء،  ام�ص  والريا�شة،  ال�شباب  وزير  واأ�شرف 
النخبة، �شليمة �شواكري، ووزير الربيد واملوا�شالت، على مرا�شيم توقيع اتفاقية ملرافقة 

احلركة الريا�شية اجلزائرية، وتعزيز املن�شاآت، و�شبكات الت�شالت الإلكرتونية.
اأن  "اأوؤكد  التفاقية:  توقيع  هام�ص  على  الإعالم،  لو�شائل  ت�شريحات  يف  خالدي  وقال 

املكتب الفدرايل هو املخول قانونا يف الف�شل يف م�شري املو�شم الكروي )2019-2020(".
ال�شتقرار،  على  حفاظا  والهدوء،  امل�شوؤولية  بروح  التحلي  اجلميع  على  "يجب  واأ�شاف: 

خا�شة يف هذه الظروف ال�شتثنائية التي تعي�شها اجلزائر".

ـــرت تــقــاريــر اإعــالمــيــة اإ�ــشــبــانــيــة اأن  ذك
الربازيلي اآرثور ميلو اأبلغ بر�شلونة اأنه لن 

يلعب مع الفريق الكتالوين مرة اأخرى.
الرب�شا  مــن  انتقاله  �شفقة  اإمتـــام  وبعد 
كيكي  الإ�شباين  ي�شرك  مل  ليوفنتو�ص، 
�شيتني مدرب بر�شلونة، الربازيلي الدويل 

يف املباريات الأخرية بالليغا.
الإ�شبانية،  "�شبورت"  �شحيفة  وبح�شب 

الرب�شا  قمي�ص  يــرتــدي  لــن  ـــور  اآرث فــاإن 
اإجــازة  مــن  الالعبني  عــودة  بعد  جمــددا 
الأ�شبوع التي منحها �شيتني لالعبيه عقب 

نهاية املو�شم املن�شرم من الليغا.
بعد  الرب�شا  لعبي  باقي  اليوم  وخ�شع 
فريو�ص  لفح�ص  الإجــــازة  مــن  عودتهم 

كورونا.
يف املقابل، فاإن ت�شرفات البو�شني مرياليم 

�شفقة  يف  بر�شلونة  اإىل  املنتقل  بيانيت�ص 
مهما  عن�شرا  يزال  ل  اآرثــور،  مع  تبادلية 
يف ت�شكيلة ماوري�شيو �شاري مدرب اليويف، 

ويعتمد عليه يف خط الو�شط.
"ل  اأجاب  وعندما �شئل �شاري عن املو�شوع 
اأعرف و�شعية اأرثور ول يهمني، بيانيت�ص 
اأي  هناك  ولي�ص  الفريق،  مع  جدا  ملتزم 

�شكوك يف اأخالقياته واحرتافيته".
ال�شهر  اأعلنا  قد  كانا  الفريقني  اأن  يذكر 
ق�شت  التي  التبادلية  ال�شفقة  عن  املا�شي 
اإىل  واآرثور  الرب�شا  اإىل  بيانيت�ص  بانتقال 

اليويف.
عاما(   30( بيانيت�ص  قيمة  اليويف  وقــّدر 
قيمة  تقدير  مقابل  يــورو  مليون  بـ60 
يدفع  اأن  اأي  مليونا،  بـ70  عاما(   23( اآرثور 
نادي "ال�شيدة العجوز" مبلغا اإ�شافيا قيمته 

للبلوغرانا. يورو  ماليني   10
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حمليات

يطالب  بلوزداد  قري�شي: 
بالنموذج الفرن�شي

قري�شي،  توفيق  قال 
ــب  ــط ــق مــــديــــر ال

الـــتـــنـــافـــ�ـــشـــي 
�شباب  بــنــادي 

بــــــلــــــوزداد، 
الـــــــــيـــــــــوم 
ـــــني،  ـــــن الث
فــريــقــه  اإن 

ـــــب  ـــــال ـــــط ي
ـــرعـــيـــة  بـــ�ـــش

بلقب  التتويج 
الدوري، ول يحاول 

على  �شغط  اأي  فر�ص 
املعنية.الحتاد اجلزائري، اأو ال�شلطات 

واأو�شح قري�شي، يف ت�شريحات لالإذاعة اجلزائرية: 
يطالب  ومل  التتويج  ب�شرعية  طالب  بلوزداد  "�شباب 
املو�شم  اإيــاب  مرحلة  من  م�شواره  نقيم  ولو  باللقب، 
الأول  املركز  �شنحتل  هذا،  يومنا  غاية  اإىل  املا�شي، 

عن جدارة وا�شتحقاق".
"ال�شباب احتل الريادة منذ اجلولة الأوىل،  واأ�شاف: 
من  �شواء  جبارة،  جمهودات  يبذل  جعله  الأمر  وهذا 

ناحية التدريبات، اأو اجلانب املادي واملكافاآت".
الن�شاط،  با�شتئناف  املطالبني  بني  من  "اأنا  وتابع: 
نحن  نكون  اأن  يجب  البطولة،  توقفت  اإذا  قلنا  لكننا 

البطل، على غرار ما حدث يف فرن�شا والكامريون".
ال�شلطات  بيد  يبقى  الدوري  ا�شتئناف  "قرار  وختم: 
اإىل  للعودة  الأخ�شر  ال�شوء  تلقينا  ولو  اجلزائرية، 
على  اأخ�شى  ل  فــاأنــا  الــقــرار،  مــع  �شنكون  املناف�شة 

فريقي اإل من الكول�شة".



10اإلربعاء 29 جويلية 2020 م الموافق لـ 08 ذو الحجة 1441هـ
العدد
2052

اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم: م�شطفى الربغوثي 
-------------------------

رو�ي��ة  على  ب��اأ���رصه  �ل��ع��امل  �ع��ت��اد 
�الأ�صطوري  �ل�صمود  ق�صة  وتكر�ر 
ق�صى  �ل��ذي  مانديال  لنيل�صون 
�صجون  يف  عاما  وع�رصين  �صبعة 
يف  �لعن�رصي  �الأبارتهايد  نظام 
قوى  كل  وجتندت  �إفريقيا،  جنوب 
�لعامل  يف  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �حل��ري��ة 
يف  رفاقه  وحرية  بحريته  للمطالبة 
�ل�صعبي  �لن�صال  وك�رص  �ل�صجون، 
�إفريقيا �لنظام  �جلماهريي يف جنوب 
�حلاكم، �لذي �نهار يف �لنهاية بفعل 
�لعقوبات  وفر�س  �ملقاطعة  حركة 
مانديال  نيل�صون  وغ��د�   ،)BDS(
و�الإر�دة  للحرية،  و�أيقونة  رم��ز� 
�جل��الدي��ن،  وج���ه  �الإن�����ص��ان��ي��ة يف 
ذلك  يف  مبن  �لعامل،  زعماء  وت�صابق 
مل  �لتي  �ملتحدة،  �لواليات  روؤ�صاء 
و�صمه  عن  �صابقا  �أجهزتها  تتورع 
�لتقاط  على  �الإره��اب��ي،  ب�صفة 
مانديال  نيل�صون  معه.  �ل�صور 
يف  عاما  وع�رصين  �صبعة  ق�صى 
�أكمل  �لربغوثي  ونائل  �ل�صجون، 
بالتمام  عاما  �أربعني  �الأ�صبوع  هذ� 
�الحتالل  �صجون  يف  و�ل��ك��م��ال، 

فاأ�صبح  �الإ�رص�ئيلي،  و�الأبارتهايد 
ويف  �لعامل،  يف  �صيا�صي  �أ�صري  �أقدم 
كرمي  �الأ���ص��ري�ن  �حلديث.  �لتاريخ 
عارة  بلدة  من  يون�س  وماهر  يون�س 
وثالثني  ثمانية  �أكمال  �لفل�صطينية 
�صجون  يف  �ن��ق��ط��اع  دون  ع��ام��ا 
منا�صلون  ق��ادة  وهناك  �الحتالل، 
�لربغوثي  م���رو�ن  �الأ���ص��ري  مثل 
و�أح��م��د ���ص��ع��د�ت، �أم�����ص��و� يف 
ع�رص�ت  �الإ�رص�ئيلي  �لقمع  �صجون 
بانتظام  ويتعر�صون  �ل�صنو�ت، 
حم��اول��ة  يف  �الن���ف���ر�دي  ل��ل��ع��زل 
مل  �ملوؤثر.  �لوطني  �صوتهم  الإخماد 
ي�صمي  �لذي  �لعامل  حكام  يلتفت 
لق�صية  بعد  ودميقر�طيا،  حر�  نف�صه 
�لفل�صطينيني  و�الأ�صري�ت  �الأ�رصى 
حمالت  ينظمو�  ومل  �لبو��صل، 
عن  لالإفر�ج  �إ�رص�ئيل  على  �ل�صغط 
يف  �الأقدم  �الأ�صري  �لربغوثي  نائل 
�لنظام  وقاحة  و�صلت  بل  �لعامل، 
�ل�صغط  ح��د  �إىل  �لعاملي  �مل��ايل 
الإغالق  �لفل�صطينية  �لبنوك  على 
وال  وعائالتهم،  �الأ�رصى  ح�صابات 
�حلكومة  تتعر�س  �أن  دون  يوم  مير 
�مل�س  هدفها  ل�صغوط  �لفل�صطينية 
�ل�صهد�ء  ع��ائ��الت  مبخ�ص�صات 

�الحتالل. �صحايا  �الأ�رصى 
ول��ك��ن ���ص��ع��وب �ل���ع���امل، وم��ع 
تزد�د  يوم  كل  يف  �ل�صم�س  �إ�رص�قة 
�ل�صعب  يعانيه  ما  حلقيقة  �إدر�ك��ا 
وقمع  ��صطهاد،  من  �لفل�صطيني 
من  �أ�صو�أ  عن�رصي  �أبارتهايد  نظام 
�أكر  �إفريقيا.  جنوب  يف  كان  �لذي 
تعر�س  �عتقال  عملية  مليون  من 
�حتالل  بدء  منذ  �لفل�صطينيون  لها 
عام  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 
يف  �أهلنا  تعر�س  ذلك  وقبل   ،1967
�عتقال  حلمالت  و�صبابهم  �لد�خل، 
ملن  �صحاياها،  �صمن  كان  متتالية 
حممود  فل�صطني  �صعر�ء  يعرف،  ال 
وتوفيق  �لقا�صم،  و�صميح  دروي�س، 
ُزج  �الأوىل  �النتفا�صة  زياد. وخالل 
ومنا�صل  �صاب  �ألف  وع�رصين  مبئة 
مع�صكر  و���ص��ار  �ل�����ص��ج��ون،  يف 
�أ�صطورة  �لنقب(  )�صجن  �أن�صار 
وبع�صهم  �ملنا�صلني،  ب�صالة  تروي 
غزة  �ب��ن  مثل  �صهيد�  فيه  ق�صى 
يف  �ل�صو�  �أ�صعد  و�ل�صجاعية، 
خميم  و�بن   ،1988 عام  �أغ�صط�س 
�أ�صماء  و�إن  �ل�صمودي،  ب�صام  جنني 
�لبا�صالت  و�أ�صري�تنا  ورفاقه  نائل 
�صماء  ت�صيء  �صمو�صا  �صارت 

�أذكر  تن�صاهم.  لن  �لتي  فل�صطني 
�ملبهرة  �لرو�يات  طفال  كنت  عندما 
منا�صلني  عن  ن�صمعها  كنا  �لتي 
�صنو�ت  ثماين  ق�صو�  �أقاربنا  من 
ومل  �ل�صحرو�ي،  �جلفر  �صجن  يف 
ونرى  �صنعي�س  �أننا  يومها  �أتخيل 
عاما  �أرب��ع��ني  يختمون  منا�صلني 
�الحتالل،  �صجون  يف  حياتهم  من 
�أ�صري  ق�صاها  دقيقة  كل  �أن  ونعرف 
من  جزء  هي  �ل�صجون  �أ�صرية يف  �أو 
و�قع  ك�صعب  ندفعه،  �لذي  �لثمن 
�أجل  من  �الحتالل،  �أ�رص  يف  بكامله 
ذلك  �صياأتي  �أنه  و�ثق  و�أنا  حريتنا. 
ورفاقه  نائل  فيه  يرى  �لذي  �ليوم 
حرية  ب���اأن  �أك���ر  وو�ث���ق  �حل��ري��ة، 
ينهار  عندما  �صتتحقق،  �صعبنا 
�الإ�رص�ئيلي،  �الأب��ارت��ه��اي��د  نظام 
�ل�صعبية،  �ملقاومة  ب�صالة  بف�صل 
�ملت�صاعدة،  �مل��ق��اط��ع��ة  وح��رك��ة 
هم  �أب��و�،  �أم  �إ�رص�ئيل  حكام  �صاء 
"قادة  �أن��ه��م  �مل��دع��ون  وحلفاوؤهم 
ذلك  ي�صدق  ال  ومن  �حلر"!  �لعامل 
نيل�صون  مذكر�ت  يقر�أ  �أن  فعليه 
�لتاريخ  ي�صق  كيف  ليفهم  مانديال، 
م�صتحيال. يبدو  ما  رغم كل  م�صاره 
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�لوطنية  للقوى  �الأ�رصى  جلنة  �أكدت 
قيام  غ��زة  قطاع  يف  و�الإ���ص��الم��ي��ة 
باعتقال  �الإ�رص�ئيلي  �الحتالل  قو�ت 
من�صور  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ب��ل 
حانون  بيت  معرب  يف  يف  �ل�صفدي 
قطاع  مغادرته  �أثناء  غ��زة  ب�صمال 
دي�س  �أبو  جامعة  يف  للدر��صة  غزة 
جهة  �إىل  و�قتادته  �لقد�س  مبدينة 
�الأ���رصى  جلنة  و�أف���ادت   . جمهولة 
جنل  هو  من�صور  �الأ�صري  �ل�صبل  �أن 
من�صور  �ب��ر�ه��ي��م  �مل��ح��رر  �الأ���ص��ري 

�لدميقر�طية  �جلبهة  ممثل  �ل�صفدي 
�الأ���رصى  جلنة  يف  فل�صطني  لتحرير 
وهو  و�الإ�صالمية  �لوطنية  للقوى 
 /  19 يف  �لقد�س  مدينة  مو�ليد  من 
مقد�صية  هوية  ويحمل   2002  /  5
�صفد   م��دي��ن��ة  �الأ���ص��ل��ي��ة  وب��ل��دت��ه 
لل�صبل  �لثالث  �العتقال  هو  وه��ذ� 
يد  على  �عتقل  كان  حيث  من�صور 
مرتني  �الإ�رص�ئيلي  �الحتالل  ق��و�ت 
حتت  �لقد�س  مدينة  يف  �صابقتني 
كاذبة  �إ�رص�ئيلية  عن�رصية  حجج 

�الأ�صري  جنل  هو  �لطفل  �أن  يذكر   .
�ل�صفدي  من�صور  �إبر�هيم  �ملحرر 
يف  �صنو�ت   10 �أم�صى  كان  �ل��ذي 
وقد  �الإ�رص�ئيلي  �الحتالل  �صجون 
و�أفرج   1988  /  11  /  14 يف  �عتقل 
من  وهو   1999  /  10  /  15 يف  عنه 
وو�ل��دة   1971  /  2  /  27 مو�ليد 
�ملحررة  �الأ�صرية  هي  من�صور  �ل�صبل 
 ( �لر�صق  بدر  با�صم  نظمية  �ملقد�صية 
عامني  ق�صت  كانت  �لتي   ) �ل�صفدي 
�الإ�رص�ئيلي  �الح��ت��الل  �صجون  يف 

حممد   ( �صقيقني  من�صور  ولل�صبل 
مدينة  �لعالج يف  يتلقى  �لذي  وبا�صم 
�الأ���رصى  جلنة  و�صددت   .  ) �لقد�س 
يف  و�الإ���ص��الم��ي��ة  �لوطنية  للقوى 
�ملنظمات  دور  ع��ل��ى  غ��زة  ق��ط��اع 
ووقف  ر�صد  يف  و�الإن�صانية  �لدولية 
�الإ�رص�ئيلية  �لعن�رصية  �النتهاكات 
عرب  و�ملر�صى  �الأطفال  �عتقال  يف 
تعترب  �ل��ت��ي  �لع�صكرية  �حل��و�ج��ز 
وحركة  حياة  تهدد  وح�صية  م�صيدة 

 . �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أبناء 

قوات االحتالل االإ�شرائيلي تعتقل جنل االأ�شري املحرر 
اإبراهيم من�شور من معرب بيت حانون

اأخبار فل�شطني

االأ�شري خليل م�شلم 
براقعة 

عايدة،  خميم  من  بر�قعة  م�صلم  خليل  �الأ�صري 
عام  ولد  �الحتالل.  �صجون  يف  �ل�19  عامه  دخل 
و�لتحق  حلم،  بيت  يف  عايدة  خميم  يف  1978م،  
مرحلة  حتى  لالجئني  �لغوث  وكالة  مد�ر�س  يف 
�لثانوي، وبعدها يف معهد قلنديا للتدريب �ملهني. 
بدء  بر�قعة،   �الأ�صري  �أن  �إىل  �الأ�صري  نادي  ولفت 
�نتفا�صة  �أن كان طفاًل يف  �لن�صالية منذ  م�صريته 
1987م، و�لتحق يف �لك�صافة، ويف جلان �لتطوع، 
على  لالعتقال  وتعر�س  �لن�صالية.  �للجان  يف  ثم 
1996م،  عام  �الأوىل  للمرة   �الحتالل  قو�ت  يد 
حينه  ويف  ب�صهرين،  و�لدته  وفاة  بعد  ذلك  وكان 
وخالل  �العتقال،  رهن  �إبر�هيم  �صقيقه  كان 
وطويل،  قا�ٍس  لتحقيٍق  خليل  تعر�س  �العتقال 
بحقه  و�صدر  و�جل�صدي،  �لنف�صي  �لتعذيب  تخلله 
يف  وحترر  �صنو�ت،  �الأربع  قر�بة  بال�ّصجن  ُحكمًا 
يف  عنه  �الإفر�ج  بعد  وعمل  1999م.  عام  �أو�خر 
�أبرز  من  وكان  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  نادي  جمعية 
و��صتمر  ولعائالتهم،  �الأ�رصى،  لق�صية  �لد�عمني 
26 متوز عام  عمله حتى يوم �عتقاله يف تاريخ �ل� 
�العتقال  �إىل  �الحتالل  �صلطات  وحّولته  2002م، 
نقله  جرى  خاللها  �صهور،  �أربعة  ملدة  �الإد�ري 
معه  ��صتمر  �لذي  �لتحقيق  �إىل  مفاجئ  ب�صكل 
و�مل�صكوبية،  "ع�صقالن،  متتالية يف  �أ�صهر  الأربعة 
�جل�صدي  للتعذيب  خاللها  وتعر�س  تكفا"،  وبيتح 
عدة  ورغم  �أ�صكاله  بكافة  �ملكثف،  و�لنف�صي 
�لتما�صات ُقدمت للمحكمة �لعليا لالحتالل، بوقف 
�لتحقيق و�لتعذيب بحقه، �إال �أن �صلطات �الحتالل 
وحينما  �أنه  �إبر�هيم  �صقيقه  ويوؤكد  ذلك.  رف�صت 
يتمكن  مل  �لتحقيق،  بعد  مرة  الأول  خليل  �صاهد 
خالل  ورف�س  للتعذيب،  نتيجة  عليه  �لتعرف  من 
�الحتالل  مبحكمة  �العرت�ف  �ملحاكمة  جل�صات 
بال�ّصجن  ُحكمًا  بحقه  �صدر  �أن  �إىل  �لع�صكرية، 
�عتقاله  �صنو�ت  وخالل  مرة.   )20( �ملكرر  �ملوؤبد 
�لطعام،  عن  �الإ�رص�ب  معارك  غالبية  يف  �صارك 
�الأ�رصى،  ��صتهدفت  �لتي  �لقمع  عمليات  وو�جه 
�لقمع يف  يد قو�ت  2010 على  �أ�صيب عام  حيث 
كما  و�أنفه،  يديه،  �إحدى  يف  بك�رص  "نفحة"  �صجن 
 5 �لعزل �الإنفر�دي �لذي ��صتمر بحقه مدة  وو�جه 
�لعائلة، وتو��صل  ُحرم خاللها من زيارة  �صنو�ت، 
�أفر�د عائلته من  �صلطات �الحتالل حرمان غالبية  
درجة  على  �حل�صول  من  متكن  �أنه  علمًا  �لزيارة، 
�عتقاله.  فرتة  خالل  �لتاريخ  يف  �لبكالوريو�س 
�ل�صبع  "بئر  �صجن  يف  �ليوم  بر�قعة  �الأ�صري  يقبع 
�لذي  و�لده  وفاة  نباأ  موؤخر�ً  تلقى  وقد  �ي�صل"،   –
�إ�صابته  نتيجة  وذلك  الحت�صانه،  طوياًل  �نتظره 
بر�قعة  عائلة  �أن  �إىل  وُي�صار  "كورونا"،  بفريو�س 
�أن جتتمع يف عيد  1987م من  مل تتمكن منذ عام 
�لتي  �العتقال  عمليات  جّر�ء  معينة  منا�صبة  �أو 
ظروف  جّر�ء  �ليوم  بر�قعة  ويعاين  لها.  تعر�صت 
مر�س  من  و�جهها  �لتي  و�العتقال  �لتحقيق 
�لتنف�س،  ويف  �لرئتني،  يف  وم�صاكل  �لدي�صك، 
وكالع�رص�ت  �صحية،  متابعة  �إىل  بحاجة  وهو 
�لطبي  �الإهمال  �صيا�صة  يو�جه  فاإنه  �الأ�رصى،  من 

�ملتعمد، بكافة �أ�صكالها و�أدو�تها.

�أن  �الأ�����رصى،  �إع���الم  مكتب  �أك���د 
�الحتالل  �صجون  �إد�رة  ��صتهتار 
"حممد  �ملحرر  �الأ�صري  الإ�صابة  �أدى 
بفريو�س  قلنديا  خميم  من  حزين" 
فور  �كت�صافه  مت  و�ل��ذي  ك��ورون��ا 
حترره �أم�س. وقال �إعالم �الأ�رصى يف 
�الإعالن  "عقب  مقت�صب:  ت�رصيح 
حزين"  "حممد  �ملحرر  �إ�صابة  عن 

�صجن  �إد�رة  ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���س 
كان  �لذي   22 ق�صم  �أغلقت  �لنقب 
�صتجري  باأنها  و�دعت  فيه،  يتو�جد 

لالأ�رصى". فحو�صات 
�إع��الم  �أ���ص��ار  �ل�صياق،  ذ�ت  ويف 
�ل�صجون  �إد�رة  �أن  �إىل  �الأ����رصى 
�أغ��ل��ق��ت ���ص��ج��ن ر�م����ون وع��زل��ت 
�لك�صف  بعد  بع�صها  عن  �الأق�صام 

وح��دة  عنا�رص  �أح���د  �إ���ص��اب��ة  ع��ن 
باالإ�صافة  �لقمعية  "�لنح�صون" 
كورونا  بفريو�س  �آخرين  ل�صجانني 
حذرنا  ما  يوؤكد  �لذي  �الأمر  �أم�س، 
�خلطر  م�صدر  هو  �ل�صجان  باأن  منه 
يهدد  �ل��ذي  �لرئي�صي  و�ل��ع��دوى 
ناقو�س  ندق  �ملكتب:  وقال  �الأ�رصى. 
للعامل  ون��ق��ول  ج��دي��د  م��ن  �خل��ط��ر 

�ال�صتهتار  و�صط  خطر  يف  �أ�رص�نا 
�ل�صجون  �إد�رة  قبل  من  و�لتهاون 
�ملوؤ�ص�صات  وط��ال��ب  ب��اأرو�ح��ه��م. 
�لتحرك  ب�رصعة  و�حلقوقية  �لدولية 
لالإفر�ج  �الحتالل  على  و�ل�صغط 
�الأ�صري  خا�صة  �ملر�صى  �الأ�رصى  عن 
موؤخر�  �أ�صيب  �لذي  وعر  �أبو  كمال 

كورونا. بفريو�س 

املحرر "حممد حزين" اأ�شيب بكورونا ب�شبب ا�شتهتار ال�شجان

�الإعالميني  الأ�صو�ت  ت�صتمع  و�أنت 
�لهاتف،  �صماعة  ع��رب  �جل��ز�ئ��ري��ني 
�ل�صادقة  كلماتهم  �إىل  وت�صنت 
�رصخة  �الآذ�ن  يف  ت�صدح  و�ملعربة، 
هو�ري  �لر�حل  �جلز�ئري  �لرئي�س 
�و  ظاملة  فل�صطني  مع  )نحن  بومدين 
�لكلمات  تلك  �ن  لتدرك  مظلومة(. 
لي�صت جمرد �رصخة نابعة من �أعماق 
وف��ارق  �حلكم  �صدة  غ��ادر  رئي�س 
تو�رثتها  كلمات  هي  و�من��ا  �حلياة، 

كل  و�رصخات  �ملتعاقبة،  �الأجيال 
�صهيد.  �ملليون  بلد  وثقافة  �جلز�ئريني 
حا�رصة  �لعربق  بتاريخها  فل�صطني 
�ملليون  بلد  وفل�صطني  �جلز�ئر،  يف 
هناك  وبقوة  حا�رصة  ماز�لت  ��صري 
وقلوب  وعقول  �أذهان  عن  تغْب  ومل 
كما  �جل��ز�ئ��ري��ني.  ك��ل  �جل��ز�ئ��ري��ني 
هي  �صهيد  �ملليون  بلد  �جلز�ئر  و�أن 
وعقول  قلوب  يف  �حل�صور  د�ئمة 
حياتهم.  ويوميات  �لفل�صطينيني 

و���ص��دق م��ن ق���ال: م��ن �الور�����س 
م�صتمرة.  �ل��ث��ورة  �ل��ك��رم��ل،  �ىل 
عز  خالد  و�ل�صديق  ل��الأخ  �صكر� 
يف  �الأ���رصى  ملف  م�صوؤول  �لدين 
�جلز�ئر  يف  فل�صطني  دول��ة  �صفارة 
مع  �حلديث  فر�صة  يل  ت��اح  �أ �ل��ذي 
فالتجربة  هناك.  �إعالمية  قامات 
هناك  لالأ�رصى  �مل�صاندة  �الإعالمية 
�عجابنا  لت�صجيل  دوم��ا  تدفعنا 
�صاهم  من  ولكل  لها  وتقديرنا  بها 

وجناحها.  ��صتمر�رها  يف  وي�صاهم 
ف��اجل��ز�ئ��ر ع��ظ��ي��م��ة ب��روؤ���ص��ائ��ه��ا 
جمالها  يف  ر�ئ��ع��ة  �مل��ت��ع��اق��ب��ني. 
باآثارها  هائلة  و�صو�طئها.  وطبيعتها 
�خل�رص�ء  بك�صوتها  فاتنة  ومتحفها. 
بتجربتها  متميزة  �ل�صاخمة.  وجبالها 
�الإع��الم��ي��ة �ل��د�ع��م��ة و�مل�����ص��ان��دة 
و�صدق  بعطائها  وملتزمة  لالأ�رصى 
�لفل�صطيني  لل�صعب  وف��ائ��ه��ا 

�لعادلة. وق�صيته 

ما بني بلد املليون اأ�شري، وبلد املليون �شهيد.. عالقة تاريخية وا�شتثنائية

�الإ�رص�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت 
ت�صعة  �ليوم،  وفجر  �ملا�صية  �لليلة 
ن��ادي  وق��ال  �ل�صفة.  م��ن  مو�طنني 
جرى  م��و�ط��ن��ني  ث��الث��ة  �إن  �الأ���ص��ري، 

�خلليل  يف  �ل�صموع  بلدة  من  �عتقالهم 
�حلو�مدة، وحممد  مو�صى  عي�صى  وهم: 
�ل�صابق  و�الأ�صري  �حل��و�م��دة،  �إبر�هيم 
بلدة  وم��ن  ع��رق��وب.  �أب��و  علي  �أمي��ن 

�لقد�س،  يف  �صعفاط  وخميم  عناتا 
يعقوب  م��ن:  ك��اًل  �الح��ت��الل  �عتقل 
وعلي  �لبكري،  �لله  وعبد  قو��صمي، 
جرى  فيما  كيايل.  ور�أف��ت  �لر�صق، 

ماهر  وهما:  جنني  من  ملو�طنني  �عتقال 
�صيلة  بلدة  من  �الأخر�س  �للطيف  عبد 
ف�صاف�صة  �للطيف  عبد  وعمارة  �لظهر، 

�أ�صري�ن �صابقان. من بلدة جبع وهما 

نادي االأ�شري: االحتالل يعتقل ت�شعة مواطنني من ال�شفة
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ال�شي�شي: املفاو�شات ب�شاأن �شد النه�شة معركة 
�شتطول

قراءة / حممد علي
---------------- 

�إن  ل��ه،  كلمة  يف  �ل�صي�صي،  وق��ال 
�لتهديد�ت"،  �إطالق  يعني  ال  "�لقلق 
عن  �الإعالم  وكالم  "�لتهديد  م�صيفا 
تكلم  �أنت  �نتبه  ع�صكري،  عمل  �أي 
نتفاو�س  نحن  م�رص،  يف  �لعام  �لر�أي 
�صتطول".  معركة  وحده  و�لتفاو�س 
"�مل�صلحة  �مل�رصي  �لرئي�س  وتابع 
م�صتفيدين  كلنا  نبقي  �أن  تقت�صي 
كلنا"،  لنا  مقبول  �ل�رصر  يكون  و�أن 
تقليل  حت��اول  م�رص  �أن  �إىل  م�صري� 
وقال:  �لرتع.  حفر  عرب  �ملياه  فقد  حجم 
عرب  �لفقد  حجم  من  �لتقليل  "نحاول 
يف  �صتتم  �ل��رتع  وه��ذه   ، �ل��رتع  حفر 
�لفقد".  لتقليل  �صنة  من  ق��ل  �أ خالل 
مو�صكو،  يف  ثيوبي  �الإ �ل�صفري  وكان 
رد�   ، ق��ال  �أرغ��او،  تيغينو  ليمايهو  �أ
ع�صكري  نز�ع  حدوث  �حتمال  على 

يف  �لتوتر  ب�صبب  �ملنطقة  يف  حقيقي 
جو�بي  :"ال.  �لنه�صة،  �صد  مفاو�صات 

ال".
"�الآن  ثيوبي:  �الأ �لدبلوما�صي  وقال 
�ل�صد  ب�صاأن  ثالثية  مفاو�صات  هناك 
�الأفريقي،  �الحت��اد  رعاية  حتت  جتري 
�صتحل  �مل�صاكل  جميع  �أن  و�عتقد 

ثيوبي  �الأ �لنه�صة  �صد  ج��د�.  قريبا 
�ل�صد  �ل�رص�ع.  يف  �صببا  لي�س  �لكبري 
م�صدر  نه  �إ للمنطقة.  ثمينة  ة  من�صاأ
م�صري�  لل�رص�ع"،  ولي�س  للتعاون، 
تدخل  بطلب  م�رص  "قيام  �أن  �إىل 
�ملفاو�صات  يف  �لدويل  �الأمن  جمل�س 
ال  م��ر�  �أ يعد  �ل�صد  ب�صاأن  �لثالثية 

وتقوم  منه".  ج��دوى  وال  ل��ه  معنى 
عام  منذ  كبري  �صد  بت�صيد  ثيوبيا  �إ
بح�صب  �مل�رصوع،  هذ�  و�إجناز   ،2012
يف  نق�س  �إىل  حتما  �صيوؤدي  �خل��رب�ء، 
بدء  منذ  وم�رص،  �ل�صود�ن  يف  �ملياه 
�لثالث  �لدول  عقدت  �لبناء،  عملية 
ق�صايا  حلل  �جتماعات  ع�رصة  من  �أكر 
جديدة،  ة  من�صاأ و�إطالق  �ملياه  توزيع 

قائمة. ز�لت  ما  �خلالفات  لكن 
�نتقاد�ت  وحكومته  �ل�صي�صي  ويو�جه 
�صد  ملف  يف  د�ئ��ه��م  �أ ح��ول  و��صعة 
�لذي  �ل�صد  �صيوؤدي  حيث  �لنه�صة 
عدد  زي��ادة  �إىل  مبلئه،  �ثيوبيا  ب��د�أت 
بن�صبة  م�رص  يف  �لعمل  عن  �لعاطلني 
ثر  تاأ مع  �أكر  ورمبا   38% �إىل  ت�صل 
�ملرتبطة  �الق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
وجتارة  و�صياحة  �صناعة  من  بالزر�عة 
وت�صدير  و�صحن  ونقل  وت�صييد  وبناء 

وغريها. وتنمية  و��صتثمار�ت 

التفاو�ص  وا�شفا  النه�شة"،  �شد  اأزمة  حول  تتفاو�ص  "م�شر  اأن  الثالثاء،  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�ص  قال 
تعبريه. حد  على  �شتطول"،  "معركة  باأنه 

ث��ر�ً  ت���ويف م��ت��ظ��اه��ر �ل��ث��الث��اء م��ت��اأ
بالر�أ�س  �أ�صيب  بعدما  بجروحه 
خالل  للدموع  م�صيل  غ��از  بقنبلة 
�لتحرير  �صاحة  يف  ليلية  مو�جهات 
كما  بغد�د،  �لعر�قية  �لعا�صمة  يف 
وهو  و�أمنية،  طبية  م�صادر  �أك��دت 
يومني.  خ��الل  يقتل  متظاهر  ثالث 
�الثنني  �صباح  متظاهر�ن  وت��ويف 
بعدما  بجر�حهما  ثرين  متاأ �أي�صًا 
فيما  للدموع،  م�صيلة  بقنابل  �أ�صيبا 
يف  �ل��د�ئ��رة  �لتظاهر�ت  ذل��ك  �أج��ج 
مركز  كانت  �لتي  �لتحرير  �صاحة 
يف  م�صبوقة  غري  �حتجاجية  حركة 
�الأول/ ت�رصين  يف  �نطلقت  �لعر�ق 
�ملتظاهرين  �أو�ئل  هم  وهوؤالء  �أكتوبر. 
حكومة  تن�صيب  منذ  يقتلون  �لذين 

من  ق��ل  �أ قبل  �لكاظمي  م�صطفى 
�لكاظمي  وت���وىل  ���ص��ه��ر.  �أ ث��الث��ة 
عبد  عادل  �صلفه  �أرغم  �أن  بعد  �حلكم 
من  ب�صغط  �ال�صتقالة  على  �ملهدي 
�حلفاظ  على  عازمة  �صيا�صية  طبقة 
مو�جهة  يف  ثمن  باأي  �صلطاتها  على 
م�صبوقة  غ��ري  �صعبية  ت��ظ��اه��ر�ت 
ت�رصين  ومنذ  د�ٍم.  بقمع  ووجهت 
و�ن���دالع   ،2019 �الأول/�أك���ت���وب���ر 
تدين  �لتي  �ل�صعبية  �الحتجاجات 
وبخدمات  بوظائف  وتطالب  �لف�صاد 
�صخ�صًا   550 من  �أكر  ُقتل  فاعلة 
وتعر�س  بجروح  لفًا  �أ  30 و�أ�صيب 
للقتل  �ل��ن�����ص��ط��اء  م��ن  �ل��ع�����رص�ت 
�لكاظمي  وع��د  وق��د  �خل��ط��ف.  �أو 
هذ�  ور�ء  يقفون  عمن  بالك�صف 

�الثنني  م�صاء  جمدد�ً  وتعهد  �لعنف 
يف  �مل�رصوع”  “�حلق  على  باحلفاظ 
ولكن  متظاهَرين.  وفاة  بعد  �لتظاهر 
�ل�رصطة  ع���اودت  ���ص��اع��ات،  ب��ع��د 
للدموع  �مل�صيل  �لغاز  قنابل  �إطالق 
�لذين  �لعر�قيني  ع�رص�ت  لتفريق 
�لتيار  �نقطاع  جر�ء  �لكيل  بهم  طفح 
قيظ.  م��وج��ة  ظ��ل  يف  �لكهربائي 
بر�س،  فر�ن�س  لوكالة  طبيب  وقال 
و�صدره  ر�أ�صه  يف  متظاهر  “�أ�صيب 
�أطلقت  للدموع  م�صيل  غاز  بقنبلة 
ثر�  متاأ ت��ويف  لقد  م��ب��ا���رصة.  عليه 
�لعناية  يف  �دخ��ال��ه  بعد  بجروحه 
�إن  طبية  م�صادر  وقالت  �ملركزة”. 
خالل  �أ�صيبو�  �آخرين  متظاهر�ً   13
حقوقية  منظمات  �تهمت  وقد  �لليل. 

با�صتخد�م  �مل��ه��دي  عبد  حكومة 
�أثقل  للدموع  �مل�صيل  للغاز  قنابل 
�أي  يف  ي�صتخدم  مم��ا  م��ر�ت  بع�رص 
ال�صتهد�ف  �ل��ع��امل  يف  �آخ��ر  مكان 

�لوجه. يف  �ملتظاهرين 
�قت�صادية  �أزمة  �صو�أ  باأ �لعر�ق  ومير 
�صيا�صة  ظل  يف  �حلديث  تاريخه  يف 
�نخفا�س  ��صتمر�ر  مع  حادة  تق�صفية 
���ص��ع��ار �ل��ن��ف��ط، م�����ص��در �ل��ب��الد  �أ
وي�صجب  �الأجنبية.  للعملة  �لوحيد 
�ل��ع��ر�ق��ي��ون ك��ذل��ك ع���دم ق���درة 
د�رة  �إ على  �لعامة  �مل�صت�صفيات 
يف  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�س  �أزمة 
�ألف   112 �حل��االت  عدد  جت��اوز  حني 
وفاة.  4500 بينها  �لبالد،  يف  �إ�صابة 
ق/د

�إن  �أمريكية،  �إع��الم  و�صائل  قالت 
بني  مناظرة،  �أول  عقد  مكان  تغيري 
تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س 
�إىل  ي��ع��ود  ب��اي��دن،  ج��و  ومناف�صه 
فريو�س  بانت�صار  تتعلق  خم��اوف 

كورونا.
كان  �لذي  �ملكان  �أن  �إىل  و�أ�صارت 
م��ق��رر� ع��ق��د �مل��ن��اظ��رة ف��ي��ه، ك��ان 
�أن  �إال  نديانا،  �إ يف  نوترد�م  جامعة 
من  خم���اوف  ب�صبب  ت��غ��ري  �مل��وق��ع 
جامعة  با�صت�صافة  لي�صبح  كورونا، 
ومركز  ريزيرف،  وي�صرتن  كاي�س 

�لطبية. للدر��صات  كليفالند، 
ه��ن��اك  ت��ك��ون  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 
�جلمهوري  �ملر�صحني  بني  مو�جهات 
مناظر�ت  ث��الث  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
وحتى  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  يف  رئا�صية 
 3 يف  �لرئا�صية  �النتخابات  �إج��ر�ء 

�ملقبل. نوفمرب  �لثاين/  ت�رصين 
جينكينز،  �آي  ج��ون  ريفريد  وق��ال 
�إن  ن����وت����رد�م  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
�الحرت�زية  �ل�صحية  "�الإجر�ء�ت 
بعيٍد  ح���ٍد  �إىل  ت�����ص��ع��ف  ���ص��وف 
تقدمها  �ل��ت��ي  �لتعليمية  �لقيمة 

�ملناظرة  ��صت�صافة  ح��ال  �جلامعة 
يف  �ملناظرة  وتنعقد  �لرئا�صية". 
�لطب  كلية  مقر  يف  �جلديدة  �ملكان 
ويتوقع  ريزيرف.  وي�صرتن  بجامعة 
�لثانية  �لرئا�صية  �ملناظرة  تنعقد  �أن 
�ملقبل  نوفمرب  ثاين/  ت�رصين   15 يف 
وذلك  �الأمريكية،  ميامي  والية  يف 
جامعة  من  �نعقادها  مكان  نقل  بعد 
�لثالثة  �ملناظرة  م��ا  �أ ميت�صيغان. 
ت�رصين   22 يف  نا�صفيل  يف  فتنعقد 
تنعقد  بينما  �ملقبل  نوفمرب  ث��اين/ 
�الأمريكي  �لرئي�س  نائب  بني  مناظرة 

�لرئي�س  ونائب  بن�س  مايك  �حل��ايل 
يعلن  مل  �لذي  بايدن،  جلو  �ملحتمل 
حتى  ��صمه  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ملر�صح 
�الأول  ت�رصين  �أكتوبر/   7 يف  �الآن، 

اليك. �صولت  مدينة  يف 
بحو�يل  تر�مب  على  بايدن  ويتقدم 
ر�أي  ��صتطالعات  يف  �ملئة  يف   15
م��ري��ك��ي��ة  �ن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ص��ة �الأ
�أجرته  م�صح  لنتيجة  وفقا   ،2020
و�صبكة  بو�صت  و��صنطن  �صحيفة 

�الإخبارية. �صي  بي  يه  �أ
ق/د

�لو�صاطة  خط  على  دخلت  �ملغرب 
بو�بة  م��ن  ليبيا  يف  �الأزم���ة  حل��ل 
�صالح  عقيلة  �ل��ربمل��ان  رئ��ي�����س 
�لعا�صمة  يف  رحاله  حط  و�ل��ذي 
للرباط  �صتتيح  زيارة  يف  �ملغربية 
�الأطر�ف  بني  �لنظر  وجهات  تقريب 

. لليبية �
�صالح  عقيلة  �لليبي  �لربملان  رئي�س 
�لتو�صل  جهود  بدعم  �ملغرب  طالب 
بهدف  ل��الزم��ة  �صيا�صي  ح��ل  �ىل 
جديدة  تنفيذية  �صلطة  ت�صكيل 
الإج��ر�ء  متهيد�  �لبالد  �أم��ور  تتوىل 
�لد�صتور.  و�صياغة  �ن��ت��خ��اب��ات 
�صدد  �ل�رص�ج  فايز  �حلكومة  رئي�س 
�لرتتيبات  ت�صمن  �أن  �رصورة  على 
�إط��الق  ب��وق��ف  �ملرتبطة  م��ن��ي��ة  �الأ
و�ملو�قع  �ملدن  تعر�س  عدم  �لنار، 
م�صتقبال.  ت��ه��دي��د  الأي  �حل��ي��وي��ة 

مو�صع  كان  �ل�صيا�صي  �حلل  م�صار 
�مل�رصي  �خلارجية  وزير  مباحثات 
�ل�صعودي  نظريه  مع  �صكري  �صامح 

فرحان. بن  ف�صيل 
�لرتكية  �لرئا�صة  با�صم  �ملتحدث 
بالده  تو�صل  �علن  كالني  بر�هيم  �إ
يف  للعمل  رو�صيا  مع  �تفاق  �ىل 
يف  �ل��ن��ار  الإط���الق  وق��ف  �صبيل 
�المر  هذ�  جناح  رهن  لكنه  ليبيا، 
من  حفرت  خليفة  قو�ت  بان�صحاب 
�لبحر  على  �ملطلة  ���رصت  مدينة 
�لعبور  بو�بة  تعد  و�لتي  �ملتو�صط 
�ل�����رصق  يف  �ل��ن��ف��ط  ح��ق��ول  �إىل 
وهي  �جلفرة،  من  �ن�صحابها  وكذلك 
و�صط  م��ن  بالقرب  جوية  ق��اع��دة 

. ليبيا
ق/د

�أع����ل����ن زع���ي���م ك���وري���ا 
�أون  جونغ  كيم  �ل�صمالية 
يانغ  ب��ي��ون��غ  ���ص��ل��ح��ة  �أ �أن 
�أمنها،  ت�صمن  �ل��ن��ووي��ة 
و�صائل  ذك��رت��ه  م��ا  وف��ق 
�لثالثاء،  ر�صمية  �إع���الم 
ب��الده  �أن  �لتاأكيد  جم��دد� 
تر�صانتها.  عن  تتخلى  لن 
ن��ب��اء  وق��ال��ت وك��ال��ة �الأ

كيم  �إن  �ل�صمالية  �لكورية  �ملركزية 
للمحاربني  لقاء  خالل  خطابا  �ألقى 
بر�م  الإ �ل67  �لذكرى  يف  �لقد�مى 
�حلرب  �أنهت  �لتي   1953 عام  هدنة 
ماليني  ثالثة  نحو  وقتل  �لكورية. 
��صتمر  �ل��ذي  �ل��ن��ز�ع  يف  ك��وري 
�جل��زي��رة  �صبه  يف  �صنو�ت  ث��الث 
تتحول  مل  �لهدنة  لكن  �لكورية، 
�ل�صمال  ليظل  �صالم  معاهدة  �ىل 
ح��رب.  ح��ال��ة  يف  تقنيا  و�جل��ن��وب 
قوله  كيم  ع��ن  �ل��وك��ال��ة  ونقلت 
�ملوثوق  �لنووي  ردعنا  “بف�صل 
لن  �لنف�س،  عن  للدفاع  و�لفعال  به 
على  حرب  كلمة  �بد�  هناك  تكون 
“�صيتم  و�أ���ص��اف  �الأر�س”.  ه��ذه 

وم�صتقبلنا  �لقومي  �أمننا  �صمان 
يانغ  بيونغ  وت�����رص  �الأبد”.  �ىل 
�لنووية  تر�صانتها  �ىل  حاجتها  على 
حمتمل،  �أمريكي  غزو  �صد  للردع 
تطويرها  يف  عقود�  �أم�صت  وق��د 
رغ���م ع��زل��ت��ه��ا �ل��دول��ي��ة وف��ر���س 
�لعالقة  ومتر  عليها.  دولية  عقوبات 
منذ  جمود  مبرحلة  �لكوريتني  بني 
بني  هانوي  قمة  �نهيار  بعد  �صهور 
دونالد  �الأم��ريك��ي  و�لرئي�س  كيم 
وتعرت  �مل��ا���ص��ي.  �ل��ع��ام  ت��ر�م��ب 
و�صل  عندما  �لنووية  �ملفاو�صات 
ميكن  �لتي  �لتنازالت  �ىل  �لبحث 
مقابل  تقدمها  �أن  �ل�صمالية  لكوريا 

عنها. �لعقوبات  تخفيف 
ق/د

ب��احل��ذر،  �مل�����ص��وب  �ل��ه��دوء  ي�صود 
منذ  �للبنانية،  �الإ�رص�ئيلية  �حلدود 
بقاء  �إ مع  ث��ن��ني،  �الإ م�صاء  �صاعات 
حالة  ع��ل��ى  ���رص�ئ��ي��ل��ي  �الإ �جل��ي�����س 

هب. لتاأ �
�الإ�رص�ئيلية،  �ل��ب��ث  هيئة  وق��ال��ت 
حالة  “ت�صتمر  �لثالثاء  �لر�صمية، 
�صفوف  يف  �ل��ق�����ص��وى  �ل��ت��اأه��ب 
���ص��الح��ي  يف  وخ��ا���ص��ة  �جل��ي�����س، 
�جلي�س  وكان  و�جلو”.  �ال�صتخبار�ت 
نه  �أ ث��ن��ني  �الإ �أعلن  قد  �الإ�رص�ئيلي 
ح��اول  �ل��ل��ه،  حل��زب  هجوما  �أح��ب��ط 
�إ�رص�ئيلية  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  تنفيذه 
حزب  لكّن  �للبنانية.  �حل��دود  على 
�أي  تنفيذ  على  �أقدم  نه  �أ نفى  �لله، 
وقال  �للبناين،  �جلنوب  يف  عملية 

�لهجوم”.  “فربكت  ���رص�ئ��ي��ل  �إ �إن 
�أعلن  �أن  �الإ�رص�ئيلي  للجي�س  و�صبق 
�لتاأهب  حالة  �ملا�صي،  ���ص��ب��وع  �الأ
�لذي  �لله،  حزب  من  لهجوم  حت�صبا 
عنا�رصه  �أحد  قتلت  �إ�رص�ئيل  �إن  قال 
قرب  موقع  على  ج��وي  هجوم  يف 
 20 يف  دم�صق  �ل�صورية  �لعا�صمة 
هيئة  وقالت  �جل���اري.  يوليو/متوز 
�إن  �ل��ث��الث��اء،  ���رص�ئ��ي��ل��ي��ة،  �الإ �ل��ب��ث 
�لله،  حلزب  ر�صالة  نقلت  �إ�رص�ئيل 
عدم  فيها  بلغته  �أ ثالث،  طرف  عرب 
و�أ�صافت  “�لت�صعيد”.  يف  رغبتها 
منها  م�صعى  “يف  �ل�صياق  هذ�  يف 
�حللبة  يف  �الأمني  �لتوتر  لتخفيف 
ر�صالة  �إ�رص�ئيل  نقلت  �ل�صمالية، 
�لله  ح��زب  منظمة  �ىل  �طمئنان 

�أو�صحت  ثالث  طرف  عرب  �للبنانية 
لت�صعيد  لي�صت  وجهتها  �ن  فيها 
عن  �لهيئة  تك�صف  ومل  �الأو�صاع”. 

�لثالث. �لطرف  هوية 
�للبنانية  �حلكومة  رئي�س  نّدد  بدوره 
بالت�صعيد  �لثالثاء  دي��اب  ح�ّصان 
جانب  م��ن  “�خلطري”  �لع�صكري 
غد�ة  �جلنوبية،  �حلدود  عند  �إ�رص�ئيل 
�إحباط  �الإ�رص�ئيلي  �جلي�س  �ع��الن 
�إرهابية”،  “خلية  ت�صّلل  حم��اول��ة 
باجتاه  مدفعية  قذ�ئف  باإطالق  ورده 
�حلكومة   رئي�س  �أعرب  كما  لبنان. 
�لثالثاء  �ليوم  دياب  ح�صان  �للبنانية 
م���ور  ع��ن ت��خ��وف��ه م��ن �ن���زالق �الأ
خالل  “�حلذر  ب�  مطالبا   ، ���ص��و�أ ل��الأ
�صحيفة  ونقلت  �لقادمة”.  ي��ام  �الأ

موقعها  على  �للبنانية  “�جلمهورية” 
خالل  قوله  دياب  عن  �اللكرتوين، 
يف  للدفاع  �الأعلى  �ملجل�س  جل�صة 
“�إ�رص�ئيل  �إن  �ل��ي��وم،  بعبد�  ق�رص 
جم��دد�ً  لبنان  �صيادة  على  �عتدت 
ت�صعيد  عرب   1701 �لقر�ر  وخرقت 
�أن  �إىل  ول��ف��ت  خطري”.  ع�صكري 
مهام  تعديل  �إىل  ي�صعى  “�لعدو” 
�جلنوب  يف  �لعاملة  �لدولية  �لقو�ت 
د�عيًا  �ال�صتباك،  وقو�عد  )يونيفيل(، 
�لقادمة،  ي��ام  �الأ خالل  �حل��ذر   ” �إىل 
�الأم��ور  �ن��زالق  من  متخوف  نني  الأ
على  �ل�صديد  �لتوتر  ظل  يف  لالأ�صو�أ 

�ملحتلة”. فل�صطني  مع  حدودنا 
ق/د

قامة  �إ �أ�صرت�ليا  يف  �ل�رصطة  منعت 
مقررة  للعن�رصية  مناه�صة  تظاهرة 
 6 على  �لقب�س  ل��ق��ت  و�أ �لثالثاء، 
حظر  بعدما  فيها  �مل�صاركني  من 
ب�صبب  حمكمة  ب��ق��ر�ر  �ل��ت��ج��م��ع 
�مل�صتجد  كورونا  فريو�س  تف�صي 

.)-19 )كوفيد
�صي"  ب��ي  يه  "�إ �صبكة  وذك���رت 
�لتظاهرة  من�صق  �أن  �الأمريكية 
نه  �أ م�صيفة  عليهم،  �ملقبو�س  بني 
ل��ف  �أ متظاهرين  خم�صة  تغرمي  مت 
�لقيود  خلرقهم  ����ص��رت�يل؛  دوالر 
�ل��وب��اء.  ب�صبب  �لتجمعات  على 
مفو�س  م�صاعد  �رصح  جانبه،  ومن 
ميك  ويلز"  ���ص��اوث  "نيو  �رصطة 

�صد  لي�صت  �ل�صلطات  باأن  ويلينج، 
�لق�صية  تقدر  نها  و�أ �لتظاهر،  حق 
يتعلق  �الأمر  �أن  �إال  �لتظاهرة  خلف 
�لو�صع  خ��الل  �لعامة  بال�صالمة 
ح�رصو�  �لذين  �أن  م�صيفا  �حل��ايل، 
�أن  �إىل  ي�صار  ب��امل��ئ��ات.  ي��ق��درون 
�صاوث  "نيو  يف  �لتجمعات  �أع��د�د 
�صخ�صا،  بع�رصين  مقيدة  ويلز" 
مع  بالتن�صيق  �لتظاهرة  ونظمت 
من  رجل  وهو  دوجناي  ديفيد  عائلة 
عام  يف  تويف  �الأ�صليني  �ل�صكان 
�صيدين  يف  �صجن  يف  ثناء  �أ  2015
�أ�صتطيع  "ال  م��ر�ر�  ق��ال  �أن  بعد 

. " لتنف�س �
ق/د

الكاظمي ُيهدد

بالعراق  واالأمن  متظاهرين  بني  مواجهات  يف  االإ�شابات  وع�شرات  قتلى   3

تغيري مكان عقد اأول مناظرة بني ترامب وبايدن ب�شبب كورونا

املغرب يدخل على خط حل االأزمة 
الليبية، فماذا علقت تركيا؟

زعيم كوريا ال�شمالية: 

لن تكون هناك كلمة حرب وقوة الردع 
النووية

اإ�شرائيل ُتهّدد: م�شتعّدون ل�شربة موؤملة للبنان.. 

ال�شرطة االأ�شرتالية متنع تظاهرة �شد عون ُينّدد باالعتداء االإ�شرائيلي ودياب ُمتخّوف من انزالق االأمور لالأ�شواأ
العن�شرية ب�شبب كورونا
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حممد اأركون ب�ّشر باليوم الذي تنت�شر فيه احلداثة الفكرية

حممد اأركون نحو اإعادة كتابة تاريخ الفكر 
االإ�شالمي والفكر العربي

عي�ص علجية  قراءة 
---------------- 

من  �أرك��ون  عند  �لرئي�صي  �لهدف   
�لدينية  �الأنروبولوجية  �لدر��صة 
تو�صيح  ه��و  ���ص��الم��ي  �الإ ل��ل��رت�ث 
�ملعرفة  ب��ني  �مل�صتمر  �لتناف�س 
�لعقالنية  و�ملعرفة  �الأ�صطورية 
ورو�ب��ط��ه��ا �مل��ت��غ��رية و�مل��ت��ح��ول��ة، 
�لورقة  �صاحب  ي��رى  حتليله  ففي 
عند  �ل��ف��ك��رى  �مل���������رصوع   �أن 
نقدي  منظور  م��ن  �أرك���ون  حممد 
للرت�ث  معني  ت�صور  على  ق��ائ��م 
فهو   ، �لفكري  ونتاجه  �الإ�صالمي 
جديدة  كتابة  "�إعادة  �إىل  يرمي 
و�لفكر  �الإ�صالمي  �لفكر  لتاريخ 
���ص��ا���ص��ي  �الأ و�مل��ق�����ص��د  �لعربي"، 
�مل�صاحات  تتبع  هو  �لعملية  لهذه 
جمال  عن  بعيدة  ظلت  �لتي  �خلفية 
�صئلة  �الأ فمعظم  و�لتفكري،  �لنقد 
�ل��رت�ث  على  طرحها  ينبغي  �لتي 
تدخل  �أرك��ون��ي��ة  نظر  وج��ه��ة  م��ن 
�أو  فيه"  ر  مفكَّ "�لال  د�ئ��رة  ف��ي 
فالرت�ث  فيه"،  �لتفكري  "�مل�صتحيل 
بنية  هو  �أرك��ون  حممد  عند  مثال 
�أج��ي��ال  ع��رب  ت�صكلت  ت��ر�ك��م��ي��ة 
م��ت��الح��ق��ة، وت��ت��ك��ون م��ن م��زي��ج 
ال  بطريقة  �ملتد�خلة  �ملعارف  من 
و�لب�رصي  �الإلهي  بني  فيها  يف�صل 
مرت�كمة  جمموعة  هو  �آخر  مبعنى   ،
و�حلقب  �لع�صور  م��ن  ومتالحقة 
فوق  بع�صها  مرت�تبة  هي  و  �لزمنية 
�الأر���س  كطبقات  �الآخ��ر  �لبع�س 
�الأرك��ي��ول��وج��ي��ة،  �أو  �جليولوجية 
�لعميقة،  �لطبقات  �إىل  وللتو�صل 
�الأوىل..ال  �لتاأ�صي�صية  �لقرون  �أي 
�ل�صطحية  �لطبقات  �خرت�ق  من  بد 

و�لو�صطى.. �الأوىل 
و  �ال�صالمى  للعقل  ت�صوره  م��ا  �أ
ته  ن�صاأ وكيفية  �لد�خلية  تركيبته 
�ل��ت��اري��خ  يف  ����ص��ت��غ��ال��ه  وط��ر�ئ��ق 
و�مل��ج��ت��م��ع، م��ن خ���الل در����ص��ت��ه 
�ل�صافعي،  ل��ر���ص��ال��ة  �لتحليلية 

�لعقل  �أن  �إىل  �أركون  حممد  يخل�س 
تفرع  �لكال�صيكي  ���ص��الم��ي  �الإ
ثم  متناف�صة،  �إ�صالمية  عقول  �إىل 
�إ�صالمي  عقل  �إىل  بعد  فيما  حتول 
ذ�ته  على  ومغلق  �صلب  �أرثوذك�صي 
�لعقالنية  �صفة  ن��زع  يعني  وه��ذ� 
�لفكرية  ومنتجاته  �لعقل  هذ�  عن 
�الأرثوذك�صي  �نغالقه  من  �نطالقًا 
م��وروث��ة  وق��ي��م  مبفاهيم  وت�صبعه 
ع��ن ع�����ص��ور ���ص��ي��ادة �ل��اله��وت 
حني  يف  �مليثولوجية،  و�لت�صور�ت 
�أمام  �لوحيد  �خليار  �لعقالنية   تبقى 
�نطالقته،  لتحقيق  �الإ�صالمي  �لفكر 
�صا�صيات  �أ حتطيم  �صوى  بديل  فال 
بنيته،  د�خ��ل  �الأ�صطورية  �ملعرفة 
�لطريق  �أركون  حممد  ير�صم  هنا  و 
مير  ليها  �إ �مل��رور  و  �إىل"�حلد�ثة"، 
�لن�س  �صلطة  م��ن  �ل��ت��ح��رر  ع��رب 
ث��و�ب��ت  ظ��ل��ه  يف  ت��ك��ون��ت  �ل���ذي 
�لتي  وحمدد�ته  �الإ�صالمي  �لعقل 
�ملعريف  �لنظام  بنية  منها  ت�صكلت 
�لتي  �الإ�صالمية،  �لثقافة  بناء  د�خل 
بني  �خللط  ع��دم  خ�صائ�صها  م��ن 
و�لتاريخي،  “�الأ�صطوري”  �مليثي 
�الأخالقية  للقيم  �لقطعي  �لتدعيم 
و�ل�صنة،  �لقر�آن  من  �نطالقًا  �لدينية 
�ملوؤمن  لتفوق  �لالهوتي  �لتاأكيد 
على  و�مل�صلم  �مل��وؤم��ن،  غ��ري  على 
�لعقل  وظيفة  ح�رص  �ل�صلم،  غري 
)�لن�س  �لوحي  وتاأويل  �الجتهاد  يف 
و�لرتكيز  �للغة،  تقدي�س  �ملقد�س(، 
قبل  من  �ملر�صل  �ملعنى  قد�صية  على 
�ملقد�س  تعايل  على  �لتاأكيد  �لله، 
حترير  �أي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة،  وجت���اوزه 
�الأ�صاطري  م��ن  ���ص��الم��ي  �الإ �لعقل 
ينظر  فهو  ت�صوبه،  �لتي  �لعديدة 
��صرت�تيجية  باعتباره  م�رصوعه  �إيل 
فتح  �أي  و�لتحرير،  للفتح  معرفية 
من  و   ، وحتريرها  �ملغلقة  �لعقليات 
�لذي  باليوم  يب�رص  يفتاأ  ال  فهو  هنا 

�لفكرية �حلد�ثة  فيه  تنت�رص 
�أركون  حممد  عند  �لقر�آين  �لن�س  و 
�لرت�ث  من  جزء�ً  �عتباره  من  ينطلق 

�لنقدية،  �ل��ق��ر�ءة  ي�صتلزم  �ل��ذي 
حمدد�ت  وفق  تاريخه  كتابة  و�إعادة 
�أن  مبعنى  يتبناه،  �ل��ذي  �مل�����رصوع 
ل  ت�صكَّ ن�س  من  �أكر  لي�س  �لقر�آن 
معينة  ����رصوط  �صمن  ت��اري��خ��ي��ًا 
يحفل  �لتي  �لن�صو�س  من  كغريه 
للح�صارة  �لفكري  �مل��وروث  بها 
مثل  ذل��ك  يف  مثله  ���ص��الم��ي��ة،  �الإ
�لعبا�صي  �ل�صعر  و  �أ �جلاهلي  �ل�صعر 
�لفكر  منتجات  م��ن  غريهما  �أو 
�ملختلفة..   �لع�صور  عرب  ن�صاين  �الإ
خريي  خليل  حممد  �لدكتور  �أر�د  و 
نزع  �إىل   يدعو  �أرك��ون   حممد  �أن 
من  �ل��ق��ر�آين  �لن�س  عن  �لقد��صة 
عليه،  تاريخية  ق��ر�ءة  فر�س  �أج��ل 
�لنقد  مل��ح��ك  �إخ�����ص��اع��ه  ث��م  وم��ن 
وللتحليل  �مل���ق���ارن،  �ل��ت��اري��خ��ي 
وللتاأمل  �لتفكيكي،  ل�����ص��ن��ي  �الأ
�أركون  حممد  �أن  يرى  و   ، �لفل�صفي 
�لت�صكيكيه  �لنزعة  عليه  تغلب 
يتميز  ال  �ل��ق��ر�آن  م��ن  موقفه  الأن 
�ل��رت�ث  من  موقفه  عن  �صيء  يف 
�أن  يعترب  ك��ان  و�إن  وه��و  عمومًا، 
تعني  ال  للمقد�س  �لعلمية  �لدر��صة 
من��ا  و�إ ب��ه،  �مل�س  �أو  منه  �النتقا�س 
جتلياته  لكل  �أف�صل  فهمًا  تعني 
�لفئات  لبع�س  وحتذير�ً  وحتوالته، 

�لتالعب  من  �الأ�صخا�س  بع�س  �أو 
�صلطوية.   �أو  �صخ�صية  مل�صالح  به 

يف  ي�صكك  فهو  ذل��ك  على  وبناء 
جمع  لق�صة  �الإ�صالمية  �ل��رو�ي��ة 
ميتد  �لت�صكيك  هذ�  �إن  بل  �لقر�آن، 
للقر�آن  �لر�صول  تبليغ  طريقة  �إىل 
وكتابة،   حفظًا  عنه  نقله  وكيفية 
تتطلب   �ل��ن�����س   كتابة  �إع���ادة  و 
�لتاريخية  �لوثائق  �إىل  �ل��رج��وع 
�لبحث  و  �صحتها    من  �لتاأكد  و 
�لوج�ود  ممكنة  �أخ��رى  وثائق  عن 

�مليت �لبح�ر  ك�وثائق 
ي��ة  �ل��روؤ توحيد  م��ن��ه   حم��اول��ة  يف 
�لوقوف  و  �لتوحيدية،  ديان  �الأ حول 
�لتي  �لظو�هر  حقيقة  على  كذلك 
خ�س  ب��ل  �لب�رص  جميع  ت��ط��ال   ال 
طريق  عن  �ختارهم  من  �لله  بها 
عنه  نزع  �أمكن  �إن  �لنظر  و  �لوحي  
�لتمييز  يتم  بعدما  �ملقد�س   طابعه 
لعل  و   ، و�لن�صبي  �مل��ط��ل��ق  ب��ني 
�لفكر  ت��و�ج��ه  �لتي  �مل�صكلة  ه��ي 
عدم  فى  �صا�صا  �أ تكمن  و  �الأركوين، 
قيود  عن  �ملطلق  هو  ما  بني  �لتمييز 
للتغري  �خلا�صع  غري  و�ملكان  �لزمان 
يف  �لن�صبي  و  فيهما،  �لتطور  �أو 
يف  للتغري  �خلا�صع  و�ملكان  �لزمان 

�لزمان خالل  و�لتطور  �ملكان 

املفاهيم  فيها  عر�ص  اخلرطوم،  بجامعه  اال�شالميه  القيم  فل�شفه  اأ�شتاذ  خريي  خليل  حممد  الد/�شربي  قدمها  حتليلية  وقفة  هي  
اإىل  تدعو   التي  التطبيقية،  باالإ�شالميات  تعلق  ما  وباخل�شو�ص  اأركون  حممد  اجلزائري  املفكر  عند  الفكرى  للم�شروع  اال�شا�شيه 
املنهج االركيولوجى  معتمدا يف ذلك على   ، الغرب )اال�شت�شراق(  التقليدية يف  االإ�شالمية  الدرا�شات  مع  اإحداث قطيعة جذرية 

االإن�شانية  العلوم  جمال  يف  اخلم�شينيات  منذ  تبلورت  التي  املنهجية  االأدوات  من  جمموعة  با�شتخدام  لكن  التفكيكى"  "احلفري  
ثم  وال�شيمولوجيا،  املقارن،  االأديان  وعلم  مدار�شه  بجميع  النف�ص،  وعلم  واالأنرتبولوجيا  والل�شانيات  التاريخ  من  فروعها  ب�شتى 

والفل�شفة االب�شتومولوجيا 

كرمي  و�ل�صيا�صي  �لكاتب  ق��دم   
له  عملني  �آخ��ر  ب��اجل��ز�ئ��ر  يون�س 
"جنة  ب��رو�ي��ة  م���ر  �الأ يتعلق  و 
رومان�صي  عمل  وهو  ��صطناعية" 
"من  و  �صخ�صية  بدر�ما  يتعلق 
�ملتحدة"  �الأمم  �أروق��ة  �إىل  جبالنا 
فيه  ي��ت��ن��اول  ت��اري��خ��ي  مب��ح��ت��وى 
�جلز�ئرية  �لدبلوما�صية  عبقرية 
�لكفاح  جناح  يف  �ملتفوق  ودورها 
�أجل  من  �ل�رصعي  و�لكفاح  �مل�صلح 

�جلز�ئر. ��صتقالل 
لكرمي  رو�ي���ة  الآخ���ر  فبالن�صبة 
�لتي  ��صطناعية"  "جنة  يون�س  
د�ليمان وعر�صت  د�ر  �صدرت عن 
 "Point virgule" مكتبة  يف 
در�ما  �صفحة   143 يف  ف��رتوي   ،
حد  على  وكتبها  �ملوؤلف  عا�صها 

دموعه. بحرب  قوله 
بنوبة  �ملحبوب  جنله  �أ�صيب  فقد 
و�صول  ينتظر  كان  حينما  �رصع 
للذهاب  �لر�صيف  على  �مل��ي��رتو 
يف  ف�����ص��ق��ط  ع��م��ل��ه  م��ك��ان  �إىل 
�صخ�صان  ينقذه  �أن  قبل  �حلفرة 
�آخردقيقة  يف  �أفريقي  �أ�صل  من 
و��صع  نطاق  على  �ملجال  فتح  مما 
يف  �ملقيمة  �الأفريقية  للجاليات 
ق�صة  يف  نف�صها  جت��د  و  فرن�صا 

يون�س. كرمي 
ك��م��ا ق���دم ك���رمي ي��ون�����س �أح���دث 
جبالنا  "من  ل��ه  تاريخي  ك��ت��اب 
�صدر  �ملتحدة"  �الأمم  �أروق��ة  �إىل 
�لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  ع��ن  م��وؤخ��ر� 
���ص��ه��ار  ل��الت�����ص��ال و�ل��ن�����رص و�الإ
"�إ�صاءة  نه  �أ على  تقدميه  مت  و�لذي 
تثريها  �لتي  �صئلة  �الأ جميع  حول 
�جلز�ئرية"  �لدبلوما�صية  م�صاهمة 
�مل�صلح  �لكفاح  مر�حل  خمتلف  يف 
يف  جاء  كما  �ل�صيا�صي،  و�لن�صال 
و�لوزير�ل�صابق  �ل�صفري  مقدمة 

للجامعة  �ل��ع��ام  م���ني  �الأ ون��ائ��ب 
ر�بحي. ح�صن  �لعربية 

�لعمل  ه��ذ�  يف  ل��ف  �مل��وؤ ي��ع��ود  و 
حركة  ب��د�ي��ات  �إىل  �ل��ت��اري��خ��ي 
�أدت  �لتي  �ل�صيا�صية  �ملقاومة 
متو��صل  دبلوما�صي  زخ��م  �إىل 
خالد  �الأم��ري  عهد  خالل  �صيما  ال 

.)1875-1936 (
ماي   8 جم���ازر  ي�صتح�رص  كما 
�حل��اج��ة  ع����ززت  �ل��ت��ي   1945
و�صع  من  �لذ�ت  لتحرير  �ملطلقة 
ثورة  �ندالع  �إىل  و�أدت  �مل�صتعمر 
�حلا�صم  "�لعمل  وح�صدت   1954

�جلز�ئرية". للدبلوما�صية 
�أروق��ة  �إىل  جبالنا  "من  يختتم  و 
زمني  بت�صل�صل  �ملتحدة"  �الأمم 
�لهامة  �لدبلوما�صية  ل��الأح��د�ث 
ل��ب��وم  و�أ  1962 �إىل   1919 م��ن 
�لهامة  �للحظات  يو�صح  �صور 

�جلز�ئرية. للدبلوما�صية 
عام  يون�س  ك��رمي  ُول��د  للتذكري، 
جامعة  بجاية وهو خريج  1948 يف 
�لكتب،  من  �لعديد  ولديه  �جلز�ئر 
??�إىل  نوميديا  "من  منها  �صيما  ال 
 )2012 ( وقطيعة"  �جلز�ئر-عظمة 
بو�ب �مل�صتقبل : ع�رصون  و  "على �أ
عاًما  خم�صون  �ملقاومة،  من  قرًنا 
وكذلك   )2014 �ال�صتقالل") من 
�جلغر�فيا  �أو  غرناطة  "�صقوط 
و"�أعذ�ر   )2015 ( للعامل"  �جلديدة 
�مل�صتحيل  �لن�صيان  و  �أ �ل��غ��زو 

.)2017 ("
�ل�صامية  �الإطار�ت  من  يعترب  كما 
للتكوين  وزير�  كان  حيث  للدولة 
للمجل�س  رئ��ي�����ص��ا  ث��م  �مل��ه��ن��ي 
تعيينه  قبل  �ل�صعبي  �ل��وط��ن��ي 
من�صب  يف  �ملا�صي  فرب�ير  �صهر 

�جلمهورية. و�صيط 
ق/ث

الكاتب وال�شيا�شي كرمي يون�ص يقدم 
اآخر اأعماله يف اجلزائر

�شدور اأول كتاب عن ال�شرية الذاتية للمطرب الراحل ايدير
�ل�صرية  عن  كتاب  م��وؤخ��ر�  �صدر 
�لقبائلية  �الأغنية  للمطرب  �لذ�تية 
من  �الأزيل"  "�يدير  بعنو�ن  �دي��ر 
وعلي  �عمر  �ل�صحافيني  ليف  تاأ
من  �صهرين  بعد  كا�صد  �صعيد  و 
مايو  يف  تويف  �لذي  �لفنان  رحيل 
. �صنة  �ل71  ناهز  عمر  عن  �ملا�صي 

عن  �ل�����ص��ادر  ل���ف  �مل���وؤ ي��ت��ن��اول 
�ل��و�ق��ع  و  "كوكو"  م��ن�����ص��ور�ت 
�مل�صار  و  �حلياة  �صفحة    159 يف 
يعترب  �ل��ذي  �مل��ط��رب  لهذ�  �لفني 
باللغة  �جل��ز�ئ��ري��ة  �الأغ��ن��ي��ة  �صفري 
�أغانيه  جالت  و�ل��ذي  �المازيغية 
�ملطربني  كبار  د�ءها   �أ و�أعاد  �لعامل، 

. �لوطن  خارج  و  د�خل 
�ىل  �ل�صحفي  �لعمل  هذ�  ويطمح 
�لفنان  مب�صار  �لتعريف  يف  �الإ�صهام 
و  قربائه  �أ �صهاد�ت  �إىل  ��صتناد� 
م��ق��االت  ج��ان��ب  �ىل   ، �أ���ص��دق��ائ��ه 
و  �ذ�ع��ي��ة  م��ق��اب��الت  و  �صحفية 

�لفنان. مع  �أجريت  تلفزيونية 
وق��د ����ص��ت��ع��اد �ل��ك��ات��ب �ل��رو�ئ��ي 
وّقع  �لذي  خ�رص�  يا�صمينة  �لكبري 
�دير  مع  �الأول  لقاءه  �لكتاب  مقدمة 
�لقرن  من  �ل�صبعينات  بد�ية  يف 
�لثورة  ���ص��ب��ال  �أ مبدر�صة  �ملا�صي 
�لفنان  د�ء  �أ �إط���ار  يف  بالقليعة 

�لوطنية. للخدمة 
 50 بعد  خ�رص�  يا�صمينة  ماز�ل  و 
بذكريات  يحتفظ  �لزمن  من  �صنة 
�ملدر�صة  تنظيم  بينها  من  �لفنان  مع 
���رص�ف  �إ حت��ت  �لغناء  يف  مل�صابقة 
با�صم  فنيا  �مل�صهور  �رصيط  حميد 
عن  ذكرياته  يف  يحتفظ  كما  �دير. 
ورجل  متميز  فنان  �صورة  �ملطرب 
وكرمي  �لفنية  قامته  رغم  متو��صع 

�صديق. وكذ� 
يعترب  ل��ف  �مل��وؤ ل��ه��ذ�  تقدميه  يف  و 
ورفيق  �مل��ط��رب  ح�صالف  ع���زوز 
�ىل  ي�صتند  �لكتاب  �ن  �دي��ر  درب 
�هم  ت��ربز  متينة  �و  ق��وي��ة  وث��ائ��ق 
�أو�صل  �لذي  �لفنان،  جناح  عو�مل 
وحاول  �لعامل  �ىل  �الأج��د�د  �صوت 
�لتي  �لذ�تية  �ل�صرية  ه��ذه  لفا  موؤ
�لتوقف  �صحفي،  باأ�صلوب  كتبت  
ميزت  �لتي  �ملحطات  �أهم  عند  مليا 
و  �ل�صهرة   نحو  طريقه  يف  عمله 

. �لعاملية 
�لفنان  �صرية  �لكتاب  ي�صتعر�س 
�ث  ق��ري��ة  يف  طفولته  م��ن  ب���دء� 
يف  لي�صاحبه  وزو(  )تيزي  حل�صن 
�لدر��صة  مقاعد  من  خطو�ته  باقي 
حيث  �لعا�صمة،  باجلز�ئر  �جلامعية 
 1970 يف  �جليولوجيا  علم  در���س 

�لتي  �لفنية  مو�هبه  معه  حامال 
كانت  حيث  �ملتو�صطة  يف  ه��ا  ب��د�أ
�لغيتارة  �وت��ار  ��صابعه  ت��د�ع��ب 

. �ملزمار  على  ويعزف 
�ل��غ��و���س يف  �ل��ك��ات��ب  ي��و����ص��ل  و 
يف  للعي�س  �نتقل  �لذي  �لفنان  حياة 
حمال  ميلك  و�لده  كان  و  �لعا�صمة 
تلك  يف  و  �لتذكرية.  �لتحف   لبيع 
بدرو�س  �هتمامه   �دير  �أبدى  �لفرتة 
يقدمها  كان  �لتي  �المازيغة  �للغة 
معمري  مولود  �جلامعي  و  �لكاتب 

.)1917-1989 (
�دير  لعالقة  �ي�صا  �ملوؤلف  ويتطرق 
ظروف  و  �لهجرة  مثل  هامة  مب�صائل 
غ��ادر  �ن��ه  حيث  �مل��ه��اج��ري��ن  ح��ي��اة 
�ي�صا  يتحدث  و   .  1975 يف  �جلز�ئر 
عادلة  ق�صايا  �جل  من  ن�صاله  عن 

�الهتمام  على  �ل�صباب  ت�صجيعه  و 
. �ملو�صيقي  بالرت�ث 

وم��ن ب��ني �مل�����ص��ائ��ل �ل��ت��ي ذك��ره��ا 
�لذي  �دي��ر  �لفنان  وق��وف  �لكتاب 
 " و  ب"�ملتو��صع"  �لكاتب   و�صفه 
�ل�صباب  �ملغنيني  جانب  �ىل   " �لكرمي 

�لغازي. و  مك�صة  �لقادر  عبد  مثل 
�فكار  �ىل  �ي�صا  �لكتاب  ���ص��ار  و�أ
�مل�صائل  عديد  بخ�صو�س  �لفنان 
�المازيغية  �للغة  و  �لهوية  مثل 
 . وغ��ريه��ا  �ل�صيا�صية  �حل��ي��اة  و 
�لذ�تية  �ل�صرية  ه��ذه  تقرتح  كما 
ل�صاحب  خمتارة  ن�صو�صا  للقارئ 
ينوبا"  "�بابا  �مل�صهورتني  �الغنيتني 
 2 يف  �ملنية  و�فته  �لذي  "��صندو"  و 

بباري�س. �ملا�صي  ماي 
ق/ث
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة 

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة 
م�شلحة التنظيم العام   

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة واملهن املنظمة

اإن وايل والية ورقلة :
وباقرتاح من ال�شيد : مدير التنظيم وال�شوؤون العامة  يقرر مايلي  :  

املادة االأوىل : يفتح حتقيق عمومي ببلدية اأنقو�شة حول موجز التاأثري على البيئة اخلا�ص مب�شروع اإن�شاء حمطة متعددة اخلدمات لفائدة ال�شيد : مليني 
عثمان الكائنة مبحاذاة الطريق الوالئي 202  مابني النقطتني Pk 17 /18  بالق�شم 15 جمموعة امللكية رقم 94 بلدية اأنقو�شة دائرة اأنقو�شة والية 
ورقلة .وذلك ملدة 15 يوما ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار . املادة 02 : يعني ال�شيد : عانو احلاج بوحف�ص مهند�ص دولة يف الت�شيري احل�شري 
التعليمات يف جمال تعليق ون�شر هذا   بال�شهر على احرتام  التقني واحل�شري يكلف  الت�شيري  �شامي يف  ال�شيد دبالو حممد تقني  اأو  لالإدارة االإقليمية 
القرار  وكذا فتح �شجل مرقم وموؤ�شر عليه جلمع اآراء املواطنني حول امل�شروع خالل مدة التحقيق يف االأوقات واالأماكن املحددة . كما يكلف باإجراء 
كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�شيح العواقب املحتملة  للم�شروع على البيئة . املادة 03 : يعلق هذا القرار مبقر الوالية ، 
مقر دائرة اأنقو�شة ، مقر بلدية اأنقو�شة  ومكان موقع امل�شروع كما ين�شر يف جريدتني يوميتني وطنيتني على نفقة �شاحب امل�شروع .  املادة 04 : يو�شع 
موجز التاأثري على البيئة و�شجل التحقيق العمومي على م�شتوى بلدية اأنقو�شة  املادة 05 : يحرر املندوب املحقق عند نهاية مهمته حم�شرا يحتوي على 
تفا�شيل حتقيقاته واملعلومات التكميلية  التي يجمعها ثم ير�شله اإىل ال�شيد الوايل عن طريق ال�شيد رئي�ص املجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية 
اأنقو�شة  حتت ا�شراف ال�شيد : رئي�ص دائرة اأنقو�شة مدعما براأيه ال�شريح حول هذا امل�شروع. املادة 06 : يكلف ال�شادة : االأمني العام 
للوالية ، مدير التنظيم وال�شوؤون العامة ، مدير البيئة ، مدير ال�شناعة واملناجم ، مدير احلماية املدنية ، قائد املجموعة االإقليمية 
للدرك الوطني ، رئي�ص اأمن والية ورقلة ، رئي�ص دائرة اأنقو�شة ، رئي�ص  املجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية اأنقو�شة واملندوب املحقق كل يف 

 التحرير 2020/07/29 دائرة اخت�شا�شه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�شر يف ن�شرة القرارات االإدارية لوالية ورقلة .

قرار رقم : 1069 املوؤرخ يف :15 جوان 2020
يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول موجز التاأثري على البيئة اخلا�ص مب�شروع اإن�شاء حمطة 
 202 الوالئي  الطريق  مبحاذاة  الكائنة  عثمان  :مليني  ال�شيد  لفائدة  اخلدمات  متعددة 
مابني النقطتني Pk 17 /18 بالق�شم 15 جمموعة امللكية رقم 94 بلدية اأنقو�شة دائرة 

اأنقو�شة والية ورقلة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية غرداية   

دائرة متليلي ال�شعانبة  
بلدية متليلي ال�شعانية  

رقم : 10 /2020
                 و�شل اإ�شهار خا�ص بتاأ�شي�ص جمعية حملية 

املودعة  �شينا   بن  ملدر�شة  التالميذ  اأولياء  جمعية   : امل�شماة 
07/07/2019 رئي�ص اجلمعية : حلر�ص ر�شوان   : بتاريخ 
 : مقرها  الكائن  مبتليلي    28/06/1980  : بتاريخ  املولود 

ذات املوؤ�ش�شة بحي 08 ماي 1945

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية: ادرار
دائرة: اولف

بلدية : متقطن
الرقم: 005 / 2020

و�شل الت�شريح بتجديد الهيئة التنفيذية وتعديل القانون االأ�شا�شي
18 �شفر عام  املوؤرخ يف   06/12 القانون رقم  18 من  املادة  طبقا الأحكام 
اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق  هـ   1433
19 جويلية 2020 منح و�شل الت�شريح بتحيني الهيئة التنفيذية و ا�شتالم 
مذكرة التعديالت على قانونها االأ�شا�شي للجمعية البلدية امل�شماة اجلمعية 
رقم:  حتت  امل�شجلة  اخلنو�شي  احمد  موالي  �شيدي  ال�شيخ  زاوية  اخلريية 
2013/07 بتاريخ:2013/05/30 املقيمة بـ: حي اخنو�ص بلدية متقطن 
دائرة اأولف والية ادرار رئي�ص اجلمعية : ال�شيد / العلوي حممد بن عبد 

الرحمن بن هيبه املولود يف 1974/07/05 باولف .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية: اأدرار
دائرفنوغيل

بلديةت/ فنوغيل
 الرقم: 01/ 2020

                                     و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�ص جمعية حملية
ل  1433املوافق  عام  18�شفر  يف  املوؤرخ   12_06 رقم  القانون  مبقت�شى 
2020 ت�شليم   01  / 29 12يناير2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا يوم: 
الت�شر�شح بتاأ�شي�ص اجلمعية املحلية امل�شماة: ا�شم اجلمعية /   جمعية فقارة 
ال�شاهلة ق�شر مكرة  الكائن مقرها /  القاعة  املتعددة  الن�شاطات  بق�شر  
رئي�ص   / مالحظة  ادرار   والية  فنوغيل  دائــرة  فنوغيل   بلدية  ملن�شور  
اجلمعية  ملزم باجناز  خامت  م�شتطيل  ال�شكل  يحمل  املوا�شفات  التالية 1- 

ا�شم اجلمعية 2- رقم وتاريخ االعتماد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ادرار 
دائرة ادرار

بلدية ; اوالد احمد تيمي 
م�شلحة التنظيم وال�شوؤون العامة

 الرقم 66 / 2020
                              و�شل ا�شتالم التبليغ  بتغيري الهيئة التنفيذية

 12 ل  املوافق   �شفر1433   18 يف  املــوؤرخ   12/06 رقم  القانون   الحكام  طبقا 
2020ا�شتالم  جانفي   29 اليوم  هــذا  مت  باجلمعيات  واملتعلق  يناير2012 
الهيئة  ت�شكيلة  بتغيري   املتعلقة   12/10/2019 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكراتة 
يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�شتالم   06/2020  /  05 اليوم  هذا  مت  التنفيذية  
/ 27 /01/2020 حتت رقم 66 /2020 املتعلقة  بتغيري ت�شكيلة الهيئة التنفيذية 
للجمعية   البلدية امل�شماة / اجلمعية البيئية  للمحافظة  على البيئة  ل�شالمة املجتمع  
بلدية اوالد احمد تيمي  امل�شجلة حتت رقم 0018ريخ29/01/2015 املقيمة 
.مبحل ال�شيد ديداوي احمد ق�شر بوزان بلدية اوالد احمد تيمي -والية ادرار

يرتا�شها ال�شيد / ديداوي احمد
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عظمة املفاو�ص اجلزائري 
اأثناء اتفاقية اإيفيان 

1.   جت�ّصدت عظمة 
�جلز�ئري  �ملفاو�س 
�إيفيان  �تفاقية  يف 
هامتني  نقطتني  يف 
وحدة  �أّوال:  وهما: 
�جلز�ئري.  �ملجتمع 
وث���ان���ي���ا: وح���دة 

�لرت�ب �جلز�ئري.
ب��ف�����ص��ل     .2
�جلز�ئري  �ملفاو�س 

حيث  من  موحدة  �ملفاو�صات  من  �جلز�ئر  خرجت 
وموحدة  طائفة.  وال  �نق�صام  اليوجد  حيث  �ملجتمع 
من حيث كامل �لرت�ب �لوطني حيث اليوجد �نف�صال 

جغر�يف وال مطالب جغر�فية على ح�صاب �جلز�ئر.
3.   لو بقي �جلز�ئري طو�ل حياته يثني على �ملفاو�س 
�جلز�ئري ملا ��صتطاع �أن يرّد له ف�صله �لذي حّققه له 

من وحدة �ملجتمع �جلز�ئري ووحدة �لرت�ب �جلز�ئري.
4.    يبدو يل �أّن نقطة "�لتعاون �لثقايف مع فرن�صا" 
ي�صتطع  ومل  ز�ل��ت  وما  �جلز�ئر  على  �صلبا  �أّث��رت 
�الآن  حلّد  �أعرف  وال  مقاومتها.  �جلز�ئري  �ملفاو�س 
"كلمات  �ل�صلوع  بني  ويل  بط.  بال�صّ �الأ�صباب 
منها  �لتاأكد  لدرجة  ت�صل  مل  كالكلمات"  لي�صت 

و�لبوح عنها.
5.   دخل �ملفاو�س �جلز�ئري من باب �لقّوة وهو ميلك 
�لثورة �جلز�ئرية وم�صاندة �ملجتمع �جلز�ئري و�لتاأييد 
�لعربي و�لدويل ويقف على �أر�صه وبني �أبنائه ودعم 

جري�نه.
6.   دخل �ملفاو�س �لفرن�صي �ملجرم �ملحتّل وهو يئّن 
و�أرقام  و�ملجاهدين،  �ل�صهد�ء  �أ�صيادنا  �رصبات  حتت 
خزينة  ت�صتطع  �لتي مل  �ملادية  و�خل�صائر  �لقتلى،  من 
�مل�صتدمر �لفرن�صي مو�جهتها، ورف�س دويل، و�إعالم 
�أخرج ف�صائحه للعاملني، ومل يكن له بّد �إاّل �أن يطلب 

�لتفاو�س وير�صخ ملائدة �ملفاو�صات.
�جلز�ئرية.  للثورة  تعود  �جلز�ئري  �ملفاو�س  قّوة     .7
�لفرن�صي  �مل�صتدمر  على  يفر�س  �أن  له  كان  وما 
�جللو�س ملائدة �ملفاو�صات لوال �لثورة �جلز�ئرية �لتي 
فر�صت نف�صها على �مليد�ن باعتبار مائدة �ملفاو�صات 
ر��صخة  دولية  قاعدة  وهذه  للميد�ن.  �نعكا�س  هي 

ثابتة يف كّل �حلروب ويف كّل �ملفاو�صات.
تنازل  �جلز�ئري  �ملفاو�س  لكن  قائل:  يقول  قد     .8
كّل  نقول:  �لفالنية.  و�لنقطة  �لفالنية  �لنقطة  يف 
�أكرب  على  تبنى  �لتاريخ  وعرب  �لدولية  �ملفاو�صات 
�ملو�صوع  هذ�  يف  و�ملهم  �لتنازالت.  و�أقّل  �ملكا�صب 
�أّن �ملفاو�س �جلز�ئري مل يخن �صعبه ومل يخن �جلز�ئر 
وجنوب  �صمال  �إىل  �جلز�ئر  تق�صيم  بقّوة  ورف�س 
متقاتلة  طو�ئف  �إىل  �جل��ز�ئ��ري  �ملجتمع  وتق�صيم 
موحدة  و�حدة  �جلز�ئر  تبقى  �أن  على  و�أ�رّص  متناحرة 
من  وهذه  موحد�.  و�ح��د�  �جلز�ئري  �ملجتمع  ويبقى 
على  �جلز�ئري  �ملفاو�س  بها  �متاز  �لتي  �ملز�يا  �أعظم 

�لكثري من �ملفاو�صني �لذين �صهدهم �لتاريخ.
9.   مايجب �لرتكيز عليه يف هذ� �ملقام �أّن �ال�صتدمار 
و�لعّدة  �لعدد  حيث  من  قويا  كان  �ملجرم  �لفرن�صي 
�جلز�ئرية  �لثورة  مقارنة  بحال  ميكن  وال  و�لقّوة 
باال�صتدمار �لفرن�صي من حيث �لعدد و�لعّدة. و�ملجرم 
�ملفاو�س  فاإّن  �جلز�ئري  مع  يتفاو�س  حني  �لفرن�صي 
�جلز�ئري يف هذه �حلالة يعترب قويا وبال�صهادة �لفعلية 
ذ�تها  بحّد  �ل�صهادة  وهذه  �لفرن�صي.  للعدو  �لر�صمية 

ت�صاف لعظمة �ملفاو�س �جلز�ئري.
10.  بقيت نقطة �أحتّدث عنها الأّول مّرة وهي: قر�أت 
الأ�صيادنا  وجل�صت  و�لفرن�صيني  للجز�ئريني  �لكثري 
على  ماقدرت  و�أدّون  ل�صهاد�تهم  �أ�صتمع  �ملجاهدين 
هناك  �أّن  �أ�صمع  ومل  �أقر�أ  مل  �لنتيجة:  وكانت  تدوينه 
ن�صخة �رصية التفاقية �إيفيان وكّلهم ودون ��صتثناء – 
قاطع  وب�صكل  يكّذبون  ��صتثناء-  ودون  كّلهم  �أقول 
وال  �إيفيان.  التفاقية  �رصية  ن�صخة  هناك  �أّن  م�صاألة 

ن�صهد �إاّل مبا قر�أنا ومبا �صمعنا.
عنهم  �لله  ور�صي  �ل�صهد�ء  �أ�صيادنا  �لله  رحم    .11

و�أر�صاهم.

بقلم /معمر حبـار

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

بنيامني  �لفرن�صي  �مل��وؤرخ  �أد�ر  لطاملا   
�حلركة  ب��ح��وث  يف  �ملخت�س  �صتور� 
"�رص�ع  ب�:  ي�صمى  ما  �جلز�ئرية   �لوطنية 
يف  طبيعي  �أم��ر  باعتبارها  �لقوميات"، 
حد  �إىل  و�صلت   ، �لدولية  �ل�صيا�صات 
��صتعال حروب طاحنة بني �لدول، كما هو 
فرن�صا  بني  و  فرن�صا،  و  �ملانيا  بني  �ل�صان 
�صتور�  بنيامني  �هتمام  لعل  و  �جلز�ئر،  و 
يعود  �جلز�ئرية  و  �لفرن�صية  بالقوميتني 
من  فبالرغم  فرن�صي،   جز�ئري  لكونه 
�أنه ينتمي �إىل �لطائفة �ليهودية، فهو من 
�أبناء  من  و�حد�  يعد  �ملن�صاأ  و  �ملولد  حيث 
مدينة ق�صنطينة ، ولد فيها عام 1951 �أي 
�أول  ثورة  �ندالع  قبل ثالث �صنو�ت من 
كان  �صنه  �صغر  رغم  و   ،1954 نوفمرب 
كثري �لت�صاءل حول ما يحدث بني �جلز�ئر 
و فرن�صا، فكانت جل بحوثه حول �حلركة 
�لوطنية �جلز�ئرية و �لتعمق يف جذورها و 
�أبرز  �لقادة و �لزعماء �جلز�ئريني،  من هم 
كما كان �هتمامه بالظاهرة "�مل�صالية" من 
�حلاج  م�صايل  حول  �أ�صدره  كتاب  خالل 
�لرئي�س  من   كل  �لكتاب  مقدمة  كتب   ،
حممد  �مل��وؤرخ  و  بلة  بن  �أحمد  �ل�صابق 

حربي.
عمل �ملوؤرخ بنيامني �صتور�  كباحث مبعهد 
باري�س  بجامعة  �أوروب��ا  �لعربي  �ملغرب 

لل�صعب  ملا يحدث  متاأثر�  جّد  و كان   ،08
قمع  و  تعذيب  عمليات  من  �جل��ز�ئ��ري 
كانت  و  �لفرن�صي،  �الإ�صتعمار  طرف  من 
�لفرن�صية  �ل�صلطات  تثري غ�صب  مو�قفه 
�صاأنه �صاأن باقي �ملثقفني �لفرن�صيني �لذين 
�لق�صايا  �أج��ل  من  للح�صار  تعر�صو� 
�لثالث  بالعامل  يعرف  كان  وما  �لعادلة، 
�لذي  مندور  �أندريه  �صارتر،  بول  كجون 
رفع حتية �ملقاومة �جلز�ئرية ، هرني عالق 
�أجل  "من  كتاب  �صاحب  فرجا�س  جاك  و 
جميلة بوحريد" و مثقفون �آخرون �جتمعو� 
�صكلو�  و  �جل��ز�ئ��ر   يف  �ل�صلم  �أج��ل  من 
�أجل و�صع حد للقمع،  "حربا كتابية" من 
�ن  يت�صور  �صتور�  بنيامني  يكن   مل  
�صت�صل  فرن�صا  و  �جلز�ئر  بني  �لعالقات 
يف يوم من �الأيام �إىل �لتخل�س من �أعباء 
و �أثقال �لتاريخ، و هذ� بالن�صبة له �صعب 
جر�حات  و  �صدمات  هناك  الأن  حتقيقه، 
بعد.  فمن وجهة نظره  تندمل  عميقة مل 
هو،  و رغم �عرت�فه باأن  �أول نوفمرب يعترب 
تاريخ �لقطيعة مع �لعهد �لكولونيايل، �إال 
يقول  كما  بالذ�كرة  �ملرتبطة  �مل�صاكل  �أن 
�إمنا تندمل  ال يكفي عمل �ملوؤرخني حللها، 
هذ�  و  �الأجيال،  و  �لزمن  بتعاقب  �جلر�ح 
له  يح�صب  كان  �إن  يدري  �أحد  ال  موقف 
مب�صاألة  تعلق  ما  خا�صة  عليه،  يح�صب  �أو 
�إىل  وقفو�  �لذين  �حلركى  ملف  و  �ليهود 
�لفرن�صي كان متحفظ جد�  جانب �جلي�س 
و  �ل�صاأن  هذ�  يف  �صوؤ�ل  له  وجه  عندما 
هذ�  الأن   ، باخليانة  �تهامهم  ميكن  ال  قال 
�أثناء �حلروب ، وهو بالتايل ي�صري  يحدث 
"لو  ق��ال:  �ل��ذي  كامو�  �ألبري  نهج  على 
�أّمي"  �أّمي الأخرتت  و  �لعد�لة  بني  خريت 
حول  �أي�صا   مو�قف  �صتورة  ولبنيامني   ،
فرن�صا،  �إىل  �جلز�ئرية  �لهجرة  موجات 
وقد ذكر  �أربع موجات، حيث قال: كانت 

لدينا عدة موجات من �لهجرة �إىل فرن�صا: 
�لكال�صيكية،  �لعاملة  �لطبقة  من  �الأوىل 
�لقبائل يف ثالثينيات  خا�صة من منطقة 
خالل  ثانية  موجة  ثم   ، �ملا�صي  �لقرن 
خالل  ثالثة  موجة  و  �جلز�ئرية،  �حل��رب 
ر�بعة  موجة  �أخ��ري�ً  و  �ال�صتعمار،  �إنهاء 
يف  قلياًل  موثقة  لكنها  معروفة،  غري 
�الإ�صالميني،  ظهور  بعد  �لت�صعينيات، 
�لتي  �الأهلية  �حلرب  �إىل  منه  �إ�صارة  يف 
و   . �لنظام  و  �لفي�س  جماعة  بني  د�رت 
�إن كان بنيامني �صتور� غلب عليه �لتحيز 
�لظاهر لليهود و ر�صم لهم �صورة مثالية، 
ما�صيا�س  �أنريكو  �ليهودي  �ملغني  فاإن 
لكل  �ملدعمني  من  �أن��ه  بحكم  �أخطرهم 
م�صاركات  له  كانت  و  �صهيوين،  هو  ما 
 1973 و   1963 �أكتوبر  حرب  يف  قوية 
بغنائه يف �صفوف �جلنود �ل�صهاينة لرفع 
معنوياتهم بعد تكوين "�إ�رص�ئيل �لكربى" 
من موريتانيا �إىل �لعر�ق..، و بالعودة �إىل 
�لقا�صي ب�صعوبة  موقف بنيامني �صتور� 
الأن  �لتاريخ،  �أثقال  و  �أعباء  من  �لتخل�س 
مل  عميقة  ج��ر�ح��ات  و  �صدمات  هناك 
�جلز�ئري  �ل�صعب  ز�ل  ما  بعد،  تندمل 
يتذكر �حلادثتني �لتي �آملته  كثري� و جرحته 
يف �لعمق، �الأوىل تتعلق بالزيارة �لتي قام 
�إىل  �صري�ك  جاك  �لفرن�صي  �لرئي�س  بها 
2003 و ��صطحابه معه  �جلز�ئر يف �صنة 
و�حد� من �ملرفو�صني و �ملغ�صوب عليهم 
�ملحاربني  قدماء  وزي��ر  وهو  �جلز�ئر  يف 
مكا�رصة،  حمالوي  �حلركي  �لفرن�صيني، 
غري �أن هذ� �حللم مل يتحقق، حيث لقي هذ� 
�خلرب ��صتنكار� �صعبيا لدى �صكان مدينة 
جلنة  ت�صكيل  �إىل  بهم  دفع  مما  ق�صنطينة، 

مناه�صة للتطبيع مع �ليهود..
�لثانية  يف عهد �لرئي�س �ملخلوع عبد   و 
�لرئي�س  دعوته   �إث��ر   بوتفليقة  �لعزيز 

لزيارته  �صاركوزي  نيكوال  �لفرن�صي 
ق�صنطينة   مدينة  �إىل  ثمة  من  و  �جلز�ئر 
�الثنان  قاما  و   2005 دي�صمرب   06 يف 
بزيارة فيالج �ليهود بحي �صيدي مربوك 
�الأعلى و �ملناطق �لتي ي�صكن بها �ليهود، 
و قبل �لزيارة كان �ملغني �ليهودي �أنريكو 
ما�صيا�س قد خرج عن �صمته ليعلن ب�صاأن 
�لفرن�صي  �لرئي�س  قبل  من  ��صطحابه 
�لذي  حلمه  يحقق  و  �صاركوزي  نيكوال 
ر�وده يف زيارة م�صقط ر�أ�صه ، بعدما وجه 
له رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة 
�لعالقات  �إطار  يف  �جلز�ئر  لزيارة  دعوة 
�لدبلوما�صية بني �جلز�ئر وباري�س.�ملالحظ 
�أن هذه �لعالقات �لدبلوما�صية �لتي تربط 
لل�صلطات  �لطريق   ، مهدت  �لبلدين  بني 
من  فقدته  ما  بع�س  الإ�صتعادة  �لفرن�صية 
بنيامني  �مل��وؤرخ  تكليف  خالل  من   ، قوة 
�لرئي�س   طرف  من  �لذ�كرة  مبلف  �صتور� 
�أجل  من  م��اك��رون  �إميانويل  �لفرن�صي 
�لفرن�صي  �ل�صعبني  بني  "�مل�صاحلة  تعزيز 
و �جلز�ئري"  �أي �إمكانية جتاوز �جلز�ئريني 
عن  �عتذ�رها  فرن�صا  بتقدمي  مطلبهم 
�صنة،   132 طيلة  �رتكبتها  �لتي  �جلر�ئم 
�جلز�ئري  �لرئي�س  كلف  �لذي  �لوقت  يف 
�صيخي  �ملجيد  عبد  تبون  �ملجيد  عبد 
�ملكّلف  �جلمهورية  م�صت�صار لدى رئا�صة 
�لوطنية،   و�لذ�كرة  �لوطني  باالأر�صيف 
لكن و كما يقال لل�رص�ع حدود، وخطوط 
ذ�ك،  �أو  �لطرف  هذ�  بتنازل  تقبل  حمر�ء، 
و يبقى �ل�صوؤ�ل حول من يدير هذه �للعبة 
�أمام  �رص�عاتها؟  حم��اور  يف  يتحكم  و 
مطالب �حلق يف �لعودة و ��صتعادة �الأقد�م 
ع�صية  تركوها  �لتي  ممتلكاتهم  �ل�صود�ء 
�الإ�صتقالل، �أم �أن قوميات �أخرى �صتظهر 

و بظهورها تتك�رص كل �حلو�جز؟

اليهودي ابن مدينة ق�شنطينة.. بنيامني �شتورا و �شراع القوميات
يف ظل التواجد اليهودي باجلزائر اأجنبت مدينة ق�شنطينة من رحمها اأبناًء هم من اأ�شل يهودي و بحكم مولدهم فهم ُيْح�َشُبون على مدينتهم 
"االأم" التي اأجنبتهم و علمتهم يف مدار�شها ، و من الذين ولدوا يف مدينة ق�شنطينة  اليهودي اإيلي غزالن الذي تتلمذ على يد رئي�ص احلكومة 
املوؤقتة فرحات عبا�ص، و الفنان اأنريكو ما�شيا�ص، و بنيامني �شتورا الذي در�ص تاريخ املغرب العربي و تاريخ اال�شتعمار الفرن�شي، و غلبت 

كتاباته يف احلركة الوطنية اجلزائرية.

بقلم / كرمي تقلميمت
----------------

بتلك  لي�س  بامل�صوؤولية  فاالإح�صا�س   
�ملجتمع  ك��ان  �لتي  �لفكرية  �لطريقة 
�ملختلفة ذ�ت  �لق�صايا  بها حيال  يت�رصف 
�ل�صاأن �لعام، فاملعطيات �حلالية و�ملتجددة 
تقود  �لع�رصي  منطها  ويف  �أ�صلوبها  يف 
فكرية  باجتهاد�ت  يقوم  الأن  �الن�صان 
كل  مع  �لتعاطي   خاللها  من  يحاول 
�لدر�ية  من  بنوع  �حلديثة  �ملتغري�ت  
معها  يتكيف  الأن  توؤهله  �لتي  �لكاملة 
قد  �ملعطيات  فهذه   ، مبا�رص  ب�صكل 
و�أدخلت  �أزمة كورونا  بعد  تغريت كثري� 
�الأفر�د  �صلوكيات  على  عميقة  تغري�ت 
و�ملجتمعات ، مما يفتح �أبو�با و��صعة نحو 
�لنمط  عن  جذريا  تختلف  ة  جديد  �أفاق 
تتعامل  �الإن�صانية   كانت  �لتي  �لتقليدي 
يفر�س  �لذي  �لتاأمل  ،�إن  �الأزمة  قبل  به 
تلك  �العتبار  بعني  ياأخذ  �أن  يجب  نف�صه 
�لعو�مل �ملوؤثرة و�مل�صببة الأي تغري حمتل 
 ، �لبعيد  �أو  �لقريب  �مل�صتقبل  �لوقوع يف 

وهو ما ي�صتدعي بال�رصورة توظيف كل 
معلوماتية  قاعدة  لبناء  �ملمكنة  �لطاقات 
وهذ�   ، �لب�رصية  �حلياة  جو�نب  بكل  حتط 
يقودنا للقول �أن �لتغري�ت �جلديدة تختلف 
�لعقود  يف  �ملعروفة  تلك  ع��ن  ج��ذري��ا 
�ملا�صية �أين ��صتطاع �الن�صان �أن ي�صع لها 
بها  متكن  عالجية   وو�صفات  حمدود�ت 
�أن يخفف من حدة �ل�صدمات ومن حتديد 
�لقادمة حتمل  و�ل�صنو�ت   ، تاأثريها  نطاق 
�حلالية م�صتقبال  �ملعطيات  بالرتكيز على 
�لذي  �لعلمي  �لتقدم  من  يجعل  جمهوال 
بلغته �لب�رصية �صئيل جد� ، و�أن �مل�صتوى 
�ملنظومة   من  جزء�  ي�صكل  �لذي  �ملعريف 
حتتاج  قد  لالإن�صان  و�لثقافية  �لفكرية 
�مل�صنية  و�جل��ه��ود  �لعمل  من  للمزيد 
تلك  على  �لتعرف  عتبة  �إىل  للو�صول 
�لكونية  �ملنظومة  تز�ل  ما  �لتي  �ملجاهيل 
�لبحث  �ن   ، �لد�م�س  جزئها   يف  تذخرها 
يقت�صي  �لقادم  �مل�صتقبل  عن  و�لتحري 
بتغيري �الأ�صاليب �لفكرية و�عتماد �أدو�ت 
�الأقل  على  ..حتى  وع�رصنة  حد�ثة  �أكر 
تتغلب  �أن  �الإن�صانية  �ملجتمعات  تتمكن 

نف�صها  تفر�س  �لتي  �لتحديات  على 
�الأ�صاليب  تلك  بني  ومن   ، �كرب  ب�صكل 
هو جعل من �مل�صوؤولية �جلماعية و�لفردية 
توؤ�ص�س  �لتي  �الإن�صانية  �لثقافة  من  جزء 
�أدو�ت  �لب�رص  من  جتعل  متينة   لقاعدة 
وجه  يف  و�صلبة  و�ملتانة  بالقوة  تتميز 
�ملوؤ�رص�ت  وح�صب   ، �لقادمة  �لتغري�ت 
ق�صاوة  �أ�صد  �صيكون  �لعامل  فاإن  �لر�هنة 
�لتي  �لو�صعيات  تلك  �أمام  م�صقة  و�أكر 
�لتي  �ل�صلبية  �مل��وؤث��ر�ت  ج��ر�ء  �صتنتج 
�صبيل  لها مثل  على  �صببا  �الن�صان  كان 
فهذ�   ، �حلر�ري  �الحتبا�س  فقط  �الإ�صارة 
غريبة   طبيعية  مفاجاآت  �صيحمل  �الأخري 
�الأطو�ر ح�صب ما تنباأ به �أهل �الخ�صا�س 
، منها �لتغري�ت �جلوية �مل�صطربة ، نق�س 
�لرب�كني  عودة   ، و�لباطنية  �الأمطار  مياه 
نتيجة  �ملدمرة  �ل��زالزل   ، ن�صاطها  �إىل 
�لتكتونية  لل�صفائح  �مل�صتمرة  �حلركة 
ما  �لتي  �الأم��ور  من  وغريها  ،و�الأوب��ئ��ة 
�لتي  �ملجاهيل  خانة  يف  موؤ�رص�تها  تز�ل 
،  �صوء هذه  باكت�صافها  �لعلم  يتمكن  مل 
و�الأخ��رى  �لفينة  بني  �لو�قعة  �ملتغري�ت 

لها  م�صتعد�  يكون  الأن  باالإن�صان  تدفع   ،
يتطلب  مما   ، �ملتاحة  �الإمكانات  ح�صب 
وتكنولوجيا  فكريا  �إ�صافيا  عمال  منه 
�لتي  �لقدرة  من  م�صتوى  �إىل  للو�صول 
ت�صمح له للوقوف يف وجه �الأ�صباب �لتي 
عن�رص�  منه  جتعل  الأن  نف�صها  تفر�س 
�لب�رصية  حلماية  �الأ�صا�صية  �لعنا�رص  من 
مرة  فاحلقيقة   ، و�الن��دث��ار  �ل���زو�ل  من 
منطلق  من  ن�صت�صيغها  �أن  علينا  والبد 
لنف�صه  ي�صنع  �أن  له  ميكن  �الن�صان   �أن 
ويوفر لها �لظروف �لتي حتميه من كرب 
و�لتفاهم  �جلماعي  فالعمل   ، مكروه  �أو 
بني خمتلف فئات �ملجتمع  �رصوري جد� 
مبنية  موحدة  �جتماعية  ثقافة  لتاأ�صي�س 
للم�صوؤولية  �جلوهري  �الإح�صا�س  على 
�الجتماعية . تلك هي �الأفكار �لتي ميكن 
على  للحفاظ  كقاعدة  منها  �النطالق 
�ل�صلبية  وتقومي  �الإيجابية  �ملكت�صبات 
�لتقدم   بتكري�س  قدما   و�مل�صي  منها 
و�عد  م�صتقبل  لبناء  و�لعلمي   �لفكري 

لالأجيال �لقادمة . 

االإح�شا�ص بامل�شوؤولية ثقافة اجتماعية جوهرية حتتاج اإىل تثمني
اإن التطرق اإىل امل�شوؤولية الفردية واجلماعية حديث ذو �شجون، يتطلب دراية كافية وملمة مبا يحيط من حولها من دالئل معنوية و�شمنية توحي باأن 

البحث فيها مرتبط ارتباط وثيقا بالعنا�شر العلمية والثقافية واالدراكية الأي جمتمع كان.

 علجية عي�ص
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حـدث وال حـرج
يريدون حتويل 
النعمة اإىل نقمة

�شورة موؤملة ل�شلحفاة جنت من احلرائق، 
التي اندلعت يف غابات والية �شعيدة.

صـــورة و تعــليق 

ما زالت ظاهرة البيع الع�شوائي 
للموا�شي قائمة بالعديد من النقاط 

بولية ق�شنطينة، رغم انت�شار الوباء 
وحتذيرات ال�شلطات ومنعها للبيع 

بهذه الكيفية، بالرغم من اأن مديرية 
امل�شالح الفالحية �شخرت 42 بيطريا 

ملراقبة النقاط النظامية باملزارع 
العمومية واخلا�شة.

ال�شباحة يف ال�شواطئ م�شموحة !
متكن العديد من ال�شباب من 

الت�شلل اإىل �شواطئ عنابة من 
اأجل ال�شباحة رغم منعها، 

واأ�شبحت الكثري من ال�شواطئ 
تعرف حركة كبرية بتواطئ 
من طرف العديد من اجلهات، 

يف الوقت الذي من املفرو�ص 
ت�شييق اخلناق على املتجاوزين 

والأ�شخا�ص الذين ي�شربون 
القوانني عر�ص احلائط، ويخاطرون باأنف�شهم ويعّر�شون حياة غريهم للخطر، 

مع العلم اأنه ل يوجد عنا�شر احلماية املدنية يف ال�شواطئ، وهو ما يزيد من 
احتمال ت�شجيل حالت الغرق.

الطاقة الندماجية.. م�شتقبل الب�شرية 
يبداأ اليوم

�فتتحت عملية جتميع مكونات �ملفاعل 

�لنووي �حلر�ري �لتجريبي �لدويل، 
حيث تبد�أ عملية جتميع هذه �ملكونات 

الأكرب م�رصوع علمي دويل، لتوليد 
�لطاقة �الندماجية من �ل�صم�س.و 

كانت �ملكونات �ل�صخمة للمفاعل 
قد و�صلت �إىل فرن�صا على مد�ر 
�ل�صهرين �ملا�صيني. و تعد �لطاقة 

�الندماجية م�صتقبل �لطاقة �خلالية من 
�لكربون، �لوفرية و �الآمنة و �القت�صادية. 

و قد �صارك يف �مل�رصوع �ل�صخم كل 
من �الحتاد �الأوروبي و فرن�صا و �ل�صني و �لهند و 

�ليابان و كوريا �جلنوبية و رو�صيا و �لواليات �ملتحدة.و �أعلن �لرئي�س �لفرن�صي، 
�إميانويل ماكرون، و قادة �لدول �مل�صاركة يف �مل�رصوع عن بدء ع�رص جديد للطاقة، مع 

 ITER  )International النطالق �لر�صمي لتجميع �أكرب جهاز �ندماج يف �لعامل�
Thermonuclear Experimental Reactor( يف جنوب فرن�صا.و �إىل جانب توفري 
�لطاقة �الندماجية لطاقة نظيفة ومن دون �نبعاثات كربونية، هناك �الن�صهار �الآمن مع 

كميات دقيقة من �لوقود، لي�س فيها �أدنى �حتمال فيزيائي حلدوث �أي ت�رصب حتى يف 
ظروف �نهيار �ملفاعل. وقد مت �لعثور على وقود �الندماج يف مياه �لبحر و�لليثيوم، وهي 
وفرية لتزويد �لب�رصية ملاليني �ل�صنني، حيث يولد حجم ثمرة �أنانا�س من هذ� �لوقود طاقة 

ت�صاوي ما يولده 10 �آالف طن من �لفحم.
ومن �ملتوقع �أن تكون كلفة بناء وت�صغيل حمطة �الن�صهار مماثلة لتكلفة حمطة 

�الن�صطار �لنووي، ولكن من دون �لتكاليف �لكبرية و�الإرث �لطويل �ملدى للتخل�س 
من �لنفايات �لنووية، وعند �النتهاء من بناء �ملفاعل، وعقب �إثبات �إمكانية توليد طاقة 

�الندماج ب�صكل م�صتد�م، �صوف ُتطلق م�رصوعاٍت مماثلًة على نطاق جتاري.

طوابري للح�شول على ◄
فنجان قهوة

مل تقت�شر الطوابري يف مدينة عنابة 
على البنوك ومكاتب الربيد، بل و�شلت 

حتى اإىل املقاهي حيث  ر�شد طابور مكتظ 
بال�شبان والكهول، من اأجل �شراء فنجان 

من القهوة، ويبدو اأن تاأثري الكافيني فعل 
فعلته يف املدمنني على �شرب القهوة الذين 
ل يكرتثون بتدابري الوقاية من فريو�ص 

كورونا، عندما يتعلق الأمر بالقهوة.

منظمة ال�شحة تعترب تف�شي “كورونا” 
اأخطر حالة طارئة يف العامل

اعتربت منظمة ال�شحة العاملية، 
جائحة فريو�ص كورونا امل�شتجد 
اأخطر حالة طارئة اأعلنتها على 

م�شتوى العامل. واأ�شارت املنظمة اإىل اأن 
الفريو�ص الذي بداأ تف�شيه يف ال�شني 

نهاية �شهر دي�شمرب 2019، اأ�شحى ينت�شر 
ب�شرعة وب�شكل رهيب.
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تن�شيقية االأئمة جتيز �شراء كب�ص العيد بالتق�شيط
نظرا لظروف القت�شادية واملالية التي تعرفها البالد جراء تف�شي كوفيد 19

حممد علي 
----------------------

اأجاز رئي�ص التن�شقية الوطنية لالأئمة، 
العيد  اأ�شحية  �ــشــراء  حجيمي،  جلول 
القت�شادية  لظروف  نظرا  بالتق�شيط 
تف�شي  جراء  البالد  تعرفها  التي  واملالية 
الــوقــت  نف�ص  يف  مــ�ــشــريا   ،19 كــوفــيــد 
على  فر�شا  لي�شت  الذبح  �شعرية  ــاأن  ب
امل�شلمني ويجوز ا�شقاطها على ال�شخا�ص 
الذين  اأو  الوباء  انت�شار  من  املتخوفني 
جراء  �شعبة   مالية  ظروف  من  يعانون 
الظروف  ظل  ويف  ال�شتثنائي.  الو�شع 
جراء  البالد  تعي�شها  التي  القت�شادية 
جواز   ق�شية  عادت  كورونا،  وباء  انت�شار 
�شراء اأ�شحية العيد بالتق�شيط من عدمه 
اجلزائريني  عموم  لدى  نف�شها  لتطرح 
ويف  ال�شعرية،  هــذه  ،داء  يف  الراغبني 

التن�شيقية  رئي�ص  يو�شح  ــار  الط هــذا 
حجيمي،  جــلــول  ــة،  ــم ــالأئ ل الــوطــنــيــة 
ظروف  يف  ياأتي  ال�شنة  هــذه  العيد  اأن 
ما  كورونا  وباء  تف�شي  جراء  ا�شتثنائية 
وم�شادرهم  املواطنني  ــار  اإدخ على  اأثــر 
�شراءها   لهم  يجيز  ــذي  ال الأمــر  املالية 
�شنة  تطبيق  يف  للراغبني  بالتق�شيط 
م�شريا  ال�شالم،   عليه  ابراهيم  �شيدنا 
عليهم  يلزم  ل  احلــايل  الو�شع  اأن  اىل 
اليها  ا�شتطاع  ملــن  اإل  ال�شحية  نحر 
�شبيل �شواء من اجلانب ال�شحي اأو املايل. 
وح�شب جلول حجيمي فاإن جلنة الفتوى 
الدينية  ال�شوؤون  وزارة  م�شتوى  على 
وجب  �شحية  �شروط  حددت  والأوقــاف 
نحر  اأثــنــاء  بها  ــزام  ــت الل اجلميع  على 
ليوجد  “علميا   الأ�ــشــحــيــة.واأ�ــشــاف: 
لكن  للفريو�ص   املوا�شي  حمل  على  دليل 

املواطنني  تعر�ص  والتجمعات  اللم�ص 
خلطر الإ�شابة،  الأمر الذي يتطلب اأخذ 
املتحدث  دعا  واحلذر”.باملقابل  احليطة 
اجلزائريني ملوا�شلة التكافل الجتماعي 

املعروف عنهم يف هذه املنا�شبة والت�شدق 
وامل�شاكني،  للفقراء  ال�شحية  بلحم 
اهلل  اإىل  والت�شرع  الدعاء  من  والإكثار 

من اأجل اأن يرفع علينا الوباء 

الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  امل�شيلة  من  الثالثاء  اأم�ص  ك�شف 
الأول املكلف باقت�شاد املعرفة واملوؤ�ش�شات النا�شئة يا�شني املهدي 
املوؤ�ش�شات  لتمويل  ا�شتثماري  �شندوق  تخ�شي�ص  عن  وليد 
واأو�شح  املقبلة" .  القليلة  الأيام  خالل  عمليا  "�شيكون  النا�شئة 
النا�شئة  للموؤ�ش�شات  ملعر�ص  تفقده  ــدى  ل املنتدب  الــوزيــر 
"�شيكون  ال�شندوق  هذا  باأن  امل�شيلة  بجامعة  الأعمال  بحا�شنة 
املوؤ�ش�شات  بدعم  و�شيتكفل  املقبلة  القليلة  الأيام  خالل  عمليا 

 . " القت�شادي  م�شارها  يف  مرافقتها  على  �شيعمل  كما  النا�شئة، 
قبل  من  رقمية  اأر�شية  اإن�شاء  باأن  وليد  املهدي  يا�شني  واأ�شاف 
بني  و�شل  همزة  "�شت�شكل  عليها  ي�شرف  التي  املنتدبة  الوزارة 
جميع املتعاملني والفاعلني يف هذا املجال"، مفيدا باأنها "�شتكون 
عملية عما قريب " . واأثنى الوزير املنتدب على دور حا�شنات 
"م�شدرا  باعتبارها  باجلامعات  تن�شط  التي  النا�شئة  املوؤ�ش�شات 
املنتدبة  الوزارية  "دائرته  باأن  كا�شفا  املعرفة"،  لقت�شاد  هاما 

برتقية  املتعلق  القانوين  اجلانب  حت�شني  على  حاليا  منكبة 
املوؤ�ش�شات النا�شئة بغية جعله متكيفا مع مناخ الأعمال اخلا�ص 
"املنظومة  بــاأن  وليد  املهدي  يا�شني  ــاد  واأف  ." املوؤ�ش�شات  بهذه 
القانونية اجلديدة �شتمكن من ت�شجيع البحث العلمي من خالل 

اإن�شاء موؤ�ش�شات بحثية تعنى بجميع جمالت الن�شاط " .
علي اجلمل

عمار  احلكومة،  با�شم  الر�شمي  الناطق  الت�شال،  وزيــر  اأكــد 
ال�شروط"  "كل  اأن  العا�شمة  باجلزائر  الثالثاء  اأم�ص  بلحيمر 
باجلزائر  املعتمدة  الأجنبية  ال�شحافة  ملمثلي  لل�شماح  متوفرة 
ت�شليم  مــرا�ــشــم  خــالل  ــر  ــوزي ال واأبــــرز  مهنتهم.  مبمار�شة 
يف  املعتمدة  الأجنبية  الإعـــالم  و�شائل  ملمثلي  العــتــمــادات 

و�شائل  ملرا�شلي  الت�شهيالت  كل  متنح  "اجلزائر  اأن  اجلزائر 
اإطــار  يف  عملهم  مبمار�شة  لهم  لل�شماح  الأجنبية  الإعـــالم 
ومتديد  اعتمادات  ت�شليم  ومت  املهنة".  اأخالقيات  ــرتام  اح
جمموع  من  الأجنبية  الإعــالم  و�شائل  ممثلي  لأغلبية  اأخــرى 
)راديو(،  �شي  بي  بي  قناة  مرا�شلو  بينهم  من  ممثال،   50 حوايل 

)روتريز(  والإجنليزية  بي(  اف  )اأ  الفرن�شية  الأنباء  ووكالت 
والأمريكية )اآبي( وال�شينية )ال�شني اجلديدة، �شي �شي تي يف( 
تلفزيونية  قنوات  ممثلي  اإىل  اإ�شافة  اإي(،  يف  )اآ  والفييتنامية 

على غرار العربية واحلرة والعامل واحلدث والغد.
حممد علي

اأعلنت نيابة اجلمهورية لدى حمكمة مغنية )تلم�شان(، 
حتقيق  لفتح  املخت�شة  للم�شالح  تعليمات  اأعطت  اأنها 
التوا�شل  مواقع  على  فيديو  �شريط  ن�شر  واقعة  حول 
ال�شرطة  ــوان  اأع اأحــد  اعتداء  فيه  يبني  الجتماعي 
و�شع  مت  مــواطــن.  على  مغنية  ــرة  دائ لأمــن  التابعني 

�شبعة اأ�شخا�ص حتت الرقابة الق�شائية يف ق�شية �شرقة 
معدات اإلكرتونية و اأخرى كهربائية من مركب �شيدار 
احلجار بعنابة، ح�شب ما علم اليوم الثالثاء من خلية 
الت�شال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة. 
�شمن  من  �شخ�ص  عن  الق�شية  ذات  اإطــار  يف  اأفــرج  كما 

اأول  اأ�شخا�ص مت تقدميهم  جمموعة تتكون من ثمانية 
احلجار  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�شي  اأمام  الأحد  اأم�ص 
وذلك يف اإطار ق�شية �شرقة معدات اإلكرتونية وقواطع 
اأو�شحه  ما  ح�شب  احلجار،  �شيدار  مبركب  كهربائية 
ذات امل�شدر. وكانت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني 

اجلاري  يوليو  �شهر  بداية  فتحت  قد  احلجار  بدائرة 
ب�شكوى  احلجار  �شيدار  مركب  تقدم  بعد  اأمنيا  حتقيقا 
قواطع  و  اإلكرتونية  معدات  اختفاء  اإثر  جمهول  �شد 

كهربائية بوحدة الفرن العايل رقم 2 .
حممد علي 

ولية  باأمن  ال�شرطة   ــوات  ق جهود  اإطــار  يف   
و�شالمة  اأمن  على  احلفاظ  اإىل  الرامية  ورقلة 
اأ�شكال  لكافة  والت�شدي  وممتلكاتهم  املواطنني 
احل�شري  ــــن  الأم عــنــا�ــشــر  متــكــن  الإجــــــرام، 
لن�شاط  حد  و�شع  من  بالروي�شات  اخلــارجــي 
ــة حتـــرتف �ــشــرقــة املــنــازل  ــي ــرام جــمــاعــة اإج
باإقليم الخت�شا�ص  تتكون من ثالثة اأ�شخا�ص 
جمعية  بتكوين  تتعلق   جرميتني  لرتكابها 
املو�شوفة  ال�شرقة  جناية  ارتكاب  ق�شد  اأ�شرار 
بالتعدد والليل والت�شلق مع ا�شتح�شار مركبة و 
جناية تكوين جمعية اأ�شرار ال�شرقة من داخل 

حيثيات  م�شروقة  اأ�شياء  واإخفاء  �شراء  م�شكن، 
الق�شية الأوىل تعود وقائعها بعد تلقي عنا�شر 
ل�شكوى  الروي�شات  اخلارجي  احل�شري  الأمــن 
تعر�شه  مفادها   ، املــواطــنــني  اأحــد  ــرف  ط مــن 
منزله اإىل ال�شرقة من قبل جمهولني ا�شتهدفت 
 ،TCL نوع  من  تلفاز  جهاز  يف   متثلت  اأغرا�ص 
كبرية  طبخ  األــة  كبري،  احلجم  من  ثالجتني 
 ،)Condor( ــوع  ن مــن  هــوائــي  مكيف  احلــجــم 
حيثيات  لطبخ  موقد  و  بوتان  غاز  قارورتني 
تلقي  بعد  وقائعها  تــعــود  الثانية  الق�شية 
الروي�شات  اخلارجي  احل�شري  الأمــن  عنا�شر 

مفادها  املــواطــنــني،  اأحـــد  ــرف  ط مــن  ل�شكوى 
جمهولني  قبل  من  ال�شرقة  اإىل  منزله  تعر�ص 
مدفئتني  يف   متثلت  الأغـــرا�ـــص  ا�شتهدفت 
وم�شخة ماء. بعد تلقي عنا�شري البالغني مت 
لإيقاف  التحري  و  البحث  عملية  اإثرهما  على 
اإيجابية من خالل  النتائج  اأين كانت  الفاعلني  
توقيف امل�شتبه فيهم، و بناءا على اإذن بتفتي�ص 
وكيل  �شادرعن  فيهم  امل�شتبه  م�شاكن  ــد  اأح
العثور  مت  ورقــلــة،  حمكمة  لــدى  اجلمهورية 
على جميع امل�شروقات  وحتويلها اإىل مقر المن 
احل�شري اخلارجي الروي�شات ملوا�شلة التحقيق 

ال�شحيتني. عليها  تعرف  اأن  بعد  الق�شية  يف 
بعد ا�شتكمال الجراءات القانونية اأجنز ملفني 
مبوجبها  قدموا  فيهم  امل�شتبهني  �شد  جزائيني 
اأين  ورقلة  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
نافذ  حب�ص  بعام  يق�شي  حكم  حقهم  يف  �شدر 
وغرامة مالية تقدر بـ100 األف دينار جزائري، 
و حكم يق�شي  بعامني حب�ص نافذة مع الإيداع و 
غرامة مالية قدرت بــ 200 األف دينار جزائري 
يف حق امل�شتبه فيهما الآخرين، عن كل ق�شية.
ق/و

كورونا  بفريو�ص  جــديــدة  اإ�ــشــابــة   642 �شجلت 
�شاعة   24 ال  ــالل  خ وفــيــات   11 و  )كوفيد19-( 
فيه  متاثل  الذي  الوقت  يف  اجلزائر،  يف  الأخــرية 
اأم�ص  عنه،  ك�شف  ما  ح�شب  لل�شفاء،  مري�شا   396

ومتابعة  ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق  الثالثاء، 
واأعلنت  فــورار  جمال  الدكتور  كورونا،  فريو�ص 
يف  كورونا  فريو�ص  تف�شي  ومتابعة  تق�شي  جلنة 
من  جديدة  �شفاء  حالة   396 ت�شجيل  اجلــزائــر، 

�شاعة   24 خالل  الوطني  الرتاب  عرب  الفريو�ص 
الأخرية. وبلغ اإجمايل حالت ال�شفاء منذ بداية 

الوباء يف اجلزائر 19233 حالة.
حممد علي

تخ�شي�ص �شندوق ا�شتثماري لتمويل املوؤ�ش�شات النا�شئة

كل ال�شروط متوفرة لل�شحافة االأجنبية املعتمدة يف اجلزائر

و�شع 7 اأ�شخا�ص حتت الرقابة الق�شائية يف ق�شية �شرقة معدات اإلكرتونية وكهربائية

 و�شع حد لن�شاط تكوين جمعية اأ�شرار احرتفوا جرم ال�شرقة بورقلة 

كورونا: 642 اإ�شابة جديدة، 396 حالة �شفاء و 11 وفيات 

الوزير املنتدب لدى الوزير االأول املكلف باقت�شاد املعرفة واملوؤ�ش�شات النا�شئة يوؤكد:

وزير االت�شال عمار بلحيمر يوؤكد:

مركب احلجار بعنابة 

خالل األ 24 �شاعة االأخرية

ممن  احلــرام،  اهلل  بيت  حجاج  من  عدد  بــداأ 
احلج  فري�شة  لأداء  الختيار  عليهم  وقع 
املكرمة،  مكة  اإىل  الو�شول  1441ه  العام  هذا 
و�شط  املنا�شك،  اأداء  يف  للم�شاركة  ا�شتعدادا 
اإجراءات وقائية واحرتازية م�شددة يف ظل 
اأزمة فريو�ص كورونا امل�شتجد )كوفيد19-(. 
 22 يف  قررت  قد  ال�شعودية  ال�شلطات  وكانت 
احلج  منا�شك  اأداء  يقت�شر  اأن  املا�شي  يونيو 
خمتلف  من  حمــدودة  اأعــداد  على  العام  لهذا 
اململكة،  ــل  داخ املــوجــوديــن  مــن  اجلن�شيات 
ب�شكل  ال�شعرية  اإقامة  على  "حر�شا  وذلــك 
الوقاية  متطلبات  يحقق  ومبــا  �شحيا  ــن  اآم
�شالمة  ل�شمان  الالزم  الجتماعي  والتباعد 
جائحة  مهددات"  مــن  وحمايته  الإنــ�ــشــان 
باأن  الثالثاء  ر�شمي  م�شدر  ــاد  واأف كورونا. 
ــرام  احل امل�شجد  لــ�ــشــوؤون  العامة  الرئا�شة 
ــع مــ�ــشــارات  ــش ــت و� ــه واملــ�ــشــجــد الــنــبــوي اأن
املوؤقتة  الأر�ــشــيــة  باملل�شقات  افرتا�شية 
ومداخل  واملــمــرات  املطاف  �شحن  مبنطقة 
الحرتازية  اخلطة  �شمن  وذلــك  الأبـــواب 
املتعلقة بحج هذا العام. وجتدر الإ�شارة اإىل 

اأن الوقوف بعرفة �شيكون غدا اخلمي�ص.
علي اجلمل

توفيت املحامية الفرن�شية "جيزال حليمي" 
عن  دافــعــت  التي  عاما   93 ناهز  عمر  عــن 
راأ�شهم  على  التحريرية  الــثــورة  فدائيي 
فدائيات  احــدى  بوبا�شا  جميلة  املجاهدة 
معركة اجلزائر، حيث دافعت عنها يف ق�شية 
تفجري "ميلك بار" بالأبيار اإىل جانب اأفراد 
"عبداللي  الراحل  املجاهد  و  بوبا�شة  عائلة 
اأحمد" الذي طالبت بنقله اإىل فرن�شا للدفاع 
التعذيب  بب�شب  فرن�شا  حمكمة  اأمــام  عنه 
حليمي  كانت  و  �شركاجي.   يف  تلقاه  الــذي 
الربواقية  و  احلرا�ص  �شجون  بيت  تتنقل 
دفاعا عن منا�شلي جبهة التحرير الوطني و 
زارت اجلزائر عدة مراة اآخرها قبل ثمانية 
فرن�شية  قناة  من  بوفد  مرافقة  �شنوات، 
ووالدتها  جميلة  املجاهدة  حــاورت  حيث 
التي كانت على قيد احلياة، جيزال حليمي 
املناهظنب  الفرن�شيني  املثقفني  اإىل  اإنظمت 
ووقعت  اجلــزائــريــات  الفدائيات  لتعذيب 
يف  ن�شرت  التي  التعذيب  �شد  عري�شة  على 
جريدة لوموند الفيل�شوف جون بول �شارت و 
جاك فريج�ص، و اأوري األق املمثل الفرن�شي 
الكبري الذي دفن بالعا�شمة تنفيذا لو�شيته
ق/و

حجاج بيت اهلل احلرام 
ي�شلون اإىل مكة املكرمة و�شط 

اإجراءات احرتازية 

وفاة حمامية فدائيي الثورة 
حليمي" "جيزال 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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